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تحليل کارکردهای هویتی زبان در اشعار مدحی
محسن اکبریزاده (بتالب اکبرآبادی)



چکيده
زبان بهعنوان رسانهي ارتباطی در متون ادبی ،از نشانههایی تشکیل شده است که امکان
خلق معناها و داللتهاي اجتماعی و فرهنگی متفاوتی را فراهم میکند و میتواند
نمایندهي تمایالت اجتماعی و فرهنگی گویندهي خود شود .یکی از معناهایی که
نشانههاي زبانی میتوانند آن را بروز دهند ،هویت گوینده یا نویسنده است .هویت در
معناي درک مفهوم خویشتن ،نمایانگر ویژگیهاي خاص هر فرد است که ازطریق ارتباط
با دیگران و برحسب شباهت و تفاوت شکل میگیرد؛ پس هرگونه کاربرد زبان در شعر
یا متن ادبی ،شرایطی را فراهم میکند که هم میتواند خویشتن و هویت نویسنده و هم
جامعهاي را که به آن تعلق دارد ،نشان دهد و بسته به نوع کاربرد زبان ،کارآییهاي آن
نیز متفاوت میشود؛ براي نمونه در قصاید مدحی که نویسنده وابستگی خود را به
گفتمانهاي سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مستقیمتر نشان میدهد ،فهم عوامل اجتماعی
شکلگیري هویت شاعر نیز ازطریق نشانههاي زبانی دقیقتر و عینیتر خواهد بود .در
این مقاله تالش شده تا با تکیه بر اشعار فرخی سیستانی و با رویکرد نشانهشناسی
اجتماعی ،سازوکارهاي زبانی و نشانهاي هویت بررسی شود .ازاینمنظر تمام نشانههاي
زبانی موجود در این قصاید ،داللتهاي اجتماعی و هویتی دارد .ازدسترفتن استقالل
و خویشتن شاعر ،تبدیلشدن شعر به کاالي مصرفی ،بحران هویت ،ارتباط مستقیم میان

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت botlab2005@yahoo.com
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ادبیت و هویتیابی شاعر ،مرکزگرایی و ...همگی از داللتهاي اجتماعی نشانههاي
زبانی قصاید مدحی به شمار میروند.

واژههای کليدی :ادبیت ،دربار ،قصاید مدحی ،نشانهشناسی اجتماعی ،هویت.

 .1مقدمه
همانگونه که شرایط و رمزگان اجتماعی به زبان سمتوسو و معنا میدهند ،زبان نیز به
پدیدههاي اجتماعی هستی و معنا میبخشد .به تعبیري این ساختارهاي زبانی هستند که
نحوهي مواجههي ما را با دنیا مشخص میکنند .برایناساس «گزینش واژهها و شیوهي
تلفظ آنها حاوي پیامهاي خاص نزد مخاطب است؛ ازاینرو میتوان گفت رمزهاي زبانی
نهتنها نموداري است بر طبقهي اجتماعی فرد ،بلکه خواستها و گرایشهاي درونی او
را نیز نشان میدهد» (ضیمران)142 :1382 ،؛ پس بین زبان و رمزگانهاي اجتماعی آن
ارتباطی دوسویه وجود دارد .ازاینمنظر زبان ازیکسو خاصیتی بازنمایاننده دارد و متن
بهعنوان یک سازهي زبانی ،نتیجهي شرایط زمانی و مکانی خاص است؛ یعنی این شرایط
تاریخی است که به فرم و محتواي متن ،صورت و معنا میدهد ،بهاینترتیب زبان تجلیگاه
شرایط تاریخی و فرهنگی دوران خود میشود و ازطرفیدیگر این متنها هستند که
ازطریق واژهها و نوع چینش آنها ،شرایط اجتماعی خاصی را تولید و نمایان میکنند.
با آگاهی از این موضوع که زبان نمایانگر طبقهي اجتماعی و حاالت روحی گویندهي
خود است ،میتوان گفت که فهم و درک هویت فردي نویسنده یا شاعر ،منوط به آگاهی
بر ارتباط ساختارهاي معناساز بیرونی و فهم داللتهاي اجتماعی زبان است .مصداق بارز
این متنهاي چندوجهی ،قصاید مدحی است که شاعر در مقام نویسنده براي یک قصیده،
زبان و معنایی را در نظر میگیرد که میتوان او را سوژهاي معناساز و باهویت نامید که
میتواند عالیق شخصی خود را نیز نمایان کند؛ اما از بُعدي روانشناختی ،اگرچه این
شاعر است که با انتخاب واژگان ،طرح و معنایی را بنیان مینهد؛ ولی درمقابل ،دیگريِ
ممدوح ابژهاي منفعل و مطیع را از خود نشان میدهد که درنهایت به نوعی هویتباختگی
میرسد .درحقیقت شاعر با نوع انتخاب واژگان و تکرار و درونیکردن آنها ،خود و
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هویت شخصیاش را خلق میکند .در سطح متن میتوان با خوانشی زبانشناختی ،نحوهي
شکل گیري هویت شخصی شاعر را ازطریق روابط میان کلمات و رمزگانهاي اجتماعی
کشف کرد .در این خوانش ،کلمات ،اصوات و حرکات درون متن ذاتاً معنیدار نیستند؛
بلکه در ارتباط با کنشهاي اجتماعی تبدیل به نشانه میشوند؛ پس نشانهشدن کلمات
نوعی تفسیر معنامند است که از ارتباط زبان با قراردادها و رمزگان حاکم به وجود میآید.
ن شاعر نیز به نشانهاي زبانی در متن تبدیل میشود که معنایش را ازطریق ارتباط
برایناساس م ِ
با سایر نشانههاي موجود در متن و رمزگانهاي اجتماعی به دست میآورد .اگرچه متن در
مقام یک نظام اجتماعی – نشانهشناختی ،محصول واژگان مندرج روي کاغذ است؛ اما در
مواجهه با گفتمانهاي خودآگاه و ناخودآگاه ،داللتهاي جدیدي را رقم میزند .با این نگاه
نشانهشناختی هرگونه دمزدن از معنی ،در گرو بهادادن به رمزگانهاي اجتماعی است؛ یعنی با
کشف و انتخاب نوع رمزگان ،معنی متن نیز با تغییراتی همراه میشود.
 .1.1پيشينهی تحقيق
دربارهي پیشینهي نشانهشناسی اجتماعی باید گفت که توجه سوسور به روابط همزمانی
کلمات و نادیدهگرفتن وجه اجتماعی زبان ،مخالفتهایی را در پی داشت که باختین و
هلیدي دو مخالف سرسخت آن هستند .برخالف نشانهشناسی سوسوري ،نشانهشناسی
اجتماعی در پی مطالعهي متن در بافت اجتماعی آن است .برایناساس در نشانهشناسی
اجتماعی ،متن در مقتضیات و بافت اجتماعی خاصی توسط افراد مشخصی به کار گرفته
میشود؛ یعنی (متن) در موقعیتهاي اجتماعی مشخص موجودیت دارد .هیچ گفتهاي
خنثی و بدون سوگیري نیست؛ بلکه بازتابندهي موقعیتها و سوگیريهاي اجتماعی،
تاریخی ،طبقاتی و ملی گویندهي خود و لحظهاي است که در آن به مکالمه درمیآید و
نمایانگر وضعیتها و ارزشهاي متغیر و درحال گذار اجتماعی است .در این رویکرد،
تنها رمزگان موجود در متن ،رمزگان زبانی یا متنی نیست؛ بلکه اولویت را به بافت اجتماعی
که نشانه در آن تولید و معنیدار میشود ،میدهند؛ پس برایناساس میتوان جامعه و نویسنده
را ازطریق بازنمایی در متن مطالعه کرد و به شناخت رسید .در این دیدگاه ،شاعر یا نویسنده
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دیگر فقط حامل و رساناي معنا نخواهد بود؛ بلکه در خلق و فهم معنا نیز مشارکت خواهد
داشت؛ مشارکتی فعاالنه که در آن جهان را از زاویهي دید خود در متن بازنمایی میکنند.
دراینمنظر ،نشانهشناسی وجههاي گفتمانی -انتقادي به خود میگیرد.
دربارهي هویت شاعر در اشعار مدحی پژوهشهایی انجام شده است که بیشتر جنبهي

تاریخی و اخالقی دارند ،ازجمله غالمحسین یوسفی ( ،)13۷3در کتاب فرخی سیستانی،
بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر او ،بهصورت غیرمستقیم و پراکنده ازمنظر اخالقی
و تاریخی به وابستگی شاعر به ممدوح اشاره کرده است .نادر وزینپور ( ،)13۷4در کتاب
مدح ،داغ ننگ بر سیماي ادب فارسی بهطورمفصل به تاریخ و مصادیق مدح پرداخته و
با رویکردي اخالقی چنان که از عنوان کتاب نیز برمیآید ،به نکوهش مدح پرداخته است.
رضا زرینکمر و همکاران ( ،)1394در مقالهي «انحالل هویت مداح در هویت ممدوح»
تالش کردهاند تا با رویکردي تاریخی و اجتماعی به انحالل هویت شاعر بپردازند .آنچه
مقالهي حاضر را از دیگر پژوهشهاي مرتبط متمایز میکند ،روش نشانهشناختی آن است؛
یعنی تالش شده تا شیوهي معنامندي هویت ازطریق تعامل زبان و اجتماع بررسی شود.
با این مقدمات و با توجه به اینکه اشعار مدحی مستقیم تحتتأثیر رمزگانهاي
اجتماعی و بهویژه قدرت هستند ،تالش میشود تا با رویکرد نشانهشناسی اجتماعی،
نحوهي شکل گیري هویت فردي شاعر و فرایند فروپاشی آن در قصاید مدحی با تأکید بر
اشعار فرخی سیستانی بررسی شود.
 .2بحث
 .1.2دربار ،گفتمان معنابخش
نشانه شناسی اجتماعی بر فرایند معناپردازي در بستر اجتماع و فرهنگ تأکید دارد؛ یعنی
ازیکسو معنا را حاصل برهمکنش ذهنیت معناساز و معناپرداز و نظام زبانیاي که به کار
گرفته میشود و ازسويدیگر زیستگاه اجتماعی و فضاي اجتماعی ،فرهنگی میداند (رک.
ساسانی)8 :1389 ،؛ پس زبان واقعیتی اجتماعی دارد که نمیتوان آن را از دنیاي پیرامون
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جدا کرد .هرگونه کاربرد زبان چه در سطح کلمات ،چه جمالت و چه متن ،بازتابی از
نظامهاي شناختی و اجتماعی است که بهعنوان الگو ،کنشهاي زبانی را جهتدهی میکند.
هیچ متنی در خأل رخ نمیدهد ،بر همین اساس هم نمیتوان قصاید مدحی را سواي بافت
و زمینههاي سیاسی فرهنگی و اجتماعیشان فهم کرد .این نگاه را میتوان به بخش عظیمی
از شعر فارسی تعمیم داد؛ زیرا «شعر و شاعري فارسی طی سدههاي گذشته ،در ظل
حمایت حکام محلی و غیرمحلی پیدا شد ،گسترش یافت و حتی ازلحاظ جوهر هنري به
کیفیت باالیی دست یافت و بهرغم پارهاي تغییرات اساسی در نوع حمایتها بهویژه از
دورهي غزنویان به بعد ،بخش درخور توجهی از شعر و ادب فارسی تا همین اواخر در
شعاع نفوذ دربارها به حیات بارور خود ادامه داد» (یاحقی .)45 :1368 ،درحقیقت شعر
مدحی در شبکهاي از رمزگانهاي فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادي و اجتماعی شکل میگیرد.
وابستگی شاعر به هرکدام از این رمزگانها ،فرم و محتوایی دیگرگون به شعر میدهد و
بر همین اساس نیز هویت و خاستگاه اندیشگانی شاعر شکل میگیرد .شعر مدحی بنا به
وابستهبودنش به د ربار ،چه ازطرف شاعر که معاشش از این وابستگی تأمین میشود و
چه بنا بر محتواي شعر که در خدمت سیاستهاي دربار است ،بیشتر متأثر از رمزگان
قدرت است؛ یعنی این قدرت است که ماهیت داللتگر کلی متن را ساماندهی میکند.
بنا بر روایات تذکرهها و متون تاریخی ،فرخی سیستانی بهدلیل تنگناي مالی به دربار
غزنویان راه پیدا میکند (رک .نظامیعروضی )58-5۷ :132۷ ،و تمامی شهرت و هویتش
را با عنوان شاعر ،مدیون دربار است و خود نیز در جايجاي قصایدش به این موضوع
اشاره میکند:
مرا نپرسی باري که قصهي تو چه بود

چـرا کــشیدي آن رنج و انـدوه چـنان

بدان که دور بدستم ز حضرتی که مرا

رسانده خدمت میمون او به نام و به نان...

ز بـهر او به همه خـانهها مرا اجـالل

به جـاه او بـه هـمه کـارها مـرا امـکان
(فرخی سیستانی)284 :1335 ،

ازاینرو شعر او نیز برگرفته از نوعی سنت درباري است و نمیتوان قصاید مدحیاش
را بهصورت انتزاعی و بدون رمزگان اجتماعیاش بررسی کرد .درحقیقت «آثار هنري،
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مصنوع و دستآفریدهي انساناند .مصنوعات از باورهاي افراد جوامع فرهنگی که اثر در
آن خلق شده است ،مستقل نیستند .آثار هنري را همین باورها میآفرینند» (ژنت به نقل
از سوانه)116 :1391 ،؛ پس می توان دربار و مالزمات فکري و زبانی آن را بهعنوان
اصلی ترین رمزگان اجتماعی دخیل در تولید معناي قصاید مدحی در نظر گرفت:
شگفت نیست گر به مدح او بزرگ شدم

که از مدیـح محمد بزرگ شد حسان...

به طمع جاه به نزدیــک او نهــادم روي

چنان که روي به آب روان نهد عطشان
(همان)2۷5 :

چنانکه از اشعار باال نیز مشخص است ،هر واژهاي که در متن شعر مدحی قرار
میگیرد ،هم محصول مناسبات گفتمانی دربار است و هم ازطریق همنشینشدن و
جانشینشدن با سایر واژهها ،داللت اجتماعی متناسب با دربار را تداعی میکند ،در غیر
اینصورت بنا به ساختار خودتنظیمگر متن ،کارکرد اجتماعی -نشانهشناختی خود را از
دست میدهد و طرد میشود ،همچنانکه شاعر با دورشدن از دربار ،مقام و منزلت
اجتماعی و فردياش را از دست میدهد.
 .3تشبيب و هویتسازی
 .1.3کنشمندی و حضور
هویت را می توان منِ حاصل روابط یک فرد با محیط پیرامونش دانست؛ یعنی مجموعه
ویژگیهایی که به یک فرد یا گروه ،تشخّص ،تعریف و کیستی میبخشد؛ پس هویت بر
اساس تمایز شکل میگیرد .هویت «چیزي جز آنچه آدمی خود را از دیگري بازمیشناسد
و کیستی و چیستی خود را در پرتو آن تعریف میکند ،نیست» (تاجیک.)11 :1384 ،
اساس هویت برمبناي تعامل با غیر است؛ یعنی «از خالل مواجهه با غیر در بیرون از
هستی ما شکل میگیرد» (کچوئیان .)60 :1384 ،برایناساس هرچه خویشتنشناسی فرد
تقویت شود ،هویت فردي وي نیز آشکارتر میشود .یکی از مالزمات این هویت ،گفتوگو
ن
و دادوستد پیوستهي فرد با دنیاي بیرونی است که به او کمک میکند معنایی براي خویشت ِ
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خویش بیافریند و به آن شکل و شمایلی بدهد (رک .گیدنز .)46 :138۷ ،تعامل با دیگري و
معناآفرینی ،الزم و ملزوم هویتسازي است .با تکیه بر همین دو اصل میتوان گفت که از
نشانههاي هویتساز ،حضور و کنشمندي شخص بهعنوان سوژه است؛ یعنی فرد با نوعی
خویشتنشناسی ازطریق تعامل با دیگري و کنشمندي و آفرینندگی ،هویت خود را میسازد
و تا فرد هویت خود را نشناسد ،قادر به کنش نخواهد بود.
ازآنجاکه متن و اثر ادبی برساختهي نویسنده است و بنا به تعبیري سنتی ،نویسنده
خالق متن است ،می تواند به اشکال مختلف جوالنگاه حضور نویسنده باشد .این حضور،
گاه در مقام مؤلف تاریخی است و گاه مؤلف ضمنی یا واقعی .منظور از نویسندهي
تاریخی یعنی حضور یک شخص در متن که به کلمات سروسامان میدهد؛ یعنی صرف
نویسنده بدون ایدئولوژي یا تفکري خاص .اما منظور از نویسندهي ضمنی و واقعی ،یعنی
نویسندهاي که تعامالت گفتمانی و بینامتنی از دریچهي ذهن و زبان او وارد متن شده
است .به تعبیر فوکو بهجاي این مؤلف باید از «مؤلف کارکرد» نام برد؛ چون این مؤلف
بیرون از روابط قدرت و ساختارهاي الزامآور گفتمان قرار ندارد (رک.فوکو)103 :1391 ،
هرچه این شاخصههاي حضور و کنشمندي نویسنده در متن نمود بیشتري داشته باشد،
اصالت و هویت برجستهتري را از خود به نمایش میگذارد.
مهمترین ویژگی قصاید مدحی ،قالب طبقهبندي شده و مرزبندي شدهي آن است؛
یعنی تشکیل هر قصیده از تشبیب ،گریز به مدح ،مدح و شریطه و دعا .اصل بیشتر قصاید
مدحی بر این اجزا استوار است و هر بخشی از قصیده ازنظر فرم (چینش و ترکیب
کلمات) و موضوع با یکدیگر متفاوت هستند .این ساختار تقطیعشده باعث چندبعدي
شدن بحث هویت در قصاید نیز میشود؛ چون در تشبیب ،شاعر در پی اعالم حضور خود
است؛ اما در تنهي اصلی مدح این قدرت به نفع ممدوح کاسته میشود و هویت شاعر
فرومیپاشد .برایناساس میتوان دو سطح ساختاري براي هویت شاعر در قصیده در نظر
گرفت؛ در بخش تشبیب ،حضور شاعر در متن و سخنگفتن از احساسات شخصی و عاطفی
خود و در بخش دیگر که همان تنهي قصیده است ،غیبت شاعر و استحالهي هویتی وي در
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شخصیت ممدوح .پس ساختار هر قصیدهي مدحی بر تمایز استوار است؛ تمایز بین
هویتمندي و هویتباختگی .این روند تقریب ًا در تمامی قصاید مدحی دیده میشود.
تشبیب ،مصداق حضور نویسنده در متن است؛ زیرا در تشبیب «شاعر براي جلبتوجه
شنوندگان و خوانندگان ،تغزلی در شکوه از فراق یا اظهار رضامندي و شادي از وصال،
یا ستایش شراب و وصف طبیعت و فصلهاي گوناگون آن سروده و در موقع مناسب با
سرودن مخلص ،از تغزل به مدح یا مقصدي که در پی آن بوده میپردازد (محجوب،
« .)148 :138۷جلبتوجه» ،حاکی از حضور و کنشمندي شاعر است؛ ازاینرو زبان
متناسب با این جلبتوجه ،کارکردي عاطفی مییابد .در حالت عاطفی ،جهتمندي زبان
به سمت نویسنده /شاعر خواهد بود .با نگاهی به قصاید تشبیبمند ،بهخوبی میتوان این
حضورِ عاطفی را مشاهده کرد:
شبی گذاشتهام دوش خوش به روي نگار

خوشا شبا که مرا دوش بـود با رخ یار

شبی که اول آن شب شراب بود و سرود

میانه مستی و آخــر امیـد بوس و کنار

نه شرم آنکه ز اول به کف نیاید دوسـت

نــه بیــم آنکـه به آخـر تباه گردد کار

میی بهدست من اندر،چو مشکبويگالب

بتی به پیش من اندر،چو تازه روي بهار

بتی که خانه بـدو چـون بهار بود و نبود

شگفــت ،ازیـرا کز بت کنند خانه بهار

به جعدش انــدر سیصد هـزار پیچ و گر

به جاي هر گره او شکنج و حلقه هزار

بتــی که چشـم من از بس نگار چهره او

نگار خانه شد،ارچه پدید نیست نگار…
(فرخی سیستانی)109 :1335 ،

آنچه ازنظر زبانی در اغلب تشبیبها قابلتأمل است ،حضور «من» شاعر در مرکزیت
است .این «من» ،ذهنیت آگاه نویسنده است که تمامی احساسات ،عواطف و افکار خود
را در متن بروز میدهد و به سوژهاي کنشمند تبدیل میشود که قادر به حسکردن و
بروز اندیشهي درونی خود است .بسامد باالي ضمیر «من» در ابیات تشبیب ،فقط امري
دستوري نیست؛ بلکه نشانهاي گفتمانی است؛ یعنی سطح مادّي متن یا همان زبان ،داللتگر
مؤلفههاي هویتی شاعر است .در تشبیب فوق« ،خوشباشی ،قدرت و ثروت» براي
بهخدمتگرفتن غالم و کنیز ،مهمترین شاخصههاي گفتمانیاي است که ازطریق این «من»
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بیان میشود .در این تلقی ،زبان محصول شیوهاي است که نویسنده ازطریق آن جهان را
درک کرده است .نگاهی مجدد به مفاهیم موجود در تشبیب باال (که تقریباً در تمامی
تشبیبهها یکسان است) میتواند بهتر وجه بازنمایانهي زبان قصاید را نشان دهد« .شب
خوش»« ،روي نگار»« ،شراب و سرود»« ،بوس و کنار»« ،دوست»« ،مشکبوي گالب»،
«تازه روي بهار» و ...فقط داللتهاي ادبی ندارند؛ بلکه بیانگر حضور و هویت شاعر
هستند؛ پس هویت شاعر در تشبیب ،نوعی برساخت زبانی است که نشانگر اختیار و
کنشمندي وي هستند .اگرچه مشابه این مفاهیم در سرتاسر تنهي اصلی قصاید مدحی
تکرار میشود؛ اما دیگر عاملشان شاعر نیست؛ بلکه ممدوحی است که باعث چنین
خوشباشیاي شده است؛ پس خوشباشی تا زمانیکه شاعر در آن منفعل است ،بیانگر
بیهویتی شاعر است؛ اما زمانیکه مولّد آنها خود شاعر است ،از فاعلیّت و کنشمندي
و هویتمندي وي حکایت میکند؛ براي نمونه در ادامهي همین قصیده ،تا قبل از مدح،
این شاعر است که به معشوق امر میکند و معشوق خادم شاعر است؛ اما بالفاصله با آغاز
مدح ،قدرت شاعر نیز کاستی میگیرد و شاعر هویتش را ازطریق خدمتگزاري به ممدوح
به دست میآورد و کنشمندي خود را از دست میدهد:
چو مست گشتم و لختی دوچشم من بغنود

ز خـواب کرد مـرا ماهروي من بیدار

بــه نرم نرم همی گفت روز روشن شد

اگـر بخسبـی ترسم که بگذرد گه بار

به شادکامـــی شــب را گذاشتی برخیز

به خدمت ملک شرق روز را بگذار...
(همان)

ضمیر «من» ،ازطریق کارکرد زمانی -ادراکی خود نیز با هویت شاعر مرتبط میشود.
این کارکرد برگرفته از اصطالح زاویهي دید یا چشمانداز است .بسته به نوع چشمانداز یا
زاویهي دیدي که نویسنده براي متن انتخاب میکند ،کارکردهاي ایدئولوژیک ،زیباشناختی
و ادراکی متن نیز تغییر میکند .فاولر مهمترین کارکرد دیدگاه و چشمانداز را مبحث
مکانی و زمانی میداند که حکایت از حضور یا غیاب نویسنده میکند (رک .فاولر:1390 ،
 .)105-103استفاده از ضمیر من در قصاید مدحی ،فاصلهي زمانی میان نویسنده و رخداد
را ازیکطرف و نویسنده و مخاطب و حتی مخاطب و متن را ازطرفدیگر کاهش میدهد.
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هرچه قصیده بهسمت متن اصلی و مدح پیش میرود ،ضمیر «او» جایگزین «من» میشود.
همین امر حادثه و رخداد را دورتر و غریبتر میکند ،همچنین میزان حضور نویسنده در
رخدادها را نیز کم میکند و شاعر تنها گزارشگر حوادثی است که ممدوح ،فاعل آنها
بوده است؛ براي نمونه در ادامهي همین قصیده که در مدح محمد ،پسر محمود ،است،
شاعر منِ خود را کنار میگذارد و فقط گزارشگر کارهاي ممدوح میشود:
کند به نوک سنان بند ملک دشمن سست

کنـد بـه نوک قلم سدّ مملکت ستوار

نظام مملکــت آیـــد ز جنبش قلمش

چنانکه دایره خیزد ز گردش پرگار....
(فرخی سیستانی)110 :1335 ،

بر همین اساس ،یعنی به نسبت حضور و غیاب شاعر در متن ،هویت وي نیز جنبهاي
متغیّر به خود میگیرد .این فرایند همان ساحت نشانهاي و اجتماعی زبان است« :انتخاب
ساختار جمله ها و واژگان نشان از سرشت و ساختار گروه اجتماعیاي دارند که در آن
ارتباط برقرار میکنیم» (فاولر .)10۷ :1390 ،شاعر در تشبیب بنا به استفاده از واژگان
عاطفی که بیانکنندهي حاالت روحی و احساسی وي هستند ،از «من»ي هویتمند بازنمایی
میکند که ضمن کنشمندي و حضور ،اقتدار هم دارد؛ اما با رسیدن به مدح ،این من
هویتمند و داراي اصالت در ممدوح استحاله میشود و از منیّت او چیزي جز کنشپذیري
نظارهگر باقی نمیماند؛ یعنی نویسنده به سوژهاي زبانی تقلیل یافته .منظور از سوژه
«مجموعهاي از نقشهاست که توسط فرهنگ غالب و ارزشهاي ایدئولوژیک ساخته
شدهاند .ایدئولوژي اشخاص را به سوژهها تبدیل میکند .سوژهها افرادي واقعی نیستند؛
بلکه فقط درارتباط با کنشهاي تفسیري وجود دارند و ازطریق بهکارگیري نشانهها ساخته
میشوند» (چندلر .)259-258 :1386 ،زبانیشدن سوژه یعنی همین منفعلبودن و
تبدیلشدن شاعر به یک نشانهي زبانی که تنها حامل آن چیزي است که ساختارهاي
ازپیشموجود بر او تحمیل کردهاند.
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 .2.3ادبيت و هویت
چنان که اشاره شد ،یکی از مصداقهاي هویت ،کنشمندي و حضور است .الزمهي این
دو مؤلفه آزادي است؛ یعنی فاعل مستقل از هرگونه تحکم معنایی ،هرچند که نمیتوان
ذهنیت انسان را امري مستقل پنداشت و همیشه گفتمانهایی بر این ذهنیت و هویت تأثیر
خواهند داشت .ازنظر کانت ،هویت و آزادي موضوعیتی مشترک با یکدیگر دارند .آزادي
یعنی اینکه انسان نباید فقط وسیله و ابزاري براي تحقق هدفهاي بیرونی شود؛ چون
ارزشمندترین چیز خود ،یعنی ارزش و هویتش را از دست میدهد .این آزادي است که
به انسان اصالت و استقالل میدهد و ارزش درونی و حرمت انسان را پاس میدارد و او
را در قبال چیزوارهشدن ،سقوط به بیرونیترین و شیکنندهترین روابط در جهان حمایت
میکند (رک .عبادیان .)86 :138۷ ،مصداق این آزادي در زبان ،گشودگی است .گشودگی
از اصطالحات برساختهي بارت است ،بدینمعنی که «گشودگی متنی ،آزادي خوانندگان
در خوانش متون برخالف عرف و عادت ...در بافتی کامالً نو است» (زیما.)198 :1394 ،
هرچه متن گشودهتر باشد ،از قیدوبندهاي محدودکنندهي ایدئولوژیک رهاتر است و
نشانههاي موجود در آن وارد بازي آزادتري میشوند.
این گشودگی در زبان ازطریق ابهامات زبانی ،چندمعنایی و ادبیّت رخ خواهد داد.
ادبیّت یعنی اینکه زبان در خدمت خود زبان قرار بگیرد تا کارکرد انتقال اطالعات را با
تعویق و فاصله مواجه کند؛ پس در ادبیت با نوعی واقعیتگریزي روبهرو هستیم که در
آن متن ادبی از جهان واقع فاصله میگیرد و جهان را به درون زبان میکشد .این جهان
آفریدهشده ،برساختهي خیال نویسنده است که البته در ارتباط با واقعیات زندگانی انسانی
است .همینکه ادبیت در گرو خالقیت خیال نویسنده و قدرت آفرینندگی و آزادي اوست،
میتوان ادعا کرد که هرچه متن ادبیت بیشتري داشته باشد ،هویت شخصی و آزادي وي
بیشتر نمایان میشود؛ اما هرچه نویسنده در قیدوبند گفتمانهاي قدرت قرار گیرد ،متن و
زبانش نیز گرفتارتر و بستهتر خواهد شد و هویت فردي وي کمرنگتر میشود؛ پس
ازیکمنظر زبان بسته حاکی از نوعی بیهویتی فردي است؛ زیرا شاعر را به گفتمان دیگري
و غیریتساز محدود میکند؛ یعنی کلمات تکمعنایی میشوند و نوعی بستگی معنایی
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در متن رخ میدهد .در این متن شاعر ناچار است تا با بهکارگرفتن تمهیدات زبانی،
کلمات را به سمتوسویی خاص سوق دهد که حتی با اعتقادات درونیاش ناسازگارند.
این از دیگري نوشتن و محدودکردن کلمات به ممدوح ،به ازخودبیگانگی و بیهویتی
شاعر در قصاید مدحی منجر میشود.
ازآنجاکه در تشبیب قصاید شاعر در قیدوبند گفتمان اجتماعی خاصی نیست ،معمو ًال
تخیل وي نیز شخصی تر و آزادتر است؛ به همین دلیل کلمات نیز بنا بر سیالیت تخیل،
منشی آزادتر و مستقلتر به خود میگیرند .برخالف تنهي اصلی مدح که تمامیدالها به
مدلول ممدوح تقلیل می یابند ،در تشبیب حداقل هر دال اگر به دال دیگر ارجاع ندهد و
به تعبیر دریدا منشی انتشاري به خود نگیرد ،به انسداد معنایی نیز دچار نمیشود و میتواند
آزادانه مدلولهاي دیگري غیر از ممدوح را نیز تداعی کند؛ ازاینرو میتوان تشبیب را
زبانی گفتمان زدوده دانست؛ یعنی زبانی که در خدمت گفتمان قدرت نیست؛ بلکه زبانی
برجستهشده و در خدمت خود زبان و احساسات شخصی نویسنده است.
براي نمونه تشبیب زیر از قصاید فرخی است که در مدح خواجهعمید اسعد سروده
شده:
بـرگرفـت از روي دریا ابر فـروردین سفر

ز آسمـان بـر بوستـان بارید مـرواریـد تر

گـه به روي بوستان اندر کشد پیروزه لوح

گـه به روي آسمان اندر کشد سیمین سپر

هر زمانی بوستـان را خلعتـی پوشـد جـدا

هر زمانـی آسمان را پـردهاي سـازد دگـر

در بیابان بیش ازآن حلهست کاندر سیستان

درگلستان بیشازآن دیباست کاندر شوشتر

هرکجا باغیست برشد بانگمرغان ازدرخت

هرکجا کوهیست برشد بانگکبکان از کمر

سوسن سیمین ،وقایه برگرفت از پیشروي

نرگس مشکین،عصابه برگرفت از گردسر

بــرتوان چیدن ز دست سوسن آزاد سیـم

برتــوان چیـدن ز روي شنبلـیـد زرد زر

ارغوان از چشم بد ترسد از آنرو هـر زمان

سرخ بـیجاده چو تعویذ اندر آویزد ز بـر
(فرخی سیستانی)188 :1335 ،

در ابیات باال که نمونهي آن در تمامی قصاید تشبیبدار مدحی دیده میشود،
واکنشهاي فردي و خالقانهي نویسنده به طبیعت اطراف دیده میشود .تصور دنیایی که
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ابرش سفر میکند و از آسمان مروارید میبارد و سوسن چون معشوقان روبند دارد و
ارغوان از چشم بد هراسناک است ،...با آنکه محصول نوعی جهاننگري انسانی است؛ اما
جهانی خالق و ساختهي ذهنیتی تخیلی است .اگرچه واژههاي این متن همچون گلها و
پرندهها در دنیاي واقعی مصداق دارند؛ اما این ارتباط از نوع خبري و گزارشی نیست؛ بلکه
تصاویري خالقانه هستند که از دنیاي واقعی جدا شده و دستمایهاي براي ابراز احساسات و
تصورات شخصی و درونی نویسنده شده است .این تصاویر در خدمت گفتمان یا تفکري
ال مختار است؛ ازاینرو میتوان به پیروي
ایدئولوژیک نیستند و شاعر در برگزیدن آنها کام ً
از بارت ،تشبیبهها را «سبک» شاعر در نظر گرفت« :سبک یک فرایند بستهي فردي ،شفاف و
بیتفاوت در برابر اجتماع است که بههیچرو حاصل گزینش یا کنکاشی در ادبیات نیست؛
بلکه بخش شخصی مراسمی آیینی است که از ژرفناهاي اسطورهاي نویسنده برمیخیزد و
خارج از مرزهاي اختیار او قرار میگیرد» (بارت.)3۷-36 :138۷ ،
تشبیب ،همان فردیت و هویت نویسنده است که شاعر را به مناسباتی خارج از اجتماع،
یعنی به ناخودآگاهش پیوند میدهد .تمامی تصاویر و نشانههاي موجود در تشبیب مذکور،
حاصل رویارویی نویسنده با ناخودآگاه خویش است؛ از همین رو بُعدي انسانگونه به خود
میگیرند .آسمان بهواسطهي دریا و باد بر بوستان میبارد و بوستان بهخاطر این بارش ،گاه
چون لوحی سبز میشود و گاه چون سپري سفید ،باغ پر از مرغان است و کوه سرشار از
صداي کبکان .نویسنده در این ابیات ،دست به گزینشی متأثر از گفتمان قدرت یا اجتماعی
نزده؛ بلکه طبیعت را در ژرفاي عاطفی خود پرورانده و معصومانه آن را به تصویر کشیده
است .این ادبیت موجود در نشانهها ،از آزادي بیقیدوبند نویسنده حکایت میکند .در این
تصاویر هویت فردي نویسنده نقش بسته؛ یعنی شاعري با تمایالت عاطفی و بهدور از گفتمان
گرایی .اما در ادامهي این ابیات ،بالفاصله این سبک بیقیدوبند به تصویري گفتمانی تبدیل
میشود و در خدمت مقاصد معناشناختیاي قرار میگیرد که از بیرون اعمال میشوند .بیت
گریز به مدح این قصیده ،بهخوبی این تغییر گفتمان را نشان میدهد:
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هر زمان از نقش گوناگون هـمه روي زمین چون نگارین خانه دستور گردد سر به سر
خواجهبومنصور،دستور عمیداسعد،از اوست سـعد اجـرام سپـهر و فـخـر اسالف گهر
(فرخی سیستانی)188 :1335 ،
اگر تاکنون این زیبایی ها مستقل و طبیعی بودند ،در این بیت با گذري نشانهشناختی
به زیباییاي گفتمانی تبدیل میشود .این زیباییها به خانهي وزیري تشبیه میشود که
سعد و خوشیمنی و زیبایی متعلق به اوست .این گذر نشانهشناختی ،نوعی استحالهي
هویتی است؛ گذر از ناخودآگاه عاطفی شاعر به خودآگاهی که بر اساس گزینش اجتماعی
و سیاسی شکل گرفته است؛ پس گریز به مدح ،شاخصهاي فرمی و متعلق به ساختار
درونی قصیده نیست؛ بلکه تحولی معنایی و رمزگانی است که بر اثر تغییر نظام حاکم بر
متن دگرگون و باعث بیهویتی شاعر و توجه به غیرِ برتر میشود .هرگونه تغییر در فرم
و زبان قصاید ،نشانگر جهتی است که گفتمانها بر متن تحمیل میکنند.
 .4مدح و بیهویتی
این گونه نیست که هویت فقط امري وابسته به غیرِ خود باشد؛ زیرا درهرصورت هر
پدیدهاي منهاي پدیدههاي دیگر ،ذات و هویتی مستقل دارد؛ اما تنها زمانی امکان تعین و
ظهور مییابد که در ارتباط با غیر خود قرار گیرد .این فرایند را میتوان فرایند نشانهاي
هویت دانست .الزمهي فرایند نشانهاي ارتباط و افتراق است« .بر همین اساس محور
حیاتی بحث هویت ،تقابل اضداد گردیده است و بر بنیان سه مؤلفه سامان مییابد:
بیگانهخودي ،غیرخودي (بیگانه) و ضدخودي (دشمن و نافی خودي)» (تاجیک:1384 ،
 .)14ازآنجاکه اساس قصاید مدحی بر پایهي گفتمانسازي و ایدئولوژي دربار است ،این
تقابلهاي دووجهی تمامی قصاید را دربرمیگیرند؛ یعنی تمامی قصیده بر مبناي تمایز من
شاعر و دیگري ممدوح است که البته دیگري ممدوح درحقیقت همان بیگانهخودي است،
نه دیگري ضد و بیگانه .براي نمونه فرخی سیستانی در یکی از قصاید معروف خودش
در مدح محمود غزنوي ،به بیتوجهی ممدوح به خودش اشاره میکند:
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جز که امروز دو سال است بی امر امیـر

نیست از نان و جو اسب نشان و خبرم
(فرخی سیستانی)232 :1335 ،

نکتهاي که ازمنظر هویتی در این قصیده قابلتأمل است ،احساس سردرگمی و
بیهویتی است که بهواسطهي دوري از ممدوح ،به شاعر دست داده است .شاعر تمام
هویت خودش را وابسته به ممدوح میداند و نمیتواند او را بیگانه بشمارد:
همه چیز من و اقبال من از دولت توست

خدمت فرخ تو برد به خورشید سرم
(همان)

اینکه شاعر همهي هستی و هویت خود را وابسته به ممدوح میداند ،نشانگر از
خودبیگانگیاي است که در وي رخ داده و باعث بیهویتیاش شده است .این بیهویتی
زمانی جلوه و نمود بیشتري پیدا میکند که تقابل «منِ» شاعر و «او»ي ممدوح خود را در
تمام قصیده نشان میدهد؛ براي نمونه در همین قصیده ،تمام قافیهها به ضمیر متصل «م»
که ظاهراً نشانهي ابراز وجود شاعر است ،ختم میشود؛ اما درحقیقت این ضمیر متصل
من هرچه بیشتر تکرار میشود ،وابستگیاش را به ممدوح بیشتر نشان میدهد؛ یعنی
تکرار ضمیر باعث نزدیکی شاعر به خویش و کسب هویت شخصی نشده است؛ بلکه
اتفاقاً او را از خود دور و به ممدوح وابستهتر کرده است.
این بیهویتی در قصاید به اشکال مختلف زبانی نمود پیدا میکند که در ادامه به
مهمترین آنها اشاره میشود.
 .1.4التفات و هویتباختگی
«انتخاب ساختار جملهها و واژگان نشان از سرشت و ساختار گروه اجتماعیاي دارند که
در آنها ارتباط برقرار میکنیم .این گزینشها در بیشتر موردها ،طبقهي اجتماعی-
اقتصادي یا خاستگاه جغرافیاییمان را مشخص میکنند» (فاولر .)10۷ :1390 ،انتخاب
ضمایر یکی از شاخصههاي زبانیاي است که ارتباط مستقیمی با گفتمانهاي سیاسی و
اجتماعی حاکم بر ذهنیت نویسنده دارد تا جاییکه میتوان از نحوهي انتخاب ضمایر
بهویژه «من» یا «او» به هویتسازي یا هویتباختگی نویسنده نیز پیبرد .یکی از مهمترین
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مصداقهاي زبانی تغییر هویت در قصاید مدحی ،التفات از ضمیر متکلم به غیبت است.
این تغییر ناگهانی در خطاب ،فقط نوعی واگردانی دستوري نیست؛ بلکه حکایت از نوعی
جهانبینی دارد که عادتها و گرایشهاي شناختی و اجتماعی نویسنده را در قالب
الگوهاي زبانی نمایش میدهد .ذکر نمونهاي از این التفات میتواند بحث را روشنتر
کند؛ براي نمونه فرخی در تشبیب قصیدهاي به ذکر الغري معشوق خود میپردازد:
دل مـن الغـــرکـی دارد شــاهــد کردار

الغرم من چـه کـنم گـر نبود فـربـه یـار

الغران جملـه ظریـفند و ظریـفست کـسی کو چــو من دایم بــا الغرکـان دارد کـار
دوست از الغريخویش،خجلگشت ز من

گفت :مسکین تن من گوشت نگیردهموار

گفتم ايجان نه مرا از توهمی باید خورد؟

خوردن من ز تو بوساست و کنار و دیدار
(فرخی سیستانی)98 :1335 ،

در این ابیات ضمیر من در مقام راوي ،توجه مخاطب را به دغدغههاي احساسی و
شخصی خود شاعر جلب میکند« .من»ي که پنهانیترین احساسات و مکالمههاي
عاشقانهي شخصی خود را بازگو میکند .نکتهاي که در فحواي ضمیر من وجود دارد،
نمایش تن یا جسمانیت شاعر است .تن و جسم ازاینجهت که بازتابدهندهي وضعیت
معیشیتی و اجتماعی شخص است ،میتواند هویت فرد را نیز نشان دهد؛ یعنی تن،
رسانهاي براي ابراز هویت به شمار میرود .آنچه که به تن و جسمانیات در قصاید مدحی
سازوکاري هویتی میبخشد ،نه چگونگی نشاندادن تن ،بلکه همین مطرحکردن آن است،
بدین صورت که پرداختن به تن و غرایز جسمانی ،حامل معناي زندگی شخصی و
خصوصی شاعر است ،حال آنکه با رسیدن به مدح اصلی ،تن و جسمانیات شاعر جاي
خود را به مفاهیم انتزاعی و اخالقی ممدوح میدهد؛ پس تمایز میان جسمانیت و تن در
تشبیبها و مفاهیم انتزاعی موجود در تنهي اصلی قصیده ،یکی از تقابلهاي هویتساز
در قصاید مدحی است .ازاینمنظر ضمیر من نمایانگر رهایی و قدرت شاعر است که
بهراحتی از دغدغههاي شخصی و جسمانی خود سخن میگوید .با ادامهي قصیده و
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رسیدن به تنهي اصلی مدح ،بالفاصله نوعی التفات دستوري رخ میدهد و ضمایر اول
شخص جاي خود را به سوم شخص ممدوح میدهند:
دل خـودراي مــرا لـاغـرکـانـنـد مـطـیع

مـن ندانـم چـه کنم با دل ،یارب زنهار

دل پس تن رود و تـن پس دل بـاید رفت

ايدل!اینک تن من را به ره خویش بیار

هرچه خواهی کـن با تـن که تو ساالر تنی

لـیکـن او را ز پرستیـــدن شه باز مدار

از پرستـیدن آن شــاه کـه میـران جـهـان

بــر در خانــه او رفــت نـیارند سـوار

از پرستیدن آن شاه کـه دست و دل اوست

جـود را پشت و پناه و امن را یسر یسار

از پرسـتیـدن آن شـاه کـه در ایـران شهـر

گردنـی نی کــه نــه از منت او دارد بار

از پرستـیـدن آن شــاه کـه خـالـی نـبـود

ساعتی ز اهل ادب مجلــس او وز زوار

از پرسـتیـدن آن شـه که ز شاهان بشـرف

بـرتـر آنست که بـر درگـه او یـابد بـار

میـر ابـواحـمد مـحمود کـه میـران جـهان

بـندگـانند مر او را هـمـه فـرمـانـبردار
(همان)

چنانکه مشاهده میشود ،ضمیر او در تمامی این ابیات و ابیات بعدي جاي من را
میگیرد .این تکرار و التفات ،حکایت از سیطرهي گفتمانی دارد که هویت و حضور شاعر
را به حاشیه میراند و هویت دیگري را در مرکز قرار میدهد و برجسته میکند .این
تقابلسازي آغاز فرایند نشانهاي هویت است؛ یعنی «من» هنگامی به هویت میرسد که
در تقابل با «او» قرار گیرد« .یک خود ثابت و پایدار اساساً وجود ندارد .این خود برحسب
تجربیاتش و بهویژه هنگام ایجاد ارتباط با دیگران به یک مجموعهي خود بدل میشود
که اعضایش را خودهاي شکلگرفته از تجربههاي مختلف گذشته تشکیل میدهند» (الینز،
 .)4۷8-4۷۷ :1391با توجه به اینکه معاش ،رشد و شکلگیري شخصیت اجتماعی و
فردي شاعر مداح ،وابسته به ممدوح است ،نمیتوان دیگريِ ممدوح را بیگانهي ضد خود
تلقی کرد؛ بلکه ممدوح ،بیگانهخودي است .این دیگريِ بهمثابهي خود ،در تمامیگریز به
مدحها دیده میشود؛ براي نمونه در همین قصیده شاعر در رابطهاي عاطفی خود را مطیع
معشوق میپندارد و وي را «ساالر تن» خود معرفی میکند؛ اما در ادامه اقرار میکند که
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معشوق میتواند هر کاري با شاعر انجام دهد؛ جز منع وي از پرستیدن شاه .این استحالهي
من در دیگري با آنکه مصداق هویتباختگی فردي شاعر است؛ اما ازطرفی رسیدن به
نوعی هویت جمعی نیز است .با همهي این تعابیر ،ضمیر من در قصیده نماد نوعی
خودآشنایی ،فردیت ،هویت و قاطعیت شاعر است؛ اما با حضور ضمنی او ،همهي این
مؤلفههاي هویتساز کمرنگ میشوند و ذهنیتی منفعل از شاعر را به نمایش میگذارند.
 .2.4کاالشدگی و بیهویتی
یکی دیگر از مصداقهاي بیهویتی در قصاید مدحی ،ازخودبیگانگی شاعر است.
ازخودبیگانگی ،مفهومی روانشناختی و اجتماعی است که در ارتباط با انسان و جایگاه
وي در نظام هستی تعیین میشود .هرچه شاعر از من خویش دور میشود ،ازخودبیگانگی،
اختیار و اصالت او نیز بیشتر سلب میشود .وابستگی به دنیا و مادیات ،مهمترین عامل
این بیهویتی است .ازاینمنظر شاعران مداح و درباریان ،ازخودبیگانگانی هستند که
ذهنیت و خرد را فداي روابط کاالیی (مدح و تملّق براي پول) کردهاند و از معنی انسانی
و بشري خود بیگانه شدهاند .ثروت شاهان عاملی است که شاعر یا مداح را به
مصرفکنندهاي تبدیل میکند که ناچار است مؤلفههاي آگاهیساز خود مانند هویت را
کنار بگذارد و و خود و شعرش به کاالیی تبدیل شود که هرچه بیشتر مدح شاهان را
بگوید ،ارزش بیشتري پیدا میکند .فرخی قصهي زندگی خود را همین کاالشدگی میداند:
اي آنکه هـمی قـصه مـن پرسی هـموار

گویـی کـه چگونـهست بـر شـاه تـرا کار

چیزي که هــمیدانی بیهوده چه پـرسی

گفتار چه بـایـد کــه همیدانی کــردار...

کاریست مرا نیکو و حالیست مرا خوب

با لهو و طرب جفتم و با کام و هـوا یــار

از فضل خداوند و خـداونـدي سـلطان

امـروز من از دي به و امسال مـن از پــار

بــا ضـیـعت بسیـارم و بـا خـانـه آبـاد

بــا نـعمت بسـیارم و بــا آلـت بــسیـار

هم بـا رمه اسبـم و هم با گلهي میــش

هـم بـا صنم چینم و هـم با بـت تــاتـار

ساز سفرم هست و نواي حضرم هـست

اسـبـان سبـکبـار و ستـوران گــرانـبــار

از ساز مـرا خیـمه چـو کـاشانـه مــانی

وز فرش مـرا خـانه چـو بتـخانه فـرخـار
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میـران و بـزرگان جـهان را حـسد آیـد

زیننعمت و زینآلت و زینکار و ازینبار
(فرخی سیستانی)81 :1335 ،

تبدیلشدن شعر به کاال باعث انسانیتزدایی و درنتیجه خالیشدن شاعر از اصالت و
معنا میشود .این کاالییشدن جهان اجتماعی شاعر ،نتیجهي ایدئولوژي و قدرتی است
که نظام حاکم ازطریق شعارهایی چون رفاه و آسایش تبلیغ کرده است .شاعر بهواسطهي
مدح ،به ارزشهایی تحمیلیاي مانند ملکالشعرا دست پیدا میکند که درحقیقت
استحالهي شخصیت در عناوین و القابی است که بهواسطهي کاالییشدن به آنها دست
پیدا کرده است .شعر در این فرایند ،به محصولی فرهنگی تبدیل میشود که معانی و
ایدئولوژي طبقهي حاکم را تبلیغ میکند؛ حاصل این ایدئولوژي ،اشعار (محصوالت)ي
تکراري ،طبقهبندي شده و درنهایت تهی از معانی هویتی است؛ بنابراین صنعت فرهنگی
(مدح) ،ایفاگر بازتولید سرمایهداري (نظام پادشاهی) است و مصرفکنندگان آن بیهویت
و از انتقاد بیبهره خواهند بود .این آگاهی کاذب ،روابط بین انسانها را همچون روابط
بین اشیا کرده است که براي تولید یک فکر ،پاداشی مالی در نظر گرفته میشود و
شخصیت شاعر به کاال تنزل پیدا میکند.
هرگونه رفتار زبانی مقید به گفتمان است؛ یعنی این بُعد اجتماعی و فرهنگی متن
است که به نشانهها حالتمندي و معنا میدهد .گفتمان دربار مهمترین عامل معنابخش
قصاید است؛ یعنی مدح در این چارچوب شکلبندي میشود .با تغییر بافت ،سازوکار
متن نیز تغییر مییابد .من در بافت تشبیب نمایانگر هویت است؛ اما وقتی در بافت مدح
و دربار قرار میگیرد ،به عاملی از خودبیگانه و منفعل تبدیل میشود:
خـوي نـیکوي تـو بـر ما در انـدوه ببست

در انــدوه بــبست و در شــادي بـگشـاد

مـر مـرا بــاري از بـخـشش پـیـوسته تـو

نـشناسـنـد هـمیخانـه ز کــرخ بــغـداد

لـعـبتان دارم شـیرین سخـن و رومیروي

مـرکـبـان دارم خـتلـی گـهر و تـازي زاد

هـمه نیـکویـی دارم به کف از دو کف تو

بس نکویـی که مرا بود از آن دو کـف راد

روي آن جـاه و بـزرگی که ز تـو یـافتهام

زان قبـا خـواهم کـردن که مرا خواهی داد

مـن قبـاي تـو نـه از بـی ادبـی خواستهام

ویـن سـخن نـیز نـه از بـی ادبی کدم یاد
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نه همیگویم چیزي کن کان خـلق نکــرد

نـه هـمیگـویم رسمی نـه کان کس ننهاد

پـدر تـو مـلـک مـشرق و سـلطان جهان

دل و جـانم را کردهست بدین مـعنی شاد

تـو هـمان کن کـه پـدر کرد که مداحانرا

آنـچـه دادهست مـرآنـرا بـبـزرگی بـدهاد
(همان)38 :

در این ابیات نیز مانند تشبیب ،ضمیر من برجستهترین نشانهي حضور شاعر در متن
است؛ اما چون در بافت مدح قرار گرفته ،به سوژهاي بیهویت و خودباخته تبدیل شده
است .شاعر آنچنان گرفتار مادیات شده که حتی قباي ممدوح را درخواست کرده است.
مهمترین تأثیر هویتی مدح بر شاعر همین انسانزدایی از وي است .شاعر با در خواست
صله و خوارکردن خود در مقام یک بنده ،به کاال استحاله پیدا میکند .هرچه از تشبیب
دورتر میرویم ،شاعر وضعیتی غیرانسانیتر به خود میگیرد و مقاومت جاي خود را به
غرابت و بیگانگی میدهد .منظور از این غرابت و بیگانگی یعنی شاعرِ پایان قصیده تبدیل
به مخلوق ایدئولوژي دربار میشود و درنهایت به تهیشدگی میرسد؛ پس «هویت را
زمینهي اجتماعی فرهنگی و فناورانهاي میسازد که بر آمدگاه آن است ...و مدام در معرض
باز تعریف و تغییر است» (مالپاس.)113 :1388 ،
 .5نتيجهگيری
با توجه به اینکه بیشترین تغییرات سبکی در زبان و ادبیات تحتتأثیر تحوالت اجتماعی
بوده است ،نمی توان تولید و تفسیر متون را بدون توجه به رمزگان و گفتمان حاکم بر
متون در نظر گرفت؛ ازاینرو نشانهشناسی اجتماعی بنا را بر همین رابطهي بنیادي میان
زبان و اجتماع نهاده است .متون مدحی ازجمله متونی هستند که تمامی سازوکار درونی
آنها تحتتأثیر گفتمان دربار سامانیافته است .هویت یکی از مسائلی است که در این
متون سازوکار ویژهي خود را دارد .نکتهاي که هویت را در این متون به امري قابلتأمل
تبدیل کرده ،فراینديبودن و بهتعبیري نشانهايبودن آن است؛ یعنی هویت در متون مدحی
ساحتی الیهالیه و افتراقی دارد ،بدینشکل که نمیتوان هویت را منتزع از رمزگان قدرت
بررسی کرد؛ چون هویت در مقام یک امر نشانهاي در الیههاي گوناگون زبانی و معنایی
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متن ،نهفته است .در تشبیب ،شاعر بهواسطهي حضور ازطریق ضمیر من و ازطرفی
بهواسطهي آزادياي که در انتخاب نشانهها دارد ،به نوعی هویت فردي خود را بازسازي
میکند؛ اما همینکه متن وارد مدح میشود ،فرایند هویتباختگی شاعر نیز آغاز میشود.
در تنهي اصلی مدح ،قدرت و ساختار دربار بهواسطهي اثرگذارياي که بر ذهنیت شاعر
دارد ،خود را در قالب کلمات نشان میدهد و بهعنوان الیهاي از متن ماهیتی عینی پیدا
میکند؛ به همین دلیل نوعی تقابل کلی در کل متن شکل میگیرد که در یک طرف ممدوح
قرار میگیرد و در طرف دیگر تمایالت شخصی شاعر که همان هویت فردي وي است.
نکتهي قابل توجه اینکه این تقابل ،تقابلی مبتنی بر ضدیت و دشمنی نیست؛ بلکه تقابلی
تکاملی است ،بدینصورت که من شاعر در تقابل با دیگري ممدوح در وي استحاله
میشود و همین امر نوعی بحران هویت شاعر را در متن شکل میدهد .این بحران هویت
فقط به غایبشدن شاعر ختم نمیشود؛ بلکه حتی شعر او که میتواند نماد خالقیت شاعر
باشد ،به کاالیی مصرفی تبدیل میشود که تنها در دربار خریدار دارد .در این فرایند خود
شاعر نیز به سوژهاي زبانی و تهی از معنا تبدیل میشود .درنهایت میتوان هویت در متون
مدحی امري گفتمانی دانست که سیري نزولی دارد؛ یعنی از هویتمندي شاعر در آغاز
قصیده به بیهویتی وي در پایان قصیده گرایش پیدا میکند.
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