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بهرهجستن از آنها در بیگانهسازي کنایات مبتذل ،درصدد نوسازي و نمایاندن
دگرگونهي آنها در شعر خود برآمده است .در این مقاله ،ذیلِ شش عنوان ،به تحلیل
کاربرد این شگردها در غزل سبک هندي پرداختهایم.

واژههای کليدی :آشناییزدایی ،بیگانهسازي ،عناصر دیوانی ،سبک هندي.
 .1مقدمه
مقصد عرضهي انواع هنر ،ذوق تنوّعطلب بشر است که از هرچه بوي کهنگی میدهد،
گریزان است؛ بنابراین ،هنرمند در هر دورهاي یا باید طرحی نو دراندازد ،یا کهنهها را به
گونهاي به دست مشاطهي خیال بیاراید و جلوه دهد که به اعجاب و التذاذ هنريِ مخاطب
منجر شود .شعر و ادب فارسی نیز از این قاعده مستثنا نیست و ضرورت این مسئله در
این حوزهي هنري بیشتر و نمایانتر است؛ ازآنجهت که هنر شعر در بستر خیال ،عواطف،
احساسات ،هیجانات و افکار انسانی بالیده و ستبر گشته است و با توجه به ثبوتِ معانی
و مضامین این حوزهها ،نوآوري در شیوهي بیان آنها امري ضروري است .سایهي این
ضرورت در اندیشهي شعرا و تبلورِ آن را در کالمشان حتی از ادوار آغازین میتوان دید؛
چنانکه فردوسی با تعبیر از این امر به «رُفتهشدن باغ دانش» میگوید:
سخن هر چـــه گویـــم همــه گفتهانـد

بــــرِ بــــاغ دانــــش همـــه رُفتــــهاند
(فردوسی)14:1388 ،

و اینکه خواجه حافظ میفرماید:
یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب

کـــز هـــر زبـان که میشنوم نامکرّر است
(حافظ)36:1390 ،

خود تفسیري است از جریان عدول از هنجارهاي مرسوم و غبارگرفتهي رایج در هر
عصر ،براي بیان نکتهاي واحد در جلوههاي مختلف ،به مدد زبان نامکرّرگويِ شعرا.
برمبناي ضرورت پیوستن به این جریان ،همواره شاعران سعی کردهاند با تغییر در الگوها
و ساختارهاي زبانی و بیانیِ معهود و مألوفِ اقلیمهاي ذهنی مشترک بین هنرمند و
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مخاطب ،مقبولیّت و جاودانگی هنر خود را تضمین نمایند .جلوههاي این تکاپوهاي
شاعرانه را بیشوکم و به انحاي مختلف در آثار شعراي تمام سبکها و دورههاي تاریخی
می توان مطالعه کرد .این موضوع جایگاه رسمی خود را در عصر حاضر و در نظریههاي
نقد ادبی ،با عنوان «آشناییزدایی» ( )defamiliarizationپیدا کرده است .مسئلهاي که
نخستین بار «ویکتور شکلوفسکی» فرمالیست روسی در سال  1917ضمن نگارش مقالهاي
با عنوان «هنر همچون شگرد» و با واژهي روسی ( )ostannenjaمطرح کرد .به نظر وي،
«هنر ،ادراک حسی ما را دوباره سامان میدهد و در این مسیر قاعدههاي آشنا و ساختارهاي
بهظاهر ماندگارِ واقعیت را دگرگون میکند و عادتهایمان را تغییر میدهد و همهچیزِ
آشنا را به چشم ما بیگانه میکند ...و همهچیز را از حاکمیت سویهي خودکار که زادهي
ادراک حسی ماست میرهاند» (احمدي .)47:1338 ،پس از شکلوفسکی «تنیانوف» و
«یاکوبسن» عنوان «بیگانهسازي» را به این موضوع اطالق کردند .آنها بهقدري بر اهمیت
این مسئله تأکید دارند که فصل مشترک همهي عناصر ادبیات را تأثیر «آشناییزداینده» و
«غریبهکننده»ي آنها میدانند (رک .ایگلتون )7:1380،و معتقدند که به مدد آشناییزدایی،
«ادبیات با واردکردن ما به دریافتی مهیّج از زبان ،پاسخهاي عاديمان را جانی تازه
میبخشد» (همان) .به بیانی سادهتر میتوان گفت که آشناییزدایی یعنی «تازه ،نو ،غریبه
و متفاوتکردن آنچه آشنا و شناخته شده است» (میرصادقی)11:1388 ،؛ چون شاعر با
این شگرد« ،چیزهایی را به چیزهاي دیگر نسبت میدهد که از لحاظ عقلی ناممکن ولی
از دیدگاه شعر ممکن است» (مرتاض.)78:2005 ،
مهم ترین رکن بناي سبک هندي ،میل به گریز از تکرار و ابتذال و اشتیاق شاعران به
کشف روابط و جزئیات مجهول پدیدههاي عالم و طغیان علیه ساختارها و هنجارهاي
رایج و ریشهدار است؛ بهگونهاي که در اثر این امر ،در این سبک «گسست از سنت قدیم
شعر فارسی بهوضوح احساس میشود .تأکید بر نوجویی ،توجه به مضامین نو و معنی
بیگانه و تازگی در شعر که از اصول بنیادین اندیشهي این دوره است ،شاعر را بر آن
می دارد تا به جاي مطالعه در آثار سنتی ،خالقیت را در درون خود بجوید و هویّت خود
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را در خویشتنِ خود پیدا کند و متّکی به گذشتگان نباشد» (فتوحی .)57 :1385 ،واضح
است که براي شاعرِ این سبک با این حد از احساس ،میل به کشف زوایاي ناشناختهي
روابط و پدیدهها و تکنیک آشناییزدایی تا چه حد اهمیت و ضرورت دارد و میتواند او
را در نیل به مقصود یاري کند؛ زیرا هدف از کشف زوایاي ناشناس عناصر و پدیدهها در
این سبک ،منع ذوق مخاطب از عادت به سنن ادبی مبتذل است .دستاورد این شگرد
شاعرانه نیز آن است که «بر سر راه مخاطب خود مانع میگذارد و برخالف برخی نظریات،
مفاهیم را آسان و قابلدسترس نمیکند؛ چون وقتی مانع بر سر راه باشد حرکت کندتر
می گردد و در هر مقطعی باید مکث کرد و در این هنگام است که خواننده به ادراکی دیگر
و دید و تجربهاي تازه از زندگی دست مییابد» (نفیسی)35:1368 ،؛ بنابراین سعی بلیغ
شاعر در سبک هندي در جهت مانعتراشیِ هنري براي نیل به این مقصود نمایانتر از
سایر سبکهاست چون در عصري واقع شده است که براي «تالش نام» ناگزیر است «نعل
وارون» 1بزند و به لطایفِ حیل موانعی را در مسیر ادراک مخاطب تعبیه نماید .مباهات و
مفاخرات شعرا به شیوهي شاعري خود و بیان آمالشان در قالب تعابیري همچون «طرز
تازه»« ،شیوهي نو»« ،معنی بیگانه»« ،معنی برجسته»« ،معنی نازک»« ،معنی رنگین» ،مبیّن
همین سعی وافر در این فن هنري است .وقتی شاعر تا این حد ،در فکر دگردیسی و
تجدّد است و این فکر تا این اندازه در کالمش تجلّی یافته است ،طبیعی است که با زدودن
گرد رخوت از تمام عناصر عال ِم پیرامون خود ،بهوسیلهي خیال بیقیدش ،آنها را جانی دوباره
بخشد و دگرگونه در شعر خود بهکارگیرد .شواهد تجلّی این نوع از بیان آرمانها و مفاخرات
شاعرانه در شعر این دوره فراوان است .شواهدي در ادامه ذکر میشود:
عشرت ما ،معنی نازک بهدستآوردن است

عید ما نازکخیاالن را هالل این است و بس
(صائب)2334:1368 ،

مینهــم در زیـــر پاي فکر کرسی از سپهر

تــا بـــه کف میآورم یک معنیِ برجسته را
(کلیم)93 :1336 ،
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از بادهي کهن سخن تــازه خوشتر اســت

پیمانــهي لفــظ و معنـی رنگین مدام ماست
(حزین)263:1350 ،

فن هنري آشناییزدایی محصور به هیچ قید و بندي نیست و «حد و مرزي ندارد و
هر نوع نوآوري در هنر ،آشناییزدایی است؛ زیرا در عالم هنر هیچ حرف تازهاي وجود
ندارد و درعینحال اگر چیزي واقعاً هنر باشد ،واقعاً تازه است و غریب و ناآشنا»
(شفیعیکدکنی)99-98 :1391 ،؛ بنابراین بسیاري از تالشهاي شاعران سبک هندي در
زمینههایی همچون برجستهسازيِ مالئمات عناصر ،مضمونسازي ،پارادوکسآفرینی،
مخالفخوانی و ...بهنسبتِ میزان عدول از هنجارها و مواثیق ذهنی سابق و بهرهمندي از
آفرینش هنري 2،از مصادیق استخدام این فن بهشمارمیرود که شاعران این سبک با
بهرهجستن از آنها و با «رستاخیزي از کلمات» جریانی ممتد از هنجارگریزي تا عصر
حاضر بهراهانداختهاند؛ بهگونهايکه میتوان منشأ اصلی آشناییزداییهاي بیقید و بند
برخ ی از شاعرانِ معاصر همچون سهراب سپهري و نیما را نیز در البهالي آثار ایشان
بهوضوح مشاهده کرد.
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دربار سالطین از آغاز شعر و ادب فارسی ،شاخصترین مهد تکامل این نوع از هنر بوده
است و ناگزیر عناصر و اصطالحات مربوط به آن ،که با فضاي کلی ادبیات کالسیک نیز
سنخیت تامّی داشتهاند ،وارد ادبیات حماسی و سپس قصاید شده است و با تولّد قالب غزل
در نیمهي قرن پنجم ،به طرق مختلف و با دگردیسی کامل و صیقلهاي هنرمندانه ،رحل
اقامت در این فضاي تازه و رقیق افکندهاند و تا به امروز به حیاتشان ادامهدادهاند .عناصري با
این قدمت و با آن حجم از کاربرد 4اگر طی مراحل مختلف گَر ِد ابتذال و جمود را بر چهره
ببینند ،جاي شگفتی نیست؛ ازهمینرو است که دست جادوي خیا ِل شاعر را میطلبند که به
آنها نقشی دیگر در صحنهي هن ِر شعر ببخشد ،تا از این رهگذر ،تازگی و پویایی ،دوباره در
پیکر فسردهي آنها دمیده شود .لزوم این امر در عصر رواج سبک هندي از یکسو به دلیل
ابتذال ،تکرار و جمودي که از قرنها پیش دامنگیر عناصر غزل ازجمله عناصر دیوانی شده
و از سوي دیگر به دلیل ظهور شاعرانی که گریبان طبع خود را براي نیل به یک «معنی بیگانه»
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چاک میکنند ،از هر زمان دیگري بیشتر بهنظرمیرسد؛ بنابراین شاعر سبک هندي با
بهکارگیري شیوههاي آشناییزدایی به این گردگیري هنري اقدام میکند و نگارندگان این مقاله
قصد دارند با تکیه بر آثار شاعران معروف عصر مذکور ،به بررسی این روشها در حد وسع
خود بپردازند.
 .1 .1پيشينهی پژوهش
پژوهشگران بسیاري به بررسی ابعاد آشناییزدایی در شعر پرداختهاند .آثار نگاشتهشده در
این زمینه را میتوان به دو دستهي کلی تقسیم کرد؛ دستهي اول آثاري هستند که
آشناییزدایی را بهعنوانِ موضوع نقد ادبی ،بالغی ،سبکشناسی و غیره بررسی کردهاند.
براي مثال میتوان به کتابهاي آشناییزدایی و فرایند پویایی زبان از سیدمحمدرضی

مصطفوينیا و همکاران ( )1393و فصول مربوط از کتب موسیقی شعر ( ،)1368رستاخیز
کلمات ( )1391و صور خیال ( )1366از شفیعیکدکنی ،ساختار و تاویل متن از بابک
احمدي ( )1338و واژهنامهي هنر شاعري از میمنت میرصادقی ( )1388اشاره کرد .اما
دستهي دوم آثار متعددي هستند که این موضوع را در آثار شاعر یا شاعران مشخصی

تحلیل کردهاند که از جملهي آنها میتوان به کتابهاي آشناییزدایی در شعر شاعران
امروز از فروغ جلیلی ( )1387و سنگ بر دوش از سعید پرهیزکاري ( )1393اشاره کرد.

حسن انوري نیز مبحث عناصر دیوانی را در کتاب اصطالحات دیوانی دورهي غزنوي و
سلجوقی ( )1355و همچنین شریک امین در کتاب اصطالحات دیوانی دوران مغول
( )1357بررسی کردهاند .اما تا به حال پژوهشی که بهطور مستقل و مستقیم ،آشناییزدایی
از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندي را بررسی کرده باشد ،تدوین نشده است.

آشناییزدایی از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندی/میرجلیل اکرمی ـــــــــــــــــ 7

 .2بحث و بررسی
 .1 .2تغيير توجه از ذات عناصر به مالئمات و حواشی آنها
از شیوههاي متداول آشناییزدایی که میتوان از آن بهعنوانِ شاخصهي سبکی غزل این
دوره یاد کرد ،توجه به حواشی عناصر و پدیدهها به جاي توجه به خودِ آنها در خلق
تصلویر و مضامین است؛ بدینمعنی که شاعر براي رهایی از تکرار ،خیال خود را در
جوانب اشیا و عناصر بهکاربسته و از این طریق نقبی به مرداب راکد این عناصر زده و
آنها را دوباره در بستر شعرش به جریان انداخته است .این شیوهي بیگانهسازي در
حوزهي عناصر دیوانی بهویژه عناصر سپاهی ،بسیار موثر واقع شده است؛ به این دلیل که
اغلبِ این عناصر همچون کمان ،تیغ ،کمند ،تیر ،ناوک و ...در ادوار پیشین بهقدري
دستاویز شاعران در توصیف اجزاء ،حاالت و زیباییهاي معشوق واقع شدهاند که مالل
عمیقی در خاطر مخاطب ایجاد کردهاند؛ بنابراین شاعر سبک هندي براي زدودن این
مالل ،به حواشی آنها میاندیشد و به آفرینش مضامین بکر و تصاویر خیالانگیز دست
میزند .با توجه به عالقه و اهتمام شاعران سبک هندي به آفرینش مضامین و تصاویر
بدیع ،پژوهشهاي چندانی دربارهي این شیوه که در اغلب عناصر شعري بهکاررفته،
صورت نگرفته است .در اینجا دو نمونه از مالئمات عناصر سپاهیِ پربسامد و مضمونساز،
یعنی کمان و تیغ بررسی میشود.
 .1 .1 .2خميازهی کمان
پربسامدترین کارکرد عنصر دیوانی کمان در شعر غزلسرایان برجستهي سبک عراقی
«به تصویرکشیدن عضوي از اعضاي معشوق است که همانا ابروي اوست...گاهی نیز قد
و باالي عاشق را در نظر شاعران غزلپرداز تداعی میکند» (واحدپور .)151:1396 ،اما شاعر
سبک هندي جوانب دیگر این عنصر را برجسته ساخته و به میدان خیال وارد میکند .یکی
از این جوانب ،شکل کمان به هنگام تیراندازي ،بهویژه بعد از رهایی تیر است که شاعر با
پیوند آن با شکل بدن ،بهویژه بازوان و صداي انسان به هنگام خمیازه ،از آن به «خمیازهي
ال صائب در این بیت:
کمان» تعبیر و در تصاویر خیالی استفاده میکند؛ مث ً
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از همآغوشی آن قامت چون تیر خدنگ

ما به خمیازهي خشکی چو کمان ساختهایم
(صائب)2744:1368 ،

در کنار تصویر مبتذل تشبیه قامت معشوق به تیر ،شکلِ همراه با صداي کمان به هنگام
تیراندازي را مشبهبه براي خمیازهي حسرتآمیز عاشقِ بینصیب از وصال قرار داده و
تصویري بدیع آفریده است .اطالق صفت «خشک» به خمیازه مصداق تسرّي اصطالحات
عامیانه به حوزهي غزل است .شخصیتبخشی به کمان با نسبتدادن خمیازه بدان که از
شگردهاي شاعران این دوره بهشمارمیرود ،ضمن ایجاد تزاحم خیال ،شاعر را در نمایش
جلوهاي نسبتاً بیگانه از کمان یاري کرده است .این تصویر خیالی در بیان مفهوم تحسّر و
بینصیبی ،به کرّات در شعر صائب و بیدل و گاه در اشعار دیگر شعراي این سبک خلق
شده است:
قسمت ما چون کمان از صید خودخمیازهاي است

هرچـــه داریــم از براي دیگران داریم ما
(صائب)140:1364 ،

بس که چون تیر گذشت از بر ما عیش شباب

محو خمیازه چو آغوش کمان پیکر ماست
(بیدل)334:1389 ،

گاهی هم خمیازهي کمان نه از سر حسرت ،بلکه از سر ذوقی است که از سرکشیدن
خون عاشق بهوسیلهي معشوق که براي او در حکم میِ ناب است ،حاصل شده است؛
در مشرب بیداد تو خونـــم می نـــاب است

کـــز ذوق بـــه خمیازه درافکنده کمان را
(غالب دهلوي)81:1389 ،

 .2 .1 .2آبداری تيغ
تیغ از جمله عناصري است که در هر شاخهاي از درخت بارورِ خیال شاعران سبک
هندي ،میتوان از آن سراغ گرفت؛ اما آنچه دربارهي این عنصر نیز به سهولت اثباتشدنی
است ،چیرگی مالئمات و جوانب ،بر اصلِ آن است .یکی از این مالئمات ،آبداري تیغ
است که شاعران عطش خود به مضمونآفرینی و بیگانهسازي تصاویر را نیز قدري با آن
فرونشاندهاند؛ بنابراین ،این موضوع جایگاه مهم و بسامد فراوانی در شبکههاي تداعی خیال
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اغلب شاعران سبک هندي پیدا کرده و در جلوههاي مختلف تجلّی یافته است؛ از جمله :آب
تیغی که با نقض خواصش ،کار روغن را میکند و آتش عشق را شعلهور میسازد:
کار روغـــن میکــند بر آتــش ما آب تیغ

خـــون منصوریـــم دایم بر سر جوشیم ما
(صائب)144:1364 ،

آب تیغی که سکوت و ساکنبودنش خیال شاعر را ربوده؛ چنانکه گاه بهدلیل این ویژگی،
در تصوّرات او جوهر ،بهسان سفینهاي در آن شناور است :و همانند کشتی غمهاي شاعر
امیدي نیست که به ساحل برسد.
مباش ايساحل غمچشم بر راهم کهمن کشتی

به سان جوهــر تیغـــش در آب ساکنی دارم
(واعظ)304:1359 ،

و گاه با الگوپذیري از این سکون ،گریههاي بلند عاشق براي اجتناب از دلگیري معشوق
به خموشی میگراید:
از هايهايِ گریـــهي مـــن تا دلش گرفت

دیگـــر چــو آب تیغ سرشکم صدا نداشت
(کلیم)109:1336 ،

و باالخره آب تیغی که گرفتار زنجیر اسارت جوهر است و تداعیگرِ گرفتاري صاحبهنر
در دام هنر خویشتن:
مـرد را کســـب هنـــر دام ره آزادگیست

مــوج جوهر آب جوي تیغ را زنجیر پاست
(بیدل)256:1389 ،

چنانکه مشاهده میشود ،در اغلب شواهد ،شعرا به مدد غریبسازي وجوه تشابه،
توأم با توجه به این وابستهي عنصر تیغ ،طرز تازهاي در کاربرد آن بهکاربستهاند و استعمال
آبداريِ تیغ بهقدري در شعرشان فزونی یافته که در ردیف موتیفهاي شعري اغلبِ
آنان قرارگرفته است.
آشناییزدایی از عنصر تیغ با وسعتبخشی خیالی به آن از طریق توجه به حواشی و
مالئمات ازجمله آبداري آن ،در آثار شاعرانِ طرز خیال بهویژه بیدل ،در برخی موارد

توأم با عدول از جادهي اعتدال و میل به افراط بوده است؛ چنانکه نویسندهي کتابِ بیدل،
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سپهري و سبک هندي در توجیه آن مینویسد« :اگر تیغ یکی از صفاتش آبداربودن است،
شاعر هندي در آب این تیغ شناوريها میکند .آب ممکن است گوارا یا ناگوار باشد.
ممکن است شاعر عکس خود را در آن ببیند .ایضاً ممکن است آب تیغ معشوق در
رویارویی با تف و گرماي خون عاشق ،تبخیر شود و به آسمان برود .آب تیغ ممکن است
جیرهبندي و تصفیه هم بشود و با این آب آنگونه که بیدل میگوید ،حتی میتوان شهیدان
را هم وضو داد»( 5حسینی.)37 :1368 ،
 .2 .2مخالفخوانی
«مخالفخوانی یعنی داستانی ،موضوعی یا مضمونی را از زاویهي غیرعرفی نگریستن و
به خالفآمد عادت دربارهي آن داوريکردن . ...مخالفخوانی را میتوان شکستن
هنجارهاي پیشین در تلمیحپردازي مرسوم و متداول گذشتگان یا انحراف از نرم ادبی
دانست» (حکیمآذر .)64:1384 ،این شیوه ،نوعی عصیان شاعرانه علیه اساطیر و سمبلها
است که در فرایند دامنهدار هنجارشکنی و فراتر از آن ،هنجارستیزيِ سبک هندي فرصت
تجلّی بیشتري یافته است .بدینمعنا که شاعر سبک هندي که عادت کرده است براي
دستیابی به هدفِ هنجارگریزي ،عکس و خالف پدیدهها را افزونتر از ذات آنها در
مخیّلهي خود نشخوار کند ،وقتی با سمبلها ،اساطیر و قهرمانان مواجه میشود ،از اینکه
با آنها نیز درافتد ،هیچ واهمهاي ندارد؛ بنابراین با سرپنجههاي خیا ِل عاصیاش به این
کار دست مییازد و در مضامین شعري خود ،چهرهاي مغلوب از آنها به مخاطب عرضه
میکند 6.و از این رهگذر نیز به مقصود خود در آشناییزدایی نایل میشود؛ زیرا مخاطب
با مالحظهي شکست اساطیر و سمبلهایی که سایهي استیالیشان سالیان مدید در عرصهي
شعر و ادب پایدار بوده است ،دچار حیرت میشود و ذائقهاش سرشار از لذت هنري
می گردد .این شیوه در شعر صائب تبریزي و بیدل دهلوي زیاد بهچشممیخورد .تصرف
مخالفخوانی در حوزهي عناصر دیوانی را میتوان به سه گونهي کلی تقسیم نمود.
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 .1 .2 .2مخالفخوانی با سمبلهایی از نوع عناصر دیوانی
در بین عناصر دیوانی برخی از آنها نماد مفاهیم گوناگونی گشتهاند که شاعران سبک
هندي با دستبرد در وجههي سمبولیک آنها ،یدککشیدن آن مفهوم نمادین توسط آن
عنصر را به چالش میکشند یا بهکلی نقض مینمایند:
پیر را قامـــت خــم سوي عدم راهبر است

این کمانــی است که از تیر سبکسیرتر است
(صائب)3455:1370،

چون هالل از پیکر خم سربه گردون سودهام

خاتـم است اینجا دلیل عزّت و شأن نگین
(بیدل)1152:1389 ،

اسیــــر بوالعجبیهــــاي وادي عشقـــم

کــــه صیـــد ،دام نهــــد در ره کمند آنجا
(صائب)281:1364 ،

در شواهد باال ،بهترتیب ،تیر بهعنوانِ عنصر دیوانی و نماد سرعت ،اینبار نه در مقابل
کمان ،بلکه در مقابل خیال شاعر و قدرتِ تصویرسازي او تسلیم شده است و کمان در
سرعتِ سیر ،گوي سبقت را از او ربوده است؛ در بیت دوم نگین که در ادب فارسی نماد
اشتهار است و حتی با نشستن بر پشت خاتم ،آن را نیز مشرّف میگرداند ،عنصري فرض
شده که عزّتش را مدیون خاتم است؛ کمند که بهعنوانِ سمبل دام و گرفتاري ،در ادب
عاشقانه ،دلها و سرهاي بیشماري را «بیجرم و بیجنایت» اسیر خود ساخته است ،خود
در دام صید میافتد .بههمینترتیب در نمونههاي زیر نیز محتسب و عسس ،سمبلهایی
براي برهمزدن بساط مستان و سبوشکنی و مبارزه با بادهگساري ،باژگونه در میدان خیال
شعرا ظاهر شدهاند و یکی بساطآراي میخانه است و مست را بر دوش گرفته و به خانه
می برد و شاعر امید دارد که گردن دیگري با دو دستِ سبو شکسته شود و جوشن ،آن
هم جوشن داوودي که مظهر سرسختی و استحکام است ،نهتنها تاب مقاومت در مقابل
ناوک را ندارد بلکه شاهراهی براي عبور آن تلقی شده است:
در نمازم دل ز مخموري بــه صدجا میرود

قبلـــه گـم شد محتسب میخانه را آباد کن
(نظیري)265:1389 ،
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مرا ز کــوي خرابــــات پايِ رفتن نیست

مگـــر بـــه خانه برد محتسب به دوش مرا
(صائب)304:1364 ،

اجابتی ندمید از دعاي کـــس به دو دست

مگـــر سبو شکند گردن عسس به دو دست
(بیدل)186:1389 ،

جوشن داوودي اینجا شاهراه ناوک است

از دل محکـــم زره در زیر پیراهن بپوش
(صائب)2371:1368 ،

 .2 .2 .2مخالفخوانی با عناصر دیوانی با وارونهسازی آثار یا صفات
نوع دیگر از مخالفخوانی این است که شاعر خالفِ آثار و صفاتی را که عناصر بدان
اشتهار دارند ،به آنها نسبت میدهد .این شیوه در ظاهر نوعی پارادوکس بهنظرمیرسد،
اما با دقّتِ نظر متوجه میشویم که مرزهاي روشنی با پارادوکس دارد؛ زیرا حاصل فن
پارادوکس اجتماع نقیضین است؛ ولی در این نوع مخالفخوانی ،صفت نسبتدادهشده
به عنصر یا اثر صادرشده از آن ،با ذات آن در تباین است و درواقع این نوع مخالفخوانی،
حاصلِ سرکشی خیالی از پذیرش خواص عناصر است و در این عرصه است که خنجر،
رفوگرِ زخم است و تیغ مانع چکیدنِ خون؛ همانگونه که فتح با لشکرِ شکسته حاصل
میشود و شمشیر از زنگار جوهر میپذیرد:
رحمی بــه حال زارش گر باشدت رفو کن

زخــــم دل حزین را با نوک خنجر خویش
(حزین)376:1350 ،

رهایی کی توان از پنجهي گیراي صیادي

که تیغش خــون ما را از چکیدن بازمیدارد
(همان)263 :

مظفّر میشود هرکس ز دنیا رويگردان شد

در ایـــن پیکار فتح از لشکر برگشته میآید
(صائب)1552:1366،

میفزاید رونق قدر مــن از طعــــن خسان

تیــــغ تمکیـــن مرا زنگار جوهر میشود
(بیدل)521:1389 ،
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 .3 .2 .2کاربرد عناصر دیوانی در مخالفخوانی سایر سمبلها
گاه مخالفخوانی بهطورمستقیم از ذات عناصر صورت نگرفته است؛ بلکه این عناصر در
تکوین فرایند مخالفخوانی از سایر سمبلها نقش پذیرفتهاند؛ همانند سالحِ خنجر و
اصطالحات کمرِ خدمتبستن و باجگیري در ابیات زیر:
با ادب سرکن به خوبان ورنه در بیطاقتی

بال پروانه گـــلوي شمـــع را خنجر شود
(همان)751 ،

خراباتمغان خوش خاک عاشقپروري دارد

که شمع آنجا کمر در خدمت پروانه میبندد
(صائب)1406:1366 ،

سر شوریدهي ما باج ز مجنـــون گیــــرد

عشـــق در مملـــکت درد مـــرا والی کرد
(حزین)303:1350 ،

پروانه و شمع و روابط آنها ،بهترتیب بهعنوانِ عاشق و فانی و معشوق و هالککنندهي
عاشق بهعنوانِ یک موتیف پرکاربرد و ریشهدار در ادب فارسی ،اینبار دچار تغییر جایگاه
گشتهاند و در تعبیري واسوختگونه ،بال پروانه بهعنوانِ خنجري بر گردن شمع فرود
میآید ،یا پروانه ،شمع را به حالت کمربسته در خدمت خویش میبیند و بدینگونه
آزارهاي دیرینهي این معشوق سنگدل را تالفی میکند و مجنون بهعنوانِ مظهر شوریدگی
در برابر شوریدگیهاي شاعر ،شکست خورده و شاعر این مخالفخوانی را با تعبیرِ
دیوانیِ «باجگرفتن» بهطرزي بلیغ ادا نموده است.
 .3 .2ارادهی معانی ظاهری کنایات با قرینهسازیِ عناصر دیوانی
از دیگر شگردهاي شعراي مذکور این است که با تأویلِ عبارات کنایی به معانی حقیقیِ
خود ،بهت و حیرت مخاطب را که در طول زمان به دریافت معانی کنایی آن عبارات
عادت کرده است ،برمیانگیزند و ذوقش را با نوعی دیگر از «خالفآمدِ عادت» تحریک
مینمایند و گاهی عناصر دیوانی به دلیل استعداد نهفتهي خود ،شاعر را در این کار هنري
یاري نمودهاند؛ این عناصر از رهگذرِ قرینه واقعشدن در کنایات ،اینبار نه براي ارادهي
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معناي کنایی که براي ارادهي معناي حقیقی بهوسیلهي مخاطب ،خود نیز ،از این خیال
عادتگریزِ شاعر طرفی میبندند و الفت مخاطب با آنها به بیگانگیِ نسبی بدل میشود؛
چنانکه در بیتِ
مطلبم زین نعل وارون جز تالش نام نیست

چون عقیـــق از نام در ظاهر اگر دل کندهام
(صائب)2566:1368 ،

شاعر از عبارت کناییِ ریشهدار «دلکندن» به معنی قطع عالقه ،با بهرهمندي از استعداد
عنصر دیوانی عقیق و قرینهسازي آن ،معناي حقیقی آن یعنی حکّاکی نام سالطین بر عقیق را
اراده نموده و گویی خو ِد او نیز بر چیرهدستیاش در این عمل واقف بوده است و از آن با
عنوان «نعل وارون» یاد کرده و مرادش فریفتن ادراک مخاطب براي منع او از دسترسی آسان
به مقصود خویش است که از شاخصهاي مهم بیگانهسازي است .تضا ّد مفهوم کنایی عبارت
مورد نظر یعنی «قطععالقهکردن از نام» با فلسفهي وجودي نگین که نشر نام و آوازهي سلطان
در اقلیم حکومتی است ،نیز بر گیرایی این تردستی شاعرانه افزوده است.
عبارات کنایی «نامداري»« ،دردسر» و «سرگرمی» به ترتیب در معانی کناییِ آوازه،
گرفتاري و مشغول بودن در کاربرد خود در زبان ،به قدري با معناي حقیقی خود بیگانه
شده اند که این معانی حتی به ذهن ابجد خوانِ مکتب زبان فارسی نیز که با صناعات
ادبی الفت چندانی ندارد ،متبادر می شوند؛ اما شاعران مذکور در جریان حشر و
رستاخیز کلمات و عبارات ،آن ها را به یاري قرینههای ی از عناصر دیوانی همچون
خاتم ،نگین ،افسر و کاله ،یا در معناي حقیقی بهکارمی گیرند ،یا با توجهی آشکار به
معناي حقیقی آن ها ،ذوق مخاطب را به تجسّم تصویر دوپهلو تحریک می کنند و از
این طریق ،نفس تازه اي در این کنایات مبتذل می دمند و از رخ عناصر دیوانی دخیل
نیز گرد عادت می زدایند .نمونه هایی از این شیوه:
نامــــداري بیسیهبختی نمیآید به دست

در سیاهی غوطه بهر نام ،خاتم خورده است
(صائب)567:1365 ،
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جنــــگ دارد دولت و آسودگی بـا یکدگر

برنمیآیــــی بـــه درد سر ،ز سر افسر گذار
(صائب)2202:1368 ،

تن ده به تیغ جور گرت شهرت آرزوست

کــــان دم کـه زخم خورد نگین ،نامدار شد
(کلیم)200:1336 ،

چین کدورتــــی هست بر جبههي نگینها

تحصیــــل نامــــداري بیدردســـر نباشد
(بیدل)609:1389 ،

خسروي خواهی بنـــه از سر کاله سروري

نیست ســــر را افسري بهتر ز بیدردسري
(واعظ)373:1359 ،

در جهـــان سرگرم دولت را نباشد راحتی

کم نگردد دردسر تا این کالهش بر سر است
(همان)70 :

معانی «حاملنام بودن» و «دردِ سرِ» نگین در اثر حکاکی و همچنین «گرمشدن سر» و
«دردسرِ» جسمیِ حاصل از گذاشتن افسر و کاله بر سر ،بهعنوانِ معانی ِحقیقی کنایاتِ
«نامداري»« ،سرگرمی» و «دردسر» در ابیات باال ،خیال شاعر را با قراینی از عناصر دیوانی
یعنی ،خاتم ،نگین ،افسر و کاله به خود جلب نمودهاند تا با ارادهي معنی حقیقی یا توجهِ
گوشهي چشمی بدان معا نی و با نوعی بازي شاعرانه ،به تحریک ذوق مخاطب بپردازد و
طریقی انحرافی در کنار مسیر اصلیِ ادراکش تعبیه نماید .سایر شواهد متناظر به این فن
هنري به اختصار و با ذکر معانی حقیقی و کنایی در ادامه ذکر میشود.
شیوهي مجنون ز وضع نامداران روشن است

سنگ بر سر کی زند خاتم اگر دیوانه نیست؟
(بیدل)875:1389 ،

معنی حقیقی عبارت «سنگبرسرزدن» که کنایه از انجام اعمال جنونآمیز یا ندامت و
بدبختی است ،به قرینهي خاتم و عقیقی که از نوع سنگ بر سرش تعبیه میشود ،مدّ نظر
شاعر بوده است .همچنین نامداري در معناي حقیقی (حک نام بر نگینِ خاتم) ،در ارتباط
با خاتم ،ابزاري گشته براي دوپهلوسازي آگاهانهي کالم.
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نیـــام تیــغ عالمگیر مستـی موجِ می باشد

خدنــگ دلنشیــن نغمه را قندیل ،نی باشد
(همان)739 ،

شاعر نیمنگاهی دارد به معنی حقیقیِ «در دل واردشدن» از عبارت کنایی «دلنشین» با
مفهوم کناییِ «خوشایند» به قرینهي خدنگ.
زاهد از ترک ندارد غرضی جــــز شهرت

سکّه از بهر روایی است که پشتش به زر است
(صائب)722:1365 ،

قصد شاعر از کنایهي «پشتبهچیزيکردن» ،ارادهي معنی حقیقی بوده است؛ یعنی
بیتوجهی به آن با قرینهي منقشنمودن زر با خواباندن پشت سکه (از عناصر دیوانی) بر آن.
همـــه از حســــرت لعل لب او در تابند

سنگبرسینهزنان کیست که چون خاتم نیست؟
(کلیم)138:1336 ،

ارادهي معناي حقیقی از عبارت «سنگبرسینهزدن» که کنایه از «ادعاي هواخواهی» است،
به قرینهي نگینی که از جنس سنگ است و برسینه خاتم نشسته است.
به کف نامد کسی را دامن شهرت به آسانی

نگین جان میکند تا زینسبب حاصل کند نامی
(بیدل)1288:1389 ،

زنهـــار ســـر ز گوشهي عزلت برون میار

خـــون میخورد چو تیغ برون از نیام شد
(صائب)1975:1367 ،

«جانکندن» و «خونخوردن» که کنایه از تحمل مشقت و سختی و «نام» نیز که کنایه از
آوازه و اشتهار است ،در ارتباط با نگین و تیغ ،در معانی ظاهري و حقیقی خود متجلّی شدهاند.
 .4 .2پارادوکسآفرینی با عناصر دیوانی
خلق پارادوکس و تصاویر پارادوکسیکال یکی از ریزفنهاي تکنیک آشناییزدایی و «از
بدیعترین و برجسته ترین شگردهاي شاعري و کالم ادبی است؛ شگردي سخت زیبا و
رندانه» (وحیدیانکامیار .)294:1376 ،حقیقت این شگرد ادبی ،عبارت است از سخن
«متناقض با خود (حتی عبث) که در نگاهی دقیقتر ،حقیقتی را که جامع اضداد است ،در
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خود دارد» (کادن .)305:1380،با توجه به جوالن خیال افسارگریز شاعران سبک هندي
در عرصهي تمام فنون بیگانهسازي ،این شگرد هنري نیز دستاویز آنان در برهمزدن
هنجارهاي منطقی زبان در حوزهي معنا شده است؛ بهگونهايکه از هر فرصتی در جهت
آشتیدادن و کنارهمنشاندن اضداد بهره میجویند .ایشان عناصري را که حتی در عالم
تصورات نیز از هم میرمند ،چنان در هم ادغام مینمایند که تحیّر مخاطب را برمیانگیزند.
شاعران سبک هندي در این امر تا حدي بهپیشمیروند که چنانکه خود نیز اذعان میکنند،
گاهی شعرشان به هیأتِ «صلحنامهي اضداد» 7درمیآید و ازاینطریق نیز به مقصود خود
در الفتزدایی از عناصر با برهمزدنِ هنجارها و قواعد حاکم بر آنها میرسند .آن دسته
از عناصر دیوانی نیز که استعداد ایفاي نقش در اجتماع و در مرحلهاي فراتر ،اتحاد نقیضِین
را دارند ،از این جریان به دور نمانده اند و محمل خیال شعرا در بیان مضامین مختلف
شدهاند .در اینجا نمونههایی از آنها ذکر و بررسی میشود.
خلعت ،بهعنوانِ یک عنصر دیوانی ،عبارت بوده از جامهاي که امیر و سلطان به کسی
می بخشیده و تشریف عبارت بوده از «آنچه پادشاهان و سالطین براي اظهار عاطفت و
بزرگداشت به کسی میدادند و این لفظ شامل خلعت ،القاب و اجازهي استفاده از برخی
اشیا میشده است» (انوري .)26:1355 ،شاعران سبک هندي با برجستهسازي دو نقش
اساسی این عناصر یعنی پوشش صاحبِ خلعت و وجهه و کرامتبخشی به او،
پارادوکسهاي جالبی خلق کردهاند ،گاه در این پارادوکسها ،دو نقیض ذاتاً همدیگر را
نقض میکنند و گاه از حیث صفات و وابستهها ناقض یکدیگرند؛ براي مثال در ابیاتِ
ما در تـــالش خلعــت عریانی از خودیم

اي فکـــر جامــه اینهمه بر دست و پا مپیچ
(واعظ)135:1359 ،

ظاهرم گو جلوهگاه صورت دیبــــا مباش

بــــس بـــود آیینهسان تشریف عریانی مرا
(صائب)94:1364 ،

ز پیراهن برون آ تـا ببینی دستگــــاه خود

حبــاب آیینهي دریاست از تشریف عریانی
(بیدل)1308:1389 ،
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«عریانی» و «خلعت» یا «تشریف» (با توجه به ویژگی پوششی) که ذاتاً نقیض هم
هستند ،بهسان معنا ،در لفظ هم ،به تنگی یکدیگر را دربرگرفتهاند و در قالب ترکیب
اضافی ،قدرت تخیل شاعر را در صلح اضداد ،نمایان ساختهاند و در شاهدِ
جنونم جامهواري دارد از تشریف عریانی

که گر یک رشته بر رویش فزائی تنگ میگردد
(همان)498 :

نیز ترکیب «تشریف عریانی» ضمن داشتن شرایط مذکور ،هم به لحاظ کاربرد با وابستهي
ناسازگو ِن عددي (جامهواري :یک جامهگون تشریف عریانی) که از دیگر شیوههاي
آشناییزدایی محسوب میشود و هم از حیث اینکه شاعر ادّعاي تحملنکردن رشتهاي اضافه
از تار را بر وجود بینشا ِن این جامهوار مطرح میکند ،حامل بار پرحجمی از خیال ظریف
ت وجود عریانی ،مساوي
است .نقض ذاتی بین خلعت و عریانی از آن جهت است که حقیق ِ
است با نبود خلعت .گاهی نیز نقض بین این دو مفهوم ،در صفت صورت گرفته است؛
ت
چنانکه با دقت در ترکیبهاي «تشریف رسوایی» و «خلعت رسوایی» در ابیا ِ
برازنده است بر دیوانهاي تشریف رسوایی

که از زور جنون سازد گریبانچاک صحرا را
(صائب)172:1364 ،

آنجــــا کــــه عشق خلعت رسوایی آورد

پیراهنـــــی کــــه چــاک ندارد رفو کنند
(بیدل)536:1389 ،

متوجه میشویم که وجود پوششی که براي صاحبش رسوایی آورد ،ناممکن نیست؛ لکن
خلعت که نوع خاصی از پوشش است و مفهوم تشریف و آبرو را به یُمن صدور از دستان
سالطین و حکّام ،در خود نهفته دارد ،با رسوایی ناسازگار است .دستبرد خیال در نوع اول،
بیشتر و فراتر از گونهي اخیر است .گاهی نیز استخدام عناصر دیوانی در قالب تشبیه و بهعنوا ِن
ي زیر:
توجیهی براي متناقضنماها صورتگرفتهاست؛ براي مثال در شاهدمثالها ِ
چون خدنگی که کند دست در آغوش کمان

بهمیانرفتــــن مــــن بهـر کنارآمدن است
(صائب)743:1365 ،
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برنیـــارد کثـــرت مـــــردم ز تنهایی مرا

در میـــان لشکرم چون رایت از لشکر جدا
(صائب)6:1364 ،

تواترِ عملِ دست در آغوش کمان کردنِ خدنگ و دورشدن سریعش از آن و همچنین
برجسته و فرد بودن رایت از لشکر ،در حین حضور در میان لشکر ،ضمن توجیه
پارادوکسهاي «بهمیانرفتن بهرِ کنارآمدن» و «تنهایی در حین بودن در متن کثرت» در
پروردن تناقض و افزودن بر غناي خیالی آن ،شاعر را یاري نموده است .عالوهبر عناصر
درباري ،اصطالحات این حوزه نیز بهعنوانِ خمیرمایهي آفرینش پارادوکسها بهوسیلهي
شعراي سبک هندي استفاده شده است؛ چنانکه در شواهدِ
محو افسونگــــر نازیــــم کــه او را با ما

دورباشــــی است که آهنگ بیا خیزد از او
(غالب دهلوي)338:1389 ،

بیدماغان را نرنجاندن به صحبت منت است

پیش عزلتدوستان تقصیرخدمت،خدمت است
(صائب)488:1365 ،

از اصطالح درباريِ «دورباش» که مفهوم دورکردن افراد از محضر سالطین بهوسیلهي
بردابردگویان را دارد ،آهنگ «بیا» (جذب) میخیزد و «خدمت» که معادل مفهوم پرستاري
و بندگی شاهان است ،با تقصیرِ خدمت عینیّت مییابد .پارادوکسهاي دیگري همچون
«حشمِ بیکسی»« ،حصار همواري»« ،وظیفهي جانکاستن»« ،لشکر بیکسی»« ،تیغ خفتهي
بیدار» بر پایهي عناصر دیوانی بنا نهاده شدهاند که به ذکر شواهدي از آنها بسنده میشود:
گرد حشم بیکسیــت سخت بلنــــد است

از خویـــش بــرون آ علمی نیست در اینجا
(بیدل)80:1389 ،

حصــاري آدمی را به ز همواري نمیباشد

دعايجوشنی چون ترک خونخواري نمیباشد
(صائب)1517:1366 ،

بیطالع از زالل خضر خون خورد که شمع

جانکاستــــن وظیفــه ز فیض سحر گرفت
(کلیم)152:1336 ،
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پادشاه ملک فقرم لشکر مــــن بیکسیست

از سر مطلـــب نهادن پاي ،اورنگ من است
(واعظ)95:1359 ،

فتنهگر روزگــار گشتــــه سحرخیز جنگ

شب چو رسد همچو تیغ خفتهي بیدار باش
(طغراي مشهدي)163:1384 ،

 .5 .2مضمونآفرینی با عناصر دیوانی در قالب اسلوب معادالت
محور اصلی غزل سبک هندي مضمون و مضمونیابی است و مضمون عبارت است از
طُرق مختلفِ بیان موضوعِ واحد و «موضوع همان مطلب شعارگونهي کلی است که در
یکی از مصراعها بیان میشود و همینکه آن را در مصراع بعد محسوس و تبدیل به شعر
کنند ،مضمون میشود» (شمیسا .)190:1370،در بیان شاعران سبک هندي و بهتبعِ آن
سبکشناسان و منتقدان ادبی ،از مصرع شعارگونه با عنوان «پیشمصرع» یاد میشود و
مصرعِ حاوي مضمون «مصرع» نامیده میشود که در صورت تکامل ادبی از حیث داشتن
عنصر خیال ،به رتبهي «مصرع برجسته» ترقّی مییابد .در سایهي ویژگیِ مضمونآفرینی،
شاعر در بیگانه سازي معنایی محدودیتی ندارد و در بندِ اتمام مضمون نیست و معتقد
است که «یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت» 8و با این اعتقاد ،معانیِ بیانشده
بهوسیله ي بزرگترین شعراي متقدّم را نیز به کمک آفریدن مضمونِ متقارن ،دگرباره و
بهطرزي غریبتر و ناآشناتر بیان میکند .براي مثال صائب با بهرهمندي از معنی بیانشده
در بیت زیر از حافظ:
گــر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر

تــــا سحرگـــه ز کنـــار تو جوان برخیزم
(حافظ)272:1390 ،

مضمونی تازه آفریده است:
جوان گردد کهنسال از وصال نازکاندامان

کشد در بر چو ناوک را کمان بر خویش میبالد
(صائب)1520:1366 ،
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با این اوصاف ،امکان افتادن در کمند خیال شاعر ،براي تمام عناصر (بهویژه از نوع
ملموسات) جهت پایهریزي مضمون بکر و متجلّیساختنِ وحدتِ موضوع در جامهي
کثرتِ مضامین وجود دارد و این امر ،براي عناصر اصیل دیوانی بهلحاظ قدمت حضور
در عرصهي شعر و ضرورت آشناییزدایی از آنها ،غنیمتی است تا بدینطریق در جویبار
جاري اندیشهي شاعر غوطه بخورند و گَرد کهولت از خود بزدایند.
شعلهي آشناییزدایی با مضمونسازي ،در غزل سبک هندي عالوهبر محتوا ،دامن
قالب را نیز گرفته است؛ بدانجهتکه اغلب مضمونآفرینیها بر محمل اسلوب معادالت
که نوع مترقّی تمثیل است ،صورت یافته است و بهوفور شعراي سبک هندي از آن استفاده
کردهاند؛ بهطوريکه «این شگرد ادبی که از ابزارهاي قوي تصویرگري و استداللهاي
شاعرانه است ،از ویژگیهاي برجستهي شعر سبک هندي است» (حکیمآذر.)89:1395 ،
تا سالهاي اخیر و در کتب بالغت ،نقد و سبکشناسی مرزهاي روشنی بین تمثیل و
اسلوب معادله ترسیم نشده بود؛ ولی محقق معاصر ،شفیعیکدکنی ،ضمن مرزبندي دقیق
بین این دو فن بالغی ،مینویسد« :تمثیل در معنی دقیق آن ،که محور خصایص سبک
هندي است ،میتواند در شکل معادلهي دو جمله مورد بررسی قرار گیرد و تقریباً آنچه
متأخّرین بدان تمثیل اطالق کردهاند ،معادلهاي است که بهلحاظ نوعی شباهت میان دو
سوي بیت (دو مصراع) وجود دارد و شاعر در مصراع اول چیزي میگوید و در مصراع
دوم چیزي دیگر؛ اما دو سوي این معادله از رهگذر شباهت قابل تبدیل به یکدیگرند و
شاید براي جلوگیري از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند» (شفیعیکدکنی1366 ،ب:
 .)84همچنین وي این مرزبندي را در حوزهي ساختاري و نحوي نیز انجام میدهد و
مینویسد« :تمام مواردي که بهعنوانِ تمثیل آورده میشود ،مصداق اسلوب معادله نیست.
اسلوب معادله این است که دو مصراع از نظر نحوي کامالً مستقل باشند .هیچ حرف ربط
یا شرط یا چیز دیگري آنها را حتی معناً (نه فقط بهلحاظ لفظ) بههم مربوط نکند»
(شفیعیکدکنی1366 ،الف.)63:
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در سبک هندي با فروپاشی محور عمودي غزل و درنتیجه استقالل معنایی بیت و
حتی مصراع و ایجاد تزاحم خیال ،استخدام این فن هنري نهتنها یک تفنّن که یک ضرورت
است؛ زیرا شاعر مجبور است به روش تمثیلی و به فشردهترین شکل براي بیان مفاهیمی
که در ذهن دارد ،مصادیقی از عالم خارج استخراج و عرضه نماید (رک .حکیمآذر،
 .)101:1395درهرحال کاربرد عناصر دیوانی در مضامینِ پرداختهشده در قالب اسلوب
معادالت ،در غزل سبک هندي بسامد بسیاري دارد و این نوعی گریز از انحصارِ شیوههاي
تصویرسازي سبکهاي پیشین است که بهجهت رعایت اختصار ،نمونههایی با ذکر
موضوع و مضمون متناظر برهم ارائه میشود.
بیاعتناي عشق (معشوق) به عاشق نزار بهسانِ توجهنکردن سلطان به شکار الغر و
بخشیدن آن به مالزمان:
عشقم بهشت و افکند در پیش درد و محنت

سلطــــان شکــــار الغر بخشد مالزمان را
(عرفی)4:1308 ،

بیاعتنایی معشوق به ارزش دل عاشق ،در مقابلِ واقفنبودن لشکري بر ارزش جنس
یغمایی:
گرترک چشم رهزنت نشناخت قدردل چه شد؟

قیمت چه داند لشکري جنس بهغارتبرده را؟
(کلیم)96:1336 ،

قدرت عشق در پاکسازي دل از هوا و هوس ،در مقابل توان دزدِ به شحنگی
گماردهشده ،در امنساختن عالم:
عشـــق سـازد ز هوس پاک ،دل آدم را

دزد چـــون شحنه شود امن کند عالم را
(صائب)252:1364 ،

زایلنشدن بدنژادي با ریاضت ،در مقابلِ تند و برندهترشدنِ تیغ با کشیدهشدن فسان
بر آن:
بدگوهري محال است کم گردد از ریاضت

روي ُتنُک دهـــد آب تیــغ از فسانکشیدن
(بیدل)1124:1389 ،
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بیگانهسازي عناصر دیوانی با اسلوبپردازي در سبک هندي را از جوانب مختلف و
بهطور مستقل میتوان بررسی کرد؛ اما جهت پرهیز از اطناب در اینجا به یکی از این
جوانب ،اشاره میشود :تفاوت بین طرز اسلوبپردازي شاعران رویکرد اعتدال با شاعران
طرز خیال .در رویکرد اعتدال به محوریت صائب ،توجیهِ معنی با مصراعِ حاوي مضمون
منطقیتر و نزدیکتر به گزارههاي ریاضی است؛ درحالیکه در رویکرد طرز خیال با
محوریت بیدل ،این توجیه خیالیتر است و گاه در عالم محسوسات بهروشنی قابلاثبات
نیست .براي تبیین امر ،چند نمونه که در آنها هر دو شاعر از یک عنصر واحد در
مضمونسازي با اسلوب معادله استفادهکردهاند ،بهترتیب ،ذکر و بررسی میشود:
بوسه زان لب نشود کم به گرفتن صائب

از نگیـــن نقـــش ز بسیارزدن کم نشود
(صائب)1743:1367 ،

سنگ را هم میخورد حرصی که دارد احتشام

روز اول طعمه از جزو نگین کرده است نام
(بیدل)1050:1389 ،

نالهي مظلــــوم استقبــــال ظالم میکند

از کمـــان پیش از نشان فریاد میآید برون
(صائب)2981:1364 ،

به افسون مدارا از کجاندیشان مشو ایمن

تواضع در کمیـــن تیـــر میدارد کمانها را
(بیدل)98:1389 ،

از بلند و پست عالم شکوه کافرنعمتی است

تیغ این همواري از سوهان ناهموار یافت
(صائب)679:1365 ،

بیـــدل از مژگان خوابآلود او ایمن مباش

میگشاید فتنـــهها چشم از کمین خواب تیغ
(بیدل)879:1389 ،

اقتضاي فن اسلوب معادله ،گشتوگذارِ اندیشه در حریم محسوسات و روابط منطقی
اشیاء و پدیدهها براي خلق مضمون است و این ضرورت ،حتی جوالن خیال بیدل،
سوررئالیستترین شاعر سبک هندي را نیز تا حدّ زیادي مهار کرده است .این مسئله را
میتوان به واسطهي بیتهاي حاوي اسلوب او به روشنی اثباتکرد؛ با این همه ،شیوهي
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کاربرد عناصر بین ابیات وي ،با شواهدي که از صائب ذکر شد ،ازاینلحاظ تفاوتهاي
فاحشی دارد .در شواهد مربوط به صائب ،مضامینِ تمامنشدن نقش نگین در اثر بسیار
ال
زدن ،بلندشدن صداي کمان قبل از نالهي نشان و هموارساختن تیغ با سوهان ،اموري کام ً
حسی هستند که وقوعشان در عالم واقعیت نیز ممکن و تبیین موضوعات به واسطهي آنها
ک نگین به
به منطق نزدیکتر است؛ درحالیکه در شواهد مربوط به بیدل ،تعبیر از ح ّ
طعمهساختن نا ِم حریص از آن ،انتساب تواضع و کمینسازي به کمان و چشمگشودن فتنهها
و خواب تیغ در مصراعهایی که جنبهي استداللی دارند ،ضمن گسترش دامنهي خیال ،روابط
منطقی در تناظر بین موضوع و مضمون را کمرنگتر ساخته است.
 .6 .2خلق کاریکلماتور با بهرهجستن از عناصر دیوانی
«واژهي (کاریکلماتور) در دههي چهل از سوي شاملو به طنز از ترکیب دو کلمهي
کاریکاتور انگلیسی و کلمات فارسی به وجود آمد» (ترکمانیباراندوزي و جهاندار،
 .)43:1391تعاریف ارائهشده براي کاریکلماتور متنوع و متفاوت هستند؛ اما آنچه با بحث
حاضر بیشتر ارتباط داشته و با شواهد ارائهشده همخوانی تام دارد ،تعریفی است که
حسینی ارائه نموده و گفته است« :بازي با اضالع گوناگون یک لفظ و استخراج
شیطنت آمیز و گاه دلنشین یک مضمون از این بازي ...که پیشینیان به آن نام کاریکلماتور
دادهاند» (حسینی .)48:1368 ،وي همچنین ضمن تبیین ریشهي این فن در سبک هندي
مینویسد« :اگر بخواهیم براي بازي با کلمه و کاریکلماتور شناسنامهي ژنتیک بگیریم،
ناگزیریم سري به اداره سجلّ احوال سبک هندي بزنیم و بعد از مراجعه به این اداره که
برعکس ادارات امروزي بههیچوجه مایهي کسالت و دلتنگی نیست ،درمییابیم که آنچه
اصل اساسی کاریکلماتور را شکلمیدهد ،یکی از اضالع عادي و پیشپاافتادهي منشور
چندپهلوي شعر سبک هندي است» (همان) .هرچند بسامد شواهدي از نوع عناصر دیوانی
که دستخوش اینگونه از بازي با کلمات براي آشناییزدایی واقعشدهاند ،چشمگیر نیست،
لیکن بهلحاظ منشأ واقعشدنِ این سبک در ظهور کاریکلماتور ،مثالهاي حاوي عناصري
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که با داشتن استعداد چندپهلویی خود یا چندپهلوسازي کلمات یا عبارات دیگر در
کاریکلماتورها بهکاررفتهاند ،در اینجا ذکر میشود:
دل کیسـت تــا حریـــف خم ابرویت شود

نقاش نیـــز نالــــه کشید از کمـــان او
(بیدل)1218:1389 ،

صورت ناوکش از دل نکشد جرأت من

بـــه تکلّـــف اگــرم خامهي بهزاد کنید
(همان)503 :

در دل هزارناله به تحسین مـــن کم است

نقــــاش صنعــــت المــم تیر میکشم
(همان)997 :

بیدل که در این عرصه پیشرو است ،در شواهد فوق ،با بهرهجستن از استعدادِ کشیدنِ
زه کمان و کشیدن ناوک و تیر از دل در مقابل «کشیدن» در معناي سردادن در ارتباط با
ناله ،بیرونکشیدن ناوک و تیر از ترکش و رسمکردن در ارتباط با «نقاش» و «بهزاد» ،با
تبحّر کلمات را به بازي گرفته و اندیشه را بین گرایش به پهلوهاي مختلف کلمه سرگردان
نموده است؛ همچنانکه در بیت زیر و با درنظرگرفتن کشیدن زه کمان براي تیراندازي و
حمل کمان مردان جنگی توسط مردان غیرجنگی و سیاهی لشکرها:
بار خمیدگیها یکسر بــــه دوش پیریست

بستنــد بــــر ضعیفـان زور کمانکشیدن
(همان)1124 :

در شواهدِ زیر نیز عنصر دیوانیِ قاصد ،به یُمن دوجنبهي مهم کاري خود یعنی
«برگشتن» و «رسیدن» در تقابل با «برگشتنِ بخت» و «رسیدن ثمر باغ» ایفاگر نقش مهم
کاریکلماتورها شده است:
جـــز بخـت من کسی ز دیار تو برنگشت

هــــر قاصــدي که سوي تو کردم روانهاش
(واعظ)268:1382 ،

در آن حدیقه که حــــرف پیام من گویند

ثمــــر اگر همه قاصد بود رسیدن نیست
(بیدل)377:1389 ،
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و همینگونه است دلبستن شاهان به گنجینه ،در مقابل قفلبستن بر در و دمِ (لبه) تیغ و
دمِ (نَفَس) انسان در ابیات زیر:
گو پاسبان به خواب طرب زن که خسروان

دلها چو قفــــل بـــــر در گنجینه بستهاند
(همان)667 :

جــــان برنتابــد اي دل هنگامهي ستم را

از سینــــه ریــــز بیـــرون مانند تیغ دم را
(غالب دهلوي)92:1389 ،

هرچند شواهد ذکرشده شباهت زیادي با ایهام دارد؛ امّا او ًال در ایهام مقصود اصلی
یکی از معانی کلمه هست ولی اینجا هر دو یا چند پهلوي عناصر مقصود شاعر است و
ثانیاً «به هرحال چه برخاسته از ایهام باشد یا قلب و تصحیف ،سزاوار نام کاریکلماتور
است و عمدتاً فایدهاش از حد تبسّم و ادخال سرور سطحی در دل مؤمن و غیرمؤمن
فراتر نمیرود» (حسینی.)50:1368 ،
 .3نتيجهگيری
در ادب فارسی هنرِ شعر و شاعري با توجه به مالزمت دیرینهي خود با دربار ،همواره
عرصهي فراخی براي نقشآفرینی عناصر درباري بهحسابآمده است .قالب شعري غزل
نیز با آغاز حیات خود در نیمهي قرن پنجم ،مقصدِ گسیلِ این عناصر میشود .عناصري
که پیشتر راه خود را به قالبهاي قدیمی شعر ،بهویژه قصیده ،باز کرده بودند .البته این
فراین ِد تغیی ِر عرصهي نقشآفرینی ،با گزینش عناص ِر سازگار و تغییراتی بنیادین در حوزهي
معنا توأم بوده است؛ بدینمعنا که در این قالب نوبنیاد ،عناصر مذکور ،اغلب ،معناي حقیقی
خود را به جانبی مینهند و با گشتوگذار در کران تا کرا ِن تخیّالت شاعر با کولهباري از
ي او را تکمیل میکنند؛ لیکن
معانی مجازي ،بهعنوا ِن قطعهاي ارزشمند ،تابلوي تصاویر شعر ِ
پس از تجربهي دوران اوج شکوفایی غزل در سبک عراقی ،به دلیل کثرت استعمال و به
ي شیوههاي مشابه از حیث بهکاربردن صو ِر خیال بهوسیلهي شاعران ،بهسان سایر
کارگیر ِ
عناصر ،در همان شکل و هیأت ،براي شاعر سبک هندي که گریز از تکرار و ابتذال و خلق
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معنی بیگانه و رنگین بر اندیشهاش سایه افکنده است ،جاذبهاي ندارد؛ مگر با بیگانهسازي که
با بهرهجستن از ریزفنهاي مختلف آشناییزدایی به این کار دست مییازد و با تردستیهاي
شاعرانهاي همچون برجستهسازي حواشی عناصر ،خلق پارادوکس ،مضمونسازي و سایر
شگردها که در متن شرح و بسط داده شدهاند ،به آنها کسوتی دیگر در عرصهي شعر خود
میبخشد و بدینطریق با تغییر پایگاه و کانون شعر از دربار به کوچه و بازار و دگرگونی
اساسی در نو ِع مخاطب این هنر ،عناصري که از فخامت و تعلّق به طبقهي اشراف جامعه
برخوردارند ،در کنج فراموشی نمیافتند؛ بلکه با هن ِر آشناییزدایی شاعر و با تحول اساسی در
شیوهي کاربرد ،حیاتی مجدد را در عرصهي غزل سبک هندي تجربه میکنند که از این رهگذر
تفاوتهاي چشمگیري بهلحاظ شیوههاي کاربر ِد این عناصر ،بین غزل شاعران سبک هندي
و غزل شاعران ادوار پیشین ایجاد میشود.
یادداشتها
 .1مطلبم زین نعل وارون جز تالش نام نیست /چون عقیق از نام در ظاهر اگر دل کندهام
(صائب.)2556:1368 ،
« .2هر نوع هنجارگریزي سبب آشناییزدایی نیست؛ بلکه آن قسم که زبان را ناآشنا میسازد و
مخاطب را به تأمّل بیشتر وامیدارد و درک ادبی او را افزونی میبخشد ،موجب آشناییزدایی
میگردد» (احمدي.)398:1384 ،
 .3براي مثال در کتاب بیدل ،سپهري و سبک هندي ،محقق تاثّر مستقیم سهراب سپهري از
شعرسبک هندي را در بحث هنجارگریزي و آشناییزدایی بهویژه در موضوع استفاده از
تشخیصهاي نامتعارف و بیسابقه ،بررسی و تبیین نمودهاست (رک .حسینی.)67-56 :1368 ،
 .4عناصر دیوانی از جمله عناصر سپاهی ،به دالیلی همچون حضور معشوق سپاهی و نوخطان
میدان رزم در تغزالت قصاید و به دنبال آن قالب غزل ،کاربرد بسیار وسیعی در غزل سبکهاي
پیشین داشتهاند.
 .5ما شهیدان را وضوئی دادهاند از آب تیغ/سجدهآموز سر مانیست جز محراب تیغ(بیدل،
.)878:1389
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 .6مثالً در خیال ایشان خضرِ سمبل هدایت ،تیر در تاریکی میافکند و گمراه میسازد؛ «خضر
اگر تیري به تاریکی فکند از ره مرو /آن که میبخشد حیات جاودان پیداست کیست» (صائب،
 )623:1365و هم او ،که در سایهي بخت بلند ،در رسیدن به آب حیات بر اسکندر پیشی گرفت،
بر اقبال او غبطه میخورد و داغها بر دل دارد« :ز اقبال سکندر خضر بر دل داغها دارد /که آب
زندگانی جاي چشم تر نمیگیرد» (صائب.)1454:1366 ،
 .7خاکم به باد میرود و آتشـم به آب /انشــاي صلـحنامهي اضـداد میکنم (بیدل)1022:1389 ،
 .8یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت /در بند این مباش که مضمون نمانده است (صائب،
)974:1365
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