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شیوهنامة نگارش و چگونگي پذیرش مقاله
 مااله باید حاصل پژوهش علمي در یکي از موضوعات مرتبط با زبان و ادبيّات فارسي باشد. هيئت تحریریّه در پریر  ،ردّ و ویرایش ماالهها آزاد است. تادّم و تأخّر چا ماالهها با بررسي و نظر هيئت تحریریّه مشخّص ميشود. مسئوليّت درستي مطالب مندرج در مااله به عهدۀ نویسنده است. مااالت باید از طریق سامانة یکپارچة نشریّات علمي ( )ltr.atu.ac.irارسال شود. در هر مااله ،فاصلة خطوط  ،6حاشيه از دو طرف  5.9و از زیر و زبر  9سانتيمتر باشد و هر مااله باید حدّاکثر در بيست صفحة ( A4با قلمزر  )68و بر پایة دستور خطّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي ( )www.persianacademy.irنگاشته شود.
 نرم افزار مورد استفاده حتما  Microsoft Word 10یا باالتر باشد. فاصلهگراري صفحات :به صورت  Multiple 0.9باشد. اولين پاراگراف بعد از هر تيتر بدون تورفتگي پاراگراف هاي بعدي با  8/9سانتيمتر تورفتگي پاورقي ها  APAباشد( .نام خانوادگي ،حرف اول نام). اعداد درون متن با رسم الخط فارسي باشد. از عالمت مميز ( )/براي اعشار استفاده شود. تمامي تيترها  pt62از متن قبل و  pt 8متن بعد فاصله داشته باشد. چکيده باید در یک پاراگراف تنظيم شاود و بدون آنکه عناوین مجزایي داشاته باشاد ،الزم اسات در آن زمينه مسئله (یک یا دو جمله)،هدف (یک جمله) ،رو (در دو تا سااه جمله و شااامل طرو پژوهش ،جامعه آماري ،تعداد نمونه ،رو نمونهگيري ،مداخله ،ابزار
{نام کامل ابزار ،نام ساازنده و ساال سااختر ،رو تحليل دادهها {نام نرمافزار قيد نشودر) ،نتایج (دو تا سه جمله و شامل یافتههاي
اصاالي بدون رکر اعداد و ارقام) و نتيجهگيري (دو جمله) نوشااته شااود (متن چکيده روایتي اساات و رکر عنوان و بخشبندي در آن
مجاز نيست) .تعداد کلمات چکيده بين  298-698باشد( .افعال چکيده به زمان گرشته باشند)B Zar 11( ).
 در صاافحة عنوان ،به ترتيب ،عنوان مااله ( ،)B Zar 15 Boldنام نویساانده /نویسااندگان ( ،)B Compset 12 Boldرتبةعلمي و نام دانشااگاه یا سااازمان وابسااته ( ،)B Compset 10چکيده ( 698واژه ،)B Zar 11 /کليدواژهها ( 5-7واژه و با
ویرگول از یکدیگر جدا شوند .)B Lotus 12/
*اسم نویسندۀ مسئول ستاره دار شود و در پاورقي ایميل نویسنده مسئول قيد شود.
اعضاي هيات علمي :رتبه علمي (مربي ،استادیار ،دانشيار ،استاد) ،گروه (در صورت وجود) ،دانشگاه ،شهر ،کشور.
دانشجویان :دانشجوي (کارشناسي ،کارشناسي ارشد ،دکتري) رشته تحصيلي ،دانشگاه ،شهر ،کشور.
افراد و محااان آزاد :ماطع تحصيلي (کارشناسي ،کارشناسي ارشد ،دکتري) رشته تحصيلي ،سازمان محل خدمت ،شهر ،کشور.
طالب :سطح ( ،)2،8،5رشته تحصيلي ،حوزه علميه /مدرسه علميه ،شهر ،کشور.
افراد و محااان عضو سازمان /پژوهشکده :رتبه علمي (مربي ،استادیار ،دانشيار ،استاد) ،گروه (در صورت وجود) ،موسسه ،شهر ،کشور.
مااله حاضر برگرفته از رساله دکتري  /پایاننامه کارشناسي ارشد رشته  .................دانشگاه  ...............است  /مااله حاضر برگرفته
از طرو پژوهشي با عنوان« ».................................با حمایت دانشگاه  /موسسه  ...............است)B zar 10( .
ا متن اصلي مااله نباید بيشتر از  1888واژه داشته باشد (تعداد واژههاي چکيده جداگانه در نظر گرفته ميشود).
 متن اصاالي مااله شااامل :مادمه ،پيشاانيه پژوهش ،رو  ،یافتهها ،بحث و نتيجهگيري ،تعارض منافع ،سااپاسااگزاري،ORCID ،منابع فارسي و التين ( )Referencesاست.
 تيترهاي داخل متن ( /)B Lotus 14 Boldمتن فارسي مااله ( /)B Zar 13منابع فارسي ( /)B Zar 12منابع التين ( Tims )New Roman 11و ترجمه التين منابع فارسي با درج [ ]In Persianدر انتهاي منبع (.)Tims New Roman 11
 عنوان تصویرها ،جدولها و نمودارها ( )B Lotus 11و متن تصویرها ،جدولها و نمودارها (.)B Lotus 10 -تعداد جدول هاي یک مااله بيشتر از  9جدول نباشد .جدول ها متناسب با فرمت  APAو اندازه  68تنظيم شوند.

 ارجاعات نالقولها (مساتايم) :نام و نامخانوادگي نویسانده /نویساندگان (سال نشر)( ،غير مستايم) :نام و نامخانوادگي نویسنده/نویسندگان ،سال نشر) و تکرار آن (همان :شماره صفحه).
 تمامي اسامي خارجي (بجز عربي) در متن اصلي ترجمه فارسي شده و در پاورقي به صورت (نام خانوادگي (حرف اول بزرگ)،حرف اول نام کوچک ).درج شود.
 معادل کلمات در پاورقي با حرف بزرگ اول کلمه و باقي حروف کوچک تایپ شود. اگر از یک نویسانده در یک ساال بيش از یک ا ر منتشار شده باشد ،این آ ار با رکر حروف الف ،ب ،و ...یا  ،b ،aو  ...پا ازسال انتشار از هم متمایز شوند.
 به منابع غيرفارسي با همان زبان ارجاع شود. اگر کتاب بيش از سه نویسنده داشته باشد ،پا از نام نخستين نویسنده ،عبارت «و همکاران» نوشته شود؛ ا ري که نام نویسنده ندارد ،به نامکتاب ارجاع داده شود؛ ا ري که توسّط مؤسّسه یا سازماني فراهم آمده باشد ،به نام مؤسّسه یا سازمان ارجاع داده شود.
 قبل از فهرست  )Tims New Roman 11( ORCIDارائه شود. منابع فارسي با  ،B zar 12منابع انگليسي با  Tims New Roman 11و منابع عربي  B badr 12و )Hanging 1cm فهرست منابع و مآخر در پایان مااله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زیر تنظيم شود:فارسي ()B Lotus 14 Bold
* کتاب :نامخانوادگي ،نام؛ نامخانوادگي ،نام و نامخانوادگي ،نام( .نویساانده  /نویسااندگان)( .سااال نشاار) .نام کتاب .نام و
نامخانوادگي افراد دخيل (مصااحّح ،مترجم ،ویراسااتار و  .)...شاامارۀ چا  .محلّ نشاار :ناشاار .کتابي که نام مؤلّف ندارد :نام
ل نشار :ناشار .کتابي که تأليف یک مؤساّساه اسات :نام مؤسّسة مؤلّف( .سال نشر) .نام
کتاب ( .ساال نشار) .شامارۀ چا  .مح ّ
کتاب .شمارۀ چا  .محلّ نشر :ناشر)B Zar 12( .

* مقاله :نامخانوادگي ،نام؛ نامخانوادگي ،نام و نامخانوادگي ،نام( .نویساانده  /نویسااندگان)( .سااال نشاار) .عنوان مااله .نام
نشریه ،دوره /سال (شماره نشریه) ،شمارۀ صفحات مااله از راست به چپ زیاد به کم .درج )B Zar 12( doi
* پایاننامه /رساله :نامخانوادگي ،نام( .سال نشر) .عنوان پایاننامه .پایاننامه کارشناسي ارشد /رساله دکتري ،نام دانشگاه.
* مجموعهها :نامخانوادگي ،نام؛ نامخانوادگي ،نام و نامخانوادگي ،نام( .نویسانده  /نویساندگان)( .سال نشر) .عنوان مااله،
نام مجموعه مااالت ،محلّ نشر :نام ناشر)B Zar 12( .
* پایگاههای اینترنتي :نام خانوادگي ،نام نویسنده( .آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتي) .عنوان موضوع،
نام و آدرس سایت اینترنتي)B Zar 12( .
)References (Tims New Roman 13 Bold
* کتاب :نامخانوادگي ،حرف اول نام ،.نامخانوادگي ،حرف اول نام و ( )andنامخانوادگي ،حرف اول نام( .ساال نشر) .نام کتاب.
شامارۀ چا  .محلّ نشار :ناشر .کتابي که نام مؤلّف ندارد :نام کتاب( .سال نشر) .شمارۀ چا  .محلّ نشر :ناشر .کتابي که تأليف یک
مؤسّسه است :نام مؤسّسة مؤلّف( .سال نشر) .نام کتاب .شمارۀ چا  .محلّ نشر :ناشر)Tims New Roman 11( .
* مقاله : :نامخانوادگي ،حرف اول نام ،نامخانوادگي ،حرف اول نام و ( )andنامخانوادگي ،حرف اول نام( .سال نشر) .عنوان مااله.
نام نشریه .دوره /سال (شماره نشریه) .شمارۀ صفحات مااله از راست به چپ زیاد به کم)Tims New Roman 11( .
* پایاننامه /رسـاله :نامخانوادگي ،حرف اول نام( .ساال نشر) .عنوان پایاننامه .پایاننامه کارشناسي ارشد /رساله دکتري.
نام دانشگاه)Tims New Roman 11( .
* مجموعـههـا :ناامخاانوادگي ،حرف اول نام؛ نامخانوادگي ،حرف اول نام و نامخانوادگي ،حرف اول نام( .نویسااانده /
نویسندگان)( .سال نشر) .عنوان مااله .نام مجموعه مااالت .محلّ نشر :نام ناشر)Tims New Roman 11( .
* پـایگـاههـای اینترنتي :ناام خاانوادگي ،حرف اول ناام( .آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتي) .عنوان
موضوع ،نام و آدرس سایت اینترنتي)Tims New Roman 11( .
 -ترجمه التين منابع فارسي ،طبق فرمت استاندارد منابع التين ،در انتهاي منابع آورده شود و در ادامه منبع ] [In Persianافزوده شود.
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Abstract
Khajeh Kasani is known to have been one of the influential figures in Naqshbandi school,
who was influenced by the sages of this school in theoretical and practical mysticism.
Explaining the principles of Khawjegan school, he enriched the nature of the school with
his works and influenced the school with critical and enlightening views. This research
aims to compare the formative principles of Naqshbandi Ahrari school with those of
Khajeh Ahmad in a descriptive-analytical method relying on library resources and
manuscripts. It is shown that the main doctrine of this school is based on attaining
awareness and consciousness considered to be available in all eleven principles of this
school. The principles of belief are consciousness at the moment, glance at paving, paving
in the innateness, isolation in community, reminiscence, returning, maintenance, storing,
numerical mastery, temporal mastery, and heartfelt mastery. Kasani explained seven
principles of consciousness at the moment, glance at paving, paving in the innateness,
isolation in community, reminiscence, returning, and maintenance, and regarded the four
other principles dependent on those seven. Although Kasani described the teaching of
Naghshbandi to express these seven principles, adhering to his predecessors, he made
subtle differences in explaining these principles, the theme of which originates from his
view on innate transference.

Keywords: Khajeh Ahmad Kasani, Mystic Thoughts, Naqshbandi
School, Ahrari, Principles and Teaching.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي تطبیقي تفکرات عرفاني خواجه احمد کاساني در سلسلة
نقشبندیه


محمدابراهیم مالمیر

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه رازی،کرمانشاه ،ایران

.a

چکیده
خواجه احمد کاساني (خواجگي کاساني) یکي از اقطاب تأ يرگرار در سلسلة ناشبندیه است که در دو حوزۀ
عرفان نظري و عملي از این سلسله و بزرگان آن تأ ير پریرفته است و به سهم خود با تبيين مباني سلسلة
خواجگان با نظرات تبييني و تشریحي و گاه انتاادي خود تأ ير گراشته و با آ ار خود به غناي آن افزوده است.
این پژو

تاریخ دریافت0931/02/20 :

فاطمه شریفی

استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فرهنگیان ،همدان ،ایران

با هدف تحليل تطاباي اصول طریات ناشبندیة احراریه با نظرات اختصاصي خواجگي کاساني با

رسيده است که عمدۀ تعليمات سلسلة مورد اشاره بر تحصيل حضور و آگاهي متمرکز است و حضور و
آگاهي در حايات در تمامي اصول یازدهگانة این سلسله حضور چشمگير و پررنگي دارد .این اصول
عبارتاند از  :هو در دم ،نظر بر قدم ،سفر در وطن ،خلوت در انجمن ،یاد کرد ،بازگشت ،نگاهداشت،
یادداشت ،وقوف عددي ،وقوف زماني و وقوف قلبي .کاساني در رسایل خویش به تبيين هفت اصل از این
اصول پرداخته که به ترتيب عبارتاند از :هو

در دم ،نظر بر قدم ،سفر در وطن ،خلوت در انجمن ،وقوف

تاریخ پذیرش0931/02/29 :

پژوهشي مبتني بر رو

توصيفي -تحليلي و با استناد به منابع کتابخانهاي و مجموعه رسایل خطي به این نتيجه

عددي ،وقوف زماني و وقوف قلبي و چهار اصل دیگر را در ضمن این اصول هفتگانه بهشمار آورده و مستال

خاص خواجه احمد کاساني به اصول یاد شده است.
کلیدواژهها :خواجه احمد کاسانی ،تفکرات عرفانی ،سلسلة نقشبندیه ،احراریه ،اصول و تعلیمات.

eISSN: 0781-1011

نویسنده مسئولdr_maalmir@razi.ac.ir :

ISSN: 0020-8091

ندانسته است! هر چند کاساني در بيان این هفت اصل ،بيشتر تعليمات ناشبندیه را ارائه داده و به نظرات سلف
پایبند بوده است ،اما در تبيين آنها تفاوتهایي نيز دیده ميشود که ناظر به سلوک باطني و شخصي و نگاه
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مقدمه
سلسلة ناشبندیه از مجموعه سالسل منسوب به تصوف اهل سنت است که در طول تاریخ
خود مایة تحوالت و تطوراتي در منش صوفيانه اهل تسنن بوده و چهرههاي برجسته و آ ار
فاخري را در دامان اسالم پرورانده و به جهان معرفت تادیم کرده است و به همين خاطر،
سهم بسزایي در گرایشهاي روحاني و سلوک معنوي بسياري از مردم اهل سنت داشته و
دارد که از آن جمله است :خواجه احمد کاساني ،معروف به خواجگيکاساني وآ ار بسيار
و قابل توجه و تأمل اعتدالي و وحدتگرایانه او .رو فکري ،اعتاادي و نوع تصوف کاساني
به عنوان یکي از اقطاب مطرو طریاة احراریه -در سلوک عملي و نظري -دقياا رو
طریات ناشبندیه و سلسلة خواجگان است.
ناشبندیه را منسوب به خواجه بهاءالدین محمد ناشبند بخارایي ( 763-766ها.ق)
ميدانند ،اما در حايات ،بهاءالدین را نميتوان بنيانگرار و مؤسا این طریات شمرد! طریاة
او در واقع ،دنبالة طریاة خواجگان است .طریاه و سلوکي که خواجه یوسف همداني
(989ا 558ها.ق ).و خواجه عبدالخالق غجدواني (متوفي 979ها.ق ).بنيان نهاده بودند.
خواجه بهاءالدینکه خود از جانشينان عبدالخالق تعليم یافته بود ،محيي و مصلح طریات
خواجگان شد و طریات ناشبندي آميختهاي شد از تعاليمعبدالخالق غجدواني و بهاءالدین
بخارایي و پا ازبهاءالدین ،خلفاي او خواجه عالءالدین عطار (متوفي  382ها.ق) و محمد
پارسا (متوفي 322ها.ق) و یعاوب چرخي (متوفي  396ها.ق) بر مسند ارشاد نشستند که در
ترویج اینطریات سهمي داشتند.و بعد از اینان خواجه عبيداهلل احرار (381-369ها.ق) آمد
که مشهورترین و متنفرترین مشایخ عصر تيموري است و در عهد او ،این طریات بهاوج نفور
و شهرت و رواج رسيد.
با اینکه کاساني اهل تسنن بوده ،اما از آ ار او بر ميآید که به ائمة شيعه ارادت داشته و
براي ایشان احترام خاصي قائل بوده است .کاساني که خود از سادات کاسان بوده و نسبش
به امام رضا (ع) ميرسد در آ ار از احادیث و روایاتي استفاده ميکندکه اکثر آنها از
ائمة شيعه نال شدهاند .همچنين ،همان طور که در رسالة آدابالسالکين بيان ميکند ،سلسلة
خواجگان را به امام جعفر صادق (ع) ميرساند و از ایشان با لفظ «امام» یاد ميکند (کاساني،
گ  72الف) .عالوه بر این ،در رسالة تنبيهالسالطين ،یزیدبنمعاویه را مورد لعن قرار

 | 01متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 90بهار 0010

ميدهدکه این موضوع نشاندهندۀ ارادت او نسبت به ائمة شيعه و امام حسين (ع) است
(منزوي.)6815 ،
کاساني را ميتوان عارفي پایبند به سنت و شریعت و ارادتمند به یاران پيامبر (ص) دانست
که به ائمة شيعه نيز ارادت دارد؛ هر چند بهطور خاص ،زیاد از ایشان نامي به ميان نميآورد.

 .9پیشینه ،ضرورت و روش پژوهش
با وجودي که کاساني از جمله اقطاب طریاة صوفيانة احراریة ناشبندیه است ،زندگي و
آ ار مغفول مانده و تحايا ات اندکي در باب احوال ،آ ار و افکار وي صورت گرفته
است و تنها دو کار پژوهشي در مورد ایشان سراغ داریم که یکي از آن ها ماالة صادقي و
بنيطبا است که به معرفي کاساني و تصحيح رساله رکر او پرداختهاند .دیگري ،ماالة
پژوهنده است که به معرفي ابعادي از رسالة «گل نوروز» و بررسي مضامين عرفاني و ادبي
این رسالة پرداخته است .بنابراین ،ضرورت دارد در زمينة معرفي شخصيت عرفاني وي
تحاياات عمياي صورت گيرد تا جنبه هاي مختلف معرفتي یکي از اقطاب سلسلة ناشبندیه
و برجسته ترین شاگرد عبيداهلل احرار براي اهل علم و معرفت آشکار شود .بر این مبنا ،این
پژوهش کوشيده است با بازکاوي زندگي کاساني ،نکات تازهاي را یافته و ارائه دهد و با
تحايق در اصول یازده گانه طریات ناشبندیه در آ ار بزرگان آن و نيز پيجویي مباني آنها
در آ ار خطي کاساني -در ماایسهاي تطبياي -به وجوه افتراق و اتفاقنظرکاشاني با
چهره هاي شاخص این طریاه دست یابد.

 .6زندگينامة خواجه احمد کاساني
سيد احمد ،فرزند جاللالدین ،فرزند جمالالدین ،فرزند برهان الدین خواجه ،معروف به
«خواجگي احمد» و ملاّب به «مخدوم اعظم» از صوفيان بزرگ طریاة احراریة ناشبندیه است
که درکاسان از توابع فرغانه به دنيا آمده است ( 313تا  656ه .ق .).کاسان یا قاسان در
حايات ،نام شهر و نيز ناحيهاي آبادان و پر مزرعه و داراي قریههاي فراوان (ابن حوقل6683 ،
و شریفاالدریسي )6586 ،از شهرهاي واغزیه از توابع فرغانة سمرقند در ماوراء النهر سيحون
وشا نزدیک اخسيکت است (مادسي ،6816 ،اصطخري 2885 ،و بغدادي )6562 ،که آن
را شهري باعظمت و جليلالادر معرفي کردهاند (یعاوبي )6522 ،و توسط صالح -برادر قتيبه-
به همراهي نصر بن سيار فتح شده است.
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آخرین کسى که کاسان را پا از سرپيچى مردمش فتح کرد ،نوو بن اسد بود که در
زمان خالفت المنتصر این کار را به انجام رسانيد (بالرري .)6633 ،یاقوت حموي ميگوید:
کاسان بر ا ر حمله و غلبه قوم ترک ویران شد (حموي.)6669 ،
گفتهاند محل کنوني کاسان در جنوب ایالت نمگان در شرق ازبکستان است (جاللي
مادم .)6877 ،در واقع امروزه کاسان (به ازبکي=  )Косонشهرستاني است در استان
قشاهدریا ( Qashqadaryoو به فارسي تاجيکي= کشکرود) از کشور ازبکستان که در
سرشماري سال  6636ميالدي  58،788نفر و در سال  2868ميالدي 12٫918 ،نفرجمعيت
6
داشته است.

1. http://wikimapia.org/12332421/Kasan
https://uz.wikipedia.org/wiki/Koson
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بسياري از عالمان دیني و عارفان و متصوفه به کاسان منسوبند که از آن جمله است
خواجگي کاساني که مؤلّفان ناشبندیه او را قطب دوران و غوث زمان خواندهاند و نسبت
صوري او از جانب پدر به شيخ برهانالدین قلج و با  65واسطه به امام علي بن موسيالرضا
(ع) ميرسد و از جانب مادر به سادات کاسان منسوب است .نسبت معنوي ایشان نيز به موالنا
محمد قاضي ،صاحب سلسلةالعارفين و ترکرۀالصدیاين و خليفة خواجه عبيداهلل احرار،
ميرسد که  62سال نزد ایشان بود و از صحبت وي بهره ميجست (کاشفي و معينيان6891 ،
و نفيسي.)6855 ،
روزگار جواني خواجگي احمد در کاسان به کشاورزي و فراگيري علوم و شاگردي نزد
مير سيد عالم ،سپري ميشد که جربة الهي او را فراگرفت و آرام و قرار را ربود! در پي
درمان این سرگشتگي و بي سر و ساماني ،راهي چاچ (تاشکند امروزي) شد و به حلاة مریدان
موالنا محمد قاضي پيوست .به دليل آمادگي معنوي و قابليتهاي روحي که داشت ،در زمان
کوتاهي ،از جایگاه واالیي نزد استاد خویش برخوردار گشت .موالنا محمد قاضي که از ابتدا
به ماام روحاني این عارف بزرگوار پي برده بود ،به وي نسبت «شاهباز بلندپرواز» داد و تربيت
او را برخود واجب و الزم شمرد.
پا از مرگ موالنا محمد قاضي ،خواجگي احمد بر مسند او نشست و به تربيت مریدان
همّت گماشت .او در مدت کمي ،جمع کثيري از صوفيان و علماي زمان و سالطين و امراي
ترک و تاجيک و ازبک را مرید خود ساخت به طوري که در برخي منابع ،تعداد مریدان
خاصي که تحت تربيت ایشان بوده و از خلفاي ناشبندیه شمرده ميشوند را شصت نفر رکر
کردهاند (کشمي 6875 ،و پژوهنده.)6877 ،
از جمله سالطين و امرایي که به او ارادت ميورزیدند ،ميتوان به عبيداهلل خان شيباني،
محمد سلطان جویباري ،جانيبيگ سلطان ،ظهيرالدین محمد بابر و سلطان همایون در هند
اشاره کرد (سوچک)2862 ،6
همچنين از ميان صوفيان برجستهاي که به وي ارادت ویژه داشتند ،ميتوان خواجه محمد
اسالم جویباري ،خواجه محمد سعيد جویباري ،موالنا دوست اخسيکتي ،موالنا لطفاهلل
ارجاکتي (جستي) ،خواجه باباي تاشکندي ،پير رومي ،شيخ دوست صحاف ،شيخ خرد و
موالنا ميرمحمد کاشغري را نام برد (قراخاني 6838 ،و کشمي.)6875 ،
1. Soucek, S.
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کاساني بعد از مدتي از تاشکند به کاسان رفت و براي گستر این طریات در کاسان
کوشيد .در آنجا اغتشاشات اجتماعي ،شایعات و تعرضها و اهانتهاي پياپي ،عرصه را بر او
تنگ کرد و ناگزیر به همراه خانواده به سمرقند سفر کرد و در آبادیي که پا از اقامت او
دهبيد نام گرفت ،در خارج شهر سمرقند ،مايم شد.
پيش از استارار در سمرقند به سراسر بالد اسالمي از جمله خراسان ،هرات ،مصر ،مکه،
هند و کابل سفر کرد .او در هرات شعر و موسياي را نزد جامي آموختinternational ( .
 .)Dictionary of Historic: 165پا از این سفرها تا پایان عمر در دهبيد زیست و همانجا
نيز وفات یافت .مابرۀ وي نيز در آنجاست و پا از او فرزندانش در آن روستا ماندگار شدند
و از این روست که آنها را دهبيدي ميخوانند.

 .9-6آثار و رسائل خواجه احمد کاساني
خواجگي احمدکاساني ،بيش از  88رساله در حوزۀ تصوف و عرفان به زبان فارسي نگاشته
است که مجموعههایي از آن در کتابخانههاي فردوسي و رودکي در شهر دوشنبه تاجيکستان،
ابوریحان بيروني در تاشکند ،پنته ،گنج بخش و موزۀ ملي در پاکستان و کتابخانة مجلا و
فرهاد معتمد در تهران موجود است ( دایرۀ المعارف بزرگ اسالمي )38/7 ،از آ ار او ميتوان
به رسائل زیر اشاره کرد:
آداب السّالکین (منزوي 6832 ،و حائري :)6897 ،رسالهاي است دربارۀ نفا ،نفا حيوانيو انساني و خودشناسي ،مسائل عرفاني و سير و سلوک است.
 آداب الصّدّیقین (منزوي:)6832 ،رسالهاي است که به مناسبت نامش با حدیث «اَدَّبَنِی رَبِّیفَأَحسَنَ تَأدِیبِی» (مجلسي 6588 ،و سيوطي )6586 ،و اهميت ادب و ماام پير آغاز ميشود.
 زبدة السالکین :رسالهاي است در اخالق صوفيانه که به اشتباه آن را تنبيه السالطين دانستهاند!(منزوي.)6832 ،
 مرشد السّالکین (منزوي :)6832 ،رسالهاي در سير و سلوک است براي کسي که از مرشدخود دور مانده است و قصد سلوک و ادامة آن را دارد.
 نصیحه السّالکین (منزوي :)6832 ،پند و اندرزهایي صوفيانه است با سربندهاي «اي طالبصادق».
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 نفحات السّالکین (منزوي :)6832 ،رسالهاي است در شرو و تأویل حدیث «اِنَّ فِی أَیَّامِدَهرِکُم نَفَحَات أَال فَتَعَرَّضُوا لَهَا» (فيض کاشاني 6581 ،و هيثمي.)6583 ،
 سلسله الصدیقین (منزوي 6832 ،و دائرةالمعارف بزرگ اسالمي) معراج العاشقین (انوشه 6838 ،و منزوي :)6832 ،رسالهاي است در سير و سلوک به مناسبتحرکت عبيداهلل خان به سوي خراسان.
 تنبیه السّالطین (منزوي :)6832 ،این رساله در شرو و تفسير آیة «وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِکَةِإِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَة» (باره )88/است.
 تنبيه العلما (انوشه 6838 ،و منزوي :)6832 ،کاساني این رساله را خطاب به علماي زمانشکه علم و عمل باطني ایشان را با علم ظاهري خود قياس ميکنند و به طایفه صوفيان معرفتي
ندارند ،نگاشته است.
 مرآت الصفا (منزوي :)6832 ،رسالهاي است که با تأویل حدیث «کُنتُ کَنزاً مَخفِیًّا فَأَحبَبتُاَن أُعَرفَ( »...مجلسي 6588 ،و ابي السعود ،بيتا) شروع ميشود و سپا به آفرینش و اینکه
دل عر الهي است ،ميپردازد.
 بيان سلسلة خواجگان (منزوي :)6832 ،کاساني این رساله را در بيان سلسة خواجگاناحراریه نگاشته و در آن به رکر احواالت سلسلة رهبية ناشبندیه پرداخته است.
 اسرار النّکاو (انوشه :)6838 ،رسالهاي است در آفرینشة حوّا ،فيض عام و خاص ،اسرارنکاو و پند و اندرزهاي عرفاني دربارۀ زناشویي و حفظ اعتدال و برقراري عدالت ميان
همسران.
 بابریّه (همان) :رسالهاي است که در پاسخ به رباعياتي که عبيداهلل خان شيباني سروده،نگاشته شده است.
 بطیخیّه (منزوي :)6832 ،رسالهاي است در شرو «الدُّنیَا مَزرِعَة اآلخِرَة» (احسائي 6588 ،ومبارکفوري.)6588 :
 چهارکلمه (دائرةالمعارف بزرگ اسالمي :)38/7 ،این رساله ،شرو و بيان  5اصل ناشبندیهاست.
 رکر قلبي و تلاين(دائرۀ المعارف بزرگ اسالمي) :کاساني این رساله را که در واقع زنجيرۀرکر خواجگان است در بيان انتاال رکر پيامبر(ص) به مشایخ نگاشته است.
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سایر رسائل او عبارتند از :بکائيه (رسالة بابا آدم) (منزوي ،)6832 ،بيان احوال علماء و
امراء ،ناشبند ،تعریف عشق ،تعریف کلمة صوفي ،رسالة رکر (رکر قلبي و تلاين) (منزوي،
 ،)6832رسالة وجودیّه (همان) ،رسالة در فار حاياي (حائري ،)6897 ،سماعيّه (منزوي،
 6832و دائرةالمعارف بزرگ اسالمي) ،شرو رباعيات عبيداهللخان شيباني (منزوي،)6832 ،
شرو «(الفَارُ) سَوَادُ الوَجهِ فِی الدَّارَینِ» (آملي 6523 ،و عجلوني ،)6583 ،شيبّيه (انوشه،
 ،)6838فنائيه (منزوي ،)6832 ،گل و نوروز (همان) ،گنجنامه (همان) ،واقعة حاّانيّه (همان)،
شرو «الوَلَدُ سِرُّ أَبِیهِ»؛ (همان) و. ...

 .3اصول طریقت نقشبندیه و طریقت خواجه احمد کاساني
تصوّف ناشبندي ،سنتي معتدل و ميانهروست .پيروي از سنت و حفظ آدابشریعت و دوري
از بدعت ،اساس این طریات است .در آن نه خلوت است ،نه عزلت! و نهرکر جهر و نه سماع!
آنچه در تعاليم ناشبندي بيش از همه تکرار شده است؛ یکي؛ اتباع سنت است و حفظ شریعت
و دیگر؛ توجه به حق است و نفي خواطر .بنا به نوشتة نویسندگان این طایفه ،طریاة ناشبندیه،
همان طریاة صحابه کرام -رضياهلل عنهم -است با رعایت این اصل که نه چيزي بر آن شيوه
بيفزایند و نه چيزي از آن بکاهند .از جمله جامي در نفحاتاالنا مينویسد« :طریاة ایشان،
اعتااد اهل سنت و جماعت است و اطاعت احکام شریعت و اتباع سنن سيّدالمرسلين(ص) و
دوام عبودیت که عبارت است از دوام آگاهي به حق -سبحانه -بيمزاحمت شعور به وجود
غيري» (جامي.)6878 ،
بناي طریاة ناشبندیه بر  66عبارت است .این  66عبارت فارسي که به همين هيأت و
صورت در متون عربي و ترکي نيز بهکار رفته ،عبارت است از :هو در دم ،نظر بر قدم،
سفر در وطن ،خلوت در انجمن ،یادکرد ،بازگشت ،نگاهداشت ،یادداشت ،وقوف عددي،
وقوف زماني و وقوف قلبي .اینک با استفاده از آ ار ناشبندیه و اقوال مشایخ این طریاه،
مختصراً به شرو بعضي اصول آن و تطبيق آن با تفکرات عرفاني خواجه احمد کاساني
ميپردازیم.
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 .9-3هوش در دَم
هو دردم ،آن است که «هر نفسي که از درون برآید باید که از سر حضور و آگاهي باشد
و غفلت به آن راه نيابد» .حضرتخواجه بهاءالدین فرمودهاندکه« :بنايکار سالک را بر ساعت
کردهاند تا دریابنده نفا شود ،که به حضور ميگررد ،یا به بر رفت» و نيز «بناي کار در این
راه بر نفا ميباید کرد .چنان که اشتغال به وظيفه اهم زمان حال از ترکر ماضي ،و تفکر در
مستابل ،مشغول گرداند ،و نفا را نگرارد ،که ضایع گررد» (بخاري.)6878 ،
سعدالدین کاشغري گفته است« :هو در دم ،یعني انتاال از نفسي به نفسي ،ميباید که
از سر غفلت ،نباشد ،و از سر حضور باشد .و هر نفسي که ميزند از حق -سبحانه -خالي و
غافل نباشد» (کاشفي.)2883 ،
عالءالدین آبيزي ( متوفي  362ه .ق ).از اصحاب سعدالدین کاشغري و عبدالرحمان جامي
گویند« :در طریاة خواجگان -قدّس اهلل تعالي ارواحهم -هو در دم ،اصل اعظم است ،اگر
دمي به غفلت گررد ،آن را گناه بزرگ دانند ،تا حدي که بعضي کفر شمرند» (همان).
کاساني در بيان این اصطالو ميگوید« :بدانکه ،آنچه معلوم شده است ازینکلمة شریف
به طریق ظاهر ،آن است که سالکان طریق ،در هر حالتى و ماامىکه باشند ،به آنچه در ظاهر
این کلمة شریف است ،رعایت کنند ،تا به نهایت این طریق برسند .چه ،معنى هو در دم...
به ظاهر ،عبارت از وقوف زمانى است که در حبا کردن نَفَا و برآوردن نَفَا و مابين
النَّفَسَيْن ،خاطر غيرى در دل ایشان ندرآید! چونکه طریاة رکر حضرت خواجگان
قَدَّسَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ -به وقوف ال ه است :وقوف عددى و وقوف زمانى و وقوف قلبى»(کاساني628 ،الف :چهار کلمه).
کاساني در رسالة آداب الساکين در باب اهميت نَفَا و ارتباط آن با نَفا در طریات
ناشبندیه ميآورد« :این طایفه ارباب انفاسند ،هميشه همّت خود را مصروف ميدارند که هيچ
نَفَسي از انفاسِ ایشان بر غفلت نه برآید ،اگر تو پاس داري پاسِ انفاس ،به سلطاني رسانندت
از این پاس (کاساني628 ،ب :آداب السالکين).
در رسایل کاساني بحث هو در دم ،اقتران و پيوستگي تامّ و تمامي با مبحث رکر و
اقسامش ميیابد .وي در اهميت رکر در پایان رسالة وجودیه گوید« :دیگر ميباید به رکر
مشغول بود ،چراکه پيشِ این طایفة عليّه هر نفسيکه ميزنند ،آن نفا را آخر انفاس اعتبار
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ميکنند .چراکه عبارت از عمر نفسي چند است معدود في علم اهلل» (کاساني628 ،ج:
وجودیه).
وي معتاد است« :اما آنچه به طریق باطن ،فاير را به خاطر رسيده است ،ازین کلمات
شریفه ،آن است که هر یک ازین کلمات شریفه ،برأسه ،طریاهاند که به ورز آن ،سالکان
طریق ،مىرسند به اعلى ماامات و درجات اینطایفه علّيّه .چونکه طریق را بدایتى است و
وسطى است و نهایتى است ،در هر یک ازینها ،اینها را مىتوان یافت.
هو در دَم؛ حاضر و آگاه بودن است در دَم که عبارت از آن ،نَفَاآدمى است که
عبارت از عمر اوست ،سرمایة سعادت او از براى سود بىنهایت که آن وصل حضرت محبوب
بىنهایت است ،این است! انبيا و اوليا به این سرمایه به ماام نبوّت و والیت رسيدند .بيت:
هُش دار کااه لطفحق بااه ناااگاااه رساااد

ناااگاااهرسااااد،باار دل آگاااه رسااااد

هرچه ورز به این کلمة شریف در بدایت ،آن است که حاضر مىدارد سالک دل خود
را که عبارت از آن ،اندیشة اوست که دل حاياى است ،اوالً به تکلّف تا چندانى که
بىتکلّف ،این اندیشه او حاضر مىشود بر نفا او ،چندگاه خود را به این حضور در مىدهد،
چندانى که حضور و آگاهى به حايات جوهر نفا او یکى مىشود که هرچند مالحظه
مىکند در خود ،جز حضور و آگاهى ،هيچ نمىیابد .هرچند مىخواهد که این حضور و
آگاهى را از دل خوددور کند ،نمىتواند «وَ هُوَ الْوُصُولُ إِلَى لِقَاءِاللَّهِ وَ بَقَاءِبِهِ» است ،چراکه
حضور وآگاهى ،علىالدّوام ،صفت راتى حقّ است -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -عبارت از وجود
موهوب حاّانى ،این است» (کاساني628 ،الف :چهار کلمه).

 .6-3نظر بر قَدَم
نظر بر قدم آن است که «سالک را در رفتن ،وآمدن ،نظر او بر پشت پاي او ،ميباید تا نظر او
پراکنده نشود ،و به جایي که نميباید ،نيفتد» (کاشفي :366 ،اصول ناشبندیه)؛ زیرا که مبتدي،
چون نظر به ناو و الوان اطراف خود افتد ،حالش از خود ،ميگردد و تباه ميشود و از
رسيدن به ماصود باز ميماند .چه ،سالک مبتدي ،توانایي حفظ قلبرا ندارد و چون نظر
بر مبصرات افتد ،دلش از جمعيت بيرون ميشود و خاطر را پراکندگي ميرباید (الکردي
االربلي :6872 ،تنویرالالوب) و به گفتة فخرالدین کاشفي« :مي شاید که نظر بر قدم ،اشارت
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به سرعت سير سالک بود ،در قطع مسافات هستي ،و طي عابات خود پرستي» (کاشفي،
 .)2883عبدالرحمن جامي نيز در منابت خواجه بهاء الدین ناشبند ،به دو اصطالو هو در
دم و نظر بر قدم ،چنين اشاره کرده است:
«کاام زده باي هماادمي هااو  ،دم
با که ز خود ،کرده به سرعت سفر

در نگاااااارشااااته نظاار  ،از قاااادم
بااااز ناااماااااااناااده قدمااش ،از ناااظر»
(جامي)6878 ،

کاساني در بيان این اصطالو گوید« :معنى نظر در قَدَم ،به ظاهر ،آن است که سالک
طریق ،در هر زمانى که از خلوت خود مىبرآید و به هر جا که مىخواهد برود ،چشم خود
را مىباید که بر پشتِ پاى خود دارد ،تا از راه گرر چشم ،تفرقه در دل او نه درآید .بيت:
ناظر بر پشااااتِ پااا زان دارم اى ماااه

کااه غااياارى را نباااشااااد در دلم راه»
(کاساني628 ،الف :چهار کلمه)

وي مفصلترین بحث را در باب این اصل در رسالة آداب الساکين آورده و دایرۀ نظر بر
قدم را تا مرتبة فنا و باا گسترده کرده و ميگوید« :بدان اي طالب صادق! که حضرت مرتعش
ميفرماید که صوفي آن باشد که نظر وي با قدمِ وي برابر باشد .یعني توجه او به ماامي باشد
از ماامات این طایفه که وي به قدم سلوک ،آنجا رسيده باشد که برین جمله حاضر باشد؛
یعني او به مرتبة حضور و آگاهي رسيده باشد .چرا که نهایت سلوک ،حضور و آگاهي است
معاهلل -سبحانه و تعالي -دل آنجا که تن ،تن آنجا که دل ،یعني به کليَت خود به قلب و قالب
شغلش جز به آن جناب نباشد .قدم آنجا که قول ،یعني به قدم سلوک رسيده است به آنجا
که ميگوید .قول آنجا که قدم ،یعني آنچه ميگوید ،از ماامي ميگوید که به قدم سلوک
رسيده باشد به آن ماام؛ بخالف آنکه گفتهاند :از خود غایب و به حق حاضر ،چه ،این در
بدایت طریق ميباشد .این ماام ،ماام فناي وجود بشریت است .تا وجود خود و هر چه هست
غایب نميشود ،به این ماام نميرسد! هر چه این ماام ،ماام بدایت سير الي اهلل است ،البل به
خود حاضر و به حق حاضر و این سخنان حضرت شيخ ،همه اشارت است به نهایت سير الي
اهلل« ،لیس وراء عبّادان قریة» ،این ماام ،ماام فرق بعدالجمع است .این ماام ،ماام شهودِ
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وحدت است در کثرت و ماام بااء بعدالفناء است .این است ماام ارشاد و هر که به این ماام
رسيد ،کامل مکمّل است» (کاساني628 ،ب :آداب السالکين).
او معتاد است« :بدایت نظر در قَدَم ،از راه حايات ،آن است که سالک طریق در هر نَفَا
مىباید که نظر دل خود را به تکلّف به آن ماام دارد که به قَدَم سلوک به آن ماام رسيده
باشد .أى ،جمله حاضر باشد .همچنين به تکلّف داشته ،به جایى رسد که بىتکلّف ،نظر دل
او حاضر به آن ماام شود .بعد از آن ،خود را به آن حضور در دهد ،چندگاه ،تا به جایى رسد
که حضور وآگاهيش به حايات آن ماام ،یکى شود که همين حضور و آگاهى ماند و با!
هرچند خواهد که این حضور و آگاهى را از خود دور کند ،نتواند و هرچند در خود نظر
کند ،جز این حضور وآگاهى هيچ نيابد .این است فرق بعد الجمع از براى تربيت و تکميل
ناقصان» (کاساني628 ،الف :چهار کلمه).

 .3-3سفر در وطن
سفر در وطن ،آن است که سالک در طبيعت بشري سفر کند ،یعني از صفات بشري به صفات
ملکي و از صفات رميمه به صفات حميده،انتاال فرماید (کاشفي .)2883 ،احمد سرهندي
گوید :این کلمه مبارکه ،سفر در وطن ،عبارت است از سير انفسي و منشأ حصول اندراج
نهایت در بدایت است که از خصایص طریاة علّيّة ناشبندیه است ،و این سير اگر چه در دیگر
طرق نيز هست ،و ليکن آنان را جز در نهایت ،و بعد از سير آفاقي حاصل نشود ،و اما سالک
این راه ،آغاز از این سير است ،و در ضمن آن ،سير آفاقي را نيز طي کند (محلّي.)6528 ،
عبيداهلل احرار گفته است« :در سفر ،مبتدي را جز پریشاني دل هيچ حاصل نيست .سفر
وقتي مبارک است که صفت تمکين حاصل شده باشد .مبتدي را سفر ،مناسب نيست .وي را
در گوشهاي ميباید نشست ،و صفت تمکين حاصل باید کرد .کسي را که ،بدین طریاه
مشغول است ،هم در شهر و والیت خود بودن ،اولي است ،زیرا که تشنيع و مالمت ،خویشان
و آشنایان و ناموس ،از مردمان وي را مانع آید ،از آن که خالف شریعت کاري کند ،و
مرتکب نامرضي شود .و برخي مشایخ ،بر خالف این رفتهاند ،و گفتهاند که ،مبتدي سفر
ميبایدکرد ،تا به سبب مهاجرت اوطان و مفارقت اخوان ،از عادات رسمي ،و
مألوفات طبيعي ،خالص شود ،و به واسطه ریاضات و مجاهدات ،که از لوازم سفر است ،وي
را في الجمله ،تصفيه و تزکيه حاصل گردد» (کاشفي.)2883 ،
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کاساني در باب اصل سفر در وطن از دو منظر جزیي و کلّي به این مسأله ميپردازد .از
منظر جزوي ميگوید« :هرچه ،معنى سفر در وطن ،به ظاهر ،آن است که سالک ،هر نَفَا
در دل خود نظر کند ،هر چه یابد از تعلّقها که عبارت از حجابات اوست از رسيدن به وصل
محبوب حاياى ،انتاال کند از وى و برساند خود را به آن جناب .چونکه مراد از سفر ،انتاال
است از جایي به جایى .اینجا نيز انتاال است از غيرحق ،چنان که از حضرت خواجه عزیزان
 قدس سره -پرسيدند که اصل طریق چيست؟ گفتند« :کندن از غير و پيوستن به حق .».بيت:تعلّق ،حجاااب اساااات و بى حاااصااالى

چاو پاياوناادهااا باگسااالى ،واصااالى »
(کاساني628 ،الف :چهار کلمه)

در نظر کلي ،وي وجود انسان را داراي دو وجود حيواني و وجود حاياي ميداند که
دائم در تعارض و تاابلاند و آدمي گاه به این سو و گاه به آن سو متمایل ميشود .بنابراین،
در رسالة آداب السالکين مينگارد «:بدان اي طالب صادق تا زماني که وجود حيواني غالب
است ،ممکن نيست شناختن وجود حاياي خود را ،تا زماني که وجود حيواني را برهم نزني
و درهم نشکني .اما بدان که تو به خودي خود این شکستن را نميتواني تا سنگاشکني
نباشد ،چرا که دل به غایت محکم شده است .بعد از انبيا ،سنگاشکن ،این طایفهاند؛ هرگاه
که یکي از اینها را بيابي ،دست در دامن متابعت و موافات او بزن تا زماني که ماصود در
کنارت ننهد ،دست ازو بازنداري» (کاساني628 ،ب :آداب السالکين).
کاساني معتاد است« :سفر در وطن ،در حايات آن است که توجهکند دردل خود که
وطن او درین زمان ،آن است .انتاال کند توجه خود را به تکلف ،از حجاباتىکه مانع است
از توجّ=ه به وطن اصلى خود که حق است  -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -چندانى که بىتکلف ،دل او
متوجه به وطن اصلى خود که حق است -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -شود ،تا زمانى که حايات توجه
او که حضور و آگاهى است ،به حايات وطن اصلى دل او که حق است  -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى-
یکى شود که هر چند طلبد در وطن اصلى دل خود ،که آن حضور وآگاهى است ،هيچ نيابد
جز این حضور و آگاهى ،هرچند خواهد که این حضور و آگاهى را از دل خود دور کند،
نتواند .این است بااء بعد الفناء» (کاساني628 ،الف :چهار کلمه)

مالمیر و شریفی | 60

 .0-3خلوت در انجمن
خلوت بر دو نوع است :یکى ،خلوت ظاهرى که سالک دور از مردم در زاویهیى خلوت به
تنها مىنشيند تا او را اطالع بر عالم ملکوت حاصل شود؛ زیرا حواس ظاهره از کار بازداشته
شود و حواس باطنه به مطالعه آیات ملکوت مىپردازد .نوع دوم ،خلوت باطنى است؛ یعنى
آنکه باطن سالک در مشاهدۀ اسرار حق باشد و خود به ظاهر با خلق باشد (خانى6883 ،؛
سنهوتى 6855 ،و خانى.)6866 ،
خلوت در انجمن یا خلوت در جلوت ،همين نوع دوم از خلوت است و در معنى آن
گفتهاند« :أنْ یَکُونَ قَلْبُ السَّالِكِ حَاضِرًا مَعَ الْحَقِّ فِی الْأَحْوَالِ کُلِّهَا ،غَائِبًا عَنِ الْخَلْقِ مَعَ کَوْنِهِ
بَیْنَ النَّاسِ( ».کردى)6872 ،؛ یعنى که «در محل تفرقه و در بزم و انجمن ،غفلت و پراکندگى
به خلوتخانه دل راه نيابد .به ظاهر با خلق و به باطن با حق باشد ،که مضمون «الصُّوفِی هُوَ
الْکَائِنُ الْبَائِنُ» است (مجددى.)6697 ،
این سخن معروف از خواجه عبد الخالق غجدوانى استکه «در شيخى دربند ودر یارى
گشاى ،در خلوت را دربند و در صحبت را گشاى» (پارسا :6895 ،قدسيه و کاشفى.)2883 ،
هنگامىکه بهاءالدین در راه سفر حج به هرات رسيد و اميرمعزالدین حسين ،مجلسى از
براى او آراست در آن مجلا ،امير از خواجه پرسيد« :چون حضرت شما را رکر جهر و
خلوت و سماع نيست ،طریاة شما چيست؟ فرمودند :سخن خانوادۀ خواجه عبدالخالق
غجدوانى است -قدس سره -که خلوت در انجمن؛ و ما متابع ایشانيم .پرسيدند :خلوت در
انجمن چه باشد؟ فرمودند :به ظاهر با خلق بودن و به باطن با حق بودن .ملک تعجب کرد و
گفت :این معنى ميسر شود؟! .حضرت خواجه -قدسسره -فرمودند :حق -تبارک و تعالى-
در کالم مجيد مىفرماید« :رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ» (النّور( )87 /بخارى،
 6876و جامى :6878 ،نفحات األنا و کاشفى :6816 ،مواهب عليه).
مجدد الف انىگوید :خلوت در انجمن ،متفرّع از سفر در وطن است .چه اگر سفر در
وطن ميسّر شد ،خلوت در جلوت نيز راست آید .و سالک در تفرقه جلوت ،در وطن خلوت
سفر مىکند .و تفرقه آفاق را در حجرۀ انفا راهى نيست( .خانى 6883 ،و سنهوتى)6855 ،
و این دولت در ابتدا به تکلف حاصل مىشود و در انتها بىتکلف .و درین طریاه ،نصيب
مبتدیان است و در طرق دیگر نصيب منتهيان .چه این دولت در سير انفسى دست مىدهد که
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ابتداى این طریق از آن است .و سيرآفاقى در ضمن آن طى مىشود .به خالف دیگر سالسل
که ابتدا به سيرآفاقى کنند و انتها به سير انفسى (مجددى 6697 ،و پارسا :6895 ،قدسيه).
آنچه حق -سبحانه -مىفرماید که« :رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ» (النّور/
 )87اشارت به این ماام است ...و مىفرمودهاند :طریاه ما صحبت است ،و در خلوت شهرت
است ،و در شهرت آفت .خيریّت در جمعيت است و جمعيت در صحبت ،به شرط نفى بودن
در یکدیگر (جامى :6878 ،نفحات االنا) و خواجه اولياء کبير -قدس سره -فرمودهاند:
«خلوت در انجمنآن استکه اشتغال و استغراق در رکربه مرتبهاى رسد که اگر به بازاردرآید،
هيچ سخن و آواز نشنود ،به سبب استيالى رکر بر حايات دل» .حضرت ایشان مىفرمودهاند:
«به سبب اشتغال به رکر از روى جدَ و اهتمام در مدت پنج شش روز به این مرتبه مىرسد که
همه آوازها و حکایات مردم رکر نماید .و سخنى که خود گوید رکر شود ،بىسعى و اهتمام
نمىشود» (کاشفى و معينيان6891 ،؛ النابلسى :6526 ،مفتاح المعیة؛ پارسا :6895 ،قدسيه؛
قمى :6876 ،شرح االربعین؛ حاى بروسوى( ،بيتا) :روح البیان؛ شيروانى :6869 ،بستان
السیاحه؛ شيروانى :6816 ،ریاض السیاحة؛ تبریزى :6833 ،منظر األولیاء و صفى عليشاه،
 :6876عرفان الحق).
کاساني گوید« :هرچه ،خلوت در انجمن به ظاهرآن است که در مجمعها و در بازارها و
همه مشغولىها ،سالک مىباید که به تکلف ،دل خود را حاضر دارد به آن جناب ،تا قریب
شود...اما خلوت در انجمن ،در حايات ،آن است که متوجه سازد حايات خود را که عبارت
از دل حاياىاست ،که آن اندیشه اوست ،بهحق -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -اوالً به تکلّف در
جمعيّتها وبازارها و در جميعکارها و تفرقهها ،تا چندانى که حايات دل او بىتکلّف ،متوجه
شود به حقّ -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -در جميع تفرقهها ،این زمان ،خود را به آن توجه در دهد ،تا
وقتى که حايات توجه او که حضور وآگاهى است ،به حايات حقّ -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -یکى
هر چند خواهدکه این حضور وآگاهى را از خود دور کند ،نتواند و هرچند نظر کند ،جز
این حضور و آگاهى در دل خود هيچ نيابد ،این است شهود وحدت در کثرت .وصيت این
فاير کمترین از خادمان این مخدومان ،به نسبت سالکان طریق آنکه :رسيدن به این درجات
عالى و اعلى از آن را برخود دشوار نشمرند که دوست ،مشفق و مهربان است ،به ماتضاىکرم
راتى ،آن کند که در حوصله هيچعاول نگنجد» (کاساني ،ب628الف :چهار کلمه).
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 .5-3وقوف زماني
یعني آنکه سالک همة وقت بر احوال خود وقوف وآگاهي داشته باشد .بهاءالدین ناشبند در
شرو این کلمه گفته است« :وقوف زماني ،که کارگزارنده رونده راه است ،آن است که،
بنده واقف احوال خود باشد ،که در هر زماني صفت و حال او چيست ،موجب شکر است یا
موجب عرر؟» (کاشفي )2883 ،و نيز گفته است« :بناي کار سالک را در وقوف زماني بر
ساعت نهادهاند که دریابنده نفا شود که بر حضور ميگررد یا به غفلت» (همان) .موالنا
یعاوب چرخي گوید« :حضرت خواجة بزرگ ،خواجه بهاء الدین - ،قدس اهلل تعالي سره-
مرا در حال قبض ،به استغفار امر فرمودند ،و در حال بسط ،به شکر .و فرمودند که رعایت
این دو حال وقوف زماني است» (کاشفي :366 ،اصول ناشبندیه) .وقوف زماني در طریاة
ناشبندیه ،معادل است با محاسبه نزد صوفيان دیگر .جامي در رسالة نوریه ميگوید« :عبارت
از محاسبة اوقات است که به تفرقه ميگررد یا به جمعيت» (جامي ،بيتا :رسالة نوریه)
خواجه احمد کاساني در رسالة آداب الساکين در تبيين و توضيح وقوف زماني چنين
مينگارد« :وقوف زماني آن است که در زمان حبا کردن نفا حاضر مي باشند که خاطر
غيري در دل نه درآید و در گراشتن نفاو مابين النفسين نيز حاضر هستند تا غيري در دل نه
درآید» (کاساني628 ،ب :آداب السالکين) مشاهده ميشود که مشربکاساني در اصل
وقوف زماني که مبتني بر حضور و آگاهي راکر است ،با مشایخ سلسلة ناشبندیه یکسان و
همگام است ،اما اینکه حضور و آگاهي باید ،منتج به چه نتيجهاي باشد ،بينکاساني و مشایخ
ناشبندیه اختالف است .مشایخ ناشبندیه معتادند که این حضور ،باید نتيجها

صافي شدن

احوال سالک و علم او به پراکندگي یا جمعيت خاطر باشد ،لکن احمد کاساني معتاد است
که این حضور باید به شناخت خواطر نفساني و شيطاني و ممانعت از دخولشان به ساحت دل
در حين نفا زدن منجر شود.

 .2-3وقوف عددی
وقوف عددي ،عبارت است از رعایت عدد فرد در رکر؛ یعني راکر در یک نفا ،سه یا پنج
یا هفت یا بيست و یک بار ،رکر گوید .به گفتة بهاءالدین ناشبند «رعایت عدد ،در رکر قلبي،
براي جمع خواطر متفرقه است» (پارسا .)6895 ،عالءالدین عطار :ميگوید« :در رکر،
بسيارگفتن شرط نيست ،باید که هر چه گوید ،از سر وقوف و حضور باشد ،تا فایده برآن
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مترتب شود» (کاشفي« )2883 ،و در رکر قلبي ،چون عدد از بيست و یک ،بگررد و ا ر ظاهر
نشود ،دليل باشد بر بيحاصلي آن عمل و ا رآن رکر ،آن بود که در زمان نفي ،وجود بشریت
منفي شود و در زمان ا بات ،ا ري از آ ار تصرفات جربات الوهيت مطالعه افتد» (پارسا،
.)6895
کاساني در تبيين وقوف عددي ميآورد« :وقوف عددي ،آن است که رکر را شمرده
ميگویند ،طاق طاق به حبا نفا ،سه بار ميگویند؛ همچنين طاق طاق تا بيست و یک»
(کاساني628 ،ب :آداب السالکين).
در اینکه تعداد ارکار باید فرد باشند ،بين کاساني و مشایخ ناشبندیه اتفاق نظر است ،اما
بين «شمرده گفتن رکر» با «یک نفا گفتن رکر» که کاساني گفته ،تناقض آشکاري دیده
ميشود! زیرا اگر سالک بخواهد رکر را شمرده ادا کند ،در صورت مداومت رکر با کمبود
نفا مواجه ميشود! و ماصود از رکر -گفتن رکر بدون نفا زدن -محاق نميشود! از این
رو ،بر همين اصل در اقوال پيران ناشبندیه ،سخني از شمرده گفتن رکر به ميان نيامده است.

 .7-3وقوف قلبي
وقوف قلبي را بر دو معني گرفتهاند؛ یکي ،آنکه ،دل راکر در عين رکر ،واقف وآگاه باشد،
به حق –سبحانه– و در این معني عبيداهلل احرار گفته است« :وقوف قلبي عبارت از ،آگاهي
و حاضر بودن دل است ،به جناب حق -سبحانه -به آن وجه که دل را ،هيچ بایستي غير از
حق  -سبحانه  -نباشد» (کاشفي 2883 ،و همو :366 ،اصول ناشبندیه) .این معني از ماولة
«یادداشت» است .معني دیگر آن است که راکر از دل واقف باشند؛ یعني «راکر به هنگام
رکر ،متوجه باشد به قلب صنوبري که «حايات جامعه و مارّ لطيفة قلب» است و نگرارد که
قلب از رکر غافل گردد و آن را گویا به رکر گرداند ( مجددي 6697 ،و کاشفي:366 ،
اصول ناشبندیه) خواجه بهاءالدین ناشبند در رکر ،بازداشتن نفا (حبا نفا) را الزم
نميشمردند ،اگرچه آن را مفيد ميدانستند (پارسا .)6895 ،همچنين وقوف زماني و عددي
را ضروري نميدانستند ،اما رعایت وقوف قلبي را مهمتر ميداشتند و الزم ميشمردند ،زیرا
خالصة آنچه ماصود است از رکر ،وقوف قلبي است (همان و جامي ،بيتا :رسالة نوریه).
در اصل وقوف قلبي که بيشتر تبيين جنبههاي عملي اداي رکر استرجاعي «ال اله اال اهلل»
است ،کاساني در رسالة آداب الساکين ميآورد« :به رکر ال اله اال اهلل مشغول ميشوند،
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هرگاه ال ميگویند ،سر خود را به جانب باال راست ميسازند و چون اله ميگویند ،خود را
به جانب دست راست ميل ميدهند ،هر تعلّاي که دارند او را نفي ميکنند و چون اال اهلل
ميگویند ،نفا حبا کرده خودرا بهجانب دست چپ به زور هرچه تمامتر ميکشند ،حق
سبحانه و تعالي -به محبوبي و ماصودي مالحظه ميکنند (کاساني628 ،ب :آدابالساکين).
در باب وقوف قلبي ،نظر قاطبة مشایخ ناشبندیه بر اداي رکر خفي توأم با حضور قلب
است ،اما نظر خواجه احمد کاساني بر اداي رکر جلي توأم با حرکاتِ خاص است .همچنين
در وقوف قلبي ،مشایخ ناشبندیه سخني از رکر خاص به ميان نياوردهاند! در حالي که
کاساني ،رکر مختص به این اصل را «ال اله اال اهلل» دانسته است.

بحث و نتیجهگیری
 خواجه احمد کاساني ،اصل هو در دم را با سه بحث کلي اهميت نَفَا و ارتباط آن بانَفا ،رکر و اقسام رکر و مرات رکر ،تأکيد بر فرایض شرعي و ارتباط سماع با این فرایض
پيوند ميدهد که هر سه بحث حول محورِ حضور و آگاهي توأم با مراقبة سالک ميچرخد.
 در اصل نظر بر قدم ،کاساني نظري بسيار جامعتر از پيران ناشبندیه دارد! او نظر بر قدم راعبارت ميداند از توجه سالک به ماامي از ماامات صوفيه که وي به قدم سلوک به آنجا
رسيده باشد و از بطن اصل مورد اشاره ،دو اصل جزیي با عنوان «دل آنجا که تن و قدم آنجا
که قول» را ابداع ميکند و در انتها ،دایرۀ اصل نظر بر قدم را تا فنا و باا که کمال قوس صعود
در عرفان ابن عربي است ،پيش ميبرد.
 کاساني در باب اصل سفر در وطن ،از دو منظر کلي و جزیي به این مسأله ميپردازد .درنظر کلي ،وي وجود انسان را داراي دو وجود حيواني و وجود حاياي ميداند که دائم در
تعارض و تاابلاند و آدمي گاه به این سو و گاه به آن سو متمایل ميشود و از منظر جزیي،
ررایل را ناطة ماابل فضایل مينهد که سالک باید در ازاله و رفع آن بکوشد.
 کاساني ضمن بيان ظاهر مصطلح خلوت در انجمن براي آن حاياتي بيان ميکند که عبارتاست از توجه دل حاياي و حايات سالک به حق ولو با تکلف در مراکز اجتماع خلق در
جميع تفرقههاي ناشي از کثرت ،تا حضور وآگاهي او به ماام تمکين برسد و از آن به شهود
وحدت در کثرت تعبير ميکند.
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 مشرب کاساني در اصل وقوف زماني که مبتني بر حضور راکر است با مشایخ سلسلةناشبندیه یکسان است؛ اما تفاوت آنجاست که مشایخ ناشبندیه معتادند که این حضور باید
نتيجها صافي شدن احوال سالک و علم او به پراکندگي یا جمعيت خاطر باشد ،اماکاساني
بر این باور استکه این حضور باید به شناخت خواطر نفساني و شيطاني و ممانعت از
دخولشان به ساحت دل در حين نفازدن منجر شود.
 در بحث وقوف عددي و این که عدد ارکار الزاماً باید فرد باشند ،بينکاساني و مشایخناشبندیه اتفاق نظر هست ،اما بين «شمرده گفتن رکر» با «یک نفا گفتن رکر» که کاساني
گفته ،تناقضي آشکاري دیده ميشود! زیرا اگر سالک بخواهد رکر را شمرده ادا کند در
صورت مداومت رکر با کمبود نفا مواجه ميشود و ماصود از رکر -گفتن رکر بدون
نفازدن – محاق نميشود! بنابر همين اصل در اقوال پيران ناشبندیه سخني از شمرده گفتن
رکر به ميان نيامده است.
 در باب وقوف قلبي ،نظر قاطبة مشایخ ناشبندیه بر اداي رکر خفي توأم با حضور قلباست ،اما نظر خواجه احمد کاساني بر اداي رکر جلي توأم با حرکات خاص است .همچنين
در وقوف قلبي ،مشایخ ناشبندیه سخني از رکر خاص به ميان نياورده اند! در حالي که
کاساني ،رکر مختص به این اصل را «ال اله اال اهلل» دانسته است.
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Abstract
The present study deals with the investigation of the time theme in the images existing
in the Arash Kamangir (Arash Bowman) epic epopee written by Siavash Kasraei. The
research is based on Gilbert Durand’s theory. Durand divides the images into daily
and night epopees by the images classification. Some parts of the images and symbols
show the fear of time passage and death and another part associates the attempt to
overcome this fear. This research, written in descriptive-analytical method, is trying
to answer the question of which of the artistic images with its symbolic features in
this work show the fear of the time passage and the death occurrence as well as the
attempt to overcome this fear with regard to the imaginative biography of Kasrai in
Arash Kamangir’s work. The result of this research indicates that although fear of
time passage and death exists in Arash Kamangir, this fear and anxiety do not lead to
hopelessness and despair dominance, but the Kasrai thought is more oriented towards
the daily epopee of imaginations along with positive valuation and it indicates that the
poet softens the death image in his imagination and tries unconsciously to overcome
the fear of time passage by the tendency toward the positive symbols.
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تحلیل داستان «آرش کمانگیر» سیاوش کسرایي با تکیه بر
تخیل «ترس از زمان» از منظر ژیلبر دوران
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار،

مجید فرحانیزاده


استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران

چکیده
کمانگير ا ر سياو

پژوهش حاضر به بررسي درونمایة زمان در تصاویر موجود در منظومة حماسي آر

کسرایي ،ميپردازد .این پژوهش ،بر بنيان نظریة ژیلبر دوران استوار است .دوران با طباهبندي تصاویر ،آنها
را به منظومههاي روزانه و شبانه بخش ميکند .بخشي از این تصاویر و نمادها ترس از گرر زمان و مرگ را
توصيفي -تحليلي نگار

یافته با توجه به زیستجهان تخيلي کسرایي در ا ر «آر

کمانگير» سعي دارد به

این پرسش پاسخ دهد که کدامیک از تصاویر هنري با ویژگيهاي نمادین خود در این ا ر ،ترس از گرر
زمان و وقوع مرگ و نيز تال

براي غلبه بر این ترس را نشان ميدهند؟ نتيجه حاصل از این جستار ،بيانگر

آن است که هراس از گرر زمان و مرگ در آر کمانگير وجود دارد ،اما این ترس و اضطراب به غلبة
نااميدي و پوچي منتهي نميشود ،بلکه اندیشة کسرایي ،بيشتر متمایل به منظومة روزانة تخيالت و با
ناخودآگاه با گرایش به نمادهاي مثبت ،سعي دارد تا بر ترس از گرر زمان چيره شود.

کلیدواژهها :آرش کمانگیر ،تخیل ،تصویر ،ترس ،زمان.
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ISSN: 0020-8091

ارز گراري مثبت بوده و گواه آن است که شاعر ،تصویر مرگ را در تخيل خود تلطيف کرده و بهطور

تاریخ پذیرش0931/02/29 :

نشان ميدهند و بخشي دیگر تال

براي غلبه بر این ترس را تداعي ميکنند .این پژوهش که به رو

تاریخ دریافت0931/20/02 :

علی تسنیمی
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مقدمه
تخيل یکي از ویژگيهاي اساسي و مهم در آ ار هنري و ادبي بهشمارميرود و به عنوان عنصر
اصلي شعر ،عالوه بر انعکاس اندیشه و احساس و عواطف هنرمند ،تجارب حسي او را به
تجارب عاطفي انتاال ميدهد .بنابراین «مجموعة این تصویرهاي حاصل از انواع خيال در
دیوان هر شاعري ،کم و بيش گزارشگر لحظههایي است که با درون و جهان دروني او سر
و کار دارد» (شفيعي کدکني.)6873 ،
عالم تخيل و تصاویر ،رهن هنرمندان را روي زیستجهان ژرف و فراخي گشوده و سبب
شهود زیبایي و آفرینش هنري ميشود .چنانکه «تصویر ،هم فرزند نگر و عاطفه است و
هم وظيفة مجسم ساختن محتواي عاطفي و احساسي و فکري تجربة شاعران را بر دو
ميکشد  ...کشف تصویرهاي بنيادین در آ ار هنرمند و ترسيم خوشههاي تصویري ،کليد
ورود به جهان درون هنرمند را در دستان ما ميگرارد» (فتوحي.) 6831 ،
یکي از رو هایي که امروزه در ناد جدید در زمينة تخيالت ادبي براي تحليل متون
بکار ميرود ،نظریة تحليل صورخيال از منظر ژیلبر دوران 6است .او فيلسوفي است که بخش
بزرگي از فعاليتهاي خود را به موضوعاتي نظير اسطورهشناسي ،نمادشناسي ،خيالپردازي،
مرگاندیشي و کنترل زمان اختصاص داده است.
یکي از مسائل در خور اهميت در نظریة دوران که در پيوند با تخيل قرار دارد ،مسأله
زمان است .انسان در طول زندگي مفهوم زمان را درميیابد و گرر آن را احساس کرده و
رفتهرفته با گرر آن ،پيري و خطر نابودي را لما ميکند؛ بنابراین ،دچار ترس از گرشت
زمان و وقوع مرگ ميشود .تخيالت آدمي به صورت ناخودآگاه مجالیي براي ظهور همين
احساسات ترس از زمان و مرگ است .بنابراین ،با بررسي تخيالت موجود در ا ر ادبي یک
نویسنده ،ميتوان ميزان تأ يرپریري از احساس ترس از زمان و پيوند با مرگ را سنجيد.
یکي از ویژگيهاي آ ار حماسي تاابل ميان قهرمان و ضدقهرمان و مبارزه ميان خير و
شر است .در منظومههاي حماسههاي ملي و مرهبي ،نمادهاي مشترک تصویري دیده ميشود
که بر حسب کارکردشان منعکاکنندۀ این تاابلند )رحماني و شعبانيخطيب .)6869 ،در
واقع وجود ضدقرمان ،روایتگر پليدي و ویراني و عامل رنجهاي یک قوم و ملت است که
با تصاویر منفي و تاریکي در آ ار حماسي نمود یافته است .همچنين وجود قهرمان ،روایتگر
1. Durand, G.

 | 12متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 90بهار 0010

خير و ایثار و نجاتبخشي قوم و ملت است که در آ ار حماسي در قالب تصاویر مثبت و
روشن پدیدار است.
در واقع جدال ميان نيکي و بدي به نوعي گویاي جایگاه مبارزۀ زمان است؛ از این رو،
در تفسير دنياي حماسي که داراي ویژگيهاي تضادگونه است ،ميتوان ارعان کرد که تاابل
ميان گرشت زمان و فرار از آن و تال براي حفظ زندگي به وسيلة عناصري چون تصاویر،
رنگها ،اشکال ،شخصيتها و فضاهاي متاابل به تصویر درآمدهاند (همان).
در این مااله سعي شده تا درونمایة زمان در تخيل سياو کسرایي ،شاعر معاصر براساس
رو ژیلبر دوران مورد بررسي قرار گيرد .از آنجا که منظومة آر کمانگير به عنوان ا ري
حماسي ،قابليت انعکاس تصویرهاي دو قطبي (مثبت و منفي) را دارد؛ از این رو ،این پژوهش
بر آن است تا با نگاهي نو ،تصویرهاي خيالي این منظومه را بر اساس نظرگاه دوران ،تحليل
کند.
هدف این مااله پاسخ به این پرسش اساسي است که چه رابطهاي ميان تخيل کسرایي با
مفهوم زمان وجود دارد؟ بهطورکلي زمان با چه صورتهایي در رهن او ظاهر ميشود؟
همچنين براي به تصویر کشيدن تخيل زمان تا چه اندازه از صورخيال فارسي استفاده کرده
است؟ نتيجة کلي بيانگر این نکته است که اندیشة این شاعر ،بيشتر متمایل به منظومة روزانه
و با ارز گراري مثبت است؛ این امر گواه آن است که کسرایي ،سختي تصویر مرگ را
در تخيل خود رقيق و هموار ساخته و شدت آن را زدوده است .همچنين تصاویر مرتبط با
صورخيال بالغي ،بسامد باالتري نسبت به صور غيربالغي دارند.

 .9پیشینة پژوهش
پيشينة پژوهش در دو بخش قابل ارائه است :بخش نخست به مااالتي اشاره دارد که در زمينة
توصيف تخيل زمان بر مبناي نظریة ژیلبر دوران و تحليل برخي آ ار ادبي بر این اساس نگاشته
شدهاند .نظير ماالة «طباهبندي تخيالت ادبي بر اساس ناد ادبي جدید» (عباسي« ،)6838،ترس
از زمان ،نزد شخصيتهاي روایي محمود دولتآبادي» (شریعتي« ،)6839 ،تحليل
صورتهاي خيالي در شعر پایداري براساس ناد ادبي جدید» (شریفيولداني و شمعي،
 )6868و «تحليل صورتهاي خيالي خوننامة خاک ا ر نصراهلل مرداني طبق نظریة ژیلبر
دوران» (محمدیان و آرمان .)6861 ،بخش دوم نيز شامل مااالتي است که در زمينة مفهوم
زمان در منظومة آر کمانگير کسرایي با رویکرد روایتشناسي نگار یافتهاند؛ نظير
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«تحليل روایت اسطورهاي آر کمانگير» (داوديمادم )6865 ،و «بررسي تداوم زمان در
منظومة آر کمانگير» (اسداللهي و همکاران.)6869 ،
منظومه آر کمانگير کسرایي که ا ري حماسي در دوران معاصر است ،داراي
ساختاري دو قطبي (مثبت و منفي) براي نمایش صورخيال است .از این رو ،ا ر یاد شده
قابليت بررسي به رو ژیلبر دوران را که رویکردي نو به متن در ناد ادبي است ،دارد.
بنابراین ،ضرورت این پژوهش از آن روست که ميتواند بيانگر آن باشد که تخيل و تصاویر
خيالانگيز در این ا ر تا چه اندازه در پيدایش نظام رهني شاعر ناش دارند .همچنين نشان
ميدهند که با رویکردهایي تازه و نگاهي نو ميتوان به کندوکاو زوایاي پنهان متون ادبي
پرداخت.

 .6مباني نظری
ژیلبر دوران (متولد  ،)6626فيلسوف و نظریهپرداز و اسطورهپژوه فرانسوي است که
پژوهشهاي فراواني در زمينة تخيل انجام داده است .هندسة فکري ژیلبر دوران بر
اسطورهشناسي ،مردمشناسي و تخيل بنا شده است .او در آ ار تأکيد زیادي بر اهميت
اسطوره داشته و با رو بدیهي اسطوره را با تخيالت پيوند ميدهد (عباسي .)6838،بنابراین،
ميان اسطورهها و تخيل قرابتي نزدیک وجود دارد؛ زیرا «مهمترین تجلي تخيل در زبان،
اسطورههاست  ...اسطوره با حضور زبان روایي ،مجسمترین شکل تخيلي نيز محسوب
ميشود» (نامورمطلق .)6862 ،از نظر او «تخيل در کليتش شامل تال انسان براي ایجاد کردن
اميدي پایدار نسبت به جهان عيني مرگ است و این اميد ،انگيزۀ ژرف همة نمادهاست»
(عباسي.)6868 ،
یکي از مفاهيم کليدي در نظریة دوران ،مفهوم زمان است .حيات بشر با مفهوم زمان
پيوندي عميق دارد .زندگي به وسيلة مدت زماني که از تولد تا مرگ طول ميکشد در زمان
تعریف ميشود؛ ازاین رو ،زمان با محدود کردن زندگي آدمي ،ظهور خود را اعالم ميکند.
زمان با حيات انسان آغاز شده و در طول زندگي بشر جریان یافته و با مرگش پایان ميیابد.
بشر رفتهرفته با گرر زمان و کهولت سن دچار اضطراب ،ترس و غم ناشي از زمان از دست
رفته و فرارسيدن مرگ ميشود .از آنجا که ترس یاد شده ،ترس از مرگ است ،از این رو،
«بين مرگ و زمان رابطهاي برقرار است .پا مرگ زماني است که او قادر نبوده است زمان
را کنترل کند» (عباسي.)6838 ،
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همچنين به عايدۀ دوران ،زمان خود را به وسيلة تصاویر نمایان ميسازد .در واقع
ساختارهاي تشکيلدهندۀ صورتهاي تخيلي همگي بر محور زمان استوارند؛ یعني تصاویر
نشاندهندۀ ترس از زماناند؛ زیرا براساس نظریة او ،در پا هر ترسي ،ترس از مرگ نهفته
است و در پا هر مرگي ،ترس از زمان .انسان ميان ترس و زمان پيوندي ایجاد ميکند و
درميیابد که با گرر زمان به کام مرگ ميرود .بنابراین ،ميهراسد و سبب ميشود که
گروهي از تصاویر در خيال او شکل گيرد (قائميان 6839 ،و عباسي« .)6838 ،ناخودآگاهي
او این چنين ترس از «زمان» را با یک یا چند تصویر ترسناک و وحشتناک نشان ميدهد»
(عباسي.)6838 ،
دوران با تاسيمبندي تخيالت به منظومة شبانة تخيالت و منظومة روزانة تخيالت به بررسي
ویژگيهاي تخيل و تصاویر موجود در آ ار ادبي پرداخته و سعي داشته تا «تصاویر را در
مجموعه فعاليتهاي انساني ببيند» (عباسي.)6866 ،
منظومة روزانة تخيالت نيز دو گروه بزرگ از تصاویر را در ماابل یکدیگر قرار ميدهد:
گروه نخست با ارز گراري منفي بوده و تصاویري است که نشاندهندۀ ترس زیاد از
گرشت زمان و فرارسيدن مرگ است و سه صورت نمادهاي ریخت حيواني ،ریخت تاریکي
و ریخت ساوطي را توليد ميکنند .تصاویر گروه دوم با ارز گراري مثبت است؛ تصاویر
و تخيالتي است که نشاندهندۀ آرزوي پيروزي و غلبه بر اضطراب و ترس از زمان و ميل به
گرر از شرایط انساني و فرار از مرگ است که به سه صورت نمادهاي ریخت عروجي،
ریخت تماشایي و ریخت جداکننده متجلي ميشوند (عباسي.)6868 ،
بر این اساس منظومة روزانة تخيالت ،منظومهاي است دیالکتيکي ،داراي قطبهاي متضاد
که شامل تصاویر ترسناک باارز گراري منفي و غيرترسناک باارز گراري مثبت است؛
مانند هستي در ماابل نيستي و نور در ماابل تاریکي (سعيدي و دیگران.)6865 ،
منظومة شبانة تخيالت برخالف مجموعة روزانة تخيالت ،حالتي ترکيبي دارد؛ دو قطب
به جاي آنکه ماابل یکدیگر قرار بگيرند ،در دل یکدیگر جاي ميگيرند .به عنوان مثال،
هستي در دل نيستي و یا نور در دل تاریکي قرار ميگيرند و برعکا (محمدیان و آرمان،
« .)6861مهمترین خصوصيت منظومة شبانه ،تعدیل کردن ،آرام کردن و برعکا ارز هاي
نمادي منظومة روزانه است» (عباسي.)6868 ،
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 .3معرفي داستان آرش
آر  6یکي از قهرمانان حماسة ملي ایران است که با پرتاب تير  ،مرز ميان ایران و توران
مشخص شد و جنگ طوالني ایران در برابر دشمنانش پایان یافت .او جان خویش را فداي
این هدف خطير کرد .محوریت این داستان گویاي نجات یک ملت و استاالل یک سرزمين
به سبب جانفشاني یک تن است .با توجه به اینکه تاریخ اسطورۀ آر به پيش از اسالم
ميرسد؛ از این رو ،اطالع از روایتهاي حماسي روزگار او به «توصيفهاي کوتاه اوستا،
در برخي یَشتهاي این کتاب خالصه ميشود» (رضي .)6851 ،ظاهراً نخستين بار نام او در
یشت هشتم رکر شده و «قدیميترین منبعي است که در آن نام قهرمان آمده است» (تفضلي،
.)6873
اسطورۀ آر تا حدودي در اشعار شاعران ادب فارسي انعکاس یافته ،اما حضور این
روایت در شاهنامة فردوسي بيفروغ بوده است «بهطوري که وي از داستان تيراندازي آر ،
رکري نکرده است» (رستگار فسایي )6816 ،و تنها از آن به بيان نامي بسنده شده است.
منظومة آر کمانگير کسرایي ،خوانش دوبارۀ روایتي از حماسة ملي ایران است .او با
بازآفریني مجدد این روایت ،توانسته روو این اسطورۀ ملي را در دورۀ معاصر زنده کند .از
این رو ،ميتوان ا ر یادشده را از نخستين اشعار حماسي معاصر که به شيوه و نگاهي نو سروده
شده ،تلاي کرد (مرادي.)6862 ،
با بررسي زیرساختهاي اجتماعي -رواني کسرایي ميتوان ارعان کرد که دو مسألة مهم
در رهنيت و روان کسرایي تأ يرگرار است :نخست اینکه او متأ ر از رویدادهاي زمانة خویش
است .فضاي اجتماعي دوران کسرایي ،فضاي تاریک و غمناک همراه با نااميدي ناشي از
غلبة کودتاست که همة روشنفکران جامعه را در این دوره فراگرفته است؛ از این رو ،منظومة
آر  ،عالوه بر شرو پهلواني قهرمان داستان ،انعکاسدهندۀ جریان اجتماعي و سياسي زمانة
شاعر است و به نوعي در قالب آمال نسلي سرگردان و شکستخورده نمود یافته که خالي از
هرگونه انگيزۀ مبارزه در انتظار معجزهاي شگرف نشستهاند (روزبه .)6838 ،دوم اینکه
کسرایي شاعري متعهد است و رواني آرمانگرا دارد .او با الهامگرفتن از موضوع انتظار
ظهور منجي ،ظهور آر را اميد و آرزوي همة جهان معرفي ميکند .در واقع در رهنيت
شاعر ،آر «اسطورۀ اميد و انتظار است؛ اميد به ظهور منجي و مصلح بزرگ ملي تا با تيري
1. Eraxsa
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از ترکش تدبير و ارادۀ آهنين خود ،قلمرو آزادي و رهایي ملت را تا آفاق دور آرماني
گستر دهد» (مرادي .)6862 ،با این توصيف ،او در سرودن این ا ر ،تنها به تصویر مرگ و
نااميدي از فضاي اجتماعي زمانه بسنده نکرده و دنبالة شعر سرشار از اميد براي ادامة
زندگي و تال براي سرفرازي و تغيير است .بنابراین ،ا رپریري حاصل از دالیل اجتماعي،
شخصيتي و رواني شاعر ،دوگانگي و تاابلي را به منظومة آر بخشيده است .این تاابل که
در قالب تصاویر مثبت و منفي در این منظومه نمود یافته با دوگانگياي که در نظریة دوران،
صورتهاي گوناگون تخيل زمان را نشان ميدهد ،تناسب معنيداري دارد.

 .0بحث
منظومة آر کمانگير به سبب ظرفيتهاي حماسي و اسطورهايا  ،ساختاري دوقطبي
دارد؛ یعني داراي قطبهاي متضاد که شامل تصاویر ترسناک با ارز گراري منفي و
غيرترسناک با ارز گراري مثبت ميشود .بنابراین ،قابليت بررسي با رویکرد منظومة روزانة
تخيالت را ميیابد .همچنين کندکاو در ا ر یادشده از منظر رژیم روزانة تخيالت ،با دو گونه
از تصاویر و نمادها قابل بررسي است :نخست ،تصاویر و نمادهایي با ارز گراري منفي؛
مانند :ریختهاي ساوطي ،تاریکي و جداکننده که گویاي وحشت و اضطراب رهني از گرر
زمان و رسيدن به نابودي است .دوم ،تصاویر و نمادهایي با ارز گراري مثبت؛ مانند:
ریختهاي عروجي ،تماشایي و جداکننده که به نوعي واکنشي رهني عليه ترس و دلهره
ناشي از گرر زمان و رسيدن به مرگ است.
از منظر صورخيال فارسي نيز در این ا ر با دو دسته از تصاویر روبهرو هستيم؛ نخست،
گزارههایي که صرفاً در قالب تصاویر عيني از طبيعت و اشيا منعکا شده ،رهن را به برداشت
مفهومي نمادین رهنمون ميسازند .دوم ،گزارههایي داراي تصاویر خيالي است که در آن
شاعر به مدد ابزارهاي بياني نظير استعاره و تشبيه و کنایه  ...تصاویري خلق کرده که عموماً
وجهشبه آنها با الگوي نمادین دوران در تناسب است.

 .9-0تصاویر با ارزشگذاری منفي
نمادها و تصاویر با ارز گراري منفي که برگرفته از منظومة روزانة تخيالت است به نوعي
بازتاب مفهوم زمان را نشان ميدهد .این تصاویر که به شکل ریختهاي ساوطي ،جدا کننده
و تاریکي در ا ر کسرایي حضور دارند ،انعکاسدهندۀ ترس ناشي از مرگ و نيستي هستند.
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مرگ نيز به نوعي با مفهوم سپري شدن زمان در پيوند است ،زیرا گرشت زمان انسان را به
کام مرگ ميبرد؛ ازاین رو ،تصاویر و تخيالت ناخوشایند و ترسناک به نوعي بازتاب
گوناگون گرر زمان را نمودار ميسازند.

 .9-9-0ریختهای سقوطي
ماصود از ریختهاي ساوطي «تصاویري است که افتادن از بلندي یا ناطة اوج به حضيض
را نشان ميدهد» (شریفي ولداني و شمعي .)6868 ،در منظومة آر کمانگير ا ر کسرایي،
ریختهاي ساوطي در تصاویر ساوط تخيلي «باد»« ،تير»« ،برف»« ،مرگ»« ،نور» که نشان از
وقوع مفاهيمي ناخوشایندند ،تبلور یافتهاند« .تخيل ساوط ،حتماً به این معنا نيست که کسي
از آسمان بيفتد ،تخيل ساوط؛ یعني اینکه نویسنده یا انسان حا ساوط را داشته باشد .به
عنوان مثال ،سرگيجه یا سردرد ،حا ساوط را ایجاد ميکند» (عباسي.)6838 ،

 .9-9-9-0برف
بار برف ،به عنوان تصویري عيني از طبيعت ،یکي از مصادیق ریختهاي ساوطي در
منظومة آر کمانگير است که مفهوم ساوط را با احساسي ناخوشآیند ،نمایش داده است:
برف ميبارد به روي خار و خارا سنگ (کسرایي)6838 ،

 .6-9-9-0باد
فرود باد یکي دیگر از نمودهاي ریختهاي ساوطي در ا ر کسرایي است که با ترکيب
خيالانگيز نظير« :پَر ریختن اد» ،تجلي یافته است :اد پر ميریخت روي دشت باز دامن البرز
(کسرایي.)6838 ،
در این گزاره شاعر با بهکارگيري استعارۀ مکنيه «باد» را به پرندهاي تشبيه کرده که قابليت
پرواز کردن و ریخته شدن پرهایش به سوي زمين را دارد .ازاین رو ،پر ریختن وجهشبه این
استعاره بوده و با الگوي ریختهاي ساوطي دوران تناسب یافته است.

 .3-9-9-0اشک
تصویر تخيلي از وجهشبه آویخته شدن و فرود آمدن در ترکيب تشبيهي «پردههاي اشک» از
جمله مصادیق دیگري است که با ریختهاي ساوطي در منظومة کسرایي تناسب دارد.
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پردههاي اشک پيدرپي فرودآمد ()21

6

این حرکتهاي تخيلي رو به پایين که در ابيات باال مشاهده شد ،حرکتي قابل کنترل
نيست ،بلکه یک نوع ساوط تخيلي است که در انتها به تصویر «ویراني»« ،مرگ»« ،به خاک
مرلت افتادن» و «تاریکي» منجر ميشود .دوران معتاد است« :ساوط به عنوان جوهر واقعي
هر نيروي تاریک و سياهي جلوه ميکند و باشالر ،حق دارد که در محرکة ساوط ،استعارهاي
اوليه و بدیعي را ببيند» (.)Durand, 1992

 .6-9-0ریختهای تاریکي
ماصود از ریختهاي تاریکي «صورتهایي است که حاالت بيمناکي را از طریق توصيف
با توضيح فضاي تاریک و سازههاي وابسته به تاریکي الاا ميکند» (شریفي ولداني و شمعي،
 .)6868در آر کمانگير کسرایي ،صورتهایي چون «تيرگي»« ،خاموشي»« ،زندان و بند»
و «مرگ» که مفهومي بيمناک و ناخوشایند دارند بر ریختهاي تاریکي داللت دارند.

 .9-6-9-0تیرگي
تيرگي یکي از نمودهاي ریختهاي تاریکي در ا ر کسرایي است که به دو گونه نمود یافته
و فضاي تاریک و ترسناکي را پدید آورده است .نخست ،به گونة توصيف تصویر عيني از
طبيعت مانند« :درههاي برفآلوده»« ،سفالين بامهاي مهگرفته» و « بياختر شدن آسمان».
وندرون درههاي برفآلودي که ميدانيد ()23
زیر ساف این سفالين بامهاي مه گرفته ()68
آسمان الماس اخترهاي خود را داده بود از دست ()63
دوم با ترکيباتي خيالانگيز نظير« :بخت تيره»« ،سرد و سيهگشتن زندگي»« ،کوري آرزو»،
«تاري روان زندگي» فضاي تارک و ترسناکي را پدیدار آوردهاند:
بخت ما چون روي بدخواهان ما تيره ()69
 .6اعداد داخل پرانتز درج شااده در انتهاي هر بيت ،مربوط به شاامارۀ بيت منظومة آر
( )6838است.

کمانگير ،سااياو

کساارایي
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زندگي سرد و سيه چون سنگ ()69
آرزومان کور ()67
ولي آن دم که ز اندوهان روان زندگي تار است ()28
در دوگزارۀ نخست و دوم تشبيه معاول به محسوس است؛ یعني بخت را به روي
بدخواهان تشبيه کرده و وجهشبه تيره و تاریک بودن و نيز زندگي را به سنگ تشبيه کرده و
وجهشبه سياهي و تيرگي را برایش در نظر گرفته است.
گزارۀ سوم و چهارم استعارۀ مکنيه است و در آن آرزو را به انساني مانند کرده و وجهشبه
کور بودن و نيز زندگي را به روان انساني تشبيه کرده که وجهشبه تاري و تيرگي را برایش
در نظر گرفته است .از این رو ،همة گزارههاي بيان شده ،وجهشبههایشان با ریختهاي
تاریکي در تناسب است.

 .6-6-9-0بند
از دیگر تصاویري که مصداق ریختهاي تاریکي شمرده ميشود ،تصویر بند و زندان است
که با ترکيباتي نظير «در بند بودن آزادگان و در بند بودن غيرت» در این ا ر نمود یافته است:
گرمرو آزادگان در بند ()67
در گزاره بيان شده ،شاعر با توصيف تصویر اسارت و در بند بودن آزادگان گرمرو،
تصویري عيني از ترس و اضطراب ناشي از اسارت و در بند بودن را نمایش داده است.
بنابراین ،بند و زندان نمودي از ریخت تاریکي محسوب ميشود.
غيرت اندر بندهاي بندگي پيچان ()69
در مصرع اخير نيز شاعر با استفاده از شکردهاي صورخيال ،غيرت را به مثابة انسان اسير
ميداند که در بند مخوف و تاریک بندگي به زنجير کشيده شده است .وجهشبه اسارت و
پيچان بودن دربند نيز به نوعي احساس درماندگي و رنج و ترس در محيطي تاریک و خشن
را به رهن متبادر ميسازد که با الگوي ریختهاي تاریکي همپوشاني دارد.
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 .3-6-9-0مرگ
مرگ یکي دیگر از تصاویر سهمناک و اضطرابانگيزي است که مفاهيمي تاریک و تيره
چون نابودي و پایان زندگي را به رهن متبادر ميسازد؛ از این رو ،در ا ر کسرایي از مصادیاي
شمرده ميشود که داللت بر ریختهاي تاریکي دارد .چنانکه در منظومة آر کمانگير با
ترکيباتي نظير «بيماري دلمردگي»« ،بيبرگي باغهاي آرزو» و «نااب سهمگين مرگ» تجلي
یافته است.
باغهاي آرزو بيبرگ ()67
عشق در بيماري دلمردگي بيجان ()69
ز پيشم مرگ /ناابي سهمگين بر چهره ميآید /به هرگام هراسافکن /مرا با دیدۀ خونبار
ميپاید ()22
در گزارۀ نخست ،شاعر با بهکارگيري تشبيه معاول به محسوس ،آرزو را به منزلة باغ
دانسته و برایش وجهشبه بيبرگي و مجازا مرگ و نابودي قائل است .در گزارۀ دوم نيز براي
عشق تشخيص قائل شده و آن را به مثابة انساني ميداند که دچار بيماري و مرگ (وجهشبه)
است .در گزارۀ سوم شاعر عالوه بر شخصيتبخشي به مرگ (که از نمادهاي ریخت تاریکي
است) ،برایش ناابي قائل شده و چهرۀ پوشيده و ترسناکش را به تصویر ميکشد .بنابراین،
ترکيبهاي تخيلي در هر سه گزاره با وجهشبة رکر شده ،مفهوم مرگ و سياهي و تباهي
ناشي از آن را نمایش ميدهد و با ریختهاي تاریکي در نظریة دوران تناسب دارند.
در ابيات اخير مشاهده شد که در تخيل سياو کسرایي تاریکي با سياهي ،ویراني ،غم
و ترس در پيوند است .در واقع ،در تخيل این شاعر ،ریخت تاریکي در پيوند با فرارسيدن
مرگ و بدبختي است .دوران معتاد است« :شب و نيمه شب ،آ ار وحشتناکي را همراه خود
دارد ،ساعتي که در آن حيوانات شيطاني و هيوالي اهریمني ،اجساد و ارواو ست را به
تصرف درميآورند» (.)Durand, 1992

 .3-9-0ریختهای حیواني
در ادامه این نمادها ،نماد دیگري وجود دارد به نام نمادهاي ریخت حيواني که ترس از
حيوانات و چيرهاي پرجنبوجو است .در حايات ،از طریق تصاویر پر جنبوجو و
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پرسر و صدا ميتوان وجود ترس و اضطراب را در ا ر هنري تشخيص داد (عباسي.)6838 ،
ریختهاي حيواني داراي ویژگيهایي چون تحرک و پویایي و درندگي هستند؛ از این رو،
تخيل کنش و واکنش آنها باعث ایجاد ترس و اضطراب در رهن و روان آدمي ميشود.
گفتني است این دسته از نمادها ،ویژگيهاي منفي حيوانات را برجسته ساختهاند ،از این رو،
تصاویر مربوط به حيوانات وحشي و درنده یا ویژگيها و اعمال منسوب به آنها از قبيل:
غریدن ،دریدن و بلعيدن و ...در پيوند با ریختهاي حيواني هستند.
ریختهاي حيواني در داستان آر کمانگير کسرایي به دو گونه نمود دارد :نخست
بيان تصویر محسوس و عيني از حيواني ترسناک:
از ميان درههاي دور گرگي خسته ميناليد ()63
دوم بيان مفهوم مرگ که به کمک شگردهاي صورخيال به سيماي حيواني درنده و
خطرناک بدل شده است:
که مرگِ اهرمنخو ،آدميخوار است ()28
چو پا در کام مرگي تندخو دارم ()25
ترس بود و بالهاي مرگ ()61
آنچه مسلم است شاعر به مدد استعاره مکنيه (تشخيص) ،مرگ را در هيأت حيواني درنده
و وحشي داراي کام و بالهاي سهمگين و با وجهشبههایي چون «اهریمنخویي ،آدمخواري،
تندخویي ،هجوم و »...به تصویر کشيده است .این امر حکایت از غلبة ترس و اضطرابي ناشي
از مرگ در روحيه و روان شاعر دارد که به طور ناهوشيار 5و غيرارادي در تخيل او رسوخ
کرده و در ا ر جاري شده است.
با توجه به رویکرد روانکاوانه به نمونههاي انتخاب شده ،ميتوان ارعان کرد که تصاویر
یادشده در ریختهاي ساوطي ،تاریکي وحيواني ترسناک و اضطرابانگيزند .این امر
حکایت از آن دارد که شاعر هنگام آفرینش این ابيات به لحاظ رواني حالت مناسب و روحية
مساعدي ندارد و قادر نيست بر اندوه و ترس درونيا غلبه و آن را کنترل کند .چنان که
براساس نظریة دوران ،در پا هر ترسي ،ترس از مرگ نهفته است و در پا هر مرگي ،ترس
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از زمان .انسان ميان ترس و زمان پيوندي ایجاد ميکند؛ بنابراین ،ترس از «زمان» در
ناخودآگاه او با تصاویر سهمناک و اضطرابانگيز نمود ميیابد.

 .6-0تصاویر با ارزشگذاری مثبت
نمادها و تصاویر با ارز گراري مثبت که برگرفته از منظومة روزانة تخيالت است ،به نوعي
بازتاب مفهوم ماابله با ترس از زمان و کنترل آن است« .شور عليه مرگ از یک طرف و
کنترل مرگ از طرف دیگر ،هر دو پشت و روي یک سکه هستند .در حايات این دو عمل،
نيروهاي تخيل بوده و عکاالعملي دفاعي از طرف انسان عليه زمان و مرگ هستند» (عباسي،
 .)6838بنابراین ،هنرمند سعي ميکند با بهکارگيري تصاویر در قالب ریختهاي عروجي،
تماشایي و جداکننده که ظرفيتهاي مثبت و خوشایند دارند به نوعي ترس از مرگ و گرر
زمان را تلطيف کرده و سهمناک بودن آن را بزداید.

 .9-6-0ریختهای عروجي
ریختهاي عروجي «تصاویري است که از حضيض به اوج رسيدن را به خوبي نشان ميدهند»
(شریفي ولداني و شمعي )6868 ،و در ماابل صورتهاي ساوطي ،قرار ميگيرند .به طور
کلي ،نمادها و تصاویر وابسته به ریختهاي عروجي را به دو گونة کلي ميتوان تاسيم کرد:
نخست ،تصویر پدیدههایي که کنش و تحرکشان به سوي بلندي و عروج است و دوم،
پدیدههایي که خودشان نماد عروج هستند.
نمادهاي نوع نخست ،تصویر حرکت برخي از پدیدههاي پویا است که سر به سوي تعالي
و عروج دارند ،مانند حرکت «دود»« ،روو»« ،تير»« ،شعله» و «گياه» که به سوي آسمان (مکان
بلند و باال) در اهتزاز و جنبوجوشند.

 .9-9-6-0دود
در این نمونه تصویر دود به عنوان پدیدهاي محسوس است که از بامها بر شده و به سوي
آسمان حرکت ميکند .در این تصویر ،حرکت دود از پستي به سوي بلندي نمایان است:
بر نميشد گر ز بام کلبهها ،دودي ()66
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 .6-9-6-0جان
از مصادیق دیگري که بر ریخت عروجي داللت ميکند ،کنش و حرکت روو و جان آدمي
است که پا از مرگ از تن جدا شده و در آسمان به پرواز و عروج ميکند و باال ميرود.
این مصداق در ا ر کسرایي مالزمتي تخيلي با پرتاب شدن تير دارد .گویي تير به روو و جان
گره خورده و هنگام پرتاب شدن از کمان با همراهي روو به سوي باال عروج ميکند.
مالزمت تير و جان در این ا ر با ترکيباتي چون «پري از جان» و «جان در تير کردن» و «افکندن
تير جان» ،نمود یافته است.
پري از جان بباید تا فرو ننشيند از پرواز ()26
که آر جان خود در تير خواهد کرد /پا آنگه بيدرنگي خواهد افکند ()22
آري آري جان خود در تير کرد آر  /کار صدها صد هزاران تيغة شمشير کرد آر

()27

جان که در نمونة نخست به گونة مجاز به معناي تيري از جنا جان و در دو نمونة بعد به
معناي کنایي جانفشاني کردن است ،تصویر حرکتي از فرود به فراز را نمایش ميدهد که با
ریختهاي عروجي همخوان است .از این رو ،مفهوم مرگ و نابودي در بندهاي باال به
گونهاي غيرترسناک جلوه یافته است .این امر حاکي از آن است که شاعر ترس و سختي آن
را زدوده وآن را گوارا ساخته است.

 .3-9-6-0شعله
آتش شعلهور از نمادهاي دیگري است که به سبب جنبوجو و تحرکش ،وابسته به ریخت
عروجي بوده و با اوصافي چون« :باال رفتن» و «پرواز کردن» در این ا ر تجلي یافته است.
شعله باال ميرود پرسوز ()26
شعلههاي کوره در پرواز ()21
گر بيفروزیش رقص شعلها در هر کران پيداست ( 68و )65
در گزارۀ نخست ،شاعر تصویر حرکت شعلة آتش به سوي باال را به صورت محسوس و
عيني ترسيم کرده است؛ درحالي که در نمونههاي بعد براي بيان این مفهوم از صنعت خيال
مدد گرفته و براي شعله تشخيص قائل شده است؛ چنانکه درگزارۀ دوم آن را به پرندهاي
مانند کرده که به سوي آسمان در پرواز است .درگزارۀ سوم شعلة را به انساني تشبيه کرده
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که در تکاپو و رقصان به سوي باالست .از این رو ،وجهشبه این دو متناسب با ریختهاي
عروجي است.

 .0-9-6-0رویش گیاه
رویش گياه یکي دیگر از نمادهاي ریخت عروجي است که تصویر حرکت آن را به سوي
باال با اوصافي چون «سر برون آوردن از خاک» و «دامن افکندن روي کوه» نمایش ميدهد؛
گویي گياه به سوي آسمان در حال صعود است.
سر برون آوردن گل از درون برف ()62
جنگل اي رویيده آزاده /بيدریغ افکنده روي کوهها دامن ()65
در نمونة نخست ،تصویر رویش گل به سوي باال ،نااشياي از پدیدۀ طبيعت حسي است،
اما در گزارۀ دوم جنگل به گونة تشخيص به مثابة انساني در نظر گرفته شده که روي کوهها
دامن افکنده است؛ یعني رویيدن در بلنديها (مکان باال) که در وجهشبه با ریختهاي
عروجي همسو شده است.
نمادهاي نوع دوم ،تصاویري که خود نماد بلندي و اوج هستند ،مانند «کوه» و«آفتاب»
که در بلندي جاي دارند .بنابراین ،واژگاني مانند آسمان ،کوه ،آفتاب نماد عروجي و آسماني
هستند .چنانکه الياده 6گوید« :نهتنها آسمان ،بلکه بهتبع آن ،بلندي هم از تادس برخوردار
است ،زیرا بلندي ،ماولهاي است که انسان به خودي خود به آن دسترسي ندارد و متعلق به
موجودات برتر از انسان است» (الياده.)6835 ،

 .5-9-6-0کوه
تصویر کوه نماد بلندي و عروج است که در این منظومه با تصاویري از طبيعت حسي مانند
«برستيغ کوه مأوا داشتن» و «از شکاف دامن البرز باال رفتن» تجلي یافته است.
ستيغ سر بلند کوه مأوایم ()26
آر اما همچنان خامو  /از شکاف دامن البرز باال رفت ()21
1. Eliade, M.
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 .6-6-0آفتاب
از نمادهاي دیگري که در این منظومه داللت بر ریخت عروجي دارد ،آفتاب است که به
عنوان مکان و مأواي عروج مطرو شده است.
به چشم آفتاب تازهرس جایم ()26
ریختهاي عروجي در منظومة آر کمانگير ،نسبت به ریختهاي ساوطي از بسامد
باالیي برخوردار هستند« .نمادهاي عروج ،با یک حرکت عمومي و با ترک کردن قطب
مخالف خود که همان مکان پایين (جایگاه شيطان ،جاي کثيف ،بدبو ،جهنم و )...است ،سعي
ميکنند به باال (جایگاه خداوند یکتا یا براساس اسطورهها جایگاه خدایان ،مکاني تميز،
خو بو ،بهشت و )...صعود کنند که این صعود کردن ،هميشه با نور که متعلق به نمادهاي
تماشایي است ،پيوند ميخورد (در بلندي کوهها به راحتي ميتوان نور خورشيد را دید»
(عباسي .)6838 ،بنابراین ،بسامد بيشتر ریختهاي عروجي بر ساوطي ،گواه آن است که
سياو کسرایي شاعري عمودگرا با زیستجهان رهني عروجي و تعاليگرا است.

 .3-6-0ریختهای تماشایي
ریختهاي تماشایي ،ریختهایي هستند که به نوعي ،صورتي از نور و روشنایي را به همراه
دارند .البته مصادیق ریختهاي تماشایي تنها منحصر به تصاویر مرتبط با روشنایي محسوس
نيست ،بلکه شامل تصاویر نامتعارفي است که وابسته به معناي کنایي و نمادین از روشنایي
شود .بنابراین ،در منظومة آر کمانگير برخي تصاویر مانند «صبح ،مهتاب ،شعله ،آب،
خورشيد ،چراغ» ضمن اینکه بر تصویر محسوس از روشني و نور داللت دارند ،معناي روشني
را اعتال بخشيده و رازآلود و نمادین ساختهاند.

 .9-3-6-0صبح
تصویر صبح به اعتبار سپيدي و روشني با ترکيب استعاري «دهان صبح» در ا ر یاد شده جلوه
یافته است.
بينفا ميشد سياهي در دهان صبح ()63
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در این نمونه ،شاعر صبح را به منزلة جانداري دانسته که دهان داشته و در حال بلعيدن سياهي
و شب است .این گزاره جدا از بالغت فارسي ،طبق نظریة دوران جزو الگوهاي ریخت
روشنایي بوده و به نوعي واکنش شاعر در برابر ترس از تاریکي مرگ بوده است.

 .6-3-6-0مهتاب
روشني و نورانيت ،تصویر ماه در شب تيره با ترکيب تشبيهي «چشمة مهتاب» از مصادیق
دیگر ریختهاي تماشایي در این ا ر محسوب ميشود.
خواب گندمزارها در چشمة مهتاب ()62
در این گزاره ،شاعر مهتاب را که روشنکنندۀ فضاي شب است به چشمهاي روشن و
جوشان و جاري تشبيه کرده است (محسوس به محسوس) و بدین ترتيب روشني را براي
مهتاب اعتال بخشيده و آن را پویا و فراگير توصيف کرده است.

 .3-3-6-0آتش
آتش نيز از نمادهاي دیگري است که داللت بر ریختهاي روشني دارد و با اوصافي چون
«فروزندگي و سوزندگي» در این ا ر نمود یافته است.
زندگي را شعله باید بر فروزنده /شعلهها را هيمه سوزنده ()65
در این گزاره شاعر با بهکارگيري استعارۀ مکنيه ،زندگي را همچون مادۀ سوختني انگاشته
که به وسيلة شعلة آتش افروخته و روشن ميشود .در واقع وجهشبه این استعاره داللت بر
روشني و افروختگي دارد که با ساختهاي ریخت روشنایي در تناسب است.

 .0-3-6-0آب
از دیگر نمودهاي ریخت روشنایي ،تصویر آب است که در ا ر کسرایي به صورت تصاویر
حسي طبيعت نظير «بلور آب»« ،سبوي تازه»« ،چشمة جوشنده و جوشان» و نيز تصویر تشبيهي
«موج روشنایي» نمودار شده و مفهوم روشني و زاللي و پویایي را الاا کرده است.
تاب نرم رقص ماهي در بلور آب ()62

فرحانیزاده و تسنیمی | 10

جرعههایي از سبوي تازه آب پاک نوشيدن ()68
چشمهها در سایبانهاي تو جوشنده ()65
تو جوشان چشمهاي من تشنه اي بيتاب /برآ سر ریز کن تا جان شود سيراب ()25
به موج روشنایي شستوشو خواهم ()25
جدا از چهار نمونة نخست که تصویري عيني از آب زالل و پاک و چشمة خروشان
است ،ميتوان رمزي از روشنایي و درخشش دانست ،اما در نمونة آخر که تشبيه حسي به
حسي است ،جدا از لفظ مشبهٌبه (روشنایي) ،وجه شبه آن که طهارت و پاکي است ،تأویالً با
ریختهاي روشنایي ماارنت دارد.

 .5-3-6-0خورشید
تصویر نور خورشيد در منظومة کسرایي دربر دارندۀ صورت تخيلي از روشني است و بهعنوان
یکي از گونههاي ریخت تماشایي شمرده ميشود و با صورت اضافة تشبيهي «خوشة خورشد»
در ا ر کسرایي تصویر شده است.
برآ اي آفتاب اي توشة اميد  /برآ اي خوشة خورشيد ()25
در این نمونه که تشبيه حسي به حسي است ،جدا از لفظ مشبه (خورشيد) که مظهر
روشنایي است ،وجهشبه آن که انبوهي و کثرت است ،حالت و شدت روشنایي به تصویر
ميکشد.

 .2-3-6-0چراغ
تصویر چراغ و گرهخوردگي آن با مفهوم آگاهي در شعر کسرایي ،نمود دیگري از
ریختهاي تماشایي است که داللت بر روشني و زدودن تاریکي دارد:
یا که سوسوي چراغي گر پياميمان نميآورد ()66
بنابراین چراغ رمز آگاهيبخشي است و روشنایي حاصل از چراغ دراین مثال اعتال یافته
و مفهومي نمادین ميیابد.
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چنانچه از گزارههاي باال مشهود است ،کسرایي با بهکارگيري برخي پدیدههاي طبيعي
چون «صبح»« ،مهتاب»« ،آتش» و «آب» « ،چراغ» و «خورشيد» تصویري محسوس از روشنایي
و نور آفریده است به گونهايکه همگي مفهومي کنایي و رمزي از اميد و تداوم زندگي
یافتهاند .این نمادها در آینة تخيل کسرایي ،همواره روشنيبخش ،آسماني و مادسند و در
جرگة ریختهاي تماشایي بهشمارميآیند.

 .0-6-0ریختهای جداکننده
ناطة ماابل ریختهاي حيواني ،ریختهاي جداکننده است .کار اصلي ریختهاي
جداکننده ،واکنش عليه ریختهاي حيواني و دفاع از حيات و زندگي و محافظت از جسم
و جان است .تمامي ابزار و وسایلي که به نوعي باعث محافظت در برابر خطرات است در این
گروه جاي ميگيرند (شریفي ولداني و شمعي .)6868 ،ریختهاي جداکننده در داستان
آر کمانگير کسرایي با نمادهایي مانند «بازوي پوالدین»« ،تير»« ،کمان» و «جامة رزم» که
نوعي ابزار براي محافظت از جان در برابر خطرات هستند ،ظهور یافتهاند.

 .9-0-6-0تیر
تصویر تير یکي از نمادهایي است که داللت بر ریختهاي جداکننده دارد و با ترکيباتي
مانند« :تنها تير در ترکش»« ،شهاب تيزرو» « ،تير آتشپر» و «پيکان هستيسوز سامانساز» در
ا ر کسرایي متبلور شده است.
به تنها تير ترکش آزمون تلختان را ()66
در این ميدان /بر این پيکان هستيسوز سامانساز ()26
مرا تير است آتشپر ()26
شهاب تيزرو تيرم ()26
شاعر در نمونة نخست تنها به تصویر عيني از تير در ترکش اکتفا ميکند .در نمونة دوم
براي توصيف تير از اغراق استفاده کرده و ترکيب «پيکان هستيسوز سامانساز» را تصویر
کرده است .در نمونة سوم با بهکارگيري ترکيب کنایي «تير آتشپر» تيزروي و نافر بودن را
لحاظ کرده است .همچنين در نمونة چهارم از شگرد تشبيه استفاده کرده و تير را به مثابة
شهاب تيزرو و نافر (وجهشبه) تصویر ميکند.
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 .6-0-6-0کمان
کمان و کمانداري از ابزار و رفتار جنگ و شکار است و این تصویر نمادي دیگر از
ریختهاي جداکننده است که عليه رختهاي حيواني قرار دارند.
کمان کهکشان در دست /کمانداري کمانگيرم ()26
با کمان و ترکشي بيتير ()27
در نمونة نخست شاعر با استفاده از شگرد بالغي و اغراق ،قوس قزو را کمان آر
معرفي ميکند .در واقع کمان کهکشان استعاره از قوس قزو است ،اما نمونه دوم تنها به
تصویر حسي از کمان اکتفا کرده است.

 .3-0-6-0جامة رزم
از دیگر نمادهایي که به عنوان مصداق ریختهاي جداکننده در ا ر کسرایي نمود دارد،
تصویر رزمجامه است که از جسم و جان آدمي محافظت ميکند و شاعر براي توصيفش تنها
به تصویر حسي و عينيا بسنده کرده است.
مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشند

()28

 .0-0-6-0بازوی -پنچه
گاه تصویر اندامهاي جسماني انسان که در نبرد کاربرد دارند از جمله مصادیاي هستند که
در واکنش عليه ریختهاي حيواني براي محافظت از آسيب ،نمود یافتهاند .از این رو،
اینگونه تصاویر در ا ر کسرایي با ترکيبات تشبيهي «بازوي پوالدین» و «سرپنجة ایمان» بهکار
رفتهاند.
آه ...کو بازوي پوالدین
و کو سر پنجة ایمان ؟ ()63
در هر دو مصداق نمونة باال ،وجهشبه استحکام و استواري براي اندامهاي جسماني پهلوان
جهت نبرد لحاظ شده است .از این رو ،وجهشبه یادشده کامالً در پيوند با ریختهاي
جداکننده محسوب ميشود.
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با توجه به اینکه جنبة ناخودآگاهانة هر رویدادي به شکل صورت خيالي و نمادین در
رؤیاها و آ ار ادبي انعکاس ميیابد (یونگ)6896 ،6؛ از این رو ،با رویکرد روانکاوانه به
نمونههاي انتخابشده ،مي توان ارعان کرد که تصاویر یادشده در ریختهاي عروجي،
روشنایي و جداکننده غيرترسناک و خوشایندند .این امر نشان از آن دارد که کسرایي
هنگام سرودن این ابيات و بندها به لحاظ رواني حالت بسيار خوب و روحية مساعدي دارد
و با تخيل این تصاویر به طورناخودآگاه سعي داشته بر اندوه و ترس درونيا غلبه و زمان
را کنترل کند و بدین وسيله توانسته از اضطراب هميشگي نسبت به زماني که ميگررد
خود را نجات دهد.

 .5بسامد ریختهای منظومة روزانة تخیالت
نمادهای مثبت

نماد های منفی
نمادها

سقوطی

تاریکی

حیوانی

مجموع

صعودی

روشنایی

جداکننده

مجموع

مصادیق

3

32

4

39

32

31

9

33

%2

%24

%1

%31

%24

%21

%31

%22

درصد
فراوانی

 .2مصادیق ریختهای منظومة روزانة تخیالت
سقوطی
تاریکی
حیوانی

برف ،باد ،اشک
تیرگی ( ،)7بند ( ،)2مرگ
() 3
گرگ ،حیوان درنده ()3

عروجی

دود ،جان ( ،)3شعله ( ،)3رویش گیاه ( ،)2کوه (،)2
آفتاب

تماشایی

صبح ،مهتاب ،آتش ،آب ( ،)5خورشید ،چراغ

جداکننده

تیر ( ،)4کمان ( ،)2جامة رزم ،بازو ،سرپنجه

1. Jung, C.
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 .7نمادهایي از تصاویر بالغي
گزارههای استعاری

وجه همسانی

گزارههای تشبیهی

باد پر میریخت روی

پرواز کردن و

پردههای اشک

دشت باز دامن البرز

پر ریختن

پیدرپی فرود آمد

آرزومان کور

کوری

آن دم که ز اندوهان روان

تاری و

زندگی سرد و سیه

زندگی تار است

تیرگی

چون سنگ

غیرت اندر بندهای بندگی

اسارت و

پیچان

پیچان بودن

عشق در بیماری دلمردگی

بیماری و

خواب گندمزارها در

بیجان

مرگ

چشمة مهتاب

مرگ ...نقابی سهمگین بر

نقاب ترسناک

به موج روشنایی

چهره میآید..

داشتن

شستوشو خواهم

که مرگ اهرمنخو،

اهرمنخو،

برآ ای خوشة

آدمیخوار است

آدمیخواری

خورشید

تندخویی

شهاب تیزرو تیرم

حسی -حسی

بال داشتن

آه ...کو بازوی پوالدین

حسی -حسی

کو سر پنجة ایمان ؟

حسی -عقلی

استواری

رقصیدن

گزارهها

نوع تخیل

شرح

دامن افکندن

مرا تیر است آتشپر

کنایه

تیزرو و نافذ

بینفس میشد سیاهی در

خوردن،

جان خود در

دهان صبح

محوکردن،

تیرخواهد کرد

زندگی را شعله باید

روشن شدن

جان خود درتیر کرد

برفروزنده...

با شعله

آرش

چو پا در کام مرگی تندخو
دارم
ترس بود و بالهای مرگ
شعلههای کوره در پرواز
رقص شعلهاش در هر کران
پیداست
جنگل ...بیدریغ افکنده
روی کوهها دامن

کمان کهکشان در دست..

در پرواز
بودن

(مصرحه)
انحنای

بخت ما چون روی
بدخواهان ما تیره

باغهای آرزو بیبرگ

پری از جان بباید...

نوع تشبیه
حسی -حسی

وجهشبه
آویخته شدن و
سرازیری

عقلی -حسی

تیرگی

عقلی -حسی

سردی و سیاهی

عقلی -حسی
حسی -حسی
حسی -حسی
حسی -حسی

کنایه
کنایه
مجاز

بیبرگی و
مجازا نابودی
پویا و فراگیری
و انتشار
طهارت و پاک
شدن
انبوهی و شدت
نافذ و تیزرو
بودن
محکم و استوار
بودن

جانفشانی
کردن
جانفشانی
کردن
تیری از جنس
جان
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بحث و نتیجهگیری
بررسي مفهوم ترس از زمان در داستان آر کمانگير ا ر سياو کسرایي با تکيه بر نظریة
ژیلبر دوران ،گویاي آن است که این ا ر به سبب ویژگيهاي حماسيا  ،قابليت انعکاس
تصویرهاي دوقطبي با ارز گراري مثبت و منفي داشته و ساختار بيشتر تصاویر آن ،با الگوي
منظومة روزانة تخيالت منطبق است.
تصاویري که در این منظومه با ارز گراري منفي نمود یافتهاند ،عبارتند از :ریختهاي
ساوطي با تصاویري چون «باد ،برف و اشک» ،ریختهاي تاریکي با تصاویري چون
«تيرگي ،بند ومرگ» و ریختهاي حيواني با تصاویري چون «گرگ و اوصاف و رفتار حيوان
درنده» .تصاویر یادشده نشاندهندۀ ترس از مرگ و نيستي و به تبع آن ترس از گرر زمان
است که در نمادهاي ساوطي و تاریکي و حيواني تجلي یافته است .این امر نشانگر ترس و
اضطرابي فراگير از گرر زمان در رهن و روان شاعر است که به شکل نمادهاي منفي ظهور
یافته است.
همچنين تصاویري که با ارز گراري مثبت در این ا ر انعکاس دارند ،عبارتند از:
ریختهاي عروجي با تصاویري مانند «دود ،جان ،شعله ،گياه ،کوه و آفتاب» ،ریختهاي
تماشایي با تصاویري مانند «صبح ،مهتاب ،آتش ،آب ،خورشيد و چراغ» و ریختهاي
جداکننده مانند «تير ،کمان ،جامة رزم و وصف اعضاي انسان در نبرد مانند بازو ،سرپنجه».
تصاویر یادشده نشاندهندۀ مااومت و واکنش در برابر ترس از مرگ و تال براي غلبه بر
گرر زمان است که در نمادهاي عروجي ،تماشایي و جداکننده پدیدار شده است .این امر
نمایندۀ تال براي کنترل ترس از گرر زمان در رهن و روان کسرایي است که در هيأت
نمادهاي مثبت و خوشایند تصویر شده است.
با بررسي گزار دادههاي آماري از تصاویر و نمادهاي موجود در منظومة یادشده،
ميتوان ارعان کرد که بيشترین بسامد قابل توجه از ریختهاي دوقطبي منظومة روزانة
تخيالت ،مربوط به نمادهاي مثبت است که حدود  86گزاره با فراواني  12درصد است .در
حالي که نمادهاي منفي حدود  66گزاره با فراواني  83درصد را تشکيل ميدهند .اختالف
ميان نمادهاي مثبت و منفي اختالفي معنادار است .نتيجة حاصل از این جستار ،نشانگر آن
است که نمادهاي هراس از گرر زمان و مرگ در شعر آر کمانگير وجود دارد ،اما این
ترس و اضطراب به غلبة نااميدي و پوچي منتهي نميشود ،زیرا گرایش ناهوشيار کسرایي بر
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تصاویر و نمادهاي مثبت و استعمال بسامد باالتر آنها در این ا ر ،تمایل او را به منظومة روزانة
تخيالت ،با ارز گراري مثبت آشکار ميکند .این امر گواه آن است که شاعر ،تصویر
مرگ را در تخيل خود تلطيف کرده و توانسته بر اضطراب و ترس ناشي از گرر زمان چيره
شود .بنابراین ،از منظر کسرایي ،مرگ قهرمان به معناي نيستي و نابودي نيست ،زیرا ایثار و
فدا کاري براي حفظ سرزمين و مردم ،به نوعي ارزشمند و متعالي شمرده شده و در حکم
حياتي دیگر و تولدي دوباره است.
طبق نتایج آزمون آماري بهدست آمده ،در ميان  98گزارۀ انتخاب شده از این ا ر26 ،
گزاره نماد منطبق با ریختهاي منظومة روزانة تخيالت را در قالب تصویر اشيا و پدیدههاي
عيني طبيعت منعکا کردهاند .حدود  26گزاره ،نماد منطبق با ریختهاي منظومة روزانة
تخيالت را در قالب تصاویري برگرفته از صورخيال فارسي منعکا کردهاند .این تصاویر
تخيلي مشبه یا مشبهٌبه آنها متناسب با منظومه روزانة تخيالت بوده و یا به نوعي وجهشبهشان
با نمادهاي مورد نظر در پيوند است .بيشترین تصاویر خيالي با کاربرد استعاره (غالباً مکنيه و
تشخيص) نمود یافته است .سپا تشبيه (غالباً حسي به حسي) نمود دارد .کمترین نوع صورت
خيالي نيز به کنایه و مجاز اختصاص دارد .این امر حاکي از آن است که در رهن و ا ر
کسرایي ،تصاویري که تخيل مرگ را نشان ميدهند با صورخيال بالغت فارسي نمود بيشتري
نسبت به صور غيربالغي دارند.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

جایگاه و نقش گرگ در شاهنامة فردوسي
یوسف محمدنژاد عالی زمینی



دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران
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چکیده

خویشکاريهاي مثبتي دارد ،اما در برخي دیگر چنين نيست .در شاهنامه نيز ناشآفریني گرگ غالباً منفي
است .در این مااله با رو

تحليل متن کوشيدیم دالیل نگاه منفي فردوسي به گرگ را تحليل کنيم .نتایج

حاصل نشان ميدهد که یک دليل عمدۀ ارائة تصویري منفي و شریرانه از گرگ در شاهنامه ،حضور اهریمني
گرگ در متون مرهبي ایران باستان است که کشتن آن را جزو اعمال مثبت و داراي پادا برميشمارند.
دليل دیگر این مسأله یکي گرفته شدن تورانيان با ترکان توسط فردوسي در شاهنامه است .از این رو ،فردوسي
هنگام سخن گفتن از تورانيان آنها را به گرگ تشبيه کرده و صفتهاي منفي این حيوان را براي توصيف
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گاه مثبت و توتميک است و گاه منفي و شریرانه .مانند گرگ که در برخي اساطير و حماسههاي جهان
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مقدمه
گرگ در اسطورههاي برخي ملل جهان جایگاه ویژهاي دارد؛ براي نمونه در این زمينه
ميتوان به جایگاه گرگ فنریر در اساطير اسکاندیناوي و یا ناش توتمي گرگ در ميان
سرخپوستان اشاره کرد .این موضوع را در اسطورهها ،حماسهها و افسانههاي مردم ژاپن،
چين ،مغولستان ،ارمنستان ،ترکيه ،آرربایجان و حتي خود ایران نيز ميتوان دید« .گرگ از
حيواناتي است که در ميان قبایل ساکن در ارمنستان و ارمنيهاي بدوي مورد پرستش قرار
گرفته است» (نوريزاده .)6871 ،دليل این جایگاه ویژه را ميتوان در زندگي واقعي
گرگها و حضور آنها از زمانهاي بسيار دور در کنار زیستگاههاي انسانها جستوجو
کرد .گرگها حيوانات سازگارياند و بهراحتي ميتوانند خود را با دشوارترین شرایط
جغرافيایي هماهنگ کنند .تحمل سرما و همچنين توانایي یافتن طعمههاي متنوع در فصلهاي
مختلف سال باعث ميشود این حيوان بتواند در بسياري از مناطق کرۀ زمين ازجمله
سرزمينهاي سردسير قطبي ،مناطق مرتفع کوهستاني ،دشتها ،جنگلها و مناطق گرم و
خشک بياباني زندگي کند .درواقع پا از انسان ،گرگها گستردهترین پراکندگي را ميان
پستانداراني دارند که تاکنون روي کرۀ زمين زیستهاند .در ایران نيز این گستردگي مشهود
است .گرگها در بيشتر مناطق ایران پراکندگي دارند و در دشتها ،مناطق کوهستاني،
جنگلها و بيابانهاي ایران زندگي ميکنند (گلشن.)6869 ،
«در شاهنامه که بازتاب اسطورههاي زندگي جوامع بدوي و کهن ایرانيان است ،حيوانات
از اهميت واالیي برخوردارند و از ویژگيها و جایگاه عادي خود خارج ميشوند»
(واحددوست ،)6831 ،با وجود این ،گرگ به عنوان یک حيوان واقعي ،حضور توتميک
چندان قدرتمندي در آن ندارد و با یک بررسي اجمالي هم ميتوان به تفاوت ميان ناش و
جایگاه نازل و منفي گرگ در اساطير و حماسههاي ایراني ،از یک سو و جایگاه واال و ویژۀ
آن در اساطير برخي ملل دیگر ،از سوي دیگر پي برد .ماالة پيش رو به دنبال بررسي و تحليل
بسترها و زمينه هاي این مسأله در شاهنامة فردوسي است.
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 .9بیان مسأله
گرگ در کنار ناشهاي منفي خود که به صورت بارز در متون عرفاني و ادبيات عامه نمود
دارد در جهان اسطورهها داراي خویشکاريهاي مثبتي هم است؛ گرگ گاه در جایگاه
راهنما و هدایتکنندۀ انسان قرار ميگيرد و گاه پرور دهندۀ کودک است .حتي ميتوان
ردپاي خدا بودن گرگ را نيز در برخي اساطير پيدا کرد؛ در ميان همسایگان فرهنگي ایران
به این خویشکاريها برميخوریم .گرگ در اساطير آرربایجان و ترکيه بهعنوان نياي قومي،
توتم ،هدایتکننده و پرور دهنده حضور دارد .در مغولستان نيز چنين جایگاهي را براي
گرگ شاهدیم.
در حالي که حيواني واقعي چون اسب و حيواني اساطيري همانند سيمرغ در شاهنامه
چنين جایگاهي دارند ،عجيب است که گرگ -موجودي با چنان گستردگي حضور در
سرزمين ایران و ناش پررنگ در اساطير ملل همسایه -در شاهنامه جایگاه و ناش قابل توجهي
ندارد .حضور اندک و کمرنگ گرگ در شاهنامه در نام شخصيتهایي همچون گرگ،
گرگسار و گرگين و همچنين درفش گيو و بيدرفش نمود پيدا کرده است .گاه نيز به پهلوانان
گرگکُش برميخوریم .یکي از این پهلوانان اسفندیار است که در مسير هفتخان خود در
گام آغازین با گرگها ميجنگد .وجود چنين مسألهاي در شاهنامه سبب شده است تا با طرو
دو پرسش زیر درصدد بررسي و تبيين دقيق این مسأله برآیيم؛ نخست اینکه نگر منفي به
گرگ در ادیان ایراني پيش از اسالم چه تأ يراتي بر کيفيت بازتاب جایگاه آن در شاهنامه
داشته است؟ دوم اینکه رهنيت منفي فردوسي در قبال ترکان (و یکي گرفتن آنان با تورانيان)
از یک طرف و وجود بنمایههاي توتميک گرگ در ميان اقوام ترک از طرف دیگر ،تا چه
حد در تعيين ناش کمرنگ و شریرانة گرگ در شاهنامه مؤ ر بوده است؟

 .6پیشینة پژوهش
دربارۀ جایگاه گرگ در شاهنامة فردوسي ،ماالهاي با عنوان «گرگ در منظومههاي حماسي
ایران» از رضائياول و شاميان ساروکالئي ( )6833منتشر شدهاست .مطالب این مااله بعدها با
عنوان «هفت جانور اسطورهاي در منظومههاي حماسي ملي ایران با تکيه بر شاهنامه فردوسي»
در پایاننامة تحصيلي دورۀ کارشناسي ارشد رضائياول نيز آمده است .پژوهشهاي
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رضائياول و شاميان به بنمایهها و خویشکاريهاي گرگ در منظومههاي حماسي و شاهنامه
اختصاص دارد ،اما در آن هيچ اشاره و توجهي به پرسشهاي مطروشده در این مااله نشده
است.
دو ماالة دیگر نيز با مشخصههاي زیر با نگر و رویکردي نسبتاً مشابه با ماالة نخست
درخصوص موضوع مورد بحث در این مااله نوشته شده است که اوالً قلمرو مطالعاتي آنها
متون حماسي به طور عام بوده ،نه صرفاً شاهنامه .انياً هدف آنها پاسخگویي به پرسشهاي
مطرو در مااله حاضر نبوده است؛ این دو مااله عبارتند از« :ردپاي گرگ در اساطير و باور
ملل و جایگاه آن در ادبيات منظوم و منثور ایران» نوشتة پاشایي فخري و محموديوند
بختياري ( )6862و «گرگ در شاهنامه و فرامرزنامه» نوشتة سليماني ،پروین و آورند (.)6869

 .3جایگاه و نقش گرگ در شاهنامة فردوسي
 .9-3شخصیتها و درفشها
توتميسم ،نظامي از باورهاست که در آن انسانها رابطهاي معنوي ميان خود و یک موجود
فيزیکي قائل ميشوند .این موجود در اکثر موارد حيوان است و گاه در مواردي گياه یا شيء
نيز ميتواند توتم محسوب شود« .هندیان اجيبوا ،حيوان خاص مورد پرستش خود را توتم
ميناميده و قبيلة خود را نيز چنان نام ميدادهاند .علماي مردمشناسي این اسم را مأخر قرار
داده ،پرستش اشياء را بهطور کلي توتمپرستي ناميدهاند» (دورانت.)6871 ،
توتمپرستي مسأله غریبي در شاهنامه نيست و اشاره به آن را ميتوان در ميان ابيات شاهنامه
یافت« .در شاهنامه در یک بيت بسيار ارزشمند به توتميسم یا نياپرستي اشاره شده است .در
عصر اساطير ميپنداشتند که روو نياکان در درخت یا حيوان یا شيء حلول ميکند و آن را
بهعنوان توتم ميپرستيدند .در داستان هوشنگ در پانویا بيت  23آمده است:
نيا را همين بود آیين پيش
که مغشو

است و صحيح آن باید چنين باشد:

پاارساااااتااياادن ایاازدي بااود کاايااش
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پاارساااات اي ادن ای ازدي بااود پ اي اش

ناي اا را هاامايان بااود آیاايان و کايش
(شميسا)6861 ،

رد پاي این تفکر را ميتوان با نگاهي به جایگاه توتميک اسب در شاهنامه مشاهده کرد.
استفاده از اسب در اسامي شاهنامه بهطور واضح چنين جایگاهي را نمایان ميکند .سيمرغ نيز
جایگاه واالیي در شاهنامه دارد و ميتواند یکي از مصادیق حيوان توتمي در اشعار حماسي
فردوسي باشد.
براي بررسي جایگاه گرگ در شاهنامه ابتدا باید توجه داشت که «حيوانات در اساطير
هویتي دوگانه دارند :برخي از این حيوانات آزارگر هستند و برخي انسان را یاري ميکنند و
با او سخن ميگویند» (قائمي .)6833 ،گرگ در اساطير ایراني غالباً ناش اول را برعهده
داشته و حيواني آزارگر تصویر شده است .شاید بتوان دالیل این ناشآفریني را در متون
دیني ایرانيان کهن جستوجو کرد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
آنچه در این مرحله اهميت دارد ،استفادۀ توتميک از نام گرگ در انتخاب اسامي
شخصيتها و ناو درفشها توسط فردوسي است« .در شاهنامه  ...اطالق نام اسامي برخي
حيوانات بر بعضي شخصيتهاي انساني ميتواند گواهي دیگر براي ناش توتمي این
حيوانات در پيشينة این شخصيتها باشد .وجود نامهایي چون گرگسار ،سگسار و گراز در
ميان رزمآوران داستانهاي شاهنامه ،نشانههایي از ناش توتمي این حيوانات براي گروهي از
جنگاوران باستان بودهاست» (همان) .دليل این نامگزیني ميتواند نيرو گرفتن از نام حيوانات
وحشي و همچنين رساندن پيام صلح به آنها باشد« .گرگ به گلههاي دامداران حمله ميبرد
و گراز و روباه بالي جان اقوام کشاورز بودند .بهنظر ميرسد بشر کهن با اشتراک نام به
جانوران پيام ميداد که از اقوام آنان است و ميخواهد با آنان در صلح زندگي کند» (شميسا،
.)6861

 .6-3نام شخصیتها
 .9-6-3گرگ
رستگار فسایي ( )6876در فرهنگ نامهاي شاهنامه به دالوري ایراني بهنام «گرگ» اشاره

محمدنژاد عالیزمینی و همکاران | 21

ميکند و با رکر بيت زیر:
کامايان ور چاو گُرگ نریمااان نژاد

طااالی اه بااه پاياش اناادرون چون قباااد

مينویسد« :بنابر نسخة انستيتيو خاورشناسي شوروي (مورخ  356هجري) دالوري ایراني در
سپاه منوچهر است که در جنگ با سلم و تور طالیهدار سپاه منوچهر بود .در نسخههاي دیگر
شاهنامه این نام «گرد» است و گاهي بهصورت «شاه» آمده است» (رستگار فسایي.)6876 ،
خالايمطلق ( )6831بيت باال را بهشکل زیر تصحيح کرده است:
طااالی اه بااه پايش اناادرون بااا قباااد

کاامايان ور چااو گاارد تاالايامااان نااژاد
(فردوسي)6831 ،

همچنين در نسخة دستنویا کتابخانة پا در واتيکان و دستنویا انيستيتو
خاورشناسي فرهنگستان علوم شوروي در لنينگراد ،کلمة «گرگ» ضبط شده است (رستگار
فسایي.)6876 ،

 .6-6-3گرگسار
«گرگسار نام پهلواني توراني است که بهدست اسفندیار اسير ميشود و راهنماي اسفندیار در
رفتن او به رویيندژ ميشود ،اما سرانجام اسفندیار او را ميکشد» (مجدم .)6868 ،شهبازي
بهنال از مارکوارت 6مينویسد« :معني دیگر گرگسار «توراني ،ترک» است» (شهبازي،
.)6838
یاکي ترک ب اُد نااام او گرگسااااار

گاارشاااااتااه باارو باايمااره روزگااار
(فردوسي)6831 ،

 .3-6-3گرگین
از دیگر شخصيتهاي شاهنامه که در نام او ميتوان ریشة «گرگ» را یافت ،گرگين پسر
1. Markwart, J.
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ميالد است .گرگين از پهلوانان ایراني در عهد کيکاووس و کيخسرو است« .این نام صورت
تحولیافتة گونة ایراني باستان =( Vrkainaگرگي ،منسوب به گرگ ،یعني بهقوت گرگ)
است و در ميان آ ار بازمانده از عهد ساماني تنها یکبار روي مُهري بهصورت gwlgyn
نگاشته شده است؛ در منابع عربي بهصورت جرجين ضبط شده است» (سعادت.)6868 ،
از دیگر نکاتي که دربارۀ نام گرگين ميتوان بدان اشاره کرد ،انتساب شهر گرگان به این پهلوان
است« .ابن اسفندیار و مرعشي بناي شهر گرگان را به گرگين ميالد نسبت دادهاند ،اما این ادعا وجهي
جز تشابه اسمي ندارد .انتساب شهر گرگان به گرگين را ناصرخسرو و برخي دیگر از شعرا از جمله
سنایي ،خاقاني ،سعدي ،قاآني و ایرج ميرزا نيز آوردهاند» (همان).
شاااهار گرگااان نمااانااد بااا گرگين

نشااااااباااور مااااناااد باااا شااااااپاااور
(ناصرخسرو)6873 ،

 .0-6-3ضحاک
قليزاده در ماالهاي با عنوان «ضحاک ،مار گرگسان در اساطير ایراني» به مسألة مار-گرگ
بودن ضحاک اشاره کرده است .این مسأله تا آنجا که نگارندگان بررسي کرده اند در منبع
دیگري رکر نشده است .از همينرو ،در اینجا تنها به رکر یک بند از این مااله بسنده ميکنيم:
«مار اولين و مهمترین کالبد اهریمن و ضحاک است .بهعالوه گرگ نيز در وجود و نام
ضحاک تبلور یافته است .نام ضحاک ( )aži.dahākaبه دالیل متعدد «مار-گرگ» یا «مار
گرگسان» معني ميدهد Dahāka .بهمعني «گرگ» و از ریشة هندواروپایي  dhauبهمعني
«خفهکردن» است .کساني که خود را  dāhaیا  dāsaميناميدند ،جواناني جنگجو بودند و
با این تسميه تال داشتند تا به هنگام رزم خوي و خصلت گرگ اسطورهاي را در خود
تاویت کنند» (قليزاده.)6836 ،

 .3-3درفشها
در شاهنامه ،پهلوانان عالوه بر دلبستگي به درفش سرزمين خودشان ،درفش مختص به خود
هم دارند .از اینرو ،درفشها را در شاهنامه ميتوان از منظر توتميک و همچنين نگاهي
نمادگرایانه بررسي کرد« .ناش درفش و نشانهاي پرچم در شاهنامه ،یکي از ویژگيهاي هر
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پهلوان است .این ناش و نشانها که بهگمان نگارنده از توتم و تبار هر پهلوان سرچشمه
ميگيرد ،قابليت آن را دارد تا با دیدي نمادگرایانه مورد ناد و بررسي قرار گيرد» (بيدمشکي،
 .)6837در واقع از حکيم توس بعيد مينماید که ناش درفش پهلوانان حماسه خود را بدون
دليل انتخاب کرده باشد« .برخي را گمان بر آن است که ناش درفش پهلوانان ،نگارگري
تخيل نگارین فردوسي است ،اما به باور نگارنده اگر چنين ميبود با همه عشاي که حکيم
فردوسي به رستم داشت ،نشان پرچم وي را اژدهاپيکر توصيف نميکرد و او را از جانب
مادر به ضحاک منفور منتسب نميساخت» (همان).
در شاهنامه گاه به درفشهایي با نشان گرگ برميخوریم .این نشان ميتواند در درفش
پهلوانان ایراني باشد؛ مانند درفش گيو و همچنين ميتواند در جبهه تورانيان دیده شود؛ مانند
درفشي که بيدرفش از ارجاسپ ،پادشاه توران دریافت ميکند.
اینجا به دو جنبة اهورایي و اهریمني گرگ برميخوریم .گيو فرزند گودرز و از پهلوانان
ایراني است و در جبهه خير داستانهاي شاهنامه قرار دارد« .پيداست که با توجه به تعلق
پهلوانانهاي که گيو به جبهه اهورایي دارد ،ویژگيهاي مثبت گرگ از جمله دالوري و
شجاعت او در نمادپردازي نگارۀ درفشش اهميت دارد؛ زیرا جهان حماسه دالوريهاي
بسياري از او درک کرده است» (عالمي.)6868 ،
نشان درفش گيو در چند بيت از شاهنامه آمده است؛ همچون:
یاکاي گاارگ پيکر درفش از بر

باارآورده از پاارده زریاان سااااار
(فردوسي)6831 ،

درفشاااي کااجااا پاايااکاار

دیاازه

گرگنشااااان ساااپهاادار گيو ساااترگ
(همان)

یاکي گرگ پيکر درفشاااي ساااي ااه

پا پشاااات گيو اناادرون بااا ساااپاااه
(همان)

در داستان ارجاسپ نيز ميخوانيم که وي درفشي گرگنشان به پهلوان خود ،بيدرفش
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توراني ،ميبخشد:
و غااارتااگااري داد باار ب اي ادرفااش

بااداد

یاکاي گاارگ پاياکر درفش
(همان)

در پایان جا دارد به درفش زنگه شاوران نيز اشاره کوتاهي شود .درفش او در جایي هماي
و در دیگر جاي ،گرگ رکر شده است« .آیا این اختالف ناشي از منابع حکيم فردوسي بوده
است؟ آیا به گفته مينوي این نشانها از تخيل فردوسي سرچشمه گرفته و این اختالف ناشي
از فراموشي و سهو است؟ آیا تشابه نام در ميان است و هرکدام از این پهلوانان از کالن
دیگري بودهاند؟» (بيدمشکي)6837 ،

 .0گرگکُشي
گرگکشي را از چند منظر ميتوان بررسي کرد؛ اول اینکه گرگکشي ميتواند نمود
زورمندي و پهلواني شخصيت باشد .دوم اینکه ميتواند جنبة تاریک درون پهلوان باشد و
وي با کشتن گرگ در واقع خود را به ماام انسان برتر نزدیکتر ميکند .این جنبه را ميتوان
با دیدگاه کهنالگویي یونگ 6و بررسي کهنالگوي «سایه» روشنتر ساخت .این مرحله را
ميتوان بخشي از آیين تشرف و زادن دوباره دانست« .در شاهنامه براي آنکه کاري بزرگ
به فرجامي بزرگ -به پيروزي راستي و داد و شکست دروغ و بيداد -بينجامد ،پهلوان باید
آزمونهاي دشوار را از سر بگرراند؛ آنگونه که از بيخردي و ناداني خالي شود و خردمند
و دانا از ماجرا بيرون آید در مرگ و تولدي رمزي و تمثيلي در خود بميرد و چون مردي
تازه از خود زاده شود» (مسکوب.)6836 ،
ابتدا به کهنالگوي سایه بپردازیم و سپا به آزمونهاي زورمندي پهلوان و آیين تشرف و
نوزایي نگاه بيندازیم .یونگ ،کهنالگو را «محتویات ناخودآگاه جمعي» مينامد (یونگ)6869 ،
و یکي از مهمترین کهنالگوها را «سایه» ( )Shadowميداند .وي در تبيين سایة کهنالگویي
مينویسد« :رویارویي با خود واقعي اولين آزمون شجاعتي است که در سفر خود به درون با آن
روبهرو ميشویم؛ آزموني که بيشتر مردم را ميترساند ،چون مواجه شدن با خودمان بهمعناي
1. Jung, C.
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رویارویي با چيزهاي ناخوشایندي است» (همان) .یونگ سایه را طرف تيره طبيعت ما ميداند و
ستيز همواره منِ خویشتن با سایه را مبارزه براي رهایي مينامد (یونگ.)6863 ،
«سایه» در شاهنامه نمودهاي گوناگوني دارد؛ یکي از این نمودها گرگ است« .دیو،
اژدها ،گرگ و سایر حيوانات وحشي ،مار و دیگر موجودات اهریمني شاهنامه ميتوانند
نمادهاي سایه محسوب شوند» (خسروي ،)6862 ،چراکه «بر سر راه قهرمانان قرار ميگيرند
و سعي ميکنند آنها را گمراه کنند» (همان) .مسکوب این کهنالگو را با عنوان دیگري -
نيروهاي سرکش طبيعي و غریزه و نفا اماره -مطرو ميکند .وي مينویسد« :با تأویلي
روانشناختي شاید بتوان گرگ ،شير یا اژدها را تجسم حيواني که در ما خفته ،نيروهاي
سرکش طبيعي و غریزه یا بهزبان دیگر ،نفا اماره در حماسه دانست که پهلوان با به خطر
انداختن جان و پيروزي بر آنها به یاري شعور ،آگاهي یا روشنایي ،تاریکي روان
(ناخودآگاه) را پا ميزند» (مسکوب.)6836 ،
یکي از برجستهترین مصادیق نبرد با سایه /نفا اماره و تشرف به ماام پهلواني راستين و معنوي
در شاهنامه ،هفتخان اسفندیار است« .هفتخوان اسطورۀ رفتن مرد است به کام مرگ و زایش
دوباره او» (همان) .اسفندیار براي رهایي خواهران خود ،هما و بهآفرید ،راهي سفري خطرناک و
دشوار بهسوي رویيندژ ميشود .این سفر پُرخطر ميتواند راه جاودانگي اسفندیار باشد:
پر از شااير و گرگساات و نراژدها
فریااب زن جااادو از گرگ و شاااير

کاه از چناگ شاااان کا نيااباد رها
فاازون ساااات و از اژدهاااي دلااياار
(فردوسي)6831 ،

اسفندیار در نخستين گام باید با دو گرگ تنومند روبهرو شود .در ابياتي که بهشرو خان
اول اسفندیار اختصاص یافته ،ميتوان نشانههایي از ظاهر گرگ نيز پيدا کرد؛ سرو داشتن،
تن پوشيده از موي و دندانهاي بزرگ .این نشانهها را در دیگر جاي ،داستان نبرد گشتاسپ
با گرگ بيشه فاساون ،هم دیدهایم:
نخساااتين به پيش تو آید دو گرگ
بساااان گوزنان به سااار بر ساااروي

نر و ماااده هریک چو پيلي ساااترگ
هاام اي رزم شاااي اران کااناانااد آرزوي
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دو دناادان بااه کااردار پااياال ژیااان

باار و یااال فااربااي و الغاار ماايااان
(همان)

عزم اسفندیار او را بيهراس به نبرد با این دو گرگ پيلپيکر ميکشاند .اسفندیار در این
خان از تير و کمان بهره ميگيرد و دو نمایندۀ اهریمن را از پاي درميآورد .دربارۀ ناش
اهریمني گرگ که در این داستان هم مورد اشارۀ فردوسي قرار گرفته (بر آهرمنان تيرباران
گرفت) در بخش بعدي بهتفصيل بحث خواهد شد.
ساااپهباد چو آمد به نزدیک گرگ
باادیاادنااد گاارگااان باار و یااال اوي
ز هااامون ساااوي او نهااادنااد روي
کاامااان را بااه زه کاارد ماارد دلااياار
باار آهاارماانااان تااياارباااران گاارفاات
ز پيکااان پوالد گشاااتنااد ساااساااات

چه گرگ آن ،ساارافراز پيل سااترگ
ماايااانِ یاالااي ،چاانااگ و گوپااال اوي
دو پااياال سااارافراز ،دو جنااگ جوي
بااغااریااد باار سااااانِ غاارنااده شااااي ار
بااه تاناادي کاامااين ساااُواران گرفاات
نايااامااد یااکااي پاايش او تناادرساااات
(همان)

دیگر گرگکُشي برجسته در شاهنامه ،داستان نبرد گشتاسپ با گرگ بيشة فاساون است.
گشتاسپ که از ایران به روم گریخته از طریق «هيشو» با گرگ بيشة فاساون آشنا ميشود و
عزم نبرد با او ميکند .ساختار این داستان در شاهنامه بهگونهاي است که ميتوان آن را چنين
تفسير کرد :گشتاسپ که به دالیل دنيوي از پدر و وطن خویش رويگردان شده باید در
سرزمين غربت به جنگ با گرگ اژدهاپيکري بپردازد .این گرگ ميتواند همان نفا اماره
و پُرخواهش وي باشد.
نکتة دیگر در این داستان پيکرگرداني اژدها به گرگ است« .در شاهنامه اژدهایي را
ميبينيم که به صورت گرگ در آمده است و در بيشه فاساون زندگي ميکند و گشتاسپ
به درخواست ميرین به کشتن وي روي مينهد ،اما از همان آغاز ميداند که این گرگ نيست
و اژدهاست» (رستگار فسایي .)6838 ،مهم نيست پهلوان با چه جانور اهریمنياي ميجنگد؛
این جانور نمود مجسم نفا و خوي حيواني اوست.
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چنين گفت هيشااوي کين پيرگرگ
دو دناادان او چون دو دناادان پياال
ساااروها چون آبنوساااي فرساااپ
از ایاادر بسااااي نااامااور قاايصااااران
از آن باايشااااه ناااکااام بااازآماادنااد
بدو گفت گشااتاسااپ کان تيغ ساالم
همي اژدهااا خوانم این را نااه گرگ

ساار برتر اساات از هيوني سااترگ
دو چشااامش طبرخون و چرمش چو نيل
چو خشااام آورد بگررد بر دو اساااپ
باارفااتاانااد بااا گاارزهاااي گااران
پار از ننااگ ،تن چون طراز آماادنااد
بااياااریااد و اسااااپااي ساااارافااراز گاارم
تو گرگي مدان چون هيوني ساااترگ!
(فردوسي)6831 ،

به رکر دو نمونه از گرگکشيها در شاهنامه پرداختيم تا نشان دهيم که گرگکشي یکي از
اسطورههاي کهن است .این اسطوره در شاهنامه همراه شده است با عبور از مراحل دشوار براي
رسيدن به یک هدف« .مضمون گرشتن پهلوان از چند دشواري براي رسيدن به ماصودي
مشخص ،یکي از بنمایههاي حماسي -اساطيري معروف در روایان پهلواني (ایراني و غيرایراني)
است که بازتابهاي روایي گوناگون آن ضمن اینکه گزارشي داستاني از آیين تشرف/
آشناسازي نوجوان بالغ در نظام زندگي کهن و قبيلهمانند جوامع باستاني است در مراحل و
دشواريهاي متعدد خود (خانها) معتادات ،انگارهها و حتي هراسها و دغدغههاي بشر باستان
و نيز بخشي از معيارهاي جنگجو /پهلوانِ مطلوب را در نظر او نشان ميدهد» (آیدنلو. )6833 ،
از دیگر پهلوانان گرگکش ایراني گرشاسب است که گرگي بهنام پشن را ميکشد .این
گرگ بعدها بهعنوان جد تورانيان شناخته ميشود .همچنين ميتوان رابطه او را با پشنگ،
پدر افراسياب ،مورد بررسي قرار داد .این مسأله در بخش پایاني بررسي خواهد شد.

 .5گرگ در متون مذهبي ایران باستان
ضرورت پرداختن به این موضوع از این رو اهميت دارد که فردوسي در سرودن شاهنامه در
کنار منابعي که در دست داشته از باورهاي زرتشتي نيز بهره گرفته است« .فردوسي همراه با
بهرهمندي از منابع زرتشتي ،از روایتهاي شفاهي توده مردم نيز بهره برده و بيشتر بدانها
گرایش داشته است» (ستاري .)6833 ،ما در این بخش در پي آنيم که با نگاهي به جایگاه
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گرگ در متون مرهبي ایران باستان ،دليلي براي فادان جنبههاي اسطورهاي مثبت گرگ در
شاهنامة فردوسي بيابيم.
«سرو  ،مهمترین منبع الهام ایزدي براي قهرمانان شاهنامه و واسطه اهورامزدا ،در هيأت
یک پري ،کيومرث و تنها پسر او ،سيامک را از ناشه شومي که اهریمن و فرزند گرگسانش
براي نابودي او کشيدهاند ،آگاه ميکند .سيامک بهخشم آمده ،براي نبرد با اهریمن انجمن
ميآراید ،اما در تاز زادۀ اهریمن به دست این «دیوبچه» (خزوران) کشته ميشود و
کينخواهي او توسط هوشنگ و شکست دیوان ،آغاز مسير طوالني نبرد خير و شر است که
روو حماسي حاکم بر داستانهاي شاهنامه را تشکيل ميدهد» (قائمي )6866 ،و پا فردوسي
در همان آغاز حماسها جایگاه گرگ را بهعنوان زادۀ اهریمن مشخص و تا انتها نيز بارها
آن را به شکلهاي آشکار و پنهان بيان کرده است.
یکي بچااه بود

چو گرگ ساااترگ

دالور شااااده بااا سااااپاااهااي باازرگ
(فردوسي)6831 ،

«در منابع پهلوي و پازند  ...گرگ و گرگسردگان (انواع گرگ) از آفریدگان ویژه
اهریمن و جهان تيرگي و تاریکي است» (رضي .)6836 ،از همينروست که در اعتاادات
مرهبي ایرانيان باستان کشتن گرگ فعل ارز مندي است .در «در  26بند  »1از صد در
بندهش ميخوانيم« :اگر شيري یا گرگي یا پلنگي یا مانند این ددي بکشند چندان گناه که
او خواست کردن و بعد از آن نکند و همه کرفة آن کسي را باشد که از آن ددان یکي
بکشند» (جمشيد6686 ،م) .در اوستا نيز با عباراتي همچون «اي گرگنژادان بگریزید!»
(اوستا )6831 ،و «اهریمن تبهکار گفت :واي بر من از]دست[ اَردیبهشت  ...گرگنژادترین
گرگنژادان را براندازد .با گرگنژادترینِ گرگنژادان بستيزد» (همان) .در فرگرد هيجدهم
وندادید نيز گرگان زوزهکش از سزاواران کشتهشدن دانسته شدهاند (همان).
تلاي منفي ایرانيان دربارۀ گرگ از ابتداي اسطورۀ آفرینش تا روایت هاي پایان جهان
قابل مشاهده و پيگيري است .پا دور از رهن نيست که فردوسي هم چنين تلاي منفي اي
از گرگ داشته و آن را در شاهنامه بازتاب داده باشد؛ چنان که در داستان خان اول
هفت خان اسفندیار ،گرگ ها را اهریمنان خوانده بود .غرض از مطرو کردن این بحث
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در اینجا طرو این پرسش است که غيبت گرگ در شاهنامه به ویژه خویش کاريهاي
مثبت او که د ر اساطير همسایگان فرهنگي ایران دیده مي شود تا چه حد ممکن است
تحت تأ ير پيش زمينه هاي منفي مرهب ایرانيان باستان نسبت به گرگ بوده باشد؟ پاسخ
دادن بدین پرسش ،مستلزم توجه به دو نکتة مهم است؛ نخست اینکه فردوسي و منابع او
در سرودن شاهنامه تحت تأ ير فرهنگ و باوره اي مرهبي ایران باستان بوده اند؛ دوم اینکه
ناش منفي گرگ در متون مرهبي آن دوره چنان پررنگ بوده که نمي توان تأ ير آن را
بر فردوسي به کلي نادیده گرفت .به همين دليل به نظر مي رسد که یکي از دالیل عمده
بي اعتنایي به کنش هاي مثبت گرگ در شاهنامه فردوسي ،اعتاادات مرهبي ایرانيان بوده
است.
براي درک بيشتر ناش منفي گرگ در متون مرهبي ایرانيان پيش از اسالم به بيان چند
نمونه در اینجا اکتفا ميکنيم« :در دین گوید که اهریمن آن دزدگرگ را آفرید ،کوچک و
شایستة (جهان) تاریکي» (دادگي .)6873 ،در «روایت پهلوي» نيز به ماجراي هزارۀ پنجم و
هوشيدر اشاره شده است که در آن زمان همة گرگسردگان یکجا جمع ميشوند و
درنهایت مزدیسنان به فرمان هوشيدر به نبرد آنها رفته ،نمایندۀ اهریمن را نابود ميکنند
(روایت پهلوي .)6868 ،این روایت با بياني دیگر در صد در بندهش نيز آمده است (جمشيد
و مودي6686 ،م) .دیگر کنش منفي گرگ در روایات زرتشتي به ماجراي مرگ زرتشت
بازميگردد« :پا تور برادرو که بهشکل گرگ درآمد ،زردشت را کشت» (روایت
پهلوي .)6868 ،البته ویليامز 6این بند را اینگونه معني کرده است« :پا تور برادرو  ،که
در رفتار مانند گرگ بود ،زردشت را کشت» (همان).
از جمله نمونههاي بازتاب ناش منفي گرگ در شاهنامه که به نظر ميرسد متأ ر از متون
مرهبي ایران باستان باشد ،داستان کودکي شيرویه است .موبدي او را در حال بازي با پنجه
گرگ ميبيند و آن را به فال بد ميگيرد:
بااه دسااات چااپ آن جوان ساااترگ
ساااروي سااار گاوميشاااي به راسااات

بری اده یکي خشااااک چنگااالِ گرگ
همي این بران بر زدي چونک خواسااات
1. Williams, A.
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غمي شااااد دل موبااد از کااار اوي
باه فاالش بد آمد هم آن چنگ گرگ

ز بااازي و باايااهااوده کااردار اوي
شااااغ گاااو و راي جااوان سااااتاارگ
(فردوسي)6831 ،

 .2رابطة تورانیان (ترکان) و گرگ
بااه ناايااروي آن پااادشاااااه باازرگ

من ایران نگااه دارم از چنگ گرگ!
(فردوسي)6831 ،

آیا حضور گرگ با ناشهاي منفي در شاهنامه از آگاهي فردوسي در قبال باور توتمي
ترکان (تورانيان) به گرگ سرچشمه ميگيرد؟ براي پاسخ به این پرسش به چند پيشفرض
نياز خواهيم داشت؛ اول اینکه فردوسي تورانيان و ترکان را یکي در نظر گرفته است .دوم
اینه گرگ در ميان ترکان جایگاه نياي قومي دارد و سوم اینکه فردوسي از این جایگاه آگاه
بوده و آن را در حماسه خویش متجلي کرده است.
در بخش پيشين به جایگاه گرگ در باورهاي مرهبي ایران باستان پرداختيم و تأ ير آن را
در شعر فردوسي بررسي کردیم .یکي از روایتهاي مرهبي در آن دوره نبرد «کرشسپ»
(گرشاسپ) با گرگي بهنام «کپور» یا «پشن» بوده است« .کپور (گرگ آبيفام؛ یعني آسماني)
موجودي است اساطيري  ...این موجود اساطيري همان نياي توتمي ترکان است که ایرانيان
بر او «پثن» نام نهادهاند و چنانکه ميدانيم کرشسپ وي و هفت پسر را هالک کرده ...
در بندهش از این موجود به اسم «پشنگ» پدر افراسياب سرکرده تورانيان و خصم قوم ایراني
یاد شده» (کریستنسن .)2989 ،6این داستان در بند  56کرده ششم زامياد یشت نيز آمده است:
«آنکه نُه پسر پثنيه و پسران نيویک و پسران داشتياني را کشت( »...اوستا .)6831 ،در آبان
یشت نيز ميخوانيم که «گشتاسپ» از اهورامزدا ميخواهد که به او در نبرد با «پشن
دیوپرست» یاري برساند (همان).
شاید در ابتدا این فرض دور از رهن به نظر آید ،اما مستنداتي که در ادامه خواهد آمد،
1. Christensen, A.

محمدنژاد عالیزمینی و همکاران | 11

آن را تأیيد خواهد کرد .شميسا در کتاب شاهِ نامهها چنين آورده است« :به اعتبار تاریخي
ميتوان گفت جنگ گشتاسبيان با ارجاسبيان مبتني بر گرگکشي است .به این معني که در
بنياد مسأله بر سر ربودن گلههاي ایرانيان به دست تورانيان (اقوام گلهدار آسياي مرکزي)
است .گرشاسب و گشتاسپ و برخي دیگر از شاهان و پهلوانان ایران گرگکُش هستند.
گرگي را که گرشاسب کشت موسوم به پشن است که بعدها جدّ تورانيان ميشود چنانکه
اسم پدر افراسياب پشنگ بوده است» (شميسا.)6861 ،
با این مادمه به بررسي پيشفرضهاي مطرو شده در ابتداي این بخش ميپردازیم .ابتدا ببينيم
که آیا فردوسي تورانيان و ترکان را یکي انگاشته است یا نه .این گزاره از دید برخي پژوهشگران
اشتباه است؛ آنها معتادند که این جابهجایي در ا ر دخالت نسخهنویسان و رونویاکنندگان
شاهنامه رخ داده است« .با نگر به دستنویاهاي گوناگون شاهنامه فردوسي دیده ميشود
که در جايجاي شاهنامه ،نام تور و توران یا ترک و ترکان بجاي یکدیگر و بهسخن دیگر
مترادف هم بهکار رفتهاند و اینگونه پيداست که رونویاکنندگان و دستنویسان شاهنامه از این
دو نام براي یک معنا و مفهوم بهره بردهاند» (شهيدي مازندراني .)6871 ،در ناطه ماابل ،شواهدي
هست که نشان ميدهد فردوسي ،ترکان و تورانيان را مترادف هم و به جاي یکدیگر بهکار برده
است .البته اینجا بحث از صحت تاریخي این امر نيست ،بلکه هدف فاط این است که نشان داده
شود فردوسي چنين رویکردي داشته است:
که آن ترک بدپيشاااه و ریمن اسااات

که هم بدنژاد اساات و هم بدتن اساات
(فردوسي)6831 ،

در این بيت ،افراسياب از سوي فردوسي «بدنژاد» خوانده شده است .آشکار است که این
مسأله با گزارهاي که تورانيان را از نسل فریدون ميداند ،مغایرت دارد .پيشتر ضمن بحث
دربارۀ افراسياب و نژاد او نشان دادیم که در جریان فکري آن دوره ارتباط معناداري ميان
تورانيان و ترکان وجود داشته است« .پيشينة پدر افراسياب ،حداقل در حدود تغيير نام با
موجودات اهریمني و غيربشري (گرگ) مرتبط است» (آیدنلو« .)6833 ،افراسياب پسر فشنج
(پشنگ) پسر رستم پسر ترک که ترکان بدو منسوب هستند( »...صدیايان.)6879 ،
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چو بشااانياد سااااالر ترکااان پشااانگ

چنان خواسااات کاید به ایران به جنگ
(فردوسي)6831 ،

«در دوره ساساني از قرن ششم ميالدي به بعد ،توران با ترکاني که به آسياي ميانه آمده
بودند یکي شمرده شدند» (آموزگار .)6875 ،به هر روي این جابهجایي ميان ترکان و تورانيان
رخ داده و نشان آن در شاهنامه هویداست:
دگاار تااور را داد تااوران زمااياان

ورا کاارد ساااااالر تاارکااان و چااياان
(فردوسي)6831 ،

نشانة دیگر ،مسأله یکي گرفته شدن ترکان و تورانيان توسط فردوسي ،داستان رزم یازده
رخ در شاهنامه است« .زبان تورانيان در داستان رزم دوازده رخ ترکي است .هومان ،پهلوان
توراني ،زماني که به هماوردجویي از سپاه ایران ميآید با خود ترجمان ،مترجم ،ميآورد تا
گفتار او را از ترکي به زبان ایراني برگرداند» (آیدنلو.)6861 ،
نشاااساااات از باار زین ساااپي اده دمااان
ب اي اامااد بااه ناازدی اک ای اران سااااپاااه

چااو شا اي ار ژی اان بااا ی اک اي تاارجاامااان
پر از جنااگ دل ،سااار پر از کين شااااه
(فردوسي)6831 ،

بيژن گيو نيز وقتي به نبرد با هومان ميآید ،مترجمي به زبان ترکي با خود همراه ميآورد:
یکي ترجمااان را ز لشاااکر بجساااات

کااه گاافااتااار تاارکااان باادانااد درساااات
(همان)

« فردوسي و ابن بلخي گفته اند که فریدون جهان را به سه قسمت تاسيم کرده و
ترکستان و همه مم الک شرق را به تور جد ترکان داده بود .به همين جهت نيز ناميده
شدن ترکستان به نام توران از طرف ایرانيان با همين نام تور در شاهنامه ارتباط دارد»
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(آلتونگوک)6865 ،6
بدین ترتيب ،با بررسي جایگاه گرگ در ميان ترکان به این مسأله خواهيم رسيد که
ارتباط نسب پادشاه معروف تورانيان با گرگ نميتواند بيمعنا باشد .بعضيها گرگ را توتم
قبيلهاي ترکان درنظر گرفتهاند و برخي دیگر گرگ را تنها نياي قومي ترکان ميدانند و
جایگاه توتمي براي آن قائل نيستند« .توتم قبيلهاي این ترکان گرگ بود .مانند رمولوس و
رموس ،پدر نژادشان را آن حيوان شير داده بود .یک سر گرگ را هم که از طال ریخته بودند
بر سر چوب پرچمهاي خود نصب ميکردند» (ساندرز.)6816 ،2
این داستان روایت هاي گوناگوني دارد که ما اینجا تنها به رکر یک نمونه از آنها اکتفا
ميکنيم « .یک وقتي دشمنان هم قبيله را ميکشند و تنها پسربچهاي زنده ميماند ،که آن
را ماده گرگي خوراک داده بزرگ مي کند و از وي در کوه هاي آلتاي دَه پسر را بهدنيا
ميآورد .آن ها به دختران تورفن خانداد مي شوند و اولين ترکان پيدا ميشوند»
(یعاوباف.)6836 ،
هدف از بيان ارتباط توران و ترکان و همچنين جایگاه گرگ در اسطوره هاي ترکان
این بود که به فرض سوم برسيم .پرسشي که مطرو است این است که آیا فردوسي با علم
به جایگاه گرگ در ميان ترکان از این موجود در شاهنامه تصویري منفي ترسيم کرده
است؟
«دشمني با ترکها موضوع عمده جنگهاي نامة اوست .بهطور یاين شاعر لرت نميبرد
از اینکه اکنون یک نفر ترک بر وطن او حکومت ميکرد  ...آیا ميتوان از تعبير فردوسي
که بهموجب پيشگویي اخترشناسان  588سال (پا از جنگ قادسيه) بيگانگان در ایران
فرمانروایي کرده و در این مدت هيچ شاه حاياي ایراني بر تخت نخواهد نشست ،نتيجه گرفت
که خود فردوسي هم در واقع معتاد به این مطلب بوده است؟» (نولدکه.)6896 ،8
آنچه مشخص است این که گرگ برخالف اسطوره هاي ملل دیگر در شاهنامه
همواره نماد قساوت و خویش کاري هاي منفي قرار گرفته و فردوسي توجهي به جنبة
مثبت وجود او که پرور دهنده ،هدایت کننده ،خدا و ...است ،نداشته است« .در
1. Altungok, A.
2. Sanderz, J.J.
3. Nöldeke, T.
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شاهنامه ،ه مواره گرگ به عنوان نماد بي رحمي و قساوت ،آشکار یا غيرآشکار معرفي
شده است» (قبادي.)6833 ،
دژآگاااه ماردي چاو دیاوي ساااترگ

سااااپاااه اي بااه کااردار ارغاانااده گاارگ
(فردوسي)6831 ،

دو چشاامش کژ و ساابز و دندان بزرگ

بااه راه اناادرون کااژ رود هاامچو گرگ
(همان)

«عموماً ،دشمنان بيرحم و قسيالالب در شاهنامه ،گرگ خوانده ميشوند.این دشمنان با
تصویري نمادین ،همان دشمنان اهورا و ایرانند» (قبادي.)6833 ،
زيارجاساااب ترک آن پليد ساااترگ

کااجااا پ اي اکاار

پ اي اکاار پ اي ارگاارگ
(فردوسي)6831 ،

پا نمود منفي گرگ در شاهنامه تصادفي نيست و فردوسي با نگر خاص خود چنين
جایگاهي را براي گرگ ترسيم کرده است« .در بندهشن آمده است که گرگ نخستين را
اهریمن آفرید ،شاید از همين روست که در شاهنامه تورانيان که دشمن ایران هستند -مثالً
ارجاسب یا بيدرفش -گرگ خوانده ميشوند .کهرم ،پسر ارجاسب توراني ،همچون پدر
خود گرگ است» (شميسا.)6861 ،
پ اي اکاار پ اي ارگاارگ

پااا آن بااياادرفااش پاالاايااد ساااتاارگ

کااجااا پ اي اکاار

باياامااد پااا آن بايادرفااش ساااترگ

پالاياد و سااااگ و جااادو و پايرگرگ

(فردوسي)6831 ،

(همان)
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کاادامساااات –گفتااا -کهرم ساااترگ

کااجااا پ اي اکاار

پ اي اکاار پ اي ارگاارگ
(همان)

بحث و نتیجهگیری
با توجه به آنچه گفته و تحليل شد ،ميتوان نتيجه گرفت که یکي از علل عمده ناش آفریني
منفي گرگ در فرهنگ عامه و حماسههاي ایراي ،به ویژه حماسة ملي ایران؛ یعني شاهنامه،
حضور اهریمني آن در متون مرهبي ایران باستان است .گرگ در این متون از آفریدگان
اهریمن محسوب ميشود و مبارزه و کشتن آن از اعمال مثبت و داراي پادا است .فردوسي
نيز از این متون تأ ير پریرفته است که این مسأله را ما در آغاز شاهنامه و داستان کيومرث و
سيامک و نبرد آنها با گرگ اهریمنزاده مشاهده ميکنيم؛ نگرشي که در دیگر بخشهاي
شاهنامه نيز حفظ شده است .چنانکه ما جز در مواردي معدود ،گرگ را نماد قساوت،
بيرحمي ،پليدي و اهریمن ميبينيم.
دیگر دليل این حضور منفي گرگ در شاهنامه ،یکي گرفته شدن تورانيان با ترکان توسط
فردوسي است .در اسطورههاي ترکان گرگ جایگاه واالیي دارد و بهنوعي توتم آن قوم
محسوب ميشود .فردوسي بهاستناد ابيات رکر شده در متن مااله از این مسأله آگاه بوده و
ضمن یکي گرفتن تورانيان و ترکان براي نماد آن مردمان جایگاهي منفي و اهریمني در
شاهنامه خویش در نظر گرفته است .بنابراین ،فردوسي هنگام سخن گفتن از تورانيان آنها
را به گرگ تشبيه ميکند و صفتهاي منفي آن حيوان را براي توصيف آنان بهکار ميبرد.
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مقدمه
شاهنامه از دیرباز به داشتن «شصتهزار» یا «نزدیک به شصتهزار» بيت معروف بوده و هنوز
نيز هست (براي نمونه Encyclopedia Britannica: Shāh-nāmeh؛ دانشنامة
دانشگستر 6836 ،و شهبازي .)6868 ،نکتة پرسشخيز ،تفاوتهاي چشمگير کمّي ميان
چا ها و نيز دستنویاهاي مختلف شاهنامه با این رقم مشهور است .دربارۀ تعداد بيتهاي
شاهنامه تاکنون به سه شيوۀ کلي اظهارنظر شده است -6 :استناد درونمتني به بيتهایي
مناقشهانگيز از شاهنامه -2 ،شمار بيتهاي متون چاپي و نسخ خطي و  -8گمانهزني دربارۀ
«تعداد اصلي» بيتهاي شاهنامه .بر این اساس ،روایتهاي مختلف دربارۀ تعداد بيتهاي
شاهنامه از  53هزار تا  78هزار بيت متغير است.
در پژوهش حاضر پا از بررسي منابع کهن ادبي ،تاریخي ،ترکرهها و ...و نيز طرو
دیدگاههاي نویسندگان و پژوهشگران گرشته و معاصر ،در ادامه ابيات شاهنامة مندرج در
حاشية ظفرنامه ،و نيز چا هاي ترنر ماکان ،6ژول مول ،2دبيرسياقي ،مسکو ،جيحوني ،خالاي
مطلق و نيز نامة باستان ميرجاللالدین کزازي بازشماري شده و نتایج بررسي تطبياي شمار
ابيات بخشهاي شصت و سهگانة شاهنامه در این چا ها (براساس دورههاي پادشاهي و
داستانهاي اصلي) طي دو جدول (بخشهاي اصلي و الحاقي) به شکل تطبياي پيش روي
خوانندگان قرار گرفته است .در بخش پایاني مااله نيز به داللتهاي معنایي عدد «شصت» و
«شصتهزار» و بحث از این پرداخته شده است که این عدد چرا ،از کي و توسط چه کساني
دربارۀ تعداد بيتهاي شاهنامه بهکاررفته است؟
با توجه به آنچه گفته شده در این پژوهش در پي یافتن پاسخ به سؤاالت زیر هستيم:
 علت تفاوت ميان رقم مشهور و تعداد واقعي بيتهاي شاهنامه چيست؟ آیا بيتهاي ناظر به شمار شصتهزاري شاهنامه از فردوسي است؟ چا هاي معتبر و دستنویاهاي کهن شاهنامه هریک چه کميتي دارند؟ و تفاوتهايکمّي این چا ها نسبت به یکدیگر مربوط به کدام بخشهاست؟
 عدد «شصتهزار» چرا ،از کي و توسط چه کساني دربارۀ تعداد بيتهاي شاهنامه بهکاررفته است؟
1. Macan, T.
2. Mohl, J. V.
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 .9پیشینة پژوهش
از گرشته تا به امروز نویسندگان و پژوهشگران متعددي دربارۀ تعداد بيتهاي شاهنامه و
تفاوتهاي کمّي دستنویاها و چا هاي مختلف آن به تاریب یا به تحايق سخن گفتهاند:
کساني همچون نظامي عروضي ،علوي توسي ،ابنا ير ،عوفي ،زکریاي قزویني ،حمداهلل
مستوفي ،جامي ،نولدکه ،مينوي ،تايزاده ،فروغي ،نفيسي ،همایي ،ریاحي ،خالاي مطلق،
حميدیان ،کزازي ،شميسا ،امتياز احمد و آیدنلو؛ که در این مااله به اجمال به یادکرد ،طباه-
بندي و گاه ناد آراء آنها پرداخته خواهد شد.

 .6بررسي و نقد ابیات منتسب به فردوسي دربارۀ تعداد بیتهای شاهنامه
استنادهاي درونمتني به شاهنامه دربارۀ شمار «شصتهزار بيتيِ» آن مستند به سه مطلب است.
در بعضي از دستنویاها و چا هاي شاهنامه بيتهایي آمده است که هم از نظر ضبطْ
اتفاقي در آنها وجود ندارد و هم از نظر اعتبارْ در انتساب آنها به فردوسي ميتوان تردید
کرد:
الف -در شروع «داستان خسرو با شيرین» بيتي وجود دارد که محل استناد اغلب پژوهشگران
معاصر دربارۀ شمار بيتهاي شاهنامه واقع شده است:
بااود بااياات شااااشبااار بااي اوَر هاازار

ساااخن هااي شاااایساااته و غمگساااار
(فردوسي6868 ،الف ،ج )3

به رغم وجود این بيت در چا خالاي مطلق ،برخي مانند سجاد آیدنلو ( )6839احتمال
الحاقي بودن آن را مطرو کردهاند .آیدنلو در جاي دیگري (6837ب) آن را «اصلي» دانسته
است .خالاي مطلق ( )6833در عين آوردن این بيتها در متن شاهنامه ،امکان اینکه بيت
محل بحث «از قلم دیگران» بوده باشد را نيز مطرو کرده است .وي به رغم تأکيد بر اینکه
«بيور» در پهلوي به معني «دههزار» است ،بر آن است که «سراینده در اینجا بيورهزار را در
معني دههزار بهکار برده است که ششبار آن شصتهزار بيت ميگردد» (خالاي مطلق،
 ،6868ج .)8پيش از این ،فریتا ولف( 6با قيد تردید) و ملکالشعراي بهار نيز دربارۀ این
بيت «بيور» را به معني «ده» دانستهاند ،اما آیدنلو مينویسد شاهد دیگري را براي این معني
1. Wolff, F.
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نيافته است( .آیدنلو6837 ،الف) .کزازي نيز احتمال برافزوده و الحاقي بودن این بيت و بيت
پيش از آن را مطرو کرده است؛ چنانکه در ترجمة بُنداري نيز این بيت نيامده است (کزازي،
 ،6837ج.)6
ب -در برخي از چا ها (مانند چا ژول مول) در قسمت «گفتار اندر تاریخِ گفتنِ شاهنامه»
(بخش پایاني شاهنامه) آمده است:
باادو ماااناادم این نااامااه را یااادگااار

بااه شاااش بيور ابياااتش آمااد شااامار
(فردوسي ،6898 ،ج)7

بُنداري در ترجمة خود از شاهنامه ( 126 -128ق) در ترجمة مصرع دوم مينویسد« :و
هو یشتملُ علی ستّین ألف بیتاً» (البناداري ،6568 ،ج .)2این بيت از آنجا که در
دستنویاهاي کهني همچون دستنویا لندن و سنژوزف وجود ندارد ،در چا هاي
خالاي مطلق و مسکو به عنوان نسخهبدل در حاشيه آمده است (فردوسي6868 ،الف ،ج  3و
فردوسي6868 ،ج ،ج  )6و در چا هاي جيحوني و کزازي نيز وجود ندارد .برخي (نوري
عثماناف6897 ،و آیدنلو )6839 ،به درستي بيت محل گفتوگو را (البته با قيد احتمال)
الحاقي دانستهاند .آیدنلو در جاي دیگري (6837ب) صراحتاً آن را «الحاقي» خوانده است.
ج -در هجونامة منسوب به فردوسي نيز بيتي وجود دارد که برخي دربارۀ کميت شاهنامه
بدان استناد کردهاند (براي مثال ،تايزاده 6868 ،و فروزانفر:)6893 ،
ز اباايااات غاارّا دو ره ساااايهاازار

ماار آن جااملااه در شاااايااوۀ کااارزار
(فردوسي ،6898 ،دیباچه)

بخش هجونامه و از جمله این بيت در اغلب نسخههاي کهن خطي (همانند نسخة فلورانا
و سنژوزف) و نيز چا هاي معتبري مانند چا هاي جالل خالاي مطلق و جيحوني و نيز
چا هاي مسکو و کزازي وجود ندارد (هجونامة مفصل مادمة بایسنغري و هجونامة مادمة
نسخة قاهره -مورخ  756ق -نيز فاقد این بيت است) و تنها در برخي از نسخ (همانند نسخة
لندن؛ فردوسي )6835 ،و برخي از چا هاي اندکاعتبار (مانند ژول مول؛ فردوسي،6898 ،
دیباچه) آمده است (ژول مول« :از ابيات غرّا ،»...نسخة لندن« :به ابيات غرّا .)»..آیدنلو ()6831

 | 90متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 90بهار 0010

به درستي هجونامة مندرج در نسخة لندن را «متأخرتر از متن نسخه» یعني پا از  179ق
دانسته است.
مهمترین دليل شهرت شاهنامه به داشتن «شصتهزار» بيت ،همين سه بيت محل مناقشهاند
که بسياري از پژوهشگران معاصر ،آنها را مُسلّمالصدور از فردوسي پنداشته و با استناد به
همين بيتها به عنوان قرایني درونمتني ،باتوجه به تفاوت کمّيِ دستنوشتهاي موجود با
این رقم ،گمانههاي متعددي را مطرو کردهاند.
نگارندگان معتاد به الحاقي بودن هر سه بيت یادشدهاند .موارد «ب» و «ج» به قراین
نسخهشناختي الحاقياند .اینکه بُنداري نيز در ترجمة مورد «ب» به شمار شصتهزاري شاهنامه
اشاره کرده است ،به معني اصالت بيت نيست؛ بلکه بنداري نيز در قرن هفتم با فاصلهاي بيش
از  288سال از نگار نهایي شاهنامه ،به ترجمة متني پرداخته است که بيت الحاقي مرکور
در آن راه یافته بوده است .اما دربارۀ مورد «الف» که در اغلب نسخههاي قدیم وجود دارد و
به ناگزیر در متن خالاي مطلق آمده است ،باید گفت که صِرف وجودِ این بيت در اکثریت
کهنترین دستنویاها دليلي بر قطعيت انتساب آن به فردوسي نيست؛ چراکه فاصلة بيش
از  279سالة کهنترین دستنویاهاي داراي این بيت (لندن 179ق) با زمان تحریر نهایي
شاهنامه (588ق) براي ورود بيتهاي الحاقي به متن شاهنامه به قدر کافي طوالني هست!
مهمترین نشانة الحاقي بودنِ مورد «الف» نيز قرینة «سبکشناختي» است .از آنجا که فردوسي
بنابر بيت زیر معناي واژۀ پهلوي «بيور» را ميدانسته و به درستي آن را در معني «دههزار» بهکار
برده است:
«کااجااا باايااور از پااهاالواني شااامااار

باااُوَد بااار زباااان دري دههااازار»
(فردوسي6868 ،الف ،ج)6

مستبعد است که در بيتي ( :مورد «الف») آن را در معنایي دیگر ( :ده) بهکار برده باشد؛
خاصهآنکه براي «بيور» در معني «ده» نمونة دیگري نيز یافت نشده است.
مينوي ( )6831براي حل مشکل مصرع «بود بيت ششبار بيورهزار» احتمال داده است که
لفظ «هزار» شاید «شمار» بوده باشد .آیدنلو (6837الف) دو نسخة خطي قرن هشتمي و پنج
نسخة قرن نهمي را معرفي کرده است که این تصحيح قياسي را تأیيد ميکنند ،اما این ضبط
نيز ميتواند تصحيحي متأخر و براي حل مشکل معنایي این بيت بوده باشد؛ چنانکه نبود این
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ضبط در نسخ قرن هفتمي (به قرینة نبود چنين نسخه بدلي در چا
این معني است.

خالاي مطلق) نيز مؤید

 .3گزارشهای مختلف دربارۀ تعداد بیتهای شاهنامه
 .9-3مقدمههای پنجگانة شاهنامه
در آغاز برخي از دستنویاها ،پيش از متن شاهنامه مادمههایي آمده است .عالمة قزویني
( ،6882ج )2این مادمهها را به سه دسته تاسيم کرده است -6 :مادمة «قدیم» که در آغاز
برخي از دستنویاها مانند دستنویا لندن (مورخ  179ق) آمده است« -2 .مادمة اوسط»
که از نظر تاریخي بين مادمة لندن و مادمة بایسنغري است« -8 .مادمة جدید» («مادمة
بایسنغري» نوشتة  326ق) .در آغاز نسخة فلورانا (کتابت  165ق) نيز مادمهاي آمده است
که قریب دو دهه پا از وفات عالمه قزویني شناسایي شد .ریاحي ( )6832مادمة نسخة لندن
(قسمت پا از مادمة شاهنامة ابومنصوري) را «مادمة اول» ،مادمة فلورانا را «مادمة دوم»،
مادمة اوسط را «مادمة سوم» و مادمة بایسنغري را «مادمة چهارم» ناميده است .پنجمين مادمه
نيز در ساليان اخير شناسایي شد .این مادمهها داراي روایتهایي داستانوار با جزئياتي
متفاوتند.

 .9-9-3مقدمة اول
در مادمة دستنویا لندن (ر.ک :آیدنلو )6831 ،آمده است که فردوسي به خواست و
سفار سلطان محمود! با وعدۀ دهش «یک مثاال طال» بهازاي «هر یک بيت»« ،شصتهزار
بيت غرّا در سيرالملوک نظم کرد».
متفاوت از نظر ریاحي و محيططباطبایي ،آیدنلو به قراین متعدد «این مادمه و هجونامة
 38بيتي آن» را «متأخرتر از متن نسخه» یعني پا از  179ق دانسته و حتي این احتمال را
مطرو کرده است که این قسمت از مادمه متأ ّر از بهارستان جامي و پا از سال  362ق
(تاریخ نگار بهارستان) به آخر مادمه الحاق شده است (آیدنلو.)6831 ،

 .6-9-3مقدمة دوم
در مادمة دستنویا فلورانا آمده است« :فردوسي شصتهزار بيت گفته بود و بياض
فرمود به خطي شریف و در شش مجلد نهاد [( »]...ریاحي.)6832 ،
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 .3-9-3مقدمة سوم
در این مادمه از رقم «شصتهزار» سخني نرفته است.

 .0-9-3مقدمة چهارم

در مادمة شاهنامة بایسنغري (نوشتة  326ق) –که مجموعة بسياري از روایات ساختگي دربارۀ
شاهنامه و احوال فردوسي ،با شاخ و برگها و تفصيلي هرچه تمامتر در قياس با منابع قبلي
است -آمده« :فردوسي این کتاب را در شصتهزار بيت تمام کرد» (همان).

 .5-9-3مقدمة پنجم
این مادمه که از همة دیباچههاي پيشين مفصلتر است در حدود سال 6886ها .ق به رشتة
تحریر درآمده و در نگار آن دیباچههاي پيشين مدنظر بوده است« .في الجمله شصتهزار
درهم در وجه انعام حکيم مارّر شد» (هرندي اصفهاني .)6869 ،جریان پشيماني محمود و
ارسال «شصتهزار دینار» در این متن تصریحاً از چهارمااله نال شده است .در هجونامة
مفصلِ این دیباچه نيز ریختي متفاوت از بيت منتسب به فردوسي («الف») آمده است:
بااگاافتم بااه شاااش بااار زان ده هزار

سااااخاان هاااي شااااایسااااتااة آباادار
(همان)

 .6-3تذکرهها
غالب ترکرههایي که از فردوسي یاد کردهاند ،به شمار شصتهزاريِ بيتهاي شاهنامه نيز
اشاره کردهاند .در برخي از ترکرهها نيز که به تعداد بيتهاي شاهنامه تصریح نشده است ،از
ميزان صلة شصتهزاري محمود (به حساب یک دینار یا یک درهم در ازاي هر بيت) ميزان
شمار بيتهاي شاهنامه قابل تشخيص است.
چهارمااله (نوشتة حدود  998ها .ق که در ماالت دوم آن به زندگي برخي شاعران نيز
پرداخته شده است) سرمنشأ برخي از روایات بعدي دربارۀ فردوسي است؛ با شاخ و برگهاي
متنوعي که نویسندگان بعدي به روایت نظامي دادهاند .بنا به روایت نظامي عروضي ()6827
محمود با «منازعان» فردوسي رايزني ميکند «که فردوسي را چه دهيم؟ گفتند پنجاههزار
درم» ،اما «در جمله بيستهزار درم به فردوسي رسيد [ .»]...نظامي عروضي در ادامه از شنيده-
هاي خود از امير مُعزّي در «سنة اربع عشرة و خمس مائة» در نيشابور یادميکند .امير معزي
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با نال شنيدههاي خود از امير عبدالرزاق ميگوید که محمود پا از پشيماني از کردۀ خود
دستور ميدهد که «شصتهزار دینار [ ]...به نيل دهند و به اشتر سلطاني به طوس برند ».نکتة
مهم این است که در چهارمااله -عجالتاً بهعنوان قدیميترین سند -از دهشِ ابتدایيِ «بيست-
هزار» درمي محمود یاد شده است ،اما در متون بعدي از جمله مادمههاي شاهنامه ،متناسب با
روایت داستانيِ مشهور (چنانکه در هجونامة منتسب به فردوسي آمده ...« :بهجاي طال نارهام
داده بود») ميزان صله تبدیل به «شصتهزار» درهم شده است تا مطابق با تعداد بيتهاي
شاهنامه -آنگونه که تصور ميشده و بر سر زبانها افتاده بوده است -باشد .ميزان «پنجاههزار
درم» نيز که در چهارمااله آمده ،اگر مبتني بر کميت شاهنامه بوده باشد( ،با سعي «منازعان»
تنها در تبدیل ميزان صله از طال به ناره و نه کسر ميزان توأمان با تبدیل آن به ناره) با واقعيت
موجود و تعداد واقعيِ بيتهاي شاهنامه (قریب 98هزار بيت) همخواني دارد و مؤید نظر
نگارندگان ميتواند باشد که شمار شصتهزاري دربارۀ شاهنامه بعداً رواج یافته است.
نکتة دیگر اینکه اگر صحت متن را بپریریم و عدد «شصتهزار» را عين سخن اميرمعزي
بدانيم ،باید گفت ماجراي صلة «شصتهزار» دیناري و شمار «شصتهزاريِ» بيتهاي
شاهنامه ،پيش از سال  965ها .ق مشهور شده بوده است؛ البته این احتمال نيز وجود دارد که
این عدد ناشي از تصرف خوانندگان یا کاتبان ادوار بعد در متن چهارمااله بوده باشد .دقت
شود که اقدم نسخ موجود که اساس تصحيح چهارمااله قرار گرفته مورخ  389ق بوده است
و با زمان تأليف  828سال فاصلة زماني دارد.
عوفي در لبابااللباب (تأليف حدود  163ق) که کهنترین ترکرۀ مستال فارسي است
ریل احوال سلطان محمود مينویسد« :فردوسي به اميد انعام او شاهنامهاي ساخته شستهزار
بيت» (عوفي.)6889 ،
دیگر ترکرههاي مهم از قرن هفتم تا سيزدهم (مغول تا قاجار) یا از شمار بيتهاي شاهنامه
یاد نکردهاند (مانند مونااالحرار بدر جاجرمي ،هفتاقليم ،سُلَّمُ السّماوات ،ترکرۀ ميخانه،
ترکرۀ نصرآبادي ،شمع انجمن ،تحفة سامي ،خالصةاألشعار ،مجمعالنفائا) یا باالتفاق چه
به تصریح و چه به تلویح (با رکر ميزان صلة شصتهزار درمي ،یک درم در ازاي هر بيت)
شاهنامه را داراي شصتهزاربيت دانستهاند؛ براي نمونه :بهارستان جامي ،تذکرةالشعراي
دولتشاه ،آتشکدۀ آرر ،مرآةالخیال و مجمعالفصحا.
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 .3-3منابع تاریخي ،جغرافیایي ،ادبي و...
علوي توسي مؤلف معجم شاهنامه (کهنترین فرهنگ موجود شاهنامه ،محتمالً تأليف مابين
سالهاي  936 -956ق .ر.ک :آیدنلو )6839 ،در مادمة کتاب از گفتوگوي خود با صاحب
خزانة مدرسة تاجالدین اصفهان مينویسد« :گفتم :در این خزانه شهنامة فردوسي هست؟
صاحب خزانه گفت :هست .برخاست و مجلد اول از شهنامه به من داد .گفتم :چند مجلد
است؟ گفت :چهار جلد است و در هر مجلدي پانزده هزار بيت» ( .)6831آیدنلو با قيد تردید
این فرض را مطرو کرده است که نسخة کهن شاهنامهاي که علوي توسي براساس آن معجم
شاهنامه را تدوین کرده است ،از نمونههاي قدیميِ کوشش براي شصتهزار بيت کردن
شاهنامه بوده است (آیدنلو)6839 ،؛ اما بهنظر ميرسد بنا به قول مشهور که در آن عصر نيز
رایج بوده ،خزانهدار ،عدد تاریبي 69هزار را از تاسيم عدد مشهور شصتهزار بر «چهار
مجلد» بهدست آورده باشد؛ نه اینکه واقعاً تعداد ابيات مجلدات را شمار کرده بوده باشد.
چنانکه خود آیدنلو نيز در ادامه رقم مناول را «کلي و تاریبي» و «نه دقيق و بررسيشده»
گمان زده است (همان).
ضياءالدین ابن ا ير ( 187 – 993ق) در کتاب المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر
(نوشتهشده در  122ق) تعداد بيتهاي شاهنامه را شصتهزار دانسته است ]...[« :کَما فَعَلَ
الفردوسیُّ فی نَظمِ الکتابِ المَعروف بشاهنامه ،و هو سِتّونَ ألف بیت مِنَ الشّعر [( »]...ابن ا ير،
 ،6862ج.)2
زکریاي قزویني در آ ار البالد و اخبارالعباد (پایانیافته حدود  175ق) تعداد بيتهاي
شاهنامه را «هفتاد هزار بيت» رکر کرده است« :فَنَظَمَ الکتاب [ ]...فی سبعین ألف بیت [».]...
(قزویني .)6836 ،اگر عدد «هفتاد» را در اینجا بيانگر «کثرت» ندانيم ،پدیدآمدن این رقم
شاید از جمع رقم مشهور شصتهزار با «دههزار» یعني تعداد بيتهایي بوده باشد که بنا به
روایتي خود فردوسي آنها را پا از نوميدي از سلطان محمود ميسوزاند! چنانکه در مادمة
دستنویا فلورانا گرشته از تصریح به شصتهزاربيتي که فردوسي سروده بود ،از این
دههزار بيت نيز سخن رفته است .البته در مادمة اوسط از 69888بيت و در مادمة بایسنغري
از «چندهزار بيت دیگر» سخن گفته شده است (ریاحي .)6832 ،اگر کل روایت اخير را
ساختگي ندانيم ،عدد 68هزار69 -هزار احتماالً برساخته و براي رساندن تعداد واقعي بيتهاي
شاهنامه به رقم مشهور (18هزار) بوده است.
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در متنهاي دیگري از نيمة دوم قرن ششم نيز از فردوسي یاد شده ،اما بهشمار بيتهاي
شاهنامه اشارتي نرفته است .براي نمونه عجایبالمخلوقات طوسي و نيز کتاب النّاض
عبدالجليل قزویني.
حمداهلل مستوفي از نخستين ایرانياني است که به تصحيح شاهنامه پرداخت و در طول
شش سال (از سال  765تا  728ق) شاهنامهاي گردآورد که امروزه در حاشية دستنویا
ظفرنامة وي در دسترس است .مستوفي در اشاره به تعداد بيتهاي شاهنامه چنين سروده است:
ساااخاان هاااي او را شااانااياادم نااخساااات
کااه بااود عاادد شاااصااااتباااره هاازار
وز [صااح :در] آن 6نسخهها اندرین روزگار
بسااااي دفااتاار شاااااهاانااامااه بااه کااف
باارون آوریاادم یااکااي زآن ماايااان
بااه شاااشبااار بايور ساااخن شااااد پاادیااد

بااه قاولي صاااحيح و بااه لفظي درساااات
هاامااه بااياات هااا چااون دُر شاااااهااوار
کاامااا باايااش پاانااجاااه دیاادم شااامااار []...
گاارفااتاام ز دانااش چااو دُر از صاااادف
وزو شااااد ساااخاان هااا لااطاايااف و عيااان
کااه در اوّل آن باار ساااخاان گساااتااریااد
(مستوفي)6877 ،

واژۀ «بيور» احتماالً نشان ميدهد که ماصود مستوفي از «سخنها»ي فردوسي و مبناي
عايدۀ او دربارۀ شمار شصتهزاري شاهنامه همان بيتهاي منتسب به فردوسي است که پيش
از این آنها را الحاقي دانستيم .نکتة مهم ،تأکيد مستوفي بر این است که عدد شصتهزار «به
قولي صحيح و به لفظي درست» است؛ یعني این عدد ناشي از «سهو» و یا «تخليط» ( :افزوده-
هاي) «نویسندگان» (کاتبان) نيست بلکه «سخن» خود فردوسي است .تأکيد مستوفي شاید
پاسخ به پرسشي مُادَّر و نشاندهندۀ این باشد که در عصر او نيز این نظر وجود داشته که
بيتهاي ناظر به این عدد در شاهنامه الحاقي و برساختة دیگران است؛ ورنه ضرورتي نداشت
که مستوفي بر صحت آن اینگونه تأکيد کند .مستوفي در بيتهاي بعد نيز (گویي در پاسخ
به این پرسش که اگر خود فردوسي شمار شاهنامه را «شصتباره هزار» خوانده است ،چگونه
 .6خوانشِ «وز آن نساخهها( »...مستوفي ،6877 ،مادمه) ناظر به «تعدادِ نسخهها» است ،اما «وز» بيشک تصحيفي است
از «در» و معناي بيت ناظر به تعداد بيتهاي شاااهنامه در نسااخههایي اساات که به رؤیت مسااتوفي رساايده بوده اساات.
(سودآور6875 ،؛ شهبازي6876 ،؛ ریاحي6832 ،؛ فردوسي :6876 ،ج صفر و آیدنلو6837 ،ب)
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بيتهاي موجود «کمابيش پنجاه»هزار بيت است؟) ،ميگوید شاهنامه «در اوّل» (یعني در
اصل) «ششبار بيوَر» بوده است .به بيان دیگر ،مستوفي به کاستي ،حرف و افتادگي بيتهاي
شاهنامه معتاد بوده است .وي بر همين اساس سعي کرده است تا شاهنامهاي با شصتهزار
بيت گردآوَرَد .جالب است که تعداد بيتهاي شاهنامهاي که در حاشيه و صفحات اصلي
ظفرنامه آمده است با احتساب  96بيتي که افتادگي دارد 53661 ،بيت است؛ نه شصتهزار
بيت آنگونه که مستوفي یاد ميکند و مادمهنگار کتاب نيز تصور کرده است (ر.ک :همان،
مادمة رستگار :یک).
اما منابع تاریخي به پيشينة بحث دربارۀ تعداد بيتهاي شاهنامه کمک چنداني نميکنند.
مورّخان یا به اجمال از فردوسي و شاهنامه سخن گفتهاند یا بدون رکر نام یا با یادکردِ فردوسي
بيتهایي از شاهنامه را و یا بيتهایي همروال با شاهنامه از متتبعان فردوسي را در جايجاي
آ ار خود آوردهاند .معدودي نيز به بازگفتِ برخي از حکایات مشهور دربارۀ فردوسي بسنده
کردهاند .در مجملالتواریخ و الاصص ،ترجمة تاریخ یميني ،تاریخ طبرستان ،جهانگشاي
جویني ،طباات ناصري ،جامعالتواریخ رشيدي ،تاریخ گزیده ،تاریخ بناکتي ،تاریخ وصّاف،
تاریخ الجایتو ،مُسامِرَةاألخبار ،تاریخ فرشته و احسنالتواریخ نمونههاي متعددي از بيتهاي
شاهنامه آمده است ،اما در ميان منابع یادشده و نيز در دیگر منابع مشهور تاریخي همچون
زیناالخبار ،تاریخ بيهاي ،تاریخالوزرا ،تاریخ سيستان ،راحةالصدور ،طباات ناصري ،تجارب
السّلف ،تاریخ رویان ،ریل جامعالتواریخ ،ظفرنامة شرفالدین علي یزدي ،مطلع سعدین،
روضةالصفا ،دیار بکریه ،تاریخ آل مظفّر ،عالمآراي عبّاسي ،قصص الخاقاني ،خلد برین ،درّۀ
نادره و نيز مجملالتواریخ گلستانه به تعداد بيتهاي شاهنامه اشارهاي نشده است.
در ميان مهمترین منابع تاریخيِ قرن پنجم تا دهم ،تنها خواندمير (متوفاي  656ق) در
تاریخ حبيبالسّيَر به شصتهزار بيتي بودن شاهنامه اشاره کرده است .وي پا از بازگفتِ
داستانِ معروفِ مجاوبة فردوسي با عنصري ،فرّخي و عسجدي مينویسد« :بعد از چندگاه به
نظم شاهنامه مأمور شده هزار بيت گفت و نزد سلطان محمود برد و سلطان زبان به تحسين او
گشاده هزار دینار صله داد و چون فردوسي از نظم فارغ گشت ،آن کتاب را که شصتهزار
بيت است ،به نظر سلطان رسانيد و به دستور اول در برابر هر بيتي یک دینار طمع داشت؛
بعضي از حاسدان دونهمت آغاز خبا ت کرده [ ]...صلة او را بر شصتهزار درم قرار دادند»
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(خواندمير ،6888 ،ج .)2وي در ادامه از دو منبع خود یعني [بهارستانِ] جامي و تاریخ گزیدۀ
حمداهلل مستوفي یادکرده است.
دیگر منابع متأخر نيز مطالب منابع اوليه را با تغييرات اندکي تکرار کردهاند .براي نمونه
قاضي نوراهلل شوشتري (ماتول به  6866ق) که در مجالاالمؤمنين از پشيماني محمود و
ارسال «شصتهزار مثاال طال با یکدست خلعت پادشاهانه» براي فردوسي سخن گفته است،
از برخي منابع خود دربارۀ زندگي فردوسي مانند چهارماالة نظامي عروضي و ترکرة دولتشاه
یادکرده و جايجاي از روایات مادمة بایسنغري نيز (بدون یادکرد) بهره برده است
(شوشتري.)6877 ،
منابع رجالي قدیم و معاصر نيز تابع متون پيشين ،شاهنامه را شصتهزار (قمي6867 ،؛
طهراني )6873 ،یا «حدود شصتهزار بيت» (مدرس) نوشتهاند.

 .0-3دیدگاههای مختلف پژوهشگران معاصر
معاصریني که به شمار بيتهاي شاهنامه اشاره داشتهاند ،دو دستهاند -6 :کساني که مستند
آنها قول مشهور یا بيتهاي منتسب به فردوسي بوده است :مانند رکاءالملک اول (فروغي،
 )6837و طهراني -2 .کساني که به شمار بيتهاي متون خطي و چاپي پرداخته یا به
پژوهشهاي دیگران در اینباره و کمتر بودن تعداد واقعي بيتها از رقم مشهور واقف
بودهاند.
دستة نخست ،بيتهاي شاهنامه را همان شصتهزار دانستهاند؛ اما در ميان دستة دوم
اختالفنظرهایي وجود دارد :الف -کساني که در صحت انتساب هر سه بيت یا برخي از سه
بيتِ ناظر به رقم شصتهزار به فردوسي تردید کردهاند (مانند کزازي ،نوري عثماناف و
آیدنلو در برخي از آ ار ) و ب -کساني که صحت انتساب همه یا برخي از این بيتها به
فردوسي را پریرفته و به تلویح یا تصریح ،رقم مشهور را برآمده از سخن خود فردوسي
دانستهاند (قریب به اتفاق دیگر پژوهشگران) .این پژوهشگران در پاسخ بدین پرسش که چرا
ميان رقمي که فردوسي رکر کرده است و تعداد واقعي بيتهاي شاهنامه تفاوت وجود دارد،
چند نظر مختلف بيان کردهاند:
 تعداد بيتهاي شاهنامه بنا به نص صریح فردوسي در اصل شصتهزار (یا قریب به شصت-هزار) بيت بوده و شاهنامههایي که امروز در دست است ،ناقص هستند (نظر عالمه همایي،
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فروزانفر ،فروغي دوم و حميدیان) (بهترتيب ر.ک :خالاي مطلق6836 ،؛ فروزانفر6893 ،؛
فروغي6876 ،؛ فردوسي6868 ،ج ،ج :5پيوست  .)6گفتيم که از گرشتگان ،حمداهلل مستوفي
نيز بر همين عايده بوده است.
 فردوسي این رقم را به «تاریب» یاد کرده (نظر نولدکه ،نفيسي و آیدنلو) و یا «واحدِ کاملِ»شصت را به «تاریب» بنا به «حساب شستگاني» آورده است (نظر ریاحي)( .نولدکه2987 ،؛
نفيسي6868 ،؛ آیدنلو6837 ،ب و ریاحي.)6832 ،
 «کمدقتي» فردوسي دربارۀ اعداد (نظر نولدکه )2987 :و «سهلانگاريِ» او و نداشتن «دقتنسبي» در ماام یک تاریخنگار (نظر یارشاطر) (آیدنلو6837 ،الف).
 این رقم ناشي از «مسامحه» و «مبالغة» فردوسي است (نظر تايزاده.)6868 : فردوسي این رقم را «تخميناً» بيان کرده است و شاید فکر ميکرده که با افزودگيهایي کهتا پایان عمر اعمال ميکند شاهنامه به حدود شصتهزار بيت برسد (نظر شميسا.)6861 :
جالل الدین همایي هنگام تصحيح شهریارنامة عثمان مختاري پي برد که برخي از
بيت هایي که در کتاب مرکور از شاهنامة فردوسي نال شده است در دستنویاهاي
متداول شاهنامه وجود ندارد .وي نتيجه گرفت که بيت هایي از شاهنامه از قلم کاتبان
افتاده تا « شمارۀ ابيات موجود از شصت هزار بيتي که خود فردوسي مکرر تصریح
فرموده است ،به حدود  91-53و حد متوسطش  98هزار بيت تاليل یافته [ ]...است»
(خالاي مطلق .) 6836 ،خالاي مطلق به تفصيل با ناد و رد نظر همایي (همانجا) بر آن
است که «افسانة شصت هزار بيت بودن شاهنامه که یک جا در هجونامه («از ابيات غرا دو
ره سي هزار») و یک جا در داستان خسرو پرویز («بود بيت ششبار بيور هزار») از سوي
خود شاعر یا از قلم دیگران بدان اشاره شده است( »،خالاي مطلق )6833 ،از جمله دالئل
افزودن بر بيت هاي شاهنامه بوده است .به عايدۀ وي « اصل شاهنامه چيزي ميان  53تا 56
هزار بيت بوده است؛ یعني به  98هزار بيت هم نمي رسيده ،چه رسد به شصتهزار بيت
یا بيشتر» (خالاي مطلق.)6836 ،
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 .0تعداد بیتها در برخي از دستنویسها و چاپهای مشهور شاهنامه
 .9-0دستنویسها
 .9-9-0دستنویس فلورانس
از آنجا که این دستنویا (مورخ  165ها.ق) تنها دربردارندۀ حدود نيمي از شاهنامه (از آغاز
تا پادشاهي کيخسرو) است ،محل بررسي قرار نگرفت.

 .6-9-0دستنویس لندن
این نسخه (با تاریخ  179ها .ق) که کهنترین دستنویا کامل شاهنامه است 56163 ،بيت
دارد (فردوسي ،6835 ،مادمة افشار).

 .3-9-0دستنویس سَنژوزِف
این دستنویا که بدون تاریخ و کتابت آن مربوط به «اواخر قرن هفتم و به احتياط اوایل سدۀ
هشتم» است (فردوسي ،6836 ،مادمة افشار) ،بنا به شمار جالل خالاي مطلق داراي 53828
بيت است که با احتساب افتادگيها «در اصل داراي  53686بيت بوده است» (همان ،مادمة
خالاي مطلق).

 .0-9-0شاهنامه به تصحیح حمداهلل مستوفي
اسالمپناه ( )6833شمار بيتهاي شاهنامه در ظفرنامه را  53662بيت برشمرده ،اما تعداد
بيتهاي شاهنامه که در حاشيه و متن دستنویا ظفرنامه آمده است به احصاي نگارندگان
 53661بيت است.

 .5-9-0دستنویسهای مثیو المسدن( 6خاورشناس اسکاتلندي)
وي در سال 6366م در کلکته به ویرایش و چا مجلد نخست شاهنامه پرداخت .شمار ابياتِ
نسخههاي وي را نولدِکه چنانکه در پي ميآید ،بررسي کرده است.

1. Lumsden, M.
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 .2-9-0دستنویسهای محل بررسي نولدِکه
6

نخستين پژوهشهاي جدي در بررسي کميت دستنویاهاي شاهنامه از تئودور نولدکه
است و پژوهشگران بعدي در این زمينه به نحوي دنبالهرو آراء او در کتاب حماسة ملي ایران
(تأليف سال 6628م) هستند .وي مينویسد« :اکنون ما اعداد ابيات بيش از  58نسخه را
ميدانيم .از این نسخهها فاط یک نسخه که همان مأخر عمدۀ المسدن است [ ]...دقيااً 16211
بيت است؛ دو نسخة دیگري که در [شاهنامة] المسدن مرکور است ،یکي  96218بيت و
دیگري  93988بيت دارند .از اینها گرشته چند نسخة دیگر شامل بيش از  99هزار بيت
هستند .اغلب نسخ از  53تا  92هزار بيت دارند ]...[ .تعداد ابيات ده نسخة خطي از  51632تا
 91139است .تعداد ابيات بسياري از نسخ دیگر از این هم کمتر است .حتي یک نسخه فاط
 86396بيتي است .اکنون اگر کسي تصور کند که هر چه تعداد ابيات بيشتر است ،داللت
دارد بر اینکه منظومه کمتر تحریف شده است ،کامالً اشتباه کرده است .در نسخه 16211
بيتي یک فصل بزرگ بُرزونامه که شامل  8788بيت است به شاهنامه الحاق شده که از
فردوسي نيست [( »]...نولدکه.)2987 ،
 .7-9-0دستنویسهای ترنر ماکان( 2افسر انگليسي مشغول به خدمت در هندوستان)
وي در سال 6326م در کلکته به چا کامل شاهنامه اقدام کرد.
تعداد بيتهاي برخي از نسخههاي مورد استفادۀ وي به شرو جدول ( )6است (ر.ک :دو
ساسي.)6868 ،
جدول  .9تعداد بیتهای شاهنامه در نسخههای مورد استفادۀ ترنر ماکان
ردیف

تاریخ نسخه

شمار بیتها

ردیف

تاریخ نسخه

شمار بیتها

3

 123ها.ق

52511

2

 3111ها.ق

47521

2

 112ها.ق

51511

7

 3121ها.ق

53243

3

 199ها.ق

52335

1

بیتاریخ

52215

4

 949ها.ق

51331

9

بیتاریخ

55392

5

 3112ها.ق

42912

31

بیتاریخ

53331

1. Nöldeke, T.
2. Macan, T.
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 .7-9-0نسخة شمارۀ  357کتابخانة خدابخش هند (مورّخ  652ها.ق)
حدود  98هزار بيت (ر .ک :احمد.)6862 ،

 .1-9-0نسخة شمارۀ  324کتابخانة خدابخش هند (مورّخ  666هاق)
داراي  98هزار بيت (رادفر.)6866 ،

 .94-9-0نسخة شمارۀ  9790کتابخانة خدابخش هند (بيتاریخ ،ق  67ميالدي؟)
بيش از  97هزار بيت؛ بهخاطر افزودهشدن گرشاسپنامه به متن (ر .ک :احمد.)6862 ،

 .99-9-0نسخة شمارۀ  A351کتابخانة خدابخش هند (بدون تاریخ ترقيمه)
داراي  96هزار بيت (همان).

 .96-9-0نسخههای لنینگراد
نوري عثماناف در ماالهاي از نسخههاي هشتادهزاربيتي شاهنامه یادکرده است که احتماالً
خطاست؛ زیرا هيچ نسخهاي تاکنون با این تعداد گزار نشده است .چنانکه خود وي در
پایان مااله مينویسد« :از  62نسخة لنينگراد فاط سه نسخه نزدیک به  18هزار بيت دارد و در
 6نسخة دیگر تعداد بيتها از  98تا  78هزار است ».وي ميافزاید« :هيچیک از نسخِ قدیم
بيش از  99هزار بيت ضبط نکردهاند» (نوري عثماناف.)6897 ،

 .6-0چاپها
 .9-6-0چاپ المسدن
پا از چا منتخبات شاهنامه توسط هاگمن( 6گوتينگن6386 ،2م) ،قدیميترین قسمتي که
از شاهنامه بهطور مستال در اروپا به چا رسيد ،چا مجلد نخست شاهنامه توسط مثيو
المسدن (کلکته6366 :م) است (ر .ک :افشار .)6899 ،از آنجا که این چا از شاهنامه کامل
نيست ،خارج از پژوهش حاضر قرار ميگيرد.

1. Hagemann, E. G.
2. Göttingen

 | 012متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 90بهار 0010

 .6-6-0چاپ ترنر ماکان
در این چا (کلکته 6326 :ميالدي) داستانها و بيتهاي الحاقي فراوان است و پارهاي از
بيتهاي گرشاسپنامه و بُرزونامه به آن الحاق شده است .جيحوني بدون شمار ابيات این
چا  ،تعداد بيتهاي چا دبيرسياقي را که از روي این طبع انجام شده است 91678 ،بيت
دانسته است (فردوسي ،6876 ،ج صفر) ،اما تعداد ابيات چا هاي ترنر ماکان و دبيرسياقي به
احصاي نگارندگان به ترتيب  99866و  99818بيت است.

 .3-6-0چاپ ژول مول

6

جيحوني تعداد بيتهاي این شاهنامه را که توسط ژول مول ،خاورشناس آلماني ،پا از
قریب  98سال پژوهش (بين سالهاي  6321تا پایان عمر وي  )6371با استفاده از 89
دستنویا موجود در اروپا تصحيح و به فرانسه ترجمه شده 92165 ،نوشته است (همان)،
اما تعداد بيتهاي این شاهنامه به احصاي نگارندگان  92965بيت است.

 .0-6-0چاپ دبیرسیاقي
این چا که برمبناي شاهنامة چا ترنر ماکان و با اصالحات مختصري از مندرجات چا
شوروي و دستنویا فلورانا و طبع کُاللة خاور تصحيح شده است (فردوسي،6869 ،
پيشگفتار) به شمار نگارندگان داراي  99818بيت است.

 .5-6-0چاپ مسکو
جيحوني تعداد بيتهاي این چا را که به سرپرستي خاورشناس روس ،یِوگِني ادواردویچ
بِرتِلا 2و بعد از درگرشت وي با سرپرستي عبدالحسين نوشين ،تصحيح و بين سالهاي
 6618تا  6676در یک دورۀ  6جلدي منتشر شد (ریاحي 56121 ،)6836 ،نوشته است
(فردوسي ،6876 ،ج صفر) ،اما تعداد بيتهاي این چا به احصاي نگارندگان ،بدون
احتساب  6536بيت الحاقي که در قالب ملحاات به صورت جداگانه اعالم شده 56129 ،بيت
است.

1 . Mohl, J. Von.
2 . Berthels, E. E.
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آیدنلو ( )6839به نال از محمود مدبري تعداد ابيات چا هاي مسکو را « ،»56926ژول
مول « ،»92928بروخيم « »96662و دبيرسياقي را « »98332دانسته است که این تعداد بنا به
شمار نگارندگان با ميزان دقيق بيتها اندکي فاصله دارند.

 .2-6-0تصحیح خالقي مطلق و همکاران
این چا که باید آن را دقيقترین و بهترین تصحيح شاهنامه تا به امروز دانست ،داراي دو
ویرایش است .آیدنلو ( )6861تعداد بيتهاي ویرایش نخست (چا طي سالهاي  6811تا
 6831در هشت مجلد) را  56988بيت نوشته است ،اما به شمار نگارندگان داراي 56987
بيت است .تعداد ابيات در ویرایش دوم خالاي (انتشاریافته در دو مجلد ،سال  56 )6868بيت
کمتر شده و به  56533بيت رسيده است( .محل و تعداد بيتهاي جابهجا شده ،کاسته و
افزوده شده در ویرایش دوم ،طي جدولي در ضميمة مجلد دوم به دست داده شده است.
تعداد ابيات کاسته شده در این ضميمه به خطا  57بيت گفته شده است .تعداد ابيات ویرایش
اول در ضميمة کتاب  56989بيت رکر شده است؛ حالآنکه تعداد واقعي بيتهاي ویرایش
نخست بنا به شمار ما دو بيت بيشتر است؛ چراکه در بخشهاي مربوط به کيومرث،
جمشيد ،ضحاک و منوچهر در ضميمة کتاب چهار بيت به درستي محاسبه نشده و در قسمت
نوشينروان به خطا به تعداد ابيات دو بيت اضافه شده است).

 .7-6-0تصحیح قریب و بهبودی
داراي  98875بيت (فردوسي ،6876 ،ج صفر)

 .7-6-0تصحیح روشن و قریب
این شاهنامه که بر اساس دستنویا موزۀ بریتانيا در سال  6875منتشر شده به شمار
جيحوني داراي  98895بيت است( .همان).

 .1-6-0تصحیح جیحوني
به شمار

نگارندگان داراي  56932بيت است.
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 .94-6-0نامة باستان میرجاللالدین کزازی
این شاهنامه که ویرایش و گزار شاهنامه است به شمار نگارندگان در متن اصلي داراي
 56696بيت است که  6658بيت نيز به صورت جداگانه با عنوان بخشهاي برافزوده در ادامة
متن اصلي آمده است.

 .99-6-0ویرایش جنیدی
در این ویرایش که آیدنلو ( )6868آن را «فاقد اعتبار علمي» دانسته است و «بهجاي توجه به
دستنویاهاي شاهنامه و ماابلة آنها غالباً از معيارهاي فرعي و جانبي براي ویرایش استفاده
شده 88776 ،بيت شاهنامه الحاقي و فاط  61869بيتْ اصلي و سرودۀ خودِ فردوسي تشخيص
داده شده است».

 .5جدولها
 .9-5جدول تطبیقي -مقایسهای تعداد بیتها در چاپهای مشهور شاهنامه
جدول  .6جدول تطبیقي -مقایسهای تعداد بیتها در چاپهای مشهور شاهنامه
ردیف

ترنر ماکان

ژول مول

بروخیم

مسکو

دبیرسیاقی

[پادشاهی
گرشاسپ]
کیقباد
کیکاوس

کزازی

32
33

زَوطهماسب

جیحونی

33

دیباچه
گیومرت
هوشنگ
طمورت
جمشید
ضحّاک
فریدون
منوچهر
نوذر

خالقی مطلق

3
2
3
4
5
2
7
1
9
31

شرح

239
75
42
53
221
549
3249
2313
715
37

237
74
42
51
232
542
3353
2131
233
41

237
74
42
51
232
542
3353
2131
231
41

225
72
31
42
392
471
191
3254
543
45

243
72
47
53
227
553
3223
2314
291
54

232
73
24
47
394
533
3123
3234
532
42

232
73
39
42
393
491
3191
3792
545
42

219
73
24
47
395
513
3175
3234
523
33

291

273

273

212

292

321

233

323

335
394

241
359

243
321

212
354

327
392

313
353

392
353

315
354
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ادامه جدول .6
ردیف
22
23
24
25
22
27
21
29

ترنر ماکان

23

ژول مول

21

بروخیم

39

مسکو

31

دبیرسیاقی

37

کزازی

32

جیحونی

35

داستان جنگ
مازندران
داستان جنگ
هاماوران
داستان رستم و
هفتگردان
در شکارگاه
افراسیاب
داستان رستم و
سهراب
داستان سیاوَخْش
داستان کین
سیاوَخْش
داستان رفتن گیو
به ترکستان
داستان عرض
کردن کیخسرو
داستان فَرود
سیاوَخْش
داستان کاموس
کُشانی
[داستان خاقان
چین]
داستان رستم زال
با اکوان دیو
داستان بیژن با
منیژه
داستان رزم دوازده
رُخ
داستان جنگ
بزرگ کیخسرو
داستان گُشتاسپ
با کتایون

خالقی مطلق

34

شرح

3135

132

133

724

3121

739

737

733

217

532

532

452

713

434

451

431

331

245

245

329

335

355

217

371

3271

3421

3421

3159

3275

3133

3121

3123

2157

2771

2724

2571

2912

2532

2413

2522

222

551

554

511

221

411

419

419

924

195

194

715

991

211

211

712

521

312

393

379

411

323

322

325

3543

3334

3322

3272

3443

3243

3233

3245

3224

3595

3512

3472

3717

3451

3441

3474

3211

3525

3517

3422

3223

3321

3373

3419

232

237

233

393

241

317

319

311

3392

3317

3335

3332

3351

3213

3212

3279

2224

2455

2529

2531

2557

2533

2471

2534

3534

3211

3391

3317

3219

3332

3335

3341

912

932

914

913

931

912

933

919
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ادامه جدول .6
ردیف

ترنر ماکان

ژول مول

بروخیم

مسکو

34
35
32
37
31
39
41
43
42
43
44
45
42
47
41
49
51
53
52
53
54
55
52
57

دبیرسیاقی

33

کزازی

32

جیحونی

33

داستان جنگ
گُشتاسپ با
اَرجاسپ
داستان هفتخان
اسپندیار
داستان رستم و
اسپندیار
داستان رستم با
شَغاد
بهمن
همای چهرآزاد
داراب
دارا
اسکندر
اشکانیان
اردشیر
شاپورِ اردشیر
اورمزد شاپور
بهرام اورمزد
بهرام بهرام
بهرام بهرامیان
نرسی
اورمزد بزرگ
شاپور ذواالکتاف
اردشیر نیکوکار
شاپور شاپور
بهرام شاپور
یزدگرد بزهگر
بهرام گور
یزدگردِ بهرام گور
هرمَزد یزگرد
پیروز یزگرد
بالش پیروز

خالقی مطلق

31

شرح

3325

3533

3532

3523

3235

3537

3533

3537

121

173

173

149

115

153

149

149

3132

3222

3214

3272

3147

3252

3222

3229

353

343

331

357

352

339

339

331

359
322
321
493
2131
733
213
11
333
42
24
32
27
33
275
32
35
32
714
2224
22
21
339
394

327
321
335
459
3955
723
221
11
93
41
35
37
22
25
279
37
33
35
292
2234
22
21
343
393

352
331
335
457
3949
747
249
11
91
43
29
33
25
25
224
32
33
33
215
2213
22
21
331
393

312
322
334
453
3933
777
219
93
95
39
29
35
24
39
221
37
34
33
293
2593
22
31
341
319

329
339
337
415
2121
737
213
93
92
44
29
34
25
25
279
32
35
32
713
2223
22
21
339
392

359
322
335
455
3935
722
257
335
93
39
21
34
25
39
252
37
33
32
215
2573
22
31
339
392

359
322
335
457
3911
771
254
321
95
31
22
34
25
39
252
37
33
32
219
2593
22
31
331
391

321
322
332
459
3912
779
253
323
93
45
24
34
25
41
259
37
33
32
211
2517
22
31
341
391
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ادامه جدول .6
ردیف

ترنر ماکان

ژول مول

بروخیم

مسکو

دبیرسیاقی

23
22
23
24
25
22
27
21

کزازی

21

جیحونی

51
59

قباد
نوشین روان
هرمَزد نوشین
روان
خسرو پرویز
شیرویه
اردشیر شیروی
فرایین
بوران دخت
آزرمی دخت
فرّخزاد
یزدگرد شهریار
جمع کل بیتها

خالقی مطلق

شرح

313
4259

412
4233

413
4532

319
4421

413
4249

377
4424

375
4415

311
4517

3912

3934

3933

3117

3911

3112

3932

3932

4255
242
17
92
33
33
33
945

4213
214
24
21
23
34
27
932

4325
595
52
24
23
31
27
151

4113
211
51
52
23
33
35
125

4229
243
92
19
33
34
33
922

4323
214
51
47
23
33
35
157

4191
215
51
47
23
33
35
123

4191
235
51
41
23
33
32
191

55339

52534

52199

49225

55321

49359

49512

49411

 .6-5مقایسه کلي بیتهای الحاقي (ملحقات) شاهنامه
در چا مسکو و نامة باستان کزازي در پایان هر دفتر بيتهایي تحت عنوان ملحاات آمده
است که در جدول ( )8شمار آنها به تفکيک ارائه شده است .چا هاي ژول مول ،خالاي
و جيحوني فاقد بخشهاي الحاقي بهصورت تفکيک شده هستند .در برخي از این چا ها
همانند چا خالاي مطلق و مسکو گاهي بيتهایي در ریل صفحات و بخش نسخهبدلها
رکر شده است که طبعاً در این جدول شمار و لحاظ نگردیده است.
جدول  .3مقایسة بیتهای الحاقي (ملحقات) شاهنامه
ردیف
3
2
3
4
5
2
7
1

شرح
پادشاهی هوشنگ
پادشاهی ضحّاک تازی
پادشاهی فریدون
پادشاهی منوچهر
داستان جنگ مازندران
داستان جنگ هاماوران
داستان رستم و سهراب
داستان سیاووش

مسکو
31
372
377
51
341
391

کزازی
21
31
371
15
45
331
321
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ادامه جدول .3
ردیف
9
31
33
32
33
34
35
32
37
31
39
21
23
22
23
24

شرح
داستان کاموس کشانی
داستان رستم و اکوان دیو
داستان بیژن و منیژه
داستان دوازده رخ
جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب
پادشاهی بهمن
پادشاهی اسکندر
پادشاهی شاپور ذواالکتاف
پادشاهی بهرام گور
پادشاهی نوشین روان
پادشاهی هرمزد نوشین روان
پادشاهی خسرو پرویز
پادشاهی اردشیر شیروی
پاداشاهی فرآیین
پادشاهی پوراندخت
پادشاهی فرخزاد

مسکو
331
23
25
9
2
52
29
12
32
42
39
39
31

کزازی
323
23
333
31
2
21
27
29
13
7
9
32

25

پادشاهی یزدگرد شهریار

354

31

3419

3341

جمع کل بیتهای الحاقی

 .2دیدگاه نگارندگان و توضیحي دربارۀ عدد «شصت» و «شصتهزار»
اگر بپریریم که شمار واقعي بيتهاي شاهنامه باتوجه به کهنترین دستنویا کامل شاهنامه
(نسخة لندن) و دستنویاهاي کهني چون سنژوزف و شاهنامة مصحَّحِ حمداهلل مستوفي و
نيز مهمترین چا ها (خالاي ،جيحوني ،مسکو) کمتر از  98هزار بيت بوده ،بسيار مستبعد
است که فردوسي «به تاریب» با افزودن حدود «دههزار بيت» از کميت ا ر خود یاد کرده
باشد .دههزار بيت افزودن بر تعداد بيتها ،یعني اعالم حجم شاهنامه  28درصد بيشتر از مادار
واقعي آن و این بيش از آن است که بتوان آن را یادکردي «به تاریب»« ،به تخمين» و یا ناشي
از «مسامحه» و «مبالغه» خواند! وقتي حجم سرودههاي بسياري از شاعران بزرگ گرشته ،کمتر
از دههزاربيت است و نيز وقتي کميت ا ر در ميان شاعران قدیم ميتوانسته است بيانگر ميزان
توان شاعري باشد ،مستبعد است فردوسي که ميخواسته منظومة خود را به شاه تادیم کند
ا ر خود را  28درصد بيش از مادار واقعي توصيف کرده باشد؛ چه ميتوانسته محل سعایت
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معارضان هنري او قرار گيرد؛ خاصه آنکه ميزان شعر در ميزان صلة شاهانه نيز ميتوانسته است
مؤ ر بوده باشد.
اما اگر بپریریم که خود فردوسي به این تعداد اشاره نکرده است و بيتهاي ناظر به این
مسأله در شاهنامه همگي الحاقي هستند ،این عدد چرا ،از کي و توسط چه کساني دربارۀ
تعداد بيتهاي شاهنامه بهکاررفته است؟ براي پاسخ بدین پرسش ابتدا الزم است توضيحي
دربارۀ عدد «شصت» و داللتهاي آن داده شود.
در کنار مفهوم «تاریب» ،شواهد متعددي از متون قرن پنجم و ششم وجود دارد که عدد
«شصت» به مثابه «عدد کثرت» یا عدد «کمال» بهکاررفته است و به تعبيري دیگر ،یکي از
کاربردهاي عدد «شصت» در متون ادبي ،افادۀ معني «کثرت» و «کمال» است .بدینترتيب
قرارگرفتن عدد «شصت» در کنار عدد «هزار» در توصيف تعداد بيتهاي شاهنامه ،هر سه
معني را ميتواند افاده کند.

 .9-2شواهدی برای عدد «شصت» و افادۀ معني «کثرت»
 «کمند شصتخم»همي گشاااات رساااتم چو پياال دژم

کاامااناادي بااه بااازودرون شاااصااااتخم

(فردوسي6868 ،ب :ج 6و نيز ر.ک :فرّخي)6838 ،
نيز «رشتة شصتخم» (فردوسي6868 ،ب ،ج )6و «شصتبازي کمند» (فردوسي6868 ،ج:
ج)6
 «چاه شصتباز»آفرین بر مرکبي کو بشااانود در نيمهشااب

بانگ پاي مورچه از زیر چاه شاااصاااتباز
(منوچهري)6857 ،

 «دَبوس شصتمَن»چون زند بر مهرۀ شايران دَبوس شصتمن

چون زند بر گَردن گُردان عمود گاوساااار
(همان)
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 «کاخ شصتپایه»ليکن این شاااصااااتپااایااه کاااخ بلنااد

کااآسااامااان بار سااار

رود بااه کاامنااد
(نظامي6839 ،ب)

نيز «رواق شصتپایه» و «حصار شصتپایه» (همان).
 «شصت روزن عشق»گاار خااانااة عااالاام اساااات تاااریااک

بااگشااااایااد عشااااق ،شاااصاااات روزن»
(مولوي :6831 ،ج)6

 .6-2شواهدی برای عدد «شصت» و افادۀ معني «کمال»
«شصتسال عمر» ،گرشته از مفهوم «کثرتِ» سن ،گویي عمر کاملي شمرده ميشده است.
چنانکه عطار در سن  88سالگي سروده است:
باه زیر خاک بساااي خواب داري اي عطّار

مخسااب؛ خيز چو عمر آمدت به نيمة شااصت
(عطار)6862 ،

قلتباااني کااه شاااصااااتسااااال بزیساااات

یااک درمساااانااگ نااان خااویااش نااخااورد!
(انوري :6872 ،ج)2

چااو در شاااساااات اوفااتاااد

زناادگااانااي

خاادنااگ افااتاااد

از شاااساااات جااوانااي
(نظامي 6839 ،الف)

تو را چه شااصاات و چه هفتاد چون نخواهي پخت

گلي باه دسااات نداري ،چه خار ميخاري؟
(مولوي :6831 ،ج)6

در بخش نخست مادمة قدیمِ شاهنامه نيز که براي بيان مدت پادشاهي شاهان ایران از
بسياري اعدادِ کلي ،تاریبي ،و بعضاً اسطورهاي بهرهبرده شده است ،مدت پادشاهي کيخسرو
نيز شصتسال دانسته شده است (ر.ک :آیدنلو .)6831 ،همچنين مدت پادشاهي بهمن
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اسفندیار و پادشاهي بهرام گور (همان) که به نظر ميرسد انتخاب این عدد دربارۀ این
پادشاهان به نوعي افادۀ کمال نيز ميکند؛ خاصه دربارۀ بهرام گور و کيخسرو (که شاه آرماني
ایران است).

 .3-2عدد «شصت» و افادۀ معني «تقریب»
ناصرخسرو بارها از شصتسالگي خود سخن گفته است .در قصيدهاي در یک بيت از
«شصت» و در بيت دیگر به «شصت و دو سالگي» خود اشاره دارد که پيداست عدد شصت
عدد تاریب و عدد شصت و دو عددي دقيق است:
داشاااات در ایان زناادان چاااهي تنم []...
ایاان فاالااکااي جااان ماارا شااصاااتساااال
روز و شااااابااان در فاالااکااي هاااوناام
شاصات و دو سااالست که بکوبد [کرا] همي
(ناصرخسرو)6813 ،

بحث و نتیجهگیری
نگارندگان برآنند که به قراین نسخهشناختي و سبکشناختي هرسه بيت منتسب به فردوسي
دربارۀ شمار بيتهاي شاهنامه الحاقي هستند .در هيچیک از منابع اعم از ترکرهها و تواریخ
و دیگر منابع قرن ششم ،یعني منابعي که تاریخ نگار آنها پيش از کهنترین دستنویا
شاهنامه (نسخة فلورانا مورَّخ  165ق) است ،حتي اگر به شمار شصتهزار بيتي شاهنامه نيز
اشاره شده باشد به اینکه این عدد مطابق گفتة خود فردوسي است ،اشاره نشده است و این
مسأله گمان ما را در اینکه این بيتها الحاقي هستند ،تاویت ميکند .بدینترتيب وقتي این
بيتها را از فردوسي ندانيم ،این احتمال نيز که این شمارْ ناشي از پيشبيني فردوسي نسبت
به صورت نهایي شاهنامه بوده است ،منتفي خواهد بود.
عدد «شصتهزار» را نه فردوسي ،بلکه خوانندگان شاهنامه (اعم از عامة مردم ،کاتبان ،یا
ادیبان) «به تاریب» و با افادۀ معني «کمال و کثرت» در توصيف شمار بيتهاي شاهنامه بهکار
بردهاند و با رواج روایاتي آميخته با تخيل دربارۀ فردوسي ،بيتهایي مبتني بر شصتهزاربيتي
بودن شاهنامه سروده و وارد شاهنامه کردهاند .دست کم از قرن ششم (و حتي شاید از اواخر
حيات یا پا از وفات فردوسي در قرن پنجم) روایاتي رایج شده بوده است مبني بر «صلة
شصتهزار درمي /دیناري محمود» و «شصتهزار بيت بودن شاهنامه»؛ چنانکه این روایتها
به ترتيب در چهارمااله (تأليف حدود  998ها .ق) و معجم شاهنامه (محتمالً تأليف نيمة دوم
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قرن ششم) بازتاب یافته است .برمبناي همين روایات مشهور دربارۀ شمار شصتهزار بيتي
شاهنامه است که بيتهایي (نهایتاً در قرن ششم) سروده و به شاهنامه الحاق شده و مبناي
روایات منابع بعدي مانند مادمههاي شاهنامه و ترکرهها قرار گرفته است .فاصلة زماني بيش
از  288سالة کهنترین نسخهها با تاریخ تحریر نهایي شاهنامه به آساني ميتواند علت وجود
برخي از بيتهاي الحاقي ناظر به شمار شصتهزاري شاهنامه در این نسخهها و نيز قرار گرفتن
روایات مشهور در مادمههاي شاهنامه را توضيح دهد.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

پُرسازی ذات ،تحقیقي در پدیده آنتاگونیسم و گفتمان
غیریتسازی فرهنگي در پژوهشهای تطبیقي عربي میان ادبیات
فارسي و عربي



مجید بیاتی

دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکیده
برجستهسازي و یا پُرسازي رات و خودمرکزبيني که در زبان عربي با اصطالو تضخيم األنا ناميده ميشود با
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مفهوم خودبرتربيني و شيفتگي ارتباط تناتنگي دارد؛ زیرا پرسازي رات در باالترین مراحل منجر به
خودشيفتگي خواهد شد .این مااله ميخواهد به بررسي و تحليل این مسأله و نيز محوریتگریزي و ستيهندگي
فرهنگي از یک سو و از سوي دیگر به محوریتگرایي و ناسيونالسيم توسط ادیبان و ناقدان در ادبيات عربي
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به عنوان اقدامي متناقض پرداخته و چالشي را که این مسأله ایجاد ميکند ،بررسي کند .در این مااله مشخص
خواهد شد که اقدامات برخي ناقدان و نویسندگان عرب موجب از بين رفتن روو ميانهروي و ارتباط فرهنگي
و در نتيجه غيریتسازي و رخ دادن گفتمان هژمونيک شده است .گفتمان در چنين آ اري بر محور یک دال
مرکزي که همان خودبرتر بيني است ،قرار دارد .از همين رو کوشش شده است تا رو هاي غيریتسازي و
برجسته کردن رات توسط ادبيان و ناقدان عرب نشان داده شود .در این تحايق تال شده است تا با توجه به
دیگري سرانجام تبدیل به یک بيماري مزمن خواهد شد که فرجام آن پدید آمدن نسلي بحران زده و سرگشته
در ميان گرشته و اکنون خویش است.
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مقدمه
در این مااله به یکي از مسائل مهم در پژوهشهاي تطبياي ميان ادبيات فارسي و عربي
پرداخته شده است .در آ ار برخي ناقدان و ادباي عرب مسأله پرسازي رات 6و یا
برجستهسازي آن که در زبان عربي با اصطالو تضخیم األنا و یا األنا المتضخمة از آن یاد
ميشود ،قابل مشاهده است .از همين رو ،کوشش شده است تا با استفاده از رویکرد تحليل
گفتمان انتاادي مسأله «غيریتسازي و برجستهسازي رات» و یا جدال ميان من و دیگري
بررسي شود .بروز چنين پدیدهاي در پژوهشهاي تطبياي ميان ادبيات فارسي و عربي ،موجب
هژمونيک شدن گفتمان در ادبيات تطبياي توسط تطبيقگران عرب شده است .در ادامه این
مااله شاخصهها و تعریف گفتمان هژمونيک بيان خواهد شد ،اما قبل از پرداختن به مباني
مطرو شده در این مااله باید به یکي از اهداف ادبيات تطبياي اشاره کرد که به ویژه در بدو
ظهور به دنبال محاق ساختن آن بوده است.
ادبيات تطبياي به ویژه در گرایش سنتي آن همواره کوشيده است تا چگونگي رابطه
ميان ادبيات هاي مختلف و ميزان تأ ير و تأ ر ميان آن ها را بازگو کند .ميتوان در تعریف
ادبيات تطبياي براساس نگاه سنتي که نمود آشکار آن در نظریة فرانسه است ،چنين گفت:
« ادبيات تطبياي تاریخ روابط ادبي ميان کشورها است .پژوهشگر تطبياي کار خود را از
این ناطه آ غاز کرده و روي مرزهاي زباني و یا ملي ميایستد تا نظارهگر دادوستد
موضوعات ،اندیشهها ،کتاب ها و احساسات ميان دو ادبيات و یا حتي چندین ادبيات باشد»
(گيیار .)6633 ،2ژان ماري کاره 8نيز در توضيح مفهوم ادبيات تطبياي در مادمه کتاب
گي یار با عنوان ادبيات تطبياي ميگوید« :ادبيات تطبياي شاخهاي از تاریخ ادبيات است
که به مطالعه پيوندهاي فکري بين المللي و روابط موجود در ميان بایرون 5و پوشکين 9و
گوته ،1کارالیل 7و ...مي پردازد؛ به عبارت دیگر ،ادبيات تطبياي به بررسي پيوندهاي
مختلف در بين آ ار ادبي جهان و کشف منابع خارجي آن آ ار اهتمام ميورزد» (صالحبک
1. Agenda-settin.
2. Guyard, M.F.
3. Carre, G.m.
4. Byron, G.G.
5. Pushkin, A.
6. Goethe, J.
7. Carlyle, T.
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و نظري منظم .) 6837 ،در ادامه درخواهيم یافت که هژمونيک شدن گفتمان در ادبيات
تطبياي ميان فارسي و عربي توسط ناقدان و تطبيق گران عرب ،موجب تغيير و حتي مسخ
روو و فلسفه ادبيات تطبياي شده است .از همين رو و با در نظر گرفتن اهداف و پيامدهاي
ادبيات تطبياي تال کرده ایم تا گفتمان تطبيق گرها و پژوهشگران در ادبيات عربي را
بررسي کنيم.
بدون شک ادبيات به ویژه از نوع غني و پربار و تمدنساز آن در محدوده مرزها قرار
نميگيرد ،بلکه جریانهاي ادبي و فکري مرزها را درنوردیده و کشورها را یکي پا از
دیگري پشت سر ميگرارد .نفور ادبيات مختلف و درنوردیدن مرزهاي جهاني سبب ميشود
تا فرهنگهاي مختلف در این دادوستد فرهنگي و فکري از غناي بيشتري برخوردار شوند.
دمرا  6درباره فرامرزي بودن ادبيات این چنين ميگوید« :ا ر ادبي جهاني ،این توانایي
منحصربهفرد و اس تثنایي را دارد تا فراتر از مرزهاي فرهنگ خود برود که آن را توليد کرده
است» ( .)Damrosch,2009از این رو« ،پژوهشهاي تطبياي به روابطي که ميان ادبيات
یک ملت با ادبيات ملي دیگر سرزمينها وجود دارد ،توجه نشان داده و به بررسي ادبيات
در خارج از مرزهاي خویش ميپردازد و همچنين روابط ميان ادبا ،نویسندگان و شاعراني
که در آ ار ادبي خود داراي وجه تشابه هستند در کانون توجه ادبيات تطبياي قرار
ميگيرند» (طحان . )6672 ،بنابراین ،یکي از پيامدهاي مطالعات تطبياي ،ترویج صلح و
دوستي به ویژه در ميان ملت هایي است که ادبيات آنها با یکدیگر وابستگي و دادوستدهاي
بسياري داشته و نوعي بينش جهان وطني 2را در ميان اقوامي که فرهنگ و ادبيات مشابه
دارند ،ایجاد خواهد کرد تا از رهگرر این نوع بينش به توان مشکالت دست و پا گير این
جوامع را حل کرد .در باب ویژگي نظریة و یا مکتب جهان ميهني باید گفت که «مکتب
جهان وطني ،مبتني بر این اصل است که همه مردم جهان باید خود را هموطن یکدیگر
بدانند» (پورشبانان.)6862 ،
حال اگر به این مسأله توجه داشته باشيم که چنانچه بينش جهانميهني به سمت اندیشه
ستيهندگي ،8برجستهسازي قوميتي و راتي ،بينش افراطي و ایجاد گفتمان سلطه و غلبه پيش
برود ،این پيامد و دستاورد مطالعات تطبياي؛ یعني ایجاد رابطه و حا نزدیکي را در معرض
1. Damrosch, D.
2. Cosmopolitanism
3. Antagonism
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خطر قرار خواهد داد .باید ارعان داشت که ا بات رابطه ميان فرهنگها و ملتهاي مختلف
ميتواند همانند تيغ دو لبهاي عمل کند که خارج از وظيفه راتي ادبيات تطبياي قرار ميگيرد.
این ا بات رابطه ميتواند در خدمت بازپروري سلطه و غلبه یک فرهنگ بر فرهنگهاي
مغلوب و ایجاد گفتمان غيریتسازي و ضدیت باشد که هدفي جز محو ماهيت آنان را در
سر نميپروراند که این ماموریت را پرسازي رات و در شکل بسيار افراطي آن فرهنگ
خودشيفتگي و خودبرتر بيني ایفا خواهد کرد .بنابراین ،در این رهگرر ،مسألهاي تا حدودي
ناخوشایند با عنوان «پرسازي رات» یا همان برجستهسازي در ادبيات تطبياي ميان فارسي و
عربي آشکار ميشود که ارتباط تنگاتنگي با خودبرتربيني و خودشيفتگي دارد که بدان
نارسيسيم 6گویند.
یکي از ویژگيهاي پرسازي رات ،انحراف در شخصيت ،بروز رفتارهاي اغراقآميز،
غرور و خودپسندي ،فخر و افتخار به خود است که به شکل بيمارگونه ظهور ميکند .هرگونه
انحراف در رات سبب ایجاد مشکل در شناختن خود و رسيدن به اهداف مطلوب ميشود و
سرانجام هم ميتواند موجب نزاعهاي مختلف و خارج از توان و طاقتفرسا شود .پرسازي
رات یکي از نتایج تندروي ،افراط و به حاشيه راندن دیگران و ایجاد حا تخاصم و تنافر
خواهد بود .در پرسازي رات ،فرد آنچنان در افراط غوطهور ميشود که خود را محور همه
چيز دیده و هرچيز دیگري غير از خود را نميپریرد و یا اینکه ارز آن را ناچيز ميداند.
پرسازي رات و به حاشيه راندن دیگران ميتواند تا جایي پيش برود که تبدیل به گونهاي از
تادیا رات شود .رکر این نکته هم الزم است که رات در این مااله دقياا مترادف با «من»
انسان است .همچنين باید تأکيد کرد که «اهميت ناشي که من انسان برعهده دارد ،عموما در
به عهده گرفتن نظارت بر منافر حرکت او جلوه پيدا ميکند و رات انسان در تعامل با دیگري
همانند سوارکاري عمل خواهد کرد که تال ميکند بر قدرت بسيار باالي اسب چيره شود.
اما تفاوتي که در ميان دو حالت وجود دارد این است که سوارکار تال ميکند این کار را
با توان شخصي خود انجام دهد ،اما انسان تال ميکند به نيروهایي دیگر استمداد بجوید
که آن را از دیگر منابع جستوجو ميکند» (فروید.)6632 ،2

1. Narcissism
2. Freud, S.
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در باب شيوع این پدیده باید اظهار داشت که پرسازي رات یا برجستهسازي آن ،بدون
تأ يرپریري از اوضاع اجتماعي ،اقتصادي و فره نگي شکل نخواهد و درست زماني شاهد
اینگونه تال ها براي ا بات خودِ برتر هستيم که جامعه عرب از نظر فرهنگي ،اجتماعي و
سياسي شاهد تحوالت بنيادین است .بنابراین ،این مااله تال خواهد کرد تا با استفاده از
انگاره هاي رهني تحليل گفتمان انتاادي الکالئو 6و موفه 2و با تکيه بر بخش نظریة اجتماعي
این گفتمان به مسأله پرسازي رات و آ ار آن در به حاشيه راندن دیگر فرهنگها توجه
نشان دهد.

 .9سوالهای پژوهش
 چه ایماژهاي رهني و خود انگارههاي رواني منجر به ایجاد «من برتر» و به حاشيه راندندیگران و ایجاد گفتمان هژمونيک و گفتمان غيریتسازي ميشود؟
 چه مولفههایي در بينش جهانميهني موجب پدید آمدن شبکهاي از روابط ميشود کهفرجام آن تحرک و پویایي فرهنگي خواهد شد؟

 .6فرضیهها
 گریز از گرشته ،هراس داشتن از تکرار تاریخ ،به رسميت نشناختن رشد و بالندگي فرهنگمغلوب و نيز تال براي محوریت گریزي و یافتن یک امر براي نشان دادن من برتر -هر
چند که آن مسأله توهمي بيش نباشد -یافتن یک هویت جدید و در کنار آن حفظ گفتمان
هژموني با هدف ادامه یافتن نفور و تسلط بر دیگران و استمرار یافتن قدرت ،موجب ميشود
تا پرسازي رات و گفتمان غيریتسازي اوج بگيرد.
 از آنجایي که اندیشه جهانميهني (نه به معناي جهاني شدن و محو دیگر فرهنگها وملتها) با احساسات ميهن پرستانه افراطي مخالف است؛ از این رو ،ميتوان از ویژگي این
بينش براي برداشتن مرزهاي محکمي سود برد که موجب اختالف و افراط در برخورد با
فرهنگ و گفتمان ماابل ميشود.

1. Laclau, E.
2. Mouffe, CH.
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 .3پیشینة پژوهش
پيشينة بحث در این زمينه را باید به دو قسمت تاسيم کرد؛ نخست پژوهشهایي که درباره
نظریة گفتمان الکالئو و موفه نوشته شده و به شرو این نظریة پرداخته است که در ادامه به
آنها پرداخته ميشود.
جایگاه مفاهيم دوسوسوري -لکاني در نظریة الکالو و موفه در باب گفتمان () 6866
نوشته جهانگيري؛ در این مااله نویسنده تال کرده است که ارتباط نظریة گفتمان الکالئو
و موفه با نظریة زبانشناسي فردینان دوسوسور 6و روانشناختي لکان 2را نشان دهد .این مااله
به این نتيجه رسيده است که الکالئو و موفه با بهرهگيري از مفهوم زبانشناسي دوسوسور و
آنچه لکان «ناطه کاپيتون» 8مينامد بر جزئي بودن بات معنا دست پيدا کردهاند ،اما مفهوم
پردازيهاي الکالئو و موفه از کار دوسوسور متمایز ميشود.
تحليل گفتماني؛ روشي براي تحليل بازتاب اناالبها ( ) 6865نوشته کشاورز شکري؛
در این مااله تال شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که از منظر تحليل گفتمان
الکالئو و موفه ،قابليت و نحوه بازتاب یافتن یک گفتمان اناالبي همچون اناالب اسالمي
ایران به چه عواملي وابسته است .در این مااله تعدادي از مفاهيم مطرو شده در نظریة الکالئو
و شانتال موفه مطرو و در زمينه موضوع مورد نظر بررسي ميشوند.
بازگشت امر سياسي از دیدگاه شانتال موفه و ارنستو الکالئو ( ) 6869نوشته آقاحسيني؛
در این مااله تال شده است تا مفهوم امر سياسي از دیدگاه موفه و الکالئو بيان شود.
نویسنده تال کرده است تا در این مااله با پرداختن به این مفهوم و بسط معناي آن
استداللهاي این دو شخص را براي پریر دیگري در گفتمان ليبرال دموکراسي مورد توجه
قرار دهد.
بررسي تطبياي کاربست پارادایم جهاني شدن فرهنگ و جهانبيني دیني بر ساماندهي
زندگي بشریت با تأکيد بر معارف رضوي ( ) 6869نوشته امامجمعهزاده؛ در این مااله سعي
شده است که به مسأله جهاني شدن و مشکالت ناشي از آن پرداخته شود .در این مااله نيز
برخي مفاهيم نظریة معنایي الکالئو و موفه بيان شده است که تنها جنبه نظري دارند.

1. de Saussure, F.
2. Lacan, J.
3. point de capiton
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گفتمان شناسي انتاادي ( ) 6861نوشته کریمي فيروزجائي؛ در این کتاب نویسنده به
بررسي نظریةهاي مطرو در تحليل گفتمان انتاادي از جمله نظریات فوکو ،6فرکالف ،2ون
دایک 8و ...پرداخته است .این کتاب همچنين به بررسي نظریة الکالئو و موفه در دو بخش
معنایي و اجتماعي پرداخته و مفاهيم آن را توضيح داده است.
دوم پژوهشهایي که در عرصه ادبيات با استفاده از این نظریة؛ یعني نظریة غيریتسازي
نوشته شده است که در ادامه به آنها پرداخته ميشود.
تبيين انگيزههاي برجستهسازي ،به حاشيهراني و غيریتسازي در رباعيات خيام براساس
تحليل انتاادي گفتمان ( ) 6861نوشته عاليپور؛ نویسنده در این مااله تال کرده است
که با نشان دادن این عوامل در رباعيات خيام به تبيين انگيزههاي غيریتسازي و برجستهسازي
پرداخته و نشان دهد که چرا خيام به دنبال قطبيتسازي بوده است.
غيریتسازي خاکستري در شاهنامه فردوسي براساس نظریة گفتمان الکالئو و موفه
( ) 6867نوشته اميدي؛ در این مااله نویسنده تال کرده است تا فرآینده غيریتسازي در
شاهنامه و هویت بخشي به ایرانيان را بررسي کند.

 .0آنتاگونیسم 0و غیریتسازی فرهنگي براساس نظریة گفتماني الکالئو و موفه
«ارنستو الکالئو و شانتال موفه در ماام دو فيلسوف و اندیشمند سياسي برجسته طي دههها
کوشيدهاند تا با بهره جستن از ميراث غني فالسفهاي نظير مارتين هایدگر ،9ژاک دریدا،1
لوئي آلتوسر 7و ميشل فوکو و استفاده از نظریة روانکاوي ژاک لکان و آراي زبانشناس
برجسته فردینان دوسوسور ،به نظریةپردازي در باب گفتمان پرداخته ،چارچوبي منسجم را
براي تحليل آن مهيا کنند» (جهانگيري .)6866 ،در باب چگونگي رو تحليل الکالئو و
موفه باید اظهار داشت که «رویکرد گفتمان الکالئو و موفه ،معنا ،سياست و اجتماع را با هم
ترکيب ميکند و یک جا به تحليل آنها ميپردازد» (کریمي فيروزجائي.)6861 ،

1. Foucault, M.
2. Fairclough, N.
3. Van Dijk, T.
4. Antagonism
5. Heidegger, M.
6. Derrida, J.
7. Althusser, A.
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رویکرد الکالئو و موفه از دو «نظریة معنایي تحليل گفتمان و نظریة اجتماعي تحليل
گفتمان» تشکيل ميشود .در بخش نخست مهمترین مفاهيمي که الکالئو و موفه براي بيان
نظریة خود از آنها استفاده کردهاند ،عبارتند از :هژموني ،گفتمان ،مفصلبندي ،نشانه
مرکزي ،زنجيره هم ارزي و تفاوت ،بي قراري و تزلزل ،قابليت دسترسي ،دالهاي خالي،
قابليت اعتبار ،اسطوره ،آنتاگونيسم وآگونيسم 6و ...و در بخش دوم مهمترین مفاهيم مطرو
شده ،عبارتند از :شناسایي فضاي تخاصم و فرآیند غيریتسازي ميان گفتمانها ،زمانمند و
مکانمند بودن گفتمانها ،تحوالت اجتماعي سياسي محصول منازعات معنایي ،ارتباط
کردارهاي اجتماعي با تحليل معنا و متن.

 .5تحقیقي در چند مفهوم گفتمان الکالئو و موفه و پدیدارشناسي آن در ادبیات
عربي
 .9-5هویت ،قدرت
در اندیشه الکالئو و موفه هویتسازي و شکلگيري حايات ميسر نخواهد شد مگر آنکه
«روشنفکران با تدبير ،راهبردهاي حرف و طرد از یکسو و جرب و هضم هویتها از سوي
دیگر اقدام به توليد گفتمان کنند» (آقاحسيني .)6869 ،چنين فعاليتهایي در ادبيات عربي
پا از درآميختگي فرهنگ اسالمي و عربي با دیگر ملتها با هدف تثبيت گفتمان و
هویتسازي انجام شده است .این هویتسازي و ایجاد مفصلبنديهاي جدید از طریق
زنجيره همارزي ایجاد ميشود .براساس زنجيره همارزي ،تفاوتهاي یک مردم نادیده
2
انگاشته ميشوند و همگان با یکدیگر همارز و یکسان هستند .هژموني از دیدگاه گرامشي
ناشي از قدرت اقناع طباات محکوم توسط طباه حاکم و در راستاي منافع آنهاست« .الکالئو
و موفه هژموني را عامتر ميبينند و به این معنا ميشود که کدام نيروي سياسي درباره
شکلهاي مسلط رفتاري در جامعه تصميم خواهد گرفت» (فيروزجائي.)6861 ،
از این رو ،هژمونيک شدن گفتمان با هدف تثبيت هویت جدید انجام شده و «گفتمانها
اساساً در ضدیت و تفاوت با یکدیگر شکل ميگيرند و هویتیابي یک گفتمان صرفاً در
تعارض با گفتمان هاي دیگر امکانپریر است .ناش ضدیت و غيریتسازي در تثبيت گفتمان
1. Agonism
2. Gramsci, A.
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با مفهوم برجستهسازي و حاشيهراني که الکالئو و موفه مطرو ميکنند ،ارتباط نزدیک و
تنگاتنگ دارد .برجستهسازي و حاشيهراني ،شيوهاي براي حفظ و استمرار و قدرت دوام
هژمونيک گفتمان است» (همان).
پا از ورود آیين جدید؛ یعني اسالم به ایران شاهد تاابل دو فرهنگ و گفتمان جدید
در ایران هستيم .نخست فرهنگ و گفتمان غالب که در اسالم و فرهنگ حامالن آن نمود
پيدا ميکند و دوم فرهنگ و گفتمان مغلوب که حامالن آن ميراثداران تمدني هستند که
براي مدتي حدود  288سال سکوت کرده و دیگر به دشواري ميتوان از آن نشاني یافت .از
همين رو ،براي بررسي گفتمان اسالمي و عربي به عنوان گفتمان پيروز باید تحوالت سياسي
و اجتماعي این دوره بررسي شود تا داللتهاي رها شده در آن که اکنون قادر هستند در
خدمت هژمونيک شدن گفتمان حاکم قرار گيرند ،بررسي شود .عدالت ،مساوات ،برادري،
مبارزه با فساد تماما داللتهاي گفتمانگونگي هستند که باعث هژمونيک شدن این گفتمان
شدهاند .بنابراین ،گفتماني که در بين ناقدان و ادیبان عرب شکل گرفت بر محور این
داللتهاي مرکزي مفصلبندي شد.
طه حسين در کتاب مشهور خود «من حدیث الشعر والنثر» به طور مفصل به این مسأله
اشاره کرده است .او در آغاز سخن خود دربارۀ جایگاه ادبيات عربي در ميان ادبياتهاي
بزرگ جهان ميگوید که اگر فردي بخواهد وارد جهان ادبيات عربي شود نميداند که
چگونه و از کجا باید آغاز کند .طه حسين در تاسيمبندي خود ،ادبيات بزرگ جهان را به
چهار دسته تاسيم ميکند که عبارت است از :ادبيات یوناني ،ادبيات رومي ،ادبيات فارسي و
ادبيات عربي .وي که قصد دارد در این کتاب محوریت ادبيات عربي را ا بات کند ،چنين
ميگوید« :ادبيات عربي به تنهایي ادبياتي است که حدود پانزده قرن ملتهاي بسياري با آن
زندگي کرده اند( »...طه حسين.)6616 ،
نکته قابل توجه در اظهارنظر طه حسين این است که وي بر دو مسأله تأکيد ميکند:
نخست یک دوره  6988ساله که ادبيات عربي با دیگر ادبيات ها همزیستي داشته است بدون
اینکه به ویژگيهاي آن اشاره کند .دوم اینکه ماهيت این هم زیستي چگونه بوده و بر گرد
کدام محوریت مي چرخيده است؟ وي با تأکيد بر اینکه فرهنگ و زبان فارسي به عنوان
یک فرهنگ مغلوب در کشاکش خود با فرهنگ غالب عرب محو نشد ،تال ميکند تا
ا بات کند در همان دوراني که زرینکوب آن را دو قرن سکوت مينامد ،فرهنگ و ادبيات
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فارسي ادامه زندگي خویش را وامدار ادبيات عربي است .حسين تأ يرپریري ادبيات عربي
از ادبيات فارسي را «اسطورهاي عجيب» با شالودههایي از اشتباهات زشت ميداند و اظهار
مي دارد که اگر ادبيات عربي قصد تعظيم به ادبياتي را داشته باشد ،تنها باید ادبيات یوناني
را پاس بدارد (همان).
آنچنان که مشاهده مي شود حسين در اظهارات خویش قصد هویتسازي و قدرت بخشيدن
به فرهنگ غالب را دارد و بيان ميکند که ادبيات هاي بزرگ جهان به مدت  69قرن با
ادبيات عربي ارتباط داشته و از آبشخور آن تغریه کردهاند ،اما هرگز به تاریخ بسيار
قدیميتر ادبيات هایي مانند ادبيات یوناني ،رومي و ایراني اشاره نکرده است که از زماني
بسيار دورتر در باب ادبيات آ اري گرانبها را تأليف کرده اند تا جایي که به نظر ميرسد
وي قصد انکار کلي این ادبيات را داشته است .البته باید گفت که طه حسين به قدمت
ادبيات یوناني اشاره مي کند ،اما در نهایت شکوه و عظمت ادبيات عربي را بيش از این
ادبيات ميداند.
فرآیند هویتسازي و قدرت بخشيدن به ادبيات عربي تنها در دوران معاصر رخ نداده
است ،بلکه این فرآیند دقيااً از زماني آغاز ميشود که فرهنگهاي مغلوبي مانند ایران روز
به روز به حاشيه رانده شده و ادبيات این سرزمين در حال تغيير شکل از حالت نخستين خود
به شکل جدیدي بود که به آن عصر تمدن اسالمي گفته ميشود .بنابراین ،ناميدن این دوره
به دوران سکوت و فترت و خاموشي صحيح نيست ،بلکه این دوران دقيااً زمان پویایي و
حرکت ادبيات و فرهنگ ایران زمين به سمت جهاني جدید است که باید براي باقي ماندن
خود وارد یک تجربه سخت ميشد و استمرار آن ناشي از تال هایي است که در همين
دوران انجام شد (محمدي.)6833 ،
اینچنين است که ناپدید شدن گستردۀ زبان فارسي با تمام قدمت آن و آ اري که بر جاي
گراشته بود ،موجب شد تا گفتماني براي هویتسازي و قدرت بخشيدن به آن ایجاد شود.
اما سوال اینجاست چه بر سر زبان مردم ایران زمين که زبان شعر و ادبيات ،زبان روق و
اندیشه ،زبان مردمي که از سرچشمه هاي اندیشه و فکر و فرهنگ بسيار استفاده کرده بودند،
آمده است (زرینکوب.)6891 ،
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البته هویت سازي و قدرت بخشيدن به زبان عربي تنها به آ ار ناقدان عرب منحصر
نمي شود ،بلکه برخي از خاورشناسان نيز در این فرآیند مشارکت داشتهاند .یوفان فوک،6
خاورشناس آلماني و صاحب ا ر مشهور «تاریخ جریان شرقشناسي» در آ ار خود با استفاده
و تأ يرپریري از نظرات جا حظ ،ضمن بررسي تأ ير شعر فارسي در ادبيات عربي ،ناش
ادبيات فارسي را در دوران عباسي ،ظالمانه مي خواند که به اعتااد فوک در این دوران
شاعران با وارد کردن کلمات فارسي به شعر و ادبيات عربي موجب ظلم بر این ادبيات
شدهاند (ضيف.)2885 ،
عبداهلل عزام ،ناقد معروف مصري نيز درباره ادبيات فارسي ميگوید که ميتوان زبان
فارسي را از دو جهت بررسي کرد :نخست اینکه زبان فارسي زبان سخن گفتن با یکدیگر
بوده و دوم اینکه زبان علم و ادبيات است .از نظر علمي این زبان به مدت دو قرن پا از
اسالم سکوت کرد تا جایي که آ اري در آن تأليف نشد .وي در کتاب خود با عنوان «ارتباط
ميان عربها و ایرانيان» ميگوید :زبان عربي به غير از شعر در جایگاهي باالتر از ادبيات
فارسي قرار دارد (عزام ،بيتا).
از همين رو ،با اختصار باید گفت که ناقدان چه عربي و چه خاورشناسان براي ایجاد
یک هویت و بيان قدرت فرهنگ غالب؛ یعني فرهنگ عربي که اکنون فرهنگ اسالمي
خوانده مي شود ،تال کردند تا به دو قرن نخستين اسالمي مراجعه کرده و مظاهر قدرت
و هویت را در این دوره زماني پيدا کنند .با توجه به عدم حضور فرهنگ فارسي در این
مدت و نداشتن هيچگونه سخن گویي این تصور ایجاد شده است که فرهنگ و قدرت
غالب در آن دوره ،زبان و ادبيات عربي بوده است .بنابراین ،ناقدان چه خواسته و چه
ناخواسته تمام مظاهر و هویت فرهنگ مغلوب در این دوره را نفي کرده و یا آن را در
مواردي ناپسند خالصه کردهاند.
در پاسخ به همه این اظهارات باید گفت که زبان و ادبيات فارسي در این دوره تحت
تأ ير گفتمان اسالمي و عربي و قدرت فرهنگ جدید قرار گرفت تا جایي که مجبور شد
براي حفظ و بااي خود هویت جدیدي را براي خویش انتخاب کند .هویت جدید فرهنگ
فارسي با پوشيدن لباس عربي شکل گرفت که در زبان عربي آن را تعریب ميناميم .این دوره
زماني را که هویت گفتمان اسالمي در حال رشد در کشورهاي فتح شده به ویژه در ایران
1. Fuck, J.
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بود باید دوره انتاال فرهنگ ایراني از یک هویت به هویت دیگر نامگراري کرد که در قالب
و چارچوب پدیدهاي به نام تعریب انجام شده است.
نکته مهم دربارۀ دوران انتاال این است که از زمان فروپاشي حکومت ساساني و تا زمان
شکلگيري حکومتهاي مستال در ایران حدود دو قرن سپري شد که برخي آن را دورۀ
فترت و زوال و برخي دیگر از جمله محمدي آن را دورۀ انتاال نامگراري کردهاند« .برخي
از ناقدان و تطبيقگران بر این عايده هستند که دوره بيان شده ،زماني براي زوال و خاموشي
تمدن ایران نبوده است و اظهار ميدارند که اگر در دو قرن نخستين اسالمي به خوبي تعمق
و تأمل شود ،بدون شک متوجه خواهيم شد که این دوران ،زماني براي پویایي فرهنگ ایران
است( ».بياتي.)6865 ،
فرهنگ فارسي در این دوره ناچار باید براي ادامه یافتن زندگي خود هویت جدیدي را
برميگزید که این هویت با لباس تعریب بر تن تمدن ایراني پوشانده شد .با نگاهي به آ ار
نگار یافته در این دوره ميتوان به این نتيجه دست یافت که «بررسي تأ يرگراري زبان
عربي در زبان فارسي یک پدیده شناخته شده است که بارها به این مسأله پرداختهاند .اما در
ماابل بررسي تأ يرگراري فارسي در عربي منحصر به معربات ،ادبيات و ادبيات اخالقي
ميشود .غالباً این بررسي نيز با سستي و ناص انجام شده است( ».آررتا .)6837 ،
رکر این نکته هم الزم مينماید که ارتباطات فرهنگي ميان تمدن عربي و تمدن فارسي
تنها به عصر عباسي محدود نميشود که ناطه اوج برخورد دو فرهنگ و تبادالت فرهنگي
بوده است ،بلکه این ارتباط تا امروز ميان دو فرهنگ ادامه داشته است .اما چگونه قدرت
یافتن گفتمان اسالمي در این دوره موجب شد تا هویت فرهنگ فارسي دچار تغيير شود؟
همزمان با حملة عربها به ایران و تبعيت سياسي این کشور از آنان ،دوران جدیدي از
ارتباط ميان عربها و ایرانيان آغاز شد و پا از اینکه عربها موفق شدند مرزهاي شبهجزیرۀ
عربي را پشت سر گراشته و وارد ایران شوند ،ارتباط فکري جدیدي ميان دو طرف شکل
گرفت که نتيجة آن پدید آمدن آگاهي جدید و برونگرایي گسترده عربها شد« .این
برونگرایي عربها موجب شد تا از مرزهاي تنگ خود خارج شده و با فرهنگها و دیگر
تمدنها آشنا شوند تا بدین گونه زبان و ادبيات و علوم عربها تأ ير ژرفي از آنها بپریرد»
(فاخوري.)6839 ،
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«عربها از جزیرۀ خویش خارج شدند و مشغول به نشر اسالم و تعاليم آن در مناطق
مختلف شدند .آنها موفق به ورود به عراق ،ایران ،خراسان ،شام ،مصر و سرزمينهاي مغرب
شدند ...این امر موجب شد تا سرزمينهایي که عربها بدان پاي نهادهاند به سرعت عربي
شوند که تا آن زمان هيچگونه شناختي از عربها نداشتند» (بياتي .)6865 ،بعد از این حاد ه
بود که دیگر زبان عربي مخصوص ساکنان جزیرةالعرب نبود «و این زبان به سرعت در
کشورهاي دور و نزدیک شيوع یافته و این امر سبب عربي شدن آن کشورها براساس نظام
والء شد» (ضيف ،بيتا) و «پا از فتوحات اسالمي بود که ایرانيان از نظر سياسي تابع عربها
شده و کارگزاران نيز عرب بودند .براساس قانون والء ،ایرانيان خود را منسوب به قبایل عربي
دانسته و تبدیل به موالي شده و اسمهایي عربي انتخاب ميکردند و عامل تعرب یا همان عربي
شدن موجب گم شدن عنصر فارسي در جامعه اسالمي شد» (بياتي.)6865 ،
در باب چيستي تعریب (عربي کردن) و چگونگي اسباب تغيير هویت تمدن ایران باید
خاطر نشان کرد که «بعد از حمله عربها به ایران ،فرهنگ فارسي استمرار یافته و ادبيات این
کشور در دو مسير حرکت کرد :نخست مسير ملي؛ یعني استمرار یافتن حضور کلمات پهلوي
و مردمي و دوم ،مسير همکاري با اسالم و محافظت از سنتهاي ادبي ایران با پوشش تعریب»
(یان ریپکا .)6878،6هنگامي که از تعریب سخن گفته ميشود ،بيشتر کلمات عربي شده
فارسي در ادبيات عربي به رهن ميرسد ،حال اینکه فرآیند تعریب بسيار گستردهتر و خارج
از مرزهاي کلمات دخيل قرار ميگيرد .تعریب را باید مسألهاي بسيار فراگيرتر در نظر گرفت
که فرهنگ عربي توانست هویت و قدرت جدید خود را به واسطه آن کسب کند .تعریب را
ميتوان به چهار شاخه تاسيم کرد :الف-تعریب شخصيات ،ب-تعریب تاریخ ،ج-تعریب
کلمات و د -تعریب اماکن جغرافيایي.
الف -تعریب شخصيتها :این تعریب در مسأله والء نمود پيدا کرد که در عصر اموي رواج
داشت و شخصيتهاي ایراني براساس این قانون شهروندي عربي محسوب ميشدند .این
عايده از اعتااد به وحدت جنا و وجود امتياز در ميان عربها ناشي شد که مردم به سه
دسته آزادگان ،بردگان و موالي تاسيم ميشدند (فاخوري .)6839 ،ایرانيها رویکردي
بينظير به مسأله عربي شدن داشتند تا جایي که آنچنان در یادگيري زبان عربي متبحر شدند
که براي بيان اندیشههاي خود از این زبان بهره گرفتند تا جایي که افرادي مانند سيبویه در
1. Rypka, R.
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نحو ،ابن مافع در نگار و بشار و ابو نواس در شعر پدید آمدند (ضيف .)2885 ،در آن
روزگار این شخصيتها با نامهاي عربي شناخته شده و براساس والء منتسب به افراد و قبایل
عربي ميشدند بدون اینکه به اصالت و خانواده آنان توجهي شود (محمدي.)6876 ،
ب -تعریب تاریخ :ماصود ،جریان حاکم بر تاریخ نویسي و ایجاد این شبهه براي خواننده
است که در کنار عرب ها نه مردمي و نه حاد ه اي و نه زباني حضور دارد (همان) .ميتوان
آنچه تاریخ نویسان در زبان عربي از تاریخ ایران در این زمينه نال کردهاند را نمونه اینگونه
تعریب تاریخ به شمار آورد .در تاریخنگاري این افراد مشاهده ميشود که آنان تاریخ ایران
قبل از اسالم را رکر کرده و پا از آن تاریخ عرب ها و اسالم را در آ ار خود بيان ميکنند
بدون اینکه ميان آنچه خود نوشته و یا آنچه از کتاب هاي تاریخي ایران رکر کردهاند،
تمایزي قائل شوند .از این رو ،در آ ار آنان چنين انگاشته ميشود که تاریخ عربي و اسالمي
مرحله طبيعي پا از تاریخ ایران است .این نوع تع ریب تاریخي در کتاب تجارب االمم ابن
مسکویه و تاریخ طبري به وضوو دیده ميشود .این شيوۀ تاریخ نگاري در آ ار افراد
دیگري مانند یعاوبي ،دینوري و مسعودي نيز دیده مي شود که همان طور که گفته شد در
رکر تاریخ خود هيچ گونه سخني از آ ار تاریخي ایران نميکنند و بيشتر تال آنان براي
بسط گفتمان اسالمي و عربي و به حاشيه راندن فرهنگ و تاریخ ایران زمين بوده است تا
جایي که خواننده احساس ميکند هيچ گونه تاریخي در زماني حدود  288سال حضور
نداشته است.
ج -تعریب کلمات :تعریب کلمات یکي از رایجترین راههاي هویتبخشي به زبان عربي
است که در طول زمان دادوستد ميان این دو تمدن؛ یعني تمدن اسالمي -عربي و تمدن
ایراني -فارسي هميشه ادامه یافته است .این نوع تعریب نه تنها در عصر جاهلي و دوره
اسالمي وجود داشته ،بلکه فرآیند تعریب کلمات و تأ ير بر زبان عاميانه مردم عرب
مخصوصاً در لبنان و موصل نيز ت ا امروز ادامه یافته است .پژوهش در زمينة تعریب کلمات
نيز خود با چالش بسيار مهمي همراه است که منجر به ارتکاب برخي اشتباهات توسط
پژوهشگران شده است .به عنوان مثال ،ابو منصور جوالياي در کتاب خود المعرب من الکالم
األعجمی تال

کرده است تا کلمات معرب شده از زبان فارسي را به ریشههاي عربي

بازگرداند .چنين تال هایي نيز در لسانالعرب ابن منظور و معجمالبلدان یاقوت حموي
مشاهده مي شود .این دو تن در آ ار خود تال

کردهاند ریشة کلمة االنبار را به اصلي عربي
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باز گردانند .االنبار شهري در غرب بغداد پایتخت عراق است .بالرري دربارۀ این شهر
ميگوید« :این شهر به این دليل االنبار ناميده مي شود که انبارهاي عجم در این شهر بنا شده
کرده اند تا اصل این

بود( »...بالرري ،) 6673 ،اما افرادي مانند ابن منظور و جوالياي تال
کلمه را از ریشه «نبر» ا بات کنند.
د -تعریب مکان هاي جغرافيایي :یکي از ویژگي هاي فرآیند تعریب که مي تواند در هر
چهار حالت رکر شده مصداق داشته باشد ،فرامو شدن اصالت این کلمات است.
تعریب مي تواند سوابق تاریخي یک دال را به گونه اي مخفي کند که دیگر با دشواري
مي توانيم نشاني از تاریخ و قدمت آن پيدا کنيم .بنابراین ،عامل تعریب سبب شد تا
فرهنگ اسالمي و عربي براي بنيان نهادن هویت جدید خویش و قدرتمند ساختن گفتمان
خود از آن سود ببرد .آن چنان که پيشتر نيز اشاره شد تعریب آن چنان موجب به حاشيه
راندن نيروي رقيب یعني تمدن فارسي شد که دیگر دشوار مي توان ا ري از هرگونه ساباه
تاریخي و قدمت آن یا فت .به عنوان مثال ،مي توان به تعریب نام یک منطاة جغرافيایي
در نزدکي موصل اشاره کرد که امروزه به عنوان «منطاة حدیثة» شناخته مي شود .با رجوع
به کتاب هاي معتبر عربي مي توان دریافت که حدیثة معرب «نوکرد» است .حموي در این
باره مي گوید« :حدیثة یک روستاي کوچک در ک نار دجله است که حمزه بن حميد در
این باره مي گوید :حدیثة تعریب نوکرد است و نوکرد شهري قدیمي است که تبدیل به
خرابه اي شده است» (حموي.)6677 ،

 .2مفصلبندی و دال مرکزی
مفصل بندي از دیدگاه الکالئو و موفه عبارت است از قرار دادن عناصر در یک مجموعه
جدید و تلفيق آن با هدف هویت بخشي به گفتمان جدید و تا اینکه این عناصر حول
یک دال برتر قرار گرفته و معنایي جدید را ایجاد کنند .این مفهوم با «صورتبندي
گفتمان» که فوکو آن را مطرو مي کند ،قابل ماایسه است .دال برتر همان دال مرکزي
است که مفاهيم پيرامون آن مفصل بندي مي شوند .ح ال سوال اینجاست که دال مرکزي
در گفتمان ناقدان عرب چيست؟ دال مرکزي که گفتمان ناقدان و ادباي عرب پيرامون
آن قرار مي گيرد « محوریت ادبيات عربي و برتري آن» نسبت به دیگر فرهنگ ها و
ادبيات ها است .از این رو ،مفصل بندي و هژمونيک کردن گفتمان پيرامون این دال
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مرکزي صورت مي گيرد ،زیرا « گفتمان با کمک مفصل بندي و هژمونيک کردن آن به
بات موقت مي رسد که در سایه آن گفتمان داراي یک کليت نسبتاً منسجم و نظام مند
مي شود» (فيروزجائي .) 6861 ،از این رو ،در آ ار و تالفيات عربي تال شد تا همه عناصر
در کنار محوریت و برتري ادبيات عربي پيکربندي و مفصل بندي شوند و محوریت سازي
ادبيات عربي تا جایي پيش رفت که حتي برخي از شاعران معاصر تال کردند تا انواع
جدید ادبي از جمله سرودن حماسه را وارد ادبيات عربي کنند .اما چه کسي است که
نداند که ادبيات عربي با شعرهاي غنایي شناخته شده و به اقرار بسياري این نوع ادبي
مختص فرهنگ هایي غني و با سازماني مدرن تر است.
حنا الفاخوري دربارۀ خالي بودن ادبيات عربي از حماسه چنين ميگوید« :کساني که در
ادبيات عربي تفحص ميکنند ،درخواهند یافت که این ادبيات سرتاسر خالي از سرودن
حماسه است .ميتوان دالیل زیادي براي آن برشمرد که به چند دليل اشاره ميشود :نخست
اینکه جاهليت به دور از هرگونه درکي از وحدت ملي و عاطفه وطنپرستي بود ،دوم اندیشه
عرب جاهلي نميتوانست در مسائل فرضي و خلق تصویرهاي خيالي که با زندگي واقعگریانه
آنان در تضاد بود ،وارد شود ،سوم اینکه امور خارق العاده ماورایي با ضعف عايده دیني در
آن دوران سازگار نبود» (الفاخوري.)6837 ،
این تال براي ا بات حضور نوع ادبي حماسه در ادبيات عربي با توجه به محوریتبخشي
به فرهنگ عربي شاید غریب به نظر نياید؛ زیرا دليل این اقدام پژوهشگران و ادباي عرب را
ميتوان در راستاي محوریتزادیي از دیگر ادبياتها دانست که این نوع ادبي در آن یافت
ميشود تا اینگونه در جهت ا بات ناش ادبيات عربي و تأ ير آن در دیگر ملل قدمهاي مهم
برداشته شده باشد.
احمد محرم شاعر مصري (6659-6377م) با سرودن حماسه شعري خود با عنوان «مجد
اإلسالم» که با نام الياد اسالمي نيز شناخته ميشود ،همت خویش را صرف آن کرد تا به نوعي
وجود چنين جنا ادبي را در ادبيات عربي ا بات کند .این دیوان از آن رو با این عنوان
شناخته ميشود که شاعر در آن تال کرده است از حماسه معروف الياد و اودیسه هومر
شاعر یوناني تاليد کند .احمد محرم با نوشتن این حماسه سعي داشته تا یک نوع ادبي را وارد
ادبيات عرب کند که به ارعان بسياري از ناقدان ،ادبا و محااان عرب این نوع ادبي هرگز در
ادبيات عربي وجود نداشته است .تال احمد محرم براي سرودن این حماسه را باید به نوعي
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ایجاد یک محوریت در ادبيات عربي دانست که کوششي براي جبران عدم حضور یکي از
انواع ادبي در ادبيات عربي است .ابراهيم عبداللطيف نعيم در مجلة الرسالة این اقدام احمد
محرم را گامي در جهت ا بات تصویري واضح از حماسه اسالمي و جایگاه آن در ماابل
حماسههاي غربي ميداند.
با نگاهي به پژوهشهاي تطبياي در زبان عربي متوجه ميشویم که بسياري از نویسندگان
عرب مانند غنيمي هالل و طه وادي نيز در تال بودهاند تا با مرکزیت ادبيات جهاني به
مخالفت برخاسته و یک محوریت عربي در ادبيات تطبياي ایجاد کنند .ویژگي
پژوهشهاي ناقداني که نامي از آنها برده شد را ميتوان در مرکزیتگریزي و ایجاد یک
محوریت برگرد ناسيونالسيم عربي یافت .تال این نویسندگان نيز در چارچوب مفصلبندي
و ایجاد دال مرکزي در ماابل دیگر ادبياتها و به حاشيه راندن آنان و غيریتسازي انجام
صورت گرفته است .غنيمي هالل در کتاب ادبيات تطبياي خود در جهت مفصلبندي
دالهاي مرکزي پيرامون محوریت ادبيات عربي در دوران اسالمي و پا از فتوحات با تأکيد
بر این مسأله که تاریخنویسان عرب از منابع فارسي براي نگار آ ار خویش سود بردهاند،
اما به اصل منابع خویش اشاره نکردهاند ،اما با این وجود تأ ير تاریخ نویسي عربها در تاریخ
نویسي فارسي را بسيار زیاد ميداند .غنيمي هالل در جهت همين مفصلبندي و پيکرهبندي
دالهاي گفتمان گونگي پيرامون این انگاره ناش ماامات عربي را در ماامهنویسي فارسي
بسيار پررنگ ميداند (هالل .)2883 ،نکته قابل رکر در کتاب غنيمي هالل این است که وي
به ناش و تأ يرگراري ادبيات فارسي در ادبيات و فرهنگ عربي اشاره کرده و یکسره آن را
تأ ير سلبي به شمار نميآورد ،اما در مجموع باز هم محوریت در بين این دو فرهنگ برگرد
فرهنگ و زبان عربي ميشود.
عالوه بر این ،طه ندا در کتاب خود با عنوان ادبيات تطبياي با مطرو کردن ادبيات
تطبياي اسالمي تال ها ي دیگري را براي هویت بخشي و محور قرار دادن فرهنگ اسالمي
و عربي به کار گرفته است .تال طه ندا نمونه بارز محوریت زدایي از ادبيات اروپایي و
ایجاد محوریت جدید براساس گفتمان تمدن اسالمي است که در آن همه تمدنها با
یکدیگر درآميخته ميشوند .محور بحثهاي طه ندا در این کتاب بر این اساس استوار شده
است که ميان اصالت ملي و دیگر واردات خارجي تمييز داده شده و در نتيجه راتيت و ملي
گرایي تاویت شود (ندا .)6666 ،او در توجيه محوریت زدایي از ادبيات تطبياي براساس
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ادبيات غربي مي گوید :پژوهشگران در شرق به همان موضوعهایي توجه نشان دادهاند که
اروپایي ها به آن توجه نشان کرده اند و این یک اشتباه بزرگ است؛ زیرا موضوعهاي
پژوهش در نزد اروپایي ها از محيط و ادبيات آنان اخر شده است (همان) .بنابراین وي
درصدد است تا مفاهيم جدیدي را پيرامون محوریت گفتمان اسالمي مفصلبندي کند که
در تحاياات و ي به عنوان دال مرکزي قرار گرفته است .طه ندا پيشنهاد ميدهد که براي
بررسي ادبيات تطبياي باید متخصصاني در زمينة زبان ملي رشد و ظهور پيدا کنند .به اعتااد
وي ،اگر تمام توجه به سمت ادبيات اروپایي باشد ،این مسأله سبب خواهد شد تا اسباب
دوري و عزلت از یکدیگر در مي ان کشورهاي اسالمي که بيشترین اسباب را براي تفاهم و
تاارب دارند ،بيشتر شود.
سوالي که اکنون در برابر این پيشنهاد ميتوان مطرو کرد این است آیا اینگونه بررسيها
براساس نگاه غيریتساز بوده است یا براساس نگاه جهانميهني .مکتب جهانوطني بر این
اصل مبتني است که «همه مردم -البته نه مردم یک کشور ،بلکه مردم تمام دنيا -باید خود را
هموطن یکدیگر بدانند» (سيد حسيني .)6865 ،بدون شک پيشنهادهایي اینچنين اگر براساس
انگارههاي جهانميهني انجام شود باعث تاارب و نزدیکي در ميان فرهنگيهاي مختلف به
ویژه فرهنگهایي خواهد شد که بيشترین نزدیکي را در داد و ستدهاي فرهنگي و فکري
ميان آنان مشاهده خواهيم کرد .نکته اینجاست که انگاره هاي رهني در پژوهشها بيشتر
براساس نگاه غيریتساز و هژمونيک کردن گفتمان و در نهایت حرف گفتمانهاي رقيب
صورت گرفته است که هدفي جز محو کردن قدرت ماابل را نداشته است.

 .7هژموني ،اسطورهسازی و وجه استعاری گفتمان
یکي دیگر از مفاهيمي که در تحليل گفتمان الکالئو و موفه مطرو شده و با هژموني کردن
گفتمان ارتباط دارد ،مفهوم بيقراري و تزلزل است .مفهوم بي باتي و تزلزل داللت بر این
موضوع دارد که «حواد ي ميتوانند هژموني گفتمانهاي مسلط را به چالش بکشند؛ زیرا هيچ
گفتماني نميتواند به طور کامل بيت شود و هميشه در یک طيفي از تثبيت کامل تا بي قراري
و زوال کامل در تردد است» (فيروزجائي .)6861 ،اما در باب اسطورهسازي گفتمانها نيز
باید مترکر شد که گفتمانها قصد دارند با ایجاد یک تصویر آرماني از خویش به گونهاي
اسطورهسازي کنند .در جریان اسطورهسازي قدرت بسيار محوري و مهم است؛ زیرا قدرت
به معناي تعریف و تحميل این تعریف در برابر هر آنچه آن را نفي ميکند ،است.

 | 000متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 90بهار 0010

پا از مغلوب شدن ایرانيان از نظر سياسي ،فرهنگ جدید سعي در هژمونيک کردن
خود د ر یک جامعه جدید کرد و همين دوره موجب شد تا ادبيات و فرهنگ ایراني در
یک دورۀ سکوت قرار بگيرد .یکي از مصادیق اسطوره سازي اظهارات طه حسين و دیگران
درباره شيوع الحاد ،مجون و زندقه در فرهنگ عربي از طریق فرهنگ و ادبيات ایران است.
طبيعي است که یک فرهنگ غالب بعد ا ز موفايت سياسي خود تال کند تا تمام مظاهر
فرهنگ مغلوب سابق را محو کند .از این رو ،براساس موضوع اسطوره سازي در گفتمان
الکالئو و موفه گفتمان غالب سعي بر هژمونيک کردن خود و اسطورهسازي و ناپاک
معرفي کردن گفتمان سابق دارد .تاریخ نگاران عرب نيز هرگز از این مسأله غافل نبوده و
تال کرده اند تا مسأله بروز کفر ،زندقه و الحاد در ادبيات عربي را به ایرانيان نسبت دهند
و در کنار آنان ادباي بسياري نيز در تال بوده اند تا بروز شعرهاي خمري و هرگونه مظاهر
فساد را به ادبا و شاعران فارس نسبت دهند .به گفته این دسته از افراد ،پدیدۀ زندقه در
جامعة عربي و پيدایش آن در ادبيات عربي از تأ يرات ایرانيان در این فرهنگ بوده و عبد
اهلل بن مافع و ابان الالحاي را از نخستين مترجمين کتابهاي زنادقه بر ميشمارند (الحوفي،
 .) 6673شوقي ضيف نيز با تکرار همين سخنان قصد دارد تا پدیدۀ مجون و زندقه در ادبيات
مخصوصاً شعر دوره عباسي را به ایرانيان نسبت دهد .مجون در اصطالو به معناي تظاهر به
ایمان در عين کفرورزي و به معناي پردهدري و بي حيایي است .وي در این باره ميگوید:
معناي سخن ما دربارۀ زندقه و مجون این نيست که جامعة عباسي خود را تسليم الحاد و
شهوتها کرده بود ،بلکه الحاد و زندقه در طباة محدودي از جامعه انتشار یافته بود که
بيشتر آنها از ایرانيان بودند (ضيف.)2885 ،
بنابراین ،ميتوان نتيجه گرفت که نسبت دادن همة پدیدههاي منفي در جامعة عرب و
جامعة اسالمي براساس رویکرد هژمونيک کردن گفتمان اسالمي و تا اندازه به منظور
اسطورهسازي انجام شده است تا بتوان گفتمان رقيب که در سالهاي پا از اسالم رو به افول
نهاده بود را به شکل کامل حرف کرد.

 .7ضدیت و غیریت ،برجستهسازی و حاشیهراني
هدف از تحليل گفتمان درک درست از امور اجتماعي است؛ زیرا فضاي جاري ناش مهمي
در تحليل گفتمان انتاادي دارد .به عنوان مثال ،در دوران کنوني و با شکلگيري فضاي
گفتمان غيریتسازي ،شاهد اوج گرفتن دو جریان مخالف هستيم؛ یعني جریان سکوالر و
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جریان مرهبي در جامعة عربي .صرف گرایش به هر کدام از این اندیشهها سبب به وجود
آمدن گفتمان غيریتساز و به حاشيه راندن دیگران ميشود .جریانهاي فکري با هدف دفاع
از اصول و اندیشههاي خود قصد برجستهسازي را دارند که در نتيجه این برجستهسازي و
پرسازي رات موجب پيدایش گفتمانهاي غيریتساز براي حرف رقيب ميشود.
با رکر مجدد این مسأله که بسياري از ادبا و ناقدان به مسأله بسيار حساس و پرجاربه ارتباط
فرهنگي ميان ادبيات عربي و فارسي توجه وافر نشان دادهاند ،اما گفتمان آنها بيشتر بر
انگارههاي غيریتسازي و آنتاگونسيم برساخته شده است تا نوعي جهانميهني که بيشتر
مؤلفهها و شاخصههاي آن ميان دو فرهنگ عربي -اسالمي و فارسي وجود دارد .به شکل
قاطعانه ميتوان گفت مسأله محو شدن ادبيات فارسي در زماني حدود دو قرن یکي از آ ار
ناشي از ایجاد پرسازي رات و غيریتسازي فرهنگي است.
به حاشيه راندن فرهنگي عظيم همانند فرهنگ فارسي و وارد کردن عناصر جدید به
ادبيات عربي با هدف محوریتگریزي و ایجاد یک محوریت عربي از ویژگي هاي این نوع
ادبيات است که از زمان متادم تا زمان متاخر ادامه یافته است .به عنوان مثال ،به حاشيه راندن
ميزان تأ ير ادبيات و کم ارز نشان دادن ناش آن در ادبيات عربي و محوریتبخشي به این
ادبيات از زمان ادبایي به نام مانند جاحظ تا کنون ادامه یافته است .البته ریشههاي این
غيریتسازي و ضدیت با فرهنگ ایراني را نيز باید در نزد برخي شخصيتهاي ایراني در
سدههاي نخست جستوجو کرد تا به توان رهيافت گفتمان غيریتساز امروز را که براساس
تخاصم بنا شده است ،درک کرد .از همين رو ،شخصيتهاي ایراني مانند ابو حاتم رازي،
ابوالحسن عامري ،عالبي و زمخشري ،ابن قتيبه دینوري ،ابوریحان بيروني و بدیعالزمان
همداني افرادي هستند که این گفتمان را تاویت کردهاند تا جایي که «برخي اعتااد داشتند
که باید زبان فارسي را نابود کرد تا به عنوان مانعي بر سر راه زبان عربي نباشد و سختترین
هجوم هم توسط ابو هریره به زبان فارسي انجام شد که گفت :منفورترین زبان در نزد خداوند،
فارسي است( »...آررنو .)6837 ،
رازي در کتاب خود ميگوید« :بهترین زبان در ميان زبانهاي چهارگانه (عربي ،عبري،
سریاني و فارسي) زبان قوم عرب است ،زبان عربي فصيحترین زبانها ،کاملترین ،شيواترین،
و روشنترین زبانهاست و مردم هيچگاه آنگونه که به یادگيري زبان عربي اهتمام داشتهاند،
هرگز به یادگيري زبان دیگري اهتمام نورزیدهاند» (الرازي )6665 ،احمد عبد الحميد هم در
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مادمة کتاب اإلعالم بمناقب اإلسالم چنين ميگوید که ابو الحسن عامري «اندیشمندي است
که به تمدن انساني با مفهوم اسالمي آن اعتااد دارد و از این رو ،ميبينيم که او از همة مسائل
این تمدن حمایت کرده و به هرچيزي که مانع آن بوده و یا حرکت آن را کند ،حمله ميکند»
(العامري.)6663 ،
عالبي نيز در کتاب فقهاللغة خود قصد تمحيص زبان عربي از کلمات فارسي را داشته و
آنچنان که از کتاب وي بر ميآید ،او قصد به رسميت شناختن حضور کلمات فارسي در
زبان عربي را نداشته و سخن زبانشناس بزرگ؛ یعني االزهري را نوعي مبالغه در افزایش
شمار کلمات فارسي در عربي ميداند (الثعالبي .)2888 ،همچنان که بيان شد ،یکي دیگر از
این شخصيتها که موجب ترویج گفتمان غيریتسازي در ادبيات عربي شده است،
زمخشري است که یکي از آ ار بسيار ارزشمند خود با عنوان مادمة األدب را با هدف ترویج
و تعليم زبان عربي در ایران نگاشته است (آررنو .)6837 ،
ابوریحان بيروني نيز از دیگر شخصيتهاي ایراني مطرو و تأ يرگرار در ایجاد گفتمان
غيریتسازي است .یکي از ویژگيهاي افرادي که اقدام به تبدیل گفتمان ميکنند ،مسخ
فرهنگي و از خودبيگانگي است که تا حدودي دربارۀ این شخصيتها رخ داده است .بيروني
در آ ار خود تال کرده است تا باورها و اعتاادات مردم ایران را رد کند تا از نظر طباهبندي
در جرگة اسالمگرایان قرار بگيرد« .بيروني با نپریرفتن اندیشههاي ایرانيان باستان و هر آنچه
در دایره آموزههاي دین اسالم نميگنجيد ،ارتباط خود را با گرشته و آداب و سنتهاي
ایراني به کمترین حد کاهش داد و در تعاليم جدید غرق شد» (قاسمخيلي .)6836 ،انتاادهاي
بيروني هم شامل آیين ایرانيان ميشود و هم شامل اعتاادات و باروها آنان .وي در کتاب
مشهور خود با عنوان اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة به بسياري از آداب و رسوم و اعتااد
ایرانيان تاخته و آن را بياساس و پوچ دانسته است .بيروني با مجوس خواندن ایرانيان،
تاریخنگاري ایشان را آميخته با تزویر و اسطورهسازي ميداند .اهميت این اظهارات و تأ ير
آن در تاویت گفتمان غيریتسازي زماني مشخص ميشود که بدانيم بيروني در این کتاب
«به مطالعه تطبياي و توصيفي دورههاي مختلف تاریخي پرداخته و این کتاب شامل اطالعات
زیادي درباره تاریخ ادیان و فرهنگ مردمي است» (محمد سيد.)2887 ،
خالصه کالم اینکه عالوه بر ناقدان و ادیبان عرب ،ایرانيان و ناقدان فارسي زبان نيز خود
در ترویج و بسط آنتاگونيسم فرهنگي و ایجاد گفتمان گونگي و به حاشيه راندن فرهنگ
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رقيب ،یعني فرهنگ و زبان فارسي ناش بسياري ایفا کردهاند که نتيجه آن به حاشيه رانده
شدن این فرهنگ و مفصلبندي دالهاي گفتمان گونگي پيرامون دال مرکزي شده است.
دال مرکزي همان گونه که اشاره شد در ناد قدیم و جدید در ادبيات عربي به معناي محوریت
بخشيدن به گفتمان اسالمي -عربي و محوریت گریزي از ادبيات اروپایي و فارسي و ایجاد
یک هویت مستال و کامال چيره بر اندیشههاي مغلوب است.

بحث و نتیجهگیری
پا از بررسي و بيان اصول و قواعد نظریة گفتمان الکالئو و موفه و بحث و بررسي مفهوم
آنتاگونسيم و گفتمان غيریتسازي و تطبيق آن با اصول مطالعات تطبياي و پژوهشهاي
تطبيقگرا در ادبيات عربي با محوریت ارتباط با زبان وادبيات و فرهنگ فارسي ميتوان چنين
نتيجه گرفت:
گفتمان اسالمي و عربي همزمان با ورود به کشورهاي دیگر ،تال کرد تا با ایجاد یک
گفتمان ،هویت خود را در این کشورها نهادینه کند .از این رو ،از انگارههاي گفتمان
غيریتسازي براي بسط قدرت و تثبيت این هویت سود برد که نتيجه قطعي و ناگزیر این
گفتمان ،ایجاد دالهاي گفتمان گونگي و به حاشيه رانده شدن فرهنگ هاي مغلوب بود.
حمایت از چنين گفتمانهایي و تثبيت هویت براي هر فرهنگ پيروزي ميتواند طبيعي باشد،
اما یکي از خطرهایي که این گفتمان در پي دارد ایجاد نگاه من برتر و برجستهسازي رات تا
سرحد اسطوري است که در نهایت این شيوه منجر به ایجاد گفتمان تکفير و نفي ميان
ملتهایي شده است که بيشترین قرابت و مولفههاي نزدیکي با یکدیگر را دارند .یکي دیگر
از نتيجههاي این گفتمان و تاویت آنتاگونسيم فرهنگي ،ایجاد فضایي پر تنش است که
مخاطب را به چالشي عظيم با گرشته و اکنون رهنمون ميسازد به گونهاي که با اندیشه و
درنگ در ميراث گرشتگان ،بيشترین ارتباطات فرهنگي را مشاهده ميکند ،اما در حال حاضر
با واقعيت و جریاني روبهرو است که ترجيح ميدهد بر اصول آنتاگونسيم تکيه کند و نه
بينش جهانميهني که موجب ایجاد روو اعتدال در ميان ملتها ميشود .از آنجایي که بينش
کاسموپوليتيسم بر همميهن بودن همه افراد تکيه دارد ،استمداد جستن از این گفتمان منجر به
این خواهد شد که گفتمانهاي دیگر به چشم متخاصم و رقيب نگریسته نشوند ،بلکه
فرهنگها از این زاویه با یکدیگر وارد ارتباط ميشوند که از فرآوردههاي ادبي خویش با
یکدیگر دادوستد کرده و فرهنگ خویش را غنا ميبخشند .بنابراین ،اعتااد به نگر جهان
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ميهني با داشتن این مؤلفهها موجب ایجاد شبکهاي پویا در ميان ملتها شده و از هرگونه
پيدایش نگر خودبرتر بيني ،خودشيفتگي و نگاههاي افراطي به دیگر ملتها جلوگيري
خواهد کرد.
عامل خودبرتربيني فرهنگ چيره بر فرهنگ ایران که با ورود اسالم و زبان عربي به ایران
آغاز شد راه خود را نيز به ادبيات باز کرد و روحيه ستيهنگي فرهنگ جدید از آنجایي که
همچنان گفتمان سابق را نيرومند یافته و آن را رقيب سرسخت ميپنداشت ،تال کرد با
ایجاد یک گفتمان هژموني و تحميل کردن آن به فرهنگ مغلوب ،این چالش و مانع را از
پيش روي خود بردارد .فرهنگ جدید با قدرت دادن دالهاي جدید و بهکارگيري مفاهيم
نو گفتمان رقيب را به حاشيه راند تا اینکه فرهنگ ایراني چنان از صحنه محو شد که گویي
هرگز در تاریخ حضور نداشته و هر آنچه تا این دوران باقي مانده ،حاصل فرهنگ جدید در
این کشور بوده است.
در زمينة افرادي نيز که در این پژوهش به آ ار و نظرات آنان نيز پرداخته شد باید چنين
گفت که تال هاي این افراد ضمن اینکه موجب غنا بخشيدن به فرهنگ عربي شد ،اما خالي
از هرگونه خود برتربيني نيز نبوده و آسيبهایي از جمله ایجاد حا تخاصم ميان فرهنگ
عربي و ایراني را به دنبال داشته است .تال این افراد پيرامون مفصلبندي دالهاي فرعي در
اطراف دال مرکزي محوریت و برتري فرهنگ عربي انجام شده که این گرایش گاهي
موجب از بين رفتن روو واقعنگري و بيان حايات شده است.
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Abstract
In stylistics books (and some articles and margins of texts) usually, the
linguistic coordinates of ancient Persian texts are discussed in a separate
section. In this section, researchers have tried to explain the salient
morphological, syntactic, and phonetic features of the texts. But in some cases,
because the Pahlavi texts (Persian texts are their logical sequence) were
careless, there have been errors in describing some of the coordinates, naming
them, and mentioning the evidence, and most importantly, the background to
many of these functions is not mentioned. In the present article, we have set
the criteria and benchmark as stylistic functions that have been shown in
Middle Persian (Pahlavi) texts. In this way, we have reviewed some of the
coordinates of ancient Persian texts under two headings: 1. "properties that are
incorrectly described" 2. "properties not addressed".

Keywords: Correction and Critique, Stylistics, Linguistic Properties,
Persian Texts, Pahlavi Texts.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بازنگری در مختصات سبکي متون کهن فارسي بر پایة متون
پهلوی
یاسر دالوند



استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین،
ایران

در کتب سبکشناسي (و برخي مااالت و حواشي متون) معموالً در بخشي مجزّا به مختصات زباني متون کهن
فارسي پرداخته شده است .در این بخش ،پژوهشگران سعي کردهاند که ویژگيهاي برجستة صرفي ،نحوي
و آوایي متون را تشریح کنند ،اما در برخي از موارد از آنجا که به متون پهلوي (که متون فارسي دنبالة منطاي

معيار و محک را کارکردهاي سبکشناختيي قرار دادهایم که در متون فارسي ميانه (پهلوي) نمود یافتهاند و
بدین طریق در برخي از مختصات متون کهن فارسي تحت دو عنوان بازنگري کردهایم :یکي «مختصاتي که
نادرست تشریح شدهاند» و دیگري «مختصاتي که به آنها پرداخته نشده است».

کلیدواژهها :تصحیح و نقد ،سبکشناسی ،مختصات زبانی ،متون فارسی ،متون پهلوی.
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اشتباهاتي شدهاند و مهمتر آنکه به پيشينة بسياري از این کارکردها هم اشاره نشده است .در جستار حاضر
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مقدمه
در کتب سبکشناسي (و شروو متون) غالباً زبان متون کهن را با زبان معاصر قياس کردهاند
و هر جا اختالفِ برجستهاي نمایان شده است آن را براساس صورت ظاهري آن نامگراري
کردهاند .براي نمونه ،اگر گویندهاي در سخنش «اشتر» را بهکار برده است ،از آنجا که این
لغت امروزه «شتر» تلفظ ميشود آن را تحت عنوان «افزودن حرفي به واژه» بررسي کردهاند
چراکه فرض بر این است که شاعر الفي را به ابتداي این واژه افزوده است .اگر معيار و محک
را کارکردهاي سبکشناسانهاي قرار دهيم که در متون فارسي ميانه (پهلوي) نمود یافتهاند،
برخي از مختصات متون کهن فارسي نيازمند بازنگري هستند .مثالً در مورد یادشده اگر بدانيم
که لغت «شتر» در فارسي ميانه بهصورت اُشتر uštar 6کاربرد داشته است (مکنزي:6865 ،
ریل واژه) متوجه خواهيم شد که شاعر الفي به آغاز این واژه نيفزوده است ،بلکه صورت
کهن آن را استعمال کرده است .در جستار حاضر ،پا از بررسي پيشينة پژوهش و بيان مسأله
نمونههایي از این دست ،تحت دو عنوان -6 :مختصاتي که نادرست تشریح شدهاند و -2
مختصاتي که به آنها پرداخته نشده است ،مطرو شده است.

 .9بیان مسأله
در سبکشناسي قواعد و متعارفات و راه و رو هاي زباني هر دوره را نُرم ميگویند .برخي
نرم را زبان رایج عصر خود قرار ميدهند و عدهاي نرم رایج در دورههاي مختلف (سبک
دوره) را نرم محسوب ميکنند .ما در سبکشناسي ادبي معموالً نرم را زبان ادبي امروز قرار
ميدهيم (شميسا .)6835 ،از این رو ،گاهي در نامگراري مختصات زباني یک متن مواردي
را لحاظ کردهایم که اگر معيار و نرم را زبان ادبي پيش از آن متن قرار دهيم ،ميتوان در
درست بودن آنها شک کرد .در این پژوهش با در نظر داشتن متون پهلوي سعي شده است
در تبيين برخي از مسائل آوایي و زباني متون کهن بازنگري شود .پيش از آن توضيحي کوتاه
دربارۀ مشترکات سبک متون پهلوي و متون کهن فارسي الزم است.
معموالً زبان پهلوي را زباني جداي از فارسي دري ميدانند حال آنکه با دقت در متون
سدههاي سوم و چهارم و ماایسة آن با متون پهلوي ميتوان به شباهت فراوان آنها از لحاظ
زباني و فکري و ادبي پي برد .بنابراین «اگر کسي با مختصات زباني فارسي کهن آشنا باشد
 . 6در آوانویسي قدیميتر.)Nyberg, 2003: 2/199( uštur :
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ميتواند از عهدۀ فهم نسبي متون پهلوي برآید» (شميسا .)6861 ،بسياري از مختصات زباني
متون کهن را ميتوان بعينه در متون پهلوي نيز مشاهده کرد و این بدان جهت است که این
متون دنبالة طبيعي و منطايِ متون فارسي ميانهاند .اشارهوار به برخي از مختصات زباني
مشترک این متون اشاره ميشود:
 حرف کسرۀ اضافه frazand tanīg-zād :یعني فرزندِ تنيزاد (اندرز انوشهروان آرربادمارسپندان ،به نال از :جاماسبجي ĉiš yazdān ،)6876 ،یعني چيزِ ایزدان( 6همان)nay ،
 huškیعني نيِ خشک (درخت آسوري ،به نال از جاماسبجي.)6876 ،
عااررِ رهيْ خویش ناااتواني و پيري

کو بااه تن خویش ازین نيااامااد مهمااان
(رودکي)6868 ،

یعني رهيِ خویش.
 اُم به جاي اَم bašn-um ēst zargōn :بَشنُم است زرگون (درخت آسوري ،به نال ازجاماسبجي dagr-um frāz ašnawed ،)6876 ،دیري مرا فراز شنوید (همان)nang-um ،
 buwēd grānننگُم بُوَد گران (همان) و  bawum zunnārبُوَم زنّار (همان).
بااه جااایي کااه من پاااي بفشاااااردُم

عاانااان ساااااواران شااااادي پاااردُم
(فردوسي ،به نال از حميدیان)6837 ،

چااه ناايااکویي کنااد مردم بااه مردُم

کااه من در دوساااتي بااا تو نکردُم2؟
(فخرالدین اسعد گرگاني ،به نال از همان)

 آوردن دو مصوت در کنار هم nē āzāred :یعني نيازارد (اندرزهاي پيشينيان ،به نال ازشميسا bē abganēm ،)6861 ،یعني بيفکنم (درخت آسوري ،به نال از جاماسبجي،
 ma āzār ،)6876یعني ميازار (اندرز انوشهروان آررباد مارسپندان ،به نال از همان)؛ «گر
بنهآمرزي ما را و رحمت نکني بر ما ،حاّا که ما باشيم از زیانکاران» (تفسير شناشي) نهآمرزي
یعني نيامرزي.
 . 6گردآورنده بين «چيز» و «ایزدان» نشانة اضافة  īافزوده است که زائد است.
 . 2در لرستان هر دو به کسر تلفظ ميشوند :مردِم ،نکردِم.
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 حرف فعل یا رابطه ēdar zīndagīh andak, ānōh rāh dūr :یعني ایدر (= اینجا) زندگيکوتاه [است] آنجا راه دور [است] (اندرز خسرو قبادان ،به نال از :جاماسبجي:)6876 ،
عدیلم آنکه عدیلِ دو الله ،کژدم داشاات

کمنادِ زلفش بر الله بر فکنده کمين
(منطاي رازي ،به نال از :مدبري)6878 ،

یعني عدیلِ من آن کسي [بود] که . ...
 -آوردن باء تأکيد بر سر فعل نفيzan ud frazand ī xwēštan jud az frahang bē ma :

 hilزن و فرزند خویشتن را جدا از فرهنگ بِمَهِل (اندرز انوشهروان آررباد مارسپندان ،به نال
از جاماسبجي 6876 ،و نيز ر.کpad jud az handēšišn saxwan bē ،)Brunner: 162 :
 ma gōwجدا از اندیشه سخن بِمَگو (همان āb tō bē nē barād ،آب تو را بِنَبَرَد (همان):
هاار کااه باانااگااریاازد و شاااوخااي کاانااد

مساااتااحااق هر باادي و هر بالساااات
(فرخي سيستاني)6839 ،

 ترکيبات مالوب parsīg mardōm :یعني مردمِ پارسي (درخت آسوري ،به نال ازجاماسبجي sard āb az man ēst .) 6876 ،یعني سردْآب [= آبِ سرد] از من است (همان).
 wuzurg kišwar būmیعني بومِ کشورِ بزرگ (همان):
شااابِ سااايااه بادان زلفکاان تو مانَد

ساااپيادْروز بااه پاااکي رخااان تو ماااناَد
(دقياي)6878 ،

 اشتااق فعل از بن مضارع nigerīd :نگرید به جاي نگریست (مينوي خرد ،مادّمة مؤلّف،بند :)85
افسوس بر آن دیده که روي تو ندیدست

یا دیده و بعد از تو به رویي نگریدست
(سعدي)6836 ،
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ز خاااشااااک وز خار و شااااخ درخت

یااکااي آتشاااي باارفااروزیااد ساااخاات
(فردوسي)6862 ،

 آوردن فعل دوم بهصورت مصدر waxš grān abāyed dādan :وخشِ (= بهره) گران بایددادن (اندر انوشهروان آررباد مارسپندان ،به نال از جاماسبجي:)6876 ،
تااو را ناايااز بااا او باابااایااد شاااادن

بااه هاار باايااش و کاام راي فارّخ زدن

(فردوسي)6862 ،
 استعمال الف تعدیه nišāstan :نشاستن یعني نشانيدن و نشاندن (مينوي خرد ،پرسش ،91بند :)66
نشاااساااتاانااد خااوان و ماي آراساااتاانااد

کساااي کو سااازا بود بنشاااااساااتنااد
(دوسي)6862 ،

 استعمال «مر» az ān mar andōhōmand ud purr-pīm būd hēnd :یعني از این جهتاندوهمند و پرغم بودند (ارداویرافنامه .)6865 ،آموزگار دربارۀ کاربرد «مر» مينویسد:
«مشکل بتوان مر را در اینجا به معني نابکار و خائن گرفت چنانکه بالدري پنداشته است ،زیرا
در این عبارت ظاهراً مر ناش حرف اضافة مؤخر را دارد .در کنار "مر  ...را" در فارسي
جدید" ،از مر  ...را" ميتوان در فارسي یهودي یافت» (همانجا).
 افعال جعلي( nē frāmōšēd :نه فراموشد) یعني فرامومارسپندان ،به نال از جاماسبجي:)6876 ،
دلاام غااارتااياادي ز بااا تاارکااتااازي

نکند (اندرز انوشهروان آررباد

ز پااایم فکناادي ز با دسااات یااازي
(خاقاني)6832 ،

 نوشتن حرف نفي و نهي جدا از فعل ma gōw :مگو (اندرز آررباد مارسپندان ،به نال ازجاماسبجي nē bawīh ،)6876 ،نَبُوي (همانجا) ma dah ،مده (همانجا) و  ma gīrمگير
(همانجا).
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نه جایگاه نشااساات اساات این خرابآباد

چو باد از ساار دود و غبار و نم برخيز
(کمالالدین اسماعيل)6853 ،

و مواردي از این دست.
بنابراین اگر در تعيين و نامگراري مختصات زباني متون کهن فارسي ،متون پهلوي را نيز
در نظر داشته باشيم ،ميتواند ما را به شيوهاي صحيح در این زمينه رهنمون باشد .در ادامه با
توجه به این مبحث به ناد و بررسي برخي از ویژگيهاي سبکي متون فارسي (تحت دو
عنوان) ميپردازیم .پيش از ورود به بحث یادآور ميشود که نگارنده اگر مثالً به ناد مبحثي
چون «ابدال» پرداخته است و برخي از شواهد آن را نادرست شمرده است ،این بدان معنا
نيست که کالً این مبحث در متون فارسي نمودي نيافته ،بلکه گاهي این عناوین بهطور کلي
صحيحاند ،اما شواهدي که براي آنها رکر شده است ،قابل تأمل است.

 .6پیشینة پژوهش
در تحايق حاضر منابعي که براي واحد سبکشناسي تدریا ميشوند بيشتر مطمح نظر
بوده اند؛ نظير :سبک خراساني در شعر فارسي تأليف محمّدجعفر محجوب ،کليّات
سبک شناسي تأليف سيروس شميسا ،سبکشناسي تأليف ملکالشعراي بهار ،سبکشناسي
شعر پارسي تأليف محمد غالمرضایي و دستور تاریخي زبان فارسي تأليف پرویز ناتل
خانلري .در تمامي این کتب به ویژگي هاي زباني متون کهن پرداخته شده است .طبق
جست وجویي که صورت گرفت تاکنون تحاياي که به ناد این کتب با توجه به مختصات
زبا ني متون پهلوي پرداخته باشد ،به سامان نرسيده است (یا نگارنده از آن بياطالع بوده
است) .در پاره اي از موارد به ناد حواشي مصححان و شارحان بر متون فارسي نيز پرداخته
شده است .باید توجه داشت که ممکن است پيشتر در مااالت و جستارهایي به برخي از
شواهد و عناوین ماالة پيش رو اشاره شده باشد ،مثالً «اِست» بهجاي «اَست» ،اما اوالً پيشينة
این کارکردها را نشان نداده اند (که بسيار مهم است) و انياً هنوز در کتب و مااالتي که
متأخران مي نویسند به این موارد بيتوجه اند و خطاهایي در شروو جدید و تصحيحات تازۀ
متون راه ميیابد.
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ابتدا قاعدۀ موردنظر بر پایة متون مختلف پهلوي تشریح ميشود ،پا از آن نمونههایي از
کاربرد آن قاعده در متون فارسي کهن نشان داده ميشود ،سپا به داوري دربارۀ نظرات
مطرو شده دربارۀ آن قاعده ميپردازیم .در بخش دوم مااله نيز به رکر قاعدههایي در متون
پرداخته ميشود که کمتر مورد توجه بودهاند.

 .0یافتهها
در این بخش یافتههاي پژوهش در دو قسمت ارائه ميشود:

 .9-0مختصاتي که نادرست تشریح شدهاند
با در نظرگرفتن ویژگيهاي سابکي متون فارساي ميانه ميتوان در برخي از مختصات متون
کهن فارسي بازنگري کرد .در این بخش بهاختصار به مواردي اشاره ميشود:

 .9-9-0اشباع کسرۀ اضافه
معموالً در برخورد با اینگونه ابيات و جمالت:
جمعي چو گاال و اللااه به هم پيوساااته

تو هيزم خشااااک در مياااني رَساااتااه
(سعدي به نال از شميسا)6835 ،

که بهجاي «ميانِ رَساته»« ،مياني رساته» بهکار رفته است ،فرض بر این است که کسرۀ اضافه
بهصاورت  īاشاباع شده است( 2همان) و این بدان سبب است که نرم را زبان فارسي معاصر
در نظر ميگيرند اما حايات آن اساات که در متون پهلوي کساارۀ اضااافه همواره بهصااورت
 8» «īبهکار رفته اساات (ر.ک مکنزي .)6865 ،مثالً nām ī yazadān :یعني نامِ یزدان (اندرز
خسااارو قبادان ،به نال از جاماسااابجي )6876 ،و  handarz ī husraw ī kawādānیعني
اندرزِ خسروِ قبادان (همان) .بنابراین ،اگر نرم را زبان فارسي ميانه قرار دهيم خواهيم دانست
1. Method
 . 2البته این بيت ساااعدي را ميتوان به گونة دیگري هم توجيه کرد .این کارکرد اغلب در متون مربوط به قرن ساااه و
چهار دیده ميشود.
 . 8هزوار

zī
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که  īدر دورههاي بعد به کساره ( )eتخفيف یافته اسات و تمامي مواردي که کسره با اشباع
آمده اسات بازماندۀ اساتعمال کهن آن اسات نه آنکه شاعر یا نویسنده کسره را اشباع کرده
باشااد .در این عبارت« :باز فتح پارس بود بر دسااتي هشااامبن عامر» (تاریخ ساايسااتان)6836 ،
«دساتي هشام» بهجاي «دستِ هشام» استعمال شده است .ملکالشعراي بهار بهدرستي این یاء
را بازماندۀ زبان پهلوي دانسااته اساات و نه اشااباع کساارۀ اضااافه« :یاء مزبور یکي از امالهاي
قدیم است که از عهد ساسانيان باقي مانده و یائي بوده که به عالمت اضافه در آخر کلمات
مضاف ميآوردهاند» (همان).

« .6-9-0است» به کسر اوّل
در متون پهلوي «اَست» گاهي بهصورت «اِست» ( )ēstبهکار رفته است:

draxt-ē rust ēst tar ō šahr āsūrīg

درختي رُسته است سراسر شهر آسور (درخت آسوریک ،به نال از جاماسبجي )6876 ،و
 sar-at ēst zargōnسرت است زرگون (همان) .این کارکرد در متون فارسي نيز نمونههایي
دارد:
طاهر اه الملک سااپهر اساات و جهانِساات
بسااايااار ساااخن گفت مرا بخت ،پا آنگه
شاااایساااتااة صااادر تو نااا آمااد و نااامااد
دانسااات که جز معجزه گفتنش نشااااید

ني راسات بگفتم ،که نه اینست و نه آنِست...
هر کرده کاه او کرد بادان گفتاه نمانِسااات...
کان کا که نا گفتت دانسااات و ندانِسااات
بساااياار بکوشااايد که گوید ،نتوانِسااات
(مسعود سعد سلمان)6868 ،

ملکالشعراي بهار ریل این ابيات مينویسد« :ما هم قبلِ سين را مکسور تلفظ ميکنيم و
مي گویيم دانِسات و شاایِسات و توانِسات و بایِست و . ...در این صورت باید گفت در عهد
مساعود ساعد سلمان در غزنين یا در همة ایران است به کسر همزه معمول بوده است» (بهار،
 .)6831شااميسااا نيز در این باره مينویسااد« :ما امروزه ميگویيم :گویَم ،گویَد ،زیرا اَساات
(اَستن) تلفظ ميکنيم ،اما اِم ،اِد نشان ميدهد که در قدیم اِست (اِستن) تلفظ ميشده است»
(شميسا .)6861 ،با این حال ،ریل بيت زیر:
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تاو مي گویي کااه نور من چنااانِساااات

کااه کا از نور من قاادرم ناادانِساااات
(عطار)6831 ،

شاافيعي کدکني بهنادرساات مينویسااد« :چنانَساات /ندانَساات :قافيهکردن این دو کلمه
نشاانة این اسات که عطار این مصدر را دانَستن ،به فتح نون به کار مي برده است» (همان).
در برخي از کتب سااابکشاااناساااي نيز «دانساااتن» را به فتح نون ضااابط کردهاند (ر.ک:
غالمرضایي.)6877 ،

« .3-9-0ـِ ها» به جای «ها» نشانة جمع
« »īhāدر فارسااي ميانه نشااانة جمع اساات (تفضاالي و آموزگار 6838 ،و اشااميت:)6832 ،
 pōstīhāیعني پوسااتها (ارداویرافنامه .)16 :6865 ،ژیلبر الزار 6نشااان داده اساات که این
تلفظ در برخي از متون کهن فارسي نيز نمود یافته است .وي در این باره مينویسد« :جمع با
اااااِ ها صااریحاً در کلمات زیر دیده ميشااود :حوضِها (ترجمة تفسااير طبري) ،معجزتِها
(همان)  . ...صاورت ااااِ ها در شااهنامه (پيمانِها و ...با کساارۀ ناشي از ضرورت وزن) دیده
ميشاود» (به نال از :صاادقي و حاجي سايّد آقایي .)6836 ،صاادقي و حاجي سيدآقایي نيز
جهت تکميل بحث نمونههاي دیگري رکر کردهاند (همان).
حال به این بيت بنگریم:
ماااطاااربِ جاااان هااااي دل بااارده

تااا بااه شاااب تااا بااه شاااب همين پرده

(مولوي ،به نال از جاللي)6861 ،
در اینگونه ابيات معموالً فرض بر این است که شاعر «الف» را پيش از «ن» بلندتر از حد
معمول تلفظ کرده اسات و این کارکرد را در اصطالو «نون عروضي» ناميدهاند (همان) .اما
با توجه به قاعدۀ فوق احتماالً شاعر «جانِها» تلفظ ميکرده است:
حااق فشااااان اْد آن نااور را بر جااانِ هااا

مااااابااالن باارداشاااااتااه دامااانِ هاااا
(مولوي)6839 ،
1 . Gilbert Lazard
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جااانِ هاااي خلق پيش از دساااات و پااا

ماايپااریاادنااد از وفااا اناادر صااااافااا
(همان)

شاميساا نيز براي نون عروضي به ابيات دیگري از مولوي استناد کرده است که از همان
ماولة پيشين است:
ماافااتاارق شاااااد آفااتاااب جااان هااا

در درون روزن ابااااادان هاااااا
(مولوي به نال از شميسا)6895 ،

وز قااارآن خااااک باااا بااااران هاااا

ماايااوه هااا و ساااااباازه و ریااحااان هااا

(مولوي به نال از همان)
با این همه در برخي موارد موالنا نيز «ها» را به سکون تلفظ کرده که این حاکي از
آميختگي هر دو تلفظ در این دوره است:
ویان ناَفَا جااانْ هاااي مااا را همچنااان

اناادک اناادک دزدد از حااب ااِ نااهااان
(مولوي)6839 ،

 .0-9-0تغییر در مصوّتها
محجوب این بيت را ریل «اشباع واو به تاليد از پهلوي» آورده است (نظر به واژۀ «خو »):
کااباات ناااگااه بااوي نااياالااوفاار باايااافاات

خوشاااش آمد ،ساااوي نيلوفر شاااتافت
(رودکي به نال از محجوب ،بيتا)

شاميساا در این باره مينویسد« :معلوم است خو عالوهبر تلفظ  xašبهصورت  xošهم
تلفظ ميشااده اساات» (شااميسااا .)6835 ،این لغت در پهلوي بهصااورت  xwašتلفظ ميشااده
اسات (فرهوشي )6868 ،و ظاهراً واو آن قابليت اشباعشدن بهصورت  ūرا ندارد .در اینگونه
موارد شاين را با تشادید و بهصورت  xwaššتلفظ ميکردهاند .این تلفظ را در این ابيات نيز
ميتوان دید:
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وان ارغوان به کشاّي ،با صدهزار خوشّي

باياجااادۀ باادخشاااي برتاااختااه بااه مينااا
(کسایي ،به نال از وفایي و دالوند)6869 ،

کشاااّي آن چشااام ساااياااهااش باابااياان

خااوشااااّي آن تاانااگ دهااانااش نااگاار
(همان)

در بيت زیر:
شادي فُرُخت و خرمي آن کا که رز فُرُخت

شادي خرید و خرمي آن کا که رز خرید
(بشار مرغزي ،به نال از محجوب ،بيتا)

شاااعر فروختن را همچون اصاال پهلويا با واو مجهول ( )frōxtanتلفظ کرده اساات
(ر.ک :مکنزي ،)6865 ،6اما در کتب سااابکشاااناساااي ریل عنوان «حرفکردن حرفي از
کلمه» مطرو شده است (ر.ک :محجوب ،بيتا).

 .5-9-0مطابقت موصوف و صفت
 yazadān ī mēnōgānیعني ایزدانِ مينوي (مينوي خرد ،پرسااش  ،92بند  .)7همين کارکرد
را در متون فارساي کهن نيز ميتوان مشااهده کرد؛ نمونه را« :سکندر را گفتند :کرا کند که
سااوي شاابسااتان دارا گرر کني و آن ماهرویان پريپيکران را ببيني» (نظامالملک طوسااي،
 .)6863مصاحح بهنادرسات نوشته است« :جمع آوردن موصوف و صفت که تأ يرپریري از
زباان عربي اسااات» (هماان) .البتاه در ادوار بعاد صااافت و موصاااوف را از کلمات عربي
برميگزیدند که آن بحث دیگري است.

 .2-9-0تشدید مخفّف
کلماتي نظير زرّ ( ،)zarrپَرّ ( ،)parrپُرّ ( ،)purrکَر ( )karrبا تشدید تلفظ ميشدهاند (ر.ک:
مکنزي :6865 ،ریل واژههاي بيان شده و نيز ر.ک :صادقي .)6862،محجوب از آنجاکه نُرم
را زبان امروزي قرار داده ،این کلمات را ریل «تشااادید مخفف» آورده اسااات ،حال آنکه
1 . MacKenzie
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گویندگان صورت کهن این کلمات را استعمال کردهاند؛ براي نمونه واژۀ «کر» در این بيت
اینگونه است:
بااانااگ زاالااه کاارد خااواهااد ک ارّ گااو

وانااچ ناااسااااایااد بااه گاارمااا در خاارو
(رودکي به نال از محجوب ،بيتا)

 .7-9-0ابدال
تبادیال یاک حرف باه حرف دیگر را ابدال ميگویند .گاهي نمونههایي براي ابدال و تغيير
حروف در کتب سابک خراساني نال شده است که با درنظرگرفتن صورت پهلوي کلمات
نادرست مينمایند؛ مثالً:
از ماااارد خاااارد بااااپاااارس ازیاااارا

جااز تااو بااه جااهااان خااردوران هاانااد
(ناصرخسرو به نال از محجوب ،بيتا)

«هَند» به جاي «اَند» (هستند) بهکار رفته است و فرض بر این است که «ها» بدل از «الف»
اسات حال آنکه این لغت در پهلوي نيز با هاااا ( )hēndکاربرد داشته است .همچنين در این
بيت:
آب اناااگاااور و آب نااايااالاااوفااال

ماار ماارا از عاابااياار و مشااااک باادل
(بوشکور به نال از همان)

پنداشاتهاند که شااعر «نيلوفر» را بهصورت «نيلوفل» قلب کرده است .در حالي که شاعر
صورت پهلوي این لغت را ( )nīlōpalاستعمال کرده است (ر.ک :مکنزي.)6865 ،

 .7-9-0افزودن حرفي به کلمه یا کاستن حرفي از آن
گااهي شاااعرا حرفي را از لغات حارف ميکردناد و یاا حرفي بادان ميافزودند ،اما تمامي
شواهدي که براي این موارد رکر شده است ،صحيح نيستند؛ مثالً:
عياد را شاااادان گارار و نااطلابکرده بيااب

ز ایاازدِ پااادا ده پاااداشاااَنِ روز صااايااام
(فرّخي به نال از محجوب ،بيتا)
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در پهلوي نيز پاداشاْن ( )pādāšnاسات (ر.ک :مکنزي)6865 ،؛ بنابراین ،این تصاوّر که
شااعر نون را به این واژه افزوده است (ر.ک :محجوب ،بيتا) نادرست است .عالوه بر این،
(براي نمونه) رودکي بهجاي «اسفندیار»« ،سفندیار» بهکار برده است:
ورْ

باادیاادي ساااافااناادیااار گااه رزم

پاياش سااانااانش جهااان دویاادي و لرزان
(رودکي به نال از محجوب ،بيتا)

اسااتاد محجوب آن را ریل «حرفکردن حرفي از کلمه» بررسااي کرده اساات (همانجا)
حال آنکه «اسفندیار» در متون پهلوي نيز بدون الف آمده است (ر.ک فرهوشي .)6833 ،نيز
در این بيت:
ابااري پ ادیااد نااي و کسااااوفااي پاادیااد نااي

بااگاارفاات ماااه و گشاااات جااهااان تاااري
(رودکي به نال از همان)

فرض را بر این نهادهاند که شاااعر «ک» را از «تاریک» حدف کرده و آن را بهصااورت
«تااري» باه کاار برده حاال آنکاه این لغت در پهلوي نيز تاري بوده اسااات (ر.ک :مکنزي،
.)6865

 .6-0مختصاتي که به آنها پرداخته نشده است
گاهي مختصااات ساابکي مشااترکي بين متون کهن فارسااي و متون پهلوي مشااهود اساات که
معموالً در کتب مربوط به ساابکشااناسااي متون کهن بدانها پرداخته نشااده اساات .در اینجا
مختصراً چند مورد رکر ميشود:

« .9-6-0چراکه» در معنای «چرا» (یعني «که»ی زائد پس از «چرا»)
čē rāy ka xīr ī mēnōg ēdōn rāst ud ān ī gētīg ēdōn drō baxt ēstēd? :

چراکه خيرِ مينو ایدون راست ،و آنِ گيتي ایدون دروغ بخت (= مادّر) شده است؟ (مينوي
خرد ،پرسش  ،66بند  .)2این کارکرد در متون فارسي نيز نمونههایي دارد:
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چااراکااش نااخااوانااي نااهااال بااهشاااات؟

کااه شاااااه کيااانش بااه کشااامر بکشاااات
(دقياي)6878 ،

کزازي در بارۀ این بيت مينویساااد« :در همة برنوشاااتهها ،بهجاي «چرایش»« ،چراکش»
آمده است که سَخته و سُتوار نميتواند بود؛ زیرا در پارسي «چراکه» برابر با «زیراکه» بهکار
ميرود و واژۀ بهانگي (= تعليل) اساات .اگر خواساات سااخنور بهکار بردن پرسااش ميبود،
«چرا» را بهکار ميبرد ،نه «چراکه» را» (کزازي .)6866 ،نمونهاي دیگر:
خاادنااگ تااياار تااو چون از عااااب یااابااد پر،

چراکاه کرکا را در وغا کند مهمان؟ !

6

(مسعود سعد سلمان)6868 ،

 .6-6-0کارکردهای خاص حروف اضافه
حروف اضاااافاه نيز گااهي در معنااي خااصاااي بهکار ميروند که برخي از آنها در کتب
سابکشاناسي بررسي شدهاند اما همچون موارد پيشين این بحث ریشه در متون پهلوي دارد
و رکر تمامي کاربردهاي خاص منوط به تحايق در متون فارساي ميانه است .مثالً گاهي «به»
معادل «از» است pursīd dānāg ō mēnōg ī xrad :یعني پرسيد دانا به مينوي خرد .2شفيعي
کدکني ریل این بيت از منطقالطير:
هاامااچاانااياان مااي رو بااه پااایااانااش مااپاارس

در چاانااياان دردي بااه درمااانااش مااپاارس
(عطّار)6833 ،

مينویساااد« :این گونه اساااتعمال «به» به جاي «از» در قدیم رواج داشاااته اسااات که یکي از
آخرین نمونههاي آن بيت حافظ است (دیوان:)261 ،
 . 6تعجب شاعر از آن روي است که خدنگ ممدوو از عااب پر ستانده است امّا در عوض کرکا را (از تن مردگان)
مهمان کرده است.
 . 2ظاهراً نخساتين بار اساتاد احمد تفضلي این نکته را بيان کرده است .در برخي از متون ميانه فعل «پرسيدن» با «از» نيز
اساتعمال شاده اسات pursīd hašāgird az ōšnar ī dānāg :یعني پرسيد شاگرد از اوشنر دانا (اندرز اوشنر دانا:
.)17
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به سااامانم نميپرسااي نميدانم چه ساار داري

به درمانم نميکوشااي نميداني مگر دردم

که مرحوم قزویني در حاشايه نوشاته اسات« :چنين است در عموم نسخ قدیم ،نسخِ چاپي :ز
سامانم» (همان.)268 :
بيتوجهي به این نکته باعث آمده اسااات تا شاااارحان حافظ «به» را در این بيت بدل از
«را»ي مفعولي بدانند (ر.ک حميدیان.)6862 ،

 .3-6-0تلفظ ضمیر متصل سوم شخص مفرد به کسر
در متون پهلوي ضاامير « » به کساار تلفّظ ميشااود( »iš« :ر.ک :مکنزي .)6865 ،در متون
فارسي نيز غالباً اینگونه است:
چااو بااخشااااایااش آورد ناايااکااي ده اِش

بااه ناايااکااي باابااایااد سااااپاارده رهااِش
(فردوسي ،به نال از حميدیان)6837 ،

با اینکه در این باره ماالة مساتالي نيز نوشاته شاده است (ر.ک :حميدیان6837 ،؛ ر.ک:
بهار 6831 ،و غالمرضااایي )6877 ،کمتر مورد توجه پژوهشااگران بوده اساات بهگونهاي که
متون اندکي را ميتوان یافت که مصحّح یا شاروِ آن در اعرابگراري متن قاعدۀ بيان شده
را رعایت کرده باشد:
ساافر بيرون از این عالم کن و باالي این عالم

که دل زینهر دومستغني است؛برتر زینو آندانَش
(خاقاني)6837 ،

که فتحه روي «دانش» (او را بدان) بيمورد است .کزازي در جایي دیگر از دیوان خاقاني با
اینکه خود شاواهدي از تحفةالعراقین به دست داده که در آنها حرکت پيش از « » کسره
است:
کاااردناااد ماااالیاااک آفاااریاااناااِش

کاااي قاااضااااي شااااهاارِ آفااریاانااِش
(کزازي)6836 ،
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دربارۀ بيت زیر:
زآن جام کو رآگين ،جمشايد خورده حسرت

زآن رمح اژدهاساار ،ضااحاک برده مالش

اینگونه نوشته است« :در متن س [یعني سجّادي] و ع [یعني عبدالرسولي] :بالش؛ اما بالش در
این بيت معنایي ساانجيده نميتواند داشاات .مالش که به معني کيفر و مجازات اساات و در
پچين آمده اسات ،درسات مينماید و به بایستگي قافيه به زبرِ ل خوانده ميشود» (همانجا).
البته ایشان با توجه به ابيات تحفةالعراقین حدس زدهاند که ممکن است به کسر «ل» هم تلفظ
شااود .عدم توجه به این قاعده در دیگر متون نيز دیده ميشااود« :کسااي از متعلاان مَنَش بر
حسااابِ واقعاه مطلع گردانيد که فالن عزم کرده اسااات و نيّت جزم که بايت عمر معتکف
نشايند» (ساعدي )6837 ،که نميتوان باصراحت پيش از شين در «مَنَش» فتحه آورد؛ بهویژه
که سعدي در جاهایي دیگر از آ ار پيش از شين را به کسره تلفظ کرده است:
یااکااي در باايااابااان ساااگااي تِشاااناَه یااافاات

باارون از رمااق در حااياااتااِش نااَيااافاات
(سعدي)6836 ،

با توجه به این قاعده ميتوان در تصااحيح برخي از عبارات و ابيات بازنگري کرد .نمونه
را:
تو چه گویي ار بپرساام ز لب شااکرفشااانِش

ز چه داد زهر ما را ،چه بُوَد جوابش آتَش
(ا ير اخسيکتي)6887 ،

با توجه به تلفظ « » در «شاکرفشانِش» ،صورت درست مصراع دوم را ميتوان اینگونه
حدس زد :ز چه داد زهر ما را ،چه بُوَد جوابِ آنِش؟

 .0-6-0ضمیر مضاعف (یا زائد)
در این جمله:
u-š ahreman ud dēwān afsōs padiš kunēnd
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(و اهرمن و دیوان افساوس (= ریشاخند) بهش کنند) (مينوي خرد ،پرسش  ،1بند  )28یکي از
ضمایر « »šدر  u-šو ( padišبهش) زائد است .در متون فارسي نيز گاهي دو ضمير مفعولي و
 ...بهکار ميرود:
هاام اکاانااون تااو را اي نااباارده سااااوار!

پااايااااده بااايااااماااوزمااات کاااارزار
(فردوسي ،به نال از کزازي)6837 ،

وز آن پااا کااه مااا را ،بااه گاافاات گ اُرَزْم

باابساااااتاام پاادر ،دور کااردم ز باازم
(همان)

کزازي این کاربرد را «شاااگرف» خوانده اسااات و با قيد احتمال نوشاااته اسااات« :گویيا
بهکاربردن دو شاناساة مفعولي گساساته و پيوسته :م و ما را ،با یکدیگر هنجاري سبکي بوده
است» (همان).

 .5-6-0لغات در معاني خاص
معموالً در بخشهایي از متوني که به بررسااي ساابک خراساااني پرداختهاند به لغاتي که در
معنایي خاص بهکار رفتهاند پرداخته شاده اسات (ر.ک :شميسا .)6835 ،اغلب این لغات در
متون پهلوي نيز به همان معنا کاربرد داشااتهاند (که محااان نساابت بدانها بيتوجه بودهاند).
این لغات مشااترک بين متون فارسااي و پهلوي بساايار بيشااتر از آن چيزي اساات که در کتب
مرکور بت شاادهاند؛ مثالً در متون پهلوي «بند» در معناي «کُسااتي» بهکار رفته اساات (ر.ک
مينوي خرد ،پرسش  ،88بند :)1
kū: āsrōnān xwēškārīh dēn xūb dāštan (5) ud ēzišn ud azbāyišn ī yazadān xūb
ud pad nigerišn kardan, (6) ud wizīr ud dādestān ud ēwēn ud band, čiyōn az
abēzag weh-dēn ī māzdēsnān paydāg, rāst dāštan

خویشاااکاري موبدان ،دین خوبداشاااتن ( )9و یَزِ و نيایشِ ایزدان خوب و بهنگر (=
بهدقّت) کردن ( )1و حکم و دادساتان و آیين و بند  -چونانکه از ویژه بِهْدینِ مزدیسنان پيدا
[است]  -راستداشتن.
در متون فارساي هم عالوهبر شاواهد گویایي که دا رد ،به عايدۀ برخي شواهدي ضمني
نيز دارد مثالً در بيت زیر از زبان رستم خطاب به اسفندیار:
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ز ماان هاارچ خااواهااي تااو فاارمااان کااناام
مااگاار باانااد کااز باانااد عاااري بااود

بااه دیاادار تااو رامااش جااان کااناام
شااااکسااااتااي بااود زشاااات کاااري بااود
(فردوسي)6862 ،

با توجه به طرو اصالي داساتان شاميساا بند را معادل کستي دانسته است (ر.ک :شميسا،
 )6871که با توجه به پيشااينة این لغت در این معنا پریرفتني اساات .با این حال ،برخي بر این
باورند که این برداشت «اساس استواري ندارد» (خطيبي.)6871 ،
گاهي بر پایة لغات پهلوي ميتوان صااورت درساات واژههاي فارسااي را یافت .مثالً در
بيت زیر:
رگ کااه بااا پاايشاااايااار بااناامااایااي
باااد یااک چاانااد باار تااو پااياامااایااد

دل تااو خااو کاانااد بااه خااو گاافااتااار
انااااد کااااو را روا بااااود بااااازار
(رودکي)6868 ،

چنانکه از فحواي ساخن برميآید «پيشايار» به معني «پزشاک» است و برخي از شارحان
دیوان رودکي نيز به این معني اشاااره کردهاند ،اما این لغت به این معنا در فرهنگها ضاابط
نشااده اساات .در برخي از منابع لغوي نيز «پيشاايار» به معني «قاروره» و «شاايشااة ادرار» اساات
(ر.ک :دهخدا :6877 ،ریل «پيشيار») که با فحواي سخن سازگار نيست .نفيسي که به موارد
فوق پي برده بود به جاي «پيشاايار»« ،اندشااار» ضاابط کرد که لغتي برساااخته مينماید و در
واژهنامة دیوان نيز معناي آن را درج نکرده است (نفيسي .)6856 ،باري ،از آنجاکه در متون
پهلوي بيشااز ( )bēšāzبه معني پزشاک اسات (ر.ک فرهوشي 6833 ،و )Nyberg: 2003؛
بنابراین ،محتمل است که «پيشيار» تصحيف «بيشياز» باشد.
همچنين بر پایة متون فارسي ميتوان در معناي کلمات پهلوي بازنگري کرد؛ مثالً
ān gizistag aleksandar ī hrōmāyīg ī muzrāyīg mānišn viyābānēnīd ī pad garān
sēzd ud nibard ud yask ō ērānšahr āmad.

یعني گجسااته اسااکندر یوناني مصاارنشااين را گمراه کرد که با سااتم گران و نبرد و [ ]...به
ایرانشاااهر آماد (ارداویرافناامه yask .)6865 ،را به معني بيماري گرفتهاند و وهمن آن را
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 wešagخوانده اساات و آن را به معني ترس دانسااته اساات (همان) .از آنجا که «یَش اْک» در
متون فارساااي به معني خنجر و نيشاااتر و دندان حيوانات اسااات (ر.ک :دهخدا :6877 ،ریل
«یشااک») نميتوان یسااک را تصااحيف این لغت و بهقرینة نبرد آن را به معني سااالو جنگ
دانست؟

بحث و نتیجهگیری
در کتب سبکشناسي و برخي از شروو و تصحيحات از آنجا که نسبت به متون پهلوي
بيتوجه بودهاند برخي از مختصات زباني متون کهن را نادرست تشریح کردهاند .برخي از
این موارد بدین قرار است :کسرۀ اضافه در متون پهلوي پيوسته بهصورت  īبهکار رفته است
که یادگار آن را در متون آغازین فارسي ميتوان دید ،اما پژوهشگران فرض را بر این نهادهاند
که شاعر کسره را اشباع کرده است .مطابات موصوف و صفت از حيث جمع در متون پهلوي
شواهد بسياري دارد که به متون فارسي نيز راه یافته است ،اما معموالً آن را تحت تأ ير زبان
عربي ميدانند .برخي از گویندگان صورت پهلوي لغات را استعمال کردهاند نظير «اشتر»،
«اَزَبَر» و ،...اما معموالً فرض بر این است که شاعران و نویسندگان الفي به آغاز این کلمات
افزودهاند .به همين طریق برخي از موارد را که صورت اصلي کلمات استعمال شده است،
تحت عناویني چون «تغيير مصوت» و «ابدال» بررسي کردهاند .در پارهاي از موارد نيز
ویژگيهاي مشترکي بين متون پهلوي و متون کهن فارسي ميتوان یافت که در کتب
سبکشناسي به آنها نپرداختهاند یا کمتر مورد توجه بودهاند؛ مثالً استعمال «چراکه» به جاي
«چرا»؛ «به» به جاي «از» و . ...
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محجوب ،محمّدجعفر( .بيتا) .سبک خراساني در شعر فارسي .تهران :فردوس.
مدبّري ،محمود .)6878( .شاعران بيدیوان .کرمان :نشر پانوس.
مسعود سعد سلمان .)6868( .دیوان مسعود سعد سلمان .مادمه و تصحيح و تعلياات محمّد مهيار .تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
مکنزي ،دیوید نيل .)6865( .فرهنگ کوچک زبان پهلوي .ترجمة مهشيد ميرفخرایي .چ  .1تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
منوچهري دامغاني ،احمدبن قوص .)6839( .دیوان منوچهري دامغاني .به کوشش محمّد دبيرسياقي .چ .1
تهران :زوّار.
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مولوي ،جاللالدین محمد .)6839( .مثنوي معنوي( .براساس نسخة نيکلسون) .به کوشش سعيد حميدیان.
چ  .8تهران :نشر قطره.
ناشناس .)6899( .تفسير شناشي :گزارهاي از بخشي از قرآن کریم .به اهتمام و تصحيح محمّدجعفر یاحاي.
تهران :بنياد فرهنگ.
ناشناس .)6836( .تاریخ سيستان .به تصحيح ملکالشعراي بهار .تهران :معين.
ناشناس .)6868( .کارنامة اردشير بابکان .ترجمه و آوانویسي و واژهنامه بهرام فرهوشي .چ  .9تهران:
دانشگاه تهران.
ناشناس .)6865( .ارداویرافنامه( .ارداویرازنامه) .متن پهلوي و حرفنویسي و ترجمة متن پهلوي و
واژهنامه از فيليپ ژینيو .ترجمه و تحايق ژاله آموزگار .چ  .9تهران :معين.
ناشناس .)6861( .اندرز اوشنر دانا .به کوشش فرزانه گشتاسب و نادیا حاجيپور .چا دوم .تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
ناشناس .)6866( .مينوي خرد .به کوشش یاسر دالوند .با مادمة سيروس شميسا .تهران :کتاب سده.
نجفي  ،ابوالحسن .)6865( .اختيارات شاعري و ماالههاي دیگر در عروض فارسي .تهران :نيلوفر.
نظامالملک طوسي ،حسنبن علي .)6863( .سيرالملوک( .سياستنامه) .مادمه و تصحيح و تعلياات
محمود عابدي .تهران :سخن و فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي.
نفيسي ،سعيد .)6856( .محيط زندگي و احوال و اشعار رودکي .تهران :کتابخانة ابنسينا.
نوّابي ،ماهيار .)6831( .درخت آسوریک .چ  .8تهران :فرَوَهَر.
وفایي ،عباسعلي و یاسر دالوند .)6869( .پيشگامان نظم فارسي .تهران :علمي.
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Abstract
The Burzō-nāma is one of the most famous epics after the Shāh-nāma, which, despite
the recent studies of the last two centuries, there are still many uncertainties about it.
The small or old Burzō-nāma, the first part of this two-part epic, has remained largely
an annexed story to the Shāh-nāma. This research, for the first time, has tried to clarify
the textual relations of this work with Shāh-nāma by analyzing more than 50
manuscripts of Burzō-nāma, based on textual criticism. According to these results, the
author of the work wrote the text in the continuation of the story of “Bijan and
Manije”. Although at the beginning of the story, with flashback technique, he briefly
reminded her mother's pregnancy and her birth to continue Sohrāb's fate. Due to
contradictions in the text, in most manuscripts, the scribes deleted this primitive
reminder. But in a small number of manuscripts, they transferred it to the continuation
of “Rostam and Sohrāb”, and changed the king of Iran from Kei-khosrow to Kāvus.
They also deleted the “Soosan” episode and added an episode about the death of Borzō
at the end of the story. Of the four episodes of the poem, the only annexation to the
poetry is the episode of the death of Borzō, which was not in the original manuscript,
and no mention was made of his death. For this reason, the ending of the poem was
an open-end and another poet has been able to continue it.

Keywords: The Old Burzō-Nāma, Shāh-Nāma, Kōsaj, Manuscript,
The Textual Criticism.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي اصالت بخشهای مختلف برزونامة کهن و نسبت متني اثر با
شاهنامة فردوسي؛ بر مبنای نقد متنشناختي نسخ منظومه
فرزاد قائمی



استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران

کلیدواژهها :برزونامة کهن ،شاهنامه ،کوسج ،نسخه ،نقد متنی.

تاریخ پذیرش0931/02/29 :

«برزونامه» از مشهورترین حماسههاي پا از شاهنامه است که با وجود مطالعات دو سدۀ اخير ،هنوز در مورد ابهامات
بسياري باقي است .برزونامة کوچک یا کهن ،بخش اول این حماسة دوبخشي ،بيشتر به عنوان یک داستان الحاقي به
شاهنامه باقي مانده است .این جستار براي نخستين بار با بررسي بيش از  98نسخة متن و طباهبندي ،ناد و تحليل دادههاي
آنها ،رابطة متني ا ر با شاهنامه را روشن کرده است .مطابق این یافتهها ،سرایندۀ ا ر ،متن را در ادامة داستان بيژن و منيژه
سروده بود؛ اگر چه در ابتداي داستان با تکنيک فلشبک ،بار گرفتن و تولد او را در ادامة سرنوشت سهراب به اختصار
یادآوري کرده بود .با توجه به تناقضهاي موجود در متن -در غالب نسخ -کاتبان این یادآوري ابتدایي را حرف کردند
و در اقليتي از نسخ ،آن را به ادامة رستم و سهراب منتال و بخش سوسن را حرف کرده ،شاه ایران را از کيخسرو به
کاوس تغيير داده ،روایتي دربارۀ مرگ برزو به انتها افزودند .از چهار بخش منظومه ،تنها بخش الحاقي همين روایت
مرگ برزوست که در نسخة مادر وجود نداشته ،اشارهاي نيز به مرگ وي نشده بود .به همين دليل ،منظومه پایان باز
داشته ،شاعري دیگر آن را ادامه داده بود.
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مقدمه
برزونامة کهن از تحسينشدهترین منظومههاي حماسي پا از فردوسي است که تا نيمه دوم
قرن 63ميالدي که از هند به فرانسه رفت ،تنها به عنوان بخشي از شاهنامه شناخته ميشد و
اولبار در تصحيح ماکان به عنوان بخشي الحاقي شناخته شد .البته ابتدا به خاطر اشتباه
فهرستنویا فرانسوي (بلوشه )6به شاعر قرن  ،1-9عطایيرازي منسوب شد تا اینکه در
مطالعات معاصر در تحاياات پژوهشگراني مثل دوبلوا ،2سلمي ،نحوي و وندِبرگ ،8ضمن
تصحيح اشتباهات قبلي ،دوبخشي بودن ا ر و تعلق دو بخش کوتاه (قدیم) و بزرگ (جدید)
آن به دو سراینده به نامهاي شماالدینمحمد کوسج در قرون  3-7و شاعري با تخلص
«عطایي» در حوالي قرن 68ابت شد .5با وجود این تحاياات قابلتوجه ،هنوز ابهامات زیادي
دربارۀ این متن وجود دارد و اطالعات متناقض ،در مورد هر دو بخش آن بسيار زیاد و
دانستهها در سطوو مادماتي است .در این جستار به چند مورد از اصليترین این ابهامات
پرداخته ميشود.
آنچه دربارۀ برزونامة کهن مسلم است ،اینکه این متن ،خيلي زود وارد نسخ شاهنامة
فردوسي شد و به همين دليل تا امروز تنها یک نسخة کامل مستال از آن شناسایي شده است
(نسخة کمبریج .)9نگارنده معتاد است ،متکي بودن تحاياات بر منابع غيرمستايم از دالیل
این ابهامات است و به همين علت ،مطالعة خود را بر نسخ متن استوار کرده ،کوشيده است
بر پایة ناد متنشناختيِ نسخ برزونامة کهن ،به چند پرسش بنيادین پاسخ دهد.

 .9پرسش اصلي پژوهش
با توجه به ناش برزونامة کهن به عنوان یک حماسة انویه در ادامة شاهنامه در نسخة مادر
برزونامة کوسج ،این سراینده چه نسبتي بين حماسة دوم و «محور طولي» و «زمانِ» رخدادها

1. Blochet, E.
2. Blois, F. De.
3. Van den Berg, G.
 .5براي سااير تحاياات در مورد برزونامه ،به مادمة نحوي بر تصااحيح ا ر و ماالة او در این رابطه و مدخل «برزونامة»2
ایرانيکا از وندِبرگ (ر.ک :کتابنامه) و براي اطالع از دو نسااخة جدید محتوي نام کوسااج ،به ماالة قائمي .که بر پایة
اسناد و محاسباتي نو این شاعر را متعلق به سدۀ هفتم ميداند .رجوع کنيد (.)656-622 :6866
5. Cambridge Manuscript, No. Kings Ms.56.
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در حماسة نخست برقرار کرده بود؟ (داستان برزو در ادامة کدام داستانهاي شاهنامه سروده
شدهاست؟)
 شکي نيست ،ملحاات شاهنامه ،هر کدام در جاي مشخصي بدین کتاب ملحق شدهاند بااین وجود ،علت دوگانگي جایگاه نسخة الحاقي برزونامه در نسخ شاهنامة فردوسي چه
بودهاست؟
 بر مبناي دادههاي مستخرج از نسخ متن از چهار بخش داستان (آشنایي سهراب و شهرو وتولد برزو /داستان رستم و برزو /داستان سوسن /فرجام برزو) ،کدام بخشها اصالت دارد؟
(یعني در نسخة مادر به همين شکل وجود داشتهاست؟) و کدام بخش الحاقي بوده ،بعدها از
قلم افراد دیگر افزوده شدهاست؟

 .6پیشینة پژوهش
در ميان تحاياات متنوع انجام شده دربارۀ برزو ،تنها دو مااله به بخشي از مسالة تحايق جستار
حاضر نزدیکتر است .یکي وندنبرگ که نسخ برزونامه را به دو بخش الحاقي و مستال
تاسيم کرده ،برزونامههاي مستال را متشکل از نسخ کوتاه و بلند و نسخ کوتاه را همانا
برزونامههاي الحاقي به شاهنامة فردوسي ميداند و آنها را دو بخش ميکند :عمدتاً پا از
«بيژن و منيژه» و قبل از «یازده رخ» و برخي نيز پا از «رستم و سهراب» و قبل «سياو »
آمدهاند .او در توضيح علت این دوگانگي ،اصل داستان برزو را دو بخش ميداند :بخش اول
از تولد تا مرگ برزو و فاقد بخش سوسن رامشگر و مربوط به دورۀ کيکاووس بوده ،بعد از
رستم و سهراب قرار داشتهاست .بخش دوم نيز از دیدار برزو و افراسياب تا شکست افراسياب
و حاوي داستان سوسن و مربوط به دورۀ کيخسرو بوده ،بعد از بيژن و منيژه قرار داشته است.
بدینترتيب در نسخة مادر ،برزونامه بعد از رستم و سهراب بوده ،بعدها به بعدِ بيژن و منيژه
منتال شده بود .از بخشهاي داستان نيز سوسن رامشگر الحاقي بوده ،باية داستان ،حتي
روایت مرگ برزو ،اصالت داشته ،کل داستان نيز در دورۀ کيکاووس رخ ميداده است
(وندبرگ.)2866 ،
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غفوري نيز در ماالهاي ،روایت مرگ برزو را بر مبناي سه نسخه تصحيح کرده ،6شکل
اصلي آن را روایتي اصيل ،اما مفاوده ،سرودۀ شاعرِ اوليه دانسته و معتاد است ،مردم و نااالن
براي زدودن خاطرۀ این پایان بد که مشابه پایان سهراب تلخ بود ،آن را زدودند [در حالي که
اصالً ضرورتي نداشت از اول آن را بسرایند] و با گستر داستان ،بخشهایي مثل سوسن
رامشگر را به آن الحاق کردند ،اما چون روایت مرگ برزو فرامو نشدهبود ،کاتب یا
شاعري ،روایت مرگ برزو را با زباني سستتر از نو سروده به واسطة وي به برخي نسخ
افزوده شد (غفوري.)6869 ،
این جستار ميکوشد در مسير پاسخ دو پرسش اول پژوهش ،یافتههاي دو پژوهشگر اخير
را نيز به گواه دادههاي مستخرج از نسخ برزونامه ارزیابي کند .براي این منظور ،طباهبندي
شکلي نسخ برزونامة کوچک یا کهن یا اول را (در قياس با برزونامة بزرگ یا جدید چنين
ناميده شدهاست) در ماالة دیگري از قائمي اساس قرار داده است .این مااله 95،نسخة برزونامة
کهن را که عمدتاً به نسخ شاهنامه ملحق شدهاند ،شناسایي کرده ،اشکال متني آنها را در سه
صورت نسخ برزونامه «مستال»« ،مجموعهاي» (شامل چند متن حماسي در یک مجلد :به مثابه
یک جُنگ ،مجموعه یا بياض) و «شاهنامهاي» (نسخة شاهنامة فردوسي حاوي روایت الحاقي
برزونامه) طباهبندي کردهاست (قائمي .)6863 ،نوعشناسي آن مااله« ،شکلي» و براساس
شکل الحاق یا عدم الحاق منظومه به شاهنامه یا داستانهاي حماسي دیگر انجام شده است،
اما نوعشناسي ماالة حاضر «ساختاري» است و جایگاه متفاوت داستان برزو در ترتيب استارار
داستانهاي نسخ شاهنامه را توصيف و دالیل این تنوعِ استارار را تحليل کرده به دو پرسش
اول پژوهش پاسخ خواهد داد.
در ادامه ،به پرسش سوم پژوهش؛ یعني الحاقي بودن یا اصالت بخشهاي برزونامة کهن
(تفکيک بخشهاي اصلي سرودۀ کوسج از ملحاات دیگران) پرداخته خواهد شد؛
بدینترتيب ،از حيث انگيزهشناسي نيز ماالة شاره شده به ا بات انگيزۀ کوسج براي الحاق
برزونامه به شاهنامه پرداخته بود ،اما این جستار به شناخت انگيزههاي الحاق و دستبرد انوي
شاعران در خود متن برزونامه پرداخته است (الحاق در الحاق).

 .6قائمي نيز این روایت را البته بر مبناي  1نسخة خطي تصحيح کرده ،برخالف غفوري از روایت مرگ برزو ،به عنوان
روایتي الحاقي یاد کردهاست ()526-589 :6861
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در این جستار ،براي تعيين مسألة اصالت و الحاق بخشهاي داستان برزو از ناد متني 2نسخ
متن استفاده خواهد شد؛ زیرا هيچ نسخة اصيل و بدون تحریفي از متن برزونامه موجود نيست
تا بتوانيم دربارۀ اصالت سبکي ابيات دیگر نسخ نسبت به نسخة مادر حکم قاطع دهيم .در ناد
متني ،طباهبندي نسخ 8بر مبناي طرحي انجام ميشود که برآیند مسير تطور متن از نسخة مادر
(دستنوشتة نویسنده) تا صورتهاي نهایي را دربربگيرد .اصوالً طباهبندي نسخ ،نخستين
گام در مسير بازسازي صورت اصلي یک متن کهن و تشخيص ميزان اصالت بخشهاي
مختلف آن است که اولویتبندي ضبطها و رو گزینش و ترجيح منتاد را در دامنة تنوع
ضبطها ميسر ميسازد .این طباهبندي ،باعث ميشود تا در قالب هر «طباه» از نسخ ،یکي از
«اشکال متني »5موجود در نسخ ا ر و ضبطهاي منتزع از آن مشخص شده ،تحليل انواع
صورتهاي متني ا ر در انتخاب صورت اوليه از انویه بسيار مفيد خواهد بود (ر.ک :ارمان،9
 2881و الدون 1و همکاران.)6668 ،
در این جستار با ناد متنشناختي نسخ برزونامة کهن ،طباات شکلي سهگانة نسخ (مستال،
مجموعهاي و شاهنامهاي) تحليل و سپا دادههاي متون بر مبناي سؤاالت تحايق استخراج
شدند تا نتایج به صورت کيفي مشخص شود.
در شکل متنيِ نسخة «مستال» ،کهنترین نسخة شناخته شدۀ ا ر ،نسخة دانشگاه کمبریج،
مورخ  326ها.ق .است که نسخة اساس بهترین تصحيح موجود (نحوي )6837 ،بوده است.
نسخة مستال دوم ،نسخة  567کتابخانة ملي پاریا با عنوان سوسننامه است که تنها داستان
سوسن را داشته از سبک تحریر سرلوحه و انجامها ميتوان فهميد به دست کاتبي زرتشتي
از پارسيان هند نگار یافته ،شاید بخشي از مجموعة بزرگتري بوده است.
7
در شکل متنيِ نسخة «مجموعهاي» 8 ،نسخة شاخص یافت شد :نسخه  C.26بادليان
متعلق به سدۀ یازدهم -دوازدهم شامل منظومههاي سامنامه ،کُککوهزادنامه ،بهمننامه،
1. Method
2. The Textual Criticism
3. The classification of Manucrripts
4. Text-forms
5. Ehrman
6. Eldon
7. Bodleian Manuscript No. C.26
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برزونامه و بانوگشسبنامه  .نسخة شاهنامة مجلا به شمارۀ  ، 68568محتوي منظومة الحاقي
ببر بيان ،نبرد رستم و هيوالي دریایي پتيارۀ دیو ،نبردهاي مازندران و هفتخان ،رستم و
سهراب و در انتها داستان برزو که از کشته شدن پيلسم بيشتر ادامه نيافته است .نسخة
 Or.2926موزۀ بریتانيا ،محتوي اندکي از ابتداي شاهنامه و  6داستان گرشاسبنامه اسدي،
سامنامه ،کُک کوهزاد ،ببر بيان ،پتياره ،شبرنگ نامه ،فرامرزنامه ،رستم و سهراب (محتوي
اپيزود الحاقي سوگواري و لشکرکشي تهمينه به سيستان و در نهایت آشتي با رستم و زادن
فرامرز) ،داستان برزو و همچنين داستان سياو است .به نسخ مجموعهاي داستان برزو ،نسخ
برزونامة جدید منسوب به عطایي را نيز باید افزود که متن کوچک را قبل از متن جدید
آورده اند .از جمله نسخة شمارۀ  566برزونامة کتابخانة پاریا (نسخة دوپرن) ،مورخ 6878
که بعد از نال بخش هایي از پایان رستم و سهراب و ماجراي تهمينه ،مرگ سهراب را به
نسخة کاملي از داستان برزو متصل کردهاست و نسخة شمارۀ  2716دانشگاه تهران محتوي
چا سنگي برزونامه در هند ،متعلق به سدۀ نوزدهم و محتمالً مرتبط با جامعة پارسيان بندر
سورت (که در ت صحيح نحوي با شناسة ن لحاظ شده بود).
در شکل متنيِ نسخ «شاهنامهاي» 57 ،برزونامة ملحق به شاهنامة فردوسي شناسایي
شد که بخش عمدۀ نسخ این متن را تشکيل ميدهند .عدم وجود نسخ مستال کامل از این متن،
غير از یک مورد که آن نيز بعيد نيست از روي نسخة ملحق به شاهنامه کتابت شده باشد ،نکتهاي
مهم در شناخت متني است که از ابتدا به صورت ملحق و غيرمستال رشد کرده است .در نتيجه
شناخت رابطة ميان این دو متن ،مهمترین مسأله در شناخت این متن خواهد بود.

 .0یافتهها
در این بخش ،بر مبناي نسبت متني ميان دو متن برزونامة کهن و شاهنامة فردوسي ،مجموع
نسخ سه طباة شکلي فوق به دو دستة ساختاري (بر اساس جاي داستان در ساختار شاهنامه)
تاسيمبندي ميشوند:

 .9-0نسخ شاهنامهای برزونامه بین «بیژن و منیژه» و «یازده رخ» (وضعیت )9
از  57نسخة برزونامة ملحق به شاهنامه (که در این جستار از آنها با عنوان نسخ «شاهنامهاي»
یاد شدهاست) ،در  58نسخه ،داستان برزو بين داستان بيژن و منيژه و یازده رخ (در برخي
نسخ :دوازده رخ) گنجانده شدهاست .قدیمترین نسخ برزونامة شاهنامهاي در بين این نسخ
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جاي ميگيرند .در کنار نسخة اقدم کمبریج ،چهار نسخة قرن نهمي دیگر نيز شناسایي شدند:
نسخة سنتپترزبورگ با شمارۀ  ،6195مورخ  356ها.ق .که در شمار نسخ مورداستفادۀ جالل
خالايمطلق در تصحيح شاهنامة فردوسي نيز بودهاست (با شناسة ل )2و با وجود شناخته شده
بودن در هيچ یک از تصحيحهاي متن ،حتي تصحيح نحوي که بهترین تصحيح موجود است،
استفاده نشده است و نسخة موزۀ آرشيو ملي هندوستان در دهلي نو مورخ  386ها.ق .یکي از
این دو نسخه تنها دو سال و دیگري  28سال با نسخة اقدم اختالف دارند؛ با این وجود در
بخش آغازین نسخ اختالف روشني با نسخة اقدم وجود دارد.
نسخة کمبریج در ابتدا  68بيت در نعت خداوند و در حق خواجة صحابه (ص) دارد که
 9بيت اولش ،اقتباسي ناشيانه از ابيات آغازین شاهنامه در نعت خداوند و  9بيت بعد ابياتي
سست در بيان ارادت شاعر به حضرت رسول (ص) و «یاران» وي است که به هيچ وجه با
دیگر ابيات منظومه که از نظر استواري در شعر حماسي فارسي کمنظير است و به تعبير صفا،
گاه حتي به نظم فردوسي پهلو ميزند (ر.ک :صفا )6888 ،قابل قياس نيست.
در دو نسخة دیگر مادمهاي حدود  69بيت در مرمت آز و بيان حکمت آمده که غالباً
برآمده یا آميخته با ابيات فردوسي است ،از نظر استواري با دیگر ابيات منظومه همگن و به
مضمون ابيات پسين نيز مرتبطتر است (ر.ک :شاهنامة هندb631 :؛ شاهنامة سنتپترزبورگ:
 .)a681این مادمه در دو نسخة دیگر قرن نهمي شاهنامة محتوي برزونامه ،نسخة MS.9
رایلند منچستر و نسخة  297 .دانشکدۀ الهيات دانشگاه فردوسي نيز حضور دارد.
در این  58نسخه که داستان برزو بين بيژن و منيژه و یازده رخ قرار گرفته است با افزودن
ابيات واسطة ریل به پایان داستان بيژن و منيژه ،دو داستان به هم متصل ميشوند:
بادان ساااان کاه بشااانيادم از باساااتان
بااه باارزوي سااااهااراب پاارداخااتاام

بااه پااایااان رساا اانااياادم ایاان داسااااتااان
چااو از کااار باايژن ساااخن ساااااختم

6
2

 . 6البته بيت اول با تفاوتهایي در نسخ اشاره شده است و در برخي نسخ ،به جاي آن این بيت است:
زبان اندرآرم به شعر دري
(شاهنامه هاروارد،

992 :73.؛ آستان قدس

 . 2نسخة هاروارد :درساختم؛ ملي

که گشت این گزین داستان ،اسپري
63 :86232.؛ کتابخانة ملي

 :6688188.برتاختم.

872 :1282.؛

.)529 :6688188.
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کنون بشاانو این ساارسااخن 6داسااتان
(شاهنامه برلين

a632 ،21682 .؛ و

بااه دانااش همي بااا
926 :fol.1 .؛ فرانسه،

همااداساااتااان

2

282 ،5162 .؛ و .
)298 :222

پا از ابيات اخير و بعد از خطبة آغازین بيان شده با این دو بيت ،داستان برزو شروع
ميشود:
8

از آن پا که برگشااات افراساااياب
کااه از بااهاار باايااژن بااه تورانزمين

5

ز پاايکااار رساااتم ،دلش پرشاااتاااب
چااه آمااد بااه روى ساااپااهاادار چااين

(همان)
بدینترتيب ،داستان به انتهاي داستان بيژن و منيژه و شکست افراسياب از رستم پيوند
ميخورد .در متن اصلي نيز این پيوند وجود دارد و سرایندۀ متن مادر (کوسج) قصد داشته،
داستان را از نظر زماني در ادامة داستان بيژن و منيژه روایت کند .در عين حال ،در نسخة
کمبریج ،بين مادمه و دو بيت اخير 79 ،بيت وجود دارد که آشنایي سهراب با شهرو در
شنگان (در مسير لشکرکشي به ایران) و بار گرفتن شهرو از او ،برزو را و زادن برزويِ سهراب
را دربرميگيرد .در تمام نسخ این بخش ،این ابيات حرف شدهاند؛ غير از یک نسخه ،شاهنامة
 MS.Hamilt260برلين ،متعلق به سدۀ  .68-62البته در این نسخه نيز این بخش با قلمي ریز
و متفاوت در حاشيه به متن افزوده شده ،محتمالً بعدها الحاق شدهاست .بنابراین کاتبان بعضاً
از ناقص بودن متن در روایت خود مطلع بودند؛ پا دليل حرف بخشي مهم از داستان چه
بودهاست؟
بر مبناي قراین ميتوان گفت که این رویکرد به این علت بوده است که بخش ابتداي
داستان برزو (آشنایي سهراب و شهرو و تولد برزو و رشد ) متعلق به قبل از وقایع داستان
 . 6نسخة ادبيات دانشگاه فردوسي :نوسخن (.)226
 . 2در نسخة شاهنامة برلين  fol.1به جاي هر سه بيت فوق ،بيت سوم ،آن هم با یک تغيير در مصرع اول آمده است :بر
این کار بيژن سخن .)926( ...
 .8نسخة کمبریج :از آن رزمگاه.
 . 5نسخة کمبریج :که رستم برو کرد گيتى سياه.
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رستم و سهراب (در عصر کيکاوس) بوده است در حالي که آنها این داستان را بعد از داستان
بيژن و منيژه (در پادشاهي کيخسرو) روایت ميکردند .با این حرف ،تناقض موجود برطرف
ميشد؛ احتماالً یکي از کاتبان این اصالو را در نخستين نسخة این بخش انجام داده و این
کيفيت از طریق این نسخه به دیگر نسخ شاهنامة فردوسي محتوي برزونامه تسري پيدا کرده
است .براي سهولت در یادکرد از این  58نسخة محتوي داستان با کيفيت مورد بحث در ادامة
جستار با عنوان «وضعيت  »6یاد خواهد شد .از بين  58نسخة موجود در این وضعيت 5 ،نسخه
متعلق به سدۀ نهم 8 ،نسخه ( 2نسخه متعلق به کتابخانة ملي و یک نسخه به آستان قدس) سدۀ
دهم 6 ،نسخه سدۀ یازدهم 68 ،نسخه سدۀ دوازدهم و  65نسخه سدۀ سيزدهم بودهاند.
در جدول ( ،)6اطالعات مربوط به این نسخ ،به تفکيک استخراج شدهاست.
جدول  .9برزونامههای کهن مندرج در نسخ شاهنامه در وضعیت ( 9بین بیژن و منیژه و یازده رخ)
محلنگهداری

شمارة ثبت

سنتپترزبورگ

3254

تاریخ

2

تولد

داستان

مرگ

برزو

سوسن

برزو

+

-

نوع نسخه

محل داستان

 149ها.ق.

شاهنامهای

بین بم و 33

-

ش.
MS.9
3972

سدة نهم

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

 133ها.ق.

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

257

سدة نهم

شاهنامهای

بین بم و 33

+

+

رایلندمنچستر

MS.909

3121

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

موزة بریتانیا

Add.272
57
Or.4906

3137ه.ق

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

سدة 33

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

هایدلبرگ

80007

3235

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

برلین

Fol.209

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

رایلندمنچستر
آرشیو ملی هند
دانشگاه
فردوسی

موزة بریتانیا

استنساخ

3

ها.ق.

ها.ق.
3177
ها.ق.

 .6یا تحویل :برخي نساخ فاقد انجامة مورخ براي اساتنساخاند؛ اما در دیگر اوراق متن تاریرات مالکان دربارۀ تحویل و
ابتياع نسخ وجود دارد که به طور ميانگين کمتر از  98سال پا از استنساخ را نشان ميدهد.
 .2داستان بيژن و منيژه با نشانة «بم» ،رستم و سهراب با نشانة «سهر» ،سياو

با نشانه «سيا» و یازده رخ با نشانة «.»66
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ادامه جدول .9
تاریخ

محلنگهداری

شمارة ثبت

برلین

Fol.1

برلین

Minutol
i134

برلین

MS.Ha
milt260

هانگتون

MS.78

توبینگن آلمان

K6410

سدة 32

ملی پاریس

Ms.469
2

3222

ملی پاریس

Ms.222

هاروارد

اینکلیوج
(کلوژ) رومانی
کتابخانه ملی
تاجیکستان

453
793

استنساخ
3112
ها.ق.
3254
ها.ق.
سدة -32
33
3333
ها.ق.

ها.ق.
3372
ها.ق.
سدة 33
3325
ها.ق.

آستان قدس

33212

سدة 33

آستان قدس

a34152

3251

آستان قدس

a31421

آستان قدس

a35194

سدة دهم

آستان قدس

a4327

3322

آستان قدس

a4241

ها.ق.
3349
ها.ق.

ها.ق.
3332
ها.ق.

تولد

داستان

مرگ

برزو

سوسن

برزو

+

-

نوع نسخه

محل داستان

شاهنامهای

بین بم و 33

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

شاهنامهای

بین بم و 33

+

3

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

+

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

+

+

+

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

_

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

_

+

-

 .6در اصل نسخه نيست و در حاشيه با قلمي متفاوت افزوده شده است.
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ادامه جدول .9
تاریخ

محلنگهداری

شمارة ثبت

کتابخانة ملی

3313231

کتابخانة ملی

3193552

کتابخانة ملی

3197423

کتابخانة ملی

3197791

کتابخانة ملی

2294272

کتابخانة ملی

3323394

 933ها.ق.

کتابخانة ملی

2212391

سدة 33

کتابخانة ملی

3323493

کتابخانة ملی

3194399

کتابخانة ملی

3191353

کتابخانة ملی

3227512

کتابخانة ملی

3737422

کتابخانة ملی

3197957

کتابخانة ملی

3324231

سدة 33

کراچی (مینوی)

_

سدة -33

شاهنامة چاپ

تصحیح

3272

سنگی بمبئی

ماکان

ها.ق.

استنساخ
سدة 33
سدة -33
32
3232
ها.ق.
3259
ها.ق.
سدة -32
33

3242
ها.ق.
3123
ها.ق.
سدة 33
3111
ها.ق.
 941ها.ق.
3223
ها.ق.

32

تولد

داستان

مرگ

برزو

سوسن

برزو

+

-

نوع نسخه

محل داستان

شاهنامهای

بین بم و 33

_

شاهنامهای

بین بم و 33

_

+

شاهنامهای

بین بم و 33

_

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

_

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

+

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

+

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

شاهنامهای

بین بم و 33

-

+

-

(اصل :بعد

_

_

_

ملحقات
شاهنامهای

بم)
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 .6-0نسخ شاهنامهای و مجموعهای برزونامه بین «رستم و سهراب» و سیاوش
(وضعیت )6
در برخي نسخ شاهنامه «داستان برزو» به بعد از «رستم و سهراب» که طبيعتاً آغاز زندگي برزو
را دربرميگرفته ،منتال شده است .البته این نسخ نسبت به کل نسخ شاهنامهاي حاوي داستان
برزو بسيار اندک و از حيث زماني نيز بسيار متأخرند .از بين  57نسخة برزونامة شاهنامهاي،
تنها  7نسخه در این بخشاند که قدیمترین آنها به قرن دهم تعلق دارد .غير از نسخة ناقص
 П-8263 .کتابخانة سلطتني مادرید به تاریخ 686ها.ق .که تنها محتوي بخش کوتاهي از
برزونامه و از حيث قلت متن ،قابل اعتنا نيست ،قدیمترین نسخ این بخش ،شاهنامه .
 6866196کتابخانة ملي مورخ  696ها.ق .است که کاملترین نسخه و در شناخت این
وضعيت بسيار بنيادین است .این نسخه داستان برزو را از ماجراي سهراب و شهرو تا انتهاي
منظومه با حفظ داستان سوسن داشته ،عالوه بر آن روایت الحاقي مرگ برزو را نيز در انتها
دارد.
باية نسخ شاهنامهاي این بخش (نسخة  MS.841 .رایلند منچستر مورخ  6836ها.ق،.
دو نسخة کتابخانة ملي ،مورخ  6888و  ،6891شاهنامه مورخ 6868ق .واتيکان5292 . ،
برلين مورخ 6852ق .و نسخة سده سيزدهمي  6682 .مجلا) در عين حال که نسبت به
نسخ وضعيت  79 ،6بيت مربوط به داستان سهراب و شهرو و تولد برزو را با ابيات کمتر یا
بيشتر از آن ميزان دارند ،اما جملگي فاقد داستان مهم و اصيل سوسن رامشگرند؛ از حيث
حجم نيز منظومه در این شش نسخه گاه کمتر از  8888بيت است؛ در حالي که حجم اقدم
نسخ متن بيش از  5888بيت بود .در این بخش از نسخ شاهنامهاي داستان برزو که در ادامه با
عنوان «وضعيت  »2از آنها یاد خواهد شد ،دو بيت واسط نيز تغيير کرده است:
چو ساهراب و رستم کنون شد به سر
چانين خواناادم از نااامااة باااساااتااان

بااه بارزوي و رساااتام باباناادم کاماار
کااه بنوشاااتااه بود از گااه راساااتااان...
(شاهنامة مجلا )6682

در پایان نيز ابيات واسط دیگري بين این داستان و داستان سياو
در نسخ تکرار ميشود:

هست که با تفاوتهایي
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باه پاایاان رسااايد اینچنين داساااتان
چااو از کااارِ باارزو بااپاارداخااتاام

شااانو بعااد از این ،قصااااة باااساااتااان
بااه سااااوي سااااياااوخااش رو آخااتاام
(شاهنامه کتابخانة ملي

 696 ،6866196 .ق).

با توجه به اینکه در نسخ وضعيت  ،2همچون نسخ مجموعه اي و نسخ ملحق به برزونامة
جدید ،داستان برزو ادامة داستان رستم و سهراب است ،مي توان این سه شکل نسخ را در
کنار هم قرار داد .همچنين در برخي نسخ مجموعه اي (مثل نسخة بادليان و 6682 .
مجلا) ،بخش سوسن رامشگر حرف شده است که از این حيث نيز بين این دو شکل نسخ
شباهت وجود دارد .البته بخش مادمة داستان برخالف نسخ وضعيت  2در نسخ
مجموعهاي -غير از یک نسخه (نسخة مورخ  6682مجلا) -بيان شده نيست .در نسخ
برزونامه اي نيز داستان برزو دنبالة سهراب است ،اما هر دو بخش مادمه و سوسن در متن
این نسخ وجود دارد .تنها تفاوت روشن نسخ مجموعه اي یا نسخ ملحق به برزونامة جدید
با وضعيت  2روایت «مرگ برزو» است؛ این اپيزود که یک روایت غيراصيل و الحاقي
است به هيچ یک از این دو نوع نسخ مجموعه اي یا ملحق به برزونامة جدید وارد نشده
است .البته چنانکه در جدول ( )6مشاهده مي شود ،روایت مرگ برزو در دو نسخه از نسخ
وضعيت اول نيز وجود داشت :نسخ  768 .کتابخانه ملي تاجيکستان مورخ 6629ها.ق .و
 K6410 .کتابخانه توبينگن آلمان متعلق به سدۀ  . 662در مورد این دو نسخه باید گفت
که با توجه به دسترسي کاتبان به هر دو نوع نسخ  6و  2و تال برخي کاتبان براي تکميل
متن و افزایش حجم آن که زماني نوعي ارز ب راي ناسخ بود ،احتماالً کاتب با ترکيب
دو نوع از نسخ به این شکل ترکيبي دست یافته است.
جدول ( )2اطالعات مجموع این نسخ به تفکيک ماایسه و توصيف شده است.

 .6روایت الحاقي در نسااخة توبينگن تفاوت بارزي دارد .این نسااخه ،پيش از ماجراي نبرد برزو و مهراس دیو ،به عشااق
برزو به دختر مهراب کابلي و ازدواج این دو و قصااد برزو و مهراب براي شااکار در کابل ميپردازد که در حين همين
شکار ،برزو از جمع جدا شده ،با غار دیو سياه مواجه شده ،به نبرد با وي ميپردازد (بيتا.)178-117 :
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جدول .6برزونامههای کهن مندرج در نسخ وضعیت ( 6بین رستم و سهراب و سیاوش)،
مجموعهای و ملحق به برزونامة جدید
تاریخ

محل نگهداری

شمارة ثبت

کتابخانه واتیکان

Add.27257

3133ها.ق.

سلطتنی مادرید

П-3231

 913ه .ق

برلین

4252

رایلندمنچستر

MS.841

کتابخانة ملی

3193253

کتابخانة ملی

3223357

کتابخانة ملی

3193154

3152ها.ق.

مجلس

3312

سدة 33

مجلس

33493

بادلیان

C.26

موزة بریتانیا

Or.2926

ملی پاریس

499

چاپ سنگی هند

2729

استنساخ

3142
ها.ق.
3113
ها.ق.
 959ها.ق.
3133
ها.ق.

3235
ها.ق.
سدة -33
32

برزو

سوسن

برزو

_

+
-

نوع نسخه

محل داستان

شاهنامهای

بین سهر و سیا

+

شاهنامهای

بین سهر و سیا

+

_

شاهنامهای

بین سهر و سیا

+

_

+

شاهنامهای

بین سهر و سیا

+

_

+

شاهنامهای

بین سهر و سیا

+

+

+

شاهنامهای

بین سهر و سیا

+

_

+

شاهنامهای

بین سهر و سیا

+

_

+

شاهنامهای

بین سهر و سیا

+

_

_

بعد از سهر

_

+

_

_

_

_

بین سهر و سیا

-

+

-

در ادامة سهر

+

+

_

در ادامة سهر

+

+

_

مجموعهای
مجموعهای

3242ه.ق

مجموعهای

3173

برزونامة

ها.ق.

جدید

سدة 33

تولد

داستان

مرگ

برزونامة
جدید

3

(انتهای کتاب)
بینبهمننامه و
بانوگشسبنامه

در بخش پایاني جستار ،نتایج مستخرج از نسخ برزونامة کهن بر مبناي سواالت و اهداف
جستار تحليل خواهد شد.

 .6البته این نسااخه از نظر شااکلي نسااخه شاااهنامه اساات ،اما مطابق اسااتداللي که در بخش مربوط انجام دادیم از حيث
محتوایي و به علت داشتن  6الحاقي و حجم باالتر ملحاات و عدم حفظ ساختار شاهنامه ،یدین شکل نام گرفته است.
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 .5بحث (تحلیل یافتهها)
هم قدیمترین نسخ داستان برزو و هم اکثریت آنها در وضعيت  6جاي گرفتهاند و از حيث
متنشناسي ،این جایگاه از اصالت بيشتري برخوردار است.
مطابق مطالعات این جستار از ميان  95نسخة برزونامة کوسج 2 ،نسخه «مستال» 8 ،نسخه
«مجموعهاي» 2 ،نسخه «ملحق» به برزونامة جدید ،و  57نسخه ملحق به نسخ شاهنامه هستند
(نسخ «شاهنامهاي») .بنابراین  37درصد نسخ شاهنامهاي بودهاند .اینکه برزونامة کوسج بيشتر
در غالب نسخ شاهنامه آمده است تا به طور مستال ،نشان ميدهد ،برزونامة کوسج در ادب
حماسي فارسي نه به عنوان ا ري مستال که به عنوان بخشي از شاهنامه (در سطح
نسخهشناختي) رشد و نمو کرده است؛ در شناخت خاستگاه این متن ،مهمترین مؤلفه ،نسبت
این ا ر با داستانهاي فردوسي بوده است .مهمترین سؤال این جستار نيز پاسخ به این پرسش
بودهاست که در نسخة مادر برزونامة سرودۀ کوسج ،شاعر داستان را در ادامة کدام داستان
در محور طولي شاهنامة فردوسي سروده است؟
در پاسخ این پرسش باید دید ،کدامیک از دو وضعيت  6و  ،2نسبت به دیگري اصالت
بيشتري دارند؟
دربارۀ استارار داستان برزو بين دو داستان بيژن و منيژه و یازده رخ (وضعيت  ،)6دو
تناقض صریح با بخشهاي اصيل شاهنامه دیده ميشود .یکي در مورد پيلسمِ ویسه ،برادر
پيران ،دالورترین پهلوان توراني که جز رستم حریفي ندارد و در داستان «کين سياوخش»،
رستم او را به زخم نيزه کشته است (فردوسي )6831 ،و مرگ مجدد او در داستان برزو به
دست رستم تکراري متناقضنماست (کوسج )6837 ،که البته مشابهش در شاهنامه در مورد
کسان دیگري چون الواي نيز دیده شده است .همچنين در برزونامة کوسج ،برزو  28ساله
توصيف شده است (همان) در حاليکه وقتي داستان برزو در عصر کيخسرو باشد ،نطفة او
پيش از مرگ سهراب باید بسته شده باشد ،اگر قتل سياو و تولد کيخسرو و عمر او را پا
از این وقایع منظور کنيم ،سن برزو تا چند برابر عمر کيخسرو افزایش ميیابد.
این مساله احتماالً از چشم شاعر دور مانده ،اما همين تناقضها (در کنار دالیل سبکي و زباني
و تاليدهاي واضح شاعرِ داستان برزو از فردوسي) باعث شد ،ماکان ملحق بودن داستان را دریابد.
البته قرنها قبل از ماکان ،برخي کاتبان نااد غيرامانتدار که عادت داشتند در هر متني دستبردي
انجام دهند نيز این تناقضها را دریافته بودند و قصد کردند با جابهجایي داستان برزو و انتاال آن
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به ميان دو داستان «رستم و سهراب» و «سياو » (وضعيت  )2این اشکال را مرتفع کنند .اما دالیلي
وجود دارد که ابت ميکند ،این وضعيت تناقضزدایي شده ،اصالت ندارد:
 قدیمترین نسخة مستال (کمبریج )326 /و قدیمترین نسخ شاهنامة موجود که داستان برزورا نيز دربر دارد (نسخ قرن نهمي هندوستان ،سنتپترزبورگ ،رایلند منچستر و دانشگاه
فردوسي) و همچنين اکثریت مطلق نسخ موجود ( 37مورد از  688مورد) داستان برزو را بعد
بيژن و منيژه آوردهاند.
 در ماایسة نسخ شاهنامة حاوي داستان برزو ،نسخ وضعيت  ،2نسبت به کهنترین نسخه(کمبریج) ،ضبطهاي تحریفشدۀ بيشتري دارند و حضور ابيات الحاقيِ زیاد و ابيات محروف یا
جایگزین با ابيات متفاوت در این  7نسخه نسبت به  58نسخة وضعيت  6چشمگير است .در عين
حال ،چند نسخة موجود در دستة  ،2نسبت به یکدیگر نيز تفاوت ضبطهایي در حد بسيار اندک
دارند و در مواضع تفاوت ضبطها با نسخة کمبریج ،عمدتاً به نسخة سنتپترزبورگ  356ق.
شباهت دارند .این نشان ميدهد ،همة این نسخ از حيث تبارشناسي از روي یک نسخة خاص
تحریر شدهاند که با فواصل زیاد به یکي از رونوشتهاي نسخة سنتپترزبورگ ميرسد که خود
این نسخه ،داستان برزو را در وضعيت  6نال کرده بوده است .این نسخه ميتواند اقدم نسخ بخش
 2باشد؛ یعني نسخة  6866196 .کتابخانة ملي مورخ  696ها.ق .که تنها نسخة این بخش است
که داستان سوسن را نيز دارد و و اولين نسخهاي است که روایت مرگ برزو را -از خود کاتب
یا منبع دیگري -در پایان آورده است.
 اگر کوسج در سرایش داستان برزو ،آن را به عنوان دنبالة رستم و سهراب روایت کرده بود،بالطبع شاه ایران باید کاوس ميبود .با این وجود ،در تمام نسخ وضعيت  6از جمله اقدم نسخ و
همة نسخ قرن نهمي ،شاه ایران کيخسرو بوده؛ بنابراین ،در نسخة مادر برزونامه نيز همه جا شاه،
کيخسرو بوده است .پا از انتاال متن به بعد از رستم و سهراب ،هر جا نام کيخسرو وجود داشته
با تحریفي ،این نام به کاوس یا کاوسکي بدل شده است .این قضيه از آنجا واضح ميشود که
در اقدم نسخ وضعيت - 2در صفحات آغازین متن -تا پایان بخش برزو و رستم ،شاه کاوس است
و هر بيتي که نام شاه آمده ،تغيير قابل ردیابي است .مثالً در بيت ریل که برزو بعد از انتصاب به
ساالري تورانيان به افراسياب وعدۀ غصب «تاج و تخت» شاه ایران را ميدهد:
ساااتانم ز کيخسااارو آن تاج و تخت

ناامااانم بر آن بوم ،شاااااخ درخاات
(کوسج)6837 ،
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این بيت در نسخ وضعيت  2با اندک تفاوتهایي در جزئيات ،بدین شکل ضبط شده
است:
نمااانم بر و 6بوم و شاااااخ درخاات

ساااتاانم ز کاووسکي ،تاج و تخت
(ملي

58 :6866196 .؛

265 :6216897 .؛

 ،616 :6866395 .برلين

:5292 .
)259

یا وقتي خبر آمدن سپاه توران را به شاه ایرانشهر ابالغ مي کنند در عبارت «به کيخسرو»...
(کوسج ،)6837 ،دگردیسي ریل مشاهده شده است:
بااه ک ااووس آمااد خااباار در زمااان
(ملي

55 :6866196 .؛

267 :6216897 .؛

کااه آمااد ساااپاااهاى چو باااد دمااان
619 :6866395 .؛ برلين )256 :5292

در حين روایت لشااکرکشااي برزو به ایران در نسااخ وضااعيت 6از زبان فرامرز خطاب به
برزو که ساپهدار توران اسات به شاراب نشستن او و شاه و سران سپاه ایران و بسيارنوشيِ او
چنين توصيف ميشود:
چااو دي بااازگشااااتاام ز آوردگاااه
بااه مي شاااااد بودنااد گردان همااه
مرا شاااااه از ایشااااان فزون داد مي

خااود و نااامااداران ایااران ساااااپاااه
خود و شاااااه [و] گردن کشااااان رم اه
هاامااي خااورد باار یاااد کاااوس کااي
(کوسج)6837 ،

همچنين در جایي از نسخ وضعيت  ،6گزار فرامرز از مجلا شراب نوشيدن کيخسرو
به یاد کاوس در وضعيت 2به نوشيدن خود کاوس تبدیل شدهاست:

 . 6در نسخة ن 6866196.این بخش به صورت «بمانم بدو »...ضبط شده است (.)58
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چااو دي بااازگشااااتاام ز آوردگاااه
باه خوردن نهاادیم سااار تاا به روز
برآمااد ،من از شاااااه خوردم فزون

من و شااااه کاوس و یکسااار ساااپاه
کااه خااورشااايااد تااابااان گاايااتي فروز
شااادم من باه خواب انادرون تا کنون!
(شاهنامه ملي

)6866196 .

این وضعيت تا قبل از داستان سوسن رامشگر حاکم است .در این منظومه مجموعاً 691
بار کلمة کيخسرو یا خسرو (بر مبناي نسخة کمبریج) آمده است که در نسخِ وضعيت  2به
کيکاوس یا کاوس بدل شده ،یا کالً بيت تغيير یافته است ،.اما از آغاز بخش سوسن ،ناگهان
در نسخة  6866196که اقدم نسخ وضعيت  2است ،شاه ایران کيخسرو ميشود و در رویارویي
افراسياب با سپاه ایران ،فرماندهي با اوست:
جهاانادارْ کيخسااارو ،از پشااات پيل

زمااياان کاارد ،ماااناانااد دریااايِ نااياال
(همان)

بدینترتيب در این نسخه -از ابتداي بخش داستان سوسن تا انتها -همه جا شاه ایران
کيخسرو است در حالي که در باية نسخ وضعيت  2که رونوشتهاي این نسخهاند ،تحریف
کامل شده ،همه جا شاه ایران ،کاوس شده است .به همين جهت و به علت اینکه ناش
کيخسرو در اپيزود سوسن ناشي محوري است و شاه ایران در این بخش نميتواند کاوس
باشد ،این بخش مهم به خاطر ناهمخواني با باية ا ر حرف شده است.
بنابراین ،در شش نسخة دیگر وضعيت  ،2داستان سوسن اصالً وجود ندارد و در انتهاي
هر نسخه ،روایتي مستال در  39بيت به انتهاي داستان الحاق شده که متضمن بخشيدن غور
به برزو از طرف رستم و شکار رفتن برزو و رویارویي او با مهراس ،دیو دوسر ،و مرگ برزو
و مهراس و خواب رستم و سوگواري او بر مرگ برزو است؛ متني الحاقي با زبان و تصاویر
سستتر نسبت به متن اصلي که به وسيلة آن عمالً پایان باز داستان کوسج را تکميل کردهاند.
داستان مرگ برزو ،روایتي است که به خاطر عدم شهرت و فادانش در غالب نسخ شاهنامه
و عدم ورود در هيچیک از برزونامه هاي طوالني و ضعفش در قياس با ابيات اصلي متن،
قطعاً الحاقي است و احتماالً توسط کسي سروده شده و به انتهاي نسخه اي از شاهنامة
متضمن برزونامه افزوده شده است .اصوالً اگر برزونامة کوسج پایانِ بسته ميداشت ،چگونه
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این فکر که داستان برزو امتداد پيدا کند در رهن کسي چون عطایي شدت ميگرفت؟
اینجا نظر پژوهشگراني چون ون دبرگ و غفوري که این روایت (یا به قول غفوري شکلي
کهنت ر از آن) را در متن اصلي شاعر موجود فرض کردهاند به چالش کشيده ميشود .در
این بخشِ الحاقيِ آخر نيز شاه ،کيخسرو است .در چند نسخة دیگر وضعيت  2از جمله
نسخة مجموعهاي  6682 .مجلا در کل متن شاه ایران کيخسرو است و داستان مرگ
برزو نيز وجود ندارد .بدینترتيب ،جابه جایي داستان برزو در نسخ شاهنامه از وضعيت 6
به  2تدریجاً اتفاق افتاده در اولين نسخة وضعيت  2که شاید به دست ما نرسيده است (در
قرن دهم) ،فاط جاي داستان عوض شده در رونوشت هاي بعديِ این نسخه به تدریج
تغييراتي مثل تبدیل کيخسرو به کاوس و افزودن داستان مرگ برزو اتفاق افتاده در نتيجه،
این کيفيت ها در نسخ موجود عموميت ندارد .گویا این تغييرات تدریجاً و توسط بيش از
یک فرد و براي رفع تناقض هاي داستان انجام شده است.
 همچنين در اصل داستان کوسج اشاراتي مکرر به داستان سياو  ،کشته شدن و کينخواستنش است که ابت مي کند او این داستان را براي استارار در فضاي بعد داستان
سياو سروده بوده است (کوسج .)6837 ،واضح تر از این ،بخشي در آغاز داستان است:
در بخشي که سپاه افراسياب در حال گرر از حصار شنگان ،کشاورز نيرومندي را مي بينند
که بعد معلوم مي شود ،برزو است .شاعر اشارۀ صریحي دارد به گریختن افراسياب در
انتهاي داستان بيژن و منيژه و شکست او در جنگي در برابر رستم؛ ابياتي که در همة نسخ
برزونامه وجود دارد:
از آن پا کاه برگشااات از آن رزمگاااه
کااه از بااهاار باايااژن بااه تااوران زمااياان
باادان راهِ بااى ره ساااار اناادر کشاااايااد

کااه رساااتم بر او کرد گيتى ساااياااه
چااه آمااد بااه روى ساااپااهاادار چااين
گریزان ز رساااتم باه شااانگان رسااايد
(کوسج)6837 ،

مرجع ضمير «آن» در تعبير «از آن رزمگاه» در ابيات قبل از این بيت (که مطابق
تصحيح نحوي بيت  39است) ،روشن نيست ،اما مرجع این ضمير به انتهاي داستان بيژن
و منيژه بازمي گردد .در پایان این داستان ،بعد از نجات بيژن از چاه افراسياب در بخش
« گفتار اندر رزم رستم زال با افراسياب» (فردوسي ،) 6831 ،افراسياب و سپاهش در برابر
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رستم و ایرانيان شکست سختي مي خورند و ایرانيان فاتحانه به ایران و تورانيان به توران
بازمي گردند .به همين جهت در غالب نسخ وضعيت  6براي رفع تناقض ،بخش اول داستان
برزو که تولد و رشد برزو را روایت مي کند ،حرف شده ،کاتبان پایان داستان بيژن و
منيژه را به « رفتن افراسياب به زمينِ شنگان [پا از شکست از رستم] و دیدن برزوي»
متصل کردهاند.

بحث و نتیجهگیری
بدین ترتيب ،شکل اصيل داستان برزو وضعيت  6است و جابهجایي داستان از وضعيت  6به
 ، 2حرف اپيزود سوسن و افزودن اپيزود مرگ برزو ،متأخر بوده و کاتبان -نه شاعر اصلي-
آن را انجام داده اند .بنابراین ،از حيث دانش نسخهشناختي ،وجود آنها در متن (در قياس
با نسخة مادر) از اصالت برخوردار نيست و تردیدي باقي نميماند که شاعر در نسخة مادر
برزونامه ،داستان را بالفاصله بعد از بيژن و منيژه و در عصر پادشاهي کيخسرو سروده بوده
به تناقض هایي که چنين داستاني با اطالعات مستخرج از داستان هاي دیگر شاهنامه داشته،
توجه نکرده بود .این اهمال ها در غالب متون حماسي دیده مي شود و بخشي از طبيعت
حماسه است.
در پایان باید اینگونه پاسخ سؤاالت مااله را ارزیابي کرد که:
 در نسخة مادر ،چه کوسج داستانش را خود به نسخة شاهنامه افزوده باشد ،چه بعدها دیگراناین کار را کرده باشند ،این داستان در دنبالة داستان بيژن و منيژه روایت شده است؛ به گونهاي
که ابتدا با یک فلشبک (بازگشت به گرشته) ،آشنایي سهراب و شهرو و تولد و رشد برزو
در  39بيت روایت شده با بازگشت به زمان حال ،صحنة پایان داستان بيژن (صحنة گریختن
افراسياب پا از شکست از رستم) به دیدار اتفاقي او و برزو متصل ميشود.
 غالب کاتبان شاهنامه یا کيفيت بازگشت به گرشتة شاعر را در ابتداي داستان برزو درکنکرده بودند یا با برخي تناقضها چون قتل دوبارۀ پيلسم و فاصلة زیاد تولد برزو تا عصر
پاشاهي کيخسرو و عدم تناسب آن با سن  28سالة برزو در داستان مشکل داشتند؛ در نتيجه،
گروه اول ،این ابيات اوليه را حرف کرده ،گریز افراسياب را در انتهاي داستان بيژن به برخورد
او با برزو وصل کردند (وضعيت  .)6برخي نيز براي رفع تناقضات ،داستان را به جاي دیگري
(بعد مرگ سهراب) منتال کردند؛ آنها نيز داستان سوسن را حرف و شاه را از کيخسرو به
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کاوس بدل کردند (وضعيت ،)2غافل از اینکه همين جابهجایي خود تناقضات مضاعفي در
داستان ایجاد ميکرد.
 از چهار بخش داستان برزو ،آشنایي سهراب و شهرو و تولد برزو /داستان رستم و برزو/داستان سوسن /و فرجام کار برزو ،تنها بخش الحاقي ،روایت فرجام برزوست که عدم
تناسب سبکي آن با باية منظومه نيز عدم اصالت آن را تأیيد ميکند .کاتباني که محل
داستان را تغيير نداده بودند ،بخش اول داستان را و کاتباني که داستان را جابهجا کرده
بودند ،بخش سوسن را حرف کرده بودند و به جاي این بخش ،روایت مرگ برزو را اضافه
کرده بودند.
بدینترتيب نظر وندبرگ دربارۀ اصالت محل داستان برزو در ادامة داستان سهراب در
نسخة سرودۀ شاعر و همچنين نظر غفوري در مورد وجود پيشمتن روایت مرگ برزو در
نسخة مادر ،غيرقابل پریر به نظر ميرسد.
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منشأ الهام نمادها در شعر طاهره صفارزاده
کطیور زیرکساز


دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران
دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی،

فرهاد طهماسبی

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران

عبدالحسین فرزاد

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
تهران ،ایران

چکیده

آیينة زمانه بوده و از آنجا که شرایط سياسي -اجتماعي ایجاب نميکرد که سخن به صراحت بيان شود از
نماد بهره گرفته است .در همين راستا ،نوشتار حاضر بر آن است تا به رو

توصيفي-تحليلي ،منشأ الهام

نمادهارا در شعر طاهره صفارزاده تحليل کند .یافتههاي پژوهش ،بيانگر آن است که نماد و سمبل با تجربههاي
دیني ،سياسي و اجتماعي صفارزاده ،پيوندي ناگسستني دارد و به تبع آن« ،رنگها»« ،طبيعت» و «اسطورههاي
دیني و ملي» در شعر وي مفهومي وراي ظاهر را الاا ميکنند و همين امر موجب ميشود که مخاطب در

کلیدواژهها :سمبولیسم ،نماد ،شعر معاصر ،طاهره صفارزاده.
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مقدمه
سامبوليسم مکتبي اروپایي است که همانند دیگر مکاتب ادبي ،تعریف جامع و مانعي از آن
ارائه نشادها سات .با آنکه خاساتگاه این مکتب ادبي مغرب زمين است؛ اما «سالها پيش از
ظهور مکتب سامبوليسام در شاعر فارساي رهنيتي به وجود آمد که اشاياء را جانشين حاایق
بزرگ ميکرد .در جزء ،ماهيت کل را ميجساات و نشااانهها را نردبان عروج به آساامان و
جهان ماوراي حسااي ميساااخت» (فتوحي .)6836 ،نمادهاي عرفاني در زبان صااوفيان که از
ابداعات عينالاضاات همداني ،سانایي و غزالي بود از سانت تغزلي اقتباس شده است .ناطة
عطف این امر در شعر کالسيک فارسي ،سنایي غزنوي بود و سپا به شاعران دیگري نظير
عطار ،موالنا ،حافظ و ...تسري یافت .براي مثال در شعر زیر ،دریا ،رمز و نماد خداوند است
که هستي انسان و دیگر مظاهر حيات ،قطراتي نشأت گرفته از او هستند:
من کيم یک شبنم از دریاي بيپایان تو

گررساادبویي از آن دریاا باه یاک شاابنم رواساات
(عطار)6836 ،

با ترجمة آ ار اروپایي و تحوالت ایران بعد از مشاااروطه ،زمينة آشااانایي با مکتب ادبي
سامبوليسام فراهم آمد ،اما کارکرد سمبوليسم ایراني با نوع اروپایي آن کامالً متفاوت بود؛
زیرا آفرینش نمادها و به کارگيري سامبلها در شاعر شااعران معاصار فارسي زایيدۀ شرایط
اجتماعي -ساياساي جامعة ایراني بود .سامبوليستهاي اروپایي «از همة رو هاي سياسي و
اجتمااعي و فکري و هنري کااه ميراث گاارشاااتگااان بود ،متنفر بودنااد ،نيروي نظااامي ،نظم
اخالقي و ...همة اینها از نظرشان باطل بود» (سيدحسيني .)6839 ،اما اقبال سمبوليستهاي
ایراني به چند وجه منحصاار شااده اسااات؛ بهکارگيري نماد ،اسااتابال از شاااعر آزاد ،ایجاد
فضاااهاي مغموم و کانکریت (به شااکل محدود) .کاربساات نماد در شااعر معاصاار ،صاابغهاي
ایراني ،اجتماعي ،سنتي و دیني دارد و در راستاي جهان بيني شاعر است .واکاوي چگونگي
استخدام این نمادها ميتواند ما را با اهداف و اندیشههاي شاعر آشنا کند.
در دهههاي اخير ،جریانهاي شااعري متفاوتي در ادب معاصاار فارسااي نمود پيدا کرد.
یکي از این جریانها و گرایشها ،سااامبوليسااام اجتماعي اسااات؛ جریاني که با تفاوتهاي
فراواني متااأ ر از سااامبوليسااام اروپااایي رخ نمود .در این رویکرد شاااعري ،فردگرایي و
عاشاااانههاي رمانتيک جاي خود را به مضااامين و مسااائل سااياسااي و اجتماعي و آرمانهاي
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مردمي ميدهند؛ البته با رمز و نماد و به همين دليل ،اصاااطالو «شاااعر رمزگراي اجتماعي»
ميتواند عنوان مناساابي بر این نوع ساامبوليساام ِشااعر معاصاار فارسااي باشااد .به هر حال،
سامبوليسام اجتماعي «نوعي شاعر نيمایي اسات با محتواي اجتماعي و فلسفي و روشنبينانه؛
شعري که هدف آن باال بردن ادراک و بينش هنري و اجتماعي است و غالباً پيامي اجتماعي
و انسااني در آن بازگو ميشاود...؛ شعري که هم با احساس خواننده سر و کار دارد و هم با
ادراک و اندیشاة او در تماس اساات و ميخواهد خواننده چشاام و گو خود را باز کند و
همه چيز را ببيند و حا کند .از این رو ،مساألة فرد از ميان ميرود و هرچه هست اجتماعي
است .در این نوع شعر ،حتي عشق که نوعي گرایش فردي است جنبه و روو اجتماعي پيدا
ميکند» (زرینکوب .)6893 ،بر اساااس این تفسااير ،جامعهگرایي و نمادپردازي دو مؤلفة
اصلي این جریان شعري معاصر است که شاعران در سرودههاي خویش به آن پرداختهاند.
طاهره صافارزاده در زمرۀ شاعران معاصري است که از نماد (سمبل) براي بيان مضامين
اجتماعي و س اياس ايِ واقع در جامعة خویش بهره گرفته اساات .وي همچون دیگر شاااعران،
متأ ر از نهضتهاي فکري و حوادث سياسي پا از مشروطه ،کودتاي  23مرداد ،آشنایي با
آ ار اروپایي و نيز قيام ساال  52به جهان بيني نویني دست یافت .شعر معاصر عرصة مضامين
و تصااویري اسات که حاصال تجربههایي متفاوتي با شاعر کالسيک فارسي بود .صفارزاده
کوشيده است با تکيه بر رهنيات و با استعانت از تخيل خویش برخي پدیدهها مانند رنگها،
طبيعت و اسطوره را در معنایي نمادین و رمزآلود بهکار گيرد .او با تکرار پيوستة این نمادها
در پي ایجاد فضایي خاص بوده ،ميخواهد رهن مخاطب را به گسترهاي فراختر سوق دهد.
در همين راستا ،پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردي توصيفي-تحليلي ،نمادپردازي را
در شعر طاهره صفارزاده بررسي و تحليل کرده ،تأ يرگراري جریان سمبوليسم اجتماعي را
که در اوایل قرن بيساتم به شاعر معاصار راه یافت بر سارودههاي او نشان دهد و به سؤاالت
زیر پاسخ گوید:
 رویکرد طاهره صفارزاده در بهکارگيري نماد و سمبل چگونه است؟ چگونه نماد یا سامبل در سرودههاي صفارزاده در انتاال فکر و مفاهيم اصلي بهکار گرفتهشده است؟
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 .9پیشینة پژوهش
پژوهشهاي متعددي پيرامون سرودههاي طاهره صفارزاده و سبک شعري وي انجام شده
است که عبارتند از :شعاعي و مدرسي ( )6868در جستار «تجلي مضامين اعتاادي در شعر
طاهره صفارزاده» بازتاب برخي از بنمایههاي دیني همچون :توحيد ،ارادۀ خداوند ،قضا و
قدر ،امامت و ...در شعر صفارزاده بررسي شده است و نشان ميدهند که صفارزاده با وجود
سوق شعر فارسي در دورۀ پهلوي به مسائل مادي و شهواني ،گرایش به مضامين دیني و
اعتاادي دارد.
رحيمي و محابد ( )6865در ماالة «تحليلي بر فضاهاي رمانتيستي در شعر طاهره صفارزاده»
بر این باور هستند که رمانتيسم شعر وي از نوع ایراني است و رنگ و بوي اناالبي و اجتماعي
دارد.
مدرسي و رستمي ( )6865در پژوهشي تحت عنوان «دگردیسي چهرههاي نمادین در
اشعار صفارزاده» به بررسي ميزان کاربرد شخصيتهاي نمادین دیني و تاریخي در شعر طاهره
صفارزاده پرداخته و نتيجه گرفتهاند که نگر عايدتي و چهانبيني دیني او سبب شده که
بسامد چهرههاي نمادین مرهبي نسبت به شخصيتهاي تاریخي به طرز چشمگيري باال باشد.
نيکوبخت و همکاران ( )6833در نوشتاري با نام «بررسي کهن الگوي آب و درخت در
شعر طاهره صفارزاده» ضمن اشاره به پيشينة این دو کهنالگو در شعر فارسي ،اشارۀ مختصري
هم به کارکرد نمادین این دو کهنالگو دارند و آنها را نمادي از پاکي و زندگي ميدانند.
سامخانياني و مدني ایوري ( )6869در جستارِ «ابعاد اسالمگرایي در شعر طاهره صفارزاده»
بعد فکري و اندیشة دیني طاهره صفارزاده را کاویدهاند و این ابعاد را در مؤلفههایي همچون:
محوریت قرآن ،امامباوري ،وحدت دیني ،مبارزه با استعمار و استبداد و ...با استناد به
سرودههاي وي نشان دادهاند .افزون براین پژوهشهاي دیگري با محوریت بنمایههاي
پایداري در شعر طاهره صفارزاده و تطبيق آن با سرودههاي دیگران انجام شدهاست که اشاره
به همة آنها در این مجال نميگنجد.
چنانکه مشاهده شد؛ هيچکدام از پژوهشهایي که بدان اشاره شد به بررسي سمبوليسم
در شعر طاهره صفارزاده نپرداختهاند .از این رو ،نوشتار حاضر با رویکردي نوین ،چگونگي
استخدام سمبلها و شگردهاي وي را در تأکيد این نمادها بررسي ميکند تا از این رهگرر
کارکرد معنایي آنها را نشان دهد؛ زیرا طاهره صفارزاده نيز به مانند اغلب شاعران نوپرداز،
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متأ ر از شرایط سياسي و اجتماعي روزگار در سرودههاي خویش از نماد بهره برده است که
تحليل آن ميتواند بسياري از زوایاي فکري و شخصيتي وي را آشکار کند.

 .6مباني پژوهش
«سمبوليسم از کلمة سمبل گرفته شده است؛ از فعل یوناني  Symballienبه معني وابستگي
به یکدیگر .همچنين در معني عالمت ،رمز ،دال یا نشانهاي که معرف چيز دیگري باشد .در
زبان فارسي سمبل را نماد ،نماینده ،رمز و اشاره ترجمه کردهاند» ( روت .)6868 ،با توجه به
معناي واژگاني سمبل ميتوان چنين استنباط کرد که سمبوليسم به معناي «چگونه بيان کردن
نماد و رمز» است« .سمبوليسم را ميتوان هنر بيان افکار و عواطف ،نه از راه شرو مستايم و
نه به وسيلة تشبيه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهاي عيني و ملموس ،بلکه از طریق
اشاره به چگونگي آنها و استفاده از نمادهایي بيتوضيح براي ایجاد آن عواطف و افکار در
رهن خواننده دانست» (چدویک.)6873 ،6
کاهش مخاطبان شعر در قرن نوزدهم ،سبب شد که شعر با توسل به خصوصيات ممتاز
خویش به کشف دوبارۀ خود برخاسته ،تجدید قوا کرده از حاشيه به درآید و ظهوري
پرقدرت بيابد« .در چند دهة آخر سدۀ نوزدهم مفهوم به چالش طلبيدن مخاطبان به عنوان
مهمترین عامل توصيفکنندۀ ادبيات ،مورد قبول قرار گرفت» (هارلند.)615 :6833 ،2
«بودلر» 8به عنوان یکي از پيشگامان این مکتب «با سرایش گلهاي اهریمني» ( )6397کوشيد
با توسل به عرفان افالطوني و عرفان مسيحيت ،آواهاي مرموزي که از معبد طبيعت به گو
ميرسيد ،انعکاس دهد و وجود انساني را به سرزمين علوي باال ببرد تا بر فراز قلههاي روو با
خدا دیدار کند (هنرمندي )6898 ،و به آرامش روحي و رواني برسد .از نظر او موضوع هنر
کامالً رهني است .وي ضمن تأکيد بر تخيل براي شعر وظيفة اخالقي یا اجتماعي قائل نبود.
افزون بر این ،شيوۀ سمبوليسم بر چند اصل کلي تأکيد دارد «توجه به موسياي کالم ،کاربرد
نماد و تمثيل ،غلبة هيجان و احساسات و انکار واقعيت» (داد.)6869 ،
ساامبوليساام ميراثدار رمانتيساام بود و بر اصااالت احساااس تأکيد داشاات« .ولي ش ااعر
سامبوليست ،گرشته از احساسات ،زبان خود را هم خصوصي و یکتا کرد» (پرهام.)6865 ،
1. Chadwick, C.
2. Harland, R.
3. Baudelaire, C.
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آنان براي گریز از صراحت و زبان مرسوم ،ناگزیر به سمبل متوسل شدند؛ زیرا گسترۀ نماد،
جهان درکنشادني و رازآميز اسات .نماد ،نشاانة نهاده در ادبيات «به کلمه یا عبارتي اطالق
ميشود که بر یک شئ یا واقعه داللت داشته باشد و آن هم به نوبة خود دال بر چيزي باشد،
یا فراتر از خود داراي مرجعهاي مختلف باشد» (آبرامز.)6837 ،6
سامبوليسم در شعر فارسي و دیگر کشورهاي همسایه (همچون ادبيات عرب) زایيدۀ
شااارایط اجتماعي و ساااياساااي بود و به دليل گرایشهاي جامعه گرایانة بسااايار ،رنگ
رمانتيک داشاات .عالوه بر این« ،مدلول و معناي نمادهاي شاااعران ساامبوليساام اروپایي،
چنان در پرده بود که از ساااده لوحي ساامبوليسااتهاي اجتماعي ایران جدایش مي کرد»
(تسليمي.)6837 ،
در شاعر معاصار ،نيما یوشايج نخساتين کسي است که متأ ر از مکتب ادبي سمبوليسم،
دست به آفرینش ادبي زد .نمادگرایي در ادبيات معاصر ایران با انتشار قانوس ( )6861آغاز
شااد ،این شااعر از نظر بيان با ساامبوليساام فرانسااوي قرابت دارد ،اما در عرصااة نگر با
سامبوليسام غربي متفاوت است .این تمایز در گرایش شدید به وقایع اجتماعي و نيز تعهد و
التزام اجتماعي و ساياسااي بودهاسات« .ساامبوليسام چون رمانتيساام در ایران محتواگراسات»
(تسااليمي .)6837 ،پا از شااهریور  6828ساامبوليساام اجتماعي نيما پيرواني یافت .از سااال
 6882با تغييرات سااياسااي -اجتماعي ،رفته رفته نواي ساامبوليساام اجتماعي در شاعر معاصاار
بيشااتر به گو رساايد و از سااال  6858عوامل فرهنگي (ترجمه و نشاار اشااعار خارجي) این
تحول را تساریع کرد به گونهاي که «الوار 2و آراگون 8از شاعران مااومت فرانسه بر شخص
شااملو تأ ير گراشاتهاند ...از شاعراي فرانساه سن ژون پرس 5بر شعر این دوره ا ر گراشته بر
سپهري» (شفيعيکدکني.)6896 ،

 .3یافتهها
کارکرد نمادین رنگها ،عناصر طبيعت و اسطورهها زیربخشهاي پژوهش حاضر است که
در ادامه بررسي ميشوند:
1. Abrams, M.
2. Alwar, P.
3. Aragon, L.
4. John Press, S.

 | 601متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 90بهار 0010

 .9-3رنگها
رناگها همواره ناش برجساااتهاي در آفرینشهاي هنري داشاااتهاند .هر پدیدهاي در جهان
متشاکل از فرم ( )Formو رنگ ( )Colorاسات .در شعر نيز عنصر رنگ با جلوۀ دیداري
خود در پيوند با نماد و در راساتاي تأکيد آن و گاه آشنایيزدایي به کار آمدهاست .از آنجا
کاه رنگها در پيوند با عوامل اجتماعي ،فرهنگي و بومي قرار داشاااته و حامل رمز و رازي
هستند ،ميتوانند هنرمند را در الااي مفاهيم مورد نظر یاري کنند .از این رهگرر صفارزاده
نيز با عنصر رنگ ،تصویرسازي خود را مؤکد ساختهاست.

 .9-9-3رنگ سرخ
رنگ سارخ (قرمز) در سارودههاي صفارزاده ،بيشترین بسامد را (28بار) دارد« .رنگ قرمز،
نشانگر بهکار بردن انرژي فراوان است ،بيانگر نيروي حياتي ،فعاليت عصبي و غددي بوده و
از این رو ،معناي آرزو و تمام شااکلهاي ميل و اشااتياق را دارد .قرمز؛ یعني لزوم به دساات
آوردن نتایج مورد نظر و کساب کاميابي .نشانگر آرزوي شدید براي تمامي چيزهایي است
که شاادت زندگي و کمال تجربه را در پوشااش خود دارند .قرمز؛ یعني محرک ،اراده براي
پيروزي و تمام شاااکلهاي شاااور زندگي و قدرت -از تمایالت جنسااي گرفته تا تحول
اناالبي-انگيزهاي اساات براي فعاليت شاادید ،ورز  ،پيکار ،رقابت» (لوشاار.)683337 ،6
ایتن 2نيز رنگ قرمز را «نماد حيات و زندگي و عامل مؤ ري در ساازندگي و تشدید رویش
گياهان و بيانکنندۀ هيجان و شور دانستهاست» (ایتن.)6817 ،
انتخاب این رنگ در شعر صفارزاده با روحية اناالبي وي ارتباط دارد .وي هنگامي که
مخاطبش را به خيز و اناالب و یا ایستادگي در برابر ظلم و ستم و هجوم دشمن خارجي
دعوت ميکند از این رنگ اسااتفاده ميکند .در شااعر «از معبر سااکوت و شااکنجه» از دفتر
«دیادار صااابح» ضااامن اشااااره به مظلوميت ایران ،فلساااطين ،مبارزان ایرلندي و مبارزات
آزاديخواهانة آنها ،نوید فتح و ظفر سر ميدهد و ادامة قيام و اناالب را خواستار ميشود:
راه شما و ما خلق فلسطين
راه تمام خلقهاي تحت ستم
1. Loosher, M.
2. Itten, J.
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از معبر شکنجة سلطه
به هم پيوسته است
ما راه را دنبال ميکنيم
دنبال این همه تابوت سرخ
بر شانههاي روشن حق
ما راه را دنبال ميکنيم
و فتح با ما خواهد بود
(صفارزاده)6835 ،
در شااعر«دعوت» از مجموعه اشااعار «بيعت با بيداري» ( )6897رنگ ساارخ ،تداعيکنندۀ
«شهادت» است:
در فصل سرخ بهار آمدیم
فصل دميدن همراهان
از خون
فصل تپيدن همخونان
برخاک
(صفارزاده)6893 ،
در مثال زیر از شااعر «از غار تا مدینة انسااان» از مجموعه اشااعار «دیدار صاابح» ،نشااان
شاهادتطلبي اسات؛ زیرا رنگ سارخ در فرهنگ ایراني و اساالمي همواره نماد شهادت و
ایثار است:
در جبهه
عشق و شوق گرر ميکرد
در پشت جبهه
دعا
اميد
در دور دست جبهه
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تفرقه و نوميدي
موج کبود توطئه ميآمد
و سال را به سرخي خون ميبرد
(همان)
رنگ قرمز در ادبيات ساانتي ایران «داللت بر شااادي و طرب دارد؛ از این رو ،رنگ عيد
محسااوب ميشااود» (شااميسااا .)6837 ،در شااعر «ساافر عاشاااانه» نيز همين رویکرد مشاااهده
ميشود .همنشيني واژۀ قرمز در کنار واژگاني همچون«سرخاب»« ،عشق» و «نوروز» کارکرد
معنایي این واژه را دو چندان کرده است:
نوروز کفش نویي باید داشت
نوروز برف غریبي ميبارید
در هفت سين باستاني
سرخاب را دیدم که هلهله ميکرد
و سين قرمز ساکت بود
اي بانوان شهر
گلویتان هرگز از عشق بارور نشدهاست
(صفارزاده)6837 ،

 .6-9-3رنگ سیاه
رنگ ساياه نيز با  28بار کاربرد ،بساامد قابل توجهي در شعر صفارزاده دارد .رنگ سياه در
فرهنگ ایراني ،مفهوم مثبتي ندارد .این رنگ را «نماد شب ،ظلمت ،غم ،وحشت ،اضطراب
و رنگ اندوه و مرگ ميدانند .این رنگ را نماد ش ايطان و اهریمنان دانسااته و رنگي براي
پوشايدگي و جنایت و دزدي معرفيکردهاند» (نيکوبخت و سايدعلي قاساامزاده .)6835 ،از
نظر روانشاناسي ،رنگ سياه «نمایانگر مرز مطلاي است که در فراسوي آن ،زندگي متوقف
ميشاود؛ از این رو ،بيانگر فکر پوچي و نابودي اساات .ساياه نفيکنندۀ خود ،نشاانگر ترک
عالقه ،تسليم یا انصراف نهایي بودهاست» (لوشر.)6833 ،
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از آنچه رکر شااد ،ميتوان نتيجه گرفت که تمایل به رنگ سااياه ،نشااانة نفي وضااعيت
موجود و یا وحشت و اض طراب از آن است .کاربرد این واژه ،استارار ظلم و بيداد را مؤکد
کرده ،عمق تاریکي را در جامعة بحرانزده وصاااف ميکند .چنانکه در شاااعر «این هيکل
سياه» این رویکرد وجود دارد:
این هيکل سياه ستم
مجموعهايست
از همه اندامهاي نامردي
اندامهاي سر زده از
ریشههاي جهل
این هيکل تناور ظلماني
خصمانه مينشيند...
(صفارزاده)6835 ،
در شاعر «سافر بيداران» از مجموعه اشعار «بيعت با بيداري» ،رنگ سياه کالغ ،نمادي از
پليدي طينت یاوران بيداد اسات ،همنشيني رنگ سياه در کنار اسطورۀ قابيل که نماد ظالمان
و ستمکاران است ،کارکرد منفي این رنگ را دوچندان کرده است:
قبر تمام مظلومان را کندند
کالغ قبرکن اول بود
کالغهاي سياه
کالغهاي قبرکن زشت
سپاه قابيلاند
(صفارزاده)6893 ،
در شعر «پيشواز» استخدام این رنگ در راستاي توصيف دشمن است:
در جبهه دست غيبي امداد
ابر سياه را
از مسير هواپيما بر ميدارد
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باران به تشنگي تاولها ميباراند
و او کز نسل غنچگان
این همه یل و رستم
رویانده
خود ميبرد
ميآورد و نگه ميدارد ...
(صفارزاده)6835 ،
از آنچه رکر شااد ميتوان دریافت که صاافارزاده با بهرهگيري از این رنگ در راسااتاي
سمبوليسم اجتماعي ميخواهد ،زوایاي تيره و تار جامعة زمان خویش را به تصویر بکشد.
افزون بر این در پاره اي از موارد ،رنگ سااياه نشاااني براي بيان اندوه و سوگواري است.
رنگ ساياه در فرهنگ ایراني نمادي از غم و اندوه و ساوگ و ماتم است ،چنانکه در شعر
«بانوي ما» سوگواري حضرت زینب (س) را بر شهداي کربال یادآور ميشود:
بانو نشسته بود
بر تپهاي بلند
خورشيد
رنگ غریبي داشت
تنها سياهپو
بانو نشسته بود ...
از شام تلخ غریبان
تا اربعين
مسافت اشکآلودي است
اشک صفوف شيعة شيدا
همراه اشک زینب کبري ...
(صفارزاده)6835 ،
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 .3-9-3رنگ سفید
صافارزاده اوضاع اجتماع را غمبار و بحراني ميیابد؛ اما همچنان چشمانتظار فردایي روشن
اسات و این اميدواري را از بساامد رنگ سافيد در شعر او که  66بار است ،ميتوان مشاهده
کرد «بارزترین معاني نمادین رنگ سفيد ،پاکدامني ،عصمت و بيگناهي ،خلوص ،شادي و
پيروزي اسات» (کوپر .)6876 ،6در شاعر «ساپيدي صاداي سياه» که به توصيف بالل حبشي
پرداخته ،رنگ سپيد ،نشان پاکي و خلوص است:
در مراسم یکرنگيها
کالم ناب اران را
همراه با خزانة بيتالمال
به آن سياه
که پروندها سپيد بود ،سپردند
که برترین انسان
انسان رهرو تاواست
(صفارزاده)6835 ،
در شعر«پيشواز» رنگ سپيد ،نماد روشني و پاکي است:
که چون شکسته شود
هر ررها
دوباره آینهاي خواهد شد
سپيد و روشن و کامل
هر ررها بطالت ناحق را
افشانهگرانه
ابراز ميکند
(صفارزاده)6835 ،

1 Kooper. j
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 .0-9-3رنگ سبز
این رنگ ،همواره با توصاايف طبيعت و جلوهاي از بهار همراه اساات .این امر «نشااان از باور
ایرانيان اساات ،چراکه در فرهنگ ایراني ،رنگ ساابز ،رنگ شااگون و خوشاابختي اساات،
سارسبز بودن کنایه از زندگي و شادابي است .همچنين رنگ سبز ،نشانة طراوت ،تحرک و
انرژي ،آرامش و روشني ،رضایت ،اميدواري بهار ،دانش ،خوشحالي و لرت است» (واردي
و مختارنامه.)6831 ،
در شعر «دو بال شناور» سبز ،نماد زندگي ،حيات و حرکت است:
آن سبز سایهدار
آن سبز خامو و خاکستري
این سبزِ سبز
انواع سبز آمده در پيکر شما
رنگ شما نگاه مرا زنده ميکند
همچون که آن شجر پاک و پاکساز
مشام جانم را
(صفارزاده)99 ،
چنانکه مشااااهده شاااد در این بخش ،کارکرد نمادین رنگها در خدمت بيان مساااائل
اجتماعي و ساياساي ایران اسات و « بر خالف استعاره انسان را به شناسایي یک معني مخفي
دعوت ميکناد» (سااايادحسااايني .)6839 ،باه هر حال خاساااتگاه رواني و نمادین رنگ از
ویژگي هاي سامبوليسام اجتماعي در شااعر اوست و کارکردهاي رنگ با معناي روانشناسي
آن همخواني داشاااتهاند؛ یعني «از ساااویي فرهنگ و تاریخ بومي هنرمند و از ساااوي دیگر
حاالت شخصي او دخالت دارد» ( روت.)6868،

 .6-3طبیعت
پدیدههاي طبيعي با فاصااله گرفتن از مصااداق حاياي خود در گسااترۀ ادبي به ابزاري براي
الااي مفاهيم رهني تبدیل ميشاااوند «طبيعت بهترین دساااتمایه و غنيترین منبع را براي
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نمادپردازي در اختيار شاعران و نویسندگان نهاده و هر زمان عناصر تازهاي از گنجينها
هنرمندان هدیه ميکند» (فتوحي.)6836 ،

به

 .9-6-3باغ
باغ در شاعر صافارزاده در تاارن با مسائل سياسي و اجتماعي زمانه در معناي یکساني بهکار
گرفته شاده اسات .باغ در شعر او همانند دیگر شاعران معاصر «نماد جامعهاي غارت شده و
گرفتار اساتبداد ظلم و ستم است که یأس و نااميدي بر آن چيره شدهاست» (پورنامداریان و
همکاران.)6866 ،این نماد به علت تکرار و تداول در شااعر تازگي خود را از دساات داده به
نمادي مرساوم تبدیل شاده اسات .شاعر «سافر بيداران» از مجموعه اشعار «بيعت با بيداري»
( ) 6897باغ ،درخت ،گل و شاکوفه کارکردي نمادین دارند ،باغ نماد سرزمين ایران است،
گلها ،درختان و شااکوفهها مردمان اناالبي هسااتند که براي نجات باغ ،جان خویش را فدا
ميکنند:
درختهاي باغ دوباره چوب شدند
تابوت شدند
تابوتها گل دادهاند
شکوفه دادهاند
گلهاي بيکفن و غسل
(صفارزاده)6893 ،
صاافارزاده در ادامة شااعر ،شااکوفههاي این باغ را به قيام دعوت ميکند و معتاد اساات؛
مرگي که در راستاي نيل به صلح و عدالت صورت گيرد ،ارزشمند است؛ از اینرو ،همواره
بر آنان درود ميفرستد:
درود خدا بر شما
شما شکوفههاي فاير
شما که یاين دارید
در مرگ اول
زجر و عرابتان پایان ميگيرد
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من شاهدم
من شاهدم
(صفارزاده)6893 ،
در شااعر «معناي روز» از مجموعه اشااعار «دیدار صاابح» ( )6812که در سااالهاي دفاع
مادس ساروده شاده است با کاربرد «پنجره» و «روزنه» به مثابة نمادي از مضایق از مخاطبان
ميخواهد که در روزهاي تلخ هجوم دشمن ،سختيها را با بردباري تحمل کنند تا به هدف
متعالي خود نایل شوند:
از پنجره به باغ بلندان
از پنجره به باغ بلندي
پرواز کن
جسم تو در نهایت این نهر عافيت
کمرنگ ميشود
بر بالهاي ابتِ انا انزلنا
از هر چه پنجره
از هر چه روزنه
از هر چه تنگنا
خواهي گرشت
(صفارزاده)6835 ،
در شاعر «از معبر ساکوت و شاکنجه» از دفتر «دیدار صابح» که در ر اي «بابي ساندز،»6
مبارز ایرلندي ،ساروده شاده نيز باغ ،سامبل سرزمين ایران و ایرلند است که گرفتار چنگال
اساتکبار و استعمار جهاني است .در این شعر با زباني رمزآلود ،چگونگي چپاول کشورهاي
استعمارزده به تصویر درآمده است:
در باغهایمان
جان جوانهها را
1. Bobby Sands

زیرکساز و همکاران | 609

از اشتياق رویش خالي کردند
و ما با دستمزد خویش
کاالفرو دکة بيگانگان شدیم
و خادمين جشنهاي رسمي گانگسترها
و خانهمان
انبار اسلحة دشمن بود
ما خواب بودیم
ما بيش از آن در خواب بودیم
که همهمة پاي دزدان
دزدان داخلي و خارجي بيدارمان کند
(صفارزاده)6835 ،

 .6-6-3باد
باد از دیگر سامبلهاي قرادادي و مرسوم در شعر صفارزاده است .در متون باستاني ،باورها
و اعتاادات متفاوتي نساابت به باد وجود دارد .در برخي آیينها از باد سااتایش ميشااود .به
عنوان مثال «در آیين مهري و متون مزدیساااني به ایزد باد و مينوي باد اشااااره ميشاااود»
(ورمازرن )6872 ،و «ساتایش باد به عنوان آفریدۀ مزدا خاطر نشاان شاده است» (پورداوود،
 .)6891در بندهشان نيز دید مثبتي نسابت به باد ارائه شاده است؛ چراکه «در آن ،جان با باد
پيوسااته اساات» (بهار ،)6816 ،اما گاه بار معنایي مثبتي از آن اسااتنباط نميشااود« .در متون
اساطيري از باد به عنوان یاریگر دیوان یاد شدهاست» (بهار.)6879 ،
باد در شاعر معاصار «به دليل منش اجتماعي ،کنشهاي ساياسي و نگر خاص شاعران
این دوره ،کارکردي جدید مي یابد .باد در شااعر معاصاار ساامبل ویرانگري ،خرابي ،هرج و
مرج و در نهایت دگرگوني است» (پورنامداریان و خسروي شکيب.)6837 ،
در سارودههاي صافارزاده نيز رویکردهاي متفاوتي نسبت به باد وجود دارد؛ چنانکه در
قالب نسايم ،باد ،تندباد ،گردباد و طوفان تصااویر گوناگوني از آن ارائه ميشود که ترکيبي
از اندیشاهها و باورهاي باستاني و جریان سمبوليسم اجتماعي است .باد گاهي عامل نيستي و
زوال اسات .در شاعر «سفر سلمان» از مجموعه اشعار «سفر پنجم» باد ،مرگ ،نيستي و تباهي
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را تداعي ميکند و در پي آن اسات تا باغ را که شااخههاي نورسش به سوي نور و روشني
دست فراز کردهاند ،نابود کند:
و سرزمين
درخت خستة پایيز بود ،در گررگه باد
در مرگ برگ
شاخه نشسته
در مرگ شاخه
ریشه
دهبان پارسي
بيدار بود
بيدار و بيمدار
شاید که باد مهلک
با بال
در قصد سلسلة بيداد ...
(صفارزاده)6891 ،
افزون بر این ،گااهي بااد ،رمز اناالب ،سااامبال آزاديخواهان و حرکت هاي توفندۀ
آزاديخواهي اساات؛ در «ساافر عاشاااانه» از مجموعه اشااعار «ساافر پنجم» ،نماد حرکتهاي
آزاديخواهااناه علياه اساااتبداد پهلوي اسااات و مخاطب را به قيام تحریض کرده ،غفلت و
بيخبري را جایز نميداند:
وقتي که باد نميآید
پاروي بيشتري باید زد
بر آشناب
برازنده نيست
جان کندن در آب
(صفارزاده)6891 ،
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 .3-6-3شب
«شاب» با کارکردي سامبوليک در صادر نمادهاي صافارزاده قرار دارد« .شب نمادي براي
خواب و مرگ ،رؤیاها و نگرانيها و فریب اساات» (شااواليه و آلن گربران .)6839 ،6در
ادبيات سانتي ،شاب زماني براي راز و نياز عارفانه و عاشااانه بودهاسات ،اما در شعر معاصر،
سامبلي براي بيان خفاان ،ظلم ،نابرابري و ناآگاهي است .به ویژه آنکه ترکيب واژۀ شب با
صاافتهایي همچون تاریک ،ساياه ،تار و ...معناي نمادین آن را شاادت ميبخشااد .در شااعر
«سااتارگان» از مجموعه اشااعار «مردان منحني» (« )6898شااب» فضاااي خفاانآور اجتماع را
تداعي ميکند:
ما آن ستارگان بلندیم
همراه با رسيدن شب ميرسيم
شب را شکستهایم
از دور دست
ما آن ستارگان کوچک و خردیم
اما ستارگان خرد
در چشم شبشناسان
همواره در زمان
شب را شکستهاند
(صفارزاده)6811 ،
صافارزاده در برابر وضاعيت زمان خود تسليم نشده است و بارقههاي نجات و رهایي را
بي مر نميداند ،بنابراین ،به تغيير اوضاااع باور دارد و درخشااش نور در تاریکي را نيز در
راساتاي از بين رفتن ظلمت شب ميداند .در این رویکرد یکي از برجستهترین مباني مکتب
سمبوليسم نمود پيدا کرده است .در سرودۀ «سفر عاشاانه» تاریخ پردرد ایران را با شب پيوند
ميدهد:
مغول شمایل شب را داشت
1 J. Cavalier, J and Gerbran, A.
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شب رنگ سوگواران است
مکتوب سوگوار
تاریخ نسل خام پلوخواري است
که آمدن و رفتنش
مثل خندۀ دیوانگان
بدون سبب و بيهودهاست
و زندگانيا
خزه را ميماند در آب
پر از تحرک ظاهر و رکود باطن
(صفارزاده)6891 ،

 .0-6-3آب
آب و تجليهاي گوناگون آن (باران ،دریا و رودخانه) از دیگر نمادهاي مرسااوم در شااعر
صفارزاده است« .رابطة ميان عامل داللتگر و مدلول ،رابطهاي طبيعي نيست ،بلکه کامالً به
ساانت اجتماعي بسااتگي دارد» (آبرامز .)6837 ،6به عنوان مثال ،در شااعر «ساافر ساالمان» از
مجموعه اشاعار «سافر پنجم»« ،باران» و «رود» نماد پاکي ،آرامش و آزادي است که سياهي
ظلم و خفاان را از بين ميبرد.
یاران
صداي نبض نبي ميآمد
صداي شرقي باران
صداي شور رود
دستش از شاخ نخل جدا ميشد
دستش به سوي ریشه رها ميشد
(صفارزاده)6891 ،

1. Abrams, M.
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این نمادپردازي با باورهاي اساااطيري نساابت به آب تناسااب دارد؛ زیرا باور داشااتن به
پاکي آب ،ریشه در اندیشههاي کهن دارد« :ناپاکي و هر چه از تن زنده جدا شود را به آب
برند» (مزداپور .)6816 ،همچنين در دین اسااالم ،پاکي و طهارت در آیين وضااو و غساال با
آب پيوند دارد ،نگاه شود به شعر «معناي روز» از مجموعه اشعار «دیدار صبح»:
آب پاککننده است
که تا سحر
گرد و خاطر غبار شب زندهدار را
از این جهان کهنه و آلوده
در نهر بينهایت خود ميشوید
(صفارزاده)6835 ،
صافارزاده با اساتفاده از عناصار طبيعت و نمایش ادراکات جدید از آنها ،ميکوشد تا
جامعة ایستا و استبدادزدۀ خود را نمایش دهد و مخاطب را به حرکت ،تال و جنبش وادار
کند .از اینرو ،رودخانه ،رود و جویبار به عنوان عناصر طبيعت ،در شعر او نمادي از شور و
هيجان اناالبي و اعتراض و طغيان عليه حکومت اساتبدادي اسات .در شعر «تکدرخت» از
مجموعه اشعار «رهگرر مهتاب» ( )6856فضاي رخوتانگيز استبداد و سرکوب جنبشهاي
آزاديخواهي به واسطة عناصري همچون« :هامون»« ،دشت»« ،چشمهسار» و «جویبار» ترسيم
شده است:
در این هامون پهناور
در این دشت ماللآور
مرا یاران همپا نيست
مرا یاران همگو نيست ،نواي مهربار جویباران
بانگ نو چشمهساران
در فضایي دور ميميرد
(صفارزاده)6837 ،
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مخاطب در این شعر ،برخالف دیگر سرودههاي صفارزاده ،شاهد جهتگيري منفعالنة
وي در برابر ظلم و ستم است و بارقههاي نجات و رهایي را بي مر ميداند و چندان اعتاادي
به تغيير اوضااع ندارد .این رویکرد ميتواند با روحية بدبيني سمبوليستها پيوند داشته باشد
«براي چنين شااعراني هيچ چيزي مناسبتر از دکور مه آلود و مبهمي که تمام خطوط تند و
قااطع زندگي در آن محو شاااود ،نبود و هيچ محيطي بهتر از نيمة تاریکي وجود نداشااات»
( روت .)6868 ،نمادگرایي اجتماعي در شعر معاصر نيز با یأس و بدبيني همراه است.

 .3-3اسطوره
اسطوره بيان نمادین و سمبوليک آرزوها ،آرمانها و نيازهاي آدمي در اعصار باستان است.
«اساطير ته ماندۀ تغيير شکل یافتة تخيالت و اميال اقوام و ملل  ...و رویاهاي متمادي بشریت
در دوران جوانياند» (باسااتيد .)6878 ،6رویدادهاي سااياسااي و اجتماعي و نتایج آنها در
عرصاة عين و رهن ،اساطورهها را به ساحت رخدادهاي معاصر کشاند« .هر قومي براي بيان
ایدهها و نگر هاي اسااااطيري خویش نمادهاي ویژۀ خود را دارد .این نمادها برخاساااته از
تجربههاي آیيني ،تاریخي و ساانتي آن قوم اساات و نزد همة افراد آن قوم مفهوم مشااترکي
دارد» (فتوحي .)6836 ،بر همين اسااس ،اسطورهها همواره الهامبخش صفارزاده در سرایش
اشاعار بوده اسات .اساطورههاي در شاعر او به دو بخش اسااطورههاي ملي و دیني تاسيم
ميشوند.

 .9-3-3اسطورههای ملي
نام قهرمانان ،دانشامندان ،پادشاهان ،مکان ها و زمان هاي اساطيري اقوام نيز در متون ادبي
به شاکل نمادین ظاهر مي شاوند .اسطوره هاي ملي همچون :کاوۀ آهنگر ،رستم ،سياو ،
فریدون و کيخسرو پيامهاي خاصي را به رهن مخاطب متبادر مي کند .به عنوان مثال ،در
سارودۀ «ماشااين آبي» از نماد «کاوه» اساتفاده کرده اساات .کاوه در ادب فارسااي ،همواره
نماد قيام عليه ظلم و ساتم و پرچمدار آزادي خواهي بوده اساات ،اما در این شعر ،انفعال و
نااميدي شااعر از وضاعيت موجود ،باعث مي شود که نمادینگي این اسطوره با طنز تلخي
بيان شود:
1. Bastid, R.
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ما سالهاست
منتظر ماصد هستيم
ما در تااطع تاریخي خيابانها
در امتداد کورو
و در نهایت تخت جمشيد
در این صف بلند زمان
کاوههاي پير
با ما
کنار ما
خميازه ميکشند
(صفارزاده)6891 ،
شااااعر که دل بر ظهور قهرمان و بشاااارت نجات بساااته بود ،نااميدي خود را با کنایهاي
نيشدار بيان ميکند .کاوهها ،پير و سترون شدهاند و اميدي به دالوري و عصيان آنها نيست
«وقتي بيم نابودي هویت ملتي ميرود ،بهرهگيري از اسطورهها ،ساادي در برابار سايل خطر
است» (قرباني .)6862 ،کاربرد ترکيب «کاوههاي پير» از آن روسااات که ساااتيز با بيداد و
شاکوه پيروزي و فتح را براي قومي که دالوري را فرامو کردهاند ،یادآور شود و آنان را
به بيداري و قيام فراخواند.
در شاعر «از نامهاي دیگر ساودابه» از مجموعه اشعار «مردان منحني» دوباره این رویکرد
تکرار شااده اساات .در ادب فارسااي ،فریدون نيز که همچون کاوه ،نماد عدالتگسااتري و
آزاديخواهي بوده ،اینک ناتوان و فرسااوده شااده و یاراي ماابله با ضااحاک را که ساامبل
اسارت و بيداد است ،ندارد:
هميشه تنها بودي
برگشت تو
به سوي آن سرآمد تنهایان بود
و ما همه تنهایانيم
ضحاک مانده است
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عمر فریدون گرشته است
(صفارزاده)6811 ،
در ادب فارساي ساياو نماد پاکي و مظلوميت اساات .وي نخسااتين شهيد اسطورههاي
ملي ایران زمين اساات .نام او در کنار افرادي از جمله افراسااياب ،کاووس و سااودابه که به
ترتيب نماد دشاامن متجاوز ،ساابکسااري و هوسراني و ناپاکي و فریبکاري هسااتند ،جلوه
کردهاست تا صفآرایي بيداد ،جهل و هوسراني را در برابر آزادگان بنمایاند:
این رد پاي سياوو است
بر برگهاي سپيدار باغ
در باغ کاغري تاریخ
اسفند دود کن
کان نکبت هزار ساله
چندین هزار ساله ما را گرفته ...تو دوستدار سياو
تو دوستدار فضيلت بودي
چون نيک بنگري
افراسياب و کاووس
آن یک اسير وسوسه فتح
آن یک اسير و سوسه سودابه
در سرنوشت سياو هر دو یکي شده بود
(صفارزاده)6811 ،

 .6-3-3اسطورههای دیني
بسااامد اسااطورههاي دیني از اسااطورههاي ملي بيشااتر اساات .این رویکرد به خاطر گرایش
شاادید وي به آموزههاي دیني و اعتاادي آیين اسااالم اساات .او از جمله شاااعران پيشااگام
نيمایي اسااات که آموزههاي دیني را وارد شاااعر کرده اسااات؛ بنابراین ،توجه بسااايار او به
نمادهاي دیني و مرهبي طبيعي مينماید .عالوه بر این ،الگوگيري از بزرگان و شاابيهسااازي
کنش و منش ایشااان ،همواره یکي از راههاي هویتیابي اساات؛ زیرا انسااان همواره به دنبال
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کمال و تعالي اسات و این الگوها در پهنة دین دساتیافتني است .افزون براین ،در فرهنگ
اساالمي به ویژه تشيع ،ائمة معصومين ،نماد مااومت و پایداري در برابر ظلم و ستم بودهاند؛
پایمردي پيامبر (ص) ،شااجاعت و عدل امام علي (ع) ،صاابوري و پایداري حضاارت فاطمة
زهرا (س) و عاشاوراي حسايني موضاوعاتي هساتند که هم دساتمایة شااعران در سرایش
مدایح و مرا ي بوده و هم فراخواني نيرومند به جهاد سياسي و اجتماعي است .امام علي (ع)
یکي از اسطورههاي دیني است که در شعر صفارزاده بارها از او نام برده شدهاست ،حضرت
علي (ع) گاه سامبل شجاعت است و گاه نشان عدالت و گاهي نيز نماد خردمندي و دانش.
به عنوان مثال ،در شاعر«انتظار» ،امام علي (ع) نماد ظلمساتيزي و عدالتگستري معرفي شده
است:
تو مثل ماه
ستاره
خورشيد
هميشه هستي
و ميدرخشي از بدر
و ميرسي از کعبه
و کوفه همين تهران است
که بار اول ميآیي
و رورالفاار را باز ميکني
و ظلم را ميبندي
هميشه منتظرت هستم
اي عدل وعده داده شده

(صفارزاده)66837 ،

شاخصايت برجساتة امام حساين (ع) الهام بخش اکثر شااعران مااومت در سراسر جهان
اسالم است .ایشان نماد مااومت و پایداري در ماابل ظلم و کفر و شرک و باطل است:
در این مساحت تاریخي
ما در محاربه هستيم
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با هرکسي که با حسين به جنگ است
و در صلحيم
با هر کسي که با حسين به صلح است
و خاندان زیاد
عجيب زیادند
و کوفيان ميگویند
باید در اختيار ابرقدرتها باشيم
(صفارزاده)6835 ،
همچنين در شعر زیر ،حضرت ابراهيم (ع) نمادي از ایمان و توکل و مبارزه با بتپرستي
است:
صداي حرکت توده از بدر است
صداي بتشکن ابراهيم
و رنج ابراهيم
از بت نيست
از بتپرستان است
که سلسلهشان همواره هست
ادامه دارد
(صفارزاده)6837 ،
رکر این نکتاه ضاااروري اسااات کاه ناش دین و مارهاب در نماادپردازي از اباداعات
صافارزاده و یا دیگر شاعران ایراني نبوده است؛ چراکه «در دورۀ مدرن به خصوص پا از
جنگ جهاني اول ،بسااياري از نویسااندگان بزرگ از نمادهایي اسااتفاده کردند که از طرفي
برگرفتاه از ساااناتهااي مارهبي و و رازورزاناه و از طرف دیگر حااصااال ابتکاارات آنان
بودهاست» (آبرامز .)6837 ،در ارتباط با بهکارگيري نمادهاي دیني و مرهبي در شعر طاهره
صافارزاده باید گفت که عمدتاً برگرفته از سنت هاي مرهبي است و چندان ابتکاري در آن
دیده نميشود.
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بحث و نتیجهگیری
سامبوليسام مکتبي ادبي است که در قرن نوزدهم با گرایش به اصالت احساس ،رویگرداني
از بدیهيات و توسال به نماد ،در راساتاي بيان ابهامآلود و خصاوصيسازي ادراکات متجلي
شد .در ادب معاصر ،نيما یوشيج ،سمبوليسم اجتماعي را بنيان نهاد که در آن استخدام نماد،
خالف شايوۀ اروپایي ،اغلب در راستاي بيان مسائل سياسي -اجتماعي زمانه بوده است .این
جریان شااعري به ویژه در دهة  88و  58که ایران دوراني پر تنش را ميگرارند ،مورد توجه
شااعران قرار گرفته و به اوج خود رسايد .بر این اسااس ،سمبوليسم اجتماعي ایران در زمرۀ
شاعر متعهد و ملتزم قرار گرفت .صافارزاده نيز با پيوساتن به این جریان شاعري از نمادها در
جهت مبارزه با ظلم و ساتم بهره گرفته است ،اما نمادهایي که در شعر او به کار رفته از نوع
قراردادي و مرسوم است و ابداعي در آن مشاهده نميشود.
اسااتفاده از نمادها در شااعر طاهره صاافارزاده به دو صااورت فعال و یا منفعل نمود پيدا
ميکند؛ رویکرد غالب شااعر در اساتفاده از این سامبلها ،اميد به رهایي و رستگاري است.
وي بارقههاي اميدي که در پي تاویت روو قيام و خيز در جامعه ایجاد شااده بود ،بي مر
نميداند ،اما گاه نيز به تأسي از فضاي حاکم بر جامعه ،به یأس و نااميدي ميگراید.
رنگها با رمز و راز خود هم یکي از شاااخصااههاي ساامبوليک شااعر وي هسااتند .رنگ
سارخ باالترین بسامد را در شعر صفارزاده دارد و این امر مؤید این نکته است که خيز و
قيام ،مشاخصاة اصالي شاعر او اسات .رنگ ساياه هم نشان اضطراب و وحشت صفارزاده از
وضاعيت موجوداسات .اميدواري به آیندۀ روشان نيز از رهگرر رنگ سفيد به مخاطب الاا
ميشود ،رنگ سبز نيز بيانگر ،حيات و زندگي است.
بهرهگيري از عناصار طبيعت نيز از دیگر رویکردهاي نمادین صافارزاده است .وي شب
را نمادي از تيرگي حاکميت استبداد ميداند .باغ هم نماد سرزمين گرفتار این تيرگي است.
افزون بر این ،باد در شاعر سمبوليک صفارزاده نمادي براي مبارزان آزاديخواه است که با
وز خویش در تالشااند وضااعيت موجود را تغيير دهند .البته در پارهاي موارد این رویکرد
تغيير ميکند و باد رمز ظلم و ساااتم ميشاااود .نمادهاي اساااطورههاي ملي و دیني نيز در
سرودههاي وي جایگاهي ممتاز دارد ،اما رویکرد دیني و مرهبي شاعر ،کاربرد اسطورههاي
دیني را نسابت به اساطورههاي ملي برجساتهتر ميکند و حضور هر کدام از آنها در اشعار
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صافارزاده معناي خاصاي را تداعي ميکنند؛ حضرت ابراهيم (ع) نماد بتشکني ،امام علي
(ع) نماد دادگري و امام حسين (ع) نماد قيام و ظلمستيزي است.
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Abstract
Human beings today, due to the growth of industry and technology, have departed from
ethical standards and values, so they need to do everything in their power to promote this
vitality. Erich Fromm does not consider psychology to be separate from ethics, so he views
human nature and personality in life as a combination of non-fertile orientations, including
recipient, exploitative, market-oriented, and fertile and spontaneous. He extensively values
human dignity because he believes in the principle of humanity in the life of humanism.
Man has a high place in Behbahani's poetry because he believes in the existence of the
Necessary Being and believes in it as a source of power beyond man. The purpose of this
essay is to analyze the orientations of personality (fertile and non-fertile) in the psychosociological approach of Erich Fromm in Simin Behbahani's poems in order to understand
his personality and thoughts more and more. The research method in this study is
analytical-descriptive. Behbahani and Fromm consider man's place in existence, his
evolution, prosperity, and achievement of goodness and transcendence, but the obvious
difference between them is the man-centered forum and religion-centered behavior.

Keywords: Erich Fromm, Human Excellence, Simin Behbahani, Fertile
and non-Fertile Orientations, Human-Centered, Authoritarianism.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

تعالي شخصیت انسان در اشعار سیمین بهبهاني بر پایة نظریة اریک
فروم
زهرا قنبرعلی باغنی

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسییی ،مرکز تحقیقات زبانشناسی
کاربردی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران

 .bشهین اوجاقعلیزاده

*0

اسییتادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسییی ،مرکز تحقیقات زبانشییناسییی
کاربردی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران

.c

چکیده
انسان در عصر حاضر به دليل رشد صنعت و تکنولوژي از معيارها و ارز هاي اخالقي فاصله گرفته است،
روانشناسي را جدا از اصول اخالقي نميداند؛ از این رو ،منش و شخصيت انسان در زندگي را ترکيبي از
جهتگيريهاي غيربارور که شامل گيرنده ،استثماري ،بازاري و مالاندوز و جهتگيري بارور و خودانگيخته
ميداند .وي به گونهاي افراطي به ارز

و ماام انسان ارج مينهد ،زیرا تحت تفکر اومانيسم به اصالت و

محوریت انسان در زندگي معتاد است .انسان در اشعار بهبهاني جایگاه واالیي دارد ،زیرا وي به وجود
واجبالوجود ایمان داشته و به آن به عنوان مرجع قدرتي فراتر از انسان معتاد است .هدف از این جستار

تحليلي -توصيفي است .بهبهاني و فروم جایگاه انسان در هستي ،تکامل ،سعادت و رسيدن او به خير و تعالي
را در نظر دارند ،اما تفاوت بارز ميان آنها انسانمحوربودن فروم و دینمحور بودن بهبهاني است.

کلیـدواژهها :اریک فروم ،تعالي انساااان ،سااايمين بهبهاني ،جهتگيريهاي بارور و غيربارور،

 نویسنده مسئولalizade@riau.ac.ir :
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انسانمحور ،اقتدارگرایي.

ISSN: 0020-8091

تحليل جهتگيريهاي شخصيت (بارور و غيربارور) در رویکرد روانشناختي -جامعهشناختي اریک فروم
در اشعار سيمين بهبهاني براي شناخت هرچه بيشتر شخصيت و افکار اوست .رو تحايق در این پژوهش

تاریخ پذیرش0931/02/29 :
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مقدمه
شناخت سرشت واقعي انسان و جایگاه او در نظام هستي از محوريترین و پيچيدهترین مسائل
اندیشة بشر است .تال براي شناخت حايات و ماهيت انسان ،تاریخي به بلنداي تاریخ حيات
او دارد ،اما نه تنها به شناخت کامل او منتهي نشده ،بلکه او را به معماي هستي تبدیل کرده
است .در علم روانشناسي مطالعه شخصيت و ناش آن در تعالي انسان ،جایگاه ویژهاي دارد،
زیرا روانشناسان محور اصلي فعاليت خود را مطالعه روان ،شخصيت و رفتار انسان ميدانند.
ارز مطالعه نظریههاي شخصيت در این است که عدم توافق در بين نظریهها به معني
ناکارایي آنها نيست ،بلکه هر یک از نظریههاي شخصيت بينش و فهم شگفتانگيزي را
درباره ماهيت ،رشد و تعالي انسان به دست ميدهند .از جمله روانشناساني که به نمودهاي
اجتماعي وروانشناسي انسان به صورت ویژه توجه ميکنند ،اریک فروم 6است.
«اریک فروم نظریهپردازي است که در روانکاوي اجتماعي ،انسانشناسي ،روانشناختي،
جامعهشناسي انتاادي به ویژه در زمينه تغييرات اجتماعي وساخت جوامع انسانگراي آینده،
بنيانگرار بوده است» (آرون .)6871 ،وي در عين حال که یک اومانيسم 2است ،یک
اگزیستياليسم 8نيز است .خود فروم بر انسانمحور بودنش بيشتر تأکيد دارد ،اما از آنجایي که
نگر او به انسان منتهي به انسانشناختي بر پایة روانشناسي شده و اعتااد وي به تادم وجود
انسان و خواست وي بر ماهيتش در تحليلهاي روانشناسانه فروم بارز است ،موجب ا بات
این نام براي او شده است .در واقع «با تمام اختالفات ميان متفکران اگزیستانا ،برخي
ویژگيهاي مشترک ميان آنها وجود دارد .یکي از این ویژگيهاي مشترک این فالسفه که
علت نامگراري آنان نيز تلاي ميشود ،این است که همه آنها معتادند وجود انسان بر
ماهيتش مادم است .منظور فالسفه اگزیستانا از این ایده ،این است که فاط انسان برحسب
عالقه و انتخاب خود ماهيت خود را ميسازد» (دهاان سيمکاني.)6866 ،
سيمين بهبهاني نه تنها گرایشي به انسانمحور بودن و اندیشههاي این مکتب ندارد ،بلکه
به وجود واجبالوجود ایمان داشته و به آن به عنوان مرجع قدرتي فراتر از انسان ،وابسته
است .اندیشة استبدادستيزي وي که اقتدارگرایي مستکبرین را برنميتابد ،موجب اندک
تشابهي ميان اندیشة او با تفکرات اریک فروم است ،چنان که فروم نيز با هرگونه اقتداري که
1. Fromm, E.
2. Humanism
3. Existentialism
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اختيار را از دیگران سلب ميکند ،مخالف است .بهبهاني و فروم جایگاه انسان در هستي،
تکامل ،سعادت و رسيدن او به خير و خوبي را در نظر دارند ،اما تفاوت بارز ميان آنها
انسانمحور بودن فروم و دینمحور بودن بهبهاني است .رو گردآوري اطالعات در این
پژوهش کتابخانهاي است که با رو تحليلي -توصيفي و با سود جستن از منابع و مأخر
مکتوب در زمينه ادبيات و روانشناسي به بررسي این عوامل پرداخته شده است.
هدف از این جستار ،تحليل جهتگيريهاي بارور و خودانگيخته و غيربارور منش انسان
که در چهار بعد :گيرنده ،استثماري ،بازاري و مالاندوز براساس نظریة فروم در دیوان سيمين
بهبهاني است که از این طریق بتوانيم به شناخت برخي از خصوصيات شخصيتي ورواني
بهبهاني دست یابيم .همچنين بررسي اندیشة انسانمدارانه در رویکرد روانشناختي فروم و
تشابه و تفاوت این اندیشهها با افکار سيمين بهبهاني پيرامون اندیشة فروم و تاابل آن با
اقتدارگرایي و تحکم بر انسان است .این جستار در پي پاسخ به این پرسشهاست که چه
تشابه و تفاوتي ميان مراحل تعالي شخصيت در دیدگاه فروم در ماایسه با اشعار سيمين بهبهاني
وجود دارد؟ همچنین جهتگيريهاي بارور وغيربارور در نظریة اریک فروم چه نمودي
در اشعار بهبهاني دارد؟

 .9بیان مسأله
انسان امروز به دليل اشتغال بيش از حد در زندگي صنعتي ،ماشيني و دیجيتالي به شدت از
مسير تکامل روحي -رواني خود فاصله گرفته است؛ همانطور که در غرب روزگاري افراط
در امور مرهبي و ایدئولوژیک باعث ظهور اومانيسم شد ،امروزه خردگرایي محض و مادي
موجب فاصله گرفتن انسان از هویت خود شده است .اصل اومانيسم 6یا انسانمحور بودن طبق

 .6واژۀ اومانيسام «برگرفته از واژۀ التين هومو( )Homoبه معني انساان اسات( ».معين :6832 ،ریل واژه اومانيسم) در
فرهنگ لغت انگليساي – فارساي واژههاي «انسان گروي ،انسان گرایي ،انسان باوري و اصالت بشر» (باطني ،6861ریل
لغت )Humanismبه عنوان معادلهاي این واژه آمده است .در فرهنگ انگليسي آکسفورد ریل لغت Humanism
آورده است:
A system of beliefs that concentrateson common human needs and seeks ways of
solving human problems bassen on reason rather than on faith in god.(sterenson 2010,
Humanism) .
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نظر فروم گونهاي دیگر از عااید آزاديخواهانة انسان از وابستگي و مرجع قدرت است و
رویکرد او به انسانمدار بودن شامل پرداز اصول بارز اخالقي براي تبيين تکامل بشر از
منظر روانشناسانه است .در این گرایش ،فروم به بحث دربارۀ هنجارها و ارز هایي مي-
پردازد که به درک نفا و توانایيهاي انسان کمک ميکند .پرداز فلسفه و اصول اخالقي
انسان امروز در راستاي تحليل علت اینکه با وجود فراهم آمدن شرایط رفاهي بيشتر براي
انسان و اندیشة تملک در بسياري از امور ،چرا انسان امروز هنوز دچار سرگشتگي و احساس
بيهودگي است .به نظر فروم انسان عصر حاضر از مهمترین مسألة هستي انسان که همان هنر
زیستن براي خود انسان است ،غافل مانده است .به تعبير دیگر ،آنکه انسان با پيشرفت در
زندگي مادي به ظاهر بر ماشين و زندگي ماشيني تسلط یافته و حکومت ميکند .اما در واقع
این زندگي ماشيني است که بر وي حکمراني ميکند و او را در بند هنجارهایي چون عااید
عمومي ،وابستگي و همزیستي گرفتار کرده و آزادي و رهایي واقعي را از نفا او ربوده
است.
فروم معتاد است« :هدف انسان این است که خود باشد و شرط رسيدن به آن هدف
نيز در این است که انسان براي خویشتن باشد»( 6فروم .)6878 ،فروم براي گریز از این
احساس ناخوشایند بشر را به مسيري فرا ميخواند که براساس آن به پيروي از هنجارهاي
اخالقي انسانمحور رهنمون ميشود .وي انسان را منبع ارز ها ميداند و معتاد است انسان
2
براي گریز از مرگ یا به مرهب پناه ميبرد یا خود را در لرت و شادي زندگي غرق ميکند
و یا به زندگي بارور و خودانگيخته روي ميآورد که باعث ایجاد خالقيت و نوآوري در

در واقع اومانيسام به عنوان یک نظام فکري و یکي از اصاول اصايل مدرنيته ،به معناي «انسانمحوري» عبارت است «از
شايوۀ فکري و حالت روحياي که شاخصيت انسان و شکوفایي کامل او و نيز عمل موافق با این حالت و شيوۀ فکر
را بر همه چيز مادم ميشمارد( ».مشکات.)6868 ،
 .6فرانکل «فرا رفتن از خود» را به توانایي چشم انسان تشبيه ميکند که ميتواند هر چيزي را ببيند ،اما هرگز خود

را

نميبيند ،مگر آنکه به بيماري آب مروارید مبتال شده باشد( .فرانکل)6838 ،
 .2نياز به تعالي ،رشاد و شاخصيت انسان در نظریة فروم با وجود تفاوتها که با نياز به تعالي خویشتن در نظریة فرانکل
دارد با آن شاباهتهایي دارد .فرانکل معتاد اسات« :لرت و قدرت هيچیک هدف زندگي و معنابخش آن نيستند و هر
چه آنها را بيشاتر هدف قرار دهيم سرخورده شده بيشتر از آن دورتر ميشویم .لرت ،محصول فرعي تال هاي انسان
براي رسيدن به معنا و قدرت وسيله رسيدن به هدف است( ».فرانکل.)6836 ،
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تکامل انسان ميشود .در این مفهوم انسان با بهکار گرفتن توانایيهاي بالاوۀ خود در اجتماع
ميتواند خویشتن خود را تعالي و کمال ببخشد.

 .6پیشینة پژوهش

پيش از پژوهش حاضر به دليل دیدگاه تطبياي نظریة اریک فروم با سيمين بهبهاني ،پژوهش-
هاي دیگري در این زمينه انجام شده است .به عنوان نمونه ،ميتوان به ماالة «نشانههاي رشد
و تباهي در شعر سيمين بهبهاني براساس نظریة اریک فروم» از زريفام و دهاان ( )6868که
نمودهایي از رشد مانند عشق به زندگي و انسان وتاابل آن با تباهي مانند عشق به مرگ
وخودشيفتگي مورد واکاوي قرار گرفته است ،اشاره کرد .در ماالة «بررسي مباني انسان-
شناسي دیدگاههاي اریک فروم» از مصباو و محيطياردکاني ( )6836مباني انسانشناسي
مانند اومانيسم ،ماهيت انسان ،دین و از خودبيگانگي را با توجه به معارف اسالمي مورد ناد
قرار گرفته است .ماالة «عشق از دیدگاه سعدي واریک فروم» از نظري و کمالي ( )6865به
بررسي انگيزههاي عشقورزي و ماهيت آن پرداخته شده است .با توجه به بررسيهاي به عمل
آمده ،جستوجوها نشان ميدهد هيچ پژوهش مستالي با عنوان «تعالي شخصيت انسان در
اشعار سيمين بهبهاني بر پایة نظریة اریک فروم» تاکنون صورت نگرفته است.

 .3اریک فروم و نظریة منش و جهتگیریهای شخصیت

اریک فروم ،روانشناس و جامعهشناس آلماني است .شاخص مهم دیدگاه وي اندیشة انسان-
گرایانه اوست و وجه خاص انسانمداري او شناخت ناش و اهميت شخصيت انسان در فرآیند
تشکيل جامعه و تاریخ است .او در این دیدگاه در پي برپاسازي جامعهاي سالم براي انسان
است تا در آن انسان به کشف هستي بزرگ بشري ،عشق ،تعالي ،رشد وکمال بپردازد .اریک
فروم دو دیدگاه براي منش انسان در نظر ميگيرد؛ جهتگيري بارور یا متعالي -انساني و
جهتگيري غيرباور .وي در برابر جهتگيري بارور که متعلق به تعالي شخصيت انسان است،
چهار جهتگيري غيربارور یا انحطاطي از جمله :جهتگيري گيرنده ،استثماري ،مال اندوز
و بازاري را برميشمارد.6

 .6در ناد نظریة فروم ميتوان گفت که منش ویرانگري ،جنگ ،شاااکنجه ،ساااادیسااام و سااالطهگري جایي در ميان
جهتگيريهاي انحطاطي نميیابد و از قلم ميافتد.
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اریک فروم در کتاب «دل آدمي و گرایشش به خير و شر» به «انسانگرایي دیالکتيک»
(فروم )6837 ،از نظر ساختار شخصيتي انسانها اشاره ميکند و معتاد به این اصل است که
«شخصيتها سازنده اجتماع نيستند ،بلکه این اجتماع است که شخصيتها را ميسازد»
(سياسي .)6867 ،به عبارت دیگر ،اختالف شخصيتها ناشي از اختالفات اجتماعات بشري
است .نوع عمل اشخاص را هميشه احکام ارزشي؛ یعني اصول و موازین اخالقي که زاده
اجتماع هستند ،تعيين ميکنند .بنابراین ،چنين نگرشي نسبيت در اخالق را به دنبال دارد،
چراکه در این نظریه ،انسان موجودي تأ يرپریر و منفعل معرفي ميشود که در ماابل تأ يرات
محيطي و ار ي ،سر تعظيم و تسليم فرود ميآورد و هيچگونه خاصيت تأ يرگرار بر نهاد انسان
متصور نيست.
آنچه فروم تحت جهتگيريهاي مختلف مطرو ميکند در واقع اشکال و صور مختلف
تحاق نفا فردي است که هر یک حول یکي از صفات خاص نفساني متمرکز شده است.
او در کتاب جامعة سالم ،معتاد است که «صورت غالب منش قرن بيستم منش بازاري است
که بر مبناي آن شخصيت هر انساني به عنوان کاالیي براي مبادله در بازار شخصيت مطرو
ميشود» (فروم.)6865 ،
فروم مدعي است که منش بارور که او مطرو ميکند تنها صورت سالم شخصيتي است
و به واسطه پيروي از اخالق و وجدان انسانگرایانه و عشق بارور پدید ميآید .او کوشيده
است دیدگاهي خو بينانه به انسان ارایه کند و او را براي تال بيشتر در جهت پرهيز از
فردیتگرایي ،لرتطلبي ،تأمين امنيت و وابستگي انسان حرکت به سوي عشق و فراهم
کردن شرایط اجتماعي مناسب و ایجاد جامعه سالم براي رسيدن به نيازهاي سالم را پيشنهاد
کند .فروم تال ميکند در فاصلة ميان تولد و مرگ فرصتي را براي آفرینندگي بيفریند و
آن را با نياز به تعالي مطرو ميکند .در این نوشتار براساس الگوها و تاسيمبنديهاي فروم به
تحليل و واکاوي -هرچندمختصر -اشعار بهبهاني پرداخته شده است .تا طبق منش و جهت-
گيريهاي بارور و غير بارور به شکوفایي و تعالي شخصيت انسان پرداخته شود.

 .0بحث و بررسي
فروم در بررسي هنجارهاي اخالقي به تفاوت موجود در معيارهاي اخالقي قدرتگرا و
انسانگرا اشاره دارد و تفاوت بارز ميان آنها را جبرگرایي و اختيار ميداند؛ در آیين قدرت-
گرایي هنجارها و بایدها و نبایدها توسط مرجع قدرت تعيين ميشود ،اما در اصول اخالقي
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انسانمحور که بر پایة انسان است ،واضع و تابع هنجارها خود انسان است .در نظام
اقتدارگرایي استبداد ،استثمار ،عدم انتاادپریري ،قدرت و ترس و به عبارت واضحتر ظلم و
خفاان حاکم است .بهبهاني در اشعار به گستر نظامهاي دیکتاتوري و مستبد در اقصي
نااط جهان که بر پایة آیين اقتدارگرایي بنا شده است ،چنين اشاره ميکند:
مااان با تاااوام اي رفيااااااق! با تااااااو!
رنااجااي کااه تااو بااردهاي زغااوالن
زخاماي کااه تاو خوردهاي ز دیوان
تو یک نفاااااااااار ...نه! بيشاامااااااري:
یااک جماااااااع بااه هم گرفتااه پيونااد
زردي؟ ناه! سااافياد؟ ناه! ساااياه؟ نه!

دیريسااااااات که با تو عهاااااد بسااتم
بر چهر من اسااااااات ناش بسااتااااااااااه
بنگر که به قلاااااب من نشااسااتااااااااااه!
هاااارسااااو نظاااار کناااام ،تو هستااااي!
یاک جبههي ساااخت بيشاااکساااتي!
بااالتري از نژاد و از رنااگ و ز هر کجااایي
(بهبهاني)6865 ،

سلطة این اقتدار و رنج حاصل ازآن چنان است که بهبهاني زندگي را قفسي تنگ و
تاریک و اقتدارگرایان را غوالن ودیوان بدنهادي ميداند که عرصه را بر انسان تنگ کردهاند.
وي در ادامة گستره و دامنة قدرتطلبي خودکامگان واستثمارگران را به وسعت شرق تا غرب
ميداند و با اشاره به سه رنگ زرد ،سفيد و سياه به تفاوت نژادي انسانها از سرتاسر جهان
که در طول تاریخ مورد ظلم مستبدین قرار گرفتهاند ،اشاره کرده است .شاید دليل بدبيني
بهبهاني به حاکمان ،اوضاع کشور در سالهاي دهة  28و بعد از آن است که نابسامان وآشفته
بود« .محرومترین طباة شهري ،جمعيت حاشيهاي شامل خدمتکاران ،شبگردها ،کارگران
نيمهوقت ،گدایان و روسپيان و دزدان بود .اینان که از قبل نيز تهيدستترین مردم شهرها
بودند با کاهش درآمد روبهرو شدند .در دورۀ رضاخان ،زنان از حق رأي برخوردار نشدند
و جنبشهاي زنان از خودجوشي و فعاليت و سرزندگي چنداني برخوردار نبود» (حسن لي،
 .)6839وي اولين اشعار را در این دهه سرود .بنابراین ،اوضاع جامعه در نااميدي حاصل
از قدرتطلبي حاکمان آن دوره در سرودههاي وي تأ ير بسزایي داشت.6

 .6براي توضيحات بيشتر دربارۀ جایگاه اميد در اشعار بهبهاني ر.ک «بررسي مفهوم اميد در شعر سيمين بهبهاني با تکيه
بر نظریات اریک فروم» (.)6861
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در مکتب اومانيسم دغدغة اصلي عمل به خواست انسان است ،نه خواست خداوند .این
مکتب خداوند را چون دیگر قدرتگرایان مستبد و استثمارگر ميداند ،اما بهبهاني نسبت به
ماام خداوند و جایگاه انسان چنين دیدگاهي ندارد .در واقع اگر بخواهيم وجه اشتراکي در
عايدۀ سيمين با فروم بيابيم این اشتراک تنها در استبدادستيزي وي در برابر مستبدین روي
زمين است که از ویژگيهاي روو آزاديخواه و بشر دوست وي سرچشمه ميگيرد ،زیرا
که خداوند را مرجع اقتدار غيرمنطاي نميداند .چنان که در نمونة پيشين به مخالفت او با
استبداد در سرتاسر جهان اشاره شد .در شعر زیر بيان خلوت عارفانة سيمين با معبود بيانگر
ایمان او به رات الهي و گویاي دینمداري و اعتااد وي به قدرت برتر است:
رفااايق اهااال دل و یار محرماااي دارم
کنار جو ،چمن شااسااته را نميخواهم
گرشتم از سر عالم ،کسي چه ميداند

بساااااط باااااده و عيااااش فراهمااااي دارم
کاه جوي اشاااکي و مژگااان پُرنَمي دارم
که من به گوشهي خلوت چه عالمي دارم
(بهبهاني)6865 ،

نظر بهبهاني در مخالفت با اقتدارگرایان با نظر فروم بيشباهت نيست .او نه تنها افکار و
آرا سردمداران قدرت و سلطه را فریب و یاوه ،وجودشان را بيزار از گرماي آفتاب عشق و
مهر بر نوع انسان و خواستشان را هواي خيا (که کنایه از هواي ابري و باراني که رمز غم و
رنج است) ميداند ،بلکه رسالت آنان را ضاللت و گمراهي انسان از خودباوري ميداند و
این دیدگاه به معناي دوري این مدعيان از انسان دوستي و تمایل به قدرت و استبداد بر مردم
است:
اي فکااارتان زبونييِ شاااب تاب بيناوا
اي پُر فریب یاوه فروشاااان دورهگااارد
گفتي رسالت است؟دریغا ضاللت است

بيزار از آفتاب و ملول از هواي خشک
انباشته به دامن تر ،عال و راي خشک...
این چند لفظِ بيهدف نارساااي خشک
(همان)

شاعر در اینجا هدف قدرتگرایي را زوال شکفتگي و خار و خا ميداند که نشان از
عدم باروري فرد و دوري از یکي خاستگاههاي عايدۀ انسانمحوري؛ یعني شادکامي است.
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در این شعر ،تاابل خاستگاه قدرتگرایي و جایگاه و احترام انسان منطبق بر دیدگاه فروم
است.

 .5انواع منش و جهتگیریهای شخصیت انسان
با آهنگ صنعتي شدن زندگي ،آزادي افراد نيز دچار دگرگوني شده و استاالل و آزادي
انسان در اسارت ماشيني شدن نوع زندگي وتکنولوژي جدید درآمد .در چنين جوامع پر از
تنش و اضطراب «انسان باید اعتماد به نفا وسالمت روحي خود را از دست ندهد تا بتواند
در برابر رشد نظامهاي توتاليتر وضد آزادي مااومت به خرج دهد و در کار مبارزه تصویر
سازگاري از جهان بسازد که با خرد وعشق به زندگي وآزادي انسان عجين باشد» (فروم،
 .)6838در ابتداي امر ،هدف انسان جدید از جامعة جدید کسب شادکامي و سعادت بود و
«فرض بر این بود که رفاه مادي وآسایش همگاني سبب شادکامي عمومي ميشود .تثليث
توليد نامحدود ،آزادي مطلق و شادکامي همگان ،هسته مرهب جدیدي را تشکيل داد.
«بهشت خاکي پيشرفت» ميرفت تا جاي بهشت موعود خداوند را بگيرد ...این رؤیا که ما
حاکم مستال بر زندگي خود هستيم ،هنگامي پایان یافت که دریافتيم در ماشين دیوانساالري
مهرهاي بيش نيستيم» (فروم ،الف  .)6833در این عصر انسان اسير وگرفتار زندگي ماشيني
شده و با تملک هرچه بيشتر در صدد تأمين رفاه ،شادي وسعادت خود برآمد ،غافل از آنکه
به تعبير فروم «هنر زیستن» را فرامو کرده است ،حال آنکه زندگي عصر حاضر و حاکميت
صنعت و تکنولوژي مانع از زیستن انسان براساس طبع و منش بارور انساني شده است .فروم
معتاد است «آگاهي ،اراده ،تمرین ،تحمل ترس و تجربه جدید براي تغيير انسان و کسب
موفايت در زندگي ،ضرورت دارند» (فروم.)6868 ،
طبق نظر فروم ،خصوصيات رفتاري افراد بيانگر بخش بزرگي از ویژگيهاي شخصيتي
او است و این رفتارها طي فرآیند برقراري ارتباط انسان با دیگران و چگونگي تأمين رفاه
خود از طریق اصل مالکيت نمود ميیابد« .پایة بنيادي منش بر انواع مشخصي از وابستگي
شخص به جهان است .در روند زندگي انسان خود را به دو طریق با جهان مربوط ميکند:
 -6با به دست آوردن و جرب اشيا و  -2با ارتباط با مردم و (خود )» (فروم.)6868 ،
فروم با بررسي روانشناسانة رفتارگرا به بررسي رفتار انسان وتحليل خصوصيات
جهتگيريهاي شخصيت وي ميپردازد .در این عملکرد ،منش انسان را از دو نوعِ
جهتگيري غيربارور و جهتگيري بارور خارج نميداند:
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 .9-5جهتگیریهای غیربارور
انسان براي برآورده کردن نيازهایش به توليد و براي دوري از تنهایي وتجرد به ارتباط با
دیگران روي ميآورد و «منش او تا حدودي متأ ر از یادگيري اجتماعي -فرهنگي است
و در طول زندگي رشد ميکند .هر یک از ابعاد سرشتي و منشي در یک دستگاه تعاملي،
تجربههاي زندگي را راه اندازي و هدایت ميکنند» (عزیزي و دیگران .)6868 ،فروم در
مدل خود ،جهتگيري هاي غيربارور منش انسان را بر پایة برقراري ارتباط با دیگران و
تملک در چهار بعد گيرنده ،مالاندوزي ،استثمار و بازاري تعریف ميکند .به باور فروم
انسانها ميتوانند چيزهایي را از طریق یکي از چهار جهتگيري غيربارور بهدست
آورند  .با این حال ،جهتگيريهاي غيربارور کامالً منفي نيستند ،بلکه هرکدام جنبة
مثبت و منفي دارند .شخصيت انسان آميزهاي از چندین جهتگيري است ،اما معموالً
یک جهتگيري غالب است .انسان در جهت از بين بردن تنهایي خویش ،یکي از انواع
جهتگيريها را انتخاب مي کند که هریک مختصات خاص خود را دارا ست .در رو
گيرنده ،فرد به طور انفعالي متکي بر حمایت عوامل خارجي مثل دولت ،والدین،
همکاران یا دوستان ميشود .در رو استثماري ،فرد با مهارت و زیرکي دیگران را مورد
استثمار قرار مي دهد .در چنين فردي خصومت ،بدگماني ،رشک و حسادت متداول
است .در منش مال اندوز ،فرد امنيت را با مالکيت مساوي ميداند و همهکا و همهچيز
را حتي همسر را به عنوان یک شي در نظر ميگيرد .از نظر این جهتگيري ،ارز
شخصيت افراد براساس مادار پول یا روتي که دارند ،تعيين ميشود .با بررسي دیوان
سيمين بهبهاني براساس طرحي که از فروم در دست داریم ،پارهاي از اشعار یافت شد که
گویاي جهتگيري هاي غيربارور منش شاعر است.

 .9-9-5جهتگیری گیرنده
در جهتگيري گيرنده ،شخص احساس ميکند که «منبع همه خوبيها» در بيرون است و
معتاد است که تنها راه تأمين خواستههایش به دست آوردن آنها از منابع خارجي است« .در
این نوع جهتگيري ،عشق منحصراً به معناي «محبوب واقع شدن» است نه عشق ورزیدن .این
دسته از مردم در برابر بيمهري و بيتوجهي شخص مورد عالقه و عشق خود بسيار حساسند...
همواره در جستوجوي یک «معجزهگر» هستند .اینان بسيار وفادارند و به طور فزایندهاي
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وابسته به دیگران ميشوند و در تنهایي احساس سرگشتگي ميکنند .به طور کلي ،ميتوان
گفت این قبيل اشخاص خو بين و مهربانند» (فروم .)6878 ،از ویژگيهاي مثبت افراد
گيرنده وفاداري ،پریرفتن و اعتماد است؛ در عين حالي که باعث سلطهپریري ،حساس بودن
و فادان اعتماد به نفا (ویژگيهاي منفي) شخص ميشود .ارتباط شخص با بيرون ميتواند
از طریق عشق ،محبت ،دانش و ...باشد .در شعر زیر ،شاعر با «رسنهاي وفا» و تشبيه شاخههاي
درخت تاک به رسن در پي مفاهيمي چون وفاداري و وابستگي (ویژگي مثبت) است.
همچنين اشتياق پوشيدهاي در مصراع آخر وجود دارد که به نظر ميرسد این شوق از سر
«محبوب واقع شدن» وي از ميان دیگران در نظر محبوب باشد:
به رسانهاي وفاااا ،پااي گریاز تاو ببنادم
آهسيمين! دل آن دوست بدست آر ومرنجان

همچو تاکي که ز هر شاخهي او رُسته رسنها
زان که آمد ز همه خلق جهان ،سوي تو تناها
(بهبهاني)6865 ،

شاعر در جاي دیگر با شرو شعري داستانوار از ماجراي زن و هووي او به حساس بودن
(ویژگي منفي) آن زن نسبت به کمتوجهي یا بيمهري همسر چنين اشاره ميکند:
طفل من بيمااااااار بود امااااااا پاااااادر
مان بااه ساااختي ساااااختم تااا بهر او

نااااال و شااايااریاانااي پااي این زن خریااد!
دسااتبنااااد و جامااااه و داماااان خریااااد!
(همان)

تعالي خویشتن یکي از نيازهاي روحي انسان است ،زیرا انسانيت انسان در جستوجوي
او براي دسترسي به یک معنا و هدف ،مفهوم ميیابد .جستوجوي معنا و خوبيها باید در
خارج از وجود فرد محاق شود .از اینرو ،فرد نياز دارد تا این معنا را در شخص یا چيزي غير
از خود پيدا کند .در این مسير هر چه از خویشتن فاصله بگيرد و به معناي مورد نظر نزدیک
شود ،قابليتهاي انساني خود را بيشتر محاق ميسازد .در این رابطه فرانکل ،روانشناس
مشهور ،گوهر هستي انسان را در «از خود برگرشتن» ميداند (فرانکل )6836 ،و انسان را
موجودي از خود «فرارونده» معرفي ميکند« .آنچه من آن را تعالي وجود خویشتن ناميدهام
به معناي این حايات اساسي است که انسان بودن به معناي وابستگي به شخصي یا چيزي
دیگر سواي خود است .حال چه این وابستگي ،تحاق بخشيدن به یک معنا باشد یا رویارویي
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با دیگر انسانها و اگر این تعالي خویشتن تحاق نيابد ،گوهر وجود ساوط ميکند و از بين
ميرود» (فرانکل.)6838 ،

 .6-9-5جهتگیری مالاندوز
در این جهتگيري ،اشخاص به آنچه از دنياي خارج به دست ميآورند ،اعتماد کمتري
دارند .امنيت و ایمني آنها در مالاندوزي و پاانداز کردن است و خرج کردن را تهدید
تلاي ميکنند .این اشخاص حتي در احساسات ،عواطف ،افکار ومادیات خسيا هستند.
آنها عشقورزي نميکنند ،بلکه سعي دارند از طریق مالک شدن به محبوب خود دست
یابند؛ بنابراین ،عشق از نظر آنان یک تملک است« .احساساتي بودنشان سبب ميشود که
گرشتهها را خاطرههایي طالیي بدانند و در حسرت تجربيات و محسوسات سپري شده
باشند ...از نظر آنان مرگ و نابودي بيشتر از زندگي و رشد حايات دارد» (فروم .)6878 ،از
ویژگيهاي مثبت این جهتگيري ميتوان به نظم و خو قولي و از ویژگيهاي منفي مي-
توان به شخصيت محتکر ،وسواس و فادان خالقيت اشاره کرد.
در اشعار بهبهاني مواردي وجود دارند که بيانگر اندیشة تملکمآبانه انسان عصر حاضر
است .این اندیشه در باالترین سطح آن ،که مالکيت بر انسان است نه اشيا و سایر جانداران،
نمود پيدا ميکند:
ناااه تناااها مرکاااب و کاااااااخ توانگااار
زن اشاراف هم ملک است و این ملک

ميااان دیگاااااااران ممتاااااااااز بااایااااااااد:
ظاااریاااف ودلاااکاااش وطااانااااز باااایاااد
(بهبهاني)6865 ،

در این شعر سخن از طباة باالي جامعه؛ یعني اشراف و توانگران است که در آن زن
مانند ملک در تملک توانگران (ویژگي منفي) قرار ميگيرد .آنها در رابطة عاشاانه،
سعي مي کنند معشوق خود را به تصرف درآورند و به جاي اینکه اجازه دهند این رابطه،
تغيير و رشد کند ،آن را محفوظ نگه ميدارند .فروم باالترین لرت و شادي را در مالکيت
بر انسان ميداند؛ « شاید باالترین لرت در مالکيت بر موجودات زنده باشد نه مالکيت بر
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اشيا .در جامعة پدرساالري 6حتي تنگدست ترین مردان در فايرترین طباه ميتوانند مالک
باشند و مایملکي داشته باشند؛ در رابطه با همسر ،فرزندان و حيوانات که بر آنها تسلط
مطلق دارند» (فروم ،الف .) 6833در شعر اخير نيز شاعر زن را در ميان توانگران مانند
ملکي که داراي ویژگي هایي مانند طنازي ،دلکشي و ظرافت (ویژگيهاي مثبت) است
به تصویر مي کشد.

 .3-9-5جهتگیری استثماری
پایه و بنياد جهتگيري استثماري نيز مانند جهتگيري گيرنده بر این احساس است که منبع
تمام خوبيها در بيرون است .با این تفاوت که در جهتگيري استثماري «شخص توقع ندارد
که خواستههاي خود را به عنوان هدیه و عطایا از سایرین دریافت کند ،بلکه آنها را به زور
یا نيرنگ و زرنگي به دست ميآورد ...شرط مورد توجه بودن از نظر آنها وابستگي به
شخص دیگر است ،آنان عاشق شخصي غير وابسته وآزاد نميشوند ...در نظر آنان هر کسي
هدفي براي استثمار است و بر حسب ميزان مفيد بودنش براي این منظور مورد قضاوت قرار
ميگيرد .اینان بدبين و بدگمان و حسود هستند» (فروم.)6878 ،
در شعر زیر بدبيني و بدگماني به وفاي محبوب ،همراه با اغواگري و تکبر (ویژگيهاي
منفي) به وضوو بيانگر منش استثماري است:
مگر هنوز به خاطر ،تو را خيال من اساات
عجب ز آینهي قلب تو ،که در آن ناش

که هر کجا به زبان تو شرو حال من است؟
ز بعد رفتن مان ،بااز هام خياال مان اسات
(بهبهاني)6865 ،

سيمين در جاي دیگر حا حسادتش را به ابر تيره تشبيه کرده که از سر خودخواهي
(ویژگيهاي منفي) اجازۀ رفتن به بام دیگري به چرخ نميدهد:

 .6فروم معتاد اساات که رنسااانا پدرساااالري ا رات مثبت و منفي را در جامعه از خود به جاي گراشااته اساات .از
جنبههاي مثبت جامعه پدرسااالري ميتوان به «گرایش به منطق و رشاد وجدان اجتماعي و فردي» (فروم )6865 ،اشاره
کرد .براي اطالعات بيشتر دربارۀ پدرساالري و مادرساالري ر.ک :زبان از یاد رفته (فروم ،ب .)6833

قنبرعلی باغنی و اوجاقعلیزاده | 609

«چاو ابار تيره حساااودم ،روا ناادارم چرخ
بااااه خانااااه گاااارچااااااااه اسياااااااارم،

ز بااام غااياار تااو را هاامااچااو اخااتاار آویاازد
خيااااااااااال مااااان باااااا تاااااوساااااااااااات
(بهبهاني)6865 ،

و یا عالقهمندي به معشوقي که چون مرغ شکسته بال در دام او است و از سر غرور (ویژگي
مثبت) و تکبر ،پرخاشگرانه (ویژگيهاي منفي) به او ترکر ميدهد که وي را با دلربایي
(ویژگي مثبت) به چنگ آورده است:
چو آرزو به دلم خفتااااهاي هميشااه و حيااااف
هواي ساارکشااي این طبع من ،مکن! که دگر

کااه آرزوي فااریااباانااده و محااال مناااااااي
اساااير عشااااي و مرغ شاااکساااته بال مني
(بهبهاني)6865 ،

از جمله ویژگيهاي منفي منشهاي استثماري خودخواهي ،تکبر و اغواگري است و
اعتماد به نفا ،غرور ،دلربایي و ..از ویژگيهاي مثبت آنهاست.
در نمونة زیر سه جهت گيري گيرنده ،مال اندوزي واستثماري با هم در منش یک فرد
مشهود است .شاعر در ابتدا مدعي است که ميتواند خاطرههاي یار را فرامو کند ،اما در
اصل این کار را غيرممکن مي داند؛ وي در و دیوار را استعاره از لوو دل و جان خود
مي داند که خاطرۀ یار برآن ناش بسته است (مال اندوزي) ،ترس از تنهایي و سرگشتگي
نيز از دردمند بودنِ به دليل دوري یار استنتاج مي شود (گيرنده) ،حسادت به آن دیگري
که معشوق او را برگزیده است (استثماري) ،زندگي و هستي انسان توسط ایام به تاراج رفته
و از دست مي رود و توجه به حايات مرگ و نابودي (مال اندوزي) ،همگي بيانگر
جهتگيريهاي غير بارور منشاند:
گاافااتاام کااه خاااطااراتاااااااااات را
ماااناادهساااات باار در و دیااااااااااوار
ایاان درد بااا کااه بااایااد گاافاات؟
تااااااا دیگااااااااااااري به باااااار دارد
تاراجگاااااااااااااه ایااااااام اسااااااااات

از یااااد مااايتاااواناااااااااااام باااااااااااارد
صاااادهااا نشااااااااااااان یاااااااااااد آور...
یااااار از باااارم گااااریاااازان شااااااد
دیاااگااار ناااگاااياااردم در باااااااااااار...
ایااان بااااغِ بااايدر و پااايااااااااااااکااار
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آیااااااا تمااااااام شاااااااااد یاااااااري؟
ماارگاات رسااااايااده اسااااات اي دل

آري تاااامااااام شااااااااااااااااد ،آري
گااايااارم نااامااايکاااناااي باااااااااااااور...
(بهبهاني)6865 ،

 .0-9-5جهتگیری بازاری
فروم ،منشي را که «ریشه ا در تجربة شخصي به عنوان کاال و ارز شخص به منزلة
ارز مبادلهاي باشد ،جهتگيري بازاري» (فروم )6878 ،مينامد .چون موفايت به ميزان
زیاد موکول به طرز فرو وعرضه شخصيت است؛ بنابراین ،شخص خود را کاال و یا
فروشندۀ کاالي فروشي تجربه مي کند .انسان نگران زندگي و رفاه خود نيست ،بلکه
عالقه مند به قابل فرو شدنش است؛ زیرا در بازار شخصيت باید باب روز شد و براي این
منظور باید بدانيم که چه شخصيتي طالب و خواهان بيشتري دارد .فروم این ویژگي منش
انسان در « بخش آزادي وماولة اسارت نفا و از دست دادن استاالل توسط پدیدۀ
هم رنگي با افکار عمومي و تسلط زندگي ماشيني بر فرد» (فروم )6878 ،مورد بررسي قرار
ميدهد .در چنين منشي ،انسان شخصيت خود را همچون کاال در بازار عرضه ميدارد.
فروم در تحليل ویژگي هاي شخصيتي ،این عملکرد انسان امروز را از ویژگيهاي منش
بازاري مي داند .در شعر زیر بهبهاني خطاب به خود (با نام کولي) 6مرگ آزادي را با تعبير
«هالکي خمو » بيان کرده است و آوازهخواني را بر خود واجب ميداند ،زیرا این ویژگي
موردپسند دیگران است و انسان امروز باید طبق خواست دیگران ویژگيهاي موردپسندِ
خود را همچون کاال عرضه دارد:
کاااولاااي! باااراي نااامااااااااااااردن
یاااعاااناااي :باااه حااارماااتِ باااودن

باااایاااد هاااالکااايِ خاااماااوشااااااي!
بااایااااااااااد تاارانااااااااااه بااخااوانااااااااااي.
(بهبهاني)6865 ،

 .6کولي در ادبيات فارسي الهة عشق هزار رنگ است« .عشق رنگارنگي که تمام صحنههاي شاد وناشاد زندگي را
به دو

ميکشاد تا هم بترسااند وهم اميد بدهد ،هم هشادار دهد وهم شاد گرداند( ».ابراهيمي )6862،کولي «مظهر

دربهدريها وآوارگيهاي زن ایراني ميشاود .آشايانهاي از خود ندارد .پيوساته در سارگرداني اسات .خانه به دو
است( ».دهباشي)6835 ،
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فروم نتيجة این فرو شخصيت را ناباروري و ناشادي ميداند و بهبهاني با این نوع منش
مخالف است ،اما در عين حال خواست مردمي که در خواب غفلت فرو رفتهاند به این سمت
روان است و روو آنان مانند بيماري بازیچة دست قدرت شده است:
گو است و صدایي نه ،چشم است و صفایي نه
ایاان پردۀ خاماااوشي ،ایااان گَارد فاراماوشااي
درخواب گاران ،خلااي ،پویاان و دوان هرساو

جز نالة ناکاااااااامي ،جز آیة بيااااااازاري
چون عایق س اُربي شااد ساارپو تبهکاري
روو همگي امااااا ،بازیچااااهي بيماااااري
(همان)

افراد در این جهتگيري در ماایسه با سایر جهتگيريهاي دیگر صفات مثبت کمتري
دارند ،زیرا پوچ هستند و منتظرند تا مملو از ویژگيهایي شوند که بيش از همه قابل عرضهاند.
برخي از ویژگيهاي مثبت شخصيت بازاري این است که آنها تغييرپریرند ،خالي از تعصب،
ساز پریر و سعادتمند هستند.

 .6-5جهتگیری بارور و خودانگیختگي
فروم تحاق باروري شخصيت انسان وآزادي مثبت 6وي را در گرو فعليت یافتن قواي دروني
وي در حيطة برقراري ارتباط با دیگران ميداند؛ براي محاق ساختن نفا باید همة شخصيت
از قوه به فعل برسد و استعدادات هيجاني و رهني آدمي هر دو بيان شوند تا به ظهور برسند و
حاياي شوند .در جهتگيري بارور که همان تحاق خودانگيختگي انسان است ،تکامل و
رشد انسان هدف غایي و آرمان فروم است .در این مفهوم ،انسان با بهکار گرفتن توانایيهاي
بالاوۀ خود در اجتماع ميتواند خویشتن خود را تعالي ببخشد؛ «در گفتوگو از منش بارور
من در فراسوي تحليل انتاادي در جست وجوي ماهيت و منش کامالً تکامل یافتهاي خواهم
بود که هدف تکامل انسان و در عينحال کمال مطلوب اصول اخالقي انساني است ...باروري
به معناي توانایي انسان در بهکار بردن نيروهاي خود و پي بردن به توانایيهاي بالاوه راتي
خویش است» (فروم.)6878 ،

 .6به عبارت دیگر «آزادي مثبت عبارت است از فعاليت خودانگيختة مجموع تماميت یافتة شخصيت( ».فروم)6811 ،
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در جهتگيري بارور فرد مولد ،فردي سالم ،بالغ و فعال است که حداکثر تال خود را
براي استفاده از امکانات و توانایيهاي خود براي رشد و تعالي فردي و بهبود جامعها به
کار ميبندد .بنابراین ،باروري در نظر فروم ،درک خصوصيتهاي بالاوه شخص به وسيلة
خود او و بهرهگيري از نيروهایش است .این بهرهگيري ميتواند در زمينههاي گوناگوني
باشد؛ از فعاليت خودانگيختة یک کودک گرفته تا فعاليت یک هنرمند یا ادیب وشاعر؛ زیرا
افکار و احساسات کودکان متعلق به خودشان است و این خودانگيختگي در آنچه ميگویند
و مياندیشند و احساساتي که بر چهره ظاهر ميکنند به خوبي هویداست .در قالبي که فروم
از فعاليت خودانگيخته ارائه ميدهد ،منظور فعاليت آزادانة نفا است و مراد از فعاليت «انجام
دادن کاري» نيست ،بلکه کيفيت آفرینندهاي است که ميتواند هم در تجربههاي هيجاني،
فکري وحسي آدمي وهم در ارادات وي وارد عمل شود.
از خالقيتهاي بهبهاني که گویاي باروري خصلت ادیبانة وي است ،خلق شخصيتي به
نام «کولي» در اشعار (متمایز با مفهوم غالب آن در جامعه) است .در فرهنگ ایراني کلمة
کولي مفاهيمي چون بيپروایي ،بيقيدي ،آزادي ،پيوسته در حرکت بودن و گریز از سکون
و سکونت را در خود دارد .کوليگري در زبان فارسي بار منفي دارد و لغتنامهها آن را
مترادف «غرشمالي ،ارقگي و داد و فریاد بيهوده کردن» ميدانند (دهخدا« .)6877،اما سيمين
از کلمة کولي آشنازدایي کرده و بار معنایي خاصي به آن بخشيده؛ یعني همان کاري که
حافظ در مورد «پير مغانم و «رند» انجام داده است .با این بارِ ارزشي جدید کولي نماد زن
ایراني یا خود شاعر است:
کولي منم ،آه! آري
اینجا به جز من کسي نيست؛
تصویر کوليست پيد
رویم در آیينهها تا هست.
کولي سيمين انساني آگاه است و آزادي را حق خود ميداند.
(سيد رضایي)6836 ،
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خلق شخصيت کولي عالوه بر داللت بر پویایي رهنِ نااد بهبهاني در پي شکافتن تاروپود
بسياري از ارز هاي سنتي دربارۀ زنانگي به ویژه دربارۀ «جاي زن» است .6تحول در ویژگيهاي
زني که پيوسته در پستوي خانه رام و مطيع ،زنداني قدرتِ خانه ،عااید و افکار عمومي است ،این
زن در شعر سيمين ویرانگر دیوار اسارت گردیده ،پيوسته در حرکت و نال مکان است.
سيمين بهبهاني همچنين در زمينة وزن شعر فارسي معاصر ،نوآوري و خالقيت خود را ا بات
کرده است .او با ابداع اوزان جدید با رعایت قوانين عروض کهن به ابداع در این زمينه دست
زده است .وي در این خصوص ميگوید« :واقعيت این است که در بسياري از مواقع ،وزن و
قافيه براي شاعري که حرفي براي گفتن داشته باشد ،نه تنها قيد نيست ،بلکه عصاي دست هم
هست .نااشي که با تکنيک آشناست خوب ميداند که از کدام بوم و در کدام چارچوب و
اندازه و از کدام رنگ استفاده کند تا ناش خود را بيافریند .شاعر خوب هم ميداند که از کدام
وزن و از کدام قافيه استفاده کند ودر چارچوب کدام تعبير کار کند تا شعر کمال پریرد»
(بهبهاني .)6873 ،بيش از  68درصد اشعار سيمين که در بين سالهاي  6892تا  6836سروده
شده ،داراي اوزان تازه و نادر است« .اگرچه در نگاه نخست به دليل مأنوس نبودن خواننده با
اوزان ابداعي سيمين ،اشعار او چندان خو آهنگ به نظر نميرسد ،اما بهتدریج بر ا ر کاربرد
زیاد وانا و عادت ،زیبایي و دلنشيني آن احساس ميشود» (محمدي )6868 ،سيمين18 ،
وزن تازه و بيساباه و  29وزن نادر را در اشعار بهکار برده است.
عالوه بر این ،برجستهترین غزلهاي سيمين ،غزلهایي است با مضامين انساني ،اجتماعي
و فلسفي که این نوع غزلها او را شاعري صاحب سبک و سخنوري مبدع معرفي کرده است.
سيمين خود در این باره ميگوید« :با ممارست و تمرین یاد گرفتم که مطلب را با کلماتي
صيال خورده و انتخاب شده در غزل بنشانم تا ميان ظرف و مظروف ،تناقض و تضادي ایجاد
نشود و آن را از حالت نرم ولطيف وخو آیند اصلي خارج نکند» (بهبهاني .)6892 ،شریعتي
از جمله علل خلق یک ا ر هنري را کمبود چيزي ميداند که هنرمند با خلق آن در پي جبران
است؛ «کسي که به یک خلق هنري دست ميزند براي این است که از کمبود و از نبودن
چيزي در عالم واقعيت رنج ميبرد .آرایش ،تزئين خانه ،نااشي ساختمان و ...در صورت
 .6براي اطالعات بيشتر دربارۀ کولي و ارتباط آن با روو عاشق سيمين بهبهاني ر.ک به ماالة «تفسيرکاربردي گونههاي
مختلف معشااوق در اشااعار ساايمين بهبهاني با تکيه بر نظریات اریک فروم» ( )6861و «تحليل ماهيت عشااق در اشااعار
سيمين بهبهاني با تکيه بر نظریات اریک فروم» ()6861
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کمبود به وجود ميآید .انسان ميخواهد یک کمبود را جبران نماید و از آنچه هست،
ناراضي است و احساس کمبود ميکند و ميخواهد به واسطة هنر آن را جبران کند»
(شریعتي .)6836 ،بهبهاني با احساس کمبود مضامين ،وقایع و مسائل اجتماع در شعر با ابداع
سبک جدیدي از غزل عالوه بر مضامين عاشاانه ،محتویات اجتماعي و مسائل جامعه را در
آن گنجانده است .وي با این ابداع باعث خالقيت ،رشد و تعالي شخصيت خویش در این
رابطه شده است .از نظر فروم ميتوان این خالقيت و نوآوري را دليل باروري و
خودانگيختگي وي دانست؛ خودانگيختگياي که در عين حال نشاندهندۀ آزادي نفا شاعر
از خواست وعايدۀ عموم شاعران پيش از وي است.
فروم در وجدان انسانمدارانه ،باروري و تکامل را در اعمال و احساسات ميداند و هر
عملکردي که منجر به زیان و ناخشنودي شود از جانب وجدان گناهکاري است که طبق ميل
وجدان انسانمحور خواستههاي خير را برآورده نکرده است؛ «اعمال ،افکار و احساسهایي
که راهبر به کارهاي درست بوده و نشاندهندۀ شخصيت کلي ما هستند ،یک اومانيستيک را
به وجود ميآورند .عالوه بر این ،اعمال و احساسهایي که براي شخصيت ما زیان آورند،
سبب ناراحتي و ناخشنودي ميشوند که از خصوصيات «وجدان گناهکار» است .پا وجدان
عبارت است از واکنش ما نسبت به خودمان .نداي «خود» حاياي ما است که ما را به برگشت
به خود به زندگي بارور به تکامل گسترده و هماهنگ دعوت ميکند؛ یعني آنچه بالاوه
هستيم -بشویم» (فروم.)6878 ،
مطهري در ناد این دسته از متفکرین به ظاهر روشنفکر غرب؛ یعني فروم و امثال او
ميگوید« :اینها چون اساس کارشان را بر این گراشتند که «واقعيت»؛ یعني محسوس و مادي،
آمدند گفتند که انسان یا جستوجوگر خير است -که خير؛ یعني همان سود و منفعت مادي-
و یا جستوجوگر چيزي است که هيچ چيز نيست ،فاط ارز است ،همان کلمة «سود و
ارز » که در فلسفة اروپا آمده و چه انحراف بزرگي هست در فلسفة انساني» (مطهري.)6836 ،
فروم در جاي دیگر ،ضمن ناد یکسر «شر» یا «خير» قلمداد کردن شخصيت انسان ،مينویسد:
«کسي که یکسر شر یا خير است ،دیگر حق انتخاب ندارد .تاریباً هر کسي ميتواند به جهت-
گيري کهن بازگردد یا به سوي شکوفایي کامل شخصيت خویش حرکت کند» (فروم.)6837 ،
هدف فروم از «امکان و استعداد خير و شر در وجود آدمي» همان اصل «خنثي تلاي کردن
انسان» است که اجتماع و شرایط مادي حاکم بر آن ،سازنده شخصيت او معرفي ميشوند .این
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شکوفایي وي ميتواند از طریق منش بارور صورت بگيرد .در ناد نظر فروم ميتوان گفت به
فعليت رساندن قواي دروني به هر نحوي نميتواند موجب باروي و تکامل خود شود ،چه بسا
این عمل موجب بروز خالقيتهایي شود که در مسير فضيلت و به نفع جامعه بشري نباشد ،پا
هر خالقيتي را نميتوان موجب بارور شدن ،تعالي وکمال یافتن دانست.
عالوه بر این ،فروم که درصدد رفع بحران اخالقي بشر معاصر است با گنجاندن
مفاهيمي چون مسئوليت ،احترام و ...در الگوي «عشق بارور» خود برآن است تا به نوعي
در بشر نفا محور تعهد اخالقي پدید آورد ،زیرا ميداند که خوي ویرانگر بشر جدید
که محصول اومانيسم است ،تمدن غربي را به انحطاط خواهد کشاند .وي در عشق نيز مانند
سایر فعاليت هاي انسان به نوع بارور وغيربارور 6معتاد است .عشق بارور «نزدیکترین رابطه
بين دو شخص که در آن منزلت و احترام هریک محفوظ است ،پدیدۀ وفور بوده و توانایي
در آن نشانه بلوغ انسان است .لرت و شادي با عشق بارور مالزمه دارد» (فروم.)6865 ،
 .6در ماابل عشاق بارور ،عشاق غيربارور یا غيرمنطاي (همزیساتي مازوخيسام یا سادیسم) وجود دارد که در آن رابطه
بين طرفين بر مبناي احترام و منزلت متاابل نبوده بلکه دو شاخص بهم وابسته ميشوند ،زیرا توانایي اتکا و وابستگي به
خود را نادارناد .این عشاااق ،ماانند ساااایر تمایالت غيرمنطاي برپایه کمبود ،فادان باروري و ایمني دروني اسااات .از
نمونههاي عشق غير بارور در اشعار سيمين ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
گفتي که-« :نخواهيم کسي را که سري هست»...

گفتم که« :گرارم به پاي تو سرِ تسليم

(بهبهاني)6865 ،
و یا در این ابيات که اضطراب معشوق باعث آرامش عاشق ميشود ،نوعي عشق ناباور را به خواننده الاا ميکند:
پاااااااي

دسااااااتاااام گاااارفااااتااااي بااااه مااااهاااار

افااااااتاااااااده

باااارخاااااساااااااتاااام تااااا ز جاااااي

دیااااااگاااااارم

آیاااااااا

بااااااودم

ز

پاااااااریشاااااااااااناااااااياااااااَم

ایاااان اساااااات اگاااار پااااا باااايااااا:

نشاااااااااناااااااخااااااتااااااي
آرامشاااااااااااات
اکاااااااناااااااون

ماااااااااايدهااااااااااد؟
پاااااااریشاااااااااانتااااااارم
(همان)

تمایل به تجربه کردن اتحاد با دیگران را ميتوان در پساااتترین نوع رفتار نيز دید؛ یعني «در ساااادیسااام و ویرانگري،
همچنين این ميل در عاليترین نوع رفتار نيز بروز ميکند :پيوساتگي و احسااس مسئوليت مشترک برمبناي یک فکر یا
عايده» (فروم ،ج .)6833
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عشق بارور در اشعار سيمين حتي تا آنجا پيش مي رود که درد عشق براي او لرت ،هيجان
و شادي دارد:
دلم خون شااااد ز بيدردي خاادایااا!
اگاار دردي در ایاان دناايااا نااباااشااااد
چااه حاااصاااال دارم از این زناادگاااني

چو مينااالم ،مگو از ناااساااپاااسااايساااات
کساااي را لاارت شااااادي عيااان نيساااات
که گر غم نيساات شادي هم در آن نيست!
(بهبهاني)6865 ،

بحث و نتیجهگیری
فروم و بهبهاني به جایگاه انسان در هستي ،تکامل ،سعادت و رسيدن او به خير و تعالي توجه
دارند ،اما مراحل تعالي شخصيت در اشعار بهبهاني با تکيه بر دینمحوربودن و عدم توجه وي
به انسانمحور بودن جامعتر و گستردهتر از دیدگاه انسانگرایانة اریک فروم است.
دیدگاه انسانمحور فروم در تاابل با آیين اقتدارگرایي قرار دارد و بهبهاني نيز با این نوع
اقتدارگرایي مخالف است ،اما وجه اختالف ميان آنها در تعميمي است که فروم به تمامي
مراجع قدرت ميدهد و هر نوع قدرتي را رد ميکند.
از دیدگاه فروم جامعه معاصر چند نوع جهتگيري ناسالم از جمله منش گيرنده،
استثماري ،مالاندوز و بازاري در انسانها پدید ميآورد .پارهاي از اشعار در دیوان بهبهاني
یافت شد که گویاي جهتگيريهاي غيربارور منش شاعر در رابطه با این جهتگيريها
آمده است .اما جهتگيريهاي غيربارور در اشعار بهبهاني کامال منفي نيستند ،بلکه در آن
ترکيبي از ویژگيهاي مثبت و منفي منشها وجود دارد.
فروم تکامل انسان را در جهتگيري بارور ميداند؛ زیرا انسان از تمام توانایيها و
خالقيتهایش براي تعالي و تکامل بهره ميگيرد .از خالقيتهاي بهبهاني در منش بارور که
موجب رشد و تعالي شخصيت او شده است؛ خلق شخصيتي به نام «کولي» ،ابداع و نوآوري
زمينة سبک خاص شعري او؛ یعني غزل و همچنين در زمينة وزن شعر فارسي معاصر ،ابداع
اوزان جدید با رعایت قوانين عروض کهن ( 18وزن تازه و بيساباه و  29وزن نادر) نوآوري
و خالقيت خود را ا بات کرده است.
بهبهاني مانند فروم در اشعار خود به عشق بارور که موجب تعالي انسان ميشود ،اشاره
ميکند ،اما در عين حال شاهد حضور عشق غيربارور نيز در اشعار وي هستيم.
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در مجموع هدف نهایي فروم از طرو جهتگيريهاي بارور و اخالق انسانگرا ارائة
راهحلي براي هدایت انسان به سوي تکامل و شکوفایي است .با وجود این ميتوان گفت که
آرا وي داراي تضاد است؛ چراکه در نظر او باروري انسان به مفهوم تحاق خالقيت است ،اما
وي از این نکته غافل شده است که هرگونه آفرینندگي و خالقيت منجر به سعادت و شادي
نميشود.
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__________6833( .ج) .هنرعشق ورزیدن .ترجمة سميه سادات آل حسيني .تهران :جاجرمي.
فرانکل ،ویکتور اميل .)6836( .انسان در جست و جوي معناي غایي .ترجمة احمد صبوري و عباس
شميم .تهران :صدا-قصيده.
________________ .)6838( .فریاد ناشنيده براي معنا .ترجمة مصطفي تبریزي و علي علوي نيا .چ
 .2تهران :فراروان.
قنبرعلي باغني ،زهرا و شهين اوجاق عليزاده .)6861( .تفسيرکاربردي گونههاي مختلف معشوق در
اشعار سيمين بهبهاني با تکيه بر نظریات اریک فروم .فصل نامة تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات
فارسي.868-278 ،)82(6 ،
_________________________________ .)6861( .بررسي مفهوم اميد در اشعار سيمين بهبهاني با
تکيه بر دیدگاه اریک فروم .زبان و ادب فارسي.65-13 ،)6(82 ،
_________________________________ .)6861( .ماهيت عشق در اشعار سيمين بهبهاني با تکيه
بر دیدگاه اریک فروم .اضاءات نادیه.686-666 ،)7(21 ،

مشکات ،عبدالرسول (با همکاري جمعي از نویسندگان) .)6868( .فرهنگ واژهها :درآمدي بر
مکاتب و اندیشههاي معاصر .تهران :سمت.
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، مطالعات زباني و بالغي. معرفي اوزان تازه و نادر در اشعار سيمين بهبهاني.)6868( . داود،محمدي
.681-666 ،)2(8
. نشر سرایش: تهران. فرهنگ فارسي.)6832( . محمد،معين
. صدرا: تهران.22  چ. فطرت.)6836( . مرتضي،مطهري
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Abstract
This idea that the poetry and poetic style of preceding poets was disregarded in the Safavid period
and only the poets of Regression School started this movement in order to promote the Iranian
literature seems to be void of truth and precision when we explore literary tazkirehs and
manuscripts of this era, particularly the divans of the tenth and eleventh centuries’ poets and also
some treatises in literary criticism by Iranians and Indians. Omidi’s divan is the most important
document refuting this idea to the extent that most of his poems have been mixed with sixth-toeighth-centuries poets like Sanaei and Salman Savoji in many manuscripts and even in the
memory of literary men. While keeping the classic style of ode-composing, he has created some
novel nuances in this genre to the extent that he backgrounded old patterns and made future poets
follow his style in ode-composing. Unfortunately, his poems were scattered and uncompiled some
years after his death and only one of the Shah Safi’s jesters attempted to prepare a manuscript of
his divan following the order of Shah. However, most of his poems have been recorded here and
there within literary anthologies and sometimes under the name of another poet or vice versa
causing many difficulties for understanding and reaching his poems. This research which has been
done by exploring various original literary and historical texts as well as seeking his poems from
within almost forty manuscripts of anthologies aims to elucidate different aspects of Omidi
Tehrani’s life as much as possible and a generic analysis of his poetry is provided. Consequently,
his stylistic and rhetorical features are revealed to some extent and finally his position in the history
of literature is identified.

Keywords: Omidi Tehrani, Life, Commendation Ode, Creative
Imitation, Anthology, Manuscript, Typology.
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مقدمه
حتي هنوز هم در ميان خواص ،باورهاي ناصحيح و غلطهاي مشهوري وجود دارد که براي
اصالو آن به تتبعات و تحاياات مستوفي و مستال و مستدل نيازمندیم .عمدۀ این خرافات
ادبي را در اظهارنظرهاي انتاادي معروف و رایج محااان سدۀ بيستم نسبت به تطورات سبکي
بهویژه قرون  68تا  62ميتوان سراغ کرد .یکي از این موارد ،قائل شدن به نوعي گسستگي
از ادب کالسيک پيشين و نيز بياعتنایي شدیدي نسبت به آن در دورۀ صفوي است .البته در
برخي ترکرههاي متأخر مانند مرآةالخیال ،این قراین وجود دارد که شاعران و منتادان سبک
هندي گاه هيچ شاعري از قدما را در برابر استادان همسبکشان وقعي نمينهادند (لودي،
)6877؛ با این همه ،نگاهي بر ترکرههاي معروفي چون عرفاتالعاشاين به خوبي روشن
ميسازد که ادیبان این دوره نه تنها در گردآوري دیوانهاي شاعران پيشين مثل سنایي و
مسعود سعد ،اهتمام بسياري داشتند_گواهش حضور این همه جنگ و نسخههاي متعدد از
اشعار شعراي سلف در کتابخانههاست_ بلکه در همين ترکرۀ عرفات شاعران بسياري هستند
که مؤلف آنها را پيرو طرز «متادمين» و گاه «متوسطين» عنوان کرده است .امثال حمدي
شولستاني و صابر شيرازي که به سبب تغافل ما از این دوره ،مشهور نيستند (ر.ک :اوحدي
بلياني.)6836 ،
همچنين نباید تصور کنيم که حسب شيفتگي هندیان دورۀ بابري به سبک هندي و غلبة
این طرز شعري در آن دیار ،التزام به طرز قدما تنها در ميان ادیبان و شاعران ایراني بوده است.
منير الهوري (م )6895یکي از همين دسته ادیبان هندي است که نه تنها سبک قدما را التزام
ميکرده ،بلکه خود را به دفاع از طرز آنان در برابر خوارمایهانگاري معاصرانش ملزم دیده و
رسالة انتاادي کارنامة منير را در پي همين منازعه به تحریر درآورده است .وي در این ا ر،
شعر چهار رکن رکين سبک هندي؛ یعني طالب آملي ،عرفي شيرازي ،ظهوري ترشيزي و
زاللي خوانساري را مورد انتااد و طعن قرار داده و در عوض شاعران ادوار قبل را بر آنها
برتري داده و به شعرشان اشهاد کرده است.
پا این باور که شاعران مکتب بازگشت نخستين کسانياند که حسب تعهدشان به زبان
و ادب فخيم پارسي از سبک رایج روزگار خویش؛ یعني سبک هندي رویگردان شده و به
دامن شعراي متادم چنگ آویختند ،درست نيست .فارغ از اینکه چادر این تاليدهاي استادانة
شاعران بازگشت امثال سرو اصفهاني از کسي مثل امير معزي و فرخي قابل ستایش است

 | 622متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 90بهار 0010

باید گفت که در همان آغاز عهد صفوي ،شاعري سختهسرا و گزیدهگوي مانند اميدي
تهراني بوده است که شعر را حتي استادان معاصر از شعر ظهير و سلمان تميز نميدادند
و همين شاید یکي از دالیل خلط اشعار او در نسخ با این شاعران است .نگاهي به ترکرههاي
قرن دهم و یازدهم سيطرۀ شعر اميدي را به خوبي نشان ميدهد و کم نيستند شاعران موجّه و
معروفي که دراین دوران ،قصاید وي را تتبع کردهاند.
از این جهت بررسي دیوان شاعري مانند اميدي تهراني که در ترکرهها و نسخ دیوانش با
عنوان اميدي رازي و یا موالنا اميدي عراقي یاد شده ،کمک شایاني در مطالعات
جریانشناسي تاریخي و سبکي ادبيات کالسيک خواهد کرد .شاعري که با وجود جایگاه
برجستها تا صد سال پا از فوت در جامعة ادبي آن عهد ،هنوز نه از لحاظ احوالي چنانکه
بایست شناخته شده بوده و نه دیواني از او فراهم بوده است .بعدها مسعود حسينينامي با
مرارت بسيار و به دستور شاه صفي ،اشعار او را از اطراف و اکناف فراهم آورده و تدوین
کرده است (ر.ک :اميدي ،ميکروفيلم دانشگاه تهران).
نگارنده نيز در ادامة این تال پا از استاصاي بسيار با دسترسي به حدود  58نسخة
خطي و برخي ترکرههاي کهن و اصيل و ماابلهشان با یکدیگر ،سرانجام توانسته دیوان وي
را تصحيح کند و این وجيزه را مجالي براي طرو برخي نویافتههاي احوالي و تاریخي زندگي
وي و تبيين منزلت شاعريا قرار دهد.

 .9پیشینة پژوهش
تحاياات درخصوص اميدي را ميتوان به چند دسته تاسيم کرد؛ یکي تاریخ ادبياتهاست
که از ميان آنها ميتوان با رعایت ترتيب زماني ،تاریخ ادبياتِ ایران براون ،)6816( 1تاریخ
نظم و نثر در ایرانِ نفيسي و تاریخ ادبيات در ایران ِصفا ( )6878را رکر کرد .طبعاً از این
آخري که نسبت به آن دو دیگر هم در زمان جدیدتري تأليف یافته و هم تفصيليتر نوشته
شده ،انتظار تحايق پروردهتري داشتيم ،اما در مورد تاریخ فوت اميدي و عدم تبيين
ناهماهنگي مادهتاریخ منظوم نامي با تاریخ صحيح مرگ او دچار ناصان بود؛ در حالي که
نفيسي ( )6818هر دو تاریخ  629و  626را در کتابش آورده است.

1. Browne, E. G.
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دستة دوم مااالت و رساالت تکنوشتي است که در باب اميدي و آ ار نگاشته شده
است .نخستين آن ماالة محمد صدیق ( )6853-6856است که حاصل تصحيح نویسندها
از دیوان اميدي است که البته هيچگاه چا نشده است .از این رو ،تحاياي دست اول و نه
درجه اول به شمار ميآید .متأسفانه ناآشنایي صدیق با دقایق سبکشناسي شعر اميدي و نيز
بياهتمامي در محک اطالعات همان دو سه نسخهاي که در دست داشته و بهویژه نافهميا
از غلطکاريهاي کاتب یکي از آن نسخهها؛ یعني نسخة  9887ملک ،موجب شده است تا
اطالعاتي اشتباه در ماالها ارائه دهد و مثالً قصيدۀ منابتي آرري اسفرایني و قطعاتي از
جمالالدین عبدالرزاق را که در ادامة اشعار اميدي آمده است از این شاعر پندارد .اشعاري
که پایة نسبت اطالعات غلط زندگينامهاي به اميدي مثل سفر به کاشان و هجو اصفهان شده
است (جمالالدین اصفهاني.)6812 ،
متأسفانه کمکاري و بياعتنایي ما ایرانيان در احياي آ ار خود و اتکاي به تحاياات قدیمي
با آنهمه محدودیتهایي که آن استادان پيشين پرتال داشتهاند ،موجب شده تا دو مدخل
دایرةالمعارفی مختصر و تفصيلي با اتکاي صِرف به این مااله فراهم آید و آن اشکاالت بعد
از  58-98سال این بار در جامعة تحاياي ایراني بازنشر شود .نخستينِ اینها ،ماالة بسيار
مختصر دایرةالمعارف بزرگ اسالمي با عنوان «اميدي تهراني» ،نوشتة ریحاني منفرد ()6817
است و دومينِ آنها مدخل «اميدي رازي» در دانشنامة زبان و ادب فارسي است که
نویسندها با نال بيش از حد مطالب صدیقخان براي تفصيلِ بيشتر مدخل ،اغلب اشتباهات
آن را در خصوص احوال و آ ار شاعر به خود راه داده است (شجاع کيهاني .)6835 ،بدیهي
است راه صادقانه و علمي نوشتن مااالت ،صرفاً ارجاعات مکرر نيست و همين که مؤلف
اساس کار خود را بر ماالة نيم قرن پيش یک محاق غير ایراني و احياناً غير صاحبنظر قرار
ندهد ،در حالي که موضوع و تمام منابع به کمال در دسترس اوست ،خود کاري مسؤوالنه
به شمار خواهد آمد.
دستة سوم این سنخ منابع ،دو پایاننامه ارشد نجفآباد ( )6876و دانشگاه اصفهان
( )6868است که ضمن تصحيح اشعار اميدي بر پایة حدود  68نسخه ،حاوي تحاياي در
احوال و اشعار وي هستند که با وجود تال مأجورشان بنا به انواع محدودیتهایي که هميشه
براي این نوع تحاياات آن هم در ماطع ارشد و نيز دانشجویان جوان پيش ميآید و نيز
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کمبود نسخِ در دسترس و قلّت منابع و رو تحايق و تصحيح و انتخاب ضبطهاي نسخهها،
قابل اتکا نيست و نيازمند تصحيح و تحايق مجدد است.

 .6زندگي امیدی
«خواجه ارجاسب بن خواجه شيخعلي تهراني» (فخرالزماني قزویني )6817 ،ملاّب به
سعدالدّین مسعود و متخلّص به اميدي ،زادۀ  319هجري قمري 1در قریة ري است .در اوان
جواني براي کسب علم به شيراز رفته در محضر علّامه جاللالدّین محمّد دواني به کسب علم
مشغول شد .وي چنان مورد توجه استاد خود قرار گرفت که استاد حسب عالقها به این
شاگردِ با استعداد ،نامش را از ارجاسب به مسعود تغيير داد.
متأسفانه منابع از این بخش زندگي وي تا سه سال آخر حياتش هيچ نشاني به دست
ندادهاند 2و آن همان همراه شدن وي در سال  627با اردوي سامميرزاي دوساله (متوفي )679
و دورميشخان (متوفي  )682لهلة سامميرزا و خواجه حبيباهلل ساوجي (متوفي  )682وزیر
دورميشخان به سوي هرات است که طبق قول خواندمير ( )6838دو سال طول ميکشد.
اميدي در این دو سال چنان دلهاي عام و خاص را صيد خود ميکند که مهار مهام امور را
به دستش ميسپارند (خواندمير و نوایي .)6818 ،آنادر که براي دریافت مجوز بازگشتِ
ناچار به شهر  ،متوسل به الحاو و اصرار ميشود .البته قصاید مدحي وي که حدود 78
درصد حجم دیوان کوچکش را به خود اختصاص داده؛ هرچند در لفافه ،اما حاوي اطالعات
ريقيمت در باب زندگي وي و تا حدي ممدوحانش است.

 .3ممدوحان
اميدي بر اساس اشعار  ،جزو شاعران قصيدهسراي ستایشگر است ،اما نه از آن دست
شاعرانِ «کاسه هر جا بر» .به بيان دیگر ،نگاهي بر سياهة نام ممدوحان وي به روشني بيان
 . 6تخمين زادسااال او بر حسااب قول فخرالزماني قزویني (- )6817که طول عمر او را  19سااالگفته  -و تاریخ  688که
اغلب منابع براي فوت او رکر کردهاند ،به دساات آمده اساات .ضاامناً در دیباجهاي که مسااعودالحساايني جامع دیوان او
نوشته است ،لاب اميدي رکنالدین نوشته شده است (اميدي ،نسخة کتابخانة بریتانيا ،شمارۀ .)QR.3642
 . 2البته تاي کاشااي ( نسااخة اشااپرینگر) مطابق دأبش که براي اغلب شاااعران و شااخصاايتهاي مهم تاریخي ،داساتاني
عاشاااانه ميتراشااد ،براي اميدي هم مدعي شااده اساات که در همان زمان که در شاايراز بوده ،عاشااق قاضاايزادۀ آنجا
ميشود و این عشق بيوصال تا دو سال بعد از مرگ استاد  ،او را در شيراز به خود مشغول ساخته بوده است.
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ميدارد که او جز به ستایش عاليرتبهترین رجال سياسي روزگار نپرداخته است .کساني
که ضمن جایگاه بلند سياسي از لحاظ مراتب کمال اجتماعي و محبوبيت و قابليت در
واالترین سطح قرار داشتند و متأسفانه اکثر قریب به اتفاقشان دچار چشم زخم روزگار شدند
تا حدي که حکيمشاه قزویني در ترجمها از مجالاالنفایا در بهشت هشتم (نوایي،
 )6818آورده است که «قصيدۀ او بر مردم مبارک نبوده و از این جهات اکابر جایزۀ او پيش
از قصيده ميدادهاند» .با این همه گویا از این همه ممدوو واالماام ،هيچکا رضایت خاطر
اميدي را آنگونه که شایستة این سخنور سترگ بوده ،فراهم نکرد و در شعر او کم نيست
تعریضاتي از قبيل ابيات ریل به ممدوو:
من ناه چون قاافياهسااانجاان قدیمم ليکن

تااافاتااه بار هامااه کاا پرتو انوار قاادم

گر چو روو الادس اندک مددي فرمایي

1

ناوباات ماادو تاو بر کنگرۀ عر

زنم

(اميدي ،ميکروفيلم اول دانشگاه تهران)
البته که لحن پرغرور اميدي نشان ميدهد که او بر حسب همان خصوصيات اخالقي و
اجتماعيا  ،برخالف اغلب شاعران همروزگار خود عالقهاي به التزام به دربار نداشته
است و عرر تاصير گفتنهاي متعدد او در اشعار عمالً نشانگر مناعت طبع و
رقابت پرهيزي با شاعران کاسهليا است:
ناووصفتو[ميرزاشاهحسين]بسيارومنازآنعاجز

رواسااات گار کانام احاوال خاویشااتن اظهاار

در ایاان ساااراچااه چااو بااازار شاااعاار گاارم ناابااود

زبااان نااادرهسااانااجاام فااتاااده بااود از کااار

فااکاانااده بااودم در آب هاامااچااو گاال اوراق

نااهاااده بااودم باار طاااق دفااتاار اشااااعااار

م ارا مسااايااحدمااي خضااار راه شاااد کااه بااود

جوانچودولاتخویشوچوبخاتخودبيدار

چاه گافات؟ گاافات مارا آخار از خاداي باتاارس

ور از خاداي نااتاارساااي ز خاالااق شااارم بادار

 . 6شمارههاي ترتيبي قصاید که در این مااله آمده ،بر اساس متن مصحّح ما است که ترتيبش طبق نسخة لندن به شمارۀ
 8152یا همان ميکروفيلم کتابخانة مرکزي دانشاگاه تهران به شامارۀ  8651است .ضمناً دليل ارجاع به نسخههاي متعدد
در این مااله از این روست که نسخة مزبور بعضاً حاوي برخي ابيات استشهادي نبوده و ناچار به نسخههاي دیگر ارجاع
داده شده است.
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ماايااان بااباانااد و زبااان باارگشااااي چااون مااردان

دگر چااو پااياارهزنااان صاااد هازار عاارر ماايااار

چاو ایاان شاانااياادم از او دیااگاارم شااکاايااب نماانااد

اگاار چااه شااااعااریاام آن زمااان ناابااود شاااعااار

بااه باازم عاايااش تااو از بااوساااتااان خاااطاار ماان

کااه هسااات پااردهساااراي ع ارایااا ابااکااار،

مااخاادّرات ساااخاان دیااردیاار از آن آیاانااد

کاه خاارخااار خساااان کاارده پااایشاااان افاگااار

باه چااارساااوي مادیاح تاو باا ساااخانساااناجااان

باه هر کاه بحاث سااخن کردم از صااغار و کبار،

دمااغ ناادرهساانجم بر آن ساار اسااات کاه هسااات

پشااايااز ناااساااره ام چااون زر تاامااام عاايااار

حسااود چاون نابارد ره باه رناگ و باوي سااخان

ز فاارط جااهاال بااود کااار و بااار او انااکااار

جُعاال نااماايشاانااود بااوي عااود و عاانااباار ،اگاار

ه ازار ساااال نااهاانااد بااه طااباالااة عااطااار

فااروغ مااهاار بااه چشااامااش کااجااا فااتااد ،گااياارم
6

کااه گشااات کاالاابااة خاافااا مااطاالااع ان اوار
(اميدي ،ميکروفيلم دوم دانشگاه تهران)

اینهمه ،نجيبزادگي و ناز و نخوتي که بخصوص در برابر رجال داشته ،1سنّت
ستایشگري گاه آشکار و گاه نهان او را به عرض درخواستهاي نازلي چون طلب خر ،پول
براي عيش و معاشرت با خوبرویان را واداشته ،تا ضمناً قدرت طلبکاري شاعرانه و
مضمونپردازي تااضایيا را به رخ ممدوو و مخاطبان هنري خویش بکشد؛ اگرچه
برجستهترین تااضاي وي از ممدوحانش ،جلب یاري از آنان براي دفع دشمنان و حاسدان
اوست که زندگي مادي و معنويا را پيوسته در خطر نابودي قرار ميدادهاند.2
ممدوحان وي بنا به ترتيب تاریخي عبارتند از:
 اميرنجمالدین مسعود زرگر رشتي (م )669به اصطالو وکيل نفا نفيا همایوني بودهاست که در  665به این ماام عالي ميرسد .البته در هيچ یک از نسخ اشعار او ،اعم از عناوین
آغازین قصاید و مادمة کهن شرو احوال شاعر و ممدوحانش اشارهاي به نام نجم زرگر

 . 6کامي قزویني ( )6869در ضاامن شاارو عاشاااي لساااني تبریزي و طرز به خدمت نجم اني رساايدنش در حمام براي
تادیم قصايدهاي به وي و کساب صاله از او براي نثار در راه معشاوق از زبان نجم اني عبارتي نال ميکند که نشان از
نحوۀ سلوک تبخترآميز اميدي با ممدوحانش دارد.
 . 2در بين  67قصاايدۀ اميدي تنها قصاااید  2و  69و  61اوساات که خالي از هرگونه شااکایت و تعریض اساات و ماباي
قصاید مشحون از آه و اندوه و نفرین به حسودان و دشمنان و فریادخواهي از ممدوو براي نجات از دست اینان است.
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نشده است .1از این رو ،ناچاریم براي تشخيص این ممدوو به همان اشارات کنایي شاعر در
شعر و بعضي نال قولهاي منابع کهن بسنده کنيم .در حايات از مير نجم زرگر در هيچ
نسخهاي یاد نشده و حتي در مادمههاي کهن هم رکر او در ميان ممدوحان نيامده است.
شخصي که به اعتااد حکيمشاه در ترکرۀ هشت بهشت (تأليف  )627-626ممدوو قصيدۀ
نخست اميدي است (نوایي .)6818 ،در ضمن سامميرزا هم به مناسب رکر ترجمة شيخزادۀ
الهيجي در تحفة سامي (تأليف  ،)697-613شيخ نجم زرگر را ممدوو اميدي دانسته است
(سامميرزا.)6835 ،
این در حالي است که شاعر تنها در سه قصيدۀ پنجم ،ششم و هفتمش مشخصاً عنوان
«نجم اني» را بهکار برده و در چهار قصيدۀ اولي صرفاً عنوان «نجم» را آورده است و از کلمة
«مسعود» نيز که جزو نام اوست در کنار نجم به صراحت و یا در لفافة شعري و در تناسب با
آن در قصيدۀ دوم،سوم و چهارم یاد کرده است .البته باید گفت که بعض مورخان در کنار
اميرنجمالدین مسعود زرگر رشتي از امير یار احمد خوزاني هم با عنوان امير نجمالدین مسعود
اني یاد کردهاند (براي مثال ر.ک :خواندمير6838 ،؛ اميني هروي 6838 ،و جنابري)6873 ،
و این امري غریب و شاید اشتباه باشد؛ زیرا تا جایي که در تواریخ بت است ،شاه اسماعيل
از غایت عالقه به اميرنجم رشتي  ،تنها لابش را به وزیر اصفهانيا  ،اميریاراحمد خوزاني
داد .بنابراین ،اینکه برخي تاریخنگاران براي اميریار احمد هم عنوان اميرنجمالدین مسعود را
آوردهاند ،شاید نوعي تسامح باشد.
باري شاید اشارات تاریخي قصيدۀ چهارم مثل وصف ناش جهان و اشاره به بازگشت
ممدوو از بغداد را بتوان مهر تأیيدي بر این دعوي دانست که اميرنجم زرگر هم جزو
ممدوحان اميدي بوده است؛ زیرا امير نجم زرگر در سال  665با شاه اسماعيل به فتح عراق
رفته بوده و از آنجا همراه او به ایران؛ یعني خوزستان و کهگيلویه ،شيراز و سپا اصفهان
 . 6به عبارت دیگر ،از بين آن همه نساخه ،تنها به نساخة  8385کتابخانة مرکزي دانشاگاه تهران ميتوان اشاره کرد که
تمام عناوین را دارد و تا حدي هم به جنگ کتابخانة موزۀ بریتانيا به شمارۀ  8152که ميکروفيلمش در کتابخانة مرکزي
دانشگاه تهران به شمارۀ  8651نگهداري ميشود .آن دیگر نسخ یا محل عنوانشان در نسخه توسط کاتب خالي گراشته
شده است و یا صرفاً ارجاع به اميدي دارد و بعضاً هم در تصویر ميکروفيلم محو شده است .عناوین شعري نسخة 8385
با آنکه کامل اسات ،در قياس با نساخة  8152اغلب غلط اسات .براي مثال کاتب نساخة  8385ممدوو قصيدۀ  66را به
جاي ميرزا شااه حساين ،امير نجم اني نوشاته و یا قصايدۀ هفدهم را که در منابت امام رضاست با عنوان مدو حضرت
علي آورده است .البته نصرآبادي ( )6876هم این قصيده را نعت امام علي دانسته است.
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بازگشته بود .1البته ميدانيم که امير یاراحمد هم که در این ایام همراه خيل سلطاني بوده و
مسؤوليت نظارت بيوتات را برعهده داشته است (عالمآراي شاه اسماعيل )6862 ،در شيراز
به پایمردي امير نجم زرگر وزیر ميشود (خواندمير ،)6838 ،اما لاب نجم هنگامي به او اعطا
ميشود که کوکبة شاهي به آرربایجان رفته و اميرنجم زرگر به علت بيماري راتالجنب در
خامنه ميميرد و تازه در این زمان؛ یعني زمستان  669است که اميریاراحمد به صدراعظمي یا
همان وکالت نفا نفيا ميرسد (اميني هروي6838 ،؛ خواندمير).
 امير یاراحمد خوزاني معروف به نجم اني (م )663که حسب قابليتهایش پا از مرگاميرنجم زرگر (م )669به ماام نایبمنابي پادشاه یا به اصطالو آن روزگار «وکالت نفا
نفيا همایون» ميرسد (ميرک منشي .)6839 ،اميرنجم اني در نبرد با ازبکان در سال 663
در غجدوان کشته ميشود (حسيني.)6876 ،
 ميرعبدالباقي (م )628مدتها در ماام صدارت بود که ماامي از ماامهاي مرهبي آن دوره بهشمار ميآمد .وي بعد از کشته شدن ميرنجم اني به دستور اکيد شاه اسماعيل در  666هنگامي
که به ري آمده بود ،مکلّف به پریر وکالت همایوني شد (همان و منشي قمي .)6838 ،وي
در جنگ چالدران در 628کشته ميشود (خواندمير.)6838،
 ميرزا شاه حسين (م )626که پيشتر وزیر دورميشخان داروغة اصفهان بوده ،پا از جنگچالدران و کشته شدن ميرعبدالباقي در تبریز به سال  628به وکالت همایوني ميرس
د(خواندمير 6838 ،و روملو .)6835 ،وي در  626ترور ميشود (خواندمير).
 دورميشخان (م ،)686امير با نفور دورۀ شاه اسماعيل که مدتي داروغه اصفهان و بعد لهلةسامميرزا بود و حکومت هرات را داشت .نام وي در نسخة  8152کتابخانة بریتيش ميوزیوم
لندن بهعنوان ممدوو قصيدۀ پانزدهم -ردیف گل -ضبط شده است که در تضاد با نسخة

 . 6ناام ميدان ناش جهان و کاخ آن نيز که در منابع قدیم با عنوان باغ جهانآراي معرفي شاااده اسااات و به نظر همان
ميداني اسات که شااه اسماعيل آن را وسعت ميدهد و در آن بازي تير و حلاه یا قباق ميکند (خواندمير6838 ،؛ اميني
هروي6838 ،و همایي .)6869 ،پا با این حساااب قصاايدۀ چهارم از نظر نگارنده در تابسااتان  669در اصاافهان تادیم
اميرنجم زرگر شاده اسات .در وافع تاریخ دقيق خروج از شاايراز طبق گفتة غفاري قزویني ( )6861نوروز دوشاانبه آخر
ريالاعدۀ  669بوده اساات.ضاامناً در این قصاايده ،اميدي در کنار مدو نجم ،از شاااه اسااماعيل سااتایش کرده و هم در
جايهاي دیگري مثل قصيدۀ دوازدهم در کنار ستایش ميرزا شاه حسين ،به همين شيوه مدوِ شاه کرده است.
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 8385کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران است .در این نسخة اخير ممدوو این قصيده ميرزا شاه
حسين گفته شده است.
 خواجه حبيباهلل ساوجي(م )682وزیر بخشندۀ دورميشخان در هرات بوده که از بدوورود در سال  627به خراسان اقدامات بسيار سازنده انجام داد به قدري که مالکالرقاب
آن دیار ميشود .وي نيز به طرز اسفناکي در خانها ترور ميشود (منشي قمي.)6838 ،

 .9-3فرجام زندگي
باري پا از بازگشت اميدي از هرات به ري ،نزاعش با شاه قوامالدین نوربخشي و حواشي
او بسيار باال ميگيرد که بهانة اصلي آن نيز گویا بحث اراضي باغ اميدآباد اميدي بوده است.
اقوال در این باب مختلف است؛ چنانکه رازي ( )6836دليل اصلي مشاجره را کندن نهالهاي
باغ اميدي توسط خادمان شاه قوامالدین نوربخشي عنوان ميکند .روملو ( )6835سرکردۀ
اینان را که به تحریک شاه قوامالدین شبانه بر سر او ریختند و شهيد کردند ،بایندراوالد
گفته است.
اشارات اميدي در اشعار به خوبي نشانگر نفرت و هراس او از اینان است ،تا جایي که
از ميرعبدالباقي یزدي (م )628ميخواهد ایشان را مکافات کند .با آنکه او هيچگاه بر نام
ایشان تصریحي نکرده است؛ ولي هم از محتواي اشعار و هم قول فخرالزماني قزویني ()6817
ميتوان ریشة این دشمنيها را پيدا کرد:
در واقع هيچ یک از ممدوحان وي حسب جایگاه شاه قوامالدین نزد مردم و اميران و
محبوبيت خاصش ،اميدي را در این جدال و هراس همراهي نميکنند و تنها چهارده سال بعد
از شهادت وي ،شاه طهماسب بر سر راه ري و پا از زیارت شاه عبدالعظيم ،خون وي را
بهانه ميکند و او را عراب ميکند.

 .0خاندان امیدی
خاندان اميدي هم در روزگار حيات وي و هم پا از او ،از خانوادههاي معتبر ایراني به شمار
ميآمدند؛ بهویژه آنکه بعدها شاخهاي از این خاندان به هند رفت و با نشان دادن لياقتش به
بابریان هند و وصلت با ایشان از مؤ رترین خانوادههاي ایراني در تاریخ هند بابري شد.
در واقع شيخ عليخان جز ارجاسب که بعدها با نام اميدي اشتهار یافت ،دو پسر دیگر با
نامهاي لهراسب و گشتاسب داشت .بنا بر قول منابع از اميدي رازي فرزندي با نام خواجه
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محمّد طاهر رازي به جامعة ادبي عرضه شده است (سام ميرزا )6835،که بيشتر شایق و متوجه
نویسندگي بوده و ميلش به شعر کمتر بوده است (رازي )6836 ،البته این فرد را نباید با خواجه
محمّدطاهر وصلي فرزند خواجه محمدشریف هجري رازي(م )635پسر برادر اميدي یکي
برشمرد (رازي).

 .5نوعشناسي شعر امیدی
با تأملي در کمّ و کيف شعر اميدي و نيز شرو احوالي که منابع از او آوردهاند به خوبي
ميتوان دریافت که او هرگز مانند شاعران همروزگار اهل پرگویي و دیوانسازيهاي
متنوع نبوده است .به عبارت دیگر ،مجموعهاي از خصایل او مثل کمالگرایي در سرودن
شعر و التزام به سنجيدهگویي قدما یا شخصيت علمي و اجتماعي و اصالت خانوادگي وي
براي پرهيز از درافتادن به بازار آشفتة شعر این روزگار کافي بود.
اما مرگ بناگهان او شاید مهمترین دليل نامدون ماندن دیوان اشعار باشد ،تا جایي که
پا از گرشت حدود یک قرن بعد از مرگش دیوان کمبرگي از او به دستور شاه صفي
(حک )6883-6896 :با پایکاري مسعود الحسيني فراهم آمد که جز اسم از او نشاني دیگر
نيافتيم .مجموعه اشعاري که تنها چند نسخه کامل از آن در کتابخانههاي ایران و ترکيه و
انگليا موجود است و بيش از  6825بيت از اميدي را در خود جاي نداده است.
با وجود این کمشعري ،تنوع قوالب مشهور شعري در دیوان او بسيار قابل توجه است .هفده
قصيده 1اميدي با مجموع  625بيت ،حدوداً  35درصد دیوانش تشکيل ميدهد و دیگر
قوالب به ترتيب ریل است :دو مثنوي (ساقي نامه و وصفي ناتمام) با مجموع  11بيت حدود
 1درصد 23 ،رباعي حدود  9درصد ،پنج غزل با مجموع  21بيت حدود  2درصد ،پنج
قطعه در  66بيت حدود یک درصد و شش مطلع در حدود  8/9درصد .البته نصرآبادي
 .6درجنگ خطي ملک به شاامارۀ  ، 9887ضاامن آنکه قصاااید اميدي هجده دانسااته شااده و گفته شااده وي دیوانش را
هجده هزار عالم نام کرده ؛ آمده اسات که اميدي قصايدۀ  1با مطلع «از کجا ميرسي اي هدهد فرخندهقدم/اي تو تاج
سار و سارحلاة مرغان حرم» را در مدو نجم ،به پاس شفاعت او نزد شاه اسماعيل براي ممانعت از کشتنش گفته است.
در واقع از نظر نویسندۀ نامعلوم این عبارات ،اميدي از ترس اجراي حکم قتل به سوي سمرقند گریخته بوده و مدتي در
آنجا به کسااب علوم مشااغول بوده اساات و با آمدن نجمبيگ به آن دیار و ابالغ عفو شاااه ،این قصاايده را در مدحش
ميسااراید و با اخر امان و تضاامين به همراه وزیر به تهران بازميگردد .البته راقم ساامرقندي ( )6838در ترکرۀ خود
(ت  )6629هم این سخن کاتب نسخه را در خصوص تعداد قصاید اميدي با همين عنوان هجده هزار عالم آورده است.
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( ) 6876سه بيت معمایي از اميدي نال کرده است که با این احتساب مجموع اشعاري که
تا اینجا از اميدي به دست ما رسيده 6883 ،بيت است .در عرفاتالعاشاين تعداد غزلهاي
او «هفت» بت شده است؛ امري که احتماالً حاصل غلط کاتبان ترکره و یا بيدقتي
مصححان است (اوحدي.)6836 ،
اميدي در همين حجم اندک اشعار توانسته قدرتمندي خود را بهخصوص در سرودن
قصيده و تا حدي غزل ،مثنوي و رباعي به رخ بکشد .با وجود این ،تمام قرائن نشانگر جایگاه
بلند وي در قصيدهسرایي است و با بررسي قصاید وي بهویژه آنها که به اقتفاي استادان سلف
رفته است ،الااب و عناویني چون «بیتالقصیدة» معاني و «بیتالقصیدة» فصحاي نامدار را که
ترکرهنویسان ادیب و کاردان آن روزگار براي وي یاد کردهاند ،نميتوان از سنخ تعارفات
مسجع و انشاپردازانه به شمار آورد (فخرالزماني قزویني 6817 ،و کامي قزویني .)6869 ،در
واقع آنچه از اقبال دیگر شاعران به شعر اميدي در ترکرهها نال شده ،همين قصاید اوست و
از این شاعران ميتوان به این نامها اشاره کرد :شوقي یزدي (سام ميرزا ،)6835 ،ضميري
همداني (سام ميرزا) ،ميرشاه علي (سام ميرزا) ،سهمي بخارایي (کامي قزویني) ،ادهم بيک
قزویني (کامي قزویني) و رجایي اصفهاني (کامي قزویني) که به استابال هفت قصيدۀ او
رفتهاند و در این ميان قصيدۀ «اي تو سلطان ملک زیبایي /من گداپيشة تااضایي» با سه بار
جوابگویي پر بسامدترین آنهاست.
حدود  18درصد قصاید اميدي ،تتبع قصاید قدماست .در این ميان سلمان با پنج قصيده،
ظهيري با چهار قصيده و انوري با دو قصيده به ترتيب پر اقبالترین شاعران ادب فارسي
نزد اميدي بوده اند .البته باید گفت که چون خود سلمان نيز شاعري است که اغلب
قصاید استابالي است و به خصوص به ظهير نظر داشته است ،عمالً باید اميدي را مالّد
ظهير بدانيم تا سلمان ساوجي و شاید بتوان این طور هم نتيجه گرفت که اميدي ميخواسته
با سلمان نوعي رقاب ت سرسختانه کند و احتماالً از همين روست که معاصرانش او را «ظهير
اني» و «ظهير کشور سخنراني» گفتهاند (کاشاني ،نسخة خطي اشپرنگر) و یا فخرالزماني
قزویني ( )6817ناد موازنة استادانه اي بين شعر او و سلمان کرده و گفته است« :منظومات
ایشان [اميدي] متشابه است به طرز ظهير فاریابي .اگرچه به رو سلمان ساوجي آشنایي
بيشتر دارد؛ فاما به از او سخن کرده ،چراکه در شعر سلمان ساختگي بسيار است و در اشعار
ایشان مطلق ساختگي نيست».
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آري دوست محمد اسفزاري (م )687از شاعران کامل و معتادان و متتبعان انوري ،هم در
باب اميدي گفته است «اگر قصاید او را در ميان قصاید خواجه سلمان بنویسند ،اگر کسي
انتخاب نماید ،اشعار موالنا را نال خواهد کرد» (کامي قزویني) .جالب است که در سه نسخة
خطي اشعار وي؛ یعني کتابخانة وزیري یزد به شمارۀ  8387و نسخههاي کتابخانة مجلا
شوراي اسالمي با شمارهاي  2193/8و  68589/8بيت نهم قصيدۀ سلمان ساوجي ( )6836را
داخل قصيدۀ اميدي کردهاند.
در واقع یکي از مهم ترین خصوصيت قصاید اميدي ،محور عموديِ آن است که به رغم
ضعفي که به طور معمول براي گسستگي و پاشاني قصاید ستایشي برشمردهاند (شفيعيکدکني،
 )6872با برخورداري ازتمام امکانات سخنوري حتي تمهيدات نحوي مثل موقوفالمعاني و
بدیعي مانند حسن تخلص و نيز به هم ریختن ظریف چارچوب خشک قصيده مانند شروع
قصيده نام خود در قالب حسب حال هزلي و تمسخرآميز ،اعادۀ حسب حال بعد مدو در قالب
هجو دشمن و تااضاي تنبيه او (مثالً شاهد شعري پيشين و پيشِ رو) ،شعري خو ساخت با
زباني فخيم و ساختاري منسجم بسراید و هرچند مطول بگوید ،ملولآور نباشد.
حاياتاً باید گفت که اميدي همانطور که فخرالزماني قزویني ( )6817به درستي اشاره
کرده ،شاعري را دون مرتبة خود ميدانسته و با آنکه بيشتر اشعاري که از او مانده قصاید
مدحي است ،اما لحن و طرز بيان او در خطاب به ممدوو غرورآميز است و جز وزیران اعظم
را نستوده و در آن ستایشها هم اغلب به بزرگداشت خود و عرضه داشت ستمي که از
دشمنان و حاسدانش متحمّل شده ،سخن گفته است .ابيات ریل از آغاز قصيدۀ منابتي
هفدهما  ،گواه این خصلت اخالقي اوست:
 -باار آن سااارم کااه اگاار هاام اّتاام کاانااد یاااري

ز بااار مااناات دونااان کااناام ساااابااک باااري

اگاار بااه کاانااج قااناااعاات ز تشاااانااگااي مااياارم

بااه نااياام قااطااره نااجااویاام ز هاايااچ کااا یاااري

اگاار کاانااي ز بااراي مااجااوس کاانااّاسااااي

وگاار کاانااي بااه ساا اراي یااهااود گااِلکاااري،

در ایاان دو کااار کااریااه آنقاادر ک اراهاات ناايسااات

وزیاان دو شاااغاال خسااايااا آن مااثااا به دشاااواري،

کااه در سااااالم فاارومااایااگااان صاااادرنشااااياان

بااه روي ساااياانااه نااهااي دسااات و سااار فاارود آري

دریااان ربااااط دو در ،مشااااتاااري اهااال هااانااار

چااو ناايساااات غااياار فاارومااایااگااان بااازاري،

چااه آباارو دهااي از بااهاار آب و نااان باار باااد

خصااااوص بااار در ناااودولاااتاااان نااااچااااري
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ماارا ز نااان جااو خااویااش چااهااره کاااهااي بااه

کااه از شاااراب حااریاافااان ساااافلااه ،گاالااناااري

(اميدي،ميکروفيلم اول دانشگاه تهران)
قصاید او پر است از حسب حال ،شکایت ،مناظره و سوگندنامه و گاه وعظ و تحايق که
این نوع درهمآميزي ضمن آنکه موجب جرب بيشتر عواطف و افکار خواننده ميشود،
فرصت بيشتري در اختيار شاعر براي مضمونآفریني و بيان عواطفش قرار ميدهد و تا حد
زیادي از فضاي کسالتبار و یکدست کليشهاي ستایشي ميکاهد .او گاه زبان تلخ و تند
را به کار مياندازد تا حاسدان خود و دشمنان ممدوحش را هجوي سنگين و شایسته کند و
عجيب آن که با این اختالط فضاي متناقض مدو و هجو ،انسجام شعر لطمه نميبيند.
او در همين زمينه تفننهاي عجيب و غریب ژانريا در تشبيب حسب حالي یکي از
قصاید که در مدو خواجه حبيباهلل ساوجي است ،با زباني هزلآميز در قالب بيان روایت
طنزآميز از وضع فجيع اندروني و حتي توصيف آن کارهاي دیگر ،عمالً از ممدوو یاري
ميطلبد که زندگي نابسامان وي را بهبود بخشد:
 -پااياارانااهساااار کااه ق ادّ امااياادي دو تااا شااااده

از چااار خااایااگااي دو ساااه جااا کاادخاادا شاااده

خاالااوتسااااراي اوساااات چااو گاارمااابااة زنااان

پاار قااياال و قااال و ولااو الااه و پاار صااادا شاااده

بسااتاه اساات شااب باه دساات چو طفالن ،حنا و روز

بااا اِنااحااناااي قااد خااجاال از آن حاانااا شااااده

چااون خااياال ل اولاايااان سااااراسااااياامااه ،خ اانااه ا

پاار جاانااگ و پاار ساااتااياازه و پاار ماااجاارا شاااده

از بااهاار کساااوه ،باااکااه گااریااب اانااش مااي درنااد

هااار بااااماااداد پااايااارهااان او قاااباااا شااااده

بااااشاااااد ز ازدواج مااالاااول ،از دواج هااام

فاارداسااات کااو از ایاان دو عااااوباات رهااا شاااده

ایاانااک گااریااخااتااه اسااات ساااراساااياامااه زان بااال

در بااارگاااه خااواجااه پااي الااتااجااا شااااده

از باااکااه کاارده روي بااه پااا اناادر ایاان گااریااز

اکاانااون قاافااا رو شاااده ،رویااش قاافااا شاااده

امااّياادي! ایاان گااریااز بااهاانااگااام بااوده اساااات

فاايااروزي آنااکااه انااجااماان خااواجااه جااا شااااده

آن خااواجااة کااریاام کااه فاايااض عاامااياام او

قااانااون رزق و ساااالساااالااة ماااسااااوا شااااده

فارغ از حسن تخلص این قصيده ،جالب توجه است که بدانيم اميدي خالف عايدۀ قدما
که شاعر را از «تخلص قبيح» پرهيز ميدادند که مبادا این پر از تغزل به مدو موجب این
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سوءتفاهم شود که شاعر «استعانت ميکند برو(به ممدوو) در ادراک مراد از معشوق»
(رازي ،)6818 ،در قصيدۀ هفتمش از نجم اني ميخواهد که تا صلة وصالش با زیبارویان
تبریزي را بپردازد و تازه ادعا هم دارد که من گداپيشة تااضایي نيستم.
از بين  67قصيده اميدي 62 ،قصيدۀ آن حاوي مادمه یا همان تشبيب و تغزل است که
البته الزاماً عاشاانه نيست و بعضاً حسب حال و بيان اندوه و شکایت است .ضمناً از بين آن
پنج قصيدۀ ماتضب نيز دو قصيدۀ سه و  61با وصف احساسي و لطيفي از ممدوو شروع
ميشود و شروع ستایشي قصيدۀ یک و پنجم هم بواسطة برخورداري از عناصر غنایي و
توصيف بزم خوبرویان ممدوو به هر حال مدو خشک جدي به شمار نميآید.
نگاه طنزآميز هجوآلود اميدي در رباعيات و یکي دو قطعة وي نيز شایع است .در واقع
رباعيات اميدي هم با وجود اندکشمار بودنش ،بسيار متنوعالمضمون است و از مدو ،تعليم
و تغزل تا هجو را در بر ميگيرد .رباعي زیر نمونهاي از هجوهاي طنزآميز اویند:
 -اي خواجااه کااه داد این دو پيمااانااه تو را

تااا ساااااخاات چنين ابلااه و دیوانااه تو را؟

خااواهاام دو غااالم تااو بساااااان دو جااعاال

غاالااطااانغاالااطااان باارنااد تااا خااانااه تااو را

(اميدي ،نسخة کتابخانه مجلا)
طرز غزل اميدي مانند بسياري از شاعران معاصر وقوعي است که در اصل باید شعر
وقوعي را خردهگونهاي از شعر حسب حالي عاشاانه برشمریم که قالب غزل یکي از
اصليترین قالبهاي آن است و نه یک سبک و یا مکتب ادبي؛ چنانکه معروف است .در
بين همين چهارغزل باقيمانده از اميدي ،بارقههایي از خردۀ گونة همسنگ با وقوع؛ یعني
واسوخت هم پيدا ميشود که نمونههاي ریل گواه این دعوياند:
گردون از ساارم بيرون برد سااوداي تو

یاا مرا صااابري دهد چندان که اساااتغناي تو

کا

شاااهرۀ شاااهري چو ماااه نو ،تو از پهلوي مااا

مااا بااه رساااوایي علَم در عااالم از باااالي تو

عشاااق چون پنهان نماند ،زین درم آواره کن

تا نه تو مشااهور من گردي و من رسااواي تو

گر تو را پرواي ماا نبود ز اساااتغناي حُسااان

از جنون عشاااق مااا را نيسااات هم پرواي تو

(همان)
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البته شکوه زباني و لحن حماسي اميدي منحصر به قصاید نيست و در یکي از غزلهاي
او نيز مشهود است و این کامالً گواه روحية محتشمي شاعر است که برخالف شاعران
تيموري و بعد صفوي ،کمتر نشاني از ضعف نفا در قصاید و حتي ملتمسات او ميتوان
یافت و حتي در بين غزلهاي وقوعي و تا حدي واسوختيا چنين لحني یافت ميشود:
اي جناگجو بااه قلاب ساااپاااه کاه ميزني؟

دامااان ناااز باارزده راه کااه مااي زنااي؟

مسااااتااي و ماايروي پااي آزار خاالااق ،آه

خاود را دگار بااه آتااش آه کااه مااي زني؟

چشااام ساااياه کاه کردهاي از بااده اللهگون

آتش بااه خااان و مااان ساااياااه کااه مي زني؟

زلفات کمندافکن و چشااامت کميننشاااين

بااا لشاااکري چنين بااه ساااپاااه کااه مي زني؟

سااالطانِ حسااان اوسااات ،اميدي! ز جور او

زانااوي داد باار ساااار راه کااه مااي زنااي؟

شش بيت مافي هم از او مانده است که ظاهراً برخيشان مطلعهاي غزلهایي بودند که هيچ
وقت ساخته نشد و البد از همين روست که بعضي نسخ به جاي «مفردات» براي آنها از عنوان
«مطالع» استفاده کردهاند.
و سرانجام ساقينامة اميدي مشهورترین شعر پا از قصاید اوست که ضمن حفظ
اسلوبهاي گونهاي تا حدي از ساختار قصيده تبعيت کرده است و عمالً آن بخش سخن گفتن
با ساقي و مغني و بيان وفایي دنيا و اغتنام عيش حکم تشبيب دارد و شاعر در پایان به مدو
گریز کوتاهي ميزند و با شتاب باز زبان به شکوه بازکند و از بيتميزي روزگار و تلویحاً
ممدوو در ارجداشت او و ترجيحش بر رقيبان حسود کممایه ابراز ناراحتي کند.

 .2گذری کوتاه بر موسیقي و خیال شعر امیدی
موسياي اشعار اميدي بهویژه قصاید چه در معني عامش که از آن هارموني و تناسب
عناصر و انسجام فرم تلاي ميشود مثل آرایههاي بدیعي و چه در معني خاصش؛ یعني
موسياي عروضي و قوافي غناي بسياري دارد که هر دو موجب طمطراق و شکوه قصاید
ستایشي به شمار ميآیند  .انواع جناس ،موازنه ،مراعاتالنظير و ایهام نيز استخدام بحور
آهنگين که اغلب دوري و کامل با قافيهها دروني است .از بين اشعار او شش قصيده و یک
غزل و یک مطلع و دو قطعه در بحر رمل ،چهار قصيده و دو غزل در بحر مجتث ،سه قصيده
و ساقينامه ا در بحر متاارب کامل ،دو قصيده و یک غزل و یک قطعه و طبعاً 23
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رباعي ا در بحر مضارع و یک قصيده و یک مثنوي و یک قطعه ،هر دوکوتاه در بحر
هزج و دو قصيده در بحر خفيف است .ضمناً  68قصيدۀ او مافّي است ،اما تمام چهار
غزلش مردف است.
نيمي از قصاید مردّفش هم ردیف اسمي دارد مانند گل و گوهر که طبعاً بر این اساس
حاوي مضامين خيالينتري است .اميدي گاهي از ردیف فعلياي مثل «گشادن» هم تعبير تازه
و خيالين ميسازد:
فتااد دو ماااهي سااايم از طریق عکا در آب

دو ساااااعااد ار بااه لااب جویبااار بگشااااایااد

(اميدي ،ميکروفيلم دانشگاه تهران)
اميدي با همة التزامش به قواعد شعري استادان سلف ،همانند شاعران همروزگار
رعایت یکدستي قافية «یا»ي مجهول و معروف را جدي نميگيرد:

چندان

جاافاااي چاارخ و غم مفلساااي چنااانم کرد

که بر دو کا بودم حسااارت جگرخواري

در این سااافر کااه بود راه دور و بااار گران

چااه یاااریااي طاالاابااد ماارد باااري از یاااري

(اميدي ،نسخة کتابخانه ملي)
با این همه ،استفادۀ هوشمندانة او از قوافي گاه ترکيبات و تعابير جدیدي برميسازد:
کاااناااد گااال هااااي بااااغ دولاااتاااش را

دم روو الااااااادس بااااد صاااااباااایاااي

بااه هاار بااومااي کااه آن ظاالّ هاامااایااون

فااتااد ،جااغاادان کااناانااد آنااجااا هاامااایااي

(اميدي ،ميکروفيلم اول دانشگاه تهران)
ابيات ریل که به طرز استادانهاي از تناسبات الفاظ و ایجاد شبکة معاني ایجاد شده ،نمونهاي
از خلق مضامين با استفاده از انواع استعارات و کنایات و ایهامات دلنشين به شمار ميآید:
 -نشااد ز خط تو روشاان سااواد مردم چشاام

ساااواد طافاال کجااا از غبااار بگشااااایااد

 -رخات کاه گلگل و بر هر گلي بود خالي

چو آینااه اسااات کاه بر اللاهزار بگشاااایااد

حلاااه اي بگشااااا

که چشااام عاشاااق شااابزندهدار بگشااااید

یااکي ز جعااد بناااگو
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طالسااام ساااينااة خصاااماات اميااد مي دارم

کااه خنجر غضااااب کردگااار بگشااااایااد

ساااار حسااااود مااعااماااي مااغاالااق و آن را

زبااان تاايااغ خااداوناادگااار بااگشاااااایااد

 -خاااک از خون کُشاااتااه ،گ اِل سااااازي

درِ هساااااتااي بااه گاال باار اناادایااي

 -باايااار پااياارهاان شاااااهاادان بساااتااان را

و گر نااه ميکناادت بيااد گربااه در شااالوار

ز خارّمااي دهاان آرزو بااه هاام ناارسااايااد

ز امااتااالءِ شااااکاام ،آز را رساااايااد آزار

وصفهاي متراکم او که در هر بيتي ،از یک چيز مضموني جدید به دست ميدهد ،دقيااً
یادآور طرز خيال کمال اسماعيل در قصيدههایش است مثل قصيدۀ «برف» (کمال اسماعيل،
:)6853
اگر ني قلمش دساااات دوساااتااان گيرد

وگر هم او فکنااد پاااي دشااامنااان از کااار،

چه سرزنش کند او راکسي ،نه یک چوب
ات
سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
افشااانش
اچه طوطي اساات ني کلک شااکّر

که گه عصااااي کليماللّهسااات و گاهي مار
کااه مي چکااد همااه آب حياااتش از مناااار!

چااه ماااهي اسااات قلم در اناااملش کااه بود

ساار

به چشاامة حيوان ،تنش ميان بحار؟

نااه ماااهي اساااات کااه خضااار اساااات و
الاااااباااااحاااااریااااان
ماااااجاااااماااااع
گوهرفشااان او بحري اساات
ز جنبش کف

نه طوطي اسااات که طوبي و «تحتهااالنهار»
که دهر را همه بر جزر و مدّ او اساات مدار

کااه از تحرّک او گوهر اوفتااد بااه کران

کااه از تاماوّج او ،عاانبر اوفتااد بااه کنااار

معني

چو واساااطي کااه گهر آورد ز دریااا بااار

گاهاي باارآورد از بااحاار خاااطاار

(اميدي ،ميکروفيلم دوم دانشگاه تهران)
تضمين آزاد و خالقانة آیات قرآني و عبارات عربي ضمن آهنگينتر کردن شعر ،
صورتي منشيانه نيز به آن بخشيده است ،خصوصاً که بهواسطة جایگاه بلند سلطنتي
ممدوحانش از اصطالحات دیواني هم استفاده کرده است و یا اساس قوافيا را بر کلماتي
نهاده که در زبان عربي بيشتر وجود دارند مثل کواعب ،الرب ،سباسب ،شوایب ،مخالب،
اعارب ،مالعب و عناکب.
باید گفت که مهمترین آرایة هنري شعر اميدي بخصوص در قصاید که بهواسطة
بسامد ميتوان آن را اصليترین خصيصة سبکي اميدي دانست ،موقوفالمعاني است .البته
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اطالق صنعت و آرایة به این تمهيد هنري امري معمول و شایع نيست .به هر روي این آرایه
ماهيت نحوي دارد و به این ترتيب در حوزۀ معاني قابل بررسي است و به نظر ما با برخي
دیگر از آرایههاي این بخش و نيز علم بدیع قابليت تجميع و هم سنگي دارد که در این مجال
امکان بررسي آن نيست .خالصه آنکه اميدي به دالیل مختلفي از موقوف استفادۀ بسيار
ميکند که از آنها ميتوان تاویت محور عمودي شعر و نيز ایجاد بستر مبسوط براي
مضامين گسترده و متنوع و همچنين افزایش درجة تعليق سخن و به تبع آن رهن خواننده
اشاره کرد .اميدي گاه تا چهار -پنج بيت را در گرو یگدیگر مينهد و موقوفهاي سه بيتي
بيشترین بسامد را در قصاید او تشکيل ميدهد:
 -جااهااانپااناااهااا! از جااور دور نااافاارجااام

فاالااک جاانااابااا! از دساااات دهاار ناااهاانااجااار،

چاانااان بااریااده ام از باااغ و راغ و ماالااک و عاااااار

چاناان رمايادهام از خااان و مااان و خااویش و تبااار،

کااه گاار بااه جااایاازۀ شاااعاار هاام در ایاان مااجاالااا

بااه باانااده لااطااف کاانااي شاااهااریاااري ري و خااار،

نااخاواهاام از خااطارِ جااان خااویااش؛ و ماايخاواهاام

کاه زناده بااشاام و بااشاام در اصاافاهاان جاوکاار

 .7نسخهشناسي
چنانکه گفتيم از اميدي ر ازي هيچ دیوان مستالي در دست نيست و نهایتاً آنچه هست
مجموعه اي از اشعار اوست که در کنار دیوان هاي دیگران استنساخ شده است؛ فلرا همت
ما بر جست وجوي تمام نسخ در دسترسي بود که اشعار وي در آن جاي داشتند.
جست وجویي که گاه حتي به یک شعر کوتاه درمجموعهاي مفصل منجر ميشد .نامدوني
و ضمناً محبوبيت اشعار اميدي در گرر زمان موجب شده است که نسخههاي متعدد با
ضبط هاي اغلب ناهمگون از اشعار وي به وجود آید ،آنادر که براي تصحيح آنها ،هيچ
یک از نظر ما قابل اغماض نبود تا آنجا که به حدود  58نسخه از اشعار او دست پيدا کردیم
و در تصحيح از آن ها بهره جستيم .در این ميان برخي ميکروفيلمهایي است که از روي
نسخه هاي متعلق به کتابخانه هاي جهان مثل انگليا و ترکيه تهيه شدهاند و در کتابخانة
مرکزي دانشگاه تهران نگهداري مي شوند .ماباي اغلب نسخه هاي کتابخانه ،موزه و مرکز
اسناد مجلا شوراي اسالم ي و کتابخانة ملي و کتابخانه و موزۀ ملک است که همة این
اشعار در ميان جنگها و مجموعه ها آشکار و نهان قرار دارند و بيشترین حجم نسخ را به
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خود اختصاص مي دهند .این نسخه هاي اخير در فهرستنامه هایي چون فنخا و دنا و مانند
آن قابل ردیابي نيست و تنها راه بررسي فهرست هاي تفصيلي و اختصاصي است که گاه
نشان مي دهد در یک جنگ متنوع و حجيم بعضاً اشعاري از اميدي وجود دارد .البته باید
توجه داشت که برخي جنگ ها به سبب اشکاالت راتي و عرضي مادرنسخهشان یا به سبب
بي دقتي کاتب در نال و ضبط مطالب دچار اشتباهاتي شدهاند مثالً کاتب نسخة 68173
مجلا بر بعضي اشعار اميدي به اشتباه عنوان شاني تکلو را آورده است و یا کاتب نسخة
 9887ملک کاتب به سبب شتابزدگي در عنوان بندي قصاید در حاشية نسخه (گ)966 :
موجب شده است که خواننده اشعار اميدي را با شاعران دیگري چون آرري اسفرایني
( )6836خلط کند .هم از این روست که بخشي از تال ما مصروف تحايق در سایر منابع
اعم از دیوان و ترکره ها و همچنين استفاده از قرایني سبکي شعري شد تا فيالمثل اشعار
شاعراني چون ظهير و سنایي را از اشعار اميدي جدا کنيم.
از لحاظ تبارشناسي نسخ هم باید مترکر شویم که هيچ دو نسخهاي را نيافتيم که به تمامي
عين یکدیگر باشند؛ با این همه نسخة شمارۀ  8385و ميکروفيلم  5832/2در کتابخانة مرکزي
دانشگاه تهران که در اکثر قریب به اتفاق موارد با یکدیگر مشابهند و به نظر ميرسد یا از
روي یکدیگر و یا از روي یک مادر نسخه استنساخ شده باشد .امري که در باب دو نسخة
 2193/8و  68589/8کتابخانة مجلا شوراي اسالمي نيز صدق ميکند.
از لحاظ تاریخي هم باید گفت که کهنترین نسخة اشعار اميدي نسخة  8761کتابخانة
نورعثمانيه مورخ  653است در حالي که نسخة شمارۀ  2193/8قدیميترین نسخة نسبتاً کامل
اشعار اميدي مورخ  696است.

بحث و نتیجهگیری
اميدي تهراني یا رازي (م )626از قصيدهسرایان بزرگ قرن دهم است که با آنکه پيرو طرز
شاعران عهد کهن است ،توانسته ضمن سنجيدگي و انسجامبخشي به سخنش ،در انواع
ساحات شعر اعم از مضمون و قواعد ژانري اختراعات دلچسب کند .اميدي بنا به جایگاه
علمي و اجتماعي برجستها  ،با آنکه در همان چارچوبهاي معمول شعر و شاعري گام
ميزده ،شاعري ماتدر،گزیدهگو و لطيفطبع و محتشم است تا جایي که مطلااً زیادهگویي
نکرده است .این تحايق بر پایة تصحيح اشعار با استفاده از چهل نسخة خطي فراهم آمده
است .همچنين در این تحايق با استناد به قول خود شاعر و نيز منابع اصيل تاریخي ،امير نجم
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زرگر و دورمشخان به ممدوحان وي افزوده شدند و ضمناً با احتياط زمان و مکان و شأن
نزول برخي قصاید وي به طور تخميني مشخص شد .با استشهاد به برخي اشعار اميدي ،ضمن
توصيف و تحليل آ ار وي از منظر نوع شناسي ،عروضي و بالغت و تبيين سطوو مختلف
شعر بویژه در بخش قصاید ستایشي که اهم و اعم دیوان وي را تشکيل مي دهد پایه
شاعري او با شواهد اشعار نشان داده شد.
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Abstract
In stylistics, surface structures are very important. The surface structure that the author
chooses from possible surface structures to express his view of deep structure causes to
produce sub-meanings, resonances, stylistic, and rhetorical devices. Thus, the syntactic
structure of a text plays an important role in its style. The story of Samak-e Ayyar is one
of the most prominent championship chivalry written in the sixth century. Using the
descriptive-analytic method, this study examines the syntactic layer of the tale and its
proportion to the theme. The most important features are artistic conciseness; high
frequency of verbs in sentences; abundance of short sentences, independent and dependent
sentences; the beginning of verbs, displacement part of sentences because of rhetorical
motive, the abundance of active and state verbs, and creating active voice, use of prefixed
verbs, the emergence of grammatical mood in verbs of sentences, dominant of the
indicative mood, rising and falling intonation in speech. Also, linking sentences are a
mixture of discrete and coherent styles that give the story some kind of movement and
fluency. It can be said that the syntactic structure of this story is proportional to its theme
and plays a key role in its conveyance of meaning, clarity, enjoyment, and acceptance.

Keywords: Samak-e Ayyar, Style, Syntactic Layer, Layered Stylistics.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

سبکشناسي الیة نحوی در داستان سمک عیّار


علی زرینی

حمید طاهری

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران

در سابکشاناسي ویژگي هاي روساخت اهميت زیادي دارند .روساختي که نویسنده براي بيان ژرفساخت
مدنظر

از بين روساختهاي ممکن برميگزیند زیرمعناها ،طنينها ،تداعيهاي سبکي و بالغي را به وجود

ميآورد؛ بنابراین ،ساختار نحوي یک متن در شکلگيري سبک آن ناش مهمي برعهده دارد .داستان سمک
عيّار از برجساتهترین داستانهاي پهلواني– عيّاري است که در قرن ششم مکتوب شده است .در این پژوهش،

تاریخ دریافت0931/28/29 :

چکیده

الیة نحوي این داستان و تناسب آن با درونمایة ا ر به شيوه توصيفي – تحليلي بررسي شده است که مهمترین

ایجاد صداي فعال ،فراواني افعال ساده و پيشوندي ،بروز وجهيت (مداليته) در فعل جمله ،غلبه وجه اخباري،
آهنگ افتان و خيزان در کالم .پيوند جملهها آميختهاي از سابک گسسته و همپایه است که نوعي حرکت و
رواني به داساتان بخشيده است .ميتوان گفت که ساختار نحوي این داستان متناسب با درونمایه آن است و
در رسانگي ،صراحت ،دلپریري و لرتبخشي آن ناشي اساسي دارد.
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کلیدواژهها :سمک عیّار ،سبک ،الیة نحوی ،سبکشناسی الیهای.

تاریخ پذیرش0933/27/22 :

ویژگيهاي آن عبارتند از :ایجاز هنرمندانه ،بسااامد باالي فعل در جمالت ،فراواني جملههاي کوتاه ،مسااتال
و همپایه ،تادیم فعل و جابهجایي ارکان جمله به دليل اغراض بالغي ،فراواني فعلهاي کنشاااي و حرکتي و
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مقدمه
ساابکشااناسااي یکي از دانشهاي مهم ادبي اساات که در تحليل و بازخواني متون اهميت
خاصااي دارد .در کليترین تعریف ميتوان گفت که ساابک شاايوهاي اساات که شاااعر و
نویسانده یا هنرمند براي بيان موضاوع یا هنر خود برميگزیند .بهعبارتدیگر ،سبک روشي
است که کاربر زبان (شاعر یا نویسنده یا گوینده) در بافتي معين و هدفمند بهکار ميبرد .در
سابکشاناساي ،ویژگيهاي روساخت اهميت زیادي دارند .روساخت در خواندن و تفسير
داسااتان ناش مهمي دارد« .روساااختي که نویساانده براي بيان ژرفساااخت مدنظر از بين
روسااااختهاي ممکن برميگزیند زیرمعناها و طنينها و تداعيهاي سااابکي و بالغي را به
وجود ميآورد» (فاولر)6861 ،
داساتان سمک عيّار ،یکي از زیباترین داستانهاي پهلواني -عيّاري در زبان فارسي است
که با عناصر عاميانه و هنرهاي ناالي آميخته شده است .مؤلف آن فرامرز بن خداداد بن عبداهلل
الکاتب االرجاني اسات و راوي قصاه صادقه بن ابيالااسام معرفي شاده اسات .اصل این داستان
مربوط به دوران قبل از اساالم اسات که همانند دیگر داساتانهاي پهلواني و حماسي توسط
راویان و نااالن براي مردم نال ميشده تا آنکه در قرن ششم مکتوب شده است.
داستانها و متنها در حالت عادي از زنجيرههایي از جملهها تشکيل شدهاند ،جمله یکي
از مهمترین عناصر یا سازههاي متن است .متنها ژرف ساخت و روساخت دارند .روساخت
متن از مجموعهاي ازجملهها تشاکيل شده است« .جملهها نيز روساخت و ژرفساخت خود
را دارند .روسااخت الیة مشاهدهپریر یا بيانشدۀ جمله است .روساخت عبارت است از نحو
جمله (یعني ترتيب واژهها و عبارتها) و ژرفساااخت محتواي انتزاعي جمله اساات؛ یعني
ساااختاري معنایي که بيان ميشااود» (همان) .به عبارت دیگر ،روساااخت و ژرفساااخت
جملههاست که لحن و سبک نوشته را تعيين ميکند.
از شااخصههاي مهم سبک ،تکرار و تداوم هدفمند رفتارهاي زباني خاص در یک ا ر و
متن اساات .ساااختار نحوي جمالت در پيدایي ساابک فردي ناش تعيينکنندهاي دارد .گاه
اجزاي مطلاب در یاک متن در قاالاب عباارتهاا و جملاههااي پاایاه و پيرو و پيچيده دیده
ميشااوند ،گاه اجزاي نحوي جمالت پراکنده و با تادیم و تأخير و جابهجایي نحوي همراه
است و گاه آنادر با حرف و ایجاز همراه است که معناي اراده شده در الیة زیرین کالم به
زحمت در ساطح الفاظ دیده ميشود .بنابراین ،نویسنده چه صورتي از نحو را انتخاب کرده
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و آیا تناسبي با درونمایه و محتواي متن دارد یا نه؟ ساختار نحوي ميتواند توجه خواننده را
باه مرکزهااي معناایي هادایات و حافظها را اداره کند .همچنين روسااااختهاي متفاوت
موجب برداشااتهاي متفاوت از لحن نویساانده و ضااربآهنگ متن ميشااود .گرایشهاي
مشخص نویسنده به تکرار گونههاي نحوي مانند جملههاي کوتاه یا بلند ،جملههاي همپایه،
جملااههاااي پااایااه  -پيرو ،جملااههاااي باادون فعاال ،حاارف و تکرار و ...موجااب پياادایش و
برداشاتهاي گوناگون از سابک ميشاود که بر این اسااس زبان نویسنده را موجز ،سليا،
پيچيده ،بریده بریده ،متکلف و ...ميناميم .بنابراین ،در این پژوهش در پي پاسخ به سؤاالت
زیر هستيم:
الف -ویژگيهاي برجستة الیة نحوي این داستان چيست؟
ب -ساخت نحوي این داستان متناسب با درونمایه و جنبة حماسي و پهلواني است یا خير؟

 .9پیشینة پژوهش
متن کامل داسااتان ساامک عيّار به تصااحيح پرویز ناتل خانلري در پنج جلد طي سااالهاي
 6887تا  6898در انتشااارات بنياد فرهنگ ایران منتشاار شااده اساات .بر اساااس بررساايهاي
انجامشاده تاکنون در زمينة تحليل سابکشناسي الیهاي ،پژوهشي روي این داستان صورت
نپریرفته و از نظر سبک نحوي مورد بررسي قرار نگرفته است.
غالمرضاایي ( )6868بر اسااس سابکشناسي سنتي در ماالهاي بهطور مختصر برخي از
ویژگيهاي روایي ،زباني و فرهنگي جلد اول داستان را ارائه داده که با ماهيت ،رو و نوع
این پژوهش متفاوت است؛ همچنين پژوهشهایي که تاکنون انجامشده بيشتر در موضوعاتي
چون :ریختشناسي داستان ،بنمایههاي حماسي ،فرهنگ عاميانه و اصول عيّاري در داستان
سمک عيّار است.

 .6روش پژوهش
در این پژوهش به شايوه توصايفي -تحليلي و با رویکرد سابک شاناسااي الیهاي به توصيف،
تحليال و تبيين الیة نحوي داساااتان سااامک عيّار پرداختهایم .پيکرۀ مطالعاتي  288جمله از 28
صافحه مختلف ( 68جمله ابتدایي هر صفحه) است و از دیگر بخشهاي داستان براي استخراج
شواهد و نمونهها استفاده شده است.
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 .3بحث و بررسي
داستان سمک عيّار ،داستاني پهلواني – عيّاري است که ميتوان آن را گونهاي از داستانهاي
پهلواني به شامار آورد که با تأ ير از شااهنامة فردوسي نال و نوشته شده است؛ امّا نميتوان
اینگونه داساتانها را کامالً حماساي گفت .در ادب فارسي بجز شاهنامة فردوسي ،نمونهاي
که مصاداق کامل حماساه باشاد به دشواري ميتوان یافت .بنابراین ،پژوهشگران و محااان
درباارۀ نوع ادبي این داساااتاان نظرهاي گوناگون دادهاند .بساااياري از محااان معتادند که
«داساتان سامک عيّار از قصاههاي عاميانه اي اساات که جنبة پهلواني ،سلحشوري و حماسي
دارد» (شاميساا .)6871،همچنين بر این باورند که «داساتانهاي حماسااي و پهلواني عاميانه با
تأ ير از زبان گفتار ،نثر و بياني سااااده و طبيعي دارند» (روالفااري .)6863 ،بر این اسااااس،
اینگونه داساتانها براي مطالعات زبان فارساي و شناختن سبک داستانهاي پهلواني  -عيّاري
بسيار ارزشمندند .داستان سمک عيّار داستاني است که برخالف بسياري از آ ار نثر فني در قرن
ششم به زبان فارسي ساده و روان آن دوره نوشته است؛ یعني فارسي واقعي و بيآالیشي که
مردم با آن ساااخن ميگفتند و آن را درميیافتند .این داساااتان از برجساااتهترین داساااتانهاي
پهلواني -عيّاري اساات که با عناصاار عاميانه و هنرهاي ناالي آميخته شااده و تاکنون بر اساااس
سبکشناسي الیهاي بررسي نشده است.

 .9-3سبکشناسي الیهای
سابکشاناساي الیهاي ،شايوهاي نسابتاً نو از سابکشاناسي است که شاخصههاي برجسته و
ویژگيهاي مؤ ر در پيدایي سبک فردي متن را در پنج الیه بررسي ميکند و ناش و ارز
آنها در هر الیه تعيين و معرفي ميشاود« .بررسي الیهالیه و جداگانه ،از آشفتگي و تداخل
دادهها جلوگيري ميکند .این الیهها سااطوو و واحدهاي تحليل در زبان هسااتند و عبارت
اسااات از :الیاة آوایي ،الیة واژگاني ،الیة نحوي ،الیة بالغي ،الیة ایدئولوژیک» (فتوحي،
 .)6869ميتوان گفات که سااابک آنگاه در راه درسااات خود قرار گرفته که از وحدت و
همانندي موضاوع با واژهها ،عبارتها ،جملهها و تمام نوشاته برخوردار باشد .بر این اساس،
یکي از مباحث مهم در ساابکشااناسااي الیهاي ارتباط صااورت با محتوا در متن اساات .در
سابکشاناساي الیه اي بر لزوم شاناخت ساااخت و معنا (روساااخت و ژرفساخت) در متن
تأکيد ميشود .در این رویکرد یک ا ر هنري و ادبي به صورت یک سيستم نظاممند در نظر
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گرفته ميشاود که تمام عناصار آن به صاورت الیههایي با یکدیگر در ارتباط هستند .هنر و
مهارت نویسااانده در هر الیه به صاااورت مجزا و نوع تناساااب آن با متن و محتوا مشاااخص
ميشااود .در این رو  ،بسااامدهاي به دساات آمده با تحليل معناداري همراه اساات و ارتباط
بين عناصار ،متن و بافت مشااخص ميشااود .از رهگرر ساابکشااناسااي الیهاي ساابک فردي
نویسنده یا شاعر به صورت دقيقتر بررسي و تعيين ميشود.

 .6-3الیة نحوی
بررساي سااختار نحوي یک ا ر کاري سبکشناختي است« .علمي که از آیين جملهبندي و
نسااابت کلمات در ترکيب با یکدیگر بحث ميکند را نحو ميگویند» (مشاااکور.)6851 ،
ساخت نحوي یک متن بيتأ ير از ساخت معنایي آن نيست« .هرطرو رهني و ساخت معنایي
نميتواند در هر قالب و توالي نحوي ظاهر شاود و صاراحت و رسانگي الزم را داشته باشد»
(طاهري .)6837 ،ساااختار نحوي یکي از مؤ رترین و مهمترین الیههاي یک متن اساات؛ به
طوري کاه عبادالاااهر جرجااني در اهميات آن (نظم و ترتياب کلمات و گروههاي جمله)
ميگوید« :نتيجه هرکالمي که ما آن را به صااحت نظم یا فساااد نظم توصاايف ميکنيم یا در
مزیت و فضايلت آن وارد بحث ميشویم  ،مرجع این صحت و آن فساد و منشأ این مزیت و
فضااايلت را فاط در مااصاااد نحوي و احکام آن خواهيم یافت» (جرجاني .)6838 ،ساااخن
جرجاني همان بحث قرار گرفتن گروهها و اجزاي جمله در محور همنشيني با نظم و تناسب
خاص است« .اگر رابطة سازمند ميان سبک و اندیشه پریرفته شود و نحو نيز حامل و سازندۀ
اندیشااه دانسااته شااود ،ميان ساااختارهاي نحوي جملهها با نوع ساابک پيوند اسااتواري وجود
خواهد داشاات» (فتوحي .)6869 ،بر این اساااس ،در این نوشااتار به مهمترین شاااخصااههاي
نحوي و سبکساز در داستان سمک عيار پرداختهایم.

 .3-3سبکشناسي الیة نحوی داستان سمک عیّار
 .9-3-3نحو غالب و پایه
در بررسااي ساااختار نحوي متون فارسااي به این نکته مهم باید توجه داشاات که «در پارسااي
باساتان ترتيب اجزاي جمله آزاد اساات و این آزادي به ساابب آن است که صورت صرفي،
خود نشاانة ماام نحوي آن ها در جمله نيز است؛ بنابراین ،تغيير جایگاه اجزاء در تغيير معاني
تأ يري ندارد .در فارسي دري دورۀ نخستين نيز (از آغاز تا اوایل قرن هفتم) ساختمان جمله
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از نظر ترتيب اجزاء نسبت به ادوار بعد آزادي بيشتري دارد» (خانلري .)6862 ،بر این اساس،
در زبان فارساي یک ساختار نحوي خاص که مالک درستي یا نادرستي ساختهاي نحوي
جز آن باشاااد ،وجود ندارد؛ زیرا سااااختار نحوي زبان فارساااي یک سااااختار آزاد و محور
همنشاايني در آن کامالً آزاد اساات .به همين دليل ،هيچ صااورتي نميتواند مبنا و اصاال قرار
گيرد و صاورت هاي دیگر صااورت فرعي و انحرافي آن محسوب شوند .ميتوان گفت که
مالک شناسایي نحو معيار یک متن ،نحو غالب آن ا ر یا نویسنده است و باید نشاندار بودن
نحو را با توجه به نحو پایه و غالب آن دریابيم .در بررساااي آ ار و متون کهن اگر هنجار ما
صااورت معياري زبان فارسااي امروز باشااد ،مساالماً مادار زیادي فراهنجار و انحراف زباني
خواهيم یافت؛ بنابراین ،هنجار و نُرم و سبک فردي یک نویسنده از ساخت دستوري مسلط
بر متن به دساات ميآید و هنجارگریزي و آشاانایيزدایي را ميتوان از هنجار و نُرم موجود
در ا ر و نوشتههاي خود بازشناخت.
در نثر کتاب سااامک عيار ،نحو غالب و نُرم ویژه نحوي آن ،آوردن جملههاي سااااده،
کوتاه پياپي و مستال به همراه فعل است که در پایان جمله ميآید؛ از اینرو ،شکل بينشان
جمله به سابب کارکرد روایي این داساتان ،بسايار اسات که در واقع نحو غالب آن را شکل
داده است .فعل و گروه فعلي در ساختار نحوي این داستان از اهميت باالیي برخوردار است.
در  288جملاة مورد بررساااي تاریباً در ( 68درصاااد) از جمالت ،فعل در پایان جمله آمده
اسات و در جملههاي ساده و مرکب حدود  268گروه فعلي یافت شد؛ بهطوريکه ميتوان
گفت نحو غالب یا پایه یا ترتيب اجزاء جمله در این داستان بيشتر بهصورت زیر است:
نهاد و اجزاي گزاره  +فعل
طومار نامه برخواند .از آن گفتارها دلش به هم برآمد .با خود در دل به اندیشه شد (ارجاني،
 .)6892خورشايدشااه برپاي خاسات و او را در کنار گرفت و بپرسايد و سياه را نيز در کنار
گرفت و بنواخت (همان) .پا از آن بازگشااتند و به سااراي آمدند و حمایل درافکندند و با
چناد خدمتگار به خدمت شااااه رفتند و خدمت کردند و گو بنهادند تا هيچ ساااخن نبود
(همان).
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در حالت بينشاان ،ابتداي جمله با اطالع کهنه آغاز ميشود و اطالع نو در نزدیکترین
جا به فعل قرار دارد؛ بنابراین ،در جملههاي خبري بينشاااان ،تکية جمله روي گروه فعلي یا
نزدیکترین عنصر به فعل است و این خصيصه یکي از برجستگيهاي سبکي داستان سمک
عيار اساات .در این داسااتان در یک بند نوشاات در جملة اول که یک جملة ساااده و مسااتال
اسات ،تأکيد اطالعي روي کل جمله قرار گرفته ،سپا در بيشتر جملههاي معطوف ،تأکيد
اطالعي در انتهاي جمله روي گروه فعلي یا نزدیکترین عنصر به فعل است.

 .6-3-3کوتاهي جملهها
جمله دربردارندۀ پيام نگارنده و گوینده است« .ميتوان از رهگرر بررسي بلندي و کوتاهي
جملهها ،سااخت اندیشه و سبک و حاالت روحي گوینده را تحليل کرد» (فتوحي.)6869 ،
«یک ساابک ساااده از لحاظ نحوي تعداد کمتري آویزه نساابت به ساابک پيچيده دارد ،زیرا
آویزهها منتهي به وابسااتگي ميشااوند» (قاساامي .)6868 ،طول جمالت در چگونگي الااي
حا خاص به خواننده بسايار مؤ ر است؛ بنابراین« ،با توجه به اینکه زبان حماسي سادهتر
و از سااویي آوردن جمالت کوتاه حا التهاب و حماسااه را به خواننده الاا ميکند،
انتظار داریم که جمالت کوتاهتر باشاد» (پارسااپور .)6838 ،در داستان سمک عيار با تأ ير
از کالم حماساي و پهلواني فراواني جملههاي کوتاه و سااده و بسامد باالي افعال را مشاهده
ميکنيم .در  288جمله مورد بررسي حدود ( 36درصد) جمالت ساده و حدود (66درصد)
جمالت مرکب ،یافت شاد و ميانگين واژه در هر جمله با احتسااب گروههاي قيدي  ،اسمي
و فعلي حدود  5واژه در هرجمله است .فراواني جملههاي کوتاه و ماطع و همپایه ،همچنين
آوردن و تکرار گروه فعلي در پاایان جمالت متناساااب با درونمایه و محتواي آن اسااات؛
بهگونهاي که از یکسااو باعث شااتاب و هيجانانگيزي اساات و از سااوي دیگر ،جلبتوجه
مخاطب و آساااني درک و فهم او را به همراه دارد .این نوع جمالت مناسااب با روایتگري،
ناالي و داستانپردازي حماسي است و در ایجاد ضربآهنگ و ریتم داستان بسيار مؤ رند.
در جمالت کوتاه ،اهميت خبر زیاد ،صااراحت بيان بيشااتر و معنا آشااکارتر و عریانتر
اسااات .همچنين جملههاي کوتاه بر تمرکز مخاطب در درک بهتر معنا بسااايار مؤ ر اسااات.
جملاههااي کوتااه چون آویزههاي کمتري دارند؛ بنابراین ،تمرکز معناي مندرج در نحو را
بيشاتر و حواشاي را حرف ميکنند .گرایش نویسنده در این داستان بيشتر به سمت جمالت
کوتاه است تا آنجا که جمالت مرکب نيز ساختاري ساده دارند؛ همين ،این نکته را آشکار
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ميکند که نویساانده در بيان معنا و اندیشااة خود سااریع عمل ميکند و لفظي مساااوي و
متناساب با معنا در نظر گرفته اسات .کوتاهي جمالت در این داستان در بسياري از موارد به
گونهاي اسااات که به حداقل الفاظ مورد نياز رسااايده اسااات و گاه یک فعل جملهاي کامل
ميشااود .در بسااياري از موارد جمالت آنچنان مسااتالاند که معني خاص هر جمله به خود
تمام ميشود و این درحالي است که از نظر روایت و مفاهيم به هم پيوستهاند و رابطه معنوي
بين جملهها سست و گسيخته نيست.
سامک پيش آن صندوقها رفت و طباي برآراست و به دست آن غالمان داد و خود چوب
در دست گرفت و پيش آن تخت آمد و خدمت کرد و دعا گفت و آن طبق بنهاد (ارجاني،
 .)6892جماد به بارگاه آمد .سااالم نگفت .خدمت نکرد ،بایسااتاد .عدنان وزیر در وي نگاه
کرد( ...هماان) .روزافزون نااماه برگرفات و بيرون آمد و دروازه ها گشااااده بود و مردم به
لشکرگاه مي آمدند و ميرفتند (همان).
در داساتان سامک عيار جمالت بيشاتر بهصاورت هساتهاي آورده شااده است و به طور
همپایه به هم متصل شدهاند« .جملة هستهاي از یک هسته مرکزي تشکيل شده که وجود آن
اجباري اسات و از تعدادي وابساته که وجود آنها اختياري اساات .هسته ميتواند مستال از
وابساته باشد» (باطني .)6862 ،جمالت هستهاي شتاب سخن و صراحت کالم و انتاال سریع
و صریح پيام را افزایش ميدهند.
جمالت کوتاه همراه با فعل به این داستان قاطعيت و قطعيت داده است و آن را به سمت
و سااوي الااي یک متن پهلواني سااوق داده اساات .فعل و جمالت کوتاه موجب حرکت و
سيالن و زندگي متن پهلواني و حماسي است که این خصيصه به عنوان یکي از ویژگيهاي
سبکي در الیه نحوي این داستان مشهود است.
ساااواري در ميدان آمد که ناگاه از اساااب درافتاد .زرین درفش گفت :او را چه رسااايد تا
ساااوراي دیگر در ميادان رفات .خردک او را بيفگناد .زرین درفش برآشااافت .گرزي در
قربوس زین داشات .برکشيد و در ميدان راند .خردک تير انداخت .زرین درفش به گرز رد
کرد .روي بااز پا کرد که برود که دامن او اجل بگرفت .گرز از دسااات بينداخت بزد بر
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پشات وي او را چون نام خود کرد و بيفتاد .خرو
.)6892

از لشاکر خورشيدشاه برآمد( .ارجاني،

 .3-3-3نحو نشاندار و بالغت نحوی
طبيعت و انعطافپریري زبان فارسي این قابليت را دارد که یک کاربر و نویسنده توانا بتواند
باا مهاارت و تواناایي خود از نحو زبان براي تأمين بالغت و زیبایي همساااو با درونمایه ا ر
بهرهمند شود« .توانایيهاي یک زبان همواره به توانایيهاي کساني بستگي دارد که آن زبان
را باه کار ميبرند» (پيتر .)6861 ،در تحليل زبان یک متن باید به گونههاي کاربردي آن نيز
توجه کرد «گونه کاربردي ،شاکلي از زبان اسات که به تناساب مخاطب ،محتوا ،موضوع و
بافت تغيير ميکند» (شاریفي .)6867 ،در متنهاي مختلف ممکن است که نویسندگان براي
خروج از نحو غاالاب و پاایاه خود ،رو هااي مختلفي را در پيش گيرند؛ بنابراین ،فراواني
هریک از این شاايوههاي خروج باعث برجسااتگي ساابکي و نشااانداري نحوي در متن آنها
ميشاود« .برجساتهساازي ،بهکارگيري عناصار زبان است بهگونهاي که شيوه بيان جلب نظر
کند» (صفوي.)6868 ،
کاارکرد بالغي و انعطافپریري زبان فارساااي به نویسااانده این امکان را ميدهد که به
اقتضاي حال ،چيدمان نحوي را تغيير دهد تا بر چيزي تأکيد کند و یا بر مخاطب تأ ير خاص
بگرارد .همچنين جابهجایي گروههاي جمله از یک سااو با موسااياي جمله و آهنگ آن در
ارتباط اسات و از ساوي دیگر ،عرصاه نوعي آشانایيزدایي نحوي است .در داستان سمک
عياّار جااباهجایي گروههاي جمله عالوه بر پيروي از زبان گفتار آن دوره به دالیل بالغي و
زیبایي شااناختي ازجمله ایجاد روو پهلواني و حماسااي در کالم ،رواني و شااتاب سااخن،
خو آهنگي ،تاأکياد ،تعدیل جمله ،جلبتوجه خواننده ،معنيرسااااني ،ماللتزدایي و ...
صاورت ميگيرد .این جابهجایيها یا گشاتارها نهتنها هيچگونه مشکلي در فهم مطلب پيش
نميآورد ،بلکه داراي رواني ،زیبایي و روشني کالم است.

 .9-3-3-3تقدیم فعل
الف -تقدیم فعل در آغاز جمله
فعل در چيدمان جمله یا نحو غالب در این داساتان آخرین جزو جمله است ،اما نویسنده به
علاتهااي مختلفي –باهویژه اغراض بالغي -فعل و بعضاااي از اجزاي جمله را در جایگاه
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دیگري ميآورد« .در زبان حماسااي ،هنجارگریزي نحوي و جابهجایي ارکان جمله دیده
ميشااود؛ بهخصااوص مادم آوردن فعل که در رسااایي و کوبندگي کالم مؤ ر اساات»
(پارساااپور .)6838 ،همچنين «آشااکارترین مختصااه نحوي زبان حماسااي تادیم فعل اساات»
(شاااميساااا .)6871 ،از نظر کاربرد بالغي وقتيکه فعل در ابتداي جمله قرار ميگيرد ،جلب
توجه و هيجان خواننده و مخاطب را در پي دارد .در این داستان آنجا که داستان جنبه روایي
و قصااهگویي دارد ،فعل بيشااتر در پایان جمله اساات ،اما آنجا که راوي یا ناال به توصاايف
صحنههاي نبرد و رزم ميپردازد از تادیم فعل حدود ( 2درصد) براي ایجاد لحن حماسي و
کوبندگي ،تأکيد ،خطاب و هشاادار اسااتفاده کرده اساات .حروف انساادادي – انفجاري در
ابتداي این افعال نيز در کوبندگي و تاویت فضاي حماسي و رزمي متن بسيار مؤ ر است.
گرز از دست بينداخت و بزد بر پشت وي (ارجاني )6892 ،بزد بر چشم راست شير ،چنانکه
تير در سارشاير ناپيدا شاد( .همان) گرز گرد سر بگردانيد و بينداخت و بزد بر سر بدسگال .
گفت چيست این همه غلبه و آشوب؟ (همان) بگوي تا نام تو چيست تا دانم که با تو چگونه
جنگ ميباید کردن(همان) بياور تا چه داري ازین تير انداختن و سليح بددالن کار فرمودن.
 ...بياور تا چه داري؟  ...بيار از هرچه داري (همان) دشانه برکشيد و بزد بر کتف سرخ کافر
(همان) بزد بر سر وي( .همان) جواني دیدند که درآمد فریاد کنان ،جامه دریده و خاک بر
سر کرده (همان) بيفکنيد این حرامزاده را (همان).
در این داستان در بسياري از موارد براي تأکيد و افزایش توان حماسي زبان شاهد تادیم
جزء اسمي در فعل مرکب هستيم:
دسات به تيغ بردند ،بسايار به یکدیگر زدند تا تيغها بشاکسات .دست به گرز گاوسار بردند
(همان) .عالمافروز دسات در کمند زد ...دسات به دیوار چاه گرفت( ...همان) سمک طلب
ابان دخت کرد (همان) آفرین بر چنان دختر باد (همان).
در این داسااتان گاهي تادم فعل عالوه بر تکيهدار بودن به نوعي در ایجاد آهنگ خيزان
و آفرینش موسياي در متن نيز تأ يرگرار است:
ارمنشااه گفت اي هرمزکيل به چهکار آمدهاي؟ گفت پيغام دارم از خورشايدشاه به تو دبور
دیوگير (همان).
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ب -ذکر فعل در میانه جمله
یکي دیگر از مشاخصاههاي سابکي و نحو نشااندار در داساتان سمک عيار آوردن فعل در
ميااناه جملاه اسااات .رکر فعال در ميانه جمله نوعي مکث و درنگ و بر در جمله ایجاد
ميکند .در این داساااتان ،نویسااانده حدود ( 3درصاااد) از جمالت فعل را در ميانة جمله بر
ارکان دیگر مانند مفعول ،قيد ،متمم و مساااند مادم ميآورد که این عمل در جهت اغراض
بالغي نویسانده مانند تأکيد اطالعي ،اطالعرساني سریع ،رعایت کوتاهي و هارموني خبري
جمالت ،تعدیل جمله و رواني و خو آهنگي ساااخن و نيز براي تناساااب آهنگ خيزان و
افتان و ایجاد ریتم در کالم است.
آنچه در ساختمان جمله و پيش از فعل ميآید در واقع اطالع مهمتر جمله است و بخش
بعد از فعل اطالع تکميلي و فرعي اساات .نویساانده در این داسااتان در تعدیل و بر جمله
توانایي و مهارت چشمگير و بسيار هنرمندانه اي دارد؛ به طوري که عناصر فرعي بعد از فعل
کارکردي بالغي نيز یافتهاند و زیبایي کالم و تأ ير فراوان بر مخاطب و خواننده را به همراه
دارد .قيد و متمم قيدي در ميان عناصر فرعي بعد از فعل بيشترین بسامد را دارند.
عالمافروز درختي دید سااخت عظيم و بلند (ارجاني )6892 ،در شااهر حلب پادشاااهي بود با
کمال و با بختي جوان و رعيتي فراوان و لشکري مهربان (همان) از یزدان فرزند ميخواست
به دعا و زاري و عبادت و خيراتها (همان) پا شااه بفرمود به هامان وزیر تا نامه نوشت به
شاه سمارق درین باب خواستاري (همان) .سياهي دید چند منارهاي سهمناک (همان) او در
پا پرده دختري دارد چون ماه (همان) .از ميان بيشاااه شااايري بيرون آمد بر مثال ژنده فيلي
(هماان) .کنيزک در خاانه رفت و چيزي بياورد بر مثال نردباني (همان) .بدین یک راه دري
آویختهاند از آهن و از دره چون در روي راه بر مثال مار افعي است پيچيده (همان) .از پيش
آن درخت راهي راساات ميرود بر مادار یک فرساانگ (همان) .از حلب آمدهایم به فرمان
مرزبانشااه با صاد و ساي هزار ساوار (همان) فرستاده مرزبان شاه عرضه کنم به شما (همان).
نردبان پدیدار آمد ده پایه .به نردبان برآمدند .در هر صاافه ده آفتابه نهاده همه پر زر .ایشان
را کسي ندید بر کنار کوه (همان) .خادميبود سياه و زشت (همان) .هر دو برفتند تا به سراي
رئيا (هماان) .او را دیاد دلتنگ (همان) .او خود رفت با نام نيکو (همان) چرا چنين آمدي
گستاخوار؟ (همان) بيشهاي دید خو و خرم (همان).
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 .6-3-3-3تقدیم مسند ،صفت ،مفعول ،متمم و قید
تغيير جایگاه یک عنصاار در نحو و آرایش واژگاني نشاااندهنده تغيير موقعيت آن عنصاار از
نظر گوینده یا نویسانده اسات و این تغيير نظم نحوي ميتواند ناشااي از نوع نگر نویسنده
بااشاااد« .جاایگااه آغازین جمله همواره نوعي ظرفيت بالاوه بالغي در خود دارد و جایگاه
مهمي براي کانونيساااازي توجه در جمله اسااات .عالوه بر این ،با توجه به آرایش واژگاني
آزاد در زبان فارساااي ،پيشآیي عناصااار جمله و مبتدا قرار گرفتن آنها ماولهاي نویساانده
محور اسات» (سايدقاسام .)6861 ،افزون بر تادیم فعل در این داستان تادیم دیگر ارکان
جمله در جایگاه آغازین جمله را نيز شاهد هستيم که در حدود ( 7درصد) از جمالت تأخير
نهااد (مسااانادالياه) را باه همراه دارد .این جابهجایيها به سااابب اغراض بالغي مانند تأکيد
اطالعي و برجساتهساازي ،تاویت روو پهلواني وحماسي ،رواني جمله و طنين خو کالم
اساات که ميتوان گفت متناسااب با ترفندهاي هنري داسااتانساارایي حماسااي و ناالي بهکار
گرفته شاده اسات .در این ميان بيشترین جابهجایي را قيد و متمم قيدي دارند .رکر این نکته
نيز ضاروري است که این جابهجایيها به قدري هنرمندانه صورت گرفته است که هيچگونه
پيچيدگي و دشواري در خوانش جمالت این داستان ایجاد نکرده است.
از هر جانب ساااواران برفتند و نيافتند (ارجاني .)6892 ،به چاره کارها باید کردن (همان) از
آن جانب لشاااکر ميآمدند (همان) عظيم قومي مردهاند (همان) خطا بود آن گفتار من در
حق وي (همان) .مصلحت نيست جنگ کردن تا یک هفته دیگر (همان) .نمي داني که این
ساامک چه مردي اساات؛ عظيم کارها ميکند (همان) .عظيم مردي اساات رویين (همان).
کاري بد من با وي نکردهام (همان) .جست و جوي این کار شما بکنيد (همان) .از آن جانب
گيتينماي برخاست (همان) .به عاقبت در ميان جنگ فرخ روز به الماس رسيد (همان).

 .0-3-3حذف گروههای جمله
حارف اجزاي کالم یکي از شاااگردهااي خلق ایجاز اسااات .برخي از بالغيون آن را جنبة
هنريتر ایجاز ميدانند« .ایجاز یعني آوردن لفظ اندک براي معني بسااايار و آن بر دو گونه
اسات :ایجاز حرف و ایجاز قصر» (علوي و اشرفزاده .)6868 ،در ایجاز حرف ،بخشي از
جمله حرف ميشاود ،اما در ایجاز قصر از ارکان جمله چيزي محروف نيست ،بلکه مفاهيم
بسيار از کلمات اندک فهميده ميشود .حرف ،یکي دیگر از شاخصههاي سبک نحوي این
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داساااتان اسااات .حرف هر یک از اجزا یا از روي قرینه لفظي اسااات یا قرینه معنوي« .قرینه
لفظي جزئي از جمله است که در جملههاي پيش رکرشده باشد .قرینه معنوي مفهوم و معني
جملههاي قبل است که از روي آن به قسمت حرفشده ميتوان پي برد» (خانلري.)6832 ،
«گاه حرف اجزاي جمله نشاانهاي از پيوساتگي و انسجام متن و تمرکز آن بر موضوع واحد
اسات» (فاولر .)6869 ،6حرف ارکان جمله و ایجاز در این داساتان مخل نيسات؛ بلکه بسيار
هنرمندانه اسات و در رسایي و دلپریري و رواني و انسجام کالم تأ ير فراوان دارد .حرف به
قرینة لفظي بيشترین بسامد را دارد که در انسجام و رسایي داستان ناشي مهم دارد.

الف -حذف نهاد (مسندٌالیه)
حرف نهاد در این داستان بيشترین بسامد حرف را در بين گروههاي جمله دارد و در ایجاز،
رواني و شااتاب کالم بساايار مؤ ر اساات؛ به طوري که حدود ( 81درصااد) از جمالت نهاد
رکر و در ماباي جمله هاي معطوف و همپایه ،نهاد (مساندٌاليه) حرف شااده و از شناسه فعل
قابل شاناساایي است .در جمالتي نهاد حرف مي شود در جایگاه آغازین جمله قيد و متمم
قيدي با ( 27درصد) و مفعول با ( 26درصد) بيشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
هرمزکيل خدمت کرد و گفت فرمان بردارم .با ایشان روي به راه نهاد تا به بارگاه به نزدیک
ارمنشااه برسايدند( .ارجاني )6892 ،شير بغرید و روي به هزیمت نهاد( .همان) ارغون پریره
باز رفت و او را در کنار گرفت و از شاه چين خبر پرسيد و پهلوانان را باز پرسيد و دست او
بگرفت و پيش خورشيدشاه آورد (همان).

ب -حذف فعل
همانگونه که گفته شد فراواني گروه هاي فعلي یکي از ویژگيهاي بارز سبکي این داستان
است؛ بنابراین ،حرف فعل در این داستان با حدود ( 3درصد) از کمترین بسامد را دارد.
بدین راه از کجا آمدي؟ کوهيار گفت از پيش خورشااايد شااااه (ارجاني .)6892 ،اقبال مرا
یااري کرد کاه باه تو رسااايادم ناه به دیگري (همان) .گفت منم سااامک و این خواهر من
روزافزون (همان) .ایشان در گفتار که آن قوم برسيدند (همان).
1. Fowler Roger
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ج -حذف دیگر ارکان جمله
او را در کنار گرفت و بپرساايد (همان) .در سااراي رو و مي با تا رسااول بياید و بنشاايند
(هماان) .کوهيار نعره ميزد و مرد ميخواسااات و از ایشاااان ميآمدند و ميافکند (همان).
رووافزاي را درکشاايد و چوب زد (همان) .برود و بگوید و بشاانود و آنچه مصاالحت کار
است بجاي آورد (همان) .چوب در دست گرفتند و ميزدند (همان).

 .5-3-3تکرار
همانگونه که حرف بعضااي از اجزاي جمله ميتواند موجب پيوسااتگي و انسااجام متن و
تمرکز بر موضااوع واحد شااود ،تکرارهاي لفظي نيز ميتواند پيوسااتگي ایجاد کند .تکرار
یکي از قويترین عوامل تأ يرگرار بر خواننده و مخاطب اساات« .تکرار نشاااندهندۀ تکيه و
تأکيد و توجه شاااعر و نویساانده بر موضااوع و معني مکرّر اساات که این موضااوع جدا از
جنبههاي بالغي ،ازجمله وساایل ایجاد آهنگ و موسياي نيز هست» (پورنامداریان.)6875 ،
تکرار معموالً بهمنظور تأکيد ،برجساتهسازي یا جلب توجه شنونده بوده و گاهي نيز به علت
طوالني بودن جمله و ترس از فراموشاي خواننده بوده است .عنصر تکرار را در زبان ساده و
آغازین فارساااي دري و آ ار دوره تکوین مشااااهده مي کنيم ،اما زیبایي و کارکرد بالغي
عنصار تکرار همواره به مهارت و هنرمندي نویسانده بستگي دارد .عنصر تکرار نيز یکي از
ویژگيهاي ساابکي داسااتان ساامک عيّار اساات که عالوه بر پيوسااتگي و انسااجام متن براي
تاأکياد و برجساااتاهساااازي ،طنين خو و گااه براي ابهاامزدایي باهکاار ميرود .در ادامه
نمونههایي از تکرار واژه و فعل را در این داستان مشاهده مي کنيم.
خورشايدشاه تندرست است و به سالمت است و پادشاه چين است و داماد شاه است (ارجاني،
 .)6892پادشااه زاده ملک گروه اسات و خورشايدشاه نام دارد و به ما رسيده است و پناه به ما
آورده اسااات و به خواساااتاري مه پري آمده اسااات (همان) .هم در بارگاه گنبدي بود .در آن
گنبااد حجره اي زرنگااار بود و در آن حجره زیرزميني بود .ایشااااان را در آن زیرزمين کرد
(هماان) .زر باداد و بخریاد و چند من شاااکر و نبات نيز بخرید و از همه اجناس بخرید مادار
بيست خروار (همان) .زمرۀ خادم نامه بستد و به سراي گندمک آمد .گندمک را دید سرمست.
خادم پيش وي باز رفت و خدمت کرد .گندمک گفت اي اساااتاد .چه خدمت اسااات؟ خادم
گفت سخني دارم .خادم آن نامه به گندمک داد .گندمک برخواند (همان).
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 .2-3-3کاربرد افعال ساده و پیشوندی
بساامد فعلهاي پيشوندي در زبان فارسي دوره تکوین (قرن چهارم تا هفتم) و آ ار مهم این
دوره بهمراتب بيشتر از آ ار زبان دوره درسي و تحول است .پيشوند در ساختمان گروه فعلي
دوره تکوین عمادتااً مفهوم جهات و سااامت حرکت فعل را دارد و گاهي نيز تأکيد فعل و
تاویات معنااي آن را ميرسااااناد و گاه نيز در افزایش یا ایجاد معناي جدید در گروه فعلي
ایفاي ناش ميکند .در مسير تحول و تطور ،پيشوند جاي خود را به گروههاي قيدي یا متمم
یا عنصار فعلي اسام و صافت در جمله داده اسات که موجب افزایش طول جمله شده است
(طاهري .)6831 ،از آنجا که در این داسااتان ساااختار نحوي بر ایجاز مبتني اساات؛ بنابراین،
کااربرد افعال سااااده و پيشاااوندي بساااامد باالیي دارد؛ زیرا «اینگونه افعال خود از عوامل
آفریننده ایجاز در زبان حماساااياند» (حميدیان .)6838 ،عالوه بر این ،فعلهاي پيشاااوندي
ارتااي لحن و ضربآهنگ حماسي را نيز به دنبال دارند .در این داستان از  288جملة ساده و
مرکب 659 ،مورد ( 16درصااد) فعل ساااده 88 ،مورد ( 61درصااد) فعل مرکب و  82مورد (69
درصد) فعل پيشوندي یافت شد.
همهشاب در اندیشاه فرورفته بود تا رایت شب نگونسار شد و علم روز برافراشتند .فغور شاه
به تخت برآمد (ارجاني .)6892 ،کمند برانداختند و به باال برشادند  ...چون به شهر درشدند
( ...همان) این اندیشه بکرد و کارد برکشيد .خورچاهي بخندید و گفت :پندارد که در ميان
بازار جنگ ميکند که تيغ برکشاايد و به جنگجوي درآمد و تيغ فروگراشاات تا بر وي زند
که جنگجوي سر درکشيد (همان).

 .7-3-3جملههای توصیفي
یکي دیگر از مشااخصااههاي بارز ساابکي داسااتان ساامک عيار که به جملههاي این داسااتان
زیبایي خاصاي بخشايده اسات ،کاربرد جملههاي وصافي با صافت مفعولي است .کاربرد و
تکرار اینگونه پارههاي نحويِ همسااخت و پشاتِ سار هم ،سااختار موسياي خاصي به این
داساااتاان ميدهاد و موجب هيجانانگيزي و خو آهنگي متن شاااده اسااات .عبارتهاي
توصيفي ،نهتنها نثر را سنگين و نفاگير نکرده است ،بلکه خو آوایي و رواني را به همراه
دارد.
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نصااور نگاه کرد .پيش رو سااپاه مردي دید پير نوراني ،ریشااي ساافيد تا به ناف کشاايده و بر
اساتري بردعي نشسته و درقي مصري پوشيده و دستاري قصب در سر بسته و پاي در رکاب
زرین نهاده و چتري گوهرنگار با سااز تمام آراسااته و یکي او را علمي بر باالي سر بداشته،
برین گونه روانه ،نصاور بر گوشاهاي ایساتاده تا سپاه فرود ميآمدند (ارجاني .)6892 ،دري
دید از ایوان به کيوان کشاايده و چفتي بر در سااراي دید آویخته ،حلاههاي سااليماني زرین
درآویخته و دکانهاي فرعوني بسته و حصيرهاي مصري درکشيده و درگاه سگزي و ترکي
و گرجي و رومي و ارمني آراسااته .نيزههاي الم الف ساار در هم به گوهر آراسااته بداشااته و
انگلهاي به باالي درافکنده و بانگ خرو جهان در آشوب داشته (همان).

 .7-3-3پیوند جملهها و همپایگي نحوی
بر اسااس رابطة دساتوري ميان جمله هاي هر متن ،چهار نوع سبک نحوي را ميتوان متمایز
کرد .سابک گسسته ،سبک همپایه ،سبک وابسته و سبک متصل (فتوحي« .)6869 ،معموالً
دو یاا چناد جملاه مساااتاال یاا پایه یا پيرو به کمک پيوندهاي همپایگي جمله باهم همپایه
ميشااوند و دامنه سااخن را گسااتر ميبخشااند .در این ميان مهمترین پيوند همپایگي «و»
اسات که براي همپایه کردن دو جمله همگون و همساو و سازگار بهکار ميرود» (ارژنگ،
 .)6836دساتورنویساان معتادند که «گاهي در گفتار و نوشتار در بين جملههاي مستالي که
در پي یکدیگر ميآیند ،نوعي پيوستگي معنایي وجود دارد .این پيوستگي یا به سبب ترتيب
و توالي زماني اسات یا به سبب ترتيب و توالي منطاي» (همان) .پيوند معنوي دستور نویسان
همان بحث فصاال در کتب معاني اساات و پيوند لفظي همان بحث وصاال اساات« .فصاال و
وصل ،یکي از ابزارهاي انسجامبخشي در کالم است که مربوط به بافت برونزباني کالم
و معناي اوليه اساات نه معناي انویه» (وفایي .)6865 ،جمالت کوتاه و مسااتال در داسااتان
سااامک عيّار با دو شااايوه لفظي (با حرف ربط) و معنوي (معني جملهها) باهم پيوندیافتهاند.
بسامد باالي جملههاي کوتاه ،مستال و همپایه ،ویژگي خاص سبکي به این داستان بخشيده
اسات و ميتوان گفت داستان سمک عيار آميختهاي از سبک گسسته و سبک همپایه است
که به روند روایت نوعي رواني و حرکت داده است .افزون بر آن ،کاربرد فراوان واو عطف
در ساااختارهاي همپایه در این داسااتان حالت روایي متن را روان ساااخته و شااتاب سااخن را
زیاد و سبک را پویا کرده است .جملههاي مرکب از بسامد کمتري برخوردارند.
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شاااه جام برخاساات .او را در کنار گرفت .بپرساايد و به باالي تخت آورد و بنشاااند .در حال
جالب آوردناد و ميوه و بخوردناد .پا خوان بنهاادناد .چون از نان خوردن فارغ شااادند،
دسات ها بشستند .مطربان آواز به سماع برآوردند .ساقيان شراب دردادند (ارجاني.)6892 ،
نصاور بانگ بر ایشان زد که همه بکنيد و چوبها بردارید و سر کوچها بازکنيد و دروازهها
باازکنيد و آئين بندید و خرمي و نشااااط کنيد .این ميگفت و ميرفت تا به بارگاه رسااايد
(همان).
دو نوع پيوند داریم؛ یکي «پيوند همپایگي» که کلمه یا جملهاي را همپایة کلمه یا جملة
دیگر ميکناد ،دوم «پيوناد وابساااتگي» یاا پيوند پيروي که دو جمله را به هم پيوند ميدهد
(فرشايدورد )6855 ،و یکي را به دیگري وابسته ميسازد .در واقع «همپایگي رابطهاي است
که عناصار را ازنظر نحوي همپایه و هم ناش مي سازد .ساختي را که در ا ر همپایگي ایجاد
ميشاود ،سااخت همپایه مينامند» (فالک )6877 ،بر این اسااس گروههاي نهاد (مسندٌاليه)،
مفعول ،متمم ،قياد و فعال را ميتوان از طریق همپاایگي گساااتر داد و آنها را هم ناش
کرد .در داسااتان ساامک عيار عالوه بر اینکه جمالت مسااتال بهصااورت همپایه آمدهاند در
بسااايااري از جمالت ،بخشهااي مختلف جملاه نيز باهصاااورت همپاایاه در این داساااتان
ناشآفریني ميکنند؛ مانند همپایگي در گروههاي نهاد (مسااندٌاليه) ،مفعول ،مسااند ،متمم و
فعل:
خمار و صابر و صمالد و آتشک بر وي آفرین کردند (ارجاني )6892 ،ولوال و اکبار را سر
ببرید( .همان) شااه دلتنگ و غمناک شاد (همان) عالم افروز سست و بيطاقت شد( .همان)
به زور و چاره رویين را بياورد( .همان) برود و بگوید و بشاانود و آنچه مصاالحت کار اساات
بجاي آورد( .همان).

 .1-3-3آهنگ کالم
آهنگ کالم از عناصاار تأ يرگرار در ساااختمان زبان اساات .چگونگي بهرهمندي از آهنگ
جملهها در سااااختمان نحوي کالم در کنار چينش سااااختارمند آنان از شاااگردهاي روایتي
نویسانده یا راوي یا ناال اسات که داساتان را پيش مي برد و خواننده را با فضاي آن روبهرو
ميساازد .جمالت در داساتان سمک عيّار بيشتر خبري هستند و با آهنگ افتان همراهاند که
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بر اساس جنبه روایي این داستان موجب سرعت روند روایت ميشود .در ادامه با بهرهگيري
از ارتفاع صوت در جمالت ندایي ،سؤالي و امري و با استفاده از تمهيداتي مانند مکثهاي
ميان جملهاي زمينهساااز آهنگ خيزان کالم و متناسااب با ضااربآهنگ حماسااي و ناالي
جملههاسات .همچنين کاربرد مصوتهاي بلند و کشيده بهویژه در جمالت سؤالي و ندایي
نيز باعث ایجاد آهنگ خيزان کالم و الااء حا رزمي و حماسي به مخاطب است.
هامان وزیر گفت(افتان) کيساات که این نامه به ماچين برد؟ (سااؤالي و خيزان) مهران وزیر
گفت (افتان) اي شاه (خيزان) ...شيرویه شيرافکن برخاست(افتان) و گفت (افتان) اي سلطان
الوزرا ( ...ندایي و خيزان) (ارجاني )6892 ،رووافزاي گفت (افتان) اي سمک (خيزان) این
خورشايدشاه را که ميگویي نه دایه گرفت و برد؟ پا شما را خبر نيست؟(خيزان) (همان)
الاصه مرزبانشاه گفت (افتان) اي دبور ،نشاني بنماي( .خيزان) (همان).

 .94-3-3وجهیت در فعل
وجهيات باه ویژگيهااي زبااني و سااااختااري گفتمان داللت دارد که نگر نویسااانده یا
پاايبندي او به ارز یا صااادق محتواي گزاره در گفتههایش را نمایان ميساااازد( .فاولر،
 )6861فعلهاي وجه نما ،صافتها و قيدها در تشاخيص وجه جملهها در کالم بسيارکمک
ميکند« .وجه فعل صورتي از ساختار فعل است که دیدگاه گوینده را دربارۀ قطعي بودن یا
غيرقطعي بودن یا امري بودن فعل ميرساااند و در زبان فارسااي امروز سااه وجه بيشااتر ندارد:
اخباري ،امري ،االتزامي .هرگاه گوینده بخواهد از وقوع کاري یا اسنادي بهطور قطع و یاين
خبر دهد فعل جمله را از وجه اخباري ميآورد» (ارژنگ.)6836 ،
یکي از ویژگيهاي مهم ساابکي در داسااتان ساامک عيار غلبه وجه اخباري اساات (38
درصد) و کاربرد فراوان فعل ماضي است که نشان ميدهد نویسنده در این داستان مفاهيم و
مطالب را بهصاورت روشان ،قاطع و صاریح بيان کردهاند و اطمينان مخاطب نسبت به کالم
گوینده را در پي دارد .در این داساتان ،فعل جمله بيشترین موقعيتهاي بروز وجهيت جمله
را دارد .براي قطعيت بخشيدن به کالم و جمالت از وجه اخباري فعل در جمله (ساختارهاي
مضارع اخباري ،مستابل ،ماضي مطلق ،ماضي بعيد ،ماضي استمراري و ماضي نالي) استفاده
کرده است.
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نيزه بر نيزه یکدیگر افکندند .بساايار به نيزه بکوشاايدند ،کسااي مظفر نش اد ،نيزهها از دساات
بينداختند .دساات به تيغ بردند ،بساايار به یکدیگر زدند تا تيغها بشااکساات .دساات به گرز
گاوسار بردند .خواستند که باهم درآویزند که نايبان از هر دو جانب درآمدند و ایشان را از
یکدیگر بازداشتند (ارجاني.)6892 ،

 .99-3-3صدای نحوی فعال
صااداي دسااتوري ،بخشااي از نحو کالم و نمایانگر رابطة ساابک و اندیشااه اساات« .صااداي
دساتوري در کنار دیگر وجوه فعل مانند زمان و نمود و وجهيت و حالت شاناخته ميشود و
در زبانهاي مختلف ،متفاوت اساات ،اما معمولترین آنها عبارت اساات از :صااداي فعال و
منفعل و انعکاسااي .صااداي فعال ،صااداي مؤ ر بيانکنندۀ انجام یک عمل توسااط عنصاار
اصلي جمله (نهاد) است .وقتي نهاد جمله ،کنشگر یا عامل فعل باشد ،جمله صداي فعال و
مؤ ر دارد» (فتوحي .)6869 ،در بيشاااتر جمالت داساااتان سااامک عيّار ( 71درصاااد) ،نهاد
انجامدهنده کار و کنشاگر اسات؛ بنابراین ،کاربرد فراوان فعلهاي کنشي و حرکتي موجب
ایجاد صاداي فعال در این داستان شده و سبب افزایش ا رپریري در مخاطب شده است .در
این داسااتان کاربرد افعال متعدي و جملههاي معلوم از بسااامد باالیي برخوردار اساات و در
ایجاد صااداي نحوي فعال در این داسااتان ناش زیادي دارند که متناسااب با ساابک و زبان
پهلواني و ناالي است.
روي به راه نهاد تا به زیر کوه آمد و روي به باال نهاد تا بر ساار کوه برشااد (ارجاني.)6892 ،
اساابان از جاي برانگيختند و پيش ساامک آمدند و بدیدند و بشااناختند (همان) .روي به راه
نهادند و به نوبتخانه رفتند همه غافل و سااوراخ کردند و رئيا و دختر بيرون آوردند و به
سراي خوردخت بردند و بنشستند .پا احوالها ميگفتند (همان).

 .96-3-3فراواني گروههای قیدی
یکي دیگر از ویژگيهاي برجساته سابکي در داساتان سامک عيّار ،بساامد باالي گروههاي
قيدي است .گروهها و سازههاي قيدي از ارکان فرعي جمله محسوب ميشوند و فعل به آن
نيازمند نيسات ،اما در این داسااتان ناش زیادي در گستر سخن و جرابيت و زیبایي کالم
دارند .در  288جمله 76 ،مورد ( 86درصااد) قيد و متممقيدي یافت شااد .همچنين بسااامد
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باالي سازههاي قيدي «از آن جانب»« ،از این جانب»« ،درحال» «از ناگاه»« ،ناگاه» و «از یک
ناگاه» از ویژگي ساابکي این داسااتان اساات که در تاویت فضاااي پهلواني و رزمي آن ناش
مؤ ري دارند.
گفت شما ساکن مي آئيد تا من بنگرم که چه بوده است (ارجاني .)6892 ،به تعجيل ميراند
(همان) در فالن جاي مرد تو رسااايد و گفت (همان) روزافزون به خيمه زنان آمد ،خدمت
کرد (همان) .طالیگان از هر دو جانب بيرون فرساااتادند (همان) در شاااهر عالم افروز با روز
افزون گفت (همان) پيش مردان آید در شب تاریک (همان) تو بودي که از در دکان گرده
باازو بگریختي کاه من از دنباالاه تو مي آمادم تو از بيم در ميان زنان بگریختي (همان) مي
رفت ناگاه آواز گریهاي شنيد ،گو کرد از پا بارگاه خيمهاي دید از اطلا زده (همان)
نااگااه دبور دیوگير تاختن آورد (همان) ناگاه غلبه در لشاااکرگاه افتاد (همان) از آن جانب
خورشيدشاه با لشکر به ميدان آمد (همان) از اینجانب چون روزافزون از پيش سمک برفت
(همان) سپاه در هم افتادند که از ناگاه بادي برخاست (همان) .از ناگاه غلبه و آشوب برآمد
(همان) .از یک ناگاه گرد برخاست (همان) در حال خادمي بفرستاد پيش ماهانه (همان) در
حال در بگشاادند (همان) در حال او را به خادمان سااپاه سپردند (همان) از بستان وصال وي
ميوه خورد (همان) .به اقبال تو شاهر نگه ميداریم (همان) .بسيار به نيزه بکوشيدند ،بسيار به
یکدیگر زدند تا تيغها بشکست (همان) .نهان و آشکار صدقهها ميداد (همان).

بحث و نتیجهگیری
از بررساي و تحليل الیه نحوي در سبک داستان سمک عيّار مشخص شد که ساختار نحوي
رابطه تنگاتنگي با معنا و درونمایه داستان دارد .ترتيب و نوع چيدمان جملهها در صراحت،
رساانگي ،الااي حا پهلواني و حماساي ،دلپریري و لرتبخشاي این داستان ناشي اساسي
دارد .جمالت در این داساااتاان از توالي و سااااختااري منطاي و از انساااجاام و پيوساااتگي
برخوردارند .کوتاهي جمالت و سادگي آنها ،رواني و رسایي خاصي به آن بخشيده است؛
بهطوريکه باوجود طوالني بودن داساتان ،خستهکننده و ماللآور نيست .ساختار نحوي آن
با ایجاز هنرمندانه همراه اساات؛ بهطوريکه گاهي یک فعل بهتنهایي ناش یک جمله کامل
را دارد .عالوه بر این ،بسااياري از ساااختارها و چينشهاي نحوي این متن براي ایجاد زیبایي
و تاویت بنية بالغي آن است.
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نویسااانده در این داساااتان براي رعایت ایجاز ،هارموني خبري ،ایجاد شاااتاب و پویایي
سخن ،آفرینش زیبایي و خو آهنگي ،ایجاد و الااي روو و هيجانات پهلواني و حماسي و
حفظ ریتم و ضاارباهنگ آن ،معني رساااني ،تأکيد اطالعي و تأ ير بر خواننده از ش اگردهاي
نحوي مانند جمالت کوتاه پياپي و مساااتال و همپایه ،کاربرد فراوان فعل ،تکرار و حرف،
تادیم فعل ،کاربرد افعال پيشاااوندي ،جابهجایي ارکان جمله و جملههاي وصااافي اساااتفاده
کرده است.
گروه و ساازههاي قيدي ناش مؤ ري در جرابيت و تاویت فضااي پهلواني و حماسي و
گساتر سخن در این داستان دارد .تعداد جمله هاي بلند ،وابسته و پيرو نسبت به جملههاي
هستهاي و پایه بسيار کمتر است.
بساامد باالي جملههاي کوتاه و مستال در این داستان بيانگر اهميت معنا بر لفظپردازي
اساات و پيام داسااتان بهراحتي منتال ميشااود .این جمالت کوتاه ،در ساارعت ،حرکت،
پویایي و سير کنشهاي داستاني ،ناش بسياري دارند.
پيوند جملهها آميختهاي از سبک گسسته و همپایه است که به روند روایت نوعي رواني
و حرکت داده است .کاربرد افعال ساده و پيشوندي در ایجاز و ارتااي لحن و ضربآهنگ
پهلواني و حماسااي این داسااتان بساايار مؤ رند .بروز وجهيت (مداليته) در فعل جمله اساات،
وجه اخباري و اساتفاده از فعل ماضاي بساامد باالیي دارد که نشااان ميدهد نویسنده در این
داستان مفاهيم و مطالب را بهصورت روشن ،قاطع و صریح بيان کردهاند.
آهنگ افتان و خيزان کالم ناش مؤ ري در جرابيت و ایجاد ریتم داسااتان دارد .کاربرد
فراوان فعلهاي کنشاي و حرکتي موجب ایجاد صاداي فعال در این داساتان شاده است .به
طور خالصاااه ميتوان گفات کاه سااابک این داساااتان در الیة نحوي بسااايار متناساااب با
داستانپردازي پهلواني و عيَاري و ناالي است.
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Abstract
It could be said that Nezami’s Haft Peikar is a book about the unity of Hero and his
holy joining to his Anima which leads to a sort of self-awareness according to a variety
of symbols or meaningful metaphors. The appearance of collective unconscious
archetypes of this book put it in an aura of ambiguity that cannot be understood unless
by psychological approaches to myth. The archetype of “archetypal woman” or
“archetypal mother” in symbolic travel of Bahram and his different steps of selfawareness examinations is a movement from the deepest layer of darkness to the heart
of lightning. In the stories of this book, some kind of deficiency and lockage in Hero’s
psych cause him to move and travel to open the unknown windows. According to
Nezami’s report, the mysterious life of Bahram changed him into a mythical hero that
at the end of his life was an aware man who reached a kind of metaphysical
individuation. The main concern of this article is the Bahram’s travel which happened
in order to reach a kind of regeneracy and the consequence of events and their internal
connections empower the self-awareness process of the Hero. The aim, by revealing
the psychological side of myth and analyzing the symbolic elements in HaftGonbad’s
stories, is to investigate the internal connections between stories and make all fictional
actions and reactions meaningful in line with improving the Hero’s metaphysical side.
It should be said that the approach of this article is analytical-descriptive.

Keywords: Bahrame Gour, Haft Peikar, Anima, Self, Jung.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

رمزگشایي کهنالگویي داستانهای هفتپیکر نظامي با توجه به
سیر بهرام برای رسیدن به «مادر مثالي»
نسرین شکیبی ممتاز



استاد مدعو زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه مطالعات خارجی توکیو ،توکیو،
ژاپن

ميتوان هفتپيکر نظامي را کتاب یگانگي قهرمان و پيوند مادس او با آنيما دانست که در گسترۀ نمادها یا
استعارههایي معنادار به نوعي «خویشتنشناسي» منجر ميشود .جلوۀ کهنالگوهاي ناخودآگاه جمعي موجود
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مقدمه
هفتپيکر یا هفت گنبد ،چهارمين مثنوي از پنج گنج نظامي است که در آن زندگي بهرام
پنجم ساساني مشهور به «بهرام گور» در دو برهة مهم به نظم درآمده است .لاب بهرام نه تنها
در منابع اسالمي همچون «تاریخ یعاوبي»« ،تاریخ طبري» و «اخبار الطوال» بلکه در متون
پهلوي مانند «زند وهومن یسن» نيز «بهرام گور» بوده است .این کتاب با تولد شاهزاده و تربيت
او به دور از خانواده و سرزمين پدري که خود نوعي «پاگشایي» است ،آغاز ميشود .در
حايات در مرحلة تولد تا آغاز جواني که پرور شاهزاده در آن صورت ميگيرد ،برهة اول
زندگي او شکل ميگيرد .پا از این ،مهمترین ماطع زندگي وي؛ یعني باز کردن دري که
از گشودن آن منع شده است ،ماجراي او با هفت شاهدخت را به تصویر ميکشد که خود
سفري به قصد بلوغ و کمال دروني براي او رقم ميزند .به عبارت دیگر ،ازدواج با هفت
دختر از هفت اقليم و ساختن هفت گنبد براي آنها مهمترین مراحل سلوک رواني بهرام
است که سرانجام با مرگ رازآلود پایان ميپریرد .در نگر روانشناختي ،فاصلة ميان
تولد تا مرگ بهرام ،فرصتي است که او براي خویشتنشناسي و تکامل پيدا ميکند«.مایکل
بري» در تفسير خود از هفتپيکر این فرصت را که در قالب قصههایي که دختران در هفت
روز براي او حکایت ميکنند ،هفت سال ميداند (بري.)6839 ،6
همانطور که «محمد معين» در «تحليل هفتپيکر نظامي»اشاره ميکند ،هستة مرکزي این
کتاب ،هفت داستان روایي است که از سوي دختران پادشاهان هفت اقليم در هفت گنبد با
هفت رنگ در هفت روز هفته ایراد ميشود (معين .)6835 ،هرچند در نگاه ظاهري ،ساختار
داستانها و مفاهيم هر یک از آنها با دیگري متفاوت است ،اما رشتهاي پنهان آنها را به
یکدیگر پيوند ميدهد که همان تکامل شخصيت بهرام در قالب یک سفر به دنياي درون
براي کشف «خویشتن» خویش است .بدین ترتيب تمامي الیههاي معنایي و ساختاري با
پيوندي دروني با هم یگانه شدهاند .الیههاي ساختاري داستان ،مراحل دگرگونساز زندگي
بهرام را نشان ميدهد.جستوجوي خود سرنخي است که الیههاي معنایي و ساختاري را به
هم مرتبط ميسازد .نمادها ،تصویرها و رویدادهاي داستان هر یک جدا از هم و همه در پيوند
با هم به همين معناي یگانه اشاره ميکنند (یاوري.)6837 ،

1. Barry Michael
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مأخر این قصهها روشن نيست .6زرینکوب نيز در کتاب «پير گنجه در جستوجوي
ناکجاآباد» به این نکته اشاره ميکند که طرو هفت گنبد مأخر و ساباهاي در سنتهاي ادبي
یا روایتهاي عاميانهي رایج در عصر نظامي ندارد .ایشان ساختار و مضمون این قصهها را با
قصهاي به نام «آمه تو» از بوکاتچو ،2نویسندۀ ایتاليایي عصر رنسانا ماایسه ميکند
(زرینکوب .)6838 ،او این قصهها را که از آنها به عنوان «قصههاي خوابآور» یا «سمر»
تعبير ميکند ،همچون روایتهاي الفزنان نخجيرجوي بيابانها ميداند که با تصویرهاي
رنگين ،خيالآميز و آکنده از مبالغه و تناقض ،هدفي جز برآوردن اعجاز و شگفتي مخاطب
ندارند .او بسياري از صحنهها در این قصهها را رویایي ماليخوليایي تصور ميکند که تنها
مناسب حال و ماال قصهگویان عروسک گونهاي است که توانایي رویارویي با واقعيت را
ندارند و حتي عشق و محنتهاي آن را هم به درستي نيازمودهاند (همان) .ناگفته پيداست که
با توجه به ازر هاي ادبي ،اسطورهاي و روانشناختي این داستان ،چنين ادعایي چندان
پریرفتني نيست.
حکایتکنندۀ هر قصه ،یکي از همسران پادشاه است که جایگاه اسطورهايشان پيش از
هر چيز قدرت جادویي شهرزاد در روند قصههاي هزار و یک شب را فرایاد ميآورد .روند
قصهگویي شهرزاد در این کتاب و ماایسة مضامين قصهها با توجه به ریختشناسي و اجزاي
سازاي آنها خبر از این دارد که وي نيز همچون دختران هفت اقليم در اجراي حرکت
تعيينکنندۀ خود کامالً هوشمندانه عمل کرده ،اما او برخالف شاهبانواني که بهرام را در یک
هفت خان نمادین و رمزوار به ناخودآگاه خود نزدیک ميسازند ،آنگونه که حسيني و قدرتي
( )6866در ماالة «روند قصهگویي شهرزاد در توالي قصههاي هزار و یک شب» نشان ميدهند
با تدبير و هوشياري ،پادشاهي خودکامه و مستبد را به پایگاه خودآگاهي ميرساند.
در روایت نظامي هم زنان در داستان اصلي همه شاهبانو و در قصههایي که نال ميکنند
نيز داراي شأن وجودي و مرتبة خاص اجتماعي هستند .در پنج قصه از هفت قصهاي که
شاهبانویان هفت اقليم براي بهرام نال ميکنند ،انگيزۀ اصلي قهرمان برداشتن موانع براي
وصال با دختري است که نه تنها زیباست ،بلکه بهرههاي قابل توجهي از خرد ،زکاوت و
 .6یان ریپکا در ماالهي مشااهور خود دربارهي هفتپيکر ،مأخر این قصااهها را ناشااناخته فرض کرده و بر آن اساات که
نباید انتظار داشت که قصهاي مانند قصهي دوم واقعا از قصههاي ملل اسالو نشاني داشته باشد (ریپکا.)6853 ،
2. Boccaccio, G.
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اخالق دارد.به این نکته نيز باید توجه داشت که با وجود رفتارهاي غنایي بهرام ،تا خان آخر
وصلت صورت نميگيرد ،اما این نکته نيز بسيار مهم است که بهرام با هفت زن یعني یک
کليت منسجم و تکاملیافته کامل ميشود .او قهرماني است که در هفت ماطع نمادین و با
هفت وجه از وجوه رازآميز آنيما یا مادر مثالي به مطلوب ميرسد.
داستان زندگي بهرام بهویژه نيمة دوم آن به دليل استعداد باالي سمبلپریري و تطابق با
نظریة «فرآیند فردیت» یونگ 6و کهنالگوهاي وي همواره مورد توجه آن دسته از
پژوهشگران و خوانندگاني قرار گرفته است که به تحليلهاي اسطورهاي و روانشناختي
عالقهمندند و به وجود قدر مشترکي ميان اغلب داستانها و روایتها باور دارند که تنها با
تبيينهاي روانشناسي اسطوره قابل درکند.حورا یاوري در کتاب «روانکاوي و ادبيات» به-
تفصيل این سرنمونها را تحليل کرده و از ارتباط آنها براي نشان دادن ابعاد روانشناختي
داستان سود برده است.
حسيني با توجه به مفاد این کتاب و درک و دریافت خود از هفتپيکر بنمایههاي
آیينهاي مهري و زرتشتي روایت را جُسته و با رویکردي اسطورهاي کهنالگویي داستان
زندگي قهرمان را بررسي کرده است.
ماالة حاضر با توجه به آنچه پيش از این گفته شده ،تمامي سير سمبليک بهرام را تالشي
براي رسيدن به «مادر مثالي» ميداند که در داستانها و اسطورههاي ملل نيز از قبيل «ادیپوس»،
«آدونيا» و ...نمونههایي دارد .به عبارت دیگر ،بهرام پا از آشنایي با هفت جنبه از آنيماي
خود در پایان به زهدان مادر اعظم یا آنيماي برتر بازگشته و به نوعي خُلود نمادین دست
ميیابد.

 .9پیشینة پژوهش
هفتپيکر نظامي از جمله آ اري است که به دليل ویژگيهاي منحصر به فرد در زمينههاي
ریختشناسي افسانه ،ساختار روایت ،اسطورهپژوهي ،روانشناسي ،نشانهشناسي ادبي و نيز
مطالعات ميانرشتهاي از جمله روانشناسيِ اسطوره تاکنون مورد تحايق و بررسيهاي بسيار
قرار گرفته است .در زمينة واکاوي روانشناختي این مثنوي ،کتاب تحاياي ا تحليلي مایکل
بري به نام «تفسير هفت پيکر» بيش از هر ا ر دیگري به تفسير ابعاد فکري ،داستاني و
1. Jung C, G.
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رمزشناسي روایت نظامي ميپردازد و با تحليل شاکلة سمبليک کتاب و تبيين بافت ساختارِ
تصویري آن از جمله نخستين آ اري است که تفسيري چندسویه از هفتپيکر ارائه داده است.
پياوري نيز در کتاب «روانکاوي و ادبيات» ميان روانِ بهرام گور به عنوان قهرمان ا ر و ساختار
روایت و ماولة زیبایيشناسي آن پيوندي مبتني بر روانشناختي ناخودآگاه به عنوان فصل
مشترک و ميراث رواني همهي افراد بشر برقرار کرده و با محوریت کهنالگوهاي مورد نظر
یونگ به خوانش جدیدي از هفتپيکر دست یازیده است.
حسيني در دو مااله به برررسي و تحليل هفتپيکر نظامي پرداخته و جنبههاي نامکشوفي
از آن را رمزگشایي ميکند؛ «ازدواج جادویي در هفتپيکر نظامي» با ماایسة تطبياي قهرمانان
اسطورهاي ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کيمياگري در روایت هفتپيکر بر جنبة
عرفاني منظومة نظامي تأکيد کرده و آن را با مسير سلوک قهرمان براي شناخت خویشتن که
از طریق وحدت با جانب مؤنث فراهم ميشود ،یکي ميداند .او عشقبازيهاي بهرام را بيش
از آنکه رابطة جنسي قلمداد شود به عنوان ارتباطي معنوي و روحاني تأویل ميکند که از
روند پيشرفت قهرمان براي دستيابي به کمال خبر ميدهد .هم او در ماالة «بُنمایههاي آیينمهر
و زرتشت در هفت پيکر» تأ ير آیين مزدیسنا بر تفکر نظامي بهویژه در کتاب هفتپيکر را
بهصورت استعاري و نمادین بيان کرده و به رکر اهميت عدد هفت در آیينهاي بِهي و ميترایي
و منظومه نظامي ميپردازد .عالوه بر موارد یاد شده که اهم مااالت در تحليل این کتاب
هستند ،مااالت دیگري نيز پيرامون موضوعات خاص یا یکي از داستانهاي هفتگنبد نوشته
شده که مهمترین آنها عبارتند از« :ناد کهنالگویي «سفر قهرمان» در افسانة بانوي حصاري
هفتپيکر نظامي براساس نظریة یونگ و کمپبل 6نوشتة مجوزي و عابد کهخاژاله« ،تحليل
نماد غار در هفتپيکر نظامي» از یاحاي و بامشکي« ،سنجش داستان بانوي حصاري از هفت-
پيکر نظامي با کهنالگوي سفر قهرمان» نوشتة مدرسي و ریحاني« ،عناصر کهنالگویي سفر
قهرمان در داستان گنبد اول هفتپيکر» از ریحاني و عبداهللزاده برزو« ،تحليل روانشناختي
شخصيت بهرام در هفتپيکر نظامي بر تکيه بر فرآیند قصهدرماني» از کهنسال« ،بازتاب
نمادین قرباني ميترایي -اسطوره کشتن گاو نخستين -در هفتپيکر نظامي» نوشتة دواني و
دیگران و «نمادهاي اسطورهاي در سایة نور عرفاني در هفتپيکر» از خائفي و هوشيار کلویر
از جمله مااالت و پژوهشهایي هستند که هر کدام از منظري خاص که حاصل رویکرد
1. Campbell, J.
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روانشناختي است به این منظومه پرداختهاند .آنچه در ميان این آ ار بدان پرداخته نشده سي ِر
حرکتِ نمادین بهرام براي بازگشت دوباره به زهدان مادر اعظم است که مراحل تکامل آن
در هفت قصهاي که در هر گنبد براي او نال ميشود ،مشهود است.

 .6روش پژوهش
نوع این پژوهش نظري است .در تحايق نظري از رو هاي استدالل و تحليل عاالني استفاده
ميشود و بر پایة مطالعات کتابخانهاي انجام ميشود .این مااله با رویکردي بينارشتهاي
براساس مطالعه منابع مورد نظر در دو حوزۀ ادبيات و روانشناسي تأليف شده و بر آن است
تا ارتباط هفتپيکر نظامي را با مطالعات جدید بهویژه روانشناسي اسطوره تاویت کند.

 .3ویژگيهای متافیزیکي بهرام
آنگونه که از گزار نظامي برميآید ،شاه نعمان آیين شاهزادگي به بهرام ميآموزد ،اما
تربيت رواني او در هفتگنبد با قصهگویي هفت شاهبانو صورت ميگيرد؛ زیرا پا از
وصلت با این دختران است که در پي تکامل هویت ميشود؛ متعاقب این داستان کلي،
قهرمانان قصههایي که هفت دختر نيز براي او تعریف ميکنند در پي حايات وجودي
خویشند .پا ميتوان گفت که تمامي قهرمانان قصهها ،نمادي از بهرام هستند .بدین ترتيب
نظامي بهرام را از قالب پادشاهي تاریخي بيرون ميآورد و ناشي اسطورهاي و نمادین به وي
ميبخشد .او از بهرام ،اسطورۀ انساني جستوجوگر را ميآفریند که در پي یافتن حايات
نهان وجود خویش است و براي رسيدن به آن تال ميکند (حسيني .)6866 ،چنين انساني
با پرور توانایيها و استعدادهاي بالفطرهي خود در مسيري قرار ميگيرد که به الیههاي
نامکشوف و ناپيداي روان رسيده و در فرجامي نمادین با جهان یگانه ميشود.
در یک نگاه جامع ميتوان گفت که تمامي قهرمانان موجود در هفت قصة مناول از
شاهدختان هفت اقليم ،نمودي از شخصيت متوسع بهرام هستند؛ زیرا هر کدام از آنان در یک
حرکت دایرهاي به ماصود غایي خود دست ميیابند .حرکت اصلي بهرام نيز در کل کتاب
یک حرکت دایرهاي براي یافتن «خویشتن» و شناخت آن است« .خویشتن» در این مرحله
براي قهرمان ،کهنالگوي تحاق استعدادهاي نهفته و انسجام شخصيت رواني اوست .مانداال
یا دایرۀ جادویي نماد این کهنالگوست که خود تماميتي رواني است که همة زندگي به سوي
آن در حرکت است .از این چشمانداز ،خویشکاريهاي مشابه قهرمانان قصهها در ارتباط با
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قهرمان اصلي ارزشي نمادین پيدا ميکنند و زندگاني رواني وي را در یک دایرۀ متحدالمرکز
که خود داراي هفت الیة تودرتو و رمزآميز است به کمال مطلوب خویشتن نزدیک مي-
سازند.
با توجه به آنچه گفته شد ،ميتوان به این دریافت رسيد که سفر از «من» به «خود» فرآیندي
دایرهوار است و هبوط به ظلمت سایه و صعود به سوي نور «خویشتن» را شامل ميشود« .ميان
این نظریه و چرخهي خداي ميرنده و باز زنده شوندۀ فریزر و نظریهي بازگشت جاودانهي
ایلياده که جهان به واسطة آن از بينظمي پدید ميآید ،نوعي تاارن ناهموار به چشم مي-
خورد ،اما در نظریة یونگ الگوي نهایي انسجام روانشناختي است» (کو .)6835 ،6
یونگ که الگوي ساختاري نخستين شهرها و واحدهاي زیستي را نيز بازتابي از ساختار
روان ميداند ،برآن است که در ساختمان هر شهر ،هر نيایشگاه و یا هر کاخي که از الگوهاي
ماندالیي پيروي کرده باشد ،کهنالگوي تماميت و کمال ،زمينهاي براي فراافکني و بازتاب
یافته و صدایي از زمانهاي دور از الیههاي عمايِ ناخودآگاهي بر دستان سازندۀ این
واحدهاي زیستي فرمان رانده است .نيروهاي تن و روان به نيروهاي کيهاني پيوند ميخورد
و انسان و کيهان با هم یکي و یگانه ميشوند .در هفتپيکر این معنا؛ یعني برپا ساختن کاخي
بااندیشهي دور ساختن گزند از جان بهرام به روشني بازتافته است (یاوري .)6837 ،ورود به
کلبه نيز در آیينهاي تشرف جایگاه خاصي دارد .در ميان جوامع باستاني ،نخستين آیينهاي
نمادین آشناسازي با قرار گرفتن در کلبة تاریک به منزلةبازگشت به رحم مادر تحاق مي-
پریرد .برایناساس ،نوآموز با ریاضت و قرار گرفتن در جاي سخت به اصل خود و آغاز
جهان رجعت ميکند (ایلياده .)6868 ،2اتاقي که بهرام –با وجود ممانعت راهنما -در آن
تصاویر دختران هفت اقليم را مشاهده ميکند ،چارچوبي دربسته است که روزني به بيرون
ندارد و ساف آن به هفت سياره آراسته شده است .این اتاق که در حکم ميوۀ ممنوعة بهرام
است ،یادآور ویژگيهایي است که یونگ در آ ار متعدد خویش براي «ناخودآگاه» برمي-
شمارد .ناخودآگاهي در اندیشة او از تجربههاي زیسته و تمناهاي سرکوب شدۀ یک انسان
خاص ،فراتر رفته و به الیههاي عميقتري از روان ميرسد که همان پيشتاریخِ روان است،
همة آدميان در آن شریکاند و تا به امروز به همان صورتِ آغازین باقي مانده است.
1. Coupe, L.
2. Eliade, M.
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در حايات بهرام در این مرحلة خطير که آغاز حرکت نمادین او براي کشف «خویشتن»
است ،نوعي حرکت جادویي یا«سفر به ناخودآگاه» را آغاز ميکند .در این فرآیند ،عوامل
آگاه و ناآگاه در شکلگيري رشد انساني به طور یکسان عمل کرده و اتحاد آنها قهرمان را
به مرحلهي واالي رشد رواني سوق ميدهد.
بهرام سفر خود به درون گنبدها را که در زبان استعاري در نيمة نخست هفتپيکر که
نماد دنياي درون او هستند در فصل زمستان و از گنبد سياه آغاز ميکند و در روز اول بهار
و در گنبد سپيد که گنبد هفتم یا گنبد تماميت و کمال است به انجام ميرساند.
یونگ نيز سفر انسان به دنياي درون را سفر از سياهي به سپيدي ميداند ،سفري که از
دیدار با الیههاي فردي «سایه» آغاز ميشود و رفته رفته به الیههاي عمايتر روان ميرسد و
به گفتة یونگ فرد را به همروزگارانش و کساني که بسيار پيش از او زیستهاند ،پيوند ميدهد
(یاوري )6837 ،بدین ترتيب ميتوان گفت که در هفتپيکر ،داستان هر گنبد نمادي از «یک
انسان با کشمکشهاي دروني او با خود است» (زیرک .)6836 ،به عبارت دیگر همة آنان
این سفر خطير را که سفري از «من» به «خود» است ،تجربه ميکنند .در داستان زندگي ماهان
نيز این حرکت دیده مي شود .او قهرماني است که مسير قهرماني خود را از شب به سوي
صبح طي ميکند.

 .0آنیما؛ «آشکارا ستیز پنهان دوست»
ناش زن و جایگاه او در سير قهرمان به عنوان بخش الینفکي از روان یا آنيما و مادر ازلي از
ارز هاي اسطورهشناسي و روانکاوانهي باالیي در جهت تبيين بسياري از داستانها
اسطورهاي و و قصههاي پریان برخوردار است .زن با جنبههاي مختلف وجودي خود از جمله
مادر در زبان تصویري اسطوره نمایانگر تماميت آن چيزي است که ميتوان شناخت و قهرمان
کسي است که به قصد شناخت ،سير قهرماني خود را آغاز ميسازد .در حايات آنگونه که
«جوزف کمپبل» در «قهرمان هزار چهره» ارعان ميدارد ،مالقات با «خدابانو» آخرین آزمون-
هاي قهرمان براي به دست آوردن موهبت عشق یا مهر و محبتي 6است که خود نمونهاي
کوچک از جاودانگي به شمار ميرود (کمپبل .)6836 ،وابستگي به مادر در هر مرحلهاي از

1. Amor Fati
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زندگي به معناي وابستگي به مادر واقعي یا فرد جانشين مادر است؛ بنابراین ،ناکامي در رها
ساختن خویش به معناي وابستگي هميشگي به مادر است.
یونگ در کتاب «چهار صورت مثالي» مفهوم مادر را در زمرهي مفاهيمي ميداند که به
حوزۀ ادیان تطبياي تعلق دارد و انواع گوناگون الهههاي مادر را دربر ميگيرد .بهزعم وي
«این مفهوم به طور مستايم مورد نظر روانشناسي نيست ،زیرا این علم با مفهوم «تصویر رهني
مادر اعظم» به نحوي که مورد توجه ادیان تطبياي است ،سر و کار دارد» (یونگ .)6868 ،او
ميافزاید« :این نماد از اصطالو «مادر مثالي» ناشي ميشود» از نظر او ،وابستگي به مادر به
معناي وابستگي به کهنالگوي مادر است (همان) .وي مادر واقعي یا شخص جانشين مادر را
تنها جلوهاي از آن کهنالگو ميداند.
ایلياده نيز در کتاب «اسطوره و واقعيت» به این نکته اشاره ميکند که در هند ،حتي در
روزگار ما نيز در طب سنتي براي دوباره جوانسازي سالخوردگان و احيا و بهبود بيماران رو
به موت ،آنها را در گوري به شکل زهدان مادر دفن ميکنند (ایلياده .)6868 ،در این فرایند
آیينمند نمادپردازي تولد نو و ميل به بازگشت به زهدان نخستين (زهدان زمين) آشکار است.
بهرام قهرمان جستوجوگر مادر ازلي است تا در غایت با روب شدن در زهدان رازناک
او به نظم کيهاني دست یابد .در روایت نظامي سخني از مادر شاهزاده در ميان نيست .قهرمانان
زندگي اسطورهاي او زناني هستند که در توالي هفت قصه ،شاه را براي رسيدن به ماصد
غایي راهنمایي و همراهي ميکنند .به عبارت دیگر ،تمامي زناني که در ماجراهاي هفت
گنبد بر او رُخ مينمایند ،نمادي از تجلي شگفت کهنبانوي کيهاني یا همان مادر مثالي
هستند .از اینروست که قهرمان در پایان زندگي خویش و آن زمان که به تماميت خود دست
یافته بار دیگر در حرکتي رمزواره به زهدان او رجعت ميکند .او در طول زندگي خود در
گزار نظامي دو بار وارد شدن به درون غار را تجربه ميکند که بار نخست در پي راهنمایي
گوري به درون غاري وارد ميشود و با کشتن اژدها به گنج پنهان غار دست ميیابد ،اما براي
دومين ارجاع هيچ بازگشتي متصور نيست ،زیرا این بار قهرمان فرآیندهاي پا از بلوغ را
طي کرده و وظيفة خطير قهرماني را به انجام رسانده است.
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 .5رمزگشایي عناصر نمادین در قصههای هفت گنبد

 .9-5گنبد اول (شنبه) ← گنبد سیاه ← دختر پادشاه هند
روز شنبه بهرام با جامهاي سياه نزد دختر پادشاه هند به گنبد سياه ميرود و از آن «نوبهار
کشميري» افسانة «بانوي سياهپو » را ميشنود .قهرمان این داستان «شاه» است .این شاه هم
مانند بهرام شهر و سرزمين خود را براي کشف حايات ترک ميکند .او یک سال در شهر
به جستوجو ميپردازد و پا از این مدت با قصابي آشنا ميشود .با سبد به جایي ناشناخته
ميرود و سرانجام بهوسيلة یک پرندۀ سهمگين به باغ ارم ميافتد .در این روایت قصاب به
یک شخصيت نمادین تبدیل ميشود که مادمات مرگ پيش از مرگ را براي قهرمان داستان
فراهم ميسازد .پرندۀ سهمگين نيز در این روایت یادآور طاووس و عامليت او در خروج آدم
از بهشت است که در متون تفسيري به تفصيل بدان اشاره شده است.
قهرمان این داستان که خود جنبهاي از وجود بهرام بهشمار ميرود ،سفري خيالين به قصد
اتحاد با بخشي از ناخودآگاهي براي ارتباط با «خویشتن» را آغاز ميکند ،اما در آن موفايتي
حاصل نميشود .او با دو بار نشستن در سبد دو مرحلة خطير صعود و نزول در دایرۀ شگفت
هستي را تجربه ميکند .نمادپردازي «سبد» در این افسانه اهميت روانشناختي باالیي دارد.
قرار دادن قهرمان در بدو تولد در سبد یا در جعبه و قایق از جمله مواردي است که «اتو
رانک» 6در کتاب «اسطورۀ تولد قهرمان» در مورد بيش از  88قهرمان اسطورهاي و مرهبي
بدان توجه دارد .او این عمل را نمادي از بازگشت دوباره به زهدان مادر ميداند و براي
تحليل داستانهایي همچون «موسي»« ،سارگون»« ،کارنا»« ،یون»« ،داراب» از آن سود مي-
جوید ( .)Rank, 2001از اینرو ،تعداد قابل توجهي از قهرمانان مورد نظر وي پا از تولد
به وسيلة مادر در یک سبد یا جعبه که به زعم فروید 2استعارهاي از«زهدان نخستين» است،
تعبيه ميشوند (فروید .)6853 ،توجه به این نکته نيز ضروري است که آنچنانکه «سرلو »8در
کتاب «فرهنگ نمادها» به نال از یونگ اشاره ميکند در داستان تولد این کودکان ،سبد یا
جعبه نشانهاي از تن مادر است (سرلو.5)6836 ،
1. Rank, O.
2. Freude, S.
3. Cirlot, J, E.
 .5منظور این اساات که ساارلو در کتاب فرهنگ نمادها این مطلب را از یونگ آورده اساات و مطلب متعلق به خود او
نيست ،اما فاط ميگوید «آنگونه که یونگ اشاره ميکند  »...براي درک بهتر ،این قسمت ویرایش شد.
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قهرمان گنبد سياه براي کشف راز سياهپوشي غریبهاي با نشستن بار نخست در سبد از
جهان خودآگاه کنده شده و قدم به ساحت رازآميز ناخودآگاهي مينهد و در آنجا بخش
مادینهي روان خود را مالقات ميکند ،اما با عدم رعایت موازین مورد نظر آنيما بدون وصلت
با او باز هم از طریق یک سبد به جهان خودآگاه بازگردانده ميشود .به عبارت دیگر ،در
این افسانه ،لحظة اصرار پادشاه و انکار زیباروي همان دغدغههاي پيوستن به آنيماست که در
خودآگاهي غير قابل وصول است؛ از این رو ،شاه با بستن چشم ،خود را به ناخودآگاه مي-
سپارد و در آنجا به آنيما ميپيوندد ،اما با گشودن چشم و خودآگاه شدن ،خود را در ميان
زمين و آسمان سردرگم ميیابد (فالو و یوسفي .)6862 ،ناکامي وي در یگانگي با آنيما در
اولين گنبد حائز اهميت بسيار است .در حايات این داستان ،داستان خودشناسي پادشاهي
است که در جستوجوي آگاهي از راز سياهپوشي شهر «مدهوشان» برميآید ،اما گشوده
6
شدن راز بر شاه باعث سياه پوشي او نيز ميشود.
«درخت» در برخي داستانهاي هفتگنبد نماد سير قهرمان به آگاهي است .دیدار
قهرماناني همچون قهرمانان گنبدهاي سياه ،سرخ و پيروزه رنگ در مراحلي از سفر خود با
درخت ،داراي پيامي نمادین از سوي طبيعت براي آنان است ،زیرا در این سفر آنها از
نيروهاي مادي و زیستي جهان ميميرند و با نيروي روان و قدرت خویشتن خویش جاودانه
ميشوند .استفاده از درخت و ارز هاي نمادین آن در حوزۀ قصههاي پریان بهطور عام و
در داستانهاي هفتپيکر بهطور خاص آنچنان گسترده است که رویکردي کامالً اساطيري
و رازآلود یافته و جلوههاي کهن نمونهاي خود را نشان ميدهد (هال.)6838 ،2
شاه سياهپوشان در آغاز سفر خود در زیر درخت سرو به خواب ميرود .رویش گياه و
درخت به دليل تغيير دائمي خود نماد مهم زندگي است که وضعيتي خاص از تغييرات کيهاني
را نشان ميدهد .وجود برگها بر تنة درخت نشانة مرگ و باززایي است و اینکه درختان در
 .6آنگونه که «کامل احمدنژاد» نيز ميگوید ،این قصاه ،داستان حضرت آدم را فرایاد آورده و تمثيلي از رانده شدن او
از بهشت ميباشد(احمدنژاد )56 :6816 ،نظامي خود نيز به این نکته اشاره ميکند:
کااآسااااامااان بااياان چااه تاارکااتااازي کاارد

بااا چااو ماان خساااااروي چااه بااازي کاارد

مااااارا

در سااااااواد قاااالاااام کشاااااايااااد ماااارا...

از

سااااااااواد

ارم

باااااریاااااد

(نظامي)6871 ،
2. Hall Kalvin, S.
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دوري دائمي هر ساله از برگ برهنه شده و در بهار مجدداً این برگها را به تن ميکنند
(شواليه .)6873 ،6دیدار قهرمان با این درخت در این مرحله از سفر خود داراي پيامي نمادین
از سوي طبيعت براي قهرمان است؛ زیرا در این سفر او از نيروهاي مادي و زیستي جهان
ميميرد و با نيروي روان و قدرت خویشتن به جاودانگي ميرسد (حسيني و شکيبي.)6866 ،
از منظر یونگ نيز درخت بهطور عام به معناي زندگي ،نماد رشد دروني و نماد فراید فردیت
و پختگي تعبير شده است (فون فرانتا.)6862 ،

 .6-5گنبد دوم (یکشنبه) ← گنبد زرد ← دختر پادشاه رم
بهرام در سير تکاملي خود در روز یکشنبه با لباس زرین به گنبد زرد وارد ميشود و از
«هماي» ،شاهدخت بيزانا ،داستان شاه عراقي را ميشنود .شاه که خود بخشي از وجود بهرام
است در این مرحله در حالتي ميان تردید و تعليق قرار دارد و نميتواند آنيماي راستين خویش
را به نيکي بشناسد؛ زیرا عواملي همچون پيرزن گوژپشت قصر که در تعبير یونگ همان
آنيماي منفي شاه است ،راه شناخت او را سد کردهاند .از اینرو ،شخص واسطهاي الزم است
تا به عنوان یاریگر او را براي رسيدن به ماصود راهنمایي کند .آشنایي او با مردي کنيز فرو
باعث ميشود تا او آنيماي حاياي را یافته و در پایان داستان با او به یگانگي برسد.
نيروهاي یاریگر در اسطورهها ،افسانهها و قصههاي پریان از موقعيت چشمگيري
برخوردارند .کمپبل بر آن است که این نيروها نشانگر قدرت محافظ و مهربان سرنوشت
قهرماناند .به زعم او« ،آرامش از دست رفتهي بهشت که در گرشتهها در زهدان مادر به تجربه
رسيده است ،هنوز از بين نرفته بلکه حامي حال است و در آینده نيز دوباره به دست خواهد
آمد» (کمپبل .)6836 ،نيروي حمایتگر همواره از قهرمان مواظبت ميکند و درون یا پشت
هيئتهاي ناشناس زندگي پنهان ميشود .در تمامي گنبدها عوامل یاریگر به عنوان نيروهاي
سوق دهندهي قهرمان در مراحل گرر ناشي بنيادین و تعيينکننده بر عهده دارند .استفاده از
عناصر مادینه به عنوان راهنما در اساطير ملل ساباه دارد .دو کنيزک باغ در قصهي هفتم،
راهنمایاني هستند که قهرمان را به سوي «تماميت»؛ یعني وصال آنيما و یگانگي با او راهنمایي

1. Chevalier, J.
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ميکنند .6ناش یاریگران آنگونه که یونگ نيز اشاره ميکند ،آگاه ساختن قهرمان به ضعفها
و قوتهاي خویش براي رویارویي با موانع و مشکالت زندگي است (یونگ.)6836 ،
آنيما باعث آگاهي شاه نسبت به فریبي ميشود که توسط پيرزن مکّار در نزدیکي او به
وقوع پيوسته است .در حايات با آمدن آنيماي مثبت در درون شاه ،آنيماي منفي رانده شده
و وصال حاياي صورت ميگيرد (ترکماني و چمني .)6866 ،آنگونه که یونگ نيز ارعان
ميدارد در اغلب موارد وجود آنيما در قالب تلنگري عمل ميکند که قهرمان را از نوعي
رخوت و غفلت ناشي از ناآگاهي نجات ميدهد« .عملکرد مهم دیگر عنصر مادینه این است
که هرگاه رهن منطاي مرد از تشخيص کنشهاي پنهان ناخودآگاه عاجز شود ،به یاري وي
بشتابد تا آنها را آشکار سازد» (یونگ.)6836 ،

 .3-5گنبد سوم (دوشنبه) ← گنبد سبز ← دختر پادشاه خوارزم
بهرام روز دوشنبه چتر سبز ميکشد و با کسوتي بدین رنگ ،قصد گنبد سبز ميکند .بانوي
این گنبد داستان بشر پرهيزگار و چگونگي وصال او با زن دلخواهش را بازميگوید.
درحايات سومين خویشکاري بهرام پا از تردید و تعليق در مرحلة پيشين ،شناخت سایه و
مبارزه با آن در جهت رسيدن به مطلوب است .مليخا در این داستان به وضوو از ویژگيهاي
سایه برخوردار است .در روانشناسي یونگ ،انسان با کندوکاو در اعماق خود به وجود سایه
که بخش الینفکي از شخصيت رواني اوست ،پي ميبرد؛ بنابراین ،براي تعدیل رواني و
هماهنگي اجزاي روان باید این جنبه را بشناسد و با آن ادغام شود .سفر رمزآميز و پر از
شگفتي قهرمانان برخي داستانهاي اسطورهاي ،عاميانه و قصههاي پریان در مرحلهاي خاص
با سرکوبي ویژگيهاي سایهگوني از نهانگاههاي روان آنان و تمهيداتي براي دیدار با آنيما
آغاز ميشود که بخشي از هویت رواني قهرمانان را به منصة ظهور ميرساند.بهعبارت دیگر،
حضور آنيما در این داستانها که گاهي جریان روایت ،جنبههاي ناپيدا و نامکشوفي از آن بر
قهرمان آشکار ميگرداند ،وجدان فعال وي را براي رویارویي با خویش نشان ميدهد .این

 .6ساااهروردي در ا ر معروف خود «قصاااة الغربة الغربية» و عطار در«الهينامه» از سااامبل«دو پري» به عنوان راهنمایان
قهرمان براي رسيدن به تماميت فردي بهره گرفتهاند (عباسي )6836 ،در داستان «بهرام چوبينه» زني که در باغي بر تختي
نشاساته است ،بهرام را از روزگار آینده باخبر ميکند .در شاهنامه نيز «پري پلنگينهپو » داستان کشته شدن سيامک را
به پدر  ،کيومرث ،خبر ميدهد.
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مادینهجان که براي یونگ راهبر آدمي به بهشت درون «خود» است در حايات ساحت
آسماني و فرشتهي راهنماي انسان و صورت متعالي هستي اوست.

 .0-5گنبد چهارم(سه شنبه) ← گنبد سرخ ← دختر پادشاه روس
قهرمان جستوجوگر گنبد چهارم که گنبد سرخ است نيز یک شاهزاده است .در این افسانه
هم جستوجوي نيمة گمشده سببساز سفري دروني ميشود .شخصيت «شيرین نو » یا
بانوي حصاري که خود را از انظار اغيار پنهان ساخته ،بخشي از ناخودآگاه پادشاه است که با
اعمال اسطورهاي بهرام براي یافتن مادر ازلي ارتباطي نزدیک و دروني دارد .این بانوي دانا که
در قلعهاي بلند و آهنين روي کوه ،همچون گنجي دور از دسترس در حصار نشسته ،همان
آنيماست که در عميقترین الیههاي ناخودآگاهي شاه قرار گرفته و راهنماي دروني او به شمار
ميرود .مردان بسياري پيش از این درصدد وصال بانوي حصاري بودهاند ،اما تمامي آنها تنها
براي کامجویي از او کوشيدهاند .در حايات هيچکدام در جستوجوي حايات آنيما و پارۀ
ناشناختة خود نبودهاند .ماهيت شروط دختر براي ازدواج که در قالب چهار پرسش نمادین و
معنادار مطرو ميشود نيز از منظر تحليل روانکاوانهي داستان اهميت بسزایي دارد.
بانوي حصاري با توانایيها و شایستگيهاي راتي خود اسباب رسيدن یکي دیگر از
قهرمانان هفتگنبد را به فردانيت خویش فراهم ميآورد .آنگونه که یونگ نيز اشاره ميکند
هرگاه رهن منطاي مرد از تشخيص کنشهاي پنهان ناخودآگاه عاجز ميشود باید به یاري
وي بشتابد تا آنها را آشکار کند .ناش حياتيتر عنصر مادینه این است که به رهن امکان
ميدهد تا خود را با ارز هاي واقعي دروني همساز کند و به ژرفترین بخشهاي راه برد.
عنصر مادینه با این دریافت ویژۀ خود ناش راهنما و ميانجي را ميان «من» و «دنياي دروني»
یعني «خود» به عهده دارد (یونگ.)6836 ،

 .5-5گنبد پنجم (چهارشنبه) گنبد پیروزه رنگ  /دختر پادشاه مغرب
قصه اي که چهارشنبه دختر پادشاه مغرب در گنبد پيروزه رنگ براي بهرام نال ميکند،
داستاني است که از سازههاي اسطوره اي قابل توجهي برخوردار است .قهرمان این داستان
که ماهان مصري نام دارد در بخشي از مسير پرپيچ و خم سفر براي کامجویي با مهتر پري-
رویان درمي آميزد ،اما چون نيک نظر ميکند ،او را عفریتي سهمناک ميیابد .بانوي پري-
رُخ ،مهتر زیبارویان ،آنيماي منفي ماهان است که با حضور اغواگرانهي خود مشکالتي
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او را دچار تردید ميسازد

براي او پدید ميآورد و با ضعيف کردن جنبههاي مردانها
(فالو و یوسفي.)6862 ،
این گنبد از ناطههاي اوج همخواني روانشناسي تحليلي یونگ با هفتپيکر است .ماهان،
پا از گرر از این بيابانهاي پرهراس و پا از چشم گشودن به آنچه از چشم پنهان ميماند،
نه تنها جهان را به گونهاي دیگر ميبيند ،بلکه خود نيز دگرگون ميشود و در الیههاي انجامينِ
داستان ،یک بار دیگر با پيرِ دانا دیدار ميکند ،اما پير دانا در این تجلي انجامين ،دیگر نه دشمن
است و نه ناشناس .ماهان او را که خضر سرسبز درون خود او و بازتابي از آگاهي و دانایي
اوست ،درست «به شکل و پيکر خویش» در برابر ميبيند و این خودِ به آگاهي رسيده را به یک
نگاه بازميشناسد (یاوري .)6837 ،در ميان داستانهاي هزار و یک شب ،دیدار قهرمان با همزاد
خویش در ماجراي «عبداهلل برّي و بحري» و همچنين روایت «سندباد برّي و بحري» دیده مي-
شود .عبداهلل برّي در وضعيتي شبيه به آنچه بر ماهان گرشت در آن هنگام که به قصد صيد به
نزدیک دریا ميرود با شخصيتي همنام خود آشنا ميشود که نمونة بحري اوست و او را براي
سفري آیينمدار به دریا دعوت ميکند (طسوجي.)6868 ،

 .2-5گنبد ششم (پنج شنبه) ← گنبد صندلي ← دختر پادشاه چین
دنياي درون بهرام در گنبد ششم آوردگاهِ نبردي سهمگين و سرنوشتساز ميان نيروهاي خير
و شر است .در این افسانه دو جوان با نامهاي انتزاعي خير و شر در سفري آیينمند با هم
همراه ميشوند که طي آن به نوعي نبرد دروني با یکدیگر ميپردازند .شر یا همان کنش
روان که از فرمان قلمروي خودآگاهي سر پيچيده است براي براندازي بنياد خير از هيچ
نيرنگي فرو نميگرارد و چشمان خير را که از تشنگي به جان آمده در برابر پيمانهاي آب
کور ميکند (یاوري .)6837 ،از اینرو ،ميتوان این گنبد را گنبد جدال خير و شر دانست
که در آن داستان همزادها دو وجه متخاصم وجود انسان را که یکي تمایل به نيکي و روشنایي
و دیگري روي در تاریکيهاي وسوسههاي نفساني دارد به تصویر ميکشد.
کور شدن خير در این داستان داراي یک تعبير استعاري از ارجاع او به ناخودآگاه است.راو
براي به دست آوردن آب دو چشم خود را از دست ميدهد .از منظر یونگ آب سمبل
ناخودآگاه است و تصویر دریا و خود دریا نماد مادر حيات و مرگ و باززایي به شمار ميرود
(اسماعيلپور .)6832 ،چشمان ادیپ و اسفندیار نيز در فرجام زندگيشان نابينا ميشود .از دست
دادن چشم براي این دو شاهزاده ،سرنوشت مشترک و گرانباري است که در ا ر ميلِ به همسر
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گزیني مادران خود بهطور آگاهانه یا ناآگاهانه داشتهاند .6داستان اُدیپ نيز مانند روایت زندگي
اسفندیار در سطح ظاهر یا آشکار ،داستان شخصي را حکایت ميکند که به تعبير «آلن سگال»2
در کتاب «اسطوره» ،بيهوده ميکوشد تا از تادیري که بر او تحميل شده ،بگریزد ،اما در سطح
پنهان به نظر فروید ،اُدیپ در جستوجوي آن چيزي است که در سطح آشکار تال ميکند
بيش از همه از آن احتراز جوید؛ او ميخواهد «عادۀ اُدیپ»ا را تجربه کند (سگال.)6836 ،
بدینترتيب اسطوره ،سطح پنهان یا همان معناي نمادین دو داستان را مخفي ميکند ،اما در واقع
کاميابي آن دو را در ارضاي دستنيافتنيترین غرایز ميداند.
با توجه به آنچه گرشت ،ميتوان گفت که از دست رفتن بينایي ظاهري و کور شدن
چشمان بيروني ،قهرمان را به بصيرتي تازه ميرساند و او را دریافت تاریکيِ زهدانِ مادرِ
نخستين که تصویري مبرهن از کهنالگوي «باززایي» است ،بازميگرداند .خير نيز همچون
ادیپ و اسفندیار با مرگي آیيني ،تولدي دوباره ميیابد .در این داستان هم ناش زن و حضور
آنيماگون او ،عملکردي سازنده و حياتبخش دارد؛ شاید انتخاب سه دختر در داستان با
انتسابهایي که از سوي پدر دارند ،چندان تصادفي نباشد ،چراکه دختر چوپان نور چشمان
خير را توسط پدر به او ميدهد .دختر پادشاه قدرت پدر را برایش به ارمغان ميآورد و
وزیرزاده حکمت و خرد پدر را به او ميبخشد (بيدمشکي.)6832 ،

 .7-5گنبد هفتم← گنبد سفید ← دختر پادشاه ایران
روایت از عصر شروع ميشود و تا سپيدهدم ادامه ميیابد.به نظر ميرسد تمام حوادث
داستان در عرصة خواب قهرمان اتفاق ميافتد؛ چراکه برخورد او با موانع عموماً در شب
است ،اما همزمان با هدایت او در پایان قصه ،سپيدهدم فراميرسد .از این لحاظ ميتوان
گمراهي و به بنبست رسيدن جوان در شب و هدایت شدن او در روز را یک بنمایهي
قصهاي به شمار آورد .سفر (به درون باغ) ،ضيافت (شرکت در مجلا دختران) ،گزینش
(در سه مرحله) و رویارویي با راهنما از دیگر بنمایههاي این قصه هستند (عباسي.)6836 ،
قصة گنبد سفيد ،آنگونه که یاوري در کتاب «روانکاوي و ادبيات» اشاره ميکند ،آخرین
دایرۀ سرنوشت بهرام است؛ در حايات سفر او به دنياي درون که با دیدار سایه و سياهي آغاز
 .6براي اطالعات بيشاتر ر.ک :سافرهاي آیيني اسافندیار در شااهنامه ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي (شکيبي و ممتاز،
.)6866
2. Segal, A.
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شده بود در هفتمين گنبد با آميز او با نور و سفيدي به پایان ميرسد .بهرام درون خود را
ميشناسد و قلمروي ناخودآگاه خود را به سود سویة خودآگاهش در فرمان ميگيرد تا به
تماميتي برسد که مرحلة اول فرآیند «خودشناسي» بر پایة آن استوار است (یاوري.)6837 ،
در قصة هفتم نام دختر «بخت» است .دستيابي قهرمان به او که خود فاقد نام است ،نمودار
رسيدن وي به کمال و سعادت است .سفيدي این گنبد نشان از عدم تعلق به رنگ و نوعي
پاکي و بيشائبگي محض است که تنها در صورت تکامل فردانيت صورت ميگيرد.
در قصة هفتم موانع متعددي از جمله «خشت غرفه»« ،پرنده»« ،کدو» و«روباه بچگان»
جلوههایي از سایهي قهرمان بهشمار ميروند که جز با شناخت آنها ادامة سفر ميسر نميشود.
به بيان دیگر ،آنها پندارهاي غریزي گررایي هستند که به صورت حيوانات و مفاهيم دیگر
در ژرفناي طبيعت حيواني فرد و الیههاي بدوي ناخودآگاه او قرار دارند.

 .2بازگشت به زهدان نخستین و یگانگي با مادر اعظم
جستوجوي قهرمان با پشت سرگراشتن مراحل پيشين و پا از نفور در سرمنشأ و دریافت
فضل و برکت به پایان نهایي خود نزدیک ميشود .اکنون او با غنيمت خود که ميتواند با
آن زندگي را متحول سازد ،بازميگردد .کمپبل در کتاب مشهور خود بر آن است که «چرخة
کامل اسطورۀ یگانه هنگامي تمام ميشود که قهرمان با سعي و تال  ،جادوي سخن
حکيمانه ،پشم طالیي و یا شاهزاده خانم خفته را به ملک بشري بازگرداند؛ یعني جایي که
این برکت ميتواند به تجدید حيات جامعه ،ملت ،کرهي زمين یا ده هزار جهان کمک کند»
(کمپبل.)6836 ،
در شاهنامه بهرام پا از  18سال حکومت بر ا ر مرگ طبيعي از دنيا ميرود ،اما طبق
روایت اغلب مورخان ،او در باتالق یا چاهي عميق فروميرود که بازگشت از آن در هيچ
گزارشي رکر نشده است .6در هفتپيکر بهرام در پایان داستان نميميرد ،او در پي شکار
گوري به درون یک غار وارد ميشود و همچون دودي از فراز آن برميخيزد ،گویي مرحلة
عروج نهایي خود را سپري ميکند و به آسمان ميرود .به عبارت دیگر ،مرگ رازآلود بهرام
با ناپدید شدن نمادین او در غار ،ارجاع اساطيري او به زهدان مادر نخستين است که در
 .6براي اطالعات بيشاااتر ر.ک .الکامل ،ابن ا ير ،6/578 ،تاریخ یعاوبي ،6/288 ،تاریخ طبري ،2/128 ،تاریخ بلعمي،
 ،2/698فارس نامه 32 ،و مآ ر الملوک.58 ،
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داستانها و قصههاي مختلف در مفاهيمي همچون بطن ،دل زمين ،شکاف کوه ،شکم ماهي
و غار تجلي ميیابد .روشن است که غار در روایت زندگي او زهدان تاریکي است که
قهرمان با ورود به آن ،پایان زندگي خویش را در هالهاي از ابهامات اساطيري فرود برده و
گویي آخرین مرحلة کمال را که یکي شدن و وحدت است با فرو رفتن در آن به سرانجام
ميرساند .این غار که خود گيرندۀ عظيم انرژي زميني است ،یکي دیگر از صور تجلي مادر
مثالي به شمار ميرود که قرار گرفتن قهرمان در آن و خارج شدنش ،نمادي از بازگشت به
زهدان مادر اعظم و تولد دوباره در دنياي تاریک رحم اوست .بدین ترتيب نماد غار به عنوان
مرکز ،آن را به محل تولد دوباره تبدیل ميکند که عملکردي شبيه زهدان مادر یا کورهي
کيمياگري دارد.
کهنالگوي غار در این داستان از اهميت روانشناختي قابلتوجهي برخوردار است ،زیرا
یکي از صور تجلي مادر مثالي است.تولد دوباره در غار تصویر نمادین مکرري است که به
شکلهاي مختلف در ميان اقوام باستاني و حتي متأخرتر دیده ميشود .این غار که نمودها و
تعينهاي متکثري پيدا ميکند در حايات در بردارندۀ همان مفهوم رازناکي است که در
آراي ایلياده پيرامون زهدان مادر اعظم و مرکز عالم نهفته است .این کهننمونة اصيل که با
پرور مرگ و زایش در باطن خود در ميان کهنالگوهاي بشري مرکزیتي روحاني از آن
خود کرده است ،بدین معنا که کسي که به چنين غاري که همه در خود دارند و یا به تاریکي
که در پشت خودآگاهي نهفته است گام نهد در ابتدا خود را جزیي از فرآیند ناخودآگاه
دگرگوني ميیابد و از طریق نفور در ضمير ناخودآگاه با محتویات آن رابطه برقرار مينماید
(یونگ.)6868 ،
نظامي تال ميکند تا بهرام را با توجه به زندگاني اساطيريا و فرآیند روانيیي که
در روند داستان براي وي اتفاق ميافتد در زمرۀ جاویدانان قرار دهد .او نيز همانگونه که
دربارۀ مردان مادس آمده ،نميميرد ،بلکه مدت زماني نامعلوم جسم خود را ترک ميکند
تا دوباره در هيأتي تازه براي نجات بشر قيام کند (حسيني.)6866 ،

 .7ازدواج جادویي
قهرمان هفتپيکر با قبول دعوت سفر به ناخودآگاه و سير آیينهاي اسطورهاي آن ،چنان
توسع ميیابد که از درون متکثر شده و با تعداد قابلتوجهي از همسلکان خود در هفت قصه
که هر کدام بخشي از سرنوشت او را بيان ميکنند ،همهویت ميشود .از این رو ،ميتوان
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ازدواج بسياري از قهرمانان با یک زن مشخص را حاصل همان ازدواج جادویي یا آميز
مادسي 6دانست که گاهي نيز در یک تن اتفاق ميافتد .در پایان هفت افسانهي هفتگنبد،
ازدواج مادس بهرام با شاهدخت ایراني در گنبد سفيد صورت ميگيرد که آنگونه که
حسيني در ماالة «بنمایة آیينهاي مهر و زرتشت در هفتپيکر نظامي»هم اشاره ميکند،
نوعي «نکاو کيمياوي» به شمار ميرود که پا از آن قهرمان منِ اصيل خود را از دریچة این
ازدواج درميیابد .آنگونه که او ميگوید ،این ازدواج نوعي ادغام نيروهاي ناخودآگاه جان
با خودآگاهي من جزوي است (حسيني .)6866 ،در گنبد اول (گنبد سياه) داستان شهر
سياهپوشان نال ميشود .وصالي صورت نميگيرد ،اما در داستان گنبد آخر داستان مرد متاي
تعریف ميشود که در روند داستان به وصال دختر دلخواهش ميرسد.
حرکت در مسير چنين سفري که از بسياري از شاخصههاي اسطورهمند و روانشناختي
برخوردار است ،دگرگونيهاي روحي و دگردیسيهاي رواني قابل توجهي در قهرمان به
وجود ميآورد که خود منجر به تولد دوبارۀ او ميشود .وي در این مرحله ،خود را جزیي
جدا از هستي نميداند و در سنخيتي یکپارچه و منسجم با آن یگانه ميشود؛ زیرا هم در دنياي
درون یکپارچه است و هم خود را با دنياي بيرون یکي ميداند .این نوع از تولد که در حوزهي
نمادشناسي آیيني همان شناخت «خویشتن» و یگانگي با آن است ،زندگي رواني قهرمان را
در الگویي مشخص و پيشبرنده به هدف غایي خود ميرساند.

 .7نمادشناسي اعداد در هفت پیکر
عدد از شگفتانگيزترین اختراعات رهن بشر است .اعداد  6تا  62صورت خاصي از
شخصيت را نشان ميدهند .هر عدد در رویا تعبير خاصي دارد .برخي از اعداد تمامي یک
دوره از زندگي را نشان ميدهند (صفري و محمودنژاد .)6839 ،عدد  7که در اساطير جنبة
تادس دارد ،نماد افالک هفتگانه و هفت سياره است .هفت شهر عشق هم از همين جمله
است .در اساطير یونان هفت خداي اصلي وجود دارد .در کيمياگري از هفت فلز استفاده
ميشود .عدد هفت نشاندهندۀ اتحاد زمين و آسمان است .همچنين این عدد «رمز باروري و
جمع ضدین و ناض و فسخ دوگانگي و نویت و در نتيجه ،نماد وحدت و نمودگار انسان
کامل و خلات بيناص و اتحاد زن و مرد و پدر و مادر و درون و برون است؛ زیرا از جمع
1. Magic Wedding.
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عدد چهار (زمين) که رمز مادینگي و رقم سه (آسمان) که رمز نرینگي است ،حاصل آمده
است (ستاري .)6871 ،قدرت بسيار این عدد و کارکرد نمادین آن در آیينهاي مهري،
مانوي ،زرتشتي ،مسيحي و اسالمي ابزار مهم نظامي در رمزپردازي هفتپيکر بوده است
(حسيني.)6866 ،
عدد هفت حالة اتصال سيارات ،رنگها ،فالت ،سرزمينها و گنبد است .نظامي با انتخاب
هفت زن از هفت اقليم که هر یک با یکي از روزهاي هفته و یکي از ربهاي آسماني و
عناصر زميني آنها مانند فلزات و رنگها پيوند دارد ،انسان و ارتباط او را نه تنها در سطح
زميني و انساني آن ،بلکه در گسترۀ هستي ممثّل کرده است (علياکبري و حجازي.)6833 ،
در حايات این عدد با ابعاد اساطيري و روانشناختي خود در همه جاي هفتپيکر حضوري
مجسم دارد؛ خود هفت اقليم نمادي از تماميتي است که قهرمان اصلي (بهرام) در جست-
وجوي آن است .او با ازدواج با دختران پادشاهان هفت اقليم به نوعي بر کليت ابعاد جغرافيایي
جهان و عالم آفاقي دست ميیابد و پا از آن در قالب جستوجویي فراآفاقي به دنبال
حايات روو خویش ميگردد.
از منظر ریختشناسانه نيز در غالب قصههاي هفتپيکر که در دل قصة اصلي قرار دارند،
ساختار هفت مرحلهاي قصه و جایگاه عدد هفت و ناش اسطورهاي آن به شناخت
روانشناسي قصهها کمک ميکند.
همانطور که پيش از این هم اشاره شد ،اساس داستان هفتپيکر بر مبناي این عدد نهاده
شده است.این عدد آنگونه که یونگ در آ ار مختلف خود ميگوید در سرزمينهاي
گوناگون با نمادهاي شناخته شدۀ «کمال» پيوندي همهسویه دارد.
گفتني است که تمامي قصههاي هفتپيکر سير کامل خویشتنیابي قهرمان است .قهرمان
آخرین قصه براي رسيدن به ماصود که وصال دختري زیبارو یا همان حايات رواني و
فرامادي اوست از هفت مرحلة سمبليک ميگررد.
با توجه به آنچه گرشت ميتوان ارعان کرد که هفتپيکر کتاب سترگي است که تنها
یک قهرمان دارد .او در آغاز داستان براي توسع شخصيت خویش یک هفتگانة اسطورهاي
و نمادین را طي ميکند و در هر مرحله با پارهاي از روان و ناخودآگاه خود آشنا ميشود تا
در فرجام تولد دوبارهاي را تجربه کند که خود آغازگر حرکتهاي آتي او در بازگشت به
مسير پيچيدۀ زندگي است.
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ازدواج بهرام در هفت مرحله مهم ترین حوادث زندگي او را رقم ميزند که خود مادمة
الزم را براي شکلگيري قصههاي هفتگنبد فراهم مي آورد .ساختار این ازدواج در اساطير
با ازدواج کریشنا؛ یعني هشتمين تجلي ویشنو با هفت دختر گاوبان قابل ماایسه است
(زمردي.)6832 ،

بحث و نتیجهگیری
بهرام در هر گنبد یک گام به حايات وجودي خویش که بخشي از آن جدال با نمودهاي
مختلف سایه و یگانگي با آنيماست ،نزدیکتر ميشود .به عبارت دیگر ،ميتوان گنبدهاي
هفتگانه را الیههاي تودرتوي روان ناخودآگاه او دانست که قهرمان پا از گرر از یک چرخة
نمادین با شناختي که در حايات نوعي خودشناسي سازنده است ،آن را به پایان ميرساند.
حرکت بهرام در گنبدها از تاریکي به سمت نور صورت ميگيرد .نخستين گنبد
سياهرنگ و متعلق به شاهدخت هند است .در آن گنبد وصلتي ميان قهرمان جستوجوگر و
آنيما صورت نميگيرد و او پا از این با پوشيدن جامة سياه نشاني از این ناکامي را با خود
دارد .در حايات عدم خروج از تاریکي و توجه به تمنيات نفساني ،قهرمان را آدموار به
حضيض تاریکي نازل ميکند.
در وراي این داستان نمادین ،بهرام که با دروني تاریک وارد نخستين گنبد شده بود،
حرکت صعودي خود را ادامه داده و در هر خان با تلطيف کدورات رواني خود از تاریکيها
کاسته و در جهت وصول به روشنایي محض حرکت ميکند .درنهایت او با دختر پادشاه
ایران که در آخرین گنبد؛ یعني گنبد سفيد جاي دارد ،ازدواج ميکند .این ازدواج خود
مادمة تعيينکنندهاي براي ورود به مرحلهاي است که در آن قهرمان «منِ ملکوتي» یا به تعبير
روانشناسانه «فرامن» خویش را پيدا کرده است .از این پا در پندار ،گفتار و کردار شاه
نوعي دگردیسي مثبت دیده ميشود که خود حاصل استحالة رواني او در مسير هفت گنبد
بوده است .مرگ رمزوار وي این سير را کامل کرده و فرآیند فردانيت او را به نيکي به
سرانجام ميرساند.
پيوند تسلسلوار قصهها و قهرمانان آنها با شخصيت بهرام و دگرگوني رواني او ارتباطي
نزدیک و تنگاتنگ دارد؛ بدین معنا که هر کدام از شخصيتهاي اصلي قصهها ،وجهي از
جنبههاي پيچيدۀ روان بهرام را بازنمایي ميکنند .او در گنبد نخست قهرمان دور افتاده از
بهشت آغازین است که در مرحلة دوم از مراحل خودشناسي در حالتي ميان تردید و تعليق
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قرار ميگيرد .در گنبد سوم در راستاي تردید پيشين ،جدال با سایه براي وصال آنيما در
ناخودآگاهي صورت ميگيرد.چهارمين مرحله ،زماني است که براي قهرمان سایهاي متصور
نيست ،اما هنوز موانع بسياري در راه وصال وجود دارد.
ماهان در گنبد پنجم رویهاي دیگر از بهرام است که با وجود پشت سر نهادن مراحلي
مهم ،هنوز قدرت تشخيص خوب و بد را ندارد .قهرمان قصة ششم با بازیافتن چشمان از
دست رفتة خود در پایان این خان ،راهنماي خود را شناسایي کرده و نکتههاي فراواني از او
ميآموزد.
در حايات او در هر گنبد با بخشي از وجود خویش آشنایي پيدا کرده و بر ا ر شناخت،
آن را درميیابد .پيداست که بدون چنين تسلسلي ،ادامة راه براي او ميسر نبوده است .بدین
ترتيب در گنبد هفتم که به نوعي گنبد کمال و تماميت او با مهمترین بخش روان –آنيما-
است به یگانگي رسيده و پا از خروج از آن به پادشاهي عاقل و عادل تبدیل ميشود.
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