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چکيده

در دهههاي بيست و سي شمسي ،سنگيني بار شکست ،رنج از مرور گذشته و احساس دلهرره از تورور
آینده ،نویسندگان روشنفکر ایراني را به انواع گریزها فرا ميخواند .نویسرندة نسرل شکسرت ميکوشرد برا
داستانهاي تمثيلي و با پناهبردن به روایتهاي اساطيري ،خواننردگان خرود را تسرلي دهرد .در ایرن دوره،
افسانه به دليل غرابت و ابهام آن ،موردتوجه نویسندگان قرار ميگيررد و اسراطير هرم برراي برازآفریني
شخويت و روحية فروکوفتة جامعه ،بازروایت و حتا بازسازي ميشرود .احسران طيرري ،از نویسرندگان
معاصر ایراني است که غور او در عالم فلسفه و اشتغالش به کنشهاي سياسري ،سرایه برر آفرینشهراي
ادبي او افکنده و موجب شده است که آثارش کمتر از منظر نظریرههاي ادبري تحليرل شرود .او کره بره
لحاظ فلسفي تعلق به نحلة رئاليسم دارد ،در آثار داستانيش همراه با نشران دادن واقعيرت ،از طنرز نيرز
بهره برده است .این گرایش به طنز ،معلول فضاي بستة سياسي در عور پهلوي اسرت و همرين عامرل،
نحوة بيان داستانهاي او را نيز تمثيلي ميسازد .هرجا که طنز به اثرر ادبري تزریرق ميشرود ،ميتروان
حضور نقيضهگویي و نقيضهاندیشي را نيز پيشبيني کررد .نقيضره را ميتروان شرگردي در ميران انرواع
شيوههاي طنزپردازي پرخاشگرانه دانست که در گونههاي متنوع ادبي نمایان ميشرود .در ایرن مقالره
برآنيم که جلوههاي نقيضه را در داستان «یوشت فریان» اثر طيرري ،بررسري کنريم« .یوشرت فریران»
داستاني افسانهاي است که در کتاب سفر جادو اثر احسان طيري آمده است .در ایرن اثرر ،نویسرنده برا
آشنایيزدایي از مفاهيم اسطورهاي ،به نقيضهسازي روي آورده است .هدف نگارندگان در ایرن مقالره آن
است که نشان دهند نقيضه در اثر نویسنده چگونه خودنمایي کررده اسرت .از آنجرا کره ایرن داسرتان
ظرفيتهاي متنوعي براي خوانش در اختيار قرار ميدهد ،پس از تعریف نقيضره و ویژگريهراي آن ،بره
شيوة تحليلي ،جايگاه این داستان در نظریههاي ادبي چون ساختارگرایي ،ساختشرکني و هرمچنرين
منطق گفتوگویي بررسي ميشود.
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مقدمه
«اي اردويسور آناهيتا ،اي نيك ،اي تواناترین ،مرا این کامیابي ارزانري دار کره مرن برر
"اَختيَة"] [6نيرنگباز خيرهسر پيروز شروم کره مرن بره پرسرشهاي او ،نودونره پرسرش
دشواري که اختية نيرنگباز خيرهسر ،بره دشرمني از مرن ميکنرد ،پاسرخ تروانم گفرت»
(اوستا.)263 :6231 ،

داستان یوشت فریان] [3در یشتهاي اوستا به گونهاي کوتراه برازگو شرده اسرت .ایرن
ایجاز گواه بر آن است کره ایرن داسرتان در روزگراران باسرتان ،بسريار سرشرناس بروده و
نویسندگان یشتها نيازي نداشتند که آن را مفول بازگو کنند .این روایت اسرطورهاي ترا
روزگار ساسانيان در ميان مردم سرشناس بوده و در آن زمان بوده اسرت کره نویسرنده یرا
نویسندگاني ،کل این داستان را بازنوشتند و براي آیندگان به یادگار نهادند .در یشرتهاي
اوستا شمار پرسشهاي اختية جادو از یوشت فریان نود و نه پرسش ذکر شرده اسرت ،امرا
در متن کامل ماتيکان یوشت فریان ،از سي و سه پرسش سخن بميران آمرده اسرت .ایرن
تفاوت شاید بدان سيب باشد که در درازاي گذر زمان و بازگویي شفاهي سينهبهسينه ایرن
داستان ،بسياري از این پرسشها از یاد رفته است.
احسان طيري ،فيلسوف ،مورخ و جامعهشناس ایرانري ،در سرال  6361درشرهر سراري
چشم در جهان گشود .پدرش ،حسين طيري از عالمان و روحانيان دینري در شرهر سراري
مازندران بود .طيري دورة کودکي و تحويالت مقدماتي را در زادگاهش گذراند .همزمان با
دورة تحويل در دبيرستان و دانشکده ،به علت کنجکاوي و نوخواهي به گروه هرمفکرران
تقي اراني پيوست و با آشنایي با مياني سوسياليزم ،به آن توجه و اقيرالي ویرژه نشران داد.
این مسأله به دستگيري و زنردانيشردن وي در سرال  6269بره عنروان یکري از اعضراي
«گروه پنجاه و سه» نفر منجر شد .در این دوره گرایش بره ادبيرات رمانتيرك افسرانهاي و
تمثيلي ،یکي از راههاي انتقاد از شررای خفقران غالرب برر جامعره ،گریرز از نامالیمرات و
جستوجوي تسلي در این دوره است .طيري نيز در همين راستا با نوشرتن نقيضرهاي برر
داستان اسراطيري و حماسري یوشرت فریران چنران بازميگویرد کره روشرنایي بسرادگي
جهانگستر نميشود ،یأس و تيرگي چيره است و ستارهاي گاه اگر این ظلمات را بشرکافد،
جشني است زودگر .احسان طيري به سيب غور و استغراق در تأمالت فلسرفي و ميرارزات
سياسي ،کمتر برا عنروان آفرینشرگر ادبري شرناخته شرده اسرت .اسرتغراق او در اندیشرة
دیالکتيك موجب شد که وي جزء چند نظریهپرداز نخسرتين ایرانري در عرالم مارکسيسرم
شناخته شود ،اما این شگرفترین ویژگي اندیشة وي نيرود و شرگرفتر از آن ،خر نسرخ
کشيدن وي بر گذشتة اندیشهاش و بازگشتن از اندیشة مارکسيسم برود .طيرري در سرال
 6293درگذشت.
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واژة «نقيضه» از ریشة «نقض» به معناي شکستن عهرد و پيمران ،ویررانکرردن بنرا و
گسسررتن (بنررد) اسررت و معنرراي نقيضرره ،باشررگونه جرروابگفررتن شررعر کسرري را گوینررد
(دهخدا :6292 ،ذیرل نقيضره) .عالمرة قزوینري واژة  Parodyرا معرادل نقيضره قررار ميدهرد
(قزویني .)633 :6229 ،در برابر اثر ادبي و فکري دیگر اعم از شعر و نثر ...اسرت .امرا نقيضرة
هزل ،در برابر پارودي است (اخوان .)36 :6291 ،نقيضه ،کلاً نوعي تغيير تردریجي فررمرال در
ادبيات و شاهدي بر پایان سنتگرایي است ،بویژه هنگامي که فرمهاي چيرره برر ادبيرات،
دیگر رمق خود را از دست داده باشد .توماشفسکي 1بره نقيضره بره عنروان شرکلي ترازه از
همان فرم منسوخ شده و قدیمي نگاه ميکند که بيآنکه شکل سرنتي و قردیم را نادیرده
بگيرد ،کارکردش را تغيير ميدهد یا آن را تجدیرد سرازمان مريکنرد ،امرا لزومراً از ميران
نميبرد ،بلکه آن را از «پيشزمينه» به «پسزمينه» ميراند ).(Hutcheon, 1978: 209
با توجه به اغراض نقيضهها آنها را به چهار دسته تقسيم کردهاند:
 -6غرض و غایت برخي از نقيضهها تنها استهزا و مسخرهکرردن محرض اسرت .در ایرن
دسته ،آثار سوزني را ميتوان قرار داد
 -3برخي نقيضهها براي شوخي و شوخطيعي سروده شده اسرت و نره برراي تمسرخر و
استهزا که ميتوان به بعضي نقائض بسحاق اطعمه اشاره کرد
 -2نقيضههایي را ميتوان در نظر گرفت که غررض آنهرا اجتمراعي و انتقرادي اسرت،
مانند بعضي نقيضههاي عييد زاکاني ،یغماي جندقي ،صادق هدایت و دهخدا
 -1نقيضههایي هم هست که غرض بينابين در عالم هزل و هجاي اجتمراعي و فرردي دارد.
این دسته از نقيضهها نه چندان عمومي و عامند و نه چندان خووصي و خرا ..از جملرة ایرن
نقيضهها ميتوان به پارهاي از آثار یغمراي جنردقي و نقرائض اشراره کررد (اخروان-669 :6291 ،

.)631

در ادبيات کهن یونان ،نقيضه نوعي شعر بوده که از سيك شعر دیگرر تقليرد ميکررده
است .معادل یوناني این واژه ،مرکب است از  Parبره معنراي جانرب یرا کمکري و  odyبره
معناي ترانه .بنابراین کلمة یوناني  parodyبه معناي شعر تقليدي 2است .در حقيقت شاعر
و نویسندة نقيضهساز ،از سيك ،قالب و طنرز نگرارش نویسرنده یرا شراعري خرا .تقليرد
ميکند ،اما به جاي موضوعات جدي و سنگين ادبي ،در اثر اصلي مطراليي کرامالً مغرایر و
کم اهميت ميگنجاند تا در نهایت ،اثرر اصرلي را مسرخره کررده باشرد (حرري.)96 :6239 ،
گویا استاد این فن در قدیم اریستوفان بوده است (زرینکوب.)639 :6229 ،
نقيضه به معناي پارودي فرنگيران ،یعنري نظيرهسرازي حراوي تمسرخر ،در دورههراي
. H. Tomaszewski
. mock poem

1
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نخستين شعر و نثر فارسي چندان نمونة قابل ذکري ندارد و آنچه هم با تسامح قابل ذکر
است ،جنية جد دارد ،مانند نمونرههرایي از قوراید غضرایري رازي در پاسرخ بره عنورري
(اخوان .)32 :6291 ،در بحث از نخستين نقيضهها باید به دیوان سروزني سرمرقندي اشراره
کنيم که نقيضة اشعار امير معزي و سنایي و دیگر شاعران همعور یا پيش از او در دیروان
او موجود است و جنية تمسخرآميز دارد (سوزني .)266 :6223 ،اوج این گونره خلاقيتهراي
ادبي را که به شکل نقيضه است ،باید در آثار عييد زاکراني جسرتوجرو کررد .پرس از وي
ميتوان از شاعراني چون بسحاق اطعمه شيرازي ،محمود قراري شريرازي و یحيرا سرييك
نيشابوري و در دورة صفوي و قاجار نيز از آقا جمال خوانسراري ،قراآني شريرازي ،قاسرمي
کرماني و ميرزا ابراهيمخان تفرشي نام برد .مقالرههاي چرنرد و پرنرد دهخردا بريشرك از
بهترین نمونههاي نقيضه در دورة مشروطه است .پس از آن باید به سررا صرادق هردایت،
صادق چوبك ،احسان طيري و ...برویم که از بهترین نقيضهسازان معاصر بشرمار ميآینرد.
مقالة حاضر به بررسي جلوههاي نقيضه در داستان یوشت فریران اثرر احسران طيرري ،برا
توجه به نظریههاي ساختگرایان ،پساسراختگرایان و آراي براختين مريپرردازد و برر آن
است که به این پرسشها پاسخ دهد:
 نقيضهپردازي در بازنویسي داستان یوشت فریان چه تأثيري داشته است؟ موارد نقيضه در روایت طيري از این داستان ،کدام است؟ آیا شگردهاي نقيضهپردازي طيري از داستان یوشرت فریران را ميتروان در نظریراتنوین ادبي از قييل ساختگرایي ،پساساختگرایي و منطق گفتوگویي بازجست؟
نخستين تحقيق در زمينة نقيضه و نقيضهسازان ،در قالب کتابي است به همرين نرام و
متعلق مهدي اخوان ثالث که پس از درگذشت وي در سال  ۴۷۳۱منتشر شده اسرت .پرس
از آن ،مقالررهاي برره همررت حسررن جرروادي در مجلررة آینررده در سررال  ۴۷۳۱بررا عنرروان
«تقليد مضحك و کنایة طنزآميز» منتشر شد .وي بعدها این مقاله را در کتاب تاریخ طنرز
در ادبيات فارسي گنجاند .برخي دیگر از آثاري که در این حوزه نگاشته شده است ،عيارت
است از:
 مقالة «نقيضه و پارودي» ،اثر غالمعلي فلاح قهرودي و زهرا صابري تيریرزي ،منتشررشده در سال  6236در مجلة پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي
 مقالة «نقيضه در گسترة نظریههاي ادبي معاصر» ،اثر قدرتاهلل قاسرمي ،منتشرشردهدر سال  6233در مجلة نقد ادبي
 مقالة «تزریق نوعي نقيضرة هنجرارگریز طنرزآميرز در ادبيرات فارسري» ،اثرر سرعيدشفيعيون ،منتشرشده درسال  6233در مجلة ادبپژوهي.
در حوزة گزارش و پژوهش ماتيکان یوشت فریان نيز پژوهشهراي بسريار انجرام شرده
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است که نشان از اهميت این داستان در سنت دیني ،اخالقي و ادبي ایرانيران دارد و ترأثير
آن را بر اندیشة ایرانيان نشان ميدهرد .ماتيکران یوشرت فریران را بایرد جزیري از سرنت
اخالقنگاري ایرانيان دانست که نمونههاي فاخر آن در ادبيات فارسي ميانه بسيار اسرت ،از
قييل اندرزهاي آذرباد مهراسپندان ،اندرز اوشنر دانا ،اندرز خسرو قيادان ،دادستان مينروي
خرد و بسياري از آثار دیگر .تأثير این آثار اخالقري را در ادبيرات فارسري نرو نيرز ميتروان
ردیابي کرد ،از جمله نظير داستان یوشت فریان در براب چهرارم مرزبراننامره موسروم بره
«داستان دیو گاوپاي و داناي نيك دین» آمده اسرت کره دیرو گاوپراي در جروابدادن بره
پرسشها و معماهاي داناي دیني شکست ميخورد و الجرم همة دیروان ،معمرورة عرالم را
فرو ميگذارند و به زیرزمين و مغارهها پناه ميبرند و دیگر با مردمان درنميآميزند .نيز در
حوزة پژوهش به این آثار حسب نمونه ميتوان اشاره کرد:
 مقالة «بررسي متن ماتيکان یوشت فریان نسخة  ،)6262( »J2اثرر راحلره شرجاعي وزهرا تيریزي شهروي ،منتشرشده در فولنامة اندیشههاي ادبي .این مقاله سعي بر گزارش
مسرتقل و روان نسرخة موسرروم بره  j3دارد و در عرينحررال آگاهيهراي سرودمند دربررارة
جنيههاي زباني ،محتوایي و پيشينة تاریخي داستان ماتيکان یوشت فریان ارائه ميکند
 گزارش و پژوهش ماتيکان یوشرت فریران ( ،)6263اثرر بهمرن انوراري کره بررخالفعنوانش ،تنها گزارش متن است با مقدمهاي کوتاه که جنية پژوهشي چنداني ندارد
 ماتيکان یوشت فریان (متن پهلوي ،آوانویسي ،ترجمه ،واژهنامه ،پيشگفتار و پيوست) (،)6291اثر محمود جعفري دهقي ،منتشرشده در سازمان انتشارات فروهر .ایرن کتراب ،افرزون برر
آنکه گزارشي روان از ماتيکان یوشرت فریران اسرت ،آگاهيهرایي ارزشمنرد نيرز دربرارة
داستان یوشت فریان ارائه ميدهد
 پایاننامة توحيح کتراب مررآتاالخالق و تحقيرق دربرارة آن ( ،)6266نوشرتة هانيرهاسدپور ،دانشگاه فردوسي مشهد .این پایاننامه براي تحليل مقایسهاي و تطييقري اخرالق
در اندیشة ایراني به مقایسة مضامين کتاب مررآتاالخالق برا کتابهراي اخالقري از قييرل
ماتيکان یوشت فریان پرداختهاست.
مرور این آثار ،گویاي آن است که تاکنون ،داستان یوشت فریان از منظرر شرگرد ادبري
نقيضهپردازي تحليل نشده است.
بررسي نقيضهپردازي در داستان یوشت فریان از یكسو شرناختي دیگرگرون و ترازه از
یك روایت اساطيري و حماسي کهن ایراني است و از سوي دیگرر ،بازشناسري شرگردهاي
شيوة کهن نقيضهپردازي در ادبيات معاصر فارسي است .با توجه به این مالحظات و نيز برا
توجه به اینکه آثار ادبي احسان طيري تا به حال بررسي نشده است ،این تحقيق ميتواند
داراي اهميت باشد.
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بحث و بررسي
 -3نقيضه در نظریههاي ادبي
 -3-3جاي گاه نقيضه در مکتب فرماليسم (صورتگرایي)

نقيضه در مکاتب نوین ادبيات ،جايگاهي ویژه دارد و از جملة ایرن مکاترب ،فرماليسرم
است .فرماليسم در ابتردا ،حرکتري برود از ميرد محترواگرایي ادبيرات روسريه بره سرمت
صورتگرایي .ادیيان روس ،نخسرت بره آشرنایيزدایي و آنگراه بره نقيضره روي آوردنرد.
فرماليستهاي روسي بر این عقيدهاند که نقيضه ،گونهاي ادبي اسرت کره دگرگروني انرواع
ادبي و آشنایيزدایي را نمایان ميسازد .آنان آشنایيزدایي را نيروي محرک تراریخ ادبيرات
در نظر گرفتند و چنين بيان کردند که وقتي فرمهاي رایج ادبيات آشنا بشروند و گونرهاي
خودکارشدگي ،درون آنها رخ بدهد ،ادبيات با فاصله گرفتن از فرمهایي که کرامالً آشرنا و
تکراري شده است ،خود را دوباره نو ميکند .ناآشنایي ،ویژگي ذاتي چيزهرا نيسرت ،بلکره
نقطة مقابل آن چيزي است که آشنا و معمولي شده است .این چنين بود که فرماليستهرا
به زودي بر کارکرد تمهيد و پيشينگي تأکيد کردند .از نظرر آنران ،آثرار و انرواع ادبري ،بره
گونررهاي ضررمني و پنهرران ،نقيضررهاي از آثررار پرريش از خررود هسررتند کرره سررتيزهگري و
چالشگريشان را با اشکال پيشين آشکار نکردهاند ،اما نقيضه ،دستانداختن و هرمچنرين
دگرگونسازي انواع و اشکال پيشين را آشکارا بيان ميکند .از ایرنرو ،نقيضره ميتوانرد در
حکم مثال و شاهدي بارز و مناسرب برراي تييرين تطرور آثرار ادبري و قروانين حراکم برر
دگرگونيهاي متنهاي هنري باشد (قاسميپور .)626 :6233 ،اینجاست که جرايگراه ویرژة
نقيضه در اندیشة فرماليستها عيان ميشود ،زیرا نقيضه ،با آشکار ساختن و در عرينحرال
تخریب قواعد پيشين است که کار خود را بپيش ميبرد.
 -2-3جاي گاه نقيضه در مکتب ساختارگرایي
ساختارگرایي ،آیين فکري مهمي است که در نيمة دوم قرن بيستم در قلمررو فلسرفه و
علوم انساني پدید آمد و سرچشمة ترأثيراتي فرراوان شرد .سراختارگرایي ،برجستهسراختن
نگاهي بود که از دیرباز در ادبيات و هنر موجود بود ،اما این بار با در مرکز توجه قرراردادن
سرراختار مررتن و اهمي رتدادن برره آن در آفرررینش اثررر ادبرري ،مکتيرري مسررتقل برره نررام
ساختارگرایي را رقم زد .دو مفهوم نقيضه و بينامتنيت پيوندي نزدیك با هم دارد .اصطالح
بينامتنيت نخست بار در زبان فرانسوي و در آثار اولية ژوليا کریستوا 1در اواسر ترا اواخرر
دهة شوت قرن بيستم ميالدي مطرح شد (آلرن .)31 :6232 2،بينامتنيت یکي از مهمتررین

. Julia Kristeva
. Graham Ellen
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مياحث ساختارگرایان است که در پي بررسري و تحليرل سراختار نظرام نشرانهاي ادبري و
غيرادبي بودهاند .کریستوا نخستين کسي بود که این اصطالح را رواج داد .او معتقرد اسرت:
«هر متني یك بينامتن است .متن ،محل تالقي و تقاطع بيشماري از دیگر مترون اسرت»
( )Abrams, 1993: 285این رابطه ممکن است به صورت تکرار اینهماني ،جرح و تعردیل و
یا تکرار بخشي از متون دیگر باشد .بينامتنيت ،رواب متني مشخص با دیگرر مترون اسرت
که به نقل ،جذب یا دخل و تورف آنها ميپردازد .ارجاع بينامتني بر سرطوحي گونراگون
اجرا ميشود .متون ممکن است به متوني ویژه و مشخص ارجاع دهنرد ممکرن اسرت بره
قطعات ساختارمند زباني همچون ضرربالمثلها و عيارتهراي قراليي و کليشرهاي ارجراع
دهند .هر پاره و بخشي از کالم ممکن اسرت در بخرش دیگرري از کرالم درونرهگير شرود
(قاسميپور .)623 :6233 ،نقيضه ازگونههاي سخن ثانویه یا پيچيده است کره منطرق آن برر
پذیرش حضور و مشارکت دیگرصداها و اشکال استوار است ،زیرا نقيضه بره برازي گررفتن
ویژگيهاي متن دیگر است و از این جهت با بينامتنيت رابطره برقررار ميکنرد .ژرار ژنرت
یکي از بزرگترین نظریهپردازان ساختارگراست که به انواع رواب بينامتني تروجهي ویرژه
دارد .در سه اثر خود یعني سر متن ،الواح بازنوشتني و پيرامتنها شيوة نقرد سراختارگرا را
وارد عرصة بينامتني ميسازد و بينامتنيت ،سرمتنيت ،پيرامتنيت ،زبرمتنيرت و فرامتنيرت
از جمله اصطالحاتي است که او از آنها سخن بميان مريآورد .براسراس نظرر او ميتروان
نقيضه را زبرمتني (متن ب) دانست که با زیررمتن (مرتن الرف) خرود رابطرهاي هردفمنرد و
بيشتر طنزآميز برقرار ميکند.
 -1-3جاي گاه نقيضه در مکتب ساختارشکني
ادبيات و هنر ،عيارت است از گریز از تکرارشدگيها .هنگرامي کره سراختار هسرتي ،آن
گونه که هست ،ميدل به امري تکراري ميشود ،به ناگواري ميگرایرد و آنگراه اسرت کره
باید با شکست ساختارهاي مألوف و معهود ،جاني تازه به ادبيات و هنر داد .ساختارشرکني
را با شکل و شمایلي که امروزه مطرح است ،نخستين بار نویسرندهاي پساسراختارگرا بره نرام
ژاک دریدا مطر ح کرد .دریدا ،ساختارشکني را این گونه تعریف ميکند :آغاز کرردن فعاليرت
از درون ،به عاریت گرفتن تمام منابع و سرچشمههاي اساسي از ساختارهاي امر تخریيري ،از
ساختارهاي پيشين ،یعني به عاریت گرفتن ساختارمندانة آنها ( .)Drrida, 1979: 39با توجه
به این تعریف ميتوان به رابطة نقيضره و ساختارشرکني پريبررد ،زیررا نقيضره بره معنري
شکاندن است و نقيضه از ساختار متون پيشين ،براي تأمين اهداف خود (دخل و تورف ،طنز
و بازیگوشي) استفاده ميکند .ساختارشکني از درون خود متن ،راهي برراي تخریرب آن براز
ميکند و تناقضها و شکافهاي مرتن را مينمایانرد .سراختارشرکني در صردد اسرت کره
نيازهاي هر متن و جوانب و مسائل مطروحة باقيماندهاي را که متن به آنها اشاره نکررده
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است ،اعالم دارد .یکي از مهمترین مفاهيمي که دریدا بکار ميبرد ،تفاوت و تعویرق اسرت.
بر اساس نظر دریدا ،نشانههاي زباني از هم متفاوت و وابسته به واژههاي دیگرند .در نتيجه
معنا همواره به تعویرق ميافترد ،زیررا برراي درک مفهروم هرر نشرانه ،الزم اسرت معنراي
نشانههاي درپيوند با آن دریافته شود .بر اساس آنچره دریردا از تفراوت و تعویرق در نظرر
دارد ،نقيضه نيز عيارت است از مسألة ارتياط و ارجاع درونمتني و بينامتني ميران نقيضره
و الگوي آن ،بين حضور و تکثر دیگر متون .نميتوان نقيضه را نقيضه خواند ،مگر با آگاهي
از چگونگي تفاوت آن با الگویش.
 -4-3جايگاه نقيضه در منطق گفتوگویي باختين
زبان موجودي است زنده که با خود در گفتوگوسرت .همانگونره کره شرخص از درون
خود ،شخوي دیگر را تجرید ميکند و با او به گفتوگو مينشريند ،زبران نيرز برا خرود در
گفتوگوست .ميخایيل باختين 1،مکالمهگرایي را از مؤلفههاي همة زبانها ميانگرارد .نقرد
گفتگویي باختين به دو مسأله توجه دارد :یکي به بافت تاریخي و پيشزمينهاي متکثرر و
گوناگون متون و دیگر توجه خا .به انواع صداها ،زبانها ،لحنهرا و نراهمگوني زبراني در
متنها .مفاهيمي چون چندآوایي ،دگرآوایي ،گفتمان دوآوایه و نراهمرگهسرازي در جهرت
تکميل اصطالح مکالمهگرایي ميآیند (آلن .)12 :6232 ،باختين تنهرا رمران را دقيقراً داراي
چنين ویژگيي ميداند .از نظر او رمان چندآوایه ،مانند سنت کارناوالي ،با هرر نگرشري بره
جهان که یك نظرگاه رسمي ،یك موضع ایدؤلوژیك ،و از اینرو یرك گفتمران را برر همرة
دیگر نظرگاهها ،موضعها و گفتمانها ارجحيت بيخشد ،ميارزه ميکند (همران .)12 :از نظرر
او نه تنها در زبان ،بلکه در هر گفتهاي ،صداهاي گونراگون شرنيده ميشرود .وي بره طرور
عمده از دو نوع از آميختگي زبراني یراد ميکنرد :آميختگري زبراني غيرعمردي و دیگرري
آميختگي آگاهانه .به نظر باختين« :ویژگي آميزة زباني آگاهانه و عامدانره فقر آميرزش و
اخررتالط خودآگاهانررهاي غيرشخورري نيسررت ،بلکرره حاصررل آميختگرري و اخررتالط دو زبرران
خودآگاهانة فردیت یافته و همچنين ثمرة دو نيرت زبراني فرردي اسرت» (.)Baktin, 1981: 360
از اینرو ،در هر آميزة زباني آگاهانه و عمدي همواره دو نوع خودآگراهي ،دو قورد و نيرت
زباني ،دو صدا و در نتيجه دو لحن وجود دارد که در آن ،زبان و لحنري خرا .برر زبران و
صدایي دیگر تأثير ميگرذارد .براختين هرر نقيضرهاي را آميرزة زبراني ميتنري برر منطرق
گفتوگویي عامدانه و قودي ميداند که در بطن آن ،زبانها و سيكها به گونهاي فعاالنره
و دو جانيه بر یكدیگر پرتو ميافکنند (قاسميپور .)621 :6233 ،او در چرا اول کترابش در
مورد داستایفسکي ،روشهاي مختلرف بازنمرایي سرخن را طيقهبنردي ميکنرد .او سرخن
Mikhail Bakjtin
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بازنمایيشده را به دو دستة سخن تكآوایي (نقلقول مسرتقيم) و دوآوایي تقسريم ميکنرد و
سخن دوآوایي خود به دو دستة فعال و منفعل تقسيم ميشود .او نقيضه را سخن دوآوایري
منفعل ميداند .تفاوت ميان دو گونة فعال و انفعالي مربوط است به نقش گفترار پيشرين و
به عيارت دیگر گفتار غير در سرخن ،در سيكبخشري و هرمچنرين در نقيضره .نویسرنده،
سخن غير را براي بيان جهتگيري موردنظر خود بکار ميگيرد (براختين .)669 :6266 ،اگرر
نویسنده بيشوکم با سخن غيرر موافرق باشرد ،گفترة سريكمند پدیرد ميآیرد ،امرا عردم
موافقت ،نقيضه را بوجود ميآورد (مکاریك.)626 :6233 1،

 -2خالصة داستان یوشت فریان به روایت ماتيکان یوشت فریان
جادوگري به نام اَخت با هفتاد هزار سپاهي ،وارد شرهري بره نرام شرهر پرسرشگزاران
ميشود .اخت ميگوید که اگر کسي از مردم شهر بتواند به پرسشهاي وي پاسخ بدهد ،از
شهر خواهد گذشت و اگرنه ،شهر را نابود خواهد کررد .وي برراي پاسرخگو ،شررایطي نيرز
ميگذارد از جمله اینکه سن او نياید از پانزده بيشترر باشرد سرني کره در اسرطورههاي
ایراني آغاز سن کمال است .مردي به نام ماراسپند به اخت خير ميدهد که جواني بره نرام
یوشت فریان با این مشخوات در شهر هست و با این گفتره ،اخرت را از نابودسرازي شرهر
بازميدارد .قرار ميشود تا اخت نيز در پایان ،پرسشهایش به سره پرسرش یوشرت پاسرخ
دهد وگرنه بر سر او همان آید که خرود معرين کررده برود .یوشرت برا هرمراهري و یراري
ماراسپند به همة سيوسره پرسرش چيسرتانوار اخرت جرادوگر کره در زمينرههاي علروم
طييعي ،جستارهاي دیني ،اخالقي ،اجتماعي و گاه کودکانه و شگفتآورند ،پاسخ ميدهرد.
او در این پاسخها گاه با امشاسپندان و فرشتگاني که او را در پناه دارند ،رايزني مريکنرد.
در پایان ،یوشت سه پرسش از اخت ميپرسد که اخت نميتوانرد پاسرخ بدهرد و جرادوگر
بهدست یوشت کشته ميشود (ماتيکان یوشت فریان.)6291 ،

 -1خالصة داستان یوشت فریان به روایت طيري
اورمرزد ،اَمشاسرپندان خرود را بره زمرين فرسررتاد ترا برر سراحل شر «ارنرگ» ،شررهر
«چيستانگزاران» را بنا کنند .آن استادان چيررهدسرت ،شرهري زیيرا و آبرادان سراختند،
چنانکه هر گوشة آن ،جلوهاي از خرد اورمزدي بود .در ایرن شرهر دانرش ،ترندرسرتي و
زیيایي ،این سه موهيت اورمزدي ،بهرة همگان و شهر در کنف حمایت ایزد ناهيرد و ایرزد
نرسي بود .پيري سپيدموي به نام مهرسپند ،بر اریکة سروري این شهر تکيه زده و جرواني
ّ ایزدي داشت ،مغز نکتهیاب شهر بود .روزي ،اَخت جادو کره
بررنا به نام یوشت فریان که فر
از تخمة دیوان ژليدهموي و اهریمننژادان چرمينکمرر و از مرادر ،نسريش بره اژيدهراک
. Irena Rima Makarik
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سهپوز ميرسيد ،آتشي افروخت و افسون اهریمن خواند .در دم ،چهررة اهرریمن در شرعلة
رقوندة آتش ،نقش بست .پس اخت به اهریمن گفت :تيغم در نيام ،بيتاب است .بفرما ترا
کدامين دژ را بگشایم وکدامين مردم را لگدکوب سپاه سازم .اهریمن ،دستور ویرانري شرهر
چيستانگزاران را به او داد ،اما یادآور شد که این شرهر را برا هروش و ویرر ،نره برا گررز و
شمشير توان گشود .سپس دشنهاي زهرآگين به او داد و سفارش کرد که اگر در کار خرود
درماندي ،از آن استفاده کن .زماني که اخت با سپاهش به پيرامرون شرهر چيسرتانگزاران
رسيدند ،لشکر را گفت تا در بيشهها کمين کنند و چشم به راه فرمران بماننرد و خرود بره
هررمراه چنررد تررن از دليررران و سرررداران و خررواهرش هوپریرره کرره از پررريپيکررران قييلررة
اهریمننژاد بشمار ميرفت ،با لياسي شييه بازرگانان در حالي که سالحهاي خود را در زیر
لياس پنهان کرده بودند ،وارد شهر شد و بزرگ شهر را جویا شرد .هنگرامي کره اخرت بره
خدمت مهرسپند رسيد ،او از ایشان به گرمي استقيال کررد .اخرت اظهرار کررد کره مرا از
بازرگانان کاشغریم و بارهاي حریر به هر سو ميبریم و از هر شهر و دیاري که گذشرتهایم،
حکمتهاي گرانبار ،داستانها و چيستانهاي فراوان آموختهایم و چرون از سرخندانري و
نکتهسنجي مردمان این شهر شنيدهایم ،آمدهایم تا پاسرخ برخري از ایرن چيسرتانها را از
تَرزَبانان این شهر بپرسيم .اگر از پاسخگویي درماندید ،باید از سروري شهر دست کشريد و
آن را به ما بسپارید و اگرر مرا شکسرت خروردیم ،بنردگي شرما را ميران خرواهيم بسرت.
مهرسپند مجلسي آراست و در دم ،یوشت فریان را فراخواند جواني خوش قدوباال برا فررة
ایزدي که قلب هوپریه با دیدنش به تپيدن افتاد ،زیررا او را در خروابي اسررارآميز پريش از
آنکه به این شهر بياید ،دیده بود .به دستور مهرسپند ،مجلسي براي سه روز ميآرایند .در
هر روز اخت ،ده سوال از یوشت فریان ميپرسد و او با کمك ایزد ناهيد و ایرزد نرسري بره
آنها پاسخ ميگوید .هر روز ،محيت هوپریه به یوشت فریان بيشتر ميشود .در روز سروم،
هوپریه توس پيکي با یوشت فریان مالقرات مريکنرد و او را از نيرنگهراي بررادرش کره
طلسمي بر گردن انداخته و شربت زهرآگين که در کوزه ریخته است ،با خير ميکند و بره
او ابراز عالقه ميکند ،اما یوشت فریان او را از خود ميراند .در روز سوم نيز یوشرت فریران
با کمك ناهيد و نرسي پاک ،به پرسشهاي اخت پاسخ ميگوید .اخت بره بهانرة پابوسري،
دشنهاي را که اهریمن به او داده است ،از غالف بيررون ميکشرد ،امرا پريش از آنکره بره
یوشت فریان اصابت کند ،هوپریه خرود را جلروي او ميانردازد و دشرنه در سرينهاش فررو
ميرود و باعث مرگ او ميشود .با دستور یوشت ،اخت را دستگير ميکننرد و بره زنردان
مياندازند ،اما در این ميانه خير ميآورند که پيروان اخت ،مهر سپند را ربودهاند .بر اساس
توافق دو طرف ،مهرسپند و اخت با هم معاوضره ميشروند و آن جرادوگر پليرد از چنگرال
عدالت ميگریزد (طيري.)39-1 :6213 ،
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 -4بررسي داستان
پيش از ورود به بحث الزم است یادآوري شود هم داستان یوشت فریران و هرم نقيضرة
آن ،امکان بررسي از دیدگاه نظریههاي گوناگون ادبي را فراهم ميسازد .ساختار نقيضرهاي
متن به گونهاي است که خواننده را با آشنایيزدایي مفاهيم و شخويتها روبهرو ميسرازد
و از طرفي هم ظرفيتهاي بينامتني آن نيز آشکار ميشود .از سوي دیگر چرون نویسرنده
در پي ایجاد بنایي نو است ،متن ،ساختشرکن مينمایرد و همرة ایرن ویژگيهرا آن را بره
منطق گفتوگویي پيوند ميزند گفرتوگوي چنرد صردا یرا لحرن کره مرتن را از فضراي
تكساختي ميرهاند.
 -3-4نقيضه و آشنایيزدایي از شخويتپردازي و شخويتها در داستان
شکلوفسکي براي اولين بار مفهروم آشرنایيزدایي را کره یکري از مهمتررین آموزههراي
فرماليسم است ،بيان کرد .به نظر او هنر ،ادراک حسي ما را دوبراره سرازمان ميدهرد و در
این مسير ،قاعدههاي آشنا و ساختارهاي به ظراهر مانردگار واقعيرت را دگرگرون ميکنرد
(احمدي .)19 :6232 ،از شگردهاي آشنایيزدایي ،نامتعارف کردن ،غيرمعمرولي نمایانردن و
ناآشنا کردن است .نقيضه با تخریب و واسازي و دستانداختن دیگر متون بپيش ميرود و
هر لحظه در حال آشنایيزدایي است .حوزة عمل نقيضه هم مانند آشنایيزدایي ،بريشترر
در سطح زبان دیگر متنها روي ميدهد .به گفتة باختين ،لحنهرا و گفتارهراي نقيضرهاي
بسيار گوناگون است .ممکن است کسي سيك کسري دیگرر را نقيضهسرازي کنرد ممکرن
است کسي منش و شيوة نگریستن ،اندیشيدن یا شيوة سرخنگفرتن خرا .اجتمراعي یرا
فردي کسي دیگر را نقيضهسازي کند .ژرفاي نقيضهها نيز متفاوت است :یکي ممکن اسرت
صورتهاي سطحي سخن دیگري را نقيضهسازي کند و یکي هم ممکن است عمق اصرول
حاکم بر سخن کسي دیگر را نقيضهسازي کند (.)Baktin, 1984: 194
طيرررري در داسرررتان خرررود برررا بهرهگيرررري از شخوررريتهاي اصرررلي و تغييرررر در
شخويتپردازي بره بيگانهسرازي روي مريآورد .در داسرتان خواننرده برا شخوريتهایي
متفاوت از آنچه در متن اصلي خوانده است ،مواجه ميشود .بر طيرق آنچره خواننرده در
مورد داستان یوشت فریان دیده است ،مهر سرپند یکري از مردمران شرهر بروده اسرت نره
شهریار آنجا و نام شهر در داستان اصلي پرسشگزاران است .اخرت برا هفتادهزارسرپاهي
وارد شهر ميشود و از مردمي که پانزده سال دارنرد پرسرشهایي ميکنرد و هرکردام کره
پاسخ را نميدانند از دم تيغ ميگذراند .در این ميان مردي به نام مهرسپند به او ميگویرد
مردي در این شهر است به نام یوشت فریان که پانزده سرال دارد و هرر پرسشري کره از او
بپرسي ،تو را پاسخ خواهد داد .یکي دیگر از شخويتهایي که طيري دربارة آن دسرت بره
آشنایيزدایي ميزند ،هوپریه یا هوفریا اسرت .طيرري در داسرتان خرود هوپریره را کره از
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پريپيکران قييلة اهریمننژاد است ،خواهر اخت معرفي ميکند .در اصل داسرتان هوپریره
خواهر یوشت فریان است که با اخت ازدواج کرده است .در پرسش بيست و هشرتم ،اخرت
از یوشت فریان ميپرسد :بزرگ رامش زنان چيست؟ یوشت فریان در پاسخ ميگوید :زنان
را بزرگرامشي از بودن با شوي خویش است .اخت پاسخ یوشت را نميپذیرد و مريگویرد
که باید پيش هوفریا برویم و از او بپرسيم .هوفریا با شنيدن سخنان آنان ،گفترة یوشرت را
تایيد ميکند که این امر باعث ميشود اخت با دشرنهاي هوفریرا را بکشرد (ماتيکران یوشرت
فریان .)62 :6291 ،با مقایسة تفاوتهاي دو روایت ،ميتوانگفت طيرري در ایرن داسرتان برا
وارونهکردن شخويتها ،بره آشرنایيزدایي روي آورده اسرت .چنرين شخوريتها جرزء ذاتري
داستانهاي اساطيري و افسانهاي است و طيري با انتخاب ایرن نروع داسرتان و بره پيشزمينره
فراخواندن آنچه پسزمينه بود و انتخاب پایاني متفاوت از آنچه در این نوع داستانها معمرول
است ،به آشنایيزدایي نوین دست ميزند .اخت که قرار است به دست یوشرت فریران مجرازات
شود ،از چنگال عدالت ميگریزد و پایاني متفاوت براي داستان رقرم ميخرورد .در داسرتانهاي
افسانهاي ،انتظار آن است که خواننده با پایاني خوش روبهرو باشد .معموالً قهرمان یرا قهرمانران،
موفق به شکست ضدقهرمان ميشوند و داستان از عدم ثيات بره ثيرات ميرسرد .امرا بررخالف
الگوي رایج در این گونه داستانها ،قهرمان در روایت نوین یوشت فریان موفق به نابودي عامرل
تياهي نميشود .در این داستان خواننده ،دیگر با پایان آرام و با ثيرات افسرانهها مواجره نيسرت.
طيري از مؤلفههاي اساطير ایراني ،نامهاي اسطورهاي (یوشت فریان ،ناهيد ،نرسري) و اندیشرة نيررد
تاریکي و روشني بهره ميبرد ،اما پایان مورد نظر خود را پيش دیدگان خواننرده قررار ميدهرد.
این بار برخالف معمول ،تراریکي از چنگرال عردالت ميگریرزد و ایرن آشرنایيزدایي ،حقيقتري
نامأنوس را به خواننده نمایش ميدهد.
طيري در این داستان آشنایيزدایي از مفاهيم اسطورهاي از قييل نيررد نرور و تراریکي
ميپردازد .او با جابهجایي نقش شخوريتها (مهرسرپند و هوپریره) و پایانبنردي متفراوت ،بره
نقيضهسازي روایت نخستين این داستان و آشنایيزدایي از آنچه در باور زرتشتيان در مرورد
فرجام نور و تاریکي بيان شده است ،ميپرردازد .از دیردگاه ایرانيران باسرتان ،مفهروم تراریخ،
گستردهتر از مقطع زماني آفرینش مردم بدینسو است .در بدو تراریخ ،تنهرا معنویرت (مينرو)
بود .دورة دوم ،دورهاي بود که تجسم خارجي جهان مينرو بره صرورت جهران مرادي (گيتري)
ظاهر شد .در این دوره هنوز اهریمن پدیدار نشده بود .دورة سوم ،دورهاي است کره اهرریمن
جهان را آلوده کرد و ستيز ميان خوبي و بدي آغاز شد .ایرن هنگرامي اسرت کره کسراني برا
گزینش نادرست ،با سپندمينو درگير ميشوند دوراني اسرت کره گروهري بره درو  ،بردي و
بيداد ميگرایند و این دورة تاریخ معاصر است .در همين دوره نيز مردمان بسرياري هسرتند
که با همبستگي با سپندمينو و پيمودن راه راستي ،به همکاري با اهورامزدا ادامه ميدهنرد و

تحليلي بر نقيضه پردازي در بازآفریني روایت اساطيري و حماسي ...

699



در نتيجه دست آخر ،نيکي بر بدي چيره ميشود و دورة چهرارم آغراز ميگرردد و آن دوران
رسایي و نيكبختي است (مهر .)19 :6233 ،هر ایراني باید بکوشد که با آوردن نور ،بر تراریکي
و با آوردن دانش بر جهل پيروز گردد .بنابراین در نهایت ،انسان راه رستگاري را ميیابرد و از
ناداني رها ميشود .اما در این داستان ،طيري ،تراریکي را جاویردان ميسرازد و اینگونره بره
آشنایيزدایي از آنچه در باور ایرانيان بوده است ،ميپردازد.
 -2-4نقيضه و بينامتنيت متنهاي دیني در داستان
متن ،خواننده را به سوي متني دیگر ارجاع ميدهرد .در مرتن ،بينامتنهرایي آشرکار و
عامدانه است که ویژگيهاي متن دیگر را وارونه کرده اسرت .از آنجرا کره هرر نقيضرهاي
نوعي بينامتن آشکار و عامدانه است ،خوانش آن نيز روند خا .و متفاوتي را ميطليرد .در
چنين حالتي از خوانش متن نقيضهاي ،خواننده باید دو نظم متفاوت را لحراظ کنرد :یکري
نظم مربوط به امر اصرلي و اوليره و دیگرر نظرامي کره امرر اوليره را متزلرزل کررده اسرت
(قاسميپور .)612 :6233 ،دربرارة پسزمينرههاي دینري داسرتان یوشرت فریران در ميحرث
پيشين توضيح دادیم و گفتيم که از دیدگاه زردشتيان ،تاریخ چهرار مرحلره دارد و انسران
در نهایت ،راه رستگاري را ميیابد .امرا طيرري داسرتان را در مرحلرة سروم  -دورانري کره
عدهاي با سپندمينو درگير ميشوند  -بپایان ميرساند .اليته ميتوان علت انتخراب چنرين
پایاني را به دوراني که طيري در آن ميزیست در پيوند دانست دوراني کره شراید طيرري
به بسياري از خواستههاي سياسي خود دست نيافت و به همين دليل داستان را با فرار بره
تاریکي بپایان رساند ،شاید درست مانند اميدها و آرزوهایش .او بدینگونه امکران پيرروزي
نور را به سخره ميگيرد .از نظر او قدرت تاریکي با نرور برابرر اسرت و بردین گونره آینردة
سياسي کشور را با آیندة نهایي بشر یكسان ميپندارد.
در روایت طيري از داستان یوشت فریان ،خواننده شاهد ارتياط آن با متنهراي قرآنري و
زردشتي ميشود .نویسنده ،داستان یوشرت فریران را بره گونرهاي متفراوت از زیررمتن ارائره
ميدهد .داستان یوشت فریان در ادیان ابراهيمي ساختار تقریياً مشابهي دارد .در قرآن بارهرا
آمده است که انسانهاي ظالم و ظلم و تاریکي هيچگاه بر نيروي پيامبرران و نرور خداونردي
پيروز نيودهاند و عاقيت به دست مردان الهي مجازات شدهاند .طيق آیرات قررآن ،باطرل کره
نماد تاریکي است ،نابودشدني است :وَ قرلْ جَاء الْحَقُّ وَ زَهَرقَ الْيَاطرلر نَّ الْيَاطرلَ کَرانَ زَهروقًرا
(اسرا )36/و بگو حق آمد و باطل نابود شد .آرى باطل همواره نابودشدنى است.
طيري در این داستان به چند زیرمتن ارجاع ميدهرد .اگرچره ارجراع او بره ایرن چنرد مرتن،
ارجاعي کامل نيست ،اما او با بهرهگيري از زیرمتن دین اسالم و همچنين آیين زردشرت ،زیررمتن
شگفتانگيز خود را ميآفریند .او در این داستان نشان ميدهد که نور هميشره برر تراریکي پيرروز
نميشود .وي اگرچه به هيچ کدام از این متنها پايبندي کامل نردارد ،نتيجرهاي کره از زبررمتن
خود در پيش دیدگان خواننده قرار ميدهد ،نتيجهاي است که در ادیان پذیرفتني نيست.
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 -1-4نقيضه و ساختارشکني در ساحت اندیشه
طيري در روایت نوین یوشت فریان ،ساختار داستانهاي اسطورهايفلسفي را به عاریرت
گرفته است ،اما ساختار نقيضهاي ،آنجا رخ مينمایرد کره در متنهراي پيشرين ،دخرل و
تورف ميکند و اینجاست که نقيضه خودنمایي ميکند .بنابراین مرتن نقيضرهاي از یرك
سو وابسته به متن یا متنهاي پيشين است و از یكسو ساختار جدید خود را داراسرت .آن
گونه که در ساختشکني ،نظر بر این است که مدلول ،امري حاضر و آماده نيست ،نقيضره
نيز اغلب از غيابهایي چند ساخته و پرداخته ميشرود .مرتن نقيضرهاي برا الگروي خرود
متفاوت است و جانشين آن ميشود و آن را به تعویق ميافکند .زبان نقيضره زبراني اسرت
دوگانه ،افتراقیافته و دچار تفاوت .نقيضه مانند ساختشکني ،خود انتقرادي آشرکار را بره
متن و سخن از پيش موجود ميبخشد و این کرار را برا مرکززدایري و غليره برر آن انجرام
ميدهد (قاسميپور .)611-612 :6233 ،طيري در اثر خود از تضراد نرور و تراریکي و عردل و
ظلم سخن ميگوید .داستان نيرد نور و تاریکي در همة ادیران موجرود اسرت و تقریيراً در
همة ادیان ابراهيمي مایههایي مشترک دارد .ميتوان گفت ایرن نيررد ،ذهرن انسرانهرا را
همواره به خود مشغول داشته است .ابتکار طيري آن اسرت کره از سراختار چنردین مرتن
براي نقيضهسازي استفاده ميکند که در ميحث بينامتنيت به رابطة داستان طيري با سایر
متون مقدس اشاره کردیم .نقيضه با شکستن ساختارهاي متون پيشين ،به بازتوليرد آنهرا
ميپردازد .این بازتوليد ميتواند با دخل و تورف ،بازتاب ،خالصه ،تلميح و اشاره بره مرتن
اصلي باشد و همين ویژگي است که متن را نقيضهاي و ساختشرکن ميکنرد .بره عيرارت
دیگر طيق نظر دریدا متن ،متني متفاوت ميشود ،اليته با الگو یا الگوهاي اوليرة خرود .در
این داستان ،خواننده هم با اصطالحات و هم با ساختار متنهاي پيشين روبهروسرت .ایرن
اصطالحات گاه با هم تضاد دارد و گراه برا هرم هرمراه ميشرود .نمونرهاش را ميتروان در
استفاده از شخويتهایي چون هوپریه و اخت در ایرن داسرتان یافرت .منظرور از تضراد و
همراهي ،تضاد و همراهي این عناصر و اصطالحات در متن نيست ،بلکه همراهي دسرتهاي
از این عناصر و اصطالحات در تعدادي از متوني است که این داستان به آنهرا ارجراع دارد
و تضاد تعدادي از عناصر داستان با متون دیگر .همة این عناصر با هرم ترکيرب ميشرود و
متني متفاوت به معناي تفاوت دریدایي ميسازد که معنا در آن به تعویق افتراده اسرت .از
طرفي زبان این متن با زبان متون اصلي متفاوت است .خوانندة دیگر با زبان متون مقردس
مواجه نيست .در این متن نقيضه شده ،برخالف متون مقدس دیگر ،تراریکي خرود قردرتي
است که ميتواند مغلوب قدرت نور نشود .در متنهاي مقدس ،نور هميشه پيروز است ،امرا
در متن نقيضهشده با تغيير زاویة دید ،نویسنده در پي آن است که بگویرد قردرت تراریکي
گاهي برابر با نيروي نور است.
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در این داستان همانطور که در ميحث بينامتنيت هرم اشراره شرد ،مرتن بره دیردگاه
زردشتيان در مورد نور و تاریکي اشاره دارد .طيق دیدگاه زردشرتيان ،بشرر در نهایرت ،راه
رستگاري را ميیابد ،اما طيري با پایرانبرردن مرتن و داسرتان در دورهاي کره عردهاي برا
سپندمينو درگير ميشوند ،از متن اصلي نقيضهسازي ميکند .انتخراب چنرين پایراني هرم
مي تواند اشاره به نااميدي نویسنده از اوضاع سياسي دوران خود باشد که او را بره تراریکي
پيوند ميدهد و هم ميتواند به دليلي کليتر اشاره داشته باشد و آن هم اشاره بره سسرتي
مردم و خوگيري آنان با ستم است .طيري که شقاوت کودتاي  33مررداد را درک کررده و
مجيور به گریز از ایران شده ،به این نتيجه رسيده است که تا ابد ،زندگي آدمي آميختهاي
از روشنایي و تيرگي است (ميرعابدیني.)226 :6299 ،
 -4-4نقيضه و منطق گفتوگویي
ميخائيل باختين با معرفيکردن منطق گفتوگویي ،فولي نروین در نقرد ادبري گشرود.
منطق گفتوگویي نسيتي مستقيم با پدیدة نقيضهپردازي دارد .نقيضه را ميتوان نوعي دو
صدابودگي محسوب کرد کره دو صردا ،دو لحرن و دو زبران در دو جهران مختلرف بپريش
ميرود .چنين سخن چند سویهاي تروجهي ویرژه را در قيرال شرکل ،زبران و لحرن خرود
ميطليد تا جايگاه و پيشزمينة آن مشخص شود (قاسميپور .)629 :6233 ،در این داستان
خواننده ناظر ميارزه و رقابت ميان دو جهانبيني متفاوت است که در گفتوگو با یكدیگر
بسرميبرند .داستان از دو نيررو سرخن ميگویرد .تراریکي کره اخرت نماینردة آن اسرت و
روشنایي و نور که یوشت فریان نمایندة آن است.
در این داستان ،ماهيت نقيضه ميتني بر گفتوگویي است ميان دو جهان که با هم بره
مخالفت برميخيزند و دو زبان به نيابت از این دو جهان برا یركدیگر گفرتوگو ميکننرد:
زباني که نقيضه بر روي آن صورت ميگيرد (زیرمتنهاي داستان متون مقدس) و زباني که بره
نقيضهگویي ميپرردازد (داسرتان پريشرو) .در اولرين نگراه آنچره در ایرن اثرر نقيضرهشرده
جلوهگري ميکند ،تقدسزدایي از زیرمتنهاي این اثر است .متن طيري نه به طرور کامرل
به آن متون مقدس اشاره دارد و نه متني خودارجاع است و اليته این ماهيت نقيضه اسرت
که ارزشهاي سيكشناختي و زبانشناختي آثار نقيضهشده را دگرگون ميکند ترا برخري
عناصر را برجسته کند و در عينحال برخي عناصرر را کمرنرگ (همران .)629 :در ایرن اثرر
طيري ،به جز صداها و جهانبينيهاي دروني متن ،گفتگوي نقيضهاي نيز دیده ميشرود.
در این متن نيز شاهد گفتوگوي نمایندة نرور (یوشرت فریران) برا نماینردة تراریکي (اخرت)
هستيم .یوشت فریان مأمور رهایي انسانها از تاریکي اسرت ،امرا در ميرارزة دو صردا و دو
لحن موجود در داستان ،خواننده بر خالف آنچه در متون زردشتي آمده اسرت و پيرروزي
نور بر تاریکي را مژده ميدهد ،شاهد گریرز تراریکي از نرور اسرت .مرتن نقيضرهاي آنجرا
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خودنمایي ميکند که طيري در متن نقيضهاي خود به متن پيشرين (مرتن زردشرتي) مقيرد
نيست .به همين دليل یوشت فریان خود اسير حيله ميشود و اهریمن با حيلره موفرق بره
فرار ميشود .این بار کوشش قهرمان (یوشت فریان) با مانع برخورد ميکند.

نتيجهگيري
نقيضه و نقيضهپردازي در تاریخ ادب فارسي حضوري دیرپاي دارد و در دورة معاصرر برا
پرتوي که نظریات نوین نقد ادبي بر مياحث کهن سایه افکنرده اسرت ،نقيضرهپردازي نيرز
جاني تازه و جلوهاي نو یافته است .بررسري برازآفریني داسرتان یوشرت فریران برر اسراس
نظریات نقد ادبي نوین و با تکيه بر ميحث نقيضهپردازي گویاي نتيجة ذیل است:
بازآفریني داستان یوشت فریان بر اساس شگردهاي نقيضهپردازي ،تحليلپرذیر اسرت و
ميتوان آن را نقيضهاي بر اصل اوستایي و سپس صورت ميسروط ایرن داسرتان در مترون
پهلوي دانست.
اصل اوستایي و سپس پهلوي این داستان که با عنوان ماتيکران یوشرت فریران شرهرت
دارد ،مطابق منطق نيكمحور ایران باستان ،به سرانجامي نيك ميرسرد ،امرا نقيضرة ایرن
داستان به قلم طيري ،فرجامي نااميدکننده دارد که گویاي نااميدي حاکم بر جامعة ایراني
مقارن نگارش این نقيضه است.
در نقيضة داستان یوشت فریان اغلب شخويتها حفظ شدهاند ،اما کارکردشران تغييرر
کرده است ،بویژه خویشکاريهاي «هوپریه» .این تغيير در خرویشکراري شخوريتها در
راستاي آشنایيزدایي آنان مطابق مکتب فرماليسم است.
آنگونه که باختين در منطق گفتوگویي تييين ميکند ،اندیشه ،زبان و سراختار در دو
متن اصلي و نقيضه به گفتوگو با یكدیگر ميپردازند و ضمن نزدیرك شردن برا هرم ،برا
یكدیگر نميآميزند و متفاوت ميمانند.
مطابق آموزههاي ساختارگرایي ،در نقيضة یوشت فریان ميران مرتن و زیرمتنهراي آن
(از جمله ماتيکان یوشت فریان) پيوندهاي بينامتني هست کره موجرب ميشرود مرتن نقيضره
درعين ارتياط با زیرمتنهاي خود ،وارونة آنها باشد.

پينوشتها

 .6اختيه از نابکاران خاندان فریان توراني است که از یوشت ،نودونه پرسش از سر فریبکراري
ميپرسد.
 .3فریان از خاندان بزرگ توراني و یوشت از دالوران این خاندان است که با نثار کردن اسرب و
گاو و گوسفند ،از ایزد ناهيد درخواست ميکند تا او را در پاسخدادن به نودونه پرسرش اَختيره
توانایي دهد.
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