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چکیده
پارودی یا نقیضه ،ترفندی هنری است که در آن تقلیدی طنزآمیز از اثر ادبی جدّی صورت
میگیرد .در این پژوهش ،خارستان ،پارودی طنزآمیز ادیب قاسمی کرمانی ( 5307-5037ش ) در دو
سطح روساخت و ژرفساخت ،یعنی لفظ و صورت و معنا ،به روش تحلیل مقایسهای محتوای متن و
با استفاده از ابزار کتابخانهای ،بررسی شده است .ادیب کرمانی ،یکی از نویسندگان و شاعران حوزة
ادبیات انتقادی و فولکوریک است و کتاب خارستان وی به پیروی از گلستان سعدی نوشته شده و او
در قبال واژههای استوار ،اصیل و ادبی و موضوعات جدّی مطرح در گلستان ،از کلمات و عبارات
خاص و موضوعات غیرجدّی و عمدتاً مطایبهآمیز و انتقادی استفاده کرده است .پاسخ به سؤال اصلی
تحقیق ،یعنی چگونگی کاربرد مهمترین ابزارهای نقیضهپردازی در اثر مذکور و میزان موفقیت قاسمی
در آن ،هدف نویسندگان است .نتیجة پژوهش نشان میدهد که نویسنده توانسته با کاربرد واژگان
محلّی و عامیانه ،تعبیرات و اصطالحات صنف شالبافان ،کنایات و ضربالمثلهای خاص مردم کوچه
و بازار ،در شکل ساختاری گلستان ،به تناوب ،هر سه نوع نقیضة لفظی ،صوری و محتوایی را در اثر
خود بگنجاند و در شکل دادن نقیضهای طنزآمیز بر گلستان سعدی ،موفقیتی نسبی را کسب کند.
کلیدواژه :ادیب قاسمی کرمانی ،نقیضهپردازی ،خارستان ،گلستان سعدی ،ادبیات انتقادی و زبان
عامیانه.
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 .1مقدّمه
پارودی یا نقیضه ،تقلیدی طنزآمیز از «اثر ادبی جدّی یا شیوهای خاص در نوشتن و
سرودن تقلیدی یک اثر است .نقیضه به دو صورت عمده جلوهگری میکند :نقیضة
جدّی و نقیضة طنز .از مهمترین نمونههای نقیضه در ادب قدیم ،میتوان به نمایشنامة

غوکان اثر اریستوفان ،1شاعر یونانی اشاره کرد که بر بعضی آثار اوریپید 2نوشته است.

همچنین در دورة قرون وسطی میتوان به سروانتس 3اشاره کرد که با کتاب دُن

کیشوت ،بر رمانسهای این دوره نقیضه نوشته است» (میرصادقی .)380 :5080 ،به
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

عبارت دیگر« ،نقیضه ،روشی است که از روش دیگر ،تقلید و آن را مسخره میکند.
نقیضه زیرمجموعة جوابگویی است؛ ولی با نظیره فرق دارد؛ چنانکه اشعاری که
مطالب جدّی دارند و نویسنده ،قصد همسانی با آنها را دارد ،نظیره و اشعاری که
موضوع آن ها طنز ،هجو یا هزل است و به جای مطالب جدّی ،موضوعات مبتذل و
تکراری را طنز کردهاند ،نقیضه نام دارند» (حرّی .)90 :5078 ،خارستان از تألیفات
ادیب قاسمی کرمانی است که پس از مثنوی نیستان وی تألیف شده و به تقلید از
گلستان سعدی و به شیوة آن ،اثری پارودیک را به وجود آورده ،شامل دوازده فرع با
عناوینی چون فرع اوّل :در فایدة کسب و هنر ،فرع دوم :در بخت و اتفاق ،فرع سوم:
در بیاعتباری دنیا و . ...نقیضه را از نظر ساختی به سه نوع کلّی تقسیم کردهاند که
عبارتاند از .5 :نقیضة لفظی که در آن فقط جای واژگان اثر اصلی با واژگان فکاهی
و طنزآمیز اثر دوم عوض میشود؛ مانند اشعار بسحق اطعمه به تقلید از غزلیات سعدی
و حافظ؛  .3نقیضة صوری که در آن سبک یا شیوة نگارش شاعر یا نویسنده تغییر
میکند؛ مانند التفاصیل از فریدون توللی؛  .0نقیضة درونمایهای یا محتوایی که در آن
ساختار کلّی و محتوایی اثر اصلی و جدّی به محتوایی طنزآمیز تبدیل میشود؛ مانند
کتاب تذکره یخچالیه از محمّد بن مذهّب (میرصادقی .)375 :5080 ،چنانکه از متن
1. Aristophanes
2. Euripides
3 .Cervantes
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این اثر برمیآید ،نقیضههای صوری و نقیضههای محتوایی در مقایسه با نقیضههای
لفظی در این کتاب ،مجال بیشتری برای ظهور یافتهاند .هدف اصلی نویسنده از نوشتن
این پارودی ،هجو و انتقاد از اوضاع جامعه بوده است که از جملة انتقادات نویسنده در
خارستان ،طرح سختیهای کار شالبافان ،سختگیری حاکمان نسبت به شاغالن در
این صنف ،خوار شمرده شدن این پیشه در برابر مشاغل طبقات عالیرتبه ،انتقاد از
بیتوجّهی شالبافان به امور اخروی و سرگرم کردن خود به خوشگذرانیهای
عاریتی ،انتقاد از افراد حسود و بدسرشت و وضعیت دردناک کودکان شالباف که به
اجبار باید در سنین پایین به سختیهای این پیشه تن درمیدادند.
 .1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
این پژوهش ،مبحث نقیضهپردازی را در کتاب خارستان ادیب قاسمی کرمانی،
شاعر و نویسندة معاصر کرمانی ،از نظر روساخت و ژرفساخت مورد بررسی قرار
میدهد و شگردهای نقیضهپردازی وی را تحلیل میکند و نشان میدهد که او توانسته
با استفاده از لغات ،اصطالحات و عبارات رایج در بین مردم کوچه و بازار ،بهویژه
صنف شالبافان در کرمان و نواحی اطراف آن ،اثری به نام خارستان را بنویسد که هم
از لحاظ نام با گلستان در تناقض و تضاد است و هم از نظر جنبههای لغوی ،اصطالحی،
نحوی ،جمالت و حتی ذکر آیات و احادیث و ارائه اشعار متناقض ،نمونهای نسبتاً
کامل از نقیضة طنز بر گلستان سعدی است که به دلیل همین نوآوری در شیوة
نویسندگی و جنبة نقیضهای طنزآمیز آن ،شهرتی درخور یافته است .تحقیق حاضر
کوشیده تا ضمن معرفی اثر مذکور ،به این پرسشها پاسخ بدهد:
 .5مهمترین ابزارهای شکلی پارودی از نظر روساخت و ژرفساخت در خارستان
چیست؟
 .3آیا قاسمی کرمانی در پردازش این اثر موفّق بوده است؟
 .1-1هدف و ضرورت تحقیق
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بهصورت کلّی ،ادبیات «به لحاظ شکل به دو نوع نظم و نثر و به لحاظ مضمون و
محتوا به زیرمجموعههایی چون ادبیات حماسی ،غنایی ،عرفانی ،تعلیمی ،نمایشی و
انتقادی تقسیم شده است» (شمیسا .)18 ،5080 :آثار انتقادی ،از جمله خارستان ادیب
کرمانی معموالً به دلیل روح حاکم بر جوامع ،کمتر مورد بحث و بررسی قرار
میگیرند؛ بنابراین تحلیل آنها ضرورت دارد .هدف اصلی تحقیق این است که
مهمترین ابزارهایی را که ادیب قاسمی کرمانی به کار برده تا نقیضهای طنزآمیز بر
گلستان عرضه کند ،مورد تحلیل قرار داده ،از این طریق به سؤاالت تحقیق پاسخ بدهد.
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

 .5-1پیشینة تحقیق
نقیضه های بسیاری بر آثار بزرگان علم و ادب در ایران و اروپا نوشته شده،
چنانکه میتوان در اروپا به دُن کیشوت سروانتس اشاره کرد که نقیضهای بر
رمانسهای قرون وسطی بود یا به نمایشنامة غوکان اثر اریستوفان که نقیضهای بر آثار
اوریپید است .در ایران نقیضهها ،نظیرهها یا مجابات فراوانی برآثار بزرگان علم و ادب
از جمله سعدی ،حافظ و سنایی نوشته شده است که از بهترین نمونههای آن میتوان
به اشعار بسحق اطعمه شیرازی در توصیف انواع غذاها و اشعار نظام محمود قاری
یزدی ،با عنوان اشعار البسه در وصف لباسهای متنوّع اشاره کرد .عالوه بر این ،در
زمینة نقیضه ،کتابها و مقاالت متعدّدی تألیف و تصنیف شده است که در زیر به
برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
نقیضه و نقیضهپردازان ،اثر مهدی اخوان ثالث ( )5071که نویسنده آن را به 30
فقره تقسیم کرده و سعی میکند در هر فقره ،نقیضه را از دیدگاهی مورد تحلیل قرار
دهد .طنزپردازان ایران از آغاز تا پایان دورة قاجار ،اثر حسین بهزادی اندوهجردی
( )5070که نویسنده در آن سعی کرده طنزپردازان ایرانی و برخی نمونة اشعار و
نوشتههای آنان را معرفی کند .مقدّمهای بر طنز و شوخطبعی در ایران ،اثر علیاصغر
حلبی ( )50901که مؤلّف در این اثر ،طنز را از دیدگاه فرنگیان مورد بررسی قرار
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میدهد .طنز ،اثر آرتور پالرد )5087( 1که نویسنده در آن به طرح مباحث اساسی
دربارة طنز میپردازد .اخالق االشراف ،اثر عبید زاکانی ( )5078که در آن بیشتر
دغدغههای مردم را با زبانی نمکین ،ولی تلخ و گزنده بیان کرده است .التفاصیل ،اثر
فریدون تولّلی ( ،)5017تذکره یخچالیه ،اثر محمّدعلی مذهب ،متخلّص به بهار

( ،)5035تاریخ طنز در ادب فارسی ،اثر حسن جوادی ( ،)5017خندهسازان و
خندهپردازان ،اثر عمران صالحی ( ،)5073درباره طنز ،رویکردهای نوین به طنز و
شوخطبعی ،اثر ابوالفضل حرّی ( )5073و فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز ،اثر
محمّدرضا اصالنی دیگر آثاری هستند که مباحثی ارزشمند دربارة مقولههای طنز،
هجو ،هزل و نقیضه مطرح میکنند .از مقاالت هم میتوان به «تزریق ،نوعی نقیضة
هنجارگریز طنزآمیز در ادبیات فارسی» از سعید شفیعیون ( )5077در مجله ادبپژوهی،
«تحلیل تعاریف نقیضه» از محمّدرضا صمدیان ( )5070در مجله پژوهشهای زبان و
ادب فارسی« ،بررسی تطبیقی ساختار نقیضههای منظوم فارسی و فرانسوی» از فرزانه
علویزاده و صفیه اصلی ( )5000در نشریة ادبیات تطبیقی« ،اصطالحشناسی تطبیقی
نقیضه و پارودی» از زینب عربنژاد و همکاران ( )5001در مجلة ادبپژوهی« ،نقیضه
و پارودی» از غالمعلی فالح و زهرا صابری تبریزی ( )5070در مجلة پژوهشهای
ادبی« ،نقیضه در گسترة نظریههای ادبی معاصر» از قدرت قاسمیپور ( )5077در مجلة
نقد ادبی« ،چرایی و چگونگی ساختار نقیضهپردازی در کتاب عقاید النسا» از زینب
عربنژاد و محمّدرضا نصر اصفهانی ( )5010در دوفصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه
اشاره کرد.

 .1چارچوب مفهومی پارودی (نقیضه)
از نظر لغوی ،نقیضه «به معنی وارونهگویی ،مخالف ،شکستن ،باز کردن ،ویران
کردن ،گسستن و در اصطالح ،به اثری ادبی یا موسیقایی گفته شده که در آن سبک
1. Arthur Pollard
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یک نویسنده یا اثر به شیوهای طنزآمیز 1یا مسخرهآمیز 2تقلید شده باشد» (اخوان ثالث،

 .)18: 5071عبدالحسین زرینکوب در کتاب شعر بی دروغ ،شعر بی نقاب مینویسد:
«طنز و هزل در برخی موارد از نوع خاصی است؛ از قبیل آنچه اروپاییها پارودیا
میخوانند و در واقع عبارت میباشد از آنکه سبک بیان ،طرز فکر و یا حتی لفظ و
عبارت یک شاعر یا نویسنده را بگیرند و به کالم او که جدّی است ،رنگ شوخی و

مسخره دهند» (زرینکوب .)99 :5075 ،به گمان کادن ،3ساختن و پرداختن نقیضه یا
پارودی خوب ،کار سادهای نیست .باید تعادل ظریفی بین اثر اصلی و شکل
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

تحریف شدة آن برقرار باشد .از این رو پارودی هنری ،تنها در دست کسانی خواهد
درخشید که خود دارای خالقیت اصیل و قریحة خوب باشند» .(Cuddon, 1998:
)642
از نگاهی دیگر« ،نقیضه یا پارودی ،در اصل کلمهای یونانی است به معنی تقلید
آواز و در اصطالح به معنی تقلید کلمات ،سبک ،ایدهها ،لحن و افکار مؤلّف است؛
به نحوی که تمسخرآمیز به نظر برسد» (فالح قهرودی و صابری تبریزی.)50 :5070 ،
به نظر آبرامز« ،4پارودی ،حالت جدّی یا مشخصات کلّی یک اثر ادبی خاص یا سبک
ویژة نویسندهای خاص یا مشخصات سبکی یا دیگر ویژگیهای یک نوع ادبی جدّی
را تقلید کرده و آن را برای موضوعی خندهدار و نامناسب به کار میبرد» ( Abrams,
ن شعر ارسطو و در
 .)1999:p.36البته عبدالحسین زرینکوب به نقل از کتاب ف ّ
ترجمة آن ،واژة پارودی را فاقد معادلی درست و مقبول میداند (ارسطو.)519 :5010 ،
حسن جوادی« ،تقلید یا نظیرة طنزآمیز را از فنون عمدة طنز و دارای انواع مختلف
دانسته ،آن را بهعنوان تقلیدی تعریف میکند که بهوسیلة تحریف و مبالغه ،موجب
سرگرمی و استهزا و گاهی تحقیر میشود» (جوادی .)07 :5071 ،هدف اصلی بیشتر
نقیضه پردازان ،تفنّن و نوعی اظهار فضل و برتری نسبت به همتایان خود در یک دورة
1. satiric
2. ironic
3. Cuddon
4. Abrams
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مشخّص است یا اینکه میخواهند برای مخاطبان خویش تنوّعی ایجاد کنند.

«خندهسازان ،آفرینندگان مضاحک هستند؛ مانند عبید ،دهخدا و چارلی چاپلین ،1ولی
خندهپردازان کسانی هستند که مضاحک را گردآوری کردهاند؛ مانند فخرالدین علی
صفی ،صاحب کتاب لطایف الطوایف و( »...صالحی .)39 :5073 ،با این توضیحات
میتوان ادیب کرمانی را در زمرة خندهسازانی به شمار آورد که با توفیقی نسبی ،متن
خارستان را در مقابل متن فاخر گلستان سعدی آفریده است .شاعران و نویسندگان
معموالً برای انتقاد از اوضاع حاکم بر جامعه و روزگار خویش ،از ادبیات انتقادی بهره
میبرند« .یکی از این مقولهها طنز میباشد که از نظر لغوی در مفاهیمی چون سرزنش،
تمسخر ،طعنه ،تهمت ،سخن رمزآلود و عیبجویی آمده؛ امّا از نظر ادبی ،شیوة بیان
مطالب انتقادی و نفرتآور همراه با خنده و شوخی میباشد و معادل انگلیسی آن،
 satireاست» (حرّی.)01 :5078 ،

 .5ادیب قاسم بن زینالعابدین کرمانی و کتاب خارستان
در تاریخ کرمان ،چهار شخصیت با لقب «ادیب کرمانی» شهرت یافتهاند که
عبارتاند از :غالمحسین خان افضل الملک ادیب کرمانی ،شیخ احمد عقیلی ادیب
کرمانی ،ادیب الذاکرین کرمانی و حکیم قاسم بن زینالعابدین کرمانی« .حکیم قاسم
بن زینالعابدین کرمانی بر اساس نوشتة دخترش ،در سال  5307ش در کرمان متولّد
شد .کودکی و اوایل جوانی را در خدمت شیخ احمد عقیلی گذراند و در ادب فارسی
و عربی و همچنین در علوم فقه و نجوم به کمال رسید و مدّتی را در مدارسی که با
عنوان «دانش» تأ سیس شده بود ،به تدریس اشتغال داشت .سرانجام در سال  5037ش
بر اثر عارضة قلبی در بیمارستانی در کرمان درگذشت و در کرمان بخاک سپرده شد»
(بهزادی اندوهجردی .)00 :5083،نام اصلی وی ،قاسم و تخلّص او قاسمی بوده است.
در برخی از آثارش مانند نیستان ،از تخلّصهایی دیگر همچون «عارفی»« ،عاشقی»
1. Charlie Chaplin
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و«طالبی» هم استفاده کرده است؛ ولی مؤلّفان و تاریخ نگاران ،تخلّص «قاسمی» را برای
او برگزیدهاند .آثار ادیب کرمانی عبارت است از :دو مثنوی نیستان و خارستان،
فرهنگ لغات نادره ،تاریخ تلگرافی ،منظومة آتشزنه که دربردارنده رباعیات اوست،
مثنوی عوام و شالنامه و لبلبونامه» (همان .)13 :
کتاب خارستان ،نمایندة فرهنگ مردم کرمان در عصر مؤلّف است که اغلب
لغات ،اصطالحات و تعبیرات آن در زمان مؤلف ،در بین مردم کرمان رایج بوده است؛
امّا امروزه استعمال چندانی ندارند .خارستان شامل یک اصل ،یک مقدّمه و دوازده
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

فرع بدین قرار است :فرع اوّل در فایدة کسب و هنر ،فرع دوم در بخت و اتّفاق ،فرع
سوم در بیاعتباری دنیا ،فرع چهارم در ضرر غرّت ،فرع پنجم در عالمات غرتی ،فرع
ششم در عالمات کلّه ،فرع هفتم در فواید بیعاری ،فرع هشتم در فواید نان خود
خوردن ،فرع نهم در ضرر طمع و گول رندان خوردن ،فرع دهم در حُسن اتّفاق و
روزی بدون استحقاق ،فرع یازدهم در مقامات دوستی و فرع دوازدهم در عشق.

 .5گلستان سعدی
اثر مورد استناد در این پژوهش ،گلستان سعدی است که در سال  919هـ .ق .با
نثری موزون و مسجّع در هشت باب با نبوغ و هنرنمایی سعدی ،تصنیف شده که هر
باب آن مقولهای را دربر میگیرد و از جهتی ،نوعی حکمت عملی همراه با پند و
ارشاد مخاطبان است (سعدی شیرازی.)19 :5079 ،

 .2ابزارهای نقیضهپردازی قاسمی کرمانی بر گلستان سعدی در
سطح روساخت (فرم) و ژرفساخت (معنا)
خارستان ،اثری است که نویسندة آن ظاهراً به قصد تفنّن و با شکلی مطایبهآمیز به
تقلید از گلستان سعدی پرداخته است و اگرچه از لحاظ شکل و سطح روساخت با آن
شباهت دارد ،از نظر ژرفساخت با آن متفاوت است؛ زیرا موضوع خارستان مربوط به
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قشر متوسط جامعه و صنف شالبافان بوده ،بیشتر برای بیان ابعاد مختلف جامعهشناختی
و انتقادات سازنده از اوضاع جامعه تألیف شده ،ولی گلستان ،اثری است که برای طبقة
بلندپایة جامعه ،یعنی حاکمان نوشته شده و درکمال پختگی و ظرافت ،تصنیف

گردیده است .مهمترین ابزارهای روساختی خارستان در نقیضهنویسی بر گلستان
عبارت است از:
 .1-2نقیضهپردازی لفظی (واژگانی)
نقیضهپردازی در این سطح ،به گونه ای است که جای واژگان و ترکیبات اثر
اصلی با واژگان و ترکیبات فکاهی و طنزآمیز اثر دوم عوض میشود.
 .1-1-2واژگان
قاسمی کرمانی سعی داشته با استفاده از واژگان محاورهای و عامیانه و همچنین
لغات رایج در صنف شالبافان ،بهویژه در قسمت دیباچه و مقدّمة اثرخود ،به کالم
فاخر و بیبدیل گلستان جواب دهد؛ از این رو ،سطور آغازین کتابهای گلستان و
خارستان برای سهولت مقایسه ،نقل میشود:
ل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید
 «منّت خدای را عزّ و ج ّنعمت .هر نفسی که فرو میرود ،ممدّ حیات است و چون برمیآید ،مفرّح ذات؛ پس
در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.
از دست و زبان که برآید

کز عهدة شکرش به در آید

اِعملُوا آلَ داوُدَ شُکراً وَ قَلیلٌ مِن عِبادِی ال َّشکُور» (سعدی.)535 :5079 ،
 «صنعت خُلوشی را خفَّ و ذلَّ که تار شالش در کمال ظرافت است و به پوداندرش مزید لطافت .هر مکّویی که فرو میرود ،مفرّج تار است و چون برمیگردد،
مدرّج پود .پس از هر مکّویی پودی الزم و پس از هر پودی دو دفتین واجب.
از بازو و ذنج که برآید

کز عهدة دفتین به در آید

نسِّجُوا آلَ دَفتینَ نسج ًا وَ کثیرٌ مِن عِبادی النا ِسجُونَ» (قاسمی کرمانی.)590 :5083 ،
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همان طور که مشاهده میشود ،کالم سعدی چنانکه در این عصر معمول است ،در
ابتدای کتاب با استفاده از واژگانی مانند طاعت ،قربت ،شُکر ،نعمت ،نفس ،حیات و
ذات ،کامالً مفهوم تحمید و شکرگزاری را دربر دارد؛ در حالی که کالم قاسمی
کرمانی با استفاده از لغاتی چون خُلوش ،تار ،پود ،شال ،ظرافت ،لطافت ،مکّو ،مفرّج،
مدرّج و دفتین ،از همان آغاز کتاب ،ذهن مخاطب خود را به سوی صنف بافندة
پارچه ،خیاط و پارچهفروش جلب میکند.
عالوه بر این ،از نظر روساختی ،نوعی موازنه و مماثله در دو متن وجود دارد؛ مانند
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

قرینههای «خَفَّ وَ ذلَّ» در مقابل «عزَّ و جلّ»« ،که تار شالش» در برابر «که طاعتش»،
«ظرافت» در مقابل «قربت»« ،به پود اندرش» در برابر «به شکر اندرش» و «مزید لطافت»
در مقابل «مزید نعمت».
واژگان مندرج در خارستان را میتوان به طور کلّی به دو دسته تقسیم کرد.5 :
واژگان محاورهای و عامیانه؛  .3واژگان تخصصی صنف شالبافان و پارچهفروشان
کرمان.
.1-1-1-2کاربرد واژگان محلی ،محاورهای و عامیانه در جایگاه
نقیضهای
معموالً درآثارگذشتگان ،از کلمات محاورهای در سطح شعر و نثر کمتر استفاده
میشده است که یکی از مهمترین دالیل آن ،درباری بودن شاعران و نویسندگان و
اظهار فضل ادیبان نسبت به یکدیگر بوده است.
قاسمی کرمانی در نامگذاری کتاب خارستان ،دقّتی خاص داشته ،چنانکه اگر
کتاب منثور سعدی ،اثری شاهانه و اشرافی محسوب میشده و در مجلس بزرگان مورد
مطالعه و بازخوانی بوده و گلستان نام گرفته است ،در مقابل آن ،خارستان قاسمی
کرمانی مربوط به صنف شالبافانِ پاییندست جامعه بوده ،برای اینگونه مجامع
نگارش یافته و در نتیجه ،نام آن هم متناسب با موضوع آن انتخاب شده است و از
فخامت و پختگی کالم سعدی در آن خبری نیست .شایان ذکر است که قاسمی
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کرمانی حتّی در نامگذاری فصول کتاب هم دقّت نظر داشته و شاید میخواسته است

مرتبة واالی گلستان را به تصویر بکشد؛ چنانکه در برابر بابهای هشتگانة گلستان
سعدی ،عنوان «فرع» را برمیگزیند و گلستان را به مثابة درختی میپندارد که مطالب
مندرج در خارستان ،فروع و شاخههای این درخت تنومند محسوب میشوند .قاسمی
سعی کرده در خارستان با معادلسازی برای برخی واژگان اصیل گلستان سعدی ،به
نوعی آن را جوابگویی کرده ،از شکل ادبی و رسمی خارج سازد و به شیوهای نو و
طنزگونه عرضه کند؛ مثالً وقتی سعدی میگوید:
«هرگاه یکی از بندگان گنهکار پریشانروزگار ،دست انابت به امید اجابت به
درگاه حق تعالی بردارد ،ایزد تعالی در وی نظر نکند» (سعدی ،)533 :5079 ،قاسمی
در مقابل ،چنین مینویسد:
«هرگه که بردستی ز بردست بالفد و پچل ببافد .اوستاد بدنهادش به شاکول زند و
خطاب نرغول کند» (قاسمی.)585 :5083 ،
بهکارگیری موازنه ،مماثله و سجع و نیز کلمات عامیانة گویشی و واژگان
مخصوص صنف شالباف ،اساس پارودی را در کالم قاسمی شکل داده است .در
گویش کرمانی ،پچل به معنی کثیف ،شاکول به معنی چانه و نرغول به معنی گدای
بیعار است .از نظر ژرف ساختی و محتوایی ،ادیب کرمانی بحث عدم پیروی شاگرد
از استاد و تنبیه شدن را بیان کرده و سعدی بحث بخشش و عنایت ویژة خداوندی را
نسبت به بندگان گنهکار و نافرمان به تصویر میکشد.
همچنین سعدی درجمالتی مانند« :یکی از ملوک بیانصاف ،پارسایی را پرسید» یا
«یکی از وزرای ناصح گفت» یا «درویشی برهنه به سرما برون خفته بود» (سعدی،
 ،)505-570 :5079وقتی میخواهد برای موصوف ،صفتی را ذکر کند ،طبق
هنجارهای رایج یک متن ادبی سعی کرده از صفاتی چون بیانصاف ،ناصح و برهنه
استفاده کند تا بر فخامت کالم خویش بیفزاید؛ امّا قاسمی در جمالتی مثل« :علیمحمّد
خان ،لوای غرچماقی برافراشت» (قاسمی کرمانی )583 :5083 ،یا «بردستِ تردست
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خاموش گشته از زیر تابوت تماشا میکرد» (همان )330 :یا «مُشتی مَشطیِ قوز» (همان:
 ،)355سعی دارد برای موصوفهای کالم خود ،از صفاتی بهره گیرد که بیشتر در زبان
عامیانه کاربرد دارند و به کالمش جلوة فکاهی میبخشند.
سعدی در گلستان ،حکایتی را اینگونه آغاز کرده است« :روزی به غرور جوانی،
سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوهای سست مانده .پیرمردی ضعیف از پس
کاروان همیآمد و گفت :چه خسبی که نه جای خفتن است» (سعدی.)199 :5079 ،
قاسمی در یکی از فروع خارستان ،معادل آن را چنین حکایت میکند:
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

«یاد ایام جوانی که گروهی هملنگ بودیم و شلنگ میکردیم ،چفته و گو
برمیداشتیم و خرجینها گازکو میکردیم و شیربرنج میخوردیم و دنج میکردیم»
(قاسمی کرمانی .)353 :5083 ،در این جمالت ،هملنگ به معنی همراه ،شلنگ به
معنی راه رفتن با سرعت ،چفته و گو به معنی گوی و چوگان ،گازکو به معنی پُر و
انباشته و دنج به معنی جشن و شادی ،در گویش کرمانی کاربرد دارند .وقتی این
عبارات در کتابهای خارستان و گلستان با هم مقایسه شوند ،میتوان دید که در
روساخت قرینههای خارستان سجع و موازنه مشهود است؛ چنانکه هملنگ و شلنگ،
چفته و گو و گازکو و برنج و دنج ،ولی در قرینههای گلستان ،موسیقی درونی کالم
ناشی از قرینههای ذاتی زبان سعدی است که با هنرمندی ،قرینههای سجع و موازنه را
شکل داده است.
 .1-1-1-2کاربرد واژگان اختصاصی صنف شالبافان در ساخت
نقیضهای
در بند ابتدایی مقدّمة خارستان ،کلماتی در وصف شالبافان و اقدامات آنها با
الگوپذیری از سبک گلستان آمده که هم از لحاظ روساختی با بهرهگیری از سجع و
جناس ،در تقابل با واژگان گلستان هستند و هم از نظر ژرفساختی در مقابل محتوای
گلستان قرار میگیرند و جامعهشناسی فرهنگی و رفتاری قشر شالبافان را ارائه
میدهند .برخی از این واژهها عبارتاند از :خُلوشی (شالباف) ،تار ،شال ،پود ،مکّو
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(ماکوی چرخ خیاطی) ،مفرّج (ابزار شالبافی) ،مدرّج (ابزار شالبافی) ،دفتین (ابزار
شالبافی که نخ پود شال را میکوبد) ،ذنج (بازو) ،شالباف ،بردست (شاگرد) ،نورد
(چوب کلفتی که شال را به دور آن میپیچند).
میتوان گفت بیشترین کاربرد واژگان صنف شالبافان در خارستان مربوط به
واژگان خُلوش ،تار ،پود ،مکّو ،نورد و دفتین است که بیش از بقیه در ساختارهای
مختلف لفظی ،معنوی ،و ادبی ،مانند اضافههای تشبیهی چون :تار یکرنگی ،پردة
عزلت ،مکّوی زبان ،تار و پود سخن ،رشتة سخن ،رشتة عمر ،نورد قامت ،شال معرفت،
شال عبادت و میل گردن به کار رفتهاند .برای نمونه در تقابل با دیباچة گلستان سعدی
که این جمله در آن آمده است« :درختان را به خلعت نوروزی ،قبای سبز ورق دربر
کرده» (سعدی ،)535 :5079 ،قاسمی اینگونه گفته است« :و نوردان را به زیور تار
ساده و الوان ،مزیّن فرماید» (قاسمی کرمانی .)583 :5083 ،چنانکه مشاهده میشود،
نوعی هماهنگی آوایی و سجع بین کلمات (نوردان -درختان) شکل گرفته؛ ولی از
لحاظ معنایی ،کامالً با یکدیگر تفاوت دارند.
«سمک و لَیلَک و نوردت هیچ

سود ندهد ترا به گاه بسیج»
(قاسمی کرمانی)581 :5083 ،

در این بیت ،سمک (آلت شالبافی) ،لَیلَک (آلت شالبافی) و نورد (چوب
شالبافی) هرسه مربوط به صنف شالباف است و در واژة نورد ،نوعی ایهام تبادر
وجود دارد که با توجّه به کلمة بسیج ،معنای نبرد را به ذهن متبادر میکند و نویسنده
طرح زیبایی را پی ریخته است.
«مِن بعد پشم و پرند نبافم و به چرند نالفم» (همان.)587 :
پشم و پرند و بافتن مربوط به صنف شالباف است و چرند واژهای عامیانه در سنّت
زبانی شاعر بوده که نویسنده به سبک کالم سعدی با استفاده از جناس در پرند و چرند
و سجع در نبافم و نالفم ،قرینههای مناسبی را ایجاد کرده است.
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«رشتة بگسستة معاشرت را به تار و پود مجاورت پیوست که خالف رای شالباف
است» (همان.)573 :
«چون رشتة سخن بدینجا رسانید ،مکّوی زبان را به جوالن درآورد» (همان.)578 :
«دعوتش را اجابت کردم که بردستی تردست بود و شالبافی سنگینباف» (همان:
.)503
در عبارات باال از لحاظ روساختی ،مراعات نظیر (رشته ،تار و پود ،شالباف) و
اضافة تشبیهی (رشتة معاشرت ،تار و پود مجاورت ،مکّوی زبان ،رشتة سخن) وجود
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دارد« .اضافههای تشبیهی یا از بُعدی همان تشبیهات اضافی ،ترکیباتی هستند که در
آنه ا هسته و وابسته ،هر دو اسم هستند و یکی از طرفین تشبیه (مشبّه یا مش ّبهٌبه) به
کمک نقشنمای اضافه ،به دیگری اضافه میشود .بالغیون متأخّر ،از جمله سیروس
شمیسا و میرجاللالدین کزّازی ،اضافة تشبیهی را تشبیه بلیغ اضافی دانستهاند»
(حاجیپور و محمودی .)03 :5009 ،همچنین وجود جناس خط (بردست ،تردست) در
این متن به نوعی در ارتباط با شالبافی است و باعث طنزآمیز شدن کالم ادیب کرمانی
در تقابل با کالم سعدی شده است.
« گفتم به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ،دامنی پر کنم هدیة اصحاب
را» (سعدی )530 :5079 ،که ادیب کرمانی در مقابل آن چنین آورده است« :گفتم
بارها در نظر داشتم که رشتة تازه بریسم» (همان )501 :که از نظر زیرساخت معنایی ،هر
دو یک سیر منطقی را دنبال میکنند ،با این تفاوت که یکی مربوط به بافتن شال جدید
و دیگری مربوط به چگونگی تصنیف کتاب گلستان است.
«ای خوش آن چاله و آوازه دفتین و نورد

شال الکیّ و گلی بافتن و مشکی و زرد»
(همان)335 :

کتاب قاسمی و مطالب آن اعم از شعر و نثر عمدتاً بعد جامعهشناختی دارد و در
معرفی آداب و رسوم و رفتار صنف بافندگان بوده ،در تقابل با کالم سعدی که زمینة
اشرافی داشته ،نوعی نقیضة محتوایی را ایجاد کرده است.
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استفاده از واژگان مرتبط با شالبافان در این اثر ،حوزة وسیعی را دربر میگیرد و
شواهد دیگری نیز دارد که برای جلوگیری از اطالة کالم ،از ذکر همة موارد خودداری
میشود.
 .1-2نقیضهپردازی سبکی (صوری)
در این نوع نقیضه ،در سبک و شیوة نگارش اثر اصلی ،تغییراتی ایجاد میشود.
برای سنجش میزان و چگونگی این تغییرات نقیضهای در این پژوهش ،تعبیرات و
ترکیبات ،اشعار و شیوة کاربرد آیات و ابیات عربی خارستان در برابر گلستان سعدی،
مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
 .1-1-2اشعار و مصراعهای طنزآمیز
تمام اشعاری که در البهالی حکایات خارستان آمده ،متعلّق به خود نویسنده است
و البته گونهای تقلید وزنی یا تقلید قافیه و ردیفی در آن صورت گرفته است .ادیب
قاسمی با استفاده از ابیات و مصراعهایی طنزآمیز ،به برخی از اشعار گلستان سعدی
جواب داده است؛ مثالً در مقابل این بیت سعدی که گفته است:
«از دست و زبان که برآید

کز عهدة شکرش به در آید؟»
(سعدی)535 :5079 ،

قاسمی چنین گفته است:
«از بازو و دنج که برآید

کز عهدة دفتین به در آید»
(قاسمی کرمانی)590 :5083 ،

مقایسة دو بیت باال نشان میدهد که در عین تقابل (بازو و دنج با دست و زبان) که
نوعی تضاد لفظی ایجاد میکند ،از جنبة ساختی و وزنی ،شعر سعدی استحکام و توازن
بیشتری دارد و در توصیف ناتوانی انسان از شکرگزاری نعمتهای خداست؛ ولی کالم
ادیب کرمانی کامالً عامیانه بوده ،مربوط به سختیهای کسب درآمد در جامعه است.
«ای کریمی که از خزانة غیب

گبر و ترسا وظیفهخور داری
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تو که با دشمن این نظر داری»

دوستان را کجا کنی محروم

(سعدی)535 :5079 ،
در تقابل با قطعة سعدی که در وصف خداست ،قاسمی کرمانی قطعهای با مضمون
تکیه بر دسترنج شالبافان سروده است:
کــــارها میکنی و میالفـــی

«ای خُلوشی که با سر ناخــن

تو که شب تا به صبح میبافی»

کی بری منّت از سیاه و سپید

(قاسمی کرمانی)583 :5083 ،
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همچنین سعدی در ابتدای گلستان ،ابیاتی را در توصیف اختیار انسان و توصیه به
فرمانبُرداری از خداوند سروده است:
«ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
همـه از بهـر تـو سرگشتـه و فرمـانبـردار
شرط انصاف نبـاشد کـه تـو فرمـان نبـری»
(همان)533 :
قاسمی کرمانی نقیضة آن را به تقلید از سعدی ،به شکل زیر آورده است:
«تار و پود و سمک و لیلک و دفتین و نورد

مکّو و پیشزن و سوزنو و شُود و تغار

همـــه از بهـــر تو آماده و چـــاکروارند

حیف باشد که نبافیّ و بگردی بیکار»
(قاسمی کرمانی)583 :5083 ،

در بیت نخست ،واژههای سمک (آلت شالبافی) ،لیلک (چوب کوچک
شالبافی) ،دفتین (آلت شالبافی) ،پیشزن (پارچهای که شالبافان برای جلوگیری از
کثیف شدن لباسشان به سینه بندند) ،سوزنو (آلت شالبافی) و شُود (آردِ با آب پخته
که به پارچه و شال بمالند) از ابزار کار شالبافان محسوب میشدهاند و مقایسة این
ابیات نشان می دهد که نوعی تناسب و مراعات نظیر در بین اجزای هریک از قطعات
سعدی و قاسم ی از جمله( :ابر ،باد ،مه ،خورشید و فلک ) و (تار ،پود ،سمک ،لیلک،
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دفتین و نورد) وجود دارد؛ ولی اشعار سعدی از لحاظ محتوای عالی و استحکام وزن،
امروزه بهصورت مَثل سایر درآمده ،امّا شعر قاسمی چنین نیست .سعدی همچنین بیت
زیر را در وصف بزرگی و شأن پیامبر اکرم (ص) سروده است:
«چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان
چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان»
(سعدی)530 :5079 ،
که بیان نقیضهای آن در خارستان قاسمی به این شکل است:
«چه غم بازار کرمان را که باشد چون تو داللی
چه باک از ثقل باران را که دارد چون تو حمالی»
(قاسمی)583 :5083 ،
در مقام مقایسه ،هر دو بیت دارای وزنی یکسان هستند و هر دو بیت ،استحکام
آوایی دارند؛ امّا از نظر محتوایی ،دو مقولة کامالً متفاوت را بیان میکنند.
یا این ابیات سعدی در وصف خدا:
«ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

وز هرچه گفتهاند و شنیدیم و خواندهایم

مجلس تمام گشت و به آخر رسید عـمر

ما همـــچنان در اوّل وصف تو ماندهایم»
(سعدی)531 :5079 ،

که قاسمی در مقابل آن ،این ابیات را سروده است:
«ای برتر از خلیفه و بردست و اوستاد

وز هرچه چاله خفت که در چاله دیدهایم

دفتین ز کار رفت و بپوسید تار شالش

مـا همچنان تـو را بـه بزرگی گزیدهایم»
(قاسمی کرمانی)581 :5083 ،

تمایز معنایی و ساختاری ابیات نشان میدهد که ابیات خارستان در مقایسه با
گلستان ،در مرتبهای پایینتر قرار میگیرد .اگرچه سرودههای قاسمی کرمانی از نظر
نقیضهگویی توفیقی نسبی داشته است ،از لحاظ توان هنری ،اشعار محکمی نیست.
 .1-1-2کاربرد شبه آیات برساخته و ابیات عربی عامیانه
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برخالف سعدی که آیات و احادیث واقعی را از قرآن و روایات مختلف اقتباس
کرده است ،قاسمی کرمانی سعی کرده با حفظ وزن و آهنگ حروف و کلمات،
قرینههایی در مقابل آنها بسازد؛ مثالً در مقابل آیة  50سورة سبأ که سعدی آن را در
دیباچة گلستان آورده« :اِعملُوا آلَ داوُدَ شُکراً وَ قَلیلٌ مِن عِبادِی الشَّکُور» (سعدی،
 ،)535 :5079قاسمی چنین قرینهای ساخته است:
«نسِّجُوا آلَ دَفتینَ نسجاً وَ کثیرٌ مِن عِبادی النا ِسجُونَ» (قاسمی کرمانی.)590 :5083 ،
با مقایسة آیة منقول در گلستان و برساختة قاسمی میتوان دید که نَسِّجُوا – اِعمَلُوا،
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نَسجاً – شُکراً نوعی سجع و همآوایی دارند؛ ولی از جنبة محتوای فکاهی ،ساختگی
بودن جمالت ادیب کرمانی در نقیضة آیة اقتباسی سعدی ،بهخوبی نمایان است.
سعدی در دیباچة گلستان در وصف جمال و کمال حضرت محمّد (ص) چنین
سروده است:
«شَفیعٌ مُطاعٌ نَبیٌّ کریم

قَسیمٌ جَسیمٌ بسیمٌ وَسیم»
(سعدی)533 :5079 ،

وقتی همین بیت را با مضمون فکاهی بیتی در تقابل با آن ،در وصف یکی از
دفتینان (بافندگان) بسنجیم ،به تفاوت لفظی و محتوایی آنها پی میبریم:
«حَسودٌ بَخیلٌ ذَلیلٌ خَفیف

لَئیمٌ حَریصٌ خبیثٌ کثیف»
(قاسمی کرمانی)583 :5083 :

از جنبه صورت و معنا میتوان به تضاد و تقابلهایی چون کریمٌ -بخیلٌ ،قسی ٌم-
کثیفٌ و نبیٌّ کری ٌم -ذلیلٌ خفیفٌ در ابیات اشاره کرد .در جای دیگری از دیباچة
گلستان ،سعدی قطعهای بسیار زیبا را با پایانی معنوی مزیّن کرده است:
«بَلَغَ العُلَی بِکمالِهِ ،کشَفَ ال ُّدجَی بِجَمالِهِ

حَ ُسنَت جَمیعُ خِصالِهِ ،صَلُّوا عَلَیهِ وَ آ ِلهِ»
(سعدی)533 :5079 ،

قاسمی کرمانی با شگرد ویژة پارودی ،در تقلید از سعدی اینگونه نظیرهگویی
کرده است:
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«سَخَطَ ال َورَی بِفَعالِهِ خَرَقَ الثَرَی ِبنَعالِه

ضحَی ِبجَمالِهِ اُدعُوا عَلَیهِ وَ آلِ ِه»
غَسَقَ ال ُ
( قاسمی کرمانی)585 :5083 ،

وقتی این دو بیت عربی با هم سنجیده شوند ،میتوان دید که صنعت مقابله و مماثله
ف–
ط الوَرَی ) ( ،کَشَ َ
در تک تک اجزا و قرینههای ابیات چون ( :بَلَغَ العُلَی – َسخَ َ
خَرَقَ ) و  ...وجود دارد و تضاد معنایی آشکار آنها منجر به نقیضهپردازی محتوایی
شده است.
«عاکفان کعبه جاللش به تقصیر عبادت معترف که «ما عَبَدناکَ حَقَّ عِبا َدتِکَ» و
واصفان حلیة جمالش به تحیّر منسوب که «ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَ ِتکَ» (سعدی: 5079 ،
 )533که معادل تقابلی آنها در خارستان بدین شکل است:
«بردستان چاله خفتش به تصنیف « ماصَنَفاکَ حقِّ تصنیفِکَ » مترنّم و زبردستان
گردن کلفتش به آواز « ما وصّفناکَ حقَّ توصیفکَ» ( همان .) 585 :
چنانکه مالحظه میشود ،نوعی تضاد و جناس بین عبارات دو نویسنده وجود دارد؛
ولی از بُعد ژرف ساختی تمایز معنایی کالم قاسمی در راستای فکاهی نمودن آن منجر
به نوعی جواب گویی گردیده است .همچنین سعدی در ستایش از ممدوح خویش این
بیت را سروده که سراسرآرزوی ثواب برای اوست:
«اللّهمَ مَتِّع المُسلِمینَ بِطُولِ حَیا ِتهِ

وَ ضَاعِف ثَوابَ جَمیلِ حَسَناتِ ِه»
(همان ) 531 :

وقتی همین بیت را در کالم قاسمی در تقابل با بیت سعدی می بینیم ،به خوبی تمایز
نقیضی میان آنها را در مییابیم؛ زیرا کالم سعدی مفهوم ستایش دارد ،ولی کالم
قاسمی جنبة نکوهش و نفرین دارد:
ن بِمَوتِ ِه
«اَللِهُمَ الناسِجی َ

وَاشرَح صُدُورَ العالَمینَ بِفَو ِتهِ»
(قاسمی کرمانی ) 581 : 5083 ،

در بخشی از کتاب گلستان ،سعدی با ذهن وقّاد خود ،فضای گلزاری را که در آن
اقامت گزیده ،به سان بهشتی برای خواننده خود ترسیم میکند:
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دَوحَ ٌه سَجعُ طَیرِها مَوزُو ٌن»

«رَوضَهٌ ماءُ نَهرِها سلسالٌ

(سعدی ) 538 : 5079 ،
و در مقابل ،قاسمی کرمانی ،خانهای را که در آن،شب تا صبح را بهسختی
گذرانده ،چنین وصف میکند:
«مَنزِلٌ سَقفِ دارِهِ االَفالک

ش بی ِت ِه االَرضُون»
مَحفِلٌ فَر ِ
(قاسمی کرمانی)588 :5083 ،

 .5-1-2تعبیرات ،افعال و ترکیبات وصفی و اضافی
 .1-5-1-2کاربرد تعبیرات نقیضی
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

در کتاب خارستان ،راوی اصلی ،نویسنده است؛ ولی در همه جا نام خود را ذکر
نمیکند و با توجّه به موضوع حکایات ،گاهی راویان دیگری را وارد صحنه کرده ،از
زبان آنها حکایت را نقل میکند .او گاهی بر اساس سنّت و هنجار حکایات عامیانه،
روایت را با تعبیراتی مانند تو بمیری ،برادری که تو باشی ،صاحبی که تو باشی ،برادر
جانی که تو باشی ،به ریشت قسم ،به علی قسم یا از کسی شنیدم یا در جایی دیدم،
آغاز میکند که نشان میدهد در گزینش این تعبیرات ،بسیار دقیق و صمیمانه عمل
کرده تا حکایاتش از ابتدا شکلی فکاهی و دلپذیر پیدا کنند که مخاطب عام ،به
خواندن آنها راغب شود؛ در حالی که سعدی هرگاه بخواهد حکایتی را آغاز کند،
معموالً از تعبیراتی چون از بزرگی شنیدم ،حکایت شده که ،یکی از بزرگان چنین و
چنان گفت و آوردهاند که ،استفاده میکند:
«پادشاهی را شنیدم که به کشتن بیگناهی اشارت کرد» (سعدی.)588 :5079 ،
«یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده
بود» (همان.)571 :
«درویشی را دیدم که سر بر آستان کعبه همیمالید و میگفت :یا غفور و یا رحیم»
(همان.)050 :
قاسمی کرمانی در فرع سوم کتاب خود حکایتی را این چنین آغاز کرده است:
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«برادر جانی که تو باشی ،وقتی دو بچه گربه داشتم که بیحرف همچو برف بودند»
( قاسمی کرمانی.)359 :5083 ،
«صاحبی که تو باشی ،چندی جوان و جاهل بودیم و از همه چیز غافل» (همان:
.)313
«رفیقی که تو باشی ،تنی چند به محبت پیوستیم و عقد اخ ّوت بستیم» (همان.)381 :
باید به این مطلب هم اشاره داشت که بیشتر حکایات مندرج در خارستان ،بدون
عنوان هستند که از این نظر میتوان آنها را با حکایات احمقان در متون مطایبهآمیز
مورد سنجش قرار داد.
«هم آن کس که اندر جلو بود طاق

به ریشت قسم عاقبت گشت طاق»
(همان)380 :

استفاده از تعبیر «به ریشت قسم» که نوعی سوگند عامیانه است و همراه شدن آن با
سازوکارهای جناس تام در این بیت ،منجر به شکلگیری ایهامی هنرمندانه در واژة
«طاق» شده که در مصراع نخست ،به معنی «بینظیر» و در مصراع دوم به معنی «تنها و
بیکس» آمده است.
همچنین نویسنده در حکایت «خان واالشانی» ،جناس تامی را به کار برده که در
عین داشتن ایهام ،طنزی قوی را ایجاد کرده است« :خان به طبیب مخصوص خود
میگوید :من چون تو طبیب خری ندیدم.
و طبیب میگوید :بلی برادری که تو باشی ،شش ماه است طبیب خرم» (همان:
 .)039در جمله اول« ،خر» به لحاظ دستوری ،صفت و در جمله دوم ،اسم است که در
اینجا جناس تامی است که ایهام هم دارد و میتواند شخص خان را شامل شود.
 .1-5-1-2کاربرد فعل عربی در جایگاه صفت
مهمترین شواهد برای نشان دادن افعال عربی که در فارسی تأویل به صفت شدهاند،
در زیر آمده است.
ل» (سعدی.)535 :5079 ،
«منّت خدای را عزّ و ج ّ
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که معادل آن در خارستان ادیب کرمانی به شکل زیر آورده شده است:
ف و ذلّ » (قاسمی کرمانی.)590 :5083 ،
«صنعت خُلوشی را خ ّ
چنانکه میبینیم ،سعدی ،صفات عزیز و جلیل را که در عربی دو فعل هستند ،برای
خدا به کار برده و نویسندة کرمانی در تقابل با آنها از «خَفّ و ذلّ» برای نشان دادن
خفّت و حقارت حرفة شالبافی استفاده کرده است.
 .5-5-1-2کاربرد ترکیبات اضافی و وصفی
ترکیبات اضافی در دیباچة گلستان سعدی به این شکل است:
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

«در خبر است از مفخر کائنات و سرور موجودات» (سعدی.)533 :5079 ،
قاسمی در مقدّمه خارستان ،معادل آن را چنین ذکر میکند:
«در سمر است از غسّالة آدمیان و نخالة دفتینیان» (قاسمی کرمانی.)583 :5083 ،
در مقایسة صورت و شکل این عبارات و قرینهها ،میتوان ابعادی از موازنه و سجع
را بین آنها دریافت؛ ولی در ژرفساخت بهخوبی مرز بین کالم مطایبهآمیز و کالم
جدّی را نشان میدهند.
«در فصل ربیع که آثار صولت برد آرمیده بود و اوان دولت ورد رسیده» (سعدی،
.)537 :5079
عبارات معادل آن در خارستان قاسمی کرمانی به شکل زیر بیان شده است:
«فصلی که دامن گلزار پر از خار بود و روز عیش هزار چون شب تار» (قاسمی
کرمانی.)588 :5083 ،
در قرینههای باال از لحاظ لفظ میتوان کلماتی مسجّع و آهنگین ،مانند گلزار-
خار ،هزار -تار ،صولت -دولت ،برد -ورد ،آرمیده -رسیده را مالحظه کرد؛ ولی از
بُعد محتوا کامالً در تضاد با یکدیگرند و کالم سعدی در وصف بهار و کالم قاسمی
در وصف پاییز و خزان است .در عبارات و قرینههای دیگری نیز از ترکیبات وصفی و
اضافی استفاده شده که دارای سجع هستند و قاسمی کرمانی اغلب برای این کار ،از
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لغات عامیانة مردم کرمان و واژگان صنف شالباف جامعه بهره برده و به جنبههای
فرهنگی و اجتماعی جامعه ،گریز زده است؛ از جمله:
«گروهی پیر و شکسته ،علیل و لوطی ذلیل ،مُشتی مَشطی قوز با خل و پوز» (همان:
.)355
«گروهی مشطیان سبیل چقماقی ،لوطیان گردن طاقماقی گرد هم نشسته» (همان:
.)305
 .5-2نقیضهپردازی محتوایی
در این نوع نقیضه ،شاعر یا نویسندة نقیضهپرداز ،در تقابل با متن اثر اصلی ،محتوا و
درونمایة اثر را تغییر داده ،آن را به شکلی مطایبهآمیز و فکاهی ارائه میکند.
 .1-5-2کاربرد جمالت نقیضی
سعدی در دیباچة گلستان چنین جمالتی دارد:
«باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده»
(سعدی.)535 :5079 ،
معادل نقیضی آن را قاسمی کرمانی در مقدّمة خارستان به شکل زیر آورده است:
«صوت جانفزای دفتینش را هر گوشی شنیده و صیت گرانبهای سنگینش همه جا
رسیده» (قاسمی کرمانی.)590 :5083 ،
با توجّه به این عبارات میتوان گفت در روساخت متن قاسمی و سعدی بین صوت
– صیت ،دفتین – سنگین ،شنیده – رسیده ،جانفزا-گرانبها و باران– خوان ،رحمت
– نعمت ،بیحساب -بیدریغ ،همه را – همه جا ،رسیده – کشیده ،سجع و موازنه دیده
میشود و واژگان جمالت سعدی کامالً با هم قرینهاند؛ امّا در کالم قاسمی اینگونه
نیست .برای مثال «دفتین و سنگین» از نظر آوایی ،سجع کاملی ندارند و همچنین
«هرگوشی و همه جا» نیز قرینه نیستند؛ امّا از نظر معنا در تقابل با یکدیگرند؛ زیرا کالم
سعدی در وصف الطاف بیمانند خداوند و کالم قاسمی در وصف منزلت قشر
شالبافان در زمان نویسنده است.
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«فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات
نبات را در مهد زمین بپرورد» (سعدی.)535 :5079 ،
«خلیفة رشکین نیفه را فرموده که بردستان را قبای سبز چمنی بپوشاند» ( قاسمی
کرمانی.)583 :5083 ،
« ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده و صیت سخنش که در بسیط زمین رفته
و رقعة منشآتش که چون کاغذ زر میبرند ،بر کمال فضل و بالغت او حمل نتوان
کرد» (سعدی.)530 :5079 ،
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

«ذکر خفّت دفتینیان بر کافة آدمیان پوشیده نیست؛ خاصه بندة خاکسار دفتینی
جان نثار که در هیچ محفلی نامش قابل ذکر نیست و کالمش الیق فکر» (قاسمی
کرمانی.)583 :5083 ،
از مقایسة این جمالت برمیآید که کاربرد کلماتی چون خ ّفت -جمیل ،نوعی
تضاد معنایی و مقابله را در کالم کرمانی و سعدی ایجاد کرده است؛ امّا از جنبة
محتوایی ،قاسمی میخواهد خواری صنف شالباف و بیاهمیتی کالم خود را به
تصویر بکشد و سعدی از شهرت کالم خویش سخن میراند و اینکه نمیتوان میزان
آن را مشخّص کرد.
«بعد از تأمّل این معنی ،مصلحت آن دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن از
صحبت فراهم چینم و دفتر از گفتههای پریشان بشویم و منبعد پریشان نگویم»
(سعدی )539 :5079 ،و قاسمی معادل و نقیضة آن را چنین ارائه میکند:
«بعد از تأمّل بسیار گفتم منبعد پشم و پرند نبافم و به چرند نالفم .به چالة عزلت
نشینم و خاموشی گزینم» (قاسمی کرمانی.)581 :5083 ،
چنانکه میبینیم ،سعدی از واژه «نشیمن» برای عزلتنشینی خود بهره گرفته است؛
ولی قاسمی اصطالح «چاله» (گود شالبافی) را در تقابل با آن به کار میبرد و باز هم
کالم مسجّع خود را به کلمات صنف شالبافان پیوند میدهد.
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«در نظر اعیان حضرت خداوندی اگر در سیاقت سخن دلیری کنم ،شوخی کرده
باشم و شبه در بازار جوهریان ،جوی نیرزد و چراغ پیش آفتاب پرتوی ندهد» (سعدی،
.)555 :5079
«گفتم بارها در نظر داشتم که رشتة تازه بریسم و گلستان را جوابی بنویسم؛ ولی
چون جسارت به استاد را مایة خسارت دیدم که بردست اگرچه تردست باشد ،هرچه
بالفد ،چون خلیفه نبافد و شال انگوری را به کشمیری چه مناسبت و کرمانی را به
خلیل خانی چه مشابهت .حلوای کشو به گز اصفهان چه ماند و بلبلی به چلوکباب
طهران» (قاسمی کرمانی .)580 :5083 ،در اینجا خلیفه ،مدرس شالباف و شال
انگوری ،شال تیرماه است و قاسمی میخواهد نشان دهد که کتاب او در تقابل با
گلستان سعدی نوشته شده؛ امّا او مدّعی آفرینش اثری همپایة گلستان سعدی نبوده

است؛ بلکه خواسته هنرنمایی خویش را در روش مطایبهآمیز و در مقابله با گلستان
نشان دهد.

 .5نتیجهگیری
 .5قاسمی کرمانی برای نقیضهنویسی بر گلستان سعدی ،از شگردهایی ویژه بهره
برده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به کاربرد واژگان محلی و عامیانهای
چون غرچماق ،چخان ،پُفتال ،لغات و اصطالحات صنف شالبافان مثل خُلوش ،دفتین،
نورد و شال ،کاربرد تعبیرات صمیمانه و خاص که حکایت عادی را به حکایت
طنزآمیز تبدیل میکند ،مانند تو بمیری ،برادری که تو باشی و صاحبی که تو باشی،
سوگند به روشی عامیانه ،مانند به علی قسم و به ریشت قسم ،عبارات عامیانهای چون
ناز شستت ،سبیل چخماقی ،آسمان لحاف و بیابان سجاف و همچنین جمالتی کامالً
منطبق بر جمالت مندرج در گلستان سعدی با اندکی دخل و تصرّف و طنز و جنبة
فکاهی ،اشاره کرد .قرینههایی که او با زبان طنز و فکاهه و بهصورت عامیانه و عامدانه
در برابر قرینههای گلستان ساخته ،گاه در نوع خود بینظیر است.
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 .3سعدی معموالً در شروع حکایات گلستان ،از عباراتی متنوّع چون :از کسی
شنیدم ،حکایت کردهاند و گروهی یا شخصی را دیدم ،استفاده میکند؛ ولی ادیب
قاسمی کرمانی در خارستان ،معموالً از عبارات تکراری و محدودتری نسبت به
سعدی ،مانند :با جمعی از دوستان بودن« ،توصیف خصایص خود و کسی را دیدن»،
بهره میبرد که میتواند به دالیلی چون محدودیت فضای فکری وی و همچنین
ناپختگی کالمش در برابر کالم فاخر و سنجیدة سعدی باشد و اینکه سعی دارد
حکایات خود را با قطعاتی طنزآمیز و پندآمیز همراه سازد و در عین حال رنج صنف
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شالبافان و محرومیت آنها را نشان بدهد.
 .0نکته دیگری که در نثر خارستان قاسمی کرمانی نسبت به نثر فاخر سعدی،
اندکی چشمگیرتر است و بیشتر کاربرد دارد ،بهرهگیری از کنایات و تعبیرات مردم
کوچه و بازار است ،چون :بیگدار به آب زدن ،مسکه به اندازه دوغ زدن و باد
انداختن زیر سبیل که نشان میدهد قاسمی کرمانی از هر ابزاری برای نقیضهپردازی بر
کالم سعدی بهره برده است.
 .1از آنجا که نقیضهسازان با اهدافی چون استهزا ،هزل ،هجو ،تفنّن و انتقاد از
نابسامانیهای جامعه ،به نقیضهسازی میپردازند ،بررسی خارستان نشان میدهد که این
اثر با هدف انتقادی ،آن هم انتقاد از اوضاع حاکم بر جامعة زمانهاش ،نارضایتی از
تحقیر این صنف و طرح انتقادی مشقّتهای آن ،نوشته شده و اگرچه ممکن است
خواننده در ابتدا متوجّه انتقادات نویسنده نشود ،با کمی تأمّل ،معانی اجتماعی را در
زیرساخت طنز درمییابد؛ به طوری که در بیشتر بخشهای کتاب او میتوان به
انعکاس واقعیتها و اوضاع نامساعد زندگی صنف شالبافان پی برد.
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