دانشکده ادبيّات فارسي و زبانهاي خارجي
فصلنامة علمي

متنپژوهي ادبي
سال بیستوهفتم ،شماره  ،59بهار 0412
صاحب امتیاز :دانشگاه عالّمه طباطبائي

(ره)

مدیر مسئول و سردبیر :دکتر عبّاسعلي وفایي
اخالق احمد (آهن)
داود اسپرهم

هیئت تحریریه:
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جواهر لعل نهرو
(ره)
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي

وانگ ای دان
محمود بشیری

استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پکن
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي

زهرا پارساپور

دانشيار زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
(ره)
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي
(ره)
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي

اسماعیل تاجبخش
محمدحسن حسنزاده نیری
کاظم دزفولیان
محمد ابوالکالم سرکار
سهیال صالحيمقدم
یحیي طالبیان
حبیباهلل عباسي
سیده فلیحه زهرا کاظمي
علي گوزل یوز
غالمرضا مستعلي پارسا
عليمحمّد مؤذّني
بهمن نزهت
عبّاسعلي وفایي

(ره)

استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه داکا

(س)

دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهراء
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي

(ره)

استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الهور
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استانبول
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالّمه طباطبائي

(ره)

(ره)

مدیر داخلي :پریسا ابراهيمي
ویراستار فارسي :فردین دارابي

صفحهآرا :فردین دارابي

ویراستار انگلیسي :ارغوان عمرانيپور
نشاني :تهران ،بزرگراه شهيد چمران ،پُل مدیریّت ،خيابان عالّمه طباطبائي جنوبي ،دانشکدۀ ادبيّات فارسي و زبانهاي خارجي.
کُدپستي6667617991 :

تلفکس33138789 :

سامانة الکترونیکيltr.atu.ac.ir :
شاپا8017 :ـ2290

متنپژوهي ادبي
فصلنامة متنپژوهي ادبي در پایگاههاي زیر نمایه ميشود:

پایگاه استنادي علوم جهان اسالم ()ISC

پایگاه اطّالعات علمي جهاد دانشگاهي()SID
پایگاه سيویليکا
بانک نشریات کشور
پایگاه مجالّت تخصّصي نور
پرتال جامع علوم انساني
(ره)
سامانة نشریّات دانشگاه عالّمه طباطبائي

www.srlst.com
www.sid.ir
www.civilica.com
www.magiran.com
www.noormags.ir
www.ensani.ir
Journals.atu.ac.ir

 حقّ چاپ مقاله ،پس از پذیرش ،براي فصلنامة متنپژوهي ادبي محفوظ است و
نویسنده نميتواند آن را به نشریّهاي دیگر ارائه دهد.
مشاوران علمي:

د .سمیه آقابابایی ،د .ابوالقاسم اسماعیلپور ،د .زهره الهدادی دستجردی ،د .حسن بساک ،د .غفار
برجساز ،د .محمود بشیری ،د .محمدامیر جاللی ،د .احسان چنگیزی ،د .علیرضا حاجیاننژاد د.
الهام حدادی ،د .محمدحسن حسنزاده نیری ،د .محمد خاکپور ،د .شهال خلیل اللهی ،د .سید
مهدی رحیمی ،د .غالمرضا سالمیان ،د .نسرین فقیه ،د .محمدکاظم کهدویی ،د .مرتضی محسنی،
د .علیرضا مظفری ،د .علیرضا نبیلو ،د .بتول واعظ ،د .تیمور مالمیر ،د .علیرضا مظفری.
لیتوگرافي ،چاپ و صحّافي :مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه عالّمه طباطبائي(ره)تهران

شمارگان 29 :نسخه

شیوهنامة نگارش و چگونگي پذیرش مقاله
 مقاله باید حاصل پژوهش علمي در یکي از موضوعات مرتبط با زبان و ادبيّات فارسي باشد. هيئت تحریریّه در پذیرش ،ردّ و ویرایش مقالهها آزاد است. تقدّم و تأخّر چاپ مقالهها با بررسي و نظر هيئت تحریریّه مشخّص ميشود. مسئوليّت درستي مطالب مندرج در مقاله به عهدۀ نویسنده است. -مقاالت باید از طریق سامانة یکپارچة نشریّات علمي ( )ltr.atu.ac.irارسال شود.

 در هر مقاله ،فاصلة خطوط  ،6حاشيه از دو طرف  5.9و از زیر و زبر  9سانتيمتر باشد و هر مقاله 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. فاصلهگذاري 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 شود و بدون آنکه عناوین مجزایي داشته باشد ،الزم است در آن زمينه مسئله (یک یا دوجمله) ،هدف (یک جمله) ،روش (در دو تا سه جمله و شامل طرح پژوهش ،جامعه آماري ،تعداد نمونه ،روش
نمونهگيري ،مداخله ،ابزار {نام کامل ابزار ،نام سازنده و سال ساخت} ،روش تحليل دادهها {نام نرمافزار قيد نشود}) ،نتایج (دو تا سه
جمله و شامل یافتههاي اصلي بدون ذکر اعداد و ارقام) و نتيجهگيري (دو جمله) نوشته شود (متن چکيده روایتي است و ذکر عنوان و

بخشبندي در آن مجاز نيست) .تعداد کلمات چکيده بين  298-698باشد( .افعال چکيده به زمان گذشته باشند)B Zar 11( ).
 در صفحة عنوان ،به ترتيب ،عنوان مقاله ( ،)B Zar 15 Boldنام نویسنده /نویسندگان ( ،)B Compset 12 Boldرتبةعلمي و نام دانشگاه یا سازمان وابسته ( ،)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 محققان آزاد :مقطع تحصيلي (کارشناسي ،کارشناسي ارشد ،دکتري) رشته تحصيلي ،سازمان محل خدمت ،شهر ،کشور.
طالب :سطح ( ،)5 ،8 ،2رشته تحصيلي ،حوزه علميه /مدرسه علميه ،شهر ،کشور.
افراد و محققان عضو سازمان /پژوهشکده :رتبه علمي (مربي ،استادیار ،دانشيار ،استاد) ،گروه (در صورت وجود) ،موسسه ،شهر ،کشور.
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري  /پایاننامه کارشناسي ارشد رشته  .................دانشگاه  ...............است  /مقاله حاضر برگرفته
از طرح پژوهشي با عنوان» ».................................با حمایت دانشگاه  /موسسه  ...............است)B zar 10( .
ـ متن اصلي مقاله نباید بيشتر از  1888واژه داشته باشد (تعداد واژههاي چکيده جداگانه در نظر گرفته ميشود).
 متن اصلي مقاله شامل :مقدمه ،پيشنيه پژوهش ،روش ،یافتهها ،بحث و نتيجهگيري ،تعارض منافع ،سپاسگزاري ،ORCID ،منابعفارسي و التين ( )Referencesاست.
 تيترهاي داخل متن ( /)B Lotus 14 Boldمتن فارسي مقاله ( /)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 مقاله بيشتر از  9جدول نباشد .جدول ها متناسب با فرمت  APAو اندازه  68تنظيم شوند.

 ارجاعات نقلقولها (مستقيم) :نام و نامخانوادگي نویسنده /نویسندگان (سال نشر)( ،غير مستقيم) :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 نویسنده در یک سال بيش از یک اثر منتشر شده باشد ،این آثار با ذکر حروف الف ،ب ،و ...یا  ،b ،aو  ...پس ازسال انتشار از هم متمایز شوند.
 به منابع غيرفارسي با همان زبان ارجاع شود. اگر کتاب بيش از سه نویسنده داشته باشد ،پس از نام نخستين نویسنده ،عبارت «و همکاران» نوشته شود؛ اثري که نام نویسنده ندارد ،به نامکتاب ارجاع داده شود؛ اثري که توسّط مؤسّسه یا سازماني فراهم آمده باشد ،به نام مؤسّسه یا سازمان ارجاع داده شود.
 -قبل از فهرست )) )ORCID (Tims New Roman 11ارائه شود.

 منابع فارسي با ) ،B zar 12منابع انگليسي با  Tims New Roman 11و منابع عربي  B badr 12و )Hanging 1cm فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زیر تنظيم شود:فارسي ()B Lotus 14 Bold
* کتاب :نامخانوادگي ،نام؛ نامخانوادگي ،نام و نامخانوادگي ،نام( .نویسنده  /نویسندگان)( .سال نشر) .نام کتاب .نام و
نامخانوادگي افراد دخيل (مصحّح ،مترجم ،ویراستار و  .)...شمارۀ چاپ .محلّ نشر :ناشر .کتابي که نام مؤلّف ندارد :نام کتاب.
(سال نشر) .شمارۀ چاپ .محلّ نشر :ناشر .کتابي که تأليف یک مؤسّسه است :نام مؤسّسة مؤلّف( .سال نشر) .نام کتاب .شمارۀ
چاپ .محلّ نشر :ناشر)B Zar 12( .
* مقاله :نامخانوادگي ،نام؛ نامخانوادگي ،نام و نامخانوادگي ،نام( .نویسنده  /نویسندگان)( .سال نشر) .عنوان مقاله .نام نشریه،
دوره /سال (شماره نشریه) ،شمارۀ صفحات مقاله از راست به چپ زیاد به کم .درج ))doi (B Zar 12
* پایاننامه /رساله :نامخانوادگي ،نام( .سال نشر) .عنوان پایاننامه .پایاننامه کارشناسي ارشد /رساله دکتري ،نام دانشگاه.

* مجموعهها :نامخانوادگي ،نام؛ نامخانوادگي ،نام و نامخانوادگي ،نام( .نویسنده  /نویسندگان)( .سال نشر) .عنوان مقاله ،نام
مجموعه مقاالت ،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( .سال نشر) .نام کتاب.
شمارۀ چاپ .محلّ نشر :ناشر .کتابي که نام مؤلّف ندارد :نام کتاب( .سال نشر) .شمارۀ چاپ .محلّ نشر :ناشر .کتابي که تأليف یک
مؤسّسه است :نام مؤسّسة مؤلّف( .سال نشر) .نام کتاب .شمارۀ چاپ .محلّ نشر :ناشر)Tims New Roman 11( .
* مقاله : :نامخانوادگي ،حرف اول نام ،نامخانوادگي ،حرف اول نام و ( )andنامخانوادگي ،حرف اول نام( .سال نشر) .عنوان مقاله.
نام نشریه .دوره /سال (شماره نشریه) .شمارۀ صفحات مقاله از راست به چپ زیاد به کم)Tims New Roman 11( .
* پایاننامه /رساله :نامخانوادگي ،حرف اول نام( .سال نشر) .عنوان پایاننامه .پایاننامه کارشناسي ارشد /رساله دکتري .نام
دانشگاه)Tims New Roman 11( .

* مجموعهها :نامخانوادگي ،حرف اول نام؛ نامخانوادگي ،حرف اول نام و نامخانوادگي ،حرف اول نام( .نویسنده /
نویسندگان)( .سال نشر) .عنوان مقاله .نام مجموعه مقاالت .محلّ نشر :نام ناشر)Tims New Roman 11( .

* پایگاههای اینترنتي :نام خانوادگي ،حرف اول نام( .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.

فهرست مطالب
جریانشناسي پیرنامههای سرزمین فارس از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری 7 ..........................
مریم حسيني ،مریم رجبينيا
واکاوی ابرپهلوانان در شاهنامه (بر اساس متضادهای معنایي در ساختارهای نظام تخیل ژیلبر
دوران) 89........................................................................................................................
الهام سعادت ،اسحاق طغياني
خوانش و مقایسه فکری سیاستنامه و قابوسنامه بر اساس نظریة 16............................................ P4C
زینب آموزگار ،بهمن نزهت
موتیفهای پزشکي در قصههای مثنوی67 ..........................................................................................................
افسانه سعادتي ،محسن محمدي فشارکي
تبیین جایگاه و عملکرد پادگفتماني رمان تاریخي دامگستران یا انتقامخواهان مزدک 629 ..........................
جعفر فسایي ،فرامرز خجسته ،سيّدعلي سراج
نوع شناسي رمان تصویر مرد هنرمند در جواني و شما که غریبه نیستید 699 ..................................
زهرا خسروي زارگز ،اکبر شایان سرشت
دیرینهشناسي ستیز قدرت در خاندانهای شاهي شاهنامه و ایلیاد (با تکیه بر اسطورههای فریدون و
پریام) 636 ........................................................................................................................
زهرا قربانيپور ،فرهاد طهماسبي
بررسي و تحلیل اندیشههای کالمي عطار نیشابوری (با نگاهي به مثنویهایش) 266 ........................
محمدعلي جهاني قادي ،رضا فهيمي ،ملک محمد فرخزاد
تحلیل روانشناختي «خود فعلي و ایدهآلي» در رمان «درخت انجیر معابد» احمدمحمود از منظر کـارن
هورنای 256 ............................................................................................................................................................
آذر اکبرزاده ابراهيمي ،فاطمه کوپا ،نرگس محمدي بدر ،پدرام ميرزایي
بررسي تطبیقي شخصیت ایشتر -آناهیتا در اساطیر ایران و میانرودان و آباندخت در داستان سمک
عیّار 219 ..........................................................................................................................
ليال مختارينيا ،فرزانه یوسفقنبري ،علي زاهد
مطالعة الگوهای گفتار زنانه در بافت متني رمانهای «خوف و ني-نا» اثر شیوا ارسطویي «با تکیه بر
رویکرد رابین لیکاف 236 ........................................................................................... »DSL
رؤیا رحيمي ،لطيفه سالمت باویل ،احمد خيالي خطيبي
چیستي «مقام امن» در ادبیات عرفاني 866 ..............................................................................
عادل مقدادیان ،ابوالفضل تاجيک
کوشنامه و نقش قهرمان بیگانة «آماجگونه» در بازسازی هویت ملي ایرانیان 857 .........................
ليو یينگجون

Professor, Department of Persian Language and
Literature, Alzahra University, Tehran, Iran
Ph.D. in Mystical Literature, Alzahra University,
Tehran, Iran

Abstract
From the 4th to the 8th century A.H. in the Fars Region, eight manuscripts
were written, translated, or selected in Persian and Arabic. Due to the many
similarities between these works, after Sirat ibn Khafif it is very likely that
the later writers were influenced by Abu al-Hassan Dailami's writings on
Sheikh Kabir Shiraz ibn Khafif. Arabic and the scholarly writing style of the
authors of works such as the Sirat of ibn Khafif and Firdows Al-Morshedieh
in introducing the great personality of the mystics show the existence of
special audiences and scholars for these works and the weakness of style and
the inclusion of material miracles (Karamat) of Roozbihan's hagiographies
represent the purpose of these writers that is to make Roozbihan stand out to
the general public and to a kind of productivity for themselves. It may be
concluded that with the spread of Sufism over time, the specific audience of
these works became the general audience, and as a result, the change of the
audience was effective in the way the authors wrote these works. Also, the
writers of these hagiographies, who have usually been among the children or
grandchildren of the sheikh, have tried to gain a place and rank for
themselves by exaggerating the sheikh's honors and finding high credit for
him.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------
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مقدمه
اگر تذکرهها را به دو گروه عمومي و فردي تقسيم کنيم ،پيرنامهها یا کتابهاي مقامات یا
سيرۀ مشایخ در گروه دوم جاي ميگيرند .تفاوت تذکرههاي عرفاني فردي مانند
اسرارالتوحيد با تذکرههاي عرفاني عمومي مانند طبقات الصوفيه ،در این است که بهجاي
معرّفي عارفان مختلف به ترتيب زماني  ،اقليمي ،موضوعي و ،...تنها به بيان احوال و اقوال

یک عارف ميپردازد و بيشتر بر ریاضتها و کرامتهاي وي تأکيد ميشود .سيرت ابن
خفيف ،فردوس المرشدیه في اسرار الصمدیه ،انوارالمرشدیه في اسرار الصمدیه ،بداية
احوال الحالج و نهایته ،اخبار حلّاج ،مفتاح الهدایه و مصباح العنایه ،تحفة اهل العرفان و
روح الجنان فيسيرة الشيخ روزبهان را نيز باید در گروه تذکرههاي فردي قرار داد .در این
مقاله تالش شد تا بررسي و مقایسة تطبيقي سبک نگارش ،کاربرد اشعار شعراي مختلف در
سيرهها ،بابهاي مشترک ،عقاید و مضامين مشترک ،جایگاه زنان ،کرامات و دیگر
ویژگيهاي موجود در پيرنامهها صورت پذیرد .با توجّه به طوالنيبودن و تکرار زیاد عنوان
آثار یادشده ،در متن مقاله از این آثار با نامهاي کوتاهسخن خواهد رفت.

پیشینۀ پژوهش
دربارۀ ابن خفيف چند مقالة مختصر از قبيل مقالة کوتاه ژان کلودواده دربارۀ اندیشة ابن
خفيف به ترجمة سميه تاجيک ( )6837نوشته شده است ولي در زمينة ویژگيهاي
پيرنامههاي خطّة فارس ،سير تحوّل آنها و شيوۀ پيرنامهنویسي پژوهشي مستقل انجام نشده
است .در مقدمة برخي از این آثار ،مصححان البته مطالبي را درباره ویژگيهاي آن
سيرتنامه ذکر کردهاند که در مقاله به آن اشاره شده است؛ بنابراین در این مقاله تالش
ميشود تا مشایخِ موردبحث و نویسندگان پيرنامهها و ویژگيهاي این آثار معرّفي شوند.
سپس پيرنامههاي مربوط به یک پير و پسازآن تمام پيرنامههاي خطة فارس مورد مقایسه و
تحليل قرار گيرند.
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بحث و بررسي
.2معرفي سیرهها
 .2-2سیرت الشیخ الکبیر ابوعبداهلل ابن الخفیف شیرازی :دربارۀ ابوعبداهلل محمّد بن
خفيف بن اَسفکُشاذ (اسفکشاذ) ضبّي ،معروف به شيخ کبير ،از مشایخ بزرگ فارس در قرن

چهارم هجري قمري پيرنامهاي با عنوان سيرت الشيخ الکبير ابو عبداهلل ابن الخفيف شيرازي
به رشتة تحریر درآمده است .اصل کتاب سيرت ابن خفيف را ابوالحسن دیلمي (ف866 .
هـ .ق ،).شاگرد ابن خفيف به عربي و در سيرت استادش نوشته و در آن روایات و نکات
بسياري را دربارۀ احوال ،اقوال و اخالق شيخ کبير ،نقل کرده است.
ابوالحسن دیلمي (ف 866.هـ .ق ).از بزرگان تصوّف و عرفان اسالمي بود و در سال
 892هجري قمري به ابنخفيف پيوست .او مؤلّف کهنترین تصنيف تصوّف اسالمي-
ایراني یعني «عطفُ األلفِ المألوفِ علي اللّامِ المعطوف» در زمينة عشق الهي است.
اصل کتاب سيرت ابن خفيف ازميانرفته ولي ترجمة فارسي آن به قلم رکنالدّین
یحيي بن جنيد شيرازي ،نویسندۀ سدۀ هشتم و نهم هجري قمري ،در دست است و
مهمترین مأخذ دربارۀ زندگي ابن خفيف به شمار ميرود.
رکنالدین جنيد شيرازي پسر واعظ سرشناس و نویسنده و شاعر مشهور شيراز در قرن
هشتم هجري معينالدین ابوالقاسم جنيد بن محمود شيرازي بود .این کتاب سيصد و ده
صفحه ،سيزده باب و هر باب ،چند فصل هماهنگ با موضوع دارد .این پيرنامه تمامي
ویژگيهاي یک مقامات را در خود دارد زیرا در مقامات صوفيه از کودکي شيخ تا پيري و
وفات وي و استادان و شاگردان وي سخن ميرود.
 .7-2بداية احوال الحالج و نهایته :بداية احوال الحالج و نهایته نوشتة ابن باکویة
شيرازي از مشایخ صوفية قرن چهارم و پنجم هجري قمري و از مریدان حالج است .او این
اثر را دربارۀ حالج ،عارف قرن سوم و چهارم ،به رشتة تحریر درآورده است .این رساله
داراي فصلهایي مشخص و نامگذاريشده نيست .بيستودو بخش کوتاه را در برميگيرد.
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مؤلف در بخش اول از زبان حمد پسر حالج ،دربارۀ تولّد و زندگي و مرگ حالج توضيح
ميدهد (ابن باکویة شيرازي .)626 -628 :6876 ،بيشتر بخشها نقل سخنان حالج و یا
پاسخ او به پرسشهاي مریدان و دیگران است .این کتاب ساختار معمول پيرنامهها و
مقامات صوفيه را ندارد و بيشتر سخنان و وقایع از زبان ابن فاتک ،شاگرد حالج ،روایت
شده است .اصل این کتاب به زبان عربي است.

 .3-2اخبار حالج :مؤلف اخبار حالج بهطور یقين مشخص نيست .ذهبي در ميزان
االعتدال ،قاضي بن القصّاص شيرازي را مؤلف اخبارالحلّاج ميداند (اخبار حالج:6868،
 )66و صاحب کشف الظنون علي بن انجب الساعي را مؤلف اخبار الحالج ميداند (همان:
 .) 62 -66بنابر روایتي نصرآبادي ،از مریدان نزدیک شبلي که به ورّاقي اشتغال داشت،
تدوین و تنظيم اخبار این کتاب را بر عهده گرفته بود (نصرآبادي .)828 :6873 ،اصل این
اثر به زبان عربي است .داراي  98صفحه و شامل  75خبر است و فصلبندي ،مقدّمه و
تحميدیّه ندارد .خبرها نيز بيشتر نقل سخنان حالج و یا پاسخ او به پرسشهاي دیگران است.
این اثر بيشتر ویژگيهاي عمومي پيرنامهها را ندارند ولي بهدليل دربرداشتن برخي از
ویژگيها مانند بخشي از زندگي حالج و وجود کرامات و حکایات آن در گروه پيرنامهها
قرار دادهایم.

 .0-2فردوس المرشدیّه في اسرار الصمدیّه (سیرت نامۀ شیخ ابواسحاق کازروني):
کتاب فردوس المرشدیه في اسرار الصمدیه (سيرتنامه شيخ ابو اسحاق کازروني) اقتباس
از سيرتنامهاي به زبان عربي است و بنابرگفتة نویسندۀ آن «مجموعة صفت و سيرت و
معاملت شيخ مرشد» (محمود بن عثمان )9 :6888 ،است.
خطيب امام ابوبکر (ف 989 .هـ .ق) مؤلّف سيرت نامة شيخ ابواسحاق به زبان عربي
است که دربارۀ زندگي او جز کتاب فردوس ،منبع دیگري وجود ندارد .شيخ ابواسحاق از
یاران و نزدیکان خطيب ابوالقاسم عبدالکریم ،پدر خطيب امام ابوبکر محمّد بود (محمود

بن عثمان .)836 ،838-832 :6888 ،محمود بن عثمان در سال  723هجري قمري فردوس
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المرشدیه في اسرار الصمدیه را در کازرون ترجمه کرد.
محمود بن عثمان در کازرون زندگي ميکرد و نویسنده ،مترجم ،شاعر و اهل دانش
و یکي از دراویش بود .وي مرید و خادم امينالدّین بلياني بود و تا لحظة وفات این شيخ
بزرگ در کنار او به سر ميبرد .عالوه بر فردوس ،انوار و مفتاح ،کتابي جامع و بزرگ نيز
به نام جواهراالمينيه در سيرت امينالدین نوشته است .کتاب دیگري هم به نام جامع
الدعوات ألهل الخلوات ،شامل دعاهایي که شيخاالسالم پس از نماز صبح ميخواند ،در ده
باب نوشته بود که هيچ نسخهاي از آن در دست نيست (محمود بن عثمان،9-2 :6888 ،
597- 559 ،556 ،269-265 ،668 ،691 ،635-638؛ محمود بن عثمان.)578 :6893 ،
فردوس المرشدیه  58باب دارد .از وجوه اهميت کتاب فردوس المرشدیّه ،وجود
پارهاي از اشعار و جملهها به لهجههاي محلّي کازروني و شيرازي است .بيشتر ابيات ،سرودۀ
خود شيخ مرشد است و چون سخنان وي براي مریدانش جنبة تقدّس داشته ،ناچار به همان
لهجة کازروني در کتاب سيرتنامة وي ضبط شده است (همان :شصتویک مقدمه).
 .9-2انوار المرشدیّه في اسرار الصمدیّه (گزیدۀ سیرت نامۀ شیخ ابواسحاق
کازروني) :انوار المرشدیّه في اسرار الصمدیّه گزیدهاي است از فردوس المرشدیه که
محمود بن عثمان آن را بنا بر خواهش یاران در سي باب نوشته است و در دیباچة کتاب،
خود را مؤلّف آن ميداند (محمودبن عثمان .)578-516 :6893 ،این کتاب اندکي با
فردوس المرشدیه از نظر ترتيب بابها و کم و کسري فصول و حکایات ،تفاوت دارد و نيز
در عبارات و کلمات آن و استفاده از اشعار ،ویژگيهایي تازه دیده ميشود .تاریخ نگارش
این کتاب مشخص نيست امّا با توجّه به اینکه خود را در فردوس المرشدیه بندۀ کمينه و
در این کتاب مؤلّف ميداند و جمالتش نسبت به فردوس المرشدیه کمي فارسيتر و
شيواتر شده و اشعار زیادي از خود یا از شعراي پارسيزبان در گزیدۀ خود آورده است،
ميتوان حدس زد که انوار المرشدیه را با فاصلة زماني زیادي نسبت به فردوس المرشدیه
نوشته و در این مدّت در شيوۀ نگارش و مرتبة دانش به مقام و پختگي بيشتري رسيده است.
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 .6-2تحفۀ اهل العرفان في ذکر سید االقطاب الشیخ روزبهان :این اثر نوشتة
شرفالدین ابراهيم بن روزبهان بن صدرالدین ابي محمّد روزبهان ثاني در سال  788هجري
قمري است .او پيشواي اصحاب حقيقت ،آراسته به انواع فضایل و واعظي خوشبيان و
دانشمند بود و بسياري از مریدان در محافل وعظ او گرد ميآمدند .رسالههایي با زبان شيوا
و ترکيبات زیبا نگاشته که نام یکي از این آثار موهبة الربانية و مکرمة السبحانية است
(زرکوب شيرازي222 :6836 ،؛ عيسي بن جنيد شيرازي 269 :6815 ،و .)261
این اثر داراي دیباچهاي یازده صفحهاي و هفت باب است.
تفاوت اساسي این پيرنامه با دیگر پيرنامهها در این است که مؤلف در مورد خود و
خاندانش هم در آن سخن ميگوید و مؤلفههاي اصلي سيرتنامه از ساختار معمول خارج
و نعت و ستایش فرزندان و خود مؤلف به آن افزوده ميشود .درنتيجه در این نوع پيرنامهها
با توجه به منافع شخصي نویسنده مطرح ميشود اغراقها و مبالغههایي خارج از حدود
سيرتنامههاي پيشين در آن دیده ميشود.
 .2-2روح الجنان في سرية الشیخ روزبهان :این اثر نوشتة عبداللطيف بن صدرالدین ابي
محمّد روزبهان الثاني ،برادر شرفالدین ابراهيم ،داراي دیباچهاي  65صفحهاي و چهار
قطب است .در مقدمه اشعار فراواني به فارسي و عربي وجود دارد که بهنظر ميرسد سرودۀ
نویسندۀ پيرنامه باشد (شرفالدین ابراهيم.)619 -615 ،612 -616 ،693 -695 :6857 ،
مؤلف نام بابهاي کتاب را که عنوان قطب به آنها داده در انتهاي دیباچه آورده است.
نویسنده در انتهاي باب چهارم ،پيرنامهاي را که نگاشته با نثري مبالغهآميز و چاپلوسانه به
اتابک لرستان ،نصرة الدين احمد اهدا ميکند و اميدوار است سالکان ،او و پادشاه را در
دعاهایشان یاد کنند (عبداللطيف بن صدرالدین.)878-816 :6857 ،
این سيرتنامه نيز شباهت بسياري به تحفة اهل العرفان دارد و مؤلفههاي مشترکي
ميانشان موجود است .با توجه به اینکه کتاب به یکي از امراي عصر تقدیم ميشود ،اهداف
پيرنامهنویس هم از جهت اصلي آن خارج و بهسوي منافع شخصي نویسنده متمایل ميشود.
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 .8-2مفتاح الهدایه و مصباح العنایه (سیرت نامۀ شیخ امینالدین محمّد بلیاني):
مفتاح الهدایه و مصباح العنایه ( 753هـ .ق) گزیدۀ سيرتنامهاي بزرگ و به زبان فارسي به
نام جواهراالمينيّه ( 757هـ .ق) تأليف محمودبن عثمان است که قدیميترین و دقيقترین
منبع قابلدسترسي براي شناخت احوال و عقاید شيخ امينالدّین بلياني از مشایخ بزرگ
کازرون در قرن هفتم و هشتم هـ .ق است .البته فعالً از کتاب جواهراالمينيه نسخهاي در
دست نيست و تنها منبع در مورد شيخ بلياني همين کتاب است .این گزیده عالوه بر سيرت-
نامه بودن براي فهم تاریخ خاندان اینجو و اوضاع اجتماعي فارس در این دوران سودمند
است.
این اثر پانزده باب دارد و نام کتاب و سپس تعداد و نام ابواب در انتهاي مقدمه آمده
است (محمود بن عثمان.)5-8 :6871 ،

.7بررسي ویژگيهای مشترک میان پیرنامههای خطۀ فارس
 .2-7ساختار پیرنامهها
پيرنامههاي خطة فارس غير از پيرنامههاي حلّاج به تبعيت از سيرت ابن خفيف داراي
تحميدیه ،مقدمه ،بابها و فصلهایي گوناگون با تعداد بسياري عنوان مشترک مانند ذکر
مولد و منشأ شيخ ،ذکر وفات شيخ ،ذکر کرامات شيخ و ...هستند .در این پيرنامهها-غير از
پيرنامههاي حالج -فهرست ابواب در انتهاي مقدمه آمده است.

 .7-7شجرۀ خرقۀ
شجرۀ خرقة شيخ ابواسحاق در باب سوم فردوس المرشدیه (در مبدأ کار و شجرۀ خرقة
وي) آمده است .طبق گفتة مؤلّف شيخ حسن اکار خرقة خویش را به شيخ مرشد داد
(محمود بن عثمان .)66 :6888 ،شجرۀ خرقة شيخ ابواسحاق از شيخ ابوعلي دکار و شيخ
کبير به اميرالمؤمنين علي(ع) و پيامبر(ص) ميرسد (همان.)25 :
باب پنجم مفتاح الهدایه به ذکر شجرۀ خرقة شيخ امينالدین بلياني اختصاص دارد و
محمود بن عثمان در این باب از کتاب مفتاح الهدایه به دریافت خرقة شيخ (امينالدین) از
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پدرش اشاره ميکند (محمود بن عثمان .)67 :6871 ،همچنين از زبان شيخ دریافت خرقة
تربيت و طریقت را از شيخ زینالدین علي و دریافت خرقة تصوّف را از اوحدالدین عبداهلل
بيان ميکند .خرقة تصوّف شيخ امينالدین به حبيب عجمي ،حسن بصري ،امام علي (ع) و
رسول(ص) ميرسد (همان.)66-63 :
نویسندگان پيرنامههاي حالج به شجرۀ خرقة وي اشارهاي نميکنند ولي در
پيرنامههاي شيخ ابواسحاق کازروني و شيخ روزبهان شجرۀ خرقة پير به ابن خفيف ميرسد
و این نسبت نشاندهندۀ جایگاه برجستة ابن خفيف در ميان مشایخ و تأثيرپذیري از وي
است .شجرۀ خرقه عارفان بزرگ شيراز بيانگر پيشرو بودن ابن خفيف و سروري وي نسبت
به دیگر مشایخ است .شيخ کازروني خرقة خود را از حسن اکار دریافت ميکند که خود
مرید ابن خفيف است و فرزندان روزبهان سند خرقة وي را با دو روایت متفاوت به ابن
خفيف مي رسانند .در این ميان اما محمود بن عثمان مترجم فردوسالمرشدیه در باب سند
خرقة شيخ امينالدین به ابن خفيف سکوت ميکند و سندي متفاوت را ارائه ميدهد .این
امر مي تواند گویاي نگارش محقّقانه و دور از دخل و تصرف شخصي نویسندۀ پيرنامه
باشد.

 .3-7ویژگيهای نثری
نثر سيرت ابن خفيف ساده است و مقدمهاي آهنگين دارد و لغات عربي و آیات و احادیث
در آن فراوان است (دیلمي .)1-8 :6818 ،واژگان مختص گونهاي خاص در این اثر دیده

نميشود اما واژگان کهن فارسي در آن فراوان است .نثر بداية حال الحالج و اخبار حالج
ساده است .سبک نگارش سه سيرت نامة فردوس المرشدیه ،انوار المرشدیه و مفتاح الهدایه
نيز که محمود بن عثمان آنها را در قرن هشتم هجري قمري نوشته است ،تقریباً یکسان و
نزدیک به نثر بينابين است .وجود ویژگيهایي مانند تقليد از نثر تازي ،آوردن شواهد
شعري ،آیه و حدیث و نيز جمالت و عبارات عربي ،نثر محمود بن عثمان را به نثر بينابين
نزدیک ميکند که البتّه به عقيدۀ دکتر شميسا نثر بينابين را هم باید جزو نثر مرسل بهشمار
آورد (شميسا .)11 :6868 ،گزیدۀ فردوس المرشدیه یعني انوار المرشدیه ،نسبت به کتابِ
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مبسوط ،ادبيتر ،فارسيتر و به نثر بينابين نزدیکتر است و در آن ابيات فارسي بيشتري
متناسب با موضوع متن استفاده شده است .نثر تحفة اهل العرفان در بيشتر بخشها ساده
است اما در خالل برخي بابها ،جمالتي به نثر فني وجود دارد (شرفالدین ابراهيم:6857 ،
 .)22-26نثر روح الجنان در بيشتر بخشها فني و در برخي موارد نيز داراي سجع است« .اي
روزبهان اختيار کردم تو را به والیت و نيکویي کردم با تو به محبت ،وليِ مني در دنيا و
آخرت» (عبداللطيف بن صدرالدین.)616 :6857 ،
با مقایسه شيوۀ نگارش پيرنامههاي فارس ميتوان نتيجه گرفت که چون ویژگي کلّي
کتابهاي مقامات یا سيرۀ مشایخ بر بيان ریاضتها ،کرامتها ،احوال و اقوال مشایخ و
حکایات مربوط به آنان است و جنبة واقعگرایانة آن غلبه دارد ،نثر این کتابها از نوع
نثرهاي تبليغي صوفيه به شمار ميرود و مخاطب آنهم بيشتر عواماند؛ بنابراین بيشتر
اینگونه آثار نثري ساده و خالي از تکلف دارند.

 .0-7کرامات
الف) کرامت در سیرۀ ابن خفیف :یک باب دوازده صفحهاي از کتاب سيرۀ ابن خفيف
این اثر (باب دهم) به شرح کرامات شيخ اختصاص دارد و داراي چهارده فصل و هر فصل
شامل یک حکایت است (دیلمي .)287 -661 :6818 ،در حکایاتي که براي بيان کرامات
شيخ آمده است ،بيشتر فراست شيخ بيان ميشود و بيشتر کرامات از نوع معنوي
(ذهنخواني و آگاهي از ضمایر (دیلمي )282 ،666-663 ،58-52 :6818 ،و پيشگویي
(دیلمي )286-288 ،666 ،667-661 :6818 ،است .این کرامات باهدف یاري شيخ به
دیگران ،مهرباني و لطف به مریدان و بيان ایمان و اعتقاد راسخ شيخ بيان شدهاند .در ميان
کرامات معنوي شيخ بهندرت کرامت مادي نيز دیده ميشود مانند جلوافتادن از قافله
بهیکباره (دیلمي )667 :6818 ،و قطعشدن دست یک شخص با دعاي شيخ براي یاري به
یکي از مریدان که این حکایت در ملحقات باب هشتم آمده است (دیلمي-285 :6818 ،
 )289و حاضرکردن نان گرم براي شخصي در جایي که امکان تهيه غذا نبود (دیلمي،
.)663 :6818
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ب) کرامت در پیرنامههای حالج :کرامات موجود در بداية حال الحالج اندک است و
آنهم تنها در همان حکایات معدود دیده ميشود و بيشتر از نوع مادي است (ابن باکویة
شيرازي .)658 ،683 -682 :6876 ،مالقات ابن خفيف با حالج هنگام بازگشت از مکه و
نقل ابن خفيف از کرامتي از حالج (حاضرشدن شيریني در کوه و حرکت حوله به سمت
او) در هر دو پيرنامه آمده است (همان683- 688 :؛ اخبار حالج.)96 -93 ،23 -27 :6868،
در اخبار حالج چهار حکایت با محوریت کرامت شيخ از نوع مادي (همان-27 ،28 -66 :
 ،)87 ،23سه حکایت با محوریت کرامت از نوع مادي و بيان امر خارق عادت (همان،92 :
 ) 96-93 ،98و سه حکایت مبني بر کرامت نيز از نوع معنوي (فراست و آگاهي از
ضمایر)(همان )58 -52 ،81 ،88 -26 :دیده ميشود.

ج) کرامت در پیرنامههای ابواسحاق کازروني :بيشتر حکایات فردوس المرشدیه و انوار
المرشدیه بيان کرامات و بيشتر از نوع معنوي است و فراست و آگاهي از ضمایر و ...را

نشان ميدهد .باب بيست و دوم فردوس المرشدیه و باب شانزدهم انوار المرشدیه
دربردارندۀ حکایاتي در بيان کرامات شيخ مرشد است .بيشترین تعداد کرامات در هر دو
کتاب ،مربوط به کرامات معنوي است و کرامات معنوي ،فراستهاي شيخ موردبحث را
بازگو ميکند .کرامات معنوي این پيرنامهها عبارتاند از :آگاهي از آنچه قبالً و یا در
جایي دیگر در غياب شيخ روي داده است (محمود بن عثمان،696 ،657 ،656 :6888 ،
679 ،676،675 ،678 ،616 ،616 ،618 ،696 ،698؛ محمود بن عثمان،957 ،951 :6893،
 ،)998ذهنخواني (محمود بن عثمان 678 ،696 ،651 ،659 ،656 ،658 :6888 ،و 675؛
محمود بن عثمان 959 :6893 ،و  ،)956آگاهي از اسرار باطن (محمود بن عثمان:6888 ،
 613 ،618 ،693و 616؛ محمود بن عثمان ،)999 ،956 ،992 ،996 :6893 ،پيشگویي
(محمود بن عثمان 613 ،611 ،612 ،616 ،698 ،656 ،651 :6888 ،و 676؛ محمود بن
عثمان 995 ،957 ،951 :6893 ،و  .)997کرامات مادي این پيرنامهها عبارتاند از :ارتباط
با حيوانات و اشيا (محمود بن عثمان 619 ،695 ،692 :6888 ،و 616؛ محمود بن عثمان،
 993 ،991 :6893و  ،)996استجابت دعا براي باریدن باران (محمود بن عثمان653 :6888 ،
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و 677 -679؛ محمود بن عثمان ،)996 :6893 ،استجابت دعا براي شفاي بيمار (محمود بن
عثمان 617 ،618 ،612 ،691 ،653 :6888 ،و  ،)678مؤثر بودن نفرین و دشنام (محمود بن
عثمان618 :6888 ،؛ محمود بن عثمان.)995 :6893 ،
د) کرامت در پیرنامۀ امینالدین بلیاني :باب نهم مفتاح الهدایه (سيرت بلياني) دربردارندۀ
حکایاتي در بيان کرامات شيخاالسالم است .بيشترین تعداد کرامات در این اثر ،مربوط به
کرامات معنوي است و کرامات معنوي ،فراستهاي شيخ را بازگو ميکند .فراستهاي
شيخ عبارتاند از :آگاهي از آنچه قبالً و یا در جایي دیگر در غياب شيخ روي داده است
(محمود بن عثمان ،)19 ،15 ،18 ،12 ،96 ،93 ،91 ،95 ،98 ،92 ،53 :6871 ،ذهنخواني
(همان 17 ،16 ،18 ،93 ،98 :و  ،)13آگاهي از اسرار باطن (همان 16 ،13 ،12،91 ،92 :و
 )78و پيشگویي (همان 19 :و  .)11کرامات مادي شيخ نيز عبارتاند از :ارتباط با حيوانات
و اشيا (همان ،)96 :استجابت دعا براي باریدن باران (همان )97 :و استجابت دعا براي شفاي
بيمار (همان.)17 :
هـ) مقایسۀ کرامات مندرج در آثار محمود بن عثمان :پس از بررسي حکایات مربوط
به کرامات شيخ در آثار محمودبن عثمان مشخص شد که  %78از حکایات مربوط به
کرامت شيخ در فردوس %79 ،در انوار المرشدیه و  %32در مفتاح الهدایه ،مربوط به
کرامات معنوي است .بالغت محمود بن عثمان در بيان حکایات هر سه کتاب بهگونهاي
است که بيشتر داستانها را براي خواننده باورپذیر ميکند .حکایات مفتاح الهدایه که

محمود بن عثمان نقش خود را در آن بهعنوان مؤلّف ایفا ميکند ،نسبت به فردوس
المرشدیه که اقتباس و ترجمهاي است از سيرت نامة عربي شيخ مرشد تأليف خطيب امام
ابوبکر ،به واقعيت نزدیکتر است و خرق عادت ،اغراق و حالت افسانهوار کمتري دارد،
کرامات معنوي آن ،درصد بيشتري از کلّ کرامات را به خود اختصاص داده است و بيشتر،
فضایل اخالقي شيخ را بيان ميکنند .این موضوع نشاندهندۀ واقعبيني و خردمندي بيشتر
محمود بن عثمان نسبت به خطيب امام ابوبکر است .بهطورکلي برخالف حکایات برخي
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سيرتنامهها مانند مقامات شيخ جام که کرامات مادي از نوع خرق عادت ،نسبت دادن
اعمال غيرقابلباور به شيخ و حتّي بيان تأثير نفرینهاي شيخ براي تسلّي خاطر اوست،
حکایات سيرههاي نوشتهشده توسّط محمود بن عثمان ،بيشتر نمایانگر فراست شيخ مرشد و
شيخاالسالم هستند .بيشتر جهتهاي حکایات ميان سيرتنامهها مشترک است ،حکایات با
اهداف مثبت بيان ميشوند و جنبة اخالقي و آموزشي دارند .از ميان سيرتنامههاي محمود
بن عثمان تنها در یک حکایت از فردوس المرشدیه و یک حکایت از انوار المرشدیه به
مؤثر بودن نفرین شيخ مرشد اشاره شده است که هدف نقل آن مانند مناقب شيخ جام،
انتقامگيري و ترساندن و تسلّي خاطر شيخ نيست ،بلکه پشيماني شيخ مرشد را از
دشنامگویي و دعاي بد مطرح ميکند (محمود بن عثمان618 :6888 ،؛ محمود بن عثمان،
 .)995 :6893در فردوس المرشدیه دو حکایت و در مفتاح الهدایه یک حکایت مبني بر
بيمارشدن کسي که نسبت به شيخ ،رفتار یا گفتار ناپسندي نشان داده است ،وجود دارد که
البتّه در هيچکدام از این حکایات نيز ،بيمار شدن براثر نفرین شيخ و براي انتقامگيري یا
آرامش خاطر او صورت نميگيرد ،بلکه این حکایات در جهت آگاه کردن افراد بر افکار
و اعمال ناپسندشان روایت ميشوند .در تمام این حکایات افراد مذکور با دعاي شيخ شفا
ميیابند و توبه ميکنند (محمود بن عثمان 618 ،612 :6888 ،و 617؛ محمود بن عثمان،
 11 :6871و .)17
و) کرامت در پیرنامههای روزبهان بقلي :باب سوم تحفة اهل العرفان به ذکر کرامات
شيخ به شيوۀ حکایت اختصاص دارد و بيشتر این کرامات از نوع مادي هستند و کرامات
معنوي مندرج در آن از نوع آگاهي از ضمایرند (شرفالدین ابراهيم.)19-56 :6857 ،
برخي از کرامات مادي شيخ عبارتاند از :سياهشدن چهرۀ ظهيرالدین کرماني ،مرید شيخ،
به دليل فاشکردن اسرار حق (همان ،)56-58 :حضور غيبي شيخ در خواب اتابک و
پيوستن اتابک به گروه مریدان شيخ (همان ،)52 :کشتهشدن منکر و آزاردهندۀ شيخ به
دست پادشاه پس از تمسخر شيخ (همان )59 :و ساطعشدن نور از نفس مبارک شيخ به خانة
ابوغالب پوستيندوز (همان .)51-59 :کرامات معنوي شيخ عبارتاند از :آگاهي از ضمایر
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و ذهنخواني (همان ،)،93 ،97 ،99 ،95-98 ،56 ،53 ،55-58 ،56 :آگاهي از آنچه در
زمان و مکاني دیگر روي داده است (همان ،)15-18 ،96-56 ،59-55 :پيشگویي (همان:
 .)19 ،12-16 ،98-92 ،57-51محمدتقي مير عقيده دارد کرامات روزبهان کوچکتر از
آن است که باعث فزوني مقام معنوي شيخ شود .او بزرگترین کرامت روزبهان را تسخير
دلهاي کساني ميداند که وي را مالقات کردهاند؛ همچنان که سعدي خداوند را به وجود
مبارک روزبهان سوگند داده است (مير26 :6895 ،؛ شرفالدین ابراهيم .)659 :6857 ،باب
دوم روح الجنان به ذکر حاالت و کرامات شيخ اختصاص دارد .در ابتداي فصل مطالبي
دربارۀ کرامت و فواید آن آمده است (عبداللطيف )669 -668 :6857 ،و سپس نویسنده
چهل کرامت از کرامات پير را در این باب بيان ميکند (همان .)287-669 :بيشتر کرامات
این پيرنامه از نوع مادي هستند و کرامات معنوي مندرج در آن از نوع آگاهي از ضمایرند
(همان .)287-669 :برخي از کرامات مادي شيخ عبارتاند از :معلّقبودن روزبهان در هوا
(همان ،)661-669 :سياهشدن چهرۀ ظهيرالدین کرماني ،مرید شيخ ،به دليل فاشکردن
اسرار حق و شفایافتن او پس از توبه و شفاعت بایزید (همان .)282-286 :این حکایت در
تحفة العرفان نيز آمده است (شرفالدین ابراهيم ،)56-58 :6857 ،ظاهرشدن آب شيرین
توسّط شيخ براي فرزندش احمد در مکاني دور (عبداللطيف .)268 :6857 ،این حکایت در
تحفة العرفان نيز آمده است (شرفالدین ابراهيم ،)16-18 :6857 ،تبدیلشدن پيالة ميناب
به عسل شهد (عبداللطيف .)262-266 :6857 ،در پيرنامههاي روزبهان حکایات مشترکي
دربارۀ کرامت شيخ وجود دارد.
ح) مقایسۀ کلي کرامت در پیرنامههای خطۀ فارس :کرامات مندرج در همة پيرنامههاي
مذکور غير از پيرنامه هاي روزبهان که در قرن هشتم هجري قمري توسّط نوادگان وي
نوشته شدهاند ،از نوع کرا مات معنوي و بيان فراست پير هستند .بسامد نقل کرامات مادي
روزبهان در آثار شرف الدین ابراهيم و عبداللطيف بسيار بيشتر از کرامات معنوي وي است
و این امر مي تواند بيانگر نمایش قدرت و ذکر خوارق عادت شيخ به دليل اثرگذاري این
نوع کرامات در ذهن مردم قرن هشتم در شهر شيراز و فسا باشد .به نظر ميرسد
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درنظرداشتن مخاطبان عام براي این آثار دليل دیگر درج کرامات مادي و شيوۀ سست
بزرگنمایي روزبهان توسّط نوادگان او باشد .با اینکه برخي از این کرامات نيروي
انتقامجویانة پير را نشان ميدهد ولي نوادگان شيخ به دليل اثبات قدرت روزبهان و شاید به
دليل مشروعيتبخشي به خود از ذکر این کرامات پرهيز نکردند.

 .9-7شطح 
در سيرت ابن خفيف شطح به کار نرفته است .ابن خفيف نهتنها جمالت شطحآميز به کار
نميبرد بلکه با شطحيات مخالف بود« .در خدمت شيخ گفتند کي فالن کس وقتي به
شطحيات مشغول است و بسط بر او غالب و گاهي متفکّر و منقبض .شيخ گفت:
گفتوگوي او بر آتش بادکي استهزا به دین و شریعت ميکند و البته جزاي خود در دنيا و

آخرت بيابد» (دیلمي .)86 :6818 ،بداية حال الحالج شطح ندارد اما در اخبار حالج
جمالت شطحگونهاي از حالج دیده ميشود (اخبار حالج)86 :6868 ،؛ مثالً در خبر سي و
پنجم ميگوید « :کفر و ایمان ازلحاظ اسم باهم فرق دارند وگرنه ازلحاظ حقيقت هيچ

فرقي ميان آن دو نيست» (همان .)88 :نویسنده در فصل سوم باب چهارم تحفة اهل العرفان
شرح ده عبارت شطح از عرفا را به نقل از شرح شطحيات روزبهان آورده است
(شرفالدین ابراهيم .)685 -62 :6857 ،همچنين در باب نخست ذیل مصنّفات شيخ
ميگوید« :شيخ کبير روزبهان باوجودآنکه در طریق اهلل مقتداي اهل طریقت و پيشواي
اصحاب حقيقت بود و او را شطّاح فارس خوانند ،در علوم ظاهر بهغایت کمال بوده است و

متفنّن و متبحّر و باغزارت فضل جامع ميان علوم و حقایق( »...همان .)67 :در روح الجنان
نيز شطحيات برخي عرفا به نقل از شرح شطحيات روزبهان آمده است (عبداللطيف:6857 ،
 .)869 -268برخالف سيرت ابن خفيف که مخالفت پير را با شطح بيان کرده است در
پيرنامههاي روزبهان ،پير شطّاح فارس خوانده شده و شرح او از شطحيات عرفا درج شده
است .این امر بيانگر دورشدن عرفاي متأخر از عرفان شریعتمدارانه و رويآوردن آنها به
عوالم ذوق و شهود است.
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 .6-7شعر
در سيرت ابن خفيف چهار بيت عربي از حلّاج ،اعشي و( ...دیلمي،685 ،686 :6818 ،
 )667و یک بيت فارسي (همان )2 :وجود دارد .در بداية احوال الحالج اشعاري سرودۀ
حالج و یا اشعاري از دیگران مانند سمنون محب به نقل از حالج آمده است (ابن باکویة
شيرازي .)656 ،683 ،682 ،627 :6876 ،در جايجاي متن اخبار حالج اشعاري سرودۀ
حالج و یا به نقل از حالج آمده است؛ مثالً در خبر شانزدهم ابيات مشهوري از حلّاج به

نقل از ابوالحسن حلواني آمده است که این ابيات در تاریخ الصوفية سلمي ،بداية حال
الحالج و نهایته ،تذکرة االوليا و  ...نيز درج شده است (اخبار حالج،29 -25 ،69 :6868 ،
 .)86 ،81 -89 ،88 -82بيشتر اشعار در فردوس المرشدیه به عربي سروده شدهاند و محمود
بن عثمان در بيشتر موارد به نام شاعر که معموالً یکي از عرفاي مشهور مانند ذوالنّون مصري
(محمود بن عثمان 36 ،33 ،39 :6888 ،و  ،)281یحيي معاذ رازي (همان ،)226 :ابوالفتح

بستي (همان )216 :و ...است ،اشاره ميکند .با توجّه به بررسيهاي انجامشده در فردوس
المرشدیه ،مشخص شد که بيشتر اشعار فارسي این کتاب ،ترجمة منظوم ابيات عربي موجود
در سيرتنامة عربي امام خطيب ابوبکر (همان 288 ،282 ،226 :و  )878و یا ترجمة ابياتي
است که شيخ مرشد آنها را به لهجة کازروني سروده و یا براي دیگران خوانده است
(همان .)876 -817 :محمود بن عثمان در فردوس المرشدیه از کتب شعراي عارفي نظير
آثار عطّار مانند اسرارنامه (همان ،)289 :منطقالطير (همان )558 :و خسرونامه (همان)813 :
و نيز دیوان سنایي (همان )885 :و غزليّات سعدي (همان )875 :استفاده کرده است که
تعدادشان نسبت به اشعار عربي اندک است .در انوار المرشدیه برخالف فردوس المرشدیّه،
اشعار عربي و کازروني جز ابيات مندرج در باب بيست و یکم (ذکر ابياتي که شيخ
ابواسحاق آنها را خوانده و یا شنيده است) ،دیده نميشود .البتّه محمود بن عثمان ترجمة

منظوم این ابيات را نيز پس از اصل عربي یا کازروني آن آورده است .در انوار المرشدیه
بسيار بيشتر از فردوس المرشدیه اشعار فارسي بهچشم ميخورد .محمود بن عثمان در این
کتاب از آثار مختلف شعراي فارسيزبان استفاده کرده که از آن ميان ،آثار سعدي ،عطار و
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نظامي را بيش از آثار دیگر شعرا بهکار برده است .تحفة اهل العرفان مشحون از ابيات
فارسي و عربي است که برخي ابيات سرودۀ شيخ روزبهان (شرفالدین ابراهيم،69 :6857 ،
 ،)682-622 ،86برخي سرودۀ صدرالدین روزبهان ثاني ،پدر مؤلف (همان،)686 ،681 :
تعداد کمي از ابيات مربوط به برخي شعرا مانند باباطاهر (همان )627 :و بيشتر اشعار آن
بهویژه غزلهاي انتهاي بابها سرودۀ مؤلّف و داراي ردیف «روزبهان» است (همان،22 :
 .)698 -656 ،686 ،685 ،58بيشتر صفحات روح الجنان مزیّن به ابيات فارسي و عربي
است که برخي ابيات سرودۀ شيخ روزبهان (عبداللطيف،)228 ،636 ،673 -677 :6857 ،
برخي سرودۀ صدرالدین روزبهان ثاني ،پدر مؤلف (همان ،)817-895 :تعداد کمي از ابيات
مربوط به برخي شعرا مانند خاقاني (همان )638 :و ذوالنون مصري (همان )228 :و بيشتر
اشعار آن بهویژه اشعار انتهاي بابها سرودۀ مؤلّف است (همان،258 -287 ،636-633 :
 .)876 ،859-858بيشتر اشعار بهکاررفته در مفتاح الهدایه ،متعلّق به شيخ امينالدّین بلياني
است (محمود بن عثمان695 – 698 ،653 ،69 ،32 :6871 ،؛ بلياني-251 ،283 ،16 :6837 ،
 .)257برخي ابيات نيز بهعنوان ترجمهاي منظوم پس از برخي احادیث ،ابيات یا عبارات
عربي آمده که گمان ميرود سرودۀ محمود بن عثمان باشد (محمود بن عثمان،62 :6871 ،
 628و  .)685در این اثر از شعر سرایندگان پارسيگوي نيز استفاده شده است که البتّه
بسامد این ابيات بسيار اندک است .این اشعار ،سرودۀ شعرایي چون انوري (همان،33 :
 ،)629سيف الدّین باخرزي (همان ،)685 :ابن یمين (همان ،)62 :عطّار (همان ،)65 :سنایي
(همان )688 :و اوحدالدّین کرماني (همان )36 :است .در سيرت ابن خفيف ،پيرنامههاي

حالج و فردوس المرشدیه اشعار عربي زیادي به کار رفته است .محمود بن عثمان در انوار
المرشدیه و مفتاح الهدایه از اشعار فارسي فراواني استفاده کرده است که بيشتر اشعار مفتاح
الهدایه به امينالدین بلياني تعلّق دارد .برخي ابيات نيز سرودۀ محمود بن عثمان است .در
پيرنامههاي روزبهان نيز تعداد زیادي شعر به زبان فارسي و عربي وجود دارد که برخي
سرودۀ روزبهان و برخي سرودۀ روزبهان ثاني ،پدر مؤلف ،هستند .از ميان پيرنامهنویسان
خطة شيراز تنها محمود بن عثمان هنر شاعري خویش را در آثارش به نمایش گذاشته است.
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 .2-7جایگاه زنان 
اگرچه جایگاه زن از بسياري جهات ،پس از پيامبر اکرم (ص) رو به نزول رفته بود،
بااینوجود زنان در تصوّف اسالمي ،نقشي بسيار مهم داشتند (شيمل.)56 :6876 ،
الف) زن در سیرت ابن خفیف :زنان در سيرت ابن خفيف جایگاه واالیي دارند .در این
اثر نویسنده از مادر شيخ به نيکي یاد ميکند .مادر ابن خفيف ،امّ محمّد که به کرّامية
نيشابور انتساب داشت ،زني پارسا بود و ظاهراً محمد بن خفيف براثر تمایالت مادر بود که
بهسوي زهد و علم و تصّوف گرایش یافت .نخستين خرقه را مادرش در وي پوشانيد و
بعدها در بغداد حاضر نشد این خرقه را از تن درآورد و خرقه اي را که ابن عطا ،صوفي
مشهور شهر ،به وي داد ،بپوشد (دیلمي .)289 :6818 ،در باب سوم کتاب ميگوید که در
سفر چهارم به حج مادرش را نيز به همراه خویش برده است (همان .)51 :در فصل سيزدهم
باب دهم کرامت مادرش را بيان مي کند .در باب هشتم با زني پير و صالح مالقات کرد که
خدمت فقرا ميکرد .شيخ از این زن به نيکي یاد کرده است (همان.)678 :
ب) زن در پیرنامههای ابواسحاق کازروني :زهد قرین ترس از بازدارندهها از خداوند
است .زاهدان ترسان همهچيز ازجمله زن را عاملي بازدارنده از خدا ميپنداشتهاند (حسيني،
 .)73 :6839ابواسحاق کازروني نيز عارفي است زاهد و اهل ریاضت که نسبت به زنان
عقيده خوبي نداشت و ميگفت ...« :اگر پيش من زني از اسطوني تفاوت بودي نکاح
کردمي» (محمود بن عثمان .)827 ،651 :6888 ،او به دليل ترس از گناه ،حتّي از
همصحبتي با پير زنان دوري ميجست (همان .)678 :باوجوداین ،نام چند زن عارف در
ميان مریدانش به چشم ميخورد و دربارۀ یکي از آنها ميگوید« :حشر او با اوليا خواهد
بود» (همان )586 :و در حقّ دو تن دیگر ميگوید« :این دو عفيفه از اهل بهشتاند» (همان:
 .)586در باب نخست کتاب مادر شيخ بهطور کامل معرّفي ميشود (همان .)62 :همچنين
درج نام زنان بهعنوان مریدان شيخ مرشد و بيان فضایل آنها نشاندهندۀ ارزشي است که
محمود بن عثمان براي زن قائل است .او در باب سي و چهارم (در ذکر اسامي خلفا و
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اصحاب شيخ مرشد قدّس اهلل روحه العزیز) ميگوید« :دیگر از ایشان چهار عابدۀ عارفة
صالحه بوده است :اوّل والدۀ محمّد کازروني بود و روز و شب مستغرق احوال خود و از
ذکر و فکر یک ساعت نپرداختي و مستجاب الدّعوه بود و حافظ قرآن و مال و ملک
بيشمار در پاي شيخ درباخت و شيخ در حقّ وي فرمود که حشر او با اوليا خواهد بود،
رحمة اهلل عليها .دوم ستي کارزیاتي بود و او وليّهاي بود و زر و مال و غالم داشت .همه
درباخت و صاحب مروّت بود و مریدۀ شيخ بود و در کارزیات خانقاهي بساخت و خدمت
درویشان ميکرد و هم در آنجا وفات یافت ،رحمة اهلل عليها .دو تن دیگر از دشت بارین
بودند :یکي بنت طيّبه رحمة اهلل عليها و دیگر خدیجه و ایشان هر دو صالحه و عارفه و
صائمالدهر و قایمالليل و صاحب کرامات بودهاند و شيخ مرشد قدس اهلل روحه العزیز در
حق ایشان گفته است که این دو عفيفه از اهل بهشتاند؛ و ایشان هر دو در دشت بارین
وفات کردند ،رحمة اهلل عليهما (همان .)586 :در باب نخست از زبان مادر شيخ کرامتي از
فرزند متولّد نشده بيان ميشود و این نشاندهندۀ ارزشي است که محمود بن عثمان براي زن
قائل ميشود( .همان .) 62 :محمود بن عثمان کرامتي از نوعِ دیدن آینده در خواب به عمة

شيخ امينالدّین نسبت ميدهد (همان .)1 :دربارۀ کرامت شيخ مرشد درباب دوم فردوس
المرشدیه حکایتي آمده که نشاندهندۀ بزرگمنشي و خردمندي مادر است (همان.)69 :
ابواسحاق کازروني در انوارالمرشدیه نيز نسبت به زنان عقيده خوبي ندارد (محمودبن
عثمان )956 :6893 ،و یا «پيش من چه زني است و چه دیواري و اگر چنين نبودي زن
کردمي» (محموبن عثمان .)827 :6888 ،در باب نخست کتاب مادر شيخ بهطور کامل
معرّفي ميشود (محمود بن عثمان .)577 :6893 ،در باب نخست این اثر از زبان مادر شيخ
کرامتي از فرزند متولّد نشده یا بيان ميشود و این نشاندهندۀ ارزشي است که محمود بن
عثمان براي زن قائل ميشود (محمودبن عثمان .)578 :6893 ،دربارۀ کرامت شيخ مرشد در
باب دوم فردوس المرشدیه و انوار المرشدیه حکایتي آمده که نشاندهندۀ بزرگمنشي و
خردمندي مادر است (محمودبن عثمان69 :6888 ،؛ محمودبن عثمان .)577 :6893 ،محمود
بن عثمان با ذکر این حکایت عالوه بر بيان کرامت شيخ مرشد در کودکي ،کرامت مادر
شيخ را نيز نشان ميدهد.
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ج) زن در مفتاح الهدایه :در باب نخست مفتاح الهدایه مادر شيخ بهطور کامل معرّفي
ميشوند .محمود بن عثمان در مفتاح الهدایه ميگوید« :و مادر شيخاالسالم از کازرون بود.
دختر زاهد عزّاهلل بود و شيخ علي_ قدّس اهلل سره_ او را مادر مؤمنان خواندي» (محمود بن
عثمان .)1 :6871 ،توجّه محمود بن عثمان به ارزش زنان بهویژه در معرّفي مادر شيخ
امينالدین بلياني بهوضوح دیده ميشود .محمود بن عثمان در باب نخست مفتاح الهدایه نيز
مانند فردوس المرشدیه و انوار المرشدیه کرامت پيش از والدت شيخ امينالدین بلياني را از
زبان مادر وي نقل ميکند که گفته بود قبل از اینکه شيخ را باردار باشد ،در فقر به سر
ميبردند و همسرش ،شيخ علي ،او را به نعمت و روزي بسيار پس از والدت فرزندشان اميد
داد .مادر شيخ گفت« :هم در آن روز که شيخ – قدس اهلل روحه– به وجود آمد ،آثار
نعمت و دولت در خانة ما ظاهر شد ،از برکات شيخ (محمود بن عثمان .)1 :6871 ،محمود
بن عثمان کرامتي از نوعِ دیدن آینده در خواب به عمة شيخ امينالدین نسبت ميدهد .عمة
شيخ در زمان بارداريِ مادر وي شبي به واقعه دید در صحرایي بسيار بزرگ ،شخصي
نوراني ،بر منبري بزرگ براي جماعتي بيشمار وعظ ميکرد و به او گفتند این برادرزادۀ

تو و جانشين رسول خدا (ص) است (محمودبن عثمان .)1 :6871 ،در باب دوازدهم مفتاح
الهدایه نيز حکایتي مبني بر سخاوت و مهرباني مادر وجود دارد (محمود بن عثمان:6871 ،
 .)611محمودبن عثمان در باب دهم مفتاح الهدایه و مصباح العنایه (باب نصایح) سخنان

حکيمانهاي را از زبان رابعه بيان ميکند (همان .)622 :مفتاح الهدایه ،گزیدۀ جواهر االمينيّه
است که نسخهاي از آن در دست نيست .ممکن است باب مربوط به اسامي اصحاب مانند
فردوس المرشدیّه در جواهر االمينيّه آمده و در آن اسامي زنان ذکر شده باشد.
د) زن در پیرنامههای روزبهان بقلي :در تحفة اهل العرفان از زني به نام جوهریه یاد شده
است که بر ضمایر اشراف داشت .کرامتي از این بانو در پيرنامه ذکر شده است
(شرفالدین ابراهيم .)27-21 :6857 ،در روح الجنان نيز از جوهریه یاد شده است که بر
ضمایر اشراف داشت (عبداللطيف بن صدرالدین .)285 :6257 ،طبق روایتي از جوهریه
روزبهان رداي خویش را به وي بخشيده است (همان.)226-228 :
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ه) مقایسۀ جایگاه زن در پبرنامههای خطۀ فارس :مادر و زن در سيرت ابن خفيف،
فردوس المرشدیه ،انوارالمرشدیه و مفتاح الهدایه نقش برجستهاي دارد .در این آثار از
مادران مشایخ بهعنوان انسانهایي نيک ،مؤمن ،مهربان و خردمند یاد ميشود .حتي محمود
بن عثمان کرامت عمّة شيخ امينالدین بلياني را در مفتاح الهدایه ذکر کرده است .در
فردوس المرشدیه ،انوار المرشدیه و مفتاح الهدایه از زبان مادر شيخ کرامتي از فرزند متولّد
نشده یا تازه والدت یافته بيان ميشود و بهطورکلي پرداختن به نيکویيهاي زنان در آثار
محمود بن عثمان نشاندهندۀ ارزشي است که او بيش از دیگر نویسندگان پيرنامههاي
فارس براي زن قائل ميشود.

 .8-7ارادت شاهان و علما به پیر
در پيرنامههاي روزبهان به ارادت پادشاهان و عالمان دین به پير اشاره شده است .در تحفة
العرفان از ارادت و اعتقاد اتابک سنقر و سعيد ابوبکر سعد بن زنگي به شيخ سخن به ميان
آمده است (شرفالدین ابراهيم 52 :6857 ،و  .)18از موضوعات قابل توجّه در حکایات

پيرنامههاي روزبهان تأثير روزبهان بر امامان ،علماي دیني و حاکمان است مثالً در تحفة اهل
العرفان آمده است که اتابک سعيد ابوبکر سعدبن زنگي به شيخ اعتقاد فراوان داشت و
پادشاهي سي سالة خود بر فارس را از برکت دست شيخ ميدانست که هنگام کودکياش
کاله وي را با دست خود بر سرش نهاد .حتي هنگاميکه اتابک از عراق بازگشت و اکابر و
علماي شيراز به خدمتش رفتند و شيخ از حضور خودداري کرد ،خود به خدمت شيخ رفت
(همان .)98 :امامالدین بهکردي ،از علما و اکابر زمان ،ارادتي فراوان به شيخ داشت (همان:
 .)99امام فقيه الدین با دیدن وجد و سرخوشي شيخ ،مجذوب و مرید وي ميشود .امام
األئمه قاضي سراج الدین فالي بسيار به شيخ معتقد بود .فقيه ارشدالدین تبریزي روزبهان را
مایة فخر خویش ميدانست (همان .)85 :جمالالدین ساوجي نيز از معاصران معتقد به شيخ
بود (همان .)86 :در روح الجنان نيز آمده است که یکي از امامان دین با دیدن وجد و
سرخوشي شيخ ،مجذوب و مرید وي ميشود (ارنست .)663 :6877 ،تعداد اندکي از
حکایات این اثر نيز مربوط است به شهادتهاي صوفيان و علماي سرشناس نقاط دیگر
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جهان اسالم (همان .)663 :فقيه ارشد الملّة و الدین علي نيریزي ،از علماي زمان ،به شيخ
معتقد بود ( .)283-287تاج الملّة و الدین محمود اشنهي ارادتي فراوان به شيخ داشت
(همان .)286-283 :در روح الجنان به ارادت و اعتقاد اتابک سنقر و اتابک سعد بن زنگي
نيز به شيخ اشاره شده است (عبداللطيف .)221-226 :6857 ،به نظر ميرسد هدف مؤلّف از
نقل این حکایات مشروعيّتبخشي به شخصيت شيخ است .هرچند روزبهان پادشاهان و
علما را یاري ميکرد اما به خدمت آنها حاضر نميشد .او دليل عدم حضورش به خدمت
اتابک سعيد سعد بن زنگي را فرمان خداوند دانست که فرمود« :روزبهان! اگر طالب
حضرت مایي ،نزدیک پادشاهان صورت مرو» (شرفالدین ابراهيم .)15 :6857 ،از ميان
پيرنامههاي خطّة فارس در پيرنامههاي روزبهان به ارادت شاهان و علما به پير اشاره شده
است و این امر شاید به دليل ایجاد مقبوليت و بيان اقتدار پير توسّط نوادگان وي در نزد
عموم مردم باشد.

بحث و نتیجهگیری
پس از معروفي پيرنامههاي خطّة فارس ،بيان شرححال پيران و پيرنامهنویسان و نيز پس از
بررسي شيوۀ پيرنامهنویسي مؤلفين و بيان ویژگيهاي آثار ،مشخص شد پيرنامههاي مربوط
به یک پير و بهطورکلي پيرنامههاي خطة فارس وجوه اشتراک زیادي با یکدیگر دارند.

همچنين با توجه به وجود شباهتهاي فراوان پيرنامههاي نگاشتهشده پس از سيرت ابن
خفيف به این پيرنامة کهن و نسبتدادن شجرۀ خرقة بيشتر پيران مذکور به ابن خفيف
احتمال بسيار وجود دارد که پيرنامهنویسان متأخر از نگاشتة ابوالحسن دیلمي دربارۀ شيخ
کبير شيراز ابن خفيف تأثير پذیرفته باشند.
پيرنامههاي مذکور غير از پيرنامههاي حلّاج به تبعيت از سيرت ابن خفيف داراي
تحميدیه ،مقدمه ،بابها و فصلهایي گوناگون با تعداد بسياري عنوان مشترک مانند ذکر
مولد و منشأ شيخ ،ذکر وفات شيخ ،ذکر کرامات شيخ و ...هستند .در این پيرنامهها-غير از
پيرنامههاي حالج -فهرست بابها در انتهاي مقدمه آمده است.
شيوۀ نگارش عالمانة بيشتر پيرنامههاي خطّههاي فارس و نيز تأليف برخي از این آثار
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مانند سيرت ابن خفيف و فردوسالمرشدیه به زبان عربي نشاندهندۀ این نکته است که
مؤلفين پيرنامههاي مذکور در معرفي شخصيت واالي این پيران مخاطبان خاص و بادانش
آن روزگار را درنظر داشتند و سستبودن کالم مؤلفين پيرنامههاي روزبهان و درج
کراماتي مادي با اهدافي نهچندان متعالي نشان ميدهد هدف این نویسندگان قدرتمند
جلوهدادن روزبهان براي مخاطبان عام است .البته پيرنامههاي روزبهان با شخصيت واال و
گفتار و آثار شيخ همخواني ندارد و بيشتر مطالب مندرج در آن مورد تأیيد خوانندۀ آگاه
نيست.
پيرنامههاي مذکور غير از روح الجنان نثري ساده و خالي از تکلف دارند .از ميان
پيرنامهنویسان خطة شيراز تنها محمود بن عثمان هنر شاعري خویش را در آثارش به نمایش
گذاشته است و استفادۀ فراوان محمود بن عثمان از اشعار شيخ امينالدّین بلياني در کتابي
که احوال ،اقوال و کرامات همان شيخ بيان ميشود ،به شيوۀ سيرهنویسي او ارزش بيشتري
ميبخشد .در پيرنامههاي روزبهان نيز مانند مفتاح الهدایه اشعار بسياري از شيخ روزبهان
مندرج است.
نویسندگان پيرنامههاي حالج به شجرۀ خرقة وي اشارهاي نميکنند ولي در
پيرنامههاي شيخ ابواسحاق کازروني و شيخ روزبهان شجرۀ خرقة پير به ابن خفيف ميرسد
و این نسبت نشاندهندۀ جایگاه برجستة ابن خفيف در ميان مشایخ و تأثيرپذیري از وي
است.

مادر و زن در سيرت ابن خفيف ،فردوس المرشدیه ،انوارالمرشدیه و مفتاح الهدایه
نقش برجستهاي دارد .در این آثار از مادران شيخ بهعنوان انسانهایي نيک ،مؤمن ،مهربان و
خردمند یاد ميشود .ارزش مادر در سيرت ابن خفيف تا جایي است که شيخ نخستين خرقه
را از مادر دریافت ميکند.
از ميان پيرنامههاي خطّة فارس در پيرنامههاي روزبهان به ارادت شاهان و علما به پير
اشاره شده است و این امر شاید به دليل ایجاد مقبوليت و بيان اقتدار پير توسّط نوادگان وي
در نزد عموم مردم باشد .همچنين از ميان این آثار تنها روح الجنان تقدیمنامه دارد .مؤلف
پيرنامهاي را که دربارۀ جدش ،روزبهان بقلي ،نوشته به اتابک لرستان تقدیم کرده است.
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برخالف سيرت ابن خفيف که مخالفت پير را با شطح بيان کرده است در پيرنامههاي
روزبهان ،پير شطّاح فارس خواندهشده و شرح او از شطحيات عرفا درج شده است .این امر
بيانگر دورشدن عرفاي متأخر از عرفان شریعتمدارانه و رويآوردن آنها با ذوق و شهود
است.
کرامات مندرج در همة پيرنامههاي مذکور غير از پيرنامههاي روزبهان که در قرن
هشتم هجري قمري توسّط نوادگان وي نوشته شدهاند ،از نوع کرامات معنوي و بيان
فراست پير هستند .بسامد نقل کرامات مادي روزبهان در آثار شرفالدین ابراهيم و
عبداللطيف بسيار بيشتر از کرامات معنوي وي است و این امر ميتواند بيانگر نمایش قدرت
و ذکر خوارق عادت شيخ به دليل اثرگذاري این نوع کرامات در عموم مردم قرن هشتم در
شهر فسا باشد.
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Abstract
In Shahnameh, there are superheroes who are separated from the human
context of the narratives and are placed on higher levels, but their common
features and selfishness connect them to each other and to the body of the
narrative. In this research, the structures of Gilbert Doran's imagination
system have been used to identify Shahnameh superheroes. The structure of
the imagination of the age is the "fundamental" binaries, opposite poles, and
"contradictory semantic" pairs, and meaning arises from the reciprocal
relationship of these pairs. Distinctions create semantic meanings, and poles
are defined by their opposites. In Shahnameh, understanding the concept of
"self" and "other" causes a struggle to take possession of the "object of
value" in which the concept of enemy and superhero is formed. According to
this system, Divan in one body, Dahhak, and Afrasiab (who represented the
Turan army against Iran from being a crown prince in the time of Nozer until
he was killed) are considered enemies of Iranians and in this framework,
Fereydon, Rostam, and Key Khosrow, who have the main role and duty in
confronting and defeating the opposite pole and Ahura's victory over
Ahriman, are considered superheroes. All of Iran's enemies, by virtue of
their characteristics, are essentially symbolic of drought and barrenness, and
superheroes are solar figures who must bring rain and fertility back to Iran
after victory.

Keywords: Epic, Shahnameh, Pahlavan (hero), Anti-hero, Gilbert
Durand.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

واکاوی ابرپهلوانان در شاهنامه (بر اساس متضادهای معنایي
در ساختارهای نظام تخیل ژیلبر دوران)
دانشجوی دکتری ادبیات حماسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

الهام سعادت

چکیده
در شاهنامه ابرپهلواناني وجود دارند که از بافت انساني روایتها جدا ميشوند و در مرتبهاي فراتر قرار
ميگيرند اما ویژگي و خویشکاريهاي مشترکي آنها را به یکدیگر و به بدنه روایت پيوند ميدهد .در این
اساس ِساختارِ تخيلِ دوران ،دوتایيهاي بنيادین ،قطبهاي مخالف و جفتهاي متضاد معنایي است و معنا
از رابطه تقابلي این جفتها بهوجود ميآید .تمایزها ،داللتهاي معنایي را به وجود ميآورد و قطبها
بهوسيله مخالف خود تعریف ميشود .در شاهنامه نيز درک مفهوم «خود» و «دیگري» سبب کشاکشي براي
تصاحب «شئ ارزشي» ميشود که مفهوم دشمن و ابرپهلوان در بستر آن شکل ميگيرد .با توجه به این نظام،
دیوان در یک پيکره ،ضحاک و افراسياب (که از وليعهدي در زمان نوذر تا کشتهشدن ،نمایندگي سپاه
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توران در مقابل ایران را بر عهده دارد) دشمنان ایرانيان محسوب ميشوند و در این چارچوب ،فریدون،
اهریمن را برعهده دارند ،ابرپهلوان به شمار ميآیند .همه دشمنان ایران با توجه به ویژگيهایشان ،در اصل،
صورت نمادین خشکسالي و بيباري و ابرپهلوانان شخصيتهایي خورشيدي هستند که باید با پيروز شدن،
باران و باروري را به ایران بازگردانند.

مقاله حاضربرگرفته از رساله دکتري رشته ادبيات حماسي دانشگاه اصفهان است.
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مقدمه
آرتورکریستين سن ،کيومرث را نخستين پيش نمونه انسان و شاه ميداند .هرچند در
شاهنامه ،از زمان او صحبت از سپاه به ميان ميآید اما جامعه هنوز به آن مرحله از مدنيت
نرسيده است که تشکيالت نظامي داشته باشد .در زمان جمشيد طبقات اجتماعي شکل
ميگيرد .یکي از این طبقات -نيساریان -طبقه جنگيان است اما هنوز اختالط نقش پهلواني
با دیگر نقشها وجود دارد و پهلواني همچون موبدي ،یکي از خویشکاريهاي شاه
بهحساب ميآید .از زمان منوچهر در کنار شاه به نقشِ دستور ،گنجور و پهلوانِ جنگاور
اشاره ميشود و شخصيتها با خویشکاري تعریف ميشوند .پهلواني یکي از این
نقشهاست و باید از ویژگيهاي مادي و معنوي خاص براي کسب پيروزي برخوردار
باشد« .ویژگيهایي مانند پيشگویي قبل از تولد ،آميزشي خارج از رسوم ،سختزایي ،طرد،
پرورش غيرعادي در طبيعت یا با کمک حيوانات ،داشتن نيروي فرا انساني ،پشتيباني
نيروهاي ماورایي و ...تم زندگي پهلوان است که او را از بقيه متمایز ميکند و زمينه پيروزي
او را در نبرد فراهم ميکند» (حسيني)63 :6868 ،؛ اما هميشه این سؤال مطرح است که چرا
از ميان پهلوانان ،کساني بهعنوان ابرپهلوان شهره ميشوند؟
در سالهاي اخير ،دانشهاي ميانرشتهاي ،راه و ابزارهاي مناسبي ارائه ميکنند که به
کمک آنها ميتوان به تعاریف و تقسيمبنديهاي دقيقتري براي درک بهتر از متون دست
یافت .نظریه ساختارهاي نظام تخيل ژیلبر دوران یکي از آنها است؛ روشي نوین که ریشه
در انسانشناسي ساختگرا دارد و با ارائه الگوهاي یکسان و قابل تطبيق در همه روایتها،
معيار مناسبي براي تشخيص عناصر ،کشف روابط و تحليل آنها فراهم ميکند .اساس در
این نظام ،دوتایيهاي بنيادین ،قطبهاي مخالف و جفتهاي متضاد معنایي است که از
تقابل زندگي و مرگ آغاز ميشود و به سایر پدیدهها تسري ميیابد که البته دشمن در
برابر خودي از مهمترین آنهاست .در این نظام ،تخيل در گزارهها و در ساختمانهاي از
پيش تعيينشده ظاهر ميشود و جهاني دوقطبي را ميسازد؛ «تصاویر نمادین دوبهدو مقابل
هم قرار ميگيرد و رابطه تقابلي را به وجود ميآورد که نحو متون را تشکيل ميدهد»
(عباسي ) 658 :6868 ،و ژیلبر دوران این ساختارها را بر اساس مناسبات متفاوت بينشان نظام
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روزانه و شبانه تخيل ناميده است .این نظام ابزار مناسبي را براي رسيدن به نتایجِ قابلاتکا
ارائه کرده است که با کمک آن ميتوان در این پيکره مطالعاتي بر اساس بسامد جنگها
(تعداد ،موضوع و شدت) دشمنان را شناسایي و سپس قطبهاي متضاد یعني ابر پهلوانان را
شناسایي کرد.
در انتها ،ذکر این نکته ضروري است که استفاده از «پهلوان» بهجاي «قهرمان» به دليل
بار معنایي واژه پهلوان است« .قهرمان (کُهرُمان) واژهاي فارسي ،به معناي کاراندیش است
که در عربي در معناي وکيل و امينِ دخلوخرج و محافظ و نگهبان به کار ميرود و هر جا
قهرمان ،بهمعني پهلوان (بطل) بوده؛ به شکل «قهرمانالحرب» استفاده ميشده است؛ اما
بهمرورزمان ،قهرمان در برابر پهلوان قرار ميگيرد» (ر.ک .ابن الرسول .)82 :6868،در
سالهاي اخير این واژه ،گاه بهجاي «پهلوان» به کار ميرود و دليل آن ترجمه ()Antihero
به ضدقهرمان است ،اما واژه پهلوان در فرهنگ ما از عمق بيشتري برخوردار است و قهرمان
به چند دليل تمام معني نهفته در آن را پوشش نميدهد .نخست اینکه پهلوان به نژاد خاص
و اصيل ایراني اشاره دارد؛ دیگر رابطه پهلوان با نظام حکومتي زمان خویش است و
کوششي که در تثبيتِ نظامِ موجود و حفظ برتري قومي دارد (ر.ک.بهار .)77 :6871 ،در
حماسهِ کهنِ ایراني ،پهلوان نماد قدرت پاک است تا جایي که گاهي این گروه رویاروي
سياستهاي ناعادالنه پادشاهان قرار ميگيرند درحاليکه قهرمان خالي از این مفاهيم است.

پیشینه و طرح مسئله
شاهنامه پژوهان ،بر اساس الگوهاي وجودي یا کنشي ،پهلوانان شاهنامه را موردبررسي قرار
دادهاند .آشکارترین تقسيمبندي ،دستهبندي پهلوانان به خوب و بد و پرداختن به صفات و
ویژگيها و آیينهاي مرسوم ميان آنها است .زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه از
اسالمي ندوشن ،پهلواني و جوانمردي در شاهنامه از کزازي ،پهلوان جهان از یاحقي ،نام و
ننگ در شاهنامه از بشيري و ...از این معيار پيروي ميکنند .شيوه دیگر ،تقسيمبندي تاریخي
است .دکتر ذبيحاهلل صفا ،نخست شاهان و پهلوانان را در دو طبقه جاي ميدهد .سپس آنها
را بر اساس نظر مورخان به پادشاهان پيشدادي ،کياني و اشکاني تقسيم ميکند .پهلوانان،
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بنابراین که عضو خانداني مشهور یا پهلواني منفرد (بدون خاندان یا قبيله خاص) باشند،
تفکيک مي شوند و با همين معيار از پهلوانان سيستان ،کاوه و پسرانش ،پهلوانان اشکاني،
نوذریان و پهلوانان کياني نام ميبرد .سرامي ،در شکلشناسي شاهنامه کيخسرو و افراسياب
را شاهپهلوان و رستم ،سام ،زال ،سهراب ،گودرز ،بيژن ،بهرام و اسفندیار را به خاطر کنش
یا صفتي خاص پهلوان شمرده است .نویسنده توضيح ميدهد که «ما با جنگاوراني روبهرو
هستيم که همه به هم ميمانند و هيچیک شخصيتي برتر از دیگري ندارند حتي با اینکه همه
آنها بر حریفان توراني خود پيروز ميآیند ،این پيروزيها امتيازي خاص به شخصيت آنان
نميدهد» (سرامي .)329 :6838 ،شاهان ،شاهزادگان ،دستوران و سپهساالران هرکدام در
طبقهاي جدا ،جا مي گيرند و نبرد ،کنشي مشترک ميان همه آنها است .هرکدام از این
تقسيمبنديها زاویهاي درست اما قابلتأمل دارد؛ بهعنوانمثال اگر عنصر تاریخ در شاهنامه
را کنار بگذاریم ،چه معيار دیگري براي انتخاب پهلوان وجود دارد؟ و یا اینکه منظور از
کنش چيست؟ وقتي نبرد ،کنشي معمول براي همه شخصيتها بهحساب ميآید ،پهلوان
باید برآیند چه نوع کنشي باشد؟

شیوه پژوهش
پژوهش حاضر روشي توصيفي تحليلي دارد که با رویکرد انسانشناسانه ساختارهاي نظام
تخيل ژیلبر دوران ،سعي در شناختن ابرپهلوانان و پاسخ به چرایي برجستهشدن آنها بر
اساس قطب مخالفشان یعني دشمن دارد براي دستیابي به این هدف:
 .6مؤلفههاي (قدرت و دیگري) که در این ساختار ،سبب توليد معناست ،تعریف
ميگردد( .از آنجا که تعریف و تبيين این مؤلفهها به یکدیگر وابسته است ،ترتيب ارائه
آنها بر اساس تأثيري که در درک مفاهيم یکدیگر داشتهاند ،آمده است .تعریف «قدرت»
به جهت رسيدن به معناي «شيء ارزشي» و «دیگري» براي چرایي و چگونگي به وجود
آمدن قطبهاي متضاد معنایي در این نظام است).
 .2نظریه دوران به جهت دستيابي به مفهوم دقيق نظام روزانه تخيالت (نظام حاکم بر
متنهاي حماسي) توضيح داده ميشود.
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 .8پيکره مطالعاتي با الگوي نظام روزانه تخيالت تطبيق داده ميشود؛ سپس براي
دستیابي به نتيجه ،تشریح و تحليل ميگردد.

 .2تعاریف
 .2-2قدرت
در متن هاي حماسي که تابع نظام روزانه تخيل ژیلبر دوران است ،حفظ مرزهاي بين دو
قطب ارزشگذاري مثبت و منفي و به پيروزي رساندن قطب ارزشگذاري مثبت و نابودي
کامل قطب منفي ضمانتي براي بقا گروهي است که ویژگيهاي بایسته براي قطب مثبت
بودن را دارند .درواقع توجيهي که بقاي «ارزشي» را به بقاي گروهي وابسته ميسازد .به
همين دليل همواره موضوعي ارزشي وجود دارد که براي تصاحب آن نياز به قدرت است و
ایده بنيادي بقا در پس این «شئ ارزشي» پنهان ميماند .مفهوم «قدرت» و ارتباط آن با «شئ
ارزشي» مسئلهاي است که براي روشن شدن زوایاي مختلف این ساختار ضروري است.
قدیميترین تعریف قدرت از افالطون است .افالطون در رساله گرگياس ،قدرت را
مترادف قهر و خشونت ميداند و در کتاب جمهور ،بر این اعتقاد است که اساس مدینه
فاضله بر قدرت استوار است (ر.ک؛ حسنيفر .)19 :6831 ،درواقع افالطون بر این عقيده
است که قدرت ،نيروي قهریهاي است که باعث غلبه و سلطه بر دیگران ميشود .در متون
حماسي ،قدرت امري کامالً قدسي است که هرکس نميتواند از آن برخوردار باشد و براي
دستیافتن به آن الزم است شرایط خاصي فراهم شود« .انسانِ ابتدایي بر این باور است که
سلطه قدرتِ قدسي نه تنها بر رعایا سایه انداخته است بلکه طبيعت را نيز مقهور خود
ميکند؛ به همين دليل طوفان ،سيل ،خشکسالي و قحط را به بداقبالي یا غفلت یا
گناهکاري فرمانرواي خود نسبت ميدادند» (فریزر.)269 :6865 ،
علوم سياسي ،جامعهشناسي ،روانشناسي و علوم دیگر ،بر اساس جانمایه خویش،
برداشت و تعریفي از قدرت دارند اما نکته مشترک همه آنها ،جبر و تحميل و الزام اطاعتِ
تنيده شده د ر مفهوم قدرت است و هميشه این سلطه و فرماندهي ،با توجيهي مطابق با
ساختارهاي جامعه مشروعيت ميیابد .انسانشناسان بر این باورند که مشروعيت اجازه اخذ
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تصميم و حکم کردن را با خود دارد و تشکيل و توسعه نهادهاي نظامي را به همراه
ميآورد .با شکلگيري نهاد نظامي ،تشکيالتي به وجود ميآید و اجتماع از یک قبيله که
واحدي فرهنگي است به سازماني سياسي استحاله ميیابد و تبدیل به دولت ميشود.
هانا آرنت ،براین عقيده است که« :بنيان قدرت بر پيوند انسانهایي است که در
مراودهاي آزاد از جبر و اضطرار قرار ميگيرند و ضمن شور و مباحثه درباره امور مطلوب
خویش بهمنظور رفع نيازهاي مشترک متحد ميشوند و در جهت نيل به مضمون پيمان
خود ،به اقدامي همبسته دست ميزنند» (آرنت« .)93 :6896 ،بنيان قدرت بر همه هدفها
مقدم است و پس از آنها نيز برجاي ميماند» (همان .)73 :نيچه اما «درونمایه اصلي هر
تکاپو و جنبش در موجودات عالم را برتريجویي و قدرتطلبي ميداند» (ناصريصدر،
 .)618 :6861نظریه نيچه ،مبتني بر اراده معطوف به قدرت است .نظریهاي که هدف از تمام
تالشهاي طاقتفرساي بشر و کشاکشش با هر چيزي در دنياي پيرامون را معطوف به
کسب قدرت ميداند که نخست بقایش را تضمين ميکند و بعد از پيروزي در کشاکش،
ضمانتي براي ماندگاري و زایش فرهنگ وي است .نيچه این نکته را یادآور ميشود که
اراده بهتنهایي وجود ندارد؛ اراده هميشه معطوف به چيز دیگراست .اراده معطوف به
قدرت ،تمایل انسان به هستشدن ،بودن و ماندن است .تمایلي که سبب ميشود انسان از
تمام ظرفيتهاي جسمي و رواني بالقوهاش استفاده کند تا هر نيروي مقابل این خواست را
از ميان بردارد .به این دليل ،هم يشه در حال جنگ است و غایت و آرمانش نفس پيروزي
است .با توجه به این گزارهها قدرتي که منجر به پيروزي ميشود تقدس را با خود دارد و
معموالً با شئ ارزشي ،همارز یا خود آن است.

 .7-2دیگری 
دیگري ،اساسيترین مسئله انسان در تمامِ تاریخِ دستیابي به هویت و چيستي خود بوده
است .این چيستي ،زیستِ انساني و جنبههاي فرهنگي زندگي را در برميگيرد .جهان و
دیگري ،پدیدههایي است که دليل زایش هویت یا «من» ميشود .من و دیگري در رابطهاي
متقابل باهم قرار دارد و تنها اینگونه است که جریان و جنبش ایجاد ميشود .فالسفهاي
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چون کانت ،هگل ،هایدگر و سارتر به این مقوالت پرداختهاند که البته مسبوق به سابقه
است .هایدگر به (بودن  -با  -جهان) و (بودن – در -جهان) و سارتر به سه مقوله (من -او-
جهان) پرداختهاند .من ،در مقایسه با دیگري شکل ميگيرد .من شبکهاي از داللتها،
مفاهيم ،نمادها و روندها را در بر ميگيرد که توسط خود سوژه (من) رمزگذاري ،بازنمایي
و ادراک ميشود .بنياديترین عنصر این بازنمایي مفهوم «خودانگاره»ست« .خودانگاره،
تصویر ذهني من در ذهن من است» (وکيلي )689 :6839 ،که بدون دیگري شکل
نميگيرد .داوري در همين نظام به وجود ميآید و ارزشگذاري ،زاده این نظام است.
تفکيکي که انسان از ابتدایيترین اشکال حيات خود ميان دو عنصر یا وجود «قدسي» و
«ناقدسي» قائل ميشود« ،دو جهان تفکيکشده را در ذهن او به وجود ميآورد که باید
موجودیت خود را در رابطه با این دو جهان تعيين کند .خود ،به جهان قدسي تعلق دارد و
دیگري به جهان ناقدسي تعلق ميگيرد» (فکوهي .)22 :6836،انسان در گسترش این دو
جهان آنقدر پيش ميرود که گاه در تصور او دیگران به موجوداتي غيرانساني و هولناک
و سرزمينهایشان ،به سرزمينهایي تاریک و طلسمشده تبدیل ميشود .این تفکيک به
حوزههایي چون جنسيت ،نژاد ،قوم ،مليت و حتي زبان هم کشيده ميشود.
دریدا ،بر این نکته تأکيد دارد که هر نظامي (چه زباني ،چه هویتفردي به نام من و
غيره) بدون قراردادنِ دیگري در برابر خود بيمعني است« .هميشه دیگري درون خود
وجود دارد و فردیت بدون جاگذاري دیگري ،مفهومي انتزاعي و ناممکن است» (نجوميان،
 .) 6 :6839باید به این نکته توجه داشت که هرجا هویت فرد یا ملتي به خطر ميافتد،
دیگري مفهوم نجاتدهنده است که بازیابي هویت ازدسترفته را ميسر ميکند« .تالش
براي حذف دیگري و زبان یکسویه ،موضوعي است که در هر اثر حماسي مشاهده
ميشود» (ر.ک .دزفوليانراد.)9 :6833 ،

 .3-2ساختارهای نظام تخیل ژیلبر دوران
در انسانشناسي ،عقيده بر این است که بقا ،اساسيترین نياز بشر است و همه کنشهاي بشر
در کشاکش با طبيعت براي پاسخ گفتن به این نياز شکل ميگيرد .این جدال در جهانِ متن،
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به تأسي از جهان واقعي وجود دارد؛ زیرا «شناخت شاعرانه جهان مقدم بر شناخت عقالني
جهان است» (باشالر .)28 :6815 ،6شناختي تخيلي که مبنایي براي کنشهاي انسان قرار
ميگيرد .براي معرفي این شيوه نخست به مراحل ظاهرشدن تصاویر تخيلي خواهيم
پرداخت؛ مسير رفتوبرگشت دائمي و تبادلي روان انسان و جهان که دوران آن را مسير
انسانشناسي مينامد و براي تبيين آن از اصطالح بازتاب ،محرکه ،کهنالگو ،نماد و
اسطوره استفاده ميکند که مراحل و مؤلفههاي شکلگيري تخيل هستند .بر اساس اینکه
منشأ کنشها بازتابهاي موقعيتي یا تغذیهاي و جنسي است ،ساختارهاي نظام روزانه و
شبانه تخيل شکل ميگيرد؛ ساختارهایي که با تکيه بر آنها ميتوان جهانبيني و درپي آن
کنشهاي انسان را توصيف کرد .در ادامه براي یافتن این ساختار در شاهنامه نخست به
توضيح آنها خواهيم پرداخت.

 .2-3-2بازتاب7
نيازهاي حياتي و جسماني موجب بازتابهایي در ذهن ميشود؛ در حقيقت «این بازتابها،
پاسخهاي زیستي به محيط و نيازها ،براي بقا است» (نامور مطلق .)29 :6862 ،بازتابها در
روانشناسي ،پاسخهاي اميال «ليبيدویي» است که با مرگ ميجنگد تا انسان را در هر
زمينهاي به پيروزي برساند .این بازتابها در سه گروه موقعيتي ،تغذیهاي و جنسي قرار
ميگيرد.

 .2-2-3-2بازتاب موقعیتي
عکسالعملهاي ناخودآگاه به خطراتي چون ضربه و پرتشدن یا حمله موجودات وحشي،
کنش در برابر بازتاب موقعيتي است .انسان ،تحت تأثير محرکههاي جداکننده و فرارونده،
مي کوشد ميان خود و خطر فاصله بيندازد .در یک فرآیند ذهني ،مرزي که انسان بين خود
و خطر ميکشد ،از یک امر طبيعي به مرزهاي قراردادي و ذهني تبدیل ميگردد.
«حرکتها و عکسالعملها»« ،محيط ادراکي و در پيِ آن گروههاي نمادین» خلق ميکند؛
1. Gaston Bachlard
2. Reflexe
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«نمادهاي صعودي -سقوطي» مرز را مشخص ميکند و «نمادهاي حيوان ریخت و تاریکي-
روشنایي»؛ سعي بر توصيف ماهيت دو سوي مرز دارد که همواره با ارزشگذاري همراه
است و باید به پيروزي قطب مثبت بينجامد .گروههاي نمادیني که در پي بازتابهاي
موقعيتي توليد ميشود ،نوعي ساختار در متن به وجود ميآورد که ژیلبر دوران ،آن را
رژیم روزانه تخيل مينامد .ساختار رژیم روزانه تخيل ،ساختاري «قهرمانانه یا ریختپریش»
است .ایدهآلسازي ،جداسازي ،هندسه اغراقشده و تضاد از ویژگيهاي این ساختار است.

 .7-2-3-2بازتاب تغذیهای
بازتاب تغذیهاي ،نياز ساده انسان به غذاست .جویدن ،بلعيدن و دریدن مربوط به این بازتاب
است و هرکدام محتواي متفاوت ،نوع و زمان خاصي از زندگي بشر را به نمایش ميگذارد.
« درواقع ،کارکرد منسجم تمام فرایندهایي که فرماندهي فرهنگي یک اجتماع را تشکيل
ميدهد ،چيزي بهجز ارضاي نياز اوليه و زیستيِ تغذیه نيست» (مالينوسکي .)3 :6838 ،این
بازتاب ،به محرکه ادغام کردن مربوط است.

 .3-2-3-2بازتاب جنسي
برقراري رابطه ،ادامه نسل را تضمين ميکند و با «محرکههاي وصلکننده» در ارتباط است.
انسان ،زماني به این درک ميرسد که چرخهاي بر طبيعت و زندگياش حاکم است.
«محرکههاي آهنگين» با کنشهاي جنسي در ارتباطاند« .بازتابهاي تغذیهاي و جنسي»
ساختاري را به وجود ميآورد که ژیلبر دوران ،آن را «رژیم شبانه تخيل» مينامد.
خصوصيت ساختار این رژیم ،تعدیل کردن ارزشگذاريهاي رژیم روزانه است .نمادها
تعدیل و تلطيف ميشود و بهجاي جدایي و مرز ،رابطهاي پيوندي ميان آنها برقرار است.

 .7-3-2محرکه

2

محرکه ،بهمنزله فعل در جمله است و «فعل آن چيزي است که کنش را توصيف ميکند»
( .)Durand. 1992: 254محرکه ،واسطه ميانِ بازتابها و واکنشهاي ناخودآگاه است اما
1. Scheme
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رابطه بين آنها رابطه علّي و معلولي نيست .ژانبورگوس 6بر این اعتقاد است که «با
گونهشناسي محرکهها ،توان شناساندن معناي دادهشده به تصاویر ادبي در یک متن وجود
دارد .نيروهایي که هم در ظاهر شدن و هم در سازمان یافتنِ تصاویر نقش دارد» (عباسي،
« .)58 :6838قوهها ،سرمایه ارجاعيِ تمام حرکات ممکن نوع انسان «ساپين» است» (نامور
مطلق )27 :6862 ،و به برخوردهاي فرد به محيط پيرامونش منجر ميشود .ژیلبر دوران،
محرکهها را زیرمجموعه بازتاب موردنظر ميآورد تا سيري که منجر به کنش ميشود بهتر
درک گردد:
 .6محرکههاي تقسيمکننده و محرکههاي فرارونده که ذیل بازتاب موقعيتي قرار
ميگيرد.
 .2محرکههاي پایينرو و درونرو که ذیل بازتاب تغذیهاي ،تعریف ميشود.
 .8محرکههاي آهنگدار (آهنگين) که ذیل بازتاب جنسي تعریف ميشود.

 .3-3-2کهن الگو7
این اصطالح از واژههاي یوناني ( )Archeبه معناي ابتدایي و ( )Typosبه معناي شکل،
ترکيب یافته است .این اصطالح را یونگ به کار گرفته است و حافظه نژادي را به ذهن القا
ميکند (ر.ک .رضایي .)26 :6832 ،کهن الگوها ظرفهایي هستند که مفاهيم پایهاي
انساني در آنها جاي ميگيرند .ژیلبر دوران و باشالر هر دو تحت تأثير روانشناسي یونگ
هستند که معتقد است ،هنر و ادبيات تجلي ناخودآگاه جمعي و مشترک ميان همه اقوام
است و از تصاویري تشکيل ميگردد که کهنالگو نام دارد .کهنالگوها حاصل تجربيات
رواني هزاران ساله بشر در رویارویيِ مداوم با طبيعت است .مجموعهاي که واجد نظام و
همپيوندي دروني است و تصویري منسجم از باورها و ادراکهاي آن ملت را ارائه ميکند.
(ر.ک .پاینده.)75 :6835 ،

1. Jean Burgos
2. Archetype
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 .0-3-2نماد
کهنالگوهاي فرهنگي شده ،نماد نام دارد .مهمترین ویژگي نمادها ،صورتدار بودن آنها
است؛ اما در مکانها و زمانهاي متفاوت مصداقهاي متفاوتي ميیابد مثالً دماوند ،سرو،
سدر ،سيمرغ و المپ هرکدام متعلق به مکان و زمان خاصي است .نمادها یا صورتهاي
نمادین برخالف تصویرهاي مادي معمول و بهرغم صورتمنديِ محسوس ،دیده نميشوند
بلکه فهميده ميشوند ( .)Barasch, 1990: 234معاني معقول در صورتهاي محسوس
متجلي ميشود و ميان دال و مدلول رابطه ارگانيک روحاني برقراراست که در ذات خود با
روح ما و در سطحي برتر با روح مطلق ،همسنخ ،یا به بيان فلسفي کلمه همبود است« .پس
روح ما به دليل این همسنخي -همبودي ،نماد را به وساطت حس باصره مشاهده نميکند؛
بلکه بيواسطه و مبتني بر بصيرت شهود ميکند» (.)Creuzer, 1841: Voll, 66-68
کارکرد نمادها متناهيکردنِ نامتناهي و کران بخشيدن به ناکرانمند است .نکته قابلتوجه
این است که نزد دوران ،تصویر بهمثابه نماد است و پشت آن یک معناي اصلي وجود دارد
که با مفهوم کهنالگو در ارتباط است و به کمک یک انگيزه شکلگرفته است و برخالف
نشانه ،قراردادي نيست بلکه در امتداد معناي اوليهاش قرار دارد .هنگاميکه نمادها
روایتدار ميشود ،به اسطوره تبدیل ميشود.

 .9-3-2نظام روزانه تخیالت
همانطورکه پيشازاین گفته شد ،بازتاب موقعيتي تحتتأثير محرکههاي جداکننده ،نظام
تخيل روزانه را به وجود ميآورند که دوران آن را «ساختار ریختپریش یا قهرمانانه»
ميخواند .ژیلبر دوران مينویسد «بدون تاریکي و ظلمات ،نور وجود ندارد؛ درحاليکه
عکس آن درست نيست» ( .)Durand, 1992: 449این یک قانون نمادشناسي است و با
توجه به همين یک جمله اصلي مي توان به این نتيجه رسيد که در هر متني ،ابتدا الزم است
قطبهاي معنایي منفي شناسایي شوند ،با شناسایي این قطبها ،معناي جفتهاي متضاد،
قابلتشخيص و جاگذاري است .دو گروه متفاوت و متناقض که ارزشگذاري شده و در
مقابل هم قرار مي گيرد و ارتباط این دو متضاد معنایي جز با نابودي یکي پایان نميپذیرد.
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نمادها با ارزشگذاريمنفي به سهگروه تقسيم ميشود:
اول :نمادهاي ریختتاریکي
دوم :نمادهاي ریختحيواني
سوم :نمادهاي ریختسقوطي
نماد ریختتاریکي با واژههایي مثل شب ،ماه ،زن ،کوري و ناپاکي به کار ميروند و
نمادهاي حيوان ریخت با تصاویر حيوانات درنده و وحشي مشاهده ميشود .گاهي نشانهاي
از حيوان نيست اما اعمالحيواني و جملههایي با فعلهاي مربوط به حيوانات استفاده ميشود
(به عنوان مثال به صورت تشبيه مضمر) .الزم به ذکر است که در متنهاي حماسي نيز براي
نشان دادن شجاعت و دالوري از تصاویر حيواني استفاده ميشود اما منظور درنده خویي
نيست ،بلکه نيرویي براي جداکردن و جدا نگهداشتن قطب مثبت از قطب منفي است.
نمادهاي سقوطي (سقوط ،سرگيجه یا لهشدگي) مقابل نمادهايعروجي قرار ميگيرد.
نمادها با ارزشگذاري مثبت ،به سهگروه تقسيم ميشود:
اول :نمادهاي عروجي
دوم :نمادهاي روشنایي
سوم :نمادهاي جداکننده
نمادهاي عروجي (نمادهایيکه همه به آسمان مربوطاند) در تقابل با نمادهاي سقوطي
قطب ارزشگذاري منفي قرار ميگيرد .نمادهاي روشنایي ،نور و آنچه را به نور مربوط
ميشود ،دربر ميگيرد و نمادهاي جداکننده (مهمترین قسمت) ،پاکي و ناپاکي ،زمين و
آسمان ،نور و تاریکي و ...را از هم جدا ميکند.

 .7دشمن (ضدقهرمان )1
در حماسه ،گروهها و شخصيتها با ویژگيهایي از هم تفکيک ميشوند« .تقابل ،در
حماسه نهتنها در شخصيتها و اقوام بلکه در ابزار و وسایل جنگي ،مرکبها ،آرایش سپاه
و ...مشهود است» (یوسفي )7 :6831 ،و جنگهاي بيشمارِ حماسه ،بهمنظور حفظ همين
1. Antihero
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خطوط است به همين دليل ح تماً باید پيروزي بينجامد .از به دنيا آمدن تا مرگ رستم
(پيکرهء مطالعاتي این پژوهش) صدوبيست جنگ اتفاق افتاده است .پربسامدترین جنگها،
جنگ ایران و توران 6است که از پادشاهي فریدون شروع ميشود و رستم تا آخر عمر با
آن درگير است .جنگ فریدون با ضحاک 2و جنگ با دیوان 8در مرتبههاي بعدي قرار
ميگيرد .جنگ هاي دیگري مانند جنگ با هاماوران ،بربرستان ،مکران و خاقان نيز در این
قسمت اتفاق ميافتد که ازلحاظ تعداد و دليل جنگها اهميت سهگروه نخست را ندارد.
دیگر اینکه معموالً جنگ با این اقوام ،در قالب یک داستان( 5بهمعني یکروایت کامل)
نيست .دگردیسي ،در آنها رخ نميدهد و نام و کرداري از قهرمانان جلوه نميکند و در
خاطر مخاطب نميماند .با این اوصاف ،دشمنان اصلي به سهگروه دیوان ،ضحاک و
تورانيان تقسيم ميشوند .براي استفاده از روش دوران ،جایگذاري ومقایسهء شخصيتها در
این ساختار ،عالوه بر شاهنامه از پيشمتنها نيز استفاده شده است.

 .2-7دیوان
معناي «دیو» درگذر زمان تحول بسيار پيدا کرده است« .دیو در زبان هند و اروپایي به معني
خدا و در هندي و سنسکریت به معناي روشنایي است» (عفيفي .)922 :6875 ،بنا بر یک
عقيده «هر داستان ،حاصل به همریختن یک تعادل است» (عباسي .)288 :6869 ،در شاهنامه
نيز ظهور دیوان 9با پادشاهي کيومرث آغاز ميشود .در این داستان ،حمله دیو به سبب
ایجاد آشوب (کائوس) و حرکت نخستين ،صورت ميگيرد .دیوانِ شاهنامه در عين انتساب
به خدایانِ شر ،گاه چون اشخاص حقيقي ،نماینده پيروان کيشهاي دیوان هستند( .ر.ک.
قائمي .)693 :6868 ،شاهنامهپژوهان این جنگها را به جنگِ آریایيها با ساکنان اوليه
 35 .6جنگ
 .2اگرجنگ با ضحاک در گروه جنگ با تازیان قرار بگيرد  68جنگ
 68 .8جنگ
 .5معموالً به شکل یک اپيزود هستند.
 .9در جمع ،بين ایرانيان و دیوان ده جنگ رخ ميدهد .جنگ کيومرث وطهمورث با دیو جنگ سام با دیوان مازندران
وجنگ رستم با دیوان مازندران.
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فالت ایران نيز نسبت مي دهند اما نکته موردنظر این پژوهش بر اساس روش دوران ،آغاز
دوبنيشدن جهان و خلق کيهانِ روایت است که تصاویرِ نمادین با ارزشگذاري مثبت و
منفي ،زیرمجموعه هرکدام از اینها قرار ميگيرد .تسلط یکسان اهریمن و اهرمزد،
خویشکاري پهلوانان در این زمانه؛ شکست اهریمن در نبردي فرشگردي است .دیوان بهجز
رنگ سياه ،کردار ناپاک و جادویي؛ نماینده دروغ ( )Drujهستند و در برابر قهرمانان پاکي
و نور و ارته یا اشه ( )Ashaقرار ميگيرند.
جنگ کاووس با دیوهاي مازني که هفتخان رستم را به دنبال دارد ،نمونه دیگر از
جنگ با دیوان است .جنگ رستم با ارژنگدیو و دیو سپيد دو بخش اصلي داستان است.
مهرداد بهار ،بر این عقيده است که «نبرد ایندره و وَرتره در داستان نبرد رستم و دیو سپيد،
در هفتخان منعکس شده است» (بهار .)532 :6879 ،گروه دیگر ،بر این عقيدهاند که این
داستان در شاهنامه با الگوبرداري از دینکرت سروده شده است .آنجا که دیوِ خشم ،از
دوزخ؛ نزد کاووس ميآید تا وي را گمراه سازد .از طرف دیگر «دیو سپيد در هيئت
نماینده الگوي کرداري و پيکر اهریمني در اندیشههاي زردشتي ،زرواني و مانوي آشکار
ميگردد» (اکبري مفاخر .)56 :6866 ،ازنظر تاریخي ،شاهنامهپژوهان بر این عقيدهاند که
«دیوهاي مازن ،بوميان غولپيکر با تمدني پيشرفته در فالت ایران بودهاند که خدایان قدیم
آریایي را ميپرستيدند و به اصالحات زرتشت تن نداده بودند .اوستا از آنان با نامهاي منفي
یاد ميکند که «نماد آفات طبيعي مثل سيل ،زلزله ،توفان و خشکسالي ،یا نماد صفات
مذموم مانند خشم ،حسد ،رشک و...هستند» (زمردي.)72 :6868 ،
نتيجه بررسي جنگ دیوان با ایرانيان این است که در جنگ نخست خزوراندیو
کيومرث را شکست ميدهد .سپس هوشنگ بر او غلبه ميیابد .بهطورکلي خویشکاري
هوشنگ شکست دادن دیوهاست؛ در متون اوستایي هوشنگ دو سوم دیوان را به تنهایي
ميکشد .در سودگرنسک پادشاه دیگر طهمورث است که با دیوان ميجنگد و آنان را
شکست ميدهد .در قسمت پهلواني شاهنامه رستم پهلواني است که با ارژنگدیو ،دیو سپيد
مبارزه ميکند .جنگي که بسياري از ایرانيان و پادشاه اسير و با جادوي دیو کور شدهاند.
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 .7-7ضحاک
ضحاک ،اژدر مردمخوار؛ 6نمادِ مرگ ،اهریمني و بدشگوني است که در زمان سلطنت او
تاریکي و بيباري زمين را فرا ميگيرد .او ،دیوي داراي ده صفتِ زشتِ خشم ،شهوت،
فقر ،خشکسالي ،رنج ،مستي و ناداري است« .این صفتها با کماله دیوان زرتشتي یکي
است که هفت موجود زیانکار و هماوردانِ امشاسپندان و هورمزد محسوب ميشوند»
(وکيلي .)882 :6836 ،مطابق اوستا« ،او سهمناکترین دیوي است که قصد نابودي جهان را
دارد .ضحاک پدر خود ،جمشيد ،پدر فریدون ،گاو برمایه و تعداد بيشماري از ایرانيان را
مي کشد .هنگِ او ،گنگ دژ هوخت است .ضحاک ،در شاهنامه پادشاهي تازي است و
سابقه این نسبت؛ به تاریخ طبري برميگردد .در این کتاب ،او را پادشاهي همزمان با نوح
معرفي ميکنند» (دینوري .)51 :6876 ،دیگر اینکه برخي ،اسطوره ضحاک را یادماني از
«پيکارهاي مهاجمان با تيرههاي سامي نژاد ،چون آشوريها ،سومريها و بابليها دانستهاند»
(قائمي .)27 :6865 ،نتيجه تحقيقات گسترده نشان ميدهد «ضحاک اسطورهاي است که از
فرهنگ بومي فالت ایران به اساطير مهاجمان نفوذ کرده است و اسطوره اژدهاي فلکي هند
و اروپایي که سارق باروري ابرها و عامل خشم طبيعت بود با اسطوره قرباني کردن براي
اژدر (خداي زیرزمين ،ضامن حفظ برکت بخشيِ طبيعت) درهمآميخته است« .در
اینصورت ،روایتِ مارِ دو سرِ مقدسِ بوميان؛ در آیينه باورهاي مهاجمان تکرار ميشود»
(قائمي .)12 :6865 ،کنش ضحاک ،اسيرکردن گاوها و زنان زیبا و سترون کردن هستي
است؛ او دشمن باروري و یادآور و یشوَروپَه در وداها است که گاوهاي شيرده را اسير
ميکرد.

 .3-7تورانیان (افراسیاب)
کشتهشدن ایرج بهدست تور ،باعث افروختهشدن آتش جنگي شد که توران را به
اصليترین دشمن ایران؛ تبدیل کرد؛ دشمني که از لحاظ تعدادِ جنگها ،دليل درگيري و
 .6اميدساالر باتوجه به نام پدر ضحاک که مرداس بوده و معني آدم خوار ميدهد و آن را لقب خود او نه پدرش
ميداند (اميدساالر)286 :6812 ،
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تعداد کشتهشدگان ،با دیگر اقوام قابلمقایسه نيست .در زمان وليعهدي افراسياب ،جنگي
بين ایران و توران رخ داد که به اسارت و گردنزدنِ نوذر پادشاه ایران انجاميد و تا
پادشاهي زوطهماسب ادامه یافت .این دوره از جنگهاي ایران و توران به خاطر
خشکسالي ،پس از هشت ماه بينتيجه پایان یافت .براي بار دوم ،خشکسالي هفتساله
دیگري در جریان خونخواهي سياوش ،باعثِ ناتمام ماندن و بيسرانجامي جنگ بين ایران
و توران شد .افراسياب ،در زمان نوذر ،وليعهد پشنگ و جهانپهلوانِ تورانيان است .از
نخستين جنگ افراسياب در زمان کيقباد که مقابل رستمِ نوجوان قرار ميگيرد تا آخرین
سالهايِ پادشاهي کيخسرو ،زماني حدود سيصد سال است .تاریخ بخارا «عمر افراسياب را
دو هزار سال ذکر ميکند» (نرشخي )28 :6896 ،سالهاي زندگي او تنها با رستم (حدود
ششصدسال) قابل مقایسه است و با توجه به زمان و شدت مبارزه افراسياب در برابر ایرانيان،
ميتوان ادعا کرد ،افراسياب؛ نماینده توران در جنگ با ایران است .نخستينبار ،در جنگ
هفتگردان و آخرینبار در جنگهاي خونخواهي سياوش ،افراسياب و رستم مقابل
یکدیگر قرار مي گيرند ،اما فرجامِ افراسياب ،در جنگ با کيخسرو رقم ميخورد.
اصليترین جنگهاي تنبهتن ،جنگِ افراسياب با رستم و کيخسروست.
پورداوود ،به نقل از فردیناند یوستي ریشه افراسياب را برگرفته از واژه
(( ،)Franrasyanفرنگرسين) در اوستا به معني «کسي که بسيار به هراس اندازد» ذکر کرده
است« .افراسياب در متون مختلف  -از بخشهاي حماسيِ مندرج در اوستا و سپس ،متون
فارسي ميانه گرفته تا آثار مورخان و نویسندگان دوره اسالمي -به گونههاي متنوع چون
فراسياب ،فراسياو ،پورسراسياک ،فراسيات و غيره ذکر شده است» (بازرگان.)83 :6833 ،
افراسياب از اسپندارمذ (الههزمين) درخواست ازدواج ميکند و همه عمر ،براي به دست
آوردن «فر» در تالش است و حتي صد اسب ،هزار گاو ،ده هزار گوسفند قرباني ميکند 6و
سه بار خود را به دریاي فراخکرت ميافکند 2.در زندگي افراسياب چند موضوع اساسي
وجود دارد .افراسياب پيرو دین دئویسنا و مدعي پس گرفتن ميراث نياي خویش است .بعد
 .6نک :یسناي  66فقره  7ص 638؛ نيزنک فقرات  56-58آبان یشت.
 .2زامياد یشت فقرات .91-15-32
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از هر بار حمله افراسياب ،ایران دچار خشکسالي ميشود ،در ماجراي محاصره ایران و
مصالحه افراسياب با منوچهر ،پرتاب تير آرش سرنوشت ایران را مشخص ميکند ،سياوش،
شاهزاده ایراني به دستور او کشته ميشود و سرانجام کيخسرو طومار زندگي پرماجرایش را
در هم ميپيچد و ایرانيان بدون حضور رستم ،هيچ برگ برندهاي در مقابل افراسياب در
دست ندارند .جنگ با نوذر ،جنگ هاماوران ،جنگ افراسياب و کيخسرو بدون حضور
رستم ،همه منجر به شکست شده است .افراسياب نيز پرواي جنگجویي جز رستم را ندارد.
«بنونيست 6افراسياب را با اپه ئوشا« 2تالياوپوري» یکي دانسته است» (کریستينسن:6899 ،
 .) 36در تيریشت ،اپه ئوشا ،دیوي که اسبي سياه و خوفناک است در نبردي سه روزه تيشتر

8

ستاره بارانزا را که بهصورت اسبي سفيد از سوي روشنایي ميخرامد ،شکست ميدهد.
اپهئوشا ،دیو خشکسالي است که از باال رفتن بخار و بارش باران جلوگيري ميکند:
« آنگاه اي سپنتمان زرتشت تشتر رایوهند فرهمند به پيکر اسب سفيد زیبایي با
گوشهاي زرین و لکام زرنشان به دریاي فراخکرت فرود آید ،بر ضد او دیو اپوش به پيکر
اسب سياهي به درآید ،یک (اسب) کل با گوشهاي کل  /یک (اسب) کل با گردن کل /
یک (اسب) کل با دم کل  /یک (اسب) گر مُهيب» (فقرات.)27-21 :898 ،
اپوش همانطورکه قبالً بيان شد ،به هيبت اسبي سياه ظاهر ميشود؛ پوشش و عالئم
همراه افراسياب هم؛ همه سياه است:
درفشـــش ســـياه اســـت و خفتـــان ســـياه

زِ آهـــــنش ســـــاعد زِ آهـــــن کـــــاله

همـــــه روي آهـــــن گرفتـــــه بـــــه زر

نشــــان ســــيه بســــته بــــر خــــود بــــر
(فردوسي)15 ،

کنشِ دیگر اپوش احتباس باران است« .این احتباس آب در کردار افراسياب نيز وجود
دارد .وي در هنگ زیرزميني یا دژ مخفي و عظيمي که براي خود ساخته است ،سه چشمه

1. Benevenist
2. Apavrta = Apaosa
3. Tistra
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را نگهداري ميکند؛ چشمه مي ،بوي و شير ،نماد نوشيدنيها»( 6بازرگان.)53 :6833 ،
خشکساليهایي که گریبانگير سرزمين ایران ميشود نيز ،حاصل حمله افراسياب است
که حتي تا هفت سال به طول ميانجامد.
کشتهشدن سياوش که ایزدي گياهي است ،به دستور افراسياب؛ به همين خصوصيت
برميگردد .ماجراي تعيين مرزي که با پرتاب تير آرش مشخص ميشود نيز در زمان
پادشاهي افراسياب اتفاق ميافتد .2در این دوران نيز ایران دچار خشکسالي شده است.
اسپندارمذ پيشنهاد پرتاب تير به دست آرش را به منوچهر ميدهد .با توجه به همه روایات،
افراسياب؛ مطابق با اَپوش دیو خشکسالي است؛ خداي ميرندهاي که هميشه مقابل حيات
است؛ دیگر نماینده قوايِ دوزخي روي زمين در برابر کيخسرو ،مظهر نيروهاي اهورایي که
در جنگي رستاخيزي شکست ميخورد .با توجه به این تفاسير ،کيخسرو پهلوان
نجاتبخش اسطورهاي در پایان جهان است که به بازسازي جهان ميپردازد.

 .2-3-7نمادها با ارزشگذاری منفي برای ضدقهرمانان
در این قسمت با بررسي پيکره مطالعاتي شواهدي که در آن نمادها با ارزشگذاري منفي
آمده است ذکر و سپس تحليل خواهد شد .شواهد هر گروه یعني دیوان ،ضحاک و
افراسياب با هم آمده تا امکان مقایسه بهتري بين آنها وجود داشته باشد.

 .2-2-3-7نمادهای ریخت تاریکي
الف) دیوان
بــــزد چنــــگ وارونــــه دیــــو ســــياه

دوتــــــا انــــــدر آورد بــــــاالي شــــــاه
(فردوسي)88 ،

دمنــــــــــده ســــــــــيه پــــــــــيش رو

همــــــي بآســــــمان برکشــــــيدند غــــــو
(همان)87 :

 .6بندهش 61
 .2بندهش 266
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یکـــي خيمـــه زد بـــر ســـر از دود و قيـــر

ســيه شــد جهــان چشــمهــا خيــره خيــر
(همان)31 :

یکـــي غـــار پـــيش آیـــدت هولنـــاک

چنـــانچون شـــنيدم پـــر از بـــيم و بـــاک

ســـپه را ز غـــم چشـــمهـــا تيـــره شـــد

مــــرا چشــــم در تيرگــــي خيــــره شــــد
(همان)689 :

بــــه کــــردار دوزخ یکــــي غــــار دیــــد

تـــــن دیـــــو از تيرگـــــي نـــــا پدیـــــد

بــه رنــگ شــبه روي و چــون شــير مــوي

جهـــــان پـــــر ز پهنـــــا و بـــــاالي اوي
(همان)687 :

ب) ضحاک
نهـــــان گشـــــت کـــــردار فرزانگـــــان

پراکنده شد کام دیوانگـان کـام دیوانگـان

هنـــر خـــوار شـــد جـــادویي ارجمنــــد

نهــــــان راســــــتي آشــــــکارا گزنــــــد
(همان)96 :

بپروردشـــــــــــان از ره جـــــــــــادویي

بياموختشــــــان کـــــــژي و بـــــــدخویي

ندانســـــت جـــــز کـــــژي آمـــــوختن

جــــز از کشــــتن و غــــارت و ســــوختن
(همان 66 :و )68

بپروردشـــــــــــان از ره جـــــــــــادویي

بياموختشــــــان کـــــــژي و بـــــــدخویي

ندانســـــت جـــــز کـــــژي آمـــــوختن

جــــز از کشــــتن و غــــارت و ســــوختن
(همان 66 :و )68
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بباریـــــد چـــــون ژالـــــه زابـــــر ســـــياه

پئـــــي را نبـــــد بـــــر زمـــــين جایگـــــاه
(همان)75 :

ج) افراسیاب
ز مـــن چـــون خبـــر یافـــت افراســـياب

ســـيه شـــد بـــه چشـــم انـــدرش آفتـــاب

بدانســـت کـــش کـــار دشـــوار گشـــت

جهــان تيــره شــد بخــت او خــوار گشــت
(همان)18 :

بر اساس الگوي ژیلبر دوران ،ساختار شاهنامه ساختار نظام روزانه تخيل (در قسمت 1-6-6
این اصطالح توضيح داده شده است) است .در این پيکره ،اهورا و اهریمن قطبهاي متضاد
معنایي را ميسازند و بقيه عناصر روایت ،زیرمجموعه آنها قرار ميگيرد بنمایه جنگهاي
شاهنامه ،بازآفریني نبرد اهورا و اهریمن است .الگویيساختاري که اقتضاي زمان و شرایط
اجتماعي سبب تکرار و تداوم آن ميشود .در شاهنامه اهریمن با چهرههاي مختلفي ظاهر
ميشود اما در همه صورتهاي با تاریکي در ارتباط است .دیوان و ضحاک همهجا با
نمادهاي تاریکي ميآیند و به بياني صحيحتر چه در پيش متنها و چه در شاهنامه ،تاریکي
با ظاهر و درون شخصيتشان عجين است «در متون پارتي ،اهریمن را شاهزاده تاریکي
ميخواندند» (اسماعيلپور )628 :6836 ،و دیو سپيد پارادوکسي است که در هيبتي کامالً
تاریک توصيف مي شود .از سوي دیگر هم ضحاک و هم افراسياب ،هرچند در شاهنامه
انسانریخت تصویر شدهاند اما درپيش متنها دیو هستند و در شاهنامه نيز خصوصيت و
کنش دیوان را دارند.
همانطورکه در ابيات شاهنامه مشخص است ،نمادهاي تاریکي چون سياهي ،دود ،قير،
کوري ،غار ،دوزخ ،شبه و ...در مورد دیوان و افراسياب وجود دارد که عالوه بر توصيف
آنها سبب ایجاد ترس در فضاي کائوتيک روایت ميشود .بهعالوه در بخش ضحاک،
نمادهاي تاریکي بهصورت نمادهايِ انتزاعيِتاریکي (جادو ،طلسم ،کژي ،بدخویي،
دیوانگي) ميآید .هرچند جادوکنش اصليدیوان و پریان است و یکي از کنشهاي
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افراسياب به خاطر نسبتش با اپوش جادویي است 6،اما بسامد این نمادها در مورد ضحاک
بيشتراست.

 .7-2-3-7نمادهای ریخت حیواني
الف) دیوان
یکــي بچــه بــودش چــو گــرگ ســترگ

دالور شــــــده بــــــا ســــــپاه بــــــزرگ
(فردوسي)26 ،

فکنــــد آن تــــن شــــاهزاده بــــه خــــاک

بــه چنگــال کــردش کمــر گــاه چــاک
(همان)88 :

ز هـــــراي درنـــــدگان چنـــــگ دیـــــو

شـــده سســـت از خشـــم کيهـــان خـــدیو
(همان)82 :

دمنـــــده ســـــيه دیوشـــــان پـــــيش رو

همـــــي بآســــــمان برکشــــــيدند غــــــو
(همان)87 :

در ابيات ذکرشده ،نعره زد ،غو کشيدن ،هراي درندگان و کمرگاه به چنگال چاک کردن
فعل حيواني است و در بيت آخر ،شير؛ حيواني است که بهوضوح از آن یاد شده است.

ب) ضحاک
بـــــه ایـــــوان ضـــــحاک بردندشـــــان

بـــــــر آن اژدهـــــــافش سپردندشـــــــان
(همان)96 :

 .6در جایي ،قارن افراسياب را به جادو کردن هنگام جنگ متهم ميکند:
یکــــي جــــادوي ســــاخت بــــا مــــن بــــه جنــــگ

کــــه بــــا چشــــم روشــــن نمانــــد آب و رنــــگ
()66 :268
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همـــي جفتمـــان خوانـــد او ،جفـــت مـــار

چگونـــــه تـــــوان بـــــودن اي شـــــهریار
(همان)78 :

بـــر آشـــفت ضـــحاک برســـان کـــرگ

شـــنيد آن ســـخن کـــارزو کـــرد مـــرگ
(همان)78 :

نخـــــواهيم بـــــر تخـــــت ضـــــحاک را

مـــــــر آن اژدهـــــــا دوش ناپـــــــاک را
(همان)79 :

بـــه تنـــدي ببســـتش دو دســـت و ميـــان

کــــه نگشــــاید آن بنــــد پيــــل ژیــــان
(همان)71 :

پيل ،اژدها ،گرگ ،مار و شير حيواناتي هستند که به وضوح از آنها نام بردهاند.

ج) افراسیاب
بــــر و بــــازوي شــــير و هــــم زور پيــــل

و زو ســــایه گســــترده بــــر چنــــد ميــــل
(همان)38 :

چـــو خـــواهي کـــه یـــابي ز تنگـــي رهـــا

وزیـــــن نـــــامور تـــــرک نـــــر اژدهـــــا
(همان)663 :

بيایـــــد بـــــه کـــــردار دیـــــو ســـــپيد

دل از جــــان شــــيرین شــــود نــــا اميــــد
(همان)286 :
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نمادهاي حيوانریخت جزء جدانشدني از حماسههاست .حضور خود حيوان مانند :شير،
کرگ ،گرگ ،پيل ،مار ،اژدها و یا فعلهایي که کنش حيواني را توصيف ميکند چون:
غوکردن ،نعرهزدن و چاککردن یا اجزاي بدن حيوان کاربرد فراواني دارد .نمادهاي
حيواني ،بزرگ ،درنده با نيروهاي خارقالعاده متناسب با حماسه ،اغراقآميز توصيف شده
است و ترس را بر فضاي روایت مستولي ميکند .گاهي «حيوانریختي بهشکل
«محرکهجنب و جوش» و ریتم تند رخدادها ،ظاهر ميشود ،در این صحنهها همهچيز در
حال جنبوجوش است« . ...سروصدا» یکي دیگر از نشانههاي ریختحيواني است که
کامالً قابلمشاهده است» (عباسي .)681 :6868 ،در مقابل نمادهاي ریختتاریکي در قطب
ارزشگذاري منفي ،نمادهاي جداکننده براي قطب ارزشگذاري مثبت وجود دارد.
پهلوانان قطب مثبت نيز در هيئت حيوانات وارد صحنه ميشوند اما نقش آنان نابودکردن
ضدقهرمان و بهتبع آن پيروزي قطب مثبت و اهورایي است .براي انجام این امر پهلوان
معموالً به سالحي خاص مجهز است حتي فراتر از این ،تمام ابزار و آالت جنگي که پهلوان
در بهکار بردن آنها مهارت دارد ،نمادهاي جداکننده است و جدایي بين دو قطب با
سالحي برنده انجام مي گيرد مثالً رستم سر ارژنگ دیو را از تن جدا ميکند یا گردن اژدها
را قطع ميکند .گرز گاوسر فریدون و گرزي که رستم از نيایش به ارث برده است ،سالح
جادویي آنها براي کشتن دشمن اصلي است.

 .3-2-3-7نمادهای ریخت سقوطي
الف) دیوان 
پـــر از خـــون ســـر دیـــو کنـــده ز تـــن

بينــــداخت زآنســــو کــــه بــــود انجمــــن
(فردوسي)685 :

بــــزد دســــت و برداشــــتش نــــره شــــير

بــــه گــــردن بــــر آورد و افگنــــد زیــــر

برآشــــــفت برســــــان پيــــــل ژیــــــان

یکــــي تيــــز تيــــزش بــــزد بــــر ميــــان
(همان)683 :
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زنيـــــــروي رســـــــتم زبـــــــاالي اوي

بينـــداخت یـــک ران و یـــک پـــاي اوي
(همان)687 :

همـــه غـــار یکســـر پـــر از کشـــته بـــود

جهــان همچــو دریــاي خــون گشــته بــود
(همان)683 :

در ابيات باال ،خون ،به دو نيم کردن ،به زیرآوردن؛ نمادهاي ریخت سقوطي است.

ب) ضحاک:
زنــــد بــــر ســــرت گــــرزه گاوســــار

بگيــــــردت زار و ببنــــــددت خــــــوار

طلســـمي کـــه ضـــحاک ســـازیده بـــود

ســــرش باســــمان بــــر فرازیــــده بــــود
(همان)91 :

فریــــــدون زبــــــاال فــــــرود آوریــــــد

کـــه آن جـــز بـــه نـــام جهانـــدار دیـــد
(همان)13 :

ســـر از پـــاي یکســـر فـــرو ریختشـــان

همــــه مغــــز بــــا خــــون برآميختشــــان
(همان)72 :

در ابيات باال ،خون؛ ز باال فرودآورید و گرفتن و افکندن؛ نمادهاي ریختسقوطي است.

ج) افراسیاب:
چـــرا بـــر دلـــت چيـــره شـــد رأي دیـــو

ببـــرد از رخـــت شـــرم کيهـــان خـــدیو
(همان)697 :

کـــه تـــا زنـــدهاي بـــر تـــو نفـــرین بـــود

پــــس از زنــــدگي دوزخ آیــــين بــــود
(همان)697 :
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نگــــون شــــد ســــر و تــــاج افراســــياب

همــي کنــد مــوي و همــي ریخــت آب
(همان)636 :

ز دیــــــده بباریــــــد خونابــــــه شــــــاه

چنـــــين گفـــــت بـــــا مهتـــــران ســـــپاه
(همان)667 :

خــود و سرکشــان ســوي جيحــون کشــيد

همـــي دامـــن از خشـــم در خـــون کشـــيد
(همان)221 :

در ابيات باال شرمبردن ،نفرین ،دوزخآیين ،نماد است .نمادهاي ریختسقوطي ریشه در
بازتابهاي موقعيتي دارد و با همه گزارههایي که سقوط را به ذهن متبادر ميکند ،در
ارتباط است .سقوط ،ميتواند جلوههایي از سقوط واقعي مانند پرتشدن ،افتادن ،به زیر
کشيدهشدن و ...یا سقوط معنوي مانند شرمبردن ،نفرین ،دوزخآیينبودن ،باشد که
ابعادوجودي شخصيت را به نمایش ميگذارد .در برابر نمادهاي سقوطي ،نمادهاي تماشایي
وجود 6دارد .نمادهایي مربوط به تولد ،آزمون ،جنگها یا جستوجوهایي اسرارآميز یا
عرفاني که پایههاي پهلواني را تقویت ميکند .ازآنجایيکه پيروزي پهلوان بر دشمن نوعي
پاک شدگي و تبدیل کائوس به کيروس است ،ژیلبر دوران آنان را قهرمانان خورشيدي
مينامد زیرا «در جستوجوي فتح هستند . ...روبهرو شدن آنها با بدي روبهرو شدن با
سرنوشت است» (عباسي .)692 :6868 ،در منظومه خورشيدي هرچند صحنهها آکنده از
ان بوه سپاهيان ،سازوبرگ جنگي و ریتم تند رخدادها است ،اما فرجام را نبرد مرد و مرد
مشخص مي کند .فریدون ،رستم و کيخسرو؛ سه مردي هستند که با دیو ،ضحاک و
افراسياب ميجنگند و پيروز ميشوند.

بحث و نتیجهگیری
بررسي این بخش از شاهنامه (اول شاهنامه تا مرگ رستم) بر اساس نظریه «ساختارهاي نظام
1. Spectaculaire
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تخيل ژیلبر دوران» ما را به این نتيجه رهنمون ميشود که رستم ،فریدون و کيخسرو
ابرپهلوانان شاهنامهاند زیرا با ویژگي و کنشهایي کامالً متضاد در برابر ضد قهرمانان قرار
ميگيرند ،آنها را شکست مي دهند و سبب پيروزي قطب ارزشي مثبت بر قطب ارزشي
منفي ميشوند.
در هر سه بخش موردمطالعه (داستان دیوان ،پادشاهي ضحاک و افراسياب) ،دشمنان
کساني هستند که ميشود ردپاي آنان را در تاریخ واقعي پيگيري کرد .دیوان نماینده
ساکنان اوليه فالت ایران ،ضحاک و تورانيان نيز با ایرانيان همنژاد بودهاند ،اما در روایتها
دیوسان و اهریمن ریخت ظاهر ميشوند تا شکاف عميقتري بين آنان و ایرانيان باشد و در
یک رابطه تقابلي ایرانيان ،برحق جلوه نمایند .به همان ميزان که دشمنان ،آدميان واقعياند
اما در روایت به هيئت دیو تجسد ميیابند ،درمقابل ،ایرانيان ،جنبه اهورایي و فراانساني
ميیابند.
ارتباط عميق ضدقهرمانان با خشکسالي ،اسيرکردن زنان و گاوها نشان ميدهد که
همه بهگونهاي با احتباس آب مربوطاند .اهميت کهنالگوي آب نزد ایرانيان به حدي است
که در دوران مختلف ،تمام دشمنان خود را به هيئت دیوان خشکسالي ترسيم ميکنند.
ویژگيهاي بارز دیوان یعني :سياهي ،جادویي ،بيباري به شکل کامالً منطقي پهلوانان
را فرهمند ،اهورایي ،برکت بخش و مرتبط با خورشيد تصویر ميکند .فریدون ،رستم و
کيخسرو هر سه پهلوان خورشيدي هستند که تبيين شخصيت آنها در فرصتي دیگر
قابلبررسي است.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

خوانش و مقایسه فکری سیاستنامه و قابوسنامه بر اساس
نظریة P4C
زینب آموزگار
بهمن نزهت
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استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
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مقدمه
یکي از رویکردهاي نوین در تعليم و تربيت« ،برنامة فلسفه براي کودکان» است که با نام
اختصاري «فبک» از آن یاد ميشود .ليپمن -طراح برنامة فلسفه براي کودک -سعي کرد
که فلسفه را کاربردي کند و با این برنامه ،رویکردي نوین را به نظام تعليم و تربيت هدیه
کرد .وي معتقد است که ميتوان فلسفه را به نحوي از نو طراحي کرد که به کودکان
انگيزه دهد تا به استقالل فکريشان کمک کند .این برنامه ،رویکردي است براي درگير
کردن ذهن آنها با سؤاالت جدّي و مهم زندگي پيرامونشان تا به دریافت مهارت کافي و
نحوۀ صحيح تعقّل و تفکّر نائل آیند« .فبک برنامة درسي جامع و منظمي است که از طریق
گفتمان فلسفي ،مهارتهاي استدالل را در کودکان پرورش ميدهد» (قائدي.)868 :6869 ،
در این برنامه ،فلسفه ابزاري است براي پرورش ذهن فلسفي و کاوشگر اشخاص تا سبب
بهبود کيفيّت قضاوت شود.
صفایي مقدم ( ،)6833در مقالهاي با عنوان «برنامة آموزشي فلسفه براي کودکان»
چنين ميگوید« :ليمپن معتقد است ما ميتوانيم کودکان را به متفکّراني تبدیل کنيم که
بيشازپيش نقّاد ،انعطافپذیر و مؤثر باشند ».این برنامه به منزلة یک تجربةآموزشي جدید و
نيز نقدي بر آموزشوپرورش سنّتي ،در پي آموزش تفکّر به کودکان است« .فلسفه براي
کودکان ،به منزلة آموزش براي تفکّر است .برنامة درسي فلسفه براي کودکان براي ارتقا و
تقویت بيشتر مهارتهاي پيشبينيشدۀ فکري کودکان مؤثر است» (ناجي و قاضينژاد،
 .)96 :6831برنامة درسي فلسفه براي کودک ،اهدافي را به دنبال دارد که یکي از مهمترین
آنها یادگيري تفکّر انتقادي است؛ در تفکر انتقادي ،هدف این است که به فرد آموزش
داده شود که چه زماني و با چه روشي استدالل کند.
ادبيات و بهتبع آن داستان ،ميتواند بهترین ابزار براي انتقال مفاهيم فلسفي به کودکان
باشد که با کمک آن ،بتواند در موقعيتهاي مشابه قرار گيرد و همذاتپنداري کند.
«ادبيات باید سبب گسترش دید انتزاعي اطفال شود ،یعني کودک را کمکم با مفاهيم
انتزاعي و ماوراي عيني آشنا سازد .در تخيل بيحدوحصر کودک ،هر اتفاقي ممکن است
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رخ دهد .این ویژگي سبب ميشود بتوان از ادبيات همچون عامل مؤثري براي هدایت و
مدیریت این تخيل به سمت مفاهيم فلسفي و انتزاعي بهره گرفت» (شریفينسب:6833 ،
 .)857داستان به دالیلي ازجمله :داشتن پيرنگ ،شخصيت و موضوعات متنوع که در روند
ادامه داستان کمکم بروز داده و خود را نشان ميدهند ،ميتواند پيچيدهترین موضوع فکري
براي کودک باشد .برنامة آموزشي فبک نيز ميتواند متناسب با شرایط فرهنگي هر جامعه
قابلاجرا باشد.
ازآنجایيکه محتواي داستاني یکي از مسائل فلسفه براي کودک است و از طرفي
داستانهاي موجود در برنامة فلسفه براي کودک ،غيربومي هستند و ریشه در رسوم و
فرهنگ ما ندارند ،بر آن شدیم که در این پژوهش از متون ایراني استفاده کنيم ،زیرا بومي
بوده و ریشه در فرهنگ ما دارند .با توجه به آنچه گفته شد ،در این پژوهش برآنيم تا
بفهميم آیا از دو کتاب سياستنامه و قابوسنامه ،براي برنامة فلسفه براي کودک ميتوان
استفاده کرد و اینکه داستانهاي انتخابشده با داستانهاي فبک داراي نقطة اشتراک
هستند؟ مسئله اصلي این پژوهش ،استفاده از این کتب براي برنامة درسي فبک بهمنظور
تدوین محتواي بومي براي این برنامة درسي است.

 .2پیشینۀ پژوهش
تاکنون مقاالت و کتب بسياري در زمينة فلسفه براي کودک به نگارش درآمده است .در
ایران ،قائدي و ناجي از پيشگامان کتب و پژوهش در زمينة فبک به شمار ميروند .رابرت
فيشر کتاب «آموزش تفکر به کودکان» را نوشت که در سال  6839اولين چاپ آن به
ترجمة مسعود صفایيمقدم و افسانه نجاریان منتشر شد .سعيد ناجي در سال  6839کتاب
«کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان :گفتوگو با پيشگامان انقالبي نو در تعليم و
تربيت» را تأليف کرد.
در سال  6836یحيي قائدي کتاب «فيلسوفان کوچک» را در نشر آیيژ به چاپ رسانيد.
در سال  6866نيز احمد اکبري در مجلة تفکر و کودک ،مقالة «مضامين فلسفي در داستان
متون ادب فارسي» را به چاپ رسانيد .در زمينة فلسفه براي کودک در ادبيات و کتب ادبي
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هم ليال مجيد حبيبي عراقي و همکاران ،مقالهاي را تحت عنوان «خوانش فلسفي گزیدۀ
متون داستاني کالسيک فارسي» در سال  6862به نگارش درآوردند .در این پژوهش،
حبيبي و همکاران ،ضمن بررسي حکایتهاي موجود در کليلهودمنه ،بوستان و گلستان
سعدي و همچنين کتاب مثنوي معنوي ،به همخواني و سازگاري این آثار با برنامه و اهداف
فبک اشاره کردهاند.
در پژوهش حاضر ،بهصورت اختصاصي دو کتاب «سياستنامه» و «قابوسنامه» به-
عنوان دو کتاب بومي (متناسب با فرهنگ جامعه و آدابورسوم ایراني) موردبررسي قرار
گرفتهاند که عالوه بر دارا بودن مفهوم فلسفي ،همخوانيهاي الزم را با معيارهاي کتب
فبک دارند .با توجه به اینکه کتابهاي غربي ممکن است گاهي در تعارض با آداب و
عرف جامعة اسالمي -ایراني و همچنين مروج فرهنگ غيربومي بوده باشند ،بنابراین در
راستاي اهداف برنامة فبک ميتوان از این دو کتاب ارزشمند بومي استفاده کرد.

 .7فلسفه برای کودک در ایران
فلسفه براي کودکان ،برنامهاي است که کودکان مدرسهاي را در تمام مباحث کالسي و در
زمينة موضوعات فلسفي مشارکت ميدهد .از مهارتهاي مورد توجّه در برنامة فلسفه براي
کودکان ،توانایي درک کل و توجّه به مسائل از جنبههاي مختلف است ( Lipman, 2003:

 .) 2توانایي تعقّل ،پرورش خالقيّت ،رشد فردي و ميانفردي ،پرورش درک اخالقي و ...از
دیگر اهداف این برنامه محسوب ميشوند .ليپمن برنامه فلسفه براي کودکان (فبک) را
براي بهبود تفکر کودکان پایهگذاري نمود و فبک بهطور رسمي ،پژوهشگاه توسعه و
پيشبرد فلسفي را براي کودکان تأسيس کرد.
دیري نپایيد که این طرح بعد از دهة  78سدۀ  28ميالدي در امریکا و سپس اروپا ،با
روشهاي مشابهي در دیگر کشورها نيز رواج یافت .امروزه «فلسفه براي کودکان ()p4c
شهرت جهاني یافته و در بيش از  98کشور دنيا مورداستفاده قرار گرفته است» ( & Lyle

 .) Thomas-Williams, 2012: 1-2اصطالح فلسفه براي کودک ،اخيراً با ترجمة برخي
آثار و مقالهها در کشور ما نيز معرفي شده است« .نخستين برداشت از این واژه ،آموزش آرا
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و عقاید فلسفي به کودکان است؛ نهضتي که در دهة اخير بهعنوان نگارش کتابهاي
فلسفي به زبان ساده رواج یافته است» (امي و دیگران.)3 :6835 ،
در ایران ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،عهدهدار این برنامه بوده و از
پيشگامان بهحساب ميآید .یکي از گروههاي پژوهشي در پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي ،گروه فلسفه براي کودکان و نوجوانان است .این گروه با مصوبة شوراي
گسترش آموزش عالي در تاریخ  5آبان  6831شروع به فعاليت کرد و تاکنون در زمينة
فلسفه براي کودکان ،فعاليتهایي شامل :ارائه مقاله ،تأليف و ترجمة کتاب ،برگزاري
سمينار ،همایش و نشست انجام داده است.
یحيي قائدي از اوّلين پژوهشگران فلسفه براي کودکان در ایران است و رسالة دکتري
وي ،یکي از نخستين پژوهشهاي ایراني در این زمينه محسوب ميشود .دکتر قائدي ،رسالة
دکتري خود را با عنوان «نقد و بررسي دیدگاهها و مباني فلسفي آموزش فلسفه به کودکان»
در کتابي با عنوان «آموزش فلسفه به کودکان -بررسي مباني نظري» منتشر کرد .ایشان در
سال  6838نخستين کتاب تأليفي دربارۀ فلسفه براي کودکان را در داخل کشور تأليف کرد
و تاکنون بيش از  68کتاب تأليفي و تعدادي کتاب ترجمه در این زمينه دارد.
سعيد ناجي نيز از فعّاالن این برنامه در ایران است .او پایهگذار گروه پژوهشي فلسفه
براي کودک در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بوده و داراي  69کتاب در
زمينة فلسفه و فلسفه براي کودک است که ميتوان به «در پي معنا»« ،کندوکاو فلسفي براي
کودکان و نوجوانان»« ،گفتوگو با پيشگامان» ( 2جلد)« ،تفکّر انتقادي در کالس درس»،
«داستانهایي براي کندوکاو فلسفي» ( 2جلد)« ،معيار فبک براي داستان» و ...اشاره کرد.

 .3مباني نظری
با توجه به ویژگيهاي داستانهاي فبک از دیدگاه بنيانگذاران و ترویجدهندگان این
برنامه ،در ادامه ،مباني نظري آن موردبررسي قرار گرفته و توضيحات الزم در مورد آنها
بهاختصار ارائه ميشود.
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 .2-3محتوای فلسفي
مهمترین و اصليترین معيار در انتخاب داستانهاي فلسفه براي کودک ،داشتن محتواي
فلسفي است .فيليپ کم 6در کتاب «باهم فکرکردن» ،دو ویژگي را براي داستانهاي فلسفي
برميشمارد که مشتمل بر محتواي فلسفي و کندوکاوپذیري است (کم .)81 :6836 ،ليپمن-
مؤسس فلسفه براي کودکان و نوجوانان -معتقد است که تعليم و تربيت بدون فلسفه،
توخالي است (ناجي ،6868 ،ج .)28 :2همانطور که ناجي در کتاب کندوکاو فلسفي براي
کودکان یادآور شده است ،فلسفه در معنایي که ليپمن مدّ نظر دارد ،اشاره دارد بر اینکه
تعليم و تربيت نباید حافظهمحور باشد ،بلکه باید تأملمحور باشد؛ یعني بر اساس آن تالش
شود که از کودکي به فرد یاد داده شود که دربارۀ مسائل و مشکالت تأمل و اندیشه کند و
براي حل آن راهي بيابد .ازاینرو ،پرسشهاي مطرحشده در متون ،حوزههاي گوناگون
یادگيري همچون رشد فردي ،مطالعات اجتماعي ،ادبيات ،هنر و علوم را در بر ميگيرند و
هر یک از آنها در رشد و تربيت کودک مهم و مؤثر هستند.

مان گریگوري 2فهرستي از شاخههاي فلسفة دانشگاهي ارائه ميدهد که ميتواند
معيار کار پژوهش حاضر در استخراج بنمایههاي فکري از داستانها قرار بگيرد .این
شاخهها را ميتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 اخالقي :درست ،غلط ،خوب ،بد ،وظيفه ،همدردي و... زیبایيشناسي :زیبایي ،هنر ،ارزش و... منطق :دالیل ،علت و معلول ،روابط شرطي (اگر ...آنگاه ،)...برهان ،استدالل و... معرفتشناسي :معرفت ،عقيده ،حقيقت و... سياست :انصاف ،عدالت ،قدرت ،دولت و... متافيزیک :واقعي ،غيرواقعي ،زمان و... -فلسفة علم :علوم تجربي ،سودمند و غيرسودمند بودن علوم و...

1. Philip Cam
2. Geregory
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 فلسفة تعليم و تربيت :آموزشوپرورش ،شيوه آموزش و( ...ناجي ،6868 ،ج:2.)655

 .7-3آموزش مهارتهای تفکر
کودک با همان قدرت تفکر نسبتاً محدودي که دارد ،ميتواند زندگي کند« .باوجوداین،
کودکان نياز به فهم دنيا دارند و بهطور طبيعي دربارۀ محرکات پيرامون خود کنجکاو
هستند .ولي آنها براي معنا بخشيدن به جهان ،نيازمند یاريگرفتن از دیگران هستند تا
اطالعاتي را دربارۀ تجربههاي خود گردآوري و طبقهبندي کرده ،پردازش کنند و نسبت به
آنها واکنش نشان دهند؛ بنابراین براي کمک به کودک باید در فهم ماهيت فرآیندهاي
معنابخشي تالش کرد» (فيشر .)29 :6861 ،داستان در برنامة فلسفه براي کودکان ،مانند
ابزاري براي آموزش مهارت تفکّر به شمار ميآید .بدیهي است« ،آنچه در فلسفه
موردتوجه قرار مي گيرد ،شيوۀ تفکر و اندیشه است که در سطح زیرین داستان نهفته
است ...تفکر فلسفي در داستانها همچون مهارتي توصيفشده که بهسادگي قابل تدریس و
آموختن است» (ناجي.)97 :6868 ،

 .3-3شیوۀ پایانبندی (تلقین)
از ویژگيهاي اساسي دیگر داستانهاي فلسفي ،شيوۀ پایانبندي غيرتلقيني است ،چنانکه
ليپمن نيز بر این نظر است .برنامة فلسفه براي کودکان ،قصد دارد روش کار فلسفي یا
نحوۀ وارد شدن در کاوش فلسفي را به کودکان آموزش دهد .این کار ،متفاوتتر از
حکایتها یا ضربالمثلهایي است که هدفشان ابالغ گوهر کوچکي از حکمت است که
اغلب در صفحات آخر داستان ميآید (ناجي .)59 :6868 ،در داستانهاي فبک ،ذهن
کودک ميتواند با یک حرکت بهراحتي به سمت بحث و گفتوگو سوق پيدا کند و نکتة
مهم آن است که در این داستانها ،دربارۀ درست یا غلط بودن چيزي نباید نظر حتمي داد
و باید کودک را در نتيجهگيري از بحث ،آزاد گذاشت و چيزي را به او تلقين نکرد.

آموزگار و نزهت | 22

 .0-3کندوکاو
یک داستان فکري باید موجب تحرک شود و ذهن مخاطب را به تالش وادار کند.
«داستانها باید محرک کندوکاو باشند ،بهجاي اینکه ختم کالم باشند و حرف آخر را
بزنند ،باید کنجکاوکننده ،بهیادآورندۀ مسائل ،پرسشبرانگيز ،محرک و شروعي براي
کندوکاو باشند» (ناجي .)7 :6869 ،ليپمن ،تعریف واژۀ کندوکاو در برنامة فبک را اینگونه
بيان ميکند :کودکان در داستان بهنوعي یک حلقة کندوکاو را تشکيل ميدهند که در آن
هر کس تا حدي در یک تحقيق مشارکتي براي کشف راههاي ثمربخشتر سهيم است
()Lipman, 1992: 4؛ بنابراین ،کارکرد کندوکاو در داستانهاي فکري ،نيل به تفکر
مشارکتي است .ازاینرو ،در داستانهاي فبک ،باید کندوکاو و تفکر دربارۀ مفاهيم فلسفي،
یکي از اهداف اصلي باشد« .درواقع ،کودک ميتواند با شرکت در حلقههاي کندوکاو و
بحث و گفتوگو ،یکسري از مهارتهاي خود را پرورش دهد و از جنبههاي فکري و
شناختي و عاطفي رشد کند .در هر داستان فکري ،باید شخصيتهایي وجود داشته باشد
که اهل جستجو و کندوکاو باشند ،دالیلي براي گفتار و اعمالشان ارائه دهند و در پي
یافتن پاسخِ پرسشهایشان باشند ،دليل بياورند و به ارائه فرضيه بپردازند و از مهارتهاي
فکري در گفتوگوهایشان استفاده کنند .درواقع ،داستان الگویي از کاربردهاي
مهارتهاي فکري را در اختيار کودک قرار ميدهد» (حبيبيعراقي و دیگران.)38 :6862 ،

 .0مؤلفههای فلسفه برای کودک در داستان
براي پيشبرد فلسفه براي کودکان ،یکي از کارآمدترین ابزارها ،داستان خواهد بود .در
برنامة فبک ،باید دقّت شود که هر داستاني توانایي و قابليت الزم را ندارد و در انتخاب
داستان ،باید مؤلفه هایي را در نظر گرفت .ليپمن ،سه شرط بسندگي ادبي ،بسندگي
روانشناسي و بسندگي فکري را در مناسب بودن متن داستان براي کاوش فلسفي الزم و
ضروري مي داند .بر مبناي بسندگي ادبي ،داستان و متن انتخابي ،باید کيفيت ادبي الزم را
داشته باشد و براي داشتن غناي ادبي ،باورپذیري نقش اساسي دارد .ناجي یازده مؤلفه را
براي باورپذیري داستان برميشمارد:
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 -6تجربيّات زندگي  -2جلوۀ حقيقي وقایع داستان  -8پرداخت وقایع داستان (وجود
رابطه عليتي بين وقایع)  -5تغييرات زندگي و تحوّالت اجتماعي  -9عکسالعمل
شخصيتهاي داستان  -1سازگاري بين بخشهاي گوناگون داستان  -7ميزان آشنایي
مخاطبان با ادب داستاني  -3آوردن دقایق و جزئيات  -6فضا و رنگ  -68زاویة دید -66
درونمایه (ناجي.)26-28 :6869 ،
بر اساس بسندگي روانشناسي نيز داستان باید در تناسب سنّي با کودک باشد و
کودک دچار نفهمي و عدم درک نشود و بتواند با تحرکها روبهرو شده و در مورد آنها
بحث کند .در بسندگي فکري هم کودک با توجه به گفتگوها و حرکات ،روش اندیشيدن
را ميآموزد« .ازنظر ليپمن ،متن مکالمهدار که متشکل از گفتگوهاي سازمانیافته باشد،
ميتواند حاوي ابهام ،کنایه ،طنز ادبي و ویژگيهاي دیگري باشد که متون دیگر ،فاقد آن
هستند» (فيشر.)691-699 :6861 ،
فيليپ کم نيز سه ویژگي اصلي براي داستانهاي متناسب با برنامة فلسفه براي کودکان
مطرح ميکند:
الف) درونمایة فلسفي داشته باشد؛ یعني داراي پرسشي کلي و باز بوده و مفاهيمي
چون عدالت ،دوستي ،زیبایي ،عشق و ...در خود داشته باشد.
ب) کاوشپذیر باشد؛ یعني کودک را متحيّر و سرگشته کند ،در ذهنش پرسش ایجاد
کند ،او را به جستجو وادارد و به فرضيهسازي ،بررسي و مطالعه تشویق کند.
ج) پرگفتگو باشد و بهتر است این گفتگوها توأم با اکتشاف ،همفکري و مشورت
نباشد (کم.)26-81 :6876 ،

 .9معیار سنجش داستانهای منتخب در این دو کتاب
بهطورکلي ،در داستان و بهموازات آن در یک متن ادبي براي کودکان ،باید همواره چهار
عنصر سازنده را ازنظر گذراند :محور ارتباطشناسي ،زیبایيشناسي ،ساختاري و شناخت-
شناسي.
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در محور ارتباطشناسي ،متن باید ارسالکنندۀ مجموعهاي از پيامهاي مؤلف براي
مخاطب باشد .در این محور ،آنچه باید براي مخاطب قابلفهم باشد ،پيام آن است .در
محور زیبایيشناسي ،بيداري احساس مخاطب و ایجاد واکنش عاطفي او اهميت دارد .در
محور ساختاري ،متن شامل زنجيرهاي از پيامهاست که در آن ،ایجاد پيوند و سازماندهي
زنجيرۀ پيامها طوري انجام شود که منجر به بيشترین تأثير زیبایيشناسي شود.
در محور شناختشناسي نيز مؤلف به تأثير پيام خود بر ذهن مخاطب ميپردازد و در
پي آن است که نتيجة مثبتي از درگيري عاطفي کودک با پيام متن حاصل شود« .این چهار
محور بهطور همزمان و مشترک عمل ميکنند و فقدان هر یک از آنها ،متن را از محدودۀ
دنياي کودکان دور ميسازد و یا ماهيت ادبي آن را دچار نقص ميکند» (محمدي:6873 ،
)67
در انتخاب داستانهاي این دو کتاب ،افزون بر عناصر یادشده ،داستانهایي گزینش
شده اند که به وسيلة عنصر تخيّل و هيجان با کودک ارتباط قوي برقرار ميکند؛ چراکه
کودکان دوست دارند پس از خواندن داستانهایي که موردتوجه آنها قرارگرفته ،پيرامون
آن بحث کنند.
داشتن پيرنگ ساده نيز از دیگر معيارهاي داستانهاي انتخابي است« .پيرنگ درست
براي داستانهاي کودکان ،پيرنگي است که پر از تحرّک و هيجان باشد ...کودک از
قصهاي خوشش مي آید که معمایي در آن مطرح است که باید حل شود ،مشکلي که باید
از ميان برداشته شود و هدفي که باید به آن دست یافت» (حکيمي و کاموس.)12 :6835 ،

 .6بررسي بعد فلسفي حکایتهای منتخب
برنامة فبک سعي در نقد آموزش سنّتي دارد و براي پيشبرد این امر از داستان بهره ميبرد.
در این پژوهش ،دو کتاب سياستنامه و قابوسنامه به دليل ماهيت داستاني براي کودکان
انتخاب شده است .کتابهاي سياستنامه و قابوسنامه ازجمله کتب زبان و ادب فارسي
هستند که مشتمل بر آموزش مفاهيم و مسائل اخالقي و سياسي است .این کتابها به
دالیلي ازجمله :جذابيت و گيرایي خاص ،شخصيتپردازي مناسب ،اندرزهاي مفيد در
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قالب تمثيل و داستانپردازي در ادبيات فارسي داراي جایگاه ارزشمندي هستند .موضوعات
و مفاهيم اخالقي طرحشده در این متون ،آنها را تبدیل به منابعي مناسب بهمنظور آموزش
فبک ميکند.
وجود ویژگيهاي یادشده در این کتابها قابليت بهکارگيري داستانهاي آنها را در
حوزۀ فلسفه براي کودکان افزایش ميدهد .در پژوهش حاضر یکي از معيارهاي اصلي در
انتخاب و بررسي حکایتها ،محتواي فلسفي و همخواني با معيارهاي فبک است .تمامي
پرسشها از دسته سؤاالتي هستند که در حيطة مسائل فلسفي قرار ميگيرند و در دنياي
تجربي کودکان نيز مطرح ميشوند .این پرسشها حوزههاي گوناگون یادگيري همچون
رشد فردي ،مطالعات اجتماعي ،ادبيات ،هنر و علوم را در بر ميگيرند و هر یک در رشد
و تربيت کودک مهم و مؤثر هستند .اگر بتوان ذهن کودک را درگير مباحث فلسفي کرد،
ميتوان نحوۀ تفکر او را نيز رشد داد؛ بنابراین از سویي با توجه به ذهن مستعد و منعطف
کودک و از سوي دیگر با توجه به اینکه کودکان هنوز کامالً اجتماعي نشدهاند ،سنين
کودکي مناسبترین سن براي آموختن و آموزش تفکر خواهد بود.
داستان به دليل ساختار هوشمندانهاي که دارد ،ميتواند دنياي خيالي را به منزلة
کاوش فکري خلق کند که در عين اینکه کودک را از بند اینجا و اکنون رها ميسازد ،به
بيان روال عادي و وقایع ميپردازد .در داستانهاي منتخب این دو کتاب ،کودک به
سهولت ميتواند با شخصيت اصلي داستان همذاتپنداري کند و خود را در موقعيت مشابه
او قرار دهد .بهطور مثال ،بارها براي کودک اتّفاق ميافتد که متناسب با شرایطي که برایش
به وجود ميآید ،به سمتوسوي کسي که برایش نفع دارد ،رو ميآورد.
حکایتهاي گزینششده ،واقعيتي عيني را فراهم ميآورد که به کودک کمک
ميکند تا با مفاهيم فلسفي و تجربههاي روزمرۀ خود آشنا شود .همچنين ،داستانها
ميتواند سکوي پرشي به سؤاالت شخصي کودکان بهحساب آید .براي مثال ،راستگویي
و نگفتن دروغ ،صداقت ،وظيفهشناسي و ...از درونمایههاي خوب داستاني براي ادبيات
کودک محسوب ميشود و متناسب با شرایط سنّي اوست .داستانهاي شيرین و جذاب این
دو اثر ادبي ميتواند کودکان را ترغيب کند تا به اطرافشان دقت بيشتري کنند ،دربارۀ
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وقایع مختلف داستان فکر کنند ،به جستوجوي راهحل بپردازند ،خود را در موقعيت
شخصيتهاي داستان بگذارند و حتي در آن موقعيت ،تصميم بگيرند .داستان خوب
مي تواند در کودک انگيزه ایجاد کند و دقت و تمرکز فکري او را جلب کند تا بتواند
آنچه را فراگرفته است ،در زندگي واقعي به کار گيرد .حکایت منتخب در درجة اوّل ،باید
مهارت فکري الزم را دارا باشد .هر چه این مهارت بيشتر باشد ،براي گزینش ،مطلوبتر
است؛ چراکه کودک ميتواند بهراحتي با آن ارتباط برقرار کند.
مؤلفة کاربردي دیگر در انتخاب حکایت مناسب ،داشتن قدرت باورپذیري است و
اینکه در باورپذیري ضعف نداشته باشد تا بتواند واقعيات عيني را براي کودک جلوه دهد.
از نکات مهم دیگر در انتخاب حکایت ،تحرکپذیري است تا ذهن کودک را درگير کند
و بتواند او را براي رویارویي با مشکالت روزمره آماده کند.

 .2معرفي سیاستنامه
نام دیگر این کتاب« ،سير الملوک» ميباشد .این کتاب ،اثر خواجه نظامالملک بوده و در
سال  539تأليف شده است .ملکشاه سلجوقي در پایان پادشاهي خود از وزراي خود مي-
خواهد کتابي تأليف کنند که بهترین شيوۀ کشورداري و تدبير امور دین و دنيا در آن آمده
باشد .این کتاب ،گلچيني از قطعات گوناگون کوتاه و بلند است که از منابع مختلف
جمعآوريشده و شامل اندرزهاي نویسنده ،منقوالت از قرآن و احادیث و گفتههاي
مشاهير ،حکایتهایي دربارۀ شاهان ،وزیران و اميران است که برخي حکایتهاي بلند آن
داراي مکرّرات و حشو و زوائد است.
کتاب با مقدمة مصحّح آغاز شده است که در بيان شيوۀ تصحيح است .متن کتاب
داراى دو بخش و  96فصل مىباشد که بخش اول داراي  86فصل و بخش دوم مشتمل بر
 66فصل است و شامل مسائل حکومتي ،سياسي و اجتماعي دورۀ سلجوقيان است که در
آن ،وضع حکومت ،طبقات اجتماعي و آدابورسوم روزگار بهطور کامل بيان شده است.
چنين به نظر مىرسد که بخش دوم بنا به ضرورت اضافه شده است .مؤلف ،در بيشتر
فصلهاي کتاب ،نخست مسئلهاي را بهصورت تعریف یا دستور اخالقى مطرح مىکند و
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سپس آیات ،روایات ،احادیث ،حکایات بلند و کوتاه و سخنانى از گذشتگان را در تأیيد
سخن خویش مىآورد.
بهطورکلي ،نثر کتاب ساده ،روشن و زیبا است .جملهها کوتاه و خوشآهنگ بوده و هر
موضوعى در نهایت اکمال و وضوح بيان شده است .این کتاب در سالمت انشا و زیبایى
عبارت و درستى مطالب و تنوع موضوع ،در ميان کتب فارسى کمنظير است.

 .2-2داستانهای منتخب سیاستنامه
این کتاب از متون گرانسنگ زبان و ادبيات فارسي است و با توجه به اینکه سبک
نگارش آن ساده ،روشن و خالي از تصنّع و تکلف است ،از شاهکارهاي زبان فارسي به
شمار ميآید .شعار در مورد این کتاب مينویسد« :سيرالملوک در نوع خود کتاب ممتازي
است و عباس اقبال آن را در ميان کتابهاي فارسي ،کمنظير ميشمارد و موضوع آن
سياست کشورداري ،سازمان اداري و آدابورسوم ایران در دورۀ سلجوقيان است» (شعار،
.)3 :6876
نمود عيني تعهد اجتماعي نویسندۀ کتاب را ميتوان در بخشهاي مختلف کتاب
مشاهده کرد .بهعنوانمثال ،وي پایداري و صلح حکومت را درگرو عدل و داد دانسته
است .بهطورکلي ،این کتاب را ميتوان در چهار بخش دستهبندي کرد:
الف -پند و اندرز
ب -نقلهایي از قرآن مجيد ،احادیث پيامبر و صحابه ،گفتة مشاهير و بزرگان
پ -حکایات کوتاه که بيشتر مربوط به پادشاهان ،وزیران و اميران است.
ت -حکایات مفصّل که گاهي بيش از  68صفحه ميشوند که البته خالي از حشو هم
نيست ازجمله :بهرام گور و راست روشن و سلطان محمود و قاضي ظالم.
داستانهاي منتخب سياستنامه به همراه بنمایه و حوزۀ فلسفي آنها در جدول ()6
ارائه شده است.
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جدول  .2استانهای منتخب سیاستنامه
فصل

عنوان حکایت

صفحه

حوزة فلسفي

در اخبار آمده...

66

اخالق -سياست -منطق

گویند عبداهلل عمر...

62

یکي از ملوک به گوش گران بود...

68

فصل 5

چنان شنيدم روزگار قباد...

28

اخالق -سياست -منطق

فصل 9

بعد از هفت سال و نيم...

55

اخالق -سياست -منطق

فصل 1

شنيدم در غزنين خبازان...

98

سياست -اخالق -منطق

فصل 7

ابوعلي دقاق....

95

اخالق -منطق

فصل 3

در روزگار عمر بن عبدالعزیز...

78

اخالق -منطق -سياست

فصل 66

ملک روم...

35

اخالق -سياست

رعایت حریم -قدرت

فصل 25

عادت سلطان محمود....

628

اخالق -منطق

وظيفه -تدبيرگري

فصل 88

حسين بن علي...

657

اخالق -سياست

عدالت -عفو

پسري هاشمي...

698

اخالق

عفو

رسم تخمه سامانيان...

695

اخالق

عفو

گویند روزي نوشروان...

695

اخالق -فلسفه تعليم و

نيکویي و بخشش-

تربيت -منطق

آموزش -پيامد امور -تعقل

گویند جماعتي از مستحقان...

615

اخالق -متافيزیک

بخشش -رؤیا -عدالت

زید بن اسلم

611

اخالق -معرفتشناسي-

جوانمردي -وظيفه-

منطق -سياست

معرفت -حل مسئله -انصاف

اندرین معني گویند که موسي...

617

اخالق

وظيفه و دلسوزي

مردي بود در شهر مرو...

613

اخالق -متافيزیک-

دلسوزي -بخشش -رؤیا و

معرفتشناسي-

واقعيت -حقيقت

چون اسکندر از روم...

288

اخالق -منطق

ظن و اعتماد -تدبيرگري

بزرجمهر را پرسيد...

288

منطق

قياس

فصل 2

فصل 81

فصل 58

فصل 58

بنمایة فکری
وظيفه -خوب و بد-
عدالت -مراتب شناخت

اخالق -سياست-

کار درست و غلط-

متافيزیک

عدالت -رؤیا و واقعيت

اخالق -سياست -منطق وظيفه -عدالت -حل مسئله
همدردي -عدالت -حل
مسئله – تدبيرگري
درست و غلط -عدالت-
حل مسئله
عدالت -کمفروشي -بيان
علت -تدبيرگري
صداقت -مراتب شناخت
بخشش -تدبير و تعقل-
عدالت
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همانطور که در جدول ( )6دیده ميشود ،در بررسي و گزینش داستانهاي سياستنامه،
اخالق بهعنوان یکي از حوزههاي فلسفي اصلي این کتاب مطرح و در کنار آن ،از حوزۀ
سياست و منطق هم بهره برده شده است .در زمينة بنمایه ،هر حکایت داراي بيش از دو
عنوان از قبيل عدالت ،نيکویي ،قدرت ،تدبير و ...است .از سوي دیگر ،با مرور جدول
مذکور ،مشخص ميشود که مؤلف اثر در حکایات آغازین کتاب ،بيشتر به مسائل
اخالقي ،سياسي و منطقي پرداخته است و در حکایات پایاني اثر خود ،مباحثي نظير:
معرفتشناسي و حتي متافيزیک را نيز مدّ نظر قرار داده است .این امر حاکي از آن است
که مؤلف در تأليف اثر خود از شيوۀ آموزشي خاصي بهره گرفته است؛ بدین معني که با
حکایات ساده و شيرین با مضامين اخالقي و منطقي ،کتاب را آغاز کرده و با افزایش
آگاهي مخاطب خود ،وي را با همان زبان ساده و روایت دلنشين به سمت مباحث فلسفي
عميقتر سوق داده است .همچنين بنمایههاي فکري موجود حکایات آغازین اثر نسبت به
موارد مشابه حکایات پایاني ،مباحث سطحيتري هستند .برخي موارد اخالقي -فلسفي نظير:
عفو و عدالت نيز در بيش از یک حکایت ارائه شدهاند که ميتواند بهعنوان اهميت نسبي
آنها در مقایسه با سایر مباحث تلقي گردد.

 .8معرفي قابوسنامه
قابوسنامه که نام خود را از مؤلف گرفته ،معرب «کيکاوس» است و امير کيکاوس در
تاریخ اسالمي به «قابوس روم» معروف است و در دایرۀالمعارف اسالمي نيز به این نام ذکر
شده است« .نام دیگر این کتاب ،نصيحتنامه بوده و گاهي کتاب را اندرزنامه خواندهاند»
(یوسفي .)62 :6838 ،ناگفته نماند که بدوي در تصحيح کتاب قابوسنامه ()6889
مينویسد :نفيسي با توجه به عبارت مؤلف -اگر از اضافات ناسخين نباشد« -کتاب
النصيحه» را اسم اصلي قدیم کتاب ميداند .این کتاب بهمنظور راهنمایي گيالنشاه (پسر
مؤلف) و آموختن هنر زندگي و تحصيل معاش بدو نوشتهشده و  55باب است که هرکدام
در مورد مطلب مستقلي نوشته شده است .ملکالشعراي بهار این کتاب را مجموعهي تمدن
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اسالمي پيش از مغول ناميده و اشاره کرده است که به جرأت ميتوان آن را در صف
نخستين از تراز اول نثر سَلِس و کامل و زیبا و مطبوع فارسي دانست (بهار.)623 :6878 ،
دليل روشن ارزش معاني و لطف شيوۀ بيان قابوسنامه ،توجه و اقبالي است که در طي
قرنها از طرف فارسيزبانان و فارسيخوانان نصيب این کتاب شده است ،چنانکه سنائي
غزنوي در کتاب «حدیقة الحقيقه» حکایتي از قابوسنامه را عيناً به نظم درآورده است.
محمد عوفي نيز در «جوامع الحکایات و لوامع الروایات» و نظامي گنجوي در «خسرو و
شيرین» ،مطالبي از آن نقل کردهاند .در متون ادب فارسي ،از حکایتهاي قابوسنامه به
کرّات بهره گرفته شده است که گاه با ذکر مأخذ بوده و گاه اگرچه از قابوسنامه یادي
نکردهاند ،ولي مشخص است که از آن بهره بردهاند .روش انشاى این کتاب ،شيوۀ نثر
مُرسَل معمول در قرنهاى چهارم و پنجم هجرى قمرى است و نشاندهندۀ دامنة وسيع
اطالعات مؤلف اثر مىباشد.

 .2-8داستانهای منتخب قابوسنامه
کتاب قابوسنامه در باب اخالق و سياست به زبان فارسى نگارش یافته است .این پندنامة
بينظير ،جزو ادبيات تعليمي است که نویسنده بهمنظور تربيت فرزند ،رسوم لشکرکشي،
مملکتداري ،آداب اجتماعي و دانش و فنون متداول آن را نگاشته است .کتاب مشتمل بر
پيشگفتار ،مقدمة مصحح ،متن کتاب و تعليقات است و متن کتاب در  55باب تدوینشده
است .روال کتاب بر این است که ابتدا نویسنده موضوعات مختلف ازجمله :حق پدر و
مادر ،دانش و هنرآموزي ،مملکتداري و ...را خطاب به پسرش بيان کرده و براي توضيح
بيشتر ،حکایات ذيقيمتي را نقل ميکند .کتاب لحن ساده و بيتکلفي دارد و سبک
نگارش کتاب نثر مُرسَل یا همان نثر ساده و بيپيرایه است .داستانهاي منتخب قابوسنامه به
همراه بنمایه و حوزۀ فلسفي آنها در جدول ( )2ارائه شده است.
در جدول ( ،)2مشخص است که در داستانهاي قابوسنامه ،اخالق بهعنوان حوزۀ
فلسفي اصلي این کتاب مطرح بوده و در کنار آن ،از حوزۀ سياست و منطق هم بهره برده
شده است .در زمينة بنمایه ،هر حکایت داراي بيش از دو عنوان از قبيل :عدالت ،حقيقت،
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قدرت ،حل مسئله و ...است .با بررسي جدول فوق ،مشخص است که در این اثر مباحث
فلسفي در حکایات آغازین اثر قرار گرفتهاند .فلسفهي علم ،متافيزیک ،معرفتشناسي و
زیبایيشناسي ازجمله مسائل مهم فلسفي محسوب ميشود که با زباني ساده و بيپيرایه در
حکایات این اثر مهم به نگارش درآمدهاند.
با توجه به اهميت مباحث فلسفي بهموازات مسائل اخالقي ،در این کتاب ،بنمایههاي
داستانها بيشتر به استدالل ،حل مسئله ،مالکهاي تشخيص و معيارهاي سنجش گرایش
دارند؛ هرچند که همانند اثر ادبي اشارهشده در باال ،در این اثر نيز اخالق ،منطق و سياست
در راستاي نيل به اهداف تعليم و تربيتيِ مؤثر و صحيح ،در قالب حکایات آموزنده ارائه
شدهاند.
جدول  .7داستانهای منتخب قابوسنامه
باب

عنوان حکایت

صفحه

حوزة فلسفي

بنمایة فکری

باب 5

شنيدم وقتي ریس بخارا...

69

اخالق -منطق

معيار سنجش عمل -استدالالت

اخالق -فلسفه علم -زیبایي-

کار خوب  -سودمندي علم -حل

شناسي

مسئله

26

زیبایيشناسي -معرفت

ارزش ذاتي گهر -شناخت

به روزگار خسرو پرویز...

86

اخالق -فلسفه علم

تواضع -سودمندي علم

چنان شنودم هارون رشيد...

81

اخالق -منطق

خوب و بد گفتن -تدبيرگري

باب  7حکایت کنند در شهر ري...

57

معرفتشناسي -متافيزیک

حقيقت -تقدیر

53

اخالق

عدم تمسخر

95

اخالق -منطق

درست و غلط -تعقل و تدبير

باب 62

شنودم وقتي معتصم...

12

اخالق -منطق -سياست

باب 66

چنين گویند عمروليث...

38

چنان شنودم در آن
روزگار...
باب 1

چنين گویند روزي
افالطون...

شنيدم مردي صد ساله...
باب  68شنيدم وقتي اسماعيل عباد...

باب 22
باب 27

چنين شنيدم مردي
سحرگاهي...
چون گشتاسف...

22

66
669

بخشش -مهمانداري -تدبيرگري و
تعقل -قدرت

منطق -اخالقي -معرفت-

تعقل و تدبير -درست و غلط کار-

شناسي

حقيقت

اخالق

امانتداري

اخالقي -فلسفه علم -منطق وظيفه و کار -سودمندي علم -تعقل
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بنمایة فکری

باب

عنوان حکایت

صفحه

حوزة فلسفي

باب 23

چنان شنودم که سقراط...

628

منطق -معرفتشناسي

حل مسئله -حقيقت

منطق

تدبيرگري

و تدبير
باب  26شنيدم در خراسان عيمناري628 ...
باب 88

688

اخالق -منطق -سياست

656

اخالق

صداقت و عدم خيانت

باب 87

به روزگار فضلون...

676

اخالقي -منطق

درست و غلط -تجانس

باب 86

شنودم صاحب اسماعيل...

631

زیبایيشناسي -منطق

زیبایي -بيان دليل (تمرین و تکرار)

باب 58

چنين شنيدم که ملکي...

669

اخالق -منطق -سياست

چنانکه سلطان طغرل...

289

منطق -معرفتشناسي

شنودم به روزگار جد...

287

اخالق -منطق -سياست

شنودم اسکندر به جنگ...

261

اخالق

جوانمردي

221

اخالق

درستي (جوانمردي)

باب 82

باب 52

شنيدم به روزگار معاویه...

عفو -قياس و تدبيرگري -انصاف و

شنودم مردي بود
گوسفندوار...

باب  55چنان شنودم که دو صوفي...

قدرت

عفو -تدبيرگري -بيان علت -قدرت
و انصاف
قياس -حقيقت
وظيفه -پيامد تأخير در کارها-
عدالت

 .5ارزیابي داستانهای گزینششده
داستان هاي منتخب این دو کتاب ،با توجّه به سه معيار مهارت فکري ،تلقين و
کندوکاوپذیري بررسي شدهاند .براي تحليل حکایتهاي این دو کتاب ،در داستانها براي
هرکدام از این سه معيار ،سه درجة کم ،متوسط و زیاد در نظر گرفته شده است.

 .2-5درجۀ مقیاس حکایتها
پيشازاین که درجة مقياس حکایتها تشریح شود ،ضروري است اشاره شود که با توجه به
روش تحليلي مورداستفاده در ارزیابي حکایتها ،ممکن است اختالف بسيار اندکي وجود
داشته باشد که چندان جاي تأمل نخواهد داشت .نگارندگان سعي کردهاند که درجهبندي-
ها بيشتر بر اساس ویژگيها و مؤلفههاي داستانهاي فبک باشد.
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 در مهارت تفکّر ،اگر به یک مورداشاره شود ،درجة تفکّر کم؛ اگر به دو یا سهمورد اشاره شده باشد ،درجة تفکّر متوسط و اگر به بيش از سه مورداشاره شده باشد ،درجة
تفکّر زیاد در نظر گرفته شده است.
 در معيار تلقين ،اگر نتيجه بهصورت گذرا و بيشتر به مخاطب واگذار شده باشد،درجة کم؛ اگر تنها در پایان داستان اشاره شود ،به آن درجة متوسط و اگر بارها و به کرّات
مخاطب را بهسوي هدف معيني رهنمون کند ،به آن درجة زیاد داده شده است.
 در معيار کندوکاو ،اگر پرسش بهصراحت بيان نشود و بتوان از مفهوم داستان،طرحي را موردبحث قرار داد ،درجة کم؛ اگر فقط پرسش طرح شود و زیاد بدان پرداخته
نشود ،درجة متوسط و اگر بهصراحت تمام بحثي را مطرح و مورد چالش قرار داده باشد،
براي آن حکایت ،درجة زیاد در نظر گرفته شده است.

 .7-5ارزیابي مقیاس حکایتهای سیاستنامه و قابوسنامه
در ارزیابي مقياس حکایتها ،ابتدا مهارت فکري موجود در حکایت مشخص شده است؛
اگر حوزۀ فلسفي ذکر شده در داستان ،بيش از سه مورد باشد (مثالً بيش از سه حوزۀ فلسفي
اخالق ،منطق ،سياست و معرفت را در برگيرد) ،به آن درجة زیاد داده ميشود .اگر در کنار
اخالق از حوزۀ فلسفي دیگري همانند منطق یا معرفت استفاده شده باشد ،به آن درجة
متوسط اختصاص دادهشده و چنانچه فقط به یک حوزۀ فلسفي مثل اخالق اشاره شده
باشد ،در آن صورت درجة تفکر آن کم بهحساب ميآید.
در ارزیابي معيار تلقين ،اگر مؤلف از همان ابتدا نتيجة داستان را در قالب جمله یا
عنوان حکایت و یا در قالب جمالت گوناگون ذکر کند ،درجة تلقين حکایت زیاد خواهد
شد .اگر فقط در پایان حکایت از نتيجه صحبت کند ،درجة آن متوسط و چنانچه داستان،
یک موضوع را بهصورت یک موقعيت سؤالبرانگيز در خالل داستان مطرح کند،
کودکان را به بحث و گفتوگو سوق دهد ،نظر قطعي دربارۀ درست بودن یا غلط بودن
چيزي ارائه دهد ،به نتيجهگيري خاصي نپردازد و بحث و درنهایت نتيجهگيري را به عهده
خود کودک واگذار کند ،در آنصورت داراي درجة تلقين کم بهحساب خواهد آمد؛

آموزگار و نزهت | 19

زیرا در هيچ جایي از داستان ،نشاني از القاي تفکّري خاص بر مخاطب دیده نميشود و به
مخاطب استقالل فکري ميدهد.
در معيار کندوکاو نيز اگر در طول حکایت یا داستان با صراحت ،موضوعي عنوان
شود و ذهن کودک را به تالش وادارد ،آن داستان داراي درجة تلقين زیادي خواهد بود؛
چراکه ذهن کودک را با موضوعي خاص درگير ميکند و موجب تکاپوي ذهن کودک
خواهد شد و پایان بستة داستان ،مانع از کندوکاو ذهن کودک خواهد شد .اگر در طول
حکایت ،پرسشي را مطرح کند ولي چندانکه بایدوشاید به آن موضوع پرداخته نشود و
نتواند ذهن مخاطب کودک را درگير کند ،در آن صورت کندوکاوي متوسط رقم خواهد
خورد .چنانچه در خالل داستان نتوان پرسش خاصي را مطرح کرد و یا فقط بتوان از کليّت
داستان ،پرسشي را مطرح نمود ،در این صورت درجة کندوکاو کم ارزیابي ميشود.
درجة مقياس حکایتهاي سياستنامه بر اساس معيارهاي اصلي برنامة فبک (مهارت
فکري ،تلقين و کندوکاوپذیري) در جدول ( )8و درجة مقياس داستانهاي قابوسنامه در
جدول ( )5ارائه شده است.
جدول  .3ارزیابي درجۀ مقیاس حکایتهای سیاستنامه
مهارتهای فکری

کندوکاو

تلقین

عنوان حکایت
در اخبار آمده...

زیاد

متوسط

متوسط

گویند عبداهلل عمر...

زیاد

زیاد

زیاد

یکي از ملوک به گوش گران بود...

زیاد

زیاد

متوسط

چنان شنيدم روزگار قباد...

زیاد

زیاد

زیاد

بعد از هفت سال و نيم...

زیاد

زیاد

زیاد

شنيدم در غزنين خبازان...

زیاد

زیاد

متوسط

ابوعلي دقاق....

متوسط

متوسط

متوسط

در خبر است روزگار عمر بن عبدالعزیز...

زیاد

زیاد

کم

ملک روم...

متوسط

زیاد

متوسط

عادت سلطان محمود...

متوسط

متوسط

کم

حسين بن علي...

متوسط

متوسط

متوسط

پسري هاشمي...

کم

کم

کم
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مهارتهای فکری

کندوکاو

تلقین

عنوان حکایت
گویند روزي نوشروان...

زیاد

متوسط

متوسط

رسم تخمه سامانيان...

کم

کم

کم

گویند جماعتي از مستحقان...

زیاد

متوسط

کم

زید بن اسلم...

زیاد

زیاد

کم

اندرین معني گویند که موسي...

کم

کم

کم

مردي بود در شهر مرو...

زیاد

زیاد

متوسط

چون اسکندر از روم...

متوسط

زیاد

متوسط

بزرجمهر پرسيد...

کم

متوسط

کم

جدول  .0ارزیابي درجۀ مقیاس حکایتهای قابوسنامه
عنوان حکایت

مهارتهای فکری

کندوکاو

تلقین

شنيدم وقتي ریس بخارا...

متوسط

متوسط

کم

چنان شنودم در آن روزگار...

زیاد

زیاد

متوسط

چنين گویند روزي افالطون...

متوسط

متوسط

متوسط

به روزگار خسرو پرویز...

متوسط

متوسط

متوسط

چنان شنودم هارون رشيد...

متوسط

متوسط

متوسط

حکایت کنند در شهر ري...

متوسط

کم

کم

شنيدم مردي صد ساله...

کم

متوسط

متوسط

شنيدم وقتي اسماعيل عباد...

متوسط

متوسط

متوسط

شنودم وقتي معتصم...

زیاد

زیاد

متوسط

چنين گویند عمروليث...

زیاد

متوسط

متوسط

چنين شنيدم مردي در سحرگاهي...

کم

متوسط

متوسط

چون گشتاسف...

زیاد

زیاد

متوسط

چنان شنودم که سقراط...

متوسط

متوسط

کم

شنيدم در خراسان عياري...

کم

متوسط

متوسط

شنيدم به روزگار معاویه...

زیاد

زیاد

متوسط

شنودم مردي بود گوسفندوار...

کم

کم

کم

به روزگار فضلون...

متوسط

متوسط

متوسط

شنودم صاحب اسماعيل...

متوسط

کم

کم

چنين شنيدم که ملکي...

زیاد

زیاد

متوسط
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عنوان حکایت

مهارتهای فکری

کندوکاو

تلقین

چنانکه سلطان طغرل...

متوسط

کم

متوسط

شنودم به روزگار جد...

زیاد

زیاد

متوسط

شنودم اسکندر به جنگ...

کم

کم

کم

چنان شنودم که دو صوفي...

کم

کم

متوسط

با توجه به درجة مقياس حکایتهاي سياستنامه و داستانهاي قابوسنامه بر اساس
معيارهاي برنامة فبک که در جدولهاي ( )8و ( )5ارائه شدهاند ،فراواني آنها به ازاي
هرکدام از معيارها در جدولهاي ( )9و ( )1ارائهشده و در شکلهاي ( )6و ( )2نشان داده
شده است.
جدول  .9مهارتهای فکری ،کندوکاو و تلقین در قابوسنامه ( 73حکایت)
قابوسنامه

مهارت فکری

کندوکاو

تلقین

درجة کم

 1داستان

 1داستان

 1داستان

درجة متوسط

 7داستان

 1داستان

ـــ

درجة زیاد

 68داستان

 66داستان

 67داستان

شکل  .2نمودار فراواني مهارتهای فکری ،کندوکاو و تلقین در قابوسنامه
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جدول  .6مهارتهای فکری ،کندوکاو و تلقین در سیاستنامه ( 74حکایت)
سیاستنامه

مهارت فکری

کندوکاو

تلقین

درجة کم

 5داستان

 8داستان

 3داستان

درجة متوسط

 5داستان

 7داستان

 6داستان

درجة زیاد

 66داستان

 68داستان

 8داستان

شکل  .7نمودار فراواني مهارتهای فکری ،کندوکاو و تلقین در سیاستنامه

بر اساس نتایج تحليلهاي صورتگرفته در داستانهاي قابوسنامه که در شکل ( )6نشان
داده شده است ،اختصاص درجة زیاد به مهارتهاي سهگانة موردبررسي ،نشان ميدهد که
داستانهاي این اثر ادبي فاخر ميتواند در قالب فلسفه براي کودکان مورداستفاده قرار
بگيرد .البته الزم به ذکر است که فراواني مهارت تلقين در داستانهاي این اثر ادبي کهن،
بهمراتب بيشتر از دو مهارت دیگر است .همچنين بر اساس شکل ( ،)2مشخص است که
در حکایات سياستنامه مهارتهاي کندوکاو و فکري ،بهمراتب بيشتر از مهارت تلقين
بهکار گرفته شده است؛ هرچند که مهارت تلقين با اختصاص درجة متوسط به خود ،نشانگر
این واقعيت است که کارکرد این مهارت نيز تقریباً در این اثر قابلقبول است .بااینهمه،
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این اثر نيز مؤلفههاي الزم براي برنامهي فبک را دارا بوده و ميتواند در قالب اثر داستاني
سازگار با برنامة فلسفه براي کودکان مورداستفاده قرار بگيرد.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،به بررسي محتواي دو کتاب «سياستنامه» اثر خواجه نظامالملک طوسي و
«قابوسنامه» اثر عنصرالمعالي کيکاوس و ميزان تناسب آنها با اهداف فلسفه براي کودکان
پرداخته شد .براي این منظور ،با توجه به ویژگيهایي که براي داستانهاي فلسفي فبک که
شامل داشتن محتواي فلسفي ،آموزش مهارتهاي تفکر ،پایانبندي غيرتلقيني ،چالش-
انگيزي و کندوکاو براي کودکان است ،به بررسي داستانهاي این دو کتاب پرداخته شد.
البته در این دو کتاب ،داستانهایي مطرح است که گاهي براي سنّ کودک مناسب نيست
که از آنها صرفنظر شد.
در این پژوهش ،سعي بر این بود تا داستانهایي از این دو کتاب استخراج شوند که
بيشترین تناسب و همخواني را با این ویژگيها داشته باشند .در ادامه ،داستانها بر اساس
حوزۀ فکري و بنمایه دستهبنديشده و با توجه به ویژگيهاي مذکور برنامة فبک،
شاخصههاي آنها با درجة مقياس کم ،متوسط و زیاد تعریف شدند و بر اساس آن به
ارزیابي داستانها پرداخته شد .درنهایت ،نتایج پژوهش در قالب جدولها و نمودارها ترسيم
و ارائه شدند.
نتيجة حاصل از این پژوهش بر آن است که این دو کتاب ،ميتوانند مفاهيم فلسفي را
در قالب تجربيات روزمره براي کودکان مطرح کنند و ذهن آنها را به تالش وادارد و از
این طریق ،مهارت تفکر را به آنها بياموزند .ازاینرو ،دو کتاب سياستنامه و قابوسنامه به
دليل داشتن مفاهيم فلسفي و غناي الزم ادبي ،منبع قابلتأمل و مناسبي براي برنامة فبک
محسوب ميشوند و با توجه به این امر که آثار ترجمهشدۀ فرنگي ميتواند مروّج فرهنگ
غيربومي و غيرایراني باشد ،با استفاده از ظرفيتهاي موجود در فرهنگ بومي و بهویژه در
داستانهاي کهن منثور و منظوم ادب فارسي ،ميتوان گام مؤثري در راستاي بوميسازي
(بهشرط اندکي تعدیل و بازنویسي اصولي) این برنامه برداشت.
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Abstract
This study is related to those narratives of Mathnawi which contain
therapeutic points. For this purpose, the authors discovered the therapeutic
and medical motifs from all Mathnawi narratives. These statements are like a
medic's prescription, regardless of the narrator's name. This study showed
that Rumi was familiar with medical concepts and used therapeutic
propositions to induce meaning. This study showed that Rumi was familiar
with medical concepts and used therapeutic propositions to induce meaning.
The poet has emerged as a physician among the stories of Mathnawi. He
describes physical illnesses, especially mental illnesses, and ways to treat
them. The main therapeutic topics discussed in Mathnawi are related to
temperament, pulmonology, and herbal medicine and treatment methods. In
many narratives, the main character is involved in a physical or mental
illness that has been improved by a physical or spiritual physician.

Keywords: Physical and Mental Diseases, Spiritual Mathnawi,
Jalaluddin Rumi, Medical Motif.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

فهای پزشکي در قصههای مثنوی
موتی 
پژوهشگر پسادکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

افسانه سعادتی
محسن محمدی فشارکی





دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

نوشتار حاضر پيرامون قصههایي از مثنوي ميباشد که حاوي نکات درمـاني و پزشـکي اسـت؛ بـدین منظـور
نگارندگان تمام داستانهاي مثنوي را بررسي و موتيفهاي درماني و پزشکي را از آن استخراج کردند .ایـن
گزارهها بدون در نظر داشتن نام گوینده به تجویزهاي یک پزشک ميماند .این پژوهش نشان داد که موالنـا
با مفاهيم پزشکي آشنا بوده است و براي القاي مقصود از گزارههاي درماني و پزشکي استفاده کـرده اسـت؛
جسمي و بهویژه بيماريهاي روحي و طریق درمان آنها پرداخته است .عمـدۀ مطالـب درمـاني مطروحـه در
مثنوي در ارتباط با مزاجشناسي ،نبضشناسي ،گياهدرماني و شيوههاي درمان است .در بسياري از داستانهـا،
شخصيت اصلي داستان درگير یک بيماري جسمي یا روحي بوده کـه توسـط طبيـب جسـماني یـا روحـاني،
وضعيت او بهبود یافته است.
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مقدمه
ازجمله علومي که رابطة تنگاتنگي با پزشکي دارد ،ادبيات و شـعر اسـت .محمـد سياسـي بـا
طرح این پرسش که آیا اصوالً رابطهاي بين شعر و طب وجود دارد؛ بر آن است کـه طبيـب
و شاعر شبيه دو زنبورند که شيرۀ یک گل را مکيدهاند؛ طبيب ،امـراض جسـماني بيمـاران و
شاعران ،امراض روحاني آنان را معالجـه مـيکننـد (سياسـي :6866 ،پيشـگفتار) .ایـن تعبيـر
گرچه در نخسـتين نگـاه ،شـاعرانه بـه نظـر مـيرسـد ،امـا ژرفـایي حقيقـي دارد .دسـتکـم
تجویزهاي اخير پزشکان (براي نمونه خواندن چند غـزل از دیـوان حـافظ در طـول روز) در
دنياي امروز که کمي اعجاببرانگيز و قابلتأمل مينماید؛ از همين تعبير مایـه گرفتـه اسـت
که شـاعران بـا شعرشـان ،احـوال آدمـي را بهبـود مـيبخشـند (ن.گ :شـعر بـيدروغ ،شـعر
بينقاب 6876 ،و موسيقي شعر .)6813 ،این مقاله گرچه به دنبال ایـن هـدف نيسـت ،امـا بـا
واکاوي بنمایهها ي پزشکي در مثنوي بر آن است تـا در گـام نخسـت نشـان دهـد کـه ایـن
گنجينة ادب فارسي تا چه ميزان از گزارههـاي پزشـکي و درمـاني ،مایـهور اسـت و در گـام
بعدي بر این نکته تأکيد ورزد که تـا پـيشازایـن جسـتار ،تـأثير و نقـش دانـش پزشـکي در
قصههاي مثنوي در ميان پژوهشها ،مغفول بوده است .نگارندگان در این مقاله که مستخرج
از طرح پژوهشي جامعي است به پرسشهاي ذیل پاسخ مـيدهنـد :الـف .چـه ارتبـاطي بـين
ادبيات و طبابت وجود دارد؟ ب .آیا مولوي طبيب بوده اسـت؟ ج .طبيـب واقعـي در بيـنش
عرفاني مولوي چه کسي است؟ د .موضع مولوي در برابر طبابت چگونه است؟ و .آیا حکيم
بر طبيب ارجحيت دارد؟ ن .دانش پزشکي به چند شيوه در مثنوي نمـود یافتـه اسـت؟ و هــ.
موتيفهاي پزشکي در قصههاي مثنوي کدماند؟

 .2پیشینۀ پژوهش
دربارۀ پزشکي در مثنوي مولوي ميتوان به کتاب ارزشمند «پزشکي در آثار مولوي»
( )6831از حسن تاجبخش اشاره کرد که نگارندگان پژوهش حاضر بسيار وامدار
ارشادهاي و مشاورههاي ایشان در طول نگاشتن این مقاله بودهاند .همچنين ميتوان از مقالة
مشترک رمضاني و رضایي با عنوان «درآمدي بر اطالعات و مضامين طبي در مثنوي»
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( )6862یاد کرد .پژوهشگران بسياري با رویکردهاي گوناگون ،نگاشتههایي در این باب
ارائه دادهاند ،براي نمونه ميتوان به مقالة جواد وهابزاده با عنوان «نخستين داستان دفتر
اول مثنوي معنوي از دیدگاه اخالق پزشکي با نگاهي بر تفسير زندهیاد دکتر زرینکوب»
( )6831و یا مقالة «هفت شيوۀ رواندرماني در مثنوي» ( )6868از زهرا نصر اصفهاني و
مائده شيري اشاره کرد ،عبدالعظيم کریمي نيز در کتاب «عشق درماني» ( )6838و
بهجتالسادات حجازي در کتاب «طبيبان جان ،گرایشهاي روانشناختي و رواندرماني در
اشعار موالنا و عطار» ( )6836و آفاق ملکيان در رسالة «پدیدارهاي رواندرماني در مثنوي
مولوي» ( )6875و حسينعلي قبادي و مصطفي گرجي در مقالة «تحليل داستان پادشاه و
کنيزک بر مبناي شيوۀ تداعي آزاد و گفتوگوي سقراطي» ( )6831و نعمتاهلل پناهي و
همکاران در مقالة «اقتراحية مولوي در صورتبندي تمثيلي درد و رنج انسان» ( )6867از
دیدگاه رواندرماني و عرفاني ،موضوع را بررسيدهاند؛ اما ازآنجاکه تاکنون هيچگونه
پژوهش مستقلي دربارۀ بنمایههاي پزشکي در قصههاي مثنوي صورت نگرفته است ،این
پژوهش بر آن است که به شيوۀ تحليلي و منسجم ،نگاهي مستدل به این موضوع بياندازد.

 .7روش پژوهش
روش تحقيق در این مقاله تحليلي و به شيوۀ توصيفي -کتابخانهاي است.

 .3رابطۀ ادبیات و پزشکي
رابطة ادبيات و پزشکي را ميتوان از سه زاویـه بررسـيد :نخسـت از جنبـة پزشـکان ادیـب و
ادیبان طبيب« .این شکل در آپولن ،ربالنوع مشترک طب و شاعري در دنيـاي کهـن نمـود
دارد؛ از دنيــاي اســاطير کــه بگــذریم در تــاریخ ادبيــات جهــان ،بســيارند طبيبــاني کــه در
آفرینشهاي ادبي نيز معروفاند» (کمـالونـد و مسـجدي .)5 :6869 ،ایـن رابطـه دو سـویه
است؛ در ادبيات کهن و معاصر اشخاصي مانند عطار نيشابوري ،خالـد حسـيني ،بولگـاکف،
چخوف ،ویرليسایيف ،سامرست موآم و لوئي فردینان دنوش را ميتـوان سـراغ گرفـت کـه
هم حرفة پزشکي داشتند یا دستکم با طبابت آشنا بودهاند و هـم در ادبيـات ،شـهير شـدند.
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آرتور کانن دوئل ،نویسندۀ داستانهاي پليسي و خالق شخصيت شـرلوک هـولمز ،در اصـل
متخصص چشمپزشکي بود و تي .ژ .ساوژ ،متخصـص درمـان اعتيـاد و الکليسـم ،افـزون بـر
طبابت ،شعر مي سـرود .بخـش دیگـري از رابطـة ادبيـات و پزشـکي را مـيتـوان در آثـاري
مشاهده کرد که حول محور عارضـه اي جسـمي یـا روحـي خلـق شـده اسـت؛ بـراي نمونـه
فئــودور داستایوفســکي ،در بــاب صــرع ،آثــار قابــلتــوجهي دارد؛ املــي نوتومــب در رمــان
«مرکور» ،الهة طب و شفابخشي را قهرمان داستان ميسازد .گابریل گارسيا مـارکز در رمـان
«عشق و شياطين دیگر» ،هاري را محـور داسـتان قـرار داده اسـت .در آثـار اوریانافـاالنچي،
ميالن کوندرا و غالمحسين ساعدي درگيري براي سقط یـا حفـظ جنـين ،اسـاس داسـتان را
شکل ميدهد؛ در رمانهاي صادق هدایت نيز ترس و سوءالظن ،نوعي اختالل روحي اسـت
کــه داســتان حــول آن در جریــان اســت .دائــمالخمــري و پيامــدهاي آن در آثــار ژان لــویي
منعکسشده و سندروم و اوتيسم نيز در رمان «ماجراي عجيـب سـگي در شـب» اثـر مـارک
هــادون بازتــاب داده شــده اســت .انعکــاسِ دیگــري از پزشــکي در ادبيــات را مــيتــوان در
شکوائيهها و انتقادهایي دانست که شاعران و نویسندگان از طبيبان بهنوعي در آثارشان ارائـه
دادهاند (انوري( )185/6 :6871 ،سنایي 166 :6896 ،و ( )167اقبال.)158/5 :6832 ،
این وجوه سهگانه در مثنوي به بهترین شکلي قابلمالحظه است:

الف .مولویِ طبیب
برخي صاحبنظران بر این باورنـد کـه در زمينـة پزشـکي ،موالنـا را بایـد طبيبـي تمـامعيـار
دانست که حرفة طبابت نداشته؛ ولي چون مفاهيم علمي و عملي آن را بهخـوبي مـيدانسـته،
از نکات و رموز پزشکي براي بين مفاهيم معنوي و اجتماعي بهره گرفته است .موالنـا درس
طب را در دایرۀ حکمت در مدرسهها و مکتبهاي علمـي قونيـه و احتمـاالً دمشـق آموختـه
است .این خراساني بزرگ پـاکزاد ،زبـان فارسـي را کـه زبـان مـادري اوسـت ،زبـان عشـق
ميداند و بسيار محتمل است که از گنجينة طب فارسي که در زمان او گسترش جهانشمول
و پایداري نيک یافته است ،بهره گرفته باشد (تـاجبخـش .)91 :6831 ،در تأیيـد ایـن مـدعا،
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نقلي را از کتاب «رسالة سپهساالر» ذکر ميکنيم گرچه نميتوان کرامتتراشـيهـا و سـاده-
دليهاي نویسندۀ این کتاب را نادیده انگاشت:
«موالنا فخرالدین سيواسي را –که از اکابر اصحاب بود -حمّي محرقه الحق گشـت و مـدتي
صاحب فراش بود و اطبّا از معالجه ،عاجز ،حضرت خداوندگار به عيادت تشریف فرمـود .اشـارت
کرد تا سير پوستکنده حاضر کردند .بداد کوفتن و به ملعقه دادش خورانيدن .چون اطبا را معلـوم
شد از صحت او نوميد گشتند ،به لطف خداي همان شب عرق کرد و روي به صـحت نهـاد .چـون
اطبا این معني را مشاهده کردند ،گفتند :این نه بـر قاعـدۀ طـب و قـانون حکمـت اسـت ،بلکـه ایـن
حکمت الهي است ...جاللالـدین فریـدون –رحمـه اهلل عليـه -در حضـرت خداونـدگار از کثـرت
خواب شکایت کرد ،بفرمود تا شير خشخاش بيرون آورد ،بخورد .بعد از تناول آن بهجایي انجاميد
که از بيخوابي بسيار دماغش به خلل مي آمد تا بـاز بـه حضـرتش رجـوع کـرد و اسـتدعا کـرد تـا
اعتدالي در مزاجش پدید آید تا معلوم گردد که رجال اهلل را آن قدرت است که هر چه سبب رنـج

و عنا باشد موجب صحت و شفا گردانند» (سپهسـاالر)37-31 :6839 ،؛ برخـي قـراین در مثنـوي
نظير (مولوي 6873 ،الف 761/5 :و  )8681/5ایـن احتمـال را بـه ذهـن مـيآورد کـه شـاید
موالنا ،کتب طبي زمان خویش را موردمطالعه قرار ميداده است.

6

ب .اشخاص قصههای مثنوی در جدال با یک عارضه
داستان هاي زیر در مثنوي حول محور یـک عارضـة جسـمي و روحـي شـکل گرفتـه اسـت:
پادشاه و کنيزک ( ،)251-81/6شکایت کردن پيرمردي به طبيب از رنجوريهـا (-8833/2
 ،)8669رنجور شدن استاد به وهم ( ،)6186-6951/8بيمار شدن فرعون به وهـم (-6999/8
 ،)6916عطاري که سنگ ترازوي او گل سرشور بود ( ،)192-129/5رنجور شدن هـالل ...
( ،)6635-6668/1آن زني که فرزندش نميزیست ( ،)8561-8866/8بناليد ،التماس کردن
همراه عيسي(ع) ( ...در این داستان فرد ابله ،بيمار خوانده شـده اسـت) (699-656/2؛ -597
 ،)988آن رنجــور کــه طبيــب در او اوميــد صــحت ندیــد (6836-6262/1؛ ،)6195-6532
« .6اشتغال یقيني دارم که موالنا همة آثار برجستة فرهنگ بشري را از نظر گذرانده» است (شفيعي کدکني:6868 ،
.)682
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حکایت آن گاو که تنها در جزیـرۀ بـزرگ  ،)2316-2399/9( ...حکایـت غـالم هنـدو کـه
پنهاني به خداوند زادۀ خود هوا آورده بـود  ،)892-256/1( ...حکایـت آن دو بـرادر یکـي
کوسـه و یکـي امــرد در عـزبخانــه  )8332-8352/1( ...و حکایـت دژ هــوشربـا (در ایــن
داستان مراد از بيماري ،بيماري اخالقي است) (.)5688-8932/1
همچنين ميتوان به بسامد باالي موتيفهـاي درمـاني و پزشـکي در قصـههـاي مثنـوي
اشاره کرد.
همچـــو آن مجنـــون کـــه بشـــنيد از یکـــي

کــــه مــــرض آمـــــد بــــه ليلــــي انـــــدکي

گفـــــت :آوه بـــــيبهانـــــه چـــــون روم؟

وربمــــــانم از عيــــــادت چــــــون شــــــوم؟

ليتنـــــــي کنـــــــت طبيبـــــــاً حاذقـــــــاً

کنــــــت أمشــــــي نحــــــو ليلــــــي ســــــابقاً
(مولوي 6873 ،الف)2165-2162 /6:

بهجز این ،کليدواژههاي عيادت ،طبيـب ،بيمـار (بيمـاري ،رنجـوري ،سـقام ،علـت) و  ...در
داستانهاي «عيادت رفتن کـر بـر همسـایة رنجـور خـویش (همـان ،)8876-8816/6 :رفـتن
مصــطفي بــه عيــادت صــحابي (همــان 2699-2656/2 :و  2267-2262و  2882-2292و
 2998-2591و  )2188-2996وحي کردن حقتعالي به موسي(ع) کـه چـرا بـه عيـادت مـن
نيامدي (همان ،)2611-2691/2 :در ابتداي خلقـت جسـم آدم(ع) ( ،)6938-6991/9قصـد
کردن مجنون ( ،)2866-6666/9آهو و آخـور خـران ( 355-388/9و  »)686-683نشـان از
آشنایي مولوي با فن طبابـت و درمـان دارد .بـيجهـت نيسـت کـه ادوارد بـراون ،مستشـرق
برجسته معاصر گفته است که هر کس با آثـار و سـوابق طبـي قـرونوسـطي آشـنایي داشـته
باشد ،ميتواند مثنوي را بهتر از دیگران فهم کند (براون.)88 :6815 ،

ج .انتقادهای مولوی از طبیبان
انتقادهاي مولوي از طبيبان در مثنوي ذیل بينش عرفـاني او توجيـهپـذیر مـينمایـد .بـر طبـق
آموزههاي قرآن و مثنوي ،اساساً طبابت ،کار خداوند دانسته شده است« :و اذا مرضـت فهـو
یشــفين» (شــعراء( )3 :و نيــز ن.گ :مولــوي 6873 ،الــف 139-135/2 :و ،8295/6 ،6836
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 2526/5و مولوي 6873 ،ب :غ  ،8899ج  )1و خداوند ،حکيم واقعي معرفي ميشود (مولوي،
 6873الف .)8688/1 :بنابراین اصل ،از قدیم ،دانش طب ،نيمي الهي و نيمي تجربي قلمـداد
ميشد؛ طب از طریق وحي مستقيم الهي بر بشر آشکارشده و فن طبابت و وسـایل درمـان از
منابع گوناگون تحصيل ميشده است .مولوي عقيده دارد که نجوم و پزشکي را انبيا به مردم
ميآموزند و طب جسماني از اسباب ظاهرۀ طبيعي است .وي درجـایي از مثنـوي مـيگویـد
که سليمان نبي ،خواص دارویي گياهان را کشف کرد و بعدها طبيبان در کتب پزشکي ،آن
را مدون ساختند (مولوي 6873 ،الف .)6268-6237/5 :طبيبان الهي ،مردان کامـل ،عارفـان
(مليحان به گفتة مولوي) ،روحانيون و اولياءاهلل معرفي ميشوند کـه طبيـب جـانودل هسـتند
(مولوي 6873 ،الف .)235-238 /2 :از ميان مردان الهي ،شمس تبریـزي ،پزشـک روحـاني
حاذقي بوده است که با دم مسيحایياش توانسته که موجب رهایي مولوي از علت و بيماري
شود:
زان عيســــي عشــــاق و ز افســــون مســــيحش

از علــــت و قــــاروره و بيمــــار رهيــــدیم
(مولوي 6873 ،ب :غ  ،6573ج )8

جالب است که مولوي در غزليات شمس خود را بيمار ،در حالي در مثنوي ،خـود را طبيـب
الهي معرفي ميکند (مولوي 6873 ،الف .)2786-2788/8 :وي در آثارش بهطورمعمـول از
طبيبان الهي به نيکي یاد کرده است؛ طبيب طبيبان ،طبيب روح ،طبيب جان ،طبيب جانافـزا،
طبيب عاشقان ،طبيب عشق ،طبيب حاذق ،طبيب رضا ،طبيب فقـر ،طبيـب هوشـيار ،ازجملـه
صفات مثبتي است که مولوي جهت شناسایي طبيبان روحاني ،آنها را بـه کـار بسـته اسـت.
مولوي در بسياري از داستانها ،مستقيماً از لفـظ طبيـب الهـي اسـتفاده نکـرده بلکـه او را در
قالب الفاظي ،مانند «پير»« ،ولي»« ،پادشاه»« ،ابدال» و  ...نشان داده است .ميتوان درایـنبـاره
به قصههاي «ذوالنون و جنونش» (« ،)6516-6831/2کرامات ابراهيم ادهم بر لـب دریـا» (/2
8286-8268؛ «)8818-8881کرامــات شــيخ عبــداهلل مغربــي» (« ،)168-963/5شــيخ محمــد
سررزي» (« ،)2763-2117/9حکایت مرید شيخ حسن خرقاني» (« )2696-2858 /1مریـدي
که شيخ از ضمير او واقف شد» (« )2395-2356/9کرامات شـيخ شـيبان» ()5326-5365/1
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اشاره کرد .به گفتة مولوي این طبيبان ،همواره و مشفقانه به درمانگري و هدایت مشغولاند؛
وي در تمثيلي قابلتأمل چنين ميگوید:
گـــر تـــو جـــایي خفتـــه باشـــي بـــا خطـــر

اژدهــــا در قصــــد تــــو از ســــوي ســــر

مهربــــــاني مــــــر تــــــرا آگــــــاه کــــــرد

کـــه بجـــه زود آر نـــه اژدرهـــات خـــورد

تـــو بگـــویي فـــال بـــد چـــون مـــيزنــــي

فــــال چــــه بــــر جــــه ببــــين در روشــــني

از ميـــــان فـــــال بـــــد مـــــن خـــــود تـــــرا

مــــيرهــــانم مــــيبــــرم ســــوي ســــرا

چـــون نبـــي آگـــه کننـــده ســـت از نهـــان

کـــاو بدیـــد آنچـــه ندیـــد اهـــل جهـــان

گــــر طبيبــــي گویــــدت غــــوره مخـــــور

کـــه چنـــين رنجـــي بـــرآرد شـــور و شـــر

تـــو بگـــویي فـــال بـــد چـــون مـــيزنــــي

پــــس تــــو ناصــــح را مــــؤثم مــــيکنــــي

ور مـــــنجم گویــــــدت کـــــامروز هــــــيچ

آن چنــــان کــــاري مکــــن انــــدر بســــيچ

صــــــــد ره آر بينــــــــي دروغ اختــــــــري

یـــک دو بـــاره راســـت آیـــد مـــيخـــري

ایــــن نجــــوم مــــا نشــــد هرگــــز خــــالف

صـــحبتش چـــون مانـــد از تـــو در غـــالف؟

آن طبيـــــــب و آن مـــــــنجم از گمـــــــان

مـــيکننـــد آگـــاه و مـــا خـــود از عيـــان
(مولوي 6873 ،الف)2611-2691/8:

«در سایة پير راهدان است که شخص به سازگاري با محـيط بيرونـي و دنيـاي درونـي دسـت
ميیابد .مشارکت پير در امور نفساني و آگاهي وي از شخصيت و رفتار انسان ،زماني باعـث
هدایت و رستگاري دیگران ميشود که آنها از خـود بگذرنـد و از منـافع و خواسـتهـاي
فردي خویش و حب و بغضها درگذشته باشند؛ زیرا در صورت اسـير شـدن بـه عواطـف و
نيازهاي ارضا نشدۀ خود نميتوانند منبع تغيير و بهسازي دیگران گردند» (مؤمنزاده:6873 ،
 .)666مولوي در عوض از طبيبان ج سماني یا طبيبـان طبيعـي بـا عنـاوین منفـي چـون طبيبـان
جسم ،طبيبان نوآموز ،خونریز و دغلپيشـه یـاد کـرده اسـت .وي در داسـتان «تملـق کـردن
دیوانه جالينوس را و  »...تعریضکي به طبيبان جسماني دارد .در این داستان جالينوس (مظهـر
طبابت جسماني) از یکي از یاران خود ،طلب دارو ميکند و او در پاسـخ مـيگویـد کـه آن
دارو مخصوص معالجة دیوانگان است؛ جالينوس ميگوید :امروز با دیوانهاي برخورد کردم
که به من با شادماني مينگریست و الغ ميکرد با خود اندیشيدم اگر ميان من و او مجانستي

 | 011متن پژوهی ادبی | سال  | 72شماره  | 99بهار ()0417

نبود ،او با من چنين دوستانه رفتار نميکرد .البته مولوي از جالينوس در داستان «آن دباغ کـه
در بازار عطاران  »...با صفت «مه» (بزرگ) و در خرده روایت «عشق جالينوس بر این حيـات
دنيا بود  »...با صفت «راد» یاد کرده است .وي همچنين در داستان «آن رنجور کـه طبيـب در
او صحت اوميد ندید ،»...طبيب را با لبيب به معناي خردمند هـم قافيـه کـرده و بـه او صـفت
«آگه ستارخو» داده است .در داستان «متهم کردن غالمان و خواجه تاشان مر لقمان را »...نيز
لقمان در هيئت یک طبيب ظاهر ميشود که با درایت و تيزفهمي از امير درخواست ميکنـد
تا به خواجهتاشان اتهام زن «آب حميم» (داغ) نوشانده شود و پس از دواندن آنان در هامون
و چيره شدن تهوع و ناچار قي کردن ،دروغ آنان را بر مـ بسـازد؛ امـا بعـد مولـوي دربـارۀ
حکمت لقمان در قياس با حکمت جهانآفرین چنين ميگوید:
حکمـــت لقمـــان چـــو دانـــد ایـــن نمـــود

پـــس چـــه باشـــد حکمـــت ربالوجـــود؟
(مولوي 6873 ،الف )8963/6

مولوي در داستان «امتحان پادشاه به آن دو غالم که نو خریده بود» ،پادشـاه را طبيـب پرفنـي
(همان )378 :معرفي ميکند که هم بيماري جسماني (بوي بد دهـان یـک غـالم) و بيمـاري
(نقص) روحي و اخالقي غالم دیگر را تشخيص ميدهـد (مولـوي 6873 ،الـف  .)6869/6وي
در داستان «چرب کردن مرد الفي ،لب و سبلت خـود را  »...بـر آن اسـت کـه بـهطـورکلي،
طبيبان برطرفکننده کاستيها و نقصهاي ما هستند؛ ازایـنرو بایـد در برابـر آنـان متواضـع
باشيم و عيوب خود را نشان دهيم (مولوي 6873 ،الف 786/8 :و .)2727/8

 .0حکیم و طبیب
طبيبان به دليل تسلط بر بسياري از دانشها در دورههایي «حکيم» خوانده مـيشـدند؛ گفتنـي
است که در مثنوي این عنوان براي سنایي غزنوي با صفتهایي چون «غيبـي ،خـوشسـخن،
پردهاي و کاميار» آمده است؛ نيکلسون بر آن است که این عنوان بدون اضافة تخلص هم به
سنایي برميگردد (نيکلسون .)2682 :6875 ،این عنوان در مثنـوي چنانچـه بـا کـاف تصـغير
باشد (حکيمک) اشارت به فالسفه دارد .جالب است کـه مولـوي در داسـتان «کبـودي زدن
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قزویني بر شانگاه  ،»...دالک را هم به واسطة فروبردن سوزن (دقه زدن) (جراحي کوچـک)
در پوست قزویني در بيتي ،حکيم خوانده است (مولوي 6873 ،الف.)2661/6 :

در متون ادب فارسي به ویـژه متـون عرفـاني و حکمـي ،غالبـاً بـين دو عنـوان طبيـب و
حکيم تفاوت وجود داشته است و این دو عنوان در این منابع با یکدیگر تقابل دارند.
حکيميـــم ،طبيـــبيم ،ز بغــــداد رســــيدیم

بســــي علتيــــان را ز غــــم بــــاز خریــــدیم
(مولوي 6873 ،ب :غ  ،6575ج )8

طبيب که صرفاً به جسم انسان و مسائل مربوط به آن اشتغال دارد در تقابل حکـيم کـه وراي
جسم ،به جان و روان نيز توجه ميکند ،نهاده ميشود که در غالب مـوارد از طنـز و تمسـخر
نيز در حق طبيب جسماني خالي نبوده است (موالئي.)998 :6875 ،
حکيــــمان خبــــيریم کـه قــاروره نگيریــــم

کــه مــا در تــن رنجــور چــو اندیشــه دویــدیم
(مولوي 6873 ،ب :غ  ،6575ج )8

در خبر است که پيامبر فرمودند« :العلم علمان :علماألدیان و علـماألبـدان» (مجلسـي،6585 ،
ج  .)228 :6توأماني این دو علم ،بدان معني است که اگر تن سالم نباشد ،نميتوانـد دربـارۀ
مبدأ جهان بيندیشد و او را ستایش کند؛ از سوي دیگر هم ردیف شدن علماألبدان در جنب
علماألدیان موجب شد تا بسياري از طبيبان افزون بر تعلـم ادب درس بـه ادب نفـس نيـز بهـا
دهند و بهاینترتيب ،عنوان حکيم در کنار واژۀ طبيـب بـه وجـود آمـد؛ بنـابراین «در تمـدن
اسالمي ،طب را حکمت طبيعي و طبيب را نوعاً حکيم خواندند» (اقبال .)961 :6832 ،بنا بـر
فرمودۀ پيامبر ،پزشکي و علم دیـن ،همتـا و الزم و ملـزوم یکدیگرنـد .از همـين روي بـوده
است که در سنت علمي قدیم ،طبيب باید آگاه به علم الهي و فلسفه باشد؛ بنابراین طبيـب و
فيلسوف باید یک تن بوده باشند که نمونة کامل آن در اسـالم ،ابـن سـينا مـيتوانـد باشـد و
شاید کلمة حکيم ،واژهاي بوده است که شامل هر دو جنبه ،یعني آشنایي به حکمت روح و
حکمت بدن هر دو ميشده است و اینکه قـدما ،فلسـفه را طـب روح و طـب را فلسـفة بـدن
ميدانستهاند؛ ناظر به اتحاد این دو علم بوده است (محقـق .)886 :6875 ،زکریـاي رازي دو
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کتاب به نامهاي «طب منصوري (طب جسماني) و طب روحاني (طب النفوس)» دارد که هر
دو را براي حاکم ري نگاشته است؛ از این دو کتاب ،اولـي شـهرت جهـاني دارد و دیگـري
که همتاي نگاشتة نخستين است ،ازنظر طبقهبندي ،جزء فلسفة اخالقي به شمار مـيآیـد« .در
بسياري از آثار اخالقي ،علم اخالق به علم طب و رذائل اخالقي بـه بيمـاري نفـس ،تشـبيه و
تعبير شده است» (فرامرز قراملکي .)28 :6836 ،ایـن مواجهـة طبيبانـه بـا علـم اخـالق بسـيار
قابلتأمل است .از این مسئله به دست ميآید که از همان ابتدا ،بيماري روح (روان) به همان
اندازۀ بيماري تن (جسم) براي عالمان اهميت داشته است .در قرآن دربارۀ دو بيماري سـخن
به ميان آمده اسـت؛ بيمـاري بـدنهـا و بيمـاري دلهـا (ابـن قـيم جوزیـه .)6 :6877 ،طبيبـان
جسماني ،امراض تن را و طبيبان روحاني (الهـي) ،بيمـاريهـاي روح را درمـان مـيکردنـد.
بيماري دلها ،آن بيماري است که از شک و شبهه در عقيده پيدا ميشود و یا بيماري کـه از
شهوت و گمراهي پدیدار ميشود؛ چنانچه بيمـاران روحـاني بـه نصـایح و انـدرزهاي اطبـاء
الهي اعتنا نکنند ،مرضشان شدت ميیابد و دیگر روي سعادت را نخواهنـد دیـد .مولـوي در
داستان «اهل سبا و حماقت ایشان و اثر ناکردن نصيحت انبياء در احمقان» به بهتـرین وجهـي
در پي تشریح امراض روحي و پيامدهاي آن است (مولوي 6873 ،الف)2177/8 :؛ بنـابراین
بر ما الزم است که امر طبيبان الهي را مطاع شویم و بـا جـدیت و اهتمـام در پـي ریشـهکنـي
امراض روحي خود باشيم (مولوي 6873 ،الف .)2661/8 :بسيار اتفاق افتاده است کـه امـراض
روحي ،موجب و علتي براي بيماري جسمي شده است:
هــر کــه را دیــد او کمــال از چــپ و راســت

از حســـد قـــولنجش آمـــد درد خاســـت
(مولوي 6873 ،الف)2173/5 :

بر اساس مطالب مذکور ،مولوي بر آن است که طب روحاني بر طب جسـماني برتـري دارد
(ر.ک :مولوي 6873 ،الف 889-885/6 :و )286-283/9
ایــــــن طبيبــــــان بــــــدن دانــــــشورنــــــد

بـــــر ســـــقام تـــــو ز تـــــو واقـــــفترنـــــد

تــــــا ز قــــــاروره همــــــي بيننــــــد حــــــال

کـــــــه نـــــــداني تـــــــو از آن رو اعـــــــتالل

هـــم ز نـــبض و هـــم ز رنـــگ و هـــم ز دم

بــــو برنــــد از تــــو بــــه هــــر گونــــه ســــقم
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پـــــــس طبيبـــــــان الهـــــــي در جهـــــــان

چــون نداننــد از تــو بــيگفــت دهــان

هــم ز نبضــت هــم ز چشــمت هــم ز رنــگ

صــــد ســــقم بيننــــد در تــــو بــــيدرنــــگ

ایــــــن طبيبــــــان نــــــوآموزنــــــد خــــــود

کـــــه بـــــدین آیاتشـــــان حاجـــــت بـــــود
(مولوي 6873 ،الف)6766-6765/5 :

در مناقب العارفين افالکي آمده است که روزي در جمع یـاران ایـن مسـئله مطـرح شـد کـه
انسان به خون زنده است یا به چيز دیگر؟ اطبا و حکيمـان جملگـي گفتنـد بـه خـون! موالنـا
گفت نه به خون بل به خدا .پـس فصـادي آوردنـد و او رگ موالنـا را زد و خـون آن قـدر
جاري شد که جز زردابهاي باقي نماند .موالنا گفت :دیدید انسان به خدا زنـده اسـت نـه بـه
خون (افالکي ،6812 ،ج  .)629-625 :6موالنا در خالل داستان «اعتمـاد کـردن بـر تملـق و
وفاي خرس» ،طبيبان الهي را «ستونهاي خللهاي جهان» معرفـي مـيکنـد کـه قـادر هسـتند
مرضهاي نهاني را درمان کنند (همان .)6689/2 :در عوض ،دانش صاحبان علوم جسـماني،
علم بناي آخور قلمداد ميشود؛ زیرا صاحبان این علوم ،هرگز راهي به آسمان هفـتم نمـي-
یابند (مولوي 6873 ،الف .)6966-6961/5 :بر پایة این استدالل ،مولوي ،اساساً علومي جـز
علم متافيزیک را غيرضروري و غير الزم برميشمرد (همان.)6621-6625/8 :

 .9نمود مطالب پزشکي در مثنوی
مولوي به شيوۀ بدیع ،دانش پزشکي را دست مایة هنـرورزي خـود قـرار داده و بـه آثـارش،
رنگ و جالي تازهاي بخشيده است .وي در پيشـگفتار تـازي دفتـر پـنجم چنـين مـيگویـد:
شریعت همچو علم طب آموختن است و طریقت ،پرهيـز کـردن بـهموجـب طـب و داروهـا
خوردن و حقيقت ،صحت یافتن ابدي و از آن هر دو فارغ شـدن اسـت؛ وي در جـايجـاي
مثنوي از دانش پزشکي براي القاي مقصود سود جسته اسـت .ایـن دانـش از چنـد طریـق در
مثنوي نمود ميیابد:
 .0-9وي گاهي اصطالحات و مضامين طبي را بهعنوان واقعيت علمي موردتوجه قـرار داده
و براي بسط کالم و تفهيم مقصود از آنها مدد گرفته است (گلشني :6866 ،پيشگفتار.)21 :
 .6طبيبان الهي ،جواسيسالقلوباند (مولوي 6873 ،الف .)258/9 :
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احتمـــــا 6کـــــن احتمـــــا ز اندیشـــــههـــــا

فکـــر شـــير و گـــور و دلهـــا بيشـــههـــا

احتماهــــا بــــر دواهــــا ســــرور اســـــت

زانکــــه خاریــــدن فزونــــي گــ ـرّ اســــت

احتمــــــــا اصــــــــل دوا آمــــــــد یقــــــــين

احتمــــا کـــــن قــــوت جـــــان را ببـــــين
(مولوي 6873 ،الف)2662-2668 /6:

 2-9مولوي در بسياري از موارد هم به بعضي از اصطالحات طبي ،مانند داروهـاي گيـاهي،
حيواني و یا بعضي از بيماريها تنها اشارهاي مـيکنـد (ر.ک :مولـوي 6873 ،الـف 5283/9 :و
)6212/5
تــــــا هلیلــــــه نشــــــکند بــــــا ادویــــــه

کـــي شـــود خـــود صـــحتافـــزا ادویـــه؟
(همان)2688/6 :

هليله :ميوۀ خوشهاي شکل درختى بزرگ و داراي برگهاي بلند و باریک است و از انـواع
مسهل به شمار ميآید.
 .1-9مولوي گاهي نيز براي آفرینش مضامين بدیع و هنـري در قالـبهـاي مختلـف بيـاني،
مانند تشبيه ،مجاز ،استعاره و کنایه و مانند آنها از ایـن اصـطالحات و مفـاهيم طبـي جهـت
ترجمان اخالق ،معرفت و عرفان مدد گرفته است (ر.ک :مولوي 6873 ،الف)826/1 :
ایـــــــن خریـــــــداران مفلـــــــس را بهـــــــل

چـــه خریـــداري کنـــد یـــک مســت گـــل

گـــل مخـــور ،گـــل را مخـــر ،گـــل را مجـــو

زانکــه گــل خــوار اســت دائــم زرد رو
(همان)2556-2558/2 :

باید به این بخش بنمایه هاي پزشکي را هم افزود که در این جا به تفصيل راجع به آن ميپردازیم:

 .2-3-9موتیفهای درماني در قصههای مثنوی
قصــههــا ،شــيرازۀ کتــاب مثنــوي را تشــکيل مــيدهنــد و بــيش از هــر چيــز دیگــري موجــب
بصــيرت مخاطبــان مــيشــوند؛ هــر فــرد مــيتوانــد خــود را در روایــت مولــوي مالحظــه و
 .6احتما به معناي پرهيز است .این چند بيت اشاره به روایت «الحميه رأس الدواء و المعده بيتالداء :پرهيز کردن،
سرچشمة هر درمان است و شکمبارگي ،منشأ هر بيماري» دارد (فروزانفر.)88 :6816 ،
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مشاهده کنـد و بـر ایـن اسـاس بـه شـناخت بهتـري از خـود نائـل آیـد (حـاجي اسـماعيلي،
 .)6 :6866مولــوي بــا چنــين رویکــرد منظومــهگــرا و سيســتمي و در صــدها طــرح وارۀ
داسـتاني ،از یـکســو ،درمــان را بــا نکــات بســيار دقيــق کــه اصــالح ساختارشناســي جامعــه
اســت ،ارائــه کــرده و از ســوي دیگــر آن را جــوهرۀ کــار خــود قــرار داده اســت (عربيــان،
 .)58 :6839در ایــن قســمت بــرآنــيم تــا بــهمنظــور واکــاوي ژرفتــر ایــن موضــوع ،بــه
بررســي موتيــفهــاي درمــاني قصــههــاي مثنــوي بپــردازیم؛ بــراي ورود بــه بحــث الزم
است در ابتدا تعریفي از گزاره و موتيف ارائه شود.

 .7-3-9تعریف گزاره و موتیف
هر واحد مبنایي از داستان که از یک موضوع و یـک محمـول شـکل گرفتـه باشـد؛ گـزارۀ
روایي محسوب ميشود« .گزاره ،کوچکترین واحد روایي است که ساختارش شـبيه یـک
جملة مستقل سه جزئي است؛ بهعبارتدیگر ،گـزاره ،یـک جملـة روایـي پایـه و هـم ارزش
یک جمله در دستور زبان است .پراپ بر آن است که هـر جملـه (گـزاره) ،مـيتوانـد یـک
موتيف را به وجود آورد (پراپ)56 :6876،؛ اما موتيف (بنمایه) ،یکي از اصطالحات تـازۀ
نقد ادبي است که در تحليل ساختاري و محتوایي آثار ادبي ،مؤثر اسـت؛ بـه همـين جهـت،
شناخت بنمایه و کارکردهاي آن براي پرداختن به آثار ادبي و تحليل آنها ضروري اسـت.
موتيف ،یکي از اصطالحات رایج در هنر و ادب و همچنين علم و فن است .موتيف در نقـد
و تحليل جنبههاي ساختاري و محتوایي آثار ادبي ،کارآیي و فواید بسـياري دارد؛ بـه همـين
دليل ،آگاهي از جنبههاي معنایي و تعریفهاي موتيف براي پرداختن به آثار و تحليل آنها
الزم است .در آثار داستاني ،بحث از موتيف و نشان دادن ارتباط آن با سایر عناصـر داسـتان
به تجزیهوتحليل دقيقتر و درک بهتر اجزاي داستان ،بهخصوص پيـامهـاي ضـمني آن مـدد
مي رساند .موتيـف در هنرهـاي تجسـمي (معمـاري ،فـيلم و  )...نقاشـي ،خيـاطي ،نمـایش و
ادبيات به کار مـيرود ( )Annonymous, 2006: 695و برجسـتهتـرین ویژگـي آن در ایـن
هنرها ،خصلت «تکرارشوندگي و برانگيزندگي آن» یا «تکدیسي و بسدیسي» (پراپ:6813 ،
 )92است .در ادبيات هم ،کموبـيش ،ایـن ویژگـيهـا در اجـزا و عناصـر ادبـي ،گونـاگوني
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موتيفها را شکل ميدهند .موتيـف کـه در اغلـب ترجمـههـاي ادبـي فارسـي ،معـادلهـاي
«بنمایه»« ،مایة اصلي»« ،نقش مایه» و «مضمون» «انگاره» براي آن برگزیدهشده در مطالعـات
ادبي امروز ،یکي از سرفصلهاي مهم در تحليل آثـار و سـير اندیشـة صـاحب اثـر ،بررسـي
سطح محتوایي اثر ،دریافت رابطة فرم و محتوا و تحليـل کيفيـت ایـن رابطـه اسـت (تقـوي،
« .)3 :6833ریشة واژگاني موتيف را فعل التين  Movereو اسم  Motivusدر قـرونوسـطي
مي دانند که هر دو به حرکت کردن یا حرکت دادن به سمت جلو و اصـرار ،انگيخـتن و بـه
فعاليت واداشتن اشاره دارند» (سينيورت .)xvii :6633 ،موتيف در شکل و کـاربرد امـروزي
آن ،واژهاي است که از زبان فرانسه به زبانهاي دیگر وارد شده است .فرهنگنامههاي ادبي
گوناگون ،تعریفهاي مختلفي از موتيف ارائـه دادهانـد .پارسـا نسـب در پـژوهش خـود بـا
عنوان« ،بنمایه ،تعاریف ،کارکردهـا» پـس از بررسـي تعـاریف مختلـف از بـنمایـه و بيـان
محدودیتها و ایرادات آنها در حوزۀ روایتشناسي (پارسانسـب ،)65-6 :6833 ،تعریـف
نسبتاً جامعي را از بنمایه ارائه داده است« :بنمایههاي داستاني ،عناصر سـاختاري-معنـایي از
نوع کنشها ،اشخاص ،حوادث ،مفاهيم ،مضامين ،اشياء ،نمادها و نشـانههـا در قصـههاسـت
که براثر تکرار به عنصري تيپيک و نمونهوار بـدل شـده اسـت .بـنمایـه در موقعيـت روایـي
خــاص و بــهطورمعمــول بــه ســبب تکرارشــوندگي ،برجســتگي و معنــاي ویــژه مــيیابنــد و
حضورشان در قصه موجب بسـط حجمـي آن ،زیبـایي روایـت و تقویـت جاذبـة داسـتاني و
درون مایة قصه ميشود» (همان .)22 :پارسا نسب ،اصـطالح «تکرارشـوندگي و برجسـتگي»
را از «بسدیسي= برجستگي و تلون حيرتانگيز و تکدیسـي= تکـرار» پـراپ برگرفتـه اسـت
(پراپ.)92 :6813 ،

 .3-3-9موتیفهای پزشکي
موتيفهایي کـه در ایـن بخـش بـدان مـي پـردازیم ،بـدون در نظـر گـرفتن نـام سـراینده بـه
تجویزهــاي یــک پزشــک مــيمانــد .نکتــة قابــلتأمــل در ایــن بخــش آن اســت کــه ممکــن
اســت برخــي از ایــن گــزارههــا ،امــروزه در دانــش پزشــکي موردقبــول نباشــد کــه ایــن
مسئله خود از تحول بنيادین در این دانش ناشي ميشود.
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فهای پزشکي
جدول  .2قصهها و موتی 
موتیفهای پزشکي

نام قصه

دفتر /بیت

 .6دارو ،گاهي وارونة طبيعتش عمل ميکند( .سرکنگبين دافع
صفرا و روغن بادام و هليله ،ضد یبوست و خشکي است؛ اما
پادشاه و کنيزک

در اینجا برعکس عمل ميکند).

 98/6و 95

 .2بيماري کنيزک جسمي نيست /طریق درمان هر شخص،
جداگانه است.
آمدن رسول روم تا اميرالمؤمنين و  .6 ...رویيدن مو در چشم موجب اختالل در بينایي ميشود.
آمدن مهمان پيش یوسف و ...
پرسيدن پيغامبر مر زید را امروز
چوني؟ ...

 .6دانههاي مروارید سایيده شده موجب تقویت نور چشم مي-
شود.
 .آميختة سرکه و انگبين موجب درمان بيماري جگر ميشود.

 6865/6و 687
8615/6
8118/6

 .6من بوي بد دهان تو را معالجه ميکنم.
امتحان پادشاه به آن دو غالم که ...

 .2بيماري بر اثر پرهيز از ميان ميرود.

656 ،378/2

 .8دهان تلخ بر اثر پرهيز ،شيرین ميشود.
 .6در اثر خوردن شيریني ،دمل به وجود ميآید.
بيدار کردن ابليس ،معاویه را که ...

 .2دمل موجب تب ميشود و در مزاج آدمي اختالل به وجود 2797 ،2766/2
ميآید.
 .8تریاک خوابآور است.

انکار موسي بر مناجات شبان
شکایت گفتن پيرمردي به طبيب از
رنجوريها...
اندرز کردن صوفي خادم را ...
تشنيع صوفيان بر آن صوفي ...
مثال رنجور شدن آدمي...و حکایت
معلم

 .6به جوش آمدن خون و صفرا موجب ناراحتي در بدن انسان
ميشود.

6328/2

 .6یکي از علل بيماريهایي مثل ضعف مغز /تاري چشم/
کمردرد /عدم هضم غذا /ضعف معده /تنگي نفس و غضب و 8866-8833/2
خشم ،پيري است.
 .6منبل بهعنوان مرهم موجب بهبودي زخم (بهویژه زخم تازه)
ميشود.
 .6افزوني یک خلط بر دیگر اخالط (بر هم خوردن تعادل
ميان اخالط) موجب بيماري ميشود.
 .6اگر تظاهر به بيماري کنيد ،بيمار ميشوید.
 .2مشغول شدن به کاري موجب بهبود بيماري ميشود( .کار
درماني)

286/2
8968/2
6938-6976/8
و 6185
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موتیفهای پزشکي

نام قصه

خرده روایت بایزید و کاهلي در نماز  .6نوشيدن آب فراوان موجب سستي و خمودگي ميشود.
قصة اهل سبا و طاغي کردن نعمت،
ایشان را ...
حکایت آن زني که فرزندش نمي-
زیست
وکيل صدر جهان که متهم شد و ...
آن عاشق که از عسس گریخت در
باغي ...
قصة آن صوفي که زن خود را...

دفتر /بیت
6788/8

 .6شخص مبتال به بيماري سده ،جگر ضعيفي دارد.
 .2شخص مبتال به بيماري سده ،اغلب دچار استسقاء ميشود2626-2628/8 .
 .8شخص مستسقي ،دچار تورم در دستوپا ميشود.
 .6فصد موجب بهبود تب ميشود.

8561/8

 .6آب براي شخص مبتال به بيماري استسقاء ،مضر است.

 8335/8و

 .2شخص مستسقي ،دچار تورم در دستوپا ميشود.

8331

 .6باد ،موجب درد دندان ميشود.

656/5

 .6بيماري دق (بدترین نوع تب) اندکاندک فرد مبتال را مي-
کشد.

638-676/5

 .6مشخص نبودن علت بيماري ،موجب ازدیاد احتمال در
آن دباغ که در بازار عطاران ...

درمان ميشود( .در درمان ابتدا باید علت را بيابيد)
 .2براي درمان بيمار الزم است از خوي و عادت بيمار اطالع

 272/5و 271

داشت
قصة عطاري که سنگ ترازوي او گل
سرشوي بود و...

 .6بيماري گلخواري موجب زردي یا تباهي پوست ميشود.

در بيان آنکه ترکالجواب جواب .6 ...بيماري کچلي ،قابل سرایت است.
بيان اتحاد عاشق و معشوق از روي
حقيقت...ماجراي فصد مجنون

 .6براي دفع خون زائد باید از بيمار خون گرفت.

186/5
6658/5
2882/9
8698/9

داستان صفت کردن مرد غماز و

 .6استعمال بنگ موجب هيجانات روحي توأم با شادي مفرط

نمودن صورت کنيزک ...

ميشود.

حکایت غالم هندو که به خداوند

 .6بيماري دق ،فرد مبتال را اندکاندک ميکشد.

زادۀ خود پنهان هوا ...

 .2محبت کردن به بيمار موجب بهبودي او ميشود.

حکایت آن رنجور که طبيب در او

 .6از حرکت نبض ،احوال آدمي معين ميشود( .نبضشناسي) 6265،6882/1

اميد صحت ندید ...

 .2ارضا نشدن اميال موجب بيماريها (عقدهها) رواني ميشود.

265 ،278/1

 .4-9در برخي موارد نيز مولوي به ارتباط دانش پزشـکي بـا علـوم دیگـر در مثنـوي اشـاره
ميکند:
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 2-0-9نجوم و علم طب
طبيبان در گذشته به جهت حذاقت یافتن در طبابت مـيبایسـت بـا علـومي آشـنا مـيشـدند.
منطق (ر .ک عنصرالمعالي ،بـيتـا )688-621 :و دانـشهـایي ماننـد فلسـفه ،هندسـه ،نجـوم
(هيئت) و موسيقي از آن جمله علوم بودند؛ فلسفه را ازآنجهـت کـه طبيـب بایـد بـه طبـایع
مختلف امزجه و اشکال قياسهایي که بيماريها در آنجا مندرج است؛ آشـنا باشـد و بنـا بـه
گفتة ابوریحان ،هر که توجه به علمي از علوم دارد ،باید فلسـفه بخوانـد تـا از اصـول جميـع
علوم آگاه شود (محقق .)669 :6859 ،هندسه را براي آنکه شکل زخمها را تشـخيص دهنـد
و براي نمونه بدانند که «زخمهاي گرد به دشواري درمان ميشوند و درحاليکه زخـمهـاي
چندضلعي بهآساني التيام ميپذیرنـد» ؛ نجـوم را بـراي آنکـه بتواننـد تربيـع و نحـوس مـاه را
بشناسند و بعد به درمان بپردازند (الگود .)216-213 :6891 ،در مثنوي در ارتبـاط بـا دانـش
نجوم و علم طب و تأثير ستارگان در تربيت جنين چنين آمده است:
چــون کــه وقــت آیــد کــه گيــرد جــان جنــين

آفتــــــابش آن زمــــــان گــــــردد معــــــين

ایــــن جنــــين در جنــــبش آیــــد ز آفتــــاب

کآفتــــابش جــــان همــــيبخشــــد شــــتاب

از دگـــر انجــــم بــــه جـــز نقشــــي نيافــــت

ایــــن جنــــين تــــا آفتــــابش بــــر نتافــــت
(مولوي 6873 ،الف)8776-8777/6:

 .7-0-9جادوگری و درمانگری
بر اساس نقل بعضي از منابع کهن ،مصریان ،سحر و جادو را هـم در طـب دخالـت دادنـد و
بقراط حکيم ،پزشک برجستة یوناني براي نخستين بار به طب جنبـة علمـي بخشـيد و چهـرۀ
مخدوش آن را از سحر و جادو سترد .در قدیم ،دانش طب به همراه فلسفه ،علـوم کلـدانيان
ناميده ميشد؛ زیرا کلواذي و بابل از هم دور نبودند و ازآنجاکه علـم نجـوم در ایـن دو جـا
غالب بود ،کلدانيان گاهي ساحران و گـاهي اصـحاب طلسـمات خوانـده شـدهانـد (محقـق،
.)666 :6875
ایـــــن تـــــردد هســـــت کـــــه موصـــــل روم

یــــــا بــــــراي ســــــحر تــــــا بابــــــل روم
(مولوي 6873 ،الف)566/1:
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مولــوي در داســتان «آن دبــاغ کــه در بــازار عطــاران  »...وجهــي از موضــوع افســونگري و
درمانگري را نمایان ميسازد؛ بعدازآنکه مردم با درمانگري عوامانة خـود (برگرفتـه از طـب
کهــن) نتوانســتند دبــاغ را بــه هــوش بياورنــد (همــان ،)211-216/5 :بــرادر وي طــوري کــه
جماعت اطراف او متوجه نشوند؛ قـدري سـرگين سـگ سـابيده شـده را بـه کـف دسـتانش
ميمالد و مقابل بيني دباغ ميگيرد و وانمود ميکند که وردي در گوش او خوانـده اسـت و
ازآنجاکه مغز دباغ به بوي نامطبوع خو گرفته بود با بویيدن آن بو به هوش ميآید؛ مـردم بـا
مشاهدۀ این اتفاق ميگویند:
ســــاعتي شــــد ،مــــرد جنبيــــدن گرفــــت

خلــق گفتنــد :ایــن فســوني بــد شــگفت

کـــين بخوانـــد افســـون بـــه گـــوش او دميـــد

مـــرده بـــود ،افســـون بـــه فریـــادش رســـيد
(مولوي 6873 ،الف)8771-8775/6:

و نيز در داستان بلعم باعور راجع به قدرت افسونگري و شفابخشي چنين ميخوانيم:
بلعــــــــم بــــــــاعور را خلــــــــق جهــــــــان

ســـــغبه شـــــد ماننـــــد عيســـــي زمـــــن

ســــــــجده ناوردنــــــــد کــــــــس را دون او

صـــحت رنجـــور بـــود افســـون او
(مولوي 6873 ،الف)8266-8263/6:

در داستان «آن پادشاه زاده که پادشاه حقيقي به وي روي نمود  »...طبيب در هيئت «ساحري
استاد» ظاهر ميشود و با «درمان زفت» شاهزاده را مداوا ميکنـد .جالـب اسـت هـم در ایـن
داستان و هم در قصة پادشاه و کنيزک ،طبيبان با سحاري به درمان ميپردازنـد ،ایـن قـدرت
از جانب خداوند به آنها عطـا شـده اسـت (همـان)8612/5 ،19/6 :؛ خداونـد ،عظـيمتـرین
ساحر (خير الماکرین) است که سحر اصيل نزد اوست ،او بـه جـان موجـودات فسـون مـي-
خواند.

بحث و نتیجهگیری
مولوي به جهـت آشـنایي بـا طـب ،اصـطالحات ،مباحـث و مفـاهيم پزشـکي را بـهصـورت
گسترده در مثنوي خود به کار بسته است؛ وي در برخي از موارد به ارتباط دانش پزشکي بـا
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سایر علوم اشاره کرده است؛ گاهي نيـز اصـطالحات و مضـامين طبـي را بـهعنـوان واقعيـت
علمي موردتوجه قرار داده و براي بسط کالم و تفهيم مقصود از آنهـا یـاري گرفتـه اسـت.
مولوي در بيشتر مواقع ،براي خلق مضامين بدیع و هنري در قالبهاي گوناگون بياني؛ ماننـد
تشبيه ،مجاز ،استعاره و کنایه و  ...از اصطالحات و مفاهيم طبـي بـهعنـوان ابـزار هنـري مـدد
گرفتــه و توانســته مباحــث پزشــکي را بــه پدیــدههــاي ادبــي مبــدل ســازد .او در شــماري از
داستانها ،از بعضي اصطالحات طبي ،مانند داروهاي گياهي ،حيواني و یا برخـي بيمـاريهـا
نام برده است؛ در این ميان ،بسامد باالي موتيفهاي درماني و پزشکي در قصههـاي مثنـوي
از اهميت چشمگيري برخـوردار اسـت؛ مولـوي در بخـش قابـلمالحظـهاي از داسـتانهـا از
موتيفهاي پزشکي استفاده کرده و تحت لـواي آنهـا ،بـه تشـریح بيمـاريهـاي جسـمي و
بهویژه بيماريهاي روحي و طریق درمان آنها پرداخته است .وي در البـهالي داسـتانهـاي
مثنوي در کسوت یک پزشک پدیدار شده و شخصيت اصلي داستانهایش را که یا درگيـر
بيماري جسمي یا روحي بودهاند ،توسـط طبيـب جسـماني یـا روحـاني مـداوا کـرده اسـت.
تجویزهاي پزشک گونة مولوي در ساحت گزاره و در بدنة داستان موجـب بـه پـيش بـردن
روایت شده است؛ گفتني اسـت کـه برخـي از گـزارههـاي مطروحـه در قصـههـاي مثنـوي،
امروزه در دانش پزشکي مورد پذیرش نيست که این مسئله خود ،از تحـول بنيـادین در ایـن
دانش ناشي ميشود.
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Abstract
Studies on historical novels due to not paying attention to the origin of the
text and parallel discourses consider the historical novel as the nostalgic
return of Iranian society to the myth of the Golden Age and it has been
explained with macro-narratives and concepts such as nationalism. This
article has been done based on Damgostran and by the method of qualitative
content analysis in the context of the application of critical discourse
analysis. So by analyzing Damgostaran on several levels, another reading of
this genre has been presented. In this research, based on the above story, the
central meanings of the work have been identified as an independent text and
these meanings have been transferred to the original context in order to
determine the originality of the meaning in that context. After tracing this
meaning in a historical course, it returned to the era of the creation of the
work, and this time the transformed meaning has been evaluated in a new
context and an intertextual-interdiscursive relationship. Finally, the
relationship between the text and the prevailing discourses is explained. The
result of Damgostran's study is that this is not a conservative work. Rather, it
belongs to the most radical discourses of the author's time. In this reading, a
seemingly mundane work and a dead story, along with other homogenous
components, form a discourse that is more than anything else a cry of protest
against the consolidation and expansion of the global capitalist system that at
the end of the 19th century slowly spread the shadow of injustice and
inequality on the thin body of the new world.
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مقدمه
.2تعریف مسئله
رمان به عنوان صورت ادبي غالـب در جهـان جدیـد از سـينه تغييـر و تحـوّالت ایـن دوره و
معادالت پيچيده حاکم بر آن بيرون آمده و بهعنوان یکي از مظـاهر مدرنيتـه-بـهمثابـه امـري
جهان روا -به درون فضاهاي فرهنگي جوامع پيراموني وارد شده است؛ جامعه فرهنگي ایران
نيز در دوران مشروطه ،غالباً متأثّر از نوسانات مدرنيته غربي ،ژانر رُمان را با فضل تقدّم رُمـان
تاریخي در دامان خود پذیرفته است؛ بنابراین رمان تاریخي محصول بافتاري خـاص موسـوم
به دنياي مدرن است .برخي معتقدند که عواملي ازجمله تبعيت کردن از آثار غربـي ،تزلـزل
سياسي و آشفتگيهـاي اجتمـاعي عصـر مشـروطه در پيـدایش چنـين ژانـري نقـش اساسـي
داشته اند (نک .غالم .)28-22 :6835 ،در این قرائـت نخسـت بـه مؤلفـه ترجمـه رمـانهـاي
تاریخي غربي در فضاي فرهنگي و ادبـي ایـران اسـتناد مـيشـود و سـپس بـه آشـفتگيهـا و
نابسامانيهاي دوران مشروطه ارجاع داده ميشـود .مـراد از آشـفتگيهـاي دوران ،تشـتت و
ازهمگسيختگي شيرازه امور در اواخر دوران قاجار است که زمينه را براي گـرایش بـه ایـده
ناسيوناليسم و عطف توجه به گذشتههاي درخشان ،بهمثابـه رهيـافتي مـؤثر و مفيـد درجهـت
همگرایي فراهم ميسـاخت .از ایـن چشـمانـداز ،رمـان تـاریخي محصـول مسـتقيم دورانـي
محسوب ميشود که طغيانها و ستيهندگيهاي اجتماعي و فشار نيروهاي خارجي ،تماميـت
و استقالل ایران را تهدید ميکرده است .کامالً گویا است که ارجاع به گذشتههـاي سرشـار
از اقتدار و سربلندي ،بيش از هرچيز به معناي نوعي نوستالژي منفعالنه اسـت .ایـن قرائـت از
رمانهاي تاریخي بهعنوان پذیرفتهشدهترین و رسميترین قرائت مطرح شـده اسـت .نوشـتار
پيشرو برآن است تا با تحليل نمونهاي از رمانهاي تاریخي ،پيوند محکـم برقرارشـده ميـان
رمان تاریخي ،ایده ناسيوناليسم و نوستالژي را تا حدودي سست نموده و بـهعوامـل دیگـري
ارجاع دهد که این عوامل عالوه بر ایجاد تشکيک در بافتار تعيينشده براي ظهور این ژانـر،
چشماندازي مي گشاید که کارکردهاي آن نيز تا حدود زیادي مشمول تغيير ميشود .رمـان
انتخابشده ،دامگستران یا انتقام خواهان مزدک نام دارد .این اثر متشـکّل از دوجلـد اسـت؛
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نگارش جلد نخست در سال  6268انجامشده و در سال  6266به چاپ رسيده اسـت و جلـد
دوم در سال  6885چاپ شده است  .این رمـان از نخسـتين آثـاري اسـت کـه در ژانـر رمـان
تــاریخي فارســي نگاشــته شــده اســت و دليــل انتخــاب آن عــالوه بــر داشــتن فضــل تق ـدّم،
قرارگرفتن در یکي از مهمترین دورههاي سياسي ،تاریخي و اجتماعي ایران یعني سـالهـاي
مقارن با گذار جامعه از قاجاریه به پهلوي است.

.7روش پژوهش و مبنای نظری
پيش از هرچيز اشاره به دریافت نگارندگان از متن ضروري به نظر مـيرسـد؛ رویکردهـاي
غالب متن را بهمثابه گزارههایي ارزیابي مينمایند که در خوشبينانهتـرین حالـت ،عهـدهدار
بازنمایي اندیشه و امري هستند .در این خوانش که نازلترین سطح مواجهه با مـتن محسـوب
ميشود ،متون ادبي عموماً کارکردي آیينگي دارند .پرواضح است که متون ادبـي در چنـين
بافتاري بيش از هرچيز بهعنوان الگوهایي انتزاعي و فاقد عامليت معرفي ميشوند .در نوشـتار
پيشرو با گـذار از چنـين دیـدگاههـایي ،مـتن را بـهمثابـه مجموعـهاي از پـراکتيسهـا فهـم
کرده ایم که واجد پویایي و کنشگري است .با چنين برداشتي از متن ،نوشتار حاضـر در پـي
شناخت عوامل ظهور و عملکرد یکي از نخستين نمونههاي رمان تاریخي فارسي است .براي
این منظور رهيافت انتقادي نورمن فرکالف چشمانداز مناسبي براي تحليـل مـتن مـيگشـاید
چراکه طبق این الگو ،در تحليل نهایي نسبت متن با سایر گفتمانها مشـخص مـيشـود و بـه
اعتبــار قرارگــرفتن در ظــرف مناســبات قــدرت ،عملکردهــاي ایــدئولوژیک آن نمایــانتــر
مي گردد .فرکالف گفتمان را تلفيقي از تحليـل مـتن ،تحليـل فرآینـدهاي توليـد و توزیـع و
مصرف متن و تحليل اجتماعي -فرهنگي رخداد گفتماني بهعنوان یک کل مـيدانـد (نـک.
یورگنسن و همکاران .)667 :6836 ،درحقيقت فـرکالف نيـز درسـت در راسـتاي فلسـفه و
رسالت ذاتي تحليل انتقادي گفتمان ،سعي در نمـایش و ارزیـابي متـون در ظـرف مناسـبات
قدرت دارد و اینکه متن به چه سان و با چـه کيفيـت مشخصـي ،قـدرت را در ميـان افـراد و
گروههاي اجتماعي به جریان مياندازد .ازنظر فرکالف فرآیند تحليل گفتمان به سـه سـطح
تقسيم ميشود :سطح اول ،توصـيف :گفتمـان بـهمثابـة مـتن (شـامل تحليـل زبـاني در قالـب
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واژگان ،دستور ،نظام آوایي و انسجام در سطح باالتر از جمله)؛ سطح دوم ،تفسـير :گفتمـان
بهمثابة تعامل بين فرایند توليد و تفسير متن (بحـث از توليـد و مصـرف متـون)؛ سـطح سـوم،
تبيين :گفتمان بهمثابة زمينهاي که این سه مرحله (مـتن ،تعامـل بـين مرحلـه توليـد و تفسـير و
زمينة اجتماعي) در آن بررسي و تحليل ميشوند (نک .آقاگلزاده .)626 :6839 ،بـر همـين
اساس تحقيق حاضر رمان تاریخي دامگستران را در این سـه سـطح مـورد تحليـل و ارزیـابي
قرار مي دهد .انتخاب این روش بـراي ارزیـابي رمـان تـاریخي دامگسـتران ،از ایـن رهگـذر
اهميت دارد که متن را از حالت تعليق رها کرده و در چارچوب قدرت بررسي مينمایـد .از
این طریق ميتوان به عامل یا عوامل اصلي و مهم ظهور یک ژانر و در اینجـا رمـان تـاریخي
دست یافت.

.3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اهميت تحقيق حاضر را از دو منظر ميتوان به بحـث گذاشـت؛ نخسـت اهميـت تحقيـق در
رُمان تاریخي بهاعتبار قرارگرفتن این ژانر در ذیل ادبيات و هنر عامهپسند و سپس تمرکز بـر
آن بهعنوان یک گفتمان مستقل؛ در وجه نخست ،ميتوان گفـت کـه ایـن حيطـه در دوران
جدید بهنوعي صحنه مبارزه تبدیل شده است ،بهطوريکه در آن معـاني بـراي حيـات خـود
مبارزه ميکنند و ایدئولوژيهاي حاکم به چالش کشيده ميشوند (نـک .اسـتریناتي:6833 ،
 .)235در وجه دیگر ميتوان به طيف گسترده مخاطبين این ژانر و ضریب نفوذ و بُرد آن در
جامعه ارجاع داد.

.0پیشینۀ پژوهش
پيرامــون تحليــل گفتمــان پــژوهشهــاي ارزشـمندي انجــام پذیرفتــه اســت .آقاگــلزاده در

مقالههایي با عنوان «کارآمدي الگوي تحليل گفتمـان انتقـادي فـرکالف در نقـد و ارزیـابي
برابرها در متون ترجمهشده خواهران اثـر جيمـز جـویس» (« ،)6836رویکردهـاي غالـب در
تحليل گفتمـان» (« ،)6831تحليـل گفتمـان انتقـادي و ادبيـات» ( ،)6831بـه کارآمـدي ایـن
رویکرد در بررسي و تحليل آثار ادبي اشاره کرده است؛ تحقيقاتي نيز انجام گرفته است که
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الگوي تئوریک خود را از فرکالف اخذ کردهانـد؛ سـيّدعلي سـراج ( ،)6833در پایـاننامـه
خود با عنوان «تحليل گفتمان غالـب در رُمـانهـاي سـيمين دانشـور» بـه کشـف جهـانبينـي
دانشور و معاني نهفته در الیـههـاي پنهـان رُمـانهـاي او پرداختـه اسـت .ربّـاني ( ،)6831در
پایاننامه «تحليل گفتمان انتقادي ،یکـي بـود یکـي نبـود جمـالزاده» ،بـا اسـتفاده از رویکـرد
فرکالف به بررسي مجموعه یکي بود و یکي نبود جمالزاده پرداخته اسـت .گرجـي ()6866
در تحليل رُمان کولي کنار آتش از رهيافت فرکالف استفاده کـرده اسـت .در حيطـه رُمـان
تاریخي ،لوکاچ ( )6833مؤلّف اثر مهمي است با عنوان رُمانتاریخي که بهصورت مبسـوط،
زمينــههــاي شــکلگيــري و ســير تح ـوّل رمــان تــاریخي را در غــرب مــدرن و در نســبت بــا
ســرمایهداري ترســيم کــرده اســت .در زبــان فارســي آریــنپــور ( ،)6837یوســفي (،)6878
ميرعابدیني ( ،)6838آژند ( )6835به این حوزه پرداختهانـد .در پایـان اثـر پژوهشـي مهـم و

مستقل دیگر رُمان تاریخي ،سير و نقد و تحليل رُمانهاي تاریخي فارسـي از  6235تـا 6882
اثر محمّد پارسانسب ( )6836را ميتوان برشمرد .در این اثر بهصورت خالصـه مـيتـوان بـر
این امر انگشت نهـاد کـه نویسـنده ،معنـا را در مـتن جسـتجو کـرده اسـت بنـابراین در نظـر
نویسنده یگانه منبع معنا ،رمزگان و نشـانگان درون مـتن اسـت و دليـل ایـن ادّعـا نيـز لحـاظ
نکردن گفتمانهاي موازي و بعضاً متخاصم در رُمانهاي تاریخي است .تحقيق مستقل دیگر

در حوزه رُمان تاریخي ،اثر ارزشمند کامران سپهران ( )6836با عنوان ردّ پاي تزلـزل :رُمـان
تاریخي ایران  6888-6828است .سپهران برخي از رُمانهاي تـاریخي مقطـع زمـاني -6828
 6888را از دریچه دولت-ملّت بررسي و تحليل کرده است.

.9اهداف پژوهش
تبيين پيوند و ارتباط معنایي دامگستران با بافت سياسي /اجتماعي و گفتمانهاي مسلّط.
کشف جهانبيني نویسنده و نشاندادن رابطه نویسنده متن و خواننده.
بهدست دادن تعریفي از ماهيت و کارکرد رُمان تاریخي بهمثابه یک ژانر زنده و پویا.
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.6تحلیل ساختار ،عناصر و بافتارهای دامگستران
توجه به بافتار داستان امر تعيينکنندهاي در فرایند معناشناختي است؛ بنابراین بافـت مـوقعيتي
رُمان در سه بخشِ موقعيت تاریخي ،موقعيت مکاني /جغرافيـایي و موقعيـت جامعـهشـناختي
تحليل مي شود و در بخش دیگر ،تحليل گفتمان انتقادي رُمان ،مطابق با فرضيه هـاي تحقيـق
در سه سطح توصيف ،تفسير و تبيين ،پيوند ميان عناصر فرامتني با چارچوب متن کـه بيـانگر
دیدگاههاي ایدئولوژیک نویسنده است ،بررسي خواهد شد.

.2-6نشانهشناسي عنوان و ساختار اثر
عنوان این اثر دامگستران یا انتقام خواهان مزدک است؛ چنانچه از این عنـوان برمـيآیـد دو
صفت به یک گروه اجتماعي اطالق شده است؛ نخست کساني که با طراحي نـوعي تئـوري
توطئه باهدف به دام انداختن شخص یا اشخاصي به کنشهایي اعم از اخالقي یا غيراخالقي
دست ميزنند؛ بنابراین عنوان «دام گستردن» در سطح ژرفساخت خـود نـوعي بـار معنـایي
منفي به همراه دارد .از طرفي ،صفت «انتقام خواهي» بار معنایي منفـي پيشـين را تـا حـدودي
خنثي ميکند؛ درحقيقت انتقام در معناي مصطلح عبارت است از کنشـي عمومـاً منطقـي در
جهت تدارک ظلم و سـتمي کـه بـه فـرد یـا گروهـي روا داشـته شـده اسـت .بـدین ترتيـب
«انتقامخواهي» امري هم از نظر عرفي و هم از نظر شرعي پذیرفتهشده و معمول اسـت ،کمـا
اینکه در گفتمان هاي دیني انتقام و یا قصاص ،الزمـه زنـدگي معرفـي شـده اسـت؛ بنـابراین
«انتقامجویي» ،کنش متقابل مظلوم در برابر ظلمِ ظالم است که از نوعي عامليّت و کنشـگري
در مقابل گفتمان حاکم نيز خبر ميدهد .این معني در نامگذاري محل سـکونت ایـن طيـف
نيز متبلور است؛ محلّه صيادان که در داستان بهعنوان محل سـکونت مزدکيـان معرفـي شـده
است ،ميتواند این گمانه را تقویت کند؛ در داستان هيچ پيوند معناداري ميان مفهوم «صـيد»
و «صيادي» و «محلّه صيادان» با مصادیق بيرونـي وجـود نـدارد .در سـياق مـتن بـه کـارگران
ساختماني که به دستور یزدگرد براي ساختن خوابگاه سرّي فراخوانده ميشوند ،اشاره شـده
است و آنها در مقطع مهمي از داستان فراخوانده شـدهانـد ،امّـا صـيد و صـيادي در داسـتان
اساساً موضوعيتي ندارد .بهنظر ميرسد که انتخـاب عنـوان «محلّـه صـيادان» بـهجـاي «محلّـه
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کارگران» نوعي خارج کـردن ایـن گـروه اجتمـاعي از انفعـال معمـول نهفتـه شـده در لفـظ
«کارگر» و عامليت بخشيدن بدان با انتخاب نام «صـياد» اسـت کـه در وجـه دیگـر توجّـه بـه
کنشمندي و انگيختگي این گروه اجتماعي است .بهبياندیگر ميتوان از انتخاب ایـن نـام در
کنار صفت «انتقامخواهي» ،پتانسيل قدرت براندازانه مزدکيان را برداشت نمود.

.7-6شخصیتپردازی
شخصيتپردازي در دامگستران چندان یکدست به نظر نمـيآیـد؛ برخـي منفعـل و ثابـت و
برخي فعال و کنشگرند .بهعنوان نمونه منش و کنش یزدگرد در طول داستان نسبتاً یکسان و
ثابت است .در این ميان ميتوان به شخصيتهایي اشاره کرد که در یک سير صعودي قـرار
دارند و در پایان داستان بهطورکلي تحوّل ميیابند که از آن ميان ميتوان به بالوي ،هرمـزان
و آفتاب اشاره کرد؛ بالوي در داستان نمود ویـژهاي دارد و در جلـد دوم رُمـان دچـار تغييـر
شده و به ماهوي تبـدیل مـيشـود؛ ایـن شخصـيت کـارگر سـادهاي اسـت کـه از پویـایي و
بهاصطالح دیناميک قابلتوجهي برخـوردار اسـت (صـنعتيزادهکرمـاني )63 :6266 ،و ایـن
عامليت نشان از نفوذ گسترده و باالي مزدکيان دارد .این نحوه شخصيت پردازي مسئله بسيار
مهم و قابلتوجهي را در بن خود پرورش داده است که ناظر بر دیدگاههاي نویسـنده اسـت:
تحوّل کارگري ساده بـه شخصـيتي انقالبـي و رادیکـال کـه در پـي برانـدازي یـک سلسـله
نيرومند است .هرمزان نيز یکي از نزدیکترین افراد منتسب به رأس قدرت سياسـي اسـت و
بهعنوان وليعهد در داستان معرفي ميگردد؛ او با گرایشي که به مزدکيـان دارد شـکلدهنـده
یک کانون توطئه در داستان است .شخصيت وي نيز دچار تحوّل ميگـردد و تاجـایي پـيش
ميرود که خليفه مسلمين را به قتل ميرساند.
آفتاب زني است که در داستان کنش یکدست و ثابتي ندارد بلکه شخصيت او بهطـرز
قابلتوجهي دچار تحوّل ميشود؛ در این داستان ازیـکطـرف دیـدگاه کليشـهاي مبتنـي بـر
فتّانگي زن بازتوليد شده است امّا از طرف دیگر زن با آن روایت سنّتي رایج از مزدکيـه کـه
بر اساس آن ملکي مُشاع محسوب ميشدهاند ،بسيار فاصله دارد و همين مسـئله در برداشـت
صحيحتر از مـتن کمـک مـيکنـد .درحقيقـت چنانچـه پـسازایـن خواهـد آمـد در تمـامي
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روایتهاي کالسيک ،مزدکيان به دليل دیدگاههاي خاصشان پيرامون زنـان ،محـل هجـو و
طعن بودهاند امّا در این داستان و در شخصيت آفتاب بهعنوان فردي از بدنه سازمان مزدکيه،
این مسئله نمود چنداني ندارد و از البالي این شخصيتپردازي ایدئولوژي خـاصّ نویسـنده
خودنمایي ميکند.
در این رمان برخي شخصيتهاي خاکستري نيز ساخته و پرداخته شـدهانـد؛ شخصـيت
خليفه دوم مسلمين یعني عمـربن خطّـاب ایـنگونـه اسـت؛ نکوهنـدهتـرین کـنش ایـن فـرد
درخصوص کتابخانه سلطنتي است (صنعتيزادهکرماني )62 :6885،و به همين دليل نویسنده
او را بهصورت ضمني به ابرهه پيوند ميزند (صنعتيزادهکرماني .)68 :6885 ،امّـا عـالوه بـر
انتقادهایي که داستان بر عمر وارد ميداند ،بُعد دیگر این شخصيت را نيز بيـان مـيکنـد کـه
ناظر بر وجوه مثبت شخصـيت اوسـت؛ عمـر کسـي اسـت کـه متّحـدان و سـربازان خـود را
«برادر» خطاب ميکند و «سادهزیستي» او بهعنوان یک ارزش بارها در داسـتان مـورد تأکيـد
قرار ميگيرد (صنعتيزادهکرماني.)33-37 :6885 ،

.3-6بافت موقعیت و جامعهشناختي
در این قسمت برخي از عناصر و مؤلفـههـاي ضـروري بـراي وارد شـدن بـه مبحـث تحليـل
گفتمان برشمرده ميشود و با تحليل آنها فضاي نسبتاً روشني از ماجرا و گفتمانهاي دخيل
در متن عرضه ميگردد.

.2-3-6موقعیت تاریخي
دامگستران ازنظر تاریخي بازه زماني سالهاي  68تا  88هجـري را شـامل مـيشـود و ازنظـر
سلسله هاي پادشاهي به خاندان ساساني و حلقه نهایي این سلسله یعني یزدگـرد سـوم مـرتبط
ميگردد .این داستان با آغاز شکلگيري گفتمان اسالم و دوره خالفت عُمـر مـوازي اسـت.
درحقيقت توضيح و توصيف موقعيت شکاف ميـان دو گفتمـان و تضـادها و تـنشهـاي آن
عصر موضوع و دستمایه اصلي داستان قرار گرفته اسـت و تمرکـز رمـان بيشـتر معطـوف بـر
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عوامل داخلي بهوجود آمدن این بحرانهاي بـزرگ اسـت ،بـا گوشـهچشـمي بـر تحرکـات
اعراب.
مسئله مهم دیگر تاریخ دوره آفرینش اثر است؛ دامگستران متشـکّل از دوجلـد اسـت؛
نگارش جلد نخست در سال  6268انجام پذیرفته و در سال  6266چاپ شـده اسـت و جلـد
دوم در سال  6885شمسي به چاپ رسيده است .این تاریخ بهنحوي مقارن با سالهاي پایاني
حکمراني خاندان قاجار و تحویل قدرت به پهلوي اول است و عليرغم بحرانهاي داخلـي،
در صحنه بين المللـي نيـز بسـط و گسـترش اسـتعمار و سـوداگري غـرب در منطقـه و وقـوع
جنگي جهانگير ،یکي از چالشهاي مهم حکومت ایران بهشمار ميآمده است.

.7-3-6موقعیت محیطي
توجّه به بافت مـوقعيتي داسـتان در کشـف و توضـيح معـاني موجـود در الیـههـاي مختلـف
داستان و تشخيص معاني کانوني داستان ضروري است.

.2-7-3-6توجّه به پدیده شهر
در این داستان با نمونه یـک جامعـه شهرنشـين بـا محوریـت قصـر سـلطنتي کـه خـود نشـان
تمرکزگرایي است مواجهيم که با واقعيتهاي تاریخي نيز سـازگار اسـت (نـک .خلعتبـري،
 .)13-17 :6836توجّه به شهرسازي و بسط و گسترش آن باعث ایجاد تحوّالت اجتمـاعي-
سياسي گستردهاي در ایران ساساني بوده است کـه بـه تقویـت نظـام طبقـاتي و شـبهکاسـتي
موجود منجر شده است .بر این مبنا فضاي جغرافيایي رُمان در ميان شهرهاي غربـي ایـران از
قبيل مداین ،جلوالء ،ري و مـرو بـا مرکزیـت مـداین در جریـان اسـت (نـک .صـنعتيزاده،
 .)9 :6266در این فرایند غالب عناصر نظام شبهکاسـتي ساسـاني در توصـيف معمـاري شـهر
بازتاب داده شده است و در این ميان بـه شـکافهـا و تضـادهاي طبقـاتي و انعکـاس آن در
معماري شهر نيز اشاره شده اسـت( .نـک .صـنعتيزادهکرمـاني .)5-8 :6266 ،از ایـن شـيوه
پرداخت ميتوان چنين استدالل کرد که انتقاد از این ساختار مولّد نابرابري ،بـهمعنـاي انتقـاد
از حاکميت یزدگرد و تمایل به عناصر مزدکي است.
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.7-7-3-6نقبهای زیرزمیني
در دامگســتران مخالفــان قــدرت مرکــزي ،گردهمــایيهــاي خــود را در مکــانهــاي مرمــوز
حفرشده در زیر زمين برگزار ميکنند .درحقيقت داستان مطابق روایتهاي رایـج بـهخـوبي
مزدکيان را بهعنوان یک سازمان زیرزميني بـا سـازوکارهاي کـامالً پيچيـده و مـبهم تصـویر
کرده است که این کيفيت ،ناظر بر فضاي بشدت بسته ،اختناق و عدم آزادي عمل مخالفـان
و اقليتهاي مذهبي-سياسي در بطن حکومت یزدگرد و سياستهاي بسته اوست.

.3-7-3-6زندان اهریمنان
در دامگستران به مکاني با نام «زنـدان اهریمنـان» اشـاره شـده اسـت .اهميـت ایـن مکـان در
داستان بهگونهاي است که فصل ششم جلد نخسـت بـه آن اختصـاص دادهشـده و در فصـل
هفتم نيز ماجراي فرار مزدکيان از این محـبس مخـوف مطـرح اسـت (صـنعتيزادهکرمـاني،
 .)58 :6266در این جایگاه خيل انبوه مخالفان حاکميت و مشخصاً مزدکيان در غُل و زنجير
هستند .از توصيف این مکان ميتوان گرایش خاص نویسنده و نيز فضاي بسيار بسته و راکد
براي فعاليتهاي مخالفان و اقليتهاي مذهبي و سياسي را برداشت کرد.

.0-7-3-6خوابگاه سرّی یزدگرد و بحران امنیت
در داستان باوجوداینکه مداین و قصر سلطنتي کانون قدرت سياسي-نظامي یزدگـرد اسـت،
کانون خطر و بحران نيز بهشمار ميآید؛ خوابگـاه سـرّي بيشـتر بـهمنظـور در امـان مانـدن از
توطئههاي درباریان بنا شده است و از اوضاع متزلزل و آشفته دربار ایران در زمان حکومـت
یزدگرد سوم خبر ميدهد.

.3-3-6موقعیت جامعهشناختي در دامگستران
چنانچه آمد مطابق با شواهد و روایات تاریخي ،جامعه ایران ساسـاني مبتنـي بـر نـوعي نظـام
طبقاتي بوده است (نـک .کریسـتنسـن .)558-523 :6813 ،توجـه بـه ایـن سـاختار در فهـم
دقيقتر تحوّالتي از نوع خيزش مزدک و شـناخت عوامـل انحطـاط و سـقوط نظـام ساسـاني
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ضروري است .قشربندي اجتماعي در دامگستران بهخوبي به نمـایش درآمـده اسـت کـه در
ذیل سه عنوان بدان پرداخته ميشود.

.2-3-3-6طبقه حاکم یا طیف اقتدارگرا
کانونيترین الیه اجتماعي ،هيئت حاکمه یا طيف اقتدارگرا است؛ هرمزان بهعنـوان وليعهـد،
صدراعظم با نام ایاد و گروه منجّمان و شخص ليرامه در کنار پادشاه ،هندسه قدرت سياسـي
را صورتبندي مي کننـد .در رأس طبقـه حـاکم یزدگـرد سـوم قـرار دارد-کـه ایـن امـر بـا
واقعيتهاي تاریخي هماهنگي کامل دارد  -و مطابق داسـتان تمـامي اختيـارات مملکـت در
شخص شاه خالصه ميشود .در کنار مهرههاي اصلي ،افراد دیگري همانند ملکه و برخـي از
فرماندهان نظامي و درنهایت شماري از موبدان زرتشتي نيز شخصيتهاي در سایه این گروه
هستند .بدین ترتيب در بازنمایي طبقه حاکم با توجّه به محدود بـودن شـمار اقتـدارگرایان و
طيــف حــاکم ،نــوعي ایمــان بــه اســتبداد نظــر و عمــل حاکمــان وجــود دارد کــه فرهنــگ
تکصدایي ساسانيان را نمایان ميسازد.

.7-3-3-6طبقه محروم یا طیف فرودست
گروه اجتماعي دیگر فقرا و فرودستان هستند؛ داستان با مقایسه و توصيف محل زندگي این
گروه با ثروتمندان آغاز ميگردد .در این توصيف آن چيزي کـه نظـر نویسـنده را بـه خـود
جلب مي کند ،اختالف طبقاتي است که در ساختار اجتماع و بـهصـورت مشـخص در شـهر
مداین متجلّي شده است (صنعتيزادهکرماني .)85 :6266 ،گفتني اسـت تقابـل و کشـمکش
فقرا با اعيان و انتقام گرفتن از آنها به ازاي از دستدادن ارزشهایي چـون وطـن و ملّيـت،
در داستان بهخوبي بازنمایي شده است.

.3-3-3-6بیگانگان خارجي یا اشغالگران
در عرصة سياست ،ایجاد ضدیّتها چه بهصورت حقيقي و چه بهصورت فرمایشي و صوري
موجب توليد «دیگري» ميشود .این دیگري ،ضمن مشخصکـردن مرزهـاي «مـا» ،موجـب
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کم رنگ شدن تناقضات دروني و تقویـت انسـجام مـيشـود .ایـن مسـئله در دامگسـتران در
حضور گروه اجتماعي سوم یعني اعراب نمایان شده است.

.2تحلیل گفتمان دامگستران در سطح توصیف
بنابر آنچه گذشت ميتوان سه گفتمان کلّي را تشخيص داد که در داستان به پيش ميرونـد:
اقتدارگرایان ،نيروهاي گریز از مرکز و اعراب .هر یک از این گفتمانها از امکانـات زبـاني
خاص براي بيان دیدگاهها و ایدئولوژيهاي موردنظر خود و برقراري نسبت با گفتمانهـاي
معارض و تشخيص حدود خود و دیگري استفاده ميکنند .رمـان چشـمانـدازي از ایـن سـه
گروه را ترسـيم کـرده اسـت کـه پـس از دسـتيابي بـه دا ّل مرکـزي هـر گفتمـان ،بـهنحـوي
جهتگيري نویسنده و ایدئولوژي نهفته در الیههاي متن آشکار ميشود.

.2-2تحلیل گفتمان اقتدارگرایان
تحليل گفتمان در سطح توصيف از در کنـار هـم قرارگـرفتن واژگـان ،اشـخاص ،نمادهـا و
بهاصطالح هم آیي این عناصر ،در پي یافتن معنایي پنهـان اسـت کـه از طریـق ایـن رهيافـت
ميتوان به دیدگاههاي نویسنده نزدیک شد.

.2-2-2شاهنشاه ،ایران ،یزدگرد ،لیرامه
در ابتداي داستان از ميان مالزمان پادشاه پيوند نزدیکي ميان یزدگرد و ليرامه مـنجّم وجـود
دارد (صنعتيزادهکرماني .)1 :6266 ،آنچه این تـالزم معنـادار بـر آن صـحّه مـينهـد نـوعي
اعتقاد به مباني مـاورائي یـا متـافيزیکي در سيسـتم انتولوژیـک و معرفـتشـناختي پادشـاه و
گفتمان حاکم است و از آن نوعي اندیشه تقدیرگرایي یا زروانيسـم نيـز برداشـت مـيشـود:
«شاه نظري به جانب ليرامه نموده و گفت مقصودم از اینکه در این شب تو را بـدینجا آوردم
این است که به تو سفارش دهم که در سـتارگان دقّـت نمـائي و مـرا از اینکـه آیـا بـر آنـان
ظفرمند یا مغلوب ميگردم مخبر سازي» (همان.)79 :
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.7-2-2یزدگرد ،اساس سلطنت ،ایران باستان ،مملکت ایران
در دامگستران جامعه ایران از درون به دو قطب کامالً متمایز تقسيم شده است که در مقابـل
یکدیگر صفآرایي کردهاند؛ در یک طـرف پادشـاه و در طـرف دیگـر نيروهـاي گریـز از
مرکز .مطابق داستان ،یزدگرد در مقام پادشـاه ،درحـاليکـه مـيبایسـت حـافظ جـان و مـال
مردمان سرزمين خود باشد ،به منظور در امـان مانـدن از توطئـههـاي اطرافيـان و حفـظ جـان
خویش ،چهار برادر بنّا را که بـه صـورت سـمبليک نماینـده طبقـه کـارگر و قشـر فرودسـت
جامعه هستند ،با جامي زهرآلود به قتل ميرساند تا جهتگيري سياسي و نسبت او بـا جامعـه
تحت سلطهاش مشخص گردد .بااینوجود یزدگرد و گروه متمایل به او تنها افـرادي هسـتند
که به پاسـداري از اسـتقالل و تماميـت ارضـي ایـران مـيپردازنـد .واژه «اسـاس سـلطنت» و
«مملکت» با نام «یزدگرد» گره خورده است و در مواضـع مختلـف داسـتان تکـرار مـيشـود
(صنعتيزاده)61 :6266 ،؛ بنابراین گفتمان اقتدارگرایي با رنگ و لعاب ملّيگرایي بازنمـایي
شده است و شخص یزدگرد این گفتمان را نمایندگي ميکند.

.3-2-2شاه ،مخالفان داخلي ،مزدکیان
تقابل ميان اقتدارگرایان با مخالفان داخلي بهصـورت جـدي از فصـل سـوم آغـاز مـيشـود.
وليعهد با گروه مزدکيان همراه شده و در صف مخالفين شاه قرار گرفته است؛ «ایاد ميداني
که من چندان عالقه اي به این مملکت و تخت سـلطنت نـدارم» (همـان .)66 :بـهایـنترتيـب
نخستين زمزمه مخالفت از بدنه حکومت شـنيده مـيشـود؛ کمـا اینکـه مکـان توطئـه نيـز در
محوطه قصر قرار دارد و چنانچه گفته آمد ،این مسئله بهصورت ضـمني ،صـحهگذاشـتن بـر
گزاره آغاز افول و ویراني ساسانيان از خيانت عناصر دروني و نزدیکـان بـه سـاختار قـدرت
مرکزي است .مطابق داستان دليل اصلي ظهور این مخالفـان خودخـواهي شاهنشـاه و ظلـم و
ستمي است که به مردمانش روا داشته است .در فصـل چهـارم موسـوم بـه «آفـت پادشـاهان
چيست؟» مسئله مهمي نهفته است که دیدگاه نویسنده را در مورد عامـل اصـلي تقابـل ميـان
گفتمان اقتدارگرایي بـا مزدکيـان مشـخّص مـيکنـد؛ از نظـر نویسـنده آفـت اصـلي و مهـم
پادشاهان ستم و جور بر محرومين و فقرا است.
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.0-2-2اقتدارگرایان ،روحانیون زرتشتي
این دو مفهوم در جاي جاي داسـتان درکنـار یکـدیگر هسـتند؛ امـا نویسـنده ضـمن انتقـاد از
ساختار سياسي ساساني که با قدرتدادن به این گروه ،زمينه دخالت آنان در امـور را فـراهم
کرده است ،روایتي کامالً بدبينانه نسبت به روحانيـت زرتشـتي عرضـه کـرده اسـت« :بيشـتر
سبب انقراض دولت یا ملّتي که بهکلّي رشته قوميتش گسيخته ميگردد همـين ظـاهر ميشـان
باطن گرگند که از قرنها به اینطـرف هميشـه ترقّـي و سـعادت ممالـک را از راه غـرض و
خودسازي مبدّل به بدبختي و ذلّت نمودهاند» (صنعتيزاده.)71 :6885 ،

.9-2-2اقتدارگرایان ،اعراب ،خشونت
عالوه بر دشمنان داخلي تقابل اصلي دیگر در داستان ميـان گفتمـان اقتـدارگرایان و اعـراب
شکل گرفته است .در آغاز داستان و درحاليکه هيچ نشانهاي از حضـور مهمانـان ناخوانـده
وجود ندارد ،با نوعي تضـاد معنـایي ،تقابـل دو گفتمـان مشـخص مـيگـردد؛ بـدین ترتيـب
«ممالک مينوسرشت عجم»« ،پایمال باد خزان» مـي شـود؛ «فرشـتگان رحمـت و عـدالت» در
مقابل «اهریمنان و عفریتان» قرار مـيگيـرد و یزدجـرد کـه تـا آن تـاریخ «خوشـبختتـرین»
سالطين عالم بود ،از آن به بعد به «غمناک ترین» ساکنان قصر سلطنتي مملکت عجم تبـدیل
ميشود و درنهایت «خوشبختي و نيکبختي» جاي خود را به «وحشت و دهشـت» مـيدهـد
(نک .صنعتيزادهکرماني.)2-8 :6266 ،

.7-2تحلیل گفتمان مزدکیان
محور و هسته این گروه کارگران ساختماني هستند؛ زماني که یزدگرد با مشاهده نشانههـاي
زوال دچار وحشت مي شود ماجراي ساختن خوابگـاه سـرّي و مـرگ ایـن کـارگران طـرح
ميشود .بنّایان در حقيقت نماینده طبقه کارگر و بهطورکلي گروههاي فرودست هسـتند .بـا
مرگ این گروه ،جنبش مزدکيه که در رکود و سکون به سر ميبرد -زنداني شدن پدر ایـن
چهار برادر بهعنوان یکي از بزرگان مزدکي حاکي از رکود و جمود این جریان است -جان
تــازهاي مــيیابــد؛ درحقيقــت عمــل شــخص شــاه ،جرقــهاي بــر خشــم و خشــونت متــراکم
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تودههاست .این عمل شاه و دیگر سياستهاي ناکارآمـد او ،از جانـب گفتمـان مزدکيـه بـه
مطرحشدن مفاهيمي از قبيل ظلم ،ظالم ،مظلوم ،منتج ميشـود (صـنعتيزادهکرمـاني:6266 ،
82؛ همــان )85 :و بــهدنبــال آن واژه کليــدي دیگــري بــا عنــوان انتقــام طــرح مــيشــود
(صنعتيزادهکرماني.)85-86 :6266 ،

.3-2تحلیل گفتمان اعراب
در این بخش بهنحوه بازنمایي اعراب در رمان پرداخته ميشود .اینکه اعراب به چه صـورت
در صــحنه اجتمــاعي -سياســي ایــران وارد مــيشــوند و چگونــه تــأثيري بــر رونــد داســتان
ميگذارند.

.2-3-2برابری ،برادری ،همگرایي
مطابق با داستان ،اعراب که در تقابل با گفتمـان ملّـي گرایـي طيـف اقتـدارگرا قـرار دارنـد،
عليرغم عقبافتادگي و در فقدان مدنيت ،داراي انسجام و همبستگي قابـلتـوجهي هسـتند.
اگر ایرانيان در کشور خویش دچار گسست و تشـتت و چنـدپارگي اجتمـاعي شـدهانـد ،در
عوض اعراب با یکدیگر متّحدند و در گفتمان آنها بـه اعتبـار همـين همگرایـي ،از ضـمایر
جمع «ما» استفاده مي شود .درخصـوص نظـر ایرانيـان و دربـار ،در مـورد اتّحـاد اعـراب ،در
موضعي از داستان آمده است« :از عبارات و جملههاي ساده این نامه چنين برميآید که عمر
خود را همرتبه یک نفر سرباز دانسته و به آنها برادر خطاب ميکند» (صـنعتيزادهکرمـاني،
.)76 :6266
اوج بازنمایي اتّحاد اعراب در داستان در کالم سردار اسيرشـده عـرب ،مـنعکس شـده
است .رستم از اسير سـؤاالتي مـيپرسـد در مـورد اینکـه اگـر ابوعبيـده از ایرانيـان شکسـت
بخورد ،آیا از عربستان براي او کمک و قواي جدید خواهد رسيد یـا خيـر؟ ابوطالـب ميـان
اعراب و زحمتکشـان پيونـد برقـرار مـيکنـد و آنـان را در تقابـل بـا ثروتمنـدان گـذارده و
مي گوید« :آري همان مزدوران هستند (دقيقاً جـایي اسـت کـه مزدکيـان بـه اعـراب متّصـل
ميشوند) که همه وقت شاهد فتح و ظفر را در آغوش ميکشند .هرگز اشـخاص متمـوّل در
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جنگ و جـدال پـاي ثبـات نمـي فشـارند .بـه انـدک احسـاس سـختي و صـدمه رو بـه فـرار
مي گذارند و برعکس همان مزدوران تا جان در بدن دارند در راه خدا پایداري مـي ورزنـد»
(صنعتيزادهکرماني)66 :6885 ،؛ بنابراین یکـي از ابهامـات اساسـي در داسـتان رمزگشـایي
ميشود و نویسنده بهصورت ضمني همان دوگانه دارا-نادار را در توضيح گرایش مزدکيـان
به اعراب بازآفریني ميکند.

.7-3-2ایدئولوژی ،دین ،جهاد ،شهادت
آنچه در مـورد گفتمـان اعـراب بازنمـایي شـده اسـت ،تـأثير گـزارههـاي ایـدئولوژیک در
موفقيت آنان در غلبه بر همسایگان و به صورت أخص ایرانيان است؛ در گفتمان ایـن گـروه
نبـــرد بـــا انگيـــزه جهـــانگيـــري بـــه گـــزاره ایـــدئولوژیک «جهـــاد» تعبيـــر شـــده اســـت
(صنعتيزادهکرماني .)32-36 :6266 ،بدین ترتيب تأکيد بر وجود گزارههـاي ایـدئولوژیک
در گفتمان اعـراب کـه بـه همگرایـي آنهـا م نـتج شـده اسـت و در مقابـل ،تأکيـد بـر خـ
ایدئولوژي در ميان ایرانيان که نتيجه اي جز واگرایي و تشتّت در بر نداشته است ،نوعي نگاه
تحليلي -آسيبشناسانه نویسنده است.

.3-3-2یزدگرد ،کافر ،مجوس
از نظرگاه اعراب بهعنوان یک گفتمان متخاصم ،ایرانيان بـهواسـطه چنـد مسـئله مهـم مـورد
نقدهاي صریح و تند قرارگرفتهاند؛ نخست باورمند نبودن بـه آیـين اسـالم و جـدّي نگـرفتن
اصول و مباني آن .به اعتبار این مسئله اعراب خـود را در سـرنگون سـاختن قـدرت مرکـزي
ایران محق ميداننـد (صـنعتيزادهکرمـاني .)36 : 6885،مسـئله دیگـر در سـخن ابوطالـب و
خطبه عمر متبلور شده است« :پادشاهان عجم در عيش و عشـرت هسـتند» (همـان)68 :؛ ایـن
عشرتي که از زبان ابوطالب بيان ميشود همان است که نویسنده در فصل نخست نيـز بـر آن
تأکيد داشته و بهخاطر آن ،اشرافيت ساساني را مورد بازخواست قرار داده بود.
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.0-2تطابق و هماهنگي واژگان با فضای تاریک حاکم بر رُمان
حوادث و رویدادهاي رُمان دامگستران در زمينهاي از تـاریکي و سـياهي جریـان دارنـد کـه
بيانگر فضاي آشفته و ناگواري است که گریبانگير حاکميـت و جامعـه ایـران اواخـر دوران
ساساني است .نویسنده این فضاسازي را در ارتباط با تمامي ایرانيان و شخصيتهـاي ایرانـي
که در داستان حضور دارند به کار مي بـرد تـا شـمول و عموميـت فالکـت را گوشـزد کنـد.
(نک .صنعتيزادهکرماني.)61 :6266 ،

.8دامگستران در سطح تفسیر
متون مختلف از منظر تحليل گفتمان ،محصول یک دوره تـاریخي هسـتند و بـدین دليـل بـا
مجموعه متون و گفتمانهاي همگن خود وارد تعامـل مـيشـوند .در اینجـا مسـئله بينامتنيـت
مطرح ميشود که در سطح تفسير بـه درک صـحيحتـر مـتن کمـک مـيکنـد .درخصـوص
رمانهاي تاریخي ،مسئله مقداري پيچيده است و به بررسيهاي همهجانبه مـتن و زمينـههـاي
اجتماعي نياز دارد .به منظور نمایش موارد بازتوليد شده توسّط رمان تاریخي بهعنوان هـدف
این تحقيق ،مي بایست نخست با ارجاع به اصل ماجرا و بهدست دادن تصویري نسبتاً دقيق از
آن در موقعيت و بافتار تاریخي ،جایگاه اثر را در آن زمينه مشخص کرد و سپس با انتقال بـه
عصر نویسنده یعني دوران مشروطه ،فلسفه توليد متن و همچنين کـاربرد و مصـرف مـتن در
بافت اجتماعي -تاریخي جدید را تبيين نمود.

.2-8بررسي ماهیت مزدکیان و دیالوگ دامگستران با پدیده مزدک
نخست از منظر تـاریخي بـا نـوعي رویکـرد تبارشناسـانه ،اندیشـه ،روش و کـنش مـزدک و
خيزش مزدکي مورد تحليل قرار مي گيرد تا پس از ترسيم این نمودار تحوّل ،ماهيت واقعـي
آنها در دامگستران مشخص گردد.
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 .2-2-8دورنمایي از پدیده مزدک و تحرکات مزدکیه
پدیده مزدک از بنياد محل مناقشه است؛ در خصوص بنيانگـذار اندیشـه مزدکـي برخـي از
منابع اسالمي از شخصي بهنام «زرادشت پسر خُرگان» نام ميبرند که «موبدي از اهـالي فسـا»
بوده است (نک .یارشاطر )68 :6812،و برخي دیگر از منابع ،از شخصي به نام «بندوس» یـاد
ميکنند که در رُم پدید آمده است و پس از مهاجرت به ایران ،پيامآور اندیشـههـاي تـازه و
نظم نوین شده است (همانجا).
مزدک که از بدنه روحانيت بود تمهيد ویژهاي داشت؛ «مزدک تضـاد (دوگـانگي) را
در جامعه ابدي نمي داند .مزدکيان در طي قـرون بـه ایـن امـر پـي بردنـد کـه نـور از ظلمـت
تصادفي جدا نخواهد شد و بهدنبال این تحوّل جهانبيني ،بينش سياسـي خـود را نيـز عـوض
کردند» (خسروي .)91 :6816 ،این عقيده که ظلمت از روشنایي و نور بـهصـورت تصـادفي
جدا نميشود ،متضمن حکمي انقالبي است؛ «فلسفه مزدک با نوعي تأویلگرایي در تحليـل
نهایي به مساوات و ایده برابري اجتماعي مـيانجاميـد» (نفيسـي .)38-32 :6833 ،گریشـمن
دراینباره ميگوید« :نظریه اجتماعي مزدک که مبتني بر مساوات در تقسيم ثروت بين افراد
بشر بـود ،انظـار را جلـب مـيکـرد» (گریشـمن .)812-816 : 6872،بـهطـورکلي ،وضـعيت
نابســامان اقتصــادي (نـــک .نولدکــه ،)228-222 :6893 ،حاکميـــت ایــدئولوژي (نـــک.
دی ـاکونوف ،)827 :6838 ،انباشــت ثــروت و تــراکم قــدرت در ســازمان روحانيــت (نــک.
کریستنسن )675 :6813 ،و قشربندي اجتماعي و نظام طبقاتي (نک .نولدکـه)292 :6893 ،
از عوامل بروز و ظهور مزدکيان بوده است.

.7-2-8تحلیل پدیده مزدک
مزدک در درجه نخست خواستار اصالحات دیني و اجتماعي در جامعه بحـرانزده و رو بـه
انحطاط اواخر حکمراني ساسانيان ،به نفع طبقات محروم و فرودستان دردمند بوده است .بـه
باور زرّینکوب« :مزدک همانند زرتشت ميخواسته است نداي اصالح آیين کهن را که بـه
عقيده او به سبب اغراض و مفاسد موبدان ،آالیش یافته بوده است ،در دهـد و آیـين واقعـي
زرتشت را با بعضي اصـالحات ،بـاز زنـده کنـد» (زرّیـنکـوب .)673 :6838 ،ایـن حرکـت
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اصالحطلبانه در پایان بهوسيله طرّاح اصلي سرکوب یعني خسرو انوشيروان عادل ناکام شـد.
پس از سرکوب مزدکيان ،به دستور خسرو انوشيروان ،قرائتي رسمي براي تخریب و تخطئـه
آنان ارائه شد .مطابق با این کالن روایـت ،مـزدک و مزدکيـه تجسّـم بـدآیيني ،بـزهکـاري،
آشوبگري و هنجارشکني است (نـک .کليمـا)39 -98 :6876 ،؛ بنـابراین ،چهـره مـزدک از
این تاریخ تا دوران قاجاریه به همين صورتِ مخدوش و منفي تکرار و بازتوليـد شـده اسـت
(نــک .یعقــوبي286 :6876 ،؛ مســعودي293 :6855 ،؛ بلعمــي178-172 :6838 ،؛ ثعــالبي،
839 :6813؛ ابنبلخي.)35 :6875 ،
این قرائت تا دوران معاصر غلبه داشته است .دراینبين چنـد تـن از روشـنفکران دوران
قاجار خوانش متفاوتي از خيزش مزدکي ارائه کردهاند که از ميان آنهـا مـيتـوان بـه ميـرزا
فتحعليآخوندزاده و مهمتر از او ميرزاآقاخان کرماني اشاره کـرد؛ آقاخـان کرمـاني معتقـد
است« :اعتقاد مزدک به عينه همان اعتقـاد نهيليسـتهـا و آنارشيسـتهـاي اروپ اسـت کـه
مساوات مُطلقه را در ميان افراد بشر جاري کردن ميخواهنـد و مـيگوینـد بایـد همـه مـردم
عموماً چنانچه از تنفّس هوا و فوز کواکب و استشمام نسـيم و نظـارت دریـا و کـوه و تفـرّج
صحرا و بوستان بالتّساوي متلذّذ مي شوند ،از سایر نعمات طبيعي و عطيّات الهي نيز به همـين
نسبت مستفيد شوند و در ميان جمعيت هاي بشـریه فـرق و اخـتالف روي ندهـد» (کرمـاني،
 .)963-967 :6681کرماني پس از تشریح فلسفه مزدک بـهنـوعي تجسّـم اندیشـه سياسـي و
درواقع آرمان خود را در مزدک ميیابد (نک .همان)928 :؛ بنـابراین مـزدک از شخصـيتي
هنجارشکن و برهم زننده نظامهاي ارزشي به نمادي از مطالبهگري و عدالتخـواهي تبـدیل
شده است.

.7-8دامگستران و سوسیالیسم ایراني در عصر مشروطه
بنابر آنچه گفته شد در عصر جدید یعني همزمان با رویارویي و برخـورد فرهنـگ ایـران بـا
فرهنگهاي غربي ،ذهنيتي که از مزدک وجود داشت بهکلّي ویران شد .درخوانش جدیـد،
مزدک تداعي گر سوسياليسم آرماني و سمبل عدالتخواهي ،آزادي و اقدامات رادیکال عليه
ساختارهاي قدرت حاکم است.
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در دوره مشروطه اندیشههاي سوسياليستي کامالً در فضاي فکري ایران حضـور داشـته
است .در این دوره تغييرات الگوي اقتصاد که نتيجه مستقيم برخورد بـا دولـتهـاي غربـي و
سرمایهداري بينالمللي بود ،جامعه ایران را به مجموعهاي سرشار از تضاد و تناقض بدل کرد
و در این ميان از اواسط سده نوزدهم کارگران ایراني که در فقر مطلق قرار داشتند ،ایـران را
به اميد دستيابي به شغل و حرفه ترک کردند و بهصورت گسترده به مهاجرتهاي ناخواسـته
تن دادند؛ «دهقانان و پيشهوران فالکتزده ایران به آسياي ميانه ،قفقاز (بهویژه باکو) و حتّي
اسالمبول ،دمشق ،حلب ،بغداد ،هندوستان ،زنگبار ،هرات ،مسقط ،کراچـي ،ترکيـه و حتّـي
امریکا مهاجرت ميکردند» (شاکري)625-665 :6835 ،؛ بنابراین همسایگان شمالي ایران و
مشخصاً شهرهاي جنوب روسيه و قفقاز ،اصلي ترین مقصد کارگران مهاجر روسـتائي ایـران
بهشمار ميرفت .مراغهاي ميگوید« :این کارگران همه فعله و حمّالاند مگر چهل پنجاه نفر
که ميوهفروش ،آشپز و دست فروشند ،مابقي سرگردان و محتاج قوت الیموت» (مراغـهاي،
 .)56 :6812کارگران مهاجر بهتدریج با متأثّر شدن از فضاي اجتماعي روسيه و قفقاز کـه از
کانون هاي مهم فعاليت احزاب سوسياليست بودند ،مقدّمات و بستر سـازمانهـاي سوسـيال-
دموکرات را فراهم آورده و در بازگشت به ایران عقاید رادیکال خـود را بسـط و گسـترش
دادند (نک .آجوداني .)566 :6832 ،بنـابر آنچـه گذشـت درحقيقـت دامگسـتران محصـول
مستقيم اینچنين فضایي است کـه سـخن گفـتن از مـزدک و مزدکيـه بـههـيچعنـوان امـري
تصادفي و اتّفاقي نبوده است.

.3-8دامگستران و پیوند با ادبیات کارگری
با ترسيم بافتار فوق بهنظر ميرسد که عالوه بر دامگسـتران مـيبایسـت حجـم قابـل توجّـه و
معناداري از متون همگن نيز در این زمينه مساعد رشد کرده باشند .بر این اساس ميتـوان در
کنار دامگستران به ژانرهاي دیگر و متون موازي دیگـر ارجـاع داد کـه ایـن متـون در یـک
رابطه بينامتني و فضاي گفتماني بر یکدیگر تأثير مـيگذارنـد .از ميـان افـرادي کـه در بـازه
زماني موردنظر ،در حوزه ادبيـات سوسياليسـتي قرارگرفتـهانـد مـيتـوان بـه الهـوتي (نـک.
الهــوتي658 :6651 ،؛ زرقــاني687 :6866 ،؛ امينــي286-259 :6868 ،؛ شــفيعيکــدکني،
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 ،)97-93 :6868فرّخي یزدي (نک .رزمجـو ،)868 :6811 ،عـارف قزوینـي (نـک .سـپانلو،
571 :6816؛ ناصــر )66 :6832 ،و ميــرزاده عشــقي (نــک .قائــد )1 :6838 ،اشــاره کــرد کــه
بهعبارتي پایهگذاران و پيش برندگان این نهضت هستند.

.5دامگستران در سطح تبیین
تحليل گفتمان در سطح تبيين بهمعناي پرداختن بـه مـتن بـهعنـوان نـوعي «کـنش اجتمـاعي»
است و بر این اسـاس مـتن در پيونـد مسـتقيم بـا سـاختارهاي اجتمـاعي مـورد ارزیـابي قـرار
مــيگيــرد .در ایــن پيونــد مشــخص مــيشــود کــه ســاختارهاي اجتمــاعي چگونــه در رونــد
شکلگيـري گفتمـان دخالـت دارنـد و ای نکـه ایـن متـون چـه تـأثيرات بازتوليـدي در رونـد
مناسبات قدرت ایفا مي کنند (نک .یارمحمّدي .)65 :6866 ،فـرکالف درخصـوص مرحلـه
تبيين با توجّه به این مسئله معتقد است« :هدف از مرحلـه تبيـين ،توصـيفِ گفتمـان بـهعنـوان
بخشي از یک فرآیند اجتماعي است» ( فرکالف .)259 :6876 ،در ایـن قسـمت مـيبایسـت
گفتمان یا گفتمانهایي که توسّط متن توليد شده است در پرتو ساختارها موردبررسـي قـرار
گيرد تا تأثير متقابل این مؤلفهها مشخص گردد .این موارد در رمان تـاریخي دامگسـتران در
چند محور اصلي موردبررسي قرار ميگيرد.

.2-5گفتمان سوسیالیسم
دامگستران بـا خـارج سـاختن مزدکيـه از یـک چـارچوب بسـته و راکـد کـه گفتمـانهـاي
کالسيک باني و نماینده آن بوده اند و سپس با عامليت بخشـيدن بـه ایـن عناصـر ،در اواخـر
سده نوزدهم و اوایل سده بيستم نوعي گفتمان آزاديخواهي را بازتوليـد کـرده اسـت .ایـن
مسئله را ميتوان از دو زاویه متفاوت بررسي کـرد؛ نخسـت در پرتـو توجّـه بـه سـاختارهاي
جامعه ایران در آن دوران و سپس فرا رفتن از ایـن سـاختار و توجّـه بـه سـاختارهایي کـالن
همانند نظام سرمایهداري جهاني .در سـطح اول مـي بایـد بـه ایـن نکتـه توجّـه نشـان داد کـه
آفرینش این اثر محصول مستقيم شرایط حاکم بر جامعه ایـران اواخـر سـده نـوزدهم اسـت.
درحقيقت شرایط اقتصادي و بحرانهاي اجتماعي ،در توليد چنين متني سهم بهسزایي داشته
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است .اساساً برخورد بـا تحرکـات آزادي خواهانـه ،در هـر نظـام معطـوف بـه قـدرت امـري
پذیرفتهشده و معمول به شمار ميآید .چنانچه در خصوص پيشينه سوسياليسم مشـخص شـد
ایرانيان در سالهاي پـيش از مشـروطه بـا اندیشـه سوسياليسـم آشـنا شـده بودنـد .مهـاجرین
بـهصـورت گســترده در قفقـاز حضــور داشـتند و بـه دليــل درونمایـههــاي مسـاواتطلبانــه و
عــدالتمحــور ایــن اندیشــه آن را در خــود پذیرفتنــد .فعاليــت اجتمــاعيون عــاميون و دیگــر
گروههاي سوسياليست موجب بسط این اندیشه در ایران بود امـا برخـي رفتارهـاي تندروانـه
که معتقد بودند ميتوان ایران را در کوتاهترین مدّت از شرایط استبدادي به بـاالترین سـطح
سوسياليسم رساند ،سبب ایجاد موانعي شد که به توپ بسته شدن مجلس بخشـي از آن بـود.
در دوره استبداد صغير سوسياليستها در ایران فعاليـت سـازماني جـدّي نداشـتند و قلمـروي
فعاليت آنها به برخي از شهرهاي شمالي محدود ميشد .تالش براي اعاده مشروطيت سبب
متوسّل شدن به سوسياليست هاي جهان شد و بدین ترتيـب نيروهـاي موافـق اعـم از ایرانيـان
مهاجر و غير ایرانيان باورمند ،به شهرهاي شمال ایران مانند گيالن و آذربایجان وارد شـدند.
ورود این افراد که شميم رهایي را براي برخي به همراه داشت ،موجب گرایش بيشتر به ایـن
اندیشه بود .چنانچه پيشتر نيز آمد برخي از احزاب در این دوره شکل گرفت و بـا انقـالب
اکتبر حامي قدرتمندي یافتند اما وابستگي سوسياليستهاي ایرانـي بـه کشـور مـادر جایگـاه
آنها را متزلزل ساخت و ضربهاي سخت بر عملکرد آنها وارد آورد.
در زمان ظهور رضاشاه نيز حاکميت از این اندیشه روي گردان بود .او فعاليت احـزاب
سوسياليست را منحل کرد و پس از مدتي آنها را بهشـدت سـرکوب کـرد .حـال اگـر نـيم
نگاهي به دامگستران داشته باشيم مسئله روشن ميشود و جهتگيري متن در مقابل گفتمـان
حاکم ترسيم ميگردد .نيروهاي مزدکي با توجّه به عامليتي که در داستان برخوردار هسـتند،
بهعنوان نيرویي برانداز مطرح ميشوند .در داستان مسئله اشتراک زن و دیدگاههاي عقيدتي
مزدکيان که در گذشته به بدعت ،بزهکاري و الحاد تعبير ميشد ،عمالً موضـوعيت خـود را
از دست ميدهد؛ درواقع مطابق داستان ،ایـن گـروه بـيشاز هرچيـز ،بـهدنبـال تحقّـق نـوعي
آرمانشهر هستند که مسير آن تنها با درهم شکستن بيرحمانـه سـاختارهاي قـدرت سياسـي
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ساسانيان هموار ميگردد .بدین ترتيب تصویري که از این گروه ارائه شده است ،بـهدرسـتي
تمایل نویسنده را به این اندیشه به نمایش ميگذارد.
از منظر تحليل گفتمـان ایـن مـتن در تقابـل بـا گفتمـان حـاکم عصـر بـهعنـوان نـوعي
پادگفتمان عمل کرده است .بهبياندیگر گفتمان غالب در متن در پـي درهـم شکسـتن نظـم
گفتماني مسـتقر اسـت .در مقيـاس وسـيعتـر نيـز ایـن مـتن بـه همـراه متـون همگـن بـهمثابـه
مجموعهاي رادیکال که در بخش تفسير به آنها اشاره شد ،بهدنبال مقابله با بسط و گسترش
نظام سرمایهداري در ایران و یا حداقل کُندکردن سرعت آن بوده است.

.7-5گفتمان ناسیونالیسم
مطابق آنچه گذشت نوعي ناسيوناليسم مبتني بـر عـربسـتيزي در داسـتان جـاري اسـت .در
سـطح توصـيف ،ایـن مسـئله مشـخّص شـد کـه برجسـتهسـاختن خشـم و خشـونت و نــوعي
واپسگرایي اعراب در برابر مـدنيّت ایرانيـان و فرهنـگ ایرانـي ،بـهمنظـور تقویـت نـوعي از
ناسيوناليسم صورت گرفته است .برجستهکردن نکات منفي اعراب و در مقابل اشـاره متعـدّد
به مظاهر و نشانههاي فرهنگي ایران همانند کتابخانه سلطنتي بر سویه ناسيوناليسم عـربسـتيز
داستان افزوده است اما برجسـته تـرین رگـه معنـایي متعلّـق بـه گفتمـان سوسياليسـم اسـت و
ناسيوناليسم در مراتب بسيار پایينتر قرار ميگيرد .کما اینکه در چندین موضع گرایش مـتن
به اعراب و نوعي همگرایي با آنان ،بهاعتبار پارهاي از خصایل اخالقي از قبيل سادهزیستي و
اتحاد ،به تحسين آنان منجر شده است.

.3-5نسبت دامگستران با گفتمان مردساالری
پيرامون عنصر زن و جنسيت در دامگستران ،مسئلهاي که در سـطح تبيـين مـيبایسـت مـورد
توجّه قرار گيرد این است که مطابق با روایتهاي کالسـيک-کـه در ایـن رمـان بـازآفریني
شده است ،-نقش زنان در مقابل نقش مردان بسيار کمرنـگتـر اسـت .از ایـن چشـمانـداز،
داستان در راسـتاي تقویـت سـاختارهاي نظـام مردسـاالر اسـت؛ خصوصـ ًا در جـایي کـه از
خودکشي منفعالنه زن ،نوعي اسطوره عشق و دلـدادگي عرضـه شـده اسـت؛ بنـابراین ،ایـن
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گفتمان محصول شرایط ویژه مردساالري و تقویـتکننـده بـيچـونوچـراي آن اسـت؛ امـا
بااینوجود نویسنده سعي کرده است با زدودن زنگار اتهام اشـتراکي بـودن زنـان ،از شـأن و
منزلت آنان پاسداري نماید.

بحث و نتیجهگیری
مطابق آنچه گذشت رمـان تـاریخي دامگسـتران یـا انتقـام خواهـان مـزدک ،از غالمحسـين
صنعتي زاده کرماني مورد تشریح و تحليل قرار گرفت .توجه بـه تبـار و اصـالت درونمایـه و
دال مرکزي این متن در گفتمانهاي کالسيک و سپس سـنجيدن آن در پرتـو گفتمـانهـاي
موازي عصر مشروطه ،نشان داد که این متن برخالف هر آنچه که پـيشازایـن در خصـوص
رمانهاي تاریخي و عوامل به وجود آمدن و عملکردهاي آن گفته شده اسـت ،نـه معطـوف
بهنوعي نوستالژي منفعالنـه اسـت و نـه الزامـ ًا بـا ایـده ناسيوناليسـم مـيتـوان توجيـه و راز و
رمزهاي آن را گشود .رازي ناظر بر اینکه چرا و به چه منظور سدهها پس از قيام مزدک ،در
ایران سده بيستم رُماني خلق مي شـود کـه طـرح و موتيـف ،کاراکترهـا و سـایر عناصـر آن،
تحتتأثير مستقيم واقعه مذکور قرار گرفته است؟ نتایج تحقيق نشان مـيدهـد کـه نویسـنده
این داستان ،در امتداد قرائـت هـاي متجدّدانـه از سـنت مزدکـي ،سـعي در احيـاء و بازتوليـد
دوباره این گفتمان در عصر جدید و در بافتار ایران مواجهـه بـا سـوداگري روس و انگلـيس
داشته است .بر این اساس دامگستران در کنار نظریههـاي سياسـي -اجتمـاعي نـاظر بـر ایـده
برابري و پيشرفت متـوازن در گفتمـان مشـروطيت و پـسازآن ،و بـه همـراه یـک مجموعـه
همگن ،گفتماني رادیکال را صورتبندي کرده اند که ایـن گفتمـان در تحليـل نهـائي نظـم
مستقر سرمایه داري را در اواسط سده نـوزدهم و اوایـل سـده بيسـتم ،بـا جـدیّت بـه پرسـش
گرفته است.
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Abstract
Artist’s novel is one of the major and nearly independent subtypes of the
bildungsroman novel and a product of the genre’s development and
modifications. The present research aims to introduce the novel’s features by
focusing on the structural elements of an English novel, A Portrait of the
Artist as a Young Man by James Joyce and You’re No Stranger Here by
Houshang Moradi Kermani, and using a descriptive-analytical approach. In
this type of novel, the stages of the artist’s personality development, his
mental concerns, and viewpoints regarding art are explained thoroughly.
Also, in this novel, art tools and the titles of some prominent works of art are
mentioned. The artist uses his art to serve the community and eventually, his
special way of thinking (against his family’s ideals) forces him to immigrate.
In the final part of the novel, we occasionally see an artist writing his own
life story. Although according to these features, you’re No Stranger Here is
the best match for the English novel, apparently, these features can also be
observed in most of the selected examples of this subgenre. However, the
description of the artist’s personality development, his mental and social
concerns, and his loyalty to art originality and importance are among the
prominent features of this type of novel.

Original Research
Received: 27/May/2020

Zahra Khosravi Zargaz

Accepted: 28/Feb/2021

The Typology of the Novel A Portrait of the Artist as
a Young Man and You’re No Stranger Here

ISSN:2251-7138

-- Literary Text Research --------Vol. 27, No.95, Spring 2023, 155-179
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2021.52564.3059

 Corresponding Author: khosravizargaz@gmail.com
How to Cite: Khosravi Zargaz, Z., Shayanseresht, A. (2023). The Typology of the
Novel A Portrait of the Artist as a Young Man and You’re No Stranger Here.
Literary Text Research, 27(95), 155-179. doi: 10.22054/LTR.2021.52564.3059

eISSN:2476-6186

Keywords: Literary Genres, Bildungsroman, Artist’s Novel, Fiction.

دوره  ،72شماره  ،59بهار 225-299 ،2047
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2021.52564.3059

مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

نوع شناسي رمان تصویر مرد هنرمند در جواني و شما که غریبه
نیستید
زهرا خسروی زارگز

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران

چکیده
رمان هنرمند یکي از زیرشاخههاي در آستانهي استقالل رمان رشد و کمال بهحساب ميآید .پژوهش حاضر
تالش دارد که به کمک دقت در عناصر ساختار رمان انگليسي تصویر مرد هنرمند در جواني اثر جيمز
جویس و رمان شما که غریبه نيستيد از هوشنگ مرادي کرماني؛ به روش توصيفي – تحليلي مؤلفههاي این
او در مورد هنر بهخوبي شرح ميشود .همچنين در این رمان از ابزارهاي هنري و آثار برجستگان رشتهي
هنري یاد ميشود .هنرمند هنر خود را در راه خدمت به اجتماع به کار ميگيرد و خط فکري متفاوت از
خانوادهاش سبب مهاجرت وي ميشود .در صحنهي نهایي رمان ،هنرمند را ميبينيم که نویسندهي داستان
زندگي خود است .صحنهپردازي و توصيفات رمان همزمان با رشد هنرمند ارتقا ميیابد .بر اساس این
مؤلفهها رمان شما که غریبه نيستيد ،منطبقترین اثر با نمونهي خارجي است .به نظر ميرسد که این مؤلفهها
شرح حساسيت هاي ذهني هنرمند و شرح دیدگاه هنري هنرمند از اهميت بيشتري برخوردار است و هر
رماني که این سه مؤلفه را دارا باشد؛ در این نوع قرار ميگيرد.
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مقدمه
هر یک از انواع ادبي درگذر زمان نهتنها اوج و افول به خود دیده ،بلکه تطور آثار ادبي به
پيدایش انواع تازهاي انجاميده است .رمان یکي از همين انواع ادبي است که اگرچه ميتوان
آن را دستاورد عصر نوگرایي دانست ،در روزگار ظهورش ،با فرازوفرودهایي همراه شده و
انواع مختلفي یافته است .آشکار است که رمان نوعي از روایت است که ساختار آن مبتني
بر شخصيت ،افکار و روحيات اوست .در فرهنگ غرب ،یکي از نخستين گونههاي رمان،
رمان پيکارسک است «که در آن شخصيت رذل و بيهویت و درعينحال زیرک که
عموماً شخصيتش ثابت است ظهور ميکند» (داد .)696 :6876 ،در ادبيات فارسي شاید
بتوان نمونهي مشابه این رمان را داستان سمک عيار دانست با این تفاوت که برخي قسمت-
هاي غيرواقعي داستان مانع از آن ميشود که در ذیل نوع رمان پيکارسک قرار بگيرد.
عالوه بر این زیرکي شخصيت در برخي دیگر از رمانهاي فارسي نيز وجود دارد ولي باز
هم بر نوع پيکارسک انطباق کامل ندارد .در تقابل با چنين روایتي و چنين تصویري از
شخصيت فرودست در رمان ،شخصيت رشد یافته و کمالگرایي در رمان ظهور ميکند که
نوعي از رمان با نام  Bildungs Romanیا رمان رشد و کمال را به وجود ميآورد« .در
آلماني واژهي  Bildungبه معناي رشد ،بالش و تعليم است و در انگليسي گاهي از آن
بهعنوان  Apprenticeship Novelیاد ميشود که رمان دورهي خودآموختگي و تربيت
معني ميدهد» (ميرصادقي .)681 :6877 ،موضوع این رمانها «رشد فکري و شخصيت
قهرمان داستان است در گذار از کودکي تا دوران بلوغ و شناخت هویت و نقش خویشتن
در جهان که از طریق تجربيات مختلف و یک بحران روحي صورت ميگيرد» (ایبرمز،
 .)232 :6837این نوع ادبي در رماننویسي «همزمان با نگارش خودزندگينامه
 Autobiographyگسترش یافت» (گري )55 :6832 ،که هدفش توجه به رابطهي بين
تجربه ،تحصيالت و هویت هر شخصيت است.

بیان مسئله
رمان نویسان گاه با درآميختن داستان و مقولههاي مختلفي چون تاریخ ،هنر ،سياست ،فلسفه
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و نظایر آن روایاتي را ميآفرینند که در هریک تعامل ادبيات و دیگر حوزههاي علوم را
نشان ميدهد .یکي از همين تعامالت پيوند داستاننویسي با مقولهي هنر و هنرمند است،
چنانکه در این نوع ادبي داستان چنان با هنر درميآميزد که خود شکل جدیدي از رمان را
به وجود ميآورد .به تعبير دیگر ،در این نوع رمانها در طرح شخصيت اصلي داستان از
هنرمند استفاده ميشود .به این گونه رمان که مربوط به زندگي هنرمند استKunstler ،

 romanیا رمان هنرمند ميگویند که نوع معمولي از رمان رشد و کمال به شمار ميآید.
«این نوع رمان به سالهاي شکلگيري و تکامل شخصيت هنري یک هنرمند مربوط است و
دو نوع  Erziehungs romanرمان رشد و  Entwicklungs romanرمان تکامل شخصيت
را دربرمي گيرد؛ هرچند اختالف بين این دو اندک است» (.)Webster, 1995: 139
تفاوت این دو زیر نوع بسيار کم است بهطوريکه در بسياري از موارد کامالً همپوشاني
دارد اما در برخي از موارد مي بينيم که رمان صرفاً به مراحل رشد هنرمند اشاره دارد و در
نوع دیگر عالوه بر رشد جسماني تکامل شخصيتي هنرمند را نيز مدنظر دارد .بهطورکلي
ميتوان این نوع رمان را زندگينامهي هنري هنرمند دانست که شامل هم مراحل رشد
جسمي و هم تکامل شخصيت هنري ،هنرمند ميشود و هر دو این اصطالحات را در
برميگيرد.
در کتاب واژهنامهي هنر داستاننویسي اصطالح رمان هنرمند را زیرمجموعهي رمان
رشد و کمال طبقهبندي ميکند و بيان مينماید که اگر این نوع رمان زندگي هنرمند را
عرضه کند ،یعني نویسنده شرححال و زندگي هنرمند را تصویر و تشریح کند ،ميتوان از
آن بهعنوان  Kunstler romanیعني رمان هنرمند نام برد (واژهي آلماني  Kunstlerبه
معناي هنرمند است) .در ترجمه ي فارسي کتاب فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي ایبرمز؛
نویسنده این رمان را یکي از انواع مهم رمان رشد و کمال به شمار ميآورد که تکيهي آن
بر شرح زندگي و احواالت هنرمند در رمان استAn important subtype of the .

".)Abrams, 2011: 229( bildungsroman in the Kunstler roman "artist novel
الگوي رمانهاي هنرمند را عموماً شبيه به یکدیگر دانستهاند ،گرچه تبيين این امر
نيازمند تحقيق جدي است« .مرد جوان حساسي با گرایشهاي فکري یا کاسبکارانهي
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خانوادهي خود موافق نيست؛ پس خانواده را ترک ميکند و تصميم ميگيرد به زندگي
هنرمندانهاش در جهان خارج ادامه بدهد .بهترین نمونهي انگليسي این نوع رمان تصویر مرد
هنرمند در جواني اثر جيمز جویس ،نمونهي آلماني آن رمان کوتاه کروگر از توماسمان،
نمونهي فرانسوي آن رمان ژان کریستف اثر رومان روالن است» (ميرصادقي.)687 :6877 ،
سؤال پژوهش این است که آیا ميتوان براي رمان هنرمند بهعنوان یک نوع مستقل مؤلفهها
و ویژگيهاي منحصري مشخص کرد؟ به نظر ميرسد براي رمان هنرمند بهعنوان یک نوع
ادبي ،مؤلفهها و ویژگيهایي مانند شرح تکامل شخصيت هنرمند ،شرح درونيات هنرمند،
نام بردن ابزار هنري و ...ميتوان نام برد.

اهداف
به نظر ميرسد تبيين رمان هنرمند بهعنوان یک نوع اصلي در رماننویسي و خارج کردن آن
از ذیل رمان رشد و کمال ميتواند به درک و شناخت بهتر از این نوع رمان کمک شایاني
کند و در طبقهبندي و تحول انواع ادبي بهویژه انواع ادبيات داستاني بسيار مؤثر باشد.

پیشینهی پژوهش و نقد منابع
مسئلهي نوعشناسي بهویژه نوع شناسي رمان یکي از دغدغههاي پژوهشگران در سالهاي
اخير است و پژوهشهایي مانند «رمان پژوهشي» از فاطمه شکيبا و اکبر شایان سرشت که
در آن ویژگيهاي مختص رمان پژوهشي را بررسي و پيوند این نوع رمان را با دیگر انواع
آشکار ميسازد .همچنين مقالهي «نوع شناسي رمان تاریخي» از بهارک ولي نيا و ابراهيم
محمدي که در آن به بررسي سير انتقال رمان تاریخي از ادبيات اروپا تا ادبيات عربي و
فارسي و تحليل دو نمونهي فارسي و عربي اشاره کرده است ،از این پژوهشها هستند.
دربارهي رمان هنرمند در ادبيات غرب پژوهشهاي زیادي صورت گرفته است.
نمونهاي از این پژوهش که در ادبيات غرب انجام شده است؛ رابرت آپهوس ( )1967به
بررسي رمان لوليتا به عنوان یک رمان هنرمند از ناباکوف پرداخته است .در قسمتي از این
پژوهش این رمان با عنوان تصویر مرد هنرمند در حال مرگ با رمان تصویر مرد هنرمند در
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جواني نوشتهي جيمز جویس به مقایسه و تحليل پرداختهشده است .همچنين کارل مالگرین
) )1987به بررسي کار در متن رمانهاي هنرمند مدرنيست و پستمدرنيست ميپردازد و در
این بررسي براي این رمانها چندین ویژگي نام ميبرد ازجمله :هنرمند نام خود یا علت
نامگذاري خود را توضيح ميدهد ،در شکل ظاهري هنرمند یا رفتار او یک مورد عجيب
فيزیولوژیکي وجود دارد ،والدین هنرمند اغلب ویژگيهاي متفاوت با هنرمند دارند،
هنرمند خودآگاه است و قدرت تخيل زیادي دارد .سایمون نيز در پي این است که اثبات
کند رمان دیوید کاپرفيلد نوشتهي چارلز دیکنز یک نوع رمان هنرمند است .هرچند خود
سایمون اذعان ميکند که در این رمان درونيات هنرمند خيلي کمتر از نمونهي «تصویر مرد
هنرمند در جواني» آشکارشده است.

روششناسي
تبيين نوع شناسي رمان هنرمند با استفاده از روش توصيفي -تحليلي و دقت در عناصر
ساختار رمان بر اساس نمونهي مشهور غربي تصویر مرد هنرمند در جواني و نمونهي ایراني
شما که غریبه نيستيد ،انجام ميگيرد .پس از مطالعهي فرهنگها و دانشنامههاي فارسي و
انگليسي به تعریف جامع از رمان هنرمند خواهيم رسيد و با مطالعهي نمونهي غربي و ایراني
و تحليل سبک و ساختار آن ،نوعشناسي این رمان انجام ميشود .در این پژوهش ما در پي
شناساندن مؤلفهها و ویژگيهایي هستيم که بهعنوان عامل تمایز این نوع از سایر انواع رمان
است و تقریباً در تمامي نمونههاي این نوع ادبي قابلشناسایي باشد .در اکثر فرهنگ
اصطالحات ادبي داخلي و خارجي از رمان تصویر مرد هنرمند در جواني بهعنوان یک نوع
موفق از انواع رمان هنرمند یاد ميشود؛ بنابراین در ميان نمونههاي غربي ما این رمان را براي
بررسي انتخاب کردهایم .علت انتخاب رمان شما که غریبه نيستيد از ميان انواع موجود در
زبان فارسي؛ سبک نگارش خاص و برجستهي هوشنگ مرادي و استقبال زیاد خوانندگان
از این رمان و گذشته از این موارد برههي زماني این رمان که مانند نمونهي خارجي از
کودکي تا آغاز یک مهاجرت براي رسيدن به اوج هنري است را شامل ميشود؛ بنابراین
به نظر ميرسد در کنار رمان تصویر مرد هنرمند در جواني بهترین نمونهي ایراني براي انجام
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این پژوهش است.

.2بحث و بررسي
با بررسي تعریفهاي ارائهشده در فرهنگ اصطالحات و تحليل عناصر ساختار دو رمان
تصویر مرد هنرمند در جواني نوشته ي جيمز جویس و رمان شما که غریبه نيستيد نوشتهي
هوشنگ مرادي کرماني به مؤلفهها و ویژگيهایي دستیافتيم که به نظر ميرسد در این
نوع خاص رمان قابلشناسایي و عامل تمایز است .در ادامه بهصورت مفصل به بررسي این
ویژگيها خواهيم پرداخت.

.2-2تکوین شخصیت هنرمند
این رمان از نخستين خاطراتي که در ذهن شخصيت وجود دارد آغاز ميشود و چندین
دوره از عمر هنرمند را روایت ميکند .خاطرات مبهمي که از کودکي دارد ،خاطرات
دورهي نوجواني و آغاز جواني او را نيز شامل ميشود« .این نوع رمان در خدمت این است
که نشان دهد زندگي حداقل براي قهرمان هدفمند است و وقایع ظاهراً اتفاقي پيرنگ
درواقع به یکدیگر مربوطاند و براي تبدیلشدن قهرمان به عضو مفيد و همگون جامعه
ضرورياند» (.)Melville logan, 2011: 94
رمان تصویر مرد هنرمند از نخستين خاطرات دوران کودکي استيون آغاز ميشود و
مهمترین خاطرات دوران نوجواني او نيز شرح ميگردد .در آغاز جواني ،استيون که دوران
نوجوانياش به پایان رسيده است بر کنارهي ساحل حرکت ميکند و با خودش مياندیشد.
«اکنون نوجوانياش کجا بود؟ کجا بود آن روحي که از تقدیر محتوم خود رويگردان
شده بود تا بهتنهایي در ننگ زخمهایش تأمل کند و در خانهي آلوده و خلوت خود آن را
ملکهوار کفني رنگ باخته بپوشاند و تاج گلي بر سر آن بگذارد که به یک اشاره دست
پژمرده ميشد ،یا او خود کجا بود؟» (جویس .)629 :6838 ،شخصيت استيون به حدي
تغيير ميکند که برخالف تمام دوران کودکياش که فکر ميکرد؛ در آینده کشيش شود
در آغاز جواني آزادي را بر آن آرزو ترجيح ميدهد« .چشمان آن دختر او را ندا داده بود
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و روح او با این ندا از جا جسته بود .زیستن ،خطا کردن ،سقوط کردن ،پيروز شدن،
زندگاني را از دل زندگاني از نو آفریدن .فرشتهاي وحشي بر او ظاهر شده بود .فرشتهي
جواني و زیبایي فاني ،سفير دربار باشکوه زندگي تا در یک آن جذبهي دروازههاي همهي
راههاي خطا و افتخار را به روي او بگشاید .بهپيش و بهپيش و بهپيش و بهپيش» (همان:
 .)222استيون در گفتوگو با کرانلي در سن بيستسالگي به او ميگوید که تمام عقایدش
نسبت به دوران نوجواني تغيير یافته است« .استيون گفت :منظورم این است که آن موقعها
خودم نبودم ،آنجور که حاال هستم و آنجور که بایستي ميشدم» (همان.)866 :
بهطورکلي جویس در نشان دادن مراحل تکامل جسمي هنرمند بهخوبي عمل کرده و در
کنار آن توانسته تکامل شخصيت هنري هنرمند را نيز بهواسطهي فضاسازيهاي متنوع
بهخوبي نشان دهد.
آغاز رمان شما که غریبه نيستيد از نخستين سالهاي عمر نویسنده است و چون راوي
داستان همان شخصيت اول داستان است سعي دارد از نخستين خاطراتي که در ذهنش مانده
شروع کند« .نميدانم یادم نيست چند سال دارم صبح عيد است» (مرادي کرماني:6831 ،
 .)7برخي اتفاقات در زندگي انسان ،باعث رشد یکدفعه او ميشود .مریضي آق بابا براي
هوشنگ از همان دسته اتفاقات است« .قند و چایي که آق بابا از شهر آورده دارد ته
ميکشد .دیگر قند نميخورم ،چایيام را تلخ ميخورم» (همان .)661 :با ورود به دورهي
نوجواني عشق به کتاب درون او جوشش بيشتري ميگيرد« .کتاب از زیر بغلم نميافتد .تا
فرصتي پيدا ميکنم ،الي کتاب را باز ميکنم .داستان ميخوانم .همه جور داستاني،
داستانهاي عاشقانه و پرماجرا و سوزناک و اشکآور را زیاد دوست دارم» (همان.)216 :
هر چه به سن او افزوده ميشود این عالقه نيز بيشتر و بيشتر ميگردد« .آنهمه کتاب و مجله
جان مي دهد براي خواندن .تنم ،چشمم ،مغزم تشنه است .تشنهي خواندن ،ورق زدن مجله-
ها» (همان.)262 :
هوشنگ به مرحلهاي از رشد ميرسد که فکر ميکند با هنر خود ميتواند تمام
اتفاقات ناگوار اطراف خود را درست کند و بار غم را از روي دوش دیگران بردارد...
«رفته بود عروسي خواهرش ،توي اتاق قایمش کرده بودند ...داستان زندگياش را نوشتم و
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آخرش را از خودم ساختم که عروس و داماد آمدند و او را با التماس و احترام بردند»
(همان .) 217 :در صفحات پایاني رمان که شخصيت هنري او تا حدودي تکوین یافته است
در جواب به عمو قاسم که او را از رفتن به تهران بازميدارد با جمالت ادبي پاسخ او را
ميدهد« .کوه با نخستين سنگها آغاز ميشود و انسان با نخستين درد ،در من زنداني
ستمگري بود که هرگز به آواي زنجيرش خو نکرد» (همان .)889 :هدف مرادي کرماني
نوشتن زندگينامه است و چون بر دقائق و جزئيات زندگي خودآگاه است آن را باصداقت
و دقت زیادي شرح ميکند.
در روند تکامل ،هنرمند عشق را نيز تجربه ميکند .قهرمان رمان در طول مراحل رشد
خود عموماً دو بار درگير یک رابطهي عشقي ميشود .او در رابطهي اول دچار شکست
ميشود اما رابطهي دوم براي او موفقيتآميز است .استيون در کودکي به ازدواج با آیلين
مي اندیشد اما بعدها دختر دیگري معشوق تمام اشعار عاشقانه او ميگردد« .در سرسرا
بچههایي که تا آخر مانده بودند داشتند رختهایشان را ميپوشيدند .مهماني تمام شده بود.
آن دختر شالي دور گردن خود گرفته بود و همچنان که همراه یکدیگر بهطرف ترامواي
ميرفتند  ...به نظر ميآمد که هر دو گوش ميکنند ،استيون روي پله باالیي و دختر روي
پلهي پایيني ...دل استيون با حرکات او مانند چوبپنبه بر روي خيزاب ميرقصيد»
(جویس .)69 :6838،بعد از چندین سال شک و تردید نسبت به آن دختر که در دل استيون
ریشه دوانده بود و او را منع ميکرد از اینکه شعر مثلث را که براي او سروده است« .آري
امروز ازش خوشم آمد .کم یا زیاد؟ نميدانم .ازش خوشم آمد و این براي من احساس
تازهاي است» ( همان.)827 :
دررمان شما که غریبه نيستيد عالقهي هوشنگ به رفعت ،خواهر دوستش از نوع اول
است« .رفعت ميآید به برادرش سر بزند .ده دوازده سال دارد .چشمهاي درشت و آبي
دارد .روي صندلي چرخدار نشسته ...رفعت ميخندد ،شيرین و بانمک ميخندد ،خندهاش
قند تو دلم آب ميکند .نگاهش ميکنم وقتي ميخندد دوتا چالهي کوچک ميافتد روي
لپهاش» (مرادي کرماني .)211 :6831 ،با اوج گرفتن دوران نوجواني آرزوي تجربهي
عشق در دل هوشنگ تقویت ميشود« .دلم ميخواهد عاشق شوم .بيشتر دوستانم عاشقاند.
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برایشان نامههاي عاشقانهي پرسوزوگداز مينویسم که مياندازند سر راه معشوقه یا
ميگذارند الي ترک دیوار یا توي شاخهي درختي که بردارند» (همان.)867 :
رمانهاي هنرمند در آغاز بيشتر با قهرمان مرد نوشته ميشدند اما امروزه رمان «نقاش
سکوت» نوشته الکس ميکليدس داستان یک زن نقاش و همچنين رمان ایراني جزیرهي
سرگرداني نوشته ي سيمين دانشور که به زندگي هنرمندي به نام هستي پرداخته است،
نمونههایي با قهرمانهاي زن هستند .بهطورکلي رمان رشد و کمال در مورد رشد زنان نيز
بوده است و از «کنایه براي نشان دادن برخي از پيشزمينههاي محرومکننده هنجارهاي
پشت پرده جامعهي مردانهي بورژوازي استفاده ميکند» (.)Melville Logan, 2011: 94
بين تصویر زن در رمان قرن هفدهم و رمان قرن هجدهم تفاوت بسيار زیادي است« .در قرن
هجدهم زنان رماننویس بهشدت تالش ميکردند زمينهي آزادي زنان و روابط برابر با
مردان را فراهم کنند» ( .)Bannet, 1991: 200در ادامهي همين تالشها رمانهایي با
قهرمانان زن نوشته شد.
به نظر ميرسد که کيفيت رمان هنرمند همزمان با رشد هنرمند ارتقا ميیابد .رمان
هنرمند غالباً ادبي و آميخته به اشعار است و هماهنگ با رشد هنرمند زیباتر و عميقتر
مي گردد همچنين با پيشرفت جریان رمان خواننده از تصویر خود بهعنوان یک هنرمند
تجدیدنظر ميکند .در آغاز رمان تصویر مرد هنرمند در جواني ،استيون دوساله با خود
تکرار ميکند :آه ،سبزه ،تل ،کفه« .استيون به زبان کودکانه خود گل را تل و ميشکفد را
فقط کفه ميگوید» (جویس .)882 :6838 ،همانطور که انتظار ميرود در قسمتهاي
آغازین رمان توصيفها بيشتر ملموس و عيني است و درخور ذهن یک کودک شش تا نه
سال است« .در بحبوحهي سکوت ،آتش تيرهي آنها نور غروب را به تابشي حنایي رنگ
فروزان کرد .قلب استيون همچون گلي در بيابان که حس کند باد سموم از دور فراميرسد
پژمرده شده بود» (همان.)658 :
استيون به واژهها و عبارتها مياندیشد و سعي دارد زیبایي را از ظاهر آنها تشخيص
دهد «آن عبارت و روز و صحنه در یکنوا هماهنگ شدند ،واژهها .آیا به سبب رنگ آنها
بود؟ مجالشان داد تا بتابند و محو شوند ،رنگ و وارنگ( »...:همان .)269 :این روند ادامه
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دارد تا در پایان فصل چهارم توصيفات تا حدود زیادي انتزاعي و تحول یافته است« .در
حالت کرختي خوابآلوده چشمانش را بست .پلکهایش چنان ميلرزید که گویي
حرکت عظيم دوراني زمين و نگرندگان آن را حس ميکردند ...روحش افسون زدهي
جهان دیگري شده بود جهاني وهمي ،تيرهوتار و نامعلوم که گویي زیر دریا بود و قيافهها و
موجودات ابري از آن ميگذشتند( »...همان .)222 :هرچند که تصویرسازي و تشبيهات
عيني نيز همچنان حضور دارند اما به نحو پيچيدهتري« .نور زنندهي کبودي که در آب
راکد بازتاب ميیافت و بوي شاخههاي نمناک باالي سرشان گویي با سير اندیشهي استيون
در جنگ بود» (همان .)213 :تشبيهات نيز در پارهاي از موارد تشبيه عيني به ذهني است.
«درختان پارک از باران سنگين شده بودند و باران هنوز یکریز در دریاچه ميبارید که به
رنگ خاکستري مانند سپري لميده بود» (همان .)269 :درنهایت در فصل پنجم در یک
سحرگاه قلب استيون مهبط الهام شعري قرار ميگيرد و هنرمند به تکامل هنري خود
نزدیک ميشود« .ناگهان از همهي جوانب لحظهي الهام بازتابيده بود .آن لحظه همچون
نقطهي نوراني درخشيد  ...آه در زهدان باکرهي خيال کلمه به گوشت تن بدل شده بود...
شعرها از ذهنش به لبهایش رسيد و آنها را چند بار زیر لب گفت ،احساس کرد که
حرکت موزون شعر مثلث در ميان آنها جریان دارد .نور گلرنگ پرتوهاي قافيه خود را
روانه کرد( »...همان« .)236 :شرح و نقدهاي این رمان بر این نکته تأکيددارند که رمان
تصویر مرد هنرمند در جواني از سبکهاي کودکانه به سبکهاي نوجوانانه پيش ميرود»
(سيد.)296 :6832 ،
آميختگي رمان هنرمند با زبان ادبي به حدي است که رمان کارآگاهي «مأمور مخفي»
را به خاطر متن ادبي یک رمان هنرمند ميداند .او «در این مورد استدالل ميکند که رمان
جوزف کنراد متني با دورویهي متفاوت و وابسته به هم است .رویهي نخست آن یک رمان
کارآگاهي و جاسوسي و رویهي دوم آن یک رمان هنرمند است» (.)Holland, 2016: 93
در رمان شما که غریبه نيستيد نویسنده در نخستين صفحات آنچه توصيف ميکند
همان چيزي است که یک کودک پنجساله ميبيند« .از الي در اتاق که سرک ميکشم،
در نور گردي که از سقف روي اسباب و اثاث افتاده ،رختخواب ميبينم و کاسه و
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کماجدان و دیگ مسي و سماور» (مرادي کرماني .)3 :6831 ،نویسنده بهخوبي تفکرات
یک کودک پنجساله که خود را مرکز دنيا ميداند و همهچيز را از دید خود تفسير ميکند،
نشان ميدهد« .شب روي پشتبام ميخوابيم ...فکر ميکنم اگر بایستم سرم ميخورد به
آسمان و ستارهها .ميترسم ستارهاي بيفتد رویم ،سرم را زیر شمد قایم ميکنم» (همان:
 .) 82معموالً متن رمان هنرمند آميخته با شعر است .آغاز این رمان با توجه به فضاي داستان
آميخته به دوبيتيها و فراقيهاي محلي است« .صداي آق بابا تو کوهها ميپيچد ستاره در
هوا مشمارم امشو*به بالينم نيا بيمارم امشو» (همان .)78 :این روند در جايجاي رمان ادامه
دارد و در تقویت فضاسازي کمک به سزایي ميکند.
در روند رمان بهمرور که شخصيت بزرگتر ميشود توصيفات دقيقتر و جزئيتر
ميگردد« .حياط را نگاه ميکنم .آفتاب تازه درآمده .سرشاخههاي درخت چنار رنگ
آفتابگرفته .توي داربست درخت انگور گنجشکها قيامت کردهاند .روي برگهاي زرد
شدهي درخت پاي ميکوبند و جيکجيک ميکنند» (همان .)286 :همزمان با رشد هنرمند
و تکوین شخصيت هنرمند ،بيشتر از ابيات شاعران برجسته استفاده ميشود« .آدم تا سختي
نکشه بهجایي نميرسه و شعري از مولوي ميخواند :هيچ حلوایي نشد استادکار*تا که
شاگرد شکرریزي نشد» (همان .)295 :علت این ارتقاي متن هم به دليل پيگيري روند
تکامل شخصيت است؛ «اگر رمان هنرمند پيشرفت شخصيت یک شخصيت هنري خيالي را
ردیابي کند و به نتيجهي هنري قابلاندازهگيري برسد که در حوزه هنري رمانتيک آن
قابلتشخيص باشد درنتيجه یک رمان زندگينامه از پيشرفت هنري مربوط به یک نویسنده
خواهد بود که لزوماً با یک اثر هنري ملموس شناخته نميشود .این معيارها ،یک تصویر از
رمان هنرمند است» ( .)Wawrzycka, 2017: 239در این نوع رمان بيشتر منظور ما از
تکامل ،تکامل هنرمند در هنر خود است هرچند ممکن است این تکامل در ظاهر مثبت
نباشد .بهطور مثال در رمان « »Parfumنوشتهي پاتریک زوسکيند ،جوان عطرساز در هنر
خود که عطرسازي است به کمال ميرسد اما در این راه دست به قتل انسانها ميزند« .این
رمان یک رمان هنرمند پستمدرن و قهرمان آنیک هنرمند قاتل است» ( Jacobson,

.)1992: 202
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.7-2شرح حساسیتهای ذهني و عاطفي هنرمند (سیالن ذهن)
در این نوع رمان حساسيتهاي ذهني شخصيت تا حدود زیادي شرح ميگردد و آن را به
تکنيک جریان سيال ذهن نزدیک ميکند .سيالن ذهني ،صورتي از ارائهي فرآیندهاي
ذهني شخصيت هاي داستان است که مفاد افکار و احساسات او براي مخاطب روشن شود.
در واقع «آگاهي بهکل حوزهي آگاهي و واکنش عاطفي و رواني فرد گفته ميشود که از
پایينترین سطح یعني سطح پيش تکلمي آغاز ميشود و به باالترین سطح که سطح کامالً
مجزاي تفکر منطقي است ،ميانجامد» (ميرصادقي .)152 :6836 ،در این روش اندیشهها و
برداشتهاي مختلف ،خاطرات گسسته و بدون نظم ،احساسات گذرا و ...که در یکلحظه
به ذهن فرد خطور ميکند« .کاربرد این صناعت از زماني در ادبيات داستاني رایج شد که
نویسندگان مدرنيست توجه خود را بيش از پيرنگ به عنصر شخصيت معطوف کردند»
(پاینده.)891 :6865 ،
نویسنده رمان هنرمند در پي نشان دادن سير تکامل شخصيت اصلي است و جریان
سيال ذهن ،تکنيک کاربردي و مناسبي براي نشان دادن بسياري از جنبههاي تکامل
شخصيت هنرمند که در رفتارهاي ظاهري آشکار نميشود ،است .بهطور مثال بعد از
عذرخواهي دوست استيون ،در ذهن استيون این جمالت مرور ميشود« :عذرخواهي کرد
چون ميترسيد باعث بيماري شده باشد» و بعد بالفاصله قسمتي نامربوط از اطالعات درس
به ذهنش خطور ميکند« .کانکر بيماري گياهان است و کانسر بيماري جانوران است .یا
یکچيز دیگر» (جویس .)85 :6838 ،استيون بعدازاینکه پدر آرنال همکالسي او فلمينگ
را تنبيه ميکند نسبت به آموزههایي که تا آن لحظه آموخته است دچار تردید ميگردد.
«آیا گناه بود که پدر آرنال دچار خشم ميشد یا که او مجاز بود( »...همان )13 :بالفاصله
ذهنش از این ترتيب به کلمه سلسلهمراتب ميرسد .براي نشان دادن ذهنيات یک کودک
در آن سن و اینکه چگونه سعي در شناخت مسائل پيچيدهتر دارد این تکنيک بسيار مناسب
است.
در سفري که استيون به شهر کورک دارد در آمفيتئاتر چشمش به یک ميز ميافتد.
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روي ميز کلمهي «جنين» را دید .این کلمه خونش را به جوش آورد« .از کلمهاي که بر
روي ميز کندهشده بود منظرها ي از زندگي آنان پيش چشم او ظاهر شد که سخنان پدرش
از پدید آوردن آن عاجز بود» (همان .)626 :ذهن یک نویسنده همواره در خيالپردازي و
تجسم وقایع بينظير است .استيون با دیدن یک کلمه صحنهاي را مجسم کرد که در آن
چندین دیالوگ گفته شد.
راوي «رمان شما که غریبه نيستيد» اول شخص است و به همين دليل در جايجاي
رمان آنچه در ذهن او ميگذرد بهخوبي توصيف ميشود بخصوص ترسها و اميدهایش
که بر زبان جاري نميشود .حس ميکنم مارها تو صندوق ميجنبند .دست ميگذارم روي
صندوق ،تنشان ،سرشان ميخورد به درودیوارهاي صندوق ،چفت صندوق ميلرزد و من
جيز ميکشم (مرادي کرماني .)27 :6831 ،پدربزرگش ،آق بابا به هوشنگ گفته که
آدمهاي پير یک روز غيب ميشوند «همهي پيرهاي آبادي را به یاد ميآورم و با انگشتهام
ميشمارم ...فکر ميکردم آق بابا و ننه بابام از همان اول پير بودهاند و پير به دنيا آمدهاند و
یک روز غيب ميشوند و من تنها ميمانم .گریهام ميگرفت ،زیر لحاف هقهق ميکنم»
(همان.)81 :
بعد از مرگ آق بابا هوشنگ بسيار متأثر ميشود و احتماالً به همين دليل دچار لکنت
زبان ميگردد بااینوجود دیگران هنوز نگاههاي پرسرزنش خود را به او ادامه ميدهند.
«هيچکس به فکر من نيست .هيچکس نميداند که هوشو چه حالي دارد» (همان .)626 :با
خواندن این جمالت بهخوبي احساسات کودک و تنهایي که او را آزار ميدهد ،درک
ميگردد .هوشنگ سعي دارد به کمک قوهي خيالپرداز خود سختيهاي مدرسهي
شبانهروزي را کم کند« .توي خوابگاه خوابم نميبرد .به سيرچ ميروم ،در خيال .لب
رودخانه ميدوم ،توي پونهها» (همان .)222 :هنرمند در نشان دادن هيجانات خوب خود و
خوشحالياش نيز از همين ترفند استفاده ميکند« .رفيقي پيدا کردهام که خيلي آقا بود .مرا
برد سر جعبهاش ،گنجي نشانم داد که دنيا را برایم عوض کرد .توي جعبهاش پر از مجله
کيهان بچهها بود ...مثل کيسهاي پر از نقلونبات بود ،سخت نبودند .پر از خيالهاي خوش
بودند و پر از مهر و دوستي و دلگرمي» (همان.)221 :
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با شروع مهاجرتش نيز براي اینکه احساسش را نشان بدهد که چگونه در ميانهي
پشيماني و اطمينان گام برميدارد ،درونيات خود را به قلم ميآورد« .باد شنها را به شيشهي
اتوبوس ميکوبد ،تقتق صدا ميآید .انگار هزارها انگشت به شيشه ميکوبند تا مرا بيدار
کنند ،هشيار کنند ...ميبينم جور دیگر هم ميشود صداي شنها را شنيد .خيال ميکنم
جماعتي دارند برایم کف ميزنند ،لبخند ميزنند .آرام ميشود» (همان.)886 :

.3-2ارائهی دیدگاه هنرمند در مورد هنر
هنرمند بهواسطهي اینکه در دنياي هنر به دنبال آینده خود است بهطور مداوم به بررسي
چيستي هنر و زیبایي ميپردازد و نظریههاي مختلف در این زمينه را بررسي ميکند .استيون
با دوستان خود در مورد بهترین نویسنده و بهترین شاعر به بحث گفتوگو ميپردازد.
«هرون گفت :بزرگترین نویسنده کيست؟ استيون گفت :منظورت نویسندهي نثر است؟
اره ،به نظر من نيومن( »...جویس .)666 :6838 ،استيون با مدیر دروس بحث مفصلي در
مورد اینکه زیبایي چيست و اصوالً چه چيزي را زیبا ميداند ميکند ...جيمز ر .بيکر
ميگوید« :پيدایش نظریهي استيون نشاندهندهي اوج تالش فکري هنرمند جوان است»
(سيد .)221 :6832 ،استيون براي پاسخ ازجملهي اکویناس استفاده ميکند« .زیبایي چيزي
است که بينایي را لذت ميبخشد» .بعدازاین گفتوگو است که استيون تالش ميکند
مقالها ي در مورد زیبایي بنویسد .در راستاي همين تالش است که گفتوگویي با لينچ در
مورد اینکه هنر چيست و آن زیبایي چيست که هنر آن را پدید ميآورد؟ بحث ميکند».
استيون گفت :هنر عبارت است از کار انسان در نسق دادن به امر محسوس یا معقول با غایت
زیباشناختي است (جویس .)213 :6838 ،این اظهارنظر بيشتر به خاطر سن کم اوست که از
خلق هنر عاجز است .یکي از آنها مخصوصاً براي استيون صادق است که بهعنوان یک
هنرمند نوپا ميتواند در مورد هنر نظریه بدهد اما هنوز نميتواند هنر را توليد کند .بلوچ
استدالل ميکند که در این سن و سال هنر صحبت کردن سادهتر از دستيابي است
(.)Rando, 2016: 42
برخالف استيون در رمان شما که غریبه نيستيد بهجاي اظهارنظر در مورد هنر ،هنرمند
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دست به قلم ميبرد و مينویسد« .دفتر خاطرات را باز ميکنم ،دور صفحه گل کشيدهاند...
حيفم ميآید صفحهي سفيد و خطدار را خراب کنم .کلمهها ،جملهها تو مغزم ميجوشند.
پایين ميآیند ،از گردن و شانه ميگذرند ،به بازویم ميرسند ،به سرانگشتها ،به نوک
مداد» (مرادي کرماني .)288 :6831 ،هوشنگ مدتي بنا به دالیلي در برابر این عالقهي خود
ایستادگي ميکند اما درونش که دائماً در پي خواندن و نوشتن است لحظهاي او را آرام
نميگذارد« .هواي خواندن و نوشتن ميکنم .هواي نوشتن و نمایش ولم نميکند .اگر تکه
کاغذي توي هوا ببينم که باد ميبرد ،ميدوم ،ميگيرم و ميخوانمش .معتاد کتاب شدهام»
(همان.)886 :
در رمان هنرمند قهرمان که به دنياي هنر تعلق دارد تجاربي از انواع متفاوت هنر کسب
ميکند« .عنوان چهره مرد هنرمند در جواني نشان ميدهد که جویس ميخواسته هنري را به
هنر دیگر تشبيه کند .این نظر که رمان خود گونهاي چهرهپردازي است در دههي 6338
جاي خود را باز کرده بود» (سيد .)7 :6832 ،استيون نيز هنرهاي متفاوتي را تجربه ميکند.
«چند لحظه بعد خود را روي صحنه در ميان شعلههاي پرزرقوبرق چراغگاز و دکوري که
معلوم نبود چيست دید که در برابر چهرههاي بيشماري که توي خ بودند بازي ميکند»
(جویس.)669 :6838 ،
در رمان شما که غریبه نيستيد هوشنگ تجارب متفاوتي از انواع هنر به دست
ميآورد .نخستين تجربهي او از سينما عالقهي او را به نمایش آشکار ميکند« .از سينما
خيلي خوشم آمد .روز بعد توي مدرسه اداي علي مراد را درميآورم و بچهها ميخندند»
(مرادي کرماني .)686 :6831 ،وقتي به کرمان ميرود رفتن به سينما یکي از مهمترین
عالیقش ميشود« .وقتي آن فيلم روي پرده بود ،ده بار دیدمش .مزهي فيلم و سينما رفت
زیر دندانم .عاشق فيلم و سينما شدم» (همان .)271 :رادیو و گویندگي نيز از عالیق هنري
هوشنگ است« .بچههاي همسایه را جلوي رادیو مينشاندم و خودم مينشستم پشت رادیو
دست ميبردم و پيچ رادیو را ميپيچاندم و صدایم را ميانداختم توي گلوم ...شنوندگان
عزیز اینجا رادیو سيرچ است .ما در ایران هستيم .سيرچ در ایران است( »...همان.)616 :
نویسندگي از مهمترین عالیق هوشنگ است بهطوريکه نخستين نمرهي بيست را از
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درس انشا ميگيرد .در کرمان نيز داستان و خاطره مينویسد و در روزنامه دیواري نوشتن
هم موفقيت کسب ميکند .هوشنگ نمایشنامههاي زیادي را مينویسد و خودش آن را
کارگرداني ميکنند« .نمایشنامهاي نوشتهام به نام خيانت برادر یک ماه تمرین کردهایم»
(همان .)868 :چون از راه نویسندگي پول به دست نميآورد؛ خطاطي را هم پيگيري مي-
کند .از نوشتن اطالعيههاي سينما تا رونویسي از کتاب کيمياگري را انجام ميدهد.
در رمان هنرمند همزمان با آشنایي هنرمند با هنر و تجربههاي مختلفي که از هنر به
دست ميآورد از وسایل هنري نيز نام برده ميشود .در این رمان استيون از همان کودکي با
برخي از سازها آشنا ميشود « .بوي مادرش از بوي پدرش بهتر بود .مادرش براي او پيانو
رنگ ملواني ميزد تا برقصد» (جویس .)61 :6838 ،گاهي نيز به نام ترانهها و سرودها اشاره
ميشود« .صداي سازها را شنيد که ترانهي سوسن کيالرني ميزدند» (جویس:6838 ،
 .)665در صحنهاي دیگر همصدا با خواهران و برادرانش که ترانهي «بارها در شبانگاه آرام»
را ميخوانند زمزمه ميکند.
دختري که استيون او را دوست دارد نيز از او ميخواهد که یکي از ترانههاي غریب
خود را بخواند .سپس استيون پشت پيانوي قدیمي نشسته و به نرمي از شستيهاي لکهدار آن
پردههاي همساز بيرون ميکشد .استيون که شاعر نيز هست در لحظهي الهام شعري در پي
ابزارهاي نوشتن است.
در رمان شما که غریبه نيستيد ،نویسنده نحوهي ساختن مرکب براي نوشتن را توضيح
ميدهد« .شبچراغ موشي را ميگذاریم جلومان ،فتيلهاش را روشن ميکنيم .دود
سياهرنگي از سر فتيله بلند ميشود ...دودها را ميریزد توي دوات .آق بابا روي دودهها
کمي آبجوش ميریزد ...ننه بابا پارچهاي ابریشمي ميآورد و کمي ازش قيچي ميکند و
پدرم از آن ليقه درست ميکند ...آن شب براي اولين بار با قلم حلبي و مرکب مشق
مينویسم» (مرادي کرماني .)61 :6831 ،به وسایل نقاشي و عالقه به مداد رنگي «کاش
تویش دفترچهي نقاشي و جعبهي مداد رنگي بود عاشق مداد رنگي بودم» (همان)669 :
اشاره ميکند .محمود ،دوست هوشنگ ني و نيلبک ميزند« .قشنگ و خوب ني لبک
ميزند ،ني هم ميزند اما نيلبک را بيشتر دوست دارم ،بهتر ميزند .ني غمگين است .دلم
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ميگيرد .یاد آق بابام ،پدرم ،ننه بابام ،مادرم و تنهایيام ميافتم .نميخواهم به آنها فکر
کنم نيلبک که ميزند همهچيز شاد است» (همان .)621 :خود او نيز بعداً که در کرمان
نمایشنامههاي خود را به کمک دوستانش اجرا ميکند در بين پردههاي نمایش نيلبک
ميزند .بيشترین اشارهاي که در این رمان به ابزار هنري ميشود بيشک اشاره به کاغذ و
کتاب و مجله است« .صفحه سفيد کاغذ بهترین کسي بود که حرفهایم را گوش ميکرد
و گوش ميکند .صفحه سفيد کاغذ مسخرهام نميکند» (همان.)288 :
هنرمند بدون شک براي رسيدن به تکامل هنري نياز به مطالعه و مشاهدهي آثار
بزرگان رشتهي هنري خود دارد و یک رماننویس در رمان خود از این آثار یا اشخاص
برجسته نام ميبرد« .در رمان هنرمند ،قهرمان تنها خوانندگان متمرکز بر زندگي خود نيستند
بلکه خوانندگان متمرکز بر ادبيات و بهخصوص رمانهایي در این نوع ادبي هستند؛ مثالً در
رمان ویلهلم ميستر گوته قهرمان رمان شيفتهي هملت است« .کارل مارکس» و «چه گوارا»
با رمانهاي «دیکنز» و «ویکتور هوگو» و «ماکسيم گورکي» آشنا هستند» ( Melville

 .)logan, 2011: 96استيون که نام خانوادگي او از یک اسطورهي دانمارکي گرفته شده
است در چندین جا از این شخصيت یاد ميکند« .لحظهاي پيش شبح مملکت باستاني
دانمارکيان از ميان جامهي شهر مه گرفته نمایان شده بود» (جویس .)263 :6838 ،در
قسمتي دیگر از رمان هر قسمت از شهر استيون را به یاد سبک نوشتهي یک نویسنده
مياندازد« .گردش صبحگاهي او در شهر آغاز شده بود و او از پيش ميدانست که وقتي از
زمينهاي باتالقي ميگذرد به یاد نثر رهباني نقرهگون نيومن خواهد افتاد ...و وقتيکه
جادهي ساحلي شمالي را ميپيماید به یاد طنز تيرهي کاو الکانتي (شاعر ایتاليایي از دوستان
دانته) خواهد افتاد و لبخند خواهد زد و وقتي از جلوي کارگاه سنگبري در ميدان تالبوت
ميگذرد روح ایبسن (نمایشنامهنویس نروژي که او را بنيانگذار نمایش نو ميدانند و
جویس به آثار او عالقه داشت و در جواني مقالههایي در مورد آن نوشت) همچون باد
تندي در او حلول خواهد کرد و وقتي از جلوي مغازهي دودزدهي لوازم دریایي ميگذرد
ترانهي بنجانسون (شاعر و نمایشنامهنویس انگليسي) را تکرار خواهد کرد» (همان .)223 :در
طول مراسم اعتکافي که در مدرسهي استيون برگزار ميشود پدر آرنال به شکسپير نيز
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اشاره ميکند .گاهي ممکن است نویسنده بهطور مستقيم از نویسنده یا اثر خاصي نام نبرد
اما خواننده از لحن و نحوهي روایت به یاد یکي از آثار بزرگان بيفتد .بهطور مثال در شهر
کورک «سایمون ددالوس یکي از دوستان قدیمياش را پيدا ميکند و با یکدیگر به شرح
نسب پدري استيون ميپردازند که خصوصيت اصلي آن وصف توانایي جسماني آنان
است .جویس براي آنکه به ادا و اطوارهاي سایمون ددالوس حالت بازیگري بدهد ،مستقيماً
از یکي از صحنههاي نمایشنامههاي هنري چهارم اثر شکسپير اقتباس ميکند و آن
صحنهاي است که قاضي شلو به حسرت از جواني خود یاد ميکند .در کورک دوستان
سایمون ددالوس ،سوگند به خدا را تکرار ميکند و سایمون ددالوس از روي مستي
ميکوشد با سخنان او مخالفت کند و از اثر آنها بکاهد .درحاليکه در آن نمایشنامه
حسرت شلو با درک سرنوشت مشترک همهي افراد بشر تعدیل ميشود» (سيد.)38 :6832 ،
در رمان شما که غریبه نيستيد ،هوشنگ در همان نخستين سالهاي کودکياش توسط
عمو قاسم با کتابهاي ادبي آشنا ميشود« .کتابهایش را ورق ميزدم خصوصاً
کتابهایي که عکس داشت مثل چهلطوطي ،چهار درویش ،اميرارسالن نامدار ،شاهنامه»
(مرادي کرماني .)3 :6831 ،پدرش نيز سواد دارد و قرآن و حافظ و گلستان ميخواند.
« پدرم فال حافظ گرفته و دارد با صداي بلند غزلي از حافظ ميخواند :دور گردون گر دو
روزي بر مراد ما نگشت» (همان .)668 :بعداً که اندک سوادي دارد ننه بابایش از او
ميخواهد که کتاب اميرارسالن برایش بخواند« .خواندن کتاب اميرارسالن سخت است.
جان ميکنم تا یک جمله را بخوانم .ننه بابا اميرارسالن را از بر است .پيشاپيش ميگوید
داستان چه ميشود و چه بر سر اميرارسالن و فرخ لقا ميآید( »...همان .)667 :وقتي به
کرمان ميآید عالقه به خواندن سبب ميشود که هر کتابي را بخواند اما بعداً با راهنمایي
معلم انشا کتابهاي ارزشمندتر را ميخواند .ازجمله کتاب مروارید اثر جان اشتاین بک
است« .من پشت در توي حياط ميخوابيدم .کتاب بينوایان ویکتور هوگو را بلندبلند برایش
ميخواندم تا خوابش ببرد» (همان .)238 :براي آشنایي بيشتر کتاب هنر تئاتر نوشتهي
عبدالحسين نوشين را ميخواند تا با اصول نمایش آشنا شود.
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.0-2انفکاک فکری از خانواده و آغاز مهاجرت
هنرمندي که شخصيتش به تکامل ميرسد دیگر بسياري از گرایشهاي خانواده را
برنميتابد و درنتيجه یک انفکاک فکري بين آنها ایجاد ميگردد« .در رمانهاي قرن
نوزدهمي که مردان جوان موفق وارد دورهي بزرگسالي ميشوند ...نفي امنيت عاطفي و
اقتصادي خانواده به بهاي استقالل ،مهاجرت از روستا به شهرMelville Logan, ( »...

.)2011: 94
استيون در گفتوگویي که با کرانلي دارد اعالم ميکند که قصد دارد خانوادهي
خود را ترک کند« .براي کشف آن شيوهي زندگي و شيوهي هنري که روحش بتواند
بهوسيلهي آن با آزادي بيقيدوبندي هرچه دارد بيان کند» (جویس .)863 :6838 ،استيون
که در تمام طول عمر خود به کشيش شدن فکر ميکرد؛ هنگاميکه زمان آن فراميرسد
برخالف نظر خانوادهاش آن مسير را انتخاب نميکند و گوش به نداي دعوت نميدهد.
اظهار نارضایتي مادرش از انتخاب استيون در چند جاي رمان دیده ميشود در آغاز فصل
پنجم ،مادر استيون بار دیگر نارضایتي خود را و برحق نبودن دانشگاه را یکبار دیگر تقریباً
بهصورت غيرمستقيم اعالم ميدارد« .استيون خوب است که خجالت بکشي ،یک روزي
ميرسد که پيشمان بشوي از اینکه پایت را آنجا گذاشتهاي» (همان.)227 :
استيون در مورد آموزههاي مسيحيت و آنچه آموخته است دچار شک و تردید است
به قول خودش نه عيسي را قبول دارد و نه ميتواند او را انکار کند« .گنجينهي معارفي که
همه گمان ميبردند او روزهاي خود را با تأمل در آنها ميگذراند و به همين سبب او را از
مصاحبت جوانان به سوي خود کشانده است ،فقط انباني بود از کلمات قصار رسالهي هنر
شاعري و رسالهي نفس ارسطو و( »...همان .)223 :درنهایت استيون راهي فرانسه ميشود.
در رمان شما که غریبه نيستيد ،هنرمند دو بار مهاجرت ميکند .مهاجرت اول که در
حدود دوازدهسالگي هنرمند اتفاق ميافتد اجباري است و نتيجهي انفکاک فکري از
خانواده نيست .مهاجرت اصلي او در پایان رمان صورت ميگيرد اندیشهي متفاوت از
خانواده (عمو قاسم) و رؤیاي نویسنده و هنرپيشه شدن او را به سفر تهران ميکشاند هرچند
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که عمو قاسم تالش دارد او را منصرف کند« .عمو قاسم توي حياط بغل درخت کوچک
سرو نشسته...ميخوام برم تهرون .خودت ميدوني ،ولي من راضي نيستم ...اهل این چيزها
نيستم ،اینها آرزوهاي من نيست .اهل چي هستي؟ گشنگي خوردن؟ ...من کسي رو ندارم
نگران من باشه .تهرون رفتن چيزهایي ميخواد که توهيچکدوم رو نداري( »...مرادي
کرماني .)886 :6831 ،انفکاک فکري از خانواده و رویاي هنرپيشه شدن او را وادار به این
مهاجرت ميکند.
در اغلب رمانهاي هنرمند قهرمان ،نویسندهي داستان زندگي خود است« .پایان رمان
هنرمند اغلب همراه صحنهاي است که قهرمان داستان در حال نوشتن داستاني است که
خواندهایم» ( .)Melville logan, 2011: 96در صفحات پایاني رمان هنرمند ،هنرمند را
ميبينيم که در حال ثبت رویدادهاست چند صفحهي نهایي رمان تصویر مرد هنرمند نيز
خاطرات روزانهي استيون است .این امر باعث ميشود که از دید دیگري خود را قهرمان
زندگي خود ببيند.
رمان شما که غریبه نيستيد زندگينامهي خود نوشت هوشنگ مرادي کرماني است و
چون از کودکي تا دوران جواني یک هنرمند را شامل ميشود و مؤلفههاي رمان هنرمند را
داراست از این دسته بهحساب ميآید .در رمانهاي هنرمند قهرمان داستان درنهایت زندگي
خود را مينویسد و این رمان مثال روشني براي این مؤلفه است.

بحث و نتیجهگیری 
رمان هنرمند از زیرشاخههاي رمان رشد و کمال بوده به همين دليل در آن به تکوین
شخصيت یک هنرمند اشاره ميشود  .در طول روند رشد ،هنرمند فارغ از جنسيتش که
ميتواند هم زن باشد و هم مرد ،عشق و رابطهي عاطفي با جنس مخالف را تجربه ميکند
اما بيشتر از رشد جسماني ،رماننویس در پي نشان دادن تکامل شخصيت هنري هنرمند
است .متن رمان هنرمند ادبي و آميخته به شعر است و همزمان با پيشروي روند رمان
تصویرپردازي و صحنهسازي هم تقویت و رشد ميکند .براي نشان دادن تکامل شخصيتي
هنرمند راوي ناگزیر است که در پارهاي موارد ذهنيات قهرمان داستان را ذکر کند .هنرمند
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درروند تکامل هنري خود تجربههاي متفاوتي از انواع هنر به دست ميآورد و این باعث
ميشود که بهصورت مداوم دیدگاهش در مورد هنر تغيير کند و همچنين با انواع مختلف
ابزارهاي هنري آشنا ميشود و ناچار به مطالعهي آثار برجستگان و گاه تحليل نظر آنها
شود .تکامل شخصيت هنرمند باعث انفکاک فکري او از خانوادهاش ميگردد و درنهایت
هنرمند یک سفر براي رسيدن به اوج هنري آغاز ميکند .در آخرین صفحات رمان،
هنرمند را ميبينيم که دستبهقلم برده و نویسندهي داستان زندگي خود است .شاید بتوان
براي این نوع رمان ،مؤلفههاي دیگري بهجز موارد ذکرشده معرفي کرد اما آنچه مسلم
است این است که اکنون زمان آن فرارسيده که رمان هنرمند را یک نوع مستقل بدانيم.
رمان تصویر مرد هنرمند در جواني در نشان دادن مراحل رشد جسمي و هنري هنرمند
بسيار موفق عملکرده است و کيفيت ادبي رمان نيز همزمان با رشد هنرمند ارتقا پيدا مي-
کند .جویس که از طرفداران و بنيانگذاران جریان سيال ذهن است ،بهخوبي از پس شرح
حساسيتهاي ذهني و عاطفي هنرمند برآمده است .دیدگاه هنري استيون همزمان با رشد او
به پختگي ميرسد و این تفاوت دیدگاه و فکر ،او را از خانواده جدا ميکند و براي تکامل
شخصيت خود مهاجرت ميکند.
مرادي کرماني نيز که قلم در دست گرفته تا زندگينامهي خود را بنویسد با توجه و
دقتي که به اندیشهها و حساسيتهاي ذهني خود کرده است؛ موفق شده که این رمان را به
یک زندگينامهي هنري یا رمان هنرمند تبدیل کند .تمامي مؤلفهها شناختهشدهي این نوع
ادبي ازجمله ارتقاي کيفيت ادبي رمان همزمان با رشد هنرمند را داراست .مراحل تکامل
شخصيت هنرمند و حساسيتهاي ذهني او بهخوبي شرح ميشود اما به دیدگاه هنرمند در
مورد هنر توجه کمتري شده است و این ارتقاي دیدگاه هنري هنرمند که سبب مهاجرت او
به تهران ميشود ،بهصورت کامالً جزئي شرح نشده است.
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Abstract
Foucault’s Archeology viewpoint is based on discourses on conflict
atmosphere, semantic disputes, and determining time and place. In the
temporal and spatial periods of the royal families of Fereydon and Priam,
under the influence of the origins, discourses based on the struggle for power
have emerged, and some have been able to prevail in the hostile atmosphere
and establish their meaning in the semantic conflicts. The research method is
analytical-descriptive-comparative to answer the question of how these
origins have affected the discourse of religious political identity, political
identity, and king identity which have found dominance and influence on the
identity of other discourses in two texts. The results of the research show
that dominant discourses have become hegemonic through the elaboration of
discourse-building units such as sacredness, fatalism, etc., and with high
frequency, they appear in the behavior of the subjects. Also, the relationship
between the origins of religion and politics has been shown as powerful and
discourse-creating origins on the one hand, and the normativity of subjects
on the other hand.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

دیرینهشناسي ستیز قدرت در خاندانهای شاهي شاهنامه و ایلیاد
(با تکیه بر اسطورههای فریدون و پریام)
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه

زهرا قربانیپور


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

چکیده
دیدگاه دیرینهشناسي فوکو به بررسي گفتمانها ميپردازد و تأکيدش بر فضاي متخاصم گفتمانها،

تاریخ دریافت9217/36/37 :

فرهاد طهماسبی

آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

منازعات معنایي و تعيين زمان و مکان است .در بُرهههاي زماني و مکاني خاندانهاي شاهي فریدون و پریام،
تحت تأثير خاستگاهها ،گفتمانهایي بر اساس ستيز براي کسب قدرت پدید آمدهاند که برخي در فضاي

تاریخ پذیرش9211/31/91 :

رفتاروکردار سوژهها نمود دارند؛ همچنين روابط خاستگاههاي دین و سياست بهعنوان خاستگاههاي

ISSN: 3329-8927

متخاصم توانستهاند غالب شوند و در منازعات معنایي ،معناي خود را تثبيت کنند؛ این مقالة تحليلي _
توصيفي و تطبيقي به این پرسش که خاستگاهها چگونه در کالنْ گفتمانهاي هویت دیني _ سياسي ،هویت
سياسي و هویت شاه که غلبة گفتماني در دو متن دارند ،تأثير گذاشتهاند و توانستهاند بر هویتِ گفتمانهاي
دیگر تأثير بگذارند ،ميپردازد؛ نتایج پژوهش نشان ميدهد گفتمانهاي غالب از طریق مفصلبندي
واحدهاي گفتمانسازیي چون مقدس بودن ،تقدیرگرایي و  ...هژموني شدهاند و با بسامد باال در
قدرتمند و گفتمانساز از طرفي و هنجارپذیري سوژهها از طرفي دیگر نمایانده شده است.
نهشناسی،فوکو،گفتمانغالب.
کلیدواژهها:اسطوره،خاستگاه،دیری 

است.
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مقدمه
حماسه از مهمترین انواع ادبي است و ميتوان در درون آن با بهکارگيري رویکردها و
نظریههاي نوین به یافتههاي تازه دست یافت .یکي از درونمایههاي متون حماسي قدرت
است که دليل اصلي ستيزهاي خاندانهاي شاهي است و بر بنياد آراي ميشل فوکو
گفتمانها 6بر اساس روابط قدرت شکل گرفتهاند ،این گفتمانها از خاستگاههایي اجتماعي
و هویتساز که بنياد جوامع انساني هستند و هویت انسان برآیند عملکرد آنهاست،
برآمدهاند و باید از منظر روابط قدرت تحليل شوند .این مقاله براي آنکه بتواند از دیدگاه
دیرینهشناسي فوکو خاندان هاي شاهي فریدون و پریام را بررسي کند به پرسشهاي زیر
پاسخ ميدهد:
.6ستيزِ قدرت ،سازوکار و نقش خاستگاههاي گفتمانساز در این خاندانها چگونه است؟
.2سوژههاي/انسانهاي هنجارپذیر و هنجارناپذیر کداماند؟
.8چه شباهتها و تفاوتهایي ميان رویکرد فردوسي و هومر به گفتمان غالب قدرت وجود
دارد؟
در این مقاله با استفاده از اندیشة دیرینهشناسي فوکو ميتوان این نکتهها را ایضاح
کرد :تقابلهاي گفتماني رخداده در بُرهههاي زماني (پادشاهي فریدون و پریام) و مکاني
(ایران ،یونان ،تروآ) چگونهاند ،کدام معناها را دنبال ميکنند و هژموني ميشوند،
خاستگاهها چه نقشي در توليد آنها دارند ،رویکرد فردوسي و هومر به گفتمان غالب
قدرت چگونه است؛ ازاینرو این پژوهش با روش تحليلي ـ توصيفي و تطبيقي گفتمانها را
در خاستگاههاي جامعه جستوجو ميکند و گفتمان غالب قدرت 2را هم برآمده از
عملکرد آنها ميداند .براي یافتن خاستگاه مرتبط (بهصورت تکخاستگاهي یا
چندخاستگاهي) تقسيمبندي (اقتصاد ،خانواده ،دین ،سياست و آموزشوپرورش) انتخاب
شد؛ همچنين با در نظر گرفتن حُکمها/واحدهاي گفتمانساز 8تحت پنج کالنْ گفتمان
(هویت دیني ـ سياسي ،هویت سياسي ،هویت فرهنگي ـ ملي ،هویت شاه ،هویت طبقاتي)
1. Discourses.
2. Discourse power dominant.
3. Enonce/ statement.
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مشخص ميکند کدام کالنْ گفتمانها با چه واحدهاي گفتمانسازي غالب و هژموني
هستند و سپس آنها را در نمودار نشان ميدهد .در پایان شباهتها و تفاوتها نمایانده
ميشوند .گفتني است در این مقاله برپایة نظر فوکو که حقيقت محصول گفتمان و روابط
قدرت است ،کوشش شده تا به فضاي نااندیشيدهها برسد.
ازآنجاکه به مسئله و اهداف موردِ نظر این مقاله ،توجه شایاني نشده است ،بررسي آن
قابلِ تأمل به نظر ميرسد.

 .2فرضیههای پژوهش
 .6به نظر ميرسد تحت تأثير خاستگاههاي دین و سياست کالنْ گفتمان هویت دیني ـ
سياسي با ترکيب واحدهاي گفتمانساز تقدس و تقدیرگرایي غلبة گفتماني پيدا ميکنند.
 .2به نظر ميرسد برخي شخصيتها تحت تأثير قدرت هنجارپذیر ميشوند و برخي
مقاومت ميکنند.
 .8به نظر ميرسد شباهتهاي بسياري ميان دو داستان وجود داشته باشد.

 .7روش پژوهش
این مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي و تطبيقي بر مبناي مطالعات کتابخانهاي به بررسي،
تفسير و تحليل موارد مربوط به موضوع پژوهش پرداخته است.

 .3پیشینۀ پژوهش
شده است (ر.ک :قربانيپور:6865 ،
تطبيق داستانهاي شاهنامه با حماسههاي جهان انجام 
)226-286؛ ولي پيشينهاي در زمينة تطبيق حماسهها با رویکرد این مقاله وجود ندارد؛ در
شعر پژوهي برخي مقالهها که با گوشهاي از چارچوب این مقاله همپوشاني دارند از این
قراراَند:
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ـ ساره ارمي اول ( )6866در مقالهاي با نام «بررسي بستگيهاي قدرت در داستان
کيخسرو بر پایة دیدگاه فوکو» با دیرینهشناسي فوکو به بررسي روابط قدرت در داستان
کيخسرو پرداخته و کيخسرو را نيروي خير و افراسياب را نيروي شر دانسته است.
ـ احمد خاتمي ،عيسي امنخاني و منا عليمددي ( )6833در مقالهاي با نام «نگاهي به
چرایي بازگشت ادبي از منظر نظریة گفتمان فوکو» بر بنياد گفتمان فوکو ،مکتب بازگشت
ادبي را تبيين کردهاند و گفتمان آن را رو بهگذشته دانستهاند.
دربارۀ این پژوهش دو نکتة متمایزکننده وجود دارد ،براي نخستينبار است که
اسطورههاي فریدون و پریام با دیرینهشناسي فوکو تحليل ميشوند و تطبيق داده ميشوند.

.0چارچوب نظری
 .2-0قدرت :از دیدگاه فوکو روابط قدرت در همة مناسبات اجتماعي جریان دارد و همة
سطحها را حتي تمایالت پنهاني ما را هم تحتِ تأثير قرار ميدهد« .قدرت را نباید تنها به
کسي خودکامه یا طبقهاي خاص منسوب کرد ،بلکه قدرت از اجتماع عوامل غيرشخصي
مانند نهادها ،هنجارها ،قوانين و گفتمانها نشئت ميگيرد و ساختاري دارد و با دانش
پيوندي انکارناپذیر .درحقيقت نهادها و سازمانها هم اعضاي خویش را سرکوب ميکنند،
هم از آنها موجوداتي منضبط ،تربيتشده و مولد ميسازند» (فوکو .)697-691 :6837 ،او
مسئلة فردیتدهي را وجه خاصي از اِعمال قدرت ميداند و ميگوید «ذهنيت مفهومي
ماهوي و ثابت نيست بلکه پدیدهاي تاریخي است؛ پس سير شکلگيري ذهنيت را در
مقاطع تاریخي گوناگون بررسي ميکند» (همان)633 :؛ همچنين او خاستگاههاي اجتماعي
را مهم ميداند.
 .7-0گفتمان :سابقة به کار بردن آنچه امروزه بهعنوان گفتمان در تحقيقات حوزههاي
گوناگون کاربرد دارد ،به گذشتههاي دور باز ميگردد .در این تعریف ،گفتمان عبارت بود
از « عرضة منظم یک موضوع معين در قالب نوشتار و گفتار» (کوک )291 :6839 ،ولي
آثار فوکو معناي آن را دگرگون و به یکي از پرکاربردترین مفاهيم تبدیل کرد؛ گفتمان
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اصطالح پایهاي نوشتههاي فوکو است و در نظر او گفتمان «چيزي است که چيز دیگري
(پارهگفتار ،مفهوم و تصویر) را توليد ميکند و نه چيزي که در خود و براي خود وجود
دارد و بهصورت جداگانه ميتوان تحليلش کرد» (ميلز.)87 :6832 ،
 .3-0دیرینهشناسي :فوکو در دیرینهشناسي در پى کشف و تحليل معناهاى نهفته در متن
نيست ،بلکه به سطح گفتمانها ميپردازد؛ بنابراین «دیرینهشناسي روشي فراسوي
ساختارگرایي و هرمنوتيک است» (دریفوس و رابينو)52 :6876 ،؛ «هدف دیرینهشناسي
توصيف خالص حوادث است» (کچویان )12 :6832 ،و در جستوجوي قواعد شکلگيري
گفتمانهاست که در سه محور ذیل در نظر گرفته شد :الف) شناسایي فضاي متخاصم:6
هيچ گفتماني بهتنهایي و بدون تقابل با گفتمان دیگري هویت ندارد (فوکو)666 :6837 ،؛
در فرایند توليد گفتمانها برخي ممنوع و سرکوب ميشوند و برخي پذیرفته ميشوند؛ ب)
منازعات معنایي :2پيروزي یک معنا در گفتمان هميشه معاني دیگر را به حاشيه ميراند و به
منازعة معنایي در گفتمان ميانجامد و تحوالت اجتماعي تابع منازعات معنایي هستند
(ر.ک :همان)663 :؛ ج) تعيين زمان و مکان :8بُرهههاي زماني و مکاني که گفتمان در آن
شکل ميگيرد یا متحول مي شود ،نقش مهمي در تعيين هویت گفتمان و نظام معنایي آن
دارد (ر.ک :همان 669 :و دریفوس و رابينو.)623 :6876 ،
 .0-0صورتبندی :0این مفهوم یکي از عناصر نظریة گفتمان ميشل فوکو است .در
اندیشة او مجموعهاي از حُکمها/واحدهاي گفتمانساز یک گفتمان را شکل ميدهند؛
مجموعهاي از گفتمانها تبدیل به یک نظام گفتماني ميشوند و در هر دوره از ترکيب
نظامهاي گفتماني ،صورتبندي شکل ميگيرد؛ هر گفتمان صورتهاي گفتماني بسياري
دارد که شناخت این صورتها الزمة شناخت گفتمان هر دوره است؛ براي نمونه ميتوان به
صورتهاي گفتماني نجوم ،فلسفه ،سياست و  ...اشاره کرد.
1. Identify conflict atmosphere.
2. Semantic conflicts.
3. Determine time and place.
4. Formation.
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 .9-0سراسربین/نظارت فراگیر و مستمر  :فوکو به مسئلة انضباط و شيوههاي کنترلِ
رفتار سوژهها/انسانها اشاره ميکند و ميگوید انضباط همهجا هست .او طرحِ سراسربين
(ساختماني با برج مرکزي) را که نمادي از همة نهادهاي اصالحکننده است ،مطرح ميکند
(ر.ک :فوکو)693 :6837 ،؛ درحقيقت او جامعه را پایگاهي براي اعمال قدرت انضباطي

2

ميداند که در آن همة گفتمانهاي توليدشده در جامعه از خاستگاهها سرچشمه گرفتهاند و
با روشهایي کنترل ،گزینش و توزیع ميشوند تا فرایند سوژهشدگي را اجرا کنند و
سوژه ها را مطيع و بهنجار کنند؛ پس قدرت در روابط ميان افراد و نهادها وارد ميشود تا
شکلهاي خاصي از رفتار را خلق کند؛ پس باید همة روابط انساني را بر پایة قدرت کاوید
و حقيقت را امري نسبي ،توليدي و منفي دانست.

.9یافتهها
با در نظر گرفتن منظومهاي از مناسبات حاکم در این دو متن پنج کالنْ گفتمان کلي در نظر
گرفته شده است که از این قراراَند :هویت دیني ـ سياسي ،هویت سياسي ،هویت طبقاتي،
هویت فرهنگي ـ ملي و هویت شاه .هر یک از آنها برآمده از خاستگاهي ویژهاند و کار
هویتبخشي به کسان جامعه را انجام ميدهند ،حقيقتها را تعيين ميکنند و انسان را تابع
گفتمانهاي دورۀ خود ميکنند که با در نظر گرفتن آنها به مبحث محور دیرینهشناسي
پرداخته خواهد شد.

 .2-9داستان فریدون
الف) کالنْ گفتمان هویت دیني ـ سیاسي
ـ واحد گفتمانساز مقدس بودن:
فرمانروایي امري مقدس دانسته شده است زیرا قدرت از آنِ پروردگار است و حکومتِ
رويِ زمين به هرکه او بخواهد ميرسد.
1. Panopticon.
2. Disciplinary power.
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در اوستا آمده است :دوبار وقتي که فرّه از جمشيد جدا شد به شکل مرغي ،فریدون
از تبار خاندان آثویه آن را دریافت (اوستا ،6839 ،ج )575 :6بنابراین فریدون آن هنگام که
از مادر زاده شد ،فرّه ایزدى با او همراه شد.
خـجـــــستهفــــریدونزمـــادربـــزاد 

جـــهانرایکــیدیگــرآمــدنهــاد 

ببـــالیدبرســانســـــروســهـــــی 

هـمـــیتافــتزوفــرّشاهـــنشهی 

جــــهانجو بــافـــرّجـــمشیدبــود

بـــکردارتابنــدهخـورشـــیدبـــود
(فردوسي)28 :6831 ،

ولي همة فرزندان او فرّه ندارند بهجز ایرج که در این داستان چون شخص فریدون
واحد گفتمانساز مرکزي است و همة رویدادها پيرامون او رخ ميدهد ،او ایرج را بهعنوان
کسي که فرّه دارد ،شناساند .مبناي مشروعيت شاه ،فرّه است که خدا تنها به شاهان ميدهد.
ایزد فرمانروایي زمين را به کسي که خودش برگزیده است ،ميدهد و همگان باید از او
پيروي کنند .بزرگان و سران لشکر نيز به فرمانروایيِ آسمانيِ فریدون اشاره ميکنند.
بـــــــزرگان لشـــــکر چـــــو بشـــــناختند

بــــر شــــهریار جـــــــــهان تـاخـــــتند

تـــــرا بــــــاد پيـــــــــروزى از آســـــمان

مبــــادا بجــــز داد و نيــــــکى گمــــان
(همان)86 :

ـ واحد گفتمانساز دین و خودکامگي
شخصيتهاي داستان به یزدان ،خورشيد ،خاک و ستارگان قسم ميخورند .فریدون به
پرستش یزدان پاک ،خورشيد و خاک تيره اشاره دارد که نشان از دین مهري است .او از
این ابزار براي استحکام رأي خویش بهره ميجوید و ميگوید:
بــــدان بـــــرترین نــــام یــــزدان پـــاک

برخشــنده خورشــيد و بــر تيــره خــاک

بـتخـــــت و کـــــاله و بـــــناهيد و مــــاه

که مــن بــد نکـردم شـــما را نــگــاه

[یـــــکى انـــــجمن کــــردم از بخــــردان

ســـتارهشـناســـان و هـــم مـــوبــــدان]

[بســــى روزگــــاران شدســــت انــــدرین

نکـــردیم بـــر بـــاد بخشــش زمــيــــن]
(همان)83 :
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هنگاميکه فریدون به درگاه کردگار نيایش کرد و گفت :ايکاش یزدان بينایى مرا به
من باز ميگرداند ،خداوند بينایياش را بازگرداند؛ بنابراین شاه رهبري دیني و سياسي را با
هم داشت.
نـهـــــاد آن گـرانـمـــــایه را بـــــر کنــــار

نيـــایش همـــى کـــرد بـــا کردگــــار

هــــمى گفـــت کـــين روز فرخنـــده بـــاد

دل بـــد ســـگاالن مـــا کنـــده بـــــاد

هـمـــان کـــز جهــان آفــرین کــرد یــاد

ببخشــــود و دیــــده بــــدو بـــــاز داد

فریـــدون چـــو روشـــن جهـــان را بدیـــد

بچهـــر نـــو آمـــد ســـبک بـنگریــــد
(همان)55 :

ـ واحد گفتمانساز تقدیرگرایي
جندل هنگام آوردن پيغام فریدون براي شاه یمن به او در امان ماندن از اختر بد را مژده داد:
بــــــــدان اى ســــــر مایــــــه تازیــــــان

کـــز اختـــر بـــدى جـــاودان بـــىزیـــان
(همان)88 :

در پيام سلم و تور به فریدون ،تقدیرگرایي برجستهترین و نخستين دليلي است که براي
کشتن ایرج آورده ميشود .آنها با این دستاویز از فریدون بخشش خواستند.
نوشـــــته چنـــــين بودمـــــان از بـــــوش

برســم بــوش انـــــــدر آمــــد روش

و دیـــــــــــگر بهانـــــه ســـــپهر بلنـــــد

که گـاهى پناهسـت و گـاهى گزنـد
(همان)59 :

ب) کالنْ گفتمان هویت سیاسي
ـ واحد گفتمانساز سکوت
نافرماني از شاه برابر با دشمني و مخالفت با اوست؛ بنابراین اندیشة پرسشگري در حکومت
خودکامه وجود ندارد ،اگر باشد باید سرکوب شود و در اینجا چون سلم و تور اندیشة
پرسشگري در برابر اعمال شاه دارند ،باید نابود شوند.
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چــــو از خـــــيمه ایـــــرج بـــره بنگریـــد

پــر از مهــر دل پــيش ایـــشان دویـــد

بــرفــتــــنـــــد بــــا او بــخيـمـــــه درون

ســخن بيشــتر بــر چــرا رفــت و چــون

بـــدو گفــت تـــور آر تــو از مـــا کـــهى

چـــرا بـــر نـهـــادى کـــاله مـهــــــى

بـــــرادر کــــه مـــهتــــر بـخــــاور بــــرنج

بســـر بــر تــرا افســـر و زیـــر گـنـــــج

چنــين بخششــى کــان جهــانجوى کــرد

هـــمه ســوى کهتــر پســر روى کــرد
(همان 56 :و )52

ایرج هنگام زینهار خواستن از برادران ،آنها را از عاقبت نافرماني از حکم شاه که حکمش
همانند خداست ،بيم ميدهد و به گونهاي به سوي واحدهاي گفتمانساز سکوت و
تقدیرگرایي که از ابزارهاي سياسيِ اعمال قدرت است ،فرا ميخواند.
نيایـــدت گفـــت ایـــچ بـــيم از خـــداى

نـــه شـــرم از پـــدر خـــود همينســـت رأي

مکـــش مـــر مـــرا کـــت ســـرانجام کـــار

بـپـيـچــــاند از خــــون مــــن کــــردگار

جهـــان خواســـتى یـــافتى خـــون مریـــز

مـکــــن بـــا جـهانــــدار یــــزدان سـتــــيز
(همان)52 :

ـ واحد گفتمانساز انتقامجویي
بنياد همة ستيزها در شاهنامه انتقامجویي است که مُدام بر دوش برادران و فرزندان نهاده
ميشود .فریدون خواهان انتقام گرفتن از پسرانش شد و نتوانست بر خشم و کينهاش چيره
شود که از بنيادها و سازههاي اصلي پادشاهي است ،او مُدام به انتقام مياندیشيد زیرا در
الیههاي پنهان متن از فرمان او سرپيچي شده است و ازآنجاکه حکومت خودکامه تنها
خواستهاش فرمان برداري است ،از همة ابزارهایي که در اختيار دارد ،استفاده ميکند .او
براي انتقام گرفتن از بارداري ماه آفرید شادمان است که مخالف اصول شاهي است.
پـــــرى چــــهره را بــــچه بـــود در نهـــان

از آن شــــاد شــــد شــــهریار جهــــان

از آن خـــوب رخ شـــد دلـــش پـــر اميـــد

بـــــــکين پـــــــسر داد دل را نــــــــوید
(همان)55 :
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منوچهر همچون باد تور را از زین برگرفت و بر زمين زد ،سر از تنش جدا کرد و آنگاه
تنش را خوراک دد و دام کرد.
ز زیـــــــــن بـــر گـــرفتش بکـــردار بـــاد

بـــزد بـــر زمـــين داد مـــردى بـــــــداد

ســـرش را هـــم آنگـــه ز تـــن دور کـــرد

دد و دام را از تـــــنش ســـــور کـــــــرد
(همان)96 :

منوچهر با شمشير چنان بر سر و گردن سلم زد که تنش به دو نيم شد و آنگاه سرش را
بر نيزهاي زد.
یــــکــــى تــــيز زد زود بــر گــــردنش

بـــدو نيمـــه شـــد خســـــروانى تــــنش

بــــفـــــــرمود تــا ســرش برداشـــــــتند

بنيـــزه بـــابر انـــدر افــــــــــراشــــتن
(همان)95 :

ـ واحد گفتمانساز مرگ
یکي از راههاي اِعمال قدرت ،کشتن و حذف کردن است .سلم و تور کشتن را تنها راه
اِعمال قدرت خویش پنداشتند و برادر را کشتند .آنها نخست براي به رخ کشيدن
اقتدارشان با سپاهي به پيشباز ایرج رفتند و او را با گشادهرویي به سراپرده فرا خواندند،
درحاليکه پر از خشم و کينه و در اندیشة کشتن بودند.
نـيامـــــــدش گـفتـــــار ایــــرج پســــند

نـبــــد راســـــتى نـــــــزد او ارجـمـنـــد

بکرســــى بخـــــشم انــــدر آورد پــــاى

همــى گفــت و برجســت هزمــان زجــاى

یکایـــک بـــر آمـــد ز جـــاى نشســـت

گرفــت آن گــران کرســى زر بـدســـت

بـــــزد بـــــــر ســــر خـــــرو تـــاج دار

از و خـواســـت ایـــرج بـــجان زیـنـــهار

یــــکى خـنــــجر آبگـــون بـــر کشـــيد

سراپــــاى او چـــادر خـــــون کــشـيــــد
(همان)52 :
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پ) کالنْ گفتمان هویت شاه
ـ واحد گفتمانساز نژاد
یکي از مهمترین ویژگيهاي فطري شاه ،اصالت نژاد است .فریدون از مادرش دربارۀ
نژادش ميپرسد:
کــيم مــن ز تخــــم کـــــدامين گــــهر

بــــگو مـــر مـــرا تـــا کـــه بـــــودم پـــدر

(همان)22 :
فریدون ذات دروني سلم و تور را هممرتبه با ذات ایرج نميدانست که گفت:
مــرا دل هـــــمى داد ایــن آگــــــهى

کـــــه از گـــــــوهر بــــد نيایــــد مهــــى

(همان)83 :
منوچهر همينکه به گيتي پا نهاد ،شایستة تخت و کاله شد.
چگونـــه ســـزاوار تــــــخت و کـــاله

یکــــى پــــور زاد آن هنرمنــــد مــــاه

(همان)55 :

ـ واحد گفتمانساز دادگری
هنگاميکه فریدون بر تخت نشست ،دادگري گسترد .او دارایيهایي را که از راه ستم به
دست آمده بود ،بخشيد و دست ستم را کوتاه کرد.
و زان پــــس فریــــدون بگــــرد جهــــان

بگردیــــد و دیــــد آشـــــکار و نهـــــان

هــــر آن چــــيز کــــز راه بيـــداد دیـــد

هــر آن بـــوم و بـــر کــان نـــه آبـــاد دیـــد

بنيکــــى بـــــبست از همــــه دســــت بــــد

چنانـــــک از ره هوشـــــــياران ســــــــزد
(همان)86 :

مفهوم عدالت در ایران باستان نگه داشتن حدود طبقات اجتماعي و عدول نکردن آنها به
طبقههاي دیگر بوده است؛ جلوگيري از ستم نيز وجه دیگري از مفهوم دادگري بوده است
براي نمونه هنگاميکه فریدون بر تخت نشست ،از درآميختگي طبقهها جلوگيري کرد:
نـبـایـــــد کــــه باشــــيد بـــا ســـاز جنـــگ

نه زین گونـه جویـد کسـى نـام و ننـگ
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ســــــــپاهى نبـــــاید کــــه بـــا پيــــشهور

بيـــک روى جـویـــند هـــر دو هـــنـــر

یـــــکى کــــارورز و یکــــى گــــرزدار

ســزاوار هــر کــس پـدیـدســـت کــــــار

چــو ایــن کــار آن جویــد آن کــار ایــن

پــر آشــوب گـــردد سراســر زمــيـــــــن
(همان 26 :ـ )88

سلم و تور بر بنيادِ نگاه فردوسي وجودشان تُهي از داد است.
بـــــــرفــــتند بـــاز آن دو بيـــداد شـــوم

یکــى ســوى تــرک و یکــى ســوى روم
(همان)52 :

ـ واحد گفتمانساز خردمندی
از آئين شهریاري یکي این است که شاه باید خردورز باشد.
ولــيـــــکن چـــو جـــــانى شـــود بـــىبهـــا

نـــــهد پـــر خــــرد در دم اژدهـــــــــا

چــه پــيش آیــدش جــز گزاینــده زهــر

کــش از آفــرینش چنــين اســت بهــر
(همان)58 :

بيآزاري و راستي از اصول خردمندي شاه و مایة رستگاري است.
نـبـــــاید ز گـــــيتى تـــــرا یــــار کــــس

بـــــىآزارى و راســـــتى یـــــار بـــــس
(همان)86 :

ـ واحد گفتمانساز مهار خشم و کینه
سفارش به دوري از خشم و کينهورزي در داستان دیده ميشود:
چــو بســتر ز خاکســت و بــالين ز خشــت

درختـــى چـــرا بایـــد امـــروز کشــــت

کـــه هـرچـــند چـــرخ از بـــرش بگــذرد

تـــنش خـــون خـــورد بـــار کـــين آورد
(همان)86 :

ولي سلم و تور توان مهار خشم و کينه را ندارند و از رويِ خشم ،بيزاري و کينهورزي ایرج
را ميکشند:
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یـــــکى خـنجــــر آبــــگون بـرکـشــــيد

ســـــراپاى او چـــــادر خــــون کشــــيد
(همان)52 :

ت) کالنْ گفتمان هویت فرهنگيـملي
ـ واحد گفتمانساز ازدواج
فریدون از جَندَل خواست تا سه دختر از نژاد بزرگان بيابد که زیبارو ،پاکدامن و شاهزاده
باشند و شایستگي پيوند با او را داشته باشند؛ زیرا نژاد ارجمند داشتن از شرایط پيوند
زناشویي شاهزادگان بوده است.
کــــنون ایـــن گرامـــى دو گونـــه گهـــر

بـــــباید بـــر آمــــيخت بـــا یـکدگــــر
(همان)88 :

فضای گفتماني داستان فریدون
کالنْ گفتمانِ کلي ستيز و یکي از مؤلفههاي اصلي آن (خردهْ گفتمانِ غالبِ قدرت)
گفتمانِ مسلّط داستان است .این گفتمان ،سياست هویت ،سياست زندگي ،سياست
چگونگي کسب قدرت ،چگونگي چيرگي بر دیگري را به خاندان شاهي فریدون آموخته
است که درنتيجه آنها در همة عملکردهایشان گفتمان ستيز را سرلوحه قرار دادهاند.
ماهيت و خطمشي کالنْ گفتمان ستيز در داستان واحد گفتمانساز اصلي فریدون است زیرا
همة رخدادها پيرامون اوست و در این راه هرچه با او مخالفت یا ایستادگي کند به حاشيه
ميراند؛ بنابراین:
.6شخص فریدون ،واحدگفتمانساز مرکزي و هژموني در جامعة دورانِ خویش است که با
بخشکردن قلمرو فرمانروایياش ميان پسرانش سعي دارد با سيستم سراسربين کشور را
اداره کند ولي پس از شکست ،از راهکارهاي مجازات انضباطي مانند کشتن براي
بهنجارسازي استفاده ميکند.
.2دین ،جادو و قدرت از واحدهاي گفتمانساز برجسته در این دوران است.
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در این داستان اَبَر گفتمان فریدون با یاري گفتمان بيگانة سرو (شاه یمن) و گفتمان
منوچهر توانست همة گفتمانها را به حاشيه براند و پيروز و هژمونيک شود .گفتمان
منوچهر نيز با یاري اَبَر گفتمان فریدون به قدرت رسيد و توانست با به حاشيه راندنِ
گفتمانهاي سلم و تور گفتمان خود را پيروز و هژمونيک کند.
کالنْ گفتمانهاي اساسي داستان از این قراراَند :کالنْ گفتمان هویت دینيـسياسي با
واحدهاي گفتمانساز مقدس بودن ،دین و خودکامگي و تقدیرگرایي؛ کالنْ گفتمان
هویت سياسي با واحدهاي گفتمانساز سکوت ،انتقامجویي و مرگ؛ کالنْ گفتمان هویت
شاه با واحدهاي گفتمانساز نژاد ،دادگري ،خردمندي و مهار خشم؛ کالنْ گفتمان هویت
فرهنگيـملي با واحد گفتمانساز ازدواج که همگي بر بنياد خاستگاههاي دین ،سياست،
آموزشوپرورش ،خانواده و اقتصاد شکل گرفتهاند .بر این پایه صورتهاي گفتمانيِ
داستان ابتدا دیني و سپس سياسي است؛ جادو و نجوم از صورتهاي گفتماني دیگر داستان
هستند.
در این فضاي گفتماني قدرتمندترین و با دانشترین شخصيتها سلم و تور هستند
زیرا با روابطِ قدرت هنجارزده نشدند ،در برابر گفتمان غالب قدرت مقاومت کردند و
تالش کردند عقایدِ شخصيت هاي دیگر را با عقاید خود همراه کنند که در این فرصت
گفتمان غالب قدرت توانست به نمایش بيشتر هژموني شدن قدرت بپردازد و گفتمان آن دو
را براي هميشه به حاشيه براند .در این ميان ایرج و منوچهر با مناسبات حاکم کامالً همسو و
هنجارزده شدند.

خاستگاه دین و سياست

واحدهاي گفتمان ساز

کالن گفتمان هویت سياسي

خاستگاه دین و سياست

واحدهاي گفتمان ساز

کالن گفتمان هویت شاه

کالن گفتمان هویت دیني و سياسي
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مقدس بودن
دین و خودکامگي
تقدیرگرایي

سکوت
انتقام جویي
مرگ

مهار خشم
خاستگاه آموزش و
پرورش ،خانواده،

واحد گفتمان ساز

خردمندي

دادگري

سياست و اقتصاد

کالن گفتمان هویت فرهنگي ملي

نژاد

خاستگاه خانواده

واحد گفتمان ساز

ازدواج

نمودار  .2گفتمانهای غالب ،خاستگاهها و واحدهای گفتمانساز در داستان فریدون
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محورهای دیرینهشناسي داستان فریدون
ـ شناسایي فضای تخاصم
در یک فضا ،گفتمانهاي بسياري وجود دارند که هرکدام خواهان غالب و هژموني شدن
هستند ،ازاینرو بينشان درگيري به وجود ميآید .در داستان فریدون با گفتمانهاي سلم،
تور و ایرج روبه رو هستيم که اَبَر گفتمان قدرتمندِ فریدون در برابرشان شکل ميگيرد و
آنها را به حاشيه ميراند و خود تبدیل به اَبَر گفتمان غالب ميشود و همة آنها را شکست
ميدهد؛ بنابراین وجود گفتمانهاي خودي سلم ،تور ،ایرج و گفتمان بيگانة شاه یمن به اَبَر
گفتمان قدرتمندِ فریدون هویت بخشيدند و سبب شدند تا او ساختار معنایي ویژه براي
حکومت کردن بيافریند و به کار ببندد.
از سوي دیگر پيوستنِ گفتمانها به یکدیگر ،صلح ميآفریند .اَبَر گفتمان قدرت
فریدون با گفتمان قدرت شاه یمن صلح کرد تا در ظاهر بر نام ،آوازه و قدرتش بيفزاید و
در الیههاي ژرفتر به سرکوبِ قدرتهاي داخلي و خارجي بپردازد.

ـ منازعات معنایي
حفظ قدرت در دستان خود ،تقسيم کشور ميان فرزندان ،گسترش قلمرو با ازدواج با
دختران شاه یمن و انتقامجویي ،معناهایي است که فریدون در حکومتش به دنبال آنهاست.
منازعات معنایيِ دورۀ او این است که او ابتدا خود کشور را ميان سه فرزندش تقسيم
ميکند و آنها را گرامي ميدارد ،ولي درحقيقت او خود سبب ایجاد درگيري و کشته
شدن هر سه فرزند ميشود ،زیرا در الیههاي ژرفتر داستان ميتوان دید که او تمایلي به
واگذاري تاج نداشته است و براي حفظ قدرتش این نقشه را طراحي کرده است.
هنگاميکه فریدون ایرج را نزد سلم و تور ميفرستد باوجوداینکه از سرانجام کار آگاه
است درحقيقت فرزند را دانسته به کشتن ميدهد تا بهانهاي بشود براي کشتن دو پسر
دیگرش و اینگونه تاج تا زمانيکه زنده است از آنِ او باقي بماند؛ ولي ازآنجاکه در
ناخودآگاهش ترس از بين رفتن نژادش وجود دارد و از سوي دیگر نيز باید وظيفهاش که
تعيين جانشين است را انجام دهد ،ناگهان دغدغة بر تخت نشاندن نژاد خویش را پيدا
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ميکند و منوچهر را آنگونه که ميخواهد ،درست شبيه خودش تربيت ميکند که حتي
پس از مرگش تداعي گر خودش باشد و شاید از همين روست که نام او را منوچهر به
معناي کسيکه چهرهاش شبيه خودش است ،مينهد (ر.ک :ثعالبي نيشابوري.)58 :6813 ،
درمجموع اَبَر گفتمان فریدون همة گفتمانهاي دیگر را به حاشيه رانده است چون
همانطور که قدرتِ مطلق از آنِ پروردگار است ،قدرتِ مطلق در دست فریدون نيز هست،
چون او سایة خداست و نباید برخالف رأي او اندیشيد و عمل کرد.

ـ تعیین زمان و مکان
زمان کالن :گذشتة دور در ایران باستان (هنگام پادشاهي فریدون و منوچهر).
زمان خرد :روز (زمان گفتمانها در روز و در کاخ فریدون ،آوردگاهها و کاخ شاه
یمن بوده است) و شب (زمان آرميدن شاه و لشکریان پس از نبرد).
مکان کالن :ایران ،توران و روم (گسترۀ پادشاهي فریدون).
مکان خرد :درگاهِ شاهيِ فریدون ،درگاهِ شاهيِ شاه یمن ،آوردگاهِ سلم و تور با
ایرج ،آوردگاهِ منوچهر با سلم و تور.
اگر فریدون در دوران پادشاهياش کشور را ميان فرزندانش تقسيم نميکرد ،گفتمان
قدرت آنها هيچگاه شکل نميگرفت و از سوي دیگر هم فریدون با به حاشيه راندن
گفتمان قدرت آنها و ازدواج پسرانش با دختران شاه یمن به اَبَر گفتمان خودش ،قدرت
بيشتر نميافزود .گفتني است جایگاههاي ایران ،روم ،توران و یمن فریدون را در رساندن به
آرمانش و پيروزيِ گفتمانش یاري رساندند .باید گفت فریدون هم فرمانروایي دنيا هم
پيشوایي دیني را بر دوش دارد و دربارۀ امورِ فراجهاني سخنها ميراند و بهخوبي از این
ابزار براي ادارۀ مملکتش بهره ميجوید؛ بنابراین او همچون جمشيد شاهـموبد است یعني
فرازمان در شکلگيري اَبَر گفتمان فریدون تأثيري بسزا داشته است ،همانطور که پيشتر
نيز گفته شد ،همة شخصيتهاي داستان تحتِ تأثير واحد گفتمانساز تقدیرگرایي هستند و
فرمانبرِ فرمانروا شدهاند؛ براي نمونه تقدیرگرایي و فلکنالي ،دستاویزي براي اِعمال
قدرت و سرکوب مخالفان بدون جنگ است:
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بــــــگيتى مــــــدارید چنـــــدین اميـــــد

نـــگر تــا چــه بــد کـــرد بــا جـمّشـيــــد

بـــــفرجام هــــم شــــد ز گيتــــى بــــدر

نمانــدش همــان تــاج و تخــت و کمــر

مــــرا بــــا شـــــما هــــم بفـــــرجام کــــار

بـبــــاید چــشــــيدن بــــــد روزگـــــــار

دل کـــــــينهورشــــــان بـــــــدین آورم

سـزاوارتــــــر زانــــــکه کــيــــــنآورم
(فردوسي)58 :6831 ،

 .7-9داستان پریام
الف) کالنْ گفتمان هویت طبقاتي خدایان
ـ واحد گفتمانساز قدرت پنهاني خدایان
در ایلياد خدا مياندیشد ،فرمان ميدهد ،ایریس ميفرستد و ميخواهد و ميشود و اگر
کسي یا چيزي مطابق خواسته و فرمان خدا نشود ،نابودياي همچون فرو ریختنِ دیوارِ
آخائي چشم به راهش خواهد بود.
آرس ،فوبوس و پوزئيدون ،پشتيبان تروائيان هستند و ازآنجاکه خدایان و الههها
دمدمي هستند ،پوزئيدون در آینده به یاري آخائيها ميرود ،بنابراین خدایان به پریام در
کسب قدرت و حفظ آن یاري رساندهاند و پاریس نيز به یاري آفرودیت و زئوس توانست
انتقام خویش را از پدر بگيرد و باید گفت این همان قدرت پنهاني است که در سراسر
زندگي و کاروکردارهاي شخصيتهاي داستان ایلياد وجود دارد و این یعني همان طرح
سراسربين فوکو که «همه چيز بيوقفه و دائم قابلِ رؤیت ،قابلِشناسایي و مراقبت است»
(فوکو )698 :6837 ،و بهنوعي انسان در آن اسير است و شخصيتها در همهجا دیدهباني
دارند.
در این ميان زئوس با این برنامه که یونان و تروآ را به دست آورد ،آتش درگيري
ميان یونان و تروآ را بيشتر ميکند و خود هواخواه تروایيان ميشود .او خواهان قدرت این
جهاني است؛ ازاینرو در ميانة نبرد ،فرمان باز ایستادن خدایان و الههها را ميدهد تا نقشة
خویش را اجرا کند .در پایان تروآ نابود ميشود و یونان پيروز.
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سلطه خدایان آنچنان بر زندگي مردمانِ یونان و تروآ سایه گسترده که هيچ نبردي و
هيچ کاروکرداري را بدون آنها نميتوانند تصور کنند؛ براي نمونه «یونانيان و مردم تروآ
دست به سوي آسمان برافراشتند و گفتند :اي پدر خدایان ،اي خداوندگار ایدا اي خداي
هراسانگيز ،آنکه این همه تيرهبختي را فراهم کرده نابود باد و به سرزمين هادس فرو
رواد و یگانگي و دوستي دو گروه همواره استوار باد» (هومر.)685 :6832 ،
خدایان در چندوچونيِ کارِ پهلوانان و شاهان دخالت ميکنند و مایة ستيزِ یونانيان و
تروایيان هستند .زئوس پشتيبان ترواست و هرا و آتنه در اندیشة نابودي تروآ و پشتيبان
یونان« .خدایان در کوه اولمپ گرد آمدند و با یکدیگر همداستان شدند که خداي جنگ
بر زمين فرود آید و به مردم آخائي ناسزا بگوید و مردم تروآ را برانگيزد تا پيمان
بشکنند و بجنگند .در نخستين زد و خورد منالس زخم برداشت .آگاممنون لشکریان
آخائي را برانگيخت و جنگهاي تنبهتن درگرفت» (همان 652 :ـ .)611

ب) کالنْ گفتمان هویت دینيـسیاسي
ـ واحد گفتمانساز قدرت دین
پریام به یاريِ خدایان و دین پيش ميرود؛ بنابراین قدرتِ پنهانيِ دین ،خدا ،آیين ،نيایش،
ستا یش و  ...ابزارهایي کارآمد و ارزشمند در دستان دارندۀ قدرت هستند و هميشه با ابزار
دین پيروز هر ميداني بوده ،هستند و خواهند بود؛ براي نمونه پریام به درگاه زئوس براي
یاري در راه رسيدن به سراپردۀ آخيلوس و گرفتنِ پيکر بيجان هکتور ميگوید« :اي
خداي بزرگ ،پسازآنکه مرا به سراپرده آخيلوس بردي ،مهر بورز وي را در برابر
اشکهاي من نرم کن ،مرا سزاوار آن بدان و بهشتاب نشاني از خواست خود بفرست،
اميد است که پرندۀ گرامي تو ،شاه گروه بالداران ،بهسوي راست من پرواز کند تا آنکه
چون نگاه خود را بر آن بگمارم .با دلگرمي تا لشکرگاه مردم آخائي راه بپيمایم» و
زئوس خواستة او را ميپذیرد (همان.)727 :
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ـ واحد گفتمانساز تقدیرگرایي
هلن براي توجيه لغزشش از سرنوشت سخن ميراند و زئوس ،سرنوشت را مانند ابزاري
که ميتواند گاه به یونانيان کمک نکند یا بکند ،ميداند.
شخصيت هاي ایلياد پيوسته با هر پيشامدي براي خدایان قرباني ميکنند که از
نشانههاي تقدیرگرایي است؛ براي نمونه زئوس آنجا که پاي منافع و حفظ قدرتش به ميان
ميآید ،به سراغ تقدیر ميرود و آن را دستاویزي براي یاري نرساندن به پهلوانان قرار
ميدهد (همان 118 :ـ .)116

پ) کالنْ گفتمان هویت شاه
ـ واحد گفتمانساز اقتصاد
تروایيان اقتصاد خوبي دارند که همواره براي خدایان و الههها قرباني ميکنند .آنها سپاه و
جنگافزارهاي بسياري نيز دارند؛ براي نمونه «پریام دوازده پرده باشکوه ،دوازده بستر ،به
همان اندازه روانداز و  ...از آن بيرون کشيد که پيشازاین هنگاميکه به فرستادگي نزد
مردم تراکيه رفت ازیشان به او رسيده بود ،پيشکشي بود که چيزي با آن برابري نميکرد»
(همان.)725 :

ـ واحد گفتمانساز سپاه
سپاه تروایيان قدرتمند و پُر از جنگاوران دالوري چون هکتور ،مردم دارادانه و  ...است؛
براي نمونه «در پيشاپيش مردم تروآ هکتور بزرگ راه ميپيمود که خودِ تابان بر سر داشت
و پسر پریام بود .در کنار وي دالورترین جنگاوران را دیدند که در زوبينافکني شوري
داشتند و ( »...همان.)665 :
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ت) کالنْ گفتمان هویت سیاسي
ـ واحد گفتمانساز تهدید
پاریس براي تهدیدِ پریام نخست هلن را از بيگانگان ربود و آنگاه با نمایش قدرتش در
برابر پریام ،خواستارِ انتقام گرفتن و رسيدن به تاج شد.

ث) کالنْ گفتمان هویت فرهنگيـملي
ـ واحد گفتمانساز خیانت ،ازدواج و دزدی
پاریس براي کسبِ قدرت و نشستن بر تخت ،هلن را ربود ،زیرا ميدانست یونانيان به این
بهانه به تروآ ميتازند و او به مقصودش ميرسد.
گفتني است زنانِ ایلياد بيکنش یا کمکنش هستند مانند هکوب (مادر هکتور) که
یکبار براي نيایش به درگاه آتنه ميرود تا از او یاري جوید و بار دیگر براي زاري در
اندوهِ مرگ فرزندش حضور دارد.

فضای گفتماني داستان پریام
کالنْ گفتمانِ کلي ستيز و یکي از مؤلفههاي اصلي آن (خردهْ گفتمانِ غالبِ قدرت)
گفتمانِ مسلّط متن است .این گفتمان ،سياست هویت ،سياست زندگي ،سياست چگونگي
کسب قدرت ،چگونگي چيرگي بر دیگري را به خاندان شاهي پریام آموخته است که
درنتيجه آنها در همة عملکردهایشان گفتمان ستيز را سرلوحه قرار دادهاند .ماهيت و
خطمشي کالنْ گفتمان ستيز در داستان ،واحدهاي گفتمانساز اصلي و هژموني پریام و
زئوس هستند زیرا همة رخدادها پيرامون آنهاست و در این راه هرچه با آنها مخالفت
کند ،به حاشيه رانده ميشود؛ پاریس و هکتور هم تحتِ تأثير این کالنْ گفتمان هستند
بنابراین:
.6زئوس با فرستادن و گاهي نفرستادن خدایان و الههها به رزمگاه سعي دارد با سيستم
سراسربين قلمرواش را اداره کند و خود تبدیل به اَبَر گفتمان شود .او در این راه از
راهکارهاي دیگر مجازات انضباطي مانند کشتن براي بهنجارسازي نيز استفاده کرده است.
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.2پریام با طرد کردن پاریس ميخواهد خود تبدیل به اَبَر گفتمان شود.
.8منالس به بهانة بازپسگيري هلن ميخواهد تروآ را فتح کند و خود تبدیل به اَبَر گفتمان
شود.
.5دین ،جادو و قدرت از واحدهاي گفتمانساز غالب در این داستان هستند.
در این داستان اَبَر گفتمان پریام با شناساندنِ گفتمان هکتور بهعنوان کسي مقدس
(ایریس بر او نازل شد) او را به جانشيني برگزید و از او پشتيباني کرد و گفتمان پاریس را
به دستاویزِ طالع شوم ،طرد کرد و اینگونه اَبَر گفتمان خودش و گفتمان هکتور را پيروز و
هژمونيک کرد .درنهایت با درگيري ،ستيز و کشته شدنِ هکتور ،گفتمان او هم به حاشيه
رانده شد و ابتدا اَبَر گفتمان پریام پيروز شد و بعد اَبَر گفتمان زئوس .
کالنْ گفتمانهاي اساسي داستان از این قراراَند :کالنْ گفتمان هویت طبقاتي خدایان
با واحد گفتمانساز قدرت پنهاني خدایان ،کالنْ گفتمان هویت دینيـسياسي با واحدهاي
گفتمانساز دین و تقدیرگرایي ،کالنْ گفتمان هویت فرهنگيـملي با واحد گفتمانساز
خيانت ،ازدواج و دزدي ،کالنْ گفتمان هویت شاه با واحدهاي گفتمانساز اقتصاد ،سپاه و
کالنْ گفتمان هویت سياسي با واحد گفتمانساز تهدید و همگي بر بنياد خاستگاههاي دین،
سياست ،خانواده ،آموزشوپرورش و اقتصاد شکل گرفتهاند .بر این پایه شاه سياست
هویت بخشي به کسان جامعه را بر اساسِ خواستة شاه ـ خدا (زئوس) از حنجرۀ دین فریاد
ميزند؛ بنابراین صورت هاي گفتماني داستان دیني و سياسي است .در این فضاي گفتماني
قدرتمندترین و با دانشترین شخصيت داستان ،پاریس است که با روابط قدرت هنجارزده
نشد و در برابر گفتمان غالب قدرت مقاومت کرد و کوشيد تا گفتمان غالب قدرت نتواند
به نمایش بيشتر هژموني شدن قدرت بپردازد .دیگران همگي کساني تن درداده به
هویتهاي ساختگياند که از سوي خاستگاهها براي آنها تدارک دیده شده بود.

کالن گفتمان هویت دیني ـ

کالن گفتمان هویت شاه

کالن گفتمان هویت فرهنگي و

ملي

کالن گفتمان هویت سياسي

سياسي

خدایان

کالن گفتمان هویت طبقاتي
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خاستگاه دین

واحد گفتمان ساز

قدرت پنهاني
خدایان

خاستگاه دین و

واحدهاي گفتمان

دین

سياست

ساز

تقدیرگرایي

خاستگاه دین و
سياست

خاستگاه خانواده

خاستگاه سياست،
آموزش و پرورش،
خانواده و اقتصاد

واحد گفتمان ساز

واحد گفتمان ساز

تهدید

خيانت ،ازدواج،
دزدي

واحدهاي گفتمان

اقتصاد

ساز

سپاه

نمودار  .7گفتمانهای غالب ،خاستگاهها و واحدهای گفتمانساز در داستان پریام
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محورهای دیرینهشناسي داستان پریام
ـ شناسایي فضای متخاصم
این داستان سه گفتمان قدرت کلي (زئوس ،پریام و پاریس) دارد که قدرتمداراَند؛
گفتمانِ قدرتِ پاریس با ربودن هلن و تاختن یونانيان به تروآ و یاريِ و دخالتهاي خدایان
و الههها و به ویژه اَبَر گفتمان زئوس ،پيروز شد و در انتهاي داستان اَبَر گفتمان پریام را به
حاشيه راند .در این راه کالنْ گفتمانهاي هویت طبقاتي خدایان ،هویت دینيـسياسي،
هویت سياسي و هویت فرهنگيـملي و هویت شاه به همراه واحدهاي گفتمانسازشان اَبَر
گفتمانِهاي قدرتِ پریام ،زئوس و پاریس را ساختند .گفتمانهاي دیگر و بيگانه (یونان و
هلن) به گفتمانِ قدرتِ پاریس هویت بخشيدند و ساختار معنایياش را آراستند.

ـ منازعات معنایي
پریام از آغاز ،پاریس را که رقيبي براي شهریارياش ميدانسته رها کرد و از اینجا گفتمانِ
کسبِ قدرت شکل گرفت؛ سپس آفرودیت به یاريِ پاریس شتافت و نقشهاي با کمک
خدایان و الههها کشيد و گفتمان دیني شکل گرفت و در الیههاي پنهانِ متن خدایان نيز
خواهان تاج شدند و دخالتهایشان در سازوکارهاي زمينيها افزونتر شد و بنابراین
گفتمان کسبِ قدرت پيروز شد و گفتمانهاي دیگر را کنار زد .سرانجام گفتمانِ قدرتِ
پاریس آنقدر نيرومند شد که جایي براي اَبَر گفتمانِ قدرتِ پریام نگذاشت و با ستيز و
یاري خدایان و یونانيان به آرمانش رسيد .درمجموع کسبِ قدرت و خاستگاه خانواده (در
الیههاي پنهاني متن) باارزشترین معناها در فضاي کلي داستان هستند.

ـ تعیین زمان و مکان
ـ زمان کالن :گذشتة دور در یونان باستان (زمان پادشاهي منالس و پریام).
ـ زمان خرد :روز (زمان گفتمانها در روز و در قصر یا هنگامِ نبرد و آوردگاه بوده است) و
شب (زمان استراحت شاه و زنان شبستان و لشکریان به هنگام نبرد).
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ـ مکان کالن :یونان (قلمرو پادشاهي منالس) تروآ (قلمرو پادشاهي پریام) آسمان (قلمرو
پادشاهي زئوس و خدایان).
ـ مکان خرد :درگاهِ منالس ،درگاه پریام ،آوردگاهِ نبردِ یونان و تروآ که در نزدیکيِ شهرِ
تروآ بود ،پرگام (بارويِ شهرِ تروآ) ،سکاماندر (رودي که محل جدالِ یونانيان و تروایيان
است).
اگر هنگام پادشاهي پریام ،پاریس براي کسبِ قدرت شورش نميکرد ،گفتمانِ
قدرتش شکل نميگرفت .جایگاههاي یونان و آسمان و نيز فرامکان و فرازمان به او در
پيروزيِ گفتمانش یاري رساندند.
گفتني است پریام برخالف فریدون تنها فرمانروایي این جهان را بر دوش دارد .او
برخالف فریدون دیالوگ ندارد ،سکوت کرده و تنها فرمان ميدهد و مينگرد .براي حفظ
قدرت پاریس را بر بنيادِ دیدگاه ستارهشناسان (تقدیرگرایي) در کوه رها ميکند و با
یورش یونانيان هکتور (جانشينش) را راهي ميکند با این پندار که شاید او نيز بميرد .او
تسليم خواست خدایان است .بر بنياد سخن فوکو باید گفت پریام با حقيقت تقدیرگرایي و
دین همبستگي ایجاد ميکند و از این راه به فرمانروایياش مشروعيت ميبخشد.

بحث و نتیجهگیری
وجوه افتراق خاندانهاي شاهي فریدون و پریام ازاینقرار است:
.6تنها در داستان خاندان شاهي پریام خدایان بيواسطه روي زمين هستند.
.2خدایان تنها در داستان خاندان شاهي پریام مداخلهگر و ماديگرا هستند.
.8واحدِ گفتمانساز خدا ـ شاه تنها در داستان خاندان شاهي پریام دیده ميشود که زئوس
خدا ـ شاه است.
وجوه اشتراک خاندانهاي شاهي فریدون و پریام ازاینقرار است:
.6در هر دو داستان شاه واحد گفتمانساز قدرت مرکزي و اصلي است.
.2در هر دو داستان شاه (فریدون ،زئوس) رهبري دیني و سياسي را بر دوش دارد.
.8در هر دو داستان واحد گفتمانساز تقدیرگرایي مهم است.
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.5در هر دو داستان مردم بيگفتمان هستند.
.9در هر دو داستان اندیشة پرسشگري سرکوب ميشود.
.1در هر دو داستان واحد گفتمانساز انتقامجویي مهم است.
.7در هر دو داستان واحد گفتمانساز نژاد مهم است .فریدون و ایرج نژاده هستند .در
داستان پریام شاهان ،شاهزادگان و پهلوانان بهنوعي با خدایان و الههها در ارتباط هستند.
.3واحد گفتمانساز دادگري در هر دو داستان دیده ميشود .فریدون در ابتداي حکومتش
دادگر است؛ زئوس هم با ویراني تروآ دادگرياش را نشان داد.
.6در هر دو داستان سزاي مخالفان مرگ است.
.68خاستگاه سياست در هر دو داستان بر روابط و چينش گفتمانهاي داستانها تأثير دارد.
.66کالنْ گفتمان غالب هویت دیني ـ سياسي کالنْ گفتمانِ بنياديِ هر دو متن است.
.62نمودار قدرت از باال به پایين نيست بلکه همهجا هست.
.68در هر دو متن طرح سيستم سراسربين دیده ميشود.
.65گفتمان ستيز و یکي از مؤلفههاي اصلي آن (خرده گفتمانِ غالب قدرت) گفتمان مسلّط
هر دو متن است.
.69واحدِ گفتمانساز کسب قدرت از واحدهاي گفتمانساز مرکزي در فضاي گفتماني هر
دو متن است.
.61قدرتمندترین و با دانشترین شخصيتها سلم ،تور و پاریس هستند.
.67صورتهاي گفتماني سياست ،دین ،جادو و نجوم با توجه به گفتمان مسلّط ستيز و
خرده گفتمان غالب قدرت در هر دو متن وجهي غالب دارند.
.63خاستگاه خانواده در هر دو داستان ابتدا مهم است ولي درانتها بياهميت ميشود.
.66خاستگاه دین و جادو در هر دو داستان غلبة گفتماني دارد و این استواري خاستگاه دین
را نشان مي دهد .در هر دو داستان دین به یاريِ قدرتِ حاکم شتافته است و آن را مشروع
جلوه داده و به قدرت تثبيت بخشيده است.
.28واحد گفتمانساز تقدس در هر دو متن دیده ميشود.
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.26فریدون براي کسب قدرت و کشورگشایي با شاه یمن ارتباط برقرار کرد .یونانيان نيز
براي کسب قدرت در تروآ تالش کردند .زئوس خواهان کسب قدرت در زمين بود.
.22اَبَر گفتمان ها در هر دو داستان معناهایي چون جنگ ،شمشير ،قتل و کشورگشایي را
دنبال ميکنند.
 .28در هر دو متن حقيقت نظام معنایي دین عامل ایجادکنندۀ قدرت و قدرت نظام پادشاهي
عامل ایجادکنندۀ نظام معنایي دین است.
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Abstract
The influence of theology and verbal thoughts in Persian literature is an
undeniable issue, so we can observe the majority of verbal subjects in mystical
works. In this study, we consider verbal scopes of Attar in his Masnavi
including verbal theism and belief in behavioral determinism and wisdom
dysfunction. In the conception of narrative virtue, indecency, absolute purity,
and divine grace and resurrection are the most important verbal concepts of
Attar in Masnavi. But it is noticeable that Attar did not accept different verbal
thoughts absolutely. In other words, Attar's perspectives incorporated gnostic
scopes and verbal theories. For example, in the field of theism, he believed in
a beloved, lovable, and kind God while most poets knew his wrathful and
unmerciful features that whatever he does is mere justice. Generally, it could
be said that although Attar had the same views as other poets, in some cases,
one can see ideas different from the other poets’ ideas in his works.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي و تحلیل اندیشههای کالمي عطار نیشابوری (با نگاهي به
مثنویهایش)
محمدعلی جهانی قادی

ملك محمد فرخزاد

ساوه ،ایران
استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی،
ساوه ،ایران
استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی،
ساوه ،ایران

چکیده

تاریخ دریافت9217/38/39 :

رضا فهیمی



دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی،

نفوذ علم کالم و اندیشههاي کالمي در ادب فارسي مسئلهاي انکارناپذیر است بهگونهاي که ميتـوان غالـب

تاریخ پذیرش9211/37/32 :

دیدگاه عرفاني و نظریات کالمي است؛ مثالً در زمينـه توحيـد ،عطّـار اعتقـاد بـه خـدایي محبـوب ،لطيـف و
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کلیدواژهها :عطّارنیشابوری،کالم،اشاعره،جبر،حسنوقبحنقلی،نارسائیعقل.
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موضوعات کالمـي را در آثـار عرفـاني مشـاهده کـرد .در ایـن پـژوهش بـه دیـدگاههـاي کالمـي عطّـار در
مثنويهایش پرداخته شده است .ازجمله مباحث مطرحشده در این پژوهش ميتـوان بـه توحيـد و اعتقـاد بـه
جبر رفتاري ،باور به نارسایي عقل در فهم معارف ،اعتقاد به حسن و قبح نقلي ،تنزیـه مطلـق و توفيـق الهـي و
معاد که از مهمترین مفاهيم کالمي عطّار در مثنويهایش است اشاره کرد؛ اما آنچه قابلتوجـه اسـت اینکـه
عطّار بهطور مطلق همه اندیشههاي کالمي فرق را نميپذیرد؛ بهعبـارتدیگـر دیـدگاههـاي عطّـار تلفيقـي از
معشوق دارد درحاليکه اشاعره بيشتر خداوند را جبّار و قهّار ميدانند که هرچه انجـام دهـد عـدالت محـض
است .بهطورکلي ميتوان گفت که اگرچه عطّار در بسياري موارد دیدگاهي نزدیک به دیدگاه اشاعره دارد
اما در مواردي هم ميتوان اندیشههایي متفاوت با اندیشههاي اشاعره را در آثارش مشاهده کرد.

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه است.
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مقدمه
علم کالم یا عقاید دانشي در محدوده دین اسالم است که به بحث پيرامون اصول اعتقادي
و جهانبيني دیني بر مبناي استدالل عقلي و نقلي ميپردازد و در ادبيات فارسي و در آثار
عرفاني موضوعات کالمي معرکه آرا و نظر بوده است و سهم مباحث کالمي در متون
عرفاني بهاندازهاي است که بخش مهمي از آثار ادبيات فارسي را به خود اختصاص داده
است؛ و درک و دریافت این متون بدون شناخت اصول اعتقادي فرق و مذاهب امکانپذیر
نخواهد بود.
پس از وفات پيامبر بزرگوار اسالم (ص) اختالفاتي که پيرامون خالفت و اصول عقاید
ازجمله صفات پروردگار و موضوعاتي چون قضا و قدر ،خير و شر ،ایمان و ...همچنين
استنباط در فروع احکام مذهبي و روش فقهي ميان عالمان مسلمان ایجاد شد موجب تفرقه
مسلمانان و پيدایي فرقهها ي چند با آراي گوناگون گردید .در این ميان ،نام مکاتب کالمي
معتزله و اشاعره براي هرکسي که مروري سطحي بر مباحث کالمي داشته باشد نامهایي
آشناست.
ازآنجایي که اختالفات عقيدتي دو فرقه اشاعره و اهل اعتزال بر سر مسائلي چون
رؤیت باريتعالي ،جبر و اختيار و قدیم بودن یا خلق قرآن ،از سایر فرقهها آشکارتر و
معروف تر بود و این تغير سليقه و رأي منجر به مشاجرات مفصل و گاه به زدوخوردها و
انقالباتي خونين گردیده و باعث شد که طرفداران هر فرقه دیگري را به کفر و الحاد و
بدعتگذاري در دین متهم کنند و از طرفي چون اغلب بزرگان شعر فارسي گرایشهایي
به یکي از این دو مکتب داشته و آراء خود را در اثبات یا تخطئه اصول اعتقادي یکي از این
دو فرقه در آثار خویش صریحاً اظهار داشتهاند -هرچند که گاه خود مذهب اشعري و یا
معتزلي نداشتهاند -مانند :ناصرخسرو که شيعه اسماعيلي است یا خيام که فيلسوف بود و از
متکلّمان محسوب نميشود و یا در مواردي رنگ متناقض بعضي از آراء دو فرقه مزبور
توأمان در اشعارشان مشاهده ميشود -بهویژه سعدي و مولوي -درنتيجه بخش عمدهاي از
محتواي شعر قدیم فارسي را موضوعات کالمي اشعري و معتزلي تشکيل ميدهد و فهم این
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دسته از اشعار بدون شناخت اصول اعتقادي اشاعره و معتزله ميسر نيست.
فریدالدین عطّار یکي از شعراي برجسته و متعصب پيرو مکتب اشعري ،صوفي،
نظریهپرداز عرفان و شرححالنویس ،متولد 958-51 :هـ .در نيشابور؛ و درگذشتة 163 :هـ
درهمانجا است (براون ،6812 ،ج .)668 :2او در جايجاي آثار خویش و بهخصوص در
مثنوي اسرارنامه به بيان اعتقادات و اندیشههاي کالمي خود که مبتني بر افکار اشاعره
ميباشد اشاره نموده است که در ادامه با استناد به ابيات در مثنويهایش به برخي از این
اندیشهها اشاره خواهد شد .او ازجمله شاعراني است که در تمامي آثار نظم و نثر خود
دیدگاههاي کالمي را با ذوق عارفانه خود آميخته است بهعبارتدیگر در جايجاي آثارش
نشانههایي از آشنایي با کالم و مجادالت ضمني او با اهل مذهب و فرق دیده ميشود؛
هرچند خود عالقهاي به اینگونه مسائل ندارد «اما شاید او نيز مانند غزالي و قبل از او فقه
به کالم و از کالم به فلسفه و از فلسفه به علم باطن که طریقه صوفيه است گرایش پيدا
کرده است (محسني)82 :6839 ،

هدف مقاله
این مقاله بر آن است؛ ضمن بيان کلياتي دربارۀ موضوعات کالمي با توجه به مشرب عطار،
اندیشههاي توحيدي او را با توجه به مثنويهایش نقد و بررسي کند؛ بررسي اندیشههاي
کالمي عطّار ازآنجهت اهميت دارد که او یکي از جریانهاي اصلي و منبع الهام بسيار از
عقاید اسالمي است و سالکان طریق همواره از عطّار بهعنوان روح سير و سلوک عرفاني یاد
ميکنند.

کلیات موضوعات موردبحث
 نارسائي عقل :برخالف معتزله که عقلگرا بودند و بيشتر پایههاي فکري خویش را براستداللهاي عقالني بنا ميکردند ،گروهي نيز همچون اشاعره بهعنوان مکتبي رو در روي
معتزله قرار گرفته بودند ،عقل را پس از شرع و در مرتبة دوم قرار داده بودند و بيشترین
استنادهاي آنان بر اساس کتاب و سنّت پيامبر بود (صابري ،6838 ،ج.)298 :6
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 رؤیت :اشاعره معتقدند خداوند موجود است پس قابل رؤیت است؛ اما درعينحال نبایدبراي خدا جهت ،مکان ،صورت و ...تصور کرد و او را در مقابل خود فرض کنيم
(شهرستاني ،6812 ،ج.)628 :6
 افعال انسان و مسالۀ کسب :اشعري معتقد است خداوند خالق افعال است و انسان تنهاکسب کننده فعلي است که خداوند آن را به دست این انسان ایجاد ميکند .وي خود معتقد
است «:حقيقت در نزد من این است که معناي اکتساب و کسب کردن ،وقوع فعل همراه و
همزمان با قوۀ حادث است .پس کسب کنندۀ فعل ،کسي است که فعل همراه قدرت در او
ایجاد شده است» (اشعري.)982 :6585 ،
 اعتقاد به جبر :جبر به معناي نفي فعل اختياري از انسان و نسبت دادن همة افعال بهخداوند است .اعتقاد به اینکه انسان مجبور است و تحت ارادۀ خداوند است و هر کاري که
انسان انجام ميدهد خداوند از قبل معيّن کرده است.
 حسن و قبح اعمال :اشاعره مالک حسن و قبح اعمال را شرع دانستهاند؛ یعني هرچيزي که شارع بدان امر کرده حسن است و هر چه از آن نهي کرده قبيح ميباشد .و عقل
مالک تعيين حسن و قبح نيست (مشکور.)93 :6879 ،
 توحید :در وجوب وجود ،یعني هيچ موجودي جز ذات مقدس الهي واجبالوجودبالذات نيست .نخستين و مهمترین اصل اعتقادي و زیربناي نظام اعتقادي و ارزشي اسالم
بوده و داراي مراتبي است.
 توحید ذاتي :به معناي یگانگي ذات خداوند است؛ مثل و مانندي ندارد. توحید صفاتي :بر یگانگي ذات و صفات پروردگار عالميان داللت دارد. -توحید افعالي :آنچه در این جهان پر رمز و راز صورت ميپذیرد ،فعل اوست؛
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موجودات همانطور که قائمبهذات خویش نيستند؛ در تأثير و فعل نيز استقالل ندارند.
 -توحید عبادی :فقط خداوند را موردستایش و تسبيح قرار دهد.

روش پژوهش
گردآوري مطالب این مقاله بهصورت کتابخانهاي ،نرمافزارهاي رایانهاي ،بانکهاي
اطالعاتي الکترونيکي ،با روش استقرایي -تحليلي است.

پیشینۀ پژوهش
با بررسيهایي که صورت گرفته ،تحقيق جامعي در مورد اندیشههاي کالمي ،در آثار عطّار
صورت نگرفته است؛ ولي پژوهشهایي که در این حوزه صورت پذیرفته است به چند
مورداشاره ميشود؛ محسني ( )6869مقالهاي با عنوان «مباحث کالمي توحيد» در
مثنويهاي عطار دارد؛ که با روش توصيفي -تحليلي به بررسي اندیشههاي عرفاني و کالمي
عطار در مبحث توحيد پرداخته است .اوجاق عليزاده ( ،)6839مقالهاي در «تقابل عقل و
عشق از دیدگاه عطّار» دارد؛ که به بررسي و تحليل صفات عقل و برتري عشق نسبت به
عقل پرداخته است .حيدري و فالح ( ،)6868مقالهاي در «االهيّات تنزیهي در عاشقانههاي
عطّار» دارند؛ که به بررسي تشبيه و تنزیه ذات ،صفات و افعال خداوند ،در سه مثنوي
«الهينامه ،مصيبتنامه و منطقالطير» ميپردازد؛ مهديپور ( ،)6869مقالهاي با عنوان
«تعارض «در نظر و عمل» در مسئلة «جبر و اختيار» در اندیشة عطّار نيشابوري» دارد؛ که در
این مقاله به تفکيک آراي عطّار در دو ساحت نظر و عمل در مسئله ،جبر و اختيار پرداخته
است.

بیان مسئله و پرسشهای تحقیق
علم کالم به معناي استدالل دربارۀ مفهوم آیات وحي و تأویل آن تا زمان خلفاي راشدین
به دالیلي مرسوم نبود ،اما به دليل ویژگي تعقّل گرایي اسالم و وجود علماي فرهيخته،
منجر به پيشرفت علم کالم براي مقابله با افکار غيرتوحيدي گردید و سه فرقة اشاعره،
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معتزله و اماميّه مهمترین دیدگاه کالمي اسالمي را پدید آوردند ،این پژوهش بر آن است
تا اندیشههاي کالمي عطار را از البهالي مثنويهایش نشان دهد؛ و درصدد ایجاد ارتباط
ميان مثنويهاي عرفاني عطار با مباحث کالمي است که تاکنون بهصورت مستقل
موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته است ،مؤلفان در این مقاله ميکوشند براي این سؤاالت
پاسخ مناسب بيابند که:
الف) مباحث کالمي در آثار و اندیشههاي عطار چه جایگاهي دارد؟
ب) اندیشههاي کالمي عطار با کدام فرقه و مذهب کالمي سازگاري بيشتري دارد؟

بحث و بررسي
 .2عدم توجه به عقل و عقلگرائي
اشاره شد که اشاعره برخالف معتزله اعتبار چنداني به آموزهها و دریافتهاي عقالني
نداشتند براي آنها اهتمام به قرآن و سنّت از اهميت بيشتري برخوردار بود .بزرگان صوفي
مسلک اشاعره ،عالوه بر اینها مقولهاي بنام عشق را هم مطرح کردند که ازهرجهتي باالتر
و واالتر از عقل بود .عزیزالدین نسفي نيز در کتاب االنسان الکامل عقل را عصاي سالک
ميشمارد که راه به ماوراء نميبرد و در این جهان رهگشاست« :اي درویش ،عقل تا به
مرتبة عشق نرسيده است ،عصاي سالک است ،اما عمارت دنياي سالک ميکند و کارهاي
دنياي سالک را باز ميکند» (نسفي.)263 :6898 ،
عطّار دربارۀ عقل ،آرایي در خور توجه دارد ،برخورد دوگانه او با عقل شایان تأمل
است .در آثار عطّار به توصيف جنبههاي مثبت و منفي عقل بر ميخوریم .سخنان او در
باب عقل گاه ستایشآميز است -در مواردي اندک -و گاه تحقيرآميز؛ و آنگاه که در مقام
آن با عشق برميآید  ،کامالً عقل گریز است و همواره در قضاوت نهایي بيان تعارض ميان
عقل و عشق امر به برتري عشق ميانجامد.
شيخ معتقد است که سالک راه سلوک ،رهرو فکر اوست .اگر فکر از عالم غيب و
مستفاد از ذکر حق باشد ،جایگاه و خاستگاه آن دل سالک است .فکري که خالق هزاران
معاني بکر خواهد بود و فهمي است که برتر از دو عالم است و این همان قسم اول فکر
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یعني «فکرت قلبي» است که عطّار به تحسين آن ميپردازد.
فکرت قلبي مورداحترام عطّار است و آن فهمي چون وحي ميداند:
تا بدان فهمي که همچون وحـي خاسـت

در کــــالم او ســــخن گوینــــد راســـــت

فکـــرت قلبـــي کـــه ســـالک آمدســـت

زیــــــدۀ کــــــلِ ممالــــــک آمدســــــت
(عطّار)696 :6833 ،

این فکرت قلبي ،همان عقلي است که موالنا از آن بهعنوان «عقلِ کل» یا «عقلِ عقل» یاد
ميکند؛
جهــد کــن تــا پيــر عقــل و دیــن شــوي

تــا چــو عقــل کــل تــو بــاطن بــين شــوي
(مولوي)126 :6897 ،

که این عقل از پرتو نور یزدان و عالم غيب حاصل ميشود ،عقل ایماني است که به
سرچشمه وحي و نبوت مربوط ميشود.
اما همين عقل در برابر عشق همانند گنجشک در مقابل سيمرغ است ،خرد مثل آب و
عشق مثل آتش .هنگاميکه عشق قدم نهاد عقل ميگریزد:
خــرد آبســت و عشــق آتــش بصــورت

نســـــازد آب بـــــا آتـــــش ضـــــرورت

خـــرد گنجشـــک دام نـــاتواني اســـت

ولـــــيکن عشـــــق ســـــيمرغ معانيســـــت
(عطّار)668 :6862 ،

در مقابل فکرت قلبي فکري است که از عالم حس ،مستفاد از وهم و پدیدار از عقل و این
همان نوع دوم فکر یعني «فکرت عقلي» است (اوجاق علي زاده .)616 :6839 ،عقلي که از
دیدگاه عطّار مذموم شمرده ميشود:
فکــــــرت عقلــــــي بــــــود کفــــــار را

فکــــرت قلبــــيســــت مــــرد کــــار را

ســـالک فکـــرت کـــه در کارآمدســـت

نــــه ز عقــــل از دل پدیــــدار آمدســــت

اهــل دل را ذوق و فهمــي دیگــر اســت

کـــان ز فهـــم هـــر دو عـــالم برترســـت
(عطّار)696 :6833 ،
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این عقل ناتوان از شناخت اسرار پنهان ،منقطع از وحي و عالم معنا است و صرفاً در حيطه
عقل معاش کارایي دارد «ابوسعيد ابوالخير دراینباره ميگوید« :العقلُ آلة العبودیة» عقل به
اشراف ربوبيت نتوان یافت که محدث است که محدث را به قدیم راه نيست» (اسرار
التوحيد .)882 :6811 ،شيخ نجم الدین رازي در رساله «عقل و عشق» ميگوید« :عقل،
عاقل را تنها به معقول ميرساند و حقتعالي معقول هيچ عاقل نيست» (رازي.)51 :6859 ،
«عقل در آثارعطار اگرچه در مقابل عشق تحقير ميشود ،اما در ارتباط با دین و
الهيات ،به مناسبت ،گاهي ستایش ،گاهي نکوهش ميگردد؛ عقل تا آنجا خاضع و تسليم
دین و نقل است ،ممدوح شمرده ميشود ،اما تا آنجا که در جستجوي حل مسائل مربوط به
ماوراءالطبيعه برميآید مذموم است ،سخنان عطار درباره عقل و دین خالي از
احتياطاندیشي نيست ،به نظر ميرسد ،بنابر اقتضاي زمان ،گاهي الزم مينموده که براي
خطرات ناشي از سخنان بي پرواي مبتني بر تصور عاشقانه خویش ،تمهيدات دفاعي
بيندیشد» (پور نامداریان.)29 :6875 ،

 .7جبرگرائي
عام بودن اراده خدا
برخالف معتزله که ارادۀ خدا را عام نميدانستند ،اشعري معتقد است «که ریزودرشت همة
کارها به ارادۀ خداست؛ از افتادن برگ درختي در دورترین نقاط عالم گرفته تا افتادن قطرۀ
شبنمي از برگ نيلوفري در سرزمينهاي گمشدۀ دنيا؛ بهعبارتدیگر ارادۀ خداوند فراگير
است (اشعري.)56-57 :6699 ،
عطّار به اقتضاي اندیشمندان اشعري به مختار بودن مطلق انسان اعتقادي ندارد .دقيقاً
در مقابل تفکر اعتزال که انسان را مختار مطلق ميپنداشت .اینان خدا را همهکاره و انسان را
هيچکاره ميدانند .عطّار ميگوید:
زســـر تـــا بـــن چـــو زنجيریســـت یکســـر

رهـــي نزدیـــک دان زان یـــک بــه دیگـــر

ســـــر زنجيـــــر در دســـــت خداونـــــد

تعجّــب کــن ببــين کــين چنــد در چنــد؟

ز اعـــال ســـوي اســـفل مـــيرود کـــار

زهـــي قـــدرت زهـــي صـــنع جهانـــدار!
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فــرود آیــد چنــان کــش کــار کارســت

بگردانـــــد چنـــــان کـــــش اختيارســـــت

بالشـــــک اختيـــــار اوســـــت اعظـــــم

کـــــه نبْـــــوَد علّتـــــي در مـــــا تَقَـــــدَّم

خداونــدي کــه هرچيــزي کــه او کــرد

تـــرا گـــر نيســـت نيکـــو او نکـــو کـــرد
(عطار)668-662 :6862 ،

عطّار انسان را گنجشک ضعيفي ميداند که در دام و زنجير الهي گرفتار است و هرچه
بخواهد به اختيار به جایي برود ،چون رشته زنجير به دست خداست باز او را برميگرداند.
هر چه بر سر انسان ميآید از سوي باال تدبير شده است و اختياري در کار نيست و همه در
دست سرنوشت الهي رقم ميخورد.
اینک که زمام امور از اختيار بيرون است چارهاي جز صبر و خاموشي و تسليم در
برابر قضایا و حوادث نداریم .چه کسي جرئت آن را دارد که با حکم و سرنوشت محتوم
الهي مقاومت نماید.

کسب
اشعري در مورد مسئله جبر و اختيار نظر خاصي ،اختيار کرده است .او از طرفي با اختياري
که معتزله براي انسان قائل بودند مخالف بود؛ چراکه آن اختيار ،حضور و اقتدار خداوند را
در ميان انسانها بهشدت کمرنگ جلوه ميدهد و ذات حق را اینگونه تصویر ميکرد که
هيچ دخالتي در کار انسانها نميکند و آنان را به حال خود رها ساخته است و از سوي
دیگر اشعري با مجبرّه نيز سر سازگاري نداشت چراکه اعتقاد به جبر یکسره مسئوليت را از
انسان سلب ميکند؛ در ميان مجبّره و اختيار تفویض آساي اهل اعتزال ،راه سومي پيش
ميگيرد؛ کسب راهي ميان دو ،که مزایاي دو باور را دارد و از نقصهاي آن دو تفکر
عاري است (گذشته.)32-36 :6871 ،
ازنظر تفکر اشعري گونه عطّار تمام امور جهان و اعمال انسانها از باال تا پائين درید
قدرت خداوند متعال است و اوست که در ایجاد حوادث مختار است و بس« .بنابر آنچه از
آرا و سخنان عطّار در مسئله جبر و اختيار به دست داده شد باید گفت نظر اصلي و غالب
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عطّار ،جبرگرایي محض از نوع موجبت علّي است که مبتني بر مباني الهياتي کالمي-
عرفاني اوست» (اوجاق عليزاده .)668 :6839 ،که بر اساس آن ،همة افعال آدمي مقهور
علم و قدرت و ارادۀ پيشينه الهي است ،اما وقتي به مباحث علمي ميپردازد ،آموزهها و
توصيه هاي فراواني در ترغيب به قدم گذاشتن در راه سير و سلوک و التزام به مجاهدات و
عبادت و تقيد به اوامر و نواهي عرضه ميکند و بر تعليم و تربيت و هدایتپذیري انسانها
از لحاظ سلوکي ،اخالقي تأکيد دارد و از مسئوليت اخالقي آنها در قبال اعمال خود و
تحسين و تقبيح و کيفر و پاداش اعمالشان سخن ميگوید .همة این امور را زماني معنادار،
معقول و سازگار ميیابد که انسان واجد اختيار باشد و توجيهاتي براي آنها بياورد ،ظاهراً
خود نيز این توجيهات را قانعکننده نميبيند و بهنوعي به استيصال و عجز ميرسد؛
بهگونهاي که مسئله جبر و اختيار را الینحل ميداند:
جهد مـيکـن روز و شـب در کـوي رنـج

بــــو کــــه ناگــــاهي ببينــــي روي گــــنج

هان و هان گر گـنج دیـن بينـي تـو مسـت

ظــن مبــر کــز جهــد تــو آمــد بــه دســت

زانکـــه آنجـــا جهـــد را مقـــدار نيســـت

گــنج را جــز گــنج کــس بــر کــار نيســت

هــر کــه را بنمــود،آن محــض عطاســت

وانکــــه را ننمــــود از حکــــم قضاســــت
(عطّار)678 :6833 ،

خاستگاه این مسئله ،تعارض ميان نظر و عمل در آثار اوست ،در عين اینکه پيشفرض
مباحث او در مقام عمل پذیرش اختيار است ،آراي او در مقام نظر ،مقتضي جبرگرایي
است.

 .3حسن و قبح شرعي نه عقلي
«حسن و قبح» از مسائل مهم کالمي است که با ظهور اسالم به دو صورت عقلي و شرعي
مطرح شد و طرفداران هر یک از اعم عدليه (اماميه و معتزله) و اشاعره ،ادلّهاي بر اثبات
مدعي خود ارائه نمودند ،عدليّه از موافقان حسن و قبح و ذاتياند ،اما اشاعره بهطور مطلق
مُنکر حُسن قبح و ذاتي و معتقد حسن و قبح شرعياند (پور منوچهري و شریعتي نياسر،
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.)6 :6868
ازنظر علماي اشعري عقل انسانها این توانائي را ندارد که خوبي و بدي امور را
بفهمد .بلکه این خداوند متعال و شریعت است که باید تکليف خوب و بد را معين کند.
عطّار ميگوید:
خداونـــدي کـــه هرچيـــزي کـــه او کـــرد

تـــرا گـــر نيســـت نيکـــو او نکـــو کـــرد
(عطّار)668 :6862 ،

مالک نيک بودن ،عقل انسانها نيست و عقل انسان خوبي را تشخيص نميدهد .براي همين
بعضي کارها را ناپسند ميانگاریم ولي به نفع ماست و بعضي کارها و حوادث را خوب و
مطلوب تلقي ميکنيم درصورتيکه در نفساالمر به ضرر ماست.
فــــرو شــــد عقــــلهــــا در قطــــرۀ آب

همـــــه در قطـــــرهاي گشـــــتند غرقـــــاب

ز عجز خویش مـي گـویي تـو :اي پـاک

تــویي معــروف و عــارف «مــا عَرَفْنــاک»

بـــــرو ســـــوداي بيهـــــوده مپيمـــــاي

مَنِــــه بيــــرون ز حــــد خویشــــتن پــــاي
(عطّار)68 :6862 ،

ازنظر عطّار هيچ نسبتي بين ما و خداوند متعال نيست ،او پاکي مطلق است و ما مشتي خاک،
ما مگر جز مقداري رگ و پوست هستيم؟ بنابراین باید قدر و جایگاه خود را بشناسيم و پا
از گليم خود فراتر نگذاریم .موجود محدود و متناهي چه سنخيتي با ذات نامحدود و
نامتناهي دارد؟
عطّار عقل را ترجمان حق ،قاضي عدل زمين و آسمان ميداند ،حکم عقل را در
کائنات نافذ و کليد حلِّ مشکالت ميداند؛ شيخ با تمام تعریفي که از عقل ميکند درنهایت
به نصيحت سالک مي پردازد که عقل را در شرع بباز تا حاصل آن شوقي باشد که تو را به
آنچه ميجویي برساند:
عقـــل را در شـــرع بـــاز و پـــاک بـــاز

بعــد از آن در شــوق حــق شــو بــيمجــاز

تـا چــو عقـل و شــرع و شـوق آیــد پدیــد

آن چــه مــيجــویي بــه ذوق آیــد پدیــد
(عطّار)99 :6833 ،
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بنابر توضيحاتي که داده شد ،عطّار به حسن و قبح شرعي پایبند هست هرچند که عقل را
ميستاید اما درمجموع آنچه را که شارع تاکنون حُسن و نيکو ميدانسته تقبيح نماید و
بالعکس ،اگر امري را که تاکنون قبيح ميدانسته تحسين کند ،حسن ميشود .بهعبارتدیگر
هر فعل اختياري انسان را که شارع به حُسن یا قبح آن حکم کند؛ حسن یا قبيح است.

 .0توفیق الهي
اشاعره غالباً توفيق را به خلق قدرت بر طاعت (تفتازاني ،6876 ،ج .)862 :5یا حتي خلق
طاعت تعریف کردهاند (جرجاني ،6878 ،ج .)616 :6همچنين گاهي توفيق را با وسعت
معنایي بيشتر نهفقط به طاعت که به ایمان هم نسبت دادهاند و به تعریف آن قدرت بر ایمان
افزودهاند (اشعري.)56-57 :6699 ،
ازنظر عطّار ،ایمان توفيقي است که خداوند به بندههایش عنایت ميکند و منظور از
توفيق آفریدن قدرت بر طاعت است ..اگر این توفيق الهي نبود هيچ اتفاقي نميافتاد.
خداوند تکاليفي را به ما معرفي کرده که در سایه آن مزّین و آراسته به مکرمتهاي الهي و
انساني شویم و براي ما سود و بهره دنيوي و اخروي به ارمغان آورد این در حالي است که
خداوند متعال مستغني وبي نياز از این عبادات است .عطّار ميگوید:
خـــــدا را کبریـــــاي بـــــي نيازیســـــت

تــرا جــز نيســتي هــيچ ایــن چــه بازیســت

تـــو مـــيخـــواهي بـ ـه تســـبيح و نمـــازي

کـــه خشـــنود آیـــد از تـــو بـــي نيـــازي

نمـــــــازت توشـــــــه راه درازســـــــت

ولـــــي او از نمـــــازت بـــــي نيازســـــت
(عطّار)66 :6862 ،

بنابراین اوج نياز وفقر ما ایجاب ميکند که به آستان ربوبي پناه آوریم.
مــــنم در نــــور حــــق پروانــــه کــــردار

تـــــویي در پـــــرِّ طاووســـــي گرفتـــــار

پنــاه از حــق طلــب از پــر چــه جــوئي؟

ســـخن در ســـر بـــود از پـــر چـــه گـــوئي
(همان)66 :
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بدون امداد الهي هيچ کاري به سامان نميرسد زیرا ما ازهرجهت ضعيف و نيازمند هستيم.
ز ســـر تـــا پـــا همـــه پيچـــيم بـــر پـــيچ

چــه ســر ،چــه پــا ،همــه هيچــيم بــر هــيچ

(عطار)68 :6862 ،
عطّار توصيه ميکند که بجاي تکيه بر ارکاني که متزلزل و غير اصيل است به تنها منبع
فيض الیزالي الهي متوسّل شویم.
چو در هر دو جهان یـک کردگـار اسـت

تــرا بــا کــار چــار ارکــان چــه کــار اســت؟
(همان)33 :

عطّار در باب توفيق و عنایت ،حکایت خطاب پروردگار به موسي را بيان ميکند:
«حقتعالي به موسي گفت « :که قارون تو را به زاري هفتاد بار خواند؛ و تو جواب ندادي و
اگر به زاري یک بار مرا مورد خطاب قرار ميداد ،شاخ شرک ،از جان او بر ميکندم و
خلعتِ دین در سرش ميافکندم»:
هســـــت رحمـــــت آفتـــــابي تافتــــــه

جملــــــــــــــة ذرات را دریافتــــــــــــــه

رحمــــت او بــــين کــــه بــــا پيغمبــــري

در عتــــــاب آمــــــد بــــــراي کــــــافري

آن کــه بــر بــي رحمتــان رحمــت کنــد

اهــــل رحمــــت را ولــــي نعمــــت کنــــد
(عطّار)869 :6835 ،

توفيق الهي شامل حال بندگاني ميشود که پروردگار بخواهد بيدليل ببخشاید ،رحمتش
آنقدر گسترده است که مؤمن ،کافر ،مسلمان و غيرمسلمان نميشناسند چنانکه شامل حال
مرد مفسدي شد« :مردي مفسد بمرد و تابوت او را در راه ميبردند ،زاهدي تابوت مرد
گناهکار را دید و از آن احتراز کرد تا بر مفسد نماز نخواند ،شبهنگام ،زاهد او را در
خواب ميبيند که در بهشت و رویي همچو آفتاب دارد ،زاهد به او گفت:
در گنـــه بـــودي تـــو تـــا بـــودي همـــه

پـــــاي تـــــا فرقـــــت بيـــــالودي همـــــه

گفـــت« :از بـــي رحمـــي تـــو کردگـــار

کـــرد رحمـــت بـــر مـــن آشـــفته کـــار»

جهانی قادی و همکاران | 779

عشــقبازي بــين کــه حکمــت مــيکنــد

مــيکنــد ایــن کــار و رحمــت مــيکنــد
(عطّار)869 :6835 ،

 .9تنزیه مطلق
ازنظر اشاعره هيچگونه تشابه و مماثلتي بين خدا و موجودات وجود ندارد و باید خداوند را
بهطور مطلق از هستي منزّه نمود ،عطّار هم بر این باور ،پاي ميفشرد و ميگوید« :خداوند
متعال اول و آخر و ظاهر و باطن و بدایت و نهایت و چندوچون بيرون است و از هرچه ما
توهّم کنيم باالتر است .کسي قادر به روئيت حضرتش نيست و هرچه تصور کنيم ،آن
تصور ماست و خدا نيست».
ز کنـــه ذات او کـــس را نشـــان نيســـت

که هر چيزي که گـوئي اینسـت آن نيسـت

اگرچـــه جـــان مـــا مـــي پـــي بَـــرَد راه

ولـــــيکن کُنـــــه او را کـــــي بَـــ ـرَد راه؟
(عطّار)37 :6862 ،

عطّار معتقد است انساني که از جان خود بيخبر است چگونه کنه ذات الهي را خواهد
شناخت! بنابراین راهي جز سکوت نميماند و البته پيشنهاد ميکند که در صورت عدم
شناخت ذات الهي شاید از طریق صنع و آفریدهها راهي و روزني به او توان زد:
چو بي آگـاهم از جـانم کـه چـون اسـت

خــدا را کُنــه چــون دانــم کـه چــون اســت؟

چنــان جــان را بداشــت انــدر نهفــت او

کــه هرگــز ســر جــان بــا کــس نگفــت او

زهــــــي صــــــنع نهــــــان و آشــــــکارا

کــه کــس را جــز خموشــي نيســت یــارا

چـــــو نتـــــواني بـــ ـه ذات او رســـــيدن

قناعــــت کــــن جمــــال صــــنع دیــــدن
(همان)37-33 :

منزه کردن حضرت حق ازنظر عطّار این است که ،او را یکي بداني ،همه بداني ،باقي به او
بداني ،پر بداني ،همهجا بداني و بيحد بداني:
یکي خـوان و یکـي خـواه و یکـي جـوي

یکـــي بـــين و یکـــي دان ویکـــي گـــوي
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زهـــي اســـم و زهـــي معنـــي همـــه تـــو

همــي گــویم کــه «اي تــو ،اي همــه تــو!»
(عطّار)33 :6862 ،

عطّار درنهایت ،خداوند متعال را از دوئيت منزه کرده و همه عالم را پرتوي از قدرت الهي
ميداند و در آخر به یک اصل متعارف صوفيه که «التوحيد اسقاط االضافات» اشاره مي-
کند:
دُوي را نيســـــت رَه درحضـــــرت تـــــو

همـــــه عـــــالم تُـــ ـوي و قـــــدرت تـــــو

نکـــو گـــوئي نکـــو گفتســـت در ذات

کــــه «التَّوحيــــدُ اســــقاطُ االضــــافات».
(عطّار)36 :6862 ،

ازنظر عطّار ،رسيدن به مقام توحيد جز از راه اسقاط اعتبارات و اضافات که (التوحيد اسقاط
االضافات) است ميسر نميشود مگر اینکه انسان از قيدوبند الفاظ و مفاهيم و یا بهطورکلي
از علوم رسمي آزاد شود آنوقت ميتواند حقيقت توحيد را درک کند چراکه الفاظ که
بيانگر علوم رسمي هستند حکایت از معاني اعتباري ميکنند و مقام توحيد فراتر از آن
است که قابل اعتبار باشد و بهوسيله الفاظ نميتوان حقيقت را آن طوري که هست بيان
کرد؛ بنابراین ،موحّد کسي است که آن اضافه را اسقاط و حذف کند چراکه این اضافات،
شرک و منافي با توحيد است.

 .6رؤیت
اشاعره معتقدند خداوند موجود است پس قابلرؤیت است اما نباید براي خدا جهت تعيين
کرد (شهرستاني ،6812 ،ج.)628 :6
عطّار ،مشاهده را برحسب ظرفيت سلوک انساني و نيز توانش درک افراد ،متفاوت
ميبيند ،بهطوريکه براي یک رهرو راه حقيقت «قرب و کشف اسرار» دانسته ميشود،
براي دیگري -که آنهم به درجهاي از مشاهده رسيده است -در حکم بُعد است:
چــــــون بتابــــــد آفتــــــاب معرفــــــت

از ســــــپهر ایــــــن ره عــــــالي صــــــفت
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هــر یکــي بينــا شــود بــر قــدر خــویش

بـــاز یابـــد در حقيقـــت صـــدر خـــویش
(عطّار)6862-68 :6835 ،

عطّار اعتقاد دارد رؤیت خداوند در آخرت منوط به این است که انسان باید یک چشم بينا
به آخرت ببرد تا در آنجا بتواند جمال الهي را در اوج کمال آن نظاره کند؛ آن چشم باید
در همين جهان خدا بين شود.
عطّار در اسرارنامه مثالي ميآورد «پشّهاي در نزد سليمان از باد شکایت کرد که
هرگاه برميخيزد ،مرا از اینسو به آنسو ميراند .سليمان باد را نزد خود فرا خواند و پشه را
به پيش خود نشاند ،ولي چون باد در رسيد ،پشه در هوا معلّق گشته و از آنجا دور شد»
(عطّار.)621 :6862 ،
ســـليمان گفـــت« :نيســـت از بـــاد بيـــداد

ولـــــيکن پشـــــه مـــــي نتوانـــــد ایســـــتاد

چـــو بـــادي مـــيرســـد او مـــيگریـــزد

چگونـــــه پشـــــه بـــــا پيلـــــي ســـــتيزد؟»
(عطّار)621 :6862 ،

بنابراین چون کس را چنان چشمي نيست تا آن جمال را رؤیت کند و درعينحال ما را تاب
صبوري در هجران آن جمال نباشد و کس نيز نتواند که با آن حسن الهي نرد عشق ببازد،
پس ،حقتعالي از کمال لطف خود آیينهاي ساخت و آن آیينه دل ماست .اگر ميخواهي
که جمالش را بيني ،پس در دل خود بنگر؛ آنچه عطّار بيان ميکند در تضاد با اندیشة
اشاعره است.
دیدگاه عرفاني مولوي همانند عطّار غالب بر دیدگاه کالمي اوست« ،بهعنوان نمونه
دیدگاه کالمي مولوي با دیدگاه عرفاني او در جبر تفاوت دارد؛ او از منتقدان جبر کالمي و
از مدافعان جبر عرفاني است و دیدگاه اهل جبر را به دليل نتایج نامطلوب دنيوي و اخروي
نميپذیرد و جبر در مفهوم عرفاني رضا و معيّت با حق را ميپذیرد» (محرمي.)689 :6836 ،
غزالي بعد از بحث فراوان کالمي و عرفاني سرانجام همانند اشاعره ،خداوند را نه در دنيا،
بلکه در آخرت و فقط براي مؤمنان با چشم سر قابلرؤیت ميداند اما مولوي مثل عطّار
مقلّد صرف کالم اشاعره نيست او خدا را در دنيا و آخرت با چشم دل قابلمشاهده و چشم
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سر را هميشه از دیدن خداوند ناتوان ميداند؛ او چشم سر را از حواس مشترک ميان انسان
و حيوان ميداند که دیدن با آن فضيلتي براي انسان به بار نميآورد امّا انسان حواس باطني
نيز دارد که مایة کرامت انساني است و رؤیت با همان حواس باطني ممکن خواهد بود.

 .2توحید ذاتي
عطار بر اساس بينش عرفاني و اسالمي خود همة کائنات و موجودات این جهان را پرتوي
از ذات وجودي حضرت کریم ميداند؛ این وحدتگرایي منجر به این ميشود که هيچچيز
در هستي به غير پروردگار وجود ندارد:
نبيــنم جــز تــو مــن یــک چيــز دیگــر

چـــو تـــو هســـتي چـــه باشـــد نيـــز دیگـــر
(عطار)36 :6862 ،

مخفي بودن ذات الهي به سبب شدت حضور اوست؛ او در سایه خود تجلّي ميکند ،ولي
خود از دیدهها پنهان است همة اشياء بيانگر ذات وجودي او هستند و درعينحال حجابي
براي ذات و وجود پروردگارند:
اي ز پيــــدایي خــــود بــــس ناپدیــــد

جملــــة عــــالم تــــو و کــــس ناپدیـــــد
(عطار)281 :6835 ،

عطار بهموجب حدیث نبوي «تفکروا في خلقاهلل و ال تفکروا في اهلل فتهلکوا» (سيوطي،
 ،6878ج .)686 :6همچون متکلمان که اوصاف حقتعالي را با محدثات مغایر ميدانند
(حلي .)57 :6871 ،ثابت ميکند که عقل آدمي تنها به محدثات راه دارد و ازآنجاکه
خداوند هيچ مشابهتي با حوادث ندارد ،ممکن نيست که مورد شناخت عقل قرار گيرد ،هر
چه عقل دربارۀ خدا بگوید بيرون از ذات خداست و محصول و ساختهوپرداخته انسان است
و چيزي دربارۀ او به دست نميدهد .خرد در وصف ذات او کنگ و الل است (محسني،
.)85 :6869
بــه نــام آنکــه ملکــش بــيزوال اســت

بــه وصــفش عقــل صــاحب نطــق الل اســت
(عطار)666 :6837 ،

جهانی قادی و همکاران | 779

عقل در راه شناخت پروردگار همانند طفل شيرخواري است و عقل پير در جستوجویش
گم شده است؛ وجود مخلوق نميتواند ذات نامخلوق منزه را دریابد (عطار.)252 :6835 ،
معيار تکليف شرعي ،عقل است و آنان که فاقد عقلاند مرفوع القلماند و از ایشان اوامر و
نواهي شرع ساقط است« .رفع القلم عن ثالثه :عن المجنون المغلوب علي عقله حتي یبرا و
عن النائم حتي یستيقظ و عن الصبي حتي یحتلم» (المناوي .)81-89 :6683 ،بنابراین ابزار و
وسایل معرفت انسان در حد کفایت نيست این ابزار و وسایل انسان را به نتيجة واحدي
نميرساند ،هرکسي حقيقت را به گونهاي ميبيند ،عطار و اشخاص حکایت او خود را دور
از وصول به معرفت واقعي ميدانند:
چنـــد گـــویم چـــون نيـــابي در صـــفت

چـــون کـــنم چـــون مـــن نـــدارم معرفـــت
(عطار)287 :6835 ،

درنتيجه باید گفت توحيد ذاتي یعني خداوند داراي کمال بينهایت است؛ چنين موجودي
قابل تعدّد نيست و بهاصطالح ،داراي «وحدت حقة حقيقه» است؛ و تالش رنجآور و
سيريناپذیر انسان براي دستيابي به شناخت ذات پروردگار او را بهجایي نميرساند و
ثمرهاي جز سرگشتگي و حيراني براي او ندارد:
ایــن گــره را چــون گشــودن روي نيســت

هــم بــه مــردن هــم بــه زادن روي نيســت

ایــن قــدر دانــم کــه بــا ایــن پــيچ پــيچ

مــــي نــــدانم مــــي نــــدانم هــــيچ هــــيچ
(عطار)255 :6833 ،

 .8توحید صفاتي
توحيد صفاتي به ذات و صفات خداوند اشاره دارد ،باوجودآنکه عطار بهعنوان یک
عارف ،مسائل دیني و کالمي را با عرفان اسالمي به هم آميخته است ،در بيشتر موارد
همچون عرفاي دیگر تطبيق کامل اندیشهها و آراي او با یکي از فرق کالمي مقدور نيست؛
در بحث صفات الهي نيز به نظر ميرسد گاه نظر عطار با آراي معتزليان سازگار است و
وجود حق را یک ذات ميداند که به اعتبارات مختلف داراي صفات متعدد است:
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جملـــه یـــک ذات اســـت امـــا متصـــف

جملـــه یـــک حـــرف و عبـــارت مختلـــف
(عطار)289 :6835 ،

« از منظر دیگر گاه با مشرب اشاعره هماهنگي دارد و صفات خداوند را نه عين ذات او نه
غير او ،بلکه قائم به ذات خداوند ميداند» (محسني.)87 :6869 ،
چــو نــه اوســت و نــه غيــر او ،صــفاتش

صـــفاتش چـــون کنـــي؟ بشـــناس ذاتـــش
(عطار)691 :6862 ،

صفاتش ذات و ذاتش چون صفات است

چــو نيکــو بنگــري خــود جملــه ذات اســت
(عطار)666 :6862 ،

عطار در باب صفات خبریه با روش تأویل همچون بعضي از عرفاي دیگر دل مؤمن را
عرش خداوندي و سينهاش را کرسي تعبير کرده است:
بـــه چشـــم خـــرد منگـــر خویشـــتن را

مــدان هــر دو جهــان جــز جــان و تــن را

تـــویي جملـــه زآتـــش چنـــد ترســـي

دلت عرش است و صـورت هسـت کرسـي
(عطار)223 :6862 ،

«کالم الهي» همواره موردبحث حکما و فرق مختلف بوده است معتزله معتقدند که کالم
خداوند حادث ،مخلوق ،حرف و صوت است (شریف ،6836 ،ج .)231 :6اشاعره کالم
خدا را قدیم ميدانند اما این قدیم در مقابله لفظ نيست تا مراد به آن مدلول لفظ و مفهوم
آن باشد در مقابل عين است در حقيقت اشاعره کالم الهي را به دو قسم ميدانند :کالم
لفظي و کالم نفسي ک ه اولي حادث و دومي قدیم است به همين دليل آنان نظریه کالم
نفسي را بيان کردند که عبارت است از خلق معني بيهيچ گونه صورت و حرفي (تفتازاني،
 .)688–66 :6586شيعه کالم را از صفات خدا دانسته که عبارت است از «قدرت براي
ایجاد کالم و کالم نيست مگر الفاظ مسموعه مقروء و آن محاله حادث است ،اگرچه
قدرت بر ایجاد او قدیم است» (فياض الهيجي.)271 – 279 :6838 ،
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اما عطار به پيروي از اشاعره کالم الهي را بدون هيچگونه صوت و حرف دانسته و از آن به
کالم بيزبان تعبير کرده است (محسني )86 :6869 ،و معتقد است آن را باید به جانودل
دریافت نه به گوش ظاهر:
پـــس کـــالم بـــيزبـــان و بـــي خـــروش

فهــم کــن بــيعقــل و بشــنو تــو بــه گــوش
(عطار)691 :6837 ،

اگـــر موســـي کلـــيم روزگـــار اســـت

کلــــــيم او کــــــالم کردگــــــار اســــــت
(عطار)688 :6862 ،

در این بيت خداوند با موسي سخن گفت ،کالمي که صفت اوست و آن صفت ازلي است
و از جنس حروف و اصوات نيست.

 .5توحید افعالي
بر طبق توحيد افعالي هر عملي که از هر موجودي سر ميزند ،با نيرو و اراده خدا انجام مي-
شود ،اشاعره با استناد به توحيد افعالي ،انسان را موجودي مختار نميداند ،معتزله توحيد
افعالي را ميپذیرند؛ و افعال اختياري انسان را فعل خدا نميدانند و ميگویند« :توحيد
افعالي با اختيار انسان ناسازگار نيست»؛ آنها افعال اختياري انسان را در طول فعل خداوند
ميدانند و آنها را هم به خدا و هم به انسان نسبت ميدهند .عطار تحت تأثير تفکر اشاعره،
منشأ صدور افعال را خداوند و بنده را در محل ظهور فعل ميدانستند:
چــو تــو از شــرک ،درد از شــير دیــدي

خطـــــي در دفتـــــر وحـــــدت کشـــــيدي

مکــــن دعــــوي وحــــدت آشــــکاره

کـــه از تـــو شـــرک هســـتي شـــيرخواره

کجــــا بينــــد گــــل توحيــــد جانــــت

کـــــه بـــــوي شـــــير آیـــــد از دهانـــــت
(عطار)211 :6862 ،

در این حکایت عطار معتقد است صدور افعال از خداست؛ درد و درمان نيز از جانب
اوست ،در این حکایت چون شخص درد شکم را به اثر شير نسبت داده؛ درواقع توحيد را
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انکار کرده بود .ازنظر عطار آنچه حقتعالي در سرنوشت انسان مقدر ميکند معلول
کارهاي انسان نيست ،عدهاي از ابتدا شقي و عدهاي دیگر سعادتمند هستند:
نقــش محنــت هســت و نقــش دولتســت

هــر چــه هســت آن جایگــه ،بــي علّتســت

کــــار بــــي علّــــت از آنجــــا مــ ـيرود

محنـــــت و دولـــــت از آنجـــــا مــــيرود
(عطار)291-299 :6831 ،

عطار در جاي دیگر مثل تمام اشاعره کارهاي خداوند را بيعلت ميداند و آنان را مقهور
این بيعلّتي .در کارهاي پروردگار از علت نباید پرسيد .در منطقالطير زماني که از هدهد
علّت پيشرو بودنش را ميپرسند؛ هدهد پاسخ ميدهد که این سعادت تنها حاصل نظر
حضرت سليمان به اوست:
گفــــت اي ســــائل ســــليمان راه مــــي

چشـــم افتـــاده ســـت بـــر مـــا یـــک دمـــي

نــه بــه ســيم ایــن یــافتم مــن نــي بــه زر

هســـت ایـــن دولـــت مـــرا زان یـــک نظـــر
(عطار)889 :6835 ،

پس از راه جستوجوي اسباب و علل و محاسبه عالم محسوس نميتوان به سعادت دست
پيدا کرد ،تنها از حق ميتوان سعادت دو عالم را طلب کرد.

 .24توحید عبادی
توحيد عبادي یا توحيد در عبادت به این معناست که کسي جز اهلل سزاوار پرستش نيست،
واهلل و معبودي جز او وجود ندارد؛ عطار در مثنوي الهينامه ضمن بيان حکایت عاشق که
معشوق جوانش او را به بردگي ميفروشد ،بزرگترین نعمت و افتخار انسان را بندگي
خداوند ميداند:
کـــدامين نعمتـــي دانـــي تـــو زان پـــيش

کـــه خوانـــد کردگـــارت بنـــدۀ خـــویش

تـــو آن دم از خـــدا دل زنـــده گـــردي

کــه جاویــدش بــه صــد جــان بــرده گــردي
(عطار)261 :6831 ،
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عطار معتقد است که انسانهاي بزرگ و کامل عبودیت پروردگار را برگزیدهاند و در
بندگي خداوند به درجه باالیي رسيدند؛ عطار در منطقالطير نقل ميکند :یکي از احفاد
شيخ اکا ف دو شيخ نامدار با یزید و ترمذي را به خواب دید که در راهي ميرفتند و خود
پيشاپيش آنها قدم بر ميداشت ،علّت این رجحان را او چنين بيان ميکند :روزي از حق-
تعالي خطاب به من رسيد که بایزید از دیگر عباد و زهاد ازاینرو برتر است که او مانند
دیگران چيزي از ما نخواسته است بلکه خود ما را خواسته است .در اینجا من گفتم :نه این
و نه آن ،مرا سزد ،چگونه من توانم چيزي از تو بخواهم و یا تو را بخواهم و آنچه مرا مي-
فرمایي آن را ميخواهم و کار خود را بر فرمان تو درست ميکنم .به دليل همين سخن بود
که آن دو شيخ مرا بر خود مقدم داشتند:
آنچـــه فرمــــایي مــــرا آن بــــس بــــود

بنــــده را رفــــتن بــــه فرمــــان بــــس بــــود

بنـــده چـــون پيوســـته بـــر فرمـــان رود

بــــا خداونــــدش ســــخن در جــــان رود
(عطار)851 :6835 ،

ازنظر عطار اعمال دیني و عبادي انسان ،زماني ارج و منزلت دارد که در زمان حيات و
توسط خود فرد انجام گيرد انسان بهدوراز هرگونه کاهلي و سستي ،خود را براي جهان پس
از مرگ آماده کند و بداند در این راه سخت عبادت ،تنهاست .به همين دليل است که در
الهينامه ،زماني که درویشي از امام جعفرصادق(ع) ميپرسد :علّت این همه مجاهدت وي
در طاعت و عبادت چيست؟ امام ميفرماید :هيچکس نميتواند بار عبادت دیگري را به
دوش بکشد و کار دیگري را انجام دهد:
کــه چــون کــارم یکــي دیگــر نمـيکــرد

کســي روزي غــم چــون مــن نمــيخــورد

چـــو کـــار مـــن مـــرا بایســـت کـــردن

فکنـــــدم کـــــاهلي کـــــردن ز گـــــردن

چـــو مـــرگ مـــن مـــرا افتـــاد ناکـــام

بــــراي مــــرگ خــــود برداشــــتم گــــام
(عطار)631 :6862 ،
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 .22معاد
یکي از اصول اعتقادي ما پس از اصل توحيد مسئله معاد و زندگي پس از مرگ است،
آگاهي و اعتقاد نسبت به معاد در رفتار و اعمال فرد و جامعه تأثير مستقيم داشته و زندگي
انسان را متحول ميسازد .شيخ چون دیگر عارفان آدمي را از وابستگي به دنيا باز ميدارد و
نسبت به آخرت هشدار ميدهد؛ و دنيا را ویرانهاي ميداند و زندگي را دمي ،آخرت را
جاودانه و شرط دینداري ترک دنياي درون است:
چـــرا جانـــت بـــه عـــالم بـــاز بستســـت

کــه ایــن عــالم بــه یــک دم بــاز و بستســت

جهـــان آنســـت گـــر تـــو مـــرد آنـــي

شــــوي آنجــــا کــــه هســــتي آن جهــــاني
(عطار)683 :6837 ،

شيخ معتقد است جسم و روح همه به خدا برميگردند و بيان ميدارد .این محو شدن جسم
و روح درعينحال محفوظ ماندن در اصل کل الهوت براي او «بقا» است ،یا هستي نوین در
پس فناست« .حطام دنيا حقير و ناچيز است؛ شاديها و لذتهاي این جهان ارزشي ندارد،
سيم و زر باوجود مرگ بيارزش است ،وارث حقيقي امالک و اموال خداوند است»
(ریتر ،6833 ،ج.)17 :6

بحث و نتیجهگیری
مباحث کالمي در آثار و اندیشه عطار جایگاه ویژهاي دارد ،از ویژگيهاي شعر عطار که
هم به دیدگاه اعتقادي او و هم به شيوههاي هنرآفریني او در مضمونسازي مربوط ميشود
مطرح کردن عقاید کالمي در اشعارش است .او با آوردن اندیشههاي کالمي در اشعارش
عالوه بر ابراز دیدگاه اعتقادي ،توانایي خود را در استفاده هنري از مفاهيم و مباني کالمي
نشان داده است .وي تا حدود زیادي از فلسفه گریزان است و بيشترین توجه را به مسائل
کالمي و عرفاني دارد .موضوعات کالمي همچون نارسایي عقل ،صفات خدا ،رؤیت،
افع ال انسان و مسئله کسب ،اعتقاد به جبر ،ایمان ،حسن و قبح اعمال ،توفيق الهي ،تنزیه
مطلق و معاد را ميتوان اشاره کرد.
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اندیشههاي کالمي عطار بيشتر تحت تأثير تفکرات اشعري است ولي این امر مانع از
این نميشود که اندیشههاي عرفاني خود را مطرح نکند؛ بهعبارتدیگر یک آميختگي بين
اندیشههاي عرفاني او با اندیشههاي کالمي او دیده ميشود .بهعنوان نمونه سخنان او در
باب عقل گاه ستایشآميز است که یادآور اندیشه کالمي معتزله است و گاه تحقيرآميز که
به دیدگاه اشعري نزدیک است و البته شيخ به فکرت قلبي توجه دارد و درنهایت عشق را
برتر ميداند .او به اندیشههاي مذاهب کالمي دیگر نيز توجه دارد بهعنوان نمونه نظر او
درباره تشبيه و تنزیه بيشتر به معتزله ،شيعه و فيلسوفان مسلمان نزدیک است.
عطار به خاطر برخورداري از جهانبيني محبانه عرفاني در مسائل خداشناسي ،لطافت
و نازنين بيني خود را دارد و بعضاً از نگرش خشک و افراطي مذاهب فاصله دارد.
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Abstract
Psychological critique of personality is one of the new researches in the field
of storytelling. Ahmad Mahmood (1310-1381) in the novel “The Fig Tree of
Temples” by addressing new writing styles including 1-Anti-heroic
description 2- Difference in characterization 3- Flow of mind-body 4Uncertainty 5-Smooth Reality and imagination, and the description of the
person's minds, has produced different effects and approached
psychoanalytic novels. One of the new psychoanalytic theories for
describing personality is Karen Horney's theory. He is one of the post-war
psychoanalysts who emphasized the role of the community in influencing
people's behavior by introducing the theory of "triple personality types" and
"self-ideal", such as Adler. The analysis of the behavior of the characters of
“The Fig Tree of Temples”, which is influenced by the community, and is
subject to anxiety and internal stress, can be adapted to Horney's theory.
Hence, in this article, after discussing various aspects of Horney's theory, the
author explores the "current, real, and self-ideal triple virtues" component in
one of the novel characters, "Faramarz", who played the most important role
in the events of the story. Following the confrontation with the "present
self", the mentioned character has suffered a fundamental conflict with
destructive factors such as contempt, neglect, violence, and impunity, and is
in ideological captivity of the ideal self and its consequences: i.e. nervous
expectations, pride and nervous needs and his anxiety, anger, and depression
increase more and more.
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Fig Tree of Temples.
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تحلیل روانشناختي «خود فعلي و ای 
انجیر معابد» احمدمحمود از منظر کارن هورنای
آذر اکبرزاده ابراهیمی
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چکیده
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مقدمه
از ميان تعداد بيشمار روانپزشکان و روانشناساني که متأثّر از مکتب تحليل رواني فروید
و مهم ترین همکارش ،کارل گوستاو یونگ بودند ،تنها عدّۀ معدودي به نوآوريهایي مهم
دست زدند .آن عدّه که باعث تغييرهاي اساسي در نظریههاي روانپویایي فروید و یونگ
شدند ،پيروان مکتب روانشناسي اجتماعي بودند .این افراد تحت تأثير علوم اجتماعي
جدید و بهویژه مردمشناسي به این نتيجه رسيدند که انسان محصول اجتماعي است که در
آن زندگي ميکند؛ یعني شخصيت انسان بيشتر از عوامل بيولوژیک ،بهوسيلة عوامل و
نيروهاي اجتماعي شکل ميگيرد ،درصورتيکه فروید و یونگ بيشتر به عوامل بيولوژیک
اهميت مي دادند .آلفرد آدلر ،کارن هورني ،اریک فروم و هري استک ساليوان از جملة
کساني بودند که سعي کردند از مفاهيم فيزیولوژیک و فيزیک قرن نوزدهم ـ که در
نظریات فروید تأثير بسزایي داشتند ـ فاصله بگيرند و مفاهيم جدید روانشناسي اجتماعي را
در روانکاوي وارد سازند .مهمترین خدمت اینان ازجمله هورناي تأکيد بر تأثير شرایط
اجتماعي در رشد شخصيت است .او معتقد بود شخصيت ما هم بازتاب فرهنگي است که
در آن زندگي ميکنيم و هم روابط خانوادگي شخصي (الندین.)263 :6873 ،
رمان «درخت انجير معابد» داستاني به سبک رئال اجتماعي است که ضمن بيان
ویژگيهاي دروني شخصيتها ،به سمت مضامين سورئال نيز کشيده شده است .احمد
محمود در این رمان با پرداخت مناسب شخصيت عالوه بر نقل داستان به بيان درونيات افراد
نيز توجه داشته است« .احمدمحمود از نویسندگان واقعگراي نسل دوم ایران است که
شاخصههایي همچون بومينویسي و لحن عاميانه ،زبان ساده و پرتحرک ،مطابقت زبان با
جهان داستاني ،تحول و بسط زبان روایي ،ایجاز بر محور زیبایيشناسي ،مهارت در
شخصيت پردازي و پرداختن به مسائل اجتماعي و سياسي در طرح داستان از وجوه برجسته
نویسندگي او به شمار ميآید» (کوپا و توکلي.)9 :6865 ،

.2بیان مسئله و سؤاالت پژوهش
در این پژوهش ،رمان «درخت انجير معابد» مورد بازخواني قرارگرفته و ساختارهاي

 | 744متن پژوهی ادبی | سال  | 72شماره  | 99بهار ()0417

مختلف احساسي و منطقي آن بيان شده است .بيان اضطرابها و راهکارهاي مقابله با
اضطرابها در شخصيت اصلي داستان از مهمترین مضامين بهکاررفته در این اثر است .این
مقاله به بررسي تأثير رواني اضطرابهاي فردي و اجتماعي بر «فرامرز» شخصيت اصلي
رمان پرداخته است .بدین ترتيب ،نگارنده در پي آن است که با تحليل روانشناختي این اثر
بر اساس نظریه هورناي ،به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
-6شخصيت اصلي داستان مواجه با چه نوع اضطرابهایي است؟
-2از منظر هورناي ،شخصيت اصلي داستان ،براي فرار از اضطراب ،از کدام شيوهها
بهره ميگيرد؟
 -8نشانههاي «خود فعلي » و «خود ایدهآلي» در شخصيت داستان چيست؟
از ميان تاکتيکهاي سهگانه نظریه هورناي ،وي با برتريطلبي ،قصد مقابله با
اضطرابهاي دروني را دارد و با انتخاب روش دفاعي «خود ایدهآلي» و درگيرشدن با
غرورها و بایدهاي عصبي هر چه بيشتر از «خود واقعي» فاصله ميگيرد.

.7پیشینه پژوهش
در معرفي آثار داستاني احمدمحمود بهویژه رمان درخت انجير معابد تاکنون کتابها و
مقاالت فراواني منتشر شده است که اغلب به بررسي تطبيقي این اثر با آثار مشابه و یا جنبه
فراواقعي رمان پرداختهاند؛ ازجمله آن ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:

الف-پایان نامهها
رحماني ،فاطمه ()6836؛ در پایاننامهاي با عنوان «نقد ساختارگرایي رمان درخت انجير
معابد» از نظریه ژرار ژنت استفاده نموده است .در این اثر پس از بيان عناصر داستاني به
بررسي آن در رمان و سه مبحث نظم ،تداوم و بسامد که مربوط به زمان روایت است،
پرداخته شده است .نوروزي ،زینب (« )6868بررسي تطبيقي جلوههاي ادبيات شگرف در
دو رمان درخت انجير معابد و کوایيس بيروت» با مقایسه دو رمان ،نشانههاي شگرف بودن
ادبيات این دو اثر را بررسي نموده و با بيان عناصري همچون کانونيشدگي ،تقابل ،شک و
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تردید و ترس به این نشانهها اشاره کرده است.

ب -مقالهها
مرتضي قاسمي ( )6866در «تحليل رؤیا در رمان درخت انجير معابد» ضمن بيان رؤیاهاي
مطرح شده در این رمان ،به زبان نویسنده و با کمک روش فروید در تفسير خواب و بر
اساس ساختگرایي تکویني به تحليل رؤیا ميپردازد.
در زمينه روایت شناسي ،فاطمه کوپا و صفيه توکلي در مقالهاي با عنوان «تحليل ساختاري
زمان در رمان درخت انجير معابد با تأکيد بر نظریة روایتشناسانه ژنت » ( )6861ضمن
پرداختن به مؤلفههاي روایت در این اثر ،سعي نمودهاند عنصر زمان را بررسي نمایند.
درباره تحليل روان شناختي این رمان تاکنون اثر جامعي منتشر نشده است بنابراین پژوهش
حاضر در زمينه واکاوي رفتار شخصيتها و نشانههاي حقارت و سازوکار جبران این
حقارت ،نو و بدیع است.

 .3مباني نظری
.2-3نقد روانکاوی
نقدهاي پيشين بيشتر جنبه تاریخي ،زیبایيشناختي و یا اخالقي داشته و آن نقدي که امروزه
ميتواند جوانب فراموششده یک اثر ادبي را موردبررسي قرار دهد ،نقد روانکاوانه است.
«ادبيات ،بيرون از حوزه روانکاوي و پژوهشهاي روانکاوانه نيست و نظریه روانکاوي نيز
چونان ابزاري از جنسي دیگر براي حالجي متون ادبي به کار برده نميشود» (پاینده:6868 ،
.)235
در قرون اوليه هجري نيز ادیبان گذشته ما همچون عبدالقاهر جرجاني ،ابوهالل
عسگري و ابوالحسن جرجاني دیدگاههایي روانشناسانه در پيوند با شعر مطرح کردند.
بهعنوانمثال عبدالقاهر جرجاني ،دربارە تأثير شعر بر روان ،مالحظات و نظراتي دارد .او
مزّیت و لطافت متن را با پيچيدگي آن و دور شدن از ارتباطات انساني مرتبط ميداند؛ دو
چيزي که در روان ،انگيزههاي اشتياق و رغبت به آن شعر را ایجاد ميکند (شایگانمهر،
.)51 :6865
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.7-3تاکتیکهای سهگانه هورنای
کارن دانيلسين ،هورناي 6339-6692( ،م) در ابتدا نظریات فروید را پذیرفت اما در ادامه
کار همچون اریک فروم و آدلر پيرو نظریه روانکاوي اجتماعي شد که به این گروه
نوفرویدیان ميگویند .آنها اگرچه به لحاظ ساختماني نظریه عمومي فروید را دنبال مي-
کنند ولي تغييراتي را در آن ایجاد کردند« .کارن هورناي که خود را «نوفرویدي» مي-
دانست ،اصالحاتي در نظریههاي فرویـد انجام داد؛ ازجمله اینکه از سهم عوامل زیستي
کاست و بر نقـش عوامـل اجتمـاعي افـزود» (برزگر.)83 :6836 ،
توجه عمده هورناي بر روي «اضطراب» است« .به نظر من اضطراب حکم تنه درختي
را دارد که دهها شاخ و برگ و مسئله فرعي از آن ميروید .یکي از انگيزههاي ایجاد
مکتب روانکاوي ،درمان اضطراب روانرنجور است .اضطراب یک وضعيت عاطفي از
ترس ،عصبي بودن و نگراني در مورد تهدید حوادث مرتبط با هوشياري فيزیولوژیکي
است که همراه با بيقراري ،خستگي ،مشکالت در تمرکز و تنش عضالني است»
).)Mekonnen, 2020: 3
اضطراب اساسي 6قبل از هورناي در نظریه روانشناسان پيشين بهکاررفته بود اما با
مطرحشدن نظریه آدلر و هورناي ،رنگ اجتماعي به خود گرفت .این اضطراب شبيه
«احساس حقارت آدلر» است با این تفاوت که نظر دو روانشناس در مورد منشأ اضطراب
گوناگون است« .آدلر احساس حقارت را نتيجه کوچک بودن کودک نسبت به دیگران
ميداند ،درحاليکه هورناي به تأثير دنياي بيرون در ایجاد اضطراب تأکيد دارد» (رأس،
.)688 :6878

1. Anxietym
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نمودار  .2اضطراب از منظر روانکاوان

افراد بهطور ناخودآگاه از مکانيزمهاي دفاعي 6توسعهیافته براي حفاظت از خودشان در
برابر تغيير و اضطراب استفاده ميکنند .این سنگرها گاهي اوقات ميتوانند مانعي بر سر راه
یک فرد از تطبيق با تغيير باشند ( . (Bovey, 2001: 534ازنظر آدلر اولين واکنش در برابر
احساس حقارت ،سائق پرخاشگري 2است .پسازآن افراد با اعتراض مردانه ،برتريطلبي و
تالش براي رسيدن به کمال مطلوب و جبران ،سعي ميکنند حقارت 8خود را بپوشانند.
ازنظر آدلر یک فرد ،سه نوع راه جبران نقص ممکن است در پيش بگيرد :جبران درهمان
ناحيه ،جبران در ناحيهاي دیگر ،جبران افراطي (برتريطلبي) .جبران افراطي یا عقده برتري
ازنظر آدلر یعني «فرد با سختکوشي نهتنها مشکل خود را حل کند بلکه سعي کند بهتر و
باالتر از دیگران قرار گيرد البته مکانيزمهاي درماني هميشه اینگونه نيستند بلکه گاهي با
1. Defense Mechanisms
2. Aggression
3. Inferiority
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توسل به دروغ یا با استفاده از موارد مخدر قصد جبران دارند» (ناصحي.)93 :6831 ،
ازنظر هورناي ،هر شخص مضطربي ابتدا براي فرار از هيجان و تسکين اضطراب ،از
وسایلي همچون «بيگانگي از خویش»« ،تعکيس»« ،کنترل اتوماتيک»« ،مشبّک ساختن
ذهن» 6و «حل کردن مسائل با عقل و هوش بهره ميگيرد.
قبل از هورناي ،آدلر و پس از او فروم هریک در تبيين تيپهاي شخصيتي نظریات
خاصي مطرح کردهاند .ازنظر آدلر سه عامل اصلي رفتار انسان عبارتاند از -6 :تالش براي
برتري؛ -2عالقه اجتماعي؛ -8درجات فعاليت (الندین .)231 :6873 ،ازنظر هورناي شخص
مضطرب براي مقابله با اضطراب سه راهکار در پيش رو 2دارد که با اتخاذ هرکدام از آن
موارد ميتواند بر مشکالت فائق آید :حرکت بهسوي مردم؛ حرکت بهدوراز مردم؛ حرکت
عليه مردم .البته کودک براي درامان بودن از شرّ اذیت و آزار و خشونت اطرافيان منحصراً
به یکي از این سه طریق پناه نميبرد .بلکه از هر سه آنها توأماً استفاده ميکند .منتهي از
بعضي صریح و بعضي بهصورت غيرمستقيم استفاده ميکند و بنابر موقعيتهاي مختلف از
هر سه راه یادشده کمک ميگيرد که این خود باعث تضادّ اساسي ميشود (بهنامفر:6868 ،
.)677

 .3-3خودواقعي ،فعلي و ایدهآلي
ابتدا فروید با مطرح کردن ساختار شخصيت بر اساس سه اصل نهاد ،خود و فراخود به تبيين
اهميت این ساختار در وجود انسان پرداخته است .ازنظر فروید ،نهاد بخشي از شخصيت
است که با انسان زاده ميشود و برگرفته از غرایزي است که زندگي انسان را ممکن مي-
سازد .در مقابل نهاد ،خود ،جنبه واقعي ميیابد.
«نهاد در سطح ناهشيار عمل ميکند .ابتدایي بوده و در هر فرصتي به دنبال لذّت آني
و رهایي فوري از هرگونه تنش است که ازنظر فروید این عملکرد اصل لذت نام دارد»
1. Compartmentalization
 .2بر طبق این نظر همه تيپهاي مضطرب سلطهگر ،گيرنده و اجتنابکننده که در نظریه هورناي به ترتيب برتريطلب،
مهرطلب و انزواطلب هستند ،داراي عالقه اجتماعي کم بوده در حالي که فرد سودمند اجتماع عالقه اجتماعي زیاد
دارد .تالش براي قدرتمند بودن به عنوان جبراني براي احساس ضعف و حقارت است (الندین.)235 :6873 ،
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(رأس .)69 :6878 ،ازنظر فروید «خود» بر اساس واقعيت عمل ميکند و در سه سطح
هشيار ،نيمه هشيار و ناهشيار است و «فراخود» در حقيقت داور و قاضي رفتارهایمان است.
فراخود دسترسي به دنياي بيرون ندارد و خود ایدهآل درواقع مرکز قضاوتکننده در درون
خود است .بایدها ،نبایدها و اجبارها از گنجينه لغات فراخود است (همان.)63 :
کارن هورناي نيز معتقد به سه «خود» در تبيين شخصيت افراد است« :خود فعلي» در
نظریه کارن هورناي ،موقعيت کنوني فرد است .ناراحتيها و عذابهایي که شخص از
خانواده و اجتماع متحمل ميشود ضربهاي بر پيکر خود فعلي است« .خود فعلي یا عملي
یعني آن شخصيتي که فرد تحت تأثير تضادها و اضطراب ناشي از آن در حال حاضر دارد»
(یحييآبادي.)83 :6836 ،

.0-3غرور و بایدهای عصبي
شخص عصبي ،ناآگاهانه انتظار دارد در هر زمينهاي براي او یک امتياز و استثناء خاصي
قائل شوند .اعتمادبهنفس 6و غرور عصبي 2ظاهراً شبيه هم هستند .اولي بر اساس صفات و
شایستگيها و استعدادهاي واقعي است درحاليکه دومي اصوالً تخيلي و بياساس است.
تصوراتي که شخص از خود دارد و شایستگيهایي که از آن خود ميداند و فاقد
آنهاست ،همان غرورهاي عصبي است.
شخص براي تحقق بخشيدن به خود ایدهآلي از خودش ،دیگران ،طبيعت و جامعه
توقعات و انتظارات افراطي و عصبي پيدا ميکند .امر «باید» در تمامي افراد وجود دارد با
این تفاوت که در شخص طبيعي عامل و محرک «خود واقعي و اصلي» است درحاليکه در
شخص عصبي عامل «خودایدهالي» است.

1. Seif Confidence
2. Nrvous Pride
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.0خود فعلي و ایدهآلي 2شخصیت فرامرز در رمان درخت انجیر معابد
.2-0نمود خود فعلي در رمان درخت انجیر معابد
رمان درخت انجير معابد با توصيف دوران نوجواني فرامرز و درگيرشدن او با اضطرابهاي
فراوان به مدت بيست سال همراه است .نمود خود فعلي این شخصيت را ميتوان با
گرفتاري او در اسارت دو دسته اضطراب بيان کرد .دورهاي که در ابتدا با رفاه و خانواده و
خانه مناسب همراه بود ولي با روي دادن اتفاقاتي به زمين خورد و راه اشتباهي براي
پيشرفت انتخاب کرد که بر مشکالتش افزوده شد.

.2-2-0مشکالت خانوادگي
ازهمپاشیده شدن خانوادهیکي از عوامل اضطرابآور در نظر هورناي دچار شدن کودک به اضطراب اساسي است.
«او این مفهوم را بهعنوان احساس تنها ماندن و بيپناه بودن کودک در جهاني خصمانه
تعریف کرده است» (رأس.)688 :6878 ،
تمایل به ایمني که یک اضطراب اساسي آن را مشروط ميسازد در ساختمان
شخصيت نقش بسيار مهمي دارد .این اضطراب به احساس خصومت واپس شده ظاهر
ميگردد که بهنوبه خود در اثر تجارب دوره کودکي مبني بر طرد شدن و مورد تنقيد قرار
گرفتن ایجاد ميشود (بلوم.)268 :6818 ،
در رمان ،نقطه شروع این اضطرابها را ميتوان فوت پدر دانست که باعث ایجاد
بحران و نقص در زندگي فرامرز ميشود .آه پدر با این روزگار غدار تنهام گذاشتي .اي
دنياي دون از این تنهایي (محمود ،6876 ،ج« .)226 :6از روز اول قسمت ما این بود که
چند سال زیر سایه پدر و مادر در ناز و نعمت و نوازش زندگي کنيم و تا چشم باز کنيم و
بفهميم کي هستيم و چي هستيم ناغافل ستون و خيمه و خرگاهمان بشکند» (همان ،ج:6
.)666
از دست دادن تدریجي اعضاي خانواده :فوت اسفندیار ،خودکشي فرزانه ،از دست
1. Ideal Self
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دادن مادر و روانه شدن کيوان به خارج ،ضربهاي طاقتفرسا بر زندگي فرامرز بود .شخص
عصبي ممکن است براي فرار از اضطراب از تاکتيک اجتناب استفاده کند .به تعویق
انداختن کارها ،نرفتن به دندانپزشکي ،طفره رفتن از یک مالقات ،همه طرق مختلف
اجتناب هستند .اصوالً احساسات در سالمت و روان و جسم انسان نقش مهمي دارد.
تحریکپذیري ،آسيبپذیري ،ازخودبيگانگي ،انکارکردن واقعيت ،بدبيني ،حسادت ،منفي
فکر کردن ،مستحيل کردن شخصيت در مواد مخدر یا کارهاي غيرسالم از اثرات واضح
تنشهاي عصبي است (یحييآبادي.)288 :6836 ،

بازماندن از تحصیلیکي از عوامل ایجاد اضطراب توجه بيشازحد به فرزندان است .کودکان ناز پرورده،
کانون توجه خانواده هستند .هر درخواست یا نياز آنها برآورده ميشود و چيزي از آنها
دریز نميشود .این کودکان تحت چنين شرایطي ،فکر ميکنند مهم هستند و دیگران باید
هميشه تسليم آنها شوند .آنها هرگز یاد نگرفتهاند براي چيزي که ميخواهند صبر کنند و
یاد نگرفتهاند بر مشکالت غلبه کنند یا با نيازهاي دیگران سازگار شوند.
فرامرز باوجود عالقه به درس در این کار به نتيجه نميرسد زیرا تالشي دراینباره
ندارد و هر بار هم قصد ميکند دوباره از نو شروع کند ،موفق نميشود:
من هميشه تو زندگي همينطور بودهام هميشه خوب ول کردهام بد گرفتهام( .همان،
ج.)811 :6

تحقیر و شکست عشقيشخص عصبي مانند جسمي زخم خورده است که با کوچکترین تلنگر بر درد و رنجش
افزوده ميگردد .با بيپاسخ ماندن خواستههایش خود را مطرود ميداند .با ضعيف شدن
روحيه شخص در مواجهه با خشونت اطرافيان ،بهتدریج در رابطه با دیگران نيز قدرت خود
را از دست ميدهد« .در مقابل نامالیمات اجتماع تبدیل به موجودي ناتوان ،حقير ،حساس
و زودرنج و آسيبپذیر ميگردد؛ احساس ميکند موجودي است مطرود ،ناخواستني،
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بيکس و بيپناه» (هورناي.)66 :6819 ،
فرامرز قصد ازدواج با دختري به نام نازک را داشت؛ اما عليرغم تالشهاي خودش و
فرزانه این امر ميسّر نشد« .باب رفتوآمد خانوادگي را با خانواده نازک باز ميکند،
گردشهاي دستهجمعي خانوادهها در روزهاي خوش بهار ،دعوت فرامرز و فرزانه از
نازک ،شيدا و گردش و خنده و شوخي در باغچه و انداختن سفره ناهار کنار جوي آب و
همه اینها آشفته و درهم خيلي زود ميگذرد تا جایي که نفهميد چه وقت و چگونه
خانواده نازک به شهر دیگر منتقل شد و حسرت نامزدي و ازدواج با نازک در دلش پينه
بست» (محمود.)887 :6876 ،
توقعات شخص عصبي ازنظر هورناي عنادآميز است و اساس واقعي ندارد .اگر
توقعاتش برآورده نشود احساس شکستخوردگي و بيارزشي ميکند .منشأ این توقعات،
احتياجات عصبي دروني اوست .مثالً انتظار دارد فالن شخص عشق او را قبول کند و ملتفت
نيست که آن شخص ممکن است اصوالً توان و استعداد مهرورزي نداشته باشد (یحيي-
آبادي.)58 :6836 ،

.7-2-0مشکالت اجتماعي
دام خرافات و جهل مردمدر این رمان اعتقاد به معجزات درخت ،باورهاي خرافي مردم و پرداختن به مسائل سنّتي
ازدواج از مظاهر سنّت گرایي بوده و از سوي دیگر موضوعات آزادي زنان ،تجرّد،
آموزشوپرورش ،کتابخانه و دانشگاه ،روي آوردن به شهرنشيني و ثروتطلبي از طریق
نفت از مضامين مدرنيته به شمار ميآید .درخت که از مظاهر سنّتها و باورهاي قدیمي
است در تضاد یا مدرنيته نقش اساسي تا پایان داستان دارد .وجود پررمزوراز که حکایت-
هاي غریب از آن نقل شده بود و نذرونياز مردم براي آن یکي از اعتقادات خرافي در این
رمان است.
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نمودار  .7مظاهر سنت و مدرنیته در رمان

مدرنيته را ميتوان مجموعه منش ،تفکر و نوعي طرز تلقي از زندگي تعریف کرد که پس
از نهضت عظيم فکري فرهنگي رنسانس در غرب پدید آمده است .پس از قرونوسطي و
تسلط همهجانبه کليسا بر جنبههاي مختلف زندگي در اروپا ،بهواسطه تأليفات و آثار
اندیشمندان و نویسندگان ،تحول شگرف و همه جانبهاي در عرصههاي مختلف ذهن و
زندگي مردم اروپا پدید آمد و مفاهيمي جدید و تازه شکل گرفت که تا قبل از آن وجود
نداشت .مفاهيمي مثل :تغيير و دگردیسي ،تعقل گرایي ،دموکراسي ،آزادي و برابري و
انسان -گرایي (مناجاتي.)58 :6863 ،
شخصيت اصلي رمان نهتنها با خرافهپرستي مردم بلکه با جهالت آنان مخالف است.
یکي از این خرافات نذر و دل بستن مردم به وجود درختي است که حوادث داستان حول
آن محور است :فرامرز برخالف پدر ،عمه تاجي و کساني که به درخت انجير معابد
اعتقادي داشتند ،آن را خرافهاي بيش نميدانست و منتظر فرصت بود تا نيرنگ
فریبدهندگان مردم را به خودشان برگرداند .خرافه تا حدّ زیـادي تـابع محيط جغرافيایي یا
اقليمي مناطق زیست انساني است و پيدایش آن نيز ناشي از کيفيت بينش آدمي نسبت به
مسائل حيات و رویدادهاي متنوع آنهاست (شریلو)3 :6869 ،
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اجحاف قدرتطلباندر نظریه هورناي ،تيپ برتريطلب علّت فاصله موجود بين خود ایده آلي و خود فعلياش
را ظلم و اجحاف دیگران ميداند .شـاید مهمتریـن دليلي که رمـان را قادر سـاخته اسـت
تـا واقعيـات زندگـي انسـان را بهخوبي بازتـاب داده و از عهـدە انعـکاس عادات و حالتـش
برآیـد ،ایـن باشـد که رمان ازنظر شـکل و محتوا نسـبت بـه بقيه هنرها ،شـاید بهجز سـينما،
بهطور مسـتقيمتري از پدیدههاي اجتماعـي مایـه ميگيرد (مصلحي.)298 :6861 ،
شخصيت اصلي در بخشهاي گوناگون رمان به ناروایيهاي اجتماعي که زمينه به
وجودآمدن فقر و تبعيض در اجتماع شده است معترض است .با فوت اسفندیار ،مهران،
وکيل مدافع او ،با افسانه ازدواج ميکند .بيشترین نقشههاي انتقامي فرامرز مربوط به مهران
است که حاال نقش ناپدري او را به عهده دارد .او براي مبارزه با مهران حتي اولين بار با
اسلحه به سمت مادرش و مهران شليک ميکند و مدتي را در زندان به سر ميبرد.
سودجویي مهران و فریبکاري او را با صداي بلند اعالم ميدارد« :مهران شهرکي بزرگ
قالتاقداران دنياس ،آلکاپون پيشش جوجهي روزهس»(محمود.)261 :6/6876 ،

.7-0نمود خود ایدهآلي در شخصیت فرامرز
شخصي که به علت اجبار و تحقير و اضطراب به سمت تاکتيکهاي برتريطلبي ،مهرطلبي
و انزواطلبي گرایش پيدا ميکند درواقع از خود واقعياش فاصله گرفته و با غرورها و
توقعات نادرست سعي در نزدیک شدن به خود ایدهآلي دارد« .این امر مسير زندگي و
هدفش را به کلّي تغيير ميدهد و او را در یک خطّ منفي و مضر به حرکت و تالش
واميدارد» (هورناي .) 66 :6819 ،شخص عصبي در رویارویي با اضطراب سعي ميکند به
خود ایدهآلي نزدیک شود بدین منظور با سه اصل غرورها ،توقعات و بایدهاي عصبي به
این جایگاه خود را نزدیک ميگرداند.
فرامرز در این رمان نماینده برتريطلبي است هرچند او همچون هر جوان دیگر
غوطهور در آرزوهاست ولي با درگيريهاي ذهني که مرتباً با آن روبروست عمالً از
رسيدن به خواستههایش بازميماند و با روي آوردن به خود ایدهآلي قصد جبران مافات را
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دارد .فرامرز در خانوادهاي تحصيلکرده و با فرهنگ رشد کرده است ،ولي رفتارهایي
چون :دزدي ،کالهبرداري ،کلّاشي ،عوامفریبي و قتل از رفتارهاي دوگانه و متناقض فرامرز
است .او بيش از آنکه یک قهرمان باشد ،یک ضدّ قهرمان است؛ اما شگفت اینکه در
ساحتي دیگر و براي مخاطباني دیگر قهرماني صاحب کرامت و بصيرت است مرد سبز
چشم( .نوروزي.)558 :6868 ،

.2-7-0غرورهای عصبي
غرورهاي عصبي یعني صفات و شایستگيهایي که شخص در تصورش فکر ميکند دارد،
اما حقيقتاً فاقد آنهاست .چيزهایي که شخص عصبي نسبت به آنها غرور دارد عبارت
است از :عقل و هوش ،استعداد ،امتيازات منحصربهفرد مثل شکستناپذیر بودن ،بخشنده
بودن ،مردخدا بودن ،مریض نشدن و آسيبپذیر نبودن (یحييآبادي.)56 :6836 ،
هورناي معتقد است « :براي اینکه ببينيم عطش قدرت ،پرستيژ و ثروت چه وقت
ماهيت عصبي دارد و چه وقت ماهيت سالم ،باید عوامل فرهنگي و سنّتهاي اجتماعي را
هم در نظر بگيریم ،زی را عطش کسب این امتيازات ممکن است به حکم سنّت اجتماعي
باشد ،نه به خاطر ضعف روحي شخص .هرگاه قدرتطلبي و نظایر اینها وسيلهاي براي
پوشاندن یا جبران احساس حقارت باشند عصبي است» (هورناي .)679 :6819 ،ازجمله
مصادیق غرورهاي عصبي در رمان به موارد زیر ميتوان اشاره کرد:

تظاهر به استعداد و هوششخص عصبي براي سرکوب کردن اضطرابها به دنبال کسب عظمت بوده و نتيجه آن
انتقام گرفتن از شرایط نامناسب زندگي شخص است .یکي از وسایلي که اشخاص
مضطرب در پيش ميگيرند پرستيژطلبي یا حيثيتطلبي است« .کسي که براي جبران
احساس بيارزشي و ناچيزي خود به تاکتيک «پرستيژطلبي» متوسّل ميشود ،سخت محتاج
تحسين و تمجيد و جلبتوجه دیگران ميشود» (هورناي.)635 :6819 ،
-فرامرز در ماجراي فيصله دادن به مجادله مردم ،خود را اینگونه معرفي ميکند:
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«من وکيل پایهیک دادگستريام .چکار به سن و سالم داري علمم نگاه کن» (محمود،
 ،6876ج .) 226 :6پس از شکست در تحصيل مدتي بعد تظاهر به شغل پزشکي ميکند:
«دکتر منوچهر آذرشناس ،متخصص بيماريهاي داخلي از دانشگاه آکسفورد و عضو
آکادمي تحقيقاتي بریتيش رویال کالج لندن و عضو کنفرانس بينالمللي پژوهش و تحقيق
مستقل آینده» (همان ،ج.)555 :6
«غرورها که در کارگاه خود ایدهالي ساخته ميشوند محرّک و انرژي شخص براي
کسب جالل و عظمت ميگردند .حال اگر این غرورها بهوسيله خودش یا شخص دیگري
جریحهدار شوند ،نسبت به خود و یا آن شخص عناد و کينه پيدا ميکند و ميل انتقام منجر
به ایجاد غرورهاي جدید ميگردد» (یحييآبادي.)91 :6836 ،

-انتقام

2

در تيپ برتريطلب بهقدري عطش انتقامگيري شدید است که تمامي جوانب زندگياش را
در برميگيرد بااینوجود بعضي مسائل ازجمله ترس و منافع شخصي و دوستي دیگران مانع
بروز این انتقام شدید ميشود .انتقام گرفتن یکي از روشهاي شخص عصبي براي جبران
غرورهاي شکستهاش است.
فرامرز از ابتدا تا بخش پایاني داستان قصد انتقام دارد :اول از مهران شهرکي که با
ازدواج با مادرش و مصادره اموال پدر هميشه مورد خشم خانواده آذرپاد بوده است؛ سپس
از علمداران همان متوليان درخت که نسل اندر نسل با دروغ و تزویر سعي در به دست
آوردن موقعيت داشتهاند« :علمدار عجب بساطي راه انداخته ،عقل آدم حيرون ميشه»
(محمود ،6876 ،ج« .)239 :6کاش پول ميدادین به من عمه تاجي! من از این علمدار
حقهباز بيشتر احتياج دارم» (همان ،ج)886 :6
حسّ انتقام ،سردرگمي ،مشکالت و معضالتي که گریبانگير اوست ،درنهایت او را
وادار به آتشسوزي در شهرک و سوختن درخت ميکند .خواننده با شناختي که از فرامرز
به دسـت ميآورد ،ميداند که او تردیدي در بيحاصلي درخت ندارد ،اما رفتارهایش به
1. Reprisel
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خواننده کمک ميکند تا نسبت به درخت و تقدّس آن شک کند و این سؤال در ذهن
خواننده شکل بگيرد آیا :آنچه در مورد درخت گفته ميشود ،حقيقت دارد یا بافتة خيال
مردم است؟ در بخشي از رمان ،فرامرز با رفتارهاي حقّهبازانهاش باعث اتفاقات شگرف
مي شود مرد سبز چشم رمان درخت انجير معابد ،رهبري فرزانه نيست ،اما نقش یک رهبر
فرزانه را بازي ميکند ،او جامعة جدید و ذهنيّت سنّتي را به بازي ميگيرد (نوروزي و
هاشمي.)585 :6868 ،

مستجابالدعوه بودنشخص عصبي ظاهراً خود را تابع مذهب ميداند ولي درواقع کارهایش اخالقي نيست.
«ممکن است خودش را مذهبي بداند و واجبات دین را هم حتي بيشازحد و افراطي انجام
دهد؛ اما کارهاي غيراخالقي و غيرقانوني هم از او سر بزند» (یحييآبادي.)56 :6836 ،
گروه کثيري از مریدان چشمسبز چماق برداشتهاند و هرکس را که سر راهشان آمدهکوبيدهاند .مجسمه مهران را طناب انداختهاند و صدها نفر هم آهنگ با فریاد هي پاال
مجسمه را کشيدهاند» (محمود ،6876 ،ج.)6886 :2
خود ایدهآلي باعث ميشود تا تصویر کاذبي از شخصيت براي انسان حاصل شود.
براي کساني که در شهرک مهران هستند او یک رهبر فرزانه است و یک احياگر و ناجي و
براي ما او یک متظاهر و بيمار (سليماني.)16 :6838 ،

.7-7-0بایدهای 2عصبي
تفاوت بایدهاي عصبي با بایدهاي اخالقي این است که بایدهاي اخالقي ناشي از اضطراب
نيست بلکه منطقي و پسندیده است و براي انجام امري اخالقي به کار گرفته ميشود.
درحاليکه بایدهاي عصبي تحت تأثير اضطراب ایجاد ميشود و درواقع ریشهاي غيرمنطقي
دارد .شخص عصبي براي رسيدن به خود ایدهآلي از همه ازجمله خودش و دیگران توقع و
انتظار دارد و این انتظارات براي او به یک «باید» تبدیل ميشود« .بایدها» محرّک و موتور
1. Nervous Must
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ماشين خود ایده آلي هستند .تمایالت بایدها اصالت نداشته و خودخواهانه است ،ممکن
است خالف اصول اخالقي هم باشند (یحييآبادي.)51 :6836 ،

فریبکاری و دروغیکي از راههاي جبران احساس حقارت گرایش به ثروتطلبي است« .در اجتماعات امروز
ثروت ،هم دليل قدرتمندي است و هم دليل باارزشبودن» (هورناي .)631 :6819 ،ازنظر
هورناي تمایل به ثروت یک نوع عارضه اجتماعي و یکي از مظاهر عصبيت است و او با
بررسي بيمارانش به این نتيجه رسيد که بعضيها با فروکش شدن حالتهاي عصبيشان از
عطش به ثروتشان نيز کاسته ميشود.
با توجه به سه تاکتيک دفاعي شخص در برابر اضطراب ،بایدهاي گوناگون ایجاد
ميگردد« .حتي در بعضي موارد «بایدها» دستوراتي ميدهند که مخالف اصول اخالقي
است .مثالً یکي از بایدهاي تيپ برتريطلب این است که تو هميشه باید سر دیگران کاله
بگذاري ،باید بهسادگي خدعه و تزویر کني ،باید در هر رقابتي دیگران را شکست دهي»
(هورناي .)18 :6878 ،فرامرز براي تظاهر به چهره جدید خود یعني دکتر آذرپاد به گفته
راوي ،اینگونه مقدّمات کار را آماده ميکند:
«ميرود فروشگاه سليم و الستيکها را ميفروشد نقد با سيوپنج درصد تخفيف.
دستگاه فشارخون ،گوشي و حرارتسنج ميخرد» (محمود ،6876 ،ج .)586 :6دزدي،
رشوه گرفتن و فریب دیگران در منطق فرامرز عدالت بهحساب ميآید و او براي رساندن
حقّ مظلومان این کارها را ناشایست نميداند« .معتقدم در دنياي امروز دزدي اجراي عدالت
است» (همان ،ج.)252 :6
وقتي فاصله ميان دو «خود» یعني «خود تصوري» و «خود واقعي» زیاد باشد .شخص
عصبي ،همهي قدرت و انرژي خود را باید براي پر کردن این فاصله صرف کند و تالش
دائمي به کار ميبرد تا خود را به کمال برساند ،در این حالت که بيش از هر چيز کلمه
«باید» را تکرار ميکند .من باید شجاع باشم ،من باید فالن باشم .باعث ميشوند که فرد
ضعفها و نقایص خود را آنطور که هستند ،نبيند:
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او با عنوان بازرس بهداشت اقدام به رشوه گرفتن ميکند و آن را خالف هم نمي-
داند« :تو با این کارت حقّ حساب نميگيري؟ نه هميشه و نه از همهکس .حقّ حساب ،حق
حساب چه از زید چه از عمرو .گوشت رو باید از گاو پروار برید نه از جوجه یکروزه»
(همان ،ج.)237 :6

اعتیاداستعمال درازمدت مواد مخدّر معموالً عادتي است که به گرفتاري ثانوي افسردگيها و
روانپریشيهاي منشي کسب ميشود .ابتدا ممکن است این امر براي تسکين درد باشد ولي
هنگاميکه بهصورت اعتياد در آمد انگيزه آن تغيير ميکند و هدفش تسکين آشفتگي
دروني ميشود (الکساندر.)676 :6877 ،
در رمان درخت انجير معابد ،زندان نقطهي عطفي در سقوط و انحراف فرامرز است .
براي او که جواني نازپرورده و سختي نکشيده است تحمل زندان بسيار دشوار و غيرممکن
است به همين دليل براي فراموشي رنج زندان به تریاک پناه ميبرد و احتماالً با دسيسهاي
بهدقت طراحيشده از طرف مهران گرفتار اعتيادي سياه و تباه گرداننده ميشود که براي
هميشه او را به خود آلوده ميسازد و از درون پوک و پوسيدهاش ميکند.
ازنظر هورناي ،یکي از راههاي کنارآمدن با اضطراب ،تخدیر آن است« .بعضي افراد
عصبي براي اینکه نيش اضطراب را در خود حس نکنند ،به الکل و مواد مخدر پناه مي-
برند» (هورناي.)53 :6819 ،
وضعيت رواني فرد ،عامل مهمي در روي آوردن به اعتياد است .محروميتها و
ناکاميها ،فشارهاي رواني ایجادشده و همينطور عقدههاي سرکوبشده ،ميتواند فرد را
به دنبال پناهگاهي براي تسکين آالم خود بکشاند .امروزه ارتباط ميان برخي بيماريهاي
رواني و اعتياد مشخص شده است .بهطور مثال فردي که از بيماري افسردگي شدید رنج
ميبرد یا شخصي که رفتار ضداجتماعي دارد ،در معرض خطر اعتياد است (اسعدي:6865 ،
.)66
فرامرز در این رمان با دسيسه مهران گرفتار دام اعتياد ميشود و هرچند به این امر
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آگاهي دارد به دليل درگيربودن با اضطرابهاي فراوان تالشي براي نجات خود ندارد و
هزینه اعتياد را با یاري عمه تاجي تأمين ميکند .هر بار با وعدههاي واهي همچون شرکت
در کنکور ،ادامه تحصيل و  ،...عمه را به پرداخت هزینههایش وادار ميکند
شخص عصبي به طرق مختلف احساسات خود را تخدیر ميکند .بهظاهر از کار
مي اندازد تا اضطراب خود را تسکين دهد .الکل ،مواد مخدر ،خواب ،کار زیاد ،زیادهروي
در امور ،طریقههاي مختلف تخدیر اضطراب هستند (یحييآبادي.)38 :6836 ،

بحث و نتیجهگیری
«درخت انجير معابد» آخرین رمان احمدمحمود است که به سبک رئال اجتماعي بوده و
نویسنده با بيان ذهنيات اشخاص به رمانهاي روانکاوانه نزدیک گردیده است .ازآنجاکه
شخصيت ها در این اثر تحت تأثير اجتماع دچار اضطراب و نگراني ميشوند ،ميتوان
ویژگيهاي آنان را با نظریه روانکاوي اجتماعي هورناي موردبررسي قرار داد .از منظر
روانکاوانه «خود فعلي» و «ایدهآلي» دو مقوله ایست که در واکاوي رفتار شخصيت اصلي
داستان یعني فرامرز موردتوجه قرار ميگيرد .در پي پاسخ دادن یه این سؤال پژوهش که
شخصيت اصلي رمان با چه اضطرابهایي مواجه بوده است؟ ميتوان دو گروه اضطراب
اساسي ناشي از مشکالت خانوادگي و اجتماعي را موردتوجه قرار داد .مصادیق نمود
«خود فعلي» در شخصيت اصلي رمان درگيري با اضطرابهاي فردي همچون از هم
پاشيدهشدن خانواده ،از دست دادن پدر ،ازدواج مجدد مادر ،خودکشي خواهر ،عزیمت
برادر به خارج و شکست عشقي و اضطرابهاي اجتماعي ازجمله اعتقادات خرافي،
اجحاف برتريطلبان و فقر و بيکاري است .مکانيزمهاي دفاعي که شخصيت اصلي از آن
براي مبارزه با اضطرابها بهره ميگيرد روي آوردن به برتريطلبي است .وي سعي دارد بر
اضطرابها و تعارضهاي دروني خود فائق آید و درنهایت با دورشدن از «خود واقعي»
هرچه بيشتر از شخصيت اصلياش فاصله ميگيرد« .خود ایدهآلي» در شخصيت فرامرز با
اسارت او در دام غرورهاي عصبي همچون :تظاهر به استعداد و هوش ،مستجابالدعوه
بودن و انتقام و بایدهاي عصبي همانند :فریبکاري ،دروغ و اعتياد پدیدار ميگردد.
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Abstract
One of the motifs in Iranian epic stories is the presence of mythological
heroes and characters. Water goddesses and other goddesses are
mythological figures that manifest in the form of well-known women in
epics. Carefully examining the epic-heroic long story of Samak-e Ayyar, one
can notice the function of such a belief in a female character in the story
using a descriptive/comparative-analytical method and by citing the works of
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expense of losing the first beloved and finally rising to power for the female
character of this epic story indicate that Abandokht in regard to her
mythological arches can be a symbol of goddesses like Ishtar Mianroudi and
Anahita. Based on this hypothesis, the authors have tried to conclude that the
influence of Mianrouds and their liability to be influenced in Iranian myths
led to the formation of common structures, one of which is the appearance of
the similarities between the above-mentioned mythological goddess and
Abandokht in the story of Samak-e Ayyar.

Keywords: Anahita, Ishtar, Abandokht and the Story of Samak-e
Ayyar.
 Corresponding Author: ghanbari.1977@yahoo.com
How to Cite: Mokhtariniya, L., Yousef Ghanbari, F., Zahed, A. (2023). A
Comparative Study of Ishtar-Anahita Character in Iranian and Mesopotamian Myths
with Aban Dokht in the Story of Samak-e Ayyar. Literary Text Research, 27(95),
265-288. doi: 10.22054/LTR.2021.51355.2998

Original Research
Received: 13/Apr/2020

Ph.D. Student of Persian Language and Literature,
Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran

Accepted: 09/Dec/2020

Leila
Mokhtariniya

ISSN:2251-7138

A Comparative Study of Ishtar-Anahita Character
in Iranian and Mesopotamian Myths with Aban
Dokht in the Story of Samak-e Ayyar

eISSN:2476-6186

-- Literary Text Research --------Vol. 27, No.95, Spring 2023, 265-288
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2021.51355.2998

دوره  ،72شماره  ،59بهار 788-769 ،2047
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2021.51355.2998

مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي تطبیقي شخصیت ایشتر -آناهیتا در اساطیر ایران و
میانرودان و آباندخت در داستان سمک عیّار
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد

لیال مختارینیا

علی زاهد



استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،دزفول ،ایران
استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،دزفول ،ایران

تاریخ دریافت9211/39/32 :

فرزانه یوسفقنبری

اسالمی ،دزفول ،ایران

چکیده
یکي از بنمایههاي داستانهاي حماسي ایران ،حضور قهرمانان و شخصيّتهاي اساطيري است .خدابانوان -

تاریخ پذیرش9211/31/91 :

مانند :ایشترِميانرودي و آناهيتا ميتواند باشد .بنابراین فرضيه ،نگارندگان این نوشتار کوشيدهاند ،با

ISSN: 3329-8927

آب و دیگر ایزدبانوان از گونههاي اساطيري هستند که در حماسهها در ریخت ِزناني نامدار تجسّم ميیابند.
با مرور و نگاهي دقيق به داستان بلند حماسي ـ پهلواني سمکِ عيّار کارکرد چنين باوري را در مادینهاي از
داستان ،به نام آباندخت ميتوان دریافت .وجود مضاميني نظير :عشق ،زیبایي ،حبس شدن در زیرزمين،
محکوم به مرگ ،آزادي به قيمت از دست دادن معشوق نخستين و سرانجام به قدرترسيدن این مادینة
داستانِ سمکِ عيّار نشان از آن دارد که آباندخت در ساخت کهن اساطيرياش نمادي از ایزدانِ مادینه
بهکارگيري روش توصيفي /تطبيقي-تحليلي و استناد به آثار اسطورهشناساني چون مهرداد بهار و
ژرفنگري در الیههايِ پنهان ِاسطورهايِ نثر حماسي-پهلوانيِ سمکِ عيّار ،نشان دهند که تأثير و اشاعة
فرهنگ ميانرودان در اساطير ایراني سبب شکل گرفتن ساختارهاي مشترکي ميشود که یکي از نتایج آن به

کلیدواژهها:آناهیتا،ایشتر،آباندختوسمکعیّار .
 نویسنده مسئولghanbari.1977@yahoo.com :

eISSN: 3786-6976

وجود آمدن هماننديهایي ميان دو ایزدبانوي اساطيري و آباندخت در داستان سمکِ عيّار است .
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مقدمه
هنگام بررسي نقش خدابانوان اساطيري در تمامي فرهنگهاي کهن ،ميتوان متوجّه
کارهاي سترگ و شگرف این بانو خدایان در عرصة اساطير شد .آنها افزون بر قدرت و
نيروهاي اغراق آميزیشان داراي کردارها و رفتارهایي هستند که «بهآساني ميتوان استنباط
کرد که انسان باستاني بدون هرگونه شبهه و تردید ،بر مراتب خردمندي ،هشياري و
سازندگي جنس زن صحّه مي گذاشته و نمودهاي این باور را در آثار اساطيري و حماسي
خود متجلي کرده و براي ابد بر جا گذاشته است» (الهيجي و کار ،6862 ،ج .)33 :6ما
براي پيداکردن نقشهاي بزبانوان ،در سراسر تاریخ ،ميتوانيم به نشانههاي موجود آنها در
اساطير ،آیينهاي مذهبي ،نيایشها ،نمادهاي انسانهاي پيشين و همچنين به رؤیاها و
تخيّالت آدمي مراجعه کرده و یا حتّي آنها را در آثار خالقانة بشر جستجو کنيم .از آثار
خالقانة بشر ،داستانهاي منظوم و منثور حماسي است که برگرفته از اساطير هستند و
البهالي آن داستانها ميتوان به سر نخهاي وجود آن ایزد بانوان اساطيري رسيد .یکي از
آن داستانها ،داستان مشهور منثورحماسي – پهلواني سمک عيّار است.
این داستان با دارا بودن تفکري مردساالرانه و بنمایههایي حماسي -اسطورهاي در
بردارندۀ تعداد زیادي از زنان مختلف است .زنان از هر قشر و طبقهاي ،در شکل دادن
ماجراها و پيشبُرد جریانها ،نقش و سهمِ بسياري را به خود اختصاص دادهاند که شاید با
نگاه اجماليِ هر خوانندهاي به کلِ داستان ،بتوان به این نکته رسيد و واقف شد.
یکي از انواع مضامين در داستانهاي حماسي ،حضور تغيير یافتة شخصيّتهاي
اساطيري است که ميتواند براثر ورود عناصر بيگانة اقوام مختلف در اساطير ما باشد و
«یکي از عناصر بيگانه که بر اساطير ما اثر گذاشته ،همان آیينها و اساطير بوميِ مادر
ساالري است» (بهار)96-98 :6867 ،؛ که به خدابانوي آب اعتقاد داشتند و بنا به تأثير این
وامگيريهاي فرهنگي ،این باور به صورتهاي گوناگون در حماسههاي ما بازتاب یافته
است؛ و ازآنجایيکه «در جریان تکوین داستانهاي حماسي ،احتمال دارد کارها یا
ویژگيهاي یک شخصيّت یا موجود اساطيري به کس یا چيز دیگري منتقل شود» (آیدنلو،
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 .)61 :6839در این جستار ،سعي بر آن است که با روش توصيفي /تطبيقي-تحليلي و با
استفاده از منابع کتابخانهاي ،خویشکاريهاي دو ایزدبانوي اساطيريِ ایران و ميانرودان
(آناهيتا و ایشتار) بررسي شود .چون در این جستار هدف ،بررسي این فرضيه است که
آباندخت ،یکي از زنان برجستة داستان در ساختار کهن اسطورهاي خود ،نمادي از بزبانوان
بزرگي چون ایشتر و آناهيتا است .این امر دالیل مختلفي ميتواند داشته باشد ،اما ما سعي
کردهایم بر اساس یکي از مشهودترین تبيينهاي شباهت اسطورهها در فرهنگهاي مختلف
به این مهم بپردازیم .ظاهراً به سبب تماسي که ميان دو فرهنگ اسطورهاي وجود داشته
است؛ اشاعة فرهنگي به نقاط مختلف صورت ميگيرد که باعث به وجودآمدن ساختارهاي
مشترکي در اسطورهها ميشود .حال نگارندگان در این پژوهش بر آن هستند که پيوندهاي
این شباهتها را درمجموع خویشکاريهاي خدابانوان ،آناهيتاي ایراني و ایشتر ميانروداني،
با آباندخت در داستانِ سمک عيّار ،باز جویند.

پرسشهای پژوهش
پيش از آنکه به دنبال هماننديهاي ميانِ خدابانوان و تطبيق آن با خویشکاريهاي
مادینه اي از مادینگانِ برجستة داستان حماسي سمک عيّار باشيم ،با پرسشهایي از این قبيل
مواجه ميشویم .آیا مضامين به زیرزمين رفتن ،زنداني شدن و سرانجام به قدرت رسيدن و
باروريِ مادینة این داستان (آباندخت) را ميتوان با آیينهاي تجدید حيات و اسطورۀ
خشکسالي برابر دانست؟

پیشینۀ پژوهش
در ميان تحقيقاتي که دربارۀ اساطير و بزبانوان انجامشده ،تاکنون تحليل و پژوهشي
اسطورهشناسانهايکه کارکرد خویشکاريهاي خدابانوان آب را در داستان بلند حماسي
سمکِ عيّار به تصویر کشيده باشد ،انجام نگرفته است و ميتوان گفت این نوع پژوهش در
این داستان ،بدون پيشينه و نو است .اسطورهشناسان و محققين زیادي درباب ایزدبانوان آب
و دگردیسي آنها در حماسه شاهنامه و سایر حماسههاي منظوم داد سخن دادهاند ،بهعنوان
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نمونه ميتوان به داستان سياوش و سودابه اشاره کرد که توسط مهرداد بهار ()6867
درکتاب جستاري چند در فرهنگ ایران بهتفصيل شرح دادهشده که این داستان تلفيقي از
آیينها و اساطير بومي مادرساالريِ سومري – مدیترانهاي است که به الهة بزرگ زمين و
آب اعتقاد داشتهاند .سودابه ،شکل تغيير یافتة خدابانوي آب است و سياوش نيز ریختِ
تحول یافتة خداي نباتي است .دیگر پژوهشگران نيز ،پژوهشهایي اینچنين در زمينة
خدابانوان داشتهاند که در ادامه به آنها اشاره کردهایم .اقدس فاتحي ( )6861در مقاله
«علل دگردیسي ریشههاي اساطيري شخصيت سودابه در داستان سياوش شاهنامه» به
موضوعاتي چون عوامل تغيير و دگرگوني الهه باستاني آب در اثر وامگيريهاي فرهنگي و
اشاعهي باورهاي رایج اسطورهاي پرداخته است و در ضمن آنکه به نقش گوسانان پارتي
در تحول این شخصيت اساطيري پرداخته ،به چگونگي دگردیسي این الهه از مقام احترام و
اوج زائد الوصفي که در جوامع کهن داشته و به جایگاهي نازل رسيده نيز نظر داشته است.
رضا ستاري و سوگل خسروي ( )6862در مقاله «بررسي خویشکاريهاي آناهيتا و
سپندارمذ در اسطوره و پيوند آن با پيشينه مادر ساالري» ضمن پرداختن به پيشينه مادر
ساالري و چگونگي پيدایش ایزد بانوان در اساطير ایراني ،خویشکاريهاي این دو ایزد
بانوي نامدار در فرهنگ ایران باستان بررسي نمودهاند .معينيسام و خسروي ( )6868نيز در
مقاله «پيوند آناهيتا و ایشتربابلي » به ویژگيهاي مشترک ميان دو ایزدبانو پرداخته و سپس
از تأثيراتي که ایشتر ایزدبانوي بينالنهریني بر شخصيّت آناهيتا داشته سخن گفتهاند.
حسنعليپورمند و محمود طاووسي (« )6836ایزد بانوي آب ،آناهيتا» ،ضمن معرفي معابد
آب و نيایشگاههایي که به ایزد بانوي آناهيتا تعلق دارد ،به بررسي باورهاي گذشتگان که
نسبت به مقدس بودن آب داشتهاند و ارتباط با اعتقادات امروزین پرداخته است .سير
پژوهش از پردازش این عنصر طبيعي آغاز و تا رسيدن به جایگاه آناهيتا ایزد بانوي آب
(فرشته پاکي) در ایران باستان خاتمه پيدا ميکند .حسين ابراهيميان ( )6836پژوهشگر دیگر
در مقالهي خود با این عنوان «کارکردها ،شباهتها و تفاوتهاي ایزد بانوان ایران و
بينالنهرین» به تفاوتها و شباهتهاي ایزد بانوان ایراني چون آناهيتا یا ناهيد ،سپندارمذ،
اشي ،چيستا و دین با ایزد بانوان بينالنهرین چون ایناناۀ نانشه ،اشنان والهار ،نيدابا ،بلتيا و
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 .....پرداخته است .سوزان گویري (« )6876آناهيتا ،ایزد بانویي از تبار خدایان کهن» ،در
این جستار پژوهشگر به ارزش و جایگاه ویژهاي که خدابانوان داشتهاند ميپردازد و در
ضمن آن با بررسي کردن دورههاي مختلف تاریخي مقام و پایگاه این خدابانو را بيشتر
آشکار ميسازد .بهجز موارد ذکرشده مقالههاي دیگري نيز در نشریات مختلف ادبي،
هنري و تاریخي وجود دارد که از نقطه نظرات دیگر دربارۀ ایزدبانوان و ویژگيهاي آنان
سخنها راندهاند که در این جستار مجالي به پرداختن آنان نيست.

گزارشي از داستان آباندخت در داستان سمکِ عیّار
«آباندخت» ،دومين همسر خورشيدشاه ،دختر غور کوهي بود .پدر او ـ غورکوهيـ یکي
از بزرگترین پهلوانان و عيّاران این داستان است .او دختر خود را به دليل عشقي که نسبت
به پسرعموي خود «شاهان»  ،ابراز داشته ،مجازات و در چاهي در قعر زمين زنداني ميکند.
«زنگي مردمخواري» را به نگهباني بر آن چاه ميگمارد و هيچکس حقّ ورود به آن چاه را
ندارد و به همه نزدیکان ازجمله فرزندانش ميگوید :آباندخت مرده است .کساني که آن
چاه و مکان را در زیر زمين ساخته بودند ،ميکشد تا هيچکس از آن مکان و سرنوشت
آبان دخت ،خبري نداشته باشد.
سمک عيّار و یارانش بعد از نبردي سخت با «ارمنشاه» ،پادشاه سرزمين چين ،به
دوازده درّه ،محلِّ زندگي و فرمانروایي «غورکوهي» ميرسند ،به او پناه ميبرند و از او
زنهار ميخواهند؛ «غورکوهي» به او و یارانش امان ميدهد .پس از مدّتي که از اقامت آنها
ميگذرد؛ روزي سمک ،هنگاميکه مشغول گشتوگذار در دوازده درّه است ،به پایان
درّه ميرسد در آن لحظه متوجّه ميشود که «راه بسته بود ،کوهي دید راست .چنانکه
استادي جلد به صنعت دیواري برآورد که به مثل مورچه بدان نتوانستي رفتن .آب دید که
از ميان سنگ خاره بيرون ميآمد و سرچشمه بود  ....نگاه کرد ناگاه نالهاي به گوش وي
رسيد .سمک گفت بنگرم تا چيست و این ناله کيست و چه تواند بودن این قفل بشکنم؟ تا
در پس در چيست  ...دیگرباره با خود اندیشيد و گفت سمک ،عقل نداري .ما به امانت
پيش وي آمدهایم .در امانت خيانت شرط نيست .چون ما را به زنهار ميدارد و جاي خود به
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ما تسليم کرده است روا نباشد و نه کار آزاد مردان باشد .این اندیشه با خود بکرد و از آن
موضع بگذشت» (ارجاني ،6818 ،ج.)965-968 :6
سمک نميتوانست لحظهاي از این خيال چشمپوشي کند ،پس ماجرا را براي یاران
خود نقل کرد و روزِ دیگري ،به اتفّاق ،همراهِ «روزافزون» بر سر آن بند رفتند «سمک پيش
بایستاد و دربند به «روزافزون بنمود که آنجاست .روزافزون بيامد و آن در آهنين بدید و آن
قفل بر زده و ناله زارزار پس آن مي آمد .روزافزون دست بر قفل زد که بپيچد نتوانست که
قفل بزرگ بود .از پس در آواز آمد که کيست؟ روزافزون گفت کاي آزاد شخص که در
پس این در ميباشي ،کيستي و این ناله چرا ميکني و در چه رنجي گرفتار شدهاي و این
چه جایگاهست؟ از اندرون آواز آمد کهاي آزادمرد که بدین جا رسيدهاي و چنين غم-
خوار مائي ،در بگشاي ...روزافزون گفت قفل بر زدهاند .نميتوانم گشود .کليد از کجا
آورم؟ آواز آمد کاي آزادمرد کليد در پایه تخت غورکوهي نهاده است ( » ...همان ،ج:6
 .)969با سعي و تالش سمکعيّار وبا بيهوش کردن زنگي مردمخوار (دیوآدم شکلي که
غذایش فقط آدمي بود) ،در آن بند گشوده ميشود؛ آباندخت از آن بند و از آن رنج رها
ميشود .سمک او را به نزد خورشيدشاه ميبرد و به همسري پادشاه درميآورد .آبان دخت
از خورشيدشاه صاحب یک پسر به نام فرخروز ميشود .شاهزاده فرخروز ،پس از
خورشيدشاه ،پادشاه سرزمين ميشود.

آباندخت برآیندِ اسطورههای میانروداني و ایراني
آنچه در این داستان توجّه نگارندگان را جلب کرد ،وجود برخي از شباهتها با
اسطورههاي سرزمينها دیگر است .دلباختگي آباندخت ،تنبيه و حبس شدن در اعماق
زمين به دليل آن عشق ،یادآور داستانهاي ایشتر و دموزي بابلي ،اُزیریس و ایزیس در
مصر ،آدونيس و اتيس در فنيقيه و پرسفونه در یونان است .ما حتّي مشابه ،چنين
اسطورههایي را ميتوانيم ،بهصورت دگرگونشده در حماسههاي رامایانا (راما و سيتا) هند
و شاهنامة فردوسي ،در داستان بيژن و منيژه مشاهده کنيم.
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بهار معتقد است که یکي از تأثيرات عناصر بيگانه در اساطير را ميتوان در داستان
بيژن و منيژه مشاهده نمود و بنا به تعبير وي «این داستان بهاحتمالقوي ،نوع دگرگونشدهاي
از همان داستان ایشتر و تموز است که بنا بر آن بيژن در اثر عشق منيژه تلخيها ميبيند و به
چاه ميافتد و سرانجام ،هرچند در این نمونة تازه داستان بيژن به دست رستم ،ولي به یاري
منيژه از چاه که معرف زندگي زیرزميني است ،خارج ميگردد» (بهار.)93 :6867 ،
بنابراین بر ما آشکار است که اسطورهها هيچگاه به همان شکل اوّليّه خود باقي نمانده
و براثر گذشت زمان ،تحوالت و جابهجایي که براي یک اسطوره از سرزميني به سرزميني
دیگر صورت ميگيرد ،آن اسطوره دچار تغيير ميشود .شاید بتوان بر اساس این شواهد و
بررسي تطبيقي داستان حبس ِآباندخت را در زیرِ زمين (دنياي مردگان) و بيرون آمدنش
توسط سمک عيّار به جهانِ زندگان را با اسطورۀ ایشتر ایزد بانوي ميانروداني مقایسه نمود و
به نتایجي نائل شد.
بخشهاي دیگري از داستانِ آباندخت و خویشکاريهاي این شهبانوي فردا را
ميتوان با ویژگي هاي آناهيتا ،بز بانوي ایراني تحليل نمود .بنابرآن چه که در این بخش از
گفتار مطرح ميشود و برآیند این سخن ميتواند باشد؛ تطبيق ساختاري ویژگيهاي ایزد
بانوان اساطيري ،ایشتر و آناهيتا ،با این شخصيّت مادینة داستان منثور حماسي-پهلواني است.
بنا بر باور نگارندگان آنچه سبب پيوندخویشکاريهاي این دو اسطوره بانو ،ایشتر و
آناهيتا ،در ارتباط با مادینة داستان یعني آباندخت شده است ،وجودِ چهار مهّم ميتواند
باشد :آب ،مرگ ،حيات دوباره و باروري .این چهار رکن سبب شدهاند که ویژگيهاي
این ایزد بانوان را در شکلگيري بن مایة داستان و شخصيّت آباندخت دخيل و مؤثر بدانيم.
براي اثبات سخن ،الزم است که ادامهي گفتار را به بررسي این ارکان و چگونه پيوند یافتن
با موضوع داستان اختصاص داده تا بيشتر به وجود نمودهاي اساطيري ایزد بانوان در
شخصيّت آباندخت پي ببریم.
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همانندی آناهیتای ایراني و ایشترمیانروداني
این دو الهه بانو داراي ویژگيهاي مشابهاي هستند ،ما هر دو را بهعنوان ایزد بانوي آب و با
خویشکاريهاي زایش ،باروري و جنگ ميشناسيم .مهمترین بخشي که براي شناخت
آناهيتا وجود دارد ،آبان یشت در اوستاست .چنانکه پيشتر هم گفتيم ،وجود تندیسهایي
از آناهيتا در دوران هخامنشي ،بيانگر این بود که این الهه داراي شکلي زیبا و با لباسها و
جواهرآالت خيرهکننده است و بنا به تعبير هينلز ،اینچنين تندیسهاي زیبا بهصورت فراوان
از ایشتر هم در فرهنگ آسياي غربي موجود و برجايمانده است (هينلز.)825 :6868 ،
بر بنيان این سخن ،شاید بتوان اشتراکات فراواني از این دو الهه را جست .توانایي
عشقورزي ایشتر (اینانا) در تمامي شب و روز ،بيدار کنندۀ عشق در انسانها و نيروي لقاح
کنندۀ گياهان است .حمایت آسماني و قدرت زنانة این بزبانوي سومري بر قلمرو
دولتشهر سومر سبب بهره بردن مردم از شهد برکت ،ضمانت باروري آنها بود (الهيجي
وکار ،6862 ،ج .)698 :6در مقایسه با آناهيتاي ایراني نيز ميتوان نظير چنين صفاتي را
جست :در آبان یشت او مقدسي است که سبب افزوني در جهان و فزایندۀ ثروت ميشود و
پاک کنندۀ نطفة مردان و زهدان زنان شمرده شده است .افزون بر این ميتوان از ارتباط
اناهيد در کنار گياهان و خورشيد نيز در خورشيد نيایش بند  66یاد کرد .به تعبير چنگيز
موالیي «ایزدبانوي آبها و باروري ،با خورشيد در رشد و نموّ گياهان و رستنيها است»
(موالیي .)88 :6863 ،چنانکه مشاهده ميشود هر دو ایزد بانو نقش چشمگيري در حيات و
باروري دارند.

بحث و بررسي
آب ،آناهیتا و آباندخت
«آبان» در فارسي ميانه به معني آبهاست و نامگذاري این هشتمين ماه از سال ،به اعتبار
تقدّس آب در نظر ایرانيان قدیم و انتساب آن به خدابانو آناهيتاست .قدمت این نامگذاري
و کاربرد آن احتماالً از دورۀ هخامنشيان و رواجش از دوران اشکانيان بوده است .ازآنجاکه
دهمين روز هرماه ،آبان ناميده ميشد و الهة آناهيتا را نگهبان آن ميدانستند؛ دهمين روز
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ماهِ آبان دیگر «آبانگان» خوانده و در این روز جشني برگزار ميشد .مبدأ این جشن را روز
آغاز پادشاهي «زو» پسر طهماسب دانستهاند که فرمان کندن رودها و نگاهداري از آنها را
صادر کرد (تفضلي.)299-295 :6863 ،
یکي از بخشهاي اوستا ،آبان یشت است ،در این یشت ،آب و ایزدبانوي آب،
آناهيتا بهطور مفصل ستایش شده است ،در بندهش نيز از آب بهعنوان دومين آفریدۀ مادي
اهورامزدا بعد از آسمان نامبرده و ستایششده (دادگي .)83 :6869 ،در زند بهمن یسن ،آب
نماد آگاهي و دانش الهي شمرده شده و اورمزد آن را به زرتشت ميبخشد و اینچنين او را
با خرد و آگاهي در هم ميآميزد و «اورمزد ،دست زرتشت را فراز گرفت و اورمزد پاک،
مينوي افزوني ،دادار جهان مادي ،خرد همه آگاهي را پيکر آب (=شکل آب) ،بر دست
زرتشت کرد و او را گفت که از آن بخور ،زرتشت از آن بخورد و خرد همه آگاهي از او
به زرتشت اندر آویخت» (راشد محصل.)8 :6811 ،
آب از دیرباز نزد ایرانيان باستان مؤنث و مقدس شمرده ميشده و براي این عنصر
شگفتانگيز طبيعت ،ایزد بانوآناهيتا ،قرار داده شده است و «دليل اینکه ایزدآب را مؤنث
پنداشته و ایزد بانو قلمداد کردهاند ،به خاصيّت باروري و فراواني و زندگي بخشي آب باز
ميگردد» (طغياني و قرباني.)76 :6868 ،
هينلز نيز معتقد است که «در ایران خدا بانو اردوي سور آناهيتا ،Ardivisuranahita
آبهاي توانمند بيآالیش ،خاستگاه همهي آبهاي روي زمين است .آناهيتا خاستگاه همه
باروريها ،پاالینده نطفه نرها ،تطهير کننده رحم مادینگان و جاري سازندهي شير در پستان
همه مادران است» (هينلز.)76 :6868 ،
ازآنجاکه اسطوره و حماسه با یکدیگر داراي ارتباطي نزدیک و الزم و ملزوم
یکدیگر هستند و ایزدان اساطيري را در حماسهها ميتوان بهصورت شاهان ،پهلوانان و یا
حتّي در ریختِ زناني نامدار مجسّم کرد .آباندخت یکي از مادینگان حماسة منثور سمکِ
عيّارنيز ميتواند نمادي از برخي خویشکاريهاي آناهيتا ،ایزدبانوي آب ،باشد .بنا به تعبير
بهار ،بر حماسه این وظيفه محوّل شده که به ما کهننمونههاي فرهنگي را بهصورت عمومي
و فردي نشان دهد ،زیرا حماسه منتقل کنندۀ کهن نمونههاي فرهنگي یک جامعه است و
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با استفاده از این علّت ميتوان حتّي خویشکاريهاي موجود در آن را فهميد و درک
کرد(بهار.)879-875 :6869 ،
نام آباندخت وشخصيّت او را نميتوان ،بدون ارتباط ،با آب دانست زیرا «زندگاني
از آب زاده ميشود و زاده شدن از آب در اصل به معناي زادهشدن از زهدان مادر است»
(عناصري569 :6816 ،؛ ستاري و خسروي .)61 :6862 ،آب نمودي از عنصر مادینه است و
آباندخت ،چنانکه از نامش برميآید ،دختر آب و مادینه است .آبها از دل زمين مي-
جوشند و سبب باروري در طبيعت ميشوند .آب ميتواند با تاریکي زمين هم ایجاد پيوند
کند زیرا زمين و تاریکي هم مؤنث و کهن نمونة مادینه به شمار ميآیند .بنابراین فرضِ در
برداشتن شباهتهایي از آناهيتا «بانويآبها» ،در این شخصيّت داستاني دور از تصور
نيست.

شباهت آباندخت و آناهیتا در عشق و زیبایي
پيشتر دربارۀ عشق آباندخت نسبت به پسرعمویش «شاهان» ،سخن گفتيم .او به سبب این
عشق متحمّل مجازاتي سنگين شد .در سرنوشت و زنانگي ِآباندخت دو عنصر عشق و
زیبایي نهادینه شده است .او در سير داستان بارها بهموجب زیبایي فراوانش پهلوان مردان و
پادشاهان بسياري را بهسوي خود جذب و حتّي سبب جنگها ميان آنان ميشود .آناهيتا در
ایران الهة عشق نيز است و «غایت آمال و کعبة حاجات ِدوشيزگان و دختران زیباروي به
شمار ميرود» (عناصري .)561 :6816 ،او در کنار دو کنش دیگرش یعني باروري و
جنگ ،خداي عشق نيز ناميده شده است.
افزون بر این صفات ،آناهيتا ،در اوستا ،با صفات جوان ،زیبا ،خوشاندام و برومند
ستوده شده و تجسّم او به شکل زني با بازواني سپيد و برهنه ،جوان و خوشچهره بهتفصيل
در آبانیشت است .این نوع شرح قطعاً «بيانگر زیبایي مطلوب زنانه است که قرنها در
حافظه جمعي مردم مانده بود» (فولتس.)696 :6861 ،
بازتاب آن را در حماسهها ،در هيأت زناني با زیبایي اغراقانگيز ميتوان مشاهده
نمود .در داستانِ حماسي-پهلوانيِ سمکِ عيّار ،سمک را هنگاميکه براي نجات آباندخت

 | 721متن پژوهی ادبی | سال  | 72شماره  | 99بهار ()0417

اقدام ميکند؛ ميبينيم که از زیبایي بسيار آباندخت چگونه متحيّر ميشود« .ازسر چاه
بگذشت و بدان دیگر درآمد و برافکند و نگاه کرد و شمعي دید افروخته و دختري چون
ماه و آفتاب نشسته ،بند بر پاي و خادمي سروپاي برهنه بند برنهاده و زني پير پيش ایشان
بيبند .سمک در آن کار درماند» (ارجاني ،6818 ،ج.)31-39 :2
خورشيدشاه نيز نخستين بار که او را دید ،از زیبایي بيش از حد او فرو ماند
«آباندخت را دید نشسته و خود را به زور و زیور آراسته؛ پنداشتي که حور است که از
بهشت آمده است تا جمال جهانآراي خود بر وي عرضه کند و به وصال جمال زیبا
دلوجان خورشيدشاه در بند کند .الحق جمال جهان بود؛ و فتنة زمان بود؛ و آرایش جهان.
با صد هزار ناز و کشي چون سرو برخاست؛ و پيش شاه آمد؛ و خدمت کرد .خورشيدشاه
در وي بازمانده بود .اگر در باالي وي نگاه کردي شيفته شدي؛ و اگر در روي و موي وي
نگاه کردي حالي فریفته شدي؛ و اگر در سخن گفتن وي مينگرید گرفته شد{ي}،
ندانست که او را چه خواند و چه داند؛ و با وي چگونه آرامد؛ و مدهوش و بيهوش بود؛ و
شراب نوش کرده بود» (همان ،ج.)698 :2
وجود چنين ویژگيهایي نظير زیبایي اغراقآميز ،عشق و حتّي نام آباندخت جاي
بسي درنگ دارد ،زیرا چنين تجسمي و تجلّي یافتن خویشکاريهاي آناهيتا در داستان
حماسي سمک عيّار که گمان نقل آن در دوران پارتي و توسط گوسانان پارتي وجود
دارد ،احتماالً ریشه در موجود بودن تندیسهایي از آناهيتا در دورۀ هخامنشي است؛ زیرا
این ایزد بانو با داشتن صفاتي چون نيرومندي ،زیبایي و خردمندي از دیرباز به شکل
خدابانوي ِعشق و باروري در آمده است (آموزگار.)28 :6836 ،

شباهت آباندخت و ایشتر در مرگ ،حیات و باروری
در داستان آباندخت ،دیدیم که چگونه او توسط پدر مجازات و به زندان تاریک در زیر
زمين فرستاده و به همه اعالم ميشود او مرده است .داستان زندگي او شباهت عجيبي به
اسطورۀ ایشتر و فرورفتن او به زیر زمين دارد .آباندخت پس از آزادشدن از زندان تاریک
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به مرحلة قدرت و باروري ميرسد ،او همسر خورشيدشاه ميگردد و پسازآن فرخروزشاه
را براي او به دنيا ميآورد.
حال با در نظر داشتن این شباهتها ابتدا درنگي کرده و با آوردن مختصري از داستان
ایشتر ،اسطورهي مرگ و باروري ،به هماننديهایي که ميان آباندخت و بزبانوي
ميانروداني وجود دارد ،ميپردازیم.
یکي از بنمایههاي مهم اساطيرميانرودان که در کنار داستان تيشتر ،در ایران و هند
پراکنده شده است خدایان بارانآور و دیوهاي خشکسالي است .بنا به قول بهار ،در
آسياي غربي که ایران هم شامل آن ميشود؛ درونمایة اصلي داستانها ،خشکسالي است.
شکل آن به این صورت است که خداي بارانآور به جنگ دیو خشکسالي ميرود .براي
بار اوّل شکست ميخورد ،دوّمين بار به کمک سایر خدایان و آدمها بر دیو خشکسالي
غلبه ميکند .این درون مایه در ایران بهصورت جنگ تيشتر و اپوش دیو درآمده که داراي
بنمایهاي زیباست ،از سویي دیگر در بينالنهرین ،داستان دُموزي وجود دارد .دُموزي ایزد
برکت بخشندهاي که درواقع ایزد نباتي و ایزد گياه-جانوري است .او هرسال در آغاز
تابستان کشته ميشود و به جهان مردگان ميرود ،با مرگش همة جانوران از بين ميروند یا
ضعيف ميشوند .حيات از بين ميرود و هنگاميکه چنين وضعيتي به وجود ميآید ،ایزدان
دوباره او را از جهان مردگان بيرون ميآورند و او با الهة آب که اینانا (ایشتر) باشد؛ ازدواج
ميکند و دوباره توليدمثل برقرار ميشود و گياهان سبز ميشوند و رونق پيدا ميکنند.
این بُنمایه در حماسههاي ایران تأثير بسزایي گذاشته ،صورتي از آن را نيز حتّي
ميتوان در داستان سياوش که ایزدي نباتي محسوب ميشود ،مشاهده کرد و شکل دیگر
این بنمایه را همانگونه که پيشازاین اشاره شد ،در هندوستان ميتوانيم بهصورت داستان
رامایانه  2مشاهده کنيم.

شباهت آبان دخت با ایشتر میانروداني در دلباختگي و فرورفتن به زیرزمین
اصلي ترین وجه از وجوه اشتراک این شخصيّت داستان با ایشتر ميانروداني ،سبب زنداني
شدن در زیرزمين است و آن چيزي نيست بهجز عشق .عشقورزي و طلبِ عشق از سوي
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آباندخت به «شاهان» عموزادهاش موجب عقوبتي سخت ميشود ،غورکوهي بهمحض
خبردار شدن این عشق ،او را ازنظرها پنهان کرده و راهيِ زندانش ميکند ،زنداني که در
زیر زمين براي آباندخت ساختهشده و سازندگان آن زندان کشته ميشوند سپس نگهباني
آن را به زنگي آدمخواري ميسپارد .این نکته یعني فرورفتن در زمين «ميتواند بهعنوان
سرنخ کوچکي ما را به نحوي بهسوي ریشههاي همسان و تکراري در ژرفساخت و
الیههاي زیرین این اسطوره ،هدایت کند» (فاتحي .)287 :6861 ،نظير این بنمایه را ميتوان
در اسطورۀ پرسفونه  ،8دوشيزه و ملکهي جهان زیرین ،مشاهده کرد.
آباندخت بهواسطهي عشق ،تنبيه و از نظرها پنهان ميشود و دیگر شایستة هيچ حقّي
نيست ،حتّي حقِّ زندگي .خدا بانو «ایشتر» نيز به دنبال عشق خود دُموزي (تموز) به جهان
مردگان به زیرزمين ميرود .مجازات او براي عشقش در جهان زیرین گونهاي دیگر است.
رعایت قوانين جهان مردگان و آن قوانين چيزي نيست بهجز از دست دادن «همة نشانههاي
وضعيت زميني خود ،همة ثروت و همة امتيازات» (بيرلين .)213 :6861 ،ناگفته آشکار
است ،این مضمون پنهان شدن در زیرزمين «ما را به یاد بنمایة کهن و تکرار شوندۀ مرتبط
بودن الهه با ایزد در اساطير سرزمينهاي مختلف جهان مياندازد و اینکه در هر اسطورهاي
الههاي به دنبال ایزد است» (فاتحي .)283 :6861 ،پس در اینجا ما با دو وجه مشترک
اسطوره و حماسه مواجه هستيم؛ نخست وجود عشق است و دوم مجازات شدن به خاطر
عشق  .با این تفاوت که در حماسة پهلواني ایران ،زن به خاطر عشق سرزنش شده و مجازات
ميشود ،امّا در اسطورهي ميانروداني ،دمُوزي (تموز) براي عشق ایشتر (خدابانو) اهميّتي
قائل نميشود .پس ایشتر خشمگين شده و او را به جهان مردگان ميفرستد ،پسازآن از
کردۀ خود پشيمان ميشود ،ناگزیر براي یافتن تموز به جهان ِزیر زمين ميشتابد و فقط با
ميانجيگري تعدادي از ایزدان توانست باري دیگر به جهان ِ زندگان بازگردد ،زیرا در
مدَتي که او در زیر زمين بود طبيعت خشکيده شد و موجودات قابليّت توليدمثل را
ازدستداده بودند .در هر دو داستان ،آنکه از نظرها پنهانشده مادینه است و عناصر
باروري در هر دو مشهود است.
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نمونههاي دیگري از این آیين که بعدها در ميان مردم بينالنهرین هرساله اجرا ميشد؛
در ملل دیگر نيز دیده ميشود؛ آیين آدونيس ،در ميان مردمِ فنيقيه ،افسانة مرگ «اوسير» و
بسياري دیگر از افسانههاي مردم غرب آسيا و مدیترانه که همگي ميتوانند نشانههاي
گستردهاي از آیين مادرساالري باشد (بهار.)98-92 :6867 ،
بر اساس آنچه نقل کردیم ،نقطهي اشتراک این داستانها و اسطورهها ،فرورفتن به
زیر زمين بود .بدون شک این نوع فرورفتن در زمين ،حيات گياهي را به ذهن تداعي
ميکند ،حياتي که اگر فرورفتني به زیر زمين نباشد ،هيچگاه به وجود نميآید .این چرخة
حيات و باروري ،قطعاً ميتواند اشاره به جامعه کشاورزي و درنهایت اهميت زن و
توليدمثل  ،داشته باشد .بنا به تعبير بهار ،افسانة مرگ و رستاخيز ِ خدایان ِگياهي خود در
فرهنگ آسياي غربي بيانکنندۀ وحدت بنيادین مرگ و زندگي است و صورتي اسطورهاي
پيداکرده و در طي گذشت ِزمان و تغيير و تحوالت تاریخ ،به انواع شکلهاي داستاني -
اسطورهاي در آمده است (بهار.)527 :6869 ،

شباهت آبان دخت با ایشتر میانروداني در زاری و باروری
یکيدیگر از بنمایههاي مشترک این داستان با سایر اسطورههاي آب ،بهجز به زیر زمين
فرو رفتن و حبسشدن در زندانِ زمين گریهوزاري و باروري است .به تعبير بهار ،محور
همة آیين هاي آسياي غربي ،جدال مرگ و حيات گياه و انسان است و در تورات آمده
هنگام دانه چيدن گریه کنيد تا خداوند به شما برکت بدهد بنابراین زنها ميرفتند و در
هنگام دانه پاشيدن ميگریستند .در فرهنگ ما نيز عزاداري و گریستن نماد بارانآوري
است ،زیرا مسئلهي اصلي آیينهاي ما همين خشکي و باروري است (بهار ،6869 ،الف:
272-276؛ مدرسي.)266 :6837 ،
در داستانِ سمک عيّار ،سمک با شنيدن نالهها و گریههاي آباندخت از محل حبس و
زندان تاریکش آگاه شد ،ایشتر هم پس از گریه و زاري زیاد به دنبال دموزي به جهان
مردگان در زیر زمين رفت« .خدایان گریان همان خدایان آب هستند» (بهار ،6869 ،ب:
 .)526پيشتر اشاره کردیم که یکي از خویشکاريهاي مشترک ميانِ ایزدبانوي
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ميانروداني و آباندخت وجه باروري است .شاید بتوان بر اساس تعبيري که بهار ،از
گریستن و پيوند آن با باروري داشته است ،تحليلي بر خویشکاري ِباروري ایزدبانوان و
شخصيّت زنانهي این داستان با تطبيق و مقایسه داشته باشيم .زنان در این داستان معموالً نماد
ایزدبانوي آب ميشوند و ازآنجایيکه در نزد مردم بينالنهرین اشک نماد باران بود« ،باران
و مني مظاهر مادي بارورکنندگي در طبيعت و جانوران بودند .همانگونه که مني زن را
بارور ميکرد ،الهة زمين را نيز باران بارور ميساخت و ازآنجاکه ميانِ زن با زمين –الهة
مادر و امر کشاورزي رابطهاي خاص وجود داشت ،نقش زن در شيون و زاري و در
عزاداري اصلي بود» (همان) .حال بر بنيان آنچه تاکنون گفتيم ،ميتوان چنين برداشت و
مقایسهاي کرد :آباندخت مانندِ ایشتر ،باروري و حيات دوباره را به ارمغان ميآورد ،زیرا
هنگاميکه آباندخت توسط پهلوان سمک از قعر زمين آزاد و به نزد خورشيدشاه آورده
ميشود ،خورشيدشاه و مردم سرزمين او در سوگ از دست دادن مهپري (همسر اول
خورشيدشاه ) و فرزندش که به هنگام زایمان با مادر از دنيا رفته ،نشسته و عزادار بودند و
ازآنجایيکه «عزاداري و گریستن نماد بارانآوري است ،بارانها درپي جادوي
گریستن ِانسان شروع به بارش ميکنند» (بهار ،6869 ،الف .)272 :سمک ،آباندخت را
براي شاه و مردم سرزمينش ميآورد .ازدواج خورشيدشاه با آباندخت ،یادآور
ازدواج ِاسطورهي ایشتر «الهة آب» با دُموزي است؛ بيرون آمدن ایشتر از جهان زیرین رونق
دوبارهي طبيعت بود ،زیرا «برکت جانوري و گياهي به عهدۀ اوست» (همان.)215 :
توليدمثل با آمدن او دوباره برقرار ميشود.
بهتبع آن ،آباندخت در داستان سمکّ عيّار را ميبينيم که چگونه ميتواند نقش
مهمي را در باروري ایفاء کند .او پس از ازدواج با خورشيدشاه ،در زمان کوتاهي باردار
ميشود و «فرخ روز شاه» را در شرایطي به دنيا ميآورد که شاه هنوز عزادار همسر نخست
خود و فرزند تازه متولّد شدهاش است .ورود آباندخت در زندگيِ خورشيدشاه ،نوید
دوبارۀ حيات و باروري دوباره است.
پس بر فرض شباهتهاي ذکرشده ،ميتوان آباندخت را شبيه الهة گياهي تصور کرد
زیرا «الهة نباتي است که خشک ميشود ،الهة نباتي وقتي زیر خاک ميرود ،معرّف تابستان
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است که خشکيده ميشود و زندگي یک سالة گياه به سر ميرسد و ميرود زیر خاک»
(بهار ،6869 ،الف .)265 :از سویي دیگر در چنين اسطورههايِ خشکسالي و تجدید
حيات ،هميشه ما با یک ایزد شهيدشونده نيز روبهرو ميشویم ،در داستانِ سمک عيّار نيز
اگر بخواهيم چنين ایزد شهيد شوندهاي را بيابيم ،ميتوان «شاهان» ،معشوق نخستين آبان-
دخت را چنين فرض کرد .براي دنبال کردن مقایسة این شباهت باید گفت همانگونه که
«ایشتر  ،بهاي آزادي خود را به قيمت از دست دادن دموزي ،معشوق دوران جواني خود،
ميپردازد» (مککال .)63 :6861 ،آباندخت نيز پيش از رها شدن از بند اسارت توسط
سمک عيّار« ،شاهان» را از دست ميدهد.
او احوال شاهان را ميپرسد« :سمک گفت اي دختر ،شاهان با منست و با من درین
چاه افتاده بود .اکنون در پس در ایستاده است .دختر چون این بشنيد فرو ماند .گفت اي
سمک ،زینهار تا شاهان مرا نبيند که من در بالئي افتم؛ که مهر وي از دل برون کردم ...اگر
مرا در پيش وي خواهي بردن ،نقاب به روي من فروگذار و احوال من با وي نگوئي که
شاهان نميداند من زندهام...ازقضا ایشان ميگفتند و او ميشنيد .روي بریشان نهاد و پيش
ایشان بازآمد و آباندخت را دید که آفتاب جمال او ندیده و در زیر زمين پرورده بود و
دایه پيش وي ایستاده و الال و سمک با وي در گفتار .آن ساعت بود که آبان دخت گفت
«از مهراو دل برگرفتم .به وي مرا منماي تا نداند که من کيستم» شاهان چون بشنيد آهي
بکرد و چنانکه از بيرون در سياه بشنيد؛ و یک نعره زد و از پاي در افتاد .سمک به بالين وي
آمد و دست بر سينة وي نهاد و او را مرده یافت( ...ارجاني ،6818 ،ج.)33-37 :2
آباندخت از بند رها ميشود ،امّا شاهان بهمحض آزادي وي ميميرد .پس هر دو
معشوق نخستين را از دست ميدهند .در شکل ساختاري داستان دگرگونيهایي موجود
است ،امّا فضاي داستان به اسطوره ایشتر بسيار شباهت دارد .بر بنيان سخنان نقلشده،
درميیابيم که هميشه در این داستانها ،زني وجود دارد و آن زن هم معموالً سبب مرگ
ایزدي ميشود .افزون بر این نتایج باید گفت آنچه در این داستان مشهود و آشکار بود و ما
بر اساس آن تحليل خود را بنا نهادیم ،وجود بنمایههایي بود که در خيلي از اساطير و
داستانها موجود است ،نظير «مرگ ،شهادت ،به آتش فرورفتن و بهجایي تبعيد شدن ،یا به
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زندان تاریک شدن ،همه جانشين و نماد پنهان شدن و از هستي رهيدن دانه گشته است و
بازگشت از جهان مردگان ،از آتش برون آمدن ،از تبعيد یا زندان رهاشدن و به فرمانروائي
و قدرترسيدن نيز جانشين باز روئيدن و باروري مجدد گردیده است» (بهار.)523 :6869 ،
تکرار و مشابه چنين مضاميني را ما در این داستان بهصورت اعالم مرگ آبان دخت ،در
زندان حبس شدن او و نجات یافتن و رها شدن و به مرتبة زنِ پادشاه شدن دیدیم که همگي
تجدید اسطورۀخدابانوان باروري در این حماسه پهلواني بود.

همانندی خدابانوان برآیندی از تعامل میان دو فرهنگ ایران و میانرودان
مشترک بودن چنين صفات و ویژگيهایي ميان این دو خدابانو شاید درنتيجهي تأثيرات
ملل بر همدیگر است 5.بنا بر شواهد موجود در داستان حماسي -پهلواني سمکِ عيّار ،ظاهراً
عصر روایت این داستان کهنِ منثور به دوران سلطنت پارتيان تعلق دارد و ازآنجایيکه تأثير
فرهنگ ميانرودان بر مردم سرزمين ایران ،از اعصار پيشازتاریخ آغاز شده بود و بنا به
سخن بهار ،هيچ قومي را نميتوان پيدا کرد که داراي فرهنگ مستقل و تأثير ناپذیرفته از
سایر فرهنگها باشد ،ما نيز از این قاعده مستثني نبودهایم «و اساطيرِ ایران معرّف عناصِر
اساطيري ِمختلف است که در آسياي ميانه و نجدِ ایران به هم آميختهاند» (بهار.)56 :6867 ،
ازآنجایيکه ميان ایرانيان عصر پارتي و ساميان ،دادوستدي فرهنگي بسيار پایدارتري
از دوران هخامنشيان بوده ،آنچنانکه نواحي مختلف ميانرودان تحت نفوذ آشکار فرهنگ
پارتي قرار داشته و گذشته از این بيشتر شهرهاي بينالنهرین در دورهي ساميان «به یُمن
حملونقل و تالقي شرق و غرب در ميانرودان ،این سرزمين نهفقط به محل ترانزیت کاال،
بلکه بهصورت رویارویي اشخاص و اندیشهها هم بدل شده بود یعني در خودِ ميانرودان
بهموازات حضور کارگزاران ،تيولداران و بازرگانان و شاید هم دینمردانِ پارتي ،آیينها و
سبک و سياق ِ زندگي پارتي نيز رواج پيدا کرده بود» (ویدنگرن.)26 :6867 ،
با بررسي در هنر و معماري و بخشهایي از ادبيات این دو تمدن ميتوان چنين
دریافت که در عرصههاي مختلف بين آنها دادوستدي در کار بوده و بر یکدیگر تأثير
گذاشتهاند و «همه ميدانند که ساکنان سرزمينهاي شاهنشاهي پارتيان ،چه در شهرهاي آن

مختارینیا و همکاران | 711

و چه در اميرنشينهاي متبوع آن دولت ،مردماني آميخته از نژادهاي گوناگون بودهاند.....
گاه نام شاهان .فرمانروایان این سرزمينها چهبسا آميزه و تلفيقي است از نامهاي سامي،
آنهم عربي ،با نامهایي ایراني از خاستگاهي پارتي» (همان)66 :
با کمي درنگ در سخنانِ پيش ،ميتوان گفت یکي از دالیل ِ هماننديهاي موجود
ميان ایزد بانوان ایشتر و آناهيتا شاید ریشه در دادوستدهاي فرهنگي و سياسي این دو تمدن
باشد .البتّه نيبرگ ،استاد ِویدن گرن دربارهي وجود آناهيتا و ایشتر در باور ِمردم ایران تعبير
دیگري دارد ،وي ميگوید :به علّت ارتباط شاهان هخامنشي با بابل ،از دوران نخستين
پادشاهان هخامنشي ،ایشتر بابلي ،یک ایزد بانوي محبوبي در نزد عامة مردم بوده امّا ،بعدها
در اواخر امپراطوري هخامنشي ،از دوران خشایارشاه ،پس از تصرف بابل ،خدایان آن را به
رسميّت نشناخت و حتّي پرستشگاه بزرگ بابل را غارت کرد ،پس از حذف ایشتر بابلي
از باورهاي عامة مردم ،آناهيتا که در اوستا توصيفي زنده از او شده بود ،براي این نقش،
داراي ویژگيها و گزینش مناسب و الزمي بود (نيبرگ568 :6838 ،؛ معيني سام
وخسروي.)821-829 :6866 ،
بنا برآن چه ذکر شد ميتوان چنين دریافت ،الهه بانو ایشتر با داشتن یک سري
خویشکاريها با آناهيتاي ایراني ،همطراز و همتا مينماید و ما ميتوانيم در سير استحالهي
اسطوره به حماسه ،حضور پهلوانان و قهرمانهایي را در حماسهها ببينيم که چگونه
تغييریافتهي خدایاناند ،با صورتي آدمي و خویشکاريِ ایزدي .هرکدام از کارکردهاي
آنان ميتواند بهطور حتم راهنمایي ،براي یافتن ریشههاي اساطيري باشد .بازتاب این
برداشت را در این داستان در وجود زنانِ برجستهاي چون شاهدختان ،ملکهها و زنپهلوانان
و نيز برخي از دایه جادوها ميتوان دید و دنبال کرد.

بحث و نتیجهگیری
حاصلِ حضور پررنگ مادینگان داستانِ سمکعيّار ،پژوهشي اینگونه بر اساس دانش
اسطوره است .در این جستار ما توانستيم بر اساس شواهد داستان و ژرفنگري در الیههايِ
پنهان ِاسطورهايِ در داستان حماسي -پهلواني سمکِ عيّار به نتایجي نائل شویم .نتایج این
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پژوهش ازاینقرارند :در جریان دگرگوني اسطورهها به حماسه ،بسياري از قهرمانان و
شخصيّتهاي اساطيري در ریخت و هيئت دیگري مانند پادشاهان ،قهرمانان و زنان نامداري
تجسّم ميیابند .در حماسهاي نظير سمکِ عيّار دیدیم که چگونه افرادي نظيرخورشيدشاه و
آباندخت هرکدام ميتوانند ،صورتهاي تجسّد یافتة خدایان اساطيري دموزي و ایشتر
باشند .توانستيم بازتاب مجموع ویژگيها و خویشکاريهاي دو بزبانوي آبها ایشتر و
آناهيتا ،نظير عشق ،زیبایي ،حبسِ در زیرِ زمين ،مرگ ،حيات مجدد ،به قدرت رسيدن
دوباره و باروري را در شخصيّتي نظير آباندخت یکي از مادینگان برجستة داستان ِحماسي
پهلواني سمکِ عيّار بازجویيم و آن را مانندِ اسطورۀ خشکسالي و باروري تلقي نمایيم.
افزون بر این ،باید گفت وجود این مضامين و انگارههاي مشترک ميان خدابانوان و
آباندخت ميتواند ریشه در تماس ميان فرهنگها و رویکردي تحت عنوان اشاعه باشد که
بهموجب آن اسطورهها به نقاط مختلف انتقال پيداکرده و یا از یکدیگر تأثير ميپذیرند و
سپس در داستانهاي حماسي با مضموني یکسان ،امّا با شکلي تغييریافته دوباره به منصة
ظهور ميرسند.

پينوشت
 .6در بخشهایي از کتاب ،راوي اصل داستان ،این گمان را تقویت ساخت که این داستان
متعلق به مردم شرق ایران و متکي بر سنتهاي اساطيري – حماسي کهن است که توسط
روایتگران و داستانگزاران شرقي (گوسانان پارتي) پدید آمده است .این کتاب نظير
شاهنامه ،داراي موتيف و سازههاي اساطيري حماسي زیادي است .مواد و سازههاي آن
دقيقاً همان مسيري را طي کردهاند که روایات و مواد اساطيري و حماسي شاهنامه طي
کرده است( .حسن آبادي57-51 :6831 ،؛ فسنقري و جعفرپور693 :6868 ،؛ محمدیان و
جعفرپور)285 :6866 ،
« .2رام» درحماسة رامایانا ،دقيقاً مانند شخصيّت سياوش و ایزدي نباتي است ،نکتة مهم در
حماسه رامایانا ،همسر رام ،سيتا است ،او کشته ميشود و به زیر زمين ميرود بهجاي ایزد،
زیرا او خود یک الهة گياهي است .درهرحال ،ميبينيم که در هندوستان ،هم نبرد خشکي و
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برکت است و دیوها و غول در نقش خدایان شر بر ضد خدایان خير هستند (بهار:6869 ،
.)219-218
 .8پرسفون ،دختر دمتر و زئوس بود ،ریشهي اسطورهاي این خدا بانو در مراسم بسيار
ابتدایي بذرافشاني و برداشت خرمن است در دوراني که زنان تنها کشاورزي ميکردند
(دیکسون )699 :6839 ،این خدابانو در دو حالت پرستش ميشد :یکي در مقام دوشيزه و
دیگري در مقام ملکه جهان زیرین «او در جایگاه دخترِجوان ،خدابانوي بلند باال ،زیبا و
جوان است و نشانههاي زایش را به همراه خود دارد» (بولن)296-293 :6838 ،
 .5در زمينه تبيين شباهت اسطورهها در فرهنگهاي کامالً جدا ملل نظریههاي مختلفي
وجود دارد که ما در اینجا به دو رویکرد اساسي اشاره ميکنيم «رویکرد اول اشاعه است
که بهموجب آن این اسطورهها در مکانهاي معدودي از قبيل هند ساختهشده و از طریق
تماس ميان فرهنگها در روزگاران گذشته به نقاط مختلف انتقال یافتهاند .دومين رویکرد،
دیدگاه روانشناختي است که بهموجب آن عناصر اصلي اسطوره محصوالت ذهن بشر و
لذا در ميان همة انسانها مشترکاند .امروزه هر دو دیدگاه فوق و نيز آميزهاي از آنها براي
پذیرفته شدن باهم رقابت ميکنند» (بيرلين)818-896 :6861 ،؛ و از آن دو رویکرد به دليل
آنکه این جستار بر اساس آراي اسطوره پژوه ایراني ،مهرداد بهار نوشتهشده بيشتر بر
رویکرد اول تکيه داشتهایم.
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Abstract
This research tries to answer the question in a descriptive-analytical way
whether the patterns of female speech in the textual context of Shiva
Arastouei's novels "Fear" and "Neyna" correspond to the model of Robin
Lakoff (DSL1975). Or are the patterns presented in these works in conflict
with the pattern considered in the DSL approach? In this study, among the
characteristics considered by Lakoff, the lexical level is emphasized and all
5 components of this level include "repeated use of skeptics or modifiers",
"use of polite forms of language and avoidance of suffixes", "use of
aggravating adverbs", "The use of emotional attributes" and "the use of
specific feminine words" are considered. With this aim, after classifying the
research data and analyzing them, first, an attempt was made to determine
the writing style of Shiva Arastouei at the level of the speech of the female
characters of these two novels and then to adapt it to the components
considered by Lakoff. The findings show that Arastouei was very careful in
choosing the language of the female characters in these two novels, and
components such as age, social class, occupation, education, etc. in the style
of women's speech in his stories are clearly visible and can be claimed. She
is one of the most successful women novelists in this field. In addition, many
of the components of the feminine style of speech in her stories are
consistent with Robin Lakoff’s model. Components such as specific
feminine words, doubt markers, intensifiers, swear words and emotional
sentences are the most significant manifestations of this adaptation.

Keywords: Feminine Speech, DSL Approach, Shiva Arastouei, Khof
and Neyna.
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مقدمه
یکي از مواردي که تأثير جنسيت در کاربرد زبان را نشان ميدهد ،کاربرد واژهها و
اصطالحات مخصوص به هریک از دو جنس «زن و مرد» ميباشد .ميزان کاربرد این واژهها
ميتواند در محيطهاي متفاوت زنانه و مردانه تغيير کند .همچنين ميزان کاربرد این
اصطالحات در محيطي که هر دو جنس حضور داشته باشند ،متفاوت است .بر همين اساس
داستاننویسان براي اینکه هر چه بيشتر واقعيت محيط زباني را نشان دهند ،سعي ميکنند در
آثار خود این تفاوت را نشان دهند؛ بهعبارتدیگر ميکوشند این واقعيت زباني را
بهگونهاي که هست حتيالمقدور بازنمایي کنند .ليکاف ( )6679در مورد «الگوي گفتار
زنانه در گفتمان» صحبت کرده است .بر اساس این دیدگاه ،زنان و مردان بههنگام سخن
گفتن یا نوشتن ،زبان متفاوتي دارند .ليکاف شاخصههاي زباني زنانه را تحت سه عنوان
طبقهبندي ميکند :نخست نشانههاي واژگاني یعني واژگان مختص زنان در زمينة مد،
دکوراسيون و استفاده از صفات نامشخص (محشر ،معرکه) ،عبارات احساسي نظير عشق و
غم ،اجتناب از الفاظ و عبارات خصمانه و خشونتآميز ،استفاده از صورتهاي محترمانه و
غيره .دوم نشانههاي واجي که شامل تلفظهاي دقيقتر و صحيحتر ،ویژگيهاي زنجيري
خاص زنان و غيره .سوم ویژگيهاي نحوي-کاربردي که شامل استفاده از ساختارهاي
پرسشي و بياني احترام و تردید و عدم اطمينان را نشان ميدهد .ليکاف ( )6679تمایز زبان
زنان از مردان را به لحاظ واژگاني در پنج سطح موردبررسي قرار ميدهد .این پژوهش
ميکوشد تا با بررسي دو رمانِ «خوف» و «نينا» از شيوا ارسطویي« ،بازنمایي جنسيت» و
«کارکرد آن را» در سطح زبان به لحاظ کاربرد واژگان و اصطالحات خاص جنسيتِ زنانه
مورد تحليل قرار دهد.

بیان مسئله
«زبانشناسي جنسيت» یکي از شاخههاي موردتوجه در حوزۀ «جامعهشناسي زبان» است که
به مطالعة تأثير «متغير جنسيت» بر ایجاد گوناگونيهاي زباني ميپردازد .رابين ليکاف در
فصلي با عنوان «زبان ،جنسيت و سياست» از کتاب زبان و جنسيت (انتشار الکترونيکي
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 )2883بيان ميکند که زبان انعکاسدهندۀ کليشهها است و بر بقاي آنها تأثير دارد .وي
معتقد است زبان زنان از زبان مردان فرودستتر است؛ زیرا شامل انگارۀ ضعف و عدم
قطعيت است و بر مطالب بياهميت و غيرجدي و واکنشهاي عاطفي تأکيد دارد .ليکاف
( )6679در مورد الگوي گفتار زنانه در گفتمان صحبت کرده است .از دیدگاه وي «سبک
گفتار زنان و مردان» ،حتي در پوشيدهترین حاالت ،کامالً متمایز از هم است و بر مبناي
تقسيم ساختار جنسيتي زبان ،در دو شاخة فکري و زباني تشخيص داده ميشود .بر اساس
دیدگاه وي ،زنان و مردان بههنگام سخن گفتن یا نوشتن ،زبان متفاوتي دارند .به نظر
ميرسد نظریة ليکاف به دليل توجه به زوایاي مختلف کارکرد زبان و جنسيت در آثار
ادبي ،الگویي مناسب براي بررسي آثار ادبي از نگاه «زبان و جنسيت» است .در پژوهش
حاضر از این نظریه براي تحليل کارکرد زبان و جنسيت در دو رمان «خوف» و «نينا» اثر
شيوا ارسطویي بهره گرفته شده است .روش این پژوهش مبتني بر بررسي اختالفات زباني
شخصيتهاي زنان و مردان به لحاظ پارامترهاي واژگاني یاد شده است .تفاوت اصلي این
پژوهش با تحقيقاتي که تاکنون انجام شدهاند ،در وهلة نخست در نوع «جامعة آماري»
است؛ تفاوت دوم در «جامعيت شاخصها» است .برخي از پژوهشهایي که تاکنون انجام
شدهاند ،مبناي تحليل را یک شاخص قرار دادهاند؛ اما نگارندگان در این پژوهش تالش
ميکنند تمام شاخصهاي مدّنظر رویکرد ليکاف را لحاظ کنند .در سالهاي اخير با رونق
گرفتن مطالعات ميانرشتهاي بين «ادبيات و زبانشناسي» ،مباحثي مانند «ادبيات مردانه»،
«ادبيات زنانه» و «مردانهنویسي» و «زنانهنویسي» مدّنظر پژوهشگران متعددي قرار گرفته که
هرکدام از زاویةدید خاص خود به این مقوله نگریستهاند .اهميت اصلي اینگونه مطالعات،
توجه به رابطة بين «زبان» و «جنسيت» است .با توجه به اهميت نوع ادبي «رمان» و بهطور
خاص «رمانهاي زنان» ،ضرورت مطالعة شاخصهاي زباني در ارتباط با مقولة جنسيت در
این نوع ادبي ،ميتواند در مسير مطالعات سبکشناسي ادبي آثار زنان راهگشا و مؤثر باشد.
پرسش اصلي این پژوهش اینگونه مطرح ميشود« :زبان شخصيتهاي زن» در داستانهاي
شيوا ارسطویي در کدامیک از ابعاد با پيشبيني رابين ليکاف مطابقت دارد؟
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روش پژوهش
در این پژوهش مدل ليکاف ( )6679بهعنوان چارچوب نظري انتخاب شده است .این
چارچوب در ابعاد واژگاني ،آوایي ،نحوي و کاربردشناختي مطرحشده؛ اما در این پژوهش
با توجه به موضوع موردنظر به معرفي مقوالت واژگاني در این مدل بسنده شده است .در
پژوهش حاضر دو رمان شيوا ارسطویي با عنوان «خوف» و «نينا» برگزیده شده است .پس
از ارزیابي جملهها بر اساس الگوي مدّنظر ،به طبقهبندي آنها پرداخته شده است .در تحليل
دادهها با توجه به پارامترهاي واژگاني ارائهشدۀ ليکاف بازنمایي زبان زنان توسط شيوا
ارسطویي ارزیابي شد .طبق چارچوب ارائهشده جملهها استخراج و سپس دستهبندي شد و
بر اساس پارامترهاي ارائهشده در چارچوب نظري مورد تحليل قرار گرفتند.

پیشینۀ پژوهش
الف) مطالعات حوزۀ زبان و جنسیت
پيشينة مطالعات حوزۀ «زبان و جنسيت» به دهة هفتاد ميالدي و افرادي مانند ساپير ،ليکاف،
تانن ،گوم ،هولمز ،کامرون و  ...مربوط ميشود .ليکاف نخستين کسي است که مسئلة
«زبان و جنسيت» را با ارائة پژوهشي با عنوان «زبان و موقعيت زن» مطرح کرد .بعد از وي
رابطة زبان و جنسيت در تحقيقات از دو جهت موردبررسي قرار گرفت؛ جهت اول کاربرد
متفاوت زبان توسط زنان و مردان و جهت دوم بررسي بازتاب ناهمساني زنان و مردان در
زبان است .در سالهاي اخير برخي از پژوهشگران به بازنمایي جنسيت در آثار برخي از
نویسندگان پرداختهاند که از آن جمله ميتوان به آثار زیر اشاره کرد .وليزاده ( )6837در
پژوهشي با عنوان «جنسيت در آثار رماننویسان زن ایراني» ميکوشد از خالل ردیابي
نظامهاي بازنمایي جنسيت در آثار برخي نویسندگان زن ایراني به این مهم بپردازد که
جنسيت زنانه در آثار زنان رماننویس ایراني چگونه تصویر ميشود .یعقوبي ( )6833به
بررسي «تأثير جنسيت بر شيوۀ بيان تقاضا» در زبان فارسي توجه داشته است .ایسوندي
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(« )6868عذرخواهي در زبان فارسي و انگليسي از دیدگاه بين فرهنگي و جنسيتي» را
بررسي کرده است.

ب) مطالعات مربوط به آثار شیوا ارسطویي
خسروي و کيواني ( )6861در پژوهشي با عنوان «زن در آیينة رمان؛ مقایسة نقش زنان در
سه رمان فارسي چراغها را من خاموش ميکنم؛ نگران نباش و بيبي شهرزاد» ،به بررسي
نگاه زنانِ نویسنده به موقعيت زن در جامعة ایراني پرداختهاند .جاور و عليزاده ( )6867در
پژوهشي با عنوان «بررسي عناصر گروتسک در رمان «خوف» اثر شيوا ارسطویي» نشان
دادهاند که این اثر روایي ،با درآميختن اجزاي گروتسکي ،روایتگر فضاي هراسناکي
است که براي نخستين بار در یک داستان زنانه به خدمت گرفته شده است .خسروي و

کاظمي ( )6862در مقالة «بررسي و تحليل عناصر داستاني در داستان کوتاه «هنوز نه ،اما
بعد» ،به این نتيجه رسيده اند که آنچه بيشتر در این داستان نمود دارد ،مشکالت و دغدغه-
هاي زنانهاي است که نویسنده به نمایندگي از زنان جامعة خود ارائه ميدهد .روزبه و طالبي
( )6836در مقالة «نقد فمينيستي مجموعه داستانهاي شيوا ارسطویي» نشان دادهاند که مضمون
داستانها ،مسائل عاطفي ـ اجتماعي زنان در برابر مردان و جامعه است .باقري ( )6868در
پژوهش خود با عنوان «دگرگوني ایزد بانوان در رمان خوف اثر شيوا ارسطویي» ،به ردیابي
ویژگيهاي اسطورهاي و کهن الگویيِ رمان خوف بر مبناي نقد اسطورهاي تمرکز کرده
است.

.2مباني نظری پژوهش
.2-2زبانشناسي جنسیت و رویکرد رابین لیکاف ()DSL
«زبانشناسي جنسيت» یکي از شاخههاي موردتوجه در حوزۀ «جامعهشناسي زبان» است که
به مطالعة تأثير «متغير جنسيت» بر ایجاد گوناگونيهاي زباني ميپردازد .پژوهش در زمينة
رابطة زبان و جنسيت از حدود دهة  18ميالدي در ایاالتمتحده آغاز شد و ازآنپس
بهسرعت در سرتاسر اروپا و آمریکا به بحث داغ زبانشناسان ،چه نظري و چه کاربردي،
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تبدیل شد .یکي ازنظریههاي نوین دربارۀ زبانشناسي و جنسيت ،تئوري  DSLاز رابين
ليکاف ،زبانشناس برجستة آمریکایي است .وي بهاختصار معتقد است که سبک گفتار
زنان و مردان ،حتّي در پوشيدهترین حاالت ،کامالً متمایز از هم است و برمبناي تقسيم
ساختار جنسيتي زبان به دوشاخة فکري و زباني تشخيص داده ميشود .ليکاف معتقد بود
که بانوان عموماً از نوعي سبک زباني برخوردارند که در آن از الگوهاي کالمي مشخصي
استفاده ميکنند .او همچنين بر این نکته تأکيد کرده که در برخي موارد زنان از همه یا
حتي بعضي از این الگوها تبعيت نميکنند .دامنة این بحث به قلمروي ادبيات نيز کشيده
شده است و در سراسر دنيا ،آثار فراواني ،اعم از کتاب و مقاله به بررسي کارکرد جنسيتي
زبان در آثار مختلف ادبي پرداختهاند.

.7-2طبقهبندی شاخصههای زباني در رویکرد رابین لیکاف ()DSL
سالهاي زیادي از مطرحشدن مدل ليکاف ( )6679ميگذرد؛ اما هنوز مدلي موفق در
بازنمایي جنسيت در زبان آثار رماننویسان و داستاننویسان به حساب ميآید .بر همين
اساس در این پژوهش مدل موردنظر وي بهعنوان چارچوب نظري برگزیده شده است .بر
اساس دیدگاه وي ،زنان و مردان بههنگام سخن گفتن یا نوشتن ،زبان متفاوتي دارند.
ليکاف از این سبک گفتار زنانه با عنوان «زبان ضعيف» یاد ميکند و تسلط مردان را در
سلسلهمراتب طبيعي جنسيت عامل استفاده از این عنوان ميداند .به نظر ليکاف «زنان» براي
یافتن جایگاهي مناسب با شأن خود در جامعه با زبان مؤدبانه صحبت ميکنند (بهمنيمطلق
و مروي .)71 :6868 ،از دیدگاه وي تفاوتهاي زباني ميان زنان و مردان یکي از نتایج
نابرابريهاي اجتماعي است و ویژگيهاي زباني آنان بازتاب تفاوتهایي است که ازنظر
نقش و موقعيّت اجتماعي ميان اعضاي این گروه وجود دارد (فارسيان .)62 :6873 ،وي
شاخصههاي زباني زنانه را تحت سه عنوان طبقهبندي ميکند:
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جدول  .2طبقهبندی شاخصههای زبان ازنظر رابین لیکاف
ردیف

شاخص زباني

6

نشانههاي واژگاني

2

نشانههاي واجي

تلفظهاي دقيقتر ،صحيحتر و غيره.

ویژگيهاي نحوي

استفاده از جمالت پرسشي و بياني که تردید و عدم اطمينان

کاربردي

را نشان ميدهد.

8

نمودهای زباني
واژگان مختص زنان در زمينة مد ،عبارات احساسي ،اجتناب از الفاظ و عبارات
خشونتآميز ،استفاده از صورتهاي محترمانه و غيره.

 .3-2نگاهي اجمالي به بافت موقعیتي رمانهای «خوف» و «نينا»
رمان «خوف» روایتي ساده از ترسهاي پيچيدۀ انسان مدرني است که از ميان همة
شيوههاي زندگي ،تنهایي را انتخاب ميکند .راوي در این روایت ،در مواجهة تنگاتنگ با
نوع زندگياش و واقعيتهاي غيرقابل پيشبينياي که این نوع از زندگي پيش رویش قرار
داده ،دچار اضطراب و وحشتي خارج از توان و ظرفيت بشر امروز ميشود .وحشتي که متن
تالش ميکند آن را بهعنوان عنصري معلول از درون به اجزا دربياورد؛ اما علت آن را در
بيرون از متن جستوجو ميکند» .این رمان که در  22قول یا فصل نوشتهشده از جنبههاي
مختلف قابلبررسي است :زبان کارشده و بارز آن یک منظر است و تصویر واقعياي که از
زن در جامعه ما ارائه ميدهد ،منظري دیگر که شاید مهمترین نکته کار همين تصویري
است که از شخصيت اصلي رمان یعني شيدا ارائه ميدهد .زني نویسنده ،موفق و تنها که
ميخواهد مستقل باشد و به آنچه حقش است برسد؛ اما انگار جامعه ميخواهد چيز دیگري
را که از او تصویر کرده به او بقبوالند ،آنچنانکه در قول آخر که در روایت کاوه آمده
است ،تصویري معکوس و تردید برانگيز ازآنچه تاکنون گفتهشده به خواننده ارائه ميدهد.
در سطح متني ،داستان با حکایت زندان رفتن «شيدا» آغاز ميشود و همچنين با همين
حکایت به پایان ميرسد .گویي زندان بهعنوان ظرفي در نظر گرفته ميشود که محتویات
آن ،همين رمان و شخصيتهایش است .روایتهاي شيدا از زندان شبيه به روایتهاي
اوست از سوئيتي که در آن زندگي ميکند .زندان و خانه بهعنوان دو فضاي متفاوت به
یکدیگر شبيه ميشوند و این به دليل حضور موشها ،به دليل آزار رساني همبندان یا پسر
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سرهنگ و به دليل تنهایي «شيدا» در هر دو فضا رخ ميدهد .گویي خانه با زندان فرقي
ندارد؛ اما این دو فضا متعلق به دو زمان داستاني متفاوت هستند .فضاي زندان ،متعلق به
زمان ساواک است و فضاي خانه متعلق به دوران کنوني زندگي شيداست؛ بهعبارتدیگر،
زندان ویژگيهاي خودش را به خانة شيدا منتقل ميکند و خانه را به زنداني بزرگتر
تبدیل ميکند که در سطح جامعة کنوني «شيدا» گسترده ميشود ،به همين دليل ترس
«شيدا» از شرایطش در زمان کنوني بيش از ترس او در دوران زندان است( .نک :نقد رمان
خوف توسط ليال صادقي).
رمان «نينا» به سالهاي بعد از انقالب و جنگ ميپردازد و زندگي دختري به اسم
«نينا» و سيروس ،پدرش را روایت ميکند .سيروس در دنياي خيالي و کوچک خودش
زندگي ميکند و خانواده او هم همينطور؛ اما خوشبخت به نظر ميرسند و یک خوشبختي
مستحکم .خواننده کمکم وارد جهان ذهني نينا ميشود و او را با توهمات و دغدغهها و
هذیانهایش ميشناسد و ردپاي رویدادهاي اجتماعي را بر ذهن او ميبيند .او دچار
دگرگونيهاي شخصيتي ميشود و رنج یک تحول براي رسيدن به یک جهانبيني فردي را
متحمل ميشود .در «نينا» مکانها اهميت زیادي دارند .مثل زیرزميني که احمدجان در آن
پناه ميگيرد یا خانه هاسميک که در مرکز شهر و در ميدان فردوسي قرار دارد .این خانه
وقتي اهميت پيدا ميکند که درست در دورهاي که بخش زیادي از مردم درگير بحرانهاي
جمعي هستند ،عدهاي از زنان طبقة متوسط به مرکزيترین نقطه شهر ميآیند تا فال قهوه
بگيرند .ميدان فردوسي و خيابان انقالب از شلوغترین نقطههاي تهران و هميشه مکاني براي
حضور مردم بوده؛ اما خانه هاسميک ،انگار جزیرهاي مجزا و تکافتاده در مرکزيترین
نقطه شهر است .جزیرهاي که بحران نينا در آن به اوج ميرسد( .برگرفته از نقد آثار
ارسطویي در شهر کتاب)

.0-2معرفي شیوا ارسطویي و سبک نوشتاری او
شيوا ارسطویي نویسنده ،مترجم و شاعر ایراني متولد اردیبهشت  6858در تهران ،با
تحصيالت کارشناسي مترجمي زبان انگليسي و کارشناسي بهداشت صنعتي از دانشگاه

 | 791متن پژوهی ادبی | سال  | 72شماره  | 99بهار ()0417

تهران است .او سابقه تدریس داستاننویسي در دانشگاه هنر تهران و دانشگاه فارابي را داشته
و اکنون در یکي از دانشگاههاي غيرانتفاعي هنر در حال تدریس است .همچنين ده سال
است کارگاه داستاننویسي «وانکا» را برگزار ميکند .او بازیگري در چند فيلم کوتاه را نيز
تجربه کرده است .از آثار ارسطویي ميتوان به مجموعه داستانهاي «آمده بودم با دخترم
چاي بخورم»« ،آفتاب و مهتاب»« ،من دختر نيستم و رمانهاي «او را که دیدم زیبا شدم»،
«بيبي شهرزاد»« ،آسمان خالي نيست» و رمان «افيون» که در آلمان به چاپ رسيده است،
اشاره کرد.

.9-2شیوههای بازنمایي شخصیتهای زنانه در رمانهای «خوف» و «نينا»
دهههاي هفتاد و هشتاد را ميتوان دوران تثبيت «ادبيات زنان و شکلگيري گفتماني زنانه»
دانست .شيوا ارسطویي از جمله نویسندگاني است که با محور قرار دادن زنان در آثارش
سعي در کليشهزدایي از مفهوم زنانگي دارند .ارسطویي سبکي خاص در شخصيتپردازي
زنان در داستانهایش دارد و اغلب شخصيتهاي داستانهاي او زن هستند« .زنان
مردمحور»« ،زنان خودمحور» و «زناني که دچار دوگانگي» هستند .شخصيتهایي از قبيل
«شهرزاد»« ،شيوا»« ،نينا»« ،فخري» و غيره .این شخصيتها بهواسطة نام ،ظاهر ،حرکات،
گفتهها و ناگفتهها در سه بخش قابلتقسيم هستند :زنهاي مردمحور ،زنهاي خودمحور و
زنهاي دوپاره.
جدول  .7شیوههای متفاوت «بازنمایي شخصیتهای زنانه» در آثار شیوا ارسطویي
ردیف

نوع شخصیتپردازی زنان

0

شخصيت زن خودمحور

2

شخصيت زن مردمحور

1

شخصيت دوپاره

ویژگي شخصیتهای زنانه
زن بهعنوان شخصيت محوري در مواجهه با دیگر شخصيتهاي
داستان باعث شکلگرفتن زن به مثابة شخصيت اصلي ميشود.
مرد بهعنوان شخصيت محوري باعث شکلگرفتن زن به مثابة
شخصيت اصلي ميشود.
بخشي از شخصيت زن ،خودمحور و بخشي دیگر مردمحور است.

رحیمی و همکاران | 799

ارسطویي در رمان نينا بر دوپارگي زن بهعنوان شخصيت اصلي و محوري توجه دارد .در
این رمان که روایت و ساختاري کالسيکتر از دیگر آثار ارسطویي دارد ،دختري به نام نينا
در ارتباط با شخصيتهایي چون سيروس ،شهروز و احمدجان از هم شکافته ميشود و
دوباره از نو ساخته ميشود .در این اثر ،به نظر ميرسد ارسطویي از سبک پيشين خود تا
حدي فاصله ميگيرد و در پي شکلگيري رماني با روایت و ساختاري کالسيکتر است.
عنوان این کتاب را ميتوان شمایلگونگي از شخصيت دو پارۀ نينا ،شخصيت اصلي کتاب
دانست .شخصيتي که در بخشي از رمان مردمحور است و در بخشي خودمحور .به عبارتي،
نينا در بخشي از کتاب ،شخصيت اصلي است و نه محوري .چراکه سيروس ،شهروز و
احمد شخصيت او را شکل ميدهند و وابستگي نينا به آنها ،باعث ميشود نينا تنها موضوع
رمان باشد و نه کنشگر اصلي .آدمها و مکانها در رمان «نينا» سمبليک نيستند و به
نشانههایي مرتبط به هم در ساختار یک مجاز مرسل بلند تبدیل شدهاند .در طول خيابان
درازي که انتهاي تهران را از شرق آن متصل ميکند به مرکز تهران و ازآنجا به
کوچهبرزنهاي دوروبر .همان خيابان درازي که محل برخورد آدمهاي طبقهي متوسط با
هم است .این خيابان دراز مسيري است که تمایز طبقات اجتماعي در آن بيمعنا ميشود و
همة تغييروتحولها و داستانها را پشت سرهم ردیف ميکند .نهفقط هاسميک و یاقوت؛

بلکه تمام زنهاي رمان مکمل یکدیگراند و بدون هم معنایي ندارند .در رمان «خوف»
کاوه ،فردي دوجنسيتي است که جهان او نيز به دو قسمت تقسيم ميشود .جهان مردانهاي
که همان راوي اصلي رمان است ،بر کل داستان سيطره دارد و شالودۀ جهان این متن را
شکل ميدهد .کل رمان بر اساس دفترچه خاطرات شيدا که از سوي کاوه دزدیده شده،
نقل ميشود ،اما با خاطرات شيدا از زبان کاوه .درنتيجه کاوه ،در خالل صداي خود،
ناگزیر به انعکاس صداي شيدا است .فصل دوم و فصل بيست و دوم (پایاني) روایت کاوه
است از ماجراي شيدا و در این روایت ،کاوه به حضور واقعي شيدا ،نغمه و همه حوادث
شک ميکند ،گویي قرار است مخاطب در ابهام ميان واقعي بودن ،ممکن بودن و ناممکن
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بودن این جهانها باقي بماند .در تعليق ميان باور کردن و باور نکردن و درنهایت داستان به
روایتي نمادین تبدیل ميشود از انسانهایي در اسارت خود و ترسهایشان.


جدول  .3عناوین شخصیتهای زنان و طبقۀ اجتماعي آنان در دو رمان «خوف» و «نينا»
سن ،طبقه اجتماعي ،شغل و ...

ردیف

نام شخصیت

نوع شخصیت

6

نينا

اصلي  /پویا

2

فخري

فرعي  /ایستا

زني ميانسال ،خانهدار

8

هاسميک

فرعي  /ایستا

زني ميانسال ،فالگير

5

یاقوت

فرعي  /ایستا

زني ميانسال ،زني مجنون و دورهگرد

9

گُلي

فرعي  /ایستا

دختري جوان از خانوادهاي مرفه

9

خانم عابدي

فرعي  /ایستا

زني ميانسال و آرایشگر

1

زنان آرایشگر

فرعي  /ایستا

زناني ميانسال

7

زنان فالگير

فرعي  /ایستا

زناني ميانسال

3

شيدا

اصلي  /پویا

زني جوان و نویسنده

6

نغمه

فرعي  /ایستا

زني جوان و خانهدار

68

ژینوس

فرعي  /ایستا

زني جوان و خانهدار

دختري جوان از خانوادهاي متوسط،
دانشجو و آموزگار

.7بحث و تحلیل دادهها 
در این قسمت هر پنج پارامتر واژگاني موردنظر رابين ليکاف در بافت متني گفتار زنانه
موردبررسي قرار گرفته است :استفادۀ مکرر از تردیدنماها یا تعدیلکنندهها ،کاربرد
صورتهاي مؤدبانة زبان و پرهيز از دشواژهها ،استفاده از قيدهاي تشدیدکننده ،کاربرد
صفات عاطفي و کاربرد واژگان خاص زنانه.

.2-7کاربرد زبان معیار ،عامیانه و محافظهکارانه
نقشهاي اجتماعي گوناگون ،الگوهاي رفتاري متفاوت و انتظارات اجتماعي مختلفي به
وجود ميآورد و به همين دليل است که انتظارات اجتماعي از زنان و مردان در زمينة رفتار
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اجتماعي آنان یکسان نيست .رفتار زباني یکي از جنبههاي رفتار اجتماعي انسان است و
بنابراین تابع مالکها و اصول کلي آن است .به نظر زبانشناسان اجتماعي ازآنجاکه در
بيشتر جوامع از زنان در مقایسه با مردان رفتار اجتماعي صحيحتر و مناسبتري انتظار
ميرود ،رفتار زباني آنان نيز نهتنها با مردان متفاوت است؛ بلکه بهطورکلي ازنظر اجتماعي
از شکلهاي بهتر یا صحيحتر ،بيشتر از مردان استفاده ميکنند .شاید علت آن چنين باشد
که فشارهاي اجتماعي -فرهنگي در هر جامعه بر روي زنان بيشتر است .همين امر آنان را
نسبت به رفتار زباني خود و کاربرد ویژگيهاي زباني معتبر حساستر ميکند (نوشينفر،
 )631 :6836ازنظر ليکاف ،تفاوت گفتاري زنان و مردان بيشتر از اینکه در حيطة
زبانشناسي و تفاوت گفتاري قابلبررسي باشد ،انعکاسدهندۀ روابط فرهنگي جامعه است؛
بدین معنا که در حيطة فرهنگي جامعه ،سطح انتظارات از هر زن با سطح انتظارات از مرد
متفاوت است؛ حتي در جوامعي مانند جوامع صنعتي که نقشهاي زنان و مردان چندان از
یکدیگر دور نيست ،تفاوتهایي در گفتار زنان و مردان وجود دارد .با توجّه به فضاي
حاکم در دو رمان «خوف» و «نينا» به نظر ميرسد نویسنده شخصيتهاي زن این دو رمان را
به استفاده از نوع بهتر و درستتر زبان ملزم کرده و زنان داستان در مقایسه با شخصيتهاي
مرد ،صورت صحيحتري از زبان را به کار ميگيرند .این الزام در مقایسة گفتار
شخصيتهایي مثل «سيروس»« ،شهروز» و «نينا» و «هاسميک» بهوضوح قابل مشاهده است:
« اونجا رو داشته باش که فقط داشته باشيش ،قورباغه!» (ارسطویي)1 :6865 ،
«گفتار سيروس»
« قور قور نکن .خونه مردمو خالي کن» (همان« )39 :گفتار سيروس»
« یاقوت داره تاوون سختي ميده» (همان« )26 :گفتار شهروز»
 نگرانش نذار عزیز ،این مرد تا نگران نشه زنگ نميزنه اینجا (همان« )65 :گفتار
هاسميک»
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 اگر تقصير خودش بوده باشد چي؟ اگر دیگر نتواند بيخودي به شهروز بگوید نه
چي؟ اگر دیگر نپرسد ...اگر دیگر نگوید ...اگر باز هم انقالب بشود چي؟ اگر
این محله بي شهروز مانده باشد چي؟ اگر این انقالب شهروز نداشته باشد چي؟
(همان« )11 :گفتار نينا»

.2-2-7استفادۀ محدود از دشواژههای غیررکیک
ليکاف زنان را استادان استفاده از حُسن بيان ميداند؛ اما برخالف زنان ،مردان در
عرصة گفتار بسيار رقابتگرا و در پي نشاندادن برتري خود به طرف مقابل هستند و ازنظر
اجتماعي نيز آزاديهاي بيشتري دارند؛ به همين دليل ،خيلي بيشتر از زنان از دشواژههاي
رکيک ،استفاده ميکنند (جاننژاد .)79 :6838 ،در این پژوهش دشواژهها به دو دستة
رکيک و غيررکيک تقسيمبندي شدهاند .در رمانهاي ارسطویي به دليل بيان و نقد مسائل
اجتماعي از جمالت عاميانه و روزمره آن زمان از دشواژههاي غيررکيک در موارد
محدودي استفاده شده است .دشواژههاي غيررکيک جزء آن دسته از واژگاني هستند که
خنثي و غيرتابو ميباشند؛ اما در بافتهاي خاص به تابو یا دشواژههاي رکيک یا غيررکيک
تبدیل ميشوند .دشواژههاي غيررکيکي که در کالم شخصيتهاي زنانه در بافت متني
رمانهاي ارسطویي به کار رفتهاند ،عبارتاند از:
 «گورِ بابای هر چي مردِ فراریه! مردي که از وسوسه زن بترسه و( »...ارسطویي:6865 ،)266
 دیوانهست این زن .باید ببرنش یه جا درمونش کنن (همان)26 : دیگه برنميگردم به اون باالخونة کوفتي! (همان)221 : «که بقية زنهاي احمق رو هم به گریه بندازي» (همان)619 : -شوهر بيغیرتت از اولش ميدونست ميري دنبال صفاي خودت( »...همان)615 :
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.7-7استفادۀ مکرر از تردیدنماها یا تعدیلکنندهها
ليکاف ( )6679معتقد است که زنان بيشتر از مردان از تعدیلکنندهها استفاده ميکنند و
دليل آن را نحوۀ خاص اجتماعيشدن آنان ميداند .او ميگوید« :زنان بهگونهاي اجتماعي
شدهاند که این باور در آن ها رشد یافته که بيان و اظهار قاطع و با اطمينان ،خصيصة شایسته
یک زن نيست و یک رفتار زنانه محسوب نميشود» (جاننژاد .)683-686 :6838 ،ليکاف
( )6679علت استفاده بيشتر زنان از تعدیلکنندهها را عدمقطعيت و اطمينان آنها ميداند .او
سه عملکرد را براي تعدیلکنندهها شناسایي کرده است:
 عدم اطمينان گوینده را نشان ميدهد. در حالتهاي مؤدبانه بهکاربرده ميشود. از مشخصه هاي زبان زنانه است؛ یعني کساني که از قدرت در جامعه برکنار هستند(نجفيعرب و بهمنيمطلق.)685 :6865 ،
دليل استفادۀ بيشتر زنان از تردیدنماها آن است که آنها معموالً از گفتارهاي قطعي
ميپرهيزند و در گفتار زنان نوعي تردید و دودلي وجود دارد .کاربرد تردیدنماها در گفتار
زنان ميتواند به دليل کمبود اعتمادبهنفس آنها یا جایگاه متزلزلشان در اجتماع مردساالر
باشد .یک دليل دیگر نيز ميتواند این باشد که زنان معموالً سعي دارند از گفتار مؤدبانه
استفاده کنند و به همين دليل با تردید و مکث صحبت ميکنند تا مطمئن باشند که از
کلمات و فرمهاي مؤدبانة زبان استفاده کردهاند (ليکاف .)95 :6679 ،تردیدنماها کلماتي
هستند که حس عدم اطمينان و درنگ گوینده را به مخاطب ميرساند .درواقع ،گوینده با
استفاده از این کلمات از اظهارنظرهاي قطعي ميپرهيزد .در دو رمان «خوف» و «نينا»،
بيشترین بسامد تردیدنماها مربوط به کالم «نينا» و «شيدا» بهعنوان شخصيتهاي اصلي
روایت است« .تردید» همانطور که در تمام سطوح زندگي این دو شخصيت نمایان است،
در کالمشان نيز نمود یافته است:
-

کاش الزم نبود آدما شهامتشونو امتحان کنن (ارسطویي)35 :6865 ،
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-

شایدم عشق فيلم باشه .یه نقشي رو براي خودش نوشته و توي اون نقش فرو رفته (همان)22 :

-

خواهش ميکنم ،این چه حرفيه؟ اونجا ميگفتن شما مشاور امور بينالملل یک هيئت
دولتي بودین( »،ارسطویي.)98 :6868 ،

-

ببخشید که اون روز تو استانبول ،بيخبر گذاشتم و رفتم پي کارم» (همان)667 :

-

آقاي کمالي! لطفاً در رو بازکنين! من اینجا دارم از ترس ميميرم!» (همان)67 :

-

بفرمایین جانم! چاي آماده است» (همان)695 :

مقایسة گفتار این شخصيتها با شخصيتهاي مرد در زمينة کاربرد «تعدیلکنندهها و
تردیدنماها» ،نشان از کاربرد عواملي در گفتار مردان دارد که جنبة «قطعیت» به کالم
آنها ميبخشند و بهاینترتيب از الگوي گفتاري زنان روایت متمایز ميسازد .افعال
اسنادي ،ادات تأکيد ،افعال منفي و جمالت خبري کوتاه از نشانههاي قطعيت در کالم
مردانِ این رمانها هستند« .احمد جان»« ،سيروس»« ،شهروز» و «مظهريفرد» از جملة این
مردان هستند:
 «یک انسان در خود فرورفتهست که بهش ميگن اوتي است» (همان)22 :«گفتار احمدجان»
 «یه دختر خوب اینجوری جواب نميده به بزرگتر» (همان« )27 :گفتارشهروز»
 «من حرف بدی نزدم ،فقط پرسيدم کالس چندمي» (همان« )27 :گفتارشهروز»
 «خانمي شدي براي خودت عروسک! گفتم بزرگ ميشي» (همان)89 :«گفتار شهروز»
 «خوب است .من برعکس شما عاشق صراحتم» (ارسطویي« )18 :6868 ،گفتارمظهريفرد»
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 «بله جانم! زنها به محض آنکه بترسند ،همينکار را ميکنند» (همان« )93 :گفتارمظهريفرد»

.3-7استفاده از تشدیدکنندهها 
ازنظر ليکاف زبان مردانه قاطعانه ،بزرگساالنه و مستقيم؛ درحاليکه زبان زنانه نابالز ،خيلي
رسمي و بيشازحد مؤدب و غيرقاطعانه است( .نعمتي و بایر .)637 :2887 ،ليکاف و
واردهوگ معتقدند زنان به خاطر این که از دسترسي به قدرت در جامعه محروم شدهاند ،از
استراتژيهاي زباني دیگري براي ابراز و بهدستآوردن جایگاه خود در اجتماع استفاده
ميکنند .مطالعات نشان ميدهد در برخوردهاي مختلط ،کاربرد تشدیدکنندهها بهوسيلهي
زنان نسبت به مردان بيشتر است و بنابراین تفاوت استفاده مردان و زنان از این استراتژيهاي
زباني را ميتوان به نقشهاي متفاوتي که آنها در اجتماع دارند ،نسبت داد (نجفيعرب و
بهمنيمطلق .)682 :6868 ،ليکاف بر این باور است که معموالً زنان به این دليل که در
اجتماع جایگاه امني ندارند ،سعي مي کنند با زبان گفتاري و نوشتاري خاص خود موقعيت
مستحکمتري را کسب کنند .آنها در توصيف هرچيزي با شدت بيشتري عمل ميکنند؛ اما
مردان معموالً به یک توصيف ساده و خنثي اکتفا ميکنند (محموديبختياري و دهقاني،
 .)996 :6862تشدیدکنندهها نشاندهندۀ اطمينان و قدرت گوینده است که کالم خود را با
شدت بيشتري بيان ميکنند .زنان براي تأکيد بر گفتار خود از آهنگ قويتر جمالت و
تشدیدکنندهها استفاده ميکنند و معموالً زنان سعي ميکنند با زبان گفتاري و نوشتاري
خاص خود موقعيت مستحکمتري را کسب کنند .بر اساس نظریة ليکاف ( )6678و
واردهوگ زنان براي دسترسي به قدرت در جامعه از استراتژيهاي زباني دیگري و
همچنين براي بهدستآوردن جایگاه خود در اجتماع استفاده ميکنند .بر اساس مطالعات
پيشين در برخوردهاي مختلط ،کاربرد تشدیدکنندهها به وسيلة زنان نسبت به مردان بيشتر
است و بنابراین تفاوت استفادۀ مردان و زنان از این استراتژيهاي زباني را ميتوان به
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نقشهاي متفاوتي که آنها در اجتماع دارند ،نسبت داد (نجفيعرب ،بهمنيمطلق،
.)682:6868
 البد اینجا اون قدر شلوغ ميشه که آدم اون باال سرسام ميگيره( .ارسطویي،)7 :6865
 دیر و زود داره ،سوخت و سوز نداره (همان)86 : همهشم الکي ميگه( .همان)7 : نغمه اگر برگردد حتماً ميگوید :دلبريِ تمدنها» (ارسطویي)18 :6868 ، -خياله عزیز .همهاش خياله (ارسطویي)72 :6865 ،

.0-7دایرۀ واژگان خاصّ زنانه «اصطالحات مربوط به جهان فکری و عاطفي
زنان» 
یکي از مواردي که تأثير جنسيت در کاربرد زبان را نشان ميدهد ،کاربرد واژهها و
اصطالحات مخصوص به هریک از دو جنس «زن و مرد» است .ميزان کاربرد این واژهها
ميتواند در محيطهاي متفاوت زنانه و مردانه تغيير کند .همچنين ميزان کاربرد این
اصطالحات در محيطي که هر دو جنس حضور داشته باشند ،تغيير ميکند .بر همين اساس
داستاننویسان براي اینکه هر چه بيشتر واقعيت محيط زباني را به تصویر بکشند ،سعي
ميکنند در آثار خود این تفاوت را نشان دهند؛ بهعبارتدیگر ميکوشند این واقعيت زباني
را بهگونهاي که هست حتيالمقدور بازنمایي کنند .نویسندگان رماننویس همواره در این
خصوص اهتمام خود را مصروف بازنمایي تفاوت این وجه از زبان زن و مرد بر اساس
محيط و شرایط کردهاند .واژهها را ازنظر جنسيتي به دونوع زنانه و مردانه ميتوان تقسيم
نمود .این یک قانون نيست؛ اما در طول زمان و براثر کثرت استعمال بعضي واژگان زنانه و
برخي مردانه شدهاند .یکي از نشانههاي فرودستانگاري زباني زنان به نحوه اشاره به این
مسئله در ميان عبارت و واژگان جنسيتي زنانه است .در گفتار زنانه همراه اصطالحات و
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واژگان خاصي به کار ميرود که عمدتاً مربوط به زندگي زنان و جهان فکري و عاطفي
آنان است .واژگاني مربوط به مسائل روزمره ،عشقورزي و ...
 «دلم ميخواهد با خيال راحت یک دوش حسابي بگيرم .یک لباس خوشگلبپوشم ،یک آرایش تمیز و کم و موقّر کنم ،یک کیف خوشگل بگيرم
دستم ،در رو باز کنم ،ببندم ،جاکلیدی خوشگلم را با کليدهایش بيندازم
توي کيفم ،بروم خانة یک دوست ،عيد دیدني و بگویم :صدسال به ازین سال-
ها» (ارسطویي)88 :6868 ،
 اون مدادو بردار بکش تو چشات این قدر بيحال نباشن! (ارسطویي:6865 ،)28
 یه کم از اون رژ هم بزن رو گونههات حال بياد  ...لباتم یه کم با اون برقلب چرب کن ،قرآن خدا که غلط نميافته (همان.)25 :

.2-0-7تصویرآفرینيهای زنانه
«بافت زندگي» هر یک از شخصيتهاي داستاني در رمان موردبحث شامل مواردي مانند
سن ،سطح تحصيالت ،شغل و  ...باعث خلق تصاویر خاص و منحصربهفرد در کالم آنها
شده است .تفاوت ميان تصاویر هاسميک ،فخري ،نينا ،شيدا ،نغمه ،ژینوس و  ...گویاي این
مطلب هستند:
 «مثل این بود که در یکي از نيمهشبهاي قدیم ایراني ،در یکي از آناتوبوسهاي شميراني ،مردي که مطمئن هستي مال خودت است ،نگران است
در راه خانه چيزي را گمکرده باشي .فکر ميکردم این مرد در حریم خانة
خودش ،همان خانهاي که همان قطار داشت ميرفت طرف آنجا ،همان خواهد
شد که من دلم ميخواست بشود( »...ارسطویي)76 :6868 ،
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 «از یه راه دیگه برو خونتون .از ميدون فردوسي رد نشو .شگون نداره .اینميدون زنا رو طلسم ميکنه .مخصوصاً آگه موقع رد شدن ازینجا چشم من
افتاده باشه توي چشمشون .ميخوام برم از اینجا .قول بده اون شهروزو بکاري
وسط ميدون جنگ تا درخت سيب ازش سبز بشه» (همان)228 :
-

فال مثل شعبده بازیه .سه مرحله داره .اول نشون ميدي ،بعد اون چيزي رو
که نشون دادي غيب مي کني ،ولي آخرش باید اون چيزي رو که غيب کردي
دوباره ظاهر کني .مردم خودشون دوست دارن گول بخورن .پولشو ميدن به من
(همان )85 :

.7-0-7عواطف و احساسات زنانه (حسادت ،خیالپردازی ،ترس ،دلتنگي،
نگراني ،مادرانگي و احساسات مادرانه)
یکي از شاخصههاي دنياي زنان ،رؤیاپردازيها و تصورات رمانتيک است« .فرورفتن در
عالم رؤیا و خيالپردازي بيش از آنکه مردانه باشد ،زنانه است .رؤیا واژهاي است که در
بيشتر آثار زنانه به چشم ميخورد .زناها بيشتر از مردان رؤیایياند به همين جهت سخن از
عالم رؤیا و خيال در آثار ایشان بيشتر است» (حسيني )61 :6835 ،حسادت ،مادرانگي،
چشم و همچشمي و عواطفي از این قبيل نيز مکمل این شاخصه هستند:
 «خندهام نميگرفت ،ترسیده بودم .عينهو جن .فهميد که ترسیدهام....خیلي ترسیده بودم .آنقدر که ترجيح ميدادم بهجاي او ،پسر سرهنگ
نشسته باشد روي آن مبلِ ناراحت»( .ارسطویي)95 -98 :6868 ،
 «یواشتر بگو! براشينگ مو ،اونم هر روز ...شاعره ،تاجر که نيست! .بختبهش رو آورده ،یه سفر خوش خورده به تورش آبروداری کرده
رفته آرایشگاه به سر و وضعش رسيده اومده اینجا یه نفسي تازه کنه و بره و
دوباره بشينه سرِ کتاب و کاغذش» (همان.)89 :
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 کاش نغمه ایران بود ،دلم برایش لک زده .اگر ميدانست چقدر دلم هواشرا کرده» (همان)88 :
 «مبادا در انفرادي از موش بترسي .یکي از بدترین شکنجههایي که به دخترهايزنداني ميدهند ،ریختن موش در سلول انفرادي آنها است .دخترها باید این
نقطهضعفشان را تبدیل کنند به قدرت .باید یاد بگيریم کاري کنيم که در
انفرادي موشها از ما بترسند» (همان)7 :
 «کي باور مي کنه همه اینهایي رو که من دارم باور ميکنم؟ یا امانالخائفین!یا امانالخائفین!» (همان)66 :
 زنا وقتي نگران بچههاشون ميشن هي راپورت ميدن به این و اون (ارسطویي،)92 :6865
 -مامانت امشب مسابقة دختر شایسته راه انداخته؟! (همان)87 :

.3-0-7توجه به جزئیات در توصیف جهان پیرامون
در جهان زنانه ،نگاه ریزبين و جزیينگر زن ،حاکم ميشود .در نگاه زنان هيچچيز
بي اهميت و خرد نيست .ریزبيني و توجه به امور خرد و ریز و نگارش ریزهکاريها و
جزیياتي ازایندست ،ویژگي برجستة رمان زنانة فارسي است (فتوحي .)561 :6866 ،زنان
بهطورکلي بيشتر به جزئيات توجه ميکنند و سعي دارند هرچيزي را درست و کامل
توصيف کنند؛ اما مردان معموالً کمتر به جزئيات توجه ميکنند .مردان معموالً دربارۀ
سياست و مسائل کاري و اجتماعي وارد جزئيات ميشوند و جزئيات مسائل برایشان اهميت
دارد؛ اما توصيف اشخاص و وسایل برایشان چندان اهميت ندارد (محموديبختياري و
دهقاني .)992 :6862 ،در مثال زیر توجه به جزیيات «جزیينگري در توصيف ظاهر فرد و
فضا» در کالم «نغمه» باعث اطناب در سطح متن شده است:
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 «مظهريفرد نشسته بود دور ميز کنارش .با دو مرد دیگر .قامت و قيافهاش بهعربها ميزد .بعداز آن سفر ،خيلي مويِ دماغ شيدا شد .او هم تازه رسيده بود.
با یک مشت دیپلمات دیگر .مردي خوشقيافه نشسته بود مقابلش و داشت
گفتوگویش را با او ضبط ميکرد .صندلي برای هیکلِ بزرگ مظهری-
فرد کوچک بود و تنگ .پاهایش را از هم باز گذاشته بود.
صندلیش را از میز عقب کشیده بود .انگلیسي حرف ميزد»
(ارسطویي)82 :6868 ،
 « یاقوت گفت :من گوش دادم .تو رادیو گفتن که من قرار دارم .توي رادیوگفتن من ساعت پنج بعدازظهر توی همین میدون بغلي قرار دارم.
گفتن من تا شب ميمونم منتظر قرارم و ميرم و دوباره برميگردم سرِ قرار .تو
مجله هم نوشتن ،اونم نخوندي؟» (ارسطویي)638 :6865 ،
 «نميدونم چرا این آباژورو گذاشتيم اونجا ...باید برش داریم بذاریم اینجا ...اینکاناپه اینجا فضا رو تنگ کرده ...باید برش دارم بذارم اون طرف ...میز
ناهارخوری باید یه کم اوریب باشه ...صندليها نباید بچسبن به
میز ...چرا اینقدر این رومیز صاف و صوفه؟ روميزي رو چروک ميکنن،
جمع ميکنن وسط ميز( »...همان)656 :

.0-0-7شکایت از دنیای زنانه «بیان رنجهای تاریخي زنان»
-

«مث فخري که تو قلعه سيروس همهش داره بازي درميیاره .اونم شد زندگي؟
یکي آدمو هي کوک کنه بچرخونه دور خودش؟ شایدم دورۀ شماها
دیگه داره تموم ميشه .الکي الکي نميشه که انقالب ميشه که!» (ارسطویي،
)228 :6865
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-

« آسون نيست .شایدم ما زنا اصن قاعدۀ جنگيدنو بلد نيستيم .آفریده نشدیم براي
جنگيدن .شاید طبعمون آینه که باید با خودمون بجنگیم .یا بيفتيم به
جون هم گيس همدیگه رو بکنيم یا گيس خودمون بکنيم ...من که ميگم تو
فقط داري بازي درمياري با این سر قرار رفتنات .شایدم ما زنا بازي کردنو بيشتر
از جنگيدن دوست داریم» (ارسطویي)228 :6865 ،

.9-0-7حضور عناصر دنیای زنانه
زنان متناسب با بافت و شرایط زندگي ،با پدیدهها و مسائلي سروکار دارند که درمجموع
جهان زندگي و دغدغههاي ذهني انان را متفاوتتر از مردان ميکند .عناصر دنياي زنانه،
یعني عناصري که زنان روزانه بسياري از اوقات خود را صرف انجام آنها ميکنند در کالم
آنها نيز تجلي یافته است .در بافت متني دو رمان موردبحث «محيط فيزیکي» و «امور
روزمره» بهخوبي قابل مشاهده است:
 «ژینوس خندۀ قشنگي داشت .با دندانهاي مرتب و تميزي که بيشتر به دردِ تبليزخميردندان در عکسهاي آگهيهاي تجارتي ميخورد .از صورت گرد و
گندمي و موهای مشکردهاش ،از همان دور ميشد فهميد که ایراني است.
صورت شيریني داشت .چشم و ابروی مرغوب ایراني و یک دماغِ عمل
نکرده و قشنگ و بينقص که آدم کمتر در صورت زنهاي وطني پيدا
ميکند ...چشمهای عسلي و درشتش را خوب و تميز آرایش کرده بود.
نگاه مهربانش از زیر ابروهای خوشقوارهاش برق ميزد» (ارسطویي،
)88 :6868
 «مامانم یکي رو داره تو آرایشگاهشون که هيچ زن جووني رو بينصيب نمي-ذار؛ البته خانوم عابدي بلد نيست فال قهوه بگيره .اون ورق ميچينه»
(ارسطویي)1 :6865 ،
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 شالي را که انداخته بودم روي سرم ،کشيدم جلوتر و نشستم روي مبلکوچکي که گذاشته بودم پشت به دیوار پیشخوان .به ميهمان مهمم گفتم
همه چيز در آشپزخانه آماده است (ارسطویي)92 :6868 ،

.6-0-7سوگندواژهها 
در فرهنگ عامة ما این باور رواج دارد که زنان بيشتر ازمردان سوگند ميخورند.
سوگندواژهها ميتواند هم شامل سوگند خورن به مقدسات دیني باشد مانند » به خدا « »،به
حضرت عباس«و هم شامل سوگند خوردن به چيزهاي با ارزش و مهم زندگي فرد:
 پوست بکن دیگه! ولي تو رو خدا مواظب باش! (همان)36 : به خدا تازه مد شده ،خودم توي یه شوي خارجي دیدم» (همان)616 : تو رو خدا زخم زبون نزنين دیگه شمام .حاال من کجا باید دنبالشون بگردم؟»(همان)633 :

ساخت زباني «وجه عاطفي ،جمالت کوتاه ،جمالت ناتمام ،مکث میان
جمالت»
یسپرسن در توصيف شيوۀ سخن زنان ،بر این عقيده است که زنان از قيدها یا صفات داراي
بار احساسي بيشتر ،استفاده ميکنند .ليکاف هم معتقد است بعضي از صفتها مثل شيرین
و مليح ،فقط به وسيلة خانمها بکار ميروند (نجفيعرب .)665:6865 ،زنان در گفتار خود
از صفات بيشتري نسبت به مردان استفاده ميکنند .بر اساس نظریة ليکاف فرض بر این
است که زنان از صفات عاطفيِ داراي معنایي مثبت و احساسي ،بيشتر از مردان در زبان
خود بکار ميبرند.
در کالم زنانه جمالت و تعابيري مشاهده ميشود که ساختي زنانه دارند؛ این جمالت
را مردان هم ميتوانند به کار ببرند؛ اما کاربرد گستردۀ آنان توسط زنان ،به این جمالت
هویتي زنانه بخشيده است (فتوحي .)583 – 588 :6866 ،واژههایي چون «طفلک» »،نازي»»،
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حيووني«در زبان فارسي بار احساسي و عاطفي دارد و نمایانگر احساس فرد است و نوعي
همدردي را بيان ميکنند ،این واژگان در گونة گفتاري و نوشتاري زنان معمولتر است.
این توانش سبب اثرگذاري بيشتر بر شریک گفتماني و جذب مخاطب ميشود (شعيري و
ترابي:)55 :6866 ،
 یا زهرا!! جوون آدم غمباد بگيره!! خب چرا نداده ردش کنه اون ور مرز؟(همان)17 :
 «خدا ميدونه اون طفل معصوم االن کجا غش کرده افتاده تو این سرما .تبداشت .مثِ بيد ميلرزید و هذیون ميگفت دیشب( »...همان)227 :
 ای ماااادر ...اینجا همه ،همه چي رو ميفهمن؛ رسم دنيا اینجوریه .دلناگرون نباش مادر .بچه که نيست!» (همان)636 :
در زبان فارسي جمالت و عبارات «تعجبي» در دو گروه تقسيمبندي شدهاند :گروه
اول اصطالحاتي است که با جنسيّت مؤنث گویشور ارتباط دارد و بار کالمي-
اجتماعي زنانگي دارد و به هيچوجه در رفتار زباني مردان دیده نميشود؛ مانند :اِ
وا خاک عالم ،وا و  ....گروه دوم کلماتي مانند :آه ،به ،بهبه ،آخ و  ...هستند که
بيانگر توجّه مثبت شنونده به گفتار گوینده است و ميتواند هم به وسيلة
گویشوران زن و هم گویشوران مرد استفاده شود( .شکاري .)91 :6868 ،نوع

اول اینگونه جمالت در کالم شخصيتهاي زنِ این دو رمان بهوفور مشاهده
ميشود:
-

وا! من قد همين یه الف بچه بودم که لباس عروس تنم کردند فرستادن خونه
سيروس (ارسطویي)86 :6865 ،

-

آخ! باز یادم رفت ماتيک بزنم! مداد که کشيدم تو چشام! رفتم بيرون ترسيدم
ماتيک بزنم (همان)66 :
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-

وا؟ مادر! اونا همهاش فيلمهاي کهنه ميتپونن تو جا فيلميشون( »...همان:
)616

بحث و نتیجهگیری
دو رمان «خوف» و «نينا» ازجمله آثاري هستند که به مسائل زنان و دغدغههاي مربوط به
آنان پرداخته اند .شيوا ارسطویي در این دو اثر با در نظر داشتن اوضاع اجتماعي و سياسي
عصر ،طبقات مختلف زنان را مورد بازنمایي قرار داده است .این زنان در دستههایي مانند
«دختران جوان»« ،زنان خانهدار»« ،زنان نویسنده و متفکر»« ،زنان آرایشگر» و  ...قرار
ميگيرند .ارسطویي در خلق شخصيتهاي داستاني خود به نکات بسياري توجه داشته که
یکي از این موارد «زبان شخصيتهاي داستاني» است .وي نهایت تالش خود را بکار گرفته
تا هر یک از زنان به اقتضاي موقعيت اجتماعي ،سن ،شغل و  ...زباني مختص به خود داشته
باشند .در این پژوهش سعي شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که سبک گفتار
شخصيتهاي داستاني شيوا ارسطویي تا چه اندازه با شاخصههاي مدّنظر ليکاف ()6679
انطباق دارد؟ نتایج نشان ميدهد که تقریباً هيچ مؤلفهاي را در رویکرد ليکاف نميتوان
یافت که با زبان شخصيتهاي داستاني شيوا ارسطویي در تعارض باشد .براي مثال بررسي
«جمالت و عبارات تعجبي و ندایي» در این دو رمان نشان ميدهد که این متغيّر بهصورت
قابل توجّهي توسط شخصيتهاي زنانه در این دو رمان استفاده شدهاند و در طول رمانها
شخصيتهاي مرد ازاینگونه جمالت در گفتوگوهاي خود استفاده نکردهاند؛ ازاینرو
ميتوان ادعا کرد که ارسطویي آنها را مطابق با مؤلفههاي مدّنظر ليکاف در گفتوگوهاي
شخصيتها بکار برده و از این حيث زبان زنان رمان بهدرستي ایجادشده و نویسنده در کار
خود موفق بوده است .در مثال دیگر شواهد این دو رمان نشان ميدهد در کالم مربوط به
زنان« ،صفات عاطفي» بکار برده شده بسامد چشمگيري دارد و در این زمينه نيز سبک
نوشتاري ارسطویي با نظریات رابين ليکاف همخواني دارد و نویسنده بهخوبي توانسته
«صفات عاطفي» را در زبان شخصيتهاي زن رمانهاي «خوف» و «نينا» به کار ببرد و از
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این لحاظ زبان زنان این دو رمان «زباني عاطفي» به شمار ميرود .کاربرد صورتهاي
مؤدبانة زبان و پرهيز از دشواژههاي رکيک ،استفاده از قيدهاي تشدیدکننده ،کاربرد
واژگان خاص زنانه مانند «سوگندواژهها»« ،توجه به جزئيات» و  ...از نمودهاي اصلي این
انطباق هستند.
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Investigating What a "Place of Safety" is in
Mysticism

Abstract
In Islamic mysticism as well as in mystical literature, the concept of "safe
position" is sometimes spoken of. This study seeks to investigate what a
"safe position" is in mystical texts. In the path of the emergence of creation,
everything that has been created has a secure position, which is what has
been established for it at the same time as its constant and secret value. In
the process of ascent, it is a position that if the seeker reaches, he is no
longer afraid of losing his spirits and being thrown out of the path of conduct
and behavior. In this position, the seeker of God is safe on the shore and will
be one of the light-bearers who is not afraid of his spirit being seized, let
alone of worldly fear and sorrow. In religious texts, the term "safe place" and
also the title "Mahmoud place" refer to the "safe place" of Islamic
mysticism. His "safe conduct" is in two parts. Each of the garlic houses has
an expected level for each seeker who, when he reaches that level, reaches
the safe position of that house and can enter the next house of Sirusluk.
Sometimes mystics speak of a position within other houses and authorities,
which they refer to as a "safe position". Reaching the level of "certainty"
leads to reaching this safe position. A position that the seeker will never be
disturbed by and will not have the fear and sorrow of leaving God.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

چیستي «مقام امن» در ادبیات عرفاني
عادل مقدادیان
ابوالفضل تاجیك



استادیار ،گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه بینالمللی اهلبیت علیهمالسّالم ،تهران ،ایران
استادیار ،گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه بینالمللی اهلبیت علیهمالسّالم ،تهران ،ایران

در عرفان اسالمي و در ادبيات عرفاني گاه از مفهومي تحت عنوان «مقام امن» صحبت شده است .این
پژوهش کتابخانهاي درصدد بررسي چيستي «مقام امن» در متون عرفاني است .در سير نزول ،هر عين
خارجي ،مقام امني دارد .یعني همان چيزي که در عين ثابت و سرّ قدرش ،براي او رقم خورده است .در سير

تاریخ دریافت9211/36/99 :

چکیده

صعود ،سخن از مقامي است که اگر سالک به آن دست یابد ،دیگر خوف از دست دادن روحيات و بيرون
خواه د بود که بيم قبض و تلوین معنوي براي او نيست ،چه برسد به آنکه خوف و حزن دنيایي او را آزار
دهد .در متون دیني نيز کليدواژه «مقام امين» و همچنين عنوان «مقام محمود» بيشباهت با «مقام امن»
موردنظر عارفان ادیب و شاعر مسلمان نيست .هرکدام از منازل سير ،سطح مورد انتظاري دارد که هرگاه
سالک به آن سطح برسد به مقام امن آن منزل رسيده و ميتواند وارد منزل بعدي سيروسلوک بشود .گاهي

تاریخ پذیرش9211/93/93 :

رانده شدن از مسير سير و سلوک را ندارد .در این مقام ،سالک الي اهلل در ساحل امن است و از سبکباراني

نيز عارفان صحبت از مقامي در طول سایر منازل و مقامات ميکنند که از آن تحت عنوان «مقام امن» یاد
نخواهد داشت .فرضيهي وجود «مقام امن» و بيان چيستي آن در ادبيات عرفاني ،مسئلهي پژوهش حاضر
است.
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کردهاند .مقامي که سالک با رسيدن به آن هيچگاه بيقرار نميشود و خوف و حزن دوري از نزد خدا را
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مقدمه
در توضيح حدیث نبوي «االرواح جنود مجنّده» (منسوب به امام صادق )691 :که ميفرماید
ارواح به گروههایي تقسيمبندي شدهاند ،ابوبکر واسطي عارف قرن چهارم ميگوید« :این
ارواح بهاندازهي مقاماتشان در دستههاي مختلف تقسيم ميشوند .یعني پارهاي از آنان در
مقام توبه ،عدّهاي در مقام ورع و زهد ،تعدادي در مقام فقرند افرادي در مقام صبر و رضا و
توکّل و مقامات دیگر» (سراج طوسى.)52 :6665 ،
مقام در عرفان جایگاه ثبات است .در مقابل ،حال گذرگاه است و زوالپذیر (همو:
 .)889مسئلهي این تحقيق آن است که مشخص کند یک مقام عرفاني در چه شرایطي در
روح سالک نهادینه ميشود بهگونهاي که هيچگاه از روح او محو نگردد و به تحقيق در
خصوص این سؤال ميپردازد که در ميان منازل السائرین ،مقامي داریم که «مقام امن» مطلق
قلمداد شود بهگونهاي که سالک با ورود به آن مقام ،تا آخرین لحظه زندگياش از وصل
الهي خارج نشود و خوف سير قهقرایي را نداشته باشد.

پیشینه پژوهش
در پيشينهي این تحقيق باید بيان کرد در مورد مقامات عرفاني در کتابهاي منازل و
مقامات اشاراتي وجود دارد .بعضي از منازل نویسان مقام طمأنينه و برخي مقام ثقه را با
توصيفاتي نزدیک به اوصاف «مقام امن» یاد کردهاند .در اشعار عرفاني «مقام امن» مکرّراً به
کار رفته است .امّا شارحان اشعار عرفاني مستقالًّ بابي در توضيح آن باز نکردهاند ،و صرفاً
به بيان معناي لغوي «مقام امن» پرداختهاند.
قرآن کریم فرمود پرهيزکاران در «مقام امين» به سر ميبرند (دخان .)96 :به مناسبت
همين آیه در تفاسير عرفاني و فلسفي و تفسيرهاي ادبي ـ عرفاني گاه اشارهاي گذرا به
توضيح واژگاني این مفهوم شده است .چنانکه صاحب تفسير الميزان مينویسد« :واژه
«مقام» به معناى محل قيام است؛ یعنى محل ثبوت و پابرجایى هر چيز و به همين جهت محلّ
اقامت را نيز مقام گفتهاند .کلمه «امين» صفتى است از «أمن»؛ یعنى نرسيدن مکروه .بنابراین
معناي آیه این است که پرهيزکاران در روز قيامت ،در محلى امن از هر ناخوشایندي و از
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تمام نامالیمات ،ثابت و مستقر خواهند بود» (طباطبائي ،6567 ،ج .)656 :63یا طبري در
تفسير خود معتقد است مصداق مقام امين در قيامت ،ميتواند همان باغهایي باشد که
چشمههایي در زیر درختانش جاري است( .طبري ،6562 ،ج )36 :29امّا در بررسي مفهومي
فقط بعضي اشاره کردهاند که «مقام امين» با تعبير «مقعد صدق» (قمر )99 :در جاي دیگر
قرآن یکسان است .عدّهاي از تفاسير ادبي نيز با این نگاه مخالفاند چراکه در دو تعبير
«مقام صدق» و «مقام امن» ،مصدر بهعنوان نعت در یک ترکيب وصفي آمده است امّا تعبير
«مقام امين» مجاز در نسبت است ،چراکه «امين» صفت «صاحبمقام» است ولي به «مقام»
نسبت داده شده است (آلوسي ،6569 ،ج.)688 :68
در ذیل این آیه در دستينههاي متقدّمان صوفيه نيز گاه اشاراتي زیبا وجود دارد مثالً
سلمي در بيان رابطه ایمان و امن و پرهيزکاري ميگوید ایمان هر آن چيزي است که
موجب امان شود و تقوا نيز موجب امان است چونان که خداي ميفرماید« :الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ
أَمِينٍ» (سلمي ،6816 ،ج )271 :6امّا در جستجوي تقریباً جامعي که نویسندگان این پژوهش
انجام دادهاند ،هيچ تحقيقي مستقالً به بررسي چيستي مفهوم «مقام امن» که در عرفان ادبي ما
بارها بهکاررفته ،نپرداخته است.
فرضيه ابتدایي پژوهش این است که در ميراث ادبيات عرفاني ما ،سخن از یک مقام
تحت عنوان «مقام امن» به ميان آمده است که سالک در آن مقام ،حقيقت را آنگونه که
هست درک ميکند .لذا جنبه نوآورانه این پژوهش ،ارائه «مقام امن» بهعنوان یک مقام
عرفاني و بررسي مفهومي این مقام و وجوه معنایي آن با استفاده از ميراث ادبي عرفاني
است.
این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهاي شامل متون روایي و عرفاني و اشعار عرفاني
و به روش توصيفي ،تحليلي نگاشته شده است.

مقام امن الهي و مقام امن پیامبر اکرم
با بررسي کاربرد «مقام امن» در ادبيات عرفاني ،ميتوان به این نتيجه رسيد که عارفان از دو
نوع مقام امن صحبت کردهاند« :مقام امن ثبوتي» و «مقام امن سلوکي».
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مقام امن ثبوتي ،مقامي است که هویت هر موجودي با بودن در آن مقام ثبوت
مي یابد .با این توضيح ،خدا نيز مقام امن ثبوتي خویش را دارد که در ادامه خواهد آمد .بنا
بر آموزه هاي عرفان محي الدّیني ،خدا در سرّقدر همه موجودات ،مقام امن ثبوتي هر یک
را مقدّر نموده است .مقامي که هر یک از موجودات جبراً و به تعبير قرآني «کُرهاً»
(آلعمران ،)38 :در آن مقام قرار گرفتهاند .از همين رهگذر است که ابن عربي سرّقدر را
که ثبوت جبري دارد ،غير از قدر ميداند .او ميگوید «سرّ القدر غير القدر و سرّه عين
تحکّمه في الخالئق» (ابن عربي ،بيتا ،ج)19 :2
در این تحقيق جعل اصطالح مقام امن ثبوتي در ادبيات عرفاني غایت مسيري است
که در عرفان نظري به آن «صراط وجودي» ميگویند و در مقابل« ،مقام امن سلوکي»
نهایت سير و سلوک عملي در «صراط سلوکي» است .همچنان که گفتهاند« :إعلم أنّ
الصراط صراطان :صراط وجوديّ و صراط سلوکي( ».آملي ،سيدحيدر ،6522 ،ج)268 :1
در مقام امن سلوکي ميزان بهرهمندي سالک از قرب سلوکي و قرار گرفتن در صراط
مستقيم ،تناسب مستقيم با شناخت و تالش او دارد .چنانکه در آیه شریفه آمده است« :ليس
لإلنسان إال ما سعي» (نجم )86 :لذا اصطالحات «مقام امن ثبوتي» و «مقام امن سلوکي»
استنتاج نگارندگان این تحقيق از بررسي کاربرد مقام امن در ميراث ادبي ـ عرفاني فارسي
است.
«مقام امن ثبوتي» هر موجود ،همان مرتبهاي است که زیبندهي هر موجود است که در
آن مقام باشد ،لذا «مقام امن الهي» نيز یعني مقامي ثبوتي که شایستهي خداي متعال است.
این مقام ،همان عدم درک کنه ذات او و به عبارتي اعتقاد بهنوعي عرفان تنزیهي است.
چنانکه در توضيح مقام حيرت گفتهاند :کمال علم به خدا اذعان به عدم درک اوست و
عجز از درک بهواسطهي ادراک؛ بزرگترین ادراک خداست( .ابن عربي ،6589 ،ج62 :6
و غراب)53 :6561 ،
براي وجود خداي متعال جز مقام امن ثبوت ،متصوّر نيست درحاليکه سایر
موجودات باید با سير و سلوک به مقام امن خویش برسند .از این مقام امن الهي که همان
مقام تنزیه اوست تحت عنوان «مقام تمام فوق تمام» نيز یاد شده است .شناخت عرفاني
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خدایي که تمام فوق تمام است و در مقام تنزیه خویش مستغرق است به ميزان تجلّي او بر
سالکان الي اهلل در مراتب سير صعود ،قابلدرک است:
تجلّــي دومـــت و احــدیت اوليـســـت

کـــه واحـــدیت دوم بـــدو گرفتـــه قـــوام

مقام امن ربـوبي بهشـت عـدن صـفات

طربســـراي الـــوهي تمـــام فـــوق تمـــام

(صفاي اصفهاني ،32 :6887 ،قصيده في الحکمة و الموعظة)
مقام امن الهي همان مقامي است که باید از تفکّر به آنهم دوري کرد و همان جایگاهي
است که فرمودهاند به آن فکر نکنيد و وقتي کالم بدان جا رسيد متوقف شوید .این مرتبه
قابل شناخت براي ما نيست ،چراکه خداي متعال بزرگتر از آن است که به وصف ما
درآید( .شيخ صدوق 6863 ،ق 868 :باب )51
در تعابير قرآني ،سخن از «مقام محمود» براي پيامبر اکرم به ميان آمده که قریب
المعني با «مقام امن» در نگاه عارفان است .خداي متعال خطاب به پيامبر اکرم ميگوید نافله
شب را بهجاي آور تا تو را به مقام محمود برسانيم.
ابوطالب مکّي تفسير آیهي شریفهي «عَسىأَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً» (إسراء:
 )76را اینگونه توضيح ميدهد که معناي مقام محمود براي پيامبر آن است که خدا او را بر
عرش مينشاند .عرش مکان ربوبيت است و از همين رهگذر پيامبر به مشيت خدا ،در دنيا از
هر سراب قدرتي بينياز است و وقتي همين مقام را در آخرت به حبيب خویش ميدهد او
در جاللت فوق همه مرسلين خواهد بود (مکى ،6567 ،ج .)686 :2بر اساس تفاسير روایي
«مقام محمود» پيامبر اکرم ،مقام «شفاعت» است (عياشي ،6838،ج.)865 :2
در بينش تصوّف شيعي ،پيامبر اکرم نه صاحبمقام محمود بلکه خودِ مقام محمود
هستند .گنابادي در تفسير همين آیه ميگوید مقام معيت حقّي در ميان خلق (سير مع الحقّ
في الخلق) همان مقام محمود است .ازنظر وي ،این مقام یک مقام مستقل و جداي از سایر
مقامات بوده و آخرین مقام و مرتبهي سير سلوکي هر سالک ميباشد.
انّه قام في المقام المحمود و صار بنفسه مقاما محمودا ،و المقام المحمود هو آخر
مقامات السّالک و هو مقامه مع الحقّ في الخلق (گنابادي ،6583 ،ج)598 :2
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به نظر ميرسد که مقام محمود به معناي مقام ستودني براي هر مخلوق است و از این
لحاظ هر موجودي مقام محمودي در خور سرّقدر خویش دارد .در ادامه خواهيم دید که
تقابلي از نوع مطلق و نسبي ميان مقام امن و مقام محمود وجود دارد ،یعني مقام امن مقام
مطلق است و ضعف و شدت بر آن ساري و تاري نيست اما مقام محمود ،مقام امن نسبي
است و حسب همين نسبي بودن است که مقام سائران سلوک با وجود محمود بودن ازلحاظ
شدت و ضعف ميتواند نسبت به یکدیگر محمود و محمودتر باشد .این تشکيکي بودن
مقام محمود باعث شده که در تعابير عرفان و ادب عرفاني ،گاه از مقام امن تحت عنوان
مقام محمود یاد شود.

مقام امن موجودات در سیر نزول
«مقام امن» یا همان «مقام محمود» ماسوي اهلل ،از جمادات گرفته تا کون جامع ،به اختالف
مراتبشان متفاوت است .توضيح عرفاني روایت رسول خدا (ص) که فرمودند همهي شما به
کاري بپردازید امّا بدانيد هر کس براي آنچه خلقشده ،در همان مدار آسان و بي تکلّف
حرکت ميکن د ،اشاره به حرکت روان و سير آسان هر موجود ،در مسيري است که براي
آن مسير خلقشده و اقتضاي «مقام محمود و مقام امن» اوست .متن روایت این است:
«اعملوا فکل ميّسر لما خلق له» (شيخ صدوق)891 :6863 ،
پيدا کردن «لما خُلِق له» خویشتن کشف آن چيزي است که ابن عربي از آن با نام
«سرّالقدر» یاد ميکند و در این پژوهش بهعنوان «مقام امن ثبوتي» ناميده شده و در لسان
آیات و روایات به آن «مقام محمود» هر فرد گفته شده است.
این «مقام امن ثبوتي» حتّي براي جمادات نيز هست .در ميان جمادات ميتوان به نظام
و مدار خورشيد و ماه و رفتن آنها بهسوي «سرّ القدر» و «لما خلق له» و «مقام امن ثبوتي
خویش» اشاره کرد (یس 83 :تا  .)58بسياري از موجودات ،بي اختيارِ خویش در مقام امن
خود در حرکتند .در این ميان براي بنيآدم درک مقام امن و قرار گرفتن در مسير سلوک،
به توفيق الهي وابسته است.
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مقام امن و مـي بـي غـش و رفيـق شـفيق

گــرت مــدام ميسّــر شــود زهــي توفيــق
(حافظ شيرازي)869 :6839 ،

بدان معنا که گاه خدا جذبهاي ایجاد ميکند که پسازآن انسان موفّق به سلوک و کسب
مقام امن سلوکي ميگردد .و گاه انسان رفتاري انجام ميدهد که باعث ایجاد جذبه و قرار
گرفتن انسان در مقام امن سلوکي ميشود .عدم تطبيق مقام امن ثبوتي با مقام امن سلوکي
انسان ،باعث قلق و اضطراب و خوف و حزن ميشود و از سوي دیگر ،حرکت در مسير این
تقدیر عهد الست براي هر موجودي ،باعث طمأنينه او ميگردد .بنابراین مقام امن سلوکي،
جز با حرکت در مقام امن ثبوتي به دست نميآید.

مقام امن سلوکي
همهي موجودات بهمقتضاي «رَبُّنَا الَّذي أَعْطى کُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى» (طه )98 :در
شرایطي به این دنيا ميآیند که «احسن تقویم» آنان یا به عبارت عرفاني مقام امن ثبوتي آنان
در عين ثابتشان است و هيچ نقصي در تقدیر آنان نيست .امّا به مرور ،خود را از آن مقام امن
ثبوتي دور ميکنند .قرآن کریم در این رابطه بهصراحت گفته است« :إِنَّ اللَّهَ ال یُغَيرُ ما بِقَوْمٍ
حَتَّى یُغَيرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد )66 :بر همين اساس نياز است که با برنامهي سلوکي یا به
تعبير قرآني آن« ،تهجّد» ،دوباره با رفتن بهسوي مقام امن سلوکي ،مقام امن ثبوتي خویش
را بازیابي کند .ابن عربي در تفسير آیهي «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَکَ عَسى أَنْ یَبْعَثَکَ
رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً» که در آن سخن از تأثير تهجّد شبانه در وصول به «مقام محمود» است،
به همين حقيقت اشاره کرده و ميگوید« :عسي» در کالم الهي به معناي «شاید» و «اميد
است» نميباشد بلکه اگر خدا ميگوید« :عسي» ،حتماً آن مسئله اتّفاق ميافتد .مقام محمود
همان مقام امن سلوکي است که رسيدن به آن باعث قرار گرفتن در مدار ثناء الهي ميشود.
(ابن عربي ،6589 ،ج)615 :6
بنابراین آنچه عارفان بهعنوان سير و سلوک از آن یاد کردهاند بازگشت انسان به همان
مقام محمود و مقام امن ثبوتي اوست .ازنظر عارفان ،تفکّر شيطاني تفکّر «ممّا خلقتني»
(اعراف 62 :و ص )71 :و تفکّر عرفاني تفکّر «لما خلقتني» (ذاریات )91 :است .لذا عارفان
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واصل این توصيه ميکنند که در هر مرتبه یا مقامي که هستند از خدا بخواهند تا تمام
تمرکزشان را بر صفات و روحياتي که در آن مرحله باید به دست آورند ،متوجّه بگرداند:
«اللهم فرغني لما خلقتني له و ال تشغلني بطلب ما قد تکفلت لي به» (شيخ مفيد،6568 ،
ص  ،677باب الدّعاءبين الرّکعات)
در نگاه عرفاني مهم این نيست که انسان در هر مسيري بهترین باشد بلکه هر فردي
باید شایسته براي بایستهي خویش باشد .بنابراین در سلوک اهليت متناسب با مقام ثبوتي
خویش مهم است .به بيان امام صادق« :خدا تو را در آنچه برایت نهي کرده نبيند و در
آنجایي که برایت امر کرده مفقود نيابد!» (کراجکي 6568،ق ،ج 2ص  )618این بدان
معناست که سالک پيوسته باید در مسير مقام امن ثبوتي خویش باشد و دائم به تکميل این
مقام محمود بپردازد .به عبارتي مقام محمود و مقام امن ،به معناي انتهاي یک سير و توقّف
در آن نيست بلکه به معناي تمرکز در یک کمال و فهم بيشتر آن است .خواجه عبداهلل
انصاري در منازل السّائرین مي گوید :جنيد جایز دانسته ولي من واجب ميبينم که سالک
هرگاه به مرحله اي باالتر از مرحله پيش رسيد از مقام باال به مرحله قبل خویش بنگرد و آن
مرحله را با شناخت جدیدي تکميل و تصحيح کند (انصاري.)27 :6567 ،
بودن در هر موقعيتي که خداي متعال براي هر موجودي ميخواهد و نبودن در غير
موقعيت خویشتن ،گاه باجبر و کُره اتفاق ميافتد و گاه به اختيار سالک است .ابن عربي
دراینباره ميگوید بنا بر آیهي شریفه «وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ» (صافات )615 :فقط اِنس و
جنّ ،مقام معلوم خود را از پيش نميدانند و باید تاآخریننفس بروند تا معلوم شود مقام
معلوم آنان چيست .تفاوت ميان ثقلين ب ا سایر موجودات در سرّقدرشان این است که آنها
سرّ قدر خود را بهصورت سلوکي به دست ميآورند (ابن عربي ،6589 ،ج.)296 :6
در نگاه عرفاني ،اوّلين صفت فعل الهي ،رحمت است .خدا همه موجودات را براي
آنکه به آنها رحمت آورد خلق کرده است (هود  663و  .)666ازآنجاکه خدا مخلوقات را
بنا بر اسم رحمان خلق کرده است اگر کسي جویاي این صفت باشد ،صفت رحمت ،مقام
امني براي سکناي خود پيدا ميکند و در دل این فردِ مرحوم قرار ميگيرد و او را دوباره از
اسفل سافلين به احسن تقویم باز ميگرداند:
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تمامت دلم از عشق شد پدید و چو دیـد

مقــام امــن ،نهــان شــد در او تمامــت عشــق
(صفا اصفهاني :6887 ،غزل )73

امّا اگر به دنبال هواي نفس برود رحمت الهي از او دور ميشود و او از بودن در ميان
مرحومين ،محروم ميشود:
خودسريها از مقام امن دور افتادن است

ناله تا انداز شوخي ميکند از دل جداست
(بيدل دهلوي :6866 ،غزل )669

از همين رهگذر است که امام خميني ميان سلوک اختياري که براي جنّ و انس است و
روایت خدا «رحمت» کند هر کس که جایگاه (یعني سرّقدر و مقام امن ثبوت) خویش را
بشناسد ،ارتباط برقرار کرده و ميگوید« :سالک را در این مرتبه ادب آن است که به قلب
خود بفهماند که نزول او از نشئه غيبيّه و هبوط نفس از محلّ اعالى ارفع به ارض سفالى
طبيعت و ردّ او به اسفل سافلين از احسن تقویم براى سلوک اختيارى إلى اهلل و عروج به
معراج قرب و وصول به فناء اللّه و جناب ربوبيّت است ،که غایت خلقت و نهایت مقصد
اهل اهلل است ،مىباشد  ...سالک باید بداند از دار کرامت اهلل آمده و در دار عبادت اهلل واقع
است و به دار جزاء اهلل خواهد رفت» (خميني 686 :6833 ،و .)682

«مقام امن» در سیر صعود
پيش از ورود به این بحث باید تفاوت حال (مرحله) با مرتبه و فرق این دو با مقام را بيان
کنيم .حال ( )Situationیا مرحله جایگاه ثبات نيست .حقيقتي است که حلول ميکند و
پس از مدّتي رحل اقامت افکندن ازآنجا عبور ميکند .اگر این حال ،حقيقتي باشد که در
روح ثبات یابد بهگونهاي که در مراحل بعد هم آثار آن براي پيشرفت سالک مفيد باشد به
آن مرتبه ( )Levelميگویند .امّا مقام ( )Stageروحيهاي است که محلّ اقامت سالک
ميگردد( .الهيجي ،بيتا )21 :کاشاني معتقد است« :جمله مقامات در بدایات ،احوال باشند
و در نهایات مقام شوند» (کاشاني .)69 :6829 ،همو ميگوید:
«مراد از مقام مرتبهاي است که در تحت قدم سالک آید و محلّ استقامت او گردد و
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زوال نپذیرد .پس حال که نسبت به فوق دارد در تحت تصرّف سالک نياید ،بلکه وجود
سالک محلّ تصرّف او بود .و مقام که نسبت به تحت دارد محلّ تصرّف سالک بُوَد .و
ازاینجهت صوفيان گفتهاند االحوال مواهب و المقامات مکاسب» (کاشاني.)629 :6829 ،
البته کاشاني دیدگاه مخالف سهروردي را اینگونه نقل ميکند که «چيزى که چون
برق المع گردد و فى الحال منطفى شود ،اسم حال بر او درست نياید ».سهروردي معتقد
است که آنچه در دل سالک بياید و نماند «الیح و المح و المع و طالع و طارق و باده»
ناميده ميشود و نه حال .بنابراین به نظر ميرسد از نگاه سهروردي رابطه حال و مقام صرفاً
یک رابطه تشکيکي بوده و فقط ضعف و شدت بر آن ساري است .اینکه هجویري
ميگوید« :راه خدا بر سه قسم است :یکي مقام و دیگري حال و سه دیگر تمکين»
(هجویري )229 :6879 ،در تطبيق این دو تقسيمبندي ،حال مقامي است که به قوام نهایي
نرسيده است و مقام نزد هجویري همان مرتبه و منزل و تمکين همان مقام امن هر منزل
است .به همين مناسبت ترمذي گوید مقام در ميان عارفان همان ملکهاي است که براثر
صفاتي که بر روح سالک نازل شده است ثبوت یافته و حال از نگاه عارفان ،تأثيرپذیري
مقطعي قلب بهواسطهي وارداتي است که از ناحيه خداي متعال سرازیر ميشود و البته اگر
مجموعهاي از حاالت با یکدیگر جمع بشوند ،ثبات یافته و مقامي را ميسازند و در غير این
صورت هر حال بهتنهایي بهسرعت از بين ميرود .و از همين رهگذر است که عارفان در
سلوک به مقامات اعتماد مينمودند و به حاالت توجهي نميکردند.
« اعلمان المقام ،عند المحققين ،هو الملکة الثابتة لما ینازله السالک من الصفات و
الحال ،عندهم عبارۀ عن تأثر القلب بالواردات من المحبوب؛ االّ انّ ذلک سریع الزوال ،و
لهذا قالوا :الف حال ال یحصل منها مقام واحد» (ترمذي.)571 :6522 ،
اکنون مسئله ي موردبحث این است که آیا ممکن است سالک به حدّي برسد که
هيچگاه امکان بازگشت ،اخراج و رانده شدن و تنزّل از مرتبهي معنوياي که در آن قرار
دارد او را تهدید نکند؟
اگر آنگونه که هجویري بيان ميکند باشد که «مقام ازجملهي مکاسب و حال
ازجملهي مواهب؛ پس صاحبمقام به مجاهدت خود قایم بود و صاحبحال از خود فاني
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بود ،قيام وي به حالي بود که حقتعالي اندر وي آفریند» (هجویري )229 :6879 ،پس
خروج از یک مقام به سوء اختيار سالک ممکن است .امّا پارهاي دیگر از صوفيان معتقد
بودهاند مالک امن شدن و غيرقابلبازگشت شدن یک مقام آن است که سلوک به آن مقام
جذبهاي باشد نه اکتسابي:
«هر که به نفس خویش به مرتبهاي رسد ،زود [از] آنجا بيفتد ،و هر که را به مرتبهاي
برسانند در آن مقام ثابت تواند بود»( .عطار نيشابوري ،القسم الثاني ،79 :ذکر ابوعبداهلل بن
الجال)
بر همين اساس عارفان ،جذبه را عامل رسيدن به مقام امن دانسته و مجذوبان سالکي
که گاه از آنان به مجنون تعبير شده است را در یافتن مقام امن ثبوتي موفّقتر ميدانند تا
سالکان مجذوبي که ميخواهند با عقل و منطق خویش به سلوک بپردازند.
در جنــــون یــــابي مقــــام امــــن دوســــت

انـدر ایـن ميـدان ســر نـادان چـو گوســت

در جنــون عاقــل ز خــود گــم گشــته اســت

تــا در ایــن دیــوانگي پــي بــرده اســت
(عطار)636 :6871 ،

بر همين اساس مولوي خواهان آن است که بياختيار خویشتن به مقام امن رسانده شود:
حيات یابد آن جـا را اگـر چـه مـرده بریـد

حــالل گــردد آن جــا اگــر حــرام بریــد

هزار بند چـو عشـقش ز پـاي جـان بگشـاد

مــرا دو دســت گرفتــه بــه آن مقــام بریــد
(مولوي ،878 :6835 ،غزل )625

دو نوع مقام امن سلوکي
مقام امن سلوکي ،در طول سير الي اهلل یک معنا و درنهایت سير معنایي دیگر ميیابد .در
مسير ،مقام امن ،عبارت است از رسيدن به باالترین حدّ هر مقام و بهرهمندي از احوال آن
مقام بهمقتضاي مرتبه سالک  .بدان معنا که در ميان سالکان الي اهلل که مثالً در مقام تسليم
هستند لزوماً همه نباید به یک اندازهي کمّي و به یک حالت کيفي از مفهوم تسليم بهرهمند
باشند ،بلکه به مراتب ذوقشان و ظرفيت وجودي از مفهوم آن مقام مطّلع و بهرهمند هستند.
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در این حالت مقایسه دو نفر که کدام تسليمترند اشتباه است چون مقام تسليم ،براي هرکدام
از آنها معنایي متفاوت دارد.
گفته شد که به نظر ميرسد عارفان ،مقام محمود را همان مقام امن تشکيکي در نظر
گرفتهاند .با این نگاه مقام محمود ،نسبي و مقام امن ،مطلق ،تلقّي ميشود .سهروردى درباره
این تشکيکي بودن مقام امن نسبي (مقام محمود) ،نظر دیگري دارد .او برآنست که «هيچ
سالک را پيش از تصحيح مقامى که قدمگاه اوست ترقّى به مقامي فوق آن ميسّر نشود و
لکن قبل الترقّى از مقام اعلى ،حالى بدو نازل شود که بهواسطه نزول آن ،مقام وى مستقيم
گردد ،تا ترقّى او از مقامى به مقامى به تصرّف حقّ و موهبت الهى بود نه به کسب خود .و
تا ترقّى از ادنى به اعلى نزدیک نشود از اعلى بادنى حال نازل نگردد( ».کاشاني:6829 ،
)627
امّا مقام امن مطلق که خود مقامي مجزّا و در طول سایر مقامات دیگر است ،جایگاهي
است که سالک در آنجا آن چنان همّتش عظيم گردیده که مسائل جزئي در نزد او حقير
است.
«(سالکان) چون مطالب کلّى جویند ،جان و تن را در پى آن ترک گویند و فوات آن
سهل گيرند« .قالُوا ال ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبنا مُنْقَلِبُونَ» و این معنى دست ندهد الّا در مقام أمن
حقيقى که فضيلت شجاعت بدان منتهى شود و کمال آن جز به حصول این ممکن نگردد»
(کاشاني.)568 :6838 ،
چنين سالکي در جرگه ي صادقان یعني آن دسته از مؤمنان که به عهد الست خود
صادقانه وفا نمودهاند (احزاب ،)28 :درآمده است.
راه صادقان پيش گيرد که «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» (توبه:
 )666تا از مواهب صادقان نصيب یابد که «وَ ما کانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِیمانَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ» (بقره )658 :و چون آن مواهب بر جان او فایض شود از دار الغرور ،یکباره
روى بگرداند و در سلک سالکان مندرج گردد و در بحر ذکر منغمس شود ،انغماسى که
هرگز سر از آن به در نياورد آنگاه به مقام امن رسيده باشد و کمال ایمان یافته (قطب،
)166 :6835
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در آن «مقام امن سلوکي» که خود یکي از مقامات است ،سالک به اعتصام ميرسد و
دیگر خوف بازگشت از مسير را ندارد .اینکه چنين مسئلهاي در دنيا امکانپذیر است،
درحاليکه اصالً نام دنيا در قرآن «متاع الغرور» (آلعمران 639 :و حدید )28 :گذاشته شده
است که به معناي سراب گونه بودن و غيرثابت بودن مسائل در این دنياست و در مقابل
فقط پس از مرگ است که انسان به «دار المقامة» (فاطر )89 :و «دارالقرار» (غافر)86 :
خواهد رسيد ،در ادامه موردبررسي قرار خواهد گرفت.

چگونگي وصول به مقام امن
امانت در لغت ،مصدر است و به شيء خارجياي که در امنيت قرار گرفته است اطالق
ميشود (مصطفوي ،6813 ،ج ،6ص  .)698امّا امانت عرضهشده به انسان چيست؟ آنچه از
قرآن و روایات استنباط ميشود این است که «لِما خُلِقَ له» انسان ،رسيدن به خليفة اللهي
است( .بقره ) 88 :این مقام خليفة اللهي جز با رسيدن به مقام توحيد ،ایجاد نميشود .توحيد
عرفاني ،اقرار به عدميت ما سوي اهلل است و از نظر عارفان مقام امن و احساس امنيت ،جز با
این نوع توحيد امکان نخواهد داشت.
هرجا عدم به تهمـت هسـتي رسـيده اسـت

بایــد حيــا بــه لــوح جبيــنم رقــم کنــد

پرواز ميکـنم چـهکـنم جـاي امـن نيسـت

دامـــي نبيـــافتمکـــه پـــرم را بهـــم کنـــد
(بيدل دهلوي ،6866 ،غزل شماره )6563

سالک الي اهلل وقتي به مقام امن ميرسد که بار «امانت» را حمل کند و به این واسطه با
بياعتنایي به جنبهي عدمي خود یعني ظلم و جهل به نهایت جنبهي وجودي یعني مقام
توحيد برسد .به دیگر سخن همانگونه شيخ محمود شبستري ميگوید ظلومبودن و
جهول بودن تعليل چرایي قبول حمل امانت نيست بلکه علّت غایي عرضهي حمل امانت
است .به این معنا که ظلومي و جهولي دو مقوله عدمياند که در این آینهي عدم ،قرار بود
صورت وجود نمایان شود یعني جنبهي بشري (ظلومي و جهولي) انسان بود که این قابليت
را در او ایجاد ميکرد که روي دیگرش بهسوي اسماء اهلل قرارگرفته و تصویر وجودي
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اسماء اهلل را در خود بيابد و اگر انسان ظلوم و جهول نبود نميتوانست خليفة اهلل باشد:
نـــه آخـــر علّـــت غـــایي در آخــــر

همــــي گــــردد بــــه ذات خــــویش ظــــاهر

ظلــــومي و جهــــولي ضــــدّ نورنــــد

و ليــــــکن مُــــــظهِر عـــــين ظهــورنــــــد

چـــو پشـــت آینـــه باشـــد مکــــدّر

نمایــــــد روي شــــــخص از روي دیگــــــر
(شبستري 657 :6836 ،و  ،653بيت  218تا )219

توحيد که از آن در روایات به حصن الهي یاد شده است (عيون اخبارالرضا ،ج ،)689 :2
مقام امني است که نتيجه آن در درجه پایين ،مخلِص شدن و در درجه اعلي ،مخلَص شدن
است .بهگونهاي که خدا بندهاش را خالص ميکند
چون که مخلِص گشت مخلَـص بـاز رسـت

در مقــام امــن رفــت و بــرد دســت
(مولوي)286 :6878 ،

قلب را ازآنجهت قلب گفتهاند که دائماً در حال زیرورو شدن است( .حسيني زبيدي،
 ،6565ج  )881 :2اگر ميخواهيم قلب را بر چيزي ثابت کنيم باید او را در راستاي آن چيز
حفظ نمایيم .این معنا را در لسان شرع ،تقوا مينامند .تقوا از (وقي ،یقي) به معناي
نگهداشتن است .قرآن کریم بهصراحت عنوان ميکند که اهل تقوا در مقام امن به سر مي-
برند« .إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ» (دخان )96 :چنين فردي دائماً در حرز محبوب خویش
است حتّي اگر آسمان به زمين بيفتد .در بعضي تفاسير عرفاني گفته شده است که رسيدن به
مقام امن ،حاصل نگه داشته ش دن از جانب الهي است و اعتصام حاصل تقوا و نگهداشتن
خود در بدایت امر است (اصفهاني ،6816 ،ج.)31 :6
تقوا در مراتب مختلف متفاوت است تا به تقواي توحيد برسد .در این مرتبه از
تقواست که سالک بهجاي آنکه خویشتنداري کند ،به ملکيت خدا درآمده و معتصم به او
ميشود و این خداي مليک مقتدر است که عبد موحّد را حفظ ميکند .به همين خاطر
قرآن از مقام امن به «عندیت» یاد ميکند« :إِنَّ الْمُتَّقينَ في جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ * في مَقْعَدِ صِدْقٍ
عِنْدَ مَليکٍ مُقْتَدِرٍ» (قمر 95 :و )99
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مقام عندیت سالک را بهجایي ميرساند که دیگر چرا برایش مطرح نباشد زیرا همه
امور را ازآنجهت که در نزد خداست زیبا ميبيند و آنچنانکه ميفرماید «ما رایت اال
جميال» (مجلسي :6588 ،ج )661 ،59و لذا سالک در مقام امن و محمود خویش ،حامد
خداست و در مقام امن وقوف دارد.
نيم عمرت به شکایت شـد و نيمـي در شـکر

حمد و ذم را بهل و رو به مقام محمود

چه فضولي تو؟ که این آمد و آن بيرون شد

کــارافزایي تــو غيــر نــدامت نفــزود

پاي در باغ خـرد نـه ،بطلـب امـن و خـالص

سربنه ،پاي بکش زیـر درختـان مـرود
(مولوي ،6235 :6835 ،غزل )8551

«عندیت» همان توحيد محض است که به تعبير خواجه عبداهلل انصاري «توحيد قائم به قِدم»
و توحيد خاصّ الخاصّ است( .انصاري )656 :6567 ،بنابراین ،آنگاه که عارف به «مقام
امن» برسد ،در «حضرت الهي» از حضرات خمس قرار دارد و همهچيز را همافق با خداي
خویش ميبيند و لذا شهادت او در مورد خدا ،همان شهادت ازلي و ابدي الهي در مورد
خودش خواهد بود یعني همانگونه که خداي متعال شهادت ميدهد« :شَهِدَ اهللُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ
هُوَ» (آلعمران )63 :او هم در «مقام عندیت» ،خدا را ازلي و ابدي ميبيند و به وجود او
شهادت ميدهد (طارمي .)916 :6877 ،این نوع توحيد با رسيدن به مقام محمود و مقام امنِ
عندیت خدا براي سالک حاصل ميشود.
مرا ز هر دو جهان حضرت تو مقصود است

که حضرتت به حقيقت مقام محمود است
(ساوجي :6817 ،غزل )58

برخي مفسّران در ذیل آیهي «فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبهِ» ،مقام امن را همان عندیت دانستهاند و
معتقدند فقط مالئکه مقرّب و شهدا و برخي از اهل تزکيه نفس موفّق به وصول به این مقام
ميشوند.
«(عند) در لغت به معني قرب و نزدیکى است پس چنين کسى که به تمام قُوا و مشاعر
تسليم حق گردید مقام عندیت پيدا مىکند که تنها عدهاى از نفوس زکيه بشر و مالئکه
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مقربين دانسته در آن مقام راه یابند در شأن نفوس زکيه شهدا است «بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبهِمْ
یُرْزَقُونَ» (بقره )656 :و در شأن مالئکه مقربين است «إِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبکَ ال یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ
عِبادَتِهِ» (اعراف( »)289 :اصفهاني ،6816 ،ج)56 :2
بنا ب ر آنچه تا اینجا بيان شد ،راه رسيدن به مقام امن رسيدن به توحيد و عندیت
پروردگار است و راه رسيدن به این مقام ،نگه داشته شدن بنده از سوي رب است و راه
اینکه خدا بنده را براي خویش خالص گرداند که جزو مخلَصين (یوسف )25 :باشد ،آن
است که سالک آنچنان تقوا بورزد و خویش را در رضایت خدا نگه دارد که جزو
مخلِصين (غافر )65 :قلمداد شود و این با تقواي اعضاء و جوارح حاصل نميشود و نياز به
تقواي قلب دارد .تقواي قلب است که قلب را از تقلّب و نفس را از اضطراب بازميدارد و
انسان را به «مقام امن» ميرساند.
هر دم به جـانبي کشـدت نفـس مضـطرب

و القلــب ال یــــزال مُحبــاً لمــــا یــــزول

ره در مقــــام خلــد نيابـــي و جـــاي امــن

تا در سـراي دل نـدهي خـویش را نـزول
(نشاط اصفهاني :6876 ،غزل )619

در روایات راه رسيدن به مقام اعتصام و درنتيجه رسيدن به مقام امن ،التجاء به خاندان
رسالت و در پناه آنان بودن معرفي شده است« .عصمة لمن لجأ إليهم و أمن لمن استجار
بهم» (کوفي )883 :6568 ،همچنان که در حدیث سلسلة الذهب گفته شده است که توحيد
یعني حقيقت «ال اله االّ اهلل» حفاظ خداست و هر کس وارد این حفاظ شود دیگر از عذاب-
ها در «مقام امن» قرار دارد( .شيخ صدوق)289 :6812 ،
نکته مهمّ حدیث سلسلة الذّهب این است که هنگاميکه کاروان اندکي حرکت کرد
حضرت فریاد برآوردند که وارد شدن به مقام توحيد شرایطي دارد که من (دارندهي مقام
والیت در آن زمان) از شروط رسيدن و باقي ماندن در این مقام امن هستم:
هــــر کــــه او را مقتــــدا ســــازد برســــت

در مقـــام امـــن و آزادى نشســـت
(مولوي)565 :6878 ،
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قلب سالک به هر ميزاني که بيتاهلل شده باشد ،به همان ميزان در امن و عدم تقليب قرار
خواهد داشت .بنابراین رسيدن به مقام امن به فارغ کردن قلب براي خداست که این همان
توحيد عرفاني است.
و حقّ جلّ و عال مىفرماید« :وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً( »...بقره)629 :؛ و بيت
در لغت به معني مأوى و منزل ،و مثابة به معني مرجع است ،و بهحسب صورت منظور بيت
اللّه الحرام و «خانه کعبه» است و بحسب تأویل اشاره به بيت قلب انسان است؛ زیرا که قلب
عارف کامل ،بيت اللّه معنوى است چنانکه «کعبه» بيت اللّه ظاهرى است» (رازشيرازي،
 ،6818ج)511 :6
بنا بر آنچه تاکنون گفته شد «نهایت مقام امن سلوکي» رسيدن به «مقام توحيد» و
طریقت رسيدن به آن ،اخذ از اهلبيت و ثمره رسيدن به این «مقام محمود» قرار گرفتن در
مرتبه مخلَصين است .اکنون باید به بررسي امکان وصول به «نهایت مقام امن سلوکي» در
دنيا و پيش از مرگ پرداخته شود.

مقام امن پیش از مرگ
ظاهر سخنان عارفان پيرامون این مسئله که آیا رسيدن به «نهایت مقام امن سلوکي» پيش از
مرگ براي انسان امکانپذیر است یا تا زماني که انسان در این دنياست در خوف به سر
ميبرد ،متفاوت است.
حافظ در جایي بيان ميکند که عالَم فراق هيچگاه جایگاه وصول به «مقام امن»
نخواهد بود:
مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم

جرس فریاد ميدارد که بربندید محملها
(حافظ شيرازي)669 :6839 ،

برخي عارفان ميگویند حتّي کسي که به مرحلهاي از سلوک رسيده است که آیات الهي
به او دادهشده نيز ممکن است به علّت اتّباع هوا به جایي برسد که از مرتبه خود سقوط کند
(ر.ک به تفاسير عرفاني پيرامون بلعم باعورا ذیل آیه اعراف 679 :و  ،)671امّا این فرضيه

مقدادیان و تاجیك | 112

مطرح است که وصول به مقام توحيد بتواند همان مقام امني باشد که سالک با رسيدن به آن
مقام ،دیگر خوف بازگشت از راه خدا را نداشته باشند و آنگونه که حافظ بيان ميکند در
مقام امن دائمي باشد:
مقــام امــن و مــي بــي غــش و رفيــق شــفيق

گــرت مــدام ميسّــر شــوم زهــي توفيــق
(حافظ شيرازي)869 :6839 ،

واقعيت مسئله این است که بعضي اهل سلوک ،ادّعاهایي در مورد خود یا مرشدشان مطرح
کردهاند مبني بر آنکه صاحب مقامي شدهاند که مصون از فتن هستند و خوف از دست
رفتن مقام امن را براي خویش ندارند:
اگـــر بجنبـــد تيـــــز تمــــــام روي زميـــــن

بمــوي مــن نتوانــد شکســت داد و شــکن

مرا کـه در کنـف امـن وحـدت اسـت مقـام

حــدود ملــک مصـــونست از فنــون فــتن

(صفا اصفهاني ،661 :6887 ،قصيده در حکمت و موعظه و نکوهش اهل دنيا)
در متون عرفاني به این مطلب اشارهشده که اهل تقوا در معرض هالک و از دست دادن
مقامات هستند مگر آنکه به مرحله یقين رسيده باشند( .منسوب به امام صادق)887 :6588 ،
برخالف علم ،یقين مسبوق به شکّ است و لذا در روایات ،شکّ ،ضدّ یقين شمرده شده
است .یقين زالل و خنک شدن قلب و آرامش دروني است و لذا خدا به داشتن یقين
توصيف نميشود درحاليکه به داشتن علم موصوف ميگردد .ابوهالل عسکري ميگوید
به کسي یقين کننده گفته ميشود که بعد از حيرت به علم رسيده باشد( .عسکري:6588 ،
 ،78الفرق بين العلم و اليقين)
ازآنجاکه همه صاحب مقامات در معرض هالکت و از دست دادن مقام خویش
هستند ،خداوند متعال مىفرماید« :وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یَأْتِيَکَ الْيَقينُ» (حجر )66:نباید این
مطلب را ازنظر دور داشت که یقين موجود در آیه شریفه در تفاسير (طبرسي :6872 ،ج،1
 )857-855به رسيدن زمان مرگ تفسير گردیده است .لذا عمدهي عارفان معتقدند «مقام
امن» در دنيا و تا زماني که زندهایم ،صرفاً یک مقام تشکيکي است که هر مرتبهي آن در
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الیهاي از خوف فرو رفته است لذا سالک در هر مرتبه از امن که باشد بازهم امکان زیادت
«مقام امن» را دارد و بر همين قياس خوف از دست رفتن «مقام امن» نيز براي او هست.
عارفــــــان ز آننــــــد دائــــــم آمِنــــــون

کـــه گــــذر کردنـــد از دریــــاى خــــون

امْنشـــان از عـــينِ خَـــوْف آمـــد پدیـــد

ال جَـــــرَم باشـــــند هـــــردم در مَزیـــــد

امـــن دیـــدى گشـــته در خـــوفى خَفـــى

خـــوف بـــين هـــم در اميـــدياي صَـــفى
(مولوي)676 :6835 ،

بنابراین ميتوان گفت ،مقام امن در این دنيا همان مقام بيقراري است و اگر سالک دائماً
بيقرار و خائف باشد ،قرار و امن ميیابد:
جملــه بــىقراریــت از طلــب قــرار تســت

طالــب بــىقــرار شــو تــا کــه قــرار آیــدت
(مولوي)619 :6835 ،

مولوي بهصراحت عنوان ميکند که هر مقامي که سالک در آن دچار امنيت خاطر شد،
مقام خوف اوست و باید خائفاً یترقّب ،از آن مقام فرار کند و هر مقامي که سالک در آن
لرزان باشد که مبادا آن مقام را از دست بدهد« ،مقام امن» آن سالک است:
مقام خوف آن را دان که هستي تو در آن ایمن مقام امن آن را دان که هستي تو در او لرزان

(مولوي)131 :6835 ،
لذا به همين مناسبت عارفان هر نوع امني پيش از مرگ را بالي راه سالکان ميدانند و
ميگویند:
در طریق عشقبازي امـن و آسـایش بالسـت

ریش باد آن دل که با درد تـو خواهـد مرهمـي
(حافظ شيرازي)925 :6839 ،

به تعبير واضحتر ،آنهایي سبکبار خواهند بود که به ساحل (خالص از دنيا) رسيدهاند و االّ
در منزلي که هرلحظه صفير مرگ ميآید نه ميتوان به بقاي نعمات دنيایياش مغرور شد و
نه ميشود تا زمان بودن در این دارالغرور ،بر بقاي مقام امن معنوي آن دل بست.
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نکته مهمّ پایاني اینکه تنها کساني ميتوانند پيش از مرگ ادّعاي بودن در «مقام امن» را
نمایند که یقين آنان پيش از مرگ به حدّي رسيده باشد که دنيا براي آنها حجابي نباشد.
ظاهراً این افراد جز اهلبيت عليهمالسّالم که صاحبان والیت تامّه هستند و به مقام «لو کشف
الغطاء ما ازددت یقيناً» (دیلمي ،6562 ،ج 2ص  )262رسيدهاند ،نميتوانند باشند .البته
چهبسا پارهاي صوفيان بر مبناي آموزهي موت اختياري که برگرفته از روایت منسوب نبوي
«موتوا قبل أن تموتوا» (ترمذي )965 :6522 ،است بگویند امکان رسيدن به یقين پيش از
مرگ بدن ،با مرگ اختياري یعني دور شدن از هرگونه تمایل به دنيا ،امکانپذیر است.
همانطور که از بعضي از آموزههاي سلطان ولد ،چنين برميآید که قائل به امکان رسيدن
به مقام امن در پيش از مرگ است .این مقام اگر به سالکي عنایت شود ،دیگر خداي متعال
روحياتي را که به او داده است از او بازپس نخواهد گرفت مگر آنکه بنده به اختيار خود،
دست از لوازم آن مقام بردارد و از آن مقام سقوط کند.
اى خنــک آن کــو چنيــنش گشــت حــال

مانـــــد دائـــــم در پنـــــاه ذو الجـــــالل

در مقـــام امـــن بـــىخـــوفى نشســـت

شــاد خــرم گشــت و از غــم بــاز رســت

بـــىپـــر خـــوف و رجـــا پـــران شـــد او

زد ســـبو بـــر ســـنگ پـــيش بحـــر هـــو
(سلطان ولد)93 :6871 ،

بحث و نتیجهگیری
با بررسي مفهوم عرفاني «مقام امن» که در متون نثر و نظم عرفاني بسيار به کار رفته است به
این جمعبندي ميرسيم که این مقام به دو دستهي «مقام امن ثبوتي» و «مقام امن سلوکي»
تقسيم ميشود« .مقام امن ثبوت» براي همهي موجودات حتّي خداي متعال وجود دارد و
همان مقامي است که سزاوار است هر موجود به بودن در آن مقام ،تحميد و تمجيد شود.
امّا «مقام امن سلوکي» حاصل صراط سلوکي و سير صعود عرفاني است .این مقام گاه در
اشعار عرفاني بهعنوان باالترین حدّ هر یک از منازل که براي سالکان الي اهلل رسيدن به آن
امکانپذیر است به کار رفته است که در این معناي نسبي« ،مقام امن» همان «مقام محمود»
ميباشد که تشکيک در آن راه دارد و براي هر فرد متناسب با سرّقدر خود اوست .در این
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معنا سالک با وصول به مقام امنِ هر منزل ،از سوي پير و مرشد خویش اجازه ورود به منازل
بعدي سلوک را پيدا خواهد کرد .امّا در طول سایر منازل سلوکي ،یک «مقام امن مطلق» نيز
وجود دارد که سالک با وصول به آن ،به ثبوت و امنيت ميرسد و خوف از دست دادن
مراتب عرفاني براي او از بين ميرود .در این پژوهش ثابت شد که در ادبيات عرفاني ،این
«مقام امن مطلق سلوکي» همان مقام توحيد است .راه رسيدن به آنهم تقواست امّا تقوا به
معناي اعتصام .اگر سالک به مقام اعتصام ،یعني نگه داشته شدن بهجاي خویشتنداري و
خودنگهداري ،برسد از مرتبهي مخلِصين به زمرهي مخلَصين واصل ميشود .در این مرتبه
است که سالک پيش از مرگ به مرتبه «یقين» بهواسطهي مرگ اختياري عرفاني نائل
ميشود .عموم عارفان معتقدند وصول به «مقام امن مطلق» در دنيا و پيش از مرگ ،فقط
براي صاحبان عصمت کلّيه است و دیگران پس از مرگ به این مقام امن واصل ميشوند،
لذا با بررسي کليدواژه «مقام امن» در ميراث عرفاني منثور و منظوم این نتيجه که «مقام امن»
در دنيا مساوي با «مقام بيقراري عاشقان» و «مقام خوف» است ،دور از واقع نيست.
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غراب ،محمود محمود.)6561( .شرح فصوص الحکم من کالم الشيخ األکبر .چاپ دوم .دمشق:
مطبعة زيد بن ثابت.
قطب ،عبد اهلل بن محيى .)6835( .مکاتيب عبد اهلل قطب .چاپ اول .قم :انتشارات قائم آل محمد.
کاشانى ،عبد الرزاق .)6838( .مجموعه رسائل و مصنفات کاشانى .چاپ دوم .تهران :ميراث
مکتوب.
کاشاني ،عزالدین محمود بن علي .)6829( .مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه .تهران :بي جا.
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کراجکي ،محمّد بن علي .)6568( .کنزالفوائد .چاپ اول .قم :دار الذّخائر.
کوفي ،فرات بن ابراهيم .)6568( .تفسير فرات کوفي .چاپ اول .تهران :مؤسّسه چاپ و نشر
وزارت ارشاد.
گنابادى ،سلطان محمد .)6583( .تفسير بيان السعادۀ فى مقامات العبادۀ .چاپ دوم .بيروت :مؤسسة
األعلمى للمطبوعات.
الهيجي ،محمود( .بي تا) .مفاتيح اإلعجاز في شرح گلشن راز .تهران :کتابخانه سنایي.
مجلسي ،محمّدتقي .)6588( .بحاراألنوار .چاپ دوم .بيروت :دار احياء التّراث العربي.
مصطفوي ،حسن .)6813( .التحقيق في کلمات القرآن الکریم .چاپ اول .تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي.
ــــــــــــــــــــ .)6818( .شرح مصباح الشّريعة .چاپ اول .تهران :انجمن اسالمى حکمت و
فلسف ایران.
مکى ،ابو طالب .)6567( .قوت القلوب فى معاملة المحبوب .چاپ اول .بيروت :دار الکتب العلمية.
منسوب به امام صادق عليهالسّالم .)6588( .مصباح الشریعة .چاپ اول .بيروت :اعلمى.
مولوى ،جالل الدین محمد .)6835( .دیوان کبير شمس .چاپ اول .تهران :طالیه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .)6878( .مثنوى معنوى .مصحح :سبحانى ،توفيق .چاپ اول .تهران:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمى.
نشاط اصفهاني ،عبدالوهاب .)6876( .دیوان نشاط اصفهاني .تصحيح :نخعي ،حسين .چاپ سوم.
تهران :گل آرا.
هجویري ،علي بن عثمان .)6879( .کشف المحجوب .چاپ چهارم .تهران :طهوري.
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Abstract
In the process of Islamization after the 7th century, Iranian native ancestral
conception and historical identity were severely eroded and interfered by
foreign ideas. Under the background of the boom of New Persian language
and literature, some Iranian literati assumed the mission of being the bearers
of cultural memory. Collected and compiled on the basis of the ancient
Iranian oral and written legends, certain Iranian national epics composed
from the 10th to the 12th century show a significant influence on the survival
of Iranian cultural tradition. Among the epics, Kūshnāma is particularly
remarkable for its creation of an alien hero. After close scrutiny of the text,
we can find that this so-called “Story of the King of China” integrates the
fragments of the ancient Iranians’ collective cultural memory – the bygone
military conflicts between the alien enemy chieftains and the Iranian people.
The hero, acting as a typical character of the “archery target type”, is derived
from multiple prototypes, which include the Kushite kings, the legendary
Mesopotamian Semitic kings represented by Nimrud, as well as the kings of
the Kushan Empire. Kūshnāma, therefore, by shaping an exotic hero of the
archery target type with multiple identities of foreign enemies, draws the
brilliant achievements of legendary Iranian kings and heroes together.
Meanwhile, it contributes to establishing a comprehensive frame of
reference for the rejuvenation of Iranian national memory. In other words,
through recognizing the self by concretizing the other, the epic plays an
important role in refashioning Iranian national identity in the Islamic era.
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کوشنامه و نقش قهرمان بیگانة «آماجگونه» در بازسازی هویت
ملي ایرانیان
لیو یینگجون



استادیار ،مرکز پژوهشهای ادبیات شرقی و دانشکدۀ زبانهای خارجی ،دانشگاه
پکن ،چین

در روند اسالميشدن جامعة ایران پس از قرن هفتم ميالدي ،مفهوم نسب قومي و هویت تاریخي ایرانيان
توسط افکار بيگانه بهشدت دستخوش دگرگوني و ابهام گردید؛ اما برخي از ادباي ایراني ،با رونقیافتن زبان
و ادبيات فارسي ،رسالت حفظ و احياي حافظة فرهنگي را بر عهده گرفتند .برخي از حماسههاي ملي ایران
که بر اساس افسانههاي شفاهي و مکتوب ،بين قرون دهم تا دوازدهم ميالدي گرداوري و منظوم شدهاند،

تاریخ دریافت9739/32/37 :

چکیده

تأثير بهسزایي در بقاي سنت فرهنگي ایران داشتهاند .در ميان این حماسهها ،کوشنامه بهخاطر شکلدهي به
یک قهرمان بيگانه ،قابلتوجه ویژه است .این منظومه که سرایندهاش آن را داستاني از شاه چين خوانده

تاریخ پذیرش9739/37/93 :

چندگانه در روند شکلگيري شخصيت کوش پيلدندان موردبحث قرار ميگيرد؛ و در قسمت سوم ،بر

ISSN: 3329-8927

است ،بخشهایي از حافظة فرهنگي جمعي ایرانيان باستان دربارۀ درگيريهاي نظامي دشمنان بيگانه با
ایرانيان را در خود حفظ کرده است .بخش اصلي این مقاله شامل سه قسمت است .در قسمت نخست ،پس
از مروري مختصر بر داستان کوش پيلدندان ،سه پيشنمونه براي کوش پيلدندان به دست داده و بررسي
شده است :پادشاهان کوش در شمال آفریقا ،پادشاهان سامينژاد بينالنهرین و پادشاهان امپراتوري کوشاني
در شرق ایران .در قسمت دوم ،با مراجعه به نظریة حافظة جمعي ،مکانيسم تلفيق و ادغام پيشنمونههاي
اساس مفهوم «شخصيت آماجگونه» -که اصطالحي رایج در پژوهشهاي مربوط به ادبيات عاميانه در چين
است– به جمعبندي و نتيجهگيري خواهيم پرداخت .برخالف شاهنامه که با توصيف و به تصویرکشيدن
پادشاهان و پهلوانان ایراني ،ستایش آنها بهخاطر اعمال قهرمانانه در ایجاد و حفظ تمدن و نيز دفاع از
کشور ،افتخارات ،هویت ملي و وحدت ایرانيان را در دوران اسالمي بازسازي کرده است ،کوشنامه از
شکلدادن به «دیگري» 6شناسانده و اینگونه به بازسازي هویت ملي ایرانيان یاري رسانيده است.

 نویسنده مسئولliu.yingjun@pku.edu.cn :
1 . concretizing the other

eISSN: 3786-6976

طریق ترسيم چهرۀ یک قهرمان بيگانه که داراي هویتي چندالیه از دشمنان خارجي است« ،خود» را با
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آماجگونه،حافظةفرهنگی،هویتملی،حماسةایرانی.
کوشنامه،شخصیت 

کلیدواژهها:

مقدمه
در پي چيرگي سپاه مسلمانان بر سلسلة ساساني ،زبان عربي نزدیک به دو قرن بهعنوان زبان
نوشتاري در ایران 6مورداستفاده قرار گرفت .پسازآنکه ادبيات فارسي دري 2در قرن نهم
ميالدي جوانه زد و فارسي بهتدریج جایگاه زبان نوشتاري جدید در ایران را یافت،
شاهنامه 8و دیگر حماسههاي ملي ایران که به بازگویي تاریخ و سنّتهاي فرهنگي ایران
باستان ميپرداختند یکي پس از دیگري سروده شدند .حماسههاي ملي ایران درمجموع،
یک سنّت ادبي روایي فارسي 5را با ماهيت «ادبياتِ تاریخِي عاميانه» ایجاد کردند و با
مشارکتي جدي در بازسازي حافظة جمعي ایرانيان در دوران اسالمي ،نقش مهمي در حفظ

سنّتهاي فرهنگي کهن ایراني ایفا نمودند .ذبيحاهلل صفا دراینباره ميگوید« :شاهنامه
گنجينهاي است از ميراثهاي کهن ملتي که در نيمهراه زندگاني خویش اعتقادات قبلي
خود را از قلمرو دیني به قلمرو دیني دیگر و از سنن و آیينهایي به سنن و آیينهایي نوتر
منتقل ساخت و اگرچند کتاب -که شاهنامه مهمترین آنهاست -به منزلة رابطي ميان این
دو دوره از حيات ملي قرار نميگرفت ،ممکن بود ملت ایران که دین اسالم را از گيرودار
حوادث جهان به غنيمت گرفته بود ،آن ميراثهاي کهن را بهکلي از یاد ببرد و به سيرت
ملتي دیگر ،مانند آنها که در گسترۀ تمدن اسالمي ميبينيم ،درآید» (-6875آ.)57 :
منظومة کوشنامه که در آغاز قرن دوازدهم ميالدي سروده شده و داراي بيش از ده
هزار بيت است ،از حماسههاي ملي ایران است که با برخورداري از ارزشهاي فرهنگي،
آنگونه با شاهنامه در پيوند است که آنها را ازنظر محتوایي باید مکمل یکدیگر دانست.
در جستار حاضر ،نخست پيشنمونههاي کوش پيلدندان در زمينهاي وسيعتر و بهطور
مفصل واکاوي خواهد شد و سپس مکانيسم شکلگيري این نقش حماسي و چگونگي
 .1مقصود از «ایران» در این مقاله اصطالح رایج «ایران بزرگ» ( )the greater Iranیا «قارۀ فرهنگي ایراني»
( )Iranian cultural continentدر ایرانشناسي است.
 .2یا «فارسي نو» ( )New Persianکه در این مقاله از این پس «فارسي» ناميده ميشود.
 .8شاهنامه در این مقاله به طور خاص به شاهنامة فردوسي اشاره دارد.
4. Persian narrative literary tradition
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تأثير آن در بازسازي هویت ملي ایرانيان موردبحث و بررسي قرار خواهد گرفت .بخش
اصلي این مقاله شامل سه قسمت است .در قسمت اول ،پس از مروري مختصر بر داستان
کوش پيلدندان ،به بررسي پيشنمونههاي چندگانة احتمالي براي کوش پيلدندان ،یعني
پادشاهان کوش در شمال آفریقا ،پادشاهان سامينژاد بينالنهرین و پادشاهان امپراتوري
کوشاني در شرق ایران پرداخته ميشود .در قسمت دوم ،با مراجعه به نظریة حافظة جمعي،
مکانيسم تلفيق و ادغام پيشنمونههاي چندگانه در روند شکلگيري شخصيت کوش
پيلدندان موردبحث قرار مي گيرد؛ و در قسمت سوم ،بر اساس مفهوم «شخصيت
آماجگونه» – که اصطالحي رایج در پژوهشهاي مربوط به ادبيات عاميانه در چين است –
به جمعبندي و نتيجهگيري خواهيم پرداخت.

پرسشها ،فرضیه و روش پژوهش
در این منظومه ،قصّة کوش پيلدندان «داستاني از شاه چين» نيز خوانده شده است:
زمانــــه چــــو کــــارم دالراي کــــرد

دلــــــم داســــــتاني دگــــــر رأي کــــــرد

یکــي مهتــري داشــتم مــن بــه شــهر

کـــه از دانـــش و مردمـــي داشـــت بهـــر []...

مــرا گفــت اگــر رأي داري بــر ایــن

یکــــــي داســــــتان دارم از شــــــاه چــــــين
(ابن ابيالخير)692 :

که باعث عالقة بسيار و ایجاد پرسشهایي ازین دست براي خوانندگان چيني ازجمله این
نگارنده ميشود :چرا به شخصيت اصلي کوشنامه یعني کوش پيلدندان «شاه چين» گفته
شده است؟ و داستانهاي او چگونه به یک حماسة ملي ایران تبدیل شده است؟
بر اساس تدقيق و غور در این منظومه ،فرضية این پژوهش آن است که محتواي برخي
از منابع مکتوب همراه با چندین پاره از خاطرات تاریخي ایرانيان مرتبط با چندین شخصيت
در این منظومه ادغام شده است .این جستار بر آن است که با بهرهگيري از مفهوم
«شخصيت آماجگونه» که توسط دانشمندي چيني مطرحشده است و نيز نيمنگاهي به
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نظریههاي حافظة جمعي موریس هالبواکس 6و حافظة فرهنگي یان اسّمانّ ،2به پرسشهاي
این پژوهش پاسخ دهد.

اصطالح کلیدی پژوهش
«شخصيت آماجگونه» که براي خوانندگان ایراني ممکن است ناآشنا باشد ،بهعنوان
اصطالحي در پژوهش ادبيات عاميانه ،توسط هو شي 8در مقالهاي که در سال  6629ميالدي
منتشر شد ،براي نخستينبار مطرح گردید .وي افراد خوشاقبال توصيفشده در برخي از
افسانهها و داستانهاي باستاني را که ویژگيها و حکایات مربوط به دیگر شخصيتها
بدانها نسبت داده ميشود «شخصيت آماجگونه» 5ناميده است .)Hu Shi: 472( .به گفتة
وي« ،آنها درست مانند یک «آماج تير» هستند که در اصل فقط دستهاي کاه و علف
خشک است که تيرهاي زیادي به آن زده شده است ،اما نهتنها مجروح نميشود ،بلکه
بدون هيچ کوششي موفقيت و نام بزرگي نيز به دست ميآورد» (همان) .وي این مسئله را
بهوسيله باؤ جِنْگ 9بهعنوان یک مثال توضيح داده است« :از زمانهاي قدیم ،داستانهاي
اعجابانگيز ،پرجزئيات و جالب زیادي در مورد کارآگاهان و ماجراهاي دادرسي آنها

1

وجود داشت که یا در آثار تاریخي ثبتشده و یا در ميان مردم رایج بودند ،اما مردم معموالً
منشأ آنها را نميدانند؛ بدینجهت همة این داستانها بهراحتي به یک دو شخصيت نسبت
داده ميشوند .از این دیوانساالرانِ درستکارِ کارآگاهگونه ،باؤ جِنْگ از سلسلة سونگ به
نحوي بهعنوان یک آماج تير انتخاب شده است و مواردي عجيبوغریب در داستانهاي
عاميانه به او نسبت داده شده است .باؤ جِنْگ بدین ترتيب به شرلوک هلمزِ 7چين تبدیل
گردیده است» (همان).
1. Maurice Halbwachs
2. Jan Assmann
)3. Hu Shi, 胡适 (1891-1962
4. 箭垛式的人物
 ،Bao Zheng .9یکي از دیوانساالران سلسلة سونگ ( 6276-618 ،Songميالدي) که در بررسي و کشف جرائم،
داراي تبحر و شهرتِ بسيار بود.
 .1در چين قدیم ،کشف جرم و نيز دادرسي و تعيين نوع مجازات ،همه تحت نظر یک نفر بود.
7. Sherlock Holmes
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تعدادي از پادشاهان و قهرمانان باستانِ توصيفشده در اساطير و افسانههاي هر دو
کشورِ ایران و چين را ميتوان ازاینگونه قلمداد کرد .چنانکه دربارۀ کوش پيلدندان نيز
خواهيم گفت ،اعمال و ویژگيهاي شخصيتهاي مختلفِ دوران باستان در وي متمرکز و
به او نسبت داده شده است .بدینجهت ،در جستار حاضر ،مفهوم «شخصيت آماجگونه» در
توصيف وي به کار رفته است.

پیشینۀ پژوهش
برخالف وجود تحقيقات درازدامن و طوالنيمدت محافل علمي و دانشگاهي بينالمللي در
مورد شاهنامه ،عليرغم اینکه تاریخ پژوهشهاي مربوط به کوشنامه در اروپا را ميتوان به
اواسط قرن نوزدهم ميالدي برگرداند ،بهعلت اینکه در پایان قرن بيستم ميالدي بود که
نسخة تصحيحشدۀ این منظومه به کوشش جالل متيني بر اساس نسخة خطي آن در ایران
منتشر شد ،تنها در دو دهة اخير ،دانشمنداني از کشورهایي مختلف به کوشنامه عالقه
مندشده و به تحقيق و پژوهش دربارۀ این منظومه پرداختهاند .در مورد پيشنمونة کوش
پيلدندان ،ذبيح اهلل صفا در کتاب حماسه سرایي در ایران (چاپ اول در سال  )6888داستان
کوش پيلدندان را نيز همانند افسانة ضحاک ،سرچشمهگرفته از خاطرات تاریخي ایرانيان
مربوط به مهاجمان سامي در دوران باستان دانسته است (-6875آ .)888 :جالل متيني،
مصحح کوشنامه ،در مقالهاي بر آن رفته است که پيشنمونة کوش پيلدندان ممکن است
از پادشاهان امپراتوري کوشاني باشد ( .)198 :6873نگارندۀ این مقاله در پایان نامة دکتري
و نيز پژوهش تازهانتشاریافتة خود نشان داده است که شخصيت حماسي کوش پيلدندان
داراي چندین پيشنمونه است -6 :پادشاهان سامي باستان؛  -2پادشاهان کوش که در شمال
آفریقا حکومت داشتند؛ و  -8پادشاهان امپراتوري کوشاني که از همسایگان سرزمينهاي
شرق ایران بود ( .)Liu, 2015, 2021: 177-191علياصغر بشيري نيز در مقالهاي با عنوان
«ارتباط منظومة کوشنامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از ميالد در آفریقا» ،اصطالح
کوش در متون دورۀ اسالمي را بررسي کرده و دربارۀ انطباق مطالب کوشنامه با
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رویدادهاي امپراتوري کوشي در آفریقاي کهن ،به طور مفصل به بحث پرداخته است
(بشيري.)6863 ،

 .2بحث دربارۀ پیشنمونۀ 2شخصیت اصلي کوشنامه
.2-2زمینۀ تاریخيِ شکلگیری کوشنامه
پس از ورود اسالم به مناطق آسياي غربي و شمال آفریقا ،موجي از گردآوري و تدوین
آثار تاریخي در ميان دانشمندان عرب و ایراني به راه افتاد و رویدادهاي مهم تاریخي
مربوط به اقوام مختلف باستاني بازنویسي و مکتوب گردید؛ اما در آن زمان ،شناخت و
خاطرات مردم از تاریخ باستان مبهم بود .در فرآیند بازگویي تاریخ 2توسط ادیبان مسلمان،
حجم زیادي از مطالب شفاهي مکتوب ميگردید و متون چندزبانه همچنان مطالبي را از
یکدیگر به امانت ميگرفتند و سپس از تالقي افسانههاي ساميان و ایرانيان باستان پيدرپي
آثاري به وجود ميآمد .ازآنجاکه ادبيات فارسي پس از رواج زبان عربي -بهعنوان زبان
نوشتاري در سرزمين ایران براي مدتي نزدیک به دو قرن -بود که رونق گرفت ،آثار
تاریخي فارسي مانند تاریخ بلعمي ،مجمل التواریخ و القصص و غيره تا حد زیادي تحت

تأثير آثار اولية تاریخي و جغرافيایي تأليفشده به زبان عربي مانند تاریخ طبري و مروج
الذهب بودند .آثار اولية تاریخي فارسي بدین ترتيب گرایش آشکارتري به ادغامکردن
اسناد و مدارک تاریخي اسالمي با سنّتهاي شفاهي و نوشتاري کهن ایراني نشان ميدهند.
از سوي دیگر ،این آثار ازنظر منابعِ نيز حوزههاي تالقي 8چشمگيري با حماسههاي ملي
ایران دارند .کوشنامه نيز که حاوي اطالعات غني تاریخي و جغرافيایي است از
محصوالت بازگویي تاریخ و سنّتهاي فرهنگي ایرانيان است.

.7-2خالصۀ داستان کوش پیلدندان
روایت این حماسه از کشتهشدن جمشيد و تبعيدشدن جمشيدیان و آوارگي آنها در چين
آغاز ميشود .برپایة مکان رویدادها ،ميتوان داستان کوش پيلدندان را به دو بخش تقسيم
1. Prototype
2. Retelling History
3. Intersection
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کرد .در روایت نخستين بخش ،یعني داستانهایي که در مناطق همسایة شرقي ایران و
سرزمينهاي شرقيتر اتفاق ميافتد ،کوش برادر ضحاک و کوش پيلدندان پسر کوش ،در
پي لشکرکشي براي تعقيب جمشيدیان بهفرمان ضحاک ،چين و ماچين را تسخير ميکنند.
پسازآن ،کوش پيلدندان به بسيال ،جزیرۀ بزرگي واقع در دریاي شرق ماچين و پناهگاه
جمشيدیان ،حمله مي برد .سپس آبتين ،پدر فریدون ،با جمشيدیان از طریق مسير دریایي
بهصورت پنهاني به ایران بازميگردد .زماني که فریدون بزرگ ميشود ،ضحاک را
شکست داده و شاهنشاه جهان ميشود .کوش پيلدندان ،شاه چين و ماچين ،در نواحي
ماوراءالنهر و مکران جهانگشایي کرده و شهر کوشان را در جزیرهاي کنار مکران ميسازد.
فریدون سه بار براي رامکردن کوش پيلدندان لشکر ميفرستد و سرانجام او را به بند
ميکشد .در روایت بخش دوم ،یعني داستانهایي که در مناطق جهان غربي اتفاق ميافتد،
فریدون براي سرکوبکردن شورش و تاراج نوبيها عليه ایران ،کوش پيلدندان را رها
کرده و او را سپهدار خود ميسازد .پس از شکست نوبيها ،کوش پيلدندان از انقياد فرمان
فریدون گردن ميکشد و خود را شاه ميخواند .وي در ادامه در نواحي مغرب تا کوه طارق
و اندلس یعني انتهاي جهان در سمت غرب مدام جهانگشایي ميکند.
در این منظومه کوش پيلدندان شخصيتي است زشتروي ،زشتکردار ،زورمند،
حيلهگر ،خودکامه ،ستمکيش ،تندخو ،زودخشم ،خونریز و گریزان از کتاب و هرآنچه
فرهنگ و مردمي است که به فرمانِ خشم بيهيچ خردورزي و درنگي خون ميریزد و
پيوسته دست تصرف در خواسته و ناموس و آیين مردمان دارد .به سخن دیگر چهرۀ
تصویرشده از کوش پيلدندان تصویري است اهریمنروي ،اهریمنخوي و اهریمنکردار.
با خواندن این داستانها ميتوان دریافت که این منظومه با شکلدادن به تصویر
قهرمان داستان ،یعني کوش پيلدندان ،حافظة جمعي چندگانة ایرانيان از ساالران نظامي
بيگانه و دشمنان خود در دوران گذشته را در هم ادغام کرده است .بر این اساس ،با
تجزیهوتحليل نسب و اعضاي خانواده و کردار و سلوک کوش پيلدندان آنگونه که در
کوشنامه توصيفشده و همچنين مناطقي که او بدانها سفر ميکند ،ميتوان سرنخهایي از
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نمونههاي اولية قهرمان این منظومه را در حوزۀ گستردهاي از اسناد و آثار کالسيک به
دست آورد.

.3-2پادشاهان کوشيها و قلمرو پادشاهي کوش
در مورد پيشنمونههاي پدر و پسر (کوش و کوش پيلدندان) اگر این زمينة حماسي را که
آن ها از ضحاکيان هستند کنار بگذاریم ،ابتدا باید به هویت ساالران کوشيها و پادشاهان
قلمروِ پادشاهي کوش توجه کرد .طبق روایت کوشنامه ،کوش پيلدندان در نواحي مغرب
با سياهان بجّه و نوبي جنگيده است (ابن ابيالخير ،)976-972 :درحاليکه مصریان باستان
منطقة نوبه را «کوش» ميخواندند .بر اساس سنّت متنيِ ساميان باستان ،کوش بن حام ،جد
کوشيها بود .در متون مسيحي ،6کوش بهعنوان یک اصطالح قومي ،عموماً به جمعيت
همسایة مصر اشاره ميکند که در منطقة مجاور مرز جنوب غربي سرزمين مصر – دقيقاً
همان منطقهاي که مصریان آن را  K’sh2ميناميدند – زندگي ميکردند (.)Cohen: 521
تحقيقات معاصر نشان ميدهد که منابع مکتوب با استفاده از عنوان «کوش» ،به «نوبه»
در اوایل دورۀ پادشاهي ميانة مصر باستان اشاره ميکردهاند؛ و گزارشهایي نيز از
درگيريهاي خصمانه ميان دو طرف مکرراً در اسناد مصر باستان دیده ميشود .در طول
سلسلة هجدهم ،مصر باستان قلمرو پادشاهي کوش به پایتختيِ کرما 8را فتح کرد 5،اما
حضور مصریان در آنجا با زور حفظ ميشد؛ درحاليکه حتي پس از لشکرکشيهاي
بيپایان براي مطيعسازي ،یک هویت کوشي متمایز 9پابرجا ماند (.)Lobban: 235-236
پس از قرن یازدهم قبل از ميالد ،قلمرو کوش دوباره از مصر مستقل شد و بهتدریج
1. Bible
 .2به بابلي  ،kūshuبه آشوري  ،kūsuبه فارسي باستان kūsha
3. Kerma
 .5لشکرکشي توتموس اول ( )Thutmose Iبه نوبه ( )Nubiaبه احتمال زیاد ناقوسِ مرگِ واقعي براي پادشاهي
کوش و پایتخت آن در کرما بود ( .) Bryan: 223در آن زمان [اوایل سلسلة هجدهم] ،مصر با پادشاهي کوشِ مهيب
در جنوب دست و پنجه نرم ميکرد که در نهایت تحت فرمان توتموس سوم ( )Thutmose IIIآن را نابود کرد
(.)Bietak: 75; Redford: 36-37; Davies: 51-52
5. a distinct Kushitic identity
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بهصورت پادشاهي کوش با پایتخت آن در ناپاتا 6متحد شد .در اواسط قرن هشتم قبل از
ميالد ،کوشيها وارد مصر شده و سلسلة بيست و پنجم ( 115-757قبل از ميالد) را تأسيس
کرده تا اینکه به دليل تهاجم آشوريها از مصر خارج شدند ( .)Taylor: 324-363این
سلسلة کوشي بر تمام مصر سفلي و عليا و همچنين ناحية کوش سلطنت ميکرد ( Lobban:

 .)237در متون خط ميخي بينالنهرین ،نام کوش براي نخستينبار در «نامههاي آمارنا»

2

مربوط به قرن چهاردهم قبل از ميالد آمده است ( .)Moran: 212از قرن هشتم تا هفتم پيش
از ميالد ،درگيريهاي نظامي مداوم بين امپراتوري آشوري نو و سلسلة بيست و پنجم مصر-
که توسط کوشيها تأسيسشده بود -وجود داشت و به همين سبب نام کوش بارها در
کتيبههاي آشوري ذکر شده است؛ و پسازآن در کتيبة داریوش اول در مقبرۀ هخامنشي
معروف به نقش رستم در نزدیکي تخت جمشيد 8نيز دیده ميشود ( .)Röllig: 347در آغاز
قرن ششم پيش از ميالد ،پایتخت کوش به مِروئه 5در سمت جنوب منتقل شد .در اوایل
دورۀ هخامنشي ،کمبوجيه مصر را فتح کرد و آن را استان مرزيِ جنوبِ غربيِ امپراتوري
خود قرار داد که قلمرو پادشاهي کوش در زمان پایتختبودنِ مروئه همسایة جنوبي آن بود.
کمبوجيه در پي آن بود که پادشاهي مروئه 9را تسخير کند تا تهدیدِ کوشيها را از بين برده
و مرز جنوبي امپراتوري را حداقل در اولين آبشار تثبيت کند .هرچند که او نتوانست به
موفقيت تمام دست یابد ،اردوگاهي قلعهگونه را در «جزیرۀ پيل» 1واقع در رودخانة نيل،
کنار اولين آبشار در مرز مصر و نوبه ،برپا کرد ( .)Briant: 54-55دربارۀآنکه مرزهاي
امپراتوري هخامنشي به سمت جنوب تا قلمرو پادشاهي کوش ميرسيد ،اسنادي در
کتيبههاي این سلسله نيز وجود دارد .لوحهاي طالیي و نقرهاي داریوش اول 7مرزهاي
امپراتوري را چنين توصيف ميکند« :از [سرزمين] سکاها 3وراي سغد تا کوش ،6از هند تا
1. Napata
2. Amarna-Korrespondenz
3. Persepolis
4. Meroë
5. the kingdom of Meroë
6. Elephantine
7. code: Darius Persepolis H
8. Scythians
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ساردیس ،)Sharp: 76( »2یعني مرز جنوب غربي قلمرو امپراتوري داریوش یکسر به منطقة
کوش ميرسيد .کوشيها در نقش برجستههاي کنار ورودي کاخ آپادانا نيز -که صحنة بار
یافتن و تقدیم باژ و هدایا توسط فرستادگان ملل مختلف را نشان ميدهد -،دیده ميشوند.
«در حال حاضر ،اتيوپيایيها 8بهطورکلي بهعنوان کوش 5شناخته ميشوند .به گفتة
هرودوت ،آنها از خراجگذاران نبودند ،ولي همانگونه که در نقش برجستة آپاداناي
تخت جمشيد نشان داده شده است هر دو سال یکبار هدایایي ازجمله پسران ،طال ،آبنوس
و عاج فيل (همراه با حيواني زرافه مانند) ميآوردند» (.)Cook: 263
بنابر آنچه یاد رفت ،نگارنده در رسالة دکتري خود (( 2869aپيشنهاد کرده است که
با توجه به اینکه در دورۀ هخامنشي ارتباطاتي نزدیک و درگيريهایي نظامي ميان ایرانيان و
کوشيها وجود داشت ،پدیدآمدن سرداري بيگانه به نام کوش و داستانهایي مانند نبردهاي
ایرانيان با نوبيان در حماسههاي ملي ایران را ميتوان بازنمود بخشهایي از حافظة جمعي
ایرانيان در سنّت حماسهسرایي آنها دانست .ازاینرو ،صحنههایي دراماتيک ازایندست در
کوشنامه دیده ميشود :کوش پيلدندانِ که در چين به دنيا آمده است ،بهعنوان یکي از
سپهبدان فریدون در جریان نبرد با نوبيان یعني کوشيها وارد کارزار شده و در عصر
کي کاوس با استفاده از نيروهاي ایراني ،سپاهيان اهریمني مازندران – یعني نوبيان و یا
کوشيها – را شکست داده و بدین ترتيب سلطه و پادشاهي خود را بر نواحي مغربِ بزرگ
ازجمله سرزمين کوشيها برقرار ميکند .علياصغر بشيري نيز در اینباره اینگونه
گمانهزني کرده است :اینکه عنوان حکومتي کوشيان کوش بوده است و آنان شاهان خود
 ،Kušā .6نویسهگرداني از این کلمه در خط ميخي است که ترجمة انگليسي آن در کتاب شارپ ( Ralph
 »Ethiopia« )Norman Sharpاست .بر اساس «واژهنامة» پيوستة همان کتاب ،Kušā = Ethiopia« :یکي از
استانهاي امپراتوري هخامنشي» ( .)Sharp: 148اتيوپي ( )Ethiopiaبه عنوان نام خاصي از ناحيهاي در زمان قدیم،
با جمهوري اتيوپي امروزي متفاوت است .اتيوپي قدیم به قلمرو کوشيها (پادشاهي کوش) اشاره ميکند که عمدتاً در
سرزمين سودان امروزي است و در قدیم به آن نوبه ( )Nubiaميگفتند .این اصطالح در تاریخ ایران کمبریج ( The
 )Cambridge History of Iranبه صورت «) »Kush (the Aethiopiansآمده است (.)Cook: 254
2. Sardis
3. Aethiopians
4. Kush
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را کوش ميناميدهاند ،نخستين و مهمترین قرینة انطباق منظومة کوشنامه با پادشاهي
سرزمين کوشيهاست (بشيري .)6863 ،او همچنين استنباط کرده است که وجود
شخصيت هایي به نام کوش در این منظومه (مانند کوش برادر ضحاک ،کوش پيلدندان
پسر کوش و کوش نوۀ کوش پيلدندان) احتماالً بازنمودي از امپراطوران منطقة نوبي و یا
جنوب مصر است که عنوان آنها «کوش» بوده است و شاید عمر  6988سالة کوش
پيلدندان هم بهنوعي ناظر بر این باشد که شاهان این امپراتوري چندین سده حکومت
کردهاند (همان) .نگارنده نيز دراینباره با این پژوهشگر همداستان است.

.0-2پادشاهان سامي افسانهای در بینالنهرین باستان با نمایندگي نمرود
کنت دوگوبينو ،6کلکسيونر و مالک نسخة خطي منفرد کوشنامه و نيز از نخستين
پژوهشگران این منظومه ،در کتاب خود ،تاریخ ایرانيان« 2،کوش را از سالطين غربي ایران
و مثالً از سلسلة ماد شمرده و یا او و داستانش را مخلوطي از سالطين و سلطنت پادشاهان
ماد و آشور دانسته است» (صفا-6875 ،ب .)888 :صفا حدس گوبينو را تا حدي اصالح
کرده است .وي بر آن است که ایرانيان از داستان اژيدهاک اوستا استفاده کرده و ضحاک
را نمونة مهاجمان سامينژادي که پيش از استقالل ایرانيان به ایران ميتاختند قرار دادهاند.
کوش پيلدندان و دیگر کساني که به خاندان ضحاک باز بستهاند و همة مردمي که
اهریمني و خصم ایران شمرده شدهاند نيز نمونههاي دیگري از مهاجمان سامينژاد تازي و
کلداني و آشوري به ایراناند؛ درنتيجه نميتوان قهرمان کوشنامه را بر یکي از افراد
آریایينژاد مادي تطبيق کرد (همان .)886-888 :داستانهاي مربوطه و شجرۀ کوش
پيلدندان نيز آنگونه که در این منظومه توصيف شده است ،مؤید استدالل صفا است .بنا بر
محتواي کوشنامه ،کوش برادر ضحاک ،کوشِ پيلدندان پسر کوش و کنعان پسر کوشِ
پيلدندان است .کنعان نيز دو پسر دارد به نامهاي کوش و نمرود .همانگونه که مشاهده
مي شود ،شجرۀ خانوادگي کوش با حسب و نسب فرزندان حام در روایات سامي باستان تا
حدودي مطابقت دارد.
1. Joseph Arthur Gobineau
2. Histoire des Perses
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تاریخ طبري ،یا تاریخ الرسل و الملوک تأليف محمدابن جریر طبري ،از نخستين آثار
تاریخي مسلمانان دربارۀ کلّ جهان باستانِ شناختهشده تا بدان روزگار است .این کتاب با
حجمي عظيم و محتوایي غني ،تواریخ تمدن بشري را از آغاز آفرینش تا دورۀ زندگاني
مؤلف گردآوري و ثبت کرده است؛ چنانکه سيرت انبيا و ملوک سامي باستان و سيرت
پادشاهان باستاني و افسانهاي ایراني در کنار هم روایتشده و با یکدیگر درآميختهاند؛ زیرا
طبري در طبرستان به دنيا آمده است؛ سرزميني که سنّتهاي فرهنگي کهن ایرانيان در
نخستين قرون دوران اسالمي در آنجا بهخوبي حفظ شده بود .طبري به زبان فارسي و عربي
مسلط بوده و با سنّت هاي شفاهي و منابع مکتوب دربارۀ ایران پيش از اسالم نيز بهخوبي
آشنایي داشته است .تعداد زیادي از افسانههاي ایراني در تاریخ طبري ثبت شده است و
بهاحتمالزیاد این کتاب بهطور مستقيم یا غيرمستقيم – مثالً از طریق تاریخ بلعمي که ترجمة
مختصرِ تاریخ طبري همراه با تکملههایي به فارسي است – بر حماسهسرایي در ایران تأثير
گذاشته است .ازاینرو ميتوان از تاریخ طبري براي بررسي روایات ساميان باستان که در
شکلگيري داستان کوش پيلدندان نقش دارد ،بهره برد.
تاریخ طبري به جزیيات سيرت کوش نپرداخته است ،اما شرح نسبتاً مفصلي از نمرود
دارد که در فصل «نمرود بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح» از دعوي خدایي توسط
نمرود سخن رفته است ( .)Ṭabarī: 106نظر به این موضوع ،به گزارش کوشنامه ،کوش
پيلدندان نيز بارها دعوي خدایي کرده است .بهعنوانمثال ،زماني که او بر چين حکمراني
ميکند:
چـــو نـــادان ز غمـــري و دانـــا ز بـــيم

بپــــــذرفت گفتــــــار دیــــــو رجــــــيم،

بـــه مغـــز انـــدرون بادســـاري گرفـــت

ســـــخنگفـــــتن کردگـــــاري گرفـــــت

نيارســــت گفــــتن کــــس از زنــــدگان

کــــه تــــو بنــــدهاي هســــتي از بنــــدگان

خداونـــدِ دانـــش خروشـــان ز کـــوش

کــــــرا یافــــــت فرزانــــــه و تيزهــــــوش

بپرســـيد از وي کـــه مـــن خـــود کـــهام؟

در ایــــن پهــــنگيتــــي ز بهــــر چــــهام؟

تو ،گفتـي کـه ،روزي دهـي ،خـوردنيش

بـــــــدادي و چيـــــــزي ز گســـــــتردنيش

وگــر مــرد گفتــي کــه هســتي تــو شــاه،

بــــه شمشــــير هنــــدیش کــــردي تبــــاه
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ز بـــــــازاري و موبـــــــد و رهنمـــــــاي

نيارســـت کـــس خوانـــدش جـــز خـــداي
(ابن ابيالخير ،983 :بيت  1366تا )1363

عالوه بر این ،در بخش پایاني کوشنامه ،مناظرهاي ميان پيرمردي خردمند و کوش
پيلدندان دربارۀ اینکه خدا کيست وجود دارد (ابن ابيالخير )113-115 :که مشابه پرسش
و پاسخ ميان نمرود و ابراهيم است .بنابر روابط بينامتني ميان متون فوق ،ميتوان استنباط
کرد که افسانة نمرود در آثار تاریخي دوران اسالمي ،منبع مهمي براي برخي از مضامين
«قصّة کوش پيلدندان» در یکي از حماسههاي ملي ایران یعني کوشنامه بوده است.
تاریخ طبري داراي فصلي اختصاصي و مفصل با عنوان «گفتار اندر بيور اسب ،یعني
االزدهاق» است که ذکر ميکند «اعراب او را الضحّاک ميخوانند» ( )Ṭabarī: 1و در
جاي دیگر هنگام سخن از «نوح و اوالدش» حکومت نمرود با حکومت ضحاک تطبيق
داده شده است ( .)ibid: 4, 16در این کتاب همچنين تشریح و تحليل دقيقي از ارتباط بين
این دو شخص افسانه اي در این کتاب انجام گرفته است .طبري با استناد به دیدگاههاي
پيشينان بر آن است که ضحاک ،شاهنشاه تمام زمين ،نمرود را به حکومت سواد 6و نواحي
اطراف آن فرستاد و پادشاهي آن منطقه را به او و فرزندانش سپرد .نمرود پسر کنعان
چهارصد سال از سوي ضحاک بر بابل سلطنت کرد .نمرود که هنگام سرنگوني حکومت
ضحاک به دست فرید ون کشته شد ،از نوادگان نمرود بن کنعان ،با چند نسل فاصله پس از
او و همنام او بود ()ibid: 109-111؛ بنابراین ،بااینکه افسانة نمرودِ موجود در آثار تاریخي
مسلمانان را ميتوان سرچشمهاي براي داستان کوش پيلدندان در کوشنامه به شمار آورد،
رابطة پيچيدهاي بين این دو شخصيت وجود دارد .کوش پيلدندان در کوشنامه همچون
نمرود پادشاهي ستمکار است که خود را خداي ميخواند .مضامين مربوط به فریدون که
سلطنت ضحاک را سرنگون ميکند و کوش پيلدندان را شکست ميدهد نيز تقریباً بازتاب
گزارشي از تاریخ طبري دربارۀ نمروديِ دیگر است.
 .6نامي است که در اوایل دوران اسالمي براي عراق ( )ʿIraḳاستفاده ميشد .ثابت شده است که نام عراق ()ʿIraḳ
وامواژهاي از  Ēragدر زبان پهلوي به معني «زمين پست ،سرزمين جنوبي» است که در دستنوشتهاي کشفشده در
تورفان ( )the Turfan fragmentsآمده است (Schaeder: 87؛ دهخدا.)68363 :
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مجمل التواریخ و القصص نيز که تنها حدود بيست سال دیرتر از کوشنامه تأليف
شده است ،حاوي اطالعات بيشتري از تاریخ طبري دربارۀ کوش پيلدندان است .مؤلف
ناشناس آن ذیل عنوان «نوح النبي عليهالسالم» مينویسد« :بيرون از تاریخ جریر خواندهام
[ ]...بعد از نوح در تاریخ چنان است که هزار سال ضحاک بود و جمشيد هم از نبيرگان
سام و از پس ضحاک افریدون .پس گویند مُلک از ایشان برفت و به کوش افتاد پدر
کنعان ،از فرزندان حام بن نوح؛ و از پس [او] نمرود بن کنعان بود تا منوچهر برخاست؛ و
توان بودن که در مغرب و شام و آن حدود چنين بودست و این موافقست با سلطنت و
عصيان کوش پيلدندان در مغرب» (مجمل التواریخ .)637-631 :در این روایت ،از کوش
حتي همراستاي بزرگترین شاهنشاهان اساطيري مانند جمشيد ،ضحاک و فریدون یاد رفته
است .مؤلف مجمل التواریخ و القصص رویداد پادشاهي نمرود بر شام و مغرب را با عصيان
کوش پيلدندان بر فریدون و برقراري پادشاهي مستقل خود در مغرب تطبيق ميدهد و
تلویحاً اشاره ميکند که مضاميني مهم در داستان کوش پيلدندان از افسانة نمرود سرچشمه
گرفته است .وي همچنين ذیل عنوان «ابراهيم النبي عليهالسالم» مينویسد« :نمرود بن کنعان
بن کوش با پدر ابراهيم از زمين بابل بودند و در نسب نمرود 6بسيار گونه روایتهاست امّا
این درسترسي که گفته شد و موافق است با ذکر آنچه در ميانة کتاب یاد کردهایم در اخبار
کوش پيلدندان؛ و از ملکان بتپرست ستمکارهتر و سختتر اندر تعبّد صنم از نمرود کس
نبودست» (همان .)636 :در روایت کوشنامه نيز همچون مجمل التواریخ کوش پيلدندان
پادشاهي ستمکيش و خودکامه است که بارها بتپرستي را در سرزمينهاي مختلف تحت
تصرف خود با زور و خشونت رواج ميبخشد.
با بررسي دقيق مضامين توصيفشده در کوشنامه آشکار ميشود که کردارهاي
کوش پيل دندان ،شخصيت اصلي این حماسة ملّي ایران و کردارهاي نمرود -آنگونه که
در تاریخ طبري از آثار اولية تاریخي مسلمانان روایت شده است -بهطور ناگسستني با

 .6در متن اصلي تصحيح ملک الشعراي بهار« ،ثمود» است .نگارنده حدس ميزند که بنا بر بافت و منطق معنایي متن،
این واژه «نمرود» باشد.
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یکدیگر مرتبطاند .این نکته در مجمل التواریخ و القصص نيز که اندکي دیرتر از کوشنامه
تأليف یافته بهتصریح یاد شده است.

.9-2پادشاهان امپراتوری کوشاني
واژۀ «کوشان» در زبان فارسي هم به امپراتوري کوشاني 6تأسيسشده توسط نژاد یوه چي

2

در آسياي مرکزي اشاره دارد (دهخدا :ذیل کوشان) و هم عنواني براي اشاره به شاه یا ملکة
پادشاهي کوش تلقي شده است (همان ،به نقل از قاموس کتاب مقدس) .بر اساس قواعد
واژه سازي زبان فارسي ،این واژه هم به گروهي از مردم متعلق به سرزمين «کوش» ميتواند
اشاره داشته باشد و هم به مناطق مسکنگرفته توسط آنها .در متون فارسي مکانهاي
متعددي به نام «کوشان» وجود دارند که در سرزمين وسيعي از شمال آفریقا و بينالنهرین تا
آسياي مرکزي پراکندهاند .جالل متيني بر آن است که پيشنمونة 8کوش پيلدندان ممکن
است یکي از پادشاهان کوشانيان باشد؛ به سخن دیگر ،در این منظومه پادشاهي از
امپراتوري کوشاني به صورت فرمانروایي ستمکاره تحت عنوان برادرزادۀ ضحاک
ماردوش ،پادشاه ظالم تازي ،در آمده است (متيني .)198 :6873 ،بر اساس روایت
کوشنامه ،کوش پيلدندان در زمان پادشاهي خود بر چين ،از ماوراءالنهر به مکران
لشکرکشي ميکند و بر پایة نام خود شهر «کوشان» را در جزیرهاي ميان دریاي خاور
ميسازد و بتپرستي را با التزام پرستش مجسمة خود در آنجا رواج ميدهد:
رخـــامين یکـــي ســـنگ برپـــاي کـــرد

ســــر پيکــــر خــــویش را جــــاي کــــرد

کـــــف دســـــت او بـــــازکرده ز هـــــم

بـــر او بـــر نبشـــته یکـــي بـــيش و کـــم

کــه ایــن چهــرۀ کــوش گــردنکش اســت

کــه هنگــام پيکــار چــون آتــش اســت []...

بر آن جـا نوشـت آنچـه خـود کـرده بـود

همـــان شـــهر کـــاو بـــر ســـرآورده بـــود

بپرداخـــت از او ،مـــرد و زن ســـي هـــزار

کشـــــاورز و بـــــازاري و پيشـــــهکـــــار،

ز کشــــور بيــــاورد و در شــــهر کــــرد

بــه مایــه ز هــر چيزشــان بهــر کــرد []...

1. 貴霜帝國, Kushan Empire, 30-375/425 CE
 .2در متون تاریخي چيني)Yuezhi( 月氏 :
3. prototype
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نهادنــــد کوشــــان بــــدان شــــهر نــــام

بـــــرآوردۀ کـــــوش جوینـــــده کـــــام

6

بـــــه انبـــــوه شـــــهري ز بـــــار و بنـــــه

ســـــر ســـــال فرمودشـــــان تـــــا همـــــه

شــــود پــــيش آن پيــــل مــــردم رمــــه

پرســــتشکنــــان پــــيش آن پيکــــرش

ســــــتایش نماینــــــد بــــــر افســــــرش

کـــه چينـــي همـــي خوانـــدش فرونـــه

(ابن ابيالخير)988-566 :
نکتة مهم آن است که این روایت حماسي با تصویري که پژوهشهاي علوم تاریخي و
باستانشناختي معاصر از امپراتوري کوشاني ترسيم ميکند شباهتهایي دارد .در
پررونقترین عصر امپراتوري کوشاني یعني حکومت کانيشکاي اول( 2حدود نيمة اول قرن
دوم ميالدي) قدرت این امپراتوري از آسياي مرکزي به شبهقارۀ هند گسترش یافت و به
حوضة رود گنگ رسيد؛ و امپراتوري بزرگي پدید آمد که از آسياي مرکزي و آسياي
جنوبي عبور ميکرد و قلمرو آن سرزميني از حوضههاي سيردریا و آمودریا تا اغلب مناطق
شمالي هند در غرب بنارس 8و ناحية ساحلي مکران را پوشش ميداد .این امپراتوري که
گاهي ب ا سلسلة اشکاني در جنگ بود ،سپس تهدیدي براي سلسلة ساساني شد که در زمان
شاپور اول (حکومت  278-258م) این تهدید از ميان برخاست .پادشاهان کوشاني غالباً به
دین بودایي اعتقاد داشتند .با پشتيباني آنها ،آیين بودایي ماهایانا توسعه و گسترش یافت و
هنر پيکرهسازي گاندهارا 5با نمایندگي مجسمة بودا در این سلسله شکوفایي پيدا کرد.
عالوه بر پررونق بودن هنر مجسمهسازي بودایي ،تصاویر خدایان ادیان دیگري از شرق و
غرب نيز در سکههاي امپراتوري کوشاني دیده ميشود ( Cui: 425-428; Zhang, 2008:

 .)42بر این اساس تصور وجود ارتباط ميان کوش پيلدندان و پادشاهان کوشانيان بيراه
نيست .شاید با احتياط بتوان استنباط کرد که نمود بخشي از حافظة جمعي ایرانيان دربارۀ
 .6از آنجا که امپراتوري کوشاني ( )貴霜, Guishuangکه توسط قبایل یوه چي ( )月氏, Yuezhiتأسيس شد
در ابتدا از ناحية فرغانه برخاست ،نگارنده بر آن است که واژۀ «فرونه» ممکن است ریختي از «فرغانه» باشد که در روند
انتقال شفاهي و استنساخ کوشنامه ،به تدریج بدین شکل درآمده باشد.
2. Kanishka I
3. Varanasi / Benares
4. Gandhara
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فرمانروایان امپراتوري کوشاني ،موجب به وجود آمدن مضاميني حماسي مانند اشغال قلمرو
پادشاهي مکران ،ساختن شهر کوشان در جزیرهاي (یا زميني بين دو رود) و ترویج
بتپرستي در آنجا توسط کوش پيلدندان شده باشد.

.6-2داستاني از شاه چین
بخش عمدهاي از دوران اساطيري شاهنامه عمدتاً شامل این روایت است که جمشيد،
شاهنشاه جهان که دوراني درخشان را بر تمدن بشري گشود به دست ضحاک ،ساالر
تازیان ،کشته ميشود؛ سپس ضحاک بر تخت مينشيند و بر جهان سلطنت ميکند.
سرانجام فریدون ضحاک را شکست ميدهد و پادشاهي ایران را بازپس ميگيرد .بر اساس
روایت شاهنامه ساالر بيگانهاي که تهاجم نظامي و حکومت ستمکيشانه و دیریاز خود را بر
ایران تحميل ميکند ،ضحاک است؛ اما در کوشنامه« ،شخصيت منفي اصلي» کوش
پيلداندان ،برادرزادۀ ضحاک است که دودمان شاهنشاهي ایران را تا انتهاي جهان تعقيب
ميکند .به همين دليل ،عنوان دیگر کوشنامه «قصّة کوش پيلدندان» است؛ همانگونه که
در مجمل التواریخ و القصص ميبينيم .در حماسة کوشنامه قصّة کوش پيلدندان «داستاني
از شاه چين» نيز خوانده شده است (ابن ابيالخير )692 :و این بدان سبب است که بر اساس
روایت این منظومه ،باوجوداینکه کوش پيلدندان بهعنوان فرمانرواي شرق و غرب جهان،
به اصطالح شاه خاور و خسرو باختر ،در مقابل ایرانيان که سرزمين ميانين جهان را در اختيار
دارند ،مدام گردن ميکشد ،طوالنيترین و جذابترین داستانها مربوط به دوران پادشاهي
او بر چين و ماچين است؛ و الجرم مهمترین هویت او مطابق یادکرد این منظومه «شاه چين»
است.
بر اساس کوشنامه ،وقتيکه کوش پيلدندان در مشرقزمين پادشاهي ميکند،
ممالک و مناطق تحت فرمان او عبارتاند از چين ،ماچين ،تبّت ،ماوراءالنهر ،مکران و غيره.
بدین ترتيب ،این منظومه حاوي برخي اطالعات جغرافيایي چين باستان و بازتابهایي از
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رویدادهاي تاریخي مربوط به تبادالت بين چين و مناطق غربي آن است که تصویري با
جزئيات فراوان را از چين نشان ميدهد.

6

بر اساس روایت کوشنامه  ،دشمنان خارجي ایرانيان در خاورزمين در حقيقت
پادشاهان بومي چين نيستند ،بلکه شاهان تازينژاد یعني کوش (پدر) و کوش پيلدندان
(پسر) هستند که در تعقيب بازماندگان دودمان پادشاهي ایران ،چين و ماچين را تسخير

ميکنند .این نکته نيز از تفاوتهاي کوشنامه با دیگر حماسههاي ملي ایران مانند شاهنامه
است .باوجوداینکه کوش پيلدندان تازينژاد است ،این قهرمان بيگانه در منظومة کوشنامه
بيشتر بهعنوان «شاه چين» مشهور است و این موضوع بهخوبي نشان ميدهد که «چين» از
چنان جایگاه مهمي در جهانبيني ایرانيان باستان برخوردار بوده است که بهعنوان کليشه 2و
یا نمادي براي توصيف و اشاره به «دیگري» به کار ميرفته است.

 .7مکانیسم حافظۀ فرهنگي در یکپارچهسازی پیشنمونههای چندگانۀ کوش
پیلدندان
پژوهشگراني مانند ذبيحاهلل صفا با در نظر گرفتن خویشاوندي نزدیک کوش پيلدندان با
ضحاک در کوشنامه ،برآنند که پيشنمونة او از خاطرات ایرانيان باستان دربارۀ مهاجمان
سامي بينالنهرین برآمده است .بااینحال ،اگر این تصویر حماسي از چشمانداز مطالعات
دانشگاهي امروز موردبررسي مجدد قرار گيرد ،تعدد مبادي آن آشکار ميشود .تلقي
محافل دانشگاهي امروز از سرچشمه و منبع گزارشهاي مربوط به ضحاک در سنّت
نوشتاري ایرانيان آن است که اَژیدَهاکَ 8مربوط به سرزمين بابل که در اوستا توصيف شده
است ،بهتدریج به «ضحاک فرمانرواي تازیان» تبدیل شده است .در این انگاره پيشنمونة

 .6این ویژگي از دالیل اهميت کوشنامه نزد پژوهشگران چيني و امکان ایفاي نقش آنان در واکاوي این متن است.
اطالعات موجود در کوشنامه مربوط به چين و آسياي شرقي باستان ازجمله شبهجزیرۀ کره ،در مقاالت دیگري از این
نگارنده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است). (liu: 2015a, 2017, 2018, 2019
2. Stereotype
3. Azhīdahāka
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اولية «اَژیدَهاکَ» معموالً پادشاهان سلسلههاي سامي باستان مانند امپراتوري آشور و یا
سلسلة کلداني بابل دانسته ميشود.
چنانکه گفته شد ،دربارۀ نام کوش پيلدندان نيز با نگاه به آثار تاریخي تأليفشده
توسط مسلمانان در سدههاي ميانه ،ميتوان دید که نام کوش در شمار زادگان حام بن نوح
یاد شده است .در کنار آنکه موضوع دعوي خدایي توسط قهرمان کوشنامه تأثيرپذیري از
افسانة نمرود را نشان ميدهد ،اعمال کوش پيلدندان ازجمله ساختن صندوق آب و فواره و
دو منارۀ بلند در قلمرو پادشاهي خود در مناطق غربي بهاصطالح جابلق و افریقيه (ابن
ابيالخير )131-138 :نيز یادآور ساختهشدن باغ معلق در بينالنهرین توسط پادشاهان
آشوري و یا کلداني 6و بناکردن برج بابل افسانهاي توسط نمرود است .با رجوع به و تطبيق
با سيرت نمرود بن کوش بن کنعان بن حام که در افسانهها و متون ساميان باستان توصيف
شده است ،نقش حماسي کوش پيلدندان در ابتدا به شکل پررنگي تصویري از ستمکارهاي
سامينژاد یافت .از دیدگاه ایرانيانِ عصر سرودهشدن کوشنامه ،کوش پيلدندان مجموعه
اي از تصاویر سپهداران بيگانه است که از قبایلي متعلق به اوالد حام هستند و بر
سرزمينهایي در هر دو سمت شرق و غرب ایران حکومت ميکردند .از آغاز دوران
معاصر تاکنون ،با رمزگشایي و تفسير مستمرّ متون مصر باستان و اسناد خط ميخي
بينالنهرین ،خطوط کلي 2تاریخ پادشاهي کوش و کوشيهاي باستان پيش چشم جهانيان
نمایان شده است و بدین ترتيب روایات مرتبط با کوش در افسانههاي سامي باستان تا
حدودي شواهد و مدارکي را براي تأیيد پيدا کرده است .بر این اساس و همراه با در نظر
گرفتن مقولة حافظة جمعي ایرانيان دربارۀ نوبيها آنگونه که در سنّت حماسهسرایي ایران
دیده ميشود ،پس از تجزیهوتحليل ميتوان پيشنمونة دیگري را براي کوش پيلدندان از
ساالران و پادشاهان کوشيها و پادشاهي کوش به دست آورد .عالوه بر آنچه گفته شد،
ازآنجاکه رد پاي کوش پيلدندان در سراسر جهانِ شناختهشدۀ عصر باستان گسترده شده
است ،در روایت حماسي مربوط به جهانگشایي این قهرمان بيگانه در سرزمينهاي شرق
1. Dalley
2. Contour
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ایران ،بازتاب روایات مربوط به پادشاهان کوشاني نيز تا حدي قابل تشخيص است .بهطور
خالصه ،از طریق گردآوري و چينش افسانههاي پيچيده در کنار یکدیگر ،ميتوان گفت
تکههاي متعددي از حافظة جمعي ایرانيان دربارۀ درگيريهاي نظامي خود با چندین

همسایة خارجي در دورههاي مختلف ،در کوش پيلدندان ،شخصيت اصلي کوشنامه
متمرکزشده و به شکل داستانهایي جدید بسط یافته و روایت شده است.
در ابيات منظومة کوشنامه شواهد زیادي وجود دارد که نشان ميدهد شکلگيري
داستانهاي آن ،تنها بازآفریني ادبيِ و دفعي توسط یکي از ادباء با برچيدن چند قطعه از
مدارک تاریخي نيست؛ بلکه روندي از ظهور داستان شفاهي و مکتوبشدن آن به شکل
متن منثور تا ثابت شدن فرم آن بهصورت یک منظومة منسجم را طي کرده است .قصّة
کوش پيلدندان در روند گسترش و فرایند تکامل خود ،با افسانههایي خارجي ،بهخصوص
با افسانههاي مربوط به فرزندان حام بن نوح -که از سنّت ادبي ساميان باستان بهتدریج در
سدههاي اول دوران اسالمي توسط سنّت فرهنگي ایرانيان جذب و تلفيق شد -در هم
آميخت .ازنظر ترتيب زمانيِ نگارش متون مربوطه ،گزارشهاي مکتوب دربارۀ دودمان
کوش–نمرود که با افسانههاي ایراني دربارۀ ضحاک درآميخته (آنگونه که در آثار
تاریخي مسلمانان مانند تاریخ طبري ،مروج الذهب و معادن الجوهر و تاریخ بلعمي بازتاب
یافته است) در آغاز قرار دارد ،روایت مفصل شاهنامه از انتقال پادشاهي از جمشيد به
ضحاک و سپس فریدون در مرتبة ميانين و روایت کوشنامه دربارۀ کوش پيلدندان در
مرتبة آخر قرار دارد .پيوند و ارتباط موضوعي در ميان متون مذکور تا حدي نشاندهندۀ
قابليت توارث و تسلسل و همچنين قابليت تغيير و تحول است .طبري در تدوین آثار
تاریخي خود ،برمبناي روش متنپژوهي «اإلسناد» در علم حدیث ،تالش کرد که در ميان
اسناد و مدارک تاریخي ،روایات واقعي را بهزعم خود از روایات غيرواقعي تشخيص و
تمييز دهد و به برگزیدن و پاالیش آنها بپردازد تا سيماي تاریخ را تا جاي ممکن به شکل
اصلي بازگرداند؛ اما دانشمندان در زمانهاي قدیم غالباً آگاهي درستي در جهت تمایز
نهادن ميان روایت ادبي و تأليف تاریخي نداشتند و اسناد و مدارک تاریخي پيشين طبيعتاً
مبتني بر بازگویي ،نقلقول ،گردآوري و نسخهبرداريهاي مستمرّ و حاوي عناصر و
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موضوعات فراواني از «پردازش روایت جمعي» بود؛ بنابراین ،با توجه به شرایط و

محدودیت زمانه ،آثار تاریخي و جغرافيایي کالسيک مسلمانان مانند تاریخ طبري و مروج
الذهب همچنان با تلفيق اسناد مکتوب و روایات شفاهي گردآوري و تأليف شده است.
باوجوداینکه نخستين مجموعة آثار تاریخي فارسي یعني تاریخ بلعمي را ميتوان بهعنوان
یک کتاب تاریخي رسمي در نظر گرفت ،تدوینکنندۀ آن عالوه بر آنکه گزینش و ترجمة
نسبتاً آزادي از تاریخ طبري انجام داده است ،گزارشهاي زیادي را نيز از دیگر منابع
مکتوب ایراني و عالوه بر آن حتي افسانههایي بر آن افزوده است؛ بدینجهت خصلتهاي
شفاهي و آفرینش جمعي در نگارش آن بسيار مشهود است .اینگونه گزارشهاي تاریخي
به نوبة خود تبدیل به بخشي از پيشمتن حماسههاي ملي ایران شد که در پي سنّتهاي
شفاهي و نوشتاري کهن ایراني پدید آمد .در روند بسط و تبدیل «سيرت نمرودِ» آثار
تاریخي به «قصّة کوش پيلدندانِ» حماسهاي ایراني ،چهار ویژگي مهم ادبيات عاميانه یعني
قابليت آفرینش جمعي ،قابليت انتقال شفاهي ،قابليت توارث و تسلسل و همچنين قابليت
تغيير و تحول وجود دارد .حال آنکه دليل بيروني تغييرپذیري ادبيات عاميانه ،اختالف
محيطهایي است که داستانها در آن گردش ميکند و گسترش ميیابد ( .)Zhong: 28در
روند شکلگيري و گردش و گسترش قصّة کوش پيلدندان در ایران ،جهش و تغيير
بزرگي روي داد و آن جمع و تلفيق کردار چندین ساالر بيگانه در یک شخصيت بود .علت
ميتواند آن باشد که این داستان درحاليکه به مدت طوالني و در مناطق وسيعي نقل ميشد
و گسترش ميیافت ،براي برخي از راویان و یا کاتبان دشوار بود که بهطور مستمرّ اعمال
چندین ساالر بيگانه را از یکدیگر تشخيص دهند و بهطور دقيق بهخاطر بسپارند و یا در
اسناد ثبت کنند .بدین ترتيب ،کوش پيلدندان بهتدریج به نمایندۀ چندین پيشنمونة قهرمان

و یا چندین شخصيت تاریخي با ویژگيهاي مشابه تبدیل شد .اهميت سرایش کوشنامه
بدیهي است که تنها در سطح ادبيات عاميانه نيست ،بلکه مانند شاهنامه این منظومه نيز با
سنّت تاریخنویسي مسلمانان پيوند نزدیکي داشته و نقشي براي انتقال و توارث حافظة
فرهنگي ایرانيان ایفا کرده است .طبق گفتة یان آسّمانّ ،6براي حافظة فرهنگي که بر نقاطي
1. Assmann, Jan
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ثابت 6در گذشته تمرکز دارد ،آنچه مهم است تاریخ واقعي نيست ،بلکه تاریخ به یاد مانده
است .همچنين ميتوان گفت که در حافظة فرهنگي ،تاریخ مبتني بر واقعيت به تاریخ
موجود در خاطرات تبدیلشده و درنتيجه به اسطوره دگرگون ميشود (.)Assmann: 52
این نيز چنانکه از آغاز دیده ميشود ،از خصایص سرشتين سنّت ادبيِ «حفظ تاریخ از طریق
شعر» در ایران است؛ همانگونه که در شاهنامه داستان و تاریخ درهمآميخته است؛ و
ميدانيم که در سنّت تفکر و بينش ایراني ،شاهنامه سرگذشت و تاریخ ایران تا حملة اعراب
بوده است و تا قبل از قرن بيستم ،ایرانيان هيچوقت آن را افسانه ندانسته و تاریخ معرفي
کردهاند (خالقي مطلق).
به گفتة ذبيحاهلل صفا« :داستان کوش پيلدندان [ ]...جملگي خاطراتي است از یک
مهاجم پهلوان سامينژاد به ایران که گویا تا قسمت بزرگي از نواحي داخلي نجدهاي ایران
پيش رانده و قبایلي از ایرانيان را به اطاعات درآورده بود؛ و بر این خاطره یاد قيام ایرانيان بر
پادشاهان سامينژاد و برافگندن سلطنت ایشان در ایران و منکوبکردن آنان نيز افزوده شده
است .اندکاندک گرداگرد این خواطر را نيز مانند خاطرات تاریخي دیگر ،داستانها و
حکایات روات و قصه پردازان فرو گرفت و آن را مانند دیگر روایات حماسي ایران به
صورتي تازه درآورد و حتي جنبة ملي بدان بخشيد» (-6875آ)888 :؛ و به قول پيتر بورک،
«قهرمانان گاهي در حافظة عاميانه با یکدیگر مخلوط و ادغام ميشوند؛ فرآیندي شبيه به
آنچه فروید 2در تحليل رؤیاها «تراکم» 8ناميده است» ( .)Burke, 2005: 115بهطور
خالصه ،دربارۀ کوشنامه نيز ميتوان گفت قطعاتي از حافظة جمعي ایرانيان دربارۀ
درگيريهاي نظامي مختلف پيرامون سرزمين خود ،در کوشنامه ادغامشده و براي تسهيل
شيوع داستان در ميان مردم ،تصاویر چندین ساالر از دشمنان ایرانيان در کوش پيلدندان
فشردهشده و تجسم یافته است.

1. Fixpunkte
2. Freud
3. Condensation
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بحث و نتیجهگیری
قهرمان بیگانۀ آماجگونه و بازسازی هویت ملي ایران
یکي از یافتههاي فرعي پژوهش حاضر -چنانکه بهتفصيل گفته شد -به دست دادن
پيشنمونههایي چندگانه براي کوش پيلدندان است :پادشاهان کوش در شمال آفریقا،
پادشاهان سامينژاد بينالنهرین و پادشاهان امپراتوري کوشاني در شرق ایران .در منظومة
کوشنامه باوجودآنکه کوش پيلدندان تازينژاد است و بهعنوان فرمانرواي شرق و غرب
جهان (شاه خاور و خسرو باختر) به خواست و دستور ضحاک به ستيز با ایرانيان ميپردازد،
این قهرمان بيگانه بيشتر بهعنوان «شاه چين» یاد شده است! دليل این امر آن است که
طوالنيترین و گيراترین داستانهاي این منظومه مربوط به دوران پادشاهي کوش پيلدندان
بر چين و ماچين است و الجرم مهمترین هویت او مطابق یادکرد این منظومه «شاه چين»
است .این موضوع همچنين نشان ميدهد که «چين» از چنان جایگاهي در جهانبيني ایرانيان
باستان برخوردار بوده است که بهعنوان کليشه 6و یا نمادي براي توصيف و اشاره به
«دیگري» به کار ميرفته است.
در سنّت ادبي حماسي که با اساطير و افسانهها ميانة نزدیکي دارد ،کم نيستند
قهرماناني مانند کوش پيلدندان که اعمال و ویژگيهاي شخصيتهاي متعددي در داستان
آنها ادغام شده باشد« .قهرمانپرستي در دوران باستان در حقيقت پرستش قدرت خود
توسط قدما است ،زیرا قهرمانان در اسطورهها و افسانهها همه شخصيتهایي آماجگونه
هستند که از پردازش هنري قدما از قدرت جمعي خود به وجود آمدهاندZhang and ( ».

« .)Fang: 174محل فعاليت اصلي شخصيتهاي اسطورهاي ،دنياي انساني است؛ و کارهاي
آنها عمدتاً از بين بردن پدیدههاي شریر ،تأمين امنيت براي مردم ،اختراع فنون و ابتکار
علوم است که درواقع اغراقي هنري دربارۀ دستاوردها و ابتکارات اولية انسان است».
(همان) .طبق افسانههاي سرچشمه گرفته از قدیماالیام در کشور چين ،تنظيم تقویم ،کاشت
غالت ،دوختن لباس و کاله ،ساختن قایق و ارّابه ،بنا کردن کاخ و خانه ،ابتکار موسيقي و
1. Stereotype
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کشف علوم پزشکي ،همه توسط هوانگ دي 6و نزدیکانش انجام شده است .چينيان
هوانگ دي را مخترع فنون توليدي متعدد و دانشهاي متنوع ميدانند و او بدین ترتيب
نمونهاي از شخصيتهاي افسانهاي «آماجگونه» است .در اسطورههاي ایران باستان نيز
شخصيتهاي متعددي ازایندست وجود دارند .چنانکه کيومرث ،هوشنگ ،طهمورث و
جمشيد در شاهنامه اینگونهاند .این چهار پادشاه اوليه همه جزو «شخصيتهایي آماجگونه»
به شمار ميآیند که اعمال آنها «از بين بردن پدیدههاي شریر ،تأمين امنيت انسانها ،اختراع
فنون و ابتکار علوم» بوده است .کوش پيلدندان نيز برخي از افسانهها را که «مردم معموالً
منشأ آنها را نميدانند» ،در داستان خود گردآورده و حتي به شخصيت مهمي براي
داستانهایي مانند «حملة ضحاکيان به جمشيدیان»« ،تقسيم جهان توسط فریدون بين سه
فرزندش» و «لشکرکشي کيکاوس به مازندران» که پيشازاین در سنّت ادبي ایران ازجمله
در شاهنامه وجود داشته ،تبدیل شده است .ازاینرو ،او نيز شخصيتي آماجگونه در سنت
حماسهسرایي ایران است؛ اما کوش پيلدندان از قهرمانان ملي ایران نيست ،بلکه چهرۀ
خصمانة آماجگونهاي در زد و خوردهاي نظامي بين ایرانيان و چندین گروه قومي اطراف
آنها است.
بر اساس روایت کوشنامه ،او در طول عمر طوالني خود ،بهعنوان شاه چين ،شاه چين
و ماچين ،شاه خاور ،شاه مغرب ،شاه اندلس ،شاه باختر و  ...بارها در مقابل ایرانيان گردن
کشي کرده ،مدام در اطراف ایران به جهانگشایي پرداخته و چندینبار در سرزمينهاي
تحت حکومت خود برخالف کيش و آیين ایرانيان مردم را به بتپرستي واداشته و آن را
رواج داده است .درنتيجه ،او بهمثابه آماج تيري است که تيرهاي رفتارهاي ناپسند فراواني به
آن زده و درواقع در آن جمع و متمرکز شده است .بنابراین ،تصویر کوش پيلدندان در
سنّت حماسي ملي ایران ارزشي منحصربهفرد و مهم دارد :با تجسم چهرهاي سراسر شرّ در
تقابل با پادشاهان و پهلوانان ایراني که داراي منش و کردار و دانش و فرهنگي واال بودند،
زمينة برانگيختن احساسات غرور جمعي و ملي ایرانيان را فراهم آورد و براي بازسازي
هویت ملي ایران در دوران اسالمي بهعنوان مرجعي جامع نقشي درخور توجه ایفا کرد.
 ،Huangdi .6امپراتور زرد
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در روند گسترش و سيطرۀ سپاه مسلمانان بر آسياي غربي و شمال آفریقا در آغاز
دوران اسالمي ،اعراب بر پایة قدرت نظامي و بهمنظور یکسانسازي فرهنگي ،در جهت
ترویج زبان و فرهنگ عربي در ميان ملل مغلوب برآمدند .بهخصوص در دو دورۀ خالفت
اموي و عبّاسي ،مسلمانان درمجموع بيشتر شبيه به یک «گروه فرا ملّي» یا یک «ملت
بزرگ» بودند که هویت آن بر پایة اعتقاد مذهبي و ایدئولوژي سياسي قرار داشت .در
محتواي برخي از آثار تاریخيِ تأليفشده در قرون نهم و دهم ميالدي مانند تاریخ طبري،
مروج الذهب و تاریخ بلعمي ،گرایش تالقي و تلفيق نسبنامة رسل و ملوک سامي با
نسبنامة نياکان و پادشاهان ایراني دیده ميشود و این نشان ميدهد که در اوان آفرینش
حماسههاي ملي ایران ،هویت اجدادي و تاریخي بومي ایراني توسط مفاهيم و افکار بيگانه
بهطورجدي در معرض فراموشي قرار گرفته بود .در این مقطع کليدي ،موبدان ،شاعران،
ص 6حافظة فرهنگي
دانشمندان ،هنرمندان ،دیوانيان ،دبيران و سایر حامالن مخصو ِ
( )Assmann: 54نقش مهمي در حفظ و بازسازي سنّتهاي فرهنگي ایران داشتند.
سامانيان پسازآنکه به موقعيت سياسي نسبتاً مستقلي دست یافتند ،به وسيلة حمایت بسيار از
خلق آثار ادبي به زبان فارسي و احياي فرهنگ ایران باستان ،با سعي و کوشش خود به
تمييز ایرانيان از دیگر مسلمان پرداختند .بلعمي ،فردوسي و دیگر ادیبان ایراني ،با تأليفات
خود پيوندها و صفات ایرانيان را در جنبههاي زبان ،فرهنگ ،سرزمين مسکوني ،نسب و
نژاد و غيره تقویت کرده و نقش مهمي براي بازتوليد مفهوم «ایرانِ» چندبعدي ایفا کردند.
فردوسي روایات ملي را با زبان فارسيِ پيراسته و بهرهگيري حداقلي از واژههاي عربي در
شاهنامه به سامان رساند و مکرراً از نامهاي خاصي از خدایان ،دیوان و شاهان باستان موجود

در سنّت زرتشتي استفاده کرد .وي گذشته از بهرهگيري از منابعي چون شاهنامة
ابومنصوري ،مطالبي مندرج در آثار تاریخي و داستانهاي شفاهي عاميانه را برگزید و در
شاهنامه به کار بست :افسانههاي کهن ساميان را که توسط سنّت فرهنگي اسالمي به ایران
آورده شده بود پيراست و با شکلدادن به چهرۀ پادشاهان و پهلواناني چون جمشيد،
فریدون و رستم ،کردارهاي برجستة نياکان ایرانيان را در گسترش و آبادسازي سرزمين
1. spezielle Träger
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ایران و دفاع از ميهن خود ستود .بدینوسيله وي با تمرکز بر بازگویي «تاریخ ملي ایران» به
بازسازي حافظة ملي ایرانيان تحقق بخشيد و تأثير چشمگيري در احياي تمدن کهن ایراني و
جهت گيري مسير جدید فرهنگ ملي ایران در دوران اسالمي گذاشت؛ اما ابن ابيالخير،
سرایندۀ کوشنامه با انتخاب داستانهایي که فردوسي یا به آنها اشراف نداشت یا آنها را
کنار گذاشته بود ،به روایت خود پرداخت و بدین ترتيب برخي از داستانهاي شاهنامه را
نيز تکميل کرد .منظومة وي با توصيف و تصویرِ کوش پيلدندان -شخصيتي دژآیين،
زشتروي ،زشتخوي و زشتکردار -بهمثابه ساالري از دشمن که هویت چندین فرماندۀ
نظاميِ بيگانه را در خود جمع و فشرده کرده است ،داستانهایي را روایت ميکند که
کارهاي برجستة پادشاهان و پهلوانان ایراني را در مقابل کردار بد و اهریمنيِ شخصيت
اصلي این حماسه قرار ميدهد .ازاینرو کوشنامه براي ایرانيان با شکلدادن به «دیگري»
در پي شناخت «خود» برآمده و سپس با تقویتِ بيشترِ هویت فرهنگي و خودشناسيِ درونيِ

6

ایرانيانِي که داراي زمينة فرهنگيِ مشابه با یکدیگر بودند ،درنهایت در روند تاریخيِ حفظ
هویت فرهنگيِ منحصربهفرد و بازتوليد هویت ملي ایرانيان در دوران اسالمي نقشي مهم ایفا
کرده است.
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