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روزگار سپری شدة مردم سالخورده اثر محمود دولت آبادی ،یكی از رمانهای نامدار ایرانی است
که به سبك رئالیسم جادویی نوشته شده اسیت و در زییر الییة واقعگیرا و تیاریخی آن ،ژرف
ساخت دنیایی اساطیری ،حضیوری جیدی و میداوم دارد .در ایین مییان ،اسیطورة منجیی ییا
سوشیانس ،نقشی کانونی ایفا میکند .این مقالیه بیه بررسیی موضیوع سوشییانس و مسیائل و
موضوعات مربوط بدان در شكلگیری رئالیسم جادویی این رمان میپردازد .نتایج نشان میدهد
که نویسنده ظاهراً برای برونرفت از جامعة تباه و ستمزدة انسانی به دنبال آفرینش آرمانشهری
است که در دنیای هنری و داستانی ،مصداق آن را در سوشیانس میبینید و بیه بیازآفرینی ایین
اساطیر میپردازد :سوشیانس در قالب سه سامون و سام؛ دجّال در قالب خلیفة چالنگ؛ گیواگ
پَد ،مادر سوشیانس در قالب دختر بلوچ /مادر سامون .همچنین اشاراتی نیز به دنیای اهریمنی و
انتظار منجی ،دورههای سهگانة آفرینش ،هفت جاوید و رستاخیز ،همسنگِ روایتهای مزدیسنایی
آنها در این رمان دیده میشود.
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 .1مباحث نظري
 1-1رئاليسم جادويي
رئالیسم جادویی ،سبكی هنری یا شیوهای داستانی اسیت کیه در آن عناصیر خییالی بیا
فضای واقعی در هم میآمیزد تا درک عمیقتری از واقعیت صورت گییرد؛ ایین عناصیر
خیالی به شیوهای واقعی و باورپذیر عرضه میشود؛ طوری که واقعیت و افسانه بال بیه
بال هم پذیرفته میشود .این سبك ادبی ارتباط تنگاتنگی با دنیای اساطیر مییابد؛ دنیایی
که برای خوانندگان شرقی آشناتر و باورپذیرتر مینماید و غربییان در آغیاز در درک و
ایجاد ارتباط با آن دچار سردرگمی می شدند .امروزه نویسندگان فراوانی در این حیوزه،
هنرنمایی میکنند طوری که عرضه تعریفی درست و واحد و جامع از این مكتب ادبیی،
ساده نیست.
فرانز روه ،منتقد هنری آلمانی ،نخستین بار این تعبیر را در سال  9105بیرای نیوعی
نقاشی به کار برد که بدان «عینیت جدید» نیز میگفتند .او رئالیسم جادویی را در ارتباط
با سوررئالیسم و در عین حال متمایز از آن میدانست؛ چرا که نویسندگان ایین مكتیب
بر موضوعات مادی و وجود واقعی اشیا در دنیای اطراف تأکید میکردند که نقطة مقابل
واقعیت اندیشمندانهتر ،روانشناسانهتر و ناخودآگاهانهتری بود که در مكتب سوررئالیسم
مطرح می شد .این اصطالح بعدها برای معرفی نقاشان امریكایی چیون اییوان آلبراییت،
پائول کادموس ،جورج توکر در دهههای  9122و  9152به کار رفیت.برخیی نخسیتین
نویسندة خالق این سبك را ماسیمو بونمپلی ایتالیایی میدانند .او در پیی ایین بیود کیه
ویژگی رازآمیز و خیالی واقعیت را عرضه کند و اعتقاد داشت که ادبییات تیوان ایین را
دارد که ناخودآگاه جمعی را با گشودن چشیم انیداز اسیاطیری و خییالی جدییدی بیر
واقعیت بیافریند .خاستگاه این مكتب ادبی را امریكای التین میدانند .نویسیندگانی کیه
بین این قاره و اروپا در رفت و آمد بودند ،تحت تأثیر جریانات ادبی روز اروپا همچون
سوررئالیسم ،نخستین سنگ بناهای آن را نهادند .خوزه اورتگا و خوزه لوییس بورخس
بدان روی آوردند و بین دهههای  9122و  9152در امریكای جنوبی بویژه در آرژانتیین
به اوج خود رسید.
ویژگیهای برجسته ایین مكتیب عبیارت اسیت از :برخیورداری از عناصیر خییالی،
فضاهای غیرواقعی ،شگفت انگیزی ،ترکیب فضاهای بومی بیا فرهنیگ غربیی و میدرن،

بازآفريني اسطورۀ سوشيانس در«روزگار سپري شدۀ مردم سالخورده» محمود دولتآبادي

تأکید بر نقش خواننده ،کمگویی نویسنده ،رازانگیزی ،ناخودآگاه جمعی و نقد سیاسیی.
این مكتب با نام نویسندگان نامداری چیون گابرییل گارسییا میارکز ،فیوئنتس و مییالن
کوندرا گره خورده است.
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ما هنوز در کشورهای خود [امریكای التین] دشواری بسیار در تمایز نهادن مییان
افسانه و واقعیت داریم .از دیرباز عادت کردهایم که این دو را با هم درآمیزیم و این
شاید یكی از دالیل بی دست و پایی و درماندگی ما در مثالً امور سیاسی باشد؛ اما
ما از اینكه تمامی زندگیمان را به شكل رمیان درآورییم ،سیودهایی نییز بیردهاییم.
کتابهایی چون صدسیال تنهیایی  ،داسیتانهای کوتیاه خولییو کورتاسیار و رمانهیای
روئاباستوس ،بدون آن به وجود نمیآمید ...تیاریخ و ادبییات – حقیقیت و درو،،
واقعیت و افسانه – آنچنان در این متون به هم آمیخته کیه بازشیناختن آنهیا از هیم
اغلب ناممكن است .مرز باریك میان این دو ،اغلب محو میشود به گونهای که هر
دو دنیا میتوانند تار و پود مكمل یك کل باشند که هرچه مبهمتر باشد ،فریبندهتیر
است؛ زیرا چنین مینماید کیه در آن محتمیل و نامحتمیل ،هیر دو از ییك جیوهر
است(سیدحسینی.)351 :9309 ،
رئالیسم جادویی را نمیتوان در زمرة آثار خیالی انگاشت؛ زیرا آنقدر از واقعیت
فاصله نمیگیرد که بتوان منكر آن در تمام عرصهها و در تمام مدت زمیان داسیتان
شد  ...از سوی دیگر وجود عناصر غیرواقعی و چگونگی توصییف آنهیا ،رئالیسیم
جادویی را تا حدی به سوررئالیسم نزدیك میکند؛ چرا کیه حیوادو و واقعیتهیای
روزمرة انسان معمولی در طی داستان ،بزرگنمایی میشیود و بعضیی از بخشیها بیا
عناصر فراواقعی و ماورای طبیعی شیكل مییگییرد .بنیابراین رئالیسیم جیادویی از
مرزهای واقعگرایانه عبور میکند و به فراواقعی و ماورای طبیعی دست مییییازد...
اما باید توجه کرد که آن جریان خود به خود و ناآگاهانه ،که بر آثار سوررئالیسیتی
حاکم است در تمامی جنبهها و زمینههای آثار رئالیسم جادویی دییده نمییشیود...
دیگر اینكه در رئالیسم جادویی ،پدیدههای فراواقعی به هیچ وجه ،توضیح و تفسیر
روانشناختی ندارد زیرا بازگشت به امر غیرعقالنی و غیرواقعی ،توضیح و تفسیر آن
به باورپذیری اثر و لحن قابل اعتماد آن لطمه میزند (نیكوبخت و رامیین نییا:9332 ،
.)923
9
آماریل چندی در کتاب رئالیسم جادویی و خیالی مینویسد :رئالیسیم جیادویی
شیوه ای ادبی است کیه میی خواهید ترکیبیی پارادوکسیی از اتحیاد امیور متضیاد و
ناهمگون به دست دهد؛ برای مثال :قطبهای متضادی مانند زندگی و میرگ ،جهیان
مستعمراتی و جهان صنعتی امروز را در تقابل هم قرار میدهد( همان.)929 :

رئالیسم جادویی در ایران با ترجمة آثار گابریل گارسیا مارکز ،بورخس ،الپارتیه،
ساراماگو ،آالرگون ،کارلوس فوئنتس ،خولیو کرتازار ،و آلخو کارپنتیر و مانند آنهیا
شناخته شد؛ اما برخی از داستان نویسان ایرانی نیز ماننید محمیود دولیتآبیادی در
روزگار سپری شدة مردم سالخورده ،منیرو روانی پور در اهل غرق ،رضا براهنی در
روزگار دوزخی آقای ایاز و بخشهایی از رازهای سیرزمین مین ،بهیرام صیادقی در
ملكوت و ابوتراب خسروی در آثار بارزش ،نمونههای به نسبت موفقی از رئالیسیم
جادویی را به دست دادند(مسجدی.)12 :9331 ،
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 9-0رئاليسم جادويي و پيوند آن با اساطير
میالن کوندرا داستانی را که به جسیتجو در سیویههیای ناشیناختة هسیتی نمییپیردازد،
اخالقی نمیداند« .او دانایی را اخالق یگانة رمان میداند» (ییاوری .)52 :9303 ،شاید یكی
از دالیل عمده ای که التذاذ ادبی خوانندگان رمان را بر می انگیزاند ،درگییر شیدن ذهین
آدمی با هزار توی اسرار آمیز نهفته در ناخودآگاه جمعی و حیس گیوارای نوسیتالژیكی
باشد که واقعیتهای ناگوار زندگی مدرن او را با اسیاطیر پیونید مییزنید« .نیاخود آگیاه
جمعی ،کهن الگوها و آرکی تایپها ،نماد قدرتمند و زیر بنایی اسیت کیه همیة میا از آن
برخوردار هستیم» (یاوری.)31:9333 ،
در دنیای معاصر ،آنچه خوانندگان متون ادبی را به سیوی رئالیسیم جیادویی سیوق
می دهد ،قدرت این ژانر ادبی در اتصال انسان به اساطیر و کهن الگوهاست؛ بدون اینكه
از واقعیتهای جهان مدرن جدا شوند یا از آن آزار ببینند .در فضیای رئالیسیم جیادویی،
خواننده با اتفاقاتی روبهرو می شود که در اساطیر ژرف و شگرفی ریشه دارد کیه بسییار
باورپذیر و مدرن میی نمایید و بیا تعلییق او در مییان بیاور و نابیاور ،الییههیای متكثیر
ناخودآگاهش را در هم می ریزد تا انسان با حسی نوستالژیك ،احسیاس کنید کیه خیود
یگانه قهرمان اسطوره ای روزگار خویش است .اسطوره بیا ایین نیوع کیارکرد ،یكیی از
عوامل مهم رئالیسم جادویی به شمار می آید .استفادة مناسیب از ایین ویژگیی در گیرو
توانمندی و آگاهی نویسندة مدرن از این ویژگی باستانی و کهن است.
بدون شك اساطیر از دیرباز به عنوان واقعیتی انكارناپذیر در زندگی بشر حضیوری
پررنگ داشته است .پژوهشگران معاصر نیز آن را واقعیتی ناب در زندگی انسان مطیرح
کرده اند« .میر چا الیاده [دین شناس معروف رومانیایی] اسطوره را مقولهای کامالً واقعی
تصور می کرد و آن را عبارت از روایتی در باب ایزدان ،فرشیتگان و موجیودات میافوق
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طبیعی میدانست» (موسوی نیا .)94:9332 ،هرچند در طول زمیان ،نقیش اسیطوره ،گیاهی
پررنگ و زمانی کمرنگ بوده؛ همیشه به عنوان واقعیت انكارناپیذیری در زنیدگی بشیر
جریان داشته است.
در روزگار باستان اسطوره در الیههای رویین زندگی جاری بوده و منطق و عقالنیت
در الیه هیای پسیین ذهین آدمیی حضیور داشیته اسیت .در دنییای میدرن ،اسیاطیر بیه
پسزمینههای ضمیر آدمی هجرت کرده است .اما «انسان ترازمند ،انسیانی اسیت کیه در
میان دانش و اسطوره ،زندگی میکند» (کزازی.)2:9302 ،
آنچه نقش اسطوره را در رئالیسم جادویی به نمایش گذاشت ،تقابل سنت و مدرنیته
در ادبیات امریكای التین بود .ادبیات آمریكای التین حاصل برخورد فرهنیگ غیرب بیا
تمام ویژگیهای مدرن آن با فرهنگ آمریكای التین با تمام ویژگیهای سینتی و بیومی آن
بود .اسطوره به دلیل اینكه برخاسته از درون فرهنیگ آمریكیای التیین بیود ،در مكتیب
جدید هم به کار گرفته شد؛ اتفاقاً مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت و همیین اسیتقبال
باعث شد تا از این عامل مهم ،بیشتر و عمیقتر در عرصة رئالیسم جادویی استفاده شیود
و تا جایی پیش برود که کارکردی متناقضنما داشته باشد؛ یعنی عالوه بر جادویی کردن
رمان به باورپذیری و واقعی جلوه دادن آن نیز کمك کند.
اسطوره در رئالیسم جادویی ویژگیها ی خاصیی دارد کیه بیه برخیی از آنهیا اشیاره
می شود :یكی از ویژگیهای اسطوره تقدس آن نزد اقوام مختلف اسیت .چیون قهرمانیان
آنها خدایان ،فرشتگان و افراد مافوق بشری هستند در ذهن مردم از طهیارت و تقیدس
واالیی برخوردارند« .اسطوره تمام داستانهایی است که دربارة خدایان ،آفرینش جهان و
سرنوشت محتوم زندگی سیخن مییگویید» (موسیوی نییا .)90 :9332،هیر چنید کارهیای
شگفتانگیز و خارقالعاده ای از آنان سر مییزنید بیه دلییل همیین تقیدس ،رفتارشیان
باورپذیر است و مردم سخت به آن معتقدند.
رئالیسییم جییادویی نیییز در دل وقییایع عییادی رمییان ،گییاه از عجایییب و شییگفتیهای
منطقگریز و خردستیز سخن میگوید؛ اما با نزدیك کردن آن به اساطیر بیه باورپیذیری
منجر میشود؛ برای نمونه ،ترس از دم خوک درآوردن و گرفتار سرنوشت محتوم خیود
شدن ،واهمهای است که قهرمانان رمان صد سال تنهایی را درست به همان جایی میبرد
که آخرین فرزندشان واقعاً با دم خوک متولد می شود .ناگهان خواننده بیه ییاد اسیطورة
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ادیپ می افتد که چگونه از سرنوشت خود گریخیت و بیه همیان جیایی پنیاه بیرد کیه
تقدیرش رقم زده بود.
ویژگی دیگری که اسطوره را در خدمت رئالیسم جادویی قرار میدهد ،شكلگییری
آن در بستر باورهای عامة مردم است که به مرور زمان ،نظام پیچیده و مبهمی بیه خیود
می گیرد و تمام پدیدهها به وسیلة آن توجیه مییشیود .در صید سیال تنهیایی از ازدواج
ممنوعی سخن می رود که در باور عامه ،تاوان آن دم درآوردن فرزندان است .این بیاور
برخاسته از یك اسطورة آمریكای التینی است که در زندگی عموم مردم بیومی جرییان
دارد .مارکز با هنرمندی تمام از این ویژگی برای تحقق رئالیسم جادویی سود برده و از
آن به شكلی نمادین استفاده کرده است .او تزویج تمدن غربی با فرهنگ بومی امریكای
التین را پیوندی نامبارک می داند که حاصلش استعمار و سرنوشیت ناخوشیایند بومییان
است.
ازدواج خوزه آرکادیو با همسرش و دم درآوردن فرزندان ،طرح شگفتانگیز رمیانی
است که اگر از پشتوانة باور اساطیری و عمومی برخوردار نبود ،نمییتوانسیت توجییه
منطقی داشته باشد .روزگار سپریشدة مردم سالخورده نیز با صدای عرعر کره االغی که
در باور عامه نامبارک است ،آغاز و باعث مرگ اوستا ابا میشود و کل رمان تحت تأثیر
این واقعه قرار میگیرد.
رئالیسم جادویی برای پاسداری از هویت امریكیای التیین در مقابیل هجیوم تمیدن
غرب از عنصر اسطوره بهخوبی استفاده کرده است.
میگل آستوریاس زمانی رمیان میردان ذرت را نوشیت کیه اسیتعمارگران در حیال
مصادره و استفادة بیحساب از زمینهای کشیاورزی میردم گواتمیاال بودنید .میردم
سخت به اسطورة تقدس خاک و زمین مادر مقدس ایمان داشتند .تنها به اندازة نیاز
خود از پستان این مادر مقدس شیر باید نوشید .اما سفیدپوستان با کشت بیحساب
 ،زمین را تخریب کردند (فرانكو.)9349:002 ،

او با این اس طوره برای پاسداری از هویت سرزمین خود ،مردم را برانگیخت.
هر چند بسیاری بر این باورند که زمان اساطیر کهن سر آمده اسیت ،انسیان امیروز
حوصله و فرصت پرداختن به دنیای خیال انگیز اساطیر را ندارد اما رئالیسم جادویی در
جهان امروز همان نقشی را ایفا میکند که روزگاری ،رمیان پسیامدرن مییخواسیت در
غرب ایفا کند .امروز رئالیسم جادویی با نگاه پسااسطورهای به اساطیر و مدرنیته نوشیته
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میشود .در واقع رئالیسم جادویی با روایتهایی نوین از اساطیر ،عطشی نیو در مخاطیب
ایجاد می کند تا انسان معاصر با بازگشت به خویشتن ،خود را قهرمان اسیاطیر روزگیار
خود بداند و سوار بر بال تخیل به ناخودآگاه جمعی خود بازگردد و از مكاشفة دوبیارة
خویش به التذاذ روحی و ادبی برسد.
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 .1پيشينة تحقيق
پژوهشگران زیادی به کارکرد اسطوره در رئالیسم جادویی اشاره کردهاند .فرانكیو جیین
در کتاب فرهنگ نو در امریكای التین به نقش اسطوره در رمانهیای معیروف امریكیای
التین از جمله مردان ذرت اشاره کرده است .حورا یاوری در کتاب داستانهای فارسیی
و سرگذشت مدرنیته در ایران ،نقش اسطوره را از دیدگاه روانكاوی بررسی کرده است.
مینتا استفان در کتاب گابریل گارسیا مارکز ،نقید و بررسیی آثیار ،بیه تجزییه و تحلییل
اسطورههای کتاب صد سال تنهایی پرداخته و در آن بیه اسیاطیری چیون زمیین میادر،
بهشت ،طوفان و باران نوح اشاره کرده است.
نورا موسوی در مقالة اسطوره و رئالیسیم جیادویی بیه پییدایش رمانهیای جیادویی
امریكییای التییین و کییارکرد اسییطوره در سییاختار آنهییا پرداختییه و اسییاطیر را از دییید
پدیدارشناسی میرچا الیاده و باور خرافی مردم امریكای التین بررسی کرده است .گیبرت
ریتا ،مصاحبه ای با هفت نویسیندة برتیر امریكیای التیین انجیام داده اسیت کیه در آن،
نویسندگان تأکید کرده اند در خلق آثار خود بیه اسیطورههیای آزتكهیا و مایاهیا توجیه
کرده اند .مارکز به الهام گرفتن از هزار و یك شب و بورخس به تأثیرپیذیری از اسیاطیر
هندی در آثار خود اشاره کردهاند.سناپوردر کتاب جادوهای داستان ،پارسینژاد در مقالة
«مبانی و ساختار رئالیسم جادویی» ،مریم حق روستا در «تفاوت میان رئالیسم جادویی و
رئالیسم شگفتانگیز» ،روالن بارت در اسطوره در زمانیة حاضیر و ناصیر نیكوبخیت و
مریم رامیننیا در «بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق» به تحلیل رئالیسیم
جادویی و نقش اسطوره در آن پرداختهاند.
در زمینة نقد و تحلیل آثار دولتآبادی ،بیشتر پژوهشها دربارة کلیدر و جیای خیالی
سلوچ اوست.چند مقاله نیز در نقد و تحلیل رمان روزگار سپریشیدة میردم سیالخورده
نوشته شده که عبارت است از:

«تشبیهاندیشی در رمان روزگار سپریشدة مردم

سالخورده» (یحییی کیاردگر ،رزاق قیدمنان،

نشریة دانشكدة ادبیات و علوم انسانی تبریز ،بهار و تابستان ،ش  ،9330 ،022ص  920تا )931؛ «روند
بغرنج آفرینش :نقد روزگار سپریشدة مردم سالخورده» (مسعود بیزار گیتی ،کلك ،مرداد ،ش
 ،9309 ،01ص  041تا )000؛ « پایان جغد :نگاهی به جلد سوم رمیان روزگیار سیپریشیدة
مردم سالخورده نوشتة محمود دولتآبادی» (کامران زمانی نعمت سیرا ،کلیك ،آبیان و آذر ،ش
 ،9339 ،935ص  92تا )94؛ «معرفی و بررسی کتاب روزگار سپریشدة میردم سیالخورده»
(محمدرضیا آل ابییراهیم ،نگییاه نییو ،ش  ،40مییرداد ،9333ص)32؛ «روزگییار سییپری شییدة مییردم
سالخورده»(مهدی گلزاری ،فصلنامة طراح ،ش  ،0زمستان ،9319ص .)34
اما هیچ کدام از این مقاالت به عنصر اسطوره و به ویژه اسطورة سوشییانس در ایین
رمان نپرداخته اند .این مقاله میکوشد اسطورة ایرانی سوشییانس و موضیوعات مربیوط
بدان را در روزگار سپریشدة مردم سالخورده بررسی و تحلیل کند.
 .9آرمانگرايي و اسطورۀ سوشيانس
آرزوی دست یافتن به آرمانشهر ،پیشینهای به قدمت تمدن بشری دارد.
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از هنگامی که جامعة انسانی پدید آمده ،انسان در جستجوی آرمانشهر بیوده اسیت؛
گاه آن را به صورت بهشت این جهانی تصور کرده است  ...جایی که اثری از رنج،
اندوه ،بیماری و کهنسالی نیست .کهنترین افسانة شناخته شده دربیارة بهشیت ایین
جهانی ،حماسة گیل گمش است (اصیل.)93 :9339 ،

نخستین بار افالطون در کتاب جمهوری خود دربارة آرمانشهر بحث فلسیفی کیرده
است .در آرمانشهر او ،فیلسوفان حكومت می کنند و جایی برای شاعران نیست .در میان
فالسفة اسالمی ،فارابی با نوشتن کتاب آراء اهل المدینة الفاضلة ،طیرح آرمانشیهری را
میریزد که در آن امیام ،حكومیت مییکنید و عیدالت حكمفرماسیت .مارکسیسیتهیا،
جامعه ای را که انسانها از نظر اوضاع مادی و معنوی برابرنید و کمونیسیتهیا ،جامعیة
بیطبقه را جامعة آرمانی میدانند .در تفكر مذهبی ،تفكیر آرمیانگرایی بیا تفكیر منجیی
درآمیخته است .شیعیان ،امام زمان (عیج) ،مسیحیان ،مسیح (ع) و زردشتیان ،سوشیانت را
منجی بشریت میدانند (رک :خدادادی مهاباد.)43 :9300 ،
اصطالح اتوپیا (آرمانشهر) به دستهای از آثار داستانی اطالق میشود کیه گونیهای از
زندگی سیاسی و اجتماعی آرمانی ،اما غیرواقعی و دور از دسترس را به تصویر میکشد.
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این اصطالح برگرفته از کتاب آرمانشهر ( 95و  )94اسیت کیه متفكیر اومانیسیت دوران
رنسانس ،سرتامس مور به زبان التین در توصیف جامعیة میردم سیاالر آرمیانی نوشیته
است .او عنوان کتابش را از ترکییب دو واژة یونیانی «ٍ »eutopiaیعنیی مكیان خیوب و
« »autopiaیعنی هیچستان ساخت .اولیین و مهمتیرین نمونیة ایین گونیة ادبیی ،کتیاب
جمهوریت افالطون است که در قالب گفتگو ،نمونه یا نوع کامل جامعة آرمانی را مطرح
می کند  ...بیشتر آثار اتوپیایی از جمله کتاب سر تامس مور ،دولت آرمیانی خیود را بیه
شكل افسانه برمیسازند و سرزمین دوردستی را خلق میکننید کیه مسیافری میاجراجو
بدانجا میرسد.
آبرامز نمونههایی برای این نوع ادبیات معرفی میکند که برخی از آنها فقط به شكل
رؤیاهای بهشت وارند و برخی دیگر طرح و پیشینهادهایی کلیی بیرای رشید و توسیعة
اجتماعی و صنعتی جهان عرضه میکنند؛ از جمله:
شهر آفتاب ( )9400از توماسو کامپانال ،آتالنتیس جدید ( )9400از فرانسیس بییكن،
نگاه بیه گذشیته ( )9333از ادوارد بالمیی ،اخبیاری از ناکجاآبیاد ( )9319از ویلییام
موریس ،هرلند ( )9195از پرکینس گیلمان ،و افق گمشده ( )9132از جیمز هیلیتن.

).(Abrams, 1998: 337

یكی از نمونههای آرمانگرایی ،اندیشههای آخرالزمانی است که در ایران باسیتان بیه
شكل موعودهای سه گانة زردشتی هوشیدر ،هوشیدرماه و سوشیانس مطرح شده اسیت.
سوشینت ،سوشیانت ،سوشیانس یا استوت ارت به معنای سودرسیان و دانیا و در کیل،
رهاننده یا رهیاییبخیش در دیین زرتشیت ییا مزدیسینا واپسیین منجیی زمیین اسیت.
«سوشیانس» از ریشة «سو» به معنی سودمند است .در اوستا سئوشییانت 0و در پهلیوی،
سوشیانت ،سوشیانس ،سوشانس ،سوشیوس یا سیوشوس آمده است .بنا بر متون کهین
مزدیسنا با ظهور سوشیانت ،جهان پر از داد و نیكی و آیینی نو میشود و ستم ،زشیتی،
درو ،و تباهی ریشهکن میشود .تمام مردم جهان ،باورمند به آیین زردشت مییشیوند؛
بساط گوشتخواری برچیده خواهد شد؛ آز نابود و برکیت فراگییر خواهید شید .دییو
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آبرامز همچنین از گونة ادبی آرمانشهری یاد میکند که برتر از جهان واقعی است و
برخی از جنبههای نامطلوب آن را با نگاهی طنزآمیز برجسته میکند؛ مانند سفرهای
گالیور ( )9004از سویفت ،ناکجاآباد ( )9300از ساموئل باتلر .ساموئل جانسون امیا
در راسالس با طنز مالیمی این اندیشه را به تمسخر میگیرد و ایمانی بدان نیدارد

11


آشمو - ،نماد شرک ،گمراهی و درو،ی خواهد مُیرد و سوشییانت بیا کمیك ییارانش،
اهریمن را شكست خواهد داد و پیس از آن ،فرشیگرد (رسیتاخیز) برپیا خواهید شید.
مطالبی در بارة سوشیانس در یشتهای  93و  91آمده است .در یشت  91میخوانیم:
فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را میا میی سیتاییم .آن فیر بسییار سیتودة زبردسیت،
پرهیزکار ،کارگر چست را که برتیر از سیایر آفرییدگان اسیت کیه بیه سوشییانت
پیروزمند و به سایر دوستانش تعلق خواهد داشت .در هنگامی که گیتی را نو سازد.
گیتی پیرنشدنی ،نمردنی ،نگندیدنی ،نپوسییدنی ،جیاودان زنیده ،جیاودان بالنیده و
کامروا .در آن هنگامی که مردگان دگرباره برخیزند و به زنیدگان ،بیی مرگیی روی
کند ،پس آن گاه او به در آید و جهان را به آرزوی خود تازه کنید (یشیتها:0 ،9354 ،
 323تا .)359

براساس روایات پهلوی ،نطفة زردشت در دریاچة هامون یا کیانسه قرار دارد کیه در
واپسین هزاره های عمر جهان ،سه دوشیزه در آن دریاچه شنا میکنند؛ بارور میشوند و
سه موعود مزدیسنان را به دنیا میآورند.
11
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 .5روزگار سپريشدۀ مردم سالخورده و بازآفريني اسطورۀ سوشيانس
داستان روزگار سپر شدة مردم سالخورده در قالب سه کتاب روایت شده اسیت کیه در
بازة زمانی دهسالهای نوشته شده است .کتاب اول ،اقلیم باد در سال  ،9341کتیاب دوم
برزخ خس  9300و کتاب سوم پایان جغد نام دارد که در سال  9301منتشر شده است.
کتاب ،ماجرای شوربختیها و مرارتهای سه نسل مردم تلخآباد کلخچیان سیبزوار را در
سالهای پس از  9322و بهویژه پس از کودتای  03مرداد  9330نمایش میدهد .استاد ابا
در روزگار سلطنت ناصرالدین شاهِ قاجار به روستایِ تلخاباد کلخچان میآید .حاجکلیو
و چالنگ بر مردم حكومت میکنند .استاد ابیا در روسیتا بیه حرفیة دالکیی و حجامیت
مشغول است؛ ازدواج می کند و دختری به نامِ خورشید و دو پسر به نامهایِ عبیدوس و
یادگار دارد؛ سرانجام او میمیرد و عبیدوس سرپرسیتِ خیانواده مییشیود .پیس از دو
ازدواج ناموفق با عذرا ازدواج می کند و صاحبِ سه پسر به نامهای سامون ،نوران ،سلیم
و دختری بهنامِ مهرگان میشود .سامون بزرگ میشود؛ درس میخواند و عیازم تهیران
می شود و در چند جا از جمله تئاتر کار میکند؛ داستان و نمایشنامه مینویسد و کمکیم
اعضای خانوادة خود را به تهران میبرد و زندگی دشوار و فالکتباری را دنبال میکند؛
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با آذین ازدواج می کند .سامون دستگیر و دو سال زندانی میشود و با مبیارزان سیاسیی
آشنا می شود .ماجراهای رمان ،یادکرد تمام این شوربختیها و تلخیهای روزگار است کیه
در ذهنِ سامون میگذرد و سیری داستان گونه از ماجراهای تاریخی ،سیاسی و اجتماعی
ایران از زمان حكومت رضاشاه تا اوایل انقالب در سال  9350را نشان میدهد.
تنوع زبانی این رمان ،که آمیزهای از زبان نوشتاری و گفتیاری و زبیان ادبیی فخییم
است ،جنبة شاعرانگی آن که قابل مقایسه بیا هییچ ییك از کارهیای دولیتآبیادی
نیست ،ظهور و بروز اندیشههای سیاسی اجتماعی و حتی فلسفی در خیالل رمیان،
شیوة گفتگویی آن ،حالت خاطرات و جنبة یادداشت گونگی ،آمیختن شیوة نقیل و
روایت ،تفاوت در شیوة بیان و زبان سه کتاب به دلیل فاصلة زمانی دهسیاله ،جنبیة
تنییاقضآمیییز ویژگیهییای آن بیهویییژه از حیییث ایجییاز و اطنییاب ،عییدم تحییول در
شخصیتهای رمان ،عدم سینخیت زبیان شخصییتها بیا موقعییت آنهیا ،نیابرابری در
پیرداختن بییه شخصیییتها ،حضییور پررنیگ دولییتآبییادی در خییالل رمییان و  ،...از
ویژگیهای مثبت و منفی این رمان است (کاردگر و قدمنان.)992 :9330 ،

به باور اغلب منتقدان ،این رمان ،اثری نسبتاً موفق در حوزة رئالیسم جادویی اسیت.
«دولتآبادی در روزگار سپریشدة مردم سالخورده از زبان پیشین فاصله میگییرد و بیا
تلفیقی از رئالیسم و رئالیسم جادویی ،به فضای تازه ای دست میزنید» (معتقیدی: 9303 ،
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دورههاي سهگانة آفرينش و انتظار منجي
طرح رمان روزگار سپریشدة مردم سالخورده ،روایت نكبتبار اما واقعی مردمانی است
که در حاشیة تاریخ زیسته اند .حوادو رمان از برخورد مدنیت دنیای مدرن بیا سینتها و
باورها ی بومی مردم شكل گرفته است .مردمانی که بیا هجیوم برخیی مظیاهر مدرنیتیه،
نه تنها از نكبت رهایی نیافتهاند ،بلكه سیردرگم در درون ایین تلفییق نیامیمون بیه سیر
میبرند؛ نه یارای حرکت به سوی مدرنیته را دارند و نه امكان بازگشت به گذشته را؛ در
آمد و شد بین سنت و مدرنیته گرفتار شده اند و جز بدبختی و نكبت چییزی عایدشیان
نمیشود.
این رمان ،نوعی فریاد بازگشت به خویشتن است تا خواننیده ،زاللیی و معصیومیت
باشكوه و اساطیری گذشته های دور را باز یابد .دولتآبادی در کنگرهای گفیت «:میا از
مغلوبیت خیویش بیه سیتوه آمیدهاییم .حقیقیت میا را دریابیید ،ای همیه جهانییان »...
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(دولتآبادی .)09:9341 ،این رمان ،زمانی چاپ شد که جنگ پایان یافتیه بیود و اییران در
یكی از مراحل گذر از سنت به مدرنیته به سر میبرد «.دنیای روزگار سپریشیدة میردم
سالخورده ،دنیایی است بین آنچه دیگر نیست و آنچه هنوز نیست» (سرکوهی.)03،9309 ،
در این رمان با افرادی روبهرو می شویم که هر کدام در کنار هم یا جداگانیه دربیارة
روزگار غدار که تلخ و نكبتبار سپری شده است ،سخن می گویند.داسیتان بیا صیدای
عرعر کره االغی آغاز می شود .طبق باور کهن هرگاه االغی نا بهنگام عرعر کنید ،اتفیاق
نامبارکی رخ خواهد داد؛ بعد از آن اوستا ابا بالفاصله میمیرد .اوستا ابا نمایندة نسل اول
داستان است که به عصر انسانها و اساطیر متعلق است .او شغل دالکی دارد اما یك نفیر
را هرگز نتوانسته اصالح کند و او علیشاد خلیفة چالنگ است که هرگز تن بیه اصیالح
نمیدهد.
در مقابل علیشاد و نیروی شر او ،خیانوادة اوسیتا ابیا قیرار دارد .شیغل سیلمانی و
اصالحگری آنها نمادین است .هر سه نسل این خانواده اعتراف میکنند که بیه اصیالح
علیشاد چالنگ موفق نشدهاند .این شغل در نسلهای بعدی هم ادامه پیدا میکند .سامون
و سام هم با آرایشگری سیار بین قشر کارگر به تبلیغ افكیار تیودهای مشیغولند .سیام -
آخرین فرد این خانیدان -بعید از ناامییدی از اصیالح در گورسیتان بیه حجیاری روی
میآورد .گورستان نمادی از جامعة ویران است که سام و گاه سامون در آرزوی رسیدن
منجی بزرگی ،مدام آن را واگویه میکنند« .شبهای جمعه سیامون بییرون مییآیید و راه
میفتد میان قبرها  ...چطور نمی خواهید بفهمید که پنجاه هزار سال عمر در من گندییده
و بوی تعفن گرفته است (دولتآبادی 9301 ،ج.)99 :3
در جای دیگر سام میگوید« :نزدیكیهای صبح به خانه برگشتم .سرشیار از لحظیاتی
که آینده در آن میشكفت و ما در آینده جای میگرفتیم؛ آیندهای که جای جامعة عیادل
بود؛ جایی که هر کس به اندازة استعدادش کار میکرد و به قدر نیازش بر مییداشیت»
(همیان .)32 :باز سام در راستای همان انتظار از خود میپرسد« :کجاسیت؟ انسیانیتی کیه
عمر خود را به راهش گذاشتهایم چیست؟ آیا این نشانهای از همان تكامل بشری اسیت
که ما به عشق آن تمام رنجها را تاب میآوریم؟» (همان ،ج)1 :0
سه الیه از حیات اجتماعی و تاریخی جامعه در کنار هم قرار میگیرد تا از دل آنها،
اسطوره ای جان بگیرد و فضای داستان را در مرز بین واقعییت و جیادو قیرار دهید .در
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سه سامون = سام = سوشيانس
چنانكه پیش از این دیدیم در زمینة اسطورة سوشیانس ،ایرانیان بر این بیاور بودنید کیه
آفرینش جهان به چهار دورة سه هزار ساله تقسیم شیده اسیت :دورة اول ،دورة مینیوی
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دوره ای که اوستا ابا به عنوان دالک به اصالح مردم مشغول است ،دین و قدرت هیر دو
از آن اربابی است که به آیینها و رسوم مذهبی توجه ویژه دارد؛ نذری مییدهید؛ بسیاط
تعزیه بر پا میکند .این ارباب با اوستا ابا رابطة بسیار خوبی دارد .جامعیهای کیه تحیت
فرمان او اداره می شود به طور کامل سنتی است و با وجود سختیهای فیراوان ،میردم از
آرامش روانی قابل توجهی برخوردارند .این دوره با دورة دوم آفرینش ،که نیكی بر بدی
غلبه دارد ،همخوانی دارد .علیشاد هنوز قیدرتی نیدارد؛ امیا گهگیاه شیرارتهایش را بیه
نمایش میگذارد .بعدها که قدرت مییابد ،سنتهای جامعه را زیر پیا مییگیذارد؛ حتیی
یكبار با برپایی مراسم نمادین عروسی برای حضرت قاسم در روز عاشورا و راهانیدازی
کارناوال شادی به هنجارشكنی دست میزند .خروج علیشاد و غلبة او بر مردم ،تداعیگر
دورة سوم آفرینش ،آمیزش نور و ظلمت و خروج اهریمن است.
نسل دوم داستان متعلق به عبدوس -فرزند اوستا ابا -است .او نییز نتوانسیته اسیت
علیشاد را اصالح کند .در جایی عبدوس میگوید« :نمی دانم .باورم نمیشود کیه سیر و
موی خلیفه چالنگ را اصالح کرده باشم .اصال به یاد ندارم» (همان ،ج .)0:1دورة او ،دورة
واقعیت و تحوالت اجتماعی است .هرچند اربیاب بیا برگزییدن او بیه شیغل دالکیی و
اصالحگری جامعه ،سعی دارد او را در کنار خود حفظ کند و او را از علیشاد دور نگیه
دارد ،روح سرکش و طبع ناسازگار عبدوس ،او را از این شغل به تختهکشی ،کارگری و
 ...می کشاند .عبدوس در میان علیشاد و ارباب در نوسان است .گاه کنار ارباب اسیت و
به شغل اصالحگری و دالکی مشیغول ا سیت و گیاهی نییز در هنجارشیكنیهای خلیفیة
چالنگ مشارکت فعالی دارد؛ هجرت میک ند و مدام در حال ماجراجویی است .عبدوس
فرزندی دارد که به دنیای وهم و خیاالت تعلق دارد .عبدوس حلقیة اتصیال نسیل اول
 پدرش -و نسل سوم  -فرزندش -است؛ این گونه است کیه واقعییت از سیویی بیادنیای اساطیر و باورهای کهن گره میخورد .نسل سوم ،نسل سامونهای اسیتحالهیافتیه
در یكدیگر است که در جلد سوم رمان با سام یكی میشوند .ایین شخصییت تیداعیگر
مصلح بزرگ اجتماعی و دینی سوشیانس است.
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است که پیش از آفرینش جهان ،اهورا مزدا ،صورت معنوی یا فروهر هستی را آفریید و
از روی صورت معنا ،ترکیب جسما نی خلیق شید .در دورة دوم ،حییات جهیان دور از
کژی و درو ،و پلید ی ادامه یافت .این دوره به دورة گیتیگ یا مادیسه معروف است .در
دورة سوم ،نور و ظلمت با هم درآمیخت .اهریمن خروج کرد و آفرینش پاک را آلود و
جهان رو به تیرگی نهاد تا زرتشت ظهور کرد و به نبرد با پلیدی و اهریمنان پرداخت.
در دورة چهارم ،سه تن از نسل زرتشت به عنوان منجی ظهور میکنند تا جهان را از
پلید ی بپیرایند و به پاکی بیارایند« .رهانندگان که هر سه از نطفة خود پیامبرند به فاصلة
هزار سال از همدیگر پدید می آیند تا جهان را از آلودگیها بزدایند» (مصیطفوی.)52:9339 ،
این رهانندگان ،اوشیدر ،اوشیدرماه و سوشیانت هسیتند .سیومین و آخیرین منجیی بیه
عنوان موعود آخرالزمان ،سی سال مانده به پایان هزارة اوشیدر ماه از دوشیزهای پاکنهاد
به دنیا میآید « .نام او گواگ پد است و پانزده سال دارد» (پورداود « .)923: 9302 ،در یسنا
به وجود سوشیانس به شكل مفرد تأکید شده است» (آموزگار.)21 :9304 ،
دولتآبادی در آثار خود ابتدا جامعهای ظلمزده را به تصیویر مییکشید .سیتمگران
حاکم ،عرصه را بر مردم تنگ کرده اند .او ابتدا با خلق قهرمانانی چون گل محمد و کلنل
و  ...سعی دارد ،حرکتهای اعتراضی و اصالحطلبانه را به نمایش بگذارد؛ بعد از قربیانی
شدن قهرمانان به حرکتهای تودهای و جمعی دل میبنیدد؛ امیا بیهزودی بیه ناکارامیدی
جریان توده پی میبرد و به نومیدی میرسد؛ جریان ظلم و سیتم را بیه دجیالی تشیبیه
میکند که ضحاکوار جامعه را تسخیر کیرده اسیت « .سیام گفیت :بفرمیا ایین موتیور
[جامعه] هم عادت قبیحة ضحاک را دارد که هر روز صبح مارهای دوشش به دو فقیره
مغز جوان احتیاج دارد» (دولتآبادی ،ج .)025 :3گیویی در بیاور نویسینده ،جامعیه چنیان
فروپاشیده است که به گورستان میماند .روشنفكران جامعه از فعالیت دست کشیدهانید
و در انتظار مصلح به سر می برند .در جلد سوم اغلب فضای رمان در محییط گورسیتان
سپری میشود.
در هر دورهای مرکز ثقل زندگی به جایی منتقل میشود .در دورهای مرکیز ثقیل آن
گراند هتل بود .در یك دوره مرکز آن اللهزار بود .در ییك دوره مرکیز آن دانشیگاه
بود و در این دوره مرکز آن به این ناحیه [گورستان] منتقل شده است (همان.)932 :

در جای دیگری آمده است :سرزندگی و نشاط سام زمانی است کیه بیا گفتگوهیای
انقالبی سپری می شود؛ به عبارت دیگر سام از وضع موجود راضیی نیسیت .انقیالب و
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دگرگونی جامعه الزم است تا جامعة آرمانی او محقق شود« .شب از خانه بیرون میرفتم
و نزدیكیهای صبح به خانه برمی گشتم .سرشار از گفتو شنودهای شیاعرانه و انقالبیی،
سرشار از لحظاتی که آینده در آن میشكفت( »...همان.)32 :
در چنین محیطی وقتی حرکتهای تودهای مردم مؤثر واقع نمیشود ،قهرمانانی چیون
پسیان و گل محمد به جوخة اعدام سپرده میشوند؛ در ذهن نویسینده ،اسیطورهای قید
میکشد تا منجی جامعه باشد.
[مردم] چیز دیگری نمیخواهند .کیكاووس ،اگر نه رستم میخواهند  ...شیاید هیم
اسوة داد  »...سام (سامون) با شبیهسازی به همین اسوة داد مییگویید« :مین حجیم
نیستم .آنها [مردم] این را میدانند .پس با طییب خیاطر میرا مییپذیرنید؛ امیا آنهیا
نمیدانند من لحظه ای تولد خواهم یافت که کالسكة علیشاد چالنگ بی بیاقی خیرد
شده باشد و به کنج خرابهای افتاده باشد؛ چون نمیدانند مین و آن کالسیكة میرگ
باطل السحر یكدیگریم (همان.)033 :

در نگاه نویسنده ،جامعه گورستان شده است .سام که مبارزی تودهای است ،مأیوس
و دلشكسته به تراشیدن سنگ و حجاری مشغول است.

او در هنگام کار در قبرستان منتظر است تا کسی بیاید« .من آن سوار را میبینم .مین
آن سوار را در تشت خورشید میذاب میی بیینم کیه خیون از رکیابش بیاال آمید و دارد
می رسد( »...همان .)490 :از سوی دیگر علیشاد در فضایی که تداعیگر پایان هستی است،
سوار بر اسب می آید .ستیز او با خاندان اوستا ابا در مرحلیة نهیایی بیه تصیویر کشییده
میشود « ...حال و دمی خواهد آمد .همه چیز مهیاست برای آمدنش .فرود آمد .بله خود
اوست که می آید .خلیفة چالنگ در پوشیده به خود و میوزه و سیپر و شمشییر» (همیان:
 .)493نبرد نهایی خیر و شر آغاز می شود تا جهان از وجود اهریمنان و دیوان پاک شود.
در این رمان ،سه شخصیت با نامهای سیامون و سیام ،کیه در ییك دیگیر اسیتحاله
شده اند ،تداعیگر موعود آخرالزمانند .می توان تصور کرد که تأکید نویسنده بر عدد سیه،
اشارتی به سه منجی آیین زردشتی یعنی هوشیدر ،هوشییدرماه و سوشییانس اسیت .در
این رمان بارها از آمدن سامون و تالش پیروزمندانة او برای گسترش دادگری در گیتیی
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عادی ترین کار برای او همین بود .تراشیدن سنگ تیا بشیود حیروف الفبیا .سیپس
نشاندن آنها کنار هم؛ چیزی شبیه تلفیق نقاشیی و مجسیمهسیازی بیا عناصیری از
ادبیات ...کوهی که فرهاد نهیر شییر در آن روان کنید ...آتشیی کیه سییاوش از آن
بگذرد ...برکهای که شیرین در آن تن بشوید» (همان ،ج .)920 :3
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سخن به میان آمده است .مصلح و منجی این جامعیه و نسیل ،گمشیدة میردم سیتمزدة
کلخجان است« .همگان فرزند گمشده ای دارند یا فرزندی که بعدها خواهید آمید؛ ایین
است که همگان برای من [سامون] جایی در یاد خود دارند .کسی گم شده است .کسی
به دنیا خواهد آمد» (همان.)059 :
سامون شخصیت عجیبی دارد .در بخشی از رمان ،نقش راوی را بر عهده دارد و در
جایی دیگر با سفر به دنیای وهم و خیال ،فضای رمان را آکنده از شیگفتی مییکنید.در
چند قسمت رمان ،نویسنده به عمر بیش از هزار سال سام و سامون اشاره کیرده اسیت.
موضییوع معمّییرین ،تنهییا دربییارة افییراد خاصییی از جملییه منجییی آخرالزمییان صییدق
میکند...«.بیش از هزار سال عمر دارد( »...همان .)30 ،35 ،32 ،930:نویسنده عالوه بر اشاره
به عمر طوالنی سام و سامون -نوة اوستا ابا -هرگاه از آنها نام میبرد بر نام خیانوادگی
«بدخش» هم تأکید می کند.بدخش یا بیدخش لقب جاماسب  -وزیر گشتاسب -اسیت.
ج اماسب بدخش اولین کسی است که به زرتشت ایمان مییآورد .در پیشیگویی بسییار
تواناست .اولین کسی است که ظهور سوشیانس را مطیرح مییکنید .جالیب اسیت کیه
سوشیانس نوة دختری او هم هست «.سام بدخش در چهرة پوشیده از ریش دو سه ماهة
جوانی که کرسی شده بود ،رنج و خستگی را میدید که هزار ساله بود» (همان ،ج .)30 :3
نویسنده با الهام گرفتن از اسطورة زال ،جایی که سامون در بند علیشاد چالنگ یا پیر
شرور گرفتار شده است ،موی اسب را با شعلة چشمانش آتش میزند و ناگهیان اسیب
سفید بالداری ظاهر میشود « .آن شب سامون از اسب سفید بالدار فیرود آمید .درسیت
ک نار گودال خانه و اسب رفت .ابیر شید و رفیت( »...همیان ،ج)941 :0؛ در جیای دیگیر
میمیرد و بعد زنده میشود« .یكی از عالیم ظهور سوشیانس در کتاب زاد اسپرم ،زنیده
شییدن مردگییان ذکییر شییده اسییت» (متوسییلیان .)31 :9305 ،در جلیید دوم و سییوم رمییان،
شخصیتهایی چون قمری دندان ،سامون ،ماندو ،قلیچ ،عمو یادگار ،عذرا ،صنوبر و ...بعد
از مرگ زنده می شوند .این افراد زنده شده اند و خلیفه را در آرایشگاهی کیه سیام کیار
میکند ،همراهی میکنند .سام بعد از مالقات با آنها ،میگوید:
درمانده و بهتزده رفتنشان را میدیدم ... .قلیج ،بله قلیج خودمان رانندة فورد خود
قلیج بود ...همین دم قمری و ماندو در اعماق آینه پدییدار شدند...رفتنشیان کیامالً
بیصدا بود؛ درست مثل تصویری درون آینه .منگ ...منگ ...منگ...منگ ...چه مدت
بود که درون آینه مانده بودم؟ (دولتآبادی ،جلد سوم)322 :
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سام میگوید«:من سام هستم .همه با من حرف میزنند؛ اما هیچ کس مرا نمییبینید.
من دوباره از مرگ برخاستهام .مرده و زنده شدهام» (همان .)059 :در جای دیگری مادرش
که همیشه همراه اوست ،خطاب به او میگوید«:تو در پرتو آن نامیرا میشوی؛ در همان
ابدی جاودانه میشوی؛ بیزمان .المكان» (همان.)052 :
سامون در مقابل چشم همگان راه میرود و در میان بیاد و خیاک گیم مییشیود .از
حلول سه سامون و بعدها سام ،راوی گنگ و مبهمی به فضای رمان وارد مییشیود کیه
گاهی تصور می رود خود نویسنده است« .برای همین است که در این سومین و آخرین
دورة عمر ،زندگانی اش را با مرگ تو و مرگ تو را با زندگی این جور در آمیخته است»
(همیان ،ج .)10 :0سام با خود چنین واگویه میکند« :من خیلی زود خیلی زود مردهام .من
سامون هستم .سامون بدخش کلخجان؛ همه با من حرف میزننید ،امیا هییچکیس میرا
نمی بیند .من دوباره از مرگ برخاستهام؛ مرده و زنده شدهام» (همان ،ج )059 :3؛ اما خلیفة
چالنگ او را دقیق می شناسد و از آیندة او میترسد .به همین دلیل همیشه در پی ضیربه
زدن به اوست.

زمین از آنِ نیروی خیر و صالحان خواهد بود .از این رو ،مردم کلخجان بییصیبرانه
منتظر سامون هستند اما برای آنها « معشوق گم شده است .بیگمان معشیوق در هسیتی
هست اما رخ او پیدا نیست .حس میکنی هست و باید باشد( » ...همان.)923 :
سامون اول به همراه خانوادهاش در باد و خاک گیر میکند و از شیدت گرسینگی و
تشنگی بیهوش بر زمین می افتد .برادرانش -قلیچ و اسكندر -برای آوردن آب و نان بیه
آبادی می روند .طوفان شن شدید شده است .ناگهان میادر – صینوبر -بیا ییك صیحنة
جادویی روبهرو می شود .سامون مرده ،بلند میی شیود .در بیاد و شین راه مییرود و در
غبارها گم می شود .بعد از آمدن برادران ،جادوی شگفتانگیز دیگری رخ میدهد .مادر
خود نیز میرود و میگوید ...« :رفت  ..رفت .سامون رفت .برخاست .راهش را کشید و
رفت .این جور .برادرها مادر خود را دیدند که چون شبحی برخاست؛ راست شد و در
باد رفت؛ رفت و رفت تا در آن دورها گم شد» (دولتآبادی ،9300،ج .)024 :9
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نیرویی تو[سام] را به پرواز در میآورد که هیچ کسی انگار خبری از آن ندارد؛ برای
همین ،چشمان برخی افراد از تعجب خیره مانده است بیه تیو کیه در حیال پیرواز
هستی ...زمین به سود تو می چرخد ...آن سوی شب ،زمان چشم به راه تو دارد؛ بیا
بیتابی تمام و پر از دلواپسی (همان054 :و.)055
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بدین طریق سامون اول در میان رؤیا و واقعیت در عالم مردگان و زنیدگان حضیور
مبهمی پیدا میکند .سامون دوم فرزند عبدوس است؛ از کودکی اسرارآمیز است؛ به هیر
چه مینگرد وهمانگیز مینگرد؛ گاه تا صبح سرهای بریده میبیند؛ گاه با حضوری وهم
انگیز در غسالخانه ،شاهد قتل سیمونوف روسی است؛ جسمش در خانة عبدوس است
و روحش در کنار صنوبر .سامون سوم ،سامون راوی اسیت کیه بعیدها بیا سیام یكیی
می شود .او حرف دل اهالی تلخآباد کلخجان را میشنود؛ سنگ صبور همه است؛ گاهی
منِ دولت آبادی در اوی سامون حلول می کند و بر جادویی شیدن اثیر مییافزایید .هیم
اوست که در انتهای رمان در میان تلخی نكبتبار زندگی ،رستاخیز را روایت میکند.
« اینجا ...اینجا کجاست؟ این لحظه آیا پایان نیست؟ پایان هستی آغاز نشده اسیت؟»
(همان ،ج« )529: 0قیامتی بر پا شده است .احساس میکنم جهان نابود خواهد شد .بامب »
(همان ،ج.)422 :3

دربارة سوشیانس و نشانه های دوران ظهور او ،مطالب مشابهی در منیابع ذکیر شیده
است:
11
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شبها روشنتر از همیشه می شوند .ستارة هتورنگ جای خود را بگرداند و بیه سیوی
خراسان گراید .فرومایگان زبردست شوند و نیكان زیردست گردند .نابكاران سرکار
آیند و اهل دانش و خرد خانه نشین شوند .مردمان نسبت به یكیدیگر نییكانیدیش
نباشند .جادویی رواج یابد .تابستان و زمستان تفاوتی نكنند .مهر و دوستی برگیردد
و مردم در پی نابودی یكدیگر باشند .دریاچهای طغیان کند و آب همه جا را بگیرد.
ستارة دنباله دار طلوع کند.خورشید سیرخ رنیگ بیر بیاالی آسیمان بایسیتد .سیپهر
نجنبد.گردش ماه و اختران دگرگون شود .از زمیین چیون چشیمههیای آب ،آتیش
بجوشد .مردگان زنده شوند.در آسمان دود پدیدار شود.دجال جمنده ظاهر شود .در
عوامل جهان آشفتگی ایجاد شود .اهریمنان و دشمنان آن قدر از ایرانیها بكشند که
به جای آب در رودها خون جاری شود .مردمیان زود پییر شیوند.مرد ناشناسیی از
خراسان به همراه مردمان با اسب و سرنیزههای فراوان قیام کند (مهیدیزاده:9301 ،
.)004

در بخشهای مختلف رمان روزگار سپریشدة مردم سالخورده ،برخی از جملههیا بیا
تأکید تكرار شده است:
...در غروب هنگام از پشت خورشید گداختة نیزهها ،تیزی نوک نیزههاشان نمیودار
می شود .حالیا سیاهپوشان چهیره در جامیه هیای سییاه پوشیانیده ،لشیكریان از دل
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.)425

« خالیق [در رستاخیز زرتشتی] از رود مذاب آتشین باید رد شوند .گناهكیاران سیه
شبانهروز در آن اقامت دارند تا پاک شوند» (مهیدیزاده« .)039 :9301 ،در رواییت پهلیوی
زرتشت از هرمزد می پرسد که چه مدت به زمان فرشگردت [روز بزرگ تطهیر انسیانها]
باقی است؟ هرمزد پاسخ میدهد سه هزار سال» (همان.)032 :
بنا به روایات آیین زرتشت در جهان منتهی به رستاخیز ،که سوشییانس بیر بیدی و
اهریمن غلبه مییابد ،همه چیز در هاله ای از نور ظهوری دوباره دارند« .منیاظر زمینیی،
کوهها ،گیاهان و آبها به مانند سیمای آسمانی در هالهای از نور ظهور میکنند و هر روح
نوری میشود» (همان .)032 :هانری کربن برداشتی عرفانی از رستاخیز در آیین زرتشیت
دارد« :سرنوشت زمینی که به قدرت استحاله کنندة روحهای نوری سپرده شده بیه طیور
متقابل به تكمیل این ارواح منتهی میشود» (همان.)039 :
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گدازههای خورشید نمایان می شوندو صدای یك انفجار در آسمان میپیچد و آتش
و دود تمام چشمانداز را میپوشاند؛ این یك آغیاز ،ییك میداومت خونبیار اسیت.
انفجار پیاپی تكرار میشود  ...صدای او شنیده میشود که جهان نابود خواهد شید؛
من خواب نمی بینم .سیام بیدخش درون جیدول جیوی چهیار دسیت و پیا پییش
می تازد ...سام بدخش تن راست می کند ...زن خاکستری با چه دشواری و زحمتیی
خطاب به هیچ کس و به همه کس میگوید :اعتراف  ...میخیواهم اعتیراف کینم...
می خواهم ...اعتراف کنم ...نوعی وابستگی ذهنی -عاطفی سام بدخش را بیاختییار
دنبال سر زن خاکستری می کشاند تا سرا پا گوش بشود... :یك روز یك روزگیاری
بدر کامل از مغرب طلوع کرد.آن شب یك شتر سپید خواست از دم کارد سیالخها
بگریزد.من پناه بردم...باران سیاه...برف سرخ...در جاهایی دیدم...باران سیاه ...بیرف
سرخ...در آسمان یك شتر ...هزار شتر ...صد هزار شتر ...را گردن برییده بودنید و
هزاران هزار کبوتر سرکنده شده در آسمانها بال بال می زدند  ...چرا همگیی سیپید
هستند؟ ستارة هالی ...ستارة هالی ...کی آمد و کی رفت؟ ...یك نوزاد دختر ...ییك
نیمه عقرب  ...نیمش عقرب ...نیمش دختر...در چاه برزخ ...در تابوت بیرزخ او را
زاییدم ...شنیدم  ...در آسمان بودم .نور آمید .نیور حیرف زد...آن میرا برد...دنییای
نورانی...دیوارها از نور ...درها از نور...آن برزخ سه هزار سیال طیول کشیید ...مین
آنجا نور خالص شدم...یك ذره نور ...انهدام ...انهدام...وقتی هسیتی در بیرزخ سیه
هزار ساله دفن شود ،همه چیز می شود نورخالص( .دولیتآبیادی ،9301 ،ج-423 :3

از دیگر نشانه های امید به ظهور منجی در داستان ،این است که عبدوس هیر وقیت
فال حافظ میگیرد با این غزل روبهرو میشود :یوسف گم گشته باز آید به کنعیان ،غیم
مخور « .عبدوس یقین دارد فال که بگیرد آن غزلی خواهد آمد که در آن مصراع«یوسیف
گم گشته باز آید به کنعان غم مخور ،هست» (دولتآبادی ،9301 ،ج.)531 :3
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دختر بلوچ= گواگ پد ،مادر سوشيانس
چنانكه پیش از این نیز دیدیم ،سه برادر منجی ،پس از باردار شدن سه دوشیزة پاکدامن
در دریاچة هامون یا کیانسه از نطفة زردشت به دنیا میآیند .نام این سه میادر در اوسیتا
آمده اسیت .در یشیت  93آمیده اسیت« :فروهیر پاکیدین دوشییزه سیروتِت فِیذری را
می ستاییم .فروهر پاکدین دوشیزه وَنگهو فیذری را مییسیتاییم .فروهیر پاکیدین اِرِدَت
فذری را می ستاییم ...برای اینكه کسی را خواهد زایید که همة آزارهای دیوها و مردمان
را دور خواهد نمود» (یشتها 920 :0 ،و  .)923نام این سه مادر در دیگر متون پهلیوی بیه
گونه های دیگری ضبط شده است .از این سه دوشیزه ،هوشیدر در آغاز هیزارة ییازدهم
آخر زمان ،هوشیدرماه در آغاز هزارة دوازدهم و سوشیانت در اواخر هزارة دوازدهم به
دنیا میآیند .سومین و آخرین منجی به عنوان موعود آخرالزمان ،سی سال مانده به پایان
هزارة اوشیدر ماه از دوشیزهای پاکنهاد به دنیا میآید « .نام او گواگ پد است و پیانزده
سال دارد» (پیورداود .)923: 9302 ،شاید آیین دیرینهای که تا امروز در حاشیههای سیستان
و بلوچستان به یادگار مانده است ،در همین باور اسطورهای ریشه داشته باشد« .در اییام
نوروز ،دخترانی از بلوچ به زیارتگاه های کوه خدا (کوه خواجه) میروند .پس از شست
و شوی خود در آبهایی که به هیامون مییرییزد از آن مییخورنید و نییایش مییکننید»
(متوسلیان.)32 :9305 ،

در این رمان ،دختر بلوچ ،که گاه با صنوبر و زمانی با عذرا یكی میشود ،سیامون را
با تمام شگفتیهایش به دنیا آورده و در دامان خود پرورش داده  ،یادآور همیان دختیری
است از سرزمین سیستان و بلوچستان که در دریاچة هامون آبتنی مییکنید ،تیا موعیود
آخرالزمان از او زاده شود .نام «عذرا» میتواند تداعیکنندة دختران دوشیزهای باشید کیه
باردار منجیان میشوند .مادر سامون مدام مواظب اوست.
خلیفة چالنگ دم تیغ قمه را روی خرخرة او[سامون] گذاشت و بیه سیرعت ییك
آذرخش سرش را گرد تا گرد برید...صینوبر قیدم برداشیت طیرف سیامون .آن را
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برداشت .به تن چسباند و گفت برخیز پسرم ،برخیز سامون برخاست و دسیت در
دست صنوبر ایستاد (همان ،ج.)311 :0

از وقتی که سامون از نظر اهالی گمشده است ،همیه منتظیرش هسیتند .میادر بیرای
آمدنش بی تابتر از همه است« .همة اهل کلخجان مرا به ییاد مییآورنید .چیون فرزنید
گمشده ...مادرم ،مادرم همیشه جای خالیم را برایم نگه میدارد تا باز گردم؛ چون یقیین
دارد سرانجام روزی  -روزگاری باز خواهم گشت .او هر شب به انتظار میماند» (همان،
ج.)033 :3

انتظار مادر همراه با تالشهای فراوان گاه رنگ و بوی نیایش میگیرد« .تو [سیامون]
یك پرنده ای ،یك پرنده ای هستی که پرواز می کنی .کبوتری ،کبوتری که در یادهیا گیم
می شود اما گم نمی شود .تو ماه در پیشانی داری» (همان ،ج  .)010 :0نویسینده گیاهی بیه
این انتظار رنگ و بوی شیعی میدهد و آشكارتر به اسطورة نهفته در رمان اشاره میکند.
کسی گم شده است .کسی خواهد آمد .مادر همیشه در انتظار بود .در انتظار هست.
در انتظار خواهد بود .انتظار بزرگ او ظهور امام زمان است که خواهد آمد تا عیدل
را بر پا کند و در آن روز بی پایان به هر خانوادهای ،یك – دو اتاق خواهد رسید ...
چنین شبهایی منتظر به انتظار میماند تا من بر گردم (همان.)050 :

خلیفة چالنگ با تمام ویژگیهای شر و جادویی کیه میدام در عیالم حییات و ممیات در
نوسان است؛ انگار همان دیو اهریمنی است که در تیاریخ ادییان و اسیاطیر بیا نامهیای
ضحاک و دجال و  ...آمده است .در رمان ،نیروی شر بیه رهبیری خلیفیة چالنیگ اداره
می شود« .خلیفه غولی است که همه از او تمكین میکنند؛ در طبقة هفتم زیرزمین است؛
چله به چله میخوابد» ( همان ،ج )955 :0؛ نامش همیشه بر سر زبان مردم اسیت« .حیاج
علیشاد خلیفة چالنگ که هنوز و هنوز تا قیامت نام و هیبیتش در چهیار اقلییم بیر سیر
زبانهاست» (همیان ،)330 :تصویر مبهم و خوفناکی از او در اذهان مردم وجود دارد .تنهیا
سامونها و سام استحاله شده در هم او را میشناسند« .خود خودش بیود .همیان خلیفیة
چالنگ که سام او را مثل تصویر خودش می شناخت .نتوانست وهم باشد...وهم نبود .از
سماوات پرسید آیا ممكن نیست که کسی برخی خصیصه ها را از عیدم بیا خیود آورده
باشد؟» (همان ،ج .)323 :3
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او یكی از زیباترین شخصیتهایی است که دولتآبادی خلق کیرده اسیت؛ نمیادی از
دجال است .نویسنده از روی تعمد ،این جمالت را در جاهای مختلیف رمیان از زبیان
علیشاد آورده است تا بر نمادین بودن شخصییت او تأکیید کنید .خطیاب بیه عبیدوس
می گوید«:سلمان علیشاه بالیی به سرت بیاورم که مرغان هوا به حالت گریه کننید .تیو
هنوز آخرین شبیهخوانی مرا ندیده ای .تو هنوز تعزیة روز پنجاه هزار سال مرا به چشیم
ندیییدهای» (همییان .)390 :شخصیییت او مجموعییهای از پارادوکسهاسییت؛ رؤیییا در عییین
واقعیت ،ذلت در عزت ،طنز و جد ،هرزگی و جوانمردی ،خنده و گریه ،شادی و غصه،
خرافات و عقالنیت ،سنت و مدرنیته در شخصیت او به طرز شگفتآوری عجین شیده
است؛ هیچگاه به اصالح تن نداده است؛ عمر درازی دارد«.من هزار سال پییش را مثیل
آینه میبینم» (همان)920 :؛ در پی کشتن سامون است« .مدتی است که میتوانم مردهها را
زنده کنم و زنده ها را بمیرانم؛ اما نمیدانم چرا هنوز نمیخواهم تیو را بمییرانم» (همیان:
.)931
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در میان مردگان و زندگان در آمد و شدی حیرتانگیز است؛ شكل مشخصی ندارد؛
گاه به شكل پیرمرد خنزر پنزر است؛ زمانی در نقش یك شیخ ظاهرالصّالح و گیاه میرد
عربی است از سرزمین حجاز (ضحاک نیز از دیار عرب مییآیید)؛ همیشیه بیا خانیدان
اوستا ابا دشمنی دارد.
همه جا هست و هیج جا نیست؛ هیچ تصویر روشن و مشخصی ندارد؛ هیچ وقیت
نمی توانی او را ببینی .برای شناختن او باید به کتابهای قدیمی رجوع کنی اما او در
کتابها هم یكجا و یك شكل نیسیت؛ شیكل و قیوارههیای متفیاوتی دارد؛ مشیاغل
جورواجور دارد؛ از عبارت خود خلیفه که یك بار ال به الی حرفهایش گفت که از
میان کتابی قدیمی بیرون آمده است (همان.)392 :

ویژگیهای چهرة امروزین و واقعی او نیز چنین است :اولین کسی است که اتومبییل
را به روستا میآورد؛ مشروب میخورد؛ مدام به شهر میرود؛ رانندة شخصیی دارد  ...و
در عین حال بدویترین رفتارهای سنتی را به نمایش میگذارد.
در جلد دوم رمان ،چنین آمده است:
خلیفة چالنگ بود  ....مرا خطاب گرفته بود[عبدوس را]غلیظتر از همیشه - :نه من
نمی میرم .نخواهم مرد .چرا باید بمیرم؟ چرا باید از دنیا بروم؟ من یك میراثم  .یك
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میراو مهم .میفهمی؟ کارهای فراوانی دارم .یكی از آن کارها مرگ به اختیار است.
مرگ به ارادة خود ...تو هرگز معجزاتی را به چشم دییدهای؟ نیه حتمیاً ندییدهای.
چون به اولیاءاهلل قربت نداری .اما  ...البد شنیدهای .شر پیش بینیی مییکینم ،شیر
مراقب پسرانت باش .حاال دیگر شش پسر داری و یك دختیر .در مییان پسیرانت،
یكی را داری که شیر از پستان آن زن بلوچ خورده است .او را خوب مییشناسیم.
بیییش از خییودم او را مییی شناسییم  ...بیییش از شیییطان او را میییشناسییم ...خییوب
می شناسمش .بیش از اجداد خودش عمر دارد .یقین یافتهام او پیش از مین ،خیلیی
پیش از من زنده بوده است .بزها این رموز را نمی فهمند .اما من  ...من  ( ...همیان،
ج.)3 :0

مثل اشباحی کند و کم حرکت در آن چالخانه روز میگذرانیدند[ .سام] باید پییش
از طلوع آفتاب از آن قلعة نحس از آن کنام دیوان و ددان بییرون مییرفیت؛ میوی
اسب را به چخماق سوزانید؛ در دم آن اسب بالدار فرود آمد (همان.)953 :

هنگامی که سامون مخفیانه با قطار به تهران میرود ،ناگهان در جلو چشمانش خلیفة
چالنگ ظاهر می شود « .درون کوپه جزئیات دقیق سیمای معین چالنگ را نمیشد دیید»
(همان.)992 :

او به هزار شكل و شمایل در میآید تا بتواند سام یا سامون را از پا درآورد.
سام ناگهان غافلگیر شده بود .چون دید که یك تیغ دهان بیاز رییشتراشیی مییان
دندانهای مرد[خلیفه] جای گرفته ...مردی که تیغة تیزترین تیغ ریشتراشی دکان را
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با اثبات تشابه علیشاد چالنگ به دجال و دیو ،حضور اسطورة سوشییانس در رمیان
قوت می گیرد؛ چون بر اساس روایتهای تاریخی قبل از ظهور منجی آخرالزمان ،دجال و
دیو اشموغی طغیان میکنند .تصور راوی از خلیفة چالنگ دیوی اسیت مخیوف کیه در
طبقة هفتم زیر زمین زندگی می کند؛ همه جا حضور وهمناکی دارد .خلیفه در شیكلهای
مختلف نمایان می شود؛ گاه پیرمردی است خنزر پنزر همانند پیرمرد بوف کور که سعی
در گمراه کردن خانوادة اوستا ابا دارد .سام در مقابل آن پیرمرد عجیب میگوید « :نه ،نه،
این او نیست .این خلیفه چالنگ نیست  ...دنیا قدیم است پسر جان امیا تیاریخ حیادو
است .گفته بودم من و تو یك روزی به یكدیگر میرسیم .دنیا کوچك است پسر جان »
(دولتآبادی ،ج)931 :3؛ گاه مثل شبحی است که از حجاز آمده است؛ با تظاهر و ریاکاری؛
س ام را در آن خانه ترسناک به دام میاندازد.

زیر دندان میفشرد؛ درون آینه ،درون صدها آینه تكثیر میشد و دمی از نگیاه سیام
پوشیده نمیماند [ ...سام] یك لحظه نشناخته بود .چون دیگر نه خلیفة چالنگ بوده
است و نه شخصی دیگر( ...همان ،ج.)329 :3

« حاال آن موجود عجیب که علیشاد چالنگ بود و نبود ،برخاسته ،خیره ماند و گفت
تو زبان مرا خوب می فهمی و برّایی تیغ مرا  ...گفته بودم هستم .همه جا ...گفته بودم بیا
شما میآیم همه جا ( »...همان.)323 :
کاتب جاودان سجل احوال که فرض است آن موجود نیمی افسانه -نیمی تیاریخی
را در دو هزار و چهارصد سال غوررسیی کیرده اسیت از درخیت سیروی سیخن
می گوید که زیرش پیرمردی قیوز کیرده ،شیبیه جوکییان هندوسیتان عبیا پیچییده،
چمباتمه زده ...این دو نفر از جهاتی به هم شبیهاند( »...همان.)392 :
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انگار اطالعات خلیفه و مهلت عمر او و حضورش در همه جا به شیطان مییمانید.
« من [خلیفة چالنگ] تو و تبار تو را و نسلهای تو را به آن یوم القیامه خبر مییدهیم .آن
روز بی غروب .روز پنجیاه هیزار سیال ،آن ظهیر آتشیین کیه درهیای دوزخ بیه روی
گنهكارانی مثل تو باز میشود» (همیان .)392 :کارهای خیارقالعیادة خلیفیه بییش از هیر
چیزی او را به ابلیس شبیه میکند « .شاخصترین وجه خلیفة ما بی جیا همیه جیایی او،
سیال بودن او بود .از فضای بستة هزاران سال بیرون آمده و راه افتاده میان زندگانی این
روزگار» (همان .)399 :گاهی خلیفه یك چشم دارد و با یك چشم بیه جهیان میینگیرد.
«بی گمان یك چشمش باز است و زیر چشمی مردی [سام] را می پاید که در جوانی پیر
شده و برای او آشناست؛ هم از قدیم ،هم از آن که با یك چشمم نیمه گشودهاش بسیار
او را دیده است( »...همان ،ج.)931 :3
رستاخيز
در انتهای جلد سوم رمان ،فضایی ترسیم شده است که به اثبات فرضییة ایین پیژوهش
مبنی بر وجود اسطورة سوشیانس در رمان کمك میکنید .توصییفات پاییانی رمیان بیه
رستاخیز و رخدادهای پیش از آن شباهت زیادی دارد و این موضیوع مییتوانید دلییل
دیگری بر وجود این اسطورة ایرانی در رمان روزگار سپریشده مردم سالخورده باشد.

بازآفريني اسطورۀ سوشيانس در«روزگار سپري شدۀ مردم سالخورده» محمود دولتآبادي
« راستی آنا به سام گفته بود که نیاکان او تا نسل پدربزرگش زرتشتی بودهاند» (همان ،ج:3

 .)923توجه سام به زرتشت و اساطیر ایران باستان ،بسامد قابیل تیوجهی دارد« .سیام از
قول زرتشت می گفت آب را نباید آلود .کسانی که در کویرهای ما زراعت کرده باشیند،
معنای حرفهای او را خوب میتوانند بفهمند» (همان.)933 :
در جای دیگری جهان را اینگونه توصیف میکند:

مالح در پاسخ به سام ،دچار حیرت می شود و از جهان پیرامون خود میپرسد .خطیاب
به سام میگوید:
هیچ کس را نمی شناسم  ...از جمله تو را ...اینجا کجاست که این جور بی سر و
پایان به نظر می رسد؟  ...اکنون چه فصلی از سال است؟ چه وقتی از شیب و روز
و من کجا هستم؟ این لحظه آیا پایان نیست؟ پایان هستی آغاز نشده اسیت؟جزیرة
برمودا ،آخرالزمان ...تاریكی محض ...شب است یا روز؟ زمستان اسیت ییا بهیار؟
اینجا کجاست و من در کجا گم شدهام؟ هیچکس را نمیشناسم از جملیه تیو را ...
تو را ( ...همان.)529 :

مقایسة بخشهای مختلف متن رمان با نشانه ها و عالئم رستاخیز ،این پژوهش را بیه
اثبات فرضیه نزدیكتر می کند؛ تشابهاتی چون بازگشت به هاویه ،بیاران آتیش ،ایسیتایی
خورشید سرخ در آسمان ،ستارة دنباله دار ،سپید شیدن موهیای سیام در اوج جیوانی و
پیری زودرس،گوشه نشینی اهل خرد ،کم شیدن تفیاوت زمسیتان و تابسیتان و بیه هیم
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تجدید بهشت در روی زمین از پس یك دورة محن و مصایب و بالیای دهشتناک؛
تجدید بهشت؛ زیر ا جهان پلید شده است؛ پلید و ظلمیانی و شییطانی و در شیرف
پوسیدگی و فرو پاشیدن است .بلیه شروع شده و دنیا هیر سیو تیرک بیر مییدارد.
رستاخیز مردگان زمین خواهد لرزید و آتش چون باران فرو خواهد ریخیت .پیس
آن گاه فرو ریختن کوهها و انباشت درهها آغاز خواهد شد .بازگشت بیه اصیل اول،
به مبدأ...دجال .رجعت به هاویه و قحطی ...خشكسالی ...کوتاه شدن روزها ...پایان
برزخ ...تباهی ...افق آتشین ...هفت یا دوازده خورشید ...سرخ در آسمان ...دریاهای
خشك ...زمین خواهد سوخت ...باران ...سپس باران ،بیارانی سییلآسیا بیه میدت
دوازده هزار سال ...فساد تدر یجی هوش و اخالق آدمی ...ویرانی ابعاد حسیمانی و
زمان عمر به انجام رسیده شده باشد .فرار از چنبرة کیهانی ممكین نیسیت .مین آن
سوار را میبینم( ...همان490 :و .)499

خوردن فصول ،دگرگون شدن حرکت ماه و ستارگان ،جاری شدن خون بسیار بر زمین،
سیل و باران بسیارو  ...در متن رمان و نشانه حضور سوشیانس و رسیتاخیز نمییتوانید
اتفاقی باشد « .از ویژگیهای روز رستاخیز بعد از پیروزی خیر و نیكی بر پلیدی ،آرامیش
مطلق و رجعت به حالت آغازین است» (عاطفراد.)533 :9332 ،
در افسانههای یونانی توده های بی شكل و در هم و بر هم عوامل طبیعی را که پیش
از آفرینش جهان را فرا گرفته بود ،هاویه میگفتهاند .در الهیات خأل و آشیفتگی عوامیل
کائنات را هاویه می گویند .برخی هاویه را معادل دریای آتش می دانند .در این رمیان از

این واژه برای القای رستاخیز استفاده شده است .پلوتارک در کتاب سيماي قرص مااه،
که از عقاید ایرانیان زرتشتی تأثیر پذیرفته است؛ مینویسد« :بیگمان سیل و باران آتشی
کیه در آسییتانة رسییتاخیز بییر زمییین فییرو خواهیید ریخییت بییه معنییای تطهیییر زمییین از
آلودگیهاست .این جاری شدن آب آتشین ،ناپاکان را محو خواهد کرد» (بایار.)02 :9303 ،
جاری شدن و جوشیدن آب آتشین در رمان با این باور آیین زرتشتی شیباهت دارد.
در جایی از رمان سام در مقابل بدیها و نیروهای اهریمنی و جادویی چنین میگوید:
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در همان حین نمیدانم قیامتی داشت بر پا می شد ...او [خلیفه] گفت که همه جا با
ماست .خودش میگفت من دیگر نشسته نیسیتم در مییدان پنجیه مین برخاسیته و
ایستاده ام .بیا کنار من بایست  ...میبینی که دم به دم دارم قد میکشم اما دمی قیرار
می گیرم تا تو بتوانی کنار شانة من بایستی و از میان دو انگشتم نگاه کنیی بیه ییوم
القیامه (دولتآبادی ،ج.)420 :3

هفت انوشه
« سوشیانس به همراه شش تن از یارانش برای زدودن جهان از پلیدی و تاریكی تیالش
می کنند؛ با دیو اشموغی (اهلموغی) می جنگند و جهان را از وجود اهریمنیان و دییوان
پاک میکنند» (بهار .)31 ، 9334 ،این هفت تن عبارت است از :کیخسرو ،نرسیی ،طیوس،
گودرز ،پشوتن ،اغریرو و گرشاسب .بعد از آن با تحقق اتحاد آرمیانی تین و روان در
انسان ،بار دیگر آفرینش ،تلفیقی کامل از روح و ماده خواهد بود .آن گاه مردگیان زنیده
می شوند و رستاخیز به پا میشود .در این رمان ،شش پسر و یك دختر نییز خواننیده را

بازآفريني اسطورۀ سوشيانس در«روزگار سپري شدۀ مردم سالخورده» محمود دولتآبادي

به یاد هفت انوشه می اندازند که یاریگر سوشیانس در نبرد با دییو و پلییدی و تیاریكی
خواهند بود.
جدول تشابهات شخصيتهاي اساطيري و رمان روزگار سپريشدۀمردم سالخورده

اساطير

رمان

سه بعد شخصیت سامون /سام
سوشیانت /سوشیانس
دختر بلوچ /صنوبر /عذرا
گواگ پد ،مادر سوشیانس
هفییت انوشییه /هفییت تیین جاوییید شش پسر و یك دختر
ورجاوند
خلیفة چالنگ
ضحاک /دجال
رستاخیز  /بهشت نور /آرامش
رستاخیز /آخرالزمان
دورة دوم آفرینش :چیرگی نیكیی بیر دورة اوستا ابا که همة میردم بیرای کیردار
نیییك بییه یییاری اربییاب نیكییومنش خییود
بدی
میشتابند.
دورة سییوم آفرینش:آمیییزش نییور و دورة عبدوس و تاخت و تاز علیشاد
ظلمت و خروج اهریمن

رمان روزگار سپری شدة مردم سالخورده در سبك و سیاق رئالیسم جادویی ،ترکیبیی از
دنیای واقعی و وهمی و اساطیری ایجاد کرده است .به نظر میرسد کیه در زییر سیطحِ
واقعی و تا حدی تاریخی داستان که از اواخر دوران قاجار تا اواخر دوران پهلوی را در
فضایی داستانی گزارش میکند ،ژرف ساخت اساطیری داستان به اسیطورة سوشییانس،
موعود زردشتی اشاره دارد .قراینی که این فرضیه را تقویت و تأیید میکند عبارت است
از :نقش محوری شخصیت مهم داستان یعنی سامون که در چهار چهیرة سیه سیامون و
سام استحاله می یابد و بارها به بازگشت پیروزمندانه و دادآفیرین وی در قامیت منجیی
تأکید می شود؛ خلیفة چ النگ که نماد بدی و زشتی است و شخصیت و نقشی متنیاقض
نما و یادآور ضحاک یا دجال دارد و در برابر سامون قیرار مییگییرد؛ اشیاراتی کیه بیه
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آخرالزمان ،مهدی موعود ،روز رستاخیز و گسترش عدل و داد با ظهور منجی در جیای
جای داستان شده است؛ نقش پررنگ دختر بلوچ /عذرا /صنوبر مادر سامون و تأکییدی
که بر مناجاتها ،گفتگوها و تك گوییهیای وی در بیاب آرزو و یقیین وی بیه بازگشیت
فرزندش (سامون) در داستان می بینیم که یادآور و تداعی کنندة نام و نقش گیواگ پید،
مادر سوشیانس است؛ هم چنین اشارات روشنی که به دنیای اهریمنیی و انتظیار منجیی
است؛ بازآفرینی دورههای سه گانة آفرینش  ،هفت جاوید و رستاخیز ،همسنگِ روایتهای
مزدیسنایی آنها در این رمان دیده می شود .دیگر قرائن و نشانه هیای رمیان ،کیه فضیای
اساطیری آخرالزّمانی و سوشیانسی را بازآفرینی یا تیداعی میی کنید ،عبیارت اسیت از:
عمرهای طوالنی هزاران ساله ،تأکید فراوان بیر آینیده و شیكفتن آن در لحظیة اکنیون،
جامعة عدل ،تكامل بشری ،انقالب ،سواری که می آید ،کسی که گمشیده اسیت و پییدا
خواهد شد ،کسی به دنیا خواهد آمد ،نام خانوادگی سام کیه بیدخش اسیت (نخسیتین
مبشر سوشیانس) ،زنده شدن مردگان و بالعكس ،همه با او حرف میزنند اما هیچ کیس
او را نمی شناسد ،نامیرایی ،بی زمانی ،بی مكانی ،روز پنجیاه هیزار سیال ،امیام زمیان و
انتظار ظهور او ،زمین به سود تیو مییچرخید (ییادآور آییة «وَنرِییدُ أِن نِمُنِعَلِیا الِّیذِینِ
اسْتضعِفوا فِی الأِرْضِ وَنِجْعَلِهُمْ أِئِمَّةً وَنِجْعَلِهُمُ الوارِثین» قصص ،)5:یكی بودن منجیی و
معشوق ،قیامت ،برزخ سه هزار ساله ،انفجار عظیم و تبدیل هستی به نور خیالص ،فیال
حافظ :یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور ،یقین به بازگشت سامون ،نقل قولهای
سام از زردشت ،بازگشت به اصل اول ،جزیرة برمودا ،تداوم حییات طیوالنی ضیحاک/
دجال /خلیفه ،یك چشم بودن خلیفه و . ...
پينوشت
1. Amaryil Chandy
2. Saoshyant
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چکيده
حكایتهای هفت پیكر نظامی ،نظمی ساختاری در پیرنگ و محتوا دارد؛ اگرچه شیوه روایتِ آنها
خطی است ،بخشهای بیشتر این حكایتها از نظر نمادپردازیِ اسطورهای ساختار یگانهای دارد.
زمینه ،گرهافكنی و گرهگشا یی این حكایتها در بیشتر موارد ،بازتاب شكلی اسطورهای است؛
بدین شیوه که طرحِ هر بخش از این حكایتها با بیان و محتوایی نمادین و متناسب با روح آن
بخش همراه است.
در این پژوهش کوشش شد با استفاده از کهنالگوهای مطرحِ یونگی و نظریه میتوسهای
شكلدهنده اثر ادبی از نورتروپ فرای ،خوانشی اسطورهای از حكایت منظومِ «کشتن بهرام
اژدها را و گنجیافتن» در هفتپیكر عرضه شود .در پایان روشن شد ،سه بخش ساختاری این
حكایت نشانگر زمینه ،گرهافكنی و گرهگشایی است که با نمادپردازی و فضاسازی شاعرانه،
الگوی تكراریِ میتوسهای تابستان ،زمستان و بهار را بازتاب میدهد .با توجه به این الگوها
رُمانس ،آیرونی یا طنز و کمدی شكل ادبی هر بخش است .این شیوه از حكایتپردازی در
بسیاری از متونِ ادبی سنتی فارسی دیده میشود.
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الف) مقدمه و مباني نظري
هفتپیكر یا بهرامنامه همراه خسرو و شیرین دو شاهكار نظامی از نظیر کیفییت هنیری
است .هفتپیكر چهارمین منظومه نظامی است کیه در بردارنیده حكایتهیای دلنشیین و
منظمی است .حكایتهای این منظومه با ساختار کلی هفتپیكر ارتباطی ناگسستنی دارد؛
به ترتیبی که هر حكایت آن در روایت کل ایین منظومیه نقیش بسیزایی دارد .از سیوی
دیگر هر حكایت آن ساختاری یگانه دارد که جداگانه از ارزش فراوانی برخوردار است.
این حكایتها در بیشتر موارد ،بازتاب شیوهای حكایتپردازی است که در ادبیات سینتی
فارسی همواره از آن استفاده میشده است؛ ولی نظامی با قدرت شاعرانه و نِفِسِ خاص
قصه گویی خویش ،بخشهای هر حكایت را با نظمی نمادین میسراید .این بخشیها هیر
کدام ،روح و فضای ویژه خود را دارند که دارای کارکرد خاص خود در پیرفتِ روایتِ
حكایت است .در این پژوهش کوشش میشود خوانشی اسطورهای از حكایت «کشیتنِ
بهرام اژدها را و گنج یافتن» در هفتپیكر عرضه شود.
ضرروت و چراييِ پژوهش :این شیوه خوانش ،مخاطب را یاری میکند ،ارتباط
نمادین زبان ،محتوا و به طور کلی فضاهای هر بخش از حكایتها را دریابد و کارکرد
بخشها را در کل حكایت بازشناسی کند .این خوانش با کنجكاوی و دقت در متن
حكایت ،عناصر مرتبط درونمتنیِ حكایت را آشكار میکند و لذت ادبی میآفریند؛ این
لذت ناشی از کشف پیوندهای نمادین درونِ زبان است .اسطورهها در متون ادبی چنین
کارکردی رازآمیز دارد؛ به همین سبب نیز بررسی اسطورهایِ متون ادبی ،کنشی غیرادبی
نیست ،بلكه میتواند خود هنری ادبی باشد؛ همچنین کارکرد ویژه عناصر ناخودآگاه
جمعی در آفرینش حكایات سنتی فارسی روشن می شود و افزوده بر ناقدان ،نویسندگان
کنونی داستانها و حتی انواع ادبی و هنری دیگر راهی برای آفرینش بومی مییابند که
میتواند راهگشای موضوعات و زمینههایی نو در خلق مدرنترین آثار معاصر بومی هم
شود.
پرسشهاي پژوهش :حكایت «کشتنِ بهرام اژدها را و گنج یافتن» ،چه بخشهایی
دارد؟ کهنالگوهای برجسته هر بخش چیست؟ ارتباط نمادین فضاهای نمادین هر
بخش با محتوای آن بخش چگونه است؟ میتوسِ شكلدهنده هر بخش چیست و هر
بخش یادآور کدام نوع ادبی است؟
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 .1اسطوره1و نقد اسطورهاي

1

اسطوره ها حكایتهایی است که بشر نخستین برای توجیه و تبیین پدیدهها و
نادانستههای خویش میآفرید؛ شكلهایی از باور بود که تا مدتهای زیادی ،مردمان هر
قوم و سرزمین یا حتی بیشتر از آن به آن باور داشتند و آن را آیین خویش میپنداشتند.
این باورها که امروزه برای انسانها کمتر به عنوان واقعیت تلقی میشود ،روزگاری
اساس و بنمایه فكری و عملی زندگی بشر بوده است .اهمیت اسطوره از همین جاست
که بشر باستانی بدان باور عمیق و بیتردید داشته است .کارل گوستاو یونگ 3معتقد
است :اسطورهها باز می گردد به دوران راویان اولیه و خوابهایشان و هیجانهایی که قوه
تخیل آنها در شنوندگان به وجود میآورد؛ این راویان فرق چندانی با شاعران و
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پيشينه پژوهش
نزدیكترین پژوهش به شیوه این مقاله بیر مییگیردد ،بیه کیارکرد نمیاد در حكیایتی از
هفتپیكر که در آن ،حكایت آگاهی بهرام از لشكرکشی خاقان چین بار دوم و ادامهاش
اندرز گرفتن بهرام از شبان و بازخواسیت بهیرام از وزییر سیتمكار بیا نگیاهی نمیادین
بررسی ،و ارتباط بخشهای مختلف در ساختار حكایت بیان شید (دزفولییان و ملیكپیائین،
 :9319ص 20تا  .)44پژوهشهای دیگری نیز در زمینه کهنالگوهای یونگی در هفتپیكیر،
مانند کتاب روان کاوی و ادبیات :دو متن ،دو انسان ،دو جهان :از بهیرام تیا راوی بیوف
کور از یاوری (یاوری )9334 ،و بازتاب اندیشههای باستانی در هفیتپیكیر ،ماننید مقالیه
بنمایه آیینهای مهر و زرتشت در هفتپیكر نظامی از حسینی (حسینی:9319 ،ص 15تا)902
انجام شده که با موضوع این مقاله متفاوت است؛ همچنین درباره هر ییك از نمادهیایی
که در این حكایت هست ،پژوهشهای شایسته ای انجام شده که در بررسی نمادهای هیر
بخش از آنها استفاده شده است؛ از جمله این پژوهشها دو مقاله قائمی دربیاره اژدهیا و
فرّ (نك :قائمی9333 ،و ،)9331تحلیل نماد غار در هفتپیكر (نك :ییاحقی و بامشیكی،)9333 ،
بررسی رنگ در حكایتهای هفتپیكر نظامی (نك :واردی ،مختارنامه )9334 ،و کتاب تفسیر
مایكل بری بر هفتپیكر نظامی (نك :بری )9335 ،را میتوان نیام بیرد .در بحیث معرفیی
نظری اسطوره و نقد اسطوره ای در ادبیات هم پژوهشهای درخوری در ویژهنامه اسطوره
فصلنامه نقد ادبی منتشر شده که از آن جمله مییتیوان بیه مقالیه اسیطوره در شیناخت
ادبیات اشاره کرد (نك :باباخانی.)9331 ،

فیلسوفان دورانهای بعدی نداشتند (یونگ :9334 ،ص .)900روشی که یونگ با تحلیل
ناخودآگاه روان انسان به کار گرفت به طور فراوانی به یاری ناقدان ادبی آمد .منتقدانی
ظهور کردند که نقش اسطوره را در آثار ادبی بسیار زیاد میدانستد .پس از فریزر 2و
الیاده و یونگ ،که در راه شناخت اسطورهها قدمهای مؤثّری برداشتند ،نوبت به
نورتروپ فرای 5رسید .فرای با کتاب کالبدشناسیِ نقد بر نقد ادبی بویژه نقد اسطورهگرا
تأثیر عمیقی نهاد (شایگانفر :9334 ،ص932تا  .)935فرای و همانندانش به تبیین و گسترش
نظریههای یونگ در ادبیات پرداختند .روش آنان بیشتر بر پایه تحلیل همین نمادهای
کهن الگویی در آثار ادبی استوار شد و نقد اسطورهشناختی و کهنالگویی 4رشد کرد.
فرای با جسارتی درخشان اسطوره را با ادبیات یكسان میبیند و میگوید که اسطوره
اصل ساختاری و سازمانده شكل ادبی ،و کهنالگو اساساً «عنصر تجربه ادبی فرد» است
(گرین و همكاران :9335 ،ص .)940اغلب اسطورهها در قالب حكایتها و قصّههای شفاهی و
کتبی ظهور می کند؛ چنانكه واحددوست معتقد است :اسطوره تجلی خودجوش و لذا
ناخودآگاهانه وجدان ناهشیار و قومی آدمی است در قالب قصّه (واحددوست:9330 ،
ص.)95
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 .1ناخودآگاه جمعي ،1كهنالگوها 1و نمادها
یونگ افزوده بر ضمیر ناهشیار فردیِ مطرحشده به وسیله فروید ،که محل نگهداری و
باززایش و یاداوری خاطرهها و مفاهیم دوران کودکی است به الیه جمعی مفاهیمی
همگانی نیز در زیر آن الیه فردی معتقد بود که آن را شامل مضامین بازمانده حیات بشر
از نخستین ایام تاکنون میدانست .یونگ عقیده دارد :هر یك از ما دارای شیوه زندگی
خاص خود است ،ولی به میزان زیادی هم اسیر و نماینده روح جمعی هستیم که عمر
آن به قرنها میرسد (یونگ :9330 ،ص .)00ناخودآگاه جمعی در عمیقترین سطح روان
جای دارد؛ برای فرد ناشناخته است؛ زیرا نه فرد خود آن را کسب میکند و نه حاصل
تجربه شخصی اوست ،بلكه فطری و همگانی است (یونگ :9343 ،ص .)92نیروهای
پرتوانِ ناخودآگاه نهتنها در تجربههای بالینی بلكه در علم اسطورهشناسی ،دین ،هنر و
تمامی فعالیتهای فرهنگی بروز میکند که انسان به لطف آنها مكنون ضمیر خود را بیان
میکند (یونگ :9334 ،ص .)232یونگ برای تبیین کهنالگو آن را با «غریزه» مقایسه میکند
و می گوید :غریزه کششی جسمانی است که با حواس دریافت میشود .البته غرایز با
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 .3ميتوس
نورتروپ فرای برای اشاره به چهار الگوی روایی که به اعتقاد وی به اسطوره ساختار
میبخشند از اصطالح «میتوس» استفاده میکند .بنا بر ادعای وی ،این میتوسها مبانی
ساختاری ای است که انواع ادبی بر آنها استوار است (تایسن :9330 ،ص 354و .)350به نظر
نورتروپ فرای در عرصه نقد ادبی ،اسطوره در نهایت به معنای میتوس است که عبارت
باشد از اصل ساختاری نظامدهنده نوع ادبی (فرای :9300 ،ص .)220او در کتاب تحلیل نقد،
انواع ادبی منطبق بر چهار فصل را اینگونه نشان میدهد:
 . 9میتوس بهار :کمدی .مضمون وجه کمیك یگانه شدن با جامعه است و معموالً این
صورت را به خود می گیرد که قهرمان اصلی در بافت جامعه گره میخورد (همان:
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خیالپردازیها هم بروز میکند و اغلب تنها به وسیله نمایههای نمادین ،حضور خود را
آشكار میسازد و من همین بروز غرایز را «کهنالگو» نامیدهام (همان .)14 :امامی میآورد:
اسطوره به اعتباری همان کهنالگو است؛ هرچند مناسبتر مینماید که اگر جنبه روایی
داشته باشد ،اسطوره گفته و اگر مفاهیم نمادها در آن مطرح شود ،کهنالگو به حساب
آید (امامی :9335 ،ص .)020به هر روی کهنالگوها همان نمونههای تكرارشونده
انگیزه های کنِش است و در زیرساختِ رؤیاها و آثار هنری و به طور کلی در همه
مواردی که ناخودآگاه بیشتر به جریان آفرینش کنش وارد میشود ،یافت میشود.
کهن الگوها اغلب خود را زیر پوشش نمادها پنهان میکنند .این نمادها در کنشهای
ناخودآگاهی ،همانند سپر دفاعی برای در امان ماندنِ از خودآگاه عمل میکنند .ترقی
می نویسد :نماد زبان اسطوره و آیین تكرار اعمال خدایان و حوادو اساطیری است
(ترقی :9330 ،ص .)3یونگ معتقد است :آنچه ما نمادش مینامیم یك اصطالح است؛ یك
نام یا نمایهای که افزون بر مع انی قراردادی و آشكار روزمره خود دارای معانی متناقضی
نیز باشد .نماد شامل چیزی گنگ ،ناشناخته یا پنهان از ماست ...بنابراین یك کلمه یا
یك نمایه هنگامی نمادین می شود که چیزی بیش از مفهوم آشكار و بیواسطه خود
داشته باشد .این کلمه یا نمایه جنبه «ناخودآگاه» گستردهتری دارد که هرگز نه میتواند
به گونه ای دقیق مشخص ،و نه به طور کامل توضیح داده شود و هیچ کس هم امیدی به
این کار ندارد (یونگ :9334 ،ص95تا .)94
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 .)51قهرمان کمدی به پیروزی دست مییابد؛ خواه کردارش معقول باشد یا احمقانه
و خواه صادقانه باشد یا رذیالنه (همان.)42:
 .0میتوس تابستان :رمانس .وجه رمانس دنیایی را اراده میکند که آرمانی شده است.
در رمانس ،قهرمانان دالورند و قهرمانان مؤنث زیبایند و آدمهای خبیث هم خباثت
دارند و به محرومیتها و پیچیدگیها و سردرگمی زندگی معمولی توجهی نمیشود.
به این دلیل تصاویر آن قیاس انسانی دنیای بهشتی را عرضه میکند (همان.)930:
 .3میتوس پاییز :تراژدی .در این میتوس ،فاجعه 99چه در ظفر و چه در شكست
مضمون نوعی تراژدی است (همان .)033:در تراژدی کامل عیار ،شخصیتهای اصلی از
حیطه رؤیا خالص میشوند  ...قهرمان سنخی تراژدی جایی بین ملكوتی و "بسیار
انسانی" قرار دارد  ...قهرمان تراژدی عداوت برمیانگیزد یا وارو اوضاع و احوال
عداوت میشود (همان021 :تا.)050
 .2میتوس زمستان :طنز یا آیرونی .وجه طنز متعلق به محدوده محاکات فروتر است
که میتوان به آن نام قیاس تجربه 90داد .این دنیا در انطباق با نسبت دنیای
معصومیت رمانسی و دنیای بهشتی با دنیای دوزخی مقترن است ...در داستانهای
محاکات فروتر ،موجودات ملكوتی و روحانی جا و نقش چندانی ندارد (همان.)934:
به نظر فرای  ،انسانها تخیالت رواییِ خود را اساساً به دو طریق ترسیم میکنند :در
قالب بازنماییهای جهانی آرمانی و در قالب بازنماییهای جهان واقعی .جهان آرمانی که
از جهان واقعی بهتر است ،جهان معصومیت و وفور نعمت و خرسندی است که فرای
آن را «میتوس تابستان» مینامد و با نوع ادبی «رمانس» ارتباط میدهد و جهان واقعی،
جهان تجربه و عدم اطمینان و شكست است که فرای آن را «میتوس زمستان» مینامد
(تایسن:9330 ،ص 354و .)350همواره حرکت از جهان آرمانی به واقعی نمود «میتوس
پاییز»  ،و حرکت از جهان واقعی به جهان آرمانی نمود «میتوس بهار» است.
ب) نقد و تحليل اسطورهايِ نمادها در حکايت « كشتنِ بهرام اژدها را و گنج يافتن»
برای شناخت کهن الگوها و روابط آنها در متن باید از زبان اسطوره که نماد است،
استفاده کرد .اما نكته اساسی که باید در رجوع به نمادهای تصاویر اساطیری و تطبیق
آن در متن رعایت شود این است که این تصاویر در همه مواردی که در هر اثر ادبی
وجود داشته باشد ،کهنالگو نیست .منتقد محتاط تنها زمانی آنها را کهنالگو تفسیر

خوانش اسطورهاي حکايت«كشتن بهرام اژدها را و گنج يافتن» در هفت پيکر
میکند که کل متن اثر به طور منطقی برداشت کهنالگویی را تأیید کند (گرین و همكاران:

خالصه حکايت «كشتنِ بهرام اژدها را و گنج يافتن»
[ ]9بهرام در با ،بهشتی خویش چند پیمانه شراب میخورد و از روی سرمستی به
صحرا میرود و به شكار گور میپردازد و بسیار گور میگیرد .آخراالمر ،گور جوانِ
مادهای بسیار شورانگیز که از همه گورهای دیگر گوی زیبایی ربوده بود بر بهرام ظاهر
شد .شاه در پی آن گورِ دونده گلرخ شد تا به غاری رسید دور از دشت که تا آن
روزگار هیچ آدمی در آن پای نگذاشته بود.

54

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،51تابستان 1911

 :9335ص .)945در عین حال کرنی - 93که به همراه یونگ مجموعه مقاالتی درباره دانش
اسطورهشناسی نوشته است -برای طبقهبندی داستانهای مختلفی که در قالب یك
کهنالگو پدید آمده است ،اصطالح جدید 92یا اسطورگان را ابداع کرد .به نظر کرنی
اسطورگان دسته ای از اساطیر است که قالبی معین را در سیر داستان و نتیجه آن دنبال
میکند (امینی :9339 ،ص .)52اشاره کرنی به کهنالگوهایی چون قهرمان ،95پیرفرزانه 94و
 ...است که در متنهای حكایات ملتهای مختلف تكرار شده است؛ پس شایسته است
نمادهای کهن الگویی در هر اثر در حكایتهای آن بازیابی شود .اسطورهها همواره در متن
معنا مییابد و از این راه میتوان نظم منطقی کهنالگوها را سنجید .همان طور که
کلودلوی استروس معتقد است :باید اسطوره را چون کلیتی دریافت و توجه کرد که
معنایش در توالی و تسلسل حوادو نیست ،بلكه در مجموعهای از حوادو است.
بنابراین الزم است اسطوره را اندکی بسان یك قطعه موسیقی خواند که ارکستر
می نوازد؛ یعنی نه حامل به حامل بلكه با درک این معنی که باید تمام یك صفحه (نت
موسیقی) را دریافت و مد نظر داشت (ستاری :9339 ،ص .)022در اینكه چگونه هر عنصر
در متن این حكایت ،نماد به شمار میرود بنا به دو ویژگی است .9 :این عنصر در
پیرنگ حكایت نقش اصلی را ایفا کند .0 .این عنصر در متن تكرار شده ،و بر آن تأکید
شده باشد .بنابراین هر کلمه ای که در متن قرار گرفته است ،لزوماً کارکرد نمادین ندارد
و نمیتوان آن را به عنوان نماد در بررسی کهنالگوهای متن به کار برد .پس برای
تحلیل این حكایت ابتدا سه بخش ساختاری حكایت «کشتن بهرام اژدها را و گنج
یافتن» با شمارهگذاری ذکر و سپس با توجه به هر بخش حكایت نمادهای آن تحلیل ،و
تطبیق آن با میتوس هر بخش بیان میشود.
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[ ]0چون خواست گور را شكار کند ،اژدهایی را بر در غار خفته دید که چونان
مالك دوزخ و میانجی مرگ مینمود .آن اژدها پس از اینكه بچه گور را خورده به
شكارافكنی گستاخ شده بود .بهرام شاه چون بر رهگذر ،بال را دید در تكاپوی مبارزه
برآمد .وی در این اندیشه شد که هدف مادهگور از آوردن او به آنجا چه بود .به یقین
دانست که آن گور از دست اژدها ستم دیده و او را برای دادخواهی به آنجا کشانده
است .پس تیری دوشاخه مهیا کرد و در کمین اژدها نشست.
[ ] 3اژدها چشمانش را گشاد و همزمان از سوی شاه تیر پرتاب شد و در دو
چشمش نشست .بهرام با نیزه ای بر سر اژدها رفت و او را تباه ساخت .هنگامی که
بهرام از دُم تا دهان اژدها را درید ،بچه گور را در شكم اژدها یافت و به یقین فهمید
که گور ،وی را برای کینه خواهی خویش فراخوانده است .سپس خدای را به سببِ غلبه
بر اژدها نماز بُرد و خواست تا گور را شكار کند .گور چون بیقراری شاه را دید به غار
درخ زید و شاه دگرباره برای شكار او در غار شد و گنجی ارزشمند یافت .شاه چون به
گنج دست یافت و اژدها را از گنج خانه دور کرد از غار بیرون آمد .خاصِّگان شاه چون
او را یافتند ،دورش حلقه زدند .بهرام دستور داد تا گنجها را از غار خارج و بار کنند.
اینچنین شد که به پارنجِ بهرام ،گنجی بكر و آزانگیز به دست آمد .ده شتربار از گنج را
برای شاه ایران (یزدگرد) و همین مقدار برای منذر و پسرش روانه کرد .رسّامِ نقشبند
به فرمان منذر آمد و صورت شاه و اژدها را بر خورنق نگاشت.
كاركرد نمادها و كهنالگوهاي بخش [ ]1حکايت
قهرمان :برجستهترین نماد بخش نخست و به طور کلی هر سه بخش حكایت
اسطورهایِ «کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن» ،بیشك کهنالگوی قهرمان است که با
جستجوی بهرام (قهرمان) در راه فرایند اسطورهایِ «باززایی» شكلمیگیرد؛ این فرایند
برای رسیدن به «تفرّد» 90الزم است .قهرمان در حكایات سنتی اغلب بنا بر اتفاق به
کشف و شهود میرسد تا بتواند نجاتدهنده من 93باشد که نمادی از حكومت و جامعه
است؛ جستجوی قهرمان اغلب سخت و طاقتفرساست.
شایسته است در اینجا اندکی در مورد فرایند فردیت (تفرّد) ،که اساس کهنالگوی
قهرمان است ،توضیحی داده شود .یونگ با پژوهش و کندوکاو در ادبیات و اساطیر،
رؤیا و  ...بیش از هر چیز دیگری در پی فرایندی است که طیِ آن فرد در خویشتن

خوانش اسطورهاي حکايت«كشتن بهرام اژدها را و گنج يافتن» در هفت پيکر

51

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،51تابستان 1911

تحقق مییابد .فرایند فردیت ،رشد روانی شخص است برای رسیدن به خودی تفرّدیافته
و متعادل .همین تكاملِ خود در روان است که از نظر یونگ میتواند برای تمامی
ساختمان شخصیت وحدت و یكپارچگی به ارمغان آورد .این فرایند که اساساً شناختی
است در اسطورهها به شیوه کهنالگوی قهرمان نمودار میشود که نماینده دورههای
رشد فردی و همچنین نمود رشد اجتماعی است.
کهنالگوی قهرمان (کهن الگوی تحول و رستگاری) از مفاهیم تكرار شده اساطیر
ایرانی است .سفر اسطوره ای قهرمان معموالً تكرار این الگوست« :جدایی ،تشرف و
بازگشت که میتوان آن را هسته اسطوره یگانه نامید .قهرمان از زندگی روزمره دست
میکشد و سفری مخاطرهآمیز را به حیطه شگفتیهای ماوراءالطبیعه آغاز میکند؛ با
نیروهای شگفت در آنجا روبهرو میشود و به پیروزی قطعی دست مییابد .هنگام
بازگشت از این سفر پررمزوراز ،قهرمان نیروی آن را دارد که به یارانش برکت و فضل
عنایت کند»( .کمپبل :9330 ،ص )22یا به بیان دیگر شامل این مراحل است.9 :جستجو
(کاوش) :قهرمان سفری طوالنی در پیش میگیرد که در آن باید به کارهای ناممكن
دست بزند؛ معماهای بی پاسخ را حل کند و بر موانعی غلبهناپذیر غلبه کند تا مملكت را
نجات دهد .0 .پاگشایی (نوآموزی) :قهرمان در گذر از جهل و خامی به بلو ،اجتماعی
و معنوی ،یعنی برای رسیدن به پختگی و تبدیل شدن به عضو تمامعیاری از گروه
اجتماعیش ،آزمونهای بسیار دشواری را از سر میگذراند .پاگشایی در اغلب موارد
شامل سه مرحله جداست :جدایی ،تغییر و بازگشت .پاگشایی مانند جستجو گونهای
است از کهنالگوی مرگ و تولد دوباره .3 .بالگردان (فداکاری و ایثار) :قهرمان که
سعادت قبیله یا ملت به او وابسته است ،باید بمیرد تا کفّاره گناهان مردم را بدهد و
حاصلخیزی را به زمین برگرداند (گرین و همكاران :9335 ،ص .)944در این بخش از
حكایت ،بهرام به عنوان قهرمان در مرحله جستجو قرار دارد .مستی و بیخودی ،شكار و
به صحرا رفتن ،نماد آغاز نوعی جستجوی درونی میتواند باشد .این جستجو آغاز
راهی است برای رسیدنِ قهرمان حكایت به «تفرّد» .الزم به توضیح است که پیش از
این ،یاوری به طور شایستهای با مطرح کردن کهنالگوی «مانداال» ،فرایند تفرّد (فردیّت)
را در کل اثر هفتپیكر نشان داده است (ر.ک :یاوری)9334 ،
بيخودي و مست بودن :مستیِ بهرام او را به جستجو و شكار وادار ،و وارد قلمرو
نمادین کشف درونی می کند؛ تنها با چنین جدایی از خودآگاه است که بهرام (قهرمان) با
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گوش سپردن به مادهگور (پیك ،فرّه و آنیما) میتواند به غار درون راه یابد .پس
کارکردی مهم در پیرفت حكایت دارد .از منظری اسطورهای نوشیدن شراب نوعی نفوذ
به قلمرو ناخودآگاه است؛ زمانی که خودآگاه سلطه خود را از روان کم میکند و عناصر
ناخودآگاه که هنگام هوشیاری میدان عمل ندارند ،اینك مانند حالت خواب بر ذهن
چیره میشود و سلسلهای نمادین از خواستههایش را آشكار میکند .بنابراین مستی و
بیخودی به عنوان بستر و زمینه ای برای قهرمان در هر سه بخش این حكایت و روند
رشد روانی عمل میکند« .اولین قدم یعنی وارستگی یا کنارهگیری ،از تأکید بر دنیای
درون به جای دنیای برون است؛ حرکتی از جهان اکبر به جهان اصغر؛ کنارهگیری از
نومیدیهای سرزمین سترون و حرکت به سوی آرامش قلمرو جاودان درون .علم
روانشناسی به ما میآموزد که این قلمرو دقیقاً ناخودآگاه کودکانه ماست» (کمپبل:9330 ،
)00؛ پس اولین قدم برا ی این وارستگی با مستی و بیخودیِ بهرام آغاز میشود.
شکار :نمادگرایی شكار طبیعتاً از دو جنبه بررسی میشود :کنش حیوان که نشانه از
بین بردن جهل و گرایشهای پلید است؛ از سوی دیگر جستجوی صید و پیگرفتن
ردپای خداوند (شوالیه و گِربران :9332 ،ص09و .)00بهرام در این بخش حكایت در حالی
که پس از نوشیدن شراب به طور نمادین وارد عرصه ناخودآگاه شده است با اقدام به
شكار قدم به جستجویی میگذارد که به طور نمادین و اسطورهایشناختی است .تأثیر و
کارکرد نماد شكار در پیرنگ حكایت نقشی حیاتی دارد؛ زیرا با این شكار است که
جستجوی قهرمان برای طی کردن مراحل رسیدن به تفرّد آغاز میشود .همان طور که
ذکر شد این شكار از دو دیدگاه نمادین قابل تأمل است که هر دوی آنها در پیرفت
حكایت نقشی مهم دارد :از بین بردن جهل و یافتن خداوندی که به طور نمادین همان
رشد روانی و فردیّت است .شكار به عنوان آغاز جستجوی قهرمان در حكایتِ دیگری
از هفتپیكر یعنی «آگاهی بهرام از لشكرکشی خاقان چین بار دوم و ادامهاش اندرز
گرفتن بهرام از شبان و بازخواست بهرام از وزیر ستمكار» نیز دیده میشود (ر.ک:
دزفولیان و ملكپائین :9319 ،ص 51و.)42
باغ :دیگر نماد این بخش با ،و روضه بهشتی است .نقطه آغاز حكایت و بخش
نخست آن گویی در مكانی است که بیش از هر چیز دیگر یادآور با ،بهشتی است.
مخاطب در ابیات این بخش با تصاویر و فضایی روبهرو میشود که از لوازم با ،بهشتی
است:
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روزی از روضة بهشتی خویش

بادهای چند خورد سردستی

کرد بر می روانه کشتی خویش
سوی صحرا شد از سرمستی
(نظامی :9304 ،ص)09

با ،نماد بهشت زمینی ،مرکز کیهان ،بهشت آسمانی است ...باغهای ایرانی اغلب با
دیوار محصور شده ،و نشانه صفا و الفتی محافظتشده است ...با ،اغلب در خواب
دیده میشود به صورت جلوهای سعادتآمیز میلی عاری از تمام اضطرابها (شوالیه و
گربران9333 ،؛ ج ،0ص 29تا  .)21ب ا ،نماد بهشت و باروری است (گرین و همكاران:9335 ،
ص .)945با توجه دقیقتر به اوصاف نویسنده در این بخش روشن میشود این مكان
همان با ،آرمانی و مكان مطلوب زندگانی است که آشكارا نشانگر و نمادِ با ،بهشتی
است .واژگان و ترکیباتی هم در تقویت این نماد در این بخش آشكارا دیده میشود؛
مانند روضه بهشتی ،باده ،سرمستی ،شكارافكنی ،مادیان گور ،شور ،تازهرو،
گشادهپیشانی ،شوشه زر ،شیر و شكر ،خط مشكین ،پرند گلناری ،گلرخی ،الماس،
عقیق ،دُر ،جوان و غیره یادآور با ،بهشتی و آرمانی است و بار معناییِ باشكوهی را به
این بخش حكایت داده است .افزوده بر آن وصف نظامی از آن گور ماده ،مانندِ وصفی
است از زیبارویان بهشتی:
پیكری چون خیال روحانی
پشتمالیدهای چیو شیوشیه زر
خط مشكین کشیده سر تا دُم
درکشیده به جای زنّاری

پیشانی
گشاده
تازهرویی
شیكیمانیدودهای به شیر و شك
خال بر خال از سرین تا دم
گلناری
پرند
از
برقعی

گوی برده ز همتكان طللش

برده گوی از همه تنش کفلش

آتیشی کیرده با گییا خیویشی
ساق چون تیر غازیان به قیاس

گلرخی در پالس درویشی
گوش خنجر کشیده چون الماس
(نظامی :9304 ،ص)00

رنگ سبز :پسزمینه این بخش از حكایت آشكارا سبز است و این سبزی به سبب
با ،بهشتی ،صحرا و  ...در این بخش به چشم میآید .سبز نماد باروری و امید است
(گرین و همكاران :9335 ،ص .)943سبز ارزش میانگین و واسط میان گرم و سرد ،باال و
پایین را دارد؛ اطمینانبخش ،تازهکننده ،و انسانی است (شوالیه و گربران9333 ،؛ ج،3
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آخراالمییر مییادیییان گییوری

آمد افگند در جهان شوری

51


ص .)590در ابیات نظامی رنگ سبز ،گاهی نشانگر خرد و نمادی از فرد بصیر و داناست
(واردی و مختارنامه:9334 ،ص )901

بنابر آنچه گفته شد و نمادهای مكرری که ذکر آن رفت ،بخش اول این حكایت
نماد برجسته باروری و زایش و معصومیت دارد .همه چیز روبه راه و آرام و زیباست و
خواننده این بخش از حكایت با جهانی آرمانی روبهرو میشود .به نظر فرای ،انسانها
تخیالت رواییِ خود را اساساً به دو طریق ترسیم میکنند :در قالب بازنماییهای جهانی
آرمانی و در قالب بازنماییهای جهان واقعی .جهان آرمانی که از جهان واقعی بهتر است،
جهان معصومیت و وفور نعمت و خرسندی است که فرای آن را «میتوس تابستان»
مینامد و با نوع ادبیِ «رُمانس» ارتباط میدهد (تایسن :9330 ،ص 354و  .)350تمامی
نمادهای این بخشِ حكایت ،بازنماییِ جهان آرمانی است .بهرامِ قهرمان حكایت در
شادی و مستی و شكار و لذت است و با ،بهشتی و رنگ سبز نمادینهشده در این
بخش ،نشانگر میتوس تابستان و جهان آرمانی است.
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كاركرد نمادها و كهنالگوهاي بخش [ ]1حکايت
در این بخش بهرام (قهرمان) در وضعیت پاگشایی یا نوآموزی قرار میگیرد .بخشهای
جدایی و تغییر در این قسمت دیده می شود .سیر حكایت هم در مرحله گرهافكنی
است .این گره کنشِ ماده گورِ زیبا در کشاندنِ قهرمان (بهرام) به غار و روبهرو شدن وی
با اژدهاست« .هنگامی که قهرمان از آستان عبور کند ،قدم به چشمانداز رؤیایی شكلهای
مبهم و سیال می گذارد؛ جایی که باید یك سلسله آزمون را پشت سر گذارد .این
مرحله ،مرحلهای محبوب در سفرهای اسطورهای است که مایه به وجود آمدن بخش
اعظمی از ادبیات جهان درباره آزمونها و سختیهای معجزهآسا شده است؛ همان
امدادرسانِ غیبی که قبل از ورود به این حیطه با قهرمان مالقات کرده بود ،اکنون با
نصایح طلسمها و مأموران مخفی به طور نهانی به او یاری میرساند یا ممكن است
قهرمان ،اولین بار ،همین جا نیروی مهربانی را مالقات کند که در عبور از گذارهای
فرابشری حامی اوست (کمپبل :9330 ،ص .)925در این بخش و بخش بعدی حكایت،
مادهگور نقش همان امدادرسانِ غیبی را ایفا میکند که قهرمان را با راهنماییش به گنج
میرساند.

خوانش اسطورهاي حکايت«كشتن بهرام اژدها را و گنج يافتن» در هفت پيکر

41

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،51تابستان 1911

مادهگور :مادهگور در پیرفتِ این بخش از حكایت یكی از نقشهای کلیدی را دارد؛
این موجود با زیباییش دل و رفتارِ قهرمان (بهرام) را به غار میکشاند و سبب گرهافكنی
می شود .پس نمادگرایی این شخصیت در این بخش بسیار اهمیت دارد .اما پیش از هر
چیز باید یادآور شد ،منظور از گور ،همان گورخر است ،نه گور اسب که بیشتر در قاره
افریقا یافت میشود .معین می نویسد :غالباً گورخر را با گوراسب اشتباه کنند ...رنگ
بدن گورخر  -که یك گونه اصیل آن امروزه در کویرهای ایران نیز یافت میشود-
خرمایی است و خطی مشكی در وسط پشت از پشت گردن تا انتهای دمش کشیده شده
است .اتفاقاً معین این وصف از گور را در همین حكایتِ هفتپیكر نمونه میآورد و
ویژگیهای آن را ناظر بر گورخرِ یادشده میداند (معین ،9312 ،ج ،3ذیل گورخر) .دیگر نكته
اینكه مادینگیِ این گور نیز در نماد شخصیت آن نقش مهمی دارد؛ به تعبیری دیگر از
منظری یونگی این مادهگور نقش «مادینهروان» 91را در روان قهرمان به عهده دارد.
مادینهروان (آنیما) از مفاهیم مهم نظریه روانشناسی تحلیلی یونگ است ،بخش زنانه
روان مرد است و بازتاب آن را در اسطورهها ،حكایتها ،رؤیاها و  ...میتوان دید .البته
یادآوری این نكته ضروری است که این کهنالگو میتواند مثبت و سازنده باشد یا منفی
و ویرانگر و تباهیآفرین .ایزدبانوانِ اسطورهها از نمونههای مثبت و دیوزنان و زنان
فریبنده اسطورهها از نمونههای منفی آنیما هستند .یونگ معتقد است که مرد باید آنیما
را همچون دیگر اجزای ناخودآگاه مثل سایه بشناسد و این مسئله را در راه رسیدن به
فردیّت اساسی می داند؛ زیرا شناخت آنیما سبب شكوفا شدن استعداد شخص و پرورش
خود او به شمار میرود (شولتز :9300 ،ص 995تا  .)902عملكرد مهم عنصر مادینه این
است که هر گاه ذهن منطقی مرد از تشخیص کنشهای پنهان ناخودآگاه عاجز شود به
یاری وی بشتابد تا آنها را آشكار کند .نقش حیاتیتر عنصر مادینه این است که به ذهن
امكان می دهد تا خود را با ارزشهای واقعی درونی همساز کند و راه به ژرفترین
بخشهای وجود برد .می توان آن را رادیوی درونی انگاشت که با تنظیم طول موج،
صداهای بیگانه را حذف میکند و تنها صدای انسان بزرگ را میگیرد .عنصر مادینه
(آنیما) با این دریافت ویژه خود نقش راهنما و میانجی را میان «من» و دنیای درونی
یعنی «خود» 02به عهده دارد (یونگ :9334 ،ص)003؛ پس مادهگور در این بخش همچون
راهنمایی درونی ،قهرمان را به فرایند «باززایی» و در نتیجه «تفرّد» سوق میدهد و وی
را به مبارزه و نوآموزی دعوت میکند؛ هم به همین سبب است که پس از کشتهشدن
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اژدها باز کار ناتمامِ قهرمان را گوشزد ،و او را به سوی گنجِ تفرّد راهنمایی میکند؛ یعنی
در بخش دیگر حكایت هم نقش کلیدی در راهنمای قهرمان (بهرام) را به عهده دارد و
همواره تا پایان حكایت با اوست .افزوده بر این ،مادهگور در این حكایت بازتابدهنده
کهنالگوی «پیك» 09هم هست.
نیروی جدیدی در پرده اول بیشتر داستانها ظاهر میشود تا برای قهرمان چالش
مطرح کند .این نیرو ناشی از انرژی کهنالگوی «پیك» است .شخصیت پیك مثل پیك
سوارهنظام در قرون وسطا ،چالشی پیش روی قهرمان قرار میدهد و تغییر در شرفِ
وقوعی را نوید میدهد ...دعوت به ماجرا اغلب به واسطه شخصی صورت میگیرد که
کهنالگوی پیك را باز می نماید ...پیك کارکرد روانشناختی مهمی دارد که بر اعالم نیاز
به تغییر مبتنی است .ما در عمق وجود خود میدانیم که چه وقت آماده تغییریم و از
همینجا پیامی برای ما فرستاده می شود که با شخصیتی رؤیایی یا شخصیتی واقعی یا
فكری نو روبهرو می شویم ...پیك شخصیتی مثبت ،منفی یا خنثی است .در بعضی
داستانها پیك شخصیت شرور یا فرستاده او است که چالش مستقیمی پیش روی قهرمان
مینهد یا میکوشد قهرمان را اغفال و درگیر کند ...کهنالگوی پیك را میتوان در هر
جای داستان وارد کرد ،اما در بیشتر موارد در پرده اول به کار گرفته میشود تا در ورود
قهرمان به ماجرا کمك کند (وگلر :9312 ،ص 01تا « .)33اولین مرحله سفر اسطورهای که
ما آن را «دعوت به آغاز سفر» میخوانیم ،نشان میدهد که دست سرنوشت قهرمان را با
ندایی به خود می خواند و مرکز ثقل او را از چهارچوبهای جامعه به سوی قلمرویی
ناشناخته می گرداند .این قلمروِ سرنوشت ،که هم سرشار از گنجها و هم جایگاه
خطرهاست به شكلهای گوناگون نمایان میشود ...قهرمان ممكن است به میل و اراده
خود راه سفر پیش گیرد ...یا ممكن است مأموری مهربان یا برعكس بدخواه او را به
سرزمینهای دور بفرستد» (کمپبل :9330 ،ص .)44در این حكایت روشن است که مادهگور
نمادِ «پیك» است و قهرمان (بهرام) را به ماجرا دعوت میکند .در حكایتهای دیگر
فارسی نیز این کهنالگو دیده می شود؛ مانند شخصیت غرم (میش کوهی) در هفتخوانِ
رستم در شاهنامه فردوسی که هم نقش پیك راهنما را دارد و هم به قولی دیگر نمادی
از فره پهلوانیِ رستم است که او را راهنمایی میکند .قائمی مینویسد :یكی از مهمترین
جلوه های حیوانی فرّه در شاهنامه ،میش یا میش کوهی ،یا قوچ (غرم) است ...در
هفت خوان رستم نیز میشی اهورایی که نمادی از فرّه وی و لطف خدایی نسبت به
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اوست بر رستم پدیدار می شود و پهلوان فرهمند را که تشنه و بیتاب است به سوی
چشمه هدایت میکند (قائمی :9333 ،ص)935؛ پس ماده گورِ این حكایت نیز میتواند
نمادی از فرّهِ بهرام باشد که به پیكی خیرخواه بیشباهت نیست.
غار :دیگر کارکرد نمادین این بخش را غار دارد ،غار مكان جستجو و پاگشایی
است و جدایی و تغییر در آن رخ میدهد .غار نماد ناخودآگاه یا به عبارتی ذهن و قلب
بشر است ( .)Vries, 1976: 88غار الگوی ازلی رحم مادر در اسطورههای خاستگاه و
مبدأ و اسطوره های باززایش و سرسپاری بسیاری از جوامع دیده شده است ...وقتی غار
را صرفاً کنام حیوانات وحشی یا پناهگاه دزدان بدانیم ،مفهوم نمادین غار را ضایع
کردهایم ...یكی از وجوه نمادین غار ،وجه مصیبتبار دخمه ،این صخره سیاه ،این منطقه
زیرزمینی در جایی نادیدنی است که در آن غولها مسكن دارند و از آن بر میآیند؛ این
غار نماد ناخودآگاه و خطرهای غالباً غیرمنتظره آن است ...غار نماد کشف من درونی و
حتی کشف من نخستین است که در عمق ناخودآگاه سرکوب شده است ...معابد
زیرزمینی ،خاطره غارهای دوره یخبندان و تولد دوباره بشریت را به ذهن میآورد ...در
خاور نزدیك نیز غار مانند زهدان ،نماد خاستگاهها و تولد دوباره است ...نماد غار به
عنوان مرکز ،آن را محل تولد و حیات دوباره میکند؛ همچنین محل مراسم سرسپاری
که خود ،تولدی دوباره است ...غار نماد محلی است که در آن همذاتپنداری با «خود»
صورت میگیرد؛ یعنی نشانه فرایندی است که طی آن روان ،درونی میشود و بدین
ترتیب شخص به خود میآید و به بلو ،و پختگی میرسد (شوالیه و گربران ،9330 ،ج،2
ص 330تا  )322یونگ معتقد است« :غار محل والدت دوباره است؛ یعنی آن گودال
مخفی که انسان در آن محبوس می شود تا پرورده و تجدید شود .غار همان محل
مرکزی یا مكان دگرگونی است» (یونگ :9343 ،ص 31و .)12شخصیت بهرام در همه
هفتپیكر با این غار ارتباط دارد .غار مكانی است که بهرام در پایان زندگی مادی خود
به آنجا میرود و دیگر به بیرون نمیآید .به هر روی روشن شد که غار جایی است که
قهرمان (بهرام) با پای گذاشتن در آن در ناخودآگاه خویش تكاپو ،و برای برطرف
ساختن دوگانگیهای زیانرسان تالش میکند و سعی در تولدی دوباره (باززایی) دارد.
این باززایی در راه رسیدن به پختگی و «تفرّد» شكل میگیرد .پژوهشگران دیگری هم
این نكته را گفتهاند که « سفرهای بهرام ،سفرهایی روحانی از جهل به سوی خرد و
آگاهی است .این آگاهی از خویشتن با ورودش به غار به اوج میرسد .ورود او به غار،
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ورود از مرحله پادشاهی به مرحله پیامبری و رسیدن به ناخودآگاهی خویشتن را
بازنمایی میکند» (یاحقی و بامشكی : 9333 ،ص.)25
اژدها :کارکرد اژدها در بخش دوم (و بخش سوم) حكایت مهم است .قهرمان
(بهرام) با اژدهایی خفته بر در غار روبهرو میشود و با آن مبارزه ،و در بخش سوم
حكایت در نهایت بر آن غلبه میکند .اژدها ،چه اسطورهای با نمود بیرونی و فراطبیعی
باشد و چه تفسیری انتزاعی از کیفیتی درونی ،مانعی است که غلبه بر آن ،مقدمه ورود
به مرحله معنوی باالتر برای سالك یا قهرمان است ...در اساطیر ایران مار و اژدها نمادی
از مرگ ،قحطی و بالیای اهریمنی است ...پیروزی قهرمان بر اژدها ،گاه به گشایشی در
نیروهای طبیعت می انجامد که به پاداش این پیروزی حاصل شده است .این گشایش و
پیروزی قهرمان در طبیعت نیز میتواند برایند فتح درونی بزرگی باشد که در مسیر
حرکت «انسان نوعی» (با نمایه بیرونی قهرمان) به سوی کمال رخ داده است (قائمی،
 :9331ص0و99و )93اساساً اژدها همچون نگاهبانی سختگیر یا چون نماد شر و گرایشهای
شیطانی است .در واقع اژدها نگاهبانِ گنجهای پنهان است و به این ترتیب برای دست
یافتن به این گنجها ،اژدها دشمنی است که میباید بر او پیروز شد ...در واقع اژدها به
عنوان نمادی شیطانی با مار همسان میشود ...طبق فلسفه هندو اژدها با «عنصر اصلی»
با آگنی یا با پرچاپتی همسان میشود؛ ذابح اژدها مقام مقدس قربانیکننده را دارد؛ او
قدرت خداوند را آرام میکند و با آن همذات میشود؛ اژدها سومه تولید میکند که
نوشابه جاودانگی است؛ این نوشابه ،سومة نذر شده برای قربانی است (شوالیه و گربران،
 ،9330ج ،9ص .)904-903در اسطوره شناسی ایران باستان ،کشتن اژدها کار قهرمانان و
خدایان به شمار میرود .از قضا بهرام نیز که قهرمان است ،همنام خدایی اوستا است:
وِرَهثِرغنه یعنی فاتح اژدهای وریثره (بری :9335 ،ص .)32در گستره اساطیر ایران ،اژدها،
نماد خشكسالی است و در واقع ،کشتن اژدها نماد پیروزی ترسالی بر خشكسالی است
(رضاییدشتارژنه :9333 ،ص .)53افزوده بر این موارد اژدها در این قسمت حكایت دو
کارکرد نمادین ویژه دارد :یكی بازتابدهنده کهنالگوی «نگهبان آستانه» 00است و
دیگری کهنالگوی «سایه» 03.این دو نقش کهنالگویی در این حكایت بر عهده اژدها
است .از سویی باید بر «سایه» غلبه کرد تا بتوان در راه باززایی و فرایند تفرّد گام
برداشت .بنا بر نظریه یونگ در مورد اجزای ساختاری روان ،که انسانها آن را به ارو
بردهاند ،فرافكنی نمادین سایه را به عنوان کهنالگویی میبینیم که در اساطیر و آثار ادبی
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وجود دارد .رایجترین گونه این کهنالگو در زمانی که فرافكنی میشود ،شیطان است که
به قول خود یونگ معرف جنبه خطرناک نیمه ناشناخته و تاریك شخصیت است .سایه
بخش تاریكتر خود ناهشیار ماست که میخواهیم سرکوبش کنیم (گرین و همكاران:9335 ،
ص )930؛ به عبارتی سایه بخش پست شخصیت آدمی است؛ بخش سرکوبشدهاش.
آدمی به دالیل مختلف به این الیه از شخصیتش توجه ندارد و نمیخواهد به آن وقوف
یابد ،اما این بخش پنهان از شخصیت در اساطیر و خوابها ظاهر میشود؛ در خوابها با
خواب بیننده و در اساطیر با قهرمان ،همجنس است (شمیسا :9333 ،ص .)045سایه جنبه
وحشیانه و خشن غرایز یا جنبه حیوانی طبیعت آدمی است ...افكار ،احساسهای
نامناسب و ناپسند ناشی از سایه ،میل دارند در خودآگاه و رفتار آدمی بروز کنند ...این
جنبه حیوانی به دو قطبیشدن و تنازع امور کمك میکند که خود برای ترقّی و تعالی
ضرورت دارد .آدمی تا نداند «شر» چیست به دنبال «خیر» نمیرود ...آدمی میکوشد از
پراکندگی و کثرت به اعتدال و وحدت برسد .این کوشش با تفرّد یا خودیابی صورت
میپذیرد (یونگ:9300 ،ص  1تا « .)90خود» و «سایه» هرچند واقعاً از هم جدا است،
همانند احساس و فكر به گونهای جداییناپذیر به هم گره خورده است؛ با وجود این
«خود» و «سایه» در ستیزه و گریزی دائمی به سر میبرد؛ چیزی که یونگ آن را «جنگ
رهاییبخشی» نامیده است (همان .)31 :سایه نقطه مقابل نیكی به شمار میرود؛ بخشی از
روان ما که آن را انكار میکنیم .برای اینكه شخص بتواند عضو جامع و کاملی در
اجتماع باشد ،الزم است که خوی حیوانی خود را که در سایه قرار دارد ،رام کند .این
رام کردن با فرو نشاندن و خودداری کردن از تجلیات سایه صورت میگیرد (هال و
نوردبای :9305 ،ص« .)00منِ» روان با شناخت سایه در فرایند رشد خود از آن عبور
میکند و به «خود» میرسد .در وهله اول و بیش از همه ،سایه ،محتویات «ناآگاه
شخصی» را باز مینمایاند ...سایه در «من» آشوبهای مكرر به وجود میآورد (مورنو،
 :9332ص 50و  .)53سایه مشكلی اخالقی مطرح میکند و تمام «من» شخصیت 02را به
مبارزه میطلبد .پس بیکوششِ بسیار نمیتوان بر سایه آگاه شد .در این حكایت ،همان
طور که دیده میشود ،قهرمان (بهرام) با وارد شدن در غارِ ناخودآگاه با سایه وجودش
روبهرو میشود و آن را می شناسد .اژدها نماد و رمز دشمن است ()Cirlot, 1973: 86
اما دشمنی درونی که به کهنالگوی سایه معروف است و برای «باززایی» و رسیدن به
«تفرّد» باید بر آن غلبه کند.

41

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،51تابستان1911

41
41

از سوی دیگر اژدها کارکرد نمادینِ «نگهبان آستانه» هم دارد .قهرمان در سفر
پرماجرای خود با موانعی روبهرو میشود؛ در کنار هر دروازه ورود به دنیای جدید،
نگهبانی قدرتمند مستقر است تا مانع ورود این موجود بیارزش شود .نگهبان آستانه،
چهره خشمناکی به قهرمان مینمایاند ،اما اگر بهدرستی شناخته شود ،میتوان بر او چیره
شد و مغلوبش ساخت یا حتی او را به پشتیبان تبدیل کرد .بعضی قهرمانان با نگهبان
آستانه روبهرو می شوند .شناخت طبیعت نگهبان آستانه برای تعیین چگونگی برخورد با
او کمك میکند ...در سطح عمیقتر روانی نماینده اهریمن درون یعنی روانرنجوری،
زخم عاطفی ،ضعف ،اتكا به غیر و محدودیتِ خودخواستهای است که مانع تكامل و
رشد میشود؛ گویی هر بار که سعی میکنید تغییر عمدهای در زندگی خود به وجود
آورید ،این اهریمن درونی با تمام قدرت بیدار می شود ،نه لزوماً برای توقف شما بلكه
ب رای امتحان کردن شما که آیا واقعاً مصمم به پذیرش چالش هستید یا نه (وگلر:9312 ،
ص 03و  .)02در برخی از حكایتهای اسطورهایِ فارسی این کهنالگوی «نگهبان آستانه»
به چشم میآید؛ برای نمونه در هفت خوانِ رستم یكی از خوانها غلبه بر اوالددیو بوده
است .وی نگهبان آستانه ای بوده است که قهرمان (رستم) توانست با تدبیر ،او را به
عنوانِ «پشتیبان» -که خود کهنالگویی است -به خدمت بگیرد.
سياه :به جز کارکرد نمادین غار و اژدها واژگان و ترکیبات هم فضایی سیاه و
تاریك و خشن را بر این بخش حاکم کرده است :غار ،اژدها ،خفته ،کوهی از قیر ،آتشی
چون سیاه دود به رنگ ،دوزخ ،مرگ ،هالک ،بال ،غم ،غمدیده ،ستمدیده ،ستمكاره،
خیانت و  ...از این گونه است .آن قدر تصاویر سیاه در این بخش حكایت فراوان است
که نمیتوان همه آنها را برشمرد « .سیاه (ظلمت) نماد آشوب ،ناشناختهها ،مرگ ،ضمیر
ناهشیار ،شر و اندوه است» (گرین و همكاران :9335 ،ص .)943سیاه از نظر نمادگرایی اغلب
به عنوان سرد ،منفی و در ارتباط با ظلمت نخستین و بیتمایزی اولیه است .آشوب و
ناشناخته ها و شر و اندوه نیز در این بخش حكایت با نماد سیاهی بازتابانده شده است...
؛ همچنین نشانه ظلمت زمینی شب ،درد ،دغدغه ،غم ،جهل و مرگ است (شوالیه و
گربران ،9333 ،ج ،3ص 435تا  .)415رنگ سیاه در اساطیر در بسیاری از موارد ،نماد پلیدیها
و نیروهای شر و اهریمن و دیوان و جادو است؛ چنانكه برای نشان دادن پلیدی
موجودات اساطیری از رنگ سیاه استفاده میکنند (واردی و مختارنامه :9334 ،ص.)941
نظامی برای نشان دادن جهل و نادانی از رنگ سیاه استفاده میکند (همان.)902 :
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بنابر آنچه در بررسی نمادهای اساطیریِ این بخش گفته شد ،ویژگیِ آن روبهرو
شدن مخاطب با جهانی واقعی است .پیشتر در بررسی نماد بخش اول گفته شد که به
نظر نورتروپ فرا ی ،انسانها تخیالت روایی خود را اساساً به دو طریق ترسیم میکنند:
در قالب بازنماییهای جهانی آرمانی و در قالب بازنماییهای جهان واقعی .جهان واقعی،
جهان تجربه و بیاطمینان و شكست است که فرای آن را «میتوس زمستان» مینامد.
(تایسن :9330 ،ص 350و  .)353نمادهای آشوب  ،ترس ،اندوه ،چالش ،سایه و غار ساحت
روان قهرمان (بهرام) را فرا گرفته و قهرمان از زندگی آرمانی دور شده است .این نمادها
همه بر جهان واقعی داللت میکند که بازتابدهنده میتوس زمستان است.
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كاركرد نمادها و كهنالگوهاي بخش [ ]9حکايت
در بخش گذشته قهرمان با سایه و نگهبان آستانه برخورد کرده بود؛ ترس و وهم بر
فضا چیره شده بود ،ولی قهرمان ،مبارزه و تغییر را برگزید .در این بخش ،قهرمان موفق
می شود بر اژدها یا سایه غلبه یابد و در راه باززایی و فرایند تفرّد گام بردارد .این بخش
حكایت ،گرهگشایی حكایت شكل میگیرد و بازگشت قهرمان آغاز میشود .اما
همچنان پیك یا آنیما (مادهگور) باز هم او را به ماجرایی دعوت میکند که پارنجِ بهرام
(قهرمان) در سفر است؛ سفری که هدیهای ارزشمند برای او به ارمغان دارد.
سفر :نمادگرایی سفر بسیار غنی است و اغلب جستجوی حقیقت ،آرامش و
جاودانگی ،جستجو و کشف یك مرکز معنوی ،معنا میدهد ...در سراسر ادبیات جهان،
سفر نماد حادثه و جستجو است؛ چه جستجوی گنج ،چه شناختی ساده ،عینی یا
مفهومی .سفر نمادین اغلب پس از مرگ به وقوع میپیوندد (شوالیه و گربران ،9333 ،ج،3
 533و .)530قهرمان سفرش را از همان بخش نخست حكایت برای جستجو و تغییر و
بازگشت آغاز کرده بود .در این بخش هم به طور نمادین بار دیگر قهرمان به غار سفر
می کند تا پارنج هر دو سفرش را با هدایت پیك یا آنیما بیابد.
گنج :گنج در غار برابر با زندگی روحانی در درون انسان است .رسیدن به گنج در
درون غار که توسط قهرمان پاک و آماده ای که بر شیطان پیروز شده ،به دست میآید؛ به
معنای خارج شدن از خود ،حیات دوباره و دستیافتن به ثروت روحانی است ( Vries,
 .)1976: 473گنج نماد جوهر شناخت عرفانی است؛ در میان خدایان هندو ،کوورا
نگهبان گنجها است؛ یعنی از فلزات که ثروت زمین و به طور سنتی در ارتباط با گنج

41

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،51تابستان1911

41
41

پنهان هستند ،حفاظت میکند ...به طور کلی این گنجها نماد شناخت ،جاودانگی و
ذخایر معنوی است که فقط با جستجوی مخاطرهآمیز میتوان به آنها دست یافت و
سرانجام اینكه این گنجها را اژدهایان و غولها پاسداری میکنند که تصویر تمامیت
روانی خطرناکی هستند که در صورت نبود صالحیت یا عاقبتاندیشیهای الزم ،خطر
قربانی شدن به دست آنها وجود دارد .گنج به طور عمده در قعر غارها یا زیر زمین پنهان
می شد .وضعیت قرارگیری گنج ،نمادِ سخت جستجوی آن بود که کوششی فراانسانی
الزم داشت .گنج عطیه ای رایگان از سوی آسمان نبود ،بلكه در طول آزمونهای ممتد
کشف میشد .این امر تصریح می کند که گنج پنهان ماهیتی اخالقی و معنوی دارد؛
آزمونها ،مبارزه با غولها و  ...همگی موانعی در حیطه اخالقی و معنوی است .گنج پنهان
نماد زندگی درونی است و کسانی که از آن پاسداری میکنند ،جز وجهی از خود ما
نیستند (شوالیه و گربران ،9333 ،ج ،2ص 052و  .)055پیداست این گنجی که بهرام (قهرمان)
در طی مبارزه با اژدها (سایه وجودش) به یاریِ مادهگور (آنیما و پیك و فرّه) به دست
میآورد ،چیزی جز «تفرّد» نیست .تحقق این فرایند با کشف گنج نمادینه شده است.
قهرمان (بهرام) در راه رسیدن به پادشاهی باید این پختگیها را کسب کند .در پایان هم
قهرمان با بازگشت خود این پختگی را به جامعه هم انتقال میدهد :دومین وظیفه خطیر
قهرمان بازگشت به سوی ماست با هیئتی جدید و آموزش درسی که از این حیات
دوباره آموخته است (کمپبل :9330 ،ص 32و )39؛ پس در بررسی نمادهای این بخش
آشكار شد ،خواننده با حرکت ،جنبش ،جستجو تا رسیدن به وحدت و نظم سروکار
دارد و این راه به یاری نماد آنیما و پیك و فرّه (مادهگور) و غلبه بر اژدها (سایه و
نگهبان آستانه) پیموده شد .قهرمان با رسیدن به گنج به «تفرّد» میرسد و باززایی و بهار
را به ارمغان میآورد که بروشنی نشاندهنده «میتوس بهار» است .فرای حرکت از جانب
جهان واقعی به سمت جهان آرمانی ،یعنی حرکت از «میتوس زمستان» به «میتوس
تابستان» را ویژگی اصلی «میتوس بهار» میداند .شخصیت اصلی که در شبكهای از
مشك الت تهدیدآمیز جهانِ واقعی به دام افتاده از طریق چرخشهای مختلفی در پیرنگ
موفق میشود تا بر اوضاعی که او را گرفتار کردهاند ،فایق آید و به شادکامی برسد .ضد
قهرمان در این «میتوس بهار» غالباً پوچ و مضحك است و قادر به مبارزه با قهرمان یا
شخصیت اصلی نیست (تایسن :9330 ،ص .)351بنا به نظر فرای میتوس بهار منطبق با نوع
ادبی کمدی است (گرین و همكاران :9335 ،ص .)940ضعف و سستی دشمن (اژدها)

خوانش اسطورهاي حکايت«كشتن بهرام اژدها را و گنج يافتن» در هفت پيکر

نمایانگر کنشی است که به کمدی منجر میشود .کنش نهایی و گرهگشایی این حكایت
در این بخش تكمیل می شود؛ نمادهای سفر و تغییر و بازگشت (جدایی ،تغییر و
بازگشت) در بخش سوم حكایت با «میتوس بهار» همخوان است.
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نتيجهگيري
حكایت یادشده دارای سه بخش ساختاری زمینه ،گرهافكنی و گرهگشایی است که به
ترتیب بیانگر میتوسهای تابستان و زمستان و بهار است .زمینه :روزگار آرمانی بهرام
(قهرمان) است و حضور آنیما و پیك یا فرّه ،او را به ماجرایی برای تغییر و رسیدن به
«تفرد» میکشاند .در گره افكنی قهرمان برای تغییر و باززایی و رسیدن به «تفرد» با خطر
روبهرو می شود و باید بر موانع غلبه کند .نبرد با اژدها (سایه و نگهبان آستانه) در این
بخش در شرف وقوع است .در گرهگشایی قهرمان (بهرام) با سایه و نگهبان آستانه
(اژدها) وارد مبارزه میشود و او را شكست میدهد و باز هم به هدایتِ مادهگور (آنیما
و پیك) سفری دیگر به غار میکند و گنج «تفرد» را مییابد؛ سپس بازگشت آغاز
می شود و قهرمان با پیروزی به جمع یاران باز میگردد و سرزندگی را برای مردم به
ارمغان میآورد.
 در بخش اول حكایت با ،و سبز و آنیما و پیك نمادینه شده است و بازتابندهکهنالگوی زایش و حیات و زندگی آرمانی و لذتبخش بهرام (قهرمان) است .این
جهان آرمانی در الگوی میتوسهای فرای یادآور میتوس تابستان است که با نوع
ادبی رمانس منطبق است.
 در بخش دوم این حكایت سیاه ،سایه و غار به عنوان نمادهای اساسی بررسی شدهکه نشانه آشوب ،ترس ،اندوه و چالش است .خواننده با جهانی واقعی روبهرو
می شود .در این جهان واقعی ،بهرام (قهرمان) با مبارزهای سهمگین و دشوار
روبهرو ،و به چالش دچار میشود .این بخش حكایت ،نشانگرِ «میتوس زمستان»
است که با نوع ادبی طنز یا آیرونی منطبق است.
 بخش سوم ساختار این حكایت با نبرد قهرمان (بهرام) با سایه و نگهبان آستانه(اژدها) آغاز می شود؛ قهرمان از این آزمون سربلند بیرون میآید و آنیما یا پیك
(مادهگور) به پارنجِ قهرمان او را به گنج «تفرد» رهنمون میشود .قهرمان با رسیدن
به گنج (تفرد) به باززایی میرسد و باز میگردد .این شیوه از حكایت ،سفر قهرمان

از جهان واقعی (میتوس زمستان) به جهان آرمانی (میتوس تابستان) را ترسیم
می کند .بنا بر نظر فرای ،این بخش که دارای فرایند تغییر ،سفر و حرکت از جهان
واقعی به جهان آرمانی است ،نشانگرِ «میتوس بهار» است که با نوع ادبی کمدی
منطبق است.
پینوشت
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1. Myth
2. Mythological Criticism
3. Carl Gustav Jung
4. G.J. Frazer
5. Frye Northrop
6. Archetypical Criticism
7. Collective Unconscious
8. Archetypes
9. Symbols
10. Mitosis
11. Fathos
12. Analogy of Experince
13. Kerenyi
14. Mythologem
15. Hero
16. Old man
17. Individuation
18. Ego
19. Anima
20. Self
21. Herald
22. Threshold Gaurdian
23. Shadow
24. Ego-Personality
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استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گنبد
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دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

كليدواژهها :دیگری ،دیگربودگی در انسانشناسی باختین ،انسانشناسی عرفانی.
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چکيده
توجه به «دیگری» به عنوان سویه اصلی شناخت در هسته اصلی انسانشناسی باختین قرار دارد.
با اینكه در نگرشهای نوین فلسفی نیز بر لزوم وجود دیگری به عنوان فاعل شناسا نه موضیوع
شناسایی تأکید شده است ،باختین با گسترش مفهوم و جایگاه «دیگری» ،پایههای انسانشناسی
خود را بر کنش دوسویه من-دیگری ،بنا می کند و تا بدانجا پیش مییرود کیه دیگیری را بیر
«من» ،فراتر برده نظریه «دیگربودگی» را مطرح می سازد .مسئله دیگری و دیگربودگی از سوی
باختین ،افقهای نوینی در پیونیدهای انسیانی و مناسیبات آنهیا در برقیراری روابیط دوسیویه،
همدالنه و برابر ،در عصر معاصر گشود .در انسانشناسی عرفانی نیز مسیئله «دیگیری» همیواره
مورد توجه بوده است؛ چنانكه میتوان ادعا کرد که مدار عرفان بر «دیگری» مییچرخید و در
غایت خود در مسئله فنا و بقا که تعبیری از دیگربودگی است ،استوار میگردد .در این جستار
تالش بر این است که مفهوم و جایگاه «دیگیری» و «دیگربیودگی» در انسانشناسیی بیاختین و
انسانشناسی عرفانی کاویده شده ،نشان داده شود که مكتب عرفان با رویكیرد اخالقگرایانیه و
باختین با رویكرد معرفت شناسانه و اجتمیاعی بیر درک و تبییین بایسیتگی وجیود و تیرجیح
دیگری در حیات انسانی تأکید کردهاند.
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مقدمه
از دیرباز ،شناخت راز و رمز ابعاد وجودی انسان و تبیین ماهیت و موقعیت او ،نگیاه
نحله هیای گونیاگون فكیری را بیه خیود معطیوف داشیته ،دانشیی را پدیید آورده کیه
«انسانشناسی» نام گرفته است.
انسان شناسی فلسفی ،اصطالحی است که در قرن بیستم بیه طیور رسیمی در آثیار
ماکس شلر به کا ر رفت و برای نخستین بار در پاییان قیرن شیانزدهم در دانشیگاههای
آلمان برای اشاره ،به مطالعه و بررسی نظاممند انسان بیه عنیوان موجیودی جسیمانی و
اخالقی مورد استفاده گرفت (انصاری :9332 ،ص .)949هرچند در آغاز بیشتر با رشتههیای
دانشگاهی مرتبط با زیست شناسی به کار میرفت  ،بعدها عنوان فلسفی به آن دادند کیه
بر تفكر درباره وجود و جوهره آدمی تأکید داشت .موضوع عمده آن نیز مفهوم ماهییت
انسان بود و به عبارت خیلی سادهتر در این سؤال خالصه میشد که« :چه چیزی انسان
را واقعا انسان می سازد؟» بدین صورت بود که موضوع جایگاه انسیان ،تیأملی فلسیفی
گرفت تا جایی که مكتبهای فلسفی متفاوتی بر جنبه خاصی از انسان بودن نظییر ذهین،
روح ،زبان ،مدنیت و مفاهیم به منزله تعریفی از انسانشناسی فلسفی با ادله و معیارها و
مالکهای خود در صدد ثابت کردن آن برآمدند (مقدادی :9303 ،ص.)242
عنوان انسانشناسی فلسفی به مثابه نگرشی فلسفی به هستی و ماهیت انسان در نظیام
فلسفی علمی شاید سابقه ای بس طیوالنی نداشیته باشید امیا در سینت اندیشیه غربیی،
سوفسطائیان و بویژه سقراط را باید نخستین انسانشناس دانست .سقراط نخستین کسیی
بود که موضوع تعامالت فلسفی را از طبیعیت و کیهیان بیه سیمت انسیان تغیییر داد و
بدین سان موضوع «چیستی انسان» در کیانون توجیه فلسیفه قیرار گرفیت .افالطیون در
سایهاندیشه هیای سیقراط فلسیفه سیاسیی خیویش را بنییان نهیاد و بعیدها ارسیطو در
چارچوب اندیشه متافیزیكی ،انسان را تعریف کرد .افالطون ،همان گونه جهان را به دو
بخش ظاهر و باطن یا نمود و حقیقی تقسیم میکرد ،انسان را نیز شامل دو بخش جسم
و نفس دانست .به نظر ارسطو انسان از دو بعید میاده و صیورت تشیكیل شیده اسیت
هرچند وی تالش میکند از دوگانیه انگیاری مطلیق افالطیونی دوری کنید .بیه نظیر او
پدیده های فردی مانند مردم ،اسبها و ...واقعیت دارد و نمیتوان وجود آنها را بیه مُثیل
فروکاست (انصاری :9332 ،ص949تا  )943؛ با این حال انسانشناسی واقعی با دوران مدرن

مفهوم «ديگري» و «ديگربودگي» در انسانشناسي باختين و انسانشناسي عرفاني

آغاز می شود و از یك سو با انسانمداری یا اومانیسم پیونید میییابید و از دگیر سیو از
فلسفه اگزیستانسیالیستها و اندیشمندانی چون کانت و هگل تأثیر میپذیرد.

مباني فلسفي و معرفتشناختي «ديگري»
دیگری در مفهوم عیام و در معنیای جهیان خیارج از انسیان در فلسیفه بیویژه فلسیفه
پدیدارشناسی و اگزیستانس مورد توجه قرار گرفته است .همه آنها وجود دیگری را بیه
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پيشينه پژوهش
در کنار پژوهشهای فراوانی که به مسئله انسانشناسی در مفهوم کلی آن پرداختیه اسیت،
پژوهشهایی نیز هست که به مسئله «دیگری» پرداخته اسیت .مقالیه «در انتظیار بربرهیا،
دیگری از نوع دیگر» نوشته هاله رفیع در مبحث خود و دیگری ،نگاهی بیه دیالكتییك
ارباب -برده هگل دارد .مقاله «دیگری و نقیش آن در شیاهنامه» از عیسیی امینخیانی،
مباحث مقدماتی مقاله را به جایگاه دیگری در اندیشیه اگزیستانسیالیسیتهیا و بیاختین
اختصاص داده است .در مقالهای دیگر با عنوان «انسانشناسی گفتگو» از ناصر فكوهی به
رابطه خود و دیگری اشارههایی شده است .آقای غریب رضا غالمحسینزاده در مقالهای
شعر حافظ را از دیدگاه منطق گفتگویی باختین و رابطه من-دیگری کاوییده اسیت .در
مقاله های ارزشمندی که بیه موضیوع انسانشناسیی عرفیانی اختصیاص یافتیه از جملیه
«نگاهی دیگر به انسانشناسی عرفیانی» از فاطمیه کوپیا و «انسیان کامیل و انسانشناسیی
موالنا» از احمد آل عصفور به مسئله «دیگری» توجه نشده است .البته در «انسانشناسیی
اشراقی عقل سرخ و حق سبز» از عباس منوچهری ،مباحثی از دیدگاه هگل و هابرماس
در باب نیازمندی سوژه به دیگری ،مطالبی عنوان شده است .در این پژوهش بیه طیور
مشخص ،جایگاه دیگیری در انسانشناسیی بیاختین و انسانشناسیی عرفیانی بررسیی و
مقایسه شده است .این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلیی بیا مطالعیه و بررسیی ابعیاد
گوناگون انسانشناسی باختین و انسانشناسی عرفانی انجام شده است .گیام اول بررسیی
نظریه انسانشناسی باختین و اسیتخراج اصیول و مبیادی فكیری او بیود .در گیام بعید،
ان سانشناسی عرفانی در حوزه عرفان نظیری ،بررسیی و اسیتخراج سیخنان و روایتهیای
عارفانه صورت گرفت .سرانجام ،تفاوتها و مشابهتهای دیدگاه های این دو مكتب مطرح
شده است.

عنوان سویه ای برای شناخت و آگاهی فرد پذیرفته اند؛ اما دیدگاه گفتمانی و سهمی کیه
به دیگری در جایگاه شیناخت و آگیاهی «مین» دادهانید ،دییدگاه هیای گونیاگون دارد.
هايدگر ،دیگری را جهان پیرامون «من» تلقی میکند و اعتقاد دارد که بازشناسی مین و
جهان از طریق دیگران صورت میگیرد.
من آنچه را به خاطر آن وجود دارم در امكانهیایم و آنچیه را چیزهیای اطیرافم بیه
خاطر آن وجود دارند در پاسخشان به امكانهای من ،باز میی شناسیم .ایین جهیان،
جهانی رؤیایی نیست بلكه جهانی است برخوردار از وجودی بیجان کیه بیا تحقیق
دادن به دیگران دیگر به صورت امكان عادی پرداخته و سازمان یافته است (مصلح،
 :9330ص.)920
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از نظر هوسرل در ابتدا مسئله وجود دیگری برای «من» به عنیوان نظرییه اسیتعالی
تجربه دیگری یعنی به اصطالح «همدلی» مطرح میشیود؛ «دیگیری» را فقیط بیه مثابیه
مماثل با چیزی میتوان اندیشید که متعلیق بیه مین اسیت (هوسیرل :9334 ،ص)900؛ امیا
بزودی دامنه آن فراتر میرود« .من ،دیگری را بهمثابه سوژهها یا فاعالنی برای این جهان
تجربه میکنم؛ سوژههایی که این جهان ،یعنی همین جهانی را تجربه مییکننید کیه مین
تجربه می کنم و بنابراین مرا تجربه میکنند» (همان :ص924و .)932هگل نییز درک مین از
خویشتن را نتیجه فرایند ارتباط او با دیگری میداند .هگل «بیا توضییح کیفییت رابطیه
خدایگان و بنده نشان می دهد که خودآگاهی هر کدام از این دو به آگاهی او به دیگری
منوط است .خویشتن بدون دیگری اتكا و قوام ندارد (همان .)391 :در فلسیفه کالسییك
نیز به اهمیت «تو» در خودآگاهی «من» بر میخوریم .یاکوبی ( )9035مییگویید« :مان
بدون تو امكان وجود نمییابد» .فیختیه ( )9010میینویسید« :خودآگیاهی شیخص بیه
ضرورت با خودآگاهی غیر یا خودآگاهی یك تو همراه است» .فویرباخ ( )9323نیز بیر
این باور است که «من حقیقی آن است که خود را در حضور یك تو ببینید» (تیودوروف،

 :9300ص .)093این دیدگاه در فلسفه اگزیستانس قوت میگیرد که بر اصالت وجود فرد
تأکید دارد و وجهه همت خود را در مطالعه احوال انسان میگذارد .سیارتر ،دیگیری را
یك شیء ،یك ابژه نمی بیند .دیگیری بیرای او سیوبژه/ذهن اسیت .بیه عقییده سیارتر،
دیگری در اساس ،کسی است که به من مینگرد و نه کسی که من به او مینگیرم؛ ییك
ذهن و نه یك عین (بالکهام :9330 ،ص .)933سارتر در بایستگی وجود دیگری میگوید:

مفهوم «ديگري» و «ديگربودگي» در انسانشناسي باختين و انسانشناسي عرفاني

من برای اینكه فالن حقیقت را درباره خودم تحصیل کنم ،باید از دیگران عبور کنم.
دیگری الزمه وجود من است؛ هم چنانكه برای معرفتی که مین از خویشیتن دارم،
وجود دیگری الزم است .در این وضعیت ،کشیف مین ،در عیین حیال ،موجیب
کشف دیگری میشود (سارتر :9332 ،ص.)53
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سارتر وجود «دیگری را به عنوان» ذهن/فاعل شناسا می پذیرد امیا در تعامیل مین و
دیگری معتقد است که یكی از طرفین برای دیگری مفعول واقع میشود و بیالعكس در
نگاه دیگری به من ،من ،مفعول واقع می شیوم .پیس در حالیت احسیاس نگیاه کیردن
«دیگری» به «من» ،فاعل واقع شدن دیگری را احساس میکنم؛ در این حال «من» تنیزل
یافته و تابع شده ام .من که خیودم لنفسیهام و میی خیواهم خیأل خیود را جبیران کینم،
میکوشم ،ولی وجود «دیگری» احوال مرا خراب می کند و مانع خواست و طرح «مین»
میشود .چون او هم میخواهد فی نفسه شود ،پس عالم مرا میقاپد .با همین مبنا و فهم
از دیگری است که سارتر میگوید« :دوزخ دیگراننید» (مصیلح :9330 ،ص)901؛ بیا ایین
همه ،سارتر این گونه بحث را به پایان میبرد :من برای اینكیه خیود را بیه تمیامی فیرا
چنگ آورم به دیگیران نییاز دارم« .بیودن در خیود» یعنیی «بیودن در دیگیران» (نقیل از
تییودوروف :9300 ،ص . )092گابریییل مارسییل ،فیلسییوف اگزیسییتانس ،در رویییارویی بییا
«دیگری»  ،دیدگاه نزدیكتری به انسانشناسی باختین دارد .به نظر مارسیل« ،فیرض مین»
مستقل و جدا از دیگران از اساس نادرست است .در سنتی که دکارت آغاز کیرد ،بهتیر
است در مقابل دکارت که از «من» شروع کرد از «ما» شروع کنیم .انسان ،اتمی بین اتمها
نیست .اصل حیات انسان در نسبت و ارتباطش با دیگران است .وقتی دیگیری را «تیو»
تلقی می کنیم ،او را مدرک و فاعل میدانیم .وجود ،در اصل «ما» است؛ یعنی در نسیبت
بین من -تو» (مصلح :9330 ،ص .)093در مجموع« ،اگزیستانسیالیستها از کییرکگارد تا
هایدگر ،همگی محور توجه خود را به وجود انسیان معطیوف داشیته ،و اسیاس تفكیر
فلسفی خود را بر خود «انسان» بنا کردهاند» (کرمی :9335 ،ص)91؛ بیا ایین حیال ،در راه
شناخت وجود انسان ،وجود «دیگری» را نیز ضروری دانسته و در انسانشناسی فلسیفی
خود برای دیگری جایگاهی متصور شدهاند .یاسیپرس ،اگزیستانسیالیسیت و فیلسیوف
آلمانی ،نیز در ضرورت وجود «دیگری» بر خودشناسی و رهایی آدمی از نیسیتی تأکیید
میکند و میگوید« :انسان برای اینكه از نیستی فرد رهایی یابد و «خود» شیود ،نیازمنید

دیگری است .آدمی در حال اتحاد با دیگری به خود میتواند اعتماد کند» (یاسپرس ،نقل
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از کرمی :9335 ،ص.)344
بایسییتگی وجییود «دیگییری» در فلسییفه اگزیستانسیالیسییتها و دیگییر فیلسییوفان
و اندیشمندانی چون ،هایدگر ،هوسرل ،بوبر که بر وجود «دیگری» در شناخت و تكامل
انسان ،توجه و تأکید کرده اند ،بیاختین را بیه طیرح و ترسییم رابطیه مین -دیگیری و
«دیگربودگی» رهنمون کرد؛ هرچند مفهوم «دیگیری» و جایگیاه او در نسیبت «مین» در
اندیشه هگل ،هایدگر ،سارتر متفاوت است و نمی توان گفت کیه همیه آنهیا جایگیاهی
برابر با دیگری در رابطه و نسبت من -تویی به «دیگری» دادهانید ،لییكن همیه آنهیا در
پذیرش وجود دیگری به عنوان عنصر شناخت و خودآگاهی «من» اشتراک نظیر دارنید.
درست است که باختین ،وامدار اندیشمندان و فیلسوفانی است که مسیئله «دیگیری» را
مطرح کرده اند و اولین فردی نبود که بر کیفیت بنیادین رابطه «من-تو» در هستی انسیان
و آگاهی وی  ،تأکید کرده ،هموست که این نظر را در شناخت گیوهر اجتمیاعی انسیان
تبیین و تقویت کرده و مبنای فلسفی وجود «دیگری» را در حیات اجتمیاعی انسیان بیه
تصویر کشیده و جایگاهی برابر به «دیگری» بخشیده است؛ چنانكه نسیبت مین -تیو و
اهمیتش در ماهیت تكوین آگاهی و شناخت انسان و مناسباتش بیا دیگیری بیه عنیوان
عامل بنیادین دستیابی به آگاهی ،هسته اصلی انسانشناسی فلسفی او را تشكیل میدهید.
عرفان نیز به شناخت انسان و توجه به سیر انفسی او تأکیید مییورزد .هرچنید ماهییت
شناخت انسان در فلسفه اگزیستانس ،که توجه خود را به طور عمده بر انسیان معاصیر
معطوف کرده با معرفت شناسی و هستی شناسی انسان در عرفان که بر کشف و مكاشیفه
مبتنی است ،تفاوتهایی در روش و محتوا دارد .در عرفان نیز بر لزوم توجه بر دیگری و
حتی ترجیح وی بر خود ،تأکید بسیار شده است و البته این توجه در بیشیتر میوارد در
گفتمان اخالقی جای میگیرد؛ با این حال نمی توان گفت که صرف توجیه عارفیان بیه
مقوله «دیگری» فقط اخالقمدارانه است؛ زیرا در مواقعی بویژه در گزارههایی از مولوی،
این رویكرد جنبه معرفت شناسانه نیز به خود میگیرد .حیال بیا توجیه بیه انسانشناسیی
باختین و انسانشناسی عرفانی پرسشهای زیر پی افكنده میشود:
«.9دیگری» در انسانشناسی باختین و انسانشناسی عرفانی چه جایگیاه و اهمیتیی
دارد؟

مفهوم «ديگري» و «ديگربودگي» در انسانشناسي باختين و انسانشناسي عرفاني

 .0چه تفاوتها و مشیابهتهایی در رویكیرد بیه مسیئله «دیگیری» در انسانشناسیی
باختین و انسانشناسی عرفانی دیده میشود؟
در پاسخ به این پرسشها ،فرضیههای زیر مطرح میشود:
« .9دیگری» در انسانشناسی بیاختین بیه عنیوان سیویه اصیلی شیناخت مطیرح
می شود .به گونهای که فرایند شناخت «من» بدون وجیود «دیگیری» امكانپیذیر
نخواهد بود .در انسانشناسی عرفانی ،دیگیری در دو محیور مطیرح مییشیود:
انسان های دیگر ،خداوند .عرفان در برخورد با محور اول ،همواره به ترجیح و
مقدم داشتن دیگران بر خیود ،تأکیید مییورزد .در محیور دوم ،فنیای فیرد در
خداوند را هدف غایی خود میداند.
 .0در عرفان نیز به مانند انسانشناسی باختین بر وجود «دیگری» در مقام شناخت
فرد ،به حكم «المؤمن مرآه المؤمن» تأکید می شود؛ لیكن این تأکید ،بیشتر جنبه
اخالقی و اجتماعی دارد تا معرفیتشناسیی؛ دیگیر اینكیه مسیئله «دیگیری» و
«دیگربودگی» در دیدگاه باختین ،تنها در مورد حیات اجتماعی انسیانها مطیرح
می شود .حال اینكه عرفان پای فراتر مینهید و « دیگربیودگی» را بیه خداونید
پیوند میزند.
انسانشناسي باختين ،ديگري/ديگر بودگي /بين االذهانيت
باختین در نوشتههای خود در مورد زیبایی شناسی نظری و فلسیفه اخیالق ،آن گیاه کیه
میکوشد نظریه منسجمی در زیبایی شناسی و توصیف آفیرینش هنیری عرضیه کنید بیا
پرسش دیگربودگی روبهرو می شود .در این راه ،باختین خود را ناچار میبیند تا مفهومی
عام از هستی انسانی پیش نهد که «دیگری» ،نقشیی مهمیی در آن ایفیا مییکنید .اصیل
بنیادینی که وی مطرح میکند این است:
ممكن نیست بتوان موجودی را برکنار از مناسباتی به تصیور در آورد کیه آن را بیا
غیر پیوند میدهد .ما همواره در زندگی ،خود را از چشم دیگران مورد تمجید قرار
میدهیم و تالش میکنیم تا از رهگذر غیر بر لحظات بین فردی آگاهی خود احاطه
یابیم ...در یك کالم ،ما همواره به گونهای حاد تمام بازتابهای زندگی و عمل خیود
را در آگاهی دیگران مورد توجه خاص قرار میدهیم و در مورد آنها دغدغه خیاطر
داریم (باختین ،نقل از تودوروف :9300 ،ص.)932
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بيناالذهانيت ،مفهوم دیگری است که باختین آن را از اندیشه زیباییشناسی آلمیان
(به طور اخص از یوناس کوهن) می گیرد .وی آن را در تقابل با آنچه «درونی» اسیت و
برای مشخص کردن عناصری از آگاهی که در خارج از آن واقع اسیت و بیا ایین حیال
برای تكمیل آن و دستیابی آن به جامعیت ضرورت تام دارد ،بیه کیار مییبیرد .بحیث
باختین درباره بین االذهانیت ،یادآور همان مفهومی است که هوسرل و ویتگنشتاین از آن
با عنوان «مسئله انسانهای دیگر »0یاد می کنند .بیاختین بیر ایین بیاور اسیت کیه فلسیفه
اخالقی اصیل نمیتواند خارج از تقابل خود و دیگری تدوین شود .هر نوع تالشی برای
پاسخ دادن به پرسشها و تقاضاهای جهان باید نسبت به این حقیقت ،حساس باشد کیه
من و دیگری در رخداد مستمر وجود با یكدیگر پیوند میخیوریم و شیرکتکننیدگانی
برابر در زیست جهانی مشترک هستیم که با اینكه از حیث جسمانی منحصر به فیردیم،
هنگام برخورد با جهان به عنوان موجودی جسم مند ،تواناییمان برای نسبت دادن معنا و
مفهومی دچار محدودیتهایی چند است که فقط بر افكار ،اندیشهها ،رفتیار و دریافتهیای
خود متكی باشد .بویژه از حیث تألیف کردن 3نفیس خیود (گیاردینر :9339 ،ص 23و .)22
بنابراین از نظر باختین ارزش هماهنگکننده نفس جسممند فقط میتواند از طریق رابطه
با دیگری انضمامی تأیید و تصدیق شود .جسم چیزی خودبسنده نیست؛ نیازمند دیگری
است؛ نیازمند بازشناسی و فعالیت شكل بخش اوست.
من – ديگري ،حركت از سوژه به ابژه
رابطه من/دیگری ،خود/دیگری یا من/غیر ،به کنش متقابلی ناظر است که در نحلههیا و
گرایشهای فكری و فلسفی ،تعبیر ها و تفسیرهای گوناگون به خود گرفته که همه آنها در
یك امر مشترک است :دیگری مانند من ،عنصر شناخت و آگاهی است .هگل در تبییین
انسانشناسی خود به نظریه اجتماعی نزدیك می شود که طی آن خودآگیاهی بشیر را بیه
خود معطوف نمیکند و بر آن است که « دستیابی به این آگاهی فرایندی نه فردی ،بلكیه
گروهی است» (صادقی :9332 ،ص .)935هگل در جایی دیگر شناخت انسیانها از خیود و
دیگری را به بحث فاعل شناسا و تعلق شناسایی معطوف میسازد:
همیشه شناخت با توجه به فاعل شناسیا و تعلیق شناسیایی دو جنبیه متقابیل پییدا
میکند؛ یعنی ف اعل با توجه به تعلق در واقع در خود نیز انعكاس پیدا میکنید و از
سوی دیگر هر انعكاسی بر خود ،انعكاسی در متعلق هم میشود؛ به دیگر سخن هر
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شناختی از خود نوعی شناخت نسبت به غیر خود هم میشود؛ همان طور کیه هیر
شناختی از غیر خود باز متضمن نیوعی شیناخت از خیود اسیت(مجتهدی:9333 ،
ص.)33

مسئله فهم خود از طریق فهم دیگری به عنوان سوژه یا عامیل شناسیایی مباحثیات
مهمی را در گفتمانهای روانكاوی نیز بر میانگیزد .دیلتای( 2یكی از متفكران هرمنوتیك
کالسیك) در اهمیت و ضرورت فهم دیگری به این نكته اشاره میکند که:
ما دیگران را در مقام سوژههایی همانند خودمان میشناسییم؛ یعنیی میا بیا تمامییت
زندگی روانی خودمان را آغاز ،و تمامیت ها یا کلهای زندگی روانی دیگران را بازسازی،
باز تجربه می کنیم .ما که خود در حكم کلهای روانشناختی هستیم میتوانیم فرایند رشد
و تحول تجربه اذهان دیگر را دوباره زندگی کنیم (آرتور :9335 ،ص.)52
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آيينگي «ديگري»
ژاک الکان ،5یكی از مشهورترین نظریهپردازان روانكیاوی نیوین در مقالیهای بیا عنیوان
«مرحله آینگی» ،که آن را مهمترین عامل شكلدهنیده «مین» مییدانید بیه رابطیه مین و
دیگری از چشمانداز روانشناختي میپردازد .وی معتقد است که «من» واژهای اسیت در
یك زبان مشترک و از طریق رابطه با دیگران فراگرفته میشود .الکیان در تبییین نظرییه
خود برای رشد سوژه و ساحت روانی انسان از سه مرحلة نظم خیالی ،نمادین و واقعی
یاد ،و نظم خیالی را مرحله آینگی تلقی میکند .وی میگوید:
در این مرحله است که کودک بیین  4-93میاهگی بیرای اولیین بیار ایین قیدرت
تشخیص را می یابد که تصویر خودش را در آینه بیابد .قبل از این مرحله کودک از خود
هیچ گونه مفهومی ندارد و تصویر ذهنی او از سوژه کامالً آشفته و پراکنده است امیا در
این مرحله سوژه برای اولین بار از طریق انعكاس تصویرش «خود» را مییابید و بیا آن
احساس یگانگی میکند (الکان ،نقل از احمدزاده :9334 ،ص.)14
الکان ،دریافت شخص را از خود در رابطه تنگاتنگی با تصویر بیرونی فرد میداند و
بر این باور است که « هویت فرد به جای اینكه از درون نشیأت بگییرد از میوقعیتی بیه
وجود می آید که فرد در آن ،خود را بیرای اولیین بیار از بییرون مییبینید» (وارد:9331 ،
ص )022و این چنین «خود شالودهشكنی شده» را طرح میریزد.
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در تصور الکان ،آینه برای کودک حكم دیگری را دارد که موجبات شناخت کیودک
را از خود فراهم میکند .از این چشم انداز ،مین (سیوژه) محورییت خیود را از دسیت
می دهد و با مرکززدایی از سوژه به عنوان عامل اصلی شناخت ،راه برای نماییان شیدن
ابژه /دیگری گشوده میشود.
انهدام سوژه محوری ،به رسمیت شناخت ابژه /دیگری بهمثابه آیینه «من» در فرایند و
کیینش شییناخت در گفتمانهییای فلسییفی و روانكییاوی بییا تییأمالت و آرای بییاختین در
انسانشناسی فلسفی خود تحت عنوان رابطه من/دیگری پیوند میخورد؛ بیا ایین حیال،
باختین در این راه پیش گام است؛ زیرا وی وجود دیگری را در فرایند شناخت ،تنهیا بیه
یك مرحله یا جنبه هایی از زندگی محدود نمی کند و آن را به حیات انسانی و اجتماعی
در همه شئون آن ،تعمیم میدهد.4
باختین در بیان ضرورت وجود دیگری /غیر ،بحث خود را بر طرح این پرسش پیی
می افكند که نقش غیر در دستیابی به آگیاهی فیردی چیسیت .او خیود بروشینی پاسیخ
می دهد که ما هرگز نمی توانیم خود را به صورت کل ببینیم .وجود غیر برای اینكیه میا،
حتی به طور موقت به مفهومی از خویشتن دست یابیم ضروری است؛ مفهومی که تنها
تا حدی در رابطه صرف ما با خود قابل دستیابی است.
تنها در انسان دیگر است که میتوانیم به تجربیه زیبیاییشیناختی و اخالقیی قابیل
اتكایی از کرانمندی انسانی دست یابیم .تنها غیر است که میتواند میرا بیه بخشیی
همجنس از بافت دنیای خارج تبدیل کند؛ زیرا من با آشكار نمودن خود بر غییر و
از طریق شخص او و با کمك اوست که به خودآگیاهی دسیت مییییابم و خیودم
می شوم .مهمترین کنشها ،آنها که بنیان خودآگاهی ما را تشیكیل مییدهید ،تنهیا در
رابطه با خودآگاهی دیگر (اینكه شما خطاب می شود) تعین میپذیرد (باختین ،نقیل
از تودوروف با تلخیص :9300 ،ص 932تا .)092

باختین من خودبسنده دکارتی (می اندیشم ،پس هستم) را نمییپیذیرد و مییگویید
نظریههای منشناسانه و «منمحور» دیگر نمیتواند وجود داشته باشد .وی با نفیاندیشه
دکارتی (می اندیشم ،پس هستم) ،نظریه «تو هسیتی ،پیس مین هسیتم» را جیایگزین
میکند تا از رهگذر آن به سلطه مطلق و بیچون و چرای من اقتدارطلب و تیكمحیور
پایان دهد و مفهوم منِ پایانناپذیر 0را عرضه کند؛ «مین» کیه در روییارویی بیا دیگیران
پیوسته ساخته می شود و شكل میگیرد .اندیشه رابطه من -دیگری کیه در انسانشناسیی
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فلسفی باختین نقش محوری دارد بیه تأسیی و الهیام گیرفتن از اندیشیه میارتین بیوبر،
فیلسوف اتریشی بود .بنا به سخن تیو دورف ،مشیهورترین مفسیر بیاختین ،بیاختین بیا
نوشته های بوبر آشنا بود و آنها را خوانده است .بوبر در کتاب مشهور خود (من-تو) به
تبیین این رابطه میپردازد:
ما با اشیا رابطه یكجانبه داریم؛ درباره آنها صحبت میکنیم ولی اشخاص یا انسانهای
دیگر این گونه نیستند .ما نه فقط درباره آنها بلكه با آنها صحبت میکنیم؛ گفت و شنود
داریم؛ مخاطبشان قرار میدهیم.
این رابطه شخصی و صمیمی را بوبر رابطه من-تو مینامد .وی در ادامه میگوید:
حكم اصلی من -تو فقط میتواند با تمام وجود شخص بیان شود .تمرکز و ائتالف،
صورت موجود کامل هرگز نمیتواند به وسیله «من» محقق شود .من برای شدن به
«تویی» نیاز دارم و وقتی «من» شدم« ،تو» می گویم .حیات واقعی هنگامه رویارویی
است .مواجهات اولیه یعنی کلمات اولیه و اساسی و به عبارت دیگر «من» به منزله
«تو» عمل میکند و «تویی» که به منزله «من» عمل میکند ،شكوفا مییشیود (بیوبر،
:9332ص  04تا .)999
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مارتین بوبر ،رابطه من -تویی را از چشم انداز کامالً فلسفی-عرفانی پیگیری میکند.
هرچند وی رابطه من-تویی انسانها را در حیات انسانی ترسیم می کند در پایان با توسع
مفهوم «تو» به «تو»ی ابدی 3میرسد .اما مفهوم «دیگری» و رابطه دوسویهاش با «من» در
اندیشه باختین به زندگی اجتماعی آنها معطوف است که منطق گفتگویی بیر محمیل آن
گذارده میشود .در نگاه باختین« ،من» در آیینه وجود «دیگری» است که میتواند ببالد و
شكوفا شود .ديگري است که من را به شناخت از خود ،میرسیاند و در پرتیو حضیور
اوست که «من» بر تداوم زیست اجتماعی خود توانا میشود .بر ایین اسیاس ،مییتیوان
گفت که گستره اندیشگانی بیاختین در میورد «دیگیری» و تأکیید بیر بایسیتگی وجیود
«دیگییری» در انسانشناسییی وی بییر روابییط و پیونییدهای انسییانی و زنییدگی اجتمییاعی
گفتگومدار این جها نی ،استوار است که از رهگذر آن ،من محیوری اسیتبدادی و رابطیه
تكسویه نابرابر رخت برمیبندد و پیوند مفاهمیه آمییز سرشیار از همیدلی بیر جیای آن
می نشیند .اگرچه ،باختین در طرح رابطه دوسویه من-دیگیری و رسیاندن آن بیه سیطح
فراتر ديگربودگي به بعد عرفانی و فراانسانی آن چشم نمییدوزد ،او بیا کیانونی کیردن
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«دیگری» و مرکززدایی از «من»  ،نه تنها در گفتمان فلسیفی و اجتمیاعی از انسانشناسیی
خود ،تعریف و تعبیر گستردهتری از «دیگری» عرضه می کند که در خیوانش ادبیی نییز
دریچه ای فراروی مخاطب و متن میگشاید تا سایه گفتگیو را بیر همیه شیئون زنیدگی
انسانی بگستراند.
انسانشناسي عرفاني
انسانشناسی عرفانی بر شناخت دوسویه انسان و خدا بنا شده اسیت .شیناخت زواییای
وجود انسان در عرفان به این دلیل ضروری مینماید که موقعیت او را به عنوان مخلوق
خداوند در ارتباط با هستی و معبود خویش تبییین کنید .از ایین دییدگاه ،انسانشناسیی
عرفانی با آن جنبه از انسانشناسی فلسفی تمایز دارد که به «انسان به این دلیل که انسیان
است» ،مینگرد.

15

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،51تابستان1911

15
15

در انسانشناسی فلسفی ،انسان ،همان چیزی است که فلسفههیای گونیاگون دربیاره
انسان به این دلیل که انسان است ،می گویند .هر ییك از ایین آرای فلسیفی ،جنبیه
خاصی از انسان بودن را برجسته می سازد و ایین آرا بیر اسیاس زواییای مختلیف
نگرش به انسان و نیز روشهای مختلف بررسی و محتوایشیان از یكیدیگر متمیایز
میشود (دیرکس :9332 ،ص.)2

انسانشناسی فلسفی از آنجا که تالش میکند در شناخت انسان به بشیر کلیی توجیه
کند نه انسان انفرادی ،میتواند به انسان شناسی عرفانی نزدیك شود؛ زیرا انسان شناسیی
فلسفی تأکید می کند که روشی را که باید در شناخت انسان به کار برد ،روش فیاعلی و
درون ذهنی است و نه روش انفرادی؛ در این صیورت ،بشیر کلیی را نمییتیوان از راه
انسان فردی توجیه کرد ،بلكه باید انسان فردی را از بشر کلی تبیین کرد (کاسییرر:9342 ،
ص 13و .)12
انسانشناسی عرفانی ،نیز مبنای شناخت خود را بر بشر کلی «آدم» می گذارد بیا ایین
تفاوت که از این مفهوم فراتر میرود و آن بشر کلی را مورد شناسایی قرار میدهید کیه
آفریده خداست؛ از او آغاز میشود و بدو باز میگردد.
شناخت انسان به عنوان «عبد و بنده خدا» در عرفان آن گونه نیست که تصور شیود
انسان به عنوان بنده و مخلوق در پیشگاه خداوند متعال هیچ شأن و منزلت مهمیی
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ندارد .وی در این تقابل ،تقریباً از میان محیو میی شیود و شخصییتش را از دسیت
میدهد و چیزی جز ابزار سرنوشت و تقدیر ازلی نیست (شیمل :9302 ،ص.)390

در وجه اول ،انسان با شناخت خدا ،که فاعل و علت هستی بخش اوسیت ،هسیتی
خود را که همان حیات متألهانه است ،ثابت می کند و خویشتن خود را میشناسید.
از این رو ،شناخت انسان آفرین ،بهترین راه معرفت انسان است و عالیترین آگیاهی
را نیز نصیب انسان می کند؛ معرفتی که معادل ندارد؛ چون علت بر معلول ،محیط و
مشرف است و یقیناً معرفت معلول از راه علت ،بهترین و کاملترین شناخت اسیت
(جوادی آملی :9330 ،ص.)39
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انسانشناسی عرفانی ،انسان را از آنجا که آفریده خداونید اسیت ،عبید و بنیده خیدا
می داند و به همین دلیل او را مطیع و سرسپرده خالق خویش تصور مییکنید و از دگیر
سو ،انسان را از آنجا که جانشین خداوند بر زمین می پنیدارد بیرای او شیأن و جایگیاه
ارزشمندی در نظر می گیرد؛ زیرا چنین انسانی به اعتبار آگاهی از اسمای الهی «عَلَّمَ آدَمَ
اسماءِ کلُّها  »93/0و دارا بودن رشحههایی از روح الهی (نِفِحتُ فییه مِین روحیی/سیوره
حجر ،آیه ،) 01از هر جهت ،نمونه کامل خلق الهی است که با نفس الهی زندگی کیرده و
بنابراین ،آیینه تمامنمای اوصاف خداوند است (همان 393 :و .)391
سراسر انسان شناسی عرفانی بر این دو اصل مهم بنا شده است:
 .9انسان ،اسمای الهی را می داند و جانشین خدا بر روی زمین است .پیس بایید بیه
گونهای بزید که شایسته این جانشینی باشد.
 . 0انسان از روح الهی سرشته شده و در آغاز آفرینش ،همجوار او بوده اسیت .پیس
باید ،این روح جدامانده از موطن اصلی را با تصیفیه بیاطن و تزکییه درون و از طرییق
سیروسلوک عارفانه به مأوای خود بازگرداند .این دو اصل ،انسان را به شناخت از خود،
شناخت درون خود ،برمی انگیزاند تا پذیرای رشحه های نور و عشق الهیی گیردد؛ زییرا
« برای عارف ،هیچ چیز مانند گرایش و عشق به خدا مهم نیسیت و صیوفی صیافی دل،
باید بندهای تعلق را از خود جدا سازد تا دل وی آماده تجلی حق شود» (رزمجیو:9305 ،
ص.)095
بر اساس این دو اصل ،شناخت انسان نیز میتواند دو سیویه باشید :یكیی از طرییق
شناخت خدا با تأمل در مظاهر و تجلیاتش در آفرینش و دیگر از طریق شناخت خود با
توجه به درون و باطن سرشت خویش.

در وجه دوم ،انسان از طریق شناخت خود با سفر درونی و انفسی ،میکوشد جایگاه
و رابطه خود را با خداوند تبیین کند .البته این شناخت نیز در نهایت به خداونید پیونید
می خورد؛ زیرا انگیزه اساسی شناخت انسان در مكتیب عرفیان ،رسییدن بیه خداونید و
اتحاد با اوست .بر اساس حدیث مشهور «مَن عَرِفَ نِفسِهِ فِقِد عَیرِفَ رَبهیه» (بحیاراالنوار،
ج ،0ص ، )30شناخت انسان با تمامی زوایای روحی و درونی او به عنیوان «خلیفیه اهلل»،
زمینه های شناخت خدا را فراهم میکند؛ «زیرا شناخت عمیقترین و نهانترین وجه قلیب
آدمی به معنای کشف نقطه ای است که در آنجا خداوند یافت می شیود؛ نقطیه مالقیات
انسان با خدا» (شیمل :9302 ،ص .)309بر این اساس ،انسان بیا توجیه عمییق بیه درون و
باطن خود با پاکیزه ساختن دل و جان خود ،میتواند آیینیهای بیرای شیناخت خداونید
گردد و صفات او را بازتاباند .اعتقاد به این اصل در تفكر عرفانی ،ویژگی آیینگی انسان
را در شناخت خود و خدا مطرح میسازد.
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آيينگي انسان
مسئله آیی نگی انسان به عنوان جوهره بنییادین انسانشناسیی عرفیانی ،یكیی از مهمتیرین
مسائلی است که عارفان در آثار خود بدان پرداختهاند .در عرفیان ،ایین آیینگیی هیم در
روابط انسانها با یكدیگر مطرح می شود هم در گستره واالتیر یعنیی شیناخت آفرییدگار
هستی و انسان.
ابن عربی در فصوصالحكم در «فص آدمی» به این مسئله پرداخته اسیت .بیه عقییده
ابنعربی:
انسان آیینهای است که عكس جمال حق را نشان میدهد .وی سرّ آفرینش انسان را
این میداند که خدا می خواست در آیینه عالم ،کمال خود را بنگرد؛ وقتیی عیالم را
آفرید ،این آیینه ،تیره و تار و مكدر بود و با خلق آدم آیینه عالم صییقلی و شیفاف
شد .پس آدم ،آیینه ای است که اسما و صفات حق را به نمایش میگذارد (حكمت،
 :9335ص.)922

به نظر ابن عربی ،انسان زمانی میتواند آیینه تجلی خداوند شود که به مرحله کمال
رسیده باشد و این تجلی ،هم برای حفظ عالم است و هیم رؤییت خداونید در انسیان
کامل:

مفهوم «ديگري» و «ديگربودگي» در انسانشناسي باختين و انسانشناسي عرفاني

و معنی حفظ او عالم را آن است که حق تعالی در آیینه دل این کامل تجلی کنید و
عكس انوار تجلیات از آیینه دل او بر عالم فایض میشود و به وصیول آن فییض بیاقی
می ماند و تا این کامل در عالم باقی است ،استمداد میکند از حیق؛ «تجلییات ذاتییه» و
«رحمت رحمانیه» .اما رؤیت خوی ش در کون جامع که انسان کامل است از این جهیت
است که دیدن چیزی نفس خود را در نفس خود نه چون دیدن او باشد ،نفس خیود را
در محلی دیگر که به منزله آیینه باشد او را؛ چه آیینه را خصوصییتی اسیت در ظهیور
عین آن چیز و این خصوصیت بیآیینه حاصل نمیشود و بیتجلی آن چیز میر آیینیه را
میسر نمیشود (ابن عربی ،نقل از شرح فصوصالحكم :9300 ،ص  13تا .)993
در اندیشه ابن عربی ،آیینگی انسان یكی از راههای اساسی شیناخت خداسیت؛ زییرا
انسان « ،اول دلیلی است در موجود عالم و اکمل آیات اعلی خیدای علیی اعلیی؛ پیس
معرفت حق موقوف است بر معرفت انسان» (ابن عربی :9340 ،ص )45و چیون ذات خیدا
ناشناختنی است ،اسما و صفات او را تنها در محل ظهور اتم آنها -یعنی کون جامع -که
آدمی است ،شناسایی کرد (حكمت :9343 ،ص.)02

خیال و تخیل هنری اساسا به معنای خروج از باطن به ظاهر است .صنع خدا که در
خیال الهی متحقق می شود ،سیر از باطن به ظاهر یعنی از وحدت به کثرت است و
از آن ،عالم پدید می آید که هنر خداست .هنر انسان که در تخیل او زاده مییشیود،
نیز سیر از باطن به ظاهر است و در اینجا یعنی سیر از کثرت و غوغا به وحدت و
خموشی .در همین جاست که ویژگی آیینگی انسان هویدا می شیود؛ یعنیی تخییل
هنری خاص انسان و زاده آن یعنی اثر هنری به معنای دقیق کلمه ،این است که در
عین حال که مسیر از باطن انسان یعنی از کثرت و تالطم درونیی بیه ظیاهر یعنیی
و حدت و شمول است ،عكس سیر الهی است؛ یعنی انسان از ظیاهر کیه کثیرت و
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آيينگي انسان از وحدت به كثرت ،از كثرت به وحدت
ابن عربی با اصل آیینگی انسان ،حرکت انسان را به باطن حق توجیه مییکنید کیه
«وحدت» است .چه او ،آفرینش انسان را نتیجه صنع و هنر خداوند میبیند؛ هنری که به
تجلی و ظهور (کثرت) میل دارد و در مقابل ،انسان با دیدن این هنر الهیی ،کیه از حیق
برای او به ظهور رسیده است به باطن خود حرکت میکند تا به وحدت برسد.
ابنعربی بر این باور است که:

11


تغیر است به باطن حق که وحدت و بینیازی و ثبات است ،حرکت کند (حكمیت،
 :9335ص  929و .)920

شیخ محمود شبستری این آفرینش هنری و تجلی وحدت در کثرت را به زیبایی بیه
نظم کشیده است:
کییزو پیداسییت عكییس تییابش حییق
عییدم آیینییه هسییتی اسییت مطلییق
درو عكسییی شیید انییدر حییال حاصییل
عدم چون گشیت هسیتی را مقابیل
یكییی را چییون شییمردی گشییت بسیییار
شد آن وحدت از این کثرت پدیدار
چو چشم عكس در وی شخص پنهیان
عییدم آیینییه عییالم عكییس و انسییان
بییه دیییده دیییدهای را دیییده دیییدهسییت
تو چشم عكسی و او نور دیدهسیت
از ایییین پیییاکیزهتیییر نبیییود بییییانی
جهان انسیان و انسیان شید جهیانی
(شبستری :9309 ،ص)94
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روایت تمثیلی منطقالطیر نیز به گونه ای دیگر ،زبان حال آیینگی انسان و حرکیت او
از کثرت به وحدت است که در آن ،سیمر ،،نماد کثرت (انسان) و سیمر ،نماد وحدت
(حق) است که سر انجام ،آن سیمر ،،سیمر ،را در آیینه خود مییابند و میبیننید .ایین
روایت تمثیلی در واقع« ،حم اسه حرکت روح آدمی است به طرف کمال تیا جیایی کیه
انسان خود را در آیینه جمال سیمر ،ببیند و در او محو و فانی شود .یا نه ،سیمر ،را در
آیینه دل خود بیند» (اشرفزاده :9303 ،ص:)92
از کمییال لطییف خییود آیینییه سییاخت
با جمیالش عشیق نتوانسیت باخیت
تییییا ببینیییییی روی او در دل مگیییییر
هسیییت از آیینیییه دل در دل نگیییر
انسان آيينهگون ،شناساي حق ،شناساننده حق
مسئله «آیینگی» انسان در انسانشناسی عرفانی ،بعد دیگری نییز میییابید و آن ،آیینگیی
انسان در جهت هدایت انسانهای دیگر است .آن گاه که انسان دل و جیان خیود را بیه
تمامی از هر ریب و عیبی پاک گرداند و آیینه اسما و صفات الهی گردد ،نهتنها خود بیه
شناخت حقیقی خدا دست مییابد و به سوی کمال عارفانه گام برمییدارد کیه آیینیهای
می شود برای دیگر رهروان راه سلوک تا در وجود آیینهگون او صفات الهی را مشیاهده
کنند و به شناخت خداوند نایل آیند؛ در این حال ،عارف ،انسان کامل ،هم شناسنده حق
است برای خود و هم شناساننده حق است بر دیگران.
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در حكایتی از «سبحه االبرار» جامی ،این دو کارکرد آیینگی انسان به تصویر کشییده
شده است .در آن حكایت ،متكلمی بر صوفیای ،خرده میگیرد که چرا به شناخت خود
بسنده کرده از صحبت دانایان روی برتافته است:
کییرده بییر صییحبت دانایییان پشییت
گفت کای روی تو چون خوی درشت
کییو خییدا را بییه چییه بشییناختهای
بییییا شناسییییایی خییییود سییییاختهای
صوفی در پاسخ می گوید که پاکیزگی درونش فیض الهی را سبب میشود کیه از آن
فیوضات ربانی به شناخت الهی دست مییابد:
ریییزدم بییر دل و جییان پییاک ز ریییب
گفت از آن فیض که هر لحظه ز غیب
هسیییت گفتیییار زبیییان قاصیییر از آن
گرچییه شیید مییوج زنییم خییاطر از آن
متكلم ،این بار ،زبان قاصر صوفی را دستاویز قرار مییدهید کیه چگونیه مییتوانید
راهگشای مبتدیان راه سلوک شود:
چیییون شیییوی قایییید کیییوران جهیییان
فاضییلش گفییت بییدین کشییف نهییان
11
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و صوفی در پاسخ ،آیینگی خود را واسطه شناخت دیگران از حق جلوه میدهد:
نیسییت کییاری بییه شناسییاگریم
مییییین غیییییرق شناسیییییاوریم
هرچیییه مییین ییییافتم او یابییید
هر کیه پیی بیر پیی مین بشیتابد
(جامی ،سبحهاالبرار :ص)30
بنابر آنچه آمد ،می توان گفت ،آیینگی انسان در انسانشناسی عرفانی در چنید محیور
مطرح میشود:
 .9انسان آیینه انسان دیگر است در شناخت از خود؛ مؤمن مرآت مؤمن.
 .0به این دلیل که خداوند گنج مخفی بود و دوست داشت در آیینه انسان جلوه کند
(وحدت در کثرت).
 .3به این دلیل که انسان صفات الهی را باز میتابانید و از ایین طرییق بیه سیوی او
حرکت میکند (کثرت در وحدت)( ،شناسای حق).
 .2برای تداوم و بقای آفرینش.
 .5برای هدایتگری و راهبری پویندگان راه عشق الهی (شناساننده حق).

انسانشناسي عرفاني ،رابطه من و ديگري و مسئله ديگربودگي
محبت درست نیاید میان دو کس تا یكی دیگری را نگوید «ای من» .سری سقطی
(رساله قشیریه :9339،ص)542

همان گونه که پیش از این گفته شد ،مفهوم «دیگری» به عنوان عامل مهیم شناسیایی
من در انسانشناسی باختین در کانون شناخت قرار دارد؛ زیرا هرگاه فرد در رابطه خیود
با دیگری ،دیگری را بهمثابه «فاعل شناسا» بنگرد که 1آن گاه ،آوای «او» ،هیر گونیه کیه
باشد در کنار آوای «من» قرار میگیرد.
رابطه من و دیگری در انسانشناسی عرفانی ،ضمن تحقق رابطه مورد نظر باختین ،که
لزوم توجه به «دیگری» و همپایگی و حتی برتیر دانسیتن او را در فراینید ارتبیاطهیای
انسانی می طلبد ،بعد وسیعتر و فراتری نیز می یابد .بر این اساس در عرفان ،اصل توجیه
به «دیگری» ،هم در رابطه انسان به انسان شكل می گیرد و در گستره واالتیر ،در رابطیه
انسان با خدا ،آنچه مقصد و مقصود نهایی عرفان است ،مفهوم مییابد.
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من – تو/ديگري ،انسان به انسان
عرفان ،مكتب انساندوستی است؛ زیرا در این مكتب ،عشق به خیدا در مهیرورزی بیه
انسان تجلی مییابد .تو /دیگری ،نه تنها در رابطه عارفان با انسیانهای دیگیر مهیم تلقیی
می شود که بر «منِ» آنها نیز مقدم می شود .عرفان ،مكتب عشیق و ایثیار اسیت؛ مكتیب
احترام به کرامت انسانی و محب ت به همه آفریدگان خداونید اسیت .جیایی کیه عیارفی
چون رابعه عدویه از گیسوان خود ،ریسمانی برای بیرون کشیدن آب از چاه برای سگی
تشنه می سازد؛ جایی که بایزید سالی در آرزوی دیدن کعبیه معبیود خیویش بیه فیراهم
نمودن هزینه سفر می پردازد و تمامی آن را در آغاز راه به درویشیی عیالمنید مییدهید؛
جایی که ابوالحسن خرقانی میگوید « :اگر از ترکستان تا شام کسی را قدمی در سینگی
آید ،زیان آن مراست و از آن من است» (خرقانی ،نقیل از شیفیعی کیدکنی :9332 ،ص )30ییا
عارفی دیگر ،آرزو میکند خداوند تنش را آن قدر حجیم گرداند و در دوزخ اندازد تا بر
هیچ گن هكاری جایی در دوزخ باقی نماند ،دانسته است کیه دیگیری در عرفیان از چیه
92
منزلتی برخوردار است.
تساهل طلبی و آسایش طلبی برای انسانهای دوست و دشیمن از ضیروریات مكتیب
عرفان است و عدم التزام به چنین سنتی دوری و بیگانگی از طریقت عرفیان بیه شیمار

مفهوم «ديگري» و «ديگربودگي» در انسانشناسي باختين و انسانشناسي عرفاني

(دفتر دوم مثنوی ،ابیات 12تا )14

با اینكه در میان عارفان بر لزوم اهمیت و توجه به «دیگری» از دیدگاه اخالقی تأکید
شده است ،این توجه در مولوی بعد معرفتگرایانه نیز میییابید .مولیوی در مثنیوی در
حكایت «آن که در یاری بكوفت ،گفت :منم ، » ...که تمثیلی از رابطیه عرفیانی انسیان و
خداوند نیز میتواند باشد بروشنی نشان داده است که تا زمانی که انسان ،مین خیود را
در میانه میبیند ،نمی تواند به دیگری راه برد و با او ارتباط برقیرار کنید؛ آن چنانكیه در
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میآید (درویش 39 ،تا  .)33قاعده انساندوستی و حس همدلی در عرفان این است که فرد،
دیگری را بر خود ترجیح می دهد و از شأن و اعتبار خویش بهدلیل وجیود همنوعیانش
دست بكشد تا جایی که صوفی به دلیل رضایت دل هممسلكانش حتیی روزه مسیتحبی
خویش را هم می شكند؛ چرا که شادمانی دل یكیی از همنوعیانش کیه نیازمنید صیرف
غذاست برای صوفی ارزشمند است (شیمل :9302 ،ص .)339حس همدلی واالی انسیانی
در عرفان ،تنها در زمینه براورده ساختن نیازهیای میادی و اجتمیاعی انسیانهای دیگیر،
آشكار نمی شود ،که در درک متقابل از سخن و اندیشه دیگری ،احترام بیه آوای او نییز
نمود می یابد .احترام به عقیده ،مرام ،مسلك ،دین و مذهب «دیگری» در عرفان ،یكی از
ارکان اساسی اصل آزاداندیشی است که در رابطه من -دیگری متجلی میشیود .وجیود
دیگری /غیر برای «من» از نظرگاه عرفانی ،آن قدر بایسته اسیت کیه آفیرینش اندیشیه،
سخن را برمی انگیزاند؛ در فهم این ضرورت است که شمس تبریز میگویید« :سیخن از
برای غیر است و اگر از برای غیر نیست ،سیخن بیه چیه کیار اسیت» (مقیاالت شیمس،
:9330ص  .)024پس به دلیل دیگری است که «من» به بروز اندیشه خود ،همت میگمارد
و درک این نكته است که زمینه تفاهم و همدلی دوسویه را در ارتباط فیرد بیا دیگیری،
فراهم میکند .از این رو« ،دیگری» در انسانشناسی عرفانی به حكم «مؤمن مرآه میؤمن»،
آیینه انسان برای شناخت و ادراک واقعی از خود است .شرط این «آیینگی» همانا مؤمن
بودن است؛ آن ایمان واقعی که فرد را به شناخت صحیح از هستی انسانی رسانده باشد
تا فرد بتواند در آیینه وجود او« ،من» خود را ببیند و دریابد:
تا بداند هر کسی کاو چیست و کیست
گفییتم آخییر آینییه از بهییر چیسییت
آینییه سیییمای جییان سیینگی بهاسییت
آینیییه آهییین بیییرای پوستهاسیییت
روی آن یییاری کییه باشیید زان دیییار
آینیییه جیییان نیسیییت اال روی ییییار

همین داستان ،زمانی که فرد بیرون در ،میگویید :تیوام بیه درون خانیه بیه دیگیری راه
می یابد .در این چشم انداز ،این رابطه ،همان رابطه ای است که بیاختین در انسانشناسیی
خود ،بر آن تأکید میورزد؛ دیدن دیگری بهمثابه من در یك جمله :من ،تو شدن.
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تفاوت انسانشناسي باختين و انسانشناسي عرفاني در رويکرد به «ديگري»
صرف نظر از رویكرد مولوی به «دیگری» ،تفاوت انسانشناسی عرفیانی بیا انسانشناسیی
باختین در این است که «دیگری» با همه جایگاهی که در عرفان دارد ،تنها منبع شناخت
و خودآگاهی فرد نیست و یكی از منابع شناخت فرد از خویشتن است؛ ایین در حیالی
است که اهمیت «دیگری» دراندیشه ب اختین برای رسیدن فرد به شناخت و خودآگیاهی
بیش از انسانشناسی عرفانی است .نكته دیگر اینكه گاه در عرفان ،آنجا کیه دیگیری بیه
جای عامل و عنصر شناخت ،میزاحم شیناخت میی شیود ،حكیم بیگانیه را میییابید و
مصاحبت با او همچو دوزخ تلقی می شود؛ چنانكه شمس میگوید« :صحبت اهیل دنییا
آتش است» (مقاالت شمس :9330 ،ص .)005پیداست که این دیدگاه ،دیدگاه کلی عرفان در
باب «دیگری» نیست و مصداقش جایی است که «دیگری» ،بیگانه با خود ،خدا و همیه
انسانهاست؛ چنانكه در این بیت از مثنوی:
کار خود کن کیار بیگانیه مكین
در زمییین دیگییران 99خانییه مكیین
کییز بییرای اوسییت غمنییاکی تییو
کیسییت بیگانییه؟ تیین خییاکی تییو
(دفتر دوم ،بیتهای 043و )042
منظور از دیگری« ،تو» نیست که در رابطه دوسویه با «من» قرار می گیرد ،بلكیه تین
خاکی فرد است که با روح و جان وی بیگانه است.
ديگري و رابطه مريد و مرادي
در رابطه مرید و مرادی ،که بر اطاعت محض مرید از مراد بنا شده است« ،دیگیری» در
مفهوم باختینی آن جایی ندارد .در این رابطه ،دیگری در مقام مراد و من در مقام مریدی
است که نیازمند به مراد است .در این رابطیه« ،دو فیرد در ظیاهر بیا یكیدیگر صیحبت
می کنند اما در واقع یكی ابزار یا ابژه ای است که به دیگری در مقام شیخ و مراد فرصت
می دهد تا او را تحت تأثیر دهد و بر او سلطه یابد (قاضی مرادی :9319 ،ص.)909

مفهوم «ديگري» و «ديگربودگي» در انسانشناسي باختين و انسانشناسي عرفاني

محمد غزالی در توصیف سرسپردگی مطلق مرید بیر آن اسیت کیه مریید حتیی در
خواب هم نباید بر گفته مراد خود چون و چرا بیاورد و باید «مردهای باشید بیه دسیت
غسال» .غزالی در تأکید گفته خود حكایتی از خواجه بوعلی فارندی میآورد که خوابی
بر شیخ خود تقریر می کند و شیخ بر او خشم میگیرد که «اگر در باطن تو چیرا را جیا
نبودی ،اندر خواب بر زبان نرفتی» (غزالی :9343 ،ص .)35بنابرین رابطه مرید و مرادی ،که
تجربه و سلوک عرفانی است ،کامالً فردی و شخصی است و نمیتواند موضوع مفاهمه
اجتماعی قرار گیرد .از این دیدگاه ،رابطه من –تو ،رابطهای برابیر نیسیت ،بلكیه رابطیه
سلسله مراتبی است؛ زیرا در رابطه من -تو باختین ،هر دو سوی رابطه سوژه شناخت و
فاعل شناسا هستند.
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من -او :انسان و خدا و تمايزش با من-ديگري باختيني
رابطه انسان و خداوند ،مهمترین هدف و مقصدی است که عرفان در پیی برقیراری و
کمال آن است .اصوالً هستی عرفان در گرو برقراری این رابطه است .پیوند بیا خداونید
در مرکز اندیشه و سلوک عرفان قرار دارد « .در متن این رابطه اسیت کیه راه انسیان بیه
سوی خداوند شكل می گیرد و راه خدا به انسان نیز معنی پیدا میکند» (ابراهیمیی دینیانی،
 :9333ص .)232انسان در ایجاد رابطه با معبود و پیوند نهایی با او میکوشد من خیود را
از «من» بودن تهی گرداند تا وجودش همه «او» گردد« .من» در عرفان ،انسانی است کیه
میپوید و میکوشد تا به «او» که به تعبیری «فرامن» اوست ،90برسید و وصیال را پدیید
آورد« .او»  ،در عرفان ،دادار پروردگار است .فیض میبخشد و فییضبخشیی او بیكیران
است و عام و همهگیر .می پروراند و ابزار پرورش و بالش را برای همه کس و همه چیز
یكسان آفریده است (محمودی بختیاری :9343 ،ص 35و  .)25او در عرفان با استغراق هرچه
بیشتر «من» در آن و با انس و الفتی که در لحظههای پیوند و یكی شدن به وجود میآید
به «تو» تبدیل می شود و در این حالت ،پیوند میان من و تو عمیقتر و دوسویهتر میشود.
البته این رابطه دوسویه ،رابطه ای است که خداوند آغازگر آن بوده است .در واقع ،پیش
از اینكه انسان به این رابطه بیندیشد ،خداوند طیرح آن را در کیالم خیویش ریختیه بیه
گویاترین وجه با او سخن گفته و او را به سوی پیوند با خود ،فراخوانده است .بنابراین،
« رابطه میان انسان و خدا از دیدگاه قرآنی نیز دو جانبه است :از خدا به انسان ،از انسان

به خدا که این دو در شكل وحی و الهام و نماز و دعیا و  ...تبلیور میییابید» (ایزوتسیو،
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 :9349ص.)910
رابطه انسان و خدا در عرفان پویا و آزاد است که به دلخواه هر دو شكل مییگییرد.
خدا با کالم خویش با انسان سخن می گوید و انسان با دعا ،نمیاز و بیا سییر و سیلوک
باطنی با او پیوند برقرار میکن د .رابطه انسان و خدا در عرفان بیش از هرجیای دیگیری
دوستانهتر و صمیمانه تر است؛ به همین دلیل است که در این رابطه خداوند ،دیگیر «او»
نیست ،بلكه «تو» است « .خطاب ذات الهی به عنوان تو و انسان به عنوان من نشاندهنده
این است که من در رد و قبول ،آزادی دارد؛ اگرچه تم ام اعمال او در نهایت بیه وسییله
تو است که اراده و تعیین میشود» (نیكلسون :9330 ،ص .)929اگیر خداونید انسیان را بیه
آزادی نشناسد که با او سخن نمی گوید بلكه مجبورش مییکنید؛ ولیی او سیخن گفتیه
است .خداوند به صورت سخنگوینده ،آزادی اندیشه انسان را نفی نمیکند؛ شخصییت
انسان را نفی نمی کند بلكه با مخاطیب قیرار دادن انسیان ،او را در شینوندگیش تثبییت
می کند و با تثبیت او در شنوندگی ،او را در هویت آزادی اندیشه تثبیت میکند (مجتهید
شبستری :9332 ،ص.)03
عارف در عرفان با آگاهی از این آزادی است که رابطه عاشیقی بیا خداونید برقیرار
میکند؛ رابطه ای که خداوند در مقام معبود به معشوق عارف تبدیل مییشیود .در ایین
رابطه خداوند فقط خدای آسمان نیست که عارف در زمین تنها از طرییق ادای آداب و
وظایف شرعی با او رابطه برقرار کند و همواره خدواند را «او» ببیند .در رابطه عارفانه و
عاشقانه انسان و خدا میان او و معشوق به اندازه آسمانها و زمینها فاصله نیسیت ،بلكیه
معشوق کنار اوست .در اوست که برای پیوند ابدی با او ،تنها باید از من خیود بگیذرد.
« سلوک عارفانه در حذف خود در مقام عاشیق و تبیدیل شیدن بیه «دیگیری» در مقیام
معشوق و تهی شدن از خویشتن در مقام انسانی اجتمیاعی اسیت» (قاضیی میرادی:9319 ،
ص .)995عارف در رابطه خود با خداونید ،هرچیه پیشیتر مییرود از مین خیود دورتیر
می شود و به خداوند نزدیكتر میگردد تا جایی که دیگر من خود را در میانه نمیبینید و
همه «او» می گردد و این سطح ،عالیترین رابطه عارف با خداوند است؛ جایی که عیارف
فانی به خود و باقی به خداوند مییگیردد و بیه مرحلیه «دیگربیودگی» مییرسید .ایین
دیگربودگی با دیگربیودگی بیاختین تفیاوت دارد؛ چیرا کیه در ایین مرحلیه ،خداونید

مفهوم «ديگري» و «ديگربودگي» در انسانشناسي باختين و انسانشناسي عرفاني

«دیگری» نیست ،بلكه او و تویی است که «من» شده اسیت .دیگیر اینكیه دیگربیودگی
باختین در قلمرو حیات اجتماعی انسان است و دیگربودگی عرفیانی در قلمیرو حییات
اخروی و جاودانه.

پينوشت

1. Intersubjectivity
 .0ویتگنشتاین نیز همسو با هوسرل و دیگر فیلسوفانی که در شناخت آدمی ،جایگاه مهمی به «دیگری»
میدهند ،نمیپذیرد که منبع شناخت ،فقط به تجربه خصوصی فرد محدود شود و تأکید میکنید کیه
در غالب موارد ،دیگران هم می توانند بخوبی از احوال خصوصی ما آگاه باشند و ما را در شناخت از
خود یاری کنند (ر .ک :ماهیت بشر از دیدگاه ویتگنشتاین ،پیتیر هكیر ،ترجمیه سیهراب علیوی نییا،
ص . )5
3. Authoring
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نتيجهگيري
با بررسی مفهوم و جایگاه «دیگری» در اندیشه باختین و انسانشناسی عرفانی ،آشكار شد
که هر دو« ،من» را در فرایند شیناخت از خیود و پیرامیون خیود ،نابسینده دانسیته بیر
بایستگی وجود «دیگری» که بسان آینه ،من را در خود بارتاب میدهد ،تأکید ورزیدهاند.
باختین بارها بر این امر پا میفشارد که «من» در آینه دیگری شكوفا و بارور میشود .در
عرفان نیز به حكم «المؤمن مرآه المؤمن»« ،دیگری» این مصداق را مییابد با این تفاوت
که در عرفیان پیرداختن بیه «دیگیری» در مقیام انسیان ،بیشیتر جنبیه اخالقیی دارد تیا
معرفتشناسی و نیز «دیگری» در عرفان یكی از منابع شناخت فرد میتواند باشد نه همه
آن ،اما «دیگری» در انسانشناسی باختین ،مهمترین و شاید تنهاترین منبیع شیناخت فیرد
تلقی میشود .دیگر اینكه نظریه دیگری و دیگربیودگی بیاختین در حییات اجتمیاعی و
انسانی فرد مطرح می شود که به پویایی روابط انسانها و نفی خودمحوری کمك شایانی
می کند؛ اما عرفان از دایره دنیا فراتر میرود و به «دیگری» و «دیگربودگی» بعد روحانی
و الهی می بخشد .در عرفان« ،دیگری» نهتنهیا آینیه ای اسیت بیرای فیرد در شیناخت از
خویشتن خویش که این آینگی ،بازتابی از جلوه حق و مشاهده نیور اوسیت در وجیود
«دیگری» که در این م عنا ،انسان کامل را نیز منظور نظر دارد کیه سیرانجام« ،مین» را در
سیر عرفانی خود به معبود الهی پیوند میزند.
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 .2ا لبته دیلتای اهمیت فهم دیگری را در فرایند تفهیم و تفسیر متن نیز مطرح میکند.
 . 5ژاک الکان با الهام از دیالكتیك هگل و فلسفه هایدگر و تأثیریپذیری از نظریههای زبیانشناسیی و
ساختاگرا ،بنیاد نظریه روانكاوی خود را بر پایه روانكاوی متن استوار میکند.
 .4همان گونه که گفته شد ،دیگر اندیشمندان چون سارتر ،هوسرل ،هگیل و دیگیران در انسانشناسیی
خود به مسئله دیگری اشاره کرهاند ،لیكن هیچ یك به مانند باختین «دیگیری» را در کیانون شیناخت
قرارندادهاند و به آن محوریت نبخشیدهاند.
7. unfinalizability I
8. Eternal You
 .1در انسانشناسی باختین در توصیف رابطه من و دیگری و اهمیت دیگیری بیرای شیناخت ،مفهیوم
آیینگی انسان را می توان دریافت کرد با این تفاوت که مسئله آیینگی در انسانشناسی باختین ،تنها در
بعد رابطه انسان با انسان مطرح می گردد؛ اما در انسانشناسی عرفانی در رابطه با انسان و خدا و انسان
با انسان مطرح می شود که شالوده اساسی آن ،شناخت خداوند است.
 .92رجوع شود به حكایت های مربوط به رابعه ،بایزید و دیگر عارفان در کشف المحجوب و رسیاله
قشیریه.
 .99در برخی نسخه ها به جای دیگران ،مردمان ضبط شده است :در زمین مردمان خانه مكن
 .90در بحث از دیگری ،او ،تو ،در عرفان و کوشش من به وصال با آن ،مسئله «فرامن» مطرح میشود.
دکتر پورنامداریان در کتاب سایه آفتاب ،بحث کاملی از فرامن را در اندیشه و دیدگاه عارفان عرضیه
میکند .به عقیده وی ،فرامن « در حقیقت بعد ملكوتی یا بعد روحانی هر انسانی در عیالم روحیانی
فرشتگان است که شرط وصول به آن ،فنای من تجربی است .فنای از خویش یعنی نفی من و تحقق
فرامن است که هویتی یگانه با حق دارد» (ر.ک :سایه آفتاب ،ص 932و  .)939این «فیرامن» ،همیان
«من ملكوتی» میتواند باشد که با «دئنا» یا طباع تام که در آثار منسوب به هرمس و شیخ اشراق آمده،
یكی است و نفس رها شده از اسارت تن با آن دیدار مییکنید؛ ر.ک :پورنامیداریان ،تقیی ،دییدار بیا
سیمر ،،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،9302 ،ص 20تا  .24دکتر قبادی نیز در
مقالهای با عنوان «فراآگاهی عرفانی در آثار مولوی» ،این فرامن و من ملكوتی را ناشی از فراآگاهی یا
خداآگاهی دانسته و عنوان کرده است که «آن ،آگاهی ویژهای است که فقط سیالكان حقیقیی پیس از
طی مراحل سلوک در طریق عرفانی و نایل شدن به مقامات ربانی به آن دست مییابند .رسیدن به این
خداآگاهی در حقیقت نوعی شهود عرفانی است؛ قسمی درون آگاهی است کیه حاصیل پشیت سیر
گذاشتن مراتب سلوک و نیل به حیرت عرفانی و تبدیل شدن من سالك به «فیرامن» ییا مین جدیید
گسترده و متصل به ملكوت است»؛ قبادی ،حسیینعلی« ،فراآگیاهی عرفیانی در آثیار مولیوی» ،مجلیه
دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران :ش ،9332 ،)902(54ص.923

مفهوم «ديگري» و «ديگربودگي» در انسانشناسي باختين و انسانشناسي عرفاني
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آرتور ،آندره؛ فکر نوكانتي؛ ترجمه امید مهرگان؛ ͏طرح نو.9335 ،
ابن عربی؛ رسائل ،ده رساله فارسي شده؛ مقدمه ،تصحیح و تعلیقات از نجییب ماییل هیروی؛
تهران :انتشارات مولی.9340 ،
احمدزاده ،شیده؛ «ژاک الکان و نقید روانكیاوی معاصیر» ،پژوهشینامه فرهنگسیتان هنیر؛ ش2
( ،)9334ص 13تا .923
اشرفزاده ،رضا؛ تجلي رمز و روايت در شعر عطار نيشابوري؛ تهران :نشر اساطیر.9303 ،
جامی ،نورالدین؛ سبحهاالبرار؛ طبع نامی منشی نو ،بیتا.
انصاری ،منصور؛ دموكراسي گفتگويي؛ تهران :نشر مرکز.9332 ،
ایزوتسو ،توشیهیكو؛ خدا و انسان در قرآن؛ ترجمه احمد آرام؛ تهران :شرکت انتشار.9349 ،
بالکهام ،ه.ج؛ شش متفکر اگزيستانسياليست؛ ترجمه محسن کریمی؛ تهران :نشر مرکز.9330 ،
بوبر ،مارتین؛ من و تو ؛ ترجمه سهراب ابوتراب و الهام عطاردی ،تهران :انتشیارات فیرزان،
.9332
پورنامداریان ،تقی؛ ديدار با سيمرغ؛ تهران :پژوهشگاه علیوم انسیانی و مطالعیات فرهنگیی،
.9302
تودوروف ،تزوتان؛ منطق گفتگويي باختين؛ ترجمه داریوش کریمی؛ تهران :نشر مرکز.9300 ،
جوادی آملی ،عبداهلل؛ تفسير جديد انسان به انسان؛ چ چهارم ،قم :نشر اسرا.9330 ،
حكمت ،نصراهلل؛ حکمت و هنر در عرفان ابن عربي؛ چ دوم ،تهران :فرهنگستان هنیر.9343 ،
یییییییییییییی؛ متافيزيک خيال؛ تهران :فرهنگستان هنر.9335 ،
خوارزمی ،تاج الدین حسین؛ شرح فصوص الحکم؛ قم :دفتر تبلیغیات اسیالمی حیوزه علمییه،
.9300
دیرکس ،هانس؛ انسانشناسي فلسفي؛ ترجمیه محمدرضیا بهشیتی؛ چ دوم ،تهیران :انتشیارات
هرمس.9332 ،
رزمجو ،حسین؛ انسان آرماني و كامل در ادبيات حماسي و عرفاني فارسي؛ چ دوم ،تهران:
امیرکبیر.9305 ،
سارتر ،ژان پل؛ اگزيستانسياليسم و اصالت بشر؛ ترجمیه مصیطفی رحیمیی؛ چ نهیم ،تهیران:
انتشارات نیلوفر.9332 ،
شبستری ،محمیود؛ گلشان راز؛ اهتمیام احمید مجاهید و محسین کییانی؛ تهیران :انتشیارات
منوچهری.9309 ،
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شفیعی کدکنی ،محمدرضا؛ نوشته بر دريا :از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني؛ تهران :سخن،
.9332
شمس تبریزی؛ مقاالت شمس ؛ ویرایش جعفر مدرس صیادقی؛ چ نهیم ،تهیران :نشیر مرکیز،
.9330
شیمل ،آن ماری؛ ابعاد عرفاني اسالم؛ ترجمه عبدالرحیم گیواهی؛ تهیران :دفتیر نشیر فرهنیگ
اسالمی.9302 ،
غزالی ،امام محمد؛ كيمياي سعادت ؛ به کوشش حسین خدیو جم؛ تهیران :انتشیارات علمیی و
فرهنگی.9343 ،
صادقی ،علی؛ تأمالتي در ديالکتيک هگل؛ آبادان :نشر پرسش.9332 ،
قبادی ،حسینعلی؛ «فراآگاهی عرفانی در آثار مولوی» ،مجله دانشیكده ادبییات و علیوم انسیانی
دانشگاه تهران؛ ش ،9332 ،)902( 54ص 923تا .940
قشیری ،عبدالكریم هوازن؛ رساله قشيريه؛ چ هفتم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.9339 ،
کاسیرر ،ارنست؛ فلسفه و فرهنگ؛ ترجمه بزرگ نادرزاد؛ تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقیات
فرهنگی.9342 ،
کرمی ،حسین؛ انسانشناخت :تطبيقي در آراء صادرا و ياساپرس؛ تهیران :سیازمان چیاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.9335 ،
گاردینر ،مایكل؛ «تخیل معمولی باختین»؛ ترجمیه یوسیف ابیاذری؛ فصیلنامه ارغنیون؛ ش 02
( ،)9339ص 23و .22
مجتهدی ،کریم؛ پديدارشناسي روح بر حساب هگال؛ چ سیوم ،تهیران :انتشیارات علمیی و
فرهنگی.9333 ،
مصییلح ،علیییاصییغر؛ فلساافه اگزيسااتانس؛ چ دوم ،تهییران :پژوهشییگاه فرهنییگ و اندیشییه
اسالمی.9330،
مقدادی ،بهرام؛ فرهنگ اصطالحات نقد ادبي؛ تهران :فكر روز.9303 ،
وارد ،گلن؛ پستمدرنيسم؛ ترجمه قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی؛ چ سوم ،تهران :نشر ماهی،
.9331
هكر ،پیتر؛ ماهيت بشر از ديدگاه ويتگنشتاين؛ ترجمه سهراب علوینیا؛ تهران :هرمس.9330 ،
هوسرل ،ادموند؛ تأمالت دكارتي؛ ترجمه عبدالكریم رشیدیان؛ چ سوم ،تهران :نشر نی.9334 ،



بررسي تخلص در غزليات سعدي

دكتر جهانگير صفري
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد

دكتر سيدجمالالدين مرتضوي
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد

مهدي مقاره عابد



كليدواژهها :تخلص سعدی ،جایگاه تخلص در شعر فارسی ،موضوع تخلص در شعر فارسیی،
ادبیات کالسیك فارسی.

تاریخ دریافت مقاله9331/5/32 :

تاریخ پذیرش مقاله9310/3/99 :

 دانشجوی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
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چکيده
سعدی در کاربرد تخلص بسیار جدی است بهطوری که حدود نود و هفت درصید از غزلهیای
او تخلص دارد .تخلص معموالً به صورت سوم شخص مفرد و دوم شخص مفرد (منادا) به کار
رفته است .ابیات تخلص معموالً خبری است یا پند و پیام در آن مطیرح شیده اسیت .در ایین
مقاله تخلص در غزل سعدی از نظر شخص دستوری یعنی سوم شخص مفیرد و دوم شیخص
مفرد (منادا) و خطاب و فراوانی نسبی خبر و پیام و حالتهای دیگیر در بییت تخلیص بررسیی
شده ،موضوع و جایگاه تخلص در ابیات غزل سعدی نشان داده شده است؛ در پایان نیز کمیت
آماری موضوعات یاد شده طبق جدولهای فراوانی نسیبی و درصید تقریبیی و نمیودار درصید
دایرهای دادههای آماری عرضه شده است.
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مقدمه
اولین شاعری که بهطور جدی در غزل تخلص را بهکار میبرد سنایی است؛ یعنی حدود
 22درصد از غزلهای او تخلص دارد .تخلص کلمه یا عنوانی است که شاعر بیه عنیوان
نام شعری خود بر می گزیند و در شعر خود معموالً آن را یا مورد خطاب قرار میدهد و
یا از آن خبر میدهد .در لغتنامه دهخدا کلمیه «تخلیص» بیه معنیی رهیایی ییافتن و در
اصطالح شعرا نام ممدوح را آوردن است (ر.ک.دهخدا ،9303 ،ص  )5092و در معنای دیگر
« نامی که شاعر برای خود مقرر کند و بدان مشهور گیردد ماننید فردوسیی و سیعدی و
حافظ و جز آنها و هر بیتی که شاعر تخلص خود را در آن آورد» (نفیسی ،بی تا ،ص .)301
تخلص به معنی آوردن نام شاعری در شعر و دیگر به معنی گریز زدن از پییش در آمید
تشبیب و تغزل به مدیحه یا موضوع دیگر نیز آمده است (ر .ک .همایی ،9349 ،ص .)11
کاربرد تخلص در شعر فارسی بسیار مهم است .شاعران قدرتمندی در شعر فارسیی
مانند سنایی و خاف انی و سعدی و حافظ و دیگران از تخلص استفاده کردهانید .اسیتفاده
این شاعران قدرتمند از تخلص نشان دهنده این است که تخلیص در دیید و نظیر آنیان
بسیار مهم بوده است و آنان در کاربرد تخلص بسیار جدی بوده اند .صرف نظیر از بیار
معنایی تخلص ،که به ذوق و نیت شاعر و اوضاع اجتماعی و فرهنگی و عوامیل دیگیر
بستگی داشته است ،کلمه تخلص از نظر اوایی نیز باید خوشوزن و خوشتراش باشید
تا در وزنها و بحرها به راحتی قابل استفاده باشد .در کتاب زمینه اجتماعی شعر فارسیی
آمده است مثال «شهریار» به استقبال شعر معروف شادروان ملك الشعرای بهیار ،غزلیی
میسراید که برای آوردن تخلص خود «شهریار» با تنگنای وزن و قافیه روبهرو شد؛ ولی
به خوبی از عهده کار بر میآید.
در قییافیه گییو نییام نیگنجد بدرستی

درهم شكن ،ای «شهر» که «یاران»همه رفتند
(ر.ک .شفیعی کدکنی ،9334 ،ص  39و )32

خاقانی نیز در چنین تنگنایی کلمه «خاقانی» را به صورت مخفیف «خیاقنی» میورد
استفاده قرار داده است.
در شهادتگه عشق است رسیدن مشكل

خییاقنیراه چناننیسییت کهآسییییان برسم
(دیوان خاقانی ،ص )423

بررسي تخلص در غزليات سعدي

این جدیت در کاربرد تخلص اهمیت آن را مییرسیاند .ایین تنگناهیا باعیث شیده،
بعضی از تخلصها که وضع مطلوبتری داشته است ،مورد استفاده شیاعران متعیدد قیرار
گیرد و تخلصهای مشترک به وجود آید که در شناخت شاعران و شیعر آنیان مشیكالتی
ایجاد کرده است؛ مثالً در کتاب «فرهنگ سخنوران» ذیل عنوان تخلص «صیدر» سیی و
سه مورد آمده است که چهار مورد اصفهانی (صدر اصفهانی) و بقیه پسوندهای دیگری
دارد (ر.ک .خیامپور ،9322 ،ص .)330-335
سنایی عرفان را به طور جدی وارد شعر فارسی می کند .بیازار شیعر میدحی نییز از
رونق می افتد و زمینه برای به وجود آمدن قالب غیزل بیه عنیوان قیالبی مسیتقل آمیاده
می شود .تخلص در قصیده در پایان تغزل میآمد و پس از آن مدیحه آغاز میشید و در
آن گونه شعر تخلص معادل نام ممدوح بود؛ و لی بیا ورود عرفیان در شیعر و اسیتقالل
یافتن تغزل به عنوان قالبی مستقل با نام غزل ،مفهوم تخلص نییز دگرگیون شید؛ یعنیی
تخلص دیگر نام ممدوح نبود؛ بلكه نام شعری شاعر بود کیه در پاییان شیعر مییآمید؛
چنانكه در کتاب سیر غزل در شعر فارسی آمده است:

ضمن پذیرفتن این مطلب باید این مسئله را گوشزد کرد که البتیه شیاعران بیه ایین
مطلب آگاه بوده اند که بیت پایانی تأثیرگذارتر از ابیات دیگر است؛ لذا معموالً تخلیص
را در بیت پایانی آورده اند و به طور تصیادفی و اتفیاقی تخلیص در بییت پاییانی قیرار
نگرفته است« .از قرن ششم به ویژه اواخر آن غزل توسط شاعرانی چون سنایی و انوری
ضمن تحول و تكامل ،اعتبار و انتشیاری همپیای قصییده یافیت و از تغیزل (نسییب و
تشبیب قصیده) جدا شد» (نبوی نژاد ،9330 ،ص .)921اولین شاعری که خود را بیه آوردن
تخلص مقید کرده سنایی است:
میتوان گفت که نخستین شاعری که در غزل ،خیود را تیا حیدی مقیید بیه آوردن
تخلص کرده است (تا حدود چهل درصد) سنایی است در پایان قرن پنجم و آغیاز
قرن ششم که غزلهای او ،شمار چشمگیری در حیدود چهارصید غیزل را تشیكیل
میدهد و بخش قابلمالحظه ای از آنها دارای تخلص است (شیفیعی کیدکنی،9334 ،
ص .)03
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تخلص در قصیده در وسط شعر ،بین دو بخش وصیف و میدح قیرار دارد .وقتیی
بخش مدح از بین رفت ،بیت تخلص ،بیت پایانی شد .منتهیی تخلیص در قصییده
اسم بردن از ممدوح است و در غزل آوردن اسم شاعر (شمسیا ،9302،ص.)52
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زبان انسان پدیده ای فرا زمانی و فرا مكانی است؛ به عبارت دیگر سخنان انسیان بیه
زمان و مكان خاصی محدود نیست و همین عامل باعث شده است تجربیات گذشتگان
به نسلهای بعدی منتقل شود و علم گسترش یابد .شعر نیز از این قاعده مستثنی نیسیت
و به زمان و مكان خاصی محدود نیست .اضافه بر ایین شیاعر نییز تنهیا گوینیده شیعر
نیست « .اساساً از نظر فلسفی ،شعر و در کل ،سخن ادبی ،فاقد گوینده متعین (گویندهای
که به زمان و مكان و وضعیت خاص محدود باشد) است» (محمیدی ،9332 ،ص )53؛ بیه
عبارت دیگر شعری که شاعر در زمانی و مكانی سروده است در زمان و مكیانی دیگیر
بهوسیله گوینده ای دیگر مرور می شود و این گوینده ،الفاظ همان شاعر را مرور میکند؛
ولی معلوم نیست برداشتش با قصد و نیت آن شاعر یكسان و منطبق باشد .در تخلیص
نیز شاعر خود را مورد خطاب قرار می دهد ولی خطاب و پند و پیام او عمومی اسیت؛
تخلص به شاعر مربوط است ولی بیه شیاعر محیدود نیسیت؛ زییرا خبرهیا و پیامهیای
تخلص معموال شخصی و فردی نیست.
در فرهنگ ادبیات فارسی آمده است :تخلص از ویژگیهای خاص شعر فارسی است
و در گذشته برای شاعران پارسی سرا تقریبا از واجبات بود و معموال استاد هر شیاعر و
یا کسی که مقام و منزلت خاصی نزد شاعر داشت برای او تخلصی برمی گزید کیه گیاه
مناسبتی داشت و گاه صرفا کلمه ای زیبا یا ادبی و شیاعرانه بیود (شیریفی،9330،ص.)310
« تخلص در معنی دوم [آوردن نام شعری شاعر] در شعر عربی و انگلیسی سابقه نیدارد؛
از این رو می توان گفت ذکر نام شاعر در شعر از ابتكارات شعر فارسی است» (نیكمنش،
 ،9330ص  .)33در مقاله «تخلص پنهان» آمده است تخلص در شعر فارسیی معمیوالً بیه
صورت آشكار و صریح است ،مانند حافظ و سعدی و بعضی مواقیع نییز پنهیان اسیت
مانند «خموش» یا «خاموش» برای مولوی در غزلیات شمس (ر.ک .پرنیان ،9332 ،ص )345
ولی در مقاله «خالصی از تخلص ،دالیل «تخلص» نبودن «خاموش» در دییوان غزلییات
موالنا» را نویسنده بیان کرده است که «خاموش» تخلص مولوی نیست بلكه از دغدغهها
و دلمشغولیهای موالناست (ر.ک .حسینپور ،9335 ،ص .)995-11الزم به ذکر است تخلص
معموالً به صورت دوم شخص مفرد (منادا) و سوم شیخص مفیرد مییآیید و خمیوش
وخاموش اینگونه نیست و نمی توان آنها را تخلص نامید .در مقالیه «تخلیص در شیعر
فارسی و عربی» سیر تحول و اهمیت تخلص و لقب نزد شاعران عرب و فارسی و تأثیر

بررسي تخلص در غزليات سعدي
متقابل آنها بر یكدیگر بحث شده است (ر.ک .خدایار و یحیی عبیدصالح عبیید ،9319 ،ص-49

 .)09در مقاله «بررسی تخلص در غزلهای نظیره واردوره بازگشت ادبی» به زاویه دید در
تخلص ،ایهام در تخلص ،صفتهای تخلیص و مضیامینی کیه در کنیار تخلیص مییآیید
پرداخته است و میزان تقلید نظیره سرایان از سعدی و حافظ در کاربرد تخلص بررسیی
شده اسیت (ر.ک .پورانیاری و ملیك ثابیت و جاللیی پنیدری ،9331 ،ص 39تیا  )23و در مقالیه
«بررسی تخلص در غزل ابتهاج» نویسنده بیه بررسیی تخلیص وی (سیایه) پرداختیه و
چگونگی کاربرد این تخلص در غزلها و تناسبی را که ابتهاج با این نام شعری به وجود
آورده را بیان کرده است (ر.ک .رشیدی آشجردی ،9312،ص 20تا  .)49در مقاله «نكتیهای نیو
درباره شاعری کهن» (تخلص پنهان سنایی) از کلمه «رهی» بهعنوان تخلص پنهان سنایی
یاد شده است (ر.ک .چمنآرا و سهرابنژاد ،9333 ،ص  00تا  .)24با توجه به ایین پژوهشیها،
اثر مستقلی در موضوع تخلص سعدی یافت نشد .در این پژوهش سعی شده اسیت بیه
تمام ابیات تخلص در غزل سعدی توجه ،و تخلص از نظر شخص دسیتوری ،محتیوای
پیام یا خبر آن ،موضوع تخلص و رابطه معنی دارآن بیا محتیوای غیزل و جایگیاه بییت
تخلص بررسی شود که نگاهی تازه است.
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كاربرد جدي تخلص در غزل
در قصیده نیاز نبود شاعر نام خود را بیه عنیوان «تخلیص» بییاورد؛ چیون اوالً قصییده
ستایش محور است و جز نام ممدوح در آن زیبنده نیست و جایگاهی ندارد ،دوم اینكیه
نسبت قصیده به شاعر مشخص است .شاعر قصیده را بیرای ممیدوح سیروده اسیت و
ممدوح برای حفظ نام خود هم شده شعر شیاعر را حفیظ مییکنید و در صیدد اسیت
انتساب شعر را به شاعر نیز تأیید کند؛ چیون انتسیاب قصییدهای ستایشیی بیه شیاعری
قدرتمند و خوشنام تأیید ممدوح را نیز به همراه دارد؛ اما داسیتان غیزل ،دیگیر اسیت.
شاعر غزل را سفارشی نسروده است تا قدرتمندی ا زآن خوشش آید و درصیدد حفیظ
شعر و شاعر باشد .شاعر با انگیزه های درونی و احساس و عاطفیه و ذوقیی پرسیوز و
گداز غزل میسراید و به نیاز عاطفی خود پاسخ میگوید که در واقع نیازی انسانی است
و همین انسانی بودن غزل است که همه ،غزل را وصفالحال خود میداننید .شیاعر در
غزل به کاری هنری دست زده ،و بسیار طبیعی است که بخواهد کارش بماند و نسیبت
این هنر و اثر را به خود روشن سازد .بهترین راه برای حفظ چنین اثر هنیری و روشین
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ساختن نسبت این کار ارزشمند به شاعر چیزی جز «تخلیص» نیسیت .تخلیص ،تفننیی
نیست؛ بلكه شاعر آن را بسیار مهم و جدی تلقی می کند و خود را به کیاربرد آن ملیزم
مید اند .هر قدر از شروع استقالل غزل به عنوان قالبی مسیتقل مییگیذرد ،شیاعران در
کاربرد تخلص جدیت بیشتری از خود نشان داده اند؛ مثالً سنایی که پیشتاز این حرکیت
است ،حدود  22درصد از غزلهایش دارای تخلص است .پس از او خاقانی  12درصید،
سعدی حدود  10درصد و حافظ حدود  13درصید از غزلییاتش دارای تخلیص اسیت
(ر.ک .مقاره عابد ،9331،ص.)01

شاید نتوان نیت و هدف واقعی شاعر را از کاربرد تخلص دریافت؛ ولی از بررسیی
ابیاتی که نام شعری شاعر به عنوان تخلص در آن ابیات آمده است ،میتوان بیه نكیات
ارزشمندی رسید و گفت بعضی مواقع بیت تخلص خالصهای از شعر را در بیر دارد و
به نوعی حاصل شعر است .معموالً در بیت تخلص کلمه تخلص ریا به صیورت سیوم
شخص مفرد بهکار برده اند و از خود در مقام سوم شخص مفرد خبر میدهند و یا اینكه
خود را در مقام دوم شخص مفرد (منادا) مورد خطاب قرار میدهند.
15
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تخلص سعدي
در کتاب فرهنگ سخنوران از چهار نفر با عنوان «سعدی» یاد شیده اسیت کیه سیعدی
شیرازی از نظر تاریخی بر آنان مقدم است (ر.ک .خیامپور ،9322،ص  043و  .)041در تذکره
دولتشاه سمرقندی درباره سعدی آمده است « :و ظهور شیخ در روزگار اتابك سعد بین
زنگی بوده و گویند پدر شیخ مالزم اتابك بوده ،وجه تخلص سعدی بدان جهت است »
(دولتشاه ،9335 ،ص .)539در تذکرة هفت اقلیم نیز آمده است:
و ابتدای ظهور شیخ در روزگار اتابك سعد بوده چون به حد کمال رسییده ابیوبكر
بن سعد بر سریر سلطنت تكیه زده بوستان و گلستان به نام او نوشته و ایام فیوتش
را در زمان حكومت اتابك محمد بن سلغرشاه فی سنة تسعین وسیت مائیهًْ «»412
دست داده (امین احمد رازی ،9303 ،ص.)025

در کتاب تاریخ ادبیات در ایران آمده است « :و اما درباره کیفیت اشیتهار شیاعر بیه
«سعدی» که لقب شعری (تخلص) اوست اختالف است .بنا بر اقوال متقدمین تخلص او
به سعدی به سبب ظهور اوست در روزگار اتابك سعد بن زنگیی بین میودود سیلغری
( )403-511و بنا بر نظر ابن الفوطی در کتاب تلخیص مجمیعاآلداب بیه علیت انتسیاب

بررسي تخلص در غزليات سعدي

سعدی است به سعد بن ابن بكربن سعدبن زنگی ،و این نظر ثانوی مورد قبیول غالیب
محققان معاصر است (صفا ،9344 ،ص  533و .)531
تخلص «سعدی» از نظر مفهومی کلمه ای است که بار معنایی مثبتی دارد و شاعر آن
را به عنوان تخلص به کار می برد و چنان به آن دلبسته اسیت کیه معمیوالً غزلییاتش را
بدون آن (سعدی) تمام نمی کند و نتیجه سخن و شعر خود را در بیت تخلص مییآورد
که معموالً بیت پایانی غزل است .تخلص سعدی از نظر آوایی و موسیقایی نیز کلمیهای
خوشوزن و خوشتراش است و او را -هرچند سیخن در دسیتش ماننید میوم نیرم و
انعطافپذیر است -در وزنها و بحرهای مختلف به زحمت نینداخته است؛ در عین حال
از نظر مفهومی در راستای تفكر اوست و انطباق این دو ویژگی یعنی بار معنایی مناسب
و خوش وزن و خوشتراش بودن کلمه تخلص ،کار انتخاب تخلص را دشوار مییکنید؛
هر چند چنین کاری برای شاعری چون سعدی سهل است.

14
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تخلص سعدي از نظر شخص و خطاب و درونمايه
حدود  10درصد از غزلیات سعدی دارای تخلص است و حدود  50درصد از تخلصها
به صورت سوم شخص مفرد به کار رفته است .ابیاتی که تخلص در آن به صورت سوم
شخص مفرد به کار رفته است ،معموالً جنبه خبری دارد؛ این خبر وصیفالحیال شیاعر
است با تخلص خاص خود .اما این خبر به شاعر محدود نمی شود؛ شیاعر از خیود بیه
عنوان سوم شخص مفرد خبر می دهد؛ ولی در واقع او از همه انسانها خبر میدهد؛ ایین
خبر ،انسانی است؛ خبری از حالت و وضعیت انسان آرزویی شاعر .تخلیص بیه شیاعر
مربوط است اما به شاعر محدود نیست .به نظر میرسد وقتیی شیاعر اندیشیه و سیخن
خود را فراتر از اندیشهای شخصی مییابد به خود اجازه میدهد این سخن را بیه همیه
انسانها مربوط بداند و با عنوان تخلص خود آن را بیان کند .دلیل این مطلب اینكه خبیر
یا پیامی که در بیت تخلص مطرح می شود ،معموالً جنبه شخصی و فردی ندارد.
در غزل سعدی حدود چهل و یك درصد از تخلصها به صورت دوم شخص مفیرد
(منادا) به کار رفته است که معموالً جنبه خبری و پند و پیام دارد ،در ابیاتی که جنبه پند
و پیام دارد؛ شاعر معموالً با اقتدار سخن می گوید؛ در واقع شاعر به نتایجی رسیده است
که میتواند به طور جزمی به پند و نصیحت پردازد؛ اما چون خود را مورد خطاب قیرار
می دهد این قطعیت و جزمیت آزار دهنیده نیسیت .شیاعر خیود را میورد خطیاب قیرار

می دهد ولی خطاب او عام است؛ دیگران نیز در مورد پند و پیام او تأمل کرده؛ به طیور
منطقی آن را می پذیرند؛ لذا پند شاعر ،خردگرایانه است نه تكلیفگرایانه.
در غزلهای سعدی تخلص ،بیشتر به صورت سوم شخص مفیرد (او) بیه کیار رفتیه
است و پس از آن به صورت دوم شخص مفرد (تو و منادا) .محتوای تخلصهایی که بیه
صورت سوم شخص مفرد به کار رفته معموالً خبری است و پس از آن پند و پیام و در
مواردی نیز خبر و پند و پیام یا پند و پیام و خبر عرضه میشود ،که نمونههای شعری از
موضوعات ذکر شده بیان میشود.
الف) تخلص به صورت سوم شخص مفرد
 .1خبر :حدود  23درصد از تخلصهای سعدی که به صورت سوم شخص مفرد به کیار
رفته خبری است؛ یعنی در بیت تخلص ،خبری مطیرح شیده اسیت .ایین گونیه ابییات
بیشترین ابیات تخلص در غزل سعدی است؛ مانند
نه حسنت آخری دارد ،نه سعدی را سخن پایان

بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچنان باقی
(سعدی ،9305 ،ص )053

11
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دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد

نه به وصل میرسانی نه به قتل میرهانی
(همان ،ص )002

روان روشن سعدی که شمع مجلس توست

به هیچ کار نیاید گًرًش نسوزانی
(همان ،ص )003

عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند

داستانی است که بر هر سر بازاری هست
(همان ،ص )230

 .1پند و پيام :حدود  3درصد از تخلصهای سعدی ،که بیه صیورت سیوم شیخص
مفرد به کار رفته در ابیاتی آمده است که پند و پیامی در بر دارد؛ در این ابییات سیعدی
منادا نیست ولی به هر حال پند و پیام به صورت خطابی مطرح شده است:
دفتر فكرت بشوی ،گفته سعدی بگوی

دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار
(همان ،ص )539

طوطیان جان سعدی را به لطف

شكّری ده از لب یاقوت فام
(همان ،ص )495

بررسي تخلص در غزليات سعدي

 .9خبر و پند و پيام يا پندو پيام و خبر :در مواردی تخلصهایی که به صورت سوم
شخص مفرد به کار رفته آمیزه ای از خبر و پند و پیام است که خبر و پس از آن پنید و
پیام و یا به عكس پیام و پس از آن خبر مطرح شده است:
ای باد صبح ،دشمن سعدی مراد یافت

نزدیك دوستان وی این داستان بگوی
(همان ،ص )033

عیب سعدی مكن ای خواجه اگر آدمیی

کادمی نیست که میلش به پریرویان نیست
(همان ،ص )233

 .5پرسش :گاهی در ابیاتی که تخلص به صورت سوم شخص مفیرد بیه کیار رفتیه
پرسشی مطرح شده است:
همیبرند به عالم چو نافه ختنی

شنیدهای که مقاالت سعدی از شیراز

(همان ،ص )043

چشمی و هزار دانه لؤ لؤ

سعدی به دو چشم تو که دارد

(همان ،ص )431
گاهی ابیاتی که تخلص در آن به صورت سوم شخص مفرد (او) به کار رفته آمیزهای
از خبر ،دعا و آرزو ،پرسش و پند و پیام است؛ مانند
به خون سعدی اگر تشنهای حاللت باد

(همان ،ص )50

خرم آن روز که باز آیی و سعدی گوید

آمدی وَه که چه مشتاق و پریشان بودم
(همان ،ص )401

ب) تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا)
 .1خبر :حدود  09درصد از تخلصهای سعدی ،که به صورت دوم شخص مفرد (منیادا)
به کار رفته ،خبری است؛ یعنی خبری در بیت تخلص مطرح شده است:
باری اندر طلبش عمر به پایان برسانی

سعدیا ،گر قدمت راه به پایان نرساند

ج

ج

(همان ،ص )005

سعدی ،چو سروری نتوان کرد ،الزم است

با سخت بازوان بهضرورت فروتنی

ج

(همان ،ص )043

سعدی به روزگاران مهری نشسته بردل

بیرون نمیتوان کرد اال به روزگاران
(همان ،ص )403
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تو دیر زی که مرا عمر خود نمیپاید
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 .1پند و پيام :در غزلیات سعدی حدود  0/10درصید از تخلصیها بیه صیورت دوم
شخص مفرد (منادا) به کار رفته است و پند و پیامی در بیردارد؛ شیاعر خیود را میورد
خطاب قرار می دهد ولی خطاب او عام است؛ دیگران نیز به طور منطقی آن پند و پییام
را می پذیرند؛ لذا پند شاعر ،خردگرایانه است نه تكلیفگرایانه:
عاشقا ،گر مفلسی دستی بزن

سعدیا ،گر عاشقی پایی بكوب

جج

(همان ،ص )441

وین کشته رها کن که در او گله چریدست

سعدی در بستان هوای دگری زن

(همان ،ص )253

 .9خبر و پند و پيام يا پند و پيام و خبر :در مواردی تخلصهایی که به صورت دوم
شخص مفرد (منادا) به کار رفته ،آمیزه ای از پنید و پییام و خبیر اسیت؛ یعنیی در بییت
تخلص پند و پیام و خبر همراه است.
گله از فراق یاران و جفای روزگاران

نه طریق توست سعدی ،کم خویش گیر و رستی
(همان ،ص )094

مَنِهْ دل بر سرای عمر ،سعدی
11
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11

که بر گنبد نخواهد ماند این گوز
(همان ،ص )519

 -5پرسش :گاهی در ابیاتی که تخلص در آن به صورت سوم شخص مفرد به کیار
رفته ،پرسشی مطرح شده است:
سعدی شوریده ،بی قرار چرایی

در پی چیزی که بر قرار نماند؟
(همان ،ص )522

آن چه رفتارست و قامت و آن چه گفتار و قیامت؟
چند خواهی گفیت سیعدی؟ طیبّیات آخیر نیدارد
(همان ،ص)592

گاهی تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا ) آمیزه ای از پرسش ،خبر و پند و
پیام است؛ مانند
سعدی این منزل ویران چه کنی ؟ جای تو نیست
رخییت بییر بنیید کییه منزلگییه احییرار آنجاسییت
(همان ،ص )222

سعدیا ،حسرت بیهوده مخور ،دانی چیست

چارة کار تو؟ جان دادن و جانان دیدن

[[[

(همان ،ص )430

بررسي تخلص در غزليات سعدي

تخلصهای سعدی بیشتر به صورت سوم شخص مفرد (او ) آمده است کیه معمیوالً
جنبه خبری دارد؛ در مواردی نیز به صورت دوم شخص مفرد (منادا) به کار رفته اسیت
که بیشتر جنبه خبری دارد و در مواردی نیز پند و پیامی در بردارد .موارد دیگری نیز در
تخلصها مطرح شده که کمیت آماری شخص و خطیاب و درونماییه تخلیص در غیزل
سعدی طبق جدول فراوانی نسبی و درصد تقریبی شماره ( )9محاسیبه و عرضیه ،و در
پایان این کمیت آماری به صورت نمودار دایرهای ( )9-9و ( )9-0ارائه شده است.

جايگاه بيت تخلص در غزليات سعدي
حدود  10درصد از غزلهای سعدی ،تخلص دارد و تخلص بیشتر در بییت پاییانی و در
مواردی نیز پس از بیت تخلص یك یا چند بیت آمده است .این مطلب بسیار مهم است
که شاعر معموالً بیت پایانی را برای تخلص انتخاب کرده است .این مسیئله تصیادفی و
اتفاقی ن یست؛ بسیار دور از ذهن است شاعران بزرگی مانند سنایی ،خاقیانی ،سیعدی و
حافظ و دیگران که شاعرانی سنتگذار بوده اند و دلیل ماندگاری آنیان صیاحب سیبك

11
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آرايههاي ادبي در بيت تخلص
با توجه به ظرافتها و دقتهایی که در انتخاب تخلص وجود دارد وجود تخلیص در هیر
بیت آراییه ای جانیدار و میؤثر اسیت .شیاعر اضیافه بیر ییافتن کلمیهای خیوشوزن و
خوشتراش با معنا و مفهومی خاص توانسته است چنین کلمهای را در مجموعه کلمات
بیت بیاورد و این تكلف باعث نشده است معن ا و مفهوم شیعر محیدود شیود بلكیه بیه
عكس ابیات تخلص از ایجاز بیشتری برخوردار ،و به نوعی خالصه ای از شیعر اسیت.
زیبایی بیت تخلص که معموالً بیت پایانی است و معموالً خبر و پیام تأثیرگذار شاعر را
منتقل می کند ،تفننی نیست .شاعر هوشمندانه دریافته است ،ابیات پایانی جایگاه مناسبی
برای بیان خبر و پیام است و تأثیر این ابیات ماندگارتر از ابیات دیگر است؛ پس دور از
ذهن نیست ،شاعر کوشیده باشد بیت تخلیص را بیه بهتیرین شیكل لفظیی و آواییی و
معنایی و مفهومی عرضه کند؛ چنانكه درباره حسن تخلص که به قصیده مربوط اسیت-
تخلییص در غییزل نیییز از نظییر ت یاریخی ادامییه تخلییص در قصیییده اسییت -در کتییاب
ترجمانالبالغه آمده است « :و یكی از جمله بالغیت آن اسیت و صینعت کیی تخلّیص
نیكوتر بوذ و چنان بایذ کی شاعر تكلّف کنذ و بیت مخلص نیكوتر و قویتر گویذ و اگر
قویتر نگویذ باری کم از بیتهای دیگر نبایذ» (رادویانی ،9340 ،ص .)50

بودن آنان است صرفاً مقلدانه از این سنت پیروی کنند و ،تخلص را در بیت پایانی غزل
بیاورند ،آنان هوشمندانه دریافتیه بودنید کیه بییت پاییانی تأثیرگیذارتر اسیت و اثیرش
ماندگارتر؛ لذا بیت آخر را برای این مهم انتخاب کرده اند .کمیت آماری جایگیاه بییت
تخلص در غزلیات سعدی طبق جیدول فراوانیی نسیبی و درصید تقریبیی شیماره ()0
محاسبه و عرضه ،و در پایان این کمیت آماری به صورت نمیودار داییرهای شیماره ()0
عرضه شده است.
موضوع تخلص در غزل سعدي
در غزلیات سعدی حدود  13درصد از تخلصها در موضوع اساسی و محیوری عشیق و
دلدادگی است .سعدی در مواردی کلمهی «عشق» را عیناً در بییت تخلیص آورده و در
مواردی نیز مفهوم «عشق و دلدادگی» موضوع بیت تخلص اوست .گاهی موضوع بییت
تخلص در غزل سعدی آمیزه ای است از « سخن سیعدی و عشیق» و در میواردی نییز
موضوع تخلص «سخن سعدی» است.
111
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عشق
نمونههایی از تخلص با موضوع محوری «عشق و دلدادگی» چنین است:
عاشقا ،گر مفلسی دستی بزن

سعدیا گر عاشقی پابی بكوب

جج

(همان ،ص )441

سعدیا ،عاشق صادق ز بال نگریزد

سستعهدان ارادت ز مالمت برمند

ج

(همان ،ص )553

نمونه هایی که موضوع بیت تخلص مفهوم عشق و دلدادگی است ولی کلمه «عشق»
عینا نیامده است:
هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن

اگر خالف کنم سعدیا به سوی تو باشم
(همان ،ص )423

سعدی از بند تو هرگز به در آید؟ هیهات
بلكه حیف است بر آن کس که به زندان تو نیست
(همان ،ص )212

سخن سعدي و عشق
گاهی محتوای بیت تخلص در غزل سعدی آمیزهای از« عشق و سخن» است؛ مانند

بررسي تخلص در غزليات سعدي

سخن بیرون مگوی از عشق سعدی

جج

سخن عشق است و دیگر قال و قیل است

جج ج ج

(همان ،ص )249

ز خلق گوی لطافت تو بردهای امروز

جج

به خوبرویی و سعدی به خوبگفتاری

جج

(کلیات سعدی ،ص )033

آب شوق از چشم سعدی میرود بر دست و خط
الجرم چون شعر میآید سخن تر میشود
(همان ،ص )544

سخن سعدي
گاهی موضوع بیت تخلص «سخن سعدی» است؛ مانند
سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی

با ،طبعت همه مرغان شكر گفتارند

جج

(همان ،ص )525

دفتر فكرت بشوی ،گفتة سعدی بگوی

ج

دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار

ج

(همان ،ص )539

عنوان تخلص در غزليات سعدي
در غزلیات سعدی بیشتر تخلص با عنوان «سعدی» به صورت سوم شخص مفرد و پس
از آن دوم شخص مفرد (منادا) به کار رفته اسیت؛ در میواردی نییز تخلیص بیا عنیوان
«سعدیا» به صورت دوم شخص مفرد (منادا) آمده است .کمیت آماری عنوان تخلص در
غزلیات سعدی و کاربرد آن به صورت سوم شخص مفرد و دوم شخص مفیرد (منیادا)
طبق جدول فراوانی نسبی و درصد تقریبی شماره ( )2محاسبه و نشان داده و در پایان
این کمیت آماری به صورت نمودار دایرهای شماره ( )2عرضه شده است.
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موضوع محوری تخلص در غزلیات سعدی عشق و دلدادگی است که از ویژگیهای
مفهومی غزل است و این مفهوم در ابیات تخلص در غیزل سیعدی بیه طیور کامیل در
جلوه های مختلف رخ نشان میدهد و جلوهگری میکند و تأثیرگذار اسیت؛ ایین خیود
می تواند نشانه ای باشد بر اینكه بیت تخلص خالصه و چكییده شیعر اسیت و از بییت
تخلص می توان به محتوای شعر پی برد و فكر و اندیشه و بایدها و نباییدهای شیاعر را
دریافت .در ابیات تخلص در غزلیات سعدی کمتر موضوعات دیگری نیز دیده میشود.
کمیت آماری موضوع تخلص در غزلیات سیعدی در جیدول فراوانیی نسیبی و درصید
تقریبی شماره ( ) 3محاسبه و عرضه ،و در پایان این کمیت آمیاری بیه صیورت نمیودار
دایرهای نشان داده شده است (.)3

جدول شماره ( : )1جدول فراواني نسبي و درصد تقريبي تخلصهاي سعدي از نظر شخص و
خطاب و درونمايه در غزل
شخص تخلص
محتواي تخلص

تخلص به صورت

تخلص به صورت

تخلص در

سوم شخص مفرد

دوم شخص مفرد

نقش مسند

(منادا)
خبر

پند و پيام

خبر و پند و
پيام يا پند و
پيام و خبر
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111
111

پرسش

خبر و پرسش
يا پرسش و
خبر
آرزو

پرسش و پند و
پيام يا پند و
پيام و پرسش
جمع

فراواني ~

111

191

4

درصد ~

59/4

11

1/11

فراواني ~

11

51

1

درصد ~

9

1/11

1/11

فراواني ~

11

51

درصد ~

9/19

1/55

فراواني ~

11

11

درصد ~

1/11

1/14

فراواني ~

11

11

درصد ~

5/11

فراواني ~

1

درصد ~

1/11

1/15

فراواني ~

4

درصد ~

1/11

فراواني ~

949

141

1

درصد ~

41/11

51/14

1/11

بررسي تخلص در غزليات سعدي
نمودار ( :)1-1نمودار دايرهاي درصد دادههاي آماري جدول شماره ( )1تخلصهاي سعدي از
نظر شخص دستوري (سوم شخص مفرد و دوم شخص مفرد) در غزل

0.96
0
تخلص به صورت سوم شخص مفرد

تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا)
تخلص در نقش مسند

41.85
56.99

نمودار شماره(  :) 1-1نمودار دايرهاي درصد دادههاي آماري جدول شماره ( )1تخلصهاي
سعدي از نظر شخص و خطاب و درونمايه در غزل

119


تخلص به صورت سوم شخص مفرد خبر
تخلص به صورت سوم شخص مفرد پند و پیام

2.75 1.94
7.44
7.92

43.5

تخلص به صورت سوم شخص مفرد
خبروپرسش و پرسش و خبر
تخلص به صورت سوم شخص مفرد آرزو
تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا )
خبر
تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا)
پندو پیام
تخلص به صورت دوم شخص مفرد(منادا)
خبروپند یا پندو پیام و خبر
تخلص به صورت دوم شخص مفرد(منادا)
پرسشی
تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا)
خبرو و پرسش و پرسش و خبر
تخلص به صورت دوم شخص مفرد (منادا)
پرسش و بندو پیام و بندو پیام و پرسش
تخلص در نقش مسند خبر
تخلص در نقش مسند پندو پیام

21

3

1.29

3.23

14.2
1.77
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تخلص به صورت سوم شخص مفرد خبرو بند
و پیام یا پندو پیام و خبر
تخلص به صورت سوم شخص مفرد پرسشی

0.8 0.16 0.8

جدول شماره ( :)1جدول فراواني نسبي و درصد تقريبي جايگاه بيت تخلص
در غزليات سعدي

درصااد نساابت بااه
جايگاه تخلص در ابيات غزل

تعداد ~

تخلص در بیت آخر
پس از بیت تخلص یك بیت آمده است
پس از بیت خلص دو بیت آمده است
پس از بیت تخلص سه بیت آمده است
(کلیات سعدی ص  522و )439

غزلهاااااااي داراي
تخلص ~

213
923
92
0

32/53
90/20
9/49
2/30

نمودار شماره ( :)1نمودار دايرهاي درصد دادههاي آماري جدول شماره ( )1جايگاه بيت
تخلص در غزليات سعدي
1.610.32
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115

تخلص در بیت آخر

17.47

پس از بیت تخلص یك بیت آمده است
پس از بیت تخلص دو بیت آمده است
پس از بیت تخلص سه بیت آمده است

115

80.58

جدول شماره ( :)9جدول فراواني نسبي و درصد تقريبي موضوع تخلص در ابيات تخلص
غزليات سعدي

موضوع تخلص

فراواني ~

درصد ~

عشق
سخن سعدی و عشق
سخن سعدی
موارد دیگر

500
93
92
1

13/34
0/19
0/04
9/25

بررسي تخلص در غزليات سعدي
نمودار شماره( :)9نمودار دايرهاي درصد دادههاي آماري جدول شماره(  ) 9موضوع تخلص
در ابيات تخلص در غزليات سعدي
2.26
1.45

2.91

ش
سخ س د و ش
سخ س د
موارد دی ر
93.36

جدول شماره ( :)5جدول فراواني نسبي و درصد تقريبي عنوان تخلص در غزليات سعدي و
كاربرد آن به صورت سوم شخص مفرد و دوم شخص مفرد (منادا)
عنوان تخلص

سعدي

فراواني ~

شخص تخلص

سعديا

درصد ~

سوم شخص مفرد

949

41/11

دوم شخص مفرد(منادا)

141

14/51

تخلص در نقش مسند

1

1/11

فراواني ~

درصد ~
11/41

111

نوا س د به صورت سوم شخص مفرد

16.5
0.67

نوا س د به صورت دوم شخص مفرد (منادا)

25.4
نوا س د با نقش مسند

نوا س دیا به صورت دوم شخص مفرد (منادا)

57.11
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نمودار شماره ( )5نمودار دايرهاي درصد دادههاي آماري جدول شماره ( )5عنوان تخلص در
غزليات سعدي و كاربرد آن به صورت سوم شخص مفرد و دوم شخص مفرد
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نتيجه گيري
 .9حدود  10درصد از غزلیات سعدی دارای تخلص است .در غزلیات سیعدی حیدود
 50درصد از تخلصها به صورت سوم شخص مفرد به کار رفته است که بیشتر حالت
خبری دارد و حدود  20درصد از تخلصها به صورت دوم شخص مفرد (منادا) به کار
رفته است که گاهی حالت خبری دارد و گاهی پند و پیامی در بردارد.
 .0خبر و پیامی که در تخلص سعدی آمده ،پیامی انسانی است؛ به عبارت دیگر تخلص
به شاعر است مربوط ولی به او محدود نیست؛ دلیل این مطلب اینكیه ایین خبرهیا و
پیامها جنبه شخصی و فردی ندارد.
 .3شاعر در تخلص به صورت منادا پند و پیامی میدهد ولی چون خود را مورد خطاب
قرار میدهد آزاردهنده و تكلیفگرایانه نیست بلكه خردگرایانه است.
 .2تخلص سعدی از نظر آوایی و تعداد هجا به گونهای است کیه شیاعر را در تنگنیای
وزن و قافیه به زحمت نیندازد.
 .5تخلص از نظر مفهوم با همت و شخصیت شاعر و شعر و کیالم او همیاهنگی دارد؛
چنانکه مالحظه می شود تخلص سعدی با همت و شخصییت او و کلمیات و وزن و
محتوای شعرش هماهنگ است.
 .4اساس و محور موضوعی بیت تخلص در غزلیات سعدی «عشق و دلدادگی» اسیت.
موضوع غزل نیز عشق و دلدادگی است .این هماهنگی محتوای غزل با بییت تخلیص
می رساند که بیت تخلص خالصه ای از شیعر اسیت و معمیوالً خبیر و پییام غیزل را
میتوان در بیت تخلص جستجو کرد.
 .0در غزل یات سعدی بیشتر بیت تخلص بیت پایانی است یا پس از آن بیتیی ییا ابییاتی
آمده است که معموالً با بیت تخلص بیارتباط نیست؛ این بیان میکنید کیه شیاعر بیه
طور تصادفی پایان غزل را برای تخلص انتخاب نكرده بلكه هوشمندانه دریافته اسیت
سخن آخر تأثیرگذارتر است و تأثیرش پایندهتر.
 .3حدود  33درصد از تخلصهای شاعر با عنوان «سعدی» به صورت سوم شخص مفرد
و دوم شخص مفرد (منادا) به کار رفته و حدود  94/5درصد از تخلصهای او با عنوان
«سعدیا» به صورت دوم شخص مفرد (منادا) به کار رفته است.

بررسي تخلص در غزليات سعدي

سعدی ،مصلح الدین؛ كليات سعدي؛ از روی نسخه تصحیح شده محمد علی فروغی ،تهران:
انتشارات میالد.9305 ،
شریفی ،محمد؛ فرهنگ ادبيات فارسي؛ ویرایش محمدرضا جعفری ،تهران :فرهنگ و نشر نو،
انتشارات معین.
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تحليل رفتارهاي ذهني و زباني ديوانگان دانا



معين كاظمي فر

كليدواژهها :عقیالی مجیانین در آثیار عطیار ،برخیورد جهانهیای ذهنیی در عرفیان ،شیطح و
پارادوکس در عرفان ،درونمایه طنز در عرفان.

تاریخ دریافت مقاله1391 /0/1 :

تاریخ پذیرش مقاله9310/3/0 :

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
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چکيده
با وجود بازتاب زیاد حكایات عقالی مجانین در ادبیات فارسی بویژه آثیار عطیار نیشیابوری،
تحلیل ویژگیهای ذهنی و زبانیِ آنان از مباحثی است که کمتر بدان پرداختیه شیده اسیت ایین
پژوهش تالشی است برای دست یافتن به تبیینی علمی در مورد رابطه رفتارهای ذهنی و زبانی
عقالی مجانین و کشف منطق حاکم بر آنها از طریق تحلیل حكایات عقیالی مجیانین در آثیار
نویسندگان اسالمی بویژه مثنویهای عطار نیشابوری .بر این اسیاس بیا تحلییل محتیوای چهیار
111
پیشنمونه از حكایات مجانین ،فرضیه ای برای تحلیل حاالت ذهنی و رابطیه آن بیا رفتارهیای

زبانی ایشان ازجمله طنز ،شطح و پارادوکس مطرح شد؛ فرضیهای که در این پژوهش «برخورد
جهانهای ذهنی» نامیده شده که خود به دو گونه «الهوت در ناسیوت» و «ناسیوت در الهیوت»
قابل تقسیم است.
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 .1مقدمه
در درون هر جامعه و فرهنگ زندهای -بویژه در دوران تمدن سازی -همواره جریانهای
فكری متعدد و گاه متضادی هست که به موازات یكدیگر در حال پیشرفتند .اگرچیه در
نگاهی کلی ،بعضی از این جریانها نسبت به دیگران «اصلی» به شمار میآید ،این مسئله
نباید سبب شود که «جریان اصلی تنها جریان» فكری تلقیی شیود ییا در اهمییتِ سیایر
جریانهای موازی تردید شود.
از همان قرونی که طلیعه های ظهور تمدنِ اسالمی پیدا شده ،و «عقلگراییی» جرییان
اصلی فكری جوامع اسالمی بود ،افرادی در گوشه و کنار سرزمین های اسیالمی ظهیور
کردند که به عاقالن مجانین شهره شدند .اینان با تكیه بر نوع خاصی از «جنون »،مفهیوم
«عقلِ» رایجِ زمانه را -آگاهانه یا نا آگاهانه -نقد و به نوعی خودآگاهی و آزادی معنوی
دعوت میکردند .در قرنهای  2و  5هجری قمری ،این دیوانگان دانا و جنونشان ،آنقدر
اهمیت یافته بود که مؤلفانی را برانگیزند تا در بابِ آنها ،کتابهیا و رسیالههیای مسیتقلی
پدید آرند؛ از جمله این مؤلفان میتوان به ابوبشر دوالبیی (وفیات ،)392 :ابین ابیی زهیر
(وفات ،)305 :ابی محمد الحسن بن اسماعیل الضراب(وفات ،)310 :ابوالحسنبن ابییبكیر
مقسم (وفات :قرن  )2و ابوالقاسم حسن نیشابوری (وفات )224 :اشاره کرد (میارزلف:9333 ،
 . )99حكایات عقالی مجانین در ادبیات فارسی نیز بازتاب فراوانیی داشیته اسیت؛ امیا
حضور آنان در مثنویهای عطار برجستگی خاص و بینظیری دارد بهگونیهای کیه دکتیر
پورنامداریان عقیده دارد « :در هیچ یك از آثار فارسی و عربی به اندازه آثار عطار ،ایین
همییه حكایییت و تمثیییل کییه شخصیییت هییای آن از دیوانگییان باشییند ،وجییود
ندارد»(پورنامیداریان .)5 :9334،عطار نیشابوری بیش از 952حكایت از حكایاتِ مثنویهیای
مصیبتنامه ،منطقالطیر ،الهینامه و اسرارنامه خیود را بیهطیور مشیخص بیه دیوانگیان
اختصاص داده است.
 .1پيشينه پژوهش
پیشینه پژوهش در مورد عقالی مجانین عبارت است از :فصلی از کتاب ارزشمند دریایِ
جان نوشته هلموت ریتر که در آن به تحلیل سخنان گستاخانه عقالی مجیانین در آثیار
عطار میپردازد؛ همچنین اشارات مفید عبدالحسین زرین کوب در کتابهیای جسیتجو
در تصوف ایران و دنباله جستجو در تصوف ایران که مباحث آن ،بیشتر بر پیوند عقالی
مجانین با نهضت صوفیه متمرکز است .عالوه بر این ،باید به نكاتِ سودمندِ کتاب دیدار
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 .9عقالي مجانين و انواع آنها
آنچه در ابتدای بحث ضروری مینماید در اختیار داشتن تصوری نسبتاً روشن از عقالی
مجانین است .عقالی مجانین یا دیوانگان دانا افرادی بودند کیه بیه سیبب جنیونی کیه
گریبانگیرشان شده بود -و یا جنونی که رندانه به خیود مییبسیتند -از خیرد معیاش و
معمولی مردم زمانه فار ،بودند .آنان را به استناد حدیث شریفِ نبویِ « بر سه کس قلم
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با سیمر ،نوشته تقی پورنامداریان در مورد جلوهها ی اعتراض و گستاخی دیوانگیان در
آثار عطار اشاره کرد .میتوان از کتاب بهلولنامه نوشته اولریش مارزلف ،یاد کرد که در
آن به نقل زندگینامه و حكایات بهلول میپردازد .سهیال صارمی نیز قسیمت کوتیاهی از
کتاب خود را با نام سیمای جامعه در آثار عطار به وضعیت اجتمیاعی عقیالی مجیانین
اختصاص داده است .سید عبدالحمید ضیایی نیز در کتاب در غیاب عقیل بیر حكاییات
عقالی مجانین در آثار منطق الطیر مروری اجمیالی کیرده اسیت .سیوفی دوسییوری و
فیلیپ مهیر در کتاب هنر و جنون اشاراتی سودمند به دیوانگانِ عاقل نما در فرهنگهیای
مختلف کردهاند .از آثیار ترجمیه شیده از زبیان عربیی ،بایید از کتیاب عقالءالمجیانین
ابوالقاسم نیشابوری که مهدی تدین آن را ترجمه و تلخیص کرده است و اشیارات ابین
جوزی در صفوهالصفوه و اخبار الظراف و المتماجنین در مورد عقالءالمجانین نام بیرد.
عالوه بر این باید از مقاالت تحلیلی مفاهیم عقل و جنون در «عقیالء مجیانین» و عقیل
دکارتی و جنون نیشابوری از نصراهلل پورجوادی یاد کیرد کیه در آن بیه شیرح احیوال
بعضی از عقالی مجانین و تبیین معانی عقل میپیردازد .از دیگیر مقیاالت سیودمند در
پیوند با عقالی مجانین ،مقاله شطح عیارف و گسیتاخی دیوانیه در مثنویهیای عطّیار از
فاطمه مدرسی است که در آن ،نسبتِ شطح عارفان و گستاخی دیوانگان را مورد توجه
قرار میدهد؛ همچنین مقاله نقد و تحلیل دیدگاههایی درباره عقالء المجانین از حسیین
آقا حسینی که در آن ،آرای متفكران اسالمی در مورد عقالی مجانین را بررسی میکنید.
دیوانگان ،سخنگویان جناح معترض جامعه در عصیر عطیار از میریم حسیین آبیادی و
همكاران ،دیگیر مقالیه ای اسیت کیه نویسیندگان در آن بیه میرور اعتراضیات مجیانین
میپردازند
این پژوهش تالشی است برای دست یافتن به تبیینی علمی در مورد رابطه رفتارهای
ذهنی و زبانی عقالی مجانین و کشف منطق حاکم بر آنهیا از طرییق تحلییل حكاییات
عقالی مجانین در آثار نویسندگان اسالمی بهویژه مثنویهای عطار نیشابوری.

نیست :دیوانه تا به عقل آیید ،کیودک تیا محیتلم شیود و خفتیه تیا بییدار گیردد» (حیر
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عاملی )02 :9221،از نظر فقهی«مرفوعالقلم» میخواندند؛ این بدین معنی بود که تكیالیف
شرعی از آنان ساقط شده بود و آنان در کردار خود از قوانین الهی یا بشری آزاد بودند.
این آزادی درونی و بیرونی به ایشان اجازه میداد از مفاهیم مسلط ییا مقیدّس روزگیار
خود عبور کنند و با نگاه تیزبین و عادت ستیزِ خود ،دیدگاهی تیازه و گیاه انتقیادی در
مورد شیوه معمولِ ارتباط «انسان با خدا»« ،انسان با مردم» و«انسیان بیا اربیابِ قیدرت»
داشته باشند؛ هم چنانكیه ارتباطشیان بیا طبیعیت و محییط پیرامیون نییز غییرمعمیول و
شگفتیآفرین بود .آنان با «نگاهی نو» به باز تعریف مفاهیم پیرامون خود میپرداختنید و
در مورد مسائل گوناگون ،آرای خود را بیخوف و طمع بیان میکردند؛ بدین سیبب میا
آنها را در منظرهای گوناگون می یابیم :گاه در سوز و گداز عشق الهیی و گیاه در حیال
تعریضهای گستاخانه به کار خداوند ،وقتی در نقشِ واعظی طنیاز و خیرخیواه و وقتیی
دیگر در نقش سخنگوی جریانهای مخالف سیاسی.
یكی از سؤال برانگیزترین مباحث در این میورد عقیالی مجیانین ،جنیونِ ایشیان و
تفاوت آن با سایر دیوانگیهاست در پاسخ باید گفت «دیوانگی است که ذهین انسیان از
مرحله فهم و شناخت عاقالنه ،یعنی داشیتن عقلیی همگیانی ،ارتبیاطی ،جامعیه گیرا و
مصلحت اندیش ،که سببِ رفتارِ بهنجار می شود ،بیبهره باشد یا بییبهیره شیود .رفتیار
نابهنجار دیوانه ،سببِ گسستِ او از روابط اجتماعی و طرد از جامعه مییشیود .دیوانیه
بیخرد است؛ زیرا از خردِ کارساز که زندگی را آسوده و آسان میکند ،بی بهره است .اما
بیخردی طیف معنایی گسترده ای دارد .یك سَرِ آن تاریكیزدگیِ ذهنِ بیماری سیت کیه
شعور و خودآگاهی خود را به درجه ای از روان پریشی تا روان پارگی(اسیكیزوفرنی) ،از
دست داده است و کارش به تیمارستان میکشد و سَرِ دیگرش نابهنجاریِ ذهنیی اسیت
روشنی زده که از شدتِ روشن بینی به نهانبینی 9میرسد؛ یعنی چیزهایی را میبیند کیه
دیگران نمی بینند و بر آن پایه ،آینده ای را پیشبینی میتواند کرد که دیگران نمیتواننید»
(آشوری .)23: 9312،دیوانگیِ عقالی مجانین مورد بحث ما از این گونه اخیر است.
این چنین دیوانه ای که عقلِ همگانی ،ارتباطی و مصلحت اندیش در او زیرِ چیرگیِ
خِرِدِ بیباکِ نهان بین درآمده از دیدِ دیگران موجود خطرناکی است که به زبان حافظ
«در کم خردی از همه عالم بیش است»؛ کسی با او همیدلی و همسیخنی نمییکنید
بلكه همگان بویژه اهلِ کسب و کار و بازار بر کمخردی او خنده میزنند (همان).
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برای اینكه بتوان بر اساس نشانه های گفتاری و رفتاری دیوانگان دانا به فرضیاتی در
مورد حاالت روحی و ذهنی آنان دست یافت ،بهتر است با مثالهیایی عینیی از رفتیار و
گفتار آنها آغاز کنم .می توان از نظر مضمونی ،حكایات عقالی مجانین را به ایین چهیار
پیشنمونه (الگو) تقسیم کرد .9 :حكای اتی که در میورد روییارویی دیوانگیان بیا محییط
اطراف است .0 .حكایاتی که در مورد رویارویی دیوانگان بیا میردم معمیولی اسیت.3 .
حكایاتی که در مورد رویارویی دیوانگان با ارباب قدرت است .2 .حكایاتی که در مورد
روییارویی دیوانگیان بیا خداونید اسیت .بررسیی بیا ذکیر دو مثیال بیرای هرکیدام از
پیشنمونهها آغاز میشود:
پيشنمونه :1رويارويي ديوانگان با محيط اطراف
در مورد شبلی نقل شده اسیت کیه حساسییتش چنیان بیود کیه هیر واقعیه و هیر
مشاهدهای ذوق او را تحریك می کرد و به هیجان میآورد؛ یك بار چنیدین شیبانه
روز در زیر درختی دست افشانی می کرد و میگفت :هو هو دوستان که آنجیا وی
را به آن حال دیدند؛ سبب آن بیخودیاش را پرسیدند ،وی فاختهای را نشان داد که
بر شاخ درخت «کوکو» می کرد و شبلی به موافقت او در جیوش و خیروش آمیده
بود .میگویند تا وقتی مر ،از کوکو باز نایستاد ،شبلی هم از هوهو باز نماند (زرین
کوب.)955:9335،

پيشنمونه :1رويارويي ديوانگان با مردم معمولي
عطار ،حكایت بیدلی را نقل میکند که به دکان بقالی میرود و از او علت کار کیردنش
را میپرسد؛ بقال میگوید برای کسیب سیود؛ دیوانیه مییپرسید ،سیود چسیت؟ بقیال
می گوید ،سود آن است که بتوانی یك را دو کنی (اموالت را افزایش دهیی) .دیوانیه بیا
حیرت میگوید :این کار تو واژگونه است (یعنی خسارت است نه سود)؛ زیرا در واقع،
سود آن است که بتوانی دو را یك کنی( از کثرت کاسته به و به وحدت نزدیك شوی).
گفت «چبود سیود؟ گفتیا آنكیه زود
گفت «کوژ است این ولی دو ماحضر

گر یكی داری دو گردد ،اینیت سییود»
گر یكی گردد تو را ،سود این شییمر»
(عطار)42،9334،
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ابوالقاسم نیشابوری در مورد چگونگی دیوانه شدنِ حارو بن سعید نقل مییکنید
که «روزی در قبرستان در قبر فروریختهای نگاه کرد و بر اثر آن بیهوش بر زمین افتاد؛
پس از آنكه از جای برخاست عقل از او زایل شده بود و تا هنگام مرگ بر همان حیال
بود» (نیشابوری.)59:9340،
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عطار نیشابوری در مورد بهلول میگوید که در شبی سیرد ،پیا برهنیه بیه گورسیتان
میرفت؛ کسی از وی میپرسد در این سرما به گورستان میروی؟ بهلول پاسخ میدهد:
بلی [شنیدم] ظالمی در گورستان خاک شده ،میروم تا با آتش گورش گرم شوم.
گفییت دارم سییوی گورسییتان شییتاب
می روم ،چون گور او پیر آتیش اسیت

ج

زانك آنجا ظالمی است اندر عیییذاب
گرم گردم ،زآنكه سیرما ناخوش است
(همان)912:

پيشنمونه :9رويارويي ديوانگان با ارباب قدرت
یك روز از سوی حاکمی به بهلول غذا میدهند ،بهلول نییز همیه غیذا را جلیو سیگان
میاندازد ،چون با مالمت و تعجب اطرافیان روبهرو می شود ،بدیشان میگوید خمیوش
باشید ،که اگر سگان بفهمند که غذای شاه را به آنها دادهام ،هرگز حتی با تهدید هم سر
به سوی آن نمیبرند:
گفت بهلولش خمش ای جمله پوسیت
سییییییر به سوی او نبردندی به سنگ

گر بدانند سگان کاین آنِ اوسیت
یعلم اهلل گر بخوردندی ز نیینگ

ج

(عطار)099 :9334،

115

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،51تابستان1911

115
115

عطار از دیوانه دیگری حكایت میکند که مشتی خاک در مقابل صاحبمنصیبی کیه
با جالل و شكوه در موکبی در حال گذر بود ،برمیگیرد و به او میگوید از این مشیتی
خاک این همه کبر و رعونت به دور است (عطار.)039: 9333،
پيشنمونه :5رويارويي ديوانگان با خداوند
عطار در الهی نامه نقل میکند که دیوانهای بود که وقتی جنونش اوج میگرفت ،سر بیه
آسمان میکرد و به خداوند میگفت اگر تو مرا دوست نمیداری ،بدان که مین همیشیه
تو را دوست میدارم و جز تو کسی را دوست نمی دانم ،خدایا با چه زبانی بگویم ،اگیر
دوست داشتن بلد نیستی ،بیا و از من بیاموز:
مرا ار تیو نمییداری بسیی دوسیت
چگونییه گویمییت ای عییالم افییروز

بجز تو من نمیدانم کسیی دوسیت
که یك دم دوستی از مییین درآموز
(عطار)022:9333،0

در مصر قحطی شدیدی پدید آمده بود و جان بسیاری از مردم را ستانده بود؛ بعضی
از شدّت گرسنگی ،گوشت مردگان میخوردند .یكی از عقالی مجانین چون این وضیع
را دید با بیانی ساده و تاثّر برانگیز ،خداوند را خطاب قرار داد و
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گفت ای دارنده دنیا و دیین

چون نداری رزق،کمتر آفرین
(عطار)351 :9333،3
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با دقت در این هشت حكایت ،معلوم می شود عامل مشترکی که بیشترین شگفتی را
در این حكایات برمی انگیزد و علت اصلی جذابیت شخصیت و حكایات دیوانگان شده
است ،نادیده گرفتن هنجارهای ارتباطی و عدول از منطیق معمیول و پذیرفتیه شیده در
گفتگو و رفتار با مخاطب از جانبِ دیو انگان است .در واقع در این چهیار پییشنمونیه،
مجانین به چهار شیوه مختلف یك کار را انجام دادند :بیاعتنایی به منطق معمیول .ایین
بی اعتنایی و گذر از هنجار ارتباطی در پیشنمونه اول به شكل وجد و حال صیوفیانه و
در پیشنمونه دوم به گونه زیر پا نهادن عرف و در پییشنمونیه سیوم بیهگونیه گیذر از
هنجارها و تابوهای سیاسی و در پیشنمونه چهارم به گونه ترک ادب شرعی ظاهر شده
است.
در این زمینه یك سؤال احتمالی پدید میآید« :آیا زیرپا گذاشیتن هنجیار معمیول و
منطق عادیِ ارتباط توسط دیوانگان به این معنی آن است که رفتار آنان غیر منطقیی ییا
بی معنا است یا به عبارت دیگیر ،آییا منطیق ییا معنیای دیگیری در اقیوال و اعمالشیان
نیست» ؟ واضح است جواب منفی است؛ زیرا آنان در هر هشت حكایت اگرچیه منطیق
معمول ارتباط را نقض کرده اند ،رفتار و گفتاری بر اساس منطقی دیگر ،بروز دادهاند که
در نهایت مخاطب را قانع میکنند ک ه در پیسِ ایین رفتیار ظیاهراً غیرمنطقیی ،منطیق و
معنایی دیگر نهفته و این همان است که عقل و خِرد نهان آنان را آشكار مییکنید .ایین
حكایات به بهترین وجه نشان می دهد که دیوانگانِ دانا در سطح خِرد و منطیق معمیول
دیوانه اند؛ اما از خرد و زاویه دید دیگری بهره مندند که عقل آنان را نمایان میکنید؛ بیه
سخن دیگر عمل دیوانگان در این حكایات ،تنها سلبی نیسیت ،بلكیه سیلبی و ایجیابی
است؛ یعنی در حالیکه یك شیوه تفكر و نگاه به روابط را (منطق عرفی و معمول)ا نفی
میکنند همزمان از یك شیوه تفكر و منطق دیگر در رفتار و گفتار خود استفاده میکنند.
در واقع رفتار و گفتار آنان در این حكاییات بییانگر ایین اسیت کیه ایشیان بیا منطقیی
ناهمگون با جهانی که در آن زیست میکنند ،ادراک و عمل میکنند و این اصیلیتیرین
عامل جذابیت و ایجاد طنز در حكایات ایشان است.
از این دیدگاه بارِ دیگر نمونه های ذکر شده مرور میشود .در حكایات پییش نمونیه
اول دیوانگان از محرک های معمولی بیرونی ،ادراکیی غییر معمیولی دارنید و از ایینرو
دچار حاالت غیر عادی می شوند .در حكاییات پییش نمونیه دوم دیوانگیان در فضیای

گفتگوی معمولی با منطقی ناهماهنگ با بافتِ موقعیت ،سخن مییگوینید .در حكاییات
پیش نمونه سوم نیز دیوانگان با رفتار خودشان ،هنجار معمولِ رویارویی بیا قدرتمنیدان
را نفی می کنند و با منطقی مبتنی بر حقیقت نگری با آنان روبهرو میشوند .در حكایات
پیش نمونه چهارم نیز دیوانه ،ادب معمول بندگان با خداوند را کنار میگذارد و با منطق
گفتگویِ صمیمیِ زمینی با دوست آسمانی-خداوند -سخن می گوید .در جمعبندی کلی
می توان گفت دیوانگان در همه این حكایات بر مبنای منطقی غیر معمول و غییر عیادی
نسبت به بافت موقعیتِ مخاطب و اقتضای رابطه ،سخن میگویند یا عمل میکننید .میا
این تداخل و اختالفِ منطق و ناهماهنگی دیوانگان با محیط اطراف را ناشی از پدیدهای
می دانیم که در این پژوهش«برخورد دو جهان ذهنی» نامیده شیده اسیت .در واقیع ایین
مقاله کوششی است برای اثبات این نكته کیه در همیه ایین میوارد ،فراینیدی در ذهین
دیوانگان اتفاق افتاده و رفتار و گفتار شگفت انگیز ،طنزآمییز و تیا حیدی شیطح گونیه
مجانین در همه این حكایات و نمونه های مشابه ،ناشی از اتفاق است :برخورد دو جهان
ذهنی یا تداخلِ دو سطحِ ادراکی.
111

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،51تابستان1911

111
111

 .5جهانهاي ذهني و بر خورد آنها
هر کدام از ما انسانها به اقتضای زندگی در این عالم با منطق و قواعد مسلط بر آن آشنا
هستیم؛ منطقی که ما را به رفتاری طبیعی و معقول در حیات عرفیمیان ملیزم مییکنید.
ساختمان ذهنی ما بهگونهای است که بهطور خودکار قواعد و قوانین مبتنی بر این منطقِ
عمومی را فرا می گیرد و مطابقِ آن عمل میکند .در واقع بیشتر آدمیان  -یعنی انسانهای
بهنجار -با این منطق رشد میکنند؛ میاندیشند؛ عمل میکنند؛ دین و دانش میورزند و
از این جهان میروند .اما در میان آدمیان افرادی هستند که به سبب ویژگیهای ذهنی ییا
وضع روحیِ خاص و یا به هر دلیل دیگر ،ذهنشان از حد منطق معمولِ تعامل با محییط
پیرامون فراتر میرود و دائم از دید منطقی متفاوت به پدیدهها مینگرند؛ .همانطور کیه
سوفی دوسیوری و فیلیپ مهیر در کتاب هنر و دیوانگی نوشتهاند« :دیوانگان از دریچیه
مخصوص خود دنیایی غیر از دنیای ما را میبینند»(دوسیوری و میهییر )924 :9335 ،گیویی
ذهن آنان همزمان که با پدیده های این جهان در تعامل است در سیاحتی مسیتقل از آن
نیز زیست و ادراک میکند؛ یعنی همزمان ذهنشان از دو سرچشمه ادراک بهرهمند است:
یكی از این دو ساحت ،حیات عادی و ساحت دوم ،حیات الهوتی(صوفیانه) است .این
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ساحت دوم ادراکی را میتوان معادل چیزی نامید که ریچارد موریس باک -روانشیناس
مشهور کانادایی -آن را «آگاهی کیهانی» نامیده و در تبیین آن گفتهاست:
آگاهی کیهانی در حالتهای عالیِ خود ،صرفا بیان و امتداد ذهن خوداگاه نیست کیه
ما با آن مانوس هستیم ،بلكه برخورداری از عملكردی است که با آنچیه ییك فیرد
عادی دارد متفاوت است؛ همان طور که خوداگاهی عادی انسان بیا کیفیتیی کیه بیه
حیوانات مربوط می شود متفاوت است و با آن فرق دارد ...همراه با آگاهی یافتن از
کیهان نوعی روشنگری عقالنی صورت می پذیرد که بیه تنهیایی فیرد را در سیطح
تازهای از وجود قرار میدهد؛ یعنی او را تقریبا عضوی از جنس و گونیه جدییدی
قرار میدهد (جیمز.)220 :9319 ،

والتر ترنس استیس نیز با اشاره به وجودِ دو ساحت در هستی میگوید «:دو نظام یا
هنجار هستی در کار است :یكی نظام طبیعی که نظام زمانی – مكانی است و دیگر نظام
ابدی که متعلق به یگانهی عرفانی است»(استیس)022 :9333 ،؛ همچنانكه ویلیام جیمز نییز
با نقد بعضی از دیدگاه های علمی ،که تنها سطح مادی از حیات را معتبر میشیمرند در
مورد وجودِ سطوح دیگر ادراکی -به موازات سطحِ ادراکی مادی -سخن میگوید:

(جیمز 921 :9319 ،و .)952

در این پژوهش هرکدام از این دو ساحت ذهنی را به این دلیل که منطق و اقتضائاتی
متمایز با دیگری دارد ،یك جهان می نامیم .رابطه این دو جهان با هم در ذهن اشیخاصِ
دو جهانی میتواند به دو گونه باشد :الف) به موازات هیم پییش رونید و هییچ ییك از
جهانها مقتضیات جهان دیگر را نقض نكند .ب) با یكدیگر برخیورد کننید کیه ایین بیه
معنیِ نفوذِ منطقِ یك جهان در جهانِ دیگر است.
برخورد دو عالم ذهنی آنگاه رخ می دهد که شخصی مفاهیم و پدیده های هر جهان
را با منطقِ جهان دی گر ادراک و ارزشگذاری کند و بر اساس آن ادراک ،رفتار و گفتاری
از خود بروز دهد .این گونه رفتارها به دلیل ناهماهنگی با منطق جهانِ نخست ،رفتیاری
معمولی و منطقی شناخته نمی شود ،بلكه به گونهای طنزآمیز یا شطحآمیز تلقی میشیود؛
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چرا می خواهیم به نامِ فهمِ متعارف بپذیریم که فقط نظامی واحد از اینگونه ایدهها
میتواند درست باشد؟...به طور کلی چرا جهان نبایید آنقیدر پیچییده باشید کیه از
حوزههای متعدد در هم فرورفته واقعیت تشكیل شده باشید؟ تجربیههیایی کیه میا
بررسی کردهایم ...بهروشنی نشان می دهد که عالم هستی امری چند وجهی است و
وجوه آن از هر آنچه هر فرقهای حتی فرقه علمی ،مُجاز میشمرد متعیددتر اسیت»

این پدیده ای است که میتوان نشیانههیای آن را در کیردار و گفتیار دیوانگیان دانیا در
حكایات نقلشده دید.
اگر از دیدگاه برخورد دو جهان ذهنی به حاالت و حكایات دیوانگان دانیا بنگیریم،
خواهیم دید که برخورد دو جهان در مورد آنیان بیشیتر بیه دو گونیه رخ مییدهید.9 :
برقراریِ ارتباط و تعامل با خداوند با منطیق روابیطِ زمینی(ناسیوت در الهیوت) ماننیدِ
مثا لهای پیش نمونه چهارم .0 .ارتباط و تعامل با جهان طبیعت و جهان آدمیان با منطقی
الهوتی (الهوت در ناسوت) مانندِ مثالهای پیشنمونهها اول ،دوم و سوم.
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 5-1ناسوت در الهوت
در کنار دیوانگانی که تسلیم و خاضع خداوند بودنید ،بییدالنی بودنید کیه منتقدانیه بیه
خداوند می نگریستند .آنان خداوند را بشرگونه ای با ویژگیهیایی انسیانی از قبییل خطیا
کاری ،فراموشی و بیدقتی -مییپنداشیتند؛ از ایینرو تقریبیا ماننید بشیر بیا وی رفتیار
میکردند .آنها خدا را تنها مسئول ناکامیهیا و محرومیتهیای خیود مییدانسیتند و اِبیایی
ند اشتند که با روشهای مختلف ،خدا و رفتارش را به باد انتقاد بگیرند؛ آنها تنها به ایین
قانع نبودند که نظر خود را دربیاره حكومیت و اداره الهیی بییان کننید و از آزمونهیا و
دریافتهای خود از خداوند سخنی گویند؛ آنان با خودِ خداوند در مناقشه بودنید و او را
متهم ،و یا حتی تهدید میکردند و گاه میخواستند نكتهای را کیه خیدا فرامیوش کیرده
است به یادش آرند و یا چیزی به وی بیاموزند یا او را فریب دهند یا مالمت کننید کیه
چرا خداوند به درخواستها و دعاهای آنان گوش نمیدهد؛ حتی او را به کیفر و مجازات
تهدید میکردند و خود به عنوان مجریِ عدالت به توقیف اشیایی میپرداختند کیه از آنِ
خداوند است (مانند اموال مسجد)؛ زیرا به عقیده اینان با خداونید بیا زبیانی جیز ایین
نمیتوان سخن گفت .البته اگر خداوند با آنان از درِ سازش وارد می شد ،آنان با عبادت
و طاعت از او تشكر میکردند .مناقشه اصلی آنان با حضرت حق بر سر تیأمین معیاش
بود اما کمتر به مسائل مهمتر نیز میاندیشیدند و بیرای مثیال در هیدف غیایی آفیرینش
مناقشه میکردند؛ آنان در همه این میوارد بیاکی نداشیتند ،مقاصید خیود را مسیتقیم بیا
خداوند در میان بگذارند و البته با همه اینها ،همواره با خداونید احسیاس صیمیمیت و
انس و یكرنگی میکردند و لطفی عتاب آلود با حق داشتند؛ ولی هرگیز بیه سیبب ایین
محبت که میان آنان با محبوب قادر متعالشان بود ،حاضر نبودند از انتقادات خود چشیم
پوشی کنند(رک:دریای جان ریتر) .رفتار این دیوانگان که در مثالهای پیش نمونه چهیار
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نیز با آنها آشنا شده بودیم ،مصداقهای ناسوت در الهوت یعنی نفوذ منطق جهانِ انسانی
و روابط میان آدمیان(ناسوت) در برقراری ارتباط با خداوند(الهوت) است.

 .4ارتباط «برخورد جهانها ذهني» با زبان عقالي مجانين
همانطور که پیشتر اشاره شد ،اذهان دو جهیانی ،اذهیانی هسیتند کیه از دو سرچشیمه
ادراک بهیره مندنیید :یكییی از اییین دو سییاحت ،حیییات عییادی و سییاحت دوم ،حیییات
الهوتی(صوفیانه) است .بر این اساس و با توجه به اینكه «زبان چیزی جز ذهن نیست و
ذهن چیزی جز زبان نیست»(شفیعی کدکنی )1 :9332 ،و هر پدیدهای در ذهن ما بِهاِزایی در
زبان دارد ،میتوان چنین نظری را مطرح کیرد کیه افیرادی کیه جهانهیای ذهنیشیان بیا
یكدیگر برخورد ،و منطق عوالم درونیشان با یكدیگر تداخل کرده و آمیخته شده اسیت،
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 2-0الهوت در ناسوت
گونه دوم رابطه دیوانگان با پیرامونشان را الهیوت در ناسیوت خوانیدیم و آن گونیهای
است که در آن ،دیوانه با ادراکی صوفیانه و منطقی الهوتی و حقیقت نگر با پدیدههیای
پیرامونیِ خود از جمله طبیعت ،مردم و ارباب قدرت روبهرو میشود .رفتار دیوانگیانی
که در پیشنمونه های اول ،دوم و سوم با آنها آشنا شدیم ،مصداق نفیوذِ منطیقِ جهیان
الهوت در جهان انسانی(ناسوت) است .این دسته از مجانین ،اِقرانی نیز در میان صوفیه
داشتند که به شطح گویی شهره بودند و در رفتار و گفتار آنیان نییز نشیانههیایی از بیه
کارگیری ادراک الهوتی در تعامل با محیط پیرامونی هست؛ البتیه ایین بیه معنیی یكیی
دانستن تجربه عرفانی شطح گویان با عقالی مجانین نیست بلكه تنها این نكته را روشن
می کند که از دید فرایند ذهنی ،مشابهاتی میان حاالت برخی از مجانین و شیطح گوییان
وجود دارد .در مورد شطحیات صوفیه نیز شیاهدیم کیه شیطح گوییان بیا منطیق عیالمِ
الهوت ،سخنی در جهان ناسوت میگویند بهگونهای که منطقِ این جهانی از فهم آن باز
میماند و نا آشنایان ،آن سخنان را کفرگونهای میپندارند .از نمونههای برجسته میتوان
به شطحیات حالج و بایزید و ابوالخیر و خرقانی اشاره کرد ،برای مثال با تامل در شطح
معروف حالج« :انا الحق» پی خواهیم برد که وی با ادراکی الهوتی که ورای منطق عالم
انسانی است ،سخنی در جهان ناسوت بر لب آورده و نتیایج کشیف خیود را در عیالم
الهوت در عالم ناسوت و برای افرادی با ذهن و تجربه جهانی دیگر بیان کرده است؛ از
این روست که بسیاری از معاصرانش وی را شایسته مرگ دانستند.
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پدیده »برخورد دو جهان ذهنی» در زبانشان به صورت شطح ،پارادوکس و طنز بازتیاب
مییابد .این بدان سبب است که زیرساخت و هسته اصلی تجربه ذهنی و زبانی شخص
در لحظه برخورد دو جهان ،یك چیز است :و آن«اجتمیاع نقیضیین» اسیت؛ یعنیی هیم
تجربه برخورد دو عالم ذهنی تجربه ای است که از هنجار و منطق عادی گذر میکنید و
در اثنایِ آن شخصِ دو جهانی ،دو جهانِ متناقض -یا متضاد -را در ییك لحظیه ادراک
میکند و هم هسته اصلی شطح ،پارادوکس و طنز چیزی جز اجتماع نقیضین نیست؛ به
تعبیری دیگر پارادوکس و طنز همان«برخورد دو جهان ذهنی» است که در ساحت زبانِ
رخ داده است .البته باید این نكته را نیز افیزود کیه برخیورد دو جهیان ذهنیی در زبیان
عقالی مجانین بیشتر به صورت طنز و پارادوکس بازتاب مییابد و برای صیوفیانِ اهیل
سُكر بهصورت شطح.
در ادامه دقیقتر با مفهوم «اجتماع نقیضین» در شطح ،طنز و پارادوکس آشنا خیواهیم
شد ،اما قبل از آن ،الزم است دو مسئله روشن شود :نخست :با وجود اینكه ،این تحقیق
در پی اثبات پیوند منطقی میان پدیده برخورد دو جهان ذهنیی و مقولیههیایی همچیون
پارادوکس ،شطح و طنز در زبان است این ادعا را ندارد که هر تعبییر پارادوکسییكال و
طنزآمیز حاصل برخورد جهانهای ذهنی اسیت؛ زییرا شیاعران و صیوفیان بسییاری نییز
هستند که بی اینكه واجدِ حیات دو جهیانی باشیند از سیرِ تقلیید از سینتهای ادبیی ییا
صوفیانه یا تفنن ادبی ،تعبیرات متناقضنما و طنزآمیز را در کالم خود بهکار میبرنید؛ از
این رو هر سخنِ منطق گریز و عادت شكنی را نمی توان بازتاب ذهنِ دو جهانی شمرد.
نكته دیگر با اینكه بهنظر میرسد میتوان بسیاری از سخنان و حكایات عقیالیمجیانین
را بر اساس الگوی برخورد جهانهای ذهنی تبیین کرد؛ اما این بدین معنا نیست که همه
سخنان و حاالت مجانین ،طبق این فرایند پدید میآید؛ همچنانكه نمیتوان ادعا کرد که
برخورد جهانهای ذهنی پدیده ای مخصوص شطح گویان و دیوانگان دانا است؛ توضیح
اینكیه برخیورد دو جهیان ذهنیی ،پدییدهای اسیت کیه عیالوه بیر عقیالی مجیانین و
شطحگویان ،احتماالً بسیاری از صوفیان معتدل و مردمان دیگر -علی قِدر میراتبهم -در
حیات خود و برای لحظاتی آن را تجربه میکننید .در کیل احتمیال برخیورد جهانهیای
ذهنی برای هر فردِ دو جهانی وجود دارد؛ زیرا گاه اتفاق میافتد که هجوم عالم خیال یا
ادراک الهوتی از سدِ اعتدال و مراقبت درونی افراد معتدل نیز مییگیذرد و آنیان را بیا
وجود ای نكه در این جهانند برای لحظاتی از مقتضیات آن فیار ،مییکنید و ایشیان را وا
میدارد که با منطق عالم دیگر در عالم مادی و یا بالعكس زندگی کنند .اما این نكتیه را
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نیز نباید فراموش کرد که حاالت ناشی از برخورد دو جهان ذهنی برای عقالی مجیانین
و شطح گویان پدیدهای مكرر و برای دیگران حالت استثنایی و دیریاب است.
اکنون ساختار پارادوکس ،شطح و طنز بررسی ،و مشخص می شود که زیرساخت و
هسته اصلی این سه ،چیزی جز «اجتماع نقیضین» نیست.

 4-1شطح
شطح از نظر عبدالرحمان بدوی ،بیان تجربه ای است که در آن ،عارف خود را در درگاه
الهی می بیند و احساس می کند او خداست و خدا اوست ( بدوی ،بی تا .)92 :شطح نیز
ساختاری شبیه به پارادوکس دارد و در واقع ،شیطح نیوعی پیارادوکس معنیوی اسیت
(فعالی)221 :9331 ،؛ براین اسیاس اسیت کیه هیانری کیربن ،اسیالم شیناس پیرآوازه
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 4-1پاراداوكس
شفیعیکدکنی برای نخستین بار آرایه »تصویر پارادوکسی» را مطرح کرده است و بیرای
آن تعریفی این چنین عرضه میکند« :منظور از تصویر پارادوکسی ،تصویری اسیت کیه
دو روی ترکیب آن به لحاظ مفهوم ،یكدیگر را نقض میکنند؛ مثل سلطنت فقر» (شفیعی
کدکنی .)55:9330،علیرضا فوالدی نیز پارادوکس را همسازی دو سویه ناهمخوان میدانید
و در مورد ساخت آن میگوید «:ساخت پیارادوکس بیر پاییه اجتمیاع نقیضیین اسیتوار
است»(فوالدی.)032 :9330 ،
ایبرمز اظهار میکند که پارادوکس در اشعار شاعران متافیزیك شگردی اساسی است؛
چرا که آنان به وسیله ساختارهای پارادوکسی به بیان آیین و اسرار مقدس میپردازند که
فراتر از عقل و احساس بشر است (ایبرمز .)012 :9330 ،هر پارادوکس دو عنصر متضاد را
به نحوی ترکیب می کند که گرچه در کاربرد معمیولی بیا هیم متضیاد هسیتند ،مفهیوم
حكیمانه ،عارفانه و فلسفی وسیعی را عرضه مییکننید(وثیوقی .)34:9302،جیی ای کیادن
پارادوکس را عبارت ظاهراً متناقض یا حتی مهمل نمایی میداند که بیا دقیتِ بیشیتر در
مفهوم آن پی می بریم که از سازش ییا مصیالحه معنیایی دو عنصیر متنیاقض ،حقیقیت
مسلمی را بیان میکند (به نقل از :وثوقی.) 34:9302،
همانگونه که در این تعاریف بهخوبی روشن است «اجتماع نقیضین» یعنی وجودِ دو
الیه ظاهراً متناقض و اجتماع دو سطح از ادراک و فهیم در میورد شییء واحید ،هسیته
پارادوکس را تشكیل میدهد.
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فرانسوی ،تعبیر «پارادوکس مُلهَم »0را معادل «شطح» در زبان فرانسه پیشنهاد مییکنید و
میافزاید  «:اجماال باید گفت هر بار که قدم در قالب و توسط چیزی گذرا یعنی حیدو
بیان گردد ،شطح وجود دارد»(کربن )592 :9،9340و «پیارادوکس همیان بییان]بیه عبیارت
آوردن[ قدم توسط حدو است»(کربن .)319 :9340 ،0شطحیات در اصطالح ،بییان لفظییِ
وضعیتی است که از دیدگاهِ وجودشناختی به متشابهاتِ حاصل از به هم بودنِ وجیود و
عدم (یا بود و نبود) برمیگردد (مدرسی.)32 :9333 ،
از میان گذشتگان ،روزبهان بقلی ،صاحب شرح شطحیات ،ماهیت شطح را به نیكی
دریافته بود .وی در توصیف آن میگفت« :آن مرغان الهیوتی ،سِیرّ الهیوت در سیرای
ناسوت آوردند و به جان الهوت در زبان ناسوت سخن گفتند .خود گفتند؛ و بیا خیود
گفتند؛ مقالتشان از حق بِكر آمد؛ آن بِكر به حجله قرب بِكر باز رفیت«منیه بیدو و الییه
یعود» .آن مستان سخن گفتند ،جز مستان بنشنیدند؛ آه که حیق بیه زبیان ایشیان اسیرار
الیزال گفت و در مرآت انسان  ،جمال ذوالجاللی نمود؛ زیرا که حق را اثر بود»(روزبهان،
 .)51 :9330همانگونه که مشاهده میشود ،روزبهان وقتی میگوید «سِر الهوت در سرای
ناسوت آوردند و به جان الهوت در زبان ناسوت سخن گفتند» ،دقیقاً همان را از شطح
اراده می کند که ما آن را «الهوت در ناسوت» نامیدیم .داریوش شایگان نیز درکی شیبیه
به درک روزبهان دارد .وی شطح را چنین توصییف مییکنید :شیطح ،عبیارات عرفیا و
صوفیان است که از سرِ شیفتگی و وجد میگویند و شطح در هر جیایی کیه «قیدیم در
حادو» پدیدار شود ،خواهد بیود(بیه نقیل از :مدرسیی .)39 :9333 ،ایین تعیاریف ماهییت
پارادوکسیكال حال و قال ذهنِ دو جهیانی در لحظیه تولیید شیطح و وجیود «اجتمیاع
نقیضین» در محور شطح را بخوبی روشن میکند.
 4-9طنز
یكی از ویژگیهای برجسته حكایات عقالی مجیانین ،طنیز اسیت .البتیه طنیز حكاییاتِ
مجانین طنزی نیست که تنها از سرِ شوخ طبعی بیان شیده ،و تنهیا وظیفیه آن خندانیدن
باشد ،بلكه طنزی عمیق و دردمندانه است که در عینِ حال که میخنداند ،تأثر برانگیز و
اندوهناک نیز هست؛ دقیقاً منطبق با این توصیف افالطون از کمدی اسیت :در کمیدی،
روح آمیزهای از رنج و لذت را تجربه میکند (به نقل از شفیعی کدکنی.)20 :9332 ،
طنزِ حكایاتِ دیوانگانِ دانا ،ناشی از حمله شدید آنها به حریم تابوهای جامعه است؛
از این رو عمیق و پایدار است .در طنزِ کالمِ دیوانگان همچون همه طنزهیای واقعیی دو
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 .1نتيجه
بر پایه مطالب بیان شده ،نتایج زیر از این پژوهش به دست میآید:
 .9با تحلیل محتوای چهار پیشنمونه از حكایات مجانین معلوم شد که عامیل مشیترکی
که بیشترین شگفتی را در این حكایات برمیانگیزد ،نادیده گرفتن هنجارهای ارتبیاطی
و عدول از منطق معمول و پذیرفته شیده در گفتگیو و رفتیار بیا مخاطیب از جانیبِ
دیوانگان است .در واقع در این حكایات ،مجانین به چهار شیوه مختلف ییك کیار را
انجام میدهند :بی اعتنایی به منطق معمول .این بی اعتنایی و گذر از هنجار ارتباطی در
پیشنمونه اول به شكل وجد و حال صوفیانه و در پیشنمونه دوم بهگونه زیر پا نهادن
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عنصرِ «بههم خوردن تناسب معمول» و «انتقاد ضمنی» قابل تشیخیص اسیت .اوج طنیز
مجانین هنگامی است که اینان در تعامل با دیگران ،برخالف معمیول ،رعاییت اقتضیای
موقعیت مخاطب را نمی کنند اینان با همه کس ،یكسان و بی تكلف سیخن مییگوینید؛
برایشان تفاوتی ندارد مخاطبشان خداوندِ مقتدرِ عالِم باشد یا مردمان کوچه و بازار و یا
خلفا و سالطی ن .آنان بی اینكه خود را به رعایت ادب ملزم بدانند ،سیخن مییگفتنید و
بهطور ضمنی از خداوند به دلیل مشكالت و سیختیهای زنیدگی و از میردم بیه سیبب
مسائل اخالقی و از قدرتمندان به دلیل عدم کفایت و عدالتشان انتقاد میکردند.
با نگاهی دقیقتر به طنز معلوم میشود که ماهیت اصلی طنز نیز همچون پارادوکس و
شطح ،چیزی جز اجتماع نقیضین یا ضدین محسوس نیست« .در مرکز تمامی طنزهیای
ادبی ،نوعی اجتماع نقیضین یا ضدین محسوس است»(شفیعی کدکنی)31 :9332 ،؛ بیا ایین
نگاه ،تعریف طنز چنین میشود« :تصویر هنری اجتماع نقیضین و ضدین»(همان).
برای نمونه به این حكایت توجه کنید :در یك شب که آسمان از ابیر سییاه پوشییده
بود ،دیوانه ای قصد عبور از بیابان کرد؛ در میانه راه ناگهان در آسمان آذرخش پدید آمد
و باران تندی گرفت ،در حالیکه دیوانه ترسان و لرزان بود ،هاتفی در عمق جانش نیدا
داد که نترس خدا با توست .دیوانه بالفاصله گفت اگر راستش را بخواهی ،دقیقاً از این
مییترسیم کیه خیدا بییا مین اسیت؛ چیون نمییدانییم مییخواهید چیه بیر سییرم آورد
(عطار .)204:9334،با اندکی دقت اجتماع و برخورد دو عنصر متناقض معلوم میشود کیه
موجب پیدا شدن طنز در این حكایت شده است در واقع دیوانه از همان خداوندی کیه
یادش موجب آرامش دلهاست ،بیم دارد؛ زیرا او را مسبب اصلی ترس و وضع سیخت
خود میداند.
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عرف و در پیشنمونه سوم بهگونه گذر از هنجارها و تابوهای سیاسی و در پیشنمونه
چهارم بهگونه ترک ادب شرعی ظاهر شده است.
 .0رفتار و گفتار شگفت انگیز ،طنزآمیز و تا حدوی شطح گونه مجیانین ،کیه بیه دلییل
ناهماهنگی و اختالف منطق دیوانگان نسبت به محیط اطراف بوجیود آمیده ،ناشیی از
پدیدهای است که در این پژوهش «برخورد جهانهای ذهنی» نامیده شده است.
 .3برخورد جهان های ذهنی در مورد دیوانگان بیه دو گونیه رخ مییدهید -9 :ارتبیاط و
تعامل با خداوند با منطق روابطِ بشری(ناسوت در الهوت) -0ارتباط و تعامل با جهان
طبیعت و جهان آدمیان با منطقی الهوتی (الهوت در ناسوت).
 .2گونه اول برخورد دو جهان ذهنی« ،ناسوت در الهوت» است که به معنیِ نفوذ منطق
جهانِ انسانی و روابط میان آدمیان(ناسوت) در برقراری ارتبیاط بیا خداونید(الهوت)
است .در این گونه ،دیوانگان ،خداوند را بشرگونه ای با ویژگیهایی انسانی از قبیل خطا
کاری ،فراموشی و بیدقتی میپندارند؛ از اینرو تقریبا مانند بشر با وی رفتار میکنند.
 .5گونه دوم برخورد دو جهان ذهنی« ،الهوت در ناسوت» است .در این گونه دیوانگان
با ادراکی صوفیانه و منطقی الهوتی و حقیقت نگر با پدیدههای پیرامونیِ خودشیان از
جمله طبیعت ،مردم و ارباب قدرت روبهرو میشوند .بیهنظیر میی رسید ،شیطحیات
صوفیه نیز بر اثر همین فرایند پدید آمده باشد.
 .4با توجه به اینكه ذهن و زبان یك چیز بیش نیست و هر پدیدهای در ذهن ما بِاهِزایی
در زبان دارد« ،برخورد دو جهان ذهنی» در زبان به صورت شطح ،پیارادوکس و طنیز
بازتاب می یابد؛ این بدان سبب است که ماهییت پدییده »برخیورد دو جهیان ذهنیی»
وماهیت شطح پارادوکس و طنز یكی ،و آن « اجتماع نقیضین» است.
پينوشت

1. Clairvoyance
2. paradoxe inspire
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استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه حکيم سبزواري


سکينه صارمي گروي

كليدواژهها :ادبیات تطبیقی فارسی و عربی ،رمانتیسم در شعر ،بدر شاکر سیاب ،رمانتیسم در
شعر ،قیصر امین پور ،ادبیات معاصر ایران و عرب.
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چکيده
بدرشاکر سیاب و قیصر امین پور از پیشگامان شعر معاصر عربی و از شاعران خوش ذوق و
نوآوری هستند که اصول مكتب رمانتیسم از جمله طبیعتگرایی ،سفر تاریخی و  ...در
اشعارشان بخوبی نمایان است .قیصر امینپور شاعری است که بازتاب احساسات و عواطف
بخوبی در شعرش نمایان است؛ گرچه سهم درد و اندوه در این میان بیشتر است تا جایی که
به این نام (شاعر درد و اندوه) ملقب شده است.
این دو شاعر در عین بعد مكانی و زمانی دارای روحیات و ویژگیها و زبان شعری مشابهی 111
هستند .این پژوهش بر چند فرضیه استوار است .9 :سیاب و قیصر هر دو از میان گونههای 
مختلف رمانتیسم به رمانتیسم آرمانشهری پایبند هستند .0 .سفر جغرافیایی و گریز از محیط و
اشتیاق برای رسیدن به وطنشان در آثار آنها مشهود است .3 .بیان احساسات مثل درد و رنج و
عشق و  ...در آثار آنها نمود یافته است.
این جستار کوششی تطبیقی است که بازیابی چگونگی به کارگیری اصول و مبانی مكتب
رمانتیسم و بیان وجوه تفاوت و تشابه آن را در اشعار بدر شاکر سیاب و قیصر امینپور ،مطمح
نظر قرار داده است.

مقدمه
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بی اینكه بین قیصر و سیاب ارتباطی باشد در زندگی آنها نقاط اشتراک بسیاری میتوان
یافت .با مراجعه به دیوان اشعار این دو شاعر ،ویژگیهای مشترک در مضامین شعری،
نمادها ،افكار و مهارتهای شعری خودنمایی میکند.
ادیب و شاعر رمانتیك همیشه بین آرزوها و آرمانها و واقعیات جامعه درگیر است.
یكی از ویژگیهای آنان ،بازگشت به طبیعت و احساس دلسردی و انزجار از تمدن
جدید است که در آثارشان موج میزند و از سوی دیگر بخوبی توانستهاند احساسات و
عواطفشان را به تصویر بكشند .از اصول دیگر گریز از زمان و محیط موجود و سفر
تاریخی و جغرافیایی به زادگاه است؛ مثل جیكور و گتوند زادگاه سیاب و قیصر امین
پور.
این مقاله با گلچینی از بهترین سرودههای قیصر و سیاب با تكیه بر دیوان بدر شاکر
سیاب ،مجموعه اشعار قیصر امینپور ،آسیب شناسی روانی از سعید شاملو ،مكاتب ادبی
رضا حسینی و  ...نوشته شده است.
این مقاله در راستای پاسخگویی به این چند سؤال است .9 :آیا هر دو شاعر نوگرا و
متجدد هستند؟  .0کدام ویژگی رمانتیسم در اشعارشان نمایان است؟  .3کدام یك از دو
شاعر در بیان احساسات و عواطف خویش و دردهای جامعه موفقتر بودهاند؟
از آنجا که ادبیات تطبیقی به مقایسه ادبیاتی مشخص با ادبیات سایر ملتها یا برخی
از آنها ،و نیز به مقایسه اثر ادبی در یكی از زبانها با اثر ادبی مشابه در زبان دیگر اهتمام
میورزد ،این جستار نیز در پی این است تا در این چارچوب - ،و البته بر اساس مكتب
امریكایی و با رویكرد اصالت تشابه و همانندی  -ضمن معرفی این دو شاعر و مكتب
رمانتیسم ،به بیان وجوه اشتراک و تفاوت در اشعار آنها بپردازد.
ناگفته نماند اگرچه شعرهای گلچین شده ،و ذکر شده در این جستار ،بیشتر
دربردارنده روحیات شخصی و تأمالت فردی سیاب و قیصر باشد ،نباید از نظر دور
داشت که بُعد دیگر این اشعار ،دورنمایی اجتماعی را به تصویر میکشد و التزام به
قضایای انسانی را می رساند .شاهد این ادعا سخن سیاب در مقدمه مجموعه شعری
«أساطیر» اوست که شعر را دارای هدفی اجتماعی میداند« :من بر این باورم که شاعر
در برایر جامعه بدبختی که در آن زندگی می کند ،دینی دارد که باید آن را ادا کند؛ ولی
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نه بدین معنا که شاعر به عنوان برده ای برای این کار ،تلقی شود .اگر شاعری در بیان و
تعبیر خود از زندگی صادق باشد به یقین از دردها و آرزوهای جامعه هم سخن خواهد
گفت .زمانی که وی دردها و احساسهای شخصی خود را به تصویر میکشد در ژرفای
این تعبیرها و احساسات ،گویی احساسات اکثریت مردم بیان میشود (ادونیس:9140 ،
ص .)5
تاکنون در این زمینه پژوهش و تحقیقی به صورت تطبیقی انجام نشده است؛ به
همین دلیل در این جستار برآنیم تا ویژگیهای رمانتیسم را در آثار بدر شاکر سیاب و
قیصر امین پور ،مورد تطبیق و بررسی قرار دهیم.
گذري كوتاه بر مکتب رمانتيسم و عوامل آن

« رمانتیسم در واقع نهضتی فلسفی و ادبی است که در زمینه ادب به برتری احساس
و تخیل به جای تعقل تأکید دارد و منادی آزادی مطلق هنرمند از قیود شعری از جمله
بندهای عروضی است» (داد :9330 ،ص.)022
اصول کلی مكتب رمانتیسم به این شرح است:
.1آزادي :رمانتیسم «مكتب آزادیخواهی در هنر» است؛ یعنی ادبیات و هنر میتواند
هر گوشه از زندگی چه زیبا و چه زشت ،چه عالی و چه دانی را موضیوع خیود قیرار
دهد .از شعار های پیروان این مكتب ،آزادی اندیشه و آزادی بیان را میتوان نام برد.
 .1فرديت :یكی از ویژگیهای برجسته آثار ادبی رمانتیكها در قالب شعر ییا رمیان،
استفاده مكرر از کلمات من و خود است؛ به بیان دیگر شعر ییا نثیر در قلمیرو مكتیب
رمانتیسم ،وسیله ای برای بیان عشق و عالقه فردی ،دردها و بیه طیور کلیی احساسیات
درونی شاعر یا نویسنده میشود.
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از اواخر قرن هفدهم و نیمه اول قرن هجدهم میالدی ،که وضع اجتماعی و افكیار
عمومی مردم اروپا دستخوش تغییرات شگرفی شد ،اروپاییان دریافتند که زبان ادبی
مكتب کالسیك ،قالب اندیشه ادبی و هنری نویسندگان یونان و روم باسیتان ،قیادر
به انعكاس و انتقال اندیشهها و مكنونات آن نیست و شیوه کالسیكی که مبتنی بیر
تقلید از نویسندگان سنتی بود ،مانع آزادی فكر و بیان شده است؛ به همین دلیل در
پی آن شدند تا در کیفییت احسیاس و ذوق ،سیلیقه هنیری و شیكل تخییل خیود
تغییراتی ایجاد کنند (وان تیژم :9302 ،ص 50و.)53
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.9هيجان و احساسات  :در این مكتب ابراز احساسیات و بییان هیجانیات شخصیی،
اصل است .به عقیده رمانتیك ها عقل و منطق در هنر جایی ندارد و این احساس اسیت
که بر روح بشر تسلط دارد» (سیدحسینی :9344 ،ص.)932
.5گريز ،سياحت و سفر « :آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی زمانهای
دیگر از ویژگیهایی است که در آثار رمانتیكها دیده میشود .از نظر رمانتیكها بایید از
ناکامی ،دلتنگی و اندوه و سرخوردگی فرار کرد؛ فرار به رؤییا ،بیه گذشیته و فیرار بیه
سرزمینهای دور.
.4كشف و شهود :رمانتیك ها در پی کشف چیزهای ناشناخته و موضیوعات جدیید
هستند .کشف و شهود که با متافیزیك و جهان ماوراءالطبیعه ارتباط برقیرار مییکنید از
عالیق ویژه رمانتیكها است» (الیوت :9305 ،ص.)005
.1طبيعت گرايي« :رمانتیك ها عاشق طبیعتند و طبیعیت را میادر خیویش مییداننید.
ه مدلی و یگانگی انسان با طبیعت از اصول بنیادین هنیر رمانتییك اسیت .رمانتییكهیا
می گویند شعر تعبیری است از همدلی و مهربانی حواس با طبیعت ،شعر زبان دلبردگی
و جذابیت است .خاستگاه شعر ،تأثیر های متقابل میان حواس و آثار طبیعی ،و هدف آن
شكیبایی و آرامش یافتن با طبیعت است» (الیافی :9133 ،ص.)923
نگاهي گذرا به زندگي بدر شاكر سياب و قيصرامين پور
گذري بر زندگي بدرشاكر سياب

بدر شاکر سیاب در سال  9104م در یكی از روستاهای بصره از توابع عراق به نام
«جیكور» نزدیك «ابوالخصیب» به دنیا آمد .دورتادور این روستا را نخلستانها و جویهای
آب احاطه کرده است (بیضون :9119 ،ص .)92نام پدرش شاکر بن عبدالجبار بن مرزوق
السیاب ،کشاورز و مادر او «کریمه» ،دختر عموی شاکر و خانهدار بود .بهترین دوران
شاعر دوران کودکی او بود؛ زیرا سرگرم بازیهای کودکانه بود اما این خوشی دوامی
نداشت؛ زیرا در سال  ،9130زمانی که سیاب شش ساله بود ،از نعمت مادر محروم شد
(بالطة :9119 ،ص.)09
وی بعد از سپری کردن دوران ابتدایی و دبیرستان در سال  9120به دانشسرای عالی
بغداد راه یافت و در رشته زبان و ادبیات عربی مشغول تحصیل شد؛ بعد از دو سال این
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رشته را رها کرد و به تحصیل رشته زبان انگلیسی پرداخت و در سال  9125عضو
حزب کمونیست عراق شد و به دلیل فعالیتهای سیاسی ،پس از هشت سال از شغل خود
برکنار شد (عوض :9103 ،ص« .)92در سال  9153در پی شرکت در یك تظاهرات به ایران
گریخت و از آنجا به کویت رفت و بعد از شش ماه به بغداد بازگشت و به کار
روزنامهنگاری مشغول شد .در این سالها بود که با بهرهگیری از محضر یكی از استادان
دانشسرا به نام «زبدی» -که شخصی نسبتاً باسواد و محترم بود -با مفاهیم و صورتهای
تازه ای از شعر غربی آشنایی عمیقتری یافت (بالطه :9119 ،ص )22و در جلساتی که با
دوستان خود داشت ،شعرهای «الیوت» و «سیتوِل» خوانده میشد و مورد بحث و
مذاکره قرار میگرفت» ( کدکنی :9332 ،ص.)941
سیاب بعد از چندین بار ناکامی در عشق در سال  9155با معلمی از ابوالخصیب به
نام اقبال ازدواج کرد و در بغداد ساکن شد (فاخوری :9332 ،ص .)430بعد از چندی به
عنوان معلم زبان انگلیسی در مدرسه «اعظمیه» مشغول به تدریس شد اما به دالیل
سیاسی از کار برکنار شد و مدتی به عنوان مترجم در سفارت پاکستان کار کرد .در سال
 9151مقاالتی را با نام «کنتُ شیوعیاً» در روزنامه «الحریه» منتشر کرد و در آن بشدت
کمونیستها را به باد انتقاد گرفت (حاوی :9133 ،ص 99و.)1
سیاب پس از مدتی به بیماری سل و عارضه کمخونی مبتال شد و برای درمان به
بیروت  ،لندن و پاریس رفت اما پزشكان بیماری او را العالج دانستند و عاقبت در سن
 33سالگی در لندن به سال  9142چشم از جهان فرو بست (عوض :9103 ،ص .)94از
مهمترین آثار سیاب می توان به دفترهای شعر او اشاره کرد که عبارت است از :أزهار
ذابله (گلهای پژمرده)  ،9120أساطیر (افسانهها)  ،9152المومس العمیاء (روسپیِ کور)
 ، 9152األسلحه و األطفال (اسلحه و کودکان)  ،9155حفار القبور (گورکن) ،9142
أنشوده المطر (سروده باران)  ،9142المعبد الغریق (معبد غرق شده)  ،9140منزل األقنان
(خانه بردگان)  ،9143شناشیل ابنه الجلبی (پنجرههایِ دخترِ چلبی)  9142و أقبال
(اقبال)  .9145افزون بر این سیّاب را اشعار نشرنایافتة بسیاری است که بخش مهمی از
آنها به شیوه کهن است و پس از درگذشت وی در پنج دفتر منتشر شده است (سیاب،
 :0222ص.)311

گذري بر زندگي قيصر امينپور
قیصر امینپور در  0اردیبهشت 9333ه.ش در روستای «گتوند» دزفول به دنیا آمد .وی
تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در گتوند و دزفول به پایان برد (صدری و دیگران،
 :9333ص .)324در همان زمان خواهرش را ،که بیمار بود بهدلیل نبود امكانات در روستا
از دست داد و این در روحیه و عواطف شاعر تأثیر بسیاری گذاشت« .چندی بعد
خانواده وی گتوند را ترک کردند و به دزفول آمدند .او که در همان سال زادگاهش را
براى تحصیل در رشته دامپزشكا در دانشگاه تهران ترک کرده بود ،پس از مدتا این
رشته را به رشته علوم اجتماعا تغییر داد و باز هم این رشته را پس زد و در رشته مورد
عالقهاش ،ادبیات فارسی مشغول شد .در همان سالها در شكلگیری حلقه هنری و
اندیشه اسالمی در حوزه هنری با افرادی چون سیدحسن حسینی ،سلمان هراتی،
محسن مخملباف و حسامالدین سراج و  ...همكاری داشت .قیصر ضمن ادامه تحصیل
دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در سال  9304گرفت
(امینپور ،دردوارهها :9334 ،ص.)90
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در سال  9340سردبیر مجله «سروش نوجوان» ،و از همین سال در دانشگاه الزهرا
و دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد .در سال  9330نیز به عضویت فرهنگستان
ادب و زبان فارسی انتخاب شد .اولین مجموعه شعرش را در سال  9343با عنیوان
«تنفس صبح» منتشر و در همین سال دومین مجموعه شعریش را «در کوچه آفتاب»
به بازار فرستاد (حكاک :9330 ،ص.)01

«آینههاى ناگهان» ،امین پور را به عنوان شاعرى تأثیرگذار در طیف هنرمندان پیشرو
انقالب تثبیت ماکند و از آن سو نیز موجودیت شاعرى از نسل جدید به رسمیت
شناخته ماشود .در اواسط دهه هفتاد دومین دفتر از اشعار امینپور با عنوان «آینههاى
ناگهان  »0منتشر شد که حاوى اشعارى است که از شعرهاى موفق نسل انقالب به
شمار ماآید» (امینپور ،آینههای ناگهان :9300 ،ص.)0
«گلها همه آفتابگردانند» ،جدیدترین کتاب امینپور نیز در سال  9339منتشر شد.
دکتر قیصر امینپور در سال  9330به رغم تمایلش از سردبیری سروش نوجوان استعفا
کرد ،و ضمن عضویت در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و الزهرا
تدریس میکرد و به کارهاى پژوهشا مشغول بود .قیصر پس از تصادفی ،سالها گرفتار
بیماری کلیه بود و بیماری قلبی هم مزید بر علت شد .عاقبت در یكی از بیمارستانهای
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تهران در سال  9334چشم از جهان فرو بست .از مهمترین آثار این شاعر گرانقدر می-
توان ،آینههای ناگهان ،تنفس صبح ،بیبال پریدن ،گزیده اشعار ،گلها همه آفتابگردانند
و  ...را نام برد» (امینپور ،رسم شقایق :9334 ،ص.)94
در ادامه بر شمردن اصول مكتب رمانتیسم و معرفی دو شاعر به بررسی چند عامل
رمانتیسم ،همچون سفر جغرافیایی (وطنگرایی) ،غم غربت ،طبیعتگرایی ،آزادی و
عشق در آثار دو شاعر معاصر عرب زبان و فارسی زبان بدر شاکر سیاب و قیصر
امینپور میپردازیم.
 .1طبيعتگرايي در آثار سياب و قيصر امين پور
نگاه به طبیعت در مكتب رمانتیسم و تعامل با آن ،تفاوت اساسی با مكتب کالسیك
دارد .در ادبیات کالسیك طبیعت به مثابه دستگاهی است که خداوند آن را طراحیی
می کند و انسان به عنوان حاکم بر آن در نظر گرفته میشود در حالی که در مكتب
رمانتیسم این نگاه تغییر میکند و ادیبان رمانتیك به طبیعت به عنوان موجودی زنده
می نگرند که اجزای آن هماهنگی دارد و موجودیت مستقلی ندارند (فورست:9305 ،
ص.)50

سیاب بیشك یكی از شاعران طبیعتگراست .او در دامان سرسبز طبیعت جیكور متولد
شده و پرورش یافته و در میان نخلستانها و باغهای جیكور بهترین دوران زندگی
خویش را سپری کرده است .قصیده «تحیه القریة» (درود روستا) (سیاب :0222 ،ص)291
که تقریباً همزمان با ورود سیاب به بغداد سروده شده از عالقه و شور و اشتیاق سیاب
به طبیعت حكایت دارد .او در این قصیده چشماندازهای زیبا و دلكش جیكور را به
تصویر میکشد و آنجا را مكانی آرامشبخش میداند (بالطة :9119 ،ص)33؛ از سرسبزی
و لطافت باغها و پاکی آسمان جیكور به وجد میآید و نغماتی زیبا بر لبانش جاری
میشود.
سیاب در قصیده «أنشودة المطر» (سروده باران) و البته با به کار گرفتن اسلوبی
رمزگونه و دیدگاهی واقعبینانه ،چنین توصیفی از باران عرضه میکند:

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،51تابستان 1911

الف) طبيعتگرايي در آثار سياب

199


أتعلِمینِ أیَّ حُزن یَبعث المطر؟  /و کیفَ تنشجُ المزاریبُ وذا انهَمر؟  /و کیف یشعُر
الوحیدُ فیه بالضیاع  /بال انتهاء-کالدّمِ المُراق،کالجِیاع / ،کالحُب ،کاالطفالِ ،کالمُوتی-

هو المطر! (سیاب :0222 ،ص.)052
هیچ میدانی باران چه حزن و اندوهی برمیانگیزد؟  /و چه هق هقی از نیاودانهیا بیر
می خیزد؟  /و آدم تنها چقدر احساس بیپناهی میکند؟ /بیپایان اسیت -چیون خیون
ریخته ،چون گرسنگان  /چون عشق ،چون کودکان ،چون مردگان -،باران.
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اگرچه بارش باران به خودیِ خود نباید احساس حزن و اندوهی در پی داشته باشد
در اینجا بارش باران ،یادآور خاطرات و درد و اندوههای دوران کودکی سیاب است؛
زمانی که در کودکی مادرش و پس از مدتی مادربزرگش را از دست میدهد .این حزن
کودکی ،غالباً تا بزرگسالی ادامه مییابد بویژه زمانی که سختیهای زندگی و جستجو
برای لقمه ای نان نیز گریبانگیر شخص باشد .شاعر خود از همه جا وامانده و بیکس و
تنهاست .ناودانها نیز هقهقکنان خاموش مویه میکنند؛ گویی طبیعت نیز در این حزن
با شاعر همنوا گشته است .ایلیا حاوی در توصیف این حالت شاعر میگوید« :غربت و
تنهایی وجود شاعر را فرا گرفته و در چنین زمانی که شاعر غرق در اندوه و حزن است،
ریزش باران شروع شده است؛ در چنین حالتی که باران بشدت میبارد ،شاعر گویی
خود را در پشت میلههای زندان فرض کرده و گرفتار میبیند (حاوی :9132 ،ص)10؛ از
این رو شاید بتوان گفت که تجربه احساسی شاعر ،در چنین فضایی صورت گرفته
9
است.
شاعر که برای درمان درد خود رهسپار لندن شده است ،در قصیده «سفر أیوب» ،از
دلتنگی خود نسبت به میهن و طبیعت آن ،این گونه پرده بر میدارد:
و لوال الداءُ ما فارقتُ داری ،یا سنا داری  /و أحلی مالقیتُ علی خریف العمر من ثمرِ /
هنا ال طیرِ فی األغصان تشدو غیرِ أطیار  /من الفوالذ تهدر أو تحمحِمُ دونما خوفٍ مین
المطر  /و ال أزهار ولّا خلفَ واجهةة ججججیةةة  /ییراحُ ولیی المقیابر و السیجونِ بهینَّ و
المستشفيات  /أال :أال يا بائع الزَّهَر  /أعندک زهرۀٌ حیّة ؟  /أعندک زهرۀٌ ممّا ياربّ
القلب من حبٍّ و أهواء؟ (سياب :1111 ،ص.)141
اگر درد نمی بود ،خانه و کاشانهام را رها نمیکردم ،چه شكوه و روشنایی داشت خانیه
من  /و در آنجا میوه پایان عمرم را شیرین مییافتم  /اما اینجیا پرنیدهای بیر شاخسیار
نیست تا نغمه سرایی کند ،جز پرندگانی  /پوالدین که بیباک از باران میغرّند و شییهه
می کشند  /اینجا گل و شكوفه ای نیست ،جز گلهایی در پس ویترین شیشهای /کیه بیه
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گورسییتانها و زنییدانها و بیمارسییتانها بییرده میییشییوند/هان ای گییلفروش/آیییا گییل
زنده(ت ازه)ای داری؟  /آیا گلی داری که در قلب ،عشق و محبّتی برانگیزاند؟
ب) طبيعتگرايي در آثار قيصر امينپور

شاعر فارسیزبان ،قیصر نیز از طبیعت سرودههای بسیاری دارد و با هنرمندی تام
توانسته است آنها را به تصویر بكشد .وی در قطعه« باران» ،باران را با حسرت بیان
میکند:
باران ،باران و دوباره باران  /باران ،باران ،ستاره باران ،باران  /ای کاش تمام شهرها
حرف تو بود  /باران ،باران ،بهار ،باران ،باران (امینپور ،دستور زبان عشق :9334 ،ص.)00
قیصر در جای دیگر از باران چنین میسراید:
دیشب باران قرار با پنجره داشت  /روبوسی آبدار با پنجره داشت  /یك روز به گوش
پنجره پچ پچ کرد /چك چك ،چك چك ،چكار با پنجره داشت (همان.)03 :
با مطالعه اشعار هر دو شاعر در مییابیم که سیاب و قیصر شاعران طبیعتگرا
هستند؛ زیرا طبیعت در آثار هر دو زنده و پویاست و در جانبخشی به آنان توانسته
است ،تصویری زیبا از طبیعت به نمایش بگذارد.
نوستالژی 0احساسی طبیعی و عمومی و حتی غریزی در میان نژادهای گوناگون و به
طور کلی تمام انسانهاست و از دوران گذشته نشأت میگیرد .از مهمترین عوامل این
احساس می توان مهاجرت ،از دست دادن عزیزان ،خاطرات دوران کودکی و غیره را نام
برد (شاملو :9305 ،ص.)90
نوستالژی با خیاطره رابطیه تنگیاتنگی دارد؛ بیه عبیارت دیگیر یكیی از سیتونهای
نوستالژی یادآوری خاطرات است .البته یادآوری خاطره ،ما را با تارییخ و گذشیته
پیوند میدهد .داشتن خاطره برای هر فرد طبیعی است ،اما وقتی یادآوری خاطرات
برای شخص به حدی برسد که او را نسبت به واقعیت موجود بدبین کند ،شیخص
احساس نوستالژی و دلتنگی میکند .خاطره یادآوری گذشته است و میتواند فردی
یا اجتماعی باشد (انوشه :9339 ،ص.)923

انسان در این دوران تمدن و صنعت و زندگی شهرنشینی و از دست دادن پاکی و
روی آوردن به گناه و فریب و مكر و  ...همچنان به ذات و فطرت اصلی خویش برمی-
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گردد و در آرزوی پاکی و بیآالیشی دوران کودکی خویش است .غمگرایی
(نوستالژیك) در سبك شعر رمانتیك با ناراحتی و احساس آزار همراه نیست؛ بلكه بر
عكس غمی دلنشین و جذاب ،شعر شاعران رمانتیك را در برگرفته است (شمیسا:9302 ،
ص.)905
الف) خاطرات كودكي و جواني در آثار سياب

سیاب خاطرات کودکی خود را با همان دنیای ساده به تصویر میکشد هنگامی که پدر
بعد از تالش و کار روزمره شامگاهان به خانه برمیگردد و کودک چشمانتظار پدرش در
کنار در ایستاده است:
و کم من أبٍ آیبٍ فی المساء  /الی الدارِ مِن سعیه الباکرِ /و قد زمَّ من ناظِریه العَناء /
و غشِّاهما بالدَّم الخاثِرِ /تلقَّاه ،فی البابِ ،طفلٌ شرودٌ  /یكرکر بالضحكِة الصافِیه (سیاب،
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0222م :ص.)010
پدر شامگاهان بعد از تالشی که از صبح داشته است به خانه بر میگردد در حالی که
چشمانش بشدت خسته و خون آن را پوشانده است و کودک بازیگوش در حالی که
خندههای ملیح بر لب دارد ،پدرش را بر در خانه میبیند.
شاعر رمانتیسم عرب در جای دیگر دوران جوانی را یادآور میشود و آن را به بهار
تشبیه میکند:
ونَّ الشِبابَ هو الربیعُ ،فأینِ أنتَ من الربیعِ

ضاع الهَوی من اصغِریكَ ،فقلتُ لالحالمِ
ضیعی (همان)595 :

همانا جوانی بسان بهار است؛ ولی ای جوانی تو کجا و بهار کجا؟ عشق کسی که در
زبان و دل توست از بین رفت؛ پس به رؤیاها گفتم که از بین بروید.
سیاب مانند هر شاعر نوستالژیك دیگر در پی این است تا تصویر زیبایی که از
دوران کودکی و جوانی خود داشته است به نمایش بگذارد .دردها و غصّهها آن چنان بر
سیّاب هجوم آورده است که او هیچگونه تسلی و آرامشی جز یاد دوران کودکی و
جوانی نمیبیند؛ هرچند از دیگر سو ،یا دآوری این خاطرات برای شاعر جانكاه نیز
هست؛ زیرا این خاطرات در فضای سرسبز و آرامبخش جیكور اتفاق افتاده و حال
اینكه شاعر اکنون اسیر غوغا و هیاهو و غربت شهر گشته است؛ گویی از بهشت برین
به زمین رانده گشته است.
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ب) خاطرات كودكي در آثار قيصر امين پور

مرگ در آثار سياب
مرگ یكی از بنمایه های فكری هر فردی است و شاعران و نویسندگان بسیاری به این
مسئله پرداختهاند .مرگ مادر و عوامل مختلف روحی و جسمی سیاب سبب شد
تصویری از مرگ همیشه در نظر او مجسم شود .این مرگ -که تقریباً زمینه عام
شعرهای سیّاب بود -خود نوعی تولدی دوباره یا به عبارتی ،پیششرط زندگی دوباره
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کودکی دورانی است که هر کس با حسرت از آن یاد میکند و قیصر میگوید :کودکی
شاعرانه ترین ایام زندگی است و از این رو با شاعر پیوند بسیار نزدیكی دارد (امینپور،
شعر و کودکی :9335 ،ص .)33دوران کودکی برای شاعر بسان عشقی است که گم شده
ست:
در خوابهای کودکیم  /هر شب طنین سوتهای قطار  /از ایستگاه میگذرد  /انگار هیچ
گاه به پایان نمیرسد  /انگاریش از هزار پنجره دارد  /و در تمام پنجرههایش  /تنها
تویی که دست تكان میدهی (همان)33:
یادآوری دوران کودکی برای شاعر معاصر -قیصر -سرشار از غم و اندوه است:
سوزد به دل دوباره غم کودکانهای  /آهسته میتراود غم ترانهای  /باران شبیه کودکیام
پشت شیشههاست  /دارم هوای گریه ،خدایا ،بهانهای (همان ،دستور زبان عشق:9334 ،
ص.)30
قیصر از جمله شاعرانی است که بسامد شعر غمگرا در مجموعههای وی موجب
تشكیك منتقدان به وجود نشانههای برخی از مختصات یأس فلسفی در تعدادی از آثار
او شده است .از مهمترین ویژگیهای رمانتیك قیصر احساسگرایی ،وجود غم و اندوه
در اشعار وی است.
سیاب و قیصر دو شاعر رمانتیكی هستند که احساسءگرایی و غم در اشعار آنها
موج میزند و بخوبی توانستهاند این احساس را منتقل کنند .بازتاب غم از دست دادن
مادر و خاطراتی که سیاب در کودکی با آن روبهرو بود در البهالی دیوان او کامالً
آشكار است .شاعر فارسی زبان نیز بسان همتای خویش توانسته است غم نداشتن پدر و
دوران کودکی خود را به تصویر بكشد .قیصر از مرگ خواهرش ،که باعث ترک روستا
و رفتن به تهران شد ،اندوهگین است و حتی شاعر از مرگ با ،نیز سخن گفته و این
بیانگر این است که قیصر ،شاعری نوستالژیك است.

بود و نوعی فدا شدن در راه زندگی بزرگتر؛ اما در سالهای پایانی عمر او یعنی از 9142
به بعد که بیماری او شدت یافت ،مرگ نیز به تبع آن ،شخصی و خصوصی شد و
مرگاندیشی و یأس به حوزه واژگان او نفوذ کرد (شفیعی :9332 ،ص902؛ به نقل از عزّت،
:9104ص  4تا  .)32قصیده «ألنّّی غریب» (زیرا که من غریبم) (سیاب :0222 ،ص ،)905یكی
از قصایدی است که در این دوران سروده شده است و در آن شاعر مرگ را پیش روی
خود می بیند .اما به طور کلی میتوان گفت :جدال میان امید و نومیدی و رنج و شادی
و توانایی و ضعف ،درونمایه شعر سیاب را تشكیل میدهد و این به گفته ادونیس
شهادتی است بر زندگی روشن (همان.)905 :
سیاب در دوران کود کی مادرش را از دست داد و از وجود مهر و محبت او محروم
ماند و از این رو ،شعرش نمایانگر عشق و محبت اوست .سیاب از دوران کودکی و
مادرش یاد میکند:
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در«انشودة المطر» از غم از دست دادن مادرش در کودکی یاد میکند که تلخترین
خاطره در ذهن اوست که هیچ گاه پاک نخواهد شد:
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هی روحُ أمهی هَزَّها الحُبُّ العمیق  /حبُّ األمیومیة فهی تبكی  /آه یا ولیدی البعید عن
الدیار  /ویاله کیف تعودُ وحدکَ ال دلیل و ال رفیق (سیاب :0222 ،ص.)309
آن روح مادرم است که عشق او به من ،آن را به تكاپو وا داشته است  /عشق مادرانه او
را وادار کرده است تا گریان بگوید / :ای فرزند غریبم / ،چگونه بدون راهنما و دوست
به وطن باز میگردی؟
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تِثاءَب المساء و الغیوم ما تزال  /تِسِحّ ما تِسحّ من دموعِها الثقال  /کانّ طفالً بات یهذِی
قبلِ أن یَنام  /بأنَّ أمُّه -التی أفاقِ منذ عام /فلم یَجد هَا ،ثمّ حین لجّ فی السُّؤال /قالوا له:
بعدَ غدٍ تعودُ  - /ال بدّ أن تعود و ون تهامس الرِّفاق أنها هناک  /فی جانبٍ التَّل تنامُ نومةَ

اللحُود /تِسهفّ من ترابِها و تِشربُ المطر (همان.)052 :
شب خمیازه کشید و ابرها هنوز پیاپی اشك میریزند  /گویی کودکی پیش از خواب،
هذیان گونه میگفت که مادرش  -که یك سال پیش ،روزی چشم گشود و مادر را
ندید  /و چون پافشاری کرد  /گفتند  /پسفردا میآید  - /حتما خواهد آمد ،هرچند
دوستانش ،نجواکنان با یكدیگر گفتند مادرش آنجاست  /کنار آن ماهور (تپّه) در میان
گور خفته است  /خاک می خورد و باران مینوشد.
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شاعر معاصر عرب زبان این چنین با غم و اندوه از دوران کودکی خود یاد می کند
که سراسر پاکی و صداقت است و از اندوهی که بر دلش سنگینی می کند نیز رنج
میکشد.
مرگ در آثار قيصر
قیصر خاطره مبهم و مهآلودی را که از دوران کودکی از پدرش دارد ،چنین بیان میکند:
با گربههایش کودکی در حیاط خانه بازی میکند /مادر کنار چرخ خیاطی  /آرام رفته در نخ
سوزن  /عطر بخار چای تازه در خانه میپیچد /صدای در /شاید پدر( ....امینپور ،دستور زبان
عشق :9334 ،ص .)94قیصر نیز دوران کودکی خود را با غم از دست دادن خواهرش یاد
می کند که بعد از مرگ او به ترک زادگاه مجبور شدند و از سادگی آنجا و نگرانی
کودکانه خود میگوید:
از همان روز پدرم گفت باید به شهر برویم  /مادرم بقچه هایش را میبست  /من دلم
میخواست گوشه ای از آسمان صاف روستا را بردارم /در بقچه مادرم بگذارم تا هر
وقت دلم تنگ شد به آن نگاه کنم  /من دلم میخواست صدای خروسها را الی لحاف
کوچك بپیچم /تا هر روز صبح با آن بیدار شوم (امینپور ،بیبال پریدن :9303 ،ص.)25

الف) وطنگرايي در آثار سياب

سیاب شاعری از روستای «جیكور» است .اصل آن واژه فارسی «جوی کور» و در
روزگاران قدیم تحت حاکمیت حكومتهای ایرانی بوده است .سیاب ،پس از گذراندن
دوران کودکی در این روستا – که سخن از آن در جایجای دیوان شاعر میدرخشد و
از بسامدی چشمگیر برخوردار است -برای ادامه تحصیل به بغداد کوچ میکند ولی
هیچ حس مثبتی نسبت به آن ندارد و نوعی شهرگریزی درونی او را فرا میگیرد.
بغداد در نقطه مقابل «جیكور» قرار گرفته است و شاعر با عشق آمیخته با اندوه از
آن یاد میکند:
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 .9وطنگرايي در آثار سياب و قيصر امينپور
یكی از مواردی که دو شاعر به آن پرداختهاند ،وطندوستی و اشتیاق به وطن است.
سیاب و قیصر بخوبی توانستهاند ،زادگاه خویش را توصیف کنند.

191


آه جیكور ،جیكور /ما لِلضُّحی کاألِصیل/یسحَبُ النور مثل الجُناح الكلیل/ما ألکواخِك
المقفِرات الکئیبةِ  /یحبَس الظلّ فیها نحیبَة  /أین أین الصَّبایا یُوَسوسنِ بینِ النَّخیل /عَن
هَوی کالتماعِ النُّجوم الغَریبة ؟ (سیاب :0222 ،ص)932

افسوس جیكور ،جیكور /چاشتگاهت را چه شده که مانند شامگاه /نور را مانند بال
ضعیفی به عقب میکشاند  /کلبههای بیآب و نان و اندوهگین تو را چه شده  /که
سایه ،شیون و غم خود را در آن نگاه میدارد /کجا هستند ،کجا هستند ،دخترانی که
میان نخلستان نجوا میکردند /از عشق ،مانند درخشیدن ستارگان غریب.
بغداد که منفور شاعر است ،وقت خشم و نفرت او ،همه امكانات رفاهی شهری
آباد را از دست میدهد و راههای ارتباطی آن چه بسا که بسیار یاریرساننده انسان باشد
به ریسمانهایی بدل میشوند که پیكر آدمی را میفشارند و او را به تنگ میآورند:
و تِلتفُّ حولِی دروبُ المدینةِ  /حباالً من الطین یمضغنِ قِلبِی  /و یعطینِ عَن جَمرة فیه
طِینة /حباالً من النارِ یجلِدنِ عُری الحُقول الحَزینة  /و یُحرقنِ جیكور فی قاعِ روحِی  /و
یزرعنِ فیها رمادَ الضغینة (همان)005 :
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راههای شهر گرد من میپیچند/بسان ریسمانهایی از گل و قلب مرا میجوند /و از شعله
آتشی (اخگری) که در آن است ،گل را /ریسمانهایی از آتش میبخشند که برهنگی
دشتهای اندوهگین را تازیانه میزنند /و جیكور را در سویدای جانم میسوزانند /و
خاکستر کینه و نفرت را در آن می کارند.
شاعر از تمدن و شهر احساس انزجار دارد و همیشه دنبال نقطه ضعف شهر
می گردد؛ زیرا بغداد در برابر مدینه فاضله سیاب که همان جیكور است ،قد علم کرده
است.
ب) وطنگرايي در آثار قيصر امينپور

قیصر نیز زاده و پرورشیافته روستای گتوند اهواز است؛ بهترین دوران کودکی و
نوجوانی را در آنجا سپری کرد .او هنگام مهاجرت و انتقال به تهران دوست دارد
روستای خود را با خود ببرد و این چنین میسراید:
دلم می خواست همه روستا را توی خورجین پدرم بگذارم و به شهر ببرم /من دوست
داشتم مثل کوچههای روستا باشم  /مثل کوچهها در روستا بپیچم ،دور بزنم و محلهها

جستاري تطبيقي بر رمانتيسم فردي بدر شاكر سياب و قيصر امينپور

 .5عشق در آثار سياب و قيصر امينپور
شاعران بسیاری هر کدام به مقتضای حاالت و احساسات خویش ،عشق را در آثارشان
به نمایش میگذارند و برای درمان آالم خویش به آن پناه میبرند .سیاب شاعری
عاشقپیشه بود .او شیفته دختری به نام «وفیقه» بود اما عاقبت وفیقه ازدواج کرد و این
حادثه در روحیه و اشعار وی تأثیر زیادی داشت .او برای چندین بار در عشق خود
شكست خورد (برای اطالع بیشتر ر.ک :بالطة :9119 ،ص 35تا .)25
الف) عشق در آثار سياب

سیاب بعد از ترک «جیكور» و زندگی در شهر بغداد چند تجربه تلخ عاشقانه داشت؛
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را به هم پیوند بدهم  /دوست داشتم مثل کوچهها باشم و در روستا بمانم /مثل جاده
که از روستا بیرون میرفت (امینپور ،بیبال پریدن :9303 ،ص.)32
شاعر فارسیزبان امكانات رفاهی و پیشرفت در شهر را تقبیح میکند و همان
سادگی روستا را میپسندد:
من دلم می خواهد /دستمالی خیس  /روی پیشانی تبدار بیابان بكشم  /دستمالم را اما
افسوس /نان ماشینی /در تصرف دارد  /آبروی ده ما را بردند (همان ،تنفس صبح:9340 ،
ص.)930
او دل خویش را همچنان روستایی میداند:
از من گذشت  /اما دلم هنوز  /با لهجه محلی خود حرف میزند  /لهجه محلی مردم /
با لهجه فصیح گل و گندم (امینپور ،تنفس صبح9340 ،همان.)905 :
قیصر تصویرهای ساده روستا را هیچ وقت فراموش نمیکند:
خوب یادم هست من از دیرباز  /باز جان میگیرد آن تصویر ،باز  /گرگ و میش صبح
پیش از هر طلوع  /قامت مرد دروگر در رکوع  /خوشه ها را با نگاهش میشمرد /
داس را در دست گرمش میفشرد  /قطره قطره خستگی را میچشید  /دست بر پیشانی
دل میکشید (همان ،گزیده اشعار :9334 ،ص.)952
هر دو شاعر نسبت به روستا و وطن خود تعصب دارند و آن را مدینه فاضله می-
شمارند و در برابر آن از زندگی شهری و شهرنشینی انتقاد میکنند و در پی نقطه ضعف
آن هستند.

هرچند سیاب با آنها ارتباطی نداشت در تخیل خود به آنها عشق میورزید.
أتدرینِ عن ربِّة الراعیات  /عن الرِّیف؟ عما یكون الجوی؟ /هو الرِّیف؟ هل تبصِرینِ
النَّخیل  /و هذی أغانیه هل تِسمَعین؟  /أشاهدتَ یا غابَ رقصَ الضیاء  /علی قطرة بینِ
أهدابِها (سیاب :9109 ،ص)00

آیا از دختر چوپان چیزی میدانی؟ /از روستا؟ از آنچه سوز عشق است ،چیزی
میدانی؟ آن روستاست ،آیا نخلستان را میبینی؟/و این نغمه های آن است ،آیا
میشنوی؟ ای جنگل آیا رقص نور را بر قطره اشك میان پلكهایش دیدهای؟
عشق در اشعار شاعران رمانتیك نوعی عشق افالطونی است که شاعر را تنها با یاد
و خاطره معشوق زنده میدارد و در این عشق از وصال خبری نیست .این امر باعث
می شود تا شاعر رمانتیك احساس غم و اندوه به خود راه دهد.
ب) عشق در آثار قيصر امينپور
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قیصر در محیطی گرم و با صفا و صمیمیت و سرشار از عشق و محبت به دنیا آمد .از
مهمترین دالیل روی آوری جوانان به اشعار وی ،صمیمیت نهفته در عشق اوست .برای
قیصر زندگی بدون عشق به دشواری جان کندن است:
زندگی بیعشق اگر باشد ،همان جان کندن است
دمبهدم جان کندن ای دل کار دشواریست؛ نیست؟
(امینپور ،دستور زبان عشق :9334 ،ص)25

او دوباره میگوید:
به جز عشق دردی که درمان ندارد

به جز عشق راه عالجی ندیدم

(همان ،گلها همه آفتابگردانند :9334 ،ص)54

قیصر راز عشق را چنین میداند:
دست عشق از دامن دل دور باد  /میتوان آیا به دل دستور داد؟  /میتوان آیا به دریا
حكم کرد /که دلت را یادی از ساحل مباد؟  /موج را آیا می توان فرمود ايست؟  /باد
را فرمود باید ایستاد؟ /موج را آیا توان فرمود :ایست  /آنكه دستور زبان عشق را /
بیگزاره در نهاد ما نهاد  /خوب میدانست تیغ تیز را  /در کف مستی نمیبایست داد
(همان ،دستور زبان عشق :9334 ،ص.)35
اما گاهی یأس و ناامیدی از دنیا باعث میشود به عشق کاری نداشته باشد:
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نه کاری به کار عشق ندارم / ...من هیچ چیز و هیچ کس را در این زمانه دوست ندارم
/انگار این روزگ ار چشم ندارد من و تو را  /یك روز خوشحال و بیمالل ببیند (همان،
دستور زبان عشق:9334 ،ص .)51
دیدگاه هر دو شاعر به عشق با غم و اندوه همراه است؛ زیرا سیاب در این راه
شكست خورد و یاد و خاطره محبوب او را آزار میدهد و اشعار قیصر نیز خالی از غم
عشق نیست او به اوج یأس خود میرسد و تصمیم میگیرد که دیگر به عشق کاری
نداشته باشد.

 .4آزادي در آثار سياب و قيصر امينپور
آزادی یكی از مهمترین موهبتهای زندگی بشری ،و همچنین از موضوعاتی است که با
زندگی فرهنگی و اجتماعی بشر پیوند خورده است .آزادی مانند دین و عدالت و ...
برا ی انسانها امر مقدسی است و گذشت زمان و تحوالت از ارزش آن نكاسته است.
تحقق آن با فراهم شدن زمینههای رشد و بالندگی و شكوفایی استعدادهای خدادادی
است.

الرِّدی و الهوان خط االذالءِ و

جج

جج ج ج

کلُّ

الحةیجةِ

لالحییرارِ

(سیاب0222 ،م :ص )523

هالکت و پستی ویژگی فرومایگان است و همه زندگی برای آزادیخواهان است.
و الحُرُّ أبعَد غجیةً مِن أن یَری

فی الدَّمع تخفیفاً من البُرحاءِ

فالحكم للدّم و السالح المنتضی

و الحربُ ال للدمعة الخرساء

و النصر للشعب الذی ال ینثنی

عن عزمه  ،و الصولة النكراء

ج

( همان)213 :
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الف) آزادي در آثار سياب
آزادی یكی از عواملی است که بیشتر شاعران معاصر به آن پرداختهاند و کمتر شاعری
یافت می شود که به این مقوله در اشعارش اشاره نكرده باشد؛ حال این بیان آزادی
می تواند به نوعی تعریف و بیان مفهوم آزادی ،آزادی سیاسی ،اجتماعی و  ...باشد.
سیاب از شاعران توانمند سیاست و اجتماع است و بخوبی توانسته از آزادی سیاسی
بگوید:
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هدف آزادمرد واالتر از آن است که چاره سختیها را در اشك ببیند.
پس حكم (پیروزی) از آنِ خون است و سالح از نیام برآمده است و جنگ ،نه از آنِ
اشك گنگ.
و پیروزی از آنِ ملتی است که جوانمردانه پایداری میورزد و نیز از آنِ یورها و حمله-
های سخت است.
سیاب آزادی را برای انسانها شایسته میداند و در قصیده «فی یوم فلسطین» از
ایستادگی آزادیخواهان در برابر ظالمان میگوید:
و الیوم یصرخ کلّ حرٍ غاضِبٍ

فی وَجهِ کلّ مهوّسِ اآلراء

جج

(همان)213 :

امروز هر آزاده خشمگین در برابر خودکامگان و ظالمان فریاد میزند.
سیاب آزادی را به صورت آزادی سیاسی بیان کرده و این بیان بهدلیل خفقان اوضاع
سیاسی و اجتماعی شاعر است که به ناچار آن را از خالل وقایع سیاسی به تصویر
کشیده است.
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ب) آزادي در آثار قيصر امينپور

آزادی در سرودههای قیصر در مفهوم اولیه نجات از اسارت دشمن خارجی و
جغرافیایی و سپس در مفهوم رهایی از وابستگیها و خواستههای نفسانی و در نهایت
مفهوم اجتماعی آن ،رهایی در معنی عام و مطلق دیده میشود؛ در قطعه «دریای آزادی»
چنین میسراید:
دم به دم در پهنه دریا  /موج شكل تازه میگیرد  /یك نفر با خطکشی کوچك  /موج را
اندازه میگیرد /از پی هر موج سرگردان  /روز و شب بیهوده میتازد  /تا بریزد موج
دریا را  /در قفسهایی که میسازد /در قییفس دریا نمیگنجد /زان که کار موج
پروازی است /ما همییان دریای آزادیم  /دشمن ما آن قفسساز است (امینپور ،مثل
چشمه مثل رود :9335 ،ص.)92
قیصر به آزادی به زبان نمادین توجه دارد و تصویری از جامعه آن روزگار ،حسرتها
و آرمانهای شاعر را در خود دارد.
روزی که / ...پروانه خشك شد آن روز  /از ال به الی برگهای کتاب شعرم  /پرواز
میکند (همان ،آینههای ناگهان :9300 ،ص.)12

جستاري تطبيقي بر رمانتيسم فردي بدر شاكر سياب و قيصر امينپور

نتيجهگيري
در بررسی و تطبیق اشعار و سرودههای این دو شاعر ادبیات معاصر عرب و پارسی
میتوان به مواردی از اشتراکات و تفاوتهای آنها اشاره کرد:
اشتراكات

 .9هردو شاعر طبیعتگرا هستند .سیاب به زیبایی از پدیدههای طبیعت چون کوه ،با،
و باران سخن میگوید و با چنان ظرافتی توصیف میکند که بحق ،طبیعت را زنده و
پویا به تصویر می کشد و در مقابل قیصر نیز بسان همتای خویش در اشعارش به
زیباییهای طبیعت چون گل ،باران و غیره پرداخته است.

154

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،51تابستان 1911

شاعر آزادی را برای طبیعت نیز آرزو میکند .آرزوی شاعر برای گل این است تا هر
جا که دلش میخواهد بشكفد و هر رنگی که میپسندد ،همان باشد .دلهای انسان هر
جا که دوست دارند ،شكسته شوند.
روزی که سبز ،زرد نباشد  /گلها اجازه داشته باشند  /هر جا که دوست داشته باشند /
بشكفند /دلها اجازه داشته باشند  /هر جا نیاز داشته باشند  /بشكنند (همان.)93 :
در قطعه« الهی» از آزادی نفس و رهیدن از بند تعلقات سخن میگوید:
الهی به زیبایی سادگی  /به واالیی اوج افتادگی /رهایم مكن جز به بند غمت  /اسیرم
مكن جز به آزادگی (همان.)34 :
او در قطعه « آرمانی  »9به آزادی پرنده اشاره دارد:
پرنده  /نشسته روی دیوار  /گرفته یك قفس به منقار (همان ،گلها همه آفتابگردانند:
 :9334ص.)45
سیاب آزادی سیاسی را به اقتضای اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانش به تصویر
کشیده است اما در نگاه قیصر امینپور این شاعر توانمند آزادیطلب ،آزادی مصداق
فردی ،اجتماعی و فكری دارد .او آزادی را برای همه در نظر دارد و آزادی را رهایی از
دنیا و متعلقات آن و  ...میداند .آزادی در نگاه قیصر کاملتر و زیباتر نمود پیدا کرده
است.
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 .0هر دو شاعر در روستا متولد شده ،و پرورش یافتهاند و بهدلیل پارهای مشكالت
زندگی ،روستا را رها کردهاند و راهی سفر اجباری به شهر میشوند .اما زادگاه و
خاطرات خوش آن فراموش نشده و در اشعارشان به تصویر کشیده شده است.
 .3شهرگریزی و اشتیاق بازگشت به روستا در اشعار هر دو شاعر نمایان است .سیاب
عالقه خود به «جیكور» عراق و احساس انزجار از زندگی در شهر را در سروده-
هایش تكرار میکند و جیكور را آرمانشهر خود میداند .قیصر هم مانند سیاب در
آرزوی بازگشت به زادگاه است و در بیشتر اشعارش به آن اشاره میکند و از قیل و
قال و زندگی شهری خسته و ملول است.
 .2از مشترکات دیگر این دو شاعر غم و اندوه را میتوان نام برد .حسرت ،آه و رنج و
 ...از ویژگیهای مكتب رمانتیسم است؛ زیرا آنها بر احساسات و عواطف تكیه دارند.
سیاب در غم از دست دادن مادر و مادربزرگش و قیصر در فقدان خواهرش
سوگوار ،و این شكستهای عاطفی در اشعار این دو شاعر کامالً نمود پیدا کرده و
شعر آنها تصویرگر درد و رنج است .بنابراین ،سیاب و قیصر دو شاعر توانمند
نوستالژیك هستند.
 .5هر دو شاعر تصویری زیبا از عشق عرضه میکنند؛ با ذکر اینكه سیاب چندین بار در
عشقش شكست خورده است.
 .4هر دو به نوعی از شاعران جبهه و جنگ هستند .قیصر امینپور با حضور در
صحنههای جنگ ،شاعر مقاومت خوانده میشود و سیاب به نوعی با شرکت در
تظاهرات و جنگهای داخلی عراق شاعر جنگ و سیاست خوانده میشود.
تفاوتها

قیصر بخوبی توانسته است آزادی را برای انسان و حیوان و طبیعت به تصویر بكشد.
آزادی در نگاه او رهیدن از قید و بند تعلقات دنیوی است و آن را حق همه میداند.
سیاب نیز در مقابل از آزادی سخن میگوید اما آزادی سیاب ،نوعی آزادی سیاسی
است.
پينوشت
 .9هر چند در قصیده «أنشودة المطر» سیاب از طبیعت و پدیدههای آن سخن رفته است ،این

جستاري تطبيقي بر رمانتيسم فردي بدر شاكر سياب و قيصر امينپور

قصیده بُعدی رمزی و اسطورهای دارد و در مكتب واقعگرایی جای میگیرد؛ «چیرا کیه سییاب
همان گونه که از شاعران رمانتیك عرب تقلید نكرد ،زیر پرچم رمانتیكهای غرب نیز حرکیت
نكرد .او شخصی رمانتیك نبود که در فكر گوشهنشینی ،انزوا و کنارهگیری باشد ،بلكه همیشیه
به انقالب می اندیشید؛ به تندبادی که آزادی و عشق را برای جامعه بیه ارمغیان آورد (سییّاب،
 :0222ص.)94
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Badr Shaker Sayab and Qaysar Aminpour are the pioneers of
contemporary Arabic poetry, and tasteful and innovative poets, whose
poems clearly manifest and display the principles of Romanticism
School of Thought, including naturism, and historical journeys.
Qaysar Aminpour is a poet, who appropriately reflects sentiments
and emotions in his works; although his poems mainly revolve round
suffering and pain, such that he is known as the poet who reflects
hardships.
These two poets maintain similar characteristics and poetic
languages in temporal and spatial dimensions and aspects. This study
is based on a number of assumptions:
1- Both of these poets are committed to Utopian Romanticism
School of Thought
2- Their works portray geographical journeys and enthusiasm for
arrival at their homeland
3- Their works state sentiments and feelings such as pain,
suffering, and love
This article has made a comparative effort to discover terms of
application of principles of Romanticism School of Thought and to
state the similarities and differences of the works of these two poets
with these principles.
Key Terms: Farsi and Arabic comparative literature; Romanticism in
poetry, Badr Shaker Sayab, Qaysar Aminpour, Iran and
Arab contemporary literature
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Abstract

Key Terms: Wise madmen in the works of Attar; encounters of
mindsets in Gnostics, paradox in mysticism, gist of irony
in mysticism
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Despite the large-scale reflection on the anecdotes of wise madmen
in Farsi literature, especially in the works of renowned poet, Attar
Neyshapouri; the analysis of their mindsets has not taken center stage.
This research intends to scientifically elaborate on the mindsets and
languages of wise madmen, and to discover their logic, through
analysis of the anecdotes of wise madmen in the works of Islamic
authors, especially in the elegies of Attar Neyshapouri.
On this basis, with the analysis of contents of four examples of
anecdotes of wise madmen, an assumption was presented for study of
the mindset and its relation with the language of these wise madmen,
including the usage of irony and paradox by them. This study refers to
this assumption as the assumption on encounters of mindsets.
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Mahdi Moghareh Abed
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The renowned Iranian poet Saadi emphasized on usage of
pennames, such that roughly 97% of his odes have a penname. The
penname is usually in the form of third single person and second
single person. The related poems are usually informative, or include a
message or an advice. In this article, pennames in the odes of Saadi
are in the form of third single person and second single person. The
article studies the relative abundance of reports and messages, while
showing the status of pennames in the odes of Saadi. At the end, a
statistical figure on the said topics has been presented based on tables
on relative abundance and the circular percentage graph of statistical
data.
Key Terms: Penname Saadi, status of pennames in Farsi literature;
penname in Farsi poems, Farsi classical literature

Concept of ‘Another Person’ in Anthropology of Bakhtin
and Mystical Anthropology
Maryam Raminniya,PH.D.
Hosein Ali Ghobadi.,PH.D

Abstract

Key Terms: Another person in Bakhtin’s anthropology, mystical
anthropology

141
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Focus on the other person is the main pillar in understanding the
core of Mikhail Bakhtin’s anthropology. Although in the novel
philosophical viewpoints, the need for the other as a subject has been
emphasized; Bakhtin, through the expansion of the meaning and status
of the other person, establishes the pillars of his anthropology on the
interaction between oneself and the other, while putting one step
further and attaching importance to the other person. He presents the
theory of the other person. In the view of Bakhtin, the theory of
another person draws new horizons in human bonds and their
interactions within the framework of mutual, sympathetic, and equal
relations in the contemporary era. In the mystical anthropology, the
topic of the other person has always been attended, such that one can
say mysticism revolves on the other person.
This article intends to research the meaning and status of the other
person in the philosophical anthropology of Bakhtin and in mystical
anthropology, to show that Gnostics, based on an ethical approach,
and Bakhtin, with a social approach, have emphasized on perception
of the need for existence and preference of the other person in human
life.
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Epical Version of the Poetical Anecdote on “Murder of
Dragon by Bahram, and Discovery of Treasure by Him”
Within the Framework of Haft-Paykar
Mohammad Behnamfar,PH.D.
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The anecdotes of Haft-Paykar, penned by the renowned Iranian
poet, Nezami, maintain a structural discipline in relation to plot and
contents. Although their narrations are linear in form, the other parts
of these anecdotes maintain a unique structure in legendary
symbolism. The background and presentation of solutions to different
issues in these anecdotes, in majority of cases, is a reflection of the
epical form. The terms of presentation of each section of these
anecdotes are compatible with the symbolic contents and the spirit of
each section.
In this study, efforts were made to make use of ancient role models
and the Theory of Myths of Northrop Frye, in a bid to present an
epical version of the poetic anecdote on ‘murder of dragon by Bahram
and discovery of treasure by him’. At the end, it was cleared that the
three structural sections of this anecdote show the background, and
resolution of problems, which with the usage of symbolism and poetic
atmosphere, reflect the repeated pattern of summer, winter, and spring
myths. With due attention to these patterns: romance or irony and
comedy are the literary form of each section. This approach to
statement of anecdotes is observed in several Farsi traditional literary
texts.
Key Terms: Nezami in Haft-Paykar, epical version in works of
Nezami, ancient pattern and symbol in the works of
Nezami, Farsi classical poems

Recreation of Legend of Sushians in “Gone by Days of
Elderly People” Penned by Mahmoud Dolatabadi
Bahador Bagheri, PH.D.
Mohsen Vesaghati Jalal

Abstract

Key Terms: Legends and magical realism in Farsi novels, Sushians in
“Gone by Days of Elderly People”, Mahmoud
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The Gone by Days of Elderly People, authored by Mahmoud
Dolatabadi is a well-known Iranian novel, which has been written
based on magical realism literary style. Beneath the realistic and
historical layer of this novel, the permanent and firm presence of a
legendary world is evident. In this manner, the legendary savior or
Sushians plays a fateful role. This article studies Sushians and related
topics in connection with the formation of magical realism in this
novel. It is concluded that the author in an apparent attempt to pull out
of the corrupt human community, is after the creation of utopia; the
example of which is evident in Sushians, within the framework of the
artistic world. The writer recreates these legends: Sushians in the
framework of Se Saamoun and Saam; the impostor in the framework
of caliph of Chalang; Gouaak Pad, the mother of Sushians within the
framework of Baluch girl/ the mother of Saamoun. Also, in this novel,
mentions have been made of the satanic world and expectation of the
savior; three phases of creation; seven immortals and salvation, in line
with their narrations based on Zoroastrianism.
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