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 چکيده
هاي بيست و سي شمسي، سنگيني بار شکست، رنج از مرور گذشته و احساس دلهرره از تورو ر در دهه
کوشرد برا خواند. نویسرندة نسرل شکسرت ميها فرا ميفکر ایراني را به انواع گریزندگان روشنآینده، نویس

هاي اساطيري، خواننردگان خرود را تسرل ي دهرد. در ایرن دوره، بردن به روایتهاي تمثيلي و با پناهداستان
م برراي برازآفریني گيررد و اسراطير هره نویسندگان قرار ميافسانه به دليل غرابت و ابهام آن، موردتوج 

شرود. احسران طيرري، از نویسرندگان بازسازي مي اشخوي ت و روحية فروکوفتة جامعه، بازروایت و حت 
هراي هاي سياسري، سرایه برر آفرینشمعاصر ایراني است که غور او در عالم فلسفه و اشتغالش به کنش

ي ادبري تحليرل شرود. او کره بره هاتر از منظر نظریرهکه آثارش کم است و موجب شده ادبي او افکنده
راه با نشران دادن واقعيرت، از طنرز نيرز لحاظ فلسفي تعل ق به نحلة رئاليسم دارد، در آثار داستانيش هم

است. این گرایش به طنز، معلول فضاي بستة سياسي در عور پهلوي اسرت و همرين عامرل،  بهره برده
تروان شرود، ميرجا که طنز به اثرر ادبري تزریرق ميه سازد.هاي او را نيز تمثيلي مينحوة بيان داستان

تروان شرگردي در ميران انرواع بيني کررد. نقيضره را مياندیشي را نيز پيشگویي و نقيضهحضور نقيضه
شرود. در ایرن مقالره هاي متنو ع ادبي نمایان ميگرانه دانست که در گونههاي طنزپردازي پرخاششيوه

« یوشرت فریران»اثر طيرري، بررسري کنريم. « یوشت فریان»داستان  هاي نقيضه را دربرآنيم که جلوه
اثر احسان طيري آمده است. در ایرن اثرر، نویسرنده برا  سفر جادواي است که در کتاب داستاني افسانه

سازي روي آورده است. هدف نگارندگان در ایرن مقالره آن اي، به نقيضهزدایي از مفاهيم اسطورهآشنایي
جرا کره ایرن داسرتان اسرت. از آن نویسنده چگونه خودنمایي کررده نقيضه در اثراست که نشان دهند 

هراي آن، بره تعریف نقيضره و ویژگري ، پس ازدهدعي براي خوانش در اختيار قرار ميهاي متنو تظرفي 
چنرين شرکني و هرمهاي ادبي چون ساختارگرایي، ساختگاه این داستان در نظریهتحليلي، جاي شيوة

   شود.وگویي بررسي ميمنطق گفت
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  مهمقد 
 

یابي ارزانري دار کره مرن برر سور آناهيتا، اي نيك، اي تواناترین، مرا این کاماي اردوي»
نودونره پرسرش هاي او، سر پيروز شروم  کره مرن بره پرسرشباز خيرهنيرنگ ]6["اَختيَة"

 « کنرد، پاسرخ تروانم گفرت، بره دشرمني از مرن ميسرباز خيرهدشواري که اختية نيرنگ
 . (263: 6231، اوستا)

 اسرت. ایرن کوتراه برازگو شرده ايبه گونه اوستاهاي در یشت ]3[داستان یوشت فریان 
و  ایجاز گواه بر آن است کره ایرن داسرتان در روزگراران باسرتان، بسريار سرشرناس بروده

ترا  ايل بازگو کنند. این روایت اسرطورهنيازي نداشتند که آن را مفو  هایشتنویسندگان 
اسرت کره نویسرنده یرا  مردم سرشناس بوده و در آن زمان بوده در ميانروزگار ساسانيان 

هاي نویسندگاني، کل  این داستان را بازنوشتند و براي آیندگان به یادگار نهادند. در یشرت
هاي اختية جادو از یوشت فریان نود و نه پرسش ذکر شرده اسرت، ام را پرسش شمار اوستا

اسرت. ایرن ، از سي و سه پرسش سخن بميران آمرده ماتيکان یوشت فریاندر متن کامل 
سينه ایرن بهتفاوت شاید بدان سيب باشد که در درازاي گذر زمان و بازگویي شفاهي سينه

 است.  رفته یاد ها ازداستان، بسياري از این پرسش
 يسرار شرهردر 6361، در سرال شناس ایرانريو جامعه فيلسوف، مور خ ،ياحسان طير 

 يسرار شرهر در ينرید نيااز عالمان و روحان يطير نيجهان گشود. پدرش، حس درچشم 
زمان با هم .گذراند را در زادگاهش يماتمقد  التيو تحو يکودک ةدور يمازندران بود. طير

فکرران هرم گروهبه  ينوخواهو  يکاوت کنجکده، به عل دانش و تانرسيدر دب ليتحو ةدور
نشران داد.  ژهیرو يه و اقيرالبه آن توج  زم،ياليسوسي با ميان یيو با آشنا وستيپ ياران يتق
  ياز اعضرا يکریبره عنروان  6269در سرال  يشردن ويزنردان و يريگمسأله به دست نیا
اي و وره گرایش بره ادبيرات رمانتيرك افسرانهدر این د. شد نفر منجر «گروه پنجاه و سه»

هاي انتقاد از شررای  خفقران غالرب برر جامعره، گریرز از نامالیمرات و تمثيلي، یکي از راه
اي برر است. طيري نيز در همين راستا با نوشرتن نقيضره جوي تسل ي در این دورهوجست

سرادگي ي بگویرد کره روشرناین چنران بازميداستان اسراطيري و حماسري یوشرت فریرا
اي گاه اگر این ظلمات را بشرکافد، شود، یأس و تيرگي چيره است و ستارهگستر نميجهان

الت فلسرفي و ميرارزات احسان طيري به سيب غور و استغراق در تأم  جشني است زودگر.
اسرت. اسرتغراق او در اندیشرة  شرده تر برا عنروان آفرینشرگر ادبري شرناختهسياسي، کم

در عرالم مارکسيسرم  نخسرتين  ایرانريپرداز هکه وي جزء چند نظری دیالکتيك موجب شد 
تر از آن، خر  نسرخ ترین ویژگي اندیشة وي نيرود و شرگرفشود، ام ا این شگرف شناخته

مارکسيسم برود. طيرري در سرال  اش و بازگشتن از اندیشةکشيدن وي بر گذشتة اندیشه
 درگذشت.  6293
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کرردن بنرا و پيمران، ویرران عناي شکستن عهرد وبه م« نقض»از ریشة « نقيضه»واژة  

 گفررتن شررعر کسرري را گوینررد اسررت و معنرراي نقيضرره، باشررگونه جرروابگسسررتن )بنررد( 
 دهرد را معرادل نقيضره قررار مي Parodyعالمرة قزوینري واژة . نقيضره(: ذیرل 6292)دهخدا، 

. اسرت. ام را نقيضرة در برابر اثر ادبي و فکري دیگر اعم از شعر و نثر.. .(633: 6229)قزویني، 
اً نوعي تغيير تردریجي فررمرال در نقيضه، کل  .(36: 6291)اخوان، هزل، در برابر پارودي است 

هاي چيرره برر ادبيرات، ویژه هنگامي که فرمگرایي است، بادبيات و شاهدي بر پایان سن ت
از  بره نقيضره بره عنروان شرکلي ترازه 1توماشفسکي .باشد دیگر رمق خود را از دست داده

 نادیرده که شکل سرن تي و قردیم راآنکند که بيهمان فرم منسوخ شده و قدیمي نگاه مي

 ميرانکنرد، ام را لزومراً از مري دهد یا آن را تجدیرد سرازمانبگيرد، کارکردش را تغيير مي
  .(Hutcheon, 1978: 209) راندمي «مينهزپس»به  «زمينهپيش»برد، بلکه آن را از نمي
 اند: تقسيم کرده دسته ها را به چهارها آناغراض نقيضه ه بهبا توج  

کرردن محرض اسرت. در ایرن ها تنها استهزا و مسخرهغرض و غایت برخي از نقيضه -6
    توان قرار داددسته، آثار سوزني را مي

و نره برراي تمسرخر و  اسرت طيعي سروده شدهها براي شوخي و شوخبرخي نقيضه -3
    بعضي نقائض بسحاق اطعمه اشاره کرد توان بهاستهزا که مي

هرا اجتمراعي و انتقرادي اسرت، توان در نظر گرفت که غررض آنهایي را مينقيضه -2
    هاي عييد زاکاني، یغماي جندقي، صادق هدایت و دهخدامانند بعضي نقيضه

د. دار هایي هم هست که غرض بينابين در عالم هزل و هجاي اجتمراعي و فرردينقيضه -1
ند و نه چندان خووصي و خرا.. از جملرة ایرن عام  ها نه چندان عمومي ودسته از نقيضه این

 -669: 6291)اخروان، از آثار یغمراي جنردقي و نقرائض اشراره کررد  ايتوان به پارهها مينقيضه
631  .) 

 کرردهدر ادبيات کهن یونان، نقيضه نوعي شعر بوده که از سيك شعر دیگرر تقليرد مي 
بره  odyبره معنراي جانرب یرا کمکري و  Parیوناني این واژه، مرکب است از  است. معادل
است. در حقيقت شاعر  2به معناي شعر تقليدي parodyبنابراین کلمة یوناني  .معناي ترانه

ساز، از سيك، قالب و طنرز نگرارش نویسرنده یرا شراعري خرا. تقليرد و نویسندة نقيضه
گين ادبي، در اثر اصلي مطراليي کرامالً مغرایر و به جاي موضوعات جد ي و سن ام اکند، مي

  .(96: 6239)حرر ي، گنجاند تا در نهایت، اثرر اصرلي را مسرخره کررده باشرد ت ميکم اهمي 
 . (639: 6229کوب، ین)زر است  بودهاین فن در قدیم اریستوفان  استاد گویا 

هراي دورهدر سرازي حراوي تمسرخر، یعنري نظيرهنقيضه به معناي پارودي فرنگيران،  

 
1 . H. Tomaszewski 
2 . mock poem 
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چه هم با تسامح قابل ذکر و آن نمونة قابل ذکري ندارد چندان نخستين شعر و نثر فارسي

 از قوراید غضرایري رازي در پاسرخ بره عنورري هرایي نمونرهمانند ، دارد جد  است، جنية
باید به دیوان سروزني سرمرقندي اشراره  هانقيضه نخستيندر بحث از . (32: 6291)اخوان، 
در دیروان  او از پيشعور یا ي و سنایي و دیگر شاعران هممعز  اميرر اشعاقيضة ن کنيم که

هراي تاقي . اوج این گونره خل (266: 6223)سوزني، او موجود است و جنية تمسخرآميز دارد 
جرو کررد. پرس از وي وادبي را که به شکل نقيضه است، باید در آثار عييد زاکراني جسرت

سرييك  اشيرازي، محمود قراري شريرازي و یحير هق اطعماحبسشاعراني چون  توان ازمي
قاسرمي  ،شريرازي قراآني، جمال خوانسراري آقاو در دورة صفوي و قاجار نيز از  نيشابوري
شرك از دهخردا بري پرنرد چرنرد وهاي همقالرنام برد.  خان تفرشيميرزا ابراهيم کرماني و

ن باید به سررا  صرادق هردایت، هاي نقيضه در دورة مشروطه است. پس از آبهترین نمونه
آینرد. شرمار ميسازان معاصر بصادق چوبك، احسان طيري و... برویم که از بهترین نقيضه

 برا احسران طيرري،اثرر  یوشت فریرانداستان در  ضهينق يهاجلوه يمقالة حاضر به بررس
آن  و برر پرردازديمر نيبراخت يو آرا انیگراپساسراخت ان،یگراساخت يهاهیتوج ه به نظر

 ها پاسخ دهد:است که به این پرسش
 است؟ پردازي در بازنویسي داستان یوشت فریان چه تأثيري داشتهنقيضه -
 در روایت طيري از این داستان، کدام است؟ موارد نقيضه -
تروان در نظریرات پردازي طيري از داستان یوشرت فریران را ميآیا شگردهاي نقيضه -

 وگویي بازجست؟ گرایي و منطق گفتایي، پساساختگرنوین ادبي از قييل ساخت
و سازان، در قالب کتابي است به همرين نرام تحقيق در زمينة نقيضه و نقيضه نخستين 

منتشر شده اسرت. پرس  ۴۷۳۱در سال که پس از درگذشت وي مهدي اخوان ثالث  متعل ق
 عنرروان  بررا ۴۷۳۱ة آینررده در سررال ت حسررن جرروادي در مجل رراي برره هم رراز آن، مقالرره

تاریخ طنرز این مقاله را در کتاب  هابعد . ويمنتشر شد «تقليد مضحك و کنایة طنزآميز»
است، عيارت  شده برخي دیگر از آثاري که در این حوزه نگاشته گنجاند. در ادبيات فارسي

 است از:
 ي، منتشررزیرتير يو زهرا صابر ياح قهرودفل  يعلغالم، اثر «يو پارود ضهينق»مقالة  -
  يفارس اتيزبان و ادب يهاة پژوهشمجل در  6236سال  درشده 
منتشرشرده  ي،اهلل قاسرمقدرت ، اثر«معاصر يادب يهاهیدر گسترة نظر ضهينق»مقالة  -
  ينقد ادب ةمجل در  6233سال در 
 ديسرع، اثرر «يفارسر اتيرادب در زيرآمطنرز زیهنجرارگر ضرةينق ينوع قیتزر»مقالة  -
 .يپژوهة ادبمجل در  6233رسال د ، منتشرشدهونيعيشف
هراي بسريار انجرام شرده پژوهشنيز  ماتيکان یوشت فریاندر حوزة گزارش و پژوهش  
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که نشان از اهمي ت این داستان در سن ت دیني، اخالقي و ادبي ایرانيران دارد و ترأثير  است

از سرن ت ي یررا بایرد جز ماتيکران یوشرت فریراندهرد. آن را بر اندیشة ایرانيان نشان مي
هاي فاخر آن در ادبيات فارسي ميانه بسيار اسرت، از ایرانيان دانست که نمونه نگارياخالق
ستان مينروي ددا، اندرز خسرو قيادان، اندرز اوشنر دانا، اندرزهاي آذرباد مهراسپندانقييل 
وان ترو بسياري از آثار دیگر. تأثير این آثار اخالقري را در ادبيرات فارسري نرو نيرز مي خرد

موسروم بره  نامرهمرزبراندر براب چهرارم  داستان یوشت فریان رينظ ردیابي کرد، از جمله
دادن بره در جرواب يگاوپرا ویراسرت کره د آمده «نید كين يو دانا يگاوپا ویداستان د»

عرالم را  ةمعمرور ،وانیرد ةو الجرم هم خورديشکست م ينید يدانا ياهاها و معم پرسش
نيز در  .زنديآميدرنم مردمانبا  گریو د برندپناه ميها هرو مغا نيزمریو به ز گذارنديفرو م

 توان اشاره کرد:حوزة پژوهش به این آثار حسب نمونه مي
و  راحلره شرجاعياثرر  ،2J »(6262)نسخة  ماتيکان یوشت فریانبررسي متن »مقالة  -

له سعي بر گزارش . این مقايهاي ادباندیشه ةنامفول، منتشرشده در زهرا تيریزي شهروي
دربررارة  سرودمندهراي حررال آگاهيدارد و در عرين j3مسرتقل و روان نسرخة موسرروم بره 

 کند ارائه مي ماتيکان یوشت فریانهاي زباني، محتوایي و پيشينة تاریخي داستان جنيه
، اثرر بهمرن انوراري کره بررخالف (6263) گزارش و پژوهش ماتيکان یوشرت فریران -

 پژوهشي چنداني ندارد   که جنيةاي کوتاه مهمتن است با مقد عنوانش، تنها گزارش 
، (6291)( وستيو پ گفتارشينامه، پترجمه، واژه ،يسیآوانو ،يمتن پهلو) انیفر وشتی کانيمات -
ایرن کتراب، افرزون برر  سازمان انتشارات فروهر.ي دهقي، منتشرشده در جعفر محمود اثر
نيرز دربرارة  منردارزشي یهرااسرت، آگاهي ریراناز ماتيکان یوشرت فکه گزارشي روان آن

  دهدداستان یوشت فریان ارائه مي
، نوشرتة هانيره (6266) آن ةدربرار قيرو تحق االخالقمررآتکتراب  حيتوحنامة پایان -

اي و تطييقري اخرالق نامه براي تحليل مقایسهمشهد. این پایان فردوسي گاهاسدپور، دانش
اخالقري از قييرل  هرايبابرا کت االخالقمررآتمضامين کتاب در اندیشة ایراني به مقایسة 

 است. پرداخته فریان ماتيکان یوشت
شرگرد ادبري منظرر از  یوشت فریانکنون، داستان ر این آثار، گویاي آن است که تامرو 

  .است هنشد ليتحلپردازي نقيضه
ن و ترازه از سو شرناختي دیگرگرواز یك یوشت فریانپردازي در داستان بررسي نقيضه 

بازشناسري شرگردهاي  ،یك روایت اساطيري و حماسي کهن ایراني است و از سوي دیگرر
ه به این مالحظات و نيز برا پردازي در ادبيات معاصر فارسي است. با توج شيوة کهن نقيضه

تواند مياست، این تحقيق  حال بررسي نشده که آثار ادبي احسان طيري تا بهه به اینتوج 
 اهمي ت باشد. داراي
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 بحث و بررسي

 هاي ادبيهنقيضه در نظری  -3

 گرایي()صورت گاه نقيضه در مکتب فرماليسمجاي -3-3
گاهي ویژه دارد و از جملة ایرن مکاترب، فرماليسرم نقيضه در مکاتب نوین ادبيات، جاي

سرمت ه بر هيروسر اتيرادب یيمحترواگراميرد  برود از  يحرکتردر ابتردا،  سميفرمالاست. 
 روي آوردنرد. ضرهيبره نق گراهیي و آنزدایيبره آشرنا ادیيان روس، نخسرت .گرایيتصور

اي ادبي اسرت کره دگرگروني انرواع نقيضه، گونه اند کههاي روسي بر این عقيدهفرماليست
 اتيرادب خیک ترارمحر  يرويرا ن یيزدایيآشناسازد. آنان زدایي را نمایان ميادبي و آشنایي

 ياآشنا بشروند و گونره اتيادب جیرا يهافرم يکردند که وقت انيب نيدر نظر گرفتند و چن
آشرنا و  که کرامالً یيهابا فاصله گرفتن از فرم اتيادب ،رخ بدهد هادرون آن ي،خودکارشدگ

بلکره  ،سرتين زهرايچ يذات يژگیو یي،کند. ناآشنايخود را دوباره نو م ،است شده يتکرار
هرا ستيبود که فرمال نيچن نیا .است شده يمعمول است که آشنا و يزيمقابل آن چ ةنقط

از نظرر آنران، آثرار و انرواع ادبري، بره  کردند. ديکأتو پيشينگي  ديبر کارکرد تمه يبه زود
گري و اي از آثررار پرريش از خررود هسررتند کرره سررتيزهاي ضررمني و پنهرران، نقيضررهگونرره
چنرين انداختن و هرمضه، دستاند، ام ا نقيشان را با اشکال پيشين آشکار نکردهگريچالش

توانرد در رو، نقيضره ميکند. از ایرنبيان مي سازي انواع و اشکال پيشين را آشکارادگرگون
حکم مثال و شاهدي بارز و مناسرب برراي تييرين تطرو ر آثرار ادبري و قروانين حراکم برر 

ه ویرژة گراجاست که جراي. این(626: 6233پور، )قاسميهنري باشد  هايهاي متندگرگوني
حرال شود، زیرا نقيضه، با آشکار ساختن و در عرين ها عيان مينقيضه در اندیشة فرماليست

  .بردپيش ميقواعد پيشين است که کار خود را بتخریب 

 گاه نقيضه در مکتب ساختارگرایيجاي -3-2
دوم قرن بيستم در قلمررو فلسرفه و  ةساختارگرایي، آیين فکري مهمي است که در نيم

سراختن سراختارگرایي، برجسته فرراوان شرد. يثيراتأتر ةانساني پدید آمد و سرچشم علوم
توج ه قرراردادن  نگاهي بود که از دیرباز در ادبيات و هنر موجود بود، ام ا این بار با در مرکز 

دادن برره آن در آفرررینش اثررر ادبرري، مکتيرري مسررتقل برره نررام تسرراختار مررتن و اهمي رر
 د. اصطالحت پيوندي نزدیك با هم دارو مفهوم نقيضه و بينامتني ساختارگرایي را رقم زد. د

در اواسر  ترا اواخرر  1ة ژوليا کریستوالي ت نخست بار در زبان فرانسوي و در آثار او بينامتني 
تررین ت یکي از مهم. بينامتني (31: 6232 2،)آلرنن بيستم ميالدي مطرح شد ردهة شوت ق
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اي ادبري و بررسري و تحليرل سراختار نظرام نشرانهمياحث ساختارگرایان است که در پي 

اند. کریستوا نخستين کسي بود که این اصطالح را رواج داد. او معتقرد اسرت: غيرادبي بوده
 «شماري از دیگر مترون اسرتتالقي و تقاطع بي هر متني یك بينامتن است. متن، محل  »
(Abrams, 1993: 285) هماني، جرح و تعردیل و ناین رابطه ممکن است به صورت تکرار ای

ص با دیگرر مترون اسرت رواب  متني مشخ  ،تبينامتني یا تکرار بخشي از متون دیگر باشد. 
ارجاع بينامتني بر سرطوحي گونراگون  پردازد.ها مينف آتور  که به نقل، جذب یا دخل و

ص ارجاع دهنرد  ممکرن اسرت بره شود. متون ممکن است به متوني ویژه و مشخ اجرا مي
اي ارجراع هراي قراليي و کليشرهها و عيارتالمثلچون ضرربعات ساختارمند زباني همقط

گير شرود دهند. هر پاره و بخشي از کالم ممکن اسرت در بخرش دیگرري از کرالم درونره
هاي سخن ثانویه یا پيچيده است کره منطرق آن برر زگونهانقيضه . (623: 6233پور، )قاسمي

گررفتن  برازيبره  ضهينق زیرا ،ها و اشکال استوار استپذیرش  حضور و مشارکت دیگرصدا
کنرد. ژرار ژنرت ت رابطره برقررار ميو از این جهت با بينامتني  است گریمتن د يهايژگیو

 ویرژه يبينامتني تروجه به انواع رواب ست که پردازان ساختارگراهترین نظری یکي از بزرگ
نقرد سراختارگرا را  ةشيو هاپيرامتنو  نيبازنوشت الواح، متن سردر سه اثر خود یعني  دارد.

ت ت و فرامتني رت، زبرمتني رت، پيرامتني ت، سرمتني سازد و بينامتني وارد عرصة بينامتني مي
تروان آورد. براسراس نظرر او ميميان مريها سخن بحاتي است که او از آناز جمله اصطال

منرد و اي هردفود رابطرهخر )مرتن الرف(دانست که با زیررمتن  )متن ب(نقيضه را زبرمتني 
 کند.تر طنزآميز برقرار ميبيش

 گاه نقيضه در مکتب ساختارشکنيجاي -3-1
ها. هنگرامي کره سراختار هسرتي، آن ادبيات و هنر، عيارت است از گریز از تکرارشدگي

گراه اسرت کره گرایرد و آنشود، به ناگواري ميگونه که هست، ميد ل به امري تکراري مي
ساختارهاي مألوف و معهود، جاني تازه به ادبيات و هنر داد. ساختارشرکني باید با شکست 

پساسراختارگرا بره نرام  ايرا با شکل و شمایلي که امروزه مطرح است، نخستين بار نویسرنده
کند: آغاز کرردن فعالي رت ژاک دریدا مطر ح کرد. دریدا، ساختارشکني را این گونه تعریف مي

هاي اساسي از ساختارهاي امر تخریيري، از تمام منابع و سرچشمهاز درون، به عاری ت گرفتن 
با توج ه  (.Drrida, 1979: 39) هاساختارهاي پيشين، یعني به عاری ت گرفتن ساختارمندانة آن

بررد، زیررا نقيضره بره معنري توان به رابطة نقيضره و ساختارشرکني پريبه این تعریف مي
ف، طنز )دخل و تور تأمين اهداف خود  برايشين، شکاندن است و نقيضه از ساختار متون پي

کند. ساختارشکني از درون خود متن، راهي برراي تخریرب آن براز استفاده مي و بازیگوشي(
شرکني در صردد اسرت کره نمایانرد. سراختارهاي مرتن را ميها و شکافکند و تناقضمي

ها اشاره نکررده تن به آنکه م را ايماندهنيازهاي هر متن و جوانب و مسائل مطروحة باقي
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برد، تفاوت و تعویرق اسرت. ترین مفاهيمي که دریدا بکار ميیکي از مهم اعالم دارد. ،است

در نتيجه  .هاي دیگرندهاي زباني از هم متفاوت و وابسته به واژهبر اساس نظر دریدا، نشانه
اسرت معنراي  افترد، زیررا برراي درک مفهروم هرر نشرانه، الزممعنا همواره به تعویرق مي

چره دریردا از تفراوت و تعویرق در نظرر شود. بر اساس آن هاي درپيوند با آن دریافتهنشانه
نقيضره  ميرانمتني و بينامتني دارد، نقيضه نيز عيارت است از مسألة ارتياط و ارجاع درون

هي توان نقيضه را نقيضه خواند، مگر با آگاو الگوي آن، بين حضور و تکث ر دیگر متون. نمي
 از چگونگي تفاوت آن با الگویش.

 وگویي باختينگاه نقيضه در منطق گفتجاي -3-4
گونره کره شرخص از درون وگوسرت. همانزبان موجودي است زنده که با خود در گفت

نشريند، زبران نيرز برا خرود در وگو ميکند و با او به گفتخود، شخوي دیگر را تجرید مي
انگرارد. نقرد ها ميهاي همة زبانفهگرایي را از مؤل المهمک 1وگوست. ميخایيل باختين،گفت
اي متکث رر و زمينهگویي باختين به دو مسأله توج ه دارد: یکي به بافت تاریخي و پيشگفت

هرا و نراهمگوني زبراني در ، لحنهاگوناگون متون و دیگر توج ه خا. به انواع صداها، زبان
سرازي در جهرت رگهیي، گفتمان دوآوایه و نراهم. مفاهيمي چون چندآوایي، دگرآواهانمت

. باختين تنهرا رمران را دقيقراً داراي (12: 6232)آلن، آیند گرایي ميتکميل اصطالح مکالمه
داند. از نظر او رمان چندآوایه، مانند سن ت کارناوالي، با هرر نگرشري بره چنين ویژگيي مي

رو یرك گفتمران را برر همرة این لوژیك، و ازؤجهان که یك نظرگاه رسمي، یك موضع اید
. از نظرر (12)همران: کند ها ارجحي ت بيخشد، ميارزه ميها و گفتمانها، موضعدیگر نظرگاه

شرود. وي بره طرور اي، صداهاي گونراگون شرنيده مياو نه تنها در زبان، بلکه در هر گفته
و دیگرري  کنرد: آميختگري زبراني غيرعمرديعمده از دو نوع از آميختگي زبراني یراد مي

ویژگي آميزة زباني آگاهانه و عامدانره فقر  آميرزش و »آميختگي آگاهانه. به نظر باختين: 
اي غيرشخورري نيسررت، بلکرره حاصررل آميختگرري و اخررتالط دو زبرران اخررتالط خودآگاهانرره

 .(Baktin, 1981: 360) «چنين ثمرة دو ني رت زبراني فرردي اسرتخودآگاهانة فردی ت یافته و هم
ر هر آميزة زباني آگاهانه و عمدي همواره دو نوع خودآگراهي، دو قورد و ني رت رو، داز این

زباني، دو صدا و در نتيجه دو لحن وجود دارد که در آن، زبان و لحنري خرا. برر زبران و 
اي را آميرزة زبراني ميتنري برر منطرق گرذارد. براختين هرر نقيضرهصدایي دیگر تأثير مي

اي فع االنره ها به گونهها و سيكکه در بطن آن، زبان داندگویي عامدانه و قودي ميوگفت
ل کترابش در . او در چرا  او (621: 6233پور، )قاسميافکنند دیگر پرتو ميو دو جانيه بر یك
کنرد. او سرخن بنردي ميهاي مختلرف بازنمرایي سرخن را طيقهروش ،مورد داستایفسکي
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کنرد و و دوآوایي تقسريم مي ل مسرتقيم(قو)نقلآوایي شده را به دو دستة سخن تكبازنمایي

شود. او نقيضه را سخن دوآوایري سخن دوآوایي خود به دو دستة فع ال و منفعل تقسيم مي
دو گونة فع ال و انفعالي مربوط است به نقش گفترار پيشرين و  ميانداند. تفاوت منفعل مي

ه. نویسرنده، چنرين در نقيضربخشري و هرمبه عيارت دیگر گفتار غير در سرخن، در سيك
. اگرر (669: 6266)براختين، گيرد کار مينظر خود بگيري مورد سخن غير را براي بيان جهت

ا عردم آیرد، ام رمند پدیرد ميکم با سخن غيرر موافرق باشرد، گفترة سريكونویسنده بيش
 .(626: 6233 1)مکاریك،آورد وجود ميموافقت، نقيضه را ب

 ماتيکان یوشت فریانت خالصة داستان یوشت فریان به روای -2
 گزارانبره نرام شرهر پرسرش يوارد شرهر ي،به نام اَخت با هفتاد هزار سپاه يجادوگر

از  ،پاسخ بدهدوي  يهااز مردم شهر بتواند به پرسش يکه اگر کس دیگوي. اخت مشوديم
 زيرن يطیشررا ،گوپاسرخ يبررا يشهر خواهد گذشت و اگرنه، شهر را نابود خواهد کررد. و

 يهاکره در اسرطوره يسرن   باشرد تررشياز پانزده ب دیاو نيا سن  کهنیاز جمله ا ردگذايم
بره نرام  يکه جوان دهديبه نام ماراسپند به اخت خير م يمرد آغاز سن کمال است. يرانیا
شرهر  يگفتره، اخرت را از نابودسراز نیوات در شهر هست و با امشخ  نیبا ا انیفر وشت ی

پاسرخ  وشرتیبه سره پرسرش  شیهاپرسش ،انیدر پا زيتا اخت ن شوديقرار م .دارديبازم
 ياریرو  يراهربرا هرم وشرتی برود. کررده ني که خرود معر دیدهد وگرنه بر سر او همان آ

علروم  يهانرهياخرت جرادوگر کره در زم وارسرتانچي پرسرش سرهوة سيماراسپند به هم
. دهرديپاسخ م ،آورندفتو گاه کودکانه و شگ ياجتماع ،ياخالق ،ينید يجستارها ،يعيطي

. کنرديمر زنيراي ،که او را در پناه دارند يها گاه با امشاسپندان و فرشتگانپاسخ نیاو در ا
پاسرخ بدهرد و جرادوگر  توانرديکه اخت نم پرسديسه پرسش از اخت م وشتی ،انیدر پا
 .(6291، ماتيکان یوشت فریان) شوديکشته م وشتیدست به

 فریان به روایت طيري خالصة داستان یوشت -1
شررهر  ،«ارنرگ»خرود را بره زمرين فرسررتاد ترا برر سراحل شر   اورمرزد، اَمشاسرپندان

 ،دسرت، شرهري زیيرا و آبرادان سراختندرا بنا کنند. آن استادان چيرره« گزارانچيستان»
درسرتي و اي از خرد اورمزدي بود. در ایرن شرهر دانرش، ترنکه هر گوشة آن، جلوهچنان

ه موهيت اورمزدي، بهرة همگان و شهر در کنف حمایت ایزد ناهيرد و ایرزد زیيایي، این س
نرسي بود. پيري سپيدموي به نام مهرسپند، بر اریکة سروري این شهر تکيه زده و جرواني 

یاب شهر بود. روزي، اَخت  جادو کره فریان که فر ّ  ایزدي داشت، مغز نکته بررنا به نام یوشت 
دهراک کمرر و از مرادر، نسريش بره اژينژادان چرميناهریمن موي واز تخمة دیوان ژليده

 
1 . Irena Rima Makarik 
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رسيد، آتشي افروخت و افسون اهریمن خواند. در دم، چهررة اهرریمن در شرعلة مي پوزسه

تاب است. بفرما ترا رقوندة آتش، نقش بست. پس اخت به اهریمن گفت: تيغم در نيام، بي
سازم. اهریمن، دستور ویرانري شرهر  کوب سپاهکدامين دژ را بگشایم وکدامين مردم را لگد

 شد که این شرهر را برا هروش و ویرر، نره برا گررز واو داد، ام ا یادآور  گزاران را بهچيستان
کرد که اگر در کار خرود اي زهرآگين به او داد و سفارش شمشير توان گشود. سپس دشنه

گزاران ر چيسرتانشرهدرماندي، از آن استفاده کن. زماني که اخت با سپاهش به پيرامرون 
ها کمين کنند و چشم به راه فرمران بماننرد و خرود بره گفت تا در بيشه را رسيدند، لشکر

پيکررران قييلررة راه چنررد تررن از دليررران و سرررداران و خررواهرش هوپریرره کرره از پررريهررم
هاي خود را در زیر رفت، با لياسي شييه بازرگانان در حالي که سالحشمار ميژاد بناهریمن

بودند، وارد شهر شد و بزرگ شهر را جویا شرد. هنگرامي کره اخرت بره  س پنهان کردهليا
خدمت مهرسپند رسيد، او از ایشان به گرمي استقيال کررد. اخرت اظهرار کررد کره مرا از 

ایم، بریم و از هر شهر و دیاري که گذشرتهبازرگانان کاشغریم و بارهاي حریر به هر سو مي
دانري و ایم و چرون از سرخنهاي فراوان آموختهها و چيستانبار، داستانهاي گرانحکمت
ها را از ایم تا پاسرخ برخري از ایرن چيسرتانایم، آمدهسنجي مردمان این شهر شنيدهنکته

 سروري شهر دست کشريد و گویي درماندید، باید ازاگر از پاسخ .تَرزَبانان این شهر بپرسيم
ردیم، بنردگي شرما را ميران خرواهيم بسرت. را به ما بسپارید و اگرر مرا شکسرت خرو آن

قدوباال برا فرر ة  فراخواند  جواني خوش در دم، یوشت فریان را مهرسپند مجلسي آراست و
هوپریه با دیدنش به تپيدن افتاد، زیررا او را در خروابي اسررارآميز پريش از  ایزدي که قلب

آرایند. در براي سه روز مي بود. به دستور مهرسپند، مجلسي که به این شهر بياید، دیدهآن
پرسد و او با کمك ایزد ناهيد و ایرزد نرسري بره هر روز اخت، ده سوال از یوشت فریان مي

شود. در روز سروم، تر ميت هوپریه به یوشت فریان بيشگوید. هر روز، محي ها پاسخ ميآن
رادرش کره هراي برکنرد و او را از نيرنگهوپریه توس  پيکي با یوشت فریان مالقرات مري

کند و بره يطلسمي بر گردن انداخته و شربت زهرآگين که در کوزه ریخته است، با خير م
راند. در روز سوم نيز یوشرت فریران د، ام ا یوشت فریان او را از خود ميکناو ابراز عالقه مي

گوید. اخت بره بهانرة پابوسري، هاي اخت پاسخ ميبا کمك ناهيد و نرسي پاک، به پرسش
کره بره کشرد، ام را پريش از آناست، از غالف بيررون مي ي را که اهریمن به او دادهادشنه

اش فررو انردازد و دشرنه در سرينهیوشت فریان اصابت کند، هوپریه خرود را جلروي او مي
کننرد و بره زنردان گير ميشود. با دستور یوشت، اخت را دسترود و باعث مرگ او ميمي
اند. بر اساس آورند که پيروان اخت، مهر سپند را ربودهنه خير مياندازند، ام ا در این ميامي

شروند و آن جرادوگر پليرد از چنگرال هم معاوضره مي توافق دو طرف، مهرسپند و اخت با
 .(39-1: 6213)طيري، گریزد عدالت مي
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 بررسي داستان -4
يضرة پيش از ورود به بحث الزم است یادآوري شود هم داستان یوشت فریران و هرم نق

اي سازد. ساختار نقيضرههاي گوناگون ادبي را فراهم ميامکان بررسي از دیدگاه نظریه آن،
سرازد رو ميها روبهتزدایي مفاهيم و شخوي اي است که خواننده را با آشنایيمتن به گونه

شود. از سوي دیگر چرون نویسرنده هاي بينامتني آن نيز آشکار ميتو از طرفي هم ظرفي 
هرا آن را بره نمایرد و همرة ایرن ویژگيشرکن ميایجاد بنایي نو است، متن، ساختدر پي 

وگوي چنرد صردا یرا لحرن کره مرتن را از فضراي زند  گفرتوگویي پيوند ميمنطق گفت
 رهاند.ساختي ميتك

 ها در داستانتپردازي و شخوي تزدایي از شخوي نقيضه و آشنایي -4-3
هراي تررین آموزهیکري از مهم زدایي را کرهآشرنایي لين بار مفهرومشکلوفسکي براي او 

دهرد و در فرماليسم است، بيان کرد. به نظر او هنر، ادراک حس ي ما را دوبراره سرازمان مي
کنرد هاي آشنا و ساختارهاي به ظراهر مانردگار واقعيرت را دگرگرون مياین مسير، قاعده

ف کردن، غيرمعمرولي نمایانردن و زدایي، نامتعار. از شگردهاي آشنایي(19: 6232)احمدي، 
رود و پيش ميانداختن دیگر متون بناآشنا کردن است. نقيضه با تخریب و واسازي و دست

ترر زدایي، بريشزدایي است. حوزة عمل نقيضه هم مانند آشنایيهر لحظه در حال آشنایي
اي نقيضرههرا و گفتارهراي دهد. به گفتة باختين، لحنروي مي هادر سطح زبان دیگر متن

کنرد  ممکرن  سرازيبسيار گوناگون است. ممکن است کسي سيك کسري دیگرر را نقيضه
گفرتن خرا. اجتمراعي یرا است کسي منش و شيوة نگریستن، اندیشيدن یا شيوة سرخن

یکي ممکن اسرت  است: ها نيز متفاوتسازي کند. ژرفاي نقيضهفردي کسي دیگر را نقيضه
سازي کند و یکي هم ممکن است عمق اصرول هاي سطحي سخن دیگري را نقيضهصورت

 .(Baktin, 1984: 194) سازي کندحاکم بر سخن کسي دیگر را نقيضه
هاي اصرررلي و تغييرررر در تگيرررري از شخوررري طيرررري در داسرررتان خرررود برررا بهره 

هایي تآورد. در داسرتان خواننرده برا شخوري سرازي روي مريپردازي بره بيگانهتشخوي 
چره خواننرده در شود. بر طيرق آنن اصلي خوانده است، مواجه ميچه در متمتفاوت از آن

مورد داستان یوشت فریان دیده است، مهر سرپند یکري از مردمران شرهر بروده اسرت نره 
گزاران است. اخرت برا هفتادهزارسرپاهي پرسشجا و نام شهر در داستان اصلي شهریار آن
کنرد و هرکردام کره هایي ميشپرسر پانزده سال دارنردشود و از مردمي که مي وارد شهر

گویرد گذراند. در این ميان مردي به نام مهرسپند به او ميدانند از دم تيغ ميپاسخ را نمي
به نام یوشت فریان که پانزده سرال دارد و هرر پرسشري کره از او  مردي در این شهر است

ن دسرت بره هایي که طيري دربارة آبپرسي، تو را پاسخ خواهد داد. یکي دیگر از شخويت
زند، هوپریه یا هوفریا اسرت. طيرري در داسرتان خرود هوپریره را کره از زدایي ميآشنایي
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کند. در اصل داسرتان هوپریره في مينژاد است، خواهر اخت معر پيکران قييلة اهریمنپري

بيست و هشرتم، اخرت  در پرسش است. خواهر یوشت فریان است که با اخت ازدواج کرده
گوید: زنان مي پرسد: بزرگ رامش زنان چيست؟ یوشت فریان در پاسخمياز یوشت فریان 

گویرد پذیرد و مريرامشي از بودن با شوي خویش است. اخت پاسخ یوشت را نميرا بزرگ
از او بپرسيم. هوفریا با شنيدن سخنان آنان، گفترة یوشرت را  که باید پيش هوفریا برویم و

ماتيکران یوشرت )اي هوفریرا را بکشرد اخت با دشرنه شودکند که این امر باعث ميمي تایيد

در ایرن داسرتان برا گفت طيرري توانهاي دو روایت، مي. با مقایسة تفاوت(62: 6291، فریان
ها جرزء ذاتري اسرت. چنرين شخوري ت زدایي روي آوردهها، بره آشرنایيتکردن شخوي وارونه
زمينره ب ایرن نروع داسرتان و بره پيشاي است و طيري با انتخاهاي اساطيري و افسانهداستان

ها معمرول نوع داستان چه در اینزمينه بود و انتخاب پایاني متفاوت از آنچه پسفراخواندن آن
زند. اخت که قرار است به دست یوشرت فریران مجرازات زدایي نوین دست مياست، به آشنایي

هاي خرورد. در داسرتانمي رقرمگریزد و پایاني متفاوت براي داستان شود، از چنگال عدالت مي
رو باشد. معموالً قهرمان یرا قهرمانران، اي، انتظار آن است که خواننده با پایاني خوش روبهافسانه

رسرد. ام را بررخالف شوند و داستان از عدم ثيات بره ثيرات ميموفق به شکست ضدقهرمان مي
ق به نابودي عامرل شت فریان موف ها، قهرمان در روایت نوین یوالگوي رایج در این گونه داستان

ها مواجره نيسرت. شود. در این داستان خواننده، دیگر با پایان آرام و با ثيرات افسرانهتياهي نمي
و اندیشرة نيررد  )یوشت فریان، ناهيد، نرسري(اي هاي اسطورههاي اساطير ایراني، نامفهل ؤطيري از م

دهرد. نظر خود را پيش دیدگان خواننرده قررار ميپایان مورد  برد، ام امي تاریکي و روشني بهره
زدایي، حقيقتري گریرزد و ایرن آشرنایياین بار برخالف معمول، تراریکي از چنگرال عردالت مي

 دهد.نامأنوس را به خواننده نمایش مي
اي از قييل نيررد نرور و تراریکي زدایي از مفاهيم اسطورهطيري در این داستان آشنایي 
متفراوت، بره  بنرديو پایان )مهرسرپند و هوپریره(ها جایي نقش شخوري تابهپردازد. او با جمي

چه در باور زرتشتيان در مرورد زدایي از آنسازي روایت نخستين این داستان و آشنایينقيضه
پرردازد. از دیردگاه ایرانيران باسرتان، مفهروم تراریخ، فرجام نور و تاریکي بيان شده است، مي

 )مينرو(سو است. در بدو تراریخ، تنهرا معنویرت ي آفرینش مردم بدینتر از مقطع زمانگسترده
 )گيتري(اي بود که تجس م خارجي جهان مينرو بره صرورت جهران مرادي بود. دورة دوم، دوره

 اهرریمناي است کره بود. دورة سوم، دوره پدیدار نشده هریمنظاهر شد. در این دوره هنوز ا
بدي آغاز شد. ایرن هنگرامي اسرت کره کسراني برا  خوبي و ميان جهان را آلوده کرد و ستيز

شوند  دوراني اسرت کره گروهري بره درو ، بردي و درگير مي سپندمينوگزینش نادرست، با 
گرایند و این دورة تاریخ معاصر است. در همين دوره نيز مردمان بسرياري هسرتند اد ميدبي

دهنرد و ي با اهورامزدا ادامه ميکار، به همراستيو پيمودن راه  سپندمينوبستگي با که با هم
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گرردد و آن دوران شود و دورة چهرارم آغراز ميدر نتيجه دست آخر، نيکي بر بدي چيره مي

 يکیبر ترار ،با آوردن نورکه کوشد ب دیبا ایرانيهر . (19: 6233)مهر، بختي است رسایي و نيك
یابرد و از راه رستگاري را ميبنابراین در نهایت، انسان  گردد. روزيدانش بر جهل پآوردن و با 

گونره بره سرازد و اینا در این داستان، طيري، تراریکي را جاویردان ميشود. ام ناداني رها مي
  پردازد.است، مي چه در باور ایرانيان بودهزدایي از آنآشنایي

 دیني در داستان هايت متننقيضه و بينامتني  -4-2
هرایي آشرکار و دهرد. در مرتن، بينامتنرجاع ميمتن، خواننده را به سوي متني دیگر ا

اي جرا کره هرر نقيضره. از آناسرت دیگر را وارونه کرده هاي متناست که ویژگي عامدانه
طليرد. در نوعي بينامتن آشکار و عامدانه است، خوانش آن نيز روند خا. و متفاوتي را مي

یکري  :متفاوت را لحراظ کنرد اي، خواننده باید دو نظمچنين حالتي از خوانش متن نقيضه
 اسرت  لي ره را متزلرزل کرردهه و دیگرر نظرامي کره امرر او لي رنظم مربوط به امر اصرلي و او 

هاي دینري داسرتان یوشرت فریران در ميحرث زمينره. دربرارة پس(612: 6233پور، )قاسمي
سران شتيان، تاریخ چهرار مرحلره دارد و اندپيشين توضيح دادیم و گفتيم که از دیدگاه زر

دورانري کره  -ا طيرري داسرتان را در مرحلرة سروم یابد. ام رراه رستگاري را مي ،در نهایت
توان عل ت انتخراب چنرين ه ميرساند. اليت پایان ميب -شوند و درگير ميمينداي با سپنهعد 

دانست  دوراني کره شراید طيرري  در پيوندزیست پایاني را به دوراني که طيري در آن مي
بره هاي سياسي خود دست نيافت و به همين دليل داستان را با فرار از خواستهبه بسياري 
گونه امکران پيرروزي پایان رساند، شاید درست مانند اميدها و آرزوهایش. او بدینتاریکي ب

با نرور برابرر اسرت و بردین گونره آینردة  گيرد. از نظر او قدرت تاریکيمينور را به سخره 
 پندارد.سان مينهایي بشر یكسياسي کشور را با آیندة 

هراي قرآنري و ، خواننده شاهد ارتياط آن با متنیوشت فریاندر روایت طيري از داستان  
اي متفراوت از زیررمتن ارائره را بره گونره شود. نویسنده، داستان یوشرت فریرانشتي ميدزر
. در قرآن بارهرا دهد. داستان یوشت فریان در ادیان ابراهيمي ساختار تقریياً مشابهي داردمي

برران و نرور خداونردي گاه بر نيروي پيامتاریکي هيچ هاي ظالم و ظلم وآمده است که انسان
. طيق آیرات قررآن، باطرل کره اندزات شدهاعاقيت به دست مردان الهي مج اند وپيروز نيوده

 نَّ الْيَاط رلَ کَرانَ زَهروقًرازَهَرقَ الْيَاط رلر    قرلْ جَاء الْحَقُّ وَ وَنماد تاریکي است، نابودشدني است: 
 .آرى باطل همواره نابودشدنى است .و بگو حق آمد و باطل نابود شد (36اسرا/)

دهرد. اگرچره ارجراع او بره ایرن چنرد مرتن، طيري در این داستان به چند زیرمتن ارجاع مي
شرت، زیررمتن دچنين آیين زرگيري از زیرمتن دین اسالم و همارجاعي کامل نيست، ام ا او با بهره

دهد که نور هميشره برر تراریکي پيرروز آفریند. او در این داستان نشان ميانگيز خود را ميشگفت
اي کره از زبررمتن بندي کامل نردارد، نتيجرهپايها متنشود. وي اگرچه به هيچ کدام از این نمي

 ني نيست. اي است که در ادیان پذیرفتدهد، نتيجهخود در پيش دیدگان خواننده قرار مي
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 نقيضه و ساختارشکني در ساحت اندیشه -4-1

فلسفي را به عاریرت ايهاي اسطورهطيري در روایت نوین یوشت فریان، ساختار داستان
هراي پيشرين، دخرل و نمایرد کره در متنجا رخ مياي، آنا ساختار نقيضهگرفته است، ام 

اي از یرك ابراین مرتن نقيضرهکند. بنجاست که نقيضه خودنمایي ميکند و اینف ميتور 
سو ساختار جدید خود را داراسرت. آن پيشين است و از یك هايسو وابسته به متن یا متن

شکني، نظر بر این است که مدلول، امري حاضر و آماده نيست، نقيضره گونه که در ساخت
د اي برا الگروي خروشرود. مرتن نقيضرههایي چند ساخته و پرداخته مينيز اغلب از غياب

افکند. زبان نقيضره زبراني اسرت شود و آن را به تعویق ميمتفاوت است و جانشين آن مي
شکني، خود انتقرادي آشرکار را بره یافته و دچار تفاوت. نقيضه مانند ساختدوگانه، افتراق

زدایري و غليره برر آن انجرام بخشد و این کرار را برا مرکزمتن و سخن از پيش موجود مي
. طيري در اثر خود از تضراد نرور و تراریکي و عردل و (611-612: 6233، پور)قاسميدهد مي

تاریکي در همة ادیران موجرود اسرت و تقریيراً در  گوید. داستان نيرد نور وظلم سخن مي
هرا را توان گفت ایرن نيررد، ذهرن انسرانمشترک دارد. مي يهایهمة ادیان ابراهيمي مایه

ر طيري آن اسرت کره از سراختار چنردین مرتن همواره به خود مشغول داشته است. ابتکا
ت به رابطة داستان طيري با سایر کند که در ميحث بينامتني سازي استفاده ميبراي نقيضه

هرا متون مقدس اشاره کردیم. نقيضه با شکستن ساختارهاي متون پيشين، به بازتوليرد آن
صه، تلميح و اشاره بره مرتن ف، بازتاب، خالتواند با دخل و تور پردازد. این بازتوليد ميمي

کنرد. بره عيرارت شرکن مياي و ساختاصلي باشد و همين ویژگي است که متن را نقيضه
ة خرود. در لي ره با الگو یا الگوهاي او شود، اليت دیگر طيق نظر دریدا متن، متني متفاوت مي

ایرن روسرت. پيشين روبه هاياین داستان، خواننده هم با اصطالحات و هم با ساختار متن
تروان در اش را مينمونره .دشروراه ميد و گراه برا هرم هرماصطالحات گاه با هم تضاد دار

هایي چون هوپریه و اخت در ایرن داسرتان یافرت. منظرور از تضراد و استفاده از شخوي ت
اي راهي دسرتهبلکه هم ،راهي این عناصر و اصطالحات در متن نيستراهي، تضاد و همهم

هرا ارجراع دارد و اصطالحات در تعدادي از متوني است که این داستان به آن از این عناصر
شرود و داستان با متون دیگر. همة این عناصر با هرم ترکيرب مي و تضاد تعدادي از عناصر

سازد که معنا در آن به تعویق افتراده اسرت. از متني متفاوت به معناي تفاوت دریدایي مي
دیگر با زبان متون مقردس  ةتون اصلي متفاوت است. خوانندطرفي زبان این متن با زبان م

تراریکي خرود قردرتي  خالف متون مقدس دیگر،نيست. در این متن نقيضه شده، بر مواجه
ا ام ر ،نور هميشه پيروز است ،مقدس هايمتنتواند مغلوب قدرت نور نشود. در مي است که

آن است که بگویرد قردرت تراریکي  دید، نویسنده در پي ةشده با تغيير زاویدر متن نقيضه
  گاهي برابر با نيروي نور است.
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ت هرم اشراره شرد، مرتن بره دیردگاه طور که در ميحث بينامتني در این داستان همان 
راه  ،شرتيان، بشرر در نهایرتدتاریکي اشاره دارد. طيق دیدگاه زر شتيان در مورد نور ودزر

اي برا هاي کره عرد مرتن و داسرتان در دوره برردنا طيري با پایرانام  ،یابدرستگاري را مي
کند. انتخراب چنرين پایراني هرم سازي ميشوند، از متن اصلي نقيضهدرگير مي سپندمينو

تواند اشاره به نااميدي نویسنده از اوضاع سياسي دوران خود باشد که او را بره تراریکي مي
اشد و آن هم اشاره بره سسرتي تر اشاره داشته بيکل  يتواند به دليلدهد و هم ميپيوند مي

را درک کررده و  مررداد 33ي مردم و خوگيري آنان با ستم است. طيري که شقاوت کودتا
اي مجيور به گریز از ایران شده، به این نتيجه رسيده است که تا ابد، زندگي آدمي آميخته

 .(226: 6299عابدیني، )ميراز روشنایي و تيرگي است 

 گویيونقيضه و منطق گفت -4-4
وگویي، فولي نروین در نقرد ادبري گشرود. کردن منطق گفتفيميخائيل باختين با معر 

توان نوعي دو پردازي دارد. نقيضه را ميگویي نسيتي مستقيم با پدیدة نقيضهومنطق گفت
گي محسوب کرد کره دو صردا، دو لحرن و دو زبران در دو جهران مختلرف بپريش بودصدا
را در قيرال شرکل، زبران و لحرن خرود  ویرژه ياي تروج هرود. چنين سخن چند سویهمي
. در این داستان (629: 6233پور، )قاسميص شود زمينة آن مشخ گاه و پيشطليد تا جايمي

دیگر وگو با یكاست که در گفتبيني متفاوت خواننده ناظر ميارزه و رقابت ميان دو جهان
آن اسرت و  ةیکي کره اخرت نماینردگویرد. تراربرند. داستان از دو نيررو سرخن ميسرميب

  آن است. ةنور که یوشت فریان نمایند روشنایي و
ن دو جهان که با هم بره وگویي است ميادر این داستان، ماهي ت نقيضه ميتني بر گفت 

 :کننردوگو ميدیگر گفرتخيزند و دو زبان به نيابت از این دو جهان برا یركميمخالفت بر
و زباني که بره  هاي داستان  متون مقدس()زیرمتنگيرد ورت ميزباني که نقيضه بر روي آن ص

شرده چره در ایرن اثرر نقيضرهلرين نگراه آندر او  (.روپريش)داسرتان پرردازد گویي مينقيضه
متن طيري نه به طرور کامرل  هاي این اثر است.زدایي از زیرمتنسکند، تقد گري ميجلوه

ت ت نقيضه اسره این ماهي خودارجاع است و اليت به آن متون مقدس اشاره دارد و نه متني 
کند ترا برخري شده را دگرگون ميشناختي آثار نقيضهشناختي و زبانهاي سيكکه ارزش

. در ایرن اثرر (629)همران: رنرگ حال برخي عناصرر را کمعناصر را برجسته کند و در عين 
شرود. مي دیدهاي نيز يضهگوي نقهاي دروني متن، گفتبينيجز صداها و جهانه طيري، ب

 )اخرت(برا نماینردة تراریکي  )یوشرت فریران(وگوي نمایندة نرور در این متن نيز شاهد گفت
ا در ميرارزة دو صردا و دو ها از تاریکي اسرت، ام رهستيم. یوشت فریان مأمور رهایي انسان

زي شتي آمده اسرت و پيررودچه در متون زرلحن موجود در داستان، خواننده بر خالف آن
جرا اي آندهد، شاهد گریرز تراریکي از نرور اسرت. مرتن نقيضرهنور بر تاریکي را مژده مي
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مقيرد  شرتي(د)مرتن زراي خود به متن پيشرين کند که طيري در متن نقيضهخودنمایي مي

ق بره شود و اهریمن با حيلره موف رنيست. به همين دليل یوشت فریان خود اسير حيله مي
 کند. با مانع برخورد مي )یوشت فریان(قهرمان  ششکوشود. این بار فرار مي

 گيرينتيجه
حضوري دیرپاي دارد و در دورة معاصرر برا  فارسيپردازي در تاریخ ادب نقيضه و نقيضه

پردازي نيرز اسرت، نقيضره افکنرده سایه پرتوي که نظریات نوین نقد ادبي بر مياحث کهن
زآفریني داسرتان یوشرت فریران برر اسراس است. بررسري برا اي نو یافتههوجاني تازه و جل

 ذیل است: نتيجةپردازي گویاي نظریات نقد ادبي نوین و با تکيه بر ميحث نقيضه
اسرت و  پرذیرپردازي، تحليلبازآفریني داستان یوشت فریان بر اساس شگردهاي نقيضه

و سپس صورت ميسروط ایرن داسرتان در مترون  اوستایياي بر اصل توان آن را نقيضهمي
 پهلوي دانست.

شرهرت ماتيکران یوشرت فریران و سپس پهلوي این داستان که با عنوان  اوستایياصل 
ا نقيضرة ایرن رسرد، ام رمحور ایران باستان، به سرانجامي نيك ميدارد، مطابق منطق نيك

داستان به قلم طيري، فرجامي نااميدکننده دارد که گویاي نااميدي حاکم بر جامعة ایراني 
 این نقيضه است. مقارن نگارش

اند، ام ا کارکردشران تغييرر ها حفظ شدهتدر نقيضة داستان یوشت فریان اغلب شخوي 
ها در تکراري شخوري این تغيير در خرویش«. هوپریه»هاي کاريویژه خویشاست، ب کرده

 زدایي آنان مطابق مکتب فرماليسم است.راستاي آشنایي
کند، اندیشه، زبان و سراختار در دو ييين ميوگویي تگونه که باختين در منطق گفتآن

پردازند و ضمن نزدیرك شردن برا هرم، برا دیگر ميوگو با یكمتن اصلي و نقيضه به گفت
 مانند.آميزند و متفاوت ميدیگر نميیك

  هراي آنمتنهاي ساختارگرایي، در نقيضة یوشت فریان ميران مرتن و زیرمطابق آموزه
شرود مرتن نقيضره پيوندهاي بينامتني هست کره موجرب ميان( )از جمله ماتيکان یوشت فری
 ها باشد.هاي خود، وارونة آندرعين ارتياط با زیرمتن

 هانوشتپي
کراري نه پرسش از سر فریبوکه از یوشت، نود است. اختيه از نابکاران خاندان فریان توراني 6
 پرسد.مي
ن این خاندان است که با نثار کردن اسرب و . فریان از خاندان بزرگ توراني و یوشت از دالورا3

نه پرسرش اَختيره ودادن به نودکند تا او را در پاسخاز ایزد ناهيد درخواست مي ،گوسفندو گاو 
 توانایي دهد.
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