پژوهشنامۀ ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال هفدهم ،شماره ،33پاییز و زمستان ( 1398صص )189-208
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چکیده
نظریۀ ارجاع به بررسی روابط و خوانش بینامتنی و فرامتنی در متنها میپردازد .اینن نظرینه ،آثنار
ادبی مخاطب را به دیگر متنها و فرامتنها ارجاع میدهد و مخاطب میتواند براساس آن ،متنهنا
را با ارجاع به مصداقهای عینی و بیرونی ،یا با ارجاع بنه منتنهنای دیگنر درک و دریافن

ننند.

پژوهش حاضر تمثیلهای صائب را ازمنظر این نظریه بررسی مینند؛ چرانه صائب در هر تمثیلی،
مخاطب را به یک متن یا فرامتن ارجاع میدهد .نویسندگان سنیی ننردهانند بنا شنیوو توصنیفی–
تحلیلی به میرفی و تحلیل متنها و فرامتن هایی بپردازند نه صائب در ساختن تمثینلهنا از آنهنا
بهره بردهاس  .دستاورد این پژوهش بیانگر دو نکتۀ مهم اس  :اول اینکنه تمثینل ماننای ارجناعی
دارد؛ یینی شاعر برای اثاات هر مدعایی خواننده را به یک مثل ارجاع میدهد و دیگنر اینکنه اینن
مثلها براساس ارجاع بینامتنی یا فرامتنی ساخته شدهاند .قرآن مجیند ،احادین  ،احکنام شنرعی و
سرگذش

نیز از اصلیترین فنرامتنهنایی هسنتند

انایاء از مهمترین متنها و اجتماعیات و طایی

نه صائب در تمثیلپردازی از آنها بهره بردهاس  .شیوو پژوهش ابتندا جمن آوری و دسنتهبنندی
تمثیل های صائب براساس پیشزمینههای دینی ،فکری و فرهنگی بودهاس ؛ سپس این شنواهد بنا
توجه به گونههای ارجاع درونمتنی یا برونمتنی و خوانش محاناتی یا نشانهای تحلینل و بررسنی
شدهاند.
واژههای کلیدی :ارجاع ،تمثیل ،صائب ،بینامتن و فرامتن.
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 -1مقدمه
بینامتنیّ

آنچنان در بین نقد و نظریههای ادبی میاصر و مدرن اهمی

دارد نه آن را از نشفهای

بزرگ قرن بیستم دانستهاند (نامورمطلق .)13 :1394 ،ژولینا نریسنتوا بنا الهنام از فرمالیسن هنای
روسی ،باختین و سوسور نظریۀ بینامتنی

( )intertextualityرا ابداع ننردهاسن  .بنا طنری اینن

نظریه گونۀ تازهای از نقد ادبی شکل گرفتهاس

نه شیوهها و شگردهای بسنیاری را بنرای نشنف

راز و رمزهای متن بهویژه متنهای ادبی-شیر و نثنر -فنراهم آورده و شنالودو بسنیاری از نقند و
نگاه های سنتی به متن را با چالش جدی مواجه نردهاس  .نریستوا میتقد اس « :یک منتن برپاینۀ
گفتمان های ازپیشموجود بنا منیشنود و م لفنان آثنار خنود را بنه یناری انهنان اصنیل خنویش
نمیآفرینند؛ بلکه آنها را با استفاده از منتنهنای قالنی تندوین منینننند» (مدرسنی.)65 :1390 ،
بهعاارتی دیگر« ،هرمتن حاصل شکلگیری مجموعهای از تجربههاسن » (شنفییینندننی:1391 ،
 .)386بر این اساس ،هر متنی شاکهای درهمتنیده از متنهای مختلف اس  .در این بین بنه تیاینر
بارت وظیفۀ شاعر و نویسنده «فقط ساخ زدایی و بازسنازی متنون گذشنته اسن » (ننامورمطلق،
 .)158 :1394بینامتنیّ

ازمنظر روند تاریخی در دو مرحله تکنوین و تکامنل یافتنهاسن  :مرحلنۀ

نظریهپردازی و مرحلۀ ناربردی .این نظریه در آغاز صرفاً جناۀ نظری داشتهاس « ،بنهگوننهای ننه
نریستوا مخالف ناربردیشدن و نقد متون ادبی براسناس اینن نظرینه بنودهاسن » (همنان.)182 :
بینامتنیّ

بیشتر با تالش «اصالیگران و نسل دومی هنا مثنل ریفناتر و ژنن

نردهاس » (همان) .با تالش این گروه مفهوم و ابیاد بینامتنیّ

جنانۀ نناربردی پیندا

گسترش منییابند و برداشن هنای

تازهای از آن ارائه میشود .با گذر از مرحلۀ نظری در حنوزو بینامتنیّن  ،دو جرینان اصنلی شنکل
میگیرد« :یکی بینامتنیّتی نه بر تولید ،خلق و تکوین اثر ادبی توجه دارد و دیگری بینامتنیّتی نه بنر
دریاف

و خوانش متن تأنید مینند» (همان .)166 :آنچه در بینامتنیّ

اس ؛ اما در بینامتنیّ

تولیدی اهمین

خوانشی ،خوانننده نقنش نلیندی دارد .یکنی از مااحن

دارد ،منتن

مشنترک در بنین

صاحبنظران هر دو جریان« ،مسألۀ ارجاع در متون ادبی» اس .
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
ارجاع یکی از مهمترین مااح

در نقد بینامتنی اس  .این الگو عالوهبر اینکه زمینهها و شیوههنای

تحلیل حضور متنها یا فرامتنهای غایب در متن حاضر را برای خواننده فراهم مینند؛ این امکان
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را نیز به او میدهد تا با شیوو محاناتی یا نشانهای به خوانش متن بپردازد .با این رویکرد سن االت
پژوهش عاارتاند از -1 :آیا میتوان تمثیلهای صائب را براساس نظریۀ ارجاع تحلینل و بررسنی
نرد؟  -2اصلیترین متنها و فرامتنهنایی ننه تمثینلهنای صنائب مخاطنب را بنه آنهنا ارجناع
دادهاس  ،نداماند؟  -3خوانش تمثیلهای صائب محاناتی اس

یا نشانهای؟

 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
تا جایی نه پژوهندگان این مقاله بررسی نرده انند و براسناس منناب موجنود ،ابتندا اینکنه ارجناع
بهعنوان یک الگوی بینامتنی ازنظر ناربردی در نقند آثنار ادبنی ،نمتنر منورد توجنه پژوهشنگران
بودهاس  .دوم اینکه تمثیل در چهارچوب نظریههای جدید نقد ادبی بهویژه نقد بینامتنی و الگنوی
ارجاع ،تحلیل و بررسی نشدهاس  .حال آنکه این شگرد و گونۀ ادبی بنا توجنه بنه بهنرهگینری از
متنها و فرامتنهای بسیار ،ظرفی ها و ظراف های قابلتوجهی برای تحلیل در قالب نظرینههنای
جدید نقد ادبی مثل نقدهای جامیهشناسی و بینامتنی دارد .اینگونه از تحلیلها میتواند نوع نگناه
مخاطب را به این گونۀ ادبی تغییر دهد و در ننار نقد و نگاههای سنتی ،ابیاد تازهای از آن را برای
مخاطب نمایان نند .هدف این پژوهش ضمن میرفی و تحلیل انواع ارجاع ،آن اس

تا ثاب

ننند؛

تمثیلهای صائب قابلی های ارجاعی دارند و در این ارجاعات ،شاعر در هر تمثیلی مخاطب را به
یک متن یا فرا متن ارجاع دادهاس .
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
این پژوهش با شیوو توصیفی– تحلیلی به میرفی و تحلیل متنهنا و فنرامتنهنایی منیپنردازد ننه
صائب در آفرینش تمثیلها از آنها بهره بردهاس  .شیوو نار بدین شکل اس

نه ابتدا تمثینلهنای

صائب از بین غزلهای او جم آوری و براساس پیشزمینههای دینی ،فکری ،فرهنگی ،اجتمناعی و
طاییی دستهبندی میشوند و سنپس براسناس اننواع ارجناع درونمتننی و بنرونمتننی و خنوانش
محاناتی یا نشانهای مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند.
 -1-4پیشینۀ تحقیق
دربارو ارجاع در متنهای ادبی به نتابهایی مثل «درآمدی بنر بینامتنیّن » و «بینامتنیّن » از بهمنن
نامور مطلق و «بینامتنی » از گراهام آلن میتوان اشاره نرد.
درخصوص تمثیل در شیر صائب به چند مقالۀ پژوهشی میتوان اشاره نرد؛ ازجمله «بح

در

تشایه تمثیل و نارنردهای آن در غزل صنائب تارینزی» از محمند حکنیم آنر« ،تحلینل نناربردی
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ارسالالمثل در شیر صائب» از اشرف شیاانیاقدم و ژاله نریمنی نینوی؛ امنا تناننون تمثینلهنای
صائب ازمنظر «ارجاع بینامتنی و فرامتنی و خوانش محاناتی و نشانهای» بررسی نشدهاس .
 -2نظریۀ ارجاع
«ارجاع در متون ادبی» یکی از مهمترین مااحثی اس

نه توجه صاحبنظران بینامتنی

را به خنود

جلب نردهاسن  .پیشنینه و زمیننههنای اینن نگنرش بنه اندیشنمندانی چنون سوسنور و بناختین
بازمیگردد .سوسور میتقد اس « :نشانههای زبانی همانند دو روی یک سکهاند ننه ینک روی آن
دال (صورت و تصویر) و رویۀ دیگر آن مدلول (مفهوم) اس » (آلنن .)21 :1395 ،مفهنوم سنخن
سوسور این اس

نه «دالها» نه بر پدیدههای عینی و واقیی بلکه بر مفاهیم نهنی دالل

منینننند

و به مصداقهای عینی ارجاع نمیدهند؛ اما باختین میتقد اس « :در این طرز نگاه بنه زبنان ،جنانۀ
اجتماعی آن یینی پارول (گفتار) نادیده گرفتهمیشود و پدیدهای صرفاً انتزاعی و نهنی میشنود و
ماهی

مکالمهای خود را از دس

میدهند» (همنان .)36 :در نگناه بناختین ماهیّن

اجتماعی زبان ،ازطریق گفتار و نوشتار ،مخاطب را به واقیی

مکالمنهای و

و جامیه ننه پدیندههنای فرازبنانی

هستند ،ارجاع میدهد.
این پیشزمینهها ،در بین صاحبنظران نقد بینامتنی موجب شکلگیری دو طنرز تلقنی دربنارو
«ارجاع در متون ادبی» شدهاس  .طرز تلقی اول نظریۀ «خوانش متن ادبنی» اسن
اس

نسانی مثل ریفاتر مطری شدهاس  .طرز تلقی دوم ،نگاه پیروان ژرار ژن

ننه در دیندگاه
نه نظریۀ «ارجناع

در متن ادبی» ازجمله شیر به متنهای دیگر را مطری نردهاند .تفاوت اساسنی دو دیندگاه در اینن
اس

نه در خوانش متن ادبی ،این خواننده اس

نه با توجه به متنها و پیشخواندههنایی ننه در

نهن دارد ،متن را میخواند .خوانندهای نه به تیایر بارت «مجموعهای از منتنهاسن » (مدرسنی،
 .)68 :1390از این منظر بینامتنیّ
ژن

این متن اس

در نهن خواننده شکل میگیرد؛ اما در ارجاع منوردنظر پینروان
و خوانننده را بنه آنهنا

نه مجموعۀ درهمتنیدهای از متنهنا و فنرامتنهاسن

ارجاع میدهد .در باور ریفاتر «ارجاع» در زبان محاوره و آثار منثور منطاقبر دیدگاه باختین اسن ؛
یینی «زبان میمولی ،ناربرد عملی دارد و برای اشاره به ننوعی واقیین

بنهننار منیرود» (سنلدن،

ویدوسون« .)83 :1392 ،در نثر نیز ارجاع فرامتنی ییننی ارجناع بنه واقیین

غلانۀ بیشنتری دارد»

(نامورمطلق)212 :1394 ،؛ اما نظر ریفاتر در شیر با دیدگاه سوسور همخوانی دارد .وی زبان شنیر
را «ضد ارجاعی» میداند و میتقد اس « :شیر به جای ارجاع به واقیی

و جامیه به متنهای دیگر
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ارجاع میدهد» (همان)166 :؛ مثالً جناههای استیاری ،مجنازی و قیاسنی زبنان ادبنی بنا منطنق و
موازین زبان مییار منطاق نیس ؛ بنابراین نمیتواند بر مصداقهای عینی و قنراردادی داللن
پس برای فهم زبان شیر باید درپی مصداقهای دیگری غینر از واقیین

ننند.

و مصنداقهنای زبنانی و

مفهومی رایج بود« .این گونه از ناربردها در متن ادبی به تیایر ریفاتر گویشی فنردی اسن

ننه بنا

گویش جمیی متفاوت اس » (آلن)171 :1395 ،؛ بنههمنیندلینل توجنه ریفناتر بنه طنری نظرینۀ
«خوانش متن» -در اینجا اختصاصاً شیر -میطوف میشود و خوانش دوگانهای را مطری منیننند:
خوانش محاناتی و نشانهای« .خوانش محاناتی براساس مقایسه و شااه

صنوری منتن بنا منناب

واقیی و بیرونی صورت میگیرد» (نامورمطلق .)236 :1394 ،در این تیرینف منتن بازتنابدهنندو
جهان واقیی اس

و مصداقهای زبانی آن با ارجاع به واقیی

شیوه ازنظر ریفاتر توجه به مینای ظاهری اس

تفسیر و تایین میشود .مشکل اینن

و شیر را به قطیات بیارتانا تقلینل منیدهند و

«جناههای غالااً غیردستوری آن را الینحل میگذارد» (سلدن و ویدوسون)85 :1392 ،؛ اما «خوانش
نشانهای براساس پیوند متن با خود و متنهای دیگر تیریف میشود» (همان) .بهعاارتی برای درک
و دریاف

آن میبایس

درپی مصداقهایی در جهان متنها بود ،نه جهان واقیی؛ چرانه زبان آن از

نوع ارجاع محاناتی نیس  .تنها «در این سطح از خوانش اس

نه خواننده بر مان محاننات غلانه

مینند» (آلن )16 :1395 ،و میتواند راز و رمزهای دستورگریزانۀ منتن را درک و تحلینل ننند .از
دیدگاههای ریفاتر چنین برمیآید نه ارجاع شیر به واقیی

را انکار نمیننند؛ بلکنه اینن شنیوه را

برای خوانش شیر بسنده نمیداند .طرز تلقی دوم از ارجاع نه میتوان از آن بهعننوان «روش» یناد
نرد؛ همان مفهوم و مکانیسمی را دارد نه در تحقیقات علمی رایج اس ؛ یینی ارجاعدادن خواننده
در نقطهای از متن ،به متن دیگر اس  .بهعاارتدیگر ،ارجاع بنهننارگیری تمهیندات و شنیوههنای
آشکار و پنهان در متن اس

نه خواننده را به متن غایب -بینامتن یا فرامتن -ارجاع میدهد .نقطنۀ

تالقی این دو دیدگاه به ارجاع ،باور به متنها و فرامتنهایی اس

نه در فرایند آفرینش یا خوانش

متن ادبی نقش دارند .رویکرد این پژوهش ماتنیبر تلفیقی از هنر دو شنیوو ارجناع اسن ؛ چراننه
بهنظر میرسد وقتی صائب در آفرینش تمثیل به فرامتنها -جامیه و طایی  -بهعنوان متن مرجن ،
توجه داشتهاس  ،خواننده با دو رویکرد مواجه منیشنود؛ از ینک طنرف انیکناس واقیین هنای
اجتماعی یا طاییی در تمثیل اس

نه منطاق با ارجاع فرامتننی و خنوانش محانناتی اسن ؛ ییننی

خواننده ازطریق تمثیل به یک فرامتن اجتماعی یا طاییی ارجاع دادهمیشود نه منیتوانند آن را بنا
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اتّکا به خوانش محاناتی درک نند .ازطرفی ،بهدلینل بینان شناعرانه و سناختار ادبنی آن ضنرورت
خوانش و ارجاع نشانهای پیش میآید.
 -3تمثیل و ارجاع
تمثیل در قلمرو فرهنگ و اندیشۀ بشری قدم

بسیاری دارد« .ظاهراً ارسطو برای اولنین بنار آن را

در گفتمان های بالغی و نالمی طری ننردهاسن » (شنیری .)34 :1389 ،اینن گوننۀ ادبنی «ازنظنر
مفهومی و مینایی گسترو بسیار وسییی را دربرمیگیرد؛ از تشایه مرنب ،استیارو مرننب ،اسنتدالل،
ضربالمثل و اسلوب میادله گرفته تا حکای
میادل روای

اخالقی ،قصههای حیوانات ،قصههای رمنزی و نینز

داستانی (الیگوری) در ادبینات فرنگنی را شنامل منیشنود» (فتنوحی.)248 :1393 ،

منظور از تمثیل در این پژوهش ،همانی اس

نه در نتب بالغی با نامهای اسلوب میادله (شنفییی

ندننی ،)84 :1372 ،استدالل ،استیارو تمثیلیه ،مجاز و تشایه تمثینل (مرتضنایی )26 :1390 ،از آن
یاد شدهاس  .اینگونه از تمثیل بهویژه در ساک هندی «در یک بی

بیان میشود نه شاعر در یک

مصرع آن ،اندیشه یا مفهومی نهنی را بیان مینند و در مصرع دیگر مثنالی از طایین
برای اثاات ادعای خود میآورد» (فتوحی .)268 :1384 ،الاته باید توجه داش
تنها برگرفته از طایی

یا اشیاء نیس ؛ بلکه شاعران در این بخش از مااح

و اشنیاء را

نه مینادل «مثنالی»
و موضوعات مختلف

دینی ،اجتماعی ،اعتقادی و فرهنگی نیز استفاده نردهاند .تمثیل در این تیریف قابلقیاس با استیارو
مفهومی اس

نه در آن شاعر یا نویسنده منینوشند تنا «امکنان شنناخ

پدیندههنای انتزاعنی را

بهوسیلۀ تجربیات حسی فراهم نند» (بارانی و همکاران .)44 :1395 ،نکتۀ دیگر اینکه با توجنه بنه
ساختار نوتاه ،فشرده و مستقل اینگونه از تمثیل ،این امکان برای شاعران بهوجود آمندهاسن

ننه

بتوانند از موضوع و مضمونهای بسنیاری در خلنق آن بهنره بگیرنند .همنین آزادی عمنل سناب
شدهاس  ،تمثیل ازنظر محتوایی پیوند بسیاری با متن های دینی ،فرهنگی ،ادبی ،اجتماعی و طاییی
داشتهباشد و تجلیگاه گفتمانهای طاقات مختلف شود .در ساختار تمثینل« ،مثنل» مرجینی بنرای
توضیح ،تایین و اثاات مدعاس  .بهنظر میرسد در بیان تمثیلی ازنظر تئوریک ،فرض بر این اسن
نه مخاطب در پذیرش مدعا ،شک و تردید دارد یا حتی بهدلیل انتزاعی و میقولبودن مدعا ،امکان
درک و دریاف

آن را ندارد؛ درنتیجه شاعر مخاطب را به یک مثل ارجاع میدهد نه بهدلیل اتّکا بر

درک و دریاف های حسی برای او پذیرفتنیتر اس  .با توجه به این شاخصهها ،اینن گوننۀ ادبنی،

195

تحلیل ارجاعات بینامتنی و فرامتنی در تمثیلهای صائب

قابلی های بسیاری دارد نه می توان آن را در قالب نظرینۀ ارجناع بیننامتنی و فنرامتننی تحلینل و
بررسی نرد.
 -4ارجاعات بینامتنی و درونمتنی در تمثیلهای صائب
صائب ،شاعر سدو یازدهم هجری ،از چهرههای شاخص و نامدار ساک هندی اس  .شهرت عمدو
او بهخناطر غنزلهنای زیانا و متننوع اسن

ننه «بینانگر احسناس قنوی و نوق لطینف اوسن »

(زرّیننوب .)259 :1363 ،توجه بسیار به تمثیل یکی از اصلیترین شاخصههنایی اسن

ننه اینن

سرودهها را در نوع خود ممتاز و متمایز مینند .بهطوری نه برخی آن را شیوو اختصاصنی صنائب
دانستهاند (شالی نیمانی .)170 :1363 ،تمثیل در شیر صنائب پربسنامد و ازنظنر محتنوایی بسنیار
متنوع اس ؛ ازجمله دالیل این موضوع ،استفاده از متنها و فرامتنهای گوناگون اس  .صنائب بنه
شیوههای مختلفی از روابط و ارجاعنات بیننامتنی و فرامتننی در شنیر و تمثینل بهنره بنردهاسن .
اصلیترین این شیوهها را میتوان در موارد زیر پیگرف .
 -4-1ارجاع به شعر دیگر شاعران
یکی از شیوههای مرسوم ارجاع در بین شاعران« ،تضنمین» اسن  .صنائب از اینن منظنر ،یکنی از
شاعران سرآمد اس ؛ چرانه «در غزلهای او بهنام شص

و هف

نفر از شاعران اشاره شدهاسن »

(حائری .)40 :1390 ،صائب در این تضمینها میموالً هم بهنام شاعر اشاره نرده ،هنم مصنرعی از
شیر مورد استقاال را آوردهاس ؛ مثالً در استقاال و تضمین از حافظ گفتهاس :
صائب این آن زن ل فناشی شنیرا کنه فن

«کننای صننبا نکاتننی ا کنن ی ره یننار بیننار»
(صنننائب )467 /15 :1383

یا در استقاال و تضمین از موالنا نه در شیر صائب ازنظر تیداد ارجاع پس از حافظ قرار دارد،
سروده اس :
ج اب آن ز ل اسن

اینکنه فن

مرشند رو

چه

هری ت که کس را به کف باای ت نیس
(همان)1811 /10 :

 -4-2باره یری ا واژهها و عبارتهای ارجاعی
واژهها و عاارتهای ارجاعی ،آن دسته از «اسمها و فیلهنایی» هسنتند ننه گذشنتههنا را تنداعی
میننند؛ مثل «دیدی ،شنیدستی ،یاد ایامی ،یاد باد و »...نه یک خاطرو ازلنی ،تناریخی ،تمیثلنی ینا
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از واژگان و عاارهای ارجاعی

را یاف ؛ مانند «یاد ایامی»« ،یاد باد» و:...
ینناد ایننامی کننه رو بننر روی جانننان داشننت

آبرویننی همچنن شننبن در لسننتان داشننت
(همان )534 /11

 -5ارجاع با شی ة تمثیل
نوع دیگری از ارجاع نه بسیار در شیر صائب ناربرد دارد ،ارجاعاتی اس
دیدهمیشود .این دس

ننه در تمثینلهنای او

از ارجاعات بر دو گونهاند :بینامتنی و فرامتنی.

 -5-1ارجاع بینامتنی
«ارجاع بینامتنی ارجاع یک متن به متن دیگر اس » (ننامور مطلنق .)51 :1395 ،بررسنی تمثنیالت
صائب ازمنظر روابط بینامتنی و ارجاعی بیانگر این اس

نه او در آفرینش تمثیل ،عمدتاً بنر چهنار

منا قرآن ،احادی  ،احکام شرعی و روای های تناریخی -بنهوینژه سرگذشن

پیناماران -توجنه

داشتهاس  .این نوع از تمثیلها با سه رویکرد ارجاعی قابلتحلیل هستند؛ اول ارجناعی اسن

ننه

این تمثیلها به دیگر متنها میدهند نه از نوع بینامتنی اس  .دوم خوانش محاناتی اس ؛ چرا ننه
متن هایی نظیر قرآن ،احادی

و سرگذش های تاریخی ،بنه جنای تأنیندبنر جنانههنای خینالی و

غیرواقیی ،بر واقیی ها تأنید دارند .سوم «خوانش نشانهای» اس ؛ چرانه به زبانی شاعرانه روای
شدهاند .همان رویکردی نه ریفاتر در خوانش شیر به آن باور دارد.
 -5-1-1قرآن
قرآن بهعنوان یک متن مقدس وحیانی ،یکی از تأثیرگذارترین متنها در گسترو شیر و نثنر فارسنی
بودهاس  .بهناربردن واژهها ،اصطالحات و اسامی قرآنی از شگردهای زبانی در شیر صائب اس .
اشاره به روای ها و داستان ها ،اقتااس از تمثیالت و خلق تصاویر شاعرانه با بهرهگیری از مااحن
و مفاهیم قرآنی ،از شاخصههای بالغی شیر اوسن  .الهنام از بیننشهنا و نگنرشهنای قرآننی از
ویژگیهای محتوایی شیر اوس .
ارجاع به قرآن در شیر صائب دو گونه اس  :آشکار و ضمنی« .ارجاع آشکار ،زمانی اس

ننه

متن به شکل صریح از متن دیگری یاد مینند» (ساسانی .)49 :1384 ،بارزترین شکل اینن ننوع از
ارجاع به قرآن در تمثیلهای صائب ،ارجاع به قصههای قرآنی اس  .درغزلهای صائب بنه ننام و
سرگذش

دوازده پیامار بهطور موجز یا ماسو  ،اشاره شدهاس  .عالوهبر این ،داسنتانهنایی مثنل
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اصحاب فیل ،قارون ،ماجرای بابِل ،سامری و ...نیز دیده میشود .این سرگذش ها با توجه به اتّکنا
بر واقیی های تاریخی ،زبان موجز ،اسلوب منحصربهفرد ،ارائۀ تصویرهای زنده و پویا (غالمرضا،
 )34 :1389تأثیر بسیاری در جامیۀ مخاطاان بهویژه عامۀ منردم داشنتهاسن  .هندف از بینان اینن
سرگذش ها در قرآن مجید عارتپذیری ،شری و بسط مفاهیم دینی ،اخالقی و انسنانی اسن  .در
غزلهای صائب نیز این رویکرد با تأثیر از ماانی و رویکردهای قرآنی نمایان اس  .فراخوانی اینن
قصهها ،برای استشهاد و اثاات موضوع و مدعا بودهاس  .شیوو صائب در بیان اینن سرگذشن هنا
این گونه اس

نه به مقتضای نالم ،مخاطب را به بخش شاخصی از روای ها و سرگذشن هنای

منیکسشده در قرآن ارجاع میدهد؛ مثالً در بی
نکنننننرد آتنننن

م نننننرور سننننجدة آد

زیر به رابطۀ آدم(ع) و شیطان اشاره مینند:
کجننا بننه سنن

ت مننا سننرش شننرود آینند
(صائب )3998 /5 :1383

از منظر ارجاع بینامتنی ،این بی

مخاطب را به بخشی از سرگذش

آدم(ع) ارجاع میدهند ننه

«قالَ اَنَا خَیرٌ مِنهُ خَلَقتَنی مِن نارٍ وَ خَلَقتَهُ مِن طِینٍ» (ص .)76 /چون ازمنظر دینی ،سرگذشن
پیامار الهی ماتنیبر واقیی
واقیی

اینن

اس ؛ بنابراین خواننده براساس خوانش محاناتی میتوانند آن را ینک

دینی و تاریخی درنظر بگیرد .دیگر اینکه ،چون به زبان شنیر بینان شندهاسن  ،براسناس

خوانش نشانهای ،میتواند به نشف راز و رمزهای ادبی آن بپردازد؛ مثالً «آتش» در این بی

جنانۀ

دستورگریزانه دارد و براساس زبان مییار بهنار نرفتهاس  ،تنها میتوان آن را بنا اتکنا بنه خنوانش
نشانهای به «شیطان» تأویل و تفسیر نرد.
نوع دیگری از ارجاع به قرآن ،ارجاعات ضمنی یا پنهان اس  .این دس
اس

از ارجاعنات «زمنانی

نه متن ،بدون ننر آشکار از متنی نه مطالای از آن را در خود دارد ،بنه آن ارجناع منیدهند»

(ساسانی .)50 :1384 ،صائب در اینگونه از ارجاعات میموالً از شیوو ترجمۀ آیات اسنتفاده ننرده
و با آنها تمثیل هایی را ساختهاس ؛ مثالً تمثیل «بینیازی سرنشنی منیآورد» (صنائب/8 :1383 ،
 )2267با ترجمۀ آیات «نَلّآ انَّ االنسانَ لیَطْغی /انَّ رءاهُ اِستَغْنی» (علق 6 /و )7ساخته شدهاس .
در بی

زیر نیز با بهرهگیری از آیۀ « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ

عَمَّا يَصِفُونَ» (انایاء ،)22 /مثلِ «از دو فرمانده نگردد نظم عالم منتظم» را ساختهاس :
ا دو شرمانننده نگنننردد نظنن عنننال مننننتظ

شنناهد وفنندت ب ن د بننس عننال آرایننی ت ن را
(صنننائب )33 /7 :1383
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زیر:
چ ن ننالد ننه کمنان آسنمان در چننگ عشنق

ور بنننا وی ینننداللای بلنننند اشتنننادهاسن ن

(صائب )5177 /7 :1383

مصرع دوم اشاره و ارجاعی اس

به اینن آینه« :اِن ا عَرَضْ نَا االَمانَ هَ عَلَ ی السَّ مواتِ و االَرضِ

والجَبالِ فَاَبَينَ اَنْ يَحمِلنَها وَ اَشفَقنَ مِنها( »....احزاب.)72 /
این نوع از تمثیلها نه با اشارات و ارجاعات آشکار یا پنهان به آیات قرآن ساخته شدهانند ،بنا
سه رویکرد ارجاعی ،تحلیل و تفسیر میشوند؛ اول اینکه بیانگر رابطۀ بینامتنی متن حاضر بنا منتن
غایباند و ازطرفی محاناتی از حقایق و واقیی های گذشتهاند .همچنین بهدلیل بینان شناعرانه بنا
خوانش نشانهای ،درک و دریاف

میشوند.

 -5-1-2افادیث
احادی

(ص)

نقلشده از پیامار

(ع)

و ائمۀ میصومین یا روای های تناریخی دربنارو آنهنا در تمنامی

دورههای شیر فارسی زمینهساز و به تیایر ژن

«بیشمتن» -نه ازنظر او «به متنی میگویند ننه در

صورت ناود آن متن دوم نیز بهوجود نمیآید» (نامور مطلق -)29 :1395 ،خلق بخشهایی از متون
ادبی بودهاند .اگرچه به باور بیضی توجه به احادی

و روای های دینی در سناک هنندی ازجملنه

شیر صائب در مقایسه با ساک عراقی بسیار نمرننگ شندهاسن

(شنیری)419 :1391 ،؛ امنا بناز

میتوان تأثیرگذاری برخنی از آنهنا را در شنیر صنائب یافن ؛ منثالً در شنیر صنائب توجنه بنه
دستورالیملهای اخالق نظری و عملی فراوان اس
متن احادی

نه در بسیاری از موارد ،نشأتگرفته از بطن و

و روای های دینی اس  .قناع ورزی ،ماارزه با نفس ،پرهیز از ریا و تزوینر ،پرهینز

از طم ورزی و ...از این جملهاند .الاته تأثیر احادی

در شیر صائب چندان آشنکار نیسن ؛ بلکنه

بیشتر از مضمون شیر میتوان به روابط بینامتنی و ارجاعی پیبرد .در این موارد بهنظر میرسد ننه
رابطۀ بین متن حاضر و متن غایب ازطریق مضامین و رابطههای بالغی امکانپذیر باشد .بهعاارتی،
متکیبر خوانش نشانهای اس ؛ مثالً خواننده دربی

زینر ازطرینق واژههنای «قفنس ،دنینا و منر

زیرک» به این سخن ناوی میرسد نه« :دنیا زندان م من اس » (صندرینینا .)246 :1388 ،شناعر
برای مسجّلساختن ادعای خود «وحش
براساس از این حدی

دل آگاه از دنیا» ،مخاطب را به مثلی ارجاع داده نه آن را

ناوی ساخته اس :

مرغ یرک در قفس صائب دل

د منی ن رد

بننی

باشنند وفشنن

ا دنیننا دل آ ننناه را

(صائب )192 /12 :1383
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-5-1-3ارجاع به مبافث تاریخی
توماس نارالین میتقد اس « :تاریخ شیر نالسیک مل ها همان جوهرو تناریخ سیاسنی ،علمنی و
نه شاعر میتواند مهمترین گنرایش میننوی حنانم بنر هنر دوره را نشنف ننند»

دینی آنهاس

(نفافی .)40 :1382 ،مااح
فارسی اس

و بنمایههای تاریخی ،از دیگر متنهای درآمیخته با تنار و پنود شنیر

و پیوند دیرینهای بنا آن دارد .هرچنند اینن مااحن

در رواین

شناعران دسنتخوش

تغییراتی میشود و به تیایر فرمالیس ها «وقتی اشخاص تناریخی وارد دنینای ادبینات منیشنوند،
حقیق
و واقیی

تاریخی و ملموس خود را از دس

میدهند» (شایگانفر)53 :1384 ،؛ اما نمیتنوان ارزش

تاریخی آنها را به نلی منکنر شند .اینن پیونند و بازتنابهنا از همنان دوران آغنازین

شکلگیری شیر فارسی ،آشکار و پنهان ،با اشاره به نام هنا ،وقنای و حنوادا تناریخی ،در قالنب
تلمیحی یا تشریحی در گسترو شیر و نثر فارسی نمایان اس  .بیضی از اولنین شنیرهنای بیند از
اسالم نه بهنام شاعران فارسی زبان ثا
مدی ییقوب لی

شده ،گواه این پیوند دیرینه اسن  .محمندبننوصنیف در

صفاری میگوید:
بنننده و چنناکر و م ن الی و سننگ بننند و زننال

ای امیننری کننه امیننران جاننان اصننه و عننا

(صفا  1371ج )166 :1

همین اشارو محمدبنوصیف ،بیانگر این اس
مذهای ،سیاسی ،ملی و هنری ،بازتاب مااح

نه بخشی از تالش و توجه شاعران ،بنابه دالیل

تاریخی در آثارشنان بنودهاسن ؛ بنهعانارتدیگنر،

همیشه نگاه به وقای تاریخی در بین شاعران رایج بودهاس  ،با این تفاوت نه هرندام از شناعران،
انگیزههای متفاوتی در این نار داشتهاند؛ مثالً انگیزو صائب بیشتر مانای تیلیمی داشتهاسن ؛ ییننی
برای تایین یک اصل تیلیمی از روای های تناریخی بهنره گرفتنه و مخاطنب را بنه آنهنا ارجناع
دادهاس  .بهنظر میرسد بخشی از این شیوهها چه در ارجاع و چه در نوع نگنرش ،متنأثّر از قنرآن
مجید بودهباشد؛ چرانه قرآن نیز در آیات متیددی ،برای عارت و هشدار ،مخاطنب را بنه مطالینۀ
سرگذش

اقوام ارجاع میدهد؛ برای نمونه در سورو فیل میخنوانیم« :اَلَ

تَ را كَي فَ فَعَ ََ رَب

بِاَصحابِ الفِيَ» (فیل .)1/این آیه با بهرهگیری از شیوو استفهام تأنیدی ،مخاطب را به یک واقیین
تاریخی ارجاع میدهد؛ واقییتی نه هم قدرت خداوند را به تصویر مینشد و هنم زمیننهای بنرای
هشدار به مخاطب اس  .در شیر صائب نیز بیضاً اشاره به روای های تاریخی برای هشدار اس :

َ
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شننمال آد ا بانننر بننننیآد بنننس اسنن
(صائب )1000 /3 :1383

در تمثیالت صائب ازمنظر تاریخی بیشترین اشارات و ارجاعات به سرگذشن

پیناماران الهنی

اس  .الاته اینگونه از اشارات و ارجاعات امری تازه ،غریب و فیالاداهه نیس  ،بلکنه در شنیر و
نثر فارسی پیشینه دارد؛ اما شالودهشکنی صائب در این اس
و روای ها نگریسته و تفسیرهایی ارائه دادهاس

نه از زاویههایی به این سرگذش هنا

نه در شیر دورههای قال میموالً دیده نمیشنود.

رویکردی توأم با مضمونآفرینی و تمثیلسازی نه بر مذاق تودو عامۀ مردم خوش منیآمندهاسن .
نمونۀ پرتکرار این شیوو ارجاع در سرگذش
چنن ن ی سننف تامنن

یوسف پیامار(ع) اس :

ده ا پنناکی دامنن

نن ار نگشننتی

در چشنن ع ینن ان جاننان

(همان)5940 /10 :
ننر چشنن اعتبننار اشتنند لیخننا دور نیسنن

ا باننای کنن ع ینن ان را نباینند نن ار کننرد
(همان)2358 /8 :

سنننگباران کنننرد مالنن

را لیخنننا ا

انننر

اینن سنن ای آنکننه ی سننف را بننه بننا ار آورد
(همان)2386 /10 :

بهطوری نه در این ابیات دیده میشود ،شاعر در هر بی

با توجه بنه موقیین

و بافن

ننالم

مخاطب را به بخشی از داستان یوسف(ع) ارجاع دادهاس  .اینگونه از روای هنا در نگناه شناعران
ازجمله صائب بیشتر اساس واقیی گرایانه دارد .بر این مانا ،خوانش محاناتی در آنها بر خنوانش
نشانهای ارجحیّ

دارد .بخش دیگری از این نوع ارجاعات ،ارجاع به سرگذش های عرفانی اس

نه بیشتر به سرگذش

حسینبنمنصور حالج پرداخته شدهاسن  .اینن شخصنی

در حنوزههنای

دینی ،عرفانی و ادبی یکی از الگوهای مورد توجه شاعران بودهاس  .محوریترین تصنویر حنالج
در شیر فارسی بر دار نشیدهشدن اوس  .صائب نیز فنراوان در غنزلهنای خنود مخاطنب را بنه
سرگذش

این شخصی

ارجاع دادهاس ؛ برای نمونه:

دار نت انننند سنننر منصننن ر را دربر رشننن

شاخ ندان میش د بر مین ه چن ن کامنل شن د
(همان)2669 /3 :

عالوهبر این موارد ،بیضاً در شیر و تمثیالت صائب اشارات و ارجاعاتی نیز به تاریخ اساطیری
دیده میشود ،اشاره به سرگذش

جمشید ،رستم ،فریندون و سنیاوش از اینن جملنهانند .بنهنظنر
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میرسد شخصی های اساطیری نیز در نگاه صائب بهعنوان شخصی های تاریخی و واقینی تلقنی
شدهاند و شاعر به این شخصی ها نگاهی واقیی و تاریخی داشتهاس  ،نه اساطیری؛ بنرای نموننه
دربارو جمشید سروده اس :
جا جن تنا ا نر ا چنرخ بن د در دور اسن

چنن ن ا ننر یننر بنن د

نناک نگننردد هر نن
(همان)4784 /5 :

در این گونه از روای ها ،با توجه به نگاه واق گرایانۀ صنائب از ینک طنرف و بینان شناعرانۀ
موضوع از طرف دیگر ،میتوان آنها را هم براساس خنوانش محانناتی و هنم خنوانش نشنانهای
تحلیل و تفسیر نرد؛ یینی این دسته از نشانههای متنی ،خواننده را به واقیی ها و بر بیننامتنهنایی
ارجاع میدهند نه زمینههای دینی ،عرفانی و اساطیری دارند.
 -5-1-4افکا و شرائض دینی
احکام شرعی و اعمال دینی بخش دیگری از متنهایی هستند نه روابط بینامتنی تمثیلهای صنائب
با آنها نمایان اس  .احکام و فرائضی نه در تمثلهای صائب به آنهنا اشناره شندهاسن  ،بیشنتر
جناۀ همگانی دارند و متیلقبه حافظۀ جمیی هستند؛ مسائلی ازقایل نماز ،روزه ،نذر ،دعا ،زینارت
و . ...حضور این بنمایهها در شیر صائب عالوهبر نقش تمثیلسازی ،زمینهسناز خلنق بسنیاری از
تصاویر شیری نیز شدهاس ؛ برای نمونه بنا اشناره بنه نمازهنای واجنب و مسنتحب تمثینلهنای
گوناگونی ساخته اس  .برای اثاات یکتایی خداوند گفتهاس « :در نماز وتر ممکنن نیسن  ،شنک
داخل شود» (همان .)2671 /14 :برای سجدهنکردن در برابر مردهدالن سنروده اسن « :بنیسنجده
می ننند نماز جنازه را» (صائب :1383 ،بخش متفرعات دیوان صائب .)3525 ،در نمونۀ دیگری بنا
اشاره به نماز آیات ،آوردهاس « :صائب نماز زلزله واجب شود به خلنق /چنون دل ز شنوق ،بنال
تپیدن برآورد» (همان.)4073 /9 :
صائب در هرندام از این تمثیلها خواننده را به ینک حکنم فقهنی ارجناع دادهاسن  .بنا اینن
پیشفرض نه خواننده ضمن آشنایی با این مااح  ،آنها را بهعننوان ینک اصنل پذیرفتنه اسن ؛
بننابراین در نگناه شناعر این اصلهای فقهی میتوانند مرجیی در پنذیرش ینک اصنل و مندعای
دیگر باشند .ارجاع در این گونه از تمثیلها نیز بیشتر ماتنیبر باورهنا و تجربنههنای واقن گرایاننه
اس .
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-5-2ارجاعات شرامتنی
«ارجاع فرامتنی (برونمتنی) ارجاع متن حاضر به بیرون از جهان متن اس » (ننامور مطلنق:1394 ،
 .)52در این دس

از ارجاعات ،نشانهها و عناصر متن ،خواننده را به واقیی ها ارجاع میدهنند و

میتوان مصداقهای آنها را در جهان بیرون از متن یاف

و بنراسناس خنوانش محانناتی منتن را

تحلیل و تفسیر نرد؛ مثالً در مصرع «طفل را دامان منادر از دبسنتان بهتنر اسن » (صنائب:1383 ،
 ،)97/7واژههای «مادر ،طفل ،دبستان» بهعنوان نشانههای متنی بر مصداقهای عینی دالل

میننند.

ازطرفی نیز تمامی این مصرع مخاطب را به یک تجربۀ اجتماعی و انسانی مشترک ارجاع میدهند.
«عمدهترین فرامتنها ،طایی
میتوان طایی

و اجتماع اس » (نامورمطلق .)52:1394 ،در این مورد بنهطنور عنام

را تمام مظاهر جهان هستی درنظنر گرفن ؛ چراننه در شنیر فننارسی بسنیاری از

پدیدهای جهان هستی -زمینی یا آسمانی -حضوری چشمگیر و پرتکرار داشتهاند .اجتمناع نینز در
این فقره ،مفهوم و دامنۀ بسیار گستردهای میتواند داشتهباشد؛ مثل روابط اجتمناعی ،باورهنا ،طنرز
مییش  ،اعتقادات ،نوع نگاه انسان به زندگی و هستی ،تکیه نالمها ،شادنامیها و تلنخننامیهنا و
بسیاری دیگر از مسائل ماتال به انسان از هر طیف و طاقهای نه باشد .یکی از ویژگیهایی نه برای
فرامتن ها ننر نردهاند« ،شناختهشدگی آنها برای مخاطاان اس » (همان) .بهنظر منیرسند مفهنوم
شناختهشدگی ،همان مفهوم عامبودن و شاید جهانشمولی مرج باشد.
ماهی

روشنگرانۀ تمثیل (شنیری- )40:1389 ،الاتنه در ادبینات نالسنیک و بنهوینژه از ننوع

تیلیمی -اتّکا و توجه به واقیی ها را ضنرورت منیبخشند .چنون هندف در اینن گفتمنان ،درک
مفاهیم و موضوعات نهنی و میقول ازطرف مخاطب اس  .بهویژه اگر عامۀ مردم باشند نه «اتفاقناً
مخاطب و حتی بسیاری از شاعران ساک هندی از این طینفانند» (فتنوحی)73 :1379 ،؛ بننابراین
ضرورت توجه و تکیهبر «فرامتنها» نه عمدتاً برگرفته از واقیی های محیطی و اجتمناعی اسن ،
در آن اوج میگیرد .نگاهی به عناصر سازندو تمثیلها ،خود مایّن این موضوع اس « .مور از پا نی
نشیند چون ره خرمن شناخ » (صائب« ،)924/10:1383 ،راس

سازد مار را راهی نه تنگ افتناده

اس » (همان« ،)568 /2 :از تنور گرم نتوان نان خود را خام برد» (همان .)923 /4 ،در این تمثیلها
نهتنها اجزای نلیدی برگرفته از بطن و متن زندگی طاییی و اجتماعی اس ؛ بلکه مفاهیم و وقنای
بیانشده نیز ریشه در واقیی های جاری در زندگی روزانه دارد .با توجه به این ویژگیها میتنوان
گف

ارجاع در این نوع از تمثیالت بیشتر ماتنیبر خوانش محاناتی اس

تا نشانهای؛ یینی شناعر
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بیش از آنکه از ارجاعات بینامتنی بهره گرفتهباشد ،خواننده را به واقیی هنای ملمنوس و بیروننی
ارجاع دادهاس  .این واقیی ها چندان نیازی به پیشزمینه ها ندارند ،میموالً در نهن و زبان منردم
جاری هستند؛ بنابراین مخاطب میتواند بیواسطۀ متنهای دیگر آنها را درک نند.
 -5-2-1تمثیل و اجتماعیّات
میتوان گف

تمثیل شیوهای برای ارائۀ بینش تطایقی و بومی از ننالنفرهننگهنایی مثنل فرهننگ

دینی با بهرهگیری از عناصر خردهفرهنگهاس  .در این شیوه شاعر ینا نویسننده بنا بهنرهگینری از
عناصر آشنای فرهنگی ،بومی و طاییی جامیۀ مخاطب ،سیی مینند او را در راسنتای آمنوزههنای
نالنفرهنگ حانم قرار دهد .از این منظر هر تمثیلی بخشی از یک گفتمان اجتماعی اسن
مسیر وارونگی ،تادیل و اصالیطلای حرن
جهانشمول تمثیل ،پیوند بسیار با مااح

می ننند .بنا توجنه بنه ماهین

ننه در

مردمنی ،عامنهگنرا و

و موضوعات اجتماعی ،فرهنگی و حکم هنای عامیاننه

دارد و با ابیاد فردی و اجتماعی زندگی انسان پیوند خورده اسن  .عناملی ننه بنه تیاینر بناختین
«موجب غنای بیشتر و واقییتر هنر و ادبیات -در این فقره تمثیل -میشنود» (ننامورمطلق:1394 ،
 .)66بازتاب واقیین هنا ،مسنائل اجتمناعی و توجنه بنه جنانههنای رئالیسنتی زنندگی ،یکنی از
شاخصههای بارز تمثیلهای صائب اس  .مسائل و واقیی هایی نه از بطن و منتن زنندگی منردم
نوچه و بازار برگرفته اس  .او با دق
دادهاس  .از این جه

در امور جزئی زندگی به هنر پدیندهای جلنوهای شناعرانه

میتوان شیر او را رنگیننمانی از جلوههای روزانه دانسن

ننه بیشنتر در

قالب تمثیل بیان شدهاند .با توجه به خصیصۀ ایجاز در این شیوه ،هر پدیدهای اجتماعی ،روزاننه و
هر دیده و شنیدهای می تواند موضوع ساخ

و پرداخ

تمثیل قرار بگیرد .توجه صائب به زندگی

روزانه و تجربههای طیفهای مختلف اجتماعی ،نوعی چندصدایی را در تمثیلهنای او بنهوجنود
آوردهاس ؛ بهعاارتدیگر ،تمثیل حاصل بسیاری از تجربهها و آیینهای برای صداها و گفتمانهنای
مختلف و «مهمترین تجلیگاه فرهنگهاس » (سنلیمانی .)66 :1391 ،شناعر در تمثینل میمنوالً از
آموزههای نیک و مثاتی سخن میگوید نه طیفها و طاقات اجتماعی بدان بیتوجهاند یا برعکس،
از رفتارها و افکار سوء و منفی نه در بین طاقات اجتماعی رواج یافتهاس  .به تیایر جامیهشناسی
ادبی« ،بیش از هر چیز با دیدگاه مخالف آمیز در برابر جامیه حرن
تا انسانها در مسیر درس

هدای

مینند» (پویننده)74 :1392 ،

شوند؛ مثالً صائب در راستای مانارزه بنا «نفنس» دربین

مخاطب را به مثلی ارجاع میدهد نه دستاورد یک تجربۀ اجتماعی اس .

زینر
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آب و نننان سننیر کاهننل مننیکننند منن دور را
(همان)61 /5 :

صائب در راستای ایجاد گفتمان اجتماعی و ایجاد همدلی با مخاطانان بنه مسنائل مختلفنی از
اجتماع توجه داشته و تمثینلهنای زیانایی بنا آنهنا آفریندهاسن  .بهنرهگینری از اصنطالحات و
تکیهنالم های روزانۀ مردم نوچه و بازار «نه خمیازه ،خمیازه میآورد» (همان ،)4546 /7 :اشاره به
باورها «نور را فرزند بینا میشود» (همان ،)4880 /1 :توجه به تجربههای روزانه «گشاد این گره از
ناخن دریا نمی بینم» (همان ،)5606 /7 :بهرهگیری از ابزار نار طیفهای مختلف «نیسن

حاجن

با عصا در خانۀ خود نور را» (همان )62 /3 :و ...از اینن جملنهانند .صنائب اینن تمثینلهنا را بنا
ناربس

امکانات زبانی ،فکری و فرهنگی عامه ساخته اس ؛ بههمیندلیل چنان ننه پیشنتر اشناره

شد ،بهنظر میرسد خوانش محاناتی در قیناس بنا خنوانش نشنانهای در اینن دسن
ارجحیّ

از تمثینلهنا

داشتهباشد.

 -5-2-2ارجاع به طبیع
«طایی

همیشه یکی از عناصر اولیۀ شیر در هر زمان و مکانی اس

و هیچگاه شنیر را از طایین

نمیتوان تفکیک نرد» (شفیییندننی .)317 :1372 ،طایی

همیشنه بنرای شناعران ظرفین هنا و

ظراف های شگف انگیزی داشتهاس  .فلسفۀ حضور طایی

در عرصۀ هنر بهویژه شنیر بنه چنند

دلیل میتواند باشد :اوالً طایی

در بسیاری از ادیان ،مقدس و جلنوهگناه تجلنی حنق اسن « .در

نگرش قرآن جهان آفرینش بهمنزلۀ منتن مقندس اسن » (رحمندل شرفشنادهی« .)13 :1384 ،در
سن های مذهای غرب ،خدا م لف اصال بخش دو نتاب محسنوب منیشنود :نتناب مقندس و
نتاب طایی » (آلن .)29 :1395 ،ثانیاً انسان ناتاً و فطرتاً بخشی از طایی
از انسان و به تیایری «انسان غرق در طایی

و طایی

اس

و طایی  ،بخشنی

غرق در انسان اس » (اسنفندیاری:1368 ،

 .)90ثالثاً جلوهگاه بسیاری از زیااییهای آفرینش و منا الهام بسیاری از هنرمندان ،بهویژه شناعران
بودهاس  .با توجه به زمینیترشدن شیر در ساک هندی ازجمله شیر صائب ،حضنور پدیندههنای
طایی

چشمگیر و پرتکرار اس

عمدهترین تفاوت تجلی طایی
شیر فارسی در این اس

و بسیاری از مظاهر طایی

را در شیر این دوره میتنوان یافن .

در شیر ساک هندی بهویژه غزلهای صائب بنا دیگنر دورههنای

نه شاعران این دوره ،بسیار از طایی

و پدیدههای آن در آفرینش تمثیل

بهره بردهاند .صائب با تخیلی پویا ،برای اثاات برخی از آموزههای دینی ،حکمی ،اخالقی ،عرفانی،
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و پدیدههای آن ،تمثیلهای بسیار زیانایی آفریندهاسن

ننه از اینن

منظر میتوان او را از بیبدیلترین شاعران فارسی زبان درنظر گرفن ؛ بنرای نموننه در بین

زینر

برای اینکه مخاطب درک روشنی از «سردمهری» و پیامدهای آن داشتهباشد ،او را بنه «خنزان» ننه
یک حادثه طاییی و تجربه شدهاس  ،ارجاع میدهد:
منیشن ند ا سننردماری دوسننتان ا هن جنندا

بننر هننا را م نیکننند بنناد ن ان ا ه ن جنندا
(صائب )9 /1 :1383

یا برای بیان اصل و فلسفۀ ناپایداری در هسنتی ،دگرگنونیهنای عنالم طایین

را دسن ماینۀ

تمثیلسازی قرار دادهاس :
چ ن ن ننل رعنننا ن ان را در قفننا دارد باننار

ا ورق ردانننی بنناد نن ان زاشننل مبنناش
(همان)4874 /2 :

همچنین برای بیان و القای این اصل نه «تواض ساب سرافرازی اس » ،مخاطنب را بنه اصنل
«دانه بهتر در زمینِ نرم باال مینشد» (همان )4617 /8 :ارجاع دادهاس .
این دس

از تمثلهایی نه با بهرهگیری از عناصر و پدیدههای طاییی ساخته شدهاند ،هرنندام

در جایگاه مرجیی ،برای اثاات یک مدعا بهنار رفتهاند.
 -6نتیجه
تمثیل یکی از شگردهای ادبی مورد توجه صائب بودهاس  .تاحّر او در تمثیلآفرینی تاحدی اسن
نه برخی آن را شیوو اختصاصی وی دانستهاند .این شاعر نامدار ساک هندی با یاری تخیّنل پوینا،
تازهجو و مضمونآفرین ،از زمینههای بینامتنی و فرامتنی بسیاری در آفرینش تمثیل بهره بردهاسن .
تالش صائب در تمثیل بیشتر سم وسوی واق گرایانه دارد .بهعاارتدیگنر ،حرنتنی از عمنق بنه
سطح اس ؛ چرانه تالش شاعر برای عینیسازی مسائل انتزاعی و نهنی با بیان میادلهنای حسنی
و بصری اس  .میادلهای حسی یا همان مثلها ،بیشتر ماتنیبر دانشها و مینارف مشنترک دیننی،
تاریخی و تجربههای همگانی و قابلرؤی

در اجتماع و طایی

اس ؛ یینی ارجاع در شیر او ،ینا

بیشتر میطوف به مصداقهای عینی و جهان واقیی اس  ،یا به مقولههایی ننه جامینۀ مخاطنب در
واقییبودن آن تردیدی ندارد؛ ازاینرو قابلی

خوانش محاناتی را بهخوبی دارا هستند .ازطرفی نیز

چون تمامی این واقیی گراییها ،به زبانی شاعرانه بیان شدهاند؛ برای نشف راز و رمزهنای آنهنا
میبایس

از شیوو خوانش نشانهای بهره برد .اصلیترین متنهایی نه در آفرینش اینن تمثینلهنای
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تاریخی اسن  .اجتماعیّنات و طایین

نیز ازجمله فرامتنهای موردتوجه شاعر بودهاس  .بنا آگناهی از اینن زمیننههنا ،مخاطنب هنم بنه
آبشخورهای فکری و فرهنگی شیر و تمثیلهای صائب پیمیبرد ،هم در خوانش آنهنا منیتوانند
در سطح محاناتی یا در سطح نشانهای به خوانش و تفسیر آنها بپردازد .ازطرفی دیگر ،آگناهی از
این شیوهها میتواند راهگشایی برای شاعران و نویسندگان باشد؛ چرانه صنائب توانسنته اسن

بنا

همین شیوه و با بهرهگیری از نخایر عمدو دینی ،فکری ،فرهنگی و با نگاه دقینق و موشنکافانه بنه
اجتماع و طایی  ،به شیر خود تنوّع و تکثّر بخشیده ،خود را سرآمد شاعران ساک هندی نند.

نم دار تمثیل و شی ههای ارجاع

تحلیل ارجاعات بینامتنی و فرامتنی در تمثیلهای صائب
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