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هرگونه مقالهپژوهشی در یكی از موضوعات زبان و ادبیات فارسی که در آن موازین
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عهده نویسنده است .
چاپ مقاالت و تقدم و تأخر در آن با بررسی و تأیید هیأت تحریریه تعیین میشود.
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ضوابط مقاالت ارسالی
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مقالههای مستخرج از پایان نامه باید با نامة تأیید استاد راهنما همراه باشد .
مقاله باید در سه نسخه در محیط ) (Wordتایپ ،و همراه با دیسكت به دفتر مجله
ارسال شود.
عنوان مقاله ،نام نویسنده و سازمان وابسته روی جلد مقاله نوشته شود.
چكیده مقاله حداکثر در صد کلمه به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با کلید واژه
ضمیمه شود.
مقاله نباید از بیست صفحه ( A4حداکثر هر صفحه  02سطر) تجاوز کند.
جدولها  ،نمودارها و تصاویر درصفحات جداگانه ارائه ،و عناوین آنها به صورت
روشن و گویا در باالی آنها ذکر شود.
در مقاله به پیشینه پژوهش حتماً اشاره شود.
ارجاعات منابع و مآخذ داخل متن به صورت زیر تنظیم گردد:

(نامخانوادگی مؤلف ،سال نشر؟  :ص ؟) ،برای مثال (:زرینکوب:9309 ،ص )24
کتابنامه در پایان مقاله و به صورت زیر براساس ترتیب حروف الفبا ارائه شود :

کتاب :نامخانوادگی ،نام؛ نام كتاب؛ نام و نامخانوادگی فرد یا افراد دخیل (شامل
مترجم ،مصحح،گردآوری کننده و  ) .. .شماره چاپ ،محل نشر :ناشر ،سال نشر.
مجله یا مجموعه مقاالت :نامخانوادگی ،نام (مؤلف یا مؤلفان)؛ «عنوان مقاله»؛ نام و
نامخانوادگی مترجم؛ نام مجله ،سال (دوره) ،شماره ،تاریخ نشر؛ شماره صفحات .
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فارسی ،واریز و تصویر فیش واریزی به همراه مقاله ارسال شود .
نشانی دقیق ،همراه با رتبة علمی و محل اشتغال ،شمارة تلفن و نشانی پست
الكترونیكی نویسنده روی جلد مقاله نوشته شود.
مقاالت دریافتی بازگردانده نمیشود.
فصلنامه در ویرایش ادبی مطالب آزاد است.
حق چاپ پس از پذیرش برای «پژوهشهای ادبی» محفوظ است و نویسندگان نباید
مقاالت خود را در جای دیگر چاپ کنند.
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كار و كوشش در مسلك عارفان
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استاديار بنياد دانشنامهنگاري ايران

كليدواژهها :کار و رابطه آن با عرفان ،اخال و تحول روحی،کرامات و حكایات عرفانی،
عرفان و ادبیات فارسی
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تاری پذیرش مقاله9310/9/05 :
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چکيده
کار و تالش برای امرار معاش به صورتهای مختلف و در زندگی طبقات مختلرف مرردم نمرود
داشته است و هیچ یك از گروههای مردم از کار بینیاز نبودهاند؛ اما نگرش بره کرار و فعالیرت
اقتصادی عارفان و متصوفه نشان میدهد که گروهی از آنان به کسب معتقد و به کرار مشرغول
بودند .در این نوشتار رابطة مكتسبان با کار و نمود کسب در زندگی آنان بررسری شرده اسرت
بدین صورت که ابتدا مهمترین کتابهای عرفانی فارسی ،مطالعه شده است تا نمودهای کسب از
البهالی حكایتهای آنان ،نمایانده شود و به این منظرور کتابهرای ترذکرهاالولیرا ،اللمرع ،طبقرات
الصوفیه ،رساله قشیریه ،نفحات االنس و ثمراتالقردس مرن شرجرات االنرس بررسری شرد و
حكایتهایی که به گونهای با کار مربوط بود ،استخراج و بررسی شد .نتایج نشان میدهد کره از
دیدگاه آنان کار نه تنها برای امرار معاش خود ،بلكه بررای ترأمین طبقرات ضرعیف و نیازمنرد
جامعه مفهوم مییابد و در آن استاد و شاگرد کار ،همراه با کار به تهذیب نفس نیز میپردازنرد؛
کاری که بستر تحول روحی آنان میشود و کرامات در آن تجلی مییابرد و اخرال نیكرو برر
محمل آن مینشیند.

مقدمه
کار یكی از جلوههای زندگی اجتماعی انسانها و در مواردی نشاندهنده پایگاه اجتماعی
آنها و در فرهنگ اسالمی نیز تأکید بسیاری برآن شده است به حدی که «کار» را بهترین
تفریح دانستهاند .از نبی اسالم (ص) روایت شرده اسرت :افضرل االعمرال الكسرب مرن
الحالل (نهج الفصاحه )003 : 9300 ،و الكاسب من یده خلیرل اهلل (همران )493 ،و در جرای
دیگر کسب روزی حالل و تأمین معاش خود و خانواده جهاد دانسته شده است و امرام
صاد (ع) در این باره فرمودهاند :الكاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیلاهلل و غزالی نیز در
کیمیای سعادت این مضمون را بدینگونه آورده است :بدان که خویشتن را و عیال خود
را از روی خلق بینیاز داشتن و کفایت ایشان از حالل کسب کردن از جمله جهاد است
در راه دین (غزالی .)305 :9309 ،شاعران عارفی مانند مولروی نیرز در دفترهرای مختلرف
مثنوی به کسب و کار کردن تشویق و از بیكاری و مفتخواری منرع کررده و کارهرای
مختلف را مكمل یكدیگر برشمردهاند:
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دست دادسرتت خردا کراری بكرن

مكسرربی کررن یرراری یرراری بكررن

هر کسری در مكسربی پرا مرینهرد

یررراری یررراران دیگرررر مر ریدهرررد

زانك جملره کسرب نایرد از یكری

هم دروگرر هرم سرقا هرم حرایكی

این به هنبازی اسرت عرالم برقررار

هررر کسرری کرراری گزینررد ز افتقررار

طبلخواری در میانه شررط نیسرت

راه سنت کار و مكسب کردنی است
(مولوی)0291-0202 : 5 :

از نظر جامعهشناسی نیز کار کنشی است که برین انسران و طبیعرت بره وقروع مری
پیوندد؛ به این ترتیب کار اساساً تغییراتی است که انسان با استفاده از فنون در طبیعت به
وجود میآورد و طبیعت نیز بر انسان تأثیر میگذارد و او را تغییر میدهد (فیوضرات ،بره
نقل از توسلی.)9305 ،

به عبارت دیگر کار ،فرابردی است که انسان برا آن واکنشرهای مرادی برین خرود و
طبیعت را تنظیم میکند و طبیعت خارجی و خودش را تغییر میدهد و با تغییر طبیعت،
آن را در جهت رفع نیازهای خود مورد استفاده قرار میدهد.
عالوه بر این تعریف ،کار را کوشرش جسرمی و فكرری انسران بررای دسرتیابی بره
هدفهایی غیر از لذت بردن از نفس کوشش دانستهاند (مجتبوی نائینی.)043 :9300،

كار و كوشش در مسلك عارفان

.)025

انتقاد دیگر ابنجوزی به عارفانی است که به بهانة توکل و با دستاویز قرار دادن این
نكته ،که توکل میکنیم از کار و کوشش دست کشیدهاند که به این مسئله در ادامه مقاله
پرداخته خواهد شد.
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در بسیاری از متون نظرها دربارة جنبههای مختلف کار و زندگی و اخال عارفان و
صوفیه متفاوت و گاه متناقض است ،اما بهطور کلی ،میتوان بیران کررد کره دو نگررش
کلی در مورد معیشت اقتصادی عارفان دیده میشود .برخی از عارفان معتقد بره کسرب
بودند و بعضی دیگر توکل اختیار میکردند (پناهی :9330 ،شش).
آنان که به کسب معتقد بودند ،با تالش ،روزی خود را فراهم میآوردند و از روزی
خود ،دیگر نیازمندان را نیز بهرهمند میکردند و کسب به قدر البرد و انفرا بقیره آن را
وجهة همت خود قرار میدادند؛ اما به طور کلی ،این شیوة مبتدیان عرفان قلمداد شرده
است .گروهی دیگر نیز توکل در پیش میگرفتند و با فتروح ،هدیره و سرؤال ،معیشرت
اقتصادی خود را تأمین میکردند و بیشتر انتقاداتی که از کار وترالش صروفیان شرده از
همین متوکالن و برداشت آنان از توکل بوده است؛ یكی از این منتقدان احمد کسرروی
است که عارفان را مطلقاً انسانهایی بیكار و مرتز از دیگران میداند و اشاره میکند که
هر کسی باید از راه تالش ،وسائل معاش خود را فراهم کند ،اما صروفیه ایرن مسرئله را
نفهمیده ،و بیكاری و گدایی را به خود برگزیدهاند.
نگاه کسروی به این مسئله مطلق است و او با نگرش منفری مطلرق ،حتری عارفرانی
بزرگی مانند ابوسعید ابوالخیر ،مولوی و عطار را نیز به بیكاری و مفتخوری متهم مری
کند (کسروی 91 :9322 ،و  .)02او با تأکید بر سائالن از صوفیان ،سرؤال را بره همرة آنران
تعمیم میدهد و هیچ اثر و نشانهای از کار و کوشش در زندگی و جهان بینی آنان نمری
بیند و آنان را تنپرور و گدا میخواند؛ اما نگرش منتقدانه ابنجوزی به صرورتی اسرت
که افكار نادرست و بیمنطق برخی متصوفه را نقد میکند؛ به گونهای که معتقد است که
برخی افكار شیطانی ،راه کار و فعالیت را بر روی عارفان میبندند؛ از جمله اعتقراد بره
اینكه رز بیگمان میرسد و یا اینكه لقمه حرالل پیردا نمریشرود و یرا اینكره برخری
صوفیان کسب و کار را نوعی معاونت به ظالمان و عاصیان میدانستند (ابنجروزی:9339،

موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد ،کسب و جنبههرای مختلرف و
نمود آن در زندگی و مسلك عارفان است .نویسنده در پی دفاع از کار عارفان نیست و
این نوشتار صرفاً با هدف تبیین ،تحلیل و توصیف نگررش عارفران بره کرار و نقرش و
جایگاه آن در زندگی آنها نوشته شده است.
مطابق بررسی دادههای کار برای عارفان محرل ظهرور کرامرات ،مقطرع گسسرتن از
عالیق دنیوی و پیوستن به زندگی معنوی و در مواردی تجلری گراه اخرال و فضرایل
انسانی شده است .عارفان در سیر و سلوك خود گاه از کار دست کشیده ،و علقه خرود
را با آن گسستهاند و گاه هنگام کار ،کرامتها از خود نشان داده ،و با آن زیباییها از خرود
به نمایش گذاشتهاند و گاه با رعایت اصول اخالقی هنگام کرار ،نمونرههرای اعالیری از
انسان کامل را در برابر دیدگان ما مجسم کردهاند.
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پيشينه پژوهش
مطابق بررسی تاکنون تحقیق مسرتقلی در ایرن براره صرورت نگرفتره اسرت؛ امرا دکترر
عبدالحسین زرینکوب در دو کتاب جستجو در تصوف ایرران و ارزش میررا صروفیه
نكاتی را در باب کار صوفیان آوردهکه در قسمتهای مختلف مقاله به آنهرا اسرتناد شرده
است؛ همچنین مهین پناهی ( )9303بخشی از کتاب اخال عارفان خرود را بره بررسری
وضعیت اقتصادی صوفیه اختصاص داده و با بررسی متون عرفانی به سره گونره امررار
معاش صوفیه اشاره و هریك از این موارد را تحلیل کررده اسرت :کسرب و خروردن از
دسترنج خود ،خوردن از دسترنج دیگرران از طریرق فتروح و هدیره و سرؤال کرردن از
دیگران در فاقه (پناهی.)254 :9303 ،
عالوه بر آن ،ابراهیم فیوضات و مجید حسینی نثار ( )9333مقالهای با عنوان بررسری
جایگاه کار و کوشش در شعر فارسی تألیف کردهاند که در آن به بررسی کار و کوشش
از دیدگاه فردوسی ،مولوی و سعدی پرداختهاند و سید حسن نصرر ( )9303مقالرهای برا
عنوان اخال کار اسالمی تألیف کرده که در این پژوهش از آنها استفاده شده است.
عارفان پيشهور
مضاف و منسوب نام برخی عارفان نشاندهنده کار آنان است (پنراهی)240 :9330،؛ بررای
مثال نامهایی مانند ابوسعید حداد ،ابوسعید خشاب ،ابوالعباس قصاب آملری ،ابوعبرداهلل

كار و كوشش در مسلك عارفان

ابراهیم آجری ،ابراهیم بن یوسف بن محمرد زجراجی ،ابرراهیم خرواص ،ابرراهیم دبرا
شیرازی ،ابراهیم قصار ،ابواسماعیل احمدبن حمزه الحداد ،ابوالحسن سمنون برن عبرداهلل
خواص ،ابوالحسن سوهان آزن ،ابوالحسرن علری برن بنردار صریرفی ،ابوالحسرن محمرد
اسمعیل خیر نساج ،ابوالعباس قصاب ،ابوالقاسم منادیگر ،ابوبكر اشرنانی ،ابروبكر حرداد
بغدادی کبیر ،ابوبكر خباز بغدادی ،ابوبكر صیدالنی ،ابوبكر صیرفی ،ابوبكر کتانی ،ابوبكر
محمدبن عمرالورا  ،ابوجعفر بن محمد نصیر الخلدی الخواص ،ابوجعفر حداد ،ابوجعفر
حفار بغدادی ،ابوحاتم عطار ،ابوحفص حداد نیشابوری ،ابوحفص عمر خیراط ،ابوحنیفره
نعمان بن ثابت خراز ،ابوسعید حداد ،ابوسعید خراز ،ابوسعید راعی ،ابوسرلیمان خرواص
مغربی ،ابوعبداهلل محمدبن علی ورا  ،ابوعلی دقرا  ،ابوعمرزجراجی ،ابومحمرد نسراج،
ابونصر خباز ،ابونصرر سرراج ،ابونصرر صرفار نیشرابوری ،احمرد بازرگران ،ادریرس برن
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کرام (رزبان) ،ابوعلی دقا  ،احمد نجار ،ابوالفتح محمد بن علی حداد ،ابونصر حرضری
(اشنان فروش و گچ پز) ،ابونصر سراج ،ابوبكر قفرال ،اسرماعیل صرابونی ،اسرماعیلك
دقا  ،بایزید سقا ،حمزه سكاك ،علی خباز ،محمد بن علی قصاب ،خواجه نجار (شفیعی
کدکنی )003-429 ،9339 ،به نوعی کسب و پیشه آنران را مرنعكس مریکنرد وبیشرتر ایرن
مشاغل مانند نانوایی ،قصابی یا سقایی به گونهای بوده است که ،عرالوه برر داد و سرتد
اقتصادی ،آنان با مردم و مردم با آنان تعامالت اجتماعی هم داشتهاند .البته نفوذ اندیشره
های عرفانی در میان پیشهوران و سایر قشرهای مردم را نیز نباید فرامروش کررد و چره
بسا برخی از این کاسبان ،در کسوت عارفانی بزرگ ظاهر شدهاند؛ چنانكه دکترر زریرن
کوب معتقد است که به علت دوری صوفیان از اهل علم و مدرسره ،تعلیمرات آنران در
میان پیشهوران نفوذ کرد و برخی مشایخ مانند ابوحفص نیشابوری آهنگر ،جعفر حذائ
کفشگر ،یاسین مغربی حجام و صالحالدین زرکوب به پیشه زرگری مشغول بود و ایرن
مسئله گاه باعث نفوذ بیشتر تصوف در اقشار مردم و گاه باعث انحطاط آن بروده اسرت
(زرینکوب959 :9300 ،و.)950
در بررسی چند متن عرفانی مهرم (ترذکرهاالولیرا ،طبقراتالصروفیه خواجره عبرداهلل
انصاری ،طبقات الصوفیه ابوعبدالرحمان سلمی و اللمع ابونصر سراج)به نامهای فراوانی
از عارفان برمیخوریم که حرفه آنان در نامشان برجسته است و این بسامد زیاد ،نشران
از اهمیت کار و تالش نزد آنان دارد؛ ذکر نام آنان در اینجا برای نشان دادن این اهمیت
است:

عبدالكریم حداد ،ایوب نجار ،بامحمد آهنگر ،بامحمد طینی ،بالل خواص ،بنان بن محمد
حمال ،بواسحا ترازوگر ،بوالحسن خبازی معلرم ،بوالعبراس ارزیرری ،بروالفتح حمرال،
بوبكر پالیزوان ،بوبكر سقا ،بوبكر عطار ،بوبكر کاردگر ،بوحراتم عطرار ،بوسرعید مقرری،
بوسلیمان خواص ،بوعبداهلل بیاع ،بوعبداهلل کرام ،بروعلی گرازر ،بروعمرو اکراف ،بونصرر
خبازی ،بونصر دبا  ،جنید بن محمد قواریری ،حار محاسبی ،حافظ بوعبداهلل حنراطی،
حبیب راعی ،حسن خیاط ،حسن قزاز ،حمدون قصار ،خلیل خازن ،خیرر نسراج ،سرری
سقطی ،سلم خواص ،سلیم راعی ،عبرداجلیل صرفار ،عبردالرحمان اکراف ،عبردالرحمان
صابونی ،عبداهلل بن محمد خراز ،عبداهلل حداد رازی ،عبداهلل گرازر ،عبردالملك اسركاف،
عتبه غسال ،عطار دینوری ابن مملوله ،عطار،ابوحاتم ،علی بن حمزه اصفهانی حالج ،علی
بن شعیب سقا ،عیسی قصار دینوری ،فارس حمال ،قزاز دینروری ،قنراد ،محمرد عبرداهلل
گازر ،محمد قصاب دامغانی ،محمد نجار ،محمرد نحراط ،محمردبن الحسرن الجروهری،
محمدبن علی قصاب ،محمدبن علری قصرار ،محمردعلی قصراب ،محمدقصراب آملری،
محمدمسلم حصیرباف ،محمود ورا  ،مغیره خرراز ،منصرور صرابونی ،مومرل جصراص
شیرازی ،وکیع بن جراح ،همام حار  ،یوسف خیاط ترمذی.
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در متون عرفانی نیز در جمالتی آشكارا به شغل برخی از عارفان اشاره شده است یا
خود نكتهای دربارة آن گفتهاند:
ابراهیم ادهم :گویند ابراهیم ادهرم درو کرردی و پرالیزوانی و کارهرای دیگرر و برر
اصحاب نفقه کردی (قشیری.)525 :9302،
ابراهیم خواص :و او را خواص از آن گفتند که زنبیل برافتی (عطرار نیشرابوری: 9300،
.)511

ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر الخلدی الخواص :بغدادی است و خلد محلتری
است به بغداد وی حصیرباف بود (انصاری.)252 : 9334 ،
ابوالعباس قصاب :در ابتدا هر روز گوسفندی بكشتمی و تا شب بر سرر نهراده مری
گردانیدمی در جمله شهر تا تسویی سود کردمی یا نه (عطار نیشابوری.)425 : 9300 ،
ابوحفص حداد :و همان آهنگری میکرد (همان.)319 ،
امیرچه سفال فروش :امیرچه سفالفروش بر در دکان بود (انصاری.)539،9334 ،
حبیب ابن سلیم راعی :صاحب گوسفند بود (هجویری.)933 : 9334 ،

كار و كوشش در مسلك عارفان

حبیب عجمی :حبیب عجمی را گفتند بازرگانی دست بداشتی گفرت پاینردانی ثقره
است (قشیری.)050 : 9302 ،
خیر نساج  :نقل است که گاه بافندگی کردی (عطار نیشابوری.)524،9300 ،
سری سقطی :در اول سقط فروشی کردی (عطار نیشابوری.)339 : 9300 ،
شیخ احمد خیاط بدایونی :گویند وی ورع به اکمال داشت و خیاطی میکررد (لعلری
بدخشی9204،9304 ،و .)9200
عمر حمال :گفت من حمالی کردمی اندر ابتدای کار(قشیری.)095 :9302 ،

.)990 :

برخی از عارفان را نیز بهدلیل شغل پدر به آن نام نامیدهاند؛ از جمله جنیرد بغردادی
که او را قواریری و زجاج خواندهاند که به دلیل آبگینهفروشری پردرش برود (دهباشری و
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در مواردی نیز شارحان متون عرفانی این نكته را آوردهاند؛ از جملره دکترر شرفیعی
کدکنی در تعلیقات اسرارالتوحید ابوبكر صابونی را از خاندان بسیار معروف صابونی می
داند که نامشان از پیشه صابونپزی و صابونفروشری در نیشرابور شرهرت یافتره اسرت
(محمدبن منور )424 :9339 ،یا ابوبكر قفال که در مرو قفلسازی پیشه داشت (همان)420 :یا
دکتر عابدی در تعلیقات کشفالمحجوب شهرت ابوحنیفه نعمان بن ثابت خرراز را بره
خراز از آنجا میداند که حرفه خزفروشی داشت (هجویری )093 : 9334 ،یا در لغرتنامره
دهخدا در وجه تسمیه آجری آمده که آجری به کسی گفته میشود که شغل او پختن یا
فروختن آجر باشد (دهخدا :9339 ،ذیل آجری).
عبدالحسین زرینکوب در جستجو در تصوف ایرران آورده کره ابوالحسرن خرقرانی
هیزمکشی و خربندگی میکرده است (زرینکوب)53 : 9304 ،یا همو درباره ابرراهیم ادهرم
اشاره میکند که خودش در شام ناطور دشت و پالیز میشد؛ باغبانی میکررد؛ در کوفره
زنبیل میبافت و در بسیاری جاها درو میکرد و در مزرعه و خرمن کار میکرد (همان:
 .)32غزالی در کیمیای سعادت آورده است که با اینكه دیگران تكفل او را عهده دار می
شدند ،او خود به این کار راضی نمیشد و کار میکرد :و اوزاعی ابراهیم ادهم را دید با
حزمه هیزم بر گردن نهاده گفت تا کی خواهد بود این کسب کردن تو و برادران تو این
رنج از تو کفایت کنند گفت خاموش که در خبر اسرت کره هرر کره در موقرف مرذلت
بایستد در طلب حالل ،خدای تعالی بهشت وی را واجب کنرد (غزالری )304 : 9309 ،یرا
سری سقطی که ادویه و آنچه اهل بازار سقط میگویند ،معامله میکرد (زرین کوب9304 ،

میرباقری فرد )925 : 9332 ،یا ابوعلی دقا که پدرش آرد فروشی از نیشرابور برود (همران:

 )904که عطار نیز از زبان یكی از بزرگان مشایخ به این مسئله اشاره کرده است :خلعتی
که هفتصد هزار سال است تا منتظر آن برودم و در آرزوی آن مریسروختم در برر پسرر
آردفروشی انداختند (عطار نیشابوری.)424 : 9300 ،
این اشارات بهنوعی نشاندهنده جایگاه کسب و پیشه نزد عارفرانی برزرگ و ترالش
آنان برای تحصیل روزی حالل است .نگاهی به این مشاغل مذکور نشان مریدهرد کره
خرید و فروش و پیشهوری مهمترین شغل آنران بروده اسرت و عارفران معمروالً شرغل
حكومتی نداشتهاند (پناهی.)9303 :243 ،
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عارفان پيشهور و توكل
توکل یكی از مباحثی است که در بسیاری مروارد ،کرار عارفران تحرتالشرعاع آن قررار
گرفته است و برخی از صوفیه با استمداد به اینكه توکل میکنیم ،کسب را رها کردهانرد
و این یكی از آفاتی بوده که کار و فعالیت این طبقه را تهدید میکرده است .در این باره
از یوسف بن الحسین روایت کردهاند که گفته چون مرید را بینری مشرغول رخصرتها و
مباحات است و به کسب پرداخته بدان که از او کاری برنمیآید.
برخی عارفان از مفهوم توکل برداشت منفی کرردهانرد و همرین مسرئله آنران را بره
بیكاری و دریوزگی کشانده است در حالیکه به گفتة ابنجوزی توکل آن است که آنچه
در قدرت داری ،انجام دهی ،آنگاه منتظر کمك خدا شوی که تعطیل نعمت الهی یعنری
قوایی که در آدم به ودیعت نهاده شده است (ابن جروزی)020 :9339 ،؛ برای مثرال دربرارة
ابراهیم ادهم نقل کردهاند که وقتی سه ماهی را پی در پی شكار کرد ،سیلی از پشت برر
وی اصابت کرد و ندا آمد که آیا جای دیگر رزقی نیافتی که میخواهی تسبیحگرویی را
بكشی (ابنجوزی.)025 :9339 ،
برخی دیگر از عارفان توکل را مانع کسب دانستهاند و این یكی دیگر از تلبیسهایی
بود که ابلیس در راه آنان گسترد؛ برای مثال از ابوسلیمان دارانی نقل کردهاند کره گفتره
است :اگر ما توکل داشتیم از ترس دزد برای خانههایمان ،دیوار نمیساختیم و بر درهرا
قفل نمیزدیم (ابنجوزی )029 :9339،که در واقع اگر اعتقاد درست به توکل داشت ،میران
توکل و اسباب آن تضادی نمیدید.

كار و كوشش در مسلك عارفان

برخی عارفان مانند یحیی معاذ معتقد بودند که پیشة مرد توکل اسرت و رز مرآمور
است صاحبش را بجوید .برخی نیز گفتهاند اگر رز را قبل از وقرت یرا بعرد از وقرت
بجویی ،نمییابی و اگر در وقتش بجویی تو را کفایت میکند( عطار.)343 :9300 ،
زرینکوب نیز ضمن باطل دانستن نظر صوفیانی که توکل را منافی کسب مریداننرد،
اشاره میکند که توکل ،کار قلب و کسب ،عمرل اعضاسرت و ایرن دو منافراتی برا هرم
ندارند و در این مورد به انبیا و شغل آنان اشراره مریکنرد :آدم برزیگرر ،نروح و زکریرا
درودگر ،ادریس درزی ،ابراهیم و لوط کشاورز ،صرالح بازرگران ،سرلیمان زنبیرلبراف،
داوود زرهساز و موسی و شعیب و پیامبرخاتم (ص) چوپانی میکردند (زرینکوب: 9304 ،
.)93
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عارفان پيشهور و ايثار
مطابق برخی حكایات متون عرفانی ،برخی عارفان از حاصل کرار و دسرترنج خرود بره
اندازه رفع نیاز استفاده ،و بقیه را به اصحاب ،درویشان و بیوهزنان انفا میکردند؛ نمونه
های ذکر شده در ذیل نشان میدهد که نه تنها عارفان از نظر اجتمراعی ،سرربار جامعره
نبودهاند ،بلكه تكفل برخی گروههای آسیبپذیر جامعه از جمله نیازمنردان را عهردهدار
میشدند و این مسئله دقیقا با اخال کار اسالمی منطبق است که کار را وسیلهای برای
حمایت هر فرد از خود ،خانواده و اعضای نزدیك فرد و برخی اوقات اعضای مؤنث و
پیر یا اشخاص از کار افتاده متعلق به دایره خانواده گسترده بزرگترر (جامعره) مریدانرد
(نصر)90 : 9303 ،؛ برای نمونه در شرح حال بوجعفر حداد در طبقاتالصروفیه ،ترالش و
کوشش در عین توکل وی این گونه توصیف شده است :بوجعفر حداد بره مصرر بروده،
وی هفده سال آهنگری میکرد؛ هر روز به دیناری و ده درم و از آن چیزی خود را بره
کار نكردی وهمه بر درویشان نفقه کردی و از هیچ پیر سرؤال نكرردی و نپرسریدی ترا
خود چه رسد (انصاری.)222 : 9334 ،
در متون عرفانی میخوانیم :ابوحفص حداد آهنگری میکرد و حاصل کسب خود را
شبانه و مخفیانه به کلیددان بیوه زنان میانداخت (عطار نیشابوری.)319 : 9300 ،
در مواردی ،انفا صوفیه از کار خود با ایثار نیز ممزوج میشود؛ به ایرن معنری کره
آنان خود از آن بهرهای نمیبردند .محمد آهنگر از شاگردان ابوحفص حداد اینگونه بود.
او به توصیه مراد خود آهنگری میکرد و دستمزدش را به درویشان میداد و خود از راه
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سؤال امرار معاش میکرد :باحفص وی را گفت آهنگری میکن و فرا درویشان ده و از
آن هیچ بمخور و خود را سؤال میکن و میخور (انصراری)090 :9334 ،؛ اما وقتری مرردم
محمد آهنگر را به علت اینكه در عین کار و تالش کدیه میکند ،مالمت میکنند و بعرد
درمییابند که اصل ماجرا چه بوده ،بوحفص او را از کدیه منع میکند و میگوید چرون
به جای آوردند آن حال ،هنوز سؤال مكن که بر تو حرام شد از آنكه میکنی میخور و
میده (همان).
البته در این حكایت ،سؤال برای تذلیل نفس و ریاضت بوده و جنبه امرار معاش آن
کمتر مورد نظر بوده است.
در رساله قشیریه از زبان ابوجعفر حداد آمده است که از کسب خود به انردازه رفرع
نیازهای اولیه استفاده و بقیه را انفا میکرد :ابوجعفر حداد گوید دوازده سال اندر بازار
بودم براعتقاد توکل کار کردمی و هرروز مزد بیافتمی و هیچ منفعت از آن برنداشتمی به
قدر شربتی آب و نه آنقدر که اندر گرمابه شدمی و هر روز مرزد خرویش بره نزدیرك
درویشان آوردمی به شونیزیه و برآن حال همیبودم (قشیری.)050 : 9302 ،
برخی از عارفان مانند ابوالقاسم منادیگر در حد کفایت ،تحصیل روزی مریکردنرد
(قشیری )302 : 9302،و حرص و شره و ثروت اندوزی را از خود دور کرده بودند.
استاد و شاگردي عارفاني پيشهور
نكته دیگر در بررسی فرهنگ کار عارفان ،نظام استاد و شاگردی در کار آنان است؛ البته
این مسئله به این دلیل اهمیت دارد که آنان توأمان در پیشه و عرفان اسرتاد و شراگردی
میکردند به این معنی که شاگرد پیشه ،همان مرید مسلك عرفانی استاد بود و با همرراه
کردن شاگردی در کسب و معیشت برای گذران دنیوی از مرراد در کارهرای اخرروی و
کسب فضایل و تهذیب نفس نیز بهرهمند میشد و بدینگونه امتزاج دنیا و آخرت را در
این فرهنگ کار میتوان دید؛ برای مثال عبداهلل مهدی باوردی ،اسرتاد ابروحفص حرداد
نیشابوری (انصراری)095 : 9334 ،و محمد آهنگر در پیشه و سلوك شاگرد او بروده اسرت
(همان.)090 :

محمد قصاب دامغانی شاگرد ابوالعباس قصاب آملی بوده و سخنانی را از وی نقرل
کرده است (همان.)923 :

كار و كوشش در مسلك عارفان

جنید در عرفان ،شاگردی سری سقطی میکرد و با توجه به اینكه او به خرازی اشرتغال
داشت از نظر شغلی با سری سقطفروش قرابت دارد (زرینکوب.)953 :9304 ،
شغل و اشتغال
از نظر عارفان ،کار نباید عارف را مشغول خود سازد و در واقع پیش از اینكه کار او را
مشغول سازد ،او باید به کار بپردازد و مستغر کار نشود؛ چنانكه در احروال ابروحفص
حداد نیشابوری است که او دو بار ،آهنگری را رها کرد و گفت بار اول که دست از کار
کشیدم ،کار از من دست نكشید؛ مشغول کار شدم تا از مرن دسرت برداشرت (انصراری،
 )093 :9334یا از ابوسعید خراز نقل است که خود را در کار مشغول مریکرنم ،پریش از
آنكه کار مرا مشغول کند (همان.)022 :
شاید این مسئله نشاندهنده نوعی اعتدال در کار از جانب آنان باشد؛ چنانكره زریرن
کوب درباره جنید بغدادی میآورد روزها به بازار میرفت؛ دکان خویش را مریگشرود؛
یك چند به داد و ستد مینشست؛ آنگاه پرده را میکشید؛ چهارصد رکعت نماز بره جرا
میآورد و به خانه باز میگشت (زرینکوب.)993 : 9304 ،
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عارفان پيشهور اخالقمدار
ویژگیهای اخالقی مانند انصاف و ایثار و دقت در کسب حالل و صبر در کار و تجارت
عارفان کاسب دیده میشود و آنان در کسب حالل خود ،خدا را در نظر میگیرند و راه
انصاف با خلق را پیش رو؛ نمونه آن وقتی ذوالنرون مصرری از احمردبن سرهل تراجر،
مقداری کاغذ میخرد ،فقط سرمایه اصلی را از او میگیرد و سودی نمریخواهرد از آن
رو که از جوانمردی نبود بر دوستان سود کردن (قشیری.)349 : 9302 ،
نمونه دیگر اخالقی درباره ایثار عبداهلل خیاط است که برای گبری جامه میدوخرت
و گبر به او سیم ناسره میداد و او میگرفت و با وجود اطالع ،چیزی نمیگفت تا اینكه
روزی گبر برای گرفتن جامهاش آمد و چون عبداهلل در دکان نبرود ،شراگردش از قلرب
بودن سیم آگاه شد و نگرفت و وقتی عبداهلل را از این ماجرا آگاه کرد ،عبداهلل گفت من
آن سیم را از او میگرفتم و در چاه میافكندم تا با آن دیگران را نفریبد (قشریری: 9302 ،
 .)311اینگونه حكایات به نوعی ارتباط طبقات اصناف با مشایخ فتوت مسئلهای را نشان
میدهد و بیشتر با آموزههای آنان سازگاری دارد؛ چنانكه ابروحفص حرداد نیشرابوری،
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فتوت را انصاف دادن و انصاف ناخواستن دانسته است و این دقیقاً در مسلك عارفرانی
مانند شیخ احمد خیاط بدایونی و سری سقطی دیده میشود که حكایرات آنهرا پرس از
این میآید.
در احوال شیخ احمد خیاط بدایونی (از عارفان سرزمین هند) در ثمرات القدس من
شجرات االنس آمده اسه که پرهیزگاری او در کسب و پیشهاش و رعایت حقالناس بره
حدی بود که اگر کسی لباس سفید برای دوختن به او میداد ،او خود سیاه میپوشید تا
تاری از آن لباس در پیش وی نماند و اگر سرخ بود ،سفید میپوشرید و در نهایرت در
لباس خود مینگریست و اگر تاری در آن مانده بود ،آن را بره صراحبش برمریگردانرد
(لعلی بدخشی 9204 :9304 ،و .)9200
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در احوال سری سقطی در تذکرهاالولیا میبینیم که وقتی بادام به شصرت دینرار مری
خرد و دالل او را آگاه میکند که بهای بادام به نود دینار رسیده است ،او میگوید  :من
به شصت و سه دینار میفروشم از آنكه قرار من این است که برهرده دینرار نریم دینرار
بیش سود نكنم ،من عزم خود نقض نكنم (عطار نیشابوری 332 :9300 ،و  .)339زرینکروب
سخنانی از مقوله اخال و تجربه عملی سری سقطی را به سبب ارتباط او با اهل برازار
میداند (زرینکوب )990 :9304 ،و در عمل و کار او هم همین نكات اخالقی مانند انصاف
ورزی دیده میشود.
نمونه دیگر صبر خیر نساج است که وقتی از حج بازمیگشت ،مردی او را در کوفه
میگیرد و میگوید :توبنده منی و نام تو خیر است و او سیاه بود ودست او را میگیررد
و پنج سال در کارگاه خزبافی به کار مشغول میشود (هجویری009 : 9334 ،؛ انصاری9334 ،
.)355 :

تحول روحي عارفان پيشهور
مسئله دیگردر بررسی حكایات مرتبط با کسب و پیشه عارفان ،تحرول روحری آنران در
مسیر کار و ارتباط این تغییر احوال با پیشه آنهاست بهگونهای که برای آنران در هنگرام
اشتغال به کار ،تغییر روحی پدید میآید و آنان کار را رها میکنند و بهعبارتدیگر ،شق
مادی زندگی آنان پایان مییابد و وارد شق معنوی زندگی خود مریشروند؛ آنگونره کره
برای عطار نیشابوری اتفا افتاد:

كار و كوشش در مسلك عارفان

گویند سبب توبه وی آن بود که روزی در دکان عطاری مشغول و مشعوف معاملره
بود درویشی به آنجا رسید و چند برار شر هلل گفرت وی بره درویرش نپرداخرت.
درویش گفت ای خواجه ! توچگونه خواهی مرد؟عطار گفت  :چنانكه تو خرواهی
مرد .درویش گفت تو همچون من توانی مرد؟ عطار گفت :بلی .درویرش کاسرهای
چوبین داشت زیر سر نهاد و گفت اهلل و جان بداد .عطار را حال متغیر شد و دکان
برهم زد و به این طریق درآمد (جامی.)510 :9305 ،

كرامات عارفاني پيشهور
برخی از کرامات منقول از عارفان با حرفه آنان ارتباط مستقیم دارد به گونهای کره ایرن
کرامات در هنگام کار برای آنان اتفا افتاده یا به گونهای با کار آنان مررتبط اسرت .در
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حكایتهای بسیار دیگری از عارفان هست که از نظر ساخت داستانی مشرابه داسرتان
تحول روحی عطار است؛ گرچه جنبه سورئالیستی این حكایات بسیار قروی اسرت ،ترا
حدودی میتواند بیانکننده واقعیاتی از زندگی آنها نیز باشد .از آنجا که اشتغال به دنیا و
کار دنیوی عارف را از رسیدن به حق بازمیدارد و مانعی برای وصل او میشود ،جرایی
است که عارف دل از کار میکشد؛ برای نمونه تحول روحی ابروحفص حرداد اینگونره
بود که روزی در دکان بود ،واردی بر دل او آمد و آیهای از قرآن خواند و از حس فار
شد و دست خود را دراز کرد و آهن تفته را از کوره بیرون آورد و وقتی شاگردش از او
پرسید که این کار چه بود ،دست از کسب و کار کشرید و دکران را رهرا کررد (قشریری،
992 :9302؛ محمدبن منور)054 :9339 ،؛ همین حكایت را در مورد عبداهلل مهردی براوردی،
استاد ابوحفص حداد نیز ذکر کردهاند (انصاری.)095 :9334 ،
در مورد روزبهان بقلی ( )424-500او را به بقل فروشی منسوب کردهاند و در شررح
احوال او آوردهاند که روزبهان دکان بقلی داشت ،ولی روزی دکران و صرندو را رهرا
کرد و همه چیز را بیرون افكند و جامههای خود بدرید و به صحرا شد و شش سرال و
نیم در بیابانها زندگی کرد و سپس به تصوف روی آورد (بقلی شیرازی.)3 :9333 ،
این تحول روحی و ارتباط آن با کسب را برخی به این علت میدانند که صوفیه کسرب
را مناسب مبتدیان و توکل را ویژة منتهیان میدانستند (پناهی :9303 ،شرش و  .)240میتوان
گفت وقتی عارفان به درجهای از کمال و پختگی نزدیك میشدند ،کسب و کار را رهرا
میکردند و عبارت در ابتدای حال که در برخی تذکرهها در شررح حرال عارفران آمرده
است نشان از کار آنان در مرحلة نخست زندگی دارد.
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اینجا ابتدا به بررسی تعریف کرامت پرداخته میشود؛ کرامرت در اصرطالح ،هرر عمرل
خار العادهای است که خداوند برای احترام و بزرگداشت بر دست کسی جاری میکند
و قابل تعلیم و تعلم نیست و تحت تأثیر نیروی قویتر قرار نمیگیررد و مغلروب عامرل
دیگری نمیشود (سید عررب)9333 :420 : ،؛ در تعریفری دیگرر کرامرت را خرر عرادتی
دانستهاند که به دست اولیا آشكار میشود و برخالف معجزه دعوت به معارضه نیسرت
(حلبی)323 : 9335،؛ درتعریفی دیگر ،کرامت را نیرویی دانستهاند که در باطن فرد فرراهم
میشود تا بتواند در امور جهان حس ،تصرفی ظاهری کند یا بهطور معنروی در اخرال
پسندیده تمثل یابد (پشت دار.)42 :9333 ،
کرامتهای مرتبط با شغل عارفان را برای آسانی بررسی به چند دسته زیر تقسیم مری
کنیم:
الف) تصرف در كارهاي طبيعي :مانند نسوختن جامه ابراهیم آجرری در کروره آترش؛
شغل او آجرپزی بود وقتی جهودی پیش او آمد و از او خواست تا برهرانی بره وی
نشان دهد که مسلمان شود ،جامه جهود را در میان جامه خویش پیچیرد و در ترون
انداخت و پس از مدتی دست دراز کرد و بیرون آورد ،جامه آجری سالم برود ،امرا
جامه جهود در میان جامه آجری سوخته و از بین رفته بود (قشیری.)449 : 9302 ،
کرامت منقول در این حكایت با حرفه ابراهیم آجری و ابزار کارش ارتبراط مری
یابد و در واقع این کرامت از مجرای کار و ابزار کار او نمود پیدا مییابد.
ب) حاضر كردن خوردنيها و نوشيدنيها :این نیز یكی دیگر از کرامات عارفان پیشرهور
است .نقل شده است ابراهیم ادهم وقتی بر حبیب راعی مریگرذرد و از او آب مری
خواهد ،او میگوید آب و شیر دارم ،کدام را مریخرواهی؟ ابرراهیم ادهرم آب مری
خواهد و حبیب راعی عصا بر سنگ میزند و آبی گوارا از آن سنگ جاری میشود
(هجرویری .)323 : 9334 ،راعی این کرامت را اینگونه برای ابراهیم ادهم تبیین میکنرد
که تعجب مكن که چون بنده حق را مطیع باشد ،همره عرالم وی را باشرد .در ایرن
حكایت نیز عصای چوپانی حبیب راعی واسطه بروز کرامت شده است.
ج) جانوران را به خدمت گرفتن :در کشفالمحجوب درباره حبیب ابن سرالم راعری
آمده است که او وقتی در حال نماز بود ،گرگی از گوسفندان او مراقبت مریکررد و

كار و كوشش در مسلك عارفان

كار و زهد عارفان پيشهور
نكته دیگر در مورد کار صوفیان این است که آنان در لباس شغلی ،کار نیكران و پاکران
میکردند و هرچند با بازاریان و در بازار بودند از آنان دور بودند؛ برای مثال ابروحفص
حداد وقتی در خانه بود ،پشمینه میپوشید و آنگاه که بیرون از خانه برود ،لبراس اهرل
بازار (زرینکوب .)322 :9304 ،در این باره در اللمع ابونصر سراج آمرده اسرت :ابروحفص
نیشابوری جامهای ابریشمین و گرانبها میپوشید ،اما خانهاش را ریگ فرش کررده برود
(سراج.)004 :9333 ،

نتیجهگیری
کار در جوامع انسانی از ارزش بسیاری دارد و در فرهنگهای مختلف تأکید زیادی روی
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وقتی از او میپرسند ایها الشیخ گرگ با میش موافق میبیرنم ،او پاسرخ مریدهرد از
آنكه راعی میش با حق موافق است (هجویری 933 : 9334 ،و.)931
نمونه دیگر از مسخر کردن حیوانات ،زمانی است که خیر نسراج بررای پیرزنری
کرباسی میبافد و پیرزن به او میگوید اگر مزد تو را بیاورم و تو را نیابم چره کرنم.
خیر میگوید آن را در دریا بینداز و وقتی این اتفا میافتد ،خیر به لب دجلره مری
رود و ماهیها درهمهای دستمزد او را پیشش میآورند (عطار نیشابوری.)524 : 9300 ،
د) طياالرض :از دیگر کرامات عارفان است که برای برخی از آنان در هنگام کرار رخ
داده است خواجه عبداهلل انصاری درباره امیرچه سفالفروش نقرل کررده اسرت کره
زمانی او بر در دکانش بود ،عجوزهای به او گفت فالن کس مرد به جنازه نمیآیی و
برفت امیرچه سفالفروش به دکان داخل شد و ساعتی بیرون نیامرد و وقتری داخرل
رفتند و او را ندیدند و پس از مدت زمانی از او پرسیدند که کجا برودی ،گفرت در
یمن یكی درگذشته بود ،نماز بر جنازه او گزاردم و باز آمدم و تكهای جرزع یمرانی
هم با خود آورده بود (انصاری.)539 : 9334 ،
عارفان خود این کرامات را نتیجه همراهی خود با خدا میدانند و این مسأله در این
حكایات با سبك رئالیسم جادویی به گونهای واقعیات با وقرایع رؤیاگونره و خیرالی و
عناصری از افسانه ،اسطوره یا فولكلور پیوند میخورد (خزاعیفر .)0 : 9332 ،این حكایتها
قلمرو فراعقل و قلمرو تجربههای عرفانی ،قلمرو کرامتها و رازهای جهان غیب است.

آن شده است به گونهای که در فرهنگ اسالمی کار را بهتررین تفرریح و کسری را کره
برای امرار معاش خود و خانوادهاش تالش میکند مانند مجاهد در راه خدا دانسرتهانرد.
در این نوشتار با بررسی جایگاه کار نزد عارفان و نگاهی به بسامد زیاد نامهرا و القراب
شغلی آنان در کتابهای عرفانی به این نتیجه رسیدهایم که عارفران از دسرترنج خرود بره
نیازمندان انفا نیز میکردهاند؛ عالوه بر آن ،آنان با استفاده از نظام استاد و شاگردی در
کار ،معارف انسانی و الهی را نیز به شاگردان خود انتقال میدادند؛ همچنین جلروههرای
زیبای اخالقی مانند ایثار در حرفه و کار آنران دیرده شرده و تحرول روحری برخری از
عارفان در هنگام کار رخ داده و مرحلة بازپسین زندگی آنان با توکل سپری شده اسرت
و آنان دیگر در این مرحله از کسب دست کشیدهاند و برخی کرامات نیرز در رابطره برا
کار آنهاست و ابزار کارشان واسطه وقوع آن کرامت بروده اسرت کره در ایرن مقالره برا
استخراج و تحلیل حكایتهای مختلف به بررسی این مسائل پرداخته شد.
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چکيده
شعر سپهری عالوه بر اینكه در ایران بارها به چاپ رسیده ،به زبانهای دیگر نیرز ترجمره شرده
است و این مهم ما را بر آن میدارد تا هر چه دقیقتر به بررسی و تجزیه و تحلیل شعر و افكار
او بپردازیم .بیان این مطلب که سهراب سپهری به شر و عرفان خاور دور توجه داشته اسرت
حرف تازهای نیست ،اگر به نوشتههرای او در اترا آبری و هنروز در سرفرم نگراهی بینردازیم،
نشانههای تأثیرپذیری او از مكتب ذن -که تلفیق تائوییسم و بوداییسم است -را خرواهیم دیرد.
مهم این است که دریابیم شناخت ذن تا چه حد میتواند ما را به سپهری نزدیك کند .برای پی
بردن به این مطلب در ابتدا باید بدانیم ذن چیست؟ در این مقاله سعی بر آن بوده است کره ذن
و سپهری به طور دقیق در کنار هم بررسی شوند و مفاهیمی که در ذن مهم است و در حقیقت
شالودههای آن را تشكیل میدهد با مفاهیم و مضمونهایی که در شعر سپهری به آن اهمیت داده
شده است به طور هم زمان بررسی شوند .شباهتهای زیادی بین آنهرا وجرود داشرت و مهمترر
آنكه ،اصطالحاتی از ذن در شعر سپهری آورده شده بود که بردون شرناخت ذن ،بخشرهایی از
شعر سپهری در پردهای از ابهام قرار میگرفت.
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مقدمه
سپهری نسبت به باورها و آداب دینی ژاپن عالقه زیادی نشان میداد و بر این باور بود
که عرفان ما و بودیسم اینان ،هر چند دور از هم باشد در جاهایی برخرورد مرییابرد و
شاید یكی می شود؛ بنابراین به پرستشگاههای شینتویی و بودلیی مریرود و بره بررسری
درستتر تائوئیسم و بودیسم میپردازد (سرپهری )23: 9332 ،و از مطالعه در این زمینه غافل
نمیشود .سپهری در نوشتههایش می گوید که بدرستی دریافته است کره بردون بررسری
این دو آیین بزرگ و گسترده دریافت هنرهای خاور دور ممكن نیست (همان .)922،پس
ما نیز برای شناخت بخشی از اندیشه و زبان سپهری باید با ذن آشرنا شرویم .عبردالعلی
دستغیب مینویسد :من شعر سپهری را ستایش میکنم اما متافیزیرك آن را نمریپرذیرم؛
نمی توان چنین آسوده خاطر در جهان وحشتناك چنین زمزمه کرد (سیاهپوش:)31: 9302 ،
به سرا من اگر میآیید /نرم و آهسته بیایید /مبادا که ترك بردارد /چینی نازك تنهرایی
من.
شاملو نیز گفته زورش می آید که آن عرفان نابهنگام را باور کنم .سر آدمهای بی گناه
را لب جوی می برند و من دو قدم پایین ترر بایسرتم و توصریه کرنم آب را گرل نكنریم
(ساورسفلی.)02: 9330،
براستی چه میشود که سپهری در دورانی که جنگ و خونریزی است ،اینگونه آرام
است و ما را به دیدن زیباییها فرا میخواند و حتری براالتر از آن از مرا مریخواهرد کره
چشمهایمان را بشوییم و به کرکس و گل شبدر نیز توجه کنیم .در آن زمان خیلیها نمی
توانستند درك کنند که چگونه در آن جهان به قول دسرتغیب وحشرتناك کسری چنرین
شعرهایی بگوید.
 آیا تا به حال توانستیم به درك درستی از این روحیه سرپهری برسریم؟ چگونره اوتوانسته در آن شرایط این گونه بیندیشد؟ چه اندیشه ای بر او چنین اثری گذاشته بود ؟
چرا سهراب دلش به اندازه یك ابر میگیرد وقتی از پنجره میبیند حوری دختر بالغهمسایه فقه میخواند؟
 چرا می گوید باز آمدم بسیار و رهاوردم بره تنراب تهری؟ تهری چگونره مریتوانردبسیاری باشد؟
-آنجا که میگوید کجاست اوج (نه  -من)؟ (نه  -من) به چه معناست؟

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري
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با مطالعه کتابهای ذن و همراه با آن نوشتههای خود سپهری که حراکی از اندیشره و
تفكر اوست ،توانستیم اندکی به او نزدیكتر شویم .هدف این بوده است الیههای پنهران
ذن  -که مورد مطالعه و عالقه سپهری بوده است -در شعر و اندیشه سرپهری جسرتجو
شود تا او را بهتر بشناسیم و بشناسانیم و سعی شده است تا آنجا کره ممكرن اسرت برا
تصورات شخصی به تجزیه و تحلیل او نپردازیم.
سپهری از جمله شاعران بحث برانگیز بوده است .آثار زیادی درباره زندگی و شرعر
او نوشته شده و تمام اینها از جنبه های متفاوتی بررسی شده است .برخی از این آثار برا
اشاره هایی عالقه او را به فرهنگ شرقی و بویژه ژاپنی مطرح کرده اند .اما همان طور که
گفته شد پی بردن به این موضوع که سهراب به فرهنگ شرقی عالقمند بوده است کرار
سختی نیست؛ اما در این میان منابعی هست که تا حد کمی وارد این بحث شده اسرت؛
کتاب زیر سپهر آبی سهراب از آن جمله است؛ اما به گونهای نیست که خواننده بفهمرد
ذن چیست و تا چه اندازه بر شعر و اندیشه سپهری تأثیرگذار بوده است .در سال 9359
دکتر پرویز فروردین که روانشناسی بود برای اولین بار در ایران کتابی را در مورد ذن به
زبان فارسی با عنوان ذن یا مكتب درمانی شر نوشت .کتاب ،مربروط بره بحرث روان
درمانی ذن بود اما در بخشی که می خواست حال گسترده را توضیح دهد یرك مثرال از
شعر سپهری در ذیل به آن اضافه کرد .جالب اینجاست که سپهری این کتاب را خوانده
و به خواهرش نیز خواندن این کتاب را توصریه کررده اسرت (سرپهری .)39: 9330،روش
پژوهش در این مقاله به روش دکتر فرروردین شرباهت دارد برا ایرن تفراوت کره ذن و
سپهری را به طور مساوی مورد مطالعه قرار گرفته است.
به طور کلی بسیاری از آثاری که تا کنون درباره سپهری نوشته شده درباره سرپهری
است نه درباره ذن؛ مانند آثار آشوری ،شمیسا ،حسنزاده و  ...و برخی درباره ذن است
نه درباره سپهری مانند آثار شایگان ،پاشایی ،ریخته گران ،سوزوکی و دیگرران و دیگرر
آثاری که درباره هر دوی اینها اشارههایی دارند؛ ولی نه به این جامعیت یا در جهتی که
این مقاله بدان پرداخته است.

9

 .0بودائيسم
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«سیدهارتا گوتاما »0در سال  542پیش از میالد مسیح در بیشه «لومبینی »3نزدیرك شرهر
«کاپیال واتسو »2در جنوب نپال پا بره هسرتی نهراد .گوتامرا پسرر «سرودودانا »5یكری از
شاهزادگان قبیله «شاکیا »4بود .مادر او «ماهامایا ،»0شبی خرواب دیرد کره فیرل سرفید و
باشكوهی از آسمان پایین آمده و در بطنش جای گرفته است .منجمین شاه در تعبیر این
رؤیا متفقاآلرا گفتند که ملكه فرزندی در شكم دارد که یا بره مقرام فرمرانروایی جهران
خواهد رسید یا خانه و دنیا را ترك میگوید بودا خواهد شد (شرایگان930 :9330 ،و.)933
در پی این سرنوشت ،او برای پی بردن به معنای زندگی ترك همه چیز تا زن جروان و
نوزاد خود گفت و زندگانی مرتاضی پیشه کرد که بر او همان انردازه بیهروده نمرود کره
زندگانی پرناز و نعمت پیشین .سرانجام راه بینابینی را دریافت که روشرنگری آن برر او
آشكار بود؛ آن زمان بود که بودا شد که به معنی آگاه و بیدار است و کسی که حقیقرت
بر وی هویدا شده است؛ از آن دم اندرزگویی پیشه کرد (مالرو.)910 :9303 ،
نخستین گفتار بودا ،گفتار ب ه گردش درآوردن چرخ آیین ،گفتاری است درباره رنرج
و رهایی .دو بیراهه هسرتند کره هرر دو بره رنرج مریانجامنرد :یكری کرامرانی و دیگرر
خودآزاری .اما راه میانه ای هم هست؛ راهی که به خالف آن دو بیراهه ،شریف و عرالی
است .این راه میانه به راه هشتگانه عالی نیز معروف است و بودا با پیمودن آن به چهرار
حقیقت رسید (پاشایی.)92 :9350 ،
چهار اصل بودیسم :دکترین بودا در چهار اصل به قرار زیر خالصه میشود:
 .9تولد ،مرگ ،هر دو باعث رنج و اندوه میشود و زندگی بیفایده است.
 .0اندوه و پوچی 3زندگی به دلیل افراط انسان در خواستن است.
 .3با از بین بردن خواستن ،اندوه از بین میرود.
 .2برای از بین بردن خواستن ،فرد باید از خود و هوش خود استفاده کند (فرروردین،
.)03 :9359
طریق مقدس هشتگانه عبارت است از:
 .9ایمان راست  .0نیت راست  .3گفتار راسرت  .2کرردار راسرت  .5طریرق زیسرتن
راست  .4کوشش راست  .0پندار راست  .3توجره و مراقبره راسرت (شرایگان:9333 ،
994و.)990
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 .1تائوئيسم

3

تائوئیسم ،روش و سیستم فلسفی است که در مملكت چین به صورت مذهب عمرومی
و عامیانه رواج دارد؛ و بانی این فلسفه حكیمری بروده اسرت بره نرام «الئرودزو »92کره
درحدود  4قرن قبل از میالد در ایالت «چو »99تولد یافت و حكیمی دیگر بهنام «شرانك
تزو( »90متولد  )302اسلوب فلسفی او را تكمیل کرد (حكمت 990 :9325 :و  .)994بزرگترین
این طایفه فردی بهنام«چوانگ تسه»93بود (بیناس .)320 :9302 ،تائوئیسم در واقع مرذهبی
بدون خدا ،دعا ،پیشوای مذهبی و قربانی کردن است؛ این مذهب در واقع نوعی فلسفه
متعالی برای زندگی کردن است و کتاب آن «دائو د جینگ »92پنجهزار کلمه و دو بخش
دارد .یكی تكوین حیات و دیگری درباره چگونگی راه و روش آن .سره اصرل در ایرن
مذهب مهم است:
 .9مهربانی و شفقت  .0پیروی از اعتدال  .3فروتنی و تواضع (فروردین39 :9359 ،
و .)32

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،01شماره ،93بهار 0930

 .9تولد ذن
بعد از رحلت بودا (در سال  232پیش از میالد) پیروان او تصمیم گرفتند شورایی از مریدان
و برگزیدگان نزدیك وی تشكیل دهند تا آموزههای بودا ،مبانی آیین ،رهبانیت وآداب و
رسوم جمعیت بودایی به طور قطع مدون شرود ،ترا از گزنرد فراموشری در امران بمانرد.
نخستین شورا در همان تاریخ برگزار شد .شورای دوم بودایی ،یك سال بعرد از «پراری
نیروانای »95بودا انجام شد و به جدایی دو گروه از راهبان منجر گردید .گرروه محافظره
کار و معتقد به آموزههای اصیل بودایی که اقلیتی را تشكیل مریدادنرد ،شرورا را تررك
گفتند .شورا پس از رفتن آنها به کار خود ادامه داد و همین دسرته بعردها بره «شرورای
بزرگ» یا «قرائت سرود بزرگ» معروف شد .گروهی از دانشمندان معتقدنرد کره همرین
شورای بزرگ آغاز «مهایانه»94یا چرخ بزرگ است؛ چه «هینه یانره »90عرالوه برر معنری
چرخ کوچك ،مفهوم چرخ مردود را نیز در برداشته و «مهایانه» اشاره به چرخری اسرت
که بیشتر بدان پیوستهاند (شایگان 900 :9333 ،و  .)903هدف غایی «هینه یانه» رسریدن بره
نجات و آزادی شخصی است حال اینكه «مهایانره» ایرن نجرات را نره فقرط از جهرت

90
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شخصی میجوید ،بلكه می خواهد تمام موجودات عالم از برکرت آن برخروردار شروند
( همان.) 941 ،
ادعای «مهایانه» این است که آن گاه که بودا زیر درخت روشنی به روشنی رسرید دو
راه پیش رو داشت یا فراشناختش را نزد خود نگاه دارد و وارد خوشدلی نیروانه شود یا
به دلیل مهر به موجودات دیگر و همدردی با آنان در جهران بمانرد ترا ثمررات خروب
کشفَش را به همه برساند .این دو راه تفاوت «هینهیانه» و «مهایانه» را نشان میدهرد .برا
اینكه هینهیانه به هیچ وجه همدلی و همدردی با دیگران را نادیده نمیگیررد ،تأکیردش
بر روشن شدگی فردی است .از سوی دیگر مهایانه با اینكه از فرزانگی و شناخت غافل
نیست ،تأکیدش بر همدلی تا آن حد آشكار است که در این بخش از آیین بودا بر هینره
یانه سایه میاندازد (سوزوکی.)30 :9332 ،
در حدود ده قرن بعد از بودا ،این آیین (مهایانه) توسط یكی از متفكران هندی به نام
«بودیدهارما »93از هند به چین رفت .ایرن متفكرر ،بعضری از باورهرای آیرین برودایی و
نظریات خود را وارد چین کرد ،از تلفیق آنچه وی تبلیغ کررد و بعضری از آمروزههرای
تائوئیسم و تكامل آن ،این نوزاد (ذن) به عرصه وجود پا نهاد (فروردین .)04 :9359 ،پرس
ذن دو شق اساسی دارد :بودای هنردی و الئرودزوی چینری؛ ایرن مكترب حامرل همره
بینشهای این دو است و دو جنبه عمیق در خود دارد .زمانی راه اشرا و کشف و شهود
بودا که دیانه خوانده می شد با راه الئودزو که دائو بود در یك جا به یكدیگر رسیدند و
خط سومی به نام ذن را به جهانیان عرضه کردند (نادری.)3 :9304 ،
«دیانه »91چشم معنوی مشرقی 02است؛ چشمی که به وسیله آن «آن» برودن اشریا،آن
حقیقتِ اشیا و وجه آن چنانی اشیا به ظهور میآید ،دیانره بره معنرای دیردن اسرت .در
انگلیسی ،آن را «مدیتیشن »09ترجمه میکنند .دیانه از لحاظ لفظ با دیدن فارسی همریشه
است .در زبانهای هند و اروپایی وقتی که «د» و «ی» پشت سر هم قرار بگیرند ،صردای
«ج» و یا «چ» میدهد .در اینجا «د» و «ی» پشت سر هم آمده است« -دیانه» -این است
که در کاربرد زیاد تبدیل به «جیانه» تبدیل میشود .وقتی جیانه به چین میرسد ،صورت
«چن» پیدا میکند؛ پس مكتب «چن» نزد چینیها همان «دیانه» نزد هندوهاسرت؛ یعنری
نگرش با چشم مشرقی؛ این «چن» وقتی به ژاپن میرسد ،به «ذن» تبدیل میشود ،گرذر
از چین یعنی آشنا شدن با (دائو) دائووی شدن یعنی چینی شدن و از آنجا با روح ژاپنی
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همراه میشود؛ بنابراین «ذن» تلفیقی است از روح هندی ،چینی ،ژاپنی (ریختهگران:9335 ،

 09و .)02
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 .1ذن چيست ؟
پیروان ذن عرضه تعریفی از آن را امكانپذیر نمیدانند ،از نظرر آنران «ذن» قنرد اسرت و
میلیونها واژه قادر نیست مفهوم قند را به دیگری منتقل کند .مفهوم قند تنها با قرار دادن
آن در دهان کشف میشود .واژهها تنها میتوانند چرون پیكانهرایی راه را در مسریرهای
مختلف و پیچ و خمها نشان دهند .فرد باید بر مرکب تجربه سوار باشد تا بتوانرد طرول
شاهراهِ ذن را بپیماید (فروردین.)02 :9359 ،
ذن بودیسم میگوید که شما حقیقت را تنها در تجربه خود مییابید؛ نه با فكر کرردن
درباره آن و نه با گوش کردن به کسی که در مورد تجربههایش صحبت میکنرد .بررای
فهمیدن معنای زندگی باید زندگی کرد نه اینكه درباره آن به نظریهپردازی پرداخت (پور
ابرراهیم . ):9301 ،ذن راهی برای شناخت حقیقتِ اصلی وجود و درك کمرال هرر لحظره،
رسیدن به وحدت و یگانگی از طریق بودن در حال است (کلمنتس :9335 ،پیشگفتار).
زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون 09است (سپهری.)010 :9339 ،
روش اشاره ذن به آگاهی به ما میآموزد که به آنچه جلوی چشرمانمان اسرت نگراه
کنیم؛ یعنی از آغاز ،همیشه به طور آشكار چنین بوده است؛ به همرین دلیرل آن مشركل
است به طوری که سوزوکی محقق ذن میگوید :ذن شربیه ایرن اسرت کره شرما دنبرال
عینكی بگردید که روی بینی تان قرار دارد یا در جستجوی گاوی باشید که بر پشت آن
سوار هستید (هروراس . )99 :9301 ،پس ذن سهل است؛ زیرا زندگی سهل است ،آن را بره
سادگی طبیعت و خود به خود باید زیست ،اما چون انسان از طبیعت و فطرت خود بره
خودش 00دور شده است،کار دشوار میشود (اعتضادی .)30 :9339 ،حال آشكار مریشرود
که چرا بودا در پاسخ به فیلسوفی که از او در مورد آیین و روش او سؤال میکند ،مری
گوید راه میرویم ،غذا میخوریم ،دستهایمان را میشوییم ،مرینشرینیم (ر.ك .هران:304 ،
.)09
زندگی شستن یك بشقاب است (سپهری.)012 :9339 ،

پس در اصل این ذن نیست که پیچیده است؛ آن چیرزی کره پیچیرده شرده درون و
ذهن ماست .ذن به سادگی نوشیدن لیوانی آب است .ایرن مرا هسرتیم کره از طبیعتمران
فاصله گرفتهایم؛ با حجابهایی از عادت ،غرضورزی ،آرزو و  ...این است که نمیبینیم.

خانه هاشان پُرر داودی برود  /چشمشران را بسرتیم  /دستشران را نرسراندیم بره
سرشاخه هوش  /جیبشان را پُر عادت کردیم (سپهری.)304 :9339 ،
ذن می خواهد ما را به دورانی برگرداند که از این حجابها خبرری نبرود .ذن مریخواهرد
نگاه تازهای به ما هدیه کند تا به جایی برسیم که بگروییم«از دوبرار دیردن هریچ رنگری
خسته نخواهم شد .نگاه را تازه کرده ام ،من ،هر آن تازه خواهم شد و پیرامون خرویش
را تازه خواهم کرد ،بگذار هر بامداد آفتاب بر این دیوار آجری بتابد تا ببینری روان مرن
هر بار در شور تماشا چه میکند (سپهری.)929 :9332 ،
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 .5ذن و انديشه
ذن می گوید از اندیشیدن و گفتگو درباره آن دست بكش ،آنگاه چیزی نخواهد بود کره
نتوانی بدانی (کرامرون .)994 :9330 ،ذن لزوماً ضد زبان و کلمه نیست ،اما از این حقیقرت
خوب آگاه است که تمایل کلمات همیشه به این است که از واقعیات ببُرَند و به مفاهیم
بدل شوند و این مفهوم سازی چیزی است که ذن ضد آن است.

واژه را باید شست /واژه باید خودِباد ،واژه باید خود باران

باشد(سپهری.):9339 ،

ذن پافشاری میکند که خود شیء را به دست گیرد نه انتزاعی تو خالی را.

ریگی از روی زمین برداریم  /وزن بودن را احساس کنیم

(سپهری.)015 :9339 ،

از اینجاست که ذن خواندن یا ذکر سوترها( 03گفتارهای بودا) یا قیل و قال برر سرر
مباحثات انتزاعی را نادیده میگیرد (سوزوکی 23 :9330 ،و .)20
و نخوانیم کتابی که در آن باد نمیآید  /و کتابی که در آن پوست شبنم تر نیست
(سپهری.)012 :9339 ،

باید کتاب را بست  /باید بلند شد  /در امتداد وقت قدم زد  /گل را نگاه کررد /
ابهام را شنید (سپهری.)203 :9339 ،
اساس ذن ،نگاه بدون واسطه است؛ یورش مستقیم بره دژ حقیقرت بردون تكیره برر
مفاهیم؛ هر چه می خواهد باشد :خدا ،روح ،نجات ،بردون اسرتعانت از کترب مقردس،
مناسك و اقوال (شمیسا . )52: 9304 ،هر واسطه و محملی که پیش سرعی ذن در فهمیردن

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري

حقایق تجربه علم شود ،یقیناً سرشت تجربه را تیره میکند و به جای روشن شدگی یرا
ساده کردن این موقعیت ،حضور طرف سوم همیشه به ایجراد فروپیچیردگیها و تیرگیهرا
ختم میشود؛ بنابراین ذن از واسطهها بیزار است (سوزوکی.)225 :9330 ،

من به اندازه یك ابر دلم میگیرد  /وقتی از پنجره میبینم حروری  /دخترر برالغ
همسایه  /پای کمیابترین نارون روی زمین فقه میخواند (سپهری.)310 :9339 ،
چقدر آدمها به بیراهه میروند؛ از کنار یك گل بی اعتنا میگذرند تا شعر گرل را در
صفحه یك کتاب پیدا کنند و بخوانند؛ رو به روی زندگی نمیایستند ترا مشراهده کننرد
( سپهری.)31 :9332 ،

شب دانایی و جدا ماندم /کو سختی پیكرها ،کو بوی زمین  /چینه بی بُعد پریهرا

بار دانش را از روی پرستو به زمین بگذاریم

(سپهری.)013 :9339 ،

تائوئیسم نیز با دانش سخت سرستیز دارد و عرفان و تصوف یا گوشهنشینی را مری
ستاید .دانش است که موجب حرمان و بدبختی مریشرود .چرون از آمروختن و دانرش
اندوزی چشم فرو پوشیم ،خود را از گزنردهای زنردگی حفرظ کرردهایرم (رضری:9203 ،
)9905؛ به زبان دیگر آدمی نباید فهم و دانش را در طبیعت واسطه گرداند؛ نباید به آنهرا
بیندیشد؛ باید بیخودانه از زندگی لذت ببرد؛ در میان اشیا بنشریند و فرار از هرر گونره
اندیشیدن باشد.
الئودزو میگوید آموختن رها کن اندوه سراید (الئودزو :9300 ،ش.)02
انسان یك نای اندیشنده است ،اما هنگامی کارهای سترگ میکند که صراحبگری و
اندیشه نكند (هریگل)942 :9300 ،؛ زیرا این اندیشه و افكار پراکنده ماست که نمیگرذارد
آن طور که باید از لحظههایمان لذت ببریم؛ نمریگرذارد زیبرایی را آنطرور کره هسرت
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( سپهری.)040 :9339 ،
صد بار در شعرهای خود واژه گل را به کار بردهایم ،اما زیبایی دینامیك گل را هیچ
گاه با خود به فضای شعر نیاورده ایم .من هر وقت طراوت پوست درخت چنار را زیرر
دست احساس میکنم ،همان اندازه سربلندم که ملتهرا بره داشرتن شراهكارهای هنرری
(سپهری .)13 :9332 ،سهراب نقاش و شاعر محض است؛ از زاویهای به اشیا و موجودات
مینگرد که فكر در آن دخل و تصرف نكند .او میخواهد تماشاگری محرض بشرود .او
شاعر تماشاست .او می خواهد دخالت فكر را از روی همه چیز بردارد.

ببینیم؛ پس اندیشه ،یكی از حجابها برای رسیدن به نگاه بیواسطه است .به همین دلیرل
است که «السال میگوید :نشستن به طریق لوتوس 02و سعی و کوشش برای ایجاد خال
فكری اولین مرحله رسیدن به اشرا است» (میوالسال .)09 :9342 ،جولیا کامرون 05نیز این
را دریافته است و معتقد است که درون همه ما هنرمندی نهفته است که با رهایی ذهرن
از افكار پراکنده آشكار می گردد .سهراب نیز صدای الهام را هنگامی میشنود که تدبیر و
اندیشهای در میان نباشد.

ای شب ارتجالی /دستمال من از خوشه خام تدبیر پر برود  /پشرت دیروار یرك
خواب سنگین /یك پرنده که از ظلمت انس میآمد /دسرتمال مررا بررد  /اولرین
ریگ الهام در زیر پایم صدا کرد (سپهری.)230: 9339 ،
 .6ذن و «نه – من» يا «نه – خود»

04

فرزانه 00در پس ایستد /هماره پس پیش باشد /به خود نپرردازد دیرر پایرد/خالی
است از خود کمال یابد (النودزو :9300 ،ش.)0
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در کتابهای بودایی اغلب «نه – من» را گوهر تمام نمودهرا دانسرتهانرد و منظرور از
چیزها من یا خود ندارد؛ این است که هیچ چیز در خود هویت یا وجود مطلقی ندارد و
این به معنای رد اصل هویت است .بنا براین اصل «الف» باید «الف» باشرد و «ب» بایرد
«ب» باشد و «الف» نمیتواند «ب» باشد ،ولی آموزه «نه  -من» میگوید «الرف» «الرف»
نیست و«ب» «ب» نیست و «الف» میتواند «ب» باشد و این چیزی است که مردم را از
جا می پراند تا دوباره در خود به جستجو بپردازنرد .هریچ چیرز در دو کشرنه« 03لحظره»
یكسان باقی نمی ماند .پس از آنجا که چیزها به طور بی وقفه دگرگون مریشروند ،نمری
توانند هویتشان را ثابت نگه دارند« ،نه – من» اند؛ به عبارت دیگر ،من یا خود ندارند و
عاری از هویتند «الف» چون هویت ندارد ،دیگر نمیتواند در کشنه بعدی همان «الرف»
باشد و از اینجاست که گفته اند«الف» همان الف نیست .نه تنها نمودهای جسمی پاینده
نیست و هویت ندارد ،بلكه این نكته در مورد پدیدههای روانی هم صاد اسرت؛ مرثالً
تن ما و پدیده های روحی و احساسهای ما همین طور است( .هان 33 :9304 ،و  )30آیرین
بودا میگوید این آتمن( 01خود) که ضمیر باطن انسان است ،پندار و گمانی بیش نیست
و واقعیت ندارد (شایگان .)901: 9333 ،کارل گستاویونگ آن را خودِ من گونه محدود می
داند ،آیین بودا استحاله این خود من گونه محدود را به خود من گونه نامحردود تعلریم

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري

میدهد (پاشایی 915 :9335 ،و  .)912وقتی خود و نه خود یكی شود ،روشن شدگی یافتره
می شود و تمام کردارهای ما کردارهای بوداست (مور.)50 :9339 ،

سایه شدم و صدا کردم  /کو مرز پریدنها /دیدنها ؟ کو اوج «نه – من» دره او؟ و
ندا آمد لب بسته بپو (سپهری.)052: 9339 ،

چینی به جهان یكسان مینگرد .چوانگ تسه به او گفته اسرت کره اصرل در وجرود
مورچه ای در سا علفی در تكه سفالی هم هست .الئودزو راه به یك چشم دیدن خرد
و کوچك را به او آموخته است و به مفهوم  tz,uپی میبرد .من او با منهرای دیگرر در
میآمیزد و به نامن میرسد (سپهری .)13 :9330،سهراب نیز این مهم را دریافته اسرت کره
برای رسیدن به نگاهی دور از دوگانگی و نگاهی که اصل را در همه چیز ببیند ،بایرد از
خود گذشت؛ زیرا در این نگاه است که میتوان به کشف رسید.

باید دوید تا ته بودن  /باید به بوی خاك فنا رفت  /باید به ملتقای درخت و خدا
رسید  /باید نشست  /نزدیك انبساط  /جایی میران بیخرودی و کشرف (سرپهری،

 .0نا خودآگاه

پرده را برداریم /بگذاریم که احساس هوایی بخورد  /بگرذاریم بلرو  ،زیرر هرر
بوته که می خواهد بیتوته کند  /بگذاریم غریزه پی بازی برود /کفشها را بكنرد و
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.)203: 9339
مرد دائو نیز از خود فار است؛ از هر چه نام و ناموری و ادعای تملك و سرافرازی
است؛ این سخن نه به این معناست که او من یا خود ندارد ،بلكه خود او ناخود اسرت.
چون شخص به شیوه ناخود پرستی عمرل کنرد ،اعمرالش خرود انگیختره ،سرراسرت و
همیشه درست است و هر پاسخ او به اعمالش طبعا درست و همیشه آنجاست و بدون
حسابگری؛ همان طور که گیاهان میرویند ،همان طور که خورشید طلوع میکند و این
وقتی است که پیرو ذن به نا خود آگاه میرسد و در آیین ذن به آن جان هر روزی مری
گویند و با این سخنان بیان میشود ،هنگامی که گرسنهایرم مریخروریم و هنگرامی کره
خستهایم دراز میکشیم (شایگان .)901 :9333 ،این چیزی است که ذن میخواهد :رسریدن
به ناخود آگاهی.

به دنبال فصول از سر گلها بپرد /بگذاریم که تنهایی آواز بخواند  /چیز بنویسد /
به خیابان برود (سپهری.)010 :9339 ،
شاعر در این شعر تصویر روشنی از انسان خود به خود به ما عرضه میکند؛ انسانی
که خود قربانی قوالب مختلف و اجبارهای گوناگون نیست؛ مانند انسران اولیره .انسران
اولیه انسانی است که دارای هماهنگی کامل و تداوم با محیط و موجودات زنده اعرم از
حیوانات و پرندگان و نباتات است .ریتم وی دارای انطبا کامل باریتم طبیعرت اسرت.
انسان اولیه خود به خود است .آن هنگام که باید از خواب بیدار شود بیردار مریشرود.
برای چنین انسانی گذشته و آینده مفهوم ندارد و پیوسته در زمان حال گسترده زنردگی
میکند .کوشش وی در رسیدن به اهداف و امیال گوناگون در آیندههای دور و نزدیرك
نیست .نهایت کوشش وی در گریز از عدم آرامش ،تحصیل آرامش و در صورت امكان
کسب لذات است (فروردین.)29-23 :9359 ،
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کار ما نیست شناسایی «راز» گل سرخ  /کار ما شاید این است  /که در«افسرون»
گل سرخ شناور باشیم  /پشت دانایی اردو بزنیم  /دسرت در جذبره یرك بررگ
بشوییم و سر خوان برویم /صبحها وقتی خورشید ،در مریآیرد متولرد بشرویم /
هیجانها را پرواز دهیم  /بار دانش را از روی پرستو به زمین بگذاریم  /نام را باز
ستانیم از ابر ،از چنار ،از پشه ،از تابستان  /روی پای تر باران به بلنردی محبرت
برویم  /در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم (سپهری.)013 :9339 ،
سهراب می خواهد باز گردد به روزگاری که انسان از دیدن گل سرخ غرر حیررت
می شد؛ زمانی که هنوز دانش متولد نشده بود و ابر ،چنرار و حشرره بره واسرطه نرام از
یكدیگر جدا نمیشد .ذهن فقط لذت میبرد و تجزیه و تحلیل نمیکرد؛ زمرانی کره بره
حشره ،بشر ،نور و گیاه یكسان مینگریست و به انتخاب دست نمیزد.

پیش از این در لب سیب /دست من شرعله ور مریشرد  /پریش از ایرن یعنری /
روزگاری که انسان از اقوام یك شاخه بود  /روزگاری که در سایه برگ ادراك /
روی پلك درست بشارت خواب شیرینی از هوش میرفت  /از تماشای سروی
ستاره /خون انسان پر از شمش اشرا میشد (سهراب.)239 :9339 ،
این ناخودآگاهی را در دوران کودکی نیز تجربه کرده ایم .ما به همران گونره کره در
دوران کودکی غذا میخوریم ،اکنون نمی خوریم ،خوردن ما با نیروی مغز مخلوط شرده

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري

است؛ یعنی اینكه مزاحمی خود آگاه وجود دارد که دیگر نمیتواند مسرتقیماً یرا آنرا بره
حوزه ناخودآگاهی حرکت کند .این دگرگونی به مثابه عدم پاکی یا اکتسراب دانرش بره
زبانهای افسانه ای انجیلی شناخته شده است .ذن از انسان عاقل میخواهد خود را از این
آلودگیها پاك گرداند؛ اگر صادقانه میل به شرناخت زنردگی آزاد و طبیعری دارد (فرروم،
.)09 :9343

در خم آن کودکانه های مورب  /روی سرازیری فراغت یك عید  /داد زدم « /به
چه هوایی!» در ریههایم وضوح بال تمام پرنردههرای جهران برود (سرپهری9339 ،
.)290:
سهراب آنگاه که دوران کودکی خود را وصف میکند میگوید:

با ما در طرف سایه دانایی بود  /با ما جای گره خوردن احساس و گیاه  /با
ما نقطه برخورد گیاه و قفس و آینه بود /آب بی فلسفه مریخروردم  /تروت بری
دانش میچیدم  /تا چلویی میخواند ،سینه از ذو شنیدن میسروخت (سرپهری،

 .1ذن و تُهيَّت

اتا آبی خالی بود مثل روان تائوئیست ،میشد در آن به آرامش در تهری رسرید
(سپهری.)00: 9330 ،
اندیشه تهیت (شونیتا ) در آیین بودا از اندیشه ناخود آب میخورد و داللت دارد بر
فضای خالی هر چیز (همان .)990 :9304،تهیت شبیه نور است که همه رنگها را در خرود
دارد ،ولی خود بی رنگ است ،خود یك چیز نیست بلكه همره را در خرود دارد؛ یرك
39
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.)005: 9339
« دوران کودکی با آغاز زمان مترادف است .انسان با بیرون آمدن از دنیای سبز خواب
دوران کودکی ،یعنی با هبوط به تاریخ و زمان آغشته میشود» (حسینی .)995:9305 ،وجه
شباهت انسان اولیه و کودك در این است که همه چیز برایشران ترازگی دارد؛ ذهنشران
آ شفته نیست؛ غم فردا را ندارند و در لحظه زندگی میکنند؛ پس زیباییها را میبینند .بره
همین دلیل است که پابلوپیكاسو 32میگوید« :هر کودکی هنرمند است؛ مسئله این است
که چگونه پس از اینكه بزرگ شد ،هنرمند باقی بماند» (کامرون .)33 :9330 ،هنرمند نه بره
معنای نقاش یا موسیقیدان ،هنرمند؛ زیرا زیباییها را ادراك کردن ،هنرمندانه زیستن است.
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شخص نیست ،بلكه همه اندیشه ها را داراست؛ نه زیبا ،نه زشت اما جوهری از هرر دو
است (هوراس . )23 :9301 ،هدف مراقبه نیز همین است .مراقبه یعنی از درون تهی برودن،
تهی بودن از حتی فكر سرگردان ،بعد ناگهران تمرام سررگردانیها فررو مریریرزد؛ زیررا
بیچارگی و نكبت در فكر زندگی میکند .بعد از تهی شدن مرگ ناپدید میشرود؛ زیررا
مرگ در فكر زندگی میکند؛ گذشته ناپدید میشود؛ زیرا افسردگیها با گذشرته آمرده ،و
فكر حامل گذشته است .جاه طلبی و آرزو محو خواهد شد؛ زیرا چگونه بی افكرار مری
توان جاه طلب بود؟ (نادری  19 :9304و  )12تهيي بياش روان بياسياييد (الئرود زو:9300،
ش . )00الئوتزو به تهیت توجه کرده است .اندیشه اصلی این است که هنگامی که انسان
در «عزلت» مینشیند - ،و این زمانی است که ضمیر او کامالً تهری اسرت  -همره چیرز
دقیقاً همان گونه که هستند به این «خأل» بدون نفس وارد میشود؛ همان گونره آنهرا در
روند جهانی تبدل ،میآیند و میروند .در چنین حالتی ،ضمیر او به آینه شفافی میمانرد
که همه چیز را بدون اندك انحراف یا کجی منعكس میکند (ایزوتسو .)342 :9301 ،اینجرا
نكته ظریفی نهفته است ،قانون این است که اگر شما چیزی را بخواهید ،یعنی آن چیز را
ندارید؛ حال اگر بی خواست باشید و هیچ چیز نخواهید چطرور؟ بالفاصرله در همرین
لحظه ابدی همه چیز پر می شود .بالفاصله زندگی پر از سرشاری میشود و آنگاه همره
چیز پر برکت خواهد بود( .از تهي است سر شاري) (همان :ش )99اگر از درون بی عمل
و بیخواست باشید ،خلئی به وجود میآید و همه چیز را به خود میمكد و شرما همره
جا این خأل را با خود میبرید و همه جا ،همه چیز پر است (پيمانه خالي به كه لبالب)
(همان :ش . )91برای بصیرت آن باید به بصیرت گرد باد رسید .گردباد از بررون در حرال
چرخش و فعل و انفعال است ،ولی در مرکز یعنی باطنی تررین جرای آن بری عمرل و
ساکت است .در مرکز نهایی گرد باد چرخشی وجود ندارد (تهی است) ،درون کره بری
خواست شد (از خواستهها تهی شد) ،گرد باد زندگی به چرخش در میآید و همه چیز
را به درون میمكد (نادری 40 :9304 ،و  .)49حال با توجه به نكات ذکر شده در این شعر
سپهری تأمل میشود:

می روم باال تا اوج ،من پر از بال و پرم  /راه میبینم در ظلمت ،من پر از فانوسم
 /من پر از نور و شن  /و پر از دار و درخت  /پررم از سرایه ،از پرل ،از رود ،از
موج  /پرم از سایه برگی در آب  /چه درونم تنهاست (سپهری.)334: 9339 ،

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري
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«تنها» در این شعر به معنی خالی و تهی درون است .سهراب میگوید من پر از نور،
شن ،روشنی ،دار و درخت ،سایه ،پل ،رود ،موج ،فانوس و بال و پر هستم و در پاسرخ
اینكه چگونه میتواند پر ازاین همه چیز باشد ،میگویرد چره درونرم تنهاسرت چره بره
معنای «چرا که» است؛ چرا که درونم تنهاست ،تهی است و چون تهی است ،همه چیرز
به درون آن کشیده میشود.
تهی پایان ناپذیر و بی انتهاست؛ پس تنهایی به معنای تنهایی و خلوتی همراه با غم
و اندوه نیست .چه درونم تنهاست را نباید با لحنی غم انگیز بره ایرن معنرا کره چقردر
درونم تنهاست خواند .پس این گونه نمیتواند باشد (:سهراب در ابتدا با همه چبز یگانه
شود و در آخر به ما خاطرنشان میسازد که درونش تنهاست) (رك .عابردی.)930،093:یرا
اینكه در لحظه ای در یك تجربه عارفانه به احساس یگانگی با همه چیز برسد و بعرد از
آن تجربه چیزی جز تنهایی باقی نماند و سر انجام مانند ما بین خود و طبیعرت فاصرله
ببیند (رك ،معصومی.)922:9309،
سهراب در نامهای به دوستش مرینویسرد « :در نراظم آبراد تنهرایی مرن از چیزهرای
هماهنگ پر بود ،چیزی نمیخواستم و دست من همواره پر میشرد .مهرر برانی هسرتی
ازهمه جا میتراوید و نوازش پنهان همه چیز را در بر گرفته بود (سپهری .)13 :9332 ،یرا
در جای دیگر مینویسد :دارم نگاه میکنم و چیزها در درون من مریرویرد و ایرن روز
ابری چه روشنم ،همه رودهای جهان به من میریزد ،من که با هیچ پر میشوم (سرپهری،
 .)922 :9332من که با هیچ پر می شوم به همان نخواستن اشاره دارد؛ چرون از درون بری
خواست است؛ برایش فرقی نمی کند که با هیچ پر شود و یا رودهای جهان ،ولی چرون
بی خواست است ،همه چیز به طرف او کشیده خواهد شد« .فرزانهای که بی خواسرت
بماند تهی خواهد شد و زندگی با تمام اسرارش به درون تهی وارگری کشریده خواهرد
شد» (نادری .)42 :9304 ،روان تائوئيست يك تهي است آماده پذيرش همه چيز (سپهری،
 .)12 :9330همه چیز چون انتخاب نمیکند .درون ما پر از خواستههاست .درون او هیچ،
هیچ یا هیچ چیز را در دل داشتن یعنی داشتن برترین و فرجامترین چیزها که همه است
یعنی همان خود عالم (گوستی .ل .هریگل.)39 :9300 ،
30
از زاویهای دیگر نیز میتوان به این شعر نگریست :واژه «نگریستن» یا «کوآن» کلید
گنج دائوست .اما کوآن نگریستن معمولی به نامیدنی و ننامیدنی و بره برودن یرا نبرودن

نیست؛ این دیدن یكسویه است ،کنش واقعی کوآن آن نگریستنی است کره ننامیردنی و
نامیدنی را یكی میبیند .بدین سان وقتی انسان چیزی نمیبیند (وقتی هیچ را میبینرد )،
فقط هیچ را نمیبیند ،می بیند درون هیچ ،ده هزارگان یا ده هزار چیز هم زمان پنهان و نا
پنهان است (پاشایی.)990 :9335 ،

باالها ،پستیها یكسان بی ن  /پیدا نه ،پنهان بین  /بالی نیست ،آیت پروازی هست /
کس نیست ،رشته آوازی هست (سپهری.)032: 9339 ،
سهراب می گوید :زندگی من هرگز ادعا نخواهد کرد که در خلروت گذشرته اسرت؛
تازه کدام خلوت؟ خلوتی پر از این ،پر از آن ،پر از این سرنگ و آن درخرت ( سرپهری،
 )30 :9332؛ این یعنی دیدن چیزهایی که هست در کنار چیزهایی که نیست .امرا تهری در
شعر ذیل به چه معناست؟
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چه گذشت  /زنبوری پر زد  /در پهنه وهرم /ایرن سرو آن سرو جویرای گلری /
جویای گلی ،آری ،بی ساقه گلی در پهنه خواب نوشابه آن انردوه /انردوه نگراه،
بیداری چشم ،بی برگی دست  /نی ،سبدی میکن ،سفری در برا  /براز آمردهام
بسیار و رهاوردم :تیناب تهی  /سفری دیگر ،ای دوست و به باغی دیگر /بدرود
 /بدرود و به همراهت نیروی هراس (سپهری 094 :9339 ،و .)095
آیا منظور شاعر این است که با تیناب تهی بازگشته به همین دلیل قصد دارد دوبراره
سفر کند ؟ (رك .ترابی )924 :9300 ،آیا تهی به معنای نیستی است ؟ اگر این گونه اسرت،
چرا شاعر میگوید :باز آمدهام بسیار؟ آیا تهی ای که برا بسریاری همرراه اسرت ،همران
چیزی نیست که پیش از این به آن اشاره شده است و اگر با بسیاری همراه اسرت چررا
اندوهگین است؟ در اینجا اندوه جدا از دیگر اجزا است و به این جمله ربطی ندارد بره
این صورت که :زنبوری در پهنه وهم و گمان یعنی در عالم خواب در جستجوی گلری
که انتخاب کرده بود ،این سو و آن سو پر زد ،انتخاب کرده بود ،چون از یافتن گلی بی
ساقه اندوهگین شده است .او گلی با ساقه میخواست ،پس آنچره عایردش شرده برود
اندوه بود؛ از خواب پرید در حالی که آن اندوه را در دل داشت و در بیداری نیز چیزی
در دستش نبود ؛ اندوهش چند برابر شد .زنبور نماد انسانهایی است که غر در خواسته
هایشان هستند .پُر هستند از آرزوها و امیال و این خواستهها حتی در خواب نیز آنها را
رها نمیکند.

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري

نمیخوابیم ،رؤیا میبینیم و خود را خسته میکنیم؛ از همین روی بود که استادی از
دودمان تانگ گفته است :مردم نمیخورند و نمیخوابند ،ما به فرداها و گذشرتههرا
میاندیشیم ،خواب میبینیم و خود را میآزاریم ،باید بیاموزیم چنان زنردگی کنریم
که گویی آینده و گذشتهای در کار نیست (سوزوکی 9343،خ .)23

اما چگونه میتوان از آینده و گذشته رها شد؟ سهراب به چنین انسانی «تهری» را بره
عنوان رهاورد هدیه میدهد؛ زیرا تنها تهی است که میتواند او را از غم برهاند .هنگامی
که درون را از خواستهها تهی کنیم بره آرامرش خرواهیم رسرید و هریچگراه انردوهگین
نخواهیم شد .سهراب میگوید :تو خواستهای داشتی به آن نرسیدی ،رنجیدی .اما من باز
آمدهام بسیار ،چون به تهی رسیده ام و این رهاورد را به ترو خرواهم داد .حرال برا ایرن
رهاورد به باغی دیگر سفر کن تا با بسیاری بر گردی و به همراهت نیروی هراس ،شاید
چون هیچ گاه با این رهاورد سفر نكرده و به باغی سفر میکند که تا به حال به آن نرفته
است .اگر خو د سهراب هم بعد از خداحافظی بخواهد بره سرفر دیگرر بررود ،براز هرم
عجیب نیست؛ چون سهراب همان طور که گفتیم همیشه در سفر است و آموختنیهرا را
در همه جا جستجو می کند و این به معنای این نیست که چون دست خالی براز گشرته
است ،قصد سفر دیگری را دارد .گاهی نیز تهی در شعر سهراب به معنای نیستی است:

 .3بيكنشي
کسی که به تهیت رسیده ،کسی که از خود خالی شرده اسرت و فكرری در سرر نردارد،
چگونه عمل میکند؟ اصالً آیا عملی انجام میدهد؟ الئو میگوید :فرزانه برای بی عملی
عزلت نمی گزیند ،مگر به هنگام مرگ .فرزانه از درون بی عمل و بی خواست و بی ادعا
و از بیرون فعال و با عمل است .رسیدن به بی عملی بصریرتی دارد کره آن «وو-وی»33
است؛ مانند گرد باد که از برون در حال چرخش و از مرکز و از درون بی عمل اسرت،
هر گاه خود را چون گرد باد یابید «وو -وی» را خواهید یافرت و ایرن گونره در جمرع
عمل و بی عمل خواهید بود (رك .نرادری .)49 :9304 ،واژه کلیردی وو وی  wu weiیرا
نكردن یعنی سلب هر گونه قصد و کوشش تصنعی(غیر طبیعی) از سوی انسران اسرت.
انسان کامل قادر است این اصل را به طور دائم و ثابت حفظ کند؛ زیرا او خرود را الغرا
کرده است .لیكن الغای نفس به عنوان ماده همه امیال از روی قصرد در عرین حرال بره
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قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید

(سپهری.)343 :9339 ،
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معنای ایجاد نفس جدیدی _نفس کنونی_ است که کامال با طریقت در نشراط خالقانره
اش واحد است (ایزوتسو .)239 :9310 :اگر به بیکنشی برسید با دائرو هماهنرگ خواهیرد
شد؛ زیرا آدمی با زمین هماهنگ است و زمین با آسمان ،آسمان با دائو و دائو با طبیعت.
سیر طبیعی هر چیز خود انگیختگی 32هر چیز ،خود جوشی هر چیرز ،شریوه دائوسرت.
بدین ترتیب اگر بارانی میبارد ،اگر سبزهای میروید ،اگر پرندهای میخوانرد ،جملگری
دائو را به ظهور میرسانند (ریختهگران .)53 :9335 :ارتباط سپهری با جهان و جهان آفرین
ارتباطی بیواسطه می نماید؛ همان ارتباطی که میان برگ و درخرت و ریشره آن برقررار
است (سیاهپوش )991 :9302 ،و این یعنی رسیدن به بی کنشی .سوجو 35میگوید:

آسمان و زمین و من از یك ریشرهایرم  /ده هرزار چیرز و مرن از یرك گروهرم
(سوزوکی.)331: 9330 ،
شاهد مثالهایی که در مبحث بعد عرضه میشود ،دارای مفهوم بی کنشی نیز هست.
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 .01ذن ضد دوگانگي
چگونه انسانی که به بی کنشی رسیده ،انسانی که با طبیعت هماهنگ شده اسرت ،ماننرد
سبزهای که میروید ،خورشیدی کره طلروع مریکنرد و پرنردهای کره مریخوانرد ،برین
دوگانگیها ،شب و روز ،غم و شادی ،جنگ و صلح و ...به انتخاب دست مریزنرد؛ آیرا
انتخاب با بی کنشی در تضاد نیست؟
آزادی ورای دوئیت است .اگر کرانهای را تكذیب کنید به این معنی است که نیمری
از هستی را در نیافتهاید .هنگامی که میجنگید یا پیروز میشوید یرا شكسرت مری
خورید ،اما میتوان به جای جنگیدن در ورای این دوئی بودن و این گزینشی است
طبیعی .واقعیت این است که اکنون که غم چیره شد ،شما میدانید نخواهرد پاییرد؛
چرا که شب میرود و روز میآید .قانون طبیبعت این است؛ پس با آن مریمانیرد و
نمیجنگید؛ این هنگامی است که طبیعت آمده را میخورید نه غم را (نادری:9304 ،
.)50

پیرو ذن از چنان قدرت « »egoبرخوردار است که گویا اصال در تمرامی وجرود وی
 Idوجود ندارد .خونسردی وی از تغافل نسبت به مسرائل و واقعیتهرا سرچشرمه نمری
گیرد ،بلكه به دلیل آگاهی وی نسبت به حقایق و واقعیات گسترده و بیشمار است.

بازتاب انديشه ذن در اليههاي پنهان شعر سپهري

ذن یعنی واقف گشتن به اینكه انسان قسمتی از طبیعرت اسرت و قرانون طبیعرت و
هستی با قانون انسان در تضاد است (فرروردین 03 :9359 ،و  .)00طبیعت انتخاب نمیکند؛
اگر می خواست انتخاب کند ،باالخره یا شب را بر میگزید یا روز را .بیرنش تائوئیسرتی
معتقد به یگانگی تضادهاست.

از همند هست و نیست  /از هم پرند آسان و سخت  /رویارویند کوتاه و بلنرد /
استوارند فراز و فرود /نیك و بد آوا موزونند  /هم پایند پریش و پرس (الئرودزو،
:9300ش.)00
اگر این یگانگی را نپذی ریم و بین نور و ظلمت به انتخاب دست بزنیم ،بی شك غم
به سراغمان میآید؛ زیرا این دو از هم جدا نیستند؛ مثل این است که بگوییم میخواهم
همیشه روز باشد ،باید از طبیعت آموخت که قله و دره باهم هستند.
و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست (سپهری.)320: 9339 ،
سهراب میگوید همه چیز چنان اسرت کره مریبایرد ،آموخترهام کره خررده نگیررم
شكفتگی را دوست دارم و پژمردگی را هم (سپهری.)929: 9332 ،

خانه زخود وارسته /جام دویی بشكسته  /سایه «یرك» روی زمرین ،روی زمران
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(سپهری.)021 :9339 ،
حال میتوان پی برد که چرا سهراب هیچگاه از درد و رنج حرفی نزد .شاملو گفتره:
زورم میآید که آن عرف ان نا بهنگام را باور کنم ،سر آدمهای بی گناه را لب جروی مری
برند و من دو قدم پایین تر بایستم و توصیه کنم آب را گل نكنیم (ساور سفلی)04 :9330 :
و یا اینكه درد و غمیآزارش نمی دهد تا جایی که باید به خودش تلقین کند ترا یرادش
نرود که تنهاست تا همیشه جدایی و فاصله بگیرد و در حیاط خانه شان به نظاره آب و
ماهی و سبزه سرگرم باشد (سیاه پوش )992: 9302 ،یا شعر سپهری را باید آنهایی بخوانند
که هرگز تفنگ ندیدهاند ،جنگ ندیدهاند ،گرسنگی نكشیدهاند (عباسری طالقرانی.)11 :9300
کم نیست از این دست گالیه ها و حرفها که همه اینها نشان از وضعیت زمرانی خاصری
دارد و بسیاری انتظار شنیدن چنین سخنانی را داشتند .البته عدهای هم ایرن اتهامرات را
رد می کنند .نیازی نیست کسی از سهراب دفاع بكند او خود پاسخ میگوید:
 وقتها گذشت و ما نگاه کردیم و از جنس تنهایی شردیم ،درخرت را کره بلرد شردیمحرف از یادمان رفت ،خرد چند قدم باالتر از الل شدن است ،از خرد دست بشروییم و
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حرف بزنیم از لیوان آب ،از جنگ ویتنرام از کوچرههرای لنردن ( ...دیرانوش.)31: 9333 ،
درخت را بلد شدن یعنی چه؛ آیا همان همگام شدن با طبیعت نیست؟ یعنی از درخرت
طبیعی بودن و بی کنشی را آموختن او به این خرد و دانش رسید و حرفی نزد .الئودزو
می گوید :زبان بست آن که دانست ،ندانست آن کره گفرت( .الئرودزو :9300 ،ش )52و در
جایی دیگر میگوید:
من هزارها گرسنه در خاك هند دیدم و هیچ گاه از گرسنگی حرفی نزدم ،نره هریچ
وقت ،ولی هر وقت رفتهام از گلی حرف بزنم ،دهانم گس شرده اسرت ،گرسرنگی
هندی سبك دهانم را عوض کرده است و من دین خود را ادا کرردهام (ساورسرفلی،
.)02 :93304

در جنگل من از درندگي نام و نشان نيست  /در سايه – آفتاب ،ديارت ،قصه
«خير و شر» ميشنوي من شکفتنها را ميشنوم  /و جويبار از آن سوي زميان
ميگذرد تو در راهي  /من رسيدهام ( سپهری.)942: 9339 ،
16
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قصه خیر و شر را کسانی می شنوند که در سرزمین سایه ر آفتاب یعنی در تضادها به
سر می برند؛ اما برای کسی که از تضادها فراتر رفته و به یگانگی رسیده ،این قصهها بی
معنی است .سهراب می گوید :من از اضداد فراتر رفتم (جالب اینجاست که نام شعر نیز
«فراتر» است) .به همین دلیل در جنگل من از درندگی نام و نشانی نیسرت؛ برا طبیعرت
همسو گشته ام؛ خیر و شر را همانند روز و شب پذیرفتهام و به چنان آرامشی رسریدهام
که صدای شكفتنها را می شنوم و استعداد دیدن زیباییها را پیدا کردهام .سهراب ما را نیز
به گذشتن از دوگانگیها دعوت میکند.

در هوای دوگانگی ،تازگی چهرهها پژمرد  /بیایید از سایه  -روشن بررویم  /برر
لب شبنم بایستیم ،در برگ فرود آییم (سپهری.)900 :9339 ،
بیایید از شوره زار خوب و بد برویم  /چون جویبار،آیینه روان باشیم /به درخت،
درخت را پاسخ دهیم (سپهری.)902 :9339 ،
در پرتو یكرنگی ،مروارید بزرگ را در کف من خواهد نهاد (سپهری.)930 :9339 ،
باالها ،پستیها ،یكسان بین ( سپهری.)032 :9339 ،
او در پاسخ منتقدی که می گفت در این وضعیت که امریكا در ویتنام ناپالم میریرزد
و آدم میکشد ،تو نگران آب خوردن یك کبوتری ،میگوید :دوست عزیز ریشره قضریه
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در همین جاست ،برای مردمیکه از شعرها نمیآموزند که نگران آب خوردن یك کبوتر
باشند ،آدم کشی در ویتنام یا هر جای دیگری بدیهی است (عابدی.)30:9304 ،

در آغاز همگان در پرتو یگانه اند  /آسمان به یگانگی درخشان است  /زمرین بره
یگانگی استوار /جان به یگانگی سرشرار  /هرزاران هرزار بره یگرانگی زنردهانرد
(الئودزو ،ش.)31
کم کم اندیشه پا به عرصه نهاد ،دوگانگی برخاست ،من ،ما ،تو سر برر کررد ،افكرار
پدید آمد ،نامها شكل گرفت و بین ما و یگانگی قرنها فاصله افتاد .در یگانگی انسران از
دیدن ستاره ها ،بوییدن گلها ،از باران ،از رعد و بر و… به وجد میآمرد ،حجرابی در
میانه نبود.
می بویید ،گل وابود؟بوییدن بی ما بود ،زیبا بود (سپهری.)002 :9339 ،
همه مطلب در این است که چگونه میتوان از این عالم به خواب رفت و به آن جان
بیتشویش بازگشت ؟

هر سو نام ،هر سو مرز  /رشته کن از بری شركلی ،گرذران از مرواریرد زمران و
مكان /باشد که به هم پیوندد همه چیز ،باشد که نماند مرزکه نماند نرام (سرپهری،

پشت هیچستان جایی است  /پشت هیچستان رگهای هوا ،پر قاصدهایی است /
که خبر میآرند ،از گرل واشرده دورتررین بوتره خراك پشرت هیچسرتان ،چترر
خواهش باز است  /تا نسیم عطشی در بُن برگی بدود  /زنگ باران صدا میآیرد
(سپهری 349 :9339 ،و .)342
پشت هیچستان شبیه همان دوران آغازین نیست؟ مقامی که کسی در میانره نیسرت؛
به همین دلیل تا نسیم عطشی در بُن برگی بدود ،زنگ باران به صدا در مریآیرد و مری
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.)042: 9339
چگونه میتوان بازگشت به آن چهره آغازین پیش از تولد؛ به آن مقامیکه کسری در
میانه نیست .نه مردی ،نه زنی ،نه بودایی؛ به آن دانش؛ که دانش بیدانشی است؛ همران
که چوانگ تسه گفت :دانش ،دانش بی دانشی است .دانستن ندانستن است و باز گفرت:
باستانیان را ژرف دانشی بود ،ژرف ،آری ژرف تا عمق هیچ (ریختهگران.)40:9335 ،
سهراب نیز می گوید :ما هیچ ،ما نگاه؛ یعنی هنگامی که به آن هریچ بپیونردیم بره آن
نگاه می رسیم؛ نگاه بی واسطه .هیچستان سهراب نیز پشت همین هیچ است.
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توان از گل واشده دورترین بوته خاك آگاه شد؛ زیرا از حجابها خبری نیست .بودا مری
گفت :بنیاد هستی خالی است و یك بار که وارد خالی شوید وارد همره چیرز شردهایرد
(نرادری .)923:9304 ،ذن می خواهد ما را به آرامش نخستین باز گردانرد؛ بره همرین دلیرل
است که پرویز فروردین میگوی د :ذن یعنی درمان ،ذن یعنی رسیدن به آرامش زیاد ،ذن
یعنی مهاجرت از قطب اضطراب به قطرب آرامرش (فرروردین .)95-05 :9359 ،بره سربب
همین آرامش ،ذنیستها استعداد بیشتری برای لذت بردن دارند.

از کدامین درختِ شكوفان ؟ /نمیدانرم  /برااین همره ،آه ،چره بروی خوشری !/
باشو( 34پاشایی.)933:9304 ،
سهراب نیز به این نگاه رسیده است.

11

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،01شماره  ،93بهار 0931

11
11

من به سیبی خوشنودم  /و به بوییدن یك بوته بابونه (سپهری.)031 :
ذن می خواهد هنرمندانه زیستن و هنرمندانه دیدن را به ما بیراموزد«.چشرم تماشرا را
میبندی تا بیافرینی،گردش این زنبور را دنبال نمیکنی ،نیمه راه در پی واژه وآهنگ می
گردی تا شعرت را بگویی و چهها که از دست نمیدهی .به تماشای ایرن چینره آفتراب
زده بیا و شاعری بی شعر بمان(سپهری.)52:9332 ،
سهراب نیز می کوشد درست دیدن و لذت بردن از روزی آفتابی ،یك سیب یا نرانی
دا را به ما بیاموزد .سهراب به زندگی عشرق مریورزیرد و از آنچره داشرت راضری و
خشنود بود و با اخالص تمام می خواست این رضامندی را به همره تسرری دهرد و برا
دستمایه کالم موزون ،بذر خوش بینی در دل انسانها بپاشد (سپهری.)999:9330 ،

هرگز از جهان لذتی بسزا نخواهی یافت
مگر چندان به زیبایی لذت جویی ازآن عاشق شوی که
مشتا و پرعطش
30
دیگران را به لذت گرفتن از آن وا داری
نتيجه
بدون شك بسیاری از تأثیرپذیریهای سپهری از مكتب ذن با اندیشههای عرفان اسالمی
شباهت دارد و نمونههای درخشان مشابه آن را در آثار عارفان میتوان یافت .برا توجره
به این که عرفان همه ملتها اشتراکهایی با هرم دارنرد و سرپهری پریش زمینرهی عرفران
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اسالمیداشت و نمیتوانست اندیشه هایش را در برابر عرفانهای دیگر ،بره ویرژه عرفران
اسالمی جدا سازد ،خواسته یا ناخواسته در شعرهایش مضمونهایی عرضه مریکررد کره
گروهی می پندارند وی از صوفیان ایرانی و اسالمی متاثر است .شاید ناخودآگراه چنرین
باشد ،چرا که سپهری در این فضا میزیسته اسرت و البتره چنرین مضرمونهایی هرم در
شعرهایش دیده می شود .اما همان طور که اشاره شد ،تأثیر بسیار از ذن گرفتره اسرت و
مثالهای عرضه شده از شعرش ،نشانه شیفیتگی او به فرهنگ ژاپنی است .در اندیشه ذن
به ما گفته میشود که به هر چیزی که دم دست و در پیش روی ما است ،نگریسته شود.
سپهری نیز در اشعارش همه حقایق هستی و ماوراالطبیعه را در همین نزدیكیها مینگرد:
(و خدایی که در این نزدیكی است) .این اندیشه محصول «جور دیگر نگریستن» به اشیا
است ،یعنی اگر تاکنون تگاه ما تكراری و عادت ز ده بوده است ،از این پس عادتها را به
یك سو افكنیم و با دگرگونه نگریستن ،شادابی و نشاط در اندیشره خرود ایجراد کنریم.
یكی از روشهایی که ما را به این هدف میرساند ،مربوط به نگرش ذن اسرت .مقالره از
این منظر بدان نگریسته و از شیوه سنجشی و مقایسهای میان عرفان اسالمی و ژاپنی یرا
شرقی پرهیز شده است.

1.Bouddhism
2. Sidhartha Gotama
3. Lumbini
4. Kapila vatsu
5. Suddhodana
6. S´akya
7. Mahamaya
 .3پوچی در شر معنای عمیقی ندارد و از نظر معنایی با پوچی در غرب متفاوت است و نبایرد آن را
مترادف نیهیلسم غربی دانست.
9.Taoeism
10. Lao-tzu
11.Cho
-Shank tzu .90اندیشمند و رهرو دائووی
13. Shank Tzu
( :tao] Tao e tching .92به معنای راه است)[
 : Nirvan .95یعنی انقطاع و انهدام و خاموشی (از خود و نفس) نیروانا انتها و هدف غایی آموزههای
بودایی است.
16. Mahayana
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17. Hinayan
 :Bodidhrma .93از دو کلمه  Bodhiبه معنای خرد و دانایی و  Dharmaبه معنای قانون و آیرین
تشكیل شده است .وی بیست و هشتمین جانشین بودا است؛ در سال  502بعد از میالد وارد کانتون
(یكی از ایالتهای چین) شد و به انتشار بودائیسم به شیوه خاص خود اقدام کرد( .فروردین:9359 ،
.)03
نكته  :در کتابها این کلمات به شكلهای مختلف به فارسی برگردانده شده است« :مهیانه-ماهایانرا»،
«هینه یانه  -هی نه یانا » «الئودزو -الئوتزه -الئوتسه» «دائو -تائو » در این مقاله سعی شده همه به
یك صورت نوشته شود.
19. dyhana
 .02مشر در اینجا مشر جغرافیایی و سیاسی نیست ،مشر معنوی است؛ مشر به این معنرا کره از
مشر وجود بر آمده است مشر وجود یعنی دیاری که :
گفت ما ناگفتة ما میشنود
ما نبودیم و تقاضامان نبود
(ریختهگران 91:9335 ،و )93
21. Meditation
 .00استاد پرویز فروردین نیز این شعر سهراب را برای ذن و حال گسترده مثال آورده است.
 .03از این اصطالح نباید نوعی حالت انفعالی را برداشت کرد ،بلكه خرود بره خرود یعنری در ذات و
خودی خود.
 sutra .02سورههایی که مفاهیم عمیق عرفانی و فلسفی را به اختصار و در نهایت ایجاز بیان میکند.
 .52پاها به صورت لوتوس طوری قرار می گیرد که کف پای راست روی ران چپ و کف پرای چرپ
روی ران راست مستقر میشود.
 .52جولیا کامرون فیلمنامه نویس و کارگردان مشهور امریكایی
یك نكتهات بگویم (خود) را مبین و رستی
 .52گر خویشتن ببینی بیمعرفت نشینی
 .03انسان واال در «دائودِ جینگ » فرزانه یا فرمانرواست.
 Kashana .01لحظه ای است به یك چشم به هم زدن و در آیین بودا به کوتاهترین زمان اطال می
شود.
30. Atman
31. Pablo picasso
32. Sunyata
» wu- wei « .33از دو جزء ساخته شده  wuکه حرف نفی است و دیگری  Weiکه در لغت به این
معانی است :انجام دادن ،کار کردن ،عمل کردن ( )wu-weiبیکنشی معنا میدهد.
34. Spontaniety
 .35سوجو :رهرو دانشمندی از یك متقدم
 Basho .34شاعرهایكو سُرا
 .30شعر از  )9433-02( Thomas Thaherneشاعر عمیقاً مذهبی انگلستان (نوری)003:9330 ،
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شمیسا ،سیروس؛ نگاهي به سپهري؛ تهران :مروارید.9304 ،
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عابدی ،کامیار؛ از مصاحبت آفتاب؛ تهران :نشر ثالث.9304 ،
عباسی طالقانی ،نظام؛ مهماني در گلستانه؛ تهران :نشر ویستار ،دریچه.9300 ،
فروردین ،پرویز؛ ذن يا مکتب درماني شرق؛ تهران بی نا.9359 ،
فروم ،اریك و دکتر سوزکی؛ روان کاوی و ذن بودیسرم؛ تهرران :انتشرارات کتابخانرة بهجرت،
.9343
کامرون ،جولیا؛ راه هنرمند (بازیابی خالقیت)؛ تهران :نشر پیكان.9330 ،
کلمنتس ،جاناتان؛ نور ماه بر روي درختان كاج ؛ ترجمة نیكی کریمی؛ تهرران :نشرر چشرمه،
.9335
الئودزو؛ دائودِجينگ ؛ برگردان بهزاد برکت و هرمز ریاحی؛ تهران :انتشارات فكر روز.9300 ،
معصومی همدانی ،حسین و داریوش آشوری وکرریم امرامی؛ پييامي در راه؛ تهرران :طهروری،
.9309
مور ،چارلز ا .أ؛ جان ژاپن ؛ برگردان ع .پاشایی؛ تهران :مؤسسة پژوهشی نگاه معاصر.9339 ،
میوالسال ،هوکواند؛ ذن راهي به سوي روشنايي؛ ترجمه فرشته ثقةاالسالمی؛ تهران :انتشرارات
پاسارگاد.9342 ،
نادری ،نامدار؛ بوديدار ما؛ تهران :انتشارات پاسارگاد.9304 ،
نوری – نظام الدین؛ دو شاعر نوپرداز طبيعت سهراب و نيما؛ تهران :نشر زهره.9303 ،
وزیر نیا ،سیما و غزاله ایراندوست؛ زير سپهر آبي سهراب؛ تهران :نشر قطره.9301 ،
هان .تیك نات؛ كليدهاي ذن؛ برگردان ع .پاشایی؛ تهران :نشر ثالث.9304 ،
هریگل ،اویگل؛ ذن در هنر كمان گيري؛ برگردان ع .پاشایی؛ تهران :فرزان.9300 ،
هریگل ،گوستی ل؛ ذن در هنر گل آرايي؛ برگردان ع .پاشایی؛ تهران :فرزان.9300 ،
هوراس ،رجینالد و بالیت؛ درسهايي از استادان ذن (ذن چيست؟)؛ تهران :هیرمند.9301 ،
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دكتر احمد رضي
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن

مجيد جاللهوند الکامي



كليدواژهها :عرفان و کودکی ،روانشناسی کودك ،بینش و رفتار کودك و عرارف ،هماننردیهای
عارفان وکودکان.

تاریخ دریافت مقاله9319/1/99 :

تاریخ پذیرش مقاله9310/9/05 :

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
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چکيده
از کودکی به شكلهای مختلف در متون عرفانی یاد شده است .گروهی از عارفان کوشیدهاند ترا
صفات مثبت دوران کودکی را در سالكان زنده کنند و از رفتار و کردار دوران کودکی ،الگرویی
برای سیر و سلوك عارفانه بسازند .آنان تالش کردهاند تا نشان دهند که سرالك واقعری کسری
است که با مررگ اختیراری تولردی دوبراره مرییابرد و فطررت پراك ،حقیقرتجرو ،خلرا و
خودانگیختة کودکی را در خود احیرا مریکنرد .در ایرن مقالره سرعی شرده اسرت برا رویكررد
روانشناختی و با استفاده از روش توصیفی ر تحلیلی ،همانندی بینشی ،رفتاری و زبانی عارف و
کودك توضیح داده شود تا علل استفادة عارفان از استعارةکودکی بررای الگوسرازی در سریر و
سلوك عرفانی روشن گردد .غلبة شناخت شرهودی و واقعرهگرایری از مهمتررین هماننردیهای
بینشی ،و گرایش به تسلیم ،خودانگیختگی ،وابستگی ،حیرتزدگری از مهمتررین هماننردیهای
رفتاری ،و استفاده از زبان تصویری و نمادین از همانندیهای زبانی کودك و عارف است که در
این نوشتار تبیین میشود.
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مقدمه
کودکی ،دوران ویژهای است که همة افراد بشر آن را تجربه میکنند و برا ویژگیهرای آن
آشنایند .انسان در این دوران محدودیتهای فراوانی نسبت به دوران بزرگسرالی دارد امّرا
به علت اینكه هنگام تولد به دنیایی تازه و بسیار بزرگتر از محیط قبلی قدم میگذارد که
برایش کامالً ناآشناست و ناگزیر است برغم محدودیتهای فیزیكی ،روانی و فكری ،همه
چیز را تجربه و کشف کند ،رفتارهایی طبیعی و فطری و خلاقانه از خود بروز میدهرد.
رفتارهای خودانگیخته و نوجویانة کودك در کنار ویژگیهایی مانند صفای روح ،سادگی،
معصومیت ،صداقت ،شادمانی ،حیرتزدگی و  ...موجرب شرده اسرت کره گروهری از
اندیشمندان ،دوران کودکی را دورانری متمرایز و ممتراز معرفری کننرد و حتری زنردگی
کودکانه را الگویی مفید برای تعالی روح و کشف حقایق در بزرگسالی بدانند.
دوران کودکی در سنت هندو مقدمهای بر دسرت یرافتن برر آگراهی اسرت .مفهروم
کودکی یكی از آموزههای ثابت انجیل نیز هسرت .در سرنت مسریحی کرودك چهررهای
ملكوتی دارد و فرشتگان اغلب به شكل کودك ظاهر میشوند (شوالیه و آلن گربرران:9335،
 402و  )405گروهی از عارفان نیز با نگاهی به ظرفیتهای معنوی کودکان ،ترالش کردنرد
مزایای دوران کودکی را یادآوری و سالكان را بره احیرای آگاهانرة کرودك درون خرود
ترغیب کنند .از نظر عارفان دوران کودکی دوران پاکی و دوران زندگی بهشتی بشرر در
این دنیاست .دوران کودکی انسانها ،همانند دوران زندگی حضرت آدم در بهشت ،قبرل
از مرتكب شدن به گناه است.کودکان به علت گذراندن دورة آغازین زندگی خود ،کامالً
طبیعی و فطری رفتار میکنند؛ از این رو گاه به کشف حقایقی دست مییابند که پیرران
پرتجربه توفیق درك آنها را در نمییابند:
بردم ی د اند ی شه ا ی زان طفل خرد
خود فزون آن به که آن از فطرت اسرت

پیر با صد تجربه بویی نبرد
تا ز افزونی که جهد و فكرت اسرت
(مولوی)30/0 : 9343 ،

مولوی در فیه ما فیه آورده است که:
حق تعالی صبوتی بخشد پیران را از فضل خویش که صبیان از آن خبر ندارند؛ زیرا
صبوت بدان سبب تازگی میآورد و برمیجهاند و میخندانرد و آرزوی برازی مری
دهد که جهان را نو میبیند و ملول نشده است از جهان ( ...مولوی.)933 :9341 ،

هماننديهاي دوران كودكي با سلوک عرفاني

 .1پيشينه تحقيق
یافتههای روانشناسان ،مردمشناسان و جامعهشناسان در دو سدة اخیر ،افقهای تازهای در
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در شعر معاصر از جمله اشعار سهراب سپهری نیز اشارات فراوانی به فطرت پاك و
روح نوجوی کودکی شده است .به اعتقاد سرهراب سرپهری مهمتررین راه نجرات بشرر
در«عصر معراج فلزات» مدرنیته ،این است که انسان به روح کودکانه مجهّز شود ترا برر
خردباوری مطلق ،پوچی ،یأس ،هراس و از خودبیگانگی بشر درمانده غلبه کند .از نظرر
او کودك است که نشانی خانة دوست را میداند .کودکی که در باالی درخرت معرفرت
آشیان دارد و در صدد است تا از النة نور ،جوجه بردارد ...« :در صمیمیّت سریّال فضرا،
خش خشی میشنوی  /کودکی میبینی  /رفته از کاج بلندی باال  /جوجه بردارد از النرة
نور  /و از او میپرسی  /خانة دوست کجاست» (سپهری.)351 :9332 ،
عارفان تالش کردهاند تا بین مزایرای دوران بزرگسرالی و ویژگیهرای خروب دوران
کودکی همزیستی مسالمتآمیزی ایجاد کنند و تجربههای سلوك را در دورة بزرگسرالی
با تجربه فطری دوران کودکی پیوند میزنند .این نگاه عارفان به دوران کودکی بره ایرن
دلیل اهمیّت دارد که آنان در زمانی ظرفیتهای معنوی کودکان را برجسته میکردند که به
کودك بیشتر به مثابة وسیله نگاه میشد و محدودیتهای دوران کودکی از جمله نراتوانی
فیزیكی ،جهل و نقص در برابر مزیّتهای دوران بزرگسالی مورد توجّه قرار میگرفت .در
چنین وضعیتی عارفان به کودك به مثابة هدف نگریستند و برخی از ویژگیهای کودکران
را جزء مزایای آنان برشمردند؛ از جمله صمیمیت ،معصومیت ،پاکی ،سرادگی ،تخیّرل و
حیرت و از آنان به عنوان الگویی برای معنویتگرایی یاد کردند.
این مقاله بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهرد کره چررا گروهری از عارفران از
استعارة دوران کودکی برای الگوسازی در سلوك معنوی و کشف حقایق عرفرانی بهرره
گرفتهاند .و میکوشد با استفاده از روش توصیفی ر تحلیلی و با بهررهگیرری از دیردگاه
ژان پیاژه و شارحان افكار او در حوزة روانشناسی کودك و نیز یافتههرای پژوهشرگران
در زمینههای معرفتشناسی و هستیشناسی عرفان و نیز آموزهها و تجربههایی که خود
عرفا گزارش کردهاند ،وجوه مشترك فكری و رفتاری و عاطفی و ابعاد بینشی و منشری
میان کودك و عارف را نشان دهد و چگونگی کاربرد زبان را از سوی آنران را بررسری
کند.
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باب مطالعة دوران کودکی گشود به طوری که شیوة تفكر ،ادراك ،جهرانبینی و نگررش
خاص کودکان به هستی و رفتارهای خودانگیخته و عواطرف و احساسرات آنهرا مرورد
توجّه حوزة مطالعاتی روانشناسی ،مردمشناسی ،جامعهشناسی و پژوهشگران حوزه دین
و عرفان قرارگرفته است .در این مطالعات کودکان غالباً با انسان اسطورهای ،شراعران و
عارفان مقایسه و مقابله شدهاند .یافته نشان مریدهرد کره هماننردیهای بسریاری از نظرر
شناختی ،عاطفی ،رفتاری و اخالقی میان کودکان برا انسرانهای اسرطورهای ،شراعران و
هنرمندان دیده میشود .در ایران نیز در چند دهة اخیر پژوهش در ایرن زمینرههرا رواج
یافته است که اغلب به ارتباط هنر و بویژه شعر با دوران کودکی پرداخته است .محمود
کیانوش در کتاب «شعر زبان کودکی انسان» و قیصر امینپور در کتاب «شعر و کودکی»
وجوه مشترك زبان شاعرانه و کودکانه را مورد بررسی قرار دادهانرد .جعفرر قربرانی در
مقالة «مفهوم کودکی در عصر پوئتیك» در حوزة معرفتشناسی همانندیهای کرودکی را
با انسان اسطورهای (کودکی بشر) مقایسه کرده است (92 : 9332ر .)00عبدالعظیم کریمری
در مقالررة «تفكررر شررهودی در کودکرران و ضرررورت بازگشررت برره کررودکی» براسرراس
دستاوردهای معرفتشناسی و روانشناسی ورنر ،تفكر شهودی و اشراقی و تصویری در
کودکان ،عارفان و شاعران و هنرمندان را بررسی نموده اسرت ( 0 :9304و  .)04مرتضری
خسرونژاد نیز در کتاب «معصومیت و تجربه» (درآمدی بر فلسفه ادبیات کودك) مفهوم
کودکی و اهداف و ویژگیها و مسائل فلسفة ادبیات کودك و نیز معصومیّت و تجربه در
شعر و افسانههای ایرانی را تحلیل کررده اسرت ( .)9333عرفران نظرر آهراری در مقالرة
«کودکان ،عارفانی کوچك» به ویژگیهرای معنروی کودکران پرداختره اسرت ( )9335امّرا
قدمعلی سرامی در تعریض به او در مقالة «کودکان ،عارفان راسرتین» برا بهررهگیرری از
بیانی شاعرانه ،کودکان را عارفانی بزرگ ،راستین و حقیقی معرفی کرده است که عالوه
بر اینكه عارفانه میاندیشند و عارفانه به جهان مینگرند ،عارفانه نیز زندگی مریکننرد و
در عصمت با انبیا شریكند ( 9 : 9334تا .)90
 .9همانندي عارف و كودک
این قسمت از سه بخش اصلی تشكیل شده است :در بخش نخست همانندیهای بینشری
و معرفتشناسی عارف و کودك زیر عنوانهای شناخت شرهودی و واقعرهگرایری و در
بخش دوم ،وجوه مشترك رفتاری کودك و عرارف زیرر عنوانهرای تسرلیم ،وابسرتگی،
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حیرتزدگی و خودانگیختگی و در بخرش سروم هماننردیهای زبرانی آن دو بررسری و
تحلیل میشود.
 0ي 9حوزة بينشي و معرفتشناختي
ژان پیاژه ،رشد شناختی کودك را تا نوجوانی به چهار مرحلة زیر تقسیم کرده است:
الف :مرحلة حسی ر حرکتی (از تولد تا دو سالگی)
ب :مرحلة تفكر پیشعملیاتی که به دو سطح تقسیم میشود .9 :تفكر پیش مفهومی
(از حدود دو تا چهار سالگی)  .0تفكر شهودی (از حدود چهار تا هفت سالگی)
ج  :مرحلة عملیات عینی (از حدود هفت تا  99سالگی)
د  :مرحلة عملیات صوری (از حدود  99تا  95سالگی)
کودك در مرحلة حسّی ر حرکتی نمیتواند اشیا را تجسّم کند .او فقط بررای اشریایی
وجود قائل است که میبیند .تجسّم اشیا یا شیء پایدار 9و نگهرداری ذهنری اشریا ترابع
مقولههایی چون درك زمان ،فضا و اصل علیت است که در این دوره هنروز در کرودك
شكل نگرفته است« .دنیای اوّلیة کودك دنیای بدون شیء اسرت .اشریا ماننرد تابلوهرای
متحرك و ناپایدارند که در میردان دیرد او ظراهر و سرپس ناپدیرد مریشروند» (پیراژه و
اینهلدر.)53 : 9334،
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کودك در این دوره فاقد درك اصل علیت است .او علت پدیدهها را ناشی از عمل
خود آنها میداند« .رابطه علت و معلول میان دو شیء و عمل آنها بر یكردیگر مسرتلزم
تماس فضایی و فیزیكی بین آنهاست» (همان )32 :که کودك فاقد ایرن تواناییهاسرت .بره
طورکلی نداشتن تجسّم اشیا و عدم درك زمان ،فضا ،مكان و روابط علی میان پدیدههرا
موجب میشود که کودك در دورة حسّی رر حرکتری بره بازتابهرا و شرناخت حسّری و
حرکتی اندامهای خود متكی باشد.
خودمداری 0از برجستهترین ویژگیهای دوران کودکی است که به شكلهای مختلف
در سه مرحلة اوّل رشد شناختی دیده میشود .نروزاد در مرحلرة حسری رر حرکتری در
خودمداری محض به سر میبرد و از خویشتن خود ناآگاه است و تفراوتی میران «مرن»
خود و محیط و دیگران قائل نیست (پیاژه و اینهلردر .)51 : 9334 ،خودمرداری در مرحلرة
تفكر پیش عملیاتی به صورت عدم تمایز میان دیدگاه خود و دیگرران ظراهر مریشرود.
کودك گمان میکند که همه مثل او فكر میکنند و انتظار دارد که بزرگترها همه چیرز را
دقیقاً همانطورمشاهده کنند که او میبیند.

11


در مرحلة عملیات عینی نیز هر چند خودمرداری کرودك نسربت بره مراحرل قبرل
کاهش یافته است؛ امّا هنوز هم بدرسرتی نمریتوانرد واقعیرت را از تفكرر خرویش
دربارة آن جدا بداند؛ یعنی ،تفكر او هنروز جریران مسرتقلی نیسرت کره از ارتبراط
مستقیم با واقعیتهای محسوس جدا باشد .تفكر با موضوع تفكرر ترا انردازة زیرادی
هنوز درآمیخته است (ر.ك .سیف و دیگران.)39 :9335 ،
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یگانهانگاری ،واقعیّتپنداری ،جاندارانگاری از مهمترین عوامل خودمرداری کرودك
است .به طور کلی میتوان گفت کودك خودمدار چون عارف و شاعر ،جهان را به گونه
ای که خود درك و تجربه کرده است ،تفسیر مریکنرد .در جهران او همره چیرز روح و
حیات دارد و رؤیاهای او عین واقعیّت است.
خودمداری و عوامل اساسی آن یعنی جاندارانگاری ،یگانهانگاری و واقعیتپنرداری
و همچنین عدم توانایی تجسّم و ناتوانی در درك زمان ،مكران ،فضرا و اصرل علیّرت و
تكیه بر شناخت حسّی و شهودی و اشراقی در دورة حسی ر حرکتی و نیز بریاعتبراری
اصل علیّت و شناخت استداللی دردورة پیش عملیراتی ،نروعی معرفرت و شرناخت را
صورتبندی میکنند که در معرفتشناسی عارفان نیز دیده میشود که در ادامه از آنها در
سه عنوان کلی  .9شناخت شهودی  .0یگانهانگاری و وحدتنگری  .3واقعهگرایی بحث
میشود.
 9-1-1شناخت شهودي
کودك در آغاز تولد فاقد شناخت تعقلی و استداللی است .او زمان وفضا و مكان عینی
را چون بزرگساالن درك نمیکند؛
زیرا کودك در نخستین مراحل رشد به ارتباط مكانی و فیزیكی اشیا تروجّهی نمری
کند و علت را ناشی از عمرل خرود مریدانرد .در مرحلرة سروم [از دوره حسری و
حرکتی] نیز کودك شیرخوار در حالی که به اشیایی که میبیند لبخند میزند و آنها
را طبق الگوهای عمل مختلف (جابهجا میکند ،تكان میدهد ،میزنرد ،مریمالرد و
دستكاری میکند) ،علت هر چیز را ناشی از عمل خود میدانرد و آن را مسرتقل از
هرگونه ارتباط میان علت و معلول در نظر میگیرد (پیاژه و اینهلدر.)33 :9334،

پیاژه حتی معتقد است که در بخش دوم دورة تفكر پیشعملیاتی یعنی تفكر شهودی
که از حدود چهار تا حدود هفت سالگی را در بر میگیرد ،هنوز قانون منطق و استدالل
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و اندیشة نمادین و انتزاعی در کودك شكل نگرفته است .آنها در این دوره نیز مسائل را
به طور شهودی تجربه میکنند نه برطبق نوعی قانون منطق.
شاخصترین ویژگی تفكر کودکان این دوره این است که هنوز به مفهوم بقا یا نگهداری ذهنی
دست نیافتهاند .نگهداری ذهنی به صورت توانایی درك این مطلرب تعریرف شرده اسرت کره
شماره ،طول ،مقدار یا مساحت اشیا یكسان باقی میماند؛ صرف نظر از اینكه اشیا به صورتهای
مختلف به کودك نشان داده شود (ر.ك .هرگنهان و السون.)391 :9333،

بر این اساس کودك برای شناخت تا هفت سالگی متكی بره تجربیرات و ادراکرات
حسّی و تفكر شهودی باقی میماند ،تكیهگاه عارف نیرز در کسرب معرفرت و شرناخت
حقایق هستی بر معرفت شهودی است .حكیم و فیلسوف میخواهد بدانرد و از طریرق
استدالالت عقلی و فلسفی نهایتاً میخواهد اثبات کند که خدا وجرود دارد ،امّرا عرارف
مدّعی رؤیت است .عارف با گذر از مرحلة علمالیقین در مرحلة عینالیقرین قصرد دارد
خداوند را ببیند و در مرحلة حقالیقین در وجود او به فنا برسد .سخنان ابروعلیسرینا و
شیخ ابوسعید پس از مالقات در نیشابور گویای این اصل اساسی عرفانی است :

عارفان ،شناخت فلسفی و استداللی را برای رسریدن بره حقیقرت هسرتی نراقص و
ناکافی میدانند .به اعتقاد آنها عقل و استدالل عقالنی ممكن است در درك محسوسات
و عالم بیرون ابزار کارامد و مفیدی باشد ،امّا ابزار عقل در شناخت رمز و راز هسرتی و
عالم غیبی ناتوان و عاجز است و تكیه و اعتماد به آن موجب سرگشتگی و گمراهی می
گردد؛ زیرا در معرفت عقالنی ،سوژه و ابژه ،ذهن و عین ،شناسنده و موضوع شناسرایی
از یكدیگر جدا هستند .سوژه از دیدگاه اسرتعالیی سرعی مریکنرد برا برراهین عقلری و
استدالالت منطقی ،ابژه را بشناسد و وجود آن را اثبات کنرد؛ ایرن جردایی و فاصرله و
ثنویت در نظر عارفان موجب نقض شناخت حقیقی میگردد:
نخست درجه از استدالل ،اعراض است از حق؛از آنچه استدالل کردن تأمّل کرردن
اندر غیر است و حقیقت معرفت اعراض کردن از غیر است ...پس کرامرت نره آن
بود که عقل به دلیل فعل ،هستی فاعل اثبات کند؛ که کرامت آن بود که دل بره نرور
حق ر سبحانه و تعالی ر هستی خود را نفی کند ( ...هجویری 312 :9332 ،و .)315
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بعد از سه شباروز خواجه بوعلی برفت .شاگردان از خواجه پرسریدند کره«شریخ را
چگونه یافتی؟» گفت« :هرچه من میدانم او میبینرد» و متصروّفه و مریردان شریخ
چون به نزدیك شیخ درآمدند از شیخ سؤال کردند که «ای شریخ! بروعلی را چرون
یافتی؟» شیخ گفت« :هرچه ما میبینیم او میداند (منوّر میهنی.)912/9 :9335 ،

بدین ترتیب عارف معرفت عقالنی و استداللی را که قائل بره تمرایز میران سروژه و
اُبژه ،درون و بیرون ،ذهن و عین است و از پاسخ به پرسشهای حقایق عالم هستی عاجز
و ناتوان است ،ابزاری مطمئن برای شناخت هستی نمیداند و معرفت شهودی و اشراقی
و حضوری را برآن ترجیح میدهد؛
چرا که در حالت اشرا  ،مرزبندیها و تعیّنات از میان میرود و نشانههای مشرخص کننرده
نیز محو میشود .فردیّت و فراوانی اشیا از بین میرود ،چون ذات شخصی در زمان اشرا زائل
میشود؛ پس آنگاه که فردی عارف مجذوب فنا شود ،فردیّت اشیا نیز فرانی مریشرود . ...بره
همین سبب است که معرفت اشراقی واالترین مرتبة معرفت است (سعید 35 : 9335،و .)34

عارف میخواهد شراهد مقصرود را حرس و در مرحلرة شرهود ،رؤیرت کنرد .معرفتری
غیرشهودی و غیرتجربی و دانش صرف عقالنی برای او ناکافی و ناقص اسرت .او مری
خواهد با گذر از تعیّنات و کثرات و هستی مجرازی خرود ،خداونرد را کره در هسرتی
جاری است ،دیدار کند و به یگانگی و اتحاد و وصال او دست یابد (ر.ك.الهیجری:9335،
.)50
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1ي0ي 9واقعهگرايي و جاندارانگاري
کودك موجودات بیجان را جاندار و زنده میداند؛ اشیا و پدیردههرا در نظرر او حیرات
انسانی دارند؛ سخن میگویند؛ میشنوند و زندگی میکنند .کودك با نسبت دادن ویژگی
انسانی به پدیدههای بیجان به آنها تشخص میبخشد و با آنها ارتبراط برقررار مریکنرد.
عالوه بر جاندارانگاری ،واقعیتپنداری یكی دیگر از ویژگیهای خودمداری و همچنرین
هوش فیزیونومی کودك است« .واقعیّتپنداری یعنی ویژگیهای فیزیكری حقیقری را بره
رؤیای خیالی نسبت دادن» (ر.ك .ونردر زنردن .)904 :9333 ،کرودك بره رؤیاهرایش جامرة
محسوسات میپوشاند و ویژگی فیزیكی واقعی را بره آنهرا نسربت مریدهرد و آنهرا را
واقعیت به شمار میآورد .عارف نیز تجربیات عرفانی خود را نه رؤیا و خواب و خیرال
بلكه واقعیت میداند و آن را «واقعه»مینامد .اصطالح«واقعه» در واقع داللت بر واقعیت
دانستن آن تجربهها و حقایق غیبی است:
اهل خلوت را گاهگاه در اثنای ذکرر و اسرتغرا در آن حرالتی اتفرا افترد کره از
محسوسات غایب شوند و بعضی از حقایق امور غیبی برایشان کشف شود؛ چنانكه
نایم را در حالت نوم و متصوّفه آن را واقعه خوانند (عزالدّین کاشانی.)909 :9300،
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عالوه بر عارفان ،پژوهشگران زیادی برای اثبرات واقعری برودن تجربیرات عرفرانی
کوشیدهاند .به نظر استیس نظام طبیعی که نظرام زمرانی اسرت و نظرام الهری کره نظرام
سرمدیّت و بیزمانی است در لمحة اشرا عرفانی با هم تالقی میکنند.
لمحة سرمدی را از این رو ،که نقطة تالقی است ،هرم مریتروان از درون و هرم از
بیرون نگریست  ...اگر از درون به آن بنگریم ،یعنی همانگونه که خود عارف آن را
در آن لمحه مینگرد ،نامتناهی و سرمدی است .اگر از بیرون به آن بنگریم ...لمحه
ای در زمان است(...استیس 900 :9333 ،و .)903

و امّا قسم دوم از اقسام نوم و واقعه کشف مخیّل اسرت و آن چنران برود کره روح
انسانی در خواب یا در واقعه بعضی از مغیبات دریابد و نفس بره جهرت تشربّث و
تعلق بدو با وی در آن ادراك مشارکت و مداخلت نماید و بقوّت متخیّلره آن را از
خزانةخیال کسوت صورتی مناسرب از محسوسرات در پوشراند و در آن کسروتش
مشاهده کند؛ پس معبّر یا شیخ در تعبیر و تفسیر آن نوم یا واقعه به وجه مناسب از
صورت خیالی عبور کند و حقیقت آن را که مدرك روح برود دریابرد و بیران کنرد
(عزالدّین کاشانی 903 :9300،و .)902

خیالپردازی در کودك فرصت فرارفتن از محدودیّتهای مرادی را فرراهم مریآورد و
دنیای درونی و تواناییهای فكری و ذهنی و نیز احساسات ،عواطف و نوعدوسرتی او را
پرورش و گسترش میدهد؛ کنجكاوی کودك را برمیانگیزد؛ بر خلاقیرت و آفررینش و
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پس ما چون از بیرون به تجربیات عارفان مینگریم آن را خواب و خیرال و گراهی
توهّم و پندار میدانیم ،امّا اگر در درون آن لمحه موضع بگیریم در این صورت ،جهران
یعنی نظام طبیعت است که توهّم خواهد بود؛ زیرا درونمایره و محتروای آن لمحره امرر
نامتناهی است ،و بیرون از امر نامتناهی هیچ چیزی وجرود نردارد ... .از اینجاسرت کره
نیستانگاری کیهان یا انكار (وجود ماسوی اهلل) یعنی آن انكار واقعیّت جهان ،پدید می
آید که با عرفان و آن نظامهای مابعدالطبیعیای که در عرفان ریشه دارند ،پیوند خرورده
است (همان 903 :و  .)902بر این اساس اصل رؤیرت و شرهود عرفرانی ،خیرال و تروهّم
نیست ،امّا هنگامی که عارف از لمحه خارج میگردد و از بیرون به آن مرینگررد بررای
بیان و صورتبندی آن از عنصر خیال بهره میگیرد .بنابراین واقعه نه خواب و خیال بلكه
از نظر عارفان عین واقعیت ،و خیال ابزار انتقال آن است .خیال ،که واسطة عالم غیب و
شهادت است ،آن تجربیات واقعی ،عینی و شهودی عارف را در لباس محسوسرات بره
نمایش در میآورد:

ابتكار او میافزاید؛ به او آرامش میدهد و از ترسها ،نگرانیها و آشفتگیهای درونی او می
کاهد و خشم و خشونت و تندخوییهای او را از بین مریبررد و او را بررای زیسرتن در
جهان واقعی و رویارویی با مشكالت و نامالیمات زندگی آماده میکند .خیال ،واقعیتری
است که امید به زندگی و خوشبینی به آیندهای روشن را برای کودك تدارك میبینرد.
«بدون تخیّالت امیدبخش ،ما برای مقابله با شوربختیهای زندگی تروان کرافی نخرواهیم
داشت.کودکی دورانی است که باید این تخیّالت تغذیه شوند» (بتلهرایم )950 :9334 ،و از
همه مهمتر خیالپردازی و جاندارانگاری در بلو و یكپارچگی شخصریت کرودك مرؤثر
است؛ به زندگی او معنا میبخشد و افقهای تازهای در برابر دیردگان او مریگشراید .در
عرفان نیز خیال ،واسطه و میانجی عالم مجرردات و عرالم مادیرات اسرت و تجربیرات
عرفانی را به نمایش در میآورد و امكان فرا رفتن از عالم محسوسات و مادیات را برای
عارف فراهم میکند و او را برای کشف رمز و راز عالم درونی و بیرونی یاری میدهد.
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اصوالً خیال امور غیر مادی را تجسّد میبخشد و  ...این امر را ممكن میسازد کره
حقایق غیبی را با اوصافی توصیف کنیم که متعلق به عرالم شرهادت اسرت؛ ماننرد
زمانی که گفته میشود مالئك دارای بال هسرتند و ایرن توصریف صررفاً اسرتعاره
نیست؛ چرا که در قلمرو خیال ،امور غیبی ،واقعاً صورت محسروس بره خرود مری
گیرند (چیتیك.)995: 9333 ،

در نظر ابنعربی نیز خیال معیار و میزان معرفت اسرت و «معرفرت ،کشرف خیرالی
مختص اولیاءاهلل است» (سعید.)920: 9335،
خیال میانجی است ،میان روحی که از عالم غیب است و حسی که از عالم شهادت
است و نیز منبعی است که نیروهای روح ،ماده اوّلیة خود را از آن میگیرد و خیال
مطلق اگرچه مقیّد به محسوسات است ،خطا نمیکند؛ زیراکه به وسریله نرور خرود
اشیا را درك میکند و نور خطا نمیکند (همان.)994 :

بر این اساس خیال در برابر بیارج شدن منزلت عقرل در درك هسرتی بره یكری از
مهمترین ابزارهایی تبدیل میشود که سالكان و عارفران بوسریلة آن بره صرید معرانی و
معارف الهی دست میزنند و به کمك آن تجربیات عرفانی و مشاهدات غیبی خود را به
تصویر در میآورند و بیان میکنند؛ به عبارت دیگر ،خیال ضمن اینكه به سالك کمرك
میکند به معرفت غیبی دست یابد به او امكان میدهرد تجربیرات عرفرانی خرود را برا
تصاویر هنری ،ادبی و شاعرانه به نمایش درآورد .از این رو شاعر ،عرارف و کرودك از

هماننديهاي دوران كودكي با سلوک عرفاني

نظر بهرهگیری از خیال سخت به هم نزدیرك مریشروند .کرودك بره کمرك «خیرال» و
«جاندارپنداری» به اشیا بیجان پیرامون خود ،زندگی میبخشد.
همچنین اگر به جای «جاندارپنداری» اصطالح«تشرخیص» را بگرذاریم ،تفراوتی در
مطلب پدید نمیآید؛ زیرا شاعر [و عارف] نیز دست کم در زمان سرودن ،همة اشیا
را زنده میپندارد و از زبان و به زبان آنها سخن میگوید؛ به آنها شخصیت انسرانی
میبخشد؛ از جمله شخصیت و حاالت خود را به اشریا تسرری مریدهرد؛ در اشریا
حلول میکند و روح اشیا را در خویش حلول میدهد (امینپور 91 :9330،و.)02

 1ي 9حوزة عاطفي ي رفتاري
رویكرد شهودی و فیزیونومی به جهان هستی به طور طبیعی بر رفتار  ،کردار و عاطفرة
کودك تأثیر میگذارد و شیوة تعامل آنها را با انسانها ،پدیدهها و هستی دگرگون میکند.
در ادامه مهمترین ویژگیهای رفتاری ر عاطفی مشترك کودك و عارف بررسی میشود:
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 0ي1ي 9دلبستگي و بيقراري
دلبستگی رابطة عاطفی پایداری است که شخص با شخصی دیگر برقرار میکند .بعضی
از روانشناسان رشد ،دلبستگی را به ویژگی ذاتی نسبت میدهند؛ یعنی بهطور فطرری و
غریزی دلبستگی در نهاد کودك سرشته شده است .امّا نظریهپردازان یادگیری دلبسرتگی
را محصول فرایند اجتماعی شدن میدانند که کودك مانند رفتارها بتدریج میآموزد .آنها
معتقدند که فرایند دلبستگی راهی دو طرفره اسرت و بره رابطرة رضرایتبخش متقابرل و
تقویتهای دو جانبه وابسته است .مادر رضایت خود را در پایان دادن به فریادهای کودك
پیدا ،و در نتیجه خود را نیز آرام میکند .کودك نیز با لبخندهای خود به کسانی که او را
آرام میکنند ،پاداش میدهد .دلبستگی در طول دو یا سه ماه اول زندگی خود را نشران
میدهد امّا دلبستگی واقعی از هفت تا  02ماهگی ادامره مرییابرد .یكری از جلروههرای
دلبستگی اضطراب جدایی است ،وقتی شخص مورد عالقة کودك از او دور مریشرود،
گریه میکند و فعالیتهای عادی خود را کنار مریگرذارد .اضرطراب جردایی معمروالً در
حدود هشت ماهگی ظاهر میشود و بین  93و  95مراهگی بره اوج خرود مریرسرد و
بتدریج کاهش مییابد (ر.ك .وندر زندن  940 : 9333 ،و .)943
روح لطیف علوی نیز در قوس نزولی در زندان دنیا گرفتار قفرس ترن آمرده اسرت.
اشتغال به امور دنیوی و حشر و نشر با عالم محسوسات،روح لطیف را تیره و ترار مری

سازد و پایبست امیال نفسانی و شهوانی میکنرد و روز بره روز او را از اصرل و مبردأ
خود دور میگرداند .نجمالدّین دایه در مرصادالعباد ،روح را به طفلری شریرخوار تشربیه
کرده است که از رنج مفارقت آن عالم میگرید و هر لحظه که شو دیردار حرق برر او
غلبه میکند ،فریاد و زاری او بیشتر میشود ،اما مادر با نهادن پستان به دهان او،تدریجاً
او را گرفتار عالم محسوسات میکند بهطوری که کودك بعد از مردّتی عرالم علروی را
فراموش میکند:
چون طفل در وجود آید ،ابتدا هنوز حُجُب تمام مسرتحكم نشرده اسرت و نوعهرد
قربت حضرت،ذو انس حضرت با او باقی است در حالیكه از مادر جدا میشرود
از رنج مفارقت آن عالم میگریدو هر ساعت که شرو غلبره کنرد ،فریراد و زاری
برآرد  ...هر لحظه آن طفل را به چیزی دیگر مناسب حرس او و خوشرامد طبرع او
مشغول کنند ،می فریبانند تا او آن عالم فراموش میکند و با این عالم انس میگیرد
( ...نجم الدّین رازی.)925 :9309،
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این دلبستگی و شو دیدار و بیقراری در سالك ،که تولد ثرانی یافتره و از اصرل و
مبدأ خود آگاه است ،دائمی و همیشگی است؛ به عبارت دیگر ،عارف که روح کودکانه
را در خود احیا گردانیده است از دوری حق ،نغمة جدایی سر میدهد و گله و شكایت
دارد و طالب دیدار دوباره با معبود ازلی است .البته ایرن دلبسرتگی و عشرق در عرفران
مانند رابطة کودك و مادر جریانی دو سویه است و طالب و مطلوب و عاشق و معشو
در جستجوی یكدیگرند:
دلبررررران را دل ،اسرررریر بیرررردالن
هرکرره عاشررق دیرردیش ،معشررو دان
تشررنگان گررر آب جوینررد از جهرران

جمله معشوقان ،شكار عاشقان
کو به نسبت هست هم این و هم آن
آب ،جوید هم به عالم تشنگان
(مولوی)924/9 : 9343،

در تمام آثار صوفیه این نغمة جدایی و داستان شكایت سوز و گداز شنیده میشرود.
در واقع سرانجام همین شو دیدار و سوز و گداز و روح لطیف کودکانة عارف اسرت
که میتواند دریای لطف و بخشایش الهی را به جوش آورد:
تررا نگریررد کررودك حلرروافروش

بحر رحمت در نمیآید بجروش
(همان)009 /9 :

 1ي1ي 9تسليم
کودك در ماههای اوّلیه در خودمداری محض به سر میبرد و تنها ابزار ارتباطیاو با

هماننديهاي دوران كودكي با سلوک عرفاني

جهان پیرامون ،بازتابها است؛ زیرا هنوز فردیرت و اسرتقالل او شركل نگرفتره اسرت و
دیگران را به عنوان موجوداتی واقعاً جردا از خرود نمریشناسرد .او از نظرر فیزیكری و
زیستشناسی به ظاهر جدای از مادر است امّا در واقع ماهها در تغذیه و رونرد تكامرل
حیاتی و شناخت محیط با مادر یكی میماند و بدون او یا پرستار ،ادامة رشد و زنردگی
برای او مقدور نخواهد بود .این خودمداری محض و عدم تمایز میران خرود و دیگرران
موجب تسلیم و وابستگی به مراجع قدرت مانند مادر ،پرستار و محیط اطراف میشرود.
تسلیم به کودك امنیت و آرامش میدهد و از اضرطراب او مریکاهرد .در تصروّف نیرز
تسلیم یكی از اصولی است که سالك باید به آن مقیّد باشد .بره اعتقراد صروفیه سرالك
مبتدی و مرید،چون کودك ضعیف و ناتوان است و برای تكامل ،سعادت ،رسرتگاری و
امنیت راهی جز تسلیم و توکل ندارد .همانگونه که کودك با تسلیم در مقابل پدر ،مادر
و دایه پناهگاهی امن مییابد برای سالك نیز تسلیم در رویارویی با آفرات و مخراطرات
سلوك ،پناهگاهی امن خواهد بود و حتی بر مجاهدت و کوشش بنده برای تغییر تقدیر
برتری مییابد:

انسان در زندگی با دشمنان بیرونی و درونی بیشماری روبهرو میشرود .بسریاری از
این دشمنان ،پنهانی در وجود او رخنه میکنند و بر اندیشهاش مسلط میشروند و دیردة
ظاهربین و ضعیف او از شناخت آنها ناتوان اسرت .او تروان درك رمرز و راز هسرتی و
اسرار را ندارد و تدبیر و حیلههایش در کسب سعادت و بهروزی نیرز بردون عنایرت و
توفیق الهی گاهی دام راه میشود؛ همة اینها ،راهی جز تسلیم شدن در مقابل ارادة قرادر
متعادل ،باقی نمیگذارد .خداوند،آفرینندة بشر است و خیر و شر و سعادت و رستگاری
انسان در دستان توانای خداوند است .سالك واقعی کسی است که چون طفلری تسرلیم
خواست و ارادة الهی باشد؛ از این رو است که اولیاءاهلل اطفال حق به شمار میروند:
اولیررا اطفررال حقنررد ای پسررر

غررایبی و حاضررری بررس برراخبر

غررایبی منرردیش از نقصانشرران

کو کشد کرین از بررای جانشران

گفررت اطفررال مننررد ایررن اولیررا

در غریبی فررد از کرار و کیرا
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و به حقیقت چون تسلیم آمد ،عصمت یافت و به عصمت حرق بنرده بره حفرظ و
فنای آفت نزدیكتر بود که به مجاهدت ... ،...پس حفظ حق زایل گردانندة جملگی
آفتهاست و بردارندة جملگی علتها  ...و تا تقدیر عصمت حق نباشد به جهد بنده از
هیچ چیز باز نتواند بود (هجویری.)395 : 9332،
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از برررای امتحرران خرروار و یترریم

لیك اندر سرر مرنم یرار و نردیم
(مولوی)0 /9 :9343،

البته سالك مبتدی نه تنها در محضر حق بلكه در برابر پیر و مرشد نیز بایرد تسرلیم
محض باشد به طوری که معروف است سالك در دست پیر باید مانند مررده در دسرت
مردهشور باشد.
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 9ي1ي 9حيرتزدگي
حیرت واکنش عاطفی ر معرفتی در رویارویی با امری مجهرول اسرت بره طروری کره
متحیّر در برابر آن احساس شگفتی ،سرگشتگی ،دلهرره و تررس مریکنرد و خرود را در
درك عظمت و بزرگی آن عاجز و نراتوان مرییابرد .کودکران کره غبرار عرادات حرس
کنجكاوی و نوجوییشان را نپوشانده است ،وقتی نخستین بار با پدپردههرا روبرهرو مری
شوند؛ دچار حیرت و شگفتی میشوند .این حیرت و شگفتی در برابر آفریدههای خردا،
احساس ستایش را در آنان برمیانگیزد .حیرت یكی از مراحل راه سرلوك نیرز هسرت.
عطار آن را ششمین وادی و قبل از وادی فقر و فنا دانسرته اسرت کره سرالك آنجرا در
شناخت جایگاه حق و خود گرفتار سرگشتگی و حیرت میگردد:
بعررد از ای رن وادی حی ررت آی ردت
مرد حیران چرون رسرد ایرن جایگراه
گویرد اصررال م رینرردانم چی رز مررن
عاشقم امّرا نردانم برر کریَم
لرریكن از عشررقم نرردارم آگهرری

کار دایم درد و حسرت آیدت...
در تحیّر مانده و گم کررده راه...
وان «ندانم» هم ندانم نیز مرن
نه مسلمانم نه کافر پس چریَم
هم دلی پرعشرق دارم هرم تهری
(عطار220 : 9332 ،ر )223

اصوالً جهانبینی که بر مبنای وحدت وجود بنا شده باشد ،نهایتراً بره حیررت مری
انجامد؛ بلكه وحدت وجود عین حیرت است .از آنجا که همة اشیا ،کره کثرتشران
قابل انكار نیست ،یك چیز بیشتر نباشد ،اضداد با هم جمع شوند و در وجود خدا،
وجود جهان و وجود عارف ر که یك وجود بیشتر نیستند ر آشتی نمایند و آنجا که
تمایز ذهنی و عینی ،اوّل شخص و دوم شخص (أنا و أنت) ،دوم شرخص و سروم
شخص (أنت و هو) ،اوّل شخص و سوم شخص (أنا و هو) ،خود و غیرر ،خردا و
انسان همه از بین برود ،جز حیرت چه نامی میتوان بدان داد و به جز زبان حیرت
با کدام زبان میتوان از آن سخن گفت (کاکایی.)229 : 9335،

هماننديهاي دوران كودكي با سلوک عرفاني

 9-9زبان كودک و عارف
انسان به واسطة صورتهای نمادین با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار ،و در قالب آنهرا
پدیدههای جهان را مجسّم میکند و دربارة آنها میاندیشد .ارتباط بین انسران و هسرتی
بدون این صورتهای نمادین و نشانهها ناممكن است .زبان مهمتررین صرورت نمرادینی
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 1ي1ي 9خودانگيختگي
فعالیت خودانگیخته فعالیت آزادانة نفس است .بیان احساسات و عواطف به طور طبیعی
و صادقانه از صفات برجسته کودکان است « .افكار و احساسات اطفال حقیقتاً متعلق به
خودشان است و این خودانگیختگی در آنچه میگویند و میاندیشند و احساسراتی کره
بر چهره ظاهر میکنند بخوبی هویداست» (فروم .)043 : 9333 ،خودانگیختگی عرالوه برر
کودکان در هنرمندان ،شاعران ،عارفان و فیلسوفان نیز دیده مریشرود .بررای فعالیتهرای
خودانگیخته جلوههای متعرددی مریتروان برشرمرد .بزرگتررین عنصرر تشركیلدهنردة
خودانگیختگی ،عشق است (همان .)045 :عشق به پدر و مادر ،همنوع ،طبیعت ،زندگی و
 ...عشق دو سویه که صرفاً وابستگی محض نباشد .کودك با همة وجرود بره والردین و
همنوعان عشق میورزد و خالصانه آنها را دوست دارد .بنیرادیتررین عنصرر عرفران و
تصّوف نیز عشق است .از نظر عارف ،پایه و اساس هستی بر عشق نهراده شرده و مایرة
سعادت و خوشبختی و جاودانگی انسان در زندگی است .عارف به محبوب ازلی و بره
همة هستی ازآنجا که وجود حق در آنها سریان دارد ،عشق میورزد.
نوجویی ،کنجكاوی ،پرسشگری ،صداقت ،صراحت ،پرهیز از تزویر و ریا و تعصب
و جانبداری نیز از جمله رفتارهرا و کردارهرای خودانگیخترة کرودك و عرارف اسرت.
کودکان ذاتاً و فطرتاً صاد  ،صریح ،صلحطلب ،مسرالمتخرواه و نوجرو و کنجكاونرد؛
درون و بیرون آنان تقریباً یكسان است؛ تظاهر ،تعصّب ،تزویر ،ریا و نفرا برا طبیعرت
آنان ناسازگار است؛ در بیان خواستهها و نیازهای خود صراحت دارند؛ عقایرد و افكرار
خود را بدون پردهپوشی و مالحظه در مورد دیگران بیان میکنند ،امّا اجتماع بتدریج این
رفتارها و گفتارهای صادقانة کودك را از او میگیرد و خواستهها و تمایالت خود را به
او تحمیل میکند .جامعره مریتوانرد رفتارهرای خودانگیخترة کرودك یعنری نوجرویی،
کنجكاوی ،پرسشگری ،صداقت و صرراحت را سررکوب ،و نفرا  ،تظراهر ،تعصّرب و
مالحظهکاری را جایگزین آنها کند .عارف نیز در واقع میخواهد روحیره و ویژگیهرای
سرکوب فراموش شدة کودکانه را در خود زنده کند.
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است که انسان برای شناخت جهان به کار میگیرد .زبان واسطهای است میان انسران و
جهان .انسان به واسطة زبان است که هستی را کشف و تجربه و تعبیرر و گرزارش مری
کند.
کودك که در مراحل حسّی و حرکتی توانایی تجسّم اشیا و شریء پایردار را نردارد،
فاقد زبان در معنای متعارف است و در این دوره ،بازتابهای حسّی و حرکتی و گریره و
نق زدن و غرولند کردن ،مهمترین ابزار ارتباطی کودك با جهان اسرت .کرودك ،کره در
خودمداری محض به سر میبرد ،فاصلهای میان خود و جهان نمیبیند .در واقرع جهران
درون و بیرون کودك در این مرحله یكی است .زبان در این حالرت اتحراد و یگرانگی،
زائد و بیفایده است .زبان ،نشانة فاصله و واسطة انسران و جهران اسرت؛ بنرابراین در
حالت یگانگی بین کودك و جهان فاصلهای نیست که زبران گزارشرگر آن باشرد .ایرن
خودمداری محض ،یگانگی و همدلی کودك در دورة حسّی و حرکتری را مریتروان برا
مرحلة فنای عارف مقایسه کرد .در مرحلة فنا نیز فاصلهها حذف میشود و تمایز عین و
ذهن ،درون و برون و سوژه و ابژه از بین میرود و عارف و معرروف بره یگرانگی مری
رسند .در این حالت ابزار زبان از میان برداشته میشود تا سالك بدون واسطه و مانع به
سوی مرحلة همدلی و یگانگی گام بردارد:
حرف چره بْروَد ترا ترو اندیشری از آن
حرف و صوت و گفت را بر هرم زنرم

حرف چه بْوَد خرار دیروار رزان
تا که بی این هر سه با تو دَم زنم
(مولوی)924 /9 :9343،

امّا وقتی یگانگی محض خودمداری دورة حسّی و حرکتی از بین مریرود و کرودك
تمایز میان خود و جهان را مشاهده میکند و از جهان فاصله میگیررد بررای شناسرایی
جهان و نامگذاری پدیدههای آن خود را نیازمند واسرطة زبران مریبینرد .برراین اسراس
کودك در پایان دورة حسّی ر حرکتی ،و آغاز دورة پیشعملیراتی دنیرای بیرونری را در
قالب نشانهها و نمادها مجسّم میکند و «نظامی از نمایندهها را میسازد و به ارادة خرود
در آنها تغییراتی میدهد؛ این همان نظام نمادهاست که در بازی نمادین به کارگرفته می
شود» (پیاژه و اینهلدر .)02 :9334 ،کودك به واسطة همین نشانهها میاندیشد و آنهرا را بره
جای اشیا و اشخاص مینشاند و درصدد شناخت جهان برمیآید .عارف نیز هنگامی که
از مرحلة یگانگی فنا فاصله میگیرد بررای توصریف تجربیرات و مشراهداتش ،خرود را
نیازمند زبان مییابد .امّا زبان نهادینهشده در جامعه ،ابزار مناسبی بررای بیران تجربیرات
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تازه و بكر کودك و عارف نیست .این زبان ابزاری برای سازش با اجتماع اسرت ،زبران
متعارف کلیشههای از پیش تعیینشدة خود را بر ذهن انسانها تحمیل میکند و جهان را
یكسان و یك شكل در مقابل سخنوران خود به نمایش در میآورد و مانع نگررش ترازة
انسان به هستی میگردد .عارف و کودك میکوشند از تنگنای قراردادی زبان بگریزند و
ساختار خشك و انعطافناپذیر زبان روزمره را درهم شكنند و امكانات آن را در جهت
بیان تجربیات تازه و منحصربهفرد خود به کار گیرند .زبان خودمدارانه یكی از مهمترین
راههای گریز کودك و عارف از تنگنای زبان قراردادی اجتماعی است که برای تعامل با
اشیای بیرون به کار میگیرند .پیاژه ،زبان میان چهار ترا شرش سرالگی کرودك را زبران
خودمدار 3مینامد .به اعتقاد او کودکان ،که در کودکستان آزادانه کار و بازی میکنند و با
صدای بلند با خودشان حرف میزنند :
برای این نیست که اطالعی بدهند یا بگیرند ،پرسشهایی بكنند و پاسرخی دریافرت
کنند (یعنی زبان ،اجتماعی نشده است) بلكه صحبت آنها نوعی با خود سخن گفتن
یا مونولوگ 2جمعی است .هر کودکی برای خودش حرف میزند بیاینكه به آنچه
که دیگری میگوید،گوش فرا دهد؛ بره سرخن دیگرر ،زبران کرودك در ایرن دوره
اجتماعی نشده و زبان خودمدار است (پیاژه و اینهلدر.)930 :9334،
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امّا ویگوتسكی برخالف پیاژه معتقد است که زبان خودمدارانة کودك اتفاقاً ماهیّرت
اجتماعی و ارتباطی دارد و کامل و واقعگرایانه است .به اعتقراد او «گفترار خودمدارانره
پدیدهای گذاری (انتقالی) از سوی کارکرد برونروانری بره سروی کرارکرد درونروانری
است؛ یعنی از سوی فعّالیّت اجتماعی و دستهجمعی کودك بره سرمت فعّالیّرت هرچره
بیشتر فردی شده است» ( .)900 :9330امّا این زبان ارتبراطی ،اجتمراعی ،واقعری ،پویرا و
جاندار خودمدارانة کودك که با صدای بلند و آزادانه بیان میشود بتدریج در دبسرتان و
در محیطهای اجتماعی بزرگتر سرکوب و منزوی میشود و حالت درونی و شخصری و
خودگویی به خود میگیرد .عارف میکوشد این زبان زنده ،پویا ،جاندار و گوشنواز را
احیا کند .زبان شاعرانه؛ زبانی که هنوز جنبة انتزاعی نیافته و حالت قراردادی بره خرود
نگرفته است؛ تنها این نوع زبان اسرت کره مریتوانرد گزارشرگر تجربیرات شخصری و
شهودهای عرفانی و ادراکات فیزیونومی عارف باشد .متون عرفانی در واقع اندیشههای
بلندی است که عارفان در طول قرنها به رغم سررکوبی ،اختنرا و اتهرام کفرگرویی در
قالب همین زبان با صدای بلند و رسا فریاد کشیدهاند.
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جروم برونر اساساً تفكر دورة پیشعملیاتی کودك را که بر حواس پنجگانه از جمله
5
حسّ بینایی متكی است ،شناخت تصویری نامیده است (ر.ك .سیف و دیگرران.)33 :9335،
زبان خودمدارانة کودك و عارف در قالب تصاویر عینری و دیرداری عرضره مریشرود.
کودك در این دوره هرچند نمادها و نشانهها و کلمات را جایگزین اشیا و پدیردههرای
پیرامون خود میکند و بتدریج در قالب همین نمادها و واژگان میاندیشد در ایرن دوره
زبان هنوز برخالف مراحل بعدی شكل انتزاعی بره خرود نگرفتره اسرت؛ بلكره تجسّرم
تصویری تسلط دارد و کودك تصویر ذهنی خود از پدیدهها را در قالب تصاویر عینی و
دیداری بیان میکند و حرکات ،رفتار ،حاالت و صفات اشیا و پدیدهها را با زبان نشران
میدهد .در این دوره اگر از کودك سؤال شود که گوسفند چیست ،او با توجّه به طررز
حرکت ،شكل ،مكان ،ابعاد ،وضرعیّت و بره طرورکلی ویژگیهرای دیرداری و مرئری بره
توصیف گوسفند میپردازد؛ مثالً میگوید« :گوسفند بعبع میکند؛ پشمالو ،نررم و سرفید
است؛ در چمنها علف میخورد  ». ...تنها ایرن زبران تصرویری ،انضرمامی ،دینامیرك و
پرتحرك میتواند تجربیات بیانناپذیر و احساسات ناگفته و اعما پنهان وجودی انسان
را آشكارا و جاندار بیان کند .کاربرد این نوع زبان را لوی ر برول در انسرانهای ابتردایی
نشان داده است .به اعتقاد او انسان ابتردایی آنچره را حرس مریکررد بره طرور عینری و
انضمامی در مكان و زمان ،زنده ،پویا و دینامیك توصیف مینمود و از کلیگویی زبران
انتزاعیافته پرهیز میکرد .)025 :9331( .او مینویسد:
شاید مایل باشیم که بگوییم این شیوة بیان صرفاً شیوة بیان کودکانه اسرت و ارزش
شنیدن ندارد ،امّا حقیقت خالف این است ،زبان بهطور نامتناهی پرتحرك و تیزنژاد
در این زبان تصویری انعكاس مییابد :از طریق چنرین واژههرای تصرویری ،زبران
موفق میشود که سایه رروشن معناها را بیان کند؛ کاری که زبان مقیّد [به مفراهیم]
از عهدة بیان آن برنمیآید (همان.)021 :

عارف ،نیز که زبان مقیّد را ر که صرفاً گزارشگر جهان مشترك انسانهاست ر نارسرا
میبیند ،مانند کودك و انسان ابتردایی شرهودهای شخصری و عینری ،تجربیرات ترازه و
غیرمتعارف خود را با زبان تصویری ،عینی و انضمامی و واژگان تازه و جاندار فرا مری
نمایاند و نشان میدهد .متون عرفانی سرشار از عناصرر زیباشرناختی ،تشربیه ،اسرتعاره،
مجاز ،تمثیل ،رمز و اسطوره است که ساختار متعارف و قراردادی زبان روزمره را درهم
میشكند و زبان تصویری و دیداری را در مقابل چشم خوانندگان به نمایش درمیآورد.
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زبان تصویری و شهودی عارف در میان نظریههای موجود دربارة طبقهبندی زبان دین و
زبان عرفان ،نظریههای شكلگرایانره را یعنری نظریرههرای تشربیهی ،مجرازی ،تمثیلری،
استعاری ،رمزی و اسطورهای را تأیید میکند که «بیشتر از چگونگی بیان تجربة عرفانی
پرده برداشتهاند».
در این نظریهها انواع و اقسام شیوههای شكل دادن به معانی مراورایی عنروان شرده
است تا زبان دین را تصویری بدانند  ...اگر به زبان عرفان از دریچة شكل این زبان
بنگریم ،پی میبریم که نظریههای تشبیهی ،مجرازی ،اسرتعاری ،تمثیلری ،رمرزی و
اسطورهای هریك به گونهای دربارة چنین زبان راستند و ما متون عرفانی را سرشار
از این موارد میبینیم (فوالدی.)909 :9330،
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نتيجهگيري
این بررسی نشان میدهد که همانندیهای گوناگون میان عارف و کودك از نظر بینشری،
منشی ،زبانی و روشی زمینهساز استفادة گروهری از عارفران از اسرتعارة دوران کرودکی
برای الگوسازی در سیر و سلوك و کشف حقایق عرفانی شده است .منظور عارفران از
بازگشت به دوران کودکی ،نادیده گرفتن و کنرار گذاشرتن تجربرههرای معنروی دوران
بزرگسالی نیست بلكه تجدید ارتباط با ویژگیهای خوب دوران کودکی اسرت کره همرة
انسانها ،مدّتی با آنها به صورت طبیعی زندگی کردهاند و تجربههای آن دوران در ضمیر
ناخودآگاه آنان وجود دارد؛ هرچند به علت گرفتار شدن در روزمرگی از یادشران رفتره
باشد؛ ویژگیهایی همچون سادگی و پرهیز از پیچیده کردن کارها ،آسانگیری در کارهرا،
خودانگیختگی رفتاری ،معصومیت ،صمیمیت ،خلاقیت ،حقیقتخواهی ،نروبینی ،سربك
باری ،شادابی ،احساس تغییر مستمر و ...؛ بنابراین عارف تالش مریکنرد ترا ظرفیتهرای
مثبت دوران کودکی را با تجربههای بزرگسرالی پیونرد زنرد و برا حفرظ دسرتاوردهای
بزرگسالی با بازگشت به فطرت پاك و معصوم و راهیافتة کودکی از تعلقات و دلبستگی
دوران بزرگسالی بكاهد.
توصیة عارفان به احیای آگاهانة دوران کودکی ،ضمن اینكه نشانة رفتاری متواضعانه
از سوی آنان است ،بیانگر مفاهیم متعدّدی است؛ از جمله اینكه عارف باید همیشه خود
را همچون کودك در آغاز راه سیر و سلوك عرفانی ببیند و بداند کره سرالكان طریقرت
حتی اولیاءاهلل طفالن حق هستند و تحت حمایت نیرویی برتر قرار دارند .سالك باید با
مرگ اختیاری ،تولدی دوباره یابد و از دیدگاهی نو به پدیدههای جهان بنگرد و هسرتی
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را به دور از ویژگیهای نفسانی یكبار دیگر تجربه کند .او الزم است بره احیرای فطررت
کودکانه بپردازد و نگاه حقیقتجو ،خلا و حیرتزای کودکانه را در خود زنده کنرد و
با همة موجودات ،عاطفی ،مهربانانه و صادقانه رویارو شود.
عارف و کودك برای شناخت هستی بر توانایی شهودی خود متكی هسرتند و ابرزار
عقل و استدالل را در درك هستی ناقص و نارسا میدانند .کودك فقط برای اشیایی کره
در برابرش ظهور مییابند وجود قائل است .عارف نیز شناخت شهودی را کاملترین نوع
شناخت میداند .او قصد دارد در مرحله عینالیقین و حقالیقین با نفی و حذف فاصرله
سوژه و ابژه ،درون و بیرون ،عین و ذهن و انحالل فردانیت خود در حقیقت هستی بره
شناخت حقیقی دست یابد .عارف و کودك هر دو ،شهودهای خود را نه خواب و خیال
و توهّم ،بلكه عین واقعیّت میدانند.
عارف در حوزه عاطفی ر رفتاری چون کودك بشدّت از هجران و جدایی میهراسد
و دائماً به سبب جدایی از محبوب ازلی نغمه جدایی سر میدهد و خواهان بازگشت به
سوی اوست .او چون کرودك ،کره تسرلیم اراده بزرگران اسرت ،تسرلیم ارادة مرشرد و
خواست و تقدیر الهی میشود.
بر این اساس میتوان گفت آموزههای صوفیانه نیز در واقع نوعی بازگشت به همان
فطرت پاك و معصوم و حقیقتجو ،آن غریزة ملكوتی از دست رفتره و احیرای همران
رفتارها و کردارهای خداگونة سرکوب شدهای است که در کودك دیده میشود .عارف
هنگامی به وصال محبوب حقیقی نایل میآید که ابتدا در طی مراحرل سرلوك برا فنرای
اوصاف مذموم و ناپسند « و مرگ ارادی » به « تولد ثانی » دست یابد .در واقع عارف با
« مرگ ارادی» و «تولد ثانی» روح پاك ،معصوم ،حقیقتجو ،کنجكاو و وارستة کودکی
را در خود احیا میگرداند و با متصف شدن به این اوصاف شایسرتة حضرور در درگراه
محبوب میگردد.
پينوشت

1. object permanent
2. Egocemtrisme
3. langage egocentriqne
4. monoloques collectits
5. iconic representation
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نشر مرکز .9333،
روسو ،ژان ژاك؛ اميل؛ ترجمة غالمحسین زیركزاده ،چ پنجم ،تهران :انتشارات ناهید.9333 ،
سپهری،سهراب؛ هشت كتاب؛چ چهل و یكم ،تهران :انتشارات طهوری.9332 ،
سرامی ،قدمعلی؛ «كودكان :عارفان راستين»؛ عرفان ،ش  ،9334ص 9تا .90
سعید ،علی احمد (ادونیس)؛ تصوّف و سوررئاليسم؛ ترجمة حبیباهلل عبّاسی ،چ دوم ،تهرران:
انتشارات سخن.9335 ،
سیف ،سوسن و دیگران؛ روانشناسي رشد()0؛ چ هجدهم ،تهران :انتشارات سمت.9335 ،
شوالیه ،ژان و آلن گربران؛ فرهنگ نمادها؛ ج  ،2ترجمره و تحقیرق سرودابه فضرایلی ،چ اول،
تهران :انتشارات جیحون.9335 ،
عزالدّین کاشانی ،محمّد بن علی؛ مصباحالهدايه و مفتاحالکفاييه؛ بره تصرحیح جراللالردّین
همایی ،چ چهارم ،تهران :مؤسّسه نشر هما.9300 ،
عطار  ،محمد بن ابراهیم؛ منطق الطّير؛ مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی ،چ
دوم ،تهران :انتشارات سخن.9332 ،
فروزانفر ،بدیعالزمان؛ احاديث مثنوي؛ چ سوم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.9349 ،
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فروم ،اریك؛ گريز از آزادي؛ ترجمة عزت اهلل فوالدوند ،چ سیزدهم ،تهران :انتشارات مروارید،
.9333
فوالدی ،علیرضا؛ زبان عرفان؛ قم :نشر فراگفت.9330 ،
قربانی ،جعفر؛ «مفهوم کودکی در عصر پوئتیرك»؛ پژوهشنامه ادبيات كيودک و نوجيوان ،س
هفتم ،ش 04؛ ،9332ص 92تا .00
کاکایی ،قاسم؛ وحدت وجود (به روايت ابين عربيي و مايسيتراكهارت)؛ چ سروم ،تهرران:
انتشارات هرمس.9335 ،
کریمی ،عبردالعظیم؛ «تفکر شهودي در كودكان و ضرورت بازگشت به كودكي» ،پژوهشنامه
ادبيات كودک و نوجوان ،ش  ،9304 ،92ص 0تا .04
الهیجی ،محمّد بن یحیی؛ مفاتيح االعجاز في شرح گلشن راز؛ مقدمره ،تصرحیح و تعلیقرات
محمّدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی ،چ ششم ،تهران :انتشارات زوّار.9335 ،
لوی ر برول ،لوسین؛ كاركردهاي ذهني در جوامع عقبمانده؛ ترجمرة یرداهلل مروقن ،تهرران:
انتشارات هرمس .9331
منوّر میهنی ،محمّد؛ اسرارالتّوحيد في مقامات الشيخ ابي سيعيد؛ مقدمره ،تصرحیح ،تعلیقرات
محمّدرضا شفیعی کدکنی 0 ،جلد ،چ ششم ،تهران :مؤسّسة انتشارات آگاه.9335 ،
مولوی،جالل الدین محمد؛ مثنوي معنوي؛ به تصحیح رینولردالین نیكلسرون 3 ،جلرد ،چ دوم،
تهران :انتشارات مولی.9343 ،
نجم رازی،عبداهلل بن محمد؛ مرصادالعباد،به اهتمام محمدامین ریاحی ،چ چهارم ،تهران:
نظرآهاری ،عرفان؛ «كودكان عارفان كوچك» ،روشنان ،دفتر چهارم.9335،
وندر زندن،جیمزدبلیو؛ روانشناسي رشد؛ ترجمة حمزه گنجی ،چ ششم ،تهران :انتشارات بعثت
.9333
ویگوتسكی ،لییف سمینوویچ؛ انديشه و زبان؛ ترجمة حبیباهلل قاسم زاده ،چ چهرارم (ناشرر
اول) ،تهران :انتشارات ارجمند.9330 ،
هجویری ،ابوالحسن علی بن عثمان؛ كشفالمحجيوب؛ مقدمره ،تصرحیح و تعلیقرات محمّرد
عابدی ،چ دوم ،تهران :انتشارات سروش.9332 ،
هرگنهان ،بی  ،آر؛ مقدمهاي بر نظريههاي يادگيري؛ ترجمة علی اکبر سریف،چ هفرتم ،تهرران:
نشر دوران.9333 ،

درونمايه و بنماية داستانهاي عرفاني تا قرن هفتم


(با محوريت شخصيت سلطان محمود غزنوي)



زهرا سادات طاهري قلعه نو
دكتر محمود عابدي
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

دكتر محمد پارسانسب
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

كليدواژهها :محمود غزنوی و ایاز  ،درونمایه و بنمایه در داستانهای عرفانی ،ادبیرات کالسریك
فارسی تا قرن هفتم.



تاریخ دریافت مقاله 9319 /92/00 :

تاریخ پذیرش مقاله9310/0/00 :

كارشناسارشد زبان و ادبياتفارسي دانشگاه خوارزمي
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چکيده
این مقاله با بررسی ساختار و محتوای داستانهای عرفانی ،الگوهایی دربارة درونمایره و بنمایرة
این داستانها با محوریت شخصیت محمود غزنوی عرضره مریکنرد .در ایرن تحلیرل الگوهرای
دوازدهگانه ای برای بررسی شخصیت محمود غزنوی اسرتخراج شرده اسرت .روش گرردآوری
داده ها در این مقاله ،بررسی متون عرفانی و استخراج داستانها و حكایراتی اسرت کره محمرود
غزنوی و گاهی ایاز در آنها حضور داشته است؛ سپس داسرتانها مرورد تحلیرل قررار گرفرت و
الگوهایی معرفی شد .دستیابی به این الگوها در شناخت داستانها و نقاط مشترك آنها و میرزان
تكرارپذیری هر درونمایه و بنمایه از اهمیت ویژهای برخوردار اسرت .در ایرن نوشرتار حردود
هفتاد حكایت و داستان (منظوم  -منثور) تا قرن هفتم بررسی شده است .در نهایرت مشرخص
شد گرایش نویسندگان در پرداختن به ابعاد عاشقانة شخصیت محمرود و ایراز بریش از سرایر
درونمایه ها است که بیشتر در آثار عطار نمود یافته است .یافتههای این پژوهش نشران داد کره
می توان از دیدهای گوناگون به این شخصیت پرداخت و ویژگیهرای داسرتانی و نكرات بسریار
دیگری که طی مقاله بیان میشود ،نشاندهندة توان نهفته در داستانهای فارسی است.
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 .0مقدمه و طرح مسئله
آثار عرفانی سرشار از حكایات و داستان است؛ زیرا حكایات و داسرتانها مریتوانرد در
جهت فهم دقایق و نكات عارفانه سودمند باشد .محمود غزنوی ،فراتحی اسرت کره در
لوای دینداری به قهر کافران همت گماشت؛ البته تنها این فتوحرات ،سربب شرهرت او
نشد؛ آنچه بیشتر سبب حضور و درخشش او در متون ادبی و عرفانی شد ،غالمش ایاز
بود که محمود ،او را عاشقانه میپرستید .شاید بتوان با دقت در مطالعة آثار عرفرانی بره
این نتیجه رسید که همین عامل به خودی خود میتوانسرت سربب توجره اهرل نظرر و
عرفان به سلطان محمود باشد .محمود غزنوی از آن که در زمان حیاتش به سبب وجهة
دینی و اشعار ستایشگرانة شاعران دربار و بعد از آن در متون عرفانی دچرار دگردیسری
شخصیت شده است با گرفتن القاب و عنوانهرای مختلرف و برا وجرود ایراز در مترون
عرفانی و ادبی جاویدان شد .باید دانست یكی از عواملی که سربب دگردیسری سریمای
محمود و ایاز شده همین حكایات و داستانها است .کاربرد حكایتهای مربوط به این دو
شخصیت در زبان داستاننویسان و اهل ذو و عرفان و عالقة مخاطبران بره شرنیدن و
خواندن این داستانها سبب شد ،یك حكایت و داستان معمولی به شكلهای گوناگون در
متون عرفانی بیان شود .این نوع داستاننویسی و افسانهپردازیها زمینة دگردیسی محمود
غزنوی را به قهرمانی جاویدان و در عین حال مقدس به دلیل شخصیت کاریزماتیك او
و نیز به این علت کره او اسرطورة دینرداری برود ،فرراهم کررد (بررای تفصریل بیشرتر رك:
طاهری 995 :9312،تا  932و همان .)9319 :محمود و ایاز در متون عرفانی تجلی و نمادی از
خدا و بنده هستند؛ بویژه در آثار عطار و مولوی .آن دو در آثرار عرفرانی ،اندیشرههرای
عارفان را بازگو می کنند و رمزآلود و در پرده بودن رابطهشان این هدف را بیشتر محقق
می کند؛ برای مثال در یكی از حكایات عطار ،محمود شروع بره تعریرف کرردن از ایراز
میکند و به ایاز می گوید این حكومت و من مال تو هستیم اما ایاز که بیخرود شرده و
فار از دنیاست ،مورد سرزنش حسن میمندی قرار میگیررد .از اینجرا بره بعرد زیبرایی
اندیشة عارفانة عطار از زبان ایاز بیان می شود .از این قبیل داسرتان و حكایرت در آثرار
عارفانه کم نیست و تنها برای اشاره نمونه ای آورده شرد .در ادمرة بحرث و در الگروی
شمارة  99توضیحات بیش تر داده شده است .در حكایاتی که سلطان محمود بره تنهرایی
حضور یافته است نیز میتوان اندیشه و دغدغة عارفان را شاهد بود؛ برای نمونه وقتری

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

.)23

بنابراین ابتدا درونمایه ها در جدول شماره  9مشخص و براساس درونمایه ،داستانها
ذیل گروههای مرتبط تقسیم بندی شده است .البته این نكته را از یاد نباید بررد کره مررز
میان درونمایه و بنمایه بسیار نزدیك است و در تمایز آنها نباید دچار اشتباه شرد .البتره
نشانههایی چون ب رجستگی و تكرار شوندگی و تعاریفی که بعداً دربرارة بنمایره عرضره
می شود برای شناخت بنمایه از درونمایه مفید است؛ سپس در تحلیل داستانها بنمایههای
هر الگو برجسته شده است .درون مایة داستانها عبارت است از :یاری رسانی ،مالقرات،
کسب شهرت ،خواب دیدن ،فرمانبرداری ،ظلم و ستم و مواردی از این دست.
باید دانست که در گذر زمان حكایات و داستانها با رویكرد توصیف سلطان محمود
غزنوی و ایاز غرالم تررك او از لحراظ سراختاری پیچیردهترر و تكامرل یافترهترر شرد.
پارسانسب ( 94 :9333تا  )91معتقد است در سنت قصهپردازی فارسی ،قصهپرردازان برر
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سنایی و عطار قرار است دربارة اخال پادشاهان و ستم آنها سخن بگویند ،محمود را
مثال میزنند .در واقع میتوان گفت آثار سنایی و عطار اوج درخشش شخصیت محمود
و ایاز در عرصة ادبیّات عارفانه است .ارزش کار سنایی در این است که به شرعر جنبرة
مردمی می دهد و محمود را طرف گفتگو با عامة مردم میکند؛ برای نمونه در داستانهای
زن دادخواه با سلطان محمود ،9داسرتان پیرزنری کره سربدی انگرور داشرت برا سرلطان
محمود؛ 0کاری که پیش از او عمرکی (خمرکی) در روضه الفریقین در داستان محمود و
خارفروش 3انجام داده ،عطار آن را به بهترین شكل ادامه داده که در الگوی  2 ،0و  3به
این داستانها اشاره شده است.
میتوان گفت درونمایه ،فكر اصلی و مسلط هر اثر است .خرط یرا رشرتهای کره در
خالل اثر کشیده می شود و موقعیتهای داستان را به هم پیوند مریدهرد؛ بره بیران دیگرر
درونمایه را به فكر و اندیشه حاکمی تعریف کرده انرد کره نویسرنده در داسرتان اعمرال
میکند؛ به همین دلیل است که می گویند درونمایة هرر اثرری جهرت فكرری و ادراکری
نویسنده اش را نشان میدهد .جوزف شیپلی ،درونمایه و اقسام آن را چنین تعریف کرده
است؛ درونمایه موضوع مقاله (داستان) عمل یا حرکت اساسی (زیربنرایی) یرا موضروع
کلی است که داستان تصویری از آن است .درونمایه را میتوان به این موارد تقسیم کرد:
مكانیكی ،ارگانیك ،اجتماعی ،نفسانی و فردی ،روحانی و الهری (میرصرادقی 20 :9340 ،و
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روایتهای پیشین از نوع روایتهای هستهای تكیه میکنند و چنین قصرههرایی صررفاً برر
نقشمایههای مقید (عناصرر سراختاری اصرلی) مبتنری اسرت .دسرتكاری و هنرنمرایی
قصهپردازان بیشتر به استخدام عناصری از نوع نقشمایههرای آزاد (عناصرر سراختاری
فرعی و متغیر داستانها از نوع راوی ،توصیف مكان ،زمان ،اشخاص و  ...که باعث تغییر
موقعیت در داستان نمیشود ).منحصر است؛ از این رو ،درجة هنرمندی این قصهپردازان
و ارزشهای هنری چنین قصههایی را میتوان در شیوة استخدام همین عناصر جسرتجو
کرد.
در این حكایات و داستانها نیرز گراه درونمایره ،یكسران اسرت و صرحنهپرردازی و
شخصیتها تغییر میکند .علیت در حكایرات و داسرتانهای عرفرانی برا محوریرت نقرش
محمود و ایاز از نوع آشكار است؛ بررای مثرال اگرر محمرود در مقابرل «پیررزن» قررار
می گیرد؛ حتماً قصد او نصیحت یا سرزنش سرلطان محمرود اسرت و یرا اگرر در برابرر
«رقیبان عشقی او» واقع میشود ،حتماً مورد سرزنش قرار میگیررد و تعرداد داسرتانهای
این چنین کم نیست .البته تعدادی از داستانها نیرز اینگونره نیسرت .گراهی شخصریتهای
مقابل به خوبیها و ویژگیهای مثبت سلطان اشاره می کنند .اغلب این داستانپردازیهرا برا
نقشمایه های آزاد کم و زیادی همراه است ولی در کلیرت ،آنچره در زمران مریگرذرد،
روایت میشود و نقشمایههای آزاد در هدف پیشبرد داستان است.
دربارة گزینش داستانها باید به این نكته توجه کرد با توجه به اینكه «حكایرت اثرری
است روایی و کوتاه به نظم یا به نثر که دست کم از دو شخصیت ،یرك کرنش و یرك
گفتگو تشكیل شده باشد» (پارسانسب ،)91: 9330،بیشرتر حكایرات و داسرتانها (منظروم -
منثور) در باب سلطان محمود  -بجز داستانهای منظوم سنایی و عطار -حكایت نامیرده
می شود .با توجه به تعریف عرضه شده برای نمونه آنچره در کشرفالمحجروب و آثرار
عین القضات دربارة سلطان محمود آمده حكایتواره است؛ زیرا فاقرد کرنش و گفتگروی
داستانی است؛ برای نمونه « :زخم و لهب محبت به نزدیك هندوان اندر شرهرگی چرون
زخم محمود است اندر هندوستان» (هجویری.)250 :9330 ،
در نامهها آمده است  « :سلطان محمود در مملكت خود منادی فرمود که هر که یكری
را بزند عقوبت کنم ولكن ایراز خراص از آن میانره مسرتثنی برود و همره عرالم داننرد»
(همدانی9330،؛ .)42 ،3/9

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

« اگر سلطان محمود وا ایاز گفتی که برو خدمت دیگری کن و او برفتی خطا برودی
آن کسی که در آن مقام فرمان برد ،ناپخته است» (همان.)05 ،
در تمهیدات آمده است:
دریغا سلطان محمود ایاز را دوست دارد و او را برتخت مملكت بنشاند و دیگرران
را پی گم کند که شما اهلیت آن ندارید که مملكت مرا الیق باشید ،خود دانری کره
این کلمه چیست؟ آخر این کلمه که شنیدهای که عشق سلطانست آنجا فرو آید که
خواهد (همدانی.)001: 9331،

همچنین:

با توجه به این مطالب در بررسی الگوی داسرتانها و حكایرات مربروط بره سرلطان
محمود غزنوی به حكایتوارهها پرداخته نشده است.
تفاوت و شباهت میان داسرتانها زمرانی بیشرتر آشركار خواهرد شرد کره در جامعرة
مطالعاتی به دسته بندی مشخصری از داسرتانها دسرت یرابیم .تقسریم بنردی حكایرات و
داستانهای مورد مطالعه در این پژوهش را در جدول شماره  9مشراهده خواهیرد کررد؛
برای مثال داستان «رقابت سلطان محمود با نمكفروش در عشق ایاز» در سوانحالعشا
غزالرری ،عشررقنامه سررنایی و الهرری نامرره عطررار ،پیرنگرری واحررد دارد و تنهررا تفرراوت در
نقشمایههای آزاد است.
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دریغا ایاز گفت در خدمت سلطان هیچ گناه چنان نمیدانم که مرا بر تخت مملكت
مینشاند و آنگاه او زیر تخت من مینشیند و میگوید ای آنکه عشق ما از تو مراد
یافته است .ای آن که وجود تو مملكت حضرت ما گشته است .ای آنکه وجود مرا
از تو زیبایی یافته است .ای ما از تو و ای تو از ما (همان.)001 ،
محمود گفت لشكر خود را که هرچه خواهید که میگویید از من و از مملكت
من گویید اما از ایاز هیچ مگویید .ایاز را به من بگذارید .در آن حالرت هرر چره از
محمود گفتندی ،خلعت یافتندی و هر چه از ایاز گفتندی ،غیرت محمرود دمرار از
وجودشان برآوردی» (همان 032 ،و .)039
دریغا چه میگوییم اگر چنانچه دانسته ای که مجنون لیلری را چره برود و لیلری
مجنون را چه و محمود ایاز را چه بود و ایاز محمود را چره؛ در دنیرا پرس ممكرن
باشد که بدانی که محمّد (ص) مر خدا چه بود و چیست و احد مر احمرد را چره
بوده است و چیست» (همان).
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پارسانسب ( 00 :9333تا  )32بنمایههای داستانی را عناصر ساختاری  -معنایی از نوع
کنشها ،اشخاص ،حواد  ،مفاهیم ،مضامین ،اشیا ،نمادها و نشانهها در قصهها میدانرد
که بر اثر تكرار به عنصری تیپیك و نمونهوار بدل شده است .به عقیدة او ،بنمایههرا در
موقعیت روایی خاص و معموالً به سربب تكرارشروندگی ،برجسرتگی و معنرای ویرژه
مییابند و حضورشان در قصه موجب بسطِ حجمی آن ،زیبایی روایت و تقویت جاذبة
داستانی و درونمایة قصه میشود .بنمایهها را به دلیل تعدد و تنوعی که دارند ،میتوان
به عناوین اصلی مانند اشخاص ،حواد  ،مفاهیم ،مضامین ،اشیا ،نمادهرا ،مكانهرا و ...
تقسیم کرد و برای هر عنوان اصلی ،زیر عنوانهایی در نظر گرفت؛ برای نمونه اشخاص
واقعی -انسانی ،شامل شخصیتهای حقیقی :شیخ ،مرید ،ابلره ،دیوانره ،عاشرق ،معشرو ،
محمود ،ایاز و ...شخصیتهای نمادین :جوحی ،ایاز ،حاتم طرایی و ...اشرخاص واقعری-
حیوانی شیر ،روباه و ...قابل تقسیمبندی است؛ برای نمونره در داسرتانهای عرفرانی کره
مورد بررسی قررار گرفرت ،تعرداد بنمایرههرای ثابرت و تكرارشرونده بیشرتر در سرری
بنمایه های عاشقانه جای میگیرد؛ بنمایه هایی چون رقابت ،جنون عاشقانه ،دیدار عاشق
و معشو  ،جزء بنمایههای اشخاص و مكانها است.
وسلوفسكی 2بنمایه را اینگونه تعریف می کند :کوچكترین واحد روایی بنمایه است؛
برای مثال در جملة سلطان محمود عاشق ایاز است ،محمود و ایاز و عاشق و معشرو
بودن آنها هر کدام یك بنمایه است؛ زیرا در برخی داستانها عنصرر ثابرت و تكرارپرذیر
است .به عقیدة او به هر یك از کلمات این جمله گزارههای روایی میگویند« .آ» سلطان
محمود است« .ب» ایاز است« .آ» عاشق «ب» است .هرکدام از گرزارههرای کالمری «آ»،
«ب» نقش نحوی دارد .ما میتوانیم به جای «آ» و «ب» شخصیتهای دیگری قرار دهریم.
در پایان تحلیل هر الگو ،ساختار شبیهسازی شدهای چون مثال باال آوردهایم .بره عقیرده
توماشفسكی روایتها نمایانگر گذار از یك موقعیت به موقعیتی دیگر است .بنمایرههرایی
که یك موقعیت را تغییر میدهند ،بنمایه هایی پویا اسرت و برنمایرههرایی کره تغییرری
نمی دهند ،ایستا هستند .به نظر او بعضی از بنمایرههرا را مریتروان از اثرر حرذف کررد
بیاینكه به زنجیره روایت آسیب بزند؛ به این بنمایهها آزاد میگویند و به بنمایههایی که
حذف آنهرا ممكرن نیسرت ،پیوسرته مریگوینرد (ترودوروف 34 :9330 ،ترا  .)10اصرطالح

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

بنمایه های آزاد و پیوسته ،پیش از این با عنوان نقشمایههای مقید و آزاد از پارسانسرب
نقل شد.
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 .1پيشينة پژوهش
مقاالت بسیاری دربارة حیات سیاسی ،لشكرکشیها ،رفتار محمود با کتابخانههرا و مرردم
ری ،رفتار او با فردوسی و سیمای وی در تاریخ بیهقی نوشته شده است کره در اینجرا
موضوع بحث نیست .در این قسمت به مقاالتی توجره شرده کره مشخصراً بره بررسری
سیمای محمود و ایاز در ادبیات و عرفان پرداخته است.
انزابینژاد ( )9302در نگاهی گذرا به معرفی و توصیف محمرود تراریخی و محمرود
عرفانی در متون مختلف پرداخته است .وی در چند صرفحه بره اجمرال ،هرر آنچره در
کتابها دربارة محمود غزنوی آمده بیان کررده اسرت؛ کراری کره بعردها نویسرندگان در
مقاالت متفاوت به تفصیل تكرار کردهاند .مجوزی ( )9333نیز با طرح فرضیة دگرگرونی
محمود غزنوی از سرده ششرم بره بعرد ،علرت اصرلی آن را ایراز دانسرته و برا آوردن
ویژگیهایی از ایاز به بازتاب سیمای عرفانی آن دو در متون عرفانی از سده ششم تا دهم
و از سده دهم تاکنون پرداخته است .ضعف مقالة مجوزی شاید به این دلیل اسرت کره
تنها به ذکر برخی از آثار اکتفا کرده است .معدنکرن ( )9332در کنرار توصریف سریمای
محمود در متون مختلف بره بررسری سریمای تراریخی او و صرفات مثبرت و منفریای
پرداخت که سبب شهرتش شد .نصیری ( )9334معانی عرفانی برخاسته از شخصیت ایاز
را در متون عرفانی و ادبی بررسی کرده و نشان داده است وجود تاریخی ایاز در مقابرل
شخصیت عرفانی او در ادبیات رنگ باخته است .مقالة مجوزی و نصیری از این دیدگاه
که به بازتاب برخی از داستانهایی پرداخته اند که محمود و ایاز در آن حضور داشتهانرد،
شباهت بسیاری با یكدیگر دارند اما در کل از نظرر تحلیرل داسرتانها ضرعیف بره نظرر
می رسد .کرامتی مقدم ( )9333نیز به توصیف سیمای محمود و غالم او ایاز میپرردازد و
در پی این است تا دالیل اهمیت پیدا کردن ایاز را بر سایر غالمان با توجه به صرفات و
ویژگیهای او و مقایسة آن در اشعار عطار و مولوی نشان دهد .مقالة کرامتری مقردم نیرز
شباهت بسیاری به مقالة نصیری دارد و هر دو به ایاز پرداختهاند؛ تنهرا تفراوت ایرن دو
مقاله در این است که نصیری به تعداد داستانهای بیشتری پرداخته و کرامتی مقدم تنها به
داستانهای عطار و موالنا اکتفا کرده است .شیدا و کیا ( )9312نیز به ذکر متون عرفانی و
ادبیای پرداخته اند که محمود و ایاز در آن حضور داشتهاند؛ کراری کره بارهرا پریش از

ایشان صورت گرفته است .تعداد مقاالت فراوان در این حوزه با اندکی تغییرات ،نشران
از این دارد که پژوهشگران به کارهایی که پیش از آنها صورت گرفته است بیتوجهند و
این سبب شده است در یك موضوع خاص در هر زمینهای شاهد مقاالت مشابه باشیم.
نویسندگان در این مقاله با مطالعة کارها و پژوهشهای صورت گرفته با نگرشی نرو و از
زاویة دیدی کامالً متفاوت به طرح موضوع پرداختهاند.
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 .9روش تحليل
روش تحلیل در این مقاله ،مطالعرة داسرتانهای منظروم و منثرور عرفرانی برا محوریرت
شخصیت محمود غزنوی تا قرن هفتم بر پایة تحلیرل محتروا ،درونمایره و بنمایره آنهرا
است .در هنگام بررسی ،ویژگیهای خاص هر الگرو متمرایز شرده اسرت و مشرابهتهای
داستانی و تفاوتها نیز برجسته می شود؛ گاهی نیز به روش تطابقی داسرتانهای مشرابه برا
درونمایة یكسان آورده شده است .از آن روی که محمود و ایاز امكان مطرح شردن در
نقشها ،بنمایهها و درونمایههای مختلف را داشته است .داستانهای مربروط بره آن دو برا
فضاسازیها ،توصیفها ،اشعار ،صحنه پردازیها و شخصیتهای متفاوت و گاه شربیه بره هرم
نگاشته شده است .در این نوشتار حدود هفتراد حكایرت و داسرتان (منظروم  -منثرور)
بررسی شده است .ابتدا ساختار حكایت و داستان تجزیه شده و سپس به تحلیل نقش و
جایگاه محمود و ایاز در این آثار پرداخته شده است .در این جستجو محور بودن نقش
محمود و ایاز به تفكیرك نمایران شرده اسرت .مترون بررسری شرده عبرارت اسرت از:
اسرارالتوحید ،کشف المحجوب ،طبقاتالصوفیه ،روضه الفریقین ،سوانحالعشا  ،نامهها و
تمهیدات ،روحاالرواح فی شرح االسماء الملك الفتاح ،حدیقه الحقیقه و شرریعهالطریقره،
عشقنامه ،کشفاالسرار ،اسرارنامه ،الهینامه ،تذکرهاالولیا ،مصیبتنامه و منطقالطیر.
شخصیت محمود و ایاز در بیش از  02داستان (منظوم  -منثور) عارفانه بازگوکننردة
این است که می توان این داستانها را بر اساس چنرد الگروی خراص طبقرهبنردی کررد.
یادآوری این ن كته ضروری است که نویسرندگان در انتخراب نرام و عنروان داسرتانها و
حكایات به دلیل ایجاز و نیز توجه به پیرنگ در برخی موارد مختارانه عمل کردهاند.
از آنجا که هدف مقاله ،دست یافتن بره ویژگیهرای داسرتانی ایرن حكایرات اسرت،
ضرورتی برای طرح مباحث عرفانی نیست .البته این نكته در هر الگو مدنظر قرار گرفته
و تا حد امكان به تحلیل عرفانی نیز توجه شده است.

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

جدول شماره9:
الگوي داستانها و حکايات محمود غزنوي

0

پادشاه مهربان و
برره فكررر مررردم
ضعیف

-

3

پادشررررررراهی
قدرتمند

غالمی فرمانبردار

9

كاركرد
شخصيت اياز

درونمايه

محتواي
حکايات

داستانهاي دربردارنده
اين الگو

معشررررررررروقی
دوستداشتنی

برتررری عاشررقان
حقیقی

تقابل عشق
و سلطنت

یاری رسراندن بره
مردم

نسرررررربت
قرررردرت و
رعیت

فرمانبرداری

تقابل بندگی
و عصیان

محمود و ایاز و عشق گدا
(من/مص)  -محمود و ایاز
و عشرررق زن (مرررص) -
محمررود و ایرراز و عشررق
دیوانره (اس)  -محمررود و
ایاز و عشق نمك فرروش
(سررروانح /ال /عشرررق) -
محمرررود و سرررؤال او از
عاشررقی دربرراره عشررق
(مص)
محمود و خاك بیز (من) -
محمود و گلخنی (مرن) -
محمود و خارکش (من) -
محمود و عامل (مرص) -
محمود و خونی محكروم
به دار (مص)  -محمرود و
پیرزن (مرص) محمرود و
مظلرروم (ال)  -محمررود و
پیرمرد هیزم فروش (ال) -
محمود و دینارهای درون
شكاف (حد)  -محمرود و
پیرزنی که سبد انگرورش
را گرفتند (حد)  -محمرود
و زن دادخواه (حد)
ایاز و جام لعرل (مرص) -
محمود و ایاز و قدحی از
یاقوت سررخ (کشرف) -
محمود و ایاز و پوسرتین
(مص /کشف)  -خریردن
هرررزار بنرررده و رایگررران
خریدن ایاز (مص)
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الگو

كاركرد
شخصيت
محمود
پادشاه قدرتمند

1

الگو

كاركرد
شخصيت
محمود
پادشاهی ظالم

5

پادشررررررراهی
قدرتمنررررررد و
کاردان

-

4

پادشرراهی اهررل
معرفت

-

دیرردار شرریوخ و
عارفان

0

پادشاهی متدین
و عادل

-

مدعی اسالم

نسرررررربت
قرررردرت و
دین

نادیرررده گرفتررره
شررردن سرررلطان
توسررررط اهررررل
معرفت
عشق

تقابل قدرت
و خرد

2
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درونمايه

محتواي
حکايات

داستانهاي دربردارنده
اين الگو

كاركرد
شخصيت اياز
-

ستم شاه به مردم

تقابرررررررل
حكومررت و
رعیت

محمود و گبری کره پلری
سراخت (ال)  -محمررود و
پیرررزن (ال)  -محمررود و
پاك رایی که خرواب او را
دید (من)  -عاقبت محمود
در آن دنیرررا (اسررررار) -
محمررود و گرردا (روح) -
محمررود و خوشررهچررین
(مص)  -محمود و طفرل
هندو (مص)

ثروت و شرهرت
و آینده نگری

تقابل ثروت
و فقر

نسرررررربت
قرررردرت و
معرفت

محمررود و شررمار کررردن
فرریالن (ال)  -ابوسررعید و
پدرش (اسرار)  -محمود
و رومیان (حد)
محمرود و رفررتن بررر سررر
مررزار بایزیررد (طبررق) -
محمرود و شرریخ خرقررانی
(تذك)
محمررود و بررت سررومنات
(من /روضه)  -محمرود و
نبرررد بررا هنرردیان (مررن) -
محمررود و اسررالم آوردن
پادشاه هند (من)  -محمود
و حسن و روز دادخواهی
(مص)
محمود و دیوانره (ال سره
بار /من /مرص دوبرار) -
محمود و استادش سردید
عنبری (مص)
محمررود و مالیرردن پررای
ایرراس(مص)  -محمررود و
غالمررش کرره برره سرربب
راهزنی فرمان کشرتن داد
(مص)

11

3

پادشررررررراهی
نقدپررررررذیر و
نصیحت شنو

-

1

پادشاهی عاشق

بنده فرمانبردار

تقابل پادشاه
و بنده

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)
الگو

كاركرد
شخصيتمحمود
-

كاركرد شخصيت
اياز
عاشق

92

درونمايه
در کنررار محمررود
بررررودن وصررررال
حقیقی

محتواي
حکايات
تبلور عشرق
بررره معنررری
حقیقی

90

معشو

عاشق

عشررق ایرراز برره
محمود

تقابرررررررل
معشرررو و
عاشق یا بنده
و خدا

11
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99

عاشق

معشو

عشق محمرود بره
ایاز

تقابل عاشق
و معشو یا
خدا و بنده

داستانهاي دربردارنده اين
الگو
محمود و ایراز و لشركریان
محمود که به دنبرال سرایه
هما بودند (مص)  -محمود
و آرزو خواسررتن بزرگرران
(ال)  -محمررود و سررلطنت
دادن به ایاز (من)
گوی باختن محمود و ایراز
(مص)  -محمرود و ایراز و
فرستادن غالمری نرزد ایراز
بررررای دانسرررتن حرررالش
(مص)  -محمود و ایراز در
حالت وفات (ال)  -محمود
و ایاز و پرسش اینكه کدام
یرررك پادشررراهانرررد (ال) -
محمررود و ایرراز در گرمابرره
(ال)  -محمرررود و ایررراز و
عرض سپاه (ال)  -محمرود
و ایررراز و اینكررره شررركار
یكدیگرند (ال)  -محمود و
عرض لشكر (من)  -محمود
و ایاز و پرسش اینكه کدام
یررك نیكوترانررد (مررص) -
مفرراخره محمررود و ایرراز
(مرررص)  -محمرررود و آزاد
کررردن غالمرران (مررص) -
محمررود و ایرراز (سرروانح) -
خشم گرفتن سلطان بر ایاز
(مص)  -محمود و خلعتی
دادن (کشف)
محمود و ایاز کره خرود را
حجررررررراب و مرررررررانع
میدانست(مص)  -محمرود
و ایرراز و بوسررریدن پرررای
محمررود (ال)  -محمررود و
شكار کره (مص)  -بیماری
محمرود و مردهوش شرردن
ایاز(مص)
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الگوي شماره يك شامل داستانهایی است که بی بهرگی سلطان محمود را در عشرق
ایاز در مقابل انسانهای فقیر اما عاشق بازگو میکند؛ این قبیل داستانهای منظوم و منثرور
در آثاری چون منطق الطیر؛ داستان محمود و ایاز و عاشرق شردن گردا (ص 333و ،)331
مصیبت نامه؛ داستان محمود و ایاز و عاشق شدن زن (ص  ،)345محمود و ایاز و عاشرق
شدن گدا (ص ، )022محمود و سؤال او از عاشرقی دربراره عشرق (ص  ،)294اسررارنامه؛
داستان محمود و ایاز و عاشرق شردن دیوانره (ص 949و  )940و در الهرینامره (ص،)320
سوانحالعشرا (ص  )951و عشرقنامه (ص  )33داسرتان محمرود و ایراز و عاشرق شردن
نمكفروش آمده است.
این حكایات و داستانها به گونهای زمینهچینی میشود تا سلطان محمرود شخصریت
مقابل بنمایة اشخاصی ،چون گدا ،دیوانه ،نمك فروش و زن قرار گیرد .هدف این تقابل،
نشان دادن رقابت سلطان محمود پادشاه ثروتمند و جاهطلب با عاشقان حقیقی در عشق
ایاز است تا هدف نهایی یعنی بی بهرگی از معنای حقیقی عشق بر محمود آشكار شرود.
در حقیقت این اشخاص نماد عاشقان و سالكان وارستهای هستند که با اخالص خود به
رهروان این راه ،طریق دست یافتن به عشق حقیقی را نشان میدهند.
عاشق حقیقی معتقد است تا وقتی جان در تختبند تن دارد ،هنوز به افالس حقیقی
دست نیافته است و شرط دست یافتن به عشق حقیقی را جان دادن میداند؛ زیررا تنهرا
در این صورت است که جان مییابد.
زیررن گرردایی بررر ایرراز آشررفته شررد

این سخن در پیش سلطان گفته شرد

پیش خویشش خواند حالی شرهریار

گفت از این پس با ایازت نیست کار

گر برود کاریرت بریم کشرتن اسرت

تو نمری دانری کایراز آن مرن اسرت؟

مرد گفرت :ای پادشراه حرق شرناس

گر از آن توست ایرن سراعت ایراس

گررر کنرری از وی فراقرری حاصررلم

چررون ترروانی برررد عشررقش از دلررم؟
(عطار9333،پ)022 :

داستان منظوم «محمود و ایاز و عاشق شدن گدا» از کوتاهترین نمونه ها بررای بیران
بنمایه داستان است.
ایاز (بنمایة اشخاص) ،نماد معشو حقیقی است که تنها عاشقان وارسرته از مرال و
مكنت زمینی می توانند عشق او را در سر بپروراننرد .بنمایرة ایرن قبیرل داسرتانها دیردار

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

آوردهاند که روزی سلطان محمود در بارگاه نشستهبود .مردی درآمد و طبقی نمك
بر دست نهاده و در میان حلقة بارگاه آمد و بانگ میزد کره نمرك کره مریخررد.
محمود هرگز این حال ندیده بود ،بفرمود تا او را بكوفتند ،چرون خرالی شرد او را
بخواند و گفت این چه حالت و جسارت بود که تو نمودی و بارگراه محمرود چره
منادی گاه نمك فروش بود؟ گفت :ای جوانمرد مرا با ایاز تو کار است ،نمك بهانره
است .گفت ای گدا تو که باشی که با محمود دست در کاسه کنی؟ مرا که هفتصرد
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عاشق ،جنون عاشقان ،رقابت عشقی ،تهیدستی عاشق حقیقی ،مناظره میان عاشق حقیقی
و عاشق مجازی ،ترك جان عاشق حقیقی است .در این داستانها عشق بنمایة اصلی بره
شمار می رود و میان عاشق حقیقی و عاشق مجازی گفتگو درمیگیرد تا درونمایة اصلی
این داستانها محقق شود که «برتری عاشقان حقیقی بر عاشقان مدعی» است .این دسرته
داستانها ،از نوع روایت دو شخصیت و یك حادثه هستند و نقشمایههای مقید یكسران
دارند که پیرنگ داستان را شكل می دهد اما در نقشمایه هرای آزاد برا یكردیگر تفراوت
دارند و می توان آنها را بدون اینكه به توالی روایت یا طرح کلی داستان آسیب برسد از
داستان حذف کرد .گفتگو میان محمود و شخصیت دوم رخ می دهد و ایراز معشرو و
موضوع سخن است .داستانپرداز در این الگو نقطه آغازین را بره گونرهای زمینرهچینری
می کند تا محمود در موقعیتی رو در روی مفلس یا دیوانهای و  ...قرار گیرد کره عاشرق
ایاز هستند؛ برای مثال بنمایة آغازین اغلب این داستانها اینگونه است :گشت عاشق برر
ایاز آن مفلسی  /شد به صد دل عاشق روی ایاس  /زین گدایی بر ایاز آشفته شد  /ایراز
دلستان را دید یك روز  /ز سر فرقش تا قدم افتاد در سوز  /بر محمرود شرد دیوانرهای
خوار /که هستم بر ایازت عاشق زار .همانطور که مالحظه مریکنیرد ،آغراز داسرتان برا
عشق است .داستان میتوانست به گونه ای دیگر آغاز شود؛ اما این بنمایه ،کلیدی بررای
ورود به داستان است .آنچه بعد از این اتفا میافتد ،بنمایة مناظره و گفتگوی محمود با
این عاشقان است؛ گفت و گوی دو طرفهای که یركنواخرت اسرت و موجرب تغییرر و
حرکت داستانی نیست و بیشتر سخنی حكیمانه از جانب عاشق حقیقی است که در این
گفتگو برتری عاشقان حقیقی و ضعف محمود در عشق برازگو مریشرود .در آخرر نیرز
گاهی به بنمایة مرگ و ایثار جان عاشق حقیقی ختم می شود ترا بریپروایری عاشرق در
عشق به اوج خود برسد؛ زیرا عاشقان وارسته از دنیا تنها راه رسیدن به معشو ازلی را
فنای خویشتن میدانند.

پیل بود و جهانی والیت ،تو را یكشبه نان نیست .گفت ای محمود قصه دراز مكن
که این همه که تو میگویی ساز وصال است نه ساز عشق – ساز عشق دلی اسرت
بریان و جگری کباب و آن ما را به کمال است و به شرط کار است .البرل ،دل مرا
خالی است و هفتصد پیل را در وی گنجایی نه و چندین والیت و تدبیر و حساب
نمی باید اال دل خالی سوختة عشق ایاز .یا محمود این همه که تو بر میدمری سراز
وصالست و عشق را از وصال هیچ صفت نیست .چون نوبرت وصرال برود ایراز را
خود ساز وصال به کمال هست .ای محمود این هفتصد پیل و این همه والیت بری
ایاز هیچ ارزد؟ گفت نه .گفت وا ایاز در گلخنی یا در ویرانه تاریك وصال به کمال
بود؟ گفت بود .گفت پس این همه که تو بر میشماری ساز وصال هم نیسرت کره
ساز وصال معشو را تواند بود نه عاشق را و آن خد و خرال و زلرف و جمرال و
کمال است .در دیگ عشق تو نمك تجرید و زلت درمیباید که زمین وصال نیستی
آمد و زمین فرا هستی تا شاهد الفنا در صحبت بود وصال بود چرون او برازگردد
حقیقت فرا سایه افكند ،انكار وصال برخیزد که عاشق را ساز وصال نتواند بود که
آن وظیفة معشو است (غزالی.)951 :9120 ،
11
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صفات محمرود و ایراز در ایرن داسرتانها :سرلطان ،ایراس ،شراه ،ایراز مراهرو ،شره
حكمتشناس ،شاه حق شناس ،شهریار ،ایاز ماهروی ،ایاز سیمبر.
«آ» سلطان محمود غزنوی است« .ب» ایاز است« .پ» مفلس /دیوانه /نمك فروش /
زن است.
«آ» عاشق «ب» است« .پ» رقیب عاشق است.
«پ» با مناظره و گفتگو بر «آ» در عشق برتری مییابد.
الگوي شماره دو شامل داستانهایی است کره درونمایرة آن یراری رسراندن سرلطان
محمود به مردم است؛ این قبیل داستانهای منظوم در آثاری چون منطق الطیر؛ محمرود و
خاكبیز (ص  )331؛ محمود و گلخنری (ص 340و  )343؛ محمرود و خرارکش (ص 320و
 ،)323در مصیبتنامه؛ محمود و عامل (ص )025؛ محمود و مردی که بر دار میآویختنرد
(ص  935و )934؛ محمود و پیرزن (ص ،)300در الهینامه؛ محمود و پیرمرد هیرزمفرروش
(ص  905و )904؛ محمررود و مظلرروم (ص ،)329در حدیقرره؛ محمررود و دینارهررای درون
شكاف (ص )509-502-541؛ محمود و پیرزنی که سبد انگورش را گرفتنرد (ص-553-550
)549-542-551؛ محمود و زن دادخواه (ص  )523-520-524-525آمرده اسرت .ایرن الگرو
تعداد فراوانی از داستانها را به خود اختصاص داده است.

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

این الگو از آن نظر که شخصیت س لطان محمود و طبقات پایین جامعه را مقابل هرم
قرار می دهد ،شبیه الگوی شماره یك است .امرا در ایرن الگرو از بنمایرة عشرق خبرری
نیست .محمود ،پادشاهی مهربان و عارف مسلك اسرت و طبیعری اسرت در ایرن قبیرل
داستانها که محوریت پرداختن به ویژگیهای شخصیتی محمود است از ایراز سرخنی بره
میان نیاید.
سلطان محمود در این داستانها به دالیل مختلفی ،چون دور افتان از سپاه ،گم کرردن
راه ،رد شدن از شهر ،وارد شدن به دهی و ...با بنمایة اشخاصی چون خاكبیز ،گلخنری،
خارکش ،خونی ،پیرزن ،مظلوم ،هیزمفروش و زندادخواه روبهرو میشود؛ این برنمایرة
اشخاص در بیشتر داستانها تكرار میشود.
ناگهی محمود شد سروی شركار

اوفترراد از لشرركر خررود بررر کنررار

پیرمردی خارکش مری رانرد خرر

خررار وی افترراد مرریخاریررد سررر..

از کرم آمرد بره زیرر آن شرهریار

برد حالی دست چون گل سوی خار

برار او برر خرر نهراد آن سررفراز

رخش سوی لشركر خرود رانرد براز
(عطار 320 :9330 ،و )323
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ایررن دسررته داسررتانها نیررز از نرروع روایررت دو شخصرریت و یررك حادثرره هسررتند و
نقشمایههای مقید یكسان دارند که پیرنگ داستان را شكل میدهد؛ اما در نقشرمایههرای
آزاد با یكدیگر تفاوت دارند و می توان آنها را بدون اینكه به توالی روایت یا طرح کلری
داستان آسیب برسد از داستان حذف کرد .گفتگرو میران محمرود و شخصریت دوم رخ
می دهد .داستانپرداز در این الگو نقطة آغازین را به گونهای زمینهچینی میکند تا محمود
در موقعیتی رو در روی خاك بیز ،گلخنی ،خارکش و  ...قرار گیررد بررای مثرال بنمایرة
آغازین اغلب این داستانها «دیدار ناگهانی» است و داستان اینگونه شروع می شود :یك
شبی محمود می شد بی سپاه /یك شبی محمود دل پرتاب شد  /ناگهی محمود شد سوی
شكار  /در رهی می رفت محمود از پگاه  /د ر دهی افتاد حیران سر به سر  /مگر محمود
می شد بامدادی  /شاه محمود زاولی به شكار  /روزی از روزهرا بره وقرت بهرار /رفرت
محمود زاولی به شكار .در این نوع داستانها پس از روبه رو سلطان برا اقشرار مظلروم و
ضعیف و بعد از مناظره با آنها اگر نیازی داشرته باشرند ،بررآورده مریکنرد (محمرود و
خارکش) و در غیر این صورت با آنها ساعاتی میگذرانرد (محمرود و گلخنری) و اگرر
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گناهی داشته باشند از گناهشان در می گذرد (محمود و عامل ،محمود و خونی که بر دار
میآویختند).
در داستانهای ذیل محمود غزنوی تحول شخصیت پیدا میکند:
نمودار تحول شخصيت محمود در داستانهاي (محمود و عامل ،محمود و خوني كه بر دار ميآويختند)

اگر ستمی به مردم شده باشد (محمود و پیرزنی که سبد انگورش را گرفتند ،محمود
و زن دادخواه) احقا حق می کند و اگر مالی به دست آورده اسرت بره مرردم ضرعیف
میبخشد (محمود و دینارهای درون شكاف).
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از آنجا که هدف این نوع داستانها نشان دادن جنبه هرای مثبرت شخصریت سرلطان
محمود و درونمایة یاری رسانی است ،داستانها با همین درونمایه به پایان میرسند.
سلطان محمود در آغاز داستان پیرمرد هیزمفروش (الهی نامه) در اثر عدول از قردرت و
ورود به عالم فقر نماد قداست و برکت است؛ اما در ادامه داستان تحول شخصیت پیردا
کرده است.

صفات محمود در این داستانها :شاه ،شهریار ،پادشاه ،شاهجهان ،خسرو ،دادگر ،شراه
محمودزاولی ،ملك ،سلطان ،شهریارجهان ،یمیندین که نمایرانگر ابعراد دینری سرلطنت
سلطان محمود ،و با توجه به نوع روایت و بنمایة داستان به کار گرفته شده است.
«آ» سلطان محمود است« ،ب» خراك بیرز /گلخنری /خرارکش /خرونی /پیررزن مظلروم/
هیزمفروش /زن دادخواه.
«آ» با «ب» روبهرو میشود.
«پ» یاری و فعل کمك کردن است.

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

«آ» به «ب» «،پ» میرساند.
الگوي شماره سه شامل داستانهایی است که فرمانبرداری ایراز را در برابرر سرلطان
محمود بازگو می کند .این قبیل داستانهای منظوم و منثور در آثاری ،چون کشفاالسررار
میبدی؛ محمود و ایاز و قدحی از یاقوت سرخ (ج  5ص)313؛ محمود و ایراز و پوسرتین
(ج 3ص )530و مصیبت نامه؛ ایاز و جام لعل (ص 334و )330؛ رایگان خریدن ایاز (ص335
و )334؛ ایاز و پوستین (ص  )032آمده است.

درونمایة اصلی این حكایات فرمانبرداری است و رفتار سلطان محمود بررای نشران
دادن برتری و تمایز ایاز از دیگران است .در واقع ایاز ،همچون سالكان و عارفانی است
که به مرحلة فنای خویشتن دست یافته اند و در هر زمانی همواره اصل خود را بره یراد
دارند و به همین صورت راه رسیدن به وصال حقیقی را طی میکنند .در داستان «ایاز و
پوستین» ایاز به این دلیل که اصلش را از یاد نبرد ،پوستینش را همواره نرزد خرود نگره
داشته است (مص032 :؛ کشف :ج .)530 ،3
روایت این داستان از حیث شخصیت سازی و حادثهپردازی تازگی نردارد؛ امرا ایرن
ضعف تكرار را عطار در داستانهای دیگری چون رایگان خریدن ایاز و ایاز و پوستین با
شیوه های داستانپردازی ویژة خودش به زیبایی از میان برده اسرت .در ایرن حكایرات و
داستانها ،ایاز و محمود (بنمایة اشخاص) و نماد غالم و پادشاه هسرتنند .درونمایره نیرز
بندگی و حق شناسی است« .فرمانبرداری ایاز از سلطان» بره ایرن چنرد داسرتان کره در
کشف االسرار و مصیبتنامه آمده است ختم نمی شود؛ بعدها در مقاالت شمس ،مثنروی،
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چنانكه حكایت می کنند از سلطان عارف محمود که در مجلس انرس جرز برا ایراز
ننشستی .ندما و خواص در دندنه آمدند ،سلطان از آن غیرت باخبر بود ،فرمرود ترا
همه ندیمان و خواص را در یك مجلس حاضر کردند .پس قدحی از یاقوت سرخ
که قیمت آن خراج یك والیت محمود بود با سندانی از آهن پیش محمود آوردنرد.
وزیر را بفرمود که این قدح یاقوت را بر سندان زن تا پاره گردد .وزیر گفت زینهار
ای سلطان هر چند که فرمان سلطان باالتر بود اما زهره ندارم این دلیری کردن .هم
چنین ندیمان و خاصان را فرمود همه کاله از سر فرو نهادند و لرزه بر نهاد ایشران
پدید آمد و زهره نداشتند که آن را بشكنند .پس به ایاز اشارت کرد .گفت ای غالم
این قدح بر این سندان زن تا پاره گردد .ایاز قدح بر سندان زد تا ریزه گشت .پرس
محمود گفت از متابعت فرمان سلطان تا خلوت چهار هزار منزلست .کسی که هنوز
از فرمان محمود پرهیزکند او را چه زهره آن (میبدی9350،؛ .)313 : 22 /5

انسالتائبین ،پنج گنج ،دقایق الحقایق ،مظهرالعجایب ،ینبوع االسرار فی نصایحاالبررار ایرن
درونمایه تكرار شده است (رك :طاهری.)050 ،9312 :
ویژگی اصلی و ویژة ایاز در داستان «رایگان خریردن ایراز» در برازاری کره غالمران
عرضه می شدند و هر یك هنری را به نمایش میگذاشتند؛ فرمانبرداری و حرقشناسری
اوست.
شه بخواند او را و گفتش ای غرالم

چه هنر داری بگو با من تمرام

گفت گر تاج خرودم برر سرر نهری

جایگه سازی مرا تخت شرهی

هفررت کشررور زیررر فرمررانم کنرری

برر همرره آفررا سررلطانم کنرری

مررن نیفررتم در غلررط تررا زنرردهام

زآن که من دانم که دایم بنردهام
(عطار9333 ،پ )334-335 :
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صفات محمود و ایاز در این داستانها :سلطان عرارف محمرود ،شراه ،سرلطان ،ایراز،
ایاس ،ایاز پاکدل.
«آ» سلطان محمود است« .ب» ایاز است« .پ» فرمانبرداری و بندگی است.
«ب» از «آ»« ،پ» میبرد.
الگوي شماره چهار شامل داستانهایی است که ستم شاه محمود را به مرردم برازگو
می کند؛ این قبیل داستانهای منظوم و منثور در آثاری ،چون :محمرود و گبرری کره پلری
ساخت (ص 932و)935؛محمود و پیرزن (ص )009در الهرینامره ،پراكرایری کره عاقبرت
محمود را در خواب دید (ص )002در منطقالطیر ،عاقبت محمود در آن دنیا (ص  )055در
اسرارالتوحید ،محمود و گدا (ص )593در روحاالرواح ،محمود و خوشرهچرین(ص ،)050
محمود و طفلی هندو (ص  )343در مصیبتنامه شایان ذکر است.
این الگو از نظر درونمایه برخالف الگوی شماره دو است .پیش از این نیز گفته شد
در داستانهایی که محوریت پرداخت ن به ابعاد سیاسی شخصریت محمرود اسرت از ایراز
سخنی به میان نمیآید و کارکردی ندارد.
« محمود در شكار برود .گردایی جسرت و عنران مرکرب سرلطان بگرفرت .محمرود
تازیانه ای گرم بزد .گدا سر بر آورد .گفت سخت زدی؛ اما خوش زدی دیرر برود ترا در
آرزوی آن بودیم که پادشاهی ما را بزند» (سمعانی.)593 :9343،
این داستان به خوی ظالمانة سلطان در رویارویی با افراد مظلوم اشاره دارد.

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

این سیمای منفی از سلطان محمود که گویی شرهرة آفرا شرده اسرت در مراجرای
(سلطان محمود و طفل هندو) که اوج داستانپردازی عطار است و گاهی نیز برا خبرر از
غیب و در خواب ،عاقبت او در آخرت (پاك رایی که عاقبت محمود را در خواب دید)
بیان میشود.
شیخ ما گفت که محمود را رحمه اهلل کسی از آن او به خواب دید ،گفت سلطان را
چگونه است ؟ گفت خاموش چه جای سلطان است .من هیچ کرس نرهام .سرلطان
اوست .آن غلطی بود .گفت آخر او را چگونه است؟ گفتا مرا اینجا به پای کردهاند
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سلطان محمود پادشاهی است که در تاریخ به جنگاوری و فتوحاتش شرهرت یافتره
است .ویژگی بارز او کشت و کشتار مردم در لوای گسترش اسالم برود .همرین وجهرة
دینی و القابی که به او داده شد و عوامل دیگری چرون شراعران مرداح دربرار سرلطان
محمود ،حمایت دستگاه خالفت ،دیدار سلطان با عارفان ،قلم نویسرندگان و شخصریت
خاص و کاریزمای او سبب شد چهرة او دستخوش دگردیسی شود.4
ویژگیهای شخصیت تاریخی محمود غزنوی ،هیچگاه از دید نویسرندگان و شراعران
پنهان نماند .شخصیت «محمود» (بنمایة اشخاص) به دلیل تكرارشروندگی و برجسرتگی
از جمله تیپهایی است که در داستانها و حكایات فارسی اغلرب در مقرام بنمایره ایفرای
نقش می کند؛ چنانكه داستانهای نسبتاً زیادی به ظلم و جور او با مرردم ضرعیف اشراره
دارد .بنمایة اصلی این داستانها «ستم سلطان» است .بنمایة «سرتم کرردن» پادشراهان در
داستانهای سنتی ،فراوان تكرار شده است .این ستم گاهی به اقشار ضعیف جامعه است؛
برای مثال داستان گبری که پلی ساخت و محمود به دلیل اینكه نام خودش به نیكی بره
جای بماند در پی آن بود تا به هر قیمتی حتی به قیمرت جران آن گبرر ،پرل را بره نرام
خودش کند و یا در داستان پیرزنی که به او ستم شد و دادخواه بود اما برا بریتروجهی
سلطان روبهرو شد (محمود و پیرزن ،محمود و گدا).
گاهی افرادی ،سلطان را از ظلم و جورش آگاه میکنند و سبب تحول شخصریت او
می شوند؛ گاه با آمدن در خواب سلطان (محمود و پیرزن) و یا با حرام دانستن اموال او
(محمود و خوشهچین).

و از ذره ذره میبرسند که چه کردی و از کی فرا ستدی و فرا کی دادی؟ بیت المال
کسی دیگر ببرد و حسرت و درد و دا به ما بماند و پشیمانی بسیار (میهنی:9340 ،
.)055

در این حكایت محمود ،نماد قدرت پاالیش یافته و محو و فرانی در برابرر حقیقرت
است.
گاه اتفا میافتد در پای ان داستان سلطان به گریه افتاده (محمود و خوشه چرین) یرا
پشیمان از عمل خویش است (پاکرایی که عاقبت محمود را در خرواب دیرد) .ایرن دو
بنمایة «گریستن» و «پشیمانی» در داستانهای زیادی به کار گرفته شده است.
در دو داستان «محمود و طفل هندو» و «محمود و پیرزنی که او را در خرواب دیرد»
نیز تحول شخصیت رخ داده است؛ تحول شخصیتی سلطان محمود از شخصیتی مستبد
به شخصیتی مثبت.
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این داستانها گاه با بحران همراه است؛ بخش عمدة آنها با کنش پیش میرود و نتیجة
داستان نیز در آخر حاصل همین کنش اسرت؛ بررای مثرال «محمرود و گبرری کره پلری
ساخت».
صفات و القاب به کار رفته در این داستانها :سلطان دین محمرود ،شراه زمانره ،شراه
عالی ،سلطان دین محمود غازی ،شاه ،سلطان نیكو روزگار ،سلطان جهراندار ،سرلطان،
خسرو صاحب کمال ،پادشاه ،شهریار و شاه نامدار.
«آ» سلطان محمود است.
«ب» گبر /خوشه چین /پیرزن /گدا هستند.
«آ» به «ب» ظلم میکند.
الگوي شماره پنج شامل داستانهایی است که ثرروت و شرهرت سرلطان محمرود را
نشان می دهد؛ این قبیل داستانهای منظوم در آثاری چون «محمود و شرمارکردن فریالن»
در الهینامه (ص  )013آمده است .در این داستان سلطان ،شرمار زیراد فریالن را عنایرت
خداوند می داند .شهرت سلطان محمود و پرداختن داستانهایی با این مضمون که شهرت
او را بازگو کنند از آنجا شروع می شود که پدر ابوسعید سر در سرایش را با نام محمود

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

محمود به سر گور بایزید شد .درویشی دید آنجا .گفت این استاد شما چره گفتری؟ گفرت
وی گفتی :هر که مرا دید وی را بنسوزند .محمود گفت این هیچ چیز نیست .بوجهل ،مصطفی
را دید وی را بسوزند .آن درویش گفت ندید ای امیر ندید (انصاری 322 :9340 ،و .)325
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و لشكریانش نقش بست در حكایت «ابوسعید و پدرش» اسرارالتوحید (ص  .)90با اینكه
این داستان دور از ذهن مینماید ،قلم نویسندگان آن را باور پذیر کررده اسرت .در ایرن
داستان محمود غزنوی شخصیتی فرعی و نماد حجاب و محبوب اهل غفلت دنیا است.
داستان «سلطان محمود و رومیان» در حدیقره (ص )543و پریشبینری اوضراع از جانرب
سلطان نیز نشان از کاردانی و کفایتهای محمود دارد.
بنمایة اصلی این داستانها شهرت مادی و تواناییهای سلطان محمود است؛ ویژگیای
که او را در میان سالطین تاریخ ماندگار کرده است .عالقة سلطان محمود به جمعآوری
فیالن و سفرهای مداومش به هند به انگیزة جلب توجره دیگرران بروده اسرت؛ در ایرن
داستانها نیز ایاز کارکردی ندارد.
صفات محمود در این داستانها :شاه شاهان ،یمین دین ،شاه غازی ،یمین دین خردا،
سلطان ،محمود عدوبند.
«آ» سلطان محمود است.
«ب» ویژگیهایی چون لطف خدا ،نظر عرفا ،کاردانی و کفایت.
«آ» با لیاقت و شایستگی صفات مثبتی چون «ب» را دارا است.
الگوي شماره شش شامل داستانها و حكایاتی است کره دیردار سرلطان محمرود از
شیوخ و عارفان را بازگو می کند؛ این قبیل داستانها و حكایات در آثاری چون :محمود و
رفتن او بر سر مزار بایزید در طبقاتالصوفیه (ص 322و  )325و محمود و شیخ خرقرانی
در تذکره االولیا (ص  )533آمده اس ت .داستانهای مالقات سرلطان محمرود برا عارفران و
توجه آنان به وی ،ویژگی است که دروازة ورود سلطان محمود به نوشتههرای عرفرانی
بوده است و در حقیقت یكی از دالیل دگردیسی سلطان محمود به شخصیتی عرفانی به
شمار میآید (رك؛ طاهری 930، 9312 :تا .)922
در این قبیل داستانها ایاز کارکردی ندارد و تنها در حكایت «محمود و شیخ خرقانی»
ایاز نقش فرعی دارد .سلطان محمود نیز نماد نیروی زمینی و بشریای ست که پیوسرته
به نیروی آسمانی و الهی نیاز دارد.

بنمایه های این داستان شامل مالقات ،منراظره و گفتگرو ،جسرارت ،حقیقرت شناسری و
ایمان است.
داستان مالقات سلطان محمود و شیخ خرقانی که در تذکرهاالولیای عطار نیز آمده از
نظر مالقات محمود با عارفان مانند داستانی است که در طبقراتالصروفیه آمرده اسرت.
بنمایه های این داستان دعا و ایمان ،پاکی و تحول است؛ اما فضایی که این حكایرت در
آن روایت می شود با فضای قبلی متفاوت است .در دیدار محمود برا درویرش موقعیرت
گورستان است؛ اما ایرن حكایرت در صرومعة شریخ خرقرانی اتفرا مریافترد .حضرور
شخصیت «سلطان محمود و اهل معرفت» در این حكایرات ضرروری اسرت و در غیرر
اینصورت فضای داستان شكل نمیگیرد .البته میتوان اشخاص دیگری نیرز جرایگزین
کرد؛ اما پیرنگ داستان نیازمند تقابل دو شخصیت سیاسی و دینی است.
تحول شخصیت سلطان محمود در این داستانها در نمودار نشان داده شده است.
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«آ» سلطان محمود است.
«ب» اهل معرفت.
«آ» به دیدار «ب» میرود.
الگوي شماره هفت شامل داستانهایی است که قدرت دینی سلطان محمود را نشران
می دهد؛ این قبیل داستانها در آثراری چرون :محمرود و برت سرومنات (ص 305و )304؛
محمود و نبرد با هندیان (ص 304و )300؛ محمود و اسالم آوردن پادشاه هنرد (ص 353و
 )352در منطق الطیر ،محمود و حسن و روز داد خواهی(ص 209و  )200در مصیبتنامره،
محمود و بتسومنات (ص )932در روضه الفریقین آمده است .همان طور کره در الگروی
شماره دو بیان شد در این قبیل داستانها که بره ویژگیهرای سیاسری شخصریت محمرود
پرداخته میشود ،ایاز کارکردی ندارد.
محمود در این داستانها نماد زهد ،تشرع و بیاعتنایی بره دنیاسرت .شخصریت او در
این داستانها از شخصیت تاریخی و واقعی او فاصله گرفته است.
هنرردوان را پادشرراهی بررود پیررر
چون بر محمود بردندش سرپاه

شد مگر درلشكر محمود اسیر
شد مسلمان عاقبت آن پادشراه
(عطار)352-353 :9330 ،

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

در این سری داستانها سلطان محمود دین را به دنیا نمیفروشد؛ حتی به بهای فراوان
(محمود و بت سومنات) و در نبرد با کفار میکوشد و در موقعیتهای بحرانی نذر میکند
(محمود و نبرد با هندیان).
عاقبت محمود کرد آن زر نثرار

عاقبت محمود داشت آن شهریار
(همان) 300 -304:

محمود به هندوستان شد تا به سراندیب برفت و منرات کره معبرود ایشران برود از
دست ایشان بیرون کرد که به غزنین آرد .ملوك هندوستان به حسرن میمنردی کره
وزیر بود کس فرستادند و گفتند چندان که تو بر ما حكم کنی تو را خردمت کنریم
گر تو سلطان را بر آن داری که منات را به ما گذارد چندین هرزار دینرار خزینره را
خدمت کنیم ...محمود گفت اینكه تو میگویی نكوست .لیكن اگر فردا در عرصات
قیامت ندا برآید که بیارید آن آزر بتتراش را و محمود بت فروش را جرواب ایرن
ندا که باز دهد؟ (شاشی عمرکی)932 : 9351 ،
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همین داستان را عطار در منطق الطیر آورده است (ص 305و  .)304بنمایة اصلی ایرن
قبیل داستانها «دینداری و ایمان» سلطان محمود است .بنمایة دیگر «وسوسه» اسرت کره
سلطان هم در داستان «بتسومنات» با پیشنهاد گرفتن زر و طال وسوسه می شود و هرم
در داستان «نبرد با هندیان» که لشكریان او را از ادای نرذر براز مری دارنرد .امرا سرلطان
محمود با اندیشیدن به آخرت و یا پرسش از اهل معرفت به ایرن وسوسره بریتروجهی
می کند .او در این داستانها نماد انسانهای متعالی ای است که هیچ چیز مانع رسیدن آنهرا
به قرب حقتعالی نمیشود.
سكوت دربار محمود نیز حاکی از برقراری عدالت است که او را راضی نمیکنرد و
غرور پادشاهیش خواهان آنست تا مردم در دربارش رفت و آمد کننرد (محمرود و روز
دادخواهی 209 :و .)200
داستان «محمود و بت سومنات» عالوه بر منطقالطیر در آثاری چرون روضرهالخلرد،
عجایبنامه ،مثنوی بهلول آمده است.
صفت و القابی که در این داستانها به سلطان اطال می شود ،حاکی از همین خروی
دیندارانه و عدالت طلبانة اوست؛ صفاتی؛ چون شاه ،شاه خسروان ،شاه دادگر ،شرهریار،
شاه جهان ،پادشاه ،خسرو و شاهنشاه.
«آ» سلطان محمود است.
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«ب» ایمان و عدالت.
«آ» در رویارویی با سختیها و مشكالت «ب» دارد.
الگوي شماره هشت داستانهایی است که بری تروجهی اهرل معرفرت را بره سرلطان
محمود نشان میدهد؛ این قبیل داستانها و حكایات در آثاری چون محمود و دیوانه کره
اندوه جهانی داشت (ص )023؛ محمود و دیوانه که دیدگانش را به محض دیدن محمود
بست (ص )012؛ محمود و پیرزنی که ملكش را به ملك محمرود نفروخرت (ص  )324در
الهی نامه ،داستان محمود و دیوانه که بره او دشرنام داد (ص  314و  )310در منطرقالطیرر،
د استان محمود و دیوانه که گفت روزی آسان بره دسرت مریآیرد (ص)045؛ محمرود و
استادش سدید عنبری (ص  )093در مصیبتنامه آمده است.
این دسته داستانها از نوع روایت دو شخصیت و یك حادثه و یك گفتگو است کره
نقشمایههای مقید یكسان دارد و پیرنگ داستان را شكل میدهد .اما در نقرشمایرههرای
آزاد با یكدیگر تفاوت دارد .گفتگو میان محمود و شخصیت دوم رخ میدهد .دیوانگران
و پیرزنان از جمله تیپهای اجتماعی هستند که در بیشرتر حكایرات و داسرتانها حضرور
دارند و اغلب این شخصیتهای مقابل سلطان محمود نام خاصی ندارنرد .داسرتانپرداز در
این الگو نقطة آغازین را به گونهای زمینهچینی میکند تا محمود در موقعیتهای مختلرف
ده ،ویرانه رو در روی پیرزن ،دیوانه و اهل علم قرار گیرد سپس در منراظره ای کره رخ
می دهد در اغلب موارد مورد انتقاد تند و صریحانة آنها قرار میگیرد .این داستانها به این
دلیل که سلطان محمود شخصیت مقابل اقشار پایین جامعه است ،شبیه به الگوی شماره
یك و دو هستند .بنمایة آغازین اغلب این داستانها رویارویی با اهرل خررد یرا عقرالی
مجانین است .در آن ویرانه شد محمود یك روز  /یكی دیوانهای را دیرد دلسروز  /شرد
مگر محمود در ویرانه ای  /دید آنجا بیدلی دیوانه ای  /در رهی محمود می شد با سرپاه /
از سپاه و پیل او عالم سیاه  /شاه دین محمود سلطان جهان  /داشت استادی بره غایرت
خرده دان  /مگر محمود می شد در شكاری /جدا ماند او ز لشركر برکنراری .ایرن افرراد
نكاتی را به محمود تذکر میدهند و با کنایه به او میفهمانند در ناز و نعمت اسرت و از
سختیها بی خبر (محمود و دیوانه که اندوه جهانی داشت) ،گاه با نادیده گرفتن سلطان و
خودداری از دیدار او به سلطنت او شك میکنند (محمود و دیوانه که دیردگانش را بره
محض دیدن محمود بست) ،گاه شراه را از خرود دور ،و او را برا صرفاتی چرون کرافر

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

نعمت ،دون همت خطاب ،و به او یادآوری می کنند که از خدا دور شده است (محمود
و دیوانه که به او دشنام داد) ،گاه نیز تمام ثروت و داراییهای محمود را بیفایده میدانند
و به او می فهمانند که روزی بدون این تجمالت هم حاصل میشود (محمرود و دیوانره
که گفت روزی آسان به دست میآید) و عزت انسان به مال و دارایی نیسرت؛ زیررا بره
دست آوردن ثروت به بهای خون دیگران همانا خواری است (محمود و استادش سدید
عنبری).
به هر حال هدف این داستانها ،نشان دادن ابعاد سیاسی شخصریت سرلطان محمرود
چون پرداختن به مادیات ،دور شدن از خداوند و بریبهرره برودن از صرفا و صرمیمیت
انسانهای رها شده از مادیات است ،در این داستانها ایاز کارکردی ندارد.
برردو گفتررا چرررا کررردی چنررین گفررت

که ترا رویرت ببیرنم شره برآشرفت

بررردو گفترررا لقرررای شررراه عررررالم

نمرریداری روا گفررت آن خررود هررم

چو خود بینی در این مذهب روا نیست

اگر غیری ببینری جرز خطرا نیسرت

شرررهش گفترررا او لرررواالمر جهرررانم

بود برر ترو همره حكمری روانرم...

برردو دیوانرره گفررت ایررن برره بینرردیش

که امرت چون روا نیست بر خویش

نباشررد بررر دگررر کررس هررم روانرره

مررررا مبشرررول چنرررد آری بهانررره
(عطار9333 ،ب)012 :

صفات سلطان محمود در این داستانها :سلطان ،پادشراه ،شراه ،شرهریار ،شراه دیرن،
سلطان جهان است.
«آ» سلطان محمود است.
«ب» اهل معرفت است.
«پ»بیتوجهی ،توهین ،نصیحت.
«آ» با «ب» روبهرو میشود و «پ» روی میدهد.
الگوي شماره نه شامل داستانهایی است که عشق محمود به ایاز را بازگو مریکنرد؛
این قبیل داستانها در آثاری چون «محمود و مالیدن پای ایاس» (مرص« ،)330 :محمرود و
غالمش که به سبب راهزنی فرمان کشتن او صادر شد (مص )900 :آمده است.
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برررر دیوانرررهای محمرررود بنشسرررت

نهاد او چشم بر هم شراه بشكسرت

هدف اصلی پرداختن به شخصیت محمود و ایاز ،استفاده از بعرد عاشرقانة ایرن دو
شخصیت است؛ بنابر این در میان بیش از هفتاد داستان (منظوم  -منثور) بررسی شرده،
بیش از  02داستان به همین ویژگی توجه داشته است؛ در این قبیل داستانها گاه محمود
عاشق است و ایاز معشو و گاه جایگاه آنها تغییر می کند .در این الگو بره داسرتانهایی
پرداخته ایم که محمود پادشاهی عاشق است و ایاز غالمی فرمانبردار.
بنمایة این داستانها عشق است ،اما عشقی متفاوت؛ برای مثال در داستان «محمرود و
مالیدن پای ایاس» با عشقی روبهرو هستیم که در حالت بیخویشی و فنای از خود برای
سلطان محمود رخ می دهد و وقتی به هوش می آید در عالم هوشیاری چنین بیحرمتری
را نمیپسندد.
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یررك شرربی محمررود شرراه حررقشررناس

اشررك مرریافشرراند بررر روی ایرراس

جامه چون از اشك خود در خون کشید

مررروزه او عاقبرررت بیررررون کشرررید

طشررررت آورد و گررررالب آن نیكنررررام

شست اندر طشرت زر پرای غرالم...

روی آخرررر برررر کرررف پرررایش نهررراد

پس ز دست عشرق در پرایش فتراد...

همچنررران مررریبرررود ترررا شررراه بلنرررد

گشت از بریهوشری خرود هوشرمند

گفررت ایررن برریحرمترری در کررل حررال

هست شاه هفرت کشرور را کمرال...
(عطار9333 ،پ)330 :

این داستان حكایت از فرو افتادن و نزول سلطان از مقام سلطنت به مقام بندگی دارد
که این اتفا نمی افتد مگر در عالم عشق .محمود عاشق و ایاز معشو است.
درحكایتی دیگر ،سلطان محمود قصد دارد غالمی را به سبب نافرمانی گرردن بزنرد
اما نمی خواهد در برابر دیدگان ایاز این اتفا بیفتد ولی ایاز معتقد است حاضر شدن با
ادب در برابر سلطان از صد بار گردن زدن سخت تر است .بنمایة اصلی عشق است؛ اما
عشقی با ممیزههای سلطانی؛ زی را سرختیها و بالهرای ایرن عشرق از هرر کرار دیگرری
سختتر است.
صفات و القابی که به سلطان محمود داده شده عبارت است از :سرلطان ،شراه حرق
شناس ،شاه بلند ،شاه عالی مقام و پادشاه.
«آ» سلطان محمود است.
«ب» ایاز است.
«آ» عاشق «ب» است.

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

الگوي شماره ده شامل داستانهایی است که نشاندهندة عشق ایاز نسبت به محمود
است؛ این قبیل داستانها در آثاری چون داستان محمود و ایاز و لشكریان محمود که بره
دنبال سایة هما بودند (ص  )041در مصیبتنامه این داستان در زینتالمجالس نیرز آمرده
است و یا داستان آرزو خواستن بزرگان (ص  )093در الهینامه یا سلطنت دادن بره ایراز
(ص  303و  )302در منطق الطیر آمده که همه گویای این است که آنچه برای ایاز اهمیرت
دارد در سایه سلطان بودن و مورد توجه او قرار گرفتن است.
درونمایة اصلی «مورد توجه سلطان بودن» است.
هر سه داستان با توصیف آغاز می شود و شخصریت (محمرود و ایراز) و درونمایرة
(مورد توجه واقع شدن) در هر سه یكسان است.
سررر برره سرررر در سررایة او تاختنرررد

خررویش را برررا یكررردگر انداختنرررد

ترررا ایررراز آمرررد برررر مقصرررود ش
پرررس در آن سرررایه میررران خررراك راه
آن یكری گفرتش کره ای شرروریده رای

در پنرررراه سررررایة محمررررود شررررد
هر زمان در سرر بگشرتی پریش شراه
نیسرررت آنجرررا سرررایة پرررر همرررای

گفت سلطانم همرای مرن برس اسرت
چون بدانستم که کار این است و برس

سررایة او رهنمررای مررن بررس اسررت
در دو عالم روزگار این است و برس

سرررر نپررریچم هرگرررز از درگررراه او

مررریروم بررریپرررا و سرررر در راه او
(عطار9333 :پ)041 ،

در این داستانها غالباً رفتار قهرمان (ایاز) به این دلیل اسرت ترا بره دیگرران (لشركر
سلطان ،بزرگان ،محمود) بفهماند که نهایت آرزویش آنسرت کره مرورد توجره سرلطان
باشد .در این داستانها ایاز نقش اصلی دارد .او که خود را سالك طریق حق میداند بره
رهروان این راه معنای حقیقی عشق و تمایز عشق حقیقی و عشق مجازی را میفهمانرد
و به آنها نشان می دهد که در راه وصال حقیقی ،دل بستن به ظواهر مانع درك حقیقرت
است.
در این داستانها عشق بن مایة اصلی است و گفتگو میان ایاز و شخصیت سومی اتفا
می افتد که اغلب لشكریان ،بزرگان و سپاهیان هستند .بر همین اساس ،درونمایة اصرلی
این داستانها یعنی «عشق ایاز به محمود» محقق مری شرود .ایرن دسرته داسرتانها از نروع
روایت دو شخصیت و گاه چند شخصیت و یك حادثه است؛ این گفتگو هنگام شركار
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گفررت یررك روزی همررایی مرریپریررد

لشرركر محمررود هرررك او را بدیررد
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یا دربار پادشاه رخ می دهد و ایاز در موقعیتهای مختلف چرون شركار (گفرت سرلطانم
همای من بس است  /سایة او رهنمای من بس است) ،آرزو خواستن شاه از او (من آن
خواهم همیشه در زمانه  /که تیر شاه را باشم نشانه) ،پادشاهی دادن محمود به ایاز (گرر
به حكم من کند ملك جهان  /من نگردم غایب از وی یك زمان) معانی بلند عرفرانی و
نادیده گرفتن ظواهر دنیایی را برای رسیدن به وصال حقیقی بازگو میکند .داسرتانپرداز
در این الگو نقطة آغازین را به گونهای زمینهچینی می کند تا بلندنظری ایاز را در عشرق
محمود بیان کند برای مثال بنمایة آغازین اغلب این داستانها این گونه است :گفت یرك
روزی همایی می پرید  /لشكر محمود هرك او را بدید  /بزرگانی که سر بر چرخ سودند
 /همه در خدمت محمود بودند  /گفت ایاز خاص را محمود خواند  /تاج دارش کرد و
بر تختش نشاند .این گفتگو یكنواخت نیست و موجب تغییر و حرکت داستانی میشود
و موضوع سخن عشق منحصر به فرد ایاز نسبت به محمود است که حاضر نمیشود آن
را با هیچ چیز عوض کند.
صفات محمود و ایاز در این داستانها :سلطان ،شاه ،ایاز خاص ،ایراز هوشریار ،شراه
انجمن.
«آ» ایاز است.
«ب» توجه سلطان است.
«آ» میکوشد تا از «ب» کاسته نشود.
الگوي شماره يازده شامل داستانهایی است که نشاندهندة عشق محمود به ایاز است
و تفاوت آن با الگوی شمارة نه در این است که در آنجا ایراز غالمری فرمرانبردار و در
اینجا معشو است؛ این قبیرل داسرتانها در آثراری چرون گرویبراختن محمرود و ایراز
(ص)359؛ مفاخره محمود و ایاز (ص)039؛ پرسش اینكه کدام نیكوترند (ص)203؛ محمود
و آزاد کردن غالمان (ص )291؛ محمود و ایاز و فرستادن غالمی برای دانستن حالش (ص
)321؛ خشم گرفتن سلطان بر ایاز (ص )232در مصیبت نامه ،کدام یك پادشاه و سرلطانند
(ص)013؛ محمود و ایاز و اینكه شركار یكدیگرنرد(ص)021؛ محمرود و ایراز در حالرت
وفات (ص)095؛ محمرود و ایراز در گرمابره (ص  ،)021محمرود و ایراز و عررض سرپاه
(ص )039در الهی نامه ،محمود و عرض لشكر (ص )225در منطرقالطیرر ،محمرود و ایراز
(ص )900در سوانح ،محمود و خلعتی دادن (ص ،033ج )5در کشفاالسرار آمرده اسرت؛

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

این حكایات دربردارن دة داستانهایی است که محمود عاشق است و ایاز معشو و بخش
اعظم داستانها را شامل می شود .در این داستانهای عاشقانه از بنمایههرایی چرون عاشرق
شدن با شنیدن صدا یا دیدن چهره یا ربودن معشو خبری نیسرت .گراهی بنمایرة ایرن
داستانها رقابت عشقی ،غیرت عاشق ،جنون عاشق ،گوی بازی و شكار (که مورد عالقه
پادشاهان داستانی) است .درونمایة اصلی این داستانها عشق است .گاه ایرن عشرق اوج
می گیرد و آسمانی می شود .محمود ،نماد خداوند و ایاز نماد انسان کامل می شرود و آن
دو به مرحله استغرا و فنا می رسند .در این داستانها محمود و ایاز عاشرق و معشروقی
هستند که به یكی شدن و اتحاد رسیده اند و افرادی صاحبنظر ،که گراه خرود ایراز ایرن
موضوع را تأیید میکند.
چون نگه کردم به شاه حقشناس

بود از سر تا قدم جملره ایراس

چون ایاست را نگره کرردم نهران

بود هفت اعضای شراه جهران...

لیك چون هر دو یكی دیدم عیان

حكم نتوان کرد هرگرز در میران
(عطار9333 ،پ)201-203 :
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در این داستانها عشق بنمایة اصلی است و میان محمود و ایاز و گاه شرخص سروم
گفتگو در می گیرد تا درون مایة اصلی این داستانها محقق شود که «عشق محمود به ایاز»
است؛ این دسته داستانها از نوع روایت دو شخصیت و گاه سه شخصیت و یك حادثره
است ..گفتگو میان محمرود و شخصریت دوم رخ مری دهرد کره در بیشرتر مواقرع ایرن
شخصیت دوم ایاز است (در حالت وفات ،کدام یك پادشاه و سلطانند ،مفراخره ،کردام
نیكوترند ،آزاد کردن غالمان) و گاه داستان میان محمرود و ایراز و شخصریتهایی چرون
نظارگی ،خادمی ،رسول شاه ،رفیقی ،حسن میمندی (گروی براختن ،فرسرتادن غالمری،
عرض سپاه ،در گرمابه ،عرض لشكر) اتفا مری افترد .داسرتانپرداز در ایرن الگرو نقطرة
آغازین را به گونهای زمینهچینی می کند تا محمرود در مروقعیتی رو در روی ایراز قررار
گیرد؛ برای مثال بنمایة آغازین اغلب این داستانها این گونه است :گفت محمرود و ایراز
دلنواز  /هر دو در میدان غزنین گوی باز  /چون خبر آمد به محمود از ایاس  /خادمی را
خواند شاه حق شناس  /ایاز سیم بر را کرد درخواست  /که با او میبگویم یرك سرخن
راست  /مگر سلطان دین محمو د یك روز  /ایاز خراص را گفرت ای دل افرروز؛ مگرر
روزی ایاز سیم اندام  /چو جانها سوخت تنها شد به حمام  /مگر سلطان دیرن محمرود

019


پیروز /سپه را خواست دادن عرض یك روز  /گفت محمود و ایاز سیمبر  /فخر کردنرد
ای عجب با یكدگر  /بامدادی شد بر سلطان ایاس /خوبیش بیحد ملیحیش بیقیراس /
گفت روزی فرخ و مسعود بود  /روز عرض لشكر محمود بود  /کرد محمرود از بررای
احترام /یك شبی آزاد بسریاری غرالم .بنمایرة منراظره و گفتگروی محمرود برا ایراز در
موقعیتهای مختلفی چون میدان غزنین هنگام گوی برازی در بسرتر بیمراری ،در حالرت
وفات ،در گرمابه ،عرض سپاه رخ میدهد .این گفتگو یكنواخت نیست و موجب تغییرر
و حرکت داستانی می شود و موضوع سخن برتری ایاز بر محمود و یا محمرود برر ایراز
است که نهایتاً به اتحاد و استغرا آن دو در یكدیگر و یا غیرت و عشق منتهی میشود.
اگر چه پادشاهی حاصل توسرت

ولرریكن پادشرراه تررو دل تسررت

دل تو زیر دست این غالم اسرت

مرا این پادشاهی خود تمام است

تویی شاه و دلت شاه ترو امرروز

ولی من بر دل ترو شراه و فیرروز
(عطار9333 :ب)013،
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البته گاهی این داستانها گویای عشق زمینی محمرود و ایراز هسرتند؛ ماننرد داسرتان
محمود و ایاز در گرمابه(ص .)021
«آ» سلطان محمود است.
«ب» ایاز است.
«آ» عاشق «ب» است.
«پ» اتحاد است.
«آ» و «ب» به «پ» رسیدهاند.
الگوي شماره دوازده شامل داستانهایی است که نشاندهندة عشق ایراز بره محمرود
است .تفاوت این الگو با الگوی شرماره ده ایرن اسرت کره در آنجرا سرلطان محمرود
کارکردی نداشت؛ این قبیل داستانها در آثاری چون محمود و ایاز که خود را حجاب و
مانع میدانست (ص 014و  )010در مصیبتنامه ،محمود و ایاز و بوسریدن پرای محمرود
(ص )093در الهی نامه ،محمود و شكار کره و گریستن ایاز (ص)230؛ و بیماری محمود و
مدهوش شدن ایاز (ص  )330در مصیبت نامه آمده است؛ در ایرن داسرتانها ،گراه ایراز از
عشق محمود زرد روی می شود (ایاز که خرود را حجراب مری دانسرت) و یرا عاشرقانه
محمود را میپرستد (ایاز و بوسیدن پای محمود) و یا حاضر است در هر موقعیتی مورد
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توجه سلطان قرار گیرد (محمود و شكار کره و گریستن ایاز) و گراه برا دیردن بیمراری
محمود بیمار می شود (بیماری محمود و مدهوش شدن ایاز).
گفررت ایرراز آمررد بررر سررلطان پگرراه

چهررررة گلنررراریاش ماننرررد کررراه...

گفت شاه آخرر چره برودت ای ایرا

کآتشررم در دل فكنرردی برریقیرراس؟

بررود پرریش شرراه خلقرری برریشررمار

هررر یكرری از بهررر کرراری برریقرررار...

گفت خلرق بری حسرابند ایرن همره

چون بگویم؟ چون حجابند این همه

شرراه خررالی کرررد حررالی جایگرراه

تررا ایرراز آنجررا بمانررد و پادشرراه...

گفت شاها من حجابم چرون کرنم؟

خویش را بو کرز میران بیررون کرنم

چون حجاب خویش در عرالم مرنم

خلق بود آن دم حجاب ایرن دم مرنم

تا که می ماند ز مرن یرك مروی براز

نیسررت روی آنکرره بترروان گفررت راز

چون نمانم من تو مانی جملره پراك

راز من آن گه بررون جوشرد ز خراك
(عطار9333 :پ)014 ،

علترری محمررود را گشررت آشرركار

شد ز مدهوشی سه روز و شب ز کار...

وای عجب آن گه که شاه حق شناس

شد ز هوش از هوش رفته بُد ایراس..

چشم چرون بگشراد از هرم پادشراه

دیرررد ایررراز خرررویش را آن جایگررراه

گفت :ترو کری آمدسرتی ای غرالم؟

گفت :این سراعت زهری عرالی مقرام..

گفت هرگرز در دروغرم نیسرت راه

لیك چرون باشرد وجرودم غرر شراه

شاه چون بی خود شود بیخود شوم

چون به خود براز آیرد او بخررد شروم

از سر خویشم وجود خاص نیسرت

این سخن جز از سرر اخرالص نیسرت

چررون وجررود مررن بررود از شررهریار

کرری شررود برری او وجررودم آشرركار
(عطار9333 :پ)300 ،
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در حقیقت ایاز خودش را مانع و حجابی برای وصال می داند؛ چرون معتقرد اسرت
عاشق باید در برابر معشو به مرحلة استغرا و فنای خویشتن دست یابد ترا برا یكری
شدن و اتحاد در وجود یكدیگر به بقای حقیقی نایل شوند؛ مفهومی که بارها عطرار آن
را در داستانها و حكایات مختلف آورد؛ برای مثال در داستان بیماری محمود و مدهوش
شدن ایاز به اتحاد و استغرا ایاز و محمود در وجود یكدیگر اشاره شده است؛ گرویی
ایاز رمزی از معبود و انسان کامل و محمود رمزی از وجود خداوند است.
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این دسته داستانها از نوع روایت دو شخصیت و یك حادثه و یك گفتوگو هستند
که نقشمایه های مقیرد یكسران دارنرد کره پیرنرگ داسرتان را شركل مریدهرد .امرا در
نقشمایههای آزاد با یكدیگر تفاوت دارند .گفتوگو میان محمود و ایراز رخ مریدهرد.
ایاز و محمود در این داستانها بنمایة اشخاصی هستند که بر اساس گفتوگرو میران آن
دو یك مفهوم عرفانی چون اتحاد و فنای عاشق و معشو بیان می شود؛ برای مثرال در
این ابیات چون نماند من تو مانی جمله پاك  /راز من آن گه برون جوشد ز خاك؛ چو
این جا نیست غیری این به اخالص /بسی نزدیكتر این بایدم خاص؛ گرر کنرون هسرتم
غالمی ناکسم  /آن زمان محمود گردم این بسم؛ بنده دایم از تو موجود اسرت و برس /
خود که باشد بنده محمود است و بس .داستان پرداز در این الگرو نقطرة آغرازین را بره
گونهای زمینهچینی میکند تا ایاز در موقعیت های مختلفی؛ چون در برابر شاه ،در هنگام
استراحت ،شكار ،بیماری با محمود همسخن شود .سپس در مناظرهای که رخ مریدهرد
وحدت و یكی شدن عاشق و معشو مورد توجه قرار میگیرد .بنمایرة آغرازین اغلرب
این داستانها مواجهة ایاز با محمود است؛ برای نمونه گفت :ایاز آمد بر سرلطان پگراه /
چهرة گلناری اش مانند کاه؛ نشسته بود ایاز و شاه پیروز  /ایازش پای میمالیرد ترا روز؛
کرهای میتاخت سلطان در شكار  /میگریخت از وی شكار بیقررار؛ علتری محمرود را
گشت آشكار  /شد ز مدهوشی سه روز و شب ز کار.
صفات و القاب :سلطان عارف محمود – ایاز – ایاس -شاه -ایاز پاك دل -سلطان.
«آ» ایاز است« .ب» محمود است.
«آ» عاشق «ب» است.
نتيجهگيري
جدول شماره  9حاصل مطالعة بیش از هفتاد حكایت و داستان ادبیات عرفرانی اسرت.
این جدول دوازده الگو را به خود اختصاص داده است .هر الگو شماری از داسرتانها را
در بر می گیرد که از جهت کارکرد ،درونمایه و بنمایة داستانی به یكدیگر شباهت دارند.
با نگاهی به این جدول می توان دریافت که بسیاری از داستانها شباهت چشرمگیری بره
یكدیگر دارند و گاه با اندکی تفاوت از یكدیگر نوشته شده اند .بسرامد داسرتانهایی کره
محمود شخصیت اصلی آن است 25 ،داستان ،بسامد داستانهایی که ایاز شخصیت اصلی
آن است هشت داستان و بسامد داستانهایی که هر دو آنها با هرم نقرش داشرتهانرد93 ،
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داستان است .درونمایة داستانها عبارت است از :یاری رسانی ،مالقات ،کسب شرهرت،
خواب دیدن ،فرمانبرداری ،ظلم و ستم و مواردی از این دست .محتوای حكایات تقابل
عشق و سلطنت ،نسبت قدرت و رعیت ،تقابرل بنردگی و عصریان ،تقابرل حكومرت و
رعیت ،تقابل ثروت و فقر ،نسبت قدرت و معرفت ،نسبت قدرت و دین ،تقابل قردرت
و خرد ،تقابل پادشاه و بنده ،تبلور عشق به معنی حقیقی ،تقابل عاشق و معشو یا خدا
و بنده و تقابل معشو و عاشق است؛ در این حكایات و داستانها گاه درونمایه یكسران
است و صحنه پردازی و شخصیتها تغییر میکند .علیت در حكایات و داستانهای عرفانی
با محوریت نقش محمود و ایاز از نوع آشكار است؛ برای مثال اگرر محمرود در مقابرل
«پیرزن» قرار میگیرد ،حتماً قصد او نصیحت یا سرزنش سلطان محمود است و یا اگرر
در برابر «رقیبان عشقی خود» واقع می شود ،حتماً مورد سرزنش قرار می گیررد و تعرداد
داستانهای این چنین کم نیست .اغلب این داستانپردازیها با نقرشمایرههرای آزاد کرم و
زیرادی همرراه اسرت ولرری در کلیرت ،آنچره در زمران مرریگرذرد روایرت مریشررود و
نقشمایههای آزاد در هدف پیشبرد داستان است.
این تحلیل نشان می دهد گرایش نویسندگان در پرداختن به ابعاد عاشقانة شخصیت
محمود و ایاز بیش از سایر درونمایه ها است که بیشتر در آثار عطار دیده میشوند و در
الگوی شماره  99آمده است؛ در این داستانها محمود ،نماد خداوند و ایراز نمراد انسران
کامل می شود و آن دو به مرحله استغرا و فنا می رسند و گاه محمود و ایراز عاشرق و
معشوقی هستند که به یكی شدن و اتحاد رسیدهاند.
در داستانها ،تعداد بنمایه های ثابت و تكرارشونده بیشتر در سری بنمایههای عاشقانه
جای میگیرد؛ بنمایه هایی چون رقابت ،جنون عاشقانه ،دیدار عاشق و معشو و یا جزء
بنمایه های اشخاص و مكانها هستند .محمود و ایاز و عاشق و معشو بودن آنها نیز هر
کدام یك بنمایه است؛ زیرا در برخی داستانها عنصر ثابت و تكرارپذیر است« .آ» سلطان
محمود است« .ب» ایاز است« .آ» عاشق «ب» است .هرکدام از گرزارههرای کالمری «آ»،
«ب» نقش نحوی دارد .در پایان تحلیل هر الگو ،تالش شد ساختار شبیه سازی شردهای
چون مثال باال آورده شود تا در یك نگاه ،خواننده را با چند و چون داستان آشنا سازد.
بعد از ایاز ،بیشترین بنمایة اشخاصی که مقابل سلطان محمود قررار مریگیرنرد؛ کسرانی
چون گدا ،دیوانه ،نمك فروش ،زن عاشق ،خاكبیز ،گلخنی ،خارکش ،خرونی ،پیررزن،
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مظلوم ،هیزم فروش و زن دادخواه هستند .اغلب این شخصیتهای مقابل سرلطان محمرود
نام خاصی ندارند و بیشتر در داستانهای عطار و سنایی و خیلی کمتر در آثرار غزالری و
خمرکی تكرار شده است .در واقع هدف نویسندگان از مقابرل هرم قررار دادن سرلطان
محمود با این اشخاص بیان مفاهیم ارزشمند عارفانه و صریحی اسرت کره شراید هریچ
کسی قدرت و جرأت بیان آن به پادشاه را نداشته باشد.
نتیجررة بررسرری نشرران داد در تمررام داسررتانها منظررور شرراعران و نویسررندگان طرررح
موضوعات عرفانی نبوده است گاه ،هدف بیران ویژگیهرای سیاسری شخصریت سرلطان
محمود است؛ مانند الگوی شمارة .3 ،0 ،5 ،2 ،0
گاه یك الگو امكان دارد که دچار تغییر شود؛ برای مثال الگوی شماره دو از این نظر
که شخصیت سلطان محمود و طبقات پایین جامعه را مقابل هرم قررار مریدهرد ،شربیه
الگوی شماره یك است؛ امرا در ایرن الگرو از بنمایره عشرق خبرری نیسرت و محمرود
پ ادشاهی مهربان و عارف مسلك اسرت و یرا الگروی شرماره چهرار از نظرر درونمایره
برخالف الگوی شماره دو است؛ زیرا در اینجا محمود پادشاهی ستمگر اسرت .الگروی
شماره هشت به این دلیل که سلطان محمود شخصیت مقابل اقشار پایین جامعه اسرت،
شبیه به الگوی شماره یك و دو است .الگوی شماره یازده نیز شامل داستانهایی است که
نشاندهندة عشق محمود به ایاز است و تفاوت آن با الگوی شمارة نه در این اسرت کره
در آنجا ایاز غالمی فرمانبردار و در اینجا معشو است .الگروی شرماره دوازده شرامل
داستانهایی است که نشاندهندة عشق ایاز به محمود است .تفاوت این الگرو برا الگروی
شماره ده این است که در آنجا سلطان محمود کارکردی ندارد .همان طور که بیران شرد
گاه داستانها با اندکی تفاوت از هم نوشته شده  ،و این تفاوت در الگوهرا آشركارا قابرل
مشاهده است.
در برخی داستانها محمود غزنوی دچار تحول شخصیتی میشود؛ از جمله در الگوی
شماره دو ،چها ر و شش که در بیشتر مواقع از شخصیتی منفی به شخصیتی مثبت تغییرر
حالت می دهد و در الگوی شمارة شش این تحول روحی است.
آمار و الگوها و توجه به جنبه های داستانی و مفاهیم آن در بردارندة تمام داستانهای
عرفانی بود که تا قرن هفتم به نگارش در آمده است .توجه نویسندگان به شخصریتهای

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

تاریخی و وجود بیش از هفتاد داستان و حكایت منظوم و منثور در ادب عارفانة فارسی
نشاندهندة این است که باید بیشتر به این موضوعات پرداخت.
این پژوهش حاصل تالشی گسترده تر است که با یافتن منابع و طبقهبندی داستانها
و حكایات به دست آمده است و در نهایت بررای ایرن مقالره الگوهرای دوازدهگانرهای
استخراج و دستهبندی شد.
براساس جدول شماره  9و توضیحاتی که بیان شد ،مهمتررین نتیجرة ایرن پرژوهش
عرضه الگویی یكسان برای داستانهایی اسرت کره در طرول چنرد سرال اخیرر موضروع
پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است .یافته های این پژوهش نشران داد کره مریتروان از
دیدهای گوناگون به این شخصیت پرداخت و ویژگیهای داستانی و نكات بسیار دیگری
که پیشتر بیان شد ،نشاندهندة توان نهفته در داستانهای فارسی است.
پینوشت

منابع
انزابینژاد ،رضا؛ «ایاز و محمود غزنوی در سینة تاریخ و ادبیات»؛ كيهان فرهنگي؛ .9302
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سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدود؛ مثنويهاي حکيم سنايي؛ بتصحیح محمدتقی مدرس رضروی؛
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چکيده
بازگشت به اسطوره ها و طرح نمادین آنها در قالب رمان ،میتواند از یك سو ،واکنشی به واقعة
سیاسی یا اجتماعی نامطلوب باشد و از دیگر سو ،راه حلی برای ضرورت بازنگری معرفتی در
بنیاد تفكر ملی تلقی شود« .یكلیا و تنهایی او» از جمله رمانهای اسطوره ای فارسی است که برا
این انگیزهها ،پس از کودتای  03مرداد در ایران نوشته شد .آنچه ضرورت بازاندیشی را در این
رمان ایجاب می کند ،گرایش خالف هنجار «تقی مدرسی» در بازنمایی اسطورة غیربومی است.
از آنجا که واکاوی روایت اسطورهای این رمان ،می تواند رهگشای تحلیلی منطقی درباب علت
009
گرایش تقی مدرسی به اسطورهای غیربومی باشد ،این پژوهش به شریوة توصریفی -تحلیلری و

مبتنی بر خوانش بینامتنی روالن بارت تالش کرده است به تفسیری دیگرگونه از رمران دسرت
یازد .مطابق نتایج این تحلیل ،نویسندة يکليا بیش از هر اسطورهای ،ژرفساخت رمان خرویش
را با اسطورة ليليت در عهد عتیق همسو کرده است که در قالب شخصیت تامار و کنشرهای او
نموی آشكار می یابد .اما آنچه نویسنده را به این اسطورة توراتی کشانده ،پیوند بینامتنی رمان با
داستان کوتاه «لیال ،دختر ایرانی» نوشتة آناتول فرانس اسرت کره در آن ،سررزمین ایرران مرأمن
لیلیت (فرشتة شب) قبل از سكونت اقوام ایرانی دانسته شرده اسرت؛ سررزمینی کره لیلیرت بره
همدستی شیطان همواره در پی بازگشت بدان است و کودتای  03مرداد  30را میتوان یكی از
آن کوششها در بازگشت به سرزمین ایران و به تبع آن ،سیطرة فساد ،گسست پیوند اجتمراعی و
غلبة حس تنهایی در ایران تفسیر کرد.
كليدواژه ها :رمان اسطوره ای در ایران ،بینامتنیت و خوانش سیاسری ،اسرطورة لیلیرت ،یكلیرا و
تنهایی او.

 .0تعريف مسئله
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یكی از جریانهای داستان نویسی دهة سی در ایران ،گرایش به احیای اسطورههاست کره
دوشادوش رمانهای تاریخی حرکت می کند و همانند آن ،بیش از هر عاملی در تحوالت
سیاسی -اجتماعی آن دهه در ایران ریشه دارد؛ برا ایرن تفراوت کره رمانهرای تراریخی
فارسی برخالف صیروریت همزمانی رمانهای تاریخی در غرب (نك .لوکراچ،)995 :9333 ،
غالبا پناهی ارتجاعی به تاریخ است؛ حسی نوستالژیك که از یك سرو افسروسکنران از
نبود منجی و امید در عصر خوی ش ،گذشته را مأمنی برای فراموشری حرال و وقرایع آن
می داند و از دیگر سو ،در البهالی تاریخ به دنبال هویت خودباختره خرویش مریگرردد
(نك .غالم)9339:950 ،؛ از این رو ،رمان نویسان تاریخی با شعار نیچهای کره «زیسرتن برا
حقیقت امكانپذیر نیست» (بهنقل از لوکراچ )000 :9333 ،با تخریب آگاهانه تاریخ و توجره
به جنبه های رمانتیك زندگی شخصیتهای نامدار تاریخ ایران به برازپروری شخصریتهای
تاریخی در قالب شبهشوالیه های رمانسهای اروپرایی رو مری آورنرد و سراختار و شریوه
روایت را فدای تكوین شخصیتها و ترسیم تفرد آنها میکننرد؛ ایرن درحرالی اسرت کره
رماننویسان اسطورهگرا با وجود تأکید بر شخصیتی اسطورهای به تقویت زبان نمادین و
تكوین و تدوام روایت و تمرکز بر ابال درونمایههای رمان ،توجهی بیشتر دارند؛ از این
رو ،روایات اسطوره ای به ضرورتی تاریخی در بازسرازی و بازاندیشری معرفتری متكری
است؛ و نویسنده آنها میکوشد با جداسازی اسطورهها از بافتار اصرلی و کراربرد آن در
بافتی جدید به روایت خویش مفهومی نمادین بخشد .غلبة بار ایردئولوژیك و سرشرت
نمادین و قدسی اسطورهها و همچنین بیزمرانی و بریمكرانی ذاتری آنهرا بره رمانهرای
اسررطوره ای بیشررتر از رمانهررای ترراریخی غنررای اندیشررگانی و روایرری مرریبخشررد.
(نك.بزرگبیگدلی و همكاران .)031 :9331 ،بنابراین ،اسطورهها ایرن امكران را دارنرد کره برا
مقتضیات جامعه همخوانی کنند و معانی جدید بیابند و «تعبیر مضامین مختلف زنردگی
را عهدهدار شوند» (میر عابدینی .)323 :9330 ،بنابراین ،نویسنده این امكران را مرییابرد برا
توجه به اوضاع روحی و مقتضیات جامعه اش به کمك اسرطوره ،ناگفترههرا را در سریر
داستان جاری کند و دنیای پرتناقض فردی و پارادوکسهای اجتماعی را به زبانی نمادین
به تصویر کشد و ضمن حفظ حریم تفرد به فرد توانایی بازاندیشی در خویشتن فردی و
قومی عطا کند؛ با همة این اوصاف ،گرایش به رمانهای تراریخی و اسرطورهای در دهرة
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سی و چهل به ساختار سیاسی و گفتمان مرکزی جامعه بستگی تام داشته است .از ایرن
دیدگاه ،نگارش رمانهای تاریخی و اسطوره ای در اصطالح به تیغی دو دم شربیه اسرت؛
زیرا از یك سرو برا سیاسرتهای حكرومتی همخروانی داشرت؛ چراکره تقویرت جریران
رماننویسی تاریخی و اسرطورهای برا ایردئولوژی پهلروی یعنری تأکیرد برر جنبرههرای
شوونیزمی و باستانگرایی بر کسب مشروعیت همخوانی داشت و از دیگر سو ،حرکتری
اعتراضی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی بهشمار میرفت؛ زیرا جو اختنا و سرکوب پس
از کودتای  03مرداد ،مجال هرگون ه اعتراضی را از روشنفكران گرفته بود و جو سانسور
و ارعاب گاه و بیگاه نویسندگان را از طرح آزاد و رئال مسرائل چرالشبرانگیرز جامعره
برحذر می داشت و سراسر جامعه را غبار اضطراب و ناایمنی دربرگرفته برود از ایرنرو،
چاره ای جز مبارزة منفی در قالب هنر و ادبیات باقی نمیمانرد؛ لرذا برخری نویسرندگان
برای فرار از واقعیتها و وضعیت اسفناك موجود «دنیای ایدهآل خود را در گذشرتههرای
دور و البهالی اساطیر کهن باز میجویند» (طاهری)30 :9339،؛ باشد که به شكسرتن سرد
سانسور در قالب روایات اسطورهای برسند.
«یكلیررا و تنهررایی او» (9332ه.ش) اثررر تقرری مدرسرری (9304-9399ه.ش) یكرری از آن
روایتهاست که در فضای سانسور و جو اختنا حاکم در تالش است تا روایتی نمادین
از تأثرات ناشی از کودتای  03مرداد  30عرضه کند .گرچه سرخوردگی شدید مدرسری
از پیامدهای کودتا او را قهرا به دامان اسطورهها کشاند ،چنانكه خودِ نویسنده آشكارا به
این مطلب اشاره کرده است « :سومین کارم ،یكلیا و تنهایی او است که نوشتن این کتاب
از یك طرف سرخوردگیهای شخصی و سیاسی آن زمان بود و از طرف دیگر آشنایی با
کتاب مقدس» (مدرسی )9343:05،با این حال از ایرن دیردگاه ،او را مریتروان در ردیرف
نویسندگانی دانست کره «برا دادن جنبرهای اسرطورهای بره دردهرایی کره نتیجرة وضرع
اجتماعی-تاریخی خاص است به آنها کلیت می بخشند؛ آنها را در عرفران مریپیچنرد و
دردهای ازلی و ابدی بشر میپندارنرد» (میرعابردینی)322:9330،؛ رویكرردی کره بیشرتر از
موقعیت بحرانی نویسنده و اوضاع اجتماعی زمانة او حكایرت دارد؛ مروقعیتی ناشری از
«نومیدی فلسفی ،بیماریهای روان نژندی یا بههم ریختگی هویت فردی و اجتمراعی کره
در همه حال بر پایة زیباشناختی غیرعقالنی استوار» است (دستغیب .)221 :9333 ،یكلیا نه
تنها از دیدگاه امثال عبدالعلی دستغیب« ،حسب حال گروهی از افراد نسرلی اسرت کره
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پس از شكست و دلمردگی و نومیدی حاصل از آن به درون خرود پنراه مریبرنرد و در
امیال خود تسالیی میجویند» (همان )205 :به دلیل ماهیت اسطورهایش از یك سو و به
واسطة ارتباط سازمانی تنگاتنگ نویسنده با سازه های تاریخی و اجتماعی یا برهعبرارت
دیگر بستگی ناگسستنی با زندگی جامعه و مبارزهها و سیاست آن (نك .تادیه)930 :9312 ،
از دیگر سو ،می تواند نمودار و نمادی از گسیختگی هویت اجتماعی و قرومی ناشری از
تفرد دنیای مدرن و تشتت هویت فردی باشد؛ همان گونه که برخی پیشتر بدان تصرریح
کرده اند« :رمانهایی از این دست که معموال پرس از کودترا نوشرته شرده انرد در سرطح
پنهانتری ،روابط گسیختة اجتماعی را نشان میدهند» (تسلیمی.)10 :9333 ،
يکليا و تنهايي او – که در سال  9335ه.ش بهترین رمان سال شد( -نك میرعابردینی،
 )050 :9334در میان رمانهای اسطوره ای آن دوران باید رمانی آوانگارد به شمار آید؛ زیرا
از نخستین اسطوره های غیربومی است کره زیرسراخت روایری اثرری ایرانری را شركل
می دهد و باعث جلب توجه به اسرطوره گرایری غیربرومی در ادبیرات داسرتانی معاصرر
می شود .گزینش سبك داستانی سوررئالیستی با رویكرد درونگرایانره یرا روانكاوانره در
رمان «یكلیا و تنهایی او» (9332ه.ش) خود میتواند نشانهای از واکرنش نوسرتالژیك امرا
قهقرایی به اسطوره ای غیربومی به شمار آورد؛ زیرا گرایش سوررئالیستی نویسندة رمان،
حرکتی اعتراضی در طرد رمانتی سیسم تاریخی و گریز از یكدستی و همگونگی رمانهای
تاریخی دهة سی بود .البته افزون بر آن در ریشهیابی تمایل به طرح اسطورة غیرایرانری،
نباید از کمرنگ شدن آرمانهای ملگرایانه ناشی از شكست جنبش مردمی در رویآوردن
به اسطورههای غیربومی غافل ماند؛
چرا که بر اثر شكست آرمان نویسرندگان رمران تراریخی و ظهرور حرزب تروده و
استحكام قدرت گروه های اجتماعی وابسته بره بیگانگران ،احساسرات پرجروش و
خروش وطن پرستی در بین نویسندگان و تا حدی زیاد در میان مردم ،فروکش کرد
و به دنبال آن ،رمان تاریخی اصیل -که بر محور ناسیونالیسم دور میزد -مهمتررین
محرك خود را از دست داد (غالم.)950 :9339 ،

با اینكه هم خود مدرسی به بازتاب اسطوره های توراتی در زیرساخت روایت یكلیا
اشاره کرده است و هم منتقدی چون میرعابدینی (نك .میرعابدینی 050 :9334 ،و )325:9330
و عبدالعلی دستغیب (نك .دستغیب )921 :9334 ،بردان تصرریح کرردهانرد و امثرال حسرن
کامشاد در این باره آوردهاند که:
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داستان از روایات تورات نشأت می گیرد و سعی دارد تاحدی بره روال میلرتن 9بره
بحث-اگر نگوییم توجیه -مشیت الهی بپردازد ...در این هنگرام کمترر چیرزی جرز
ترجمة آثار خارجی منتشر میشد و نویسندگان ایرانی ،ظاهرا از بیم سانسور دولتی،
کمتر سرا ابتكار و نوآوری میرفتند .مدرسی با انتخاب مضمونی توراتی ،توانست
به داستانش دوری و دیرینگی بخشد و دربارة مسائل ابدی انسان بهگونهای بنویسد
که بار سیاسی نداشته باشد .1آنچه شگفتی خواننده را برمیانگیزد ،بصیرتی است که
این نویسندة بیست و سه ساله-که از قضا دانشجوی پزشكی بود -در مورد مسرائل
روانشناختی تنهایی بشر ،هراس آدمری از ارتكراب گنراه و تمرایلش بره پیرروی از
شیطان مكار و نه پروردگار نیكخواه از خود نشران مریدهرد (کامشراد910 :9332،و
.)913

با این حال ،تاکنون هیچ پژوهشی مبسوط و کامل دربارة نوع روایت توراتی موجود
و واکاوی پیوندهای بینامتنی رمان یكلیا صورت نگرفته است .این بیاعتنایی خودآگاه یا
ناخودآگاه در کنار اهمیتی که نوع روایت اسطورهای منعكس در رمان –بهعنروان حلقرة
آغازین گفتمان اسطورهگرایی دهة سی و چهرل -در بازنمرایی اوضراع آشرفته ،مربهم و
پیچیدة آن دورة تاریخی دارد ،ضرورت بازخوانش این رمان و نمایش پیوند بینامتنی آن
را با نوع اسطورة توراتی آشكار میسازد.

 .9پيشينة پژوهش
در باب رمان یكلیا و تنهایی او ،میتوان مطالبی پراکنده در میران آثرار منتقردانی چرون
حسن میرعابدینی ،عبدالعلی دستغیب ،علی تسلیمی ،قهرمان شیری و  ...یافت؛ چنانكره
قهرمان شیری در مقالة « بازتاب عصر عتیق و نثر توراتی در آثار تقری مدرسری» ()9333
تالش کرده است تا به واک اوی متن رمان یكلیرا در کیفیرت بازتراب سربك داسرتانی و
نوشتاری متون توراتی بپردازد یا حسن فرامرزی که در مقالهای ژورنالیستی «نگراهی بره
جهان داستانی تقی مدرسی» به شكلی گذرا و سطحی تالش کرده است ،به جهرانبینری
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 .1چارچوب نظري پژوهش
این جستار به شیوة توصیفی -تحلیلی مبتنی بر نظریة خروانش بینرامتنی روالن برارت
تالش میکند با توجه و تأکید بر محوریترین شخصیت رمان و کنشرهای او در زنجیررة
پیرنگ ،پیوندهای بینامتنی رمان را با اسطورة توراتی «لیلیلت» رمزگشایی کند.
3
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تقی مدرسی در آثارش نقبی بزند؛ عالوه بر آن تاکنون یك پایان نامه کارشناسی ارشد با
نام « ساختارگرایی و بررسی عشق در سره رمران زیبرا ،یكلیرا و تنهرایی او ،سووشرون»
(دانشگاه الزهرا  )9333دربارة یكلیا نگاشته شده است؛ اما هیچکدام از این آثار به خروانش
بینامتنی رمان و تفسیر سیاسی گرایش اسطوره ای رمان یعنی استفادة سیاسی مدرسی در
بهره گیری از اسطورة توراتی و حتی تبیین نوع اسطورة توراتی -که به زعرم مرا چیرزی
جز بازسازی اسطورة «لیلیت» نیست -اشارهای نكررده انرد و بیشرتر ایرن پژوهشرها بره
بررسی سبكی و زبانی و گاه تحلیل محتوا با نگاهی به متون عهد عتیرق چرون ترورات
اکتفا نموده اند .از این رو ،ای ن پژوهش به دلیل تالش بررای کشرف زیرسراخت اصرلی
روایت اسطوره ای رمان یكلیا و نشان دادن پیوستگاری بینامتنی آن با داسرتانهای مشرابه
خارجی و اسطورة لیلیت از دیدگاه تورات و تلمود ،همچنین خوانش سیاسری از رمران
یكلیا ،مدعی تازگی و نویافتگی است که میتواند در تبیین سریر بازتراب اسرطورههرای
غیربومی در ادبیات داستانی معاصر و تحلیلهای دقیقتر منتقدان مفید باشد.
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.2بازخواني روايت «يکليا و تنهايي او»
یكلیا دختر امصیا ،پادشاه اورشلیم به سبب دلسپاری به چوپان دربار«کوشی» به دسرتور
پدر -که تاب این هنجارشكنی و بیآبرویی ندارد -برهنه با زنگولة رسوایی به پا از شهر
اخراج می شود .یكلیا هراسناك و تنها در کنار رود ابانه به ناگهان با شریطان ،کره «ردای
درازی بر تن داشت .ریش بلند و آویختهاش به سینه سائیده میشد ( ...مدرسی،)1 :9332،
روبهرو میشود« :یكلیا! نترس چوپان پیر و سادهای کنارت نشسته ( »...همان .)99،شیطان
با تحقیر عشق یكلیا -به تعبیری نمادی از سرزمین ایران -1حقیقت را با آنچه بشر براور
دارد ،متمایز میخواند« :یكلیا درست گوش کن؛ تو اگر تنها نبودی برهدامرن او آویرزان
نمیشدی ...می خواستی به عشقت عظمرت و نشراط بردهی؟ آه یكلیرا مگرر عشرق ترو
عظمت نداشت ...مگر مردم اسرائیل به سبب عظمت و شیرینی عشرقت جامره برر تنرت
ندریدند؟( »...همان94 ،تا  )91این تفسیر شیطان ،زمینه را برای روایرتش از کیفیرت رانرده
شدن خویش از درگاه الهی مهیا می سازد .به باور او ،عشق نه ودیعه ای الهی بلكه رازی
است که از جانب شیطان در وجود انسان نهاده شده است (نك .همان 09 ،و .)00
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پس از این ،شیطان داستان اورشلیم را در زمان پادشاهی ميکا ،نماینردة یهروه در آن
سرزمین مقدس ،بازمی گوید و داستان اسطوره ای ستیز خیرر و شرر را در قرالبی جدیرد
دوباره نمایان می کند .همه چیز در اورشلیم عادی است .نام یهوه در همهجا جاری است
و میكاه پادشاه در اوج صالبت و استواری است .اوج داستان ورود زنی اسرت بره نرام
تامار؛ غنیمتی از قوم بنیعمون که پسر پادشاه ر عازارر از جنگ برای اورشلیم سوغات
آورده است .تامار با فتانی و اغواگریهایش در دل پادشاه و اطرافیران او نفروذ مریکنرد.
میكاه بر او دل می بندد و از اینكه به واسطة آن ،صالبت گذشته را از دست داده اسرت،
هراسان می شود .ناگهان قاصدی از راه می رسد و پیغام میدهد که یهوه برر یراکین نبری
ظاهر شده و « گفته است که شیطان از سدوم کسی را بلند کرده و لعنت خدا با اوسرت.
اسرائیل دروازه های شهرهای خود را می بنردد و از ورود او بره شرهر خرود جلروگیری
میکند» (همان .)40،میكاه با دلی شكسته به شهر باز می گردد و تامار پشرت دروازههرای
شهر میماند .عسابا پسرعموی پادشاه که خود را به هوس و گناه فروخته و غالبراً مقرر
است (همان ،)903-900 ،می کوشد تا به میكاه دلداری دهد .پادشاه برای فررار از ایرن دو
راهی و وسوسههای پسرعمویش از امنون عابد میخواهد تا برا تعریرف داسرتانهایی از
خشم یهوه ،او را از این سردرگمی و اضطراب نجات دهد« .امنون» داستان قوم لروط را
تعریف میکند .اما هیچ چیز نمی تواند بر قلب پادشاه تسلی بخشد و از تردیرد و انردوه
او بكاهد .باالخره با وسوسههای عسابا شبانه به دروازه شهر میرود و تامار را با خود به
قصر می آورد .تامار با دلرباییهایش پادشاه را مسخ میکند بهگونه ای که پادشاه برهجرای
یهوه ،میكاه را مافو جهان می خواند« :تو بر همهچیز قرادری ،ترو مرافو جهران قررار
گرفته ای .ای زیباترین زنان عالم» (همان .)922،یهوه به نشانة خشم ،طوفان و بیماری وبرا
را به سرا اورشلیم می فرستد .زنان و مادران ،نگران و وحشتزده به قصر مریآینرد و از
پادشاه می خواهند ،تامار را اخراج کند .پادشاه که در وجودش عشرق زمینری را تجربره
کرده و به لذت آن رسیده است ،نمی تواند از آن چشم بپوشرد .مرردم در صرحرا جمرع
می شوند و شائو ل ماهیگیر به نمایندگی از اورشلیم میكاه را بر اخرراج تامرار تحرریض
می کند .مردم تامار را به گردونهای مضحك می بندند و او را از شهر میرانند .برا رانرده
شدن تامار ،گویا قلب میكاه نیز از سینة او خارج میشود.
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 .1پيوند بينامتني روايت يکليا و تنهايي او با اسطورة «ليليت»
اگر مطابق منطق بینامتنیت بپذیریم که هیچ اثری بدون توجه و پیوند دیالكتیك برا آثرار
قبل از خویش به وجود نیامده است و همواره بین متون متأخر با مترون متقردم و حتری
متون بعد گفتگو برقرار است و «متون همگی بهطرور برالقوه متكثرر بازگشرت پرذیر در
معرض پیش پنداشتهای خاص خواننده ،فاقد مرزهای روشن و تعریف شده و همرواره
درگیر بیان یا سرکوب آواهای مكالمه ای موجود در جامعهانرد» (آلرن ،)010 :9332،رمران
«یكلیا و تنهایی او» برای هر خوانندهای می تواند معنای خاص داشته باشد و متناسب با
پیش فرضهای ذهنی ،افق انتظار او را روشن سازد .از این رو ،تأکید مریشرود کره ایرن
جستار در جستجوی تأثیر و تأثر یرك مرتن برر مرتن دیگرر نیسرت و در پری تفسریری
هرمنوتیك مبتنی بر نشانه های بینامتنی پیش متنهای خواننده است .اگرر چره بره تعبیرر
روالن بارت جستجوی خاستگاه متن ،خود بنمایهای اسطورهای است که انسان همرواره
جویای آن است؛ زیرا « انسان همواره از اینكه ریشه و نسب خود یا چیرزی را بشناسرد،
لذت می برد و این اسطوره همرواره بره شركلهای گونراگون در جوامرع سرنتی حضرور
دارد»(نامورمطلق)92: 9334 ،؛ اما بینامتنیت مورد نظر ما بینامتنیت خوانشی بارت است کره
معتقد است خواننده در برخورد با متن به کمك پیش متنهای خوانده شده و حاضرر در
ذهن خویش از انفعال می گریزد و فعاالنه به کمك شبكه ای از متنهرا لرذتی خراص بره
خوانش متن میدهد (نامور مطلق 913 :9312 ،تا  .)022در این نگرش بینامتنی ،متن از حوزة
متن بسته و پدیدارشناختی خارج و به متنی زایشی بدل می شود؛ در این معنا «بینامتنیت
به طور متناقض نمایی رهایی یك متن از متن دیگر است» (همان .)912 ،به عقیردة برارت
« بینامتنیت از این نظر ،برداشتهای مرسوم و متعارف ما را از درون و بیررون مرتن را بره
پرسش میکشد؛ معنا را چیزی میانگارد که هرگز نمیتوانرد در چرارچوب خرود مرتن
بگنجد و به آن محدود شود» (به نقل از آلن.)901 :9335 ،
بر اساس دیدگاه خوانش بینامتنی بارت ،نویسندگان این جستار بر این عقیدهاند کره
رمان یكلیا و تنهایی او بازسازی دیگرگونه از روایت اسطورهای «لیلیت» است که «تقری
مدرسی» خودآگاه یا ناخودآگاه برای ترویج و تجسم ذهنیات و برداشرتهای خرویش از
جامعة ایرانی پس از کودتا  -برای رهایی از سانسور و اختنا  -بدان متوسل شده است؛
روزگاری که تفرد ،خودباختگی ،بیهویتی و تنهایی در الیهالیة طبقات اجتمراعی نفروذ
کرده بود و جامعه را به سبب تأثر از وسوسه های اغواگرانة شیطان به سوی دلبستن بره
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عشقهای مادی درنتیجه گسیختگی پیكرة قومی و اجتماعی کشرانده اسرت .شراید غلبرة
چنین اوضاعی را بتوان نوعی اعتراض به غفلت عمومی و بازگشت انتقامجویانة شیطان
و سایهافكنی تاریكی به سبب حضور دیگربارة «لیلیت» در جامعرة ایرانری تعبیرر کررد و
شكست نهضت ملی در ایران نمودی از آن بهشمار آورد.
اگر به کمك متون دیگر بخواهیم دلیل گرایش مدرسری بره اسرطورة لیلیرت را -بره
عنوان زیرساخت رمان یكلیا -ریشهیابی کنیم ،بیش از هرچیز داستان «لیال ،دختر ایرانی»
آناتول فرانس ،نویسندة شهیر فرانسوی در این رمزگشایی به کمك ما میآیرد؛ داسرتانی
که به زعم ما ،رمان یكلیا در ارتباطی نزدیك با سبك ،محتوا و ساختار آن ،آفریده شرده
است که با وجود اختالف دیدگاه و نگرش آن دو بره اسرطورة لیلیرت ،پیونرد بینرامتنی
بسیار بین آن دو وجود دارد .در داستان آناتول فرانس نسبت میان اسطورة لیلیت با ایران
به خوبی تبیین شده و آن هنگامی است که ایران را سرزمین مورد پسند لیلیرت پرس از
گریز از بهشت عدن ،معرفی میکند:

از این شواهد ،ریشة تمایل نوسرتالژیك تقری مدرسری بره اسرطورة لیلیرت پرس از
کودتای  03مرداد  9330آشكار می شود؛ زیرا به باور او شیطان به کمك لیلیت(= تامرار
در رمان) تالش کرده است ،انتقام خویش را از حرکت ایرانیان در راندن اهریمن از مرز
و بوم ایران -از زمان بیزمانی اسرطورههرا تراکنون -بگیررد و بازگشرت خرویش را در
سرزمین ایران با راندن پاکی و جلوه های اهورایی و آغشتن آن با گناه و تنهایی ندا دهد.
حاکمیت اهریمنی بیگانگان و دست نشاندة فریب خوردة آن یعنی محمدرضا پهلوی را
در سرکوب نهضت مردمی باید نموداری از آن بهشمار آورد.
بنابراین برای بازنمایی نوع اسطورة توراتی منعكس شده در رمان یكلیرا پریش و بریش از
هر چیز بایرد بره ماهیرت اسرطورة «لیلیرت» در اسرطورههرای تروراتی پرداخرت ترا میرزان
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 در آن لحظه در چشمان سیاه درشت او تنها اثر رؤیایی عمیق و شریرین نمروداربود .مثل این بود که دارد به دور نگاه می کند به خیلری دور برهسروی ایرران؛ ایرن
کشور دوردست هزار و یكشب که این دخترك شهرآشوب سیاه چشم عاشق کرش
را میان گلها و سبزههای خود پرورش داده بود( فرانس 014 :9340 ،و .)010
 هنگامی که وی از آدم دوری گرفت و به راه خود رفت ...سرزمینی کره او بردانرفت ،منطقة زیبا و خوش آب و هروایی برود کره بعردها ایرانیران در آن سركونت
گزیدند و آن را ایران نام نهادند»(همان 010 :و .)013

پیوستگاری رمان یكلیا با اسطورة ليليت آشكار شود.
 1-9بازخواني اسطورة ليليت

011

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،01شماره  ،93بهار 0931

011
011

اسطورة لیلیت ،یكی از پر رمز و رازترین اسطوره های آفرینش است که در عهرد عتیرق
بویژه در تلمود به آن اشاره شده است .لیلیت واژهای عبری بره معنرای «دیرو شرب» در
سنت خاخامی است که شاید اصلی آشوری ر بابلی داشته و در آیین قباال نماد وسوسة
جنسی است(فضائلی 091 :9333 ،و  )002؛ این کلمه؛ که از واژة لیل مشتق است به معنرای
دیو ماده و معروفترین ارواح شریر مؤنث دانسرته شرده اسرت(یزدانپرسرت .)93 :9332،در
کتاب اشعیا باب سی و چهارم ،آیة 92ذکر او آمده است« :خداوند را در بُصرره قربرانی
است و ذبح عظی می در زمین اَدوم ...و نهرهای آن به قیر و غبرار آن بره کبریرت مبردل
خواهد شد ...و عفریت شب[لیلیت] نیز در آنجا مأوا گزیده برای خود آرامگاهی خواهد
یافرت» (برره نقرل از حجررازی .)925 :9330 ،در روایررات تلمرود او همسررر شرریطان و ملكرره
دیوهاست (یزدانپرست )93 :9332 :و در روایات افسانهای او نخستین همسر آدم بود که از
جنس خاك [سرخ :نمادی از آتش] آفریده شده بود .لیلیت و آدم هرگز در کنار یكدیگر
به آرامش نرسیدند .لیلیت نمی توانست برتری آدم را بر خود قبول کند و از همراهی برا
او در روابط زناشویی امتناع می ورزید .سپس او ،نام اعظم خدا را بر زبان آورد و از نزد
آدم دور شد و بین آسمان و زمین معلق مانرد .پرس از گریرز لیلیرت از بهشرت عردن،
خداونرررد بررررای آدم همسرررری از جرررنس خرررودش[از دنررردة چرررپ او] خلرررق
کرد( .)Mann&lyle,1995:136آناتول فرانس در داستان «لیال ،دخترر ایرانری» در قالرب
سخنان کشیش پیر به اسطورة لیلیت با اندکی تصرف اینگونه اشاره میکند:
آدم پیش از حوا یك زن دیگر داشت که در انجیرل از وی ذکرری نشرده ،ولری در
کتاب تلمود در تورات ذکر او آمده است .نام وی چنانكه تلمود مریگویرد لیلیرت
بود ،و پیش از اینكه حوا از دندة آدم بهوجود آید ،او مانند آدم از مشتی خاك قرمز
خلق شد و چون به خالف حوا از گوشت و پوست آدم پدید نیامده بود ،آن عالقره
و دلبستگی حوا را به آدم احساس نكرد و بسادگی از او جدا شد .هنگامی کره وی
از آدم دوری گرفت و به راه خود رفت .هنوز آدم مرتكب گناه نشده برود و لیلیرت
نیز بی اینكه گناه را شناخته باشرد ،زنردگانی ترازة خرود را دور از آدم آغراز کررد.
سرزمینی که او بدان رفت؛ منطقة زیبا و خوش آب و هوایی بود که بعدها ایرانیران
در آن سكونت گزیدند و آن را ایران نام نهادند؛ بدین ترتیب او در گناه آدم و حروا
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شرکت نجست و در نتیجه از نفرینی که خداوند به نسل حوا فرستاد درامان ماند و
روحش ب ه تیرگی مرگ و بیماری و خطا آلوده نگشت؛ چرون گنراهی نكررده برود
برای رستگاری روح خود از آالیش آن به توبه نیاز نداشرت و اصروال امكران گنراه
کردن نداشت تا امكان پرهیزگاری داشته باشد .خداوند او را از گناه و ثواب هر دو
برکنار داشت؛ زیرا وی را مشمول نفرین خود به نسل حوا نكررده برود .هرچره او
می کرد نه بد بود و نه خوب .دختران او نیز همه چرون او عمرر جراودان دارنرد و
مانند وی از پیامد رفتار و پندار خود مبرا هستند؛ زیرا در مقابل خداوند مسرئولیتی
ندارند که چیزی از دست بدهند یا بهدست آورنرد .ایرن دخترران در هرکراری کره
بخواهند مختارند بی اینكه حقیقتا برای گناه و ثواب مفهومی قائل باشند یرا متوجره
گردند که نظیر رفتار ایشان برای فرزندان حوا گناهی است که گاه بخشوده شدن آن
ممكن نیست (فرانس 010 :9340 ،و .)013

دربارة اسطورة لیلیت آمده است که:

پس از چندی آدم از آزردن لیلیت پشیمان شد و نزد خداوند رفت و از او خواست
که لیلیت را برگرداند .یهوه سه تن از فرشتگانش را برای رسراندن پیغرام و برگردانردن
لیلیت ،نزد او فرستاد .آنها به لیلیت گفتند که اگر حاضر بره بازگشرت نشرود ،هرر روز
صدنفر از فرزندان او را خواهند کشت ت ا تسلیم شود و بازگردد .اما لیلیت از بازگشرتن
امتناع ورزید و این سرنوشت را در برابر همخوابگی با آدم ترجیح داد و تهدید کرد کره
به ازای رنج و دردهایش او نیز هنگام زایمران بره مرادران و فرزندانشران حملره ،و در
خواب مردان رؤیاهای شیطانی و شهوانی را بر آنها مستولی میکند (همان.) 923،
دربارة شمایل لیلیت در رویات تلمود آورده شده است که وی چهرة انسان ،گیسوان
بلند و دو بال دارد (یزدانپرست .)93 :9332 ،به روایت عامه ،لیلیت از راه آینه وارد حرریم
زندگی انسانها میشود؛ زیرا همواره پشت آینه زندگی میکند(حجازی.)992 :9330 ،
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پیش از خلقت حوا ،خدا او را همراه آدم و از خاك و به تعبیرری از جرنس آترش
خلق کرد تا یاور او باشد .از اتحاد آدم با این زن ،آسمودئوس (معادل اَئشمه ،دیرو
خشم در اساطیر ایرانی) خلق شد که همان شیطان یا جنی است که بعدها با لیلیت
ازدواج کرد  . ....لیلیت در غاری در ساحل سرخ مقیم شد و هنوز هم اقامتگراهش
همان جاست .جنهای دنیا را به عنوان جفتهای خویش برگزید و در زمان کوتراهی
هزاران فرزند جن به دنیا آورد؛ بدین ترتیب دنیا پر از جن شد و لیلیت مادر جنیان
و همسر آسمودئوس ،پادشاه جنیان لقب گرفت (به نقل از حجازی.)920 :9330 :

لیلیت نماد روشهای دنیایی و افعالی است که خداونرد نمریپسرندد (همران .)992:در
اساطیر سومری بیشتر حیواناتی چون مار و جغد را قرین او مریدانسرتند .مشرهورترین
نسخة لیلیت در مسیحیت ،نقاشیهای «میكل آنژ» در صومعة سیستین ،این زن را به شكل
یك مار ر زن نمایش داده است و او را همان ماری می داند که به اغوای حوا و اخرراج
آدم از با عدن اخراج شد(همان .)992:چنانكه در اسطورهای سومری آمده است ،شیطانی
مادینه ،درون «درخت مقدس زندگی» مقیم است و مایة وحشت مردم و جنگل و مرانع
رشد و ثمردهی درختان می شود(نك .گیل گمرش 33 :9333 ،و  32و الیراده ،9330 ،ج  52 :3و
 .)59این شیطان مادینه ،که همان لیلیت دانسته شده سرانجام به دسرت گیرل گمرش ،از
درخت بیرون کشیده میشود و به صحرا رانده میگردد (نك .افسانة گیل گمش.)23 :9333 ،
لیلیت از آنجا که میوة ممنوع را نخورده بود ،فر میان خیر و شر را نمیدانست و ایرن
ندانستن او را از آتش دوزخ نجات داد؛ همچنین از حكم مرگی که خدا برر آدم و حروا
جاری کرده در امان مانرده ،بنرابراین همرواره زنرده اسرت(حجرازی .)9330:923 ،جالرب
اینجاست که مار در اساطیر ملل نیز نماد جاودانگی و طول عمر نیز دانسته شده است.
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 5-0تامار ،هستة مركزي پيوند بينامتني رمان يکليا با اسطورة ليليت

در تحلیل بینامتنی رمان یكلیا با اسطورة لیلیت ،باید نقطة عزیمت روایت را به ظهرور و
بروز مرموز زنی نسبت داد که ناگهانی ظاهر می شرود و رونرد عرادی داسرتان را بررهم
میزند و بر پیچیدگی روایت میافزاید .حضور مرموزانة او ،خواننده را با سؤاالتی درهم
تنیده درگیر میسازد؛ پرسشهایی که می تواند شامل دو ساحت درون و بیرون متن باشد.
نخست ،پرسشهای درون متنی مانند این زن کیست؛ نماد چیسرت؟ در وجرود وی چره
چیزی نهفته است که پادشاه را با آن عظمت و صالبت به موجودی سسرت و ضرعیف
مبدل می کند؟ چرا یهوه بر این زن خشم گرفته است و نسبت آن با شریطان چیسرت و
چرا شیطان می خواهد ،حضور خود را با او به مخاطب القا کند؟ دوم ،پرسشهای بررون
متنی چون علت خلق این رمان پس از کودتای  03مرداد چیست؟ چررا تقری مدرسری
برخالف تمایل نوستالژیك نویسندگان همعصر خویش به تاریخ و اسطورههای ملی بره
اسطوره ای غیربومی متوسل می شود؟ تناسب اسطورة لیلیت با اوضاع سیاسی -اجتماعی
ایران پس از کودتا چگونه توجیه پذیر است؟و. ...
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در وهلة نخست ،می توان بره رابطره شخصریتها ،کنشرها و افكرار آنهرا در رمران برا
شخصیتها و کنشها و فضای روایات عهد عتیق اشاره کرد؛ برای نمونه ،میكراه در رمران
یكلیا -که نمایندة یهوه در سرزمین اورشلیم است و در نبردی بین خیررو شرر ،نماینردة
پیروز خیر است -شخصیتی شبیه به پیامبران دارد؛ درست ماننرد میكراه پیرامبر ،کره در
تورات عنوان فصلی از عهدین را به خود اختصاص داده است (نرك .گلرن ومررتن:9332،
 )9423یا «شائول» -که در اساطیر یهودی نام طالوت ،نجات بخش قوم یهود اسرت -در
این داستان نیز به عنوان منجی برا سرخنان و گفتره هرای خرود ،میكراه را در رهرایی از
نقشه های تامار و راندن او در نتیجه رهایی اورشلیم از عذاب یهوه یاری میکند.
با همه شباهتهایی که بین شیطان در رمان یكلیا با شیطان در روایات اسطورهای یهود
وجود دارد ،نقطة ثقل روایت که بررمال کننردة پیونرد اسرطورة لیلیرت برا رمران اسرت،
شخصیت مرموز «تامار» در روایت شیطان است و ارتباطی که بین داستان رانرده شردن
تامار با رانده شدن لیلیت و رانده شدن یكلیا برقرار میشود؛ لذا باید شخصیت تامرار را
حلقة پیوند میان اسطورة لیلیت و رمان یكلیا به شمار آورد .گویا شیطان با نقل روایرت
خویش ،می کوشد به یكلیا بفهماند که بالیی که بر سرش آمده ،کیفر انتقامی است که او
از رانده شدن خود و لیلیت از درگاه یهوه در آغاز آفرینش مادی و تكرار آن حادثره در
رانده شدن تامار(لیلیت) از اورشلیم می گیرد .و به نوعی همان تحقرق مردعای شریطانی
نزد یهوه ،برای گمراهی نسل بشر و دور کردن آنها از حریم امن یهروه اسرت« :صردای
زنگوله های پای یكلیا که در کنار ابانه قدم برمی داشت نشان از آن مریداد کره یكلیرا از
اورشلیم بیرون شده و لعنت خدا با اوست»(مدرسی)4 :9332 ،؛ همان گونه که خود نیز در
داستان میكاه و تامار به ملعون شدن خویش در نگاه انسانها اشاره میکند(همان.)40 ،
تامار با ویژگیهای خاصش ،بسیار با لیلیت در اسطورة سامی به عنوان «ملكة دیوها و
همسر شیطان» (یزدانپرست )93 :9332،همخوانی دارد؛ حتی فضایی کره در داسرتان ایجراد
می کند ،سیاهی حاکم بر اورشلیم ،ترس و واهمه ای که در دل زنان و مادران برهوجرود
می آورد ،تأثیر و نفوذش بر سرداران ،سپاهیان و  ...در رابطهای بینامتنی با ایرن اسرطورة
سامی قابل تبیین است .نشانههای مشترك توصیف شخصی ت لیلیت در اساطیر سرامی و
یهودی با شخصیت تامار در رمان بر این ادعا صحه میگذارد؛ یعنی همانگونه کره «بره
روایت تلمود لیلیت چهرة انسان ،گیسوان بلند و دو برال دارد در ادبیرات رازوارانره ،او

همسر شیطان معرفی میشود (یزدانپرست )93 :9332،و در گنجینه ای از تلمود به عنروان
ملكة شب معرفی شده است (کِهن ، )03 :9330 ،تامار نیز در رمان یكلیا چیزی جز تجلری
لیلیت (ایزدبانوی شب) در هیأتی جدید نیست که به فرمان شیطان(همسر خویش) برای
گمراهی بشر در درجة اول و نفوذ دوباره در سرزمین یهوه (نماد ایران) گام برمیدارد:
او دختری بود از بنی عمون بهنام تامار؛ مانند شب خاموش و پیچیده و مثل غروب
آتشین و انردوهناك (مدرسری . )20 :9332 ،گیسروان سریاه او مانرد قیرر مرذاب برر
شانه هایش ریخت ...چشمان کشیده اش ،که در تاریكی از میان دو پردة سیاه جرال
یافته بود و با نگاه گذرنده و خواب آور سپاهیان را مینگریست( ...همان.)52،

تناسب تامار با شب و تاریكی بی شباهت با لیلیت ،فرشتة شب نیست و در داسرتان
آشكارا از این تناسب سخن به میان آمده است:
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پادشاه بدون اینكه چیزی به تامار بگوید بهطرف شهر راه افتاد  ...پردة سیاه شب در
پشت اورشلیم آویزان بود و لرزش مشكوکی در آن به چشم میخورد .سپاه تیرگی
آن چنان در نجوای سنگین و هراسناك خود مشغول بود که پادشراه را برهسسرتی و
وحشت می کشاند .ارواح خاموش شب گرد اندوه در آسمان شهر میپاشیدند و ماه
در ورای این گرد ،خواب میدید(همان42 ،و .)45

وجه شباهت دیگر تامار با لیلیت جنبة فاحشگی اوست که البته از ایرن دیردگاه بری
شباهت با «جَهی» ،دختر اهریمن ،در اسطورههای ایرانی نیست .در بندهش نیز هموست
که به یاری اهریمن(پدر) می رود و به او قول مری دهرد کره کیرومر و فرزنردان او را
بیاالید (دادگی 59 :9341،و  . )50در اساطیر سامی و یهودی فاحشه بابل را که در مكاشرفه
یوحنا ذکر شده ،لیلیت میدانستند که سرانجام رانده شده است (نك .حجرازی.)9330:990،
در رمان یكلیا نیز تامار به صفت فاحشگی منسروب و از اورشرلیم رانرده مری شرود .از
ویژگیهای ذاتی لیلیت جنبة هوسناکی اوست .تامار نیز در این داستان اوج هوس میكراه
است .آنجا که پادشاه اعتراف میکند «:تامار مرا فریفت و عقلم را ربرود .اکنرون کره در
کنارم نیست من لزوم عقل را احساس میکنم» (مدرسی .)905 :9332،در ادبیات قباالیی نیز
«لیلیت نماد شهوت جنسی و وسوسههرای جنسری اسرت» (یرزدانپرسرت .)93 :9332 ،در
صحبتی که بین عسابا و پادشاه صورت می گیرد پادشراه بررای فررار از وسوسره آوردن
تامار به درون شهر او را نماد هوس میخواند در حالی که عسابا مقهور عشق هوسرناك
تامار ،عشق هوس آلود میكاه و تامار را میستاید:
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اکنون امنون عابد را به اینجا میآوردم .او بهتر از تو میتواند بر هوسهای نامشرروع
ما لگام بزند.
ر به نظر من تمام هوسها مشروع هستند.
ر به شرطی که فاسد نباشند.
ر هوسی که فاسد نباشد هوس نیست؛ نق و بهانه است (مدرسی.)02 :9332،

تناسب هوسناکی با عشق لیلیت و تامار در رمان پیشتر در داسرتانپردازیهای آنراتول
فرانس نیز تصریح شده است .آنراتول فررانس در داسرتان «لریال ،دخترر ایرانری» عشرق
شخصیت اول داستان به لیلی را با هوسی مرموز توصیف میکند:
نه مسلما این زن یرك زن عرادی و طبیعری نبرود؛ زیررا هریچ اثرری از هیجانهرا و
احساسات و غرایزی که در دیگران پدید میآورد در او دیده نمی شد .هنگامیکره
وارد شدم با چشمان سیاه درشت و مخمور خود که جاذبة مغناطیسی فتنهانگیزشان
سراپای مرا مرتعش می کرد به من نگریست ،ولی در چهره اش هیچ نشانی از عالقه
یا نفرت ،شادمانی یا خشم پدیدار نبود؛ چرا فقط یك حس در آن یافتم و آن یرك
نوع هوس سوزان و نوازش دهنده بود ،ولی حتی این گرمی هوس نیز با آنچه نرزد
زنان دیگر وجود دارد ،شباهت نداشت؛ مثل این بود که بدین هوس چیرز دیگرری
مرموز و وحشی آویخته است که حتی ذرات هوا را نیز به جاذبه خود پایبند میکند
(فرانس.)013 :9340،
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در رمان یكلیا نیز آن گاه که «امنون» از پادشاه مریخواهرد بررای بقرای اورشرلیم از
هوس کوچك خویش (عشق آلوده به تامار) دست بكشد ،پادشاه از گرفتاری خویش در
جاذبة هوس سخن میگوید که «هوسها هیچوقت کوچك نیستند .کوچك ما هستیم کره
نمیتوانیم از آنها بگذریم» (مدرسی )909 :9332،و آنجا که تامار را از شهر رانده اند او در
تنهایی با خود میگوید «:امیال کوچك وقتی به صورت هوس درآمدند ،مردان بزرگ را
بنده خود خواهند کرد» (همان.)925 ،
از نشانه های ارتباط بینامتنی روایت با اسطورة لیلیت ،همگونی رفتار میكاه-به عنوان
نمادی از حضرت آدم  -با رفتار آدم هنگرام جداشردن لیلیرت-بره روایرت تلمرود -در
بهشت عدن است .همان گونه که آدم پس از دوری لیلیت اظهرار پریشرانی و پشریمانی
می کند میكاه نیز از دوری تامار نگران میشود؛ زیررا «او برهخروبی مریدانسرت اگرچره
زخمی بهبود یابد اما جای آن تا ابد باقی خواهد ماند .قلب او برا دلتنگری مریزد .یرك
اندوه بزرگ که با خیالی دور آمیخته شده بود روح او را فرا میگرفت» (همان)925 ،؛ لذا
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هم چنانكه فرار لیلیت از با عدن و پناه بردن به غار را میتوان تبعید غرایز حیروانی بره
تاریكترین مغاکهای ذهن تعبیر کرد؛ خروج تامار نیز به معنی نرابودی آن نیسرت ،بلكره
پنهان کردن عشق او در تاریكترین مغاکهای ذهن پادشاه است .از این روست که میكراه
نیز خواهان بازگشت تامار است « :پادشاه زیر لب زمزمه کرد :ای محبوب من برگرد ترا
نسیم روز بوزد و سایهها بگریزند( »...همان)925 ،؛ درست ماننرد حالرت جروانی کره در
داستان آناتول فرانس با ترك لیال بدان دچار شده بود:
لیال رفت و با همان سادگی که نخستین بار در زندگی من راه یافته برود مررا بررای
همیشه ترك کرد .دو روز تمام در خانة خود در حالی که بین خشم و جنون به سر
بردم ،باالخره احساس کردم که نزدیك است برای رهایی از این بار خرد کننردهای
که بر قلبم فشار میآورد ،خودم را بكشم(فرانس.)010 :9340 ،
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پیوند مشابه دیگر تامار با شیطان و لیلیت یكسانی آن دو در همراهی با صفت خشم
است « .شریطان یرا شرمائیل ملرك خشرونت اسرت .او تجسرم خشرونت الهری اسرت»
(حجازی .)990 :9330،تامار نیز فرستادة شیطان به اورشلیم است که با خود خشم یهوه را
به همراه دارد .در سراسر داستان تامار و میكاه ،فرستادة شیطان است کسی که یهوه بر او
خشم گرفته است؛ هم چنانكه لیلیت هم به دلیل نافرمانی در بازگشت ،مورد خشم یهوه
است.
افزون بر موارد یادشده ،وجود برخی از گزاره های کنشری در دو روایرت و مقایسرة
آنها به وجوه شباهت شخصیت تامار با لیلیت می افزاید .در اسطورة لیلیت آمرده اسرت
که:
لیلیت حوا را اغوا می کند تا آن لقمه مهلك را به دهان ببرد؛ از درون به مرا حملره
می کند؛ از همان نقطهای که گمان می کردیم بر آن اسرتیال یافترهایرم؛ از راه حروای
تسلیم و سربه راه .ناگهان متوجه می شویم درهم شكسته ایرم؛ قروانین اجتمراعی را
زیرپا می گذاریم و به دیگران و خویش آسیب می رسرانیم .هبروط از برا عردن را
تجربه کردهایم (حجازی.)9330:993،

تامار نیز در جمع سپاهیان و سرداران وارد میشود؛ چنگ بهدست از کنرار هرکردام
عبور میکند؛ به پادشاه میرسد و او را انتخاب میکند .برایش چنگ مینوازد به دامانش
می افتد و با این کار قلبش را تسخیر میکنرد (مدرسری 9332:59 ،و  .)50میكراه قروانین را
زیرپا می گذارد و تامار را فار از اضطراب و نگرانی مردم به شهر میآورد (همان 33 ،ترا
 .)13با حضور تامار خشم یهوه بر سرزمین اورشلیم فرود می آید و بیماری وبا همه جرا
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را در برمیگیرد (همران)922،؛ بدین گونه میكاه به سبب فریب خوردن از اغروای تامرار و
تجربة عشق هوس آلود او از اوج اولوهیت و صالبت به سستی و سرافكندگی و تنهایی
دچار میگردد.
البته ممكن است کسی در فرایند تفسیری خویش به کمك تفسیر یا خوانش یرونگی
از کهن الگوی چهارگانه تكامل ،تامار را جلوه ای از کهن الگوی سرایه بدانرد کره بایرد
قدرت موجود در آن را جذب کرد تا به سوی تكامرل حرکرت کررد (نرك .کروپ:9332 ،
)925؛ کهن الگویی که بخش ناهشیار وجود آدمی است و طردش باعث عدم تعادل ذهن
و ویرانی می شود؛ چراکه به گمان برخی « اگر انسان با لیلیت زیبای درون خویش کنرار
نیاید و او را آن گونه که هست نپذیرد ،لیلیت هیوالیی مری شرود و او را از درون نرابود
میکند» (حجازی .)993:9330،اما این علت اساسی جذابیت تامار در نگاه میكاه و دیگرران
نیست ،بلكه ویژگی اغواگرانه و جلوههای رنگارنگ و فریبندة تجسم لیلیرت اسرت کره
کاله عقل را از بیننده می رباید و او را مسحور خویش می سازد و بدین سبب موجبرات
گمراهی و تنهایی را فراهم میآورد؛ تفسیر یا خوانشی که تقریبرا نقطرة مقابرل خروانش
یونگی است.
اسطورة لیلیت با ایران پیوندی ناگسستنی دارد؛ زیرا -همانگونه که گفته شد -ایران
خاستگاه لیل و شیطان است و آن دو تالش میکنند تا به هر صورت ممكن دوبراره بره
سرزمین ایران -که با حضور خداوند از آن رانده شده بودند -بازگردند .اگر بپذیریم که
«یكلیا و تنهایی او» برایند بازگشت به ناخودآگراه و غلبرة نگررش درونگرایانره پرس از
کودتاست ،می توان شخصیتهای رمان را به کمك اسطورة لیلیت رمزگشایی سیاسی کرد.
یكلیا نمادی از سرزمین ایران است .میكاه نماد مردم است و تامار و چوپان با جلوههای
فریبندة خویش نمادی از استعمار برای تصرف برر جسرم و روح و روان ملری ایرانیران
است .در واقع شیطان و لیلیت به کمك نقشههای استعماری راه بازگشت انتقام جویانره
خویش را به سرزمین ایران هموار کرده  ،و با ایجاد گسیختگی قومی و شكست انسجام
اجتماعی به تفرد و انفعال و تنهایی دامرن زده انرد .گویرا نویسرنده برا طررح نمرادین و
سوررئال این پیامد ناهنجار نه تنها دغدغههای خویش را به نمایش میگذارد؛ برا نشران
دادن راهكار رهایی از خشم خداوند و آفات حضرور اسرتعمار ،چراره را در رهرایی و
راندن تامار استعمار و بازگشت به وحدت ملی میداند.
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 .6نتيجهگيري
رمان «یكلیا و تنهایی او» با ساختار درهم تنیده ای از چند روایت ،بازسازیی از اسرطورة
لیلیت -بانوی اول آدم قبل از خلقت حوا -در روایات توراتی و سامی اسرت کره تقری
مدرسی در پیوندی بینامتنی با داستان «لیال ،دختر ایرانری» نوشرتة آنراتول فررانس بردان
پرداخته است .با اینكه در نگاه نخستین ،توجه مدرسی به اسرطوره ای غیربرومی خرود
نشانه ای از رویكرد خالقانه به اسطوره ها برای رهرایی از یكدسرتی کلیشرهای رمانهرای
تاریخی و اسطورهگرای دهة سی به نظر میرسد و با اینكه تقی مدرسی به سبب اختنا
شدید سیاسی چاره ای جز توسل به داستانی نمرادین و انتخراب سررزمین اورشرلیم بره
عنوان خاستگاه این اسطو ره ندارد حضور خودآگراه یرا ناخودآگراه اسرطورة لیلیرت در
زیرساخت بنیادین روایت ،حكایت از تفسیری ذهنگرایانه 5و سوررئال از اوضاع اختنا
و فضای بحران زدة جامعة ایران پس از کودتای  9330ه .در ایرران اسرت .شخصریت
تامار در روایت اصلی رمان از روابط بینامتنی پنهان اثر با اسطورة لیلیت پرده میگشاید؛
شخصیتی اسطوره ای که به واسطة پیوندش با سرزمین ایران -سكونتگاه ابتدایی لیلیت-
در پی بازگشت به سرزمین بالندگی و رشد خویش است و کودتای  03مرداد ،نمادی از
بازگشت ظلمت و در نتیجه گسست پیوندهای قومی و اجتمراعی و حاکمیرت تفررد و
وحشت تنهایی در بین تك تك افراد بویژه روشنفكران ایرانری اسرت و تنهرا راه چراره
برای گریز از آسیبهای حضور اسرتعمار و بازگشرت بره هویرت ملری ،طررد تامارگونرة
استعمار است.

091
پینوشت

1. John milton

 .0با اینكه کامشاد به نكاتی مهم از یكلیا اشاره کرده  ،نتایج این پژوهش هم نشاندهندة ترأثیر نهضرت
ترجمة رمانها و داستانهای خارجی در پرداخت اسطوره ای و ساختاری رمان یكلیاست و هم مبرین
بار سیاسی رمان است؛ گرچه با تأویل و هرمنوتیك می توان به این مهم دسرت یافرت؛ بره عبرارت
دیگر ،بازتاب توراتی و تلمودی اسطورة لیلیت در رمان میتواند با خوانشی سیاسی همراه گردد که
در متن مقاله بدان اشاره شده است.
3. Roland Barthes
 .2نخست باید توجه کرد که زن در مفاهیم نمادشناسی اسطورهای ،مظهری از زمین است؛ همانگونه که
زمین ،مادر همه موجودات دانسته شده است (نك .الیراده ،9330،ج .)11 :9در اسرطورهای کهرن در
کیفیت خلق زن از زمین آورده شده است « :چنین بود منشأ اولیة زن که از جسم و جوهر مادر زمین

بازخوانش بينامتني رمان اسطورهاي «يکليا و تنهايي او» نوشتة تقي مدرسي
تشكیل شد؛ اما از روح قدسی جان گرفت» (همان .)035 ،دُدیگر اینكه از آنجا که در نگرش اسطوره
ای مكان و زمان چندان نمی تواند معنادار باشد؛ زیرا اسطورهها غالبا بیزمان و بیمكانند و به همرین
سبب دائما و در هر عصر و مكانی ظهور و بروز دارنرد (سرتاری ،)0-4 :9333 ،نبایرد صررف ذکرر
اورشلیم ،محل وقوع حواد داستان ،ما را از توجه نمادین متن به سرزمین ایران برحذر دارد؛ چراکه
در نگاه بینامتنی دالها به دلیل قرار گرفتن در بافت فرهنگی و ساختاری متن دیگر ،معنایی متناسب با
بافتار جدید می یابند ،ضمن اینكه نباید از حاکمیت سانسور و حساسیت رژیم پهلوی به امور سیاسی
و اجتماعی و ایجاد جذابیت و واقع نمایی به سبب تناسب مكان و حادثه غافل ماند؛ از این روسرت
که یكلیا را نمادی از سرزمین ایران دانستهایم.
5. Subjective
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چکيده
یكی از شاعران برجسته دو سه دهه اخیر ،که به دالیل فراوان در زمران حیرات خرویش مرورد
اقبال خواص و توده مردم واقع شد بیتردید قیصر امینپور است .او به دلیل تجربیرات نراب و
تعمق و تأمالت فلسفی از گستره و مفاهیمی سخن گفت که شاعران انقالب در دهههای اخیرر
کمتر در آن قلمرو وارد شدند .یكی از این مفاهیم ،زندگی و معنای آن است .زندگی مفهرومی
انتزاعی است و معموالً در قالب امور ملموس و عینی درك و تفهیم میشود .مفهوم زندگی بره
عنوان یكی از مفاهیم اساسی ،که همواره در ذهن و ضمیر شاعران به گونههای مختلف بازنمود 099
یافته است از دیدگاه «معنی شناسی شناختی» در قالب استعارهای عام با عنروان «زنردگی ،سرفر 
است ،مفهومسازی می شود .این مفهوم کلی شامل نگاشتهای متعددی است که در واقع جزئیات
آن را نشان میدهد؛ نگاشتهایی همچون «تولد ،آمدن است»« ،زیستن ،مانردن اسرت» و« مررگ،
رفتن است» در این زمره است .این مقاله به بررسی و تبیین جایگاه این استعاره در اشعار قیصر
امینپورمی پردازد و تالش دارد با بررسی زیرساختهای شناختی استعارههرای اشرعار وی نشران
دهد که غالب استعاره ها و مفاهیم ادبی در زبان شعری او ،مبنایی شناختی دارد .کلیت بررسی و
تحلیل این مقاله نشان میدهد که استعارههای مفهومی «رفتن» در دیروان اشرعار او برا رویكررد
«معنیشناسی شناختی» قابل تأمل است و تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است.

مقدمه
بیش از دو هزار سال است که استعاره ابزاری برای تزیین کرالم و فرن زبرانی شرناخته
می شود .از زمان ارسطو تا امروز بیشتر متفكران علوم بالغت به پیروی از وی استعاره را
تشبیهی فرض کرده اند بدون ادات شبه و مشبه کره کرارکردی صررفاً در خردمت زبران
مجازی و ادبی دارد.
ارسطو استعاره را در سطح واژه بررسی میکند و در طبقهبندی وی از ایرن مقولره،
استعاره و مجاز یكی فرض می شود .از نظر وی گاه در ساخت اسرتعاره ،یرك واژه
جایگزین واژهای می شود که قبالً در زبان موجود بوده اسرت (راکعری 32 : 9333 ،و
.)01
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با این توجه ارسطو استعاره را آرایهای در نظر میگیرد که کاربرد آن در زبان محاوره
ضروری نیست و تنها جنبه زیبایی شناختی دارد .رویكرد او به استعاره همان است کره
«نظریه قیاس» 9نامیده می شود .فیلسوفان دیگری نیز پیش از ارسطو از جمله افالطون به
اظهار نظر درخصوص استعاره پرداخته اند .افالطون و به تبع وی ،فیلسروفان رمانیترك،
استعاره را ناشی از مسئله خالقیّت در زبان میدانسته اند؛ لرذا آن را نره چیرزی جردا از
زبان ،بلكه جزئی از زبان تلقی میکردند .رمانتیكها بر نقرش خلرا اسرتعاره بره عنروان
ابزاری حیاتی برای بیان قوه تخیل تأکید کردهاند (همان« .)32 :وینیفرید نووتنی» در براب
استعاره و جایگاه آن در زبان می گوید :این مهم است که به یراد داشرته باشریم اسرتعار،
«پدیدهای زبانی» است و تمهیدات زبانی که شاعران به کار می بردنرد ،اساسراً کشرف و
گسترش تواناییهای زبانی است که همه به کار میگیرند (هاوکس .)924 :9334 ،ریچراردز،
منتق د ادبی معاصر در کتاب فلسفه بالغت ساختمان اسرتعاره و تشربیه را بره دو بخرش
تفكیك ،و به جای دو جزء مشبه و مشبهبه از واژههای هدف 0و بردار 3استفاده میکنرد.
بنا به استدالل ریچاردز ،اندیشه و موضوع اصلی ،هدف (مشبه)  ،و تصویر یرا مسرتعار،
بردار است (داد.)01 :9330 ،
استعاره سنتي
در میان متفكران اسالمی و ایرانی نیز افراد زیادی در تعریرف و بازشرناخت اسرتعاره و
اقسام آن سعی کرده اند .قدیمترین موردی که در آن نشانی از استعاره به مفهوم رایج آن
شده ،تعبیری است که جاحظ در «البیان و التبیین» آورده است که مریگویرد« :اسرتعاره
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نامیدن چ یزی است به نامی جز نام اصلیش؛ هنگامی که جای آن چیز را گرفتره باشرد»
(شفیعی کدکنی . )921 : 9334 ،شاید بتوان گفت که در میران متفكرران مسرلمان ،دقیقتررین
تعریف استعاره را عبدالقاهر جرجرانی ( 202ه  ) .عرضره کررده اسرت .از نظرر وی در
برقراری پیوند استعاره رعایت شباهت ظاهر ی و ارتباط عقلری ،مهرم اسرت و اسرتعاره
برحسب همین تشابه پدید می آید .به اعتقاد وی رابطه استعاره میان پدیدههایی که هریچ
ارتباطی با هم ندارند برقرار نمیشود (راکعی .)01 :9333 ،جرجانی معتقد اسرت اسرتعاره،
مجازی است که بر پایه تشابه استوار باشد .وی شباهت را مبنای استعاره میدانرد و در
پی یافتن این واقعیت است که آفریننده تشبیه چگونه این شباهت را کشف میکند .وی
با تحلیل و بررسی جریانهای ذهنی و روانی آفریننده استعاره به این نكته اشاره میکنرد
که تشبیه کننده شیء به شیء دیگر ،تمام حواس خود را بر صفات مشترك میران آن دو
شیء متمرکز ،و بقیه صفتهای مشبه به را از ذهن دور میکند (ابودیب .)12 :9302 ،عبرداهلل
بن معتز ( 314هر  ) .در اولین بخش از کتاب خود ،البدیع با استعاره آغاز میکنرد و آن
را جانشین کردن کلمه ای برای چیزی می خواند که پیش از این بدان شناخته نشده باشد
(شفیعی کدکنی .)992 :9334 ،ابن اثیر نیز بر آن بود که استعاره انتقال دادن معنایی اسرت از
لفظی به لفظی دیگر به مناسبت مشارکتی که دارند وسكاکی نیز اسرتعاره را یراد کرردن
یكی از دو سوی تشبیه می داند و اراده کردن آن طرف دیگری به ادعای اینكه مشربه در
جنس مشبهبه داخل است ،فرض کرده است (همران) .نویسرنده جواهرالبالغره نیرز آن را
کاربرد لفظ در غیر معنی واقعی تعریف کرده و وجود عالقه مشابهت را بین آنها فررض
گرفته است (هاشمی.)395:9353،
اما متفكران معاصر نیز در این زمینه به اظهار عقیده پرداخته و تعریفهای گاه مشابه و
گاه متفاوتی عرضه کردهاند .همای ی در فنون بالغت و صناعات ادبی استعاره را عبرارت
از آن میداند که « یكی از دو طرف تشبیه ،ذکر ،و طرف دیگر اراده شده باشرد» (همرایی،
 .)052 : 9335وی در تحلیل خود از تعریف استعاره مینویسد :در صورتی که عالقه میان
معنی مجازی و حقیقی ،عالقه مشابهت باشد ،آن را استعاره میگویند (همران052 :و.)021
کزازی در بحث از ماهیت و روند شكلگیری اسرتعاره مرینویسرد :تشربیه آن گراه کره
می پرورد و پندارینهتر می شود به استعاره دیگرگون میگردد .بنیاد مانندگی در تشبیه برر
مانسته نهاده شده اسرت .امرا در اسرتعاره سرخنور بره ایرن ماننردگی خرسرند نیسرت،
نمی خواهد ماننده را در سایه مانسته جای دهد .از این روی ماننده و مانسته را برا هرم

میآمیزد و یكی می کند .پیوند و مانندگی در میانه دو سوی تا بدان جاست که یكری بره
ناچار دیگری را فرا یاد میآورد (کزازی .)10 :9343 ،تجلیل در تعریف استعاره مینویسد:
«استعاره تشبیهی است که یكی از دو سوی آن ذکر نشود و به عبارت دیگرر ،اسرتعمال
واژه ای در معنی مجازی آن است به واسطه هماننردی و پیونرد مشرابهتی کره برا معنری
حقیقی دارد» (تجلیل .)43 : 9304 ،ذبیح اهلل صفا نیز به هرر دو خاسرتگاه اسرتعاره اشراره
میکند و مینویسد :استعاره نوعی مجاز است که شرط آن وجود عالقه مشابهت اسرت
بین معنی حقیقی و معنی مجازی .او بر این باور است که استعاره از طرفری مجراز و از
طرفی تشبیه است  ،مجازی که عالقه آن مشابهت باشد و تشبیهی کره یكری از طررفین
تشبیه را در آن حذف کنند(فیاضی .)12 : 9330 ،شمیسا نیز در تعریرف اسرتعاره ابتردا بره
ریشه لغوی آن اشاره میکند و آن را نروعی مجراز بره حسراب مریآورد و مرینویسرد:
استعاره در لغت معنی استعمال دارد یعنی عاریه خواستن لغتی به جای لغتی دیگر؛ زیرا
شاعر در استعاره واژه ای را به عالقه مشابهت به جای واژه دیگری به کار مریبررد .وی
ادامه میدهد که مهمترین نوع مجاز ،مجاز به عالقه مشباهت است کره بره آن اسرتعاره
میگویند (شمیسا.)953 :9330 ،
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نگاهي ديگر به بحث استعاره
بالغیون ایرانی و اسالمی استعاره را از جهات گوناگونی طبقهبندی کردهاند .یكی از این
انواع بر مبنای منابع سنتی و کالسیك ،طبقه بندی استعارهها بر مبنرای ذکرر یكری از دو
ساحت مستعار است که به استعاره اصلیه ،تبعیه ،مكنیه و مصرحه طبقهبندی میشود که
قسم اخیر به استعاره مطلقه ،مجرده و مرشحه تفكیك شده است (علوی مقدم و اشرفزاده،
 .)993-905 : 9332اما از حدود سه دهه پیش ،زبانشناسران شرناختی ،ماهیرت و کرارکرد
جدیدی از استعاره عرضه کرده اند که در تقابل با استعاره های کالسریك و سرنتی قررار
گرفته است .این پژوهشها که امروز به عنوان «نظریه معاصر اسرتعاره» 2معرروف اسرت،
استعاره سنتی را با چالشهای جدی روبه رو ساخته است و اسراس اسرتعاره را بره کلری
چیزی غیر از آنچه بالغیون قدیم و جدید تعریف کردهاند ،معرفی میکند.
نظريه معاصر استعاره
استعاره معاصر را «جورج لیكاف»5و «مارك جانسون»-4دو تن از زبانشناسان امریكایی-
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بر پایه برخی مطالعات پیشین که از سوی افرادی چون «مایكل ردی» و دیگران صورت
گرفته بود ،گسرترش دادنرد .0آنهرا نخسرت بره طررح و تبیرین جایگراه دقیرق اسرتعاره
می پردازند و برخالف دیدگاه سنتی ،که استعاره را ابرزاری زبرانی و در خردمت ترزیین
کالم می داند ،آن را موضوعی شناختی و مربوط به اندیشره و چگرونگی مفهرومسرازی
انسان از موضوعات مختلف معرفی می کنند و معتقدند که استعاره نه تنها در کالم ادبری
بلكه در زبان روزمره نیز به کار میرود و «سر ترا سرر زنردگی روزمرره را نره فقرط در
[عرصه] زبان ،بلكه هم چنین در [حروزه] اندیشره و عمرل در برر گرفتره اسرت .نظرام
مفهومی هر روزه ما ،که براساس آن فكر می کنیم ،ماهیتی اساساً مبتنی بر اسرتعاره دارد»
(لیكاف .)99 :9339،لیكاف و جانسونبر این باور هستند که:
بنیان استعاره ،درك و تجربه یك چیز براساس چیز دیگر است .در نظر آنها استعاره
اساساً روشی است که از طریق آن مفهوم سازی یك حوزه از تجربه در قالب حوزه
دیگری بیان می شود .به همین دلیل برای هر استعاره یك حوزه مبدأ و یرك حروزه
مقصد در نظر میگیرند؛ مثالً در جمله «امیر دست مرا به گرمی فشرد» ،حوزه مبردأ
«صحنه دست دادن» و حوزه مقصد ،مفهوم انتزاعی «صمیمیت» است (فیاضی9333 ،
.)13 :

زبان روزمره و متعارف کامالً حقیقی است و نه استعاری .همه چیز را مریتروان برا
زبان حقیقی و بدون استعاره درك کرد .فقط زبان حقیقی ممكن است مشرروط بره
صد و کذب باشد .مفهومهایی که در دستور زبان استفاده شده است ،همه حقیقی
است و هیچ یك استعاری نیست (لیكاف.)931 :9312،

به طور خالصه آنچه از این فرضیات در خصوص استعاره سنتی درك میشود ،ایرن
است که استعاره یك کارکرد اصلی و اساسی دارد و آن «شكوهمندسازی و پیرایهبنردی
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به باور لیكاف «بسیاری از بنیادیترین مفهومها در نظام مفهرومی مرا نیرز معمروالً از
طریق مفهومهای استعاری درك می شوند؛ از جمله زمران ،کمیرت ،حالرت ،دگرگرونی،
شیوه ،وجه و حتی مفهوم هر مقوله» (لیكاف952 :9312،و .)953آنها نظریه خود را بر پایره
دو فرض بنا نهادند « :الف) استعاره مختص زبان ادبی نیست و در کاربرد روزمرره زبران
نیز جای دارد .ب) استعاره اصوالً پدیدهای زبانی نیست ،بلكه در نظرام مفهرومی انسران
ریشه دارد» (فیاضی .)10 : 9333 ،نظریه معاصر استعاره هنگام بیان مبانی جدید از استعاره،
فرضیه های نادرست سنتی رایج را نیز به چالش می کشد و به این صورت آنهرا را بیران
میکند:
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گفتار و نوشتار است؛ کارکردی که می تواند سیا کالم را از سطح عادی و معمول زبان
فراتر برد» (هاشمی .)900 :9331،نظریه استعاره مفهرومی بره ایرن فرضریات چنرین پاسرخ
می دهد :کانون استعاره در مفهوم است ،نه در کلمات .بنیان استعاره نه براساس شباهت
که بر پایه ارتباط قلمروهای متقاطع همزمان در تجربره انسران و درك شرباهتهای ایرن
حوزه ها شكل گرفته است؛ هم چنین بخش عمده نظام مفهومی ما اسرتعاری اسرت کره
شامل مفاهیم عمیق و پایداری چون زمان ،رخدادها ،علل ،اخال  ،ذهن و  ...میشرود و
سرانجام اینكه نظام مفهومی استعاره ها ،اختیاری و دلبخواهی نیسرتند (همران903 :و.)900
لیكاف ادعا می کند که اگر این نظریه درست باشد باید بپذیریم که «چگونگی اندیشریدن
ما ،تجربهه ا و رفتارمان موضوعاتی هستند بسیار مرتبط با استعاره» (لیكراف .)9 :9339،بره
این ترتیب ،نظریه معاصر بیان می کند که نظام مفهومی ذهن بشرر ،کره اندیشره و عمرل
انسان بر آن استوار است در ذرات خود ماهیت استعاری دارد .اما از آنجا که در حالرت
عادی دسترسی مستقیم به آن مقدور نیست برای کشف ساختار ایرن نظرام مریتروان از
بازنمود ساختار مفهومی آن یعنی زبان بهره جست .از سوی دیگر با توجه به اینكه نظام
مفهومی اندیشه بشر خاستگاه تفكر یا اعمال بشر است ،اشارات زبرانی هرم بره عنروان
گونه ای از رفتار انسان ،شاهد مهمری برر چیسرتی چنرین نظرامی اسرت (فیاضری: 9333 ،
10و.)19

طرح پرسش اصلي پژوهش
بنابراین و با توجه به مبانی نظری یاد شده در دو حوزه سرنتی و معاصرر در خصروص
استعاره اکنون این سؤالها مطررح اسرت کره آیرا اسرتعارههرای ادبری و یرا بره عبرارتی
استعاره هایی که در بالغت فارسی می شناسیم مبنایی شناختی دارند و اگر مبنرای تفكرر
انسان استعاره است ،چگونه میتوان استعارههای ادبی را نوعی از استعارههای شرناختی
به شمار آورد.
3
پس از مطالعه آثار معنی شناسان شناختی و بویژه مبحث مربوط به استعاره به چنرد
اصل کلی و اساسی دست می یابیم که این اصول چندگانه ،ذهن را برای روشنتر کرردن
مسائل بعدی در خصوص استعارههای بدیع به تأمل وا میدارد .این اصول شامل مروارد
ذیل است :اول اینكه جایگاه استعاره برخالف نگاه پیشین ،که زبان بود ،اندیشره اسرت.
دوم اینكه زبان استعاری تجلی روسراختی اسرتعاره مفهرومی اسرت .نكتره سروم اینكره
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بنیادی ترین مفهومها در نظامهای مفهومی ما نیز معمروالً از طریرق مفهومهرای اسرتعاری
درك می شود و دیگر اینكه نظام مفهومی ذهن بشر در ذات خود ماهیتی استعاری دارد.
آنچه حاصل بحث و بررسی معنی شناسان شناختی در حوزه استعاره است ،اینكه بخش
عمده ای از زبان و گفتار انسران زیرسراختی اسرتعاری دارنرد (صرفوی)341 : 9330 ،؛ بره
عبارت ساده تر انسان برای سرخن گفرتن در مرورد مسرائل گونراگون از جملره عشرق،
زندگی ،جَدَل ،مسائل عینی و انتزاعی دیگر ناخودآگاه از استعاره استفاده میکنرد .بررای
اثبات این اصول شواهد و دالیل کافی مطرح می شود و در این خصروص کمترر جرای
تردید باقی می ماند .اگرچه در حوزه مبرادی و مبرانی نظرری اسرتعارههرای شرناختی و
مفهومی و البته با تأکید بر نظریه لیكاف و جانسون (لیكاف ،9113:لیكراف و جانسرون)9132:
پژوهشهای زیادی انجام شده است 1به صورت عملیاتی و کراربردی و برر مبنرای شرعر
فارسی کمتر به تجزیره و تحلیرل شرعر فارسری برر مبنرای اجرزاء ،انرواع و ویژگیهرای
استعاره های مفهومی پرداخته شده است .ضرورت این مسئله وقتی بیشتر مری شرود کره
دنیای استعارهها با توجه به بافت فرهنگی و زبانی ح اکم در هر زبان برا زبانهرای دیگرر
متفاوت خواهد بود؛ به عنوان نمونه مجموعه نكاتی که درباره نظریه لیكاف و جانسرون
در طبقه بندی انواع استعاره های مفهومی (استعاره جهتی ،هسرتیشرناختی و سراختاری)
(هاشمی )991-922 :9331 ،گفته شد در برخی از موارد با متون ادبی و مصداقهای موردی
آن در زبان فارسی سنخیت ندارد که پژوهشگران در قالرب نقرد دیردگاه لیكراف بردان
پرداخته اند .نمونه این نوع نقدها ،مقاله «نظریره اسرتعاره مفهرومی از دیردگاه لیكراف و
جانسون» (هاشمی )922-91 :9331 ،است که نواقص و کاستیهای آن را نشان داده است.
در این مقاله با توجه ب ه این نكات به صورت موردی و برا تأکیرد برر اشرعار قیصرر
امین پور و البته با تمرکز بر یكی از این استعاره های مفهومی به بررسی و تحلیل اشرعار
این شاعر خواهیم پرداخت .برای دستیابی به این هدف اشعار قیصر امین پور بررسی ،و
با عرضه شواهدی از شعر او نشان داده میشود چگونه استعاره شناختی بره اسرتعارهای
بدیع و ادبی تبدیل می شود .در ادامره ایرن کراوش و بررسری چگرونگی زیرر سراخت
شناختی برخی استعاره های بدیع تحلیل خواهد شد .البته باید گفت همره اسرتعارههرای
ادبی لزوماً مبنایی شناختی ندارد و احتماالً از اصول دیگری در زبان پیرروی مریکنرد و
دیگر اینكه استعاره هایی که در اینجا مورد بررسی قرار میگیررد نیرز لزومراً از تعراریف

011

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،01شماره  ،93بهار 0931

011
011

مربوط به استعاره های بالغی پیروی نمیکند در صورتی که غالرب اسرتعارههرای بردیع
شامل این قاعده می شود و نیز شمار زیادی از استعاره های شناختی چنان تعریفی را برر
میتابد؛ به عنوان نمونه وقتی حافظ میگوید« :بتی دارم که گردِ گل ز سرنبل سرایهبران
دارد /بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد» ،بت استعاره اسرت از معشرو و گرل
استعاره از سیما و چهره اوست در حالی که در استعاره شناختی گفته مریشرود« :بنیران
استعاره درك و تجربه یك چیز براساس چیز دیگر است» (لیكراف .)0 :9339 ،این تعریف
هر چند تنها بخشی از تعاریف مربوط به استعارههای شرناختی را مطررح مریسرازد برا
تعاریف مربوط به استعاره های سنتی نیز منطبق است .نگاشت92مربوط به اسرتعاره ایرن
بیت چنین است :معشو  ،معبود است؛ یعنی عالقه فراوان به یك شخص او را در حرد
ستایش و عبادت باال میبرد .تناظرهای هستی شناسی این نگاشت برا توجره بره الگروی
لیكاف و جانسون نیز عبارت است از « :عاشق ،عابد است /معشو  ،خدا است /معشو ،
زیبا است /بت ،زیبا است /معشو  ،بت است» یا در ارتباط با استعاره دوم همرین بیرت
در معنی شناسی نگاشتی میتوان ساختار را این گونه فرض کرد :اعضرای بردن انسران،
اعضای طبیعت هستند؛ چنانكه در زبان خودکار میگوییم لبهای غنچره ،چشرم برادامی.
بنابراین چند گونه از اعضای بدن بر چندین نوع از اجرزای طبیعرت متنراظر مریشرود:
« چهره انسان ،گل است /چهره انسان ،ماه است /موی انسان ،سنبل است /دست انسران،
شاخه درخت است /لب انسان ،غنچه (گل) است و . ...
نگارندگان در این مقاله پس از بررسری و تحلیرل اجمرالی آرای متفكرران سرنتی و
معاصر در خصوص استعاره به تبیین و معرفی اسرتاره از دیردگاه زبانشناسری شرناختی
می پردازد و با بهره گیری از آرای زبانشناسانی چون جورج لیكراف و مرارك جانسرون،
استعاره مفهومی رفتن را در مجموعه اشعار قیصر امینپرور مرورد نقرد و بررسری قررار
میدهد.
در این ارتباط تاکنون مقاالتی چند نگاشته شده است از جمله مقاله «نگراهی نرو بره
استعاره (تحلیل و استعاره در اشعار قیصر امین پور) از فاطمه راکعی» و یا مقاله «نظریره
معاصر استعاره از دیدگاه لیكاف و جانسون از زهره هاشمی» که البته این مقالره از نظرر
موضوع بررسی بی سابقه به نظر می رسد .هدف نهایی از نگارش این مقاله تبیین استعاره
مفهومی «رفتن» بر پایه نظریه معاصر استعاره است.

بررسي استعاره مفهومي«رفتن» در شعر قيصر امينپور برپايه معناشناسي شناختي

جدول تحليلي استعارههاي دفترهاي پنجگانه شعر قيصر امينپور
سالسرايش

تعداد صفحه

تعداد استعاره

 53تا 43

 12صفحه

 42مورد

هر  9/5صفحه

آيينه هاي ناگهان (فتر دوم)

 42تا 44

 52صفحه

 12مورد

هر  9صفحه

دو مورد

آيينههاي ناگهان (دفتر اول)

 42تا 09

 32صفحه

 25مورد

هر  0صفحه

یك مورد

گلها همه آفتابگردانند

 41تا 01

 902صفحه

 42مورد

هر  0صفحه

یك مورد

دستور زبان عشق

 32تا 35

 12صفحه

 32مورد

هر  3صفحه

یك مورد

تنفس صبح

تعداد استعاره در هر صفحه(حدوداً)

یك مورد

با این تفاصیل و با توجه به موضوع مقاله باید گفت این نوع زبان استعاری از سوی
دیگر سرشار از انواع استعاره های شناختی است و بسیاری از همین استعارههای سرنتی،
ژرف ساختی شناختی دارند که در جای خود برخی از آنها بررسی خواهد شد .از یرك
دیدگاه بیشترین استعارههای قیصر در فعل و مصدر فعلها است؛ یعنری مصردرها را بره
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بررسي و تحليل استعاره مفهومي «رفتن» در شعر قيصر
شعر قیصر امین پور از لحاظ بهره گیری از استعاره در جایگاه قابرل تروجهی قررار دارد.
زبان استعاری در کالم قیصر کارامدترین و اصلیترین ابزار انتقال مفاهیم و موضروعات
شاعرانه است .وی با بهره گیری از انواع مختلف استعاره در دفترهای شعری خویش این
مهم را به اثبات رساند ه و نشان داده است که در این مسیر بسیار عالمانه و هنرری قردم
برداشته است .او زبان استعاری را برتر از زبان تشبیهی و کنایی میداند و در عمل نشان
می دهد که این زبان توان انعطاف پذیری بیشتری برای القای مفاهیم و معرانی گونراگون
دارد .زبان استعاری از سویی این توان را بره شراعر مریدهرد کره مقصرود خرود را بره
گونه های مختلف بیان کنرد و از سرویی دیگرر ذهرن خواننرده را بره کراوش در آفرا
گوناگون کالم و نیز خلق معنی جدید وا دارد .بررسی ایرن مقالره نشران مریدهرد کره
استعارهها در ذهن و زبان امین پور جایگاه خاصی دارد و هر چه بر تجربه و دانش شاعر
افزوده می شود ،استفاده از آنها نیز عالمانهتر و عمیقتر میشود .نگاه اجمالی به کرل آثرار
او در حوزه استعاره سنتی و بسامد آن از سال  53تا 35نشان میدهد کره بسرامد کلری
انواع استعاره ها رو به کاهش است؛ اما استعاره هایی از نوع مصرحّه ،مرشحّه و اسرتعاره
مكنیه که ا بهام بیشتری دارد ،همچنان بسامد زیادی دارد؛ لذا باید گفت زبران اسرتعاری
قیصر رو به انسجام و پختگی دارد و از استعارهپردازیهرای بریمرورد و ضرعیف پرهیرز
می کند .مروری بر کلیت اشعار او با توجه به عنصر استعاره گویای اهمیت اسرتعاره در
زبان و بیان قیصر است:
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گونهای به کار می گیرد که کاربرد استعاری آنها را نشان دهد .در استعاره مفهومی «مرگ،
رفتن است» ،واژه «رفتن» که مصدر است به عنوان یكی از تناظرهای این استعاره به کار
میرود .در شعر قیصر نیز مصدرها نقش عمدهای در این رابطه دارد:
خوشه سرمست رسیدن شد و از شاخه فرو ریخت /تا دل روشن نیلوفری اش پاك
بماند (امینپور .)901 : 9333 ،رسیدن در این مصراع مستعارمنه است برای کمال و موفقیت
که گزاره شناختی آن چنین است« :کمال ،رسیدن است  موفقیت ،رسیدن است»؛
مانند استعاره عام علی به کمال رسیده است .علی به هدفش رسید (موفرق شرد) .البتره
مصدر رسیدن در این مصراع با همه زیباییهایی که دارد ،لطرف و جلروه ویرژهای یافتره
است .رسیدن در اینجا با توجه به مفهوم شناختی آن ایهام دارد .9 :پختگری و کمرال .0
رسیدن و پایان راه (در مقابل ماندن و توقف در قافیه بیت) .این تضاد نیز خود یكری از
زیباییهای بیت است .همین نگاشت استعاری را در جایی دیگر از شعر او به این شركل
میبینیم:
ر گذشتن از چهل
رسیدن به کمال
ر چه فكر کال کودکانهای!
زهی خیال خام !
تمام! (همان)921 :
مصدر گذشتن نیز نمونه ای دیگر از این بحث است .گذشتن استعاره زمان را مفهوم
سازی می کند .زمان ایستا است و شخص متحرك ،چهل سالگی شاعر ایسرتاده اسرت و
او از آن می گذرد .گذشتن و رسیدن دو مصدری است که هر چند از نظرر شرناختی دو
مفهوم را ساخته اند در این شعر به عنوان دو واژه هم سنخ و متناسب سبب زیبایی شعر
شده اند .گذشتن و رسیدن متوالی است؛ هم چنانكه خامی و کالی و کمال .استعارههرای
مفهومی در کالم قیصر بویژه زمانی جلوه بیشتری از ادبیت مییابد کره در شرعر نقشری
فعال دارد؛ چنانكه در این شعر کوتاه دو واژه گذشتن و رسیدن آن چنان در تار و پرود
شعر تنیده  ،و با سایر اجزای آن پیوند یافته است که به هیچ روی قابل تفكیرك نیسرت.
ارتباط عمیقی که میان عناصر این شعر دیده مری شرود اعجرابآورسرت؛ ارتبراط میران
«گذشتن و رسیدن»« ،گذشتن از چهل» برابر است با «رسیدن به کمال» چهل عدد کمال
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است ،دو واژه «کال» و «خام» مترادف ،و متضاد «کمال» و «رسیدن» است .از سوی دیگر
کمال (رسیدن) و کال جناس دارد و بین واژه های کال ،خام و کودکانه تناسرب برقررار
شده است« .فكر کال» و «خیال خام» دو ترکیب همتراز است ، .از نظر مفهوم و از نظرر
ظاهر ،هر دو ترکیب از نظر حروف و آهنگ خاص است .این همه ارتباطهای گوناگون
و تكرارهای مختلف در این شعر موجب میشود ذهرن خواننرده ناخودآگراه ،مفراهیمی
چون «رسیدن» (کمال) و خامی (کالی) را دریابرد و تكررار کنرد .در ایرن بیرت همرین
استعاره مفهومی تكرار میشود و این ارتباط میان «رسیدن» و «خامی» به نحوی روشرن،
بیان شده است:
دل در خیال رفتن و من فكر مانردن

او پخته راه است و من خام رسریدن
(همان)00 :

استعاره سطح عام «موفقیت (به انجرام رسراندن کراری) ،رسریدن اسرت» ،خرود از
استعاره مبنایی گرفته می شود که عبارت است از «زندگی سفر است»؛ در ایرن اسرتعاره
پایه تناظرهای زیادی هست که هر کدام بخشی از این راه (سفر) را نشان میدهد .آمدن،
ماندن ،رفتن ،رسیدن و در زبان خودکار نیز همین نگاشتها را میبینیم :بره دنیرا آمرد؛ از
دنیا رفت .این استعاره را در نموداری میتوان چنین ترسیم کرد :

آمدن

ماندن

رفتن = رسیدن (مرگ،
شهادت و )...

ايهام شناختي
در این میان برخی نگاشتها به علت ویژگیهای خاصری کره دارد -مرا نرام آن را «ایهرام
شناختی» نهاده ایم -با نگاشتهای مجاوری ارتباط برقررار مریکنرد و خرود مجموعره
جدیدی از تناظرهای هستی شناختی از استعاره مفهومی به دست میدهد؛ به عنوان مثال
در مصدر «رسیدن» ،که یكی از تناظرهای مربوط به «زندگی سفر است» بره نگاشرتهای
جدیدی می رسیم که با نگاشتهایی نظیر «کمال یافتن ،رسیدن است»« ،پختگری ،رسریدن
است»« ،خامی (کامی) ،نا رسیدن است» و  ...ارتباط پیدا می کند .همرین ویژگری سربب
می شود تا مجموعه جدیدی از نگاشتها به وجود آید که به صورت منشور و کهكشرانی
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زندگي ،سفر است.
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در یك منظومه واقع شود و یافتن ارتباط میان آنها گره از راز و رمزهرای هنرری کرالم
می گشاید .گاهی این منظور با ردیف واقع شدن این واژگان به دست میآید؛ مانند غزلی
با عنوان «هنگام رسیدن»:
ای آرزوی اولرررررین گرررررام رسررررریدن

برر جرادههرای بری سرر انجرام رسرریدن

کررار جهرران جررز بررر مرردار آرزو نیسررت

بررا ایررن همرره دلهررای ناکررام رسرریدن

کی میشود روشن بهرویت چشم من کی؟

وقررت گررل نرری بررود هنگررام رسرریدن؟

دل در خیررال رفررتن و مررن فكررر مانرردن

او پخته راه اسرت و مرن خرام رسریدن

بررر خررامیام نررام تمررامی مرریگررذارم

بررر رخرروت درمانرردگی نررام رسرریدن

هر چره دویردم جراده از مرن پیشرتر برود

پیچیررده در راه اسررت ابهررام رسرریدن

از آن کبوترهررای برری پررروا کرره رفتنررد

یك مشت پر جا مانده برر برام رسریدن

ای کررال دور از دسررترس  ،ای شررعر تررازه

مرریچینمررت امررا برره هنگررام رسرریدن
(همان)
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ردیف واقع شدن مصدر «رسیدن» در ایرن غرزل از چنرد جهرت برر زیبرایی شرعر
میافزاید :اول اینكه از نظر شناختی «رسیدن» در این شعر چند نگاشت مختلف را شامل
می شود که هر چند نگاشت خود زیر مجموعهای از نگاشرت عمرومی و پایره «زنردگی
سفر است» ،هست .9 .دستیابی به هدف ،رسیدن اسرت .0 .طری کرردن مسریر ،رسریدن
است . 3 .موفقیت و به دست آوردن آرزو ،رسیدن اسرت و . ...از دیردگاهی دیگرر نیرز
ردیف واقع شدن آن موجب تداعی معنایی بررای مفهروم رسریدن در سرطوح مختلرف
است .رسیدن در این غزل عالوه بر ن قشهای یاد شده همچون عِقد واسطی در انتهای هر
بیت ،دو ارتباط عمودی و افقی در کل شعر و بین اجزای هر بیت برقررار کررده کره از
جنبه ایهام شناختی قوام و استحكام بی نظیری به ظاهر و محتوای شعر بخشیده اسرت؛
لذا مصدر «رسیدن» به دو مفهوم «دستیابی به هدف ،رسیدن است» و «پختگی و کمرال،
رسیدن است» قابل دریافت است .در استعاره نخست-دستیابی به هدف رسیدن است،-
واژه های دیگری در کار است و در واقع تناظرهایی هست که با رسیدن تناسب مفهومی
دارد که ما آن را «ایهام شناختی» نامیدیم .ایهام شناختی همان ارتباط مفهرومی شرناختی
است که میان واژگان یك یا چند نگاشت از یك مجموعه برقررار مریشرود؛ واژههرایی
همچون راه ،جاده ،گام ،رفتن ،ماندن ،دویدن و  . ...در استعاره دوم واژگران متناسرب و
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مجاور شامل « آرزو ،ناکامی ،پخته ،خام ،کال ،چیدن و  »...است .گاهی نیز هرر دو ایرن
مفاهیم به گونه ای در هم تنیده در یك مصراع یا بیت به کرار مریرود و ایجراد مفراهیم
تازهای میکند که دریافتن استعاره های هر کدام و ارتباط جادویی میان آنها شگفتیسراز
است؛ مانند بیت دل در خیال رفتن و من فكر مانردن /او پختره راه اسرت و مرن خرام
رسیدن.
نمودار ارتباط استعارههاي مفهومي (نمودار كهکشهاني)
زندگی سفر است.
دستيابي به هدف رسيدن است.
تولد ،آمدن است.

پختگيوكمالرسيدن است.
مرگ ،رفتن است.

خامي(بيتجربگي)نرسيدن است.

كار و زندگي ،ماندن است.

رفتن  ،رسيدن است.
«تصویر آفرینی» به کمك استعاره های شناختی یكی دیگر از خالقیتهای شراعرانه قیصرر
در حوزه معنی شناسی شناختی است که در این شگرد ،شاعر استعارههای سطح عرام و
خودکار زبان را به سطح ادبی و بالغی نزدیك میسرازد .شراعر مریدانرد کره در زبران
خودکار نیز وقتی می خواهد از مردن کسی خبر بدهد؛ میگوید فالنی هم رفت ،ولی در
زبان ادبی و شعری خود سعی می کند این جمله عامیانه را برجسته سرازی کنرد .شراعر
خال با ترفندهایی نظیر ایجاد تناسب و ایهرام و تصرویر آفرینری و  ...ایرن عبرارات را
گسترش میدهد و ادبی می کند .استعاره سطح عام «مررگ ،رفرتن اسرت» یرا «زنردگی،
ماندن است» در شعر امینپور به شیوههای گوناگون ادبی سازی و به شكلی بدیع عرضه
شده است:
من با دهان مرثیه میخوانم
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طبیعتاً میان واژگان و مفاهیم مربوط به هر نگاشت با سایر نگاشتها تبادل و تناسرب
برقرار خواهد شد و هر نگاشت ممكن است یك یا چند نگاشت دیگر را پوشش دهرد
و با آن همسانی ایجاد کند.

ای کاش عاشقان تو میماندند !
و اسبهایشان را
ر آن گونه با شتاب ر
در امتداد جاده نمیراندند
(همان.)333 :
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تفكر غالب بر این بند از شعر قیصر همان سه مورد استعاره شناختی است کره ذکرر
شد .البته همه اینها به صورت کهكشان و طیف وار در استعاره با عنروان «زنردگی سرفر
است»  ،مفهوم سازی شده در این بند از شعر قیصر در اسرتعاره «مررگ رفرتن اسرت» و
«زندگی ماندن است»  ،قابل فهم و دریافت است .شاعر به هیچ وجه به طور مسرتقیم از
رفتن و ماندن با مفاهیم شرناختی آن اشراره نمری کنرد و خواننرده همچنران در ایهرامی
لذتبخش می ماند .چند قرینه در شعر هست که ذهن ما را به معنای واقعی شعر نزدیرك
می کند؛ مرثیه خواندن در سطر نخست و در سطر پایانی شاعر با بهرهگیرری زیرکانره از
واژه «در امتداد» ،مفهوم «زندگی سفر است» را هنری جلوه داده است؛ یعنی واژه امتداد
در مقابل «ماندن» نشان از این دارد که عدهای ماندهاند و زندگی میکنند و از آن مقطرع
به بعد و در «امتداد این جاده»  ،که در مه و غبار پوشیده است ،رفتن و راندن یعنی مردن
است که خود تداعیکننده «زندگی ،سفر است» و این سفر در جاده رخ میدهد و جاده
هم ابتدا ،میانه و پایانی دارد .تولد ابتدای راه ،زندگی و زیستن میانه راه و رفتن و مردن
پایانه و انتهای راه است .کسی که از ماندن و میانه عبور میکند ،طبیعتاً به سمت پایان و
مرگ «میرود» و رفتن از میانه به معنی «گذشتن» است .در بند دیگری از این شعر براز
هم دو استعاره مفهومی درهم تنیده شده و مفاهیم بكرری در کنرار هنرر شراعر سراخته
است:
من /در سوگ خویش مرثیه میخوانم /ای کاش /آن گونه عاشقانه نمیخواندند! /آن گونه
آسمانی /که بالهای مرتعش ما را /دنبال بال خویش کشاندند /اما /با حسرت رسریدن /در
بالهای کال /ما را به سوگِ خویش نشاندند (همان).

شاعر با دیدن «رفتن» عاشقان ،که همواره او را صدا میزنند و وسوسه مریکننرد از
«ماندن» خویش در رنج و عذاب است؛ با وجود این نمیتواند به آنها «برسرد» .در ایرن
بند باز هم ارتباط و امتزاج شگفتِ میان رفتن ،ماندن و رسیدن برقررار و تأمرل برانگیرز
است .شاعر در ترسیم راه زندگی ،که از آمدن ،ماندن و رفتن تشكیل میشرود ،همرواره
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این بوی غربت است /که می آید /بوی برادران غریبم /شاید /بوی غریرب پیرهنری
تازه در باد /نه ! /این بوی زخم گرگ نباید باشد /مرن بروی بری پنراهی را /از دور
می شناسم /بوی پلنگ زخمی را /در متن مهِ گرفته جنگل /بوی طنین شریهه اسربان
را /در صخره های ساکت کوهستان /بوی کتان سوخته را /در مشرام مراه /بروی پرر
کبود کبوتر را /در چاه /این باد بیقراری /وقتی که می وزد /دلهای سر نهاده ما /بوی
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مرحله دیگری را در نظر دارد و آن «رسیدن» اسرت« .رسریدن» مرحلره ای اسرت از راه
زندگی که در نگاه قیصر غالباً هم سنگ «رفتن» قررار مری گیررد و آن گراه کره «رفرتن»
حاصل نمی شود ،سعی در «رسیدن» ارزشی کم از «رفتن» ندارد .اگر به مبرانی فكرری و
فلسفی شعر قیصر توجه کنیم ،در مییابیم او از نسل شاعرانی است که با جنگ ،جهاد و
شهادت بالیده است و آرزوی شب و روزشان پیوستن به عاشقانی است که جان برکف
به دیدار معشو شتافتند و لذا بهتر در خواهیم یافت «رفتن» در ذهن و کالم قیصر یكی
از مفاهیم ارزشی و بنیادی است .رفتن در کالم او همان رسیدن و وصال اسرت .اکنرون
شاعر شاهد رفتن یاران و دوستان قافله خویش است و سوگوار غربت و ماندن خود و
در این میان گاهی برای خویش مرثیه میخواند و به درد میگرید .با این تفاسیر استعاره
مفهومی دیگری در کالم شاعر یافت میشود که «ماندن ،غربت است» و «دنیا ،غربتكرده
است» ،می باشد .این استعاره نو ،که تا حدودی از سطح زبان خودکرار فراترر اسرت در
زبان خودکار با عباراتی همچون «خدایا مررا تنهرا مگرذار» ،قابرل سرنجه اسرت؛ همران
استعاره ای که در لسان قرآن با عبارت دعایی «رب التذرنی فردا» (قرآن ،انبیاء )31 ،متجلی
شده است .در این استعاره ،زیر ساخت مفهومیای هست که نشان میدهد آدمی با اینكه
با افراد زیادی در اجتماع در ارتباط است ،باز هم احساس تنهایی و غربت میکنرد و از
خدا می خواهد که همواره در کنارش باشد و هیچ گاه او را تنهرا نگرذارد .شراهد مثرال
استعاره مفهومی ذیل از زبان روزمره گویای این است« :توی این دنیا تنهای تنها ماندهام»
و «من تو این دنیا هیچ کرس را نردارم» و  ...ایرن عبرارات زیرسراختی دارد کره همران
استعاره شناختی با نگاشت متعارفِ «ماندن ،غربت است» را تداعی مریکنرد .اگرر ایرن
استعاره را با آن مبانی ،نگاشت ها و تناظرها که بر شرمردیم ،بپرذیریم ،گرره از راز برخری
اشعار قیصر نیز گشوده می شود و هر یك تعرابیر جدیردی مرییابرد؛ ماننرد شرعر «براد
بیقراری»:

بهانههای قدیمی /می گیرد  /و زخمهای کهنه ما باز در انتظار حادثهای تازه /خمیازه
میکشند  /انگار بوی رفتن میآید (امینپور.)335-334 :9333 ،
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«باد بیقراری» یكی از شعرهای قیصر است که در آن استعاره «رفتن ،رسیدن است» و
«ماندن ،غربت است» ،قابل خوانش و فهم است .شاعر بوی غربت و تنهایی را از بوهای
دیگر می شناسد .او می داند که بوی غربت چیست .او فریب برادران غیور را نمیخرورد
و پیراهن برادران غریبش را از زخم گرگ میشناسد و بوی غربت را میداند؛ بوی بری
پناهی را می شناسد  .غربت ،بی پناهی است ،بوی بی پناهی و غربت و بویی شبیه پلنگ
زخمی در جنگل مِه گرفته است ،شبیه بوی طنین شیهه اسرب در صرخرههرای سراکت
کوهستان و شبیه بوی کتان سوخته در مشام ماه و بوی پر کبود کبروتر در چراه .شراعر
می داند که این بو شبیه بوی رفتن است؛ چون از بوی آن پلنگ زخمی و اسب غریب و
آن کتان و آن پر کبوتر دیگر میداند که وقتی این بو میآید و ایرن براد مریوزد ،وقرت
رفتن است؛ اینها همه یعنی انتظار رسیدن ،درماندن ،امید به رسیدن هست؛ انگرار بروی
رفتن می آید .با این توجه نگاه عمیق به مجموعه اشعار قیصر با توجه به مفهوم اسرتعاره
شناختی نشان می دهد یكی از عناصر و موضوعات مهم اشعار او بر مبنای نظام ادراکری
شاعر ،استعاره «رفتن رسیدن است»  ،است .یكی دیگر از اشعار او ،کره بره نروعی مهرر
تأییدی بر این ادعا است ،شعری است که عنوانش در واقع نگاشتی مفهومی است که در
این جستار به دنبال کشف شواهد بیشتر و الجرم اثبات آن بودیم .شعر «رفرتن ،رسریدن
است» در دیوان اشعا رش نماینده این نوع از اندیشه و ادراك شاعر است:
موجیم و وصل ما از خود بریدن است

ساحل بهانهایست ،رفتن ،رسیدن است...

بی درد و بیغم است ،چیدن رسیده را

خرامیم و درد مرا از کررال چیردن اسررت
(همان)350-343 :

شهادت ،رسيدن است.
یكی از مبانی اصلی تفكر قیصر و بنمایه بسیاری از اشعار و سرودههای او همین است؛
آنان که از این خاکدان غم پر کشیده و رفته اند در واقع به هدف رسیدهانرد و آنران کره
مانده اند ،سرخورده و درماندهاند و باید برای «رفتن» و «رسیدن» کاری کنند .ایرن تفكرر
در آثار نخستین او بیشتر نمایان است و هر چه رو به واپسین آثار او میرسیم ،بسامد و
شكل بیان آن دگرگون می شود .در نخستینه های قیصرر ،کره همزمران برا شرور و حرال
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جوانی و مصادف با جنگ و ایثار و شهادت است ،استعاره غالب و پر رنگ به قرار زیر
است:
استعاره مرگ (شهادت) ،رفتن است هدف (شهادت) رسیدن است رفرتن،
رسیدن است هدف،شهادت است.
بنابراین در جای جای اشعار او بویژه در «تنفس صبح» این استعارهها فراوان است و
بسامد واژگانی همچون رفتن ،رسیدن ،پرواز و  ...زیاد است ولی به واپسرین دفترهرای
شعر او که می رسیم ،این تفكر آرام آرام تعدیل مییابد و برخی از این نگاشتها یا حذف
می شود یا تغییر مفهوم می دهد و یا گزاره های دیگری جایگزین آنها میشرود .او وقتری
می بیند پس از «رفتن» و «رسیدن» یاران همراهانش ،چیزی تغییر نمیکند و کسی از این
رفتن ها به فكر رسیدن و رفتن نیست و این تنها دغدغه اوست ،آرام آرام زبران گالیره
می گشاید و رفتن و رسیدن برای او و امثال او افسانه می شود که تنها باید در خیال و در
افسون آن غر شد .زمانی رفتن هدف او و رسیدن آرزویش بود؛ اما حال ،غم زمانره و
رنج زندگی (ماندن) فكر اوست و برای او مرردن (مررگ) هردف و رسریدن اسرت نره
شهادت و پرواز .در نخستینهها شور و امید موج میزند؛ بر خویش میتازد و برر عقرل
نِشتر میزند:
یاران سفر عشق به پایران بردنرد

تو مرد نه ای ،هنرررررروز در آغازی
(همان)235 :

و یا این بیت از یك غزل:
برگها می رونرد شراد ولری

زخمها روی شاخه میماننرد
(همان)223 :

برگها (شرهدا) مریرونرد (رفرتن) و زخمهرا (زنردگان ،مانردگان) مریماننرد
(ماندن ،زندگی).
قیصر در غزلی با عنوان «مرز بودن» به آشكارا تنفر و شرمندگی خرود را از برودن و
زندگی کردن اعالم می کند؛ غزلی که برای اثبات این نظریه در شعر قیصر کافی است:
هر جا که سر زدم همه در مرز بودن است کو مرز تازهای که فراتر ز بودن است؟
پروانررهوار بررال و پرررر گررر گرفتررره ام

پروانرره عبررور مررن از مرررز بررودن اسررت

کو عمر خضر رو طلب مرگ سررخ کرن

کاین شیوه ،جاودانهترین طرز بودن است
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ای عقل که وامانده صردها رازی

تا چند به چون و چند می پردازی؟
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خاموش می شویم و فراموش مری شرویم

ما را دگر نه وسوسه در سَر زبودن اسرت

هان ای گیاه هررزه کره برا اللره همردمی

99

رو خارباش خار به از هرزه بودن است

(همان)315 :

این نمونهها برگرفته از دفتر «تنفس صبح» است که بین سالهای  50ترا  43سرروده
شده است .این امر هم چنین در دفترهای بعد نیز بارها تكرار شده است .ایرن اسرتعاره
مفهومی محوری در بسیاری از اشعار قیصر کانونی شده که نمونههرای ذیرل از اشرعار
قیصر گویای این است« :غزل رفتن ،رسیدن است» (آینههای ناگهان« ،)350 :خوشا رفتن از

خود ،رسیدن به خویش سفر در خیابانی از آینه» (همان« ،)352:باد بیقراری» (همان،)335 :
«در سوگ خویش» (همان « ،)303 :ما را به حال خود بگذارید و بگذرید /از خیل رفتگران
بشمارید و بگذرید» (همان« ،)390:کسی که نقطه آغاز هر چه پرواز است /ترویی کره در
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سفر عشق خط پایانی» (همان« ،)322 :جنگل خاطره» با ردیف «نشستیم» در مقابل (رفتن)
(همان« ،)320 :حرفهای ما هنوز ناتمام /تا نگاه می کنی  /وقت رفتن اسرت» (همران،)009 :
« ای مسافر غریب در دیار خویشتن /با تو آشنا شدم با تو در همین مسیر //دست خسته
مرا مثل کودکی بگیر /با خودت مرا ببر ،خستهام از این کویر!» (همان« )329چشم ترا براز
کنم فرصت دیدار گذشت /همه طول سفر یك چمردان بسرتن برود» (گلهرا همره)001 :...
« طوفان رسید و برگ و بررم را بره براد داد /پریش از رسریدن دل کرالی کره داشرتم» (
همان« ،)000:تا حادثه سرخ رسیدن» (همان« ،)091:ای دل همه رفتنرد و ترو تنهرا مانردی/
کارت همه ناله بود و بارت همه آه //کوتاه کنم قصه که این راه دراز /از چراه بره چالره
بود و از چاله به چاه» (همان « ،)093:برای رسیدن چه راهی بریدم /در آغاز رفتن به پایان
رسیدم» (همان« ،)022:فال نیك» (همان« ،)911:رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند //...

دلم ز دست زمین و زمان به تنگ آمد /مرا ببر به زمرین و زمانرهای دگرر» (همران،)913:
«خسته ام از آرزوها آرزوهای شعاری /شو پرواز مجازی ،بالهای استعاری» (همان،)930:
«سر سمت رسیدن» (همان « ،)901:شب در رسید و قصه ما هم به سر رسید /کو خانرهای
برای رسیدن ،کال کو؟» (همان« ،)903 :صبح خون می ریخت از پرهای بالش چرون کره
شب /آخرین تصویر پرواز تو را دیدم به خواب» (همان« ،)900 :خیال کمال» (همان،)921 :
«اما همیشه» (همان« )920:غزل هنگام رسیدن» (دستور زبان عشق« ،)00 :یك عمر دویدیم
و لب چشمه ر سیدیم /این هروله سعی و صفا را نفروشید» (همران« ،)40 :از رفتنت دهان

بررسي استعاره مفهومي«رفتن» در شعر قيصر امينپور برپايه معناشناسي شناختي
همه باز  /...انگار گفته بودند /:پرواز!  /پر و از!» (همان« ،)03:آهنرگ نراگریز» (همران،)00:
«سفر ایستگاه» (همان.)0:

پينوشت
 .9طبق این نظریه« ،استعاره دو پدیده را با یكدیگر مقایسه میکند که یكی از آنهرا بره وسریله واژه یرا
عبارتی که در معنای صریح به کار رفته است بیان می شود و دیگری از طریق واژه یا عبارتی کره بره
صورت استعاری به کار رفته است (فیاضری 31 :9330 :و )33؛ بره عنروان نمونره جملره «مرر برا
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نتيجهگيري
نگاهی به اشعار قیصر نشان می دهد؛ به رغم پژوهشهای متعردد دربراره اشرعار او –کره
آخرین آنها چاپ مجموعه مقاالت برتر با عنوان «یادمان قیصرر» اسرت -اسرتعارههرای
مفهومی اشعار او با تأکید بر نظریه لیكاف و جانسون چندان مورد تأمل و تحلیرل واقرع
نشده است .بنابراین با تفكر و بررسی در مجموعه آثار امین پوربه این اصل کلی دسرت
می یابیم که جریان زندگی و مراحل گوناگون آن در ذهن و زبان او به مثابه سفر ترسیم
شده و او به خوبی و روشنی این مراحل را (تولد ،زندگی ،مرگ) بر مبنرایی شرناختی و
به شكلی ادبی به تصویر کشیده است .این تصراویر شراعرانه از ایرن اسرتعاره مفهرومی
بخش عمده ای از تصاویر و استعاره های شعر قیصر را شكل میدهد که در سراسر آثار
او با بسامدهای متفاوت قابل بررسی و مشاهده است .در واقع استعاره مفهومی «زندگی،
سفر است»  ،چنان ناخودآگاه در ذهن و ضمیر شاعر نقش بسرته اسرت کره او هرر جرا
میخواهد از این استعاره سخن گوید ،آن مفاهیم را بر مبنای ایرن اسرتعاره بره تصرویر
می کشد .البته خالقیتها و ابتكارهای خاص قیصر در این زمینره ،حسرن کرار او را صرد
چندان کرده است.
در کالم او استعاره مفهومی «رفتن» ،که یكی از نگاشتهای فرعی «زندگی سفر است»
به شمار میرود به شیوهها ی مختلفی به تصویر کشیده شده است .او توانسرته اسرت برا
بهره گیری از ظرفیتهای ادبی و زبانی خویش این استعاره را از سطح مفهوم شرناختی و
زبانی به استعاره ای بدیع و کامالً ادبی ارتقا بخشد و حتی در کنار آن مفاهیم دیگرری را
نیز بیافریند که همگی از چنین ویژگی برخوردار است.
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ملكوتم» صورت خالصه شده جمله «من مانند مر با ملكوت هستم» است .به همین دلیل از نظریه
قیاس گاه با عنوان «نظریه تشبیه» نیز یاد میشود (همان).
2.Tenor
3.Vehicle
4.The cotemporary theory of metaphor
5.George Lakkoff
6.Mark Johnson
 .0لیكاف در مقاله نظریه معاصر استعاره میگوید « :نظریه معاصر مبنی بر اینكه استعاره در اصرل جنبره
مفهومی و متعارف دارد و بخشی از نظام مفهومی اندیشه و زبان را تشكیل میدهد ،باز میگرردد بره
مقاله مایكل ردی ( )9110تحت عنوان «استعاره مجرا» که اکنون استعارهای کالسیك اسرت .ردی برا
عرضه یك مثال موردی بسیار مهم نشان داد که جایگاه استعاره اندیشه اسرت و نره زبران و اسرتعاره
بخشی مهم و جدایی ناپذیر از شیوه متعارف و معمول مفهروم سرازی جهران توسرط ماسرت و رفترار
روزمره ما بازتاب درك استعاره ما از تجربه است» (لیكاف  .) 933:9312،ردی اظهار میکند که شیوه
بیان ما درباره جهان (زبان ما درباره زبان) کمابیش بر اساس استعاره پیچیردهای کره در زیرر مریآیرد
سازمان یافته است :تصورات (مفاهیم) اشیا است .اصطالحات زبانی ،ظرف اسرت .ارتبراط فرسرتادن
است .شخصی که سخن می گوید ،تصورات (اشیا) را درون واژگان (ظرفها) جای میدهد و آن را (از
طریق مجرایی) برای حاصلی می فرستد که آن واژگان یا ظرفها را از درون تصورات یرا اشریا بیررون
میآورد (لیكاف .)5 :9339
 . 3اصطالح معنی شناختی نخستین بار از سوی لیكاف مطرح شد و نگرشی را مطرح کرد که بسیاری از
معنی شناسان را مجذوب خود ساخت .بر اس اس این نگرش ،دانش زیبایی مستقل از اندیشرمندان و
شناخت نیست .این دیدگاه در مقابل آرای فیلسوفانی چون فودور و زبانشناسانی نظیر چامسكی قرار
می گیرد .اینان بر خالف افرادی چون فودور و چامسكی ،رفتار زبانی را بخشی از تعدادهای شناختی
انسان می دانند؛ استعدادهایی که ب رای آدمی امكان یرادگیری ،اسرتدالل و تحلیرل را فرراهم مریآورد.
بنابراین شاید بتوان مدعی شد که هسته اصلی آنچه این دسته از زبانشناسان بره آن معتقدنرد در ایرن
عبارت نهفته است که«دانش زبانی بخشی از شناخت عام آدمی است» (صفوی 342 :9330،و .)343
 .1ازجمله این پژوهشها میتوان به این آثار اشاره کرد« :زبانشناسی و استعاره» از ارسالن گلفام و فاطمه
یوسفی راد 9339 ،در تازه های علوم شناختی ترجمه مقاله لیكاف با عنوان « نظریه معاصر استعاره» از
فرزان سجودی 9330 :در کتاب استعاره و مقاله « نظریه مفهومی استعاره از دیدگاه لیكاف و جانسون
از زهره هاشمی 9331 ،در ادب پژوهش و هم چنین پایان نامهایی همچون «استعاره در زبان فارسی»
از پانتهآ مشعشعی 9332 ،در دانشگاه عالمه طباطبایی «اسرتعاره در ادبیرات فارسری از دیردگاه زبران
شناسی شناختی» از نیره صدری ،9335 ،در دانشگاه عالمه طباطبایی و «اسرتعاره در زبران فارسری از
دیدگاه معنی شناسی شرناختی» از فاطمره یوسرفی راد 9330 ،در دانشرگاه تربیرت مردرس و کتراب
«استعاره و شناخت» از حبیب ا ...قاسم زاده 9303 ،نشر فرهنگان و. ...

بررسي استعاره مفهومي«رفتن» در شعر قيصر امينپور برپايه معناشناسي شناختي
 . 92مهمترین رکنی که در مورد ساختار استعاره وجود دارد ،نگاشت است .ایرن واژه در ایرن مرتن بره
همان معنایی که در علم ریاضیات دارد به کار می رود؛ با این تفاوت که در نظریره معاصرر نگاشرت
شامل برخی از مفاهیم است که از حوزه مبدأ به حوزه مقصد منتقل میشود .در مورد فرایند نگاشت،
یو ( )93: 9133به دو نكته اشاره می کند :نخست اینكه این انتقال یكطرفه است؛ یعنی حوزه مبدأ بره
سمت حوزه مقصد منتقل شود .آنچه در این واگذاریها به حوزه مقصد منتقل میشود ،تحت عنوان دو
مقوله کلی دسته بندی می شود که عبارت است از مطابقه هستی شناسرانه یعنری نگاشرت واحردی از
حوزه مبدأ به واحد متناظرش در حوزه مقصد و مطابقه معرفت شناسانه ،یعنی نگاشت دانش حروزه
مبدأ به حوزه مقصد (حسن دخت فیروز 20 :9333 ،و .)24
 . 99دگر این دل سر ماندن ندارد /هوای در قفس خواندن ندارد //چنان در دوزخ دنیا دلم سوخت /کره
دیگر بار ،سوزاندن ندارد یا دو بیتی معروف او که حال و هوایی از این دست دارد :بیا ای دل از اینجا
پر بگیریم /ره کاشانه د یگر بگیریم //بیا گم کرده دیرین خود را /سرا از الله پر پرر بگیرریم یرا ایرن
رباعی که شو و عطش او را برای رسیدن به هدف بخروبی مرینمایرد :پیراهنری از شرتاب خرواهم
پوشید /دیدار تو را به شو خواهم کوشید //گر آتش صد هزار دوزخ باشی /ای مرگ ،تو را چو آب
خواهم نوشید.
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One of the prominent poets of the recent three decades, who due
to a number of reasons was approved by the masses of people and
elites throughout his life, was undoubtedly Qaysar Aminpour. Given
his pure experience and his in-depth philosophy, he spoke of concepts
which other revolutionary poets have paid lesser attention to, in the
recent decades. One of these concepts is life and its meaning. Life is
an abstract concept and is usually perceived within the framework of
tangible affairs. The concept of life as one of the main concepts,
which have occupied the minds of poets in different forms and shapes,
is understood from a cognitive semantics stand within the framework
of general metaphor of “Life is a journey”. This general concept can
be written in different forms which provide its details. Writings such
as “birth is arrival”, “Life is to last”, and “Death is departure” are
presented to this end. This article studies the status of this metaphor in
the poems of Qaysar Aminpour and tries to show that the majority of
metaphors and literary concepts in his poems are based on cognitive
foundations. The general study of this article shows that the
conceptual metaphor of “going” in his collection of poems should be
taken into consideration based on a cognitive semantics approach.
Such studies are yet to be carried out.
Key Terms: Metaphor in poetry, Qaysar Aminpour, cognitive
semantics, contemporary literature, metaphor in new and
old poems
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Return to myths and this symbolic presentation within the
framework of novels, can, on one hand, be a reaction to an
inappropriate political or social event, and, on the other hand, can be
considered as an approach for the need to review the foundation of
national thoughts. The mythical novel “Yeklia and His Privacy” is one
of the Farsi mythical novels which have been penned after the 1953
coup, based on the above-stated motivations. What makes it necessary
to reconsider this novel is the out of norm inclination of Taqi
Modarresi in reconsideration of a non-indigenous myth. Given that
reconsideration of the mythical narration of this novel can lead to a
logical analysis of Modarresi’s inclination toward a non-indigenous
myth; this descriptive and analytical study which is based on intertextual consideration has made every effort to present an alternate
interpretation of this novel. According to outcomes of this analysis,
the writer of “Yeklia and His Privacy” has more than any other myth
matched the deep structure of his work to the myth “Lilith” in the Old
Testament, and its character “Tamar” and his actions. But what has
drawn this writer to this Old Testament myth is the inter-textual bond
of this novel to the short story “Leyla, the Iranian Girl” written by
Anatole France. In this short story, Iran is considered as the home of
“Lilith”, the angel of night, prior to the residence of Iranian tribes; a
land which Lilith, via collaboration with Satan, intends to return to.
The 1953 coup can be considered as one of the efforts made by Lilith
to return to Iran, resulting in dominance of corruption, disconnection
in social bonds; and the dominance of the sense of solitude.
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This article studies the structure and contents of mystical stories,
and presents role models on the themes of these tales, revolving round
the characteristic of Sultan Mahmoud Ghaznavi. In this analysis, two
role models have been extracted to study the characteristic of
Mahmoud Ghaznavi. Terms of collection of data in this article is
based on study of mystical articles and extraction of tales and
anecdotes in which Mahmoud Ghaznavi and at times Ayaz were
present. Thereafter, the tales were analyzed and role models were
introduced. Attainment of these role models is of paramount
importance in understanding stories and their commonalties, and the
rate of repetition of each theme. In this writing, nearly 70 anecdotes
and tales (In prose and verse) were studied up to the 7 th Century and it
was finally found that the inclination of authors is to study the
romantic aspects of the characteristic of Mahmoud and Ayaz, more
than other themes. Findings of this study show that this characteristic
can be studied from different angles and the numerous facts which are
mentioned in this article show the hidden potential of Farsi stories.
Key Terms: Mahmoud Ghaznavi and Ayaz, theme of mystical tales,
Classical Farsi Literature up to 7th Century
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Childhood has been mentioned in gnostic texts in different
shapes and forms. A number of Gnostics have tried to revive the
positive aspects of childhood in wayfarers and to set the childhood
behavior as a role model for mystical doctrine. They have tried to
show that the true wayfarer is the one who is reborn with a voluntary
death, and who tries to revive the pure, creative, truth-finding, and
self-motivated innate nature of childhood within him. This article has
tried through adoption of a psychological approach and via application
of the descriptive and analytical method to elaborate on the
behavioral, viewpoint, and language similarities of Gnostics and
children in order to clarify the reasons behind usage of childhood
metaphor by Gnostics to set a mystical role model. The domination of
objective cognition and realism is one of the most important viewpoint
similarities between Gnostics and children; and the inclination to
submission, self-motivation, dependence, and astonishment are some
of the most important behavioral similarities between mystics and
children. Also usage of pictorial and symbolic language are the
language similarities between children and Gnostics, which are all
elaborated upon in this article.
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The poems of the pre-eminent poet, Sohrab Sepehri, have been
printed in Iran on several occasions and have been translated into
other languages. This in turn encourages us to study and analyze his
poems and thoughts with further precision and accuracy. This
contemporary acclaimed Iranian poet paid attention to the East and
Far East mysticism. If we glance at his writings, signs of influence of
the Zen School of Thought – which is a blend of Buddhism and
Taoism- on his works, are evident. The important point is to realize
that up to what extent understanding Zen School of Thought can help
us to have a better understanding of this poet’s works. To this end,
first of all we should know what Zen is. This article has precisely
studied Zen School of Thought and Sohrab Sepehri and has
concurrently taken into consideration the concepts of importance in
Zen School of Thought and Sepehri’s poems. There were countless
similarities among them. More importantly, it was found that without
gaining an understanding of Zen School of Thought, parts of Sepehri’s
poems are shrouded in ambiguity.
Key Terms: Contemporary Farsi verse; Sohrab Sepehri’s poems,
Sepehri and Eastern Philosophy, Sepehri and Zen School
of Thought
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Earning a living maintains its manifestations in the lives of
different strata of people in different forms and shapes and no group
of people have been needless of jobs. A glance at the economic
activities of Gnostics shows a group of them believed in working. This
writing has studied the relationship between workers and their works.
In this manner, initially the most important Farsi mystical books have
been studied to portray the manifestations of jobs from their
anecdotes. To this end, the books Tazakorat al-Oliaa, Al-Lama,
Tabaqaat al-Sofia, Resaalat Qeshriyah, Nafahaat al-Ons, and,
Samaraat al-Qods min Shajaraat al-Ons were studied and anecdotes
related to work were extracted and studied. The results show that from
the view of Gnostics, working gains meaning not only as a source of
livelihood, but as a means for meeting the needs of the vulnerable and
needy strata, within the framework of which the experts and their
trainees also purify their soul. This in turn sets the stage for their
spiritual development and brings out the best in them.
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