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فردوسی در دیباچة شاهنامه ،صادقانه و صمیمانه ،ابومنصور محمدبن عبدالرزاق؛ حاکم طووس
را که پیش از او زیسته ،ستوده است .نگارنده بر آن است که دو عاملِ فرهنگی و سیاسی ،سببِ
ستایش ابومنصور از سوی فردوسی شده است .در بُعد فرهنگی ،ابومنصور گردآورندة شواهنامة
منثور بوده که در پدیداریِ شاهنامة فردوسی ،عاملی بنیادین اسوت .از سوویِ دیگور فردوسوی،
ابومنصور را پهلوان ،دهقان نژادِ و سپهبد گفته که با توجه به این صفات ،میتوان او را از نوژاد
اشكانیان دانست؛ چنان که در مقدمة ش اهنامة ابومنصوری نیز نژادِ او به پسرِ گودرزِ گشواد کوه
از پارتها بوده اند و با خاندان رستم در پیوند ،نسبت داده شده است .در شاهنامه ،زال از سویِ
ی دهقوان بوا
بهمنِ اسفندیار «دهقان» خوانده می شود کوه ایون نكتوه بازگوینودة پیونو ِد فردوسو ِ
ابومنصور و خاندانِ زال است که همگی آرمانهای ملوو الطووایفی ( )kadag-xwadāyīh
داشته اند؛ به این معنی که به عودم تمرکوز قودرت وتسوامح و تسواهل در دیون معتقود بودنود؛
بنابراین ،از آنجا که ابومنصور در پی زنده گردانیدن این رسومِ ملو الطوایفیِ پدرانش بوده ،از
سوی فردوسیِ دهقان نژاد که همچون ابومنصور با شیوة متمرکزانه در قدرتِ حكومتهوای –
غزنویان و خلیفگان عباسی -عصرِ خویش و سختگیریهای مذهبیِ آنان در ستیز بوده ،ستایش
شده است؛ از این روی میتوان بر آن بود که دو عامل فرهنگی و سیاسی ،این ستایشها را رقم
زده است.

مقدمه
یكی از شخصیتهای تاریخی که فردوسی در دیباچة شاهنامه ،صادقانه و صومیمانه او را
ستوده و با صفات برجسته ای چون پهلوان ،دهقان و سپهبد از او یواد کورده ،ابومنصوور
محمدبن عبدالرزاق است.
ابومنصور همان حاکم طوس و سپهساالر خراسان است که در سال  346یعنی زمانی
که فردوسی در هفده سالگی به سر میبرده اسوت ،بوه دسوتور او شواهنامة منثوور گورد
میآید که شرح این ماجرا را می توان در مقدمة آن کتواب بواز خوانود ،کوه تنهوا قطعوة
بازمانده از آن است:
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پس امیر ابومنصور عبدالرزاق مردی بود با فور و خوویش کوام بوود و بواهنر و
بزرگ منش بود اندر کامروایی و با دسوتگاهی تموام از پادشواهی و سواز مهتوران و
اندیشة بلند داشت و نژادی بزرگ داشت به گوهر و از تخم اسپهبدان ایران بوود و
کار کلیله و دمنه و نشانِ شاه خراسان بشنید ،خوش آمدش؛ از روزگار آرزو کرد تا
او را نیز یادگاری بُوَد اندر این جهان ،پس دستورِ خویش ابومنصوور المَعممَوری 1را
بفرمود تا خداوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهاندیدگان از شهرها بیاورد
و چاکر او ابومنصور المعمری به فرمانِ او نامه کرد و کوس فرسوتاد بوه شوهرهای
خراسان و هشیاران از آنجا بیاورد چوون سویاح پسور خراسوانی از هوری و چوون
یزدان داد پسر شاپور از سیستان و چون ماهوی خورشوید پسورِ بهورام از نشوابور و
چون شادان پسر برزین از طوس و هر چهارشان گِرد کرد و بنشاند به فوراز آوردنِ
این نامههای شاهان و کارنامه هاشان و زندگانی هر یكوی و روزگوار داد و بیوداد و
آشوب و جنگ و آیین از کیِ نخستین که اندر جهان ،او بود که آیین مردمی آورد و
مردمان از جانوران پدید آورد تا یزدگردِ شهریار که آخر ملو عجم بود ،اندر مواه
محرم و سال بر سیصد و چهل و شش از هجرتِ بهترین عالم محمد مصطفی صلی
اهلل علیه و سلم و این را نام ،شاهنامه نهادند (قزوینی :1362 ،ص.)151

فردوسی نیز بدون یادکردِ نامِ ابومنصور به او و چگونگی گردآوری شواهنامة منثوور
به وسیلة او اشاره می کند که یادآور همان سخنان در مقدمة شاهنامة منثور است:
فوووراوان بووودو انووودرون داسوووتان
یكووی نامووه بووود از گووه باسووتان
از او بهووورهای نوووزد هووور بخووورد
پراگنووده در دسووت هوور موبووودی
دلیووور و بوووزرگ و خردمنووود و راد
یكووی پهلوووان بووود دهقوواننووژاد

فردوسي ،ابومنصور و آرمانهاي ملوكالطوايفي پارتي

پژوهنوووودة روزگووووار نخسووووت
ز هوور کشوووری موبوودی سووالخورد
بپرسیدشووووان از کیووووان جهووووان
کووه گیتووی بووه آغوواز چووون داشووتند
چگونووه سوورآمد بووه نیووك اختووری
بگفتنووود پیشوووش یكایوووك مِهوووان
چو بشونید از ایشوان سوپهبد سُوخرن
چنووین یادگوواری شوود انوودر جهووان

ج

گذشووته سووخنها همووه بوواز جُسووت
بیوواورد کوواین نامووه را گِوورد کوورد
وُ زان ناموووداران و فووورخ مِهوووان
که ایودون بوه موا خووار بگذاشوتند
بوور ایشووان بوور آن روزِ کرنوود اوری
سووخنهای شوواهان وگشووت جهووان
یكوووی نوووامور ناموووه افگنووود بُووون
بووورو آفووورین از کِهوووان و مِهوووان
(فردوسی)12/1:1386 ،
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اگر به ظاهر این ابیات نگریسته شود این نكته دریافت خواهد شد که فردوسی ،اگر
به ستایش ابومنصور پرداخته از آن روی است که او عاملِ گردآوریِ شاهنامة منثور بوده
که از بنیادیترین منابع در سرودنِ شاهنامه شمرده میشده اسوت .بوا نگواهی دقیقتور بوه
ابیات ،مشخص می شود که فردوسی به جایِ اشاره به نامِ ابومنصور ،صفات او را مطرح
میکند که همانا پهلوانی ،دهقاننژادی و سپهبدی است و باید دقت کرد بیان این صفات
 به عقیدة نگارنده -بیانگر دیدگاه ها و اهدافِ سیاسیِ فردوسی نیز هسوت؛ بوه سوخنیدیگر ،اگر شاعرِ طوس به ستایشِ ابومنصور محمدبن عبدالرزاق پرداخته ،افزون بر بینشِ
فرهنگیِ وی ،دیدگاه های مشتر این دو تن ،که همانا آرمانهای ملو الطووایفی اسوت،
عاملِ این ستایش شده است؛ به عبارت دیگر ،ستودنِ ابومنصور از سوی فردوسی تنهوا
وجهة فرهنگی ندارد ،بلكه جهتگیریهایِ سیاسیِ ابومنصور و شاعرِ حماسهسرای را نیوز
بیان میکند که پس از این بدان پرداخته خواهد شد .نیاز به یادکرد است که پیش از این
در پژوهشهای گوناگون به پیوند ابومنصور و فردوسی ،اگرچه گذرا اشاره شوده اسوت؛
چنانكه در این باره نوشتهانود « :شواهنامة ابومنصووری  ...و نیوز شوهر طووس در زموانِ
فرمانروایی ابومنصور در تربیتِ فرهنگی و پرورش بینش ملی فردوسی بویتوأيیر نبووده
است» (خالقی مطلق 1390 ،الف105:؛ همو 53:1386 ،تا  )73و نیوز پژوهنودهای دیگور دربوارة
ابومنصور بانی نظم شاهنامه در مقاله ای سخن رانده و به نقشِ خاندانِ او در شكلگیریِ
حماسة ملیایران اشاره کرده است (محیط طباطبایی 212:1369 ،تا .)223
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 .1سامانيان و دهقانان (ابومنصور و فردوسي)
چنانكه از تاریخ بر می آید ،ابومنصور اگرچه چندین بار از سوی سوامانیان سپهسواالریِ
خراسان و والیگریِ طوس را یافته (خالقی مطلوق 1390،الوف )101:در تقابول بوا حكوموت
سامانی و سردارانِ تر ِ آنان که بعدها حكومت غزنوی را شكل میدهنود ،قورار داشوته
است؛ آن چنانكه باسورث می گوید ،سامانیان در آغاز رهبرانِ نظامی و اسواران خوود را
از میانِ طبقة زمیندار و دهقان برمی گزیدند و آنان بورای توأمین سوپاه خوود ،بسویار بوه
دهقانان نیازمند بودند ،اما بعدها تالش کردند که به تقلید از خلیفگانِ بغداد ،سوپاهی از
غالمانِ تر پایه ریزی کنند تا عدم استقاللی را که به واسطة یاری خواستن از دهقانوان
به وجود آمده بود به این شویوه جبوران کننود .ایون ترکوان پیشوتر در جووار سورحداتِ
ماوراءالنهر سكنی گزیده بودند و حكام سغد را یاری میکردند که بعودها بوه سوامانیان
پیوستند و از میانِ آنهوا کسوانی چوون الپتگوین و سوبكتگین – پودر محموود غزنووی-
برخاست که سرانجام سرکشیدند و به زوالِ سامانیان کوشویدند؛ بودین ترتیوب ،تصوورِ
آلسامان که میپنداشتند ایجادِ سپاه تر وسیله ای برای موازنه در برابر قدرت دهقانوان
و زمینداران است ،نادرست از آب درآمد (باسورث32:1385 ،؛ یعقوبفسوكی 59:1390،توا .)61
نكتة دیگری که سبب می شد دهقانان نظرگاهِ خوبی نسبت به سامانیان نداشته باشند ،این
بود که آل سامان از تجارتِ کاروانی و بازارگانیِ داخلی و بازاری حمایت میکردند؛ چرا
که از این راه عایداتِ فراوانی به دست میآوردند؛ بنابراین پیشهوران و بازاریان تكیهگاه
اصلیِ حكومت سامانی شدند .پشتیبانی آلسامان از زندگی شهری و بیتوجهی آنان بوه
دهقانان و همین طور اس تثمارِ زارعان با گرفتن ساالنه عایدیِ چهل و پنج میلیون درهوم
و یك سوم از محصوالتِ کشاورزی ،ناخشنودیِ شدید دهقانوان و زارعوان را موجوب
شده بود؛ به گونه ای که کشاورزان را در زمانِ مساعد به ستیز با نظام حاکم و قیام علیوه
آنان وا می داشت .گفتنی است در نخستین سالِ حكومتِ اسوماعیل سوامانی ،بنیانگوذارِ
اصلی آن سلسله در بخارا شورشی علیه او از سویِ دهقانان رخ داد کوه سورکوب شود
(یعقوبفسكی 69:1390،توا )73؛ بنابراین نكات میتوان دریافت که تموامِ منوافع اقتصوادی و
قدرتِ سیاسی این گروهِ دهقانان از سوی سامانیان نادیده گرفته شد و این به ناخشنودی
آنان از سامانیان دامن میزد.
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و بسیار نیكوی کرد با رعیت و عدل بگسترد و سیاستی نیكو نهواد و رسومهای
خوب آورد و همیشه با اهل علم نشستی و از آن زشتیها که پیش ازآن از وی رفتوه
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بنابر آنچه آمد ،می توان چنین پنداشت که ابومنصور ،زمانی که موبدان را گوردآورده
خ ایون پرسوش برآموده کوه چورا
ی پاسو ِ
واز آنان دربارة کیا ِن گذشوته پرسویده و در پو ِ
نیك اختری ایرانیان به سر آمده به هیچ روی ،وضع موجود ،مطلوب او نبوده است؛ چرا
که او قطعاً از دهقانانِ ایرانی بوده (خالقی مطلق 1390 ،الف )104 :و اگرچه در مقواطعی در
ساختار قدرت نقش داشته است ،اطمینانی که سامانیان به سرداران تور خوود یافتنود،
دیگر به همچون اویی نداشتند و طبقة اجتماعیِ او را نادیده میگرفتند.
2
همان گونه که بر همه روشن است فردوسی نیز از همین طبقة دهقانان بوده و چوه
بسا همین نظرِ نامساعدِ سامانیان به دهقانان باعث شده اسوت او شواهنامه را بوه دربوار
سامانی نبرد؛ زیرا میداند ،ايری که به «طبقة دهقانان تعلق دارد» (برتلس116:1390 ،؛ دبیری،
 30:1391و )31احتماالً از سویِ آنان پذیرفتنی نخواهد بود و خود نیز بنابر اجحافی که در
حق دهقانان از سوی آل سامان رفته بود و رنجشی که از ایون روی از آنوان دیوده بوود،
3
انگیزه ای برای ستایش یا نیازی به این تقدیم احساس نمیکرده است (زرینکووب:1381،
ص67؛ آیدنلو :1390 ،ص .)79از یاد نبریم کوه نخسوتین نسوخة شواهنامه در هموان زموانِ
سامانیان ،بین سالهای  370تا  384سروده شده است (صفا )473/1 :1371،که اگر فردوسی
در آن نسخه ،آن گونه که سجاد آیدنلو میگوید به سوتایش سوامانیان پرداختوه بوود بوه
احتمال بسیار باید نشانههایی از آن در دستنویسهای موجود شاهنامه یا ترجموة عربوی
بنداری به جای می مانود؛ چورا کوه پوس از پایوان یوافتن گوردآوری نخسوت شواهنامه،
نسخه هایی از آن فراهم و پخش شده بوده است (آیدنلو :1390،ص)78؛ بنابراین ،فردوسی
نه تنها شاهنامه را به دربار آل سامان نبرده – چنانكه خود آشكارا بیان میکند که پیش از
محمود کسی را در خورِ تقدیم شاهنامه بدو نیافتوه (فردوسوی -)171/4 :1386،بلكوه هویچ
کس از آنان را سزاوار ستایش نیز ندانسته است (همان .)176/5 ،پس از این نكته میتوان
دریافت که سرایندة حماسة ملی نیز چون ابومنصور ،نمیتوانسته دل به حكومتی بسپارد
که به رغم تواناییهای طبقة دهقانان ،آنان را از ساختار قدرت حذف مویکننود و کسوانی
چون البتگوین و سوبكتگین را بور موی کشود .فردوسوی فرموانروایی پهلوونژادانی چوون
ابومنصور را مطلوب میدانسته است که دربارة او نوشتهاند:

بود که مردمان رنجها دیده بودند ،همه را استمالت کرد  ...رسمهای نیكو نهاد و بوه
مظالم بنشست و حكم میان خصمان خود کرد و انصاف رعایا از یكدیگر بسوتد و
ابومنصور مردی پاکیزه بود و رسمدان و نیكوعشرت و اندرو فعلهای نیكوو فوراوان
بود (گردیزی :1384 ،ص.)234

اما این مرد دهقان نژادِ نیكوخصال در حكمرانی در زمان عبدالملك بن نوح سوامانی
در سال  350از حاکمیت بر خراسان کنار زده می شود و البتگین به امارت آنجا میرسد
(مستوفی :1387 ،ص .)381آیا دور کردن افراد شایسته و ایراندوست از قدرت و سپردن آن
به دست کسانی چون البتگین و امثال او ،می توانسته است مطلوبِ فردوسیِ دهقاننوژاد
باشد 4و او را نسبت به سامانیان بدبین نكند؟
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 .2پيوندهاي فردوسي و ابومنصور
در اینجا درخور اسوت کوه بیشوتر دربوارة پیونودهای فرهنگوی و سیاسوی فردوسوی و
ابومنصور سخن گفته شود .البته اگر از پیوندِ این دو گفته می شود ،بدان معنا نیست کوه
آنان معاشرتِ با هم داشته اند؛ چرا که از نظر سِنی سنخیّتی میانِ آنها نیست .اگر رفت و
شدی بوده ،میان فردوسی و امیر طوسی است که احتماالً فرزندِ ابومنصور یا مردی از
شاخة دیگر از خاندان عبدالرزاقیان و خویشاوندِ ابومنصوور بووده اسوت (خوالقی مطلوق،
 90:1386و )91کووه شوواعر او را در دیباچووه سووتوده و در موورگِ او بووه دس وتِ «نهنگووانِ
مردمکرشان» دریغا گفته است (فردوسی.)14/1:1386 ،
واقعیت این است ،آنچه فردوسی و ابومنصور را کنار هم مینهد و باید تشابه فكری
این دو را در آن جُست -گذشته از موذهبِ تشویّعِ هوردو 5کوه در آن دوره ،پیوسوته بوا
مبارزاتِ ملی در پیوند بوده است  -دهقان بودن و به بیوانی دیگور ،پهلوواننوژاد بوودنِ
آنهاست؛ همان گونه که فردوسی در توصیف ابومنصور به این دو ویژگی اشواره کورده
است« :یكی پهلوان بود دهقاننژاد» .این دهقانان 6که در فرارود و خراسان مویزیسوتند،
حتی در دورة ساسانی که تمرکز قدرت در حكومت وجود داشت ،حكام محلی ،رئیس
ده و فرمانروای یك منطقه شومرده موی شودند کوه از نظور سیاسوی و اجتمواعی نقوش
پراهمیتی داشتند و چنین می پسندیدند که در پس از ورودِ اسوالم بوه ایوران و تشوكیل
ت محلوی سوابق خوود را همچنوان حفو کننود (کریسوتن سون،
سلسلههای جدید ،قودر ِ
1385الف79:؛  .)Frye,1954:60تمایل به تداوم و حف قودرت محلوی یوادآور حكوموت
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پارتها ( اشكانیان) است که ابومنصور و فردوسوی چنانكوه پوس از ایون خواهود آمود،
احتماالً در پیوندِ با این قوم بودهاند .این ساختِ حكومت را ،که اشكانیان در حكمرانوی
داشته اند ،شیوة ملو الطوایفی 7گفته اند کوه میوراث اسوكندر در ایوران بووده اسوت .در
کارنامة اردشیر آمده است که « پس از مرگ اسكندر روموی ،ایوران شوهر دوصودوچهل
کدخدا بود» (کارنامة اردشیر بابكوان :1386 ،ص .)3در شاهنامه نیز به این نكته اشاره شده که
اسكندر قلمرو خود را میانِ پادشاهان تقسیم کرده است:
فزونوووی نجویووود ز دهووور انووودکی
یكووی عهوود بنبشووت تووا هوور یكووی
ملوووو طوایوووف نهادنووود نوووام
بووور آن نامووودارانِ جوینوووده کوووام
ج

(فردوسی)118/6:1386 ،

اشكانی ان نیز در شاهنامه ،ملو طوایف خوانده شدهاند:
ملوووو طوایوووف همووویخواندنووود
چووو بوور تختشووان شوواد بنشوواندند
(همان)138/6 ،

ص71؛ دیاکونوف:1384،ص216؛ بهوار :1384 ،ص79؛ گیرشومن :1386 ،ص308؛ ویسوهوفر:1386 ،

ص .)107گویا آنچه خواستة ابومنصور و فردوسی مینماید ،برپاییِ چنین ویژگیهوایی در
ساحتِ اجتماع و سیاست است که برتلس از آن به «آرمانهوای ملوو الطووایفی» تعبیور
میکند (برتلس :1390 ،ص )119در حالی که حكمرانیها در عصر آنوان خوالفِ ایون روش
است؛ یعنی از سویی تمرکز شدیدِ قدرت هست و حكمرانان برای تقسیم قدرت حاضر
نیستند و به همین دلیل دهقانان را از صحنة حكومت کنار می نهند و از دیگر سو ،دیون
را به شاهی میآمیزند که به تبعِ آن ،سوختگیریهای موذهبی اوج مویگیورد؛ بنوا بور ایون
سخنان ،می توان بر آن بود که حكومتهای آن عصر نمیتوانسته است دلچسبِ آن پهلوان
نژادان بوده باشد.
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ویژگی عمدة حكومت ملو الطوایفی ،وجود اختیارات بورای حواکم در هور ایوالتی
است و مردم در آنجا می توانند دینِ دلخواه خود را برگزینند .گورایش بوه عودم تمرکوز
قدرت چنان در این شیوة حكوومتی اسوت کوه ایواالت بوه بخشوهای کووچكتر تقسویم
می شوند و پادشاهِ هر ایالت اگرچه وابسته به دولت مرکزی اسوت ،از اسوتقاللِ محلوی
بهرهمند است .از ویژگیه ای دیگر حكومت اشكانی ،جدایی دین از شاهی است کوه بوه
این دلیل  ،آزادی دینی و تساهل و تسامح برای مردم فراهم میشوده اسوت (کوالج:1388 ،

در این قسمت از گفتار ،نامطلوب نیست اگر به نكتهای اشاره شود که پیوند با قوومِ
پارت و در نتیجه ،پَهملَومنژادانی چون ابومنصور و فردوسی دارد و آن چگوونگیِ تصوویر
اسكندر در حماسة ملی است.
 .3اسکندر ،حماسة ملي و پارتها
اسكندرِ تاریخی ،پسر فیلیپ ،همو که کرونه را در غلبه بر آتنیهوا در سوال  388پ.م
تسخیر کرد در مدت زمان نه چندان طوالنی ،یونان و سپس پوارس را تحوت اسوتیالیِ
خویش درآورد و خود را به عنوانِ جانشینِ هخامنشیان بر ایرانیوان تحمیول کورد (مولوه،
8

 :1386ص19؛ فرای :1386 ،ص221؛ پیرنیوا :1387 ،ص137؛ زریونکووب :1387 ،ص123؛ دینووری،
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 :1390ص . )57مسلم است برای هیچ کس غلبة قومِ بیگانوه بور کشوورش قابولِ پوذیرش
نیست و اسكندر نیز نمیتوانسته است مورد عالقة ایرانیان باشود .اموا در حماسوة ملوی
ایران نگرشِ نسبت به اسكندر متفاوت از تاریخ است .اسوكندر ،اگرچوه در واقعیتهوای
9
تاریخی از سوی ایرانیان لقب ملعون گرفته (زندبهمن یسن :1385 ،ص4؛ فرنبغ دادگی:1380 ،
ص140؛ ارداویرافنامه :1386 ،ص )41در شاهنامه همچون بیگانهای مهاجم تصویر نمیشود
و نكوهشی که دربارة اعراب هست10در مورد او به کار نمی رود .براستی چرا چهرة این
دشمنِ ایرانیان در شاهنامه چنین تصویر شده است؟ در پاسخ باید بیان کرد ،شاید یكوی
از عواملی که باعث شده است در حماسة فردوسی ،اسكندر نقش چندان بیگانهای نیابد
و نكوهشی که دربارة اعراب موی شوود ،نسوبت بوه او روا ندارنود ،هموین تأيیرپوذیری
11
اشكانیان از اسكندر و جانشینانِ او است .ظاهراً در دورة اشكانی با نوعی یوناندوستی
روبهرو هستیم به طوری که از زمانِ مهرداد اول به بعد ،پادشاهان بر سوكههوای خوود،
عبارتِ «یوناندوست» 12را نقش می کردند .سرزمین ایران که به وسیلة پارتهوا از دسوت
یونانیان آزاد شد از فرهنگ یونانی بسیار تأيیر پذیرفته بود .پارتیان که در ایران به قدرت
رسیدند در ایران تشكی التی منظم و شهرهایی زیبا دیدند که به نیكی اداره میشود .آنوان
ارزش تمدنِ یونانی را در کردند و بر هم زدن این نظم نوین و بازگشت به دورة پیش
از اسكندر را برخالف منافع خود و ایران میدیدند .این قوم با پذیرش تمدن و فرهنوگ
یونانی ،کشور را از واژگونیِ تحوالت شدید و مخرب برکنار داشتند و درحالی که آن را
به سوی تكامل تدریجی می بردند به مرور زمان ،عناصرِ خارجیِ نامطلوب را از فرهنگ
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ایرانی زدودند و در نتیجه ،فرهنگ ملی را که بازتاب عالی آن در تمدن ساسانی مشهود
است ،پدیدار کردند (گیرشمن :1386 ،ص 301و 302؛ مؤذن جامی :1388 ،ص 215تا .)231
در شاهنامه ،اسكندر برادرِ دارا و فرزندِ داراب انگاشته ،و به گونهای او از نژاد ایرانی
تلقی شده است .داراب فرزندِ همایِ چهرزاد با دخترِ فیلقوسِ روموی ازدواج مویکنود.
شبی بوی بد دهان دختر ،که ناهید نام دارد ،موجب آزار داراب میشود .او پزشوكان را
می طلبد و با یاری آنان ،ناهید درمان می شود ولیكن داراب کوه از او دل چورکین شوده
است او را به روم می فرستد غافل از اینكه او به پسوری کوه پوس از ایون اسوكندر نوام
می گیرد باردار است .پس از این رویداد داراب زنی دیگر میسوتاند و از آن زن پسوری
متولد می شود که نام او را دارا مینهند .بعدها اسكندر به ایران هجووم مویآورد و آن را
تسخیر میکند و خود را شاه ایران میخواند( 13فردوسی :1386 ،ص  523/5تا  .)558اسكندر
پس از زخم خوردن دارا به دست وزیرانش ،چنین سخنی بر زبوان مویآرد کوه نوهتنهوا
اسكندر را متخاصم و دشمن ایران معرفوی نمویکنود ،بلكوه او را کوامالً ایرانوی جلووه
میدهد:
بووه بیشووی چوورا تخمووه را بوورکنیم
ز یك شاخ و یوك بویخ و پیوراهنیم
(همان)556/5 ،

(همان)561/5 ،

پس از این ،همة پهلوانان ایرانی ،حكومتِ اسكندر را میپذیرند و دربوارة حكوموت
او گفته میشود:
بووه هوور جووای ویرانووی آبوواد شوود
همووه روی گیتووی پوور از داد شوود
(همان)10/6 ،

باری ،اشكانیان که از فرهنگ یونانی تأيیر پذیرفتند ،آن گونه که از منابع تاریخی بور
میآید در حكمرانیِ خود دوستی با همسایگان پیشه کردند و در این شاهنشاهی در کنار
اقوام ایرانی ،قومهای غیرایرانی نیز زیستند کوه بوا وجوود تفاوتهوای دینوی و اعتقوادی،
همگی از آرامش بهره مند بودند .در دورة اشكانی تقریباً سخن از جنگ و جدالهای دینی
نیست؛ چرا که دینِ واحدِ دولتی وجود ندارد که همه را به اطاعت از آن مجبور سازند؛
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او پس از اینكه بر ایران چیره می شود ،ایرانیان را نوید می دهد که ایران ،همان ایرانِ
پیشین است:
بباشوووید شوووادان دل و تندرسوووت
همان است ایران که بود از نخسوت
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بلكه آنان به ادیان خارجی به نظر احترام مینگریستند .شاید همین ویژگیها موجب شده
آن چنانكه در بندهش آمده است سلسلة اشكانی به «شاهی پرهیزگارانه» 14نامبُردار شود
(Bundahiš,2005:414؛ فرنبغ دادگی :1380 ،ص156؛ کریموان :1375 ،ص .)44ویژگیهای ایون
چنینی سبب شد که ساسانیان و موبودا ِن متعصوب زردشوتی ،دیودگاه بودی نسوبت بوه
اشكانیان بیابند؛ بنابراین آنان به زودنِ تاریخ اشكانیان دست یازیدند ،ولی مردموانی کوه
یاد و خاطرة حكومت پارتها را به دلیل تساهل و تسامح در دین و عدم تمامیتخوواهی
و تمرکز قدرت در ذهن و دل داشتند بر آن شدند که برخالف تالش حكمرانان ساسانی
و موبدان زردشتی برای از بین بردن بزرگیهای اشكانیان ،آنان را در ذهن بسپارند که این
گفتارها و نوشتارها ،سرانجام « از بقایای سنتِ حماسیِ ایشوان سور برکشوید» (ویسوهوفر،
 :1386ص174؛ بهار :1385 ،ص154؛ همو :1384 ،ص )227و همان مردمان که فرهنگ یونان و
اسكندر را بیتأيیر بر اشكانیان نمیدانستند به گونه ای چهرة نسبتاً نیكویی از اسكندر در
حماسة ملی به جا گذاشتند .این نكته نیز افزودنوی اسوت کوه در شواهنامه بوه گونوهای
همراهی اشكانیان و اسك ندر در داستانِ خسروپرویز و جدال او با بهرام چوبینوه ترسویم
شده است .در این داستان ،آن گاه که بهرام خود را از اشكانیان معرفی میکند و خطاب
به خسرو میگوید« :بزرگی مر اشكانیان را سزاست» (فردوسوی ،)26/8 :1386 ،خسورو
بدو پاسخ می دهد که شما همان کسانی هستید که با اسكندر متحد شدید و تخت کیوان
را تصرف کردید:
دو روی اند واز مردمی بور چوی انود
همووه رازیووان از بُنووه خووود کوویانوود؟
کووه شوود بووا سووپاه سووكندر یكووی
نخسوووت از ری آمووود سوووپاه انووودکی
15
گرفتنووود ناگووواه تخوووتِ کیوووان
میووووانهووووا ببسووووتند بووووا رومیووووان
(همان)26/8 ،

با وجود این سخنانِ خسرو در شاهنامه بوه اینكوه موردمِ ایوران ،بهورام ،یعنوی نمواد
اشكانیان را دوست دارند ،اشاره شده است؛ آن گاه که فرزانگان به خاقان چوین دربوارة
بهرام چوبین مشاوره میدهند ،این نكته را به او خاطرنشان میکنند که« :به ایوران بسوی
دوستدارش بُوَد» (فردوسوی )189/8:1386 ،و هموین طوور ،وقتوی سووفرای کوه او هوم از
پارتهاست (کریستن سن :1387 ،ص42؛ بورتلس :1390 ،ص )111بوه دسوتور قبواد و تحریوك
موبدان کشته می شود ،همة مردم ایران بر آنان میشورند و قباد را به زندان میافكنند:
کووه آن پیلووتن را سوور آموود زمووان
چوون آگوواهی آمووود بووه ایرانیوووان
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خروشووی بوور آموود از ایووران بووه درد
همی گفت هورکس کوه تخوت قبواد
بوووه آهووون ببسوووتند پوووایِ قبووواد

زن و مرد و کود همی مویوه کورد
اگور سوووفرا شوود ،بووه ایووران مبوواد...
ز فووور و نوووژادش نكردنووود یووواد
(همان)61/7 ،

 .4ابومنصور و پيوند او با پارتها
اما چه پیوندی میان ابومنصور و پارتهاست و چرا باید او را از نژاد اشوكانیان دانسوت؟
آیا میتوان صرفاً به این دلیل که ابومنصور محمودبن عبودالرزاق در پوی حفو قودرت
محلی خود بوده است و در این زمینه با نوع حكومت اشكانیان تشوابهاتی دارد ،او را از
جملة پارتها بپنداریم؟ در پاسخ نیاز به یادکردِ دوباره است کوه فردوسوی ،ابومنصوور را
پهلوان گفته است .پهلوانی یا پهلوی منسوب به پهلو است که از واژة پَريَوَه 16در فارسی
باستان گرفته شده و آن سرزمین پارتها بوده که خراسان و مازنودران را دربرمویگرفتوه
اسووت و اصووالً خوووودِ واژه بوووه معنوووای پوووارتی ،پهلووووی و اهووول پوووارت اسوووت
( Bartholomae,1961: 869؛ .)Kent,1953:196در فارسووی میانووه نیووز pahlawānīg
دربردارنوووودة معنوووویِ پووووارتی اسووووت (Boyce,1975:70

;Durkin,2004:274

; . )Mackenzie,1971:64در شوواهنامه در مووورد شخصوویتهایی چووون بهوورام چوبینووه و
همراه میشود ؛ چنانكه صفت پهلوان برای سوفرای در چند مرتبه تكرار میشود:
قبوواد انوودر ایووران نَبُوود کدخوودای
همووی رانوود کووارِ جهووان سوووفرای
کسوووی را بووورِ شووواه ننشووواندی
هموووه کوووارِ او پهلووووان رانووودی
(فردوسی)53/7:1386 ،

سوفرای در جای دیگر از شاهنامه نیز پهلوان خوانده شده است:
بپژموورد و شوود کنوود و تیووره روان
چووو برخوانوود آن نامووه را پهلوووان
(همان)58/7 ،

دربارة بهرام نیز این نكته بیان می شود که او نژاد از پهلوانان دارد:
هووم از پهلوانوووانش باشوود نسوووب
جهوووانجوی چوبینوووه دارد لقوووب
(همان)497/7 ،

بهرام در دیگر جای ،خود را «پهلوانی سرشت» میخواند:
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دلیووران کووه دیدنوود خشووت موورا
مووورا برگزیدنووود بووور خسوووروان

هموووان پهلووووانی سرشوووت مووورا
بووه خووا افگوونم نووام نوشووین روان
(همان)147/8 ،

در شاهنامه بر روی درفشِ بهرامِ چوبینه ،اژدها نقش شده است .این نقش اژدهوا از
آنجا برخاسته که پارتها پرچمی به شكل اژدها داشتند (حصوری:1388 ،ص  )66و بهرام نیز
که نژاد بدانها میرساند از چنین درفشی برخوردارست:
که چوبینه بور نهوروان کورد راسوت
درفشووی کجووا پیكوورش اژدهاسووت
(همان)49/8 ،

در جای دیگر:
هم آن گه یكی اژدهوا فوش درفوش

پدیوود آموود و گشووت گیتووی بوونفش
(همان)45/8 ،

این نقشِ بر روی درفشِ بهرام ،همان تصویری است که بر درفشِ رستم نیوز دیوده
20
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میشود:
درفشووووش چووووو آنِ دالور پوووودر
18
سری هفوت همچوون سورِ اژدهوا

کووه کووس را نبووودی ز رسووتم گووذر
تووو گفتووی ز بنوود آمووده سووتی رهووا
(همان)22/3 ،

و یا این بیت در توصیف رستم:
وزآن رسووتمی اژدهووا فووش درفووش

شووده رویِ خورشوویدِ تابووان بوونفش
(همان)390/3 ،

بنابر آنچه بیان شد ،می توان همسانی خاندانِ بهرام چوبینه و رستم را دریافوت و بوه
این نكته تأکید کرد که همانندی درفش این دو ،نشانی از تووتمِ خوانوادگیِ آنهاسوت و
بنیان آنان را که همان خاندان پارتی است ،نشان میدهد .این سخن نیز افزودنوی اسوت
که بهرام چوبینه در هنگام آوردنِ نمونه از دالوریهای پیشینِ ایرانیان و اینكه چورا نبایود
تعداد سپاه از دوازده هزار نفر افزونتر باشد در گام نخست به رستم و سپس به گوودرز
همان گودرزی که او را گودرز یكم اشكانی پنداشتهاند (کویواجی :1388 ،ص ،)186اشواره
میکند که میتواند نشانگر پیوندِ نژادی آنها باشد:
ز شایسووته مووردانِ گروورد و سوووار...
...گووزین کوورد رسووتم ده و دو هووزار
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هموووان نیوووز گوووودرز کشووووادگان
بووه کووین سوویاوش ده و دو هووزار

سووووورِ ناموووووداران و آزادگوووووان
بیوووواورد برگسووووتوان ور سوووووار
(فردوسی)504/7:1386 ،

گردیه ،خواهر بهرام نیز در هنگامِ قانع کردنِ بهرام برای دوری گزیدنِ او از جنگ با
خسرو و جُستنِ تخت شاهی در مثالهایی کوه از گذشوتگان در یواری کوردن پادشواهان
پیشین می آورد ،کارهای کسانی چون رستم ،گودرز ،سوفرا را یاد میکند که در پیوند با
پارتها بودهاند .گردیه از بهرام می خواهد که کارگردِ نیاگانِ پارتیِ خود را به باد ندهد:
بكردنوود رنجووه بوور ایوون بوور روان...
...چو گودرز و چون رسوتم پهلووان
مبووادا کووه پنوودِ موون آیوودت یوواد
موووده کوووارکردِ نیاگوووان بوووه بو واد!
(همان)604،602/7 ،

که این سخنان ،پیوند بهرام را با رستم و گودرز پارتی آشكار ،و این نكتوه را ايبوات
میکند که ابومنصور نیز پهلووانی سرشوت بووده اسوت و نوژاد او بوه رسوتم و گوودرز
کشوادگان می رسد چنانكوه دربوارة او در شواهنامة ابومنصووری نوشوتهانود« :محمودبن
عبدالرزاق بن عبداهلل بن فرخ بن ماسه ...بیژن پسر گودرز ،پسر کشوواد» (قزوینوی:1362 ،
ص  172و  . )173این نكته را نیز از یاد نبریم کوه فردوسوی در چنود بیوت ،بعود از بیوتِ

خاندانهایی چون کارن ،سورن ،مهران ،اسپندیاد ،زیك وگیوو ،تبوار اشوكانی را تشوكیل
میدادند ( .)Frye,1993:214در مقدمة شاهنامة منثور نیز بوه اینكوه ابومنصوور «از تخوم
اسپهبدان ایران» بوده ،اشاره شده است (قزوینی :1362 ،ص.)164

 .5فردوسي و پيوند او با پارتها
اما یادکردِ دوبارة این نكته بایسته است که فردوسی خود از طبقة دهقانان بوده و با ایون
نژادگان پارتی در پیوند است  .در شاهنامه ،آن گاه که بهمن از سوی اسفندیار به عنووان
پیامبر نزدِ رستم گسیل می شود در راه با زال برخورد میکند و چون مویخواهود نشوانِ
رستم را از او بجوید ،مردِ دهقاننژاد خطابش مویکنود (فردوسوی )317/5:1386 ،کوه البود
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ویژگیهای ظاهری این گروه ،سبب تمایز آنان از دیگران میشده است .دهقاننژاد بوودنِ
زال ،پیوند او با ابومنصور را که او هم پهلوانِ دهقاننژاد  -از سوی فردوسی  -خوانوده
شده است ،به ايبات میرساند .همین دهقانزادگی است که سبب پیوند و شیفتگی بیشتر
فردوسی به خاندان زال در شاهنامه و ابومنصور شده اسوت .از هموین روی اسوت کوه
رستم ،پهلوانِ واقعی حماسة ملی ایران شده درحالی که به عقیدة نولدکه «پهلوان حقیقی
و عمدة ایرانیان اسپنددات ( اسفندیار) بوده است( »19نولدکوه :1384 ،ص .)31بواری ،ایون

دهقانزادگانِ پهلوان نژاد ( ابومنصور محمدبن عبدالرزاق و ابوالقاسم فردوسوی) در پوی
آن بودند که شیوة زندگی و راه و رسم حكومتیِ پدران خود را که تا اندازة بسیاری بوه
وسیلة حكومت ساسانی و پس از آنها به دست غزنویان و عباسیان از میوان رفتوه بوود،
زنده سازند .آنان به دنبالِ حكومتی بودند که حاکم ،پیونددهندة دیون و تواج نباشود توا
تمامیتخواهی و تمرکز در قد رت و عدم تساهل و تسامحِ دینی و فكری از ایران محوو
گردد و از همه مهمتر ،پادشاه که خود از جوهر آدمیان است به خود رنگ تقدّس نپاشد؛
22
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همان گونه که در حكومت پارتها تا اندازهای این شیوه هوای حكوومتی اقاموه مویشوده
است20؛ از همین روی ،این دهقاننژادانِ پهلوان ،زمینة پدیداری حماسوة ملوی ایوران را
فراهم آوردند تا با مبارزه ای فرهنگی به آرمانِ خود جامة عمل پوشند .ابومنصور «دستورِ
خویش ابومنصور المَعممَری را بفرمود تا خداونودان کتوب را از دهقاناان و فرزانگوان و
جهان دیدگان از شهرها بیاورد» (قزوینوی :1362 ،ص .)164او خداونودان کتابهوا را آورد و
حماسة ملی ایران به شكل منثور به دست دهقانان و به همّوتِ اولیوة ابومنصوور فوراهم

شد 21و چند سالی پس از آن ،دهقانزاده ای پهلوان آن را به نظم کشید و بزرگتورین ايورِ
ادب فارسی را آفرید .اگر فردوسی ،ابومنصور را ستود از آن روی بود که از یك سوی،
زمینهساز پدیداری شاهنامه شد و از سوی دیگر ،می دانست که ابومنصور در پوی زنوده
کردن شیوة زندگی و حكومتی پدرانِ پارتی خود بوده و مطمئناً چنان بوه داد حكمرانوی
کرده که گردیزی – که پس از ابومنصور در قرن پنجم هجوری مویزیسوته – زبوان بوه
سووتایش او گشوووده اسووت (گردیووزی :1384 ،ص)234؛ بن وابراین ،فردوسووی از دو جهووت
ستایشگرِ ابومنصور محمدبن عبدالرزاق بوده است :جنبة فرهنگی و سیاسی .این نكته را
نیز از یاد نبریم – بنابر آنچه گذشت – فردوسی به عنوان دهقان ،نه میتوانسته است بوا
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حكومت سامانی و نه با زمامداریِ غزنوی 22در دورة اسالمی و نه با فرمانرواییِ ساسانی
23

در ایرانِ باستان الفتی داشته باشد.
نتيجهگيري

چنانكه گذشت یكی از شخصیتهای تاریخی که فردوسی در دیباچة شواهنامه ،صوادقانه
ستایش نموده و با صفات برجسته ای چون دهقوان ،پهلووان و سوپهبد از او یواد کورده،
ابومنصور محمدبن عبدالرزاق است .فردوسی در ستایشِ وی ،اهداف فرهنگی و سیاسی
خود را پی جوی بوده است .در بُعد فرهنگی ،ابومنصور گردآورندة شاهنامة منثور بوده؛
همان منبعی که از منابعِ مهم فردوسی در سرودنِ شاهنامه شمرده مویشوود؛ بنوابراین از
آنجا که ابومنصور در پدیداری حماسة ملیِ ایرانیان نقش بسزایی داشته ،موورد سوتایش
فردوسی قرار گرفته بوده است .اما در بُعد سیاسی ،مطابق با سخن فردوسی ،ابومنصور،
پهلوان ،دهقان نژاد و سپهبد است که با توجه به این صفات ،باید وی را از نژادِ اشكانیان
دانست .در مقدمة شاهنامة ابومنصوری نیز نژاد او به پسرِ گودرز کشوادِ اشكانی رسانده
شده است که با خاندانِ رستم در پیوند بوده اند .در شاهنامه میبینویم کوه زال از سوویِ

به عدمِ تمرکز در قدرت و تسامح و تساهل در دین معتقد بودند .اگر در شاهنامه پهلوان
راستینِ ایرانیان ،یعنی اسفندیار به کناری نهاده شده و رستم ،پهلوان حماسة ملی شوده،
دلیلِ آن ،همین آرمانهای کدگ خوتایی بوده است کوه در سوتیز بوا حكومتهوایی چوون

سامانیان و غزنویان – که درصدد از میان بردن قدرتِ دهقانان بوودهانود؛ آن چنانكوه از
متنی چون زیناالخبار بر میآید ،ابومنصور رفتاری منصفانه در حكمرانیِ خود با مردمان
داشته و در پی حف و تداوم قدرتِ محلوی  /دهقوانی خوود بووده اسوت– چنانكوه در
داستان رستم و اسفندیار می بینیم که رستم درصدد حف حكومت محلی خویش اسوت

– که این خرلق میتوانسته است برخاسته از نژادِ پوارتی او بووده باشود .از هموین روی
است که فردوسیِ دهقاننژاد نیز که همچون ابومنصوور بوا شویوة متمرکزانوه در قودرتِ
حكومتهای عصرِ خویش در ستیز است ،زبان به ستایش او گشوده است؛ بدین ترتیوب،
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بهمنِ اسفندیار «دهقان» خوانده شده و این نكته بازگوینودة پیونودِ فردوسویِ دهقوان بوا
ابومنصور است که هر دو آرمان ملو الطوایفی داشتند؛ به این معنی که همچون پارتهوا
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می توان بر آن بود که دو عامل فرهنگی و سیاسوی سوببِ سوتایشِ ابومنصوور محمودبن
عبدالرزاق از سوی فردوسی شده است.
پينوشت
 .1درباره او بنگرید به( :خالقی مطلق 1390 ،ب 107 :و 108؛ محیط طباطبایی.)462:1390،
 .2دربارة دهقان بودنِ فردوسی بنگرید به( :نظامی عروضی75:1375 ،؛ صفا462/1:1371 ،؛ دوسوتخواه،
20:1384؛ حمیدیان98:1387 ،؛ قریب72:1369 ،؛ رستگار فسایی 27:1381 ،و28؛ خوالقی مطلوق،
20:1385؛ همو 1390 ،ج.)145 :
 .3سجاد آیدنلو ،دالیل احتمالی دیگری را نیز برای عدم ستایش سامانیان از سووی فردوسوی و نبوردن
شاهنامه به دربار آنان برشمرده و بیان کرده که اوضاع آل سامان از سالهای  365یا  366یعنی حدود
همان سالهایی که فردوسی شاهنامه سرایی را آغاز کرده است ،بسیار پریشان ،و از اقتدار پیشین این
خاندان کاسته می شود و این فروکاستن قدرت ،جدالهای داخلی را فراهم میآورد که روشن اسوت
به عدم اطمینان فردوسی به آل سامان و عدم ستایش آنان از طرف شاعر منجر میشده است و دیگر
اینكه خود سامانیان نیز به دلیل گرفتاریهای سیاسی و لرزیدن پایه هوای حكومتشوان ،دیگور چوون
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گذشته به شاعرانی یا کسانی چون فردوسی که به دور از مرکز حكومتِ آنان قرار داشتند ،تووجهی
نمیکردند و فردوسی هم انگیزهای برای ستایش آنان نداشته است (آیدنلو :1390 ،ص.)79
 .4پس از فردوسی ،ناصرخسرو آشكارا به نكوهش ترکانِ متصرفکنندة خا خراسان پرداخته و چنین
سروده است :خا خراسان چو بود جایِ ادب /معدنِ دیوان ناکس اکنون شد /حكمت را خانه بود
بلخ و کنون /خانه ش ویران و بخت وارون شد /ملك سلیمان اگر خراسان بود /چون که کنون ملك
دیو ملعون شد؟ /خانة قارونِ نحس را به جهان /خا خراسان مثال و قانون شد /بندة ایشان بُدنود
ترکان ،پس /حال گه ایدون و گاه ایدون شد (ناصرخسرو :1378 ،ص.)79
 .5چنانكه میدانیم و آشكار است ،فردوسی شیعه بوده است و آن چنانكه از کتابِ عیوناالخبارالرضا بر
می آید ،ابومنصور نیز به مذهبِ تشیّع بوده است؛ محمدبن علی بابویة قمی از پیوند و مكاتبه ،میوان
ابومنصور با ابی جعفر عتبی که از شیعیان و معتقدان به امام رضا بوده ،سخن گفتوه اسوت (بابویوة
قمی.)285/2:1363 ،

6. Dahigānān
7. Kadag-xwadāyīh
8. Cheronee
9. Gizistag
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 .10در شاهنامه میبینیم ویژگیهایی چون بدنژادی ،بیدانشی ،بیشرمی به تازیان نسبت داده میشوود و
آنها زاغ پیسه ،مارخوار و اهریمن چهرگان خوانده موی شووند؛ بنگریود( :فردوسوی423/8:1386 ،؛
440؛ .)443
11. Hellenisme
12. Phil-Hellenes
 .13برخی محققان معتقدند که این نسب سازیها از سوی جانشینان اسكندر و پس از مرگ او رواج یافته
و کارکردی دو سویه داشته است ؛ بوه ایون معنوی کوه هوم فاتحوان و هوم ملوت مغلووب ،از ایون
افسانهپراکنی سود میبرده اند؛ قومِ مغلوب از این راه فاتح را خودی مینموده و فواتح هوم راحتتور
میتوانسته بر ملت مغلوب حكم راند (مؤذن جامی :1388 ،ص .)181دربارة اسكندر و چهرة او در
متون بنگرید به( :بلعمی505-487:1385 ،؛ دینوری64-54:1390 ،؛ ابن بلخی16:1385 ،؛ یعقووبی،
.)174/1:1387
14. ahlaw-xwadāyīh
 .15بایستة بیان است که تا همین روزگارِ ما ،گروهی تلقیِ بیگانه از اشكانیان داشته ،و از آنها در کنوار
یونانیان نام بردهاند؛ چنانكه صادق هدایت در داستانی از زبان شخصیت داستان مینویسد« :نه ،نژاد
ایرانی نمی میرد .ما همانی هستیم که سالیان دراز زیر تاخت و تواز یونانیوان و اشوكانیان بوودیم»...
(هدایت :2536 ،ص.)21
16. parθava
 .17بهرام چوبین در معرفی خود می گوید :من از تخمة نامور آرشم /چوو جنوگ آورم آتوشِ سرکشوم

(همان .)26/8 ،بهرام چوبینِ تاریخی از استان ارزنه (= )Arzaneواقع در ارمنستان و برخاسوته از

خاندانِ مهران (= ) mihrānیكی از هفت خانودان برجسوتة نجبوای پوارتی بووده اسوت .بنگریود:
(کریستن سن1385 ،ب .)52:سوفرا نیز از خاندانِ کارن (=)qārēn؛ یكی از همان هفوت خانودانِ
پارتی است (همو :1387 ،ص42؛ برتلس :1390 ،ص.)111
 .18ظاهراً اژدهای تصویر شده بر درفشِ رستم ،یادمانی از جد مادری رستم ،ضحا اسوت .رسوتم در
معرفی خود به اسفندیار ،خود را از سویِ مادر چنین توصیف میکند :همان مادرم دخوت مهوراب
بود /بدو کشور هند شاداب بود /که ضوحا

بوودیش پونجم پودر /ز شواها ِن گیتوی بورآورده سور

(فردوسی .)347/5:1386 ،در خور یادآوری است که ضحا در شاهنامه ،گاه اژدها خوانوده شوده
است :بدان محضر اژدها ناگزیر /گواهی نبشتند برنا و پیر (همان67/1 ،؛ .)76
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(فردوسی .)29/8:1386 ،در شاهنامه میبینیم کوه فردوسوی ،اشوكانیان را فرزنود آرش مویخوانود:
«بزرگان که از تخم آرش بُدند ( »...همان .)138/6 ،همین طور اردوان اشكانی و فرزندانش تخموة
آرشی گفته میشوند (همان .)164/6 ،بهرام چوبین در جدال با خسروپرویز ،آشكارا خود را اشكانی
می خواند که بزرگی شایستة آنان است :بزرگی مر اشكانیان را سزاست /اگر بشنود مردِ داننده راست
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 .19جالل خالقی مطلق نیز در مقالوه ای ،آنجوا کوه از حافظوا ِن روایوات حماسوی سوخن مویگویود از
خانواده های بزرگ و قدیمی پارتی و دهقانان نام میبورد و پارتهوا را جوزو هموان طبقوة دهقانوان
میشمارد (خالقی مطلق :1388 ،ص.)42
 .20در حكومت اشكانی میبینیم که «مهرداد دوم ،شاه پارت به علت خشونت و بیرحمی پس از جنگ
ارمنستان توسط مجلس مهستان از پادشاهی برکنار شد و برادرش اررد جای او را گرفت» .دربارة این
گونه تحوالت در سلطنت – تحولی از سلطنت مورويی به انتخوابی – بنگریود( :ویسوهوفر:1386 ،
ص.)180
 .21در شاهنامه ،بسیاری از داستانها از زبانِ دهقانی بیان می شود که باید آنان را راویوان حماسوة ملوی
ایران نامید؛ برای نمونه ،داستان خسرو با شیرین از زبانِ دهقانی پیور نقول شوده اسوت (فردوسوی،
260/8:1386؛  .)335/7البته باید توجه کرد که در شاهنامه گاه «دهقان» مطلقاً به معنیِ «ایرانینژاد»
به کار رفته است؛ مثالً در این بیت :دو دهقان ،دو تازی ز تخم کیوان /کوه بسوتند بردایگوانی میوان
(همان.)367/6 ،
 .22دربارة فردوسی ،شاهنامه و محمود غزنوی بنگرید به( :تواریخ سیسوتان 53:1387 ،و54؛ مسوتوفی،
 350:1387و351؛ نظووامی628/1:1376 ،؛ عطووار367:1385 ،؛ ریوواحی151:1382 ،و152؛ صووفا،
 477/1:1371تا484؛ امیدساالر 243:1381 ،تا269؛ دوستخواه 37:1384 ،تا 45؛ محویط طباطبوایی،
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 131:1369تا 142؛ شاپور شهبازی 108:1390 ،تا 133؛ برتلس 114:1390 ،تا 116؛ رستگار فسایی،
.)58:1384
 .23در این باره بنگرید( :اردستانی رستمی 1390،الف179 :تا214؛ همو 1390 ،ب 27 :تا 48؛ برتلس،
 81:1390تا.)92
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1390ج؛ ص  124تا .155
وووووووووووو؛ گلرنجهاي كهن؛ تهران :يالث.1388 ،
وووووووووووو؛«نگاهي تازه به زندگينامة فردوسي» ،نامة ایران باستان؛ س ششم؛ ش اول و دوم
( ،)1385ص  3تا .25
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تاريخ سيستان؛ تصحیح محمدتقی بهار؛ تهران :معین.1387 ،
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وووووووووووو؛ سخنهاي ديرينه؛ به کوشش علی دهباشی؛ تهران :افكار.1386 ،

دبیری ،غزال؛ «شاهنامه متعلق به روزگار سامانيان است يا غزنويان؟» ،شاهنامه و پژوهشوهای
تازه؛ ترج مة محمود فاضلی بیرجندی؛ تهران :پایان ،1391 ،ص  11تا .34
دوستخواه ،جلیل؛ شناختنامة فردوسي و شاهنامه؛ تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.1384 ،
دیاکونوف ،میخائیل؛ تاريخ ايران باستان ؛ ترجموة روحوی اربواب؛ تهوران :علموی و فرهنگوی،
.1384
دینوری ،ابوحنیفه احمدبن داود؛ اخبارالطوال؛ ترجمة محموود مهودوی دامغوانی؛ تهوران :نوی،
.1390
رستگار فسایی ،منصور؛ فردوسي و شاعران ديگر؛ تهران :طرح نو و مرکز بینالمللی گفتگوی
تمدنها.1384 ،
وووووووووووو؛ فردوسي و هويتشناسي ايران؛ تهران :طرح نو.1381 ،
ریاحی ،محمدامین؛ «افسانههاي زندگي فردوسي» ،رازهای شاهنامه؛ به کوشش یاسر موحدفر؛
تهران :پازینه  -بنیاد فردوسی ،1390 ،ص  35تا .55
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وووووووووووو؛ سرچشمه هاي فردوسيشناسي؛ تهوران :پژوهشوگاه علووم انسوانی و مطالعوات
فرهنگی.1382 ،
زرینکوب ،عبدالحسین؛ روزگاران؛ تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سالطنت پهلاوي؛ تهوران:
سخن.1387 ،
وووووووووووو؛ نامورنامه؛ تهران :سخن.1381 ،
زندبهمن يسن؛ تصحیح ،آوانویسی و برگردانِمحمدتقی راشد محصّل؛ تهران :پژوهشگاه علووم
انسانی و مطالعات فرهنگی.1385 ،
شاپور شهبازی ،علیرضا؛ زندگينامة تحليلي فردوسي؛ ترجمه هایوده مشوایخ ،تهوران :هورمس،
.1390
صفا ،ذبیحاهلل؛ تاريخ ادبيات در ايران؛ تهران :امیرکبیر.1371 ،
عطار نیشابوری ،محمدبن ابراهیم؛ مصيبتنامه؛ تصحیح نورانی وصال؛ تهران :زوّار.1385 ،
فرای ،ریچارد نلسون؛ تاريخ باستاني ايران؛ ترجمة مسعود رجبنیا؛ تهران :علمی و فرهنگوی،
.1386

فردوسي ،ابومنصور و آرمانهاي ملوكالطوايفي پارتي

فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهنامه؛ تصحیح جالل خالقی مطلق؛ تهران :مرکز دایورهالمعوارف بوزرگ
اسالمی.1386 ،
فرنبغ دادگی؛ بندهش؛ گزارش مهرداد بهار؛ تهران :توس.1380 ،
قریب ،مهدی؛ بازخواني شاهنامه؛ تهران :توس.1369 ،
قزوینی ،محمد؛ «مقدمة قديم شاهنامه» ،هزارة فردوسی؛ تهران :دنیای کتواب1362 ،؛ ص 151
تا .176
كارنامة اردشير بابکان؛ ترجمه ،آوانویسی و واژهنامه از بهرام فرهوشی؛ تهران :دانشگاه تهوران،
.1386
کالج ،مالكوم؛ اشکانيان؛ ترجمة مسعود رجبنیا؛ تهران :هیرمند.1388 ،
کریستنسن ،آرتور؛ ايران در زمان ساسانيان ؛ ترجمة رشید یاسومی؛ تهوران :صودای معاصور،
1385الف.
وووووووووووو؛ داستان بهرام چوبين؛ ترجمة منیژه احدزادگان آهنی؛ تهران :طهوری1385 ،ب.
وووووووووووو؛ كاوة آهنگر و درفش كاوياني؛ ترجمة منیژه احدزادگان آهنی؛ تهران :طهووری،
.1387
کریمان ،حسین؛ پژوهشي در شاهنامه؛ تهران :سازمان اسناد ملی.1375 ،
تهران :آگاه.
گردیزی ،ابوسعید عبدالحی؛ زيناالخبار؛ به اهتمام رحیم رضازاده ملك؛ تهران :انجمون آيوار و
مفاخر فرهنگی.1384 ،
گیرشمن ،رومن؛ ايران از آغاز تا اسالم؛ ترجمه محمدمعین؛ تهران :نگاه.1386 ،
مؤذن جامی ،محمدمهدی؛ ادب پهلواني؛ تهران :ققنوس.1388 ،
محیط طباطبایی ،محمد؛ «ابومنصور محمد باني نظم شاهنامه» ،کاخ بلند هزارسواله؛ مجموعوة
مقاالت اعضای پیوسته ووابستة فرهنگستان دربارة شاهنامه و فردوسی؛ تهران :فرهنگستان زبان
و ادب فارسی ،1390 ،ص  455تا .467
محیط طباطبایی ،محمد؛ فردوسي و شاهنامه؛ تهران :امیرکبیر.1369 ،
مستوفی ،حمداهلل؛ تاريخ گزيده؛ به اهتمام عبدالحسین نوایی؛ تهران :امیرکبیر.1387 ،
موله ،ماریژان؛ ايران باستان؛ ترجمة ژاله آموزگار؛ تهران :توس.1386 ،
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.1378
نظامی عروضی ،احمدبن عمر؛ چهارمقاله؛ تصحیح محمدقزوینی؛ شرح و توضیح محمدمعین؛
تهران :جامی.1375 ،
نظامی ،الیاس بن یوسف؛ كليات؛ تصحیح وحید دستگردی؛ تهران :نگاه -علم.1376 ،
نولدکه ،تئودور؛ حماسة ملي ايران؛ ترجمة بزرگ علوی؛ با مقدمة سعید نفیسی؛ تهوران :نگواه،
.1384
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هدایت ،صادق؛ پروين دختر ساسان؛ تهران :جاویدان.2536 ،
یعقوبفسكی ،آ .یو؛ «محمود غزنوي؛ خاستگاه و ماهيت حکومت غزنويان» ،فردوسی از نگواه
خاورشناسان روسیه؛ ترجمة نازلی اصغرزاده؛ تهران :شباهنگ1390 ،؛ ص 57تا.97
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در مطالعات تطبیقیِ ادبیات و سینما ،یكی از پرسشها این است که آیا میتوان عالوه بر عناصر
روایی و مقایسه داستان ادبی با داستان فیلم ،تكنیكهای سینمایی یا عناصر سبكی سینما را نیز
با شگردهای ادبی مقایسه کرد؟ در صورت امكان مقایسه ،چه نتیجهای میتوان از ایون مطالعوه
حاصل کرد؟ زیباییشناسی ،فرایند مشترکی است که میتواند در بیان هنری دو رسانه متفواوت
مورد مطالعه قرار گیرد .بح ث معناسازی و ایجاد داللت ضمنی با عناصر سبكی سینمایی محور
اصلی مقایسه است .برای مثال ،القای معنی یا معانی خاص با نشانههای صوتی یوا نشوانههوای
رنگ و نور در نقد سینمایی ،شناخته شده است .فرضیه پژوهش این اسوت کوه اگور امكانوات
معناسازی با نشانههای که به عناصر سبكی سینما نزدیك است در متون ادبی تحلیل شود ،موتن
ادبی به نحو دیگری قرائت می شود و ممكن اسوت معوانی پنهوان آن کشوف شوود یوا معنوای
جدیدی از سوی خواننده به متن ارائه شود .از آنجاکه کشف معنا یا تولید معنا ذیل تعریفهای
متأخر نقد ادبی است ،میتوان گفت برهمسنجی شگردهای ادبی و تكنیكهوای سوینمایی گواه
فعالیت «نقد» را در خوانش متن با یك رویكرد ویژه و دریافت معنای آن ،محقوق مویکنود .در
برخی مطالعات تطبیقی که منتقدان ادبی و سوینمایی در سوالهوای اخیور بوه آن پرداختوهانود،
نشانههای سینمایی یا نظامهای نشانهای سینما به ابزاری برای بررسی متون ادبوی تبودیل شوده
است .بازخوانی یك روایت ادبی با این نگاه که متن چگونه از فضاسازی با توصیفهای مبتنی
بر حرکت ،رنگ ،نور ،صدا ،موسیقی ،صحنهپردازی ،دکور و ماننود آن بهوره بورده اسوت ،گواه

باعث کشف رابطة فرم و محتوا شده است .برای مثال توصیفهای مكرر مكانهای عمومی از
زبان روای-شخصیت میتواند نشان دهندة این داللت باشد کوه غلبوة نموای عموومی در یوك
داستان گاه بر تنهایی شخصیت و تضاد او با محیط پیرامون داللت میکند؛ یوا تقابول توصویف
حاالت شخصیت غمگین در مكانهای بسته از دید دانای کول بوا توصویف شوادی حواکم بور
مكانهای عمومی از دید شخصیت داستان ،میتواند به تقابل نماهای عمومی و نماهای درشت،
نقش معناسازیِ ساختاری بدهد و برای مثال احساس تنهایی شخصیت را نسبت به دنیای دیگر
بیان کند.
كليدواژهها :نقد ادبی -اقتباس -رسانه -ادبیات  -سینما
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پيشينة پژوهش
مطالعات میانرشتهای سینما و ادبیات از دیدگاههای متفاوتی قابل دستهبندی است.
برخی از پژوهشها ،که بیشتر به قلم کارشناسان و دانشگاهیان رشتة سینما نوشته شده،
تاریخ اقتباس ادبی را در سینمای ایران و جهان بررسی کرده و به ارائة فهرست یا نقد
اجمالی فیلمهای اقتباسی در ایران پرداخته است؛ مانند اقتباس ادبی در سینمای ایران:
شهناز مرادی کوچی ( ،)1368اقتباس برای فیلمنامه :محمد خیری (چ اول 1368 :و چ دوم:
 )1384و اقتباس در سینما :محمدعلی فرشته حكمت ( .)1390برخی از مقاالت که در
سالهای اخیر نظریة اقتباس را بویژه در ایران تحلیل کرده ،و بیشتر به اهتمام نهادهای
فرهنگی و به صورت مجموعهمقاالت چاپ شده ،کوشیده است بحث خود را با توضیح
دربارة ویژگیهای خاص رسانه دنبال ،و توجه مخاطب را به تمایز قراردادهای سینمایی
و قواعد داستانگویی جلب کند؛ مانند فصلنامة فارابی ،ویژة اقتباس ( )1383و مقاالت
اولین هماندیشی سینما و ادبیات ( .)1378برخی از پژوهشها ،ظرفیتهای آيار ادبی را برای
تبدیل شدن به فیلمنامه و فیلم بررسی کرده است که خود به دو دسته تقسیم میشود:
گروه اول آياری است که توان نمایشی عناصر روایی را در متون بررسی میکند که برای
نمونه میتوان به این پژوهشها اشاره کرد :مهرویی و مستوری (بازآفرینی منظومة خسرو
و شیرین در سینما) :زهرا حیاتی ( ،)1387ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس و
قابلیتهای بهرهگیری از آن در رسانة ملی :محمد حنیف ( )1391و تاریخ بیهقی ،روایتی
سینمایی :علیرضا پورشبانان ( .)1392گروه دوم شامل نوشتههایی است که به صناعات
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ادبی و عناصر سبكی ادبیات و توان سینمایی آن توجه کرده است؛ مانند این کتابها و
رسالهها :سینما و ساختار تصاویر شعری شاهنامه :احمد ضابطی جهرمی ( ،)1378مشت
در نمای درشت :سید حسن حسینی ( ،)1378تصویرهای ادبی مثنوی و غزلیات شمس
در سینما :زهرا حیاتی ( .)1388اما بخش دیگری ،که مورد توجه این نوشته است،
مطالعات تطبیقی است که آشكارا عناصر روایی و سبكی سینما را به مثابة دیدگاهها یا
ابزاری برای نقد و تحلیل متون ادبی در نظر گرفته است؛ مانند از چشم سینما :علی
کریمی (.)1381
فرض و هدف این تحقیق بر نتایج چنین پژوهشهایی استوار ،و جایگاه آن در
مباحث نظری نقد است؛ اینكه مطالعات تطبیقیِ بینارسانهای میتواند به عنوان رویكرد
نقد در نظر گرفته شود و از نمونههای موجود این نگرش ،خوانش متن و بازسازی
معنایی آن دریافت می شود .قابل تأکید است ،چگونگی خوانش سینمایی ادبیات بحث
اصلی این نوشته نیست و همانطور که از سرفصل بدنة مقاله یعنی «تحلیل نمونههای
خوانش سینمایی متن ادبی» برمیآید ،نمونههایی که از تحلیل آيار ادبی با نگاه سینمایی
وجود دارد ،موجد این فرض است که میتوان مطالعات تطبیقی اقتباس را در فهرست
رویكردهای نقد ادبی تعریف کرد.
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مقدمه و بيان مسئله
امروزه تماشاگران فرهیخته و غیر فرهیخته سینما به اندازه نظریهپردازان قدیم و جدید
میدانند سینما ترکیبی از شكل های بیانی است که قبل از آن وجود داشته و شامل
عناصر مختلفی چون تصویر ،گفتار ،صدا و موسیقی است .البته همه این عوامل در یك
سط ح نیست و گفتمان تصویری فیلم بر دیگر جنبههای آن غالب است .در مبانی نظری
و فلسفی سینما معموالً گسترهای از ارتباطهای بینارسانهای مورد توجه است؛ برای مثال
کلیت فیلم دید تصویری «نقاشی»گونی دارد؛ نوع پیوند نماها یا نوع حرکتهای دروننما،
ضرباهنگ و «موسیقی» فیلم را رقم میزند؛ شخصیتهایی که دیده ،و گفتگوهایی که
شنیده میشود ،یادآور اجراهای نمایش «تئاتر»ی است؛ نگاه کردن از زاویههای مختلف
به اشیا ،مناسبات فیلم و «پیكرتراشی» را به یاد میآورد و روایت برپایه رشته
رویدادهایی با لحاظ کردن ابعاد روانشناختی و زیباییشناسی روایت ،برجستهترین
ارتباط میان سینما و «ادبیات داستانی» را نشان میدهد؛ با این حال رایجترین کاربرد
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مفهوم اقتباس 1در مطالعات تطبیقی« ،انتقال داستانهای ادبی به فیلم سینمایی» است که
غالباً بهمعنای برداشتن از رسانة مكتوب و گذاشتن در رسانة دیداری -شنیداری است.
در بیشتر نظریههای اقتباس ،رد یا تأیید این تعامل بینارسانهای با ارجاع به ماهیت
«رسانه» صورت میگیرد.
نظریه هایی که به استقالل هنرها باور دارد با تأکید بر نقش وسیله و ابزار در آفرینش
زیبایی شناسانه ،رابطة سینما را با ادبیات نقد و نقض میکند و معتقد است آيار اصیل هر
رسانه به قوانین همان رسانه پابند است؛ اما نظریههای ترکیبی ،که به مشارکت و تعامل
هنرهای مختلفِ ادبیات ،سینما ،عكاسی ،تئاتر ،مجسمهسازی ،معماری و نقاشی قائل
است به ارتباط سینما و دیگر شكلهای بیانی توجه میکند و به فرایند اقتباس ،اقبال
نشان می دهد .نظریه ترکیب ،مفهوم خود را از مفهوم بینامتنیت و کارناوال اندیشههای
باختین می گیرد و معتقد است هنرها اصال از یكدیگر تغذیه ،و به شیوة بینامتن حرکت
می کنند .در این تعریف متن خالص و بدون تأيیر وجود ندارد و تكنیك و صناعت در
هنرهای مختلف به نوعی همجواری و ترکیب میرسند (نظرزاده665 :1387 ،و.)66
نمونة نقدها و نظریههای اقتباس براساس تفاوت رسانهای در کتابهای نشانهشناسی،
نظریه های سینمایی و بررسیهای تاریخ و تحول اقتباس در سینما قابل مشاهده است.
نشانهشناسان بر رسانه بهعنوان الیهای متنی تأکید میکنند و باور دارند رسانه خود
رمزگان است؛ یعنی خودِ انتخاب رسانه و چگونگی بهرهگیری از امكانات آن به تولید
نشانههایی منجر میشود که داللتگرند؛ همراه متن دریافت میشوند و نقش تعیین
کننده ای در گسترش امكانات داللتی متن دارند .به تعبیری رمزگان هر رسانه فرایندهای
معناسازی را در آن رسانه شكل میدهد و تفسیر نشانههای رسانهای نیز ازطریق وقوف
به قراردادهای رمزگان رسانه ممكن است؛ برای مثال شنیدن صدای پرنده در تقابل با
سروصدا و هیاهوی زندگی شهری در رسانهای شنیداری ،متنی را تولید میکند که بر
معنای تقابلی طبیعت و شهر داللت دارد (سجودی176 :1382 ،تا.)178
در تبیین ماهیت سینما یكی از دالئلی که در ايبات تفاوتهای ماهوی دو رسانه اقامه
می شود ،بحث دربارة عدم امكان تبدیل تصویرهای شعری به تصویر فیلم است؛ چنانكه
رفيعا میگوید میتوان کالم به کالم برای این بیت حاف «دوش دیدم که مالئك در
میخانه زدند /گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند» ،تصویر یافت و تمام نگارههای ادبی
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شعر را مصور کرد؛ اما اینكه تا چه حدود در القای مفهوم و معنای غنی و پیچیده و
روابط درونی و ملكوت اعالی شاعرانة طرح لغوی شعر میتوان توفیق حاصل کرد،
امری است که خالقیتی همسان با شاعر می طلبد و حاف خود باید فیلمسازی بیاموزد و
شعر را به زبان سینما دوباره بسراید (رفیعا.)25 :1389 ،
صاحبنظران سینما گاه به تمایز دو شكل هنری-رسانهای برای نقل داستان اشاره
می کنند و قائل شدن به عناصر روایی مشتر میان رمان و فیلم را تصوری غلط
میدانند .اوحدي مطالعات اقتباسی را با محوریت ساختارِ روایی نقد میکند و میگوید
بحث دربارة آنچه در فیلم گذاشته ،و یا از آن برداشته شده از اساس اشتباه است:
می توان دربارة تفاوتها در ساختار روایی هر ايور ادبوی و اقتبواس سوینمایی آن
بحث کرد؛ اما مشكل در این فرض است که اگر چنین تفاوتهایی وجود نداشت هر
دو اير اساساً یكی بودند ....شاید چندان درست نباشد که ما از چیزی در رمان ،کوه
در فیلم «گذاشته شده» یا از آن «برداشته شده» صحبت کنیم .آنچه در فیلم گذاشوته
شده بسیار متفاوت با آن است که در رموان بووده و آنچوه از آن برداشوته شوده بوه
واسطة تفاوت شكل و عملكرد میتوانسته در فیلم جایی برای خود پیدا کند .فویلم
و رمان عمدتاً اشكال روایی هستند؛ یعنوی اشوكالی هنوری -رسوانهای بورای نقول
داستان (اوحدی.)55 :1387 ،

آلبرتوموراياوا ،نویسنده ایتالیایی و فدريکو فليني ،فیلمساز ایتالیایی ،فیلم اقتباسی و
متن ادبی را دو اير متفاوت بیانی میخواند .نویسنده معاصر ایتالیایی میگوید:
یك کتاب قصه در سینما و در دست یك سینماگر تنها بهانهای است برای کوار
و آفرینش یك اير سینمایی و چون سینما هنری مغایر با ادبیات است ،پس نباید از
یك فیلم انتظار داشت تا نسبت به یك کتاب وفادار بماند (خیری.)57 :1368 ،

به همین نحو فیلمساز معروف ایتالیا هم معتقد است:
ما در یك اقتباس ،مقداری از موقعیتها را که همان علملكرد و کواراکتر افوراد
است ،حاالت و مكانها را ممكن است از کل یك کتاب قصه به خاطر مقاصد کاری

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،43بهار 1393

بسیاری مقایسه ها که بین فیلمهای اقتباسی و داستانهای مبدأ صورت گرفته است،
نشان میدهد علت عدم وفاداری فیلم به متن ادبی نه اقتضائات زمانی نمایش فیلم است
نه سلیقه و نگرش متفاوت فیلمساز؛ بلكه علت اصلی ،مقاومت جنبههای کامالً ادبی در
برابر تبدیل رسانهای است .خيري در اقتباس برای فیلمنامه با ارجاع به نظریات
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خودمان برداریم .اما باید دانست که این موقعیتهای کلی فینفسه فاقد ارزشند مگور
اینكه تحلیل و تعبیر سازندهای از این رویدادها برای بینندههای خود ارائه کنیم کوه
در این صورت ،تخیل فیلمساز ،نور ،فضا و احساسی که موقعیت را بیوان مویکنود
دارای ارزش میشود (همان).

در برخی نوشته های منتقدانه حتی طرح مشتر میان رمان و فیلم با پرسش و انكار
روبهرو است؛ برای نمونه كريمي توجه مخاطب را به تفاوت فیلمنامهای که برای
ساخت فیلم نوشته شده با داستان ادبی جلب میکند و میگوید:
تفاوت میان طرح فیلمنامه و طرح داستانی هنگامی بارز و مستند است که ما با
فیلم آمادهای روبه رو باشیم و فیلمنامه آماده کار خود فیلمساز را در نظر بگیریم که
به وسیله خودش یا یك فیلمنامهنویس حرفهای و واقعاً سینمایی نوشته شده؛ [زیرا]
اگر هم نتوانیم فضای کلی فیلم رو به ساخت را حدس بوزنیم ،دسوت کوم متوجوه
تفاوت آن با داستان ادبی خواهیم شد (کریمی.)8 :1381 ،
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در میان این نظریه ها ،شبیه انگاشتن فرایند اقتباس با فعالیت نقد بحثی جالب توجه
است که میتواند مقدمهای بر طرح بحث خوانش منتقدانه -سینمایی ادبیات باشد .در
«مقاالت اولين همانديشي سينما و ادبيات» آمده است:
اقتباس میتواند نوعی نقد تلقی شود؛ زیرا فیلمنامهنویس یا فیلمسواز براسواس
برداشت فردی و نیز با تكیه به گفتمان عصر و اقلیم خود ،متن را بازآفرینی میکند.
«در اقتباس ما همواره با برداشتی از یك موتن روبوهرو هسوتیم .درواقوع [اقتبواس]
نزدیك کردن اير به افق معنایی امروز و در عین حال نوعی مكالمه با افوق معنوایی
اولیه یا دیروز است که بدین وسیله ادرا آن بار دیگر توجیه میشوود؛ کواری کوه
نقد هم به نوعی انجام میدهد» (نظرزاده)64 :1387 ،

پرسش این تحقیق به ارتباط نقد ادبی و وام گرفتن از شیوههای تحلیل فیلم ناظر
است« .با توجه به تمایز رسانه ای ادبیات و سینما ،آیا درست است متن ادبی را از دید
روایت سینمایی یا سبك سینمایی بررسی کرد؟»
روش مشهور تحلیل و شناخت عناصر سازندة فیلم ،تقسیم آن به «فرم روایی» و
«سبك» است .فرم روایی به روایت و زنجیرهای از رویدادها اطالق میشود که با
موضوع داستان ارتباط مستقیم دارد و اجزای اصلی آن علیت ،زمان و فضا است که در
روایتهای بیشتر رسانهها نقش دارد .اما روایت فیلم زمانی در میشود که مخاطب با
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ویژگیهای رسانه سینما آشنا باشد و شیوههای سینمایی را بشناسد؛ مانند شیوههایی که
در درون نما بهکارگرفته میشود (میزانسن و فیلمبرداری) و شیوهای که یك نما را به
نمای دیگر پیوند میدهد (تدوین) و شیوههایهای مربوط به صدا و ارتباط آن با
تصویر .بنابراین تفكیك فرم روایی از سبك ،صرفاً تمهیدی است که فرایند شناخت و
شناساندن را محقق می کند و در واقع ،سبك فیلم با اصول ساختار روایی در کنش
متقابل است.

اغلب تكنیك های فیلم ،فرم روایی یا غیر روایی آن را حمایت و تقویوت موی-
کند .در یك فیلم روایی ،سبك میتواند وظیفهدار پیشبرد زنجیوره علوت و معلوول
باشد؛ توازی ایجاد کند؛ در روابط داستان-طرح و توطئه دخل و تصرف کند یا بوه
سیالن اطالعات روایت کمك کند (بوردول و تامسون.)1390:156 :

به تعبیری سبك در پردازش معنا نقش ساختاری دارد .با این نگاه میتوان
صحنه ای از یك فیلم اقتباسی را در دو اير ادبی و سینمایی بررسی کرد .صحنه هجوم
تراکتورهای بانكها به خانههای کشاورزان در «خوشههاي خشم» 2جان اشتاين بک در
فیلم جان فورد به یك نما تبدیل شده است .در کتاب میخوانیم:

در بررسی تطبیقی-بینارسانهای صحنه تراکتورها در فیلم و رمان «خوشههاي خشم»
چه پرسشهایی میتوان دربارة این صحنه طرح کرد؟ فرض این است که برهمسنجی
شگردهای ادبی و شیوههای سینمایی به فرایند زیباییشناختی مشترکی ارجاع میدهد
که میتواند عالوه بر تمایز رمزگانهای رسانه ،تشابه فرایندهای معناسازی را در انواع
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تراکتورها از راه رسیدند و به کشتزارها رفتند .خزندگان غولآسایی بودنود کوه
مثل حشرات راه میرفتند و قدرت بواورنكردنی حشورات را داشوتند؛ روی زموین
میخزیدند؛ از خود رد و اير به جای مینهادند؛ بر آن مویغلطیدنود و سوپس آن را
محو می کردند .تراکتورهای دیزلی که هنگام آسایش پت و پت میکردنود چوون از
جای میجنبیدند ،میغریدند و بعد یكنواخت و طبلگونه صدا میکردند .غولهوای
بینی پهنی بودند که گرد به هوا میفرستادند؛ پوزهشان را در خا فرو میکردند؛ در
سرتاسر صحرا در ده ،در روستا ،در میان حصارها ،کنار در حیاطها و سراها ،درون
و برون جالیزها به خط مستقیم پیش میرفتند؛ از روی زمین نمیرفت بلكوه فقوط
روی جادههای ویژه خود حرکت میکورد؛ از تپوههوا و مسویلهوا و از خانوههوا و
حصارها نمیترسید (اشتاین بك.)52 :1387 ،
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هنرها نشان دهد و فعالیت «نقد» را در معنای خوانش متن و دریافت معنا محقق کند.
نقطه تالقی سبك کتاب و سبك فیلم در این عبارت کجاست؟
توصیفات متعدد تراکتور در رمان اشتاين بک بر جمالت کوتاهِ پیدرپی و افعال
متعدد و استمراری (راه میرفتند؛ میخزیدند؛ اير بهجای مینهادند؛ میغلطیدند؛ از جای
میجنبیدند؛ میغریدند؛ صدا میکردند و )...مبتنی است که این گزینش واژگانی و
نحوی ،مخاطب را در رویارویی نزدیك با تراکتورها قرار میدهد .در فیلم چند نمای
بسیار درشت و بهاصطالح اینسرتِ 3چند تصویر از تراکتور این هدف را براورده است.
شباهت این دو سبك تداعیگر این پرسش است که آیا میتوان متن ادبی را با توجه به
نقش معناساز «اندازه نما» بررسی کرد .آیا این روش ،معنا را از دیدگاه جدیدتری بر
مخاطب مكشوف می کند؟ برخی تحلیلهای موجود پاسخ این پرسش را مثبت جلوه
میدهد و نی ز مؤید این فرض است که قاعده روایی و سبكی سینمایی مؤير در خواندن
و تبیین معنای متن از سبك خود متن برمیآید.
38
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تحليل نمونههاي خوانش سينمايي متن ادبي
در «هنر سینما» اير بوردول و تامسون  ،عناصر سبكی فیلم در چهار فصل تحت عناوین
«نما :میزانسن»« ،نما :خصوصیات سینماتوگرافیك»« ،رابطه نما با نما :تدوین» و «صدا
در سینما» تبیین شده و در فصل آخر «سبك به مثابه یك سیستم فرمال» مطرح شده
است .از میان ویژگیهای رسانه ای فیلم ،که ذیل این عناوین بررسی شده است ،چند
ویژگی در بازخوانی آيار ادبی از دید سینما بیش از سایر موارد به کار رفته که از جملة
آنها این موارد است :فضاسازی با حرکت و نورپردازی ،ذیل مبحث میزانسن؛ قاببندی
با فاصله دوربین ذیل مبحث ویژگیهای سینماتوگرافیك و صدا ذیل بحث صدا در
سینما .تعریف این عناصر سبكی در مقدمة نمونههای خوانش سینمایی ادبیات ذکر
میشود.
نمونه بازخوا نی متون ادبی با این نگاه ،که چه میزان و چسان از فضاسازی با
توصیفهای مبتنی بر حرکت ،رنگ ،نور ،صدا ،موسیقی ،صحنه پردازی ،دکور و دیگر
نشانههای سینمایی بهره برده است ،کتاب «از چشم سینما» است .نویسنده خود در
مقدمه میگوید:
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شاید چیزی که در از چشم سينما استثنایی بوه حسواب بیایود -و نوه فقوط در
ایران -این جنبه ساده آن بوده است که یك منتقد فیلم به گونهای پیگیر و آگاهانه و
یكسره به یاری شیوههای نقد فیلم به تجزیه و تحلیل قصه و شعر پرداختوه اسوت
(کریمی :1381 ،مقدمه).

نمونههای دیگر از مقاالت و رساالتی که به ظرفیتهای سینمایی آيار ادبی پرداخته،
انتخاب شده است.
الف) داللتمندي اندازه نما در روايت ادبي
قاب بندی تصاویر فیلم در نما اصلی است که ذاتی رسانه سینما است .تصاویری که در
نما میبینیم ،گزیدهای است از یك دنیای بههم پیوسته که از زاویه و فاصله و ارتفاعی
خاص دیده شده است .در قاببندی تصاویر ،شیوههای حاصل از «زاویة دوربین»« ،تراز
دوربین»« ،ارتفاع دوربین» و «فاصلة دوربین» هم کارکرد روایی دارد ،هم جذابیت ذاتی
و مستقل از روایت فیلم .از میان این شیوهها ،فاصلة دوربین جنبهای است که حسی از
دور یا نزدیك بودن به موضوع ایجاد میکند .برای فاصله دوربین ردههایی مانند نمای
بسیار دور ،نمای دور متوسط ،نمای نزدیك ،نمای خیلی نزدیك و مانند آن تعریف شده
کاربرد آنها در فیلم و به دست دادن ابزاری بهمنظور نقد و تحلیل است.

در نمای بسیار دور 4پیكر انسان بسختی قابول رییوت اسوت .ایون قواببنودی
مخصوص مناظر و چشماندازها ...است .در نماي دور 5پیكرها مشخصتر است ولی
هنوز پسزمینه مسلط است ....در نماي دور متوسط 6فاصله ،همان فاصلة نمای دور

است ولی موضوع ،انسان نیست .نماي متوسط 7بدن انسان را از کمر به بواال قواب
میگیرد .اینجا ژستها و حالتهای چهره مشخصتر است .نماي متوسط نزديک 8اندام
انسان را از سینه به باال قاب میگیرد .نماي نزديک 9به طور سنتی نمایی است کوه
فقط سر ،دستها ،پاها یا اشیای کوچك را نشان میدهد .این نما روی حاالت چهره،
جزئیات یك ژست یا اشیای مهم تأکید میکند .نماي خيلي نزدياک 10قسومتی از
چهره (چشمها یا لبها) را نشان میدهد؛ یك جزء را جدا و اشویای ریوز را بوزرگ
میکند (بوردول و تامپسون.)227 :1390 ،
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است که مرز دقیق و مقیدکننده ای بر آن حاکم نیست و اهمیت این اصطالحات ،در
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در تحلیل قاببندیهای فیلم نمیتوان یك معنای مطلق را به فواصل قاببندی
نسبت داد و برای مثال اصرار ورزید که همیشه نمای نزدیك بیشتر از نمای متوسط یا
نمای دور بر شخصیت تأکید میکند .نوآوریهای هر متن در گرو معناسازیهای متفاوت
آن نسبت به روشهای آزموده شده است.
در رویارویی با یك اير ادبی میتوان ساختار احتمالی روایت سینمایی را از بافت و
سبك روایی متن داستان حدس زد؛ برای مثال اگر اندازه نماهای یك فیلم به عنوان
شیوه روایی داللتمند در نظر گرفته شود ،میتوان پرسید اير پیش رو بیشتر در چه
نماهایی عرضه شده است و داللت این نماها چیست.
نمونه :1نماهاي درشت و عمومي در رمان «چراغها را من خاموش ميكنم» ،تعارض
خلوت فردي و نقش اجتماعي شخصيت

در رمان «چراغها را من خاموش ميكنم» ،اير زويا پيرزاد ،کالریس ،که قهرمان-
راوی است به عنوان یك عضو جامعه همسری وفاداری ،مادری مهربان و کدبانویی
40
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سختكوش است که در پی آشنایی با پدر یكی از همشاگردیهای دخترش نسبت به نظم
یكنواخت و دیرینه زندگی زناشویی خود دچار چالش میشود .این تعارض و
حلناشدنی بودن آن در ساختار رمان با صناعتپردازیهای روایی پنهان شده است؛ زیرا
رمان با هجوم بچه های کالریس و همشاگردی آنها از مدرسه به آشپزخانه آغاز میشود
و این تصویرپردازی از یك فضای عمومی در سرتاسر داستان ادامه دارد .توصیف
کالریس در آشپزخانه به مثابه یك مكان عمومی یا سینما ،جشن مدرسه ،مراسم تاریخی
ارامنه ،مجلس بانوان و رستوران در کنار گفتگوهایی که او با خود دارد و هرگز بروز و
ظهور عینی و واقعی پیدا نمیکند بر تضاد منِ فردی و اجتماعی او صحه میگذارد.
كريمي با خوانش فضاسازیهای داستان در نماهای دور و متوسط و نزدیك به این نتیجه
میرسد که :
تصویر کالریس و بهطور کلی صحنههای رمان در النگشات و مدیومشواتهایی
میگذرد که یا نمای دونفره است و یا عناصر جامعه در چشماندازشان هویداسوت
[ ...و] سنجیده نیست که حتی تصویره ایی را که رموان از کالریوس در خلووت و
تنهاییش -چه در خانه و چه در خیابان -عرضه میکنود در نموای درشوت مجسوم

نقدادبي و مطالعات تطبيقي در اقتباس بينارسانهاي

کنیم  ...نمای درشت بهگونهای کالریس را متحد با خودش مینمایاند و نه فقط بوا
این قطع از نما ،حس آسیبپذیری او در معرض هجومهایی از دسوت مویرود کوه
پشت سر هم نسبت به خلوتش اتفاق مویافتود بلكوه از تمواس و در تضوادهای
درونیش هم محروم میشویم؛ برای نمونه« :تلفون زنوگ زد .گوشوی را برداشوتم و
توی آینه راهرو به خودم نگاه کردم .به نظرم میآمد یا کمی چاق شده بودم؟ چنود
بار گفتم الو و بله و بفرمایید و کسی جواب نداد .گوشی را گذاشتم و در را بورای
مادر و آلیس باز کردم .مادر صورتم را بوسید و آلیس محكم بغلم کرد و گفت :چه
خوشگل شدی ،انگار یك هوا چاق شدی ،نه؟ عوضش من الغر شدم .ببین و توی
راهرو یك دور کامل چرخید» (پیرزاد .)1380:285 ،نگاه او بوه خوودش تووی آینوه
نگاهی اتفاقی است (چون به قصد جواب دادن به تلفن جلوو آینوه رسویده اسوت)

(کریمی.)240 :1381 ،
نمونه :2تقابل نماهاي نزديک و دور در رمانهاي هاوارد فاوست و حکايت حسنک وزير در
تاريخ بيهقي ،تحول سرنوشتساز شخصيت

در رمان «تام پين» نوشتة فاوست شخصیتی را که همیشه در نماهای عمومی و پر
ازدحام انقالبها و جنگها و زندانها دیدهایم ،لحظاتی با توصیفاتی از نزدیك میبینیم که

...آسان نیست که انسان بداند در پی کشتن او هستند؛ در میدان جنگ نیز هویچ
گاه این چنین به هراس نیفتاده بود؛ از خیابانهوای تاریوك مویترسوید؛ از نوشویدن
مشروب زیاد میترسید؛ از خوابیدن در اتاق محقر دو شیلینگیاش بوی آنكوه در را
قفل کند میترسید (فاوست1353 ،؛ به نقل از کریمی.)170 :1381 ،

در مقابل ،گاه شخصیتی که در سراسر داستان چهره او را تنها و منفرد و در مكانی
بسته مجسم کردیم با گردش ماجراها به یك نمای عمومی وارد میشود که نشان از
تحول شخصیت اوست؛ چنانكه در رمان «مزدور» با یك نوجوان آلمانی روبهرو هستیم
که در سرتاسر داستان در عین بیگناهی و تنها به این دلیل که پدرش عضو یك گروه
مزدور آلمانی است در انزوا و اتهام و در کلوز آپ دیده میشود؛ اما در پایان وقتی به
سمت چوبه دار میرود ،نمای عمومی به او چهرهای سرفراز میدهد« :پسر مزدور با
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نشاندهندة توجه شخصیت به سرنوشت خود و بازبینی آن است .یكی از آنها این نمای
نزدیك است:
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سر برافراشته گام برمیداشت؛ موهای خرمایی و نرمش در باد افشان بود و گامهایش
استوار و مطمئن» (فاوست1363 ،؛ به نقل از کریمی.)171 :1381 ،
این تق ابلها و گردشهای داللتی ،که از دو نوع توصیف معادل دو نوع نمای دور و
نزدیك برمیآید ،یادآور داستان حسنك وزیر در تاريخ بيهقياست؛ صحنة بردار
آویختن حسنك پس از توصیف فضای عمومی شهر و گزارش حال مردمانی که برای
دیدن ماجرا آمدهاند ،مانند «و قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدالن و مزکیان،

کسانی که نامدار و فراروی بودند ،همه آنجا حاضر بودند و بنشسته .»...روایت بيهقي
به این جمالتِ معادل نمای نزدیك گردش میکند که« :حسنك پیدا آمد بیبند؛ جبهای
داشت حبری رنگ؛ با سیاه میزد خلقگونه؛ دراعه و ردایی داشت سخت پاکیزه و
دس تاری نشابوری مالیده و موزه میكائیلی نو در پای؛ موی سر مالیده؛ زیر دستار
پوشیده؛ اند

42


مایه پیدا بود» (بیهقی228 :1371 ،و )229و تغییر نمای عمومی به نمای

درشت ،یكی از عناصر سبكی است که همذات پنداری شخصیت را با حسنك دوچندان
میکند.
نمونه :3نماهاي نزديک و دور در حکايت شاه سياهپوشان ،چالش عرفاني دو عالم ملک و
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ملکوت

42

حكایت « نشستن بهرام ،روز شنبه در گنبد سیاه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم

42

اول» از منظومة «هفتپيکر» نظامي گنجوي تمثیلی از ماجرای هبوط است .در این
حكایت ،شاه هند برای باخبر شدن از راز سیاهپوشان و مردمان شهر مدهوشان در چین
عازم این شهر می شود و طی ماجرایی خیالی آنجا بر سبدی سوار میشود و در
سبزهزاری فرود می آید که شب و روز بساط بزم و سرور مهیا است .شاه ،روز و شب با
پریزادهای بی همتا و جمعی از کنیزانِ زیبارویِ او به شادمانی و فرح میگذراند و
مختار است جز پریزاده با هر کنیز که می خواهد به دلدادگی بپردازد .اما شاه در اير باده
و طرب به او رو میکند و پریپیكر از شاه میخواهد لحظهای چشم بربندد .وقتی شاه
چشم باز می کند خود را تنها و در همان سبد و همان سرزمین نخست میبیند .از آن
پس سیاه میپوشد و به شاه سیاهپوشان شهره میشود (نظامی گنجوی146 :1377 ،تا.)181

نقدادبي و مطالعات تطبيقي در اقتباس بينارسانهاي

در مقالة «ظرفيتهاي تصويري شاه سياهپوشان از ديدگاه شگردهاي سينمايي»
برخی توصیفات داستانی این حكایت با برخی شیوههای سینمایی برابرسازی شده و
البته دریافت معناییِ خاصی از آن به دست نیامده است؛ برای مثال در برابرسازی
توصیفی از شاه با نمای درشت آمده است:

با شرحی که گذشت میتوان داللت معنایی را به این شكل بازخوانی کرد که در این
حكایت ،معموالً توصیف شاه و نمای نزدیك چهره او یا در شهر مدهوشان میگذرد یا
پیش از ورود به سبزهزاری که اقامتگاه پریزاده و کنیزکان است و در مقابل ،نماهای
عمومی به باغهای دیدهنواز و بزمهایی اختصاص دارد که شخصیت ،شاهد و راوی آن
است؛ به تعبیری رنج تنهایی هبوط در تقابلِ کلوزآپهای شخصیت با النگ شاتهایِ
سرزمینی دیگر القا می شود و چالش عرفانی ملك و ملكوت را تداعی میکند.

43
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وقتی مرد قصاب ،شاه را در سبد رها میکند و سبد شاه با طنابی که بور گوردن
شاه بسته شده است به پرواز درمیآید ،شاعر توصیفات خود را از زبان شخصویت
اصلی بر رسن و سبد و گردن متمرکز میکند و در نمایی درشت ،وضعیت شواه را
به خواننده نشان می دهد :چون تنم در سوبد نووا بگرفوت /سوبدم مورغ شود ،هووا
بگرفت .../شمعوارم رسن به گردن چست /رسنم سخت بود و گردن سست /چون
اسیری ز بخت خود مهجور /رسن از گردنم نمیشد دور /مون شودم بور خوره بوه
گردن خرد /خر بختم شد و رسن را برد /گرچه بود از رسن به تاب تنم /رشتة جان
نشد جز آن رسنم (نظامی ،هفتپیكور :1377 ،ص156و .)157در ادامة ماجرا نیز وقتی
سبد به میل بلندی برخورد میکند و گره ریسمان به بند آن میول گوره مویخوورد،
نمای درشتی از گره رسن و بند حلقة میل به دست داده میشوود :چوون رسوید آن
سبد به میل بلند /رسنم را گره رسید به بند (نظامی ،هفتپیكر .)156 :1377 ،همچنین
زمانی که شاه ،پای مرغ را میگیرد و با او به پرواز درمیآید و پوس از چنودی کوه
مرغ در سبزهزار فرود میآید ،پای او را رها میکند ،گرفتن و رها کردن پوای مورغ
مانند تصاویری است که پس از شرح حاالت درونی شواه بوه مخاطوب نشوان داده
میشود و میتواند در نمای درشت دوربین بازآفرینی شود :دل آن مورغ نیوز تواب
گرفت /بال بر هم زد و شتاب گرفت /دست بردم به اعتماد خدای /وان قوی پوای
را گرفتم پای (نظامی ،هفتپیكر :1377 ،ص157؛ حیاتی63 :1385 ،و.)64

ب) داللتمندي نورپردازي و رنگبندي در روايت ادبي
وضعیت نوری یكسان ،نوسان تاریكی و نور ،منبع نور ،انتخاب تصویرهایی که در سایه
یا روشنی قرارمی گیرد و گزینشهای دیگری که با نورپردازی در سینما مرتبط است،
می تواند در ساختار روایی فیلم نقش اصلی و معنایی داشته باشد .برخی از کارکردهای
نور و تاریكی جزئی از مفاهیم عادتشدة ذهن ما است؛ چنانكه ممكن است نور آفتاب
و درخشش آن تداعیکننده شادی و گرمی باشد .بوردول درباره اهمیت نورپردازی در
سینما و چهار جنبه آن یعنی کیفیت نور ،جهت نور ،منبع نور و رنگ آن میگوید:
ما عادت کردهایم که به نور محیط هر روزه خود بویتوجوه باشویم .از ایون رو
نورپردازی فیلم هم میتواند براحتی برایمان عادی شود  .با این حال ظاهر یك نموا
در اصل با کیفیت ،جهت ،منبع و رنگ نور کنترل میشود .فیلمساز به طرق بیشمار
می تواند با دستكاری این عوامل و با ترکیب آنها به تجربه بیننده شكل بدهد .هویچ
یك از اجزای متشكله میزانسن اهمیتی را کوه «درام و مواجرای نوور» دارد ،ندارنود
(بوردول169 :1390 ،و.)170

رنگ نیز از عناصر صحنه است که میتواند موتیفسازی کند و احساسات خاصی

44

داللتمند باشد و مثالً همنشینی یك رویداد هیجانانگیز با رنگ قرمز یا گذر از یك
فضای آرام و رییایی به منظرهای که مملو از رنگهای آتشین است ،میتواند کارکرد

44

معنایی داشته باشد و توجه مخاطب را به مفهومی خاص جلب نماید؛ چنانكه فیلم
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را برانگیزد .ایجاد هماهنگی و تضاد -هارمونی و کنتراست -با رنگ نیز میتواند

فريادها و نجواها( )1972اير اينگمار برگمان را «فیلم رنگهای سرخ» نامیدهاند و فیلم
دیگر او فاني و الکساندر ( )1982را با توسل به کاربرد رنگهای سفید و صورتی تفسیر
کردهاند (فراستی 347 :1376 ،و .)380
رنگ و نور با نگاهی تسامحی میتواند برابرهایی در متن داستانی داشته باشد که بر
معنا و مفهومی خاص داللت کند و همانطور که بهعنوان نظامی از نشانههای تصویری
فیلم ،حال و هوای خاصی به صحنه القا میکند و در تشدید و تضعیف آن مؤير است
در توصیفات داستانی هم انواع متفاوت و داللتهای متفاوت دارد .در خوانش سینمایی
متون ادبی می توان تأيیر توصیفهای مربوط به نور و تاریكی را بر ترسیم فضای داستانی

نقدادبي و مطالعات تطبيقي در اقتباس بينارسانهاي

یا پردازش شخصیت ها بازجست؛ اما گاه استفاده از این تمهید بیش از فضاسازی
عاطفی یا آشكارسازی شخصیت است و نقش ساختاری-معنایی دارد.
نمونه :1تأكيد بر تاريکي در قصه كوتاه «دشمنان» :شکست روابط انساني

قصة کوتاه «دشمنان» اير چخوف حكایت پزشكی است که پسر خردسال خود را از
دست داده و در شبی که بسیار اندوهگین است ،مردی سراسیمه به خانه او میآید تا
دکتر را به بالین همسرش ببرد .وقتی به خانه مرد میرسند مطلع میشوند از حال رفتن
زن نقشه ای برای فرار با یكی از دوستان شوهرش بوده است .صحنههای تاریكی که
كريمي از آن با عنوان تجربه زیباییشناختی چخوف در ترسیم فضای مورد نظرش یاد
میکند ،عبارت است از :پسر خردسال دکتر در تاریكی شامگاه میمیرد؛ در اولین دیدار
مردی که سراسیمه به خانه پزشك آمده است در تاریكی شب دنبال دست دکتر
میگردد و آن را بسختی میفشارد؛ وقتی دکتر به مرد پاسخ منفی میدهد و به اتاق خود
میرود با دقت خاص آباژور چراغی را میزان میکند که خاموش است؛ وقتی از خانه
مرد بازمیگردد هوا تاریك است و در تیرگی فرورفته است .كريمي میگوید:

نمونه :2تکرار رنگ و نور قرمز در اشعار موالنا ،هيجان روح در برابر قدرت حق
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اولین کلید ورود به دنیای نهفته قصه را در نخستین لحظههای برخورد ابووگین
با دکتر به دست میآوریم .ابوگین سراغ دکتر را میگیرد و وقتی میفهمد که خوود
دکتر است که در را به روی او بواز کورده اسوت ،ذوقزده مویشوود و ایون نموا را
میخوانیم« :بینهایت خوشحال شد ...و در تاریكی عقب دست دکتر گشت و آن را
که می جست یافوت و بسوختی دسوت دکتور را فشورد( »...چخووف .)1351 ،انگوار
چخوف این نما را از یك فیلم اکسپرسیونیستی آلمانی دهه بیستم نقل کورده اسوت
(همچنین برای من یادآور نمایی از فیلم «كاتن كاالب» (فرانسویس فوورد کوپووال،
 )1984است که دستهای جنایتكار گنگستری را شبانگاه در پرتو نور موضعی نشوان
می دهد) .این نمای کامالً رئالیستی (و با توصیف یكسره رئالیستی) فضای نموادین
قصه را پیریزی میکند .ابوگین از حال رفتن ناگهانی همسرش را با نگرانی شورح
میدهد و یك بار دیگر میخوانیم که« :بار دیگور هوم دسوت دکتور را در تواریكی
جست» .تأکید نویسنده بر این نما -و هر دو بار با قید «تاریكی» -به دلیول اهمیوت
آن در ساختمان قصه است (کریمی37 :1381 ،و.)38
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نورپردازی و رنگبندی غالب ،که میتوان از شعر موالنا فهم و در

کرد بر مدار

سرخ و زرد می گردد؛ چنانكه در برخی حكایات تمثیلی ،شخصیت پیر ،که با ذات الهی
همپوشانی دارد از وضعیتی مبهم و غبارآلود وارد فضایی نورانی میشود و امید و اعتماد
را به شخصیت دیگر داستان ،که در موضع مرید و سالك مبتدی است ،القا میکند .در
فصلی از « بازآفريني تصويرهاي ادبي مثنوي و غزليات شمس در سينما» به این
ظرفیتها اشاره شده است که نمونهای از آن ذکر میشود (حیاتی189 :1388 ،تا.)194

رنگ مسلط در ابیات مولوی ،سرخیای است که با تصویر خورشید و آتش
همنشین است و هیجان و سرمستی روح را القا میکند:
گرنه آتش رنگ گشتی جانها در المكان

صدهزاران مشعله همچون شب میالد چیست
(غزل)392

گرنه جوشاجوش غیرت کف برون انداختی
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نقشبند جان آتشرنگ او با ماستی

سرخرویی از قران خون بود

(غزل)367
خون ز خورشید خوش گلگون بود

بهترین رنگها سرخی بود

و آن ز خورشید است و از وی میرسد
(مثنوی .دفتر دوم)1100- 1099 :

رنگ آهن محو رنگ آتش است

ز آتشی میالفد و خامش وش است

چون به سرخی گشت همچون زر کان

پس انا النار است الفش بیزبان

شد ز رنگ و طبع آتش ،محتشم

گوید او :آتش منم! آتش منم!
(مثنوی .دفتر دوم)1351- 1349 :

در تنور بال و فتنه خویش

پخته و سرخ رو چو نانم کرد
(غزل )164

القای معنی از طریق توصیف نوری که بهگونهای یادآور نورپردازی در سینما
است ،هم نمونه هایی در اشعار موالنا دارد .در غزلی ،تصویر عمارتی بلند را میبینیم که
سایة سردی بر زمین انداخته است .دستی این عمارت را ویران میکند و بعد ،تصویر
ذره های خا

که از ویرانه برخاسته است در نور خورشید رقصان میشود .گویی تأکید

بر سایه عمارت ،فضای سرد و تیره را تداعی میکند و تأکید بر تصویر ذرات در نور،

نقدادبي و مطالعات تطبيقي در اقتباس بينارسانهاي

فضایی گرم و آفتابی را و تقابلهای تصویری که از نور و سایه برآمده است در خلق معنا
نقش اصلی دارند (غزل )2487

هست به خطة عدم شور و غبار و غارتی
زانكه عمارت ار بود سایه کند وجود را
روح که سایگی بود ،سرد و ملول و بیطرب
جان که در آفتاب شد هر گنهی که او کند
شعلة آفتاب را بر که و بر زمینست رنگ
جان به مثال ذرهها رقصکنان در آفتاب
جان چو سنگ میدهد ،جان چو لعل میخرد

آتش عشق در زده تا نبود عمارتی
سایه ز آفتاب او کی نگرد شرارتی
منتظر نشسته او تا که رسد بشارتی
برق زد از گناه او هر طرفی کفارتی
نیست بدید در هوا از لطف و طهارتی
نور پذیریش نگر لعلوش و مهارتی
رقصکنان ترانه زن گشته که خوش تجارتی
ج

ج

شاید خوانش معنا براساس تقابلهای نوری-سینمایی از این شعر را بتوان رویكردی
نقادانه تلقی کرد؛ زیرا مخاطب در رویارویی با این تحلیل ،تصویرِ سایة عمارت و نور
پس از تخریب آن را تجسم ،و معنای گرمی و سردی نور را به شعر عرضه میکند و
این ف عالیت ذهنی به معنای مشارکت مخاطب در تولید معنای اير است؛ چیزی که
میتواند به عنوان یكی از کارکردهای نوین نقد ادبی لحاظ شود.

حرکت در رسانة سینما عنصری روایی و سبكی است که معنا میآفریند :بازیگران و
اشیا درون یك نما حرکت میکن ند؛ قطع یك نما به نمای دیگر و گذر از یك سكانس
به سكانس دیگر احساس حرکت را القا میکند و عبور از یك رویداد روایی به رویداد
دیگر ذهن مخاطب را به حرکت وامیدارد .تمام شیوههای موجود برای تنظیم دوربین و
موضوع در سه شیوة فیلمبرداری خالصه میشود که حرکت در ذات آن است و نمایشی
سیال و متنوع را تدار میبیند.1 :تغییر زاویههای دوربین و برش زوایای متعدد
.2حرکت دادن موضوع در قاب  .3حرکت دادن دوربین روی ریل یا جريقیل (کاتز،

 )240 :1376در هنر سینما آمده است:
تقریباً همیشه یك شیء متحر توجه ما را سریعتر از یك شیء ساکن به خود
جلب می کند .ما حتی به جزئی ترین حرکتها در درون تصوویر حساسویم؛ موثالً در
حالت عادی توجهی به حرکتهای خاشا و گرد و خا در فیلم نمیکنیم .ولی در
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پرستاري ملکه اير ديويد ريمر ،که در آن تصوویر اول یوك عكوس کوامالً سواکن
است ،جنبش گرد و خا توجه ما را جلب میکند(بوردول و تامپسون.)176 :1390 ،

پرسش این است که آیا میتوان حرکتهای داللتمند را در متون ادبی بررسی کرد؛
تقابل حرکت و سكون چگونه نقش ساختاری معنا را ایفا میکند؟
نمونه :1ناهمخواني متفاوت سکون و حركت در «طومار شيخ شرزين» ،تعارض
تعاليجويي عارفانه با اغتشاش حاكم بر جهان

در فیلمنامة «طومار شيخ شرزين» اير بهرام بيضايي ،تقابل سكون و حرکت با
دوگانههای مرسوم کالسیك تعارض دارد و دستهبندیهای معنایی سنتی را میشكند .در
این فیلمنامه سكون ،مقولهای بیارزش و دال بر رخوت و تباهی نیست و حرکت هم نه
یادآور رشد و پویایی که تداعیکننده اغتشاش و نابسامانی است .یكی از تصویرهایی که
بيضايي برای شخصیت تعالیجوی شرزین میآورد ،حضور ساکت او در میان انبار
کتابها است« :یكی از جایگزینیهای پیدرپی چند تابلو برای ترسیم مرحلههای رشد
شرزین پسر روزبهان از کودکی تا بزرگسالی به کار گرفته شده تا به تابلوی بیست
48
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سالگی او میرسیم و میخوانیم« :و سپس بیستسالهای بر نردبام میان انبار کتابها» .این
تصویر ،آشكارا و به گونهای نمادین هم جایگاه برتر شرزین را میرساند ،هم تعالی
جویی او را هم محتوا و مضمون سكون مورد نظر بیضایی را» (کریمی184 :1381 ،و.)185
نمونه : 2انتخاب تصويرهاي مبتني بر حركتهاي پرشتاب و آهنگين در اشعار مولوي ،مکتب
شاد عرفاني

در تصویرپردازیهای شعری غزليات شمس ،غلبه تصاویر متحر

بر ساکن به مثابة

یك اصل توجه مخاطب را جلب میکند .سيد حسين فاطمي یكی از عوامل پویایی
شعر مولوی را به انتخاب اموری وابسته میداند که در جهان خارج متحرکند یا ترجیحِ
فعلهای متعدی و متحر

بر افعال الزم و ایستا:

پویایی و سكون در تصاویر مثل حرکت و سكون در دنیای خارجی محسووس
است .پویایی در بعضی تصویرها جوزء اصولی آنهوا اسوت و همیشوه همراهشوان
میباشد؛ مثل تصویر سیل (سیلی روان اندر وله /سیلی دگر گوم کورده ره) کوه توا
زمانی سیل را در ذهن و خیال می شود ،مجسم کرد که حرکوت و خوروش داشوته

نقدادبي و مطالعات تطبيقي در اقتباس بينارسانهاي

باشد و اگر آرام گیرد دیگر سیل نیست .آب برکه و باتالق یا چیز دیگوری اسوت.
همچنین است تصویر موج و یا شعله آتش .در بعضی تصوویرها پویوایی ،فعلهوای
جمله است که حرکت و پویایی به تصویر میبخشد (میافتم و میخیزم من خانوه
نمیدانم) (فاطمی.)293 :1364 .

از نمونه حرکتهایی که در اشعار شمس داللت معنایی دارد ،زبان اندامی است که به
اشارات شخصیت عاشق و معشوق یا مرید و مراد ارجاع میدهد؛ مانند پابرهنه دویدن
به معنای اشتیاق و طلب؛ دست بر دهان گذاشتن به معنای منع رسوایی عشق؛ روی
شیشه پاگذاشتن به معنی عشق و سرمستی؛ برجهیدن و یار را برکشیدن به معنای بیتابی
عاشقانه و مانند آن:
شه چو عجز آن حكیمان را بدید

پابرهنه

جانب

مسجد

دوید

(مثنوی .دفتر دوم)55 :

زین دو هزاران من و ما ،ای عجبا من چه منم؟

گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم

چونك من از دست شدم در ره من شیشه منه

ور بنهی پا بنهم هرچه بیاید شكنم

ای عشق! اهلل اهلل! سرمست شد شهنشه

ج

(غزل )397
برجه بگیر زلفش در کش در این میانش

از دیگر حرکتهایی که کاربر د معنایی دارد ،افعال متقابلی است که دو مرحله از
سلو را نشان می دهد :در مرحله اول سالك به اکراه خود و به اصرار عارف حرکت
میکند چنانكه او را «کشان کشان» میبرند و در مرحله بعد که جمال یار هویدا میشود
او به میل و اراده خود «رقصکنان» میرود .نظیر این تقابل در «پیاده رفتن» و «سواره
بردن» هم نمود دارد که سعی و تالش سالك و عنایت و لطف حق را تداعی میکند
(حیاتی206 :1388 ،تا)208؛ نمونهها:
هین بكشان هین بكشان دامن ما را به خوشان

زانكه دلی را که بری ،راه پریشان نبری

راست کنی وعده خود ،دست نداری ز کشش

تا همه را رقصکنان جانب میدان نبری
(غزل)2455

خیز دال کشان کشان رو سوی بزم بینشان

عشق سوارهات کند گرچه چنین پیادهای
(غزل)2466
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دامنکشانم میکشد در بتكده عیارهای

من همچو دامن میروم اندر پی خونخوارهای
(غزل)2429

دريافتها و نتايج
بررسی نمونههای نقد و تحلیل آيار ادبی به مدد شیوههای روایی و سوبكی فویلم نشوان
می دهد ،مطالعات تطبیقی بین رسانه ادبیات و سینما میتوانود نووعی رهیافوت نقادانوه
تلقی شود؛ چنانكه خوانش سینمایی برخی حكایتهای کالسیك و داستانهای نوین نشان
میدهد ،جنبه ای دیگر از ساختارهای معنایی با این روش مطالعاتی قابل دریافت اسوت؛
به عبارت دیگر برهم سنجی شگردهای ادبی و سینمایی از یك سو تمایزهای رسانهای را
تبیین می کنود و از سووی دیگور فراینودهای مشوتر

معناسوازی و ریشوههوای متحود

زیباییشناسی را نشان میدهد .بدیهی است در این تعریف ،نقد نه به معنای ارزیوابی و
ارزشگذاری اير بلكه به مفهوم کشف معنوای پنهوان ايور در صوورت و سواختار اسوت.
خوانش نقادانه -سینمایی در نمونههای بررسی شده نشان میدهد غلبه نماهای عموومی
50
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در رمان «چراغها را من خاموش ميكنم» بر تعارض خلوت فردی و نقوش اجتمواعی
شخصیت داللت میکند .تقابل نماهای نزدیك و دور رمانهوای «تام پاين»« ،مازدور» و
روایت تاریخی «بردار كردن حسنک وزير» ،تحول و تغییر سرنوشوت شخصویت را بوا
سوگیری عاطفی نشان میدهد .تفاوت کاربرد نماهای دور و نزدیك در حكایت «شااه
سياهپوشان» بر چالش عرفانی دو عالم ملك و ملكوت داللت میکند .تأکید بر تواریكی
در مقابل نور در قصه کوتاه «دشمنان» با درونمایه شكست روابط انسوانی ارتبواط دارد.
تكرار نور و رنگ قرمز در اشعار مولوي به شوور و هیجوان عارفانوه-عاشوقانه روح در

برابر قدرت حق اشاره میکند .ناهمخوانی سكون و حرکت در نمایشنامه «طومار شايخ
شرزين» داللتگر نوعی تعارض میان تعالی جویی عارفانه و اغتشواش حواکم بور جهوان
است و انتخاب تصویرهای مبتنی بر حرکت در غزليات مولوي ،مكتب شاد عرفوانی را
مكشوف میکند .در نهایت میتوان این فرض را مطرح کورد کوه مطالعوات تطبیقوی در
اقتباس بینارسانهای نوعی رهیافت نقادانه است.

نقدادبي و مطالعات تطبيقي در اقتباس بينارسانهاي

پينوشت

1. Adaptation
2. Grapes of wrath
3. Insert
4. extreme long shot
5. long shot
6. medium long shot
7. medium shot
8. medium close-up
9. close-up
10. extreme close-up

منابع
اشتاین بك ،جان؛ خوشههاي خشم؛ ترجمه عبدالحسین شریفیان؛ تهران :نگاه.1387،
اوحدی ،مسعود؛ «روایت سینمایی ،روایت ادبی :نقدی بور نگوره هوای فرمالیسوتی» ،مجموعوه
مقاالت اولین هم اندیشوی سوینما و ادبیوات؛ گوردآوری :محموود اربوابی ،تهوران :فرهنگسوتان
هنر.1387،
بوردول ،دیوید و کریستین تامسون؛ هنر سينما؛ ترجمة فتاح محمدی؛ ویراستة حسن افشار؛ چ
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رفیعا ،بزرگمهر؛ ماهيت سينما؛ چ سوم ،تهران :امیرکبیر.1389 ،
سجودی ،فرزان؛ نشانهشناسي كاربردي؛ تهران :قصه.1382 ،
فاطمی ،سید حسین؛ تصويرگري در غزليات شمس؛ تهران :امیرکبیر.1364 ،
فاوست ،هاوارد؛ تام پين؛ ترجمة حسن شادکام؛ تهران :خوارزمی.1353 ،

وووووووووووووو؛ مزدور؛ ترجمة مهدی غبرایی؛ تهران :نیلوفر.1363 ،
فراستی ،مسعود؛ اينگماار برگماان و ساينمايش :هزارتووی حقیقوت و رییوا؛ تهوران :کوانون
فرهنگی-هنری ایثارگران.1376 ،
کریمی ،ایرج؛ ادبيات از چشم سينما؛ تهران :روزگار نو.1381 ،
مولوی ،جاللالدین؛ مثنوي معنوي؛ تصحیح رینولد نیكلسون؛ چ دوم ،تهران :بهزاد.1370 ،
ووووووووووووووووو؛ كليات شمس؛ تهران :راد.1375 ،
نظامی گنجوی ،الیاسبن یوسف؛ هفتپيکر؛ تصوحیح و حاشویهنویسوی وحیود دسوتگردی؛ چ
سوم ،تهران :قطره.1377 ،
نظرزاده ،رسول؛ « چگونگی حضور ادبیات در ساختار سینما با توجه به ساختار ادبوی سوینمای
ایران» ،مقاالت اولین هم اندیشی سینما و ادبیات؛ گردآوری محمود اربابی؛ تهوران :فرهنگسوتان
هنر.1387 ،
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دكتر ابراهيم رنجبر
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي

چکيده

كليدواژهها :رمان ،جزیره سرگردانی ،دانشور ،جنبههای رئالیستی رمان فارسی.

تاریخ دریافت مقاله1392/1/21 :

تاریخ پذیرش مقاله1392/9/9 :
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بحث اصلی این نوشته جنبههای رئالیستی رمان «جزیره سرگردانی» است .این جنبهها را در دو
گروه از دادههای رمان بررسی کردهایم :گروه اول مبانی نظری مربوط به رماننویسوی و گوروه
دوم تعدادی از جزئیات متعلق به روش کار نویسنده در داستانپردازی است .در مبانی نظری بوه
دو کارکرد رمان ،یكی،رسالت رماندر کشف نامكشووفها و امكانوات محتمول هسوتی و بوویژه
انسان ،و دیگری ،بازنمایی حوادث و تجارب تاریخی برای يبت دورانهای عظیم پرداختهایم .در
بحث مربوط به جزئیات متعلق به روش کار نویسنده ،عناصر مشابهتآفرین میان زندگی واقعی
و زندگی داستانی را بدین شرح از رما ن استخراج کرده و کارکرد هر یك را جداگانوه توضویح
دادهایم :انعكاس عناصر و بهری از اندیشههای فلسفی ،انعكواس بخشوی از زموان نویسونده در
رمان ،استفاده از شخصیتهای متنوع و جامع ،و وجود مباحثوات تواریخی در میوان شخصویتها.
عالوه بر اینها ،تأيیر شخصیتپردازی ،عرضه پسزمینه ،به کار گرفتن دادههای تاریخی ،اعتمواد
به ادراکات شخصی شخصیتهای داستانی و ایجواد تحووالت جایگواهی در میوان شخصویتهای
داستانی و تاریخیاز بابت افزودن به جنبههای رئالیستیرمان بررسی شده است .نتیجة این بررسی
نشان میدهد که اگرچه رگههایی از پستمدرنیسم را در این رمان میتوان دید ،جنبوة رئالیسوم
در این رمان از دیگر جنبههاقویتر است و میتوان آن را در ردیف رمانهوای رئالیسوتی مودرن
قرن بیستم جای داد.
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مقدمه
گسترة چندین هزار ساله و گونهگونی حوزههای کاربرد به اصطالحِ رئالیسم کارکردهای
بسیار متفاوت داده است .حتی در عهد افالطون نیز مرز میان مفاهیم رئالیسم بوه انودازة
مرز میان واقعیت و حقیقت و که در فلسفه و مُثرل افالطونی مطرح بود و مبهم و متفاوت
بود تا جایی که چیزی را که دیگران واقعیت1می دانستند ،افالطون محاکاتِ واقعیوت یوا
مُثرل عالم حقیقت قلمداد میکرد (افالطون :1381 ،ص395توا .)415صرف نظر از این تفاوتِ
کارکردِ رئالیسم در حوزة فلسفه ،نویسندگان و منتقدان ادبی نیز امروزه ،مرز واقعیوت را
فراتر از پدیده های طبیعی یا حوادث تاریخی میبینند و مرزهای آن را در عالم حقیقوت
و هنر هم می جویند .در اینجا غرض از عالم حقیقت اعوم از عووالم تخیول و افسوانه و
اسطوره است.
در میان برخی از هنرمندان و رماننویسان ،اصالت عناصر متعلق به عوالم حقیقت و
هنر از دوران رواج فلسفه در معنی عام آن تا زمان حاضور ،جایگواه خوود را از دسوت
نداده است؛ مثالً افالطون «واقعیت» اصیل را در عاالم مُثرول موی جسوت و قرنهوا بعود،
كيتس2در سال  1817نوشت:
من از هیچ چیز مطمئن نیستم مگر از قداست پیوندهای قلب و حقیقت تخیول.
چیزی که به تشخیص تخیل زیباست ،باید حقیقت باشد چه از پیش موجوود بووده
باشد ،چه نبوده باشد  ...هر چیز باورکردنی تصویری از واقعیت است که در آن هر
چیزی ممكن است واقعیت باشد بوه اسوتثنای  ...ادعوای نواممكن (گرانوت:1379 ،
ص.)71

مفهوم ساده شدة این نظریه این است که:
وقتی میگوییم واقعیت ،دو معنی از آن اراده می شوود :یكوی ،معنوی درونوی و
اسمی و غیرمرتبط با انسان و به معنی پدیدههای موجود کوه هسوتی دارنود .دیگور
معنی بیرونی و فعلی و تحلیلی است که یك مفهووم انتزاعوی و مجورد از واقعیوت
است و در زندگی انسان بر حسب تلقیات و بینشهای متفاوت انسان نسبت بوه آن،
نقش اساسی دارد (دهقانی :1383 ،ص.)11

وقتی انسان پدیدهای واقعی است ،باید برساختهها ی خیالی و فكری و عقلی او جزء
واقعیات تلقی شود .اصوالً هر تخیلی ،عالوه بر اینكه خود واقعیت تلقی میشود ،مایه از
واقعیت دارد؛ یعنی غرض از عالم تخیل و حقیقت ،عالمی است که از بازتاب کنشوهای
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مربوط به عالم مادی به کارخانه عقل و عاطفة هنرمند و واکنشهای عقالنی و عاطفی او
بازآفریده می شود .این جهانبینی را دانشورچنین بیان میکند که «بخوار نوه شوكل و نوه
رنگش به آب نمی برد اما اساسش آب است؛ عین واقعیت و هنر» (دانشور :1380 ،ص.)85
چنانكه اصالت بخار در عالم واقعیت قابل تردید نیست در اصالت هنر نیز نبایود تردیود
کرد .عالوه بر ا ین ،باید هنر را واقعیتر و پایدارتر از هر پدیدة واقعی تلقی کرد.
از جنبههای فراداستانی رمان دانشور تلویحاً چنین برمیآید که تاریخ و واقعیت
صرفاً برساختههایی ناپایدارند نه حقایقی ابدی و مناقشهناپذیر؛ بدین ترتیب دانشور
مانند اغلب رماننویسان پسامدرن ،جهانبینی پوزیتیویستی و تجربهگرایانه رئالیسوم
را برای زمانة ما ناکافی و ناکارامد محسوب میکنود و وظیفوة خوود را نوه صورف
بازآفرینی واقعیت عینی بلكه آفرینش واقعیتی نوین میداند (پاینده :1381 ،ص.)77

یكی از منتقدان و رمان نویسانی که واقعی بودن هنر را از هر پدیدة ظاهری و واقعی
اصیلترقلمداد میکند ،گلشيرياست .او معتقد است که:
هر رمان مخلوقی است در کنار [دیگر] واقعیت [ها و پدیدههای موجود] که آن
را نمی توان بر واقعیت زمانة نویسندة آن منطبق ساخت و یا حتی زمانة او را در آن
بعینه باز شناخت؛ خلق و ابداعی است فراتر از حدود و يغور پادرگریز و تنگ همة
مسائل مبتال بهِ زمان نویسنده  ...هرچند به ناچار از زمان نویسنده رنوگ و بوو دارد

به نظر او ،سخنانی مثل «داسوتان آینوة تموامنموای زنودگی اسوت» و «داسوتان بایود
حقیقتنما باشد»« ،خرافهاند» (همان.)401-400/1 ،
یادآوری این نكته الزم است که آرای لوكاا را در ایون موورد بایود در تقابول بوا
نظریات گلشیری دید .از نظر لوكا ِ رئالیستِ سوسیالیست ،داستان بایود از تجوارب و
واقعیات ،بویژه تجربههای تلخ محیط نویسنده حكایت کند (لوکاچ :1381 ،ص 20با تلخیص
و تصرف)؛ اما رئالیسم قرن بیستم به نظریات گلشیری نزدیك است.
رئالیسم در قرن بیستم  ...در سطحی گسترده به مفهوم وفاداری به واقعیت روانی به
کار رفته است؛ بدین معنی که با انواع مختلفی از اسلوبهای هنری میتوان خواننوده
را متقاعد کرد که تجربة مطرح شده در هر اير ادبی واجد واقعیت یا ذاتاً رئالیسوتی
است و ب رای این کار هیچ الزم نیست که موضووع آن ايور را بوه وقوایع عوادی یوا
معاصر یا روزمره محدود کرد (الج و همكاران.)71،88 ،65 ،15 ،54 ،18 ،85 :1389 ،
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(گلشیری.)211/1 :1380 ،
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این نگرش را جهانبینی دکارت 3تأیید میکند که گفته« :دست یوافتن بوه حقیقوت،
کامالً فردی است» (همان .)17 ،بوا ایون دیودگاه ،بایود حوق را بوه ایون اندیشوه داد کوه
« پیشامدهای زندگی جالب توجه نیست مگر اینكه ذهنی آگاه آنها را احیا کند  ...در این
صورت هنرمندان بزرگ مقلدان دنیا نیستند؛ رقیبوان دنیوا هسوتند» (گرانوت :1379 ،ص66
و .)81با همة اینها ،باید داستان یا هر اير هنری از طریق تشبّه زیاد «به ادرا عادی ما از
زندگی ،مجذوب کننده باشد» (پك :1380،ص )20تا هنور جایگواه و رسوالت آموزشوی و
سعادتآفرینی خود را حف کند.
در اینجا برای روشن کردن مبنای نظری این بررسی ،ذکر این سخن الزم اسوت کوه
نمی توان وجود هر مسئلة واقعی را که به گونهای بر حیوات موادی و معنووی نویسونده
تأيیر عمیق و پاینده گذاشته است ،نادیده گرفوت؛ مسوئلهای کوه نویسونده آن را «دوران
عظیم» (لوکواچ :1381 ،ص )18تلقی میکند و قصد دارد – برای هدفی خاص – دیگوران را
با خود همدرد و یا شریك کند .اموری که کار نویسنده را با مورخ یا گزارشوگر خبوری
متفاوت میکند ،عبا رت است از :اعمال نظر در گزینش مسئله ،انتخاب دیدگاه ،افوزودن
تخیل و تفسیر و داوری به گزارش هنری و تبلیوغ جهوانبینوی خوود ،بوه جوای آوردن
شروط خلقت و بازآفرینی هنری ،انتخاب قهرمانان و شخصیتها و گفت وگوها و زاویوة
دید مناسب برای چندصدایی کردن گزارش ،استفاده از شیوههای خاص نمایش ،آمیختن
گزارش با عناصر فلسفی و اساطیری و تاریخی برای واقعینمایی آن ،انتخواب سوبك و
زبان طبیعی و زنده و تصویری برای اقناع مخاطب ،انتقال احساس برای همدرد ساختن
مخاطب با خود و اموری از این قبیل عالم داسوتان را از طرفوی شوبیه عوالم موجوود و
مألوف میکن د و از سوی دیگر داستان را مانند مصنوعات علمی در شومار پدیودههوای
واقعی قرار میدهد .دانشور برای واقعینمایی و هویتبخشی به عوالم داسوتان خوود از
تمام اموری که ذکرشان در این سطور گذشت ،اسوتفاده جسوته اسوت .در ایون نوشوته
تعدادی از آنها ذکر میشود.
پيشينة تحقيق
ميرصادقي ( )1382این رمان را در زمرة «داستانهای مستندگونه» جا داده اسوت؛ بوا ایون وصوف
این رمان گزارشی کامل و مطابق واقع از تجربیات نویسونده اسوت و لوذا بایود بوا جزئیواتی از
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قبیل فردیت شخصیته ای دخیول در وقوایع داسوتان و مختصوات زمانهوا و مكانهوای اعمالشوان
تفسوویر شووود .پاينااده ( )1382ضوومن سووتایش «پووویش خالقانووة دانشااوردر نوووآوری» از دیوود
پسامدرنیسم این رمان را بررسی کرده است .یكی از نكوات اصولی سوخن وی ایون اسوت کوه
دانشور مرز خیال و واقعیت را در هم ریخته است؛ بدین ترتیوب در ایون رموان ،جهوانی طورح
میشود که آمیوزهای از گوزارش هنوریِ «دوران عظویمِ» موؤير بور نویسونده و تصوویر تخیلویِ
آرمانها و افكار اوست .سرشار ( )1381نظریات «عودم قطعیوت» و «جایگواه اعتقواد در اصوالح
جامعه» را که از این رمان قابل اسوتنباط اسوت ،نقود کورده و آرای نویسونده را موردود دانسوته
است .عالوه بر این در یك مجلس نقد ،که با حضور سميرا اصالن پور و محمدرضاا سرشاار و
شهريار زرشناس برگزار شده بود در مورد واقعیت و خیال و دین و موذهب و سیاسوت در ایون
رمان بحث شده اما جای بحث مربوط بوه ارزش رئالیسوتی رموان خوالی اسوت (ر  .زرشوناس،
 :1388ص 50تا.)63

 .1داليل و قراين متعلق به گروه اول (مباني نظري رماننويسي)
 1-1كشف نامکشوفهاي هستي

 1-1-1تأويل واقعيت ،نشان واقعينمايي :گاهی نویسندة رئالیست قصود دارد بخشوی از
واقعی ات محیط خود را مطابق تأيرات و عقاید و آرمانهوای خوود تفسویر کنود .در ایون
صورت « رئالیسم صرفاً يبت واقعیات نیست که نویسونده غیورارادی انجوام دهود بلكوه
نویسنده آفرینندة دنیایی است که [در رمان مطرح موی شوود] و ایون مخلووقِ انسوان ...
ضرورتاً ماهیتی پویا و فعال دارد» (الج و همكاران :1389 ،ص.)105
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بحث و بررسي
دانشور را به دلیل دو گروه دالیل و قراین در رمان «جزیرة سورگردانی» ،بایود رئالیسوت
دانست و این رمان را در کنار رمانهای رئالیستی مدرن قرن بیست جای داد .یك گوروه
از دالیل و قراین به مبانی نظری رماننویسی تعلوق دارد و گوروه دیگور بوه جزئیوات و
برخی از ارکان رمان (غرض از ارکان رمان پنج رکن شخصیت ،گفتگو ،زموان ،مكوان و
طرح است) .ابتدا در خصوص گروه اول از چند دلیل و قرینوه سوخن گفتوه ،و سوپس
تعدادی از جزئیات بررسی میشود.
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 1 -1-2واقعينمايي رمان با كشف هستي  :گاهی رمان با رسوالت روشونگری هنوری در
الیه ای عمیقتر از علوم دکارتی سیر میکند که میخواهد با کشف قوانین و روابط میوان
واقعیات موجود «انسان را مالك و ارباب طبیعت» (کونودرا :1380 ،چهوارده ،مقدموه بوه قلوم
همایون پور) کند و در کنار کنشهای گونواگون ،جنبوههوای ممكون و محتمولِ «هسوتی را
می کاود ،نه واقعیت را[ .جنبه های ممكن و محتمل] هستی آنچه روی داده است ،نیست
بلكه [عبارت است از] عرصة امكانات بشری ،هر آنچه انسان بتواند آن شود ،هور آنچوه
انسان قادر به واقعیت بخشیدن به آن باشد[ ...در این راستا] رماننویس تالش میکند تا
مضمونهای وجودی انسان را دریابد و موقعیتهای بدیع بیافریند» (همان ،هفده ،مقدمه به قلم
همایون پور) .بدین ترتیب رمان بخشی از وظایف فلسفه را به عهده میگیرد و همچنین از
بابت جستجو در حقایق نامكشوف هستی و کوشش برای حل برخی از مسوائل انسوان،
وارد قلمرو واقعیتهای پایدار و اصیل موی شوود و از واقعیتهوای گوذرا و نااصویل فراتور
میرود؛ پس خود واقعیتی نوین و پایدار و انكارناپذیر تلقی میشود.
یكی از اهداف نویسندة رئالیست از به کار گرفتن هر یك از ایون دو روش ،عرضوه
الگویی کاملتر و مطلوبتر از جهان موجوود بورای «تعیوین اسوباب سوعادت اجتمواعی»
(دهقانی :1383 ،ص )39و تعالی بخشیدن به زندگی است؛ بدین دلیل فلوبر «به رغم عالقة
فراوان به نفس واقعیت از صِرفِ  ...رونوشت کردن واقعیت بیرونی بیوزار بوود .از نظور
وی هنرمند باید همه چیز را ارتقا دهد» (الج و همكاران :1389 ،ص .)66به اعتقاد هاردي4و
ترالپ 5از دیدگاه اخالق« ،رمان وسیله ای است برای عرضه درس دربارة رفتار درسوت»
7
(هموان .)61 ،لوكا  6نظریه پرداز و منتقد معروف مجار و ستایشگر «رئالیستهای سوترگ»
«نویسنده را مأمور اصالحات و صیرورت جامعه میداند» (سیدحسینی :1376 ،ص.)302
دانشور در رمان «جزیره سرگردانی» هر دو روشِ تفسیرِ بخشی از واقعیات محیط و
زمان خویش و کشف بخشی از محتملها و نامكشوفهای هستی را به کار گرفتوه اسوت.
با استفاده از روش اول یكی از «دورانهوای عظویم» زموان و محویط خوود را از دیودگاه
خویش ،که همانا کودتای  28مرداد  1332است ،بیان میکند تا دیگران را در عواطف و
تأيرات خود سهیم کند .با اسوتفاده از روش دوم ،هساتيرا بوا اوصواف خواص معرفوی
میکند تا نمونه ای از انسان به «تعادل» رسیده را کوه از نامكشووفهای هسوتی اسوت بوه
نمایش گذارد.
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وی با استفاده از این دو روش به واقعینمایی جهان مطلووب رموان خوود کوشویده
است؛ یعنی از تلفیق و تجمیع موضوعات فلسفی ،اساطیری ،تاریخی ،افسانهای ،عاطفی
و خیالی جهانی آفریده است که مثل هر جهان واقعی چندصدایی و گونوهگوون اسوت.
گزینش سبك و زبانی روشن و زنده ،کوه در مووارد زیوادی بوا نگواه راوی شواعرانه و
عاطفی همراه میشود ،مخاطب را اقناع می کند که نه با یك جهان وهمی بلكوه بوا یوك
دنیای واقعی سر و کار دارد بویژه که مخاطب گاهی در این عوالم صودای شخصویتهای
واقعی و تاریخی مثول محمد مصد  ،جالل آلاحمد ،خليل ملکي و سيمين دانشور را
می شنود و از طریق توصیفات نویسنده در جهانبینی آنان سهیم میشوود .مرمووز بوودن
انسانها و وقایع ،سیر داستان در دو الیة رمزی و روایی ،شبكهای بودن روابط شخصیتها،
وقوع حوادث غیرمترقبه که از طرح داستان نمی توان وقوع آنها را پیش بینوی کورد و در
هم آمیختن ادرا شهودی و رییا و واقعیت ،مجموعاً ،تصور وجوود جهوان مسوتقل و
واقعی را تقویت میکند.

 1-1-4آميزش عناصر اساطيري ،افزايش يک عنصر به جنبههاي واقعينمايي رمان :یكی از
ویژگیهای زندگی مألوف وجود افسانه و اسطوره در آن اسوت .مشوابه زنودگی واقعوی،
بخشی از حیات معنوی و آمال شخصیتهای این رمان از طریق افسانه بیان مویشوود .در
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 1-1-3رسالت فلسفي رمان ،نشان واقعينمايي  :معموالً در جامعة واقعی فلسوفه جایگواه
مهمی دارد .رسالت فلسفی بخشیدن به رمان ،جهان رمان را شبیه جهان واقعی میکنود.
نگاه فلسفیِ نویسنده در جهانی که خلق کرده است بورای کشوف عناصوری جدیود بوه
خواننده رخصت می دهد که نویسنده را خالق جهانی نو تلقی کند .نگاه فلسفی دانشاور
به جهان ،بیش از همه ،جنبة مهرورزی و جمال شناسی دارد .کشف استعدادهای جدیود
و شاعرانه در رشد گیاهوان ،کشوف رابطوة مادرفرزنودی خورشوید بوا نباتوات ،کشوف
زیباییهای ظریف و ناشناخته در وجود انس ان مثل انحناهوای هندسوی گووش ،بنودهای
انگشتان ،رنگ پشتِ گلی ناخنها و  ،...کشف رمز و رازهای نهفتة چشم و نگواه انسوان،
کشف ضعفها و قوتهای ناشناختة انسان ،کشف استعدادها و ظرفیتهای مغفولٌعنه انسان
در ابعاد شیطانی و ملكی  -که هر یك بر اير موقعیوت خواص تواریخی بوروز مویکنود
بی اینكه کسی انتظار آن را داشته باشد -و عناصری از این قبیل ،مجموعاً ،جنبة فلسوفی
جهان این رمان را تشكیل میدهد.
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دل این رمان یك افسانة برخاسته از خرد جمعی درج شده است به نام «نارنج و تورنج»
که از جنگ خیر و شر و آرمان پیروزی خیر بر شر حكایت میکند .یكی از شخصیتهای
اصلی این رمان ،یعنی هستي ،که در پی کلید رستگاری ایران میگردد با کنشهای نمادین
در این افسانه نیز مثل دیگر بخشهای رمان ،نقش اساسی را به عهده میگیرد و جبهة شر
را شكست میدهد .در رییای نمادینِ او ،آرمانِ پیوروزی خیور بوا برخوی از واقعیتهوای
تاریخی یكی میشود و همین رییا مبنای زندگی او را تشكیل میدهد و از آغاز تا پایان
زندگی ،محر کنشهای مخاطرهآمیز او واقع می شود و واقعیتها مطابق رسم معموول در
الیة رویین زندگی او پیوسته متحول می شود .برای ترسویم اصوول ایون حیوات رییوا و
کنشهای هستيدر هم میآمیزد و برخالف عرف اجتماعی ،خوواب ،بیوداری او را تعبیور
میکند چنانكه هستي در آغاز رمان در خوابی با یك سؤال فلسفی روبوهرو مویشوود و
پس از بیداری به سائقة آن خواب دنبال کلید رهایی ایران میگردد و در پایان این رمان
در یك خواب شیرین ،اسب بابک خرمدین از فضای افسانه ها و اساطیر بیرون میآید و
او را و در حالی که ک لید رهایی را در دست دارد و از دیار دیوان به درمیبرد و نجوات
می دهد .نجات او زمانی پیش میآید که وارد عالم افسانهها شده و درهای بسوته را بواز
کرده و بیابانهای پر از تیغ و نمك را گلستان کرده و یگانه ترنج سعادت را از دست دیو
مستبد نجات داده است .در هم آمیخته شدن افسانه و تاریخ در این رمان شوبیه در هوم
آمیخته شدن آن دو در عالم واقعی است.
 1-1-5در حقیقت زندگی مجموعة حواديی است که در بستر تاریخ جریان دارد .بنا بر
این یكی از راه های تشبه رمان به واقعیت در آمیختن آن با تاریخ است .عالوه بر اینكوه
تاریخ در این رمان مجموعه حوادث را سامان مویدهود ،چنود حاديوة تواریخی مبنوای
ساختار این رمان را تشكیل می دهد .در بُعد تاریخیِ این رمان مانند رمانهای مدرن قورن
بیستم اروپا ،عنصر اصلی تاریخ ،یعنی زمان ،اهمیوت خاصوی موییابود و حتوی مخلود
می شود .برهه ای از تاریخ ایران از سقوط مصدق تا آیندهای رویایی از دیدگاه نویسونده،
بررسی و ارزیابی می شود .در این برهه ،دو حادية بزرگ سقوط مصدق و وقوع انقالب
اسالمی در سال  1357و در کنار آنها مضامینی از قبیول پیوروزی و شكسوت احوزاب و
نهضتها ،دخالتهای بیگانگان در امور ایران و عوامل مؤير بر پیوروزی انقوالب در کوانون
توجه واقع می شود .در این میان در کنار توجه خاص بوه اتكوای حكوموت پهلووی بوه
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قدرت امریكا از مخالفان آن حكومت به نیكی و احترام یاد میشود و ذکور صوریح نوام
آنان داستان را از عالم هنر به عالم تاریخ وارد میکند؛ حتی نویسنده پا را از اینها فراتور
می گذارد و منظرهای دلنشین در آیندة تاریخ ایران به نمایش مویگوذارد کوه در آن کول
زندگی به کام ایرانیان است.

 1-2تعامل رمان با تجربههاي تاريخي ،موجب رئاليستي شدن رمان
« 1-2-1از نظر جيمز ،رمان نویس باید خود را تاریخنگوار تلقوی کنود» (الج و همكواران،

 :1389ص )73و به اعتقاد دانشور «هر نویسنده ای مورخ است اما تاریخنویس دل آدموی»
(گلشویری :1376 ،ص .)173تفاوت نویسنده ب ا مورخ در این است کوه بوه جوای جزئیوات
تجربه تاریخی« ،دورانهای عظیم» تاریخ مردم خود را يبت میکند و در جای اصویلترین
مورخ حیات آدمی می نشیند .تا اير رئالیستی وارد محدودة خرد جمعی نشوده ،نتوانسوته
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 1-1-6یكی از جنبه های مهم زندگی تحقق رفتارهای عاطفی در جامعه است .رموان از
طریق يبت این گونه رفتارها میتواند به زندگی واقعی تشوبهه کنود .دانشاور در زنودگی
اجتماعی و آيار هنری خود ب ه گسترش رفتارهای عاطفی اعتنای خاصی دارد .بنوابراین،
سرتاسر این رمان به مناسبتهای متعدد ،تجلی گاه عواطوف مادرانوه و خیواالت شواعرانة
نویسنده است .درماندگی و تنهایی برخی از انسانها در مقابل سنگدلی و سیاستزدگویِ
تعدادی دیگور ،اوضواع رقوتانگیوز مسوتمندان در مقابول رفواه و اسورافهای افسوانهای
وابستگان حكومت ،ضعف روانی گروهی در مقابل غنای باطنی و «تعادل» ذاتی تعدادی
اند  ،توجه خاص به رفتارهای شیرین کودکان در کنوار توصویف صوحنههوای زیبوای
طبیعت از جمله طلوع خورشید ،بالیدن گیاهان و ذکر نام بسیاری از گلها و امثال اینها نه
تنها سراس ر رمان را پر از شعر و خیال و عناصر عاطفی کرده است ،بلكوه نویسونده بوه
عمد گاهی خواننده را از مسیر تلخ و شیرین داستان خارج موی کنود و دری از شوعر و
موسیقی و کشف و شهود به روی او می گشاید و مانند زنودگی واقعوی گواهی او را از
خودش می گیرد و تلخیهای زندگی را از ذهن او می زدایود و وارد عوالم موهآلوود هنور
می کند تا آناتی را با سیر در زیباییهای مكتوم و ناشناختة زندگی بوا خوود باشود و کوام
جانش را شیرین کند .در این صحنهها و جنبهها رمان بیش از هر جنبة دیگر به وظیفه و
کارکرد خود در خصوص شناخت فلسفی و کشف نامكشوفهای هستی عمل میکند.

اسوت کووه « دورانهوای عظوویم را يبوت و جاودانووه کنود» (لوکوواچ :1381 ،ص .)18یكووی از
انگیزههای نویسندگان در يبت «دورانهای عظیم» این است که:
تاریخ و رئالیسم (در مفهوم يبت عینی وقایع و واقعیتها) «قادر نیستند جهوان را
چنانكه هست تصویر کنند .آيار رئالیستی مانند آینة تختی هستند کوه قوادر نیسوتند
زندگی را با قوس وسیعی که دارد ،منعكس کنند و چوون از تصوویر کامول جهوان
ناامید می شوند ،می کوشند احساس واقعیت جدیودی را القوا کننود (گرانوت:1379 ،
ص 79و .)84

اگر از دید خواننده نیز نگاه شود ،واقعیت نه آن است که حوادث و عینیات روزگار
نویسنده يبت شود بلكه این است که نویسنده باز مینماید؛
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چه کسی میتواند ادعا کند که توانسته است تمامی عصر نویسندهای را با اتكوا
بر هزاران مدر و ریز و درشت و [منعكس کند] تا مجاز باشد حكم کند که رمان
فالن نویسنده انعكاس تام و تمام زمان او هست یا نیست  ...از این رو بوا پوذیرش
اینكه هر رمان خواه ناخواه از روزگار نویسنده و همة رویدادهای عینی و ذهنوی او
مایه گرفته است ،چون ما نمیتوانیم دنیای گرداگرد نویسنده ای را در بر بگیوریم و
بناچار حاصل آن پژوهشها ناقص خواهد بود ،تنها به رمان می پردازیم؛ به تنها سند
زنده و وسیعی که اینك پیش چشم داریم (گلشیری 210/1 :1380 ،و.)211

اگر این نظر گلشيري را بپذیریم ،باید رمان را عین واقعیوت و نمونوهای از واقعیوات
عینی تلقی کنیم .در این صورت حق با مخالفان بالزا و که لوکواچ او را یكوی از سوه
رئالیست سترگ میداند و است که « وی را به علت توجه مفرطش به واقعیات زمانوه و
که به زعم آنان ناپایدار بود و مسخره مویکردنود» (الج و همكواران :1389 ،ص .)19گوویی
مخالفان بالزا از او انتظار داشتند که به جای يبت تمام وقایع به يبت «دورانهای عظیم»
توجه کند و واقعیت را ارتقا دهد.
در زندگی عینی کمتر پیش می آید که ذهن آدمی در حالت عادی محیط خوود را در
کلیت پویا و تمامش مورد توجه قرار دهد بلكه قسمتی از آن را ،متناسوب بوا نیازهوای
خود با توجهی ابتدایی و نگاهی لغزان که مزاحمهای فراوانی مانع در خاصی از جزء
بخصوصی هستند ،تجربه می کند اما در رمان قسمتی از تجربه تاریخی محویط نویسونده
در کلیت پویا و تمامش در دل ساختاری منسجم و با عرضه در خاصی از آن ،موورد
توجه قرار می گیرد و همین امر رمان را پدیدة مستقل واقعی نشان مویدهود .ایون طورز
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تلقی از رمان را در «جزیره سرگردانی» می بینیم .در این رمان که نامش معادلة معكووس
شعارِ «ایران جزیرة يبات استِ» شاه پهلوی است ،برشی از تاریخ ایران ،یعنوی سوالهای
 1357-1332در دل یك ساختار داستانی با جهانبینی و تفسیر نویسنده به شكلی نموود
یافته است که یك واقعیت عینی تلقی میشود .بنابراین ،این رمان منظورهای از واقعیوت
گریزان نیست بلكه جهانی است با تمام گستردگیهای الزم و ظرفیتهای قابل پیشبینوی.
در آن ابعاد خاکی جهان و گسترة تاریخی رمان ،وسعت یك جهان را دارد شبیه جهوان
موجود؛ بدین ترتیب با سپرده شودن اسوناد و مودار تواریخی و وقوایع رسوانهای بوه
فراموشی در این رمان با فشردهای از تاریخ ایران روبهرو هستیم .بنوابراین هور کسوی از
معاصران و آیندگان که این رمان را بخواند ،آن را عین واقعیت تلقی میکند و با فراز و
نشیبهای آن مأنوس و دلش از حوادث آن متأير خواهد شد.

63

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،43بهار 1393

 .2داليل و قراين متعلق به گروه دوم (جزئيات و برخي از اركان رمان)
1ا 2وجود شخصايتهاي نماينادة فلسافة عصار :یكوی از مصوداقهای «مفهووم پرداخوت
رئالیستی جزئیات در آيار ادبی ،شخصیت پردازی و عرضه پسزمینه است» (همان.)24 ،
پس زمینه در رمان مانند بوم در نقاشی است که امكانات الزم را برای طراحی داستان در
اختیار نویسنده قرار می دهد .جزئیات بدون پسزمینه در رمان ،اجزای پراکندهای اسوت
که نمی توان بدون آن به طرح و حل مسئلهای مبادرت کورد .پوسزمینوه را مویتووان از
حوزههای فكری و تجربی گوناگون انتخاب کرد« .در رمان قرن بیستم ارزشهای عمومی
که پسزمینة اغلب رمانهای ادوار پیشین را تشوكیل موی داد ،جوای خوود را بوه ذوق و
جهانبینی و تجربه های شخصی نویسنده داد» (همان 108 ،با تلخویص و تصورف) .در رموان
«جزیوره سوورگردانی» از دیوود عواطووف اجتمواعی ،تجربووه تواریخی نویسوونده و از دیوود
جهانبینی شخصی« ،سرگردانی» مردمان جامعه ،پسزمینه قرار گرفتهاند کما اینكه حتوی
«مردم دنیا را سرگردان» میبیند و «مشكل سیاسی در این اير مشكل عام کشوور اسوت»
(سرشار :1388 ،ص .)51در این رمان تمام قهرمانان و شخصیتها سرگردانند و نمیتوانند در
مورد سرنوشت خود تصمیمی قاطع بگیرند .گذشوتة آنوان آینودهشوان را تاریوك نشوان
می دهد و نسبت به هویچ چیوزی مایوة اعتموادی در وجوود آنوان مشواهده نمویشوود.
خانوادهها متزلزلند و خانواده ای نیست که آسیبی نداشته باشد؛ اعم از مرگ عزیوزی یوا

مرد یا زن خانواده یا نبود امكان ازدواج یا بیوفایی اوالد یا هوسبازی و خیانت مرد به
زن یا زن به مرد خانواده و امثال اینها.
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2ا 2توجه به زمان نويسنده ،موجب رئاليستي شدن رمان :از ویژگیهای رئالیسم اساس کار
قرار گرفتن حوادث روزانه و ویژگیهای آدمهایی است که با حوادث روبهرو میشووند»
(دهقانی :1383 ،ص)43؛ به عبارت دیگر «یكی از وجوه رئالیستی بودن رمان معاصر توجه
به جامعة معاصر و مسائل و تجارب روزمرة زنودگی اسوت» (سیدحسوینی :1376 ،ص280
و 281و الج و همكاران  :1389ص.)88
در رمان «جزیره سرگردانی» کودتای  28مرداد  1332و پیامدهای اجتماعی و سیاسی
آن و زمینههای وقوع انقالب اسالمی  1357بازگو شده است :بور ايور اسوتبداد کسوانی
کشته شده اند؛ خانواده هایی بی سرپرست مانده اند؛ آزادیخواهان به فعالیتهوای زیرزمینوی
اشتغال دارند؛ سیاستمداران غربی زمام امور سیاسوی و اجتمواعی و اقتصوادی و حتوی
هنری ایران را در دست گرفتهاند؛ در سط وح مختلف جامعه در برخی به علت فقر و در
برخی به علت رفاه افسانه ای ،اخالق و ارزشهای عمومی پایموال شوده اسوت .در ایون
خصوص یادآوری این سخن خالی از فایده نیست که «تاریخ الهامبخش آيوار رئالیسوتی
متعددی است از ساالمبوی فلوبر گرفته تا رمانهای هنریك سوینكویچ کوه لهسوتان بوین
سالهای  1648تا  1672را بازسازی میکند» (سیدحسینی :1376 ،ص.)278
3ا 2وجود شخصيتهاي متنوع و جامع ،موجب واقعاي نماايي رماان« :اینكوه هور انسوانی
می تواند از طریق ادرا حسی حقیقت را دریابد ،تختة پرش رئالیسوم در عصور جدیود
است .این نظر در فلسفة دکارت و ال  8ریشه دارد» (الج و همكاران :1389 ،ص .)16بدین
دلیل افسانه های قدیم از پیرنگ ادبیات روایی خارج شد و تجربة فردی جای آن نشست
و محك عمدة سنجش رمان قرار گرفت (همان با تلخیص و تصورف) و شخصیتهای جدا با
مشخصات فردی متمایز جای وصف انتزاعی جامعه و فرد را گرفت؛ به عبارت دیگر از
قرن هجدهم به بعد « رئالیسم انسان و جامعه را از دیدگاهی صرفاً انتزاعوی بوه نموایش
نمی گذارد  ...بلكه مستلزم ترسیم همه جانبة اشخاص ،زندگی مستقل انسوانها و روابوط
آنان با یكدیگر است» (لوکاچ :1381 ،ص .)14نویسندة رئالیست به جای آفریدن قهرمانوان
ذهنی از میان شخصیتهای اجتماعی و تاریخی یكی را انتخاب میکنود و بوا آرایوههوا و
پیرایه های الزم ،آنان را معرفی میکند تا «تجربیات آنان را گسترش دهود و تصوویرهای
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برتر را به کسانی عرضه کند که از اصل آن محرومند؛ ارائه کند .بدین سان نویسونده بوا
ابالغ الگوهای ارزشمند به جهان ،خدمتی به بشر انجام میدهود .ایون خودمت احتمواالً
بزرگتر از خدمات خود الگو است» (الج و همكاران :1389 ،ص.)57
دانشور در این رمان شخصیتهایی معرفی میکند که آنان را از تاریخ گزیده است .هر
یك از آنان به گونه ای الگو به شمار می رود .نیكان از بابت فضایل اخالقی که دارنود و
فداکاریهایی که برای میهن و مردم خود به کار می بندند و بَدان از این بابت الگو هستند
که نیكان را می آزارند و خشم و نفرت مخاطب را بر می انگیزند تا جایی که مخاطب از
کارهای زشت آنان پرهیز می کند .در این رمان بَدان یا از کشوورهای بیگانوه بوه عنووان
مشاوران حكومتی به ایران آمده اند یا ایرانیانی هستند که از قِبَل رقص به آهنگ آنوان در
پی جاه و مالند .چیزی که در این خصوص قابل توجه است ،این است که ایرانیانی کوه
آب به آسیاب دشمن میریزند ،آن گاه که احساس میکنند میهن در خطور اسوت ،غالبواً
متنبه میشوند و به راه خدمت به وطن بر میگردند.
نزدیك پنجاه تن شخصیت داستانی در این رمان وجود دارد .تفاوتهایی که در دنیای
عینی در میان مردم می بینیم در میان تمام این شخصیتها مشاهده میشود .از نظر سون از
طفل چند روزه که نقشی نمادین به عهده دارد تا پیرزن هشتاد ساله در آن حضور دارند.
تقریباً تعداد زنان با مردان برابر است اما از نظر تأيیر در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و
فرهنگی ،تحمل انواع مظلومیتها و در عین حال يبات قدم در فوداکاری و تبلیوغ مهور و
محبت و اخالق حسنه ،اولویت از آنِ زنان است .از چنود ملیوت و از مشواغل متعودد،
نماینده در این رمان هست از جمله خرید و فروش با دورهگردی ،قاچاق موواد مخودر،
نظامیگری ،اشتغال به امور هنری ،تدریس و آهنگری .درجات متفاوت میهن پرسوتی یوا
وطنفروشی را می تووان در میوان ایون شخصویتها دیود .از خودخواهیهوای آمیختوه بوه
خشونت و بدعهدی تا فداکاریهای پیامبرگونه در میان شخصیتها توزیع شده است؛ حتی
در ف دارکاری نیز از نظر ایستادگی یا وادادگیهای مبارزاتی درجات متفاوتی را میبینویم.
جهانبینیها و انگیزه های هیچ یك از شخصیتهای داستانی شبیه دیگری نیسوت .تنووع و
تفاوت قیافه ها واقعیات اجتماعی را پیش چشم مجسم میکند .از خانوادههای غورق در
رفاه و متوسط الحال و مستغرق در فقر و جهول نماینوده یوا نماینودگانی در ایون رموان
می بینیم .گذشتة هیچ کس شبیه دیگری نیست؛ حتی خواهر و برادری که زیر یك سقف
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بالیده اند از گذشتة خود به یك اندازه متوأير نیسوتند .نموود زموان در ایون رموان شوبیه
رمانهای مدرن قرن بیستم اروپا است .زمان به شكل یوك پدیودة متووالی نیسوت بلكوه
گذشته و حال را در رفتار قهرمان و شخصیتها یكجا میتوان جلوهگر دید؛ بودین دلیول
تأيیر گذشته در حال شدید است اما بوا درجواتی کوه ذوق و اسوتعداد و جووهر ذاتوی
شخصیت ایجاب می کند .بنابراین تأيیر زمان را در هستي و شاهين که خواهر و برادرنود
و با هم بزرگ شدهاند ،یكسان نمی بینیم و هر یك هویت خاص خود را دارد .شخصیتها
از نظر سواد و معلومات ،فاصله هایی با هم دارند؛ از امّی خام گرفته تا هنرمند نقواش و
استاد دانشگاه ،هر کس مطابق تجربه زندگی و اندوختههای علمی و فرهنگی خود رفتار
می کند .عالوه بر ظرفیتهای اکتسابی  ،جوهرهای ذاتی شخصیتهای این رمان نیز درجات
بسیار متفاوتی دارد؛ مثالً هستي از یك نقطة برتر شروع میکند و قدم به قدم به «تعادل»
نزدیك می شود که می توان از آن به کمال انسانی یا انسان در مرحله کمال تعبیر کرد توا
آنجا که محبوب و محسود اطرافیان مویشوود و در مقابول آن زنوانی هسوتند کوه اسویر
هوسهای خویش هستند و کسی هست که نوه در زنوی کامول اسوت و نوه در موردی و
مخنث است .فقر عمومی در مقابل رفاه و يروت افسانهای وطنفروشوان قود برافراشوته
است و از هر صنفی نمایندگانی هسوتند .اموا فقور و غنوا نمویتوانود تفاوتهوای متنووع
شخصیتها را از میان بردارد .اهمیت کارهای داستانی هیچ یك از این شخصیتها به یوك
اندازه نیست؛ یكی قهرمان است و از اول توا آخور حضوور دارد و دیگوری در حاشویة
داستان از بهر کاری ظهور و غروبی دارد .مَخلص کالم اینكه تمام تفاوتهوایی را کوه در
زندگی عینی مردم میبینیم درمیان شخصیتهای این رمان قابل مشاهده است.
عالوه بر اینها در کارکرد شخصیتهای داستان ویژگیهایی هست که درجوات واقعوی
نمودن داستان را افزایش میدهد؛ از جملة آنها یكوی وجوود روابوط شوبكهای در میوان
شخصیتها است« .رمان رئالیسوتی قاعودتاً بوه جامعوهای مطوابق واقوع نیواز دارد؛ یعنوی
جامعهای که آح اد آن نه صرفاً از طریق یك رابطه (مثالً رابطة شغلی )...بلكوه از طریوق
چند رابطة به هم پیوسته با یكودیگر پیونود دارنود» (هموان .)102 ،در ایون رموان بیشوتر
حوادث بین چند خانواده می گذرد؛ بدین دلیل روابط شخصیتها شوبكه ای و چندبعودی
است اعم از خویشاوندی و شغلی و دوستی و همنشینی و ازدواج و غیر آن.

بررسي جنبههاي رئاليستي رمان «جزيره سرگرداني»

4ا 2وجود مباحثات تاريخي در ميان شخصيتها ،موجب واقعي نمايي رمان :معموالً جامعوه
محل تضارب آرا و کشمكشهای فكوری اسوت .بنوابراین ،یكوی از مقولوههوایی کوه بوه
واقعنمایی رمان کمك می کند ،وجوود مباحثوه در موورد حوداقل یوك مسوئله در میوان
شخصیتهای داس تان است .در این رمان وضعیت اجتماعی یك دورة خاص و بخشهایی
از گذشته و آیندة ایران در میان شخصیتهای داستان طرح شده است .مخاطب با خواندن
این مباحثهها جهان رمان را جهانی زنده مییابد بویژه وقتی از روشنفكرانی که در همین
چند دهة اخیر رخ در نقاب خا کشیدهاند ،سخن به میوان مویآیود و آرای سیاسوی و
اجتماعی آنان به عنوان نظریات رهگشا مطرح میشود ،حقیقت و مجاز جابهجا میشود؛
یعنی خواننده کسانی را که روزی واقعیت داشتند و در تاریخ نقشوی ایفوا مویکردنود و
اکنون زنده نیستند ،غیرواقعی و متعلق به عالم مجاز و خیال تصور میکند و کسوانی را
که از عالم ذهن نویسنده آمده اند و اصالتاً به عالم خیال و آرمان متعلق هستند ،واقعی و
زنده تصور می کند .در این فریب مخاطب ،اعجاز صحنه سازی و زبان زندة نویسونده را
باید بسیار دخیل دانست .این شیوة شخصیت پردازی جنبوة رئالیسوتی رموان را تقویوت
میکند.
است .هر دوران عظیمی دوران گذار ... ،ویرانی و نووزایی اسوت .در چنوین دورانوی ...
مسئولیت ادبیات بسیار بزرگ است اما فقط رئالیسم می تواند این مسئولیت را به انجوام
برساند» (لوکاچ :1381 ،ص .)18لوكا در ابراز این عقیده گویی الگویی عینی را در پویش
چشم داشته و چه بسا آن الگو آيار باالزاك بووده کوه دوران گوذر فرانسوه از اشورافیت
زمینداری بزرگ بوه سورمایهداری را وصوف کورده اسوت و لوكاا او را یكوی از سوه
«رئالیست سترگ» می نامد؛ بدین ترتیب نظر استاندالو که از نظور لوكاا یكوی از سوه
رئالیست سترگ است و تأیید میشود که گفته است« :کار رماننویس مانند نگاه داشوتن
آینه ای در گذرگاه تاریخ است» (علومی :1373 ،ص ،2نسخه الكترونیكی) .اگر رمان رئالیستی
خود به عنوان واقعیتی اصیل پذیرفته میشود ،نه از این بابت است که احساس برخاسته
از واقعیت برتر از واقعیت تلقی می شود بلكه از این بابت است کوه «سرگذشوت يبوت
شدة شخصیتها ،تاریخ عام یك دوره را به وجود میآورد» (الج و همكاران :1389 ،ص.)103

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،43بهار 1393

از نظر لوكا « یكی از معیارهای سنجش اهمیت رئالیسم وصوف دورانهوای عظویم
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احتما ًال با توجه بوه ایون نكوات محمودعلی علوومی جزیوره سورگردانی را شوبیه آيوار
نویسندگان رئالیست سوسیالیست ارزیابی میکند (همان).

موضوع رمان «جزیره سرگردانی» مربوط است به مسائل دو «دوران عظیم» در ایران:
یكی کودتای  28مرداد  32و دیگری انقالب اسالمی  .1357دانشور برای اظهوار عقایود
خود در مورد آيار سوء استبداد بعد از کودتای  28مرداد ،تأيیر کشورهای غربی و بویژه
امریكا در تحول تاریخ ای ران ،فعالیتهای احزاب و ظهور انقوالب اسوالمی شخصویتهایی
آفریده است که غالباً نمونة نوعی (تیپیك) هستند .تعودادی از مهمتورین شخصویتها بوه
اختصار تمام معرفی میشود:
هستي ،قهرمان رمان و که به تعادل (معرفت کامل و سكون) رسیده ،شخصیتی رمزی
است که به قول دانشور «نماد ایران است» (سرشوار :1388 ،ص 58و دانشوور :1380 ،ص.)60

برحسب زندگی داستانی هستي ،ایران با کلیتش در دامون کسوانی مویافتود کوه ادعوای
رعایت مشیت اسالمی در امور دنیوی خود دارند اما ایون کسوان در موقعیوت بحرانوی،
68
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منافع و مصالح خود را بر رهایی ایران از خطرها ترجیح میدهند و نهایتاً امور ایران بوه
کسانی موکول می شود که سوسیالیسم مورد نظر خليل ملکي(سوسیالیسم بدون اسوتالین
و مسكو) را تهذیب می کنند و با عشق و عرفان شرقی در میآمیزند و مشوی اجتمواعی
نوینی را به وجود می آورند (نمود داستانی این اندیشه جدایی هستي از ساليم و ازدواج
با مراد سوسیالیست است)« .این رمان به نوعی چهرة ناسیونالیسوم ملویگرایوی را [کوه
موردنظر ملکي بود] در ایران به اصطالح پیرایهزدایی یا تطهیر میکنود» (زرشوناس:1388 ،

ص 53مصاحبه).
بعد از قهرمان رمان ،هستي ،نخسوتین شخصویت محووری ایون رموان ساليم اسوت.
میتوان آياری از اوصاف آلاحمد ،شريعتي و فرديد را در او دید .او نمایندة اسالمگرایان
انقالبی بویژه هواداران مهدویت انقالبی است «که مذهب برایشان بیشتر وسیله ای است
برای ایستادن در مقابل غورب و رژیوم مسوتبد پهلووی» (سرشوار :1388 ،ص ،51نیوز ر: .
زرشناس :1388 ،ص .)51او در بحران خاصی که برای هستي پیش مویآیود بوا وی ازدواج
میکند اما نمیتواند خواسته های او را که جستن آزادی و برابری و عرفان است براورده
کند و در نتیجه هستي از او جدا می شود و با یكی از سوسیالیستهای توبه کورده ،ماراد،
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ازدواج می کند که سومین شخصیت محوری رمان است .مراد با اعتقاداتی که دارد و در
بحرانهای سیاسی و مبارزاتی تهذیب میشود ،میتواند هستي را رام کند ولی در حقیقت
خود رام هستي (ایران) میشود.
دومین شخصیت محوری رمان ،توران ،موادربزرگ پودری هساتي اسوت کوه در راه
مصد پسرش را از دست داده و مصد او را «خواهر جوان» موی خوانوده اسوت .ایون
شخصیت نمایندة «ملی مذهبیهاسوت» (سرشوار :1388 ،ص .)53ایون زن پسورش را در راه
آزادی ایران می دهد و دختر او ،هستي(ایران) ،را به بلوغ و کمال می رساند تا جایی کوه
هستي با سليم ازدواج می کند ولی وقتی بحران منتج به جدایی هستياز سليم فرامیرسد،
او با ابتال به مالیخولیای تسلط امریكا و انگلیس به ایوران ،منوزوی ،و از صوحنه خوارج
میشود.
بدین ترتیب میتوان گفت که یكی از نشانههای رئالیسم «جزیره سرگردانی» انتخاب
تیپ از جامعه است؛ زیرا اگر رماننویس شخصیت را خلق کند و شخصیت و تحوالت
او را از ابتدا تا انتها بسازد ،ممكن است از واقعیات اجتماعی به سوی ایدهآلیسم فوردی
حرکت کند اما وقتی شخصیتهای ساده و نوعی (تیپیك) را انتخاب ،و به عالم رمان وارد
زیرا هر شخصیت در داستانهای رئالیستی ضمن اینكه ویژگیهای خاص خود را
دارد ،توصیف کنندة قشر و طبقهای است که از آن برخاسته است .نویسندة رئالیست
در آفرینش شخصیت با وجود مشروط کردن شخصیت به وضعیت طبقاتی او و نیز
روابط حاکم بر جامعه و همچنین گذشتة تاریخی و فرهنگی او ،ویژگیهایی نیز بوه
او می دهد که ممكن است این ویژگیها برگرفته از این یا آن آدم خاصوی باشود یوا
ترکیبی از مختصات خود نویسنده با دیگران که با وجود همواهنگی ایون خصولتها
شخصیت خود ویژه است (گلشیری.)235/1 :1380 ،

تمام این خصالی که از گلشيري نقل شد ،نه تنها در شخصیتهای این رمان ،بلكوه در
شخصیتهای داستانها و رمانهای دیگر دانشور نیز دیده می شود چنانكه ليلاي ريااحي در
نامهای نمادین به او نوشته است که «بیشتر قهرمانهای داستانهای تو را میشناسم و بارها
شده است که کلة یكی را روی تنة دیگری ...چسباندهای یا خلق و خوی زندایی را بوه
خاله قرض دادهای ،کلی خندیدهام» (ریاحی :1383 ،ص.)47
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نتيجهگيري
رمان «جزیره سرگردانی» دو الیه دارد :رمزی و روایی .الیه رمزی آن را وارد عالم هنور
می کند .این الیه گاهی سطح روایی را با چین و شكنها روبهرو کورده و یوا بوه عبوارت
دیگر طرح آن را ضعیف ساخته است .به چند دلیل این رمان ،ايری رئالیستی اسوت.1 :
کشف نامكشوفهای هستی  .2تعامل با تجارب تاریخی  .3وجود شخصویتهای نماینودة فلسوفة
عصر در رمان  .4توجه به دورانهای عظیم زمان نویسنده  .5وجود شخصیتهای متنوع و جوامع

در رمان  .6وجود مباحثات تاریخی در میوان شخصویتها کوه در الیوة روایوی رموان مطورح
شده اند .عالوه بر اینها الیة روایی رمان موضووع تواریخی دارد .دو حاديوة مهوم تواریخ
معاصر ایران ،کودتای  28مرداد  32و انقالب اسالمی  57و اوضاع اجتماعی میوان ایون
دو تاریخ را از زوایای خاصی به نمایش گذاشته است .بنابراین ناگزیر بسیاری از شرایط
رئالیستی رمانهای مدرن قرن بیستم اروپا را در آن میتوان دید .هم طرح رمان بور بنیواد
رئالیسم متكی است یا به عبارت دیگر بر مبانی نظری رئالیستی در منطوق رمواننویسوی
مبتنی است و هم در ارکان پنجگانة رمان یعنی شخصیت ،گفتگو ،زمان ،مكوان و طورح
70
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بسیاری از شرایط رمانهای رئالیستی را دارد؛ همچنین وارد کردن نام و سخن برخوی از
شخصیتهای تاریخی مثل علي شريعتي ،جالل آلاحمد ،خليال ملکاي ،محماد مصاد و
سيمين دانشور به جریان رمان جلوه ای زنده و پویا به آن بخشیده است .وجوود نزدیوك
پنجاه شخصیت داستانی در گروه های سنی چندماهه تا هشتاد ساله ،که هر یوك کواری
برعهده دارد و منش و گفتار و رفتار همه با هم متفاوت اسوت و هویچ کوس خوارج از
منش خود رفتار غیرعادی نمی کند و کسی شبیه کسی دیگر نیسوت و جزئیواتی از ایون
قبیل وجوه رئالیستی رمان را تقویت میکنند.
پينوشت
 ،1821-1795،John Keats .2یكی از شاعران بزرگ و برجسته مكتب رمانتیسم انگلستان
1596 ،Rene Descartes .3و ،1650فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی
 ،1928-1840 ،Thomas Hardy .4رماننویس انگلیسی

1. Real

بررسي جنبههاي رئاليستي رمان «جزيره سرگرداني»
1805،Anthony Trollop .5و ،1882رماننویس انگلستان

 ،1971-1885 ،Georg Lukacs .6نظریهپرداز و منتقد معروف مجار
 .7منظور لوکاچ از «رئالیستهای سترگو» بالزا  ،استاندال و تولستوی است (لوکاچ :1381 ،ص.)19
1632 ،John Locke . 8و  ،1704فیلسوف انگلیسی

منابع
 -1افالطون؛ جمهور ؛ ترجمه فؤاد روحانی؛ تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.1381 ،
 -2پاینده ،حسین؛ »سیمین دانشور ،شهرزادی پسامدرن» ،مجله زبوان و ادب (دانشوگاه عالموه
طباطبایی)؛ ش (15بهار و تابستان ،)1381 ،ص  72تا ،81نسخه الكترونیكی.
 -3وووووووووووووووو؛ گفتمان نقد؛ تهران :نشر روزنگار.1382 ،
 -4پك ،جان؛ شيوه تحليل رمان؛ ترجمه احمد صدارتی؛ تهران :نشر مرکز.1380،
 -5دانشور ،سیمین؛ جزيره سرگرداني؛ تهران :خوارزمی.1380 ،
 -6دهقانی ،محمدحسین؛ رئاليسم پويا در آثار جالل آلاحمد؛ قم :صحیفه معرفت.1383 ،
 -7ریاحی ،لیلی؛ «نامهای به مادر بازیافتهام سیمین دانشور» ،به کوشش علی دهباشی؛ بر ساحل
جزيره سرگرداني؛ تهران :سخن ،1383 ،ص  45تا .55

نسخه الكترونیكی.1388 ،
 -9سرشار ،محمدرشا؛ «نقد رمان جزیره سرگردانی» (مصاحبه) مجله زمانه (ماهنامه اندیشوه و
تاریخ سیاسوی ایوران معاصور)؛ ش 79وو( 80فوروردین و اردیبهشوت) ،ص 50توا  63نسوخه
الكترونیكی.1388 ،
 -10سیدحسینی ،رضا؛ مکتبهاي ادبي؛ 2ج ،تهران :نگاه.1376 ،
 -11علومی ،محمدعلی؛ «گردشی در جزیره سرگردانی» ،مجله ادبستان فرهنگ و هنر؛ ش 54
(خرداد) ،ص  1تا  ،5نسخه الكترونیكی.1373 ،
 -12کوندرا ،میالن؛ هنر رمان؛ ترجمه پرویز همایونپور؛ تهران :گفتار.1380 ،
 -13گرانت ،دیمیان؛ رئاليسم؛ ترجمه حسن افشار؛ تهران :نشر مرکز.1379 ،
 -14گلشیری ،هوشنگ؛ جدال نقش با نقاش در آثار سيمين دانشور؛ تهران :نیلوفر.1376 ،
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 -15وووووووووووووووو ؛ باغ در باغ؛  2ج ،تهران :نیلوفر.1380 ،
 -16الج ،دیوید و همكاران؛ نظريههاي رمان؛ ترجمه حسین پاینده؛ تهران :انتشوارات نیلووفر،
.1389
 -17لوکاچ ،گئورگ؛ جامعهشناسي رمان؛ ترجمه محمودجعفر پوینوده؛ تهوران :نشور چشومه،
.1381
 -18میرصادقی ،جمال؛ ادبيّات داستاني (قصّه ،رمانس ،داستان کوتاه ،رمان)؛ تهران :علمی.1382،
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تحليل ساختاري غزل «كوچههاي خراسان» از قيصر امينپور

دكتر رضا روحاني
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان

چکيده

كليدواژهها :شعرِ مذهبی ،شعرِ رضوی ،شعرِ «کوچههای خراسان» ،قیصور اموینپوور ،نقود نوو،
تحلیل ساختاری شعر معاصر.

تاریخ دریافت مقاله 1391 /8/29 :

تاریخ پذیرش مقاله1392/9/9:
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نگارنده در این مقاله ،ضمن معرفی یكی از نمونههای شعر موذهبی ،کوه در مودحِ اموام هشوتم
شیعیان(ع) سروده شده است ،یعنی شعر «کوچههای خراسان» از زندهیواد قیصور اموینپوور بوه
بررسی و تحلیل ساختاری آن شوعر در دو سواحت شوكل و محتووا –بوا الگوهوای نقود نوو-
میپردازد.
نتیجه بررسی نگارنده این می شود که شاعر شكل مناسوبی بورای مضومون ،محتووا ،اندیشوه و
عاطفة مورد نظر خود "انتخاب" کرده ،و با "ترکیبِ" مناسب عناصر مختلفِ موسیقی و زبوان
ساده و زنده و صمیمی و تخیل تازه و گیرا به مضامین مدحی و معارف شیعی مورد نظر خوود
شكلی محسوس ،عینی و "متوازن" بخشیده و در دو محور جانشینی و همنشوینی زبوان موفوق
عمل کرده است.

74

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،43بهار 1393

74
74

مقدمه
بین شاعران و مخاطبان جدی شوعر فارسوی ،هنووز قالوب سونتی غوزل از هواخواهوان
بسیاری برخوردار است .این قالب ،که غالبواً بورای القوای معوانی و مضوامین غنوایی و
رمانتیك مورد استفاده قرار میگرفت در دورههای مختلف و بویژه در دورة معاصر برای
بیان معانی و مضامین دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته ،و از این رو ،خود را عوالوه
بر شیوه و شكل زبان و بیان از حیث معنا و محتوا نیز تازه و روزامد کرده است.
در بیان و بنان اهل ادب بویژه اهل شع ر هم ،نام و کالم و مرام امام هشوتم شویعیان،
امام رضا(ع) ،تجلیات گوناگون و زیبایی داشته است .این تجلیات هم در شعر و سخن
ادیبان و شاعران شیعی مذهب نمونه و سابقه داشته و هم در کوالم اهول تسونن ایشوان؛
همچنین ،این گروه هم شامل شاعران سابق و متقودّم مویشوده و هوم شوامل ادیبوان و
شاعران الحق و متأخر و البته تنوع و تكثر این تجلیات در شعر شاعران شیعی معاصور،
بدیع ،بی نظیر و در عین حال هنریتر به نظر میرسود و از ایون دلیول نیوز قابول بحوث،
بررسی و ارزیابی ادبی ،اجتماعی و حتی عقیدتی جداگانه ای است که این گفتار مجوال
بررسی آن را ندارد.
باری ،موضوع مقاله ،تفسیر و تحلیل سواختاری یكوی از اشوعار موفوق رضووی بوا
الگوهای نقد نو است که قیصر امین پور ،شاعر و نویسندة فقید معاصور ()1386 -1338
در سالهای نخست شاعری سروده و نخستبار در دفتر شعری تنفس صوبح (ص  85و
 )86منتشر کرده است .به رغوم اینكوه ایشوان اشوعار متعودد و مووفقی بورای حضورات
معصومین بویژه حضرت امام حسین (ع) و امام زمان (عج) سوروده در مودح حضورت
رضا (ع) جز این غزل -که غزلی «نذر» شوده و توسولی اسوت -ظواهراً شوعر دیگوری
نسروده و یا به دست ما نرسانده است.
ذیالً بعد از نقل اصل غزل ،در چنود بخوش گوزارش ،بررسوی و تحلیول سواختاری
می شود و از آنجا که منتقدان نو اصلیترین ویژگی شوعر را یگوانگی و جوداییناپوذیری
شكل و محتوا میدانند (ر . .برسلر :1386 ،ص ،)87نگارنده با معرفوی ویژگیهوای شوكلی
شعر می کوشد به ساختار معنایی آن نیز راه بیابد و غزل را در هر دو ساحت تحلیل کند
و خواننده را بعد از تحلیل شكلی شعر به معنا و محتوای آن ،که از سواختار منسوجم و
متوازن آن نشأت گرفته است 1،توجه دهد.
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الف .متن غزل
چشمههای خروشان تو را میشناسند

موجهای پریشان تو را میشناسند()1

پرسش تشنگی را تو آبی ،جوابی

ریگهای بیابان تو را میشناسند()2

نام تو رخصت رویش است و طراوت

زین سبب برگ و باران تو را میشناسند()3

هم تو گلهای این باغ را میشناسی

هم تمام شهیدان تو را میشناسند()4

از نشابور با موجی از «ال» گذشتی

ای که امواج طوفان تو را میشناسند()5

بوی توحید مشروط بر بودن توست

ای که آیات قرآن تو را میشناسند()6

گرچه روی از همه خلق پوشیده داری

آی پیدای پنهان ،تو را میشناسند()7

اینك ای خوب ،فصل غریبی سرآمد

چون تمام غریبان تو را میشناسند()8

کاش من هم عبور تو را دیده بودم

کوچههای خراسان تو را میشناسند()9

[

[[

غزل حاضر با عنوان «کوچههای خراسان» است که «نذر امام رضا ع» شده است.

اشارهاي به معاني كنايي و اشارات غزل
برای اینكه در جریان غزل و طرح -احتماالً ناخودآگاهِ -شاعر در ابوالغ تجربوه ،پیوام و
تبیین عواطف و احساساتش قرار بگیریم ،بی مناسبت نیست که پیش از تحلیل شكلی و
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ب .تحليل ساختاري شعر
در این بخش ،بعد از گزارشی اجمالی و کنایتی از مفاهیم و مضوامین غوزل بوه تحلیول
ساختاری آن پرداخته می شود .منظور از تحلیل ساختاری نیز الزامواً بوه معنوای اسوتفادة
صرف از شیوه نقد ساختگرایی (با پیشینة شكلگرایی) نیست ،بلكه کوموبویش از شویوة
پساساختگرایی و تفسیری (هرمنوتیكی) نیز استفاده شده است؛ 2به تعبیر دیگور هوم بوه
بررسی شكل و ساختار لفظی و هم بررسی معانی و مضامین شعر توجه شده است کوه
تفصیل آن در بخشهای بعدی میآید .دربارة پیشینه بحث نیز اشاره شد که هرچند آياری
دربارة اشعار قیصر امین پور به نگارش درآمده است که نام یوا رنوگ تحلیول سواختاری
دارد 3،پیش از نگارش این مقاله کاری در نقد و تحلیل ساختاری شعر مورد بحث انجام
نشده است.

75


محتوایی ،نمایی اجمالی و کنایی از معانی و طرح کلی شعر -در محور عموودی غوزل-
عرضه شود .گفتنی است که این گزارش نه معنا بلكه بیشتر "نقول بوه معنوا" بوه شومار
4

میرود.

در غزل مدحی مورد بحث ،شاعر یا راوی شعر ،ابتدا –چنانكه در قصواید سونتی و
مدحی مرسوم بود -از جلوههای طبیعی عالم سخن به میان میآورد و از آنان تصوویری
جاندار و شعورمند عرضه می کند که شناسای مقام ممدوح شوعر یعنوی اموام رضوا (ع)
است .در این میان «چشمههای خروشوان» 5و «موجهوای پریشوان» ،کوه جلووة شوور و

حرکت و سمبلِ طراوت و تازگی است در صدر غزل مینشیند و فاعل شناسایی معرفی
می شود؛ با این بیان ،بیت حسن تمهیدی (حسون مطلعوی) مویشوود بورای مضوامین و
معارفی که شاعر در ابیات بعد شرح و بسط داده است.
در بیت بعد ممدوح با ایجاز ی کامل و بیانی تصوویری (کنوایی) و حسوی« ،آب» 6و
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«جوابی» معرفی می شود برای «پرسش تشنگی» و تشنگیها و نیازهای معنووی آدمیوان و
عالمیان؛ سپس «ریگهای بیابان»  -که می تواند سمبل فراوانوی و در عوین حوال وجوود
شعور و حرکت و حیات حتی در عالم جمادات باشد -شناسای امام معرفی میشود .در
ضمن می دانیم که واژه «آب» نیز حس تازگی و حرکت و حیات را بوه خواننوده منتقول
میکند.
در بیت سوم ،نام ممدوح – یعنی «رضا» علیه السالم – رخصت و اجازة روییودن و
طراوت (در عالم اجسام) و به تعبیری کنایی ،رمز و کد آن معرفی مویشوود و در ایون
میان «برگ» و «باران» 7که باز نماد حیات و رحمت و زیبایی است ،انتخاب ،و شناسای
ایشان معرفی میشود.
در بیت چهارم ،سخن شاعر از عالم ظاهراً بیجان اما شعورمند فراتور مویرود و بوه
عالم انسانها میآید و باز با بیانی نمادین و تصویری «گلهای ایون بواغ» -کوه مویتوانود
استعاره یا کنایهای از شهدای ایران زمین باشد -عارف یا فاعل شناسایی ،و در عین حال
8

معروف آن امامِ شهید معرفی میشوند.

شاعر از بیت پنجم گزارشی کوتاه و مصور از واقعة تاریخی سفر حضرت اموام (ع)
عرضه ،و خطاب به ایشان خطاب میکند که شما با موجی از «ال» از شهر نیشابور گوذر
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کردهاید؛ ای ن تعبیر ،کنایتی تصویری و موجز از سخن مشهور آن حضرت در جمع مردم
و علمای شهر نیشابور است که کلمة «الاله اال اهلل» را حصن و دژ الهی معرفوی فرمووده
بود که با شرایطش ،گویندة معتقد را از عذاب الهی بازخواهد داشت و در حصار امن و
سالمت خواهد برد؛ سپس «امواج طوفان» ،که باز تصویر یا نمادی از حرکت و حیوات
است ،شناسای حضرت معرفی می شود که هرچند وجود این تعبیر کموی بوه ضورورت
بیت و قافیه به نظر می آید ،کامالً در پیوند و نسبت لفظی و معنایی با تعابیر و عناصور و
مفاهیمی است که در ابیات پیشین نقل شده است.
راوی در بیت ششم و در دنب اله اشارة کنایی به محتوای حدیث ،رسیدن بوه حصون
حصین و امین الاله اال اهلل را که اصل توحید است به شناخت و اعتقاد به وجود اموام و
پیروی و والیتپذیری از آن حضرت مشروط میداند؛ سپس «آیوات قورآن» را نیوز کوه
معروف امام هستند ،عارف ایشان معرفی میکند.
در بیت هفتم نیز با اشاره به روی پوشیدن و در کجاوه رفتن حضرت (مطابقِ روایتِ
تاریخیِ سفر) ،راوی ممدوح را منادا و مخاطب قرار میدهد و میگوید که هرچنود بوه
ظاهر از چشم مردم و مخلوقات در حجابید ،در باطن «پیدای پنهان» هستید؛ چراکه نزد
اهل شناخت معروف و آشكارید.
در بیت پیش از آخر در خطاب به ممدوح می گوید کوه هوم اکنوون ،فصول و دورة
ناشناسی و تنهایی به سرآمده است و دیگر صفت غریبوی دربوارة شوما الزم یوا صوادق
نیست؛ چرا که تمام غریبان (و مؤمنان که طبق مضومون حودیث ،موؤمن در ایون عوالم
غریب است) ،متوجه حضرت شما و عارف (به مقام و مرام) شما هستند.
ش اعر در بیت آخر از عشق و اشتیاق و اعتقاد خود پرده بر میدارد و آرزوی خود را
چنین بر زبان می آورد که کاش (عالوه بر شهود و شناخت باطنی و روحانی که در این
غزل شرح افتاد) به دیدار ظاهری و جسمانی ایشان نیز نایل آمده بوود و ایون سوعادت
دیدار (زیارت) و شناخت (معرفت) ،فقط نصیب کوچههای خراسان و سوایر نوواحی و
مناطق نمیگشت.
بعد از این گزارش گذرا از مفاهیم کنایی و مضامین و اشارات غزل ،مناسب است به
تحلیل ساختاری آن پرداخته شود.

 .1تحليل و بررسي شکلي شعر
در بررسی ساختاری شعر ابتدا ساختار شوكلی و عناصور و اجوزای ظواهری آن موورد
بررسی و تشریح دقیق قرار میگیرد.
منتقدان نو معتقدند که از طریق تحلیل دقیق این سواختار ،روشوها و مالکهوایی
ابداع کردهاند که با اعمال آنها به هر شعر ،میتوان معنی صحیح آن را کشف کورد.
آنان نتیجه می گیرند که وظیفه منتقد این اسوت کوه بوه سواختار شوعر پوی ببورد و
چگونگ ی عملكرد شعر برای رسیدن به وحدت انداموارش را معلوم سازد و نشوان
دهد که معنا چگونه مستقیماً از خود شعر منشأ میگیرد و تكامل موییابود (هموان،
.)86

به عبارت دیگر در نقد نو آنچه اهمیت اساسی دارد شكل اير است.
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منتقد نیز توجه خود را از هر آنچه ارتباطی بیرونی بوا ايور دارد دور مویکنود؛
مانند زندگینامه خالق اير ،تاریخ زمانه او ،دستگاه فلسفیای که اير مویتوانود بوا آن
تطابق داشته باشد ،استنتاجات اخالقیای که از متن برمیآید ،چشومانودازی کوه از
اوضاع و روابط اجتماعی به دست میدهد ...نقد نو بدرستی تأکید میکند که توجه
خواننده اساساً باید به متن باشد ...متن عمالً چه میگوید و چگونه آن را میگویود
(اخالقی :1377 ،ص .)31

نگارنده در این بخش تحت سه عنوان (موسیقی ،زبان و تخیل) عناصر شكلی شوعر
مورد بحث را تشریح میکند.
 1-1موسيقي شعر

موسیقی یكی از عناصر مهم در انواع شعر به شمار مویآیود؛ چورا کوه «در انتقوال مایوة
عاطفی شعر و اندیشة ناشی از آن نقش اساسی و موير دارد ...شوك نیسوت کوه عنصور
موسیقی در شعر ،وقتی در تعالی شعر به نقطة کمال موير می افتد که با عاطفة مطرح در
شعر هماهنگ باشود و در انتقوال آن بوه دیگوران یواریگر سوایر عناصور شوعر گوردد...
هماهنگی موسی قی و عاطفه ،همین توازن و همنوایی آهنگ با زمینة عاطفی و اندیشوگی
شعر است» (پورنامداریان :1374 ،ص.)398
در بررسووی موسوویقی شووعر ،نقووش وزن ،ردیووف و قافیووه ،و دیگوور انووواع تكرارهووا و
هماهنگیهای صوتی و آوایی قابل توجه و بررسی است.
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 موسيقي بيروني يا عروضيوزن عروضی این غزل ،تقریباً نو و ترجیعی است« :فاعلن فاعلن فاعلن ،فاعلن فع»
(بحر متدار ) که ده تایی (معشر) شدن ارکان آن در دو مصراع نیز تازگی دارد .مووجی
بودن وزن یا موسیقی عروضی این شعر ،بوا الفواظ و محتووا و مفواهیم آن (کوه القواگر
حرکت و حیات و سفر است) هماهنگی و همنوایی دارد و ماننود دریوایی مووّاج و بوه
ساحل خورده ،موجی با هر «فاعلن» برمیخیزد و با سه «فاعلن» بعدی مكرر میشود و
در نهایت فرو مینشیند و آرام میگیرد و در هر مصراع-که قاعده شوعر مووزون سونتی
است-این کار تكرار میگردد و تا آخر بیت نهم ،مانند دریایی پرمووج ،دایوم در اوج و
فرود و حرکت و سفر است 9.بحر و وزن جنبهای از جنبههای تكورار اسوت و از دیود
برخی از منتقدان ،تكرار ،اساس تمام آيار هنری و به تعبیری «اصل ساختاری جملگوی
هنرهاست» (فرای :1377 ،ص .)300
الفاظ و معانی غزل نیز این هماهنگی و حرکت و حیات را القا میکند که سوپستور
در آن باره سخن گفته میشود.
 موسيقي كنارينقش کلمات و حروف قافیه و ردیف در موسیقی کناری بحوث مویشوود .در ایون
شعر کلمات قافیه از این قرار است :خروشان ،پریشان ،بیابان ،بواران ،شوهیدان طوفوان،
قرآن ،پنهان ،غریبان و خراسان.
«ردیف» هرچند محدودیت قافیه را دوچندان میکند در تكمیول موسویقایی قافیوه و
کمك به معانی و تداعیهای شاعر و همچنین ایجاد ترکیبات و مجازهای بدیع در زبوان،
نقش و فایدة مهمی دارد (ر : .شفیعی کدکنی :1368 ،ص  138تا  .)142ردیف تقریباً طوالنی
و «پیامدار» (ر : .مجاهودی :1384 ،ص « )377تو را میشناسند» هم بر خطابی بوودن غوزل
تأکید می کند و از این راه ،هم آهنگ مناسبی به غزل میبخشد و هم بر محتوا و پیوام و
مضمون هر بیت - ،مضمون معرفت امام -تأکیدات مكرر میکنود؛ همچنوین بوه علوت
وجود فعل (می شناسند) در ردیف این غزل ،عوامل و عناصر «حرکت و پویندگی» (ر: .
شفیعی کدکنی :1368 ،ص )412در شعر بیشتر شده که با سایر ارکان آن ،مانند قوافی ،معانی
و مضامین آن هماهنگی مناسبی یافته است.

 موسيقي درونيموسیقی درونی یا هماهنگیهای صوتی و آوایی که در غزل وجود دارد بور آهنوگ و
زیبایی بیشتر آن افزوده است .از این دست است تكرار «های» و نیز سوجع متووازی در
واژه های «خروشان» و «پریشان» در بیت اول ،تناسب و توازن واژگانی (نووعی جنواس
زاید) در واژههای «آبی» و «جوابی» در بیت دوم؛ تكرار واژههوای «هوم»« ،توو»« ،را» ،و
«می شناسی» و «می شناسند» در بیت چهارم؛ جناس اشتقاق «مووج» و «اموواج» در بیوت
پنجم؛ توازن واژگانی (نوعی جناس) در «بو» و «بودن» و تكرار ضومیر «توو» ،و تكورار
ضمیر و حرف «تو را» در بیت نهم .در ضمن تكرار ردیف طوالنی «تو را میشناسند» و
طرد و عكس بیت چهارم (هم تو میشناسوی ،هوم توو را مویشناسوند) نیوز جزئوی از
تكرارهای واژگانی غزل به شمار میرود که از عناصر موسیقی درونی است.
آرایة تكرار صامتها و مصوتها (واجآرایی یا توازن آوایی) به فراوانی و زیبایی درج و
توزیع شده است که در جدول زیر نمایش داده میشود:
جدول شمارة  - 1آراية تکرار صامتها و مصوتها و نوع ،بسامد و چگونگي توزيع آن
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 1-2زبان شعر
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منتقد با بررسی دقیق زبان شعر ،که شامل آواها ،واژگان و صرف و نحو میشود ،اولین
و اصلیترین عنصر تشكیل دهندة شكل شعر را کشف و معرفی میکند .در بخوش قبلوی،
برخی از مسائل زبانی شعر مورد بحث ،که کارکرد زیباییشناختی -در حوزه موسیقی-
داشت ،معرفی شد .در این بخش ضمن اشاره به برخی مباحث دربارة زبان و واژگان و
نوع و نقش گفتمان و لحن شعر ،که بیشتر به حوزة جانشینی یوا همنشوینی زبوان و بوه
تعبیری به نوع گزینش هنری یا ترکیب هنری مربوط میشود ،اشاراتی میشود.
شعر مورد بررسی از حیث دستور زبان و واژگان ،ساده ،صریح ،همگانی و امروزی
است و جابه جایی یا پیش و پسیِ چنودانی در آن دیوده نمویشوود و واژة نواموأنوس و
باستانی در آن راه نیافته است؛ همچنین واژگان مختلف این شعر با معانی و مضامین آن
هماهنگی دارد که نشاندهنده و سازمان بخش وحدتی آلی و انداموار است؛ مانند واژهها،
افعال و ترکیبات زیر که همگی نشانة حیات و حرکت ،و تداوم آن است« :چشمه هوای
خروشان»« ،موجهای پریشان»« ،تشنگی»« ،آب»« ،ریگهای بیابان»« ،رویش» و «طراوت»،
«برگ»« ،باران»« ،گلهای این باغ»« ،میشناسی»« ،شوهیدان»« ،مویشناسوند» (بوا تأکیود و
تكرار)« ،موج»« ،گذشتن با موجی از ال»« ،امواج طوفان»« ،عبور»« ،کوچه«.
در گزینش این زبان ساده ،زنده و صمیمی ،باید به نقش محوری دو عامل در شوعر
مورد بحث توجه کرد :یكی نقش لحن و رویكرد خاص خبوری و خطوابی و دیگوری،
نقش گفتمان غالب اندیشگانی.
اقتضای این لحن خبری و خطابی در غزل ،که با مضمون و محتوایِ وصفی ،مدحی
و غنایی آن نیز همسویی و هماهنگی دارد ،این اسوت کوه زبوانی صوریح و صومیمی و
روشن انتخاب شود .حال و هوا و عاطفه و احساسی کوه در شوعر ایجواد شوده اسوت
(معرفت ،حیات ،و تمنای عاش قانه) نیز با سادگی در بیوان و زبوان مناسوبت و موافقوت
دارد.
گفتمان غالب در غزل «کوچههای خراسان» ،دینی و مذهبی است؛ از این رو ،عناصر
مختلف زبانی ،ادبی و محتوایی شعر نیز در پیوند و نسبت با همین گفتمان ایدئولوژیك
است که در رنگ سبك ،صدای نحوی فعّال و دینامیك و آرموانگرا ،فراینودهای فعلوی،
10
لحن شعر و نیز نوع رویكرد گوینده به جهان تبلور یافته است.

غلبة گفتمان دینی در دورة نخست شاعری امینپور با «قاطعیت اندیشوه و قطعیوت
معنا» همراه است و « ایدئولوژی مسلط از آنجا که موضوعی مشوخص و روشون دارد و
اهداف و ارزشهای آن عقاید مسلم محسوب میشود ،زبانی روشن ،توكمعنوا ،قواطع و
14
صریح را میطلبد» (فتوحی :1390 ،ص  437و .)438
از این رو در همین غزل غنایی و خودمانی ،گاه اگر لحن (و موسویقی مناسوب) یوا
واژگان مناسب بیان حماسی(مثل چشمه های خروشان ،موجهای پریشان ،امواج طوفان)
دیده میشود ،زیاد جای تعجب ندارد؛ چراکه قاطعیت اندیشه ،قاطعیت در زبان و بیوان
را نیز اقتضا میکند.
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 .2ادبيات و تخيّل شعر
شعر مورد بحث در نوع ادبی غنایی با مضامین مدحی و وصفی سروده شده اسوت و از
حیث قالب شعری جزو غزلهای نو به شمار میآید که در برخی ابیات در عین وصوف،
لحن خبری نیز ب ه خود گرفته است؛ این لحن گزارشی و خبری گاه بوه شوعریتِ شوعر
ضربه می زند ،اما هم چنانكه در هنر پیشكسوتان غزل فارسی بویژه سوعدی و حواف و
مولوی دیده می شود ،عناصر دیگری در اشعار ناب وجود دارد که آن نقوص ظواهری را
تدار می کند؛ یعنی امور و عناصری که موجب خیالین شدن سخن می شود؛ از جملوه
آنها وجود و حضور صور خیالیِ تازه و ابتكاری و بوه کوارگیری شوگردهای ادبوی بوه
صورتی بدیع و بی سابقه (آشنایی زدا و هنجارگریز) است که خود موجوب تشوخص در
سبك سخنوری شاعر میگردد.
 بيان(صور خيال)صور خیال در شعر فارسی متعدد است که مهمترین آنهوا تشوبیه ،اسوتعاره ،کنایوه و
مجاز است.
مجموعه این تصویرهای حاصل از انواع خیال در دیوان هر شاعری ،کم و بیش
گزارشگر لحظه هایی است که با درون و جهان درونی او سوروکار دارد ...بور روی
هم ،شعر هرکس بویژه تصویر او ،نمایندة روح و شخصیت روانی اوسوت (شوفیعی
کدکنی :1366 ،ص 250و .)251

انواع این «خیالها یعنی تجربههای حسی ،واسطههای انتقال تجربههای عاطفی است»
(هموان )18 ،و هر حس تازه و هر تصویر آشناییزدا -چنانكه شكلگرایان معتقدند -می-

تحليل ساختاري غزل «كوچههاي خراسان» از قيصر امينپور
تواند و بلكه باید ادراکی تازه از موضوع به دست دهود و معنوایی توازه بیافرینود (ر: .

احمدی :1372 ،ج ،1ص.)49
تصاویر شعری در غزل مورد بحث هم ادراکات و معانی تازهای را موجب شوده ،و
البته از تصنع و تكلف و تزاحم به دور است.
به طور کلی تصویرهای این دورة شاعر تند و صریح و شودتبخشوند .شواعر
برای تصویرسازی عناصری را به کار میگیرد که بیانگر خشم ،شتاب ،ستیهندگی و
اقتدار باشند؛ مثل طوفان ،تالطم ،موج ،اقیانوس ،آتشفشان-تصوویرهای صووتی ...
همه مهیب و عظیمند (فتوحی :1390 ،ص.)437
همچنین ساختارهای پیچیده استعاری-در این دوره کمترند-شاعر ایودئولوژیك
شعر را به منزلة سالح یا حداقل اعالنیه یا مرامنامه به خدمت میگیرد؛ بنابراین باید
موضعی روشن ،صریح و تكمعنا داشته باشد تا قاطعانه پیش ببورد؛ نیورو ببخشود؛
هجوم بیاورد و درهم بریزد (همان.)437 ،
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در شعر مورد بحث نیز برخی صورتهای خیالی بویژه آرایة «تشخیص» یا جانبخشی
به اشیای بیجان ،که از انواع استعاره است و «خود میتواند شواخهای از اسوناد مجوازی
باشد» (شفیعی کدکنی :1366 ،ص ،)561تشخص بیشوتری دارد و سوبك را بیشوتر از سوایر
خیاالت متمایز و جلوهگر می سازد و البته همگی آنها ساختاری سواده و صوریح دارنود،
چنانكه جز در دو بیت (هفت و هشت) ،در بقیه ابیات دستکم یك تا دو جوانبخشوی
ساده و بدیع دیده میشود؛ تعداد این آرایه در شعر تا ده مورد میرسد که از ایون قورار
است« :چشمه های خروشان»« ،موجهای پریشان»« ،تشونگی»« ،ریگهوای بیابوان»« ،نوام»،
«برگ»« ،باران»« ،امواج طوفان»« ،آیات قرآن» و «کوچههای خراسان» .در ایون میوان ،دو
استعارة مصرحه و سادة «گلها» (استعاره از شوهدا) و «ایون بواغ» (اسوتعاره از سورزمین
ایران)-در بیت چهارم -نیز جداگانه قابل ذکر است.
جاندارانگاری یا جان بخشی به اشیا و طبیعت بیجان در ارتباط با وصف و شوناخت
امام (ع) عالوه بر توجیهات ادبی از توجیهات یا درستتر بگوییم دالیل و مبانی شرعی
و شیعی نیز برخوردار است که در بخش دیگور ایون مقالوه بوه ایون موضووع خوواهیم
پرداخت.
صورت خیالی و بیانی کنایه و تشبیه نیز به زیبایی در بیت پنجم دیوده مویشوود (از
نشابور با موجی از ال گذشتی) .البته مفاهیم کنایی در غالب ابیات غزل دیوده مویشوود
(چنانكه پیشتر گزارش شد)؛ مثالً در ابیات مختلف ،شاعر بیان میکنود کوه موجوودات
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جاندار و بیجان (چشمه ها و موجها و ریگها و برگ و باران و امواج و کوچهها ،شوهدا،
آیات قرآن ،مردم و غریبان) آن حضرت را می شناسند و به جایگاه او در عوالم خلقوت
12
شعور دارند که اجماالً میتواند کنایتی از والیت تكوینی حضرت باشد.
آنچه دربارة صور خیال ابیات این غزل قابل توجه است پویوایی و تحور خاصوی
است که در آنها دیده می شود؛ ایون شوور و حرکوت و سورزندگی بوه کموك رعایوت
تناسبات در عناصر مختلف شعر بویژه بوه کوارگیری فوراوان هنور «جانبخشوی» کوه بوه
حرکت و حیات وصفها منجر میشود (ر : .همان ،)150،ایجاد شده و کاربرد فعل مضارع
اخباری (به جای ماضی) که فعلی متحور و دارای نووعی کشوش و اداموه و اسوتمرار
زمانی است (ر : .همان 466 ،و )255نیز به تحر تصاویر افزوده است .آخرین عامول یوا
عنصری که به حرکت و حیات تصاویر کمك کرده تضادی است که در برخوی از آنهوا
مشهود است؛ 13این تضاد ،ک ه در دنبالة بحث بیشتر بدان اشاره خواهود شود بوه هموراه
عوامل پیشین با فضای کلی غزل و گزارش شعری از حرکوت و سوفر اموام هشوتم (ع)
سازگار افتاده است؛ سفری که هم جنبه آفواقی و بیرونوی دارد و هوم مویتوانود بورای
گوینده یا مخاطب جنبة سلوکی و درونی نیز بیابد؛ یعنی هم سیر و سفری از مدینوه بوه
نیشابور و خراسان است و هم سیری و گزارشی معنوی و اجموالی اسوت در اعتقواد و
باور عالم و آدم و راوی و شاعر در خصوص امام(ع) و معرفت بدو .همچنوین در ایون
غزل ،ممدوح با واژه ها و اوصاف مناسب و مخصوصی متمایز شده و در نتیجه عالوه بر
شخص او به زبان و سبك بیانی شاعر نیز تشخصی ویژه داده است؛ از جمله خطابها و
صفتهای هنریِ «آب»« ،جواب»« ،پیدای پنهان»« ،خوب» و «غریب» (به صورت ضومنی)
که گاه استعاره به شمار می رود ،هر کدام به زیبایی جانشین موصوف گشوته اسوت (نیوز
ر : .شفیعی کدکنی :1368 ،ص )27و موجب صمیمیت در بیان و آفرینش تصاویر یا لحنوی
ساده و در عین حال تازه شده است.
 بديع معنوي (موسيقي معنوي)بسامد زیاد انواع تناسبات لفظی و معنوی ،یكی از ویژگیهای سبكی اشعار قیصر امینپور
است .در این غزل نیز بسامد تناسبِ تضاد و تقابلهای دوگانه و سایر تناسبات لفظوی و
معنوی ،که موجب انسجام واژگانی اير هنری می شود ،نسبتاً چشمگیر است؛ از جمله:
بسامد فراوان تناسبِ تضاد یا تقابل که در جدول شمارة  2نشوان داده شوده و حرکوت
خاصی به شعر بخشیده است؛ همچنین است تناسب نظیر و برخی آرایههای دیگر بدیع

تحليل ساختاري غزل «كوچههاي خراسان» از قيصر امينپور
14

معنوی مانند حسن تعلیل ،تلمیح و ایهام که در غزل مش هود است و بر حسن و جمال
معنوی آن افزوده است:
جدول شماره  -2آرايههاي بديعي معنوي
•پرسش≠ جواب
•پیدا ≠ پنهان
• تشنگی ≠ آب و بیابان

تناسب تضاد و تقابل:

• روی پوشیدگی و پنهانی ≠ شناخت
•غریبی و غربت ≠ شناسایی و شناخت
•من ≠ تو
• تو ≠ تمام

• طرد و عکس در بیت چهارم
• «چشمههای خروشان» با «موجهای پریشان»
• «رویش و طراوت» با «برگ و باران»

تناسب نظیر:

• «پوشیده» با «پنهان»
• «دیدن» با «شناختن»
• «آب» و «خاک»(بیابان) و «باد»(طوفان)(سه عنصر از

• حسن تعلیل(بیت سوم)

سایر آرایه ها:

• تلمیح(بیت ششم تا نهم)
• ایهام در واژه غریب(ناشناس و دور از وطن)

 ساير شگردها و روشهاي بيان ادبي و علميشاعر برای ابالغ معانی و تأيیر بیشتر زیباشناختی و عاطفی شعر از روشهایی بهره گرفته
است که در پرورش و تشریح معانی و مفاهیم به عنوان شگردهایی ادبوی و بالغوی (در
بیان ادبی) یا روشهایی علمی یا تفسیری (در بیان غیرادبی) مشهور است .برای رعایوت
اختصار در جدول شماره  3فقط به عناوین این روشها و شگردها اشاره شده است:
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چهار عنصر)
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جدول شماره  3روششناسي غزل كوچههاي خراسان

روشها و شگردها

شواهد

توصیف و گزارشگری
تعریف و معرفی
مخاطبه
تكرار (واژه و مفهوم)
تلمیح و اشاره
تفسیر
تعلیل یا تبیین

غالب ابیات
غالب ابیات ،بویژه بیت  3و 4
غالب ابیات
غالب ابیات
ابیات  5الی آخر
بیت  2و 6
بیت  3و 8

 .3تحليل محتوا ،مضامين و عواطف غزل
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در این بخش به تحلیل محتوایی و مضمونی شعر پرداخته میشود و البته چنانكوه
آمد از دید منتقدان نو و شكلگرایان ،شكل شعر (زبان ،گفتمان ،لحن و موسویقی
و )...از محتوا و مضمون آن جدایی ندارد و این هر دو در شعر موفق بوا یكودیگر
وحدتی انداموار دارد و اجزای سازنده داللت معنایی نیز از شكل و شالوده اير هنوری
قابل دریافت است (ر : .برسلر :1386 ،ص 86و 87و احمودی :1372 ،ج ،1ص  .)43بوا ایون
حال از دیدگاه برخی از منتقدان ،مثل کسانی که به نقد تفسیری متون میپردازند ،فرایند
ادرا و نقش متن و ارتباط آن با مخاطب یا متون دیگر اهمیت دارد و رسیدن به معانی
متعدد نهفته در متون است که اصالت و برجستگی مییابد (ر . .آيوار مربووط بوه نقود
تفسیری یا هرمنوتیكی) .البته تشخیص و استخراج عوامول و تحلیول معنوایی موتن نیوز
اصالتاً تحقیقی کیفی و نوعاً اکتشافی و توصیفی به شمار میرود (ر : .یارمحمودی:1391 ،
ص 42و )43و ما معموالً با تفسیر یا تأویل خود میخواهیم «الیههای زیرین ،نوامرئی

و یا ناگفته گفتمان را کشف و توجیه کنیم» (همان.)45 ،

15

در این شعر ،مضامین و نكات بسیاری از جهت محتوایی و معنایی با زمینة عاطفی
واحد وجود دارد که قابل توجه است .این «وحدت زمینوة عواطفی ،معوانی و عواطوف
مختلف را چون طیفی هماهنگ به گرد کانون خویش شكل میبخشد و اجزای پراکنوده

تحليل ساختاري غزل «كوچههاي خراسان» از قيصر امينپور
و به ظاهر ناهمخوان را در ساختاری واحد ،متحود و هماهنوگ مویکنود» (پورناموداریان،
16

 :1374ص .)414ذیالً به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
 3-1تأكيد بر عنصر محوري شناخت امام

مهمترین و برجستهترین مفهوم و مضمونی که در این غزل بر آن تأکیود شوده و بوه آن
ساختار شكلی و محتوایی همخوان و متوازنی بخشیده اسوت و مویتووان آن را «وجوه
غالب» شعر محسوب کرد ،عنصر «شناخت» یا آگاهی و شعور است که با واژه یوا فعول
«می شناسند» ،تشخص یافته است .در این خصوص ،شاعر– احتماالً به طور ناخودآگاه-
برای توجه دهی به اهمیت این درونمایه و محوری بودن مسئلة شناخت یا معرفت امام،
آن را در بخش ردیف شعر قرار داده است تا مدام تكرار ،و بر آن تأکید شود .البته ایون
ویژگی ،در بسیاری از اشعاری که ردیف بلند دارند ،ممكن است دیده میشوود؛ «وجوه
غالب را میتوان نقطه کانونی اي ر هنری دانست؛ عاملی که بر سوایر اجوزای ايور هنوری
حاکمیت دارد؛ آنها را مشخص میکند و یا تغییوری مویدهود .درواقوع ضوامن انسوجام
ساختار اير ،همین وجه غالب است» (سجودی :1380 ،ص ،107مقالوه «وجوه غالوب» از رومون
یاکوبسن).

البته شاعر برای توجه دادن به مقام معرفت دربارة امام (ع) فقط بحث شناخت را در
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بخش ردیف شعر نیاورده است که فرض اتفاقی بودن به ذهن آید17،بلكه در غزل مورد
بحث مشاهده می شود که شناخت مردم و آگاهی شعورمند سایر مخلوقوات نسوبت بوه
امام (در همه ابیات) و شناخت امام از ایشان و توجه و عنایت بدانان (ابیات دوم و سوم
و چهارم و ششم) محوریترین موضوع و مضمون غزل است (ر : .به نمودار شمارة .)1
خطاباتی که شاعر در شعر خود می آورد و نكاتی را که دربارة نقش و مقوام و موقعیوت
امام در عالَم بیان میکند ،به زمان گذشته مربوط نمیکند ،بلكه با شناختی که از مقوام و
حیات همیشگی ایشان دارد از زمان حال سخن می گوید و مثالً شناخت اجسام و اجرام
و عناصر و اشیا و عموم مردم را همیشگی معرفی می کند و از فعلهایی در سوخن بهوره
می گیرد که این معنا را مؤکد و دائمی نشان دهد .غیر از افعال مضارع «میشناسوند» کوه
در همة ابیات تكرار می شود و حاکی از دوام و اسوتمرار شوناخت و حیوات شوعورمند
همگانی می کند ،تعابیری از جمله« :پرسش تشونگی را توو آبوی جووابی» ،یوا« :نوام توو
رخصت رویش است و طراوت» ،یا «هم تو گلهای این بواغ را مویشناسوی» یوا« :بووی
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توحید مشروط بر بودن توست» نیوز بخووبی و رسوایی ایون دوام و اسوتمرار را اعوالم
میکند .البته با تعبیر «اینك ای خوب فصل غریبی سرآمد» نیوز رسواتر از سوایر مووارد،
اینك و اکنونی بودن این حال و کار را جلوهگر میسازد.
نمودار شماره  -1محوريت شناخت و فاعالن شناسايي و آگاهي

کوچه های
خراسان

چشمه
های
خروشان

غریبان

موجهای
پریشان

88


خلق

شناختن
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ریگهای
بیابان

آیات قرآن

88
88

امواج
طوفان

برگ
باران

شهیدان

 3-2مخاطبه و طلب و تمناي ديدار

شناخت نسبت به ممدوح (امام ع) باعث میشود که راوی خود را در محضر حضورت
ببیند و جرأت کند که حتی با لف دوستانة «تو» آن جناب را مورد خطواب قورار دهود؛
چراکه مطابق اعتقاد و نگرش شیعی دربارة مقام و حیات و مموات اموام ،اموام (و اموام
شهید) حضور و غیابش مساوی است؛ یعنی او میتواند به اذن الهوی در هموه زمانهوا و
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مك انها حاضر باشد و زایرش را ببیند و سالم و کالمش را بشنود و پرسش و درخواست
و عطش ظاهری و باطنی او را پاسخ گوید.
از این رو ،عالوه بر ردیف در سایر ابیات نیز با امام مخاطبه حضووری دارد و موثالً
در بیت دوم میگوید« :پرسش تشنگی را تو آبی جوابی» یا در بیت چهارم باز بوا لفو
«تو» خطاب میکند که« :نام تو رخصت رویش است و طراوت» یوا در بیوت چهوارم و
ششم و نهم که این لف و خطاب خودمانی و صمیمی ادامه مییابد.
وجود و تكرار الفاظ خطابی و ندایی دیگر نیز بر لحن خطابی و خودمانی و حسّوی
و عینی شدن شعر افزوده است .در ابیات پنجم تا هشتم ،تعبیر «ای که» (دو بار) و «آی
پیدای پنهان» و «ای خوب» (هر کدام یك بار) ذکر شده است.
شوواعر در نهایووت بووا بیووانی احساسووی و عوواطفی و بووا لحنووی تمنووایی از آرزویِ
زیارت ِمعرفت آمیز امام (در آن سفر و عبورِ تاریخی یا در سایر مكانها و زمانها) سوخن
به میان میآورد و با این بیان ،هم پیوند خود را با دیگر مخلوقات و شناسوندگان نشوان
می دهد و هم خواننده و مخاطب شعر را ناخودآگاه با خود همسخن میکند و به تأمل و
18
تدبر فرامیخواند.
 3-3اشاره به مقام امام در عالم بيرون و درون (واليت تکويني)
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چنانكه پیشتر آمد ،شاعر در غالب ابیات این غوزل و بوویژه در ضومن جوانبخشویها و
جاندار انگاریهای آن ،آشكارا یا اشاره به والیوت تكووینی و قودرت تصورف ،و مقوام و
موقعیت و شئون امام در جهان هستی اشاره می کند؛ به عبارت دیگور ،اینكوه چشومه و
موج و ریگ و برگ و باران و طوفان و کوچه و آیات کتاب خداوند و نیوز شوهیدان و
غ ریبان ،قادر به شناخت امام باشند و آن حضرت ایشان را بشناسد و پاسخگوی پرسشها
و نیازهایشان باشد و نامش اجازه روییدن و طراوت و توازگی بوه عوالم و آدم دهود و
وجودش شرط اصلی توحید و خداشناسی باشد ،این همه ،معرف شأن و نقش امام (ع)
از حیث خالفت 19و وساطت فیض و رحمت ح ق تعالی در عالم تكوین و در نهایوت،
دستگیری و هدایت (و نیز شفاعت) همة مخلوقات و رساندن ایشان به سعادت حقیقی
است .بنابراین به نظر می رسود تعوابیر شواعر درخصووص حرکوت و حیوات و شوعور
موجودات و نسبت آن با امام ،عالوه بر کارکرد ادبی یا زیباییشناسیك -که طبق نظریوة
شعری یاکوبسن ،در ادبیات کارکرد غالب است (ر : .احمدی :1372 ،ج ،1ص 65توا  )69از
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کارکردهای عاطفی و فرازبانی و مخاطبمحور نیز برخوردار است و میخواهود هوم از
عقاید و عواطف خاص مذهبی خود سخن بگوید و آن را تبلیوغ و معرفوی کنود و هوم
مخاطب را با آن همراه و همرأی و همزبان سازد.
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نتيجهگيري
غزل «کوچههای خراسان» با استفاده از شكل و محتوای مناسوب و ایجواد همواهنگی و
تناسب بین عناصر مختلف شعر ،یكی از نمونههای موفق شعر آیینی و شعر رضووی در
دورة معاصر است؛ به تعبیر دیگر ،شاعر (قیصر امینپور) در بخش فرم یا شكل شعر بوا
انتخاب موسیقی عروضی مناسب ،ردیف بلند و پیوامدار (توو را مویشناسوند) رعایوت
تناسبات مختلف لفظی (تكرار صامتها و مصووتها) و تناسوبات معنووی (بوویژه تناسوب
تضاد و تقابل و تناسب نظیر) و انتخاب زبان زنده و ساده و صمیمی و مدحی (با لحنی
خطابی و گزارشی و خودمانی) و نیز استفاده از صوور خیوال توازه و طبیعوی و حسّوی
(بویژه تشخیصهای زیبا و کنایههای قریب) شعر خود را بدیع ،زیبا ،عاطفی ،تصویری و
متحر و محسوس و در نهایت تأيیرگذار کرده است؛ در عین حال ،ایون شوكل بیوانی
مناسب ،محمل و ظرف بیان و انتقال معارف و معانی متعددی در معرفی و شناخت امام
(ع) شده که در البهالی آن مندرج است .تأکید بر عنصر محوری شناخت یا معرفت امام
(ع) و نقش و شأن واسطهای و نیابی و دائمی او در جهان آفرینش (از جهت دستگیری
ظاهری و باطنی و هدایت به سوی توحید) از مهمترین معارف و مضامینی است که در
آن شكل مناسب عرضه شده است.
پينوشت
« .1ا ز نظر منتقد نو... ،شاعر ،شعر را چنان ماهرانه می سازد که متن شوعر ،عواطوف خواننودگان را بور
میانگیزد و موجب می شود تا در خصوص محتوای شعر به تأمل بپردازند ....هنرمند به این امر واقف
است که معنای شعر عمدتاً از ساختار آن نشأت میگیرد .به عقیده منتقدان نو ،اصلیترین موضوع مورد
عالقه شاعر این است که معنا چگونه از طریق کنش عناصر گوناگون و بعضاً متعارض در خود شعر
حاصل می شود» (برسلر :1386 ،ص .)86
« .2گاهی برخی از آنان [ساختگرایان] درصدد تجزیه و تحلیول پیوام شوعری  poetic massageهوم
برآمدهاند» (شمیسا :1378 ،ص« .)178فرق ساختگرایی و پساساختگرایی متعدد است و از همه مهمتر
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این است که آنان معتقدند بررسی متون ادبی هیچگاه چون مطالعات صرفاً زبانی ،جنبة دقیق و علمی
ندارد و باید در آن مسائل معنوی و فلسفی هم لحاظ شود؛ بدین ترتیب ،آنان زبانشناسی مكاتب پیش
از خود چون فرمالیسم و نئوفرمالیسم را به سوی هرمنوتیك بردند» (همان.)184 ،
 .3از جمله:
 یادمان همزاد عاشقان جهان قیصر امینپور؛ به کوشش زیبا اشراقی ،حمیدرضا توکلی ،مهدیه نظوری،تهران :نیلوفر :1390،مقاله «سه صدا ،سه رنگ ،سه سبك در شعر قیصر امینپور» ،از محمود فتوحی،
ص  433تا( 450و در مجله ادبپژوهی ،ش  ،5تابستان و پاییز  ،1387ص  9تا ) 30و مقاله «درآمدی
بر بوطیقای قیصر» از حمیدرضا توکلی ،ص  293تا  348و مقاله «نقد ساختاری کتاب دستور زبوان
عشق سروده قیصر امینپور» ،از مریم حسینی ،ص  357تا ( 374و در نامه پارسوی ،بهوار و تابسوتان
 ،1388ش اول و دوم ،س چهاردهم ،ص  34تا.)57
 همزاد عاشقان جهان (برگزیده آيار و نقد اشعار قیصر امین پور)؛ به اهتمام نعمتاهلل ایرانزاده؛ تهران:الهدی.1389 ،
 این روزها که می گذرد (زیباشناسی و سیر تحول شعر قیصر امینپور)؛ اول ،تهران :انجمون شواعرانایران.1388 ،
« .4گرچه ممكن است که منتقدان نو در بدو امر به نقل به معنای متن بپردازند (البته با وقووف بوه ایون
نكته که نقل به معنای متن ،معادل معنای آن نیست) ،این منتقدان عموماً تحلیلشان را با بررسی زبوان
خود شعر آغاز میکنند؛ چنین تحلیلی بیدرنگ بر پارهای از تنشهای شعر پرتو میافكنود و ابهامهوا و
تناقضهای شعر را آشكار میسازد» (برسلر :1386 ،ص.)90
 .5جالب توجه است که در کالمی مفصّل از امام هشتم (ع) که در معرفی مقام امامت و ائموه(ع) بیوان
فرموده ،امام «العین الغزیرة» (چشمة جوشان و پرآب) توصیف شده است ،ر : .قاضی :1386،ص25
به نقل از اصول کافی و عیون اخبار الرضا (ع).
 .6توصیف یا تشبیه امام به «آب» نیز در همان کالم امام رضا (ع) که پینوشت پیش ذکور شود ،چنوین
آمده است« :االمام الماء العذب علی الظماء» :امام آب گوارا بر کام تشنگان است (هموان 24 ،و )84؛
همچنین در کالمی از امام هفتم (ع) در تفسیر آیة «قل أرأیتم إن أصبح ماءکم غوراً فمن یوأتیم بمواء
معین» (ملك« )30 :آب جاری و گوارا» به شخصیت و حقیقت امام (ع) تطبیق و تفسیر شده اسوت؛
ر : .همان 104 ،و 105.
 .7باز در همان کالم پیشگفته و نورانی ،امام (ع) به صفت «السحاب الماطر و الغیث الهاطل» یعنی ابور
پرباران و باران پربرکت موصوف گشته است که با تعبیر شاعر ما کامالً مناسبت دارد؛ ر : .همان25 ،
و ص 99.
 . 8گفتنی است که در چاپهای متأخر اشعار (امینپور :1388 ،ص  )408تعداد ابیات غزل کوم شوده و
ابیات شماره  4و 6و - 7که از دید شاعر وجه هنری کمتری داشت و پیام شواعر بوه جوای کنایوه و
اجمال ،رنگ صراحت و تفصیل می یافت و درنتیجه از وجوه بالغی آن کاسته میشد -حوذف شوده
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است؛ یعنی این حذف که به مقاصد بالغی انجام گرفته ،هم یكدستی و انسجام هنری ساختاری غزل
را اضافه کرده ،و هم موجب ایجاز هنری شده که از شگردهای بیان هنری نوزد شوكلگرایوان اسوت
(ر : .احمدی :1372 ،ج ،1ص.)60
 .9البته این شعر به اوزان دیگر نیز درمی آید ،مثل وزنِ فاعالتن فعولن فعولن فعولن ،و یوا وزنِ فواعلن
فاعلن فاعلن فاعالتن ،که در هر صورت از تازگی موسیقایی خاصی برخوردار میشود.
 .10در همین باره رجوع شود به مقالة «سه صدا ،سه رنگ ،سه سبك در شعر قیصر اموینپوور» و ایون
عبارات از همانجا« :واژه ها و ساختهای زبانی که بار اعتقادی دارند ،شاخصهای ارزشگذار و نشانههای
مرزساز در نظامهای ایدئولوژیك هستند .در سبكشناسی واژهای را که به یك نظام اعتقادی تعلق دارد
و زنده ،محر و سرشار از بار احساسوی و عاطفوة ایودئولوژیك اسوت ،واژة غنوی شوده موینامنود
( .)Haynes‚ 1995:59چنین واژه هایی نشان ارزشوهای خواص یوك گفتموان را در خوود دارنود
(فتوحی :1390 ،ص  ... .)434نشانهها و مفاهیم اعتقادی در شعر این دوره وی [سالهای 1367-1357
شاعری امینپور] پررنگ و غالب است (همان.)435 ،
 .11در مقالة «سه صدا ،سه رنگ ،سه سبك »...دربارة ویژگیهای زبان و متن ایودئولوژیك مویخووانیم:
«اصوالً متن ایدئولوژیك ،ناآرام ،بیتاب ،حرکتزا و بیاحتیاط و سرشار از بواور و ایموان بوه مبوانی
باورهای اعتقادی است ( .)Haynes‚ 1995:60کاربرد صورتهای مختلف جمله و نظوم جملوههوا
ممكن است نشاندهندة میزان تأکید یا عدم تأکید بر یك معنا باشد؛ چنین تأکیدها یا عدم تأکیودهایی
عموماً داللت ایدئولوژیك دارد» (همان.)436 ،
 . 12مطابق نگرش شیعی که به دالیل عقلی و نقلی مستند است ،امام معصوم به سبب مقام خلیفة اللهی،
و امامت و نیابت عام ،بر عالم و آدم و نبات و جماد و ملك و ملكوت حكم میراند و همه به اذن و
مأموریت الهی در تحت حكم و تصرف اویند.
 .13حرکت از نظر فلسفی و فیزیكی نیز جز دگرگونی نسبت یك شیء بوا مبودأ خاصوی نیسوت و از
رهگذر آمدن اجزای متضاد است کوه ایون دگرگوونی احسواس مویشوود» (شوفیعی کودکنی:1366 ،
ص.)261
 . 14تلمیح به ماجرای عبور حضرت رضا (ع) از شهر نیشابور و درخواست موردم و دانشومندان بورای
استماع حدیث از ایشان و اجابت درخواست توسط ایشان در کجاوه و روی باز کردن و پوشیدن بعد
از نقل حدیث قدسی سلسلة الذهب و مشروط کردن تحقق وعدة امنیت الهی به خود یوا ائموه (ع):
«قال" ...الاله اال اهلل حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی" قال فلمّا مرت الراحلة نادانا" :بشروطها
و أنا من شروطها"»(شیخ صدوق1378 ،ق :ج ،2ص  135و.)...
« .15منظور از عاطفه ،اندوه یا حالت حماسی یا اعجابی است که شاعر از رویداد حاديهای در خوویش
احساس میکند و از خواننده یا شنونده میخواهد که با وی در این احساس شرکت کند .نمیتوان به
یقین پذیرفت که امكان آن باشد که هنرمندی حالتی عاطفی را به خواننده خویش منتقل کند ،بیاینكه
خود آن حالت را در جان خویش احساس کرده باشد» (شفیعی کدکنی :1366 ،ص 24و .)25

تحليل ساختاري غزل «كوچههاي خراسان» از قيصر امينپور
« .16در کنار عواطف ،اندیشه ها و تأمالتی هستند که از یك سو با خرد و منطق ما سروکار دارنود و از
سوی دیگر زمینة بعضی انواع شعر هستند....باید این گونه معانی را به سكههایی تشبیه کرد کوه یوك
روی آنها تجربه های منطقی و غیرعاطفی زندگی است و یك روی دیگر آنها لحظههای عاطفی است
ک ه به کمك نیروی خیال جنبة شاعرانه به خود میگیرد» (همان.)26 ،
 .17یا تلقی نمی گردد که شاعر شعرش را از چپ به راست سروده و ردیف شوعر بوه مضوامین ابیوات
شكل و جهت داده است؛ چنانكه این مطلب دربارة شاعران تازهکار مشهور و گاه صحیح است.
 .18راوی با اینكه به شناخت نسبی امام نایل آمده –و آن حضرت در ذهن و زبوان او ظهووری فوردی
یافته و پیدای ظاهراً پنهان است -و خود به کمك زبانی شعری و بیان غنوایی ،حكوایتگر و مفسور و
مبلغ این نوع شناخت است ،باز افسوس میخورد که چرا کوچههای خراسان و ریگ و برگ و باد و
باران و ...ممدوحش را دیده و شناختهاند ،اما او از دیدن جمال ظاهریش محروم مانده است.
 .19در کالم امام هشتم (ع) و در معرفی مقام ائمه و امامت آمده است :أن االمامة خالفة اهلل عز و جل؛
ر : .شیخ صدوق 1417 ،ق :ص ،775شیخ طبرسوی 1386 ،ق :ج ،2ص  ،227قاضوی :1386 ،ص
.24
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جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصههاي

سبکي او در شعر بيدل
دكتر سيد مهدي طباطبايي
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي

چکيده

كليدواژه ها :شعر فارسي و سبک هندي ،شعر بابافغاني ،شعر عبادالقادر بيادل ،ويژگيهااي
سبکي بيدل و بابافغاني.

تاریخ دریافت مقاله1392/8/27 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/4/29 :
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بابافغانی و بیدل دو شاعر جریان ساز شعر فارسی هستند که یكوی در طلیعوة سوبك هنودی و
دیگری در نقطة اوج آن قرار گرفته است .هنر بابافغانی ،شكستنِ فضای خشك و بیروح شعر
فارسی در دوران فترت است که با گرایش به روانی و سادگی زبان ،زمینة ظهور مكتب وقوع و
واسوخت را فراهم آورد .بیدل هم با ساختارشكنیها و آشناییزداییهایی که ابهوام و پیچیودگی
شعر او را به همراه داشت ،سبك هندی را به نقطة اوج خود رسوانید و مسویر پیودایش سوبك
بازگشت را هموار کرد؛ با ایون توصویف ،بیودل و بابافغوانی در دو قطوب مخوالف هوم قورار
میگیرند ،امّا بررسی سبكشناسانه ،شباهت ویژگیهای سبكی این دو را نمایان میکند.
این پژوهش در پی آن است که با بررسی این مسائل ،بوه ترسویم جایگواه بابافغوانی در سوبك
هندی و پیگیری ویژگیهای سبكی او در شعر بیدل بپردازد .روش تحقیق به صورت اسونادی و
با استفاده از امكانات کتابخانهای و شیوة تحلیل محتوا و طبقهبندی دادههاست .بایستگی مطالعه
در خصوص سبك هندی و چهرههای برجستة آن در زبان و ادبیّات فارسی ،اهمّیت و ضرورت
تحقیق را مشخص می کند و نتیجة آن ،ترسیم خط سیری است که روشن میکند ظهور بیودل،
نتیجة سیر طبیعی سبك جدید شعر فارسی است که از بابافغانی آغاز شده بود.

 .1مقدمه
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رویكردِ ادبیّات فارسی ،بررسی سبك بهصورت دوره ای ،آن هوم مبتنوی بور ویژگیهوای
سبكی شاعران بزرگی است که در شكل گیری یك سبك ،نقش مهمّی داشتهاند؛ با ایون
توصی ف ،روشن است که سبكِ شخصی شاعران و بجز شاعران بزرگ و ارزیابی نشوده
است .به همین دلیل نمی توان دربارة یكایك شاعران و ویژگیهوای سوبكی آنوان داوری
منصفانهای کرد.
سبك شعر فارسی تا میانة قرن دوازدهم به صورت سه دورة تاریخی متموایز از هوم
تعریف شده است .انتساب این سبكها به نام بخشوی از سورزمین بوزرگ پارسویزبانوان
(خراسان ،عراق ،هند) ،کلی بودن این تقسیم بندی را روشن میکند .بوه نظور مویرسود
پژوهشگران این حوزه ،منطقة اقامت شاعران تأيیرگذار در شكل گیری یك سبك خاص
را مال ارزیابی و نامگذاری آن سبك قلمداد کردهاند؛ درحالیکه «اختالفواتی کوه بوین
انواع شعر به نظر می خورد در اير سبكی نیست که از اقلیم نشأت کرده است ،بلكوه در
اير نوعیّت و طبیعت شعر و یا هم بهعبارت دیگر ،مكتب آن است» (سولجوقی.)86 :1388،
از سوی دیگر در نظر گرفتن دورههای تاریخی بوه عنووان معیوار سوبكی هوم خوالی از
مسامحه نیست؛ چراکه اگر تمام شاعران یك دوره ویژگیهوای یكسوان شوعری داشوتند،
هرگز برجستگی و نمودِ ویژه نمییافتند.
 1ا  1بيان مسأله

پژوهشگران بر این باورند که ظهور بابافغانی ،شعر فارسی را از بونبسوتی ،کوه پوس از
حاف در آن روی داده بود ،رهانید و افقی تازه فراروی آن گشود؛ افقی که بعدها سبك
هندی نامیده شد و ویژگیهای آن در شعر بیدل به اوج خود رسید .بر اساس این تعبیور،
بابافغانی نقطة شروع سبك هندی خواهد بود و بیدل نقطة اوج و کمال آن .با رویكردی
این گونه به بابافغانی و بیدل ،همچنین برجسته کردن ویژگیهای مشتر سوبكی ایون دو
شاعر میتوان سیر تاریخی شكل گیری ،رشد و تكوین سبك هندی را پی گرفوت و بوه
دورنمایی از آن دست یافت .این پژوهش در پی آن است تا با موتنپژوهوی و واکواوی
روابط زبانی و سبكی شعر بابافغانی ،ویژگیهای مشتر میان او و بیدل را مشخص کند
و بر اساس سبك شناسی تاریخی به دو پرسش زیر پاسخ دهد:

جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصههاي سبکي او در شعر بيدل

 .1بابافغانی چه جایگاهی در سبك هندی دارد؟  .2کدام یك از ویژگیهای سبكی
بابافغانی در شعر بیدل یافت میشود؟
 2ا  1پيشينة تحقيق

اگرچه در زمینة بررسی و مقایسة اشعار و افكار بابافغوانی و عبودالقادر بیودل ،تواکنون
پژوهش مستقلی انجام نگرفته است ،جایگواه شوامخ ایون دو در سوبك هنودی ،انگیوزة
پژوهشهای گوناگون در خصوص آنها بوده است .افوزون بور کتابهوای توذکره و تواریخ
ادبیات ،افكار و اندیشههای بیدل را میتوان در شاعر آینهها (شفیعی کدکنی ،)1387 ،بیدل،
سپهری و سبك هندی (حسینی ،)1376 ،نقد بیدل (سلجوقی ،)1388 ،دری به خانة خورشید
(حبیب )2010 ،و کلید در باز (کاظمی )1387 ،پی گرفوت .جلووه هوایی از زنودگی و طورز
شاعری بابافغانی هم در مقدّمة دیوان (بابافغانی :1385 ،یك و سی و پنج) ،طرز تازه (حسنپور
آالشتی 62 :1384 ،و  )51و همچنین مقالههای «بحثی در شوعر و فكور بابافغوانی» (ذکواوتی
قراگوزلو« ،)1366 ،بابافغانی و مكتب وقوع» (ذوالفقاری« ،)1369 ،طرز بابافغانی» (آذر)1388 ،
و «تأيیر بابافغانی بر جریانهای شعری عصر صفوی» (مؤذنی )1390 ،دنبال کرد.
از رونق افتادن سبك خراسانی و عراقی ،موجب پیدایش سبك خاصی در شعر فارسوی
شد که در ایران نشو و نما یافت و در سرزمین هندوستان به کمال خود رسوید .برخوی
پژوهشگران مخالف نامگذاری این دوران از شعر فارسوی بوه «سوبك هنودی» هسوتند.
ذبیحاهلل صفا سبك هندی را درست میداند « ولی برای آن دسته از سخنوران بزرگ هند،
که با آموختن زبان فارسی و قرار داشتن زیر تأيیر محیط و داشتن لهجة معیّنی از فارسی
که در آن سرزمین رایج شده بود ،شعر فارسی را به نوعی خاص و با زبانی ویژة خود و
تعبیرهای سازگار آن سرودند بهنحوی که سخنشان با گویندگان هومعهدشوان در ایوران
بسیار تفاوت یافته است» (صوفا ،1378 ،ج  ،5بخوش  .)524 :1امیوری فیروزکووهی هوم در
مقدّمة دیوان صائب  ،سبك اصفهانی را شیوة آن دسته از شاعران این دوره میداند که در
ایران میزیسته  ،و احیاناً به هند سوفر کورده انود و سوبك هنودی را بوه شویوة شواعران
فارسی زبان هند اطالق کرده است .او تفاوت شعر ایون دو گوروه را در کمرنوگ بوودن
مختصّات سبك هندی در گروه اوّل و قوی تر بودن این مختصّات و تأيیر از فرهنوگ و
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جغرافیای هند در گروه دوّم میداند (صائب تبریزی :1345 ،ص  18به بعد).

سؤال اینجاست که آیا نوسان سبكی تنها در سبك هندی مشاهده میشود که به دلیل
همین نوسان ،باید بین شاعران پارسیگوی ایرانِ آن روزگاران و شواعران پارسویگووی
خارج از مرزهای آن تفكیك قائل شد؛ مگر مكتب آذربایجان و ارّان ،که در اواخر سبك
خراسانی پدیدار شده ،جز حد واسط این سبك با سبك عراقی را شكل داده است؟ باید
پذیرفت که ساختار سبك هندی نیز مانند دیگر سبكهای مهم شوعر فارسوی از بوه هوم
تنیدن چند مكتب مختلف شكل گرفته است .پیوند و به هم پیوستن سه مكتوب وقووع،
اصفهانی و هندی ،دورانی از تاریخ شعر فارسی را رقم مویزنود کوه بوه سوبك هنودی
مشهور است.
 4ا  1جايگاه بابافغاني در سبک هندي
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تذکرهنویسان ،فغانی را «مجتهد فن تازه« (واله داغستانی )486 :2001،و «آدم دور جدید»
شعر فارسی (شبلی نعمانی ،1363 ،ج  )59 :5میدانند که «پیش از وی احدی بدان روش
شعر نگفته» (واله داغستانی )486 :2001،و «آنچه بعدها در غزل ،زبان وقوع خوانده شد و
سبك هندی از آن بهوجود آمد بر طرز او مبتنی بود» (زرینکوب.)100 :1384 ،
با وجود این اظهار نظرها ،برخی پژوهشگران با انكار شروع سبك هندی از
بابافغانی ،او را شاعری بسیار متوسّط و معمولی میشمارند که نمیتوانسته است متبوع
و سرمشق دیگران قرار گیرد (ر : .صائب تبریزی19 :1345 ،؛ دریاگشت 289 :1372 ،و )290
در حالی که به شهادت تذکرهنگاران ،طرز تازهای که فغانی به غزل فارسی رونمایی کرد
حتی در زمان زندگانی او نیز جای خود را در میان اهل ادب باز کرده بود:
در آن زمان اکثر ،غزلهای فغانی طرح میشده و محتشم کاشی و غیوره در آنهوا
غزل می گفتند .عرفی نیز در همان طرحها ،غزلهایی نوشته در مجالس عام مشاعره،
آنها را بیباکانه می خواند .وحشی یزدی در یزد میزیست ولی بوه وسویلة کتابوت و
تحریر در این مناظرات شرکت میجست (شبلی نعمانی.)67 /3 :1363 ،

بررسی دیوان شاعرانِ پس از فغانی هم این سخن شبلی نعمانی را تأیید میکند.
مطلع غزلی از فغانی را در شعر شاعران پس از وی پی میگیریم:
نهفتم قدر خود تا قیمت یاران شود پیدا
درِ مستان زدم تا حال هشیاران شود پیدا
(بابافغانی)103 :1385 ،
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ز حرمانم غمی در خاطر یاران شود پیدا

ج

چو بیماری که مرگش بر پرستاران شود پیدا
(نظیری نیشابوری)23 :1389 ،

رواج بیدالن از مهر دلوداران شوود پیودا

که قدر قیمت یاران هم از یاران شود پیدا
(فیّاض الهیجی)307 :1380 ،

ز زلف آه آخر روی جانان میشود پیدا

درین ابر سیه آن برقجوالن میشود پیدا
(صائب)27 :1383 ،

که را میگشت در دل کز زمین انسان شود پیدا؟
که میگفت از تنور خام ،این توفان شود پیدا؟
(صائب)27 :1383 ،

اگر قامت برافرازی زمین را جان شود پیدا

به هر جا لب گشاید ،چشمة حیوان شود پیدا
(سیّدای نسفی)154 :1382 ،

کجا الوان نعمت زین بساط آسان شود پیدا؟

که آدم از بهشت آید برون تا نان شود پیدا
(بیدل)266 :1386 ،

چو دل در سینه شد افسرده ،عصیان میشود پیدا
در آن کشتی که باشد مرده ،توفان میشود پیدا
(تأيیر تبریزی)191 :1373 ،
(مشتاق اصفهانی)9 :1320،

این مطلع نمونهای از استق بال شاعران از بابافغانی است کوه در قالوب ،بحور و وزن،
قافیه و ردیف با شعر او همسانی دارد .به نظر میرسد در برخورد با اینگونه غزلها ،باید
با علی ابراهیمخان خلیل همداستان شد که « اگرچه هر کدام از این بلندسخنان ،تصرفی
و اختراعی کاربند شده و به طرز خاصی حرف زده  ،امّا درحقیقوت جوادة رفتوار اینوان
مسلك بابافغانی است» (صحف ابراهیم ،نقل از صفا .)414/4 ،1378 ،از دیگر سو ،شاعران پس
از فغانی هم به «هنجار» و «طرز» تازة او اشاره کردهاند که نشانگر اعتقاد آنهوا بوه شویوة
جدیدی است که فغانی به شعر فارسی رونمایی کرده است:
1
سزد ز سدره برون آید و زمین تو بوسد
«حزین» ازین غزلت تازه گشت طرز فغانی
(حزین الهیجی)151 :1387 ،
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برون قدر من از جرگ گرفتاران شود پیدا

که در دوری به یاران قیمت یاران شود پیدا
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پرده ای چنود بوه آهنوگ نكیسوا بسورای

غزلووی چنوود بووه هنجووار فغووانی بشوونو

ج

(غالب دهلوی)331 :1386 ،

تضم ین غزلهای بابافغانی در قالب مخمّس هم از اقبال شاعران به شوعر او حكایوت
دارد:
شبی ای رشك یوسف بیتو از بیتالحزن رفتم
گریبانچا هر جانب چو بوی پیرهن رفتم
به چشمِ گوهرافشان همچو شبنم از وطن رفتم
«به بویت صبحدم گریان به گلگشتِ چمن رفتم
نهادم روی بر روی گل و از خویشتن رفتم»
(سیّدای نسفی)419 :1382 ،

 .2بررسي ويژگيهاي سبک هندي در شعر بابافغاني
اگرچه بسامد برخی از ویژگیهای سبك هندی د ر شعر بابافغانی انود اسوت بوا کموی
دقت میتوان روند شكل گیری آنها را در شعر بابافغانی بررسی کرد .در ادامه برخوی از
این ویژگیها برجسته میشود:
100
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 1ا  2واسوخت

«واسوخت نوعی از وقوع گویی و منشعب از آن است و به شعری اطالق مویشوود کوه
مفاد آن اعراض از معشوق باشد» (گلچین معوانی .)681 :1348 ،جالب اینكوه هویچ یوك از
پژوهشگران ادب فارسی به وجود شعرهایی با محتوای واسووخت در اشوعار بابافغوانی
اشاره نكرده  ،و اغلب ،شروع این نوع شعر را به وحشی بافقی منسوب کردهاند؛ این در
حالی است که نمونه های واسوخت را در اشعار بابافغانی مشاهده میکنیم:
دل برگرفتم از تو چو کامی نداشتم
رفتم ز کوی تو ،چو مقامی نداشتم
یكباره از وفای تو برداشتم امید

چون از تو التفات پیامی نداشتم
(فغانی) 320 :1385 ،

بیگناهم خشم و نازت با من ای خودکام چیست؟
یك طمع ناکرده زان لب ،اینهمه دشنام چیست؟
 ...بیشتر عمرم از آن بدخو به ناکامی گذشت
بهرِ اند روزگاری دیگر این ابرام چیست؟
(فغانی 154 :1385 ،و )153

جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصههاي سبکي او در شعر بيدل

البته باید این نكته را در نظر گرفت که این ابیات را شاعری میسراید که در دیووان
او اشعاری از این قبیل اند شمار نیست:
فغان که بر سگ کویت نگاه نتووان کورد
سگت «فغانی» دیوانه را کشید بوه خوون
(فغانی) 226 :1385 ،

 2ا  2وابستههاي عددي خاص

ساختار خاص وابستههای عددی در سبك هندی شامل «عدد  +وابستة عددی +
معدود» است که با آشنایی زدایی و هنجارگریزی ،باعث ایجاد ترکیبهای جدید میشود.
نویسندگان مقالة «سبك هندی و مدّعیان پیشوایی آن» معتقدند شعر بابافغانی بهطور
کلی از وابستههای عددی خالی است و اینگونه نتیجه میگیرند که در این زمینه ،فغانی
شاعر تأيیرگذاری بر سبك هندی نبوده است (غنیپور ملكشاه)58 :1378 ،؛ با وجود این،
نباید غافل شد گرایش به ساخت این وابستهها را میتوان در شعر فغانی پی گرفت آنجا
که در بیتی ترکیب «صد نخل آرزو» را به کار برده است که حتی اگر بهصورت «صد
نخلِ آرزو» هم خوانده شود ،زمینة شكلگیری این ویژگی در سبك هندی است:
هرگز به منتهای تمنا نمی رسوم
صد نخل آرزو ز دلم سرزند ولیك
(فغانی)314 :1385 ،

از دیگر ویژگیهای سبك هندی ،کاربرد اصطالحات ادبوی در شوعر اسوت کوه حاصول
نگرش آگاهانه به شعر است« :در این عصر تكنیوكاندیشوی و دلمشوغولی شواعران بوه
مسائل فنی شعر و شاعری باعث شد تا اصطالحات ادبی در شعر راه یابد و شاعران بوا
استفاده از این اصطالحات ،مضامین شعری فراوان بسازند» (فتوحی .)129 ،1385 :نمونهای
از این اصطالحات ادبی در شعر بابافغانی ذکر میشود:
شاه بیت دفتر حسون و وفوا مضومون او
خط مشكین چیست گرد عارض گلگون او؟
(فغانی)366 :1385 ،

هر طرح که پردة دل حسن تو انداخت

صد صورت دلكش همه بر وجه شبه بست
(فغانی)159 :1385 ،

«فغانی» است و همین داستانِ مهرافزای

شمار سیم نداند زبان قافیهسنج
(فغانی)169 :1385 ،
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از دیگر اصطالحات ادبی به کار رفته در شوعر فغوانی مویتووان بوه «طبوع مووزون»
(/164بیت)5؛ «مضمون شنیدن» ( /345بیت )1؛ «شاهبیت» ( /363بیت  )5و «نظم و نثر» (/420
بیت  )16اشاره کرد.
 4ا  2تتابع اضافات

پیش از پیداییِ سبك هندی ،تتابع اضوافات از عیووب فصواحت شوعر و کوالم شومرده
می شد امّا در سبك هندی بهعنوان یكی از آرایههای حوزة موسیقایی کاربرد پیودا کورده
است:
عشاق را چه کار به دور و تسلسل است؟
ماییم و ذکرِ حلقة زنجیرِ زلفِ دوست
(فغانی)149 :1385 ،

عرقِ

سینة

گلپیرهنی

بود

در پوست نگنجیدم از این شوق که دل را

آبِ

در آرزویِ جلووووة گووولهوووایِ آتشوووین

از سوز سینه شعله به خاشا

میزدم

بر رویِ بختِ خفته به داغِ خمارِ غم

از جامِ باده آبِ طربنا

میزدم

(فغانی)254 :1385 ،
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(فغانی)330 :1385 ،
نمونههای دیگر تتابع اضافات را میتوان در ( /137بیت  /225( ،)10بیت  /269( ،)9بیت

 )3و ( /289بیت  )4مشاهده کرد.
 5ا  2پارادوكس

برخالف نظر نویسندة کتاب طرز تازه ،که بوا اشواره بوه سوادگی شوعر فغوانی ،آن را از
پارادوکس تهی موی شومارد (حسون پوور آالشوتی )83 :1384 ،در شوعرهای بابافغوانی بیوان
پارادوکسی که حاصل فراهنجار معنایی است،پ با ساختار سواده و بسوامد قابولِ اعتنوا
مشاهده می شود که از حیث بررسی تاریخی پارادوکس در سبك هندی اهمیّت دارد:
که بیدردی بود در عشق تدبیر دوا کردن
من و دردی به روی درد و داغی بر سر داغی
(فغانی)346 :1385 ،

از کجا برخاستی امروز سروِ من که باز

دارد آن رویِ چو گل آبی که میسوزد مرا
(فغانی)98 :1385 ،

جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصههاي سبکي او در شعر بيدل

بس رندِ جامهسوز که در مجلس شراب

آلوده کرد خرقه ولی بوا شوراب شرسوت
(فغانی)145 :1385 ،

تعبیرهای «منزلِ معمور بودن خرابات» ( /152بیوت « ،)2بوه چوه روز خرفوت امشوب»
(/104بیت  )10و «به باد هوا نسوخت» ( /269بیت  )7نمونههای دیگر پوارادوکس در شوعر
بابافغانی است.
 6ا  2معشو مذكّر

(فغانی)111 :1385 ،

گاهی غبار از دل ما کم کن ای پسر

جج

کاین خانه شد خراب ز نارُفتن اینچنین
(فغانی)358 :1385 ،

به دشنامم زبان بیرون کشد چون بوسهای خواهم

مرا کشت آن پسر ،نازِ جوابآلوده بینیدش
(فغانی)284 :1385 ،

افزون بر این ابیات ،فغانی در غزل صفحه  307و بیت  4ص  369به معشوق موذکر
اشاره دارد.
 7ا  2واژگان ،تركيبات ،اصطالحات ،بنمايههاي سبک هندي

برخی واژگان ،ترکیبات و اصطالحات ،شناسنامة سبك هنودی دارنود و پویش از آن در
زبان فارسی کاربرد گسترده ای نداشتهاند« .همین» در معنی همچنین برای تأکید« ،انگیز»
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خانلری حضور معشوق مذکر را در شعر فارسی نتیجة مكتب وقوع میشومارد؛ مكتبوی
که شیوة آن بیان احساسات صمیمانه و صادقانه در غزل بود «امّا در سرزمینی که زن در
پشت پرده بود و بردن نامش هم با غیرت کسان و نزدیكانش برخورد داشوت ،چگونوه
احساسات طبیعی عاشقانه را می توانستند بیان کنند؟ یگانه راه ،عشق به همجونس بوود»
(دریاگشت .)261 :1371 ،این اظهار نظر را نمیتوان درست دانست؛ زیرا پژوهشوها نشوان
می دهد که از ابتدای شكل گیری شعر فارسی ،این مسئله نیز جایگاهی برای خود داشوته
است (ر : .شمیسا )1381 ،و درستتر این است که مكتب وقوع را عامول پدیودار شودن
گستردة این مسئله در شعر فارسی قلمداد کرد .در هر حال در شعر بابافغانی نیز میتوان
ابیاتی در وصف معشوق مذکر یافت که چند بیت از آنها نقل میشود:
ناز تر از این بشور نبووده اسوت
هرگز بِه از این پسر نبوده است

در معنی قصد و آهنگ« ،تر شدن» در مفهوم ناراحت و عصبانی شدن« ،گول زموین» در
معنی قطعه ای از زمین و «آبلة دل» و بنمایة «چینی و فغفور» از آن جملوه اسوت کوه در
شعر فغانی هم حضور دارند:
قدم نكرده تر از ناز از گالب کسی
همین ز چشمة خورشید خود برآمدهای
(فغانی)394 :1385 ،

به چه انگیز فرود آورم آن شاهسوار

چه کنم؟ کار من از چاره و تدبیر شده است
(فغانی)139 :1385 ،

بر روی گلرخان درِ دل باز کردهای

بنشین به آب دیده «فغانی» و تر مشو
(فغانی)364 :1385 ،

هر گام بهور گمشوده ای رهبوری نشواند

2

بر هر گل زمین که به ناز آن صنم گذشت

(فغانی)134 :1385 ،

ما سینه را ز جور تو غافل گذاشتیم

آهی زدیم و آبلة دل شكافتیم
(فغانی)330 :1385 ،
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بلبالنند حریفان قودح ،بواده طلوب

سازِ چینی به طربخانة فغفور گذار
(فغانی)273 :1385 ،

 8ا 2ساير ويژگيهاي سبک هندي

ترکیبسازی (حسنپور آالشتی56 ،؛ آذر 87 ،و  ،)86اسلوب معادله (همان ،)92 ،کنایات ،مثلها
و اصطالحات عامیانه (هموان90 ،؛ ذوالفقواری 180 ،و 185؛ ذکواوتی قراگوزلوو100 ،؛ حسونپوور
آالشتی 55 ،و  ،54اغراق (همان ،)61،تكرار قافیه (همان )62،و ردیفهای طووالنی (ذوالفقواری،
 )185از دیگر ویژگیهای سبك هندی ا ست که بوه دلیول بررسوی شودن در پژوهشوهای
پیشین ،تنها به ذکر نمونههایی از آنها بسنده میشود:
 2-8-1تركيبسازي

چه حاصل چارهسازی؟ چون به عاشق در نمیآیی
چهسود از آشنایی؟ چون دلت بیگانهآمیز است
(فغانی)136 :1385 ،

دلم روان شد و جان هم ره سفر گیرد

که از مسوافر رهدورِ مون خبور گیورد
(فغانی)241 :1385 ،

جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصههاي سبکي او در شعر بيدل

کشتی شكسته وار پریشان به هر کنار

دست تهی ز جملة اسباب شستهایم
(فغانی)335 :1385 ،

ترکیبهای «دلسوزانتر» ( /134بیت « ،)11رقیبپرور» ( /301بیت « ،)16شاهدوشتر» (/160

بیت « ،)4آتشبرگ» ( /417بیت « ،)13تهیترکشتر» ( /160بیت  )6و «دیرْ پروا» ( /154بیت )8؛
نیز از آن جمله است.
 2ا  8ا  2اسلوب معادله

ز فسانة «فغانی» دل کوه رخنه گردد

نفس نیازمندان گذرد ز سنگ خاره
(فغانی)377 :1385 ،

مرد صاحبدل رساند فیض در موت و حیات
شاخ گل چون خشك گردد وقت سرما آتش است
(فغانی)141 :1385 ،

این آرایه در ( /140بیت  /233( ،)12بیت  )2و ( /240بیت  )1هم به چشم میآید.
 3ا  8ا  2اصطالحات عاميانه

چنین شراب کجا خوردی ای بهشتیروی

که سیر بر گل رویت نگاه نتوان کرد؟

ج

فدای آن گل رویم که دستزد نشده است

خرابِ آن می لعلم که بیغش است هنوز
(فغانی)276 :1385 ،

اصطالحات «کوار از  ...گذشوتن» (« ،)139زودمسوت» (« ،)140از جوای بلنود آمودنِ
چیزی» (« ،)144خاکستر بازار بودن» (« ،)148آیینه با کسی صاف کردن» (« ،)156جا گورم
داشتن» (« ،)157خوش کردن» (« ،)192ته به ته» ( 200و « ،)310گرول گرول» ( )234و «روی
گرم به مردم نمودن» ( )382از دیگر اصطالحات عامیانة شعر بابافغانی به شمار میآید.
 4ا  8ا  2اغرا

ما باده را به نغمة ناهید خوردهایم

آب از کنار چشمه خورشید خوردهایم

شاهانه مجلسی طلب و ساقیای که ما

می در شرابخانة جمشید خوردهایم

در مجلس حبیب ز دست مسیح و خضر

آب بقووا و نعمووت جاویوود خوووردهایووم

ج

ج

(فغانی)337 :1385 ،
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بسامد اغراقهای شاعرانه در شعر بابافغانی به اندازه ای است که در اغلب غزلهای او
میتوان نشانی از آن پیدا کرد.
 5ا  8ا  2تکرار قافيه

قافیه در شعر بابافغانی ،گاه در دو بیت پیدرپی تكرار شده است:
بوووی محبّتووی کووه در آب و گوول تووو نیسووت
یارب دلِ رمیدة من از کجا شنید
ایزد تو را به خوبترین صورتی نگاشت

ای گل! چه نازکی که در آب و گل تو نیست
(فغانی)138 :1385 ،

کردی نگاه و اهل نظر را نواختی

معشوق کوس ندیوده ز توو چشومبوازتر

نشكفته است در چمن حسن و دلبری

شاخِ گلی ز دلبر ما چشمبازتر

جج

(فغانی)269 :1385 ،

و گاه با فاصله از هم و در بیتهای یك غزل:
طوفان آتش است عیان در قبای آل ...
سروت که اللهرنگ شد از بادة زالل
ج

یاقوت لعلسای تو از عشوه در سخن
106
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برگ گل است جلوهکنان در قبای آل
(فغانی)305 :1385 ،

 6ا  8ا  2رديفهاي طوالني

بگشا زبان که طبع زبونم گره شده است

در سینه آرزوی فزونم گره شده است
(فغانی)130 :1385 ،

 106دهی حیات ابد این دم از تو نیست عجب

به یك کرشمه کشی ،این هم از تو نیست عجب
(فغانی)105 :1385 ،

خورشیدِ من که رخش جفا گرم داشته است

حُسنش بر این خیال خطا گرم داشته است
(فغانی)156 :1385 ،

ردیفهای «که میسوزد مرا» (« ،)98پُر شده است» (« ،)132کیسوت؟ کوه دانود» (،)172
«نگاه نتوان کرد» (« ،)225نشستن که تواند؟» (« ،)229تا چه کند؟» (« ،)255از آن خوشتر»
( )274و «برای چه میکنی؟» ( )404هم از آن جمله اند .افوزون بور ایون ،کواربرد برخوی
ردیف ها در شعر فغانی تازگی دارد ،مانند« :شد باعث» (« ،)168بنهاده رخ» (« ،)170شود
بلند» ( )199و «میآرد به جوش» (.)289

جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصههاي سبکي او در شعر بيدل

 .3بابافغاني و بيدل
بیدل ( 1133و  )1054یكی از شاعران صاحب سبك زبان و ادبیّات پارسی است که با
«خالفآمد» پنداری خود ،خیال و تأمّل را در شعر به نقطة اوج خود رسانید .سبكی در
هم تنیده و فراهمآمده از پیشینة غنی ادبیات و پرورشیافته در بافتی خاص از جامعة
پارسیزبان آن عصر که براحتی نمیتوان برجستگی خاص آن را در قالب یك ویژگی
بیان کرد .بهرهگیری از بنمایههای عرفانی و موقعیت اقلیمی ،کشف شبكههای خیال دور
از ذهن ،یافتن تناسبهای بعید ،ترکیبسازی و لف تراشیهای خاص ،آمیختن تصاویر با
پارادوکس و حسآمیزی ،بیان مفاهیم فلسفی ،ادبی ،ذوقی و باطنی به زبان شعری و
کاربرد تعابیر کنایی و مجازی ،سبك شخصی او را باعث میشود .به باور پژوهشگران،
بیدل از سبك هندی فراتر رفته و «سبك هندی مضاعف یا هندی عمیق» (حسینی:1376 ،
 )17را بهوجود آورده است« .با ویژگیهایی که در کالم او هست ،او را باید شاعر خیال،
شاعر ابهام و شاعر سایهها خواند» (زرینکوب.)421 :1385 ،
برخی بر این باور ند که باید خط سیر بابافغانی را از بیدل جدا کرد و او را با صائب
همراه دانست:

با پذیرفتن این دیدگاه ،باید به این سؤال پاسخ داد که در سبك خراسوانی و عراقوی
باید چند خط ِ عمودی کشیده شود و آیوا مسویری کوه شواعران پیشورو ایون دو سوبك
پیموده اند با شاعران متأخر آنها یكسان بوده است .به نظر نمیرسود کوه مشوكل سوبك
هندی با کشیدن خط های افقی یا عمودی برطرف شود؛ چراکوه اینهوا حودّ و مرزهوایی
است که می توان در دو سبك دیگر شعر فارسی هم قائل شد .طبیعی است شعر شاعری
که تقری باً یكصد و سی سال پس از بابافغانی متوّلد میشود و هفتاد و نوه سوال زنودگی
میکند ،تفاوتهای سبكیای با شعر او داشته باشد.
برخی دیگر معتقدند باید بسامد ویژگیهای این سوبك در نظور گرفتوه شوود« :تموام
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آری درستتر است که به جای یك خط افقی از آغاز سدة دهم هجری یا کدام
سدة دیگر ،چندین خط عمودی کشیده شود؛ مانند :خطی که زاللی ،خواجه حسین
ينایی ،جالل اسیر ،شوکت بخاری ،ناظم هروی و غنی کشمیری را به بیودل پیونود
دهد و خطی که فغانی و شرف جهان و نظیوری و عرفوی و کلویم را بوه صوائب و
نعمتخان عالی بپیوندد (حبیب.)13 :2010،
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نزاعهایی که سبك نشناسان معاصر دارند و یكی میگوید سبك هندی از خاقانی شوروع
می شود ،یكی می گوید از فغانی و دیگری می گوید از رودکی ،همه نتیجة بیاطالعوی از
همین مسئلة نقش فرکانس یا بسامد در تحلیلهای سبكی است» (شفیعی کدکنی.)40 :1387 ،
این رویكرد هم دربارة بابافغانی درست نیست؛ چراکه شعر او طلیعة سبك هندی است
و نمیتواند از نظ ر بسامد ویژگیها حتی با شاعران متوسط این سبك هم مقایسه شود .به
نظر می رسد برای رسیدن به فرجامی درست ،بایود بوه بررسوی رگوههوایی کوچوك از
ویژگیهای سبكی در شعر شاعران پیشگام هر سبك پرداخت؛ رگههایی که با پیشرفوتن
سبك ،شكل بهتری می یابند و در شعر یك شاعر برجسته بوه اوج مویرسوند .بوه بواور
نگارنده ویژگیهای سبك هندی را میتوان بهصورت کمرنگ در شعر فغوانی ردیوابی ،و
کمال آنها را در شعر بیدل مشاهده کرد .برخی از ویژگیهای مشوتر شوعر بابافغوانی و
بیدل به قرار زیر است:
 1ا  3مضمونهاي جديد
108
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شاید بتوان یافتن مضمونهای نو و جدید را فراگیرتورین ویژگوی سوبك هنودی شومرد؛
ویژگی ای که با رسیدن به بیدل ،ابهامی را همراه خود میکند که مفهوم شعر را دیریواب
و دور از دسترس می سازد .در مضمون یابی بیودل شوبهه و تردیودی وجوود نودارد امّوا
بسیاری را عقیده بر این است که بابافغانی به دلیل سادگی کوالم بوه مضومون تووجّهی
ندارد « :طرز فغانی در شاعری ،بیان حاالت نفسانی و شور و شوق و هیجان است .اگور
مضمونی با احسواس وی همگوام شوود بوه ادای آن مویپوردازد وگرنوه هرگوز در بنود
مضمون یابی نیست» (دریاگشت 289 :1371 ،و  .)290بررسی دیوان بابافغانی نشان میدهود
که نمی توان از «در بند مضمونیابی نبودن» بابافغانی دادِ سخن داد؛ چوه او بارهوا لفو
"مضمون" را در شعر خویش گنجانیده است:
گوش دارم تا هم از لعل تو مضمون بشنوم
هر سخن کز وصف آن لبهای میگون بشنوم
(فغانی)345 :1385 ،

خط مشكین چیست گرد عارض گلگون او؟

شاهبیت دفتر حسن و وفا مضمون او

ج

(فغانی)366 :1385 ،

از سوی دیگر در شعر او با مضمونیابیهایی روبهرو هستیم که حاصل کشف افقهایی
جدید از بنمایه های پیشین ادب فارسی است؛ برای مثال ،اعتقاد پیشینیان بر این بود کوه
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تابش نور ماه موجب پوسیده شدن و از بین رفتن کتان خواهد شود و بنمایوة "کتوان و
ماهتاب" با رویكرد کلی به همین اعتقاد در سبك خراسانی و عراقی به کار رفته است:
ز نورِ ماه درخشونده جاموة کتوان
ز کینِ او دل دشمن چنان شود که شود
جج

(فرخی)254 :1371،

سوزان چو ز مه کتان ببینم

از ماهِ درفش تو مهِ چرخ

(خاقانی)271 :1357،

کرد کوتاه از کتان دستِ تعدّی ماهتواب

آفتاب عدل او چون سایه بر گیتی فكند

جج

(ابن یمین)19 :1363 ،

بابافغانی این بنمایه را با کشف افقهایی جدید و مضمونهایی تازه در شعر خوود بوه
کار گرفته است:
درست باد کتانی که خانهشرست شود
ندیده دامن پا تو مهر و ماه هنوز
(فغانی)257 :1385 ،
3

کتان خویش در شب مهتاب شستهایم

خونینقبای خویش در آتش فكندهایم

جج

(فغانی)335 :1385 ،

ج

(فغانی)142 :1385 ،

حقیقتاً کسی انتظار ندارد که در گامهای نخستین سبك هندی که بوا پوای بابافغوانی
سپرده می شود از نقطة کمال آن و یعنی ابهام و سخن گفته شود امّا اشارة ایون بیوت بوه
چیزی جز این موضوع نیست ،آن هم در وضوعی کوه شوعر فغوانی را بوه سواده بوودن
توصیف کردهاند (خانآرزو.)1193 :2004 ،
 2ا  3پيشي گرفتن از زبان زمان
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شاعر در بیت نخست از «کتان خانهشرست» نام میبرد که برگرفته از زبوان محواوره
است و در بیت دوّم از «کتان خود را در شب مهتاب شرستن» که تعبیری کامالً شواعرانه
و ادبی است .بابافغانی حتی پا را از این هم فراتر مینهد و در بیتی نشان میدهد نه تنها
در پی مضمونیابی است ،بلكه می داند گاه باید بوه سررشوتة مضومون ،گرهوی سوخت
افكند تا کشف آن بر دیگران دشوار باشد:
گرهی سخت به سررشتة مضمون زده است
آنکه این نامة سربسته نوشته است ،نخست
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تقی الدّین اوحدی دربارة چرایی مخالفت شاعران خراسان با فغانی به اشتباه رفته است
و آن را حاصل دور افتادن مردم آن عصر از روش قدما و استادان گذشته میداند
(اوحدی)2884/5 :1388 ،؛ درحالیکه این مخالفت ،نتیجة پیشی گرفتن فغانی از گذشتگان
و شاعران آن روزگاران بوده است و اشعار او بخوبی این مسئله را نشان میدهد .برخی
مصرعهای فغانی به قدری با زبان امروز سازگاری دارد که گویی چهار قرن فاصله را در
هم نوردیده است:
نمیگفتی که تا هستی و باشی با تو خواهم بود
دگر بار از نظر ای مونس جان چونم افكندی
(فغانی)408 :1385 ،

این خلق بیمالحظه از ما چه دیدهاند؟

خصمانه در مالمت رندان نهند روی

ج

(فغانی)364 :1385 ،

نشنیدهای هنوز ز بسیارم اندکی

هرچند درد دل به تو بسویار گفتوهام

جج

(فغانی)413 :1385 ،

نقاش صنع شكلِ دهانت ز نوازکی

110
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پرداخت آنچنان که نگنجید مو در او

جج

ج

(فغانی)364 :1385 ،

پیشی گرفتن بر زبانِ زمان در شعر بیدل هم دیده میشود:
جان و جسد عشق و هوس ،جمله سراب است
کس نیست کند فهم که هستی چهقدر نیست!
(بیدل)651 :1386،

چند موهومیِ خود ر ا شمرم؟

عدد

ج

ذرّه

کمِ

بسیاری

است!

(بیدل)461 :1386،

جالب اینكه واکنش اهل ادب در برابر فغانی و بیدل یكسان است:
چون شعرای خراسان وی را دیدند ،طرز و روشی که مخوالف ایشوان بوود از وی
مشاهده نمودند ،آن را نپسندیدند؛ چه به غایت غیرمكرر و عجیوب بوه نظور ادرا
ایشان جلوه کرد؛ لذا زبان طعن بر وی گشواده ،سوخنان بلندمرتبوة او را بویمعنوی
فهمیدند و در این معنی ضرب المثل شد چنانكه مدّتها اشعار ضیق را میگفتهاند که
فغانیّه است» (اوحدی.)2884/5 :1388 ،

بیدل هم از این واکنشها بینصیب نمانده است:

جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصههاي سبکي او در شعر بيدل

بسی از هنرمندان اسیر و زبون قریحه و اندیشة خویشند ،خواهشهای درونی بر آنها
حكومت میکند و نمی توانند این رغبتها و تمایالت سرکش را مهار کنند  ...بعضی
از شاعران ما نیز چنانند ،اسیر و گرفتار اندیشه و تصوّرات خویشوند و در گردابوی
فروافتاده اند و پیوسته دست و پا می زنند .این دسوت و پوا زدنهوا بوه شوكل شوعر
درمیآید و هزاران بیت دیوان بیدل را فراهم میکند (دشتی ،بیتا19 ،و.)20
عدم موفقیّت بیدل در ایران با آن همه خیالهای نواز و اندیشوههوای باریوك،
درس عبرتی است برای گویندگان جوان امروزی که آگاهانوه مویکوشوند سوخنان
خود را بهگونهای ادا کنند که هیچکس از آن سر در نیاورد و میپندارند که ابهام ،آن
هم ابهام دروغین و آگاهانه ،می توانود شوعرهای ایشوان را پایودار و جاودانوه کنود
(شفیعی کدکنی.)18 :1387 ،

برخورد یكسان اهل ادب با فغانی و بیدل هم از وجود شباهتهایی در شیوة شاعری،
زبان و اندیشة آنها حكایت دارد.
 3ا  3بازي با كلمات
این شگرد با سه نام «افسون واژگوان» (حبیوب139 :2010،و « ،)140نووعی ایهوام» (شوفیعی

(بیدل)1361 :1386،

گر به پرواز و گر از سعیِ تپیدن رفتم

رفتم امّا همهجا تا نرسیدن رفتم
(بیدل)1900 :1386،

جالب اینكه این شگرد هم با ترکیب و تعبیرهایی چون «ناپخته پختنی بودن»« ،کمتر
از کم بودن»« ،به سراب کشیدنِ سرِ آب» در شعر فغانی خودنمایی میکند:
چندین شتاب چیست؟ بگو در تنور باش
ناپخته پختنی است «فغانی» کباب دل
(فغانی)135 :1385 ،

کمتر ز هر کمایم و کم از کمتریم هم

ج

بر خود هزار بار نیفزودهایم ما
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کدکنی )70 :1387،و «کاریكلمواتور» (حسوینی )48 :1376،در پژوهشوهای سوه بیودلشوناس
معاصر معرفی شده که عبارت است از « سوود جسوتن از اضوالع معنووی یوك واژه یوا
اصطالح و به تعبیر سادهتر و همهفهم ،بازی با کلمات» (هموان .)47 ،این سه پژوهشگر با
ذکر مثالهایی این شگرد را مختص بیدل میدانند:
دیدن ندیده و نشنیدن شنیدهاند
یاران فسانههایِ من و تو شنیدهاند

111


(فغانی)85 :1385 ،

سرِ آبی فلكِ عشوهگرم جلوه نداد

کآن سرِ آب در آخر به سرابی نكشید

ج

(فغانی)173 :1385 ،

 4ا  3ساختارشکنيهاي نحوي و زباني

از دیگر ویژگیهای مشتر سبكی بابافغانی و بیدل ،ساختارشكنیهای نحووی و زبوانی
است که در چند قالب کلی بررسی میشود:
 1ا  4ا  3ايجاز
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ایجاز از برجسته ترین ویژگیهای سبك هندی است« :اجزای کالم به قورائن و مناسوبات
ضعیف حذف می شود و سبب تعقید میگردد به طوری کوه در بسویاری مووارد ،سوخن
حالت طبیعی خود را از دست داده و بهصورت رمز و معمّا درمیآید» (افشار.)1354،222 ،
بهصورت رمز و معمّا در آمدن سخن به دلیل ایجاز را در شعر بیودل شواهد هسوتیم .در
اشعار فغانی هم بسامد ایجاز کم نیست« :یكی از ممیّزات فغانی که عموده اسوت همانوا
ایجاز کالم می باشد یعنی یك مضمون بسیار مهم و وسیع را در الفاظ اندکی ادا میکند»
(شبلی نعموانی .)61/5 :1363 ،در دو شاهد مثال زیر از فغانی و بیدل« ،دیدن بوه غیورت در
سخن» در معنی «دیدن تو در حالی که با غیر سخن میگویی» و «بویخبورم» در مفهووم
« بدون اینكه خبری از من به همراهش باشد» به کار رفته است:
دیدن به غیرت در سخن نبود بَسَم کز طعنه هم
از دور چون پیدا شوم صد نكته در کارم کنی؟
(فغانی)377 :1385 ،

نامهها در بغل از شهرت عنقا دارم

قاصد من همهجا بیخبرم میگذرد
(بیدل)888 : 1386 ،

گاه ایجاز کالم به دلیل تنگنای وزن و با حذف حروف اضافه یا نشانه اتفاق میافتد کوه
برای اهل زبان پذیرفتنی نیست:
4
چو بیمحل دهد این باده ،خون ناب خورم
من از نظاره خراب و دهد رقیب شراب
(فغانی)314 :1385 ،
5

صفای بادة تحقیق اگر صیقل زند ساغر

برون چون زنگت از آیینة ادرا بنشاند
(بیدل)932 : 1386 ،

جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصههاي سبکي او در شعر بيدل

 2ا  4ا  .3جابجايي اركان جمله

جابه جایی ارکان جمله در شعر مسئله ای طبیعی و پذیرفتنی است امّا گاه این جابهجایی
بهگونه ای انجام می شود که در مفهوم بیت را دشوار میکند .بیودل را نقطوة اوج ایون
شیوه در ادب فارسی شمردهاند و بهحق هم اینگونه است:
6
مشاطه! گر حنا به کفِ یار بستن است
باید به خون هر دو جهان دست شستنات
(بیدل)401 :1386 ،

سخن اینجاست که در فغانی هم جابه جایی ارکان جمله ،کوه ابهوام آن را در پوی دارد،
اند شمار نیست:
7
خواهد برای زلف تو مشاطه شانه ساخت
شمشاد را که فاخته در طوق بندگی است
(فغانی)163 :1385 ،

این جابه جاییها گاه موجب ابهام در تشخیص نقش ارکان جمله هم میشود:
8
زان شكل آنچه میکشدم آن نگه کنید
میخوارة مرا لب خندان نگه کنید
ججج ج

(فغانی)226 :1385 ،
9

خران را اگر آدمی جل کند

شود سفله از صوف و اطلس بزرگ

جج

ج

(بیدل)854 : 1386 ،

در نگاه اوّل شاید همراهی فغانی با بیدل در این زمینه پذیرفتنی نباشد امّوا شوعر فغوانی
حاکی است که او پیش از بیدل به دگرگون کردن ساخت فعلها دست یازیده و ساخت
زبانی خاصی را به وجود آورده است .در ابیات زیر« ،میشوود هوراس مورا» در مفهووم
«میترسم»« ،به داغ من است» در مفهوم «داغ من بر او نشسته» و «رُست شود» در مفهوم
«رشد کند» بهکار رفته است:
کنون ز سایة خود میشود هراس مرا
هوایِ همنفسم بود ،چون ستم دیدم
ج

جج

(فغانی)93 :1385 ،

دلم ربود و در آتش فكند و گفت به ناز

دگر کجا رود این صید چون به داغ من است

ج

(فغانی)131 :1385 ،

دلم به خدمت نخلِ قدت برآمد زار

که ناز است نهالی که تازه رُست شود

جج

ج

(فغانی)257 :1385 ،
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 3ا  4ا  3دگرگونيهايي ساختار و كاربرد افعال

113


بیدل هم از دگرگون کردن ساختار افعال فراوان بهره برده است که «به چیدن رفتن»
در معنی «چیده شدن» و «به خم دادن» در مفهوم «خمانیدن» از آن جمله است:
گرلی که برق خزانش نزد ،به چیدن رفت
در این چمن سرِ تسلیمِ آفتیم همه
(بیدل)387 : 1386 ،

مژه به خم ندهی ،سیلِ رنگ میگذرد

تأمّل تو پل کاروان عشرت توست

جج

(بیدل)1132 : 1386 ،

شكل دیگر این دگرگونیها کاربرد اسمی افعال است بدینترتیب که دو مصدر مرخم
را طوری در کنار هم می آورند که در نگاه اوّل ،فعل به نظر میرسد و تشوخیص آن بوه
دقت بیشتر نیاز دارد:
شكست و ریخت به کار گل و گالب رسان
به تاب دامن و از لطف قطرههای عرق
جج ج

(فغانی)357 :1385 ،

از چشمت آنچه بر قدح می فتاده است

کس را کم اوفتاد بدینسان شكست و ریخت
(بیدل)615 :1386 ،
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 4ا  4ا  3ابهام در مرجع شناسهها و ضميرها

در دیوان فغانی و بیدل ابیاتی به چشم می خورد که ابهام آنهوا حاصول ابهوام در مرجوع
ضمیرها و شناسه هاست؛ به بیان دیگر ،شاعر با بیانی غیرمتعارف از ضمیرها و شناسهها
در کالم بهره گرفته و در مفهوم را بر مخاطب دشوار کورده اسوت؛ در مثواهوای زیور
«نتوان صورتش بستن مثال» در معنی «نتوان مثالی برای آن در نظور گرفوت»« ،خوودش
آموختهام» در معنی «خودش به من آموخته است» و «شمع ره گمگشوتگیام» در مفهووم
«اینكه من شمع راه گمگشتگی باشم» استفاده شده است:
ای فروغ جوهر حسنت برون از خط و خوال

معنیای داری که نتوان صورتش بستن مثال

ج

(فغانی)305 :1385 ،

نتواند نفسی بود دلم بیغم عشق

ج

چه توان کرد؟ چنین هم خودش آموختهام
(فغانی)313 :1385 ،

صد دشت ز خویش آن طرفم از تپشِ دل

شمعِ رهِ گمگشتگیام سعیِ جرس ریخت
(بیدل)378 :1386،

جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصههاي سبکي او در شعر بيدل

 5ا  3صور خيال مشترك

برخی صورتهای خیال میان فغانی و بیدل مشتر است که از آن میان میتوان به «جوامِ
نگون بودن حباب» و «بهجز نامم نبودن عنقا» اشاره کرد:
ببین که موج شرابش چهسان به دام کشید؟
دلم که جامِ نگون داشت سالها چو حباب
جججججج ج ج

ج

(فغانی)216 :1385 ،

حباب ما اگر زین بحر باشد جرعة نوشش

که تكلیفِ شراب از جام واژون میکند ما را
(بیدل)173 :1386،

پی به مقصد بر که نبود بیمسمّا هیچ اسم

ج

اینکه میگویند عنقایی ،همین نام است و بس
(فغانی)283 :1385 ،

همچو عنقا که بهجز نام ندارد ايری

جج

همه

جج

آوازة

پرواز

پرِ

ساختهاند

(بیدل)1055 :1386،
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نتيجهگيري
اشارة پژوهشگران به طرز و هنجار بابافغانی نشان میدهد که شعر او از لحظههای تغییر
سبك شعر فارسی است؛ بر همین مبنا ،اگر سیر تاریخی تحوّل سبك هندی را در نظور
بگیریم ،این شاعر در ابتدایی ترین مرحلة ایون سوبك قورار خواهود گرفوت .پوس از او
شاعرانی مانند عرفی ،صائب و کلیم این سبك را تكامل بخشیدند تا راه ظهور بیودل در
مرحلة اوجگیری این سبك هموار شود .واکاوی سیر تاریخی شعر فارسی در حد فاصل
بابافغانی و بیدل نشان می دهد ظهور بیدل نتیجة سیر طبیعی سبك شعر فارسی در ایون
دورة تقریباً  250ساله است .سنجة ما در این ارزیابی ،بررسی ویژگیهای شعری بابافغانی
و بیدل با در نظر گرفتنِ روند تكوین سبك هندی بود که بر اساس آن میتوان بابافغانی
را آغازگر سبك هندی و بیدل را نمایندة بویچوون و چورای آن معرفوی کورد .در ایون
صورت ،اگر پیش از بابافغانی و پس از بیدل با برخی ویژگیهای سبك هنودی روبوهرو
شویم ،می شود آنها را طلیعه یا تتمّة ایون سوبك قلموداد کورد .بودیهی اسوت وقتوی از
شكل گیری ویژگیهای یك سبك در شعر شاعری سخن می رود ،نباید انتظار داشت کوه
این ویژگیها در حدّی باشد که بتوان آن را با نمایندگان اصلی آن سوبك مقایسوه کورد؛
بلكه یافتن رگههایی از دگردیسی زبان ادبی کافی است.
در این پژوهش سطحهای مختلف سبكشناسی واکاوی شده است که «تكرار قافیه»،

«ترکیبسازی» « ،استفاده از واژگان ،ترکیبات ،اصطالحات و بنمایههای سبك هنودی» و
«اصطالحات عامیانه» در سوطح ترکیبوی« ،اغوراق»« ،پوارادوکس»« ،اسولوب معادلوه» و
«وابسووتههووای عووددی خوواص» در سووطح ادبووی« ،صووور خیووال مشووتر » در سووطح
تصویرپردازی« ،معشوق مذکر» و «واسووخت» در سوطح مفهوومی و اسوتفاده از «تتوابع
اضافات» برای موسیقایی شدن کالم در سوطح آوایوی از جملوة آنهاسوت .همچنوین دو
مبحث «پیشی گرفتن از زبان زمان» و «ساختارشكنی هوای نحووی و زبوانی» بوه مسوئلة
انحراف و خروج از هنجارهای عادی زبان در شعر فغانی و بیدل پرداخته است.
در نمودار زیر 8 ،ویژگی سبكی مشتر میان بابافغانی و بیدل مقایسه شده است:

نمودار مقايسة ويژگيهاي سبکي مشترك بابافغاني
و بيدل
ابهام
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40
مضمونیابی

30
20

بیدل

ساختارشكنی

بابافغانی

نحوی و زبانی

کاربرد واژگان،
ترکیبات و…

10
0

پارادوکس

پیشی گرفتن از

فرهنگ عامیانه و

زبان زمان

زبان گفتار
ترکیبسازی

با توجّه به آنچه در پژوهش برجسته شد ،میتوان ویژگیهای سبكی بابافغانی و بیدل
را در قالب یك هشتضلعی ترسیم کرد و به نتایج زیر دست یافت:
 .1بررسی الیة واژگانی سبك و واحدهای خرردِ زبانی نشان موی دهود هور دو شواعر از

جايگاه بابافغاني در سبک هندي و پيگيري شاخصههاي سبکي او در شعر بيدل
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ظرفیّت زبان فارسوی در ترکیوب واژگوان بخووبی اسوتفاده کورده انود و بسوامد زیواد
ترکیب سازی در اشعار آنها از همین موضوع حكایت دارد .همچنوین بسوامد واژگوان،
ترکیبات ،اصطالحات و بنمایههای سبك هندی در شعر این دو قابل مالحظه است.
 .2با بررسی الیة نحوی سبك این دو شاعر مشخص میشود بیشوترین تفواوت سوبكی
آنها در روانی و سادگی زبان شعری بابافغانی و ابهام و پیچیدگی شعری بیودل نموود
یافته است.
 .3در الیة بالغی ،پارادوکس ویژگی مشتر هر دو شاعر است که روند تكووین آن در
بستر سبك هندی موجب شده است افزون بر پارادوکس در قالب جمله و که در شعر
فغانی هم هست و ترکیبهای متنواقضنموا و تصوویرهای پارادوکسوی در شوعر بیودل
جایگاهی برای خود داشته باشد و بسامد آن را افزونتر سازد.
 .4اگرچه زبان گفتار و فرهنگ عامیانه بر پایة زبان غیر ادبوی اسوتوار اسوت و بوه نظور
می رسد از وجه ادبیّت کالم بكاهد ،این ویژگی در سبك هندی بخش ابداعی زبوان را
شكل می دهد و در شعر این دو شاعر هم با بسامد زیاد به کار رفته است.
 .5اگر شعر این دو را از دید هنجارگریزی در نظر بگیریم ،مشخص موی شوود بیودل از
حیث ابهام و س اختارشكنی نحووی و زبوانی در نقطوة اوج سوبك هنودی قورار دارد.
بابافغانی هم به نسبت زمان خوود در ایون زمینوه کوم نظیور اسوت .بایود توجّوه کورد
هنجارگریزی بیدل و بابافغانی از نظام کلی زبان بیرون نیست بلكه حاصل نگرش تازه
یا وسعت بخشی به دایرة مفهومی لغات ،ترکیبات یوا نحوو کوالم اسوت کوه مرزهوای
شناخته شدة زبان را کنار میزند و از آن فراتر می رود .از سوی دیگر ،این دو از نظور
پیشی گرفتن از زبانِ زمان ،تقریباً در یك سطح قورار دارنود و واکونش اهول ادب در
برابر آنان ،همین مسئله را تأیید میکند.
 .6مضمون یابی ،ناز سنجی و نكتهبینی در اشعار بابافغوانی و بیودل هسوت امّوا بیودل
مضمونیابی را به مرز مضمونآفرینی رسانیده است .در تعریفی توازه مویتووان گفوت
مضمون یابی در قالب نظام کلی ادبیات شكل میگیرد و مضمونآفرینی در قالب نظوام
خاص یك شاعر .با این توصیف و در مقایسه با دیگر شاعران سبك هندی از جملوه
صائب ،مضومون یوابی در شوعر بیودل بسوامد چشومگیری نودارد و او بیشوتر در پوی
مضمونآفرینی و برساختن مضامین جدید است.

 .7در بازی با کلماتی که این دو شاعر انجام میدهند ،نووعی برجسوتهسوازی از طریوق
گزینش زبانی اختیاری به چشم میآید.
 .8افزون بر تأيیر بابافغانی و بیدل در روند سبك عموومی زموان ،توفیوق آنهوا در روی
آوردن به ویژگیهای فردی و رسیدن بوه سوبك شخصوی و کوه بوا خوروج از برخوی
هنجارهای سبك عمومی همراه است و از جریان ساز بوودن ایون دو شواعر در سوبك
هندی خبر میدهد.
پينوشت
 .1 .1فغانی غزلی دارد با مطلع

تو آن گلی که مهِ آسمان زمین تو بوسد

ججج ج

ملك ز سدره فرودآید و زمین تو بوسد
ج

(بابافغانی)188 :1385 ،
« .2همین» در ( /130بیت  /266( ،)3بیت  /321( ،)11بیت )10؛ «انگیز» در ( /136بیت  /168( ،)5بیت
 )4و «گل زمین» در ( /192بیت  )1هم بهکار رفته است .ترکیب «گلِ زمین» بعدها در سبك هندی به
«گلْ زمین» تبدیل میشود:
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تو هر رنگی که خواهی جلوه کن در تنگنای دل

سراسر خانة آیینهام یك گل زمین دارد

جج

(بیدل)1314 :1386 ،
 .3تعبیر «کتان در ماهتاب شستن» در شعر شاعران پس از بابافغانی هم به کار رفته است:

رنگ آسایش برون از دامن هستی نرفت

این کتان را شستشو در ماهتابی میدهم
(فیاض الهیجی)702 :1380 ،

« .4دهد رقیب شراب» در معنی «به رقیب شراب میدهد».
« .5اگر صیقل زند ساغر» در معنی «اگر ساغر را صیقل زند».
 .6معنی بیت :ای مشاطه! اگر می خواهی به دست یار حنا ببندی ،باید دست خوود را بوا خوون هور دو
جهان گلگون سازی.
 .7معنی بیت :مشاطه می خواهد از درخت شمشاد که فاخته در طوق بندگی آن است ،بورای زلوف توو
شانه بسازد.
 .8لبِ خندان معشوقِ میخوارة مرا نگاه کنید
 .9اگر جُل خران را به آدمی تبدیل میکند.
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در این جستار با رویكرد نقد کهنالگویی پسایونگی به بررسی تكوینی و تطبیقی کهونالگووی
آفرینش انسان بنیادین پرداخته شده است .در این بررسوی تكووینی بورای عرضوه چهوارچوبی
نظری در تحلیل دیرین شناسی آفرینش انسان نخستین ،چهار نقطة عطف بورای تطوور سواختار
الگویی این کهنالگو در حافظة جمعی بشر طرح شده است .1 :خداگونگی نمونة ازلی انسوان 121
بنیوادین در کهونالگوووی آفورینش 2و .3خلووق زوج نخسوتین و دو نقووش ویرانگور و سووازندة 
کهنالگوی همزاد  .4رشد خودآگاهی .انتقال از حس ازلی غرقه شدن در ناخودآگاه جمعی بوه
خودآگاهی ،که برآمده از تجربة بلوغ است و فرافكنی سرکوبها و ناکامیهای ناشی از موانع پس
از آن در مفهوم هبوط ،این مرحله را به تجربة جمعی تلخی بدل کرده است؛ آيوار زیانبوار ایون
تجربة جمعی که در نوستالژیای بهشت و حس گناه جمعوی و «تروموای بلووغ» نمادینوه شوده
است ،میتواند از ریشههای این احساس مشتر در ناخودآگاه جمعی بشر باشد .تجلیات ادبی
نقاط عطف این الگو نیز در چهوار نمواد شواعرانة عشوق ،معشووق اغوواگر ،معشووق آرموانی
(الهامبخش) و قهرمان متبلور شده است.
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درامد
بنیادیترین مسئلهای که در هر فرهنگی شالودة جهانبینی اساطیری را تشكیل میدهود،
بنمایة «آفرینش» است .اولین چیزی که در ذهن انسان در موورد ماهیوت هسوتی وی و
چگونگی رابطة او با جهان مرموز و پیچیدة اطرافش شوكل مویگرفوت ،کیفیوت گنوگ
«سرآغاز» موجودیت او بود .اسطورههای بنیاد غالباً اساطیری «علتشناختی» 2است کوه
در چهارچوب نگاه انسان به کلیت عالم نامتناهی ،پاسخ این پرسش اساسی را فوراروی
او قرار می دهد تا هویت او را در بیكرانة زمان و مكانی ازلی -ابدی معنا کنند.
در گسترة عظیم معوانی رموزی و آیینوی الگووی ازلوی آفورینش ،انسوان بوه عنووان
کلیدیترین و نهایی ترین مفهوم عینی آفرینش ،معموالً در نقطة عطف و اوج ایون فراینود
به میدان می آید تا هدف غایی آفرینش را محقق کند .در ایون جسوتار بوا رویكورد نقود
اسطورهای 3و یكی از زمینههای مهم این رویكرد نقود کهونالگوویی ،4سواختار الگوویی
آفرینش انسان در اساطیر بررسوی ،و چهوارچوبی نظوری در تحلیول ایون الگوو عرضوه
میشود .این رویكرد که بیش از همه ،نظریات یونگ بر تكوین آن مؤير بوده است ،ايور
را بر مبنای ارزشهای فرهنگی آن در ارتباط با کیفیتهای اساطیری و به یاری بررسویهای
تطبیقی تفسیر و تأویل میکند .کهنالگوو 5از اصوطالحات رایوج در روانشناسوی کوارل
گوستاو یونگ1961-1875( 6م ).و روش او (روانشناسی تحلیلوی )7و کلیودواژة اصولی
این رویكرد است .یونگ ضمیر ناخودآگاه را متشكل از دو بخش می دانست :ناخودآگاه
فردی 8و ناخودآگاه جمعی . 9او روان جمعی را مجموعهای از تجربههوای بسویار کهون
پیشتاریخی میدانست که تأيیراتی از خود بروز میدهنود کوه در کهون الگوهوا متبلوور
میشوند ( .)Jung,1958: 357این کهن الگوها ،مضامین ،تصاویر یا الگوهوایی اسوت کوه
مفاهیم یكسانی را برای سطح وسیعی از بشریت و فرهنگهوای متفواوت القوا مویکنود.
کاربرد فرضیات و نظریات یونگ در این رویكرد تا آنجاست که بسیاری از آن با عنوان
نقد کهنالگویی یونگی( 10یا نقد یونگی )11میشناسوند ( .)Wamitila,2001: 74در ایون
جستار با این رویكرد به نقد تكوینی 12و تطبیقی کهونالگووی آفورینش انسوان بنیوادین
پرداخته شده است .در این بررسی تكوینی ،که به عرضه یك چهارچوب نظری دربوارة
دیرینشناسی و شناخت پیشامتن 13محتوای موورد بررسوی (آفورینش انسوان نخسوتین)
انجامیده ،سه مرحلة انتقالی برای تطوّر پیشاموتن منفصول کهونالگووی آفورینش انسوان
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نخستین در حافظة جمعی بشر طرح شده که با محوریت انتقال از ناخودآگواه ازلوی بوه
خودآگاهی برآمده از تجربة بلوغ و فرافكنی آن در مفهوم هبووط بوه پوردازش خووانش
نظری در این حوزه ختم شده است .سه مرحلة انتقالی عرضه شده برای تطوّر پیشاموتن
کهن الگوی آفرینش انسان نخستین شامل مراحل ذیل است:
 .1خداگونگی نمونة ازلی انسان بنیادین در کهنالگوی آفرینش
 .2خلق زوج نخستین و کهنالگوی همزاد
 .3الگوی زوج نخستین و تولد خودآگاهی
با توجه به تعلق این تحقیق به حوزة نظریهپردازی نقدی در پیشینة این تحقیق ،باید
از نظریاتی یاد کرد که با مناظر روانشناختی چون دیدگاه فروید 14و فرویدیها ،دیودگاه
یونگی ،دیدگاه الکان ،15رواشناسی رشد 16و چارچوبهای روانشناسی هرمنووتیكی 17بوه
تفسیر روانشناختی اسطورة آفرینش بویژه تفسیر متن عبرانی کتاب مقودس 18و داسوتان
هبوط آدم از باغ بهشت 19پرداختهاند؛ رویكردهایی نظری که در طول نیم قورن گذشوته
در کنار زمینههای جدید دیگری چون نقد پستمدرن ،تواریخگرایوی جدیود و بالغوت
تاریخی و نقد پسااستعماری ،به زمینههای سنتی مطالعه کتاب مقدس از قبیل تفسیر ،نقد
تاریخی ،نقد ادبی ،نقد شكلی و تجزیه و تحلیل روایات افزوده شدهاند .معیارهای قابول
تفسیر در این تحلیلها ،تمایالت جنسی ،احساس گناه ،آگاهی و بروز احساس جمعی و
تاریخی از خود بیگانگی و وجود نگرانی نسبت به زمان ازلوی یوا غوایی در فرهنگهوای
بشری است و از جمله متغیرهای تحلیل ،طبیعت مستقل متن ،زمینة 20موتن ،نگارنودگان
متون و مخاطبان نزدیك و دور آنها و عوامل پنهان مؤير در شكلگیری و اسوتحالة آنهوا
بوده است.21
همچنین از کسانی که تحلیلی مبتنی بر نقد اسطورهشناختی از الگوی آفرینش انسان
عرضه کردهاند ،میتوان به دو اير شاخص نوريروپ فرای در نقد اسطورهشناختی کتاب
مقدس ( 22)2004/1983در تطبیق متون عبری با ادبیات و اساطیر کالسیك جهان غرب و
نقد یونگی کالسیك فرانز 23در بررسی کهنالگویی اساطیر آفرینش )1972( 24اشاره کورد
که تصاویر کهن الگویی تكرارشونده در آفرینش انسان و زمینة بروز آنهوا را در ناهشویار
جمعی بازمینمای اند؛ همچنین از نظریات معروف مبتنوی بور یوك دیودگاه روانشناسوی
ناخودآگاه در تفسیر آفرینش انسان ،باید از نظریة اتو رانك 25یاد کرد .او در اير معروف
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خود ،ترومای تولد )1924( 26نظریة «ترومای تولد» را دربارة شكلگیری ناخودآگاه فردی
بشر در دورة جنینی طرح میکند .این نظر رانك در ادامة نظریة فروید است که انسان را
بر مبنای خاطرات فردی ناخودآگاهش ،موجودی تروماتیك( 27آسیبدیده) میداند .بوه
باور فروید انسان همواره در براورد نیازهایش با موانع مختلفی روبهرو میشود که ایون
موانع امیال و نیازهای او را سرکوب میکند .در نتیجه در ناخودآگاه انسوان ،او خوود را
آسیبدیده و ناکام تصور میکند (  .)Freud, 1974: 28-31 & 1954: 155رانوك در
شناخت این موجود تروماتیك معتقد است که او پس از جدایی از زهدان موادر هرگوز
نمیتواند تأيیرات عصبی زیانبار (تروماتیك) این رویداد را از ناخودآگواه فوردیش پوا
ک ند و ناخودآگاهانه برای بازگشت به این بهشوت آرموانی و گورم و تاریوك کوه هویچ
خاطره ای از آن در خودآگاهش ندارد ،بیتابی میکند (  .)Rank, 1924: 11-45رانك
از این دیدگاه ،آفرینش و حس گناه ازلی و نوستالژیای مربوط بدان را نیوز بوا توأيیرات
تروماتیك تولد مرتبط میداند و معتقد است که در پاالیش و تصوعید 28ایون اضوطراب،
نیروی محرکی پدید می آیود کوه در خلوق تمودنهای بشوری موؤير بووده اسوت (هموان،
117توا .)141رانووك پسووافرویدی اسووت و نگوواه او در ادامووة توصوویف فرویوودی از روان
ناخودآگاه فردی و نقش سرکوبها و امیال جنسی در آن دید شكل گرفته است .اهمیوت
این دیدگاه از این حیث است که در کهن الگوی آفرینش انسوان ،وجوود بنمایوة گنواه و
نوستالژیای بازگشت به زمان پردیسی نوعی حس اندوه و ندامت جمعی در نگرشوهای
متأير از خود برمی انگیزد که از دیود روانكواوی ،کوامالً تروماتیوك اسوت .ایون جسوتار
می کوشد تحلیل جدیدی از این مسئله عرضه کند؛ البته از دیدگاهی که برخالف نظریوة
پسافرویدی رانك ،رویكردی پسایونگی است که میکوشد با محور قرار دادن ناخودآگاه
جمعی ،و با روش نقد کهنالگویی ،یكی از مكاتب سهگانة نقدپسایونگی ،29بوه تشوریح
ماهیت این نوستالژیای ازلی بپردازد.
دربارة کهنالگوی انسان نخستین در اساطیر ایران باسوتان در محودودة آيوار توألیف
شده یا ترجمه شده به فارسی ،تنها بررسیهای اسطورهشناختی اسنادی انجام شده که در
میان آنها ،کتاب دو جلدی کریستنسن با عنوان نمونههای نخسوتین انسوان و نخسوتین
شهریار در تاریخ افسانههای ایرانیان ،بهترین نمونه است؛ همچنین بایود از مقالوة کوتواه
خالقی مطلق با عنوان «شاهنامه و موضوع نخستین انسان» یاد کرد که نشانههوای انسوان

بررسيتکويني و تطبيقي كهنالگويآفرينش انسان بنيادين بر مبناي رويکرد نقد پسايونگي
نخستین را در داستان سیاوش در بخش کیانی بازجسته اسوت (ر  :خوالقی مطلوق:1372 ،

 .1خداگونگي نمونة ازلي انسان بنيادين در كهنالگوي آفرينش
آفرینش انسان ،واپسین و مهمترین مرحلة آفرینش است که موجوودی را کوه بوه تعبیور
فردوسی آخرین و برترین پدیدة آفرینش است« -نخستین فطرت ،پسین شمار» (:1385
 -)66/16/1به عرصه میآورد .در فرهنگهای اسواطیری ،خودایان در نقطوهای حسواس و
سرنوشتساز با انگیزهای خاص تصمیم به آفرینش انسان مویگیرنود؛ موثالً در اسواطیر
بین النهرین ،هدف از آفرینش انسان ،خودمت او بوه خودایان اسوت .در الوواح هفتگانوة
حماسة آفرینش ،مردو پس از پیروزی بر غوول -خودای نخسوتین (تیاموت) و خلوق
جهان از اجوزای فروپاشویدة بودن تیاموت « بورای اینكوه ایوزدان در جهوانی سرشوار از
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99تا .)104مقالة "جابه جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان" ،بوه نقوش
نمادین اعداد در چرخة آفرینش انسان در اساطیر (مالمیر23 :1387 ،تا )35و مقالوة "پیونود
قهرمان آرمانی با نمونههای نخستین انسان" ،به کارکردهای قهرمانانة نخسوتین انسوان و
چگونگی تحول پیشنمونة نخستین انسان به نخستین شاه (همو283 :1383 ،تا )294و مقالة
"بررسی و مقایسه داستان کیومرث در شاهنامه و آدم در قورآن" بوه وجووه شوباهتها و
تفاوتهای موجود بین شخصیت نخستین انسان در شواهنامه و قورآن مجیود مویپوردازد
(سلمانینژاد مهرآبادی19 :1391 ،توا  .)33مقالة "بررسی کهنالگوی انسان نخستین در بخوش
پیشدادی شاهنامة فردوسی" نیز ،که عالوه بر بررسی اسنادی رویكورد تحلیلوی دارد بوا
تمرکز بیشتر بر بخش پیشدادی شاهنامة فردوسی به توصیف و تحلیول نمودهوای ایون
الگو در شاهنامه و اساطیر ایران پرداخته است (ر  :قوائمی99 :1392 ،توا)104؛ اموا تحلیول
نظری نظام مندی از این الگو به زبان فارسی و یا متمرکوز بور نمودهوای ایرانوی الگووی
آفرینش انسان تا به حال عرضه نشده است.
در ادامه به یاری بررسیهای تطبیقی و تحلیل کهنالگویی به جستجو دربارة تكوین
پیشامتن آفرینش انسان نخستین و کیفیتهای اساطیری این روند و جایگواه شوكلگیوری
خودآگاه در آن پرداخته میشود؛ بررسیای که به عرضه تفسیری جدید از کهونالگووی
آفرینش انسان نخستین انجامیده است.
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شادخواری بزیند» ،انسان را آفرید (ژیوران .)63 :1375 ،در لوح ششم نیز ،نیت موردو از
آفرینش انسان به صراحت ،خدمتگزاری انسان به خدایان اعالم می شود (هو  ،بیتا.)59 :
در اساطیر اقوام مختلف و بویژه در فرهنگهای دینوی ،انسوان اغلوب از پسوتتورین
عناصر زمین (خا ) آفریده شده است .منشأ پسوت جسومانی وجوود انسوان ناشوی از
فرافكنی احساس ضعفی است که او نسبت به میرایوی جسوم خوود دارد؛ اموا آنچوه در
پیشینة مثالی کالبد نحیف بشر وجود دارد و سویة مقودس ایون موادة پسوت را تشوكیل
میدهد ،روحی خدایی است که در ایون کالبود موادی دمیوده شوده اسوت .در اسواطیر
بین النهرین ،مردو پیكر انسان نخستین را با بهرهگیری از خون خدای کینگوو سرشوته
میکند (ژیران .)63 :1375 ،باشكوهترین شكل این بنمایه را در فرهنگهای دینی مویتووان
جست .در تورات« ،خون خدایی» جای خود را به «دم خدایی» میدهد که یهوه در بینی
بهترین آفریدهاش میدمد " :خداوند خدا ،پس آدم را از خا زمین سرشوت و در بینوی
وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد" (سفر پیدایش ،باب  ،2آیة  .)7این مضومون در
قرآن کریم نیز وجود دارد " :پس آن [نطفة بی جان] را بوه نیكوویی بیاراسوت و از روح
خویش در او دمید" (سورة سجده ( ،)32آیة  .)9همین روح خدایی در وجود انسان دمیوده
میشود و شرافتی به او می بخشد که وجوب ستایش دیگر آفریدگان را بر ایون سرشوتة
پست خاکی نمایان میکند:
« پس آن گاه او را [انسان را] به خلقتی کامل آراستم و از روح خویش در او دمیدم.
همه [به امر من] بر او به سجده درآیید» (سورة ص ( ،)38آیة  .30)72در اندیشههای عرفای
(ابن ابیجمهور
ایرانی نیز تحت تأيیر حدیث قدسی
احسائی 1403 ،ق )9/4 :از این خون الهوتی و دم الهی به «عشق» تعبیر شده است؛ عشقی
که خداوند ،خا انسان را بدان سرشته کرده است:
از

شبنم

عشق

خا

آدم گل شد

سورنشتر عشق بر رگ روح

جج

زدنود

صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
یك قطره خون چكید و نامش دل شد

جج ج

(بابا افضل کاشانی)120 :1363 ،

در اَزَل پرتو حُسنت ز تجلی "دم" زد

"عشق" پیدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوهای کرد رخت دید ملك عشق نداشت

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

جج

جج

(حاف )170 :1372 ،
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«عشق» ،مهمترین تجلی ادبی و عرفانی این الگوی بنیادین است که آفورینش انسوان
ازلی را بر مبنای دمیده شدن روحی الهی تفسیر میکنود؛ ایون روح جودا شوده از منبوع
کمال (نی بریده از نیستان) و تحت تأيیر جذبه ای بیكرانه برای استغراق در این جذبه و
بازگشت به اصل بیتاب است:
موا چوو ناییووم و نوووا در موا زتوووسوت

ج

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

ج

(مولوی)603/1 :1379 ،

در اندرون من خسته دل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
جج

ج

(حاف )101 :1380،
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بنابراین ،آفرینش انسان به خاستگاه پست گیتیانة خود ختم نمیشود و با آمیزهای از
ویژگیهای آسمانی و زمینی در سویهای از مفاهیم روحانی تكمیل میشود .همین تلفیق،
جنس آفرینش انسان را از دیگر پدیدههای هستی ممتواز مویکنود .دیگور آفریودگان یوا
آسمانی (مثل اختران) و مقدس و الهوتی هستند (مثل مالیك) و یوا زمینوی و پسوت و
ناسوتی ؛ چون عناصر اربعه و موالید ياليه؛ اما انسان محل اجتماع ارزشوهای الهووتی و
ناسوتی است .بعد مادی ،او را زمینگیر شهوات و خواستههای دون و زایوایی جسومانی
می کند و بعد مینوی به او توان پرواز ،تكامل و استحالة اساطیری میبخشد که میتوانود
حتی شامل بازگشت او به اصل پا و قدسی خلقتش باشد.
در اساطیر ایرانی ،تلفیق خاستگاههوای زمینوی و آسومانی را در سرشوت انسوان بوه
بهترین وجه می توان مشاهده کرد .در این اساطیر ،انسان گاه از جنس زمینی است و گاه
آسمانی .کتاب روایت پهلوی  ،سرشته شدن گل انسان را از خا (بخش زمینی) و زادن
نطفة وی را از سپندارمذ (یكی از امشاسپندان ،بخش آسمانی) چنوین روایوت مویکنود:
« نخست آسمان را از سر ...زمین را از پا[...و] آتش را از اندیشوه آفریود  ...موردم از آن
گِلند که کیومرث را از آن ساخت :به شكل نطفه در سپندارمذ قرار داد و کیومرث را از
سپندارمذ بیافرید و زاد» ( .)5-53 :1367در این کتاب ،همچنین شكل متفاوتی از مضمون
دمیده شدن روح الهی در کالبد انسان را میتوان مشاهده کرد که شامل خلق تن انسوان
از آتش اولیه و جان او از اندیشة اورمزدست« :هرمزد تن مردمان را از تن آتش ،و جان
را از فكر و اندیشة خویش بیافرید» (همان .)27 ،در دیگور متوون پهلووی نیوز مایوههوای
آسمانی سرشت انسان در هم جنس فرض کردن او با آسمان متبلور شده است .در سنت
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ایران باستان ،این اعتقاد از دیرباز وجود داشته که آسمان مانند بشقاب سخت و گوردی
بوده که از گوهری فلزی ساخته شده است .زادسپرم آسمان را فلزی (زادسوپرم)8 :1366 ،
و مینوی خرد آن را ساخته شده از المواس [ فووالد] مویخوانود ( .)24 :1364در اداموة
همین دیدگاه ،جسم انسان نیز سرشته شده از فلز تصور میشوود توا بور تجوانس او بوا
کائنات تأکید شود .به روایت بندهش و زادسپرم تن کیومرث از فلز سواخته شوده بوود
(دادگی66 :1369 ،و زادسپرم ،)8: 1366 ،کیومرث میمیرد و از تونش ،انوواع فلوزات و هموة
مردم ،نران و مادگان به وجود میآید (زادسپرم ،42 :1366 ،مینوی خرد ،)3-52 ،بندهش حتی
تعداد این فلزات را هفت مویدانود (دادگوی .)66 :1369 ،سرشوت هفوت طبقوة کیهوان از
فلزست و سرشت مردمان از خاکی که نبات و حیوان را برمی آورد و کیومرث ،بالقوه و
بالفعل ،حامل هر دو سوی این جغرافیای اساطیری (آسمان و زمین) است .این دیودگاه
به کیهانگونگی انسوان و از دیود دیگور بوه انسوانگوونگی کیهوان و در اوج خوود بوه
خداگونگی جوهر وجودی انسان منجر میشود .بندهش فصلی را به همسوانی انسوان و
کیهان اختصاص داده ،تن وی را همچون امشاسپندان میداند و نظوم اموور را در کالبود
وی نموداری از جریان امور در گیتی و مینو به شمار میآورد (هموان .)6-123 ،زادسوپرم
نیز که میگوید« :همانندی مردان [مردمان] چون سپهر گردان است» در تطبیق میان عالم
صغیر و کبیر ،هفت الیة جسمانی بدن آدمی را مشابهی بورای طبقوات هفتگانوة آسومان
میداند (زادسپرم.)44 :1366 ،
در مهندسی اعجابانگیز وجود ذاتی بشور ،آن قداسوت کیهوانیای کوه ایون وجوود
دوگانه را به «اشرف مخلوقات» تبدیل میکند ،سویة مینووی و روح خودایی اسوت کوه
دیگر آفریدگان را -حتی برترین و آسمانیترین آنها را -بوه کورنش در برابور وی وادار
میکند .این وجه از آفرینش انسان ،که به خداگونگی 31نمونة مثالی انسان منجر می شود
در فرهنگهای مختلف در قالب انسان غولآسای اولیه یا نخسوتین زوج انسوانی متبلوور
می شود که خاستگاه آسمانی دارند .این انسان نمونهوار نخسوتین ،هموان الگووی کهون
«انسان مثالی» 32است .یونگ ،این انسان کامل را نمادی بشوری مویدانود کوه از طریوق
فرایند فرافكنی روانشناختی ،خویشتن درونی فرد را با کل خویشوتن بشوریت متحود و
یكپارچه می سازد و در تظاهرات ناخودآگاه به صورت انسانی جامع و کموالیافتوه (کوه
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.)11
در بسیاری از اسطورهها ،شكلگیری انسان غولآسای ازلوی توا حود زیوادی تكورار
الگوی اولیة فروپاشوی غوول خودای نخسوتینی اسوت کوه جهوان را پدیود آموده از آن
می دانستند .آن گونه که مثالً در اساطیر ایرانی ،مرگ کیومرث و باقی ماندن نطفهای از او
که حیات انسانی را بارور می کند ،تكرار الگوی فروپاشوی زروان اسوت .شهرسوتانی در
ملل و نحل در بیان آرای ایران باستان میگوید که در باور ایشان« :مبدأ اول از اشخاص
کیومرث است و ای بسا گویند کوه زروان کبیور اسوت» (شهرسوتانی )233/1 :1975 ،و بوه
تطبیق اصل انسانی مردمان از کیوومرث یوا زروان در بواور مزداپرسوتان اشواره دارد .در
روایت پهلوی  ،آفرینش انسان از سر خدای بیكوران اولیوه [زروان] صوورت مویپوذیرد
( .)53 :1367در متون هندی ریگودا (مانداالی دهم ،سرود  )90و اوپانیشاد ()247 :1356
نیز زمین از پای انسان -غول نخستین (پوروشه34یا پره چواپتی )35سواخته شوده اسوت.
پور وشه ،بنا بر وداها ،خود را قربانی کرد تا جهان از اعضای پیكور او بوه وجوود بیایود
(مانداالی دهم ،سرود .)121در افسانههای هندی براهمنهها نیز آفرینش معمووال ایون گونوه
آغاز میشود:
«در آغاز پره چاپتی بود و هیچ چیز جز او نبود .او آرزو کرد که افزونی یابد؛ پوس بوه
ریاضت تن داد و به یاری این رنج ،جهان را آفرید» (نقل از( .)239 :1975 ،Boyce :تصویر
)2-1

مرحلة اول :تصوير  -1طرحهايي متعلق به هنر مذهبي هندو برگرفته از تصوير كهنالگاويي غاول خاداي
ازلي پوروشه يا پرچاپتي؛ خدايي كيهاني كه با مرگي خودخواسته حيات را شکل ميدهد .اعضاي انسانگونة
بدن اين خدا در دايره يا چهارضلعياي محاط شدهاست كه نمايندة يک مانداال يا تماميات كيهااني اسات و
بدن وارگي اعضاي اين پيکره كه از فروپاشي خود جهان را شکل ميدهاد؛ نماينادة انساانوارگاي خاداي

نخستين است كه ژرفساخت مفهوم خداگونگي كهنالگوي انسان نخستين در ادامة آن شکل ميگيرد.36
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این انسان غول آسای اولیه (یا زوج معادل آن) ،فقط آغازکنندة آفرینش بشری نیست
و در عرض حیات او تا حدامكان گسترش مییابد به الگووی غوایی هویوت انسوان در
کرانههای کیهانی نیز تبدیل میشود .به باور یونگ ...« :بر مبنای بسیاری از اسوطورههوا،
انسان غول آسای دربرگیرندة جهان تنهوا سورآغاز زنودگی نیسوت؛ بول غایوت و دلیول
وجودی آفرینش است» (یونگ .)303 :1383 ،بهترین نمود این حقیقت را در نوشوتههوای
زادسپرم می بینیم که شكل غایی و واپسین جهان را به صوورت انسوان عظیموی تصوور
کرده است که با اندیشة مینوی خود ،فضای گیتی را از شور رستاخیز لبریز خواهد کرد:
« در پایان [رستاخیز] ،شبانگاه ،آشكار و هویودا در آنجوا مشواهده خواهود شود کوه در
صورتی از آتش به شكل یك انسان است و [ایزدان] در خواهنود یافوت کوه بور اسوبی
آتشین میراند» (  Zaehner, 1955: 133؛ نقل از جاللی مقدم.)244 :1384 ،
به دلیل همین خداگونگیِ نمونة مثالی انسان است که بور شوباهت تعریوفناشودنی
انسان و خدایان در فرهنگهای مختلف تأکیدهای بسویاری یافوت مویشوود .در روایوت
آکدی افسانة گیلگمش آمده که یك سوم او انسان و دو سوم او خدا اسوت (.)22 :1383
هراکلس ،37پهلوان رومی نیز فرزند خدای خدایان ،زئووس و آشویل ،38قهرموان یونوانی
ایلیاد هومر ،فرزند ایزد بانوی تتیس 39بود (بورن .)42 :1384 ،در اساطیر ایرانی ،بسیاری از
نمودهای انسان نخستین ،ودیعهای الهی هسوتند کوه بوه عنووان پواداش بوه پودری کوه
خویشكاری ایزدی خود را انجام داده است ،اعطا میشووند (انسوان بوا اصول ایوزدی).
مطابق اوستا (هوم یشت ،بندهای  7و  )19ویونگهانت ،40ايویه 41و يریته42به ترتیب نخستین،
دومین و سومین تن از مردمانی بودند که گیاه مقدس هوم را افشردند و به پاداش ایون
کار صاحب فرزندانی چون جمشید ،فریدون و گرشاسپ و اورواخوش 43شودند کوه از
مهمترین شخصیتهای مقدس کویش زرتشوت بوه شومار مویآینود .متعوالیتورین شوكل
خداگونگیِ نمونة مثالی انسان را در فرهنگهای دینی میتوان جست .در تورات در چند

بررسيتکويني و تطبيقي كهنالگويآفرينش انسان بنيادين بر مبناي رويکرد نقد پسايونگي
جا آشكارا بیان می شود که خداوند انسان را «به صوورت خودا آفریود( »...سوفر پیودایش،
44

باب ،1آیة27؛ باب ،5آیة 1و باب ،1آیة.)26

در این چهارچوب معنایی ،هدف غایی انسان -انسانی که برای خدمت و نزدیكی به
بارگاه خدایان آفریده شده -رشد همین نیمة خدایی وجود اوست که میتواند او را بوه
اصل الوهی خود بازگرداند؛ حتی اگر به بهای فنای نیمة گیتیانة هستی او باشد .در چنین
دیدگاهی ،انسان مثالی نخستین در دومین مرحله ،باید با موانع و مرزهایی روبهرو شوود
که نشانه هایی بور تولود خودآگواهی وی را در بردارنود و در عوین حوال ،او را (انسوان
خداگونه را) از نزدیك شدن به مقام خدایان باز میدارند .غالباً مهمترین مانعی که او را
به خود میآورد و «خودآگاهی» را به وجود میآورد ،وجود همزادی غیر همجنس است
که برای او آفریده شده است.
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 .2خلق زوج نخستين و كهن الگوي همزاد
انسان نخستین در اساطیر آفرینش ،انسانی نیمه خداست یا نسب خدایی دارد .او فرزنود
خدایان است یا الاقل از خاستگاهی فرامادی و خودایی (موثالً بهشوت) برآموده اسوت.
اسط ورة آفرینش در فرهنگهای اساطیری مختلف ،حاوی نمونههای برجستهای از الگوی
خلق اولین انسان است که با وی ،مرز بین دنیای خدایان و انسانها مشوخص مویشوود.
این انسان غولآسا یا فراطبیعی اولیه در فرهنگهای بدویتر حالت نیمه انسان -نیمه خدا
دارد و در عین انسان بودن ،هن وز برخی از ویژگیهای خدایان را حف کرده ،یا به دنبال
کسب برخی دیگر از آنهاست (مثل گیلگمش که بوه دنبوال گیواه جواودانگی مویرود).
الگوی انسان اولیه در فرهنگهای مختلف ،یا نیای بنیادینی است کوه از مورگ او ،اولوین
زوج انسانی پدید میآید (مشابه آفرینش جهان از فروپاشی غوول خودای نخسوتین) یوا
خود نمونة خداگونة اولیه ای است که جفتی برای او آفریوده شوده اسوت؛ از جملوه در
اساطیر یونانی ،زئوس پس از پیروزی در جنگ بزرگ از پرومتئوس میخواهد که انسان
را به شكل جاودانان (نیمة خدایی) ،اما با ویژگی فناپذیری (نیمة زمینی) بیافریند (گرین،
 .)37 :1366در اساطیر ایرانی ،کیومرث غول -خدای نخستین است که پس از مرگش از
نطفة او نخستین زوج (مشی و مشیانگ) به وجود میآیند .در کیش مانی نیوز از ازدواج
«مادر زندگی» و"پدر عظمت» ،انسان اولیه به وجود میآید کوه در اعتقوادات ایرانوی او
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همان اورمزد ،پسر خدای زروان شناخته مویشوود (ویودن گورن .)68 :1376 ،اولوین زوج
انسانی نیز در آیین مانی« ،گِهمُرد» و «مُردیانه» هستند [مرد و زن نخستین] که بوه شوكل
دو ایزد از ایزدان مانوی« ،نریسه ایزد» [ایزد نجاتبخش و الگوی پیكر نرینوة انسوان] و
«دوشیزة روشنی» [رهاکنندة برخی از پارههای نور محبوس در تاریكی و الگووی پیكور
46
مادینة انسان] پدید میآیند (اسماعیلپور .)8-22 :1375 ،در اساطیر چین ،فوزی 45و نوگوآ
به عنوان زوج نخستین که به هیأت «انسان -اژدها» [نیمهانسان -نیمهخدا] هسوتند (موك
کال و )131 :1385 ....در اساطیر هند ،خواهر و برادر همزادی از نسل خدایان بوه نامهوای
یمه و یمی (ایونیس )52 :1373 ،و در اساطیر ژاپن نیز خواهر و برادری [از تبار ایزدی] به
نام ایزاناگی 47و ایزانامی( 48پیگوت )15 :1373 ،جفوت آغوازین را بوه وجوود مویآورنود.
نخستین انسانها در اساطیر مختلف افریقایی نیز نمونههوای هموزاد را شوامل مویشووند
(پاریندر 58،26 :1374 ،و . )4-63بنابراین ،انسان نخستین یا هیچ زوجی ندارد و جفت اولیه
از وی منتج می شود یا معموالً نمونة مذکری است که جفتی برای او آفریوده مویشوود.
یكی از بهترین نمودهای بررسوی خلوق هموزاد بورای انسوان نخسوتین را مویتووان در
اسطورهای سومری دید:
در اسطورة انكی ،49زن خدای نینهورساگه ،50هشت گیاه در باغ خودایان رویانیود.
انكی آنها را خورد و نینهورساگه او را به مرگ نفرین کرد .به علوت ایون نفورین،
هشت عضو از بدن انكی مورد هجوم بیماری و خودش در آستانة مرگ قرار گرفت
تا اینكه نینهورساگه به وساطت خدایان هشت زن -خدای درمانگر بورای درموان
اعضای انكی آفریده از زن -خدایی که برای درمان دندة او آفریده شده بود به نوام
نینتی( 51به معنی بانوی دنده) ،نخستین زن را بورای او آفریود .واژة سوومری توی
52معنایی دوگانه دارد و عالوه بر «دنده» به معنی «حیات» نیز هست .از این دیدگاه،
نینتی میتواند به معنی «بانوی حیات» نیز باشد (هو  ،بیتا.)8-157 :

پیدایش همزاد مادینه از دندة انسان نخستین در تورات نیز موجود است:
خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یكی از دنده هایش را
گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوندِ خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود،
زنی کرد و وی را به نزد آدم آورد (سفر پیدایش ،باب ،2آیات 20تا.)25

بنابراین ،انسان از خوابی فراطبیعی برمیآید و همزادش را که از یكی از دندههوایش
برآمده است در کنار خود میبیند .البته واژة «حوا» ( Hawwahدر عبری و عربی و Eve

بررسيتکويني و تطبيقي كهنالگويآفرينش انسان بنيادين بر مبناي رويکرد نقد پسايونگي

133

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،43بهار 1393

در التین) در دیگر جای تورات ،معنوای «حیوات» بوه او مویبخشود؛ هوم چنانكوه واژة
سومری تی هم به معنای دنده و هم حیات بود « :و آدم زن خود را حوا نام نهاد؛ زیرا که
او مادر جمیع زندگان است( »...همان ،باب ،3آیة .)20
در اساطیر ایران ،نیز تكرار همین بافت الگویی دوگانة «مردِ میرا» و «زن زایای متعلق
به او» را در بافت واژگانی نامهای زوج جفت آغازین میتوان دید .برخی اوستاشناسوان
در مووورد واژة اوسووتایی مشوویگ ،53کووه شووكل مؤنووث آن -مشوویانگ -54را از روی آن
ساختهاند ،بر این باورند که این واژه در اصل مورتی 55یا مورتیگ ،56و در تلف اشكانی
آن ،موهریك 57از همان ستاکی بوده که در «مَرد» فارسی و در بخش دوم واژة کیوومرث
نیز به کار رفته است (کریستنسون .)12 :1363 ،بیرونی نیز که این دو اسوم را بوه مَلهوی و
مَلهیانه باز خوانده است از گویش خوارزمی این دو واژه بوا عنووان «مورد» و «مردانوه»
[منسوب به مرد] یاد میکند (بیرونی .)141 :1363 ،بدین ترتیوب ،ایون زوج نخسوتین نیوز
شامل اولین انسان میرای مذکر (مرد) و جفت مؤنثی است که برای او (مردانه متعلق به
مرد) آفریده شده است؛ همان گونه که در الگوی عبوری ،حووّا از دنودة آدم و بورای او
آفریده می شود .این بافت نمادین در مورد نام جمشید نیز قابل پیگیری اسوت کوه از دو
پارة شید (خشئته 58اوستایی) -به معنی درخشان و جم -در پهلووی یوم 59در اوسوتایی
ییمه 60و در سانسكریت یمه -61به معنی توأمان و دوقلو -ساخته شده است .این نوام از
آن روی بر این پادشاه نهاده شده کوه بوا خوواهرش جَمَوك -در پهلووی یموگ 62و در
سانسكریت یمی - 63یك جفت هموزاد بوودهانود (یواحقی و .)274 :1386 ،...در ریوگودا،
گفتگوی عاشقانة یم نامیرا و خواهرش یمی ،بخشی از زیباترین سرودههای غنایی ایون
متن را تشكیل میدهد (ریگودا ،64مانداالی دهم ،سرود  ،10بندهای 1تا .)12کریسوتنسون بور
اساس این سرودها یمه و یمی را نخستی ن جفت بشر هنودوایرانی و پودر و موادر هموة
آدمیان میداند (15 :1368توا .)17در این نمونة کهنتر زوج اولیة هندوایرانی (که در شواخة
ایرانی در فرهنگ زرتشتی ،جای خود را به کیومرث و مشوی و مشویانك داده اسوت).
همین الگوی مرد نخستین و زن همزاد او دیوده مویشوود .تولود دوقلوهوای هموزاد ،از
اصلیترین شیوه های جدا شدن شخصیتهای اسواطیری از منشوأ خودایی آنهاسوت .ایون
دوگانگی درونی روان انسان ،که همواره با میل به وحودت دو قطوب هموراه اسوت در
اسطوره ها غالباً به صورت شخصیت دوجنسیتی (مثل کیومرث) یوا زوج الهوی (جوم و

جمك) نمادین شده است .یونگ در تصاویر کیمیاگران قرن هفدهم ،کهنالگووی «زوج
الهی» 65را بررسی کرده است که شخصیت دوگانهای را از «پادشاه الهی» 66نشان میدهد؛
شاهی که عنصر مادینة وجودش بوه عنووان نیموه ای هموزاد بوا او ترسویم شوده اسوت
(یونگ.)31 :1383،

134

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،43بهار 1393

مرحله دوم :تصوير -2تصوير زوج الهي ،احاطه شده با نم ادهايي از عناصر نمايندة گوهرهاي چهارگاناه و فرزنادان

134

67

سه گانة زمين (جماد و گياه و جانور) .نماد مار كه نشانة زمين است در اين تصوير كيمياگران خودنمايي ميكناد.

134

انسان خداگونة بنيادين با كشف نيمة مادينة درونش به انسان زميني تبديل ميشود؛ تغييري كه مقدماة لغازش او باه
سمت نيمة مادينه و رانده شدنش از عالم الهوتي و ورود به عصر خودآگاهي است.

وجود جفت و همزاد در نخستین نمونههای انسان از لحاظ روانشناسی تحلیلوی بوا
کهن الگوهای آنیما و آنیموس قابل بررسی است .در مكتب روانشناسی تحلیلی یونوگ،
انسان دارای خاستگاه روانی دوجنسی است؛ یعنی به طوور ذاتوی ،هور موردی یوك زن
بالقوه ،زن درون یا آنیما 68و هر زنی مردی بالقوه ،مورد درون یوا آنیمووس 69در خوود
دارد؛ جنبههایی که به صورتی وازده و ناخودآگاه در تمام دورة عمر بشر دوام مویآورد.
این کهنالگوها ،استعارههایی از جلوة غیرهمجنس ناخودآگاه هستند .نزدیكترین ترجمة
آنیما به ایتالیایی و اسپانیایی« ،روح» است .یونگ آنیموا را تصوویری از روح یوا هموان
ناخودآگاه می داند که در مردان به علت ویژگیهای زنانة خود ،توسط آنیما و در زنان به

بررسيتکويني و تطبيقي كهنالگويآفرينش انسان بنيادين بر مبناي رويکرد نقد پسايونگي
علت ویژگیهای مردانة خود ،توسط انیموس و با صفات مذکر شناخته میشوند ( Jung,
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 .)1958: 334 & 1959: 439در مورد تجلیات بیرونی آنیما گفتهاند که این جنبة مادینوه
از روان مرد در چهرههای زنان (در رییاها و اساطیر) نمود مییابد؛ بوه عبوارت دیگور،
روان بشر دوجنسی است و صفات روانشناختی جنس مخالف را در رییاها یا فرافكنوی
بر افراد غیرهمجنس محیط [تجربة عشق] آشكار میسازد (گورین و دیگران.)196 :1383 ،
یونگ دربارة علت عمومیت شخصیت فریبكوار زن در اسواطیر [نمونوة حووا] ،چنوین
می گوید که یكی از نمودهای الگوی مثالی آنیما این است که نمایانگر کنش "پستتور"
روان انسان باشد و به این دلیل ،اغلب خصلتی سایهوار مییابد و نقش شر را بوه خوود
میگیرد ( . )Jung, 1964: 30/6او معتقد است ،تظاهرات بیرونی آنیموای فورد در چهورة
یك زن ،می تواند از پست ترین مناسبات جسمانی تا باالترین مراتب استعالی روانوی و
عقالنی را شامل شود ( .)Snider, 1991: 17او برای توسعة روانوی آنیموا در موردان (و
گسترش آنیموس در زنان) ،چهار سطح جدا از«ساختارهای روانی» 70را مشخص میکند
و برای تجسم نمادین این سطوح توسعة آنیما از چهار چهورة شوناختهشوده در ادبیوات
استفاده می کند :سطح اول را با حوا در داستان آفرینش که زنی صاحب جذابیت جنسی
71
و ویژگیهای شیطانی چون اغواگری ،خیانت و بی وفایی است و سطح دوم را با هلون
در ایلیاد ،که دارای توان و مهارتهای بشری باهوش ،زیبا ،مستقل ولی ناپرهیزگار ،فاقود
ایمان و کیفیتهای درونی است ،مجسم میکند .یونگ سطح سوم را با مریم باکره (موادر
مسیح) و در کهنالگوی مادر باکره 72مُمَثَّل میکنود کوه دارای پرهیزگواری ،فوداکاری و
تقدس شده ،اما هنوز فاقد حكمت است .چهوارمین سوطح از توسوعة آنیموا در چهورة
سوفیا[ 73واژة یونانیِ نشاندهندة حكمت] متبلور میشود کوه در ایون تعبیور« ،حكموت»
دارای ویژگی زنانه و همان فرافكنی روحِ [انیمای] کمالیافته اسوت کوه پرهیزگواری را
همراه با ارتقای کیفیت فكری و خرد نشوان مویدهود .یونوگ بورای سوطوح گسوترش
آنیموس در زنان نیز سطوحی چوون مورد هووسبواز صواحب جوذابیت جنسوی ،مورد
عاشق پیشه ،مورد پرتكواپو و پیور خردمنود را ذکور مویکنود ( & Jung, 1964: 6/48-9
 . )7/296تجلی ادبی سطوح آنیما را عالوه بور نمودهوای روایوی کالسویك در چهورة
مع شوق جفاکار ،معشوق اساطیری ،زن ايیری ،مام میهن و مادر آسمانی و همچنین پیور

راهنما و مرشد کامل میتوان دیود .در شوعر عرفوانی ،گواه تصوویر زن درون («خواتون
خاطر») ،الهام بخش و تبلور شاعرانة تجربیات عارفانة شاعر است:
خاتون خاطرم که بزاید به هر دمی

آبستن است لیك ز نور جمال تو

جج

(مولوی)23679/5 :1355 ،

دختران دارم چون ماه پس پردة دل

ج

ماهرویان
ج

سماوات

مرا

دامادند

(همان)8181/2 ،
ج

خیاالتی

آن

که

دام

اولیاست

عكس

مهرویان

بستان

خداست

(مولوی)72/1 :1379 ،

این وجه مؤنث درون شاعر از مهمترین جلوههای ممثل ناخودآگاه است .یونگ نیز
در تحقیق در مورد تظاهرات آنیما و آنیموس در رییاها و اسواطیر مویگویود کوه ایون
نیمههای پنهان غیرهمجنس ،گاه به شكل منبع الهام یا حامل وحی یوا مرشود و عوارف
ظاهر میشود (یونوگ .)64 :1370 ،در ادبیات عرفانی ،جلوة عینی هاتف الهوامبخوش گواه
مرشد یا پیری راهنما از ملكوت است:
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در خواب ،دوش پیری در کوی عشق دیدم

با دست اشارتی کرد که عزم سوی ما کن

جج
جج

(مولوی)21499/4 :1355 ،

در

جج

میان

گریه

خوابش

در

ربود

دید در خواب او که پیری رو نمود

جج

(مولوی)62/1 :1379 ،

به نظر یونگ نفس هر انسان در ضمیر ناخودآگواه خوود احسواس مویکنود کوه بوا
همزادش توأمان سرشته شده است .از تلفیق نفوس و هموزاد آن در شخصویت انسوانی
واحد به نماد جهانی انسان بزرگ ازلی میرسویم کوه نشواندهندة راز ناشوناختة مفهووم
74
مجهول و غایی هستی انسان است .یونگ معتقد است ،نمونة انسان [یا ایزد] دوجنسی
در اساطیر [مشابه زروان ،کیومرث ،پوروشه یا پرهچاپتی هندی] که تضادهای دو جنس
مؤنث و مذکر را در همپوشانی خود به تكمیول و وحودت تبودیل مویکنود ،سومبلی از
تكامل الگوی تمامیت روانی را به نمایش میگذارد (.)Snider, 1991: 20-21
 .3الگوي زوج نخستين و تولد خودآگاهي
حاف  ،در ادامة غوزلسورود معوروف آفورینش (در اَزَل پرتوو حُسونت ،)...در دقیقوهای
شگفت ،وقتی از پیدایش عشق از دم الهی و برتری انسان بر مالیك به سوبب برگزیوده

بررسيتکويني و تطبيقي كهنالگويآفرينش انسان بنيادين بر مبناي رويکرد نقد پسايونگي

شدن برای عاشقی سخن می گوید در مرور شاعرانة روایت آفرینش از حیلة شیطان برای
فریفتن انسان یاد کرده است و تأکید میکند که شیطان میخواهد از این شوعله (عشوق)
چراغی برای گرمی بازار خود برافروزد؛ اما چگونه این چراغ از عشق شعله میگیرد؟ با
واسطة جفت مادینه (حوا) که عشقش در دل آدم ،محملی برای دام شیطان است تا او را
وادارد که به «غیر» بپردازد؛ پس «غیرت» معشوق حقیقی ،جهان برهم میزند؛ رجم ابدی
شیطان و هبوط انسان از نتایج این شعلة افروخته برای غیر است:
عقل میخواست کز آن شعله چراغ افروزد

برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

دست غیب آمد و بر سینة نامحرم زد...

ج

ج

ج

(حاف )170 :1372 ،
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در بسیاری از فرهنگها ،غالباً همزاد اولیه ،فتنه یا دامی است که از جانب خدایان (یا
در فرهنگهای دینی از جانب شیطان یا اهریمن) در برابر انسان قرار مویگیورد .در ایون
فرایند با آلوده شدن به هوسرانی و تمتع از شهوت خروشان جنسی -که تا ایون مرحلوه
غریزی و ناخودآگاهانه است -و سپس آگاهی یافتن و کسب «معرفت» نسبت به آن (در
مفهوم «گناه» ) ،انسان نخستین پس از نزدیك شدن به جبروت خدایان و بوه جورم ایون
زیادهخواهی ،دچار «هبوط» و رانده شدن از مقام قدسی و نیمة مینوی خوود بوه سووی
نیمة پست مادی میگردد و از اداموة تعودی بوه بارگواه خودایان و تووهّم خوداگونگی
بازمیماند.
بهترین نمود برای بررسی ایون موضووع را در اسواطیر بوابلی و حماسوة گویلگمش
میتوان جستجو کرد .در این اير ،اشراف شهر اوروگ 75به گیلگمش رشك میورزند و
از خدایان می خواهند موجودی هماننود او بیافریننود .از ایون رو ،زن -خودای ارورو،76
انكیدو 77را از خا سرشته میکند :موجود انسانی وحشی دشتها با نیرویی خارقالعواده
که از گیاهان تغذیه میکند و با جانوران وحشی دوستی میگزیند .رفتار عجیوب او بوه
اطالع گیلگمش میرسد و او از یكی از روسپیان معبد میخواهد توا انكیودو را بفریبود.
میل به زن در جان انكیدو میاف تد و پس از هفت روز کامجویی از خلسه بیدار میشوود
و در خود تحولی عجیب مییابد :دیگر جانوران وحشوی از او مویگریزنود و زن بوه او
میگوید« :تو دانایی انكیدو! تو مانند خدایان گشتهای ».انكیدو بوه اغووای زن پنجوه در
پنجة گیلگمش می افكند و سرانجام بین آنها دوستی حاصل میشود (هو  ،بویتوا.)7-66 :
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هماغوشی با نیمة مؤنث ،انكیدو را از مرحلة غریوزی و غلبوة مطلوق ناخودآگواهی کوه
نمودش در دوستی او با حیوانات متجلی می شود بوه مرحلوة کسوب دانوایی خودایان و
رسیدن به خودآگاهی که الزمة فردیت انسانی است ،هدایت میکند.
وجود زن فریبكار در اساطیر در شكل انسان یا موجودی فراطبیعی ،بنمایهای جهانی
است .کهنالگوی «زن ویرانگور» ، 78شخصویت زنوی افسوونگر اسوت کوه وقوایع بود و
ناخوشایند را به وجود میآورد و حوا در داسوتان آفورینش 79مشوهورترین نمونوة ایون
کهن الگو است .عالوه بر کنجكاوی که یكی از ویژگیهای شایع و زیانبار شخصیت «زن»
در اساطیر اسوت ،بخوش عمودهای از ویرانگوری ایون کهونالگوو از طریوق شخصویت
«وسوسهگر» 80او تحقق پیدا میکند .این زن کسی است که مرد از لحاظ جسمی جوذب
و فریفتة او می شود و البته سرانجام انحطاط و پشیمانی جفت گناهكار خوود را بوه بوار
میآورد (  .) Leeming, 1990: 258 & Knapp, 1984: ix-xviپانودورا 81یوا پانودور در
اساطیر یونانی نمونة برجسته این الگوست که خدایان برای تنبیه انسان او را آفریدند؛ او
سرپوش سبو [یا جعبه]ای را که می بایست همیشه بسته باشد ،بواز کورد و تموام غمهوا،
امراض و بالهای عالم که در آن پنهان بود در زمین پراکنده شد و تنها «امید» باقی مانود
تا آدمیان در اوج نامرادی بودان پنواه برنود (اسومیت .)133 :1384 ،در اوسوتا «جَهوی» (یوا
جهیكا) - 82معادل «جِه» (یا جِیه)( 83به معنی زن روسپی و فاحشوه) در زبوان پهلووی-
نمونة نخستین زن شریر است که به اردوی اهریمن تعلق دارد و در مقابل «نوایری» (یوا
نایریكا) 84زن پا و پیروی سپند مینو قرار دارد .ایون زن در متوون پهلووی ،تبودیل بوه
دختر اهریمن و تحریكکنندة زنان به آمیزش شده که مردان را از پارسایی باز مویدارد.
در بندهشن  ،پس از سه هزار سال از شكست اهریمن ،جهی بوه پودر خوود امیودواری
می دهد که مرد پرهیزگ ار (گیومرث) و آفریدگان نیك اورموزد را بیاالیود (دادگوی:1369 ،
51و .)2زادسپرم نیز از "جه دیو" بددین ،به عنوان بزرگترین دشمن مورد پرهیزگوار یواد
میکند (زادسپرم.)59 :1366 ،
برای این بنمایة تكرارشونده ،عالوه بر اساطیر در آيار ادبی نیز نمونوههوای بسویاری
چون دلیله ،85کلئوپاترا ،86همچنین زنانی چون سودابه ،زلیخا ،دختر رومی (داستان شیخ
صوونعان) و افسووونگران مووؤنثی چووون سوواحره ،زن -جووادو و پووری یافووت موویشووود.
شخصیتپردازی «زن فتانه» در مقابل شخصیت «زن آرمانی» از دیگر تجلیات ادبی ایون
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الگو در ادبیات داستانی است .نمونههای مشهوری از زن فتانه در ادبیات عبارت اسوت
از :نانا( 87امیل زوال) ،لولو (پابست ،)88کارمن ،89اسمرالدا( 90کلیسای نوتردام) ،زن لكاته
(بوف کور) ،هما (در شوهر آهو خانم) ،لیال (در طوبی و معنای شب) ،گووهر (صوادق
چوبك) و برخی روایات از حوا (دربارة نمودهای ادبی این مضمون؛ ر  :حسینزاده.)1386 ،
آنچه کم و بیش در همة متون اساطیری دربارة جفت اولیه صادق است ،فریفته شدن
و به دشواری افتادن مرد نخستین توسط زن وسوسهگر است -زنی که یوا خوود فریفتوة
شیطان است یا کنجكاوی و نادانی او ،شیطان درون اوست -و سوپس تحوولی کوه در
آفرینش انسان رخ می دهد و او را پس از تجربة جنسی ،وارد مرحلة جدیودی از ادرا
می کند .بهترین متن برای بررسی این فرایند و چگونگی تولد خودآگاهی و وابستگی آن
با ارتباط جنسی جفت اولیه ،روایت سفر پیدایش از گناه آدم و حواست.
طبق تورات  ،خداوند پس از سرشتن انسوان ،او را در بواغ عودن قورار داد و انوواع
درختان و خوراکها را در آن باغ خرم آورد و انسان را به همة آن نعمات مسلط کورد و
«درخت معرفت نیك و بود» را نیوز در آن بواغ رویانیود و آدم را هشودار داد کوه از آن
درخت ...« :زنهار نخوری؛ زیرا روزی که از آن خووردی ،هرآینوه خوواهی مورد» (سوفر
پیدایش ،باب ،2آیة  .)17در ادامه ،خداوند برای آسایش آدموی پرنودگان ،هووا و جوانوران
صحرا و از دندة او ،حوا را آفرید و آدم و زنش هر دو در بهشت برهنه بودند و خجلت
نداشتند .باب سوم شرح گناهی است که به اغواگری مار و جهالت زن به فریفته شودن
مرد و هبوط آنها میانجامد .در سفر پیدایش  ،خوردن از این درخت آشكارا بوه معنوای
دست یافتن به آگاهی خدایان (خداگونگی) است« :مار بوه زن گفوت[ :اگور از درخوت
وسط باغ بخورید] هرآینه نخواهید مرد ،بلكه خدا میداند در روزی که از آن بخوریود،
چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیك و بد خواهید بود» (همان ،آیات1تا.)4
انسان به فریب ابلیس ،که در پوستة ماری پنهان شوده اسوت و بوه اغووای حووا از
درخت معرفت نیك و بد میخورد ،چشمانش باز میشود و احساس شورم و برهنگوی
می کند و خداوند او را به تاوان این گناه گرفتار هبوط میکند .خداوند انسوان را از بواغ
عدن بیرون می کند و با شمشیری آتشبار ،راه او را بر درخت حیات میبندد؛ زیرا که او
به معرفت رسیده است و بیم آن می رود که جاودانگی یابد و انسان خداگونه ،خود خدا
گردد« :و خداوندِ خدا گفت « همانا انسان مثل یكی از ما شده است که عارف نیك و بد

140

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،43بهار 1393

140
140

گردید .اینك مبادا دست دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته ،بخورد و تا ابود زنوده
بماند» (همان ،آیوة  .)22در قرآن کریم نیز شیطان زمینه ساز گناه آدم و هبوط او از بهشوت
به زمین میشود (سورة بقره ( /)2آیات 35و .)6مضمون خوردن میوة ممنوعی که خوردن آن
به نگونبختی نوع بشر میانجامد ،بنمایه ای تكرارشونده در فرهنگهای مختلف است که
حتی در میان اساطیر بومیان قارة افریقا نیز نمونههایی برای آن یافوت مویشوود 91و بوه
منزلة محرماتی است که نقض آنها «گناه» به شمار می رود .ایون میووه در روایوت آدم و
حوا ،هشت گیاهی را به یاد میآورد که نینهورساگه در بواغ خودایان رویانود و چوون
انكی آنها را خورد به نفرین او دچار شده ،درمان او توسط زن -خدایانِ درمان به خلق
نین تی (بانوی حیات) از دندة وی انجامید .معرفت یافتن انسوان اولیوه ،پوس از فریفتوه
شدن او توسط جفت خود ،نیز تحولی را به یاد میآورد که انكیدو در حماسة گیلگمش،
پس از مقاربه با روسپی معبد در خود پیدا کرده به دانایی خودایان دسوت یافوت .میووة
ممنوع یا هر محرماتی که عبور از آنها ،تخطی نوع انسان نسبت بوه خداونود بوه شومار
میآید (مثل خورد ن گوشت حیوانی خاص یا اجرای عملی و حتی ازدواج با گونوه یوا
نژاد و قبیلة به خصوصی) و مستوجب کیفری ابدی خواهد بود در انسانشناسی با مفهوم
تابو 92شناخته میشود که بر دو معنای متضاد داللت میکند :از یك طرف مفهوم مقدس
و از سوی دیگر مفهوم خطرنا  ،ممنوع و پلید (فروید.)44 :1362 ،
نوريروپ فرای 93معتقد است ،تابوی میوة ممنوع کوه محور شكسوتن آن نووع زن
است و آنچه انسان در هبوط کسب میکند و همین طور آنچه معرفت نیك و بد نامیده
می شود با تجربة جنسی در ارتباط است که باعث میشود ،انسان از تن خویش شرمنده
شود و آن را در خفا انجام دهد .به باور وی ،معرفت مالزم با کشف جنسی [خودآگاهی
یافتن نسبت به آن] و حكمت راستینی بوده که انسان را دست کم بالقوه در مرتبة ایزدان
یا فرشتگان قرار داده و او را در مقام عالِم در برابر محیطِ معلوم قورار داده اسوت .موارِ
«هشیار» -که پوست میاندازد و نیروی حیاتی خود را تجدید میکند -رمز عوالم دوریِ
[تسلسلیِ] طبیعت معلومی است که انسان به وقت هبوط وارد آن مویشوود .بوه هموین
دلیل در شرح سفر پیدایش  ،عالم هبوط با مار ممثل شده و فرض اینكوه موار ،جاموهای
بدل شیطان بوده ،بعدها وارد شده است (فرای .)136 :1379 ،ایون توابو و گذشوتن از آن،
اگرچه به معرفت می انجامد (احساس برهنگی و تولد خودآگاهی) بوه اخوراج انسوان از
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بهشت به زمین منجر مویشوود (هبووط) و بویشوباهت بوه جودایی فرزنود از آغووش
خانوادهاش (پس از بلوغ و جفتیابی) نیست .مار ،که رمز طبیعت میرای مادی است ،او
را میفریبد و تجربة جنسی ،چشمان او را به سوی دنیای پس از بلوغ باز میکند و او را
از بهشت خدایی جدا ،و به دنیایی آگنده از موانع و آزمونهای سخت تبعید مویکنود توا
پس از هبوط ،دوباره راهی برای عروج و صعود و خوداگونگی بیابود و ایون مهمتورین
الگوی شكل دهندة معرفت اساطیری است که مسیر حرکت انسان را به سووی کموال و
بازگشت او را به نزد خدا در باورهای اساطیری و عرفانی تشكیل داده اسوت .یكوی از
تواناییهای این انسان راه یافته به بارگاه آگاهی ،نیرویی است که از خدایان به وی واگذار
شده است تا جهان را بسازد .این خویشكاری را باید در اداموة هموان ظهوور و تكامول
خودآگاهی به سوی فردیت دانست که از تجربة زوج بنیادین آغاز شده بود .الگوی نیای
فرهنگی قوم (انسان تمدنساز یا قهرمان فرهنگی ،)94در تثبیت این نقش شكل میگیرد.
این قهرمانان خویشكاری تغییر جهان را از طریق اختراع یا کشف مهمی عهدهدار شوده
به طور معمول ممكن است به عنوان کاشف آتش ،کشاورزی ،سرودها ،سنت ،قانون یوا
مذهب و یا بنیانگذار سلسله ای و پدر اولیة قوم یا نژاد یا پیروان کیش و آیینی شوناخته
شوند ( .) Long,2005: 2090 & Leeming, 2005: 88مردمان معتقود بوه ایون اسواطیر،
اعتقاد داشتند که انسان تمدن ساز این ویژگیها را یا از خدایان ،و یا توسط مهار نیروهای
طبیعت به دست آورده است و در واقع ،مهارتهای تمدنی خود را که در طول ادوار دراز
کسب کرده بودند به تعبیر ارنست کاسیرر به عنوان «هدیهای از عرش» بوه شومار آورده
( )116 :1367در چهرة یك قهرمان فرافكنی میکردند؛ از جمله در اسواطیر بوینالنهورین،
انسان تمدنساز انكی است که با کارهایی چون آفرینش کلنگ دوسور و جواری کوردن
رودها در خلیج فارس و رونق کشاورزی و دامداری و خانهسازی و پر کردن دجلوه و
فرات از ماهی و دشت و جنگل از گیاه و جانور عالم را سامان میدهد (ر  :هو  ،بی تا:
33توا .)35در اساطیر یونانی ،پرومتئوس ، 95پس از آفریدن نخستین انسان از خوا  ،هموة
فنون و صناعتها و زراعت و رام کردن حیوانات و قدرت تكلم را به او آموختوه ،آتوش
آسمانی را در اختیار وی قرار می دهد که در سایة نیوروی شوگفت آن دوران درخشوان
رشد مدنیت یونان آغاز شد (ر  :گرین45 :1366 ،تا.)53

مرحلة سوم :رشد خودآگاهي -تصوير انکي در حال جاري كردن رودها در خليج فارس و سامان جهاان.
انسان رانده شده از عالم الوهي كه خداگونگيش را به تاوان گناه ازلي از دست داده ،پس از ميوه چيادن از
درخت معرفت نيک و بد با ورود به عصر خودآگاهي ،خويشکاري تغيير جهان را از طريق كسب مهارتهاي
الزم براي رسيدن به تمدن و مهار نيروهاي طبيعت به دست آورده است .در واقع اين قهرماان باا ابزارهاا و
مهارتهايي كه به عنوان هديهاي از عرش به وي واگذار شده است ،اين خويشکاري را از عالم الاوهي و باه
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واسطة آگاهي اكتسابي خود به دست ميآورد .

در شاهنامه ،تبلور روایی ایون خویشوكاری را در مجموعوهای از شواهان پیشودادی
می توان جست .کیومرث پلنگینه پوش ،نخستین کدخدای جهان است که در کوه مسكن
گزید .هوشنگ بارزترین نمونة انسان تمدن ساز است کوه کشوف آتوش و بنیوان نهوادن
سده ، 97جایگزینی ابزارهوای سونگی بوا آالت آهنوین و سوامان بخشویدن کشواورزی و
دامداری و روان کردن آب از دریاها در جویها و پوشاندن مردمان به پوشیدنیهای بافتوه
از پوست و موی جانوران به او انتساب یافته است .تهمورث نیز رشتن پشم و بریدن و
دوختن جامه و اهلی کردن بسیاری از درندگان و پرندگان را بوه آدمیوان آموخوت و از
همه مهمتر ،پس از غلبه بر دیوان ،نوشتن را از آنها میآموزد .جمشید نیز سواختن آالت
جنگ و آموختن رشتن و بافتن و دوختن جامه از کتان و ابریشم و مووی قوز و خوز و
آمیختن خا با آب و خانه سازی و استخراج گوهرها و ساختن عطرها و کشوتیرانی را
آغاز کرد و از همه مهمتر در عصر طالیی خود به ایجاد طبقوات چهارگانوه در اجتمواع
موفق شد و « هر گروهی را گفت که هیچ کس مباد که به جز کار خویش کند» (بلعموی،
 . )130 :1337این موضوع نمایانگر تخصصی شدن نقشها و مشاغل و آغاز دورهای اسوت
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(.)Henderson,1967: 101

نتيجهگيري
در اسطورة آفرینش ،آفرینش کیهان و آسمان و زمین ،روندی ذهنی است کوه جهوان را
در راستای خویشكاریهای روانی ناخودآگاهانة بشر نظم مویبخشود .سورانجام در ایون
مجموعة از نو معنا یافته ،خلق انسان آفرینش اساطیری را در مسیری تازه قرار میدهود.
انسان نخستین ،بسان کودکی که در آغوش مادر دیده بر جهان میگشاید در جهانی کوه
در ذهن خود از نو آفریده است ،خیز برمیدارد ت ا آمادة رشد و بوالش شوود و گوام بوه
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که زندگی قبیله ای ،جای خود را به اجتماعات تكاملیافته میدهد .در روند سیر روایات
شاهنامه از کیومرث تا جمشید ،تمدن بشری از کیفیتهوای بودوی خوود چوون پوشویدن
پوست و غارنشینی تا کشف آتش و خانه سازی و باالخره رسیدن به نظوم اجتمواعی و
جامعة طبقاتی در بخش پیشدادی بتدریج تكامل یافته اسوت و پوس از گسسوت فور از
جمشید و سپری کردن هزارة سیاه ضحا با ظهور فریدون ،مهمترین تجلی ادبوی ایون
الگو ،که کهن الگوی قهرمان است در چهرة شاهانی چون او و منوچهر و پهلوانانی چون
رستم (و گرشاسپ در اوستا) متبلور شده در کیخسرو که انسان کامل شاهنامه است بوه
اوج میرسد .کهنالگوی «قهرمان» 98در ايری حماسی چون شاهنامه ،کهنالگویی کلیدی
و اصلی است .اسطورة قهرمان ،رایجترین بنمایوههوای اسواطیری و روایوتش آگنوده از
ماجراها و وقایعی است که او با تالش و مخاطرة بسیار آنها را پشت سر میگوذارد توا
ضمن تحول و تكوین به نقطة تعالی این الگوی روایی -رسیدن به هودف و پیوروزی-
دست یابد .اسطورة جهانی قهرمان ،تصویر ی از قدرت انسان را در ادبیات کالسویك و
افسانههای شفاهی به نمایش میگذارد که شر و بدی را در قالبهایی چون اژدها ،شیطان،
مارهای بزرگ ،هیوالها ،دیوان ،پریان و هر نوع دشمنی که مردمش را به مرگ یا نابودی
تهدید کند ،شكست میدهد ( )Jung,1979: 238تا هنگام بازگشت به اصل پا کودکانه
(تطهیر) ،به قلة پیروزی حقیقی و جووهرة وجوودی خوود (کموال) دسوت یابود (هموو،
 )2008:382و در نهایت این مسیر دشوار و پور پویچ و خوم بوه حودّی از مظواهر ازلوی
اولوهیّووت و خووداگونگی نزدیووك شووود ( .)Hathom, 1977: 26از دیوودگاه یووونگی و
پسایونگی ،قهرمان ،تجلی نمادی ن روان کاملی است که ماهیّتی فراختر و غنیتور از آنچوه
دارد که «من» فاقد آن است و توصیفی نمادین از «من» 99وحدتیافته با «فرامن»100است
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سوی کسب آگاهی و بلوغ بردارد .او برای رسیدن به کمال مطلوب خود -هدفی که بوا
هدف آفرینش منطبق است -باید آمادة کارزار شود و نیرو کسب کنود .انسوان از نسوب
خدایی خود جدا می شود و در مسیر حرکت بوه سووی فردیوت و کموال از آزمونهوای
پرخطری خوا هد گذشت و در تقابل با شر و به یاری نیكی ،شخصویت توازهای کسوب
خواهد کرد که در عین اعتالی قطب الوهی ،نیمة انسانی او را به اوج توانایی و عظمت
خواهد رسانید.
از نگواه تحلیلوی -تطبیقوی ،نقواط عطووف اصولی تكووین الگوویی انسوان در زمووان
اسطورهای آفرینش ،ابتدا اصل ایوزدی (جودا شودن از خاسوتگاه الهووتی) و در نتیجوه
خداگونگی و سپس داشتن نمونة همزاد (داشتن جفت اولیه یوا اینكوه خوود منشوأ ایون
جفت باشد) است .نقطة عطف سوم ،نقش ایون هموزاد مادینوه در بیوداری خودآگواه و
آخرین ویژگی ،رشد خودآگاه در مسیر بازگشت غایی به خداگونگی ازلوی اسوت .ایون
همزاد مادینه برآمده از زایایی زمین (متبلور در نمادهایی چون مار) و سمبل عشق زمینی
و زایش فناپذیر آن است و به همین دلیل ،تجربة رانده شدن از بهشتِ غرقوه شودن در
ناخودآگاه ازلی و هبوط در مهبط خودآگاهی و رنج و وحشت متأير از آن را با فرافكنی
یك گناه ازلی در چهرة او و غایت رشد خودآگاه در کهنالگووی قهرموان نموادپردازی
می شود که در مسیر کسب خداگونگی انسان آغازین که زمانی از دست رفته بود ،قورار
میگیرد؛ در نتیجه تكوین به یك چرخه (دایره) تبدیل مویشوود کوه خوود از نمادهوای
مانداال (دایرة کمال) و زمان اساطیری است.
• اصل ایزدی (خداگونگی ازلی)
• نقش ویرانگر نمونه همزاد :هبوط
• نقش سازنده نمونه همزاد :بیداری خودآگاه

•رشد خودآگاه (خداگونگی غایی= کمال)
نقاط عطف تک وين الگوي آفرينش انسان بنيادين و تجلي ادبي هر مرحله در اساطير و آثار ادبي
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خداگونگی انسان نخستین ،که با شكستن تابوی مقودس از کوف مویرود در مسویر
تشرف قهرمان ،منتهی این بار مبتنی بر اصل رشدخودآگاه در همپوشوانی بوا ناخودآگواه
(فردیت) تجدید میشود .در چرخوة کیهوانی« :در آغواز و انجوام هور چرخوه ،رویوداد
مشابهی وجود دارد که این مشابهتِ رویداد ،گذشت زمان را بیمعنا مویکنود» (شوایگان،
 .)140:1380این چرخه «زمان اسطورهای» را تشكیل میدهد کوه متضومن نووعی ازلیوت
است (کاسویرر )182:1387 ،و هدف غایی آن گریز از زمان نسبی و پیوستن به لحظة ابدی
است (شایگان .)144:1380،کهنالگوی آفرینش انسان بنیادین و مسیر تكوین او توا تبودیل
به قهرمان ،استوار بر دو اصل همزاد و خودآگاهی ،یك چرخة کیهانی است که در زمان
اسطورهای ابدی میشود.

نخستین

تابوشكنی میموة ممنوع و ارتباط آن با درخت معرفت نیك و بد نیز از طرفی مرتبط
با نماد رویش (گیاه :تولیدمثل) و از طرفی دیگر مرتبط با قوة تمیز است که پویش از آن
خداگونه بود و در مجموع برایند پرورش خودآگاهی آغازین در دل ناخودآگاهی اسوت
که شكلگیری انسانشناختی آن در مسیر بلوغ «انسان نووعی» ،قابول تطبیوق بوا مرحلوة
شناخت جنسیت و کشف قوة تولید مثل است .احساس شورم و برهنگوی ،کوه در ایون
تجربه برجسته میشود ،خود از نشانههای تولد خودآگاهی و نمایندة مرحلهای از تطووّر
انسانشناختی این الگو است که مطابق آن ،انسان از در غریزی و ناخودآگواه خوود از
زوجیت حیوانی فاصله می گیرد و به در فاعلیت خود در روند پیدایش حیات انسانی
نزدیك میشود .آگاهی که صرفاً ودیعهای در محودودة عطایوای الووهی بوود از تكورار
الگوییِ خاطرة نخستین تجربة جنسی برای انسان شكل گرفت و با توجوه بوه توأيیرات
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تروماتیك این تجربه در زندگی انسان نوعی ،این تجربه با نوعی احساس گناه ناشوی از
تابوشكنی همراه می شود که رهاورد آن دستیابی انسان به قوة آگاهی است کوه پویش از
این ویژة خدایان بود؛ اگر چه دست یافتن به این امانت مقدس برای همیشه با احسواس
گناه و آسیبهای روانی ناشی از آن همراه باشد .تالش انسان برای جبران مافات به خلق
الگوی نیای تمدنساز می انجامد که مدنیت رشد کرده در مهبطی است که درهم تنیدنش
با نیازهای سرکوب شده و خاطرة ناکامیها ،بدان هویتی پاردوکسویكال بخشویده اسوت.
نوستالژی بازگشت به پردیس ازلی ناخودآگاهی ،هموواره بوه توأيیرات تروماتیوك ایون
الگوی پاردوکسیكال دامن میزند .از این تروما میتووان بوه «تروموای خودآگواهی» یوا
«ترومای بلوغ» تعبیر کرد که بر مبنای آن (برخالف نظریوة «تروموای تولود» رانوك کوه
آسیبدیدگی و ناکام ی انسان نوعی را با خوروج او از زهودان و تجربوة والدت مورتبط
میداند ).منشأ این آسیب ،کشف بلوغ و تحلیل تجربة جنسی انسان در رویارویی او بوا
جنسیت دوگانة روان خود است که مطوابق روانشناسوی یونوگ ،خاسوتگاه آن ،ماهیوت
دوپارة ناخودآگاه فردی انسان است که هر دو جنس را به طور بالقوه در ضومیر پنهوان
"خویشتن" دارد و در این تجربه ،پارة مكمل در نماد زوج هموزاد فرافكنوی مویشوود.
انتقال از حس ازلی و خوشایند غرقه شدن در ناخودآگاه جمعی به خودآگاهی برآمده از
تجربة بلوغ و فرافكنی سرکوبها و ناکامیهای ناشوی از موانوع طبیعوی پوس از بلووغ در
مفهوم هبوط ،و آيار زیانبار جمعی این ناکامیها ،که در نوستالژیای بهشت و حس گناه و
ندامت جمعی نمادینه شده است (ترومای بلوغ) ،میتواند از ریشوههوای ایون احسواس
مشتر در حافظةجمعی و ناخودآگاه نوعی بشر باشد.
پينوشت
 .1در همة انواع ادبیات به دلیل شخصیتپردازی دال لتهای فضایی هست .مردمشناس بزرگوی همچوون
ادوارد .تی هال ادبیات را به مثابه کلید ادرا فضایی میداند و داللتهای فضوایی را در چنودین موتن
نشان میدهد (هال :1376 ،ص 129تا )141؛ منتهی در ژانری سیاسی مانند کتاب کلیلهودمنه داللتهای
فضایی حاوی نزاع قدرت بهفراوانی مشاهده میشود.
 .2به این دلیل بر ترجمه نصراهلل منشی تأکید می شود که برخی از داللتهای واژگانی یا مضمونی فضایی
در ترجمههای کلیله و دمنههای سه گانه یعنی ابن مقفع ،محمد بن عبداهلل البخواری (داسوتانهای بیود
پای) و نصراهلل منشی به یك صورت دیده نمی شود؛ برای مثال در ترجمه نصراهلل منشی ،کلیلوه واژه
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طبقه را به کار میبرد (منشی :1371 ،ص )62که در متن ابن مقفع به صورت «مرتبه» آمده است (ابن
مقفع :1987 ،ص ) 101که تقریباً حاوی همان مفهوم است گرچه واژه طبقه کاربرد اجتماعی خاصوی
دارد در حالی که در داستانهای بید پای ،به جای این کلمات کلیدی ،مفاهیمی با مضمون تقدیرگرایی
آمده است (بخاری :1361 ،ص.)73
 .3به جز باب برزویة طبیب.
 .4برای در بهتر اصطالح «درخواست -امر» به مقاله دیگر نگارندة مسئول این مقاله با همراهی یكوی
دیگر از دانشجویان رجوع شود که در آن ،سطح فراداستانی تمام بابهای کتاب کلیلهودمنه را بر اساس
تعامل رای و برهمن بررسی کرده است .برای تحلیل سطح فراداستانی این نوشتار هوم بور آن مبوانی
تكیه شده است .در آن مقاله در باب حكایتهای درخواست -امری ،چنین توضیح داده شده است« :در
این دسته از حكایتها ،رای در مقام دانای کل از برهمن میخواهد  -به او امر میکند  -که روایتوی را
مطابق با آنچه وی در درخواست خود مطرح میکند ،بیان کند .برهمن نیز مطابق با آگاهی مندرج در
درخواست رای ،ابتدا پاسوخی غیرداسوتانی سوپس جووابی تمثیلوی را نقول مویکنود .داللتهوای ایون
درخواستها حاکی از آگاهی کامل رای نسبت به موضوع است .درخواست رای برای کشف حقیقت یا
در معنا نیست .او پیشاپیش از موضوع آگاه است .به هموین دلیول پرسشوی واقعوی درنمویگیورد»
(یعقوبی جنبه سرایی و احمدپناه)1390 ،؛ با این وصف ،این درخواستها نه پرسوش بلكوه نووعی امور
است.
 .5صورتبندی ،تكرار سخنان خود یا دیگران در تعب یر یا تعابیر دیگر است که در یوك یوا چنود نوبوت
صورت میگیرد (فرکالف :1379 ،ص.)207

ادی ،ساموئیل .؛ آيين شهرياري در شر ؛ ترجمة فریدون بدرهای؛ تهران :بنگاه نشر و
ترجمة کتاب.1347 ،
افالطون؛ مجموعه آثار؛ ترجمة محمد حسن لطفی؛ ج ،2تهران :بیجا ،بیتا.
بارکر ،کریس؛ مطالعات فرهنگي (نظريه و عملکرد)؛ ترجمه مهدی فرجی و نفیسوه حمیودی؛
چ دوم ،تهران :پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.1391 ،
براون ،ام .نیل و استیوارت ام کیلی؛ راهنماي تفکر نقادانه :پرسايدن سالالهاي بجاا؛ ترجموة
کورش کامیاب؛ تهران :مینوی خرد.1392 ،
داستانهاي بيد پاي ؛ ترجمه محمد بن عبداهلل البخاری؛ به تصحیح پرویز ناتل خانلری و محمد
روشن؛ تهران :خوارزمی.1361 ،
دهقانیان ،جوواد و ناصور نیكوو بخوت؛ «نقود اخوالق گرایوی در کلیلوهودمنوه بوا نویم نگواهی
بهاندیشههای ماکیاولی» ،فصلنامه نقد ادبی؛ س چهارم ،ش  ،14،1390ص 133تا.159
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Evolutionary and Comparative Study of the Primary
Mankind’s Model of Creation Based on Post-Yong Critical
Approach
Farzad Ghaemi, PH.D.

Abstract
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In this article, we have covered the evolutionary and comparative
study of the ancient model of creation of primary mankind based on
the post-Yong critical approach. In this evolutionary study, in a bid to
present a theoretical framework for the analysis of creation of primary
man; four turning points have been rendered for displaying the
structure of this model in the collective memory of mankind:
1-Primary man’s faith in God within the model of creation
2, 3- Creation of the first couple and the two destructive and
constructive roles of ancient model
4- Growth of self-awareness and transition from the preexistent sense
of collective unconsciousness to self-awareness as the result of
maturity and projection of suppressions and failures as a result of
hurdles, which has turned this phase into a bitter collective experience.
The detrimental impacts of this collective experience have been
symbolized in the sense of collective guilt and nostalgia of heavens.
The literary manifestations of the turning points of this model have
been reflected by the four poetical symbols of love, seducing lover,
inspiring lover, and hero.
Key Terms: Ancient model of creation, primary man, first couple, selfawareness, maturity trauma, and the post-Yong critical
model

Status of Baba Faghani in Hindi Style and Study of his Style
in Poems of Bidel
Seyed Mahdi Tabatabaei, PH.D.

Baba Faghani and Bidel are two poets of Farsi poetry, one of which
has adopted Hindi style, while the other has reached the peak of this
style in poetry. The art of Baba Faghani is shattering the rigid aura of
the Farsi poetry at his time. He helped Hindi style to reach its peak.
Bidel and Baba Faghani stand as two opposing poles. However, upon
study of their styles, one realizes stylistic similarities in the poems of
these two.
This study intends to depict the status of Baba Faghani in Hindi
style, and to follow up on the marks of his style in the poems of Bidel.
This article maintains a library-oriented methodology, and provides an
analysis of information at hand, and classifications of data. Study of
the Hindi style in poetry and the related prominent figures in Farsi
language and literature is a must. This study reveals that the
emergence of Bidel has been the outcome of the natural trend and
process of the new style in Farsi poetry, which was started by Baba
Faghani.
Key terms:

Farsi poetry and Hindi style, Baba Faghani poems,
Abdul-Qader Bidel poems, styles of Bidel and Bab
Faghani poems
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Structural Analysis of One of Odes of Qaysar Aminpour
Reza Rohani, PH.D.

Abstract
The author of this article introduces one of the examples of
religious poems composed by Qaysar Aminpour to praise the 8 th
Infallible Heir of Prophet Mohammad (Blessings of God upon him
and his progeny), Imam Reza (Peace be upon him), which is an ode,
titled: “Roads of Khorasan”. The author of the article studies and
structurally analyzes this poem in regard to format and content based
on novel criticism models.
The study reveals that the poet has selected an appropriate format
for his considered text, idea, and emotions via appropriately blending
different elements of music and a simple, lively, and friendly
language.
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Key Terms: religious poem, Roads of Khorasan poem, Qaysar
Aminpour, novel criticism, structural analysis of
contemporary poetry

Study of the Realistic Aspects of the Novel:
Island of Bewilderment
Ebrahim Ranjbar,PH.D.

The talking point of this writing is the realistic aspects of the novel
of the Island of Bewilderment. These dimensions have been studied
within two groups of data. The first group is the theoretical principles
related to authoring the novel, and the second group of details belong
to the approach of the novelist in penning the novel. In the theoretical
principles, we have studied the two functions of the novel, namely its
prophecy in discovery of the unknowns and the possibilities of
universe, especially humans, in addition to representation of historical
developments and experiences for the purpose of registration of
important eras. In the discussions revolving the approach of the writer,
the similarities between the actual and fictional lives have been
extracted from the novel and the functions of each of them have been
separately detailed. The reflection of philosophical ideas, reflection of
the era which the novel revolves around; usage of a number of diverse
characters; presence of historical discussions among the characters;
the impact of characterizations; the backdrop; application of historical
data; confidence in the personal perceptions of characters and
developments of their status, have all been studied. Based on
outcomes, although signs of post-modernism are evident in this novel,
the realistic dimension of this novel dominates the rest of its aspects.
In fact this novel can be enlisted among the modern realistic novels of
20th Century.
Key Terms: Novel, Island of Bewilderment, student, realistic aspects
of Farsi novel
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Literary Criticism and Comparative Studies
of Intra-Media Excerpts
Abstract

1393  بهار،43 شماره،11فصلنامه پژوهشهايادبي سال

155


Zahra Hayati,PH.D.

In literary and cinematic comparative studies, a question which
springs to mind is whether the cinematic techniques or elements of
cinematic style can be compared with literary techniques; in addition
to narrative elements and comparison of literary tales with film
scenarios? In case of feasibility of such comparison, what is to be
concluded from this study? Aesthetics is a common process that can
be studied in the artistic expression of two different media. To make
sense and formulate tacit reasoning with the cinematic style elements
shapes the pivot of comparison. For instance, conveyance of meaning
or particular definitions have been known via audio signs or signs of
color and light in cinematic criticism. The premise of the study is that
if the possibilities of definitions are analyzed in literary texts with
markers that are close to cinematic style elements; the literary text is
read in another manner, and its latent meanings could be discovered or
a new definition could be presented by the reader for the text. Given
that the discovery of meaning or creation of meaning are under the
heading of recent definitions of literary criticism, it can be said that
comparative study of literary and cinematic techniques at times
materializes criticism through reading the text with a special approach
and upon perception of its meaning. In a number of comparative
studies that have been covered by literary and cinematic critics in
recent years, cinematic markers have been instrumental in study and
research of literary texts. Recitation of a literary narration based on
consideration of terms of presentation of narration with descriptions
founded on movement, color, sound, music, decorations and …etc. at
times leads to discovery of relation between the format and the
content. For instance, repeated elaborations on public places by the
narrator can manifest that domination of the general picture of a story
at times is due to solitude of the character and his contradiction with
the surrounding environment. Also, the confrontation of the moods of
a sad character in closed environments to the happiness of public
places in the view of the story’s character can grant a semantic
structural role to contradictions of general manifestations and major
manifestations and for instance state the sense of solitude of a
character toward the other world.
Key Terms: literary criticism, excerpt, media, literary, cinema

Ferdowsi, Abu Mansour and Parthian Feudal Ideals
Hamid Reza Ardestani Rostami, PH.D.

The legendary poet of Iran, Ferdowsi, in the prelude of his
collection of poems, Shahnameh, has sincerely praised the former
ruler of his hometown, the city of Tous, Abu Mansour Mohammad ibn
Abdul-Razzaq. The author of this article believes two cultural and
political factors have led to this development. Culture-wise, Abu
Mansour has gathered the poems of Ferdowsi in the framework of
Shahnameh. Also, based on the descriptions rendered by Ferdowsi on
Abu Mansour, the latter must have been a Parthian. Abu Mansour
maintained feudal ideals, such as non-centralized power and
compromise in religion. Hence, given that Abu Mansour intended to
revive the feudal traditions of his forefathers, and was against the
centralized ruling systems of Ghaznavid and Abbasid caliphs of his
era, he has been praised by Ferdowsi. Hence, it can be said that two
cultural and political factors have led Ferdowsi to praise Abu
Mansour.
Key terms: Ferdowsi, Abu Mansour, Parthian, feudal system,
religious compromise
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