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دكتر سجّاد آيدِنلو
دانشيار زبان و ادبيّات فارسيِ دانشگاه پيام نور اروميه

چكيده

كليدواژهها :اسفندیار ،ایزد گیاهی ،الگوی سرگذشت خدایان نباتی ،شاهنامه.
تاریخ دریافت مقاله1392/6/26:

تاریخ پذیرش مقاله1393/4/17 :
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از مطالعة زندگیِ معروفترین ایزدان گیاهی در روایات اساطیریِ ملل مختلف (دُوموزی /تَموز،
آتیس ،آدونیس ،دیونیزوس ،اُزیریس ،بَعَل ،پرسفون ،بالدر) و نمودهای حماسی /انسانیِ آنها
(رام ،حضرت عیسی(ع) و سیاوش) هجده ویژگی و بن مایة مشترک به دست میآید که آنها را
میتوان الگوی سرگذشت خدایان نباتی 1نامید .این موارد عبارت است از .1 :نقش و حضور
زن  .2رابطة مادر -همسری /خواهر -همسریِ بانوان با خدایان نباتی  .3شهریاری و نژادگی .4
پرورش نزد دیگران  .5تهمت و فتنه انگیزی علیه ایزدان گیاهی  .6ارتباط با درخت /گیاه .7
اهمیّت و تقدّسِ درختِ مرتبط با آنها  .8ارتباط با آب  .9ارتباط با باده  .10نقش مار .11
داشتن رزم افزار یا وسیلة ویژه  .12پیش آگاهی از مرگ  .13نقش نزدیكان در خیانت و آسیب
رسانی به آنها  .14مجازات عامالن کشته شدن ایزدان گیاهی  .15کین خواهیِ خونِ خدایان
نباتی  .16آیینهای سوگواری  .17سوگواری طبیعت  . 18زندگی دوباره و رستاخیز .این مضامین
که غ البِ آنها در سرگذشتِ همه یا بعضی از یازده ایزدِ گیاهیِ یاد شده و تجلیّات بشری آنها
تكرار میشود در زندگی و روایات اسفندیار در شاهنامه و دیگر منابع رسمی و عامیانه /نقّالی
نیز هست .بر این اساس و با توجّه به چهار قرینة دیگر (معنای نامِ اسفندیار ،احتمال پرستش
او ،پیوند نژادیِ وی با آدونیس و ارتباطش با آیینهای بهاری و باروری طبیعت) احتمال داده
شده که شاید اسفندیار نیز در سرشت اساطیری و باستانیِ خود یكی از ایزدان گیاهی بوده که
در ساختار داستانهای حماسیِ ایران به ویژه روایات دینی (زرتشتی) شخصیّت اصلی او دچار
تغییر و فراموشی شده است.
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مقدمه
موضوع خدایان گیاهی /نباتی را ظاهراً نخستین بار جیمز جرج فریزر در کتاب معروف
خود شاخة زرین 2به تفصیل مطرح کرده و به بررسی برخی از این ایزدان و نمودهای
آنها پرداخته است .پس از او این بحث به صورتهای مختلف در مقاالت و کتابهای
پژوهشگران حوزة اسطوره و حماسه پی گرفته شده و به حوزة روایات حماسی-
اساطیریِ ایران نیز تسرّی یافته است .همانگونه که آگاهانِ این عرصه بخوبی میدانند
سیاوش در فرضیّه ای که گویا اوّلین بار پژوهشگران روسی پیش کشیده (رک :بهار1374 ،
الف :ص 62و  ،63یادداشت  )57و سپس در ایران دکتر اسالمی ندوشن (رک :اسالمی ندوشن،
 :1374ص ،236یادداشت )127و مرحوم دکتر مهرداد بهار -با بسط و تأکیدی بیش از
دیگران -آن را بازگفته و گسترش دادهاند در اصلِ اساطیریِ خویش از ایزدان گیاهی
دانسته شده است (رک :بهار 1374 ،الف :ص 44تا 48؛ همو 1374 ،ب :ص107 -93؛ همو:1375 ،
3
ص 427تا430؛ همو :1384 ،صص 264تا .)272
نگارنده با مطالعة روایاتِ معروفترین خدایان گیاهی یا نمودهای انسانی آنها شماری
از بنمایه ها ،مضامین و الگوهای مشترک یا ثابت را از سرگذشت آنها استخراج ،و با
اخبار اسفندیار در شاهنامه و سایر منابعِ رسمی و عامیانه مقایسه کرده است که نتیجة آن
طرح این فرضیّة کامالً احتمالی یا به بیانی دقیقتر ،پرسشِ درخورِ تأمّل است که آیا
اسفندیار هم در سرشت و هویّتِ اساطیری خویش بسان سیاوش از ایزدان نباتی بوده
که نشانه هایی از ذات بغانة او در تجسّدِ انسانی و دگرگون شدة وی در داستانهای
ایرانی بر جای مانده است .شیوه ای که در این مقاله برای طرح و بررسی این فرضیّه/
پرسش استفاده شده ،پیروی و بهرهگیری از روش ادوارد تایلور و به تبع او
پژوهشگرانی مانند فون هاون ،آلفرد نات ،اوتو رانك ،لُرد رَگلَن ،پراپ و کمبل است که
با مطالعة سرگذشت چندین پهلوانِ روایات هندواروپایی ،موضوعات و ویژگیهای
مشترک و تكرار شوندهای در زندگی آنها یافته و طبقهبندی کردهاند که به الگوی
زندگینامة پهلوانی )( 4معروف است (دربارة این الگو ،رک :امیدساالر 346 :1391 ،تا .)350بر
این اساس شاید بتوان بنمایهها و مضامینِ هجدهگانة مشترکی را که در ادامة این مقاله
ذکر و بررسی خواهیم کرد ،الگوی سرگذشت خدایان گیاهی نامید.
ایزدان نباتی یا نمودهای بشری آنها ،که نگارنده روایات و سرگذشتشان را بررسی و

اسفندیار ،ایزدی گیاهی؟

با گزارشهای زندگی اسفندیار 5سنجیده ،عبارت است از :دوموزی /تَموز ،آتیس،
آدونیس ،دیونیزوس ،اُزیریس ،بَعَل ،پِرسِفون ،بالدر ،رام ،حضرت عیسی (ع) و سیاوش.
از این میان ،متخصّصانِ فن دربارة خدای گیاهی بودنِ دوموزی /تموز ،آتیس ،آدونیس،
دیونیزوس ،اُزیریس و بَعَل تقریباً همداستانند امّا بالدر ،خدای اسكاندیناویایی ،و
پِرسِفون ،ایزد بانوی یونانی ،را فریزر جزوِ این دسته از ایزدان به شمار آورده (رک :فریزر،
 :1386ص 453تا  459و  6)766و رامِ حماسة رامایانای هندی را نیز شادروان دکتر بهار پس
از مقایسه با داستان و شخصیّتِ سیاوش ،تجسّدِ حماسیِ خدای گیاهی و باروری
دانسته است (رک :بهار :1384 ،ص265؛ همو :1386 ،ص 125و  7.)126دربارة حضرت عیسی
(ع) هم باید این توضیح را افزود که چون سرگذشتِ تاریخی /واقعی ایشان بسیار با
افسانه و اسطوره درآمیخته و بعضی از عناصر و بنمایههایِ داستانی در آن وارد شده
است چند تن از پزوهشگران ،شخصیّت و زندگیِ تاریخی -داستانیِ مسیح (ع) را با
روایات خدایان گیاهی بویژه آدونیس مقایسه کردهاند (برای نمونه ،رک :الیاده :1378 ،ص115
و 116؛ فرای :1379 ،ص 107و 108؛ فریزر :1386 ،ص 410 ،395و412؛ هندرسن :1383 ،ص 21و

 . )22با این مقدّمه به بررسیِ مهمترین ویژگیها و مضامین مشترک و مكرّرِ داستانهای
ایزدان گیاهی و ذکر مصادیق و مشابهاتِ آنها در سرگذشت اسفندیار میپردازیم.
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 .1نقش و حضور زن
در سرگذشت همة خدایان نباتی «زن» (ایزدبانو ،مادر ،خواهر و همسر) حضور و نقشی
اساسی دارد .در اسطورة دوموزی /تَموز الهه ای به نام اینانا /ایشتر دلباختة اوست (رک:
لیك ،)115 :1385 ،خواهرش گشتی نانا نشانی وی را به دیوان نمیدهد و مادرش سیرتور
بر او سوگواری میکند (رک :همان .)116 ،سی بِل بغبانویی است که عاشق آتیس میشود
و به دلیلِ مهرورزی او به الهه ای دیگر (ساگاریتیس) ،آتیس را دچار جنون میکند امّا
دوباره بر او دل میبازد (رک :معصومی .)164 :1388 ،در زندگیِ آدونیس غیر از مادرش سه
زن ایزد حضور دارند :پرسفون که او را بزرگ میکند؛ آفرودیت که آدونیس دوسوم
سال را با او به سر میبرد و آرتمیس که گرازی را علیه آدونیس بر میانگیزد و او به
زخم آن جانور کشته میشود (رک :گریمال ،1367 ،ج :1ص23؛  .)Coleman, 2007: p.21در
روایاتِ مربوط به دیونیزوس ،هرا همسر زئوس از آن رو که دیونیزوس فرزند نامشروعِ
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زئوس است او را گرفتار جنون میکند .سی بل دیونیزوس را میپذیرد و تطهیر میکند
(رک :گریمال ،1367 ،ج ،)259 :1مادرش دِمِتر الهة زمین و باروری است و او با آریادنه و
آلتایا نیز ازدواج میکند (رک :گرانت و هیزل :1384 ،ص 306تا  .)308ایزیس ،ایزدبانوی
مصری ،همسر اُزیریس است که پس از آگاهی از کشته شدن او سوگوارانه در
جستجوی پیكر شوهر بر میآید و او را مییابد و به کوتاهی زنده میکند و بار میگیرد.
ایزیس دوباره بعد از گردآوری اندامهای پارهپاره شدة اُزیریس وی را در جهان مردگان
احیا میکند و خود نیز نزد وی میرود و با شادی همراه او میماند (رک :روزنبرگ:1389 ،
 25و  28تا  . )36بَعَل ،خدای گیاهیِ کنعانی ،دو الهه را به همراه دارد :آنات که خواهر و
حامی اوست و پس از مرگ نیز بَعَل را میجوید و دیگر ،عشتاروت یاور وی (رک :گری،
 134 ،132 :1378و  . )152پرسفون با اینكه برخالف سایر ایزدان نباتی یا نمودهای انسانی
آنها مونّث است باز زنی به نام دِمِتر را که مادرش است در سرگذشت خویش دارد.
دمتر در جستجوی دختر گمشدة خود است و با خشم و اندوه برکت را از زمین میبرد
و مانع سبز شدن گیاهان میشود (رک :روزنبرگ ،1379 ،ج 58 :1تا  .)60فریگ /فریگا مادر
بالدر که از الهگان است برای حفظ فرزندش از گزند از همة موجودات جز از نهالی
خُرد پیمان می ستاند که به بالدر آسیب نرسانند .همسر او نیز در اندوه مرگ بالدر
میمیرد (رک :همان 424 ،421 ،و  .)425سیتا ،هسمر رام ،همراهِ همیشگیِ اوست و به خاطر
همسر از آتش میگذرد و در زیر زمین فرو میرود (رک :رامایانا 409 :1379 ،تا  411و .)525
بنابر گزارشی سیتا نیز بغبانو و ،الهة زمین است (رک . 8)Coleman, 2007: p. 947 :حضرت
مریم (ع) مادر حضرت عیسی(ع) است که در باورهای مسیحی مادر -خدا خوانده
میشود (رک :آشتیانی :1368 ،ص 146و 147؛ ویور )495 :1381 ،و به دلیل ویژگیهایی در
مجموع سیمایی الههمانند دارد (رک :دایرهالمعارف کتاب مقدّس 404 :1380 ،تا .)410جالبتر
اینكه بعضی پژوهشگران او را با ایزیس مصری مقایسه کرده و الگوی باستانیِ شخصیّتِ
داستانی مریم (ع) را این ایزدبانوی اساطیری دانستهاند (رک :الیاده174 :1362 ،؛ فرای:1379 ،
90؛ فریزر435 :1386 ،؛ کمبل 264 :1386 ،و  .)266در زندگی سیاوش سه زن دیده میشود:
نخست مادرِ بی نام او ،که طبق فرضیّة نگارنده شاید در اصل از پریان در مفهومِ پیش
زرتشتیِ این موجودات یعنی بغ بانوانِ باروری و زایندگی بوده است (رک :آیدنلو1388 ،
الف :ص 63تا  .)87دوم سودابه که دلباختگی او بر سیاوش و فتنهانگیزیهایش علیه وی
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همانندِ رفتارِ زن ایزدانِ سرگذشت برخی خدایان نباتی است و سوم ،فریگیس همسر
او .بسانِ این خدایان گیاهی «زنان» در سرگذشت و روایات اسفندیار نیز به چند
صورت حضور و نقش دارند .همای و بهآفرید خواهران او هستند که البتّه همای مطابق
با آیین خویتوکدس /خویدوده که در برههای از سنّت زرتشتی به معنای ازدواج با
محارم بوده است 9،همسر او نیز هست (رک :ویژگی شمارة  2در ادامة مقاله) و اشاره شد که
اسفندیار برای نجات دادن آنها از دست ارجاسپ به هفتخان میرود و روییندژ را
می گشاید .کتایون هم مادر اسفندیار است که در آغاز داستان رستم و اسفندیار میکوشد
پسر را از نبرد با رستم باز دارد .او دختر قیصر است که در اصل ناهید نام دارد و
گشتاسپ وی را کتایون مینامد:
که ناهید بُد نام آن دخترا
پس از دختر نامور قیصرا
دو فرزندش آمد چو تابنده ماه
کتایونش خواندی گرانمایه شاه
(فردوسی ،ج /78 :5ب 30و )31

 .2رابطة مادر -همسري /خواهر -همسريِ بانوان با خدايان نباتي
همسرانِ بعضی از ایزدان گیاهی ،مادر یا خواهر آنها نیز هستند و به عبارتی در
سرگذشت ایشان «ازدواج با محارم» دیده می شود .اینانا /ایشتر و سی بل مادر و در عین
حال عاشق دوموزی /تموز و آتیس هستند (رک .)Coleman, 2007: pp.110, 985 :بر اساس
فرضیّة دکتر خالقی مطلق ،م ادر سیاوش در شكل کهنترِ روایت سودابه بوده است (رک:
خالقی مطلق 1381 ،الف 323 :تا  )327که در این صورت دلباختگی او بر سیاوش در
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اسم اصلیِ مادر اسفندیار (ناهید) یادآور نام اَناهیتا ،ایزدبانوی آبها در اساطیر ایرانی
است و از این نظر مادر اسفندیار را هم بسانِ مادرانِ برخی از خدایان گیاهی ،دستِ
کم در حدّ تشابه اسمی با یكی از زنایزدان مرتبط میکند .در یكی از روایات مرگ
اسفندیار در نزهتنامة عالیی او به ضرب هاونی که از دست «زنی» میافتد یا او به
عمد بر سر پهلوان میاندازد کشته میشود (رک :شهمردان بن ابی الخیر .)341 :1362 ،در
تاریخ طبری و تجارب االمم نیز اشارهای آمده است که پس از سخنچینیِ گُرَزم علیه
اسفندیار ،گشتاسپ دستور میدهد او را در «زندان زنان» به بند بكشند (رک :طبری ،بی تا،
ج562 :1؛ مسكویه ،1366 ،الجزء االوّل 10.)31 :در این دو گزارش هم نقش و همراهیِ «زنان»
را به نوعی در زندگی اسفندیار میبینیم.

شاهنامه مشابهِ رابطة اینانا با تموز و سی بل با آتیس است .در بعضی روایات ،ایزیس و
اُزیریس و آنات و بَعَل خواهر و برادرند که با یكدیگر ازدواج میکنند (رک :ایونس،
82 :1385؛ روزنبرگ 47 :1389 ،و48؛  .)Coleman, 2007: p.119پرسفون به همسری عمویش
هادس در میآید (رک :گرانت و هیزل )296 :1384 ،و آدونیس در روایتی حاصل ازدواج
سینیراس با دختر خود است (رک :فریزر .)369 :1386 ،در هزار و چند بیت باقیمانده از
دقیقی در شاهنامه  ،گشتاسپ پس از پیروزی بر ارجاسپ و بنابر وعدهای که داده بود،
دخترش همای را به همسری اسفندیار (پسرش) در میآورد (ازدواج خواهر و برادر):
به پور مِهین داد فرّخ همای
چو شاه جهان باز شد بازِ جای
عجم را چنین بود آیین و داد
سپه را به بستور فرخنده داد
( 800 /150 /5و)801

این مضمون به صورت دیگر و پوشیدهتر باز در سرگذشت اسفندیار هست و آن در
جایی است که شاهزاده به مادرش میگوید اگر پدر پادشاهی را به او ندهد بیکام وی
تاج بر سر میگذارد و:
به زور و به دل کار شیران کنم
تو را بانوی شهر ایران کنم
ج
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یكی از چند معنایِ پیشنهادی برای مصراع نخست این است که اسفندیار میخواهد
پس از نشستن بر تخت پدر به سنّتِ زرتشتیِ خویدوده با مادرش ازدواج کند و او را
همچنان شاهبانو نگه دارد (رک :کزّازی643 :1384 ،؛ محبّتی .)255 :1381 ،بر پایة این دریافت/
گزارش ،اندیشة ازدواجِ مادر و فرزند را در داستان اسفندیار هم میبینیم.
 .3شهرياري ،شاهزادگي و نژادگي
ایزدان نباتی و تجلیّات انسانی آنها غالباً فرمانروا ،شاهزاده یا نژادهاند .دوموزی /تموز از
مهتران سومر است (رک :لیك .)114 :1385 ،آدونیس شاهزاده است و طبق گزارشی خود
نیز در قبرس حكومت میکند (رک :فریزر 361 :1386 ،و .)370دیونیزوس در کودکی مدّتی
بر تخت پدرش زئوس مینشیند (رک :همان .)446 ،اُزیریس پادشاه مصر علیا و سفلی
است (رک :روزنبرگ )25 :1389 ،و بَعَل نیز مقام شاهی دارد (رک :گری .)134 :1378 ،به
اشارة مكاشفات یوحنّا ،مسیح (ع) در آخرالزمان هزار سال فرمانروایی میکند (رک :کتاب
مقدّس :1388 ،ص .)528آتیس از خاندان شاهان است (رک :فریزر 403 :1386 ،و  )404و رام
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و سیاوش هر دو شاهزاده و پسران جسرت تاجدار و کاووس هستند (رک :رامایانا:1379 ،

ص 88تا  .)96اسفندیار نیز نژاده و شاهزاده است که ناکام کشته میشود و به شهریاری
نمیرسد.
 .4پرورش نزد ديگران
هنگامی که آدونیس به دنیا میآید ،آفرودیت او را به پرسفون میسپارد تا بپرورد .پس از
بیهوشی و مرگ دیونیزوس نیز زئوس طفل ششماهه را به ران خود میدوزد و بعد از
زادن کودک در زمان مقرّر پرورش او را بر عهدة آتاماس ،پادشاه اورکومن و همسرش
میگذارد (رک :گریمال ،1367 ،ج 23 :1و  .)258سیاوش را هم رستم تربیت میکند و
شاهزاده چندین سال دور از دربارِ پدر ،آداب رزم و بزم را در سیستان میآموزد (رک:
فردوسی 207 /2 :1386 ،و  .)82 - 72 /208در شاهنامه و سایر منابعِ رسمیِ موجود هیچ
گزارشی از چگونگی زادن و کودکی و نوجوانی اسفندیار نیست امّا در بهمننامه بیتی
است که زال به بهمن میگوید:
بپرورده و داشته بر کنار
به زیر بغل فرّخ اسفندیار
(ایرانشاه بن ابی الخیر)7641 /451 :1370 ،

(فرّخی سیستانی)5 :1385 ،

 .5تهمت و فتنهانگيزي عليه ايزدان گياهي
در سرگذشت چند تن از خدایان نباتی و نمودهای آنها بداندیشانی هستند که بر ضدّ
ایشان فتنهانگیزی و سخنچینی میکنند و دشواریهایی برای آنها به وجود میآورند؛
برای نمونه لوکی ایزد بدسرشتی است که راز زخمناپذیری بالدر را به نیرنگ از مادر او
می پرسد و سپس تیری از درخت سوگند ناخورده 11میسازد و به خدایی نابینا به نام
هودر می دهد تا آن را به سوی بالدر بیندازد و با این شرارت موجب کشته شدن بالدر
میشود (رک :روزنبرگ ،1379 ،ج :1ص 175تا  .)195راجه جسرت ،پدر رام ،میخواهد او را
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به این قرینه شاید روایتی بوده است که در آن اسفندیار نیز در کودکی مانند سیاوش
به سیستان فرستاده میشود و نزد زال و رستم پرورش مییابد .اینكه فرّخی سیستانی
هم در بیتی گفته است رستم به اسفندیار ،فرهنگ و ادب آموخته احتماالً ناظر بر این
داستان است که گزارش آن در مآخذِ تا امروز چاپ شدة ادبی و تاریخی موجود نیست:
رستم دستان همی آموخت فرهنگ و ادب
همچنان کیخسرو و اسفندیار ِ گرد را

15


جانشین خود کند ولی کیكی ،یكی از همسران جسرت ،به اغوای کنیزش مانع این کار
می گردد و رام با همسرش سیتا چهارده سال از شهر و فرمانروایی رانده میشوند (رک:
رامایانا :1379 ،ص 175تا  .)195سودابه به دلیل پرهیز سیاوش از برآوردن کام وی ،شاهزادة
نیكسگال را به تعرّض متّهم می کند و سیاوش برای اثبات پاکدامنی خویش از میان
آتش می گذرد .دربارة اسفندیار هم گُرزم نزد گشتاسپ بدگویی میکند و با تهمت و
افترا باعث زندانی شدن اسفندیار در شبدز /گنبدان دز میگردد (رک :فردوسی/5 :1386 ،
156تا  862 /169تا .)984
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 .6ارتباط با درخت /گياه
بنابر ماهیّت ایزدان گیاهی مهمترین ویژگی و مضمونِ روایات مربوط به همة آنها انواع
روابطی است که با درخت و گیاه دارند .دوموزی /تموز و اینانا /ایشتر در نیایشها بارها
در پیكر درخت صنوبرِ نر و ماده تصویر میشوند (رک :هوک )28 :1372 ،و تموز در
سوگ سرودی بابلی به «درختِ گزِ آبنخورده در باغ» تشبیه میشود (رک :فریزر:1386 ،
 )359و «ماتمش برای بیشههاست که در آن گز روید» (همان :ص .)360آتیس به خواستِ
سی بل خود را اخته میکند و بر اثر زخم آن میمیرد امّا زن ایزدِ عاشق ،او را به صورت
درخت کاج در میآورد (رک :فریزر :1386 ،ص397؛ معصومی :1388 ،ص )164و یا طبق
روایتی روحش در قالب درخت صنوبر میرود (رک :دیكسون کندی :1385 ،ص .)20در
جشن ساالنة خاکسپاریِ درخت نیز -که بیست و دومِ مارسِ هر سال در روم باستان
برگزار میکردند -درخت کاجی به نماد آتیس حمل میشد (رک :فضایلی ،1384 ،ج:1
ص .)39آدونیس از درختی زاده می شود که در اصل مادر اوست که خدایان به این شكل
12
درآوردهاند (رک :گریمال ،1367 ،ج :1ص .)23از خون او گل شقایق میروید (رک :دیكسون
کندی :1385 ،ص23؛ گرانت و هیزل :1384 ،ص )46و هر سال در آیینهای سوگ او بذرهایی
میکاشتند که باغهای آدونیس نامیده میشد (رک :گریمال ،همان ،ج :1ص .)24یكی از القاب
دیونیزوس« ،دِندریتِس» به معنای «صاحب درختان» است (رک :گرانت و هیزل)305 :1384 ،
و او در نگاره ای که بر روی گلدانی حك شده است از درختی کوتاه یا بوته زاده
میشود (رک :فریزر ،همان :ص . )444غیر از تاک ،درخت کاج و پیچك نیز ویژة دیونیزوس
است (رک :همان 444 ،و445؛ وارنر )572 :1387 ،و بنابر روایتی از خون او درخت انار
میروید (رک :فریزر ،همان :ص .)446در جشن دیونیزوس در باغی بر تنة درختان جامه
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نگاریده بر برگها چهر اوی

همی بوی مشك آمد از مهر اوی

13

( 2513 /375 /2و )2514
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می پوشانیدند تا نمادی از حضورِ این ایزد باشد (رک :وارنر :1387 ،ص .)562در گزارشی از
اسطورة اُزیریس او را در صندوقی گرفتار میکنند و بر آن سرب میریزند؛ سپس
صندوق را در رود نیل میاندازند امّا آن در میان شاخههای بوتة «گزی» میماند و بوته
به درخت تبدیل میشود و صندوق را در میان میگیرد .درخت گز را میبرند و ستون
بزمخانة پادشاه جیبل میکنند ولی ایزیس به کاخ وی راه مییابد و از شهبانو میخواهد
تا تنة گز را بشكافند و صندوق را بیرون آورند (رک :روزنبرگ :1389 ،ص 29 ،28و  .)81در
روایات دیگر از پیكر اُزیریس گندم و گونههای دیگرِ گیاهان میروید (رک :الیاده:1376 ،
ص )288و ایزیس و پسرش به نشانة زنده شدنِ دوباره او تندیسش را از چوب میسازند
و بر آن گلهای بسیار میآویزند (رک :روزنبرگ ،همان ،ص .)53سپرِ مخصوصِ بَعَل را از
چوب درخت سرو میسازند (رک :گری :1378 ،ص )146و پرسفون هنگام چیدن «گل»
ربوده میشود (رک :گریمال ،1367 ،ج :2ص .)715او هرگاه از جهان زیرین به عالم باال
میآید ،مادرش دمتر دنیا را پر از گل و گیاه و سبزه میکند و زمانی که به جهان فرودین
میرود آنها را میپژمراند (رک :روزنبرگ ،1379 ،ج :1ص .)62مادر بالدر از همة موجودات
سوگند می گیرد که به فرزندش آسیب نرسانند و فقط گیاه خُردی که در انگلیسی
 Mistletoeنامیده میشود از توجّه او به دور میماند و سرانجام بالدر نیز به زخم همین
گیاه کشته میشود (رک :همان ،ج 422 :1و  .)423رام محكوم میشود که چهارده سال در
جنگل و میانِ درختان و گیاهان بماند (رک :رامایانا 201 ،178 :1379 ،و  )...و هر کجا پا
میگذارد از زیر پایش گیاه میروید (رک :بهار265 :1384 ،؛ همو .)126 :1386 ،بر اساس
افسانهای هنگام گریختن حضرت مریم (ع) با نوزادش از دست سربازان هرود ،درخت
انجیری میشكافد و عیسی (ع) و مادرش را در خود پناه میدهد (رک :وارنر.)569 :1387 ،
در معتقداتِ ترساییِ قرون وسطایی از خون حضرت مسیح (ع) بر روی چوب صلیب
گل شقایق میروید (رک :هال )296 :1383 ،و از جامههای همسرِ پیالطس که به خون
عیسی (ع) آغشته است بوتة رَز سر بر میآورد (رک :الیاده .)275 :1376 ،از خونِ بر خاک
ریختة سیاوش هم درختی سبز می روید که چهرة او بر برگهای آن نقش بسته است:
به ابر اندر آمد یكی سبز نرد
ز خاکی که خون سیاوش بخورد

اسفندیار نیز ،که بنابر فرضیّة این مقاله احتماالً نمودی از خدایان نباتی است به چند
صورت با درخت و گیاه پیوند دارد و این قرینة بسیار مهمّی برای تقویتِ همان حدس
است.
الف) به گفتة سیمرغ در شاهنامه اسفندیار فقط با تیری از شاخة مخصوصِ درخت
«گز» -که باید با آداب و ترتیبی بریده ،ساخته و پرتاب شود -کشته میشود:
نشست از برش مرغ فرمانروا
گزی دید بر خاک سر در هوا
شاخی گُزین راستتر
بود هوش اسفندیار
این چوب را راست کن
پیكان بر او بر نشان

سرش برتر و بنش برکاستتر
تو این چوب را خوار مایه مدار
نگه کن یكی نغز پیكان کهن
نمودم تو را از گزندش نشان

بدو گفت
بدین گز
بر آتش مر
بنه پرّ و

 ...به زه کن کمان را و این چوب گز
اَبَر چشم او راست کن هر دو دستت

بدین گونه پرورده در آب رَز
چنان چون بود مردم گز پرست

( 403 /5و 1299 /404تا  1303و  1311و )1312
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در یكی از روایتهای عامیانه -شفاهی ،زرتشت چشمان اسفندیار را که تنها عضوِ
آسیبپذیر اوست با «چوبِ دو شقّة درخت گزی در جنگلهای دور دست» طلسم
میکند و رستم به راهنمایی سیمرغ آن چوب را مییابد و تیر میسازد (رک :انجوی،
 ،1369ج :2ص 7و  .)16رابطة چوب گز با اسفندیار به این دلیل نیز مهم است که این
درخت هم چنانكه اشاره شد با دو ایزدِ گیاهیِ دیگر یعنی دوموزی /تموز و اُزیریس هم
ارتباط دارد .موضوعِ چوبِ ویژة رویینتن کُش در قدیمیترین متنِ تا امروز شناخته شده
از طومارهای نقّالی(کتابتِ سالِ  1135ه.ق) با شاهنامه متفاوت است و در آن سیمرغ ،رستم
را به مكانی می برد که مردی در آنجاست .وقتی رستم احوال او را میپرسد ،مرد
میگوید « من مرد صیّادم روزی باران عظیم بارید .ناگاه سیل بیامد و من خود را بر این
پشته کشیدم و آواز به گوش من رسید که ای صیّاد چوبی در میان سیل میآید وی را
بگیری و در جایی نشانی که رستم بن زال را آن چوب ضرور میشود؛ زیرا که مهمان
واسیة خود را کنده و چشم او نیز بدین چوب کنده خواهد شد در دست رستم و چند
مدّت است که نگهبانی آن چوب میکنم باید که وی را ببری و پر وی را دو پیكان قرار
ده ی که روزی بر چشم اسفندیار خواهی زد .این بگفت رستم را جانب سیستان روانه

اسفندیار ،ایزدی گیاهی؟

کرد» (طومار نقّالی شاهنامه :1391 ،ص .)850در این گزارشِ نقّالی نیز مرگ اسفندیار وابسته
به «چوب» مخصوصی است که آب با خود میآورد و مردی مدّتها آن را میپاید و
میپرورد 14.آیا چون اسفندیار در اصلِ اساطیریِ خویش احتماالً از ایزدان گیاهی است
باید با چوب «درختی» ویژه کشته شود؟
ب) در برخی روایاتِ چگونگیِ زخمناپذیر شدنِ پیكر اسفندیار ،رویینتنیِ او نیز با
درخت و گیاه مرتبط است .در منظومة زراتشت نامه /مولود زرتشت ،اسفندیار با
خوردن «اناری» که زرتشت به وی میدهد رویینبدن میشود:
از آن یشتة خویش یك دانته نتار
وُزان پتتتس بتتتدادش بتتته استتتتفندیار
نبد کارگر هتیچ زخمتی بتر اوی
بخورد و تنش گشت چون ستنگ و روی
(کیكاووسِ کیخسرو)67 :1384 ،
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بنابر گزارش طومار نقّالیِ یاد شده هم جاماسپ ،وزیر گشتاسپ ،هزار و یك «گیاه»
را میجوشاند و روغن آنها را میگیرد و سپس بر آن روغن تعویذ میخواند و بر اندام
اسفندیار میریزد و بر اثر آن ،شاهزاده رویینتن میشود (رک :طومار نقّالی شاهنامه:1391 ،
 838و  .)839اگر این دو روایتِ رویینتنی اسفندیار با گیاهان و میوة درختی خاص را در
کنار کشته شدن او با چوبی ویژه بررسی کنیم ،میتوان گفت که زندگی
(آسیب ناپذیری) و مرگِ این احتماالً ایزد نباتی وابسته به درخت و گیاه است و به
مناسبتِ ذاتِ اساطیریِ اسفندیار ،درخت /گیاه نقشی دوگانه و متضاد در سرگذشت او
دارد.
ج) گریگور ماگیستروس ،نویسندة ارمنیِ قرن یازهم میالدی (درگذشتة 1059م)
نوشته است که اسفندیار از ریشه و تنة سنگ شدة درخت سدر در کوه سبالن پیكرهای
از خود میسازد (رک :خالقی مطلق 1381 ،ب .)28 :این موضوع مشابه و یادآورِ ساخته شدن
تندیس اُزیریس از درخت است که پیشتر اشاره شد و پیوند اسفندیار را با درخت و
محتمالً سرشت نباتی او نشان میدهد.
د) در دو اشتقاق عامیانة ذکر شده برای نام اسفندیار ،باز میان او و درختان و گیاهان
ارتباط ایجاد شده که به رغم غیر علمی بودنِ معانی و ریشه های داده شده از دید
فرضیّة این مقاله توجّه برانگیز است .در یكی از روایتهای شفاهی /عامیانة داستان رستم
و اسفندیار ،نام این پهلوان با «اسفند» مرتبط انگاشته شده است بدین صورت که چون

کتایون فرزندش را در اسفندزاری و روی بوتههای سبز اسفند به دنیا میآورد او را
«اسفنزار» مینامند که همان «اسفندیار» است (رک :انجوی ،1369 ،ج :2ص .)6در ریشه
تراشیِ دیگر اسفندیار تحریفی از «سپیندار» دانسته شده که در زبان کردی به معنای
«درخت سپیدار» است (رک :اشنویی محمودزاده :1383 ،ص.)278
ه) با اینكه مقدّمه /خطبة داستان رستم و اسفندیار آفریدة ذوق و خیال فردوسی
است و به مایه های حماسی و اساطیریِ متن داستان هیچ ربطی ندارد یك نكتة جالب
در آن هست که صرفاً از باب مشابهت -و نه عرضة قرینه یا اثبات مطلبی خاص -ذکر
می شود .در این مقدّمة زیبا ،که بلبل سوگوار اسفندیار است ،فردوسی میگوید:
که داند که بلبل چه گوید همی؟

به زیر گل اندر چه موید همی
()13 /292 /5
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«گلی» که بلبل زیرِ آن میموید تداعیگرِ گل /گیاهی است که از خون بعضی از
ایزدان گیاهی یا نمودهای آنها (آدونیس ،دیونیزوس ،اُزیریس ،عیسی (ع) و سیاوش)
می روید .گویی در اینجا نیز گل از خاک اسفندیار رُسته و نمادی از حضور اوست که
بلبل در زیر آن زاری میکند (بسنجید با عزاداریِ سوگوارانِ سیاوش ،زیرِ درختِ
روییده از خون او در ادامة مقاله (شمارة .))16
 .7اهميّت و تقدّسِ درختِ مرتبط با خدايان گياهي
درختانِ مرتبط با بعضی ایزدان نباتی در معتقداتِ مردمانِ پس از آنها مقدّس ،مهم یا
مفید پنداشته شده است؛ از آن جمله درخت گزی که صندوق اُزیریس را در میان گرفته
بود در معبدِ این ایزد نگهداری میشد و اهالی بیبلیوس آن را میپرستیدند (رک :فریزر،
 :1386ص .)417گیاه  Mistletoeکه بالدر با آن کشته میشود در اروپا پرستیده میشد و
برای آن ویژگیهایِ شگفتِ طبّی و جادویی قائل بودند (رک :همان ،ص 763تا 765؛ کیا،
 :1375ص151؛ وارینگ :1384 ،ص180؛  .)Jones, 1995: pp. 305- 306مستوفی در گزارش
احوال حضرت عیسی (ع) نوشته است که بیشتر مردم درختی را که مسیح (ع) بر آن به
صلیب کشیده شد « نظر بر آنكه عیسی از او به آسمان رفت قبله ساختند» (مستوفی:1381 ،
ص . )58در باورهای عامیانة انگلستان هم درخت ایروس یا سرو کوهی از آن رو که
حضرت عیسی (ع) را در نوزادی نجات داده است ،میتواند بیماریها و ارواح شر را از
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انسان دور کند (رک :وارینگ :1384 ،ص .)177درختِ روییده از خون سیاوش مورد احترامِ
سوگواران اوست:
پرستشگه سوگواران بُدی
به دی مه بسان بهاران بُتدی
()2515 /375 /2

در ابیاتِ الحاقیِ مربوط به این موضوع نیز گیاهِ رُسته از خون سیاوش ،خون
اسیاوشان /پر سیاوش نام دارد و:
که هست آن گیا اصلش از خون اوی
بسی فایده خلق را هست از اوی
( /358 /2زیرنویس )3
این گیاه در طبّ سنّتی و عامیانة ایران خواصّ درمانی دارد (رک :باقری خلیلی:1382 ،

ص 155و 156؛ جانب اللهی:1390 ،ص 67 ،66و333؛ گلشنی :1386 ،ص .)508درختِ گزِ کشندة
اسفندیار نیز مقدّس بوده است و به قرینة ترکیبِ «مردمِ گزپرست» در بیت زیر از
شاهنامه و گزارشی از عجایب المخلوقات ظاهراً گروهی آن را میپرستیدند و محترم
میداشتند و ویژگیهایی به آن نسبت میدادند:
چنان چون بود مردمِ گزپرست
اَبَر چشم او راست کن هر دو دست
()1312 /404 /5
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محمّد بن محمّد طوسی هم نوشته است «گویند به حدّ افغانستان گزاِستانی است در
آن درختی هفده ارش ستبری آن ،هر که از آن چوبی بشكند یك شبان روز دست وی
درد کند .افغانیان آن را سجود کنند و آن را درخت برهمن خوانند و در آن بیشه شیر و
ببر باشد پس هر که در زیر این درخت آمد ایمن باشد از سباع» (طوسی :1382 ،ص.)317
«مردمِ گزپرستِ» شاهنامه قابل مقایسه با اهالی بیبلیوس است که درختِ گزِ
دربردارندة صندوق اُزیریس را نیایش میکردند .آیا سفارش سیمرغ به رستم که حالت
دستهای او به هنگام نشانه گیریِ تیرِ گز به سوی چشمان اسفندیار باید به شیوة
(دستهای) گزپرستان (در زمان پرستش این درخت) باشد به دلیلِ رابطة ویژة این
درخت با اسفندیار است و فقط با این تمهید خاص و درآمدن به هیأتِ پرستندگانِ
درخت گز این تیر به چشم تجّسدِ انسانیِ ایزد گیاهی اصابت میکند و او را میکشد؟
در هر صورت این بیت از مبهمات شاهنامه است و شاید بررسی آن از دید فرضیّة
خدای نباتی بودنِ اسف ندیار و ارتباطِ درخت گز با برخی از این گونه ایزدان و پرستش
و اهمیّت آن بتواند در روشن شدنِ مفهوم آن مفید باشد.
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 .8ارتباط با آب
از آنجا که «آب» الزمة حاصلخیزی و برکتبخشی است ،همة خدایان نباتی بسان
درخت و گیاه با این عنصر حیاتی و اساسی نیز پیوندهای گوناگونی دارند .در برخی
روایتهای اسطورة دوموزی /تموز او به صورت شناور در آب یافته میشود و در
گزارشی دیگر اینانا /ایشتر پیكر پارهپاره شدة وی را در دریا میافكند (رکColeman, :
 . )2007: p. 985آتیس فرزندِ نانا ،دختر یا الهة رودخانة سانگاریوس معرّفی شده است
(رک :گریمال ،1367 ،ج :1ص )128و در بیبلیوس رودخانهای به نام آدونیس وجود داشت
که هر سال هنگام برگزاری آیینهای مربوط به او به رنگ سرخ درمیآمد (رک :همان ،ج:1
ص24؛ دیكسون کندی :1385 ،ص .)23در این مراسم پیكرهای را که نماد آدونیس بود تشییع
میکردند و در آب دریا یا رود میانداختند (رک :فریزر :1386 ،ص .)385در یكی از
داستانهایِ زادن دیونیزوس ،او و مادرش را در صندوقی به دریا میاندازند که مادر
میمیرد و دیونیزوسِ نوزاد نجات مییابد (رک :گرانت و هیزل :1384 ،ص .)307به استناد
این روایت در سنّتهای دیونیزوسی تندیس او را داخل صندوق میگذاشتند و به آب
میسپردند و پرستاری آن را از آب میگرفت (رک :پین سنت :1380 ،ص .)86دیونیزوس
برای رفتن به جهان زیرین نیز از دریاچهای میگذرد (رک :گریمال :1367 ،ج ،1ص.)260
اُزیریس را پس از حبس در صندوق و ریختن سرب بر آن در رودخانة نیل میاندازند
(رک :روزنبرگ 27 :1389 ،و  )28و بَعَل آبها را رام میکند و بر دریاها و اقیانوسها چیره
می شود و زمان باریدن باران را معیّن میکند (رک :گری 137 ،136 ،134 :1378 ،و  .)143مادر
پرسفون در روایتی استیكس نام دارد که بغبانوی رودخانة زیرزمینی است (رک :گریمال،
همان ،ج .)715 :2بالدر را پس از کشته شدن در کشتی میگذارند و بر آب دریا رها
میکنند تا امواج آن را هر جا که شد ببرد (رک :روزنبرگ ،1379 ،ج .)425 :1در گزارشِ
دانمارکیِ اسطورة او (از سدة دوازدهم میالدی) نیز از پشتهای در دانمارک یاد شده
است که معتقد بودند بالدر در آنجا دفن شده است و چون خواستند آن را بشكافند
جوی آبی از پشته جاری شد (رک :وارنر .)397 :1387 ،رام در مسیرِ تبعیدِ چهارده سالهاش
از رودخانة گنگ میگذرد؛ در این رود و چند رود دیگر غسل میکند و سرانجام هنگام
صعود به آسمان درون آب میرود و از آنجا عروج میکند (رک :رامایانا198 :1379 ،تا ،201
 419 ،253و  .)536حضرت عیسی (ع) پس از غسل تعمید از تأییدِ یزدانی برخوردار

اسفندیار ،ایزدی گیاهی؟

میشود (رک :کتاب مقدّس 124 :1388 ،و  .)125در بعضی روایات اسالمی هم ایشان پیش از
عروج به آسمان در چشمهای تن میشویند (رک :زیبایینژاد .)74 :1382 ،راه رفتن مسیح
(ع) بر روی آب نیز که از معجزاتِ معروف آن حضرت است (رک :کتاب مقدّس ،همان،
 .)201سیاوش هم برای رفتن به توران از رود جیحون میگذرد (رک :فردوسی/2 :1386 ،
.)1216 /282
اسفندیار نیز چون احتماالً ایزدی گیاهی است در راه هفتخان و برای رسیدن به
روییندژ از «آب» دریا میگذرد (رک :همان 252 /5 ،تا  384 /254تا)410؛ در لشكرکشی به
سیستان در کنار «رودِ» هیرمند سراپرده میزند (رک 209 /310 /5 :و )210و نهایتاً در همان
جا یعنی کنارِ رود /آب کشته میشود .درختِ گزی هم که باید از چوب آن تیرِ ویژة
رویینتن کُش ساخته شود در ساحل دریاست (رک 1294 /403 /5 :تا  15.)1299نكتة جالب
اینكه در داستانهای شفاهی -عامیانه و نقّالی یكی از عللِ رویینتن شدن اسفندیار تن
شستن او در «آب» است (رک :انجوی ،1369 ،ج 205 :1و 206؛ ج7 :2؛ میرکاظمی)151 :1390 ،؛
یعنی «آب» نیز همچون «گیاه /درخت» در آسیبناپذیری او نقش دارد و این از دید
فرضیّة مورد بحث مهمّ است.
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 .9ارتباط با باده
در سرگذشت بعضی از ایزدان گیاهی حضورِ «باده» به صورتهای مختلف دیده میشود؛
از آن جمله دیونیزوس خود خدای میو تاکستان است (رک :گریمال ،1367 ،ج )258 :1و
چگونگیِ کِشتِ انگور و ساختن شراب را آموزش میدهد (رک :گرانت و هیزل305 :1384 ،
و  .)306اُزیریس در سراسر گیتی میگردد و در سرزمینهایی که امكان کاشتنِ تاک نیست
به مردم میآموزد که به جای می ،آبجو بسازند (رک :فریزر .)416 :1386 ،در اسطورة بالدر
یكی از مقدّماتی که در قلمرو مردگان برای آمدن وی فراهم میشود ،درست کردن باده
برای اوست (رک :پیج .)62 :1382 ،حضرت عیسی (ع) در مراسم شام آخر باده را خون
خویش میخواند (رک :کتاب مقدّس .)63 :1388 ،از همین رو در برخی نگارههای ترسایی
از پیكر ایشان تاک روییده است (رک :عرب.)49 :1377 ،
دربارة اسفندیار غیر از باده نوشیهای او در شاهنامه ،که اقتضای زندگیِ شاهزادگی
در فرهنگِ ایرانِ پیش از اسالم است ،رستم تیرِ گزِ ویژة کشتن او را در «آبِ رَز»

23


میپرورد:
به زه کن کمان را و این تیر گتز

بدین گونه پرورده در آب رَز
()1311 /404 /5

«آب رَز» به قرینة شواهدِ کاربردِ آن در ادب فارسی به معنای «می» است (رک :عفیفی،

 ،1376ج21 :1؛ صادقی ،1392 ،ج :1ذیلِ «آب رَز») امّا اینكه چرا باید تیر گز به «شراب» آغشته
شود ،همواره محلّ بحثِ شاهنامهپژوهان بوده و یكی از مشكالت متن شاهنامه است
(برای مالحظه و بررسی نظریّاتِ مربوط ،رک :آیدنلو 901 :1390 ،و  .)902با توجّه به فرضیّة این
مقاله و در نظر داشتنِ انواعِ روابطِ برخی خدایان نباتی با باده ،این تحلیلِ محتمل را هم
می توان طرح کرد که چون اسفندیار نمودِ انسانیِ ایزدان گیاهی است ،باید برای کشتن
او از چوب «درختی» خاص که به «می» آلوده شده است ،استفاده کرد و شاید در غیرِ
این صورت تیر گز به تنهایی برای کشتن وی کارگر نباشد.

24
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 .10نقش مار
«مار» در داستانها و زندگیِ شماری از خدایان نباتی به انواع گوناگون نقش دارد؛ برای
نمونه زئوس به پیكر «مار» در میآید و با پرسفون نزدیكی میکند که حاصلِ آن،
دیونیزوس است (رک :گرانت و هیزل .)306 :1384 ،بر این اساس گاهی دیونیزوس را با
تاجی از مارها تصویر میکر دند و در مراسم او نیز مارها جایگاه خاصّی داشتند (رک:
دیكسون کندی249 :1385 ،؛ هال 99 :1383 ،و  .)364بَعَل بر ماری هفتسر و اژدهافش پیروز
میشود (رک :گری 146 :1378 ،و  )147و یكی از نشانههای دمتر ،مادر پرسفون ،مار است
(رک :هال ،همان .)359 ،در یكی از روایاتِ اسطورة بالدر او با خوردن خوراکی از گوشت
مار زخمناپذیر میشود (رک :وارنر :1387 ،ص )395و در سنّتهای ترسایی و مانوی مار از
نمادهای حضرت عیسی (ع) دانسته شده است (رک :جابز128 :1370 ،؛ کوپر.)334 :1386 ،
در نزهتنامة عالیی گزارشی آمده که مطابق آن علّت مرگ اسفندیار زخم نیش «مار»
بوده است « دیگر گویند ماری او را بزد پس او را برگرفتند و جایگاهی بخوابانیدند و
صورت رستم دید بر دیوار نقش کرده گفت چه بودی که چون به بنایی میباید مردن به
دست چنین مردی کشته شده بودمی .آن گاه قصّة رستم و اسفندیار بنهادند» (شهمردان بن
ابی الخیر .)341 :1362 ،این روایت در تواریخ شیخ اویس (از سدة هشتم) هم تكرار شده
است (رک :قطبی اهری نجم )61 :1389 ،و بدین دلیل در احتمالِ ایزدِ نباتی بودنِ اسفندیار

اسفندیار ،ایزدی گیاهی؟

اهمیّت دارد که در اساطیر و نظامهای نمادشناختیِ بسیاری از ملل از دیرباز رابطهای
عمیق و در عین حال دو سویه (اهورایی و اهریمنی) میان «مار» و «درخت» هست (در
این باره ،رک :جابز130 :1370 ،؛ سرلو161 :1389 ،؛ کوپر 335 ،332 ،330 :1386 ،و 336؛ هال:1383 ،

 . )99بر این پایه کشته شدن اسفندیار ،نمودِ خدای درختی ،به نیش مار میتواند گونهای
از پیوندِ منفی /اهریمنیِ مار با درخت باشد .دربارة ارتباط مار با درخت با توجّه به دو
روایتِ چگونگیِ کشته شدنِ اسفندیار در شاهنامه و نزهتنامه (و تواریخ شیخ اویس)
یك اشارة جالب در حكایتی از مرزباننامه یافته میشود که ماری بزرگ بر درخت «گز»
آشیانه دارد (رک :وراوینی)140 :1377 ،؛ یعنی در این داستان ،دو عاملِ مرگ اسفندیار (گز
در شاهنامه و مار در نزهتنامه و تواریخ شیخ اویس) با یكدیگر مرتبط است.
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 .11داشتن رزمافزار يا وسيلهاي ويژه
برخی از خدایان گیاهی و تجّسدهای انسانی ایشان سالحی مخصوص یا وسیلهای
(موهبت /قدرت) ویژه و مشهور دارند؛ برای مثال آهنگر آسمانی دو رزمابزار مخصوص
میسازد و به بَعَل میدهد (رک :گری .)135 :1378 ،در روایتِ دانمارکیِ اسطورة بالدر ،که
صبغة اساطیریِ آن کمتر از گزارش اسكاندیناویایی است ،بالدر ویژگی (موهبت)
زخمناپذیری دارد و سالحها بر پیكرش کارگر نیست و رقیبش هوتروس برای زخم
زدن بر او شمشیری خاص به دست میآورد (رک :پیج .)68 :1382 ،رام ،تیرِ مخصوصِ
برهما را در اختیار دارد که پرهای آن از باد ساخته و بر پیكانش خورشید و آتش
نشانده شده است؛ سوفارش از زرِ ناب و به سنگینیِ کوه است .او با این تیر راون /راونا
را میکشد (رک :رامایانا 401 :1379 ،و  .)402در فرهنگ ترسایی و ادبیّات غرب ،جام
مقدّسِ مسیح (ع) 16معروف است .بنابر برخی روایات این همان جامی است که حضرت
عیسی (ع) در مراسم شام آخر به دست دارند و حواریانشان را به نوشیدن از آن سفارش
میکنند (رک :کتاب مقدّس :1388 ،ص )63و در گزارشی دیگر جامی است که ژوزف بدیه
چند قطره از خون مسیح (ع) را پس از تصلیب ایشان در آن جمع میکند .گاهی نیز این
دو جام یكی پنداشته شده است (رک :نامور مطلق 209 :1383 ،تا  .)213سیاوش زره ویژهای
دارد که سالحهای نبرد بر آن بی اثر است؛ در آب تر نمی شود و در آتش نمیسوزد
(رک :فردوسی 446 /2 :1386 ،و  389 /447تا  .)391فریگیس این رزم جامة مخصوص را به
گیو میبخشد.

این ویژگی به دو صورت در سرگذشت اسفندیار هم به نظر میرسد :یكی اینكه
زرتشت زنجیر پوالدینی از بهشت آورده و بر بازوی او بسته که نوعی تعویذ است:
نهان کرده از جادو آژیتر داشتت
یكی نغتز پتوالد زنجیتر داشتت
به گشتاسپ آورده بود از بهشت
به بازوش بر بسته بُذ زردهشتت
نبتتردی گمتتانی بتته بتتد روزگتتار
بتتدان آهتتن از جتتان استتفندیار
( 217 /238 /5تا )219

17

ثانیاً نگارنده بر اساس قراینی که مجالِ پرداختن به آنها در اینجا نیست ،احتمال
می دهد که شاید اسفندیار نیز همچون سیاوش و برخی یالنِ روایاتِ حماسیِ ملل دیگر
زره ویژه و زخمناپذیری داشته که با پوشیدن آن رزمافزارهای هماوردان بر اندامش
کارگر نبوده و به اصطالح رویینتن میشده است.
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 .12پيشآگاهي از مرگ
مرگ /کشته شدنِ غالباً زودهنگام سرنوشتِ همة ایزدان نباتی است و بعضی از آنها در
این باره پیش آگاهی دارند .در اسطورة دوموزی /تَموز او از رویدادی که برایش اتّفاق
خواهد افتاد آگاه است و در روایتی چهار خواب بد میبیند که در پی آن دیوان به
جستجوی وی بر میآیند و میکشندش (رک :لیك .)82 :1385 ،بالدر در خواب میبیند که
به زودی خواهد مرد (رک :روزنبرگ ،1379 ،ج )421 :1و در انجیل چند بار تكرار شده
است که حضرت عیسی (ع) از کشته شدن (شهادت) خویش در اورشلیم آگاه است و از
پیش آن را به حواریانش اعالم میکند (رک :کتاب مقدّس 62 ،38 ،37 :1388 ،و  .)64سیاوش
مدّتها قبل از کشته شدنش به دست افراسیاب این موضوع را بر پیران آشكار میکند
(رک :فردوسی 310 /2 :1386 ،و 1617 /311تا  )1632و اندکی پیش از فاجعه هم پس از دیدن
خوابی به همسرش میگوید که به زودی «ببرّند بر بیگنه برسرم» .دربارة اسفندیار ابتدا
جاماسپ پیشگویی می کند که او در زابلستان و به دست رستم کشته خواهد شد (رک:
همان .)66 /297 /5 ،در ادامة داستان هم هنگام لشكرکشی او به زابل ،شترِ پیشِ رویِ
کاروان بر زمین مینشیند و نمیرود و:
بفرمود کِتش ستر ببرّنتد و یتال
جهتتانجوی را آن بتتد آمتتد بتته فتتال
گرفت آن زمان اخترِ شوم خوار
 ...غمی گشت از آن اشتر اسفندیار
( 203 /309 /5و )204

اسفندیار ،ایزدی گیاهی؟

این رفتار شتر -که اسفندیار آن را خوار میگیرد -هشداری است به او دربارة
بدفرجامیِ رفتن به زابلستان.
 . 13نقش خويشان و نزديكان در خيانت و تهمت عليه خدايان نباتي يا آسيب ديدن

( 1541 /427 /5و)1542
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و كشته شدن آنها
در روایتی از اسطورة دوموزی /تموز ،اینانا /ایشتر دلباخته و همسر او به دیوان اجازه
می دهد تا تموز را به جای ایزدبانو به جهان مردگان در زیر زمین ببرند (رک :مجیدزاده،
 ،1379ج 260 :2و 261؛ هوک .)27 :1372 ،سی بل ،که عاشق آتیس است ،او را دچار جنون
می کند و در گزارشی دیگر برای اینكه مانع ازدواج وی با دیگری شود ،آتیس را وادار
میکند تا خود را اخته کند و او از زخمِ این کار میمیرد (رک :معصومی.)164 :1388 ،
سِت ،برادر اُزیریس ،علیه او توطئه و خیانت میکند و با فریب دادن برادر در بزم او را
درون صندوقی چوبین گرفتار میکند و بر آن سرب میریزد و در رود نیل میاندازد
(رک :روزنبرگ 26 :1389 ،و  .)27یهودا ،یكی از دوازده حواریِ حضرت عیسی (ع) ،پیمان
می شكند و سران کاهنان و یهودیان را به محلّ او راهنمایی میکند و موجب گرفتاری و
کشته شدن مسیح (ع) میشود (رک :کتاب مقدّس 62 :1388 ،و  .)109در داستان سیاوش
نخست نامادریش سودابه بر او تهمت میزند سپس پدرش با اصرار بر عهدشكنی فرزند
باعث پناه بردن او به توران می شود و در آنجا نیز گرسیوز ،عموی همسر و خویشاوندِ
مادرِ گمنام او ،مقدّمات کشته شدنش را فراهم میآورد و نهایتاً به فرمان پدرزن وی
افراسیاب سرش را می برند .در زندگی اسفندیار نیز پدر او گشتاسپ است که با آگاهی
از چگونگیِ کشته شدنِ فرزند -از طریق پیشگوییِ جاماسپ -به دلیل آز قدرت و برای
آسودن از تاج و تخت خواهیِ فرزند عامدانه او را به بستن دست رستم میفرستد تا
کشته شود .این موضوعی است که خودِ اسفندیار هنگام جان دادن به پشوتن اظهار
میکند (رک :فردوسی 421 /5 :1386 ،و1479 /422تا  .)1492پشوتن و بزرگان ایران نیز ،پس
از رسیدن به جنازة اسفندیار به دربار ،با خشم و خروش:
چو اسفندیاری تو از بهر تختت
به آواز گفتنتد کتای شتوربخت
تتتو بتتر گتتاه تتتاجِ مِهتتی برنهتتی
به زاول فرستی به کشتن دهتی

پسر را به خون دادی از بهر تختت

ج

که نه تخت بیناد چمشت نه بخت
()1567 /429 /5

 .14سرانجامِ بد و مجازاتِ مسّببانِ كشته شدنِ ايزدان گياهي
خائنان و تهمت زنندگان به بعضی خدایان نباتی و عامالن کشته شدن آنها دچار
سرنوشت شوم و مجازات میشوند .ایزدان ،لوکی را که فتنهگریهای او باعث کشته شدن
بالدر است ،میگیرند و به پادافرهِ این کار شكنجه اش میکنند (رک :روزنبرگ ،1379 ،ج:1
 429و  .)430یهودا ،حواریِ پیمان شكنِ حضرت عیسی (ع) ،از خیانتش پشیمان میشود
و خود را خفه میکند (رک :کتاب مقدّس :1388 ،ص  .)66خوابگزارِ دربار افراسیاب در
تعبیر خواب وی به پیامدهای بدِ کشته شدنِ سیاوش اشاره میکند:
به توران نماند سر و تخت و گاه
وُگر او شود کشته بر دست شاه
ز بهر سیاوش به جنگ و به کین
سراسر پر آشوب گتردد زمتین
( 754 /252 /2و)755
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پس از کشته شدن سیاوش ،نبردهای طوالنیِ کینخواهیِ او آغاز میشود و بسیاری
میمیرند تا سرانجام کشندگان اصلی نیز مكافات کار خود را مییابند .سودابة تهمتزن
نیز در همان ابتدای رسیدنِ خبرِ مرگ سیاوش به ایران به خنجر رستم بر دو نیم میشود
(رک :فردوسی 59 /383 /2 :1386 ،تا .)61در داستان رستم و اسفندیار ،سیمرغ به رستم
می گوید که هر کس اسفندیار را بكشد در هر دو جهان شوربخت خواهد بود و این بر
اساس فرضیّة این مقاله و توجّه به نمونههای یادشده محتمالً به دلیلِ سرشتِ ایزدینِ
18
اسفندیار است:
بریتتزد وُرا بشتتكرد روزگتتار
که هر کس که او خون استفندیار
رهایی نیابتد نمانتدش گتنج
همان نیز تتا زنتده باشتد ز رنتج
وُگر بگذرد رنج و سختی بود
بتتدین گیتتتیش شتتوربختی بتتود
( 1288 /402 /5تا)1290

میدانیم رستم پس از کشتن اسفندیار ،اندکی زنده میماند و شاید به پادافرهِ قتلِ این
خدای گیاهی در چاه نیرنگ برادر ناتنییش شغاد میافتد و جان میسپارد.
 .15كينخواهيِ خونِ خدايان نباتي
حوروس /هوروس ،پسر اُزیریس پس از اینكه مانند کیخسرو دور از چشم دشمنانِ پدرش

اسفندیار ،ایزدی گیاهی؟

پرورش مییابد؛ به جای پدر بر تختِ شهریاریِ مصر مینشیند و برای گرفتن انتقام پدر
با سِت نبرد میکند امّا بر اثر رویدادهایی که پیش میآید نمی تواند او را بكشد و فقط
محكومش میکند (رک :روزنبرگ 33 :1389 ،تا  36و  .)52در یكی از گزارشهای اسطورة
بَعَل ،خواهر -همسر او آنات ،موت را به قتل بَعَل متّهم میکند و فرزند او علیین بعد از
پیكاری طوالنی و سخت موت را میکشد (رک :ژیران و دیگران 152 :1384 ،و  .)153در
روایت دانمارکیِ ماجرای بالدر ،پدر او از ریندا ،دختر پادشاه روتینا ،صاحب پسری به
نام بوس می شود که در واقع برادر بالدر است و مدّتها پس از کشته شدن او هوتروس
را میکشد و انتقام بالدر را میگیرد (رک :پیج 68 :1382 ،و  .)69کیخسرو با گرفتن و کشتن
افراسیاب و گرسیوز و دیگر عامالن قتل پدر خونخواهی میکند و بهمن پس از مرگ/
مجازات رستم به کینِ خونِ پدرش اسفندیار ،فرامرز را میکشد و زال را در بند میکند
(رک :فردوسی 471/5 :1386 ،تا  1 /480تا .)100داستان کینجوییِ بهمن از خاندان رستم به
تفصیل در منظومة بهمننامة ایرانشاه /شان بن ابی الخیر آمده است.
29
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 .16آيينهاي سوگواري /يادكردِ ايزدان گياهي
چون تقریباً همة خدایان نباتی و نمودهای آنها کشته میشوند برای ایشان مراسم
سوگواری یا یادکردِ ویژهای برگزار می شود که غالباً جنبة آیینی و ساالنه داشته است .از
این رو برپایی سنّ ت عزاداری هم نظیرِ ارتباط با درخت /گیاه و آب از ویژگیها و
بنمایه های مهمّ الگوی زندگیِ این نوع از ایزدان است .در تورات (کتاب حزقیال ،فصل ،14
آیة  )8به سوگواری زنان بر دوموزی /تموز اشاره شده (رک :کتاب مقدّس)1444 :1388 ،؛
آیینی که پیروانش هر سال برگزار میکردند و نمونههایی از مراثی آنها هم نقل شده
است (رک :فریزر 359 ،294 :1386 ،و .)360در جشن ساالنة آتیس در شهر سارد بر او شیون
و زاری می شد و در آسیا هم مراسمی برای او بر پا میکردند (رک :همان 397 ،و 399؛
معصومی 164 :1388 ،و  . )165پس از کشته شدن آدونیس ،آفرودیت برای او مراسم
سوگواری ترتیب داد که زنان سوریّه در بهارِ هر سال تجدید میکردند (رک :گریمال،
 ،1367ج . )24 :1این سنّت در یونان و غرب آسیا با آداب خاصّی برگزار میشد (رک:
فریزر 385 :1386 ،و  .)386کرتیها هر دو سال یك بار به یاد دیونیزوس مراسمی به پا
میکردند که رنجهای او در آن ذکر و اجرا میشد .لیدیایی ها نیز هر بهار بازگشت
دیونیزوس را جشن میگرفتند (رک :همان .)447 ،همسرِ اُزیریس بعد از کشته شدن او
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زاریکنان سراسر مصر را میگردد و با نالههای خود شبها مردم را از خواب باز میدارد
(رک :روزنبرگ .)28 :1389 ،بعدها نیز هر سال داستان مرگ اُزیریس یادآوری و آیینی
همراه با غم و شادی برای او برگزار میشد که مجسّمة این ایزد را هم در آن حمل
میکردند (رک :فریزر 415 :1386 ،و 423؛ معصومی .)953 :1391 ،برای بَعَل و پرسفون پس از
رفتن آنها به جهان زیرین (عالم مردگان) عزاداری میشود (رک :گری 150 :1378 ،و 151؛
فریزر .)454 :1386 ،دربارة پرسفون هر پاییز جشنی نیز گرفته میشد که یادکردِ بازگشت
ساالنة او همراه با رقص و شادی بود (رک :گرانت و هیزل 295 :1384 ،و  .)296در اسطورة
بالدر همة موجودات گیتی -غیر از لوکی -پس از کشته شدن او و بنابر شرطِ زن ایزدِ
جهان مردگان بر وی می گریند تا شاید دوباره زنده شود و باز گردد (رک :روزنبرگ،1379 ،
ج . )427 :1در اروپا نیز در جشن سن ژان و آیینهای چلّة تابستان با افروختن آتش هر
سال از بالدر یاد میکردند (رک :فریزر767 :1386 ،؛ کیا .)151 :1375 ،زمانی که حضرت
عیسی (ع) را به تپّة جُلجُتا میبرند تا به صلیب بكشند مردمان بسیاری سینه میزنند و
می گریند و طبعاً این اندوه پس از شهادت او هم ادامه دارد (رک :کتاب مقدّس182 :1388 ،
و  . )183در آیین یكشنبة صلیب در کلیساهای یونانی نیز با تشییع و به خاک سپردن
پیكرهای مومین از مسیح (ع) ماتمسرایی میکردند و این سوگواری تا نیمه شبِ روزِ بعد
(دوشنبه) طول میکشیده است (رک :فریزر 394 :1386 ،و  .)395سوگ سیاوش مشهور
است و پس از کشته شدنش گروهی در زیرِ درختِ رُسته از خون او معتكف میشوند
و پیوسته عزادارند:
به زیر درخت بلندش بزیست
کسی کز سیاوش بباید گریست
()2516 /376 /2
اسكندر نیز بر سر گور سیاوش سوگوارانِ مقیمِ آنجا را میبیند (رک :اسكندرنامه،

 .)231 :1387نرشخی به سابقة سه هزار سالة عزاداری بر سیاوش و نوحههای مردمان
بخارا بر او اشاره کرده است (رک :نرشخی )33 :1387 ،و از بعضی منابع تاریخی مانند
روضه الصفا (رک :میرخواند ،1385 ،ج )677 :2و نوشتههای پژوهشگران دانسته میشود که
این آیین از دیرباز تا ادوار متأخّر و حتّی معاصر ادامه داشته است (رک :حضوری:1378 ،
19
 109 ،108و 123؛ هدایت.)209 :1385 ،
براساس دو بیت از داستان رستم و اسفندیار مراسم سوگواری بر اسفندیار نیز هر سال

اسفندیار ،ایزدی گیاهی؟

در ایران بر پا میشده که دقیقاً یادآور و مشابهِ آیینهای عزای ساالنة ایزدان گیاهی و
قرینة مهمّی برای فرضیّة مورد بحث است:
به ایران خروشی بُد و شیونی
از آن پس به سالی به هر برزنی
همی مویه کردند بسیار ستال
ز تیتتر گتتز و بنتتد دستتتان زال
( 1606 /432 /5و)1607

نكتة درخورِ ذکر این است که اسفندیار در شاهنامه پهلوان (غازی) دین زرتشتی
است و در این کیش ،زاری و سوگواری نهی و کاری اهریمنی تلقّی شده است (رک:
ویدن گرن)64 :1377 ،؛ لذا احتمال دارد برگزاریِ عزاداری و یادکردِ ساالنه برای او
بازمانده ای از آیینهای دیرین و پیش زرتشتی و مربوط به شخصیّت اساطیری و ایزدیِ
اسفندیار در روزگار باستان باشد.

( 2286 /358 /2و )2287

در جای دیگر هم میخوانیم:
اَبَر بی گناهیش نخچیتر ،زار
بنالد همی بلبل از شاخ سرو

گرفتند شیون به هر کوهسار
چو درّاج زیر گالن با تذرو
( 19 /380 /2و )20

در مقدّمة داستان رستم و اسفندیار نیز «بلبل» سوگوار اسفندیار است که میتواند در
نگاه ادبی /شاعرانة فردوسی -و نه ساخت اساطیریِ روایت -نمادی از نالة طبیعت بر او
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 .17سوگواري طبيعت
به دلیلِ رابطة خدایان نباتی با گل و گیاه و درخت (مظاهر طبیعت) برخی عناصر طبیعی
(نمودها و نمادهای طبیعت) در کشته شدن چند تن از این ایزدان واکنش نشان میدهند
که به معنای اندوه و زاری طبیعت بر آنهاست؛ از جمله در معتقدات عامیانة اروپایی آب
شدنِ یخها را گریة طبیعت برای بالدر تصوّر میکنند (رک :وارنر )297 :1387 ،و پس از
تصلیبِ حضرت عیسی (ع) ظلمتی سه ساعته زمین را فرا میگیرد و زمین دچار زلزله
میشود و سنگها میشكافد (رک :کتاب مقدّس 68 :1388 ،و  .)69بعد از اینكه سر سیاوش را
میبرند:
برآمد بپوشید خورشید و ماه
یكی باد با تیره گتردی ستیاه
گرفتند نفرین همه بر گروی
کسی یكدگر را ندیدنتد روی

باشد (در این باره ،همچنین ،رک :خالقی مطلق1381 ،ج:)139 :
به زیر گل اندر چه موید همی؟
که داند که بلبل چه گوید همی؟
ز بلبتتل سَتتخُن گفتتتنِ پهلتتوی
نگتته کتتن ستتحرگاه تتتا بشتتنوی
نتتدارد جتتز از نالتته زو یادگتتار
همتتی نالتتد از متترگ استتفندیار
(13 /293 /5تا )15
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 .18زندگي دوباره و بازگشت /رستاخيز
شاید مشهورترین بنمایة مربوط به سرگذشتِ ایزدان گیاهی ،زنده شدن دوباره و
بازگشت /رستاخیز آنها به صورتهای مختلف پس از مرگشان باشد .شهرت و اهمیّتِ
این موضوع به حدّی است که گاهی از خدایان نباتی با عنوان ایزدان کشتهشونده و
«بازآینده /رستاخیزکننده» یاد می شود و در واقع مضمونِ تجدیدِ حیات به صفت ثابت و
اصلی آنها تبدیل شده است 20.دوموزی/تموز از جهانِ فرودینِ مردگان به عالم زندگان
باز میگردد (رک :هوک .)27 :1372 ،در گزارشی از اسطورة آتیس ،پدرِ سی بل او را
میکشد امّا سی بل بار دیگر وی را زنده میکند (رک .)Coleman, 2007: p.111 :سوگواران
و معتقدانِ آتیس بر این باور بودند که او هر سال در قالبِ گُلی (بر روی آرامگاهش یا
بنفشه های رُسته از خونش) از خاک میروید و باز میگردد (رک :دیكسون کندی:1385 ،
20؛ گریمال ،1367 ،ج128 :1؛ معصومی 164 :1388 ،و  .)165آدونیس پس از کشته شدن هر
سال بعد از بهار بخشی از سال (نیم یا یك سوم) آن را از عالم اموات به روی زمین
میآید و زنده میشود (رک :فریزر387 :1386 ،؛ گرانت و هیزل .)46 :1384 ،دربارة چگونگیِ
زندگیِ دوبارة دیونیزوس چند روایت مختلف هست؛ در یكی از آنها مادرش پارههای
بدن او را جمع ،و وی را زنده و جوان میکند .در داستانی دیگر او بعد از دفن شدن از
گور بر میخیزد و بر آسمان عروج میکند .اسطورة سومی هم میگوید زئوس یا سیمیل
قلب او را میبلعند و دیونیزوس را از نو پدید میآورند (رک :فریزر 446 :1386 ،و .)447
در داستانِ اُزیریس ،سِت پیكر او را مییابد و به چهارده پاره میکند ولی ایزیس ،خواهرِ
اُزیریس و پسرش را به یافتن اعضای همسر میفرستد و پس از یافته شدن اندامهای او
آنها را دفن میکند؛ سپس ایزیس و حوروس /هوروس ،پسر ایزد گیاهی به جهان
مردگان میروند و با خواندن اوراد جادویی او را دوباره زنده میکنند و اُزیریس به
جهانِ خدایانِ آسمانی فراز میرود (رک :روزنبرگ 32 :1389 ،و  .)33بَعَل بعد از مرگ زنده

اسفندیار ،ایزدی گیاهی؟
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میشود و باز میگردد و در طبیعت دگرگونی ایجاد میکند (رک :گری .)154 :1378 ،پس
از دزدیدن و بردن پرسفون به جهان زیرین ،بر اثر کوششهای مادرش ،دمتر ،مقرّر
می شود که او یك سوم از سال را در زیر زمین و بقیّه را در عالم زندگان باشد (رک:
روزنبرگ ،1379 ،ج 56 ،55 :1و)61؛ بعد از زخم خوردن بالدر ،از زنایزدِ جهانِ مردگان
می خواهند که او را زنده کند .الهه شرط این کار را گریستن همة موجودات در سوگ
وی تعیین میکند امّا چون لوکی در پیكر دیو از این کار سر باز میزند بالدر در آنجا
می ماند ولی با نابودی گیتی و آغاز جهان جدید او دگرباره از سرزمین مردگان باز
می گردد و در گروه خدایانِ زنده مانده از ویرانی و نابودیِ آخرالزمان قرار میگیرد (رک:
همان ،ج 425 :1تا  428و .)430در حماسة رامایانا ،مضمون مرگ و تجدید حیات خدای
نباتی به همسر او منتقل شده و سیتا ،بانوی اوست که در زمین (جهان مردگان) فرو
میرود و هنگام برشدنِ رام به عالم باال «از زیر زمین برآمد و در پهلوی سری رامچندر
نشست» (رامیانا .)536 :1379 ،احیای دوباره و رستاخیز حضرت عیسی (ع) به دو صورت
است :یكی اینكه مطابق اناجیل و کتاب اعمال حواریان ،سه یا چهل روز بعد از تصلیب
نزد یارانش میآید و با آنها سخن میگوید و سپس از ایشان جدا و به آسمان بلند
میشود (رک :کتاب مقدّس 187 ،186 ،115 :1388 ،و  .)244دیگر اینكه بنابر قول خود مسیح
(ع) در انجیل (همان 176 ،و  )527و اعتقاد مسیحیان او در آخرالزمان سوار بر اسب
سفیدی ظهور (رستاخیز) خواهد کرد (رک :آشتیانی24 :1368 ،؛ راشد محصّل 130 :1381 ،تا
 . )140در داستان حماسی که در مقایسه با اسطوره /روایت اساطیری ،زمینیتر و
خردپذیرتر است ،امكان زنده شدنِ دوباره و بازگشتِ شخصِ کشته شده وجود ندارد و
این مضمون به صورتهای نمادین مطرح می شود .از این رو رُستن درخت /گیاه از خون
سیاوش و زادن کیخسرو و کین خواهیهای او را به حضور دوباره /رستاخیزِ سیاوش
تعبیر میکنند.
دربارة اسفندیار هم غیر از پادشاهی پسرش بهمن و انتقامگیری او از خاندان رستم-
که می تواند همچون کیخسرو نمادی از ظهور دوباره و خویشكاریِ اسفندیار باشد -دو
نكتة توجّه برانگیزِ دیگر باید ذکر شود :نخست اینكه در یكی از داستانهای شفاهی-
مردمی ،او پس از کور شدن به تیر گز از رستم میخواهد تا سایبانی با یك در بسازد تا
وی زیر آن بنشیند .تهمتن این کار را انجام میدهد ولی به سفارش سیمرغ دو در برای
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آن میسازد؛ سپس دست اسفندیار را می گیرد تا او را زیر سایبان ببرد امّا اسفندیار ستون
را می کشد تا سایبان بر سر آنها بریزد و هر دو بمیرند .رستم از درِ دوم میگریزد و
سقف فقط بر سرِ خودِ اسفندیار آوار میشود« .میگویند در آن صحرا هنوز هم صدای
اسفندیار از زیر خاک شنیده میشود» (انجوی ،1369 ،ج .)27 :2اعتقادِ عامیانه به شنیده
شدنِ صدای اسفندیار از زیرِ خاک به معنای زنده بودن او و همانند و یادآورِ زنده ماندن
برخی ایزدان گیاهی در جهان مردگان در زیر زمین و بازگشتِ آنها از عالمِ فرودین به
روی خاک است.
نكتة دوم ،این جمالتِ یكی از نامههای گریگور ماگیستروسِ ارمنی (قرن یازدهم
میالدی) است که «من بیوراسب این  Centaur Pyretesرا که در کوه دباوند است،
می شناسم .سپندیار را نیز که در کوه سبالن بسر میبرد فراموش نمیکنم و یا Artavaz
را در قلّة آرارات» (خالقی مطلق 1381 ،ب .)29 :همان گونه که در بحثِ ویژگی شمارة 6
(ارتباط خدایان نباتی با درخت) اشاره شد ،ماگیستروس نوشته است که اسفندیار از
درخت سدر در سبالن تندیس خود را میسازد و ممكن است «به سر بردن سپندیار در
کوه سبالن» در اینجا نیز ناظر بر همان موضوع باشد؛ امّا از آنجا که ضحّاک و آرتاوازد
در روایات ایرانی و ارمنی در کوه های دماوند و آرارات زنده به بند کشیده شده و تا
روز رستاخیز زندهاند (برای آگاهی بیشتر ،رک :آیدنلو 1388 ،ب 19 ،11،12 :و  ،)20ذکرِ نام
اسفندیار در کنار آنها این گمان را پیش میآورد که شاید این اشاره به پیكرة درختیِ
اسفندیار ربطی ندارد و محتمالً داستانی /اعتقادی بوده است که طبق آن اسفندیار نیز
بسانِ ضحّاک و آرتاوازد ،در ک وه سبالن زندانی یا به هر حال زنده است .اگر این حدس
و استنباطِ کامالً محتاطانه و احتمالی درست باشد ،میتوان گفت که بنابر چنین باوری
ظاهراً اسفندیار نیز نقش رستاخیزی دارد و در پایان جهان -مانند ضحّاک و آرتاوازاد-
باز خواهد گشت.
غیر از بنمایهها و ویژگیهای هجدهگانة مشترکی که در زندگی و روایات اسفندیار با
الگوی سرگذشتِ ایزدان گیاهی وجود دارد ،چهار نكته و قرینة دیگر نیز میتوان برای
محتمل تر شدنِ فرضیّة خدای نباتی بودنِ او عرضه کرد:
 .1نام اسفندیار در اوستایی :سپنتوداته ( ،)spənto- dāta /spəntōδataفارسی میانه:
سپندیاد ( )spandiyādو سپنددات ( )spandadātو صورتِ مفروضِ آن در مادی و

اسفندیار ،ایزدی گیاهی؟
فارسی باستان ( )*spandadāta-به معنای «آفریدة پاک و مقدّس» است (رک :ظاهری
عبدوند 9 :1376 ،تا 13؛ یوستی308 :1382 ،؛

Bartholimae, 1961: cols. 1619- 1622؛ Yarshater,
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 .)1998: p.584اگر به راب طة زبانشناسیِ تاریخی (اشتقاق و معنای نامها) با اسطورهشناسی
توجّه کنیم و در نظر بگیریم که ریشه شناسی و معنیِ برخی نامهای حماسی و اساطیری
نظیرِ جمشید (همزاد نور و روشنایی) ،ضحّاک /اژدی دهاک (اژی :مار یا اژدها) ،رستم
(یلی که به نیروی رود میتازد) ،افراسیاب (شخص هراسناک) و ...با سرشتِ نخستین و
باستانیِ این کسان ارتباط دارد ،میتوان گفت که شاید «پاکی و تقدّسِ» معنایِ نامِ
اسفندیار نیز نشانه ای از هویّت اساطیری و بغانة او باشد.
 .2مارکوارت نوشته است که در روزگارانِ کهن شخصی به نام «اسپنته داته» را در
مغرب زمین میپرستیدند (رک :یارشاطر58 :1383 ،؛ « .)Yarshater, 1998: p. 591اسپنته داته»
صورت بازسازی شدة نام اسفندیار در زبان مادی و فارسیِ باستان است و اگر این نظر
مارکوارت درست باشد (برای ردّ آن ،رک :بویس ،163 :1384 ،زیرنویس  )3پرستش اسفندیار
قرینة ماهیّت خدایی و مقدّسِ اوست.
 . 3در روایتِ مادیِ کهنِ زریادَرِس و اُداتیس که گزارش یونانیِ آن به نقل آتنائوس/
آثِنایُس از خارس میتیلنی باقی مانده است ،هیستاسپس ،فرمانروای ماد و سرزمینهای
پایین آن ،و برادراش زریادَرِس ،مهترِ بخش پایین خزر تا رودخانة تنائیس ،به اعتقاد
مردم ایران فرزندان آفرودیت و آدونیس (ایزدِ گیاهیِ معروف) معرّفی میشوند .در این
داستان ،اُداتیس ،دختر اُمارتس دلباختة زریادَرِس میشود و این دو پس از رویدادهایی
با یكدیگر ازدواج می کنند .پژوهشگران این روایت را با داستان گشتاسپ و کتایونِ
شاهنامه مقایسه کرده و هیستاسپس را با گشتاسپ ،زریادَرِس را با زریر و اُداتیس را با
کتایون مشابه دانستهاند (برای آگاهی کامل ،رک :آثِنایُس 55 :1386 ،تا 57؛ بویس 147 :1384 ،تا
 .)168آنچه از این روایتِ قدیمی و مشابهتش با داستان شاهنامه دربارة فرضیّة مورد
بحث مهمّ است این است که هیستاسپس ،مشابه و معادلِ گشتاسپ پدر اسفندیار به
گفتة ایرانیان فرزند آدونیس خدای نباتی است و بر این اساس اسفندیار نیز نوة آدونیس
خواهد بود و نژادش به ایزدی گیاهی میرسد.
 . 4از آداب زمستانیِ شهرستان محلّات و روستاهای آن یكی هم این بوده است که
به شادمانیِ فرارسیدن بهار و نوزاییِ طبیعت ،جشن شب اوّل اسفند میگرفتند و معتقد

بودند در این شب ،اسفندیار -با نامِ اسفندیارمذِ رویینتن در باور مردم – 21وارد روستا
می شود .به همین منظور کرفس خودرو به نام کِلیس بر سردرِ خانههای خود
میگذاشتند تا اسب او بخورد و برای آن کاه و جو میریختند تا اسفندیار راضی و شاد
شود .در روستاهای هرازجان اگر در این شب پونهها سبز نمیشد ،بچّهها میگفتند آنها
از ترس اهمن و بهمن بیرون نیامدهاند و بزرگترها میگفتند «غصّه نخورید اسفندیار
آمده پدرشان را در میآورد» .اهالیِ این آبادی و روستای واران اعتقاد داشتند اگر در
خانه ای آش اسفندی پخته نشود یا برای اسب اسفندیار دمِ در سبزه گذاشته نشود،
پهلوان در تنور آن خانه پیشاب میکند و اسبش هم بر درِ منزل فضله میاندازد و این
مایة بدشگونی و بیبرکتی است (رک :انجوی ،1389 ،ج 78 ،74 ،73 :1و  .)79چنانكه مالحظه
می شود در این آیینها و باورهای عامیانه ،اسفندیار رابطة مستقیمی با بهار و سبزه و
برکتبخشی دارد و اینها میتواند احتماالً اشارهای به ماهیّتِ ایزد گیاهیِ وی باشد.
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نتيجهگيري
بر اساس ویژگیها و مضامین مشترک /مشابهِ اسفندیار با سرگذشتِ یازده ایزد گیاهی یا
نمودهای انسانیِ آنها و چهار قرینة دیگر ،نگارنده حدس می زند که شاید اسفندیار نیز
در سرشت اساطیری و باستانیِ خویش یكی از خدایان نباتی بوده است که با
شكل گیری و پرداختِ شخصیّتِ پهلوانی و دینی (زرتشتی) او در روایات حماسیِ ایران
و ب نابر قاعدة تطوّراتِ اسطوره در حماسه ،وجهِ بغانة هویّتِ نخستینش بتدریج کمرنگ
و فراموش شده امّا همچون اشخاص ،بنمایهها و سنّتهای دیگر نشانههای پیدا و پنهانِ
ذاتِ ایزدینِ وی در اخبار متعدّدش در متون رسمی و عامیانه /نقّالی بازمانده است که با
بازشناسی و بررسیِ آنها می توان با قید احتیاط کامل ،نام او را هم در کنار سیاوش،
تجسّدِ بشریِ نامدارِ ایزدان گیاهی در روایات حماسی -اساطیریِ ایران قرار داد 22.نتیجة
جانبی و فرعیِ این مقاله نیز افزودن بر قراین و شواهدِ تأییدِ فرضیّة خدای نباتی بودنِ
سیاوش است که در پژوهشهای پیشین به این صورتِ مقایسهای -تطبیقی مورد توجّه
نبوده است.

اسفندیار ،ایزدی گیاهی؟
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پينوشت

1. Gods of Vegetation Pattern
2. Golden Bough

 . 3این فرضیّه ،که پس از اشارة دکتر اسالمی ندوشن و بویژه تكرار و تفصیلِ شادروان دکتر بهار چندین
بارِ دیگر نیز در برخی کتابها و مقاالتِ پژوهشگران ایرانی طرح شده ،اخیراً توسّط خانم خجستة کیا نقد

اسفندیار ،ایزدی گیاهی؟
و رد شده است؛ رک :کیا.1388 ،

4. Hero Pattern

 . 5برای آگاهی کامل دربارة اسفندیار؛ از جمله ،رک :آیدنلو ،سجّاد؛ «اسفندیار» ،دانشنامة زبان و ادب
فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادت ،تهران ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1384 ،ج ،1ص 396تا
400؛ جعفری قنواتی ،محمّد؛ «اسفندیار» ،دانشنامة فرهنگ مردم ایران ،تهران ،مرکز دایرهالمعارف بزرگ
اسالمی ،1391 ،ج ،1ص  500تا 506؛ رضی ،هاشم؛ دانشنامة ایران باستان ،تهران ،سخن ،1381 ،ج،3
ص  1349تا1369؛ ظاهری عبدوند؛ اسفندیار و رویینتنی ،اهواز ،مهزیار،1376 ،ص  14تا 89؛

Yarshater, Ehsan, ((Esfandiār)), Encyclopaedia Iranica, edited by Ehsan Yarshater, New
York, 1998, vol.8, pp.584- 592.

11. Mistletoe

 .12برای دیدن نگارة زادنِ آدونیس از درخت ،رک :خسروی ،رکنالدین؛ «نمایشهای آیینی (( )7از
ادونیس تا سیاوش) » ،چیستا ،ش  48و  ،49فروردین و اردیبهشت  ،1367ص.774
 . 13دربارة این موضوع ،چند بیت الحاقی نیز بر بعضی نسخ و چاپهای شاهنامه الحاق شده است .رک:
فردوسی /358/2 :1386 ،زیرنویس .3
 . 14در یكی از داستانهای مردمی /شفاهیِ رستم و اسفندیار به جای درخت گز ،سیمرغ از تهمتن
می خواهد که از شاخة درختِ خردل تیر بسازد .رک :انجوی :1369 ،ج ،1ص .204
 . 15در یكی از روایات نقّالی این درخت کنار رودخانة سِند است .رک :میرکاظمی.165 :1390 ،

16. Holy/ Saint Graal

 .17برای دیدنِ این قراین ،رک :آیدنلو :1390 ،ص  898و . 899
 .18در تحلیلهای متداول و معروف ،شومبختیِ کشندة اسفندیار را از تصرّفات موبدان زرتشتی در مأخذِ
منثورِ روایتِ رستم و اسفندیار دانستهاند که خواستهاند با این کار ضمن تقدّس بخشیدن به شخصیّتِ
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 .6ژرژ دومزیل بالدر را از ایزدان نباتی نمیداند .رک :کیا.164 :1375 ،
 .7برای نقدِ فرضیّة خدای نباتی بودنِ رام ،رک :کیا 17 :1388 ،تا .22
 . 8در مقایسة سرگذشت رام و اسفندیار به عنوان نمودهایِ انسانیِ خدایان گیاهی در روایات هندی و
ایرانی باید به این نكتة مشابه هم اشاره کرد که سیتا ،همسر رام را اهریمنی به نام راون میرباید و رام
پس از رویدادهای گوناگون سرانجام او را میکشد و سیتا را آزاد میکند (رک :رامایانا 393 :1379 ،تا
 .)409در شاهنامه نیز همای و بهآفرید خواهران اسفندیار را  -که یكی از آنها همسر او هم هست-
ارجاسپ اهریمنخوی به اسارت میبرد و اسفندیار بعد از عبور از هفتخان و گشودن روییندژ،
ارجاسپ را میکشد و خواهران /همسرش را میرهاند.
 . 9دربارة این رسم و آگاهی از معنایِ درستِ اصطالحِ آن ،رک :شاپور شهبازی ،علیرضا؛ «افسانة
ازدواج با محارم در ایران باستان» ،مجلّة باستانشناسی و تاریخ ،س پانزدهم ،ش هجدهم ،ش اوّل و
دوم (پیاپی  29و ،)30پاییز و زمستان  1379و بهار و تابستان  ،1380ص  9تا .28
 . 10برای اطّالع بیشتر از این موضوع و دیدن اشاراتِ مربوط به آن در شاهنامه ،رک :آیدنلو ،سجّاد؛
«بررسی سه بیت از داستان رستم و اسفندیار» ،پژوهشهای ادبی ،س پنجم ،ش هجدهم ،زمستان ،1386
ص  11تا .15

40

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،45پاييز 1393

40
40

پهلوانِ دینی (غازی) به نوعی از قاتل او هم انتقام بگیرند .در این باره ،رک :حمیدیان :1372 ،ص 392
و393؛ قریب :1374 ،ص .165
 . 19باید افزود که در اساطیر روسیّه ،کُسترومو و کُستروما به ترتیب خدا و خدابانویِ حاصلخیزی و
باروری هستند که هر سال در  29ژوئن برای آنها نیز مراسم یادبود به نام تشییع جنازة کستروما برگزار
میشد و در آن دوشیزهای نقش زنایزد را اجرا میکرد .رک :الیاده :1376 ،ص  302و303؛ Dixon-
.Kennedy, 1998: p.156
 .20با اینكه کشته شدن و زندگیِ دوباره از اصلیترین ویژگیهای الگوی سرگذشتِ ایزدان گیاهی است،
وجودِ آن را نمیتوان به تنهایی قرینهای برای طرحِ احتمالِ خدای نباتی بودنِ کسانِ حماسی و اساطیری
(اعمّ از ایزدان یا انسانها) انگاشت و این بنمایه باید در کنار دیگر ویژگیهای مهمّ خدایان گیاهی در
زندگی شخصیّتها دیده شود؛ زیرا مضمون مرگ و تجدیدِ حیات در اساطیر و افسانههای ملل مختلف
در سرگذشت افراد متعدّدی تكرار شده است (برای دیدن نمونههایی از این اشخاص و روایات ،رک:
بیرلین 271 :1386 ،تا  284و  291تا  )308و هیچ یك از آنها جزوِ ایزدان گیاهی یا تجلیّات بشری آنها
نیستند.
 .21همچنانكه کراسنو ولسكا ( :1382ص  ،202یادداشت  )58اشاره کرده این نام ترکیبی از اسم
بغبانوی زمین (سپندارمذ) در اساطیر ایرانی و صفت اسفندیار است.
 .22برای آگاهی بیشترِ عالقه مندان باید خاطرنشان کرد که غیر از اسفندیار و یازده شخصیّتِ مورد
بررسی در این مقا له ،برخی از مضامین و عناصر الگوی سرگذشت ایزدان گیاهی در زندگی و روایات
سه کس دیگر هم یافته میشود که در اینجا به کوتاهی به آنها اشاره میکنیم.
الف) گیلگمش .1 :نقش زن (مادر او الههای به نام نیفسون است و ایشتر بر او اظهار عشق میکند).2 .
پادشاهی (او شهریار اوروک است) .3 .پرورش نزد دیگران (طبق روایتی او را در نوزادی عقابی نجات
میدهد و باغبانی میپرورد) . 4 .ارتباط با درخت /گیاه (گیلگمش با همكاری دوستش انكیدو در جنگلِ
سرو ،دیو نگهبان آن را میکشد و در بخشی دیگر از سرگذشتش نهال جوانیبخشی و جاودانگی را
میچیند امّا از دست میدهد) .5 .رابطه با آب (گیلگمش دو بار از آب دریای مرگ عبور میکند).6 .
نقش مار (ماری گیاه جوانی و جاودانگی او را میرباید .در روایتی هم وی ماری را که در درخت
محبوب اینانا ساکن شده است ،میکشد) .7 .داشتن ابزار ویژه (گیلگمش و اینانا از درختی طبل
جادویی میسازند) .8 .پیشآگاهی از مرگ دوستش انكیدو در خواب .9 .آسیب از نزدیكان (به دلیل
پرهیز گیلگمش از پذیرفتن عشق ایشتر ،دوست او انكیدو به انتقام زنایزد گرفتار میآید و کشته
میشود) .10 .سوگواری (مردم در مرگ او عزاداری میکنند و مراسم آیینی بر پا میشود) .11 .زندگی
دوباره و بازگشت (دوستش انكیدو که به قهر ایشتر کشته شده است ،زنده میشود) .برای روایت هر
یك از این موارد به ترتیب ،رک :روزنبرگ ،1379 ،ج 360 ،351 ،350 ،343 :1تا392 ،379 ،371؛ بلك
و گرین155 :1383 ،؛ حماسة گیلگمش120 :1376 ،؛ وارنر221 :1387 ،؛ Coleman, 2007: pp.412-
.413
ب) حضرت یوسف (ع) (برای اشاره دربارة رابطة او با ایزدان گیاهی ،رک :ارباب شیرانی22 :1391 ،
و23؛ بهار 399 :1375 ،و 428؛ شمیسا)339 :1387،

اسفندیار ،ایزدی گیاهی؟
 .1نقش زن (زلیخا)  .2شاهی (فرمانروایی او در مصر)  .3تهمت و پیامدهای آن (رفتار زلیخا و زندانی
شدن یوسف (ع) ) . 4رابطه با برکتبخشی و باروری (یوسف (ع) در هفت سالِ حاصلخیزی ،تدبیری
می اندیشد تا غلّه و غذا را در مصر ذخیره کنند و در هفت سالِ قحطی به سبب این کارِ او مردم در
تنگنا نمی مانند؛ پس از مرگش نیز او را در هر جانب نیل که دفن میکنند ،آن طرف آباد و سوی دیگر
خشك می شود تا سرانجام در میان رود نیل به خاک می سپارند تا برکت وجودش به همة رود برسد.
یعقوب (ع) هم در پایان عمر او را با تعبیر شاخة بارور بر سرِ چشمه مینامد) .5 .ارتباط با آب
(برادرانش او را در چاه آب میاندازند و آبِ تلخ به یُمن وجود وی گوارا میشود؛ پس از وفات نیز
تابوتش را در میان رود نیل دفن میکنند) .6 .وسیلة مخصوص (جام حضرت یوسف (ع) )  .7خیانت و
آسیبرسانیِ نزدیكان (برادران)  .8سوگواری (اندوه و عزاداری طوالنی یعقوب (ع) در فراق او) .برای
تفصیلِ داستانهای این مضامین ،رک :یزدانپرست 296 :1387 ،تا .350
ج) لِمین کاینِن ،پهلوان روایات فنالندی (رک :پیج .1 :)65 :1382 ،نقش زن (او اغواگرِ زنان جزیره
است ،از همسرش جدا میشود و دوشیزهای را خواستگاری میکند؛ مادرش نیز مسبّبِ زنده شدن و
رستاخیز اوست) .2 .رابطه با آب (اندامهای پارهپارة او را مادرش از رودخانة مرگ /مردگان جمع
میکند) .3 .نقش مار (شبانی ماری میفرستد و این جانور پهلوان را میکشد) .4 .حیات دوباره
(مادرش پس از گردآوری اندامهای پارة او انگبین آسمانی بر آنها میمالد و لِمین کاینِن دوباره زنده
میشود) .رک.Coleman, 2007: pp.616- 617 :
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آثنایس؛ ايرانيّات در كتاب بزم فرزانگان ،برگردان و یادداشتها دکتر جالل خالقی مطلق؛ تهران:
مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی.1386 ،
آشتیانی ،سیّد جالل الدین؛ تحقيقي در دين مسيح؛ تهران :نگارش.1368 ،
آیدنلو ،سجّاد؛ «فرضیّهای دربارة مادر سیاوش» ،از اسطوره تا حماسه (هفتگفتار در شاهنامه
پژوهی) ،چ  ،2تهران :سخن ،1388 ،صص 63تا .87
_______؛ «نكتههایی از روایات پایان کار ضحّاک» ،کاوشنامة زبان و ادبیّات فارسی؛ س ،10
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_______؛ دفتر خسروان (برگزیدة شاهنامة فردوسی)؛ تهران :سخن.1390 ،
ارباب شیرانی ،سعید؛ اشكال يک اسطوره (دگرگونی شخصیّت ادبی حضرت یوسف) ،ترجمة
مجدالدین کیوانی؛ تهران :نیلوفر.1391 ،
اسكندرنامه (روایت فارسی از کالیستنس دروغین) ،جمعآورنده و تحریرکنندة نخستین
عبدالكافی بن ابی البرکات؛ تهران :چشمه.1387 ،
اسالمی ندوشن ،محمّدعلی؛ داستان داستانها؛ چ  ،5تهران :آثار.1374 ،
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اشنویی محمودزاده ،رحیم؛ معاني بعضي از اسامي كهن و ايراني در زبان كردي؛ تهران :پیام
امروز.1383 ،
الیاده ،میرچا؛ چشماندازهاي اسطوره؛ ترجمة جالل ستّاری؛ تهران :توس.1362 ،
______؛ رساله در تاريخ اديان؛ ترجمة دکتر جالل ستّاری؛ چ  ،2تهران :سروش.1376 ،
______؛ اسطورۀ بازگشت جاودانه؛ ترجمة بهمن سرکاراتی؛ تهران :قطره.1378 ،
امیدساالر ،محمود؛ «تسلسل روایات و وحدت ادبی شاهنامه» ،سایة سرو سَهی (یادنامة دکتر
منوچهر مرتضوی)؛ به خواستاری و اشراف :دکتر سیّد محمّدتقی علوی ،به اهتمام محمّد
طاهری خسروشاهی ،تبریز :ستوده ،1391 ،ص  337تا .368
انجوی شیرازی ،سیّد ابوالقاسم؛ فردوسينامه؛ چ  ،3تهران :علمی.1369 ،
_____؛ جشنها و آداب و معتقدات زمستان؛ چ  ،3تهران :امیرکبیر.1389 ،
ایرانشاه بن ابی الخیر؛ بهمننامه؛ ویراستة دکتر رحیم عفیفی؛ تهران :علمی و فرهنگی.1370 ،
ایونس ،ورونیكا؛ اساطير مصر؛ ترجمة باجالن فرّخی؛ چ  ،2تهران :اساطیر.1385 ،
باقری خلیلی ،علی اکبر؛ فرهنگ اصطالحات طبّي در ادب فارسي؛ بابلسر :دانشگاه مازندران،
.1382
بلك ،جرمی و آنتونی گرین؛ فرهنگنامة خدايان ،ديوان و نمادهاي بينالنهرين باستان؛ ترجمة
پیمان متین؛ تهران :امیرکبیر.1383 ،
بویس ،مری؛ «زریادرس و زریر»؛ ترجمة کتایون صارمی ،يشت فرزانگي ،به اهتمام سیروس
نصراهلل زاده و عسكر بهرامی؛ تهران :هرمس ،1384 ،ص147تا .168
بهار ،مهرداد؛ «دربارة اساطیر ایران»؛ جستاری چند در فرهنگ ایران؛ چاپ دوم ،تهران :فكر
روز ،1374 ،ص11تا .67
______؛ «سخنی چند دربارة شاهنامه»؛ جستاری چند در فرهنگ ایران؛ همان ،ص.125 -75
______؛ پژوهشي در اساطير ايران؛ تهران :آگه.1375 ،
______؛ «اسطورهها ،رازها و رمزها و شگفتی های کویر» ،از اسطوره تا تاریخ؛ چ  ،4تهران:
چشمه ،1384 ،ص259تا .338
______؛ اديان آسيايي؛ چ  ،6تهران :چشمه.1386 ،
بیرلین ،ج.ف؛ اسطوره هاي موازي؛ ترجمة عبّاس مخبر؛ تهران :مرکز.1386 ،
پیج ،ر.ی؛ اسطورههاي اسكانديناوي؛ ترجمة عبّاس مخبر؛ چ  ،2تهران :مرکز.1382 ،
پین سنت ،جان؛ اساطير يونان؛ ترجمة باجالن فرّخی؛ تهران :اساطیر.1380 ،
جابز ،گرترود؛ سمبلها (کتاب اوّل :جانوران)؛ ترجمه و تألیف :محمّدرضا بقاپور؛ تهران :خودِ
مترجم.1370 ،
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جانباللهی ،محمّدسعید؛ پزشكي سنّتي و عاميانة مردم ايران با نگاه مردمشناختي؛ تهران:
امیرکبیر.1390 ،
حصوری ،علی؛ سياوشان؛ تهران :چشمه.1378 ،
حماسة گيلگمش؛ از ن.ک.ساندرز؛ ترجمة دکتر اسماعیل فلّزی؛ تهران :هیرمند.1376 ،
حمیدیان ،سعید؛ درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي؛ تهران :مرکز.1372 ،
خالقی مطلق ،جالل؛ «نظری دربارة هویّت مادر سیاوش» ،سخنهای دیرینه؛ به کوشش علی
دهباشی؛ تهران :افكار ،1381 ،ص 323تا .327
_______؛ «قطعاتی از اسطورههای ایرانی در نوشته های گریگور ماگیستروس» ،سخنهای
دیرینه؛ تهران :افكار ،1381 ،ص 25تا .45
_______؛ «عناصر درام در برخی از داستانهای شاهنامه» ،سخنهای دیرینه؛ تهران :افكار،
 ،1381ص135تا .165
دايرهالمعارف كتاب مقدّس ؛ ویراستار و مسوول گروه ترجمه :بهرام محمّدیان؛ تهران :روز نو،
.1380
دیكسون کندی ،مایك؛ دانشنامة اساطير يونان و روم؛ ترجمة دکتر رقیّه بهزادی؛ تهران:
طهوری.1385 ،
راشد محصّل ،محمّدتقی؛ نجاتبخشي در اديان؛ تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.1381 ،
رامايانا؛ ترجمة امر سنكهو -امر پرکاش؛ تهران :الست فردا.1379 ،
روزنبرگ ،دونّا؛ اساطير جهان (داستانها و حماسهها)؛ ترجمة عبدالحسین شریفیان؛ تهران:
اساطیر.1379 ،
________؛ اسطورۀ ايزيس و ازيريس؛ برگردان ابوالقاسم اسماعیلپور؛ تهران :اسطوره،
.1389
زیبایی نژاد ،محمّدرضا؛ مسيحيّتشناسيِ مقايسهاي؛ تهران.1382 :
ژیران ،ف و گ .الکوئه و ل .دالپورت؛ اساطير آشور و بابل؛ ترجمة دکتر ابوالقاسم
اسماعیلپور؛ چ  ،2تهران :کارون.1384 ،
سرلو ،خوان ادوارد؛ فرهنگ نمادها؛ ترجمه دکتر مهرانگیز اوحدی؛ تهران :دستان.1389 ،
شمیسا ،سیروس؛ «درخت سیاوش» ،آفتابي در ميان سايهاي ،به کوشش دکتر علی رضا مظفّری
و دکتر سجّاد آیدنلو؛ تهران :قطره ،1387 ،ص 339تا .352
شهمردان بن ابی الخیر؛ نزهتنامة عاليي؛ تصحیح فرهنگ جهانپور؛ تهران :موسّسة مطالعات
و تحقیقات فرهنگی.1361 ،
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صادقی ،علی اشرف (زیر نظر)؛ فرهنگ جامع زبان فارسي؛ ج ،1تهران :فرهنگستان زبان و
ادب فارسی.1392 ،
طبری ،ابوجعفر محمّد بن جریر؛ تاريخ الطبري؛ تحقیق محمّد ابوالفضل ابراهیم؛ بیروت:
دارالتراث ،بیتا.
طوسی ،محمّد بن محمود؛ عجايبالمخلوقات و غرايبالموجودات؛ به اهتمام منوچهر
ستوده؛ چ  ،2تهران :علمی و فرهنگی.1382 ،
طومار نقّالي شاهنامه؛ مقدّمه ،ویرایش و توضیحات :سجّاد آیدنلو؛ تهران :بهنگار.1391 ،
ظاهری عبدوند ،آمنه؛ اسفنديار و رويينتني؛ اهواز :مهزیار.1376 ،
عرب ،غالمحسین؛ كليساي ايراني؛ اصفهان :رسانة کاج.1377 ،
عفیفی ،رحیم؛ فرهنگنامة شعري؛ چ  ،2تهران :سروش.1376 ،
فرای ،نورتروپ؛ رمز كل :كتاب مقدّس و ادبيّات؛ ترجمة صالح حسینی؛ تهران :نیلوفر،
.1379
فرّخی سیستانی ،ابوالحسن؛ ديوان؛ به کوشش دکتر سیّد محمّد دبیرسیاقی؛ چ  ،7تهران :زوّار،
.1385
فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهنامه ؛ تصحیح دکتر جالل خالقی مطلق (دفتر ششم با همكاری دکتر
محمود امیدساالر و دفتر هفتم با همكاری ابوالفضل خطیبی)؛ تهران :دایره المعارف بزرگ
اسالمی.1386 ،
فریزر ،جیمز جرج؛ شاخة زرين (پژوهشی در جادو و دین)؛ ترجمة کاظم فیروزمند؛ چ ،3
تهران :آگاه.1386 ،
فضایلی ،سودابه؛ فرهنگ غرايب؛ تهران :افكار و پژوهشكدة مردم شناسی.1384 ،
قریب ،مهدی؛ «بازخوانی داستان رستم و اسفندیار از شاهنامة فردوسی» ،نگاه نو ،ش ( 25مرداد
 ،)1374ص 158تا .173
قطبی اهری نجم ،ابی بكر؛ تواريخ شيخ اويس (جریده)؛ به کوشش ایرج افشار؛ تبریز :ستوده،
.1389
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موضوع این پژوهش بیان برخی تردیدهای بنیادیِ ناگفته و بیپاسخ دربارة بخش تفسیر
عرفانی کشفاالسرار و عدهاالبرار ابوالفضل رشیدالدین میبدی است که چالشهای بنیادی در
شناخت این متن پدید آوردهاند .این چالشها دو گروه هستند :گروه نخست تناقض میان ماهیت
متن و ادعای مؤلف در مقدمة جلد اول است که هدف خود را شرحِ تفسیر موجز خواجه
عبداهلل انصاری ذکر میکند .متن نشان میدهد که نه تنها تفسیر خواجه عبداهلل شرح نشده است
بلكه حتی نقش استشهادی سخنان پیر طریقت در مقایسه با اقوال دیگر مشایخ صوفیه کمرنگتر
است .در توضیح این چالش فرضیاتی را میتوان مطرح کرد :اول اینكه نوشتن مقدمه در آغاز
کار و قبل از شكلگیری نهایی متن بوده است و روند طوالنی شكلگیری متن و گذشت زمان
موجب تغییر ماهیت متن گردیده است .دوم اینكه احاطة میبدی به منابع تفسیری و متون
صوفیه موجب گستر ش حوزة تفسیر و دور شدن مؤلف از هدف و طرح اولیة کتاب گردیده -
است .گروه دیگر چالشها مربوط به ناهمگونیهای درونی متن است .چرا زبان و نگرش مؤلف
در بخش تفسیر عرفانی در شش جلد اولیه نسبت به چهار جلد پایانی متفاوت به نظر میرسد؟
در توضیح این چالش نیز فرضیاتی را میتوان مطرح کرد :اول اینكه میان تألیف شش جلد اولیه
و چهار جلد پایانی فترتی اتفاق افتاده است .در نتیجه گذشتِ زمان و تغییر تدریجی شرایط
فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی بر ذهن و زبان مؤلف تأثیر گذاشته و موجب ظهور ناهمگونی
شدهاست .دوم اینكه عامل ظهور ناهمگونی ،فروکش کردن شور و پویایی قلم در چهار جلد
پایانی است که انزوای مؤلف را در این دوران نشان میدهد .سوم اینكه این متن ده جلدی دو
مؤلف دارد :مؤلف مجلدات اول تا ششم که کار را آغاز کرده و مؤلف مجلدات هفتم تا دهم
که کار را به پایان برده است.
كليدواژهها :ابوالفضل رشیدالدین میبدی ،کشفاالسرار و عدهاالبرار ،تفسیر عرفانی ،نثر قرن
ششم.
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 .1مقدمه
ده جلد تفسیر کشفاالسرار در شش هزار و هفت صد و هفتاد و هشت صفحه چاپ
شده است .در این تفسیر کل آیات قرآن به چهار صد و چهل و شش بخش تقسیم شده
و در هر بخش به طور متوسط بین پانزده تا سی و پنج آیه آمده است .جلد اول پنجاه و
نه بخش ،جلد دوم پنجاه و هشت بخش ،جلد سوم پنجاه و پنج بخش ،جلد چهارم سی
و هشت بخش ،جلد پنجم پنجاه بخش ،جلد ششم سی و یك بخش ،جلد هفتم بیست
و نه بخش ،جلد هشتم سی و شش بخش ،جلد نهم سی و یك بخش و باالخره جلد
دهم دارای پنجاه و نه بخش مستقل است .همچنین جلدهای اول و دوم و سوم و پنجم
از دیگر مجلدات پرحجمتر است.
جلد اول در تفسیر سورههای فاتحه و بقره نوشته شده است .جلد دوم در تفسیر
آلعمران و نساء ،جلد سوم در تفسیر سورههای مائده ،انعام و اعراف است .جلد چهارم
تفسیر انفال ،توبه ،یونس ،هود و جلد پنجم تفسیر سورههای یوسف ،رعد ،ابراهیم،
حجر ،نحل ،إسراء و کهف را در خود دارد .جلد ششم در تفسیر سورة مریم ،طه ،انبیاء،
حج ،مؤمنون و نور است .منظور از اصطالح مجلدات اولیه در این مقاله اشاره به این
مجلدات ششگانه است.
جلد هفتم تفسیر سورههای فرقان ،شعراء ،نمل ،قصص ،عنكبوت ،روم ،لقمان و
سجده را در بر میگیرد .در جلد هشتم سورههای احزاب ،سبأ ،فاطر ،یس ،صافات،
ص ،زمر ،غافر و فصلت تفسیر شده است .در جلد نهم سورههای شوری ،زخرف،
دخان ،جاثیه ،احقاف ،محمد ،فتح ،حجرات ،ق ،ذاریات ،طور ،نجم ،قمر ،رحمان،
واقعه ،حدید و در جلد دهم تفسیر سورههای پایانی و اغلب کوتاه ،مجادله ،حشر،
ممتحنه ،صف ،جمعه ،منافقون ،تغابن ،طالق ،تحریم ،ملك ،قلم ،حاقه ،معارج ،نوح،
جن ،مزمل ،مدثر ،قیامت ،انسان ،مرسالت ،نبأء ،نازعات ،عبس ،تكویر ،انفطار ،مطففین،
انشقاق ،بروج ،طارق ،اعلی ،غاشیه ،فجر ،بلد ،شمس ،لیل ،ضحی ،شرح ،تین ،علق،
قدر ،بینه ،زلزله ،عادیات ،قارعه ،تكاثر ،عصر ،همزه ،فیل ،قریش ،ماعون ،کوثر ،کافرون،
نصر ،مسد ،اخالص ،فلق و ناس آمده است .منظور از اصطالح مجلدات پایانی در این
مقاله ،اشاره به مجلدات هفتم ،هشتم ،نهم و دهم است.
نكته مهم و قابل تأمل این است که ابوالفضل رشیدالدین در نوبت سوم از میان پانزده

چالشهاي متني در بخش تفسير عرفاني كشفاالسرار و عدهاالبرار

 .2پرسش پژوهش
محور این پژوهش و نقطه ظهور ناهمگونی مقدمه و متن کتاب ،مقدمه ملمع عربی–
فارسی ،دو بندی و بسیار کوتاه جلد اول است که از حیث ایجاز در میان مقدمه متون
کهن کم نظیر است .تمام متن این مقدمه بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خیر کلمات الشكر .ما افتتح به القرآن من الحمد فالحمد هلل رب العالمین و الصلوه و
السالم علی رسوله محمد و آله اجمعین .اما بعد فانی طالعت کتاب شیخ االسالم فرید
عصر و وحید دهره ابی اسمعیل عبداهلل بن محمد بن علی االنصاری قدس اهلل روحته
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تا سی و پنج آیه هر بخش ،تنها سه تا پنج آیه را برای تفسیر عرفانی برمیگزیند و
معیار روشنی هم برای توجیه گزینشهای خود ذکر نمیکند .از این رو بر این باوریم که
معیار انتخاب آیات میتواند خواست درونی ،مقتضیات تفسیری ،توان تفسیرپذیری آیه،
منابعی که از اقوال صوفیان گردآورده است ،اهمیت مطلب مورد نظر در نظر مخاطبان،
جدا لهای کالمی ،اختالف نظر در جامعة آن روزگار ،مشرب عرفانی میبدی ،احوال
درونی و  ...باشد .به هر رو توانمندی زبانی میبدی بدان حد است که به آسانی بین
محتوای آیه و موضوع مورد نظرش پیوند ایجاد میکند؛ چنانكه خالف نوبت دوم در
نوبت سوم یعنی بخش عرفانی با آنچه نویسنده خود قصد بیان آن را دارد ،روبهرو
هستیم نه با تفسیر آیات؛ به عبارتی محتوای آیات هیچ گونه محدودیتی برای تفسیر
عرفانی مؤلف متن ایجاد نكرده است؛ بدین سبب با تساهل میتوان از نقش محتوایی
آیات در پیدایش نوبت سوم صرف نظر کرد و با اغماض نوبت عرفانی را عرصة بیان
اندیشههای ابوالفضل رشیدالدین میبدی دانست .اکنون از این دیدگاه به بررسی متن
تفسیر عرفانی مجلدات دهگانه میپردازیم.
ناگفته نماند برای داوری دربارة ویژگیهای متنی کشفاالسرار ،بیش از هر چیز
نیازمند متن منقحی هستیم که به شیوه تصحیح انتقادی و توسط بزرگان فن تصحیح،
فراهم آمده باشد؛ اما تا آن زمان ،که این مهم انجام شود ،طرح موضوع ویژگیهای متنی
کشفاالسرار ،خود میتواند روشن کنندة ابعاد پنهان این متن در نظر پژوهندگان و یا
مصححان باشد .از این رو بیان آن اهمیت و ضرورت دارد و به یقین پژوهندگان و
دوستداران کشفاالسرار را به کار خواهد آمد.
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فی تفسیرالقرآن و کشف معانیه و رایته قد بلغ به حد االعجاز لفظاً و معنی و تحقیقتاً
و ترصیعاً ،غیر انه اوجز غایه االیجاز و سلك فی سبیل االختصار ،فال یكتاد یحصتل
غرض المتعلم المسترشد او یشفی غلیل صدر المتأمل المستبصر .فاردت ان انشر فیه
جناح الكالم و ارسل فی بسطه عنان اللسان ،جمعاً بتین الحقتایق التفستیر و لطتائف
التذکیر و تسهیالً لالمر علی من اشتغل بهذا الفن .فصممت العزم علی تحقیق مانویت
و شرعت بعون اهلل فی تحریر ما هممت ،فی اوائتل ستنه عشترین و خمتس مائته و
ترجمت الكتاب بكشفاالسرار و عُدهاالبرار .ارجو ان یكون اسما یوافق مسماه و لفظاً
یطابق معناه و اهلل ولی التوفیق التمامه و تحقیق غرضنا فیه و هو حسبی و نعم الوکیل.
شرط ما در این کتاب این است که مجلسها سازیم در آیتات قترآن بتر وال و در هتر
مجلس سه نوبت سخن گوییم :اول پارسی ،بر وجهی که هم اشارت به معنتی دارد و
هم در عبارت غایت ایجاز بود .دیگر نوبت تفسیر گوییم و وجتوه معتانی و قتراآت
مشهوره و سبب نزول و بیان احكام و ذکر اخبار و آثار و نوادر که تعلق به آیت دارد
و وجوه و نظایر و ما یجری مجراه .سه دیگر نوبت رموز عارفان و اشارات صوفیان و
لطائف مذکران .اکنون به توفیق الهی و تیسیر ربانی در آن خوض کنیم (میبدی:1382 ،
ج.)1 :1

اکنون باید دید آیا جایگاه و نقش سخنان پیر طریقت در متن کشفاالسرار ،ادعای
مؤلف در مقدمه جلد اول را تأیید میکند؟ تا آنجا که در  446بخش ،ده جلد
کشف االسرار جستجو شده ،مؤلف نه تنها سخنان یا به عبارتی تفسیر موجز خواجه را
شرح نكرده ،بلكه تنها به نقل سخنان پیر طریقت در پایان هر بخش بسنده کرده است.
سخنان خواجه عبداهلل یا همان پیر طریقت در ساختار متن کشفاالسرار نه تنها نقش
برجستهای ندارد بلكه به طور کامل در حاشیة متن قرار گرفته است؛ بدین سبب سخنان
خواجه یا تفسیر موجز او تفسیر که نشده است به جای خود ،حتی در تفسیر آیات هم
نقش مهمی را بر عهده ندارد .خوب این موضوع چگونه با عبارت « :فانی طالعت
کتاب شیخ االسالم فرید عصر و وحید دهره ابی اسمعیل عبداهلل بن محمد بن علی
االنصاری قدس اهلل روحه فی تفسیرالقرآن و کشف معانیه و رایته قد بلغ به حد االعجاز
لفظاً و معنی و تحقیقاً و ترصیعاً ،غیر انه اوجز غایه االیجاز و سلك فی سبیل االختصار،
فال یكاد یحصل غرض المتعلم المسترشد او یشفی غلیل صدر المتأمل المستبصر.
فاردت ان انشر فیه جناح الكالم و ارسل فی بسطه عنان اللسان ،جمعاً بین الحقایق
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التفسیر و لطائف التذکیر و تسهیالً لالمر علی من اشتغل بهذا الفن» (همان) ،سازگاری
پیدا میکند؟
 .3پيشينة پژوهش
پس از پژوهشهای محمد محیط طباطبایی ،ایرج افشار ،مجتبی مینوی و علیاصغر
حكمت در معرفی کتاب کشف االسرار ،تمام کارهای پژوهشی در حوزة این متن بر این
مبنا استوار شد که ابوالفضل رشیدالدین میبدی نویسندة این متن است و این کتاب
تفسیر کشفاالسرار و عدهاالبرار نام دارد .پس از آن کسی در این باره تردید نكرده
است؛ بدین سبب تا کنون به موضوع ناهمگونی میان سخن نویسنده در مقدمه و ماهیت
متن پرداخته نشده است .بنابراین تمام کارهای پژوهشی در حوزة این متن بر مبنای
هماهنگی بدیهی درونی متن استوار بوده است .از این جنبه پژوهشها را میتوان به دو
گروه تقسیم و طبقه بندی کرد:
 3-1پژوهشهاي گروه اول
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ایرج افشار ،علی اصغر حكمت ،محیط طباطبایی ،مجتبی مینوی و برخی دیگر ،گروه
پیشتازانی بودند که تالش کردند تا نویسنده و اثر را معرفی کنند .اینان باید دالیلی
میداشتند که همگان بپذیرند؛ این کتاب کشفاالسرار و عدهاالبرار نام دارد و مؤلف آن
کسی به نام ابوالفضل رشیدالدین میبدی است .تا آنجا که نگارنده جستجو کرده است
در زمرة منابع مهم در گروه اول چند مقاله از ایرج افشار؛ از جمله « سنگ قبر برادر
مؤلف کشفاالسرار» ( رک :افشار 190 :1346 ،تا  « ،)192احتمالی در باب مؤلف
کشفاالسرار» (رک :افشار ،) 312 :1340 ،محمد محیط طباطبایی ( رک :محیط طباطبایی،
 193 ،1328تا  )245و سخنان علی اصغر حكمت در مقدمه جلد اول (رک :میبدی،1382 ،
ج :1الف تا ز) و برخی اشارات پژوهشگران پیشگام جای میگیرد.
ایرج افشار در مقاله «احتمالی در باب مؤلف کشفاالسرار» به مقدمه جلد هفتم به
قلم مصحح متن علیاصغر حكمت اشاره میکند و چنین مینویسد« :آقای حكمت یكی
از امتیازات جلد هفتم را در این دانستهاند که در دو نسخة خطی از مجلد مذکور نام و
نسب مؤلف به تفصیل نقل شده است .به این ترتیب که در نسخة مورخ « 732ابی
الفضل احمد بن ابی سعید احمد بن مهر یزد» و در نسخة دیگر متعلق به آقای دکتر
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مفتاح به صورت « رشیدالدین ابوالفضل احمد بن ابی سعید بن محمد بن احمد مهریزد»
آمده است» (رک :افشار .)312 :1340 ،حال با توجه به اشاره مؤلف به نام کتاب در مقدمه
جلد او ل و اشاره به نام مؤلف در مقدمه جلد هفتم و با جمعبندی پژوهشهای گروه اول
نام کتاب و مؤلف پدیدار شده است.
 3-2پژوهشهاي گروه دوم

به دنبال پیشتازان یعنی پژوهندگان گروه اول ،دیگر پژوهندگان نتایج پژوهشهای گروه
اول را پذیرفتند و مبنای پژوهش خود قرار دادند .با اینكه عمر اندکی از تصحیح و
چاپ کشفاالسرار می گذرد ،این کتاب بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار میگیرد.
این توجه به گونهای است که «کتابشناسی تحلیلی توصیفی ابوالفضل رشیدالدین
میبدی» به قلم حسین مسرت و در آستانه کنگرة بزرگداشت ابوالفضل رشیدالدین
میبدی در بهار (1374ه .ش) به چاپ میرسد (رک :مسرت .)8 :1374 ،در این
کتابشناسی به پایاننامه ها ،مقاالت ،نسخ خطی و کتابهای چاپ شده تا سال
(1374ه..ش) در پیوند با کشفاالسرار اشاره شده است .منبع مهم دیگر زبان اهل
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اشارت ،مجموعه مقاالت کنگره بزرگداشت ابوالفضل رشیدالدین میبدی

(ر.ک :جاللی

پندری )1374 ،است.
پس از بررسی این کتابشناسی و مجموعه مقاالت کنگره بزرگداشت ،برای کامل
کردن پیشینه پژوهش باید به بررسی پژوهشهای پس از سال (1374ه..ش) پرداخته
1
می شد .برای دسترسی به این پژوهشها به سایتهای اینترنتی علمی معتبر مراجعه شد.
یافتهها نشان میدهد که کتابها ،پایاننامهها و مقاالت پس از سال (1374ه..ش) نیز به
2
پژوهشگران دستة دوم تعلق دارد.
بررسی پایاننامهها نشان میده د که به پژوهندگان دسته دوم تعلق دارد .از جمله« :
اسرار عرفانی حج با تأکید بر تفسیر برهان ،کشفاالسرار ،بحاراالنوار ،وسایل الشیعه»
(ر.ک :عظیمی وحید « ،)1390 ،اقوال عارفانه عرفا و صوفیه در کشفاالسرار میبدی» (ر.ک:
بیگدلی « ،)1380 ،بررسی جنبههای ادبی در نوبت ثالثه جلد پنجم کشفاالسرار» (ر.ک:
علیزاده « ،)1377 ،بررسی زبان صوفیه در نوبت سوم از تفسیر کشفاالسرار و عدهاالبرار
میبدی» (ر.ک :وزیله« ،)1384 ،تأویل در جلد  1و  2کشفاالسرار و عدهاالبرار» (ر.ک :پرویز
صدقی« ،)1388 ،تأویل در کشفاالسرار» (ر.ک :جعفری « ،)1390 ،جلوههای دین و دنیا در
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نوبت سوم از جلد اول کشفاالسرار و عدهاالبرار» (ر.ک :رضایی امیدی « ،)1377 ،تبیین
ویژگیهای دستوری و تحلیل اصطالحات ادبی و عرفانی نوبت سوم کشفاالسرار و
عدهاالبرار»(ر.ک :حامدی )1384 ،و . ...
در نمایههای معتبر مقاالت نیز به حدود بیش از صد مقاله دربارة کشفاالسرار
دست پیدا کردیم .بررسی عناوین و چكیدة این مقاالت نشان میدهد که همچنان
پژوهندگان از گروه دوم هستند و مبنای پژوهش خود را بر پذیرش بدیهی فرضِ
«کتاب کشفاالسرار و عدهاالبرار نوشتة ابوالفضل رشیدالدین میبدی» قرار دادهاند.
3
برخی عناوین مقاالت خود گویای این مطلب است.
بررسی این منابع و شهادت عنوانهای مقاالت نشان میدهد که هیچ کدام از
پژوهشگران گروه دوم دربارة مؤلف و متن تردیدی نكردهاند 4.در تمام این منابع مطلبی
درباره موضوع ناهمگونی میان سخن نویسنده در مقدمه و ماهیت متن و ناهمگونیهای
درونی متن مجلدات دهگانه یافت نمیشود .در نتیجه میتوان گفت این موضوع پس از
چاپ مقاله «سنگ قبر برادر مؤلف کشفاالسرار» (رک :افشار 190 :1346 ،تا  )192تا کنون
5
دیگر مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است.

« ...جان و جهان با دولت بازى نیست و سعادت بهایى نیست ،رنتج روزگتار و کتدّ
کار ابلیس دید و به بهشت آدم رسید .طاعت بىفترت ابلیس را بود و خطاب اسْتكُن
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 .4ميبدي و پير طريقت
دیر زمانی بود که همگان تفسیری عرفانی را به عنوان تفسیر خواجه عبداهلل انصاری و یا
تفسیر منسوب به خواجه میشناختند .زمانی که زنده یاد علیاصغر حكمت این تفسیر
را تصحیح کرد و به چاپ رساند با پژوهشهای صورت گرفته نام مؤلف آن بنا بر اشاره
مقدمة جلد هفتم پدیدار شد (رک :مسرت .)1374 ،نقل بیش از سیصد مورد از سخنان
خواجه گواه آشنایی نزدیك مؤلف با آثار خواجه عبداهلل انصاری شد .شگفتا که میبدی
با اینكه از زندگی دیگر عارفان و احوال و اقوالشان مطالب بسیاری نقل کرده است ،چرا
اشارهای به دیدار خواجه عبداهلل یا وقایع زندگی او نمیکند .در همین حال
کشف االسرار ،گواه آشنایی عمیق مؤلف با احوال و آثار صوفیه خراسان و بغداد است.
او نه تنها سخنان خواجه عبداهلل بلكه سخنان شمار بسیاری از مشایخ صوفیه را در
تفسیر عرفانی نوبت سوم نقل میکند .مانند:
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أَنتَ وَ زَوْجُكَ الجَنَّةَ آدم یافت .آوردهاند که ابلیس وقتى بر آدم رستید گفتت بتدانك
ترا روى سپید دادند و ما را روى سیاه .غره مشو که مثال ما همچنان است که باغبانى
درخت بادام نشاند در باغ و بادام به بَر آید .آن بادام به دکان بقال برنتد و بفروشتند.
یكى را مشترى خداوند شادى باشد و یكتى را مشتترى خداونتد مصتیبت .آن مترد
مصیبتزده آن بادامها را روى سیاه کند و بتر تتابوت آن مترده ختویش متىپاشتد و
خداوند شادى آن را با شكر برآمیزد و هم چنان سپیدروى بر شادى خود نثار کند .یا
آدم آن بادام سیاه که بر سر تابوت مىریزند ماایم و آنچه بر سر آن شادى نثار میکنند
کار دولت تست ،اما دانى که باغبان یكى است و آب از یك جوى ختوردهایتم .اگتر
کسى را کار با گُل افتد ،گُل بوید و اگر کسى را به خار باغبان افتد ،خار در دیده زند.

گفتم که ز عشق همچو مویت باشم
اندیشه غلط کردم و دور افتادم

همواره نشسته پیش رویت باشم
من چاکر پاسبان کویت باشم

ذوالنون مصرى گفت در بادیه بودم ابلیس را دیدم که چهل روز ستر از ستجود بتر
نداشت .گفتم یا مسكین بعد از بیزارى و لعنت این همه عبادت چیستت؟ گفتت یتا
ذوالنون اگر من از بندگى معزولم او از خداوندى معزول نیست.
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شوریده شد اى نگار دهر من و تو
چون قسمت وصل کرده آمد به ازل

پر شد ز حدیث ما به شهر من و تو
هجر آمد و گفت و گوى بهر من و تو

سهل عبداللَّه تسترى گفت روزى بر ابلیس رسیدم .گفتم :اعوذ باللّه منك .گفت یتا
سهل ان کنت تعوذ باللّه منى فانى اعوذ باللّه من اللَّه .یا سهل اگر تو مىگویى فریاد از
دست شیطان ،من میگویم فریاد از دست رحمان .گفتم یا ابلیس چرا سجود نكردى
آدم را؟ گفت یا سهل بگذار مرا از این سخنان بیهوده .اگر بته حضترت راهتى باشتد
بگوى که این بیچاره را نمیخواهى بهانه بر وى چه نهى؟ یا سهل همین ستاعت بتر
سر خاک آدم بودم ،هزار بار آنجا سجود بردم و خاک تربت وى بتر دیتده نهتادم بته
عاقبت این ندا شنیدم ال تتعب فلسنا نریدک.

پیش تو رهى چنان تباه افتاده است
این قصه نه زان روى چون ماه افتاده است

کز وى همه طاعتى گناه افتاده است
کین رنگ گلیم ما سیاه افتاده است

سهل گفت آن گه نبشته به من داد که این برخوان و من به خواندن آن مشغول شتدم
و از من غایب گشت .در آن نبشته این بیت بود:

ان کانت اخطات فما اخطا القدر

ان شتتئت یتتا ستتهل فلمنتتى او فتتذر
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گر البد جان به عشق باید پرورد

بارى غم عشق چون تویى باید خورد»

(میبدی ،1386 ،ج.)160 :1
همان گونه که در این شواهد آمده است ،عالوه بر نقل مستقیم سخنان پیر طریقت

55

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،45پاييز 1393

بويزيد بسطامى گفت که از اللَّه درخواستم تا ابلیس را به من نماید .وى را در حرم
یافتم او را در سخن آوردم .سخنى زیرکانه میگفت .گفتم یا مسكین با ایتن زیرکتى
چرا امر حق را دست بداشتى؟ گفت یا با یزید ،آن امر ابتال بود نه امر ارادت .اگر امر
ارادت بودى ،هرگز دست بنداشتیم .گفتم یا مسكین مخالفت حق است که ترا به این
روز آورد؟ گفت نه یا ابا یزید .المخالفة تكون من الضدّ على الضد و لیس اللَّه ضد و
الموافقة من المثل للمثل و لیس للَّه مثل .افترى انّ الموافقه لما وافقتته کانتت منتى و
المخالفة حین خالفته کانت منى .کالهما منه و لیس الحد علیه قدره و انا مع ما کتان
ارجوا الرحمه .فانه قال وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ و انا شتىء ،فقلتت یتبعته شترط
التق وى فقال مه الشرط یقع ممن ال یعلم بعواقب االمور و هو رب ال یخفى علیه شىء
ثم غاب عنىَ .ف َأ َز َّل ُهمَتا الشَّتیْطا ُن عَنهتا ایتن عجتب نگتر کته ز اول رهتى را بنتوازد
شغلكهاش برسازد به آخر غوغا فرستد و ساخته بر اندازد و در ختم چوگتان عتتاب
آرد.
پير طريقت گفت الهى تو دوستان را به خصمان متىنمتایى ،درویشتان را بته غتم و
اندوهان می دهى ،بیمار کنى و خود بیمارستان کنى ،درمانده کنى و خود درمان کنتى،
از خاک آدم کنى و با وى چندان احسان کنى ،ستعادتش بتر ستر دیتوان کنتى و بته
فردوس او را مهمان کنى ،مجلسش روضه رضوان کنى ،ناخوردن گندم با وى پیمتان
کنى و خوردن آن در علم غیب پنهان کنى ،آن گه او را به زندان کنى و سالها گریان
کنى ،جبّارى تو کار جباران کنى ،خداوندى کار خداوندان کنى ،تتو عتتاب و جنتگ
همه ،با دوستان کنى.
پير طريقت را پرسيدند که در آدم چه گویى در دنیا تمامتر بود یا در بهشت؟ گفتت
در دنیا تمام تر بود از بهر آنك در بهشت در تهمتت ختود بتود و در دنیتا در تهمتت
عشق .آن گه گفت نگر تا ظن نبرى که از خوارى آدم بود که او را از بهشتت بیترون
کردند .نبود که آن از علو همت آدم بود .متقاضى عشق به در سینه آدم آمد که یتا آدم
جمال معنى کشف کردند و تو به نعمت دارالسالم بماندى .آدم جمالى دید بىنهایت
که جمال هشت بهشت در جنب آن ناچیز بود .همت بزرگ وى دامن وى گرفت که
اگر هرگز عشق خواهى باخت بر این درگه باید باخت.
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در موارد اندکی نیز با نقل غیرمستقیم سخنان او نیز برخورد میکنیم.
اینكه مؤلف در هرات خواجه را دیده و همصحبتی او را درک کرده یا بعد از مرگ
خواجه از طریق آشنایان و مریدان با خواجه آشنا شده است ،نیز روشن نیست .ظاهراً
وفات خواجه عبداهلل انصاری در ( 481ه  .ق) اتفاق افتاده است؛ به عبارت دیگر چهل
سال پس از وفات خواجه عبداهلل در ( 520ه  .ق) تألیف کشفاالسرار آغاز شده است.
این فاصله زمانی از امكان همصحبتی میبدی و خواجه کم میکند .از سوی دیگری
متأسفانه کمتر نشانی از زندگی شخصی و روزگار مؤلف در متن مییابیم .از پیران،
مریدان و یا سفرهای میبدی نیز اطالعی در دست نداریم.
در اینجا پرسشی پیش میآید :آیا «پیر طریقت» کشفاالسرار نامی عام و قابل تعمیم
است یا فقط به خواجه عبداهلل انصاری اشاره دارد؟ در پاسخ باید گفت با توجه به
شهرت خواجه عبداهلل در روزگار خودش «پیر طریقت» به تنهایی در کشفاالسرار به
نام خواجه عبداهلل انصاری اشاره مستقیم دارد .اما اگر پیر دیگری مد نظر باشد ،نام او
بر آن افزوده شده است؛ مانند «پیر طریقت جنید قدساهلل روحه گفت :من قال بلسانه
اهلل و فی قلبه غیر اهلل فخصمه فی الدارین اهلل» (میبدی :1382 ،ج.)697 :1
از طرفی سبك سخن خواجه در متن به روشنی گواه این مدعا است که خواجه
عبداهلل انصاری همان پیر طریقت است؛ اما عنوان پیر طریقت مؤید آن نیست که خواجه
پیر میبدی هم بوده باشد .در متن نیز نشانی از اینكه خواجه پیر میبدی بوده ،یا
همصحبتی او را درک کرده باشد ،دیده نمیشود .میبدی حتی «  ...هیچ سخنی در باب
احوال و مؤلفات و امالی خواجه عبداهلل نگفته است» (بصیری.)3 :1382 ،
برخی پژوهشگران معاصر ،مجموع مطالب نقل شده از خواجه عبداهلل انصاری در
کشفاالسرار را بازماندة تفسیر قرآن از میان رفتة خواجه میدانند که در دوران حیات او
و پس از آن ،بسیار مورد توجه بوده است .این نقل قولها هم در نوبت دوم و هم در
نوبت سوم دیده میشود .خرمشاهی در این باره مینویسد « :میبدی در این بخش بیشتر
از بخش دیگر ،سخنان خواجه عبداهلل انصاری را نقل کرده و از آنجا که اصل تفسیر
خواجه عبداهلل باقی نمانده ارزش این منقوالت بسی واالست» (خرمشاهی .)177 :1372 ،اما
باید گفت پیوند کشفاالسرار با خواجه عبداهلل انصاری بسیار فراتر از این است (رک:
جاللی پندری1378 ،؛ مسرت1374 ،و بصیری .)1382 ،عمق این پیوند در بررسی مقدمه
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کشفاالسرار دیده میشود .مقدمة یگانه و بسیار کوتاه جلد اول بیش از هر چیز گواه
نقش برانگیزانندة تفسیر خواجه عبداهلل انصاری در پیدایش کشفاالسرار است .شناخت
این نقش در مقدمه و متن کشفاالسرار به بحث مفصل نیاز دارد.
.5تحليل مقدمه جلد اول
همانگونه که مالحظه شد ،سخنان خواجه عبداهلل در پایان هر بخش و کمتر در میانة
متن ،دیده میشود .ولیكن جایگاه کنونی درج سخنان پیر طریقت در متن آن را بشدت
منزوی نشان میدهد .این انزوا به حدی است که میتوان سخنان پیر طریقت را از متن
جدا کرد ،بدون اینكه به ساختار لفظی یا معنایی متن تفسیر آسیبی وارد شود .این گونه
به نظر می رسد که نویسنده فراموش کرده ،هدفش شرحِ تفسیر موجز خواجه عبداهلل
بوده است .شگفتا! کار به شكل وارونه درآمده و سخنان خواجه عبداهلل است که نقش
شرح کننده و شاهد تأیید سخنان نویسنده را به خود گرفته است .مقدمه خود گویای این
موضوع است.
 5-1بند عربي مقدمه

«بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم .اسم جلیل شهد بجالله افعاله ،نطق بجماله افضاله دلّ على
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کل مقدمة جلد اول را میتوان به دو بند (پاراگراف) عربی و فارسی تقسیم کرد .بند
عربی تنها شاهد مستند بیانکنندة انگیزه ،زمان شكلگیری و ماهیت تفسیر کشفاالسرار
است .مؤلف انگیزه یا هدف خود را شرح و تفسیر ،تفسیرِ موجز ِخواجه عبداهلل در این
بند چنین بیان میکند« :فاردت ان انشر فیه جناح الكالم و ارسل فی بسطه عنان اللسان،
جمعاً بین الحقایق التفسیر و لطائف التذکیر و تسهیالً لالمر علی من اشتغل بهذا الفن»
(میبدی ،1382 ،ج .)1 :1اما خالف انتظار خواننده در یك نسبت وارونه به جای اینكه
مؤلف بنا برگفتة خودش به شرح و تفسیر ،تفسیر موجز خواجه عبداهلل بپردازد ،تفسیر
خواجه عبداهلل را در مقام زینت بخش ،شاهد و حسن ختام بخشهای مختلف متن به
کار گرفته است .نقشهای دیگری که نقل این سخنان درون متن دارد ،عبارت است از:
افزایش زیبایی زبانی ،افزایش موسیقی متن ،حسن ختام ،بیان زیبای احوال عرفانی و
باالخره تداوم زیبایی و عاطفه و تخیل در متن و در نتیجه افزایش لذت روحانی از
خوانش متن؛ مانند:
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اثباته آیاته ،اخبر عن صفاته مفعوالته ،فهو الملك العظیم العزیز الكتریم القستیم فتى
ذاته و الشریك فى مخلوقاته و النظیر فى حقه و الفى صفاته  ...نتام خداونتدى کته
زبانها سزاى وى جست و ندید .وهمها فرا حجاب عزّت رسید و ببرید .گوشتها فترا
حقّ وى رسید و برسید .صفت و قدر خویش برداشت تا هیچ عزیز به عزّ او نرسد و
هیچ فهم حد او درنیابد و هیچ دانا قدر او بنداند .دانش او کس نداند .تتوان او کتس
نتواند .به قدر او کس نرسد .لم یكن ثمّ کان را با لم یزل و الیزال چه آشنایى! قدم را
با حدوث چه مناسبت! حقّ باقى در رسم فتانى چته پیونتدد؟ ماستور تكتوین بهیئته
تمكین چون رسد؟

گر حضرت لطفش را اغیار به کارستى
ممكن شودى جُستن گر روى طلب بودى

ج
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عشّاق جمالش را امّید وصالستى
معلوم شدى آخر گر روى سؤالستى

پير طريقت گفت الهى ،نور دیدة آشتنایانى .روز دولتت عارفتانى .لطیفتا ،چتراغ دل
مریدانى و انس جان غریبانى .کریما ،آسایش سینه محبّانى و نهایت همّت قاصتدانى.
مهربانا ،حاضر نفس واجدانى و سبب دهشت والهانى .نه به چیزى مانى تا گویم کته
چنانى .آنى که خود گفتى و چنان که گفتى آنى .جانهتاى جتوانمردان را عیتانى و از
دیدها امروز نهانى.

اندر دل من بدین عیانی که تتویی
وصّاف تو را وصف ندانتد کتردن

و از دیدة متن بتدین نهتانی کته تتویی
تو خود به صفات خود چنانی که تویی»
(میبدی ،1382 ،ج )10 :5

نكته دیگر اینكه در متن کشفاالسرار با چند عنوان از خواجه یاد میشود؛ هم با
ذکر نام « خواجه عبداهلل انصاری» و هم با ذکر عنوان «پیر طریقت» و هم با ذکر «یكی از
پیران طریقت»؛ مانند « ...اگر نه برّ او بودى رهى را چه جاى تعبیه سرّ او بودى ور نه
منّت او بودى رهى را چه جاى وصل او بودى ،رهى را بر درگاه جالل چه محل بودى.
ور نه مهر ازل بودى رهى آشنا لم یزل چون بودى؟  ...در دنیا اگر نه پیغام و نام اللَّه
بودى رهى را چه جاى منزل بودى ،در عقبى اگر نه عفو و کرمش بودى کار رهى
مشكل بودى ،در بهشت اگر نه دیدار دلافروز بودى شادى درویش بچه بودى؟ يكى از
پيران طريقت گفت الهى به نشان تو بینندگانیم ،به شناخت تو زندگانیم ،به نام تو
آبادانیم ،به یاد تو شادانیم ،به یافت تو نازانیم ،مست مهر از جام تو ماییم ،صید عشق در
دام تو ماییم» (میبدی ،1382 ،ج.)27 :1
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 5-2بند فارسي مقدمه

از سوی دیگر محتوای بند فارسی مقدمه را داریم که به روشنی با ماهیت متن ده جلد
مطابقت دارد .در این بخش آمده است:
شرط ما در این کتاب آن است که مجلسها سازیم در آیتات قترآن بتر وال و در هتر
مجلس سه نوبت سخن گوییم .اول پارسی ،بر وجهی که هم اشارت به معنی دارد و
هم در عبارت غایت ایجاز بود .دیگر نوبت تفسیر گوییم و وجتوه معتانی و قتراآت
مشهوره و سبب نزول و بیان احكام و ذکر اخبار و آثار و نوادر که تعلق به آیت دارد
و وجوه و نظایر و ما یجری مجراه .سه دیگر نوبت رموز عارفان و اشارات صوفیان و
لطائف مذکران (میبدی ،1382 ،ج.)1:1
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موض وع مهم این است که در بند فارسی به تفسیر خواجه هیچ اشارهای نشده است؛
همچنین به درستی با سه نوبته بودن تفسیر در متن کشفاالسرار مطابقت دارد؛ چنانكه
روندی را که برای تفسیر خود ذکر کرده تا پایان کار ،شیوة ثابت و بیتغییر تفسیر وی
بوده است.
حال چگونه میتوان ناسازگاری میان بند عربی و متن از سویی و سازگاری متن
فارسی مقدمه و متن را از سوی دیگر توجیه کرد .در جستجوی پاسخ در میان گروه
دوم پژوهندگان کشفاالسرار به مقاله «مقایسه اجمالی تفسیر خواجه عبداهلل انصاری و
کشف االسرار میبدی» برخوردیم که برخی مطالب آن جای تأمل دارد .یافتههای این
پژوهش به طور غیرمستقیم داوری ما را دربارة نقش حاشیهای تفسیر خواجه عبداهلل در
متن کشف االسرار تأیید میكند .نویسنده در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که
«بخش بسیار اندکی در حدود 115صفحه از  6095صفحه یعنی یك پنجاه و سوم کل
کتاب را نقل قولهای خواجه عبداهلل در بر میگیرد» (رک :بصیری .)1 :1382 ،آیا این نسبت
اندک جای تأمل ندارد؟ آنچه موضوع را جالبتر کرده این است که بخشی از این بخش
اندک نیز مناجاتهای خواجه عبداهلل است نه تفسیر قرآن ایشان؛ به زبان دیگر با کمکردن
موارد تكرار سخنان خواجه و مناجاتهای او از بخش تفسیریش ،این رقم به حدود %1/5
کل متن کشفاالسرار میرسد.
از آنجا که خواننده در همان اولین قدم با ناهمگونی میان محتوای مقدمه و ماهیت
متن برخورد میکند ،چندان توجهی به آن نخواهد کرد؛ چون هنوز با ماهیت متن آشنا
نشده است .پژوهشگری هم که با این ناهمگونی در همان آغاز روبهرو می شود ،توضیح
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و تحلیل آن را بسیار مشكل میبیند و از آن خواهد گذشت.
عالوه بر این پذیرش وجود این ناهمگونی در فرض مبنایی پژوهندگان دو گروه
تردید ایجاد خواهد کرد .اکنون هم در درستی فرض گروه دوم که پذیرفتهاند
کشفاالسرار تألیف میبدی است و هم در درستی استدالالت و فرضیات پژوهندگان
گروه اول ،شبهه ایجاد شده است؛ شبهه ای که به ناهمگونی میان مقدمه و متن ختم
نمی شود ،بلكه به متن ده جلد تفسیر نیز سرایت میکند و بدین سبب برجستهتر و
پررنگتر هم شده است.
اکنون با توجه به نقش حاشیها ی سخنان و تفسیر خواجه در متن و همچنین اندک
بودن سهم سخنان خواجه در متن کشفاالسرار ،آیا ادعای مؤلف در بخش عربی مقدمه
با متن در تناقض قرار نمی گیرد؟ پاسخ روشن این پرسش ،آری است؛ اما این آری به
دنبال خود ،پرسشهای دیگری را مطرح میکند؛ از جمله:
 .1آیا سبك نو شتاری متن عربی و متن فارسی مقدمه با سبك نوشتاری متن مجلدات
دهگانه همانند است؟
 .2دلیل ایجاز نادر و عاری بودن مقدمه از مطالب مرسوم در مقدمه دیگر کتابهای قرن
ششم چیست؟
 .3دلیل افزودن بند فارسی به بند عربی و دوزبانگی مقدمه چیست؟
 .4آیا مقدمه بند عربی به اثر دیگری مربوط است؟
 .5چرا جز جلد اول و هفتم ،دیگر مجلدات کشفاالسرار فاقد مقدمه است؟
 .6آیا مقدمه به قلم کس دیگری جز ابوالفضل رشیدالدین میبدی نوشته شده است؟
 .7آیا ممكن است کل متن مقدمه را بعدها به متن کشفاالسرار افزوده باشند؟
 .8آیا ممكن است فقط متن فارسی مقدمه را به کشفاالسرار افزوده باشند؟
 .9آیا ممكن است فقط متن عربی مقدمه را به کشفاالسرار افزوده باشند؟
 .10چرا نام مؤلف در مقدمه جلد اول نیامده است؟
 .11چرا نام مؤلف فقط در دو نسخة خطی از جلد هفتم دیده شده است؟
 .12این نام در چه زمانی و به دست چه کسی به مقدمه جلد هفتم راه یافته است.
و بسیاری پرسشهای بیپاسخ دیگر.
یكی از مشكالت این است که برای حل چالش مقدمه و متن با توجه به ویژگیهای
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سبكی کشفاالسرار نمیتوانیم جز خواجه عبداهلل به دنبال یافتن مؤلف دیگری و
انتساب کتاب به او باشیم .سبك ویژة نثر کشفاالسرار و نزدیكی بسیار آن به سبك نثر
خواجه عبداهلل کار را بس پیچیده کرده است .قرنها این نزدیكی سبكی موجب انتساب
کشف االسرار به خواجه عبداهلل انصاری شده بوده است .با طرح این فرض دچار دور
باطل و سردرگمی بیشتری خواهیم شد؛ زیرا استثنایی بودن سبك و زبان کشفاالسرار
خود موجب دور باطل است .محمد تقی بهار پیر هرات را نخستین سجعپرداز زبان
فارسی میداند .قطعات مسجع او را به آن دلیل که بیشتر قرینههای آن مزدوج و مرصع
و مسجع است نوعی از شعر میشمارد و میان آنها و ترانههای هشت هجایی و قافیهدار
عهد ساسانی ،که مانند برخی از سجعهای پیرهرات سه لختی است ،همانندی جستجو
میکند و بر این باورست که او نخستین کسی است که میان نثر به مناسبت موضوع
شعر میآورد (رک :بهار 141 :1373 ،تا  .)243محمد سرور موالیی که سالهای عمر خود را
صرف پژوهش در متون صوفیه و تصحیح برخی آثار خواجه عبداهلل انصاری کرده
است ،مینویسد:

بنابراین با توجه به آثار ،مستندات و پژوهشها (رک :مسرت1374 ،؛ جاللی پندری،)1378 ،

آن را به کدام چهره دیگر ناشناخته یا شناخته شدة اوایل قرن ششم تا اواخر سدة هفتم،
میتوان نسبت داد .وقتی در تمام متن ده جلد کوچكترین اشارهای به نام یا نشانی از
نویسندة دیگری وجود ندارد و همچنین وقتی نمیتوان کس دیگری را در قرن ششم با
این سبك سخن پیدا کرد ،آیا میشود از فرض وجود مؤلف دیگری سخن گفت؟
از این رو فرض دیگری مطرح می شود .این فرض این است که باید نویسنده ،متن
را در یك دوران طوالنی و بتدریج تألیف کرده باشد .باید گفت با توجه به سنگینی
ترجمه قرآن و در کنار آن تفسیر قرآن از دو دیدگاه اهل شریعت و اهل طریقت،
نوشتن این متن به مدت زمان طوالنی نیاز داشته است .بدیهی است در طی این دوران
طوالنی شخصیت نویسنده و فضای فكری ،سیاسی و اجتماعی نیمه دوم قرن ششم
تحوالت زیادی به خود دیده است .بازتاب این تحوالت میتواند به صورت
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با توجه به تاریخ تطور نثر فارسی و دورة زندگانی خواجه عبداهلل انصتاری و آثتار او
باید وی را پدیدة استثنایی به شمار آورد؛ زیرا آنچه را او در نثر فارسی در سدة پنجم
هجری انجام داد ،پیش از او سابقه نداشت و پس از او نیز تا اواخر سدة هفتم نظیری
نیافت»(انصاری.)36 :1362 ،
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ناهمگونیهایی درمتن پدیدار شود .اگر نویسنده مقدمه ،همان نویسنده متن ده جلد بوده
باشد ،باید در پایان کار ،که طرح اولیه دچار تغییر شد ،مقدمه را با توجه به ماهیت
نهایی متن اصالح کرده باشد .چرا مقدمه اصالح نشده است؟ البته کار با تغییر مقدمه
خاتمه نمییابد؛ چون ناهمگونی به درون متن ده جلدی تفسیر نیز گسترش پیدا کرده
است.
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 .6ناهمگوني در مجلدات دهگانه
اگر بخواهیم از شبهة چالش مقدمه و متن بگذریم ،ناهمگونیهای مجلدات دهگانه
همچنان ذهن را به خود مشغول میدارد و همچنان این شبهه را برجستهتر میکند.
چهارصد و چهل و شش بخش تفسیر عرفانی کشفاالسرار آن با تمام اشتراکات خود،
تفاوتهای بسیاری دارد .این تفاوتها برای خوانندة یك اثر عظیم ده جلدی در نگاه اول
چندان بارز نیست و شناخت آنها نیازمند انس دراز مدت با متن است 6.این انس دراز
مدت بتدریج زوایای پنهان متن را آشكار و برجسته میسازد و کمکم این باور قوت
میگیرد که ناهمگونیهایی در متن هست.
میدانیم ناهمگونی در متن را عوامل بسیاری میتواند پدیدآورد .چه عواملی این
ناهمگونیها را در بخش تفسیر عرفانی پدید آورده است و چرا؟ هر پژوهشگر علوم
انسانی از دیدگاه و با معیارهای خود میتواند به این پرسش پاسخ دهد .اما ما چه
پاسخی داریم .از دیدگاه پژوهشگران حوزة ادبیات ،معیار سنجش ناهمگونی ،تفاوتهای
درون متنی و ویژگیهای زبانی متن است .به این سبب شیوة این پژوهش بر مبنای
رویكرد متنی و مقایسه متن مجلدات دهگانه از ابعاد شدت عاطفه ،سطح به کارگیری
شگردهای خیالپردازی ،ویژگیهای زبانی ،اندیشه و رویكرد نویسنده قرار دارد.
در جستجوی پاسخ و زمانی که متن با این معیارها بررسی شد ،مشترکات به دست
آمده نشان داد که متن شش جلد ابتدایی از شدت عاطفه ،سطح به کارگیری شگردهای
خیالپردازی ،زبان ،اندیشه و رویكرد همگنتری برخوردار است .از این رو میتوان
مجلدات اولیه را با تساهل در یك گروه جای داد و آنها را با مجلدات پایانی مقایسه
کرد .آنچه به تأمل نیاز داشت ،شدت ناهمگونی در نوبت سوم مجلدات هفتم ،هشتم،
نهم و دهم نسبت به شش جلد ابتدایی بود که هر کدام به نوعی با مجلدات ابتدایی
متفاوت است.

چالشهاي متني در بخش تفسير عرفاني كشفاالسرار و عدهاالبرار
 6-1اشتراكات مجلدات ششگانة ابتدايي

مجلدات ششگانة ابتدایی از نوعی یكدستی در شیوه بیان و نگرش برخوردار است.
جلد اول تا ششم چنین گواهی میدهد که باید این مجلدات در یك دوران از زندگی
میبدی و بدون وقفه زمانی نوشته شده باشد .این دوران بنا بر اشارة مقدمه جلد اول از «
اوائل سنه عشرین و خمس مائه» (میبدی ،1382،ج )1 :1یعنی سال ( 520ه..ق) باید آغاز
شده باشد .اما اینكه تا چه زمانی ادامه داشته است ،روشن نیست.
 6-1-1نگرش در شش جلد اوليه
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شور و پویایی قلم در جلد اول نسبت به پنج جلد دیگر از برجستگی بیشتری برخودار
است؛ گویی نشان از جوانی میبدی دارد؛ اما این امكان نیز هست که نویسنده در دوران
میانسالی بوده باشد .هر چه هست این شوق ،چه ناشی از جوانی و چه شور ناشی از
آغاز کاری بزرگ باشد در متن جاری است .با پیش رفتن در جلدهای بعدی کمکم از
اوج زیبایی زبان و عمق اندیشة جلد اول کم میشود و شیوه بیان نیز تغییری بسیار
اندک و نامحسوس مییابد.
در مجلدات اولیه میبدی ،عارف اهل سكر ،بی رنگی از جانبداری و تحكم سخن
میگوید .او چندان به انسان ارج مینهد که حتی نسبت به کافران و منكران به احترام
سخن می گوید .بیشترین تالش نویسنده در شش جلد اول واداشتن مخاطب به تفكر و
انتخاب است .نگرش میبدی به موضوع سخن در مجلدات ابتدایی نگرش اندیشهورزی
است که با توضیح و تحلیل ابعاد هر موضوع ،مخاطب را آزادانه به اندیشیدن و انتخاب
وامی دارد .در جلدهای ابتدایی رابطه بین نویسنده و مخاطب ،عمیق عاطفی و بر اساس
مباحثه با مخاطبان فهیم ،هوشمند و اندیشهمند است که خواهان آگاهی از دیدگاه و
اندیشة ویژة میبدی هستند .این مخاطبان همان عارفان و صوفیان صاحبنظر همروزگار
میبدی هستند که مؤلف با احترام به اندیشه آنها ،سعی در هرچه عمیقتر و مؤثرتر گفتن
مطالب خود دارد .از این رو میبدی نه از باال که از روبهرو به مخاطب خود مینگرد.
محور نگرش عشق خالق به مخلوق و مخلوق به خالق است و عارف با شور و
وجد از آن سخن می گوید .اندیشه در جلد اول نسبت به ده جلد دیگر از عمق و
پیچیدگی بیشتری برخودار است .مباحث پیچیدة عرفانی در مجلدات اولیه بیشتر مطرح
میشود .کالم رنگ تحلیل و ارائه اندیشه دارد و نتیجهگیری نهایی به مخاطب واگذار

میشود .روی سخن میبدی درجلد اول با انسان و طرح مسائل عام انسانی است .در
مجلدات اولیه رنگ امید ،تكیه بر صفت رحمانیت ،بیكرانگی عفو حق تعالی به گونهای
بسیار عمیق و گسترده مطرح میشود و تمایل میبدی به عرفان عاشقانه آشكار است.
 6-1-2زبان در شش جلد اوليه
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شیوة بیان در شش جلد اول بدین گونه است که در هر بخش ابتدا ابعاد و نتایج و
عملكرد چیزی بیان و سپس به گونهای حكم و نتیجهگیری میشود که از ترعیب و
تحكم در سخن نشانی نباشد و همچنان کالم رنگ تحلیل و ارائه اندیشه دارد تا خطاب
با تحكم و صدور حكم قطعی.
نثرغزل گونه و شاعرانه است؛ کاربرد صورخیال بیشتر از مجلدات پایانی و متن
شاعرانه و خیال انگیزتر است .با اینكه خلق موسیقی در کالم نیز تا حدی مد نظر مؤلف
است ،ظهور موسیقی از عمق معنایی متن نمیکاهد .موسیقی درونی و بیرونی سخن
همچنان در خدمت بیان اندیشه و معنا است .گوینده با احترام به اندیشه مخاطبان در
بیان هرچه عمیقتر و مؤثرتر اندیشه خود سعی دارد .همچنان خلق موسیقی از عمق معنا
نمیکاهد و آیات و احادیث جزئی از بافت سخن است و نمیتوان آنها را از هم جدا
کرد.
بندهای عربی استشهادات جزئی از بافت کالم و بخشی از ساخت نحوی جمالت
فارسی است .آیات و احادیث گاه نقش فاعل ،گاه مفعول ،گاه متمم ،گاه مسند و گاه
مسندالیه جمله فارسی را به عهده دارد .نقل قولها بخشی از بافت متن است و نمیتوان
آنها را از متن جدا کرد .همچنان نقل قولهای فارسی سخنان بزرگان شریعت و طریقت
زبان یكدستی دارد و اغلب سخنان بزرگان به زبان میبدینقل شده است نه به زبان
گوینده اصلی .تنها هنگام نقل سخن خواجه زبان تغییر میکند به طوری که تفاوت
آشكاری میان سخن خواجه عبداهلل و متن اصلی حس می شود ،به صورتی که اگر ذکر
نام خواجه هم نباشد ،زبان و موضوع مناجات گونهاش خود به خود با سبك سخن
میبدی متفاوت است و هویت مستقل خود را دارد.
کاربرد واژگان فارسی چشمگیرتر است .ساختارهای نحوی با اینكه بافتی از
جمالت فارسی و عربی است ،همچنان ساخت و ماهیت زبانی فارسی دارد.
بیشتر تأویالت به گونهای مطرح میشود که قدم به قدم حلقههای زنجیرة معنایی کامل

چالشهاي متني در بخش تفسير عرفاني كشفاالسرار و عدهاالبرار

می شود .این روند با آوردن آیات آغاز شده و بعد احادیث و بعد از آن روایت و نقل
قول از بزرگان و پس از آن به بخش تأویالت بزرگان صوفیه و گاه نیز تأویالت
شخصی میبدی ختم می شود .بدین گونه این تأویالت به آسانی قابل درک و پذیرفتنی
میگردد .ساختار معنایی پدیدآمده از چینش دقیق و منطقی واژگان و جمالت ،از توان
افزایش معنایی برخوردار است.
 6-2تفاوتهاي مجلدات چهارگانة پاياني

 6-2-1جلد هفتم

البته این خود جای تأمل دارد که مقدمه جلد هفتم ،تنها در دو نسخه از نسخ خطی نام
مؤلف را در خود داشته است .این مجلد بیشترین ناهمگونیهای درونی را در خود و با
دیگر مجلدات اولیه و حتی پایانی نشان میدهد ،ولی درحدود صد صفحه پایانی از
پانصد و شصت صفحه جلد هفتم ،کالم میبدی رنگ سخن شش جلد اول را به خود
گرفته است.
نگرش نويسنده در جلد هفتم :درمجموع سخن از شور و عشق و از رابطه عاشقانه
خالق و مخلوق کمتر شده است و اندیشه نیز عمق کمتری دارد .دیدگاه اندیشهورزانه به
موضوعات کم رنگ شده است و دیدگاه خانقاهی و زاهدانه غلبه دارد .مخاطب دیگر
اندیشه ورزی همشأن گوینده نیست .برخورد با موضوعات مورد بحث اندکی سطحی
است .سطح بیان مطالب نزول کرده است .طرح مباحث پیچیده کمتر دیده میشود .در
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در مجلدات پایانی بتدریج نگرش خانقاهی بر نگرش اندیشهورزانه غلبه کرده است و
انسان نه در جایگاه معشوق الهی بلكه بهعنوان عضوی از جامعه دیده میشود .توجه به
احكام اجتماعی دین ،عرصه سخن از شوق و محبت آگاهانه به معشوق ازلی را محدود
کرده است .نقل آیات و احادیث به شكل مستقل و اغلب فقط در جایگاه استشهاد به
کار آمده است .از این رو جدا کردن آنها از متن براحتی امكانپذیر است .کاربرد واژگان
عربی بیشتر شده است .اغلب تأویالت بی گذشتن از حلقههای معنایی و ناگهانی بیان
میشود .کاربرد صور خیال از مجلدات اولیه کمتر است؛ رنگ وعظ و خطابه بیشتر
است .اگر بخواهیم ناهمگونیها را جزئیتر نشان دهیم ،باید به مجلدات پایانی به طور
مستقل هم بپردازیم:
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اینجا میبدی واعظی است با سخنانی تند و تلخ نسبت به نااهالن .به جای تحلیل و
استدالل ،بیان حكم داریم .سخن رنگ تحكم و تحذیر مخاطب دارد .نگاه نویسنده
نشان میدهد که عامه مردم یا مریدان مخاطبان مفسر هستند نه اهل علم .طرح مسائل
عام اجتماعی و توجه به احكام اجتماعی دین غلبه دارد و محوریت یافته است .همچنان
رویكرد به انسان نه به عنوان معشوق الهی ،بلكه به عنوان عضوی از جامعه مسلمان
است.
زبان نويسنده در جلد هفتم :کاربرد شگردهای شعری ،خیالپردازی و عاطفه شعری
کمتر شده است .نثر غزل گونه در متن کمتر است .گاه تمایل به سخنپردازی و بازی با
لفظ و خلق موسیقی مشاهده میشود .در مواردی نیز برتری موسیقی ،معنا را فدای لفظ
کرده و بدین سبب از عمق معنا کاسته شده است .کاربرد آیات و احادیث اغلب به
عنوان استشهاد و مستقل است و کمتر در ساختار و بافت کالم گنجانیده شده است و
بیشتر کاربرد صرف استشهادی دارد .واژگان و ساختار زبان و اندیشه ،پیچیدگی کمتری
دارد .کاربرد واژگان عربی بیشتر شده است .متن نقل قولهای بزرگان با سبك متن اصلی
تفاوت دارد و زبان آنها یكدست نیست .سخن خواجه عبداهلل از استقالل سبكی خود
دور ،و به سبك نثر متن نزدیك شده است .کاربرد تمثیل بیشتر شده است .بزرگان دین
و شریعت با القاب بیشتری نام برده می شوند و در برخورد با آنان فاصلة بیشتر و
نزدیكی کمتری حس میشود .تأویالت صوفیانه بیمقدمه و ناگهانی مطرح میشود و
زنجیرة معنایی از آیات به احادیث و بعد از آن روایت و نقل قول از بزرگان دینی تا
رسیدن به تأویل نهایی از جهت ساماندهی منطقی ساختار معنایی کالم ،سست و
گسسته به نظر میرسد.
 6-2-2جلد هشتم

نگرش نويسنده در جلد هشتم :شیوه بیان نشان از برخورد سطحی با موضوعات دارد .در
این جلد نیز نویسنده واعظی است با سخنانی تند و تلخ نسبت به نااهالن .اغلب بیان
حكم داریم و تحذیر مخاطب .بر اندیشه متن رنگ زهد غلبه دارد .ماهیت خطابی متن
نشانگر این است که طیف مخاطبان نه اندیشمندان بلكه مریدان و عامه مردم هستند.
روی سخن و نگاه مؤلف بیشتر و به طور کلی جامعة مسلمان و طرح مسائل جمعی این
جامعه است .سخن رنگ خانقاهی دارد و همچنان از شور عشق و از رابطة عاشقانه
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خالق و مخلوق کمتر سخن گفته میشود .طرح مباحث پیچیده عرفانی کمتر دیده
می شود .همچنان به جای ترغیب و شوقآفرینی ،تحذیر مخاطب مشاهده میشود.
زبان نويسنده در جلد هشتم :عاطفه و خیالپردازی شاعرانه کمرنگ میشود و نثر
غزلگونگی کمتری دارد .جلد هشتم گویی تقلیدی از زبان و شیوه بیان شش جلد اول
است .اما شیوة بیان سطحی و برخورد با موضوعات نیز سطحی به نظر می رسد؛
همچنان تحذیر مخاطب غلبه دارد .ساختار سخن ماهیت تحلیلی ندارد .ساختار نحوی،
واژگان و تمثیلها رنگ وعظ و خطابه دارد و از جوهرة شعری دور شده است .گاه نقل
سخن خواجه با زبان متن همگون و گاه از استقالل سبك و نثر خواجه کمی دور شده
است .شیوة بیان اندیشه و موضوعات و ساختار معنایی متن بیشتر به صورت بیان
مراتب یك کل و بعد از آن توضیح اجزای آن کل است .در این موارد توجه به تقابلها
در توصیف اجزای کل برجستگی دارد .توجه به تقابلها و کاربرد آنها بیشتر است.
 6-2-3جلد نهم

 6-2-4جلد دهم

نگرش نويسنده در جلد دهم :روی سخن و نگاه میبدی بیشتر طرح مسائل عام انسانی
است .مؤلف در جلد دهم نسبت به عقاید و اندیشههای خود متعصبتر و سختگیرتر
مینماید .گویا با گذشت زمان از تمایل او به عرفان عاشقانه و تساهل و احترام به انسان
به طور عام کاسته شده است و مخاطب تنها به عنوان عضوی از جامعة مسلمان دیده
می شود؛ به عبارتی نویسنده عارف مجلدات اولیه جای خود را به مؤلفی فقیه در
مجلدات پایانی داده است .او که در مجلدات ابتدایی از روبهرو به مخاطبان خود
مینگریست در مجلدات پایانی از باال به مخاطبان مینگرد .انگار در نظر او مخاطبان
کنونی چندان فهیم و آگاه و اهل اندیشه و صاحبنظر نیستند؛ گاه مخاطب را در حد

67

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،45پاييز 1393

نگرش نويسنده در جلد نهم :بیان اندیشه کمی رنگ فرقهای و جانبدارانه دارد .روی
سخن و نگاه مؤلف بیشتر و به طور کلی انسان و طرح مسائل انسانی است .نگرش
زاهدانه خانقاهی همچنان بر اندیشه نویسنده غلبه دارد .گاه نیز زبان و نگرش نویسنده
به مجلدات اولیه نزدیك میشود.
زبان نويسنده در جلد نهم :کاربرد واژگان عربی از مجلدات پیشین بیشتر است.
پختگی و زیبایی زبان و سادگی و عمق جمالت در این مجلد بیشتر مشاهده میشود.
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مریدی مبتدی میانگارد و اندیشههایش را بسیار ساده و عامه فهم بیان میکند .نوع
تخاطب بیشتر سخن پیر به مرید را ماند تا خطابه یا همسخنی عدهای هممسلك یا
گفتگویی اندیشمندانه برای تبادل اندیشه .در این موارد از عمق و پیچیدگی معنا کاسته
میشود .رنگ تحذیری کالم همچنان غلبه دارد .ولی عمق و پیچیدگی مباحث مطرح
شده بیش از جلد هفتم و هشتم است .اندیشه شور و پویایی مجلدات ابتدایی را ندارد
و همچنان از شور و شوق عاشقانة عارف کمتر سخن گفته میشود .تكیه بر موضوع
مرگ و اندیشة مرگ بسیار چشمگیر است .این موضوع نشانگر این است که باید جلد
دهم در سنین پیری و پایانی عمر مؤلف نوشته شده باشد؛ زیرا در کنار آن نوعی
بیحوصلگی در شیوة برخورد او با مخاطب دیده میشود ،آن سان که گویی مؤلف
فقیهی است که ترجیح میدهد به جای توضیح موضوع و وادار کردن مخاطب به
اندیشه و انتخاب ،تنها حكم و نظرقاطع خود را بیان کند .از تحلیل چراییها دیگر خبری
نیست واز این روی از شور و پویایی حاصل از به چالش کشیدن اندیشه در متن
مجلدات اولیه هم نشانی نیست.
زبان نويسنده در جلد دهم :کاربرد شگردهای شعری و صورخیال در جلد دهم از
مجلدات اولیه کمتر است .این موضوع از غزل گونگی نثر متن کاسته است .مؤلف در
ابتدای تفسیر هر سوره تحمیدیه ای آورده است که این ویژگی خاص جلد دهم است.
گاه مؤلف در زبان و نگرش به مجلدات اولیه نزدیك میشود .کاربرد واژگان عربی
همانند جلد نهم چشمگیر و از شش جلد ابتدایی بیشتر است .شیوه بیان در جلد دهم از
دیگر مجلدات پایانی پختهتر است .سادگی و زیبایی جمالت بیشتر است .نقل آیات و
احادیث به شكل مستقل و اغلب برای استشهاد است و جدا کردن آنها از متن براحتی
امكانپذیر است .سخن رنگ وعظ و خطابه دارد .اغلب تأویالت بیگذشتن از حلقههای
پیوستة معنایی و ناگهانی بیان میشود.
 6-3نمونههاي ناهمگوني در متن مجلدات دهگانه

با توجه به این که برجستهترین شكل ناهمگونی در مقایسة جلد اول و جلد هفتم دیده
می شود برای روشن و محسوس شدن این ناهمگونیها در جند نمونه با موضوعی
مشترک ،توصیف وضعیت موسی (ع) در لیلهالنّار ،انتخاب شد تا با مقایسه دو متن با
موضوع یكسان ،تفاوت نگاه و زبان در مجلدات اولیه و پایانی به صورتی کلی و مجمل
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نشان داده شود .تأمل در این دو نمونه ،ناهمگونیها را به نوعی محسوس میکند.
 6-3-1نمونه اول
نمونهاي از جلد اول:
 ...این همچنانست که موسی را لیله النارآتش نمودند ،آتش بهانه بود و کمنتد لطتف
در میان آن تعبیه بود ،ابر سیاه برآمد و شب تاریك درآمد و بتاد عاصتف در جستتن
آمد ،بانگ گرگ برخاست و گله در رفتن آمد و اهل موستی در نالیتدن آمتد .جهتان
همه تاریك شده و ظلمت فرو گرفته ،موسی بی طاقت شده وز جان خویش به فریاد
آمده که:

وقتست کنون گر بخواهی بخشود

چون کشته شوم دریغ کی دارد سود

موسی آتش زنه برداشت ،سنگ زد و بر آن آتش ندید ،آنگه از دور آتشی بدید و آن
همه آشوب و شور بهانه بود و مقصود در میان آن تعبیه بود (میبدی ،1382 ،ج.)510 :1
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در این نمونه محور اندیشه ،عشق خالق به مخلوق و مخلوق به خالق است و
عارف با شور و وجد از آن سخن میگوید .رابطه عمیق عاطفی و نگرش اهل سكر
مشهود است .هدف نویسنده واداشتن مخاطب به اندیشه و انتخاب است .اندیشه از
عمق و پیچیدگی برخوردار است .کالم رنگ تحلیل و ارائه اندیشه دارد .روی سخن با
انسانِ معشوق الهی است .اندیشة امید ،تكیه بر صفت رحمانیت ،بیكرانگی عفو حق
تعالی به گونهای بسیار عمیق و گسترده مطرح میشود .کالم رنگ تحكم و تحذیر
ندارد .خلق موسیقی درونی و بیرونی بر عمق معنا افزوده است.کاربرد واژگان فارسی
بیشتر است و همچنان متن خیالانگیز و شعرگونه است.
نمونهاي از جلد هفتم« :اذ قال موسی الهله انّی آنست ناراً» .آن شب که موسی در
آن بیابان در تحیر افتاد از مدین برفته و روی به مصر نهاد و به قصد آن که تا مادر
خویش و دو خواهرت یكی زن قارن و دیگر زن یوشع نون ت از آنجا بیارد و بیم فرعون
در دل وی بود .همی ناگاه در آن بیابان راه گم کرد ،شبی بود تاریك و راهی باریك،
شبی دیجور و موسی سخت رنجور در آن بیابان متحیر مانده میان باد و باران و سرمای
بیكران و برق درخشان و رعد غرّان و عیال وی از درد زه ناالن .خواست تا آتشی
افروزد ،سنگ و آتش زنه برداشت بسیار بزد و آتش بیرون نداد؛ ازسر تیزی و تندی
سنگ و آتش زنه هر دو به زمین زد .رب العالمین آن هر دو را با وی به سخن
آورد.گفتند یا موسی! صفرا مكن و خشم مگیر که ما در امر پادشاهیم ،باطن ما پر از
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آتش است اما فرمان نیست که یك ذره بیرون دهیم ،آن شب فرمان رسید همه آتشهای
عالم را که در معدن خود همی باشید هیچ بیرون میایید که امشب شبی است که ما
دوستی را به آتش به خود راه خواهیم داد و نواختی بر وی خواهیم نهاد .اینست که
رب العزه گفت «آنس من جانب الطور ناراً» فیا عجبا آتشی که رب العزه در صخرة صمّا
تعبیه کرد ،موسی کلیم نتوانست که به احتیال آن را ظاهرکند .نوری که رب العزه جل
جالله در سویداء دل عارف نهاد ،ابلیس لعین به وسوسة خویش آن را کی ظاهر تواند
کرد» (همان ،ج.)186 :7
در این نمونه واژگان عربی بیشتر شده است؛ بُعد عاطفی کمرنگتری دارد؛ سخن
کمی رنگ تحكم دارد وکالم رنگ تحذیری گرفته است .سخن از شور و عشق و از
رابطه عاشقانه خالق و مخلوق دور و عمق اندیشه کمتر شده است .سطح بیان مطالب
نزول کرده است .برخورد با موضوع سطحیتر است .خیالپردازی و عاطفه شعری کمتر
است .در توصیفات گاه تمایل به سخنپردازی و بازی با لفظ و خلق موسیقی مشاهده
می شود .واژگان و ساختار زبان و اندیشه ،پیچیدگی کمتری دارد .همچنان کاربرد
واژگان عربی بیشتر شده است.
 6-3-2نمونه دوم

در این جا دو نمونه دیگر برای مقایسه آمده است تا تفاوتها محسوستر شود .این بار
نمونهای دیگر از جلد اول را با موضوع «اختیار» برگزیدیم تا با نمونهای دیگر از جلد
هفتم با همان موضوع مقایسه شود .این شواهد برخی دیگر از تفاوتهای محسوس در
نگرش و شیوة بیان در مجلدات ششگانة اولیه و چهارگانة پایانی را نشان میدهد.
نمونهاي از جلد اول:
 ...رب العالمین میگوید خواست خواست ماست نه خواست جهودان و مراد متراد
ماست نه ایشان! «و ربك یخلق مایشاء و یختار ما کان لهم الخیره ،فمن ایتن للطینته
االختیار و الحق مستحقه بنعتت االلعتزه و الجتالل ،و متا للمختتار و االختیتار ،و متا
للمملوک و الملك و ما للعبید و التصدر فی دست الملوک » .قتال اهلل «متا کتان لهتم
الخیره» حسین بن علی را علیهما الستالم گفتنتد بتوذر متی گویتد متن درویشتی بتر
توانگری اختیار کردهام ،بیماری بر تندرستی برگزیدهام .حسین (ع) گفت رحمت خدا
بر بوذر باد ،او را چه جای اختیار است و بنده را خود با اختیار چه کار است؟ پیروز
آن کس است که اختیار و مراد خود فدای اختیار و مراد حق کند .موسی را گفتند یتا
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موسی خواهی که همه آن بود که مراد تو بود؟ مراد خود فدای مراد ازلتی متا کتن و
ارادت خو در باقی کن ،تو بندهای و بنده را اختیار و مراد نیست که بته حكتم متراد
خود بودن به ترک بندگی گفتن است (همان ،ج.)319 :1

در این نمونه خلق موسیقی درونی و بیرونی از عمق معنا نكاسته است .تمایل
نویسنده به نگرش صوفیه اهل سكر مشهود است .کاربرد واژگان فارسی چشمگیر
است .کالم رنگ تحلیل و ارائه اندیشه دارد و نتیجهگیری نهایی به مخاطب واگذار
گردیده است .لحن توضیحی نیز بر متن حاکم است .نمونهاي از جلد هفتم:
بشنو سری از اسرار بسم اهلل « . . .با» اول گشت و«الف» ثانی ،فرا تو مینماییم که کار
الهی نه بر وفق مراد تو بود .تو یكی را اول داری و من آخر گردانم .تو یكی را آختر
داری و من اول گردانم .اشارت است که من یكی را به فضل بپذیرم یكی را به عدل
رد کنم تا بدانی که کار به عدل و فضل ما است نه به هنجار عقل شما« .الف» که اول
است ثانی گردانم و «با» که ثانی است فرا پیش دارم و صدر کتاب و خطتاب ختود
بدو سپارم و کسوت و رفعت «الفی» درو پوشانم تا جهانیان دانند که منم که یكتی را
برکشم و یكی را فروکشم .تعز من تشاء و تذل من تشاء (همان ،ج.)284 :7

 6-3-3نمونه سوم

در این بخش از نادر نمونههایی آمده است که موضوع مشترک دارند و کار مقایسه و
دریافت تفاوتهای نگرش و زبان را آسانتر میکند .در چهار نمونه زیر ،دو نمونه از
مجلدات اولیه و دو نمونه از مجلدات پایانی آمده است .موضوع هر چهار نمونه
«گریستن از حسرت و گریستن از ناز» است .این بار داوری دربارة ناهمگونیها به
خواننده واگذار میشود .نمونة جلد اول:
ثم قست قلوبكم؛ قسوت دل در حق جهتال نامهربتانی و بتیرحمتتی و از راه حتق
دوری و در حق عارفان و ارباب صدق و صفوت قوت دل است و حالتت تمكتن و
کمال معرفت و حالت صفوت چنانك صدیق اکبر از خود نشان داد که هر گه کستی
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در این نمونه خلق موسیقی درونی و بیرونی بر گزینش و چینش واژگان اثر گذاشته
و از عمق معنا کاسته است .لحن تحكمی و تحذیری بر متن حاکم است .نویسنده در
جایگاه بیان حكم نشسته است و خود نتیجهگیری میکند .تمایل مؤلف به نگرش
خانقاهی و صوفیه اهل زهد مشهود است .کاربرد واژگان عربی بیشتر است .مخاطب
عامه مردم یا مریدان و جامعه مسلمانان هستند.
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را دیدی که میگریستی و در خود میپیچیدی از استماع قرآن ،وی گفتی هكتذا هنتا
حتی قست القلوب .اشارت این قسوت به کمال حال عارفان و جالل رتبت صدیقان
در بدایت کار و عنفوان ارادت ،مبتدی را بانگ و خروش و نعره و زاری بود که هنوز
عشق وی والیت خود به تمامی فرو نگرفته بود؛ پس چون کار به کمال رسد و صفاء
معرفت قوی گردد و سلطان عشق والیت خود به تمتامی فترو گیترد ،آن ختروش و
زاری در باقی شود ،شادی و طرب درپیوندد به زبان حال گوید:

ز اول که مرا عشتق نگتارم نتو بتود
کم گشت کنون ناله که عشقم بفزود
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همسایه به شب ز نالتة متن نغنتود
آتش چو همه گرفت کم گردد دود

ج

 ...در حكایت بیارند که پیغامبری از پیغامبران خدا به صحرایی برگذشت؛ ستنگی را
دید که در نهاد خود کوچك بود و آبی عظیم از وی میرفت بیش از حد و اندازة آن
سنگ .پیغامبر بایستاد و در آن تعجب می کرد که تا چه حال است آن سنگ را و چته
آبست که از وی روان است .رب العزه آن سنگ را با وی در سخن آورد تا گفت ای
پیغامبر حق این آب که تو میبینی گریستن من است کته از آن روز بتاز کته بته متن
رسید از کالم رب العزه که « وقودها الناس و الحجارة» کته دوزخ را بته ستنگ گترم
کنند ،من از حسرت و ترس می گریم .پیغامبر گفت بار خدایا وی را از آتتش ایمتن
گردان .وحی آمد به وی که او را ایمن کردم از آتش .پیغامبر برفت .پس به روزگاری
دیگر بازآمد و آن سنگ را دید همچنان متی گریستت و آب از وی روان .هتم در آن
تعجب بماند تا رب العزه دیگر باره آن سنگ را به سخن آورد .گفت ای پیغامبر خدا
چه تعجب کنی به این گریستن من .اهلل تعالی مرا ایمن کرد از آتش ،اما گریستن اول
از حسرت و اندوه بود و این گریستن از شادی و ناز» ( همان ،ج.)239 :1
نمونه جلد ششم:
و لقد ارسلنا نوحاً الی قومه ،نوح را نام یشكر بود لكتن از بتس کته بگریستت و در
طلب رضاء حق نوحه کرد و زاری ،وحی آمد از حق جل جالله که یا نوح کم تنوح.
ای نوح تا کی نوحه کنی و چند گرئی؟ نوح گفت :خداوندا ،کریما ،لطیفا به آن می-
گریم تا تو گویی چند گریی و این خسته روانم را مرهم نهی .خداوندا اگر تا امتروز
از حسرت و نیاز گریستم اکنون تا جان دارم از شادی و ناز گریم (همان ،ج.)442 :6
نمونه جلد هشتم:
جوانمردی در صحرایی میگذشت .سنگی را دید که بسان قطرات باران پیوستته ازو
همی چكید .ساعتی در آن نظر میکرد و در صنع خدای عز و جل اندیشه متیکترد.

چالشهاي متني در بخش تفسير عرفاني كشفاالسرار و عدهاالبرار
رب العالمین کرامت آن دوست را سنگ به آواز آورد تا گفت یا ولی اهلل هزاران سال
است تا مرا بیافرید و از بیم قهر او و سیاستت خشتم او چنتین متیترستم و اشتك
حسرت همی ریزم .والیه االشاره بقوله تعالی« :وانّ منها لما یشّقّق فیخرج منه المتآء».
آن ولیّ خدا گفت بارخدایا این سنگ را ایمتن گتردان .ولتی برفتت .چتون بازآمتد
همچنان قطرهها میریخت .در دل وی افتاد که مگر ایمن نگشت از قهر او .سنگ بته
آواز آمد که یا ولی اهلل ،مرا ایمن کرد اما به اول اشك همیریختتم از حیترت و بتیم
عقوبت و اکنون اشك همی ریزم از ناز و رحمت و ما را بر این درگاه جتز گریستتن
کاری دیگر نیست یا گریستن از حسرت و نیاز یا گریستن از رحمت و نتاز (همتان،
ج.)340 :8

نمونه جلد نهم:
جعفر خلدی حكایت کند که شاه طریقت جنید قدساهلل روحه با جماعتی فقرا قصد
زیارت طور سینا کرد .چون به دامنة کوه رسید هاتفی از آن گوشه آواز داد که اصتعد
یا جنید فانّ هذا المكان االنبیاء و المرسلین و مقتام االولیتاء و االصتفیاء .برخترام ای
جنید برین مقام پیغمبران و قدمگاه صدیقان و دوستان .گفتا بر سر کوه شدیم و جنید
چون قدمگاه موسی دید بشورید و در وجد آمد .درویشی این بیت برگفت:

ان آثارنتتا تتتدل علینتتا

فانظروا بعدنا الی اآلثار

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،45پاييز 1393

جماعت همه به موافقت در تواجد آمدند .هر یكی را شوری و سوزی و از هر گوشه
آوازی و نیازی و در هر دلی دردی و گدازی .یكی از حسرت و نیاز می نالد ،یكی از
راز و ناز میگرید  ...راهبی آنجا در غاری نشسته چون ایشان را بتدان صتفت دیتد،
سوگند برنهید که یا امه محمد باهلل علیكم کلّمونی .به عاقبت که جماعتت را ستكون
درآمد جنید را خبر کردند از حال آن راهب .برخاست و پیش وی رفت .راهب گفت
این رقص شما و این وقت و وجد شم ا همه امت راست بر عمتوم یتا قتومی را بتر
خصوص؟ جنید گفت قومی راست بر خصوص .گفت این قوم را صتفت و ستیرت
چیست؟ گفت قومی که دنیا و عقبی در بادیة وقت ایشان دو میتل استت .بهشتت و
دوزخ بر راه درد ایشان دو منزل و هر چه دون حق به نزدیك ایشتان باطتل .بته روز
نظارة صنایع کنند و شب در مشاهدة صانع باشند .بی خیل و حشم پادشتاهانند .بتی
گنج و خواسته توانگرانند .دردها دارند در دل وز گفتتن آن بتی زباننتد .زبتان جتان
حالشان به نعت افتقار میگوید الهی وقت را به درد مینازیم و زیادتی را میسازیم به
امید آنكه چون درین درد بگدازیم ،درد و راحت هر دو را براندازیم .راهب گفت ای
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شیخ راست میگویی و من در انجیل عیسی هم چنین خوانتدهام کته ختواص امتت
محمد قومی خرقه دارانند به صورت ،درویشان و به دل ،توانگراننتد .در وطتن ختود
غریب و از خلق بر کرانند .از دنیا به لقمهای و خرقهای راضی و از تعلق آزادگتان و
آسودگانند .و انا اشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شریك له و انّ محمداً عبده و رستوله
و انّكم اولیاءاهلل و اصفیائه و ان دینكم دین الحق و انّ اصواتكم من صفاء استرارکم (
همان ،ج.)344 :9
 6-4تحليل ناهمگونيها
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پرسش این بود که چرا همگنی متن مجلدات تفسیر کشفاالسرار از جلد هفتم به بعد
و بویژه در جلد هفتم دچار دگرگونی بیشتری شده است .پاسخ به این پرسش نیازمند
روشن شدن نكته مهمی است .این نكته بسیار مهم این است که این ناهمگونیها را از
چه دریچه ای بنگریم و با چه فرضی بررسی کنیم .هر رویكرد و فرضی را که برگزینیم،
پاسخها در عین داشتن پیوندهای ناگسستنی ،جنبههای مهم و برجستهای از یافتهها و
فرضها را در خود دارد که تحلیلها و استدالالت ویژة خود را میطلبد .از این رو
پاسخهای هرکدام از رویكردهای مؤلفمحور ،متنمحور و فرامتنی جداگانه آمده است.
 6-4-1رويكرد مؤلفمحور

برخی پاسخهای رویكرد مؤلفمحور در توضیح ناهمگونیهای متنی در نوبت سوم
عبارت است از:
 .1دور شدن مؤلف از شور و شوق دورة جوانی و آغاز کار تألیف
 .2تمایل مؤلف به عرفان زاهدانه و خانقاهی
 .3تغییر نگرش مؤلف نسبت به مشربهای صوفیان
 .4تالش مؤلف برای پیوند و سازگاری میان مكاتب فكری صوفیان
اگر بپذیریم مؤلف همة مجلدات دهگانة تفسیر کشفاالسرار ،ابوالفضل رشیدالدین
میبدی باشد ،باید چنین گفت که گذشت زمان طوالنی از آغاز تا پایان کار نوشتن
تفسیر ،و فترت طوالنی میان تألیف جلد ششم و هفتم بر نگرش و زبان مؤلف تأثیر
گذاشته است .این تأثیرات موجب بروز ناهمگونی در متن مجلدات پایانی نسبت به
مجلدات ششگانة اولیه است و همچنین مؤلف را از طرح و انگیزة اولیه خود در مقدمة
جلد اول ،دور کرده است.

چالشهاي متني در بخش تفسير عرفاني كشفاالسرار و عدهاالبرار
 6-4-2رويكرد متنمحور

برخی پاسخهای رویكرد متنمحور در توضیح ناهمگونیهای نوبت سوم عبارت است از:
 .1دخل و تصرف کاتبان در متن ،هنگام نسخهبرداری
 .2شیوه تصحیح قیاسی و اساس قرار دادن قدیمترین نسخه موجود به عنوان نسخة
اساس .نسخه اساس ،نسخهای جامع است که در زمان تصحیح علیاصغر حكمت،
قدیمترین نسخه بوده است .امروزه نسخه های قدیمتری نیز پیدا شده است .ممكن
است این ناهمگونیها با فراهم شدن متنی منقح ،چهرة دیگری بیابد.
 .3فرض وجود دو مؤلف برای تفسیر کشفاالسرار؛ بدین گونه که مجلدات اول تا
ششم را یك مؤلف نوشته باشد و کار او را مؤلف دیگری با افزودن چهار جلد پایانی،
کامل کرده باشد .از آنجا که مؤلف دوم تالش کرده است شیوة بیان و نگرش مؤلف اول
را دنبال کند ،به طور طبیعی ،موفق نبوده است .این موضوع موجب ظهور ناهمگونی در
مجلدات پایانی است.
 6-4-3رويكرد فرامتني

 .7نتيجهگيري
ناهمگونی در هر متن گستردهای چون کشفاالسرار به گونهای طبیعی حضور دارد.
همچنین در هر اثری که خلق آن به زمان طوالنی نیاز دارد ،تفاوتهایی یافت میشود .اما
ناهمگونی در تفسیر عرفانی کشفاالسرار و عدهاالبرار به سبب یكپارچگی و انسجام
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برخی پاسخهای رویكرد فرامتنی در توضیح ناهمگونیهای نوبت سوم عبارت است از:
 .1تغییر وضع سیاسی و تغییر موقعیت عمل و بیان صوفیه
 .2قدرت گرفتن صوفیه اهل صحو در برابر صوفیه اهل سكر
 .3تغییر طیف مخاطبان متن و مقتضای حال آن مخاطبان
تحوالت وضعیت اجتماعی در نیمة دوم قرن ششم موجب شد که بزرگان صوفیه
میانه روی را مصلحت ببینند .چیرگی صوفیه اهل صحو به نوبة خود موجب شد بزرگان
صوفیه از غوغا و جماعت اهل سكر دوری کنند .انزوای اهل سكر هم به تغییر طیف
مخاطبان انجامید .این موضوع موجب فروکش کردن شور و شوق عاشقانه و تغییر
نگرش و زبان در متن چهار جلد پایانی نسبت به شش جلد اولیه شده است.
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زبان ،نگرش و موضوع در بخشهای کوچك و مستقل آن برجستگی ویژهای دارد.
بررسی و شناخت این ناهمگونیها زمینهساز شناخت عمیقتر از این متن است و میتواند
ناگفتههای بسیاری دربارة دگرگونی در حوزة اندیشه مؤلف ،روحیات مؤلف ،ماهیت
متن و شرایط خلق تألیف در خود داشته باشد.
موضوع بحث ناهمگونیها در کشفاالسرار بدین جا ختم نمیشود و این آغاز راه
است .چالشهای درونمتنی تفسیر عرفانی میبدی به تحقیق و پژوهش بیشتری نیاز دارد.
هدف این مقاله بیش از هر چیز طرح مسئله و جلب توجه پژوهشگران به این مهم بود.
کمترین دستاورد این پژوهش ،طرح بحث نیاز به شناخت بیشتر از زمانه ،زندگی،
اندیشه و شخصیت مؤلف با تكیه بر زبان متن کشفاالسرار است.
کشف االسرار از جملة شاهكارهای نثر فارسی است .این میراث چون متن آثار
خواجه عبداهلل انصاری دربردارندة راهكارهایی است که شعر و داستان معاصر بسیار به
آن نیازمند است .شاهد این مدعا تأثیرپذیری بسیاری از شاعران و نویسندگان برجستة
معاصر از زبان این متون است .اگر بخواهیم یكی از هزاران بهرة نتایج بررسی عمیق
کشف االسرار را برشمریم ،آن یك شناخت انتقادی از زیباییشناسی شگردهای زیبایی
آفرین زبان فارسی است که در بالغت کالسیك تحت تأثیر بالغت عربی ،بدان پرداخته
نشده است .اهمیت و ضرورت این کار در روزگار ما نیز در این است که زبان میبدی و
خواجه عبداهلل ،جریانهای عمیق شعر نو و داستاننویسی روزگار ما را تحت تأثیر خود
قرارداده است؛ چه بهتر که این تأثیرپذیری به برکت پژوهشهای علمی آگاهانه باشد تا
بتواند با تكیه بر توانمندیهای زبان فارسی در آفرینش هنری به نیازهای عمیق فرهنگی
امروز پاسخ دهد.
پينوشت

www.noormags.com, www.magiran.com,

 . 1برخی از این سایتها عبارت است از:
www.sid.ir, www.irandoc.ir
 .2چنانكه اگر از گزیدههای پرشمار کشفاالسرار در میان فهرست کتابهای چاپ شده در سایت
کتابخانه ملی ایران صرف نظر کنیم ،می توان از برخی کتابهای دیگر نام برد .از جمله :آیت آیت
تسمیت در کشفاالسرار و عدهاالبرار (شاهرخ محمدبیگی .)1382 ،اصطالحات و تعبیرات عرفانی
کشفاالسرار (کاظم دزفولیان .)1388 ،جلوههای تشیع در تفسیر کشفاالسرار اثر رشیدالدین امام احمد
میبدی ( ،مهدی رکنی یزدی .)1373 ،داستانهای عرفانی :برگرفته از جلد اول گزیده تفسیر کشفاالسرار

چالشهاي متني در بخش تفسير عرفاني كشفاالسرار و عدهاالبرار
خواجه عبدالله انصاری (محبوبه جامعی .) 1378،درخت طوبی :بازنویسی و تلخیص شرح  91آیه قرآن
از کتاب کشفاالسرار و عدهاالبرار اثر ابوالفضل رشیدالدین میبدی( بینا.)1381 ،دلیل راه ( سیدحسن
خمینی .)1389 ،ریختشناسی داستانهای کشفاالسرار (رقیه معبودی طمامی .)1391 ،کتاب طالیی
گزیدة تفسیر کشفاالسرار ویژة دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور (محمدمراد مردانی.)1391 ،
کنزاالنوار فی کشفاالسرار (محمد کاظم بصیری ابرقویی .)1380،وجوه قرآن در تفسیر کشفاالسرار
وعدهاالبرار نوشته ابوالفضل رشیدالدین میبدی (نجف جوکار )1381 ،و کتاب“ Sufi hermeneutics:
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 ”the Quran commentary of Rashid al - Din Maybudiبه زبان انگلیسی (آنابل کیلر.2006 ،م)
چاپ شده است که همگی متعلق به پژوهشگران گروه دوم هستند.
 .3از جمله« :جستوجویی در منابع کشفاالسرار» (رک :اعتصام)44 :1388 ،؛ «تحول اصطالحات
عرفانی مقایسه شرح تعرف لمذهب التصوف با کشفاالسرار وعدهاالبرار و استفاده از داده کامپیوتری
کشفاالسرار وعدهاالبرار (النوبه الثالثة)» (رک :آیانو)121 :1387 ،؛ «لغات کشفاالسرار» (رک :آیتی،
)293 :1342؛ « نگاهی گذرا بر سبكشناسی کشفاالسرار میبدی بخش دوم» ( رک :بارانی)19 :1383 ،؛
« مقایسه و تحلیل لطایف عرفانی قصه یوسف در کشفاالسرار و جامع الستین» ( رک :برجساز و
خلیلاللهی)5 :1389 ،؛ « تأثیر عرفان بر تفاسیر قرآن بر اساس دو تفسیر روضالجنان و کشفاالسرار»
(رک :باباساالر« ،)5 :1387 ،جلوههای والیت در تفسیر کشفاالسرار» ( رک :پورامینی)126 :1374 ،؛
«نگاهی به چگونگی نقل آیات در تفسیر کشفاالسرار و عدهاالبرار نوشته ابوالفضل رشیدالدین میبدی»
(رک :جوکار)154 :1381 ،؛ «بهره کشفاالسرار از گفتار و کردار علی (ع)» ( رک :خاتمی)62 :1384 ،؛
«پرتوی از فضایل حضرت زهرا علیه السالم در تفسیر روضالجنان و کشفاالسرار» ( رک :خسروانی
شریعتی)64 :1377 ،؛ « مقامات عرفانی پیامبر (ص) بر اساس تأویل آیات صبر در کشفاالسرار و دیگر
متون عرفانی زبان فارسی» ( رک :خوشحال)173 :1382 ،؛ « بررسی مفهوم تأویلگرایی در تفاسیر
عرفانی میبدی و ابن عربی» (رک :خیاطیان و سلمانی)35 :1390 ،؛ « تأملی دوباره در تفسیر کشف-
االسرار میبدی» ( رک :دشتی)31 :1382 ،؛ «کشفاالسرار آیینه بالغت قرآن» (رک :دهقان)47 :1390 ،؛
«معرفی منابع و مآخذ قصص و داستانهای کشفاالسرار» (رک :رادمنش و داودی مقدم)99 :1384 ،؛
«ویژگیهای ترجمه قرآن در تفسیر کشفاالسرار» (نك :رکنی)19 :1372 ،؛ «خصایص دستوری تفسیر
کشفاالسرار» (رک :همان)132 :1351 ،؛ «فواید لغوی تفسیر کشفاالسرار» (رک :همان)602 :1350 ،؛
«معرفی تفسیر کشفاالسرار» (رک :روحانی)110 :1374 ،؛ «بررسی رابطه یهود با پیامبر (ص) از نگاه
تفسیر کشفاالسرار» (رک :سرگلزایی)70 :1386 ،؛ «تحلیل جایگاه معراج پیامبر اکرم (ص) در تفسیر
کشفاالسرار میبدی» (رک :سرمدی و شیخ)61 :1386 ،؛ « مبانی میبدی در تفسیر عرفانی از قرآن»
(رک :شیخ)43 :1386 ،؛ «برق عصیان تأملی بر گناه از دیدگاه صوفیه با تكیه و تأکید بر کشفاالسرار» (
رک :صفایی سنگری)285 :1381،؛ «چند ویژگی زبانی در ترجمه آیات تفسیر کشفاالسرار» (رک:
طاهری و دیگران)178 :1391 ،؛ «کشفاالسرار در غزل «طربنامة عشق» حافظ» (رک :عزیزی:1386 ،
)53؛ « فضیلت حضرت محمد (ص) بر سایر پیامبران در کشفاالسرار میبدی» (رک :گنج کریمی،
)59 :1385؛ «تحلیل بوطیقای قصه موسی و خضر در مثنوی و کشفاالسرار» (رک :گرجی:1384 ،
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)181؛ «سنایی در کشفاالسرار» (رک :مسگرنژاد)100 :1377 ،؛ «تأثیر کشفاالسرار در اندیشه بزرگان
علم و ادب» (رک :مسگرنژاد)4 :1376 ،؛ «امام صادق (ع) در تفسیر کشفاالسرار» (رک :موالیینیا و
دیگران)27 :1391 ،؛ «کشفاالسرار و عدهاالبرار فتوتنامه عارفان» (رک :مدرسی)126 :1376 ،؛
«روانشناسی رویا در تفسیر کشفاالسرار» (رک :واعظ جوادی)207 :1387 ،؛ «شواهد غریب شعری در
کشفاالسرار» (رک :واعظ)14 :1381 ،؛ «شواهد لغوی شعری در کشفاالسرار» (رک :همان :1379
)31؛ «شواهد نحوی شعری در کشفاالسرار» (رک :همان)25 :1380 ،؛ «زیباییشناسی زبان در نوبت
سوم کشفاالسرار» (رک :وزیله)161 :1386 ،؛ «گشت و گذار در کشفاالسرار» ( رک :هنر:1376 ،
 ،)16و  . ...تنها عنوان متفاوت مقاله «سخنی درباره تفسیر کشفاالسرار و مؤلف آن» است که صرفاً
معرفی تكراری بسیار مختصری از این کتاب است و نكته خاصی در آن دیده نمیشود( .نك :مهیار،
.)37 :1382
 .4حتی مقاالت پیشین نویسنده همچون« :استعاره در زبان عرفانی میبدی» (رک :جبری،)29 :1387 ،
«موضوع  ،نگرش و زبان در کشفاالسرار میبدی» (رک :همان« ،)71 :1388 ،پیوستگی در سبك نثر
صوفیانه رشیدالدین میبدی» (رک :جبری ،محمدزاده)59 :1389 ،؛ «اشكال ،ساختار و کارکرد تمثیل در
تفسیر عرفانی میبدی» (رک :جبری و دیگران« ،)17 :1388 ،کارکردهای بالغی ترجمه در شكلگیری
ساختار تفسیر عرفانی»( ،جبری ،نبیاحمدی )67 :1392 ،به ضرورت با این فرض نوشته شده و از
جملة پژوهشهای گروه دوم است.
 .5تنها در دو چكیده مبسوط با عنوان «سایه روشنها در تفسیر عرفانی میبدی» (ر.ک :جبری)1391 ،و «
شرح یا نقل سخن پیر طریقت» (ر.ک :جبری ، )1390 ،اشارهای به ناهمگونی در متن کشفاالسرار آمده
است.
 .6انس درازمدت با متن چنین پیش آمد که «بررسی ویژگیهای نثر عرفانی میبدی» ،موضوع پایاننامه
دورة دکتری نگارنده شد (ر ک :جبری .)1386 ،اما طرح بحث ناهمگونیهای درونی متن در چهارچوب
موضوع رساله نمی گنجید .از آنجا که طرح موضوع ضرورت داشت در قالب این مقاله ارائه شد.
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Abstracts

بررسي نمود كالمي روايت در مصيبتنامه عطار نيشابوري

براساس نظريه تودوروف


سپيده جواهري
دكتر مهدي نيکمنش
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا (س)

دكتر مهين پناهي
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا (س)

چكيده

كليدواژهها :روایتشناسی و نمود کالمی در مصیبتنامه عطار ،تزوتان تودوروف و مصیبت-
نامه ،تحلیل شعر عطار نیشابوری.
تاریخ دریافت مقاله1392/12/26 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/3/18 :

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)
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مصیبتنامه طوالنیترین و به قولی آخرین مثنوی از مثنویهای سهگانه داستانی عطار است.
روایت سفر سالك فكرت در این مثنوی با داشتن ویژگیهای خاص روایی و با داشتن شاکلهای
که از عرفان و آموزههای عرفانی نشأت گرفته است ،امكان مطالعه روایتشناسانه را دارد .در
این مقاله روایت سفر سالك از دیدگاه تزوتان تودوروف مورد مطالعه قرار میگیرد .از میان
نمودهای سهگانهای که تودوروف برای مطالعه روایت پیشنهاد میکند ،نمود کالمی برای
مطالعه این روایت در نظر گرفته شده است .بررسی چهار عنصر وجه ،زمان ،دید و لحن در
این نمود ،نشاندهنده برتری وجه گزاره اخباری در روایت ،برابری زمان و روایت در بخش
وسیعی از ماجرا و بسامد زیاد روایت تكمحور در حوزه زمان ،زاویه دید بیرونی در حوزه
دید ،و توجه خاص راوی به «او»ی سالك در وهله نخست و «تو»ی مخاطب در وهله دوم در
زمینه لحن است.
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 .1مقدمه
در میان نظریه های متعدد نقد ادبی ،ساختارگرایی یكی از رویكردهایی است که توانسته
است با توجه ویژه به متن و محتوای آن ،متفاوت به متن نگاه کند .ساختارگرایی
میکوشد الگویی خاص برای متون ارائهکند و از این رهگذر به شیوه یا شیوههایی واحد
برای ساخت متون دست یابد.
یكی از ابعاد مهم مطالعه متن ،که در این نظریه ریشه دارد ،روایتشناسی است که
میتواند با مطالعهای دستوری ،الگویی به دست دهد تا بتوان با آن الگو ،کم و بیش همه
متون روایی را مطالعه کرد .در میان روایتشناسان ساختارگرا ،تزوتان تودوروف با
بررسی روایت در سه نمود مختلف و در سطوح چندگانه توانست به بسیاری از
سؤاالت در زمینه روایت پاسخ دهد و الگوی دستوری روایت را ارائه کند.
مصیبتنامه از جمله متون روایی است که بر اساس طرحی کلی و از پیش تعیین
شده پایهریزی شده است .از طرفی با مراحل متعددی که در داستان برای سفر سالك
فكرت مطرح میشود ،توان آن را دارد که از دید روایتشناسی مورد مطالعه قرار گیرد.
از آنجا که پایه و اساس متن کتاب بر روایت بنیان نهاده شده است ،مطالعه روایی آن
نمیتواند از نظر دور ماند .در این مقاله ،مصیبتنامه به عنوان متنی روایی از دید
ساختارگرایی بررسی ،و یكی از ابعاد آن ،مطالعه و معرفی میشود .در این بررسی از
بعد نمود کالمی روایت از نمودهای سهگانه تزوتان تودوروف بهره گرفته میشود تا
ساختار کلی مصیبتنامه در بعد کالمی آن به نمایش درآید و استخوانبندی روایت به
تصویر کشیده شود .ارائه طرح کلی ساختار کالمی مصیبتنامه هدف نهایی این پژوهش
است.
 1-1پيشينه پژوهش
بدون تردید پیشینه مطالعات روایتشناختی را باید در مكتب صورتگرایی جستوجو
کرد؛ اما معروفترین کسی که به مطالعه روایت پرداخت ،والدیمیر پراپ بود که با
مطالعهروایتشناسی در حوزه قصههای پریان ،بنیانگذار شاخهای از مطالعات ادبی شد
که با تداوم در نظریه های دیگرانی چون استراوس ،گرمس ،بارت ،تودوروف ،ژنت و...
به شاخهای مهم در مطالعات ادبی تبدیل شد.
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با پیشینه بسیار زیاد روایت در ادبیات فارسی ،مطالعات روشمند روایتشناختی،
پیشینهای طوالنی ندارد .در این میان مطالعات روایتشناختی ،که بر اساس نظریه
تودوروف صورت پذیرفته باشد ،بسیار اندک است .در این زمینه میتوان از چند مقاله
یاد کرد :نخست مقاله «روایت شناسی مقامات حمیدی براساس نظریه تودوروف» ()1388
از راضیه آزاد 1است که تالش کرده است الگویی نحوی برای تمام روایتهای مقامات
حمیدی و در نگاهی کلیتر برای کل متن کتاب ارائه کند .دومین مقاله با عنوان «تحلیل
و بررسی نمود کالمی در مثنوی معنوی در داستان اول مثنوی معنوی براساس نظریه
تودوروف» ( ،)1389نوشته محمدمهدی ابراهیمی فخاری 2به بررسی نمود کالمی در
یكی از داستانهای مثنوی میپردازد و با نگاهی به چهار مقوله وجه ،زمان ،دید و لحن
در تالش است ویژگیهای روایی داستان را در بخش کالمی آن به دست آورد« .بررسی
وجوه روایتی در حكایتهای مرزباننامه براساس نظریه تزوتان تودوروف» ( )1391از سید
احمد پارسا و یوسف طاهری ،3مقاله دیگری است که وجوه روایت را در الگوی
جمالت روایی این کتاب بررسی میکند .در این زمینه مقاله دیگری نیز با عنوان «تحلیل
ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس الگوهای تودوروف ،برمون و گریماس»
( )1391از پرستو کریمی و امیر فتحی 4دیده میشود که به داستان کیومرث نگاهی دارد
که یكی از الگوهای آن ،الگوی نحوی روایتشناسی تودوروف است.
دربارة مصیبتنامه پژوهشهای چندانی صورت نپذیرفته است .در این میان میتوان
از برخی کتابها نام برد؛ به عنوان نمونه تقی پورنامداریان ( )1375در دیدار با سیمرغ ،ده
مقاله درباره آثار عطار دارد که در آن میان ،سه مقاله به صورت خاص به داستانپردازی
عطار اختصاص دارد و در بخشهایی به مصیبتنامه نیز پرداخته شده است .مأخذ قصهها
و تمثیالت مثنویهای عطار نیشابوری از فاطمه صنعتینیا ( )1381کتاب دیگری است که
به بررسی حكایتهای مثنویهای چهارگانه عطار میپردازد .مقاله «عنصر غالب درد در
مصیبتنامه ،یكی از مختصات سبكی عرفان عطار» ( )1389از سبیكه اسفندیار ،درد را نه
به عنوان یك ی از مراحل سلوک ،بلكه به عنوان پیر و راهنمای همیشگی سالك معرفی
میکند .آخرین پژوهش نیز مقاله «ترکیب ساختاری و درونمایههای عرفانی مصیبتنامه
عطار» ( )1391از بهمن نزهت است که تالش میکند ،طرحی کلی از مراحل چهلگانه
سفر سالك به دست دهد که با الگوی عرفانی اثر نیز انطباق دارد و به نوعی روایت آن

را مورد مطالعه قرار داده است 5.محسن بتالب اکبرآبادی و احمد رضی ( )1391نیز در
مقالهای با عنوان «تحلیل ساختار روایی منظومههای عطار (الهینامه ،منطقالطیر و
مصیبتنامه)» با استفاده از آرای روایتشناسان ساختارگرا ،مثنویهای سهگانه داستانی
عطار را مطالعه و تحلیل و تالش میکنند با توجه به عنصر مرکزی سفر در این سه
روایت ،الگویی روایی را از آنها به دست دهند .از میان نظریهپردازان روایتشناس،
نظریات گرمس و برمون مورد توجه این مقاله بودهاست .به هر روی بررسی روایت
مصیبت نامه به این پژوهش محدود نیست و قبالً به آن توجه شده است؛ اما این مقاله
به طور خاص به بررسی روایت این اثر از دیدگاه تودوروف میپردازد و به این دلیل به
روایت این اثر نگاهی متفاوت میکند.
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1-2روايتشناسي
اصطالح روایتشناسی 6را نخستین بار تزوتان تودوروف ،7زبانشناس و روایتشناس
بلغاری مقیم فرانسه در کتاب بوطیقای خود به کار برد و در واقع باید او را مبدع این
اصطالح دانست .بعدها ژرار ژنت در سال  1983در مقاله «سخن تازه روایت داستانی»،
آن را مطالعه و مراعات ساختارهای روایت داستانی تعریف کرد (سیدحسینی:1384 ،
« .)1159روایتشناسی ،مجموعهای از احكام درباره ژانرهای روایتی ،نظامهای حاکم بر
روایت (داستانگویی) و ساختار پیرنگ است» (مكاریك .)149 :1388 ،بدین ترتیب،
روایت شناسی از ابتدای پیدایش بر اصول مكتبی بنیان نهاده شده که بر ساختار و اجزای
ساختاری متن استوار است .ویژگی این روش این است که پژوهشگران پدیدههای
مختلف ،علوم را به طور مستقل و جداگانه از یكدیگر مطالعه نمیکنند؛ بلكه همواره
میکوشند هر پدیده را در ارتباط با مجموعه پدیدههایی بررسی کنند که با یكدیگر یك
مجموعه را تشكیل میدهد (باالیی و کوییپرس.)267 :1378 ،
در تعریف روایت شناسی ،یكی از عواملی که باعث تفاوتها شده ،تعریف ماهیت
روایت است .بر این اساس ،این دانش به مانند ساختارگرایی ،که از آن مشتق شده است
بر نظریه زبان ادبی مشترک با الگوی جهانی رمزگان استوار است که در درون متن و
اثر عمل میکند .پژوهشهای روایتشناسی ،که مبنایی نشانهشناختی دارد ،عمدتاً در دو
گرایش کلی و مرتبط با هم تحت عنوان کشف ساختار یا دستور زبان روایت و کشف
فرایند تولید معنا جریان دارد ()Mcquillan, 2000: 130؛ بدین ترتیب تمامی این
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تعاریف با وجود تفاوت در یك ویژگی مشترک است و آن تالش برای دستیابی به
الگویی خاص برای روایت و البته با توجه به ابعاد متعدد آن است.
 1-3روايت
اسكولز و کالگ در ماهیت روایت ،آن را اینگونه توصیف میکنند« :تمام متون ادبی را
که دارای دو ویژگی وجود قصه و حضور قصهگو است ،میتوان یك متن روایی
دانست» ( .)Scholes & others, 2006: 4این تعریف بیشتر به حضور راوی و
روایت شنو توجه دارد و تعریف روایت را تا حدی کاسته است .به عقیده کوین ،روایت
می تواند بسادگی لطیفه یا حكایت باشد و یا پیچیدگی تاریخ و یا رمان چندجلدی را
داشته باشد .این اص طالح در مورد داستانهای واقعی و غیرواقعی به کار میرود ( Quinn,
 . 8)2006: 278در تعریف دیگری از هرمن و وراییك ،رویدادها به تعریف ،اصالت
میبخشد و زمانمندی و علتمندی رویدادها مورد توجه قرار میگیرد ( & Herman
 . )Veraeck, 2005: 13در تعریف چایلدز و فاولر نیز رویدادها و اتصال و ارتباط میان
آنها اصالت دارد (.)Childs & Fowler, 1987: 148
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 .2نمود كالمي
مطالعات روایتشناسی در دورههای مختلف به گونههای متعددی صورت گرفته است؛
بدین ترتیب هریك از نظریهپردازان این عرصه با توجه به ابعادی از روایت و با توجه
به دیدگاههای نظری متفاوت و خاستگاه های گوناگون ،روش متفاوتی را برای مطالعات
خویش برگزیدهاند .در این میان نظریه تودوروف با تعریف سه سطح کلی (معنایی،
کالمی و نحوی) در روایت شناسی ،روایت را مورد مطالعه قرار میدهد .در سطح
معنایی بنمایههای اصلی تشكیلدهنده روایت با توجه به داللتهای مبتنی بر غیاب و یا
مبتنی بر حضور (در محورهای جانشینی و همنشینی) مطالعه میشود .بدین ترتیب
عناصر معنایی مهمی که در روایت بدانها پرداخته شدهاست ،مورد توجه قرار میگیرد.
در نمود نحوی به شاکله و طرح کلی متن پرداخته میشود .در این سطح ،دو عنصر
گزاره و پیرفت و ارتباطهای آنها در ساخت روایت تحلیل میشود؛ بدین ترتیب هر
روایت به صورت یك یا چند پیرفت معرفی میشود که به شكلهای گوناگون با
12
یكدیگر ارتباط مییابد .در نمود کالمی نیز چهار عنصر وجه ،9زمان ،10دید11و لحن
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مورد توجه قرار میگیرد .در این نوشتار ،نمود کالمی روایت در مصیبتنامه بررسی و
تحلیل میشود.
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 .3نمود كالمي روايت در مصيبتنامه
همان طور که اشاره شد ،تودوروف ،روایت را در سه نمود معنایی ،کالمی و نحوی
بررسی میکند .نمود کالمی به سخن روایتشده توجه خاص دارد؛ بدین ترتیب ،روابط
میان شخصیتها ،روابط میان راوی و روایتشنو و نوع سخن گفتن راوی در خطاب با
روایتشنو ،زمانی که راوی روایت را در ظرف آن میگنجاند ،لحن راوی و نظرگاه وی
در مورد روایت ،همگی از مقولههایی است که تودوروف در نمود کالمی مطرح
میسازد .در نتیجه همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد از دیدگاه تودوروف ،سطح
کالمی روایت در چهار عنصر پیوسته قابل بررسی است:
 .1وجه
 .2زمان
 .3دید
 .4لحن
سطح اول :وجه
وجه روایتی قضیه ای است که بیانگر روابط میان شخصیتهای قصه است .بنابراین نقش
شخصیت مانند نقش فاعل در یك گفته است (تودروف 260 :1379 ،به نقل از پارسا –
طاهری 4 :1391 ،و  . )5این بعد از روایت در دیدگاه تودوروف ،شخصیت را کنشگری در
نظر میگیرد که در سطح روایت در یك کنش ایفای نقش میکند .کنش این شخصیت،
مانند فعل برای نحو کلی روایت است .در چنین جملهای اجزای دیگری نیز میتواند
حضور داشته باشد .در نتیجه بر اساس کنش شخصیت ،نقشهایی همچون مفعول ،مسند
و قید نیز میتواند در ساختار کلی چنین جملهای قرار گیرد و تعریف شود و در نتیجه
نقشی تعیینکننده در روایت بر عهده گیرد.
وجه روایتی را تقی پورنامداریان در دیدار با سیمرغ درباره سه منظومه داستانی
عطار بررسی میکند و در آن نشان میدهد که چگونه در مصیبتنامه ،سالك فكرت در
جایگاه کنشگر قرار میگیرد .او سالك فكرت را شخصیت اول معرفی میکند و پیر را
شخصیت دوم می نامد .این دو به عنوان کنشگران اصلی در روایت تا آخر داستان
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حضور دارند .با بررسیهایی که پورنامداریان درباره آرزوهای مادی و معنوی سالكان در
سه منظومه داستانی عطار انجام میدهد به این نتیجه میرسد که آرزوی سالك فكرت
در مرحله نهایی سیر و سلوک عرفانی و در مرحله نهایی تكامل قرار دارد .در نتیجه
آرزوی سالك فكرت در کل چهل مرحله از گونه آرزوهای معنوی است و بدین ترتیب
گفتوگوهایی که با پیر دارد بر پایه راهنمایی است و نه مناظره و جدال 13.او به
گفت وگوی خلیفه با شش پسرش و سخنان خلیفه در خطاب به آنان و نیز به
گفت وگوی هدهد در مرحله نخست منطقالطیر ،نام «مكالمه» میدهد و آنجا که پیر و
راهنما قصد راهبری و راهگشایی سالك را دارد (مرحله دوم منطقالطیر و کل
مصیبتنامه) به سخنان پیر نام «راهنمایی» میدهد .وی سپس برای تبیین نوع وجه
روایت چنین مینویسد:
شخصیت کسی است که موجد کنش و عمل در داستان است؛ بنابراین به منزله فاعل
جمله است .آرزو چیزی است که شخصیت اول متیخواهتد و همتان انگیتزه کتنش
اوست .بنابراین آرزویی که مطلوب شخصیت است ،به منزلته مفعتول جملته استت.
کنش شخصیت یا فاعل برای رسیدن به حقیقت یا مفعول ،حادثه داستان را به وجود
میآورد که به منزله فعل جمله است (پورنامداریان.)216 :1375 ،

سالك در مرحله داشتن آرزوی معنوی ،به راهنمایی پیر سفر میکند.
شخصیت اول یا کنشگر اول در اینجا سالك است .پیر یا راهنما در جایگاه
شخصیت دوم قرار می گیرد و آرزوی معنوی سالك در رسیدن به یگانه حقیقت هستی،
مفعول در نظر گرفته میشود (پورنامداریان.)218 :1375 ،
تودوروف نیز از طریق بررسی وجوه روایتی قصهها ،نوع روابط درونی شخصیتهای
داستان را مشخص ،و بدین طریق ،عوامل بنیادین شكلگیری و روند منطقی روایت را
شناسایی می کند و بدین ترتیب بر مبنای هریك از وجوه روایتی ،میتوان ساختار و
پیكربندی داستان را مشخص کرد .وجوه روایتی تودوروف در تحلیل داستان به دو
دسته «اخباری» و «غیراخباری» تقسیم میشود .وجوه روایتی غیراخباری خود به دو
دسته تقسیم میشود« :خواستی» که شامل الزامی و تمنایی است و «فرضی» که شامل شرطی
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وی سپس جایگاه فاعل را در کنش جملهوار روایت در مصیبتنامه مشخص
می کند .فاعل اول یا شخصیت اول (سالك) را در مقابل فاعل دوم یا شخصیت دوم
(پیر) قرار می دهد و مطلوب معنوی سالك را در جایگاه مفعول مینشاند .در نتیجه
کنش روایت در مصیبتنامه میتواند در جمله ذیل خالصه شود:
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و پیشبین میشود (پارسا  -طاهری.)5 :1391 ،
ماهیت روایی سفر سالك ،بخش اعظم گزارهها را در دسته اخباری قرار داده است
(حدود  89/47درصد گزارهها) .قطعیت و ویژگی گزارشگونه این گزارهها بدانها شكل
اخباری میدهد .بخش زیادی از گفتوگویی که میان سالك با هر یك از مراتب
صورت میپذیرد نیز با همین گزارههای اخباری است .سالك فكرت در رویارویی با
هریك از مراتب با قطعیت و آگاهی کامل ،پیشینه مراتب را به آنها یادآوری میکند و از
این گزارههای اخباری ،مقصود ثانویه ترغیب را در نظر دارد .سالك در نظر دارد مراتب
به درخواست وی مبنی بر روشن ساختن حقیقت ،پاسخ مثبت گویند .گزارههای
اخباری که سالك در وصف این مراتب یاد میکند با قطعیتی که در آنها دیده میشود،
چنین کارکردی دارد 14.ابیات زیر ،که در بیان گفتوگوی سالك با ماه بیان شدهاست
نیز این مسأله را نشان میدهد:
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سالك از خورشید چتون آگتاه شتد
گفتتت «هتتان ای چشتتمة افروختتته
زنگتتی شتتب را تتتو دادی گوشتتمال
خیمتتهای داری ز نتتور آن را طنتتاب
چون سلیمان باد در فرمان تتتراست

عاقبتتت برخاستتت پتتیش متتاه شتتد
بتتر منتتازل روز و شتتب آموختتته...
گرگ ظلمت را تو کردی در جتوال
از طنتتتاب او جهتتتانی پتتترکالب
الجتترم از نتتور شتتادروان تتتتراست
(همان)256 ،

بدین روی عطار با استفاده از زمان گذشته افعال و بدون استفاده از هرگونه فعل
وجهی و یا هر گونه قیدی که گزاره را از حالت قطعی خارج کند ،جمالت روایی خود
را به سوی قطعیت سوق می دهد و بدین گونه قطعیت را در درون روایتی جاسازی
می کند که احتمال آن را داده است خواننده آن را باور نكند .در نتیجه این وجه ،هم به
روابط شخصیتها کمك میکند و هم به ارتباط شخصیتها با مخاطب متن توجه دارد.
این احتمال شاعر در امكان عدم باورپذیری در ابیات نخست روایت به شكلی مبسوط
نشان داده شده است .در ابیات نخست ،قبل از آغاز روایت ،شاعر با مخاطب به
گفتوگو مینشیند و از وی میخواهد تا به جای توجه به ظواهر قصه و ادراک آن از
طریق زبان قال به زبان حال توجه کند و یا آن را از عالم فكر بداند:
زین بیان مقصود من آن است و بس
کو بر جبریل رفتت و فتوق عترش
یتتا بتتر افتتالک شتتد پتتیش ملتتك

تا گتر از ستالك زنتم بتا تتو نفتس
یا ز فوقالعترش آمتد تتا بته فترش
یا به زیر ختاک شتد ستوی ستمك

بررسي نمود كالمي روايت در مصيبتنامه عطار نيشابوري براساس نظريه تودوروف

این همته بتر کتذب ننهتی ،بشتنوی
اوّلتت ایتتن اصتتل بتتر هتتم متتینهتتم
تا چو زین شیوه ستخن بینتی بستی
زانکه این زیبا کتاب ختاص و عتام

نتته ز قتتال از حتتال ،آن را بگتتروی
بتتا تتتو ایتتن بنیتتاد محكتتم متتینهتتم
بتتتر ستتتر انكتتتار ننشتتتینی بستتتی
هست از این شیوه که گفتم ،والسالم
(عطار)159 :1388 ،

ستتالك آمتتد تتتا جنتتاب جبرئیتتل
گفتتت« :ای ستتلطان استترار علتتوم
عتتاجزم وز ختتان و متتان افتتتادهام
در دلم دردیست ار درمانش هست

همچو متوری مترده پتیش زنتدهپیتل
نقش غیبالغیتب را جتان تتو متوم...
بتتیستتر و بتتن در جهتتان افتتتادهام
چارهای کن گر رگی با جانش هست»
(همان)167 ،

در رویارویی با اسرافیل:
ستتالك استتراف کتترده در طلتتب
گفتتت «ای در پتترده همتتدم آمتتده
ای بتته یتتك دم زنتتده کتترده عتتالمی

پتتیش استترافیل آمتتد جتتان بتته لتتب
هتتم مكتترّم ،هتتم معظّتتم آمتتده...
پس مترا هتم زنتده گتردان از دمتی
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وجه تمنایی با  8/33درصد فراوانی دومین وجهی است که در روایت اصلی این
مثنوی دیده می شود .خطاب سالك فكرت به هر یك از مراتب با درخواستی از آن
مرتبه برای کمك به او پایان می پذیرد .در مقابلِ حجم زیادی از ابیات ،که به بیان پیشینه
و ویژگیهای آن مرتبه تعلق دارد ،حجم یك یا نهایتاً یك و نیم بیتیِ وجه تمنایی ،تنها
حسن ختامی بر کالم سالك فكرت و دریچهای برای ورود به پاسخ آن مرتبه است.
بخش دیگری از گزارهها توسط مرتبه خطاب به سالك بیان میشود .هر یك از مراتب
پس از اظهار ناتوانی در پاسخگویی به سالك از او میخواهند آنها را ترک کند و پاسخ
خود را از دیگری بخواهد .وجه تمنایی در رجوع به پیامبران ،تفاوت معنایی مییابد و
انبیا همگی از سالك میخواهند به خاتم پیامبران رجوع کند .وجه تمنایی در جمالتی
که از زبان حضرت رسول (ص) خطاب به سالك فكرت بیان میشود ،وجهی از ویژگی
15
شخصیتی گوینده را نیز در بر دارد که به بیان قرآن ،آکنده از رحمت و مهربانی است.
در ابیات زیر ،نوع درخواست سالك در رویارویی با دو فرشتهی جبرئیل و اسرافیل
مشاهده میشود:
در رویارویی با جبرئیل:

یا مترا از یتك دم ختود زنتده کتن

یا بمیران و بته ختاک افكنتده کتن»
(همان)174 ،

وجه التزامی در روایت سفر سالك تنها  1/5درصد از گزارهها را به خود اختصاص
داده است؛ بدین ترتیب تنها زمانی این وجه بروز مییابد که پیش از پاسخگویی مرتبه
به سالك ،راوی واکنش مرتبه را بیان کند:
زیتتن ستتخن تفتتتی بتتر استترافیل زد
گفتت «ای از خویشتتتن ستیر آمتتده!

گفتتتی آندم کرگتتدن بتتر پیتتل زد
همچو گربه در صتف شتیر آمتده...
(عطار)175 :1388 ،

زین سخن کرسی ،قوی ،جنبنده شد
گفت «من ره جستهام هرجتا از ایتن

گفتی از عترش مجیتد افكنتده شتد
کرسیام زان مانتدهام برپتا از ایتن...
(همان)207 ،
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وجه پیشبین تنها  0/75درصد گزارهها را به خود اختصاص داده است .در ساختار
سهبخشی گفتوگو در مراجعه سالك به هر یك از مراتب ،موارد بسیار اندکی از این
وجه دیده می شود .در مواردی مرتبه در پاسخ به درخواست سالك گزارهای شرطی بیان
میکند که در آن برای یك شرط ،جواب شرطی بیان میکند و این سخن ،حكایت از
عجز او در پاسخگویی به سالك دارد؛ به عنوان مثال بخشی از پاسخ جبرئیل به سالك
چنین گزارهای را دربردارد:
یتتك مقتتام ختتاص دارم از هتتزار
گتر بتته انگشتتی کتتنم زانجتا گتتذر

بیشتتتتر زان نبتتتودم یتتتك ذره بتتتار
همچو انگِشتم بستوزد بتال و پتر...
(همان)168 ،

سطح دوم :زمان
تودورف ،سطح زمان را در روایت در سه بخش مورد بررسی قرار داده است :بخش
اول ،رابطه ترتیب زمانی است .این بخش به توالی کنشها در روایت میپردازد .بخش
دوم رابطه دیرپایی زمانی است که رابطه میان زمان داستان و زمان روایت را بررسی
می کند و بخش سوم بسامد ،که با نگاه به انواع راوی در روایتی مشترک ،عنصر زمان را
در روایت مطالعه می کند .در این قسمت ،هر سه بخش از سطح زمان در این روایت
معرفی و تحلیل میشود.
16

 )1رابطه ترتيب زماني
سادهترین رابطهای که مشاهده میشود ،رابطه ترتیب است .ترتیب زمان روایت(سخن)

بررسي نمود كالمي روايت در مصيبتنامه عطار نيشابوري براساس نظريه تودوروف

هیچگاه کامالً با ترتیب زمان روایتشده داستان متوازن نیست و به ناگزیر در ترتیتب
وقایع «پیشین» تغییری به وجتود متیآیتد .... .دو گونته اصتلی ایتن زمتانپریشتی،
بازگشت زمانی یا عقبگرد و پیشواز زمانی یا استقبال است (تودوروف.)59 :1392 ،

17

 )2رابطه ديرپايي زماني
تودوروف در تبیین این بخش از سطح زمان روایت ،مینویسد« :از نظر
دیرش(.دیرپایی) زمانی ،میتوان زمانی را که گمان میرود کنش بازنموده داشته باشد
با زمان الزم برای خواندن سخنی سنجید که آن کنش را فرامیخواند » (تودوروف،
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تمامی روایت اصلی مصیبتنامه در گذشته رخ داده است .شرحی که شاعر از
م اجرای به وجود آمدن سالك تا به دنیا آمدن و پرورش یافتن و ...تا جستوجوی
حقیقت میدهد ،همگی در گذشته رخ دادهاست و میتوان گفت ساختار داستان ایجاب
میکند به زمان آینده اشارهای نداشته باشد .نكتهای که در اینجا باید مورد توجه قرار
گیرد وعدهای است که عطار در پایان داستان میدهد :بیان ادامه سفر سالك در کتابی
دیگر .عطار ادعا میکند سالك در حق نیز سفر کردهاست و ماجرا به همین جا ختم
نمیشود؛ بنابراین سیر و سلوک چهلگانه سالك در گذشته یعنی پیش از سفری بوده
است که عطار ادعای آگاهی از آن را دارد .به هر روی چنین وعدهای نشان میدهد سفر
سالك در حق نیز صورت پذیرفته و سفر سالك در چهل مقاله مصیبتنامه پیش از آن
سفر در حق بوده و در نتیجه گذشته است.
پیش از روایت و در متن آن ،راوی تنها در سه بخش حضور مییابد و به عنوان
شخصیت مؤثر ،ایفای نقش میکند .یكی در ابتدای داستان و دیگری نیز در انتها .پیش
از آغاز داستان نیز راوی به صورتی واضح روبهروی مخاطب مینشیند و با مخاطب در
مورد اساس و بنیان داستان سخن می گوید؛ در ابتدا مفاهیم را برای مخاطب شرح
میدهد و ذهن او را برای پذیرش داستان آماده میکند .پس از اینكه داستان آغاز
میشود ،راوی بار دیگر در داستان حضور مییابد و با مخاطب ،گفتوگو میکند و در
مورد پیر نیز توضیحاتی میدهد .پس از آن حضور راوی به پسزمینه رانده میشود و
تمام کنشها و گفتوگوها را بیکم و کاست نقل میکند.
حضور بعدی راوی در انتهای داستان و پس از پایان ماجرا رخ میدهد .در اینجا
راوی به وضوح وارد داستان می شود و حقیقت سفرها و به مقصود رسیدن سالك را بر
مخاطب روشن میسازد .روایت با وعده شرح سفرهای سالك فكرت در حق پایان
مییابد.
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 .)59 :1392رابطه روایت و داستان را از لحاظ دیرپایی زمانی میتوان به پنج دسته
تقسیم کرد:
.1رابطهای که در آن ،زمان داستان ساکن است و روایت پیش میرود؛ مانند توصیفها.
 .2رابطه ای که در آن زمان داستان کندتر از زمان روایت پیش میرود؛ مثالً روایت
مفصل داستان کوتاه.
 .3رابطه ای که در آن دیرپایی زمانی داستان و دیرپایی زمانی روایت برابر است؛ مانند
نقل قولها.
 .4رابطه ای که در آن زمان داستان سریعتر از زمان روایت پیش میرود؛ مثالً روایت
واقعه ای که چند روز به طول انجامیده است در یك جمله.
 .5زمان داستان جهش میکند و زمان روایت پیش میرود؛ مانند حذف یك دوره زمانی
از داستان با یك جمله (به عنوان مثال :یك سال بعد و(.)...همان 60 ،و )61
همان طور که پیش از این گفتیم ،حجم زیادی از روایت مصیبتنامه را نقلقولها و
گفتوگوها تشكیل میدهد ( 78/65درصد ابیات کل روایت) .در این بخش از روایت،
زمان داستان با زمان روایت برابری میکند.
بیان کنش شخصیتها ،18که  20/76درصد و در نتیجه بخش اندکی از روایت را
تشكیل می دهد نیز در برابری زمان داستان و زمان روایت ،سهیماست .تنها موردی که
در آن ،زمان روایت از زمان داستان جلوتر است (رابطه  ،)4در انتهای روایت است که
در گفت وگو با جان و پس از دریافت حقیقت از زبان جان رخ میدهد:
ستتالك القصّتته چتتو در دریتتای جتتان
جانش چندان کز پس و از پیش دیتد
هر طلب هر جدّ و هر جهدی که بود
آن همتتته سرگشتتتتگی هتتتر دمتتتش
نه ز تن دیتد او کته از جتان دیتد او
در تحیر ماند ،شست از خویش دست
گرچه خود را در طلب پترپیچ یافتت
 )1بسامد

19

غوطتته ختتورد و گشتتت نتتاپروای جتتان
هتتردو عتتالم ظتتلّ ذات ختتویش دیتتد
هر وفا هر شوق و هتر عهتدی کته بتود
وان همتتتته فریتتتتاد و آه و متتتتاتمش
نتتی ندیتتد ،از جتتان و جانتتان دیتتد او
پاک گشت از خویش و در گوشه نشست
آن طلتتب از ختتویش ،هتتیچِ هتتیچ یافتتت
(عطار)440 :1388 ،

در بخش بسامد ،تودوروف روایتها متعدد از حادثه واحد و یا روایتی واحد از حادثهای
واحد را مد نظر قرار میدهد و بدین ترتیب ،روایتهای راوی و تعداد پرداخت به آنها مورد

بررسي نمود كالمي روايت در مصيبتنامه عطار نيشابوري براساس نظريه تودوروف

توجه قرار میگیرد .تودوروف در این زمینه مینویسد:
در اینجا ،در مقام نظر ،سه امكان پیش روی ماستت :روایتت تتكمحتور کته در آن،
سخن واحدی ،رخداد واحدی را بازنمتایی متیکنتد .روایتت چنتدمحور ،کته در آن
چندین سخن ،رخداد واحدی را بازنمایی میکند .در نهایت ،سخن تكرار شونده قرار
می گیرد که طتی آن ،ستخن واحتدی چنتدین رختداد مشتابه را بازنمتایی متیکنتد
(تودوروف.)61 :1392 ،

شاعر در مصیبتنامه از روایت تكمحور بهره میبرد .تمامی حوادث از همان ابتدا
تا انتها به همین روش روایت میشود .تنها استثنا زمانی است که سالك به مقام جان
میرسد و درمییابد آنچه در جست وجوی آن ،آفاق را درنوردیده در روح وی وجود
داشته است .دستیابی به حق پس از چهل مرحله سفر و جستوجو آنقدر مهم و برای
شاعر ارزشمند است که این دستیابی را یك بار دیگر تكرار میکند.
یك بار پس از پایان گفتوگوی سالك فكرت با جان میگوید:
ستتالك القصّتته چتتو در دریتتای جتتان
جانش چندان کز پس و از پتیش دیتد

غوطه ختورد و گشتت نتاپروای جتان
هتتردو عتتالم ظ تلّ ذات ختتویش دیتتد
(عطار)440 :1388 ،

ستتالك از آیتتات آفتتاق ای عجتتب
گرچه بسیاری ز پس وز پتیش دیتد

رفتت بتا آیتات انفتس روز و شتب
هتردو عتتالم در درون ختتویش دیتتد
(همان)446 ،

سطح سوم :ديد
 )1زاويهي ديد و عمق آن

زاویههای دید را می توان در سه دسته بررسی کرد :اول شخص ،دوم شخص و سوم
شخص
در زاویه دید اول شخص ،یكی از شخصیتها (معموالً شخصیت اصلی) راوی داستان
است .این زاویه دید تنها به درونیات همین شخصیت احاطه دارد و نمیتواند ذهنیات و
درونیات شخصیتهای دیگر را در روایت بازگو کند .در زاویه دید دوم شخص ،یكی
از شخصیتهای داستان مخاطب قرار داده میشود و تمامی روایت با همین افعال دوم
شخص ارائه میشود .در زاویه دید سوم شخص ،راوی به صورت فردی نامرئی در
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بار دیگر پس از حكایت حمل عرش توسط مالیكه و حضور مستقیم راوی در
روایت ،این دریافت سالك بار دیگر گفته میشود:
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داستان حضور دارد و به عنوان بینندهای بیرونی ،حوادث ،رویدادها و گفتوگوها را
روایت میکند.
زاویه دید در مصیبتنامه عطار ،سوم شخص است .طبعاً روایتی که با تمام ساختار
هدفمند و معنادارش به پیام و مفهوم و نیز تأثیرگذاری بر مخاطب توجه دارد ،نمیتواند
در شیوههای زاویه دید به گونه ای دیگر عمل کند .این ویژگی ناشی از ویژگی روایت
در این دوره نیز هست؛ چرا که در این دوره روایت ،تنها محملی است برای انتقال پیام؛
در نتیجه هویت مستقلی ندارد و تكامل چندانی نیافته است؛ بدین ترتیب ،عالوه بر
کارکرد درست زاویه دید در اینجا ،گزینه دیگری نیز برای شاعر وجود نداشتهاست تا
در آن محمل ،روایت خود را عرضه کند.
از نظر عمق دید نیز میتوان روایتها را به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد .در
زاویه دید بیرونی ،راوی تنها مشاهداتش را بیان میکند و حتی اگر حالتی روحی را
برای یك شخصیت به تصویر بكشد ،حالتی است که در چهره آن شخصیت نمایان
است .در هر صورت در این میزان از عمق زاویه دید ،تنها مشاهدات است که روایت
میشود.
در زاویه دید درونی ،عالوه بر رویدادهای بیرونی ،حاالت ،روحیات و ذهنیتهای
شخصیتها نیز روایت می شود .در این حالت ،گویی راوی به ذهنیات شخصیتها نیز
احاطه دارد و به افكار آنها نیز سرک میکشد.
عطار هر دو دسته درونی و بیرونی را در این روایت مورد توجه قرار میدهد .در
مورد شخصیت سالك همیشه احاطه کاملی به تمام احوال روحی و ذهنی او دارد که در
نهایت و عمق همه این حاالت ،عجز و درماندگی و سرگشتگی دیده میشود .در تقابل
با سالك فكرت ،باید پیر را در نظر گرفت که بر خالف سالك ،کوچكترین ردی از
حاالت روحی در روایت از او نیست .پیر تنها سخن میگوید و سالك را به حقیقت
وجودی هر یك از مراتب آشنا می سازد .اما در مورد شخصیتهای دیگر ،موضع عطار
متفاوت است .بررسیهای دقیق نشان میدهد که حاالت روحی شخصیتها ،که همان
چهل مرتبه است در نیمی از موارد نشان داده شده؛ اما در نیمی دیگر از این مرتبهها
هیچ گونه حالت روحی روایت نشده است.
البته باید گفت رویارویی سالك فكرت با هریك از این مراتب با حجم زیادی از
گفتوگو همراه می شود .مرز سكوت سالك و آغاز مرتبه به سخن گفتن ،گاهی یك
بیت و نهایتاً دو بیت است و گاهی حتی بدون هیچ توضیحی ،مرتبه مورد نظر پاسخ
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می گوید .در هر حال در بیست مورد از این مراتب ،حاالت روحی آن مرتبه پس از
شنیدن چارهجویی سالك به نمایش درآمده است.
نكته دیگری که نباید از نظر دور داشت ،ارتباط مستقیم و تنگاتنگ زاویه دید در
روایت با واقعیت نمایی یا همان وجه است که در صفحات قبل بدان پرداخته شد .در
انواع نگرش راوی و زاویه دید او و ارتباط آن با واقعیتنمایی ،سه نوع نگرش را
معرفی کردهاند :نگرش اثباتی ،20نگرش انكاری 21و نگرش بیطرفانه .22در نگرش اثباتی،
جمالت و گزارهها به گونهای روایت میشود که نوعی از قطعیت و واقعنمایی را به
مخاطب عر ضه کند .بدین ترتیب ،جمالت خبری و یا جمالتی که در دستهبندی فارسی
در گروه وجه اخباری قرار میگیرد ،نگرش اثباتی راوی را نشان میدهد .در سوی دیگر
این نگرش ،نگرش انكاری دیده میشود که همواره گونهای از تردید و دودلی را در
راوی نشان میدهد و گزارههای او را با واژگان و عباراتی مانند «شاید»« ،به نظر
میرسد»« ،گمان میکنم» و ...همراه می سازد .نگرش بیطرفانه نیز به دور از هرگونه
قضاوت قطعی و یا مردد ،آنچه را هست به نمایش میگذارد (Simpson, 2004: 126-
23
127؛ .)Jeffries & Mcintyre, 2010: 82
از آنجا که قدر و مقام تكتك این مراتب یكسان و در یك ردیف نیست ،شاید این
سؤال پیش بیاید که آیا نشاندادن حاالت روحی با قدر و جایگاه آن مرتبه خاص ارتباط
معناداری دارد یا خیر .بررسیها نشان میدهد هیچگونه رابطه معناداری بین توصیف
حاالت روحی شخصیت و جایگاه آن شخصیت در مصیبتنامه وجود ندارد؛ به عنوان
مثال در میان چهار عنصر ،درونیات آتش و باد و خاک مطرح میشود؛ اما از واکنش
ذهنی آب سخنی به میان نمیآید .از میان جماد ،نبات ،طیور و حیوانات ،جز واکنش
درونی نبات به ذهنیات باقی آنان اشاره شده است .تنها محمل شناسایی واکنش این
دسته از مراتب ،جمالت و عباراتی است که در پاسخ به سالك بر زبان میرانند و البته
باید گفت عطار در کیفیت بیان این حاالت درونی ،بسیار دقیق عمل کرده است.
در این میان نباید از نظر دور داشت که از میان تمامی پیامبران ،جز واکنش روحی
پیامبر اکرم (ص) ،که رحمت و مهربانی در برابر سالك است و در دو بیت به نمایش
درآمدهاست در مورد بقیه پیامبران ،عمق زاویه دید در حد بیرونی باقی میماند .به نظر
میرسد در این مورد خاص ،تعمدی در کار بوده و مرتبه حضرت رسول (ص) بدینترتیب

باالتر از دیگر پیامبران به نمایش درآمده است.
 )2وحدت و كثرت /تغيير يا ثبات زاويه ديد

زاویه دید از ابتدا تا انتهای روایت ثابت میماند و تغییر نمیکند .نه ساختار چهل
مرتبهای روایت که تقریباً به تمامی عیناً تكرار میشود ،ظرفیت تغییر زاویه دید را دارد و
نه کثرت زاویه دید ،ویژگی روایی آن دوره بوده است .به هر روی زاویه دید در تمامی
مراحل روایت به یك شكل است.
 )3حضور يا غياب اطالعات و صدق و كذب آن
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تأکید و تمرکز بر ماهیت مراجعه سالك و گفتوگوی میان آنها سبب میشود برخی از
اطالعات روایت از جمله عناصری چون زمان و مكان از متن غایب افتد .حقیقت هم
این است که ضرورتی ندارد که در چهل مرتبه مراجعه سالك به هر یك از مراتب،
زمان و یا مكان این مالقات ذکر شود .مكان مالقات در بسیاری از مراتب با توجه به
هویت آن مرتبه ،مشخص ،و از پیش برای مخاطب آشكار است .در مواردی که گفته
نشده نیز ،مكان روایت عمالً کارکردی در پیشبرد روایت ندارد؛ جز اینكه مخاطب را با
انبوهی از اطالعات غیرضروری سردرگم سازد .از طرفی نیز شاید ذکر نكردن زمان و
مكان این دیدارها به گونهای تأکید بر بیزمانی و بیمكانی این سفر باشد تا بدینگونه
امكان تكرارپذیری آن در ذهن و روح و جان مخاطب افزایش یابد.
نگاهی به صدق و کذب ماجرا از همان ابتدا برای ما روشن میسازد که چنین
سفری نه در دنیای حقیقی ،بلكه در جهانی درونی و غیرمادی رخ داده است و در واقع
حقیقت محملی است برای انتقال پیام مورد نظر شاعر؛ اینكه حقیقت را باید در درون
جست و نه در بیرون و اینكه سیر آفاقی اگرچه پختگی روح را به همراه میآورد ،سیر
انفسی مهمتر و ارزشمندتر است .سفر در آفاق و در نهایت رسیدن به جان و به نوعی
بازگشت به خویشتن ،شاید از نگاهی دیگر تأکید بر حدیث معروف نبوی «مَن عرَفَ
24
نفسَه ،فقد عرَفَ رَبَّه» باشد.
سطح چهارم :لحن
در بررسی لحن ،به راوی و روایتشنو میپردازیم .تودوروف معتقد است که «به
محض اینكه راوی (در معنای وسیع کلمه) کتاب را بازشناسیم ،باید وجود «جفت
مكمل» آن را نیز دریابیم و این کسی است که سخن گفته شده خطاب به اوست و ما
امروزه او را روایتشنو مینامیم» (تودوروف 74 :1392 ،و .)75
25

26
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نگرش شاعر به عنوان راوی ،بین سه ضمیر «من»« ،تو» و «او» در گردش است و در
نتیجه در هر بخش از روایت ،لحن راوی به یكی از این سه ضمیر ناظر است؛ به همین
سبب هرجا شاعر درباره خود گفتوگو میکند به «من» توجه دارد؛ در ابیاتی که با
روایتشنو یا مخاطب به گفتوگو میپردازد ،تمرکز و توجه راوی بر «تو» است و در
ابیاتی که حجم غالب مصیبتنامه را به خود اختصاص دادهاست راوی «او»ی سالك را
روایت میکند و بدین ترتیب به او نظر دارد.
عطار به عنوان راوی ،اهمیت خاصی برای روایتشنو قایل است .بیت زیر اهمیت
خاص روایتشنو را در ذهن راوی نشان میدهد و بنابراین از میان نگرشهای سهگانه به
27
«تو» نظر دارد:
گوش شو از پای تا سر ،بیحجتاب

تا نهم با تتو استاس ایتن کتتاب
(عطار)158 :1388 ،

زین بیان مقصود من آن است و بس
کو بر جبریل رفتت و فتوق عترش
یتتا بتترِ افتتالک شتتد پتتیش ملتتك

تتا گتر از ستالك زنتم از تتو نفتتس
یا ز فوقالعترش آمتد تتا بته فترش
یا به زیر ختاک شتد ستوی ستمك
(همان)159 ،

پس از اینكه داستان آغاز می شود ،راوی بار دیگر در داستان حضور مییابد و با
مخاطب به گفتوگو مینشیند:
راه دور استتت و پرآفتتت ای پستتر

راهرو را متتتتیببایتتتتد راهبتتتتر
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در این میان ،ابیاتی که به «او» نظر داشته باشد نیز دیده میشود و البته در اینجا او
اشاره به کسی است که این سخنان را به گونهای کوژ درمییابد .نكته جالب توجه این
است که در اینجا عطار نصایح و به نوعی هشدارهای خود را به صورت خطاب به
روایتشنو به عنوان «تو» میدهد؛ اما جایی که میخواهد در مورد به خطا رفتن در
درک این روایت را نشان دهد ،سخن از «او»ست؛ به عبارتی میتوان گفت عطار نوعی
ادب را در مقابل روایتشنو رعایت کردهاست و کژفهمی را به مخاطب حاضر نسبت
نمی دهد؛ بدین طریق سخن برای مخاطب حاضر ،اما درباره شخص سوم (غایب) است.
شاعر برای تبیین مفاهیم اولیه و روشن کردن ابعاد متعدد معنایی و رمزی و ماورایی
روایت ،در  32بیت توضیحاتی مبسوط ارائه ،و به مخاطب توصیه میکند تا آن را از
زبان حال بنگرد و نه زبان قال:

گتتر تتتو بتتیرهبتتر فروآیتتی بتته راه

گر همه شیری فرو افتی بته چتاه
(همان)164 ،

پس از بیان  13بیت در خطاب به روایتشنو ،راوی دوباره به قصهگویی بازمیگردد؛
اما پس از ذکر اندک ابیاتی ،هنگامی که سالك با پیر آشنا میشود و جانی تازه مییابد،
راوی دوباره به درون داستان میآید تا درباره حضور ناگهانی پیر اظهارنظر کند:
جذبتتهای بتتود از عنایتتت دررستتید
سالها بایتد کته تتا یتك قطتره آب

کفتتر بگریختتت و هتتدایت دررستتید
در دل دریتتا شتتود درّ خوشتتاب...
(عطار)165 :1388 ،
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پس از آغاز چهل مقاله ،حضور عطار دیگر هیچگاه به عنوان راوی در روایت اصلی
مشهود نیست و اینجا همان است که در اغلب ابیات ،سخن از اوست .اوی سالك ،اوی
پیر و اویی که در هر یك از منازل چهلگانه به یكی از مراتب هستی تبدیل میشود.
البته در مورد حكایتهای فرعی و خردهروایتها حضور مداخلهگر راوی اتفاق میافتد و
راوی در آنجا حضور مستقیم مییابد .اما در روایت اصلی ،که ماجرای سفرهای آفاقی
سالك فكرت در چهل مقاله و نزد چهل مرتبه است ،حضور راوی به صورت آشكار
دیده نمیشود.
البته این امر مانع نشده است عطار قضاوتهای خود را در مورد شخصیتها در قصه
نگنجاند .اما قضاوتهای راوی در مورد روایت به ویژگیهایی محدود میشود که به
شخصیت ها و بویژه سالك فكرت نسبت داده است؛ به همین سبب راوی تا پایان
روایت از حضور قاطعانه غایب ،و در پایان باز هم در نقش راوی ظاهر میشود و با
روایتشنو به گفتوگو مینشیند .همینجاست که وعده میدهد این بار شرح سفرهای
سالك در جان و در واقع در حق را در کتابی دیگر بازگوید.
 .4نتيجه
روایت اصلی مصیبتنامه در شرح سفر چهلمرحلهای سالك فكرت ،انباشته از
گزاره هایی با وجه خبری است که تنها بخش اندکی از آنها برای گزارش روایت به کار
رفتهاست .در رویارویی سالك فكرت با هریك از مراتب ،سخن سالك در وهله
نخست ،خطاب به آن مرتبه و در وهله دوم ،خطاب به مخاطب پنهانی است که در قصه
حضور ناملموس دارد و قرار است داستان را بخواند .در نتیجه گزارههای اخباری برای
مخاطب حاضر در قصه (هر یك از مراتب) به قصد ترغیب و تشویق برای پاسخگویی
به حقیقتجویی سالك و برای مخاطب پنهان ،به قصد القا و تعلیم و از طرفی معرفی

بررسي نمود كالمي روايت در مصيبتنامه عطار نيشابوري براساس نظريه تودوروف

پينوشت
.1آزاد ،راضیه« ،روایتشناسی مقامات حمیدی بر اساس نظریه تودوروف» ،پژوهشهای ادبی ،س هفتم،
ش  ،26زمستان  ،1388ص  9تا 32
 .2ابراهیمی فخاری ،محمد مهدی« ،تحلیل و بررسی نمود کالمی در داستان اول مثنوی معنوی ،بر
اساس نظریه تودوروف» ،نامه پارسی ،ش  ،55زمستان  ،1389ص  125تا .146
 .3پارسا ،سید احمد و یوسف طاهری« ،بررسی وجوه روایتی در حكایتهای مرزباننامه بر اساس نظریه
تزوتان تودوروف ،متنشناسی ادب فارسی ،دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،س چهل
و هشتم ،دوره جدید ،ش ( 2پیاپی  ،)14تابستان  ،1391ص  1تا .16
 .4کریمی ،پرستو و امیر فتحی « ،تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس الگوهای تودوروف،
برمون و گریماس» ،فصلنامه تخصصی ادبیات داستانی ،س اول ،ش اول ،پاییز  ،1391ص  82تا .95
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آن مرتبه است؛ بدین ترتیب ،معرفی مرتبه و سپس اظهار ناتوانی آن مرتبه در
پاسخگویی به دغدغه ذهنی سالك فكرت ،او را در ذهن مخاطب پایین میکشد و
ارزش او را در ذهن وی میکاهد.
زمان روایت جز با ترتیب طبیعی حوادث و بیان رخدادهایی پیش نمیرود که در
گذشته اتفاق افتادهاست .شاعر حتی اگر بخواهد هم نمیتواند حوادث را پس و پیش
کند و با بیان مشوش حوادث ،ذهن مخاطب را از شاکله اصلی منحرف سازد که پیام را
بیکموکاست و بدون بازیهای ذهنی به دست میدهد؛ منحرف سازد .بدین ترتیب در
اغلب مواقع ،جز در زمانی که قصه ایجاب کند ،برابری زمان و روایت را برمیگزیند و
نیز تنها زمانی به سراغ سخن تكرارشونده میرود که بخواهد با تأکیدی خاص ،حدیث
غرق شدن سالك را در دریای جان در ذهن و روح مخاطب بنشاند.
زاویه دید بیرونی ،که به ذهن شخصیتها احاطه چندانی ندارد در نیمی از مقاالت
مورد توجه راوی بوده است البته وی در جاهایی ترجیح میدهد به ذهن مراتب وارد
شود؛ اما بالفاصله با فاصله گرفتن از این ذهنیات ،راوی ،روایت گزارشگونه خود را پی
میگیرد تا بدین وسیله بتواند بیطرفی خود را به مخاطب اثبات کند .از طرفی تنها پیش
از شروع روایت با نشاندن مخاطب فرضی از طیف عام و متوسطی که در نظر میگیرد،
او را مورد خطاب قرار میدهد و با شروع روایت به «او»ی شخصیتها مشغول
میشود؛ هرچند در میانه راه پس از بیان حكایات فرعی ،بارها و بارها با نگاه به
مخاطب پنهان ،از حكایتها رمزگشایی میکند.

 .5حكایات مصیبتنامه نیز گاهی به صورت موردی در قیاس با آثار عرفانی مشابه مطالعه شدهاست.
مقاله هایی نیز در این حوزه چاپ شده؛ اما از آنجا که در این مقاله ،روایت کالن این اثر مورد توجه
است ،این مقاالت در پیشینه ذکر نشد.

6. Narratology
7. Tzvetan Todorov

 .8این توجه خاص به راوی در تعریف بَل نیز مشاهده میشود« :متن روایی متنی است که در آن یك
عامل روایی قصهای را می گوید .منظور از عامل روایی در اینجا البته شخص یا نویسنده اثر نیست .عامل
روایی مفهومی زبانشناختی است که به عنوان کارکرد ،خود را در زبان متن بازتعریف میکند .بنابراین
راوی رمان «اِما» به هیچ وجه جین آستین نیست» (.)Bal, 1997: 16

9 . Modality
10. Time
11. Vision
12. Tone
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 .13پورنامداریان این سه منظومه را مجموعهای سهگانه تلقی میکند که به نوعی در پی یكدیگر
آمدهاست و هریك مرحلهای از سفر روحانی را به جلو میراند؛ بدین ترتیب ،ماجرای الهینامه در
مرحله نخست سفر است و در نتیجه در آن درخواست مطلوب مادی صورت میپذیرد .در مرحلهی
دوم ،پرندگان در منطقالطیر ،یك مرحله از آرزوهای مادی فراتر میروند و طالب حقند .در نتیجه ،پس
از بحث و گفتوگو و سخنان برانگیزاننده هدهد در مقام راهبر و پیر قانع میشوند و نیمه دوم
منطقالطیر به گفتوگوی راهنمامآبانه هدهد میانجامد .بنابراین در منطقالطیر ،دگردیسی از آرزوی
مادی به آروزی معنوی صورت میپذیرد .مصیبتنامه مرحله نهایی این سفر است و سالك فكرت به
عنوان تنها شخصیتی که در این منظومه سفر میکند ،آرزویی معنوی را در سر میپروراند و به همین
سبب آنچه از پیر دریافت میکند ،راهنمایی است؛ برای اطالعات بیشتر ر .ک :پورنامداریان ،تقی
( .)1375دیدار با سیمرغ :هفت مقاله در عرفان و شعر و اندیشه عطار ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی؛
ص  210تا .219
 .14به عنوان نمونه می توان به ابیات زیر اشاره کرد که از زبان سالك ،خطاب به آتش بیان شدهاست.
راست است که سالك در انتهای سخن جملهای تمنایی خطاب به مراتب بر زبان میآورد؛ تمامی
جمالت اخباری پیشین در کارکرد اولیه معرفی مرتبه و در کارکرد ثانویه ،برای ترغیب وی به
پاسخگویی بیان میشود .در ابیات زیر سالك تالش میکند با ذکر ویژگیهای آتش او را در خور خبر
دادن از حق جلوه دهد:
آتشتتی از دل بتته ختترمن در زده
سالك آمتد پتیش آتتش سترزده
گفتتت «ای متتریخطبتتع ستترفراز

گتترمستتیر و زودستتوز و تیزتتتاز

هم شهاب و برق از آثتار تستت

گرم رفتن ،گرم بودن ،کتار تستت

رجم شیطانی و شیطان هم ز تتو

ای عجب دردی و درمان هم ز تو!

روحبختتش روح حیتتوانی تتتویی

میزبتتتان نفتتتس انستتتانی تتتتویی

بررسي نمود كالمي روايت در مصيبتنامه عطار نيشابوري براساس نظريه تودوروف
از خطاب حق بهشتِ جان شدی

بتتاغ ابتتراهیم را ریحتتان شتتدی
(عطار نیشابوری)262 :1388 ،

 .15وَمَا أَرْسَلنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلعَالَمِینَ؛ انبیاء107 :

16. Sequence
17. Duration

 .18ناگفته پیداست که بخش اعظم این کنش به سالك فكرت به عنوان تنها شخصیت مسافر و پویا
اختصاص دارد .کنشهای اندکی نیز از سوی مراتب دیده میشود که در همان موارد اندک در یك بیت یا
یك مصرع به نمایش درآمده است.

19. Frequency
20. positive shading
21. negative shading
22. neutral shading

 .23این تعریف در کتابهای دیگر نیز کم و بیش به همین شكل آمده است؛ از جمله منابع زیر:

Toolan, 2013: 73؛ Bosseaux, 2007: 40؛ Simpson, 2003: 114؛ Corbett, 1997: 156

 .24آیات بسیاری بر این مفهوم و اهمیت شناخت خود داللت دارد؛ .از جمله آیات زیر:
* یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ؛ مائده105 :
ل شَیْءٍ
* سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ أَوَلَمْ یَكفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى کُ ِّ
شَهِیدٌ؛ فصلت53 :
* وَفِی الأَرْضِ آیَاتٌ لِّلمُوقِنِینَ * وَفِی أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؛ الذاریات 20 :و 21

25. Narrator
26. Narratee

منابع
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 . 27این ابیات از پیش از شروع روایت انتخاب شده ،و هنوز روایت اصلی آغاز نشده است .به هر روی
خطاب عطار به مخاطب مورد توجه این مقال قرار گرفته است وگرنه به هیچ روی ،این ابیات را جزو
شاکله اصلی روایت به شمار نیاوردهایم.
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رديف و نقش آن در غزلهاي فخرالدّين ابراهيم عراقي

دكتر علي صباغي
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراک

دكتر طاهره ميرهاشمي

دانش آموختة زبان و ادبیات فارسی

چكيده

كليدواژهها :غزل فخرالدین ابراهیم عراقی ،غزل در شعر فارسی کالسیك ،موستیقی کنتاری و
ردیف در شعر فارسی کالسیك.

تاریخ دریافت مقاله1392/12/26 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/3/18 :
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جستار حاضر به بررسی نقش و جایگاه ردیف در غزلهای فخرالدین ابراهیم عراقی میپردازد.
فرضیة پژوهش این است که یكی از دالیل موفقیت عراقی در سرودن غزلهای موفق و
درخشان ،توجه و گرایش این شاعر به بهرهگیری از ارزشهای عنصر ردیف بوده است.
103
پرسشی که این پژوهش می کوشد بدان پاسخ دهد این است که ردیف چه جایگاهی در 
ساخت و پرداخت غزلهای عراقی دارد .برای پاسخگویی به این پرسش ،ابتدا با بهرهگیری از
شیوة استقرایی ،ردیف تمام غزلهای این شاعر استخراج و طبقهبندی شد؛ سپس اطالعات انواع
ردیف ت کلمهای ،گروهی ،جملهای و جملهوارهای ت با توجه به ارزشهای ردیف از حیث
موسیقایی ،هنری و معنایی به شیوة تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجة پژوهش بیان می کند که ردیف یكی از اجزای بنیادی ساختار بیشتر غزلهای عراقی
است .عراقی از ردیف برای تقویت موسیقی کناری و درونی شعر ،آفرینش مجازهای زبانی،
تكرار و برجستهسازی مضمونی خاص ،ایجاد تناسب دیداری و شنیداری ،القاگری،
تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب و  ...استفاده کرده است.

104

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،45پاييز 1393

مقدمه
فخرالدین ابراهیم عراقی در زمرة بلندمرتبه ترین شاعران ایران در قرن هفتم هجری
است و غزلهای او در صف اول آثار غنایی پارسی قرار دارد (رک :صفا ،1364 ،ج/3ب:1
 .)577یكی از شگردهای این شاعر در سرودن غزل بهرهگیری از عنصر تكرار است .وی
برای غنیتر کردن موسیقی غزلهای خود از انواع «تكرار آزاد» و «تكرار منظم» 1بهره برده
است .به دلیل بسامد زیاد انواع تكرار در غزلیات عراقی میتوان تكرار را یكی از
ویژگیهای سبك فردی فخرالدین ابراهیم عراقی بهشمار آورد 2.از آنجا که ردیف به
لحاظ ساختمان شعر فارسی ،نمود تكرار منظم محسوب میشود ،عراقی در غزلیات
خویش به گزینش ردیف و بهره گیری از خواص آن توجه خاصی داشته است تا آنجا
که بین  302غزل دیوان وی 200 ،غزل مردّف است؛ به عبارت دیگر شصت و شش
درصد غزلیات عراقی ردیف دارد.
با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن این نكته ،که « حدود هشتاد درصد
غزلیات خوب فارسی همه دارای ردیف هستند و اصوالً غزل بیردیف به دشواری
موفق میشود» (شفیعیکدکنی ،)138 :1381 ،این فرضیه مبنای پژوهش قرار گرفت که یكی
از دالیل موفقیت عراقی در سرودن غزله ای موفق و درخشان ،توجه و گرایش وی به
بهرهگیری از عنصر ردیف بوده است.
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پيشينة بحث
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دربارة ردیف و ارزشهای آن افزون بر آثاری همچون «موسیقی شعر» از شفیعی کدکنی،
«چشمة روشن» از غالمحسین یوسفی« ،جامجهانبین» از اسالمی ندوشن و «شكوه
سرودن» از نقیب نقوی ،که اشارات و بحثهایی دربارة ردیف دارند ،کتابی با نام «ردیف
و موسیقی شعر» از احمد محسنی و چندین مقاله از جمله «ردیف و تنوع و تفنن آن در
غزلهای سنایی» از عطامحمد رادمنش« ،ردیف در سبك عراقی» از ماه نظری« ،ارزش
چند جانبة ردیف در شعر حافظ» از یحیی طالبیان و مهدیه اسالمیت و «بررسی
سبكشناختی ردیف در غزلهای سنایی و خاقانی» از رامین صادقینژاد با محوریت
ردیف نوشته شده که در این پژوهش از آنها استفاده شده است و نگارندگان کوشیدهاند
با استفاده از دادهها و اطالعات سودمند این منابع به بررسی ردیف در غزلهای عراقی
بپردازند.

رديف و نقش آن در غزلهاي فخرالدّين ابراهيم عراقي

پرسشی که این پژوهش میکوشد بدان پاسخ دهد این است که ردیف چه جایگاهی
در ساخت و پرداخت غزلیات عراقی دارد .برای تبیین جایگاه و ارزش ردیف در
غزلیات عراقی ابتدا انواع ردیفهایی به ترتیب بسامد معرفی میشود که این شاعر در
ساخت و پرداخت غزلهای خود مورد استفاده قرار داده ،است.
انواع رديف در غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي
 .1رديف كلمهاي

3

در غزلیات عراقی شش قسم از اقسام هفتگانة کلمه در جایگاه ردیف قرار گرفته که به
ترتیب بسامد عبارت است از:

 1-2رديف ضميري :در غزلیات عراقی  18ردیف ضمیری مشهود است .وی افزون بر
استفاده از ضمایر «تَ م» (همان 114 ،98 ،و « )260تَ ش» (همان 320 ،276 ،253 ،و « ،)329من»
(همان« ،)174 ،تو» (همان 239 ،191 ،173 ،162 ،و « )244او» (همان )42 ،و «او من» (همان،
 )138در سه غزل نیز از ضمیر پرسشی «کو» (همان 98 ،89 ،و  )247استفاده کرده است.
 1-3رديف شبهجملهاي :عراقی در هفت غزل از ردیف شبهجملهای بهره برده است .این
شبهجملهها عبارت است از شبهجملة تأسف «دریغا» (همان )127 ،123 ،و «دریغ» (همان،
 ،)116شبهجملة امید و آرزو «کاشكی» (همان ،)132 ،شبهجملة تكذیب و انكار «نی»
(همان )185 ،و شبهجملة ندایی «ای دوست» (همان )194 ،و «ساقیا» (همان.)243 ،
 1-4رديف اسمي :عراقی در ساخت و پرداخت غزلیات خویش از پنج اسم در جایگاه
ردیف بهره برده است« :زیستن» (همان« ،)155 ،دوست» (همان« ،)221 ،شِكَر» (همان،)238 ،

105

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،45پاييز 1393

 1-1رديف فعلي :در غزلیات عراقی ردیف فعلی بسامد زیادی دارد .از مجموع 200
غزل مردّف دیوان وی 116 ،غزل ،ردیف فعلی دارد .ردیف فعلی در غزلیات عراقی
شامل  95فعل تام و  21فعل ربطی میشود؛ افعال تام مانند «گرفت» (عراقی115 :1372 ،
و« ،)120میگریم» (همان« ،)137 ،آمد» (همان 219 ،179 ،و « ،)325میگذرد» (همان 152 ،و
« ،)219نمیدانم» (همان 249 ،و « ،)300رفتم» (همان )316 ،و فعلهای ربطی مانند «است»
(همان 236 ،188 ،160 ،159 ،106 ،80 ،و « ،)278نیست» (همان 234 ،99 ،و « ،)328بود» (همان،
 120 ،90و « )276باشد» (همان 168 ،و  )174و . ...

«ساقی» (همان )296 ،و «عشّاق» (همان.)330 ،

 1-5رديف قيدي :در غزلیات عراقی چهار قید در جایگاه ردیف قرار گرفته است .قیدهایی
که عراقی به عنوان ردیف انتخاب کرده ،عبارت است از« :دگربار» (همان 196 ،105 ،و
 )258و «صبحگاه» (همان.)141 ،

 1-6رديف صفتي :عراقی از دو صفت «اولیتر» (همان )210 ،و «شكسته» (همان )213 ،در
جایگاه ردیف بهره برده است.
 .2رديف گروهي
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در این پژوهش منظور از ردیف گروهی ،دو یا چند کلمه است که معنای کاملی ندارد؛
جمله ،جملهواره یا کلمة مرکب هم بهشمار نمیرود و نقش یكی از واحدهای دستوری
را به عهده دارد (رک :فرشیدورد97 :1382 ،؛ صفوی ،1383 ،ج 207 :1و  .)208این نوع ردیف
بعد از ردیف فعلی -که از زیرشاخههای ردیف کلمهای است -پربسامدترین نوع ردیف
در غزلهای عراقی است .این شاعر در ساخت و پرداخت  31غزل از ردیف گروهی
استفاده کرده است؛ ردیفهایی مانند «ما را» (عراقی« ،)126 :1372 ،دگر نیست» (همان،)240 ،
«است باز» (همان« ،)188 ،من باشی» (همان« ،)251 ،توام» (همان )192 ،و . ...
در اینجا ذکر این نكته ضروری مینماید که بعضی ردیفهایی که در این پژوهش به
عنوان ردیف گروهی در نظر گرفته شده است در واقع به تنهایی و بدون توجه به محور
همنشینی ،جمله است؛ ولی در بافت کالم و در مجاورت با سایر واژگان حكم یك
واحد دستوری را پیدا میکند؛ برای مثال عبارت «آخر نظری فرمای» (همان )192 ،بدون
در نظر گرفتن واژگان همنشین ،جمله ای کامل است ،ولی در غزل عراقی یك گروه
فعلی است:
در حال من پر غم آختر نظتری فرمتای...
در کتتار متتن درهتتم آختتر نظتتری فرمتتای
در جان من ای جان هم آخر نظری فرمای
بس جان و دل مرده کز لطف تو شد زنده
یك لحظه درین عالم آخر نظری فرمتای
در کتتار متتن بتتیدل نتتابوده بتته کتتام دل
(همان)192 ،

ردیفهای دیگری ازین نوع عبارت است از« :چه کار دارد» (همان 203 ،119 ،و ،)329
«چه خوش است» (همان« ،)257 ،کیستی» (همان )171 ،و . ...

رديف و نقش آن در غزلهاي فخرالدّين ابراهيم عراقي

 .3رديف جملهاي

منظور از جمله سخنی است که دارای اسناد ،درنگ پایانی و معنای کامل است
فرشیدورد .)110 :1382 ،عراقی در  15غزل از ردیفهای جملهای استفاده کرده است؛
جملههایی مانند «باده بیار» (عراقی« ،)101 :1372 ،چتوان کرد؟» (همان114 ،و « ،)118که
داند؟» (همان127 ،و « ،)328مرگ به زین زندگی» (همان« ،)122 ،این نیز بگذرد» (همان،
« ،)135دستم گیر» (همان« ،)166 ،اکنون تو دان» (همان« ،)171 ،تو دان» (همان« ،)190 ،شبت
خوش باد من رفتم» (همان )206 ،و . ...
(رک:

 .4رديف جملهوارهاي

منظور از جملهواره سخنی است که به کمك جملهوارههای دیگر معنای کامل و درنگ
پایانی پیدا کرده ،جملة مرکب تشكیل میدهد (رک :فرشیدورد .)121 :1382 ،بین غزلیات
عراقی این ردیف کمترین بسامد را دارد به گونهای که تنها در دو غزل مورد استفاده
قرار گرفته است« :چه کنم» (عراقی )121 :1372 ،و «چه شد» (همان.)236 ،
در ادامه ارزشهای زیبایی شناختی ردیف و نمود این ارزشها در غزلهای عراقی مورد
بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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نمودار ردیف در دیوان عراقی
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 .1رديف از نظر موسيقايي
ردیف یكی از ابزارهای نیرومند موسیقی شعر فارسی است که آن را به لحاظ طنین
موسیقاییای که به شعر میبخشد ،خلخالی برای افكار دانستهاند (رک :یوسفی344 :1376 ،؛
شفیعیکدکنی .)130 :1381 ،شعرهای مردّف در مقایسه با اشعار غیر مردّف موسیقاییتر
است و از شنیدن این نوع سرودهها—شعرهای مردّف—احساس لذت بیشتری میکند؛
« زیرا هر چه شعر از هماهنگی بیشتری برخوردار باشد ،تأثیر موسیقایی آن نیز بیشتر
خواهد بود» (نقوی .)177 :1384 ،همچنین هر چه ردیف طوالنیتر باشد ،این هماهنگی و
موسیقی نمود بیشتری خواهد یافت .شاید به همین دلیل عراقی اقبال بیشتری به
ردیفهای گروهی و جمله ای داشته است .وی در هر جا که غزل به موسیقی بیشتری نیاز
دارد ،از ردیفهای طوالنیتر استفاده کرده ،و کوشیده است از موسیقی کالم برای تأثیر در
عواطف و احساسات خواننده بهره ببرد .مهمترین ارزشهای موسیقایی این عنصر
ساختاری عبارت است از:
 1-1غني ساختن موسيقي كناري شعر

برترین نقش ردیف  ،غنی ساختن موسیقی کناری شعر به وسیلة تكرار و نیز تكمیل
موسیقی قافیه است :ارزش موسیقایی ردیف که در محلی خاص از بیت بارها تكرار
می شود بیشتر از لفظی است که در موقعیتهای غیرقابل پیشبینی تكرار میشود .از
سوی دیگر وجود ردیف بعد از قافیه باعث می شود حروف مشترک پایان شعر ،که در
قافیه اغلب یكی دو حرف است ،بیشتر ،و موسیقی کناری شعر تكمیل شود؛ به بیان
دیگر شاعر در بسیاری موارد فقر قافیه را به کمك ردیف جبران میکند و موسیقی
کناری شعر را غنیتر میسازد (رک :متحدین511 :1354 ،؛ شفیعیکدکنی 136 :1381 ،و 137؛
محسنی .)13 :1382 ،در مثالی که خواهد آمد ،عراقی به منظور تكمیل موسیقی ضعیفِ تنها
حرف مشترک قافیه در کلمات «رها ،جدا ،دوا ،قضا و فدا» از ردیف طوالنی «کردن
توان؟ نتوان» استفاده کرده است:
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ز دل جانا غتم عشتقت رهتا کتردن تتوان؟ نتتوان
 ...مرا دردیست در سینه که درمانش تتو متیدانتی
رسید از غم به لب جانم رخت بنما و جان بستتان
دریغا عمتر متن بگذشتت نگذشتتم بته کتوی تتو

ج

ز جان ای دوست مهر تو جدا کردن توان؟ نتوان
بگو بی تو چنین دردی دوا کتردن تتوان؟ نتتوان
به جز پیش رخت جان را فدا کردن توان؟ نتوان
چه گویی عمر بگذشته قضا کردن تتوان؟ نتتوان
(عراقی)167 :1372 ،

رديف و نقش آن در غزلهاي فخرالدّين ابراهيم عراقي

یكی از عوامل مؤثر در غنا بخشیدن به موسیقی کناری شعر ،همسانی ردیف و قافیه
و همخوانی این دو در حروف صامت و مصوت است (محسنی 51 :1382،و  .)52انواع
همخوانی عبارت است از:
 1-1-1همخواني مستقيم :همخوانی مستقیم ردیف و قافیه به یكی از دو شكل زیر
است:
 1-1-1-1همساني تک حرفي :گاهی در همخوانی مستقیم ،قافیه و ردیف تنها در یك
حرف مشترک است (همان .)183 ،چنین به نظر میرسد که زیبایی موسیقایی شعرهایی
که در آنها حرف آخر قافیه با حرف اول ردیف همسان است ،بیش از همسانیهای
تكحرفی دیگر است .برای روشنتر شدن این مدّعا دو مثال ذکر خواهد شد که در
اولی حرف آخر قافیه با حرف اول ردیف و در دیگری حرف آخر قافیه با حرف سوم
ردیف همسان است:
جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد  رمزی ز راز عشقت در صد بیان نگنجد
خلوتگه جمالت در چشم جان نگنجد
جوالنگه جاللت در کوی دل نباشد
اندیشة وصالت جز در گمان نگنجد
سودای زلف و خالت جز در خیال ناید
ج



(عراقی)155 :1372،



(همان 77 ،تا )78

در مثال دوم موسیقی نشأت گرفته از همسانی تكحرفی قافیه و ردیف به دلیل
فاصله ای که بین حرف مشترک (ت) افتاده است ،چندان آشكار نیست.
 1-1-1-2همساني چندحرفي :در این نوع همخوانی بعضی حروف در قافیه و ردیف
عیناً و بدون جابهجایی و فاصله تكرار میشود (نقوی)183 :1384 ،؛ برای مثال در ابیات
زیر حروف قافیه که عبارت است از «ا» و «ر» در ردیف «میداری» بدون جابهجایی و
فاصله تكرار شده است:
نمیدانم چه بد کردم که نیكم زار میداری  تنم رنجور میخواهی دلم بیمار میداری
به زاری کردنم شادی از آنم زار میداری
ز درد من خبر داری ازینم دیر میپرسی
دلم را خسته میداری ز تیر غم روا باشد به دست هجر جانم را چرا افگار میداری
(عراقی)176 :1372،
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هر که را جام می به دست افتاد  رند و قالش و میپرست افتاد
هر که را جرعهای به دست افتاد
دل و دین و خرد ز دست بداد
ناچشیده شراب مست افتاد
چشم میگون یار هر که بدید

109


110

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،45پاييز 1393

110
110

همسانی چندحرفی نسبت به همسانی تكحرفی از موسیقی قویتری برخوردار
است؛ چرا که هر چه تعداد حروف مشترک بین ردیف و قافیه بیشتر باشد ،موسیقی
کناری غنی تر خواهد بود؛ اما عراقی به همخوانی چند حرفی عنایت چندانی ندارد،
بیشتر از همخوانی تكحرفی بهره میگیرد 4.شاید یكی از دالیل بیتوجهی عراقی به
ایجاد همسانی چندحرفی ،ردیفهای طوالنی  -اعم از ردیفهای گروهی ،جملهای و
بعضی ردیفهای فعلی -در غزلهای وی باشد .این ردیفهای طوالنی به تنهایی خواهد
توانست موسیقی ای غنی و سرشار در غزل به وجود بیاورد.
 1-1-2همخواني غيرمستقيم :این نوع همخوانی نیز همچون همخوانی مستقیم دارای دو
شكل و شیوه است:
 1-1-2-1فاصله بين حروف همسان :در این نوع همخوانی حروف همسان ردیف و
قافیه پشت سر هم قرار نمیگیرد و حرف یا حروفی بین آنها فاصله میاندازد (نقوی،
 .)185 :1384در مثال زیر دو حرف «ا» و «ن» حروف همسان غزلی با ردیف «دارند» و
کلمات قافیة « جان ،میان ،دلستان ،جاودان و  »...است؛ این دو حرف در کلمات قافیه
پشت سر هم قرار گرفته؛ اما در ردیف ،حرف «ر» بین آن دو فاصله انداخته است:
اگر شكسته دالنت هزار جان دارند  به خدمتت چو کمر بسته بر میان دارند
چه خوشدلند که مثل تو دلستان دارند
شدند حلقة گوش ترا چو حلقه به گوش
از آن طرب طلب عمر جاودان دارند
کسان که وصل تو یك دم به نقد یافتهاند


(عراقی)328 :1372 ،

 1-1-2-2جابهجايي حروف همسان :در این شیوة همخوانی ،ردیف معموالً در دو یا سه
حرف با قافیه همسان و همانند است اما جای حروف در قافیه و ردیف عوض میشود
(نقوی)184 :1384 ،؛ برای مثال در بیتهایی که خواهد آمد ردیفِ «تو دان» با قافیههای
«افتادم ،دادم ،بگشادم ،فرستادم و  » ...در حروف «د» و «ا» همخوانی غیر مستقیم دارد:
در کف جور تو افتادم تو دان  تن به بیداد تو در دادم تو دان...
لب ببستم دیده بگشادم تو دان
بر امید آنكه بینم روی تو
بر در لطفت فرستادم تو دان
دل که از دیدار تو محروم ماند
ج

(عراقی)190 :1372،

گاهی جابه جایی حروف همسان همراه با فاصلة بین این حروف است که تشخیص
این نوع جابه جایی به دقت بیشتری نیاز دارد؛ برای نمونه در بیتهای زیر حروف قافیه در
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کلمات «درمان ،هجران ،آسان ،جان و  »...دو حرف «ا» و «ن» است؛ این دو حرف در
ردیف «مینماید» جابهجا شده و حرف «م» نیز بین آنها فاصله انداخته است:
گهی درد تو درمان مینماید  گهی وصل تو هجران مینماید
همه دشوارش آسان مینماید
دلی کو یافت از درد تو درمان
که دردت مرهم جان مینماید
مرا گه گه به دردی یاد میکن


ج

(همان)175 ،

در غزلیات عراقی از بین این دو نوع همخوانی غیر مستقیم ،فاصله بین حروف
همسان نسبت به جابه جایی حروف همسان بسامد بیشتری دارد؛ شاید دلیلش این باشد
5
که ایجاد فاصله بین حروف همسان به سیاق طبیعی گفتار نزدیكتر است.
 1-2غني ساختن موسيقي دروني شعر



جج

(همان 188 ،و )189

در مثالی که ذکر شد ،عراقی برای تقویت موسیقی درونی غزل صامت «ز» -یكی از
حروف ردیفِ «است باز»  -را تكرار کرده است .چنین به نظر میرسد که عراقی در
تكرار این حرف تعمدی خاص داشته است .صامت «ز» یكی از صامتهای گوشنواز
است (رک :وحیدیانکامیار )28 :1379 ،که تكرار آن موسیقی درونی شعر را زیباتر میسازد.
از سوی دیگر در بعضی از ابیات یك شعر ،گاه صامت یا مصوت برجستة ردیف مبنا
قرار میگیرد و تكرار میشود .تكیة واژة «باز» -که قید تكرار است -بر روی هجای
آخر و به ویژه بر روی حرف «ز» این حرف را برجستهترین واک ردیف «است باز»
قرار داده و شاعر نیز با توجه به همین برجستگی ،آن را در جای جای غزل تكرار کرده
است .نكتة قابل توجه دیگر دربارة تكرار حرف «ز» این است که این واج از حروف
سایشی است .حروف سایشی زنگ شدیدتر و طوالنیتری دارند و دور و بر خود هاله
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یكی دیگر از نقشهای ردیف  ،غنی ساختن موسیقی درونی شعر است .در بسیاری از
غزلیات عراقی ،ردیف با جذب کلماتی که با آنها در صامت و مصوت همسان است،
محور اصلی همحروفیها و همصداییها قرار گرفته است:
از غم عشقت جگر خونست باز  خود مپرس از دل که او چونست باز
بر دل من صد شبیخونست باز
هر زمان از غمزة خونریز تو
از سرای عقل بیرونست باز...
تا سر زلف ترا دل جای کرد
روزی دل بی جگر خونست باز
تا جگر خون کردی ای جان ز انتظار

میافكنند و خاصیت تكرار -در اینجا تكرار از نوع همحروفی -را که ایجاد توجه
است دو چندان میکنند (رک :متحدین489 :1354 ،؛ قویمی .)54 :1383 ،در غزلی دیگر با
ردیف «ندارد» همخوان خیشومی «ن» ،که ناخشنودی و عدم رضایت را تداعی میکند
(رک :قویمی ،)49 :1383 ،محور همحروفیهای غزل قرار گرفته است .عراقی با در نظر
گرفتن این همخوان به عنوان محور همحروفی ابیات ،بار معنایی و القایی ردیف «ندارد»
را دو چندان کرده است:
یار ستماندیش ندارد
خرم دل آن کس که دل ریش ندارد  اندیشة
سلطان چه عجب گر سر درویش ندارد...
گویند رقیبان که ندارد سر تو بیش
بیگانه چنان شد که سر خویش ندارد
این طرفه که او من شد و من او و ز من یار
کان یار سر صحبت ما بیش ندارد
هان ای دل خونخوار سر محنت خود گیر


ج

(عراقی)278 :1372 ،

 .2رديف از نظر بالغي
 2-1ايجاد صور خيال
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یكی از نقشهای ردیف  ،تأثیر آن در آفرینش صور خیال گوناگونی نظیر تشبیه ،استتعاره،
تشخیص ،مجاز و  ...است (شفیعیکدکنی .)142 :1381 ،از آنجا که ردیف فعلتی در ایجتاد
مجازهای زبانی و ردیف اسمی در ایجاد تشبیه ،استعاره و کنایته متؤثر استت (محستنی،
 114 :1382و  ،)151بسامد زیاد ردیف فعلی در غزلیات عراقی نشان میدهد که بیشتترین
شگرد ادبی ای که این شاعر با بهرهگیری از ردیف موفق به خلق آن شتده ،مجتاز بتوده
است .او همچو ن بسیاری از شاعران توانای دیگتر ،کته از ردیتف در ایجتاد مجازهتای
زبانی بهره بردهاند... « ،یك فعل را در پایان .ابیات شعر میگذارد و از آن معانی متعدد
برمی دارد و از همسانی لفظی و ناهمسانی معنایی آن ،نوعی برجستتگی در شتعر ایجتاد
مینماید» (محستنی)13 :1382 ،؛ برای نمونه در غزلیات عراقی ردیف فعلی «نهاد» (عراقتی،
 74 :1372و  )75در معانی قرارداد ،نصبکرد ،تعبیه کرد ،افكند ،پاشید و انداخت (دهختدا،
« :1377نهادن») ردیف فعلی «بماندیم» (عراقی )189 :1372 ،در معانی گشتیم ،محروم ماندیم
و گیرکردیم (دهخدا« :1377 ،ماندن») و ردیف فعلی «گشادند» (عراقی )322 :1372 ،در معانی
بازکردند ،آزاد کردند ،رها ساختند و رفع کردند (دهختدا« :1377 ،گشتودن») بتهکتار رفتته
است.
6
یكی از شگردهای عراقی در گزینش ردیفهای فعلی استفاده از همكردهای فارسی

رديف و نقش آن در غزلهاي فخرالدّين ابراهيم عراقي
است :بسامد زیاد ردیفهای فعلی از بنهای «نهادن» (عراقی261،320 ،233 ،157 ،74 :1372 ،
و« ،)...داشتن» (همان 328 ،278 ،205 ،170 ،128 ،124 ،و« ،)...کردن» (همتان،86 ،82 ،77 ،72 ،
 324 ،295 ،262 ،207 ،152 ،150 ،104و )...و «آمتتدن» (عراقتتی 325 ،219 ،179،190 :1372 ،و)...

بیانگر این است که تالش عراقی در غزلهایی با ردیف فعلی استفاده از انواع ظرفیتهتای
معنایی فعل بوده است؛ برای مثال وی در غزلی با ردیف فعلتی «آیتد» از ظرفیتتهتای
معنایی این فعل استفاده کرده است که در ترکیب بتا کلمتات و پیشتوندهای گونتاگون
معانی مختلفی بهدست میدهد:
مرا گر چه ز غتم جتان متیبرآیتد  غتتم عشتتقت ز جتتانم خوشتتتر آیتتد
نپرستتد حتتال متتن جتتانم برآیتتد
دریتتن تیمتتار گتتر یكتتدم غتتم تتتو
کتتته انتتتدوه تتتتوام از در درآیتتتد
مرا شادی گهتی باشتد دریتن غتم
که یك عالم پر از ستیم و زر آیتد...
متترا یتتك ذره انتتدوه تتتو خوشتتتر
عراقتتی در دو عتتالم بتتر ستتر آیتتد
چو سر در پتای انتدوه تتو افكنتد
ج

(همان)190 ،

 2-2تكرار

شعر بازتاب عواطف شدید شاعر است و عینیت بخشیدن به این عواطف و احساسات
به شگردها و راه کارهایی نیاز دارد؛ یكی از این شگردها تكرار است که همان گونه کته
پیشتر ذکر شد در غزلیات عراقی بسامد زیادی دارد.
گاه خلّاقیت هنری در بهرهگیری از جلوههای مرئی و نامرئی تكترار نمتود متییابتد
(وحیدیانکامیار21 :1376 ،؛ شفیعی کدکنی .)408 :1381 ،ردیف یكی از جلوههای مرئی تكترار
است .در واقع ردیف « تكرار آوایی کامل یك صورت زبانی واحد» (صتفوی ،1383،ج:1
 )267است و مانند انواع تكرار ،ارزشهای خاص خود را دارد .مهمترین ارزشهای هنری
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در این مثال عراقی با استفاده از ردیف فعلی «آید» -که همان گونه که پیشتتر گفتته
شد یكی از همكردهای پراستعمال فارسی است -عبارتهای فعلی «جان بر لتب آمتد» و
«جان برآمد» ،فعل مرکب «خوش آمد» و فعتل پیشتوندی «درآمتد» را  -بته ترتیتب در
مصراع اول بیت اول ،بیت دوم ،مصراع دوم بیت اول و بیت سوم -همتراز با فعل بسیط
«آمدن» در معنای ربطی «شدن ،گشتن و گردیتدن» (رک :دهختدا« :1377 ،آمتدن») در بیتت
چهارم و نیز معنای متداول و غالب این فعل «ایاب ،مقابل رفتن و شدن و ذهاب» (رک:
همان« ،آمدن») در بیت آخر آورده است.

ردیف  -به عنوان عنصری تكرار شونده در شعر -عبارت است از:
 2-2-1برجستهسازي :شاعران برای برجستهتر کردن مضمون ،تصویر ،اندیشه و احساس
مورد نظر خود آن را در جایگاه ردیف قرار میدهند تا با هر بتار تكترار ردیتف ،آنچته
محور توجه ،احساس یا اندیشة ایشان بوده است ،بیشتر و بهتر تجلی کند.
شاعر می تواند برای برجسته کردن یك کلمه ،مضمون یا تصویر بتا قترار دادن آن در
ردیف  ،آن را مهمتر جلوه دهد؛ این در حالی است که اگر آن واژه یا جمله در وستط
کالم یا اول کالم تكرار شود ،چندان جلب نظر نمیکند .ولی موقعیت خاص ردیتف
در پایان شعر و مكثی که بعد و گاهی قبل از آن ایجاد می شتود ،تأکیتد و تمرکتز را
روی آن بیشتر میکند (طالبیان و اسالمیت.)15 :1384 ،
 2-2-1-1برجستهسازي رديف :گاهی ردیف به دلیل تكرار در آخر هر بیت برجسته
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میشود .در غزلیات عراقی این ویژگی در ردیفهای جملهای از نمود قابل توجهی
برخوردار است:
بسیار شد بالی تو این نیز بگذرد
تا کی کشم جفای تو این نیز بگذرد
خوش باش کز جفای تو این نیز بگذرد
عمرم گذشت و بیش مرا یك نفس نماند
ای جان من فدای تو این نیز بگذرد
آیّی و زود بگذری و باز ننگری
ج

ج

(عراقی)135 :1372،

در این مثال قرار دادن جملة »این نیز بگذرد» در جایگاه ردیف ،اندیشه و احساس
شاعر را در هنگام سرودن این غزل منعكس میسازد .قرار دادن ضمیر ”تو“ پیش از
ردیف جملهای «این نیز بگذرد» ترفند زیرکانهای است برای سوق دادن اندیشة مخاطب
به مضمون کلی غزل که در ردیف نمود یافته است :تمام آنچه تو بر من روا میداری،
خواهد گذشت .
یكی دیگر از مواردی که عراقی را موفق به برجستهسازی ردیف کرده ،استفاده از
وجه امری در ردیفهای فعلی است .این شیوه به ردیفهای فعلی با وجه امری جایگاهی
خاص بخشیده ،اصرار و اشتیاق شاعر را به کاری یا روی دادن حالتی با هر بار تكرار
به شكلی ملموستر و برجستهتر نشان داده است:
ای یار مكن بر من بییار ببخشای  بر من که غمت کشته مرا زار ببخشای
بر جان من دلشده ای یار ببخشای
در کار من غمزده ای دوست نظر کن
بس دور بماندم ز تو زنهار ببخشای
زان بیش که در حسرت روی تو بمیرم
ج

جج

(همان)134 ،

رديف و نقش آن در غزلهاي فخرالدّين ابراهيم عراقي

 2-2-1-2برجستهسازي واژگان همنشين رديف :گاهی ردیف ،زمینهساز برجسته کردن
واژگانی است که با آنها همنشین شده است .این ویژگی در ردیفهای گروهی عراقی از
نمود قابل توجهی برخوردار است .بیشتر ردیف های گروهی عراقی از نوع گروه فعلی
است .از آنجا که هر گروه در حكم یك واحد دستوری به شمار میرود ،ابیات غزلهایی
که ردیف آنها گروه فعلی است ،پیش از رسیدن به ردیف فاقد درنگ پایانی است و
مخاطب را برای تكمیل گفتار در انتظار نگاه میدارد .همین انتظار و درنگ ذهنی
مخاطب بر واژگان همنشین ردیف ،این واژگان را برجسته میسازد .بسامد نسبتاً زیاد
ردیف گروهی و بویژه گروه فعلی در غزلیات عراقی بیانگر این است که وی در
بسیاری موارد از ردیف برای برجسته کردن واژگان پیش از ردیف کمك گرفته و با این
شیوه به متمایز کردن تصویر ،احساس یا اندیشه ای خاص موفق شده است .در ابیاتی که
به عنوان نمونه ذکر خواهد شد ،ردیف گروهی ”چه خوش است“ به ترتیب ترکیبات
«طرة پریشان ،قامت خرامان ،چشم خوبان و لذت عشق» را—که هر یك محور
احساس یا تصویری خاص بهشمار میرود—برجسته کرده است:
طرة یار پریشان چه خوش است  قامت دوست خرامان چه خوش است...
همچو چشم خوش خوبان چه خوش است...
از می عشق دلم مست خراب
چو از آن بیخبری کان چه خوش است
لذت عشق بتم از من پرس
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 2-2-2ايجاد تناسب :یكی دیگر از زیباییهای ردیف ،ایجاد تناسب است .تناسبی که
ردیف از طریق تكرار ایجاد میکند به دو نوع تقسیم میشود:
 2-2-2-1تناسب شنيداري :ردیف ،پایان آهنگ را اعالم میکند و « مكث در نفس است
که در فاصلههای معیّن و منظم و مساوی فرا میرسد» (اسالمی ندوشن .)288 :1374 ،تكرار
ردیف در فاصلههای معیّن ،زنگ و نغمهای در شعر ایجاد میکند که در بحث از
ارزشهای موسیقایی ردیف بدان پرداخته شد و در اینجا تنها به این نكته بسنده میشود
که هر چه تعداد کلمات ردیف بیشتر باشد ،تناسب شنیداری حاصل از تكرار این
کلماتکلمات ردیفملموستر خواهد بود.
 2-2-2-2تناسب ديداري :تكرار ردیف در آخر ابیات غزل باعث ایجاد نوعی تناسب
دیداری می شود .واژگان هر بیت با وجود شكل نگارشی متفاوت و حتی با وجود
اختالف بیشتر با بیتهای بعد و قبل از خودچه از حیث نگارش و چه از حیث معنا-
به سوی نقطة اشتراک سراسر غزل که در پایان هر بیت قرار دارد -ردیف -پیش
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(همان)257 ،

میرود« :لذتی که از ردیف می بریم ،گذشته از خوشنوایی آن در یكسانی شكل نوشتاری
آن نیز هست .چشم ما تا پایان شعر از این تناسب دیداری ،که به وسیله ردیف
ایجادشده است ،احساس خشنودی میکند» (طالبیان و اسالمیت .)13 :1384 ،ردیف هر چه
طوالنیتر باشد ،تناسب و تقارن دیداری آن نیز همچون تناسب شنیداری بیشتر و
ملموستر خواهد بود.
در غزلیات عراقی بسامد زیاد ردیفهای گروهی و جملهای -که از بلندترین ردیفها
بهشمار میرود -نسبت به اقسام ردیف کلمهای -به استثنای ردیف فعلی -همچنین
بهرهگیری عراقی از ردیفهای فعلی مرکب و پیشوندی و نیز استفاده از ساختهای
طوالنی تر زمانی نظیر مضارع استمراری و مستقبل بیانگر توجه و نكتهسنجی این شاعر
در ایجاد تناسبی قوی و ملموس در ابیات غزل از حیث شنیداری و دیداری است.
 .3رديف از نظر تأثير القايي
 3-1تأثير رديف بر شاعر
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یكی از نقشهای ردیف جهتدهی به ذهنیت شاعر است .ردیف مانع پراکندگی فكر
شاعر شده ،آن را در جهتی خاص هدایت میکند .سراینده به کمك ردیف ،کل غزل را
در جهت اندیشهای واحد قرار می دهد و افكار و عواطف خود را با محوریت ردیف
سازماندهی میکند .توجه به ردیف -و گاه قافیة همنشین آن -در واقع یاریگر شاعر در
سرودن است و او را به خلق فضاهای گوناگون و مضامین مختلف و متناسب با ردیف
مورد نظر قادر میسازد .ردیف در دست شاعر هنرمند و خالق مایة آفرینندگی و جرقه
زدن مضمونهای تازه است (رک :یوسفی290 :1376 ،؛ شفیعیکدکنی141 :1381 ،؛ محسنی:1382 ،
13؛ طالبیان و اسالمیت)13 :1384 ،؛ برای مثال ردیف «آرزوست» در ابیات زیر ذهن شاعر را
در جهت تداعی مضامین و واژگانی سرشار از تمنا و طلب سوق داده است:
یكدم وصال آن مه تابانم آرزوست
یك لحظه دیدن رخ جانانم آرزوست
یكبار خلوت خوش جانانم آرزوست
در خلوتی چنان که نگنجد کسی در آن
با آن نگار عیش بدینسانم آرزوست
من رفته از میانه و او در کنار من
بنمای رخ که قوت دل و جانم آرزوست
جانا ز انتظار تو جانم به لب رسید
ج

جج

(عراقی)273 :1372 ،

 3-2تأثير رديف بر مخاطب
شاعران اغلب واژه یا واژگانی را در جایگاه ردیف قرار میدهند که محل جوالن احساس
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و اندیشة ایشان است؛ به همین دلیل ردیف میتواند بیانگر فكر و احساس شاعر باشد.
وقتی شاعر مضمون و مقصود اصلی خود را در جایگاه ردیف قرار میدهد ،تكرار آن
در آخر هر بیت باعث تأکید بیشتر بر مضمون و مقصود مورد نظر سراینده میشود و
مضمون اصلی شعر بهتر در ذهن مخاطب نقش میبندد .از سوی دیگر خواننده با دقت
در ردیفهای شعری می تواند به روحیة عملگرا و مادی یا ذهنگرا و تجریدی شاعر پی
ببرد (رک :یوسفی261 :1376 ،؛ شفیعی کدکنی 412 :1381 ،و 413؛ محسنی .)62 :1382،با توجه
به آنچه گفته شد ،چنین استنباط میشود که بسامد زیاد ردیف فعلی در غزلیات عراقی
از روحیة مادی و عملگرای این شاعر حكایت دارد بویژه اینكه بیشتر این افعال نیز از
نوع فعل تام است .افعال تام نسبت به افعال ربطی پویایی بیشتری دارند و به شعر
حرکت و حیات می بخشند در حالی که افعال ربطی حیات و حرکت افعال تام را ندارند
و بیشتر فضایی تجریدی و انتزاعی را ترسیم میکنند (طالبیان و اسالمیت .)20 :1384 ،قرار
گرفتن فعلهایی نظیر «آمد» (عراقی« ،)325 ،219 ،179 :1372 ،انداخت» (همان،)327 ،272 ،
«زنیم» (همان« ،)55 ،برخاست» (همان« ،)255 ،73 ،میآید» (همان« ،)144،280 ،میگریم»
(همان )137 ،و  ...در جایگاه ردیف نشان از این دارد که فضای بیشتر غزلهای عراقی
فضایی پویا و عملگرا است.
بجز تكرار مضمون و مقصودی خاص در جایگاه ردیف ،که بر مخاطب تأثیر زیادی
دارد ،یكی دیگر از شیوههای تأثیرگذاری ردیف بر مخاطب بهرهگیری از آوای این
عنصر ساختاری است .گاه آوای ردیف میتواند بیانگر احساس و اندیشة شاعر باشد
(محسنی . )52 :1382 ،عراقی نیز برای هر چه بهتر انتقال دادن افكار و احساسات خود در
پارهای موارد از آوای ردیف بهره جسته است .برای مثال وی از ردیف «بسوختی» برای
بیان حرمانها و به تصویر کشیدن ناکامیها استفاده کرده است .وجود حرف صفیری
«س» -که در بیان احساس حسرت به کار میرود (قویمی -)56 :1383 ،و همخوان سایشی
”خ“ که بیانگر صدای ناله و زاری و نشاندهندة ژرفای درد و رنج است (همان )62 ،و
نیز وجود مصوت بلند «او» -از واکههای تیرهای که بیانگر افكار و اندیشههای
حزنانگیز است (همان 22 ،و  -)39و مصوت بلند «ای» -که بیانگر احساسی است که
فریاد از نهاد آدمی برمیآورد ،خواه فریاد شور و هیجان و خواه فریاد ناامیدی و یأس
(همان -)23 ،به ردیف «بسوختی» آوایی بخشیده که القاگر حس ناامیدی و حرمان شاعر
است:

ای دوست الغیاث که جانم بسوختی  فریاد کز فراق روانم بسوختی
وز آتش عنا دل و جانم بسوختی
در بوته بال تن زارم گداختی
لكن ندانم آنكه چه سانم بسوختی
سود و زیان من ز جهان جزدلی نبود
(عراقی 171 :1372،و )172

 3-3ايجاد وحدت بين سراينده و خواننده
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ردیف در ایجاد وحدت بین سراینده و خواننده نقش مؤثری دارد و باعث مشارکت
فعال خواننده در خواندن شعر می شود .وقتی خواننده بتواند از بیت دوم به بعدِ شعر در
موقعیتی خاص ،کلمه یا عباراتی را حدس بزند ،خواه ناخواه خود را با شاعر در
آفرینش شعر ،شریك میپندارد و از خواندن چنین شعری بیشتر لذت میبرد .به این
ترتیب «هر چه مضمون شعر غناییتر و گروهة ردیف بزرگتر باشد ،اتحاد شاعر با
خواننده یا شنونده بیشتر است ،در این حالت ،شنونده در متن ماجراست؛ پس شعر در
او تأثیر بیشتری خواهد داشت» (طالبیان و اسالمیت .)14 :1384 ،بسامد زیاد ردیفهای
گروهی و جملهای در غزلیات عراقی—که در بحث از انواع تناسب شنیداری و دیداری
به تفصیل از آنها سخن گفته شد—بیانگر این است که وی کوشیده است با بهرهگیری
از ردیف های طوالنی سهم بیشتری برای خواننده در نظر بگیرد و اتحاد بین خود و
خواننده را قویتر سازد .شاید یكی از عمدهترین دالیلی که باعث درخشش و پذیرش
عام غزلیات عراقی شده است نیز در همین امر نهفته باشد.
نتيجهگيري
واکاوی دیوان عراقی بیانگر این است که وی در غزلیات خویش به گزینش ردیف و
بهره گیری از ارزشهای این عنصر ساختاری توجه خاصی داشته است .انواع ردیف در
غز لیات عراقی به ترتیب بسامد عبارت است از :کلمهای (با زیرشاخههای فعلی،
ضمیری ،شبهجملهای ،اسمی ،صفتی و قیدی) ،گروهی ،جملهای و جملهوارهای .نقش
ردیف در ساخت و پرداخت غزلیات عراقی از حیث موسیقایی ،هنری و القایی-معنایی
قابل بررسی است:
از نظر موسیقایی :عراقی بیشتر از ردیف برای تقویت موسیقی درونی غزلیات
خویش بهره برده است .او بدین منظور برجستهترین مصوتها یا صامتهای ردیف را
محور همصدایی و هم حروفی ابیات غزل قرار داده است .عراقی برای تقویت موسیقی
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کناری شعر از همخوانی مستقیم و غیرمستقیمِ ردیف و قافیه بهره برده است .البته
همخوانی بین ردیف و قافیه در غزلیات وی نمود و جلوة چندانی ندارد .در موارد
معدود همخوانی نیز ،تمایل شاعر بیشتر به بهرهگیری از همخوانی مستقیم از نوع
همسانی تكحرفی بوده است.
از نظر بالغی :با توجه به نقش ردیف فعلی در ایجاد مجازهای زبانی و با توجه به
بسامد زیاد ردیف فعلی در غزلیات عراقی این نتیجه به دست میآید که بیشترین شگرد
ادبیای که این شاعر با بهرهگیری از ردیف به خلق آن موفق شده ،مجاز بوده است.
یكی دیگر از ارزشهای ردیف از حیث هنری تكرار است .تكرار ردیف در آخر بیتهای
یك شعر از طرفی به برجستهسازی خود ردیف یا واژگان همنشین ردیف منجر ،و از
سوی دیگر باعث ایجاد تناسب دیداری و شنیداری میشود .در غزلیات عراقی
برجستهسازی ردیف های گروهی از نمود قابل توجهی برخوردار است .یكی دیگر از
مواردی که عراقی را به برجستهسازی ردیف موفق کرده ،استفاده از وجه امری در
ردیف های فعلی است .در غزلیات عراقی بسامد زیاد ردیفهای گروهی و جملهای -که از
بلندترین ردیفها بهشمار میردود -نسبت به اقسام ردیف کلمهای -به استثنای ردیف
فعلی -همچنین بهره گیری عراقی از ردیفهای فعلی مرکب و پیشوندی و نیز استفاده از
ساختهای طوالنی تر زمانی نظیر مضارع استمراری و مستقبل بیانگر این است که این
شاعر در ساخت و پرداخت غزلیات خود به ایجاد تناسب شنیداری و دیداری این
سرودهها نیز توجه داشته است.
از نظر القایی -معنایی :از این دیدگاه تأثیر ردیف بر شاعر ،جهتدهی به ذهنیت
شاعر در محدودة معانی مربوط با ردیف است .چنین به نظر میرسد که عراقی نیز در
سرودن غزلیات خویش تحت تأثیر این ویژگی ردیف قرار گرفته و تداعی معانی وی
متناسب با ردیفی که برگزیده ،بوده است .تأثیر ردیف بر مخاطب به وسیلة قرار دادن
مضمون و مقصودی خاص در جایگاه ردیف صورت میگیرد .این شیوه بر مخاطب
تأثیر زیادی دارد و تكرار ردیف ،مضمون مورد نظر شاعر را بخوبی در ذهن مخاطب
حك میکند .از سوی دیگر خواننده با دقت در ردیفهای شعری میتواند به روحیة
شاعر پی ببرد .در غزلیات عراقی بسامد باالی زیاد ردیف فعلی از روحیة مادی و
عملگرای این شاعر حكایت میکند؛ چرا که شاعران مادی و عملگرا بیشتر از ردیفهای
پویای فعلی و شاعران تجریدی وذهنگرا بیشتر از ردیفهای اسمی استفاده میکنند .یكی

دیگر از شیوههای تأثیرگذاری ردیف بر مخاطب بهرهگیری از آوای ردیف است .عراقی
نیز در پارهای موارد برای بهتر انتقال دادن احساس و اندیشة خود از آوای ردیف بهره
جسته است .ردیف همچنین باعث ایجاد وحدت بین شاعر و خواننده میشود .وقتی
خواننده از بیت دوم به بعد شعر بتواند کلمات ردیف را حدس بزند ،احساس همدلی
بیشتری با شاعر میکند و نقش فعالتری در خواندن متن خواهد داشت .بسامد زیاد
ردیفهای بلند گروهی و جمله ای و بعضی ساختهای ردیف فعلی در غزلیات عراقی
بیانگر این است که وی با بهرهگیری از اینگونه ردیفها سهم بیشتری برای خواننده در
نظر گرفته ،اتحاد بین خود و خواننده را قویتر ساخته است؛ شاید یكی از دالیل موفقیت
غزلیات وی نیز در همین امر نهفته باشد.
پينوشت
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 .1دربارة «تكرار آزاد» و «تكرار منظم» بنگرید به :وحیدیانکامیار ،تقی ،در قلمرو زبان و ادبیات فارسی
(مشهد ،محقق ،)1376،صص.57-39
 . 2نگارندگان با بررسی دقیق غزلیات دیوان عراقی شواهد متعددی از انواع تكرار در دیوان این شاعر
استخراج کرده اند و مشغول نگارش پژوهشی در این زمینه هستند .در اینجا تنها برای اثبات این نظر ،که
تكرار از ویژگیهای سبكی فخرالدین ابراهیم عراقی بهشمار میرود ،به ذکر این نكته بسنده میشود که
در دیوان وی صرف نظر از بسامد زیاد تكرار در سطح واج ،هجا و واژه ،غزلهایی با یك وزن ،قافیه،
ردیف و با ابیات یا مصراعهایی شبیه به هم وجود دارد .هر چند تكرار وزن ،قافیه و ردیف در دیوان
دیگر شاعران نیز دیده میشود ،آنچه این تكرارها را در غزلیات عراقی برجستهتر میکند ،تكرار مصراع
(مصرعها) یا بیت (بیتهایی) کامل در غزلهای اوست؛ برای مثال در غزلهای زیر—که تنها مطلع آنها ذکر
خواهد شد—عالوه بر تكرار وزن ،قافیه و ردیف ،بعضی مصراعها یا ابیات نیز تكرار میشود:

عشق شوری در نهاد ما نهاد

جان ما را در کف غوغا نهاد
(عراقی)74 :1372 ،

عشق شوری در نهاد ما نهاد

جان ما در بوتتة ستودا نهتاد
(همان)233 :

دل در گره زلف تو بستیم دگربتار

در بند سر زلف چو شستیم دگربار
(همان)196 :

دل در گره زلف تو بستیم دگربار

وز هر دو جهان مهر گسستیم دگربار
(همان)258 :

دلی یا دلبری یا جان یا جانان نمیدانم

همه هستی تویی فیالجمله این و آن نمیدانم
(همان)249 :
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دلی یا دلبری یا جان یا جانان نمیدانم

دل و جان را به جز دردت دگر درمان نمیدانم
(همان)300 :

ای راحت روانم دور از تو ناتوانم

باری بیا که جان را در پای تو فشانم
(همان)186 :

ای راحت روانم دور از تو ناتوانم

باری بیا که جان را بر روی تو فشانم
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(همان)258 :
 . 3با توجه به این نكته ،که در کتابهای دستورزبان مختلف دربارة اقسام کلمه اختالف نظرهایی هست،
مالک این پژوهش در تقسیمبندی انواع کلمه ،کتاب دستورزبان فارسی انوری و احمدی گیوی بوده
است (رک :انوری ،حسن و حسن احمدی گیوی ،دستور زبان فارسی ،ویراست سوم ،چ پنجم (تهران،
فاطمی ،)1388،ج ،2ص.)10
 .4برای مشاهدة نمونههایی از همسانی تكحرفی در ردیف و قافیة غزلهای عراقی بنگرید به :عراقی،
فخرالدین ابراهیم ،مجموعة آثار ،چاپ اول (تهران،زوار ،)1372،ص  74و ( 75عشق شوری در نهاد ما
نهاد)؛  82و ( 83هر که او دعوی هستی میکند)؛  102و ( 103امروز من که بیدل و بییار ماندهام)؛
 130و ( 131یاران غمم خورید که غمخوار ماندهام)؛ ( 150از در یار گذر نتوان کرد)؛ ( 219بیا ،بیا که
نسیم بهار میگذرد)؛ ( 273یك لحظه دیدن رخ جانانم آرزوست) و ( 329در حلقة فقیران قیصر چهکار
دارد).
برای مشاهدة نمونه هایی از همسانی چند حرفی بنگرید به :عراقی ،فخرالدین ابراهیم ،مجموعة آثار،
چاپ اول (تهران،زوار ،)1372،ص ( 138ای جمالت برقع از رخ ناگهان انداخته)؛ ( 272به یك گره که
دو چشمت در ابروان انداخت)؛ ( 300دلی یا دلبری یا جان یا جانان نمیدانم) و ( 327چو آفتاب رخت
رخت بر جهان انداخت).
 .5برای مشاهدة نمونههایی از فاصله بین حروف همسان در ردیف و قافیة غزلهای عراقی بنگرید به:
عراقی ،فخرالدین ابراهیم ،مجموعة آثار ،چاپ اول (تهران،زوار ،)1372،ص  129و ( 130مرا گر یار
بنوازد زهی دولت زهی دولت)؛( 187مرا جز عشق تو جانی نمیبینم نمیبینم)؛( 210نیم چون یك نفس
بیغم دلم غمخوار اولیتر)؛ ( 242کو سر که ز دست غم در پات نمیافتد) و ( 329نگارا جسمت از
جان آفریدند).
برای مشاهدة نمونههایی از جابه جایی حروف همسان بنگرید به :عراقی ،فخرالدین ابراهیم ،مجموعة
آثار ،چاپ اول (تهران،زوار ،)1372،ص  151و ( 152ناگه بت من مست به بازار برآمد)؛ ( 190در کف
جور تو افتادم تو دان)؛  289و( 290عشق ار به تو رخ عیان نماید) و ( 325مرا درد تو درمان مینماید).
 .6همكردهای فارسی در اصل ،فعل ساده بهشمار میرود که ضمن ترکیب شدن با کلمهای دیگر
(فعلیار) فعل مرکب می سازد .در فعلهای مرکب ،فعلیار و همكرد با هم معنای واحدی را میسازد.
(رک :انوری ،حسن و حسن احمدی گیوی ،دستور زبان فارسی ،ویراست سوم ،چ پنجم (تهران،
فاطمی ،)1388،ج ،2ص).25
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Abstracts



تداوم انديشههاي ايرانشهري در خردنامهاي گمنام

دكتر بيژن ظهيري ناو
دانشيار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه محقّق اردبيلي


بنتالهدي خرّمآبادي

چكيده

كليدواژه ها :اندرزنامه ها در ادبیتات فارستی ،اندیشتة ایرانشتهری در آثتار کالستیك فارستی،
خردنامه و شاه آرمانی در ادبیا فارسی.
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یكی متونی که البّ ته اثری گمنام بوده و متأسّفانه با تمامی زیباییهایی که دارد ،توجّه چندانی به
آن نشده است ،خردنامه (اثری از قرن ششم ه.ق) از مؤلّفی ناشناخته و مجهول است .این
جستار با تكیه بر منابع کتابخانهای به بررسی تداوم اندیشة سیاسی ایرانشهری در کتاب
خردنامه و در عین حال به معرّفی مختصری از کتاب و سبك آن پرداخته است .نظریة اساسی
123
کتاب مبتنی بر اندیشة شاهی آرمانی بهخصوص بر پایة آموزههای امشاسپند ،اشه یا راستی
تدوین شده است .مؤلّف با نشان دادن راههای صحیح زندگی ،در پی به تصویر کشیدن نظریة 
شاهی آرمانی در مدینة فاضله از ال به الی تداوم اندیشة ایرانشهری بوده است.
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 .1مقدمه
با تقسیم بندی تاریخ ایران زمین به دورة باستان و اسالمی و با بررسی متون و منابع این
دو دوره به آسانی میتوان پی برد که اندیشههای ایران باستان به طور کلّی از بین نرفته
است؛ بلكه بر اساس نظر پژوهشگران این گونه اندیشههای ایران باستان از طریق
ترجمة متون پهلوی به دورة اسالمی راه پیدا کرد و دوباره در متون به کار گرفته شد.
یكی از جریانهایی که به تداوم فرهنگی ایران زمین ،کمك شایانی کرد ،نگارش
سیاستنامهها بود (طباطبایی 84 :1390 ،تا  .1)70مضمون اندرزنامهها و خردنامهها در وهلة
اوّل دربارة خرد و اوصاف آن است و در وهلة دوم دربارة پادشاهان و حكمای قبل از
اسالم است .این گونه اندیشهها در راستای ایجاد حكومت آرمانی است (مشتاقمهر،
 .)85 :1385یكی از اساسیترین تفكّرات و مهمترین دغدغهها در دورة باستان،
اندیشههای مربوط به امور مملكت داری اعمّ از جنگ ،نخجیرگاه ،شرابخوری ،اعیاد ،و
مراسم ،ازدواج و  ...بوده است .آن چنانكه از این متون بر میآید ،مهمترین اندیشة ایران
باستان ،اندیشه ای سیاسی بوده است .با انتقال اندیشههای سیاسی ایرانشهری از دورة
باستان به دورة اسالمی ،مهمترین ویژگیها و عوامل اندیشة سیاسی ایرانشهری از جمله
شاه آرمانی ،مدینة فاضله ،عدالت ،راستی ،خرد ،توأمان بودن دین و ملك و  ...در متون
اسالمی راه یافت و به گونهای دیگر «بازپرداخت »2شد .یكی از متونی که در دورة
اسالمی با توجّه به مندرجات آن ،میتوان آن را در دستة اندرزنامهها و یا سیاستنامهها
قرار داد ،کتابی گمنام اما با ارزش به نام «خردنامه» است« .خردنامه» کتابی سرشار از
نصایح و پندهای دلنشین است .این کتاب در سال  1367به کوشش منصور ثروت،
تصحیح شده و در اختیار خوانندگان ادب دوست قرار گرفته است .مرحوم مینوی در
مقالهای که در معرّفی کتاب خردنامه نوشتهاند به صورت غیر مستقیم دربارة وجود
تفكّرات ایرانشهری در این کتاب اشارة جالبی کردهاند .ایشان در معرّفی فهرست مطالب
و قسمتهای باقیمانده از کتاب خردنامه ،زمانی که به رسالة «دستورالعمل اداره و
حكومت» میرسند ،اذعان میکنند که «همین فهرست کافی است که آب به دهان
کسانی بیاورد که با بقایای ادبیات ماقبل اسالمی ایران و با ترجمههای از پهلوی به عربی
و از عربی و پهلوی به فارسی در قرون اوالی عهد اسالمی ،و با اسناد باقیمانده از قرن
چهارم و پنجم آشنایی دارند» (ثروت .)25 :1378 ،آقای ثروت در دیباچهای که بر کتاب
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خردنامه از مقالت حكما ،اسم این کتاب از خاتمهای که در صفحة  240آمده استت،
معلوم میشود و چون از ابتدا ناقص است و مقدّمهای که از آن شاید ممكن میشتد،
نام نویسنده یا مترجم یا زمان انشا را به دست آورد از میان رفته است ،پس هیچگونه
اطّالعات کتابی دربارة آن نمیتوان داد (ثروت.)23 :1378 ،

فصلبندی و فهرست ابواب کتاب خردنامه به شرح زیر است:
 . 1گفتار اندر باز نمودن قاعده و قدر جهان و آنچه در وی است و با مزاج مردمان
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نوشته است ،توضیح می دهد که زمانی در مرکز میكروفیلم دانشگاه تهران نسخة عكسی
را مشاهده کردند و با مطالعة چند ورقی از کتاب به آن عالقهمند ،و چون مطّلع شدند
که هنوز هیچ گونه تصحیحی از این کتاب به عمل نیامده است به این امر مبادرت
ورزیدند .گویا نسخه ای که در دسترس ایشان بوده ،تنها نسخة منحصر به فرد بوده و
نسخة بدل دیگری وجود نداشته است .بنابراین به استفاده از همین نسخه اکتفا کردند.
روش تصحیح کتاب خردنامه به اذعان منصور ثروت به این گونه بوده که در متن اصلی
هیچ تغییری داده نشده است .در رسم الخط نیز سعی شده است که تغییر چندانی در متن
اصلی داده نشود؛ امّا در مواردی شیوة رسم الخط متغیّر است که این امر ظاهراً به سبب
پراکندگی نثر خردنامه است .این دگرگونی رسمالخط عبارت است از :تغییر ج به چ ،ا
به آ ،ک به گ ،ب به پ ،ذ به د .مصحّح معتقد است که نام عنوان در نسخه مشخّص
نبوده و نام «خردنامه» نامی است که مرحوم مینوی در مقالهای که در معرّفی این نسخه
نوشته ،بر آن نهاده اند و من (منصور ثروت) نیز همین نام را نگه داشتم .امّا در پایان
همین پاراگراف ،آقای ثروت گفتهاند :خود کاتب در پایان نسخه به این نام اشاره کرده
است .دربارة تاریخ انشاء کتاب ،آقای مینوی آن را متعلّق به سال  574دانستهاند و
مصحّح ،کتابت را متعلّق به سالهای  504/500و با قید احتیاط  510فرض کرده است
(ثروت13 :1378 ،تا .)17در اینجا ذکر مختصری از مقالة مرحوم مینوی خالی از لطف
نیست .ایشان دربارة خردنامه توضیح دادهاند که مجموعهای در کتابخانة نافذ پاشا بوده
است که قسمتهای بسیاری از آن از بین رفته و اندکی از آن باقی مانده ،تاریخ کتابت آن
متعلّق به سال  574است و خطّ و کاغذ آن شبیه به ترجمة فارسی تفسیر طبری .آن
مقدار باقیمانده هم نامرتّب و آشفته است و من (مینوی) ،با تالش فراوان سعی در
ترتیببندی صفحات کتاب نمودهام.
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ساختن  .2گفتار اندر دانش حكیمان  .3گفتار بزرجمهر حكیم اندر نكتهای چند که بعلم
بجشكی تعلّق دارد .4 .گفتار اندر سؤالهاء اسكندر نوشروان عادل از بزرجمهر حكیم .5
گفتار اندر نكتهایی که اندر گنج شاپور یافتند .6 .صفت پندنامة بزرجمهر حكیم  .7آغاز
حكمت پندنامة بزرجمهر حكیم  .8سؤالهاء اسكندر از ارسطاطالیس  .9صفت منادیان
نوشروان عادل  .10آغاز پندنامة نوشروان عادل  .11آغاز حكمتها و نكتها .ی نادر
حكیمان اندر هر نوعی که گفتهاند .12 .آغاز مسئلهاء سكندر از حكیمان  .13آغاز
نكتهاء حكمت از مقالت بقراط حكیم  .14حكمتهاء نادر ،هم از مقالت بقراط .15
نصیحتالملوک  .16نكتها از مقالت ارسطاطالیس حكیم  .17صفت خصلتهاء ملوک که
چگونه باید .18 .در گزاردن حق پادشاهان  .19آغاز فرهنگنامه  .20نوعی دیگر هم از
فرهنگنامه  .21نكتهاء کتاب جاویدان خرد .3آقای تفضّلی در مقالهای با عنوان
«جاویدان خرد و خردنامه» اشاره کرده است که «جاویدان خرد» نام کتابی بوده است که
امروزه در دست نیست و برخی از قسمتهای آن در کتابی به نام خردنامه از مؤلّفی
ناشناخته (کتاب مورد بحث) ،تحت عنوان نكتهاء کتاب جاویدان خرد ذکر شده است
(تفضّلی .22 .)506 :1374 ،آغاز منتخب نجاتنامه  .23رسالة دوم با عنوان «دستورالعمل
حكومت و اداره( »4ثروت .24 .)30 :1378 ،وصیّتنامة نظامالملك رحمهاهلل و رضی عنه.
اینكه چرا نویسنده وصیّتنامة خواجه نظام الملك را در کتاب خود آورده برای نگارنده
مبهم است .این ابهام هم به سبب مفقود شدن قسمتهایی از کتاب است که مطالب بدون
نظم ،پشت سر هم آورده شده و هم به سبب اقتضای محتوایی این گونه کتابها است.
معموالً مؤلّفِ کتابهای خردنامه که به عبارتی اندرزنامه نیز هست ،مجهول و ناشناخته
است و نویسنده ،آرای بزرگان و اقوال مشاهیر را به صورت مكتوب در یكجا
جمعآوری کرده است .شاید هدف مؤلّف با آوردن وصیّتنامة خواجه ،این بوده است
که با آوردن پایان زندگی او و نیز نكاتی که او در آن وصیّت یادآور شده را به
خوانندگان انتقال دهد تا از فرجامِ در جوار شاه زیستن درس عبرت بگیرند!!! .25
نسخت تعزیتنامة نظامالملك از سلطان به مؤیّدالملك  .26در پایان لغات و
اص طالحاتی به کتاب ضمیمه شده که دربرگیرندة شرح لغات و اصطالحات دشوار
است .امّا ذکر نكته ای که مرحوم مینوی دربارة تأثیرپذیری عنصرالمعالی از این کتاب
(خردنامه) گفته اند ،قابل تأمّل است .ایشان در این باره گفتهاند:
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و تا بتتوانی درم وام متده کته آزار بازخواستتن بتتر از آزار نتادادن و درم وام داده را
بخواسته مشمر و از وام کردن حذر کن و چتون وام کنتی زود گزارنتده بتاش و وام
کردن ذلی بزرگ دان .چون این عبارت را نقل کردم به خاطرم آشنا آمد و چون ایتن
آخریها با قابوسنامه مشغول بودهام ،حدس زدم که آنجا چیزی نظیتر ایتن خوانتدهام.
باب بیست و یكم آن کتاب را نگاه کردم ،دیدم حقیقهً بسیاری از نصیحتهای این باب
در آن کتاب منقول استت و پيداست كه كيكاوس بن اسكندر از اين كتاب استفاده
كرده است» (ثروت 25 :1378 ،و .)26

 .2پيشينة تحقيق
در زمینة اندیشه های ایرانشهری و تداوم آن ،آثاری همچون گفتار در تداوم فرهنگی
ایران ( )1390و درآمدی بر اندیشة سیاسی در ایران ( )1382از سیّد جواد طباطبایی ،مقالة
سیر و تداوم اندیشه های ایرانشهری در کلیله و دمنه از بیژن ظهیری ناو و دیگران
( ،)1389اندیشههای ایرانشهری از حاتم قادری و تقی رستموند ( ،)1385شاه آرمانی و
شهر زیبای افالطون از فرشاد شریعت ( ،)1389خردنامه و شناسایی کسانی که در آن ذکر
شدهاند ( )1389از جلیل نظری و  ...نوشته شده که در این تحقیق از آنها استفاده شده
است .خردنامه ،تصحیح منصور ثروت ،سه بار تجدید چاپ شده است .یك بار سال
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حال باید گفت :تاریخ تألیف قابوسنامه سال  475ه.ق است و تاریخ کتابت خردنامه
به گفتة استاد مینوی  574و به گفتة مصحّح کتاب  510/504/500است و در عین حال
قسمتهایی از کتاب که اطّالعاتی دربارة مؤلّف و سال زندگی و تاریخ تألیف کتاب
می توانست ارائه بدهد ،مفقود شده است و ما هیچ گونه اطّالع کتابی در این باره نداریم؛
پس چگونه میتوان با اطمینان گفت که عنصرالمعالی از این کتاب استفاده کرده است؛
چه بسا که مؤلّف گمنام و مجهول خردنامه از قابوسنامه استفاده کرده باشد .در مقالة
نگاهی به خردنامه نیز نویسنده اذعان کرده است که با بررسی خردنامه مشخّص است
که این اثر به یك دورة زمانی مربوط نیست بلكه تفاوت نگارش بخشهای مختلف آن و
نیز ذکر افرادی همچون خواجه نظام الملك ،خطیرالملك ،عزیزی و  ...که همه در زمان
سالجقه (اواخر قرن پنجم) میزیسته اند ،این اثر بویژه قسمت پایانی آن متعلّق به سال
 514 /504است (نظری .)188 :1389 ،بنابراین با توجّه به این اظهار نظر ،که البّته صحیح
هم می نماید ،احتمال اینكه خردنامه از قابوسنامه تأثیر پذیرفته باشد ،بیشتر است.

 ،1367دیگر بار سال  1372و چاپ سوم سال  .1378تاکنون تحقیق جامعی که به
بررسی اندیشههای ایرانشهری این کتاب پرداخته باشد ،صورت نگرفته است .این
جستار برای نخستین بار به این مبحث مهم پرداخته است.
 .3روش تحقيق
این جستار با تكیه بر منابع کتابخانهای با روش تحلیلی ،پس از ذکر مقدّمهای دربارة
تاریخچة ایران باستان و مهمترین و اساسیترین اندیشههای آن دوران به یكی از
مهمترین این اندیشهها تحت عنوان «اندیشة سیاسی ایرانشهری» دربرگیرندة دیگر
نظریهها و مبانی چون شاه آرمانی ،راستی ،عدالت ،خرد ،رعیّتپیشگی و  ...اشاره کرده
است .پس از مقدّمه ،پیشینة تحقیق و روش آن با معرّفی کتاب خردنامه از مؤلّفی گمنام
به عرضه شواهد و نمونههای مربوط به اندیشههای ایرانشهری در کتاب و تجزیه و
تحلیل آنها پرداخته شده است.
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 .4سبک كتاب خردنامه
نثر مرسل ،نثر قرن چهارم و پنجم ،نثری است ساده ،عاری از تكلّفات و زیورهای ادبی
و خالی از تصنّعات ،سخن مستقیم و آزاد .این نوع نثر تا اوایل قرن ششم نیز تقلید
میشده است (شمیسا29 :1390 ،تا .)37در اینجا با نشان دادن شواهدی از کتاب خردنامه به
بررسی و اثبات مرسل بودن نثر آن میپردازیم .همان طور که میدانیم نثر مرسل در قرن
ششم نیز به حیات خود ادامه میدهد وگاه نثر در این قرن رو به تصنّع مینهد امّا نثر
غالب در ق رن ششم ،نثری فنّی است .شواهد حاکی است که نثر خردنامه ،نثری مرسل
است .نثری مستقیم و آزاد و به دور از تكلّف .فقط در موارد اندکی ممكن است چند
لغت سخت و مهجور یافت شود .بنابراین با تكیه بر بسامد فراوان نمونهها و امثال ،نثر
خردنامه نثری مرسل است و نثر آن بیشتر به نثر قابوسنامه شبیه است و آن شواهد:
 .1به کار بردن اندر به جای در« :آرایش مردم اندر چیز دان و قدر» (ثروت:1378 ،
« .)37اندر کارها فرخجی پیشه مگیرید» (همان.)75 ،
 .2آوردن می و همی بر سر افعال ...« :تا آن حدیث با که هميگوید» (همان« .)39 ،و
توانگر فضل دانا همينداند» (همان 81،:و .)82
 .3آوردن بتر به جای بدتر« :ابراهیم بن ادهم ...گفت :ازین سختتر و بتر /،اندر جهان

تداوم انديشههاي ايرانشهري در خردنامهاي گمنام

 .5انديشههاي ايرانشهري
شهر در اوستا به صورت خشتره است .هرچند امروزه شهر در مقابل روستا و جزئی از
کلّ یك کشور به شمار میرود در قدیم مفهوم آن به کلّ کشور اطالق میشده و
ایرانشهر در معنای کشور ایران بوده است (معین .)118 :1384 ،همچنین ،لفظ ایرانشهر که
در زبان پهلوی به صورت ارانشتر وجود داشته در عصر ساسانیان به کشور ایران گفته
میشده است (دهخدا ،ذیل ایرانشهر) .این نام در برخی متون پهلوی ،همچون بخش
هیجدهم بندهش ،آمده است« :پس در شاهی دارای داریان اسكندر قیصر از روم بتاخت
به ایرانشهر آمد ( » ...بهار .)140 :1380 ،اندیشة هر ملّتی در گذر تاریخ شكل میگیرد و با
گذش ت زمان و انواع تغییر و تحوّالت ،دستخوش دگرگونی میگردد ،عوامل شكلدهنده
و دخیل این اندیشه ها عبارت است از :شخصیّتها ،حكومتها ،مردم و اجتماع .مقصود از
5
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چه کارست؟» (همان« .)39 ،دهر مردی که خرد وی بر /عادت و خوی وی پادشاه
نباشد و از ستور بتر بود» (همان.)60 ،
 .4استعمال چه و که به صورت چ و ک« :و بدانك هرک مقدار خویش نداند و ...و
آنچ خری ،بازاریپرور مخر» (همان« .)40 ،هرک از تو زشت گوید( »...همان.)61 ،
 .5صامت میانجی ،همزه است« :و امانت نگاه دار ،که امانت را كيمياء زر گفتهاند»
(همان« .)41 :سؤالهاء اسكندر از ارسطاطالیس» (همان« .)65 ،گفت سبب معدن از بخار خشك
است که برگهاء زمین اندر بباشد( »...همان.)69 ،
 .6آوردن ب بر سر افعال« :پس اسكندر بفرمود تا همه را نام اندر دیوان بنبشتند»
(همان« .)84 ،مردی افالطون را گفت :فالن کس ،مر ترا ميبنكوهد و زشت همیگوید...
(همان.)85 ،
 .7تكرار الفاظ و افعال« :و مردم بیخرد را هیچ قدر مدار ،و بيقدرمردم را بمردم
مشمار ،و از عار و نیاز ترسنده باش» (همان« .)37 ،دوست آن کس را دار که ترا دوست
دارد» (همان.)43 ،
گاهی سبك آن از نثر مرسل بودن تخطّی میکند .در نثر مرسل ،آوردن مترادفات
مرسوم نیست (شمیسا .)43 :1390 ،امّا در مواردی مؤلّف خردنامه از الفاظ مترادف البّته در
سطح ابتدایی بهره میگیرد« .بوقت توانایی بفرازآوردن و اندوختن غافل مباش» (ثروت،
.)37 :1378
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اندیشههای ایرانشهری ،مجموعهای از اندیشههایی اعمّ از سیاسی ،فرهنگی ،و اجتماعی
مردمان ایران باستان است که به گونههای مختلف از پیچوخم تنگ گذرگاه تاریخ
گذشته و چونان موروثی به دورة بعد از اسالم انتقال پیدا کرده است .یكی از آثاری که
ردّپای اندیشههای ایرانشهری را در آنجا آشكارا میتوان دید ،کتیبههای آن روزگاران
است .در یكی از کتیبههای دورة ساسانی به نام کتیبة شاپور ،که در کعبة زرتشت در
نقش رستم است ،این کتیبه به صورت مكعّب است و بر سه ضلع آن به سه زبان
پهلوی ،پارتی ،و یونانی کتیبه هایی نگاشته شده است .در انتهای کتیبه آمده است که
شاپور به یاری ایزدان موفّق به تسخیر سرزمینهای فراوانی شد و شاپور در همان قسمت
به آیندگان گوشزد می کند که همواره برای کسب کارهای خیر و نیك بكوشند (تفضّلی،
 .)86 :1378همچنین کتیبة کرتیر در کعبة زرتشت ،که دارای  19سطر و شامل این مطالب
است ،کرتیر در ابتدا خود را معرّفی ،و سپس القاب خود را ذکر میکند و میگوید که
اهورامزدا عنوان موبد اورمزد را با کاله و کمر به او بخشیده است (همان .)90 ،این
مطالب بیانگر نظریة «فرمانروایی الهی» است و همه نشان از ردّپای اندیشههای
ایرانشهری است .اندیشههای ایرانشهری ،جهانبینی ایرانیان باستان است که جامعة
ایرانی آن روزگار بر پایه و اساس آن میچرخید .از زیرمجموعههای این اندیشه ،اندیشة
سیاسی ایرانشهری یا به زبان پهلوی «آیین نامگ» 6است که سبب تداوم حیات سیاسی
و فرهنگی ایران زمین شد .این اندیشه با انتقال به دوران اسالمی و تأثیرگذاری بر برخی
از اصول این دوره ،ترکیبی بدیع از نظریة سیاست را به جهان سیاست عرضه کرد ،به
طوری که برخی از عوامل ایرانشهری نظیر شاهی آرمانی ،فرّه ایزدی ،توأمان بودن دین
و مُلك ،عدالت ،راستی ،دانایی و ...به کالبد جهان اسالم تزریق شد و در این دوران
مورد استناد قرار گرفت .در واقع «اندیشه سیاسی ایرانشهری همچون رشتة ناپیدایی
است که دو دورة بزرگ تاریخ دوران قدیم ایران زمین را از دوره باستانی آن تا فراهم
آمدن مقدمات جنبش مشروطهخواهی به یكدیگر پیوند میزند» (طباطبایی .)75 :1385 ،در
شكلگیری اندیشه های ایرانشهری ،که مهمترین آنها عبارت است از :عدل ،راستی،
توأمان بودن دین و ملك ،فرّه ایزدی و شاهی آرمانی و  ...باید به سه بخش اصلی توجّه
کرد . 1 :نظام فكری که خود به سه بخش خداشناسی (سرشت قدسی سیاست یا دارا
بودن فرّه ایزدی) ،هستیشناسی (فطرت اخالقی) ،و انسانشناسی (فطرت پیكارگری)
تقسیم میشود .2 .عامالن .1 :شاه و دستگاه حكومتی آن  .2موبدان  .3مبدأ اندیشههای

تداوم انديشههاي ايرانشهري در خردنامهاي گمنام

ایرانشهری ،سرزمین ایرانشهر (رستموندی 25 :1388 ،و  .)26در ادامه با عرضه شواهدی از
خردنامه به شرح این اندیشهها پرداخته میشود .گاه برخی از این اندیشهها،
برجستهترین ،غالبترین و تأثیرگذارترین اندیشهها در طول تاریخ زندگی بشر بوده است.
« اصل سرشت قدسی سیاست در ایران که با کمی آسانگیری آن را میتوان در قالب
نظریة «فرمانروایی الهی» نیز مطرح کرد ،استوارترین بنیان اندیشة ایرانشهری در طول
تاریخ تلقی شده است» (همان33،تا.)53
 5-1راستي

و بدان که پادشاهی به چهتار چیتز تتوان داشتتن :بخشتش و راستتی و آهستتگی و
وفاداری .اگر پادشاه را از بین چهار چیز یكی بكاهد؛ نزدیك میگردد به بیدولتتی و
زوال و در پادشاهی ،مستی کردن مكروه دار اال به اندازه و به انصتاف دادن /،رغبتت
نمای و از مكر و خالف کردن دور باش (ثروت.)45 :1378 ،
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«اندیشة ایرانی با بهرهگیری از دو واژة «شهریور» و «فر» ضمن تبیین خاستگاه الهی
فرمانروایی ،چگونگی شروع فرمانروایی را ،که همان حكمرانی نیك است ،بیان میکند.
حكمرانی نیك به معنای تحقق راستی و مبارزه با بدی است» (قادری.)132 :1385 ،
«شهریور» یكی از جلوههای مقدّس مزدا است که به معنی شهریاری و سلطنت مطلوب
است (معین :ذیل شهریور) .او مظهر توانایی ،شكوه ،سیطره و قدرت آفریدگار است« .در
جهان مینوی ،نماد فرمانروایی بهشتی و در گیتی ،نماد سلطنت است .پشتیبان فلزات
است و فلزات ،نماد زمینی او هستند» (آموزگار .)17 :1380 ،فرّ همان خرّه اوستایی است
و به عبارتی فروغ ایزدی است که هر کس از آن برخوردار شود به پادشاهی میرسد و
مقامش از همه برتر میشود (پورداود 309 :1377 ،و  .)310اعتقاد به وجود نظم کیهانی،
بخش جداییناپذیر و غیر قابل انكار اندیشة اسطورهای انسان است .بر پایة همین
نگرش ،انسان همواره سعی کرده است تا با رعایت اصول و قوانین جامعه ،خود را وفق
دهد و هیچگونه تخلّف و هنجارشكنی را مجاز نشمارد (رستموندی .)50 :1388 ،راستی؛
اصل و اساس هستی است .نظم کیهانی که آفرینش بر پایة آن میچرخد .اندکی تغییر و
انحراف در آن به انحراف در کلّ پدیدههای هستی منجر میشود .این اصل ،خود به
خود دیگر اصول را در خود جای میدهد .اصولی مانند راستی ،عدالت ،توأمان بودن
دین و ملك و  ...؛ چرا که این اصول ،همه در برقراری نظم کیهانی یا همان راستی
(اشه) نقش اساسی دارد؛ بنابراین زیر مجموعة راستی است.
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مؤلّف در این سطور به ارکان پادشاهی اشاره میکند و راستی یكی از اصولی است
که سبب بقای شاه و مملكت اوست .انحراف از راستی برابر با زوال و نابودی است؛
زیرا تخطّی از آن سبب بر هم خوردن نظم کیهانی میشود .او راستی را هم در معنای
نظم و اساس هستی آورده و در سطر پایانی آن را در معنای راستی در مقابل دروغ و
خالف ذکر کرده است .پس راستی عالوه بر اینكه در معنای سخن خالف واقع و دروغ
است به طور عام در معنای نظم کیهانی« .اندر کارها راستی پیشه گیرید» (همان.)76 ،
راستی پیشه گرفتن در کارها حكایت از نظم و ترتیب و قاعده دارد .این نوع راستی،
عدالت را نیز دربردارد؛ زیرا فردی که عادل است ،راستی را مدّ نظر داشته است امّا آنجا
که شخص بیعدالتی می کند ،یعنی راستی را زیر پا گذاشته و اشكال در نظم هستی
ایجاد شده است و مملكت در معرض خطر و نابودی قرار میگیرد .اینجاست که
اهورامزدا به برگزیدگانش که آنها را با فرّه ایزدی به شاهی رسانده است ،دستور دفاع از
سرزمین و مملكت در برابر دشمنان داده است .چنانكه در سطور زیر میخوانیم ،بهترین
بخششها و سعادتها نصیب آنان می شود که در زیر پرچم اشه (راستی) به اعمال خیر
مشغول بودهاند« :ای مزدا! «شهریاری مینوی» نیك تو  -شایانترین -بخشش آرمانی در
پرتو «اشه» -از آن کسی خواهد شد که با شور دل ،بهترین کردارها را به جای آورد»
(دوستخواه .)77 :1375 ،اشه/اشا مفهومی مهم و تعیینکننده در تفكّرات سیاسی شرق
باستان و بویژه در ایران است .در وداهای هندی نیز نام آن رته/ارته است (رضایی راد،
 .)98 :1378به عبارتی اشه بیانگر نظم ازلی و نامیرا است که هیچگاه در سكون و توقّف
نیست بلكه در پیشرفت و تكامل است (آشتیانی .)208 :1374 ،از دیگر مفاهیم اشه ،قانون
است .قانون در معنای وجود قوانینی که نظم کیهانی را شكل میدهند و خاستگاه مینوی
دارند (رستموندی.)52 :1388 ،
 5-2عدالت

«جامعه ای که هر کس به کار خویش مشغول است و در امور دیگران مداخله نمیکند»
(شریعت .)23 :1389 ،در نظر ایرانیان راستی هم در مقولة عدالت میگنجد؛ زیرا راستی در
معنای نظم و وجود عدالت و عاری از هر گونه ظلم و هرج و مرج است نه منحصراً در
برابر سخن ناراست و دروغ ،هرچند آن را هم در برمیگیرد» (همان .)49 ،مؤلّف با
قاطعیّت اعالم می کند که بیدادگر مباشید ،ظلم مكنید .از این سخن به وضوح نمایان
است که تأکید بر حفظ نظم جاری بر جامعه است؛ چرا که اگر در مملكت شاه ظلمی

تداوم انديشههاي ايرانشهري در خردنامهاي گمنام

133

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،45پاييز 1393

واقع شود در سایر نقاط حكومت نیز کارگزاران و عمّال پادشاه با خیالی آسوده ظلم را
ترویج می دهند و آن هنگام است که همای سعادت سایة خود را از فراز آن حكومت
محروم میکند« .بیدادگر مباشید» (ثروت .)75 :1378 ،عدالت در فقه اینگونه تعریف شده
است« :ملكه ای دینی نفسانی که شخص را از ارتكاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان
صغیره و از نزدیكی به کارهای پست باز میدارد .در اخالق عدالت راه وسط میان افراط
و تفریط است» (مصاحب .)1689 :1380 ،عدالت در فقه با عدالتی که در اندیشة ایرانشهری
وجود داشته است ،تفاوت دارد .عدل در اندیشة ایرانشهری در راستای راستی و نظم
فعّالیّت میکند .بنابراین همانند راستی که به معنای نظم کیهانی است و صرفاً به معنای
تقابل در برابر سخن دروغ نیست ،عدالت نیز هرچند معنای فقهی خود را دارد در
اندیشه های ایران باستان تقریباً معادل با راستی یا اشه است .بر اساس همین مفهوم
استنباطی از عدالت ،نظم موجود جامعه که مبتنی به اختالف طبقاتی بوده است ،عین
عدالت پنداشته میشده است به طوری که تقریباً هیچ «تحرّک اجتماعی» در جامعه
نمیتوانسته اتّفاق بیفتد و آن را نوعی کژی و نابسامانی میدانستند.
«داد از تن خویش بدهید و داد از خلق بخواهید» (ثروت .)76 :1378 ،در راستای ایجاد
مدینة فاضله باید از افراد آن جامعه شروع کرد و به خودسازی دست زد و آنگاه در
انتظار جامعه ای سعادتمند بود؛ زیرا سعادت و کامیابی جامعه در گرو سعادت افراد آن
است؛ همان طور که سالمت جامعه در گرو سالمت افراد آن است .تا فرد شاه عادل و
دادگر نباشد کی میتوان از عمّال و زیردستان انتظار عدل و داد داشت؛ چرا که این امر
برای آنها درونی نشده و آن را درک نكرده اند .بنابراین باید عادل بود و طعم عدل را
چشید.
« دادگر آن است که به وقت خشم و خشنودی داد کند» (همان .)76 ،در اینجا مستوفی
به تعریف داد و دادگری پرداخته و سعی خود را موقوف بر بیان شفّاف و صریح از
واژة دادگر کرده است .او میگوید دادگر کسی است که چه در زمان خشم و ناراحتی و
چه در زمان خشنودی داد کند؛ یعنی آن قدر با عدل خو گرفته باشد و اعمالش بر اساس
آن باشد که در زمان مشكالت و سختیها نیز بر طبق عدل رفتار کند و امور دشوار و
ناامیدکننده بر او و رفتار دادگرانهاش تأثیری نداشته باشد؛ نیم اشاره و تعریضی به رفتار
پادشاهان دارد که در زمان خشم و عصبانیّت زود دستور به قتل و غارت میدادند .در
جای دیگر هم یادآور شده بود که یكی از ارکان استحكام پادشاهی ،آهستگی است.

 5-3رعيّتداري
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در اندیشههای ایرانشهری که شاه مملكت ،نقش عمده و برجستهای دارد با خود ،مفهوم
دیگری به ارمغان دارد؛ به عبارتی پادشاه ،که رکن اساسی و اوّلیّة حكومت است ،سایر
ارکان و اقشار جامعه را با خود به یدک میکشد .آن رکن ،مفهوم رعیّت است .همان
طور که نویسندة کتاب «تجدّد و تجدّدستیزی» معتقد است که ماندگاری و جاودانه
شدن قدرت در دستان شاه به حمایت و پشتیبانی از قشر رعیّت منوط است (میالنی،
 .)94 :1382مؤلّف خردنامه نیز بارها این نكته را گوشزد میکند:
« ...گفت :پادشاهی چیست؟ گفت :رنج نمودن تن خویش را اندر نيكوداشت
رعيّت» و پس از آن سخن مستقیم دربارة عدل است« :گفت عدل چیست؟ گفت:
انصاف دادن ستمرسیده را از ستمکننده» (ثروت .)66 :1378 ،مالحظه میشود که عدل را
برابر با رعیّت داری و پرهیز از ظلم در نظر گرفته است .همان طور که رعیّت برای
گذران زندگی خود به شاه و الطاف او نیاز دارد ،شاه نیز در قوام مملكت خود و
استحكام پایه های حكومت خود دو چندان به رعیّت نیاز دارد .حكومت چیزی جدا از
افراد آن نیست .حال اگر افراد جامعه آن را بپذیرند و در راستای حفظ آن بكوشند که
بسیار عالی امّا اگر از آن راضی نباشند ،حكومت به نوبة خود ،مشروعیّتش را از دست
میدهد؛ پس پادشاهی و عدل مالزم یكدیگرند «و بر چاکران ،بار باندازة قوت نهیده و
اندر مملكت یار میارید» (همان.)75 ،
«ملك تیزفهم باید و بلندهمّت و فراخاندیشه ،و پیشبین و عاقبتشناس و بر رسنده
از کارها /و آهسته بوقت خشم و مهربان بر رعيّت و دوستدار دین ،و خدای ترس»(همان،
 .)93در این قسمت ،مؤلّف ،چندین مضمون را در یكجا گردآوری کرده است؛ به
ویژگی و استعدادهای شاه اشاره میکند و اینكه آهستگی ،شرط کار است .در سطور باال
نیز آهستگی را از لوازم جداناشدنی عدل آورده بود و نیز از ارکان پادشاهی .رعیّتدار،
توأمان بودن دین و ملك ،و خداترس بودن و پرهیزگاری از دیگر اصولی است که
نویسندة خردنامه بر آنها تأکید دارد.
 5-4همزاد بودن دين و ملک

نظریة «الدّین و الملك» از اندیشه های ایرانشهری و از سخنان اردشیر بابكان بنیانگذار
سلسلة ساسانی است که به نوشتههای دورة اسالمی راه پیدا کرده است (طباطبایی:1390 ،
 )167و نشاندهندة این امر خطیر در پادشاهی است که دو امر دینداری و دینورزی با
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مملكت داری و شهریاری نه تنها در تناقض و مغایرت با یكدیگر نیست بلكه در تعامل
با هم و در تكامل همدیگر است .دین و پادشاهی الزم و ملزوم همدیگر است که یكی
بدون دیگری کاری از پیش نمیبرد و نتیجهای جز ناکامی در پی نخواهد داشت .رابطة
میان دین و پادشاهی آن چنان در تنگنای با یكدیگر قرار دارد که «جدایی میان آنها ،هم
پادشاهی را به کالبدی بیروح و هم دین را به شاه بیسپاه بدل میکند .نادیده گرفتن
یكی از این دو ،سبب خلل در دیگری میشود» (ظهیری ناو.)79 :1389 ،
« و هر ملكی که پادشاهی را خادم دین گرداند ،او سزاوار ملك باشد و هر ملكی که
دین را خادم پادشاهی گرداند پادشاهی بر وی وبال گردد و زوالپذیر» (ثروت:1389 ،
.)93

 5-5گفتار نيک ،پندار نيک ،كردار نيک
گفتار نیك ،پندار نیك ،کردار نیك با وجود نظم و تعادل در جهان معادل است .این
نظم ،تعادل و راستی (راستی در معنای عدالت) ،معادل با واژة «مآات» در نزد مصریان و
«رته/اشه» نزد تمدّن هند و ایران است (قادری .)133 :1385 ،آیین مزدیسنا بر پایة این سه
9
8
7
اصل شكل گرفته است :هومته هوخته هورشته یا همان کردار نیك (معین:1384 ،
.)128
«و زبان خویش از ناهمواری/بسته دار بر آن کسی ...و کردار بهمه رویها و انواع ،بیش
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«موبدان ،ایدون گفته اند که دین و ملك هر دو برادرانند و دین بنیاد ملكست و ملك
برادر دین است» (همان.)94 ،
حكومت ساسانیان ،که همواره در معرض حمالت ویرانگر از سوی دشمنانشان چه
در شرق (آسیای مرکزی) و چه در غرب (امپراتوری روم) بودند ،چارهجویی برای این
امر خطیر را در ایجاد دیوان اداری مستقلّی یافتند که با دیگر ارکان حكومت در
سرزمین های دیگر در ارتباط باشد .راه حل دیگری که اعمال شد ،ایجاد و بسط دینی
رسمی بود .ساسانیان با ایجاد یك دین رسمی و ترویج آن ،بسیاری از اختالفات ناشی
از تعدّد ادیان را از بین بردند .بدین ترتیب در روزگار آنها دین و پادشاهی پیوستگی
شدیدی با یكدیگر داشتند (محرمخانی 185 :1389 ،و  .)186همان طور که قبالً نیز یادآوری
شد ،این آرا و اندیشهها از طریق سیاستنامهنویسی و سیرالملوکها و اندرزنامهها به
دورة اسالمی راه پیدا کرد.

از گفتار دار» (ثروت« .)41 :1374 ،و نيكوكردار و خوب معاملت باش» (همان.)44 ،
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نویسندة خردنامه بارها به ترجیح کردار بر گفتار تأکید میکند؛ زیرا کردار نقش اساسی
و نهایی دارد .زبان گفتار از کردار کمتر است .امّا کردار وقتی به منصة ظهور رسید،
دیگر امكان جبران دشوار مینماید .ابتدا باید نیك اندیشید (پندار نیك)؛ سپس نیك
سخن گفت (گفتار نیك) و در نهایت نیك عمل کرد (کردار نیك).
«دیگر بار گفتندی :سخن بينديشيد ،پس بگوييد و بسگالید؛ پس بكنيد و بیندازید؛
پس ببرید» (همان . )73 ،در اینجا سخن بیندیشید معادل با پندار نیك ،بگویید برابر با
گفتار نیك و بكنید برابر با کردار نیك است .در اوستا در زمینة گفتار نیك ،پندار نیك و
کردار نیك ،مطالب سودمندی هست« :اینان راست که با انديشه و گفتار و كردار به
خشنودی «مزدا» بكوشند و به آزادکامی و با کار نیك و ستایشگرانه. ،او را نیایش
بگزارند» (دوستخواه .)85 :1375 ،در جای دیگر میخوانیم"« :فریستوه" ...گفت :اندیشة
نیك و گفتار نیك و کردار نیك را فرا می ستایم .از آنچه .در پهنة اندیشیدن و گفتن و
کردن است ،انديشة نيک و گفتار نيک و كردار نيک را میپذیرم .من همة اندیشة بد
و گفتار بد و کردار بد را فرو میگذارم» (همان.)92 ،
 5-6خرد
«آرایش مردم اندر چیز دان و قدر /هر کس به مقدار آرایش آن کس دان ،و مردم بيخرد
را هیچ قدر مدار و ( »...ثروت« .)37 :1378 ،حسد کردن از بیماری خرد است» و «اما
شنودن پندها ،چشم خرد را روشن کند» (همان.)86 ،
«خرد خداداد در دم ،استوارترین و سرامدترین همه پیامرسانان از جهان آفرین از
سوی آفریده های گیتیایی است .با کمك آن (= خرد خداداد) است که مردم ،جهان
آفرین را خواهند شناخت و ایزد را در جایگاه یزدانی ،دیو را در دیوی ،راست را در
راستی ،دروغ را در دروغی ،سود را درجایگاه سودمندیش و زیان را در زیانمندیش
میبیند؛ مییابند دین بهی را؛ میپرهیزند از گناه؛ گرایان به ثوابند و بر گیهان،
خداوندگاری دارند؛ تن را سالم نگه میدارند؛ روان را از آلودگی رهایی میبخشند...
مردمان در همراهی با خرد خداداد بس زورمند است که از بدکرداری دوری خواهند
گزید و آهنگ خوبکرداری خواهند کرد و بر اثر همراهی با شهوت بس زورمند است
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که از خوب کرداری برخواهند گاشت» (آذرفرنبغ136 :1381 ،و.)137
بنابراین ،خرد و دانش الزمه زندگی و همچون زیوری آراسته برای مردمان بویژه
پادشاهان است؛ زیرا به واسطة همین خرد است که راهكارهایی برای کاستن از بدیها و
افزودن بر نیكیها مییابند.
«اعتقاد درست ،آفتاب خردمندیهاست» (ثروت« .)88 :1378 ،میوة خرد دو چیز است:
رای و دانش» (همان « .)89 ،از دو چیز هرچند نفقه بیش کنی افزون گردد :یكی خرد و
دیگر فرهنگ» (همان« .)92 ،بالی خردمندان به دو چیز بود :یكی عیب کردن بر ملك
خویش و دیگر عجب کردن به فزونی خرد خویش» (همان .)92 ،احیاگر زبان فارسی،
فردوسی اشعار نغز بسیاری دربارة خرد دارد .او میگوید:
ستتتایش ختترد را بتته از راه داد
خرد بهتر از هرچته ایتزد بتداد
خرد رهنمای و خترد دلگشتای
خرد دست گیرد به هر دو سرای
جج

(فردوسی)1 :1386 ،

 5-7شاهي آرماني
رسالة دوم کتاب با عنوان «دستورالعمل حكومت و اداره» است .آییننامههایی که
نویسندگان برای شاه و ادارة مملكت و امور کشورداری نوشتهاند ،همه و همه به تعبیر
«سیاست مدن» برمیگردد .این تعبیر گردهبرداری از پولیتس 10است .پولیس 11در زبان
یونانی به معنای شهر است .بنابراین پولیس به آیین شهریاری مربوط میشود (سروش،
 .)126 :1379با توجّه به آنچه گفته شد ،میتوان این گونه گفت که آثاری از قبیل
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« خردمند به چیزی امید ندارد که مردمان او را مالمت کننتد و چیتزی نخواهتد کته
بترسد از آنك ندهند» (ثروت« .)98 :1378 ،جعفر بن حمید گوید :خردمند آنست که کس
را نفریبد» (همان.)99 ،
از این جمالت این گونه استنباط می شود که ارزش انسانها به خرد است نه به اصل
و نسب .خرد پروریده می شود در سایة اموری چون :به کار گرفتن پند و اندرزها ،اعتقاد
درست داشتن و به کار گیری رای و دانش .نویسنده مواردی را نیز به عنوان
آسیبشناسی خرد و انحراف از آن بیان میکند که همه از امور منهی و منكر است؛
حسد ،عجب ،عیب جویی ،آز و طمع ،مكر و حیله .همة این مناهی ،راستی را بر هم
خواهند زد و بستر زوال و بیدولتی را فراهم میکنند.
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قابوسنامه ،خردنامه و  ...به مثابة سیاست مدنی است که برای چگونگی و شرایط آیین
شهریاری تألیف شده است .سیاست در این جایگاه در معنای تنبیه ،مجازات و معانیای
از این قبیل نیست بلكه به شیوهها و راهكارهای ادارة مملكت در راستای ایجاد
جامعهای سعادتمند و نیك اعمال به کار میرود .در این رساله ،شاه به منزلة انسانی
آرمانی و حكومت تحت سلطة او به منزلة آرمانشهر یا همان مدینة فاضله است .یكی از
اصولیترین اندیشههای ایرانشهری در اصل «شاهی آرمانی» است .این اصل پس از
و رود به ساحت متون اسالمی کارکرد خود را با اندک تفاوتی از سلطنت به خالفت
دینی حفظ کرد .الهیّات ایرانی با مفاهیم مایا ،شهریور و فر ،مسائل مربوط به حوزة دین
را به مسائل و امور مربوط به ساحت سیاست ربط داده است .واژة شهریار برگرفته از
«شهریور» است که در گاثاها ،خشتهر 12آمده از مصدر خشی 13به معنای توانستن و
فرمان راندن است .بنابراین واژههای شهریور و شهریار از یك ریشه است (قادری:1385 ،
125تا  .)131خداینامك (خواتای نامك) که از آن به سیرالملوک تعبیر میشود در زمان
پادشاه یزدگرد سوم به شرح وقایع دورة کیومرث تا پایان حكومت خسرو پرویز به
دست دهقانزاده ای به نام دانشور نوشته شد .همین اثر سرمشق سیرالملوکهای عربی و
شاهنامههای فارسی دورة اسالمی شد (معین .)114 :1384 ،این مطلب در تأیید مطالب
آقای طباطبایی در توضیح چگونگی ورود اندیشههای ایرانشهری به دورة اسالمی است
که در سطور قبل به آن اشاره شد« .و با سالطین و ملوک گستاخی مكن /،جز باندازه .و
اگرچه ایشان ترا از خویشتن آمن دارند؛ آمن مباش .و اندازة خویشتن بشناس .و از
هرک فربه گشتی ،نزار گشتن ازو بین .و از آنگاه ترسناکتر باش که عزیزتر باشی»
(ثروت.)45 :1378 ،
« روزی سكندر بمظالم نشسته بود .هیچ کس حاجتی برنداشت .گفت :امروز من از
شمار ملكان نبودم» (همان .)82 ،شاهی آرمانی که در اندیشة مردم جامعة خویش است و
از اینكه روزی فرا رسیده که کسی برای عرض حاجت به نزدش نیامده ،افسوس
میخورد.
مؤلّف در پایان کتاب به شرح و توضیح وظایف و چگونگی رفتار و کردار از سوی
مجاوران و مباشران شاه میپردازد« .جماعتی که برسم خدمتاند و ایشان را مواجب و
اقامت است؛ یكی را بیش داده باشند و یكی را کمتر /.و یكی بواجب ایستاده است و ...
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پاسبانان ،چند کس از متجنده سوار /و پیاده که باید رود در خدمت رکاب باشند ،یا بر
در سرای مالزم باشند که چون کاری باشد بروند ...پردهدار و حاشیت و فراشان ،و
خوانساالر و مطبخی و شرابدار و رکابدار  ...میباید که مزاجالعله باشد از جهت
مواجب( ...همان.)111 ،
انديشه هاي ايرانشهري
در خردنامه

همزاد بودن

راستي

دين و ملک

پندار نيک ،گفتار

شاهي آرماني

نيک ،كردار نيک

خرد

رعيّت داري

 .6نتيجهگيري
کتاب خردنامه در طول زمان دستخوش تغییر و دگرگونی شده است .امروزه همة آن به
دست ما نرسیده است .هیچ کس از احوال مؤلّف آن اطّالعی ندارد .چه بسا که اگر
اطّالعاتی دربارة او ،زندگی و احوالش میدانستیم ،قضاوت ما دربارة کتاب ،محتوا و
سبك آن شكل دیگری میگرفت و البّته قاضی عادلتری میشدیم و قضاوت عادالنهتری
میکردیم .تصحیح آقای ثروت سه بار در سالهای  1372 ،1367و  1378چاپ شده
است .یادآوری این نكته مهم و در خور تأمّل است که در چاپ سال  1372در شناسنامة
کتاب نامی از مؤلّف نیامده و فقط نام مصحّح آن (منصور ثروت) ذکر شده است امّا در
چاپ سال  1378در شناسنامة کتاب ،نام مؤلّف ،یوسف بن علی مستوفی ثبت شده
است .در مقدّمة تصحیح خردنامه هم آقای ثروت و هم مرحوم مینوی یادآوری شدهاند
که مؤلّف خردنامه ،مجهول و گمنام است .گویا سازمان یا ادارهای که شناسنامة کتاب را
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تنظیم کرده ،این خردنامه را با خردنامهای از یوسف بن علی مستوفی که عبدالعلی ادیب
برومند در سال  1347تصحیح کرده است ،اشتباه گرفتهاند و البّته با این کار خوانندگان
را به گمراهی و ابهام بیش از پیش کشاندند .به این کتاب آن گونه که باید و شاید
توجّهی نشده است و به همان اندازه که مؤلّف آن در طول تاریخ به گرد و غبار
فراموشی سپرده شده برای خود کتاب نیز چنین اتّفاقی افتاده است .این کتاب
دربرگیرندة اندیشههای ایرانشهری است و مطالعة آن میتواند به سیر تداوم فرهنگی این
اندیشهها کمك کند .ریشة اندیشه های ایرانشهری و تأکید بر آنها در جای جای این
کتاب به چشم میخورد .این اندیشهها همچون :خرد ،عدل ،همزاد بودن دین و ملك،
راستی و  ...همه اموری نیك و ستایش شده است که از دورة باستان به دورة اسالمی راه
یافت و بازپرداخت شد .خردنامه در زمان تألیفش مورد توجّه بسیار قرار گرفته است و
این خود بر اهمیّت کتاب میافزاید .نویسنده به عدل ،راستی ،توأمان بودن دین و ملك،
رعیّت داری ،خرد و  ...تأکید بسیاری دارد .اینها را مواردی میداند که نظم کیهانی را
شكل می دهد و همه در دل اصل راستی یا اشه قرار دارد .انحراف در هر یك از آنها به
انحطاط و زوال کلّ حكومت منجر میشود .نویسنده ،کتاب را به صورت آییننامه و
دستورنام ه گردآوری کرده است تا به منزلة زنگ خطری برای شاه مملكت باشد و شاه
با مطالعة این کتاب ،شیوة مملكت داری و رفتار با رعیّت را بیاموزد و در نهایت بتواند
در جهت ایجاد مدینه ای فاضله گام بردارد .مفقود شدن بسیاری از قسمتهای خردنامه
سبب عدم نظم منطقی در فهرست مطالب آن است (این فهرست را نیز مرحوم مینوی به
صورتی که در کتاب ذکر شده است و ما یادآور شدیم ،تنظیم کردهاند) .مطالب بدون
چنین نظم و قاعدهای پشت سر هم آمده که این خود یكی از موانع این تحقیق بوده
است.
پينوشت
 . 1به نقل از سیّد جواد طباطبایی در مورد جریانهای سیاستنامتهنویستی ،اندرزنامتهنویستی ،کتابهتای
تاریخی ،تاریخالوزراء و ...که سبب انتقال اندیشه های ایرانشهری از دورة باستان به دورة اسالمی شدند
(طباطبایی.)85 :1390 ،
 .2واژة «بازپرداخت» را آقای طباطبایی در کتاب خواجه نظامالملك ،تداوم فرهنگی ایران زمین به کتار
بردهاند.
 .3جاویدان خرد کتابی گمنام در وصیّت های هوشنگ به پسرش و دیگر شاهان ایرانی بوده که امتروزه
به دست ما نرسیده است.

تداوم انديشههاي ايرانشهري در خردنامهاي گمنام
« .4دستورالعمل حكومت و اداره»  ،این عنوان در نسخه خطّی وجود نداشته و نتامی جعلتی استت کته
مرحوم مینوی بر رسالة دوم کتاب نهاده است.
5. xshathra
6. Evenamag
7. humata
8. Huxta
9. hvarshta
10. politiccs
11. polis
12. xshathra
13. xshi
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محدوديتهاي بوطيقاي ساختارگراي شعر

دكتر قدرت قاسمي
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

چكيده

كليدواژهها :ساختارگرایی ،بوطیقای ساختارگرای شعر ،روایت ،شعر ،روایتشناسی.

تاریخ دریافت مقاله1392/6/30 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/4/17 :
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در این مقاله با رویكردی مبتنی بر فرانقد -که معطوف به نقد و ارزیتابیِ نقتدها و نظریتههتای
ادبی است -بوطیقای ساختارگرای شعر بررسی و ارزیتابی شتده استت .منظتور از «بوطیقتای
ساختارگرای شعر» نگرشها ،تحلیل ها و نقدهای ساختاریِ شعر است و نه روایت .در این مقالته
ابتدا گسترة روایتشناسیِ ساختارگرا و دستاوردهای غنی و متكثر آن ،اشتارهوار تبیتین و ایتن
نتیجه حاصل شده است که توفیقِ بوطیقای ساختارگرا در ساحتِ تحلیل و بررسیِ ستازههتای 143
عام و دستور زبان «روایت» است .در بخش دوم مقاله جهتگیریها و نگرشهای مربوط به تحلیل 
ساختارگرایانة شعر ارزیابی و بررسی و این نتیجه حاصل شده است که این تحلیلها یا مبتنی بر
رهیافتِ صورتگرایی روسی هستند یا با جرح و تعدیلهایی همان دستاوردهای اصحاب نقد نو.
بنابراین بوطیقای ساختارگرای شعر ،در قیاس با روایتشناسیِ ساختارگرا ،نته چنتدان تتوفیقی
داشته است و نه دستاوردی.
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مقدمه و پيشينة موضوع
برای تحلیل و نقد عملیِ متن یا گونة ادبیِ خاصی ،نمیتوان از همة نظریههای ادبی مدد
گرفت؛ به عبارتی هر نظریة ادبی ،امكان انطباق بیشتری با متن یا گونه خاصی دارد .البته
صورت گرایی توان تحلیل بیشتر متونِ شعر و نثر ،و ساختارگرایی توانایی تحلیل همة
متون روایی را دارد .بنابراین فرضاً اگر پژوهشگری بخواهد برای تحلیل و بررسی شعر
سهراب سپهری از نظریههای ادبی یاری بگیرد ،شاید نتواند نظریة تاریخیگرایی و
مارکسیستی را با آن انطباق دهد و نتیجهای بگیرد ،ولی میتواند از نقد صورتگرایی،
روانكاوی و اسطورهای بهره بگیرد .بوطیقای ساختارگرا نیز نظریهای است که کاربست
آن با متون و گونههای ادبی باید با هوشمندی و دقت صورت گیرد .ساختارگرایی
نظریهای است که به مدد آن میتوان متون روایی و داستانی را تحلیل و بررسی کرد در
حالی که این نظریه بین منتقدان و نظریهپردازان غربی هم برای تحلیل و بررسی «شعر»
توفیقی نداشته است؛ کامیابی آن در عرصة روایتشناسی تبلور یافته است.
گفتنی است که در ک نار بررسی محدویتهای بوطیقای ساختارگرای شعر ،یكی از
انگیزه ها و دالیلی که نگارنده را به نوشتن این مقاله واداشت ،همانا پاسخی هم هست
به نقدهای ساختارگرایانه ای که پژوهشگران ادبی ایران در خصوص متون شعری فارسی
مینویسند؛ زیرا بین پژوهشگران ادبیِ ایرانی ،بوطیقای ساختارگرای شعر دچار سوء
تعبیرهایی شده است :اول اینكه این پژوهشگران ،ساختارگرایی را با فرمالیسم یكی
می گیرند؛ بدین معنی که تحلیلهایی که از اشعار میکنند ،زیباشناختی و صورتگرایانه
است و نه ساختارگرایانه .دوم اینكه ابتدا مبادی و مفاهیم و ساختارگرایی همچون
تق ابلهای دوگانه ،محور جانشینی و همنشینی ،زبان و گفتار و  ...را مطرح ،و سپس در
بخش تحلیلها و نتایجِ خود ،مطالبی را بیان میکنند که بدون مدد گرفتن از نظریة
ساختارگرایی به همان نتایج و مسائل دست مییافتند .در این حالت ،صرفاً نظریهای را
به متن یا گونه ادبی خاصی «الصاق» میکنند (بررسی و آسیبشناسیِ منابع بوطیقای
ساختارگرای شعر در ایران را به مجال و مقام دیگری وامینهیم) .در این مقال ،ابتدا به
پیشینة موضوع ،و سپس به مبادی ساختارگرایی و توفیق روایتشناسیِ ساختارگرا در
تقابل با بوطیقای ساختارگرای شعر پرداخته میشود.
نزدیك به دو دهه است که نظریههای ادبی وارد گفتمان نقادی پژوهشگران و منتقدان
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فارسی شده است ،که به فهم ،تحلیل و تشریح متون کهن و معاصر یاری رسانده است
و یاری خواهد رساند .حال پس از این دو دهه ،الزم است به نقد ،علتِ توفیق و ناکامیِ
برخی از این نظریه ها به طور کلی ،و کاربست درست و احیاناً نادرست برخی از آنها در
بین پژوهشهای ادبی پرداخت .خودِ نظریهپردازنِ ادبیِ غربی ،هم به صورت جسته
وگریخته و هم به گونهای منسجم به نقد و نقادی نظریههای ادبی پرداختهاند؛ برای مثال
تزوتان تودروف در مقدمه کتاب ادبیات شگرف به انتقاد از دیدگاههای نورترپ فرای
در خصوص نظریة انواع ادبی پرداخته است که میگوید نظریة فرای بنیانی محكم
ندارد؛ زیرا گونه های ادبی را بر اساس فصول سال تقسیم کرده که غیرواقعی است .تری
ایگلتون در کتاب پیشدرآمدی بر نظریههای ادبی ،ضمن تشریح و توضیح این نظریهها،
ضعف و قوّت هر کدامشان را هم برشمرده است .برخی از اصول و مبادیِ
ساختارگرایی را نظریهپردازانِ پساساختارگرا همچون روالن بارت -البته بارت در
مرحلة دومِ نظریهپردازی -و ژاک دریدا نقد و نقادی کردهاند.
در خصوص نقد و نقادیِ «بوطیقای ساختارگرای شعر» ،کتاب ،مقاله یا مبحث
مستقلی نوشته نشده است ،بلكه برخی از شارحانِ و نویسندگانِ کتابهای مربوط به
نظریة ادبی ،به گونهای مختصر و جستهوگریخته به این مبحث پرداختهاند؛ از جمله
رابرت اسكولز در کتاب ساختارگرایی در ادبیات به گونهای مختصر و مفید به این
مبحث پرداخته است .تری ایلگتون نیز در کتاب پیشدرآمدی بر نظریههای ادبی ،به
اختصار نكته هایی در خصوص ساختارگرایی در شعر گفته است که به نظر او مطلبی
افزون بر دیدگاههای فرمالیست ها در آنها نیست .در این بین ،تنها جاناتان کالر در کتاب
مهم خود به نام بوطیقای ساختارگرا ،فصلی جدا را با عنوان «بوطیقای شعر غنایی»
آورده که در این فصل خواسته است ساختارگراییِ فرانسوی را با نقد نوی امریكاییت
انگلیسی پیوند دهد .در این فصل نیز کالر به معضالت بوطیقای ساختارگرای شعر
پرداخته است .در منابعی که نویسندگان ایرانی به مبحث ساختارگرایی پرداختهاند نهتنها
مطلبی در خصوص محدودیتها و مشكالت بوطیقای ساختارگرای شعر نیامده است،
بلكه در برخی منابع -همچون نقد ادبی دکتر سیروس شمیسا و نظریههای نقد ادبی
معاصر مهیار علویمقدم -تحلیلهای ساختارگرایانة شعر ،همانا نقد مبتنی بر جنبههای
فرمالیستیِ شعر است.

تعريف ،رسالت و شيوۀ عمل بوطيقاي ساختارگرا
در این مقال کوتاه قصد بر ابن نیست تا مبادی و اصول ساختارگرایی به تفصیل توضیح
داده شود؛ زیرا در منابع گوناگون به این مبحث پرداختهاند و بنابراین به ذکر مفصلِ آن
کلیات نیازی نیست .اشارهوار گفته شود که مبادیِ ساختارگرایی برگرفته از زبانشناسیِ
سوسوری است .فردینان دو سوسور تحلیلِ درزمانیِ 1زبان را وانهاد و به بررسی بُعدِ
همزمانیِ 2زبان پرداخت .سوسور با این کار اصالحاتی همچون «دستگاه زبان در تقابل
با گفتار ،محور همنشینی و محور جانشینی ،روابط و تقابلها ،دال و مدلول و داللت» را
مطرح کرد .گفتنی است که در «تحلیل اثر ادبی تقریباً تمام نظریههای ادبی پس از
ارسطو بر اهمیت ساختار تأکید ورزیده اند ،اما نقد ساختارگرا داللت دارد بر عملكرد
منتقدانی که ادبیات را بر مبنای الگوی نظریة زبانشناسی مدرن تحلیل میکنند»
( .)Abrams, 1993: 280روش سوسور و همین اصطالحاتِ او ،پیامدهای فراوانی برای
ساختارگراییِ ادبی در پی داشت؛ برای مثال منتقدانِ ساختارگرا ،رویكرد تاریخی را رها
کردند و به بررسی خود آثار ادبی پرداختند.
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ساختارگرایان در نقد ادبی به جای پرداختن به شرح حال و عقاید نویسنده یا بررسی
موشكافانه متن به منظور استخراج معنا به کشف و تبیین نظام حاکم بر هر اثر ادبی و
ارتباط آن با نظام حاکم بر آن نوع ادبی یا کل ادبیات پرداختند» (مقدادی.)315 :1378 ،

البته روند کار ساختارگرایان این طور نبوده است که از مفاهیم و اصطالحات
سوسور به طور مستقیم در تحلیلهای ادبی استفاده کنند ،بلكه از الگو ،روش و رویكرد
همزمانیِ سوسور بهرهمند شدند؛ به عبارتی «به رغم اینكه بیشتر ساختارگرایان در
تدوین مفروضات نظری و شالوده نظریات ادبی خود از بسیاری از آرای سوسور بهره
گرفتهاند ،چگونگی بهکارگیری این مفروضات هنگام اعمال کردن آنها به تحلیل متن،
بسیار متفاوت است» (برسلر .)132 :1386 ،زبانشناسیِ سوسوری برای ساختارگرایان در
حكم روندی اکتشافی نبوده ،بلكه برای آنان به مثابة الگویی شایستة پیروی بوده است.
به گفتة ابرامز «نقد ساختارگرا ادبیات را به عنوان نظم ثانویهای در نظر میگیرد که از
نظام ساختاریِ نظمِ اولیة زبان به عنوان یك واسطه استفاده میکند؛ این نظام پیش از هر
چیز بر اساس نظریة زبانشناسی تحلیل میشود» (.)Abrams, 1993: 280
الزم است اصطالح «ساختار یا ساخت» را از دید ساختارگرایان و چگونگی کاربرد
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آن را از دیدگاه این نظریهپردازان تعریف کنیم .در تعریف کلی ساختار میگویند:
ساختار در واقع نظامی است که در آن ،همه اجزای اثر با تعامل و در سایة پیوند بتا
یكدیگر ،کلیتی هماهنگ را می سازند .تعریفهای مختلفتی از ستاختار بته دستت داده
شده است تا آنجا که رنه ولك منتقد امریكاییِ اروپاییتبار در اثر معروف خود به نام
مفاهيم نقد مینویسد که بهآسانی میتوان صدها تعریف درباره ساختار مطترح کترد
(امامی.)231 :1385 ،

هر اثر فقط نمودی از ساختار مجرد و عام نگریسته میشود و این نمود فقط یكی از
صورتهای ممكنِ تحققِ آن ساختار است .بر این پایه است که این علم ،نه دیگتر بته
ادبیات موجود ،بلكه به ادبیات ممكن میپردازد و به بیان دیگتر ،توجته ختود را بته
ویژگی مجردی معطوف میدارد که به پدیدة ادبی ختود ویژگتی متیبخشتد؛ ادبیتت
(تودروف.)20،1379 ،

بر این مبنا ساختارگرایان کمتر به تحلیل و بررسی متون منفرد همت گماشتند و به
دنبال کشف الگوها و ساختهای عام در متون بودند .بنابراین به گفتة برسلر در خصوص
این نظریهپردازان« ،گر چه باید متون منفرد را نیز تحلیل کرد ،ساختارگرایان بیش از خود
متون به آن نظام قاعدهمندی عالقهمندند که شالوده متون را تشكیل میدهد .توجه آنان
عمدتاً به این معطوف است که متون چگونه معنا میدهد ،نه اینكه متون چه معنایی
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ژان پیاژه ضمن تعریف «ساختار» سه عامل را برای آن برشمرده که یكی از این
عوامل همان کلیتِ هماهنگ است .پیاژه میگوید که ساختار متشكل از سه فكر یا
انگاره است :فكر کلیت ،فكر گشتار و فكر خودتنظیمی .منظور پیاژه از کلیت« ،عناصری
است که بر طبق قوانینِ ترکیب تنظیم شده است نه اینكه صرفاً مثل سنگجوش به هم
چسبیده و تودهای را تشكیل داده باشد (اسكولز .)258 :1379 ،برحسب این تعریف ،تمام
آثار ادبیِ مهم از ویژگی و عامل کلیت برخوردار است؛ زیرا اجزای آنها صرفاً تودهای به
هم انباشته نیست ،بلكه کلیتی منسجم است .البته گفتنی است که تمام ساختارگرایان در
تحلیلها و نظریههای خود به این تعریف وفادار نبودهاند و اینطور نبوده است که در
بررسی آثار ادبی صرفاً به دنبال این عامل بوده باشند .امری که در کار غالب آنها دیده
میشود ،پیجویی قوانینِ عامِ مستقر در ساختارهاست.
ه م فرمالیستها و هم ساختارگرایان در پژوهشهای خود به دنبال کشف ساختارها و
تبیین قوانین حاکم بر آنها بودند .تزوتان تودروف براساس این تلقی است که میگوید:
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میدهد» (برسلر)137 :1386 ،؛ به سخن دیگر ساختارگرایان «به بینشهای تازه نسبت به
متنِ تك ،کار ندارند؛ همانگونه که فیزیكدانها در جستجوی آزمونی برای نظریه گرانش
عمومی به یك شیء تك در حال سقوط کار ندارند» (هارلند)369 :1385 ،؛ برای مثال
والدیمیر پراپ در کتاب دورانساز خود با عنوان ریختشناسیِ قصههای پریان با
بررسی صد حكایت از حكایتهای روسی ،سی و یك کنش اصلی یا نقشویژه 3را از آنها
استخراج کرد و بدین وسیله الگوهای عام کنش یا خویشكاریهای آن حكایتها را
استخراج کرد .تزوتان تودروف نیز با بررسی هزار و یكشب و دکامرون ،دستور زبانی
داستانی برای این کتابها نوشت .ژرار ژنت با تكیه بر متن در جستجوی زمان از دست
رفتة پروست ،نمونة تمامعیار روایت شناسیِ ساختارگرا را رقم زد .روالن بارت نیز
مقالهای مفصل با عنوان «درامدی بر تحلیل ساختارگرایانة روایت» نوشته که تحلیلی
ساختاری است از روایت به طور عام .بنابراین «ساختارگرایان گاهی کوشیدهاند تا
اجزای ثابت متشكّلة یك نوع ادبی را هم بیان کنند؛ یعنی برخی از ایشان به دنبال کشف
نظامهای کلیی هستند که عالوه بر یك اثر خاص بتواند نوع ادبی را هم توضیح دهد»
(شمیسا .)194 :1388 ،نظریهپردازانِ ساختارگرا به دنبال آن بودند که دستور زبانی برای
متون روایی و ادبی بنویسند؛ به همان صورتی که دستورنویسان برای زبانها دستورِ زبان
می نویسند .این کارهای تودروف و ژنت از جمله تحلیلهایی است که مفاهیم و اصول
ساختارگرایی را بر متون منفردی همچون دکامرون و در جستجوی زمان از دسترفته
اعمال کردهاند.
اصل مطلبی که نگارنده در این مقال به دنبال بیان آن است ،این است که
ساختارگرایان با پذیرش این مفروضات ،روش کار خود را بر متون ادبی اعمال کردند؛
اما نكتة مهم -که در بیشتر متون نقد و نظریة ادبی به آن اشاره نمیشود -این است که
ساختارگرایان از همان ابتدا برای کاربست انگارة «الگوهای عام» ،متون و گونههای
روایی -حال ممكن است چنین متنی یا گونهای شعر روایی باشد -را برگزیدند و نه
متون شعری را؛ زیرا الگوها و ژرف ساختهای عام در متون روایی ،یافتنی است و نه در
روساختِ سخن شاعرانه .به واقع « ساختارگرایی با حرکت از مطالعة زبان به مطالعه
ادبیات ،و تالش برای تعریف اصول ساختاردهی که نه فقط در آثار منفرد که در روابط
میان آثار در کل عرصه ادبیات عمل میکنند ،بر آن بوده و هست تا علمیترین مبنای

محدوديتهاي بوطيقاي ساختارگراي شعر

اثر ادبی ب دین ترتیب آن تصویر ساختاری را به ساختارگرایی عرضه میکند که کامالً
با ساختار خود زبان همسان است .این سخن بدان معنا نیست کته ادبیتات بته زبتان
معمول نوشته می شود ،بلكه بدان معناستت کته ستاختمان زبتان معمتول (بته منزلتة
نخستین و مهمترین نظام رمزگذاری) برای همه نظامهای فرهنگی دیگر طرح میریزد
که ادبیات یكی از آنهاست (هارلند.)354 :1385 ،

بر این اساس شیوة عمل روایت شناسانِ ساختارگرا به این صورت بوده است که
میخواسته اند دستور زبانی را برای داستان و روایت بنویسند؛ به همان صورت که
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ممكن را برای مطالعات ادبی فراهم آورد (اسكولز .)26 :1379 ،ساختارگرایان« ،روایت و
داستان» را بهترین حوزه برای کاربستِ نظریة خود یافتند؛ بنابراین نظریة «روایتشناسی
ساختارگرا» را بنیان نهادند .از این رو ،تعداد مقاالت و کتابهایی که ساختارگرایان در
باب شعر نوشتهاند ،انگشتشمار است ،ولی در روایتشناسی ساختارگرا ،آثار بسیاری
نوشته ،و مفاهیم و تحلیلهای بسیار ژرف و گستردهای مطرح کردهاند.
گفتنی است که ساختارگرایان و حتی روایتشناسانِ ساختارگرا تحت تأثیر
زبانشناسی فردینان دوسوسور بودند .این تأثیرپذیری به معنای آن نبود که از
اصطالحات و مبادی زبانشناسی به گونهای مستقیم برای تحلیل و بررسی متون ادبی
استفاده شود .البته کسانی هم بودهاند که میخواستهاند اصول زبانشناسی را به گونهای
مستقیم بر آثار ادبی اعمال و تحمیل کنند؛ در این خصوص جاناتان کالر میگوید:
«نگرش نخست میگوید زبانشناسی نوعی روال کشف فراهم میکند که میتوان آن را
مستقیماً بر زبان ادبیات اعمال کرد و ساختهای ادبی را معلوم ساخت .تحلیلهای توزیعی
یاکوبسن جزء همین روال به شمار میرود و من کوشیدم نشان دهم که این روش
کارایی مورد نظر را ندارد و نمی شود از زبانشناسی به این شكل در ادبیات بهره گرفت
(کالر . )351 :1388 ،این خلط مبحث و مسئله برخاسته از آنجاست که برخی میپنداشتهاند
موادِ ادبیات و زبانشناسی امر واحدی به نام زبان است؛ لیكن شیوة تحلیل ساختاری در
ادبیات به معنای کاربست مستقیم رویكردهای زبانشناسی نیست .در همین خصوص
است که رامان سلدن میگوید« :به نظر میرسد به کار بستن الگوی زبانی در ادبیات،
نوعی زیره به کرمان بردن است؛ چرا ادبیات خود پدیدهای زبانی است  . ...از طرفی
خطاست که ادبیات و زبان را یكی بدانیم» (سلدن .)140 :1377 ،ریچارد هارلند نیز در
خصوص ربط و نسبتِ زبانشناسی با ساختارگراییِ ادبی میگوید:

سوسور و دیگر زبانشناسانِ ساختارگرا دستوری برای زبان نوشتند .بنابراین
ساختارگرایان میگفتند:
زبانشناسی را نه به عنوان روش تحلیل ،بلكه به مثابه الگوی عامی برای کندوکاوهای
نشانه شناختی به کار بگیریم .چنین دیدگاهی نشان میدهد که چگونه میتوان بوطیقتا
را به گونه ای سامان داد که رابطه آن با ادبیات ،شبیه رابطه زبانشناسی با زبتان باشتد.
این دیدگاه  ...از این امتیاز برخوردار است که از زبانشناسی بته منزلتة منبعتی بترای
شفافیت روششناختی بهره میگیرد ،نه به منزلة منبعی برای واژگان استعاری (همتان،
.)352
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به عبارت دیگر ساختارگرایی عموماً تأکیدش بر زبان یا رمزگانی است که
پیساخت یك نظام یا یك عملكرد را می سازد .از این لحاظ در تقابل با رویكردهایی
است که تأکیدشان بر گفتار 5یا لحظاتی خاص از آن نظام یا عملكرد است .به همین
نسبت نیز تأکید روایتشناسی بر «زبان»  -یا قوانین عام روایت -است و نه بر گفتار
روایت؛ یعنی نمودهای مشخص و منفرد روایت (.)Prince, 2004: 110
با این حال ،روایت شناسانِ ساختارگرا بیش و کم در تحلیلهای خود از اصالحات و
واژگان مربوط به زبانشناسی برای تحلیل سخن روایی 6بهره هم میگرفتند؛ برای مثال
روساخت روایت را «دال روایت» ،محتوای و ژرفساخت روایت را «مدلول روایت»،
پیرنگ را متناظر با روابط همنشینی تعریف میکردند .به قول کالر
زبانشناسی مجموعهای از مفاهیم را فراهم کرد که میشد آنها را در بحث درباره آثتار
ادبی به گونهای التقاطی یا استعاری بته کتار بترد« :دال و متدلول»« ،دستتگاه زبتان و
گفتار»« ،روابط همنشینی و جانشینی»« ،سطوح یتك نظتام سلستلهمراتبتی»« ،روابتط
توزیعی و تمامیتبخشی»« ،ماهیت متمایزکننده یا افتراقی معنی» ،و دهها مفهوم فرعی
دیگر (همان.)350 ،

این نوع استفاده و کاربردِ اصطالحات زبانشناسی به معنای وابستگی تام و تمام
س اختارگرایی به زبانشناسی نیست ،بلكه بوطیقای ساختارگرا در کارهای کسانی همچون
تودروف ،ژنت ،بارت و گرماس به نظریهای مستقل و خودبیناد مبدل میشود .بنابراین
رسالت بوطیقای ساختارگرا مبتنی است بر کشف و استخراج الگوهای عام در
ژرف ساخت متون ،و حوزة عمل آن هم روایت و داستان است و نه شعر .ساختارگرایی
برای رسیدن به این هدف ،زبانشناسی را بیشتر به عنوان الگوی خود قرار داده بود تا

محدوديتهاي بوطيقاي ساختارگراي شعر

اینكه از مبادی و مفاهیم آن به طور مستقیم در تحلیل متون ادبی استفاده کند .بنا به
قولی «سودمندترین کاربردهای الگوی سوسوری آنهایی است که مفاهیم ساختارگرا را
استعاره قلمداد میکنند؛ مانند ابزارهای اکتشافی برای تحلیل متن» (سلدن.)154 :1377 ،

(احمدی.)76 :1378 ،

از آنجا که رومن یاکوبسن را برخی حلقة واسط بین فرمالیسم و ساختارگرایی
میدانند و برخی -همچون ترنس هاوکس در کتاب ساختارگرایی و نشانهشناسی-
نظریة او را در ذیل ساختارگرایی آورده اند به نظریة یا بوطیقای شعری یاکوبسن نظری
می افكنیم تا ببینیم تحلیل او ساختارگرایانه است یا اینكه رویكردی فرمالیستی .یاکوبسن
از جمله نظریه پردازانی است که هم بر دانش زبانشناسی تسلط داشت و هم بوطیقای
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نسبت بوطيقاي ساختارگرا و شعر
برخالف آنچه تصور می شود ساختارگرایی چندان دستاوردی برای تحلیل و بررسی
شعر نداشته است .همان طور که گفته شد ساختارگرایی به دنبال یافتن قوانین و
الگوهای عام در متون و ساختارهای فرهنگی است .روساخت و ژرفساختِ شعر
آکنده از انواع و اقسام آشناییزداییهای زبانی و آرایهای است که شاید نتوان برای آن
همچون «روایت» دستور زبانی نوشت و قوانین و قواعد کلی آن را استخراج کرد.
تحلیل زبان و صناعات شعر کاری است که به شایستگی از عهدة فرمالیستهای روسی
برآمده است .فرمالیستهای روسی با کاربست اصطالح آشناییزدایی به تحلیل و
بررسی انواع و اقسام عدول از هنجارها و ادبیتهای زبانی در حوزة شعر پرداختند.
با نگاهی گذرا به متونی که نظریه پردازانِ ساختارگرایان و شارحانِ ساختارگرایی
نوشتهاند ،می توان به این نتیجه رسید که حجم بسیار اندکی از این منابع صَرف پرداختن
به شعر شده است؛ آن حجم اندک هم چندان دستاورد و توفیقی ندارد .یاکوبسن و لوی
اشتروس با تحلیل شعر «گربههای» بودلر به قوانین و قواعد قافیه ،ساختهای نحوی و
جایگزینی واژگان پرداختند .این تحلیل یاکوبسن و اشتروس از نمونههای نادر و اندک
بررسی دقیق ساختارگرایانه از شعر است که البته با انتقادهایی هم همراه بوده است
(رک .اسكولز 58 :1379 ،تا  .)65هدف یاکوبسن و اشتروس این بود که دریابند شعر بودلر
از چه چیزی ساخته شده است؛ « دریافت توازن و تخالف ،شباهتها و تقارنهای آوایی و
دستوری از یك سو و تقابلهای آوایی و دستوری از سوی دیگر اساس کار آنها بود
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ادبیات را به نیكی می شناخت .البته تحلیلهایی که یاکوبسن در خصوص ادبیات ارائه
کرده ،به سخن شعری معطوف و مربوط است و نه سخن روایی .وی در یكی از
مقاالتش با عنوان «زبانشناسی و بوطیقا» نظریة ارتباط و نقشها و کارکردهای زبان را
مطرح می کند که در آن ،نقش هنری و زیباشناختی یكی از کارکردهای ششگانة زبان به
شمار میرود  .از نظر او زبان فقط ابزاری برای ارتباط نیست ،بلكه کارکردهای متفاوتی
را انجام می دهد که کارکرد هنری یا زیباشناختی یكی از آنهاست .الگوی یاکوبسن مبتنی
است بر اینكه در کنشِ ارتباطِ زبانی« ،فرستنده»« ،پیامی» را برای «گیرنده» میفرستد.
برای اینكه پیام امكان اجرایی داشته باشد ،نیاز است به «زمینهای» ارجاع داشته باشد.
همچنین به «رمزگانی» نیاز است که کامالً یا به صورت جزئی میان فرستنده و گیرنده
مشترک باشد .در نهایت به «تماسی» هم نیاز است؛ یعنی مجرایی فیزیكی یا ارتباطی
روانشناختی میان فرستنده و گیرنده.
یاکوبسن با توجه به همین الگو ،شش نقش اصلی برای زبان برمیشمارد؛ به عبارتی
هر کدام از عوامل دخیل در ارتباط زبانی میتوانند مُوجدِ نقش و کارکردی ویژه باشند.
نقشهای زبانی با توجه به عناصر دخیل در ارتباط زبانی از نظر یاکوبسن عبتارت استت
از . 1 :اگر پیام به فرستنده معطوف باشد ،زبان نقش و کتارکردی «عتاطفی و بیانگرانته»
دارد . 2 .اگر جهتگیریِ پیام به گیرنده معطوف باشد ،پیام دارای نقشی «کوششی» استت.
 .3اگر ارتباط زبانی به زمینه سخن معطوف باشد ،زبان کارکردی «ارجاعی دارد» .4 .اگر
جهتگیری پیام به خود رمزگان های ارتباطی معطوف باشد ،زبان دارای نقشِ «فرازبتانی»
است؛ مثالً هنگامی که گوینده و شنونده ای برای معنا کردن واژگان از زبان بهره بگیرند.
 .5اگر ارتباط زبانی برای ایجاد تماس باشد ،کارکرد غالب آن« ،هتمستخنانه» استت.6 .
اگر ارتباط زبانی به خود پیام و درنگ در باب آن معطوف و مربوط باشتد ،زبتان دارای
نقشی زیباشناختی و هنری است (.)Jacobson, 2000: 34-35
منظور یاکوبسن از «پیام» صورت زبانی و ملفوظ پیام است .زبان ادبی با تأکید بر
همانندیهای آوایی ،قافیه ،تصاویر مجازی و صناعات روساختی ،زبان را متراکم و
پیچیده می سازد .چنین زبانی توجه را به جانب ویژگیهای صوری معطوف میکند و
«توجه اولیه» را از داللتهای معنایی باز میدارد .شعر هنگامی رخ میدهد که شاعرانگیِ
زبان به مرتبه و درجهای باالتر از دیگر ک ارکردهای رقیب و بدیل دست یابد .در نتیجه
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شعر با جلب توجه به ساختار کالمی خود ،الجرم توجه را به رمزگانی جلب میکند که
در محدوده آن شكل گرفته است .شعر با برجسته کردن همانندیهای آوایی ،وزنی و
تصویری بر غلظت زبان می افزاید و توجه را به ویژگیهای صوری آن جلب و از داللت
ارجاعی آن دور میکند (اسكولز 49 :1379 ،و .)55
این شیوة تحلیل یاکوبسن از کارکردها و عناصر پیام زبانی بسیار مهم و معروف
است و میتوان از آن برای توصیف زبان ادبی و هنری بهره جست؛ اما مسئله این است
که خود یاکوبسن کار را تمام کرده و کسی که به دنبال نقد عملی است ،مطلبی ندارد که
بر آن بیفزاید .به عاریه از اسكولز میتوان بر آن بود که« :نكوهشی که بیش از همه نثار
نقد ادبیِ ساختارگرایانه می شود این است که این نقد به سطحِ متن منفرد که میرسد،
درمیماند» (همان .)202 ،نكتة دیگر اینكه این الگوی ارتباطی یاکوبسن بیشتر تأکیدش بر
جنبة زیباشناختی و هنری زبان است و بنابراین رویكردی فرمالیستی است تا رهیافتی
دقیقاً ساختارگرایانه باشد .تری ایگتون با مقایسة بوطیقای ساختارگرای شعر و نظریة
فرمالیستها تفاوت ظریف و مهمی را بین این دو نظریه مطرح میکند که عبارت است از
اینكه:
فرمالیسم متون ادبی را از دیدگاهی ساختاری مینگرد و با رها کردن مصداق ،بررسی

این نكتة مهمی که ایگلتون یادآور می شود گویای تفاوت رویكردهای ساختارگرایانه
و فرمالیستی است؛ زیرا فرمالیستها به دنبال کشف مصداقهای آشناییزداینده در سطح
روساخت سخن ادبی بودند ،لیكن ساختارگرایان در پی قوانین ساختاری یا ژرف
ساختهای عام در متون و پدیدههای فرهنگی بودند .با این حال یاکوبسن با وامگیری
اصطالحاتی همچون محور همنشینی و جانشینی از زبانشناسیِ سوسوری به تحلیل و
توصیف ساختارگرایانه از زبان شعر پرداخته است .بر این اساس «یاکوبسن در تعریف
شعر گفته است که انتقال زبان از محور استعاری یا جانشینی کالم بر محور مجاز
مرسلی یا همنشینی است» (اسكولز)51 :1379 ،؛ این سخن بدان معناست که شاعر تمام
تالش خود را صرف میکند که واژههایی را از محور جانشینی یا غایب زبان احضار
کند و آنها را در محور همنشینی زبان به گونهای هنری و زیباشناختی کنار هم بگذارد .به
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نشانه را مورد توجه قرار میدهد؛ اما بویژه معنا را به عنوان پدیدهای افتراقی در نظتر
نمیگیرد یا در بیشتر آثارش ،قتوانین و ژرفستاختهای شتالودهای متتون را بررستی
نمیکند (ایگلتون.)135 :1368 ،

153


واقع هنر شاعر نهفته در چگونگی برنهشتِ اقالمِ زبانی در محور همنشینی است.
به خالف گفتار معمول ،واژهها صرفاً به این دلیل در کنار یكدیگر قرار نمیگیرند که
اندیشهای منعكس کنند ،بلكه توالی آنها به انگارههایی از شتباهت ،تقابتل ،تتوازی و
نظایر آن معطوف است که با استفاده از صدا ،معنا ،وزن ،و داللت ضتمنی بته وجتود
میآید» (ایگلتون.)137 :1368 ،

154

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره  ،45پاييز 1393

154
154

حاصل سخن اینكه یاکوبسن بیش از هر کس دیگری در باب بوطیقای ساختاری
شعر سخن گفته است ،ولی برخی از مطالب او بر نگرشی فرمالیستی مبتنی است؛ برخی
هم بیشتر جنبة نظری دارد و پاره ای هم بر رویكردی ساختارگرایانه مبتنی است .بر
مبنای چنین رویكرد بینابینی از جانب یاکوبسن است که شمیسا میگوید« :به نظر
ساختارگرایان فونیم (واک ،واج) کوچكترین جزء مشخص شعر است و هدف
فنولوژیس کشف تأثیر کلی شعر با توجه به فونیمهاست؛ یعنی میخواهد موسیقی شعر
و راز خوشاهنگی آن را توضیح دهد»(شمیسا .)194 :1388،توجه به رمز و راز خوشاهنگی
و موسیقی شعر ،امری است که فرمالیستهای روسی پیگیر آن بودهاند و نه ساختارگرایانِ
فرانسوی.
پس از سكوت و خاموشیِ فرمالیستها ،ساختارگرایانی همچون یان موکاروفسكی
تحلیل به اصطالح ساختاری شعر را دنبال کردند .ساختارگرایان چك و اصحاب پیرو
مكتب «تارتو »7بویژه یوری لوتمان 8تحلیلهای فرمالیستها را با زبانشناسی فردینان
دوسوسور پیوند دادند .به نظر لوتمان:
شعر به واژه نیرو میدهد و کنش آن را شدت میبخشد .هتر واژه بته دلیتل واژگتان
همجوارش غنای نهایی و ژرفش را آشكار میکند و داللتهای معنایی تازهتر مییابتد.
به همین دلیل هر شعر در حكم درهم شكستتن متداوم انتظارهتای خواننتده استت»
(احمدی.)129 :1378 ،

اما به گفتة تری ایگلتون
باز هم این مفهوم فرمالیستی آشناییزدایی بود که اثر ادبی را به جهان معرفی میکرد.
اما ساختارگرایان چك بیش از فرمالیستها بر وحدت ساختاری اثر تأکید میکردند:
اجزای اثر باید در سطح بخصوصی از متن به مثابه تابعهایی از یك کل پویتا در نظتر
گرفته شود (ایگلتون.)137 :1368 ،

در واقع این شیوة تحلیل همان است که با عنوانِ «وحدت انداموار» در میان اصحابِ
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نقد نو بیان میشد و ایگلتون هم بدرستی چنین نتیجهگیری کرده است« :چنین مینماید
که تا به اینجا ساختارگرایان پراگ چندان چیزی بیش از روایت علمیتری از نقد جدید
عرضه نمیدارند» (همان .)138 ،بنابراین تا اینجای کار میبینیم که ساختارگرایی،
دستاوردی جدی و مهم برای شعر نداشته است.
بیشتر کتابهایی که در باب تحلیل و نظریة ساختارگرای شعر مطلبی نوشتهاند ،نظریة
ارتباط و نقشهای زبانی یاکوبسن را آوردهاند که البته باید این نظریه یاکوبسن را
رویكردی فرمالیستی تلقی کرد و نه ساختارگرایانه؛ چون در این الگو یكی از نقشها و
کارکردهای زبان را نقش هنری و زیباشناختی میداند که امری فرمالیستی است.
ام.ای.آر .حبیب در کتاب خود با عنوان تاریخ نقد ادبی ،یاکوبسن را در بخش فرمالیسم
معرفی کرده ،و بوطیقای او را تشریح کرده است ( .)Habib, 2005: 617-21وی در
بخش ساختارگرایی صرفاً به روایت شناسانِ ساختارگرا پرداخته است.
شارحان ساختارگرایی هم یا به ربط و مناسبت میان ساختارگرایی و شعر
نپرداخته اند و یا به عدم توفیق ساختارگرایی در شعر اذاعان کردهاند .ترنس هاوکس در
کتاب ساختارگرایی و نشانهشناسی در فصلی با عنوان «ساختارهای ادبیات» ابتدا به بیان
و تشریح دیدگاههای فرمالیست هایی چون شكلوفسكی و آخین باوم پرداخته و در مورد
الگوی ارتباطی یاکوبسن از منظری فرمالیستی مطالبی را ذکر کرده است؛ عمدة مطالب
این فصل کتاب در باب نقشویژه های پراپ ،منطق روایی گرماس ،دستور زبان داستان
و تحلیل ساختاری ادبیات شگرفِ 9تودروف است .مطالبی هم در خصوص نظریه
پردازان پراگ آمده که از فرمالیستهای روس تأثیر گرفته است (Hawkes, 2003, 55-
 .)110بنابراین در این کتاب ،که از کتابهای درخشان در حوزة تشریح دیدگاههای
ساختارگرایان است ،چندان جایی برای تحلیل و بررسیِ ساختارگرایانه در مورد شعر
نیست ،بلكه آنچه گفته شد ،همانا مسائل مربوط به تحلیل ساختاریِ روایت است.
نویسنده و شارح دیگری به نام استروک در کتابی با عنوان ساختارگرایی ابتدا به طور
مفصل به بیان دیدگاههای فرمالیست ها در باب شعر پرداخته و سپس به سراغ تشریح و
توضیح دیدگاه های گرماس در باب معناشناسیِ ساختاری ،تحلیل بارت در کتاب S/Z
دربارة رمانی به نام سارازین اثر بالزاک رفته و نقش زیباشناختیِ زبان را هم از دید
یاکوبسن توضیح داده است ( .)Sturrock, 2003: 106-130در این کتاب نیز چندان

تحلیل ساختارگرایانهای از شعر مشهود نیست .چارلز برسلر در کتاب درآمدی بر
نظریهها و روشهای نقد ادبی  ،پس از بیان مبادی و اصول ساختارگرایی در نمونة نقد
ساختاری خود به «نمایشنامة سوزان گسیل» پرداخته که متن روایی است و نه اثری
شعری (برسلر.)139 :1386 ،
رابرت اسكولز نیز در کتاب خود با عنوان درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات
میگوید:
ناچار شدهام از سهم شعر ،ن مایش و سایر قالبهای سخن کم کنم و بر ادبیات روایتی
تأکید بورزم .قالبهای اصلی دیگر را بكلی نادیده نگرفتهام ...اما برای رعایت انصتاف
در همین ابتدا باید اذعان کنم که به داستان بیش از هر نوع دیگری از ادبیتات توجته
شده است .دالیلش متعدد است .چنانكه همه میدانیم و به دالیلی که ستاختارگرایان
می توانند به تفصیل اثبات کنند ،شعر قابل ترجمه نیست .اما باید این احساستم را بته
این حرف اضافه کنم که معلوم شده شعر (تا به اینجا) به اندازه داستتان تتن بته نقتد
ساختارگرایانه نمیدهد» (اسكولز.)10 :1379 ،
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دلیل تن ندادن شعر به تحلیل ساختارگرایانه این است که قوانین و قواعدی عام
همچون نقشویژههای روایی را نمیتوان در ژرفساخت و روساختِ بسگانة متون
شعری یافت .از اینرو نظریه پردازان ساختارگرا ،شعر را به کناری وانهاده ،و تالش
ناموفقی را هم در این حیطه بر خود هموار نكردهاند.
بر همین ا ساس است که جاناتان کالر در کتاب بسیار معروف و تأثیرگذار خود با
عنوان بوطیقای ساختارگرا آشكارا میگوید« :با توجه به حجم اندک گفتهها و نوشته
های موجود در زمینة مطالعة شعر ،میتوان با قاطعیت ادعا کرد که ساختارگرایان
فرانسوی کار چندانی در این مورد انجام ندادهاند .چارهای دیگری در اختیارمان نیست
جز اینكه چارچوب نظری ای را از ساختگرایی وام بگیریم و درون آن را با نقدهایی پر
کنیم که بر حسب سنتهای دیگر نوشته شده است؛ سنتهایی که در زمینه مطالعه شعر
غنایی هدفمندتر بود (کالر .)246 :1388 ،نقدی که جاناتان کالر بر حسب آن به سراغ
تحلیل ساختاری شعر میرود چیزی نیست جز مطالبی که اصحاب نقد نو 10بیان کرده
اند .نقد نو هم بنا به تعریف ،کانون توجهش بر«وحدت و یكپارچگی آثار بود .نقد نو
در تقابل با پژوهشگریِ تاریخی ،که روش معمول در دانشگاهها بود ،با شعر چون شیئی
زیباشناختی رفتار میکر د و نه سندی تاریخی و به عوض قصد و وضع تاریخیِ مؤلفان
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برهمکنش ویژگیهای کالمیِ شعر و پیچیده شدنهای معنا بر اثر این برهمکنشها را
بررسی میکرد .نقد نو  ...به دنبال نشان دادن سهم هر عنصر فرم شعری در یك ساخت
وحدتیافته بود (کالر .)164 :1382 ،بنابراین کاری که منتقدان ادبیِ غربی و ایرانی بر این
منوال انجام می دهند ،همانا بر تحلیلهای اصحاب نقد نو متكی است و نه مبتنی بر
رویكرد ساختارگرایان.
جاناتان کالر در کتاب بوطیقای ساختارگرای خود فصلی را با عنوان «بوطیقای شعر
غنایی» به تحلیل و توصیف ساختاری شعر اختصاص داده است؛ درست است که در
این عنوان عبارتِ «شعر غنایی» را آورده ،ولی منظور او سخن و کالم شعری به طور
کلی است و نه صرفاً گونة شعر غنایی .جاناتان کالر خود به این امر اذعان کرده است
که ساختارگرایی چندان دستاوردی برای تحلیل شعر ندارد و بنابراین باید چارچوب
نظری را از ساختارگرایی گرفت و آن را با سنتهای تحلیلی مشابه  -برای مثال نقد نو-
تلفیق کرد .حال به اختصار به بیان بوطیقای شعر غنایی کالر میپردازیم که ببینیم از
دیدی ساختارگرایانه ،دستاوردی برای تحلیل شعر دارد یا نه!
کالر برای تحلیلِ بهاصطالح ساختاری شعر ،چند معیار را میآورد که عبارت است
از« :فاصله ها و شاخصها ،کلیت انداموار ،مضمون و شهود ،و مقاومت و بازیابی» .منظور
او از شاخصها ،11ضمایر شخصی و اشارهای و مواردی از این قبیل است .به نظر او این
شاخصها هنگامی که در کالم شعری میآید ،در معنای واقعی خود به کار نمیرود؛ مثالً
هنگامی که شاعری بگوید « اینجا ،خفته با مهر والدین /مری ،دختر ایام شباب آنان .این
شاخص  Here =.؛ اینجا مكان مشخصی را در اختیارمان قرار نمیهد ،بلكه همان
لحظهای که دریابیم مصداقش قبر است به ما میگوید که با چه فضای خیالیای
درگیریم و این شعر را چگونه تعبیر کنیم (کالر .)235 :1388 ،به نظر کالر قواعد و قوانین
خوانش شعر مانع از این می شود که ما شعری را به مثابة شرح حال واقعگرایانه
بخوانیم.
معیار ساختاری دیگری که کالر میآورد همان است که در نقد نو بسیار واکاوی شده
است؛ کلیت انداموار .بنا به تحلیل ساختاری کالر هنگام خوانش و تفسیر شعر چنانچه
به دنبال یكپارچگی هستیم ،الزم است مقدمات و مفاهیم کلیّت را بشناسیم .بنابراین
«کمال مطلوب این است که بتوانیم تمامی اجزای تشكیلدهنده شعر را توجیه کنیم و از

میان این توجیهات قابل درک به آنهایی برتری بدهیم که به بهترین وجه میان اجزای
متن رابطه برقرار می کنند ،نه به آنهایی که توضیحات جدا و نامربوط به هم ارائه
میکنند( .همان .)239 ،همان طور که بارها گفته شد ،این معیار همان است که سرلوحة
اصحاب نقد نو برای تحلیل و بررسی شعر بوده است.
قرارداد و معیار دیگری که کالر مطرح میکند استوار است بر معناداری شعر که حتماً
حرفی و نكته ای را برای مخاطب دارد یا باید داشته باشد .کالر این معیار را با عنوان
«مضمون و شهود» مطرح میکند و در توضیح میگوید:
مسلماً سرودن شعر متضمن این ادعاست که خالق اثر قصد دارد معنایی را به خواننده
شعرش منتقل کند و خواننده نیز با این فرض به سراغ شعر میرود که شعر ،هر قدر
هم که کوتاه و مختصر باشد ،حتماً ارزش بالقوهای دارد که آن را جالتب متیستازد؛
حتی اگر به طور تلویحی بیان شده باشد (همان.)244 ،
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توصیة کالر این است که هر شعر ،حتی هر شعر کوتاه و توصیفی را به مثابة لحظه
ای برای شهود تفسیر و تأویل کنیم.
وجه ممیّز یا معیار ساختاری دیگری که کالر مطرح میکند« ،مقاومت و بازیابی»
است .او در این خصوص میگوید« :وجه تمایز شعربودن همین مقاومت است .البته نه
الزاماً مقاومت به معنی پیچیده ماندن و مبهم بودن؛ بلكه مقاومت به معنی پایداری
الگوها و صورتهایی که مناسبت معناییشان به شكل آنی معلوم نشود (همان.)249 ،
واقعیت این است که اگر بخواهیم این تحلیلها و معیارهای کالر را با رویكردها و
دیدگاههای فرمالیست ها در خصوص تحلیل و بررسی شعر مقایسه کنیم ،چندان وزن و
اعتباری ندارد؛ زیرا وجه ممیّز و نیروی پرتوان سخن شعری را این معیارها و قواعد،
آیینهداری و بازنمایی نمیکند .این تحلیلهای ساختاریِ کالر در خصوص شعر ،حتی در
برابر الگوی کنشِ ارتباطی فرمالیستیِ یاکوبسن هم چندان جلوه و جمالی ندارد .بنا به
اقرار شارحان ساختارگرایی از جمله کالر و اسكولز ،بوطیقای ساختارگرای شعر در
قیاس با روایت شناسیِ ساختارگرا ،12چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ کمیّت ،چندان
حرفی برای گفتن ندارد.
رابرت اسكولز نیز چندان وزن و اعتباری برای بوطیقای ساختارگرای
یاکوبسن/اشتراوس قائل نیست .او به نقل از ای.دی .هرش نقل میکند که هیچ نظریة
شعری هرگز نمی تواند ما را به روشی رهنمون شود که به کار تفسیر همة شعرها بیاید.
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اما روایت شناسیِ ساختارگرا به کار همة روایتها میآید؛ برای مثال هر متن روایی را
میتوان به مدد مفهوم «کانونسازی »13تحلیل و بررسی کرد .تمام متون روایی را میتوان
بر حسب «زمان داستان و زمان سخن» ،تحلیل کرد؛ هر متن روایی از سه سطح «داستان،
سخن روایی و کنش روایتگری» تشكیل میشود و تابع این قانون عام است.
به نظر اسكولز ساختارگرایی به طور مستقیم برای نقد عملیِ اشعار به کار ما
نمی آید .با این همه اسكولز فواید و پیامدهای غیرمستقیمِ ساختارگرایی را برای نقد و
بررسی شعر به این گونه برمیشمارد:
وقتی تدارک خواندن یك شعر را میبینیم ،ستاختارگرایی متیتوانتد نقتش آموزشتی
مهمی داشته باشد .اگر درست آن را فراگیریم ،میتواند کمكمان کند تا درک روشنی
از سخن شعری و روابط آن با سایر گونههای سخن پیدا کنیم .میتواند اصتطالحات
توصیفی و درک ما را از فرایند زبانی پاالیش دهد .چون هدفش توصیف کلِ جهتان
ممكناتِ شعری است ،میتواند بهترین چارچوب ممكن را برای کمك به ادراک متن
شعریِ موجود در اختیارمان گذارد؛ میتواند در بررسی متونِ ادبیِ خاص سبب شتود
آگاهی ما از وجوه ارتباطی کل فراینتد شتعری افتزایش یابتد .امتا شتعر را برایمتان
نمی خواند .این کار را همیشه باید خودمان انجام دهیم (اسكولز 65 :1379 ،و .)66

نتيجهگيري
ساختارگرایی در عالم نظر ممكن است دستاوردی برای سخن شعری داشته باشد ،لیكن
در عالم عمل و نقد عملی چندان حاصلی برای شعر نداشته است .این امر برخاسته از
این واقعیت است که ساختارگرایان میخواستهاند قوانین کلی و عام مربوط به یك گونة
سخن یا مجموعة منتظمی را کشف ،استخراج ،تحلیل و تبیین کنند ،لیكن شعر کالمی
است که دارای تنوّع زبیاشناختیِ صوری است و در نتیجه به تحلیلهای ساختارگرایانه
تن نمی دهد؛ دلیلی هم ندارد که انتظار داشته باشیم ساختارگرایی این کار را انجام دهد.
ساختارگرایی در حوزة تحلیل و بررسی روایت بسیار موفق بوده و همین امر باعث
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بنابراین همان طور که دیدیم ،ساختارگرایان ،روایت را به عنوان موضوع پژوهش و
موردِ مطالعاتی خود برگزیدند؛ زیرا پاسخگوی مناسبی برای تحلیلهای آنان بود .این
نظریه پردازان به دلیل اینكه سخن شاعرانه موضوع مناسبی برای تحلیلها و نقدهای
عملیشان نبود ،وارد این حوزه نشدند.
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شده است ،تزوتان تودروف اصطالح «روایتشناسی »14را به نام خود سكه بزند؛ برای
مثال با نگاهی به کتاب دانشنامة نظریة روایت راتلج گستره ،عمق و ژرفای روایت
شناسیِ ساختارگرا بر ما آشكار میشود .این کتاب با همكاری نزدیك به دویست نفر از
سراسر جهان نوشته شده است و نزدیك به ششصد مدخل مهم از موضوعات گوناگون
مرتبط با روایتشناسی در آن جمعآوری شده است؛ مدخلهایی همچون «نظریة الگوی
کنش ،علّیت در روایت ،کانون سازی ،درونگیری روایی ،بازنمایی زبان در روایت،
داستان و سخن ،نظریة چارچوب روایتی ،منطق روایت ،ساختار روایت ،راوی،
روایتگیر ،دستور زبان داستان» و دهها مدخل دیگر .15اما وضعیت بوطیقای ساختارگرای
شعر دیگرگونه است؛ زیرا بنا به دالیل گفتهشده از چنان گسترهای مثل روایتشناسیِ
ساختارگرا برخوردار نیست .بنابراین اصطالحات و واژاگان خاص بوطیقای
ساختارگرایانة شعر هم به نسبت بسیار اندک است.
نكتة پایانی و نتیجة این مقال این است که بهترین حوزه و سخن برای تحلیل
بوطیقای ساختارگرا ،همانا روایت 16در وسیعترین معنای آن است .ژرفساخت «شعر
روایی» هم می تواند محمل بررسی بوطیقای ساختارگرا باشد .کسانی که به دنبال
کاربست بوطیقای ساختارگرا هستند ،الزم است آن را بر متنی روایی و داستانی سوار و
اعمال کنند تا به نتایج تحلیلی مناسب دست یابند .پژوهشگرانی هم که میخواهند
ساخت و صورتِ زیباشناختیِ شعر را بر اساس نظریههای ادبی معاصر تحلیل و بررسی
کنند ،بهترین نظریه همانا صورتگرایی روس و دنبالهروان آنان همچون صورتگرایان
چك است.
پينوشت

1.Diachronic
2. Synchronic
3. Function
4. Langue
5. parole
6. Narrative Discourse
7. Tartu
8. Yori Lotman
9. Fantastic
10. New Criticism
11. Deictics

محدوديتهاي بوطيقاي ساختارگراي شعر
12. Structuralist Narratology
13. Focalization
14. Narratology
15. Herman and et al, 2005
16. Narrative
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Restrictions of the structural poetics
Ghodrat Ghasemipur, PH.D.

Abstract
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This article has studied and assessed the structural poetics of poetry
via adoption of a trans-critical approach. This article initially
enumerates the structural narrative scope and its enriched and multiple
outcomes, which have occurred due to the success of structural poetics
in analysis and study of the grammar of narration. In the second part,
the article analyzes the poem and concludes that these analyses are
163 based on a formalist approach or have modified the achievements of
 present day critics. Hence, the structural poetics has not outpaced
structural narrative studies.
Key Terms: Structuralism, structural poetics, narration,

poems

Continuation of thoughts of Iranshahri (Land of Aryans) in
The lost Kherad Nameh (philosophical book)

One of the texts which has remained unknown despite its beauties,
is Kherad Nameh (a philosophical book) authored by an unknown
compiler of the 6th Century AH. This article relies upon library
sources and studies the continuation of the political thoughts of
Iranshahri (The Land of Aryans) in Kherad Nameh (this philosophical
book), while also briefly introducing this book and its style of writing.
The main theory of this book is based on royal idealism and founded
on the teachings of Amshasepand. The compiler manifests appropriate
lifestyles, in an effort to depict the theory of royal idealism in a utopia,
based on the thoughts of Iranshahri (The Land of Aryans).
Key terms The thoughts of Iranshahri (Land of Aryans) in classical
Farsi works; Kherad Nameh (the philosophical book)
and royal idealism in Farsi literature
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Row and its role in Fakhr Ed-Din Ibrahim
Araqi’s odes
Ali Sabaghi, PH.D.
Tahere Mirhashemi, PH.D.i

Abstract
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The current article studies the role and status of rows in Ibrahim
Araqi’s odes. It has been assumed in this article that one of the root
causes of Araqi’s success in presentation of odes has been the
attention paid by this poet on usage of rows in poetry.
The question that is left open is the status of rows in creation of
Araqi’s odes. To respond to this question, initially the inductive
approach should be used for extraction and classification of all odes of
this poet. Thereafter, the data on different types of rows (by word, or
by a sentence) were analytically studied with due regard to values of
rows in the realms of music, art, and connotation.
The outcome of the research shows row is one of the fundamental
components of the structure in the majority of Araqi’s odes. He uses
rows for reinforcement of the innate and marginal musical aspect of
poetry, creation of lingual figures of speech, repetition and attachment
of importance to a particular theme; establishment of audio and visual
balance, indoctrination and instillation, and further influence on the
addressees.
Key Terms: Odes of Fakhr Ed-Din Ibrahim Araqi, odes in classical
Farsi poetry, marginal music and alignment in
classical Farsi poems

Study of the narration in Attar’s work Mosibat Nameh,
based on Todorov’s theory

Mosibat Nameh is the longest and apparently last elegy of
the three elegies of the renowned Iranian poet, Attar. The
narration of the journey of a wayfarer who has embarked on
the path of Sufism raises the opportunity for study of
narrations; given the particular narrative features of this
elegy and its mystical origins. In this article, the narration
on the wayfarer’s journey is studied based on the view point
of Tzvetan Todorov; the Bulgarian-French historian,
philosopher, literary critic, sociologist, and essayist. Among
the three manifestations that Todorov proposes for study of
narrations, the verbal manifestation is taken into
consideration for study of this narration. The study of the
four elements of aspect, time, view, and tone in this
manifestation shows the concurrency of time and narration
in a large segment of this adventure and the high frequency
of the uniaxial narration in the time zone; the superiority of
the reporting aspect of the narration; the outside viewpoint;
and the focus of the narrator on the wayfarer in the first
place, and the addressee in the second place.
Key Terms: Study of narration and the verbal manifestation

in Attar’s work Mosibat Nameh; Tzvetan
Todorov and Mosibat Nameh; analysis of the
poems of Attar
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Challenging texts in the mystical interpretation of
Kashf Ul-Asrar and Ede al-Abrar
Abstract
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Soussan Jabri ,PH.D.

The subject of this study is to present a number of unspoken and
unanswered fundamental doubts on the interpretation of the works of
Abul-Fazl Rashid Ed-Din Maybodi, namely Kashf Ul-Asrar and Ede
al-Abrar. These doubts have led to major challenges in understanding
these texts. The challenges can be classified into two groups. The first
group is the contradictions between the text and the allegations of the
compiler in the prelude of the first volume, who presents his goal as
an elaboration on the brief interpretation rendered by Khaje Abdullah
Ansari. The text shows that the interpretation of Abdullah Ansari has
not been detailed, and the attesting role of his remarks has faded away
compared to the remarks of other Sufi figures. In order to explain this
challenge, a number of assumptions can be presented. Initially, the
prelude has been authored at the very beginning, and prior to the
formation of the final text, and the long process of formation of the
text and passage of time has changed the nature of the text. Secondly,
mastery of sources of interpretation and Sufi texts by Maybodi has
expanded the interpretations and has distanced the compiler from the
initial goal and plan of the book. The other group of challenges is in
regard to lack of harmony in the text. Why is the language and
viewpoint of the compiler throughout the mystical interpretations in
the first six volumes different to the four last volumes? In order to
explain this challenge, a number of assumptions can be presented:
Firstly, there might have been an interval between the compilation of
the first six volumes and the four last volumes. Hence, the passage of
time and gradual change in cultural, political, and social conditions
have impacted the mindset and language of the compiler, leading to
lack of harmony in the text. Secondly, the lack of harmony has been
the result of falling fervor and dynamism of the author in the last four
volumes which manifests the isolation of the compiler in this phase.
Thirdly, this ten-volume book has had two compilers, with one
compiler preparing the first six volumes and the second compiler
preparing the last four volumes.
Key Terms: Abul-Fazl Rashid Ed-Din Maybodi, Kashf Ul-Asrar and
Ede al-Abrar, mystical interpretation

Is Isfandiar a god of vegetation?
Sajjad Aydenloo, PH.D.

In adventures of gods of vegetation in mythical narrations
(Tamuz, Attis, Adonis, Diyonizus, Ozires, Baal, Persefon,
Bālder) and their epic appearances (Rām, Jesus, Siyāvaš) is
eighteen motifs and common attributes that we can call them
gods of vegetation pattern. These motifs are consist of: 1.
womanś role
2. motherhood- fellowship and sisterhoodfellowship relation pf women with gods. 3. kingship. 4. training
by others. 5. seditiousness of their tree. 6. relation with tree and
vegetable. 7.holiness of their tree. 8. relation with water. 9.
relation with wine. 10. serpentś role. 11. to have special weapon
or thing. 12. forewarning from death. 13. role of relatives in
injury of gods. 14. punishment of murderers. 15. vengeance for
bloodshed of gods. 16.customs of mourning. 17. mourning of
nature. 18. resurrection of them. These cases is found in life and
stories of Esfandiyā. On the basis of these and with due attention
to four another indications, I guess that probably Esfandiyā was
one of gods of vegetation in ancient narrations and his
mythical/ ancient personality has changed in Iranian epic
stories especially in Zoroastrian religion.
Key terms: Esfandiyār, God of Vegetation, gods of Vegetation

Pattern, Shāhnāme.
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