ادب فارسي
(مجلّة سابق دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)
شمارة استاندارد بینالمللي :چاپي9262 :ـ ،2251الکترونیکي2676-4113 :

سال  ،11شمارة  ،2پایيز و زمستان  ،1400شمارة پياپي 28
ناشر :دانشگاه تهران
صاحب امتياز :دانشکدة ادبیّات و علوم انساني دانشگاه تهران
مدیرمسئول :عبدالرّضا سیف (استاد دانشگاه تهران)
سردبير :محمّدرضا ترکي (دانشیار دانشگاه تهران)
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نشاني :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان قدس ،کوچه آذیـن ،پـال

 ،10سـاختمان شـماره دو دانشـکدة

ادبیّات و علوم انساني ،دفتر مجلّات
نشاني رایانامة مجلّهJperlit@ut.ac.ir :

تلفن021-66971170 :

مجلّۀ ادب فارسي ،براساس ابالغیّۀ شمارة  3/11/55852مورّخ  90/4/21کمیسیون بررسي
نشریّات علمي کشور ،درجۀ علمي دارد.

حقوق تمام مقاالت برای دانشکدة ادبیّات و علوم انساني دانشگاه تهران محفوظ است.
نشریّۀ ادب فارسي در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )Iscبه نشـاني  ، www.isc.gov.irاطّالعـات
علمي جهاد دانشگاهي به نشاني  ، www.sid.irپایگاه استنادی الریخ ( )Ulrichبـه نشـاني اینترنتـي
 www.Ulrichs internationals directoryو آکادمیــا بــه نشــاني  www.academia.eduنمایــه
ميشود.

راهنمای نویسندگان ادب فارسی
دوفصلنامۀ ادب فارسی دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،نشریّهای علم ی (علم ی-
پژوهشی) در حوزۀ مطالعات و تحقیقات ادبی زبان فارسی اس  .ای نش ریّه مق اتتی در ای
زمینهها منتشر میکند:
تحقیقات در زمینۀ ادبیّات که و معاصر فارسی در سراسر حوزۀ نفوذ ای زبان؛ نق د و تص حیح
متون فارسی؛ تاریخ ادبیّات و سبکشناسی؛ دستور زبان؛ مس ال زب انش ناتتی؛ ادبیّ ات عامّ ۀ
فارسی؛ و تحقیقات در زمینۀ آموزش زبان فارسی
شرایط پذیرش مقاالت
 .1ویژگیهای کلّی
● مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده /نویسندگان باشد و در آن ،نکتههایی تازه ط ر و ش ر
شده باشد؛
● حفظ امان .در نق اقوال و نظریّات دیگران ضروری اس .و بای د ب ا ارا اد دقی ب ه من اب
معتبر همراه باشد؛
● مقاله نباید در نشریّهای دیگر منتشر یا همزمان به نشریّهای دیگر فرستاده شده باشد؛
● چاپ مقاله مشروط به تأیید نهایی هیئ .تحریریّۀ نشریّه اس.؛
● گواهی پذیرش مقاله ،پس از تأیید سردبیر ،به صفحۀ شخصی نویس نده در س امانه فرس تاده
تواهد شد؛
● مسئولیّ .مطالب و محتوای مقاله برعهدۀ نویسنده اس.؛
● نشریّه در ویرایش ادبی و فنّی مقاله ،برطب موازی علمی ،آزاد اس.؛
● حجم مقاله نباید بیش از  8000واژه باشد (بدون چکیدۀ انگلیسی)؛
● نام و نام تانوادگی و مرتبۀ علمی و دانش گاه مح ّ ت دریس ی ا تحص ی و رش تۀ تحص یلی
نویسنده /نویسندگان و همچنی  ،رایانامۀ دانشگاهی نویسندۀ مسئول و ش مارۀ تلف هم راها او
حتماً در سامانۀ نشریّه قید شود؛
● نویسندگان مقاله نباید بیش از سه نفر باشند؛
● مشخّصات همۀ نویسندگان باید در برگۀ مواود در سامانه درج و همچنی ص ورت کام ت ر
آن ،به ای شر  ،در فایلی اداگانه در سامانه بارگذاری شود:
سامَ .نویسنده یا نویسندگانی که عضو هیئ  .علم ی هس تند (اع مّ از اس تادیار ،دانش یار ی ا
استاد) ،و نیز گروه درسی و دانشگاه مح ّ تدریس آن ان بای د مش خّ ش ود؛ وگرن ه از عن وان
«دانشجو» یا «دانشآموتته» با ذکر رشته و دانشگاه مح ّ تحصی استفاده شود؛
● ارسال مقاله صرفاً از طری سامانۀ ادب فارسی به نشانی  https://jpl.ut.ac.irامک ان پ ذیر
اس.؛

● مقاتت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و نیز دانشآموتتگان کارشناسی ارشد باید ب ا
نظارت مؤثّر یکی از اعضای هیئ .علمی دارای دکتری تخصّصی یا یک دان شآموتت ۀ دکت ری،
تألیف و نام او نیز ازء اسامی نویسندگان قید شود
یادآوری :ترتیب ذک ر ن ام نویس ندگان و درج عن وان «نویس ندۀ مس ئول» در گ واهی پ ذیرش
براساس اطّالعاتی اس .که نویسندۀ مسئول در سامانه در زمان ارس ال مقال ه وارد ک رده اس .
بنابرای  ،ضروری اس .ترتیب نام نویسندگان و انتخاب «نویسندۀ مسئول» ،قب از ارسال مقاله،
به ااماد نظر نویسندگان مقاله رسیده باش د ب هه یچوا ه ،تغیی ر سا مَ .و ترتی ب ذک ر ن ام
نویسندگان بعد از صدور گواهی پذیرش امکانپذیر نیس.
 .2اجزای مقاله
● عنوان مقاله باید گویا و بیانگر محتوای آن باشد؛
● چکیدۀ فارسی :شام  250-200کلمه در آغاز مقاله (با اندازۀ قلم  )11و چکیدۀ انگلیسی در
پایان مقاله بعد از فهرس  .من اب پای انی مقال ه (ب ا هم ان تع داد کلم ه و ب ا ان دازۀ قل م )10
دربردارندۀ نگاهی کلّی به مسئله ،هدف ،روش تحقی و یافتهها باشد؛
● واژههای کلیدی :در انتهای دو چکیدۀ فارسی و انگلیسی (شام  5تا  ۷واژۀ تخصّصی م رتب
با موضود مقاله و مذکور در چکیده) میآید؛
● مقدمه :باید شام «بیان مس ئله»« ،ه دف پ ژوهش» و «پیش ینۀ پ ژوهش»« ،پرس شه ا و
فرضیّههای پژوهشی» و دیگر اطّالعات مرتب باشد (کلیۀ مواردا بی ان مس ئله ،ه دف ،پیش ینه،
پرسش و فرضیه و زیر عن وان مقدم ه ق رار م یگیرن د و نی ازی ب ه عن وانبن دی اداگان ه و
شمارهگذاری برای آنها نیس).؛
● پیکرۀ اصلی مقاله :باید مبانی نظری ،بحث و استدتل و تحلی و تقسیمبندیه ای محت وایی
را دربرداشته باشد؛
● نتیجه :باید دربردارندۀ یافتههای منطقی و مفیدا برآمده از پژوهشهای مقاله باشد؛
● پینوش :.شام توضیحات طوتنی ضروری اس .که پس از نتیجه میآید؛
● مناب  :در پایان مقاله باید برمبنای شیوهنامۀ نشریّه تنظیم شود
ویژگیهای ویرایشی و نگارشی
بهمنظور تسری در آمادهسازی و ویرایش مقاتت ،تواّه به نکات ذی اکیداً توصیه میشود:
● رعای .زبان فارسی معیار و نثر علمی و به دور از عبارتپردازیهای متکلّفانه؛
● رعای .رسم الخ ّ مصوّب فرهنگستان زب ان و ادب فارس ی براس اس دس تور ت ّ فارس ی و
مطابق .امالیی واژهها با فرهنگ امالیی ت ّ فارسی (تألیف عل یاش رف ص ادقی و زه را زن دی
مقدّم)؛
● استفادۀ به دور از از افراط و تفری از معادلهای مصوّب فرهنگس تان ب رای واژهه ای بیگان ه
براساس آنچه در وبگاه فرهنگستان آمده اس.؛

● ویراسته و پیراستهبودن مقاله بهلحاظا ادبی و فنّی و حروفنگ اری؛ ازامل ه رعای  .فاص له و
نیمفاصله (با گرفت همزمان کلیدهای کنترل+شیف )2+.در میان کلمات و گذاشت تشدیدها و
همزهها و حرک.گذاری تزم و به دور از افراط
شیوۀ تنظیم متن
● عنوان اصلی مقاله با قلم  18سیاه ( Bold) IR Lotusو عناوی فرعی دات م ت ب ا قل م
 13سیاه تنظیم شود (قلم مورد نظر مجله را میتوانید در گوگ بیابید و دانلود کنید و در پوشۀ
فون.های کامپیوتر تود قرار دهید)؛
● مت مقاله با قلم  IR Lotus 13در محی واژهپرداز ( ) Wordتنظیم شود؛
● عبارات تتی درونمتنی با قلم  Times New Roman 10تنظیم ش وند و درون پرانت ز
در مقاب واژه قرار گیرند؛
● فاصلۀ میان سطرهای مت مقاله  1سانتیمتر در نظر گرفته شود؛
● ابتدای هر بند (پاراگراف) با نیمسانتیمتر تورفتگی شرود شود البتّه س طر نخس .ا زی ر ه ر
عنوان نباید تورفتگی داشته باشد؛
● حاشیۀ مت مقاله از باتی صفحه باید چهارونیم و از پایی سهونیم س انتیمت ر و از راس  .و
چپ ،هریک ،چهارونیم سانتیمتر باشد؛
● اندازۀ قلم چکیده ،واژههای کلیدی ،مناب پایانی ،ارااعات درونمتنی و نیز عبارات توض یحی
(که بی دو کمان قرار میگیرند) ،نق قولهای مستقیم مستق از مت  ،شعرها (شام ابی ات و
تکمصرادها) ،تاریخهای وتدت و وفات یا دورۀ حکوم .و (که بی دو کمان قرار میگیرند) و
نیز محتویات اداول و نمودارها و توضیحات مربوط به آنها و همچنی توض یحات تص اویر قل م
 IR Lotus 11در نظر گرفته شود؛
● برای متمایز کردن واژهها یا عباراتی که به هر دلی بر آنها تأکید میشود ،از قل م  10س یاه
( )Boldاستفاده شود در چنی مواردی ،اس تفاده از گیوم ه ی ا ح روف ک  /مای (ایرانی ک/
ایتالیک) صحیح نیس.؛
● نق قولهای مستقیم طوتنی مس تق ّ از م ت (ب یش از دو س طر) در بن دی اداگان ه و ب ا
تورفتگی یکسانتیمتر از دو طرف و با قلم  IR Lotus 11تنظیم شود (ای گونه نق قولها در
گیومه قرار نمیگیرند)؛
● بخشهای مستق ّ مقاله با بخش  ،1که به مقدّمه اتتصاص دارد ،شرود میش ود عن وان ه ر
بخش اصلی با یک سطر فاصله از بخش قبلی و زیربخشه ا ب ا ن یمس طر فاص له ا دا و س یاه
( )Boldنوشته میشود؛
 زیربخشهای هر مقاله نباید از سه تیه تج اوز کن د (مث ال 4-1-3 :ک ه بی انگر زیربخش ی ازبخش سوم مقاله اس ،).یعنی شمارۀ عنوان ،حدّاکثر نشاندهندۀ سه بخش باشد نه بیشتر برای
مثال ،زیربخش  ،2-4-1-3که به چهار بخش اشاره دارد ،پذیرفته نیس.
● از افراط در درج پینوش .پرهیز شود؛

 شمارۀ پینوش.ها از آغاز تا پایان مقاله باید دنبالهدار (مسلس ) باشد (تاکی د م یش ود ب رایشمارۀ پی نوش.ها به هیچ واه از ابزار  Refrenceدر واژهپرداز  Wordاستفاده نکنید؛ بلکه
آنها را بهصورت دستی تایپ کنید و با ابزار « »superscriptکه به شک ایکس ب ه ت وان  2در
برگۀ « »homeواژهپرداز واود دارد ،عدد تایپشده را کوچک کنی د و در گوش ۀ ب اتی م ت
قراردهید؛ بهطوریکه درس .مانند شمارۀ ارااد با استفاده از ابزار رفرنس میشود)؛
 برابر تتی اسامی تاصّ و برتی اصطالحات کوتاه علمی (تت ی و فارس ی) ،درون پرانت ز درمقاب واژه بیاید (با فون .تایمز نیو روم )10
 چنانچه در نگارش مقاله از مناب مالی سازمانها یا نهادهای تاصّ ی اس تفاده ش ده اس  ،.درپینوش .باید به ای مطلب اشاره شود
● همۀ اداول ،نمودارها و تصاویر باید شمارۀ پیاپی داشته باشد؛
● در واجنویسی دادههای مربوط به زب ان ی ا گ ویشه ای ناآش نا ،از قل م Doulus Sil IPA
استفاده شود؛
● اشعار باید درون ادول تنظیم شود (بدی ترتیب ک ه ب ا اس تفاده از اب زار  tableدر مح ی
 ،wordادولی با سه ستون ایجاد میکنید و مص راد اوّل را درون س تون اوّل و مص راد دوم را
درون ستون سوم قرارمیدهید ستون وس نی ز ب رای فاص لۀ ب ی دو مص راد در نظ ر گرفت ه
می شود سپس نشانگر را در انتهای هر مصراد قرارمیدهید و همزمان کلیدهای  shiftو enter
را میزنید تا مصراد کشیده شود؛ بدی صورت انتهای همۀ مصرادها در یک راستا قرارمیگیرن د
ارااد ابیات را نیز در زیر آتری مصراد قرار میدهید و نه در روبهروی آن)؛
● برای عناوی کتابها و دانشنامهها و نشریّات ،که در مت و ارااعات درونمتنی و مناب آمده
اس ،.از حروف ک  /مای استفاده میشود ،امّا عناوی مقالهها دات گیومه (« ») قرار میگیرد
شیوۀ ارجاع به منابع
 .1ارجاع درونمتنی

● ارااعات درونمتنی بی دو کمان و ب دی ص ورت تنظ یم ش ود( :ن ام ت انوادگی نویس نده،
ویرگول ،سال ،دونقطۀ بیانی ،شمارۀ الد [چنانچه اثر الدهای متعدّد داشته باش د ب دون ذک ر
حرف ج] ،بکاسلش ،شمارۀ صفحه بدون ذکر حرف ص) ،مثال( :زری ک وب)4۷-45/2 :1398 ،
یا (زرّی کوب)44 :1364 ،
● در ارااعات درونمتنی ،چنانچه دقیقاً به همان منب پیش ی ،یعنی هم ان نویس نده امّ ا ب ه
صفحهای دیگر ،ارااد داده شود؛ یعنی بی دو ارااد ،منب ادیدی ذکر نش ده باش د ،ب ها ای
تکرار نام آن منب  ،از کلمۀ «همان» استفاده میشود( :همان)49 :؛ و اگر ارااد به همان منب و
همان صفحه باشد ،درج «همان» کفای .میکند( :همان)؛ امّا چنانچه بالفاصله به اثر دیگ ری از
همان نویسنده ارااد داده شود ،به اای شهرت نویسنده از «هم و» اس تفاده م یش ود (هم و،
)32 :1368؛
● در ارااد درونمتنی به مناب غیر فارسی (تتی ) نی ز دقیق اً ب هش یوۀ من اب فارس ی عم
میشود ،با ای تفاوت که بهاای «همان» از « »ibidو بهاای «همو» از « »idاستفاده میشود

● چنانچه از مؤلّفی دو یا چند اثر در یک سال منتشر شده باشد ،با قی د ال ف ،ب و در کن ار
سال از یکدیگر تفکیک میشوند( :زری کوب1368 ،الف )45 :و (زری کوب1368 ،ب)32 :
 .2فهرست منابع
● در فهرس .مناب  ،فهرس .مقاتت و دیگر آثار از فهرس .کتابها تفکیک نمیشود؛
● اطّالعات کتابشناتتی مناب فارسی و عربی (کت اب /اث ر ت ألیفی ،اث ر ترام هش ده ،مقال ه،
پایاننامه ،نسخ تطّی و اسناد ،دانشنامهها و مجموعهمقاتت ،و وبگاههای اینترنتی) و تت ی (ب ا
تفکیک مناب تتی ) بهترتیب حروف الفبا در پایان مقاله و به ای صورت تنظیم میشود:
کتاب :نام تانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (سال) ،نام کتاب بهصورتا مای  ،الد با قی د ح رف
ج ،نوب .چاپ با قید حرف چ ،مح نشر ،نام ناشر مثال:
زرّی کوب ،عبدالحسی ( ،)13۷2پلّهپلّه تا مالقات تدا (دربارۀ زندگی  ،اندیش ه و س لوک موتنا
االلالدّی رومی) ،چ  ،5تهران ،علمی
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1361امثال و حکم ،ج  ،3چ  ،5تهران ،امیرکبیر
 نوب .چاپ اگر اول باشد ،نیازی به ذکر آن نیس.؛ در ذکر نام مؤلّفان قدیمی ،نام مشهور آنان و آنچه روی الد کت اب ی ا ص فحۀ عن وان آم ده،معیار اس.؛
 اگر نویسنده نامعلوم باشد ،عنوان کتاب در آغاز قرار میگیرد و ایتالیک میشود؛ اگر مؤلّفی دو یا چند اثر داشته باشد ،در تنظیم فهرس .آثار او ،ضم رعای .ترتی ب الفب ایینام کتابها ،با درج الف ،ب و در کنار سال ،از یکدیگر تفکیک میشوند:
امی پور ،قیصر (13۷2الف) ،آینههای ناگهان ،تهران ،اف
(13۷2ب) ،دستورزبان عش  ،تهران ،مروارید
 از سیاه (بولد) کردن یا قراردادن نام عنوان کتابها و رسالههای دکتری در گیومه پرهیز شود؛اما عنوان مقاتت و پایاننامههای ارشد درون گیومه قرار میگیرد؛
 عنوان فرعی کتاب در درون کمان و با قلم راس( .غیر مای ) ذکر میشود؛ در نام ناشر ،کلمۀ «ناشر» یا «انتشارات» ذکر نمیشود؛ مگر در باب ناشرانی که کلمات مزب ورازء نام آنهاس ،.مانند «نشر مرکز» یا «نشر نی»؛
 در صورت نامعلومبودن ناشر و مح ّ و تاریخ نشر ،بهترتیب از «ب ین ا»« ،ب یا ا» و «ب یت ا»استفاده میشود
اثر ترجمه شده :نام تانوادگی نویسنده ،نام کوچک نویسنده (سال) ،نام کتاب بهصورتا مای ،
نام و نام تانوادگی مترام ،مح ّ انتشار ،نام ناشر مثال:
برلی  ،آیزایا ( ،)138۷ریشههای رومانتیسم ،ترامۀ عبداللّه کوثری ،تهران ،ماهی
مقاله :نام تانوادگی نویسنده ،نام کوچک نویسنده (سال) ،نام مقال ه درون گیوم ه ،ن ام نش ریّه
بهصورتا مای  ،دورۀ نشریّه ،شمارۀ پیاپی (با نشانۀ اتتصاری «ش») ،فص نشر ،ش مارۀ ص فحۀ
آغاز و پایان مقاله مثال:

فتوحی ،محمود (« ،)1392تعام موتنا االلالدّی بلخی با نهادهای سیاسی قدرت در قونیّ ه»،
زبان و ادبیّات فارسی ،سال  ،21ش  ،۷4بهار68-49 ،
 اگر تعداد نویسندگان مقاله دو نفر باشد ،ابتدا نام تانوادگی مؤلّفا اوّل و سپس ویرگ ول و ن اممؤلّفا اوّل میآید و درباب نویسندۀ دوم ابتدا نام و سپس ن ام ت انوادگی مؤلّ ف ذک ر م یش ود؛
مثال :کریمی ،احمد و علی محمّدی
 اگر تعداد نویسندگان مقاله بیش از دو نفر باشد ،ذکر نام نویس ندۀ اوّل ک افی اس  .و پ س ازآن ،در مقاتت فارسی عبارتا «و همکاران» و در مقاتت انگلیسی عبارتا « »et alمیآید؛
پایاننامه /رساله :نام تانوادگی دانشجو ،نام کوچک دانشجو (سال) ،عن وان پای اننام ۀ ارش د
درون گیوم ه و رس الۀ دکت ری ایتالی ک ،ن ام و ن ام ت انوادگی اس تاد راهنم ا و ذک ر عب ارت
«بهراهنمایی» قب از آن ،مقط تحصیلی ،نام دانشگاه مثال:
امی پور ،قیصر ( ،)13۷6سنّ .و نوآوری در شعر معاصر ،بهراهنمایی محمّدرضا شفیعی کدکنی،
دانشگاه تهران
نسخ خطّی و اسناد :نام مشهور مؤلّف (سال کتاب .نسخه) ،عنوان کت اب ی ا رس الۀ تطّ ی ی ا
نسخۀ عکسی (با حروف مای ) ،شمارۀ نسخه ،مح ّ نگهداری
 در ارااد به اسناد تاریخی ،ای م وارد ذک ر م یش ود :عن وان س ند ،ش مارۀ طبق هبن دی ودسترسی ،نام بایگانی؛
 در ارااد به میکروفیلمها ،افزون بر مشخّصات کتاب ،ذکر شمارۀ میکروفیلم و مح ّ نگه دارینیز تزم اس.؛
 چنانچه نام نویسندۀ نسخۀ تطّی نامشخّ باشد ،عنوان سند در آغاز قرار میگیرد و ایتالی کمیشود
دانشنامه ها و مجموعهمقاالت :نام تانوادگی مؤلّف ،نام کوچک مؤلّف (سال) ،عن وان م دت
یا مقاله (درون گیومه) ،عنوان دانشنامه یا مجموعهمقاتت (با حروف ک  /مای ) ،نام سرپرس .یا
گردآورنده یا سرویراستار ،شمارۀ الد ،مح ّ نشر ،ناشر ،شمارۀ صفحات آغاز و پای ان م دت ی ا
مقاله
وبگاه های اینترنتی :نام تانوادگی مؤلّف ،نام کوچک مؤلّ ف (س ال) ،عن وان مقال ه ی ا نوش ته
(دات گیومه) ،نام وبگاه ،نشانی الکترونیکی آن ،تاریخ درج مطلب در وبگاه (ماه و روز)
 ارااد به مطالب اینترنتی در حدّ ضرورت و زمانی اس .که مناب مکتوب در آن زمینه مواودنباشد
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تحلیل صورتگرایانۀ داستان «مثل همیشه» ،اثر هوشنگ گلشیری
بهادر باقری

*

دانشیار گروه زبان و ّ
ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
(از ص  1تا )15
تاریخ دریافت مقاله ،1400/8/10 :تاریخ پذیرش مقاله1400/12/15 :
علمی-پژوهشی

چکیده
داستان کوتاه «مثل همیشه» ،اثر هوشنگ گلشیری ،در واقع سه داستان است که به موازات یکدیگر و بهشکلی متناوب
و مشوش پیش میروند .از آنجا که درونمایۀ اصلی داستان ،تأکید بر دور باطل ،روزمرگی ،مالل و تکرار پدیدههای

هستی و زاد و بود آدمیان است ،صورت و محتوای داستان چنگ در چنگ یکدیگر ،تبانی و تعامل هنرمندانهای یافته-

اند؛ بهگونهای که صورت داستان ،مؤید این درونمایه است .نویسنده از شگرد هنری تکرار نام شخصیتها و کارکرد
و شغل آنان و دیگر درونمایههای فرعی ،و در واقع از ترفند آینگی و توازی تصویری بهره برده تا این تکرار و بهنوعی
دور باطل را در قالب فرم داستان نیز مجسم و ملموس کند .در شگرد هنری توازی تصویری ،نویسنده برای تأکید بر
درونمایۀ داستان ،در کنار داستان اصلی ،یک یا چند داستان فرعی را شکل میدهد یا شخصیتها و درونمایهها به
شکلهای متنوعی تکرار میشوند تا در نهایت ،کارکرد و پیامی واحد را به خوانندۀ دقیقالنظر منتقل کنند؛ یا اینکه
نویسنده برای تأکید بر درونمایهای خاص ،یک یا چند بار ،تصاویری عینی و ملموس را بدون اشاره به ربط مستقیم
آنها با مفاهیم اصلی ،در متن داستان جاسازی میکند و این تصاویر عینی ،بهنوعی ،تأییدکننده و تجسمبخش آن
ادعاها یا مفاهیم انتزاعیاند .به نظر میرسد شگرد توازی ،مناسبترین ترفند هنری برای قوامبخشیدن به درونمایۀ
این داستان است که با خوانشی صورتگرایانه ،میتوان از آن رمزگشایی کرد.

واژههای کلیدی :هوشنگ گلشیری ،داستان «مثل همیشه» ،داستان کوتاه ،نقد صورتگرایانه،
توازی تصویری.
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

bahadorbagheri47@gmail.com
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ّ
 .1مقدمه

فرمالیسم جنبشی هنری و ادبی ،دستاورد همکاری و هماندیشی نظریهپردازانی همچون ویکتور
شکلوفسکی ( ،)Victor Shklovskyبوریس توماشوفسکی ( ،)Boris Tomashevskyرومن یاکوبسون
( ،)Roman Jacobsonبوریس آیخن باوم ( )Boris Eikhenbaumو تینیانوف ( )Tinianovاست که در سدۀ
بیستم شکل گرفت و در بررسی و نقد اثر ادبی ،تأکید فراوانی بر صورت اثر دارد و بر آن است که با
قرائت تنگاتنگ و بدون توجه به عوامل بیرونی از جمله زندگینامۀ نویسنده یا شاعر و اوضاع
سیاسی و اجتماعی زمانۀ وی یا نیت مؤلف ،باید به درک اثر ادبی نائل شد و راز و رمز ادبیت متن را
دریافت .همچنین بر تفاوت زبان ادبی و زبان غیرادبی تأکید فراوان دارد .این مکتب به دنبال جنبش
فوتوریستها و علیه سمبولیسم شکل گرفت.
فرمالیسم ،یعنی اهمیتدادن به صورت و ساخت؛ و هنر چیزی جز همین کار نیست [ ]...وظیفۀ
هنرمند چیزی جز ایجاد فرم نیست .و وظیفۀ فرم هم چیزی جز ایجاد احتماالت و تداعیها نیست
(شفیعی کدکنی ،ص .)31

حسین پاینده در بیان شکل و شیوۀ نقد صورتگرایانۀ متون ادبی چنین میگوید:
هدف اول و آخر منتقد فرمالیست این است که معین کند متن ادبی چگونه افادۀ معنا میکند؛ به بیان
دیگر ،متن با کدام راهبردهای معناسازانه ،سطح دومی از معنا را به وجود میآورد و به خواننده القا
میکند [ .]...کشف شکل یک اثر ادبی ،یعنی برقراری ارتباط بین عناصر ساختاری متن آن اثر .تبیین
این شکل ،یگانه راه رسیدن به محتوای اثر است (پاینده  ،1ص .)38
نخست قرن بیستم ،مروج این دیدگاه بودند که برای نقد متن (پیبردن به
فرمالیستها در نیمۀ
ِ
ً
خود متن معطوف کند و نه چیزی بیرون از متن .در
معنای آن) ،منتقد باید همۀ توجه خود را صرفا به ِ
دوم قرن بیستم ،پساساختارگرایان همین ایده را ترویج کردند؛ اما باید توجه داشت که این دو گروه
نیمۀ ِ

از منتقدان برای توجه انحصاری به متن ،دالیل متفاوتی داشتند .فرمالیستها معتقد بودند که هر متنی
یک معنای واحد دارد و بحث دربارۀ اوضاع تاریخی و اجتماعی یا تالش بهمنظور کشف نیت مؤلف،
ما را از رسیدن به آن معنای واحد بازمیدارد؛ اما منتقدان پساساختارگرا قائل به متکثربودن معانی
هستند و اعتقاد دارند که هر متن واحدی را میتوان به شیوههای مختلف خواند و معانی گوناگونی در

آن تشخیص داد (همان.)137 ،
جنبش فرمالیسم روسی بین سالهای  1920-1914به یکی از مهمترین آیینهای اندیشهگرایانۀ
سدۀ حاضر تبدیل شد .تأثیر مباحث اصلی و روش کار فرمالیستی بر نظریات ادبی ،تاکنون نیز معلوم
است [ .]...از دیدگاه آنان ،تازگی محسوس و ایجاد جاذبۀ زیباشناختی ،میل به تغییر را برمیانگیزد؛ در
این زمان ،صورتگرایان با تالش ،ظرایف و اصطالحات فنی بسیاری را به نظرات خود افزودند که در
تحلیل دقیق ،انگارههای آوایی و اوزان شعری و قوالب ترکیببندی زیادی را پدید آوردند؛ آنها ویژگی
سبکهای مختلف گفتار را به وجه قابل مالحظهای مشخص کردند و سلسلهمراتب متغیر انواع ادبی را
در تاریخ ادبی بررسی کردند (ولک ،ج  ،1ص.)471

پاینده بر آن است که برای چنین نقدی باید این کارها صورت گیرد :بررسی واژهها در دو سطح
«معنای صریح» و «معنای ضمنی»؛ یافتن ابهامها و تبیین شبهگزارههای متن؛ تعیین تقابلها یا
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تنشهای متن؛ کشف ساختار متن از راه تجزیه و تحلیل همپیوندی اجزای آن؛ بررسی صناعات،
تمهیدها و شگردهای ادبی به کار رفته در متن و ارزیابی مناسبتداشتن یا مناسبتنداشتن آنها؛
بحث دربارۀ نحوۀ وحدتیافتن متن (پاینده  ،1ص .)46-39
ً
صورتگرایان زاویۀ نگاه به تقدم و تأخر صورت و معنا را کامال دگرگون میکنند و میگویند:
اثر ادبی از کلمات ساخته شده بود نه مقاصد یا احساسات؛ و اشتباه بود اگر آن را تراوشی از ذهن
ً
نویسنده به شمار میآوردند .محتوا صرفا انگیزهای برای فرم یا موقعیت و بستر مناسبی برای اعمال
فرمی خاص بود (ایگلتون ،ص .)5
ً
به اعتقاد فرمالیستها ادبیات صرفا یک مسئلۀ زبانی است و لذا میتوان گفت که زبان ادبی یکی
از انواع زبانهاست و باید به آن از دیدگاه زبانشناسی نگریست (شمیسا ،ص )147

برخی از صورتگرایان به جای آشناییزدایی ،اصطالح «برجستهسازی» ( )foregroundingرا به
کار میبرند.
برجستهسازی بهکارگیری عناصر زبان است؛ بهگونهای که شیوۀ بیان جلب نظر کند و مورد توجه اصلی
قرار گیرد و غیرمتعارف باشد (صفوی ،ص .)34

تمامیت و وحدت انداموار متن که میراث رمانتیسم به شمار میآمد ،در کانون توجه منتقدان
صورتگرا بود.
منتقدان جدید توجه به تمامیت و وحدت خیالانگیز را از مکتب رمانتیک وام گرفتند ،ولی آن را با
روحیۀ «علمی» تحلیل متن درآمیختند .به عقیدۀ آنان هر اثر برجستۀ ادبی ،یک تندیس زبانی
) (Verbal Iconاست که صناعت ویژۀ ادبی نقیضه ،طنز ،تنش و ابهام را بهخاطر نیل به تصویری
«ملموس» از تجربهای که به هر نحو دیگر غیر قابل بیان است ،به کار میبندد .نقد جدید درحالیکه در
حرفهایگری و تجربهگراییاش ،بهظاهر ضد رمانتیک مینمود ،در واقع پدیدهای پسارمانتیک بود
(سلدن ،ص .)11

اصطالح «فرمالیسم» نباید تنها ظاهر اثر را به ذهن متبادر کند یا در بررسی اثر ادبی تنها به این
بخش آن عنایت شود؛ زیرا:
صورت و شکل در یک نوع ادبی عبارت است از هر عنصری که در ارتباط با دیگر عناصر یک ساختار
منسجم ساخته باشد؛ به شرط اینکه هر عنصر ،نقش و وظیفهای را در کل نظام همان اثر ایفا کند .بدین
لحاظ ،همۀ اجزای یک متن ،مانند صور خیال ،وزن عروضی ،قافیه ،ردیف ،نحو ،هجاها ،صامتها و
مصوتها ،آهنگ قرائت شعر یا داستان و صنایع مختلف بدیعی ،جزء شکل محسوب میشوند
(شایگانفر ،ص .)43

این جستار بر آن است تا از دیدگاه فرمالیستی ،داستان کوتاه «مثل همیشه» اثر هوشنگ
گلشیری را بررسی و نقد کند .با خوانش دقیق داستان ،درمییابیم که شگرد اصلی و شکلدهندۀ
پیرنگ داستان ،توازی و آینگی است؛ بنابراین ،الزم است ابتدا این شگرد به اختصار معرفی شود.
در نقد و تحلیل بسیاری از آثار هوشنگ گلشیری ،کتابها و مقاالت فراوانی نوشته شده است؛ اما
تا آنجا که نگارنده بررسی کرده است تاکنون ،پژوهش مستقلی دربارۀ داستان کوتاه «مثل همیشه»
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صورت نگرفته و در خالل برخی از نقدها ،تنها اشارات مختصری به آن شده است؛ برای نمونه،
حامیدوست و خزانهدارلو ( )1393در بخشهایی از مقالۀ «بررسی زمان در داستان دخمهای برای
سمور آبی از منظر نقد مضمونی» ،به موضوع مهم زمان در داستان «مثل همیشه» نیز اشاراتی دارند
که در این جستار به آن پرداخته خواهد شد .همچنین دربارۀ توازی تصویری نیز غیر از نوشتههای
پاینده که بدانها اشاره شد ،تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته و نگارنده در این زمینه در حال
تدوین کتابی با عنوان بررسی نمونههایی از ّ
ادبیات داستانی ایران و جهان است.
 .2توازی تصویری

توازی تصویری ،یکی از شگردهای کمتر شناختهشدۀ هنری در ادبیات داستانی است که نویسنده با
بهرهگیری از آن ،برخی از مفاهیم ذهنی و عقالنی مهم موجود در پیرنگ داستان را در قالب
تصاویری عینی و ملموس و بدون اشاره به ربط مستقیم آن با مفاهیم یادشده ،یک یا چند بار در
قالب یک تصویر و یا تصاویر متنوع در متن داستان جاسازی میکند و این تصاویر عینی ،بهنوعی،
تأییدکننده و تجسمبخش آن مفاهیم انتزاعیاند .در حقیقت ،در متن روایت اصلی داستان ،دو یا
چند ماجرا یا پارهروایت به موازات یکدیگر جریان مییابند و مؤید یکدیگرند .نگارنده نخستینبار
در آثار حسین پاینده با این اصطالح آشنا شد .ایشان در سه کتاب داستان کوتاه در ایران ،گشودن
رمان و ّ
نظریه و نقد ادبی در نقد و تحلیل برخی از داستانهای کوتاه و رمانهای ایرانی ،بهرهگرفتن
نویسندگان از این شگرد هنری را بهخوبی تبیین و تحلیل کرده است؛ برای نمونه به برخی از آنها
اشاره میشود :در نقد داستان درخت گالبی اثر گلی ترقی ،درخت گالبیای که میوه نمیدهد و
تصویری مرد راوی /نویسنده در متن داستان است که مدتی است نمیتواند
عقیم شده ،توازی
ِ
چیزی بنویسد و ذهنش سترون شده است:

توازی در وضعیت درخت گالبی و شخصیت اصلی ،انگیزۀ خواننده برای کنار هم قرار دادن نشانهای
عجز از اتمام کتابش و کشف علت این عجز را تشدید میکند .در واقع داستان ،دو روایت را همزمان
ً
به پیش میبرد :یکی روایت معطوف به درخت گالبی (که عمدتا با گفتههای باغبان و کدخدا شکل
میگیرد) و دیگری روایت معطوف به شخص نویسنده (که با سیالنهای ذهنی راوی شکل میگیرد).
وجه اشتراک این دو روایت ،سترون شدن شخصیت محوری در آنهاست .درخت گالبی بار نمیدهد؛
همانگونه که این نویسنده هم باروری فکری ندارد (پاینده  ،2ج  ،2ص .)123

در نقد داستان نقشبندان اثر هوشنگ گلشیری نیز میبینیم که شیرین ،همسر جواد بهزاد نقاش،
به دلیل ابتال به سرطان سینه ،به انگلیس رفته و برای رهاشدن همسر از قید دشواریهای درمان
خود ،خواهان جدایی از وی است .مرد برای بازگرداندن او ،به انگلیس میرود و ناموفق
بازمیگردد .اکنون جواد نقاش میخواهد چهرۀ زن جوان انگلیسیای را بر بوم نقاشی خود بکشد
که روزی او را در یکی از خیابانها دیده است؛ در حالی که سوار بر دوچرخهای رکاب میزده و دور
میشده است و هرچه تالش میکند ،نمیتواند نقش چهرۀ او را ثبت و ضبط کند.
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موتیف زن دوچرخهسواری که از راوی دور میشود ،در سرتاسر این داستان ،بیانی نمادین از بیرون
1

رفتن شیرین از زندگی راوی و اضمحالل عشق است (همان ،ص .)159

پاینده در کتاب ّ
نظریه و نقد ادبی ( )1398نیز بهتفصیل به موضوع توازی پرداختهاست؛ ازجمله
در جلد اول ،صفحات  200-199دربارۀ توازی در صحنهای از رمان سووشون ،صفحات  128تا
 148در نقد روانکاوانۀ داستان سه قطره خون صادق هدایت و در جلد دوم ،صفحۀ  337در تحلیل
فیلم از کرخه تا راین .بخش بزرگی از تحلیل نشانهشناختی نویسنده از تصاویر محمدجواد ظریف
در فضای مجازی نیز مبتنی بر ایدۀ توازی است (همان ،ج  ،2ص .)383-351
ّ .3
معرفی داستان «مثل همیشه»
نخستین داستانهای گلشیری در مجموعهای به نام مثل همیشه در  1347منتشر شده است و یکی
از داستانهای این مجموعه «مثل همیشه» نام دارد که در  1380نیز به همت فرزانه طاهری در
مجموعه داستان نیمۀ تاریک ماه بازنشر شد« .مثل همیشه» در واقع از سه داستان مجزا تشکیل شده
که به موازات یکدیگر و بهشکلی متناوب و مشوش پیش میروند .در جریان نخست ،فرهاد
محمدی کارمند جوانی است که مشغول نوشتن یک داستان یا خاطرات دوران کودکی خود است
که البته ناتمام باقی میماند؛ داستانی که ماجراهای آن در آبادان میگذرد و فرهاد نوجوان به همراه
دوستانش ،به دنبال بوی بسیار بدی که در شهر پیچیده ،در دل نخلستان ،جنازۀ پوسیدۀ مرد جوانی
را پیدا میکنند .اکنون او نویسندهای ساکن اصفهان است که مستأجر پیرمردی به نام محمد فرهادی
شده و جریان دوم داستان مربوط به زندگی ساده و تکراری و بیمعنای او و همسر پیرش در خانهای
قدیمی است و جریان سوم ،ماجرای فرهاد پسر گمشدۀ آنان است که طی داستان ،اندکاندک ،دلیل
گم شدنش هویدا میشود.
 .4تحلیل صورتگرایانۀ داستان
گلشیری از نخستین داستانهایش نشان داده است که مسئلۀ صورت و تناسب تنگاتنگ و معناساز
آن با محتوای داستان ،برای وی اهمیت و موضوعیت ویژهای دارد که ایجاد الیههای درونی و
تعددبخشی به تویههای معنایی ،بسامد چشمگیری دارد:
روح غالب بر مثل همیشه و بعضی از مجموعههای بعدی ،از نظر نوع نگاه هنری و جامعهشناختی ،در
مجموع منطبق بر همان منظریاست که در مجموعه داستانهای بهرام صادقی قابل مشاهده است:
سوژهگزینی از موقعیتهای استثنایی و اعجابانگیز و البته به همان نسبت اثرگذار و ماندگار ،لحن و
بیانی طیبتآمیز و طنزگونه ،تمسخر نمایشی کنشهای مسخشده و مرسوم در محیطهای فرهنگی
[ ،]...نامگذاریهای معنادار و کنایهآمیز آدمها [ ]...پایبندی به پایانهای بیقطعیت به قصد
پویاکردن مخاطب و همنوایی با آهنگ واقعیت ]...[ ،تعبیۀ پارهای از پیام داستانی در کالم شخصیتها
بهصراحت ،در هم تنیدن تارهای ارتباطی وقایع در پسزمینه و ایجاد الیههای درونی و تعددبخشی به
تویههای معنایی» (شیری ،ص .)132

 /6تحلیل صورتگرایانۀ داستان «مثل همیشه» ،اثر هوشنگ گلشیری

فضای داستانهای گلشیری ،شهر و دنیای آشفته و فاقد احساس و شور زندگی و مالل
شهرنشینی و کارمندی است.
بیشتر شخصیتهای گلشیری از دو دستۀ روشنفکران و عامه انتخاب شدهاند که عامه هم از دیدگاه
روشنفکران توصیف میشوند .شخصیتهای نویسنده بیشتر از فضای شهری انتخاب میشوند و
بیشتر در اصفهان و تهران است و با وجود اینکه سالها در روستا تدریس میکرده ،در مورد روستاییان،
ً
داستانی ندارد [ ]...او به ساخت داستانها اهمیت فراوان میدهد .داستانها معموال از نیمه شروع
میشوند و در ذهن راوی به گذشته رجوع میشود و حوادثی از گذشته نقل میشود که خواننده با
سرهمکردن و جمعبستن آنها ،به اصل داستان پیمیبرد .توالی حوادث را ذهن پریشان شخصیت
ً
اصلی که معموال در لحظهای حساس قرار دارد ،تعیین میکند (عبداللهیان ،ص .)114
او در این داستانها کوشیده است تا تصویر عینی و ملموسی از روزمرگی ،محدودیت و انزوای
افراد متوسط جامعۀ شهری به نمایش بگذارد .انسانهای این داستانها بیشتر کارمندان مجرد و
میانسالی هستند که بیشتر در ردههای پایین ادارات دولتی مشغول به کارند و زندگی ماللتبار و
رنجآوری را سپری می کنند .تنهایی و انزوای روحی آنان باعث شده که در دنیایی بسته و رقتانگیز
دست و پا بزنند و مانند مردههای متحرک ،هیچ تالشی برای بهتر کردن اوضاع زندگی خود نکنند
(هاشمیان و صفاییصابر ،ص .)172

بر اساس مبانی نقد صورتگرایانه و با خوانش تنگاتنگ داستان «مثل همیشه» ،ترفند هنری
نویسنده برای القای درونمایۀ قصه و تأثیرگذاری و محسوسشدن ماجراها ،اندکاندک رخ
مینماید و مشخص میشود که تمرکز داستان بر تکرار ،توازی و آینگی شخصیتها و حوادث
داستانی است که اینک در پی تحلیل آن هستیم .موضوع اصلی داستان ،تکرار و دور باطل زندگی و
جبر گریزناپذیر حاکم بر آن است .هم پدر و هم پسر و هم راوی داستان ،ضمن اینکه همناماند،
شغل یکسانی نیز دارند .هرسه کارمند ادارۀ ثبت احوالاند .پیرمرد اکنون بازنشسته شده و پسرش
سالها پیش ،از کار تکراری و کلیشهای ثبت احوال خسته و ملول و ناپدید شده و راوی
داستاننویس نیز ،حدود یک سال است که این کار اداری را شروع کرده است .با دقت در داستان
درمییابیم که تمام تصاویر داستان ،بهشکلی هنرمندانه و صناعتمند ،در خدمت القای این حس
تکرار ماللآور است که باعث شده است صورت و محتوای داستان ،به درجۀ قابل قبولی از وحدت
انداموار برسند و یکدیگر را تأیید و تقویت کنند .اینک به تحلیل این موضوع در داستان میپردازیم.
ّ
شخصیتها
 .1-4تکرار نام

نام «فرهاد» و نام خانوادگی «فرهادی» ،بسامد و برجستگی چشمگیر و معناداری در این داستان
دارد .نخستینبار وقتی راوی ،خاطرات کودکی خود را مرور میکند ،با نام وی (فرهاد) آشنا
میشویم .پسر پیرمرد صاحبخانه نیز که ناپدید شده ،فرهاد است .نام پیرمرد محمد فرهادی،
فرزند فرهاد است و نام جوان مستأجر نیز فرهاد محمدی ،فرزند محمدعلی است .پیرزن نیز
فرهاد جوان ناپدید شده و هم فرهاد مستأجر ،اهل کتاب و نوشتن و
عصمت فرهادی است .هم
ِ
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خواندن و اندیشیدن هستند .نام فرهاد آیا داللتگر داستان کوهکنی و تحمل مشقات مردافکن و
بیحاصل زندگی و عشق ناتمام و نافرجام و جوانمرگی او در این داستان نیست؟ چنانکه دیدیم،
نویسنده گویی آیینهای روبهروی فرهاد جوان و فرهاد پیر نهاده است .همانگونه که هر دو ،نام
خانوادگی خود را از پدر به ارث بردهاند ،فرهاد جوان و مرد مستأجر ،گویی شغل خویش را نیز از
پیرمرد به ارث بردهاند و این دور باطل همچنان ادامه دارد .حتی شمارۀ شناسنامۀ آنان نیز آیینۀ
یکدیگر است .تکرار اعداد  1و 2؛ که خود ،آگاهانه گزینش شده و بهخوبی داللتگر است .جوان
ناپدیدشده نیز فرهاد فرهادی است؛ یعنی فرهاد تشدیدشده و تمام عیار! پیرمرد ،دو دختر و یک پسر
دارد و جالب توجه این است که وقتی برای دلخوشی پیرزن ،داستانی سرهم کرده که فرهاد به خارج
از کشور رفته و ازدواج کرده است  ،او نیز دو دختر و یک پسر دارد؛ یعنی روال و کم و کیف زندگی،
همچنان همان است که بود.
نام و نام خانوادگی:

محمد فرهادی

فرهاد محمدی

نام پدر:

فرهاد

محمدعلی

شمارۀ شناسنامه:

1122

2211

 .2-4تکرار شغل سه مرد داستان

چنانکه دیدیم شغل سه مرد این داستان ،کارمندی ادارۀ آمار و ثبت احوال است .کار تکراری و
ً
خستهکننده و ظاهرا بیمعنای ثبت تولد ،ازدواج ،زاد و ولد و مرگ انسانهای بیشماری که طی
سالها آمده و رفتهاند ،موضوع اصلی داستان است که پیرمرد صاحبخانه و جوان مستأجر ،آن را
طبیعی و عادی میانگارند و به آن عادت کرده و به قول پیرمرد« ،آن بحران» را که البته نامی از آن
ً
نمیبرد و نمیدانیم دقیقا چیست ،پشت سر نهادهاند؛ اما فرهاد جوان نمیتواند آن را برتابد .در برابر
این نظم کشنده ،فاقد معنا و خفقانآور ،عصیان و کار خود را رها میکند و ناپدید میشود .پیرمرد
به مستأجرش فرهاد میگوید:
شما هفتههای اول در خودتون یه جور غروری حس میکردین؛ نیست؟ میدیدین که تولد و
سربازیرفتن و ازدواج و طالق و تخم و ترکه پسانداختن مردم و حتی مرگ مردم دست شماست؛ اما
تا یه ماه گذشت ،از نوشتن یه اسم تازه و تاریخ تولد و مشخصات دیگه یا خط قرمز روی اسم یکی
دیگه کشیدن دلزده شدین .فهمیدین که زندگی یه آدم ،خوب همینه دیگه؛ چندتا کلمه و دوسه تا تاریخ
و یه خط قرمز (گلشیری ،ص .)83

نویسنده آگاهانه و بسیار بهجا و هنرمندانه ،شغلی را برای این سه شخصیت برگزیده که با نفس
جریان زندگی و البته سویۀ ظاهری و آماری و خالی از روح و معنای آن از آغاز تا پایان ،خط و
ربطی همیشگی دارد و تکرار هرروزه و ثبت اینهمه تولد و ازدواج و مرگ ،جریان سرسامآور زندگی
را بهخوبی تداعی میکند .نکتۀ مهم دیگر این است که این کارمندان دونپایه (آدمیان این دنیا) ابتدا
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خیال میکنند که مرگ و زندگی مردمان (خودشان) ،دست آنهاست؛ در حالی که ابزار و عروسک
خیمهشببازی بیاختیاری بیش نیستند« :ما لعبتکانیم و فلک ،لعبتباز».
او در این داستانها میکوشد با قرارگرفتن در موقعیت ذهنی کارمندان دونپایۀ میانهسال و مجرد
شهرهای کوچک ،مالل زندگی تکراری آنان را توصیف کند .هریک از آنان ،انسانی است در خود و
جدا از دیگران ،و فقط برای تأمین مایحتاج خویش ،ناچار به برقراری ارتباط با دیگراناند (میرعابدینی،
ص .)673

ّ
 .3-4تکرار جنازۀ متعفن و فرهاد گمشده

ً
پیرمرد یکبار از کشتهشدن فرهاد سخن میگوید و چنانکه او تصور میکند ،احتماال او فعالیت

سیاسی داشته و بدین دلیل کشته شده است:
من حاال پدر یکی از این شهدای تاریخی روز فالن و بهمانم (گلشیری ،ص .)86

ً
اما در داستان معلوم نمیشود که واقعا چنین است یا پیرمرد دچار توهم شده است .در داستان
یکبار از جنازۀ جوان ناشناسی سخن به میان آمده است که بوی تعفن آن ،شهر را فرا گرفته بوده و
فرهاد و دوستانش در دوران کودکی ،او را پیدا کرده بودند .دوبار نیز از دستگیری دو جوان زخمی
به دست چند پاسبان سخن به میان میآید:
دم در خانه خشکم زد .چندتا پاسبان مرد را میبردند .صورت مرد ،خونی بود و پیراهنش پاره؛ و
سفیدی گردن و سینهاش از الی شیارهای خون که از پیشانی و بینیاش میریخت پیدا بود .دوتا
دستش را دوتا پاسبان چسبیده بودند .پاسبان عقبی یک قوطی رنگ و یک قلممو دستش بود که هنوز از
آن رنگ میچکید (همان.)76 ،

چند سطر بعد درمییابیم که این مرد جوان ،مبارز بوده و پاسبانان ،او را در حال نوشتن شعار
سیاسی ناتمام «ما نان و کار و فرهنگ  »...بر روی دیواری دستگیر کردهاند .هرچند راوی میگوید:
نه این آدم همان نبود که توی نخلستان ،وقتی مد میآمد و نهر را پر میکرد ،تنهاش میافتاد روی آب
(همان).

پاسبانان ،مرد دیگری را زخمی و دستگیر میکنند و از سینهاش خون میریزد و خون تارۀ او به
موازات خط خشکیدۀ جوان اولی جاری میشود و در جایی به یکدیگر میرسند و خط خون به
ً
نخلستان میرسد .در جایی دیگر ،راوی داستان ظاهرا خاطرۀ دوران کودکی خود را نقل میکند که
سرانجام بر اثر کنجکاوی کودکانه و البته به هوای دزدیدن رطب از نخلستان ،به جنازۀ مردی
برمیخورند که شباهتهای زیادی به آن دو جوان دستگیرشده در بخشهای دیگر داستان اصلی
دارد .این پوسیدگی و تعفنی که همۀ شهر آبادان را فراگرفته ،هم داللت بر کشتهشدن جوان مبارز
دارد و هم بر تعفن بیپایانی که زندگی تکراری شخصیتهای داستان را دربرگرفتهاست .این سه
صحنه نیز میتوانند توازی تصویری و دارای رابطۀ این-همانی با یکدیگر باشند .عالوه بر اینکه
پیرمرد ،فرهادش را شهید شده میداند ،شباهتهایی در نقل صحنهها وجود دارد که آنها را یگانه
جلوه میدهد:
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مرد [جوان دستگیرشده که تیر خورده؛ از شدت درد] رانش را چنگ میزد (همان ]...[ )76 ،و
[پیر]مرد باز رانش را چنگ زد (همان)77 ،
قالب همچنان خالی بود و مرد ،رانش را چنگ میزد (همان.)90 ،

زخم سرخ سینهاش را چنگ میزد .این نکته نیز که مردم شهر هیچگاه در پی یافتن منشأ بوی
بسیار بدی نیستند که تمام شهر را فراگرفته ،و این نوجوانان هستند که به راز آن پیمیبرند ،جالب
توجه است و بیاعتنایی جامعۀ سنتی ستمپذیر در برابر ستمگران؛ و در کنار آن ،نوجویی و
خطرپذیری نسل جوان را تداعی میکند.
تا توی نخلستان سرک بکشند و سفیدی دستهای مرد [مقتول] را ببیند و یا حتی سفیدی مچ پاهای
مرد را که از پاچههای شلوارش بیرون مانده بود (همان.)75 ،
صورت مرد [دستگیرشده] خونی بود و پیراهنش پاره .و سفیدی گردن و سینهاش از الی شیارهای
خون ،که از پیشانی و بینیاش میریخت ،پیدا بود (همان.)76 ،
ُ
باالی سر مرد که رسیدیم ،من شیار ِگل را روی لنگ دیدم و دستها و مچ پاهای سفید سفید مرد
را (همان.)92 ،

به نظر میرسد که تأکید خاص ی که راوی بر سفیدی دست و پای مرد مبارز و مرد کشتهشده
دارد ،بازتابدهندۀ روشنی روح و ضمیر و هدف روشن عدالتخواهانۀ آنان است.
 .4-4تکرار ماهیگیری هرروزه

ً
حوض کوچک و غالبا کثیف حیاط خانه ،در آب سبزرنگش ،پنج ماهی دارد و پیرمرد صاحبخانه

که سالها از بازنشستگیاش میگذرد ،هر روز یک کار را تکرار میکند؛ قالب ماهیگیریاش را
میآورد و کنار حوض حیاط مینشیند و گاهی که مؤفق به گرفتن ماهیای میشود ،با اعتراض
همیشگی پیرزن روبهرو میشود و ماهی را دوباره در حوض رها میکند .این ماهیگیری بیهدف و
بیحاصل در آب راکد و کثیف حوض ،و نه در دریا و حتی رودخانه ،که نه لذتی دارد و نه هنر و
ً
افتخاری محسوب میشود و غالبا نیز نامؤفق است ،بارها و بارها با جزئیات تمام ،در داستان شرح
داده میشود که همچنان نمادی از روزمرگی بیمعنای زندگی حقیر و بیحادثۀ او و دستاورد ناچیز و
خندهدار آن است.

ُ
در این داستان بسیار کوتاه ،این ماجرا نهبار در صفحات 91 ،90 ،89 ،81 ،78 ،77 ،76 ،75
ً
و  96تکرار شده و نکتۀ جالب توجه این است که صحنه و صحنهپردازی ،همهجا کامال یکسان و
تکراری است و پیرمردی را نشان میدهد که تکهای نان را خمیر میکند ،بر سر قالب میزند،
قالب را وسط حوض میاندازد ،چوب و نخ و چوبپنبۀ روی آب را میبیند و:
همان دوایر متحدالمرکز را که مثل کالف نخ باز شدند ،و بزرگ و بزرگتر شدند ،به پاشویه رسیدند و
خوردند به سنگ لبۀ حوض و بعد همان آب سبز ساکن بود و چوبپنبۀ روی آب و پشت باریک
صاحبخانه که همچنان نشسته بود و به چوبپنبه نگاه میکرد (همان.)77 ،
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همزمان ،پیرزن در سراسر داستان و گویی در سراسر زندگی کوچک و بیحادثهاش ،ژاکت
میبافد و فرهاد داستان ناتمامش را مینویسد .نکتۀ شایان توجه این است که همیشه وسایل
ماهیگیری پیرمرد در کنار قلم فرهاد و اسباب بافندگی پیرزن در کنار هم ذکر میشوند؛ گویی
همانی درخشانی ،ابزار تکرار مکررات بیحاصل زندگی آن سه نفرند .این سه کار
هرسه ،با این
ِ
بیپایان و بیهوده ،از اول تا پایان داستان بارها تکرار میشوند و همهجا ،امواج ناچیز آب روی
حوض ،به کالف نخ تشبیه شده است که با ژاکتبافی پیرزن و کالف سردرگم اندیشهها و تخیل
ً
نویسنده ،توازی تصویری و اینهمانی دقیقی دارد .تأکید بر تصویر چوبپنبه نیز ظاهرا سبکی،
پوچی و توخالیبودن زندگی وی را تداعی میکند .تصویر مکرر دایرههای متحدالمرکز حوض نیز
که بر اثر انداختن قالب ایجاد میشود ،نمادی از دور باطل ماللآور زندگی است که گاه در آن،
ِ
موج حقیری ایجاد میشود و سپس سکون است و سکوت و ایستایی مطلق.
 .5-4تکرار نامهنوشتن پیرزن به پسر

یکی از تصاویر مکرر و تلخ داستان ،نامهنوشتن پیرزن به پسرش فرهاد است .فرهاد ناپدید و
ً
احتماال کشته شده .پیرمرد و دیگران ،این موضوع را از پیرزن پنهان کردهاند یا او دچار فراموشی
شده است .پدر برای دلخوشی مادر ،نامههایی از زبان پسر مینویسد حاکی از آن که ساکن خارج
از کشور است و ازدواج کرده و چند فرزند دارد و این نامهها را به نشانی خانه پست میکند؛ و روز
چهارم هرماه ،ساعت  7:30صبح ،پیرزن نزد مستأجر میرود تا به نامههای پسرش پاسخ دهد و آن
را برایش پست کند .نامههایی موهوم به گیرندهای موهوم (همان ،ص .)96-94 ،79
 .6-4تکرار ساعت پیرمرد و موضوع زمان

تصویر ساعت پیرمرد و وسواس و ایمانی که به دقیقبودن آن دارد نیز ،در چند جای داستان تکرار
شده است .پیرمرد تنها ساعت خودش را قبول دارد و به دیگر ساعتها اعتمادی ندارد و در نظر او،
این ساعت و گذر ثانیهها معلوم نمیکند که آن اتفاق نهایی کی خواهد افتاد؛ هرچند معلوم
نمیشود که منظور از آن اتفاق نهایی چیست .تکرار تصویر ساعت اینجا هم میتواند نماد حرکت
دوری یا همان دور باطل باشد ،هم تأکید بر گذر عمر و هم نظم دقیق و بدون انعطاف و تکرار
لحظهها و روزهای عمر آدمی که موضوع اصلی داستان است.
از میان نویسندگان ایرانی ،شخصیتهای داستانی هوشنگ گلشیری ،نگاهی ویژه به زمان دارند []...
گلشیری به محوریتدادن به ذهن انسان در داستانهایش ،به شکستن زمان روزمره و ساختن شکل
خاصی از آن ،که برخاسته از عملآگاهی یا « »cogitoاوست ،توفیق یافت؛ چنان که میتوان با تحلیل
درک شخصیت داستانی از لحظه ،خواننده را در ترسیم و کشف هرچه بهتر زوایای جهانآگاهی
نویسنده یاری داد و در نهایت ،خوانشی دقیقتر از متن ارائه کرد (حامیدوست و خزانهدارلو ،ص .)86
پیرمرد صاحبخانه ساعتش را از جیب جلیقهاش بیرون کشیده و گفته بود [( ]...گلشیری ،ص
.)80
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پیرمرد صاحبخانه را در چارباغ دیده بود که ساعتش را از جیب جلیقهاش بیرون کشید ،به
گوشش نزدیک کرد و بعد رفت از پشت شیشۀ یک دکان ساعتفروشی ،به عقربههای ساعتها نگاه
کرد و به ساعتش خیره شد ،آن را تکان داد و به گوشش نزدیک کرد (همان).

پیرمرد به در مغازۀ میوهفروشی می رود و ساعتش را با ساعت دیواری مغازه و سپس با ساعت
مچی یک پیرمرد مقایسه میکند و وقتی خیالش از درستی و دقت ساعت خود راحت میشود ،به
راهش ادامه میدهد:
پیرمرد صاحبخانه به ساعتش خیره شد ،آن را به گوشش نزدیک کرد و گفت :باید ششونیم باشه ،اما
به ساعت من؛ یعنی به هیچ ساعتی نمیشه اعتماد کرد [ ]...باز به ساعتش که هنوز توی دستش بود،
ً
نگاه کرد و گفت :تازه هیچکدوم از این عقربهها هم که دقیقه به دقیقه ،آدمو میبرن طرفش ،دقیقا
ً
ً
نمیتونن بگن که اون [احتماال مرگ] دقیقا کی شروع میشه (همان.)87 ،
فرار شخصیت داستان «مثل همیشه» از بایگانی ادارۀ ثبت احوال نیز نمادی از تابنیاوردن آدمی
در برابر زمان خطی است .در حقیقت آقای فرهادی به این دلیل کار در ادارۀ بایگانی را تاب میآورد که
ساعتش مدتها پیش ،از کار افتاده است .بزرگترشدن کالف موجهای حوض در داستان «مثل
همیشه» نیز در تعارض با خوابماندن ساعت ،اشارهای است به زمان ساعتی و خطی (حامی دوست
و خزانهدارلو ،ص .)97

 .7-4تکرار چارچوب در

راوی داستان در توصیف نخستین دیدار خود با پیرمرد صاحبخانه در دفتر معامالت امالک ،او را
چارچوب در ،اینچنین به تصویر میکشد:
در
ِ

یکدفعه پیرمرد صاحبخانه را دیدم؛ کاله به دست توی چهارچوب در ایستاده بود [ ]...با هیکلی
آنقدر کوچک و باریک در حاشیۀ چهارچوب در ایستاده بود که میشد او را مثل لکۀ کوچکی در
سفیدی متن چهارچوب نادیده گرفت (گلشیری ،ص .)81

و وقتی پیرمرد میرود:
بیآنکه کفشهایش صدایی بکند ،از کنار چهارچوب در محو شد و من هرچه گوش دادم ،نتوانستم
صدای پای او را در راهپله بشنوم و آن وقت فهمیدم که چرا بیآنکه صدایی بشنوم ،یکدفعه دیده بودم
که پیرمرد صاحبخانه آنقدر کوچک و باریک توی چهارچوب در ایستاده بود (همان)82 ،

ً
احتماال چهار بار تأکیدی که راوی بر چهارچوب در و پیکر نحیف و ناچیز پیرمرد دارد؛
ً
پیرمردی که حتی صدای پایش در پلهها هم شنیده نمیشود و گویی اصال وجود و جسمیت و
عینیت ندارد ،میتواند تداعیکنندۀ زندگی سراسرمحو در چهارچوبهای خشک و خفقانآور
اداری و رسمی او باشد که از هویت وی چیزی باقی نگذاشته است و گویی اینجا قاب نسبت به
عکس ،برتری و اصالت دارد و بهراحتی می توان او را مثل لکۀ کوچکی در سفیدی متن چهارچوب
نادیده گرفت.
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 .8-4تکرار حضور در رستوران سعدی

ً
فرهاد ،جوان مستأجر ،تقریبا هر روز با دوستانش به رستوران سعدی میروند .روزی به

صاحبخانه میگوید:

ً
من معموال ساعت ششونیم یا هفت میرم رستوران سعدی ،چندتا دوستان اونجا هستن ،همکاران
(گلشیری.)87 :1380 ،

و پیرمرد را دعوت میکند .پیرمرد نمیپذیرد و میگوید «بحران» را پشت سر نهاده و نیازی به
چنین سرگرمیهایی ندارد .نکتۀ جالب توجه این است که جای جمعشدن رفقا و حتی جای
نشستن و نوع خوشوبش و خوشآمدگویی و شوخیها و حرف و حدیث مبتذل و پوچ آنان نیز
همیشه یکی است و هیچ جریان تازه و تغییر و تنوعی در آن یافت نمیشود.
غروب همان روز که مرد تندتند از میان انبوه جمعیت کنار پیادهرو چهارباغ توی خیابان فردوسی
پیچیده بود و رفته بود توی رستوران سعدی و باز دیده بود که دوستان ،همان سهگوشی ،پشت همان میز
آهنی نشستهاند و منتطرند تا او از راه برسد و بگوید – سالم .و آقای صداقت بگوید :سالم و زهر مار!
چرا باز دیر کردی بدآبادانی؟ و دوستان بخندند و او روی صندلی بنشیند و بپرسد - :چه خبر؟ و
بشنود :هیچی ،بازم یه گوشۀ دیگه جنگ شده (همان.)89 ،

آقای «جلیلالقدر» دربارۀ شکمروش بچهاش حرف میزند و هر روز ،آنجا عرق و لوبیا
میخورند و مستأجر میبیند که پشت میز کناری ،پیرمرد صاحبخانه نشسته و او نیز مشغول
ً
خوردن لوبیا و نوشیدن عرق است (همان .)90 ،همین صحنه ،دقیقا بدون هیچ تغییری ،در صفحۀ
 93نیز تکرار و سپس فهرست باالبلند دیگرکارهای «روتین» و هرروزۀ فرهاد جوان دیده میشود؛
که بهخوبی مالل زندگی پوچ و بیمعنای او را گوشزد میکند.
آیا پشت سر هم آمدن نامهای شاعرانۀ خیابان فردوسی ،رستوران سعدی و چلوکباب حکیم
قاآنی ،تصادفی است یا آگاهانه انتخاب شدهاست؟ به نظر میرسد نویسنده بیتوجهی به بزرگان
فرهنگ و ادب و فروکاست نام و یادشان تا حد رستوران و چلوکبابی و یا دکانسازی از نام و یاد آنان
را در جامعۀ سود و سودامدار مطمح نظر داشته است .گرچه چلوکبابی حکیم قاآنی نیز خالی از
طنز و تعریضی به شاعر مداح دربار بودن قاآنی و برخورداری وی از ناز و نعمت زندگی درباری
نیست.
 .9-4تکرار چشمگیر عدد دو

ً
به نظر میرسد که نویسنده توجه ویژهای به عدد دو و عمدی برای تکرار آن داشته است و ظاهرا
بسامد قابل توجه عدد دو در این داستان ،باز هم بر مکرربودن هر حکایت و سرشت و سرنوشتی در
این دنیا داللت دارد .گویی روبهروی هرچیزی ،آینهای نهاده شده و تکرار ،ذات تداوم هستی است.
دو مرد مبارز زخمی و دستگیرشده؛ دو فرهاد جوان (پسر گمشده و مرد مستأجر) و :...
دوتا دستش را دوتا پاسبان چسبیده بودند (گلشیری ،ص )76؛ من فقط دو خط سرخ را نگاه میکردم
که از کنارچشمهای مرد رد میشد (همان)؛ همانطور که دوپایش روی زمین کشیده میشد ،او را
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بردند (همان ،ص )77؛ یادم آمد که معلممان همان روز گفته بود :دو خط را وقتی موازی میگوییم که
هرچه امتدادشان بدهیم ،به هم نرسند (همان) [و تکرار آن در همین صفحه]؛ در این چهارسال که مرد
آمده بود و دو اتاق باال را اجاره کرده بود ،فقط سالی دوبار آب حوض را تازه کرده بودند (همان)؛ و مرد
در تمام این چهار سال [ ،]...فقط دوبار پیرمرد صاحبخانه را بیرون خانه دیده بود (همان ،ص )78؛
پیرمرد دو دختر دارد که به خانۀ بخت رفتهاند؛ دیدم نشسته کنار میزش و سرش رو میون دوتا دستاش
گرفته (همان ،ص )84؛ پیرمرد صاحبخانه [ ]...با دو خط نازک کنار لبها و دندانهای سفید و
ریزهاش [ ]...به ماهی نگاه میکرد (همان ،ص )89؛ و عرق که از گلویش پایین رفت ،دوتا قاشق
لوبیا بخورد (همان ،ص  90و )93؛ ساعت دو ناهارش را [ ]...بخورد (همان ،ص )93؛ بیاید خانه و
دو ساعت تمام بخوابد (همان)؛ دوهفته یکبار به آرایشگاه برود (همان)؛ دو شب تمام خوابش نبرد
(همان ،ص )94؛ یک تمبر دوریالی پست ایران روی آن بچسباند (همان)96 ،؛ «همسایۀ دست
راستی ،گربه به بغل ،داشت گلبرگهای زردشدۀ شمعدانیها را میگرفت» [این صحنه دوبار تکرار
شدهاست] (همان 93 ،و .)96

 .10-4تکرار دستاویز گذر از بحران

وقتی فرهاد از پیرمرد میپرسد چرا با آنکه میداند پسرشان فوت کرده است ،باز هم از جانب او
برای مادر ،نامههای دروغین مینویسد ،او پاسخ میدهد:
اون زن هم داره بحران خودشو میگذرونه ،چطور میتونه دست خالی باش روبهرو بشه؟ ببینین اون
کالف کرک و میلههای جاکتبافی مثل کتابهای پسرم ،مث ،مث  ...پیرمرد صاحبخانه حرفش را
خورد .مرد گفت - :بله .مث عرقخوری هر شب من - .درسته .معذرت میخواهم .یا مث ،مث این
کار من ،میفهمین دیگه همۀ آدما اینطورن (همان.)79 ،

و سپس از مطالعات خود میگوید که نخست ،مثنوی میخوانده و سپس کتابهای پسرش را،
داستانها و رمانهایی را که نمیفهمیده و یا اگر میفهمیده ،دردی از او دوا نمیکرده است .پیرمرد
بحران خود ،همسر و پسرش را بهخوبی شناخته است و میداند که هرکسی برای گذر از بحران
شخصی و یا تحمل آن ،دستاویز خاص خود را دارد؛ گرچه نامی از چندوچون این بحران به میان
نمیآید؛ اما از فحوای داستان برمیآید که شخصیتها دانسته یا نادانسته ،با یکدیگر همدرد و
همبندند و درگیر بحران روزمرگی و تکرارهای سرسامآور زندگی بیحاصل خویشاند.
ّ
 .11-4تکرار خط شکستۀ زیبا

در دیدار نخست ،وقتی پیرمرد مشغول امضاکردن اجارهنامه است ،راوی ،متوجه خط شکسته و
بسیار زیبای او میشود و میگوید در اداره همه او و دستخطش را میشناسند و میستایند .او نیز
تالش میکند که مانند پیرمرد« ،شکسته» و زیبا بنویسد و البته نمیتواند و باعث پوزخند منشیان
دفترخانه میشود .اینجا نیز این دستخط ،گویی خط سیر زندگی پیرمرد است که کارمند جوان یا
باید در محیط اداری و سازمانی ،از همان خط پیروی کند و کپی برابر اصل وی باشد و یا مانند
فرهاد جوان ،سنت شکنی کند و خط سیر جدیدی در زندگی خود رسم کند .نویسنده ،واژۀ
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«شکسته» را داخل گیومه آورده و با این کار ،برجستگی آن را نشان داده و البته ایهام زیبایی که این
واژه دارد ،بهخوبی جلوهگر است :خط شکسته /پیرمرد شکسته و خسته.
 .12-4تکرار بی ّ
هویتی انسانها و عروسکوارگی آنان
مرد میدانست که همۀ آدمهای قصۀ ناتمامش ،مثل عروسکهای کوکی بیچهرهای هستند که
تنها قد و قامت و جنسیتشان ،آنها را مشخص میکند و او که نخ آنها را به دست گرفته بود،
همهاش به فکر آن آدمی بود که توی نخلستان داشت میپوسید (همان.)75 ،

ً
پیرمرد تند راه میرود؛ طوری که مرد جوان تقریبا باید بدود تا به او برسد .این تصویر نیز که
ً
چندین بار تکرار شده است ،گذر سریع عمر را تداعی میکند .همانطور که پیرمرد غالبا در گرفتن
ماهی ،و پیرزن در تمامکردن بافتن ژاکت ناتوان است ،نویسندۀ قصه نیز در تمامکردن آن ناتوان
است و این خود ،توازی تصویری هنرمندانهای است.
 .5نتیجه
با خوانشی صورتگرایانه از داستان کوتاه «مثل همیشه» ،اثر هوشنگ گلشیری ،که در آن ،سه
داستان به موازات یکدیگر و بهشکلی متناوب و درهمریخته پیش میروند ،درمییابیم که چون
درونمایۀ اصلی داستان ،تأکید بر دور باطل ،روزمرگی و تکرار پدیدههای هستی و صحنههای
زندگی آدمیان است و حتی خود عنوان داستان نیز گویای این مضمون است ،نویسنده آگاهانه و
صناعتمندانه ،توانسته است صورت و محتوای داستان را به درجۀ قابل قبولی از وحدت انداموار
برساند؛ بهگونهای که صورت داستان ،مؤید درونمایۀ اصلی آن است .شگرد هنریای که در این
داستان به کار رفته است ،تکرار نام شخصیتها و کارکرد و شغل آنان ،زمانها ،مکانها ،اعداد،
سرگرمیها و دلخوشیها ،دستاویزها ،اشیاء ،کارهای روزمره و در واقع ،ترفند آینگی و توازی
تصویری ،بهخوبی از عهدۀ نمایش و القای حس تکرار و ابتذال و دور باطل زندگی در قالب
صورت داستان برآمده است .نویسنده با ایجاد رابطۀ پیچیدۀ اینهمانی بین شخصیتها و کاروبار
زندگی آنان و همچنین فروکاست این فعالیتها به سطح کارهایی بیهوده و بیسرانجام ،ژرفای
پوچی و بیقدری آن را به نمایش گذاشته است و در این میان ،بهرهگیری هنرمندانه از توازی تصاویر
مکرر و داللتمند ،پیوند وثیقی بین صورت و محتوای داستان برقرار کرده است.
پینوشت
 .1برای دیدن نمونههای دیگر ← پاینده  ،2ص .356 ،332 ،266 ،262 ،229 ،227 ،224
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همایون جمشیدیان

*

دانشیار گروه زبان و ّ
ادبیات فارسی دانشگاه گلستان
(از ص  17تا )39
تاریخ دریافت مقاله ،1400/7/22 :تاریخ پذیرش مقاله1400/12/15 :
علمی-پژوهشی

چکیده
آثااار ریاار نوشااییی یااا «ماای »رااا ااه ت رواار ررت ااار  ،نمااادی انااو ر درال تیااهرااا پینااا آ رااا ااا
گاااذر از دتلااات ّار ّلواااه ر سااانخ ن مااات مم ااا مااایشاااود شااا ر «صاااوا دیاااوار» ،شااارج ت ر اااۀ
شااانود رار ر در شااامار چیاااو آثاااار اسااات رار در ایااا شااا ر ،ن مااات اااا ز اااا ر ت اااا ور
مااارن ت ر اااۀ شااانود

اااود را گااا ارش مااایکیاااو ر از مواجناااه اااا مواااو راااا آراز اااوا ر احاااوا ر

کاای رااا آنااا ماایگویااو ااا پایااا یااافی ت ر ااه ااهصااور رواار مماایقو ر نواا در اام گفااترگو،
ااه ممااای ی ماایپااردازد کااه آ رااا را مااانش شاانود ااه شاامار ماایآررد پرساا اصاا ی مقالااه ایاا اساات کااه
م یااا رواار مااذکور یااا پینااا شاا ر صااوا دیااوار چوماات؟ ر از طریااآ آثااار راا افااآ ااا ایاا ماای چااه
مفاااارومی ررشااا یاااا اااآ مااایشاااود؟ در ایااا مقالاااه اااا ررش ررمیوتوااا ر تل وااا ویاااامییی ر اااا
ناار گواار از دیگاار آثااار سااقنر  ،اارآ ر انویشااهرااا فرفااانی ،ااهمثا ااۀ پااو ماای ااه تأریاا ایاا شاا ر
پردا یااه ماایشااود از طریااآ ایاا آثااار م یااا رم رااا شاا ر ر ت ر ااهرااا رار ررشاا تاار ماایشااود
نیاااین نشااا ماایدرااو در شاانود رار موااو رااا چوااو شااو ااا ساانخ پینااا رماایی یااا «فااال میرماا »
ّ
ر می قااا آ مواجااه شااو ر شااادما انو نگاارش ااه ساانخ ر فایااو ط راای ،مااانش شاانود ر مواجنااه ااا
ایاا ساانخ رماایی اساات ایاا شاا ر ر دیگاار اشاا ار سااقنر نشااا ماایدرااو م اشاافه مو ااوم ااه زمااا
ّ
ّ
اصی نومت شوارو رر مییی از ت ر ۀ زیمیۀ سقنر نو مؤ ّیو ای موفاست
رم ا
واژههای کلیدی :شنود ،ررمیوتو  ،میو نوشییی ،رم  ،سنراب سقنر  ،صوا دیوار
* .رایانامۀ نویمیو :

homayunjamshidian@yahoo.com
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ّ
 .1مقدمه

شاااا ر صااااوا دیااااوار رراییاااای اساااات از ز ااااا رار ّار شاااا
شااایوو راااای در جریاااا زناااوگی فااااد ر ررزما ّ
اار فراااارا ر کااای راااا موجاااود در
ایاا شاا ر ،در ساانخ دتلاات ّار ّلوااه فمومااا م یااا ررشاایی نااوارد ر نماایتااوا ماااوا

در ااااار دیااااو ر

اااارجی ااارا آ تاا ّ
ااور کااارد در گااا ارش ایااا ت ر اااۀ شااانود اااه اشاااوا ر اااهطاااور
ّ
موااو رااا ،کاای رااایی نماارت داد ماایشااود کااه رمچااو رریاساات ر اارا
مشاا
راروااا ی ااه م یااا احیمااالی آ ایااو ااه تأریاا رر آررد ااهللااام مو ااو  ،ماایتااوا

ساااه ااا را در ایااا شااا ر مفااارر

گرفااات 1 :آرااااز ت ر اااه؛  2ملیاااوا ت ر اااه؛ 3

پایا ت ر ه
اااه افاااو ت ر اااهراااا شااانود  ،اااا ررایااات ،گفیاااار ر کااای راااایی ناااام مو در
سااانخ دتلااات ّار ّلواااه مواجاااه رمااایو کاااه درال نماااری آ مو اااوم اااه تنرواااآ ر مقایماااۀ
فیاصااار فا اااو م یاااا در دتلااات ّار ّلواااه اااا فیاصااار م یاااادار یاااا حاااار تو اااوخ ر ترواااو
اسااات ااارا درال مفناااو ایااا شااا ر ،آ را اااه فیاصااار تشااا و دریاااو آ ت یاااه ر
رریااا را تل وااا مااایکیاااو تاااا در ننایااات ،تااااویر ر تاا ّ
ااور از ایااا ت ر اااه حاصااا
شود
پرساا اصاا ی مقالااه ایاا اساات کااه م یااا رواار مااذکور یااا پینااا شاا ر صااوا
دیااوار چوماات ر از گفااترگو موااا ایاا اثاار ااا دیگاار آثااار سااقنر ر آثااار ااا «افااآ
ذریی» مشیرال ا ای اثر چه م یا یا م انیا را میتوا کشف یا آ کرد؟
در پاساااخ اااه ایااا پرسااا

اااه ررش توصاااوفی -تل و ااای ر مقایماااها  ،اااا رری ااارد

ویااامییی ر ررمیااوتو ی ااه ررساای ایاا شاا ر پردا یااه ماایشااود شاا ر صااوا دیااوار ااا
ااا راااایی از کیااااب اتاااآبی ااا (مااای نثااار از شاااافر) شااارارتراااایی دارد ر از طریاااآ
مقایماااه ر ررسااای نگااارش ساااقنر اااه رمااایی ر جایگاااا انماااا در آ  ،کاااه در ایااا
کیاااب ااه تفاااو وشاایر تاااویر شااو اساات ،ماایتااوا پرتااو اار ر اای ا نااا رااا کااه
تزماااۀ شااا ر ر ت ر اااۀ شااانود اسااات اف یاااو از قااا ریمااا

ر میاااو فرفاااانی کاااه

درح اا میااا ش ف اار شااافرنو ،ااه شااوو ویااامییی اساایفاد وارااو شااو تااا ماای ااه ااور
رسااش ااه گفیااار درآیااو ااا نظاار ااه شااوارو اارر مییاای ،میتااوا گفاات سااقنر ااا قاا ری
مااا

اااهمثا اااۀ کالمااای رحواااانی ر شاااار ار اد ااای ر نوااا اااا آثاااار مولاااو ر حااااف

آشیایی فموآ داشیه است (سقنر  ،ص )82 – 81

در ااار مو اااو ایااا تلقواااآ پااا رر راااایی ان اااا شاااو اسااات کاااه فرار اناااو از:
اسااامافو ناااور فاااالر در کیااااب صاااو ی یاسااا آریش ی اااو یایااا

یا ااا ار ( )1348ح ااا

ساار را ااه سااه اا تقمااو ماایکیااو؛ اا در را کااه شااام شاا ر صااوا دیااوار
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نوااا مااایشاااود ،ساااورریا ر فا اااو ررگوناااه ارزش نماااادی مااایداناااو؛ ّاماااا نموناااها
ّ
ّ
نوماات کااه
نماایآررد ر تو ااولی در ااار مااوفا ااود ذکاار نماایکیااو ر نواا مشاا
«ساااورریا فا اااو ررگوناااه ارزش سااامرولو » د وقاااا اااه چاااه م یاسااات شااافو ی کاااوکیی
در اااآیغااا انی ی ااا ( )1390در مقالاااها اااا فیاااوا «در اااار ح ااا سااار » صااارفا اااا
توصاااوفا فااااطفی ر ارزشااای از شااا ر ساااقنر سااا

مااایگویاااو نااارا مقاااواد در

مقالاااۀ «ساااقنر ر کاف اااا» در کیااااب اااآنیت یاااآ ( )1375ساااقنر را رمچاااو کاف اااا
در دسااایوا ی اااه حقوقااات ناکاااا مااایداناااو نویمااایو مقااااود ر ت ریاااف اااود را از
حقوقاات وااا نماایکیااو؛ ّامااا از فلااوا کااال ماایتااوا اسااییراد کاارد کااه مقاااود ار،
ساانخ یااا ااو رواار ّ
ماااد فااال اساات لاا ّ کااال مقالااه ایاا اساات کااه از نظاار سااقنر
اساات نویماایو صاارفا شااوارو

حقوقاات ،رایاا ر راار نااو ارتراااطی ااا آ نااامم
ّ
از کیاااب ماایآررد کااه مؤ ّیااو مااوفا ارساات ر ااه نمونااهرااا مااوارزیاد ااالم ایاا
ّادفااا اشااار ا نماایکیااو؛ مثاا ایی ااه ااا گاارفی «ناارگ گاا رااا» ماایتااوا چو رااایی دیااو
کااه ااه شااوو رااا دیگاار مم ا نوماات ،یااا ااهتاااریخ ،ماای کیاااب را تزم اۀ رسااوو ااه
م یقاااا در ااات ر اااوا مااای داناااو نویمااایو اااه ااارگ ر مااا موجاااود در اثااار ّ
توجاااه
ن ااارد اسااات صاااالخ حماااویی در م موفاااه مقاااات کیااااب نیلاااوخ یواااآیو
ّ
سااایت شااا ر کنااا ر
جیراااهراااا م ی اااف شااا ر ساااقنر را از روااا پوااارر ار از
()1371

مو اااوفا مشااایرال اااو هشاااتیم اااآر ر اتاااآبی ااا ررسااای کااارد اسااات داریاااوش
آشاااور در مقالاااۀ «سااانراب ساااقنر صا ّ
ااواد للظاااهراااا» در کیااااب یو یخااا ی ی ااا آوتی
سااای اریسااا ی

( )1380در مواجناااۀ ساااقنر اااا رمااایی م یقاااو اسااات کاااه ار اااه

رمااایی فاشاااقانه ماااینگااارد رمااایی را رامااایگاااذارد تاااا اااود را ااار ار آشااا ار کیاااو
ساااوارش ج فااار در کیااااب اااو یناااویش یتااا ا

یتأ ااا ( )1394در ااا ساااقنر

چیااو نمونااه تأریاا از شاا ر «نشااانی» گاارد آررد ر در انینااا ااها یاااار ااه جمااش یااو
آرا پردا یااه اساات کاااه حااار اسااایادرا فاااطفی ر ارزشااای ر فمومااا فا اااو ذکاار دلوااا
ّ
ااار موفاسااات ناصااار ف وااا اد ر فراااا اااا ر نااا اد در مقالاااۀ «شااانود ،نمااااد ر شااا ر
سااانراب ساااقنر » ( )1389م قیوناااو ساااقنر اااه ف ّ ااات داشااای احاااوا ّ ،
ذریوااات ر
دریافااااترااااا رریاااا  ،ااااه ز ااااانی نامی ااااارم ر نمااااادی رر آررد اساااات ساااا وو
زرااار رناااو ر مر ا ّ
ااوه ممااا ود در مقالاااۀ «شااانود زیرااااییشیاساااانه ر زیرااااییشیاسااای
ّ
شااانود در شااا ر ر نقاشااای سااانراب ساااقنر » ( )1393ج اااو راااا زیراااایی را در شااا ر
ّ
ر نقاشاای سااقنر نشااا ماایدریااو ر ااه ررساای نماارت آ ااا کشااف ر شاانود ریاار ر
شنود فرفانی در ش ر ار میپردازنو
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ساااران ا ایی اااه در اااار تل وااا شااا ر صاااوا دیاااوار تیناااا در نوشااایه یافااات شاااو:
ّ
ملمااااوتقی رواااااثی در کیاااااب یواااا اای اااا آ ( )1387ایاااا شاااا ر را دارا سااااه
اارد سااا یار ماایدانااو ر ااه ااازت ریف شاا ر ااه نثاار ماایپااردازد ر رااو یاا از ا نامااا
ّ
ّ
ااارا ونا نوااا در کیااااب نگاااآایناااآر ( )1385ایااا
ملماااوا رارو
شااا ر را نمااایگشاااایو
شااا ر را اااا نگااارش فرفاااانی تل وااا مااایکیاااو؛ ّاماااا در آ ّرد از دیگااار آثاااار ساااقنر
نشااا نماایدرااو ر ااه رم رااا شاا ر ر ارتراااد آ رااا ااا راا ر کااارکرد آیااا
ّ
سیت ش ر فرفانی در تروو رم را نمیپردازد

رآناای ر

 .2هرمنوتیک
ررت ااار آثااار اد اای را ااه در دساایۀ وانااونی ر نوشااییی تقمااو ماایکیااو ار دسااایۀ
وانااو کااه رجااو مرنماای نوارنااو تااا

ن ماات را فاارآررد ماای وانااو؛ میااونی تینااا اارا
ّ
ّ
ااارا حااا آ اااه ال ّویااای رمچاااو نویمااایو در نوشااای اثااار نوااااز اشاااو وانیاااو
ماااارمکییاااو  ،میف ااا ر م یاااا کاااامال را اااخ اسااات در مقا ااا  ،در میاااو نوشااایار
وانیااو ماااارمکییاااو نومااات مااای ااه فااارآرر نوااااز دارد ر سرشاااار از رم گاااا راااا
مااارن ر ناااام ومی اسااات کاااه وانیاااو ایاااو ماااولولی ااارای
ف ّ اتنااه شاارکت کیااو در ایاا میااو  ،ااه تأریاا رر ماایآرریاا
اص نوفی نوشی

وا اااو ر در ااااز دا راااا
وانااو ایاا میااو در

ه شمار میآیو ( ار  ،2ص )17 -14

در ت روااار دیگااار ،اااار مواااا اثااار ر مااای ر کاااارکرد م ی اااف آ تماااای ایااا
میشود:
ّ

ماای در ارتراااد ااا نشااانه یااا دا ت ر ااه ماایشااود ر اثاار ااه گاارد مااولو ح قااه زد  ،ااود را ااوا
میلااار ماایکیااو ماای نااا ر اار تااأ ور ر ت ویااآ نامییاااری مااولو اساات تااوافی م ااانی،
رم ااوار رااا ر ارجافااا میقا ا  ،می ارادم نااوفی آزاد ر ررااایی اناارم نمااادی اساات اثاار،
ّ
حیی در نیری موارد ،فقا تاا حاو نماادی اسات؛ ّاماا مای اه شا ریشاها نماادی اسات
می هتمامی مم رج از نقا او راا ،ارجافاا ر پا راالراسات اثار ،مو او یاا شایر ماارفی
اساات ماای  ،اثاار را از اارم مااارم ااالی ماایکیااو ر آ را در اارم ااز  ،رااوم ،تولوااو ر
ف الوت گرد میآررد ( ار  ،1ص)64 -60

ّ

یاااا ااار ایااا رری ااارد ،مواجناااه اااا ایااا در گوناااه سااار نوشااایار اااهک ااای میفاااار
اااموش را ااه ااور رسااش ااه گفیااار

اساات در ماای یااا در آثااار نوشااییی ،مییقااو ایااو ماای
ّ
ّ
مااارج اشاایو ،وانیااو اارا درال ماای
یااا
واااررد اگاار دا رااا فا ااو مااولو مشاا
ّ
ایااو مااولو رااایی را اارا آ رااا وا ااو یااا ال انااه در ملااورد ا کااه «فااال مقااا »
ماای اجاااز ماایدرااو ،وافرییااو آثااار مرییاای اار ت ر ااۀ شاانود را کااه رریاااگونگی اار
آ چورگااای دارد ر دا راااا ماااولو را اااخ ر م ا ّ
ااو نوارناااو ،مااایتاااوا در شااامار مااای یاااا
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ّ
آثااار نوشااییی ت قاای کاارد دا رااا در ایاا نااو میااو در ساانخ دتلاات ّار ّلوااه ،فا ااو م یااا

یااا فا ااو م یااا ررشاا رمااییو ررمیوتواا  ،ا اا ار یااا شااوو درال ر دریافاات ر دساایوا ی
ّ
ااه م یاساات ر میااو  ،ااهریاا میااو ر ااوردار از ا نااا ر میااأثر از نا ودآگاااری را کااه
فا ااو م یااا ررشاا انااو ،از را تأریاا ااه گفیااار درماایآررد ر م یااا پینااا را ااه ااور
رسش تأری کییو آش ار میکیو

تأری ا اارررتا ازشیاساای ر ازساااز م یااایی اساات کااه مؤ ّل اف ااا اساایفاد از مااواد ّ
اص ای کااه
دارا رحااو اساات توانماایه ت ّم ا ر شااو نااا ر ایااو ااهصااور فاااف ی وگانااه درآیااو ر از
طریقاای م ااو ااا فم ا ااآ ،ااه آ انویشااه یااا تأری ا می ّم ا در مو ااو تأری ا ااازگردد
(پالمر ،ص )67

در چیاااو رری ااارد رماااا اااور کاااه تأریااا کییاااو م یاراااا مااای را کشاااف
میکیو ،می نو موج آش ارشو نگرش تأری کییو میشود
پوشرفیهتری ر پوچواو تاری تأریا راا ماا نوا از اانو یواادی  ،رماو رداشات ش اای جاوا
نومییو؛ ی یی ر پایۀ گما فارار مایآییاو کای شایا ت یاا ادراال ،رماوار از پاو انگاشاتراا
آراز میشود ر ما چو

تااز را اه چو راایی کاه پاو تار دانمایهایا  ،مارتر مایکیاو (احماو ،

ص )8

ااه ایاا م یااا نوماات کااه ّ
مفماار ررچااه ماای وارااو ااه ماای نماارت درااو؛

ایاا ساا
ّ
زیاارا راار مااوفا ،تأریاا یااا تااوجونی ،ایااو ااا اساایوت ر ذکاار شااوارو ممااییو اشااو ر از
انمااا ا م یاااایی ر اااوردار اشاااو دیگااار آثاااار نویمااایو  ،آثاااار کاااه زمویاااۀ ف ااار ر

فرریگاای مشااا نی دارنااو ،ودآگااا یااا نا ودآگااا  ،ااه ماای مااورد نظاار را مااییا یااو ر
در کشاااف م یاراااا ملیمااا رارگشاااا رماااییو ریاااا م یقاااو اسااات کاااه ارایاااۀ تفماااور
نیاار در صااورتی ّ
موماار ماایشااود کااه ماای مااورد نظاار را در موااا دیگاار آثااار آ نویماایو
مالحظاااه کیاااو ( )Vial, P.49اااا مقایماااۀ آ راااا مااایتاااوا اااه م اااانی احیماااالی مااای ر

مقاااود «نویماایو ننفیااه»( )1دساات یافاات یااا دساات کاا ااه آ ن دیاا شااو اشااموت
ّ
مش اۀ آثار را که در چیو تل و ی رارگشاییو ،چیو وا میکیو:
ّ
ای ا م ایر ماایتوانااو شااام آثااار دیگاار آ مؤل اف یااا میااو دیگاار از رمااا ماناار در رمااا درر

زمااانی اشااو ای ا ماایر رمچیااو ماایتوانااو شااام میااو دیگاار در ااار رمااا مو ااو اشااو
(اشموت ،ص )21

ّ

در ایاا حااا ااا تل واا اجاا ا میفاارد ماای  ،ماایتااوا ااه کاا م یااادار دساات
ّ
یافاات ر تااااریر ر مفااارو ج یاای را ااهراساانۀ کاا اثاار تفمااور کاارد ر کاا را در پرتااو
اجاا ا دریافاات؛ رمااا کااه در اصاانالج« ،درر ررمیااوتو ی» ناموااو ماایشااود ااه وااا
اشاااموت ررمیوتوااا فرآییاااو م اااو رارواااا ی اااه انویشاااهراااا ننفیاااه اسااات ر از ایااا
ّ
نظااار آ را در جنااات ف ااا سااا گفااای مااایداناااو؛ ی یااای در سااا گفااای تف ااار
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آشااا ار ایاااو رارااای اااه

دررنااای ر پیناااا آشااا ار مااایشاااود ر در ررمیوتوااا از سااا
ّ
تف ر ناپووا ر پینا یافت (رما  ،ص )36 -34
ّ
ایااا مقالاااه اااا رری ااارد ررمیوتوااا ساااییی نوشااایه شاااو اسااات ر مااایکوشاااو اااا
ن دیاا شااو ااه افااآ ف اار ر فرریگاای «نویماایو را اای» ر نواا «نویماایو ننفیااه» ااه
کشاااف رم راااا شااا ر قاااردازد تاااا از طریاااآ پووناااو رم راااا ر تشااا و ساااا یار
میماا  ،ااه م یااا یااا ی اای از م یارااا ملیماا اثاار را یا ااو؛ ررچیااو ل رمااا ّادفااا اار
ایااا نومااات کاااه سااانراب ساااقنر در جایگاااا نویمااایو را ااای ،ودآگاااا اااه چیاااو
مفارومی ّ
توجه ر ه آ نظر داشیه است
 .3تحلیل هرمنوتیکی شعر صدای دیدار
 .1-3شعر صدای دیدار
ِ

ا سرو رفی ه مووا صرلگاری ود

موو را آراز می وانونو
موو را در آفیاب آراز می وانونو
در طرآرا زنوگی رر کما پوسترا واب سنوج جاردا میدیو
ا نراب اغرا در سایۀ رر موو ررش ود
گا م نولی موا تا

هرا شیا میکرد

رر انار رنگ ود را تا زمو پارسایا گمیرش میداد
وی رمشنریا افمو
ر ملو ررنآ نارننرا

ّ

مماسی ود

م ه انه ازگشی مادر پرسوو:
موو از مووا

ریو رو ؟

موو را یننایت را ک ا میشو موا ای سرو جا داد؟-گفی از مووا

ر ی م انار وب

امیلا کرد انار راانرماط از کیار ای سرو سر رفت
 ه چه شو آ ر وراال نرنااار از آیویاااهراااا تااااویر اااه تاااا درردسااات زناااوگی مااایرفااات (ساااقنر  ،2ص -369
)370

 .2-3آغاز تجربه

سااانر ن مااات ایااا شااا ر اااا تااااویر از جریاااا م ماااو زناااوگی در یااا ررز فااااد
آراااز ماایشااود ر ااه ااود

ااود رجااه شاا ر نااوارد ساارو ،موااوا  ،صاارلگا ر ف اا
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«رفااای » نشاااانهراااایی حااااکی از زناااوگی فااااد اسااات از سااانر در  ،درماااییاااا و رار
اااه ااااو ریاااو ،سااارو هدسااات اااه مواااوا مااایررد سااارو نشاااانها اسااات ااارا
ّ
ااااوت؛ ی یااای رار صااااح ت ر اااۀ شااانود  ،رمچاااو
تاویرسااااز از کااای ش
دیگاار مردمااا ااه اااو ریااو ااه ااازار ماایررد در دیگاار آثااار سااقنر نواا پااو از
شنود ،جریا می ارم زنوگی را میتوا مشارو کرد:
در کیااااب اتاااآبی ااا پاااو از ایی اااه اتاااا  ،رار را اااه اااود واناااو ،ار سااارگر
ّ
ااااز اااود ر از ماااااحرت درسااایا ر ااااز لاااذ مااای ااارد اسااات (ساااقنر  ،1ص )21
در شاااا ر «نااااوا آراااااز» در ا یااااوا رار  ،تاااااویر را از جریااااا فاااااد زنااااوگی در
اطاارام ااود ارایااه ماایدرااو :ارا اار شااری از مااا اارداد مااادرش ر میااوچنر ر پررانااه ر
رماااۀ شااانر در واباناااو ر ار ناااام را از جاااایی ناااام و مااایشااایود ر در پااای کفااا
اااود مااایررد تاااا م اشااافه ر ر رتاااییدررنااای را آرااااز کیاااوی(رماااا  ،2ص )340-390

در شاا ر «رموشااه» رار چیااو سااار را ماای ویااو کااه از کاااجی ماایپرنااو ،تاااویر سااار ر
ّ
در ااات اااه شااانود مااایان اماااو« :ففااات اشااارا رر شاااانۀ مااا ری ااات» (رماااا  ،ص
)403

در نموناااهراااا یادشاااو  ،حادثاااها سااا و زناااوگی فااااد را مااایالط مااایکیاااو
ّ
مااوار ت ر ااهرااا شاانود اارر گرایانااه کااه فاماا وررناای در شاانود مااؤثر اساات،
ااا یاا اماار ساااد ر فاااد آراااز ماایشااود فمومااا فاماا اارر زنیااو  ،صواساات در
ّ
ّ
ماااد اساات،
ایاا شاا ر نواا رار در موااوا یااا ااازار کااه ملاا سااود ر زیااا ر ناار رااا
ااا شاایوو آراز موااو رااا ااا رجناای دیگاار از رماایی یااا ساانخ م یااو رر ااهرر ماایشااود
در ایااا شااا ر ،رمچاااو ماااوارد پاااو تااار ذکرشاااو  ،صاااوا را فقااا رار مااایشااایود؛
یاااا رای  ،تیناااا م اطااا  ،ارسااات در دیگااار آثاااار ساااقنر نوااا رار اااا شااایوو صاااوا،
اااز  ،ااواب یااا ریااو را تاارال ماایکیااو یااا از آ میااارم ماایشااود در اتااآبی اا
فااالر اار صااوا ،نورریاای ماارن نواا در ایاا کااار د واا اساات« :نورریاای تاریاا ماارا ااه
اتا آ ی می رد» (سقنر  ،1ص  )21ی ی

ّ
تااااور ر
در تماااا ماااوارد رار در را ااار آ صاااوا یاااا نوااارر مرماااوز کاااه ا ااا

توصوفپذیر نومت ،میف

است

 .3-3محتوای تجربه

ن ماایو نشااانۀ شاانود را از فیااوا شاا ر ماایتااوا اسااییراد کاارد کااه ّ
حماای مر ااود ااه
شااایوایی را اااه ویاااایی نمااارت مااایدراااو ر ایااا از سااار آشااایاییزدایااایراااا شاااافرانه
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نومااات در ت ر اااهراااا شااانود یاااا ریگاااا گااا ارش از آ راااا گاااا اماااور مر اااود اااه
حوا مغشوش میشونو:
ر در کوا زمو ود
که رر رو نشمیو
ر در حرار ی سو دست ر رر شمیو (سقنر  ،2ص )326

ر یا
ر در تیف تینایی
دریچهرا ش ور مرا ه ر

نوو (رما  ،ص )328

ر نو
در ریهرای ر وج ا تما پرنو را جنا ود (رما  ،ص )412

در شاا ر صدددای دیدددار فیاصاار اصاا ی شاا دریااو ایاا ت ر ااۀ شاانود فرار انااو
از 1 :مواااو راااا؛  2آراز؛  3مواااو راااا ااار طراااآ؛  4ورشاااوو؛  5زناااوگی در کماااا
پوساااتراااا؛  6ا ااانراب ااااغ؛  7م ناااولی در تاااا

اااهراااا؛  8سااانوج جااااردا ،

زمو پارسایا ؛  9گمیرش انار
 .1-3 -3میوهها

در شاا ر سااقنر مواااو  ،حااار رالااهراااایی از امااور وساای ر م یاااو اساات ر راز اااا
اااود دارد ر اگااار دسااایوا ی اااه آ ناااامم نراشاااو ،دشاااوار ماااوار رمااارا دارد در
شاا ر «ا ن دیاا » ماایگویااو در ننفیااهتااری اااغرااا راا موااو چوااو اساات؛ ّامااا اییاا
ااا شااا ۀ ن دی اای مواجااه شااو اساات کااه در شاا موااو اش در شااا تاار ماایشااود ر ااا
رجاااود فنااا رساااوو اااه مواااو  ،دسااایوا ی مم ااا نمااایشاااود ساااران ا در آ اااری
سااانر ،از سااار نااااتوانی اااه شاااا ه الیماااا مااایکیاااو کاااه « :ااا شاااو شاااا ۀ ن دیااا »
(رماااا  ،ص )159 -158؛ یاااا ایی اااه در رارااا ناگناااا در یااای جاااا مااایگوااارد کاااه
موااو اش راا رنااگ راارا

اساات ر پرتااوش را پااو تاار ااه ااواب دیااو اساات (رمااا  ،ص

)181؛ یاااا از دسااایر ناپاااذیر مواااو مااایگویاااو (رماااا  ،ص  )202در وااات شاااگفت
دیگر موو نمریی ا وا ر واب دارد:
موو کا

وا را آ ررز میجویو در واب (رما  ،ص )275

موااو کااا را نماایتااوا ااه ااو ی جویااو ر ر اا ناپااذیر یااا ساا تر اا اساات
ّ
تااااور سااا ت از اااوا
رار در رریاااا یاااا ریگاااا چورگااای نا ودآگاااا ر شااانود ،اااا
مواجااه ماایشااود کااه درکاا دشااوار مااینمایااو تاااویر نااام مو از در اات ر موااو ر
نماارت آ را ااا راز ،ماایتااوا در داساایا «د ااو ی» نواا دیااو در آ داساایا موااو رااا نااور
شگفتآرر دارنو که ج رار کمی ادر ه دیون نومت

ّ
ّ
آ نااور ،ت اایا از ت وااا
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وارنااو ااود ر آتاا

اارا دفااو اساات ر رمگااا در شاامار

دفااو شااوگا نومااییو ادراال ایاا نااور پاا از اای ویشااییی حاصاا ماایشااود (نوررزپااور ر
جمشوویا  ،ص )15

در شااا ر ماااورد ررسااای ،ساااقنر اااو از دیگااار ماااوارد اااه مو اااو مواااو ر را ناااۀ
رار اااا آ پردا یاااه ر اااا تفااااو وشااایر در ایااا ااااب سااا

گفیاااه اسااات تماااامی

نمادراااا موجاااود در ایااا شااا ر را در اااافیی دیگااار مااایتاااوا در میظوماااۀ «مماااافر»
ّ
مشارو کرد که ّ
مفمر ای ش ر ر تا حو مؤ ّیو تاأری ارایهشو است:
ر فشآ تینا فشآ
تو را ه گرمی ی سو میکیو مأنو
ر فشآ تینا فشآ
مرا ه رس ت انور زنوگیرا رد
مرا رسانو ه ام ا ی پرنو شو
ر نوشوار انور ؟
صوا

ال

اکمور میدرو ای نوش (رما  ،ص )307 -306

شاا ر یادشااو ماایگویااو تینااا را رسااوو ااه سااو  ،فشااآ اساات؛ گرماای سااو کااه
سااار ی ،پ یگااای یاااا کماااا ساااو را تاااوافی مااایکیاااو ،اااا آفیااااب تیاسااا دارد تیناااا
فشااآ ماایتوانااو ساانخ رسااوشتاار از رماایی را نمااودار کیااو؛ رمااا طااور کااه در شاا ر
مااورد ررساای ،رار ااهراساانۀ مواجنااه ااا سااو  ،ااا ساانخ دیگاار از حوااا مواجااه
مااایشاااود ر ام اااا پااارراز ر فراتاااررفی از سااانخ ادراال ر وااای «رمشااانریا » ااارای
فاارار ماایشااود ایاا انااور حاصاا از فشااآ ،اکمااور اساات کااه چشااما رار را ااه
سااانخ دیگااار از رمااایی مااایگشاااایو در شااا ر دیگااار «سااارو» را جایگاااا اماااور
ّ
م یو ت قی کرد است:
ر اررا دیو
که ا چقور سرو
را چوو ی

وشه شار رفت (رما  ،ص )400

 .2-3-3آواز

ن مااایو مواجناااۀ رار اااا امااار شاااگفت ،آراز اااوانی مواااو راسااات آراز فاااالر ااار
ّ
توجااه ر فرا ااوانی رار اساات تااا ااا
ایی ااه شاااد را تااوافی ماایکیااو ،در ح اا ج اا
اااو ناملماااو رمااایی آشااایا شاااود در شااا ر «تیناااا ااااد» رار ت ر اااها از سااافر
شاانود

ااود را ااه سااو ااات ر ااه ت رواار شاار فرفااانی ،چیااو توصااوف ماایکیااو

کاااه ناااوارایی ار را اااه فراتاااررفی دفاااو مااایکییاااو ر در رااار گاااا  ،اااا دنواااایی تینااااتر ر
زیراتر مواجه میشود؛ تا آن ا که ّ
تاور میکیو جیگ را می وانیو:
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ر نوا آمو :اتتر اتتر
آراز از ر درر :جیگ را می وانیو
ر نوا آمو :و میآییو (رما  ،ص )251

در زمویااااۀ نماااارت سااااقنر یااااا رار ااااا ایاااا آراز رآمااااو از طرو اااات ،شااااارو
ااارر مییااای نوااا در دسااات اسااات؛ اااوارر سااانراب ساااقنر در ااااطر ا از ررزگاااار
کودکی ار را ۀ مشا نی نق میکیو:

ّ
ملمااو رفیااه ااودّ ،ادفااا کاارد
یاا ررز صاارخ مااوارزرد کااه ن دیاا در ااترااا گاا

ریچاااهراااا مو اااش شااا فی صاااوا م اوصااای دارناااو کاااه ار مااایشااایود (ساااقنر  ،1ص
)27

ایاا من اا نشااا ماایدرااو مواجنااه ااا ایاا اماار رریاا ر شاایوو چیااا صااوا
ناملمو از ررزگار کودکی از ت ر هرا زیمیۀ ار ود است
ررایاات شاانود سااقنر چیااو القااا ماایکیااو کااه ااا گااذر از صااور  ،ماایتااوا
اناااگ جماااادا را شااایوو ر ایااا از سااار م ااااز نومااات؛ رماااا کاااه مولاااو اااهتااااریخ
وا میکیو:
فاااااال افمااااارد سااااات ر ناااااا ار جمااااااد

جاماااااو افمااااارد اااااود ا ارسااااایاد

اااااش تااااا ورشااااوو حشاااار آیااااو فوااااا

تاااا رویااای جیااار جمااا جناااا [ ]

ساااایگ ااااا احمااااو سااااالمی ماااایکیااااو

کاااااو یلوااااای را پواااااامی مااااایکیاااااو:

مااااااا ساااااامو و ر اااااااوری ر وشااااااو

ااااا شااااما ناملرمااااا مااااا امشااااو

چااااو شااااما سااااو جماااااد ماااایرریااااو

ملاااار جااااا جمااااادا چااااو شااااویو

از جمااااااد فاااااال جاااااا راااااا رریاااااو

ر غاااااا اجاااااا ا فااااااال شاااااایویو

فااااااااش تماااااااروخ جماااااااادا آیاااااااو

رسوساااااه تأریااااا راااااا نر ایاااااو
(مولو  ،1ص )547-546

در ایااا نموناااه نوااا ن مااات پیاااوار فماااو ر رورشااانود مریااای ااار فماااردگی
جمااادا طاارج ماایشااود ااا دررسااوو حشاار رمچااو

ورشااوو ،رمگااا در واریااو

یافااات کاااه آنچاااه را جمااااد افمااارد مااایپیواشاااییو ،چیاااو نراااود اسااات؛ چیاااا کاااه در
رمااو دنوااا ساایگ ااا احمااو ر کااو ااا یلواای ساا

رااا داشاایهانااو گفییاای اساات کااه

ااهت رواار واماات ر حشاار ،را ااها در پایااا جنااا ماااد نوماات ر راا اکیااو رپااا
شو است شم ترری
سااا

میگویو:

گفااای جماااادا ر اف اااا جماااادا مااایگاااوی  ،ح ماااا ایااا را می ااار مااایشاااونو

اکیو ای دیو ود را چه کی ؟ (شم ترری  ،ص )111

ر در ار ا امۀ وامت میگویو:
لراساان فونااا حریاار راا ایی ااا حریاار پوشااوو ا تااو نماای ویاای آ لنافاات را چیااا کااه
حووا نرویو ر نوانو آ لنافت حریر را (رما  ،ص )189
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اصاااوت شااایوو  ،ا وااات ررانااای ر م یاااو اسااات پااار د ااات ساااقنر از ااارادر
ااود نق ا ماایکیااو کااه ااه آنااا توصااوه ماایکاارد اساات تااا تااوا درسااتدیااو را واموزنااو
ر مثاااا راااایی کاااه مااایآررد ،در مقولاااۀ اماااور فااااد زناااوگی اسااات ر جالااا ایی اااه در
مثا

ود از سو ر آفیاب نو نا می رد:

ّ
ار ماایکوشااوو درسااتداشاای  ،درسااتدیااو ر لااذ اارد از ررز آفیااا ی ،یاا سااو یااا
نانی داغ را ه ما واموزد (سقنر  ،ص )111

سقنر در اب ای نگرش فرفانی در آموز را دیگر فرریگرا میگویو:
ّ
ااه نقاااش چویاای گفیااهانااو ااا گااوشرایاات گااوش م اا ااا ررا

ااود گااوش کاا ؛ زیاارا کااه

ررا تایویومت ی تنی است آماد پذیرش رمهچو (سقنر  ،1ص )56

اارآ کااری راا ااه صااوارایی در فااال اشااار ماایکیااو کااه وشاایری آدموااا تااوا
شیووش را نوارنو:

ا
رمااا فاااون ا ر ِ مااا شاااْ هر ِت یمااارخ لماااو

ا
تمااارخ لاااه ا
المااارش رانر
المااامارا
ا
رل ت تفقنو تمرولن ِنه کا ح وما رفورا (اتسرار)44 ،

 .3-3-3میوهها بر طبق

موااو رااا چوااو شااو اار طرااآرااا ارار گرفیااهانااو ر ااا ّ
توجااه ااه افاات ش ا ر ،طرااآرااا در

موااوا فااررش موااو رمااییو ر سااو ااا نظاار ااه ااارر ،شاایر ر اایجااا اساات؛ ااهری
کااه ارتراااط ااا در اات نااش شااو اشااو سااقنر در جااایی دیگاار ّ
توجااه ماایدرااو کااه
از ساا تتااری جماااد ،ی یاای ساایگ نواا ایااو چواا

آمو اات ر دیااو ر چگونااهدیااو

را تماااری کااارد (ساااقنر  ،2ص )395؛ یاااا رای  ،در ماااورد ا وااار نوااا ایاااو اااه ااااو
آمااو ی ر تمااری دیااو در ایاا مو ااو ااه ّ
تأماا پردا اات اگاار چوااو شااو سااو را
ّ
ّ
ّ
تاااور ماارد ا را اار ساا و ماار
نشااانی از ماار ت قاای کیااو  ،رارگاارفی اار طرااآ نواا
توافی میکیو سقنر میگویو نرایو از مر ترسوو:
ر نیرسو از مر
مر پایا کروتر نومت
گا در سایه نشمیهاست ه ما مینگرد (رما  ،ص )296

تر  ،در ا نراب اغرا ر مر  ،در سایۀ موو را نمودار میشود
در شااا ر «مماااافر» ارترااااد مواااو راااا رر موااا اااا مااار ر زناااوگی اااا ر اااوج
وشیر وا شو است:
ر رر مو روارو چیو موو نو ر
ه سمت مرن ادراال مر جار ود
ر و ارچه را اد رر فرش فرارت
نثار حاشوۀ صام زنوگی میکرد (رما  ،ص )304
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تاا ّ
ااور ر تااااریخ مااایکیاااو کاااه شدددکیتگی

در شااا ر «ر» آدمااای را رمچاااو ریچاااها
ّ
ار نااه در ایی ااا کااه در ّدر ماار ملقااآ وارااو شااو ر در تروااو ماار ااه ایاا پرساا
ّ
مقااور کااه آیااا ماار ااا تاااری ی ر تینااایی رماارا اساات ،پاسااخ ماایدرااو «ناای ،ااو

زیراااایی»؛ یاااا رای  ،مااار اگااار تااااری ی نراشاااو ،پااا ررشااایایی ر اااو اسااات ،ناااه
تینااایی؛ ااو حااار ااار م یااایی مثراات اساات ر در مواجنااه ااا زیرااایی یااا ویشاای
حاصااا مااایشاااود

اااو تاااوافیکییاااو تیناااا ود اااا م شاااو اسااات در شااا ر «ر»

پرسشاای را طاارج ماایکیااو ر اایپاسااخ ماایگااذارد « :ااه تماشااا چااه کماای ماایآیااو ،چااه
کماای مااا را ماای ویااو؟» پاسااخ ایاا پرساا را ماایتااوا در شاا ر صدددای دیدددار یافاات
در ایاا شاا ر ااا ماار موااو رااا ورشااوو ااه دیااوار یااا تماشااا ماایآیااو؛ یااا رای  ،آراز ر
شاااد آنااا ااه ساار مواجنااه ااا ورشااوو ااود اساات ایاا مو ااو جیاار جمااادا
را در پرتو « ورشوو حشر» در ش ر مولو توافی میکیو
.4-3-3خورشید

ااارا دریاااافی م یاااا ر ماااولو ورشاااوو کاااه مواااو راااا در آ « اااو زیراااایی» در
را اااارش آراز ماااای وانیااااو ،تاااااویر ر تاا ّ
اااور از ورشااااوو در شاااا ر «ر ش ماااای ر
دریاااو ر فیااااد » رارگشاااا واراااو اااود در ایااا شااا ر ،رار در گفاااترگویی فاشاااقانه
ر یاا سااویه ااا رجااود ساا

ماایگویااو کااه ح ااور ر لر یااوش را اار لاا ماارداب ر

اار ل اا ماای ویااو ر نماااز ماای اارد ،در اا

ااار یااادش را ماای ویااو ر آ را ماایچویااو تااا

رااو  ،تااا ماار ااه سااوی ماایدرد ،در پاای رزشاای ماایررد ر سااران ا در تااه تاااری ی
ّ
اااه «ت اااها ورشاااوو» مااایرساااو ،اااا اااورد ار از اااود مااایررد ر رراااا مااایشاااود
م شاااو دلر اااا در رماااهجاااا حا ااار ،رماااا ورشاااوو اسااات کاااه رار اااا ر اااورد
ااه ار در تااه تاااری ی ااا تاارال ااود ،ااه ررااایی ماایرسااو ّرد ورشااوو جااار ر ّ
سااوا را
کااه ررللظااه ااه شاا ی دگاار رماایآیااو ،د ماای اارد ر ننااا ماایشااود یااا در تاااری ی ر
و ح ور مییا و ،در دیگر آثار فرفانی نو میتوا یافت:
اایگااا شااو اایگااا شااو ورشااوو انااور چااا شااو
ررز اسااات اناااور شااا نناااا ترکااای مواااا ریاااورا

ورشاااوو جاااا فاشاااقا در خلدددوت ال اااه شاااو
شاا تاارالتاااز رااا اا کااا تاارال در رگااا شااو

(مولااااااااااااو  ،1ص )274

در ایااا رااا نوااا

ورشاااوو در د تااااری ی اسااات ر جاااا فاشاااقا

در خلدددوت

اااه

ّ
تلااو در شاارم
رصااا ار ماایرسااو «للظااۀ تاریاا  ،للظااها اساات کااه پوااا را اای
آماااو اسااات در تاریااا تاااری للظاااۀ ناااور فرامااایرساااو» (کمقرااا  ،ص  )69ترو ااای در
اب ای تاری ی ر ررشیی میگویو:
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سااواری کااه در مراتا مشاااروا ار اااب کشااف ر شاانود در دیااو اااور سااال
میآیاو ،ناور ذا من اآ اسات کاه از رایات ن دی ای ،تااری ی در اار ااور ار
پواااوا آماااو ر در درر آ تااااری ی ناااور ذا کاااه مقی ااای فیاسااات ،آب حواااا
ّ
قار ال ه که موج حوا سرمو است ،پینا است (ترو ی ،ص )84

ر ت ر ااۀ ااود را در مواجنااه ااا آ نااور شااگفت چیااو نقاا ماایکیااو« :ر ایاا فقواار
در آ نااور سااوا فااانی من اااآ ر اایشاا ور شاااو  ،ااو ااه اااود آمااو » (رمااا ) ایااا
ّ
ت ر اااه شاااروه ت ر اااۀ رار شااا ر پااا از اااورد ت اااها از ورشاااوو در تااااری ی
ّ
اساات کااه ماایگویااو« :تااه تاااری ی ت ااه ورشااوو دیااو  ،ااورد ر ز ااود رفاای ر
ررا ود » (سقنر  ،2ص )257

مولاااو در جاااایی دیگااار اااا سااا
اساات ،اشاایوا

گفااای از ماااا ر ناااور ار کاااه پرتاااو از ورشاااوو

ااود را رصااف ماایکیااو ،ااود را رااال ماار ماای وانااو ر ساا

گفاای

از رااو چواا جاا ار را رنماایتا ااو رصااف مااا تااا جااایی پااو ماایررد کااه ااا حواار از
د ماایپرسااو ایاا چگونااه ماااری اساات کااه ااه رصااف درنماایآیااو ر د  ،ار را اماار ااه
سااا و مااایکیاااو کاااه سااا

در ایااا ااااب فراتااار از اناااواز توسااات آ گاااا مولاااو

پرد در میکیو ر هتاریخ اص کال را ر ز ا میرانو:
گفاای ا د پااور کاا نااه کااه ایاا رصااف واساات گفاات ایاا رماات رلاای جااا پااور رااو مگااو

در تاا ّ
ااور ساااقنر

(مولااااااااااااو  ،2ص )806

اااوا رماااهجاااا رمااات ر ح اااورش را در ررجاااا ماااییا اااو :در

ایااا ن دی ااای ،ت شااا وراااا ،پاااا کااااج ،رر آگااااری آب؛ ر از ایااا ررسااات کاااه
ااود را مماا مانی ماایدانااو کااه در دشاات رر ااه ر ااۀ گاا ساارا نماااز ماای وانااو (←
سقنر  ،2ص )272

در اارآ کااری
توافی میشود:

وارنااو در موا اا ی ااهگونااها رصااف شااو اساات کااه ورشااوو

ا

ا
ال ااه نااور الماامارا رانر مثاا نااور کمشاا هام فونااا ماااراج الماااراج فااْ زجاجاا ه
ا
ال ُّ جاجااا کأنناااا کوکااا درُ یو اااو مااا شااا ر هم مرارکااا ه زییونااا ه ت شااار او ه رت رر اوااا ه ی ااااد
ا
ا
اور ینااوُ ال ااه لیااور م ا یشااار ر ی اارب ال ااه
زیینااا ی ااْر رلااو ل ا تمممااه نااار نااور ف اای نا ه
ا
انمثا ل ایا رال ه شْ هر ف و (نور)35 ،

ر در جااایی دیگاار ماایگویااو اار راار جااا رر آرریااو ،وارنااو ر ااه ت رواار نااور
ُّ
ا ا ا
رما جاست :فأییما تولوا فث ا رجه ال ه ِ ال ه راسش ف و ( قر ﴾115 ،
ت ر ااۀ دیاااوار اااا ورشاااوو تاویرشاااو در ایااا نمونااهراااا را مااایتاااوا مواجناااه اااا
ّ
ّ
رورانماااا رار ر روااار
وارناااو یاااا ت واااا ار دانمااات کاااه اااهصاااور میشااا
ّ
نمودار شو است
میش
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 .5-3-3زندگی در کمال پوستها

در تروااو نماارت موااو رااا ر زنااوگی ،ارتراااد آ رااا را ماایتااوا ااه مراحاا زیاار ت یااه
کرد:
 1زنوگی واب سنوج جاردا میدیو؛
 2ای

واب رر کما پوسترا جریا داشت؛

 3در مورد پوشو ر موو را رار گرفیه ر طرآ را ش شو است
در تو اااوخ ماااورد یااا  ،اااواب در شااا ر ساااقنر کارکردراااا گونااااگونی دارد؛
ماااثال ،در اااواب مااایتاااوا مواااو کاااا

اااوا را جویاااو (ساااقنر  ،2ص  )275در اااواب

اار ک مااا نواا گشااود ماایشااود ر آ رااا را سرشااار از م ااانی شااگفت ر ماارن ماایکیااو
ّ
(رما  ،ص  )456-455آنچه اتفا وارو افیاد ،در واب میتوا دیو:
پرتو یی افیاد در پینا ار
دیو ود آ را ه وا ی ناشیا (رما  ،ص )181

یااا رای  ،زنااوگی ،در ر اا ّوت موااو رااا چوااو شااو  ،ساانوج جاااردا یااا اایانینااا
ارم ّو ات رریااا در ای ا اساات کااه « ّ
را ااه ااواب ماای ویااو ّ
حیاای رریااایی کوتااا کااه ااه نظاار
اای ّ
ارم ّواات ماایآیااو ،تااالش دارد چواا را ااه مااا گویااو کااه ااه دانماای آ نواااز داریاا »

(را رتماااو  ،ص  )57کماااا پوساااتراااا در رساااوو اسااات ،پوساااتراااا نشاااا ر ااا ّوت ر
مو ّواات موااو رااا رمااییو؛ یااا رای  ،سااو رااا ااه کمااا ااود در زنااوگی در یاای دساات
یافیااهانااو ر در ایاا حااا  ،ااا ساانخ دیگاار از رماایی مواجااه ماایشااونو ر حقوقیاای را
از ایااا در زناااوگی در یااای نمااایدیوناااو؛ یاااا رای  ،آفیااااب رماااا

مااای وییاااو کاااه پاااو
اسااتّ ،امااا نااو را نااۀ آ رااا ااا آفیاااب تغوواار کاارد اساات؛ در نیو ااه ،در مواجنااه ااا آ
آراز ماای وانیااو گااذر از ساانخ ر رسااوو ااه پایااا ر مواجنااه ااا ماار  ،ررشاایی یااا نااور
را در ش ر دیگر نو میتوا دیو:
ر یی که در ت رمت
پوواست که ایو ود
ایو ود
ر ّرد ررایت را
تا می سقووش
دنرا کرد (سقنر  ،2ص )419

مواااو راااا اااا مااار یاااا گاااذر از یااا مرح اااه ر رررد اااه زناااوگی دیگااار ر در مواجناااۀ
دیگاار ااا آفیاااب آراز ماای وانیااو؛ گااویی در ایاا مرح ااه چشاا رایشااا تواا شااو ر
ااا ساانخ دیگاار از رماایی رر ااهرر شااو انااو در نگااا سااقنر ماار آراااز دیااو اساات
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ر ماایتااوا آ را ت رواار یااا تفمااور ر تااأری ی از ایاا آیااه دانماات :لقااو کیاات فااْ رف اا ه
م رذا ف شفیا فیك رنارك فرارك الوو حویو ( ﴾22 :
فرار « واب چو

را دیو » ه م یا آرزر آ را داشی نو رمت

 .6-3-3اضطراب باغ
ا نراب اغرا در سایۀ رر موو ررش ود (سقنر  ،2ص )370

میظاااور از ا ااانراب ااااغراااا ،ا ااانراب جاااوایی از ااااغراسااات؛ یاااا رای  ،فافااا
حقوقاای جم ااه میددوه اساات موااو رااا م اانربانو ،ا اانراب موااو رااا حاصاا جااوایی
از اااغ اساات کااه در سااایۀ آ رااا نمااودار ماایشااود ایاا ا اانراب در مواجنااه ااا آفیاااب
ر آراز وانی در آفیاب ،ه سایه رانو میشود
اه فقا اه نا ودآگاا تر واو

ری گیرایی که در زنوگیماا ان اار مایکیاو از او نمایررناو،
ماایشااونو ر در آن اساات کااه ش اا ّاوت مااییا یااو ر ااه ش ا سااایه درماایآییااو (را رتمااو  ،ص
)116

نماارت اااغ ااه موااو نماارت کاا ااه جاا ر اساات ر اگاار اااغ را ااه م اااز در یااا اااغ
در نظااار گواااری  ،رمچاااو نمااارت ماااادر اااه فرزناااو اسااات مواااو راااا در طراااآ ،از
ااااغراااا م ی فاناااو ر رجاااه اشیراکشاااا ا ااانراب جاااوایی از ااااغ اااهمثا اااۀ ماااادر
اساات پااو از رسااوو  ،ا اانراب جااوایی ر ماار اار موااو رااا چواار ماایشااود اکیااو
اااا آراز واناااو ر ااارار گااارفی در شاااراینی کاااه اااواب سااانوج جااااردا مااای وییاااو،
ا نراب از رجودشا ملو میشودّ ،اما رمچیا در سایۀ آنا نمودار است
ی ی از ماادیآ شنود در ش ر سقنر دیو ج ر ر ادراال ک است:
ر ه آنا گفی  :ررکه در حافظۀ چوب رویو اری
صورت در رزش وشۀ شور ا و

وارو مانو (سقنر  ،2ص)275

در ایاا شاا ر نواا رار ااه شاانود دسااتیافیااه ،ا اانراب اااغرااا را از سااایۀ موااو
ماای ویااو موااو رااا گرچااه در م اار

آفیاااب ااه رماایی جویااو دساات یافیااهانااو ،رار

کما و نشانهرا زنوگی پوشو را هصور ا نراب در آ را مینگرد
 .7-3-3مجهولی در تابش بهها

گفیااار در ااار موااو رااا ااا ساا

گفاای از ااه ج یاایتاار ماایشااود تااا

دارد 1 :اااهراااا اااود مااایتا یاااو؛  2تاااا

ااهرااا در رجااه

آفیااااب را ان اااا مااایدریاااو در راااردر

صاااور رجاااه ناااازلی از ورشاااوونو در ماااورد ن مااات ،رمااایی آناااا اااه ج یااای از
ّ
ورشااوو مراااو شاااو اسااات ر در ماااورد در  ،از چیااا لناااافیی آییاااهرار ر وردارناااو کاااه
تا

آفیاب را ازتاب میدریو
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حاا یااا درال اماار م نااو ااهراساانۀ فقاا ّ
موماار ماایشااود؛ ّامااا در مواجنااه ااا اماار
زیرااا یااا فظااو مماالور ماایشااونو سااقنر در شاا ر دیگاار در مواجنااه ااا گاا ساارا
چیورچو فق ی را رامیننو ر کار صواب را شیارر در افمو گ میدانو:
کار ما نومت شیاسایی راز گ سرا
کار ما شایو ای است
که در افمو گ سرا شیارر اشو (سقنر  ،2ص )298

در ادامه مقاودش را از شیارر چیو تروو میکیو:
دست در جذ ۀ ی ر شویو ر سر وا رری
ّ
صرخرا ر یی ورشوو درمیآیو میولو شوی (رما )

افمااو ر زیرااایی گاا ساارا چواا
آ سااا

ّ

نوماات کااه یااوا ااهسااا اماار م نااولی در ااار

گفااات یاااا احواناااا در پااای ح ااا

اااود از نظااار ساااقنر در پاااا کمواااابتری

نارر رر زمو ج مملور ر افمونی ررا نومت:
م ه انواز ی ا ر دل میگورد
ر یی از پی ر می وی حور  -د یر الغ رممایه –
پا کموابتری نارر رر زمو
فقه می وانو (رما  ،ص )392

م نااو ااه ساار ناشاایا یگی ااا تورگاای ارتراااد دارد ر مم ا اساات تااوار مفنااو سااایه
اشااو ااه نااورانی ر تا ااا  ،چواا را از سااایه در ااود ر ااا ااود دارد؛ یااا رای  ،م نااو را
ّ
میتوا رجه دیگر از آ ا نراب نمادی در سایه ت قی کرد
 .8-3-3سطوح جاودان ،زمین پارسایان

ّ
ّ
مااااد مشااامو زماااا ر
مااااد راااو چوااا جااااردا نومااات؛ زیااارا فیاصااار
در فاااال
م ا اناااو ر گاااذر زماااا موجااا زرا اسااات؛ یاااا رای  ،سااانخ جااااردا یاااا زماااو
پارساااایا  ،فاااال مثاااا  ،فاااال میفاااا یاااا ررا ما ّ
اااد اسااات کاااه در میاااو فرفاااانی ر
م اشااافا فارفاااا از آ ماااوار سااا گفیاااه شاااو اسااات «زماااو م اااوتی رور واااا
ّ
ّ
در ماارز ر پایااا زمااا اساات اار فااراز ااهرااا رفوااش ایاا زمااو اساات کااه ت ّوااا
النااای رر مااایدراااو» (کااار  ،ص  »83 -82در جاااایی دیگااار ساااقنر آ را اااا لفااا

«راااو » واناااو اسااات« :کوچاااه ااااغ فرارفیاااه تاااا راااو » (ساااقنر  ،2ص )448؛ ی یااای
ّ
ماااد ماای ویااو ت ااا ور دیگاار
کوچااه اااری کااه ار در شاانود ااود ّمیااا ااه فااال ررا
در توصاااوف ایااا فاااال  ،فراااار اسااات از ناک اآ ااااد ،سااارزمو نااااموجود ،م اااانی
اسااارارآمو در آ ساااو کاااو اااام کاااه در نقشاااهراااا جغرافواااایی موجاااود نومااات،
م اااانی وااارر از م اااا  ،م اااانی در تم اااا کاااه جاااایی ناااوارد ،جایگااااری م ااای ّ
ّ
ررا در ت ااایاش ااار ویشااای اااوی تیناااا اااا گممااای ی راااار از جناااا اصااا ی
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جغرافوااایی ماایتاااوا ااه ایاا

مااارر را یافاات ساااال ی کااه ااه چیاااو

ماارر گاااا

ماااینناااو دچاااار شاااگفیی ر ا ااانراب ف ورااای مااایشاااود؛ چیاااا کاااه گاااویی در اناااۀ
وی نومت (شایگا  ،ص  )91 -90انار در چیو زمویی گمیرش مییا و
 .9-3-3گسترش انار

در شااانود رار  ،اناااار رناااگ اااود را تاااا زماااو پارساااایا  ،سااانوج جااااردا یاااا م اااا
وساای یااا نشاات فرا اارد ر ااه ت رواار ااه اصاا ر میشااأ ااود ّمیااا شااو اساات ااه

تاااریخ آیااۀ رآناای انااار از موااو رااا نشاات اساات :فونمااا فاکناا رن اا رر امااا

ّ
(الااارحم  )68 :در فرفاااا مماااولی داناااهراااا اناااار نمااااد کماااا ر گااارد آ نشاااانۀ
اا ّ
ااویت النااای اسااات (شاااوالوه ر گر ااارا  ،ج  ،1ص )251 -250اگااار انارراااا رناااگ اااود را تاااا

نشاات امیااواد دریااو؛ ی یاای ااا رجااود آنااا  ،زیرااایی ر رنااگ تااا اصاا

ااود امیااواد ماای-

یا ااو گمااایرش رنااگ تاااا زمااو پارساااایا ت رواار دیگااار اساات از رساااوو ااه سااانوج
جاردا
ح اااور پیناااا آفیااااب سااانررا آراااازی را در ایی اااا نوااا مااایتاااوا دیاااو :رناااگ
گرفی اشوا ر هری موو را ناشی از تا

ورشوو است:

از ر پینااااا کاااااه درر از حااااا ّ ماسااااات

آفیاااااااب چاااااارا را اااااا را راساااااات

آ ررااااای کاااااه سااااارا ساااااازد ل ااااا را

ر آ ررااااای کاااااه ااااار

شاااااو ن ااااا را

آ ررااااای کاااااه پ یاااااه ساااااازد مواااااو را

ر آ رراااااای کااااااه د درااااااو کااااااالوو را
(مولاااااااااااو  ،1ج ،1ص )245

ساااقنر در ایااا شااانود ،رناااگ انارراااا را مااای ویاااو کاااه اصااا
دررماناااو اناااو اااازمیجوییاااو ر اااه اصااا
ّ ّ ّ
رآنی انا ل ه ر انا الوه راج و ( قر )156 :

اااود را کاااه از آ

اااود رجاااو مااایکییاااو؛ ت روااار از مفناااو

رار در ااا در شااا ر کاااه شااانود پایاااا یافیاااه اسااات ،در مواجناااه اااا ماااادر ،اااار
دیگااار از ت ر اااۀ دیاااوار اااا اناااار سااا

مااایگویاااو ر ساااررفی را کاااه ری گااای مای اااا

اساات ،ااه انااار اساایاد ماایدر او ااا نظاار ااه اااط یااا ااه ریگااا گ ا ارش از آنچااه در شاانود
پویااوار شااو  ،مم اا اساات انااار مااایشگااو اشااو ر ساار ااررد؛ گااویی در ساانخ رجااود
حقوقوشاااا جاماااو ر ماااایش م یاااا ناااوارد؛ از ایااا رر ،در ترواااو مو ّوااات ر حاتتشاااا
اسااایادرا شاااگفت ر نامی اااارم ماااینمایاااو انرمااااد ،تاااوافیکییاااو فاااالمی اسااات کاااه
مولو آ را «فال میرم » می وانو ر سنوج جاردا را ه یاد میآررد:
میرماااا ااااودی ر یاااا جااااورر رمااااه

ااایسااار ر ااایپاااا اااوی آ سااار رماااه

یاااا گناااار ااااودی رمچااااو آفیاااااب

اااایگاااار ااااودی ر صااااافی رمچااااو آب
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چااااو ااااه صااااور آمااااو آ نااااور ساااار

شااااو فااااود چااااو سااااایهرااااا کیگاااار

کیگاااااار ریاااااارا کیوااااااو از می یوااااااآ

تاااااا ررد فااااار از مواااااا ایااااا فریاااااآ
(مولااااااااااااو  ،2ص )45

گاااویی رار در شااانود اااود مواااو راااا را اااا ّ
توجاااه اااه اصااا آ یااا گاااورر ر
یسرر پا دیو است؛ از ای رر ،رداشی ر ریو رای مم

نرود است

 .4پایان تجربه
ت ر ااۀ شاانود م مااوت چیااوا نماایپایااو نشااانهرااا پایااا ت ر ااه در ایاا شاا ر ایاا
اسااات کاااه از ا ناااا م یاااا کاسااایه مااایشاااود ر رار  ،ررچیاااو اااه ز اااا اسااای ار  ،از
ّ
دیگراناای ساا ماایگویااو کااه از ایاا دیااو رااا اای ناار انااو ر ااهطااور اامیی ااه ف اات
ایاا اای ناار گاای اشااار ماایکیااو نشااانۀ دیگاار ،گفااترگو رار اساات ااا مااادر ااود
ااهمثا ااۀ ی اای از کمااانی کااه از آ فااوال ااه دررنااو؛ ّ
الریااه در ایاا گفیااار تااأثور شاانود در
شاااوو کماااا و مااارن رار رمچیاااا مشااانود اسااات چیاااا کاااه تو اااوخ داد واراااو
شاااو ،رار در افااات گفیاااار م ماااو اااه آ ت ر ّواااا ر م اشااافا اشااااراتی مااایکیاااو
کااه اارا مااادر نااامفنو اساات ر گفااترگو ااه م یااا د وااآ ک مااه ر اارار نماایشااود ر
ناتما ررا میشود
پایا ت ر ه را میتوا در در

ج ییتر مشارو کرد:

 .1-4ورود به جهان نامها
سااقنر در اتااآبی اا نواا پایااا ت ر ااۀ شاانود را تاااویر کاارد اساات؛ اارا مثااا  ،ااا
رفااای چوااا کاااه ح اااور ر رجاااودش را رمچاااو ناااور تاا ّ
ااور مااایکیاااو ،از اتاااا آ ااای
ورر میپرد:
ر یاای کااه ای ا حالاات تاارد ر نااازال مث ا ی ا چویاای تاارال ماای ااورد ،از اتااا ماایپریااو واارر
میدریو موا ش وری اش ا  ،جایی که رر چو اسمی دارد (سقنر  ،1ص )22

جنااانی کااه راار چواا اساا دارد ،جنااا شاا وغ از اشاا ا  ،فااال ملمااو ر ّ
ماااد
ّ
مااااد ر
اسااات اسااا داشااای اشاااوا نشاااا ح اااور ودآگااااری آدمااای ر نااار رر
پینا شو حقوقت اشواست کریشیامورتی در ای ار میگویو:

ر یی رر اشوا اس مایگاذاری  ،دیگار نمایتاوانو اه را ّوات آ راا اوب نظار کیاو ریگاامی

که رر اشوا نا گذار میکیو  ،او شایر ر مشاارو جاوایی ر افیارا مایافیاو مرا راه مارز او
ّ
انمااا ر انمااا ر حااو ااو انمااا ر اشااوا را رماایدارد مرا رااهکییااوگا ماایگوییااو آ گااا کااه در
حالیی از مرا ره رمییو ،او

اود ر اشاوا فاصا ها احماا نمایکییاو ایا اسات کاه در ات را

ا ی ررشیایی د واآ ر وار کییاو مای وییاو رناگراایی را در در ات مشاارو مایکییاو کاه تاا
کیو شارو نرود انو (کریشیامورتی ،ص )17 -14

ادب فارسی ،سال  ،11شمار  ،2پاییز و زمستان  ،1400شمار پیاپی 35 /28

یاااو در شااا ر مااااجرا رار اسااات کاااه از سااافر م اشااافها
در ایااا

اااود ازگشااایه اسااات

ااا  ،گرچاااه شااانود پایاااا یافیاااه اسااات ،تاااأثور آ را از مواااا گفترگوراااا

ماایتااوا دیااو؛ ایاا گونااه کااه در ساا

گفاای از پویااواررا آ رااا را رمااا گونااه رصااف

ماایکیااو کااه در شاانود پویااوار شااو ودنااو؛ مااثال اایننایاات ااود موااو رااا ،ساار رفاای
اناررااا میرماا از کیااار ساارو ر امیااواد تاااویر ااه تااا درردساات زنااوگی رارد شاا وری
اش ا شو ت رور است از پایا یافی شنود
 .2-4مواجهۀ دو دیدگاه
در سااانر پایاااانی یاااو در  ،از نشاااانهراااا پایاااا ت ر اااۀ شااانود رار اسااات کاااه از
مو ااو اصاا ی ااارج شااو  ،در ااار مردمااا ساا

ماایگویااو ر افمااو ماای ااورد

کااه چیااا ساارگر اررنااو کااه اماار پینااا ننفیااه در ااارر را نماای وییااو تو ااوخ رماارا
ّ
ااا افموساای کااه از واای رمشاانریا ارایااه ماایشااود ،ااهت ااویخ ،ف اات فقااوا ت ر ااۀ
شنود را نو وا میکیو:
وی رمشنریا افمو
ر ملو ررنآ نارننرا

ّ

مماسی ود (سقنر  ،2ص )370

ّ
ااالقو ااود را صاارم امااور
واای  ،دیااو اااطیی اساات؛ ّامااا مردمااا واای یااا تااوا
نااااچو ر ملموساااا مااایکییاااو؛ اااه ت روااار رماااا «شااا وری اشااا ا » رار افماااو
ّ
مااای اااورد کاااه وااای رمشااانریا ااا مماسااای اسااات ااار ملاااورد ملاااو ررناااآ
ّ
تااوجنی نوارنااو ایاا اتااا ااا
نااارننرااا؛ رمااا طااور کااه دیگاارا ااه اتااا آ اای نواا
ری گاایرااا فرارا اای ااود فقاا اارا رار پوواساات ،ریگااا اااز ااا درساایا  ،ااا
صااوایی «مثاا صااوا آب کااه ااواب شااما شاایود» ،اااغ صااوای ماایزنااو ر ار را ااه
اتااا آ اای دفااو ماایکیااو آنچااه در ااواب ماای ویااو ااه اراد مااا نوماات ر اار مااا را ااش
میشود
واای آناااا ملاااو ناااارننراااا را ررسااای ماایکیاااو تاااا از ررناااآ آ ااارا

ریاااو ر

ااورد اطمویااا یا ااو ایاا نگااا ااا مواجنااۀ شاانود رار ااا موااو رااا ر رؤ یاات آنچااه
ااه چشاا ااارر ر میف اات ااوا دیااونی نوماات ،در تقا اا اساات ااه ت رواار رؤ یاات
ّ
فمااآ در تقا اا ااا ویشاای گذرنااو  ،اار ساانخ ر اار اا ممااا اار رر نااارننرااا اارار
دارد ای نگرش در اتا آ ی چیو رصف میشود:
اتا آ ی الی افیااد اود راو کا در ف ارش نراود پشات در یاا ااغ کاودکی ما اای
شو ود؛ ّام ا را م پواوا اود نورریای تاریا مارا اه اتاا آ ای مای ارد گاا مواا ااز ،
اتا آ ی صوای مایزد از را ااز راا جاوا مایشاو  ،مایرفای تاا مواا اتاا آ ای ماان ر
گااوش ااور چواا

در م ا شاایوو ماایشااو مثاا صااوا آب کااه ااواب شااما شاایود
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جریااانی از سااقوو د چو رااا از ما ماایگذشاات ر در ما ااه ما ماای ااورد چشاام چوا
نمیدیو؛ الی دررن نگاا مایکارد ر چو راا مایدیاو اه سار ی پار مایرساوو ر در اود
ک ک ات میرفی (سقنر  ،1ص )22 -21

در یاااو ساااو  ،رار کاااه ت ر اااۀ شااانود را پشااات سااار گذاشااایه اسااات ،اااا دسااات
ااالی ر جااا پاار ،شاارج مواجنااۀ ااود را ااا مااادر ااهمثا ااۀ ی اای از رمشاانریا کااه
واای آ رااا ممااا اار ملااو ررنااآ نااارننراساات ،تاااویر ماایکیااو مااادر احوانااا ااا
ّ
دیااو ساارو کااه ااالی مااینمایااو ،از ساار ت اا یااا تااو وخ ،فرزنااوش را ااه پرساا
ماایگواارد پماار ااه ا ی ااا احااوا

ااود پاسااخرااایی ماایدرااو کااه رمچااو ت ر ااۀ

شااانود اش شاااگفتانگوااا اسااات پرسااا را ماااادر اااه ا ی اااا احاااوا

اااود در

سااانخ م یاااا اموسااای ر می اااارم رامگاااا اسااات ر در مقا ااا  ،پاساااخراااا رار
نام مو است
پاساااخراااا احیماااالی در اااار ن ریاااو مواااو  ،ماااثال مم ااا اااود چیاااو اشاااو کاااه
موااو رااا کنیااه ،فاسااو یااا گاارا ودنااو؛ ا ّمااا صاافت اایننایاات اارا موااو در ساانخ
دتلااات ّار ّلواااه ااایم یاسااات صااافت « ااایننایااات» م ّمااا م یاااا سااانوج جااااردا ر
گماایرش تااا زمااو پارسااایا اساات ر ااا دیااو ملااورد ااه ساانخ ررنااآ نااارننرااا ت اااد
دارد موااو اایننایاات را نماایتااوا در اارم ساارو جااا داد رار چیااا راار شاا و
ازلاای ر اااطیی موااو رااا ااود کااه کااارکرد ّ
مادیشااا را ااه چشاا نماایآررد اساات مااادر
کااه چواا

از ساا

پماار درنوافیااه ر پاسااخ ار را اایم یااا انگاشاایه اساات ،سااؤاتت را

ااا تأ کوااو ر تااو وخ ادامااه ماایدرااو ااوب ااود انااار ااه رسااوو ر ااوش ااوراال ااود
اساات ر اصااوت امیااواد انااار تااا زمااو پارسااایا حااار م یااا ر ارزشاای نوماات مااادر ااا
ذکاار ّ
کم ّواات «یاا ماا » ،اار ااو فویاای ر م مااو تأ کوااو ماایکیااو «یاا ماا » در
مقا

یننایت ود موو را از نظر رار است

رار در پاسااخ ااه مااادر ساا یی ماایگویااو کااه در در ساانر نقاا ماایشااود ساانر
ّار اااهتیناااایی در سااانخ دتلااات ّار ّلواااه اااا م یاسااات؛ گاااویی پمااار میظاااورش از
امیلاااا کااارد اناااار رمچاااو «رمشااانریا » ررسااای مررو ّوااات آ اشاااوّ ،اماااا سااانر
اااو کاااه مااایگویاااو« :انرمااااط از کیاااار ایااا سااارو سااار رفااات» ،جم اااۀ پوشاااو را در
سنخ دتلت ّار ّلوه یم یا میکیو
مااادر گااویی کااه پماار ساا یی نگفیااه اشااو ،اای ّ
توجااه ااه پاسااخ ار ،حاارف را اااز
ت اارار ماایکیااو « ااه» اینااا ترااادر دارد ااه « ااه» یااا اارف

 ،ماایتااوا اار ایاا ااود کااه

ااه کااه ااوراال ناار اساات چااه شااو؟ ر در ایاا حااا َبدده را کااه اداتاای اارا وااا شااگفیی

ر افیاارا

اساات ،ااه ذراا میرااادر ماایکیااو سااقنر در جااایی دیگاار نواا َبدده را ااا ااار
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م یاااایی فااااطفی اااه کاااار ااارد اسااات« :داد زد  /:اااه چاااه راااوایی » (ساااقنر  ،2ص )412

مااادر در انیظااار ااوراال ناار ااود ّ ،امااا پماار چواا
ایااا سااا

از موااوا ن ریااو اساات پاا از

 ،نقناااهچاااو مااایآیاااو ر سااانر اااو کاااه نو ااات پاساااخ رار اسااات ،ااااز

نقنااهچااو مااینشااویو؛ ااه ایاا م یااا کااه ایاا ساا

اگاار تااا اایننایاات راا ادامااه یا ااو،

رمو وارو ود ر رو ی از آ در س دیگر را درن واریو یافت
در ننایااات ،ااارا ماااادر اااوراکی فااارار نشاااو ّ ،اماااا رار نااار اااود را از اااوراال
ااارد اسااات اااوراال م یاااو رار در آ اااری سااانر شااا ر تااااویر مااایشاااود تااااویر
ااه اار آییااه افیاااد ر تااا درردساات زنااوگی امیااواد یافیااه اساات در میااو فرفااانی آییااه،
نماد مور اط است (← مولو  ،2ص )5

«درردسااات زناااوگی» ت روااار دیگااار اسااات از سااانوج جااااردا ر زماااو پارساااایا
ایاا ساانر تااوافیکییااو ااه ر چیااو آییااۀ مقا اا راا اساات کااه اایننایاات آییااه ر ااه را
نشا میدرو؛ ه ینناییی که رار ا ن ریو ه دست آررد است
ااه در ایاا ساانر رمااا اساات کااه در ساانر ششاا در حااا تااا

ااود ر پاساا ی

اساات ااه ااوراال ناار کااه مااادر در انیظااارش ااود ااه نواا مانیااو ورشااوو ،گاارد ر زرد
ر تا یو نور است
 .5نتیجه
شااا ر صاااوا دیاااوار گ ارشااای اسااات از ت ر اااۀ شااانود رار در یااا ررز م ماااولی
در مواناااۀ اااازار ایااا شااا ر فاااالر ااار ماااولو راااا می اااارم در سااانخ دتلااات ّار ّلواااه،
حاااار م اااانی دیگااار اسااات در سااانخ دتلااات ّار ّلواااه نوااا مفاااارو ر فراااارا در

ساانوج م ی فاای از م یااادار یااا اایم یااایی رمااییو؛ اارا مثااا  ،صاارلگا ااا ساارو
ااه موااوا رفاای در مقا اا سااررفی موااو از ساارو م یااا ساانخ در یااا م یااا حاصاا
ّ
ویامییوااات ر ررمیوتوااا  ،ساااا یار میمااا می از رراییااای مرییااای
از تأریااا  ،از طریاااآ

ااار کشاااف ر شااانود در یااا مو ّوااات فااااد یاااا ررزما ّ
اار را نشاااا مااایدراااو ت ر اااۀ

شااانود ساااقنر در ایااا شااا ر ،از طریاااآ مفاااارو مشااایرال ر مشاااا ه در دیگااار آثاااار
میظاااو ر میثاااور ساااقنر  ،شاااوارو ااارر مییااای ر ااارآ کاااری ر دیگااار میاااا ش فرفاااانی
تأری شو
شااایوو صاااوایی ناااام مو ر ااار اثااار آ فراتااار رفااای از سااانخ ت ر اااه ر زیمااات
م مااو ر مواجنااه ااا ساانخ پینااا رماایی کااه در آ اشااوا ااه ااارر اایجااا نااهتینااا
جانااااوار ر شاااا ورمیونو کااااه شااااورمیوانه ااااا مرااااوأ رماااایی مواجااااه ماااایشااااونو ،از
موتواافرااا شاا ر ساانراب سااقنر اساات رار

ااا پایااا یااافی شاانود ،فایااو ط راای ( ااا
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نگاااا می اااارم اااه پویاااواررا نگریمااای اااهمیظاااور نااار میاااو از آ راااا) ر مواجناااه اااا کاااارکرد
می اااارم اشاااوا را از مواناااش شااانود مااایداناااو ساااران ا  ،در مواجناااه اااا ی ااای از افاااراد
ااای نااار از شااانود ،نشاااا مااایدراااو صااااح ت ر اااۀ شااانود پااا از پایاااا شااانود،
ّ
رمچیا میأثر از ت ر ۀ ود ه رمیی مینگرد
از شاا ر سااقنر ر در ایاا منال ااۀ مااورد شاا ر صدددای دیدددار ،چیااو رماایآیااو کااه
ّ
اااص نوماات ر تینااا تااوا دیااو ر
ت ر ااۀ شاانود مو ااوم ااه شاارای ر م ااا رااایی
شااایوو ر ّ
توجاااه مااای واراااو ااار مریاااا شاااوارو ااارر مییااای ،ساااقنر از کاااودکی در

ملااو اطاارام ر طرو اات ّ
تأماا ماایکاارد ر چو رااایی را ماایدیااو ر ماایشاایوو اساات
ااود را ااه

کااه دیگاارا مشاایغ ااه ساانخ ااارر از آ اای ناار ااود انااو ر نواا اطرافوااا
تماااری دیاااو ر ّ
تأمااا در پویاااو راااا طرو ااای چاااو ورشاااوو ر ساااو ر امثاااا آ

دفاااو مااایکااارد اسااات تاااا درسااات دیاااو را واموزناااو در ایااا شااا ر اااا ی ااای از
اور را سقنر مواجه میشوی
پینوشت
 1نویمااایو ننفیاااه در مقا ااا نویمااایو را ااای ااارار دارد نویمااایو ننفیاااه ناااوفی رساااا یه اسااات ر
مرییااای اسااات ااار رداشااات ماااا از شااا ور پشااات ررایااات یاااا م موفاااها از فواطاااف ،وااای  ،دانااا ر
نظااار کاااه ررایااات را توجواااه مااای کیاااو تااااویر اسااات از نویمااایو کاااه در اااال
ذر ش

واناااو ررایااات در

میگورد (ا و  ،ص  161ر )414
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چکیده

ّ
اثیرالدین اخسیکتی را از برجستهترین شاعران قصیدهسرای قرن ششم میدانند که با بهرهگیرری گسرترده از معلومرا
خویش در شعر و اصرار بر دشوارگویی ،دیریابی و ابهام ،معنای ابیا را به اوج رسانید؛ ترا جرایی کره در ترذکرههای
معرفی شده است .با ّ
شعری ،برخی از ابیا قصاید او بهعنوان نمونههایی از شعر دشوار ّ
توجه به جایگاه این شاعر در
عرصۀ ادب فارسی ،پژوهشگران معاصر به تصحیح دیوان وی اهتمام ویژهای داشتهاند؛ از همینرو ،دیووان اشرعارش
ّ
سه بار در سدۀ حاضر تصحیح شده است .تصحیح نخست را رکنالدین همرایون ّفرخ در سرا های  1۳۳۷ر  1۳۳6و
در قالب  65۳۷بیت به جامعۀ ادبی عرضه کرد؛ تصحیح دوم را محمرود براتری خوانسراری در  1۳۹۸در دوازدههراار
بیت انجام داد؛ و تصحیح سوم ،رسالۀ دکتری ّعباس ماهیار بود که در  1۳۹۹و چنرد سرا پر از درگذشرت ایشران
ّ
منتشر شد .بررسی متنهای َّ
مصحح و نسخههای خطی دیوان این شاعر نشران میدهرد کره کاسرتیهایی در کتابرت
ّ
نسخهها و گاارش تصحیحها راه یافته است؛ بهگونهای که میتوان ّادعا کرد تا رسیدن به متنی منقح از دیوان ،فاصلهای
ّ
باقی است .برای اثبا این ّادعا ،در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ،بیتهای دشروار قصریدهای از اثیرالردین
براساس گاارش متنهای َّ
مصحح ،بررسی ،با کتابت نسخههای دیرین مقایسه خواهد شد .بسیاری از نسخههایی کره

در این پژوهش بدانها استناد شده ،همانهایی است که در اختیار مصححان هم بوده است؛ ّاما آنها در بهگاینی یرا
ّ
خوانش واژگان ،ترکیبا و تعبیرا  ،دقت الزم را به کار نبستهاند .یافتههای پژوهش نشران میدهرد کره از میران سره
تصحیح انجامگرفته ،تصحیح ماهیار بهتر از دو تصحیح دیگر است؛ چراکه ایشان شیوۀ تصحیح خود را التقاطی قرار
ّ
داده است و دو مصحح دیگر بر مبنای نسخۀ اساس کار کردهاند .با ّ
توجه به نسخههای موجود از دیوان اثیرالردین ،بره
نظر میرسد به کار بستن شیوۀ نسخۀ اساس در تصحیح آن نمیتواند کارایی الزم داشته باشد .برای تصحیح دیوان این
ِ
ِ
شاعر ،ضمن ان گرفتن با ذهن ،زبان و دایرۀ معلوما او ،باید از سایر دانشهای حروزۀ ادبری ماننرد لغتشناسری،
سبکشناسی و نقد متون بهره گرفت.
ّ
ّ
واژههای کلیدی :تصحیح متون ،اثیرالردین اخسریکتی ،تصرحیحهای دیووان اثیرالردین ،خروانش یرک قصریده،
ّ
نسخههای خطی.
* .رایانامۀ نویسنده:

m_tabatabaei@sbu.ac.ir
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ّ
 .1مقدمه
ّ
اثیرالدین اخسیکتی از شاعران بلندآوازۀ قرن ششم هجری است؛ دورانری کره برازار شرعر و ادب در
خراسان به کسادی گراییده بود و «دربارهای امیران آذربایجان چنران جاذبرهای داشرت کره ایرانیران
ّ
مناطق شرقی را به سوی خود میکشید» (ریپکا ،ص  .)2۹4اثیرالدین هم در شمار همین شراعران بره
ّ
درگاه آ سلجوق راه یافت و به همراه دیگر شاعر نامدار همعصررش ،مجیرالردین بیلقرانی ،در پنراه
ّ
حمایتهای ارسالنشاه سلجوقی «بر شعرای متقدم به سخن بیفاودند» (راوندی ،ص .)۳01
مهارتی که او درآوردن ردیفهای دشوار و التااما مشکل و پیچیدن در معانی صعب و بیرونآمدن از
مضایق مختلف شعر بهکار برده ،ستودنی است (صفا ،ج  ،2ص )۷0۹

ّاما دلبستگی فراوان او به فنون لفظی بالغت و میل وافرش برای رعایت آنها در شرعر ،موجرب
شده است تا بسیاری از ابیا وی به جهت بالغت ،رائق و پسندیده و برخی از اشرعار او پیچیرده و
خالف غرض و نادلپذیر باشد (فروزانفر،ص .)525
سست و کنایا و تشبیها آن
ِ

همچنین تبلور اندیشههای علمی و بهرهگیریاش از اصطالحا سرایر علروم در شرعر ،او را در
ّ
سرودن ،مغلوب اطالعا و معلوما خو یش کرده (صفا ،ج  ،2ص  )۷0۹و به دشواری مفهوم ابیا
افاوده است .شاید بارگترین کاستی سرودههای اخسیکتی در این باشد کره او بریش از انردازه «بره
صعوبت معانی در اشعار خود عالقه میورزید و این امر باعث مکتومماندن معانی بعضی از ابیرا
او شده است» (همان).
پیش از ورود به بحث اصلی ،بهتر است ضمن بیا ِن مسئلۀ تحقیق ،دربرارۀ پیشرینه ،ضررور و

ّ
اهم ّیت آن توضیحاتی ارائه شود.

اگر به بررسی شعر فارسی بپردازیم ،برخی از ابیا  ،کرامال سراده و روشرن اسرت و مخاطرب
بهراحتی میتواند با آنها ارتباط برقرار کند؛ برخی ابیا  ،بسته به دانش ادبی مخاطب ،بر او ساده یا
دشوار میشود؛ پارهای از ابیا نیا حقیقتا دشوار است .این دشواری میتواند به دلیل فاصرلهگرفتن
مخاطب از زبان و زمان شاعر باشد ،یا کوشش شاعر برای هنرنمایی از طریرق پنهانداشرتن اندیشره
در پ ِ حجابی از واژگان و مفاهیم .در هر حا  ،برقرراری ارتبراط برا اینگونره ابیرا هرم ،اگرچره
ممکن است زمان زیادی مصروف آن شود ،محتمل و میسور است.
نوع دیگری از دشواری در شعر فارسی به کتابتهای مغلوط و تصحیحهای نادرسرت از اشرعار
ّ
برمیگردد که در این حالت ،تنهرا راه برقرراری ارتبراط برا مرتن ،بازگشرت بره نسرخههای خطری و
ّ
مجدد آنهاستّ .
تصور کنید شما در ساختاری نادرست یا مغشوش ،در پی آن باشرید کره
بازخوانی
مفهومی به دست آورید؛ طبیعتا در این شرایط ،تنها راه چاره ،رویآوردن بره تأویرل و برداشرتهای
شخصی خواهد بود.
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جالب ّ
توجه اینکه وقتی با مراجعه به منابع مخطوط ،شرکل درسرت ابیرا را در آنهرا بیابیرد،
م ّ
توجه خواهید شد که بیتها ،آنقدرها هم دشوار نبودهاند و گاارش نادرست از واژگران و ترکیبرا
آنها ،به دیریابی مفهوم انجامیده بوده است.
گونۀ دیگر از دشواری شعر فارسی ،در اشعاری دیده میشود که هم شاعر سعی در پنهانداشرتن
مخاطب امروز فاصلۀ زبانی و زمانی با شاعر دارد ،و هم کتابتها و تصرحیحهای
اندیشه دارد ،هم
ِ
نادرست به دیوان راه یافته است.
ّ
اغلب بیتهای قصیدۀ اثیرالدین که در این پژوهش بررسی خواهد شد ،از نوع آخر است.

بررسی پیشینۀ تحقیق نشان میدهد کره دربرارۀ نقرد و شرر تصرحیح براتری و ماهیرار کره در
سا های  1۳۹۸و  1۳۹۹منتشر شده است ،پیشینۀ مکتوبی موجرود نیسرت؛ ّامرا دربرارۀ تصرحیح
همایون ّفرخ میتوان به مقالههای «تصحیح چنرد بیرت از دیوواناایروااایکور » (یلمرهها،)1۳۸۸ ،
ّ
ّ
«نگرشی نو بر دیواناایراالدیناایکر » (همو)1۳۸۹ ،؛«تصحیح ابیاتی از اثیرالدین اخسریکتی برا
ّ
تکیه بر فاهنگاجهانگرای» (سعیدی« ،)1۳۹۳ ،بررسی تصحیفاتی در دیووان ایراالودیناایکور »
ّ
(خسروی )1۳۹4 ،و «مالحظاتی دربارۀ چند بیت از اثیرالدین اخسیکتی (براساس چند جنر و سرفینه)»
(معرفت )1۳۹۷ ،اشاره کرد .افاون بر این موارد ،در همان  1۳۳۷که تصحیح همایون ّفرخ منتشر شد،
جعفر محجوب نقدی بر آن نوشت و ّ
صحت متن و تحشیۀ آن را زیر سؤا برد.
بایستگی مطالعه دربرارۀ سرخنوران کمترشناختهشردۀ ادب فارسری و همچنرین بررسری و نقرد
ّ
ّ
خراص
نسخههای خطی و تصحیحهای انجامگرفته از آنها ،ضرور ِ تحقیق پیش روسرت .سربک
ّ
الدین اخسیکتی و جایگاه او در میان قصیدهسرایان قرن ششمّ ،
اهم ّیرت انجرامدادن ایرن
شاعری اثیر
ّ
تحقیق را مشخص میکند.

ّ
 .2نسخهپژوهی تصحیحهای دیوان اثیرالدین اخسیکتی

ّ
تاکنون سه تصحیح جداگانه از دیوانااثیرالدین اخسیکتی انجام گرفتره اسرت؛ تصرحیح نخسرت را
ّ
رکنالدین همایون ّفرخ از فروردین  1۳۳6تا شهریور  1۳۳۷انجام داد (اخسریکتی  ،1ص صرد و دوازده)

که  65۳۷بیت را دربرمیگیرد (همان ،چهل و چهار) .او در تصحیح خود از نسخۀ  225۷۳مجلر
ّ
(کتابت ،)10۸0 :نسخۀ  4۷۳۳ملک (کتابت1005 :ق) ،نسخۀ  5۳0۷ملک ،نسخۀ متعلق به مصرحح
ّ
(کتابت ،)1261 :نسخۀ دوم متعلق به مصرحح (کتابرت :احتمراال قررن دوازدهرم) ،نسرخۀ پرترو بیضرایی
ّ
(کتابرت106۷ :ق) ،یالصةااألشعار ،مونسااالحاار ،تذکاۀاهفتااقلرم ،و دواویوناتو (کتابرت ۷1۳ :ر
۷14ق) بهره برده است (← همان ،ص نه تا چهارده).
ّ
مصحح در مقدمه اذعان داشته که در تصحیح ،از روش الخمران پیرروی کررده اسرت .در ایرن
شیوه ،مصححان ضمن جمعآوری تمام نسخ موجود ،دیرینترین آنها را نسخۀ اساس تصحیح قرار
میدهند و سایر نسخ را با آن میسنجند (← همان ،ص هفت).
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بر همین مبنا و با ّ
توجه به نسخههایی که همایون ّفرخ در اختیار داشته است ،باید نسخۀ دواویونا
ّ
ت ّا اساس تصحیح قرار میگرفت؛ ّاما ظاهرا این نسخه برای مد کوتاهی در اختیار مصحح قررار
داشته و او در اعتبارسنجی آن به ّ
قطعیت نرسریده اسرت؛ بنرابراین ،برا چشمپوشری از آن ،نسرخهای
مربوط به قرن سیادهم را مبنای کار قرار داده است (← همان ،ص دوازده و سیاده).
شصتویک سا پ از تصحیح نخست ،یعنی در سرا  1۳۹۸محمرود براتری خوانسراری برا
ّ
استفاده از یازده نسخۀ خطی ،تصحیح دیگری از این دیوان انجام داد که تقریبرا دوازدههراار بیرت را
ّ
محوریرت نسرخۀ کتابخانرۀ
شامل میشود .شیوۀ تصرحیح برر مبنرای نسرخۀ اسراس اسرت کره برا
حکیماوغلو علی پاشای ترکیه (کتابت :احتماال قرن هفتم یا هشتم) انجام گرفته است.
ّ
همچنین او در این تصحیح ،از نسخۀ دواوینات ا  ،نسرخۀ  11۸۳/1کتابخانرۀ مجلر (کتابرت:
ّ
 ،)100۳نسخۀ  2401/1کتابخانۀ ملی (کتابرت ،)1020 :نسخۀ  4۹55/1کتابخانۀ آستان قدس رضوی
(کتابرت10۳۹ :ق) ،نسخۀ  225۷۳مجل  ،نسخۀ  46۷6کتابخانۀ دانشگاه تهرران (کتابرت101۳ :ق)،
ّ
نسخۀ  125۹226کتابخانۀ ملی (کتابت1025 :ق) ،نسخۀ  1502بریتیش موزیوم ،و نسرخۀ ۸۷۸۳4
ّ
کتابخانۀ مجل (کتابت6۹5 :ق) و نسخۀ  5ر 1۹۸01یالصاةااألشعار کتابخانۀ ملری (کتابرت)1005 :
استفاده کرده است (← اخسیکتی  ،2ص صد و چهار به بعد).
تصحیح سوم ،رسالۀ دکتری ّعباس ماهیار است که در تیر  1۳5۷از آن دفاع و پ از بازبینیهرا
و ویرایش دوباره ،در  1۳۹۹منتشر شده است .ایشان در تصرحیح خرود از شرش نسرخه بهرره بررده
ّ
است :نسخۀ دواوینات  ،نسخۀ کتابخانۀ حکیماوغلو علی پاشای ترکیه (کتابت :احتماال قرن هفرتم یرا
ّ
هشتم) ،سه نسخه از نسخ مجل شورای ملی و نسخۀ  4۷۳۳ملک (کتابرت1005 :ق) (← اخسریکتی
 ،۳ص  ۸2ر .)۸۷
نسخهپژوهی این تصحیح ،بسیار مختصر انجام گرفته است؛ ترا جرایی کره شرمارۀ نسرخههای
ّ
ّ
خطی مجل مشخص نیست و نگارندۀ مقاله پ از بررسی به ایرن نتیجره رسرید کره سره نسرخۀ
ّ
ّ
اشارهشده در مقدمۀ تصحیح ،بهترتیب ،نسرخههای  11۸۳ ،4۸41و  2۳۷2مجلر شرورای ملری
است.
شیوۀ تصحیح ،التقاطی و با مالحظۀ همۀ جوانب آن است (همان ،ص .)۸۷ظاهرا به دلیل اینکره
نسخۀ اقدم (دواوینات ّ ) ،گایدهای از دیوان اخسیکتی استّ ،
مصحح ناگایر شده است تا از نسرخۀ
حکیماوغلو هم استفاده کند.
مصحح در توضیحی بیشتر آورده است:

در تصحیح کتاب و مقابلۀ نسخهها با یکدیگر ،در بسیاری از موارد از ّ
توسل بره ذوق و گمران ،سرخت

پرهیا شده است؛ ولیکن اگر در نسخۀ اساس مطلبی دیده شده است که اشتباهبودن آن بر بنیاد مروازین
صرفی و نحوی محرز بوده است ،به حاشیه منتقل شده اسرت و از نسرخۀ « » بررای تصرحیح یراری
گرفته شده است و در موارد بسیارنادر از دیگر نسخهها بهره برده شده است (همان).

ّ
ّ .3
معرفی قصیدۀ اثیرالدین
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قصیدۀ  55بیتی که در این پژوهش بررسی خواهد شد ،در نروع خرود ،از قصراید دشروار و پیچیردۀ
ّ
ّ
اثیرالدین نیست؛ چراکه با درک مفهوم چند واژه و تعبیر ،آنهم در سطح چند بیت ،میتوان به کل ّیت
ّ
آن احاطه پیدا کرد .دشواری قصیده در این است که نوع کتابت ابیرا آن در نسرخههای خطری یرا
َّ
منظور نظر شاعر بوده است ،تفاو دارد.
گاارش آنها در متنهای مصحح با آنچه
ِ
دلیل گاینش این قصیده ،افاون بر مسرائل زبرانی ،بالغری ،نحروی و  ، ...فضرای متفراو آن
نسبت به سایر قصیدههای شاعر است که در آن ،بیان روایی و توصیفی در هم آمیخته اسرت .شراعر
با توصیف فرارسیدن سپیدهدمان ،عبور از بیابانی دشوار را به همراه اسب خویش روایت میکند .در
انتهای قصیده ،به مد ممدو میپردازد و از دو سا دوری خود از درگاه او عذرخواهی میکند.
این پژوهش در دو بخش جداگانره ارائره خواهرد شرد :در بخرش نخسرت ،بیتهرایی بررسری
ّ
خطی ،در هر سه متن َّ
مصحح ،بهصرور نادرسرت گراارش شرده
میشود که به گواهی نسخههای
َّ
است؛ ابیاتی که شکل گاارششدۀ آنها در متنهای مصحح ،تفاو فراوانی با نوع کتابت آنهرا در
ّ
نسخههای خطی دارد.
در بخش دوم نیا به بررسی و مقایسۀ سه متن َّ
مصحح در گاارش ابیا قصیده پرداخته میشود.
پیش از ورود به بحث اصلی ،ناگایر از توضیح این مطلب هستیم که هدف ّاو ّلیرۀ ایرن تحقیرق،
ّ
بررسی ّ
کیفیت تصحیحهای انجامگرفته از دیوان اثیرالدین نبوده است؛ چراکه از مسیر بررسری یرک
ّ
کل ّیت متنی َّ
مصحح نظرر داد؛ برا وجرود ایرن ،در بخرش دوم پرژوهش ،بره
قصیده نمیتوان دربارۀ
ضرور  ،پای مقایسۀ تصحیحها نیا به میان آمده است.
 .1-3گزارش نادرست ابیات در هر سه متن مصحح

پنج بیت از ابیا این قصیده در هر سه متن َّ
مصحح ،بهصور نادرست گاارش شده اسرت کره در

ادامه ،به گاارش درست آنها و همچنین گرهگشایی از مفهومشان میپردازیم.
 .1-1- 3بیت نخست

شدن ردای تیرهرن شب و تأللرو فررو
زمانی که در ابتدای قصیده توصیف میشود ،هنگام شکافته ِ

خورشید بر کوهسار است .ستارگان که مانند گلهایی شکفته در جویبار سبا آسمان بودنرد ،دوبراره
در پردۀ غنچگی فرورفتند .چشم ماه از سرمۀ سیاهی تهی مانده و در مقابل ،اطراف زمین سرشار از

کیمیای فرو و روشنی شده است.
بیت بعد ،در متنهای َّ
مصحح بدینشکل گاارش شده است:
برررر تررراج ارسالنشررره تخرررت افرررق نشررراند

گردون چو مراه و پرروین صرد عقرد گوشروار
(اخسیکتی  ،1ص )1۳0
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برررر تررراج ارسالنشررره فررررق افرررق نهررراد

گردون چو ماه و پروین صرد عقرد و گوشروار
(همو ،2ص )164

بررر ترراج ارسالنشررره تخررت افررق فشررراند

گردون چو ماه و پروین صرد عقرد و گوشروار
(همو  ،۳ص )1۹۷

در این بیت ،ترکیب «تخت افق» یا «فرق افق» مفهوم ّ
خاصی را افاده نمیکند .به نظر میرسرد
ّ
عبار مورد نظر اثیرالدین« ،تحت افق» باشد که منطقرهای فرضری در آسرمان اسرت .نسرخههای
ّ
خطی هم تحت افق را تأیید میکنند:

(همو ،ش  ،4955برگ )54
بررر ترراج ارسررالنشرره تحررت افررق فشرراند

گردون چو ماه و پروین صرد عقرد و گوشروار

ّ
از کتابهای نجومی چنین برمیآید که منجمان با درنظر گررفتن افرق و گرردش کواکرب ،مردار
حرکتی آنها را به فوق افق و تحت افق تقسیم میکردند که فروق افرق« ،قوس ّالنهرار» و تحرت افرق،
«قوساللیل» نامیده میشد:

[ ]...بباید دانست که چون کواکب به حرکت فلك اعظم ،که آن را حرکت کل و حرکرت ّاو و حرکرت
موازی معد ّالنهار و آنچه از آن ،فروق
یومی گو یند ،حرکت کنند ،از مراکا ایشان ،مدارا مرتسم شود
ِ
افق باشد ،قوس ّالنهار او نامند و آنچه تحت افق بود ،قوساللیل او (بسطامی نظامی ،ش  ،6۳۹0برگ .)۹

در ال ّافهرم توضیح بیشتری در این خصوص ارائه شده است:

قوس ّالنهار آن بود که از مدار زبر افق باشد و قوساللیل آنچه زیر افق است از مدار و این عبار اسرت
چندی زمان و به کمان تشبیه کرده آمده است؛ زیرا که پارهای است از دایره (بیرونی ،ص .)1۷۷
از
ِ

قوس ّالنهار و قوساللیلها سه حالت دراز ،معتد و کوتاه مییابند که در تصویر زیر ،سه حالت
ّ
قوس ّالنهار مشخص شده است .با استفاده از این تصویر ،میتوان انواع قوساللیلها را نیا مشراهده

کرررد؛ برردینترتیب کرره قوساللیررل کوترراه ،فرراروی قوس ّالنهررار دراز؛ قوساللیررل معتررد  ،فرراروی
ّ
ّ
هار بلند قرار گرفته است:
قوسالنهار معتد ؛ و قوساللیل دراز ،فراروی قوسالن ِ

تصویر از( :بیرونی ،ص )1۷۷
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نکتۀ دیگر آنکه در فرهن های لغت نیا شب به معنی «آن مد از زمان که خورشید در تحرت
افق میباشد» آمده است (نفیسی ،ذیل واژه).
ّ
لف و نشر ّ
مشوش بهکار رفته است؛ بدین ترتیب که ماه به گوشوار و پرروین بره
در مصراع دوم،
عقد مانند شده است.
بودن پروین از تصویرهای بدیهی شعر فارسی است؛ از طرف دیگر ،تشبیه مراه
به
شکل گردنبند ِ
ِ
نو به گوشواره نیا از مقولههایی است که شاعران بدان ّ
توجه داشتهاند:
زایررل شررد آن غبررار و درخشررنده گشررت مرراه

چررون از هررال  ،گرروش فلررک گوشرروار یافررت
ّ
(امیرمعای ،ص )110

در این میان ،نباید از همجواری ماه و پروین در آسمان غافل ماند کره در ادب فارسری ،نمرادی
برای همراهی دائمی است:
ز خوبرررران ِگرررررد او هشررررتاد دلبررررر
همرره ِگررردش چررو ِگرررد سرررو نسرررین

بترررران چررررین و روم و هنررررد و بربررررر
همرره پیشررش چررو پرریش مرراه پررروین
ّ
(فخرالدین اسعد گرگانی ،ص )2۳۸

با این توصیف ،ارسالنشه تحت افق ،یعنی خورشیدی که فروتر از افق قرار گرفته است و دیرده
ّ
نمیشود و از دیدگاه اثیرالدین ،گردون بر تاج این ارسرالنشره ،رشرتههای مرواریرد فراوانری ماننرد
خوشۀ پروین و گوشوارهایی مانند ماه فشانده است.
نکتۀ دیگری که به درک معنای بیت کمک میکند ایرن اسرت کره در هنگرام برر تخرت نشسرتن
شاهان ،بر تاج آنها گوهر میافشاندند:
برره هشررتم بیاراسررتند تخررت عرراج

بیاویختنررررد از بررررر عرررراج ترررراج

برره شرراهی نشسررت از برررش کیقبرراد

همرران ترراج گرروهر برره سررر بررر نهرراد

همررره نامرررداران شررردند انجمرررن
چررو کشررواد و ّ
خررراد و برررزین گررو

چررو دسررتان و چررون قررارن رزمزن
فشررراندند گررروهر برررر آن تررراج نرررو
(فردوسی ،ص )۳45

 .2-1-3بیت دوم

ّ
اثیرالدین در این قصیده به توصیف مسیری میپردازد که در حا سپریکردن آن است:
در پرریش مررن رهرری کرره ز تنر ّ
ردی پشررتههاش

اوهرررام را گریررروۀ کیررروان نمررروده غرررار

و در ادامه میآورد:
از خار و سرن ریراه دسرتش خجرل شرده

زوبرررین تررراب خرررورده و شمشررریر آبررردار
(اخسیکتی  ،1ص )1۳1

از خررار و سررن ریاۀ دسررتش خجررل شررده

زوبرررررین آبخرررررورده و شمشررررریر آبررررردار
(همو  ،2ص )165

از خررار و سررنگریاۀ دسررتش خجررل شررده

زوبرررین تررراب خرررورده و شمشررریر آبررردار
(همو )1۹۷ ،۳
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ّ
طبیعتا واژۀ «دستش» در این دو گاارش ،تصحیف «دشرتش» اسرت کره در نسرخههای خطری
ّ
ّ
 4841مجل (برگ  9824 ،)359دانشگاه تهرران (بررگ  2401 ،)112ملری (ص  1502۹ ،)۷1ملری
(ص  4۹55 ،)19آسررتان قرردس (برررگ  4733 ،)54ملررک (ص  ،)18اینرردیاآفی (برررگ  )30و نسررخۀ
حکیمآوغلو آمده است:

(همو ،ش  ،669برگ )448

اثیر راهی را توصیف میکند که از یک دشت میگذرد؛ دشتی که خار و سنگریاههایش بهقدری
آزاردهنده است که زوبین و شمشیر هم در برابر آنها شرمسارند.
تشبیه خار به زوبین در شعر قطران هم دیده میشود:
هررر زمین ری را کرره در وی بررا عرردو جن ر آورد

خاک و خار و سن و ری او به دیگرسان شرود

خاک او شرنگرف گرردد ،خرار او زوبرین شرود

سررن او یرراقو گررردد ،ری ر او مرجرران شررود
(قطران تبریای ،ص  ۷6ر )۷۷

 .3-1-3بیت سوم

شاعر در این مسیر صعب و دوزخوار ،بر سمندی سروار اسرت کره ماننرد سرمندر از آن میگرذرد؛
سمندی که

آن چرررخ مهررر غر ّرره کرره چررون تیررر نقشرربند

بررر خرراک زد برره خررار قلررم ،شررکل نوننگررار
(اخسیکتی  ،1ص )1۳0

از چرررخ مهررر غررره کرره چررون تیررر نقشرربند

بررر خرراک بررد بخررار قلررم مرراه نررون نگررار
(همو ،2ص )165

از چرررخ مهررر غررره کرره چررون تیررر نقشرربند

بررر خرراک زد ب ره چ رار قلررم شررکل نررون نگررار
(همو  ،۳ص )1۹۸

مشکلی که وجود دارد این است که نسخههای دیرین ،در نقطهگذاری کتابتها امساک کردهاند
و مصححان گاه با کتابتهایی اینگونه مواجه میشوند:

(همو ،ش ،669برگ )448

با وجود این ،نسخههایی هستند که این مصراع در آنها نقطهگذاری درستی دارد:

(همو ،ش  ،4583ص )68
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آن چرررخ مهررر غر ّرره کرره چررون تیر ِرر نقشرربند
ِ

مرراه نررو نگررار
بررر خرراک زد برره چررار قلررم ِ

در مصراع نخست ،با ترکیب بدیع «چرخ ِمهر غ ّره» برخورد میکنیم که کنایه از اسبی است کره
ِ
خرود چررخ هرم ِمهرر (خورشرید) را در
ه
ینکر
ا
جالرب
اسرت؛
سپیدی پیشانیاش بهروشنی خورشید
ِ
پیشانیاش نشانده است.
ادامۀ بیت در توصیف نقشی است که از حرکت آن اسب بر زمین مینشیند.
تیر نقشبند» دشوار نیسرت .ترکیرب
تیر ،دبیر فلک است و بر همین اساس ،درک مفهوم ترکیب « ِ

لغتنامو دهخردا بره
دیگری که باید دربارۀ آن توضیح بیشتری ارائه شود« ،چار قلم» اسرت کره در ا
معنی چهار استخوان و چهار قلم دست و پای آمده است.
ّ
با ّ
توجه به فضای کلی بیت ،به نظر میرسد که این عبار به چهار دست و پای اسب اشراره دارد
که در لرل اوامجنون جامی هم بدین مفهوم به کار رفته است:
پرررررایش قلمیسرررررت خیارانررررری
برر صرفحۀ خراک کرهش گرذار اسرت

ررری روانرررری
شررررق کرررررده سرررررش پر ِ
از چرررررار قلرررررم رقمنگرررررار اسرررررت
(جامی ،ص )۸26

در ابیا جامی از «نگار زدن آهو با چهار قلرم برر روی زمرین» سرخن رفتره اسرت کره تقریبرا
ّ
ّ
مفهومی شبیه به بیت اثیرالدین دارد؛ با این تفاو که آنچه اسب اثیرالدین رقم میزند ،ماه نو است.
ّ
شباهت نقش سم اسب با شکل ماه نو دلیل این تعبیر اثیرالدین است؛ شباهتی که آن را در شرعر
ِ
دیگر شاعران هم پیدا میکنیم:
آنجررا کرره خنرر مرراه منیررر تررو سررم نهررد

مررراه نرررو اوفتررراده برررود در صرررف نعرررا
(سلمان ساوجی ،ص )126

و:
نعررل سررم سررمند تررو گررر نیسررت مرراه نررو

گررردون چررراش بهررر شرررف کرررد گوشرروار
(ابن یمین ،ص )10۳

ّ
ّ
با این گاارش و توضیحا  ،مشخص میشود کره اثیرالردین ،دسرت وپرای اسرب را قلمهرایی
میداند که اسب در کما توانمندی از آنها بهره میگیرد و با برجای گذاشتن نقرش سرم ،نقشری از
ماه نو را بر روی زمین پدید میآورد.
 .4-1-3بیت چهارم

این اسب بهاندازهای در عبور از مسیرهای کوهستانی توانمند است که
صررالح بررره نوشررت ز لعلررش گرفترره تفررث

ّ
در قلرررهای کررره ناقررره از او گشرررت آشرررکار
(اخسیکتی  ،1ص )1۳2

صرالح بره ره نوشرتن و لعلرش گرفتره نقررب

در قلعرررهای کررره ناقررره از او گشرررت آشرررکار
(همو  ،2ص )165
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صرالح برره ره نوشرتن و نعلررش گرفتره نقررب

در قلعرررهای کررره ناقررره از او گشرررته آشرررکار
(همو  ،۳ص )1۹۸

ع

گاارش بیت در هر سه تصحیح ،آشفته و نادرست است .با گوشۀ چشمی به داستان صالح نبی
ّ
که ناقهای را از د کوه بیرون آورد ،در مصراع دوم واژۀ «قله» بر «قلعه» تررجیح مییابرد .همچنرین
ّ
بافرت بیرت
واژۀ «لعل» هم نمیتواند مفهوم خاصی را برساند و نعل که در برخی کتابتها آمده ،با ِ
ّ
سازگاری بیشتری دارد .شکل صحیح بیت را در نسخههای خطی میبینیم:

(همو ،ش  ، 4733ص )18

صررالح برره ره نوشررتن نعلررش گرفترره نقررب

ّ
در قلرررهای کررره ناقررره از او گشرررت آشرررکار

«ره نوشتن» به معنی سپریکردن و پشت سرگذاشتن مسیر است:
وهرررم سررربکپای بسررری ره نوشرررت

هرررم ز درش دسرررتتهی بازگشرررت
(نظامی ،ص )162

اخسیکتی میگوید :فرود آمدن نعل اسب بر کوه آنچنان محکرم اسرت کره سرن ها را از هرم

میشکافد؛ بهگونهای که حضر صالحع[ ،برای رسیدن بره اعجراز خرود و بیررونآوردن ناقره از د کروه] از
ّ
مسیری که نعل اسب طی میکند ،شروع به نقبزدن به قلهای کرده که ناقه از آن پدیدار شده است.
 .5-1-3بیت پنجم

قصیده با این بیت در مد ممدو پی گرفته میشود:
بگشررراده دسررررت بخشرررش تررررو راه آرزو

بربسرررته جبرررر خررردمت ترررو راه اختیرررار
(اخسیکتی  ،1ص )1۳4

بگشررراده دسررررت بخشرررش تررررو راه آرزو

بربسرررت جبرررر خررردمت ترررو راه افتقرررار
(همو  ،2ص )16۷

بگشرررراده دسررررت بخشررررش تررررو راه آرزو

بربسرررته چرررو خررردمت ترررو راه اختیرررار
(همو  ،۳ص )1۹۹

بیت در نسخههای  4841مجل (بررگ  ۸00 ،)422دانشرگاه تهرران (ص  )4۷و  4583آسرتان
قدس بدینگونه کتابت شده است:

(اخسیکتی ،ش  ،4583ص )68
بگشرررراده دسررررت بخشررررش تررررو راه آرزو

بربسررته جبرررر خررردمت تررو پرررای اختیرررار

تناسب میان دست و پا و ّ
تضاد میان جبر و اختیار و بگشباده و بربسبته و همچنرین پشرتوانۀ کتابرت
ّ
نسخههای خطی از درستبودن این گاارش حکایت میکند.
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ّ
مصراع دوم بیت اثیرالدین ،با مصراع دوم بیت زیر قابل مقایسه است:
بهانره برر قردر چرهنهی ،قردم در راه ِنره ،گرچرره

ز دسررت جبررر دربنررد اسررت پررای اختیررار تررو
(سیف فرغانی ،ص )12

در تصحیح سوم نیا به جای «جبر»« ،چو» آمرده و وزن را بره هرم زده اسرت .در پرانوی هرم
«خیر» بهعنوان نسخهبد گاارش شده که تصحیف یا بدخوانی «جبر» است (اخسیکتی .)199 ،3
 .2-3بررسی و مقایسۀ سه متن مصحح در گزارش ابیات قصیده

افاون بر ابیاتی که ذکر شد ،و هر سه مصحح در گاارش آنها دچار اشرتباه شردهاند ،برخری ابیرا
قصیده در تصحیح ماهیار بهدرستی گاارش شده است که سه نمونه از این موارد ذکر میشود:
 .1-2-3بیت نخست

ّ
اثیرالدین در توصیف بیابان گرم و سوزانی که از آن عبور میکند ،آورده است:
بررر شررهره سررحاب رصررددار گشررته کرروه

بررر خیمرره سررپهر شررر سرروز برروده نررار
(همو  ،1ص )1۳1

بررر سرردرۀ سررحاب رصررددار گشررته کرروه

بررر خیمررۀ سررپهر سررر سرروز برروده نررار
(همو  ،2ص )165

هر دو گاارشی که از این بیت انجام گرفته است ،مفهوم درستی به دست نمیدهد .بیت در مرتن
َّ
مصحح ماهیار بدین شکل آمده است:
بررر شررهره سررحاب رصررددار گشررته کرروه

بررر خیمررۀ سررپهر شرررج سرروز برروده نررار

ّ
کتابت بیت در نسخۀ خطی  45۸۳به شکل زیر است:
بررر ش ره ِره سررحاب ،رصرردوار گشررته کرروه

(همو  ،۳ص )1۹۷

بررر خیمررۀ سررپهر ،شرررجسرروز برروده نررار

ّ
«رصدوار» در شعر خاقانی هم بهکار رفته و سجادی در توضیح آن نوشته است« :مانند رصرد و

نگهبان و باجگیر و عوارضستان» ( ّ
سجادی ،ص.)645
غرم رصرردوار ز لررب براج نفر میگیرررد
ِ

لررب ز برریم رصررد غررم بررهحررذر بگشررایید
(خاقانی ،ص )15۹

از این بیت و بیت دیگری از خاقانی چنین برمیآید که رصدها از مردم باج میگرفتند:
غرررم ز لرررب بررراج نفررر میگیررررد
ِ

عمررر در کررار رصرردبان چرره کررنم
(همان ،ص )251

همین امر ،افاون بر زیان مالی ،تأخیر در حرکت را هم موجب میشد .از این منظر ،کروه ماننرد
رصدواری است که باعث کندی حرکت ابر میشود.
در مصراع دوم به «خیمه» و «شرج» اشاره شده است که ارتباط آنهرا را در مترون ادب فارسری
مییابیم:
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تا خیام چرخ را نبود شررج همچرون سرتون

تا طناب صبح را نبرود گرره چونران کره تراب
(انوری ،ص )2۸

و:
سلطان چون این حالت دید برنجید و از شرج سراپرده بیرون دو ید تا به خیمۀ آخربك رسید (راونردی،
ص . )146

این واژه بهصور «شرجه» هم به کار رفته است:

نرواب و ّ
[ ]...و دیگر اجناد ،آن طنابهای خرد که در دامرن خیمره برود حلقرهکرده ،و ّ
عمرا و دیگرر
اصحاب ،چون آن طنابها که در شرجۀ خیمه بود (نجم رازی ،ص .)466

شهیدی در بیان مفهوم این واژه آورده است:
بندی است که دو دامن خیمه را بدان بندند یا نر و مادهها از طناب که آن را در یکدیگر کنند و دو دامرن
خیمه را بدان استوار سازند (ص .)120

ّ
اثیرالدین در این مصراع ،آسمان را به خیمهای تشبیه کرده اسرت کره از فررط گرمرا ،شررج ایرن
خیمه در حا سوختن است ،گویی باید منتظر افتادن آن بر زمین بود.
نکتۀ نهایی اینکه از منظر شاعر ،اگر رصدداری کوه بر ابرها نبود ،سروختن شررج خیمرۀ آسرمان
ِ
هم بهسادگی رخ نمیداد.
 .2-2-3بیت دوم

شاعر در بخشی از قصیده به توصیف پادشاه پرداخته و این بیت را سروده است:
روشرررن شرررد از لررروای شرررریعتردای او

ّ
ملکرری کرره همچررو سررینۀ کفررار بررود تررار

روشرررن شرررد از حسرررام شرررریعتردای او

(اخسیکتی  ،1ص )1۳۳
ّ
ملکرری کرره همچررو سررینۀ کفررار بررود تررار
(همو  ،2ص )166

اگرچه در شعر فارسی« ،شریعت» به «ردا» تشبیه شده است:
می چنین گوید که زرق است این مسلمانی و فن

خود شریعت چون ردایی کهش نه پود است و نه ترار
(سنایی ،ص )241

ّاما در اینجا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا لوا یا حسام میتوانند ردایی داشته باشند تا بتروان
شریعت را مانند ردایی برای آنها در نظر گرفت
در تصحیح ماهیار (اخسیکتی ،۳ص )198و نسخههای  1183مجل (بررگ  9824 ،)6دانشرگاه
ّ
ّ
تهرران (برررگ  21356 ،)112ملرری (ص  1502۹ ،)66ملرری (ص  ،)21اینرردیاآفی (برررگ 45۸۳ ،)30
آستان قدس (ص  5307 )6۸ملک (برگ  )212و  4955آستان قدس بیت بردین شرکل کتابرت شرده
است:

(اخسیکتی  ،ش ،4955ص )54
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روشرررن شرررد از حسرررام شرررریعتزدای او

ملکرری کرره همچررو سررینۀ کفررار بررود تررار

معانی «زداییدن» ،صاف کردن و پاکیزه ساختن است (برهان قاطع ،ذیرل واژه) و به نظر میرسد که
از
ِ
ّ
این مصدر در بیت اثیرالدین در معنای روشن و نورانیساختن بهکار رفته است که کراربرد آن در ایرن
مفهوم ،در ادب فارسی پیشینه دارد:
دسررت برره رادی گشررای ،طبررع برره شررادی زدای

روز برره دولررت شررمر ،عمررر برره راحررت گررذار
(مسعود سعد ،ص)2۹2

بنابراین« ،شریعتزدای» صفتی است برای شمشیری که شریعت را از هرگونه ناپاکی دور کررده
و آن را روشن و نورانی ساخته است .ارتباط زداییدن و تار ،درستی این گاارش را تأیید میکند.
.3-2-3بیت سوم

ّ
اثیرالدین در اواخر قصیده به این نکته می پردازد که نادیک به دو سا است که از دیدار ممردو بره
دور است ،و:
در مهر خامشی شده همچرون زبران بره بنرد

ایرررن ذوالفقارشرررکل زبررران ،سرررخنگرررذار
(اخسیکتی  ،1ص )1۳4

در مهر خاموشی شده همچون زبران بره بنرد

ایرررن ذوالفقارشرررکل زبررران سرررخنگررراار
(همو  ،2ص )16۷

زبان سخنگا ِار ذوالفقار شکل» نمیتواند مانند «زبان به بند در مهر خامشی» برود(!)؛
طبیعتا « ِ
به بیان دیگر ،تعبیر «مانند زبان به بند در مهر خامشی فرورفتن» مفهروم ّ
خاصری را افراده نمیکنرد.
ِ
ّ
مراجعه به نسخههای خطی ،گاارش دیگری از این بیت به دست میدهد:

(اخسیکتی ،ش  ،9824ص )112
ران بیررد
در مهررر خامشرری شررده همچررون زبر ِ

ررران سررررخنگاار
ایررررن ذوالفقارشررررکل زبر ِ

در تصحیح ماهیار هم بیت به همین شکل گراارش شرده اسرت؛ برا ایرن تفراو کره قافیرۀ آن
«سخنگذار» است (اخسیکتی ،۳ص.)199
برای ّ
مرجحشمردن این گاارش ،باید سه نکته را در نظر بگیریم:
الف) برگهای درخت بید شبیه به زبان است:
من جملره زبران ز حررص چرون بیرد شردم

پرریش همرره چررون سررایۀ خورشررید شرردم
(جما اصفهانی ،ص )4۹۷

و:
چررون غنچرره در هرروای تررو یکبررارگی دلرریم

چررون بیررد نیسررتیم ز عشررقت زبرران همرره
(اوحدی ،ص )۳6۷
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ب) بید با وجود زبانهایی که دارد ،از گفتار عاجا است و نمیتواند حرفی بر زبان آورد:
هر یک چو سرو همسر و چرون بیرد بیزبران

جمله چو براز همرد و چرون براد هرمنفر

(حسن غانوی ،ص )14۳

ج) از نگاهی شاعرانه ،بیثمری بید ،بندی بر زبان آن شده است:
بنرردی شدهسررت بیثمررری بررر زبرران مررا

چررون بیررد اگرچرره تیرر زبررانیم سربهسررر

(صائب ،ص )۳6۷

و:
رران مررررا بررررگ بیرررد کررررد
دسرررت تهررری زبر ِ

میلرررررزدم نفرررر ِدم تقریررررر احتیرررراج

(بید  ،ص )۷15

ّ
با این توصیف ،اثیرالدین میگوید:

زبان سخنگاار من که به شکل ذوالفقار است [در این دو سا دوری از تو] به مانند زبران بیرد در مهرر
خاموشی فرورفته است.
ترکیب «مهر زبان» را در شعر خاقانی نیا مییابیم:

برره ّ
حررق مهرررر زبرران و سررر خلیفرررهکتاب

بررره عیرررد و نشرررره و آدینررره و نمررراز دگرررر

(خاقانی شروانی ،ص )53

***

باید ّ
توجه داشت ابیاتی از این قصیده در تصحیح ماهیار و همرایون ّفرخ درسرت گراارش شردهاند و
براتی در روایت آنها به بیراهه رفته است که دو نمونه از این موارد هم ذکر میشود:
نخست ،بیتی در توصیف بیابان:
در وی گرسررنه مردمررک دیررده زانکرره بررود

حلرررق بخررررار تیرررررۀ او آفترررراب خرررروار
(اخسیکتی ،1ص 1۳1و همان ،۳ص)1۹۷

دوری گرس رنه مردمررک دیررده زانکرره بررود

حلررررررق بخاردیرررررردۀ او آفتررررررابخوار
(همو  ،2ص )165

گاارش همایون ّفرخ و ماهیار از بیت همانی است که در نسخههای دیرین آمده است:

(همو ،ش  ،132برگ )30

در این بیت به «بخار تیره» اشاره شده است که یک اصرطال ّ
طبری اسرت .ایرن بخرار موجرب
ّ
ّ
میشود خیا هایی در پیش چشم پدیدار شود .مؤلف کتاب یالصة ال اجارب (کتابی در باب بیماریها
ا

یعی خیاال را اشکا و الوانی میداند که بدون آنکه موجود باشرد ،در نظرر
در قرن دهم) ،حالت طب ِ
میآید و دلیل آن قدر ِ بصر است؛ ّاما نوع غیرطبیعی آن ،که به شکل بخاری برخاسرته از تنرور یرا
دود سیاه پدیدار میشود ،به دو دلیل شکل میگیرد:
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 .1تیرهشدن رو بر اثر برآمدن بخارا تیرهکننده به دما بهخاطر خلطی همانند مواردی کره در
مالیخولیا ،بعضی بحرانها و برسام دیده میشود؛

 .2کدورتی که در رطوبا چشم یا در طبقا آن پدید میآید؛ آن هم زمانی که اجراای بیضر ّیه

بهخاطر بخار تیره یا یکی از خلطها غلیظتر میشود؛ در آن حالت ،خیا هایی مانند پشه و مگ و
خطوط و مانند آن در پیش چشم پدیدار میشود (بهاءالدوله ،ص .)250
ّ
آنچه در شعر اثیرالدین به عنوان بخار تیره از آن نام برده شده ،کردورتی از نروع دوم اسرت کره در
چشم پدید میآید .در ّ
مردمک دیده غذایی دارد که تماشای مناظر طبیعی است و او از
تصور شاعر،
ِ
بیابانی میگذرد که در آن غذایی جا آفتاب برای مردمک وجود ندارد؛ برر همرین اسراس ،مردمرک
دیده در این بیابان گرسنه است.
دوم ،بیتی در توصیف پادشاه:
بررا آتررش حسررام تررو خصررم ار طرررب کنررد

هرررم در میررران رقرررص بمیررررد شرررراروار
(اخسیکتی ،1ص  1۳4و همو ،۳ص )1۹۹

بررا آتررش حسررام تررو خصررم ار طرررب کنررد

هرررم در میررران خصرررم بمیررررد شرررراروار
(همو  ،2ص )16۷

ّ
ّ
مشخص است که گاارش تصحیح همایون ّفرخ و ماهیار بهتر است و اغلب نسخ خطی هرم آن
را تأیید میکنند.
«رقصیدن شرار در آتش» از تصویرهایی است که در شعر شاعران قرن شش شکل میگیرد:
در آب و آتررش رقررص آورد شرررار و حبرراب

چررون برراد خلررق تررو زد بررر کرران آتررش و آب
(جما اصفهانی ،ص )4۹

و در سبک هندی به اوج میرسد:
در رقررص شرروق ،خررردۀ جرران از پرری ن ررار

بر کف نهیم و چون شررر از جرا بررون رویرم
(حاین الهیجی ،ص )1۹0

***
ّ
َّ
بهطور کلی ،مقایسۀ این قصیده در سه متن مصرحح نشران میدهرد کره گاارشهرای تصرحیح
ماهیار درستتر از دو تصحیح دیگر است؛ با وجود این ،برخی کاستیها در گاارش ابیا قصیده،
فقط در تصحیح ماهیار دیده میشود:
عنقاگرررره قفرررررد و شررررهباز در عجررررل

هدهرررد کررره فراسرررت و طررراوس در فخرررار

اجرررام کوکررب مررن و گررردون رکررراب او

اقبرررا برررر یمرررین و سرررعادا برررر یسرررار

ّ
شکل درست این دو بیت در نسخههای خطی اینگونه است:

(اخسیکتی ،۳ص )1۹۸
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(اخسیکتی ،ش  ،669برگ )448

ز
تفررررد و شرررهباز در عجرررل
ررره
عنقرررا گ ِ
اجررررام موکرررب مرررن و گرررردون رکررراب او

(همو ،ش  ،11۸۳برگ )6
هدهرررد گررر ِه فراسرررت و طررراووس در فخرررار
اقبرررا برررر یمرررین و سرررعادا برررر یسرررار

بیت ّاو در توصیف اسب شاعر است که آن را در ّ
تفرد (تنها حرکت کردن و یگانگی) به عنقا تشربیه
کرده است .در بیت دوم نیا ،اجرام را موکب خود میداند ،نه کوکب خود؛ چراکره واژۀ «اجررام» در
این بیت بهمعنی کواک و ستارگان است و در شعر خاقانی هم بدین مفهوم به کار رفته است:
بکوفرررت موکرررب اقبرررا موکرررب اجررررام

ببسرررررت قبرررررۀ زربفرررررت ّقبرررررۀ مینرررررا
(خاقانی شروانی ،ص )1۳

در شعر فارسی ترکیب «کواکبموکب» دیده میشود:
آن فلکقررردر ملرررکمهر کواکرررب موکرررب

که زحلحام و زحل عام و عطارد فطن اسرت
(سلمان ساوجی ،ص )52

همچنین است گاارش بیت آخر قصیده در تصحیح ماهیار ،که هجایی افتاده دارد:
وردی کرره شاخسررار امررل راسررت بشررکفان

شرراخی کرره بوسررتان ظفررر راسررت [بررر] برررآر
(اخسیکتی ،۳ص )200

 .4نتیجه
باید توجه داشت که تصحیح برخری از مترون بره دالیرل مختلرف ،بره مهار هرای بیشرتر و زمران
ّ
طوالنیتری نیاز دارد که دیوان اثیرالدین اخسیکتی از جملۀ آنهاست.
ّ
با نگاهی مختصر به نسخههای خطی موجود و تصحیحهای انجامگرفتره از دیووان ایرن شراعر،
ّ
دشواری تصحیح اشعار او را در سه قالب کلی زیرر میتروان برشرمرد کره نمونرههایی از هرر
دالیل
ِ
شاخه ،در ابیا بررسیشده در این پژوهش هم دیده میشود:
الف .دشواریهایی که برخاسته از سبک و اندیشۀ شباعر اسبت :بخشری از دشرواری تصرحیح
ماننرد صرور های خیرا منحصرربهفررد ،واژگران و
دیوان اثیر به خود شاعر برمیگرردد .مسرائلی
ِ
اصطالحا و ترکیبا ویژۀ شاعر ،زبان ّ
خاص و بهرهگیری شاعر از ضمیر خودآگاه در دشروارگویی
را میتوان در این زیرشاخه نام برد.

ّ
کمیت و ّ
ب .دشواریهایی که به ّ
کیفیت نسخههای خطی باقیمانده از دیوان شباعر برمیگبردد:

ّ
ّ
رور
ر
درخ
و
رب
ر
مناس
های
رخه
ر
نس
ره
ر
ک
رود
ر
ش
می
ص
رخ
ر
مش
،
رود
ر
موج
ری
ر
خط
بررا نگرراهی برره نسررخههای
ِ
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ّ
اندکشماری از دیوان اثیرالدین بر جای مانده است کره اغلرب آنهرا از روی مادرنسرخهای واحرد

کتابت شدهاند .باقینماندن نسخههای دیررین از ایرن دیووان ،مصرححان را نراگایر از بهرهبرردن از
ّ
نسخههای متأخری میکند کره اشرکاال و کاسرتیهای زیرادی در کتابرت آنهرا راه یافتره اسرت.
ّ
همچنین بخش عمدهای از نسخهها ،تمام ابیا دیوان اثیرالدین را دربرنمیگیرنرد و حالرت گایرده
ّ
دارند .مشکل دیگر در این مقوله ،کمسوادی یا کمدقتری کاتبران اسرت کره برر مشرکال تصرحیح
میافااید.
ج .دشواریهایی که عملکرد مصححان آنها را به وجود آورده است :در این زمینه هم میتروان
به ضعف در نسخهپژوهی و اتخاذ شیوۀ نادرست در تصحیح ،بدخوانی نسخۀ اساس یا وفادارنبودن
ّ
به آن ،گاینش و گراارش نادرسرت مرتن ،اسرتفادهنکردن از منرابع جنبری در تصرحیح و کرمدقتری
مصححان اشاره کرد که به گاارش مبهم ،مشکوک ،ناقص یا ّ
محرف ابیا منجر میشود.
ّ
ّ
ّ
ّ
در نگاهی کلی ،باید گفت با توجه به نسخههای موجود از دیوانااثیرالدین ،اتخراذ شریوۀ نسبخۀ
اساس در تصحیح آن راه به جایی نخواهد برد و بهتر است مصححان از شیوۀ التقاطی یا بینبین بهره
ببرند که احتما اشتباه را کمتر میسازد؛ مگر اینکه در آینده نسرخهای دیگرر ازادیووان اشرعار او بره
دست آید که واجد شرایط نسخۀ اساس باشد.
شیوۀ التقاطی که ماهیار در تصحیح خود به کار گرفته ،بر مبنای دو نسخه بوده است که ناکرافی
به نظر میرسد .شاید اصلیترین دلیل در به تأخیرافتادن انتشار این تصحیح ،جسرتوجوی ایشران
ّ
الدین بوده که ّ
متأسفانه در زمان حیاتشران بره نتیجره نرسریده
برای یافتن نسخهای دیگر از دیوان اثیر
است.
منابع

ّ
ابن یمین فریومدی ،فخرالدین ،دیوان ،چاپ حسینعلی باستانیراد ،سنایی ،تهران .1363
ّ
ّ
اثیرالدین اخسیکتی ( ،)1دیوان ،چاپ رکنالدین همایون ّفرخ ،کتابفروشی رودکی ،تهران .1337
ررررررررررررررر ( ، )2دیوان ،چاپ محمود براتی خوانساری ،سخن ،تهران .1398
ررررررررررررررر ( ، )۳دیوان ،چاپ ّعباس ماهیار ،جام گل ،کرج .1399
ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط اح رمااوغلواعل اپاشا ،شمارۀ  ،66۹ترکیه.
ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط اک ابخان امجلساشورایااتالم  ،شمارۀ  ،4۸41/۷ایران.
ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط اک ابخان امجلساشورایااتالم  ،شمارۀ  ،11۸۳/1ایران.
ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط اآت اناقدسارضوی ،شمارۀ  ،45۸۳مشهد.
ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط اآت اناقدسارضوی ،شمارۀ  ،4۹55/1مشهد.
ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط ادانشگاهاتهاان ،شمارۀ  ،۹۸24/۳تهران.
ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط ادانشگاهاتهاان ،شمارۀ  ،۸00تهران.
ّ
ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط اک ابخان امل  ،شمارۀ  ،2401/1تهران.
ّ
ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط اک ابخان امل  ،شمارۀ  ،1502۹تهران.
ّ
ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط اک ابخان امل  ،شمارۀ  ،21۳56تهران.

 /58بررسی گزارش قصیدهای از اثیرالدین اخسیکتی در متنهای مصحح و گرهگشایی از مفهوم بیتهای دشوار آن

ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط ادیواناهندا(ایندیااآفرس) ،شمارۀ  ،1۳2موزۀ بریتانیا.
ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط اک ابخان املک ،شمارۀ  ،4۷۳۳تهران.
ّ
ررررررررررررررر  ،نکخ ایط اک ابخان املک ،شمارۀ  ،5۳0۷/1۳تهران.
ّ
امیر ّ
الدین اسعد گرگانی ،ویساوارامرن ،چاپ ّ
محمد روشن ،صدای معاصر ،تهران .1389
معای ،دیوان ،فخر
ّعباس اقبا  ،اسالمی ،تهران .1318

انوری ،دیوان ،چاپ ّ
مدرس رضوی ،علمی و فرهنگی ،تهران .1364

اوحدی مراغهای ،دیوان ،چاپ سعید نفیسی ،سنایی ،تهران .1391
ّ
مطلعاالنوار ،ش ،6390دانشگاه تهران.
بسطامی نظامی ،نکخ ایط ا ا
ّ
ّ
بهاءالدوله ،بهاءالدین بن میر قوامالدین ،یالصةال جارب ،دانشگاه علوم پاشکی ایران ،تهران .1۳۸2
غزلرات ،چاپ ّ
سیدمهدی طباطبائی و علیرضا قاوه ،شهرستان ادب ،تهران .1400
بید ّ ،ا
ّ
ّ
ّ
ّ
بیرونی ،ابوریحان ،ال افهرماألوائلاالصناعةاال نجرم ،چاپ جال الدین همایی ،انجمن آثار ملی ،تهران .1318
ّ
هفتاورنگ ،چاپ آقامرتضی ّ
ّ
مدرس گیالنی ،مسجد سلطانی ،تهران .1337
عبدالرحمن ،ا
جامی ،نورالدین
ّ
جما اصفهانی ،جما الدین عبدالرزاق ،دیوان ،چاپ حسن وحید دستگردی ،سنایی ،تهران .1362
ّ
حاین الهیجی ،دیوان ،چاپ بیژن ترقی ،سنایی ،تهران .1387
ّ
حسن غانوی ،اشرفالدین ،دیوان ،چاپ حسن وحید دستگردی ،اساطیر ،تهران .1362
ّ
خاقانی ،دیوان ،چاپ ضیاءالدین سجادیّ ،زوار ،تهران .1357
ّ
خسروی ،مجید« ،بررسی تصحیفاتی در دیروان اثیرالردین اخسریکتی» ،م ناشناتو اادبافارتو  ،ش( 2پیراپی  ،)26ص  ۹5ر
ا

 ،10۸تابستان .1۳۹4
خلف تبریایّ ،
محمدحسین ،باهاناقاطع ،امیرکبیر ،تهران .1393
سسه لغت ٔ
لغتنام ٔ ادهخدا  ،مو ٔ
نامه دهخدا ،تهران ،1399
دهخدا ،علیاکبر ،ا
http://dehkhoda.ut.ac.ir

الکاورادراتاریخاآلاتلجوق ،چاپ ّ
محمد اقبا و مجتبی مینوی ،امیرکبیر ،تهران .1۳64
الصدوراواآیةا ّ ا
راوندی ،راحاةا ّ ا
ریپکا ،یان ،تاریخا ّ
ادبراتاایااناازادورانابات اناتااقاجاری  ،ترجمۀ عیسی شهابی ،علمی و فرهنگی ،تهران .1۳۸1
ّ
سجادی ،سید ضیاءالدین ،فاهنگالغاتاواتعبرااتادیوانایاقان اشاوان ّ ،زوار ،تهران .1۳۸2
ّ
قاره) ،ش
(ویژهنامو اشوب ا ّا
سعیدی ،سارا« ،تصحیح ابیاتی از اثیرالدین اخسیکتی با تکیه بر فرهن جهانگیری» ،نامو افاهنگکو انا ا
 ،2ص  260ر  ،24۹بهار و تابستان .1۳۹۳
شهیدیّ ،
سیدجعفر ،شاحالغاتاوامش التادیواناانوری ،علمی و فرهنگی ،تهران .1364
ّ
کلرات ،چاپ ّعباسعلی وفایی ،سخن ،تهران .1389
سلمان ساوجی ،جما الدینّ ،ا
سنایی غانوی ،دیوان ،چاپ ّ
ّ
محمدتقی مدرس رضوی ،سنایی ،تهران .1362
ّ
سیف فرغانی ،دیوان ،چاپ ذبیحالله صفا ،فردوسی ،تهران .1364
صائب تبریای ،دیوان ،علم ،تهران .1383
صفا ،ذبیحالله ،تاریخا ّ
ادبراتادراایاان ،ج ،2فردوس ،تهران .1۳۷۸
ّ
الدین اسعد گرگانی ،ویساوارامرن ،چاپ ّ
محمد روشن ،صدای معاصر ،تهران .1389
فخر
فردوسی ،شاهنام  ،چاپ جال خالقی مطلق ،بیبلیوتکا پرسیکا ،نیویورک .1366
فروزانفر ،بدیعالامان ،تخناواتخنورانّ ،زوار ،تهران .1387

قطران تبریای ،دیوان ،چاپ ّ
محمد نخجوانی ،ققنوس ،تهران .1362
مسعود سعد سلمان ،دیوان ،چاپ ّ
محمد مهیار ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا فرهنگی ،تهران .1390
ّ
معرفت ،شهره« ،مالحظاتی دربارۀ چند بیت از اثیرالدین اخسیکتی (بر اساس چند جن و سفینه)» ،جشن نامن لینسطنییانس

گردفرامرزی ،بهکوشش مجید پویان ،علم نوین ،یزد.1397 ،
ّ
الدین رازی ،ماصاداالعباد ،چاپ ّ
محمدامین ریاحی ،علمی و فرهنگی ،تهران .1373
نجم

ادب فارسی ،سال  ،11شمار  ،2پاییز و زمستان  ،1400شمار پیاپی 59/28

مخزنااالتاار ،چاپ را زنجانی ،دانشگاه تهران ،تهران .1384
ا
نظامی گنجوی،
نفیسی ،علیاکبر ،فاهنگانفرک  ،خیام ،تهران .1۳4۳
یلمهها ،احمدرضا« ،تصحیح چند بیت از دیواناایرااایکر
.1۳۸۸
ّ
ررررررررررررررر« ،نگرشی نو بر دیواناایراالدیناایکر

پژوهشهایاادب  ،سرا  ،۷ش  ،26ص 162ر  ،14۹زمسرتان
ا
»،

» ،آیرن امرااث ،ش  ،46ص  1۹6ر  ،1۷۹بهار و تابستان .1۳۸۹

ادب فارسی ،سال  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1400شمارۀ پیاپی 28
10.22059/jpl.2022.336479.2008
Print ISSN: 2251-9262//Online ISSN: 2676-4113
https://jpl.ut.ac.ir/

تار یخ دقیق درگذشت خاقانی شروانی
ّ
سیدمحسن حسینی وردنجانی

*

†

دانشآموختۀ دکتری زبان و ّ
ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
(از ص  61تا )72
تاریخ دریافت مقاله ،1400/10/8 :تاریخ پذیرش مقاله1400/12/15 :
علمی-پژوهشی

چکیده
یکی از خوشبختیهای هر شاعر کهن میتواند وجود دستنویسهای مضبوط از اشعار او و وجود آگاهیهای
درست از سوانح زندگیاش باشدّ .
متأسفانه دستنویسهای کهن و ارزشمند شاعران پیش از مغول کمند و نیز
آگاهیهای دقیق و درستی دربارۀ سوانح زندگی بسیاری از این شاعران در اختیار نداریم .خوشبختانه خاقانی از
معدود گویندگان کهن است که هم دستنویس های خوب و مضبوطی از آثار او در اختیار داریم و هم بسیاری از
سوانح زندگیاش برای ما شناخته شده است و این ،دو دلیل عمده دارد :نخست ،خود خاقانی است که دربارۀ بسیاری
ّ
از وقایع زندگیاش به مخاطب آگاهی میبخشد و دیگر ،وجود منابعی است که اطالعات ارزشمندی دربارۀ زندگانی
خاقانی در اختیار ما میگذارند .یکی از این آگاهیها ،سالزاد و سالمرگ دقیق اوست که اکنون ،بهواسطۀ
دستنویسهای کهن در اختیار ماست .در این پژوهش تالش کردهایم با تکیه بر روش کتابخانهای ،نخست ،تاریخ-
های مختلفی که برای درگذشت خاقانی عنوان شده است ،گزارش و سپس آنها را نقد کنیم و در پایان ،تاریخ دقیق و
درست درگذشت او را که در میانۀ دو دستنویس کهن و مضبوط دیوان او یافتهایم ،ارائه کنیم؛ بر این اساس ،خاقانی
در ّ 21
شوال 581ق درگذشته است؛ که این تاریخ برابر است با هفتم بهمن سال یکصدوهفت ملکشاهی.
واژههای کلیدی :خاقانی ،تاریخ دقیق درگذشت خاقانی ،نسخه ،دستنویس دیوان خاقانیّ 21 ،
شوال 581ق.
ّ
ّ
* .تقدیم به خاقانیشناس فرهیخته و نستوه ،مرحوم دکتر سیدضیاءالدین سجادی.
† .رایانامۀ نویسنده:

Vardanjanimohsen@um.ac.ir
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ّ
 .1مقدمه

آشنایی درست با زندگینامه و سوانح عمر هر گویندهای ،یکی از پیشنیازها و ملزومات پژوهش
ّ ّ
دقیق و ّ
تخصصی در آثار اوستّ .
متأسفانه بهطور کلی سنت ادبی ما در گذشته بهگونهای نبوده است
که تاریخ زندگانی شاعران و نویسندگان را خود یا نزدیکانشان ثبت و ضبط کنند و از همینروست
ْ
ّ
که ّ
حتی ز ْادسال و سالمرگ اغلب بزرگان ادب پارسی محل اختالف است.
ّ
متخصص ،رسیدن به تاریخ دقیق یا نزدیکبهیقین
بیشک ،یکی از آرزوهای هر پژوهشگر

والدت و درگذشت شاعر یا نویسندۀ مورد نظر است .در میان شاعران پرآوازۀ فارسی ،خاقانی از
معدود گویندگانی است که عالوه بر اینکه خودش ما را با سوانح و تاریخ زندگانیاش آشنا میکند،
تاریخ والدت و درگذشت او نیز در دستنویسهای کهن ضبط شده است.
در منابع قدیم و جدیدی که به ز ْادسال خاقانی اشاره کردهاند ،اختالف زیادی دیده نمیشود و
ّ
ً
اغلب منابع ،سال 520ق را سال تولد او دانستهاند؛ ّاما تقریبا دربارۀ سال درگذشت او ،میتوان
اختالفات زیادی در منابع قدیم و جدید دید؛ چنانکه میان نخستین و واپسین تاریخی که برای مرگ
وی در منابع آوردهاند ،پانزده سال اختالف است.
ّ
به دست دادن تاریخ دقیق درگذشت خاقانی ،عامل بسیار مؤثری در تعیین تاریخ دقیق سوانح
عمر و سرایش برخی اشعار اوست و همین امر ضرورت پژوهش در این موضوع را آشکارتر
میکند .در این راستا یکی از دغدغههای نگارنده در بررسی دستنویسهای کهن ،رسیدن به
اسنادی بود که بتوان با تکیه برآنها تاریخ دقیق درگذشت خاقانی را روشن کرد.
ً
َ
همان گونه که گفتهاند« :من طلب شیئا و جدَ ،و َجد» سرانجام ،جستوجوها به نتیجه رسید و
نگارنده در دو دستنویس کهن بهتاریخ دقیق درگذشت خاقانی برخورد .تاریخ موجود در این دو
دستنویس ،با منابع دیگری نیز تأیید میشود .بر همین اساس ،در این پژوهش سعی میکنیم
نخست ،با دستهبندی اقوال مختلف و نقد آنها و سپس با تکیه بر منابع کهن ،تاریخ دقیق
درگذشت خاقانی را به دست دهیم.
ً
تقریبا اغلب منابعی که در گذشته و حال به ّ
معرفی خاقانی و شعر او پرداختهاند ،به تاریخ
درگذشت و آرامگاه او در مقبرةالشعراء تبریز اشاره کردهاند؛ ّاما دو جستار با نگاه دقیقتر و
تخصصیتری به تاریخ درگذشت وی پرداختهاند:
ّ
ّ
الف) شفیعی کدکنی در مقدمۀ منطقالطیر ( )1383با تکیه بر اطالعات دستنویسی از
کتابخانۀ الالاسماعیل ترکیه که به گفتۀ شفیعی در تاریخ 750ق کتابت شده است ،سال 591ق را
سال قطعی درگذشت خاقانی ّ
معرفی میکند؛
ّ
ّ
ب) ّ
محمدرضا ترکی در مقدمۀ غایت ابداع ( )1398با استناد به مجموعۀ خطیای که به تاریخ
581ق کتابت شده است و در بخشی از آن دو نامۀ عربی از خاقانی آمده است ،عنوان میکند که
خاقانی پیش از رمضان 581ق درگذشته است .ما این هردو نظر را در بخش بعدی نقد خواهیم کرد.

ادب فارسی ،سال  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1400شمارۀ پیاپی 63/ 28

 .3بحث و بررسی
چنانکه پیش از این اشاره شد ،اقوال مختلف درگذشت خاقانی ،بازهای پانزدهساله را دربرمیگیرد.
در این قسمت ،بررسی خود را نخست ،با دستهبندی گفتار منابع مختلف آغاز و تالش میکنیم در
هر بخش ،به مهمترین آثاری که آن تاریخ را ضبط کردهاند ،اشاره کنیم.
 .1-3دستهبندی تار یخها

دستهبندی خویش را بر اساس سیر تاریخی اقوال پیش میگیریم.
 .1-1-3سال 581ق

کهن ترین منبعی که این سال را برای درگذشت خاقانی عنوان کرده است ،تلخیصاآلثار باکویی
است (باکویی ،ص  .)a59این کتاب در نیمۀ نخست قرن نهم تحریر شده است .خالف برخی

گفتارها 1،این اثر چنانکه از نامش پیداست ،تلخیص آثارالبالد قزوینی است.

اثر دیگری که این تاریخ را برای درگذشت خاقانی درست میداند ،غایت ابداع است.
ّ
ّ
محمدرضا ترکی در مقدمۀ این اثر نوشته است که خاقانی پیش از رمضان این سال (581ق)
درگذشته است (خاقانی  ،5ص .)61چنانکه پیداست ،تعداد کمی از منابع این سال را برای درگذشت
خاقانی پذیرفتهاند.
 .2-1-3سال 582ق

بیشتر منابع پیش از دوران معاصر ،این سال را برای درگذشت خاقانی ّ
معرفی کردهاند .از میان این
منابع میتوان به این آثار اشاره کرد :بناکتی در روضة اولیااللباب (تألیف 717ق) ،مستوفی در تاریخ

گزیده (تألیف 730ق) ،فصیح خوافی در مجمل (تألیف 845ق) ،دولتشاه در تذکره( 2تألیف 892ق)،
ّ
کربالیی در روضات الجنان (تألیف قرن دهم) ،رازی در هفتاقلیم (تألیف 1002ق) ،تقیالدین کاشانی

در خالصة األشعار (تألیف 1016ق) ،بهاری سیستانی در خیر البیان (تألیف 1019ق) ،حاجیخلیفه در
تقویمالتواریخ (تألیف 1058ق) ،خاتونآبادی در وقایعالسنین (تألیف 1097ق) ،آذربیگدلی در آتشکده
(تألیف 1193ق)؛ هدایت در مجمعالفصحاء (تألیف 1284ق)؛ اسرار تبریزی در منظراالولیاء (تألیف
1304ق)؛ (بناکتی ،ص205؛ مستوفی ،ص728؛ فصیح خوافی ،ج ،2ص266؛ دولتشاه ( ،)1ص82؛ کربالیی
تبریزی،ج ،1ص 203؛ رازی ،ج1448 ،3؛ کاشانی ،ب441؛ بهاری سیستانی ،ص133؛ حاجیخلیفه ،ص108؛
خاتونآبادی ،ص  320؛ آذربیگدلی ،ج ،1ص 36؛ هدایت ،ج ،1ص 732و اسرار تبریزی،ص.)223

ّ
البته تعداد کمی از منابع معاصر نیز این تاریخ را پذیرفتهاند؛ مانند نفیسی و براون در تاریخ

ّ
ادبیات (نفیسی ،ج ،1ص  104و براون ،ج ،2ص.)90
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 .3-1-3سال 590ق

ظاهرا نخستین منبعی که خاقانی را تا سال 590ق زنده میداند ،حبیب ّ
السیر (تألیف 930ق) است.

نویسندۀ این کتاب معتقد است خاقانی در حادثۀ فتح اصفهان از سوی تکشخان که در 590ق
ّ
اتفاق افتاده ،شعری سروده است (خواندمیر ،ج ،2ص .)642این نظر خواندمیر بر آثار دیگری مانند
خزانۀ عامرة (تألیف 1176ق) و ریاض ّ
السیاحة (تألیف 1237ق) تأثیر گذاشته است (آزاد بلگرامی ،ج،1
ص 313و شیروانی،ج ،2ص .)126در روزگار معاصر شبلی نعمانی و همایی نیز همین سال را برای
درگذشت خاقانی پیشنهاد میکنند (شبلی نعمانی ،ج 19 ،5و همایی ،ص.)168
 .4-1-3سال 591ق

ً
ظاهرا تنها منبعی که این سال را برای درگذشت خاقانی عنوان کرده است ،جنگی است که در قرن
هشتم کتابت شده است و شفیعی کدکنی نخستین کسی است که این مجموعه را ّ
معرفی کرده
است.
 .5-1-3سال 595ق

بیشتر منابع معاصر و تعداد محدودی از منابع گذشته معتقدند خاقانی در 595ق درگذشته است.
گزارش جهانگشا (تألیف 658ق) نشان میدهد خاقانی در واقعۀ فتح اصفهان (592ق) که به دست
تکشخان خوارزمشاه صورت گرفت ،زنده بوده و شعری سروده است (جوینی ،ص  .)372در
حقیقت خواندمیر نیز به همین شعر اشاره کرده است؛ ّاما اختالف در تاریخ واقعۀ فتح اصفهان
است که خواندمیر آن را در 590ق و جوینی در 592ق میداند.
در میان گذشتگان این منابع به 595ق اشاره کردهاند :یمینی در لطایف اشرفی (تألیف قرن)8؛
فخری هروی در روضةالسالطین (تألیف 962ق)؛ بقایی بخارایی در مجمعالفضالء (تألیف حدود

996ق)؛ لودی در ّ
مرآةالخیال (تألیف 1102ق)؛ شیرازی در طرائقالحقایق (تألیف قرن دوازدهم)؛

گوپاموی در نتایجاألفکار (تألیف 1258ق) (یمنی،ج ،2ص368؛ فخری هروی ،ص203؛ بقایی بخارایی،
ص80؛ لودی ،ص 25؛ شیرازی ،ج ،2ص 625و گوپاموی ،ص.)262

در میان معاصران ،فروزانفر گفتار جوینی را پذیرفته است و با تکیه بر دیدگاه گوپاموی در
نتایجاألفکار سال 595ق را ّ
اصح اقوال میپندارد (فروزانفر ،ص  .)646دیدگاه فروزانفر تأثیر بسزایی
بر پژوهشگران معاصر داشته است و در نتیجۀ آن ،اغلب منابع معاصر ،درگذشت خاقانی را در
595ق نوشتهاند؛ برخی از مهمترین این آثار عبارتاند از :صفا ،ریپکا و رضازادۀ شفق در تاریخ
ّ
ادبیات؛ دیهیم در تذکرۀ شعرای آذربایجان و حمیدی شیرازی در بهشت سخن (صفا ،ج ،2ص780؛
ریپکا ،ص285؛ رضازاده شفق ،ص 343؛ دیهیم ،ج ،5ص 89و حمیدی شیرازی ،ص  .)472جدا از کسانی
ّ
که بر اساس ابیات خاقانی در فتح اصفهان بر سال 595ق حکم کردهاند ،غفار کندلی بر اساس
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استامپاژی که از سنگ قبر خاقانی ّ
تهیه شده بوده ،تاریخ درگذشت او را 595ق دانسته است (کندلی
هریسچی ،ص .)101
ً
در میان معاصران میتوانیم دیدگاههای دیگری را نیز ببینیم؛ مثال ّزرینکوب تاریخ 596ق را
برای درگذشت خاقانی ذکر کرده است (زرینکوب ،صّ .)192
البته در میان منابع ادبی ،گاهی
تاریخهای عجیبی نیز ذکر شده است؛ مانند احتمالی که شاهنوازخان برای سال 532ق ذکر کرده
است (شاهنوازخان ،ص )252؛ چراکه در این سال خاقانی دوازدهساله بوده است.
 .2-3بررسی و نقد تار یخها

در میان تاریخهای پیشگفته دو تاریخ  581و 591ق بر گزارش دستنویسهای کهن استوارند و دو
ّ
تاریخ  590و 595ق بر شعری منسوب به خاقانی متکیاند که به مناسبت فتح اصفهان سروده شده
و قول 582ق بر اساس تواتر نقل شده است و صاحب استدالل نیست .در اینجا بحث خود را با
بررسی متواترترین تاریخ ،یعنی 582ق پیمیگیریم.
 .1-2-3نقد گزارش 582ق

این تاریخ ،بیشترین نقل را در منابع دارد .ترکی در نقد این گزارش دالیلی دارد که درست و علمی
مینماید:
الف) در مجموع آثار خاقانی اشارهای نیست که بتوان بر اساس آن حکم کرد که خاقانی پس از
581ق را دریافته باشد؛
ب) با اینکه خاقانی در تمام آثارش سخن از قران سال 582ق و باطلبودن حکم ستارهشناسان
کرده است؛ ّاما در مجموع آثارش هیچ اشارهای به رخندادن این واقعه ندارد و این نشان میدهد او
تا این تاریخ زنده نبوده است؛
ج) خاقانی در قصیدۀ «خراسان» که در 580ق سروده است ،از قصدش برای سفر به خراسان
میگوید؛ ّاما این سفر هرگز انجام نشد؛ چراکه مرگ به او مجال این کار را نداد (خاقانی .)68-58 ،5
ً
طبیعتا با این استداللها که شواهد نیز آنها را تأیید میکند ،نمیتوان این سال را سال وفات خاقانی
دانست.
 .2-2-3نقد دو گزارش 590ق و 595ق

چنانکه اشاره شد ،این دو قول بر پایۀ سرودهای هستند که در تاریخ جهانگشا و حبیبالسیر به
خاقانی منسوب شده است .مطلع این شعر چنین است:
مژژده کژه خوارزمشژاه ملژک صژفاهان گرفژژت

َ
ملژژژژک عژژژژراق ْین را همچژژژژو خراسژژژژان گرفژژژژت
(جوینی ،ص 372و خواندمیر ،ج ،2ص)642
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ّ
این ابیات در هیچیک از چاپهای دیوان خاقانی نیست .ترکی در مقدمۀ غایت ابداع ،این
ّ
ابیات را از آن شرفالدین شفروه میداند و میگوید این ابیات در دیوان او موجود است (خاقانی ،ص

 .)64عالوه بر گفتار ترکی ،خاقانی جز «آتسز» هیچیک از خوارزمشاهان را نستوده است و این
ً
ّ
اتفاق هم در روزگار جوانی او بوده و اصال دلیلی نداشته است ،خاقانی پس از کنارهگیری از دربار
ّ
وضعیت معیشتی خوب و مناسب ،پیرانهسر در پی
شروان در 571ق و کوچ به تبریز و بهرغم داشتن
ّ
دربار خوارزم باشد .استدالل غفار کندلی نیز بر اساس این استامپاژ است:

تصویر :1استامپاژ سنگ قبر خاقانی

ّ
سجادی و ترکی معتقدند که بر اساس نظر کارشناسان این استامپاژ جعلی است ( ّ
سجادی،
ص 151و خاقانی ،ص .)65عالوه بر نظر کارشناسان ،چنانکه در این تصویر پیداست (در پایان سطر

هفتم از باال) کلمۀ «تسعین» را می توان «سبعین» نیز خواند و باید از کسانی که این تصویر را اصیل
میدانستهاند ،پرسیده میشد چرا آن را موافق گفتار معاصران ،تسعین خواندهاید و نه سبعین .با این
توضیحات ،هنگامی که استدالل این دو تاریخ علمی نباشد؛ نمیتوان آن را پذیرفت.
 .3-2-3نقد گزارش 591ق

شفیعی کدکنی بر اساس دستنویس  487الالاسماعیل ترکیه ،این تاریخ را برای درگذشت خاقانی
ّ
معرفی کرده است .گزارش شفیعی این گونه است:

و کان وفاته في ّاول ّ
شوال سنة احد و تسعین و خمسمأة بمدینة تبریز و دفن في حظیرة الشعراء بمقبرة
سرخاب و مولده 3بشروان سنة عشرین و خمسمأة (عطار ،ص.)72

ّاولین نکتهای که در گزارش شفیعی جلب ّ
توجه میکند ،بدخوانی نسخه است .تصویر ( )2از
این دستنویس است:

تصویر  :2دستنویس  487الالاسماعیل؛ ب 81

شوال» آمده است ،در حالی که در متن نسخه« ،اواخر ّ
در متن مصحح شفیعی « ّاول ّ
شوال»
ثبت است .شفیعی تاریخ این نسخه را 750ق ذکر کرده است؛ در حالی که این دستنویس در
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سالهای مختلفی کتابت شده است؛ زیرا انجامههای متفاوتی دارد که به سالهای ،742 ،741
 754و 788ق اشاره دارد.
ْ
ّ
در مجموع ،این دستنویس عالوه بر خاقانی ،ز ْادسال و سالمرگ انوری ،اوحدالدین کرمانی،
ّ
ّ
مشخص کرده استّ .
متأسفانه این ُجنگ در ضبط سال درگذشت
مولوی و همامالدین (تبریزی) را
خاقانی دقیق نیست؛ چراکه دستنویس هایی در اختیار داریم که سال دقیق را در خود ضبط
کردهاند و در قسمت بعدی به آنها خواهیم پرداخت .همین اشکال را میتوان در ثبت سال
ّ
ّ
درگذشت اوحدالدین کرمانی هم دید .تاریخ مرگ اوحدالدین در این مجموعه اینگونه است:
ّ
ّ
الفخار احمد بن ّ
الدین ّ
محمد الکرمانی الصوفي ولد في
محمد بن ابی
الشیخ اوحد
ذیالحجة سنة احدی و ستین و خمسمایة و توفي یوم االثنین ،ثالث شعبان ،خمسة و
ثالثین و خمسمایة و دفن بالشونیزیة ببغداد (گوینده تبریزی ،ص.)81
ّ
روشن است که سال درگذشت اوحدالدین بهجای «635ق»535« ،ق» ضبط شده که اشتباه
ّ
مؤلف در ذکر ّ
جزئیات تواریخ (روز و ماه) درست و دقیق
است .بررسیهای بیشتر نشان میدهد
ْ
ّ
ْ
عمل کرده و در ضبط سال به خطا رفته است .منابع کهنی که زادروز و یا سالمرگ اوحدالدین را
ثبت کردهاند ،این را تأیید میکنند (← ابن المستوفي االربلي ،ج ،1ص 305و ابن الشعار الموصلي ،ج،6

ص.)304
ً
ّ
از قضا مؤلف این جنگ هم تبریزی است و احتماال با شاعر سرشناسی چون خاقانی که حدود
ً ّ
ده سال از عمر خویش را در تبریز به سر برده ،آشنا بوده است و احتماال بیدقتی در نگارش سبب
ْ
این اشکال است؛ چراکه در مواردی مانند ثبت سالمرگ مولوی بسیار دقیق عمل کرده است .به
متن ّ
توجه کنیم:

ّ
ّ
ّ
الدین سادس ربیع ّ
االول سنة اربع و ستمایة؛
والدة موالنا و سیدنا قدوةالمحققین ،جاللالحق و الملة و
ّ
ّ
الله ّ
سره یوماالحد عند غروب الشمس خامس جمادیاالخر سنة اثنین و سبعین و ستمایة
وفاته قدس
(گوینده تبریزی ،ص .)141

ّ
تا اینجا روشن شد که این دستنویس در ذکر سال درگذشت خاقانی و اوحدالدین کرمانی
اشتباه کرده است ،در حالی که در ذکر روز و ماه دقیق است و با این توضیحات ،نمیتوانیم سال
پیشنهادی این دستنویس را برای درگذشت خاقانی بپذیریم.
 .4-2-3نقد گزارش 581ق

پیش از این اشاره کردیم باکویی در تلخیصاآلثارش (تألیف قرن نهم) ،سال درگذشت خاقانی را
ً
581ق عنوان کرده است .جالب است بدانیم باکو از توابع شروان است و احتماال این آگاهی را
باکویی بهواسطۀ همجواری با شروان یافته است؛ چراکه در آثارالبالد قزوینی که باکویی آن را
تلخیص کرده ،اشارهای به تاریخ درگذشت خاقانی نشده است (القزوینی ،ص  .)601از قضا این
درستترین گزارشی است که دستنویسهای ما نیز آن را تأیید میکند.
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ّ
محمدرضا ترکی پژوهشگر دیگری است که همین سال را دریافته و دقیقترین پژوهش را در این
موضوع انجام داده است .ترکی نیز بر اساس نسخۀ کهن منشآت عربی خاقانی که در قرن ششم
کتابت شده است ،تاریخ درگذشت خاقانی را سال 581ق گفته است.
ّ
نو یسندۀ مجموعه به گفتۀ ترکی فرد فاضلی است و در ابتدای نامهها گزارۀ دعایی «قد َس ُ
الله
َ
َ
روحه و ّنو َر ضریحه» را پس از نام خاقانی آورده است .تصویر ( )3گویای این مطلب است:

تصویر  :3نسخۀ 581( 3798ق)؛ چستربیتی؛ ب 1

ّ
پس از دو نامۀ خاقانی ،مقدمهای از دمیةالقصر باخزری آورده شده و پس از آن انجامهای است
که تاریخ ،ابتدای رمضان 581ق را نشان میدهد؛ تصویر ( )4این انجامه را نشان میدهد:

تصویر  :4نسخۀ  3798چستربیتی (581ق)؛ ب 79

ترکی بر اساس گزارۀ دعایی کاتب که نشان از درگذشت خاقانی دارد و نیز ترقیمۀ دستنویس

که ّاول رمضان 581ق را نشان میدهد ،نوشته است در این تاریخ ّ(اول رمضان 581ق) خاقانی در قید
حیات نبوده است (خاقانی ،5ص.)61
ّ
اگرچه این دقیقترین سال تعیینشده برای درگذشت خاقانی است ،اما در روز و سال ،مغایر با
واقع است؛ یعنی اسناد دیگر نشان میدهد که خاقانی حدود دو ماه بعد ،یعنی تا اواخر ّ
شوال زنده
ً
بوده است .بر اساس استداللهای زیر ،نمیتوانیم کامال بپذیریم تاریخ درگذشت خاقانی پیش از
تاریخ موجود در انجامۀ نسخه،یعنی ّاول رمضان 581ق است:
الف) چنانکه در تصویر شمارۀ  3پیداست ،کاتب دستنویس که شخصی فاضل و عربیدان
ً
است ،در عنوان نوشته است« :هذه رسائل» ،در حالی که در متن فقط «دو نامه» وجود دارد؛ طبیعتا
ً
برای دو نامه باید عبارت «هاتان رسالتان» میآمد؛ این نشان میدهد احتماال حداقل یک نامه و
شاید بیشتر حذف شده است .به گمان دیگر ،در پایان نامه یا نامههایی که حذف شدهاند ،انجامهای
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وجود داشته است که تاریخ آن پس از ّ
شوال 581ق بوده است .شاید بگوییم استفاده از ساختار
جمع برای م ّثنی و ّ
حتی مفرد در ادب عرب سابقهدار استّ ،اما احتمال حذف نامه یا نامهها را دلیل
دیگری پشتیبانی میکند؛ و آن رکابههایی است که به خط نستعلیق در صفحات وجود دارد و نشان
میدهد دست کم  150سال پس از کتابت به نسخه افزوده شدهاندّ .
متأسفانه به سبب
ّ
ً
سیاهوسفیدبودن تصویر نسخه و نیز ّ
کیفیت نامناسب آن ،بهدرستی مشخص نمیشود؛ ّاما ظاهرا در
برگ  32که نامۀ دوم تمام میشود ،رکابهای وجود ندارد .عالوه بر اینها در برگ  45صفحهای به
ً
نستعلیق نگاشته شده است که مطمئنا اختالف زیادی با تاریخ نگارش آن دارد؛ یعنی این صفحه
بعدها به متن اضافه شده است؛ چراکه در قرن ششم ،خط نستعلیق معمول نبوده است.
ّ
ب) ترقیمهای که در پایان این دستنویس وجود دارد ،متعلق به بخش پایانی دستنویس،
ً
ً
ّ
یعنی مقدمۀ دمیةالقصر است و نمیتوان تاریخ نگارش نامهها را با این قسمت قطعا و دقیقا در یک
روز و ماه پنداشت؛ چراکه بهاحتمال زیاد ،بخش نامهها پس از دمیةالقصر کتابت شده است و در
ُ
ّ
صحافی پیش از آن قرار گرفته است .میدانیم که در بسیاری موارد ،نخست ،ک ّراسهها تولید و بعد
ّ
صحافی میشدند؛ در این نوع مجموعهها که مطالب پیوستگی موضوعی ندارند ،پس و پیششدن
ّ
ّ
ُ
مد نظر قرار داد ،به هم ریختن ّ
صحافی
ک ّراسهها اتفاق محتملی است .گمان دیگری که میتوان آن را
ّ
و ّ
صحافی مجدد اثر است؛ یعنی بهواسطۀ عمر طوالنی دستنویس (بیش از  860سال) شاید در
ّ
ّ
علت بههمریختگی اوراق ،دوباره ّ
صحافی شده باشد و این پس و پیششدن متعلق به
برههای به
ّ
صحافی دوم باشد .درستی یا نادرستی این احتمال را تنها میتوان با دیدن دستنویس از نزدیک
تشخیص داد و آخرین احتمالی که بدون در نظر گرفتن تغییر در ّ
صحافی ،میتوان آن را در نظر
ّ
ّ
گرفت ،این است که ممکن است مؤلف قسمت مقدمۀ دمیةالقصر را ابتدا نگاشته و بعد نامهها را
ّ
نوشته باشد؛ این اتفاق هم میان کاتبان و نویسندگان بیاضها رایج بوده است.
با این توضیحات و با اسنادی که پس از این عرضه میکنیم ،روشن میشود تاریخ ّاول رمضان
یا پیش از رمضان 581ق برای درگذشت خاقانی دقیق نیست.
 .3-3تار یخ دقیق درگذشت خاقانی در دو دستنویس کهن

در این قسمت ،به دو دستنویس معتبر اشاره میکنیم که تاریخ درگذشت خاقانی را به شکل دقیق
4

در خود حفظ کردهاند؛ نخست ،دستنویس مضبوط کتابخانۀ الالاسماعیل ترکیه (کتابت قرن هشتم

یا نهم) است که با شمارۀ  439در این مجموعه نگهداری میشود .در عنوان قطعهای از خاقانی که
در میان دستنویسهای عنواندار به «حال نزع» معروف است ،تاریخ درگذشت خاقانی به شکل
دقیق ثبت شده است؛ قطعه این است:
مژژژژنم سژژژژرآمد دوران کژژژژه طبژژژژع مژژژژن دانژژژژد

چهژژژار جژژژوی جنژژژان از پژژژی جهژژژان کنژژژدن

بژژژه مژژژن بژژژه جنژژژبش همژژژت تژژژوان رسژژژید بلژژژی

گهژژر چگونژژه تژژوان یافژژت جژژز بژژه کژژان کنژژدن
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هژژژزار سژژژال فلژژژک جژژژان کنژژژد نشژژژیب و فژژژراز

که چون منژی بژه کژف آرد مگژر بژه جژان کنژدن
(خاقانی  ،3ص )913

تصویر ( )5عنوان این دستنویس را نشان میدهد:

تصویر  :5نسخۀ  439الالاسماعیل (قرن  8یا )9؛ ب 249

چنانکه آشکار است ،تاریخ دقیق درگذشت خاقانی اینگونه ضبط شده است:

ّ
در بیست و یکم ّ
شوال سنة احدی و ثمانین و خمسمائة امیرخاقانی در شهر تبریز متوفی شد.

شاید بگوییم تنها با یک سند نمیتوان حکم این دستنویس را پذیرفت .نگارنده بسیارخرسند
ً
است که عرض کند در نسخۀ 847ق آستان قدس رضوی نیز دقیقا همین تاریخ ضبط است؛
تصویر ( )6را ببینیم:

تصویر  :6نسخۀ  4644آستان قدس(847ق)؛ ب 268

عالوه بر این دو نسخه ،اشارت موجود در دستنویس  487الالاسماعیل (تصویر شمارۀ ،)2
دربارۀ روز و ماه درگذشت خاقانی ،یعنی اواخر ّ
شوال ،با این دو نسخه هماهنگ است و در
مجموع ،میتوان این تاریخ را با اطمینان پذیرفت.
تاریخ «ّ 21
شوال 581ق» برابر است با « 21اسفند  554یزدگردی» و یا « 7بهمن 107
ملکشاهی» .از آنجا که بهاحتمال زیاد ،گاهشمار ملکشاهی در روزگار درگذشت خاقانی در تبریز
ّ
استفاده میشده است ،شایسته است روز «هفتم بهمنماه» در تقویم ملی «روز بزرگداشت
خاقانی» نام بگیرد.
 .4نتیجه
در این جستار به منابع مختلفی که تاریخ درگذشت خاقانی را ثبت کرده بودند ،مراجعه کردیم و با
نقد گزارش آنها ثابت کردیم که دقیقترین سال برای وفات خاقانی همان 581ق است .سپس با
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مراجعه به دو دستنویس کهن و مضبوط دیوان خاقانی نشان دادیم او در ّ 21
شوال 581ق درگذشته
و گزارشهای دیگری که دربارۀ مرگ وی نقل شده است ،به این اعتبار نیستند.
پینوشت
 .1مانند آنچه در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ذیل «باکو» نگاشته شده و بر اساس گفتار کراچکوفسکی این اثر
برگرفته از هفتاقلیم دانسته شده است (← موسوی بجنوردی ،ج ،11ذیل «باکو»).
 .2تاریخ درگذشت خاقانی در تذکرةالشعراء ،تصحیح براون ،اینگونه ثبت شده است:
ّ
وفات افضلالدین خاقانی در شهر تبریز بوده ،در شهور سنة اثنین و ثمانین و خمسمائة و در سرخاب
تبریز آسوده است (دولتشاه  ،1ص.)82
نسخ دیگر نیز همین سال (582ق) را دربردارند (← همان ،ص .)98این تاریخ در تصحیح جدید
ّ
مصحح در ضبط متن
تذکرةالشعراء به 583ق تبدیل شده و دانسته نیست منشأ این سهو ،حروفنگاری و یا اشتباه
است (← همان ،ص .)146
ّ
 .3تصویر ( )7سال تولد خاقانی را در نسخۀ  487الالاسماعیل نشان میدهد:

تصویر :7جنگ  487الالاسماعیل (742ق)؛ ب 82

ّ
 .4در جستاری دیگر ،درستی و ّ
صحت ضبطها و عنوانهای موجود در این نسخه بررسی شده است که انشاءالله

بهزودی منتشر خواهد شد.
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دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه قم

مرضیه پارسامنش
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه قم
(از ص  73تا )92
تاریخ دریافت مقاله ،1400/9/21 :تاریخ پذیرش مقاله1400/12/15 :
علمی-پژوهشی

چکیده

ادبیات میکوشند از منظری متفاوت و ّ
امروزه هریک از قلمروهای مختلف نظری و پژوهشی ّ
البته نظاممند ،آثار ادبی
را تحلیل کنند .تدوین چارچوب نظری ،تحلیلهای روشمند ،ارائۀ نتایجی ّ
مدون و پرهیز از آراء ذوقمبنا ،اساس
بسیاری از تحقیقات ادبی روزگار کنونی است؛ یکی از این قلمروها ،نشانهشناسی است .نظام پیوند داللتی در
ّ
دال و مدلول ،محمل درخور ّ
ّ
توجهی برای نشانهشناسان بوده است که از زوایای مختلفی به
ادبیات یا همان ربط میان
متون ادبی ورود کنند .از جمله کسانی که اعتقاد داشت باید از داللتهای ظاهری شعر گذشت و به سطح دیگری از
ّ
(خاص) و متن ،بر شمردن فرآیندهای سهگانه در زبان شعر،
داللت رسید ،ریفاتر است .وی با تمرکز بر خواننده
تبیین سطح ظاهری و سطح پسکنشانه ،هپیوگرام و ماتریس ،تالش کرد کارایی چارچوب نظاممند ّ
نظریۀ خویش را
نشان دهد و از این راه ،چگونگی انتقال مدلولهای متن را برای خوانندگان ،بهخصوص خوانندگانی که به تعبیر او از
توانش ادبی برخوردار نیستند ،تبیین کند .در این پژوهش ،نینامۀ مولوی و مثنوی فصل وصل قیصر امینپور را که به
موضوع «وصال» پرداختهاند ،بر اساس ّ
نظریۀ ریفاتر تحلیل و مقایسه کرده و با ترسیم منظومههای توصیفی،
هیپوگرام و ماتریس آنها ،نشان دادهایم این دو متن بهرغم داشتن کمینهمحتوای واحد ،یعنی وصال ،دو دیدگاه متقابل
را بیان کردهاند .منظومههای توصیفی فصل وصل اگرچه از نظر تعداد کمترندّ ،اما از ّ
تنوع بیشتری برخوردارند؛ همچنین
هیپوگرامهای این سروده گستردهترند .عالوه بر آن ،واژگان غیر دستوری و نوواژگان نیز در سرودۀ امینپور در مقایسه با
نینامه بسیار چشمگیرتر است.
واژههای کلیدی :فصل وصل،نینامه ،نشانهشناسی ،ریفاتر ،مولوی ،قیصر امینپور.
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

a-rezaei@qom.ac.ir
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 .1مقدمه
حوزههای مختلف دانشهای ادبی و زبانی هریک میکوشند به شیوهای نظاممند دریچهای نو از
متن به روی مخاطب بگشایند و جلوهای از آن نمایان سازند .نشانه همانطور که از نامش
پیداست ،نشاندهندۀ چیزی است که این چیز غیر از خود آن است یا بنا بر تعریف امبرتواکو
( )Umberto Ecoنشانه تمامی آن چیزهایی است که بر پایۀ قراردادی اجتماعی و از پیش نهاده ،چیزی
را به جای چیزی دیگر ّ
معرفی میکنند (به نقل از احمدی  ،2ص  .)32سوسور نشانهشناسی را بهمثابۀ
علمی تعریف کرده است که به بررسی زندگی نشانهها در دل زندگی اجتماعی میپردازد (به نقل از

حقیقی ،ص  .)275جدا از چگونگی تعاریف ،مهم این است که نشانهها با تار و پود زندگی ما پیوند
خوردهاند؛ به دیگر سخن ،نشانهها در همۀ علوم ،رسوم ،آیینها ،ورزش ،آشپزی ،معماری و ...
وجود دارند و فرد بدون شناخت آنها سرگردان است ،و شاید قادر به ادامۀ زندگی اجتماعی نباشد.
گویا همین گستردگی حوزۀ نشانهشناسی ،موجب شده است دیدگاههای گوناگونی در این عرصه
مجال بروز یابند؛ از جمله حوزههایی که از روزگار نخستین مورد ّ
توجه نشانهشناسان بوده است،
عام و شعر در معنای ّ
ادبیات در معنای ّ
ّ
خاص بوده است .به نظر میرسد داللتها یا بهعبارتی
ّ
دال و مدلول در متون ادبیّ ،
توجه نشانهشناسان را به خود جلب کرده و آنان را برای کشف
رابطۀ
چگونگی داللت در این متون برانگیخته است .این امر موجب ظهور دیدگاههای م ّ
تنوعی در عرصۀ
مطالعات ادبی شده است؛ به تعبیری دیگر ،کارکرد نشانهشناسی ّ
ادبیات ،کشف قراردادهای تولید
معناست (کالر ،ص  .)85نشانهشناس ادبی در پی آن است تا معانی ضمنی ،التزامی ،ابهامات ،و …
متن را با ّ
توجه به ساختار آن کشف کند و چگونگی این فرآیند را به دیگران بنمایاند.
یکی از کسانی که پژوهشهای نشانهشناسیک وی بر ّ
ادبیات و شعر تمرکز یافته است ،مایکل

ریفاتر ( )Riffaterre Michaelاست .ریفاتر با تأکید بر دو عنصر متن و خواننده ،طرح فرآیندهای
سهگانه در خوانش متون ادبی؛ یعنی جابهجایی ،قلب و تحریف و آفرینش معنا ،خوانش اکتشافی،
پسکنشانه ،تمایز میان معنا و داللت و  ،...چارچوب منتظمی را برای درک الیههای متون ارائه
کرده است ،به نظر میرسد کاربست این دیدگاه میتواند مدلولهای متون ادبی را آشکارتر و شیوۀ
انتقال آنها را به خوانندهای که به قول او از توانش ادبی برخودار نیست ،آسان کند.

بر این مبنا ،در این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به سیر نشانهشناسی و ّ
معرفی دیدگاههای

ریفاتر ،به مقایسه و تحلیل «نینامه»ی مولوی و «فصل وصل» قیصر امینپور براساس دیدگاههای
نشانهشناسیک ریفاتر پرداختهایم .با بهکارگیری دیدگاههایی از این دست و تحلیل داللتهای متون
مذکور بر مبنای آنها ،ترسیم منظومههای توصیفی ،هیپوگرامها و ماتریسهای دو متن ،میتوان
گفت بهرغم اینکه هر دو شاعر به کمینهمحتوای واحدی به نام «وصال» پرداختهاند ،لیکن دو نظر
متقابل را در این باره مطرح میکنند :سرودۀ مولوی شکایت از فراق ،جستوجو برای یافتن همراه
و سرانجام ،ناامیدی است؛ در حالی که امینپور با یادآوری خاطرات خوب گذشته ،میکوشد به
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ّ
وصال برسد و سرانجام ،چنین چیزی محقق میشود؛ به دیگر سخن ،خوانش پسکنشانه در این
دو متن الیههای منسجمی را نشان میدهد که با خوانش اکتشافی چنین انسجامی حاصل
نمیشود.

از جمله پژوهشهایی که در کاربست ّ
نظریۀ ریفاتر در ّ
ادبیات فارسی انجام شده است،

میتوان به این موارد اشاره کرد« :نقد شعر

آی آدمها

سرودۀ نیمایوشیج از منظر نشانهشناسی»

( )۱387و «نشانهشناسی شعر :نقد نشانهشناختی شعر زمستان» ( )۱388از حسین پاینده،
«نشانهشناسی شعر :کاربست ّ
نظریۀ مایکل ریفاتر بر شعر ای مرز پرگهر فروغ فرخزاد» ( )۱38۴از
بهزاد برکت و طیبه افتخاری« ،بررسی الگوی نشانهشناختی پیرس در زبان عرفانی موالنا» ()۱388

از س ّیدعلی میرباقری فرد و زهره نجفی« ،تأویل نشانهشناختی ساختارگرای شعر زمستان» ( )1389از
ّ
علیرضا انوشیروانی« ،نشانهشناسی هیپوگرام مفهومی شهادت در شعر دفاع مقدس» ( )۱38۹از
پوران (صدیقه) علیپور« ،نشانهشناسی شعر الفبای درد سرودۀ قیصر امینپور» ( )۱38۹از سهیال
فرهنگی و ّ
محمدکاظم یوسفپور« ،نقد و تحلیل ساختاری و نشانهشناسی داستانهای عاشقانه»
( )۱3۹۱از احمد تمیمداری و سمانه ّعباسی« ،تحلیل رمان سالمرگی بر اساس ّ
نظریۀ نشانهشناسی
ّ
بینامتنی مایکل ریفاتر» ( )۱3۹7از عبدالله حسنزاده و فاطمه زمانی« ،تحلیل نشانهشناسی
ّ
معشوق در شعر شاملو بر اساس نظریۀ مایکل ریفاتر مطالعۀ موردی :شعر سرود آن کس که از کوچه به

خانه بازمیگردد» ( )۱3۹8از ّ
سمیه ذاکری و همکاران.

چنانکه مالحظه میشود بهرغم اینکه پژوهشهای مذکور در حوزۀ نشانهشناسی آثار ادبی
هستند ،هیچیک از آنها دربارۀ موضوع حاضر انجام نشده و جنبۀ مقایسهای ندارند؛ از اینرو،
پژوهش حاضر که دو سروده را با فاصلۀ زمانی حدودا هفتصد سال از منظر نشانهشناسی مقایسه
کرده است ،میتواند جنبهای تازه از کاربرد نشانهشناسی را نشان دهد.
 .2نشانهشناسان و نشانهشناسی
نشانهشناسی به معنای شیوۀ بررسی پدیدارها ،پیشینهای بس طوالنی دارد و سابقۀ تاریخی آن به
آرای منطقی و فلسفی یونان و هند باستان میرسد؛ لیکن نشانهشناسی ( )citeimeSبه معنای
امروزی در ّ
ادبیات از درسهای زبانشناسی سوسور نشئت گرفته است .وی نشانهشناسی را رابطۀ
ّ
دال و مدلول میدانست؛ رابطهای که از نظر او بر مبنای قرارداد شکل میگیرد .بعد از سوسور،
پیرس به ّ
اهم ّیت نشانهشناسی پیبرد؛ ّاما او برخالف سوسور ،مدلول را دارای معانی بینهایتی
میدانست که با قراردادها محدود نمیشدند .نشانهشناسی از نظر او مفهومی پیچیدهتر داشت که
از آن به مورد تأویلی یاد میکرد؛ به عبارتی ،در نظر او هر مدلولی دارای مفهوم و تأویل است ،آن
تأویل نیز دارای تأویلی دیگر؛ به همین ترتیب ،مدلولها مسلسلوار به یکدیگر وابسته و دارای
موضوع و تأویلاند ،بهویژه در ّ
ادبیات که زبان از رابطۀ طبیعی خود خارج میشود و به ابهام
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میگراید .پیرس سهگونه نشانه را از یکدیگر متمایز کرد .۱ :شمایل :میان نشانه و مفهوم آن شباهت
ّ
ذاتی است؛  .2نمایه :میان نشانه و مدلول آن رابطۀ طبیعی یا علت و معلولی است ،مثل دود که بر
ّ
وجود آتش داللت میکند؛  .3نماد :رابطۀ بین نشانه و مدلول آن قراردادی است و معموال متکی
بر سنن اجتماعی است؛ مانند برداشتن کاله از سر که نشانۀ احترام است (احمدی  ،۱ص  .)28-22با
ّ
توجه به همین جنبۀ نشانهشناسی است که مردمشناسان و جامعهشناسان نیز همچون زبانشناسان،
به دنبال کشف قواعد حاکم بر آن نظامهای ضمنی و نهفتهای هستند که ایجاد ارتباط و درک رفتار
را میان مردم یک جامعه ممکن میسازد .به نظر میرسد نشانهشناسی مفهومی بسیار گسترده است
و در این صورت ،نشانهشناسی به دانشی بسیار گسترده بدل میشود که کموبیش همۀ رشتههای
علوم انسانی و علوم اجتماعی را دربرمیگیرد .در همین جاست که نخستین اعتراض علیه این
برداشت از نشانهشناسی مطرح میشود؛ و آن هم این است که در حوزههای متفاوتی چون
موسیقی ،معماری ،آداب و رسوم و  ،...پدیدههای داللتگر یک جور نیستند و اگر هم پدیدهها و
رفتارها همه نشانه باشند ،نشانههاییاند که همه از یک نوع نیستند (سجودی ،ص  .)۴3-۴2به هر
روی ،پژوهشگران دیگری مانند چالرز ویلیام موریس و امبرتواکو در زمینۀ مدلول و تأویل مخاطب
با پیرس هم عقیده بودند .به باور موریس نشانه به این دلیل که به وسیلۀ تأویلکننده ،نشانۀ چیز
دیگری دانسته میشود ،نشانه است؛ لذا نشانهشناسی امر ثابتی نیست و به همین دلیل ،ممکن
است یک نشانه برای کس دیگر نشانه نباشد (شمیسا ،ص  .)236موریس سه جنبۀ متفاوت
نشانهشناسی را از هم جدا میکند :سویۀ معناشناسیک ،نحوی و پراگماتیک .رودلف کارناپ
همراه با تقسیمبندی پیرس سه شکل کاربردی جدید را مطرح میکند که در واقع همان بیان
ّ
روشنتر جنبههای متفاوت نشانهشناسی موریس است؛ اگر ّ
توجه به گوینده یا به معنایی کلیتر ،به
«فاعل زبان» باشد ،با جنبۀ پراگماتیک رویاروییم؛ اگر ّ
توجه را از گوینده برگیریم و به مناسبت بیان
و معنا ّدقت کنیم ،با جنبۀ معناشناسیک روبهروییم؛ سرانجام اگر از این هر دو بگذریم و ّ
توجه خود
را صرفا به سوی اشکال بیان جهت دهیم ،با جنبۀ نحوی مواجهایم که کارناپ این مورد آخر را
«سویۀ منطقی» نامیده است (احمدی  ،2ص .)3۱ :یکی دیگر از نشانهشناسان معاصر گیرو ()Giro

ادبیات تمایز قائل میشود و از رمزگان ّ
است؛ وی میان نشانههای زبان و ّ
ادبیات با عنوان رمزگان
زیباییشناسی یاد میکند (شمیسا ،ص  .)233-232اندیشمندان بسیاری چون یاکوبسن (،)nosaokaJ
اشتراوس ( ،)ssuorkkتودورف (،)TavauadoTژنت ( )GnJnssn.Gو  ...در حوزۀ نشانهشناسی و سخن
ادبی ّفع ّ
الیت داشتند که در میان آنان نقش روالن بارت از دیگران پررنگتر بوده است .از نظر

بارت ،نظامهای نشانهای بسیاری در جهان وجود داردّ .
ادبیات نیز یکی از این نظامهای نشانهای به
شمار میرود.
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به تعبیر بارت متون ادبی ،نظامی از نشانههای ثانوی هستند؛ به این معنی که نظام نشانهشناسی
نخستین را که زبان متعارف باشد ،به سطح باالتری از قراردادها و رمزگان ارتقا میدهند (شمیسا ،ص
.)2۴5

این تقسیمبندی ،نشانهشناسی ادبی را در سطحی متمایز قرار میدهد؛ این سطح به همان
کارکرد تأویلی موریس ،رمزگان زیباییشناسیک گیرو و سویۀ معناشناسیک کارناپ نزدیک است.
بارت سطح نشانهشناسی ادبی را در بعدی از فرآیند سطح دوم میداند .او میکوشد معانی ضمنی
را از پس نشانهها یا داللتهای صریح آشکار کند؛ به همین دلیل است که نشانهشناسی بارت
منحصربهفرد و نگاهی ویژه به نشانهها و زبانهاست .این روش بیش از آنکه علمی باشد،
دربردارندۀ ّ
نظریههای منتقدانۀ شخصی است؛ در چنین روشی مدلول آزاد است تا آنگونه که
ّ
میخواهد دال خود را انتخاب کند .چنین دیدگاهی یکی از اصول اساسی دستیابی به معنا را که
ّ
ارتباط تنگاتنگ و دو جانبۀ دال و مدلول است ،عبث جلوه میدهد (شعیری ،ص  .)۱3-۱2میتوان
گفت دیدگاه ریفاتر که بدان خواهیم پرداخت ،در پیداکردن معنا در فرآیند پسکنشانه ،به دیدگاه
بارت نزدیک است ،لیکن برخالف دیدگاه بارت ،نظامی غیرشخصیّ ،
مدون و داللتمندتر است.
 .3نشانهشناسی بر مبنای نظریۀ ریفاتر
نظریهپرداز فرانسویتبار آمریکایی ،در آغاز به ساختارگرایی ّ
مایکل ریفاتر (ّ ،)2006-1924
توجه
نشان داد .شاید به دلیل همین پیشینه باشد که ّ
نظریۀ او نیز در نشانهشناسی ،ریشه در ساختارگرایی
دارد .در دیدگاه ریفاتر ،مانند بارت و سایر نظریهپردازان ،نشانهشناسی ،ارتقاء سطح ظاهری کالم
به سطح باالتری از قراردادها و رمزگان است؛ به دیگرسخن ،وی نیز دو سطح برای سخن در نظر
میگیرد و بیشتر بر سطح دوم تکیه میکند .او پیشرفت سطح دوم را بررسی میکند تا نشان دهد
چگونه دالهای ظاهری نخستین ،بهویژه در زبان شعر (ادبی) ،به مدلولهای واال ارتقا مییابند و
تأویلپذیر میشوند .ارتقاء کالم به مدلولهای عالی ،موجب تأویل کالم از طرفی و ابهام آن از
طرف دیگر میشود .ریفاتر در مقالۀ «معناشناسی متن» ،همچون یاکوبسن ،تمایز زبان شعر از
زبان زندگی را در ابهام معنایی شعر یافت .به اعتقاد او گزینش واحدهای معنایی در هر شعر،
اساس داللت را از میان میبرد و این کنش ،بیشک سازندۀ نظام داللت چند معنایی است؛ به این
اعتبار ،شعر گذر از یک معنا به معناهای بیشمار است (احمدی  ،2ص  .)88بدین ترتیب ،از دیدگاه
او شعر معنای خود را صریحا نمیگوید ،بلکه مخاطب باید بتواند از راه بررسی نشانهها و
داللتهای موجود در متن به آن برسد .از نظر او الزمۀ بیان ساختار معنایی شعر ،شناخت
سهفرآیندی است که زبان غیر مستقیم شعر را از زبان غیر شعری متمایز میکند؛ یعنی فرآیندهای
جابهجایی ،قلب و تحریف و آفرینش معنا .فرآیندهای سهگانهای که ریفاتر برمیشمرد ،مستلزم
ّ
کاربرد صنایع ادبی و فنون بالغی است (پاینده  ،1ص  .)۹7ریفاتر به اطالعات زندگینامهای و ّنیت
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شاعر وقعی نمینهد و از چهار عامل متن ،بافت متن ،تولیدکننده و دریافتکنندۀ متن ،تنها به دو
ّ
عامل «متن» و «خواننده» ّ
توجه میکند .به اعتقاد او نشانهشناسی با اتکا به همین دو عامل
میتواند وارد فرآیند تحلیل شود .از این دو عامل نیز ،نظر بیشتر او بر «خوانندۀ برخوردار از توانش
ادبی» ( )natensnJ yrsnuouLاست (همان ،ص )25-2۴؛ زیرا تنها چنین خوانندهای قادر است به
نشانههای متن که شاعر ،آگاهانه یا ناآگاهانه به کار برده است ،راه یابد.
 .4خوانش ظاهری یا اکتشافی و درونی یا پسکنشانه
ریفاتر ّ
نظریۀ خود را در کتاب نشانهشناسی شعر در 1978م گسترش داد .در این اثر برای خوانش
شعر دو راه ارائه کرد؛ طبق راهکار او ،خوانش شعر در دو سطح ظاهری یا اکتشافی ( )Heuristicو
ّ
درونی یا پسکنشانه ( )Retroactiveاتفاق میافتد.
سطح اکتشافی ،نخستین مرحلۀ رمزگشایی از شعر است .در این خوانش ،خواننده با ّ
توجه به
واژگان زبانی خود برای هر دال ،یک مدلول میآورد که مطابق با دنیای واقعی است و بر این
اساس ،به درک معنای ظاهری شعر میرسد؛ بنابراین ،معنا بر مبنای دیدگاه ریفاتر دریافتی است
برآمده از شعر و نه حاصل فهم تأویلی خواننده از آن .در فرآیند چنین خوانشی ،متن شعر از باال به
پایین مطابق دستور زبان و واقع شکل میگیرد؛ ّاما در سطح درونی ،دیگر از انطباق مدلول با
جهان واقعی خبری نیست و اصال معنای ظاهری شعر مورد نظر نیست .این خوانش برعکس
خوانش نخست ،از پایین به باالست .ریفاتر میان این دو خوانش یا به عبارتی ،میان معنا و

داللت

تفاوت گذاشته است؛ زیرا داللت را مانع از ارائۀ مستقیم معنا میداند:
من این وحدت صوری و مضمونی را که در برگیرندۀ همۀ شاخصههای پرهیز از ارائۀ معنای مستقیم
است« ،داللت» مینامم (.)Riffaterre, P 2

از اینرو ،وی کار منتقد را کنکاش و یافتن داللت میداند ،نه معنا؛ زیرا طبق چنین دیدگاهی
خوانندگان عادی و هر آن کس که به زبان مورد نظر آگاه باشد ،معنا را (هر چند به صورت نامفهوم)

درمییابد؛ ّاما تنها کسی قادر است به خوانش پسکنشانه یا داللتها ،یا به عبارتی خوانش عمیق
شعر برسد و ابهامات معنایی را پاسخ دهد که خواننده یا مخاطبی برخوردار از توانش ادبی باشد.
مقصود از توانایی ادبی ،آشنایی خواننده با نظامهای توصیفی ،مضامین ،اسطورههای جامعه و از
همه مهمتر ،آشنایی با سایر متون است ()Ibid, p 5؛ چنانکه سلدن ( )sndvnJنیز بر این موضوع
صحه گذارده و معتقد است:

هرچند که درک معنای یک شعر به توانایی زبانی نیاز دارد؛ ّاما برای تفسیر جنبههای فرامتنی که خارج
ّ
موجودیت دارند ،باید از «توان ادبی»نیز برخوردار بود (سلدن ،ص .)23۹
از قواعد ظاهری سخن

بر این اساس ،خوانندۀ دارای توانش ادبی ،عناصر غیر دستوری متن را تشخیص میدهد.
دستورگریزی ،فرار از دستور زبان متعارف است؛ ّاما نه به این معنا که منظور از دستور ،گرامر زبان
باشد ،بلکه با ّ
توجه به ّ
نظریۀ ریفاتر ،آوردن کلمات و عباراتی است که هر مخاطبی نمیتواند ربط
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ّ
بین آنها و ّ
واقعیت را دریابد ،جز همان عدهای که دارای توانش ادبی هستند و توانایی تأویل
کلمات یا دالها را دارند؛ به عبارتی« ،عناصر غیر دستوری همچون موانعی بر سر راه خواننده قرار
میگیرند و فهم آن را با دشواری روبهرو میکنند» ( .)Riffaterre, P 6از دیدگاه ریفاتر ،در قرائت دوم
و پسکنشانه که آن را «پسنگر و تأویلی» نیز میخواند ،پس از بررسی عناصر غیر دستوری ،دو
فرآیندی که نظامهای داللت در شعر را به وجود میآورند ،عبارتاند از :انباشت ( )Accumulationو
منظومۀ توصیفی ()Descriptive System؛ انباشت در ّ
نظریۀ ریفاتر وقتی صورت میگیرد که مخاطب با
مجموعه واژگانی روبهرو میشود که بهوسیلۀ واژۀ مشترکی که به آن «معنابن»()Sememe

میگوییم؛ به هم مرتبط میشوند .معنابن واژهای کانونی است که با ّ
توجه به تناسب و ارتباطهای
دیگر ،زیرمجموعههایی دارد؛ مثال پرنده ،معنابن مشترک گنجشک ،کبوتر و طوطی است .باید
گفت[« :انباشتها] صرف نظر از معنای اصلیشان در زبان معمولی ،مترادف یکدیگر میشوند»
طی متن ،انباشت یا انباشتها را با ّ
(پاینده  ،2ص  .)۱7۱بدینسان خواننده در ّ
توجه به معنای
کلماتّ ،اما صرف نظر از معنای اصلی آنها درمییابد؛ زیرا قرائت دوم ،پسنگر و تأویلی است ،و
از این طریق ،معناهایی که بیشترین ارتباط و درگیری را دارند ،محفوظ میمانند و در انتقال نشانۀ
ّ
تأویلی مؤثرند؛ مثال اگر به واژههای «گنجشک» و «کبوتر» ،کلمات «سادگی»« ،آرامش»« ،صفا»
ّ
صمیمیت» را اضافه کنیم« ،صلح و دوستی» معنابن مشترک خواهد بود.
و«
منظومۀ توصیفی در نظام ریفاتر« ،شبکهای از واژههاست که حول محور واژۀ هسته ،با هم در
ارتباطاند ،مبنای این ارتباط واژۀ هسته است» ( .)Riffaterre, P 39در واقع همان فرآیند انباشت
است که واژۀ هسته در کانون آن قرار میگیرد؛ ّاما برخالف انباشت ،از رابطۀ کلنگر ترادف جدا
شده ،به رابطۀ جزءنگارانه میان واژهها میپردازد .شاعر ،واژۀ هستهای را به صورت مستقیم در متن
نمیآورد ،بلکه با آمدن واژهها و عبارات دیگر ،میتوانیم واژۀ هستهای و کانونی را در ذهن تداعی
کنیم؛ مثال برای «می» واژههایی مانند جام ،ساقی ،مست ،خمار ،پیاله و پیمانه را میآوردّ ،اما
خود واژۀ «می» را نمیآورد.
میتوان گفت هر شعر ژرفی میتواند تعدادی از منظومههای توصیفی را در خود جای دهد که
ّ
این منظومهها با همدیگر بهصورت هماهنگ عمل میکنند .بر این اساس ،باید متذکر شد که
ّ
بینامتنیت با هم رابطهای تنگاتنگ دارند؛ چنانکه گیلبرت ( )Gilbreathچنین
منظومههای توصیفی و
معتقد است:

بینامتنیت آن است که یک متن بهواسطۀ یک قطعه ،یک جمله و ّ
ّ
حتی یک کلمه،
بدیهیترین جلوۀ

متن دیگری را تداعی کند .اگر خواننده قادر به درک اشارات و تلمیحات متن باشد ،امکان درک آن
منظومههای توصیفی را نیز خواهد داشت؛ به این ترتیب ،با دیدن جزء میتوان کل را حدس زد (به نقل
از برکت و افتخاری ،ص .)۱۱7
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در خوانش دوم الگوی ریفاتر ،خوانندۀ برخوردار از توانش ادبی ،پس از یافتن انباشت و
منظومههای توصیفی ،به هیپوگرام ( )mLeaouotو در نهایت به خاستگاه و شبکۀ ساختاری یا همان
ماتریس ( )xosurMشعر میرسد.
از دیدگاه ریفاتر تأویلگر ،شعر را با دانش اندوخته از فرهنگ جمعی میخواند ( Riffaterre, P

)19؛ به عبارتیّ ،
مفسر متن را با یافتههای کسبکرده از فرهنگ جمعی مطالعه میکند و بهواسطۀ
این یافتهها ،داللتها و نشانههای متن را مییابد؛ به دیگرسخن ،هیپوگرامها ریشه در پسزمینۀ
ذهن خواننده دارند و حاصل دریافتهای ذهنی او هستند که در متن شعر بهصورت وسیع بیان
ّ
شعریت
شدهاند؛ بنابراین ،خواننده است که با رمزگشاییها و داللتهای شاعرانۀ متن به آن
میبخشد« .تأکیدّ ،
تجسم و نیاز خواننده به رمزگشایی ،از معانی صریح و تلویحی هیپوگرام

است» ( .)Ibid, P 26هیپوگرامها متن (شعر) را میسازند و به خاستگاه و وحدت شعر ختم میشوند؛
ّاما شاعر اساسا خاستگاه و ایدۀ شعر را بهصورت آشکارا نمیآورد ،بلکه خواننده باید بهطور غیر
مستقیم آن را کشف کند .تمام تالش شاعر از آوردن کلمات و عبارات دیگر ،اشارۀ غیر صریح به
آن خاستگاه واحد است .در واقع شاعر با ّ
توجه به همان کلمه یا جمله (ایده) ،متن (ابیات) را شکل
میدهد .هرچند بنا به تعریف ریفاتر ،این امر بهواسطۀ مجموعهای از کمینهنگاشتها ،یعنی
گزارههای پر کاربرد یا کلیشهایشده در زبان یا واژگانی که تداعیهای متعارفی را به ذهن خواننده
متبادر میکنند ،صورت میگیرد (پاینده ،2ص ۱70و پاینده  ،3ص  ،)72-۱3لیکن خواننده با رمزگشایی
از معانی تلویحی و یافتن داللتهای نشانهای متن ،میتواند به شبکۀ ساختاری و وحدت شعر
دست یابد.
ّ
با ّ
توجه به این مقدمات ،اینک ،نینامۀ مولوی و فصل وصل قیصر امینپور را براساس نظام نظری
ریفاتر بررسی و مقایسه میکنیم.
 .5تحلیل اشعار انتخابی مطابق دیدگاه نشانهشناسی ریفاتر
« .1-5نینامه»
بشننننو اینننن ننننی چنننون حکاینننت منننیکنننند

از جنننننداییهنننننا شنننننکایت منننننیکنننننند

کنننننز نیسنننننتان تنننننا منننننرا ببریننننندهانننننند

در نفینننننننرم منننننننرد و زن نالیننننننندهانننننننند

سننننینه خننننواهم شننننرحهشننننرحه از فنننننراق

تنننننننا بگنننننننویم شنننننننرح درد اشنننننننتیاق

هنننر کسنننی کنننو دور مانننند از اصنننل خنننویش
ّ
جمعیتننننی ننننناالن شنننندم
مننننن بننننه هننننر

بننننناز جویننننند روزگنننننار وصنننننل خنننننویش
جفننننت بنننندحاالن و خننننوشحنننناالن شنننندم

ّ
ظنننن خنننود شننند ینننار منننن
هنننر کسنننی از
ّ
سنننننر منننننن از نالنننننۀ منننننن دور نیسنننننت

لیننننک چشننننم و گننننوش را آن نننننور نیسننننت

تنننن ز جنننان و جنننان ز تنننن مسنننتور نیسنننت

لینننک کنننس را دیننند جنننان دسنننتور نیسنننت

از درون مننننننن نجسننننننت اسننننننرار مننننننن
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آتنننش اسنننت اینننن باننننگ ننننای و نیسنننت بننناد

هننننر کننننه ایننننن آتننننش ننننندارد نیسننننت بنننناد

آتننننش عشننننق اسننننت کاننننندر نننننی فتنننناد

جوشننننش عشننننق اسننننت کاننننندر مننننی فتنننناد

نننننی حریننننف هننننر کننننه از ینننناری برینننند

پنننننردههنننننایش پنننننردههنننننای منننننا دریننننند

همچننننو نننننی زهننننری و ترینننناقی کننننه دینننند
نننننی حنننندیث راه پننننر خننننون مننننیکننننند

همچنننو ننننی دمسننناز و مشنننتاقی کنننه دیننند
ّ
قصننننههننننای عشننننق مجنننننون مننننیکننننند

محنننرم اینننن هنننوش جنننز بنننیهنننوش نیسنننت

مننننر زبننننان را مشننننتری جننننز گننننوش نیسننننت

در غنننننم منننننا روزهنننننا بنننننیگننننناه شننننند

روزهننننننا بننننننا سننننننوزها همننننننراه شنننننند

روزهننننا گننننر رفننننت گننننو رو بنننناک نیسننننت

تنننو بمنننان ای آن کنننه جنننز تنننو پننناک نیسنننت

هنننر کنننه جننننز مننناهی ز آبننننش سنننیر شنننند

هنننر کنننه بنننیروزی اسنننت ،روزش دینننر شننند

درنیابنننننند حننننننال پختننننننه هننننننیچ خننننننام

پنننننس سنننننخن کوتننننناه بایننننند ،والسنننننالم
(مولوی ،ص )51

بنا بر آنچه گفته شد ،تأکید ریفاتر بر خوانش دوم و پسکنشانۀ شعر است .ریفاتر در کتاب

نشانهشناسی شعر دو سطح برای متن شعر قائل میشود :سطح محاکاتی (متن بهمثابۀ بازنمود ّ
واقعیت،
ّ
ّ
زنجیرهای از واحدهای اطالعاتی متوالی) و سطح معنایی (سطح بهمثابۀ واحد معنایی یکهای که بر پایۀ تفسیر
ساخته میشود) .خواننده برای فهم متن شعر در سطح نشانهای ( ّ
ادبیت شعر) باید از سطح محاکاتی آن

عبور کند و به سطح معنایی (داللتمند) شعر برسد ،در واقع خواننده برای گذر از این مرحله ،باید
شبکۀ معنایی را تشخیص دهد و آن را تحت کنترل خود درآورد (مکاریک ،ص )33۱-330؛ زیرا در
خوانش ّاول که قرائت آن از باال به پایین صورت میگیرد ،تمام تالش منتقد ،تنها این است که به
معنای درستی از متن ،مطابق معنای ّاو ّلیه دست یابد؛ در حالی که ّ
توجه ریفاتر به خوانش دوم و
پسکنشانۀ شعر است که برخالف قرائت ّاول ،خوانش آن در متن از پایین به باال صورت میگیرد.

منتقد برای درک ژرف شعر ،باید به داللتهای زبانی و عناصر آشکار و نهان متن دست یابد؛ تا
سرانجام بتواند به ماتریس واحد و وحدت شعر برسد .بر این اساس ،ما نیز بر اساس دیدگاه ریفاتر
از خوانش ّاول و محاکاتی شعر گذشته ،به سراغ خوانش پسنگر و درونی شعر میرویم؛ لذا در
ابتدا ،عناصر غیردستوری متن را جدا میکنیم؛ زیرا «آنچه خواننده را به جهشی از تأویل محاکاتی
متن به سوی تأویل نشانهشناسانۀ آن وامیدارد ،به ّ
رسمیت شناختن چیزی است که ریفاتر آن را
دستورگر یزی مینامد» (آلن ،ص  .)۱66در نینامه عناصری غیر دستوری که باعث میشود مخاطب
به فراسوی معنای ظاهر هدایت شود و منتقد را به معانی دیگری هدایت کند ،در پس این واژهها و
عبارتها نهفته است :نی ،نیستان ،بدحاالن ،خوشحاالن ،نور ،آتش ،باد ،راه پرخون ،عشق
مجنون ،بیهوش ،بیروزی ،ماهی ،پخته ،خام و . ...
برای یافتن معانی پنهان این عناصر غیر دستوری باید آنها را با سایر اجزای متن بررسی کرد؛
مثال ،اگر بخواهیم داللتمندی «نی» را بیابیم ،به جای آنکه خود واژۀ نی را بهتنهایی در نظر
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بگیریم ،آن را در پیوند با سایر اجزای متن میسنجیم؛ یعنی ارتباط آن را با نیستان ،نفیر ،حکایت و
شکایت و در واقع ،با کل متن بررسی میکنیم.
با این بررسی ،درمییابیم انباشت شعر «نینامه» زنجیرهای از واژهها یا ترکیباتی است که از راه
اشتراک در عنصر معنایی با معنابن فراق روح از اصل خود ،یا به عبارتی فراق عاشق دردمند از
معشوق اصلی شکل گرفته است و کلمات یا عبارتهایی چون «شرحه شرحه از فراق» و «درد
اشتیاق» ،همگی با معنابن «هجران روح» رابطهای مترادفگونه دارند .در زنجیرۀ زیر سایر کلمات
و عبارات مترادف معنابن دیده میشود:
راه پر خون
عشق مجنون
جوشش عشق
آتش عشق

شکایت

هجران روح

غم

نفیر
سوز
بانگ نای
نمودار  .۱زنجیرۀ معنابنهای هجران روح

طبق ّ
نظریۀ ریفاتر ،انباشت از فرآیندهای معناسازیاست که خاستگاه واحد را به متن تبدیل
میکند .در اینجا موالنا چگونه با آوردن واژگان و عبارات هممعنا و وابسته ،کمینهمحتوای «جدایی
روح» را به یک متن (شعر) گسترش داده است .در نظام فکری ریفاتر ،عالوه بر انباشت ،فرآیند
دیگری که شعر را به نظامی داللتمند از نشانهها تبدیل میکند ،منظومۀ توصیفی است .مطابق
دیدگاه او ،این منظومهها دربرگیرندۀ واژهها و ترکیبهاییاند که همۀ آنها یک واژۀ هستهای را
میرسانند و رابطهشان با آن واژۀ هستهای ،از نوع مجاز است؛ به این صورت که هریک از این
اجزاء ،هستۀ معنایی مخصوص به خود را به ذهن متبادر میکند .مطابق دیدگاه ریفاتر در نینامه
سه منظومۀ توصیفی قابل ترسیم است که هستههای آنها عبارتاند از« :عاشق»« ،غیرعاشق» و
«ناامیدی عاشق از همراهی ،جگرسوخته از فراق».
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در منظومۀ ّاول« ،عاشق» هسته است و واژهها و عباراتی مانند نی ،ناالن ،غم ،پخته،
شرحهشرحه از فراق ،وصل خویش ،جفت بدحاالن و خوشحاالن ،دمساز و مشتاق ،همگی با
هستۀ مورد نظر مرتبطاند و بیان حال او را دارند.
دمساز
عشق

جفت
بدحاالن و
خوش
حاالن

غم

عاشق

وصل
خویش

ناالن

ماهی

پخته

نمودار  .2منظومۀ توصیفی ّاول با هستۀ «عاشق»

در منظومۀ دوم «غیر عاشق» هسته است که در مقابل منظومۀ ّاول قرار میگیرد .کلمات و
عباراتی مانند ظن ،بدحاالن ،خام ،نداشتن چشم و گوش آن نور را ،ندیدن جان و  ...بر غیر عاشق
داللت دارند.
ّ
ظن
نداشتن
چشم و
گوش آن
نور را

بدحاالن
غیر عاشق

ندیدن
جان

خام

نمودار  .3منظومۀ دوم با هستۀ «غیرعاشق»
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در منظومۀ سوم ،هسته« ،ناامیدی عاشق از یافتن همراهی ،جگرسوخته از فراق» است و
ترکیباتی چون لیک چشم و گوش را آن نور نیست ،هر کسی از ّ
ظن خود شد یار من ،درنیابد حال
پخته هیچ خام و  ...بر هستۀ مورد نظر داللت دارند.
هر کسی از ّ
ظن
خود شد یار من

ناامیدی عاشق از
یافتن همراه
درنیابد حال
پخته هیچ خام

لیک چشم و گوش را آن نور نیست

نمودار  .۴منظومۀ سوم با هستۀ «ناامیدی عاشق از یافتن همراه»

در واقع هرکدام از این انشعابها ،از شاهراه آن نشئت گرفته است؛ مثال در منظومۀ ّاول« ،غم»
و «شرحهشرحه از فراق» اجزایی از کل ،یعنی عاشق هستند .همچنان که در نمودار دوم« ،خام»،
«بدحاالن»« ،نداشتن چشم و گوش آن نور را» بیانگر انسان غیر عاشق هستند .در نمودار سوم نیز
ترکیبات «هر کسی از ّ
ظن خود شد یار من» و «در نیابد حال پخته هیچ خام» ،جنبههایی از
منظومۀ مربوط به خود هستند که در بافت شعر مفهوم ناامیدی شاعر از پیداکردن یاری همانند
خود ،دلسوخته از فراق را دارد.
هر سه منظومهّ ،
حتی منظومۀ توصیفی غیر عاشق،القاکنندۀ درد و فغان روح یا عاشق جدا از
ّ
وضعیت را بیان کرده است .در
اصل و معشوق خود هستند که شاعر با چنان سوزی دردناک ،این
واقع ،زبان برای او وسیلهای برای بیان روح بیقرارش است و این مخاطب است که باید از پی
ظاهر عبارات ،به نظام داللتمند شعر او راه یابد.

هیپوگرامها یا تداعیهای واژگانی و مفهومی نینامه با ّ
توجه به قرائت پسکنشانه  ،عبارتاند

از:

 .1روح /عاشق یا شاعر از دوری معشوق شکایت داردّ ،اما امیدوار به وصال است؛
 .2عاشق یا شاعر به دنبال یافتن همراهی هجرانکشیده ،همانند خود است که با او همدردی کند؛
 .3سرانجام از یافتن همراهی دلسوخته از فراق ،همانند خود ،ناامید میشود.

بنا به الگوی مورد نظر ،هر شعری به ماتریس یا همان خاستگاه واحد ختم میشود؛ ّاما هرگز

بهصورت مستقیم یا کلمۀ واحد در شعر ذکر نمیشوند ،بلکه از پی داللتهای شاعرانه باید به آن
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دست یازید؛ از اینرو ،ماتریس ساختاری «نینامه» ،از هجرانّ ،اما امیدوار به وصال و نیز امیدوار
به یافتن یار هجراندیده شروع میشود و در نهایت ،با ناامیدی شاعر از یافتن همراه عاشق در این
راه به پایان میرسد؛ که میتوان آن را به این صورت بیان کرد:
هجران -امیدوار به وصال -امیدوار به یافتن یار عاشق – ناامید از یافتن یار عاشق

« .2-5فصل وصل»
فصنننل ،فصنننل خنننیش و فصنننل گنننندم اسنننت

عاشنقان اینن فصننننل ،فصنننل چنننندم اسنت

فصننننل گننننندم ،فصننننل جننننو ،فصننننل درو

فصننل بننیخویشننی اسننت ،فصننل خننویش نننو

چننننار فصننننل سننننال را رسننننم ایننننن نبننننود

هننننیچ فصننننلی اینننننچنننننین خننننونین نبننننود

فصنننل کشنننت و موسنننم برزیگنننری اسنننت

عاشنننقان اینننن فصنننل ،فصنننل دیگنننری اسنننت

فصنننننل دیگرگوننننننه ،دیگرگوننننننه فصنننننل

فصنننننل پاینننننان جننننندایی ،فصنننننل وصنننننل

فصنننننل سنننننکر وحشنننننی بنننننوی قصنننننیل

شنننننننیهۀ خنننننننونین اسنننننننبان اصنننننننیل

فصنننننل داس خسنننننته و خنننننورجین سنننننر

فصننننل تینننن لخننننت ،فصننننل زیننننن سننننر

فصنننل گنننندم ،فصنننل بنننار و برکنننت اسنننت

عاشنننقان اینننن فصنننل ،فصنننل حرکنننت اسنننت

طنننرح کنننمرنگنننی اسنننت در ینننادم هننننوز

منننننن بنننننه یننننناد دشنننننت آبنننننادم هننننننوز

خنننننوب ینننننادم هسنننننت منننننن از دیربننننناز

بنننناز جننننان مننننیگیننننرد آن تصننننویر ،بنننناز

گنننر و منننیش صنننبح پنننیش از هنننر طلنننوع

قامنننننننت منننننننرد دروگنننننننر در رکنننننننوع

خوشننننههننننا را بننننا نگنننناهش مننننیشننننمرد

داس را در دسنننننت گنننننرمش منننننیفشنننننرد

قطنننننرهقطنننننره خسنننننتگی را منننننیچشنننننید

دسنننننت بنننننر پیشنننننانی دل منننننیکشنننننید

بافننننههننننا را چننننون کننننه دربرمننننیگرفننننت

خسننننتگیهننننا از تنننننش پننننر مننننیگرفننننت

گنننناه دسننننتی روی شننننبنم مننننیگذاشننننت

روی زخنننننم پیننننننه منننننرهم منننننیگذاشنننننت

دشننننت دامننننانی پننننر از بابونننننه داشننننت

پینننننۀ هننننر دسننننت بننننوی پونننننه داشننننت

تننننو همننننان مننننردی ،همننننان مننننرد قنننندیم

بنننننا تنننننو میراثنننننی اسنننننت از درد قننننندیم

در تنننو خنننون خوشنننههنننا جوشنننیده اسنننت

خوشننننههننننا خننننون تننننو را نوشننننیده اسننننت
ّ
بننننوی یننننک خننننرمن تظلننننم مننننیدهنننند

دارد آن فصننننننننل کسننننننننالت مننننننننیرود

بنننننننناز امینننننننند اصننننننننالت مننننننننیرود

تننننننازه کننننننن آن روزهننننننای خننننننوب را

روزهننننننننای خننننننننیش و خرمنکننننننننوب را

چننننند فصننننلی کشننننت بننننذر عشننننق کننننن

هنننر چنننه قربنننانی اسنننت ننننذر عشنننق کنننن

سنننننر کنننننن ینننننأس سنننننفید یننننناس را

پننننننناک کنننننننن گنننننننرد و غبنننننننار داس را

خوشننننۀ گننننندم پننننس از دی مننننیرسنننند

داس تنننو افسنننوس ،پنننس کنننی منننیرسننند

دسننننتهایننننت بننننوی گننننندم مننننیدهنننند
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بننننننار مننننننیبننننننندیم سننننننوی روسننننننتا

منننننننیرسننننننند از دور بنننننننوی روسنننننننتا

(امینپور ،ص )14
در قرائت ّاول ،یعنی اکتشافی و ظاهری ،این شعر ،خواننده را تنها به یاد گندمکاری یا جوکاری
و خستگیهای مرد کشاورز و برداشت آن محصول میاندازد ،که همان معنای محاکاتی شعر
است؛ ّاما در این خوانش نیز ممکن است خواننده با ابهامات معنایی مواجه شود .در واقع ،پس از
همین خوانش اکتشافی است که میتوان به خوانش پسکنشانه رسید؛ به دیگر سخن ،به ترکیبها
و عبارتهایی برمیخوریم که نمیتوان آنها را با معنای ظاهری و محاکاتی تطبیق داد؛ مثال
ترکیب «فصل بیخویشی است ،فصل خویش نو» چه ارتباطی با گندمکاری یا جوکاری دارد
چگونه میتوان ساختارهایی از این دست را با خوانشهای اکتشافی تحلیل کرد و به نتیجهای
پذیرفتنی رسید چنین دشواریهای معنایی که ریفاتر آنها را عناصر غیر دستوری نامیده است،
ذهن مخاطب را به ورای معنای سطحی سوق میدهد .زمینۀ متن و عناصر انسجامساز از سویی و
واژگان و ترکیبهای دیگر سروده از قبیل فصل خونین /فصل دیگرگونه ،دیگرگونه فصل /فصل سکر
وحشی بوی قصیل /شیهۀ خونین اسبان اصیل /پیشانی دل /همان مرد قدیم /درد قدیم /مرد دروگر
در رکوع /رفتن فصل کسالت /امید اصالت /جوشیدن خون خوشهها /خونخوردن خوشهها/
سر کردن یأس سفید یاس  /کشت بذر عشق و  ...از سوی دیگر ،حاکی از آن است که معنای
ّاولین آنها نمیتواند با ساختار شعر همراه شود؛ لذا باید در پی خوانش و معنایی دیگر بود.
به عبارتی ،در شعر «فصل وصل» عناصر غیر دستوری بسیاری وجود دارد که خواننده را به
معنایی ماورای معنای ظاهری شعر میکشاند .این امر موجب تمرکز بر خوانش تأویلی یا
پسکنشانۀ سروده میشود .چنانکه اشاره شد ،یکی از مراحلی که میتواند کلید ورود به این
مرحله شود ،انباشت است؛ انباشت زنجیرهای از واژهها یا عباراتی که با استفاده از عنصر معنایی
مشترک ،گرد معنابن جمع میشوند .در اینجا نیز انباشت شعر با ّ
توجه به عنوان آن ،معنابن
«وصال» است که زیر شاخههایی چون روزهای خوب ،امید اصالت ،فصل جو ،فصل خویش نو
و  ...دارد .نمودار رسمشده بیانگر سایر زیر شاخههای آن است:
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فصل گندم
فصل بی خویشی
فصل بار و برکت
دیگرگونه فصل
وصال

فصل درو
عاشقان

خوشۀ کندم
بوی گندم
بوی روستا
نمودار .5انباشت معنابن«وصال» در فصل وصل

همگی این زیرشاخهها بر معنابن وصال داللت دارند و با آن مرتبط و مترادفاند .در واقع
شاعر با استفاده از همین ترادفها و تناسبهای دیگر است که خاستگاه واحد «وصال» را به متن
تبدیل کرده است؛ کشف این داللتها تنها با همین خوانش پسکنشانه یا تأویلی امکان دارد.
در شعر «فصل وصل» دو منظومۀ توصیفی با هستههای «تالش» و «پاداش» قابل ترسیم است
که هر کدام از اجزاء ،جنبههایی از مفهوم هستهای و کانونی منظومۀ خود را القا میکنند؛ زیرا گفته
شد در دیدگاه ریفاتر ،منظومههای توصیفی برخالف انباشت ،از رابطۀ کلنگر ترادف جدا میشوند
و به رابطۀ جزنگارانه یا به عبارتی ،به رابطهای از نوع مجاز جزء به کل میان واژهها یا ترکیبات با
هستۀ مربوط میپردازند.

هستۀ منظومه توصیفی ّاول« ،تالش» است .واژگان و ترکیباتی که هستۀ مرکزی منظومه را

میپرورانند ،عبارتاند از :دی ،فصل کشت و موسم برزیگری ،فصل داس خسته و خورجین
سر  ،کشت بذر عشق ،نذر عشق و  . ...همۀ این واژگان و عبارتهایی که در نمودار زیر آمده
است ،بر سختیهایی داللت دارند که در راه رسیدن به وصال معشوق باید در نظر داشت.
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در رکوع
بودن مرد

فصل
خیش

سر کردن یأس
سفید یاس را
پاک کردن گرد
و غبار داس را

فصل
حرکت
فصل تی
لغت

فصل زین
سر

تالش

داس را در دست
گرم فشردن
قطره قطره
خستگی را
چشیدن

دست بر
پیشانی دل
کشیدن

شیهۀ
خونین

خوشهها خون
تو را نوشیدن

نمودار .6منظومۀ توصیفی ّاول با هستۀ «تالش»

در منظومۀ توصیفی دوم« ،پاداش» هستۀ منظومه را تشکیل میدهد .ترکیبهایی که در پس
معنای ظاهریشان القاکنندۀ چنین وضعیتی هستند عبارتاند از :فصل بار و برکت ،دشت آباد،
ّ
دستگذاشتن بر روی شبنم و  . ...همۀ این عبارتها ،دال بر وصال معشوقاند؛ چنانکه نمودار
زیر نیز گویای این مطلب است:
فصل درو

دربرگرفتن
بافهها

پرگرفتن
خستگیها
رفتن فصل
کسالت

فصل
گندم

فصل جو

دشت پر
از بابونه

پاداش

فصل
وصل

رسیدن بوی
روستا
فصل پایان
جدایی

مرهم
گذاشتن
روی زخم

پینه بوی
پونهدادن

نمودار .7منظومۀ توصیفی دوم با هستۀ «پاداش»
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در منظومههای توصیفی با هستههای «تالش» و «پاداش» ،عالوه بر معنای ظاهری گویهایی
که حول محور هسته میچرخند ،با ّ
توجه به خوانش تأویلی و درونی فضای شعر ،مفهوم ثانوی و
دقیقتری را به ذهن میآورند که از رابطۀ هریک از این گویها با کانون خود منتج میشود؛ مثال،
در منظومۀ توصیفی ّاول« ،فصل داس خسته» یا «پاککردن گرد و غبار داس» ،تالش را به ذهن
متبادر میکند .چنانکه در منظومۀ توصیفی دوم نیز «دشت پر از بابونه»« ،فصل درو»« ،رفتن
فصل کسالت» تصویرگر پاداشاند؛ بدینسان که عاشق راه حق برای رسیدن به معشوق مرارتها
را به جان میخرد و با تالش و صبوری در این راه پرخطر ،به آرمانش که همان وصال است
میانجامد.
هیپوگرامهای شعر «فصل وصل» ،بدین شرحاند:
 .1عاشق /شاعر میخواهد به وصال عشق حقیقی برسد و عاشقان دیگر را نیز فرامیخواند؛
 .2معتقد است که برای رسیدن به این وصال باید سختیهای راه عشق را به جان خرید؛
 .3این عشق ،عشقی دیرینه است و با یادآوری خاطرات شیرین آن دوران ،امیدوارانه تالش
میکند؛
 .4عاشق /شاعر تنها به خود نمیاندیشد ،بلکه غم دیگران را نیز دارد تا از قافلۀ عشق و رسیدن به
آن ،جا نمانند؛
 .5او همراه با دیگران پای در این راه میگذارد و بوی وصال را میشنود.
ماتریس شعر «فصل وصل» پس از استخراج داللتهای نشانهای ،از این قرار است :این
مرحله با امیدواری شاعر به وصال و آگاهی او از راه پر خطر عشق و تالش و جانفشانی او در این
راه شروع میشود و با یادآوری عهد پیشین ،به وصال باور دارد؛ بنابراین ،به خود نهیب میزند که
نباید ناامید شد ،بلکه با عشق میتوان بر ناامیدی غلبه و آن روزهای خوب را دوباره زنده کرد .او
دیگران را نیز به تالش و جانبازی در این راه دعوت میکند تا از قافلۀ عشق جا نمانند و به آنان امید
میدهد؛ بنابراین ،همراه با دیگران در این راه پرخطر قدم میگذارد و سرانجام این راه ،به وصال
منتهی میشود:
امیدوار ی به وصال -غلبه بر ناامیدی با به یاد آوردن آن روزهای خوب -غم دیگران را نیز داشتن – جانفشانی و جانبازی
در این راه  -رسیدن به وصال .

 .6مقایسۀ نشانهشناختی «نینامه» و «فصل وصل»
با مقایسۀ منظومههای توصیفی و هیپوگرامهای این دو سروده ،به نظر میرسد میان آنها رابطهای
بینامتنی وجود دارد؛ در واقع ،هر دو شاعر پیام بازگشت به اصل خویش (وصال) را در قالب مثنوی
بیان کردهاند؛ موالنا با خاستگاه فراق ،متنی را در هجده بیت بسط داده است که در سرتاسر این
ابیات ،سمبل نی گسترانده شده است .امینپور هم که موتیف درد از هیپوگرامهای رایج اشعار
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اوست ،در این منظومه نیز با خاستگاه واحد وصال ،متنی را در  25بیت بسط داده است؛ ا ّما بر
اساس منظومههای توصیفی مستخرج ،میتوان گفت ساختار شعری فصل وصل ،برخالف نینامه
است .بر پایۀ آنچه که پیشتر آمد ،منظومۀ نخست ،با بیان حال عاشقی آغاز میشود که پیرامون او
را غم ،فراق ،اشتیاق و … فراگرفته است .در نقطۀ مقابل او ،منظومهای با هستۀ غیر عاشق است
که ظن ،بدحالی ،خامی ،بینوری و … آن را احاطه کرده است .در منظومۀ سوم با هستۀ ناامیدی،
فراق گوینده را تثبیت میکند .در این هیجده بیت ،عاشق /شاعر از ّاولین بیت با فعل امر «بشنو»
میخواهد عظمت واقعه را نشان دهد ،و تا آخرین بیت که با درد جدایی همراه است ،لحظهای آرام
و قرار ندارد؛ تا به این بیندیشد که آیا میتوان برای وصال دوباره راهی یافت وی تنها در پی یاری
است که با او در این درد جانکاه همراه شود ،که در انتها از یافتن آن هم ناامید میشود؛ ّاما
منظومهها و هیپوگرامهای فصل وصل تصویر دیگری از این موضوع ارائه میدهند .در مقابل سه
منظومۀ نینامه ،در اینجا با دو منظومه متفاوت روبهرو هستیم :منظومۀ نخست ،ناظر بر تالش
راوی برای وصال است و منظومۀ دوم ،حاکی از به نتیجه رسیدن این وصال .فصل وصل که در آن
ّ
نیز ،عاشق /شاعر به درد موالنا دچار است ،به دنبال راه حلی برای رسیدن دوباره به آن روزهای
خوب است؛ از سوی دیگر ،فقط در پی یاری نیست که با او در این راه همراه شود ،بلکه میخواهد
دیگران را نیز در این مسیر قرار دهد و آنان هم طعم شیرین وصال را بچشند؛ لذا پیام یکی است،
ّاما دیدگاه دو شاعر در تباین با هم قرار دارد .میتوان گفت ساختارهای انتزاعی در منظومههای
نینامه ،عالوه بر اینکه درون را نشان میدهد ،بیشتر به آن رنگ و بوی عاطفی یا احساسی داده
است ،در حالی که منظومههای فصل وصل بیشتر جنبۀ عینی و بیرونی دارند و شاید همین امر
موجب شده است که در ساختار آن جنبۀ منطقی یا عقالنی بر فضای سروده حاکم شود .گویا در
ّ
فصل وصل مشکل و راه حل آن نشان داده میشود .از سوی دیگر ،همانطور که اشاره شد ،مولوی
در پی این است که نماد نی را در سراسر متن بگستراند؛ به عبارتی ،تمرکز بر نی است ،در حالی که
در فصل وصل بر طبق منظومههای توصیفی ،فقط با یک دال که در سراسر متن گسترده شده،
مواجه نیستیم  ،بلکه حوزۀ داللتی گستردهای ایجاد شده است؛ داللتهایی که با قرائت پسنگر
که «حکم بازنگری ،تجدید نظر و مقایسه دارد» ( )Riffaterre, P 5-6معنی آنها هویدا میشود.
ّ
اگر ّ
مختصات شعر امینپور بدانیم ،باید گفت
توجه به الفاظ و ساخت بیرونی واژگان را از
فصل وصل در مقایسه با نینامه از نوواژگان ( )mnadaorktبیشتری بهره برده است؛ واژگانی مانند
ّ
فصل ،گندم ،جو ،درو ،بافه ،خرمن ،داس ،قصیل ،و  ...که قدر مسلم هیچیک در معنای ظاهری
خود به کار نرفتهاند .این کاربردها عالوه بر دستورگریزی ،گونهای تالش برای کشف ّ
ظرفیتهای
بالقوۀ زبان است؛ از اینرو ،چشمگیر و تأثیرگذارند و سبب میشوند خواننده آگاهانه آنها را
رمزگشایی کند ( .)Ibid, P 5-6نکتۀ دیگر اینکه عنوان «فصل وصل» ،خود عنوانی هنری است؛ به
عبارتی میتوان گفت:
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میان عنوان و اندیشۀ حاکم بر اشعار ایشان ،انسجام و پیوند استواری ،هم در حوزۀ صورت و هم در
حوزۀ محتوا وجود دارد [ .]...کشف این ارتباط در محورهای زبانی–ساختاری و محتوایی میتواند به
تحلیل واقعی متن بینجامد (گرجی و میری ،ص .)80 -7۹

این عنوان عالوه بر اینکه گویای درونمایۀ شعر است و میتوان آن را بهعنوان براعت استهالل
در نظر گرفت ،نوعی ایهام تضاد نیز ساخته است؛ زیرا فصل عالوه بر اینکه به یک دورۀ زمانی
اطالق میشود ،به معنای جدایی و فراق نیز هست و از این منظر ،با وصل گونهای تقابل ایجاد
میکند .خود این عنوان چنانکه آمد ،میتواند گویای محتوای شعر باشد؛ فراقی که به وصال
میانجامد؛ همان چیزی که هیپوگرامهای شعر امینپور نیز آن را نشان دادند.
 .7نتیجه
به کارگیری چارچوبهای نظاممند در تحلیلهای ادبی موجب میشود از تحلیلهای ذوقی و
استحسانی دور شویم و موضوعات و مسائل ادبی را در ساختاری ارائه دهیم که هم ّ
قابلیت
استدالل منطقی داشته باشد و هم بتوان آن را بهآسانی به دیگران منتقل کرد .یکی از این
نظریۀ نشانهشناختی ریفاتر است .کاربست این ّ
دیدگاههای منسجمّ ،
نظریه ،بهویژه در مقایسۀ
جنبههای نشانهشناسیک متون و تبیین الیههای مختلف معنایی آنها ،میتواند بسیار کارگشا باشد.
ّ
مؤلفههای این ّ
نظریه ،مانند منظومههای توصیفی ،هیپوگرامها و ماتریسها ،در مقایسۀ دو
بر اساس
سروده (یکی از متون کالسیک و دیگری از متون معاصر فارسی) نشان دادیم این دو متن بهرغم اینکه
کمینهمحتوای واحدی به نام «وصال» را پرداختهاند ،لیکن دو نظر متقابل را در این باره مطرح
میکنند؛ هرچند ممکن است در بادی امر چنین به نظر نرسد .حاصل متن مولوی شکایت از
فراق ،جستوجو برای پیدا کردن همراه و سرانجام ،ناامیدی است؛ در حالی که امینپور ،پای در
این راه میگذارد ،دیگران را نیز فرامیخواند ،خاطرات خوب گذشته را یادآور میشود و در تالش
برای رسیدن به وصال است و سرانجام به این مقصود هم میرسد .امینپور از دستگاه نشانهشناسی
ّ
خالقانه و نوواژگان بهره میبرد .او به عنوان شعر ّ
توجه و بین عنوان و محتوای آن انسجام
گستردهتر،
برقرار کرده است .این نتایج ،حاصل تحلیل عینی و ترسیم منظومههای توصیفی ،هیپوگرامهای
ّ
اشعار و ماتریسهای آنهاست؛ به عبارتی تحلیل اشعار ،مبتنی بر این مؤلفه است.
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تطبیق ساختار روایت در کتاب ایوب عهد عتیق و «حدیث محنت ایوب»
در قصص القرآن عتیق نیشابوری با استفاده از ّ
نظریۀ گرهماس
ّ
محمد غفاری

*

استادیار گروه زبان و ّ
ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک

ملیکا رمزی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ّ
ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک
(از ص  93تا )114
تاریخ دریافت مقاله ،1400/9/6 :تاریخ پذیرش مقاله1400/12/15 :
علمی-پژوهشی

چکیده
ایوب پیامبر یکی از روایتهای مشترک قرآن کریم و عهد عتیق است که در این دو کتاب به دو شکل
سرگذشت ِ

متفاوت گزارش شده .گزارش قرآن از سرگذشت ایوب ،برخالف گزارش عهد عتیق ،بسیار موجز و اشارهوار است؛ اما

این داستان در تفسیرهای کهن قرآن در زبان فارسی بهتفصیل بازگو شده است .روایت عهد عتیق و روایت مفسران
قرآن ،بهرغم شباهتهای محتوایی و فرمی ،از لحاظ ساختار و سازمان پیرنگ تفاوتهایی دارند .پژوهش حاضر ،با
معناشناسی گفتمان ،با روش
استفاده از الگوی روایتشناسانۀ آلگیرداس ژولین گرهماس و نظریۀ او دربارۀ نشانه-
ِ

توصیفی-تحلیلی ،به بررسی تطبیقی ساختار روایت ایوب در عهد عتیق (کتاب ایوب) و یکی از روایتهای اسالمی
سرگذشت او ،یعنی «حدیث محنت ایوب» در تفسیر فارسی کهن موسوم به قصص القرآن اثر ابوبکر عتیق نیشابوری
(سورآبادی) میپردازد .به همین منظور ،نخست الگوی نقشگزاری ،زنجیرۀ روایت و ساختار پیرنگ در نظریۀ
گرهماس بهاختصار شرح داده میشوند؛ سپس ،بر اساس آنها ،رویدادها ،شخصیتها و ساختار روایت ایوب در دو

گزارش مذکور بررسی و مقایسه میشوند .در پایان ،پژوهش حاضر به این نتیجه میرسد که پیرنگ روایت کتاب
ّ
مقدس از نوع قراردادی و پیرنگ روایت عتیق نیشابوری از نوع اجرایی است .در هر دو روایت ،یهوه/خدا نقش
فرستنده را بر عهده دارد؛ اما بارزترین تفاوت این دو روایت ،شخصیت شیطان/ابلیس است که در کتاب ایوب
نقشگزار نیست ،ولی در روایت عتیق نیشابوری نقش بازدارنده و فاعل کنش را ایفا میکند .همچنین در این دو
روایت نقش تخریبکننده به شخصیتهایی متفاوت نسبت داده شده است .واکاوی فرآیند نشانه-معناپردازی در
تحول ساختار روایتها و فعلهای مؤثر نیز نشان میدهد که در روایت عتیق نیشابوری نظام کنشی-تنشی و در
ّ
روایت کتاب مقدس نظام ب ِوشی-تنشی ،گفتمان غالب را در تولید معنا شکل میدهند.
واژههای کلیدی :روایتشناسی ،نشانه-معناشناسی گفتمان ،ساختار روایت ،نقشگزار ،الگوی گرهماس ،کتاب
ایوب« ،حدیث محنت ایوب».
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

m-ghaffary@araku.ac.ir
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ّ
 .1مقدمه

ّ

در کتاب مقدس ،باب ایوب جزو بخش شاعرانۀ عهد عتیق موسوم به مکتوبات یا کتوویم ()Ketuvim

است و در کنار بخشهایی چون مزامیر داوود ،امثال سلیمان و غزل غزلهای سلیمان آمده است .از
سوی دیگر ،این روایت در قرآن کریم بهاختصار در آیههای  83و  84سورۀ انبیاء و آیههای  41تا
 44سورۀ صاد آمده و بعدها مورد توجه بسیاری از مفسران قرار گرفته است که بر مبنای همان آیات
پندآموز و با استفاده از منابع دیگر ،سرگذشت ایوب را با تفصیل بیشتری گزارش کردهاند .پرسشی
که با خواندن سرگذشت ایوب در عهد عتیق و روایتهای اسالمی آن به ذهن خواننده متبادر
میشود ،این است که ساختار این روایتها با سرگذشت ایوب تا چه اندازه متفاوت یا مشابه است و
تفاوتهای ساختاری چه تأثیری بر فهم نظام ارزشی نهان در پس این دو متن میگذارد؟
در نیمۀ دوم سدۀ بیستم ،آلگیرداس ژولین گرهماس ( ،)Algirdas Julien Greimasنشانهشناس
شناسی ساختارنگرانه
شناس لیتوانیایی ( ،)1992-1917روش نشانه
و روایت ِ
ِ
معنایی تشکیلدهندۀ
 )semiologyرا در تحلیل روایتهای داستانی به کار گرفت و طبق آن واحدهای
ِ
( Structuralist

روایت را

نقشگزار (actant

= کنشگر) نامید

(p18-19

 .)Nayar,خوانش روایتشناسانۀ متنهای

دینی از اینرو اهمیت مییابد که آموزههای دینی در قالب روایت بیان شدهاند (حری  ،1ص .)84
ّ
تا کنون در زمینۀ مقایسۀ ساختار روایت ایوب در کتاب مقدس با روایت ایوب در قرآن پژوهشی
مستقل صورت نگرفته است .پژوهش کیفی و کتابخانهای حاضر که در چارچوب مکتب
آمریکایی ادبیات تطبیقی جای میگیرد ،بدون در نظر داشتن زمینۀ تاریخی و فرهنگی این دو روایت،
با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از الگوی روایتشناس ِی ساختارنگرانۀ گرهماس ،به تحلیل

ساختار روایت و فرآیند نشانه-معناپردازی ( )semiosisدر سرگذشت ایوب در عهد عتیق ،بر اساس
ترجمۀ فارسی قاسم هاشمینژاد )1398( 1و مقایسۀ آن با روایت اسالمی مندرج در قصص القرآن

اثر ابوبکر عتیق نیشابوری ،معروف به سورآبادی میپردازد ،که نخستین روایت اسالمی از داستان
ایوب است (اوایل نیمۀ دوم قرن پنجم هجری).
بسیار گزارش سرگذشت ایوب در متن قرآن ،روایت بسطیافتۀ
بهسبب ایجاز و اختصار
ِ
سورآبادی برای مقایسه برگزیده شده است .بدیهی است مقایسۀ تمام روایتهای اسالمی کهن از
حوصلۀ جستاری کوتاه بیرون است .به این ترتیب ،هدف جستار حاضر طرح و بررسی این
پرسشهاست :طبق الگوی گرهماس دربارۀ ساختار روایت ،پیرنگ روایت سرگذشت ایوب در
عهد عتیق چگونه ترتیب یافته است؟ الگوی نقشگزاری در روایت سرگذشت ایوب در عهد عتیق با
الگوی نقشگزاری در روایت اسالمی سورآبادی چه شباهتها و تفاوتهایی دارد؟
از تمام داستانهای عهد عتیق ،هیچیک شهرت کتاب ایوب را ندارند .دلیل آن جهانشمولبودن
مضمون این روایت ،یعنی مسئلۀ عدل الهی و خود شخصیت ایوب است که بیشتر خوانندگان به او
تشبه میجویند و با او همدلی میکنند؛ زیرا مسئلهای که ایوب ،در مقام شخصیتی نوعی و نمایندۀ
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انسانهای تمام ادوار مطرح میکند ،همواره یکی از پرسشهای اساسی بشر بوده است :چرا
انسانها ،حتی انسانهای خوب و پرهیزگار ،در این دنیا متحمل درد و مصیبت و فالکت میشوند؟
و این وضع چطور با عادلبودن خداوند جمع میشود؟ (موریستون ،ص  .)340عدالت الهی در این
داستان با رنج بشر و معنای زندگی در هم تنیده است؛ به همین سبب ،مریم امینی این روایت را

نمونۀ بارز ژانر «ادبیات رنج» 2میانگارد (امینی  ،2ص  .)12در این بخش ،به پژوهشهای پیشین
دربارۀ روایتهای قرآن و عهدین ،الگوی ساختارنگرانۀ گرهماس و نظریۀ او دربارۀ نشانه-
معناشناسی ( )sémiotique/ semioticsگفتمان و بررسیهای تطبیقی صورتگرفته دربارۀ داستان ایوب
در عهد عتیق و قرآن میپردازیم.
سرگذشت ایوب داستانی مشترک در قرآن و عهدین است؛ با این حال ،از نظر پردازش رویدادها
و ترتیب زمانی آنها تفاوتهایی بین این دو متن به چشم میخورد .داستانهای قرآن را میتوان به
سه بخش عمده تقسیم کرد :داستان پیامبران ،داستان قومها و حوادث پیشین ،و رخدادهای مربوط
به پیامبر اسالمص ( .)Homayouni & Tabibiyan, p 37داستان ایوب در گروه اول جای میگیرد.
سیدمحمد حسینی برخی از روایتهای داستانی قرآن را به دلیل کوتاهی و ایجازشان «داستانک» و
روایتهای دیگر را به دلیل مضمون اخالقی و مذهبی آنها «حکایت اخالقی» مینامد ( ،1395ص

 .)69احمد بیگدلی ،ضمن تبیین سنت روایتهای اسالمی ،داستانهای قرآنی را در چهار گروه
طبقهبندی میکند :داستانهای بلند معاصرگونه ،داستانهای عبرتآموز و کوتاه (مینیمال)،
داستانهای اروتیک و داستانهای بلند در قالب رمان ( ،1390ص  .)19بر اساس این دستهبندی،
داستان ایوب در دستۀ دوم جای دارد .اشارهوار و موجزبودن آیات قرآنی مربوط به سرگذشت ایوب
در روایت تفسیر سورآبادی نیز مشاهده میشود .مقایسهای کلی میان ساختار روایتهای این دو
کتاب مقدس ،نشان میدهد که قرآن در داستانگویی به توصیف وقایع مذهبی اکتفا میکند؛ گویی
خواننده با تاریخ وقایع آشناست ،حال آنکه عهد عتیق به جزئیات حوادث میپردازد و به اطالعات
پیشین خواننده تکیه نمیکند؛ از اینروست که مفسران قرآن در گزارشهای خود به شرح و بسط
قصص قرآن پرداختهاند (صالحینیا ،ص  .)41بهزعم علی معموری ،شیوههای داستانگویی در قرآن
بسیار متنوعاند؛ زیرا پیرنگ قصص قرآن از نظر توالی پیرفتها ( )sequenceو عناصر به
صورتهای گوناگونی شکل گرفته است ( ،1392ص  .)7وی ویژگیهای روایتهای قرآن را
حذفها و گزینشهای فراوان ،برجستهسازی بخشهای مرتبط با هدف داستان ،واقعنمایی ،کاربرد
عبارتهای معترضۀ متعدد ،گفتوگوییبودن ،کمشخصیتبودن ،ساختار اپیزودیک و ناتاریخمندی
میداند (همان ،ص  .)67-66به این ترتیب ،سنت قصهگویی که از پیش از اسالم در فرهنگ عربی
رایج بوده ،بهنحوی متفاوت و منحصربهفرد در قرآن نیز تا حد زیادی استفاده شده است؛ چون
هدف اصلی داستانهای قرآن نه نفس قصهگویی ،بلکه القای پیامها و آموزههای عقیدتی و اخالقی
بوده است (همان ،ص  .)49معموری در پژوهش خود به داستان ایوب در قرآن اشارهای نمیکند ،اما

 /96تطبیق ساختار روایت در کتاب ایوب عهد عتیق و «حدیث محنت ایوب» در قصص القرآن عتیق نیشابوری ...

این داستان نیز واجد بسیاری از این ویژگیهاست؛ با این تفاوت که نسبت به سرگذشت پیامبران
دیگر با ایجاز و گزینش بسیار بیشتری بیان شده است ،تا آنجا که شاید نتوان آن را به معنای دقیق
عبارت ،روایت داستانی به شمار آورد.
اغلب پژوهشهای صورتگرفته دربارۀ ساختار روایتهای عهدین ،به سبکهای متفاوت در
ّ
هریک از روایتها و در برخی موارد در هریک از بابهای کتاب مقدس پرداختهاند .در واقع،
یکساننبودن ساختار و گفتمان این روایتها مقایسۀ کلی آنها با ساختار روایتهای قرآن را تا
حدی ناممکن میکند .با وجود این ،پژوهشگرانی سعی کردهاند برخی از ویژگیهای روایی بارز
این دو کتاب را با هم بسنجند .ایاز افسر دربررسی تطبیقی قصص قرآن و عهدین ،به این نکته اشاره
ّ
میکند که خوانندۀ روایتهای کتاب مقدس ،برخالف خوانندۀ قصص قرآن ،به اطالعات پیشینی
ّ
نیازی ندارد و همۀ آنچه برای فهم روایتهای کتاب مقدس الزم است ،همانجا در متن آمده است
( .)2006, p 505افسر ،سپس به این نتیجه میرسد که در مجموع ،پایان روایتهای قرآن خوش
ً
است و در آنها معموال خواستههای خواننده برآورده میشوند ،حال آنکه پایان اکثر روایتهای
ّ
کتاب مقدس نامشخص و مبهم است ( .)Ibid, 510-511عباس اشرفی بر آن است که در عهدین،
ً
معموال داستان با نسبشناسی قهرمان داستان شروع میشود ،ولی در قرآن با ذکر یکی از
ویژگیهای عمدۀ قهرمان و یا یک خصوصیت بارز اخالقی ( ،1380ص  .)159همامی و نقوی نیز
سبک غالب روایت در قصص قرآنی را اینگونه توصیف میکنند:
حذف و تلخیص و شکستن منطق خطی یا بهعبارتی پس و پیشکردن بخشهای یک داستان بهمنظور
افادۀ معنایی اخالقی و پندآموز ( ،1394ص .)38

تاکنون ،الگوی ساختارنگرانۀ گرهماس در تحلیل بعضی از قصههای قرآن به کار گرفته شده
است .حسینی و همکاران ( )1397تحلیلی روایتشناسانه از داستان حضرت مریمس در قرآن به
اری گرهماس پیرنگ آن را بررسی کردهاند .صادقی و همکاران
دست داده و طبق الگوی نقشگز ِ

( )1392با استفاده از نظریۀ تسوتان تودوروف

(Todorov

 )Tzvetanو گرهماس خوانشی

روایتشناسانه از داستان ایوب در قرآن عرضه کرده و به این نتیجه رسیدهاند که در این روایت
نیروهای یاریرسان خداوند ،رحمه (همسر ایوب) و صبرند؛ اما برخالف مدعای این پژوهشگران،
همانطور که در بخش تحلیل جستار حاضر اشاره خواهد شد ،رحمه بهرغم اینکه همراه ایوب
َ
میماند و به او وفادار است ،در پایان روایت از ایوب میخواهد که دست از صبر بکشد و از درگاه
خدا طلب عافیت کند؛ و این مانعی است در راه پیروزی ایوب در آزمون الهی و رسیدن به هدف
ارزشمندی که دنبال میکند.
معناشناسی گفتمان به تحلیل آثار ادبی پرداختهاند.
پژوهشهای متعددی با کاربرد روش نشانه-
ِ

در این بخش ،به برخی پژوهشها اشاره میکنیم که نظامهای نشانهای-گفتمانی را در متنهای
قرآنی و کهن فارسی بررسی کردهاند :فریده داودیمقدم ( )1393نظامهای گفتمانی کنشی و ش ِوشی
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( )stateرا در قصۀ یوسف تبیین میکند و فرآیند ساختوپرداخت معنا در گفتمان پویای این روایت
را شرح میدهد .خراسانی و همکاران ( ،)1394در بررسی نظامهای گفتمانی در داستان سیاوش،
نقش گفتمان شوشی در پویایی معنا و غلبۀ این نظام بر گفتمان کنشی را تبیین میکنند .اکبریزاده و
محصص ( ،)1396با اتخاذ رویکرد نشانه-معناشناسی ،چگونگی تولید معنا در گفتمان تبلیغی
موسیع را بررسی میکنند و نشان میدهند که گفتمان قرآن در آیات مذکور پویا و تعاملی است.

نویسندگان مقالۀ مذکور شرح میدهند که بستن قرارداد در روایت موسیع از لحظۀ نقصان آغاز
میشود (ص )299؛ اما در روایت ایوب ،برخالف این تحلیل ،چنانکه در جستار حاضر بحث
خواهد شد ،نهتنها قرارداد پیش از لحظۀ نقصان بسته میشود ،بلکه این قرارداد خود آغازگر کنش و
عامل ایجاد نقصان است .شفیعی و شعیری ( )1399در بررسی نظامهای ارزشی گفتمان در
رسالةالطیرهای فارسی و عربی ،به نمونههایی اشاره میکنند که مانند روایت ایوب ،با نقصان
ارزشی آغاز نمیشوند .پراندوجی و نصیحت ( )1397خوانشی نشانه-معناشناسانه از داستان
ایمانآوردن ملکۀ سبا به دست میدهند و نظام شوشی و فضای تنشی را هستۀ گفتمان این روایت
میدانند .در واقع ایشان برآناند که معنا طی فرآیندی پویا در این روایت شکل میگیرد و محدود به
کنشی تجویزی و
گفتمانی
حضور مطلق نظام کنشی نیست .فالح و شفیعپور ( )1398نظامهای
ِ
ِ

شوشی و مربع معنا را در روایت موسیع و سامری تحلیل میکنند.

پژوهش حاضر با توجه به پژوهشهای پیشین ،درصدد است تا جریان سیال معنا را در گفتمان
روایت ایوب در نسخۀ عهد عتیق و یکی از روایتهای اسالمی آن نشان دهد و بر پویایی و تحول
نشانه-معناپردازی در گفتمان آنها تمرکز کند .استفاده از نظریۀ متأخر گرهماس دربارۀ نشانه-
معناشناسی گفتمان ،عالوه بر تکمیل تحلیلهای ساختارنگرانه و روایتشناسانۀ اولیه ،تا حد زیادی
پویایی نظام
صبغۀ مکانیکی و فرمولوار را از تحلیل ساختار روایت میزداید و موجب میشود که
ِ

روایت مورد نظر برجسته شود.
نشانهای-معنای ِی گفتمان و سیالی ِت فرآیند معناپردازی در
ِ

علی نجفی ایوکی ( )1392به شباهتها و تفاوتهای داستان ایوب در عهد عتیق و قرآن

میپردازد :بهزعم او ،در هر دو کتاب ،ایوب بندۀ درستکاری است؛ مسبب عذاب ایوب شیطان
است؛ و در پایان داستان ،خداوند به ایوب پاداش میدهد؛ از سوی دیگر ،در عهد عتیق ،اشارهای
به پیامبربودن ایوب نمیشود ،حال آنکه در قرآن ،او در زمرۀ پیامبران است؛ برخالف قرآن ،داستان
عهد عتیق جزئیات را ذکر کرده است؛ عهد عتیق به دوستان ایوب و گفتوگوی آنان پرداخته ،اما
قرآن نامی از آنها نبرده است؛ در عهد عتیق ،ایوب ناشکیباست و در برابر بیعدالتی ساکت
نمیماند ،اما در قرآن ایوب هیچ شکوهای نمیکند؛ عهد عتیق به نحوۀ شفای ایوب اشاره نمیکند،
حال آنکه در قرآن ایوب از چشمۀ حیات جان میگیرد (نجفی ایوکی ،ص  .)161-159بنا بر تحلیل
مریم امینی ،در قرآن ،ایوب شخصیتی کمرنگ ،مختصر و فاقد تصویری چالشآمیز است که
محنتهایش شرح داده نمیشوند (امینی  ،1ص .)25
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تفاوت پژوهش حاضر با تحقیقهای یادشده در این است که مقالۀ حاضر برای نخستینبار
الگوی گرهماس را در تحلیل پیرنگ دو روایت ایوب به کار میبرد و ساختار و زنجیره و کنش
روایت و همچنین الگوی پیرنگ دو متن برگزیده را تحلیل و از این طریق فرآیند حضور و تغییر
نقشگزارها را بررسی میکند.
 .2کنش روایت طبق الگوی گرهماس
گرهماس در شرح الگوی نقشگزاری ،هر کنش را به شش نقشگزار تقسیم میکند :فاعل ،مفعول،

فرستنده ،گیرنده ،یاریرسان و بازدارنده ( 3.)Greimas 3, 199-207این شش نقشگزار دوبهدو با
هم در تضادند .1 :محور کشش :فاعل و مفعول؛  .2محور قدرت :یاریرسان و بازدارنده؛ .3

محور

انتقال :فرستنده و گیرنده .لویی ِه ِبر الگوی نقشگزاری را با ترسیم نمودار زیر نمایش میدهد:
فرستنده

گیرنده

فاعل

مفعول

یاریرسان

بازدارنده
شکل  .1الگوی نقشگزاری ()Hébert, p 82

همانگونه که تایسن شرح میدهد ،گرهماس پس از بررسی پیرنگ قصههای پریان ،ساختارهای
زیر را بهمنزلۀ زنجیرۀ روایتها معرفی میکند:
 .1ساختارهای قراردادی :شامل بستن /برهمزدن قراردادها و ایجاد یا تخطی از ممنوعیتها و قهر و
آشتیهای متعاقب آن؛  .2ساختارهای اجرایی :شامل به انجام رساندن وظایف ،دادرسیها ،نزاعها و
مانند آن؛  .3ساختارهای انفصالی :شامل مسافرت ،جابهجایی ،و رسیدنها و عزیمتها» ( Tyson,

.)p 213

علی عباسی با الهام از گرهماس ،پنج سطح برای روایت در نظر میگیرد :پارۀ ابتدایی ،نیروی
تخریبکننده ،پارۀ میانی ،نیروی ساماندهنده و پارۀ انتهایی (عباسی  ،1ص  .)77الگوی این پارههای
سهگانه را میتوان بهشکل زیر نشان داد:
پارۀ ابتدایی

نیروی تخریبکننده

پارۀ میانی

پارۀ انتهایی

نیروی ساماندهنده

شکل  .2الگوی پیرنگ

با توجه به عوامل دخیل در روایت ایوب ،این الگو نیز در تحلیل ساختار آن روایت مفید خواهد
بود.
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رویکرد نشانه-معناشناسی ،نظریۀ متأخر گرهماس ،زبان را محدود به نظامی بسته نمیداند.
پژوهش حاضر ،با استفاده از این نظریه ،در بررسی مراحل فرآیند تحول گفتمان این دو روایت به
شناسایی و نقش پنج فعل مؤثر ،یعنی «خواستن ،بایستن ،دانستن ،توانستن ،و باورداشتن» (شعیری،

ص  )102در پیشرفت کنش میپردازد؛ چراکه طبق نظریۀ نشانه-معناشناسی گفتمان ،معنا طی
روندی پویا شکل میگیرد و فعلهای مؤثر توانایی الزم در اجرای کنش و ارزیابی آن را به فاعل
میدهند (شعیری  ،1ص .)66-65
در گفتمان کنشی ،فاعل به دنبال تصاحب مفعول است و رابطۀ میان این دو با تغییر از انفصال
به اتصال یا برعکس شکل میگیرد .مسبب این تغییر وضعیت نیرویی بیرونی و برتر بر اساس
برنامههایی مشخص و از قبل تعیینشده است (شعیری  ،4ص  .)20یکی از انواع این گفتمان «نظام
گفتمانی تجویزی» است که در آن نقشگز ِار فرستنده قادر است فاعل را به انجام کنش مجبور کند

و در صورت سرپیچی فاعل از این نظام «برنامهمند» ،فرستنده میتواند او را تنبیه کند (همان ،ص
 .)25-24در گفتمان تنشی ،شیء ارزشمند (مفعول) از حالت بیرونی به درونی تغییر مییابد (همان،

ص  )38و فاعل دچار بحران تنشی میشود .نظام گفتمان شوشی به عواطف ،تنشهای درونی و
نظام حسی-ادراکی توجه دارد (خراسانی و همکاران ،ص  36و گرهماس ،1398 ،ص  .)63یکی از
تفاوتهای مهم نظام کنشی و نظام شوشی نوع پیوند فاعل با شیء ارزشمند است .در نظام کنشی،
این رابطه ،کمی؛ ولی در نظام شوشی ،کیفی و عاطفی است (شعیری  ،4ص  .)98در نظام ب ِوشی

( ،)existenceحتی پس از آنکه نقصان برطرف شود و فاعل به کمال برسد ،وضعیت ثبات و
قطعیت نهایی حاصل نمیشود؛ زیرا احتمال از میان رفتن این شرایط و آشفتگی مجدد وجود دارد؛
از اینرو ،فاعل بوشی همواره فاعلی عصیانگر است (همان ،ص .)139
بررسی فرآیند پویای پردازش گفتمان ،امکان دستیابی به مربع معنا را نیز فراهم میکند.
گرهماس در شرح مربع معنا ،چهار موقعیت را در چهار زاویۀ مربع ترسیم میکند که سه نوع رابطه،
میانشان برقرار است .1 :تضاد (محور افقی باال) .2 ،نفی یا نقض (دو زاویۀ روبهرو) .3 ،تضمن (محور

عمودی) ( ،1987ص  .)155بر اساس این مربع ،معنابن ( )semeیک (زندگی) فقط با نقض خود به
ِ
نقطۀ متضاد ،یعنی معنابن دو (مرگ) میرسد و برعکس:
ِ
زندگی

مرگ

نامرگ

نازندگی

شکل  .3مربع معنا (عباسی  ،2ص  76و )Fontanille, p 28
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 .3کتاب ایوب در عهد عتیق
 .1-3پیرنگ روایت کتاب ایوب

متفاوت بیان دیده میشود :نظم و نثر .باب یک و دو
در متن اصلی کتاب ایوب ،دو سبک
ِ
(پیشگفتار) به نثر ،باب سه تا آیۀ ششم باب ( 42گفتار) به نظم ،و باقی باب ( 42پسگفتار) به نثر
است .ویژگی دیگر سبک کتاب ایوب زبان دوپهلوی آن است که تفسیری واحد را برنمیتابد؛ به
همین سبب ،ترجمۀ این کتاب دشوار است .روایت ایوب با پیشگفتاری آغاز میشود که در آن
روایتگر دانای کل در مقام صدایی که روایت را نقل و با خواننده صحبت میکند

( Thatcher, p

 ،)24بهاختصار شخصیت ایوب ،موقعیت تاریخی و جغرافیایی و فضایل اخالقی او را معرفی
میکند ( .)Mathewson, p 39-40در دادگاه الهی ،یهوه و شیطان شرط میبندند ایوب را بیازمایند
تا ثابت شود که آیا ایمان او در گرو اموالش است یا خیر .در واقع ،این دو به دنبال آزمودن ایوب در
گذر از توانش به کنش و ارزشیابی شخصیت او یند تا دریابند که هدف ایوب از عبادت ،دستیابی به
ارزشهای مادی است یا ارزشهای معنوی .شیطان بر آن است که عبادت از دید ایوب ،ارزش
کمی دارد و در مقابل ،یهوه اصرار دارد که ارزش عبادت در نظر ایوب کیفی است؛ پس ثروت،
فرزندان و سالمت از ایوب ستانده میشوند ،اما او هیچگاه یهوه را نفی نمیکند .در این حین،
همسر و دوستان ایوب (بهجز الیهو) او را به پایاندادن این محنت تشویق میکنند؛ چه با پذیرفتن
گناه کاربودن خود ،چه با نفی یهوه .سرانجام ،پس از مواجهۀ یهوه با ایوب ،گره پیرنگ گشوده
میشود و یهوه سالمت ،اموال و فرزندان ایوب را به او بازمیگرداند.
نحوۀ گشودهشدن گره پیرنگ در نظر اکثر خوانندگان رضایتبخش نیست .بهرغم آنکه یهوه
دو برابر آنچه را از ایوب گرفته بود ،به او بازمیگرداند و روایت در ظاهر به تعادل اولیه بازمیگردد،
این نکته محل تأمل است که آیا این برقراری مجدد تعادل به معنای اجرای عدالت هم هست یا نه؟
جان گری بر آن است که ایوب برخالف همسرش که خواستار طعن خداوند بود ،با لعنفرستادن به
وجود خود ،غیر مستقیم خداوند را مقصود قرار میدهد؛ چراکه تمام وجود از خداوند سرچشمه
میگیرد ( .)Gray, p 138در نظام گفتمانی بوشی ،سوژۀ بوشی با «خود» یا «تن خود» در جدال
ِ
است (شعیری  ،4ص  .)143درد ایوب نهفقط جسمی ،بلکه وجودی است .بحران هستیشناسی و
احساس غایببودن دادرس در ایوب تنش میآفریند .پس از مواجهه با مرگ است که ایوب احساس
تنهایی میکند :خدایی که ایوب او را در تمام زندگی میستوده ،از او روی برگردانده و اکنون ایوب
در این جهان بیگانه است .خبر مرگ ایوب پایانبخش روایت است.
 .2-3ساختار روایت در کتاب ایوب بر مبنای الگوی گرهماس
طبق الگوی گرهماس ،یهوه (فرستنده) ایوب (فاعل) را بهسمت آزمودن ایمان راستین (مفعول)

میفرستد؛ به این ترتیب ،مفعول در این روایت ،مفهومی انتزاعی است .در این داستان ،یهوه هم
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نقش فرستنده و هم نقش گیرنده را ایفا میکند .یهوه از اینرو گیرنده است که ایوب با پرهیز از
لعنکردن او به آغوش وی بازگشته و بار دیگر بندۀ محبوبش شده است.
در کنش روایت ،نقشگزارهای متعددی سعی میکنند به ایوب ،در مقام فاعل یاری برسانند یا
او را از ادامۀ مسیر بازدارند .شیطان 4در هیچ دستهای قرار نمیگیرد؛ زیرا فقط فرمان یهوه را اجرا
میکند و پس از آن ،دیگر در ادامۀ داستان به او اشارهای نمیشود .همسر ایوب از اینرو نقش
بازدارنده را ایفا میکند که میخواهد ایوب را (بیشتر از روی دلسوزی) از رسیدن به هدفش بازدارد،
َ
ولی ناکام میماند .عالوه بر این ،دوستان ایوب نیز در کشمکش اخالقی با ایوب نقش بازدارنده را
برعهده دارند؛ زیرا در اثر درک نادرستشان از حکمت الهی ،ایوب را گناهکار میپندارند؛ بنابراین،
از این نظر ،در این روایت چند کننده در مقام نقشگزاری واحد جای گرفتهاند .الیهو نقش
یاریرسان را ایفا میکند و از ایوب میخواهد در برابر مشیت خداوند صبر پیشه کند تا سرانجام به
اری این روایت را با نمودار زیر میتوان نمایش داد:
رستگاری برسد .الگوی نقشگز ِ

یهوه (فرستنده)

یهوه (گیرنده)

ایوب (فاعل)

آزمودن (مفعول)

الیهو (یاریرسان)

همسر و دوستان ایوب
)بازدارنده)
شکل  .4الگوی نقشگزاری در کتاب ایوب

 .3-3زنجیرۀ روایت و الگوی پیرنگ در کتاب ایوب

از سه زنجیرۀ روایت که پیشتر به آنها اشاره شد ،پیرنگ این داستان بیشتر با ساختار اول مطابقت
میکند .در ساختار قراردادی ،فاعل میتواند قرارداد را بپذیرد یا آن را رد کند؛ اگر بپذیرد ،قرارداد
بسته میشود و در صورت تحقق مفاد قرارداد فرستنده /گیرنده به فاعل پاداش میدهد؛ اگر فاعل
قرارداد را نپذیرد یا آن را بر هم بزند ،مجازات میشود ( .)Selden, Raman & et al., p 69پیرنگ
کتاب ایوب را میتوان ساختاری قراردادی به شمار آورد :یهوه و شیطان بر سر وفاداری ایوب و ایمان
راستینش به پروردگار قرارداد می بندند .در واقع ،یهوه ،با مأمورکردن شیطان به آزمودن ایوب ،نیروی
تخریبکننده و آغازگر کنش داستان است .ایوب ،بیخبر از این قرارداد مأموریت دارد تا به ایمان
راستین دست یابد .او در نهایت ،با پیروزی در تحقق قرارداد از یهوه پاداش میگیرد .بر این اساس،
رنگ این روایت به این شکل است:
ساختار پی ِ
سخن از پرهیزگاری ایوب

یهوه
آزمودن
شکل  .5ایوب
الگوی پیرنگ کتاب ایوب

پاداشدادن به ایوب

یهوه
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به این ترتیب ،روایت از سه مرحلهای که گرهماس در زنجیرۀ رویدادهای روایت شناسایی کرده
بود ،عبور میکند و کامل میشود .1 :سخن از پرهیزگاری ایوب (پارۀ ابتدایی /فاعل)؛  .2آزمودن ایوب
(پارۀ میانی /فعل)؛  .3پاداشدادن به ایوب (پارۀ انتهایی /مفعول) .شعیری در شرح مراحل تحول گفتمان
در روایت «کچل مم سیاه» ،به سه مرحلۀ «آزمون آمادهسازی /آزمایش مقدماتی»« ،آزمون اصلی/
سرنوشتساز» و «آزمون سرافرازی» اشاره میکند که در پایان آن ،بازشناسی فاعل به دو صورت
امکانپذیر است .1 :فاعل در مقام داور آزمون را میسنجد؛  .2فرد دیگری دربارۀ فاعل داوری
میکند (شعیری  ،2ص  .)89-88در داستان ایوب ،طبق این الگو ،نقصان ایجادشده پس از بستن
قرارداد ،یعنی نابودشدن اموال و فرزندان ،مرحلۀ نخست پیرنگ داستان؛ از دست دادن سالمت،
مرحلۀ دوم؛ و تسلیمشدن ،مرحلۀ نهایی آن است .بعد از این مراحل ،نقشگز ِار داور (یهوه) ایوب را

فاعلی موفق میانگارد .در پایان ،با تجلی یهوه و مطیعشدن ایوب (موفقیت ایوب در آزمون الهی و

پیروزی یهوه در قراردادش با شیطان) ،فاعل مرحلۀ ارزیابی را پیروزمندانه پشت سر میگذارد .روایت به
وضعیتی شبیه وضعیت آغازین بازمیگردد و کشمکش پیرنگ برطرف میشود (برای شرح این

ساختار ← فاولر ،1396 ،ص  46به بعد).
 .4روایت ایوب در قصص القرآن برگرفته از تفسیر سورآبادی
روایت سورآبادی از سرگذشت ایوب پیامبر ،مانند روایت عهد عتیق ،با توضیحی مختصر دربارۀ
پارسایی ایوب شروع میشود؛ اما برخالف روایت عهد عتیق ،روایت سورآبادی خطی نیست و در
روایی
صبوری ایوب در برابر محنت پیش رویش اشاره میشود (شگرد
همان چند سطر نخست ،به
ِ
ِ
5
پیشاشاره) و پس از آن ،با پساشاره ادامه میباید :روزی ابلیس از روی حسادت به ایوب نزد خدا

میرود تا با بدگویی از او خدا را به رنجاندن بندۀ خود ترغیب کند .خدا نیز به ابلیس اجازه میدهد
که ایوب را بیازماید؛ اما ایوب هیچگاه تسلیم نمیشود و هربار به عبادت خدا میپردازد .ابلیس
سهبار نزد خدا میرود و هربار خواستار محنت جدیدی برای ایوب میشود .رحمه ،همسر ایوب،
در تمام این مدت کنار اوست .در آخر ،جبرئیل از ایوب میخواهد که ناله کند؛ زیرا «خدای
عزوجل نالۀ بنده دوست دارد ،چنانکه صبر بنده دوست دارد» (عتیق نیشابوری ،ص  .)194-193ایوب
نیز چنین میکند و رحمت خدا نصیبش میشود.
 .1-4الگوی نقشگزاری در روایت قصص القرآن سورآبادی

در روایت سورآبادی ،خداوند نقش فرستنده را برعهده دارد؛ زیرا اوست که مانند یهوه ،به ابلیس
اجازه میدهد ایوب را بیازماید .در این روایت نیز ،گیرنده خود خداوند است؛ از اینرو که در پایان
روایت خداوند چنین میفرماید:
ما یافتیم او [= ایوب] را شکیبا ،نیکبنده ،بهدرستی که او بازگردانده بود به دل با خدای (عتیق
نیشابوری ،1398 ،ص .)194
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به این ترتیب ،ایوب ،در مقام فاعل به گیرنده میرسد .هدف فاعل در این روایت توفیق در آزمون
الهی است .ابلیس اولین عامل بازدارنده در پیرنگ است و در طی روایت سهبار به هیئتهای
َ
گوناگون نزد ایوب میآید و سعی میکند او را علیه خداوند برانگیزد ،ولی ناکام میماند .برخالف
شیطان عهد عتیق که فقط در دو باب اول روایت نقش داشت ،اینجا ابلیس در کل روایت
ِ
َ
نقشگزاری فعال باقی میماند .بهزعم هاشمینژاد ،سورآبادی بنیاد قصهاش را بر هماوردی ابلیس و
ایوب گذاشته است (همان ،ص  .)161بازدارندۀ بعدی رحمه است که به اندازۀ ایوب پرطاقت نیست؛
البته ،ایوب بهرغم پافشاری همسرش ،از رسیدن به هدف خود دست نمیکشد و به خداوند امیدوار
و وفادار باقی می ماند .آخرین عامل بازدارنده در مسیر ایوب شاگردان اویند که نقش آنان کمابیش
مانند نقش دوستان ایوب در روایت عهد عتیق است؛ زیرا معتقدند ایوب البد خطایی مرتکب شده
و به همین سبب مستوجب این عقوبت بوده است .واکنش ایوب به شاگردانش نیز شبیه واکنش وی
به دوستانش در روایت عهد عتیق است .مسئلۀ ایوب اینبار هم بیعدالتی و قضاوت نادرست
است .ایوب ترجیح میدهد بیدلیل رنج بکشد تا اینکه به گناه ناکرده متهم شود .در این روایت،
نقش یاریرسان را میتوان به مفهوم توکل به خداوند و شخصیت جبرئیل نسبت داد :ایوب با توکل
به خدا مصائب گوناگون را تاب می َ
آورد و به «توفیق الله و عصمته» (همان ،ص  )190صبر میکند؛
جبرئیل نیز در پایان ایوب را راهنمایی میکند تا با نالیدن در پیشگاه خداوند به عافیت دست یابد.
الگوی نقشهای این روایت بهشکل زیر است:
خدا (فرستنده)

خدا (گیرنده)
آزمودن (مفعول)

ایوب (فاعل)

ابلیس ،رحمه و شاگردان

توکل به خدا و جبرئیل

(بازدارنده)

)یاریرسان)
شکل  .6الگوی نقشگزاری در روایت قصص القرآن

 .2-4زنجیره و الگوی پیرنگ در روایت قصص القرآن سورآبادی

پیرنگ این روایت با ساختار اجرایی مطابقت بیشتری دارد؛ زیرا اینبار سخنی از قرارداد میان
خداوند و ابلیس نیست؛ در عوض ،ابلیس محاکمه را اجرا میکند و ایوب در پی دادرسی است.
پارۀ آغازین روایت سورآبادی شامل تمجید از صبوری ایوب است و ابلیس در مقام نیروی
تخریبکننده بیواسطه تغییر ظاهر میدهد و ایوب را میرنجاند .در پارۀ میانی ،زندگی ایوب به
فالکت کشیده میشود تا آنکه خدا پس از شنیدن نالۀ ایوب به اوضاع سامان میبخشد و با باراندن
ملخ زرین بر ایوب ،او را مشمول رحمت خود میکند .روایت داستان در تمامی ِت خود غیرخطی و

ساختار پیرنگ آن به این شکل است:
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ابلیس

سخن از صبوری ایوب

آزمودن ایوب

پاداشدادن به ایوب

خدا

شکل  .7الگوی پیرنگ در روایت قصص القرآن

بر اساس تحلیل یادشده ،میتوان دید که ساختار پیرنگ در هر دو روایت از الگوی واحدی
پیروی میکند و شخصیتهای روایت در نقشهای یکسانی قرارداده شدهاند .در بخش بعد ،به
روند شکلگیری و تحول گفتمان پویای این دو روایت میپردازیم.
 .5مراحل ّ
تحول ساختار روایت در کتاب ایوب
طبق نظریۀ گرهماس ،روایت در وضعیت نقصان یا انفصال فاعل و مفعول (شیء ارزشمند) آغاز
میشود (شفیعی و شعیری ،ص  .)211برخالف این تعریف ،در آغاز روایت کتاب ایوب ،فاعل در
وضعیت متعادل و در مجاورت مفعول یا شیء ارزشمند (بندۀ محبوب خدا بودن) است .آنچه باعث
ایجاد نقصان میشود ،بستن قراردادی است که زمینۀ آن با تنش میان فرستنده و شیطان مهیا شده
پویایی ساختار گفتمان روایت آغاز میشود .اینجا میتوان به ارزش
است .در این لحظه ،فرآیند
ِ

ایوب از نظر فرستنده اشاره کرد؛ چون یهوه در مقام عامل بدعتگذار یا مسبب ،فرمان آزمودن
ایوب را صادر میکند (شعیری  ،2ص  .)94گفتمان کنشی این بخش ،از نوع تجویزی است .هربار
که بالیی بر سر ایوب میآید ،یهوه تأکید میکند که جان او باید در امان بماند؛ زیرا وجود بندهای
خداترس از نظر او ارزش معنوی دارد و یهوه به آن افتخار میکند (← کتاب ایوب .)1:8 ،افزون بر آن،

کنشی
نتیجۀ این کنش به خود او که گیرندۀ کنش هم هست ،بازمیگردد .پس از این عملیات
ِ
مقدماتی و قرارگرفتن ایوب در وضعیت انفصال ،مفعول مطلوب او تغییر میکند و اکنون ایوب در
پی سربلندشدن در آزمونی الهی و بازگرداندن وضعیت خود به تعادل است .چنین تصمیمی موجب
6

ّ
وضعیت به فاعل کنش میشود؛ که تحولی توأم با تغییر مکانی است (←
تغییر موقعیت او از فاعل

شعیری  ،2ص .)79

تبدیلشدن ایوب به فاعل کنش ،آغاز کنش و آزمون اصلی اوست .این کنش او را دچار فرآیندی
تنشی میکند؛ زیرا در این مرحله نیروهای موافق و مخالفی بر او اثر میگذارند .گذشته از این،
ایوب در انتظار است؛ احساسی که باعث ایجاد فضای تنشی در روایت میشود (شعیری  ،1ص

 .)142جملۀ «گم به گور شود روزی که در آن زادم» (کتاب ایوب )3:3 ،به لحظۀ ورود ایوب به فضای
تنشی داللت میکند .مکان فیزیکی او تغییر نمیکند؛ زیرا هنگامی که خانهاش ویران میشود،
تحول در همان مکان فیزیکی رخ میدهد .فقط اینبار سقفی بر سر ایوب نیست و او بر خاکستر و
خاک نشسته است .در واقع ،در این مرحله از روایت ،فضایی بسته به فضایی باز تبدیل میشود.
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روند شدن یا ُشوش ایوب قلمداد کرد؛ زیرا از این لحظه او در
آغاز ِ
این مرحله را میتوان نقطۀ ِ

روانی جدیدی قرار میگیرد ،هرچند هنوز در همان مکان فیزیکی است.
موقعیت عاطفی یا
ِ
فرستنده (یهوه) مسئول این تحول تنشی است و ایوب خود خواستار چنین وضعی نبوده است.
زبانی روایت از نثر به نظم ادامه
سپس ،فرآیند شوش با حضور دوستان ایوب و تغییر فرم
ِ
مییابد .قضاوتها و اتهامهای این سه دوست ،در مقام نظارهگران ارزشگذار ،ایوب را دچار بحران
تنشی و عاطفی میکند .زبان شاعرانۀ این بخش نشاندهندۀ تغییر و جدال درونی ایوب است که در
اثر عوامل بیرونی به وجود آمده است .در این مرحله ،فاعل از کنش فاصله میگیرد و رابطۀ حسی-
ادراکی بر گفتمان او حاکم میشود .در فرآیند شوشی ،این نوع رابطه میان شوشگر و تجربۀ زیستۀ
او بهواسطۀ زبان موسیقی منتقل میشود و به این ترتیب ،فضایی استعالیی در روایت شکل میگیرد
(شعیری  ،4ص د؛ همچنین ← شعیری  ،5ص  .)230ایوب که دچار بحران عاطفی شده است ،بهجای
فرمانبری بیچونوچرا از یهوه ،در تکگویی خود از حال درون و ناخشنودی خود شکوه
مماشات یا
ِ

میکند .این رویآورد عاطفی ،فاعل را وارد گفتمان تنشی و شوشی میکند .مفعول یا شیء

ارزشمند ایوب نیز در این روند وضعی پویا مییابد و اکنون هدف ذهن پرآشوب او اجرای عدالت
ً
است ،نه صرفا جلب رضایت یهوه؛ به بیان دیگر ،وضعیت متالطم شوشی موجب کنشی تازه در او
میشود :تالش برای خالصشدن از خأل عاطفی ایجادشده.
ّ

 .6فعلهای مؤثر در ّ
تحول ساختار روایت در کتاب ایوب
در باب اول ،صفت «خداترس» را یک بار روایتگر به ایوب نسبت میدهد و یک بار نیز یهوه (کتاب

ایوب 1:1 ،و  .)1:8خداترسبودن یکی از نتایج باورداشتن به وجود و قدرت و مشیت خداست؛ به
همین دلیل ،میتوان فعل مؤثر «باورداشتن» را در توصیف ایوب و کنش او در روایت به کار برد.
عالوه بر آن ،ایوب به توانایی خود در طعنکردن یهوه آگاه است ،ولی میداند که «خداوند بداد و
خداوند بازگرفت» (همان .)1:21 ،این دو فعل مؤثر ،یعنی باورداشتن و دانستن ،ایوب را در آستانۀ
کنش و آزمون اصلی قرار میدهند .ایوب ،در اوج محنت و رنج ،به ناتوانی خود اعتراف میکند:
«توانم کو تا امیدم باشد؟ آتیهام کجا تا صبر پیش گیرم؟» (همان .)6:11 ،در این هنگام که ایوب از
کنش بازمیماند ،روایت وارد مرحلۀ شوشی میشود .ایوب مضطرب است و

نمیتواند

کنش

تجویزشده را پیش ببرد .طبق الگوی گرهماس ،این حالت که نفی فعل مؤثر را در پی دارد ،به
اضطراب و ناباوری در فاعل منجر میشود (شعیری و کریمینژاد ،1391 ،ص  .)34در روایت ایوب،
چنین وضعی منجر به تحقق کنشی دیگر در قالب فعل «خواستن» میشود :ایوب خواهان و
آرزومند مواجهه با یهوه و مناظره با اوست (کتاب ایوب.)13:3 ،
ایوب عصیانگر و مقاوم ،در مقام فاعلی بوشی ،در جستوجوی پاسخ و یافتن معنایی
بنابراینِ ،

استعالیی برای زندگی خود است .همین خواسته منجر به تبدیلشدن ایوب به فاعل کنش و
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فریادخواهی او میشود .در نهایت ،یهوه او را متوقف میکند تا نقصان معنا را برطرف کند .در واقع،
«نقصان تنها زمانی از بین میرود که سوژه بتواند اطمینان ازدسترفته را بازیابد» (به نقل از شعیری ،4

ص  .)138سخنان یهوه به ایوب موجب میشوند که او تسلیم شود و به ناتوانی و نادانی خود در برابر
خدا اقرار کند؛ چون چارهای جز مماشات ندارد« :اینک ،من ناچیز؛ چه پاسخی به تو توانم دادن؟
] [...پس آنچه بر دادم از ندانستگی بود» (کتاب ایوب 42:3 ،و  .)40:4اتخاذ چنین رویکردی به این
دلیل است که گاهی گفتمان به دلیل شرایط خاص و پرهیز از چالشهای فرهنگی و یا حتی اعتقادی
و ایدئولوژیکی راه مماشات را پیش میگیرد (شعیری  ،3ص  .)128حتی در این لحظه که نقصان
بهظاهر برطرف شده است ،ایوب به قطعیت نرسیده و همچنان مضطرب و سرگردان است؛ چون
هیچ تضمینی نیست که زندگی او بار دیگر در وضعیتی نامتعادل قرار نگیرد .مراحل تحول گفتمان و
سیر تغییر فعلهای مؤثر در این روایت را میتوان با نمودار زیر نشان داد:
مرحلۀ شوشی
بستن قرارداد
•توانستن و
دانستن

مرحلۀ کنشی
اجرای آزمون
•نتوانستن

مرحلۀ تنشی و شوشی
دادخواهی
•خواستن

مرحلۀ بوشی
ارزیابی
•نتوانستن و
ندانستن

شکل  .8نمودار مراحل تحول نظامهای گفتمان کتاب ایوب

 .7مراحل ّ
تحول ساختار روایت در قصص القرآن سورآبادی
همانطور که پیشتر بحث شد ،ابلیس در این روایت نقشگز ِار بازدارنده است .در آغاز روایت،
ابلیس از مفعول یا شیء ارزشمند خود (تخریب ایوب نزد خدا) منفصل است و در وضعیت نقصان به

سر میبرد؛ به همین علت با اجازۀ فرستنده (خدا) ،ابلیس از فاعل وضعیت به فاعل کنش تغییر
مییابد تا ایوب را بیازماید .شعیری هنگام شرح نظریۀ گرهماس ،دو تعبیر معرفی میکند که میتوان
از آنها نیز در توصیف ابلیس استفاده کرد :عامل «ضد فاعلی اطالعرسان» و عامل «صحنهگردان»
(شعیری  ،2ص  .)93-92ابلیس عالوه بر اینکه عاملی تخریبکننده است و وضعیت مطلوب و
متعادل روایت را بر هم میزند و موجب انفصال فاعل از مفعول میشود ،نقش اطالعرسانی به
فرستنده را هم ایفا میکند و او را به آزمودن ایوب برمیانگیزد .آغاز روایت ،با اینکه نقش مهمی در
شکلدادن کنشهای پس از خود دارد ،موقعیتی شوشی به شمار میآید؛ چون در آن فاعل غایب و
ً
بیخبر است ،و این موقعیت بعدا سبب کنشگرشدن او میشود .ایوب برای اجرای آزمون اصلی از
شهر خارج میشود؛ چراکه مردم تحمل زاری او را ندارند .اینبار نه خدا ،بلکه مردم عامل تغییر
وضعیت روایت و فرستادن فاعل به مکان وقوع کنشاند .مفعول مورد نظر ایوب تا پایان روایت
ثابت و ایستا باقی میماند؛ زیرا او در پی هدفی جز جلب رضایت خدا نیست .در انتهای روایت
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میتوان نتیجه گرفت که رابطۀ ایوب با اجرای عدالت از نوع کنشی و کمی است ،نه شوشی؛ زیرا
باور دارد چون هفتاد سال در سالمت زیسته است ،عادالنه است که هفتاد سال هم در محنت بزید
و در برابر رنج و اندوه سکوت کند؛ و لذا تنها وقتی از خدا خواهد خواست بال را پس بگیرد که
دوران محنت از دوران عافیت درازتر شود (عتیق نیشابوری ،ص .)194
ّ
مؤثر در ّ
تحول ساختار روایت در قصص القرآن سورآبادی
 .8فعلهای
بنا بر گزارش روایتگر ،هنگامی که داراییهای ایوب نابود میشوند ،او به اجرای وظایف خود ،یعنی
عبادت خدا ادامه میدهد (همان ،ص  )190و بهنحوی ارجحیت بایستن نسبت به خواستن را به خواننده
القا میکند .در واقع ،این کنش الهی به نوعی اضطرار در روایت منجر میشود و توانش الزم را به
ممارستی گفتمان میشود و هربار که بالیی بر سرش
ایوب میدهد .به این ترتیب ،ایوب وارد نظام
ِ
َ َّ
نازل میشود ،جملۀ «أخذه الذي أعطانیه» را تکرار میکند (همان) .هنگامی که شاگردانش او را
میآزارند ،میگوید« :خدایا ،بر بالی تو مرا صبر هست ،اما بر شماتت اعدا صبر نیست» (همان،

ایوب عهد عتیق که هم در برابر خدا و هم در برابر بندگان ،صبر خود را از دست
ص  .)193برخالف ِ

ایوب روایت سورآبادی با بایستهدانستن عبادت و باورداشتن به مشیت خدا ،پیوسته توان
داده استِ ،
َ
خود را حفظ میکند و در انتظار تحقق خواستهاش که جلب رضایت خداست ،میماند .افزون بر

هدف ایوب در این دو روایت متفاوت است (← شعیری  ،2ص  :)103در عهد عتیق،
این ،تصویرِ -
هدف ایوب دیدار یهوه و در تفسیر سورآبادی رستگاری است .در پایان روایت سورآبادی،
تصویرِ -
زمانی که رحمت الهی شامل حال او میشود ،تعادل به وضعیت بازمیگردد و ایوب اعتراف میکند

که به رحمت خدا باور دارد .مراحل تحول ساختار گفتمان و سیر تغییر فعلهای مؤثر در این روایت
را میتوان در نمودار زیر نشان داد:
مرحلۀ شوشی

•بایستن و خواستن

مرحلۀ کنشی اجرای آزمون

مرحلۀ کنشی ارزیابی

•توانستن

•باورداشتن

شکل  .9نمودار مراحل تحول نظامهای گفتمان روایت قصص القرآن سورآبادی

 .9مربع معنا در کتاب ایوب و روایت قصص القرآن سورآبادی
ً
با ترسیم مربع معنا در روایت سرگذشت ایوب ،درمییابیم چگونه جهانی که او قبال آن را مبتنی بر
عدالت میدانست ،فرومیپاشد و درنتیجۀ آن زندگی او دگرگون میشود .ایوب از آزمون پیش روی
خود بیخبر است و وضع اسفناک زندگی خو یش را ظالمانه میپندارد و به آن اعتراض میکند .در
تعارف عدالت را نقض میکند .از
ژرفساخت گفتمان این روایت ،آنچه بر ایوب میگذرد ،مفهوم م ِ
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این لحاظ ،مسیر داستان از عدالت بهسمت ظلم حرکت میکند و پیرنگ آن بر مبنای تقابل دوگانۀ
ْ
عدالت و ظلم پیش میرود؛ طوری که عدالت و ظلم با یکدیگر در تضادند :ناعدالت عدالت را
ْ
نقض میکند و به ظلم میانجامد .فقدان عدالت هستی ایوب را بهخطر انداخته است؛ از اینرو،
مطلوب ایوب ،صبغۀ کیفی دارد و به دلیل نقصان عاطفی در او شکل گرفته است .در این
ارزش
ِ

شکل ،این مناسبات معنایی را با پیکان نشان دادهایم:
عدالت

ظلم

ناظلم

ناعدالت
شکل  .10مربع معنا در کتاب ایوب

در روایت سورآبادی ،روند روایت بر صبر ایوب و توانایی او در اجرای مأموریت تکیه دارد ،نه
بر قراردادی که طبق روایت عهد عتیق در دادگاه الهی بسته شده است .رستگاری او با حرکت از
محنت به مقاومت در برابر محنت آغاز میشود و سرانجام به دستیابی به رحمت الهی میانجامد.
این ساختار را در قالب مربع معنا به این شکل میتوان نشان داد:
محنت

رحمت

نارحمت

نامحنت

شکل  .11مربع معنا در روایت قصص القرآن سورآبادی

 .10مقایسۀ ساختار ی و مضمونی کتاب ایوب با روایت قصص القرآن سورآبادی
در مقایسۀ ساختار متنی و شیوۀ بیان این دو روایت ،میباید به زبان نظم و بعد شاعرانۀ متن کتاب
ایوب اشاره کرد که در بازنمایی تسلییافتن ایوب در وضعیت تنشی تأثیر مهمی دارد؛ زیرا در این
متن نیروی شعر عالجی برای بدبینی است ،از این جهت که سطح بحث را از تأملی در جور و
جفای زندگی به نمایش فراز و نشیبهای آن تغییر میدهد ( .)Scheindlin, p 25ب ه عقیدۀ شایندلین،
زبان شعرگونه ابزار مؤثری برای نمایش غلبۀ احساس ایوب بر عقل اوست ،گویی ایوب به یاری
شعر میتواند راهی برای مواجهه با محنت خود بیابد؛ از سوی دیگر ،زبان شعر این مجال را به
گفتار کتاب ایوب
ایوب میدهد که دردش را بیکم و کاست بیان کند ( .)Ibidسبک روایت در بخش ِ

شخصیتمحور ،گفتوگومحور و توأم با صحنهپردازیهای دقیق است ،حال آنکه روایت مؤجز

سورآبادی سبکی یکنواخت دارد و بیشتر رویدادمحور است .در قصص قرآن کریم ،اهمیت بیان
رویدادها ،نه در کنشگرهایی که در مرکز آنها قرار گرفتهاند ،بلکه در خود رخداد /کنشهایی است
که روایت میشوند (صالحینیا ،ص .)252
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همانطور که در مقدمه بیان شد ،داستان ایوب در قرآن در دو سورۀ مجزا آمده است که مضمون
مشترکی دارند .حری این ویژگی برخی سورههای قرآن را «مکملیت» مینامد (حری  ،2ص .)62
پریشی» روایت
ویژگی دیگر قصههای قرآن غیرخطیبودن یا به تعبیر مریم صالحینیا« ،زمان
ِ
آنهاست (صالحینیا ،ص  )286که در تفسیر سورآبادی نیز بهچشم میخورد .از لحاظ شیوۀ روایت،
کتاب ایوب و «حدیث محنت ایوب» هردو تا حدودی شبیه ساختار روایی غالب در قصص
قرآناند که حری از آن به «روایت مابعد» یا «روایت پسینی» یاد میکند (حری  ،3ص  ،)58زیرا
هردو ضمن گزارش داستان به رخدادهای گذشته اشاره میکنند.
در روایت عهد عتیق ،نام ایوب ،خداوند و شیطان بدون هیچ پیشوند یا پسوند توصیفی ذکر
شده است و روایتگر از جهتگیری و ارزشگذاری میپرهیزد؛ اما در روایت سورآبادی ،روایتگر با
بهکارگیری صفتها و عبارتهای وصفی ،موضع مطلق خود (سیاه /شر یا سفید /خیر) را به شخصیتها
نمایان میکند :عبارتهایی چون «ایوب علیهالسالم»« ،ایوب صلواتالله علیه»« ،خدای عزوجل»،
«ابلیس لعنةالله» ،و «]ابلیس[ آن ملعون» نمونههایی از این دستاند .از این گذشته ،در روایت
عهد عتیق ،شیطان که وظیفۀ آزمودن ایوب در مقام نوع انسان را برعهده دارد ،در میان فرشتگان و در
پیشگاه یهوه است که یهوه بحث ایوب را پیش میکشد .در این حین ،شیطان با لحنی آمرانه موضوع
آزمودن ایوب را مطرح میکند« :دست فراکن» (کتاب ایوب)1:11 ،؛ اما در روایت سورآبادی فرشتگان
دیگر غایباند و ابلیس با آنها هممرتبه نیست .افزون بر این ،ابلیس از روی حسد سعی دارد خدا
را به ایوب بدگمان کند (عتیق نیشابوری ،ص  )189و تا آنجا پیش میرود که در نهایت خدا به وی امر
میکند که اموال ایوب را از او بازستاند .از این مقایسه ،میتوان نتیجه گرفت که ابلیس در روایت
قرآنی نسبت به شیطان در عهد عتیق ،مقام پستتر و قدرت کمتری دارد.
تفاوت واکنش ایوب به ازدستدادن اموال ،فرزندان و سالمتش در این دو روایت ،حائز اهمیت
است .روایت عهد عتیق در شرح حال فرزندان او به بزم و نوشخوارگی آنان و دعای ایوب برای
آمرزش گناهان ایشان اشاره میکند ،حال آنکه در روایت سورآبادی ،ایوب شاکر فرزندان کاری
خود است (همان ،ص  )190و هنگامی سقف بر سر آنان فرود میآید که نزد معلماند ،نه در مجلس
سور .یکی از علتهای کوتاهبودن روایت تفسیر سورآبادی و گزیدهگویی آیههای مربوط به
سرگذشت ایوب در قرآن ،ایجاد تأثیری واحد و القای پیام اخالقی به مخاطب است؛ زیرا بهطور
کلی در قرآن هدف از نقل سرگذشت پیامبران ،نه گزارش دقیق رخدادهای تاریخی ،بلکه پرداختن
به اهداف الهی و دینشناختی است (حری  ،3ص  .)48دلیل حذف فرزندان ایوب از روایت ،میتواند
همین نکته باشد؛ چراکه گناهکار بودن فرزندان او داستان را پیچیدهتر خواهد کرد .در روایت عهد
عتیق مواجهۀ ایوب با اخبار ناگوار ،انسانگونه ،ولی واکنش او در روایت سورآبادی پیامبرگونه
است؛ در اولی ،ایوب به موهایش چنگ میزند و فریادزنان بر خاک میافتد؛ اما در دومی ،روایتگر
تأکید دارد که به توفیق الله و عصمته ،ایوب بدون ذرهای مویهکردن ،به عبادت خداوند ادامه میدهد
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(عتیق نیشابوری ،ص  .)190در روایت سورآبادی ،ایوب تنها زمانی مینالد و میترسد ارزش از او
سلب شود که کرم ،دل و زبانش را می َ
خورد و او بیم دارد که دیگر نتواند به یاد خدا باشد.
ِ
در روایت عهد عتیق ،دوستان ایوب نزد او میآیند و در روایت سورآبادی ،شاگردان او .وقتی
خواننده در متن روایت سورآبادی به واژۀ «شاگردان» برمیخورد (همان ،ص  ،)193درمییابد که
مقام آنان پایینتر از مقام ایوب است و هنگامی که آنان به گناهکاربودن ایوب اشاره میکنند،

َ
َ
خواننده این ادعا را نشان خامی شاگردان میانگارد .در مقابل ،در کتاب ایوب ،الیفز ( )Eliphazو بیلدد
َ
همانطور که الیهو میگوید،
( )Bildadو صوفر ( )Zopharدر مقام دوستان ایوب ،همردۀ اویند؛ البته ،

دوست پیر ،گواهی بر آن است که «مردان بزرگ همواره فرزانه نیاند»
قضاوت ناعادالنۀ این سه
ِ

(کتاب ایوب .)32:9 ،سرانجام ،الیهوی جوان است که ایوب را پند میدهد و او را به رستگاری
هدایت میکند؛ شبیه آنچه جبرئیل در روایت سورآبادی ،برای یاریرساندن به ایوب میکند .وجه
مشترک این دو شخصیت ،اعتماد فاعل به ایشان و قرارگرفتن هردو در نقش فاعل شناختی و
یاریرسان است .این دو نقشگزار ،پیش از کنش اصلی ایوب در ارزیابی نهایی ،به او امید می-
بخشند .به عقیدۀ گرهماس ،انتظار فاعل وضعیت با امیدی که فاعل شناختی به او میدهد معنادار و
ارزشمند میشود و به کمک همین امید است که فاعل وضعیت در نهایت موفق میشود به اهدافش
برسد ( .)Greimas 1, p 229با وجود این ،الیهو فرشته نیست ،بلکه مانند ایوب انسان است؛ اگرچه
فرزانهتر از ایوب مینماید .این برخالف روایت قرآنی است که در آن یک فرشته ،در مقام یاریرسانی
فراطبیعی ،ایوب را بهسوی مفعول مطلوبش راه میبرد.
 .11نتیجه
پرسش اولیۀ پژوهش حاضر این بود که طبق الگوی گرهماس ،ساختار پیرنگ و نقشگزاران دو
روایت متفاوت از سرگذشت ایوب چگونه سازمان یافتهاند؟ به این منظور ،ابتدا الگوی نقشگزاری
و زنجیرۀ روایت را شرح دادیم .سپس ،با استفاده از این الگو ،به بررسی کتاب ایوب و روایت
قصص القرآن پرداختیم .پرسش دوم پژوهش حاضر ،معطوف به مقایسۀ شباهتها و تفاوتهای
ساختار این دو روایت بود .تحلیل دو روایت مذکور بر مبنای الگوی نقشگزاری نشان میدهد که
در هردو روایت یهوه و خدا هستند که بر محور انتقال تسلط دارند و ایوب را بهسوی موضوع
روایت ،یعنی آزمودهشدن میفرستند .بارزترین تفاوت این دو روایت طبق این الگو نقش شیطان/
ابلیس است .در کتاب ایوب ،شیطان نقشگزار نیست ،بلکه فقط صحنهگردان است و در مراحل
آزمودن ایوب دخالتی ندارد؛ اما در روایت اسالمی ،ابلیس هم بازدارندهای در محور قدرت است و
هم بازدارندۀ دیگر (رحمه) را ترغیب میکند که از دستیابی فاعل به مفعول جلوگیری کند .همچنین،
بررسی بعد کنشی گفتمان نشان میدهد که طی روایت عهد عتیق ،شیطان فاعل وضعیت باقی
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ً
َ
میماند و در کنش دخیل نمیشود؛ اما در روایت سورآبادی ابلیس کال به فاعل کنش تبدیل
میشود.
ایی روایت عتیق نیشابوری ،میتوان نتیجه
با بررسی ساختار قر
ِ
اردادی کتاب ایوب و ساختار اجر ِ

گرفت که تأکید زنجیرۀ روایت کتاب ایوب بیشتر بر شخصیتها و روابط میان ایشان است ،حال
آنکه در روایت عتیق نیشابوری تأکید بر حوادث و مأموریت ایوب است .سرانجام ،با تحلیل الگوی
پیرنگ دو روایت مزبور ،میبینیم که روایت کتاب ایوب خطی است و در آن به صبوربودن او
اشارهای نمیشود؛ ام ا در روایت اسالمی ،با اشاره به صبوری ایوب ،روایت از همان آغاز با پندی
اخالقی آغاز میشود .افزون بر آن ،در این دو روایت ،با دو نیروی تخریبکنندۀ متفاوت
روبهروییم :یهوه در کتاب ایوب و ابلیس در روایت اسالمی .یهوه ،در مقام نیروی تخریبگر کتاب
اخالقی حاکم بر جهان و عدالت خداوند تردید میکند؛ اما در روایت
ایوب ،در بنیاد نظام
ِ
اسالمی ،ابلیس که سعی در گمراهکردن نقشگزاران متعدد دارد ،در مقابل نقشگزار یاریرسان که
توکل و ایمان ایوب است ،شکست میخورد.
مقایسۀ فعلهای مؤثر در تحول ساختار گفتمان این دو روایت ،نشان میدهد که آنچه فاعل را
در روایت عهد عتیق بهسوی تحقق هدف میراند ،خواستن و در روایت سورآبادی بایستن و باورداشتن

است؛ البت ه ،برخالف ایوب در روایت اسالمی که خواستهاش از آغاز تا پایان روایت یکیاست،
ایوب عهد عتیق از خواستۀ نخستش که پارسایی است ،به دادخواهی روی میآورد .در هردو
ِ
روایت ،نیرویی بیرونی کنش را به فاعل تحمیل و تجویز میکند و ایوب ناخواسته در مسیر کنش
قرار میگیرد .هستۀ گفتمان در روایت سورآبادی کنشی-تنشی و در روایت عهد عتیق بوشی-تنشی
ً
است و پیرنگ روایتها صرفا بر مبنای کنش پیش نمیرود ،بلکه تعامل گفتمانهای روایی دیگر
نیز در جنبههای عاطفی آنها دخیل است .در روایت عهد عتیق ،ایوب مقاومتی اسطورهای از خود
نشان میدهد؛ اما در روایت سورآبادی بر درستی امر خدا ممارست میکند .عنصر مشترک در پایان
هردو روایت مماشات در گفتمان ایوب است؛ آنگاه که در مقام فاعل خود را در مرتبهای پستتر از
فرستنده میبیند.
در پژوهشهایی گستردهتر ،الگوی روایتشناسی گرهماس را میتوان در بررسی و مقایسۀ
ساختار روایتهای دیگر در متون مقدس و دینی به کار گرفت ،بهویژه سایر روایتهای اسالمی
کهن از سرگذشت ایوب که در تفسیرهای کهن قرآن گزارش شدهاند؛ از جمله تفسیر قرآن مجید
معروف به

تفسیر کمبریج

(حدود قرن پنجم) ،قصص االنبیاء اثر ابواسحق نیشابوری (قرن پنجم)،

کشف األسرار و عدة األبرار تألیف رشیدالدین ابوالفضل میبدی (قرن ششم) و روض الجنان و روح
َ
الجنان في تفسیر القرآن اثر ابوالفتوح راضی (قرن ششم) 7.با تحلیل نمودهای بیرونی این روایت
واحد ،میتوان دید که سطح باطنی روایت چگونه در فرهنگهای مختلف متجلی شده است .در
مرحلۀ بعد و در تحلیلهای زمینهمحوری چون نقد تکوینی ،نوتاریخیانگاری ،گفتمانکاوی یا
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شناسی ساختارنگر ،میتوان به بررسی علل و نتایج
فرهنگپژوهی ،با اتکا به یافتههای روایت
ِ
ایدئولوژیک تفاوتهای احتمالی گزارشهای گوناگون در زمینههای تاریخی و فرهنگی مختلف
پرداخت و یافتههای این پژوهش متنمحور را به سنت روایتپردازی در فرهنگ عبری (عهد عتیق) و
فرهنگ عربی-ایرانی (قصص قرآن کریم و تفسیرهای فارسی کهن قرآن) پیوند زد.
پینوشت
 .1از این پس ،در ارجاع به این ترجمه از عبارت کتاب ایوب با ذکر شمارۀ فصل و آیه استفاده میشود.
2. the Literature of Suffering

 .3شعیری در شرح خود از الگوی گرهماس ،بهجای «فاعل» معادل «کنشگر» و بهجای «فرستنده» معادل
«گنشگزار» را پیشنهاد کرده ( ،1398ص )19؛ اما از آنجا که فعل «گزاردن» در زبان فارسی به معنای «اجرا» یا به

انجامرساندن کنش است ،تعبیر کنشگزار معادل کنشگر یا همان فاعل خواهد بود و ،از اینرو ،نمیتوان آن را به
معنای فرستنده به کار برد .در جستار حاضر ،در برابر اصطالحهای نظریۀ گرهماس از همان معادلهای فارسی رایج
استفاده شده است.
اسالمی سرگذشت ایوب ،در دو ترجمۀ انگلیسی از کتاب
معادل شخصیت شیطان در روایتهای
 .4شخصیت
ِ
ِ
ایوب «(»the Adversaryمدعی) ( )Job, 1:7و «( »Satanشیطان) ( )The Book of Job, 1:6نامیده
ַשטָּׂן) با شخصیت مسما به شیطان ) (the Devilدر
شده است .معنای صورت اصلی این واژه (واژۀ عبری ה ָּׂ
مالزم آن فرق میکند؛ به همین دلیل ،صفات شرارت و پلیدی را نمیتوان
فرهنگ مسیحی و اسالمی و مفهوم
پلیدی ِ
ِ

به شیطان در کتاب ایوب نسبت داد.

.5

پیشاشاره ،prolepsis/flashforward :پساشارهanalepsis/flashback :

 .6فعال وضعیت ،sujet d'état/ subject of state :فاعل کنش:

Sujet performant/ subject of

action

ّ
 .7برای مطالعۀ متن سرگذشت ایوب در این پنج تفسیر و همچنین ترجمۀ فارسی سرگذشت ایوب در کتاب مقدس
به کتاب ایوب ( ،)1398ترجمۀ قاسم هاشمینژاد ،نشر هرمس رجوع کنید.
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چکیده

ّ
تخلص یا نام شعری ،یکی از و یژگیهاای شاعر فار ای ا ات هاه از نارش ش ا باهعناااش یاک ّانت ادبای رواج
مییاباا و در شااعر شاااعراش ناارش همااه بااه ااا ماایر اا شاااعرانی چاااش اانایی ،خانااانی و اناااری از
ّ
ّ
جریاش ازاش این حیطه به شااار میآینا و باهو یاژه ،زمینا ت اخصیاافهن و نیاز تث یات تخلاص در غاز را فاراه
ّ
ّ
میآورن باا تکیاه بار تکارار یاک واژه هاه از م خصاههاای اصالی تعریاف تخلاص ا ات ،برخای پژوه ارراش
ّ
ّ
معاصاار در تعیااین تخلااص شااعرا دچااار خطااا ش ا ه و تخلااصهااای نادر ااهی را بااه شااعرای ناارش ش ا نس ا ت
ّ
دادهانا ؛ از جالا ایان خطاهااا در انهسااا  ،مایتااااش بااه واژ «رهای» اشاااره هاارد هااه بااهعنااااش تخلااص بعضای
ّ
شاااعراش ّ
معرفاای شا ه ا اات در ایان مقالااه بااه روش تاصایمی_تحلیلای ،بااه پی ااین تخلااص در شااعر فار اای و
ّ
عربی و نیاز جایرااه آش در شاعر اشااره و تخلاص پنهااش در شاعر انایی و مالاای را برر ای هاردهای هاچناین
باا جساتوجا در اشااعار فار ای از آغاااز و باا ت هیا بار تحقیاق در اشاعار شاااعراش نارش ش ا  ،باه برر ای واژ
ّ
رهی در جایراه تخلاص پرداخهاهایا نهاایج باه د ات آما ه نااعی ّانت ادبای و مضاااش و هلااا مهارادب باا
هلا رهی را در هاربرد این واژه از اای شااعراش مخهلاف ن ااش مایدها هاه ناایتاانا در هاا مااارد ن اانرر
ّ
تخلص شعری باش
ّ
ّ
واژههای کلیدی :شعر نرش ش  ،تخلص ،انهخا تخلص ،رهی
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 .1مقدّمه

اارنت ادب ای و انهحااا یکاای از دغ غااههای مه ا ّ شااعرا و نا یساان گاش فار ایزباااش از نااروش
ّ
آغازین اد فار ای بااده ا ات هجاا یری در مق ما کشف المحجفب  ،دو دلیال بارای ذهار
ّ
خاااص» در نصاایب ّ
نااام خاااد برماایشااارد« :یکاای نصاایب ّ
عااام
عااام و دیرااری نصاایب

میگا ی  :اگر ناام نا یسان ه در چنا جاای ا ار مُـث اَـت ن اشا  ،دیراری ،ا ار را باه خااد نسا ت
ّ
میده ؛ هااشطار هاه بارای دو ا ار دیرار او ایان اتماا افهااد؛ «ناام مان از ار آش پاا هارد و
به نزدیک عااام چنااش ناااد هاه آش وی هارده ا ات» (هجاا یری ،ص 2و  )3در جاایجاای تفر یخ
بیهقفی نیاز باا گازار «ماان هاه باالمضال » مااجاهای ؛ ایان راهکاااری ا ات هاه در مهااش منثااار
برای جلاگیری از انهحا به هار گرفهه ش ه ا ت
در مهااش منواام هاه گااهی شااعر ،خااد ،آ اارش را در محضار بزرگااش نرامات مایهارد ،باه
نور میر ای چنا اش نیاازی باه تا ش بارای حما آ اار احساا نایشا ّاماا در هاااش نارش
ش ا هس ای چاااش عاااادی شااهریاری (عاااادی غزنااای) بااه انهحااا ما ّاهه م ایشاااد وفااایی در
مقال «نرااهی باه زنا گی عااادی شاهریاری (باه هااراه ّ
معرفای منااب نا یافها اشاعار او)» باه شاا

نی هه در بخا

ارنا شاعر ،ذیال انهحاا باه نصای های هاه ها در دیفبان عااادی غزناای

و ها در دیفبان اانایی آما ه ا اات ،اشاااره مایهنا و ماااارد م ااابه دیرااری را نیاز برمیشااارد
ّ
(← وفاایی ،ص  )102شای بههارگارفهن تخلاص در شاعر ،راهای بارای حما ا ار باشا ؛ ّاماا باا
ّ
ّ
وجاااد ایاان ،اارنتهااای ادب ای مهانااف ن ا و شاااعری بااا تخلااص غوو ّاص در دور معاصاار
اشعار حزین را به خاد نس ت میداد (← شمیعی ه هنی ،ص )52-51

ّ
تخلص یکای از م ّ
خصاههاای شاعر فار ای ا ات هاه باهشاکلی گساهرده در ههاب ب غای

به آش پرداخهاه شا ه ا ات ایان ویژگای در شاعر عربای و انرلیسای اابقه نا ارد باا ایانحاا ،
ّ
برخاای از شاااعراش عاار بااه تقلیاا از شاااعراش ایراناای ،باارای خاااد تخلااص برگز یاا هاناا
شمیعیه هنی در مقال «رواششنا ی اجهااعی شعر فار ی» ،در این باره چنین میگا ی :

ّ
ّ
ال ااارینی در مااارد یک ای از شاااعراش م ایگا ی ا «:مخلصااه یعن ای تخلص اه] االک عل ای طریقااه
ّ
شعر المر » ()170/2؛ یعنی به ک شاعراش ایرانی « الک» تخلص میهن (ص )48

ای اش پ از آوردش شااه ی از سلکالد چنین نهیجه میگیرد:

ّ
ای ان ن اااش میده ا هااه در عرب ای ّ
حه ای در ناارش دوازده ا نی از شااعرای عاار از ممهااام تخلااص،
ّ
ّ
اط ع ن اشههان هه مرادی پیا هه ایان نکهاه را یاادآوری میهنا هاه ایانگاناه «مخلاص» یاا لقاب
ّ
شعری ،نهی ا ت در میاش شعرای ایرانی و رومی (تر عثاانی) (هااش ،ص )49

ّ
پ در زباش عربی واژ تخلص در معنای اصط حی آش وجاد ن ارد
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ّ
شااامیعیهااا هنی درباااار وجااااد تخلاااص در شاااعر ایرانااای پااای از ا ااا م ،باااه نوااار
خاورشنا اش اشاره میهن و اخن آشهاا را باا دلیال گاناههاایی ا هحساانی و ناه اننااعی ،نابال
تاجیه میدان ؛ این دالیل ع ار ان از:

ّ
 1وجاد تخلص به فراوانای در تراناههاای عام ّیاناه باه ناامهاای «حساینا» و «نجااا» و «طااهر» و

«فاایز» و «عااارب» و«طالاب» در ناااع ایان شاعرها هاه بقایاای شاعر مان اال ا ا میان بااا اینکااه
ّ
ترانههای هاتاه و ه حج عام ّیانه جای چن انی برای تخلص ن ارد؛
 2ن ی ترین ناانا شاعر فار ای یاا پهلاای فار ایشا ه هاه در ههاب تااریخ دور ا ا می نقال
ّ
ا
ش ا ه ،عا ا دارای تخلااص ا اات :ماان آش ش ایر گلااه ماان آش پی ال یلااه /نااام ماان به ارام گااار
(هااش ،ص )50

ّ
در ناارشهااای آغااازین اد فار اای ،بااه هااارگیری تخلااص بااا نصاای ه شااروع ماایشاااد
ّ
هاچناااشهااه در نصااای مناااچهری« ،مناااچهری»؛ در نصااای ناصرخساارو «حجاات»؛ و در
ّ
نصااای ّفرخاایّ « ،فرخاای» تکارار ش ا ه ا اات در مااااردی نااام ادب ای شاااعر در جایراااه تخلااص
(گریزگاه) نصی ه نرار گرفهه ا ت:
هزارد اااااهاش ایااااان مااااا حت منااااااچهری
ای ّفرخاای ایان ّ
نص اه و ایان حااا چااه چیزا اات

هنااا روایااات در مااا و خااجاااه باالع ّ اااا
(مناچهری ،ص )45
پااای ملاااک شااار هاااای خااااا گااازاری
( ّفرخی ،ص )375

در مااااردی نیاز بااا ا ک شخصای شاااعر هااراه و در انههااای نصااای آورده شا ه ا اات هااه
نصای ناصرخسارو ناانا هامال آش باه شااار میآیا شااعر عا وه بار هنجارشاکنی در باههاار
گاارفهن بخ ا هااای نص ای ه (حااذب نس ایب و ت ا یب و نی از شااریطه در اغلااب نصااای ) در بااههااارگیری
ّ
ّ
ّ
تخلااص نی از هنجااارشااکنی هاارده و تخلااص نصااای ش را هاچاااش تخلااص در غااز  ،در ابی اا
پایانی نصای آورده ا ت

ّ
معاا شعرای غز ارا ایان ا ات هاه تخلاص و باه ع اار دیرار ،ناام اخهصاصای ادبای خااد را
ّ
هاه با اش شاهر دارنا  ،در مقطا مای آورنا الازام ذهاار تخلاص در پایااش غاز  ،از دوراش مغااا
ّ
به این طرب معاا ش ه و باهنا ر شااعری از باه هااربردش تخلاص ار بااز زده ا ات (ماتتان،

ص )57

ّ
متتان بهدر هی به بی اتی جایراه تخلص در غز نرش ش

اشاره میهن :

غااز در دوراش ن اال از مغااا چاااش هناااز ایر تکاااملی خاااد را تاااام نکاارده باااد ،موهاار هل ّی ا
ّ
ّ
م خصا یک غاز هامال نیسات و از جالاه در ماعااع ذهار یاا عا م ذهار تخلاص در پایااش یاا
نساتهاای دیرار غاز  ،روش اابهی در هاار ن ااده و هار یاک از شااعراش پیاروی از ذو و الیق
ا
ا
ّ
شخصی خاد هرده ا ت جااا الا ین اصامهانی معاااال ناامی از خااد ن ارده ،خاناانی غال اا ناام
ّ
خاد را در پایاش غز ها ذهر هارده ،انااری چنا اش اصاراری باه ذهار یاا عا م ذهار تخلاص ن اشاهه،
نایی گاهی نام خاد را در مقط و گاهی در اوا ط غز آورده ا ت (هااش)

ّ
ّ
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ّ
شمیعیه هنی اولین غز دارای تخلص را از آش رودهی میدان :

ّ
ا
ظاااهرا نخسااهین تخلصهااای آگاهانااه و عام انااه در ناانااههای بازمان ا ه از شااعر دوراش نخسااهین،
از آش رودهاای ا اات و بعاا از او ،در شااعر دنیقاای و هسااایی و ّ
عااااره مااروزی و مناااچهری و

بسیاری از شعرای نرش چهارم و آغاز نرش پنج (ص )54-53

شایس اا نی از بااه ها این ماعاااع اشاااره م ایهن ا و ّاول این غااز فار ای را بااه شااکل و معن ای
ّ

ّ

مصطلح به شهی بلخی (مهافی ) 325 :و بع رودهی (مهافی ) 329 :نس ت میده :

ّ
در دی فبان روده ای ح ا ود چهااار غااز دی ا ه میشاااد هااه از هاااه مه ااخصتر ،غزل ای ا اات هااه
ّ
تخلص نیز دارد (شایسا ،ص )59

بناابراین ،در نارش چهاارم ،اشاعاری باا ناام غاز وجااد دارد هاه ایر تکااملی خااد را تاااام
نکااردهّ ،امااا در شاااار ّ
غزلیااا شااعرای ایاان دوره آورده شاا هاناا زرنااانی و درّی ( )1394در
پژوه ی هه درباار ّ
غزلیاا

انایی انجاام دادهانا  ،د اههبن ی مهمااوتی از ّ
غزلیاا ایان شااعر

جریاش از ارامه هردهان هه مایتاااش ایان الراا را در د اههبن ی اشاعار ما اام باه غاز پای از
ّ
نایی نیز به هاار گرفات آشهاا بار ا اا تعا اد ابیاا  ،نواام نافیاه و تخلاص هاه فارم ر اای
غزلیااا اانایی پرداخههانا و بااا ّ
غااز با اشهااا شااناخهه میشاااد ،بااه د ااههبن ی ّ
تاجااه بااه ایان
ّ
هلای بارای ّ
غزلیاا انایی باه د ات میدهنا  1 :ارودههاایی هاه
شاخصههاا ،چهاار د اه
ّ
هاار ااه شاخصاا فااا را دربرمیگیرناا ؛  2اشااعاری هااه نوااام نافیااه و تخلااص را شااامل
م ایشااان ّ ،ام اا تع ا اد ابی اا آشهااا هاهاار از ش ا بی ات ی اا بی ااهر از پااانزده بی ات ا اات؛ 3
ّ
اارودههااایی هااه نوااام نافیااه و تعاا اد ابیااا غااز را دارناا ّ ،امااا فاناا تخلااص هسااهن ؛ 4
ّ
رودههایی هاه شارت تعا اد ابیاا و تخلاص را ن ارنا در ایان د اهه ایزده نطعاه شاعر نارار
میگیرد هه غز بادن اش مردود ا ت
ّ
با ّ
تاجه باه هااین د اههبنا ی ،فارمهاای وا اط غاز را اه گاروه مها خر ّ
معرفای میهننا
بر ا ا ایان پاژوه  ،غاز وارههاای پای از انایی نیاز نابال شنا اایی و د اههبن ی هساهن
و رودههایی هه بهاانن عنااش غز را دریافت هنن  ،انر تشاار خااهن ش
ّ
ّ
در پااژوه هاااای مهعااا دی باااه د اااههبناا ی و اناااااع تخلاااص پرداخهاااه شااا ه ا ااات
شمیعیه هنی در این مارد چنین میگا ی :

ّ
ّ
ا
تخلااصهااای شااعر فار ای در دورههااای نخسااهین ،غال ااا از نس ا ت ش اغلی و ی اا نس ا ت محل ای و
دیرر زمینههای پیا ای نامهاای خااناادگی ،هاااشهاا هاه در ههاا األنسفر ابا اع

ااعانی و

األ کمرل ابان مااهاال میتاااش دیا  ،رچ ااه گرفهاه ا ات؛ از ن یال رودهای و هساایی و دنیقای و
ا
امثا آش یا از نس ت ناام ماا وو؛ از ن یال منااچهری هاه مسالاا از ناام منااچهر بان ناابا گرفهاه
ّ
ّ
ش ه یا تخلص خانانی هاه از ناام خانااش اه ار منااچهر شارواششااه ا ات ،یاا تخلاص اع ی هاه
به روایهی ععیف از نام ع بن زنری ا ت (ص )54-53
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پااژوه هااایی دربااار برخ ای واژههااا نوی ار «ره ای» و «خاااماش» در شااعر شاااعرانی چاااش
ّ
ّ
نایی و مالاای انجاام شا ه و تخلاصهاایی باا عناااش تخلاص پنهااش باه ایان دو شااعر نسا ت
داده ش ه ا ت در این پژوه  ،عی ما بر این ا ت تا به این پر
ّ
 رهی تخلص ه ام شاعر ا ت؟ّ
 آیا هاربرد پربسام یک واژه ،تنها شرت تخلص ا ت؟ّ
ّ
 -شاعراش دارای تخلص ،به تخلص پنهاش ه ع نه داشههان ؟

ها پا خ دهی

در ایان مقالااه بااا روش تاصایمی -تحلیلای و بااا برر ای شااعر برخای شاااعراش ناارش ش ا و
ّ
ّ
ن اال و بعاا از آش ،بااه تخلااص و تخلصهااای پنهاااش شاااعراش میپااردازی از جالاا ایاانهااا
میتااااش بااه ره ی در شااعر اانایی ،بن ده در شااعر مسااعاد ااع و خ امو در ّ
غزلیااا شااا
اشاره هرد
ّ
ّ
پااژوه هااای مهع ا دی در تعری اف تخلااص ،ایر و انااااع آش ناشااهه ش ا ه ا اات پااژوه
مه ا ی مقارهعاب ا ( )1389در نالااب پایاشنام ا هارشنا ای ارش ا  ،بااا عنااااش «برر ای و تحلی ال
ّ
تخلااص در شااعر فار اای» از جالاا ایاان آ ااار ا اات احااا یپااار اناااری نیااز بااا مقاااال
ّ
ّ
مهعاا دی بااه ایاان م حاا پرداخهااه ا اات« :برر اای تخلااص در شااعر فار اای» (،)1393
ّ
ّ
«ش ایاههااای تاااایز شاااعر از تخلااص» (« ،)1394برر اای هاااربرد معنااایی تخلااص شااا در
ّ
غااز هااای مالااای» (ّ « ،)1394
تناااع و تکاارار تخلااص در دیااااش شااا » ( )1394دربااار
ّ
تخلص شااعرانی چااش حااف و مالاای نیاز تحقیقاا بسایاری انجاام گرفهاه ا ات در حیطا
ّ
ّ
تخلص دوم یاا تخلاص پنهااش ،مایتاااش باه مقااالتی هاه درباار انایی و مالاای ناشاهه شا ه،
اشاااره هاارد چااانآرا و ااهرا ن اژاد در مقالااهای بااا عنااااش «نکهااهای نااا دربااار شاااعری ههاان
ّ
ّ
(تخلااص پنهاااش اانایی)» ( ،)1388رهاای را تخلااص پنهاااش اانایی دانسااههاناا دربااار مالااای و
ّ
ّ
تخلااص خاااماش او نی از مقاااال مهع ا دی ناشااهه ش ا ه ا اات ما ای پرنی ااش در مقالااهای بااا
ّ
عنااااش «تخلااص پنهاااش» ( )1380بااه برر اای واژ خاااماش و گانااههااای دیراار آش (خااام و
خا ) در ّ
غزلیا شا پرداخهه ا ت
در ایان پااژوه بااا برر ای و اراما شااااه ی از مهاااش ناارش ش ا و پای از آش ،ن اااش داده
ّ
ّ
ش ه ا ت هه نایتااش رهی را بهعنااش تخلص برای یک شاعر م خص پذیرفت
ّ
مطالع آ ار مهق ماش و معاصراش ،از جاله مه ترین هارهای هر شاعر در دورههای پی ین،
بهو یژه در نروش ابه ایی شکلگیری اد فار ی باده ا ت نوامی عروعی در مقالت «شعر و
شاعری» در این باره چنین آورده ا ت:

ّ
] ّاما شاعر ب ین درجاه نر ا  ،اال هاه در عنماااش شا ا و در روزگاار جااانی بیساتهازار بیات
ّ
ّ
از اشعار مهقا ماش یااد گیارد و دههازار هلااه از آ اار مها خراش پای چ ا هنا  ،و پیا اهه دواو یان
ا هاداش هایخاان و یاد هایگیرد

] (ص )128

ّ
ّ
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نکه حایز ّ
اها ّیات ایان ا ات هاه ما نا شا ش شااعر باا آ اار پی اینیاش و معاصاراش خااد،
بااه شااکلگیری ت ااابهاتی در مضااااش ،یکسااانی واژههااا ،هنای اا و ت ا یها منجاار م ایش ا و
ها این اماار ایجاااد و بااه هااارگیری اصااط حاتی چاااش تلااایح ،تضاااین ،انهحااا و امثاااله را در
پی داشت
ب وش شاک مهااش باه یکا یرر راه دارنا و اگار هنراام برر ای و مطالعا یاک ماهن ،پی این
ّ
ا
آش در نواار گرفهااه ن اااد ،اط عااا و نهیجااهگیریهای نااانص و بعضااا اشااه اه بااه د اات خااها
آم بی ّ
تاجهی باه درها تنیا گی و باهها پیا اهری مهااش ،از مها تارین عاامال بیاعه ارشا ش
یا نقض زودهنرام بسیاری از تحقیقا معاصر به شاار میآی
ایاان ماعاااع بااه شااکل ممصاالتر و نواممناا تری در نوریاا بینامهنیاات مطاارو ماایشاااد
باورمن اش به این نوریه ،هایچ مهنای را مساهقل ناایداننا و معهق نا هاه یاک ماهن تحات تا یر
آ اار پای از خاااد و نیاز آ ااار ها عصار خاااد شااکل مایگیارد در ایان پاژوه از ایان نور ّیاه
ّ
ا ااهماده نا ایشاااد؛ ّامااا تنهااا ی اک اصاال آش را مهااذهر ماایشااا ی ؛ و آش اینهااه مهاااش روابااط
زنجیرهای دارن و هیچ مهنی مسهقل از مهاش دیرر نیست
 .2تخلّص

در میاااش اصااط حا ادباای ،ایاان اصااط و حاماال دو معناای مهماااو ا اات و بااا ّ
تاجااه بااه

نالبهای مارد برر ی مثل نصی ه و غز  ،دو تعریف و دو هاربرد مهماو دارد:
ّ
 1به معنای گریاز از مق ماه باه اصال مطلاب یاا از یاک غار باه غار

دیرار ،در یاک

نص ای ه ح ا ود ی اک ی اا دو بی ات ا اات هااه در پای ااش نس ایب و ب ارای ورود بااه ماعاااع اصاالی
نصی ه (ما و ،هجاا یاا غیاره) میآیا و در ّ
تغاز یاا عاان وصاف ط یعات مع اا اخن را باه
ماع م و یا هجا میک ان (داد ،ص )376

 2بااه معنااای آوردش نااام هنااری و شااعری در غااز  :ا ااای ا اات هااه شاااعر آش را در شااعر
بر او داللت می هن

خاد میآورد و آش ا
ّ
معنی ّاو تخلاص ،باه معنای گریاز از مق ماه م حثای مهمااو ا ات و در ایان پاژوه باه
ّ
ّ
آش پرداخهاه نایشاااد آنچااه ما نوار ا اات ،تخلااص بااه معناای نااام هنااری شاااعر در نصااای و
ّ
غزلیا ا ت
 .1-2جایگاه بیت تخلّص

ّ

ّ
بااا تاجاه بااه تغا ّاز در نصای ه و اینکااه بیات تخلااص در پایااش آش نارار مایگرفاات ،بیات پایاانی
ّ
بههرین انهخا برای بههاار باردش تخلاص ا ات؛ باا ایان حاا  ،ایان ناعا ه در ماااردی رعایات
ن ا زرنااانی و ّدری ( )1394در د ااههبناا یای هااه از ّ
غزلیااا اانایی بااه د اات ماایدهناا ،
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اشاره میهنن
آخاار آم ا ه ا
شااا  ،ه ا
دیرری دربار

ّ
هاه در ناه غاز انایی ،تخلاص یاا در بیات ّاو یاا دیرار ابیاا غاز  ،جاز بیات
ّ
تخلااص در مطل ا آم ا ه و ماالنااا در ّ
اات در ّ
غزلیااا
غزلیااا حاااف ی اک مااارد
ّ
در مطل ا و ه ا در میان ا غااز تخلااص خاااد را آورده ا اات مقااارهعاب ا دی ا گاه
ّ
انهخا بیت آخر برای جایراه تخلص ارامه میده :

ّ
تخلااص در بی ات پای اانی آم ا ه ا اات و در ّ
در ّ
غزلیااا خانااانی
غزلیااا اانایی ح ا ود 76درص ا
غزلیااا ااع ی حاا ود  81درصاا و در ّ
حاا ود 89درصاا و در ّ
غزلیااا حاااف حاا ود 93
ّ
درص از تخلصهاا در بیات پایاانی غاز آما ه ا ات ایان مسائله تصاادفی نیسات؛ بسایار دور از
ذهاان ا اات شاااعراش بزرگ ای مانن ا اانایی ،خانااانی ،ااع ی و حاااف هااه شاااعرانی ا ّانتگااذار

بادهان ا و دلیاال مان ا گاری آناااش صاااحب اا ک بااادش آشها اات ،فقااط مقل انااه از ایاان ّاانت

پی اروی هاارده باشاان ؛ بلکااه آناااش هاشااان انه دریافهااه بادن ا هااه بی ات پایااانی ت یرگااذارتر ا اات و
ا ارش مانا گارتر؛ بنااابراین ،بیات آخاار را بارای ایان مها انهخااا هااردهانا و در دورههااای بعا ی
ه شاعراش با انریزهای بی هر این شیاه را دن ا هردهان (مقارهعاب  ،ص )33

ّ
بااا ای ان حااا  ،ماکاان ا اات پ ا از تخلااص نی از بی ات ی اا ابی ااتی آورده شاااد هااه بااا بی ات

ّ
تخلص ارت اات ممهاامی داشاهه و در تاعایح آش آما ه باشا در  32غاز حااف  ،پا
ا
ّ
تخلص یک یا چن بیت آم ه هه معااال در م و و های ا ت (هااش ،ص )35

از بیات

 .2-2تخلّص پنهان

ّ
این اصط و ّاولین بار درباار مالاای باه هاار بارده شا تخلاص آشاکار مالاای را «شاا » و
ّ
تخلص پنهاش او را «خاماش» میدانن
ّ
 .1-2-2تخلص پنهان مولوی

ّ
در باین شاااعراش فار ایزباش ،ماالنااا از لحااا تخلاص ،پرحاشایهترین شاااعر باه شاااار میآیا
ّ
شمیعی ه هنی دربار انهخا تخلص شا چنین میگا ی :

ّ
بااادهان ا شاااعرانی هااه باار ا اار دل سااهری بااه شخص ا ّیهی خا ّ
ااص ،شااعرهایی بااا تخلااص بااه نااام او
ّ
رودهان هه م اهارترین نااناهاش در ّ
ادبیاا ایاراش و جهااش دیفبان شفم تبریفزی جا الا ین
ّ
محا بلخای ا ات و بخ ای از غاز هاای دیفبان ه یار ماالناا هاه باه ناام شاا ت ریاز و شاا
ّ
ّ
ّ
الحااق ت ری از و امثااا آش تخلااص دارد ،ناانااههااای درخ اااش ای ان گانااه از شااعر و تخلااص ا اات؛
ّ
ال ّهاه بسایاری از آش غااز هااا ها تخلااص خاااد ماالنااا را هاه «خاااماش» یاا«خاا » ا اات ،دارد
(شمیعی ه هنی ،ص )58

ّ
ّ
احاا محساانی ذیال عنااااش «گااز ین دوبااار تخلااص» دربااار تخلااصهااای ماالنااا چناین
میگا ی :

ّ
ّ
ماالنااا پ ای از آشاانایی بااا شااا  ،خاااماش تخلااص م ایهاارده و پ ا از آشاانایی بااا او ،تخلااص
خاد را به شا تغییر داده ا ت (محسنی ،ص )108

ّ
ّ
 /122رهی؛ سنت ،کلیشه یا تخلص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)

برر ای ا ک غز ارایی ماالنااا ،نکااا ناباال تا ّ
ااجهی بااه د اات م ایده ا ؛ او عا وه باار
اینکه به ردیف و نافیه مق ّی نیست ،باه تعا اد ابیاا غاز نیاز پای نا ی ن ااش ناایدها و تعا اد
ابیا غز های او باین اه بیات تاا 99بیات نا ااش دارد عا وه بار ایانهاا ،شااعری ا ات هاه
ّ
ّ
در تخلااص نی از النی ا ی و هنجارشااکنی خاااد را ن اااش م ایده ا او در جایراااه تخلااص ،نااام
ّ
ّ
شااا  ،صاا والاا ین و حسااامالاا ین را آورده ا اات در هنااار ایاان اعاا م ،واژ خااااش و
ّ
ه خاناادههااا و مهرادفااا آش را نیاز بااه هااار میگیارد ب اهعا وه ،بااه جایراااه تخلااص نی از مق ّی ا
ّ
ّ
نیست و از بیت ّاو تاا بیات آخار تخلاص ماارد ع ناهاش را باههاار میبارد تکارار تخلاص در
یک غز نیز ،و یژگی دیرر ّ
غزلیا ماالنا ت

ّ
ّ
تنا ّااع المااا یک ای از عااماال گسااهردگی دامن ا تخلااص در دی فبان شففم ا اات ،ب اهو ی اژه تخلااص
شا هه به اشاکا مخهلاف هااراه باا عنااو ین و القاا و صامتهاای مخهلافّ ،
حهای باهنا ر
ّ
ّ
ترجاا فار ای ایان واژه ،یعن ای خارشای و آفهااا  ،تخلااص ن ارار گرفهااه ا اات تخلااص خااااش
نیز در انااع گاناگاش د هاری؛ ا ا  ،فعال و صامت باه هاار رفهاه ا ات واژههاایی چااش «با » و
ّ
ّ
تناااع نامحاا ود المااا تخلااص ا اات اگرچااه ماالنااا اغلااب
مه ارادبهااای آش نیااز ن اااشدهن
ّ
ّ
ّ
ّ
تخلص را در مقطا غاز آورده ا ات ،اماا در مااارد مهعا د تخلاص در میااش غاز و باهنا ر در
ّ
ّ
مطل غز آم ه ا ت تکارار تخلاص یکای از و یژگایهاای باارز تخلاص ماالنا ات؛ گااه در یاک
ّ
غز چن ین بار تخلص شا تکرار ش ه ا ت (احا ی پاراناری  ،3ص )77-76

ّ
ط ااق پااژوه احااا ی پاراناااری دربااار تخلصهااای ماالنااا ،میتااااش گماات ماالنااا
ّ
3هاازارو 229غااز ااروده هااه در مقطاا  992غااز  ،تخلااص شااا (هاااراه بااا صاامت و
ّ
ّ
مضابالیاه و اغلاب باا عناااش شاا الا ین و شاا الحاق)؛ در  602غاز  ،تخلاص خاااش (خاا ،
ّ
خاااماش و بااهناا ر واژههااای ه خاااناادهای چاااش خا ااانه ،خا اااش و غیااره)؛ در  52غااز  ،تخلااص
ّ
شااا و خااااش بااا ها ؛ و در مقط ا  110غااز  ،تخلصگان ا «ب ا » و در مقط ا  214غااز ،
آما ه ا اات (←احاا ی پاااراناااری

مهرادبهاای ادبای آش ماننا بربساهن دهاااش ،تاار اخن و
ّ
 )2ای اااش در اداماا پااژوه خاااد ،بااه انریزههااای ماالنااا در بااههااارگیری تخلااص شااا
میپردازد و در نهایت چنین نهیجه میگیرد:

ّ
تاجه به آنکه مضاااش تعا اد نابال ّ
با ّ
تااجهی از تخلاصهاای ماالناا ،دعاا باه شاا ت ریازی و
ّ
تع اد بسیار بی اهری از تخلاصهاا در ما و و بیااش نا ر روحاانی شاا ا ات؛ بناابراین ،ذهار
ّ
ّ
تخلص شا ت ریزی جن ا ت لیغای نیاز پیا ا هارده و ایان ماارد یکای از هارهردهاای تااز تخلاص
ا ت هه ماالنا از آش بهره برده ا ت (هاا  ،2ص )62

شای بهاااش گمات هاااشطاار هاه غاز هاا را در حالات اااع و غیره ایارانه اروده و ّردی
ّ
از من ّی ات و خادآگاااه شاااعر در آشهااا نیساات ،تخلااص نی از هااه هااارهردی مماااخرهآمیز دارد ،در
ّ
تخلصگاناا ّ
ّ
غزلیااا
غزلیااا او راه پیاا ا نایهناا بااه هاار روی ،آمااار واژگاااش پربسااام
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ّ
مالاایّ ،
اها ّیاتن اشاهن تخلاص (باه معناای مر اام آش در شاعر فار ای) را در نوار و ها م او ن اااش
میده
 .2-2-2تخلّص پنهان سنایی

ّ
برخی محققااش باهاشاه اه اشاعار انایی را نیاز هااننا زنا گی او باه دو دوره تقسای مایهننا و
در دور ّاو  ،اشااعار م ا حی و هزل ای را جااای م ایدهن ا ؛ در حااالی هااه بعض ای اشااعار هجااای

وی مربااات بااه ااا هااای آخاار زن ا گی او اات در ای ان تقس ای بن ی اشااعار د ااه ّاو چن این
وصف میشان :

ّ

اشعار گاروه ّاو عاا اتا نصاای ما حیّ ،
تغازال و ّ
غزلیاا عاشاقانه ا ات در نصاای ش تا ر از
پی اینیاش ،ب اهخصاااص عنصااریّ ،فرخاای ،روده ای و مسااعاد ااع ب اهخااابی م اااه ه میشاااد و
مضااش اهثر آشها م و ،لهاا و هاز ا ات ایان نصاای اهثاراا مصا ّ ر باه ّ
تغاز و ت ا یب هساهن
و تغا ّازال آشهااا از جاان اشااعار عنصااری و ّفرخاای ا اات و مضااااش آشهااا مسااایل جساااانی و
ع ااق صاااری و مجااازی ا اات شاایا بیاااش او در ّ
غزلیااا  ،بااهخصاااص بااه ّفرخاای و رودهاای

م ابهت فراواش دارد (واردی ،ص )173-171

مهاااش ادب ای هاچاااش حلقااههای ی اک زنجی ار ب اه ه ا ّمهصاالان و نایتااااش مهن ای را ب ا وش
مهاش پی این و ها عصار آش برر ای هارد نادیا هگارفهن ایان نکهاه باه خطاهاا و ااگیریهاایی
در پژوه هاا منجار میشااد چاانآرا و اهرا ناژاد ( )1388در پژوه ای باا عناااش «نکهاهای
ّ
ّ
ناا دربااار شاااعری ههان» بااه تعریاف تخلاص و انااااع آش پرداخهااهانا  ،ا م حا تخلااص
ّ
پنهاش را مطرو و به مالای و تخلص خاماش او اشاره میهنن :

ّ
تخلص پنهاش نااد خااد وانعای شااعر ا ات هاه شااعر آش را از ّ
عاماه مخمای مایدارد (چاان آرا و
هرا نژاد ،ص )31

ّ
در ادامه به ش اهت تخلص پنهاش مالای و نایی میپردازن :
آنچه بی اهر از هااه ایان ااخت شاعری را در ایان دو شااعر باه ها نزدیاک میهنا  ،دروشمایاه و
ّ
معنای واژگانی ا ت هه بهعنااش تخلص پنهاش انهخا ش هان (هااش)32 :

ّ
آشهااا ا بااه اشااعریبااادش ای ان دو شاااعر و اینکااه تخلااص پنهان اااش بنمای ا اشااعری
ّ
دارد ،اشاره هرده و در تاجیه تخلصهای نایی چنین آوردهان :
ّ
بی شاک انایی جاااش ،مها ر از محایط دربااری مالاا از زر و بار و غ مااش دربااری و شااه

و شاه بازی بااده ا ات و نهایات تا ش او ارودش اشاعاری باه فخامات پی اینیاش خااد هاچااش
ّ
اناااری ،عنصااری و مناااچهری و باااده ا اات هااه بااهزع ا بس ایاری از محققاااش در ای ان اماار نی از
ّ
ّ
مافق ن اده ا ات؛ لاذا بایتنا اب نیسات هاه در چناین احااالی تخلاص او باهت ا پی اینیاش دارای
صا غ اشارافیگرایانه و ن اااشدهنا منزلاات خاااناادگی او باشا هااه واژ « اانایی» بههاارین گز ینااه
برای این شاعر درباری ا ت (هااش)37 :

نایساان گاش پااژوه یادش ا ه در ادامااه ،بااه انقا روحااانی اانایی اشاااره م ایهننا و نی از
ّ
به این مسئله هه شاعر بای آش داشاهه هاه آ اار پی این و ناام و ننرای را هاه باا تخلاص انایی باه

ّ
ّ
 /124رهی؛ سنت ،کلیشه یا تخلص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)

ّ
ّ
د ت آورده ا ت ،از د ت ب ها ؛ پا باه جاای تغییار هلای تخلاص ،باه تخلاص پنهااش روی
تاجه باه آنچاه درباار جااانی انایی گمهاه شا ه و باا ّ
میآورد ّاما با ّ
تاجاه باه انقا روحاانی
او ،آیا ع ناه داشاهن باه ناام و ر اای هاه از گذشاهه باه د ات آورده و مسایری هاه پا از باه
هاا ر ی ش به آش پ ت هرده ،با انق ب در تضاد نیست؟!
ّ
در نهای ات ،بااا ارام ا شااااه ی از دی فبان اانایی« ،ره ای» بااهعنااش تخلااص پنهاااش اانایی
ّ
معرفی و هااربرد ه خااناادههاا و مهارادبهاای ایان واژه ،از جالاه رهاین ،بنا ه ،دربااش و غا م
ّ
ن ی بر تخلاص باادش رهای دانساهه میشااد (هاااش)44-36 :؛ در حاالی هاه ا اهناد باه چناین
ّ
واژههااایی ،نا ایتاان ا مت ّی ا تخلااصبااادش واژ ره ای در دی فبان اانایی باش ا دالی ال مخهلااف
ب ارای ّرد ای ان نواار وجاااد دارد 1 :ای ان واژههااا ب اهوفااار در دی اااش شااعرای فار ایزباااش یافاات
ّ
م ایشاااد؛  2تکارار واژههااای مهارادب و ه خااانااده تخلااصبااادش ی اک واژه را ت یی ا نایهن ا ؛
 3یک ای از دالی ال جریاش ااازبادش اانایی ای ان ا اات هااه او مماااهی عرفااانی را بااه شااعر وارد
ّ
خاااص خاااد را
میهناا اظهااار بناا گی در براباار مااا وو زمیناای یااا آ اااانی ،ملزومااا
میطل ؛ از جاله هاربرد واژگانی با بار معنایی ّ
خاص مثل بن ه ،غ م ،رهی و

این اها در دو ا ار دیرار نیاز دیا ه مایشااد هرمااش اتاه (´ )Hermann Etheدر ههاا تفر یخ
ادبیرت فر سفی ذیال ترجاا احااا مساعاد اع  ،باه هااین اها دچاار مایشااد و «بنا ه» را
ّ
تخلص مسعاد ع عناااش مایهنا (اتاه ،ص  )101بار ا اا اشاار او ،مصاحح دیفبان رعای
ّ
تاجااه بااه ای ان هاانن ا یهااا و ّ
تخلااص رع ای را ره ای م ایدان ا ! و ب ا وش ّ
حه ای
نی اااباری نی از،
ّ

با وش تاجااه بااه دیفبان رعای ،بااا نقاال مسااهقی از ا اار اتااه ،نواار خاااد را مسااهن مای ااازد (←

نی اباری ،ص  )26مهارج تفر یخ ادبیفرت فر سفی باه ذهار پانا یسای اههماا و اعهاراب میهنا هاه
به دیبان مسعاد ع مراجعه نکرده ا ت
ّ
ّ
اافی ) 686 :نی از شاااعر دیرااری ا اات هااه تخلااص ره ای بااه او نس ا ت داده
مج ا هاراار(مها
ّ
ش ا ه ا اات ایاان شاااعر تخلااص منحصاار و ّ
خاص ای ن ا ارد و در اشااعارش ،خاااد را بااا نامهااای
ّ
مهعاا د چاااش «اباان هاراار»« ،پساار هاراار»« ،پساار احااا هاراار» و «مجاا » خطااا
ماایهناا خااادمی و هرماای ( )1393در پژوه اای بااه شاارو احاااا و اشااعار مجاا هاراار
پرداخههان ا آشهااا بااه وجاااد واژ رهاای در شااعر ایاان شاااعر اشاااره میهنن ا و بهدر ااهی ایاان
ّ
ّ
تکرار را دلیلی بر تخلصبادش ایان واژه ناایداننا عا وه بار ایان ،باه خطاای متلاف الذ یعف ،
ّ
ّ
تخلااص و نیااز خطااای برخاای فهر ااتنایساااش در ّ
در ّ
معرفاای نسااخ خطاای دیففبان او
معرفاای
ّ
اشاره مایهننا ط اق برر ایهای ای ااش صااحب الذ یعف گاااش میهنا رهای تخلاص مجا
هاراار ا اات و نسااخهای از دیففبان او در ههابخان ا مسااج اعو ا ن ا بااه شاااار  612بااا عنااااش
دیبان هی ّ
معرفی ش ه ا ت (← خادمی و هرمی ،ص )118
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ّ
فرحناااز وطاانخااااه ( )1399در مقال ا «عاارور تصااحیح مج ا د دیااااش مج ا هاراار» بااه

ّ
معرفی نسخ دیبان این شاعر پرداخهه ا ات و درباار نساخهای هاه باا عناااش دیفبان هفی باه ناام
مج هارر ت ا ت ،چنین میگای :
نسخ شاار  2403ههابخانا مساج اعوا نا باه ههابات حساین بان عیسای حساینی باا عناااش
دیففبان هففی بااه نااام مج ا هاراار اات ش ا ه ا اات؛ ّام اا هاایچه ا ام از اشااعار آش از مج ا نیساات
(وطنخااه ،ص )133

 .3رهی
بااا در نواار گاارفهن هاااین تکرارهااا و باا وش ذهاار شااااه بی ااهر ،روشاان ا اات هااه رهووی

هلی هگانهای باده هاه در دیاااش اهثار شاعرای فار ایزباش تکارار شا ه ا ات شااعر در نصای
م حی ّ
حق خادنااایی و اظهاار وجااد نا ارد اگار خطاابی هسات ،اگار ناامی از خااد مایبارد
بااا واژگااانی چاااش بناا ه ،رهاای ،غاا م و امثاااله ا اات ایاان واژگاااش هااه گااا یی ّ
اانهی در
م یحه رایی بادهان  ،باا ج اشا ش غاز  ،باه شاکل هلی اه در خطاا باه مع اا نیاز باه هاار
گرفهه شا ن ایر ّ
تطااری بارای هااربرد ایان واژه در خطاا باه ماا وو و مع اا ناایتاااش
نامل ش ه زماش ماکن بااد در ّ
تغاز نصاای (خطاا باه مع اا ) نیاز باه هاار گرفهاه شااد و در
ادوار بع ه تکرار شااد من ا ایان هلی اه باا ّ
تاجاه باه اشاعار ماجااد زبااش فار ای ،باه نارش
چهااارم م ایر ا و ّاول این هس ای هااه در ابی اا بااهجامان ا ه از او ،ره ای در معن ای مااذهار دی ا ه

میشاد ،ابا لیک گرگانی ا ت
در ایااان زمانااااه بهاااای نیسااات از تااااا نیکاااااتر

نااه باار تااا باار شااانی از رهووی م اامقتاار
(← مُـ بـری ،ص )6

پاا از او و بااا یااک برر اای اجاااالی در اشااعار شااهی بلخاای (هااااش ،ص  ،)31فااراالوی
(هااش ،ص  )39و شاهر بخارایی (هااش ،ص  )48نیز واژ رهی دی ه میشاد

ای ان واژه ع ا وه باار دی فبان اانایی ،بااا تک ارار بساایار در دی فبان امیرمعا ّازی ،اناااری ،مسااعاد

ع  ،جااا اصامهانی و هااا ا اااعیل نیاز باه هاار رفهاه ا ات و در دیاااش شااعراش دیراری
چاااش ّفرخاای یسااهانی ،خانااانی ،نط اراش ت ری ازی ،ادی اب صااابرّ ،ی حساان غزنااای ،اباااالمرج
رونی و مج هارر نیز آم ه ا ت
در ادامه شااه ی از دیااش برخی شعرای نروش پنج تا همت ارامه میشاد
 .1-3ش اهد رهی در دی ان فرّخی سیستانی
چااااش مااارا با یااا درگااااه تاااا خیااازد چاااه هااان

رهااای آمااااز رهوووی را و ازیااان غااا برهااااش
( ّفرخی )279 :1335 ،

رهوووو وی تااااااا ز درگاااااااه تااااااا دور شاااااا

بااناااااا ه اااااات از دولاااااات خا ی ااااااهن
(هااش)312 :

ّ
ّ
 /126رهی؛ سنت ،کلیشه یا تخلص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)

باای از ایاان جاارم ناا ارم هااه تااا را دارم دو اات

نهاااااش ه ااات بااا ین جااارم رهوووی را نهاااااش
(هااش)320 :
مرهااااد از غااا تاااا جاااان بااار آیااا ز دهااااش

هاار هااه زیاان آماا ش تااا چااا رهووی شاااد ن اا

(هااش)305 :

و نیز صص 448 ،320 ،220 ،181 ،119 ،29 ،13 :و
 .2-3رهی در دی ان قطران تبریزی
عز یااااز داری شااااعر ره ی و نیساااات عجااااب

اد عز یاااز ن اشااا مرااار باااه پااای ادیاااب
(نطراش)41 :1362 ،

ماان رهووی اار بااه تااا افاارازم و فخاار از تااا هاان

گااار باااار تااااا باااام ور باااار شاااااهاش دگاااار
(هااش)108 :

در نعاااات تاااا شااااه دو بهاااره ا ااات ره ی را

بهاااری ز پااای حکاااات و بهاااری ز پااای حاااا
(هااش)206 :

رهووی بااه طااا شاارب هاارد نصاا مجلاا تااا

هااه خلااق را شاااارفی و زمانااااه را تز ییااان
(هااش)295 :

مااار ره ی را ر ااا چاااا پااااری و پیاااراری مااا ه

زانکه شعر من رهای چاا پاار و چااش پیارار نیسات
(هااش)427 :

و نیز صص  521 ،509 ،485 ،455 ،407 ،307 ،49و 542
 .3-3رهی در دی ان مسع د سعد

آنچااه پای از ایان ،از ّ
تاجااه بااه میاراث گذشااهراش در شااعر و شاااعری گمهای  ،در شاعر مسااعاد
ع به این شکل نابل ردیابی ا ت

او با اینکه در هن زنا گی مایهاردهّ ،اماا تا یر محایط هنا در اشاعار ط یعای او دیا ه ناایشااد و

هاااین اماار خاااد دلیاال محکااای ا اات باار اینکااه او در تاصاایما و تصاااو یر ،بی ااهر شاایا
گذشهراش را اتخاذ میهارده و تنهاا مقا اری آشهاا را باا تخا ّی و زبااش و یاژ خااد ماازوج هارده
ا ت (واردی ،ص )159

هااااشطااار هااه تصاااو یر و تاصایما در شااعر او تکارار مایشااان  ،اصااط حا  ،واژگاااش و
ترهی ا نیز ماکن ا ت تکارار شاان واژ رهای نیاز هاچااش یاک ّانت ادبای از نارش چهاارم

یا ّ
حهی پی تر از آش ،به دیااش شعرای نروش بع راه یافهه ا ت

هااشطاار هاه پای تار گمهاه شا  ،واژ «بنا ه» نیاز در دیفبان مساعاد اع بساام زیاادی
ّ
دارد و اته بهدر هی به آش اشاره هارده ا ات عا وه بار بنا ه ،شاااه مهعا د نیاز بارای واژ رهای
در دیبان او دی ه مایشااد باا ایان حاا  ،اتاه باه ایان مسائله بای ّ
تاجاه مانا ه هاه مساعاد اع
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شاعری باده ا ات هاه اا هاای زیاادی از عاارش را در زنا اش گذرانا ه و اظهاار بنا گی بارای
ما وحان را هلی ی برای رهایی میدانسهه ا ت
شاااها رهووی ز جاااد تااا خاااش روزگااار شاا

هاااز روزگاااار عاااار تاااا خااااش روزگاااار بااااد
(مسعاد ع  ،ص )125

لمااااا تاااااا چاااااا ناااااام بنااااا گاش بااااارد

نااااااام رهوووو وی از میاااااااش رهااااااا هاااااارد
(هااش)150 :

مطرباناااااااات ز گمهااااااااههای رهووووووووی
ن اااااااارد نااااااای ّذره جااااااارم رهووووو وی

بره ااااااای ه باااااااه آ اااااااااش الحااااااااش
(هااش)582 :
چااااااااش هاااااااه روز فااااااارا ن ااااااااارد
(هااش)961 :

شااه بی هر 384 ،331 ،236 ،150 :و
 .4-3رهی در دی ان امیرمعزّی

واردی در پااژوه خاااد شااااه ی از دی فبان امی ار معا ّازی ارامااه م ایده ا و ا

چن این نهیجااه

میگیرد:
احسا ا شخصای شااعر حضاار چنا انی نا ارد و بی اهر از تصاا یرها و فضااهای هلی اهای هاه
برگرفهااه از ا ّانتهااای شااعری گذشااهراش ا اات ،هاچاااش هج اراش و عااعف و رنجاااری عاشااق و
صما ظاهری مع ا  ،ب وش ابهکار شخصی ا هماده هرده ا ت (واردی ،ص )166

تاجه به آ ار پی یناش و الرابرداری از آشها ّ
این گزارهها بر ّ
صحه میگذارد
در مااا حت تاااا هاااار رهوووی بااااج

شااا

فاااا مااا و او رهوووی از دفهااار نااارآش گرفااات

شااا

ابیاااا شاااعر او هااااه اااحر حااا
(امی ّ
رمعزی ،ص )746
آیااا رحاااات برآمااا روی بااار دفهااار نهااااد
(هااش)766 :

زیاان روی خاا مت تااا رهووی را شااریعت ا اات

در وی دعاااااا فریضاااااه و در وی ناااااا ااااانن
(هااش)626 :

چاااش نهااالی باااد ط ا ماان رهووی در باااش شااعر

پاارورش هااردی بااه ّ
ها ات تااا درخه ای ش ا نهااا

(هااش)455 :
هااار شاااب هاااه رهوووی فاااا ز روی تاااا زنااا

مرغااای شااااد و باااا باااه اااای تاااا زنااا
(هااش)806 :

چاااااش باااااز خیااااا تااااا پاااار و بااااا زناااا

در جااااش رهوووی ع اااق تاااا چنراااا زنااا
(هااش)806 :

مااان رهوووی از آفااارین تاااا معاااانیپااارورم

زانکااه عااالی دولاات تااا ماان رهاای را پروریاا

ّ
ّ
 /128رهی؛ سنت ،کلیشه یا تخلص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)

(هااش)143 :

ناانههای بی هر،643 ،616 ،574 ،567 ،559 ،548 ،478 ،471 ،426 ،362 ،76، 2 :
 723 ،691و 780
 .5-3ش اهد رهی در دی ان ان ری

الرابارداری از تصااو یر ،مضاامین و نیاز هلااا و اصاط حا پی اینیاش ،در شاعر انااری نیاز
نااد یافهه ا ت

ا
ّ
خاصای ماث باا آوردش
شیا اخناری او عاا تا تقلیا ی ا ات از گذشاهراشّ ،اماا گااه باا مهاار
یاک تاعایح اعااافی ملایح یاا حساان تعلیال در میااش ایان تصاااو یر ،بااه ه ما زی ااایی ّ
خاص ای

میبخ

ا

(واردی ،ص )198

در ّ
غزلیاااا نیاااز تصااااو یر تکااارار میشااااد و وجاااه تااااایز غاااز او از غاااز پی اااینیاش،
بههارگیری زباش محاوره ا ت

ّ

در ّ
غزلیااا او ع ااق بی ااهر رناار تک ارار تجرب ا ع ااقهااای مهق ا ماش را دارد تااا احسااا وانع ای
ا
خاد شاعر؛ ب ین شاکل هاه انااری غال اا هاااش تصاا یرهای گذشاهراش را تکارار مایهنا  ،باا ایان

تماو هه عی او بر نزدیکهردش زباش شعرش به محاوره ا ت (هااش ،ص)201
ارجاااااا هاااااه رهوووووی شااااااد ز لطمااااات

ّ
باااااااار اغلااااااااب مادحاااااااااش مقاااااااا م
(اناری ،ص )342

جااااارم رهوووووی دو اااااهی روی تا ااااات

آفااااات اااااادای دلااااا ماااااای تا ااااات
(هااش)773 :

هاااااه رهوووووی در فااااارا وصااااالت تاااااا

زنااااااااااا گانی نایتاانااااااااااا هااااااااااارد
(هااش)598 :

خ اونااااا ا رهوووووی را شااااااه ی هسااااات

هااااه چاااار از ع ااااق او پاااارو ین فروشاااا
(هااش)607 :

ای خااجاااا م ااااار باااار بناااا گاش شاااامیق
چاااااش تااااا در عاااای و ّ
خرماااای باشاااای

فریااااد ر هاااه خااااش رهووی ریخااات جاااا لیق
(هااش)667 :
چاااااااش ن اشااااااا رهووووووی روا باشااااااا
(هااش)818 :

هاچاااااش اااار زلااااف خاااااد شکسااااهی

آش عهاااااا هااااااه بااااااا رهوووو وی ب سااااااهی
(هااش)913 :

و نیز صص  857 ،825 ،733 ،215 ،189و
 .6-3رهی در دی ان جمال اصفهانی

ّ
ّ
جاااا الاا ین حلقاا اتصااا شااعر نرشهااای ش اا و همااه ا اات دربااار ت یرپااذیری او از
ّ
شاعراش مهق م و معاصرش چنین گمههان :
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در نص ای ه بی ااهر بااه اانایی و اناااری نواار دارد و بااهخصاااص در مااااردی هااه نصااای ش دارای
تغا ّاز ان ا  ،هرچن ا بااه ا ااهحکام ااخن اناااری و اانایی نیسااهن ّ ،ام اا بااه لطافاات غااز نزدی اک
میشان (واردی ،ص )215

آنچه او را در این دوره شاخص و جریاش از میهن  ،غز های او ت

ّ
غااز هااای او اااده و رواشان ا و هرچن ا هااه بی ااهر صاااحبنو اراش او را در غااز مقل ا اانایی و
ّ
دانسههان  ،به نور مایآیا غاز هاای جااا الا ین لطیافتار و رواشتار از غاز آش دو باشا

اناری
ّ
جاا ال ین با خلق غز هاای خااد باه حرهات غاز باه طارب شایا رواش و زی اای عرانای ارعت
بخ ای و اینکااه بس ایاری او را وا ااط اناااری و ااع ی دانسااههان ا  ،ااخنی حااق ا اات (هااااش:

)217
شااا ان ااا تااا تاباااش و رهووی محجا ا اات

گاال انعااام تااا خناا اش و ره ی مزهااام ا اات
(جاا اصمهانی ،ص )65

رنجااه مکاان نلاا هااه رهووی خاااد نلاا صاامت

آماااا میاااااش بسااااهه و باااار اااار شاااا ه دواش
(هااش)296 :

مااان رهوووی در مااا و تاااا پرداخهاااه دیااشهاااا

لم هااااای آش مجااااان یااااا مطااااابق اااااخهه
(هااش)320 :

ازیاان اا

بااه لقااا هاااش هااه اشااهیا رهووی

از آش گذشااات هاااه یابااا ز ناماااه خر ااان ی
(هااش)429 :

نرااااارم باااااد و یااااک چنراااای خاااااشزش

ااااام ااااانی چهارم اااااش رهووووی باااااد
(هااش)422 :

چاااه نااا ر و نیاااات دارد رهو وی و مثااال رهااای

هااااه یاااااد او هناااای و خاااااطر اناااا رو بناااا ی
(هااش)429 :

و نیز صص  499 ،477 ،424 ،399 ،323 ،159 ،105 ،77 ،34و 501
 .7-3ش اهد رهی در دی ان کمال اسماعیل
رهوووووووی گرچاااااااه دعاگا یسااااااات از دور

در آش حضاااار بااااهزودی ماااا وخااش باااااد
(هاا ا ااعیل ،ص )59

بناااااخهی رهوووی را از گاناااه گاناااه ت اااریف

آری جاااز ایااان نز ی ااا از جااااد حاااقگااازار
(هااش)69 :

گااار دیرتااار ر ااای رهووی اااای ایااان جناااا

هااز وی تااااش بااه مالکاات جاااوداش ر اای

آورد جااااش خ اااک رهوووی تاااا هنااا نثاااار

چااااش از غ اااار خیااال ملاااک میهاااااش ر ااای

]

(هااش)71 :
بااااه درگاااااه تااااا گاااار هاااا آیاااا رهووووی

باااااااد هاااااا ز تعواااااای ایاااااان بارگاااااااه
(هااش)74 :

ّ
ّ
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بااه پااای ماا و ،رهووی باار جنااا تااا نر اا

اااا پا ّ
مراااار بااااه نا ّ
ااار دعااااا هناااا طیااااراش
(هااش)80 :

و نیاااز،316 ،305 ،296 ،279 ،272 ،260 ،246 ،243 ،202 ،196 ،181 ،134 ،112 ،96 :
 396 ،394 ،384 ،373،379 ،366 ،364-361 ،340 ،335 ،329 ،322و

در دیبان هاا نطعهای ه ت بیهی نیز با ردیف رهی وجاد دارد (هااشّ )653-652 :
طی
ّ
پژوه شااه پر تع اد این واژه و نیز جایراه آش در ابیا پایانی برخی نصای  ،ظن تخلصبادش
رهی را در دیبان هاا ا ااعیل تقا یت میهرد؛ ّاما در برر ی چن نصی ه (← هااش ،صص ،59
 76 ،71 ،69و  )96م ّ
هاجه ش ی این واژه در ابیا ن ل یا بع از آش با واژههایی چاش بن ه و خادم
مت ّه ش ه و ادام هااش ّنت پی ین ا ت؛ دیرر اینکه این واژه ،در ّ
غزلیا هاا هه ابق غز
ّ
نرش ش و وجاد تخلص را در آش از ر گذران ه ،انر تشاار ( ه مارد) ا ت
ّ
در دیااش شاعرانی چاش اباالمرج رونی ،ادیب صابر ترمذی و مج هارر نیز شااه مهع دی از
این هاربرد واژ رهی دی ه میشاد هه به جهت پی ریری از اطال ه م از ذهر آنها چ پاشی ش
 .4شاعرانی با تخلّص رهی
در فهر توار د تناشتهای ایاراش (دناا) ،یاک دیاااش باا عناااش دیفبان هفی فهر ات شا ه و
دو نسااخه از آش ماجاااد ا اات؛ نسااخ ّاو در ههابخاناا آیتاللااه گل ایرااانی ناا بااا شاااار
 9/194-1644/6نره اری میشاد و چنین تاصیف ش ه ا ت:
با

اام در صامت عقال ،باا چهاارم ذهار العلا ارج ،باا پانج  :ع اق و مح ات اشاعاری

عرفااانی حا ود هزاربی ات در معااارب اله ای و تاحیا و حکای اا عرفااانی شااامل اباااا و فصااا
ّ
در آخر اشعار تخلص شاعر باه عناااش «رهای» آما ه ا ات ،ولای شا اهت دارد باا منتخف ددیقفة
الحقیق نایی /ا ااعیل /نسهعلیق39 /1286 /برگ (درایهی ،ج  ،5ص )172
نسخ دوم -1205ب در دان راه تهراش ا ت ب وش تاریخ ،نسهعلیق و  140برگ (هااش)

ع ا وه باار ای ان ّ
محا حساان بی اا مع ّی اری ،شاااعر غااز ارای معاصاار ،ره وی را بااهعنااااش
ّ
تخلص خاد برگز ی ه و به رهی مع ّیری م هار ا ت

 .5وصف ضمیر

مقال دیراری هاه باا ّ
تاجاه باه واژ رهای میتاااش باه آش اشااره هارد ،وصاف عاایر ا ات واژ

رهووی در هنااار واژ بنووده از پاار هاااربردترین وصااف عااایرهای اد فار اای ا اات ابیااا
ّ
مهعاا دی را ماایتااااش باارای شاااه مثا «ماان بناا ه» و «ماان رهاای» ارامااه داد هاااین هثاار
ّ
ا ااهعاا  ،باع ا ش ا ه ا اات برخ ای محققاااش دچااار خطااا شااان و دیراار واژههااا را ب اهعنااااش
وصف عایر ن ذیرن در نق تصاحیح دیفبان ا اااعیل بان باباا نزو ینای ،فارزاد عایایی باا نیا
تردی گمهاه باه جاای «مان بیا »« ،مان بنا ه» در ات ا ات ای ااش در اداماه باا ذهار شااه
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اشاره میهنا هاه در بیات دیراری نیاز مان بیا

در دیاااش ایان شااعر آما ه ا ات (← عایایی،

ص  )116شااااه شااعری وصااف عااایر در ههااب د ااهار ،ن اااشدهن ا تنا ّااع اوصاااب بااه هااار

رفهه در ایان ترهیاب ا ات و محا ود باه بنا ه و رهای نیسات خیاـام ار در ههاا دسفتب ببفرن
ّ
فر سففی ،شااااه مهعاا دی ذیاال م حاا «وصااف عااایر» آورده ا اات (← خیااـام ار ،ص -62
)66؛ از جال آشها میتااش به این ابیا اشاره هرد:
ز آ چ ااا چاااا مووون یووودای بهااار

ور نااااااااه از آتاااااااا خاااااااا ای بهاااااااار
( نایی ،ص)566

مااااه رخساااار ب اشااای تووو بوووت یغم ایی

تاااا د خلقااای ازیااان شاااهر باااه یغااااا نااارود
( ع ی ،ص)581

باااه زیارهاااا بیاراینااا ونهااای خاااا رو یااااش را

ت و س ویمینتوون چناااش خااابی هااه زیارهااا بی اارایی
(هااش ،ص )649

 .6نتیجه

شعر فار ی با ما ح ّیا آغااز مایشااد واژههاایی چااش رهای ،بنا ه ،غا م و نواایر آش را بایا
از ملزوماا شاعر ما حی دانسات؛ واژگاانی هااه خضااع و بنا گی شااعر را نسا ت باه ماا وو
میر ااانن در ایان مقالااه بااا برر ای و تحلیال واژ رهاای در اشااعار شاااعراش فار ای از آغاااز تااا
نرش همه  ،هاش شا شایا هااربرد آش از جاناب ایان شااعراش ن ااش داده شااد باا ایان حاا ،

به این نکهه بای اذعااش داشات هاه مان شااه و بنا ه باین هاا شااعراش دیا ه ناایشااد دیرار
اینکااه در شااعر هساای چاااش اانایی هااه ان ی ااههای عرفااانی را بااه شااعر وارد ماایهن ا  ،بای ا بااا
ّ
تاجه به ما وو هاه در اشاعار عرفاانی او ،از ماا وو زمینای باه آ ااانی ت ا یل میشااد ،شاعر

ّ
خااص خااد
وی را برر ی هرد اظهاار بنا گی در برابار ماا وو زمینای یاا آ ااانی ،ملزوماا
را میطل ا ؛ از جالااه بااا واژگاااش دارای بااار معنااایی خا ّ
ااص مثاال بن ا ه ،غ ا م ،ره ای و درباااش و
نوااایر آش در نهیجااه ایاان واژگاااش در شااعر عرفااانی نیااز بااا بسااام بساایاری بااه هااار گرفهااه
ّ
میشان ؛ بنابراین ،نایتااش تکارار یاک واژه را دلیلای بار ایان دانسات هاه شااعر تخلاص پنهااش
دارد شاعری چاش مساعاد اع هاه بخا

زیاادی از عاار خااد را در زنا اش ا ری مایهنا ،

مج ااار ا اات بااا اظهااار بنا گی بارای نجااا یاافهن از بنا تا ش هنا نکها دیراار در برر ای
ّ
مهاااشّ ،
تاجااه بااه آ ااار مهقاا ماش ا اات هااه در مااااردی از تحقیقااا معاصاار ،نادیاا ه گرفهااه
میشان هاین امر به خطاهای گاناگاش در پژوه ها و نهایج آشها منجر میشاد

ّ
ّ
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تحلیل ساختاری معراجنامهی ابن سینا بر پایۀ سفر قهرمان کمپبل
احسان زندیطلب

دانشجوی دکتری زبان و ّ
ادبیات فارسی دانشگاه رازی

خلیل بیگزاده

*

دانشیار گروه زبان و ّ
ادبیات فارسی دانشگاه رازی
(از ص  135تا )153
تاریخ دریافت مقاله ،1400/9/18 :تاریخ پذیرش مقاله1400/12/15 :
علمی-پژوهشی

چکیده

ّ
شخصیتی روحانی به قلمروهای ناشناخته است .سفر در
معراجنامه گونهای ادب دینی و عرفانی و گزارش سفر
ساختار این گونۀ ادبی و روایی ،همواره عنصری تعالیبخش در سلوک انسان به سوی کمال بودهاست؛ بر این اساس،

معراجنامههای مبتنی بر سیر و سلوک روحانی در ریخت سفرنامه نگاشته شدهاند که گزارش معراج پیامبر اسالمص به
روایت ابوعلیسینا ،از کهنترین نمونههای منثور و مستقل آن در ادب فارسی با نگاهی نمادگرایانه به عناصر روایت
در معراجنامه است .ضرورت بررسی اینگونه متون بر اساس ّ
نظریههای ادبی نو ،تالش برای گشودن افقی تازه از متن
در برابر خواننده و نگاهی به تولید معنا مبتنی بر واکاوی خویشتن است تا الیههای رازناک و پوشیدۀ آن آشکار شود و
جنامهی ابن سینا را بر پایۀ انگارۀ
دریافت خواننده از متن گسترش یابد .بر این پایه ،پژوهش پیش روی ،معرا 
تکاسطورۀ جوزف کمپبل که برآمده از نگاهی ساختارگرایانه و روانشناسانه به سفر قهرمان و کهنالگوی خویشتن
است ،با تکیه بر مطالعات بینارشتهای ّ
ادبیات تطبیقی در رویکردی توصیفی -تحلیلی نقد و بررسی کرده است.
دستاورد پژوهش نشان میدهد معراجنامهی ابن سینا اگرچه در برخی زیرمرحلهها ،مانند امتناع از بازگشت ،ناسازی
داردّ ،اما با ساختاری روایی و بافتارشناختی سفر قهرمان با تکیه بر الگوی جوزف کمپبل همسانی آشکاری دارد که

گویایی و پویایی معراج حضرت ختمی مرتبتص را مبتنی بر ساختار روایی آن در آیات قرآن کریم آشکار میسازد.
نامهیابن سینا ،کهنالگو ،جوزف کمپبل ،سفر قهرمان ،قلمروهای ناشناخته.
واژههای کلیدی :معراج 
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

kbaygzade@yahoo.com
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ّ
 .1مقدمه

پژوهشهای اسطورهشناختی با فریزر ( )Frazerو کتاب ّ
مهم وی ،شاخۀ ّزرین ،آغاز شد و پس از آن
بر ّ
ادبیات و پژوهشهای ادبی اثر گذاشت و گاهی نوشتهای ادبی خوانده شد (فرای ،ص )134؛ ّاما
نقد اسطورهای و کهنالگو یی برآمده از ّ
نظریات یونگ روانشناس سویسی است .وی مفهوم

ناخودآگاهی فروید را که برآیند سازوکار روانی سرکوب است (فروید  ،2ص  )133و معنایی شخصی
و محدود دارد ،بررسی کرد ،به جنبههای دیگری از ضمیر ناآگاه پیبرد و ناخودآگاه فردی را به سه
پارۀ ناخودآگاهی در دسترس ،ناخودآگاهی باواسطۀ در دسترس و ناخودآگاهی غیر دسترس بخش
کرد (یونگ  ،2ص  .)81وی با ورود بیشتر به حوزۀ دین و روایات اسطورهای از نوعی ناخودآگاهی
سخن گفت که میان همۀ اقوام مشترک و موروثی است و برساختۀ فرآیندهای روانی انسان نیست.
این وجه ناخودآگاهی دربرگیرندۀ انگارهها و نگارههایی است که بهگونهای خودکار ،سازوکارهای
روانی فرد را تشکیل میدهند و ساماندهندۀ بینش و نگاه ویژۀ او خواهند بود و یونگ این نمادها و
تصاویر ناخودآگاه جمعی را «کهنالگو» نامید و اذعان داشت که این اصطالح قرنها پیش از او
بارها در نوشتههای دیگران به کار رفته است (یونگ  ،4ص  .)20-16او بر این باور بود که شمار
ّ
موقعیتهای نوعی زندگی بیپایان است (به نقل از مادیورو و ویلرایت ،ص  )284و
کهنالگوها مانند
ّ
تجربیات بهصورت اشکالی فاقد محتوا در روان شده است .انگارۀ
تکرار و تداوم ،موجب ثبت این

«خویشتن» ،پایهایترین کهنالگویی است که اشکال گوناگون آن در اسطوره و خواب پدیدار
میشود (یونگ  ،1ص  .)49نظام اساطیر و افسانهها از این دیدگاه ،فرافکنی انگارههای درونی انسان
بدوی به عالم بیرون است که در پیوندی جاودانه و ناگسستنی به کهنالگوی خویشتن گره
ّ
خوردهاند .اسطورۀ قهرمان ،تجلی نمادین کهنالگوی خویشتن است که در تالشی ممتد و مداوم به
دنبال بازشناسی و گردآوری پارههای دورافتادۀ خود است که پیوندی تنگاتنگ با عالم خدایان و
شیاطین دارد.

کهنترین سرچشمه دربارۀ معراج پیامبر اسالمص قرآن کریم است که در آیاتی از سورههای نجم
ّ
و اسراء آمده است و بیشتر صحف کهن داللت بر تقدم نزول سورۀ نجم دارند (جاللی نائینی ،ص
 )179 -160که در آیات پنجم تا هجدهم آن از معراج پیامبر اسالمص سخن رفته و نیز آیۀ ّاول سورۀ
اسراء به سیر شبانۀ حضرتص اشاره کردهاست .همچنین میتوان گفت :معراجنامهی ابن سینا

رویکردی نمادگرایانه به معراج پیامبر اسالمص دارد ،چنانکه نجیب مایل هروی گفته است که حاج
ّ
خلیفه این معراجنامهی نمادین را در کشف الظنون از ابن سینا دانسته است (ابن سینا ،ص 68؛ نقل از


نامهی ابن سینا متنی کوتاه است که معراج پیامبر اسالمص را در ساختاری
نجیب مایل هروی) معراج 
ّ
شخصیت و رویدادی را
روایی گزارش میدهد و به دلیل انکار معراج جسمانی (همان ،ص  ،)97هر
تأویل کرده است .پژوهش پیش روی چگونگی معراج پیامبر اسالمص را در اینکتاب با رویکردی

توصیفی -تحلیلی کاویده است که دستاورد آن حاکی از تطبیق نسبی ساختار روایی آن با الگوی
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کمپبل است.

نامهی ابن سینا بر پایۀ ّ
نظریۀ تکاسطورۀ جوزف کمپبل موضوع اصلی این
بازخوانی معراج 
اهم ّیت آن در میزان تطبیق و سازگاری متنی کهن با ّ
پژوهش است که ّ
نظریهای معاصر است.

سنجش این معراجنامه با ّ
نظریۀ یادشدهّ ،
قابلیت آن را در تبیین معراج حضرت ختمی مرتبت
ّ
جامعیت الگوی کمپبل را نشان میدهد.
آشکار میکند و از سویی
ّ
پژوهشهایی با موضوع معراجنامهی ابن سینا انجام شده که عبارت است از :حبیبالله آموزگار
ص

در مقالۀ «تفسیری بر معراجنامهی ابن سینا با انشای فارسی امروز» ( )1344تفسیری روشن به زبان
فارسی روان امروزی از معراجنامهی ابن سینا ارائه داده است .محسن ذوالفقاری در مقالۀ «معراج
در اندیشۀ ابن سینا و حکیم نظامی» (بی تا) شیوه پرداختن به معراج را با رویکردی تطبیقی از نگاه
ابن سینا و نظامی گنجوی بهعنوان فیلسوف و حکیم تبیین کرده است .سعید احمدی زاویه و افرا
خاکزاد در جستار «مقایسۀ سیمای جبرییل در معراجنامههای ابن سینا و میرحیدر در دو بعد فلسفی
تجسمی» ( )1395سیمای جبرئیل را اختصاصا از بعد فلسفی و ّ
و ّ
تجسمی بررسی کردهاند .ادهم
ضرغام و ندا عظیمی در مقالۀ «مطالعۀ تطبیقی شرایط اجتماعی -سیاسی تأثیرگذار بر شکلگیر
کمدی الهی دانته و معراجنامه» ( )1395اثرگذاری شرایط اجتماعی و سیاسی را بر شکلگیری
معراجنامهی ابن سینا و کمدیالهی دانته بررسی و اثرپذیری دانته را از ابن سینا تبیین کردهاندّ ،اما
پژوهشی در زمینۀ سنجش و خوانش معراجنامهی ابن سینا بر پایه الگوی سفر قهرمان جوزف
کمپبل دیده نشد.
 .2معراجنامهی ابن سینا و الگوی تکاسطورۀ سفر
انسان در دنیای ذهنی و عینی یا روحانی و جسمانی برای رسیدن به کمال و بهرهگرفتن از عالم معنا
ّ
معنویت سفری در پیش دارد که در کانون نگاه صاحبنظران قرار گرفته است و هریک از زاویهای
و
بدان نگریستهاند؛ یکی از این اندیشمندان ،جوزف کمپبل است که الگوی تکاسطورۀ سفر را
مطرح و چارچوبی برای تبیین سفر انسان در زندگی خویش تعریف کرده است.
ّ
حکایت شگفت سفر و تکاپوی همیشگی قهرمانان ،موضوع مطالعات گروهی از محققان از
جمله جوزف کمپبل ( ،)Joseph Campbelاسطورهشناس امریکایی است که با اثرپذیری از میراث
فکری یونگ و دستاوردهای مکتب ساختارگرایی به پژوهش در داستانهای روایی کهن پرداخت.
وی که از دیرباز شیفتۀ اسطورههای بومیان امریکا و بررسی تطبیقی اساطیر جهان بود ،بیش از هر
چیز ،به دنبال کشف تصویری یگانه و رازآلود میگشت که از نظر او حقیقت مرکزی و غایی
اسطورهها را شکل داده است .وی معتقد است که اسطوره از طریق نماد سخن میگوید و برای درک
پیام آن ،میباید در پی گزاردن آن بود و گاه با فرارفتن از این پندار ،عملکرد اصلی اسطورهها را
زایایی نمادهایی برای رشد و تداوم حیات بشر میداند (کمپبل  ،3ص  .)22این تفسیر نمادگرایانه از
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اسطوره بر پایۀ رویکردی اسطورهزدا ( )demythologizeاست و بولتمان (ّ ،)Boltzmann
الهیاتدان
آلمانی ،از شاخصترین پژوهشگران این مکتب فکری است .این مکتب وارون جریانی که به قرائت
ّ
اللفظی از اسطوره قائل است ،به مفاهیم و اشارات پنهان در دل اسطورهها ّ
توجه دارد و
تحت
میکوشد تا با زدودن آنچه ذهن بشر امروزی خرافه میداند ،جایگاه اسطورهها را در دنیای فعلی
حفظ کند (بولتمان ،ص  .)28همچنین باید دانست که موضوع راستین اسطوره نه جهان ،که تبیین
ادراک انسان از جهان است و تنها تعابیر درست از اسطوره را باید در رویکردهای انسانشناسانه و
وجودشناختی جست (سگال ،ص  .)88 -87برداشتهای نمادگرایانۀ بولتمان از اسطوره و تعابیر
روانشناسانۀ یونگ که اسطوره را تصاویری ازلی و رازآلود به شمار میآورد ،اساس برداشت کمپبل
از اسطورهها را شکل داده است .وی اسطورهها را داستانهایی با ساختار مشابه میانگاشت که با
زبانی نمادین به بازگویی حاالت روانی میپردازند و یکی از کارکردهای بنیادین آنها ،تأویلپذیری
است (کمپبل  ،1ص  .)34تحقیقات کمپبل برای بهدستدادن الگویی جهانی از اسطورهها ،سرانجام
در سال 1949م در کتاب قهرمانهزارچهره به نگارش درآمد .او در این کتاب الگویی واحد از
ّ
سفر قهرمان ترسیم کرد و اظهار داشت که صورت کلی تمامی داستانهای قهرمانی برآمده از آن
است .اصطالح «تکاسطوره» که کمپبل با وامستانی از داستان شب زندهداری فینگانها ،نوشتۀ
جیمز جویس ( )James Joyceبرای بیان ّ
نظریۀ خود به کار میبرد ،به اندازۀ کافی روشنگر است؛ هزار
قهرمان بهمثابۀ یک تن.
تمامی اسطورههای قهرمانی بر این پایه ،داستان قهرمانی است که از دیرباز تاکنون با نقابهایی
بیشمار به انجامدادن اعمالی مشابه در بستر رویدادهایی کمابیش یکسان میپردازد .بدینگونه

است که به یک اعتبار ،هدف اصلی نقد اسطورهای برقراری نظامی فروکاهنده برای فروفشردن
اساطیر گوناگون به اسطورهای یگانه است (روتون ،ص )103؛ بنابراین ،نظام وحدتبخش تکاسطوره
در الگوی پیشنهادی کمپبل ،شامل تبیین مراحل سفر قهرمان در سه بخش و چند زیرگروه است:
الف) عزیمت .1 :دعوت به آغاز سفر؛ ّ .2رد دعوت؛  .3امدادهای غیبی؛  .4عبور از نخستین
آستان؛  .5شکم نهنگ.
تشرفّ .1 :
ب) ّ
جادّۀ آزمونها؛  .2مالقات با خدابانو؛  .3زن در نقش وسوسهگر؛  .4آشتی و
یگانگی با پدر؛  .5خدایگان؛  .6برکت نهایی.
ج) بازگشت .1 :امتناع از بازگشت؛  .2فرار جادویی؛  .3دست نجات از خارج؛  .4عبور از
آستان بازگشت؛  .5ارباب دو جهان؛  .6رها و آزاد در زندگی.

عزیمت زندگی عادی قهرمان تا مرحلۀ ورود به جهان ناشناخته استّ .
تشرف ،مرحلۀ گذار

است؛ جایی که قهرمان تمام توان خویش را به نمایش میگذارد و از آزمونهایی دشوار عبور
میکند و بازگشت ،آستانۀ ورود دوباره به زندگی عادی در ریخت یک قهرمان است .کمپبل که
اسطورهها را بیاناتی معنوی و در همان حال نشانههایی ناخودآگاه میدانست (کمپبل ّ ،)265 ،3
نظریۀ
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خود را بر پایۀ مبانی دانش روانشناسی و بهصورت سفری یکسره درونی پیریزی کرد .الگوی وی
ّ
تولد و مرگ قهرمان را نادیده میگیرد و تنها به بازنمایی مراحل سفر قهرمان به سوی خودشکوفایی
میپردازد .کنارهگیری از جهان بیرون و روی آوردن به عالم درون ،نخستین خویشکاری قهرمان در
این سفر است (همان ،ص  .)28وی باید بر مشکالت درونی فایق آید و گرههای روانی را بازگشاید و
بر تنگناهای نهادینهشدۀ فردی و اجتماعی غلبه کند .خویشکاری قهرمان هر دو ساحت جسمانی
ّ
و روحانی را دربرمیگیرد (کمپبل  :2ص 189ـ )190و شامل نبرد با تن و یا تجربۀ عالم ماوراءالطبیعه و
بازآمدن است .کمپبل همچنین به کارکرد نمادین سفر قهرمان بهمثابۀ رازی ناگشودنی اشاره میکند
که عمل قهرمان ،تالشی برای رمزگشایی و بازنمایی آن است .قهرمان در پایان ّ
قصه ،با فروشکستن
قواعد زمان به تجربۀ آگاهانۀ مراحل پیشین چرخۀ کیهانی دست مییابد و با تمام کائنات یگانه
میشود.

 .3خالصۀ معراجنامه

ص

جبرئیل با هیئتی درخشان و باشکوه در شبی که پیامبر در حالتی بین خواب و بیداری است و هر
صدایی جز غریو تندر و آذرخش به خاموشی گراییده است ،بر حضرت پدیدار شد و از ایشان
خواست که از بستر بر خیزد و در پی او روان شود .چارپایی موسوم به براق با رویی چون انسان
ّ
همراه جبرئیل است که پیامبرص بر آن سوار شده ،از کوههای مکه درمیگذرد؛ در حالی که ندای
روندهای فریبکار از پشت سر به گوش میرسد و پس از آن زنی فریبکار بر اثر وی آواز میدهد
ّ
که بمان تا به تو برسم .پیامبرص به داللت جبرئیل از هر دو درمیگذرد و به بیتالمقدس میرسد.
سه قدح از شراب و آب و شیر بر او عرضه میدارند ،پیامبرص به اشارت جبرئیل قدح شیر را

میستاند ،سپس به مسجد میرود و انبیا و مالئکه به امامت ایشان نماز میگزارند .زان پس نردبانی
میبیند؛ یک پایه از سیم و یک پایه از زر و از آن به آسمان ّاول برمیشود و آنجا با اسماعیل دیدار

میکند؛ درآسمان دوم ،فرشتهای ّ
مقرب و در آسمان سوم ،ملکی در غایت حسن میبیند؛ آسمان
چهارم ،جایگاه فرشتهای شاهوار؛ آسمان پنجم ،دوزخ؛ آسمان ششم ،مکان فرشتهای بر کرسی نور
و آسمان هفتمّ ،
مقر ملکی بر کرسی یاقوت است .پس از این مراحل ،سدرةالمنتهی است که
جایگاه فرشتگانی پرستنده و ستاینده است .سپس چهار دریاست؛ هریک به رنگی و بعد ،دریایی
ص

بیکرانه که زیر آن وادی عظیمی است بیمنتها که از هیچ سوی آن کرانی پدید نیست .پیامبر

میکائیل را در آنجا مالقات میکند که بزرگتر مالئکه است و از او معرفت و رؤیت حق تعالی را

میخواهد .میکائیل ،پیامبرص را از چندین هزار حجاب میگذراند و به بارگاه خداوند میرساند .در
ص

آن جایگاه که غرق در سکون و سکوتی ابدی است ،سالم خداوند چون آوازی شگفت به پیامبر

میرسد و ایشان با کسب رخصت از محضر خداوندی هرچه میخواهد ،میپرسد و چون
اشکالها برمیخیزد ،به خانه بازمیگردد؛ در حالی که هنوز جامۀ خواب ،گرم است.
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 .4تحلیل معراجنامه

معراجنامهی ابن سینا نگاهی تأویلی به معراج حضرت ختمی مرتبتص دارد که از زوایای گوناگون
قابل بررسی است و هر نگاهی به متن آن ،میتواند معنایی تازه از این کتاب فراهم سازد که مقالۀ
پیش رو ،آن را بر پایۀ الگوی کمپبل بررسی کرده است.

 .1-4عزیمت

بایستگی فردی یا تباری ،قهرمان را بر آن میدارد تا در راه هدفی واال ایثارگری کرده ،سفری شگفت
را بیآغازد؛ ّاما ناشناختگی راه ،بیم جان و هولناکی آزمونهای پیش رو ،وی را برآن میدارد که
اگرچه با درنگی کوتاه از رفتن سر بازمیزندّ ،اما پس از این درنگ کوتاه ،نیروهایی ناشناخته وی را
یاری میرسانند تا سفر قهرمانانۀ خویش را آغاز کند.
جبرئیل پیامبر را در متن معراجنامه از خواب برمیانگیزد و ایشان بی آنکه تن بزند ،سوار بر براق
میشود و در تاریکی به معراج میرود.
الف) دعوت :از نظر ارسطو الزمۀ ورود به فلسفه ،گذر از فطرت ّاول که کثیف و حیوانی است،
به فطرت صیقلخوردۀ ثانی است (به نقل از مالصدرا ،ص  )5و دعوت به سفر ،تبیین اسطورهای همین
حقیقت است:
دست سرنوشت قهرمان را با ندایی به خود میخواند و مرکز ثقل او را از چهارچوبهای جامعه به
سوی قلمروی ناشناخته میگرداند (کمپبل  ،3ص .)66

سفر قهرمان با احساس نابسندگی امورات تکراری دنیای ّ
مادی و نیاز عمیق به وجود و ادراک
چیزی فراتر از ّ
واقعیات معمول آغاز میشود .ندای آغاز در معراج پیامبرص دعوت جبرئیل است.
شبانگاهان که پیامبر در میان خواب و بیداری است ،جبرئیل فرود آمده ،ایشان را درآغوش میگیرد
و به سفر میخواند« :ای خفته برخیز! چند خسبی؟» (ابن سینا ،ص  .)102فضای رازگونهای که به
گفتۀ کمپبل به هنگام شنیدن ندای آغاز ،بر محیط غلبه دارد (کمپبل  ،3ص  ،)61در روایتمعراجنامه
دیده میشود:
شبی بود با رعد و برق و هیچ حیوانی آواز نمیداد و هیچ پرنده صفیر نمیکرد و هیچکس بیدار نبود
(ابن سینا ،ص .)101

ُ
ّاما ندادهنده که اغلب موجودی خرد و زشتروست (کمپبل  ،3ص  ،)61نهتنها با روایتمعراجنامه
همداستان نیست که وارون آن است:

جبرئیل فرود آمد اندر صورت خویش با چندان بهاء و ّفر و عظمت که خانه روشن شد ]...[ ،سپیدتر از
برف و روی نیکو و موی جعد (ابن سینا ،ص 101ـ.)102

به نظر میرسد این تفاوت ،برآمده از تمایز زبان دین و اسطوره است؛ یعنی هرگونه گزارش دینی
معموال مبتنی بر ادراک امری واقعی یا فراواقعیّ ،اما مبتنی بر ّ
واقعیت فرض میشود؛ حال آنکه
روایات اسطورهای از زبانی استعاری و نمادین برخوردار است .همچنین در روایات دینی ،نقش
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فرشتگان و موجودات غیبی سخت پررنگ است و جانوران مادی و زمینی ،شاید از آنرو که در نظر
مردم شأن چندانی ندارند ،منشأ وقایع و امورات سترگ نیستند .حال اینکه در نظام اسطورهای،
بهویژه در اسطورههایی که مبتنی بر سفر قهرمان هستند ،موجودات زمینی و کوچک از کارکرد و
ّ
اهم ّیت چشمگیری برخوردارند.
ب) ّرد دعوت :گذشتن از عوالم آ کنده از تصاویر و ادراکات مألوف ،همواره دشوار و گزنده
است؛ چون مسافر نمیداند چه چیز در انتظار اوست و چه تجاربی از سر خواهد گذراند.

در این حالت ،فرد که پشت دیواری از کسالت زندگی روزم ّره ،کار سخت یا فرهنگ زندانی شده

است ،قدرت انجام عمل مثبت را از دست میدهد (کمپبل  ،3ص .)67

بر پایۀ روانشناسی فروید ،اساس ر ّد دعوت را باید در ویژگی رانۀ عشق ( )Erosبازجست که
برآمده از لیبیدو (نیروی حیاتی) است که وارونۀ رانۀ مرگ ( )Thanatosو با امیال معطوف به زندگی در
نامهی ابن سینا،
پیوند است (فروید  ،1ص  )247و انسان را به حفظ زندگی سوق میدهد .در معراج 

پیامبرص هراسان از حضور ناگهانی جبرئیل از جای برمیخیزد و جبرئیل ایشان را تسکین میدهد:
ساکن باش که من برادر توام؛ جبرئیل (ابن سینا ،ص .)103

و پس از آن پیامبرص همراه وی روان میشود .اگرچه پیامبر دعوت جبرئیل را رد نمیکندّ ،اما
آشفتگی آغازین را میتوان نمادی از ّرد سفر دانست.
ص

ج) امدادهای غیبی :ضرورت حضور یاریگران غیبی ،جبران ناتوانی او ّلیۀ قهرمان برای آغاز
سلوک است (یونگ  ،3ص  .)164این یاریگران همواره بازتابی از کهنالگوی پیر فرزانه هستند که غالبا
بهصورت مرد پدیدار میشوند (کمپبل  ،3ص  )81و گونهای خردمندی فطری است که ساماندهندۀ
ساختار زیستی و انداموارههای روانی ماست (یونگ  ،7ص  .)61هیچ قهرمانی بیبهره از امداد
نیروهای غیبی نیست و یارینکردن آنها شکست حتمی را در پی خواهد داشت .این نیروی
نامهی ابن سینا جبرئیل است و گفتوگوی وی با پیامبر
دعوتکننده و مددکار غیبی در معراج 
نشاندهندۀ ّ
اهم ّیت حضور اطمینانبخش او برای آغاز سفر است:

ص

گفتم (پیامبر) :ای برادر دشمنی دست یافت .گفت :تو را به دست دشمن ندهم .گفتم :چه کنی؟ گفت
برخیز و هوشیار باش و دل با خوددار (ابن سینا ،ص .)103

ّ
شخصیت جبرئیل مانند دیگر استادان راه ،مردانه است و به گفتۀ پیامبر شبیهتر کس به او،
ّ
دحیه ،از صحابی ایشان است (ترمذی ،ص  .)30تلقی ابوعلی سینا از جبرئیلّ ،قوت روح قدسی
ص

است که بهصورت امر به پیامبرص پیوسته است (ابن سینا ،ص  )101و به این تعبیر ،وجودی معنوی
ّ
حواس ظاهر ،که به جان دریافته است و نیز میتوان همسو با
است که پیامبرص او را نه بهواسطۀ

ص

گزارش ابوعلی سینا او را نمادی از کهنالگوی پیر فرزانه مبتنی بر توانمندیهای روح پیامبر
دانست.
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د) عبور از نخستین آستان :اگرچه سفر قهرمان با زادن وی رقم خورده و با ندای دعوت آغاز
شده است ،آنچه جهان ناشناختهها را فراروی او میگشاید ،عبور از آستان نخستین است و در این
مرحله ،همۀ قهرمانان با موانعی روبهرو میشوند (ووگلر ،ص  .)81آستان نخستین ،دروازۀ ورود به
عالم ناشناخته و حایل میان دو ساحت دیگرگون است .قهرمان در این مرحله ،با نگهبانانی مواجه
میشود که تعبیر روانشناختی آنان از نظر فروید به ریختی از فراخود و از نگاه ویلهلم استکل

( )Wilhelm Stekleبه خودآگاه فرد اشاره دارد (کمپبل  ،3ص  .)90پیش از آغاز معراج ،پیامبرص بر اثر
جبرئیل ،جانداری به نام براق میبیند که از خر مهتر و از اسب کهتر است و رویی چون آدمیان
دارد .او که واسطۀ انتقال پیامبرص به سپهر دیگر است ،مانع برنشستن ایشان میشود:

خواستم بر وی نشینم ،سرکشی کرد ،جبرئیل یاری داد مرا تا رام شد (ابن سینا ،ص .)104

ص

بنا بر روایات دیگر ،چون جبرئیل سرکشی براق را میبیند ،پرچم او را گرفته ،شخص پیامبر را
معرفی میکند و براق از شرم رام میشود (ابن هشام ،ج  ،1ص  .)392براق ّ
به او ّ
معرف کهنالگوی
نگهبان آستان است که سیر به سوی سپهر دیگر به محض سوارشدن بر او آغاز میشود و توسنی او
ّ
موقتا از ورود پیامبرص به قلمرو ناشناخته جلوگیری میکند .باید در نظر داشت که آزمودن توانایی و
ّ
شخصیتی است که نماد
لیاقت قهرمان برای ورود به تاریکی جهان ناشناخته ،خویشکاری

ّ
شخصیت مقابل قهرمان نیست و میتواند
کهنالگوی نگهبان آستان است (ووگلر ،ص )81؛ او
چونان براق پیامبرص همراه و یاریگر سفر قهرمان باشد.

هـ) شکم نهنگ :عالم ناشناخته در آغاز با انگارههای تاریکی و تنهایی در ارتباط است که شکم
ّ
نهنگ تعبیری از آن است .این مرحله انتقال انسان به سپهری دیگر است که در آن دوباره متولد
خواهد شد و شکم نهنگ بهعنوان رحم جهان نمادین شده است .قهرمان ّ
توسط ناشناخته بلعیده
میشود و بهظاهر میمیرد (کمپبل  ،3ص  .)96به تعبیری شکم نهنگ صورت نمادین رحم مادر
است؛ درست همان گونه که جنین از تاریکی و فشردگی شکم مادر پا به فراخنای جهان میگذارد،
ّ
قهرمان هم از تاریکیهای درون خویش بیرون میآید و در ساحتی نو زاده میشود .این مرگ و تولد
دوباره که صعبترین آزمایش فراروی قهرمان میتواند باشد ،همان است که در سخن پیامبر
ّ
تجلی یافته است:

ص

َ

ُم ُوتوا َق َبل ان تموتوا :بمیرید (فنای خود) پیش از آنکه بمیرید (مرگ تن) (نیکلسون ،ج  ،1ص .)340
ّ
نیز همین تعبیر رمزآلود از مرگ صفات رذیله و تولد صفات محموده است که با ریختی دیگر
ّ
در کالم مسیح متجلی شده است:
ّ
ّ
اگر تولد دوباره پیدا نکنی ،هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی (کتاب مقدس ،ص .)1008

همچنین سخن بایزید که گفته است:

ّ
از بایزیدی بیرون آمدم ،چون مار از پوست (عطار ،ص ،)164

نشاندهندۀ گونهای از نیستی و فنای خود و زندگییافتن دوباره در قالبی تازه است .سفر
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نامهی ابنسینا از ابتدا تا انتها در شب میگذرد (ابن سینا ،ص  )101و از اینرو،
پیامبرص در معراج 
ممکن است امتداد و دیریازی آن مغایر با این مرحله از سفر قهرمان به نظر برسد؛ ّاما نکتۀ باریک
آن است که تاریکی شکم نهنگ در الگوی کمپبل ،لزوما فرجامپذیر نیست و میتواند تا پایان سفر
ادامه یابد .افزون بر این ،کارکرد اساسی این مرحله انتقال قهرمان به ابعاد دیگری از سفر است که
نامهیابنسینا بهوضوح دیده میشود.
درمعراج 
ّ .2-4
تشرف

قهرمان باید زنجیرهای از آزمونها و دگرگونیهای پیاپی را پشت سر بگذارد ،با ناشناختهترین
صورتها مالقات کند ،به ریختی دیگر درآید و در پایان به هدف سفر خود دست یابد؛ ّ
البته عالم
درون ،میتواند قلمروی چندالیه از خدایان و نیز شیاطین و ّ
اجنه باشد .پیامبرص دو آزمون شگفت

را در این بخش از سر میگذراند ،همراه با براق وسوسۀ دنیا را پس پشت مینهد و سپس به وادی
قربت و عظمت کبریایی پا میگذارد ،مخاطب ّ
خاص خداوند قرار میگیرد و به نهایت درجات
معنوی دست مییابد .
الف) ّ
جادۀ آزمونها :قهرمان در راه دستیابی به هدف باید رشتهای از دشواریها را با پیروزی

پشت سر بگذارد ،بر ترس خود چیره شود و از وقایع و صور هولناکی که بر او پدیدار خواهند شد،

نامهیابن سیناآوایی به محض سوارشدن پیامبرص بر براق و به راه افتادن به گوش
گذر کند .در معراج 
میرسد:

ّ
چون اندر راه روان شدم و از کوههای مکه اندر گذشتم ،روندهای بر اثر من میآمد و آواز میداد که
بایست (ابن سینا ،ص .)104

این رونده که ّ
هویت او در روایت ابوعلی سینا پیدا نیست ،در تحریر ابرقوهی ،ابلیس است

(همان )141 :و رویارویی با او نخستین آزمون پیامبرص در معراج است که به اشارت جبرئیل با
ّ
بی ّ
توجهی به آن ،پشت سر نهاده میشود .آزمون دیگر ،پس از ورود به بیتالمقدس پیش میآید و
آن ،دشواری انتخاب است:
یکی پیش آمد و سه قدح به من داد :یکی خمر ،یکی آب و یکی شیر؛ خواستم که خمر بستانم ،جبرئیل
نگذاشت و اشارت به شیر کرد تا بستدم و بخوردم (همان ،ص.)106

پس از این دو آزمون ،پیامبرص راه افالک را در پیش میگیرد و چون به میکائیل میرسد ،از
سختی راه و خواستۀ خود میگوید:

ّ
تا اینجا که رسیدم ،بسیار رنج و مشقت به من رسید و مقصود من از آمدن اینجا آن بوده است تا به

معرفت و رؤیت حق تعالی رسم (همان ،ص .)115

سخن پیامبرص دربارۀ مصائب راه ،نشان میدهد که حمایت تمامعیار جبرئیل از ایشان دشواری
آزمونها و درازی راه را یکسره از میان نبرده است.
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ب) مالقات با خدابانو :یونگ تصویر زنانۀ ناخودآگاهی مرد را «آنیما» و چهرۀ مردانۀ
ناخودآگاه زن را «آنیموس» نامید (یونگ  ،5ص  )207و چون روان آدمی از دو بخش روشن و تیره
تشکیل شده است ،تمامی کهنالگوها حاوی جنبههای مثبت و منفی و سویههای دلخواه و آزارنده
ّ
هستند (سنفورد ،ص  .)22بغبانو روی روشن آنیماست که شناخت و هماهنگی با او اتفاقی فرخنده
ّ
شخصیت زن در اسطورهها ،همۀ آن
در راه شناخت و یگانگی با خویشتن است .همانگونه که
چیزی است که قهرمان میتواند به کشف و درک آن نائل آید (کمپبل  ،3ص  ،)123چنین مینماید که
ّ
معرفتالنفس جز با شناخت روی دیگر روان و برقراری ارتباط و پیوند با آن امکانپذیر نیست.

نشانهایحاکیازدیدارپیامبرص با خدابانو در روایت معراج وجود ندارد؛ ّاما نکتۀ شگفت و درخور

درنگ ،سیمای انسانی براق است:

از خری بزرگتر بود و از اسبی کوچکتر ،درازدست و درازپای .روی او چون روی آدمیان بود
(ابن سینا ،ص .)104

ّ
جنسیت براق گفته نشده است،
اگرچه به نظر میرسد در هیچیک از معراجنامهها سخنی درباره
ّ
شگفت است که استادان صورتگر از دیرباز او را به هیئت زن یا بسیارشبیه به آن نقاشی کردهاند
(خداداد و اسدی ،ص )64-56؛ از اینرو ،پرسش درخور درنگ آن است که آیا میتوان میان براق
بهمثابۀ فرشته یا خدابانو با بخش مادینۀ روان پیوندی برقرار ساخت؟ به عبارتی دیگر ،آیا براق
صورت دیگرگونشدهای از توانمندیهای روان پیامبر نیست که یاریگر ایشان در مراحلی از سفر
معراج است و سپس در گزارش آن به ریختی دیگر درآمده و کارکردی نمادین یافتهاست؟ بهویژه
آنکه براق خیلی زود از پیامبر جدا میشود و سفر معراج بی او ادامه مییابد .باید ّ
توجه داشت که در
داستانها و روایات گاه دیده میشود که بعضی از نشانههای بنیادین به علل گوناگون سترده شده و از
میان میروند؛ با این حال ،در بیشتر موارد اثری کمرنگ از آنها به جا میماند که یاریگر پژوهشگر
در پیبردن به آبشخور اصلی است؛ برای نمونه ،یونگ اشاره میکند که یکی از نمادهای روانی در
فرآیند ّ
فردیت مردان ،تصاویری از زن یا آنیماست که گاه بهصورت «هیکلی زنانه با چهرهای
پوشیده» نمود یافته است (یونگ  ،6ص  .)83چنانکه پیداست ،در این توصیف نیز چهره یا صدا به
ّ
کلی که تنها ّردی از صورت ّ
اولیه را
مثابۀ نشانههایی حاکی از زنانگی ،یکسره سترده شده و به هیئتی
در خود دارد ،تقلیل یافتهاست.
ج) زن در نقش وسوسهگر :زن وسوسهگر پارۀ منفی و تاریک آنیما و کاملکنندۀ مرحلۀ
مالقات با خدابانوست و هر دو بخش بهمنزلۀ برخورد قهرمان با خویشتن خویش است؛ چنانکه
قهرمان با تاریکی و روشنی بهمثابۀ پارههایی از وجود خود دیدار میکند و میکوشد تا نیمۀ تاریک
را به روشنی درآورد .خدابانو گاه در صورتی زشت پدیدار میشود و تنها قهرمان است که به سیمای
زیبای او پیمیبردّ ،اما زن وسوسهگر ،وارون خدابانوست و عفریتهای است که در صورتی فریبنده
نمود مییابد.
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پیامبرص از آواز روندهای که در پی وی روان بود ،درمیگذردّ ،اما صدایی دیگر به گوشش
میرسد:
بر اثر من زنی آواز میداد :ـ فریبنده با جمال ـ که بایست تا به تو رسم ،هم جبرئیل گفت :اندر گذر و
مایست؛ چون اندر گذشتم ،جبرئیل گفت که اگر او را انتظار کردی تا اندر تو رسیدی ،دنیادوست

گشتی (ابن سینا ،ص .)105
این مطلب گزارشی دقیق از مواجههای سازنده و یاریگر با زن وسوسهگر است که عبارت از
شناخت ّ
ماهیت او و دوری جستن از اوست .نکتۀ باریک در اینجا آن است که پیامبرص آواز هر دو
رونده را از پشت سر میشنود؛ گویی ایشان همواره پیشتر از آنهاست و آنان را به ساحت حضرت
دسترسی نیست.
د) آشتی با پدر :آیاتی در قرآن هست که در کنار تبشیر به انذار میپردازد (← بقره119 ،؛ احزاب،

 45و سباء )28 ،و نیز خوف در عالم ّ
تصوف از احواالت و مرتبۀ پیش از رجاء است (سراج ،ص )111

که بیگمان یادکرد این دو هیجان در کنار هم کارکردی روانشناختی دارد و در برقراری تعادل روانی
انسان سخت کارگر است .این مرحله ،لطفآمیزساختن چهرۀ یکسره خوفناک پدر است و شاید

بتوان آن را واپسین مرحله در فرآیند تکامل ّ
تفرد دانست .این مفهوم که یونگ بارها از آن سخن

گفته است ،به تالش آگاهانه برای آشنایی و پیوند با خویشتن اشاره دارد که به گسترش و استواری
ّ
شخصیت میانجامد .قهرمان باید با صورت هراسناک پدر به وفاق برسد و به دشمنایگی میان
تصاویر و ادراکات درونی خود پایان دهد تا به کمال خویش نزدیکتر شود.
تصاویر ذهنی کودک از پدر بر پایۀ دانش روانشناسی در پیوند تمام با مفهوم خداوند است و
جنبۀ هولناکی و هیمنه پدر با آنچه انسان را به خوف و ّ
خشیت در برابر خداوند میخواند ،سازگار

ّ
مقدس ،ص  )1021نیز نشانهای از این تعامل
است .گفتۀ مسیح مبنی بر وحدت او با پدرـ خدا (کتاب
ص
و تشابه و ّ
نامهیابنسیناواپسین مراحل عروج پیامبر
مبین آشتی و هماهنگی با اوست .در معراج 

حاکی از مرتبۀ قرب و سکر و درآمیختگی هیبت و انس است:
از هیبت خداوندی فراموش کردم ،همۀ چیزها را که دیده بودم و دانسته و چندان کشف و عظمت و
ّ
لذت قربت حاصل آمد که گفتی مستم (ابن سینا ،ص .)117

وفور فیض رحمانی از این هم فراتر رفته ،به امر خداوند هراس ایشان از میان میرود:
چندان اثر قربت یافتم که لرزه بر اندام من اوفتاد و خطاب آمد :فراتر آی! چون فراتر شدم ،خطاب آمد
که مترس و ساکن باش! (همان ،ص .)117

بدینسان پیامبرص در شب معراج به آن سوی مرتبۀ خوف میرسد؛ جایی که همه چیز فراتر از
حاالت نفسانی آدمی است.
هـ) خدایگان :قهرمان هنگام رسیدن به این مرحله ،به آن سوی نادانی و ترس راه یافته ،چهرهای
خدایگون مییابد که بازتاب فرارفتن از تنگناهای نادانی و جهل است (کمپبل  ،3ص .)156
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ّ
یکیشدن و درآمیختن با ّ
شطحیاتی چون «
الوهیت را میتوان با

» از بایزید

ّ
بسطامی (هجویری ،ص  )375و «أنا الحق» (بقلی شیرازی ،ص  )288از حسین منصور حالج و لقب
ّ
الدین ّ
محمد بلخی (سپهساالر ،ص  )102که با سلطنت ظاهری و
«خداوندگار» در خطاب به جالل
باطنی مراد بر مرید در پیوند است (فروزانفر ،ص  )25مطابقت داد و سنجید .در این مرحله قهرمان
به ریخت خدایان درمیآید و به انجمن آنان راه مییابد .عروج به باالترین مراتب روحانی قرب و
مشاهده و مخاطبۀ ّ
خاص خداوند ،از دستاوردهای سفر پیامبرص در شب معراج است:
چون فراتر شدم ،سالم خداوند به من رسید؛ به آوازی که هرگز مثل آن نشنیده بودم (ابوعلی سینا ،ص
.)117

سالم ّ
خاصۀ خداوند نشانۀ ّ
علو درجاتی است که پیامبر به آن دست یافته است.
ص

و) برکت نهایی :سفر قهرمان با دستیابی به هدفی که بهمثابۀ برکتی برای او و تبار اوست ،عمال
به پایان میرسد.

برکت بهسادگی سمبول انرژی زندگی است که بر اساس نیازها و احتیاجات هر مورد ّ
خاص بر آن نازل

میشود (کمپبل  ،3ص .)196

طبیعی است که قهرمان پس از خداگونگی ،تمایل به پاسداشت جایگاه خود داشته باشد و
نگاهبانی از آرامشی بهشتی که جز در پایان سفر نمیتوان به آن رسید .برکت نهایی بهمثابۀ بازگشت
با اکسیر است که میتواند معجونی شفابخش ،گنجی شایگان یا دانشی رهاییبخش و یاریگر باشد
(ووگلر ،ص  .)48این مرحله نهایت پیشروی قهرمان در دل تاریکی است و بعد از آن تنها مسیر
بازگشت فراروی اوست.

پیامبرص در دیدار با میکائیل از سختی راه و هدف خود میگوید:
مقصود من از آمدن اینجا ،آن بوده است تا به معرفت و رؤیت حق تعالی رسم ،داللت کن مرا به وی تا
ّ
باشد که به مراد خود رسم و به فایدۀ کلی بهرهمند شوم و به خانه بازگردم (ابن سینا ،ص .)115

با درگذشتن از حجابهای بسیار ،دیدار با خداوند می ّسر میشود و امر خداوند به پیامبر

ص

میرسد:
خطاب آمد که چیزی بخواه! گفتم اجازتی ده که هرچه مرا پیش آید ،بپرسم تا اشکالها برخیزد (همان،
ص .)118

مشاهده و معرفت ،رهآوردهای ّ
خاص معراج پیامبر است که بیواسطه از ذات خداوندی
ص

دریافت شده است.
 .3-4بازگشت

ّ
روزمره بازگردد
قهرمان پس از رسیدن به هدف ،خواسته یا ناخواسته میباید تا هنگام مرگ به زندگی
ّ
شخصیت
و قهرمان زندگی خود باشد و بازگشت ،بیش از هر چیز نشاندهندۀ کارکرد اجتماعی

قهرمان است .برکتی که با دگرگونساختن جهانبینی قهرمان از او انسانی دیگر ساخته است ،باید تا
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ممکن است در اختیار دیگران قرارگیرد و الهامبخش کسانی باشد که دیر یا زود سفر شگفت خود را
میآغازند؛ از اینروی ،پیامبر نهتنها برای بازگشت نیازمند یاری نیست ،بلکه خود بهجان آمادۀ این
سفر است تا ماحصل آنچه را دریافته است ،برای ّامت خویش به ارمغان آورد.
الف) امتناع از بازگشت :دلبستگی به عالم ناشناخته از یکسو و تردید در اصل انتقالپذیری
تجارب شگفت شخصی از سویی دیگر ،قهرمان را از بازگشت به زندگی روزانه بازمیدارد .این
مرحلۀ دشوار ،تعیینکنندۀ جایگاه اجتماعی قهرمان است و گذشتن از این آستان از قهرمانی فردی،
قهرمانی اجتماعی میآفریند که نهتنها تباری را از تباهی و گمنامی خواهد رهاند ،بلکه تا روزگارانی
دراز میتواند الهامبخش مردمان باشد؛ از اینروی ،دستاورد قهرمانانی که از سفر بازنگردند ،یکسره
فردی استّ ،
حتی ممکن است در میان خلسهای متعالی درگذرند (کمپبل ،3ص  )203یا مجذوب

جذبهای الهی شوند و عقل درباخته ،در بیخودی فرومانند .این جماعت را در ّ
تصوف «مجذوب
مطلق» خواندهاند (الهیجی ،ص  )241و اگرچه آنان را انکار نمیکنند ،اقتدا به آنان را هم درست
نمیدانند و چون این گروه ،سفر خود را به فرجام نرساندهاند ،از طایفۀ کامالن نیستند؛ بر این پایه،
ّ
خصوصیتی مشترک میان قهرمانان اسطورهای و دینی است؛ ّاما در معراج
امتناع از بازگشت،
پیامبرص اندیشۀ بازگشت به دنیای عادی بهعنوان فرجام پیروزمندانۀ سفر کامال مشهود است و
ایشان در همکالمی با میکائیل از آن سخن گفته است (ابن سینا ،ص  )115و پس از دریافت
پاسخهای خود از خداوند به انجام آن اقدام میکند« :چون این همه بکردم ،به خانه آمدم» (همان،

ص  .)115بنابراین ،پیام معراج باید به مردم برسد و پیامبرص همچنان بار رسالت خویش را با خود
حمل کند.
ب) فرار جادویی :قهرمان که در آغاز با دشواریهای شروع سفر مواجه بود ،اکنون میباید
سختیهای بازگشت را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد:
اگر قهرمان هنگام رسیدن به پیروزی ،دعای خیر خدابانو و یا خدا را پشت سر داشته باشد ،آشکارا
مأمور است با اکسیری برای جامعهاش به جهان بازگردد و در این حال تمام نیروهای حامی
مافوق ّالطبیعه حافظ اویند (کمپبل  ،3ص .)206

قهرمانی که از بازگشتن سر باز نزده است ،از راه رفته بازمیگردد و در این مسیر موانع موجود را

از سر راه خود کنار میزند .امتناعنکردن پیامبرص از بازگشت و مرتبۀ واالیی که در معراج به آن

دست یافتهاند ،مسیر بازگشت را بر ایشان هموار کرده است و ایشان به میل خود و بهآسودگی به
عالم پیش از معراج بازمیگردند؛ چنانکه گویی تمام سفر ایشان لحظهای بوده است.
ج) دست نجات از خارج :گاه پیش میآید که با درافتادن گرهی در کالف روایت ،داستان از
رفتار بازمیایستد و پویایی و حرکت طبیعی آن میافسرد .این مرحله راهگشایی در مسیر فرو بستۀ
داستان است؛ بهگونهای که سیر منطقی آن ادامه یابد و قهرمان با برکت حاصل از سفر به جهان
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پیشین بازگردد .اگر قهرمان نخواهد یا نتواند از راه رفته برگردد ،نیرویی رهاننده به او یاری خواهد
رساند .در واقع این مرحله برای آن دسته از قهرمانانی روی میدهد که از بازگشت سر باز زده یا
ّ
موفق به فرار جادویی نشدهاند و از یاری خدا یا خدابانو بیبهرهاند .پیداست که مراحل فرار جادویی
ّ
و دست نجات از خارج ،نافی یکدیگرند؛ قهرمانی که موفق به فرار شده است ،نیازمند یاری
نخواهد بود و قهرمانی که در انتظار نیرویی رهاننده است ،پیشتر از حرکت بازمانده است.
قهرمانان دینی اساسا مخالفتی با بازگشت ندارند و این مرحله از سفر آنان ،بهسادگی برگزار
میشود .به نظر میرسد یکی از زمینههای بروز این اختالف ،جنبۀ عامتر سفر قهرمان دینی است؛
پیامبر میباید نزد ّامت خود بازگردد و ضمن تدوام و تکمیل رسالت خو یش ،دستاورد سفرش را
ص

برای آنان به ارمغان آورد .پیامبر در شب معراج از بازگشت سخن میگوید (← ابن سینا ،ص )115

و چون هرچه میخواهد ،میپرسد و اشکالها از میان برمیخیزد ،به خواست خود به خانه
بازمیگردد .هیچ مانعی بر سر راه بازگشت قرار ندارد و او برای بازآمدن نیازمند مساعدت نیروی
خارجی نیست .این مرحله در سفر قهرمان اسطورهای ،از جنبۀ شخصی بیشتری برخوردار است؛
سفر او اگرچه حائ ز ارزشی قومی و گاه انسانی است ،از گستردگی و ژرفای معراج پیامبر بیبهره
است .قهرمان اسطورهای یقینی به بازگشت ندارد و از اینرو گاه ممکن است با خاطری دردمند از
سفر بازگردد ،آن را به تأخیر بیندازد یا ّ
حت ی نیازمند نیرویی باشد تا با یاری او بتواند به جهان پیشین
بازگردد.
د) عبور از آستانۀ بازگشت :مسافری که به جهان شگفتیها گام میگذارد و عوالم رمز و راز را
درمینوردد ،خود پارهای از آن جهان سراسر اسرار میشود ،یا آن جهان دیگر ،خود اوست؛ ّاما
اگرچه او بیش از همیشه به خود راستین خویش مانند است ،دیگر همان مسافر پیشینی که بود،
نیست .او اکنون قهرمانی است که جهانی از رمز و راز و دانش را آگاهانه با خویش و در خویش
حمل میکند .دشواری او از این پس ،تطبیق و فهم دو جهان بهظاهر متعارض است که با همۀ
تضادها و تقابلها چیزی جز دو جلوه از حقیقتی واحد نیستند .بر این پایه ،رهنوردانی که در راه
فروماندهاند یا هنوز به فرجام نرسیدهاند ،فهم درست و دقیقی از هستی نمیتوانند داشت و تنها
آنانی به این درک عمیق دست خواهند یافت که به ژرفای راز راه برده باشند.
بازگشتن از معراج ،به تعبیر مالصدرا ،بهمنزلۀ سفر فی الخلق بالحق است .قهرمان از سفر
ّ
بازمیگردد تا مردمان را دستگیری کند و پیام غیب را در حد فهم هرکس به او برساند .این ویژگی
که اساس ّ
نبوت را تشکیل میدهد ،در معراج پیامبرص مشهود است .ایشان عالم پیش از سفر را در
نهایت مرتبۀ قربت و مشاهدت به یاد دارند (همان) و بازگشت از سفر را مرحلهای میدانند که دیر یا
زود باید از سربگذراند .گویی برای پیامبرص تطبیق و سنجش دو جهان بهظاهر متفاوت ،امری

بدیهی است و اساسا در نظر ایشان ،این موضوع از پیش حل شده است و به نظر میرسد از این
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لحاظ که قهرمان ّ
طی سفر ،بازگشت را پیش چشم دارد و از آن سخن میگوید و آن را بهسهولت

تمام برگزار میکند ،معراج پیامبرص روایتی کامال استثنایی باشد.

هـ) ارباب دو جهان :بازگشت قهرمان به معنای گسستن او از جهان ناشناخته نیست ،بلکه وی
به هردو جهان چیرگی دارد و با حقیقت هستی یگانه است:

هنر ارباب دو جهان ،آزادی عبور و مرور در دو بخش آن است ،حرکت از سوی ّ
تجلیات زمان به سوی

اعماق سببساز و بازگشت از آن (کمپبل  ،3ص .)237
قهرمانی که از سفر درون و فراتر از آن ،از معراج بازگشته ،طبعا دری را فراروی خود
گشوده است که دیگر بازبسته نخواهد شد .سفری که تا دل تاریکی و ناشناختگی پیش رفته است،
ّ
خاصیت عالم ناشناخته استّ ،اما منطقا
اگرچه ممکن است برای همیشه رازآلود باقی بماند و این
چنان پیوند و تعامل تنگاتنگی با مسافر خود خواهد داشت که قهرمان خود را در ارتباط با آن یگانه
احساس خواهد کرد.
نکتۀ مهم در این مرحله ،توانایی درک همزمان قهرمان از هردو کرانه است؛ بهگونهای که
مقیاسهای هیچیک با دیگری درنیامیزد و قهرمان بتواند ویژگیهای هریک را از دیگری تفکیک

کند و از هم تمییز دهد .مطلبی که نشاندهندۀ این توانایی در معراج پیامبرص است ،یادکرد و ذکر
ایشان از عالم پیشین در حین سفر است:

ّ
داللت کن مرا به وی خداوند تا باشد که به مراد خود رسم و به فایدۀ کلی بهرهمند شوم و به خانه

بازگردم (ابن سینا ،ص .)115

ّ
ّ
بالطبع چون تجلی بیمنتهای عالم امر بر پیامبر موجب نسیان عالم خلق نشده است،
ص

بازگشت به عالم اصغر هم ،شکوه بیپایان عالم اکبر را از خاطر ایشان نخواهد زدود.
و) آزاد و رها در زندگی :سفر قهرمان با تنهایی و تاریکی آغاز میشود و به روشنایی و یگانگی
با تمام هستی میانجامد .قهرمان تا سفر مرگ به زندگی روزانه بازمیگردد و اگر عهدهدار نقشی
ّ
اجتماعی باشد ،رهآورد خود را که نجاتبخش یک قوم یا ملت در درازنای تاریخ است ،به تبار خود
هدیه میکند .نکتۀ ّ
مهمی که در پایان سفر به چشم میآید ،دگرگونی و در عین حال ،ثبات و تداوم
نظام هستی است؛ چنانکه در یکی از متون کهن ذن آمده است:
آن گاه که من مطالعۀ ذن را آغاز کردم ،کوه کوه بود .چون اندیشیدم که به ذن رسیدهام ،کوه دیگر ،کوه
نبود؛ ولی چون به شناسایی کامل ذن رسیدم ،کوه باز کوه بود (ایزوتسو ،ص و).

این گونه است که مفهوم تاریکی و روشنی ،ثبات و حرکت ،تنهایی و عدم تنهایی و سایر
مفاهیم ّمتضاد و متقابل دیگر ،اگرچه تهی از معانی و حقیقت پیشین خود نیستندّ ،اما دیگر همان
انگارهها و مفاهیم پیشین نیز نیستند؛ از اینحیث ،این مرحله از سفر قهرمان با مفهوم «زندۀ آزاد»
( )Jivan muktiدر طریقت هندی یوگا مطابق است که در آن مرحله ،از سیروسلوک همۀ ادراکات
یوگی فرجام مییابد و هرگونه پیوند او با دنیای مادی میگسلد و چون هنوز در قید حیات است،
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ّ
وضعیتی شگفت مییابد:

هم مرده است و هم زنده؛ هم در قید حیات است و هم ممتاز و آزاد؛ هم در زمان است و هم ّ
ابدیت؛
هم وجود است و هم نیستی ]...[ ،وی در محل تقاطع ّ
کلیۀ تضادها قرار یافته [است] (شایگان ،ج

 ،2ص .)701

در واقع سفر قهرمان با گذر از آستانۀ بازگشت و تبدیلشدن او به ارباب دو جهان به پایان
میرسد و این مرحلهّ ،
توسع و تمدید دریافتها و تجارب شگرف قهرمان تا پایان زندگی است؛
چنانکه گویی جنبهای از سفر هنوز پایان نگرفته است و قهرمان میباید تأثیر تجارب خود را که به
آزادی او از ساحت کوتهبینیها و تنگنظریها انجامیده است ،در بازماندۀ زندگی خویش انعکاس
دهد:
قهرمان ،پهلوان همۀ آن چیزهایی است که در حال وقوعاند؛ نه چیزهایی که واقع شدهاند .او
تغییرناپذیری ظاهری را در دل زمان با ّ
ابدیت بودن (هستی) اشتباه نمیگیرد ،از لحظۀ بعد نمیهراسد،
یا از هر چیز دیگر که میآید تا پایداری را با تغییر و ّ
تحول نابود کند (کمپبل  ،3ص .)250

نادانی ریشۀ همۀ گرفتاریهای روحی انسانهاست و تنها آن که آگاه است ،با خود و دیگران بر
سر صلح است .آرامش ،مهرورزی ،شادی و آزادی ،همه رهآوردهای ّ
خاص زندگی هستند که تنها از
طریق کسب معرفت و بصیرت میتوان به آنها دست یافت .این آگاهی در عمیقترین و باالترین
ّ
حد ممکن ،برای پیامبرص صورت میبندد و ایشان با کسب رخصت از پروردگار به طرح بیپردۀ
همه اشکال های خود پرداخته ،پاسخ را از خداوند دریافت میدارد و با خاطری آگاه و آزاد به خانه
بازمیگردد (ابن سینا ،ص  .)119-118برکتی که پیامبرص در پایان مرحله ّ
تشرف به دست آورده است،
اکسیر آگاهی و آزادی ابدی و گوهری نافرسودنی است.
 .5نتیجه
ّ
جنامهی ابوعلیسینا بر اساس نظریۀ تکاسطورۀ جوزف کمپبل نشان
دستاوردهای بازخوانی معرا 
ّ
میدهد که این متن با الگوی یادشده همسانی دارد؛ اگرچه در مراحل رد دعوت و امتناع از بازگشت
ناسازیهایی دیده میشود که گاه بر پایۀ نشانهها و نیز رمزگانهای متن قابل توجیه است .افزون بر
آن ،دعوت قهرمان معراجنامه  ّ
ّ
توسط موجودی کم ّ
شخصیت دعوتکننده و
اهم ّیت ،یکیبودن
یاریگر غیبی که قهرمان را از آغاز تا پایان سفر همراهی میکند و چند و چون در مرحلۀ مالقات با
خدابانو ،نکاتی درخور ّ
تأمل و درنگ است.
ّ
به نظر میرسد ،نخستین علت ناسازی میان معراجنامۀ ابوعلیسینا و الگوی کمپبل ،وجود
ناهمگونی باریکّ ،اما تعیینکننده در ّ
کیفیت سفر قهرمان دینی با قهرمان اسطورهای است که
ّ
محصول شدت و ضعف جنبۀ قدسی در دو ساحت دین و اسطوره است .بر این اساس ،قهرمان
دینی از پشتیبانی تمامعیار نیروهای غیبی برخوردار است که اگر این نیروها را ّ
حتی به نمادهایی

صرفا روحانی فروبکاهیم ،میزان ّ
فعلیت آنها در قالب کهنالگو اطمینانبخشتر از حضور
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نیروهای یاریگر در داستانهای اسطورهای است؛ چون مراحل گوناگون سفر و آزمونها در ّ
معیت
ّ
آنها بهسادگی و با موف ّقیت سپری خواهد شد .قهرمان اسطورهای میباید سفر پر خطری را آغاز
کند که راه آن جز در تاریکی و تنهایی نمیگذرد .آزمونهای پیاپی و دشواری که این قهرمان
ّ
ّ
شخصیت وی را در پایان سفر به شدت تکان
بهتنهایی و در ابهام از سر میگذراند ،منحنی تغییر
خواهد داد و او دیگر همانی نیست که در آغاز سفر بوده است .از سویی ،ناشناخته برای قهرمان
دینی چندان ناشناخته نیست ،بلکه وی میداند که کجا خواهد رفت ،چه خواهدکرد و چگونه از
سفر باز خواهدگشت.

عامل دیگر این ناهمسانی ،فراتر رفتن روایت معراجنامه از حدود ّ
نظریه سفر قهرمان است .در
واقع الگوی تکاسطوره ،پیریزی ساختار سفر قهرمانی ّ
بالقوه است که با برانگیختن توانمندیهای
درونی خود و گذشتن از مراحل دشوار به قهرمانی راستین دگرگون خواهد شد و هر انسانی که در
بیدارسازی و شکوفایی قهرمان درون خود بکوشد ،در حدود توانمندیهایش قادر به درک و تجربه
این الگو خواهد بود .این ویژگی برآمده از وجهۀ عمیقا فردی و درونی الگوی سفر قهرمان کمپبل
ّ
تجلی یکپارچۀ مفهوم ّ
تفرد در روانشناسی یونگ دانست که هرگونه نقصی در
است و میتوان آن را
ّ
ّ
ّ
روند رشد و پیشرفت آن ،مانعی در راه تکامل و تعالی شخصیت فرد خواهد بود؛ اما موقعیت
پیامبر اسالمص چنان است که پیشتر سفر قهرمانانه خود را پشت سر گذارده و اینک در مقام
ّ
مقدس در آستانۀ ّ
تشرف به سفری دیگر است .اینگونه است که معراجنامه نه روایت
قهرمانی

سفری قهرمانساز که داستان قهرمانی تمامعیار است که سفر قهرمانانۀ دیگری را ،اگرچه در
قلمروی ویژهتر و شگفتتر ،درمینوردد تا با رهاورد عظیم آن ،جامعۀ دینی پیروان خود را در ّ
طی
هزارهها روشنایی بخشد .بر این اساس ،هر چند وجوه حماسی و اسطورهشناختی روایت معراجنامه
ّ
اندک است ،حایز نتیجهای عمومیتر و متعالیتر از دستاوردهای کلی قهرمان اسطورهای در الگوی
سفر قهرمان است.

بازخوانی و سنجش متن معراجنامهی ابن سینا با نظریۀ کمپبل نشاندهندۀ ّ
قابلیت و توانمندی
روایت ابن سینا در مواجهه با ّ
نظریهای جدید در حوزۀ اسطورهشناسی و از سویی میزان ّ
توسع،

انعطاف و فراگیری این ّ
نظریه در کاربست آن با متنی دینی است .همچنین به نظر میرسد ،با وجود
تفاوتهای بنیادین اسطوره و دین ،بهویژه در نگاه انسان معاصر ،این دو ساحت ،بهرغم تفاوتهای
موجود ،از نقاط اشتراک بسیاری برخوردار بودهاند.
منابع
قرآنکریم.
ّ
ّ
کتابمقدس ،ترجمۀ تفسیری شامل عهد عتیق و عهد جدید ،انجمن بینالمللی کتاب مقدس ،بیجا ،بی تا.
ّ
آموزگار ،حبیبالله« ،تفسیری بر معراجنامهی ابن سینا با انشای فارسی امروز» ،مهر ،سال یازدهم ،ش  ،6ص -315
.1344 ،320

 /152تحلیل ساختاری معراجنامهی ابن سینا بر پایۀ سفر قهرمان کمپبل

ابن سینا ،معراجنامه ،تصحیح نجیب مایل هروی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،مشهد .1365
ّ
ّ
الدین اسحق بن ّ
محمد همدانی ،چاپ اصغر مهدوی ،خوارزمی ،چاپ
الله ،ترجمۀ رفیع
سیرترسول 

ابن هشام،
سوم ،تهران .1377
ّ
ّ
ّ
ابونصر سراج طوسی،اللمعفیالتصوف ،چاپ رینوالد آلن نیکلسون ،ترجمۀ مهدی محبتی ،اساطیر ،چاپ دوم،
تهران.1388 ،
احمدی زاویه ،سعید و افرا خاکزاد« ،مقایسۀ سیمای جبرئیل در معراجنامههای ابن سینا و یرحیدر در دو بعد فلسفی و
ّ
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تاریخ دریافت مقاله ،1400/6/15 :تاریخ پذیرش مقاله1400/12/15 :
علمی-پژوهشی

چکیده

موقعیت اجتماعی آلفرد آدلر و ّ
این پژوهش با تکیه بر ّ
ّ
نظریۀ مکتب چشمانداز کارل ساور از
نظریۀ رفتار زبانی و
تعریف جغرافیا ،جهانمتن داستانهای جمالزاده را از نظر زبان بدن و ارتباطات غیر کالمی بررسی میکند .طبق
موقعیتهای اجتماعی و محیطی است .در چشمانداز متن ،با ّ
ّ
ّ
توجه به انسان
نظریۀ آدلر ،رفتارهای زبان ،انعکاسی از
و تغییرات رفتاری ،جغرافیای فرهنگی شکل میگیرد .گاهی داستان از گونههای مختلف انسانی تشکیل میشود که
جغرافیای فرهنگی ّ
خاص خود را بر اساس گونهشناسی انسان نمایان میکند .سنخهای انسانیّ ،
مبین فرهنگ و فضای
ذهن و دوران نویسندۀ داستان هستند .در این مقاله ،با بررسی ارتباطات غیر کالمی ،از روش توصیفی-تحلیلی و
ّ
شخصیتها
مطالعات کتابخانهای استفاده شده است .هدف از پژوهش ،اشارهای به نسبت کارکرد ارتباطات تنزبانی
و سنخهای انسانی در داستانهای جمالزاده و تأثیر مفهومی آن بر روابط گونههای انسان ،در داستان است .نتایج
حاصل از این پژوهش این است که ارتباطات غیر کالمی در جمالزاده بسیار پررنگ است و جمالزاده برای بیان
احساسات و مفاهیم نامحسوس ،از تنزبانی و رفتار بدنی بهره میبرد .یکی از دالیل این روش وی فقر واژگانی و
نداشتن برابریهای مناسب مفهومی است .از جمله خشم و شادی را میتوان نام برد .از نظر فراوانی ،بنا بر نمودار،
ّ
ّ
بیشترین رفتار زبانی غیر کالمی در مؤلفۀ «چشم» دیده میشود و کمترین رفتار تنزبانی به مؤلفۀ عضو بدنی «زبان»
ّ
تعلق دارد.

واژههای کلیدی :چشمانداز ،رفتار ،زبان بدن ،داستان ،انسان ،فرهنگ.
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

bijanz Dzahiri@uma..ac.ir
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ّ
 .1مقدمه
ّ
بهطور کلی ،در جغرافیای فرهنگی ،رابطۀ فرهنگ و جغرافیا از موضوعات پایهای است و تأثیر
مستقیمی در شکلگیری جغرافیای فرهنگی دارد .جغرافیای فرهنگی که از ّ
توسع تعریف جغرافیا بر
مبنای چشمانداز شکل میگیرد ،برگرفته از ّ
نظریۀ چشمانداز کارل ساور است.
حضور انسان و فرهنگمداری ،باعث دگرگونی و شکلگیری فضا و محیط هر رفتار است؛ با
تکیه بر ّ
ّ
موقعیت اجتماعی آدلر و مکتب چشمانداز کارل ساور ،باید گفت رفتار
نظریۀ رفتار زبانی و
ّ
موقعیت اجتماعی و نوعی کنش و واکنش اجتماعی است که بیارتباط با سبک
و اعمال بشر زائیدۀ

زندگی نیست .جغرافیا از منظر ساور ،بررسی و ایجاد چشمانداز است؛ چشماندازهای جغرافیایی
بهمنزلۀ انسانساختی است که از فرهنگ نشئت میگیرد .این ّ
نظریه بر نقش انسان در انتخاب و
تغییر تأکید دارد؛ و چشمانداز را بهمنزلۀ بخشی از فضای جغرافیایی ،شامل نمودهای بیرونی
میداند که انسان با فرهنگش آن را شکل میدهد .بنا بر ّ
نظریۀ چشمانداز کارل ساور ،بر اساس
تطبیق و مقایسۀ دو جهان ،جهان متن واقعگرا را بهعنوان راوی و تصویرگر جهان برون به شمار
میآوریم .نیز چشماندازهای تصویرشده با نشانههای زبانی ،از فضا ،محیط و انسانساخت ،چون
جهان برون است؛ بنابراین ،جهـان خلقشده در داستان واقعگرا ،همان جهان بیرونی است؛ زیرا
همۀ ملزومات از جمله انسان ،انسانساخت ،تولیدات فکری-فرهنگی ،زبان ،فضا و  ...را دارد .لذا
میتوان همان چشمانداز جهان برون را در چشمانداز جهان متن واقعگرا دید؛ با این تفاوت که
چشمانداز متن با واژگان به تصویر کشیده و خلق میشوند .در جغرافیای فرهنگی ،حضور انسان
ّ
ّ
خاصش ،الزامی است .با وجود انسان و فرهنگمحوریاش ،یکی از موارد
بهعلت ویژگی

ّ
شخصیتهای داستان
جغرافیای فرهنگی ،در چشمانداز جهان متن جمالزاده ،فرهنگ ارتباطات
ّ
ّ
موقعیتها و فضا بر رفتار انسان مؤثر است .در
جمالزاده است .کنش و واکنش ارتباطی ،در
داستان جمالزاده ،جغرافیای فرهنگی ارتباطات زبانی ،به دو شکل نمود مییابد :نخست ،نمود

ارتباطات زبانی-کالمی؛ و دیگر ،ارتباطات زبانی غیر کالمی .محیط ،شکلدهندۀ انسان است و
با تدبیر محیط ،رفتار انسان قابل تغییر است .در جغرافیا محیط را همان چشمانداز میدانیم؛ همان
ّ
موقعیت آدلر پیوند
شرایطی که فرد در آن قرار میگیرد و از لحاظ ارتباط غیر کالمی با رفتار زبان و
ّ
شخصیتها در داستانهای کوتاه جمالزاده ،جغرافیای فرهنگی تنزبانی یا
برقرار میکند .با وجود
رفتارهای زبان بدن ،در جهان متن برجسته است.

ّ
شخصیتهای داستانهای
هدف از پژوهش ،بیان نسبت کارکرد ارتباطات تنزبانی ،در

جمالزاده و تأثیر بر روابط گونههای انسانی ،در این داستانهاست .این پژوهش با روش توصیفی و
ّ
تحلیلی ،سنجش فراوانی ،رسم نمودار ،روش مطالعات کتابخانهای و استخراج مؤلفهها و
داللتهای تنزبانی انجام شده است.
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ّ
موقعیت ،از نظر آدلر ،داستان ،گویای نوعی چشمانداز فرهنگی
باتوجه به رفتار غیر کالمی
ارتباطات تنزبانی است .از مسائل ّ
مهم جغرافیای فرهـنگی ،ارتـباطات انسانی ،رفتار غیر کالمی یا
زبان بدن است .پرسشهای این پژوهش عبارتاند از :با ّ
توجه به واقـعگرایی داستان جمالزاده و
جهان متن ،جمالزاده چقدر و چرا از زبان بدن ،برای بیان مفاهیمش بهره برده است؟ نسبت
ّ
مؤلفهها چگونه است؟ با ّ
توجه به تنزبانی در داستانهای جمالزاده تا چه حد میتوان به
فراوانی

رفتار اجتماعی که بخشی از روحیات و باور و ّنیات جامعۀ ایرانی است ،پیبرد؟
شناخت ارتباط غیر کالمی ّ
اهم ّیت ویژهای دارد .در داستانهای جمالزاده این نوع ارتباطات

غیر کالمی ،ما را با روان و روحیۀ فرهنگ دورهای از تاریخ ایران آشنا میکند .نویسندۀ شاخص و
ا
ا
واقعگرا معموال ،مستقیما انعکاسدهندۀ رفتارهای اجتماعی و ارتباطی فرهنگ جامعه است.
با توجه به موضوع از نظر پیشینه تحقیق به آثار زیر اشاره میشود:

 جغرافیای فرهنگی ( )1390که بیشتر به مبانی جغرافیای فرهنگی و چشماندازها پرداخته است.
 اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی ،با تأکید بر جغرافیای ایران ( )1397که بیشتر تأثیرپذیری فرهنگ
حاکم بر محیط جغرافیای سرزمین ایران را بررسی میکند.
 تاریخ بدن در ّ
ادبیات ( :)1398این اثر ما را به تماشا و تحلیل و بازنمایی بدن در ژانرهای مختلف
دعوت میکند.

 جامعـهشناسی بدن ( :)1398این اثر جامعهشناسی بدن را شاخهای از جامعهشناسی نمیداند و آن
را در جایگاه علوم اجتماعی قرار میدهد .

ّ
شخصیتی داستان ّ
محمدعلی جمالزاده» ( ،)1392در این
« رابطۀ کارکردهای زبان ،با تیپهای
مقاله بیشتر به سازههای زبانی گونههای زبانی اقشار پرداخته است.

« نشانهشناسی چشماندازهای فرهنگی؛ راهبردی مفهومی در جغرافیای فرهنگی» ( :)1390این
مقاله به جغرافیای فرهنگی انسانساخت درسطح زمین پرداخته است.
هویتّ ،
ّ «
فردیت و نمایش امر بدنی در داستانهای یکی بود و یکی نبود جمالزاده» ( :)1397در
این مقاله ،از جامعۀ جسمانی و بعد اجتماعی بهنوعی به قشربندی اجتماعی میپردازد .

« سبک زندگی و مدیریت بدن» ( :)1390در این مقاله بیشتر بر مفاهیمی چون ظاهر بدن تکیه
دارد.

« جامعهشناسی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی» ( )1397که بیشتر
رویکرد جامعۀ جسمانی دارد.

« جامعهشناسی بدن و پارهای مناقشات» ( :)1387این مقاله به ّ
ادبیات پیشامدرن میپردازد .
« نقد و بررسی دیدگاههای جمالزاده دربارۀ زنان ایرانی» ( :)1388این مقاله به زنان در دوره ای از
فرهنگ مقطعی ایران عصر قاجار اشاره دارد.
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 .2جغرافیای فرهنگی ارتباطات تن زبانی
رفتار ارتباطی تنزبانی بیارتباط با سبک زندگی نیست .از آنجا که تغییر فضا و تغییر طبقات
ّ
موقعیت ،روش و سبک ارتباطی
اجتماعی ،باعث ایجاد سبک زندگی است ،قرارگرفتن انسان در
ّ
خاص خود را دارد؛ مانند انسانی که در میان طبقاتی همچون فرادستان قرار میگیرد و حرکات بدنی
ّ
خاص و امر بدنی ویژه و متناسبی را انعکاس میدهد یا انسانی که در جمع ،سخنانی پنهانی
میخواهد بگوید یا در مقابل ناشنوایان قرار میگیرد.
ّاما بنا بر دیدگاه آنتونی گیدنز (« )Antony Giddensسبک زندگی ،تمامی رفتارها در زندگی
ّ
روزمره را شامل میشود که در دنیای مدرن در تمام گروهها و طبقات اجتماعی وجود دارد» (به نقل

از ّ
ستارزاده و احمدی ،ص  .)1از آنجا که واژۀ « »Life-Styleرا نخستینبار آلفرد آدلر ،روانشناس ،در
1929م برای اشاره به منش انسانی که در دوران کودکی شکل میگیرد ،به کار برده است (← همان،

ص ،)2میتوان گفت درست است که سبک زندگی با تغییرات جامعه حاصل میشود و بر اساس
الگوی مصرف بیشتر نمود داردّ ،اما فقط به جامعۀ مدرن وابسته نیست و امری نسبی در زمان
است.
آدلر ،روانشناس و از شاگردان فروید ،از نظر «روانشناسی فردی ،هرگونه نماد ظاهری ،مثل
تغییرات چهره ،طرز گفتن و رفتار را نشانهای از ساختمان عمقی و منشی فرد میداند» (آدلر ،ص

 .)1۶1همچنان که ارتباطات زبانی را روانشناسان ،نوعی رفتار میدانند (باطنی  ،1ص .)110
ا
ّ
تنزبانی یا زبان بدن ،از جمله ارتباطات زبانی غیر کالمی است که معموال بر اثر موقعیت
ا
انسان و اجتماع به کار میرود؛ مثال افراد در مواجهه با خطر و برای درخواست کمک ،با واحد
حرکتی دست ،پیام کمک را پدیدار میسازند ،یا برای پنهانکاری ،از حرکات چشم و ابرو استفاده
میکنند و …:

ا
ّ
اندامهای بدن از طریق زبان بدن صحبت میکنند و معموال بیانگرتر است و عقیدۀ مشخص را
واضحتر از کلمات افشا میکند (فیست ،جی فیست و آن رابرتس ،ص .)112

زبانشناسان ،زبان را مجموعهای از نشانهها میدانند ،ارتباطات غیر کالمی بیشتر مجموعهای
از نمادهای حرکتی هستند« .نشانه از نظر سوسور ،رابطهای ذهنی و انتزاعی میان ّ
تصور صوتی و
مفهوم آن صورت است» (صفوی  ،2ص  .)29بنا بر ّ
نظریۀ کنش متقابل نمادین از جرج هربرت مید،
فیلسوف امریکایی ،اداهای غیر کالمی نیز نماد هستند:
اداها و اطوارهای غیر کالمی یا شکلهای ارتباطی غیر کالمی نیز نماد هستند .کنش متقابل نمادین،
ّ
جزئیات و ظرایف متقابل بین اشخاص و چگونگی استفاده از این ّ
توجه ما را به ّ
جزئیات ،برای
ّ
معنادادن به آنچه دیگران میگویند و انجام میدهند ،جلب میکند .جامعهشناسان متأثر از این مکتب،
اغلب به کنش متقابل چهرهبهچهره ،در متن و زمینۀ زندگی هر روزی ّ
توجه میکنند (گیدنز  ،2ص
.)29-28
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با تکیه بر ّ
ّ
موقعیت اجتماعی رفتار آدلر ،رفتارهای انسان که همریشۀ فرهنگی
نظریۀ عوامل و
دارد ،و دال و مدلولهای ارتباطات غیر کالمی نمادین ،به فرهنگ جامعۀ زبانی محیط ،فضا و سبک
ا
ّ
موقعیتی طبق سبک زندگی جایز است و در
زندگی انسان برمیگردد؛ مثال تنزبانی خنده ،در

ّ
موقعیت اجتماعی دیگر ،جایز نیست؛ از جمله ،مراسم شادی و غم ،این سازۀ حرکتی ،مفهوم
خودش را دارد« .آدلر معتقد است که رفتار انسان نه بهوسیلۀ نیروی زیستشناسایی غریزه ،بلکه
بهوسیلۀ عوامل اجتماعی تعیین میشود» (شایگانفر ،ص .)115
فرهنگ بعد از شکلگیری جامعه و زندگی اجتماعی و عملکردهای انسان ،نسبت به چشماندازها
ّ
و تغییرات به وجود میآید؛ پس همچنان که جامعه فرهنگ را میسازد ،فرهنگ نیز بر مبنای تفکر و
تطبیق انسان ،با ّ
ّ
موقعیت شکل میگیرد:
توجه به
فرهنگ یک مفهوم است که از مشاهدۀ رفتار به دست میآید .باید گفت هنگامیکه چیزی و رخدادی
در رابطه با اندام در نظر گرفته شود ،رفتار به شمار میآید (آشوری ،ص .)7۶

پس رفتار انسان باعث فرهنگ است و میتوان گفت تغییر رفتار سبب تغییر و ّ
تحولی فرهنگی
است .روانشناسان معتقدند که « :از راه زبان ،انسان تحول اساسی پیدا میکند و از نظرگاهی ،زبان
بزرگترین آفرینش فرهنگی بشر است» (میلر ،ص .)7
بنا بر ّ
نظریۀ آدلر ،رفتار انسان را عوامل اجتماعی تعیین میکند .عوامل اجتماعی میتواند فضا و
محیطی را شامل شود که آن را «جغرافیا» یا «جغرافیای فرهنگی» مینامیم .با تکیه بر ّ
نظریه و
مکتب چشمانداز کارل ساور ،جغرافیدان آمریکایی ،از تعریف جغرافیا میتوانیم بگوییم:

ّ
چشمانداز پدیدههای دیدنی و عناصر مشخصی است که به بهرهبرداری انسان از زمین پیوند میخورد
و هدف از مطالعات جغرافیایی ،بررسی تغییرات محیط طبیعی به چشماندازهای فرهنگی و انسان در
طول زمان است که بهصورت عینی و ذهنی قابلشناسایی است .به اعتقاد او چشماندازهای
ا
جغرافیایی ،بهمنزلۀ تولید انسانی است که مستقیما از فرهنگ آنها سرچشمه گرفته و ظهور مییابد

(لشکری تفرشی و احمدی ،ص .)27

تعریف جغرافیا از منظر چشمانداز با ّ
توجه به فرهنگ ،سبب و نشانۀ آشکار فرهنگ هر جامعه
است؛ چراکه «چشماندازها محصول فرهنگها بوده و خود در طول زمان ،فرهنگها را بازتولید
میکند» (کرنگ ،ص .)29
کارل ساور ( )Carl Sauerبرای چشمانداز ،وجودی قائل میشود و صفات و معانیای متفاوت
برای آن در نظر میگیرد و جغرافیا را با ّ
توجه به چشمانداز ،از تکمعنایی خارج میکند و آن را با
ّ
ّ
توجه به فرهنگ ،به مفاهیم عینی و ذهنی تقسیم میکند .چشماندازها در ابتدا ،به دو دستۀ کلی
چشمانداز طبیعی و چشمانداز فرهنگی تقسیم میشوند؛ چشمانداز فرهنگی نیز خود به دو دستۀ عینی و
ذهنی قابل تقسیم است .مانند جنگل و کوه که یک چشمانداز طبیعی استّ ،اما بشر با ّ
توجه به
ا
فرهنگ آن را تغییر میدهد؛ مثال پارکی با امکانات کتابخانه ،جایگاه مطالعه ،سینما ،جای تفریح و
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ّ
حتی کتابها و متن ،از چشمانداز فرهنگی عینی است .چشمانداز ذهنی یا معنوی مانند باورها،
عقاید ،مراسم و … .
باید گفت جغرافیای فرهنگی با نشانههایی بازشناخته میشود؛ این نشانهها شاید فقط یک اسم
ا
باشد که فقط مکان محدودی را به ذهن میآورد؛ مثال ،دریای خزر که گاهی حالت نمادین دارد؛
مثل میدان آزادی که جایگاه و مفهوم ّ
خاصی در ذهن جامعه دارد؛ پس نمادها برگرفته از فرهنگ
ّ
جامعه است ،واال معنی ندارد.
از نظر ارتباط جغرافیا با رفتار یا رفتار غیر کالمی ،باید گفت:
واتسن معتقد بوده که محیط ،شکلدهندۀ رفتار انسان است و با کنترل محیط ،میتوان رفتار انسان را
تغییر داد .از نظر رفتارگرایی و جغرافیایی شخصی ،عوامل روانشناسانه ،اثرگذار بر رفتار فردی
بوده است؛ حال آنکه در بررسی این عامل با بنیانهای جغرافیایی ،علیالخصوص از دیدگاه مکتب
جغرافیای رفتاری ،دو عامل در ارتباط با فرد و رفتارهای فردی مطرح میشود که عبارتاند از :ادراک
محیطی و تصاویر و نقشههای ذهنی افراد.
ّ
بحث ادراک در جغرافیا ،یعنی تفسیر ذهنی ،در موقعیتها یا عارضههای قابل رؤیتشده ،از
ّ
طریق حواس پنجگانه است؛ یعنی یک فرآیند ،در نتیجۀ اطالعات دریافتشده ،از دنیای واقعی
(محیط طبیعی و انسانی) بهوسیلۀ دریافتهای ادراکی در ذهن فرد ثبت میشود (حمزه ،ص-80
.)84

میتوان با ّ
توجه به جغرافیای فرهنگی ،محیط را یک چشمانداز فرض کرد که همان شرایط و
ّ
موقعیت اجتماعی آلفرد آدلر است که رفتار فرد را تعیین میکند؛ لذا چشماندازهای فرهنگی،
بهمثابۀ «متن» بررسی و مطالعه میشود و جهان متن با نشانهای که دارد ،چشماندازهای گوناگونی
را به ما مینمایاند .ما در قرائت چشمانداز از منظر جغرافیای فرهنگی ،با نشانه و رمزگان روبهرو ییم.
عوامل نشاندهندۀ خلق جهانهای متن ضروری است؛ زیرا آنها بهمثابۀ عالئم جهتیابی عمل
میکنند (نورگارد و همکاران ،ص .)174

از آنجا که جغرافیای فرهنگی به اعمال انسان اشاره دارد ،انسان خود را با محیط سازگار
میسازد .جغرافیای فرهنگی کشف میکند که چگونه گروههای اجتماعی با سرزمینهایشان پیوند
مییابند (اتکینسون و همکاران ،ص .)2۶

این پیوند در انسانهای هر سرزمین ،گاهی ّ
متغیر است؛ زیرا نمادها گاهی در جامعۀ جسمانی،
معنای رمزنگاری ّ
خاص خود را دارد:

ّ
موقعیتهای بدنی هر نفر در این روابط از یک جامعۀ دیگر تغییر میکند و اداهای بدنی انسانی،
ّ
واقعیتی هستند مرتبط با جامعه و فرهنگ ،نه طبیعت زایشی و زیستیای که خود را به بازیگران تحمیل
کند (لوبرتون ،ص .)۶8-۶5

ّ
موقعیتهای اجتماعی دانست؛ زیرا هر اجتماعی زبان
تغییر را از نظر جغرافیایی در اینجا باید
خاص خودش را دارد که از عوامل برونی تأثیر میپذیرند و رفتار ارتباطی ّ
ّ
خاصی ایجاد میکنند.
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به تعبیری ،تغییرات اجتماعی عامل مهم در تغییرات «زبان» به حساب میآیند؛ عوامل محیطی
ساختار اجتماعی و باورهای اجتماعی ،از مهمترین عوامل برونزبانی هستند (صفوی  ،1ص .)122

میان چشمانداز ،رفتار زبانی غیر کالمی و عوامل محیطی ،چنان ارتباطی برقرار است که
ّ
ّ
موقعیت را برای
موقعیت است .نماد تصویری ،نمونۀ بارز عوامل محیطی رفتار
تعیینکنندۀ رفتار در
ما تعیین میکند؛ همان نماد تصویری «سکوت پرستار» در محیط بیمارستان ،ما را به تنزبانی
وامیدارد.

بدن ،برساختهای اجتماعی فرهنگی است که ارزش نمادین داردّ .
هویت بدن را نه سلول ،بلکه شرایط
فرهنگی ،اجتماعی ،عقیدتی و سیاسیای میسازد که بر بدن سایه افکنده است؛ بنابراین ،تمامی
کنشهای بدنی ،معانی ضمنی و تصریحی دارند (زرقانی و همکاران ،ص .)33-32

با ّ
توجه به وجود پررنگ زبان بدن ،چه از نظر امر بدنی نمای ظاهر و چه سازههای حرکتی ،در
داستانهای جمالزاده نمای ظاهری و رفتار فردی در سازههای حرکتی و امر بدنی ،سبب آشکاری
ّ
هویت فردی و اجتماعی جامعۀ آن زمان میشود.
ویت شخصی او باشد ،بیانگر ّ
نمای ظاهری فرد بیش از آنکه نشاندهندۀ ه ّ
هویت اجتماعی او
ّ
هویت اجتماعیّ ،
بود .لباس و ّ
حتی امروز هم هنوز بهکلی از یکدیگر جدا نشدهاند و پوشش

افراد ،همچنان بهصورت نشانهای از نوع و موضع طبقاتی یا پایگاه حرفهای آنان باقیمانده است
(گیدنز  ،1ص .)144
یک دسته از این سیاهکالهها را که ریششان را میتراشند و سبیلشان را میتابند و کالهشان را
چندانگشت کوتاه نموده و یک ور میگذارند ،فکلی مینامند .این دسته طرفدار بعضی تغییرات و
«رفورم» در نظامنامۀ انجمن «دیوان» هستند (جمالزاده  ،۶ص .)11۶

 .3ارتباط تنزبانی و داستانهای جمالزاده
از نظر جامعۀ انسانی و زبانی ،ارتباط ،عملی است کالمی و غیر کالمی که انسانها از طریق آن،
احساس و فکر خویش را منتقل میکنند.
بهطور کلی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیامهای خود به آنها ،از وسایل مختلف
استفاده میکند؛ بهطور مثال ،وقتی انسان با نگاه و یا لبخند ،نشاط خود را به دیگری نشان میدهد،
نوعی ارتباط برقرار کرده است؛ بدون اینکه آن احساس یا حالت را در قالب کالم ،بهطور عمدی بیان
کند (کریمی ،ص .)50

ویژگی درونی انسان ،بیشتر از طریق رفتار و دگردیسیهای ظاهری او آشکار میشود .زبان جزء
فرهنگ ارتباطی هر سرزمین است که در ذهن انسان ریشه دارد .زبان در اصل ،توانایی یا توانشی
ذهنی است (باطنی  ،2ص  .)135نمود این توانایی ،بیشتر در دو حالت صادر میشود :یکی ،نمود
آوایی؛ و دیگر ،نمود حرکتی .نمود آوایی مربوط به ارتباط کالمی است؛ ّاما تنزبانی را میشود از
دستۀ نمود حرکتی دانست .شباهت بارز تنزبانی را در زبان ناشنوایان میتوان دید .ارتباط غیر
ّ
کالمی که در اصل نوعی رفتار بدن یا زبان بدن است ،روشی برای انتقال اطالعات است؛ با این
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تفاوت که از طریق حالتهای صورت ،ادا و آداب ،حرکات فیزیکی و  ...انجام میشود (ناوارو،

ص .)20با ّ
توجه به فیزیک انسان از نظر بدنی و حرکتی ،قدیمیترین یا ّاولین ارتباط در انسان،
ارتباط تنزبانی یا غیر کالمی است .از نظر ریشۀ زمانی ارتباط غیر کالمی باید گفت:

ّ
نوزاد با مادر خودّ ،
حتی پیش از تولد ،ارتباط غیر کالمی دارد؛ چنین ارتباطی از طریق لمسیدن ،اعمال

میشود (فورزدیل ،ص .)19

این نوع زبان غیر کالمی ،یعنی لمسیدن را در نابینایان هم مشاهده میکنیم .تمام حرکات بدن،
معنی ّ
خاص خود را دارد؛ مثل پوست ،چشمان ،ابروان ،بینی ،سر ،دهان ،پاها و . ...
در چشمانداز جهان متن ،معانی مختلفی از زبان بدن ،هم بهلحاظ متفاوتبودن اعضا و هم
متفاوتبودن حرکات عضو مشترک مشاهده میشود .از آنجا که تنزبانی مانند ارتباط کالمی ،جزء
فرهنگ رفتاری ارتباطی انسان است ،ارتباطی بین تنزبانی و فرهنگ وجود دارد.
تنزبانی در فرهنگ بخصوص آموخته میشود و با فرهنگهای دیگر جهان متفاوت است و این امر
ّ
دربارۀ تمام انواع ارتباطات مشخص صادق است (همان ،ص .)70
ا
ّاما باید گفت که فرهنگ ارتباطات تنزبانی میتواند در یک جامعۀ زبانی (مثال جامعۀ زبانی

ناشنوایان) شکل بگیرد و در قرارداد معنایی نمایان شود؛ زیرا میدانیم که جامعۀ زبانی گروهی از
مردم است که صرف نظر از تمام تفاوتهای فردی ،اجتماعی و جغرافیایی از نظر زبان با یکدیگر
مشترکاند (ساغروانیان ،ص  .)125در داستانهای جمالزاده ،زبان بدن پررنگ است تا بهتر بتواند
ّ
حاالت نامحسوس تعجب ،ترس ،خشم ،شادی و  ...را نشان دهد.
تنزبانی در داستانهای جمال زاده ،نشانی از سبک زندگی دارد؛ تغییر فضا و مکان و از نظر
ّ
موقعیتهای اجتماعی را انعکاس میدهد ،از عوامل ایجاد تنزبانی است و
جغرافیای رفتاری که
همچنین نزدیـکی به دوران مدرنیته ،تأثیرپذیری از غرب و انسـانهای دورۀ جمـالزاده و
داستانهایش ،ایجادکنندۀ سبک زندگی و سبب بهروزشدگی و حرکتهای متمایزکننده است؛ لذا
زبان بدن ،در امر بدنی ،بهویژه در الگوی مصرف و همچنین در نمایش نمادین تنزبانی در
داستانهای جمـالزاده نمایان است .شیوۀ داستاننویسی و زبان نویسنده ،روایت را بر مبنای
ّ
ّ
موقعیتگونههای اجتماعی فتایان و پهلوانان که سبک
موقعیت و زندگی در نظر میگیرد؛ از جمله
ّ
خاصی در زندگی و تنزبانی دارند.
جنبۀ فراداستانی آثار جمالزاده بیش از آنکه بر وقوف روایتشناخـتی باشد ،از ویـژگی زندگینامهای
رمانها ،همچنین از طبع شوخ نویسنده ناشی میشود (میرعابدینی ،ص .)5۶
چون احساسات باعث تغییر چهره و بدن میگردندّ ،
حتی تغییر چهره نیز باعث بروز احساسات
میشود (ادواردز ،ص .)25

ّ
کلی انسانّ ،
حتی اگر بر اساس غریزی و ّ
حس باطنی ،دست به تنزبانی میزند ،مبنایی
بهطور
دارد:
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ا
ترکیب حسها ،لحن و متن کاربردشانّ ،
ماهیتی اجتماعی و نه صرفا فیزیولوژیکی دارند .ما در هر
لحظه جهان را از طریق حسهایمان رمزگشایی میکنیم و برای این کار ،آن را به مجموعهای از
ّ
اطالعات تصویری ،شنیداری ،بویایی ،بساوایی یا چشایی بدل میکنیم (لوبرتون ،ص .)82

 .1-3اشارهای به داللتهای مفهومی تنزبانی در داستانهای جمالزاده

در داستانهای جمالزاده تنزبانی ،با ّ
توجه به عملکرد و ناحیۀ بدنی انسان ،در دو حالت و سه

جایگاه نمود مییابد:
حالت .1 :فرآیند حرکتی؛  .2فرآیند تغییر پوستی
تنزبانی از نظر جایگاه دیدار:
 .1باالی تن :مانند سر ،صورت همراه با پوست ،چشم ،ابرو ،گردن ،دهان ،زبان و ...؛
 .2میان تن :مانند دوش یا کتف ،دست ،قفسۀ سینه و ...؛
 .3پایین تن :مانند پاها ،زانو و . ...
ّ
 .2-3مؤلفۀ تنزبانی صورت

چهرۀ انسان ،مانند تابلوی راهنماست که با حالت و حرکات ّ
خاص ،مثل فرآیند پوستی ،ابروانی،
لبی ،زبانی ،دندانی و  ...پیامهایی را صادر میکند .در کالم انسانهای ّ
مجرب و هنرمندان،
جمالتی را میشنویم که حکایت از تنزبانی صورت و اعضای آن دارد .میگویند« :آدم با روی

گشاده و باز جایی میرود» که اشاره به شادی و نشاط دارد ،یا در این شعر ،اشارهای به تنزبانی
صورت شده است.
زلفآشفته و خویکرده و خندانلب و مست

پیرهنچاک و غزلخوان و صراحی در دست
(حافظ ،ص )39

ا
حاالت چهره که بیانگر حاالت عاطفی غیر کالمی و معموال غیر ارادی است ،در این شکلها
انعکاس مییابد :الف) چهرۀ بیتفاوت و خنثی؛ ب) چهرۀ درهمکشیده با پیشانی چینخورده؛ ج)
چهرۀ گشاده؛ د) چهرۀ بیقرار ،جویدن لبها و حرکات سریع عضالت؛ هـ) چهرۀ حیرتزده،
نگران و شگفتزده؛ و صدها عالئم رفتاری دیگر که هرکدام گویای عواطف و هیجانات ،غم،
نشاط و  ...است (کریمی ،ص.)206
ّ
 .3-3مؤلفۀ تنزبانی پوست

ّ
یکی از عالمتهای غیر کالمی ،حاالت تنزبانی صورت پوست است .پوست مؤلفۀای است که
از طریق لمس فیزیکی و دیداری قابل دریافت است؛ مثل زمانی که شخص اضطراب یا تب دارد؛
در این زمان پوست از نظر رنگ ،پیامهایی را انعکاس میدهد یا از طریق حرکتها و حالت
فیزیکی ،همچون چینافتادن بر پیشانی و یا دانهدانه و برجستهشدن ،پیامهایی را صادر میکند.
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پوست ،آیینۀ دروننمای انسان بوده ،بیش از همۀ اعضا ،متأثر از اثرات اندیشه و تألمات روانی و
روحی است (همان ،ص.)202
گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست

رنگ رخسار خبر میدهد از ّ
سر ضمیر
(سعدی ،ص )617

در داستانهای جمالزاده ،تنزبانی پوست با دگردیسی ،پیام را آشکارا میرساند؛ مثل تصویر
صورت عبوس ،گرهخوردن سگرمهها ،سرخشدن ،برافروختهشدن و ...
دیدم سرخ شد و چشمهایش دیوانهوار از حدقه بیرون آمد و حالش دگرگون شد («جمال زاده  ،»6ص
.)111

ّ
شخصیت داستان از ناحیۀ پوست به خواننده منتقل
در اینجا دگرگونی و نارضایتی و خشم
ّ
شخصیتهای داستان آگاهی مییابیم.
میشود و بدین ترتیب ،از فضا و
حاجی آقا مکثی کرد و قیافهاش را برافروخت و گفت [«( ]...جمال زاده  ، »3ص .)157

ّ
البته آگاهیای که ما از تنزبانی یا بدن در مقایسه با اجتماع داریم ،زمینهای در فرهنگ و سبک
زندگی دارد .گیدنز معتقد است سبک زندگی در فرهنگهای ّ
سنتی چندان رواج نداردّ ،اما باید
گفت که مجموعهای از عادتها ،باعث سبک زندگی است؛ لذا ،حاجیآقا برافروخته میشود؛
چون عادت زندگی ّ
سنتی بر هم میخورد.
ّ
عصبانیت است و با این توصیف ،از ّنیت شخص
تنپویۀ پوست ،با فرآیند برافروختگی ،نشان

و از حال درون او باخبر میشو یم.
حاجی آقا با رنگ پریده و چهرۀ افروخته در حالی که ناگهان دانههای عرق بر پیشانیاش نشست ،سر
را به زیر انداخت (همان  ،3ص .)158
ّ
رنگ صورت آخوند برگشته مثل قیر سیاه شده و پرههای دماغش به هم آمد (جمالزاده  ،2ص
.)351

ا
تغییرات پوستی هرچند معموال نوعی سازوکار دفاعی هستند ،ولی با رمزگانی که دارند ،باعث
افشاگری میشوند .آدلر معتقد است که افراد برای محافظت از عقدۀ برتری اغراقآمیز خود ،یعنی
محافظت از ّ
عزت نفس ،از پرخاشگری استفاده میکنند (فیست ،جی فیست و آنرابرتس ،ص .)124

سیاهشدن رنگ و نزدیکشدن ّپرههای بینی ،پیام ّ
خاص خود را به رمزگان بیان کرده است.
ّ
 .4-3مؤلفۀ تنزبانی خنده

ما در گفتوگوهای خود با یکدیگر میگوییم« :فالنی لبخند معنیداری زده است»؛ این خود
ّ
ّ
معرف تنزبانی از رفتار صورت و لب و دهان است که بهنوعی برای خود پیامهایی را مرتب میکند.
خنده تنپویهای است که از ّنیت و ّ
ذهنیت افراد دربارۀ یکدیگر خبر میدهد .لبخند نشانۀ شادی
ّ
موقعیت هم بستگی دارد .فرهنگ هر سرزمین ،از نظر خندیدن با یکدیگر
است؛ ّاما به مکان و
ا
تفاوتهایی دارد؛ مثال ،بلندخندیدن یا کشیدهخندیدن و لبخندزدن.
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ّ
ّ
عصبانیت و نوعی
لبخندها دو حالت دارند؛ یا اثر لذت است و خوشحالی یا از سر کتمان
پوشش و غلبه بر آن که به آن لبخند تمسخر هم میگویند .در مقابل لبخند ،پوزخند وجود دارد که
در آن ،صورت از نظر فیزیکی حالتی ّ
خاص به خود میگیرد؛ همچنان که لبخند و خندیدن ،حالت
ا
ّ
خاص خود را دارد؛ مثال «گوشههای لب ،هنگام خنده تو میروند و به سمت باال کشیده میشوند و
ّ
از بینی تا قسمت بیرونی لبها ،خطی شکل میگیرد؛ ّاما [در] پوزخند یک گوشۀ لب باال میآید»
ا
معموال مفهوم تحقیر و بی ّ
اهم ّیتدانستن فرد مقابل را میرساند .در
(ادواردز ،ص  .)31-29پوزخند
داستانهای جمالزاده ،لبخند و پوزخند ،معانی ّ
خاص خودش را دارد که گاهی در متن ،معنی این
تنزبانی میآید.

ّ
خوب گوش کرد و سر را به زیر انداخت و مدتی در فکر فرورفت .لبخند بر لبانش نقش بست و []...

(جمالزاده  ،3ص .)11۶

این لبخند ،دنیای متفاوت با مخاطب را میرساند و قرینۀ در فکر فرورفتن ،نوعی تطبیق دو دنیا
را در ذهن انجام میدهد که یک خندهای ّ
تصنعی است.
از شنیدن این سخنان ،لبخند تلخی بر گوشۀ دهان حاجشیخ نقش بست (همان  ،4ص.)93

در اینجا لبخند از سر درد و غلبه بر آن است.

ّ
میزبان با پوزخندی که با یک دنیا تحقیر و تنفر آمیخته بود (همو  ،1ص .)110

ّ
در این مثال مفهوم پوزخند مشخص است.

لبخند عجیبی بر روی لبان درویش نقش بست و از کشکول خود یک مشت پول سیاه درآورد (همان
 ،2ص.)130

ّ
مدیریت و کنترل بدن دارای بار نشانهشناسی است
از آنجا که هرگونه عالمت ،تغییر ،کنش،
ّ
ّ
(زرقانی ،ص ،)44لبخند عجیب در مثال یادشده ،بیان تعجب نیست ،بلکه با توجه به رمزگان پول
سیاه ،نوعی تحقیر است؛ یعنی بیآنکه کالمی بگوید ،با سازۀ حرکتی مطلب را رسانده است.
قدرت لمس ،در زبان بدن ،بسیار برجسته است.
ّ
 .5-3مؤلفۀ تنزبانی ابرو

ا
حرکت ابرو عمال از رفتارهای چشمی نشئت میگیرد .از موارد تنپویههای ابرو ،اخمکردن یا در
ا
عصبانیت و دوستنداشتن و ّ
ّ
حتی ندیدن
همکشیدن سگرمههاست که پیامهایی دارد؛ مثال اعالم
چیزهای ناخوشایند .بهغیر از اخم کردن در زمان ناراحتی قوسدادن به ابرو نشانۀ اعتماد به نفس زیاد
ا
و احساسات مثبت است ،در حالی که پایینآوردن ابرو معموال نشانۀ اعتماد به نفس اندک و
احساسات منفی و رفتاری است که ضعف و تزلزل فرد را نشان میدهد (ناوارو ،ص  .)202لذا برای
آشکاری ّنیت ،حالت و جهت ابروان معنی ّ
خاصی دارد.

ّ
آب دهان را با همان تأنی حکیمانه قورت داد و ابروها را باال کشید و گفت( ]...[ :جمال زاده  ،3ص

)120؛
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در این مثال حرکت ابرو در جهت فکر مثبت است؛ زیرا به سمت باال رفته است .گاهی حرکت
ابرو به سمت باال معنی نارضایتی است؛ مثال:
قلتشن دیوان ابروها را به رسم عدم موافقت باال انداخته و به همین قدر اکتفا نمود (همو  ،4ص .)124

ّ
حرکت ابرو و خمیدن آن تفکر ،چارهگری و درماندگی را میرساند؛ مانند این:
ّ
خم به ابرو انداخته سر به جیب تفکر فروبرده (همو  ،5ص .)7۶

بدن از شخص جدا نیست و همان مواد ّاو ّلیهای که در ترکیب انسان به کار رفته ،در طبیعت
ّ
پیرامونی او نیز به کار میرود (لوبرتون ،ص  .)47هرچند در جامعۀ سنتی ،بدن را متمایزکنندۀ شخص
نمیدانندّ ،اما باید گفت که زبان بدن و بعضی از سازههای حرکتی ،گروهها یا جامعۀ فرهنگیای را
ا
از جامعۀ دیگر جدا میکند؛ مثال در این نمونه:
یک ابرو را به باال انداخت و مشهدیوار الم علیکم ّ
غرایی تحویل و سری در مقابل موالنا فرود آورد

(همان  ،2ص )225

طیف و جامعۀ مشهدیها از طیف و جامعۀ فرهنگی دیگر ،از لحاظ فرهنگی و سازههای
حرکتی ّ
خاص خود ،جدا و گونهشناسی میشود؛ بهطوری که با زبان بدن ،فرهنگ و سبک زندگی
این گونۀ انسانی متمایز میشود.
ّ
 .6-3مؤلفۀ تنزبانی دهان

ّ
دهان شامل لب ،حفرۀ دهان ،دندانها ،زبان ،لثه ،سقف دهان و بزاق است .حرکات دهان و
مجموعهاش هریک معنای ّ
خاص خود را دارد و رفتارهایی چون لیسیدن ،گازگرفتن ،جویدن و

شکلدادن و کشیدگی لبها ،هرکدام پیامی را میرسانند:

ا
وقتی لبها ناپدید میشوند ،معموال نشان استرس یا اضطراب است ،یا وقتی لبها ناپدید میشوند و

گوشههای دهان به سمت پایین برمیگردد ،احساسات و اعتماد به نفس در سطح پایینی است و
ا
اضطراب و استرس افزایش مییابد .وقتی لبها کاملاند ،معموال فرد راضی است و وقتی فرد دچار
استرس است ،لبها رفتهرفته ناپدید و کیپ خواهند شد .زمانی لبهایمان را غنچه یا جمع میکنیم
که با کسی یا موضوعی مخالف یا در فکر گزینۀ دیگری باشیم (ناوارو ،ص .)219-218

حالتهای دهان:

در هنگام ّ
تعجب ،دهان باز و لبها از هم جدا میشوند و در هنگام ترس ،دهان باز و لبها پایین

افتاده است و در حالت تنفر ،لب باالیی باال میرود و بینی چروک میشود و در حالت خشم ،لبها به
هم فشرده میشوند و گوشههای آن پایین میآید (ادواردز ،ص .)29-28

ا
در تن پویههای دهان در متن داستان جمالزاده ،معموال ،پیام تنزبانی در متن بیان میشود:
ما مات و ّ
متحیر انگشت به دهن سرگردان مانده بودیم (جمال زاده  ،۶ص .)30

ّ
در مثال یادشده معنی ّ
تحیر و تعجب آمده است.

دهانش از زور ّ
تعجب بازمانده و نگاه حیرتزدهاش را به من دوخت (همان  ،3ص .)248

ّ
در اینجا بازبودن دهان ،بیان تعجب را میرساند.
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ّ
ولی با کمال آرامی و آهستگی ،دندانهای فک باال را به روی لبۀ پایین آورد و به این اشاره به من رساند
که صدایت درنیاید (همان  ،۶ص .)80

این حرکت دندان و لب ،همچنان که خود نویسنده معنی کرده است ،دعوت به سکوت است.
بیان کدورت و ناراحتی ،با جلوه دادن لب و لوچه و تکاندادن سر در این مثال:

ّ
موالنا به حالت کدورت ]  [...لبولوچه را جلو آورده و مدتی سر را تکان داد (همو  ،2ص .)144

بیان ترس و وحشت:
دندانهایم به هم میخورد ] [...و دنیا را در مقابل چشمم ،تیره و تار میکرد (همان  ،5ص .)147

ا
در تنزبانی دهان ،زبان بدن در جمالزاده معموال ،فرهنگ عادت بدنی ،فرهنگ اجتماعی و
جامعۀ بدنی است که دور از سبک زندگی نیست.

سبک زندگی بر جستوجوی معنا ّ
توسط فرد ،توسعۀ فردی و نمودهای فرهنگی داللت دارد (باینگانی،

ایراندوست و احمدی ،ص . )۶1

ّ
 .7-3مؤلفۀ تنزبانی چشم

چشمهای ما پنجرههای روح خوانده میشود (ناوارو ،ص  .)197چشم با حالتهای خویش ما را با
ّ
ّنیتها و احساسات درونی افراد آشنا میکند .در داستانهای جمالزاده در حالت کلی ،چشمها به
خاص خود را میرسانند ،و ما در اینجا با ّ
چند حالت جلوه دارند که هریک معنی ّ
توجه به نمودار به
نمونههایی بسنده میکنیم.
حالت بستن چشمها :بستن غیرارادی چشمها معانی گوناگونی دارد؛ یا صحنهای را دوست ندارند
ببینند ،یا بیان احساس ترس و مخالفت است؛ ّاما گاهی بستن چشم به خاطر یادآوری و تمرکز
است؛ هرچند ارادی باشد .بستن چشم به شکلهای مختلف اظهار معنی میکند.

ا
یک دست را کامال روی هر دو چشم میگذارند؛ یعنی آنچه شنیدم یا دیدم را دوست ندارم .رمز کوتاه

چشمها در طول گفتوگو ممکن است سرنخی باشد از اینکه نگاه فرد به موضوع گفتگو ،منفی است.
ّ
تأخیر در بازکردن پلکها در زمان شنیدن اطالعات یا بستن طوالنیمدت آنها ،نشانگر هیجانات
ا
ا
منفی و ناخوشایند است .وقتی که شخص چشمهایش را کامال فشرده میبندد ،یعنی ،کامال از شنیدن
خبر منفی جلوگیری میکند (ناوارو ،ص .)203

گاهی بستن چشم و صحبتکردن ،نشان خودبرتربینی است (پیز ،ص  .)119پلکزدن که بر اثر
اضطراب و عصبیبودن است ،از موارد بستن چشم است .بستن چشم در داستانهای جمالزاده،
بیشتر به حالتهای پشت چشم نازککردن ،به هم رفتن چشم ،پلکزدن و ریزکردن چشم مشاهده
میشود:
جعفرخان لبش را از پستانک لوله بافور برداشت و پشت چشمش را نازک کرد و دوفواره دود از دو
سوراخ بینی و دو لب ،جهانید (جمالزاده  ،۶ص )81
پشت چشم نازککردن ،بر اثر کبر و غرور مژگان را به هم نزدیککردن است (دهخدا ،ج  ،1ص

)508؛ یعنی به بستهشدن چشم اشاره دارد .یک حرکت منفی چشم است.
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سر را به زیر انداخت و چشمهایش به هم رفت (جمالزاده  ،3ص .)158

به هم رفتن چشم ،فراموشکردن و نپذیرفتن حادثۀ بد را میرساند:
آمد پهلوی من روی نیمکت نشست و آب دهان را قورت داد؛ چند بار پلکها را بسته و باز نمود (همو
 ،3ص .)2۶2

فرد مضطرب را به تصویر میکشد.
چشمهایش را مالید و گفت :عجب نقشههای دور و درازی داری (همو  ،5ص )89؛

لمس چشم مفهوم موافقنبودن را میرساند.
پیام رفتاری چشم باز

ّ
نوزاد  72ساعت پس از تولد ،چهرۀ مادرش را دنبال میکند و چشمانش به نشانۀ عالقه و رضایت

گشاد میشود .بازبودن چشمان نشانهای مثبت است (ناوارو ،ص .)207-20۶

در تفسیر چشمهای بازی که برق میزنند ،همواره هیجانات مثبت را مطرح کردهاند؛ ّاما
برقزدن چشمهای باز گاهی معنی منفی ،مثل خشم و ترس را هم میرساند .حالت چشمهای باز
در متن داستانی جمالزاده در هر دو حالت مثبت و منفی مشاهده میشود.
چشمباز به معنی انتظار و امیدداشتن:
جمعیت با دهان و چشم و گوشهای باز منتظر بود (جمالزاده  ،۶ص .)۶4

حالت برقزدن چشم که رسانای مفهوم محبت است:
در حالی که شرارۀ ذوق و شادمانی از چشمهای شهالیی مهر و محبتش شعلهور بود (همو  ،2ص

.)114
چشمان برقزن باز که خشم را میرساند:
هرچند آتش از چشمانش میبارید (همان ،ص .)219

چشم باز ،معنی ترس و هراس:
چشمهایش که از زور هول و هراس نزدیک بود از حدقه بیرون بجهد (همو  ،4ص .)83

چشمهای باز و برقزنندۀ اعالم رضایت:
نشاط و سرور در حلقۀ چشمها شعلهور گردید (همان ،ص )10۶؛.

ّ
مؤلفۀ تن زبانی چشم ،رسانای دو مفهوم اعتماد و اضطراب است که در رفتارهای مختلف
تنزبانی چشم نمود دارد .گاهی اعتماد به نفس شخص یا اعتماد متقابل نسبت به هم را میرساند یا
گاهی تنزبانی چشم ،بیان اضطراب از حادثهای است که میخواهد رخ دهد یا رخ داده است و
این ،یک کنش متقابل اجتماعی است.

کنش متقابل ،فرآیندی است که ّ
طی آن ،نسبت به کسانی که اطراف ما هستند ،کنش و واکنش نشان
ا
میدهیم .خیرهنگریـستن ،میتواند مثال خوبی باشد؛ در اکثر کنشهای متقابل ،تماس چشمی تقریبا
کوتاه و گذرا است (گیدنز ،ص .)150
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پیام رفتاری چشمدوختن
مستقیم نگاهکردن دیگران یکی از رفتارهای جهانشمول و به معنای آن است که دوستشان داریم یا
دربارهشان کنجکاویم ،یا میخواهیم تهدیدشان کنیم (ناوارو ،ص .)29

در داستانهای جمالزاده این نوع رفتار چشم دیده میشود؛ ّاما گاهی این چشمدوختن حالت
ا
سیرکردن کل بدن را به خود میگیرد و بهصورت خیره نیست؛ مثال ،نگاه از باال به پایین یا دزدیدن
ّ
شخصیتهای داستان میبینیم.
نگاه یا از باالی عینک نگاهکردن را در میان
ادواردز در صفحۀ  37کتاب خود دربارۀ نگاه از باال به پایین میگوید:

ا
اگر فردی سرش را باال بگیرد و از باال به پایین به شما نگاه کند ،معموال خود را باالتر از شما احساس

میکند.

و پیز معتقد است تنها زمانی که فرد دیگری را «چشمدرچشم» میبینید ،پایۀ واقعی ارتباط بنا
میشود (ص .)115
حاجیآقا نگاهش را به او دوخت و گفت :مگر تو با جواد با ماشین نرفتهای؟ (جمالزاده  ،3ص .)157

خیرهشدن از نوع قدرت ،یعنی نگریستن به چشم و پیشانی (ادواردز ،ص )3۶؛ نگاهدوختن
حاجی قدرت و برتری او را نسبت به طرف مقابل (کارگر) میرساند.
موالنا به حالت کدورت ،نگاه خود را به زمین دوخت (جمالزاده  ،2ص .)144

چشمدوختن به زمین که نوعی دزدیدن نگاه است ،در اینجا مفهوم آرامبخشی به خود دارد؛ ّ
البته
زمانی هم که افراد ،ناامید و عصبانی هستند ،نگاهشان را از طرف مقابل میدزدند (ادواردز ،ص .)38
ناگهان ،چشمانش را در چشمان من دوخته ،گفت :ای کاش! (جمالزاده  ،5ص )24

گاهی خیرهخیره نگاهکردن به معنی تقاضای کمک است که در داستان جمالزاده با فضاسازی،
هوای سرد نگاه را معنی کرده است.
ّ
 .8-3مؤلفۀ تنزبانی سر

هرچند در برخی از کتابها این حرکتها را معنی کردهاند؛ ّاما بیشتر در فضای متن داستان،
نمونهها را با ّ
توجه به متن و تطبیق با جامعۀ تنزبانی ،بررسی میکنیم.
حرکت سر ،به معنی بیان رغبت و رضایت:
سر و گردنجنبان به جان من و اوالد من و ] …] دعا کرد (همو  ،6ص .)57

حرکت سر ،به معنی تأیید:
جعفرجان سری تکان داد و گفت :خوب باشد (همان ،ص .)77

ا
در داستانهای جمالزاده حرکت سر با بیان مفهوم و قرائن کامال قابل فهم آمده است .این
تنزبانی ،حالت جهان شمول دارد:
سر را به رسم ادب خم نموده و گفت :نوکر سرکار ،رحمت است (همو  ،1ص .)22
آداب ،نوعی زبان اشارت است که در خدمت روابط سلسلهمراتبی و منزلتمحور است (یعقوبی

جنبهسرایی و کامیاب ،ص .)71
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ّ
 .9-3مؤلفه تنزبانی گردن

ّ
تنزبانی گردن ،در متن جمالزاده همچون نثر وی ،مفاهیم را بسیار ساده و مشخص آشکار

میکند؛ مثل احترامگذاشتن ،حالت تدافعی و قدرتگرفتن ،ابراز غرور ،بیان حقارت و انتظار ،و
ا
کنجکاوی که معموال با فضای داستان متناسب است؛ و در جامعۀ تنزبانی مفهوم مشترک برجسته
است.
گفتۀ قدیمی «سرت را باال بگیر» اظهار نظر دربارۀ کسی است که دچار افسردگی یا بداقبالی است
(ناوارو ،ص .)230

این حرکت در اصل مربوط به گردن است.
بیان احترام و رضایت:
گردنش خم میشد و راست میشد و میگفت خادم آستان شمایم (جمالزاده  ،6ص)57؛

جهت گردن ،بیان شجاعت و قدرت است:
گردن را دزدیده و طبلۀ سینه را جلو می دهد (همو  ،2ص )231؛

بیان حقارت و التماس و :...
گرسنهها و لختیها تا آن وقت با گردن کج و چشمهای پر از اشک برای یک کف نان خالی عمر و
ّ
عزت صاحب خبر را دراز میخواستند (همو  ،1ص .)172

ّ
 .10-3مؤلفۀ تنزبانی دست و شانه

ا
این حالت نهتنها در حالت نامحسوس ،بلکه در حالت محسوس هم نقش بهسزایی دارد؛ مثال
ا
هنگام افتادن ،سریعا دستانمان به جلو میآید و از بدن یا ما محافظت میکند .در تنزبانی ،دستها
حالتهایی میگیرند که معانیای چون دفاع ،فرمان ،بیان ادب و احترام ،غرور ،خودبرتربینی و …
را میرساند.
بیان همدردی و دلداری:
دست بر شانهاش گذاشته گفتم« :پسر جان ،من فرنگی کجا بودم؟! من ایرانی برادر توأم» (همو  ،6ص
.)41

دربارۀ دست بر سینه نهادن و بر چشم نهادن ،باید گفت که این تنزبانی ،شرقی و بهویژه ایرانی
است که نشان سبک زندگی است و در فاصلۀ طبقاتی و منزلتهای اجتماعی ریشه دارد.

فاصله در مقام بعد پنهان ،در نمایانکردن بدنمندی و ّ
ّ
شخصیتهاست که تمایزها و شباهتها
هویت

را نمایش میدهد و منزلت اجتماعی را آشکار میکند (کامیاب و یعقوبی جنبهسرایی ،ص.)20

تنزبانی دست ،به نشانۀ بیان احترام در مقام منزلت اجتماعی:
هی عقب رفت و جلو آمد و لحیه جنباند و دستها را از سینه ،بر چشم و از چشم بر سر نهاد و خندان
سر و گردن جنباند؛ دعا به جان اوالد و اجدادم کرد (جمالزاده  ،6ص .)57

دستبهکمر بودن ،برای بیان نوعی از تنزبانی حالت دست به کمر:
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دو دست به عالمت ّ
تعجبی به اعتراض آمیخته به کمر زد و گفت چشمم روشن (همو  ،2ص -143
.)144

ا
زیرا دست به کمر حالتهایی دارد؛ مثال ،حالت دست به کمر و شستها به سمت جلو ،این
ا
حالت معموال مفهوم کنجکاوانه و ناراحت و وجود مشکل را میرساند .یا دست به کمر ایستادن در
حالی که شستها به عقب یا پشت باشد؛ بهطوری که دیده نشود ،حالت سلطه و وجود مشکل و
اعتراض را میرساند (ناوارو ،ص .)147-146
تنزبانی دست ،به نشانۀ بی احترامی و تحقیر:
میرپنج به کمک دست ،حرکت رکیکی کرد که منتهای تحقیر و بیادبی را می رسانید (جمالزاده ،2
ص .)219

در متن داستانهای جمالزاده ،گاهی از حرکات تنزبانی استفاده میشود که بهغیر از بیان
مفهوم ،اشارهای به جامعۀ تنزبانی دارد:
سر انگشت شست را به روی انگشت سبابه نهاد بهوسیلۀ همین اشاره بینالمللی که میتوان آن را به
«سخنم تلخ نخواهی دهنم شیرین کن» تفسیر و تعبیر نمود ،فهماندند که بیمایه فطیر است (همو ،4
ص .)131

ّ
در اینجا استفاده از لفظ «بینالمللی» گویای این مطلب است .بهطور کلی ،باالانداختن کامل
ا
یا ناقص شانه ،ممکن است با ّ
توجه به شرایط ،معانی بسیاری داشته باشد؛مثال پرسش رئیس از
کارمند دربارۀ رضایت شغلی ،که شاید با باالدادن یک شانه روبهرو شود ،نشانۀ صداقتنداشتن در
پاسخ است ،یا باالانداختن ناقص شانه نشانۀ بی ّ
تعهدی یا تزلزل است (ناوارو ،ص )128-127؛ ّاما
ّ
شخصیت و امر بدنی ،از جمله نوع پوشـش ،بیارتباط
میتوان گفت انعـکاس مفهـومی تنزبانی با
ّ
نیست؛ بهطوری که ّ
مبین مفاهیمی چون اعتماد به نفس ،سلطۀ مردانه ،آدم موفق و حاضرجواب را
میرساند .باالانداختن شانه و ضرب انگشت بر سینه و تشخیص بدنمحورانۀ فرنگیمآبی  ،شکلی
است و ادایی خودبرتربینانه به شمار می آید (بریسیج ،ص .)105 ،99 ،23
جناب موسیو شانهای باال انداخته و با هشت انگشت به روی سینه قایم ضربش را گرفته و بنای قدمزدن
را گذاشته بدون آنکه اعتنایی به رمضان بکند (جمالزاده  ،6ص .)39

گاهی بیان هیجان و غلبه بر غم درون است که در شانهها انعکاس مییابد:
در حالی که از باالرفتن و پایینآمدن مرتب شانههایش معلوم بود که بغض گلویش را گرفته [( ]...همو
 ،2ص .)218

ّ
 .11-3مؤلفۀ تنزبانی پاها

ّ
پاها صادقترین بخش بدنتان هستند .پاها و ساقهایمان اطالعاتی دربارۀ حواس ،افکار و

احساساتمان منتقل میکنند .رقص و باال و پایین پریدنی که امروزه انجام میدهیم و […] (ناوارو ،ص
.)73-72
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ا
برای رفتـارهای پا ،مفاهـیم و پیامهایـی در نظـر میگیرند؛ مثال پاهایی که با سرخوشی

میجنبند و یا باال و پایین میروند ،پاهای خوشحالاند ،یا جهت پا یا شست پا اگر حالت  Lپیدا
کند؛ یعنی فرد میخواهد برود ،یا اگر دو نفر پاهایشان را به همراه تنههایشان برای پذیرش شما
حرکت دادند ،به معنای خوشامدگویی کامل و واقعی است (همان ،ص  .)81-75در داستانهای
جمالزاده ،طبق عادت نویسنده ،مفهوم و منظور حرکت های پا ،بیشتر در متن انعکاس دارد.
پاشنهها را به هم کوبید و سالم نظامی دادند (جمالزاده  ،2ص .)143

در اینجا حرکت پاها برای بیان احترام مرسوم یک گروه و دستۀ نظامی است که به جای بیان
سالم ،با تنزبانی پاها انجام میشود .گاهی حرکتهای نمادین در فرهنگ ورزش است که برای
خود انواعی دارد و ّ
معرف فرهنگ قشر و گونۀ انسانی است:
ّ
آقا لطفالله ،تنگ گوش ،اقسام و انواع پاها را از پای اول و پای دوم و پای سوم و سه پای جنگلی و
پای ضربی و پای چکشی و پای تبریزی و [ ]...شرح داد (همان ،ص .)293
پاهایشان بالاختیار جفت میشود و دستهایشان به روی سینه میرود (همو  ،4ص .)64

در داستانهای مذکور جمالزاده ،پاها از نظر تنزبانی ،حضور کمرنگی دارند و بیشتر مفهوم احترام
را بیان میکنند.
با ّ
ّ
موقعیت اجتماعی ،گاهی تنزبانی پا ،بر اساس
توجه به نظر آدلر از لحاظ رفتار زبانی و
ّ
ّ
مدیریت بدن میشود .برای بیان
موقعیت خویش ،از جمله ورزش ،منجر به رعایت سبک آن و

ّ
ّ
مدیریت بدن به تقاضای فرهنگی جامعۀ خود ،با نمایش و سازههای حرکتی
هویت خویش از راه
موقعیت اجتماعی زورخانه ،با ّ
تنزبانی پاسخ میدهد .همچنان که ّ
ّ
هویت پهلوانی و ّ
توجه
فتوت و
به سبک ورزشی ،تغییر و حرکت اندامها ،رابطۀ معنیداری را میرساند .گیدنز ،بدن را در ارتباط با
هویت خود ،قرار میدهد و بر این باور است که افراد از بدنهایشان ،برای شکلدادن به ّ
ّ
هویت
شخصی خویش استفاده میکنند (به نقل از خواجهنوری ،روحانی و هاشمی ،ص .)32

ّ
کف پا را در ضمن چرخیدن ،چنان به زمین میکوبید که مثل ترقۀ فرنگی صدا میداد .چنان به فرزی و

چاالکی میان گود میچرخید که چشم انسان از تشخیص پشت و رویش عاجز بود (جمالزاده ،2
ص.)280

ّ
 .12-3مؤلفۀ تنزبانی سکوت

ا
سکوت که رویکرد پرورشی آن بیشتر است ،اثرپذیری آن اکثرا در پیوند با اندامهای دیگر نمایان و
برجسته میشود.

ّ
اغلب سکوت را نبود صدا تعریف میکنند؛ ّاما میتوان آن را حالت «حضور» تلقی کرد؛ حضوری که
باعث کشف میشود؛ لذا گفتهاند سکوت حکیمانه (کریمی ،ص .)155
خامشی بحراست و گفتن همچو جو

بحر میجوید تو را جو را مجو
(موالنا ،ج  ،4ص )595
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باید گفت سکوت فرآیندی ذهنی است که انسان را به واکاوی و درنگ وامیدارد که پس از آن به
قدرت انتخاب میرسد .در سکوت انسان به تطبیق و قضاوت و گزینش و نتیجه میرسد .در متن
ّ
شخصیتهای داستانی است و با درنگ و به فکر
داستانهای جمالزاده ،زبان سکوت ،بیان تجربۀ
فرورفتن،همراه با سکون بدنی نمایان میشود.
سکوت حکیمانه ،بیان تجربه در تصمیم گیری است:

ّ
ّ
ّ
امیر نمیخواست نشان بدهد که متأثر شده است .مدتی ساکت و متفکر ماند و سپـس رو به
دوستاقچـیباشـی کرده ،گفـت( ]...[ :جمالزاده  ،3ص .)15

سکوت ناگفتهای؛ که چون لوحی از بیحرکتی بدن نمودار میشود:
ّ
ّ
فیلچه در فکر فرورفت و مدتی ساکت ماند و سپس لب زیرین را به عالمت تعجب و
انکار به جلو آورد و سری جنباند (همان ،ص .)215
سکوت حکیمانه در ارتباطات غیر کالمی ،سکون اندام بدن است؛ چون صدای غیر کالمی،
حرکت اندام هاست در زبان سکوت بدن ،از سبک مصرف نمایش سکون بسیار برخوردار است .در
داستانهای جمالزاده ،زبان سکوت ،به صورتهای گوناگون جلوه دارد؛ گاهی با سازههای زبانی
ا
کنایات به تصویر کشیده میشود؛ مثال« ،هاجوواج ماندن»:
کالهنمدی از شنیدن این سخنان ،هاج و واج مانده بود؛ چون از فرمایشات جناب شیخ ،تنها ،کلمۀ
کاظمی ،دستگیرش شده بود (همو  ،6ص .)34

ّ
تصویری از رمضان ،مبنی بر تعجب و گیجی با مکثی و سکونی از چهره و دهان جلوه میکند.
گاهی زبان سکوت در داستانهای جمالزاده ،به حالـت سـکوت حکیـمانه است که در بیحـرکتی
گویای حرفهای بســیار است:

ا
چشمهایش را به گنبد دوخته ،به سیگارش پک میزد و ابدا لب به سخن ،آشنا نمیساخت (همو ،2

ص .)367

زبان سکوت ارتباط غیر کالمی ،با سکون در اندام بدن است که بار عاطفی فراوانی دارد؛ ّ
البته
اگر قرائت درستی داشته باشیم.
ّ
گاهی جمالزاده سکوت را بهمنزلۀ زبان ّ
معرفی میکند؛ زبانی که عاجز از تکلم نیست و
سرشاری این زبان را از گفتهها به تصویر میکشد؛ این یعنی ارتباط غیر کالمی .این قطعه سکوتی
پر از سخن را میرساند:
گفت کی به تو گفته که پاشنهکش نباید حرف بزند ،سکوت که دلیل بر این نیست که بیزبانم ،ما
ّ
ساکتیم؛ نه عاجز بر تکلم (همو  ،3ص .)273
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 .4نتیجه
فرهنگ رفتاری ارتباطات زبانی در داستانهای جمالزاده ،به دو شکل نمود دارد :نخست،
ارتباطات زبانی کالمی؛ و دیگر ،ارتباطات زبانی غیر کالمی یا تنزبانی .در داستان ،واحد رفتاری
زبان بدن ،با اجتماع و اقتضای فضا متناسب است و امر بدنی و جامعۀ زبانی تنپویهّ ،
معرف
فرهنگی دوران است .به کارگیری تنپویه در داستانهای جمالزاده ،دو دلیل اساسی دارد :یکی به
خاطر نبود واژگان معادل ،برای بیان پیام نامحسوس چون خشم ،شادی ،حسادت و  ...؛ دیگر ،بیان
تجربه و دیدارینمودن موضوعات و ّنیات درونی .در بررسی واحدهای رفتاری اندام پوست ،خنده،
ابرو ،دهان ،لب و چشم ،رفتار تنزبانی بیشتر رویکرد منفی دارد؛ مانند بیان موضوعاتی چون
ّ
عصبانیت ،نارضایتی ،ترس ،حیرت ،مخالفت ،خجالت ،اضطراب ،طعنه ،تمسخر و ،...
خشم،
که نشانی از روانشناختی و جامعهشناختی دوران است.
از نظر فراوانی ،بر اساس نمودار ،تنزبانی چشم ،بیشترین تنپویه و کارکرد را دارد .همچـنین
کمترین تنزبانی ،مربـوط به عضـو بدنـی زبـان است .در داستانهای جمالزاده تنزبانی بیتأثیر از
ّ
سبک زندگی نیست .از آنجا که سبک زندگی از تغییر دوران و جغرافیای فضا و مکان متأثر است،
سنخهای انسانی ،گاهی با رفتارهای تنزبانی و امر بدنی ،سبک زندگی ّ
خاص را به نمایش میگذارند.
نشانههایی چون سلیقۀ مصرف ،نمایشهای بدنی ،نمادهای طبقاتی از مقولۀ احترام و
خاکساری گونههای اجتماعی است که در ژستهای اجتماعی برجسته میشود؛ مانند سبیل
تابدادن ،کاله کجنهادن ،نگاه ازباالبه پایین ،با انگشتان چهارضرب برسینهکوفتن و  ،...همه ،نشان
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از جامعۀ طبقاتی فرادستها و فرودستهاست که به نمایش میگذارد و ّ
مبین چگونگی ارتباطات
زبانی غیر کالمی و سنخهای انسانی آن روزگار است که به سبک زندگی برمیگردد.
همچنین نظر به تنزبانی و فراوانی سنخهای مختلف انسانی ،جامعۀ زبانی از تکصدایی
خارج میشود و به چنـدصدایی میرسد .با تکیه بر تنزبانی و نمادها ،میتوان در داستانهای
جمالزاده ،ایران آن زمان را از نظر اجتماعی و روانشناختی آشکارا و گویا قرائت کرد.
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روایتهای داستان «رستم و سهراب»
چیمن خوشنمای بهرامی

دانشجوی دکتری زبان و ّ
ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

تیمور مالمیر

*

استاد گروه زبان و ّ
ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
تاریخ دریافت مقاله ،1400/7/27 :تاریخ پذیرش مقاله1400/12/15 :
(از ص  177تا )195
علمی-ترویجی

چکیده

ّ
داستانهای حماسی و پهلوانی به شیوههای گوناگون بازسازی شدهاند .طومارهای نقالی و روایتهای عامیانه و
ّ
مردمی ،محملی برای بازآفرینی این داستانها هستندّ .
مصنف شاهنامه ،نویسندگان و نقاالن طومارها و روایتررانی هه

داستانی را سینهبهسینه نقل میهنند ،هریک متناسب با اهداف و نررۀ خود برای بازگوهردن داستان ،راوی و زاویۀدید
ّ
خاصی را برمیگزینند .در این پژوهش ،نوع و هارهرد راوی و زاویۀدید را در روایتهای داستان «رستم و سهراب»
اویان روایتهای این داستان ،هریک چرونه و با چه دیدگاهی
بررسی هردهایم .پرسش تحقیق آن است هه ر ِ
بخشهایی از داستان را برجسته میهنند یا به نسبت اصل داستان ،آن را بهصورتی متفاوت یا با نررشی دیررگون نقل
میهنند؟ نتیجۀ تحقیق نشان میدهد نراه راویان روایتهای مختلف داستان رستم و سهراب ،مبتنی بر تقدیرباوری
ّ
ّ
جزئیات یک واقعه همراه با مکث و ّ
است .راوی شاهنامه با ذهر ّ
موردنظر
تأمل یا هلینرری و حذف،
گفتمان خاص و ِ
ِ
خود را رقم میزند .راوی طومار ،راوی مداخلهگر است؛ مدام در پی افشا ،قضاوت و تفسیر است و برای پذیرش و
ّ
مقبولیت هرچه بیشتر قهرمان ،او را باورمند به دین و مذهب ّ
معرفی میهند .در طومارها ،به سبب مکان اجرا و
ِ
ّ
ّ
شخصیت» بر مبنای پسند جامعه و فرهنگ متداول زمانه ساخته شده است .نراه راوی به زن
مخاطبان نقالی ،هنش «
ِ
در شاهنامه با روایت طومارها متفاوت است .راویان دربارۀ نبرد گردآفرید و سهراب ،در تمام روایتها یک نراه دارند
و آن مبتنی بر غلبۀ نیرنگ گردآفرید بر جنبۀ جنراوری اوست.
ّ
واژههای کلیدی :تقدیرباوری ،داستان رستم و سهراب ،شاهنامه ،نوع و هارهرد راوی ،طومار نقاالن.
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

t.malmir@uok.ac.ir
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ّ
 .1مقدمه

داستان رستم و سهراب به چند شکل روایت شده است؛ ّاما روایت شاهنامۀ فردوسی شهرت
ّ
بیشتری یافته است .این داستان در طومارهای نقالی و روایتهای مردمی نیز نقل و روایت شده
است .این آثار بهعنوان متون روایی دارای سه عنصر راوی ،متن و داستان هستند« .راوی» بازنمایندۀ
داستان است و ساختهوپرداختههردن داستان در متون روایی بر عهدۀ اوست (لوته ،ص  .)32راوی در
ّ
شخصیتپردازی ،زبان و
بازآفرینی هر داستان ممکن است باورها و جهانبینی خود را با استفاده از
توصیف رخدادها به مخاطب یا خوانندۀ متن منتقل هند .دیدگاه راوی از جمله عواملی است هه بر
خوانش ،معناسازی و تفسیر خواننده اثر میگذارد.
ّ
نقاالن با روایت داستانهایی هه بازتاب احساسات ،عواطف ،آرزوها ،پسندها و باورهای تودۀ

مردم و یادآور شکوه گذشتۀ آنها بود ،زمینههای افزایش عالقهمندی عموم مردم به شنیدن و دیدن
ّ
ّنقالی را فراهم میهردند .با وجود ّ
سنت زندۀ نقالی ،شاهنامه در هر اجرا در معرض بازسرایی است
(← دیویدسون ،ص  .)79هنرامی هه داستانی بارها بازسازی و نقل میشود ،در هر روایت ،جنبهای
ّ
نسبت روایتهای دیرر
از داستان مورد توجه قرار میگیرد و ممکن است قسمتهایی از آن به ِ
حذف شده باشد؛ بدین سبب است هه گفتهاند ناهمسانی روایتها معنادار است (فلودرنیک ،ص
ِ
 .)27-2۶هر طومار ّنقالی ،روایت متفاوت و قابل ّ
تأملی از داستانهای حماسی است .در فرآیند
بازپیکربندی روایت حماسی در هنار عناصر اصلی ،عناصر دیرری وارد متن روایی میشوند هه
ً
مصنف هستند .تغییرات مورد نظر ّ
برآیند زمینههای فردی و اجتماعی ّ
مصنف ،عمدتا به همک راوی
ّ
تحقق مییابد.
اویان روایتهای رستم و سهراب بهمنظور تأثیرگذاری بر
پرسش اصلی مقاله این است هه ر ِ

مخاطبان یا تعیین نوع خوانش ،درک و تفسیر داستان ،به چه شیوهای عمل هردهاند؟

پیکرۀ این پژوهش عبارت است از داستان رستم و سهراب در شاهنامۀ فردوسی ،طومار رستم و
سهراب مرشد ّعباس زریری ،تصحیح دوستخواه ()13۶9؛ هفتلشکر ،تصحیح افشاری و مداینی
ّ
()1377؛ طومار نقالی شاهنامه ،تصحیح آیدنلو ( )1391و برخی روایتهای مردمی در آثاری چون
فردوسینامه ،گردآوری انجویشیرازی ( )13۶9و «داستان رستم و سهراب به روایت قوم لک».
بهمنظور دریافت میزان و چرونری نقش ّ
مصنفان در تکوین روایتهای حماسی ،نحوۀ عملکرد
راوی و تأثیر او را در هنشهای مشترک داستان رستم و سهراب تحلیل میهنیم.
داستان رستم و سهراب از جنبههای مختلفی تحلیل و بررسی شده است .برخی از این
پژوهشها معطوف به تصحیح و شرح ابیات است هه در حوزۀ پژوهش حاضر نیست؛ در اینجا به
ّ
معرفی مواردی میپردازیم هه با روایتشناسی داستان مرتبط باشد.
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آهنررنژاد و حیدری به نحوۀ پرسش سهراب از مادرش ،تهمینه ،دربارۀ اصل و نسب خود
پرداختهاند .آنها دربارۀ برخورد تند سهراب با تهمینه در پرسش از نام پدر ،تحلیلی بر مبنای روایت
ّ
ُ
نقاالن و شاهنامۀ کردی انجام دادهاند .در این تحلیل به ابیاتی از شاهنامۀ کردی اشاره شده هه
بیانرر برتری سهراب بر همساالن است و همین موضوع باعث میشود همساالن سهراب در مقابل
او هم بیاورند و برای جبران ،به او تهمت زنازادگی بزنند (.)25 :139۶

ّ

برخی از محققان ،این داستان را از جنبههای روایی بررسی هردهاند (راستیپور1399 ،و فالح،

 .)1385توصیف وجوه روایی داستان نیز مورد ّ
توجه بسیاری از پژوهشرران بوده استّ .
محمدی و
بهرامیپور ( )1390نقش فردوسی بهعنوان راوی ،نوع ارتباط و نررش وی را در داستان رستم و
سهراب تأثیرگذار میدانند .موسوی و همکاران ( )1392عنصر داستانی «هشمکش» را در داستان
رستم و سهراب بررسی هردهاند؛ روساخت و الیههای ژرفساخت داستان را از دیدگاه عناصر
داستانی و جنبههای روانی آن واهاویدهاند.
ّ
رضاییدشتارژنه و اللهبخشزاده ( )1394با بررسی پیرنگ در داستانهای شاهنامه ،معتقدند
پیرنگ داستان رستم و سهراب نااستوار و سست است .فالح و افشاری ( )1395براساس ّ
نظریۀ
ِ
روایت شناسی هلود برمون به تحلیل داستان رستم و سهراب در شاهنامه پرداختهاند .پناهی ()1395
ّ
سازوهار روایی نقاال ن داستان رستم و سهراب را در دو محور اصلی «قرینهسازی» و «دلیلتراشی»
ّ
زدایی زبان مؤجز حماسه و اسطوره ،به تکمیل یا
بررسی هرده است .از نظر وی ،نقاالن با ابهام ِ
تفسیر روایت داستانی پرداختهاند.
ّ
شخصیت تهمینه بررسی شده است .سرهاراتی معتقد است تهمینه
در برخی از پژوهشها،
دارای ویژگیهای «پری» پیش از ظهور زرتشت است ( .)2 :1350مختاریان معتقد است ازدواج
رستم و تهمینه و فرزندی هه حاصل این آشنایی ِیکشبه است ،داستانی هشداردهنده است؛
ّ
فرزندی هه جایراه او از لحاظ قومی مشخص نیست؛ زیرا فرزند از نیروی پدر بهرهمند است و میان
او و پدر جنگ درمیگیرد .در اینگونه داستانها ،زنانی هه به سراغ پهلوان قوم بیرانه میروند،
ویژگیهای اغفالررانه دارند (مختاریان ،ص .)1۶5–157
ّ
ّ
هزازی ،مطابق اسطورۀ آفرینش در نظر مزدیسنا و آنچه محققان پیشتر دربارۀ سیاوش گفتهاند
ّ
(← مسکوب ،ص  ،)29-17سهراب را با سیاوش یکسان تلقی هرده است؛ او مینویسد:
سهراب در این داستان هه بازتابی از افسانۀ ههن آفرینش است ،تندیسه و نمادی است از گومیچشن ،از
آفرینش آمیخته ّ
(هزازی ،ص .)7
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 .2راوی و روایت

راوی و زاویۀدید از عناصر ّ
مهم داستان هستند .نوع راوی و زاویۀدید بر درک و فهم مخاطب از
ّ
متضمن وجود یک راوی است .برخی از منتقدان برای راوی،
داستان تأثیر دارد .وجود هر روایت
وجودی حقیقی قائلاند و او را دارای ّ
هویت میدانند .آنها معتقدند راوی فردی است هه در داستان
حضور دارد و روایتی را نقل میهند .منتقدانی نظیر بارت ،توماس مان ،هایزر ،هامبورگر ،ریکاردو،
واین بوث و استانزل سه ّ
نظریۀ «روح روایت»« ،نقش روایتی» و «نویسندۀ ثانی» را مطرح میهنند.

بارت ،راوی را دارای ّ
تعین نمیداند .برخی معتقدند راوی ،روح روایت است؛ روحی هه در همهجا

ناظر است و از نظر دستوری فقط در قالب سومشخص میتوان از آن سخن گفت .برخی راوی را
دارای ّ
ّ
شخصیت نمیدانند و معتقدند داستان در پشت نقاب راوی ،خود را روایت میهند
هویت و
و از دیدگاه هامبورگر ،راوی فقط اشیا و اشخاص را روایت میهند .واین بوث ،راوی را من دوم
ِ
نویسنده یا نویسندۀ ثانی میداند .استانزل با ّ
توجه به ّ
نظریۀ دستورزبان گشتاری چامسکی اعتقاد
روساخت داستان وجود دارد و در روند تولید و خلق داستان
دارد شکلهای مختلف راوی تنها در
ِ

نقشی ندارد .از دید ژان ریکاردو ،روایت و راوی تفکیکناپذیرند ّ
(اخوت ،ص .)93-88

در ّ
ادبیات داستانی ،هر اثر روایی دارای چهار سطح نویسندۀ واقعی ،خوانندۀ واقعی ،راوی و
ّ
روابط ارتباطی میان راوی/شنوندۀ روایت وجود دارد« :نویسندۀ
روایتشنو است؛ اما نوع دیرری از ِ
فرضی» و «خوانندۀ فرضی» .نویسندۀ فرضی حاصل ایدهپردازی خوانندهای است هه برای یافتن

فهم معنای اثر دارد .خوانندۀ فرضی« ،همعصر» اثر
هد ِف اثر بر اساس خوانشی از متن ،سعی در ِ

است و با دیدگاههای نویسندۀ آن موافق است (فلودرنیک ،ص  .)83-82آنچه راوی میآفریند ،ترهیبی

از روایت اصلی با خواست فرهنگ حاهم برجامعه و پسند روایتشنو است .خواننده ،جهان داستان
ّ
موقعی ِت
پس
را بازسازی میهند و برای این هار باید داللتهای متنی و اهداف ارتباطی نهفته در ِ
روایی را هم استنباط هند؛ زیرا از این طریق باید به اهدافی دست پیدا هند هه هار آفرینندۀ متن را در
گزینش برخی نشانههای متنی به جای دیرر نشانههای ممکن توجیه میهند (هرمن ،ص .)44

اوی متفاوت داستانی و همانندداستانی نام میبرد .راوی متفاوتداستانی در
ریمون-هنان از ر ِ

داستان حضور ندارد و راوی همانندداستانی بهسبب برخی آشکارسازیهای «شخصی» ،در داستان
حضور مییابد (ریمون-هنان ،ص .)130راویان فراداستانی اگر غایب باشند ،ویژگی همهچیزدانی
ّ
شخصیتها آشنا هستند و از گذشته،
خواهند داشت .اینگونه راویان با افکار و احساسات درونی
ّ
ّ
شخصیتها میگذرد و اتفاقهایی هه همزمان در
حال و آینده آگاهاند .همچنین از آنچه در تنهایی
جاهای مختلف رخ میدهد ،باخبرند (همان ،ص .)131-130
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راوی را از نظر خصلت دیدگاهها به چند نوع تقسیم میهنند :راوی بیطرف ،راوی دخالترر
ّ
(راوی مفسر یا فضول) ،راوی خودآگاه ،راوی غیرموثق ،راوی قابل اعتماد (راوی معتمد یا معتبر) ،راوی
ِ
ّ
موجه یا جهتدادهشده (بینیاز ،ص .)88-87
 .3تطبیق و تحلیل کنشهای داستان در روایتهای مختلف
 .1-3رفتن رستم به سمنگان

داستان رستم و سهراب در شاهنامه ،با رفتن رستم به سمنران برای شکار آغاز میشود .گوری شکار
میهند و میخورد .پس از آن به خواب میرود .راوی در آغاز ،شنونده را از دیرینری داستان آگاه
میهند ،سپس از روایترری یاد میهند هه داستان را از او شنیده است .راوی با گفتن «غمی بد دلش
ّ
شخصیت داستان به خواننده
ساز نخچیر هرد» (فردوسی ،ص  ،)119دربارۀ حالت روحی و درونی
آگاهی میدهد؛ بدین صورت ،حضور خود را در داستان اعالم میهند .رستم به دنبال شکار به مرز
توران میرسد .پس از شکار و خوردن گور بریان میخوابد .تورانیان ،رخش را مییابند و با خود به
شهر میبرند .رستم به سبب گمشدن اسبش اندوهرین میشود .جای پای رخش را پی میگیرد تا
اوی داستان شاهنامه ،رفتن رستم به سمنران و گمشدن رخش را
به سمنران میرسد (همان .)119 :ر ِ
بدون ذهر ّ
جزئیات روایت میهند.
هدف رستم از رفتن به سمنران ،در طومار زریری ،شکار و یافتن غذا عنوان شده است و هیچ
اشارهای به حالت روحی رستم ندارد .رستم از زابل به سوی شکارگاه روانه میشود تا به سمنران
میرسد .او بهسبب فراوانی شکار و آب و هوای دلپذیر آن دشت ،سه روز در آنجا میماند .روز سوم
ّ
به هوه باصفایی میرسد و در مرتع آن در هنار چشمه ،مسندی گسترده میبیند و چند شقه گوشت
هه به درختها آویخته شده است (دوستخواه ،ص  .)2در این طومار راوی ّ
جزئیات بیشتری از
ویژگی های اخالقی و رفتاری رستم در اختیار مخاطب میگذارد .در هفتلشکر ،رفتن رستم به
ِ
ّ
شکار ،خوردن هباب گور و بهخوابرفتنش ،بدون ذهر ّ
جزئیات بیان شده است .عدهای از مردم
سمنران در آنجا «طرفهمرهبی» میبینند و همند بر یال رخش میاندازند (افشاری و مداینی ،ص .)183
ّ
در طومار نقالی شاهنامه هنرامی هه رستم پس از شکار به خواب میرود ،ایلخی شاه سمنران به
آنجا میرسد و رخش به میان ایلخی میرود .فسیلهبان رخش را به همند میهشد و به نزد شاه
میبرد .شاه از دیدن رخش خوشحال میشود و دستور میدهد رخش را پنهان هنند (آیدنلو:1391 ،
.)457

 .2-3دیدار رستم و تهمینه

خوابراه رستم با هم دیدار میهنند .تهمینه به همراه یک هنیز بر
در شاهنامه ،تهمینه و رستم در
ِ
بالین رستم حاضر میشود .راوی ،تهمینه را دختری زیبا و خردمند ّ
معرفی میهند .تهمینه پس از
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برشمردن صفات نیک خود ،به رستم ابراز عشق میهند و درخواست میهند تا او را به همسری
اوی شاهنامه ویژگیهای
برگزیند؛ چون میخواهد از رستم پسری داشته باشد (فردوسی ،ص  .)123ر ِ
خوب و ممتاز تهمینه را برمیشمارد و هیچ واژهای هه صفتی منفی به او نسبت دهد ،در متن دیده

نمیشود (همان.)122 :
ّ
در طومار زریری ،نخستین دیدار رستم و تهمینه پیش از رفتن رستم به هاخ شاه سمنران اتفاق
ِ
میافتد .رستم هنرامی هه به سمنران میرسد ،برای شکار ،چند روز در آن دشت اقامت میهند.

در یکی از روزها با نقابداری روبهرو میشود .نقابدار بر رستم بانگ میزند و به او حمله میهند.
رستم میخواهد با مالیمت او را آرام هند؛ ّاما نمیتواند و بهناچار با او رزم میهند .در هنرام رزم،

رستم م ّ
توجه میشود حریفش زن است .وقتی او را بلند میهند هه بر زمین بزند ،هالهخود و نقاب
دختر میافتد و چهرهاش نمایان میشود .دختر ،رستم را میشناسد؛ چون پیشتر وصف او را از
دیدار ناگهانی ،بخشی از بیباهی و جنراوری تهمینه،
پدرش شنیده است (دوستخواه ،ص  .)3در این ِ

برای مخاطب آشکار میشود (همان 34-33 ،22-12 :و  .)38-39رستم از پذیرش دعوت تهمینه به
هاخ پدرش سر باز میزند و با خود میاندیشد:

در خاک توران ،به اغفال زنی در خانۀ دشمن روم شرط عقل نیست؛ و لو آنکه به او قول داده باشم
(همان.)4 :

تهمینه پدرش ،سهرم را از حضور رستم آگاه میهند .سهرم با جمعی برای آوردن رستم به شهر
به سراغش میروند؛ رستم را بر سر چشمهای در خواب میبینند و برای هشاندن رستم به شهر،
اسبش را میبرند (همان .)4 :تهمینه در این روایت ،زمینهساز اجرای نقشۀ ربودن رخش و حضور
رستم در بارگاه سهرم است .رستم پس از بیدارشدن در جستوجوی اسب خود به سمنران
میرسد .بزرگان به استقبالش میروند و او را با احترام به دربار میبرند؛ ّاما از دادن رخش پرهیز
میهنند .رستم وقتی رخش را مییابد ،از دسیسۀ شاه سمنران آزرده میشود و قصد رفتن میهند؛
ّاما بر اثر پافشاری زندهرزم میماند .راوی در اینجا ،نیرنگ و دسیسۀ شاه سمنران را نشان میدهد
(همان :ص .)11-۶

ّ
راوی در طومار زریری بر اغفالرری و افسونرری تهمینه تأهید دارد و علت رفتنش را به خوابراه

رستم ،نقشهها و خیاالتی میداند هه تهمینه در سر دارد (همان :ص  .)8گرایش آشکار راوی مبتنی بر
ّ
شخصیتها جلوه
«تفسیر توأم با داوری» (چتمن ،)153 :1395 ،با اظهار نظرهای مستقیم دربارۀ
میهند؛ نمونۀ آشکار آن را در تفسیر گفتار و رفتار تهمینه میتوان دید.
رستم در شاهنامه ،پیشنهاد تهمینه را برای ازدواج بیدرنگ میپذیرد ،درحالیهه رخش هنوز
پیدا نشده است؛ تهمینه به رستم قول میدهد رخش را برایش پیدا هند .شرطی هه تهمینه برای یافتن
رخش میگذارد ،حاوی این آگهی است هه تصمیم رستم برای ازدواج با تهمینه تا حدودی به امید
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یافتن رخش بوده است .راوی شاهنامه ،رویداد دیدار رستم و تهمینه را بهطور مؤجز نقل میهند.
چهرۀ پریگونۀ تهمینه ،بهرهمندی او از دانش ،نیز قولی هه برای یافتن رخش به رستم داد؛ دالیلی
بود هه رستم را برای ازدواج با تهمینه ّ
مصمم هرد (فردوسی ،ص  .)124-123در شاهنامه ،صفات و

ّ
شخصیت
ویژگیهای مثبتی هه به تهمینه نسبت داده میشود ،بیانرر دیدگاه مثبت راوی دربارۀ این
است و از توطئهگری تهمینه خبری نیست .در طومار زریری ،دیدار ناگهانی تهمینه و رستم پیش از
گمشدن رخش ،بیانرر این نکته است هه حضور تهمینه پیش از آنکه اغواگرانه باشد ،با هدف

شکلگیری رویدادهایی طرحریزی شده هه قرار است به جنگ میان دو سرزمین منجر شود.
ّ
در طومار نقالی شاهنامه شبهنرام دختر پادشاه سمنران ،تهمینهبانو ،بهتنهایی به نزد رستم
میرود .رستم با دیدن او عاشقش میشود .تهمینهبانو به رستم قول میدهد رخش را به او برگرداند
به شرط آنکه رستم با او ازدواج هند (آیدنلو ،ص .)458

در طومار هفتلشکر ،دیدار تهمینه با رستم همانند روایت شاهنامه است .تهمینه همراه با
هنیزی به خدمت رستم میآید و خود را دختر پادشاه سمنران ّ
معرفی میهند .تهمینه از رستم
درخواست میهند او را به هنیزی خود بپذیرد .رستم عاشقش میشود و هسی را نزد پادشاه سمنران
میفرستد .تهمینه ،همان شب به عقد رستم درمیآید (افشاری و مداینی ،ص .)184
ّ
ّ
داستان ازدواج رستم و تهمینه در طومار زریری بنا به ویژگی طومارهای نقالی ،مفصل و
طوالنی است .رستم از دیدن تهمینه و زیبایی خیرههنندۀ او شرفتزده میشود؛ ّاما هنرامی هه

تهمینه درخواست ازدواج را مطرح میهند ،رستم خشمرین میشود و او را سرزنش میهند؛ چون
نمیخواهد آبرو و اعتبار خود را به خطر اندازدّ ،اما تهمینه درخواست خود را تکرار میهند .تا آنکه
رستم راضی میشود فردایش او را خواستراری هند (دوستخواه،ص .)11

ّ
شخصیت بر مبنای پسند جامعه و فرهنگ متداول زمانه ساخته و پرداخته میشود .نباید
هنش
ّ
فراموش هرد طومارهای نقالی را در مکانهای عمومی مانند قهوهخانهها و برای همۀ مردم اجرا

میهردند .بر همین اساس ،رعایت مالحظات اخالقی و دینی در داستانها ،مورد نظر راویان طومار
بوده است؛ از سوی دیرر ،رستم پهلوانی بیمانند است؛ و برای مردم وجود هیچ نوع خدشه و
نقصی در اعمال و رفتار قهرمان آرمانی آنان پذیرفتنی نیست .راوی در این داستان از رستم چهرهای
خویشتندار و اخالق مدار ترسیم هرده است هه از پذیرش درخواست تهمینه خودداری و در برابر
وسوسههای او مقاومت میهند .در یکی از روایتهای مردمی هتاب فردوسینامه ویژگی اخالقمداری
رستم بهطور برجسته نمایان میشود؛ تهمینه به خوابراه رستم وارد میشود و با التماس ،نسبت به او
اظهار عشق میهند و فوری خود را در اختیار رستم میگذارد؛ ّاما رستم مردی تمامعیار است و به
ناموس میزبان خود خیانت نمیهند .در برابر پافشاریهای تهمینه به ازدواج راضی میشود (انجوی
شیرازی ،ص .)59
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گر طومار زریری ،داستان را قطع میهند و به اظهارنظر میپردازد .او ارزشهای
راوی مداخله ِ

اخالقی روزگار خود را با دوران گذشته مقایسه و رفتار و هردار جوانان روزگار را نقد میهند .راوی

معتقد است رستم جوان خوشسیمایی نبوده است هه تهمینه عاشقش شود .زنان از نظر راوی
تحتتأثیر باورها و ارزشهایی قرار میگیرند هه به نژاد ،شجاعت و
ناقصعقل هستند؛ ّاما
ِ
مردانری ،بیشتر از هر چیزی ّ
اهم ّیت میدهند؛ بدین سبب است هه تهمینه برای داشتن فرزندی از
نژاد رستم میخواهد با او ازدواج هند (دوستخواه ،ص .)10

داستان رفتن تهمینه بر بالین رستم به قصد پیوند با او و زادهشدن فرزندی از تخمۀ پهلوان ،جزو
ِ
ّ
داستانهایی است هه درونمایۀ آن همواره مورد بحث بوده است .برخی محققان معتقدند این
ازدواجها مقاصد سیاسی دارند و بهدستآوردن نطفۀ عامل قدرت از حوزۀ قدرت بیرانه برای
زادهشدن فرزند ،یرانه انریزۀ این ازدواج است؛ زیرا برای غلبه بر قبیلۀ دشمن باید زنی اغواگر دل
پهلوان قبیلۀ دشمن ،صاحب فرزندی شود هه بر قبیلۀ
پهلوان را برباید و با بهدستآوردن تخمۀ
ِ

پدری غلبه هند (مختاریان ،ص  1۶5و  .)170برخی دیرر معتقدند در جماعت بدوی ،دوشیزهماندن
دختران شرط نبود؛ به همین دلیل ،در ّ
قصههای قدیم ،زن به قصد بچهدارشدن با مرد همخوابری
میهند و بعد از ازدواج عفیف میماند (مینوی ،ص .)17

در طومار زریری ،در گزارش این داستان ،دلیل پیشنهاد ازدواج از سوی تهمینه به رستم ،برای
داشتن فرزندی از نژاد رستم است .راوی ضمن تأیید ّ
اهم ّیت این هار ،جسارت تهمینه را برای چنین
اقدامی ستایش میهند .راوی از تهمینه چهرهای اغفالررانه برای خواننده ترسیم میهند؛ در هر
رویدادی هه منجر به خلق صحنههای درگیری و مبارزۀ او با جنراوران و پهلوانان میگردد ،حریف
او عاشقش میشود و به او پیشنهاد ازدواج میدهد (دوستخواه ،ص  .)12۶چنین مسئلهای میتواند
تأهید بر ویژگی زنی باشد هه افسونرر است و با نیرنگ ،پهلوان قبیلۀ دشمن را اغفال میهند .در
همین طومار ،رستم پیش از وصلت با تهمینه ،به جنگ شاه خجند میرود؛ در دژ گرفتار میشود و
پس از رهایی با تهمینه ازدواج میهند .پس از ازدواج رستم و تهمینه ،اعیان شهر جشن بزرگی
برگزار میهنند و مردم در آن جشن شرهت میهنند .این هار برای آنها گران تمام میشود؛ چون
سبب خشم افراسیاب میشود (همان :ص .)24-20

ّ
 .3-3تولد ،پرورش و سبب سپاهبرکشیدن سهراب به ایران

رستم در روایت شاهنامه پس از ازدواج ،مهرهای به تهمینه میدهد و میگوید اگر روزگار دختری به
تو داد ،مهره را به گیسویش ببند و اگر فرزندت پسر بود ،مهره را به بازویش ببند (فردوسی ،ص.)124
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رستم در طومار زریری ،بازوبندی به تهمینه میدهد و سفارش میهند اگر فرزندشان دختر بود،
آن را به گیسوی او بیاویزد و اگر پسر شد ،به بازوی او ببندد .رستم به تهمینه میگوید اگر من
نتوانستم شما را به زابل ببرم ،فرزند را روانۀ ایران هن (دوستخواه ،ص .)24-23

در طومار هفتلشکر ،رستم پس از ازدواج با تهمینه یک هفته در سمنران میماند و در شهر
جشن و شادی برپا میشود .رستم سه دانه لعل آبدار به تهمینه میدهد (افشاری و مداینی ،ص .)184

در این طومار نقل است هه سهراب را به دایه سپردند (همان .)184 :سپردن سهراب به دایه در
رسم سپردن نوزاد به دایه از رسوم اشراف بوده است.
روایتهای دیرر نیامده استِ .
ّ
در طومار نقالی شاهنامه ،رستم از آن لعلهایی هه در بازو دارد ،یکی را به تهمینهبانو میدهد
(آیدنلو ،ص .)458

ّ
فرزند تازهمتولدشده به رستم و سام و نریمان
راوی شاهنامه به خواننده این آگاهی را میدهد هه ِ

میماند (فردوسی ،ص  .)125راوی شاید با بیان این مشابهت و تأهید بر اسامی پهلوانان مشهور قصد
دارد بر وجهه و جایراه نوزاد بیفزاید و او را برجسته سازد .سرخرویی و تازگی و طراوت چهرۀ نوزاد
سبب میشود تهمینه او را سهراب بنامد .شرح این نامگذاری در طومار رستم و سهراب ّ
مفصل
است .سهراب به دنیا میآید ،رستم به دیدنش میرود و او را در آغوش میگیرد .هودک در آغوش
رستم گریه میهند .وقتی زال هودک را از رستم میگیرد ،هودک ساهت میشود و میخندد .این
ّاتفاق سهبار تکرار میشود .راوی با گفتن جملۀ «مقتول در آغوش قاتل نمیتوانست ّ
تأمل هند»
(دوستخواه ،ص  ،)33خواننده را از پیشامدهای بعدی آگاه میسازد .راوی با این دخالت ،پیشآگاهی
در اختیار مخاطب قرار میدهد تا بر مبنای آن ادامۀ داستان را پیریری هند .این ماجرا برای تهمینه
بازگو شد .تهمینه به قصد هشتن رستم به دنبال او رفت .تیری به سوی رستم پرتاب هرد هه به خطا
رفت .رستم وقتی مطلب را فهمید ،او را نصیحت هرد و برگرداند .پس از آن تهمینه به شهر آمد.
برای نوزاد هنوز اسمی معلوم نشده بود .تهمینه هودک را به دریا افکند و هنرام یافتن ،چون طفل
حال ذوق ،فریاد میزد« :سوی آب من! سوی آب
میان آب چرخزنان به طرف او میآمد ،پس در ِ

من!» و او را از آب گرفت و بعد از آن ،هودک را «سوی آب» نام نهاد و رفتهرفته سوی آب،
«سهراب» شد .راوی داستان پس از نقل رویداد ،این وجهتسمیه را بیمعنی و بیجا میداند (همان:

 )34و اینگونه هر بار با اظهارنظرهایش ،وجود خود را به خواننده اعالم و یادآوری میهند.
در داستان شاهنامه ،سهراب با خشم از مادر دربارۀ نام و نشان پدر میپرسد .راوی برای نحوۀ
ّ
سخنگفتن سهراب با مادرش و علت خشم او ،توجیه و توضیحی بیان نمیهند .دانستن پاسخ این
ِ
پرسش برای او بهقدری ّ
اهم ّیت دارد هه مادرش را بهخاطر آن به مرگ تهدید میهند (فردوسی ،ص
.)125
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ّ
طومار نقال ِی شاهنامه ،سهراب در پی آگاهشدن از نام و نشان پدر است؛ زیرا اگر نامداری،
در
ِ

نشان پدر از وی بپرسد ،پاسخی برایش نخواهد داشت (آیدنلو ،ص  .)458راوی ،سهراب را پهلوانی

بیرقیب میداند هه برای حفظ آبرو و غرور باید نام پدر خود را بداند .مادرش در پاسخ میگوید تو
ّ
شباهت او با
از
اوی
ر
اب،
ر
سه
د
تول
تخم سام سوار و پسر رستم زال هستی .همانگونه هه در هنرام
ِ
ِ
سام سخن گفته است ،این بار هم با اشاره به سامّ ،
اهم ّیت و ارزش نسل و نژاد سهراب را یادآوری
میهند.
در طومار هفتلشکر ،سهراب خود را متفاوت از قوم مادر میداند و ریشۀ این تفاوت را در نژاد
پدر می جوید .او دربارۀ پدر و نسل خود از تهمینه میپرسد و برای اینکه مادرش را به بیان حقیقت
وادار هند ،او را به مرگ تهدید میهند .تهمینه نام و نشان پدر و نیای سهراب را میگوید و
ایرانیبودن پدرش را بر وی آشکار میسازد (افشاری و مداینی ،ص .)184

در طومار زریری ،پنهانهاری تهمینه و نرفتن نام و نشان پدر به سهراب ،چندبار تکرار میشود.
تهمینه از پاسخدادن طفره میرود و هربار افراد مختلفی را بهعنوان پدر به او ّ
معرفی میهند ،تا اینکه
سهراب عاشق دختر افراسیاب میشود .افراسیاب به توصیۀ پیران شیربهای دخترش را هشتن رستم
قرار داد .آنها از این طریق میخواستند از واهنش سهراب م ّ
توجه بشوند هه او میداند فرزند رستم
است یا نه .سهراب در جواب افراسیاب سوگند یاد هرد رستم را از بین ببرد .سهراب نزد مادرش
میآید و به او خبر میدهد هه میخواهد به جنگ ایرانیان برود و رستم را از بین ببرد؛ ّاما پیش از
رفتن میخواهد نام و نشان پدر خود را بداند .تهمینه به او میگوید هه فرزند سهرم است .سهراب
این را باور ندارد و به تهمینه میگوید مردم تو را ز ّانیه و من را زنازاده میخوانند؛ اگر اینگونه نیست،
برو چه هسی پدر من است .تهمینه میگوید:

ّ
مردم از نژاد تو آگاه نیستند ،واال نژاد هیچهس به مانند تو نیست [ . ]...پدر تو در دربار شهریار ایران
دارای سمت تاجبخشی میباشد؛ زیرا بانی سلطنت آنان پدر تو است (دوستخواه ،ص .)1۶4 -1۶1

بخشی رستم را بهعنوان ویژگی
در این روایت ،به نیا و اجداد سهراب اشاره نمیشود و راوی ،تاج
ِ

برجسته و ارزشمند رستم برای شناساندن او به سهراب برمیگزیند .برجستهسازی صفت
«تاجبخشی» رستم بهگونهای انجام میشود هه مخاطب دریابد نهتنها جایراه رستم از تاجوری
ّ
همتر نیست ،بلکه سلطنت متکی به اوست.
در یکی از روایتهای فردوسینامه ،هنرامی هه سهراب بزرگ میشود ،او را به مکتب
میفرستند .چون سهراب زورش به ّبچههای بزرگتر از خودش میرسد ،به او توهین میهنند و
بیتربیت و بیپدر خطابش میهنند .سهراب سراغ پدرش را میگیرد و به مادرش میگوید اگر
دربارۀ نام و نشان پدر راست نرویی ،ترا میهشم (انجوی شیرازی ،ص .)28
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در «داستان رستم و سهراب به روایت قوم لک» ،سهراب هنرام بازی با همساالن خود به رسم
ّ
سر هودک را با هاله از بدن جدا میهند .مادر
بازی ،میخواهد هاله از سر حریف بردارد؛ اما او ِ
هودک ،هنرام شیون بر جنازۀ فرزندش میگوید از بخت بد ما این بیپدر و مادر از هجا آمد هه
نژادش معلوم نیست (رضایی نورآبادی ،ص .)35

 .4-3رهسپارشدن سهراب به سوی ایران

ّ
هدف سهراب از لشکرهشی به
در داستان شاهنامه ،روایت طومار نقاالن و طومار هفتلشکرِ ،

دیدن پدر و بر تختنشاندن او عنوان شده است .او میخواهد پس از پیروزی بر هاووس،
ایرانِ ،
توس و گودرز و افراسیاب را از بین ببرد ،آنگاه ایران و توران را به زیر نرین پدر درآورد (آیدنلو ،ص

 458و افشاری و مداینی .)185 :1377 ،در طومار زریری ،هدف سهراب از رفتن به ایران ،هشتن رستم
است .سهراب خود را از ترهان میداند و میخواهد رستم را هه دشمن جان و مال ترهان است ،از
ّ
روحیهاش تغییر میهند و دربارۀ رستم از
بین ببرد .هنرامی هه سهراب از نژاد خود آگاه میشود،
رویداد زمان نوزادی سهراب و گریهاش را در آغوش رستم تعریف
تهمینه بیشتر میپرسد .تهمینه
ِ

میهند و میگوی د آرزوی من این است هه بر رستم چیره شوی و تا هنرامی هه او را بر زمین نزدهای
خود را ّ
معرفی نکنی .راوی تهمینه را ناقصعقل میداند؛ چون بدون درنظرگرفتن پایان هار ،با

سخنان تحریکهننده ،سهراب را به هشتن میدهد (دوستخواه ،ص .)1۶5-1۶4

در روایت هفتلشکر هنرام روانهشدن سهراب به سوی ایران ،تهمینه ،زندهرزم را با سهراب
همراه میهند تا رستم را به او بشناساند .افراسیاب از شنیدن خبر لشکرهشی سهراب به ایران
خوشحال میشود و به سهراب نامه مینویسد هه در صورت هشتن هیکاووس ،تو را پادشاه ایران
میهنم و دختر خود را به تو میدهم و از سوی دیرر هومان را مأمور میهند تا پدر و پسر همدیرر را
نشناسند (افشاری و مداینی ،ص  .)185این طرح نیرنگ و مانعتراشی افراسیاب و فرستادن هومان و
بارمان به همراه سهراب در طومار زریری نیز آمده است (دوستخواه ،ص .)1۶۶

 .5-3نبرد هجیر با سهراب

سهراب به سوی ایران لشکر میهشد و به دژ سپید میرسد .هجیر ،نرهبان دژ ،وقتی سهراب و
سپاهش را دید هه به دژ نزدیک میشوند ،سوار بر اسب به سوی آنها میتازد .سهراب و هجیر به
ّ
نبرد میپردازند .پس از مد تی زد و خورد ،سهراب هجیر را از اسب بر زمین میزند و میخواهد سر
او را از تن جدا هند .هجیر از سهراب امان میخواهد .سهراب او را اسیر میهند و به نزد هومان
میفرستد (فردوسی ،ص  .)131-132در طومار زریری ،سهراب هجیر را نزد پیران میفرستد و سفارش
میهند هسی به او جسارت نکند .لشکر هجیر به دژ میگریزد .در این طومار از گردآفرید بهعنوان
همسر هجیر نام برده میشود .گردآفرید ،گژدهم را با جمعی از سواران برای حفظ قلعه در
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شاهبرجها میگذارد و خود برای مبارزه با سهراب به میدان میتازد (دوستخواه ،ص  .)174-173در
ّ
بان قلعۀ سفید هجیر پسر گودرز است .او پدر گردآفرید و گژدهم است.
دیده
،
شاهنامه
ی
ال
نق
طومار
ِ
وقتی پسر گودرز عالمت سپاه سهراب را میبیند ،از قلعه بیرون میآید .سهراب سر راه پسر گودرز
را میگیرد و از او نام و نشانش را میپرسد .او جواب میدهد هجیر دالور نامدارم و آمدهام هه سر
تو را جدا هنم و برای شاه هاووس بفرستم .سهراب به حرف پسر گودرز میخندد و نیزه بر همربند او
میزند ،از زین اسب ،او را بر زمین میزند و دستبسته نزد هومان و بارمان میفرستد .گردآفرید
وقتی از گرفتاری پدر خبردار میشود ،سوار بر اسب از قلعه بیرون میآید (آیدنلو ،ص  .)4۶0در
هفتلشکر ،هنرامی هه هجیر ،سپاه سهراب را میبیند بر اسب سوار میشود و از قلعه بیرون
میآید .سهراب از او میپرسد هیستی هه بهتنهایی نزد من آمدهای و هجیر خود را هجیر بن گودرز
ّ
معرفی میهند و میگوید آمدهام هه سر تو را از تن جدا سازم .این سخن هجیر بر طبع سهراب گران
ِ
میآید و نیزهای بر همربند او میزند هه هجیر از پشت اسب به زیر میافتد .سهراب دستور میدهد
دست و گردن او را ببندند (افشاری و مداینی ،ص .)18۶

 .6-3نبرد گردآفرید و سهراب
پس از گرفتارشدن هجیر ،گردآفرید به میدان میآید و با سهراب به نبرد میپردازد .پس از زد و خورد
و مبارزه ،سهراب به او نزدیک میشود:
چو آمد خروشان به تنگ اندرش

بجنبید و برداشت خود از سرش
(فردوسی ،ص )133

آرای گوناگونی دربارۀ معنی مصراع دوم وجود دارد .برخی معتقدند گردآفرید هالهخودش را
ّ
برداشت ،سر و موی خویش را برهنه هرد تا سهراب متوجه شود هه او زن است (خطیبی ،ص 55؛
مینوی ،ص  15و یاحقی ،ص  )94و به این وسیله ،سهراب از اسیرهردن او منصرف شود (رسترار فسایی،

ّ
ص  .)12۶برخی محققان نیز معتقدند مقصود شاعر در این مصراع آن است هه سهراب هالهخود را
از سر گردآفرید برمیدارد (شعار و انوری ،ص  100و جوینی ،ص  .)130-129اهبری مفاخر با استخراج
موارد همسان با این نبرد در متن شاهنامه ،معنای مصراع را چنین میداند:
سهراب پیچید و هالهخود را به نشانۀ پیروزی از سر گردآفرید برداشت (ص .)133

تا سهراب بداند هه او مرد نیست .نرارندۀ طومار زریری در بخشی هه مربوط به دیدار گردآفرید
و سهراب است ،ابیات شاهنامه را نقل هرده است و همان داستان شاهنامه در طومار هم نقل شده
است (دوستخواه ،ص  .)176در روایت هفتلشکر اینگونه آمده است هه دختر گژدهم به میدان
میآید و سهراب نیزهای بر همر او میزند .دختر بر زمین میافتد .سهراب ،خود از سرش برمیدارد
و میخواهد او را با خود به سپاه توران ببرد .گردآفرید میگوید:
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ای دالور ،خود بر سر من برذار هه مردمان میبینند هه من دخترم ،باعث بدنامی تو میشود؛ اولی آن
در قلعه را باز هنم (افشاری و مداینی ،ص
است هه با من به پای قلعه آیی و من پیشتر داخل شوم و ِ

.)18۶

گردآفرید ،سهراب را میفریبد و به در قلعه برمیآید و خطاب به سهراب میگوید:
ای جوان خود را آزار مده هه این قلعه را به تو نمیدهند ،الحال راست گفتند هه ترهان ناقصالعقلاند؛
مرا گذاشتی ،حال میخواهی مرا به دست آوری؟ (همان ،ص .)18۶

ّ
در طومار نقالی شاهنامه وقتی گردآفرید از گرفتاری پدر خبردار میشود ،بر اسب مینشیند و به
پیش سپاه توران میرود .نعره میهشد و حریف میطلبد .گردآفرید ،سهراب را تیرباران میهند و
سهراب سپر بر سر میهشد و به سوی او اسب میراند .گردآفرید نیزه به دست میگیرد و سهراب،
نیزه به نیزۀ او میزند .نیزۀ گردآفرید میشکند .سهراب هاله از سر دختر برمیدارد و گیسوی او
نمودار میشود .سهراب ،دختر را میگیرد و میگوید:
دیرر از دست من خالصی نداری .دختر روی خود را به سهراب نمود گفت ای دالور حاال دست از
من بدار هه این خبر شهرت نکند هه مردم میگویند هه سهراب به یک دختر ایرانی جنگ خود را برابر
هرد» (آیدنلو.)4۶1 :1391 ،

 .7-3نامۀ کاووس به رستم و طلبیدنش به جنگ

در شاهنامه ،هاووس به رستم نامه مینویسد و او را از لشکرهشی تورانیان و سهراب آگاه میسازد و
از رستم میخواهد بیدرنگ برای مقابله با دشمن حرهت هند .گیو نامه را به رستم میرساند .رستم
از او میخواهد آن روز را بماند و روز بعد به درگاه هاووس بروند .این درنگ چهار روز طول
میهشد .روز چهارم رستم و گیو به دربار میروند .شاه برآشفته میشود و به طوس فرمان میدهد
رستم و گیو را بر دار هند (فردوسی ،ص .)141-14۶

در طومار زریری ،هاووس دو بار به رستم نامه مینویسد؛ رستم پس از خواندن نامۀ نخست ،از
خدمات خود و خاندانش به دولت و ّملت ایران ّ
طی سالیان بسیار یاد میهند و روزی را یادآوری
میهند هه در چمن نوذری ،طوس در مقابل دوست و دشمن به او تهمت خیانت زده بود .رستم
ِ
پاسخ را به زنره میدهد و از او میخواهد به شاه گوشزد هند هه برای او دیرر نامه ننویسد؛ چون در
جنگ شرهت نخواهد هردّ ،
حتی اگر ایران ویران شود (دوستخواه ،ص  .)185-184بار دوم ،هنرامی
است هه گیو نعش شیراوژن ،عم رستم را به زابل میبرد هه در جنگ با ترهان هشته شده است و نامۀ
دوم هاووس را به رستم میدهد .رستم به رفتن رضایت میدهد .بعد از آن ،ماجرای رفتن رستم به
ِ
ّ
درگاه شاه و رویدادهای مرتبط با آن ،همان روایتی است هه در شاهنامه آمده است .در طومار نقالی
ّ
شاهنامه رفتن گیو به زابل برای خبردارهردن رستم و توقف او در آنجا به اصرار رستم یک ماه طول
میهشد .پس از یک ماه به درخواست گیو روانه میشوند (آیدنلو ،ص  .)4۶2در هفتلشکر هم به
درنگ یکهفتهای رستم در رفتن به خدمت هاووس اشاره شده است (افشاری و مداینی ،ص .)187
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ّ
ّ
مدت زمان تعلل رستم برای رفتن به بارگاه هاووس در طومارها بیش از آن است هه در شاهنامه آمده

است .راویان طومارها با طوالنیترهردن زمان درنگ رستم ،شاید خواستهاند بیباهی قهرمان مورد
عالقۀ مردم را با بی ّ
توجهی او به درخواست هاووس نشان دهند و عواقب سرپیچی او از فرمان شاه را
خطرناکتر جلوه دهند .در طومارها ،سرپیچی رستم از فرمان هاووس حالتی هینهتوزانه دارد و برای
تالفی تهمت خیانتی است هه به او زده بودند.
 .8-3رفتن رستم به لشگرگاه سهراب

تهمتن جامۀ ترکوار میپوشد .در نزدیکی حصار صدای ترهان را میشنود و وارد دژ میشود.
سهراب را میبیند هه بر تختی نشسته و زندهرزم ،هومان و بارمان را در هنار او میبیند .زندهرزم
برای انجام هاری شایسته (ضروری) بیرون میآید ،رستم را میبیند و از او میخواهد در روشنایی
چهرهاش را نمایان هند (فردوسی ،ص .)154-155

در طومار زریری هنرامی هه رستم مخفیانه به نزدیکی سپاه ترهان میرود ،سهراب را میبیند هه
مانند گرشاسب روی تخت نشسته و زندهرزم وسط خیمه ،رو به سهراب و پشت به در خیمه نشسته
است (دوستخواه ،ص  .)231راوی با تفسیری هه از این رویداد دارد ،خواننده را به این نتیجه ،باورمند
ّ
میسازد هه هشتهشدن زندهرزم میتوانست اتفاق نیفتد؛ اگر رستم از حضور او در سپاه سهراب آگاه
میشد .قضاوتهای راوی در جهت توجیه اعمال رستم است .اشارۀ راوی به دخالت و تأثیر قضا
ّ
در رخدادها برای دورهردن اشتباه و خطا از رستم است .در روایت طومار نقالی شاهنامه ،رستم در
پشت خیمۀ سهراب قرار میگیرد و خیمه را سوراخ میهند .سهراب را میبیند هه در طرف راستش
زنده رزم و در طرف چپش هومان و بارمان نشستهاند .زندهرزم از بارگاه بیرون میآید و م ّ
توجه
حضور رستم میشود و بر رستم بانگ میزند تا خود را ّ
معرفی هند .رستم مشتی بر مهرۀ گردن

زندهرزم میزند و او میمیرد (آیدنلو ،ص  .)464در هفتلشکر ،رستم شبانه به میان تورانیان میرود.
سهراب را بر تخت طالیی میبیند هه زندهرزم و هومان و بارمان در هنار او نشستهاند .زندهرزم
ناگهان بیرون میآید و سیاهی را میبیند .رستم برای نجات خود ،او را میهشد (افشاری و مداینی ،ص
.)189

 .9-3رویارویی رستم و سهراب

سهراب به تالفی هشتهشدن زندهرزم بر خیمۀ هاووس میتازد و میخهای خیمهگاه را میهند.
هاووس فرمان میدهد تا رستم را به یاری بخوانند و طوس به رستم از این حمله آگهی میدهد
(فردوسی ،ص  .)1۶9-1۶8در طومار زریری ،رستم هنرامی هه با سهراب روبهرو میشود ،از او
ّ
علت تاختن بر خرگاه شاه را از او میپرسد .سهراب پس از ّ
معرفی خود
میخواهد نامش را بروید و
میگوید شب گذشته یک ایرانی خالوی من را به قتل رسانده است (دوستخواه ،ص  .)238راوی
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توضیح میدهد اگر سهراب به رستم گفته بود خالوی من ،زندهرزم را هشتهاند ،خودش هشته
نمیشد (همان .)238 :رستم به سوی سهراب میآید و به او قانون جنگ را یادآوری میهند هه تا
دستور طبل جنگ داده نشود ،نباید حمله هرد .وقتی سهراب میپرسد :تو رستمی؟ رستم میاندیشد
این جوان را از رستم ترساندهاند و شاید به او فهمانده باشند با هشتن رستم ایران را تسخیر میهند؛
پس نام خود را نمیگوید تا اگر به دست سهراب هشته شود ،سهراب از ترس رستم جرئت ادامۀ
ّ
جنگ را نداشته باشد (همان .)239 :راوی گاه برای اعمال رستم ،علتی متفاوت با شاهنامه ذهر
میهند هه اغلب برای پررنگهردن وجهۀ پهلوانی و میهندوستی اوست.
رستم و سهراب به نبرد میپردازند .هنرامی هه از نبرد خسته میشوند ،رستم به سوی سپاه
توران میتازد و سهراب نیز به لشکر ایران حمله میبرد .رستم برای محافظت از هیکاووس به سمت
سپاه ایران بازمیگردد .سهراب نیز به میان سپاهیان خود برمیگردد و از هومان و سران لشکر نام و
ّ
هویت هسی را هه به سوی آنها هجوم آورد ،جویا میشود .هیچهدام جواب درستی به سهراب
بردن نام رستم قدغن شده بود (همان.)247 :
نمیدهند؛ چون ِ

در طومار هفتلشکر هنرامی هه سهراب با رستم روبهرو میشود ،همان هسی را میبیند هه

مادرش نشانیهای او را داده بود؛ خندان به رستم میگوید :گمان دارم هه تو رستم دستان هستی.
رستم میگوید :من رستم نیستم ،رستم در زابل است و هنوز نیامده است (افشاری و مداینی ،ص.)191

ّ
در طومار نقالی شاهنامه ،سهراب نشانههایی را هه تهمینه از رستم داده ،در حریفش دیده است و
با ّ
توجهبه شباهت ظاهری رستم و خودش احساس میهند همنبردش رستم است؛ ّاما هومان به او
اطمینان میدهد هه حریفش رستم نبوده است (آیدنلو ،ص .)470

در طومار زریری عبارت های روایت از زبان رستم ،بیانرر دیدگاه منفی نسبت به زن است؛
وقتی رستم جان خود را در خطر میبیند ،از روی نیرنگ میخندد .به سهراب میگوید :به نظر من
ً
ّ
مربی و مشوق تو یا زن بوده ،یا مردی هه ابدا در فکر نام و ننگ نبوده است یا خواستهاند تو را به

ّ
قانون هشتی دوبار است و
بدنامی زبانزد خلق هنند یا مربی گفته است و خودت متحمل نشدهای! ِ
تو یکبار من را بر زمین زدی (همان.)257 :

 .10-3مرگ سهراب

پس از آنکه رستم ،سهراب را بر زمین میزند و پهلوی او را میشکافد ،راز آشکار میشود و رستم
درمییابد فرزند خود را هشته است .سهراب پیش از مرگ دربارۀ سپاه ترهان توصیههایی به رستم
ّ
میهند؛ از او میخواهد از جنگ با آنها صرفنظر و در حقشان نیکی هند (فردوسی ،ص .)188
در طومار زریری ،سهراب ّ
وصیت میهند هسی به ترهان صدمهای نزند ،هجیر را هه در دژ اسیر
هرده است ،آزاد هنند .همچنین سفارش میهند اسب و سالحش را اسکندر برای تهمینه ببرد تا
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مادرش با دیدن لباس و سالح فرزندش تسکین پیدا هند (دوستخواه ،ص  .)352-351سهراب در
آخرین لحظه هم به فکر نجات سپاه ترهان است و خود را مسئول جان آنان میداند .سپس از رستم
میخواهد هجیر را برهاند .سهراب از اینکه هجیر ،از نشاندادن رستم خودداری هرده است ،او را
بزرگی مصیبت و جنبۀ تراژیک
نفرین میهند .سخنان اندوهباری از زبان سهراب نقل میشود هه
ِ
داستان را برجستهتر میهند (همان.)352 :

در شاهنامه پس از مرگ سهراب ،رستم جنازۀ فرزند را به زابلستان میبرد .در شاهنامه راوی
همانگونه هه در هنرام به دنیا آمدن سهراب او را به سام مانند هرده بود ،بار دیرر در هنرام مرگ این
سر
همانندی را یادآوری میهند .سهراب را در تابوت نهاده و به زابلستان میبرند .در آنجا رستم ِ
تابوت را میگشاید و تن فرزندش را به نامداران مینماید .سپس با دیبای زرد او را میپوشاند ،سر
ِ
تابوت را محکم میهند و برایش دخمه میسازد (فردوسی ،ص  .)198ساختن دخمه برای سهراب در
ّ
طومارها نیز بازگو شده است (دوستخواه ،ص  .)35۶در طومار نقالی شاهنامه ،راوی به دخمۀ شاهواری
اشاره میهند هه سهراب را پس از غسلدادن و هفنهردن ،در آن قرار میدهند (آیدنلو ،ص .)473
رستم تا چهل روز بر سر دخمه مجاور میشود تا اینکه زال او را به خانه میآورد (افشاری و مداینی،
ص .)19۶

رستم به ّ
وصی ِت سهراب از خون ترهان میگذرد؛ ّاما نقش گجستۀ هومان و بارمان را در این
ّ
ماجرا از یاد نمیبرد .در طومار نقالی شاهنامه رستم به هومان و بارمان پیام میفرستد و آنها را

حرامزاده خطاب میهند (آیدنلو ،ص  )472و در هفتلشکر ،سخنگفتن سپاهیانش را با هومون
ویسه (هومان) ممنوع میهند (افشاری و مداینی ،ص .)195

 .4نتیجه
ّ
راوی در روایتهای داستان رستم و سهراب ،بر همه چیز احاطه دارد؛ هنرامی هه در طومار نقالی
ّ
شخصیت قهرمان محبوب را مطابق پسند خود و
دست به بازسازی داستان حماسی میزند،

ّ
شخصیتهای
مخاطبانش بازسازی میهند .برای برانریختن حس همدردی یا انزجار نسبت به
داستانّ ،
جزئیات بیشتری به رویدادها میافزاید و از صفتها و عبارتهای ارزشگذاری استفاده

میهند.
اوی شاهنامه رویدادها را بهطور مؤجز نقل میهند و دربارۀ حالت روحی و درونی
ر ِ
ّ
شخصیتهای داستان به خواننده آگاهی میدهد .صفات و ویژگیهای مثبت تهمینه در شاهنامه،
بیانرر دیدگاه مثبت راوی دربارۀ اوست؛ ّاما در طومار زریری ،دیدار ناگهانی تهمینه و رستم پیش از
گمشدن رخش ،بیانرر آن است هه حضور تهمینه پیش از آنکه اغواگرانه باشد ،برای طرحریزی
رویدادهایی است هه به جنگ میان دو سرزمین منجر شود.
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هدف رستم از رفتن به سمنران ،در طومار مرشد ّعباس زریری ،شکار و یافتن غذا عنوان شده
است و هیچ اشارهای به حالت روحی رستم ندارد .راوی در این طومارّ ،
جزئیات بیشتری از

ّ
شخصیت او در اختیار مخاطب قرار
ویژگیهای اخالقی و رفتاری رستم برای شناساندن بیشتر

میدهد .در این طومار ،راوی فارغ از طرح اصلی داستان رستم و سهراب در شاهنامه ،دربارۀ
ّ
ّ
شخصیتها و حوادث داستان اظهارنظر میهند یا اطالعی به شنونده میدهد.
ّ
ّ
شخصیت بر مبنای پسند جامعه و
در طومارها ،به سبب مکان اجرا و مخاطبان نقالی ،هنش
ِ
فرهنگ متداول زمانه ساخته و پرداخته شده است؛ یعنی رعایت مالحظات اخالقی و دینی در
ایی
داستانها ،مورد نظر راویان بوده است .راویان در
طومارها و روایتهای مردمی ،اغلب برای چر ِ
ّ
پرسش سهراب دربارۀ نام و نشان پدر خود ،انریزه و علتی فراهم میهنند تا ّ
حس همدلی مخاطب
با سهراب را برانریزانند و برای رفتارش توجیه منطقی داشته باشند.
نراه راوی به زن در شاهنامه با روایت طومارها متفاوت است؛ صفات و ویژگیهایی هه راوی
در شاهنامه برای گردآفرید و تهمینه نقل میهند ،بیانرر جایراه و ارزش و اندیشمندی آنان است؛
ّاما در روایتها با عبارتهایی نظیر ناقصعقل یا فریبهاری با نراهی منفی به زن روبهرو هستیم.
ً
نوع نراه راوی در طومارها دربارۀ پیوند رستم و تهمینه ،عمدتا مبتنی بر این اندیشه است هه اهل
ّ
سمنران و بهطور هل ی تورانیان ،برای نابودی رستم طرح و برنامه دارند؛ اگر هم از اغفالرری تهمینه
سخن رفته است ،بر این اساس است.
ّ
راوی در طومارهای نقالی ،از نظر خصلت ،راوی دخالترر است و افکار و انریزههای
ّ
ّ
هلی است هه بهطور ّ
مکرر داستان را قطع
شخصیتها را قضاوت میهند؛ یعنی راوی ،دانای
ّ
شخصیتها و حوادث داستان میپردازد .بهشکل نامحدودی از
میهند و به داوری دربارۀ
ّ
شخصیتها ،احساسات و گفتار و افکار آنها آگاه است .راوی به رستم صبغۀ مذهبی
رویدادها،
میبخشد و از این طریق او را ّ
مؤید به تأیید دینی مینماید.

راویان دربارۀ نبرد گردآفرید و سهراب ،در تمام روایت ها یک نراه دارند و آن مبتنی بر غلبۀ
نیرنگ گردآفرید بر جنبۀ جنراوری اوست؛ یعنی جنگ را هار زنان نمیدانند.
نوع نراه راویان به درخواست هاووس از رستم برای آمدن به نبرد سهراب و درنگ و تأخیر رستم
در اجرای فرمان پادشاه ،یکسان است و بیانرر بینیازی رستم به قدرت پادشاه است؛ ّاما قدرت و
جایراه پادشاهی به وجود رستم وابسته است.
ّ
نراه راویان روایت های مختلف داستان رستم و سهراب ،مبتنی بر تقدیرباوری است؛ اتفاقات
ّ
مختلف داستان را بر مبنای سرنوشت مقدر توجیه میهنند و نقش اختیار را در انجام هارها همرنگ
میپندارند.
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تاریخ دریافت مقاله ،1400/7/13 :تاریخ پذیرش مقاله1400/12/15 :
علمی-ترویجی

چکیده
در فلسفۀ اخالق ،معیار ارزشگذاری و سنجش افعال اخالقی یکی از مباحث برجسته است .ایمانوئل کانت،
فیسلوف آلمانی ،معتقد است تنها فعلی واجد ارزش اخالقی است که مطابق با تکلیف باشد و فاعل هیچگونه انگیزۀ
دیگری غیر از عمل به وظیفه نداشته باشد .برای فهم اینکه چه عملی مطابق با وظیفه است ،باید به امر مطلق مراجعه
کرد .مراد از امر مطلق که تمام وظایف اخالقی ما را مشخص و معین میکند ،این است که میگوید بنا بر آن
قاعدهای عمل کنید که بتوانید همزمان اراده کنید که آن قاعده ،قانونی جهانشمول شود .کانت امر مطلق را حکم

بدیهی عقل عملی میداند .از آنجاکه این امر مطلق است ،احکام به دست آمده از آن نیز مطلق خواهد بود .رستم،
شخصیت آرمانی شاهنامه در تمام عرصههای زندگی ،هماره به انجام تکلیف و اجرای عدالت و داد توجه داشت و
برای رسیدن به اهداف متعالی ،از ابزارها و روشهای غیر اخالقی استفاده نکرد .با توجه به شاهنامه ،گزارههای
میخورد .نگارندگان در پژوهش حاضر که به
متعددی دال بر وظیفهگرایی اخالق در مکتب اخالقی رستم به چشم 
روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است ،به این نتیجه رسیدهاند که شخصیت رستم با برخی از شاخصهای مکتب
وظیفهگرای اخالقی کانت همسویی و ارتباط تنگاتنگ دارد؛ این شاخصها عبارتاند از :تکالیف انسان نسبت به
خود ،تکلیف انسان نسبت به دیگران ،تکالیفی که نسبت به طبقات خاص از افراد مطرح است.
واژههای کلیدی :مکتب وظیفهگرایی ،کانت ،رستم ،امر مطلق ،عقل عملی.
* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

hajirahimi2015@yahoo.com
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ّ
 .1مقدمه

بحث معیار فعل اخالقی و ارزیابی افعال اختیاری انسان از منظر اخالق ،یکی از محورهای بنیادین
در علم فلسفۀ اخالق است .در طی تاریخ ،در این زمینه ،مکاتب متعدد و نظریات متفاوتی از
سوی متفکران و فیلسوفان به دست آمده است .در مکتب اخالقی کانت ،عنصر تکلیف یا وظیفه
اساسیترین نقش را ایفا میکند؛ از اینرو نظر وی ،به وظیفهگرایی شهرت دارد .این نظریه به حوزۀ

اخالق هنجاری مربوط است.
از آنجا که حماسه ،روایت و اسطورهای پایدار است ،حقایقی با خود دارد که شاید در سیاق
کالم نویسنده و در دست توانای هنرمند آفرینشگر آن ،آشکارا به چشم نیاید؛ اما در جاودانگی اثر و
درک و توجه ملل و فرهنگهای مختلف به آن ،تأثیری خاص دارد .این امور ،همان اصول و
درمییابند و با آن همدلی و همراهی میکنند؛

بنیادهای مشترک انسانی است که همۀ اعصار و ملل
اموری مانند عشق ،اخالق ،معنویت و حکمت ،از این دست هستند .اشعار حماسی هر ملت و
سرزمینی ،آیینۀ فرهنگ و ادب تعلیمی آن مردمان نیز به شمار میرود .حماسهها در اصل آیینۀ منش
ویژهای برای بیان ویژگی اخالقی چهرههای
تها هستند و حماسهسرایان نیز انگیزۀ 
و سلوک مل 
برجستۀ اثر خود دارند؛ تا به کمک آن ،شخصیتهای برتر اثر خود را پهلوان یا قهرمان بنامند .یکی
ً
فههای مطرح در حماسهها ،مباحث اخالقی و اساسا شرح رفتارهای اخالقی و ستودۀ
از مؤل 
قهرمانان است؛ از اینرو حماسهها ،عرصۀ ظهور و بروز رفتارهای اخالقی و بهتبع رفتارهای غیر
اخالقی ضد قهرمان است .از طرفی دیگر ،نکتهای مهمتر در این زمینه وجود دارد و آن توجه به
چگونگی رفتارها و تحلیل اثر از منظر مرتبۀ اخالقی و پاسداشت ساحت اخالق است.
شاهنامه جامع علوم انسانی و اخالقی است و آیینۀ تمامنمایی است که همۀ فضیلتها و
رذیلتهای اخالقی در آن با ذکر نمونههایی از کردار پهلوانان و شاهان ذکر میشود .کمتر اثری

اینگونه تصویرسازی را برای خواننده ایجاد میکند.
همچون شاهنامه 
توجه به صفات ستودۀ انسانی و اخالقی و ستایش آن در شاهنامۀ فردوسی ،چون آفتاب ،روشن است و
یکی از رازهای ماندگاری آن نیز همین مضامین انسانی خوانده شده است (هانزن ،ص .)2

یکی از مهمترین و برجستهترین نکاتی که مورد توجه حکیم طوس بوده است ،صفات و
ویژگیهای اخالقی است .فردوسی هماره آنجا که به وصف پهلوانان شاخص شاهنامۀ خویش
پرداخته ،ذکر خصایل واالی انسانی و اخالقی آنان را فروگذار نکرده است؛ با ایمان به این نکته که
هر حماسهای قهرمانی دارد که آرزوها و آرمانهای یک قوم در وجود او مجسم میشود.
رستم تمام دوران پهلوانی شاهنامه را بر محور وجود خود میچرخاند .پهلوانی که بسیاری از
شاهان ،تاج و تخت و شکوه و اعتبار خو یش را از نیروی بیهمال او دارند .او نگهبان و نگهدارندۀ
ایرانزمین است .پهلوانان بزرگ در شاهنامه واالترین ویژگیها و ارزشهای انسانی را بازمیتابانند
ارزشهایی مانند داد ،جوانمردی ،وفای به عهد ،فرمانبرداری از پادشاه،

و آشکار میکنند؛
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باورمندی به دین ،بیزاری از آز ،میهن دوستی .یکی از مبانی اساسی اخالق در دیدگاه رستم ،نگاه
مسئوالنه به وظایف است .در نگاه وی وظیفهشناسی ،حیطۀ گستردهای است که دامن پاسداری
اخالق را به سرزمینها ،جانداران ،شهرها و چارپایان میکشاند و حرمت و کرامت آدمیان را در قلۀ
مینشاند.
این دامنه 
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی و تحلیل معیار اخالقی رستم از دیدگاه فیلسوف آلمانیتبار،
امانوئل کانت (1804-1724م) است .در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی ابتدا به تبیین و
کارکیاییهای رستم مطابق با این نظریۀ کانت

توصیف مکتب وظیفهگرایی پرداخته شده و سپس
تحلیل شده است.
شاهنامۀ مورد ارجاع در این مقاله ،شاهنامۀ تصحیح جالل خالقیمطلق است .تجزیه و تحلیل
اطالعات ،براساس مبانی نظری تحقیق و با ارائۀ شواهد شعری گسترده و به شیوهای مستند و
مستدل انجام و براساس یافتههای تحقیق نتیجهگیری شده است.
نگارندگان در این مقاله درصدد پاسخ به این پرسشاند که آیا شخصیت رستم با شاخصهای
مکتب وظیفهگرای اخالقی کانت همسویی و ارتباط دارد؟
شخصیت رستم و خویشکاریهای وی در شاهنامه و متون حماسی پس از آن ،از جنبههای
ً
مختلف در پژوهشهای دیگری بررسی شده است که اگرچه کامال همسو با هدف پژوهش حاضر
نیستند ،اما در شناخت ساختار و مضمون داستان ،راهگشا بودهاند؛ از جمل مهمترین این
پژوهشها عبارتاند از:
 .1کمالی بانیانی و کزازی در مقالۀ «تحلیل شخصیت رستم در هفت خان براساس
دیدگاههای یونگ و فروید» ( )1395نخست ،به تعریف خودآگاهی و ناخودآگاهی و ویژگیهای

پرداختهاند ،سپس تحلیل جداگانۀ هر هفت خان و

آنان ،تعابیر فروید و یونگ در ارتباط با این موارد
در نهایت تطبیق و تبیین حاالت رستم را در هر خان در سنجش با خودآگاهی و ناخودآگاهی ارائه
دادهاند.
 .2مریم صادقی در مقالۀ خود با عنوان «تحلیل شخصیت رستم در نبرد با سهراب» ()1391

بیمسئولیتی ،هراس ،ضعف
پس از بررسی شخصیت رستم از دیدگاه روانشناسی در چهار بعد 
قدرت و شخصیت و خالفگویی در پی اثبات دو نکته است :نخست آنکه الزم نبود رستم با
تالشی تصنعی ،هویت خود را از سهراب پنهان کند؛ زیرا سهراب در هر صورت ،دشمن ایران و
ایرانی بود و باید بر دست رستم ،حتی اگر فرزند رستم هم بود ،کشته میشد ،چراکه در غیر
اینصورت سرزمین آرمانی ایران نابود میشد؛ دیگر آنکه هجیر و پس از او رستم ،در این نبرد
سهراب را با سخنان خالف واقع فریفتند و سهراب هم بهدلیل زودباوری و صداقت خود ،در دام
نیرنگ رستم گرفتار و کشته شد.
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 .3موسوی و صفری در مقالۀ «تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب» ( ،)1392به
تحلیل شخصیت سهراب ،رستم و کاووس پرداختهاند .در این پژوهش ابتدا شخصیت سهراب
براساس تیپ شخصیتی «پرشور» ،واکاوی و ارایه شده و سپس با توجه به ویژگیهای مشترک میان
قدرتطلبی ،شجاعت ،اهمیتدادن به اهداف خود ،روابط

سهراب و این تیپ شخصیتی از جمله
عاشقانه ،لذتبردن از درگیرشدن در جنگ قدرت و جدیبودن بیان شده است .در ادامه ،دیدگاه
فروید دربارۀ شخصیت و ساختار آن ،یعنی نهاد ،خود و فراخود بیان میشود و سهراب ،رستم و
کاووس نمادی از آن سه جزو شخصیت دانسته میشوند.
حیدریصفار و محرابی در مقالۀ «شخصیت رستم بر اساس داستان رستم و

 .4ستاری،
اسفندیار در شاهنامه و نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو» ( ،)1394ابتدا آبراهام مزلو و نظریۀ
میکنند و سپس به توصیف و تحلیل شخصیت رستم (با تأکید
خودشکوفایی و عناصر آن را معرفی 

بر داستان رستم و اسفندیار) مطابق با الگوهای معرفیشده میپردازند .در واقع این پژوهش رستم را
میکند که به نمونههایی از داستان رستم و اسفندیار
بهعنوان الگوی ایرانی برای نظریۀ مزلو معرفی 
مستند شده است.
 .5محمدرضا خالصی در مقالۀ «بررسی تطبیقی اخالق از دیدگاه کانت و سعدی» (،)1392
ابتدا آثار و اندیشههای سعدی را که متأثر از آموزههای َ
مدرسی وی در نظامیه بغداد و تحت تأثیر
امام غزالی و نظام اخالقی او شکل گرفته است ،برپایۀ نظریۀ اخالق فضیلت دینی تحلیل میکند؛
سپس به تطابق و تمایز اندیشههای سعدی با افکار کانت میپردازد.
 .6باقر پرهام در کتاب «با نگاه فردوسی؛ مبانی نقد خرد سیاسی در ایران» ( ،)1377که
پژوهشی دربارۀ شاهنامه است ،در نخستین بخش آن به مسائل و دشواریهای موجود در خواندن و
تصحیح شاهنامه میپردازد؛ سپس در بخش دوم ،ضمن تشریح مبانی و کارکردهای شهریاری در
شاهنامه ،به عناصر مفید برای شناخت خرد سیاسی در ایران اشاره میکند و درنهایت از دیدگاه
سهروردی نبرد رستم و اسفندیار را تحلیل می کند.
 .7محمدعلی اسالمی ندوشن در در بخش ششم کتاب «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه»
( ،)1385ابتدا به معرفی رستم و خاندان وی و سپس به توصیف صورت و سیرت پهلوان پرداخته
میکند که با چارهگری و تکیه بر نیروی اعتقاد و
است .مؤلف رستم را مردی پرزور و هنرمند معرفی 
وفاداری به شاه توانسته است جایگاه جهانپهلوانی را از آن خود کند.
نخستینبار است که تحقق

موضوع این پژوهش تاکنون بهطور مستقل تحلیل نشده است و
مییابد.

فرضیۀ نگارندگان بر این استوار است که شخصیت رستم با برخی از شاخصهای مکتب
وظیفهگرای اخالقی کانت همسویی و ارتباط تنگاتنگ دارد؛ این شاخصها عبارتاند از :تکالیف
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انسان نسبت به خود ،تکلیف انسان نسبت به دیگران ،تکالیفی که دربارۀ طبقات خاصی از افراد
مطرح است.
ّ .2
نظریۀ کانت
امانوئل کانت ،بهعنوان بزرگترین نماینده و سخنگوی مشرب وظیفهگرایی ،در یکی از
عطفهای عمده در تاریخ اخالق واقع شده است .نظریۀ اخالقی وی ،مانند فلسفهاش بسیار
نقطه 
مهم و تأثیرگذار بوده و هماره محل توجه قرار گرفته است .نظریۀ کانت یکی از بحث برانگیزترین و
مهمترین دیدگاهها در فلسفۀ اخالق است که البته از نقد اندیشمندان دیگر به دور نمانده است.

آنچه در نظریۀ اخالقی کانت بیش از هر چیزی توجه خواننده را جلب میکند ،تأکید بیش از
حد او بر انجام وظیفه از روی احساس وظیفه است .نظریۀ اخالقی کانت بهعنوان یک نظریۀ
نتیجهگرایانی چون جرمی بنتام ،جان استوارت میل و

وظیفهگرای اخالقی ،در مقابل نظریههای

جورج مول ،تأثیر بسیاری در حوز فلسفۀ اخالق گذاشته و توجه فیلسوفان زیادی را به خود جلب
کرده است .کانت در نظام اخالقی خود سعی کرده است ارزش احکام اخالقی را در خود آنها و
مستقل از هرگونه غرض و غایتی قلمداد کند .اگر احکامی وجود داشته باشند که مشروط به شرطی
و برای وصول به غایتی باشند ،ارزش اخالقی ندارند .اساس اخالق در عقل عملی مطلق و کلی
است و ارتباط مستقیم به طبیعت انسان ندارد .کانت با تکیه بر این اساس مابعدالطبیعی،
اخالقهای مبتنی بر لذت ،نفع ،احساس و دوراندیشی را نقد میکند؛ زیرا هریک از این حوزهها

سعی دارند بهنحوی منشأ اخالق را در طبیعت انسان بیابند .از نظر کانت مالک درستی اعمال ،نه
احساسات ،و نه نتایج اعمال است .همچنین حجیت کسی ،چه انسان و چه خداوند ،ضامن
درستی اعمال نیست .کانت حتی اعتقاد به خدا را مبتنی بر اخالق میداند.
نظریۀ اخالقی کانت ،بر این نکته استوار بود که اعمال فینفسه درست یا نادرستاند و این
درستی و نادرستی ،متکی بر خوبی و بدی نتایج اعمال نیست .ویژگی اصلی مکتب وظیفهگرایی
اخالقی کانت ،توجه به وظایف و ذات اعمال ،صرفنظر از نتایج آنهاست .کانت معتقد است:
غایت هرگز کاری را توجیه نمیکند ،بلکه وضعیتی حقیقی در آن عمل است که آن را درست یا
میسازد .کانت با رد معیار نتیجه در تعیین درستی و نادرستی اعمال ،معیار «امرمطلق» را
نادرست 
ارائه میکند .از دید وی قانون امر مطلق ،معیاری است برای کشف وظیفه و اینکه انجام کدام عمل به
لحاظ ماهوی درست یا نادرست است (کانت  ،1ص .)89

کانت به تمام تصوراتی که پیش از او وجود داشت ،مبنی بر اینکه برترین نیکی سعادت این
جهانی و نیکبختی است ،پایان داد .وی برخورداری از سعادت را مساوی با برخورداری از
شایستگی اخالقی نمی دانست .فضیلت در نظر او معنای دیگری داشت و آن عبارت بود از ادای
وظیفه یا فعل مطابق با وظیفه؛ اما صرف مطابقت با وظیفه برای تحقق فضیلت کافی نیست ،بلکه
نیت فاعل نیز باید ادای وظیفه باشد.
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 .3شرح وظیفهگرایی
ً
بهطور کلی امروزه دو مشرب عمده بر کل گسترۀ فلسفۀ اخالق سایه افکندهاند که تقریبا تمام
میگیرند .این دو مشرب عمده
نظری ههای هنجاری اخالق نیز در یکی از این دو دسته جای 
عبارتاند از :نتیجهگرایی و وظیفهگرایی.
این است  که معیار صواب و خوبی و بایستگی یک کار این است که
منظور از وظیفهگرایی 
هماهنگ با وظیفه باشد؛ در صورتی که آن فعل مطابق با وظیفه نباشد ،آن فعل نادرست و خطا
شمرده میشود (مصباح ،ص .)26
وظیفهگرایی یا علم

وظیفهگرایی» را نخستینبار ،جرمی بنتام در کتاب خود با عنوان
تعبیر « 

اخالق 1مطرح کرد .واژۀ انگلیسی « ،»Deontologismترکیبی است از « »Deontoبه معنای تکلیف یا

وظیفه و « »Logosبه معنای شناخت و شناسایی ( )Alexander, p1و در لغت به معنای تکلیفشناسی
یا علم به وظایف است؛ اما در فلسفۀ اخالق ،وظیفهگرایی به مجموعهای از نظریههای اخالق
فینفسه و ذاتی اعمال تأ کید دارند و نقطۀ مرکزی ارزش در این نظریهها
اطالق میشود که بر ارزش 
خود عمل است.
در اخالق هنجاری ،نظریات وظیفهگرایانه در مقابل نظریات نتیجهگرایانه قرار میگیرند .در
حالی که نتیجهگرایی ،اعمال درست را براساس نتایج خیر مشخص و معین میکند ،وظیفهگرایی
مدعی است که اگرچه نمیتوان از نتایج و پیامدهای اعمال صرف نظر کرد ،اما ویژگیهای مهم
دیگری نیز وجود دارند که تعیینکنندۀ درستی و نادرستی اعمالاند.
وظیفهگرایانه ،در کل ،حائز چند ویژگی هستند:

دیدگاههای
ً
 .1در میان نظریات اخالقی ،بهنحو کامال واضح و مهمی تعیینکنندۀ وظایف و الزاماتی
خاص نسبت به دیگراناند؛
 .2در اینگونه نظریات ،رفتار اخالقی درست بر اساس وظیفه معین میشود و رفتاری که خیر
ً
ً
را به حد اعلی میرساند ،لزوما رفتاری اخالقا درست قلمداد نمیشود؛
آنگونه که نتیجهگرایان معتقدند ،قابل افزایش
ارزشهای اخالقی بنیادی ،نظیر خیر ،

.3
نیستند؛ به  عبارت دیگر ،درستی یا نادرستی ،خیر و شر ،باید و نباید و وظیفه ،مالکی مطلق برای
تعیین اخالقیبودن اعمالاند و نمیتوان آنها را افزایش یا کاهش داد.
وظیفهگرایان معتقدند که «درست» ،به تعبیر راولز ،مقدم بر «خوب» است (.)Darwall, p 3

.4
 .4ارادۀ نیک
چه چیزی در زندگی وجود دارد که بدون هیچ قید و شرطی خوب است و بدون مقایسه با چیز
دیگری می توان آن را خوب دانست؟ اگر پاسخ ثروت باشد ،بالفاصله باید گفت به شرطی که در راه
خیر استفاده شود؛ پس ثروت ،خوب بدون شرط نیست .یا اگر گفته شود استعدادهای ذهنی
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خوب اند ،باز باید گفت به این شرط که در اختیار یک دزد و مجرم نباشند؛ پس استعداد هم

نمیتواند خوب بدون قید و شرط باشد .کانت نظریۀ خود را برای یافتن ریشۀ احکام اخالقی از

ً
همین نقطه شروع میکند و معتقد است اگر بتوانیم چیزی را بیابیم که ذاتا خوب است نه بهخاطر
پیامدها و چیز دیگری غیر از خودش ،توانستهایم به یک پایگاه مناسب بهعنوان بنیاد احکام اخالقی
دست یابیم .کانت میگوید ارادۀ خوب ،یگانه چیز خوبی است که تنها برای خودش خوب است.
حتی اگر کسی با ارادۀ خوب کاری انجام دهد و نتیجۀ بدی به دست آید ،نمیتوان گفت شخص
ارادۀ بدی داشته است؛ بلکه باید گفت ارادۀ وی خوب بود ،ولی بهخاطر شرایط و اوضاع مادی به
انجام نیک نرسید؛ و این نقطۀ آغاز استدالل کانت برای یافتن بنیاد اخالق است.
ً
نیک هنگامی که در کنار اراده میآید ،دقیقا به چه معناست؟ کانت برای پاسخ به این پرسش
توجه خود را به تکلیف معطوف میکند و میگوید« :ارادهای که تنها برای تکلیف عمل میکند،
ارادۀ نیک است» (به نقل از کاپلستون ،ص  .)324یک اراده ممکن است نتواند خوب باشد ،نه فقط به
دلیل اینکه ممکن است تکلیف از روی انگیزههای ناشی از نفع شخصی انجام شده باشد ،بلکه
همچنین به دلیل اینکه ممکن است تکلیف از روی انگیزههای نوعدوستانه ،که در عین حال از
تمایل ناشی شدهاند ،انجام گرفته باشد (مکاینتایر ،ص .)383
نمیتوانیم تمایالت خود را انتخاب کنیم:
از دیدگاه کانت ما 
آنچه مقدور ماست انتخاب میان تمایل و تکلیف خود است؛ بنابراین چگونه تکلیف ،خود را بر من
عرضه میکند؟ تکلیف ،خود را بهعنوان اطاعت از قانونی که بهطور کلی بر همۀ موجودات عاقل الزام
شده است ،بر من عرضه میکند (مکاینتایر ،ص .)385

در این صورت رفتار او مطابق با تکلیف است؛ اما انگیزۀ او ادای تکلیف نیست .کانت این دو
مفهوم را برای روشنشدن تکلیف از هم تفکیک میکند.
 .5فضیلتگرایی
کانت از فضیلت با عنوان ارادۀ نیک و خیر مطلق یاد میکند .بدینترتیب ،او انسان فضیلتمند را
انسانی میداند که دارای ارادۀ نیک باشد ،و در مورد آن میگوید:
هیچ چیز در جهان و حتی بیرون از جهان نمیتوان در اندیشه درآورد که بیقید و شرط خوب دانسته
شود؛ مگر خواست [یا ارادۀ] خوب» (کانت  ،1ص .)12

کانت داراییهای خارجی را مانند ثروت ،استعدادهای ذهنی و سجایای اخالقی نظیر شجاعت
و  ...را خیر مطلق و فینفسه نمیداند؛ زیرا امکان استفادۀ آنها برای غایات شر وجود دارد .در
حالی که ارادۀ نیک ممکن نیست در هیچ وضعی بد یا شر باشد؛ و لذا خیر مطلق و بدون قید و
شرط است .کانت عالوه بر ارادۀ نیک ،به ارادۀ قدسی اشاره میکند که همواره در راستای وظیفه
عمل میکند ،برخالف شخص دارای ارادۀ نیک که همواره به اصول عقالنی نیاز دارد؛ زیرا تمایل
وی در راستای سرپیچی از آنهاست و از آنجا که شخص اخالقی برای استنتاج کارها از اصول ،به
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بدین ترتیب ،قلمرو عقل عملی،
عقل نیاز دارد ،اراده چیزی جز عقل عملی نیست ( .)Kant 1, p: 29


قلمرو اعمال اراده است.
 .6امر مطلق و صورتهای آن
طبق نظر کانت ،یک قاعدۀ کلی اخالقی وجود دارد که همـۀ افعـال اختیـاری بایـد بـر اسـاس آن
انجـام شوند؛ به عبارت دیگر ،این قاعده همۀ وظایف اخالقی ما را مشخص میکند .این اصل
اخالقی از این قرار است« :تنها طبق قاعدهای عمل کن که در عین حال اراده کنی قانونی عام شود»
(به نقل از اونی ،ص  .)63کانت این اصل اخالقی را «امر مطلق» نام نهاده است .مطابق نظر کانت،
امر مطلق یگانه اصل اخالقی و اساس اخالق است که از ارادۀ متعینشده نشئت میگیرد« .چنین
هنجاری یکتاست و وجود بیش از یکی از آن امکانپذیر نیست» (راس ،ص  .)67امانوئل کانت دو
صورتبندی از امر مطلق ارائه میکند؛ اما تأکید میکند که هر دو اصل معطوف به حقیقتی
یگانهاند.

 .1-6صورت ّاول :خودآیینی یا قانون عام (اصل ّ
کلیتپذیری)

2

من هرگز نباید به شیوهای عمل کنم که همچنین نتوانم اراده کنم که ضابطۀ رفتارم بهصورت قانون عام
درآید (سالیوان ،ص .)62

معیاری که کانت برای تعیین و تشخیص وظیفۀ اخالقی ارائه میدهد ،این است که در زمان
انجام هر عملی از خود بپرسیم «آیا می پسندی که این آیین رفتاری ،رواج یابد و فراگیر شود؟» به
اعتقاد کانت با اندکی تأمل در پاسخ به این پرسش ،میتوان به شناخت وظیفۀ اخالقی و عمل
درست دست یافت .کانت نام این قاعده را که وظایف را معین میکند ،امر مطلق میگذارد.
همچنین است رفتن رستم به کوه اساطیری البرز برای آوردن کیقباد .پس از مرگ زو طهماسب
تخت ایران تهی مانده است ،باید از خاندان شاهی کسی را جست؛ و او کیقباد است .رستم به
دستور پدر ،تنها به جستوجوی کیقباد روانه میشود؛ بنابراین ،رستم بر آیینی رفتار کرد که اعتقاد
داشت این رفتار او ،یک قاعدۀ عام شود.
 .2-6صورت ّدوم :احترام به کرامت اشخاص (اصل غایت بودن)

3

چنان رفتار کن که انسانیت را چه در شخص خودت و چه در شخص دیگری همیشه بهعنوان یک

غایت بدانی و نه یک وسیله( 4کانت  ،2ص .)74

رفتن رستم به هاماوران و رهانیدن کاووس از چنگ شاه هاماوران ،احترام به کرامت پادشاه
است .پادشاه هاماوران برای دربند کردن کاووس از دو پادشاه سرزمینهای مصر و بربرستان کمک
خواسته است .سپاه رستم با سپاه سه کشور روبهرو میشود و با آنکه شمار آنها در برابر سپاه دشمن
بسیاراندک است ،ولی در فرجام پیروزی با سپاه ایران است .پادشاه بربرستان زنهار میخواهد.
آنگاه کاووس را تندرست به نزد رستم می آ ورند .این نخستین بار و آخرین بار نیست که رستم برای

ادب فارسی ،سال  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1400شمارۀ پیاپی 205/ 28

رهایی و آزادی کاووس جان خویش و سپاهیان را به خطر میاندازد؛ هنگامی که شاه ایران آهنگ
پرواز به آسمانها را دارد و بر اثر ناکامی ،در سرزمین آمل فرود میآید ،این رستم است که وظیفۀ
خود میداند تا به همراه چند پهلوان دیگر به آمل برود و پادشاه را بازیابد .تا بدین ترتیب ،کرامت
پادشاه را حفظ کند؛ پادشاهی که بر اثر خیرهسری و جنون ،چند بار خود را تا آستان مرگ
میکشاند.

وظیفه گرایی به اصول اخالقی مانند آزادی ،عدالت ،احترام به حقوق اشخاص ،وفاداری به

ً
میکند؛ بنابراین،
حقیقت در رابطه با دیگران ،صرفا بهعنوان اینکه آنها یک شخص هستند توجه 
دلیل وظیفهگرایان ،شخصمحور است؛ یعنی چون این عمل ،نوعی احترام به اشخاص دیگر است
الزامی است (همان ،ص  .)32برای مثال ،در ادامه به وفاداری و ادای احترام رستم به کرامت شاهان
اشاره میشود:
خانوادۀ رستم همواره به پادشاه وقت وفادارند .این وفاداری در آزمونهای گوناگون نموده
میشود .هنگامی که نوذر راه بیداد در پیش میگیرد ،بزرگان کشور از سام تقاضا میکنند تکلیف

قبول پادشاهی کند ،اما او چون از خاندان سلطنتی نیست ،این پیشنهاد را رد میکند و چنین پاسخ
میدهد:

بدیشـــــان چنـــــین گفـــــت ســـــام ســـــوار

کــــه ایــــن کــــی پســــندد ز مــــا کردگــــار؟

o

o

کـــــه چـــــون نـــــوذری از نـــــژاد کیـــــــان

بــــه تخــــت کیــــی بــــر ،کمـــــر بــــر میـــــان

o

o

بــــه شاهــــــی مــــرا تــــاج بایــــد بســــود

محالاســــت و ایــــن کــــس نیــــارد شــــنود
(فردوسی ،ج ،1ص)160

o

هنگامیکه پس از مرگ گرشاسب ،تخت ایران از

زال نیز پس از سام پاسدار خاندان کیان است؛
پادشاه تهی می ماند ،زال رستم را برای یافتن کیقباد ،که از تبار کیان است ،به البرزکوه رهسپار
میکند .چون آمد ،او را بر تخت مینشاند .باز زمانیکه کاووسشاه در هاماوران و مازندران گرفتار

میشود ،زال به رستم فرمان میدهد که برای نجات او بشتابد.

میان سلطنت نوذر و کیقباد که ایرانشهر دورانی بحرانی را میگذراند ،امکان به سلطنت رسیدن
خاندان رستم وجود دارد ،ولی آنان بهجهت آنکه تبار شاهی ندارند ،ابا میکنند .رستم دست کم
تا پایان پادشاهی کیخسرو فرمانبر و خدمتگزار کمربستۀ شاهان ایران است و عمر خود را برای
نجات و حفظ ایران بارها به خطر میاندازد .تنها پس از کنارهگیری کیخسرو و بر تخت نشستن
لهراسب است که اطاعت و احترام ویژۀ خاندان زال نسبت به دربار سستی میگیرد و در پی آن،
نمیرود .رستم و خاندان وی چنان رفتار
رستم نیز در سیستان کناره میجوید و دیگر به دربار 
ً
میکنند که انسانیت را در شخص خود یا شاهان ،همیشه بهعنوان یک غایت میدانند و نه صرفا

وسیله.

ّ
شخصیت رستم با تأکید بر مکتب وظیفهگرایی کانت
 /206تحلیل

ّ
 .7انواع تکالیف مهم مشخصشده برای انسان در باب اخالق و منشأ آن
کانت در بنیاد مابعدالطبیعۀ اخالق چند نمونه از وظایفی را مطرح میکند که کاربرد پیروی از امر
مطلق را نشان میدهند و این وظایف را به وظایف در برابر خود و وظایف در برابر دیگران یا به
عبارتی دیگر ،تکلیف کامل و تکلیف ناقص تقسیم میکند .کانت تکلیف کامل ( )Perfectرا تکلیفی
هیچگونه استثنایی نمیپذیرد و در برابر ،تکلیف ناقص
میداند که در تبعیت از تمایالت 

( )Imperfectرا تکلیفی میداند که در تبعیت از تمایالت استثناپذیر است .از نظر کانت ،منشأ
ً
تکلیف اخالقی صرفا عقل است ،نه تجربه؛ بنابراین ،از نظر او تکلیف نمیتواند بر تجربه استوار
باشد؛ زیرا ممکن نیست که با قطعیت کامل ،از راه تجربه ،حتی یک مورد را پیدا کرد که در آن قاعدۀ
کاری ،هرچند درست و بر حق ،تنها بر بنیاد اخالقی و مفهوم وظیفه استوار باشد (کانت  ،1ص .)36
 .1-7تکالیف انسان نسبت به خود

مهمترین تکالیف انسان نسبت به ذات خود عبارتاند از :تالش برای انتقال از وضع طبیعی به

تهای مربوط به زندگی و مقدرات خود ،کوشش
وضع مدنی ،کوشش برای پذیرش تمام مسئولی 
برای دفع شر از وجود خویش و پیوستن به خیر ،کوشش برای ساختن شخصیت قابل قبول (از لحاظ

اخالقی) برای خویش ،کوشش برای شناخت ذات خویش و کوشش برای پرورش قوا و استعدادهای
فطری و طبیعی خویش .به موجب این تکالیف ،انسان باید به خودآزمایی و خودپژوهی بپردازد تا
معلوم شود که آیا خصلت او از خلوص اخالقی برخوردار است یا خیر.
رستم هنگامیکه کودکی بیش نیست ،یکی از تکالیف که نسبت به ذات خود احساس میکند،
این است که باید بکوشد خود را در وضعیت اجتماعی فرهیخته و کاملی قرار دهد .اگر جامعه از
لحاظ اصول مدنی و اخالقی نابسامان باشد ،او مکلف است از آن بیرون رود و شرط کمال انسان را
ً
در این میداند که مسئولیت زندگی خود را تماما بر عهده گیرد .او کشتن پیل سپید (پیل بزرگ زال که از
بند رها شده) را نخستین وظیفۀ اخالقی خود میداند؛ چون هیچکس را یارای برابری با او نیست و بیم
آن است که کسانی را هالک کند .به اعتقاد رستم ،باید هرچه بیشتر و تا میتواند چنان عمل کند که
گویا همه چیز بر دوش اوست و تنها به این شرط میتواند امیدوار باشد که حکمت بالغه ،سعی و
جهت خیرخواهانۀ او را به کمال خواهد رساند .این بدان علت است که حکمت بالغه (ذات خداوند)

در واقع در درون اوست و باطن خود را تشکیل میدهد .از این جهت وقتی رفتار رستم چنان باشد
که گویا همه چیز بر دوش خود اوست ،حکمت بالغه سعی او را به نتیجه خواهد رساند؛ بنابراین،
گرز نیای خود ،سام را برمیدارد و بر سر پیل بزرگ میکوبد و او را در دم هالک میکند.
رستم در باب رفتن به هفت خان ،دارای آزادی و اراده و اختیار است .اولین اصلی که کانت در
اینجا مطرح میکند ،این است که چنان رفتار کن که همیشه قانون بر اعمال تو حاکم باشد .آن
قاعدۀ بنیادی که رستم باید رفتار خود را بر اساس آن مشخص کند ،عبارت است از :اعمال آزادانه
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با غایات ذاتی انسانیت؛ پس او نباید تابع تمایالت خود باشد ،بلکه باید آنها را تحت ضبط و ربط
هنگامیکه کاووس در مازندران گرفتار میشود ،زال رستم را مأمور نجات شاه میکند و به

درآورد.
او میگوید :برای رسیدن بدانجا دو راه است؛ یکی راهی دراز و بیخطر و دیگر ،راهی کوتاه و
پرخطر .رستم آزادانه و از روی اختیار ،راه دوم را در پیش میگیرد .زال رستم را دل داد و به رفتن
برانگیخت .خود نیز حتی به مرگ فرزند رضا داد؛ زیرا نجات کشور و خویشکاری مردانگی ،غایت
ذاتی انسانیت است و رستم نباید تابع هراس و تمایالت خود باشد.
انها هدفی هماهنگ با آیین ایزدی و ارزشهای اخالقی حماسه دارند و پهلوان در راهی
هفتخو 
سزاوار بهجان میکوشد تا سزاوار نام بلند باشد که آرمان زندگی و مرگ است (مسکوب ،ص .)34

مسئلۀ مهم دیگر در بیان تکلیف رستم نسبت به خویشتن ،اصل احترام به خود است .در این
باب کانت میگوید:
اصل تکالیف انسان نسبت به خویشتن از باب ترحم به خود نیست ،بلکه از احترم به خود است؛ یعنی
اعمال ما باید با شرافت انسانی منطبق باشد (کانت  ،2ص .)205

کانت اضافه میکند که پژوهش در احوال خویشتن باید امری دائمی و متصل باشد.
خودپژوهی در واقع عمل خاصی است که استمرار آن بسیار دشوار است .ما باید مراقبت دائمی
نسبت به اعمال خود داشته باشیم .اعمال ما همیشه باید تحت مراقبت ویژهای باشد که پیوسته ناظر
بر خلوص عقاید و دقت اعمال ما باشد (همان ،ص  .)209اسفندیار با دین جدیدی آمده است و
عالوه بر قدرت ،شوکت و اصل و نسب ،دین را برای یاری خود آورده است؛ اما نه دینی که انسان را
به نرمی و کردار نیک دعوت میکند ،بلکه دینی که تنها باید او را برای رسیدن به هدفش یاری کند.
در طرف دیگر میدان ،رستم قرار دارد که بهواسطۀ داشتن تجربه و جوانمردی ،مجسم اخالق است
و بارها برای جلوگیری از ستم و تجاوز جنگیده است؛ اخالقی که از یک آیین سالم و خالصانه
نشئت میگیرد .برای همین مدام از اسفندیار خواهش میکند که دست از لجبازی و جنگ بردارد.
رستم از رزم نمیهراسد؛ زیرا بارها برای آزادی ایران و نجات ایرانیان و مظلومان با افتخار جنگیده و
پیروز شده است .او پایبند آیین است .از بزرگان و شاهان اطاعات میکند؛ برای همین میگوید :من
خودم نزد گشتاسبشاه آمده ،خدمت خواهم کرد:
برابــــر همـــــی بـــــا تـــــو آیـــــم بـــــه راه
o

کـــنم هرچـــه فرمـــان دهـــی پـــیش شـــاه
o

(فردوسی ،ج  ،3ص )178

اما اسفندیار پافشاری میکند که باید رستم را دستبسته ببرد .شخصیت رستم در این داستان
شخصیتی سنتی و جاافتاده است .مظهری از عدالتجویی ،اعتدال و برقراری امنیت اجتماعی
است .او انسانی است که از منطق و واقعیت پیروی میکند و برای خود ارزش و احترام قائل است.
و با تمام کوشش خود از برقراری تعادل و تعاون میان اسفندیار و گشتاسب ناکام میماند و سرانجام
اسفندیار نابود میشود.

ّ
شخصیت رستم با تأکید بر مکتب وظیفهگرایی کانت
 /208تحلیل

فردوسی خردگراست و به همه چیز با دید خرد مینگرد .او دین دارد؛ دینی که اخالق نیکو را
ترویج می دهد ،نه دینی که در خدمت امیال شخصی باشد .او میداند که دین منطق دارد و از نظر
او خرد انسان ،افکار و اعمال دینی را تأیید میکند .اعمال انسانی باید در خدمت دین باشد ،نه این
که دین در خدمت سوءاستفادههای شخصی و جاهطلبی افراد باشد.
کانت در باب تکالیف انسان نسبت به خویشتن موارد متعددی ذکر کرده است که در ادامه ،به
مهمترین مورد آن ،اشاره میشود:
تکلیف انسان نسبت به بدن خود و مسئلۀ محکومکردن خودکشی
در دستورات اسالم آیات و روایات فراوانی برای حرمت اضرار به نفس و خودکشی داریم (بقره،

 .)195مباحث کانت میتواند فلسفۀ خوبی برای حرمت اضرار به نفس و محکومیت خودکشی
باشد و مورد استفاده قرار گیرد .وی در این باب میگوید که خودکشی به این دلیل ممنوع و منفور
نیست که حیات باید یک خیر عالی تلقی شود؛ چه در این حال ،ممکن است که هرکس خودکشی
دستیافتن به خیر عالی تلقی کند .طبق قاعدۀ بصیرت ،خودکشی بهترین وسیله میبود که

را وسیلۀ
انسان میتوانست ،بهواسطۀ آن ،خود را از سر راه بردارد؛ اما طبق قاعدۀ اخالق ،در هیچ شرایطی
این کار مجاز نیست؛ زیرا این عمل به معنای اهدام انسانیت است و انسان را نازلتر از حیوانات
قرار میدهد؛ مانند اقدام به خودکشی رستم پس از مرگ سهراب:
یکــی دشــنه بگرفــت رســتم بــه دســت

کـــه از تـــن ببـــرد ســـر خـــو یش پســـت

o

o

بزرگـــــان بـــــدوی اندرآو یختنـــــد

ز مژگـــــان همـــــی خـــــون فروریختنـــــد
(oفردوسی ،ج  ،1ص )297

o

به نظر کانت ما تحت شرایط و اهداف خاصی به جهان آمدهایم؛ اما کسی که خودکشی
میکند ،برخالف غایت خود عمل میکند؛ و مانند کسی است که مسئولیت خود را رها کرده ،از

این جهان به جهانی دیگر میرود؛ پس او را باید بهعنوان کسی که علیه خدا طغیان کرده است،
تلقی کرد (کانت  ،2ص .)67
 .2-7تکلیف انسان نسبت به دیگران

کانت دربارۀ ارتباط عدالت و تکلیف میگوید:
عالیترین تکلیف ما نسبت به دیگران عبارت است از حرمتنهادن به حقوق دیگران .این تکلیف

ماست که حقوق دیگران را مراعات کنیم و به معنی یک امر مقدس آن را پاس داریم .حقوق مردم
چیزی است که به هیچ وجه نمیتوان در مورد آن چون و چرا کرد و یا آن را مورد تعرض قرار داد (کانت
 ،3ص .)118

رفتار رستم در مواجهه با خواستۀ تهمینه نیز قابلیت داوری دارد .رستم که آثار نجابت و خرد را
در تهمینۀ پریروی مشاهده میکند ،او را به همسری برمیگزیند .رفتار رستم بزرگمنشانه بود؛ چرا
که از ویژگیهای بزرگمنش آن است که تقاضای دیگران را با گشادهرویی میپذیرد ،به دیگران نیکی
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میکند و مهر میورزد ،رفتارش با بزرگان ،توأم با احترام است و اهل اقدامات بزرگ و چشمگیر

است .رستم بهعنوان یکی از وظیفهگرایان سرسخت و سنتی ،رفتن به «سپیدکوه» را ارادۀ نیک و
انجام این تکلیف اخالقی را از مفاهیم کلیدی در اخالق میداند و معتقد است هر فردی باید بر
طبق وظیفه و به انگیزۀ ادای وظیفۀ اخالقی خود رفتار کند؛ زیرا کارهایی که مخالف وظیفهاند،
گرچه سودمند باشند ،ولی بهلحاظ اخالقی نادرست و بی ارزشاند.
بر این کوه ،قلعۀ عظیمی است که مردمانش یاغی هستند و تا آن روز کسی به گشایش قلعه
توفیق نیافته است .جد رستم ،نریمان ،در پای آن کوه کشته شده و سام که به خونخواهی پدر
بدانجا لشکر کشیده ،پس از سالها که آن را در محاصره گرفته بود ،ناکام بازگشته است .با راهنمایی
زال ،رستم و همراهانش در هیئت یک کاروان که بار نمک دارند ،روانۀ دژ میشوند .این نیرنگ در
دژنشینان کارگر میافتد و کاروانیان را به درون راه میدهند .شبانگاه رستم و یارانش که سالح زیر
جامه پنهان دارند ،حمله میبرند و مردان قلعه را از دم تیغ میگذرانند و خزانۀ دژ را به تصرف
میآورند.
در 
 .3-7تکالیفی نسبت به طبقات ّ
خاصی از افراد

ایمانوئل کانت در این قسمت به تکالیف مرتبط با طبقات خاص اجتماع میپردازد که بر اساس
سن ،جنس و موقعیت از همدیگر تفکیک میشوند (مجتهدی ،ص  .)114کانت اصل حق را شرط
الزم برای زندگانی اجتماعی میداند و این اصل را برای فرمانروا و برای مردم یکسان میپندارد .وی
معتقد است که مردم نیز همانند فرمانروا و در برابر او حقوق نقضناشدنی دارند؛ گو آنکه ممکن
است قدرت استوارکردن آنها را نداشته باشد .کانت فرمانروا را از اشتباه مبرا نمیداند و بر این است
که او در صورتی از اشتباه و نادانی مصون میماند ،که برتر از انسان و برخوردار از الهام خدایی
باشد ،و البته این ناممکن است؛ از اینرو ،آزادی قلم را نهتنها نگهبان حق مردم میشمرد ،بلکه باور
دارد این آزادی زمینۀ امکان شناخت بدیها را برای فرمانروا فراهم میکند و او را به اصالح این
بدیها وامیدارد.

 .1-3-7تکلیف نسبت به شاه

مایههای شاهنامه بهشمار میرود و سازوکارهای
چهرههای نمادین» ،از بنیادیترین بن 
بنمایۀ « 

آنها هدفهای نهفته در دل روایتها را
ریشهای حماسۀ ملی ما بر آنها استوار است و کردار 

چهرههای نمادین ،شاهان و پهلوانان هستند که دو پایۀ استوار و

آشکار میسازد .در زمرۀ این
استومند در روند حماسۀ ملی ما به شمار میآیند:
شاه و پهلوان ،دو عنصر مهم از نظامی واحد و وابسته و مکمل یکدیگرند؛ اما اینکه در نخستین ادوار،
شاهی و پهلوانی در وجود یک تن تحقق مییابد ،بسیار سنجیده است؛ زیرا ،در این روزگاران هنوز
هنگامیکه نبیرۀ

سخنی از تفکیک وظایف این دو در میان نیست .نخستینبار در زمان پیری فریدون،

ّ
شخصیت رستم با تأکید بر مکتب وظیفهگرایی کانت
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مملکتداری است ،پهلوانان

او ،منوچهر ،بهصورت جوانی برومند در کنار فریدون و سهیم در وظیفۀ
به میدان میآیند و کار سپهداری و لشکرکشی و تدارک امور سپاه به آنان واگذار میشود .از این پس،
هر زمانی و به هر دلیلی که پهلوان در عرصه نباشد و یا پهلوان راستین یافت نشود ،این امر از نشانههای
آشکار خواری و خذالن دانسته میشود؛ و اما پهلوانان عصر اول در کنار فریدون و منوچهر ،عبارتاند
از :گرشاسب ،سام ،قارن و قباد و کاوه ،شیروی ،شاپور و [( ]...حمیدیان ،ص .)187

از این پس مرکز ثقل قهرمانیها از شاهان اساطیری که در حقیقت پهلوانان دینی و ملی هم
بودند ،به پهلوانان منتقل و شاه-پهلوان به دو شخص تفکیک میشود .شاه در مرکز ،به ادارۀ

مملکت و صدور فرمانها میپردازد و بهندرت ،در لشکرکشیها شرکت میکند 5.پهلوان نیز در

نقش خود باقی میماند 6.رستم عمل به فرمان و اطاعت از دستور شاهان را غایت وظیفۀ اخالقی
میشود؛ شاه در پاسخ به دادخواهی
میداند .او به دستور کیخسرو ،مأمور جنگ با اکواندیو 

چوپانی که به درگاهش روانه شده است ،از رستم یاری میخواهد؛ زیرا پهلوانی غیر از رستم یارای
مقابله با چنین دیوی مهیب را ندارد .رستم بی چون و چرا فرمان کیخسرو را میپذیرد:
چنـــین گفـــت رســـتم کـــه بـــا بخـــت تـــو

نترســــــد پرســــــتند تخــــــت تـــــــو

o

o

ز دیــــــو و ز شــــــیر و ز نــــــر اژدهــــــا

ز شمشــــــیر تیــــــزم نیابــــــد رهــــــا
(فردوسی ،ج  ،2ص )632

o

7

گیتینمای خود از احوال
همچنین در نجات بیژن از چاه افراسیاب ،کیخسرو با نگاه در جام 
بیژن که در چاهی آویزان و سرنگون بود ،آگاهی یافت و تنها راه نجات او را به دست رستم دانست.
در اینجا نیز رستم مانند گشایش دژ سپید نیرنگ به کار میبرد و در هیئت کاروانساالر ،با کاروانی
از متاع به توران روی مینهد ،به کاخ افراسیاب حمله میبرد و گنج و لوازم دربار او را که غافلگیر
شده و گریخته است ،میان سپاهیان تقسیم میکند.
رستم در فرمانبرداری از شاه که ارزشی بالمنازع در سرزمین آریاییهای ایرانی کهن تلقی
میشده ،تسلیم محض بوده است.
کشتهشدن سهراب به دست رستم ،نکتهای قابل تأمل است .ناراستی و نیرنگی که رستم
نحوۀ 
در جنگ با سهراب بهکار گرفته است ،نکتهای است که از منظر اخالقی قابل چشمپوشی نیست و
رفتاری خارج از فضیلت راستکاری به شمار میرود .بسیاری از پژوهندگان این حوزه نیز رفتار
رستم را در این زمینه ناپسند خوانده و آن را خارج از اصول اخالقی برشمردهاند .فریب و افسون
رستم به سهراب ،نکتهای است که ارتباطی مستقیم با مرگ سهراب داشته است:
در این داستان ،رستم پیروزمند ،اما در واقع مغلوب است؛ وی تنها با توسل به فریب توانسته است
تفوق احراز کند (هانزن ،ص.)196

این در حالی است که سهراب ،پیش از مبارزه ،رستم را به صلح دعوت میکند؛ اما رستم سر
باز میزند و میگوید:
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بســـــی گشـــــتهام در فـــــراز و نشـــــیب
o

نــــیم مــــرد دســــتان و بنــــد و فریــــب
o

(فردوسی ،1386 ،ج )1

میکند و مهمتر آنکه هماوردی که به او
رستم ،خود را به دور از هرگونه فریب و نیرنگی معرفی 
پیشنهاد صلح داده است ،به دروغ و فریبکاری متهم میکند .این عمل رستم بهزعم بسیاری از
پژوهشگران تهی از فضیلت عدالت و جوانمردی است و رستم در سوی دیگر فضیلت عدالت،
یعنی رذیلت ظلم قرار گرفته است.
حقیقت امر این است که بهزعم نگارندگان این مقاله ،در این روایت ،دفاع از میهن انگیزۀ
اصلی نبرد و تکلیف رستم است .رفتاری که رستم در رویارویی با سهراب در پیش گرفت ،توأم با
نابرابری نبود؛ زیرا او قانونی را که خود در مبارزه مطرح ساخت ،پاس داشت و از منظر اخالقی و با
توجه به معیارهای مورد نظر در مکتب وظیفهگرایی کانت ،شیوۀ وی در جنگ قابل دفاع است،
هرچند رفتاری نکوهیده به شمار آید .از نظر کانت مالک درستی اعمال ،احساسات و نتایج اعمال
نیست و همچنین حجیت فرد ،اعم از انسان و خداوند ،ضامن درستی اعمال نیست .فضیلت در
نظر او معنای دیگری داشت و آن ،عبارت بود از ادای وظیفه یا فعل مطابق با وظیفه؛ اما صرف
مطابقت با وظیفه برای تحقق فضیلت کافی نیست ،بلکه نیت فاعل نیز باید ادای وظیفه باشد .در
وظیفهگرایی ،مالک سنجش افعال اخالقی ،وظیفه است .حقانیت افعال اخالقی ،ناشی از یک الزام

است؛ الزامی که در خود عمل نهفته است؛ در نتیجه ،درستی و نادرستی افعال ،برآمده از ذات خود
ً
فعل است؛ یعنی فعل خوب ذاتا مستحق تحسین است و نه به موجب ایجاد نتایج خوب .این به این
ً
معنی نیست که در باب وظیفه و مالک آن ،عمال باید دست کنشگر را برای هر نوع ستم و جنایتی
باز گذاشت .رستم همواره به وظیفۀ خود عمل میکند و فرمان شاه را باالترین فرمانها میداند .یا
هنگامیکه پای کین خواهی بزرگی در میان باشد ،جوانمردی رستم مانع از سنگدلی و سختگیری

پهلوان نیست .یک نمونۀ سنگدلی در قتل سرخه ،پسر افراسیاب نموده میشود؛ سرخه که اسیر
شده است ،اظهار البه و تضرع میکند و خود را بیگناه و دوست سیاوش میخواند ،حتی پهلوان
عطافپذیری چون طوس دل بر او میسوزاند؛ اما رستم نرم نمیشود و به کشتن او فرمان میدهد:

ان
ســـــرش را بـــــه خنجـــــر ببریـــــد زار

زمــــانی خروشــــید و برگشــــت کــــار

o

o

بریــــده ســــرش ،تــــنش بــــر دار کــــرد

دو پـــایش ز بـــر ،ســـر نگونســـار کـــرد

بـــر آن کشـــته از کـــین برافشـــاند خـــاک

تـــنش را بـــه خنجـــر بکردنـــد چـــاک

o

o

o

(فردوسی ،ج )410 ،2

در همین جنگ اول کینخواهی سیاوش است که دستور میدهد خاک توران را ویران کنند.
وظیفهگرایی ،احترام به خود ارزش را الزامی میداند؛ فارغ از اینکه این رفتار چه نتایجی را به دنبال

داشته باشد (کانت  ،1ص .)94

از نظر کانت ارزش اخالقی یک عمل ،وابسته به انگیزۀ انجام فعل با قصد انجام وظیفه است.
فعل اخالقی باید به نیت وظیفهشناسی یا بهخاطر نفس وظیفه انجام گیرد (.)kant 2, p 77

ّ
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 .2-3-7تکلیف شاه نسبت به پهلوان

تصویری که فردوسی از شخصیت رستم پهلوان ،برای ما به نمایش میگذارد ،فردی تعالییافته و
کامل است .در شاهنامه تمام وظایفی که بر دوش او محول شده است ،کامل و بی نقص به انجام
میرساند و سربلند و پیروز میشود :کشتن پیل سپید زال ،رفتن به کوه سپند به خونخواهی جدش

نریمان ،آوردن کیقباد از البرز کوه ،عبور از هفتخان برای رهایی کاووس ،نبرد با افراسیاب ،کشتن
اکواندیو و  . ...اسالمی ندوشن دربارۀ رستم چنین مینویسد:
او در حالی که مبرا از ضعفهای انسانی نیست ،تمام صفات یک مرد آرمانی را در خود دارد .در طی
عمری دراز از تمام مواهب زندگی بهره میگیرد .هم بر نیروی بدنی خود تکیه دارد و هم بر نیروی
معنوی خود .هم سربلند زندگی میکند و هم کامیاب ،و تا آنجا که یک بشر خاکی بتواند بر طبیعت
قهار مسلط شود ،او تسلط دارد .در عین حال ،چون انسان است ،سرنوشت او جدا از سرنوشت
انسانها ،یعنی عاری از بعضی ناکامیها نیست (ص .)258

کاووس به کشور هاماوران لشکر کشیده و اسیر شده است .از سوی دیگر ،چون افراسیاب
تخت ایران را از پادشاه تهی دیده ،به ایران حمله کرده است .ملک با خطر بزرگی روبهروست و
ایرانیان بار دیگر به رستم پناه میبرند .پس از آنکه رستم ،کاووس را از زندن هاماوران میرهاند و به
ایران بازمیگرداند ،شاه ،در ازای خدماتش مقام «جهان پهلوانی» ،یعنی پهلوان بیهمتا را به او
میدهد:

جهــــان پهلــــوانی بــــه رســــتم ســــپرد

همــــــه روزگــــــار بهــــــی زو شــــــمرد
o

o

(فردوسی ،ج  ،1ص )248

هیچ چیز نمیتواند فراتر از نیات یا روح خود کانت باشد .خواست وی این است که فرد
اخالقی را همچون منظر و معیاری برتر از هر نظام اجتماعی بالفعل و خارج از آن نشان دهد .او از
(مکاینتایر ،ص .)396
نوکرصفتی بیزار است و به استقالل نفس ارزش میدهد 
هنگامیکه کاووس بر رستم خشم میگیرد (چون رستم برای جنگ با سهراب چند روزی درنگ کرده است)،

میگوید:
او در جواب شاه 
دلیـــران بـــه شاهـــــی مـــرا خواســـتند

همــــــان گـــــاه و اختـــــر بیــــــاراستند

o

o

ســــوی تخــــت شــــاهی نکــــردم نگــــاه

نگـــــه داشتــــــم رســـــــم و آیـــــین و راه

اگــــر مــــن پــــذیرفتمی تــــاج و تخــــت

نبــــودی تــــو را ایــــن بزرگــــی و بخــــت

o

o

o

o

(فردوسی ،ج  ،1ص )275

و یا هنگامیکه اسفندیار تنها راه گذشتن از جنگ را به بندکشیدن رستم به شمار میآورد ،رستم
ضمن یادآوری پهلوانیها و خدمات ارزندهای که در حق شاهان بهجای آورده است ،میگوید:
چــــــه نـــــازی بدیــــــن تــــــاج گشتـــــــاسبی
o

کــــه گو یــــد بــــرو دســــــت رستــــــم ببنــــد
o

کــــه گــــر چــــرخ گو یــــد مــــرا کــــاین نیــــوش

o

بدیــــــــن تــــــــازه آییـــــــــن لهـراســبــــــــی
o

نبنـــــدد مــــــرا دســــــــت چــــــرخ بلنــــــد
o

بگـــــــــرز گـــــــرانش بمالــــــــم دو گـــــــوش

o
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مـــــن از کودکــــــی تـــــا شدستـــــــم کهــــــن
o

بــــــدین گونــــــه از کــــــس نبــــــردم ســــــخن
(فردوسی ،ج ،3ص)164

o

درخواست اسفندیار پذیرفتنی نیست؛ زیرا باید دست به بند او داد ،و دست به بند دادن ،یعنی
آوریها و افتخارهای گذشتۀ خود را پایمال کردن .کسی که هم گردنفرازان جهان را به بند کشیده،
نام 

چگونه اکنون پیرانهسر ،مانند یک محکوم ،مانند یک اسیر ،بگذارد که بازوانش را ببندند (اسالمی
ندوشن ،ص .)213

بنا بر شاهنامه رستم فطرتی در منتهای نجیبی دارد ،از اختالف دینی هیچ صحبتی نیست .او نیز
مانند پهلوانان دیگر یکی از خداپرستان باایمان به شمار میرود .معلوم است که وظیفۀ رستم،
اطاعت از اسفندیار ،فرستادۀ شاه ،بود؛ اما توهین بر شرف و افتخار او سخت گرانآمد و در نتیجه،
کشکمش آنها ضروری است (نولدکه ،ص .)161
چــه کــاووس پیشــم ،چــه یــک مشــت خــاک

چــــرا دارم از خشــــم او تــــرس و بــــاک

o

(oفردوسی ،ج  ،1ص)277

رستم دارای مقامی مقدس و روحانی بوده و از قدرتهای فوق انسانی برخوردار است؛ اما
برای وی ،احترام به غرور انسانی خود ،به منزلۀ احترام به اصول اخالقی و دینی است؛ فریضهای
است که نمی توان از آن درگذشت .او خود را فرمانبر پادشاه میداند ،ولی تا هنگامیکه پادشاه غرور
و شخصیت وی را در معرض تهدید قرار نداده است .این تکلیف از منظر کانت ناقص خوانده
میشود؛ زیرا با تبعیت از تمایالت ،دارای استثنائاتی شده است.


نتیجه
.8
اساسیترین نقش را ایفا میکند .نظریۀ

در مکتب اخالقی ایمانوئل کانت ،عنصر تکلیف یا وظیفه،
وظیفهگرای اخالقی ،در مقابل نظریات نتیجهگرایان تأثیر بسیاری

اخالقی کانت بهعنوان یک نظریۀ
در حوزۀ فلسفۀ اخالق گذاشته و توجه فیلسوفان زیادی را به خود جلب کرده است .این نظریه ،بر
فینفسه درست یا نادرست هستند و درستی و نادرستی آنها متکی
این نکته استوار است که اعمال ،
وظیفهگرایی و بهویژه نظریۀ اخالقی کانت،

بر خوبی و بدی نتایجشان نیست .ویژگی اصلی مکتب
توجه به وظایف و ذات اعمال ،صرفنظر از نتایج آنهاست .از نظر کانت ،غایت عمل هرگز کاری
را توجیه نمیکند ،بلکه وضعی تی حقیقی در آن عمل است که آن را درست یا نادرست میسازد.
نگارندگان با تحلیل و واکاوی شخصیت رستم در شاهنامه ،به این نتیجه رسیدند که انواع تکالیف
مهم مشخصشده در باب اخالق در مکتب وظیفهگرای کانت ،با شخصیت او همخوانی و ارتباط
دارد .تکالیف مهم عبارتاند از:
مهمترین آنها عبارتاند از :تالش برای انتقال از وضع
 .1تکالیف رستم نسبت به خود که 
تهای مربوط به زندگی و مقدرات خود،
طبیعی به وضع مدنی ،کوشش برای پذیرش تمام مسئولی 
کوشش برای دفع شر از وجود خویش و پیوستن به خیر ،کوشش برای ساختن شخصیت قابل قبول

ّ
شخصیت رستم با تأکید بر مکتب وظیفهگرایی کانت
 /214تحلیل

(از لحاظ اخالقی) برای خویش ،کوشش برای شناخت ذات خویش و کوشش برای پرورش قوا و
استعدادهای فطری و طبیعی خویش .رستم با کشتن پیل سپید و رفتن به هفتخان برای نجات شاه
ایران و کشتن اکواندیو و گشودن دژ سپند و  ،...تمام مسئولیتهای مربوط به زندگی و مقدرات
خود را به دوش گرفت و برای دفع شر آنها از وجود خود کوشید و اینگونه شخصیتی پذیرفتنی از
لحاظ اخالقی برای خویش ساخت.
هنگامیکه رستم

 .2تکالیف رستم نسبت به دیگران ،و بهطور خاص تکلیف وی در برابر شاه:
در مواجهه با خواستۀ تهمینه آثار نجابت و خرد را در وی مشاهده میکند ،او را به همسری
بزرگمنشی به دیگران نیکی و مهر میورزد ،رفتارش با بزرگان توأم با احترام
برمیگزیند .رستم با 

است .او بهعنوان یکی از وظیفهگرایان سرسخت و سنتی ،رفتن به سپیدکوه را ارادۀ نیک و انجام این
تکلیف اخالقی را از مفاهیم کلیدی در اخالق میداند و معتقد است هر فردی باید بر طبق وظیفه،
و به انگیزۀ ادای وظیفۀ اخالقی خود رفتار کند .همچنین است انجام تکالیفی که نسبت به شاه بر
ذمۀ رستم نهاده شده است و او با دلیری و فراست بسیار ،کاووس را از بند شاه هاماوران و دیو سپید
میرهاند.
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 .5تنها موردی که شاه و پهلوان در وجود یک تن گرد میآید ،کیخسرو است.
 .6رستم از نظرگاه تاریخی ،یکی از شاهزادگان بزرگ پارتی بوده که بر سرزمینهای باختری شاهنشاهی پارت
فرمانروایی میکرده و کم وبیش پایگاهی همانند پادشاهان بزرگ پارت پیدا کرده بوده است .این فرمانروای توانا ،بر
اثر ایستادگی در برابر کوشانیها و دیگر مهاجمان بدوی و لشکرکشی به گرگان و مازندران و پشتیبانی از خاندان
گودرز ،بهگونۀ پهلوان قومی مردم سیستان درآمده است (سرکاراتی ،ص.)39
 .7کیخسرو با نگاهکردن در این جام از اسرار پنهان عالم آگاه میشد.
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Analysis of Rostam's Personality with Emphasis on Kant's School
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Abstract
In the philosophy of ethics, the criterion of valuing and measuring moral
actions is one of the prominent issues. Immanuel Kant, a German
philosopher, believes that only the present has a moral value that is in
accordance with the task and that the actor has no other motive than to
perform the duty. To understand what an action is in accordance with the
duty, one must refer to the Absolute. What is meant by the Absolute, which
defines all our moral duties, is: Act according to a rule that you can
simultaneously will that rule become universal law. Kant considers the
absolute to be the obvious rule of practical reason. Since this is absolute, the
rulings derived from it will also be absolute. Rostam, the ideal character of
Shahnameh in all spheres of life, always paid attention to doing his duty and
justice and did not use immoral tools and methods to achieve sublime goals.
According to the Shahnameh, several propositions indicate the
Deontologism of morality in the moral school of Rostam. In the present
study, which has been done by descriptive-analytical method, the authors has
come to the conclusion that Rostam's personality is closely related to some
indicators of Kant's moral conscientious school. These indicators are: human
duties towards oneself, human duties towards others, duties towards certain
classes of people.

Keywords: School of Deontologism, Kant,Rostam , Absolute Matter.
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Story of Rostam and Sohrab
Chiman Khoshnamay Bahramir
PhD Student in Persian Language and Literature, University of Kurdistan

Teymoor Malmir
Professor of Persian Language and Literature. University of Kurdistan

Abstract
The epic and heroic narrations are reformed in various ways. The narration
scrolls and vulgar and folk narratives are a means of recreating these stories.
The author of Shahnameh, writers, scroll narrators and the narrators who
narrate stories for generation, each choose a narrator and a particular point of
view in accordance with their goals and attitudes to tell the story. In this
research, we have analyzed the form and function of the narrator and the
point of view in Rostam and Sohrab narratives. The question of this research
is that how and in what point of view each narrator of this story emphasizes
on some parts of the story or narrates it in a different way or with a different
view rather than the original version? The result of the research indicates
that the point of view of different narrators in Rostam and Sohrab narratives,
is based on Fatalism. The narrator of Shahnameh, by mentioning the details
of an event with pause and hesitation or generalization or omission, forms
his own specific and intended discourse. The narrator of the scroll is an
intervening narrator; he is constantly on the verge of revelation, judgment
and interpretation and for the sake of the hero’s acceptance and admissibility
as much as possible, he introduces him as a believer in religion. In the
scrolls, due to the venue and the narrator's audience, the “character’s” action
is based on society’s approbation and the common culture of the time. The
narrator’s view of the woman in Shahnameh is different from that of the
scrolls. The narrators have the same view about the battle of Gordafarid and
Sohrab in every narrative and that is based on the prevalence of Gordafaris’s
trick over her warfare skills.

Keywords: Fatalism, The Story of Rostam and Sohrab, Shahnameh, The
Type and the Function of the Narrator, Narrators’ Ncroll.
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Abstract
This study by relying on theory of linguistic behavior and social status of
"Alfred Adler" and theory of Prospect's" Karl Sover "examines the world of
the texts of Jamalzadeh's stories in terms of body language and non-verbal
communication by definition of geography. According to Adler, language
behaviors are a reflection of social and environmental situations. In the
prospects of the text, cultural geography is formed given to human beings
and behavioral changes. In this article, descriptive-analytical method and
library studies have been used by examining non-verbal communication. The
purpose of this study is to refer the function of linguistic relations in
characters and human species in Jamalzadeh's stories and its conceptual
effect on the relations of human species in the story. Sometimes. The story in
formed of various human species (types). The results of this study showed
that non-verbal communication is so significant in Jamalzadeh's works and
Jamalzadeh uses linguistic and physical behavior to express intangible
feelings and intangible concepts. The reasons for that are lexical poverty and
conceptual suitable inadequacies. Lifestyle has an effect on dynamic
structures. From the view of amplitude, according to the diagram, the most
of non-verbal language behavior is observed in the eye component and the
lowest linguistic behavior belongs to the organ component.

Keywords: Prospects, Behavior, Body Language, Story, Human,
Culture.
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Abstract
Merajnameh is an example of religious and mystical literature. It is a report
of spiritual journey to unknown territories beyond self-awareness. In this
literary form and narrative, the concept of journey has always been a wellknown element in the evolution of mankind towards perfection. For that
reason, Merajnamehs of spiritual pilgrimage have been written in the form of
travel books. The Meraj of Prophet Muhammad (PBUH), narrated by AbuAli Sina (aka. Avicenna), is one of the oldest independent examples in the
Persian literature, written in prose, with a symbolic approach to the elements
of narrative. The importance of studying such texts according to new literary
theories is to attempt to open a new horizon in the reader's knowledge of the
text in order to reveal its cryptic layers and to extend his comprehension of
the text. The present research examines Ebn-e Sina's Merajnameh according
to Campbell's concept of monomyth, which is a structuralistic psychological
approach to the hero's journey, with a descriptive-analytic method and based
on interdisciplinary studies of comparative literature. The results
demonstrate that Abu-Ali Sina's Merajnameh is compatible with the
narrative structure of Joseph Campbell's model of the Hero's Journey, except
for some inconsistencies in the sublevels of "rejecting invitation" and
"refusing to return" Which reveals the eloquence and dynamism of the
ascension of Hazrat Khatami (PBUH) based on its narrative structure in the
verses of the Holy Quran.
Keywords: Merajnameh of Abu-Ali Sina, Archetype, Joseph Campbell, The

Hero's Journey, Unknown Territories.
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Abstract
A pseudonym or poetic name is one of the characteristics of Persian poetry
that became common as a literary tradition from the sixth century onwards
and stabilized in the poetry of seventh century poets. Poets such as Sanai,
Khaghani and Anvari are the mainstreaming poets in this field and especially
provide the ground for identifying and establishing of pseudonym in the
Lyric. Relying on the repetition of a word that is one of the main
characteristics of the definition of a pseudonym, some contemporary
scholars have made a mistake in determining the pseudonym of poets and
have attributed incorrect pseudonym to sixth century poets. Among these
mistakes in attribution, we can mention the word Rahi, which has been
introduced as the pseudonym of some poets. In this article, in a descriptiveanalytical method,we mentioned the history of pseudonym in Persian and
Arabic poetry as well as its place in poetry. We examined the hidden
pseudonym in Sana'i and Rumi's poetry and by searching in Persian poems
from the beginning and with emphasis on research in the poems of sixth
century poets, we have studied the word Rahi in the place of pseudonym.
The results show a kind of literary tradition and theme and words
synonymous with the word Rahi in the use of this word by different poets,
which cannot in all cases indicate the poet's pseudonym.
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Abstract
The story of Job the prophet is one of the narratives included in both The
Quran and The Old Testament but narrated differently in each of them. The
Quran’s account of Job’s story, unlike The Old Testament’s, is quite brief,
but this story is retold in detail in the ancient Persian interpretations of The
Quran. Despite similarities in form and content, the narrative in The Old
Testament and the narratives by interpreters of The Quran differ in terms of
plot structure. Adopting Algirdas Greimas’s narratological model as well as
his semiotics of discourse and using descriptive-analytical method, the
present study conducts a comparative analysis of narrative structure in The
Book of Job from The Old Testament and one of the Islamic narratives of the
same story, namely “The Tale of Job’s Misery” from the ancient Persian text
Stories of the Quran by Aboubakr Atiq Nishaburi (Surabadi). To this aim,
first, the actantial model, narrative chains, and plot structure are concisely
explained according to Greimas’s theory; then, the events, characters, and
narrative structure are analyzed and compared in the two selected narratives
of Job’s story. Finally, this study concludes that the plot of The Book of Job
is contractual, whereas that of “The Tale of Job’s Misery” is performative.
Moreover, in both texts, Yahweh/God is the sender, but the most striking
difference is the devil/Satan, who is not an actant in The Book of Job, while
he is the opponent and the performing subject in the Islamic narrative.
Besides, in these two narratives, the function of the disrupter of the pattern is
attributed to different characters. The analysis of the process of semiosis, the
evolution of narrative structure, and the role of modal verbs shows that in the
Islamic narrative the active-tensive system and in The Book of Job the
existential-tensive system form the dominant discourse in the creation of
meaning.

Keywords: Narratology, Semiotics of Discourse, Narrative Structure,
Actant, Greimas’s model, The Book of Job, “The Tale of Job’s Misery”.
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Aminpour's Fasl - e- Vasl based on Riffaterre’s View
Ahmad Rezaei
Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Qom.Iran

Marzieh Parsamanesh
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Abstract

Today, different theoretical and research domains of literature each try to
analyze literary works from a different and, of course, systematic
perspective. It can be said that the development of the theoretical
framework, methodical analysis, presentation of codified results, and
avoidance of taste-based opinions are the basis of many literary types of
research of the present day; one of these domains is semiotics. Semiotics is
related to many aspects of life, especially literature in the broad sense and
poetry in the specific sense, because of its essential function of "examining
something that represents something else." The system of semantic
connection in literature, or the connection between signifier and signified, or
what should be discovered in literary texts on the basis of existing signs, has
been a significant vehicle for semioticians to enter literary texts from
different angles. In this paper, Moalavi’s Neynameh and Aminpoor's Fasl-eVasl, which pay attention to the subject of “union”, according to Riffaterre’s
view, were analyzed and compared. The present study, by drawing
descriptive systems, hypo gram, and matrix, shows that these two texts,
despite their similar content, have expressed two opposite views. The
narrator of Neynameh, complaining of parting and getting along, does not
seem, Joiner, while the narrator of Fasl-e- Vasl, by motivating others and …
has reached its optimum. Although descriptive systems in Fasl-e- Vasl are
less, have greater diversity; Hypo grams of this poem is also widespread. In
addition, ungrammaticality and neologism in Aminpoor's poem compared
with Neynameh are much more impressive.

Keywords: Semiotics, Comparison, Rumi, Aminpour, Riffaterre.

Exact Date of Death of Khaqani Shervani
Seyed Mohsen Hosseini Vardanjani
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Abstract
One of the happiness of any ancient poet can be the existence of strong
manuscripts of his poems and the existence of correct knowledge of the
events of his life. Unfortunately, the ancient and valuable manuscripts of
pre-Mongol poets are scarce, and we do not have accurate information about
the life tragedies of many of these poets. Fortunately, Khaqani is one of the
few ancient narrators whose works have good and solid manuscripts and
many of his life's accidents are known to us, and there are two main reasons
for this; The first is Khaqani himself, who informs the audience about many
events in his life, and the second is the existence of sources that provide us
with valuable information about Khaqani 's life.One of these details is his
exact anniversary and death, which are now available to us through ancient
manuscripts. In this research, we have tried to report the different dates
mentioned for Khaqani 's death, relying on the method of the first library,
and then critique them, and at the end, the exact date of his death, which is
between the two Let us present the ancient and solid manuscript of his divan;
According to this, Khaqani died on the 21st of Shawwal in the year 581 AH,
which is equal to the seventh of Bahman in the year one hundred and seven.

Keywords: Khaqani , Exact Date, Manuscript,, Death.

Examining an Account of a Qaṣīdah by Athir al-Din Akhsikati
in the Corrected Texts and Unraveling
the Meaning of its Difficult Verses
Sayyed Mahdi Tabatabaei
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University of Tehran

Abstract
Writing according to his extensive knowledge in poetry and insisting on the
difficulty, complexity, and ambiguity, Athir al-Din culminated the meaning
of verses. Athir al-Din, whose qaṣīdah (ode) verses have been introduced in
some poetic memoirs as an instance of difficult verses of poetry, is
considered one of the most prominent qaṣīdah (ode) poets of the sixth
century. Owing to this poet’s position in the canon of Persian literature,
contemporary scholars have paid special attention to textual criticism of his
diwan; therefore, his poetry collection has textually been criticized triple in
the present century. The first correction was made by Rokn al-Din
Homayoun Farrokh between 1957 and 1958 in the form of 6537 verses; The
second correction was made by Mahmoud Barati Khansari in 2019 in 12,000
verses. The third correction was the Ph.D. dissertation of Professor Abbas
Mahyar, published in 2020 and a few years after his demise. Examination of
the corrected texts and manuscripts of this poet's diwan shows that there are
shortcomings in the writing of the manuscripts and the account of the
criticisms so that it can be claimed there is a long way to go before reaching
a revised text from the diwan. To prove this claim, in this research, by
descriptive-analytical method, difficult verses of a poem by Athir al-Din will
be examined based on the account of corrected texts, and their comparison
with the writing of ancient manuscripts. Many of the versions cited in this
study are the same as those that were available to the textual critics, but they
did not use the necessary care in selecting or reading words, combinations,
and interpretations. The research findings display that among the three
corrections made, the correction of the late Mahyar is better than the other
two since he has chosen an eclectic method of correction and the other two
correctors have worked according to the base version. From a textual
criticism perspective, according to the existing versions of Athir al-Din's
Diwan, it seems that using the "base version" method in criticizing cannot
have the necessary efficiency. Further, to criticize this poet's diwan textually,
while grasping his mentality, language, and scope of knowledge, one should
use other knowledge in the field of literature such as lexicography, stylistics,
and criticism.

Keywords: Textual Criticism; Athir al-Din Akhsikati; Corrections of Athir
al-Din’s Diwan; Reading of n Qaṣīdah (ode).

Hermeneutic Analysis of Sohrab Sepehri's Poem “
The Voice of Meeting”
Homayun jamshidian
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Golestan university

Abstract
According Roland Barthes, “Writerly Text” are symbolic and it is not
possible to understand hidden layers except by passing through the formal
and superficial level. One of Sohrab Sepehri's poems "The Voice of
Meeting" is such kind of text that narrates the intuitive experience of poet. In
this poem, first the narrator reports his intuitive experience, encountering
with the singer fruits and their circumstances and actions with ambiguity. At
the end of intuition, the narrator indirectly, as well as during the
conversation, deals with issues that obstacle intuitive reports. The main
question of the article is what this poem has the unmentioned or hidden
meaning and what concepts are clarified or created through the works that
has the same horizon. In this article, this poem is interpreted with the method
of hermeneutics and intertextual analysis and using other works of Sepehri,
the Qur'an, and mystical concepts as a pre-texts. Through these works, the
meaning of the codes in the experiences of the narrator become clearer. The
results show that in the narrator's intuition, the happiness of fruits is on
account of confronted with the hidden surface of the universe or the
"expanded world". Attitudes toward the surface and utilitarianism prevent
confrontation with the upper level of universe. Sepehri's poems as a whole
and this poem show that revelation does not stop at a specific time or
specific place. Evidences from Sepehri's biography also confirm this.

Keywords: Intuition, Hermeneutics, Writerly Text, Code, Sohrab Sepehri.
Voice of Meeting.

Formalist Analysis of the Short Story “Mesl e Hamishe” by
Houshang Golshiri
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Associate Professor of Persian Language and literature, Kharazmi University

Abstract
The short story ”Mesl e hamishe” by Houshang Golshiri, is in fact three
stories that run parallel to each other and in an alternating and confusing
way. Since the main theme of the story is the emphasis on vicious circle,
everyday life, boredom and repetition of the phenomena of existence and
human life, the form and content of the story have found an artistic
interaction in each other; In a way, the form of the story confirms this theme.
The author uses the art of repeating the names of the characters and their
functions and jobs and other sub-themes. In fact, he used the trick of
mirroring and Parallel imagery to embody this repetition and in a way the
vicious circle in the form of a story. In the Parallel imagery technique, the
author forms one or more sub-stories next to the main story to emphasize the
theme of the story, or the characters and themes are repeated in various
forms until finally, convey a single function and message to the reader; Or,
in order to emphasize specific themes, the author, one or more times, inserts
objective and tangible images in the text of the story without mentioning
their direct connection with the main concepts and these objective images
confirm and embody those abstract claims or concepts. Parallelism technique
seems to be the most appropriate artistic trick to consolidate the theme of
this story, which can be deciphered with a formalistic reading.

Keywords: Houshang Golshiri, Story “Mesl e Hamishe”, Short Story,
Formalist Critique, Parallel Imagery.
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