مجلة علمی مطالعات زبانی و بالغی
سال  01ـ شماره  01ـ پاییز و زمستان 89
صفحات  941ـ 974

بررسی تناقض معنایی در «هزار و یک شب نو» و «پریباد» از
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تاجبخش

چکیده
تناقض ،یکی از شیوههای آشناییزدایی هنری است که موجب برجستهسازی کالم مـیشـود ایـن
شگرد ادبی ،از ویژگیهای محوری در برخی آثار داستانی است داستاننویسان با استفاده از شیوههـای
مختلف تناقض توانستهاند تمایز میان دنیای داستانی و واقعـی را بـرهب بزننـد و نـودی دـدم قدعیـت در
داستان ایجاد کنند بهرهگیری آگاهانه از این ویژگی ،راه را بر قرائتهـای مـوفوم مـیبنـدد و بـه ایـن
طریق ،خواننده را دچار حیرت و تردید میکند نویسنده به سبب اثرگذاری بیشتر بـر مخاطـب ،طریـق
تناقض را برای انعکاس برخی وضعیتهای بشری برمیگزینـد و خواننـده بـهدنـوان کسـی کـه بـا ایـن
وضعیت درگیر بوده یا نظارهگر آن است ،ناچار به شناسایی و درک این تناقضهـاسـت دلـومی بـرای
خلق تنـاقض در داسـتان «هـزار ویـش شـب نـو» و «پریبـاد» ،از تنـاقضهـای معنـایی ،بیشـترین بهـره را
میگیرد او از طریق «شخصیتپـردازی متنـاقض»« ،تـداخ گسـترد دنیـای داسـتانی و دنیـای واقعـی»،
«تالقی ژانرها»« ،دالفتسازی تکرار محور» و تنـاقض معنـایی را در داسـتانهـای دو اثـر مـذکور ،بـه
نمایش میگذارد در این پژوهش برآنیب که با روش توصیفی  -تحلیلی به بررسی انواع تناقض معنـایی
بهمثابۀ یش دنصر سبکی در این دو اثر بپردازیب
کلیدواژه :تناقض ،هزار و یش شب نو ،پریباد ،محمّددلی دلومی

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور (نویسندد مسئول)
tomzad.sara@gmail.com
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
تاریخ وصول 9917/44/91 :ـ پذیرش نهایی9917/91/91 :
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 .0مقدّمه
تناقض در فغت «به معنای ضدّ یکدیگر بودن ،ناهمتایی و ناسازی اسـت تنـاقض در
ففظ در صورتی است کـه یکـی از آن دو ،امـری را ثابـت کنـد و دیگـری نفـی» (داد،
 )967 :9911متناقضنما سخنی است «آشکارا متناقض با خود یـا ناسـازگار بـا مندـق و
دقیدد دموم؛ امّا به خالم مهم بودن ظاهری ،معنـا یـا حقیقتـی دربـر دارد» (چنـاری،
 )914: 9977در تناقض ،شادر یا نویسنده با انحرام از معیار زبان ،مضمون یا تصویری
را ارائه میدهد که سبب شگفتی و تردید در خواننده میگردد او با بیـان پارادوکسـی،
دو امر ناساز را با هب جمع میکند باید توجه داشـت کـه در تنـاقض ،معنـی حاصـ از
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

ترکیبِ کالم ،مقصود است ،نه معنی دو واژه که در تقاب با هب از نوع تضاد هستند
برای درک مفهوم تناقض در معنای گسترده ،توجه بـه نظـام ارزشـی زبـان ،از نگـاه
سوسور 1و اص تمایز ،ضروری به نظر میرسد به نظر سوسور« ،هیچ نشانۀ زبانیای فی
نفسه واجد معنا نیست؛ بلکه معنای خود را بـهواسـدۀ تقـابلی کـه بـا دیگـر نشـانههـا در
چــارچون نظــام زبــان دارد ،بــه دســت مــیآورد» (مکاریــش )913 -917 :9914،ایــن
دیدگاه ،زبان را نظامی متشکّ از تفاوتها تلقّی میکنـد در چنـین نظـامی ،واژههـا بـر
اساس روابط تقابلی در تناقض با یکدیگرند (نـش :پـافمر )917: 9919 ،از انـواع مهـب
تقاب ها در سدح واژه ،می توان به تقاب مـدرّج ،تقابـ مکمّـ  ،تقابـ دوسـویه ،تقابـ
جهتی ،تقاب واژگانی ،تقاب ضمنی ،تقابـ معنـایی و تقابـ تضـاد اشـاره کـرد (نـش:
صفوی )914-993 :9914،روابط معنایی در سدح جمله دبارتاند از :هبمعنایی ،تضاد
معنایی ،شمول معنایی ،استلزام معنایی ،از پیشانگاری ،همـانگـویی ،تنـاقض معنـایی و
چندمعنایی(همان)944-991 :
«هر گاه مفهوم بخشی از یش جمله ،نقیض بخش دیگری از همان جملـه باشـد ،آن
جمله با تناقض معنایی روبهرو است» (همان )944:تناقض وقتی رخ میدهـد کـه تمـایز
روابط میان نشانهها ردایت نمیشود و هریش از نشانهها با توجـه بـه اصـ تمـایز ،نظیـر
1.Saussure
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دیگری قلمداد میشود و هبزمانی آنها در اظهار مفهـومی واحـد ،متنـاقض مـینمایـد
(نش :پافمر )917-919 :9919 ،تناقض ،شام دو دستۀ «صوری» و «معنایی» اسـت کـه
«نوع صوری آن ،همان ناهنجاری نوشتاری و بصری است تنـاقض معنـایی در روابـط
مفهومی میان دناصر داستان ،ادب از شخصیت ،صحنه ،زمـان و مکـان ،فحـن و اتفـا
میافتد» (یعقوبی جنّبهسرایی و همکاران)917 :9914 ،
 .0-0بیان مسئله
یکی از انواع آشناییزدایی هنری در زبان ،استفاده از تناقض است کـه موجـب دور
شدن کالم از حافت دـادی ،ایجـاد شـگفتی و افتـذا ادبـی و اثـرگـذاری چشـمگیر بـر
مخاطب میشود .در ادبیات ،گاهی به تناقض بهدنـوان ابـزاری بـرای بیـان مفهـومی در
پس کلمات یا دبارات صوری نگریسته میشود در این موارد ،خواننده در پی دریافـت
مفهوم پنهانی آن برمی آید پس ،تناقض در درجۀ اول ،دنصـری اسـت از دناصـر زبـان
برای انتقال معنی .در میان گونههای ادبی ،زبان شعر ،بیشـترین بهـره را از تنـاقض دارد؛
به طوری که کلینت بروکس ،1زبـان شـعر را زبـان تنـاقض مـینامیـد تنـاقض ،گـاه در
مفهوم کلّی یش دبارت و گـاه در ترکیـب دو واژد متضـاد دیـده مـیشـود (مقـدادی،
)934-971 :9919
تناقض ،در نثر نیز دیده می شـود در برخـی آثـار داسـتانی مـدرن و پسـامدرن ،ایـن
ویژگی به دنوان دنصر سبکی غافب مدرح است توجه به خصوصیاتی چون بـرهب زدن
مرزهای میان گونههـای ادبـی ،توکیـد بـر قافـبهـای گسـیخته ،روایـتهـای ناپیوسـته،
فرجامهای چندگانه و که تابعی از تناقضاند ،از ویژگیهـای داسـتانهـای پسـامدرن
محسون میشوند بهکارگیری این ویژگیها در داستان ،از دورد مدرنیسب شـروع شـد
و در دورد پسامدرنیسب نیز ادامه یافت
مدرنیسب و پسامدرنیسب ،از جمله مکاتب فرهنگی-هنری هستند کـه در بنیـانهـای
فکری این دو میتوان نشانههایی از تناقض را مشـاهده کـرد در تفکّـر مـدرن ،همـواره
تمایالت متناقضی وجود داشت که از یش سـو بـه همسـانسـازی فرهنگـی و از سـوی
1.Cleanth Brooks
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دیگر ،به تمایزهای جدید میانجامید «بسیاری از آثار مدرن ،چاره را در ایـن دیـدهانـد
که در آن واحد ،کمتر و بیشتر باشند؛ یعنی در تراکب و فشردگی ،کمتـر از جهـان و در
انباشت تلمیح و روابط چندسویه ،بیشتر از جهان باشند» (کانر)947 :9914 ،
ادتقــاد بــه دقالنیــت و اندیشــۀ انســانی از ویژگــیهــای اصــلی مدرنیســب محســون
می شود؛ امّا پس از وقوع دو جنّگ جهانی و افزایش شکام طبقـاتی ،مدینـۀ فاضـلهای
که بشر با بهره گیری از دق و خرد خود به دنبال ایجاد آن بود ،شک نگرفت و جهـان
به سوی هرج و مرج پیش رفت به دنبال آن و با ورود پسامدرنیسب ،بسیاری از مبانی و
بنیانهای فکری مدرنیسب نفی شد و مبانی جدیدی از دل این جریان نوظهور پدید آمد
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پستمدرنیسب بهدنوان یـش شـیود تفکـر و پدیـدهای چنـدوجهی« ،موضـوع متناقضـی
اســت؛ شــک هــای هنــری آن از راه بــازخوانی نقادانــه یــا آیرونــیدار هنــر گذشــته،
درمهای قبلی را مورد استفاده و در دین حال سوء استفاده قرار میدهند یا به دبـارتی،
درمهای یادشده را بهکار میگیرند و در دین حال ،تضعیف مـیکننـد» (مـش هیـ و
دیگران)39 :9919 ،
از میان ویژگی های متنـوّدی کـه بـرای ادبیـات پسـامدرن کـر کـردهانـد ،تنـاقض،
اهمیتی خاص دارد این خصوصیت ،در داستانها به شک تالقی ژانرها ،تـداخ جهـان
واقعی و داستانی ،درهبآمیختگی فضاهای متمایز نـاهمگون ،دـدم انسـجام و بـهمثابـۀ
شکلی از تناقض بـه نمـایش درمـیآیـد (نـش :فـوئیس )941-71 :9939 ،نویسـنده در
اینگونه داستانها تعمداً به دنبال ایجاد مغایرتهایی است که سبب بروز تنـاقض شـود
با توجه به اهمیت و کثرت استفادد نویسندگان از این ویژگی ،نوشتار حاضر میکوشـد
با بررسی دناصر تناقض در «هزار و یش شب نو» و «پریباد» به پرسـشهـای زیـر پاسـخ
دهد:
 9دلومی ،از چه تمهیداتی برای ایجاد تناقض معنایی در دو اثر استفاده میکند؟
 1هدم نویسنده از بهکارگیری شگردهای تناقضآفرین در این دو اثر چیست؟
 .0-0پیشینة تحقیق
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از کتب چاپ شده دربارد تناقض ،میتوان به دناوین زیر اشاره کرد :صور خیال در
شــعر فارســی ( ،)9914موســیقی شــعر ( )9913و شــادر آیینــههــا ( )9966از محمّدرضــا

شفیعی کدکنی ،بیگانه مث معنی ( )9974از محمّدحسین محمّدی ،زیباییشناسی سخن
پارسی(بدیع)( )9974از میرجاللافدین کزّازی ،متناقضنمایی در شـعر فارسـی ()9977
از دبداالمیر چناری ،نقد ادبی ( )9934از سیروس شمیسـا و بالغـت تصـویر ( )9931از
محمود فتوحی
در زمینۀ مقاالت چاپشده در خصوص «تناقض» میتوان به آثار زیـر اشـاره کـرد:
«بررسی اندیشـه هـای پاراداکسـیکال (متنـاقض) در شـعر ناصرخسـرو» ( )9931از بتـول
کرباسی دام « ،صنعت ادبی تنـاقض در آثـار جـان دان و سـعدی شـیرازی» ( )9919از
فاطمه دزیزمحمّدی و حامدرضا کهزادی« ،وجوه دناصر سـبکی تنـاقض در رمـانهـای
پســامدرن فارســی» ( )9914از پارســا یعقــوبی جنّبــهســرایی و همکــاران« ،شــگردهای
متناقض نمایی (پارادوکس) زیبایی شناختی» ( )9911و «متناقضنمایی (پـارادوکس) در
شعر صائب ( )9937از احمد گلـی و سـردار بـافکر« ،بررسـی ملففـههـای پسـامدرن در
داستان بز زنگوفهپا از محمّددلی دلومی» ( )9916از پروین تاجبخش با توجه به اینکـه
تاکنون دربارد موضوع مورد بحث این تحقیق ،پژوهشی صورت نگرفته است ،ایـن امـر
فزوم پرداختن به این موضوع را تبیین میکند

 .0معرّفی هزار و یک شب نو و پریباد
هزار و یش شب نو اثر محمّددلی دلومی ،نویسنده ،طنزپرداز و پژوهشـگر کرمـانی
است این کتان مشتم بر نُه داستان اصلی و چندین روایت فردـی اسـت کـه نویسـنده
در آن میکوشد با بهکارگیری برخی ملففههای پستمدرن ،جلـوهای پسـتمدرنیسـتی
به آن ببخشد این داسـتان ،نقیضـهای امـروزی اسـت از هـزار و یـش شـب کـه در آن،
شهرزاد ،توانایی قصهگویی خود را از دست داده و در سوپرمارکت بـرادرش بـهدنـوان
فروشندد چـای شـهرزاد مشـغول بـه کـار اسـت بـه دنبـال اتفاقـاتی کـه در داسـتان رخ
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میدهد ،شهرزاد دوباره قصهگویی را از سر میگیرد دلومی در اثنـای قصـهگـویی او،
به بیان معضالتی میپردازد که جامعۀ امروز با آنها دست به گریبان است
پریباد روایتی است اسدورهای از شهری که یششبه نابود شد توجـه بـه اسـدوره و
داستانهای دامیانه ،از مضامین اصلی بهکاررفته در این اثر است دلومی در این داستان،
برخی از رویدادهای تاریخی ایـران (سـلدۀ اسـتعمار) را بـا داسـتانهـای اسـاطیر درهـب
میآمیزد تا جلوههایی از پهلوانیها و جوانمردیهای بزرگان این مرز و بـوم را بازتـان
دهد توجه به توثیرات توسعهطلبی بر فرهنـگ و بنیـانهـای اجتمـادی کشـور ،از دیگـر
ویژگیهای برجستۀ این اثر است
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

 .1تناقض معنایی در هزار و یک شب نو و پریباد
بیشترین جلوههای تناقض در هزار و یش شب نو و پریباد در قافـب تنـاقض معنـایی
از طریق «شخصـیتپـردازی متنـاقض»« ،تـداخ گسـترههـای دنیـای داسـتانی و دنیـای
واقعی»« ،تالقی ژانرها»« ،دالفتسازی تکرار محور» و «پایانبنـدی چنـدگانـه» صـورت
میگیرد
 .0-1شخصیتپردازی متناقض
شخصیتها از دوام اصلی روایت هستند که با کنشهای خود ،جریـان داسـتان را
به پـیش مـیبرنـد شخصـیت پـردازی ادبیـات مـدرن همـواره سـعی در برجسـتهسـازی
تناقضهای موجـود در بـدیهـای واقعیـت و خـوبیهـای جهـان صـنعتی و نشـان دادن
تعــار هــای هــن و دــین ناشــی از آن ،دارد بــرخالم آن ،در شخصــیتپــردازی
پسامدرن ،سعی در مخفی کردن این تعار

ها مشهود است این پنهانکاریها ،وجـود

واقعیتی متالشی در زیـر پوششـی دروغـین از انسـجام ،شخصـیت پسـامدرن را باورمنـد
کرده به اینکـه در زیـر ایـن الیـۀ کـا ن ،واقعیتـی پنهـان اسـت (کریمـی)66 :9917 ،
تناقض در شخصیت پـردازی ،در قافـب تزفـزل رفتـاری شخصـیتهـا ،هویـت متکثّـر و
نوسان جنّسی شخصیتها در این آثار صورت گرفته است
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 .0-0-1تزلزل رفتاری شخصیتها
در هزار یش شب نو و و پریباد ،شخصیتها گاه مرتکب ادمـافی مـیشـوند کـه بـا
نیّات درونیشان در تناقض است نمونۀ این افراد در هزار و یش شب نو ،آدزّت است؛
شخصیتی که طمـع بـیش از حـدّش او را بـرآن مـیدارد کـه از یـارِ دبسـتانی خـود نیـز
کالهبـرداری کنــد او کــه از پیشــرفتهــای شــهری در محلــۀ خــود آگــاه شــده ،بــرای
تصاحب زمین مرغون دوست قدیمیاش ،دظیب ،با او از در مالطفت وارد میشود و با
توسّ به دروغ ،زمین را از چنگ او درمیآورد:
«آدزّت پرسید که چی می خـوری مهمـان مـن؟ دظـیب خیلـی تعجّـب کـرد؛ چـون
آدزّت اربان ،هیچوقت دادت به این وفخرجیها و مهماننوازیهـا و رفیـق بـازیهـا
نداشت خوان دیدم یش خوان دجیب بابا بزرگب یش مهلت سهروزه داد که مـن
پوفی به دظیب برسانب؛ وفی حیرانب که چه کار بکـنب بـا ایـن غـروری کـه دارد؟ اگـر
میخواهی این یش تکّه زمین روبهرویی که شده النـهی سـگ و کفتـار ،همـینطـوری
باشد مال تو ،حتی یش ریال هب از بابتش نمیخواهب آدزّت فـوراً دو دسـت دظـیب را
گرفت و فشرد و گفت :نمیشود ،باید یش مبلغی قبول کنی که فـردا پـسفـردا حرفـی
در نیاید» (دلومی )61-69 :9919 ،در نهایت ،دزّت زمین را بـه بهـایی نـاچیز تصـاحب
کرده ،در آن ساختمانسازی میکند و دظیب که از این اتفـا  ،رنجیـدهخـاطر شـده ،بـا
ترساندن ساکنان ساختمان ،سعی در پـسگـرفتن ملـش خـود دارد کـه افبتـه بـه جـایی
نمیرسد
دلومی در صحنۀ دیدار دو آشنای قدیمی ،رفتـاری متنـاقض از آنهـا را بـه نمـایش
میگذارد آنها که پس از سـالهـا یکـدیگر را دیـدهانـد ،بـا یـادآوری دوران خـوش
کودکی ،یکدیگر را در آغوش میگیرند؛ وفی در جای دیگر اشاره میشود کـه آنهـا
در گذشته از هب بیزار بودند
«اما جبور و ابومخمور ،هیچ وقت با همـدیگر دوسـت صـمیمی نبودنـد بـردکس،
حتی از همدیگر بدشان می آمد ابومخمور ،جبـور را آدم قرتـی و هـرزه مـیدانسـت و
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جابر نیز خیام را بچهننهای درسخوان می پنداشت دو سه دفعـه هـب کارشـان بـه زد و
خورد سدحی رسیده بود» (همان)943 :
دلومی در «دو یار جوان» ،رابدۀ صمیمانۀ دو جوان را روایـت مـیکنـد کـه شـدت
دالقهشان به هب ضـرن افمثـ شـده اسـت؛ وفـی در پـی مـاجرایی ،ایـن دوسـتی رنـگ
میبازد سامان که بهواسدۀ پنهانکاری دوستش فرهاد ،از او ناراحت شـده ،وانمـود بـه
کاری میکند که با منویّات درونیاش در تناقض است
«سامان باید وانمود کند کـه فرهـاد طبـق دـادت قـدیمیاش کـه در خـوان حـرم
میزند ،از ماجرای خواستگاری خود چیزهایی گفته و حـاال سـامان بـیحـد خوشـحال
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

است فرهاد حتماً میپرسد که ناراحت نیستی؟ سامان وانمود میکند که رنجیده اسـت
گفت :ناراحت؟ فرهاد! من از خوشحافی دارم بال درمیآورم» (همان)914 :
طوس و سامخان ،نمادی از دو نیروی خیر و شـر هسـتند طـوس ،آخـرین بازمانـدد
دیّاران است و سامخان ،وافی منفور پریباد تالش برای نجـات دختـری بـه نـام ناهیـد از
دست سامخان ،این دو را در برابر هب قرار میدهد شجادت نهفتـه در وجـود هـر دوی
آنها سبب میشود که دلی رغب دشمنی دیرینه ،برای هب احترام قائ باشـند «هـردو از
هب بیزار بودند و باز در دل ،یکدیگر را تحسین میکردند» (دلومی)49 :9914 ،
« طوس و سامخان ،رودرروی همـدیگر ایسـتادند شـاید بـه فاصـلۀ یـش آ هه کوتـاه،
همدیگر را از نزدیش نگریستند و هر دو ،با هب و هبزمان ،با ادن و احترام فراوان ،سر
جنّباندند و سالم کردند و بعد ،بیهیچ کالم دیگری به سوی هب تیر انداختند (سـرجان،
بعـدها ،هنــوز حیــرتزده بــه دیگــران مــیگفــت کــه :آن ادن و احترامشــان چــه بــود؟
نمیفهمب! به هر حال شرقی هسـتند دیگـر )» (همـان )41 :دلـومی بـا برجسـته کـردن
برخی از دادات ایرانی ،مثـ سـالم کـردن و احتـرام بـه دیگـران ،آن هـب در شـرایدی
نامتعارم و در قافب طنز ،میکوشد بیش از پیش توجه خواننـده را بـه موضـوع اخـال
جلب کند که حلقۀ گمشدد جامعۀ امروز محسون میشود بیان این تناقض رفتاری ،بـه
او امکان میدهد تا بتواند به گونهای نمادین ،برخی از جلوههای اخالقی و فرهنگی کـه
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در جامعۀ کنونی در حال رنگ باختن است ،دوباره احیا کند از آنجا که هـر فـردی بـا
ویژگــیهــای فرهنــگ جامعــۀ خــود آشناســت ،حیــرت از ســوی ســرجان ،شخصــیت
غیرایرانی داستان ،مندقی مینماید
سنجر که از کودکی ،طوس را میشـناخت ،محبـت او و بـرادرش ،ایـرج را در دل
می پروراند کینه و دشمنی دیرینۀ خاندان او با طایفۀ نریمان و کشـته شـدن بـرادرش بـه
دست طوس موجب میشود که او با وجود دالقه به ایرج ،خـود را ناچـار بـه کشـتن او
ببیند سنجر که کنار بساط فمیده است ،از مهرک میخواهـد نوشـتهای کـه روی دسـتۀ
شش فوفش حش شده ،برایش بخواند مهـرک نـام ایـرج ،بـرادر طـوس را مـیخوانـد
متعجّب به سنجر مینگرد و او در توضیح کار خود مـیگویـد :دادهام اسـب ایـرج را بـر
دستۀ ششفول کنده اند وفی راسـتش ایـرج را خیلـی خـییلیی بیشـتر از سـامخان
دوست دارم سامخان هب طوس را خیلی دوست داشت؛ وفی مـن هـب مثـ او ناچـارم
ایرج را بکشب» (همان)113 :
 .0-0-1هویّت متکثّر شخصیتها
در ادبیات پسامدرن« ،هویت ،ناظر بر هستیشناسی دنیای درون و پیرامون شخصیت
است وقتی دنیای سوژه متکثّر مـیشـود و بـه دبـارت بهتـر ،از مجمودـهای از دنیاهـای
مجزّا و در کنار هب تشکی میگردد ،هویت نیز بهناچار دچار تکثّر میگردد هویت بنـا
بر ات خود ،همواره می به یکی شدن دارد؛ اما داستان پسـامدرن ایـن امکـان را بـه او
نمــیدهــد همــواره مــرز بــاریکی میــان پــارهروایــتهــای هــویتی وجــود دارد»
(کریمی)34:9917،
دلومی در پریباد ،شخصیتهایی را به تصویر میکشد که ماهیتی تکـهتکـه دارنـد و
هر بار در شکلی جدید در داستان حضور یافتـه ،تکثّـر مـییابنـد ایـن شخصـیتهـا بـه
گونهای هستند که خواننده در تشخیص هویت اصلی آنها دچار سـردرگمی و تنـاقض
میشود دو شخصیت با نام «ناشناس» از آن جملـهانـد ایـن افـراد تقریبـاً در بسـیاری از
داستانها حضور دارند و هر بار در نقشی جدید ظاهر میشوند؛ گـاه در نقـش سرآشـپز
در یش کافه بین راهی ،گاه در نقش دستیار طبیب شهر یا سـفیران مـر

حضـور ایـن
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افراد با «مر » در ارتباط است هرجا این دو حضور دارند ،یا مرگی اتفا افتاده یا در
حال وقوع است
ف کافـه ،مهـن و
در نقش سرآشپز « :مرد ناشناس سر بـه زیـر انـداخت نگـاه بـه کـ ه
من کنان گفت :یکهو یادم آمد ،اگر بـا شـما بیـام ،دیگـر تـا صـبح نمـیتـوانب بـه کافـه
برگردم» (دلومی)94 :9914 ،
در نقش دستیار طبیب شهر« :دو دستیار ،در انتهای داالن از زیر میز بیـرون آمدنـد
در فباس سفید و چرکمردهشان ،به نظر میرزا برزو شبیه به اشباحی بودند کـه در تیرگـی
داالن ،سالنهسالنه جلو میآمدند و به شوخی همدیگر را ه میدادند» (همان)13 :
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

در نقش سفیران مر « :ایرج باز به راه افتاد خون از زخب پا ،پلق پلق مـیجوشـید،
بیرون میزد حضور سایه واری را باالی پشت بام حـس کـرد دو مـرد ،در پشـت بـام
کنار همدیگر چمباتمه زده بودند ،اینها را نگاه میکردند» (همان)191 :
«میگفتند هر دو دستیار میروند داخ اتا و به سودابه خاتون تعظیب میکنند بـه
سودابه خاتون که حاال مات مانده بـوده ،مـیگویـد :خـاتون ،بفرماییـد بـرویب خاکتـان
کنیب» (همان)143 :
 .1-0-1نوسان جنّسی شخصیتها
یکی از مهیّجترین مظاهر تناقض که بنیـانیتـرین نظـام دوگانـه را نقـض مـیکنـد،
وجود قهرمانان دوجنّسیتی در داستان است که گاهی مذکّرند و گاهی ملنّـث یـا اصـالً
نمیدانند که کدامانـد (الج و همکـاران )969 :9914 ،داسـتانهـای پسـامدرن ،میـدان
تناقضهاست؛ از این رو حضور شخصیتهای دوسوگرا در داستان ،تعجّبی ندارد ایـن
ویژگی در پریباد با توجه به حجب و تعدّد شخصیتها برجستهتر است
طافبان ،معلّب جوان افغان را به اددام محکوم میکند و موجودی با جنّسیتی نامعلوم،
مومور اجرای حکب مـیشـود مـومور طافبـان مـیگویـد« :دردش فـوقش دو سـه دقیقـه
است گفت و به آغ نگاه کرد و با احترام دور شد آنجا ،در آغـ  ،از کنـار موجـود
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نیمهمرد -نیمهزن که مارها به دور سرش به پیچ و تان بودنـد ،پسـرکی و مـردی بیـرون
میآمدند» (دلومی)919 :9919 ،
«آه! به جای کوچـه بـاغ ،بـاز همـین خانـه اسـت بـا کفـن بـرم و چوبـۀ سـیاه دار و
موجودی که نه زن است و نه مرد و هب زن است و هب مرد!» (همان)931 :
تصویر موجودی با جنّسیتی نامعلوم ،اینطور توصیف میشود« :تصویری بود بسـیار
رنگ ورو رفته و پر چسب و وصله از آدمی با جنّسیت نامعلوم که در جایی نامشـخص،
انگار ایستاده و یا شاید خوابیده بود» (همان)944 :
آخانب ،کلفت خانۀ اربابی ،نمونهای از شخصیت دوسوگرا در پریباد اسـت کـه ایـن
موضوع را از ترکیب اسب او (آقا +خانب) و از خدان زهره میتوان دریافت آخانب که
شاهد درد دلهای شبانۀ زهره با مجسّمه هـای سـنگی بـاغ بـوده ،بـرای دفجـویی ،قفـس
بلب هایش را بـه او هدیـه مـیکنـد زهـره ،دسـتهـای داغزدهاش را بـه او نشـان داده،
می گرید آخانب پس از مر

زهره ،ماجرای شکنجه شدن او را به دست سنجر بـر مـال

میکند «می گوید :خواهرم ،برادرم ،آخانب! سنجر به حیوان میماند ،از حیوان هب بلکه
بدتر چه بگویب آخانب که سوختب ،سوختب » (دلومی)914 :9914 ،
ســنجر کــه از جنّســیت نــامعلوم خــود در رنــج اســت ،بــا آخــانب درد دل مــیکنــد:
«سنجرخان گفت :حاال که خواجهای ،دذان هب مـیکشـی؟ آخـانب شـرمزده خندیـد
خاموش شد ،آهسته گفت :نه ،آموخته شدهام به حرمهای مردم سـنجرخان گفـت:
وفی من دذان میکشب چرا؟ چرا آخانب ،ما بایـد ایـنطـور باشـیب؟ نـه مـرد ،نـه زن»
(همان)944 :
پیرویس ،آخرین بازماندد پریباد که در داستان ،شخصیتی مردانه دارد ،در نمونۀ زیر
در سیمای یش پیرزن ظاهر میشود« :به نظرم رسید که پیرویس در واقع پیرزنی است!
چارقد سفید بلندی که در قدیب پیرزنها به سر میکردند ،به سر داشت صـدایش هـب
به نظرم دو

شد صدای نازک پیرزنانهای شنیدم» (همان)191 :

 .0-1تداخل گسترههای دنیای واقعی و دنیای داستانی
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تداخ جهان دینی و تمثیلی ،از دیگر شیوههای ایجاد تناقض در داسـتان اسـت کـه
«برحسب آن ،نویسنده یا راوی میتواند بـه گونـهای «هسـتیشـناختی» یـا «انگـارواقعی»
وارد جهان زیرین شود ،بـا شخصـیتهـای داسـتان بـه گفـتوگـو بنشـیند و در جریـان
رخدادها وارد و دخی شود همچنین شخصیتهای داستانی نیز میتواننـد بـا صـعود بـه
جهان زبرین ،با راوی و نویسنده به بحث بنشینند» (قاسمیپور)994 :9911 ،
 .0-0-1ورود نویسنده به داستان
دلومی از طریق اتّصال کوتاه با ورود و خروج مداوم در گسترد داستانها ،تشخیص
حدّ فاص دنیای واقعی و داستانی را برای خوانندگان غیـرممکـن مـیسـازد در حـافتی
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

دیگر ،او بهدنوان یکی ازشخصیتها ،در داستانها حضـور مـییابـد و بـه ایـن ترتیـب،
واقعیت و داستان را درهب میآمیزد
شهرزاد که قصهگویی را از یاد برده ،دربارد خود و داستانهـای دلـومی مـیگویـد:
«حاال حافظهام از دست رفته ،قصههای برزوی دیوانـه را ناچـارم بخـوانب کـه دیگـر آن
برزویۀ حکی ب نیست بعد ،یکـی هـب بـه اسـب دلـی دلـومی کـه مـیگوینـد چنـد وقتـی
همینجا در تیمارستان خصوصی شما بسـتری بـوده ،دارد آنهـا را بازنویسـی مـیکنـد؛
وفی خودم ،محو شدهام ،هیچ شدهام» (دلومی)19 :9919 ،
در بخشی دیگر ،دلومی با ورود بـه داسـتان ،بـا دیگـر شخصـیتهـا بـه گفـتوگـو
مینشیند« :دوازده ،سیزده روزی بعد زفزفۀ بب ،آمحمّددلی دلومی در یش قهوهخانـهای
در ماهان ،روبهروی آرامگاه شاه نعمتاهلل با دیسی پسـر پروانـه ،دوتـایی بـا هـب نشسـته
بودند» (همان )914 :دیسی ،پسر پروانه که سالهاست از اددام مـادرش مـیگـذرد ،از
آن روز غبانگیز میگوید« :چادر مادرم تا آخرِ آخرش بود (بعد دیسـی بغـض کـرد و
صدایش خیس شد و اشش آفود و گفت ):تا وقتی که مادرم از دارِ دنیا رفت میان زمین
و آسمان محمّددلی دلومی گفت :بله ،شنیدهام و کی هست که بشنود و از غب ،دفش
نترکد؟» (همان)917 :
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در پریباد نیز با ورود گاه و بیگاه نویسنده به داستان ،روبهرو هستیب کـه یـا مسـتقیب
خواننده را مخاطب قرار میدهد یا با دادن توضیحاتی هرچند مختصر ،حضـور خـود را
در متن ادالم میکند «سخنی با خواننده :گویا خوان دیدهام ،گویا یـش جـایی ،یـش
وقتی ،خوان دجیب و غریبی دیدهام که طـوالنی بـوده پیـرویس و آن ار

قـدیمی

درهبشکسته را ،شاید در خوان دیده بودم امّـا محسـن مـیگویـد کـه خـوان نبـود»
(دلومی)997 :9914 ،
دلومی و بـرادرش بـرای شـنیدن قصـۀ پریبـاد نـزد پیرمـردی نابینـا بـه نـام پیـرویس
می روندکه اهلیّت و صـالحیّت شـنونده را مهـبتـرین اصـ در شـنیدن قصـه مـیدانـد
«ناشناس ،سرفه کرد (بعدها محسن به من گفت که از وقتی در حضور پیرویس بـودیب،
ناشناس ملدّن شده بود ) گفت :پیرویس اینها در زمینۀ فرهنگ مردم کـار کـردهانـد،
یکیشان شاگرد خدا بیامرز انجوی شیرازی هب بوده ،یعنی چدور در

کنب؟ بـه قـول

شما ،اهلیّت قصه شنیدن را دارند به نظرم» (همان)19 :
«محسن می گوید که خانب فرجادمهر گفتـه بـود کـه اگـر مـار ،پیتـون ایرانـی باشـد
(محسن نگاهب میکند ،می گوید اصالً پیتون ایرانی حرم مفـت اسـت؛ وفـی خـب آن
خانب اینطور میگفت و با قیافـۀ حـقبـهجانـب هـب مـیگفـت ،طـوری کـه آدم شـش
میکرد که شاید هب باشد؛ وفـی خیلـی کمیـان) ،آن وقـت همـین مـار در ایـن خرابـه
میلیونها ارزش دارد» (همان)911 :
 .0-0-1ورود شخصیت های داستانی به دنیای واقعی یا دنیای دیگر
از دیگر شیوههای ایجاد تناقض ،ورود شخصیتهای داستانی به دنیای واقعی اسـت
این شگرد در آغاز هزار و یـش شـب نـو و بـا اسـتفاده از شخصـیت شورشـگر ،شـک
میگیرد که در آن ،شخصیت داستانی از شیود نویسندگی دلومی انتقـاد مـیکنـد ایـن
جدال ،جلوهای از «مر

ملفّف» و به چافش کشیدن جایگاه نویسنده را بـهدنـوان فـرد

مقتدر داستان ،به نمایش میگذارد
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«ببین دلومی ،نوشتهای که در یش غرون غبانگیز در شهر بب زمانی که بر هـای
درختها اینها را بگذار کنار و مقدّمه را همینجوری شروع کن که مـن مـیگـویب»
(دلومی)7 :9919 ،
«(افف) مدتی ساکت شد ،مات مانده بود به روبهرو ،پیرمرد ر ل و پراددا به گمـانب
تحت توثیر گفتههای خودش قرار گرفته بـود کـه آنطـور خشـکش زده بـود! بـه خـود
آمد ،نگاهب کرد و اخب کرد و پرسید :پس چرا نمینویسی؟» (همان)3 :
در پایان داستان ،شخصیت شورشگر دوباره ظاهر میشود« :آقای (افف) را که
یادتان هست؟ دوباره سراغب آمد و گفت :مقدّمه را که نگذاشتی من بنویسب ،اقالً
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

بگذار پایانش را من بگویب و تو بنویس» (همان)999 :
 .1-1تالقی ژانرها
یکی دیگر از جلوه هـای تنـاقض ،دـدم یکنـواختی در سـبش و ژانـر اسـت «تلفیـق
ژانرها ،چه از منظر محتوا و چه ساختار و زبان ،خوانندد این متـون را مـدام در گسسـتی
فراگیر گرفتار میکند و در پایان نیز به تعیّن و قدعیت نمیرسـد» (وو )194 :9931 ،بـه
دبارتی دیگر« ،همنشینی ژانرها ،با تقابلی آشکار همراه است و تقریباً هیچ ژانری مسـلّط
نیست؛ در نتیجه ،سبش متن ،رسمیت و یکدستی خـود را از دسـت مـیدهـد» (یعقـوبی
جنّبهسرایی و همکاران)997 :9914 ،
شاید تالقی ژانرها در نگاه اول ،تناقض به نظر نیاید؛ اما تقاب آنها در متن ،موجـب
ایجاد نودی سردرگمی و تناقض در خواننده میگردد؛ بـه دنـوان مثـال ،رویـارویـی بـا
صحنههایی خوفناک یا غبانگیز که بـا جلـوهای از طنـز همـراه شـده ،حسّـی دوگانـه و
متناقض در مخاطب پدید میآورد
جسد پیرزنی کُردتبار توسط گرگی تنومند تکهتکه میشود و فردی به نـام دبـداهلل،
ناظر بر این ماجراست توصیف این صـحنۀ هوفنـاک و در پـی آن ،طنـز بـهکاررفتـه در
انتهای کالم ،خواننده را میان ترس و خنده مردّد میکند «دبداهلل ادترام کرده بود کـه
گر

میرود و پیرزن را با صبر و حوصلۀ زیاد ،تکـهپـاره مـیکنـد حتـی چنـد بـار،
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تعارفاتی نیز میکند؛ اما آن آدم بالنسبت شما ،احمق ،آنقدر بـیشـعور بـوده

گر

که یادش نداده بودند وقتی یش گر

تنومند خوراکی  -مثالً گوشت چغر پیـرزن-

تعارم می کند ،اوفین شرط ادن این است که آدم الاق برگردد و یش تشکّر خشش
و خافی بکند و یا بگوید که ممنون ،پیش پای شما صرم شده ،شما بفرما ،نوش جـان »
(دلومی)46 :9919 ،
طافبان ،معلّب افغان را بیهیچ گناهی بـه دار مـیآویزنـد و معلّـب جـوان نیـز خـود را
مستحقّ چنین مجازاتی می داند این ویژگی ،بـا خلـق طنـز در قسـمت دسـتگیری معلّـب
افغان آغاز و با مر

او به گونهای تراژیش به پایان میرسد

«مومور دومی گفت فرمان داده اند مدرک جمع کنیب ببخشید آقا معلّب ،مدرک
چیست که جمع کنیب؟ نه که خودمان بیسوادیب ،نمـیفهمـیب بـه نظرتـان منظورشـان
چیست؟ ابراهیب گفت :به هرچه شش دارید ،جمع کنید؛ مثالً همین نقاشی یکیشـان
کت کهنه و وصلهشدد ابراهیب را که به میخی و به دیوار آویزان بود ،برداشـت گفـت:
آقا معلّب ،راضی هستی این مدرک خیلـی مشـکوک را مـن ببـرم برایـت پنهـان کـنب؟»
(همان)971 :
نگرانی و اندوه مـادر امـانی از شـرکت فرزنـدش در نبـردی خدرنـاک بـا فرجـامی
نامعلوم ،نمونۀ دیگری از تلفیق طنز و تراژدی است پیرزن با نشان دادن پیراهنـی کهنـه
به ایرج و آفبرتو که فکّهای از خون تازه بر آن نمایان است ،آن را نشانی از بدشگونی و
خبر بد میدانـد او کـه آرزوی دامـادی پسـرش را در دل مـیپرورانـد ،از او ایـنطـور
تعریف میکند« :خالصه ،همین که گفتب ،امانی من از هر انگشتش هزار هنـر مـیبـارد،
ماشاءاهلل پختوپزی میکند که از خوشمزگی ،آدم مـیخواهـد انگشـتهـایش را هـب
بخورد امانی با نرمخندی گفت :ننه ،اینها که نیامدهاند به خواسـتگاری مـن کـه ایـن
قدر بازارگرمی میکنی نکند میترسی بیخ گیست بمـانب و بترشـب؟» (دلـومی:9914 ،
)411
 .1-1عبارتپردازی پارادوکسی
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پارادوکس یا ناسازه ،یکی دیگر از اشکال تناقض است؛ به معنای «صـحّه گذاشـتن
بر امری است ،درست در همان فحظه ای که امـر مـذکور را رد مـیکنـد (و بـافعکس)
ناسازه گزارهای متناهی را پیش مینهد که تنها دـدم تنـاهی ممکـن اسـت آن گـزاره را
معنا ببخشد» (وو )146 :9914،به دبارتی دیگر« ،کالمی است ظاهراً متناقض با خود یـا
مهم که دو امر متضاد یا ناسازگار را جمع کرده و با باورهای درفی ،دقلی و شردی
و مندق دادی ناسازگار اسـت» (گلـی و بـافکر )999 :9937 ،تنـاقض ممکـن اسـت در
سدوح مختلفی صورت گیرد« ،در سدوح خرده ساختاری  -در تقاب بـا سـدوح کـالن
ســاختاری  -رخ دهــد :درون پــاراگرامهــا ،جمــالت و حتّــی اصــدالحات متشـکّ از
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

چندین کلمه معافوصف ،توجه فراداسـتان بیشـتر معدـوم بـه هـبجـواری کلمـات و
دبارات متنـاقض اسـت؛ هـبجـواریای کـه فراینـد گـزینش زبـانشـناختی را پررنـگ
میسازد» (وو)144 :9914،
در این دو اثر ،کاربرد افعـال و جمـالت تنـاقض آمیـز ،از بسـامد بـاالیی برخـوردار
است در داستان وحشت ،شخصیت اصلی داستان ،دربارد فیلمی صـحبت مـیکنـد کـه
مربوط به زندگی جنّها است راوی ،حسّ خود را از تماشای چنین فیلمی اینطور بیان
میکند« :بعضی وقتها فیلب را تماشا میکنب و از مشاهدد «آنها» به طـرز دجیبـی ،هـب
خندهام میگیرد و هب خیلی غمگین میشوم و راستش وحشتزده میشوم کـه «آنهـا»
چه قدر شرارت و مو یگری بیخود و بیجهت دارند!» (دلومی)44 :9919 ،
سامان که برای غافلگیرکردن دوستش ،فرهاد به مح کـارش رفتـه اسـت ،بـهطـور
اتّفاقی صحبتهای او و یکی از همکارانش را مـیشـنود کـه سـامان را کوتوفـۀ واویـال
خدان کرده است غمگین و دصبانی از آنچه شنیده ،آنجا را تـرک مـیکنـد «قهقهـه
زد ،آن قدر که اشکش درآمـد بـا خـود گفـت :یـارو گفـت کوتوفـۀ واویـال دوبـاره
غشغش خندید ،گریهاش گرفت» (همان)914 :
در دو نمونۀ زیـر ،دلـومی بـا بهـرهگیـری از پارادوکسـی کـه دو پایـۀ تضـاد در آن
بهروشنی آشکار است ،تصویر زیبایی خلق میکند بیبی ماهی بـا یـادآوری خـاطرات
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پررنج کودکی به گریـه مـیافتـد و در میـان اشـشهـایش دو مـاهی قرمـز بـه حرکـت
درمیآیند «ماهیها تندتند دهان باز و بسته میکردند بـیبـی مـاهی بـا دقـت بـه آن
صدای بیصدای ماهیها گوش میکـرد» (همـان )143 :یـا سـکوت حـاکب بـر صـحنۀ
اددام معلب افغانی ،اینطور توصیف میشود« :سکوت پرهیاهوی موریانهها و مورچههـا
و بارش برم را صدای پروقار مالدمر درهب شکست» (همان)914 :
او در بخشهای مختلف ،از پارادوکسهایی استفاده میکند که اسـاس آن بـر پایـۀ
دو فع متناقض استوار است سهرابو از روز ادـدام پروانـه و حـال و روزش در آن روز
غمناک میگوید« :من مثلی دارم خوان بد میبینب ،هب میدیدم و هب نمیدیـدم و هـب
میشنیدم و نمیشنیدم که پارهای جمادت ،فحش میدادند به پروانه» (همان)947 :
پیرویس در گفتوگو با دلومی دربارد ماجرای پریباد میگوید« :پس آمدهاید قصه
بشنوید؟ گفتب که حکایت پریباد قصه نیست و حـاال مـیگـویب کـه هسـت!» (دلـومی،
)11 :9914
دکس افعمـ خدمـۀ خانـه اربـابی پـس از شـلیش گلوفـه و دیـدن اجسـاد طـوس و
سامخان ،اینطور بیان میشود« :نوکرها ،کلفتها و آخانب که تـا آنوقـت مثـ سـنگ
برجا مانده و انگار خشکیده بودند ،ناگهان به حرکـت درآمدنـد دویدنـد ،هرکـدام بـه
سویی جیغ میکشیدند ،فریاد میزدند ،میخندیدند ،گریه میکردند» (همان)14:
گدو ،گورکن شهر که از قبرستان و وجود اشـباح در آن مـیترسـد ،از زیـاد شـدن
تعداد مردگان قبرستان اظهار خوشحافی میکند شاد شدن از امـری کـه بـرای دیگـران
مایۀ اندوه است ،تناقض رفتـاری شخصـیت داسـتان را نشـان مـیدهـد «هـر وقـت کـه
مردهای میآوردند ،گدو از خوشحافی و میکرد از خوشـحافی از جـا مـیپریـد،
کف هر دو دست را به هب میمافید ،میخندید ،قیقیقی!» (همان)994:
دلومی در بخشی دیگر ،کودکی را به تصویر میکشد که فقر ،قحدی و کار سخت
در معدن ،چهرهاش را فرتوت و چروکیده کـرده اسـت او کـه از فقـر و گرسـنگی در
رنج است ،با شنیدن خبر مر

یکی از کارگران معدن ،بـه گمـان اینکـه قـدری نـان و

حلوا برای خوردن مییابد ،ابراز خوشحافی میکند ایرج کـه از ایـن مـاجرا بـیاطـالع
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است ،با خشب به او مینگرد «ایرج با اخب نگاهش کرد گفت :پیرمـرد مـریض اسـت،
از مر

و میر جمادت فذّت میبرد پیرمرد از خوشی میخندید ،میگفت :شاید نـان

و حلوا بدهند بخوریب پسردمو فردوس پا تند کرد آمد چمباتمه نشسـت و پیرمـرد را
درآغوش گرفت نگاهمان کرد ،تلخ خندید و گفت :نـود دمـو فـردوس اسـت ،پسـرم
است یش کمی مانده ده سافش بشود» (همان)141 :
 .5-1ناهمگونی زمانی و مکانی
یکــی دیگــر از ویژگــیهــای ایجــاد تنــاقض در داســتانهــای پســامدرن ،اســتفاده از
ناهمگونی زمانی و مکانی است که در هزار و یش شب نو و پریباد بـهصـورت «نوسـان
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

در جهان اسدورهای و جهان مدرن» و «نوسان در زمان گذشته و حال» ،نمود یافتهاند
 .0-5-1نوسان در جهان اسطورهای و جهان مدرن
ایــن ویژگــی در پریبــاد بســیار برجســته اســت؛ بــهگونــهای کــه حضــور موجــودات
اسدورهای در کنار جلوه های مختلف دنیای مـدرن ،نظیـر تلفـن ،دوربـین فیلمبـرداری،
سینما و موقعیت زمانی و مکانی ضدّ و نقیضی را در داستانها به نمایش مـیگـذارد و
خواننده را در تشخیص زمان روایی آن دچار تناقض میکند در ایـن دو اثـر ،تـاریخ و
اسدوره و داستان به گونهای در هب امتزاج یافتهاند که تفکیش آنهـا از یکـدیگر بـرای
خواننده ،امری دشوار مینماید آمیختگی واقعیت و اسدوره که با چاشنی تخیّ همـراه
شده،خواننده را با متنی روبهرو میکند که در اوفین برخورد ،خالم دق مینماید؛ امّـا
تفکّر در متن داستانهای این دو اثر ،به درک حقیقت و معانی نهفته در متن مـیانجامـد
و همین دام  ،زمینۀ افتذا ادبی در مخاطب را فراهب میآورد روالن بـارت 1در مـورد

حضور اسدوره در جوامـع مـدرن مـینویسـد« :جوامـع مـدرن ،ظـاهراً بـه نظرآزادتـر و
استوارتر بر پایۀ خرد میآیند؛ امّا چنین نیست؛ نـهتنهـا اسـدورههـای کهـنسـال در ایـن
جوامـع رسـون کـردهانـد ،بلکـه اسـدورههـای معلّقـی بـا دوامهـای گونـاگون و حتّـی
نیمهدمرهای بسیار ناچیز دائماً ساخته و پرداخته میشوند» (بارت)99 :9936،
1.Roland Barthes
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حضور موجودات افسانه ای ،چون جنّ ،نسناس ،دوال پـا و در ایـن دو اثـر ،بسـیار
چشمگیر است؛ برای نمونه ،دفی پریشـان حـافی شخصـیت داسـتانی کـه مصـیبتهـای
بسیاری را پشت سر گذاشته ،جنّزدگی بیان میشود «بعضیها میگفتند کـه حیـف از
آسید جمی

با از ما بهتران حرم میزند میگفتند از وقتی که زنش مرده ،بهخـاطر

تنهایی در آن خانۀ بزرگی که جنّ دارد ،آسید جمی هب جنّزده شده» (دلـومی:9919،
)916
دلومی به این باور دامیانـه کـه مکـانهـایی ماننـد بـرج ،قبرسـتان و محـ اقامـت
موجوداتی مانند جنّ است ،اشاره میکند «از آن بـرج ،همـه مـیترسـیدند همـه خیـال
میکردند که برج شده است النۀ اجنّـه بعضـی از همسـایههـا مـیگفتنـد کـه شـبهـا
صدای دروسی آنها را شـنیدهانـد کـه دسـت مـیزدنـد و دایـره و دنبـش مـیزدنـد و
غشغش میخندیدند» (همان)111 :
استفاده از موجوداتی چون سگ سـیاه چهارچشـب کـه در بـاور دامیانـه ،موجـودی
اهریمنی و بدیُمن است ،نشان از توجه خاص نویسنده بـه مضـامین اسـاطیری اسـت در
فرهنگ نمادها آمده است :جنّون ،همیشه به شک یش سگ سیاه ظاهر میشود پارس
سگ ها نزدیش خانۀ کسی ،هشدار مـر

نزدیـش اسـت در برخـی از ایـن جوامـع،

کشتن سگی سیاه با دو فکۀ سفید باالی چشب ،مجاز است؛ زیرا این سگ ،شیدان اسـت
(شوافیه و گربران« )691-699/9 ،9933 ،سگی سیاه ،بزر  ،از تیرگی داالن بـه میـان
حیاط جهید ،سر باال آورده ،در حال غرّش ،نیش نشان مـیداد دو فکـۀ زرد و بـزر
باالی چشمانش بود سگ چهارچشب که در باورهای مردم ،موجودی اهریمنـی اسـت»
(دلومی)19 :9914 ،
برخی موجودات در این داستانها دارای نیروهـای موهـوم و شـگفتانگیزنـد ،گـاه
تغییرشک میدهند ،گاه انـدامهـایی اضـافی پیـدا مـیکننـد و گـاه بـه انجـام کارهـایی
مــیپردازنــد کــه جــز بــا نیروهــای فــو طبیعــی ،انجــام آنهــا امکــانپــذیر نیســت ایــن
پیکر گردانی به قصد ارائۀ حاالت درونی شخصیت ،شک گرفته و به صورتی نمـادین
نشان داده میشود برای مثال ،طـوس کـه بـا دسـت زدن بـه خـونی کـه از دهـان بلبلـی
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آوازهخوان بیرون چکیده ،دچار تغییراتی در ظاهر خود میشـود نظیـر ایـن صـحنه ،در
قصههای دامیانه ،فراوان دیده میشود «دردی شدید ،طاقـتفرسـا از شـانههـای طـوس
شروع شد حس کرد کـه چیـزی نـرم ،بسـیار نـرم و در دـین حـال محکـب ،از پشـت
شانههایش بر پیراهنش فشار می آورد واضح بود که چیزی بر کتـفهـایش چسـبیده،
پیراهن به در آورد و طوس در آینه دید که بالفاصله ،دو بال ،از هب باز شدند در آینه
میدید که بالها وص به استخوانهایی محکب ،از زیر پوست هر دو کتف و شانههـاش
بهدر آمدهاند» (همان)93 :
طوس برای نجات ناهید از چنگ سامخان ،راهی خانۀ اربابی میشود بیبـی مـاهی
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

که از نزاع میان پسرش و سامخان در هراس است ،از رفتن او ممانعت میکند «طـوس،
دستهای مادرش را گرفت ،گفت :مادر ،نمیفهمـی؟ مـن بـال درآوردهام ،مـن دیگـر
مال اینجا نیستب که هی میگویی مرو ،مرو» (همان)91 :
 .0-5-1نوسان در زمان گذشته و حال
در پریباد ،رویدادها بهگونهای بیان میشوند کـه تشـخیص اینکـه در زمـان گذشـته
اتفا افتاده یا حال ،امکان پذیر نیست سفر دلومی و برادرش به حاشیۀ کویر و مالقـات
با پیرویس ،بهظاهر در زمان حال صورت میگیرد؛ امّا بـا بازگشـت مجـدّد دلـومی بـه
آنجا ،مشخص میشود که بیش از پنجاه سال از نابودی آن مکان میگذرد
«حدود سه ماه بعد به یزد رفتیب امّا با تعجب فراوان دیدیب که از کافۀ شبهـای
کویر ،هیچ اثری نیست پرسیدیب :اینجاها قبالً کافهای به اسـب کافـۀ شـبهـای کـویر
بوده؟ گفت :بله بوده چه  ،پنجاه سال پیش از این» (همان)191 :
 .1-1داللتسازی تکرار محور
تکــرار ،یکــی از شــگردهای ایجــاد تنــاقض در داســتانهــای پســامدرن اســت کــه
«حلقویتی بیپایان در دنیای این رمـانهـا بـه وجـود مـیآورد» (یعقـوبی جنّبـهسـرایی و
همکاران )944 :9914 ،دلومی در این دو اثر ،از طریق بیان جمالت تکراری ،جلـوهای
خاص به اندیشۀ خود میبخشد و آن را در متن ،برجسته میکند تکـرار ایـن جمـالت
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در جاهای مختلف مـتن ،حلقـویتی نامتنـاهی را در مـتن بـه وجـود مـیآورد کـه خـود
زمینهساز تناقض معنایی است نویسنده در بیشتر داسـتانهـای ایـن دو اثـر ،وقـایع را در
فضایی تیره و ترسناک و غافباً در شب به تصویر میکشـد و ایـن خصوصـیت بارهـا در
حکایتها تکرار میشود «نوبت کشیش دبداهلل بود ،در یش شب سرد زمسـتانی و پـر
از مهتانِ آبیرنگ یخزده و هوفناک» (دلومی)44 :9919 ،
«خیال میکردم کـه در خرابـهای کـه حـاال داریـب در آن سـکوت نفـسگیـر شـب
ظلمانی قیروار ،از روبهروش میگذریب ،پر از نسناس است» (همان)149 :
«شب شده بود شبی طوفانی تندباد با تازیانـهی خـیس و بـا خـاک ،انگـار دربـده
میکشید و بر در بستهی اتا فگد میکوبید» (همان)139 :
«در آن سکوت غریب نیمه شبهای شهرهای کوچش که دیدهای ،انگـار سـکوت
تاریکی است که حجب دارد و جان دارد و چارچشمی آدم را میپاید » (همان)994:

فراوانی استفاده از جمالت تکراری در پریباد بهمراتب بیشتر از هزار ویش شـب نـو
است در ابتدای رمان پریباد ،نویسنده دو بار دبارت «حکایت پریباد قصّـه نیسـت» را از
زبان پیرویس ،راوی داستان بیان میکند «پیرمـرد بـا فحنـی آشـکارا پرتمسـخر گفـت:
حکایت پریباد رفته بر باد که قصّه نیست» (همان)19 :
«پیرمرد پر صدا نفس تازه کـرد ،گفـت :پـس آمـدهایـد قصّـه بشـنوید؟ گفـتب کـه
حکایت پریباد قصّه نیست و حاال میگویب که هست!» (همان)11 :
دلومی با اشاره به کتان بیدخت ،توجـه خواننـده را بـه ماهیـت مرمـوز ایـن کتـان
جلــب مــیکنــد؛ کتــابی کــه در ظــاهر مدــافبی جــز اففبــا و ادــداد نــدارد؛ وفــی تمــام
پیشگوییهای بیدخت از آن نشوت میگیرد او در طول روایت رمان ،سـه بـار دربـارد
کتان بیدخت صحبت میکند و هر بار چیز جدیدی دربارد کتـان مـیگویـد «چیـزی
نبود ،جز اففبا به زبان فارسی ،دربی و ادداد! اففبا را نگاه کردند اففبای فارسی باستان
و دربی و سومری و فنیقی و انگلیسی» (همان« )19 :میبینی که هیچـی هـب نیسـت جـز
اففبای فارسی و دربی و انگلیسـی و روسـی کـه نمونـهاش شـاید همـه جـا پیـدا بشـود»
(همان)11 :
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دلومی برای افقای حسّ استیصال و توصیف فضای غبباری که ایرج هنگام زخمـی
شدنش در آن گرفتار آمده ،سه بار یش دبارت را تکرار میکند
«ایرج ،دست بر دیوار نگاهش پردرد سـر جنّبانـد ،کوچـه را نگـاه کـرد دور و
دوّار و تاریش مینمود و بود غرون بود» (همان)199 :
«سگ الغر و سیاه و سفید کدخدا سر جلو آورد ،پوزه کشید خـون کـفآفـود
را بویید دوان دوان ،نرم و بیصدا در تیرگی غبارآفود کوچه دور شـد کوچـه دور و
دوّار و تاریش مینمود و بود غرون بود» (همان)199 :
«خانه در غرون زمستانی ،خاموش و خاکستری بود دور و دوّار و تاریش مینمود
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و بود غرون بود» (همان)199 :
گاه دلومی در هزار و یش شـب نـو بـا تکـرار کلمـاتی کـه معنـا و مفهـوم خاصـی
ندارنــد ،خواننــده را در درک مــتن ،ســردرگب مــیکنــد دبــارت «شــیمبول ،شــیمبول،
شیمبول جان» ،نمونهای از این جمالت است که سه بار در متن تکرار میشـود شـهرباز
پس از مالقـات بـا شـهرزاد ،از او مـیپرسـد« :بگـو بـدانب شـهرزاد ،هنـوز فرمـایش آن
وقتهای مرا قبول داری که شیمبول ،شیمبول ،شیمبول جان؟» (دلومی)14 :9919،
شبح پیری که مسئول شکنجۀ معلّب جوان افغان اسـت ،از او چنـین مـیپرسـد« :چـه
مکافاتی است! چه مکافاتی! بگو بدانب قبولدار شدهای که شیمبول ،شـیمبول ،شـیمبول
جان؟ به قول مالدمر طافبان» (همان)971 :
یا زمانی که ابراهیب ادترام میکند« :از تـهه دل ،بلـه ،از تـهه تـهه دل قبـول دارم کـه
شیمبول ،شیمبول ،شیمبول جان!» (همان)934 :
 .1-1پایانبندی چندگانه
پسامدرنیستها معتقدند« :یش داستان میتواند چند نوع پایان داشته باشد (چنانکـه
زندگی چنین است) و خواننده هر کدام را که میخواهد ،انتخان کند و اساساً داسـتان
نباید حتماً نتیجه و پایانی داشته باشد انسجام متن ،بیمعنی است هیچ چیز قدعی نیسـت
و بدین ترتیب ،داستان پستمدرنیستی به زدب ایشان ،نزدیشتـرین روایـت بـه زنـدگی
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واقعی و هستی است» (شمیسا )911 :9939 ،در اینگونه داستانها «پایـانهـا گـاهی در
قافب بدی های چندگانه ،تکهتکه و مـوازی مـیآیـد کـه امکـان وقـوع آنهـا در یـش
زمان ،ممکـن نیسـت گـاهی هـب بـه صـورت کـا ن و تصـنّعی ،غیرقدعـی و محتمـ ،
چرخشی یا مبتنی بر واپس روی ،واگذارشده به خواننده و ارائه میشود» (وو:9931 ،
)149
دلــومی مــیکوشــد بــا ایجــاد فرجــامهــای متعـدّد و تصـنّعی ،خــود را از قیــد و بنــد
داستان هایی با فرجام نامعیّن برهانـد در ایـن مسـیر ،گـاه بـا بازگذاشـتن پایـان داسـتان،
خوانندگان خود را در انتخان فرجام داستان ،آزاد میگذارد و گاه بـا بیـان پایـانهـای
متفاوت ،مخاطبان خود را دچار نودی ابهام و سردرگمی میکنـد او از ایـن طریـق ،بـه
خواننده یادآوری میکند که در زندگی واقعی نیـز احتمـال وقـوع پایـانهـای متفـاوت
برای انسانها وجود دارد که اجتماع هبزمـان آنهـا در داسـتان ،تنـاقضآفـرین اسـت
بــرای مثــال ،در بخشــی از هــزار و یــش شــب نــو ،نویســنده تص ـوّر کارهــایی را کــه
شخصیت های داستانی در طول یش روز قـرار اسـت ،انجـام دهنـد ،بـه دهـدد مخاطـب
میگذارد« :چون سخن به اینجا رسید ،به طرز دجیبی صبح شد و شـهرزاد فـب از قصّـه
گفتن فرو بست؛ امّا آن روز چه گذشت و شـهرزاد چـه کـرد و شـهرباز بـه چـه کـاری
پرداخت و برزو آیا غیر از مات ماندن به خطهای روی دیوار که بهوضـوح اسـتعارهای
از سرنوشت خودش هستند ،کار دیگری کرد یا نه؟ همۀ اینها را میسـپاریب بـه دهـدد
خواست و خیال خودتان» (دلومی)11 :9919 ،
در بخشی دیگر از داستان ،فرجامهای محتملی را بازگو میکند« :دست تقـدیر و یـا
حتّی اوضاع بحران زدد اجتمـادی ،حـدود جنّـگ دوم جهـانی ،طـوری بـود کـه خیلـی
راحت ،مث آن خوردن میشد که دظیب ،قهوهچی باشد و اربان دزّت ،معتـاد باشـد و
قلی ،نزولخوار و یا بردکس» (همان)16 :
دلومی در پریباد نیز چندین پایان برای داستان خود پیشنهاد میکند و خوانندگان را
در انتخان پایانی مدابق با خواست و سلیقۀ خود آزاد میگذارد از آنجا کـه پـرداختن

 010ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به جزئیات این فرجامها در مجال کوتاه این پژوهش ،امکانپذیر نیسـت ،بـه خالصـهای
از آنها اشاره میکنیب
فرجام اول :بی بی ماهی که از مر

فرزندانش دلشکسـته و غمگـین اسـت ،بـه

پشت بام خانه میرود و میگرید ناگهان مه غلیظی تمام شهر را فرا مـیگیـرد از میـان
مه ،ارابهای پیدا می شود که برای بردن سودابه خاتون به قبرسـتان آمـده و در میـان آن،
افعی بزرگی چنبره زده اسـت سـودا به خـاتون پـیش از زنـده بـه گـور شـدن ،از تـرس
میمیرد و به جای او سنجر در قبر خوابیده و دفن میشود و پس از آن ،مه از شهر کنـار
میرود
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

فرجام دوم :هوا مهآفود است و بیبی ماهی بر بام خانه میگرید بیبـی مـاهی بـا
فباسهای گلدار و روسری رنگارنگ به میدان شهر میرود از میان مـه ،ایـرج و شمسـا
سوار بر اسب ،وارد میدان میشوند و به دنبال آنها طوس ،سوار بر اسبی سفید به مـادر
نزدیش میشود وپس از مکافمهای کوتاه با او ،از آنجا دور میشود آ بوقای قزّا که
شاهد این ماجرا بود ،بیبیماهی را مجبور میکند به دنبال فرزندان خود برود؛ حتّـی بـه
صورتش سیلی میزند بی بی مـاهی کـه از ایـن برخـورد ،ناراحـت اسـت ،آهـی از دل
می کشد و صورت آ بوقا را می سوزاند سپس به خانـۀ وافـی شـهر رفتـه ،آهـی از دل
برمیآورد و خانه را با تمام افرادی که در آن است ،به آتش میکشـد (نـش( :دلـومی،
 191 :9914ـ )113

 .1نتیجهگیری
تناقض ،یکی ازشگردهای برجستهسازی هنری است که بر پایۀ حیـرت و تردیـد بنـا
میشود دلومی در هزار و یش شب نو و پریباد ،با بهرهگیری آگاهانه از ایـن ویژگـی،
راه را بر قرائتهای موفوم میبندد و به این طریق ،خواننده را شگفتزده مـیکنـد در
این دو اثر ،مبنای اصلی ایجاد حیرت ،بر تناقضهای معنایی پایهگذاری شده اسـت کـه
در قافــب ویژگــیهــایی نظیــر شخصــیتپــردازی متنــاقض ،نوســان جنّســیت ،تــداخ
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گسترههای دنیای داستانی و دنیای واقعی ،تالقی ژانرها و دالفتسازی تکرارمحـور ،در
مــتن دو اثــر جلــوهگــر شــده اســت در پریبــاد بــهواس ـدۀ ماهیــت اســدورهای و تع ـدّد
شخصیتهای داستانی ،ویژگیهایی نظیر هویت متکثّر و نوسان جنّسـیتی شخصـیتهـا،
از برجستگی بیشتری نسبت به هزار ویش شب نو برخوردار است نویسـنده در ایـن دو
اثر برای انعکاس برخی وضـعیت هـا در جامعـۀ بشـری و نیـز بـه منظـور اثـرگـذاری بـر
مخاطب ،شگردهای روایی معمول را کنـار گذاشـته ،از انـواع تنـاقض مـدد مـیگیـرد
خواننده بهدنوان کسی که با این وضعیت درگیر یا نظارهگر آن بوده ،ناچار به شناسـایی
و درک این تناقضات است
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