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مسئله اصلی این مقاله ،مشخص کردن رویكردهای روشنفكران عصر مشروطه در رویارویی با
داستانها و روایتهای ملی است .جامعة آماری به نویسندگانی محدود است که آثارشان را در
دورة مشروطه تألیف کردهاند .از این رو ،شخصیتهایی مثل عارف و عشقی و بهار (شاعران) و
نیز کسانی مثل تقیزاده (که آثار باستانگرای خویش را در دورة رضاخان تألیف کردهاند) از
دایرة بررسی بیرون میروند .دیگر روشنفكران عصر مشروطه مثل میرزا حبیب اصفهانی و
زینالعابدین مراغهای نیز ،گر چه در آثارشان به روایتها و داستانهای ملی اشارات کوتاهی
داشتهاند ،چندان و چنان نیست که بتوان آنها را دارای رویكرد مستقلی به شمار آورد .در
مجموع ،چهار رویكرد در این تحقیق شناسایی شد :رویكرد عربستیزانه و دساتیری که
نمایندة کامل آن میرزا آقاخان کرمانی است؛ رویكرد ابزارگرایانه و دساتیری که نمایندة آن
آخوندزاده است؛ رویكرد دینمدارانه به نمایندگی طالبوف ،رویكرد تحقیرآمیز به نمایندگی
میرزا ملكم خان.
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 .1درآمد
یكی از امكانات داستانها ،روایتهای ملی ایران کهن و بطور خاص شاهنامة فردوسی
جانبِ ملیگرایانة آنهاست که در طول تاریخ به عنوان دستمایهای برای طرح گرایشهای
ایراندوستانه مطرح بودهاست .در همین حال ،یك ویژگی اصلی دورة مشروطه نیز
ملی گرایی روشنفكران عصر است .اکنون پرسش اینجاست که روشنفكران عصر
مشروطه چه رویارویی با این میراث گرانقدر ملی داشتهاند؛ آیا روایتهای ملی و شاهنامه
اصالً وارد منظومة فكری آنها شده است و آنها به نقش این مجموعه در بازتعریف
مفهوم ملیت اشراف داشتهاند؛ اگر پاسخ مثبت است ،چگونه از این امكان بهره
گرفتهاند؟ آیا میتوان رویكردهای مشخصی را تعیین کرد و هر کدام از این روشنفكران
را ذیل آن قرار داد؟ اگر پاسخ مثبت است ،آن رویكردها کداماست؟ اینها و پرسشهای
جنبی دیگر بدنة اصلی این مقاله را تشكیل میدهد.
این چهره ها برای این پژوهش انتخاب شده اند :میرزاآقاخان کرمانی ،آخوندزاده،
میرزا ملكم خان و طالبوف تبریزی .ممكن است به نظر برسد جای چند چهرة دیگر
خالی است .اوالً زمینة اصلی کار این گروه نثر است؛ بنابراین عشقی ،عارف ،بهار و
دیگر شاعران عصر مشروطه از حوزة این پژوهش خارج میشوند .ثانیاً به روشنفكرانی
پرداخته شده است که در دورة مشروطه به ایران باستان توجه کرده اند؛ بر این اساس
مثالً تقیزاده از فهرست خارج میشود؛ چون او در دورة رضاخان به ایران باستان توجه
میکند ،نه در عصر مشروطه .در بررسی دقیق آثار شخصیتهایی مثل زینالعابدین
مراغه ای و میرزا حبیب اصفهانی هم ،گرچه در آثارشان اشارات کوتاهی به داستانها و
روایتهای ملی به چشم میخورد ،چندان و چنان نبود که به ایجاد «رویكرد خاص و
متشخصی» منجر شود.
 .2پيشينه و منبعشناسي پژوهش
تا آنجا که به موضوع این نوشتار مربوط میشود ،فریدون آدمیت ( )1357هم دربارة
توجه میرزا آقاخان کرمانی به روایتهای اسطورهای و ملی اشاره کرده و هم علت توجه
آخوندزاده را به ایران باستان «ایجاد تفكر ملی و ترقی جامعه» دانستهاست (آدمیت:1349 ،
 .)117در جای دیگری (آدمیت 4 :1388 ،تا  )83نیز وجه مشترک کرمانی و آخوندزاده را
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توجه آنان به حماسة ملی ایران میداند .آرینپور هم ضمن اشاره به عالقة آخوندزاده به
فردوسی (آرینپور )349/1 :1372 ،در خالل معرفی آثار میرزا آقاخان نیز دربارة تأثیرپذیری
کرمانی از فردوسی سخن گفته است (همان )391 :و موضوع میهنپرستی و کینة شدید
وی را از اعراب خاطر نشان میکند (همان .)392 :در میان نوشتههای پارسینژاد نیز به
ال یكجا از عالقة آخوندزاده به شاهنامه
موضوع این مقاله اشاراتی آمدهاست؛ مث ً
فردوسی ،مخزناالسرار و هفت گنبد نظامی سخن به میان آورده (پارسینژاد)313 :1374 ،
و در مقالة دیگری ،ضمن معرفی نامة باستان یا ساالر نامه و آیینه سكندری کرمانی،
توجه خاص او را به روایتهای ملی مطرح کرده (پارسینژاد 8 :1369 ،و )547و از شیفتگی
کرمانی نسبت به شكوه و شوکت ایران باستان سخن گفتهاست (همان 6 :و )565؛ عالوه
بر اینها ،آجودانی( )643 :1372نیز به پیشگامی آخوندزاده و کرمانی در ملیگرایی و توجه
به تاریخ اساطیری ایران اشاره کردهاست .حائری( )29 :1387نیز گرایش میهنپرستانة
آخوندزاده به تاریخ باستانی ایران و دین زرتشتی را نشانهای از «تعصب خشك ملی» او
دانسته و دربارة نقش سیاسی ملكم خان در ایجاد هویت ملی مطالبی آوردهاست .عباس
سلمی ( )59 :1376نیز در معرفی نامة باستان کرمانی دربارة شاهنامه و کرمانی کوتاه سخن
گفتهاست .بهرام چوبینه (353 :1375ـ )339از دیگر پژوهشگرانی است که دربارة
گرایشهای ملیگرایانة کرمانی بویژه در سه مكتوب و صد خطابه سخن گفته است و در
جای دیگری ،استفادة از عناصر باستانی توسط کسانی مثل آخوندزاده را نشانة «آمادگی
مرغ خیال ایرانیان برای مبارزه با استبداد قاجار با تكیه بر تاریخ ملی ایران» میداند
(چوبینه .)176 :2006 ،چنانكه محجوب نیز در مقدمه مبسوطی که بر صد خطابه نوشته
است ،تصریح می کند که عالقة بسیار شدید میرزاآقا خان به ایران چندان است که «برای
عظمت بخشیدن به تاریخ ایران وارد تخیالت می شود و این کار را برای عزیز داشتن
ایران و برتری بخشیدن به ایرانی در قالب ورود تخیالت به تاریخ و روایات ملی ایران
انجام میدهد» (کرمانی .)62 :1384 ،از پژوهشگران بعدی میتوان به محمد دهقانی ()1380
اشاره کرد که خیلی کوتاه دربارة رویكرد ملیگرایانة آخوندزاده و کرمانی سخن گفته و
از او مفصلتر ذاکر اصفهانی ( )1386است که توجه روشنفكران را به تاریخ باستانی و
اسطورهای ایران تحلیل کردهاست .نیز باید از علیزاده (72 :1389ـ )161نام برد که
«گرایشهای ملی گرایانه و توجه خاص آخوندزاده و کرمانی را به اساطیر ملی» پیش
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چشم میآورد .یزدانفر ( 106 :1368ـ  )95هم منتقد دیگری است که علت حمایت
آخوندزاده را از جامعة زرتشتی عالقة او به روایتهای ملی و تاریخ اسطورهای ایران
می داند .طالبوف در نظر منتقدان بیشتر به اعتبار نقدهای اجتماعی شهرت دارد .تنها
آدمیت اشارة کوتاهی دارد به توجه طالبوف به روایتهای ملی در مسالكالمحسنین و
صدرینیا ( )120 :1388هم دربارة ملیگرایی آخوندزاده ،کرمانی و طالبوف با تكیه بر
نگارش دساتیری و استفاده از روایتهای ملی سخن گفتهاست .هر کدام از این منابع تا
حدی به مسئله اصلی مقاله نزدیك شدهاند اما پژوهشی پیدا نشد که با هدف «تعیین
رویكردهای روشنفكران عصر مشروطه نسبت به داستانها و روایتهای ملی» به بررسی
آثارشان پرداخته باشد .وجه تمایز و تشخص این مقاله را در همین نكته باید جستجو
کرد.
برای بررسی طرز رویارویی روشنفكران با داستانها و روایتهای ملی به آثار خود آنها
مراجعه شد تا منابع تحقیقی ،دست اول و نتیجه تا حد امكان قابل اعتماد باشد .در این
راستا ،مکتوبات كمالالدوله ،الفباي جديد و مکتوبات از آخوندزاده ،سه مکتوب ،آيينة
سکندري ،ساالر نامه ،رضوان و صد خطابه نوشتة میرزا آقاخان کرمانی ،بیست و پنج
رساله ،سه ضمیمه و روزنامة «قانون» از میرزا ملكم خان ،نخبة سپهري ،كتاب احمد،
مسالک المحسنين ،حکمت طبيعيه ،پندنامه ماركوس قيصر روم ،سياست طالبي ،مسائل
الحيات و ايضاحات از طالبوف مورد بررسی قرار گرفت.
روش تحقیق ،توصیفی ـ تحلیلی با تكیه بر استناد کتابخانهای است؛ بدین ترتیب که
ابتدا نشانه های توجه به روایتهای ملی در آثار چند چهرة مورد نظر استخراج ،و سپس
سعی شد با توجه به همان متن و دیگر آثار مؤلفان و نیز اطالعات جنبی دربارة
شخصیت و عملكرد آنها ،رویكردشان مشخص گردد؛ بدین ترتیب ،مسئله اصلی مقاله،
که عبارت است از تعیین رویكردهای این متفكران در رویارویی با روایتهای حماسی و
ملی پاسخ داده میشود.
 .3رويکردها
گرایش منتقدان به رویكردهای مختلف کم و بیش وجود دارد؛ مثالً درست است که
میرزاآقاخان نمایندة رویكرد عربستیزانه و دساتیری معرفی شده است ،آخوندزاده هم
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کم و بیش به این رویكرد عالقه نشان میدهد .چیزی که هست غلبة بیشتر رویكردی
خاص در آثار شخصیتی است که آن رویكرد را به او نسبت دادهایم.
3ـ 1رويکرد عربستيزانه و دساتيري ،ميرزاآقاخان

انگیزة میرزاآقاخان از توجه به داستانها و روایتهای ملی چه بوده و چرا در این میان
رویكرد اوالً عربستیزانه و دساتیری را برگزیدهاست؟ عبدالحسین خان بردسیری
معروف به میرزا آقا خان کرمانی در سال  1270ق در بردسیرکرمان متولد ،و به سال
 1313ق درآذربایجان کشته شد .او ابتدا به شیخیه گرایش داشت اما چیزی نگذشت که
از این فرقه رویگردان شد و رسالهای در رد رسالة ماشاءاهلل شیخیه به رشتة تحریر
درآورد .پس از راه یافتن به دربار ظلالسلطان در اصفهان و مهاجرت به خاک عثمانی با
رفعتاهلل (دختر صبح ازل ،رهبر بابیه) ازدواج ،و رسالة هشت بهشت را با کمك شیخ
احمد روحی ،داماد دیگر صبح ازل در دفاع از بابیه منتشر کرد (آدمیت18 :1357 ،؛ آجودانی،
.)497 :1387

ج

(کرمانی)148 :1387 ،
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در تصنیفهای مردم کرمان اوج نفرت از آقا محمدخان قاجار دیده میشود
(← رضازادة ملك10 :1354 ،ـ .)3حملة بنیانگذار سلسلة قاجار به کرمان و قتل عام مردم
آن سرزمین به جرم اینكه به لطفعلی خان زند پناه داده بودند ،علت این نفرت عمیق و
ریشهدار است .همكاری کرمانی با روزنامة «اختر» ،همكاری با میرزا ملكم خان،
طرفداری از سید جمالالدین اسدآبادی از جملة تظاهرات او در مخالفت با قاجاریان
است؛ حتی به نظر میرسد گرایش او به «بابیه» تا حدود زیادی در همین مخالفت با
قاجاریان ریشه داشته باشد؛ زیرا ناصرالدین شاه طرفدار روحانیت شیعه بود و از بابیه
شدیداً پرهیز میکرد؛ بابیهای که اندکی بعد از به قدرت رسیدن ناصرالدین شاه ،طرح
ناموفق ترور او را اجرا کردند .نفرت او از ناصرالدین شاه را در ابیاتی که از وی باقی
مانده است نیز میتوان مشاهده کرد:
نه از نامداران پیشین شنید
کزین شه ستمكارتر کس ندید
به خاک آمد آن افسر کیقباد
همه ملك ایران از او شد به باد
دل بندة مستحق برفروز
خدایا روانش به آتش بسوز
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( )135 :2000عرب ستیزانه است .داستانها و روایتهای ملی دستمایهای شده است تا به
کمك آنها چهرة اعراب را تا حد ممكن زشت به تصویر بكشد و از طریق ایجاد تقابل
میان عظمت ایران باستان با ایران پس از حملة اعراب ،عمق «فاجعه» را چنانكه خود
میدیده است ،به خواننده القا کند .به نظر میرسد وی در این مورد به دریافت دقیقی از
واقعیتهای تاریخی نرسیده و گرفتار احساسات افراطی خود بودهاست .در همین
راستاست که فردوسی را به اعتبار پیشگوییای که در نامة رستم فرخزاد کرده است،
ستایش میکند « :آفرین بر روان فردوسی که هشتصد سال قبل ،مآل و حال و سرانجام
کار تو را به چشم بینای حكمت دید و میوه و ثمرة آن درخت و دانه را که عربها در تو
کاشتهاند ،درویده و چیده و فهمیده است» .اینگونه عربستیزی با استناد به عناصر
ال یكجا آورده است که
داستانی در جاهای دیگر سه مكتوب هم آمدهاست؛ مث ً
«تازیان ...همان تخت کیان و تاج کیقباد را گرفتند و بر باد دادند» (همان )238 :و در جای
دیگری که به سراغ شخصیتهای اسطورهای رفته است ،هر کدام از آنها را به ویژگی
پسندیدهای متصف میسازد؛ صرفاً بدان علت که از طریق برجستهکردن عظمت این
شخصیتها ،چهرة اعراب را زشتتر از آنچه هست به تصویر کشد[« :آنان] آثار
بوذرجمهر حكیم ،که آفتاب مملكت دانش بود و تألیفات جاماسب ،که حوایجگاه اهل
بینش و قوانین و احكام مزدک پاک را ،که اعجوبة آفرینش بود [از بین بردند]» (همان:
)267؛ با این حال ،این طور نیست که میرزا آقاخان اصالً به عظمت ایران باستان اعتقادی
نداشته باشد و بخواهد از مجموعة فرهنگ و ادب ایران باستان تنها استفادة ابزاری کند؛
مثالً یكجا به «تخت جمشید و تاج کیقباد سوگند میخورد« (همان )181 :و جای دیگری
با حسرت از عظمت آن روزگاران یاد میکند« :ای ایران کو آن سعادت و شوکت تو که
در عهد کیومرث و گشتاسب و انوشیروان و خسرو پرویز داشتی» (همان .)119 :به نظر
میرسد او با دیدی بسیار محترمانه به شكوه گذشتة ایران مینگریسته و ریشة نابسامانی
اوضاع ایران معاصر را در حملة اعراب مسلمان به ایران میدیده است و دلیل این خشم
و نفرت را باید در اینگونه احساسات وطندوستانة او سراغ جست .ایراد کار او را باید
در ضعف تحلیلها و علتیابیهای تاریخی او دانست که البته نشانههای آن را در آثار
دیگر متفكران دورة مشروطه میتوان سراغ جست؛ مثالً آخوندزاده و جاللالدین
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میرزای قاجار نیز تحلیلهای غلط و فوقالعاده اغراقآمیزی از ایران باستان و تاریخ
اساطیری آن ارائه کردهاند که مثالهای متعدد آن را میتوان در نامة خسروان جاللالدین
میرزا ،مکتوبات كمال الدوله و مجموعة نامههای آخوندزاده به مانكجی مشاهده کرد.
در صد خطابه نیز داستانها و روایتهای ملی ،نگاه شكوهمند به ایران باستان و
جهتگیری عربستیزانه دیده میشود .احساس عمیق او نسبت به آن گذشتة ذهنی پر
افتخار را در توصیفات او از شخصیتهای اسطورهای میتوان سراغ گرفت« :اندام معتدل
خسرو و خرام دل آرام شیرین و قد و باالی بهرام و سینه و بازوی رستم و یال و کوپال
فرامرز و هیأت و هیبت و جاللت و صالبت گودرز و وقار و آرام جمشید و سیما و
چهرة منوچهر و رخ و گونة فرخ فریدون و کله سر کاوة آهنگر و فرم دماغ جاماسپ و
چشم و ابروی لهراسپ و گردن و شانة نوشیروان خوبی شكل و قشنگی شمایل ایرانیان
را خوب نشان میدهد» (کرمانی .)17 : 1384 ،نویسنده چنان از این شخصیتها سخن
می گوید که گویا سالها با آنها زیسته و جزئیات صورت و سیرت یكایك را شخص ًا
مشاهده کرده است .علت این شوق و ذوق و این احساس خویشاوندی با آن
شخصیتهای داستانی چیزی نیست مگر احساسات و عواطف منتقدی که به گذشتة
تاریخی خود عشق میورزیدهاست.
اهمیت صد خطابه به برخی تحلیلهای اسطورهای ـ تاریخی هم هست؛ تحلیلهایی
که بیشتر از اینكه مبنای علمی و نظری داشته باشد ،برخاسته از ایدئولوژی ایرانگرا و
عرب ستیزانه نویسنده است؛ مثالً او رفتارهای حكومتی انوشیروان را علت اصلی
انقراض ساسانیان دانسته ،در تبیین ظلم انوشیروان (بر خالف تصور عمومی دربارة عدل
انوشیروان) مینویسد« :باری انوشیروانِ ستمبنیانِ بیداد نشان ،سدی از برای تمدن و
ترقی ملت ایران شد» (همان .)86 :علت مخالفت شدید او با انوشیروان را باید در
مزدک گرایی میرزاآقاخان جستجو کرد .او هم در این کتاب و هم در سه مكتوب عالقة
زیادی به مزدک از خود نشان میدهد؛ چنانكه مثالً مزدک را «اعجوبة آفرینش» نامیده،
ادعا می کند که آنارشیستهای فرانسوی ،نهلیستهای روسی و سوسیالیستهای انگلیسی بعد
از هفتصد سال ترقی و تمدن تازه به مقام «مزدک دانا» رسیدهاند (کرمانی.)267 :2000 ،
آیا این عالقه بدان د لیل بوده که وی مزدک را سمبلی از مبارزان اجتماعی علیه حكومت
رسمی میدیده یا در گرایشهای چپ او ریشه داشتهاست؟ از دیگر تحلیلهای تاریخی او

یكی هم این است که «بر اساس طاقبستان و تختجمشید میتوان فهمید ملت ایران در
عصر جمشید چه صنعت نقاشی و حجاری و معماری داشتهاست» (کرمانی )27 :1384،یا
اینكه « افراسیاب یعنی افراز آب و در این دوران ایرانیان چهارصد سال با ترکان افراز
آبی در جنگ بودند و آن عصر ،عصر لشكر کشی و جنگجویی بود بر عكس عصر
جمشید که همه راحتطلب و تنپرور بودند» (همان )6 :و اینكه «افسانههای رستم و
سی ستانیان کاشف این امر است که کیانیان فتح مازندران را به دست لشكر فارس و
سیستان کردهاند» (همان .)67 :از خالل این تحلیلها و استنتاجات ذوقی است که میتوان
تصویر دقیق ایران باستان را در ذهن میرزا آقاخان بازسازی کرد؛ تصویری که گر چه بر
تحلیلهای درست تاریخی استوار نیست ،نشان میدهد که وابستگی عاطفی او به فرهنگ
ایران باستان و حماسة ملی ایران عمیق و ریشهدار بودهاست .در سایة همین احساسات
است که میتواند پس از گذشت قرنها «لباس کیومرث» را ببیند که از «پوست پلنگ یا
بز کوهی» بوده است (همان )78 :و در تحلیل آبادی ایران باستان اینگونه بنویسد:
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پادشاهان را در آبادیان ،مهآبادیان میگفتند؛ زیرا آبادی ایران از آن زمان شروع شـد و
آبادی نیز به همین مناسبت است .مه آبادیان یعنی پادشاهان و بزرگان آبادیان کـه بـر
ایران حكومت میکردند .شاید کلمة موبدان مخفف مـهآبادیـان باشـد؛ چونكـه همـة
پادشاهان را پیغمبران و موبدان میدانستند .فریدون را فرزنـد آبتـین خواندنـد؛ یعنـی
اوالد آبادیان است و آبتین و آباد یكی است و از دودمان کیان یعنی نژاد بزرگان ایران
بود که کیومرث و جمشید و کی باشد (همان.)56 :

این تصویر ایران باستان در ذهن میرزا آقاخان است و وقتی پای حملة اعراب به
میان می آید ،ناگهان این تصویر شكوهمند در هم میریزد و او بشدت به کسانی که
تصور میکند مسبب این امر بودهاند ،حمله میبرد .هم از این روی است که ضحاک
ماردوش را قرینة اعراب مهاجم قرار میسازد« :از زمان به قدرت رسیدن ضحاک در
ایران ،اولین استیالی تازیان (اعراب) در ایران شكل گرفت» (همان .)122 :او در این راستا
چندان پیش میرود که مینویسد« :دلیل آنكه دورة ضحاک را دورة ماردوش گویند ،این
است که این قوم به رسم عرب ،گیسوان خود را لوله لوله کرده و به دوش خود
میانداختند» (همان .)61 :وقتی این قرینهسازی را در کنار دیگر تحلیلهای او دربارة
ضحاک میگذاریم ،بهتر متوجه عمق عربستیزی او میشویم:
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در دورة قبل از آمدن ضحاک ،ایرانیان فرشتگان را میپرسـتیدند .بـا روی کـار آمـدن
ضحاک ،بابلیان به ایران آمده و ایرانیان را با سحر و جادو آشنا میکنند و جـادوگری،
که فردوسی به ضحاک نسبت میدهد به این جهت اسـت .از ایـن پـس ،ایرانیـان بـه
جای پرستش فرشتگان ،ستارگان و سیارات را میپرستند .داستان مغز سر ایرانیان نیـز
به دلیل همین تبدیل دماغی و اعتقادی ایرانیان است؛ چـون پرسـتش غیـر فرشـتگان
منافی با اعتقاد ایرانیان بود ،کاوه آهنگر همـین مسـئله را بهانـه کـرد و دوبـاره طـرح
پادشاهی کیانیان را ریخت (همان.)62 :

این تحلیل تاریخ اسطورهای هیچ مبنایی جز احساسات شخصی وی نسبت به ایران
باستان و اعراب مهاجم نمیتواند داشته باشد .او همچنین بدین نكته اذعان میکند که
«شاهنامة فردوسی ـ علیهالرحمه ـ نیز کشفبردار ایشان و مترجم آنان [ایرانیان] است»
(همان.)17 :
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عالقة فراوان میرزا آقاخان به مجموعة فرهنگ ایران باستان سرانجام او را بر آن
داشت تا مجموعة افكار ،تمایالت و تحلیلهایش را در کتاب مستقلی با عنوان آیینة
سكندری بیان کند .این کتاب تماماً به ایران باستان اختصاص دارد و عصر پیشااسالمی
را به چهار دورة عصر خرافات و اساطیر که دورة آبادیان است ،عصر تاریكی که دورة
آجامیان و پیشدادیان است ،عصر شفقآمیز که دورة کیانیان و اشكانیان است و عصر
منور که دورة ساسانیان است ،تقسیم کردهاست (کرمانی .)32 :1389 ،این تقسیمبندی ،که
در آرای دساتیری ریشه دارد ،نشان میدهد که وی دورة اسطورهای را دوران تاریك
می دیده و رویكرد تكامل تاریخی را برای تحوالت عصر پیشااسالمی ایران پذیرفته
است« .منور بودن» عصر ساسانی در نظر او ،نه بدان دلیل است که این عصر دورة
درخشان ایران پیش از اسالم است بلكه بدان اعتبار است که آخرین مرحلة تكامل
تاریخی قوم ایرانی را نمایندگی می کند .برابر دانستن اساطیر و خرافات نیز از دیگر
تحلیلهای نادرست وی است که بر مجموعة اظهار نظرهای او در سرتاسر کتاب سایه
افكندهاست .تمایالت عربستیزانه از همان صفحات آغازین کتاب خودش را نشان
میدهد؛ مثالً آنجا که میگوید« :اگر همین شاهنامة فردوسی نبود ،بعد از استیالی قوم
عرب ،هویت و جنسیت ایرانیان به عربی بدل میشد» (همان .)36:همچنین اسطورة
ضحاک دستمایه ای شد تا اعراب را برابر یا ضحاک و ضحاکیان قلمداد کند و دربارة
آنها بنویسد «ماردوشانی که بر ایران تسلط یافتند ،چنانكه در شاهنامه آمده ،عرب

هستند» (همان )71 :یا در مورد نام پدر ضحاک مینویسد که «نام پدر او مرداس نیست
بلكه مرداس عربیشدة ماردوش است» (همان .)72 :این هم که میگوید در نظر فردوسی
پایتخت ضحاک بیتالمقدس است (همان ،)78 :باز در همین راستای قرینهسازی ضحاک
و اعراب قرار میگیرد؛ اقدامی برای زشتنشان دادن چهرة اعراب.
تحلیلهای نادرست تنها نشانة برداشتهای ذوقی و غیر علمی او از مجموعة روایتهای
ملی و تاریخی گذشته نیست؛ بلكه در موارد بسیار زیادی که به سراغ شاهنامه رفته
است ،برداشتی از آن میکند که با فحوای متن سازگاری ندارد؛ مثالً براساس بیت زیر به
غلط نتیجه گرفته که در نظر فردوسی پایتخت ضحاک بیتالمقدس بودهاست:
به جایی که یزدانپرستان بدند1
رسیدند بر تازیان نوند
(همان)78 :

یا بیت زیر را توصیف فردوسی از دهقانان میداند که نادرست است:
تن آباد و آباد گیتی
برآسوده از داور و گفت و گوی

بدوی2

(همان)60 :
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و با استناد به ابیات ذیل به غلط نتیجه میگیرد که مطابق با آنچه در شاهنامه آمده،
دین زرتشت همان دین هوشنگ است:
به گیتی به از دین هوشنگ نیست
که ما را ز دین کهن ننگ نیست
نظر کردن اندر شمار سپهر3
همه راه داد است و آیین مهر
(همان)62 :

بیت زیر را مستند این نظر نادرست خویش قرار میدهد که در نظر فردوسی
زرتشت اصالً شخص نبودهاست:
راستگو4
مه آباد پیغمبر
نهم پشت زرتشت پیشین بد او
(همان)63 :

دو بیت زیر را هم علت نامگذاری رودابه از نظر فردوسی میداند که باز از
اشتباهات او در تفسیر متن است:
لب رود لشكرگه زال بود
مه فرودین و سر سال بود
رخان چون گلستان و گل در کنار5
همی گل چدند از لب جویبار
(همان)94 :

رويکردهاي روشنفکران عصر مشروطه به داستانها و روايتهاي ملي

وقتی هم می خواهد این ادعایش را ،که فریدون قانون طبیعت را برقرار کرد ،ثابت
کند به بیت زیر از شاهنامه استناد میجوید که خطای دیگر او در فهم متن است:
ز ملك و ز عنبر سرشته نبود
فریدون فرخ فرشته نبود
تو داد و دهش کن فریدون تویی6
ز داد و دهش یافت او فرهی
(همان)138 :

این هم که تصریح میکند فردوسی ابیات زیر را در مورد کوروش هخامنشی گفته،
از همان نمونة برخوردهای ذوقی با متن است که مبنای درستی ندارد:
همی بر دل آن آرزو نگسلم
یكی آرزو خواست روشن دلم
جهان را همی خوار بگذاشتم7
به یزدان یكی آرزو داشتم
(همان)159 :

گاه از این هم فراتر رفته است و ایرادهای تاریخی بر شاهنامه میگیرد؛ مثالً در
جایی آورده که آنچه در دو بیت زیر آمده در واقع متعلق به سیروس سردار اردشیر دوم
هخامنشی است که فردوسی اشتباهاً آن را به فرامرز نسبت دادهاست:
تن پیلوارش نگون سار کرد
فرامرز را زنده بر دار کرد
وز آن پس کی نامدار اردشیر

بیامد بكشتش به باران

تیر8

یا در جای دیگری تصریح میکند اینكه «فردوسی تقسیم جهان را به کیخسرو
نسبت داده ،اشتباه است» (همان.)81 :
اینها نشان میدهد میرزا آقاخان دریافت درست و دقیقی از شاهنامه ،فردوسی و
روایتها و داستانهای ملی نداشتهاست؛ با این حال ،مواردی هم هست که برداشتهای او
از متن نادرست نیست؛ مثالً در مورد احوال و محل اقامت فریدون از قول فردوسی
ابیات زیر را نقل کردهاست:
تنآسایی و خوردن آیین اوست
پرستیدن مهرگان دین اوست
ز آمل گذر سوی تمیشه کرد

نشست اندران نامور بیشه

کرد9

(همان) 80 :

یا در توصیف رستم به این بیت شاهنامه استناد جستهاست:
همه شهر ایران بدو شاد بود10
زگاه منوچهر تا کیقباد
(همان)85 :
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و در توصیف حالت عاطفی زال بیت زیر را آوردهاست:
چه بر آتش تیز بریان شدم11
من از دخت مهراب گریان شدم
(همان)94 :

و در مورد پیدایش آتش نزد ایرانیان این ابیات شاهنامه را شاهد میآورد:
میان باد و آب از بر تیره خاک
یكی آتشی برشده تابناک
نخستین که آتش ز جنبش دمید
وز آن پس زآرام سردی نمود
پدید آمد این گنبد تیز رو

ز گرمیش پس تری آمد پدید
ز سردی همان باز خشكی فزود
نو12
شگفتی نماینده نو به
(همان)108 :
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اظهار نظرهای کرمانی دربارة معنای واژگان نیز از دیگر اظهارات نادرست اوست؛
مثالً در جایی آورده است که «ضحاک نام شخص نیست» (همان« ،)72 :کیومرث به
معنای بزرگوطن یا به معنای مرد پاک است» (همان« ،)56 :سیامك یك شخص نیست
بلكه نام یك مراسم است؛ چون پادشاه ایران به قتل رسید مردم سیاهپوش شدند و
سیامك پدیدآمد» (همان« ،)56 :جمشید و هوشنگ نام شخص نیست بلكه اسم نوع
است .جمشید تبدیل شدة جمزاد است .هوشنگ نیز یعنی زمان هوش و عصر فرهنگ و
چون برخی اختراعها در زمان او صورت گرفت ،هوشنگ گویند» (همان« ،)57 :تهمورس
از تهم مرز گرفته شده که به معنای مرد بزرگ یا بزرگ وطن است ،در زمان او اسب
رام گردید» (همان.)58 :
نام کاوه بر گرفته از نام گاو است ،چنان که گرز او هم سر گـاو بـوده اسـت و چـون
ضحاک گاو را که حیوان مقدسی بود .به قتل رساند و گوشت آن را خـورد ،ایـن نـام
برای کاوه انتخاب شد .کاوه همان فریدون است؛ چنانكه فردوسی همه جـا فریـدون
را فریدون گو میگوید (همان.)76 :

« داستان گاو برمایه و شیر دادن فریدون افسانه است و چون مادر فریدون از
کلدانیان بوده است ،این داستان را گفتهاند» (همان« ،)77 :بیشتر نامهای پهلوانان تورانی که
در شاهنامه آمده ،آشوری و کلدانی است» (همان )86 :و «خط را کلدانیان به ایرانیان
آموختند و به قول فردوسی دیوان به تهمورس آموختند و دیوان از کلمه دیو است»
(همان .)106 :برخی قرینهسازیهای تاریخی مثل اینكه «گرشاسب همعصر رامسس دوم
فرعون زمان موسی پیامبر است» (همان )92 :نیز در همین راستا قرار میگیرد.

رويکردهاي روشنفکران عصر مشروطه به داستانها و روايتهاي ملي

علت این خطاهای تفسیری را باید در تأثیرپذیری شدید کرمانی از متون دساتیری
پارسیان هند و پیروان آذر کیوان 13سراغ گرفت .پیروان آذر کیوان نه تنها دورههای
تاریخی ایران را تحریف ،و تقسیمبندی خیالی تازهای باب کردند بلكه اظهار نظرهای
آنان دربارة معانی نامها و کلمات کامالً ذوقی و خیالی بود که کرمانی بویژه در آیینه
سكندری از آنها بسیار تأثیر پذیرفته است (← معین42 :1336 ،ـ .)25جاللالدین میرزا
ظاهراً از طریق آشنایی با مانكجی با متون دساتیری آشنا شد و میرزا آقاخان با این
واسطه به دنیای خیاالتی «دساتیر» راه پیدا کرد .جاللالدین میرزا در نامة خسروان
( )1355از همان شیوه تاریخنگاری دساتیری استفاده ،و تاریخ و روایت ملی ایران را از
مه آبادیان شروع میکند و بعد به سلسلههای ساختگی بعدی میرسد که کرمانی آنها را
مفصالً در آثارش آوردهاست .بهطور خالصه ،عربستیزی ،تحلیلهای ذوقی بدون مبنای
علمی و درک نادرست از حماسه ،اسطوره و شاهنامه را میتوان ویژگیهای رویارویی
میرزاآقاخان با اسطورهها و حماسة ملی ایران دانست.
3ـ 2رويکرد ابزارگرايانه و دساتيري ،آخوندزاده
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برای ریشهیابی علل و انگیزههای توجه آخوندزاده به روایتها و داستانهای ملی و نیز
انتخاب رویكرد ابزار گرایانه نیز باید به زندگی فردی و اجتماعی او مراجعه کرد .میرزا
فتح علی آخوندزاده در آذربایجان متولد شد و در تفلیس درگذشت (آخوندزاده:1357 ،
 .)25او پسوند فامیلی خود را از نام حاجی علی اصغر عموی مادریش گرفت (آدمیت،
 )10 :1349و پس از فراگرفتن زبان روسی به عنوان مترجم «السنة شرقیه» تحت حمایت
روسیة تزاری تا پایان عمر به فعالیت مشغول بود (کیا .)423/3 :1995 ،ظاهراً آخوندزاده با
دین اسالم شدیداً مخالف بوده و در مقابل از دین زرتشتی متعصبانه حمایت میکرده
است (حائری .)29 :1387 ،آیا این عقیدهاش میتواند علتی باشد برای توجه او به روایتهای
عصر پیشااسالمی ایران؟
آخوندزاده نه مانند میرزا آقاخان چنان مفتون روایتهای و داستانهای ملی ،آن هم با
قرائت دساتیری است که به نوشتن کتابی مثل آیینة سكندری اقدام کند و نه مانند میرزا
ملكم خان یكسره جهان اسطورهای را به باد تمسخر و استهزا میگیرد .او در الفبای
جدید و مكتوبات به سعدی بسیار نظر دارد اما در نامهای که در بیستم می 1871به
جاللالدین میرزا نوشته است ،تصریح میکند که «فرزندم رشید زبان فارسی را از روی

21


22


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،51بهار 1395

22
22

شاهنامه فردوسی یاد میگیرد» (آخوندزاده .)221 :1357 ،در نامة دیگری ،که تاریخ 25
مارس  1871را بر خود دارد ،نیز به آن دسته از ابیات شاهنامه ،که صبغة عربستیزانه
دارد با دیدة قبول مینگرد (همان .)203 :همین رویكرد او را در کنار میرزا آقاخان کرمانی
قرار میدهد؛ البته با غلظت باستانگرایی و عربستیزی کمتری .در اشارهای هم که به
نامة رستم فرخزاد کرده است ،بیشتر از اینكه بخواهد احساسات عربستیزانة مخاطب
را تحریك کند ،قصدش انتقاد از وضعیت ایران عهد قاجار ،و این همان نكتهای است
که روش او را از میرزا آقاخان جدا میکند« :ای ایران! بیچاره فردوسی ـ علیهالرحمه ـ
هشت صد سال قبل از این ،این روز تو را به الهام دانسته و از زبان رستم ،پور
هرمزدشاه ،خبر دادهاست» (آخوندزاده.)12 :1364 ،
در مجموع نگاه او به مناسبتهای میان انسان عصر جدید با جهان باستان منطقیتر
است .بر همین اساس هم هست که ضمن احترام به گذشتة شكوهمند ،واقعیت عصر
جدید را هم پیش چشم میآورد و مثالً در نامهای به مانكجی تصریح میکند که «احیای
پیمان فرهنگ [= پیمان اجتماعی ایران در دورة باستان] و قوانین مهبادیان و احیای دین
زردشت و قوانین زردشتیان و احیای دولت کیانیان بعد از این در ایران از ممكنات
نیست» (آخوند زاده .)223 :1357 ،در عین حال ،استفاده از تعابیری نظیر «مهبادیان» نشان
میدهد که او نیز مانند میرزا آقاخان به دساتیر گرایشی داشتهاست.
عالقه و احترام او به داستانها و روایتهای ملی در این حد است که مثالً در نامهای
که به تاریخ  29ایول  1871به مانكجی نوشته است از فریدون و انوشیروان به نیكی یاد
میکند (همان .)250 :به اعتبار همین عالقه و احترام است که جاللالدین میرزا ،شاهزادة
ملیگرا ،بخشی از کتاب نامة خسروان را ،که به دورة مهبادیان تا انجام ساسانیان مربوط
است ،برای آخوندزاده میفرستد (همان .)393 ،373 :به نظر میرسد او در ضمن
می خواهد از ادبیات و فرهنگ گذشته به عنوان ابزارهایی برای بیان انتقادات اجتماعی
خود بهره ببرد و مثالً وقتی از عدل انوشیروان سخن میگوید ،بیشتر از اینكه قصدش
بیان یك واقعیت تاریخی باشد ،توجهدادن مخاطبان است به ضرورت رعایت عدل« :و
عدالت ایشان به مرتبهای بود که تا امروزه در السنة طوایف روی زمین ،عدالت فریدون
و نوشیروان ضربالمثل است» (آخوند زاده.)11 :1364 ،

رويکردهاي روشنفکران عصر مشروطه به داستانها و روايتهاي ملي

(همان)66 :

ال در نخستین نامه خود به مانكجی نوشته است که ایران تنها زمانی به سرزمینی
یا مث ً
مینو نشان بدل می شود که پادشاهانی چون فریدون و انوشیروان در آن ظهور کنند
(آخوندزاده )250 :1357 ،و در مورد ورود اعراب به ایران و سقوط پادشاهی ساسانی آورده
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دریافت آخوندزاده از روایتهای ملی ،تحت تأثیر جاللالدین میرزا به دساتیر آلوده
است اما در تحلیلها و اظهار نظرهایش آن افراطیگری میرزا آقاخان دیده نمیشود.
اینجا نه از آن تحلیلها و اظهار نظرهای عجیب و غریب در آثار او خبری است و نه از
ایرادهای خندهداری که میرزا آقاخان بر فردوسی گرفتهاست .بر عكس در وصف شیوة
شاعری فردوسی اینطور نوشته است که «اگر مردم از حقیقت پوئزی و از شرایط آن
آگاه باشند ،یحتمل به شعر گفتن مانند فردوسی قادر میشوند؛ زیرا که کالم فصیح و
شعر مقبول از قبیل خوارق عادات و ممتنعات نیست بلكه از قبیل ممكنات است» (همان:
 )13و چند صفحه بعد از این هم فراتر میرود و مینویسد« :در میان ملت اسالم پوئزی
فقط عبارت از اشعار فردوسی است که نظیر آن تا امروز به هیچکس از ملت اسالم
مقدور نگردیدهاست» (همان .)16 :این هم که به هدایت در روضةالصفا اشكال میگیرد که
چرا به شیوة شاهنامة فردوسی و بوستان شیخ سعدی شعر نمیگوید که «متضمن
حكایت و مبین احوال و اطوار طوایف مختلفهاند» ،باز ناظر است به احترامی که برای
فردوسی و سعدی قائل بودهاست (آخوندزاده .)30 :1355 ،در همین راستا قرار میگیرد
نقدی که بر شعر سروش دارد و او را ترغیب به سرودن به شیوة «شاهنامه فردوسی و
خمسة نظامی و دیوان حافظ» میکند (همان .)48 :تحلیلهایی هم که بر کار فردوسی دارد،
دقیقتر از اظهارنظرهای ذوقی میرزاآقاخان است؛ مثالً در جایی آورده است که «فردوسی
هر گاه به نام زرتشت میرسد ،نامش را در کمال احترام میبرد» (همان )64 :که سخنی
ال
خالف واقع نیست .هر چند گاه این تحلیلهای نادرست به آثار او نیز راه یافتهاست؛ مث ً
یكجا مینویسد« :فردوسی به دلیل آن فرسها را مدح و عربها را ذم میکند که خود
نیز از ملت فرس بود بلكه آتشپرستی و کوکبپرستی را به دین اسالم ترجیح میداد و
تعصب پادشاهان فرس و مجوسان را میکشید» (آخوندزاده )64 :1364 ،یا در جای دیگری
برای اثبات عربستیزی فردوسی به بیت منحول زیر استناد میکند:
عرب را به جایی رسیدهاست کار14
ز شیر شتر خوردن و سوسمار

است که از آن زمان به بعد وضعیت ایران روز به روز بدتر شد و اینك هزار و دویست
و نود سال است که فرزندان ایران در مصیبت هستند (همان .)336 :این هم که در
مهمترین اثرش (مكتوبات کمالالدوله) تمام شوکت و سعادت ایران را در عهد پادشاهی
کیومرث ،جمشید ،گشتاسب ،انوشیروان و خسرو پرویز میبیند (آخوندزاده )10 :1364 ،و
وجود عدالت در تاریخ ایران را تنها در دوران پادشاهان اساطیری و تاریخی مانند
فریدون و انوشیروان معرفی میکند (همان ،)11 :نشانههایی از اغراق و زیادهگوییهای غیر
علمی است؛ با این همه ،آخوندزاده به اهمیت کار فردوسی و نقشی که شیوة شاعری او
دارد پی بردهاست؛ به گذشتة اسطورهای با دیدة قبول و احترام مینگرد اما رسالت
خودش را نه در احیای ارزشهای باستانی که در اصالح وضعیت جامعة عصر خویش
می بیند و در این راستا نگاهی ابزارگرایانه به روایتها و داستانهای ملی دارد.
3ـ 3رويکرد دينمدارانه ،طالبوف
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وجه مشترک میرزا ملكم خان و طالبوف این است که هر دو در نوشتارهایشان به
«شریعت اسالم» توجه خاصی دارند با این تفاوت که اولی به دین اسالم هیچ اعتقادی
ندارد و صرفاً به اقتضای زمان از دین اسالم دفاع میکند و در مورد دومی چنین
شبههای نمی توان مطرح کرد .عبدالرحیم طالبوف تبریزی در تبریز متولد شد و به تفلیس
سفر کرد؛ در آنجا به آموختن زبان روسی مشغول شد و به درستكاری شهرت یافت
(قزوینی86 :1327 ،؛ پارسینژاد .)520 :1369 ،او که در دورة تحرک فكری و سیاسی قفقاز
تربیت شده بود برای خود مسئولیت اجتماعی قائل بود (آدمیت 2 :1363 ،؛ parsinejad,
 . )2003 ,136تأثیرپذیری شدید او از ادبیات اروپایی و نویسندگان سوسیال دموکرات و
ادیبان روسی (← دهقانی )27 :1380 ،سبب نشد که از رویكرد دینی در تحلیل مسائل
اجتماعی و در نگارش آثارش غافل شود؛ چنانكه عالوه بر اختصاص مسالكالمحسنین و
نخبة سپهری به تاریخ اسالم در مقدمة کتاب احمد هم آورده است که «به دلیل
ملتخواهی» کتابی «از زبان اطفال» نوشتم تا «مبتدیان را بصیرت افزاید» (طالبوف:1336 ،
نه).

ملیگرایی طالبوف فاقد جنبههای نژادی و باستانگرایانه است و به دلیل همان
گرایش دینی و دغدغههای اجتماعی عصر خودش کمتر به پدیدههای اسطورهای و
پیشااسالمی توجه دارد .این قدر هست که مثالً در بخش هجدهم کتاب احمد،

رويکردهاي روشنفکران عصر مشروطه به داستانها و روايتهاي ملي

توضیحاتی کوتاه دربارة «گبران و دین قدیم ایران» ارائه میکند (طالبوف )27 :1336 ،و یا
در بخش پنجم مفصالً به عید نوروز میپردازد و از شخصیتهای اسطورهای و روایتهای
ملی یاد میکند:
سه هزار سال قبل از این ،جمشید برادر طهمورث در آذربایجـان میخواسـت عیـدی
برای ملت خود قرار دهد  ...چون این جشن در ساعت بر آمدن آفتاب بود ،لفظ شید
را از خورشید گرفته و به نام جم افزودند و او جمشید نام گرفت ...بـه مناسـبت ایـن
عید ،جمشید مردم را به کارهای حمیده وصیت نمود (همان8 :ـ.)26

3ـ 4رويکرد تحقيرآميز ،ميرزا ملکم خان

میرزا ملكم خان ناظمالدوله در جلفای اصفهان متولد شد و در رم دیده از جهان
فروبست .خاندان او ارمنی بودند .حامد الگار ( )70 :1973در مورد او میگوید همین که
حاضر نشده است اسم توراتی خود را تغییر دهد ،دلیل روشنی است بر اینكه وی
مسلمان نشدهاست .نام ملكم بر گرفته از نام «ملكهم» است که در متون توراتی نام بت
قبیله عمون از دشمنان بنی اسرائیل بودهاست (← محیط طباطبایی :1327 ،کا) .آنطور که از
شمارههای ششم (غرة ذیحجة  ،)3 :1307هشتم (بیتا ،)2 :یازدهم (بیتا ،)2 :دوازدهم (بیتا:
4ـ ،)3هجدهم (بیتا )2 :و بیستم (بیتا 15)1 :روزنامة «قانون» برمیآید و آدمیت نیز بر آن
تصریح میکند (آدمیت ،)366 :1355 ،مخالفت میرزا ملكم خان با قاجاریان از زمانی آغاز
شد که وی از امور دولتی عزل شد .با صدور فتوای تنباکو ،حمالت ملكم ،که تا دیروز
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مالحظه می کنید که غرض وی بیشتر از اینكه برجسته کردن فرهنگ ایران باستان
باشد ،همان «پند اخالقی» است که در عبارتهای پایانی آمدهاست .در حكمت طبیعیه یا
فیزیك (1311ق) ،نخبة سپهری ( ،)1322ایضاحات ( )1325و سیاست طالبی ()1357
اثری از روایتها و داستانهای ملی یافت نمیشود؛ چنانكه در مسالكالمحسنین ،که زمینة
اصلی آن مباحث به دین و دینداری مربوط بود و واکنشهای شدیداً متفاوتی را
برانگیخت از ناسیونالیسم سخن به میان میآید اما از روایتهای ملی خبری نیست و مثالً
در باالترین سطح اینطور مینویسد« :آیین قدیم ایرانیان وطندوستی و سلطانپرستی
بود و حاال وطنفروشی و خیانت پادشاه است (طالبوف ،بیتا )204 :و یا از مهم بودن
وطنستایی برای حفظ وطن سخن میگوید (همان )205 :در حالیکه مثالً انگیزة او در
حمایت از نظریة تغییر خط« ،اتحاد مذهب سنی و شیعی دین اسالم» است (همان.)51 :
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ستایشگر دولت قاجاری بود ،شدت بیشتری گرفت و دقیقاً از همین زمان بود که ملكم
چهرة مذهبی به خود گرفت و از شریعت و حكومت اسالمی دم زد و در شمارگان
متعدد روزنامة «قانون» از رهبری علما و روحانیت سخن به میان آورد (← نمرة هفدهم:
4ـ1؛ نمره هجدهم2:؛ نمره بیست و یكم4:ـ2؛ نمره بیست و ششم .)2 :به نظر میرسد او برای
گرفتن انتقام از حكومتی که او را کنار گذاشته است ،تصمیم میگیرد به عالمان دینی
ن زدیك شود و از طریق تحریك آنها به برانداختن حكومت قاجاری انتقام خود را از
قاجاریان بگیرد .بر همین اساس است که منتقدان از او دو چهره ترسیم کردهاند« :ملكم
دولتخواه در لباس ملتخواهی» و «ملكم خودخواه در لباس اصالحطلبی» (ناطق:1389 ،
 .)182روزنامة «قانون» اگر چه جزء برجستهترین مطبوعات ایران در این روزگار بود و
حتی در میان منادیان اصالحات و مجاهدان راه بیداری ایرانیان ملكم خان «اولین و
باالترین مقام را دارد» (تقیزاده ،)180/2 :1350 ،برخی منتقدان در صداقت او در دفاع از
شریعت اسالم تردید کردهاند (رائین .)501 :1357 ،آجودانی ( )348 :1387میگوید که او «نه
به اسالم و نه به مسیحیت که به هیچ دینی اعتقاد نداشت» (آجودانی.)348 :1387 ،
میرزا ملكم را میتوان نمایندة روشنفكرانی دانست که اساساً به گذشتة ایران ذهنیت
مثبتی نداشتند و جهان غرب جدید با همة ویژگیهایش آنها را مفتون خود کرده بود
(اصیل .)70 :1376 ،بر این اساس ،روایتهای ملی در کالم او بسیار کم مطرح شده است و
همان مقدار اندک نیز جنبة ثانوی و حاشیهای دارد؛ مثالً یكجا آورده است که «اکثر
اعمال ملل فرنگ در ظاهر خالف عقل مینماید .ولی اگر ما بخواهیم ،فقط به عقل
طبیعی خود حرکت کنیم ،منتهای ترقی ایران مثل ایام کیومرث خواهد بود» (ملكم خان،
 .)28 :1381بر این اساس «ایام کیومرث» دوران عقبماندگی ایران است؛ در جای
دیگری که میخواهد از اوضاع حكومتی عصر خودش انتقاد کند ،اینطور مینویسد:
« در حالی که هنوز ترکیب دستگاه دیوان و کل مراسم حكمرانی را از آیین جمشید و از
بربرهای سالطین تاتار اخذ میکردند ،متوقع بودند که لشكر ایران را بر پایه عساکر
فرنگ برسانند» (همان .)72 :اینجا نیز پیروی از آیین جمشید به مثابه مظهر عقبماندگی
تعریف شدهاست .این هم که مینویسد« :کیانیان مجلس و شورا و مصلحتخانه
نداشتند» (همان ،)107 :باز بیانگر دیدگاه حقارتآمیز او به دنیای اسطورهای و احیان ًا
کسانی است که سنگ گذشتة با شكوه ایران را بر سینه میزنند.

رويکردهاي روشنفکران عصر مشروطه به داستانها و روايتهاي ملي

در روزنامة «قانون» نیز اشاراتی کوتاه به عناصر اسطورهای دارد؛ اما اینجا نیز کالمش
رنگ و روی تمسخر و تحقیر دارد؛ مثالً جایی به تمسخر ،ایران معاصر را «مملكت
انوشیروان» لقب داده ،بالفاصله آن را با ملل راقیه مقایسه کرده ،مینویسد« :امروزه
جمیع امور ایران عبارت است از دلبخواه رؤسا» (قانون .)2 :1369 ،در شمارة دوم از همین
روزنامه باز با تمسخر دولت قاجاری آورده است که اولیای دولت «دربارِ سلطنت
جمشید را مبدل کردهاند به یك بازار هراج» ( .)7 :1369نزدیك به همین مطلب را در
شمارة چهاردهم ( )4 :1369هم آورده است .هر دو مورد اخیر دربردارندة طنز گزندهای
است هم به قاجاریها و هم به کسانی که برای حكومت جمشید شأن و منزلتی قائل
بودند.
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نتيجهگيري
مسئله اصلی این مقاله بررسی رویكرد چهار شخصیت معروف عصر مشروطه در
رویارویی با روایتها و داستانهای ملی به عنوان مظاهر ملیگرایی است .مشخص شد که
میرزا آقاخان «رویكرد عربستیزانه و دساتیری» دارد .او به ایران باستان با احترام بسیار
می نگرد و مفتون آن است .درست به همین علت هم هست که اوالً با اعراب سر ستیز
دارد و آنها را نابودکنندة آن شكوه باستانی میبیند و ثانیاً در این راه حتی دست به دامان
دساتیری می شود که برساختة ذهنیت غیر علمی پارسیان هند و پیروان آذرکیوان است.
رویكرد دساتیری سبب شده است وی دربارة تحلیل نامهای شخصیتهای اسطورهای و
ملی شاهنامه و حتی تحلیل و تعلیل حوادث تاریخی به خطا برود و تحت تأثیر پارسیان
هند و پیروان آذرکیوان نكتههایی را مطرح کند که برای محقق تاریخ و ادبیات قابل
قبول نیست .وجه تشخص دومین چهرة مورد نظر ،یعنی آخوندزاده رویكردِ «دساتیری
و ابزارگرایانه» است .او البته با دین اسالم شدیداً مخالف است اما باستانگرایی و
عربستیزی او به شدت میرزاآقاخان نیست؛ چون به اندازة او در دام باستانگرایی
افراطی گرفتار نیامده است .در واقع ،او مانند میرزاآقاخان چندان مفتون گذشتة با شكوه
ایران نیست که تبیین و توصیف آن برایش به غایت تبدیل شده باشد بلكه ایران باستان
و روایتها و داستانهای ملی برایش در حكم «ابزاری» است که با استفاده از آن وضعیت
فعلی جامعة ایران را نقد میکند .توصیف شكوه باستانی برای این دومی تنها ابزاری
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است در خدمت انتقاد اجتماعی اما برای اولی ،خودِ آن موضوعیت دارد؛ با این حال،
دیدگاه او نیز تحت تأثیر جاللالدین میرزا به بینش دساتیری آلوده است و البته در
تحلیلهای استوار بر دادههای دساتیری به اندازة میرزاآقاخان راه افراط نپیموده است .اگر
دو چهرة نخست ،هر کدام به علت و انگیزهای جداگانه به ایران باستان توجه خاص
دارند ،دو منتقد بعدی به «اسالم» عنایت بیشتری دارند اما هر کدام به علت و انگیزهای
خاص خودشان .طالبوف و میرزا ملكم خان هر دو در نوشتههایشان به «شریعت اسالم»
نظر دارند اما اولی بدان اعتقاد هم دارد و دومی از آن فقط استفادة ابزاری میکند .شاید
همین امر سبب شده که ملیگرایی طالبوف فاقد آن جنبههای باستانگرایانه و دساتیری
است که در کالم دو منتقد نخستین مالحظه شد .او اساساً کمتر به اسطورهها و
روایتهای ملی عهد پیشااسالمی میپردازد؛ همچنین میرزا ملكم که از این هم عبور کرده
است و اساساً به ایران باستان گرایشی ندارد .میرزاملكم به شریعت اسالم میپردازد تا
مقبولیت و حجیتی برای خود پیدا کند و بیشتر از اینكه توجه به ایران باستان را برای
جامعة ایران معاصر مفید بداند ،جامعة غربی را در کانون توجه خود قرار دادهاست .به
این دلیل هم هست که نه تنها در آثار او نشانههای عالقه به داستانها و روایتهای ملی و
اساطیری وجود ندارد بلكه آنها را به سخره هم میگیرد؛ تا آنجا که میتوان رویكرد او
را در رویارویی به روایتهای ملی و اساطیری «تحقیرآمیز» نامید.
يادداشتها
 .1در شاهنامة چاپ خالقی مطلق به همین صورت آمدهاست (← فردوسی)72/1 :1366 ،
 .2این بیت در شاهنامة چاپ خالقی مطلق به صورت زیر آمدهاست:
برآسوده از داور و گفت و گوی
تن آزاد و آباد گیتی بدوی
(همان)42/1 :

 .3این ابیات در شاهنامه خالقی مطلق به این صورت است:

به ما بر ز دین کهن ننگ نیست
همه داد و نیكی و شرمست و مهر

به گیتی به از دین هوشنگ نیست
سپهر
شمار
اندر
نگهکردن
(فردوسی)255/8 :1386 ،

 .4این بیت در شاهنامة خالقی مطلق به این صورت است:

نهم گفت زرتشت پیشین به اوی

نهم

پور

پیغامبر

راستگوی
(همان)419/6 :

رويکردهاي روشنفکران عصر مشروطه به داستانها و روايتهاي ملي
 .5در شاهنامه خالقی مطلق ( )94/1 :1366به همین صورت است.
 .6تنها در مصراع زیر با خالقی مطلق تفاوت دارد:
به داد و دهش یافت آن نیكویی (همان)85/1 :
 .7بیت اول را در خالقی مطلق نیافتیم و بیت دوم به همین صورت است (فردوسی.)341/4 :1386 ،
 .8در خالقی مطلق به همین صورت آمدهاست (← همان.)480/5 :
 .9در خالقی مطلق به همین صورت است (← فردوسی.)92/1 :1366 ،
 .10در خالقی مطلق به همین صورت است (← فردوسی.)303/5 :1386 ،
 .11تنها مصراع زیر در خالقی مطلق تفاوت دارد:
چو بر آتش تیز بریان شدم (فردوسی)206/1 :1366 ،
 .12مصراعهای زیر در خالقی مطلق تفاوت دارد:

نخستین که آتش ز جنبش دمید
وز آن پس ز آرام سردی نمود

ز گرمیش پس خشكی آمد پدید
ز سردی همان باز تری فزود
(همان)6/1 :

 .13پیروان آذرکیوان گروهی از زرتشتیان بودند که در دورة صفویه در هند مكتب جدیدی در
تاریخنگاری ایران باستان و روایات ملی ایجاد کردند .این آیین معجونی از ادیان زرتشتی ،یهودی،
مسیحی ،مانوی ،مزدکی ،برهمایی و بودایی بود و به بیشتر پادشاهان اساطیری و تاریخی ایران باستان
شخصیت پیامبرگونه دادند .کرمانی در آیینه سكندری همین طرح را اساس قرار دادهاست (← معین،
 42 :1336تا .)25

 . 15بیشتر شمارگان روزنامه قانون بدون ذکر تاریخ است و دلیل این امر ظاهراً چاپ نامنظم آن بوده-
است .کرمانی در نامهای از ملكم میخواهد انتشار روزنامه را ادامه دهد (← بررسیهای تاریخی ،سال ، 4
شماره  5و 126 :1348 ،6تا )7و در نامهای دیگر ملكم را به انتشار بیشتر روزنامه دعوت میکند (همان:
 .)139 :1349دیگر نامههای کرمانی به ملكم خان ابتدا توسط محمد مشیری و بعد توسط هما ناطق و
یكی از همكارانش منتشر شد.

منابع
آجودانی ،ماشاءاهلل؛ «درونمایههای شعر مشروطه»؛ در ایراننامه ،ش 646 :1372 ،44تا621
ـــــــــــ؛ مشروطة ايراني؛ تهران :اختران1387 ،
آخوندزاده ،میرزا فتحعلی؛ مقاالت فارسي؛ به کوشش حمید محمدزاده ،تهران :نگاه1355 ،
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 .14بیت زیر از فردوسی نیست .دربارة آن و دیگر ابیات عربستیزانة منسوب به فردوسی ← خطیبی،
 20 :1384تا .14
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ــــــــــــ؛ الفباي جديد و مکتوبات؛ به اهتمام حمید محمدزاده ،تبریز :احیاء1357 ،
ــــــــــــ؛ مکتوبات ،نامههاي كمال الدوله به شاهزاده جاللالدوله؛ به اهتمام م .صبحدم،
بیجا :مرد امروز1364 ،
آدمیت ،فریدون؛ انديشههاي ميرزا آقاخان كرماني؛ تهران :پیام1357 ،
ـــــــــــ؛ انديشههاي طالبوف تبريزي؛ تهران :دماوند1363 ،
ـــــــــــ؛ انديشههاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده؛ تهران :خوارزمی1349 ،
ـــــــــــ؛ اميركبير و ايران؛ تهران :خوارزمی1355 ،

ـــــــــــ؛ چند مقالة تاريخي (مقالة سه مكتوب میرزا فتحعلی ،سه مكتوب و صد خطابة
میرزا آقا)؛ به اهتمام علی اصغر حقدار ،تهران :چشمه1388 ،
آرینپور ،یحیی؛ از صبا تا نيما؛ ج اول ،تهران :زوار1372 ،
اصیل ،حجتاهلل؛ زندگي و انديشة ميرزا ملکم خان ناظمالدوله؛ تهران :نی1376 ،
بردسیری کرمانی؛ میرزا عبدالحسین خان ،آيينة سکندري؛ به اهتمام علی اصغر حقدار ،تهران:
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چشمه1389 ،
پارسی نژاد ،ایرج؛ «میرزا آقاخان کرمانی منتقد ادبی» در ایراننامه ،ش 566 :1369 ،32تا541
ـــــــــــ؛ «میرزا فتحعلی آخوندزاده :بنیانگذار نقد ادبی در ایران» در ايراننامه؛ ش ،51
2 :1374ـ301
تقیزاده ،حسن؛ مقاالت تقيزاده؛ به کوشش ایرج افشار ،تهران :چاپخانة بیست و پنج
شهریور1350 ،
توکلی طرقی ،محمد؛ «میرزا آقاخان کرمانی ،نامههای تبعید» در ايراننامه ،شمارة :1370 ،35
488تا478
جاللالدین میرزا؛ نامه خسروان؛ تهران :سازمان انتشارات وآموزش انقالب اسالمی1355 ،
چوبینه ،بهرام؛ آخوندزاده ،ميرزا فتحعلي؛ آلمان :البرز2006 ،
ــــــــــــ؛ «یكصدمین سالگرد شهادت میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی» در
ایرانشناسی ،س  ،8شماره353 :1375 ،2تا339
حائری ،عبدالهادی؛ تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق؛ تهران :امیرکبیر،
1387
خطیبی ،ابوالفضل؛ «بیتهای عربستیزانه در شاهنامه»؛ در نشر دانش ،س  ،21ش ،110
 20 :1384ـ14

رويکردهاي روشنفکران عصر مشروطه به داستانها و روايتهاي ملي

دهقانی ،محمد؛ پيشگامان نقد ادبي در ايران؛ تهران :سخن1380 ،
ذاکر اصفهانی ،علیرضا؛ فرهنگ و سياست ايران در عصر تجدد؛ تهران :مؤسسة مطالعات
تاریخ معاصر ایران1386 ،
رائین ،اسماعیل؛ فراموشخانه و فراماسونري در ايران؛ تهران :امیر کبیر1357 ،
رضازاده ملك ،رحیم؛ سوسمار الدوله؛ تهران :دنیا1354 ،
سلمی ،عباس؛ «باستاننامه» در نشریة دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان ،ش
68 :1376 ،1تا57
صدرینیا ،باقر؛ «پیشینه تاریخی و مبانی نظری سرهنویسی» در نشریه زبان و ادبیات فارسی ،ش
99 :1388 ،65تا.128
طالبوف تبریزی ،عبدالرحیم؛ ايضاحات؛ طهران :مبارکشاهی1325 ،ق
ــــــــــــ؛ حکمت طبيعيه؛ اسالمبول :اختر1311 ،ق
ــــــــــــ؛ سياست طالبي؛ به اهتمام رحیم رئیسنیا ،محمدعلی علینیا و علی کاتبی ،تهران:
علم1357 ،
ــــــــــــ؛ كتاب احمد؛ بیجا :گام1336 ،
ــــــــــــ؛ مسالکالمحسنين؛ به همت محمد رمضانی ،شاهآباد :خاور ،بیتا

قزوینی ،محمد؛ «وفیات معاصرین» در يادگار؛ شمارة  5و9 :1327 ،4تا24
فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهنامه؛ به کوشش جالل خالقی مطلق ،نیویورک :پرسیكا1366 ،
ـــــــــ؛ شاهنامه؛ به کوشش جالل خالقی مطلق ،دفتر هشتم ،تهران :مرکز دایرةالمعارف
بزرگ اسالمی1386 ،
کرمانی ،میرزا آقا خان؛ سه مکتوب؛ به کوشش و ویرایش بهرام چوبینه ،آلمان :نیما2000 ،
ــــــــــ؛ صد خطابه؛ به کوشش محمد جعفر محجوب ،لس آنجلس :شرکت کتاب1384 ،
ــــــــــ؛ «نامه میرزا آقاخانکرمانی به میرزاملكم خان» در بررسيهاي تاريخي ،س ،4شماره
 5و7 :1348 ،6تا126
ـــــــــ؛ «نامه میرزا آقاخانکرمانی به میرزاملكم خان» در بررسيهاي تاريخي ،س  ،5شماره
1 :1349 ،2تا220
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ــــــــــــ؛ نخبة سپهري؛ طهران :خورشید1322 ،ق
علیزاده ،محمد علی و علی محمد طرفداری؛ «تبارشناسی مبانی هویت ملی در تاریخ نگاری
ملی گرایانه دوران قاجار و مشروطه» در مطالعات سياسي ،شمارة 72 :1389 ،7تا161
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کرمانی ،ناظماالسالم؛ تاريخ بيداري ايرانيان؛ تهران :امیر کبیر1387 ،
محیط طباطبایی ،محمد؛ مجموعة آثار ميرزا ملکم خان؛ تهران :علمی1327 ،
معین ،محمد؛ «آذر کیوان و پیروان او»؛ در دانشكده ادبیات و علوم انسانی ،تهران :ش ،39
25 :1336تا42
ملكم خان ناظمالدوله؛ رسالههاي ميرزا ملکم خان ناظم الدوله؛ گردآوری حجتاهلل اصیل،
تهران :نی1381 ،
ــــــــ؛ روزنامة قانون؛ تهران :کویر1369 ،
ناطق ،هما؛ «ما و میرزا ملكم خانهای ما» در از ماست كه بر ماست؛ تهران :نگارستان کتاب،
.1389
ــــــــ؛ مقدمة روزنامة قانون؛ تهران :امیر کبیر1355 ،
یزدانفر ،فرزین؛ «تحلیلی ازشیوة نگارش آخوندزاده»؛ در ايراننامه ،س  ،8ش .97 :1386 ،1
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بررسي ديدگاههاي سياسي ـ ديني در تاريخ

جهانگشا 1
دكتر مريم صادقي

دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چكیده

كليدواژهها :تحلیل تاریخ جهانگشای جوینی ،دیدگاههای سیاسی دینی تاریخ جهانگشا ،تحلیل
نثر کالسیك فارسی

تاریخ دریافت مقاله1392/10/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/1/29 :
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در این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی ،دیدگاهها و مواضع دینی ـ سیاسی جوینی در
تاریخ جهانگشا نسبت به مغوالن و حاکمان وقت در پنج محور اصلی ،بررسی شده است.
چشم انداز پژوهش نشان میدهد که در نگاه جوینی ،چنگیز و مغوالن نماینده خدا در زمین
هستند و رفتار آنان نیز همان ادامه روش پیامبر است و با دستور خداوند انجام میگیرد .او
عملكرد چنگیز را تجسم بخش سخنان پیامبر مبنی بر انتقام خداوند از قوم گناهكار فارس
میداند و تاریخ خود را با همان رویكرد و تعابیر و دیدگاههای مورخان پیش از مغول نوشته و
بر آن است که پادشاهان (مانند گذشته) باید تمام تالش خود را در سرکوبی بددینان و
بدمذهبان از قبیل قرمطیان و باطنیان و اسماعیلیان و زنادقه به کار گیرند.

مقدّمه
تاریخ جهانگشای جوینی اثر عطاءالملك جوینی است که از خاندانهای برجسته ایرانی
بود .مشاهیری از این خاندان برخاسته بودند که هفت نفر از همه مشهورتر بودند
(قزوینی .)113-116 /1 ،1387 ،چند تن از افراد خاندان جوینی اهل فضل و دانش و شاعر
و دبیر بودند؛ لذا توانستند شغل «صاحب دیوانی» پیدا کنند .بهاءالدین جوینی پدر
مؤلف تا حدود شصت سالگی در دربار بود و از این طریق دو پسر خود شمسالدین
محمد و عالءالدین عطاملك را به دربار وارد کرد .این دو برادر توانستند هریك حدود
ربع قرن سیاستمداری و ملكداری نمایند (پیشین .)385 ،نویسنده تاریخ جهانگشا ،که
کتاب خود را درباره چنگیز و مغوالن در سال  650تألیف کرده 2در عهد هوالکو (-663
 )657و قریب هفده سال در تمام مدت سلطنت اباقا (از  663تا )680و قریب یك سال در
سلطنت «تكودار» حكمرانی میکرده است .البتّه بعدها یعنی از سال  678دو برادر جوینی
به دلیل سوء ظن مغوالن مورد غضب قرار گرفتند و به زندان افتادند( 3پیشین 97 – 89 /1
و نیز بیانی 1389 ،ج  2ص  403به بعد).
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بيان مسئله
تاریخ جهانگشا 4به نثر مصنوع نوشته شده؛ یعنی گزارشهای تاریخی در این اثر با
رویكردی ادبی همراه با فنون ادبی و شواهد بسیار قرآنی و حدیثی و اشعار عربی نوشته
شده است .نویسنده هرجا که توانسته از فنون ادبی برای القا و تفهیم و تبیین مطلب
خود استفاده کرده؛ لذا اثری تاریخی ـ ادبی است .نكته دیگر این است که جداسازی
دیدگاههای سیاسی و دینی نویسنده در این کتاب همانطور که خواهد آمد ،تقریبا غیر
ممكن است؛ زیرا موردی نیست که جوینی آن را با آیات و احادیث ،تثبیت و بررسی و
بیان نكرده باشد؛ پس برای بررسی اندیشههای سیاسی این اثر تاریخی ،لزوماً باید به
دیدگاههای دینی نویسنده هم پرداخت .این پژوهش در پاسخ بدین سؤال نوشته شده
است« :دیدگاههای سیاسی و دینی جوینی در تاریخ جهانگشا چیست؟»
پيشينه و جامعه آماري پژوهش
از مجموع  13مقالهای که درباره جهانگشا نوشته شده تا کنون به این موضوع پرداخته
نشده است.
5

بررسي ديدگاههاي سياسي ـ ديني در تاريخ جهانگشا
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شيوههاي تاريخ نگاري
تاریخنگاری به سه شیوه انجاممی شود :روایی ،ترکیبی و تحلیلی .در شیوه روایی،
روایتهای مختلف درباره موضوع با درج سلسله اسناد بیان میشود؛ مثل تاریخ طبری .در
شیوه ترکیبی ،مورخ به جای اینكه روایتهای گوناگون هر رخداد یا حادثه را بیان کند از
راه مقایسه و نوعی ایجاد سازگاری میان روایتهای گوناگون ،واقعه را توضیح میدهد؛
مانند اخبار الطوال ابوحنیفه احمد بن داوود دینوری و در روش تحلیلی (تاریخ
تحلیلی) ،مورخ ضمن بیان واقعیا ت به تجزیه و تحلیل و تبیین و بررسی علل و نتایج و
دستاوردها و پیامدهای حوادث ،فرآیندها ،رویكردها ،عملكردها و ...میپردازد؛ یعنی
قضاوت و داوری میکند(سجادی و عالم زاده37 ،1386 ،تا 48به تلخیص) .در تاریخ جهانگشا،
نویسنده با آوردن استشهاداتی از قرآن و حدیث و یا ابیات در متن حضور مییابد و
فقط به توصیف رویدادها می پردازد؛ باید گفت که چون جوینی ،تاریخ خود را پس از
واقعهها نگاشته ،نمیتوان انتظار داشت که حوادث آنطور که اتفاق افتاده در ذهن او
مانده باشد؛ به هر روی همین اثر او بیانگر بسیاری از دیدگاههای او است.
« واسطه عقد ملك ایشان (چنگیزخان) مطالعت افتاد و بعضی احوال معاینه رفت و
از معتبران و مقبول قوالن ،وقایع گذشته را استماع افتاد و از التزام اشارت دوستان که
حكم جزم است ،چون چاره ندید ...الخ» ( .)182/1روشن است تاریخ جوینی براساس
سه منبع یاد شده تا چه حد میتواند سندیت داشته باشد بویژه که نویسنده بین شنیدهها
6
و خواندهها و دیدهها ،جدایی قائل نمیشود.
متن تاریخی ،بازگشت و بازکاوی گذشته است و نویسنده رویدادها را توصیف و
بیان میکند؛ لذا در متن تاریخی ،حادثه و یا شخصیتی را نمیتواند حذف کند و یا
برگزیند؛ امّا میتواند از طریق بزرگنمایی و یا کوچكنمایی حوادث و رویدادها (امروز
بحث درباره آن بسیار است) اندیشهها و دیدگاههای خود را در متن بگنجاند و به طور
غیرمستقیم ،خواننده را متمایل و موجه سازد .از اینرو میتوان گفت که متون تاریخی
گذشته ما اصوالً گفتمان اقتدار و آمریت را متجّلی میسازد و البتّه کمتر به حرکتها و
جنبشها و شورشها هم اشاره میشود؛ زیرا هدف ،نشان دادن چهره پیروزی حاکمان و
بیانگر گفتمان قدرت است؛ چون همه کشمكشها بر سر کسب قدرت است .7از سوی
دیگر تاریخ در ایران زیر بنای حدیث و آیه و ادبیات را تشكیل داده است؛ به همین
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دلیل است که ادبیات فارسی منظوم و منثور را باید در حكم تاریخ مدون سیاسی ایران
به شمار آورد .ذکر این نكته هم الزم است که تاریخ در گزارش و تفسیر روند حاکمیت
دینها و جریانهای دینی نقشی بسیار مهم داشته است؛ زیرا پیروان ادیان ،همواره با
آگاهی از جریانها و رویدادهای تاریخی از روند ایجاد و گسترش و تثبیت ادیان گذشته
آگاه می شدند و این امر خود ،عاملی بسیار قوی در پیشبرد ادیان بوده است .تاریخ
نگاری در اسالم نیز از ابعاد گوناگون دارای اهمیّت بوده است :اوّل اینكه برای تفسیر و
تبیین قرآن ،الزم بوده که شأن نزول آیات ،بررسی و بیان شود تا تفسیر آیه ،روشنتر
شود .دوم :تالشها و کوششهای پیامبر و پیروان او برای گسترش و تحكیم اسالم در
سایه تاریخ نگاری ،تدوین و شكوه اسالم بیشتر میشد .سوم تاریخ در واقع آینهای از
شكستها و پیروزیهای اقوام و امتهای پیشین است که الگوی عملی انسانها در دوران بعد
می شود .تاریخ سیر تفكر و اندیشه نویسندگان و متفكران گذشته را نیز نشان میدهد که
می تواند راهكار و راهبرد مهمی برای هر ملتی به شمار رود؛ لذا تاریخ نگاری در دین
اسالم ،بسیار مهم تلقی میشد .جوینی در بیان علت نگارش تاریخ مینویسد که دو
فایده و هدف را در نظر داشته است :اول اینكه تمام امور عالم از اراده خداوند نشأت
میگیرد .دوم اندرز و حكمت برای خوانندگان.
چه غرض عرض این حكایات و تقریر و تحریر صورت واقعات ،دو مقصـود را کـه
فایده دین و دنیا حاصل باشد ،شامل است :آنچه دینی است ،اگر صاحبنظری ،پـاکیزه
گوهری که منصف و مقتصد باشد در این معانی به چشم حقد و حسـد کـه مظهـر و
مبدی معایب است و منشی و مساوی و مثالب و ...ننگرد و به عین رضا و وفا ...بینـد
و ...و برخاطر و ضمیر او مخفی و مستور نماند که هرچه از خیر و شر و نفع و ضـر
در این عالم ...به ظهور میپیوندد به تقدیر حكیمی مختـار منـوط اسـت و بـه ارادت
قادری کامگار مربوط ...و آنچه از تخریب بالد و تفریق عباد ...حكمتها در ضـمن آن
مدرج باشد ...کدام طایفه را در آن افق پرواز توانـد بـود  ...وما یعلماایغی ابیغالیها
(جوینی ،همان.)185 / 1 ،

نكته دیگر این است که تاریخ نویسی در ایران با شیوه و رویكرد توصیف همراه
بوده است .نویسنده برای نشاندادن دقت علمی ،توصیفات دقیق میکرد و تصورش این
بود که اگر توصیف با دقت انجام شود ،سخنان او درست و غیرقابل تردید است در
صورتی که توصیفات فقط توصیف بود و نه چیز دیگر؛ حتی در مواقعی هم که نویسنده

بررسي ديدگاههاي سياسي ـ ديني در تاريخ جهانگشا

می توانست از تعابیر و یا کلماتی که به نوعی بوی اعتراض و یا ناسازگاری میداد،
پرهیز ،و از تحلیل هم ابا میکرد .البته نه اینكه تواریخ ما کامال از تحلیل و حضور راوی
خالی باشد ولی تحلیل در راستای تأیید و تبلیغ صورت میگرفت آن قدر که نویسنده
نشان دهد اهل تفسیر است و روشنفكر؛ لذا روشنگری و روشنفكری ،معنایی جز شعر
شاعران و نثر نویسندگان نداشت که مستقیم و غیرمستقیم مؤید حكومت باشد .آنان به
عنوان نظریه پرداز تالش کردند ثابت کن ند سلطنت پادشاهان ادامه نبوت پیامبر است؛
پس تخطی از اصول سیاسی و حكومتی به منزله تخطی و اعتراض از سنتهای دینی و
فرمان خدا و پیامبر بود که عاملی بسیار مهم در سرکوبی مخالفان و دگراندیشان بود.

مهمترين رويکردها و انديشههاي سياسي ـ ديني در تاريخ جهانگشا
مهمترین محورهای اندیشه سیاسی طبق نظر سیاستنامه نویسان شامل پادشاه ( وظایف
و ویژگیها ) و وزیران و دولتمردان (وظایف و ویژگیها) و وزارتخانهها و نیز مخالفان و
عملكرد حكومت با آنان و نیز راههای دستیابی وتثبیت قدرت در داراالسالم است 8که
در ذیل بررسی میشود.
 .1استناد به آيات و احاديث در تأييد عملکرد چنگيز :مقدمه جلد اول اثر ،که منعكس
کننده نظر نویسنده است ،سرشار از توجیهات و دالیل قرآنی و حدیثی برای موجه
جلوه دادن حمله چنگیز و یا حداقل تطبیق آن با آیات است .او در این مقدمه ابتدا با
آیه «کالیغنیغالنس نیی ط ییغنیرآهیغست نی» ،حمله چنگیز را توجیه میکند:
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چارچوب نظري و جامعه آماري و روش پژوهش
مبنای نظری این پژوهش این است که متون تاریخی در هر عصر و زمانی بازتاب
دیدگاههای سیاسی حاکم بر آن دوره بوده و در تاریخجهانگشای جوینی هم دیدگاههای
سیاسی حاکم بر ایران مبنی بر اراده خداوند در انتخاب و تأیید چنگیز و نیز تأکید بر
رویكرد تسلیم و انقیاد در برابر حاکمان در آن دوره مشهود است .در این پژوهش هر
سه مجلد تاریخ جهانگشا با روش تحلیل محتوای گفتمانی ،مجموعه جمالت و تعابیر
جوینی در متن تاریخی و مبانی سیاسی و دینی دیدگاههای او در پنج محور بررسی
شده است.

چون در هـر دوره و قرنـی ،بنـدگان را بطـر نعمـت و نخـوت و ثـروت و خـیالی
رفاهیت از قیام به التزام اوامر باری ...مانع میآمده است و بر اقدام بر معاصی ،باعـث
و محرّض میگشت ،کالیغنیغالنس نیی ط ییغن راه استغنی ،تنبیه و تحریك هر قومی را
فرا خور طغیان و نسبت کفران ،تأدیبی تقدیم میرفتـه اسـت و ...هـر امتـی را انـواع
عذابها ...مثبت است ....چون نوبت دولت خاتم ...در رسـید ...صـنوف عـذابها ...از
ذمت امت او مرفوع شده ...مگر عذاب سیف (ج ،2ص .)191

نویسنده در جایی دیگر در همین مجلد مینویسد:
آنچه از راه عقل و نقل بدان میتوان رسید ...در دو قسم محصـور اسـت :اول ظهـور
معجزه نبوت و دوم کالم .و معجزه از این قویتر تواند بود که بعد ششصـدواند سـال،
تحقیق حدیث زویت یییغالرضیف رعتیمش رقه یویم ربه یویس بمغیممکیغمتییما یزویی
یییمنه یدر ضمن خروج بیگانه میسر شود (همان.)186 / 1 ،
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جوینی عقیده دارد که قوم مغول حدیث پیامبر را صورت عینیت بخشیدند و عملی
کردند .عجیب اینجاست که او در واقع ،گوی سبقت را از مورخان پیش از خود ربوده
و با تأسی و استناد فراوان به احادیث و آیات گوناگون تالش میکند که آنها را با رفتار
مغوالن تفسیر و ت أویل کند و باز در توجیه شداد و غالظها و کشتارهای مغوالن نیز
آیاتی از قرآن میآورد و مینویسد و سپس در ادامه ،حدیثی را میآورد که پیامبر گفت:
«که جبرئیل مرا خبر داد که فنای امت من با شمشیر است192 /1( ».و  )484که باز هم
دیدگاه توجیهی در آن هویدا است .این حدیث برگرفته از بحار االنوار است (مجلسی ،به
نقل از خاتمی ،ص .) 88

جوینی رویكردی استثنایی در تاریخ خود بنیان گذاشته است و به جای بیان نظر
خود درباره چنگیز و اخالف او ،آیات قرآن را میآورد .این عبارات تمام ًا دلیل است که
جوینی تمام اتفاقات مربوط به حمله چنگیز را بر اساس روایات و آیات ،بایسته جلوه
میدهد و حتی حملهها و کشتارها را نیز واکنش طبیعی در برابر گناه مردم قلمداد
میکند؛ در جایی دیگر نیز چنگیز را عامل تحقق سخن پیامبر میداند؛ باز در جایی

دیگر ،مغول را تثبیت کننده ملك الیزال محمدی میداند« :حدعث یزوعت ییی یغالرضی
ف رعتیمش رقه یویم ربه یویس بمغییممکیغمتییم زویییییمنه  ...در ضمن خروج لشكر
بیگانه میسر شود تا بدان سبب لوای اسالم افراخته تر شود و( » ...جوینی.)186 / 1 ،
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جوینی برای توجیه تسلیم پذیری و انقیاد در برابر مغوالن حدیثی از پیامبر میآورد:
«بر این موجبات واجب می شود که از روی عقل ،که ابلق ایام در زیر ران فرمان ایشان
رام است که بر قضیت حكم ربانی «وغنیجنح غییمسمّایف جنحییه » بروند وایل و منقاد

گردند ،ترک عصیان و عناد گیرند برآن جمله که صاحب شریعت بیان میفرماید «غترک غی
غیترکیم یترک کایف نهایغصح بیب

سیشدعد» (جوینی.)190 / 1 ،

صرف نظر از اینكه سند این حدیث چیست ،جوینی در واقع میخواهد با کمك آیه
و حدیث و البتّه تقدیر و سرنوشت ،اوّل وجود آنان را مقّدر رحمتی بداند و ثانی ًا
خوانندگان و مخاطبان خود را به تسلیم و انقیاد در برابر شاهان (در هر مقام و
مرتبه ای) ،فراخواند .البتّه پیش از این او باز به حدیثی استناد میکند که پیامبر در تأیید
آنان گفته است« :غن یغهلل یی ؤعد یهذغ یغیدعن یبق م یالخالق ییها» (همان جا) و در ادامه آن
میافزاید که کسی نمیتواند علیه آنان سخن گوید بویژه که چند پادشاه زاده از اینان به
شرف اسالم ،مشرف شده اند؛ به بیان دیگر هر پادشاه که مسلمان باشد ،انتقاد بر او
وارد نیست.
جوینی در جایی دیگر علت پیروزی چنگیز را آن میداند که در واقع اوالد و احفاد
تن زع غیویتفشم غیفتذهبیرعحکا» و به موافقت و معاضدت خانان که از اوالد چنگیزخان
نشستند ،بر همه عالم چگونه غالب شدند و دشمنان را به چه شیوه نیست کردند ...تا
مرد عاقل به مطالعه امثال این مقوالت ،مهذب گردد (جوینی ،همان .)221 / 1 ،از نظر
نویسنده ،چون مغوالن ،دستورالعمل قرآن را در نظر گرفتند بر دیگر ملتها پیروز شدند.
استشهادات جوینی به آیات و احادیث آنقدر فراوان است که مجالی برای تفسیر و
گزارش آنها نیست .او در هرجا که توانسته است ،کالم و لفظ را منطبق با ساختار آیه و
یا حدیث برگزیده تا بتواند وجود مغوالن را از این راه تثبیت نماید .او بیان میکند که
قوه بطش خداوندی در لشكر مغول متجلی شده است:
انّ بطش ربك لشدید ...و چون هم به واسـطه بطـر و ثـروت و عـزّ و رفعـت ،اکثـر
خاصـه بـالد اسـالم ...هرکجـا
ّ
اعصار و بیشتر اقطار به عصیان و نفـارتلقی نمودنـد...
9
پادشاهی بود ...او را با اهل و بطانه و خویش و بیگانه ،ناچیز کردند (.)200/ 1
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چنگیز آیه قرآن را الگوی خود قرار داده اند و بدان عمل کردند «ق ل یغهلل یتل یی یوالی
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به بیانی دیگر خداوند ،نیروی قاهره خود را به دست مغول به امتها نشان داده و این
نوع بیان ،بسیار مؤیدانه است؛ یعنی قوم مغول ،مجری خواستههای خداوند به شمار
می روند .او در جای دیگر ،چنگیزخان را مصداق این آیه میداند که میگوید که هرکس
به خداوند توکل کند ،خداوند او را کفایت خواهد کرد« :و من یتوکل علی اهلل فهو
حسبه ،تا الجرم هرچه در ضمیر آوردهاند و تمنی کرده یافته و به همه کامی رسیده» (/1
)202؛ یعنی چنگیز با توکل بر خداوند به تمام اهداف و خواستههای خود رسیده است.
موارد دیگر به صورت جدول ذیل نشان داده شده است:
آیه
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مورد

صفحه

غویئکیهایفرس نییبهایغنتقایممّنیعص نی ی

جماعت چنگیز خان

200

الیعستأخرونیس عهًیویالیعستقدم ن ی

فرمان چنگیز خان

209

غمس کیبملروفیویتسرعحیب حس ن ی
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حق تعالی چون چنگیزخان را به عقل و هوشمندی از اقران او متمایز گردانیده بـود و
به تیقظ و تسلط از ملوک جهان سرفراز ،تا آنچه از عادت جبابره اکاسره مـذکور بـود
و از رسوم و شیوه فراعنه و قیاصره مسطور ،بیتعب مطالعه اخبار و زحمت اقتفـا بـه
آثار ...،که اگر اسكندر با استخراج چندان طلسمات و حلّ مشكالت کـه بـدان مولـع
بوده است در روزگار او بودی از حیلت و ذکای او تعلیم گرفتی ...گردنکشـان آفـاق
را از شرق و غرب چگونه مقهور و مسخر گردانید.)199 /1( ...

البته این رویكرد به چنگیز منحصر نمیشود .او هرجا که فرصت پیش میآید به
مدح قاآن میپردازد:
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جوینی در نوشتههای خود ظاهراً فرصت نمییابد که مانند بیهقی خطبه براند و
تفسیرات و تأویالت مفصل بیاورد؛ تفاسیر او کوتاه است و مختصر و بیشتر سخن و
مقصود خود را با آیه و حدیث میرساند« :پادشاه به مثابت دل است در اعضا؛ ضعیف
شود ،جوارح را چگونه قوتی بماند» (.)330 /1
مؤیدات فراوانی که او از قرآن و احادیث در باره مغوالن ذکر میکند در واقع ،غیر
مستقیم این مسئله را گوشزد میکند که هر نوع واکنش و یا مقاومتی در برابر آنان
بیهوده است؛ زیرا او مانند دیگر نویسندگان تحت تأثیر دیدگاها و اصول سیاستهایی که
پیش از دیگران ،تبیین کردهاند ،عقیده دارد که سلطان هرکه باشد ،واجب االطاعه است
و از طرف خداوند مبعوث و برگزیده شده است؛ چه چنگیز باشد چه آلبارسالن؛
تفاوتی بین اینها نیست .پادشاه در نظر نویسندگان و شاعران به طور کلی در رأس هرم
قرار می گیرد و بقیه به صورت ستون عمودی به ترتیب درجه و مكانت از رأس پایین و
پایینتر قرار میگیرند .در این صورت چه تفاوتی است بین تفسیرهای فردوسی و
سعدی و خواجه و ناصر خسرو و جوینی از شاه و درباریان؟
در جای دیگر جوینی باز هم ظـهور چنگـیز خان را خواست بیچون و چرای
خداوندی میداند:

بحمد اهلل تعالی که امروز این منازل مبارک به قدم خجسته پادشاه کامكـار و شهنشـاه
نامدار ،نوشروان زمان ،مونكوقاآن مزین است و جهـان از سـایه سیاسـت و عـدل او
روشن و بقاع و رباع اقالیم عالم،گلشن .حق تعالی او را در مزید عدل و نفـاذ امـر و
نهی ،سالهای بیمنتهی عمر دهاد و دین حـق را بـه واسـطه او دسـت قـوی گردانـاد
(.)419/1
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مرتبه چنگیز با آن همه کشتارها و اعدامها که کرده در نظر جوینی باالتر از تمام
پادشاهان است تا بدانجا که باید به خدمت او بیایند و از او شیوه سلطنت بیاموزند .از
مطالعه مجموعه عملكردهایی که پژوهشگران و نویسندگان در باب مغوالن نوشتهاند،
میتوان پذیرفت که مغ والن از بیان رویدادها و کشتارها نه تنها ناراحت نبودند بلكه
می خواستند که تمام کارهای آنها به جهان گزارش شود تا رعب و وحشت آنها در دلها
اثر کند و کسی نتواند علیه آنان بشورد و عظمت و شوکت آنان در واقع با «نصر
بالرعب» تجلّی یابد .طبق این موارد ،هر گزارشی از کشتارها و وحشیگریهای آنان در
واقع در راستای اهداف آنان بوده است و لذا به مدح و چاپلوسیهای اغراق آمیز جوینی
آن هم با استنادات و متناظرسازیهای قرآنی نیازی نبود .ولی این بار هم رویكرد
تاریخنویسی تحت سلطه رویكرد مداحی و توجیه قرار میگیرد و دست آخر محصولی
غیر واقعی پدید میآید که نمیتواند منبعی کامال موثق و عاری از ارزیابیهای شخصی
و ذهنی مؤلف باشد .جوینی برای محق جلوه دادن رفتار وحشیانه چنگیز و مغوالن
دیگر ،گناه مردمان را ذکر میکند و رفتار آنان را واکنش آن گناهان.
حق ...بندگان را چون یك چندی به دالّت آنكه وینبم نکایبش ئیمانیغیخا فیوغیجا عی
و ...بر محك بال امتحانی کرد ...و بـر حسـب خبـث فعـال ،هریـك عقـال نكـال آن
کشیدند و به نسبت سوءاعمال ..شربت جزاء سیئة بمثلها ماالمال چشید ...از راه عقـل
و نقل واجب میشد که خزائن مرحمت باری ...باز گشاده شود ...و بر موجـب نـص
سبقت رحمتی غضبی راند و سابق گردد ...بتدریج و ترتیب اثر آن ظاهر میشد و ..و
تشبیب این معانی ..مبنی است از ذکر انتقال ملك بـه پادشـاهان عـالم ،اوکتـای قـاآن
ومنكو قاآن ..تا جماعتی که این کتاب را به مطالعه مبارک مكرم کنند بدانند ..چه سان
بنای عدل بعد از انحراف ،ممهد گردانید و قواعد آن را افراشته و مشـیّد» ( 357 /1تـا
.)359
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این جمالت در واقع توجیهی است برای درستی و یا انطباق رفتار چنگیز با آیات
و احادیث فراوان که بیان شد .البته در تاریخ جهانگشا اصطالح ظلاللهی مانند تواریخ
و متون دیگر به کار نرفته است مگر یك بارکه درباره سلطان جاللالدین مینویسد که
او سایه خدا در زمین است:
یه یذکرۀ یب ن یغیپ دش ه ن یبخبخ غ ی
سالیۀیظلیغهللیفییغالرضیغنیجرت ی ی
ی

ی

(جوینی)168 / 2 ،

این جمالت همه با رویكرد تأیید آمیز نوشته شده است؛ زیرا به زعم نویسنده
تاریخ جهانگشا ،ملوک با هرترتیبی که قدرت را به دست گیرند ،همواره از سوی
خداوند تأیید و حمایت میشوند .بنابراین عملكردهای آنان به رغم اشتباهات احتمالی،
باید مورد تأیید بزرگان جامعه باشد؛ زیرا اطاعت و تأیید سلطان در واقع اطاعت در
برابر خداوند است و این موضوعی بوده که همواره از سوی سیاستنامه نویسان مطرح
میشده است.

 336به بعد).

جوینی هم خونخواری و کشتارهای مغوالن را نیز با آیات ،توجیه میکند .از دیدگاه
او در واقع قوم گناهكار فارسی به مجازات رفتار خود میرسند از همین روی خداوند،
عادل است:
چون دور ششصد و اند رسید از مبعث او به کافه خالیق ،کثرت مال و منحت آمـال،
سبب طغیان و اختزال شد .غنیغهللیالع ریم یبق میحتاییع اروغیما یب نفساها ...وسوسـه
شیطان ایشان را از راه سداد و جاده رشاد دورانداخت ...خواست حق آن بـود کـه آن
جماعت از خواب غفلت متیقظ شوند :غین سیبن میفا ذغیما ت یغنتبها غ ...و بـدان سـبب
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بدان و آگاه باش که خدای تعالی از بنی آدم دو گروه را برگزید و این دوگروه را بـر
دیگران فضل نهاد :یكی پیغامبران و دیگـر ملـوک ....پادشـاهان را برگزیـد تـا ایشـان
(مردم) را از یكدیگر نگاه دارند و مصلحت زندگانی ایشـان را در ایشـان بسـت بـه
حكمت خویش ...چنانكه در اخبار میشنوی که السلطان ظـلاهلل فـی االرض ....پـس
بباید دانستن کـه کسـی را کـه او پادشـاهی و فرایـزدی داد ،دوسـت بایـد داشـتن و
پادشاهان را متابع باید بودن و با ملوک منازعت نشاید کردن ..که خدای تعـالی گفتـه
است اطیعواهلل و اطیعو الرسـول و( ..غزالـی ،1389 ،ص  103و نیـز خـاتمی ،1379 ،ص

اعقاب و اوالد ایشان را تنبیهی باشد و اعجاز دیـن محمـدی نیـز در اوج آن حاصـل
شود (194 /1و .)193

از مطالبی که نوشته شد ،رویكرد توجیه گرایی کامال آشكار است .حاکم ایرانی چه
چنگیز باشد و چه آلبارسالن و چه محمود غزنوی و یا یعقوب لیث ،پادشاهان با هر
نام و عنوانی به توجیهاتی نیاز دارند تا بتوانند با تمام معایب و ناشایستگیها ،حكومت
کنند و نویسندگان تاریخ ،حداقل این نقش را بخوبی و کارآمد ،ایفا میکردند.
 .2رويکرد تقديرگرايي :مورخان ایرانی ،تمام رویدادهای ایران را بویژه تا قرن حاضر
براساس دیدگاههای یزدان ساالری و تقدیرگرایانه ،تبیین ،و از نقد و بررسی عوامل و
مبانی رویدادها خودداری کرده اند و تحقق مشیت خداوندی را هدف و معنای واقعی
تاریخ برمی شمردند .تحلیل آنان این بودکه خداوند ،شاهان را برای تحقق اهداف
خویش بر روی زمین برمیگزیند و از این رو شاهان همواره بدون هیچ چون و چرایی،
باید اطاعت شوند .آنان به رغم دگرگونیهای ژرفی که در مناسبات ساختارهای اجتماعی
و سیاسی ،انجام میگرفت ،نمیتوانستند از بنبست تاریخ نویسی سنتی خارج شوند.
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هرکه را تسییر درجه طالع دولت به جرم قاطع محنت رسید ،خورشید اقبالش کـه از
جیب افق مشرق سعادت سر برزدی به زوال نا مرادی و مغرب ادبـار کشـید و عقـده
ذنب نحوست ،راس شقاوت او گشت و اگرچه آراسته باشد و ..به ممارست روزگار،
مردآزمایی پیراسته گشته ...،از نظر سعادت سعدین ،اثر نحوست نحسین یابـد و نـور
روشن او که در در یای ظلمات واقعات ،ماهی کردی درشت کسوف حجاب حیـرت
و ضباب دهشت ،متواری ماند و زناد مراد و مرتاد او غیر واری گردد و وجه سداد از
او مسدود ماند ...تا هرچه از افعال او صادر بود ،عین غبن کار او آید (جـوینی/ 131 ،
.)2

در تاریخنویسی متعارف ابتدا مسئله آفرینش و سپس اراده الهی در این نگرش بیان
میشد که نیروی محرک اجتماع از باال مطابق با مشیت الهی است؛ هیچ برگی از
درخت بیاذن خدا نمیافتد؛ در نتیجه بسیاری از رویدادها با رویكرد عقالنی ،تفسیر
نمیشود .دیدگاه تقدیر گرایانه جوینی در متن بسیار آشكار است امّا او توجیهات خود
را تمام نمیکند و در ادامه بیان میکند که مزاج امت محمد از حد اعتدال خارج شده
است؛ لذا باید ابتدا با ادویه و مسهالت ،امراض و سموم او را دفع نمود و سپس با
مصلحات ،او را به اصالح آورد:
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یك کس را آماده کند و نهاد او را در حقیبه انواع تسلط و اقتحـام و انتقـام گردانـد و
باز آن را به محموده ...با مقام اعتـدال آرد؛ چنانكـه مـداوی حـاذق در دفـع امـراض
مذمومه ،محموده در مسهالت به کار دارد ...تـا مـزاج بكلّـی از قـرار اصـل منحـرف
نشود( ...جوینی.)194 /1،

جوینی هم بر آن است که هرکه پادشاه شود ،اقبال بلند دارد و دست تقدیر ،یاریگر
اوست و سعادت همواره مددکار او .جوینی هم عقیده دارد که اقبال با چنگیز همراه
بوده است:
چون در شهور سنه خمسین و ستمائه ،بخت مطاوعـت نمـود و سـعادت ،مسـاعدت
کرد ،شرف تقبیل عتبه بارگاه جهان ،فرمانده زمین و زمان ،ماده نعمت امـن و امـان...،
منكوقاآن  -که فتح و نصرت بر اعدای دولت و دین به لـوای او معقـود بـاد و سـایه
همایونش بر همه جهانیان ممدود  -دست داد ...اخبار عدل نوشـروانی در حـذای آن
مكتوم بود و آثار عقل فریدونی ...معدوم( ...جوینی174 /1 ،و.)173

و در جای دیگر« :آب تقدیر ،خود بند عمر او را خراب کرده بود و آب حیات او را
در آبار بوار بندکرده» ( .)343 / 1در جایی دیگر نیز نویسنده بیان میکند که روزگار در
کمین فالن نشسته بود؛ لذا او نمیتوانست از چنگ آن بگریزد:

در اندیشه نویسندگان و شاعران ،خداوند کسی است که همواره میخواهد قدرت
خود را برای بندگان به نمایش بگذارد؛ گویی بین خدا و بنده همواره مسابقهای پنهانی
در حال برگزاری است و خداوند میخواهد حتم ًا قدرت و عظمت و هیبت خویش را
به بنده اثبات کند .این اندیشه از عدم شناخت درست و کامل خدا و بنده ناشی
میشود؛ زیرا نه خداوند قصد تالفی دارد و نه بنده میخواهد که با منیت خویش با
خداوند لجاج کند؛ اما این اندیشه به دالیل گوناگون در ایران بیان و تثبیت شد .به نظر
میرسد حكومتها هم به عمد میخواستند این رویكرد ادامه یابد؛ زیرا این عامل ،بهترین
وسیله و زمینه برای رسیدن به این هدف بود که همانا حكومت بی دردسر به مردم بود.
 .3رويکرد فلک نالي و روزگار ستيزي :تاریخنویسان ،هم به دلیل سانسور و اختناق
شدید حاکم بر ایران و هم به دلیل عدم مسئولیتپذیری مردم ،نمیتوانستند رویدادها را
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چون نزدیك رسید که بر آرزوی خویش قادر گردد ،خود از مكامن آجال بـه تقـدیر
ذو الجالل بیرون دوانید و کاروان عمر او را که به امانی روزگار پر بار بود ،قطع کـرد
و از تخت ،نعش بدل شد و از بخت شقاوت روی نمود (.)90 / 2
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بدرستی و دور از حب و بغضها و یا دیدگاهی فراجناحی ،تحلیل کنند؛ لذا در ثبت
حوادث و عملكرد حاکمان ،مجبور به پذیرش رویكرد تحكم قضا و قدر بودند؛
بنابراین همواره «سرنوشتی» محتوم را برای زندگی تفسیر میکردند و آشفتگیها و
نابسامانیها را به گردن روزگار و سرنوشت و آسمان و ....میانداختند تا مبادا به دلیل
اندیشه ضد حكومت به خطر افتند .مسكوب در بخشی ازتاریـخ نویسی نكاتی قابل
تأمل را بیان میکند .او درباره روش مورخـان مینویسد که:
اصوالً ما دو نوع تاریخ داریم :شاهنامهها و تاریخهای متعارف کـه حـاکی از دو نـوع
استنباط متفاوت از تاریخ است .رسالت شاهنامهها این بود که برای ما اصالت و نسبی
بسازند و ریشه و بوتهای در نظر بگیرند و مارا از بی مكانی و بیجایی نجـات دهنـد
(مسكوب ،همان ،ص  49و.) 50
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در متون منظوم و منثور ادبیات فارسی و نیز متون تاریخی ،روزگار همواره مقصری
بوده که هیچ گاه کسی نمیتوانسته او را به سزای اعمال ناجوانمردانه اش برساند و البته
روزگار هم نمیتوانسته دیگران را به دلیل ارزیابیهای منفی نسبت به خود ،محاکمه و یا
ذلیل و تبعید و اعدام نماید؛ لذا این دو ( انسان و روزگار ) همواره با یكدیگر بر سر
جدال و نبرد هستند بدون پیروزی .در این اثر هم فلك نالی و روزگار ستیزی بی اندازه
وجود دارد:
صاحبنظران کجااند تا به بصر تفكر و اعتباردر حرکات این روزگار پر زرق و شـعوذه
و جفای این گردنده گردون بیهوده نگرند تا بدانند که نسیم او بـا سـموم نـه مـوازی
است و نفع او نه با ضرّ ،محاذی؛ خمر او یكساعته و خمار او جـاودان ،ربـح او ریـح
است و گنج او رنج (همان.)300/1 ،

البته شكایت از روزگار ،رویكرد و پدیدهای اجتماعی است که هماره بر ذهن
ایرانیان ،تسلط داشته است؛ اما وقتی این رویكرد ،عاملی برای توجیه عملكردهای
حاکمان میشود ،میتواند به عنوان دیدگاهی سیاسی و یا دینی مطرح شود .در تاریخ
جهانگشا چنین دستاویزی برای توجیه رفتار مغوالن ،مورد استفاده قرار گرفته است؛
یعنی نابسامانیها جفای روزگار است و نه نتیجه رفتار مردم و یا حاکمان 10.در جایی
دیگر نیز تفكر و دیدگاه ناتوانی انسان در برابر روزگار و گردون آشكار است که البته
این جمله به نظر بی ارتباط با قبل از آن است:
«اول پیاده ای که روزگار بر رقعه جفا فرو کرد و نخست بازیی که از زیر حقه
گردون دغا پیشه بیرون آمد {آن بود}گویی آن کوشش و کشش سررشته حوادث ایام
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وکوارث روزگار نا فرجام بود( ».همان .) 321 / 1 ،در نظر جوینی که البته ادامه سنتهای
پیشین در راه ورسم زندگی ایرانی و غلبه تفكر اشعری است ،انسانها موجوداتی زبون
و ناتوان هستند که همواره در زنجیر ارکان هستی در پیچاپیچ آرزو و غلبه نابسامانیها
گرفتاربوده و هیچ راهی برای فرار ندارند؛ لذا باید تسلیم شوند .این اندیشه در ادب
فارسی از قرن چهارم به بعد سر بر میآورد و پیكان زهرآگین خود را در قلب تاریكی
ابهام قضا و قدر بر پیكر آدمی فرود می آورد تا هیچ گاه انسان نتواند اراده و همت و
عزم خود را بر هستی حاکم سازد و همواره از بالیا و حوادثی که نه بر وفق مراد او
است بنالد و با آنها حتی بسازد .نویسنده در جایی دیگر البته با لحنی بسیار ادبی
مینویسد « :با ترصد آجال صولت رجال چه سود و با ادبار اقبال ،استكثارافیال چه
فریادرس؟» (همان)89 / 2 ،
بر رأی سلطانی مخفی و مستور نبود که مكابـدت بـا فلـك سـتیهنده و معانـدت بـا
روزگار گردنده ،رنج و عنا است و جریان امور جمله بر تقدیر و قضـا اسـت ال مـردّ
لقضائه و ال معقّب لحكمه و استرداد بخت بر باد شده نه به دست مـا و شـما اسـت
بلكه جهان خود دام بال است؛ عشوه دهی پر دغا است (همان.)172 / 2 ،

جوینی در جایی دیگر از زبان پدر سلطان جالل الدین مینویسد که تالشها و
کوششهای انسانی تا جایی کارامد است که خداوند بخواهد.

انسان در دیدگاه جوینی در برابر قضا و بخت ،زبون بی چاره است:
چون مرد را بخت سرگشته بود و پهلو از بار تهی کند و پشت جفا بگرداند ،بـه هـیچ
روی چشم آن نتواند داشت که باز رخساره وفا نماید و چون دندان قهر و غـدر تیـز
کرد زبان به کام چرب نرمی باز نهد و تا پای بر گرفت دیگر دستگیری کند و گـردن
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خیر و شر زمان را اندازهای معین است و نظام و قوام کارها و خلـل و زلـل امـور را
مقداری مبیّن تا چنانكه در ازل اآلزال مقدور است و در صفحه قضا و قدر مسطور به
نهایت نكشد و عارضهای که حادث شـده اسـت تـا بـه غایـت نینجامـد ،ممانعـت و
مدافعت و اهمال و امهال در آن بوته یك چاشنی داشته باشد و به تدبیر عاجزانـه کـه
ابنای آدم در حالت بؤس و شدت از سر جهالت کنند و عاقبت و خاتمت آن نداننـد
که در آخر دست بر چه منوال خواهد نشست و کعبتین مُلك کـدام نقـش بـر بسـاط
خواهد انداخت ،امید نجاح و فالح در تصـور نتـوان آورد و قـوت و شـوکت در آن
صورت یك سیرت داشته باشد ..و تدارک امـوری کـه نظـام آن مبـدّد شـده اسـت و
ارکان آن منهّد گشته ،نه همانا از جدّ و اجتهاد و محاربه و جِالد ،جـز عنـا و زیـادتی
بال ،فایدهای دهد ()2 / 170؟
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آزرم پیچید ،اعطاف عاطفت را تحریك واجـب دانـد و گـره مخاصـمت بـر ابـروی
معادات و معاندت زد لب به خنده مسالمت بگشاید (جوینی.)171 / 2 ،

نویسنده تقدیر را باالتر از هرچیز میداند « یك اشارت تقدیر صدهزار تمویهات
تدبیر را باطل گرداند و نیم ایمای قضا ،هزارهزار تلبیسات تزویر را بیحاصل گرداند»
(. )3 / 135

جوینی در جایی دیگر نیز با الفاظی دیگر از همراهی قضا و قدر با خواست و
عملكرد پادشاهان مینویسد:
مادام که چرخ گوژ پشت و فلك کور دل و گردون دون و عـالم بوقلمـون وروزگـار
ناسازگار ،موافق فرمان و مراد او بود بی واسطه زیادت جـد و اجتهـاد ،روایـع اقبـال،
عزایم او را استقبال مینمود و وفود نجاح ،قلب و جناح او را تلقی واجب میداشت.
عنان عزیمتی به هیچ طـرف مصـلحتی معطـوف نگردانیـده بـود اال و شـكوه دولـت
روزافزونش ..،قائد و صاحب جیش او بخـت بیـدار ،و حـارس وطالیـه دار حفـظ و
وقایت ،پروردگار بود (.)2 / 132
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روزگار در نظر مورخان و نویسندگان ایرانی ،عملكردی دو گانه دارد :گاهی مثبت
و گاهی منفی .جوینی وقتی از مرگ سخن میگوید ،روزگار را مقصر و جفاکار
مینامد؛ گویی اگر روزگار وفا مینمود ،باید شخص مورد عالقه نویسنده ،عمر نوح
میداشت و زنده پایدار میبود «و روزگار کدام صاحب استحقاق را تربیت کرد که
بازش نینداخت» (جوینی .)456 / 1 ،مرگ همواره نشان از برگشتگی بخت و بد اقبالی
است « :چون مرد را بخت سرگشته بود( »..همان )171 / 2 ،و باز در جایی دیگر «مكابدت
با فلك ستیهنده و معاندت با روزگار گردنده» (همان.) 172 / 2 ،
این جمالت ،نشاندهنده رویكرد مبالغهآمیز جوینی است که تقریبا در تمام موارد،
وجود دارد؛ برای مثال وقتی میخواهد از دالوری سلطان و یا امیری بگوید ،رستمدستان
را عاریه میگیرد و او را در وقابل ممدوح ذلیل قلمداد میکند:
امیر آن تیمور ملك بود که اگر رستم در زمان او بـودی ،جزغاشـیه داری او نكـردی»
(جــوینی )267 / 1 ،و یــا در جــایی دیگــر در بــاره حملــههای ســلطان جــالل الــدین
مینویسد «اگر در آن حالت پور زال بودی ،جز را ه گریز نسپردی (همان.)174 / 2 ،

این رویكرد اغراقآمیز سبب شده است که نویسندگان و شاعران مرتبا به آیات و
احادیث و ابیات استناد کنند وگرنه نیازی به اینها نبود« .علت غالب گشت و عارضه ،از
11
دارفنا به محل بقا کوچ کرد» (.)66 / 2
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براستی این همه تأکید بر ناتوانی انسانها چه نتیجهای میتواند ببار آورد و آیا جز
این است که ثمره تلخ این دیدگاه در جامعه ایرانی به صورتهای گوناگون همواره رخ
نموده و ایرانیان را از سویی به بیهمتی و تنبلی کشانده و از سویی دیگر به عذاب
وجدان و سرزنشهای بی نتیجه سوق داده است؟

مقدمه تاریخ جهانگشا ،ص 167تا ) 63

13
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 .4غيبگويي و نمايشهاي غيرطبيعي :یكی از نكات قابل تأمل در تواریخ ایرانی ،این
است که همواره کسی یا کسانی در مورد سلطان خاصی به پیشگویی و یا غیب گویی
میپردازند و او را نظر کرده و یا به گونهای ممتاز میکنند .جوینی هم مانند مورخان
پیش از خود ،همان رویكرد پیشبینی و غیبگویی را برای چنگیز بهکار برده است ،این
روش سنتی مورخان بوده است که در البهالی اقوال و سخنان به دنبال شاهد و محملی
بودند که کسی به طریق غیب گویی از آینده بسیار خوب پادشاه خبر داده باشد؛ همان
طور که بیهقی در مورد سلطان محمود نوشته بود 12.جوینی هم مینویسد که دختری در
مورد چنگیز پیشگویی کرده و گفته است که شرق و غرب عالم را مسخّر خواهی نمود
و پیرمردی که سنگی یشم به او داده و گفته که هرگاه این را همراه داشته باشی چهار
حد عالم در ظلّ َعلَم امر تو شود «از شرق تا غرب زیر فرمان تو خواهد بود» (.)233 / 1
مورخان ی مانند جوینی و بیهقی و رشیدالدین فضل اهلل و به طور کلی منشیان و
دبیران در دربار از موقعیت وزارت و یا حكومت و امارت برخوردار بودند و دستگاه
تبلیغاتی حكومت خودشان بودند و تاریخ آنان نیز یا تملق بود یا توجیه؛ زیرا هویت
آنان در تمام ابعاد به حكومت وابسته بود (مسكوب ،همان ،ص 48تا  63به تلخیص).
این عمل ،موجب میشد که پشتوانهای غیبی و الهی برای سلطان مورد نظر ایجاد
شود تا در مقابل هر نوع اعتراضی به اصطالح واکسینه شود و روزبروز بر قدرت و
شوکت خود بیفزاید .البته باید گفت که تاریخ نویسان خود به نوعی جزئی از حكومت
به شمار می رفتند به طوری که با سقوط حكومت ،جالل و مقام و جبروت آنان نیز از
بین می رفت؛ لذا طبیعی بود که در آثار خود این سخنان را با آب وتاب بیشتری نقل
کنند و به نمایش قدرت بپردازند  .شمسالدین برادر عطاملك (نویسنده تاریخ جهانگشا)
طی سی سال مق امات درباری و دیوانی ،پس از خان ،شخص دوم مملكت به شمار
می رفت و چنان ثروتی اندوخته بود که روزی یك تومان یعنی ده هزار دینار ،تنها
حاصل امالکش بود (صفا،1366 ،جلد سوم ،بخش سوم( ،ص 1213تا  )1209و نیز قزوینی،87 ،

دو برادر (عطاملك و شمس الدین جوینی) از بزرگترین سرمایه داران ایران بودند
که در هر صورت در سایه توجّهات و نزدیكی به پادشاهان و پادشاهان خوارزمشاه و
مغول ،بدین مال و منال رسیده بودند؛ قدر مسلّم آن است که هیچگاه لب به مذمّت
پادشاهان و پادشاهان -از هر ملیّت و زبانی باشند – باز نمیکردند بلكه در مدح آنان
نیز داد سخن میدادند.
آیا در ماجرای خاندان جوینی ،که راویان آن را تهمت نام نهاده انـد ،حقیقتـی نهفتـه
بوده است؟ آیا خاندان جوینی با تسلط بر کل سازمان دیوانی مملكت ،ریشه دوانیـدن
در شهرها و دهات ،گردآوری ثروتی بیكران ،وصلت با خاندان عباسی ،و گـام نهـادن
در جای پای ایشان ،تجدید مراسم درباری ایرانی ،تهیه تاج و تخت و بیرق و کسب
شهرتی فراوان در جهان اسالم ،نفوذ فوق العـاده در روم و ایجـاد ارتبـاط بـا ممالـك
مصر و شام در سر خیال نابودی حكومت مغول را میپرورانیده اند؟ (بیانی ،همان ،ص
)403
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البته پاسخ بدین سؤال چندان مشكل نیست؛ هویت و دوام آنان به دوام سلطنت
وابسته بود .بنابراین وزیران نمیتوانستند نابودی حاکمان و پادشاهان را در سر داشته
باشند .این کار به معنای تیشه زدن بر ریشه خود بود و جوینی نیز از این قاعده مستثنی
نبود .عطاملك ،خود بیست سال حكمـرانی می کرده و از اوضاع بغداد و عراق در زمان
ال مطلبی ننوشته و یا حتی به وضعیت زندگی مردم پس از مرگ چنگیز و
حكمرانی اص ً
حكومت ومنكوقاآن فقط به مختصری کفایت کرده و رد شده است در صورتی که در
زمان مغول ،روحانیون از مقام و موقعیّتی خاص بهرهمند بودند .آنطورکه بارتولد
مینویسد « :حكّام مغول و نزدیكان ایشان ،روحانیان مسلمان و روحانیان دیگر ادیان را از
هرگونه مالیات و عوارض و خراجی معاف کرده بودند» (بارتولد ،همان ،ص .)981
منكوقاآن بنا به نوشته بارتولد مالیاتها را کاهش داد و «برای خراسان حداکثر ده دینار و
حداقل یك دینار معین کرده بود ...و ارغون چون به خراسان بازگشت از هر ده نفر
هفت نفر مأخوذ داشت» (پیشین ،صفحه  .)1023امّا بارتولد به نقل از کراکوس مینویسد
که ارغون بعدها نظام ظالمانهای برقرار ،و با توسل به زور و شكنجه ،مالیاتهای بسیاری
از مردم طلب کرد« .کار ایشان را به فقر و سائلی میکشاندند و آنگاه رنج وشكنجهشان
میداد وکسانی را که پنهان میشدند میگرفتند و به قتل میرساندند» (همان) .البتّه
جوینی ذکر نمی کند که خوارزمشاهیان نیز در ظلم و تعدّی به مردم نیز چندان از مغول
عقبتر نبودند« :هنگامی که مغوالن به خزانه سلطان دست یافتند ،ده هزار هزار دینار و
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هزار طاقه قماش اطلس به عالوه چندین ده هزار اسب و چهار پا و ده هزار غالم دست
یافتند» (بیانی)1389 :105،؛ در ادامه میآورد که در زمان سلطان جاللالدین خوارزم شاه،
مردم آذربایجان به علت عوارض و مالیاتهای سنگین دست به شورش زده بودند (پیشین،
ص  )115و البتّه شاید این طرز نوشتن به دلیل موضعگیریهای متضاد مردم در برابر
مغوالن بود :گروهی درصدد برآمدند به دست مغول از شرّخوارزمشاهیان خالص شوند،
همان طور که شیعیان نیشابور ،که مغوالن را عامل انتقام خداوند از سنّیان به حساب
میآوردند ،پیشی گرفتند و دروازهها را گشودند تا سنیان لگدکوب سم ستوران مهاجمان
شوند .برخی از آنان از سر دوستی با مغوالن برآمده و در هنگام یورش مغوالن قرآن بر
سر دست از دروازه بسته شهرها بیرون میآمدند و طلب عفو و امان میکردند ،امّا
گروهی دیگر نیز با مغوالن به مبارزه برخاسته و تا پای جان در برابر آنها مقاومت کردند
(همان ،ص  .)126مسـلمانان بعضاً تالش کردند ناموجهات را با توجیهات ،موجه جلوه
دهند؛ برای مثال مولوی فتوایی درباره مالیات دادن به مغوالن آورده که خواندنی است:

 .5برخورد با مخالفان :پس از ورود اسالم به ایران ،رفته رفته اندیشههای غیر
اسالمی ،معنای اندیشه و نگاه غیردینی یافت؛ کسانی که به دین اسالم تن نمیدادند از
بسیاری حقوق ،محروم بودند؛ لذا برای در امان ماندن از مجازاتها و مالیاتها و جزیهها،
بعضا مسلمان شدند؛ اسالم آوردن به معنای تبرّی از اندیشههای پیش از اسالم با
هررنگ و بویی بود؛ مهمترین رویكرد دین اسالم ،که قائل به تفاوت بین انسانها با
مالک تقوی بود ،این بود که روحیه ایرانیگری و ناسیونالیسم را تضعیف و سرکوب کند
که به بروز اختالفات قومی و ملی منجر میشد .حكومتهای غیر ایرانی (بویژه ترکان)
بیش از دیگران ،تمام همت خود را به مخالفت با دگراندیشان سیاسی و فرهنگی و
دینی ،معطوف می کردند و آنان را با القاب و عناوین باطنی و قرمطی و زندیق و حتی
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فرمود که مغوالن مالها را میستانند ایشان نیز ما را گاهگاهی مالها میبخشند عجـب،
حكم آن چون باشد؟ فرمود هرچه مغول بستاند همچنان است که در قبضه و خزینـه
حق در آمده است هم چنانكه از دریا کوزهای یا خمـی را پـر کنـی و بیـرون آری آن
ملك تو گردد مادام که در کوزه و یا خم است ،کس را در آن تصرّف نرسد .هرکـه از
آن خم ببرد بی اذن تو ،غاصب باشد امّا باز چون به دریا ریخته شد بر جملـه حـالل
گردد و از ملك تو بیرون آید؛ پس مال ما بر ایشان حرام و مال ایشان بـر مـا حـالل
است (مولوی14.)79 ،1387،

شیعه ،مورد تعقیب و مصادره اموال قرار میدادند .به طور کلی میتوان گفت
گرایشهای فرقهای (غیر از فرقههای رسمی و حكومتی) در هر عنوان ،همواره با مقابله
و مخالفت حكومت روبه رو میشد .محمود غزنوی ،پس از تصرف ری در نامهای برای
خلیفه القادر باهلل از اقدامات خود برای سرکوب قرمطیان و معتزله و نیز قتل عام
مزدکیان (راوندی ،ج  ،1383 ،1ص  712تا  )705آن دیار و سوزاندن کتابهای گمراه کننده
آنان مینویسد (فروزانی .)147 / 1386 ،خالفت بغداد تمام آزادیخواهان سیاسی و فكری را
در زمره خوارج جای می داد .در نتیجه سلطان محمود نیز به پیروی از این رویكرد با
گروههای مذهبی ذیل عناوین باطنی و قرمطی و ...بشدت مبارزه میکردو در نابودی
آثار آنان (که اکثر به زبان فارسی بود) از هیچ کوششی فروگزار نمیکرد (پیشین ،ص406
تا .)401
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در اثر جوینی نیز مانند دیگر آثار ،دشمنان همان کسانی هستند که پیشتر در دیدگاه
بیهقی و غزالی و فارابی و دیگران بوده اند و هجوم مغول و تسخیر ایران در نوع دشمن
هیچ تأثیری نگذاشت .تأکید او بر مخالفان دینی است .او از ناراضیان مالیاتی و اجتماعی
و اقتصادی سخن نمیراند و شاید اصالً آنها را مهم نمیدانسته است .در باره مخالفان،
دو مطلب قابل تأمل است که ذیالً بررسی میشود:
1ـ  5مخالفان ديني :تمام مورخان و سیاستنامهنویسان ،وظیفه مهم پادشاه داراالسالم
را مبارزه برای پیشبرد دین اسالم ،قلمداد کردهاند؛ این امر البته به خودی خود مذموم
نمیتواند باشد اما وقتی به رویكردی تعصبآمیز تبدیل شده ،و برای قتل و کشتار
مخالفان توجیهی میشود ،مذموم شمرده میشود .در این دیدگاه ،کسانی که به دین
اسالم تن ندهند مهدورالدم هستند .آنان یا باید به زیر طاعت و انقیاد پادشاه اسالم در
آیند و یا باید با جزیه و خراج ،جان خود را باز خرند و یا کشته شوند .به همین دلیل
پادشاه ایران و یا داراالسالم ،پادشاه تمام جهان خوانده میشد ...« .بر این موجبات
واجب میشود که بر قضیت حكم ربانی «وغنیجنح غییمسمایف جنح ییه » بروند و ایل و
منقاد گردند و ترک عصیان و عناد گیرند بر آن جمله که صاحب شریعت بیان میفرماید
«غترک غیغیترکیم یترک کایف نهایغصح بیب سیشدعد » ()1 / 190؛ یعنی تمام ممالك دنیا باید
به ربقه طاعت سلطان داراالسالم در آیند وگرنه هیچند.
 5-2اسماعيليه :جوینی هم مانند مورخان دوره غزنوی ،اسماعیلیه را دشمن
سرسخت پادشاه می داند .او در مجلّد سوم ،که به اسماعیلیان اختصاص دارد ،عقاید آنان
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فرمان نفاذ یافت که مؤلف این کتاب بر مسـتودعات خزانـه و مسـتجمعات کتابخانـه
مطلع گردد تا آنچه الیق خاص باشد ،مستخرج کند .غرض آن است که چون مطالعـه
کتابخانه که از سالها باز جمع کرده بودند ،میرفت از کثرت اباطیل فضـول و اضـالیل
اصول در مذهب و عقیدت ایشان که با مصاحف مجید و انواع کتـب نفـیس ممتـزج
کرده بودند و نیك و بد را با یكدیگر منتسج گردانیده ،آنچه مصاحف و نفایس کتب
بود بر منوال عخرجیغیحیّیمنیغیم ّت از آن میان استخراج میرفت و.)171 / 3( ..

در جایی دیگر نیز عقاید آنان را تماما ضالّه میخواند« :آالت رصد از کرسی و ذات
الحلق و اسطرالب تام و ..بر گرفتم و باقی آنچه تعلق به ضاللت و غوایت داشت که نه
به منقول مستند بود و نه در معقول معتمد ،بسوختم» (.)233 / 3
او بر عقاید حاکمان جامعه در باره اسماعیلیه مهر تأکید و تأیید مینهد و
اسماعیلیان را نه تنها دشمن حكومت بلكه دشمن اسالم قلمداد میکند .او پس از فتح
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را برمیشمارد و خود با عباراتی منفی ،ذهنیت خواننده را آنگونه که میخواهد به
سمت خاصی سوق میدهد « :در میان اسالم جماعتی پیدا شدند که ضمایر ایشان را با
دین اسالم ،الفتی نبود و عصبیت مجوس در دلهای این طایفه رسوخی داشت» (جوینی،
 . )142 /3او هم مانند تاریخ نویسان و سیاستنامه نویسان پیش از خود ،باطنیان و
اسماعیلیان را دشمن میداند؛ او در مجلد سوم از اثر خود سیر اندیشهای و عقیدتی
اسماعیلیان را می نویسد از مجوس به کیسانیه و سپس رافضی و باطنی و اسماعیلیه و
قرامطه (همان 142 / 3 ،تا  ،)162سیر تكوینی اسماعیلیان را از ابتدای قرن چهارم تا قرن
پنجم (زمانه ناصر خسرو) و سپس قرن هفتم (زمانه جوینی) میرساند که آنان ادعا
می کردند که فقط فاطمیان و طرفداران آنها (حجت و مستودع و )..میتوانند حقایق
قرآنی را درک کنند و این امر برای خلفای عباسی و حكام دست نشانده آنها بسیار
گران می آمد که تا آن زمان مدعی درک حقیقت دینی بودند؛ لذا نمیتوانستند در برابر
آنان سكوت کنند؛ در نتیجه تمام همّ و غم حاکمان و پادشاهان در دوران مختلف،
صرف قلع و قمع آنان میشد بویژه که بعضاً باطنیان و شیعیان و رافضیان و غیره را هم
شعبهای از اینان به شمار می آوردند .جوینی اسماعیلیه را در ردیف کافران بهشمار
میآورد؛ زیرا خلفای عباسی آنان را دشمن و مرتد به حساب میآوردند .تعبیر جوینی
از اسماعیلیه ملحد است« :دفع مالحده قهستان» (همان .)181 / 3 ،جوینی پس از تسخیر
قلعه از طرف هوالگو فرمان یافت که از کتابهایی که درکتابخانه الموت وجود دارد
آنچه را درست میداند ،بیرون آورد تا بقیه سوزانده شود:

قالع اسماعیلیه در عباراتی و جمالتی مفصل ،که چارهای از بیان آنها نیست بشدت
مجوس و اسماعیلیه را میکوبد و مینویسد:
امروز به فرّ دولت پادشاه جهان افروز ..،صاحب دعوتان اسماعیلی ،ذبیح شمشـیرزنان
احمدی گشته ...و امام عالِمِشان ..چون نخجیر در شان تقدیر افتاد ...از ایشان هرکس
که مِهین بود چون سگ مَهین شد ...در میان خالیـق چـون جهـودان خـوار شـدند و
شاهان روم ...خوش غنودند ...فقطعیدغبریغیق میغیذعنیظمم غ ......در ابتدای ملـت اسـالم
بعد از ایام خلفای راشدین در میان اسالم جماعتی پیدا شدند که ضمایر ایشـان را بـا
دین اسالم الفتی نبود و عصبیّت مجـوس در دلهـای ایـن طایفـه رسـوخی داشـت از
جهت تشكیك و تضلیل در میان خالیق سخنی انداختند که ظاهر شـریعت را بـاطنی
هست که بر اکثر مردم پوشیده است (.)142 / 3
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سپس در ادامه مذهب آنان را التقاطی از یونان و مجوس و غیره میخواند و
می دانیم که یكی از تالشهای سودمند خلفای عباسی و به دنبال آن فیلسوفان و فقیهان
ایرانی این بود که تفكر اشعری را در ایران حاکم سازند و از این رو هر مذهبی که
نشانی از عقاید و دیدگاههای یونانی و یا عقل گرایی و اصالت انسانی در پی داشت،
خود بخود به نابودی محكوم بود؛ لذا به همین دلیل است که جوینی هم بدون معطلی
و مقدمه چینی بر ذهنیت مخاطبان خویش (پادشاهان و دولتمردان و روشنفكران ایرانی)
تأکید میکند و اسماعیلیه را مردود میداند« :و کلماتی که از فالسفه یونان بدیشان
رسیده بود در تصرف آن اباطیل ایراد میکردند و از مذاهب مجوس نیز نكتهای چند
درج تا اهل اسالم را بر ایشان مجال تشنیع نرسد بلكه تشییع ایشان کنند » (همان)
جوینی در ادامه ،روند تفكرات و دیدگاههای آ نان را میآورد با این هدف که ثابت
کند باطنیان و مجوس و قرامطه و دیگران همه و همه ،دیدگاهی کفرآمیز دارند ولی با
لباسهای مختلف ظاهر میشوند (ص .)154 – 142جوینی سپس به عنوان نتیجه بحث در
ادامه میآورد
و راستی آن بود که این کار مرهم جراحتهای مسلمانی بود و تدارک خللهای دینـی.
جماعتی که بعد از این دور و عهد دررسند بدانند که فتنه ایشان تا چه غایـت بـود و
تشویش در دل خلق عالم تا به چه حد کشیده! کسی را که با ایشان دم موافقت بودی
از عهد پادشاهان گذشته تا وقت شاهان وقت ،خـوف و بـیم بـودی و از مخاصـمت
ایشان شب و روز در مضیق زندان از ترس رندان ایشان .پیمانهای بود که به سر آمـد
و بادی مینمود که بسته شد (.)238 / 3
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باید توجه کرد که لفظ « فتنه » ،که نویسنده برای آنان به کار میبرد ،خود محل
تأمل است؛ « فتنه به رایجترین اصطالح برای هرگونه مبارزه جدی ـ چه فكری و چه
نظامی ـ علیه نظم موجود تبدیل گشت» (لوییس ،1378 ،ص  .)176این اصطالح برای
مسلمانان و دایره حكومتهای پس از پیامبر بسیار کارامد و نتیجه بخش بود و اگر بر
کسی و یا گروهی اطالق میشد ،بدون فوت وقت باید از روی زمین محو میشد؛ در
این مورد هیچ گذشتی پذیرفته نمیشد و الزم است گفته شود که فتنه برای شورشیان و
فرزندان پادشاهان و یا امیران داخل دستگاه به کار نمیرفت بلكه فقط برای غیردینان
حاکم استفاده می شد تا نشان دهد که پادشاه اسالم مورد تأیید پیامبر و خدا است و
15
هرکس مخالف او است ،دشمن خدا است.
دیدگاههای سیاسی ـ دینی جوینی در تمام محورها در واقع برایند تمام فعالیتها و
رویكردهایی است که در جامعه ایران وجود داشته و سرلوحه اصول حكومتی بود .در
واقع جوینی به نوعی فقط آنها را با زبانی ادبی همراه با تشبیه و استعاره و شواهد
مثالهای فراوان تثبیت نموده واین امر نشاندهنده این است که هر حكومتی که در ایران
روی کار میآ مدـ اعم از خودی و ترک و بیگانه و مغول ـ با همان مبانی حكومت
می کرد که پیشتر از آنان در واقع بسیار محكم شده بود و هیچ حاکم و یا سلطانی
نمیتوانست درآن تغییری ایجاد کند.
بر اساس آنچه در این مقاله آمد:
ـ نكته بسیار مهمی که نمیتوان ناگفته گذاشت ،توجه نكردن جوینی به ساختار و
سازمان حكومتی مغوالن است .او تاریخ خود را فقط به چنگیز و فرزندان و همسران و
شاهزادگان و کشتار فجیع و رفتارهای ددمنشانه و انتقام جویانه مغوالن اختصاص داده
است و از ساخت و ساز امپراتوری ایران در این زمان گزارشی بهدست نمیدهد .از
مقایسه عبارات جوینی با عبارات بیهقی و ابیات فردوسی و فرخی و عنصری و
سعدی ،مشخص میشود که اصوالً رویكرد دعا و مداحی بر تمام رویكردهای دیگر
غلبه داشته و فقط به قوالب گوناگون گفته میشده است.
ـ مجموعه دیدگاههای سیاسی ـ دینی جوینی در پنج محور قابل بررسی است:
استفاده مؤیدانه از آیات و احادیث در تأیید عملكرد چنگیز ،تقدیرگرایی ،فلك نالی و
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روزگار ستیزی ،رویكرد غیبگویی و بیان نمایشهای غیر طبیعی برای چنگیز و دیگر
پادشاهان مغول و برخورد با مخالفان مذهبی.
ـ آیات و احادیثی که جوینی به عنوان استشهاد میآورد در واقع وجود چنگیزخان
را به علّت تجسم بخشیدن وعدههای عذاب و وعید خداوندی الزم و حتمی میداند؛
بنابراین نباید انتظار داشت که مطالبی جز نظریههای سنتی درباره شاه و سلطان از زبان
جوینی شنید.
ـ در نظر جوینی ،تقدیر خداوندی هم با روی کارآمدن چنگیز موافق است و در
نتیجه هیچ اعتراض و یا مخالفتی در مقابل آنان ،درست نیست.
ـ جوینی ،مانند دیگر تاریخ نویسان ،اسماعیلیان و قرمطیان و باطنیان و زنادقه و
مجوس را دشمنان حكومت و اسالم تلقی میکند و خواهان برخوردهای غالظ و شداد
حكومت با آنها است.
ـ جوینی مخالفان را مخالفان دینی قلمداد میکند و مجازات اعدام رابرای آنان
درست و بجا می داند .او حتی بر این باور است که مسلمانان دیگر نیز از قلع و قمع
مخالفان بسیار خشنود هستند.
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این مقاله از طرح پژوهشی «بررسی مهمترین اندیشههای سیاسی ادبیات منظوم و منثور فارسی تا
قرن هفتم» گرفته شده که با حمایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز در تاریخ مهرماه 92
انجام یافته است .الزم است مراتب سپاس و قدردانی خود را از معاونت پژوهشی ،ابراز دارم.
برای تاریخ مغوالن و نیز جوینی ر.ک :بیانی ،شیرین ،دین و دولت در عهد مغول و هال ،مری،
امپراتوری مغول و گروسه ،رنه ،امپراتوری صحرانوردان و اقبال آشتیانی ،عباس ،تاریخمغول ،صفا،
ذبیح اهلل ،تاریخ ادبیات ،جلد سوم و نیز جی .ا .بویل ،تاریخ کمبریج ،جلد  5بخش دوم و نیز
بارتولد (ترکستان نامه).
بنا به نوشته قزوینی از سال  680- 657چندین بار دشمنان وی در صدد سعایت و برانداختن او
برآمدند (همان ،ص.)88
تاریخ جهانگشای جوینی ( )681-623سه مجلّد است :جلد اوّل پس از مقدّمه مشتمل بر خروج
چنگیز و یاساها و فتوحات او و قوم ایغور و آداب و رسوم آنان است .نویسنده با بیان مختصری از
شرح حال پسران چنگیز (توشی و جغتای) جلد اوّل را تمام میکند؛ درجلد دوم بدون مقدمه به
تاریخ خوارزمشاهیان میپردازد و عهد اوکتای قاآن تا ورود هوالکو به ایران ( 653-626ه.ق) مانند
جنتمور و نوسان و گرگور و امیر ارغون ،به پایان میرسد؛ جلد سوم با جلوس منكو قاآن بن تولی
بن چنگیز در سال  649و بعضی وقایع مهم سلطنت او آغاز میشود؛ سپس به تفصیل ،حرکت
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هوالکو به ایران ( 653ه.ق) و قلع و قمع اسماعیلیه را شرح میدهد و ...با ذکر انقراض این سلسله
به دست هوالکو به پایان میرساند ( 655ه.ق).
( .5اقتباس آیات و 2 ..مقاله ،تحلیل متنی ( 2مقاله) فنون بالغی  3مقاله ،تطبیق و مقایسه  2مقاله ،ابیات
عربی  1مقاله ،نكات دستوری  1مقاله ،اسطوره ایرانی  1مقاله و مغول ستیزی  1مقاله؛ در این مقاله
که به قلم خاتمی و عرب اف است ،بیان شده که جوینی بسیار مغول ستیز بوده است و در اثبات
این ادعا مینویسند که جوینی کشتارها و وحشیگریهای مغوالن را ذکر کرده و نیز از وضعیت
نابسامان روزگار که نتیجه مستقیم عملكرد مغوالن بوده شكایت و نكایت کرده است در صورتی که
در همین اثر آیات و احادیث بسیاری در تأیید عملكردهای چنگیز آورده که غیرقابل انكار ،و در
مقاله بدانها اشاره رفته است .نكته دیگر اینكه اگر جوینی مغولستیز بوده چرا خود در همكاری با
مغوالن نزدیك  25سال در بغداد و مناطق دیگر به حكمرانی مشغول بوده است؛ چرا از دوران
سلطنت مونكوقاآن و دیگر شاهزادگان ،بسیار نیك و همچون بهشت یاد میکند؟ آیا استبداد ،او را
بر این کا ر محرض بوده که اگر چنین بوده است ،پس نمیتوانسته شكایت هم بكند؛ دیگر اینكه
حداقل کاری که او و برادرش میتوانستند انجام دهند این بوده است که با مغوالن همكاری نكنند
تا در فجایعی که بیان نمودهاند شریك ،نباشند ولی میبینیم که جوینی نه تنها همكاری میکند بلكه
بصراحت خودش همواره با آنان در سفر و حضر و جنگ و صلح ،همراه بوده است و البته به
شهادت منابع تاریخی ،ثروت بسیاری هم در همین دوران اندوخته است .ر.ک .بیانی ،دین و دولت
در عهد مغول (منبع ش .)8 .الزم است ذکر شود که بار تولد دقت بیان جوینی را زیر سؤال میبرد
و در باره گفته معروف نوشته شده «باد بینیازی خداوند »...مینویسد« :این سخنان مستبعد و غیر
محتمل به نظر میرسد .اگر چنین صحنه غریبی در واقع بهوجود آمده بود ،مسلماً ابن اثیر درباره آن
از فقیه رکنالدین امامزاده (همان کسی که در مقابل یورش مغوالن گفته است :خاموش باش ،باد
بی نیازی خداوند است که میوزد) اطالع حاصل میکرد و میشنید» (بارتولد ،1387 ،ص.)856
 .6احمد خاتمی در مقدمه جلد تاریخ جهانگشا نخست از واقعگرایی جوینی مینویسد که البته باید
دید آیا واقعگرایی به معنای توصیف وقایع بیکم و کاست است .جوینی ،تاریخ خود را با روشی
مورد قبول مغوالن مبنی بر واقعگرایی نوشته است؛ زیرا مغوالن را عقیده بر آن بود که گزارش
واقعیتها هیبت و حشمت آنان را در دلها زیاد میکند و این امر ،مهمترین هدف آنها بود؛ به همین
دلیل نمیتوان این امر رابرای او امتیازی به شمار آورد .از سوی دیگر بنابر نوشته برخی مورخان،
برخی جمالت جوینی چندان هم مطمئن و مقبول نیست.
 .7نمونه آن حكایات تاریخ بیهقی و نیز سیاستنامه خواجه نظا م الملك است.
 .8اینجانب در طرح پژوهشی با عنوان «مهمترین اندیشههای سیاسی در ادبیات منظوم و منثور فارسی تا
قرن هفتم» دیدگاههای سیاسی چند تن از جمله فارابی (آراء اهلالمدینه و اندیشههای اهل مدینه
فاضله) ابوالحسن عامری (االعالم بمناقباالسالم) و ماوردی (االحكامالسلطانیه) و ابن مسكویه
(تهذیب االخالق) و غزالی (احیاءالعلوم و نصیحتالملوک) و ...و تأثیر آنها را بر متون ادبیات
فارسی در سال 92بررسی کردهام.
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 .9بارتولد در همان منبع درباره روش جوینی در پارهای موارد مینویسد« :گفتههای جوینی دایر بر اینكه
چنگیز خان ...نطقی ایراد کرد و خویشتن را عذاب خدا نامید که به خاطر گناههای بزرگ خلف بر
ایشان فرستاده ...این سخنان مستبعد و غیر محتمل به نظر میرسد اگر چنین صحنه غریبی در واقع
به وجود آمده بوده ،مسلماً ابن اثیر درباره آن از فقیه ...اطالع حاصل میکرد» (  855 / 2و .) 856
 .10البته پیشتر ذکر شد که جوینی ،گناه مردمان فارس را عامل یورش مغوالن میداند که با این موضوع
به نوعی ناساز گار مینماید ولی وقتی عمیقا تحلیل شود این نتیجه بدست میآید که با قبول چنین
فرضیهای ،باز هم مردم و یا مسئوالن ،هیچ گاه به طور آشكار ،مورد بازخواست قرار نمیگیرند و با
الخره روزگار مقصر میشود.
 .11سایر موارد عبارت است از :روزگار ستیزی  2 / 226ــ جفاکاری دنیا  2 / 233ــ چرخ شعوذه
گر  – 2 / 248قضا و قدرگرایی  -- 2 / 257شعر معروف «از مرگ حذر کردن دو وقت روا
نیست الخ »  – ) 3 / 137شقاوت بخت ()90 / 2
 .12این مسئله در تاریخ بیهقی در باره سلطان محمود هم بیان شده است؛ ر.ک.بیهقی.154 ،1390 ،
 .13نیز بیانی در باره اموال و داراییهای برادر عطاملك مینویسد« :شمس الدین چهارصد تومان (چهار
میلیون دینار) ملك از اموال سلطان خرید؛ دوهزار تومان یعنی بیست میلیون دینار سكه و نقد و
نسیه داشت در حالی که خزانه سلطان با جمع خزائن بغداد و اسماعیلیه یك هزار تومان یعنی ده
میلیون دینار بوده است (بیانی ،همان ،ص .)314امّا خود عطاملك نیز در مال اندوزی از برادرش،
کمتر نبود .او در جریان دشمنیهای «مجدالملك» برای رهایی جان خود از دست اباقا در کتاب
خود «تسلیه االخوان» مینویسد که «القصه در صحبت آن جماعت از تكریت به بغداد آمدم و آنچه
موجود در خزانه و اندرون خانه از خشك و تر و سیم و زر و مرّصعات و جوهر و جامه تا و
دوخته و هرچیزی که موروث و اندوخته بود تا اوانی صفر و سفال تسلیم شد و امالک و سرایها و
حمامها و ممالیك و دوابّ و هرچه اسم ملكیت بر آن اطالق رفته بود و حتی خاصه فرزندان خود
را نیز باسرّها و اجمعها بسپرد و بعد از آن متقبّل شد و خط داد که اگر فیما بعد زری به مقدار یك
درم مدفون یا مودوع بیرون آید معاقب و مواخذ باشد» (جوینی ،به نقل از قزوینی ،ص .)98
نویسنده پس از شرح جریان دشمنی و مكاشحت عبدالملك را به تفصیل ،بیان میکند .این قضیـه
حاکی است که جوینی امالک و ثروت زیادی بر هم زده بود و البتّه پس از تفتـیشهایی که از رجب تا
ذیالحجه (5ماه) به طول انجامید ،تمامی اموال او و برادرش عودت داده شد «به عاجل الحال به ردّ
اموال ،یر لیغ نفاذ یافت ...مسروقات قماشات از جواهر و ثیاب و ذهبیّات و فضّیّات بدان فیه نقل
نمودند( ».پیشین 106 /1 ،به نقل).
 . 14رویكرد اخباریگری (ترجیح نقل بر عقل) :نزد تاریخ نویسان به دالیل گوناگون ،رسم نبوده است
که که برای نوشتههای خود سند ارائه کنند .اصوالً فرهنگ ایرانی بیشتر بر مدار شفاهی و نقلی
میچرخیده است و مورخان به شنیدهها (البتّه از موثقان) بیش از اندازه اعتماد داشتند .البتّه این
رویكرد پژوهشی تا زمان مشروطه در ایران بوده است .استنادسازی و ارجاع دادن با واکنش منفی
روبه رو میشده و نویسنده را در نظر دیگران ،کم سواد و ناآگاه جلوه میداده است .از این رو
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مورخان حتی اگر مدارکی هم داشتند  -که البتّه کمیت آن بسیار ناچیز بوده است  -بیشترتالش
میکردند نوشتههای خود را نظر و گفته دیگران قلمداد کنند و خود به استشهاد بپردازند.
 .15الزم است ذکر شود که در اندیشه سیاسی نویسندگان ،دشمنان حكومتها ،دشمنان اسالم و پیامبر
تلقی و بر چند دسته تقسیم میشدهاند :کفار ،راهزنان ،بغات و مرتدین (لوییس ،همان ،ص  )146و
البته تمام مخالفان معموال ًتحت عنوان کفار و مرتدین ،اعدام و قلع و قمع میشدند.
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دكتر قدرتاله طاهري
دانشيار زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه شهيد بهشتي

چکيده

تاریخ دریافت مقاله1393/2/1 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/2/28 :
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بیان رابطة شعورمندانة آدمی با هستی با تمام گسترة آن ،تنها از طریق «زبان» امكانپذیر است و
در فقدان زبان ،هستی به هیأت تودهای بیمعنا درمیآید .به دلیل اهمیّت وافر زبان ،از دیرباز و
در همة نحلههای فكری و فلسفی ،این توانش ویژة آدمی در مرکز توجّه فالسفه قرار گرفته
است و حتّی کسانی که علیالظّاهر آن را به طور مشخّص در زمرة مسائل خود قرار ندادهاند ،از
اینكه به صورت تلویحی به ماهیّت و کارکرد زبان بپردازند ،چارهای نداشتهاند .در بین
اندیشمندان ایرانی ،موالنا جاللالدّین محمّد بلخی اگر چه فیلسوف زبان نیست ،اما در بیان
اندیشههای فربه و تجارب شهودی منحصر به فرد خود به ناچار با زبان ،امكانات و
محدودیتهای آن درگیر میشود و در البهالی مباحث عرفانی -کالمی خود نظریههای
تلویحیِ زبانیِ مهمّی مطرح میکند که قابل مقایسه با نظریههای اندیشمندان معاصر در حوزة
فلسفة زبان است .در فرهنگ اسالمی ،مولوی از حیث نگرش فلسفی به زبان چهرهای شاخص
و منحصر به فرد است و در بین شاعرانِ عارف و غیرعارف نیز یكّه و بیهمتاست .اندیشههای
زبانی موالنا ،بدیع ،غیرمنتظره و شگفت مینمایند و ریشههای آنها معلوم نیست .زیرا در هیچ
یك از منابع عرفانی ،کالمی و ادبی که معموالً به عنوان مآخذ و منابع فكری موالنا به حساب
می آیند ،چنین اندیشه هایی مطرح نشده است .تا زمانی که احتمال اخذ این اندیشهها از منابع
یونانی – رومی از طریق استادان وی در شامات اثبات نشده باشد ،باید همة آنها را محصول

دریافتهای شخصی موالنا بدانیم .موالنا ،ضمن اینكه به دو عالم پیشازبانی (جهان امر واقع) و
عالم زبانی (نظم نمادین) قائل است ،بر نابسندگی زبان در تبیین جهان امر واقع پیش از
اندیشمندان غربی پی میبرد و ضمن اینكه اقتدار و تسلّط زبان را بر آدمی میپذیرد و مانند
هایدگر خروج از زبان را ناممكن میداند ،در عالم کشف و شهود و فرورفتن در عالم
ناخودآگاه از اقتدار زبان میگریزد و در این عالم ،امكان «بیانِ بی زبان» را تجربه میکند.
كليدواژهها :فلسفه زبان ،زبان شناسی ،نظم نمادین ،جهان امر واقع ،موالنا

مقدّمه
به نظر میرسد توجّه به زبان -ماهیّت و کارکرد ابزاری آن -قدمتی چند هزار ساله دارد
به گونهای که میتوان گفت هیچ نظام فلسفی معتبری نیست مگر اینكه زبان یكی از
مسائل عمدة آن را تشكیل میدهد .در دیرینه شناسی زبان ،میتوان به نظریة مشهور
 logosهراکلیت ،یعنی توجّه به زبان و نقش آن در بازنمایی واقعیت ،اشاره کرد.
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او به اهمیّت زبان انسان در زمینة قوانین جهـان پـی بـرده بـود .بـه یقـین او ویژگـی
مسئلهساز بودن هر داعیة واقعی را بروشنی دریافته بود و به همین سـبب واقعیـت را
حسـی
محور اصلی شناخت قرار {می}داد .او نخستین کسی بود کـه بـه دریافتهـای ّ
انسان شك کرد و گفت اگر میخواهیم چیزی بـدانیم ،بایـد فعّاالنـه جسـتجو کنـیم.
نوشتههای او امكانهای متضادّی را که در تفسیر زبان و چنـدگونگی معنـای گفتمانهـا
وجود دارد و در نتیجه مسئلهسازیِ زبانها و ضرورت صیانت خویش از امكانهـایی را
نشان میدهد که زبان در اختیار ما میگذارد (لورنتز.)93 :1383 ،

با وجود رگههایی از نظریههای زبانی در آثار فیلسوفان قدیمی ،که به شكل حاشیهای
در کنار نظریههای دیگر آنان آمده است ،میتوان گفت
اساساً توجّه به خودِ زبان بهعنوان موضوعی در فلسفه  -و نه صرفاً واسطهای شـفّاف
برای بیان مافی الضّمیر و ارجاع به عالم خارج  -از اواخر قرن نوزدهم و اوایـل قـرن
بیستم با فرگه و راسل آغاز شد و جالب است که حتّی نزد این دو نیـز هنـوز فلسـفة
زبان محصول جانبی فلسفة ریاضی و منطق است و هدف اینان نیـز از تحلیـل زبـان،
نهایتاً یافتن پاسخ برای پرسشهای متافیزیكی است ،امّا به هر حال ،تحلیلهای منطقـی
اینان در قلمرو بازنمایی لفظی ،اگر نخواهیم بگوییم تنها مسیر به سوی شـكلگیری و
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بسط فلسفة زبان ،چه بسا شاهراهی به جانب این وادی بـوده اسـت (میثمـی:1386 ،
.)22

63


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،51بهار 1395

در نظامهای فلسفی معاصر نیز وضع به همین منوال بوده است« .نگاهی کوتاه به
فلسفة غربی روشن میکند که در فلسفة معاصر هیچ مسئلهای به اندازة مفهوم زبان و
مسائل فرعی مربوط به آن مورد بحث و جدال قرار نگرفته است» (تیلیش 14 :1387 ،مقدّمة
مترجم) .این دیرینه شناسیِ بسیار مجمل نشان میدهد چگونه در تفكّر غربی ،زبان در
محور توجّه اندیشمندان به عنوان موضوعی قابل شناخت (اُبژه) قرار گرفته است.
متكلّمان اسالمی و ایرانی ،اگرچه از زبان و در باب آن بسیار سخن گفته اند ،تقریباً هیچ
کدامشان زبان را از دیدی صرفاً فلسفی در مرکز توجّه خود قرار ندادهاند .در میان
متكلّمان اسالمی ،مولوی چهرهای شاخص و منحصر به فرد است که در بین شاعرا ِن
عارف و غیرعارف نیز تقریب ًا یكّه و بیهمتاست؛ زیرا موالنا از سر اضطرار درگیر
«ماهيّت زبان» و «امکانات و محدوديّت»های آن برای بازتاب محتوای تجربههای
شهودی و اندیشههای متافیزیكی می شود و به صورت پراکنده در مثنوی و غزلیات
شمس دریافتهای خود را در باب زبان بر زبان میآورد .این دریافتها با توجّه به موقعیّت
زمانی و مكانی (جغرافیای اندیشگانی) موالنا بدیع ،غیرمنتظره و شگفت مینماید .اگر
به دنبال رگ و ریشة اندیشههای موالنا – چنانكه مرسوم است -در آثاری مانند معارف
بهاءولد ،معارف برهانالدّین محقّق ترمذی ،مقاالت شمس تبریزی ،آثار سنایی و عطّار
باشیم در هیچ یك از این آثار دربارة ماهیّت زبان ،محدودیّت آن و بویژه تمایز عالم «امر
واقع» و «امر نمادین» سخنی به میان نیامده است .اگر قرار باشد این اندیشهها را ،که با
آرای اندیشمندان جدید در باب زبان همانندیهایی سخت دارد ،1محصول دریافتهای
شخصی موالنا ندانیم ،باید ریشههای آن را بین آثار آموزگاران و استادان وی در دمشق
و حلب (شامات) جستجو کرد که به احتمال در طول چندین قرن تحت تأثیر فلسفه و
تفكّر یونانی -رومی بوده است .تا زمانی که پژوهشهای جدّی ،صحّت و سقم این
احتمال را بدرستی بررسی و معلوم نكرده باشد ،باید این اندیشهها را محصول
دریافتهای شخصیِ موالنا دانست .در پژوهشهای مولوی و مثنوی پژوهی معاصر ،مسئله
درگیری موالنا با زبان و طرح اندیشههای زبانشناسانة او مورد توجّه قرار نگرفته است.
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مشخص کردن و بررسی آرای وی میتواند ماهیّت و عمق دریافتهای او را در باب
مسائل جدّی فرهنگ بشری نمایان سازد.
دلیل اینكه عارفانِ ادیبِ پیش از موالنا مانند سنایی و عطّار به بیان ماهیّت و نقد
محدودیّتهای ذاتیِ زبان نپرداخته اند ،این است که بین تجربه و شهود عرفانی و بیان
آنان همواره فاصله میافتد و هنگام بازسازی زبانی ،آن تجربههای ناب به همان شكل و
ماهیّت متافیزیكی خود عرضه نمیشود .سنایی ،عطّار و دیگر عارفان مانند رؤیابینانی
هستند که شب ،خواب میبینند و پس از بیداری و با فاصلة زمانی ،آن را برای دیگران
تعریف میکنند .بدیهی است در بازسازی دوباره زبانی ،آگاهی و خیال درهم میآمیزد و
ضمن اینكه تجربههای عرفانی ،خلوصشان را تا اندازهای از دست میدهد ،ذهن،
فرصت کافی یافتن عناصر زبانی مناسب را برای بازآفرینی تجربهها پیدا میکند.
بنابراین ،هم چنانكه انسانهای عادّی در تولید و انتقال اندیشه به نقص زبان پی نمیبرند،
این شاعرانِ عارف نیز امكانات زبان را برای بیان تجربههای خود ناکافی نمیدانند؛ ا ّما
موالنا بین زمان کسب تجربههای عرفانی خود و بیان آنها فاصله نمیاندازد و همزمان با
تعالی و عروج روح و کشف معانی متافیزیكی ناب ،زبان او نیز در حال بازنمایی
آنهاست .در این حالت است که زبان از بازتولید و ارائة کامل این تجربیات بازمی ماند
و موالنا به ناچار «سكوت» می کند و پس از خروج از هنگامة کشف و شهودها و در
زمان هوشیاری مجبور میشود در باب ماهیّت و محدودیّت زبان بیندیشد و در
جستجوی «زبا ِن بي بياني» باشد که فارغ از این تنگناها او را در کشف و شهودهای
حیرتزا همراهی کند.
بنابراین نادر کسی میتواند خود را از عالم صُوَر برهاند و بیصورت بـه نظـارة خـدا
بنشیند و تجربههایش وراء عرصة خیال صورت پذیرد .در چنان حالت نـادری اسـت
که عرفا در مقام مفاهمه و بیان تجربة عرفانی ،دچار تنگـی زبـان میشـوند .در عـالم
خیال ،کثیری از مكاشفات رنگ و بوی محیط و یافتهها و آموختههای پیشین عارفـان
را به خود میگیرد (سروش.)176 :1383 ،

امکانيّت درک جهان امر واقع( 2عالم هستي) از نظر موالنا
به نظر می رسد بین متفكّران شرق مسلمان ،موالنا نخستین کسی است که به تلویح بین
عالم امر واقع (هستی) و عالم امر نمادین (زبان) تمایز ماهوی برقرار میکند؛ آنجا که
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میخواهد از ماهیّت «عشق» در مقایسه با «بندگی» و «سلطنت» تبیینی روشن عرضه
کند« ،عشق» را در عالمی فراسوی زبان (عالم نمادین) یعنی عالم هستها قرار میدهد
و بین این عالم هستها و عالم زبانی فاصلة معناداری قائل میشود و آرزو میکند خو ِد
عالم هست ،زبانی مخصوص به خود داشته باشد تا واقعیّت وجودیش را آن چنانكه
هست برمال کند و چون میداند این آرزو تاوقتی در عالم طبیعت هست و در چارچوب
زندگی مادّی گرفتار است ،تحقّق نخواهد یافت ،گرفتاری خود را در زندان زبان
میپذیرد و سخن گفتنش را به «دميدن در قفص» تعبیر میکند؛ ضمن اینكه پیش از این
سخن به محالیّت امكان تبیین عالم هست با زبان مألوف اشاره میکند:
دیوانگی
دو
هفتاد
اندرو
با دو عالم عشق را بیگانگی
سخت پنهانست و پیدا حیرتش

جان سلطانان جــان در حسرتش

غیر هفتاد و دو ملّت کیش او

تخت شاهان تختهبندی پیش او

مطرب عشق این زند وقت سماع

بندگی

صداع

پس چه باشد عشق دریای عدم

در شكسته عقل را آنجـا قدم

بندگی و سلطنت معلوم شد

زین دو پرده عاشقی مكتوم شد

کاشكی هستی زبانی داشتی

تا

بـرمیداشتی

65


هر چه گویی ای دم هستی بران

پـردة

بدان

پردة ادراک آن حال و است قال

خون خون بخون شستن محالست و محال

من چو با سودائیانش محرمم

است درو میمحال
خون و شستن
دمم
محال قفص
شب اندر
روز
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ز

بند

هستان
دیگر

و

خداوندی

پـرده
بــرو

بستی

(مثنوی )4779-4770 /3

واقعیّت هستی چنانكه هست به نظر موالنا برای انسان به صورت کامل قابل درک و
بازنمایی نیست و هر فردی در سایة موقعیّت محدود خویش میتواند بر بخشی ناچیز
از حقای ق هستی اطّالع یابد و آن را با زبان بازسازی کند .به نظر موالنا ،اقدام به
ی زبانیِ هستی به مثابه «پرده بستن» بر آن یا «خون را با خون شستن»؛ یعنی
بازساز ِ
نجاست را با نجاست پاک کردن است .در غزلیات نیز همین اندیشة بنیادین مورد توجّه
موالنا قرار میگیرد و ریشة نقصان فهمها از هستی به ماهیّت خود هستی بازگردانده
میشود:

خالق ارواح زآب و ز گِل

آینهای کرد و برابر گرفت

زآینه صد نقش شد و هر یكی

آنچ مر او راست میسر گرفت

هر که دلی داشت به پایش فتاد

هر که سر او سر منبر گرفت

خرمن ارواح نهایت نداشت

مورچهای چیز محقّر گرفت
(غزلیات ،شماره )515

همچنین در نتیجهگیری از تمثیل «فيل در خانة تاريک» در مثنوی با صراحت
بیشتری این اندیشه را مطرح میکند:
آن یكی دالش لقب داد این الف
از نظرگه گفتشان شد مختلف
اختالف از گفتشان بیرون شدی
در کف هر یك اگر شمعی بُدی
نیست کف را بر همة او دسترس
چشم حس همچون کف دست است و بس
کف بهل وز دیدة دریا نگر
چشم دریا دیگرست و کف دگر
ج

(مثنوی )1280-1277 /3

«چشم دريايي» ،که موالنا سفارش میکند از طریق آن «هستي» را تماشا کنیم در
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دنیای مادّی قابل دستیابی نیست و برای موالنا و همة متفكّران همواره «آرزويي
برآورده نشده» (سرکوب شده) بوده است .با توجّه به این امر ،میتوان گفت اعتقاد
حافظ به شخصیّت اَبَرانسانی «پير مغان» ،که بر اعیان هستی نه از یك یا چند وجه ،بلكه

صدگونه نظر میاندازد ،3نیز باید تبلوری از همین آرزوی برآورده نشدة بشر در زندگی
خاکی باشد؛ زیرا نگاه و ادراک بشری به لحاظ وجودی -مكانی -معرفتی «جهت دار»

است و تنها از یك زاویة دید که آن هم آلوده به «شوائب» است ،انجام میگیرد و تنها
خداوند است که باز هم به دلیل وجودی -مكانی -معرفتی( احاطة 4مكانی -مُطلقیّت
وجودی و علمی) میتواند نگاه «دايرهاي» یا تمام عیار به اعیان هستی داشته باشد و
5
آنها را چنانكه هستند و نه آن چنانكه به نظر میآیند ،درک کند .دیلتای از زبان رانكه
نقل میکند که گفته بود« :دوست دارد خود را محو و نابود کند تا اشیا و امور را آن
طور که هستند ،ببیند» (دیلتای .)239 :1388 ،بسیار پیشتر از رانكه ،پیامبر اکرم (ص) با
اینكه نمونة عینی «انسان كامل» است به تضرّع از خداوند میخواست تا ادراک حقایق
اشیا را چنانكه هستند بر او ارزانی دارد .6موالنا نیز استجابت چنین دعایی را از خدای
خویش به تضرّع میخواست و میگفت:

ماهيّت زبان و محدوديّتهاي آن در نظرية مولوي

ای خدا جان را تو بنما آن مقام
تا که سازد جان پاک از سر قدم
عرصهای بس با گشاد و با فضا

که درو بی حرف میروید کالم
سوی عرصة دور پهنای عدم
وین خیال و هست یابد زو نوا
(مثنوی )3160-3158/1
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«عرصة بس باگشاد و بافضا»ی موالنا ،که عالم خیال و هست از آن مایه میگیرد و
کالم (معنا) بی حرف در آن به ظهور میرسد ،همانندیهایی با آنچه نزد لكان از آن به
جهان «امر واقع»؛ یعنی جهان فراسوی زبان (امر نمادین) تعبیر میشود ،دارد « .در نظریة
لكان مفهوم دشواری به نام «امر واقع» وجود دارد« .امر واقع» بنیان کارکرد زبان یا به
قول لكان آن چیزی است که «فراسوی سماجت نشانهها قرار دارد .لكان به شبكهای از
نشانه ها ،که انسان را کامالً در برگرفته است و در عین حال به «تداخلها و تپشهای»
7
میل اشاره میکند .به زعم اینكه میل انسان را «تعیین میکند» به نحو متناقض نمایانهای
به تصلّب منطقی نظام داللت نیز تن در نمیدهد«....امر واقع» در رابطة انسان با
مصداقهای امیالش متجلّی می شود و این نتیجة نارسایی نظام داللت است :مصداق امیال
هرگز همان چیزی نیست که آدمی آرزویش را دارد« ... .امر واقع» هرگز به سهولت به
صورت مفهوم در نمیآید .به همین سبب لكان اعتقاد دارد که پی بردن به «امر واقع»
محال است؛ به عبارت دیگر« ،امر واقع» لزوماً با واژه هایی که برای توصیف آن به کار
میرود ،متفاوت است» (رایت107 :1386 ،و  .)108لكان از این هم فراتر میرود و میگوید
نه تنها جهان امر واقع را نمیتوان به زبان توصیف کرد ،بلكه آن را «نمی توان به معنای
دقیق کلمه تجربه کرد ...،تنها از طریق عمل برسازنده یا استنتاجیِ نظامهای خیالی
نمادین است که قابلیت بازنمایی یا مفهوم پردازی مییابد .خودِ لكان به «امر واقعی» به
عنوان «فقدان یك فقدان» اشاره میکند« .امر واقعی» آن چیزی است که در بازنمایی
«جذب ناپذیر یا ادغام ناشدنی»  ...است؛ همان چیزی است که «امر محال» است»
(گروش 86 :1390 ،و  .)87نظریة بیان ناپذیری «امر واقع» چنانكه هست در نظریة موالنا با
روشنی بیشتری نمایان شده است؛ زیرا موالنا در مقام تجربه ،آن عالم را درک کرده ،و
در مقام توصیف است که ابزار زبانی (امر نمادین) در اصطالح لكانی قدرت بازنمایی
تجربة او را ندارد .نزدیك به دریافت موالنا از بیان ناپذیری جهان امر واقع را ،نه آن
چنانكه آن را درک میکنیم ،بلكه آن چنانكه واقعاً هست در نظریههای ویتگنشتاین نیز

می توان مشاهده کرد .ویتگنشتاین معتقد است ما جهان را در محدودة فهممان ادراک ،و
در فضای زبان مان بازنمایی میکنیم؛ لذا جهان فهم ما از زبان مان فراتر نمیرود (ر .ک.
فُسِنكول.)54 :1385 ،

زبان ،نظام قراردادي انسان در بازنمايي جهان
موالنا در قسمتی از مثنوی ضمن تأکید بر ویژگی پوشانندگی زبان و فاصله گرفتن
انسان از حقیقت در زبان در حكمی شگفت انگیز به ویژگی «مادّی و انسانی» زبان
اشاره ،و ویژگی «قراردادی» بودن نظام زبان را پیش از زبانشناسانی مانند سوسور مطرح
میکند:
که نهان است و نهان است و نهان
زان نیامد یك عبارت در جهان
جج

زانكه این اسما و الفاظ حمید
عَلَّمَ األَسما
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از

گالبة

آدمی

آمد

پدید

بُد آدم را امام

لیك نه اندر لباس عین و الم

چون نهاد از آب و گِل بر سر کاله

گشت آن اسمای جانی رو سیاه

ج

که نقاب و حرف و دم در خود کشید

تا شود بر آب و گل معنی پدید

گرچه از یك وجه مَنطِق کاشف است

لیك از ده وجه پرده و مُكنِف است

ج

(مثنوی )2973/2968 /4

منظور موالنا از «اسما و الفاظ»« ،دالها» یا همان واژگان است که اقوام و ملل مختلف
برای بیان اندیشههای خود آنها را وضع یا «قرارداد» کرده اند .راز اختالف زبانها در میان
ملتهای گوناگون ،همین توانایی «جعل» و «وضع» واژگان است .موالنا در مصرع دوّم
بیت دوّم تصریح می کند انسانها واضع این الفاظ هستند .معنای ضمنی سخن موالنا این
است که زبان «توانش صرفاً بشري» است و سایر موجودات از آن بی بهره هستند .تعبیر
«گالبة آدمي» ،که نشانههای زبانی از آن ناشی شده است ،همزمان مؤیّد ماهیّت مادّی
انسان و زبان نیز هست .در بیت سوّم ،موالنا به پرسش مقدّری پاسخ میدهد .با اعتقاد
به قراردادی بودن نظام زبان ،این شبهه به وجود میآید که مگر در آغاز آفرینش،
خداوند اسما را به آدمی نیاموخته است .موالنا این شبهه را با بیان اینكه آموزش اسما با
این حروف زبانی نبوده است ،پاسخ میگوید و تأکید میکند در بیان الهی منظور از
اسماء معانی است که به آدمی آموخته شده است نه واژگان زبان بشر .در بیت بعدی،

ماهيّت زبان و محدوديّتهاي آن در نظرية مولوي

در آگاهی برترین ،خاصیّت آگاه بودن از آگاهی خـود نهفتـه اسـت و ایـن خاصـیّت،
امكان شناسایی اعمال و احساسات خویش را برای موجـود صـاحب اندیشـه فـراهم
میکند .این نوع آگاهی برای موجود زنده در حالت بیداری آشكارا امكـان بازسـازی
رویــدادهای گذشــته و شــكل دادن بــه خواســتههای گذشــته را فــراهم میکنــد؛ در
پایینترین حدِّ امكـان ،توانـایی معناشـناختی را فـراهم میکنـد؛ یعنـی توانـایی معنـا
بخشیدن به یك نماد .آگاهی برترین در پیشرفتهترین شكل خود توانایی زبانشـناختی
را فراهم میسازد؛ یعنی توانایی فراگیـری نظـام کـاملی از نشـانههای زبـان و قواعـد
دستور زبان .نظر من بر این است که این توانایی در نخستی14هـای ردههـای بـاال بـه
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موالنا تصریح میکند معانی (اسمای جانی) وقتی در کسوت الفاظ مادّیِ برساختة آدمی
درآمد تا اندازهای از روشنی و وضوح آنها کاسته شد .در بیت ماقبل آخر نیز از
«اضطرار» درآمدن معانی در قالب واژگان سخن میگوید؛ اضطراری که اگرچه معانی را
پوشیده میکند ،امكان درک معنای «حدّاقلّي» و انتقال آن را برای بشر فراهم میسازد.
ی فرایند درآمدن معانی در قالب زبان و ماهیّت پوشانندگی
در بیت پایانی ،نتیجة قهر ِ
زبان مورد توجّه موالنا قرار میگیرد.
8
می دانیم از اوایل قرن بیستم ،که فردینان دو سوسور ،ناکارامدی مطالعة درزمانی
زبان را مطرح ،و مطالعة همزمانی 9آن را پیشنهاد کرد ،توجّه به ماهیّت زبان نزد
اندیشمندان بویژه انسانشناسان رو به فزونی نهاد .از میان نظریههای او ،که عموماً تالش
برای تبیین علمی راز تغییرات زبان بود ،تمایز میان زبان10و گفتار(11ر.ک .دو سوسور،
 ،)15 :1382کشف محور همنشینی 12و محور جانشینی(13همان 176 :و  )177و کشف نظام
د الّ و مدلولی اهمیّت زیادی یافت و تقریباً در تمام دانشهای دوران معاصر ،که به
گونهای مستقیم و غیرمستقیم به علوم انسانی مرتبط است به کار گرفته شد .نسبت
«توانش زبانی» با «وجود انسانی» نزد سوسور به صورت پررنگ مطرح نشد و بیشتر در
مطالعات پساسوسوری این نسبت مورد توجّه قرار گرفت؛ به عنوان نمونه ،لوی
اشترواس ،انسانشناس فرانسوی میگوید« :سخن گفتن از انسان یعنی سخن گفتن از
زبان و سخن گفتن از زبان یعنی سخن گفتن از جامعه» (به نقل از تودوررف.)71 :1391 ،
جرالد الدمن زبان را توانش مخصوص به موجود انسانی و یكی از اصلی ترین فصول
مفارق بین انسان و حیوان میداند؛ توانشی که قدرت نشانهسازی و نشانهخوانی را برای
انسان فراهم میکند.

شكل حداقل آن دیده میشود ،ولی پیشرفتهترین شكل آن خاصیّتی است ویژه انسانها
(الدمن 37 :1387 ،و .)38

آگاهی برترین ،که الدمن از آن سخن میگوید ،آگاهیای که تنها به انسان اختصاص
دارد ،همان چیزی است که هایدگر آن را مهمترین ویژگی بشر میداند.
اگر میخواهیم به دنبال معنی وجود برویم ،باید بـه موجـودی از موجـودات رجـوع
کنیم؛ زیرا وجود تنها در موجود تجلّی میکند؛ امّا کدام موجود؟ باید موجود نمونهای
باشد که بر همة موجودات مقـدّم اسـت و امتیـاز او بـا وجـود متناسـب اسـت .ایـن
موجود ،انسان است که نه تنها «وجود» دارد ،بلكه این امتیاز نصیب او شده است کـه
به نحوی امكان دریافتن وجود را دارد و او را با وجود ایـن نسـبت اسـت کـه نحـوة
وجود او ،فهمیدن وجود است (هایدگر34 :1391 ،پانوشت).

پوپر نیز با تمرکز بر زبان در راستای نظریة تكاملی داروین ،دستیابی انسان به زبان را
مرحلة واقعی جدایی بین حیوان و انسان میداند.
من در تكامل داروینی انسان مرحلة قاطعی یافتهام و آن مرحلة اختراع زبان است کـه
رواقیان به معنایی آن را بیان کرده اند؛ البته نه همچون ابداع داروینی؛ بلكه صـرفاً بـه
عنوان تازگی بنیادینی در جهان ... .فكر میکنم در تكامل انسان ،ابزارهـا نقـش بسـیار
مهمّی دارد و بیشك تنها ابزار فطری انسـان ،آن گونـه کـه مـدّتها پنداشـته میشـد،
چوبدستی نیست  -که انسانها همیشه با خود داشته باشند -بلكه مسلماً زبـان اسـت.
زبان در شخصیّت انسان  ...و در حیات درونی ما اهمیّت فوقالعاده دارد؛ امّا در عـین
حال مانند یك ابزار ،مانند یك وسیله عنصری است عینی؛ عنصری عینی اسـت و بـه
این عنوان چیزی را پایه میگذارد که من آن را جهان سه یعنی جهـان فراوردههـاي
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عينيِ روح انسان مینامم (لورنتز.)94 :1383 ،

محدوديّت ذاتي زبان (جهان امر نمادين)
موالنا بارها به محدودیّت ذاتی زبان در تبیین مفاهیم بویژه مفاهیم روحانی و قدسی
اشاره میکند؛ از جمله این مفاهیم ،عشق است .آدمی در ادراک عشق مشكلی ندارد اما
زبانی که در اختیار دارد از توصیفش عاجز است و هر چه میکوشد واقعیّت آن را بهتر
بیان کند ،پردهای بر حقیقت هستیش میکشد:
چون به عشق آیم خجل باشم از آن
هر چه گویم عشق را شرح و بیان
ج

گرچه تفسیر زبان روشنگر است

ج

لیك عشقِ بیزبان روشنتر است

ماهيّت زبان و محدوديّتهاي آن در نظرية مولوي

چون قلم اندر نوشتن میشتافت

چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت
(مثنوی )115-112 /1

اگر معنای مورد نظر موالنا را مطابق با «عالم واقع» لكان بگیریم ،زبان (امر نمادین)
در درک و بیان آن عالم ،دچار نقصان ذاتی است .هایدگر نقص وجودی زبان را در
تبیین هستی با ساختن استعارة «چشمه سار گل آلود» توضیح میدهد (هایدگر.)90 :1391 ،
موالنا نیز برای بیان محدودیّت ذاتی زبان ،استعارة «اصطرالب» را برمیسازد .این ابزار،
اگرچه اسباب شناخت کیهان است با به کارگیری این وسیله تا چه اندازه میتوان از
کیهان بی انتها آگاهی یافت؟ زبان نیز همچون اصطرالب است؛ هستی را با آن
میشناسیم ولی از واقعیّت هستی تا آنچه بهواسطة زبان از آن درک میکنیم ،فاصلة
زیادی وجود دارد:
ل لِسان
زان پیمبر گفت :قَد َک َّ
لفظ در معنی همیشه نارَسان
ج

لفظ اصطرالب باشد در حساب

چه قَدَر داند ز چرخ و آفتاب؟

خاصّه چرخی کاین فلك زو پرّه ایست

ایست

آفتاب

از

آفتابش

ذرّه

(مثنوی  3013/2تا )3015

ج

پنبه اندر گوشِ حسّ دون کنید

بندِ حسّ از چشم خود بیرون کنید

پنبة آن گوش سِر گوش سَر است

تا نگردد این کر ،آن باطن کر است

بی حس و بی گوش و بی فكرت شوید

تا

بشنوید

تا به گفت و گوی بیداری دری

تو ز گفت خواب بویی کی بری؟

خطاب

ارجعی

را

(مثنوی  565/1تا )569

موالنا مواقعی که میخواهد اسراری بر زبان آورد که زبان تاب و تحمّل حمل آنها
را ندارد ،اضطراراً سكوت اختیار میکند و مخاطب دردآشنای خود را به دریافت همان
اسرار از طریق تجربة فردی یعنی کشف و شهود فرامی خواند:

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،51بهار 1395

به نظر موالنا ،آدمی تاوقتی به دنیای مادّی و انگارههای آن پایبند است ،نه تنها
نمیتواند اموری را که فراتر از این عالم است ،درک کند ،بلكه در درک همین عالم
مادّی نیز مشكل دارد .شرط ادراک کامل ،خروج اختیاری از این محدودیّتهاست:
وعظ و گفتارِ زبان و گوش جو
گفت هان ای سخرگان گفت و گو
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این مباحث تا بدین جا گفتنی است

هر چه آید زین سپس بنهفتنی است

ور بگویی ،ور بكوشی صدهزار

هست بیگار و نگردد آشكار

ججج

(مثنوی)4621-4620 /6

بعد از این موالنا به ناچار برای روشن شدن مطلب به تمثیلی قابل درک و در
تیررس تجربههای فردی ما تمسّك میجوید و میزان و محدودیّت سودمندی اسب و
کشتی (دو وسیلة سفر) را در سفرهای خشكی و دریایی یادآوری میکند؛ ضمن اینكه
در پایان تمثیل خاطر نشان میکند در مرحلهای از سیر و سلوک در دریای معرفت،
کاری از کشتی نیز ساخته نیست و باید کشتی شكست و خود ماهیانه در دریا شناگری
کرد:
بعد از اینت مرکب چــوبین بُود
تا به دریا سیر اسب و زین بُود
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مرکب چوبین به خشكی ابتر است

خاصّ ،آن دریاییان را رهبر است

این خموشی مـرکب چوبین بُود

بحریان

بُود...

وان کسی کِش مرکب چوبین شكست

غرقه شد در آب ،او خود ماهی است

نه خموش است و نه گویا ،نادر است

حال او را در عبارت نام نیست

نیست زین دو ،هر دو هست ،آن بوالعجب

شرح این گفتن برون است از ادب

را

خامشی

تلقین

(مثنوی 4622 /6تا )4632

بنابر دیدگاه موالنا ،زبان اسبی است که برای فتح دنیای قابل ادراک به کار آدمی
می آید و برای درک دنیای غیرقابل درک با حواس ،خاموشی چون کشتی است که
دریاهای پهناور معانی را میتوان با آن درنوردید .امّا خودِ هستی(وجود) نه با زبان و نه
با خاموشی قابل درک نیست .شرط ادراک ،تبدیل شدن به خودِ هستی است - .غریق
دریا که ماهی شده است -موالنا این حالت را بیرون از زبان میداند؛ چرا که سخن
گفتن از آن برگشتن به مقام نخستین (اسب سواری) است .هایدگر در گفتگوی فرضی
خود با شاگرد ژاپنی به نام تومیو تسوکا ،که تحت عنوان «زبان ،خانة وجود» منتشر شده
است به ذات زبان میپردازد و از قول تسوکا میگوید:
در فلسفة شرق (ژاپن) در تبیین ذات زبان ،15مرحلة خموشـی بـا واژة  Ikiتوصـیف
میشود .نزد ژاپنیها « Ikiسُرور محض آن خموشی است که ما را فرامیخواند .مدار
این معنی ،آن خموشی است که سوار بر مرکب صبا میآید و بـا آن ُسـروری تحقّـق

ماهيّت زبان و محدوديّتهاي آن در نظرية مولوي

پیدا میکند که ما را فرامی خواند و این خموشـی اسـت کـه میگـذارد آن بهجـت و
سرور از در درآید (هایدگر.)85 :1391 ،

ما از آگاه بودن خود آگاهیم؛ از گذشته خود آگاهی روایتی روشنی داریم و میتـوانیم
دربارة آینده ،سناریوهای تخیّلی بسازیم .ما صاحب زبان واقعی هستیم؛ زیرا عالوه بر
تواناییهای نحوی ،دارای تواناییهای آواشناختی و معناشناختی نیز هستیم .با توجّـه بـه
یادگیریها و گسترش گنجینة واژگانی خـود ،انسـانها بـه کمـك نمادهـا و نشـانههای
کالمی (واژگانی) میتوانند خود را با فعّالیّتهای توجّهی آگاهانه از اکنون به یاد مانـده
رها کنند (الدمن.)130 :1387 ،

د ر مقابلِ دانشمندانی مانند ویتگنشتاین ،هایدگر و لكان ،پوپر به توانایی زبان در
بازنمایی «واقعیّت» علی رغم «دروغ بودن» آن نسبت به جهان واقع (لورنتز)113 :1383 ،
اصرار میورزد.
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در ادامة گفتگو ،هایدگر به این نتیجه میرسد که سخن گفتن از زبان به مثابة دامی
است که نمیتوان از آن رهایی یافت و باید سكوت کرد .امّا سخن گفتن از سكوت
بمراتب خطرخیز تر از سخن گفتن در باب زبان است؛ زیرا «سخن گفتن و نوشتن
دربارة خموشی سبب پیدایی بیمعنیترین یاوهها میگردد» (همان .)96 :به نظر میرسد
موالنا چندین قرن پیش از هایدگر ،ماهیّت بیانناپذیری سخن و حتّی بیان و فهم
ناپذیری سكوت را تبیین کرده و به ارزش سكوت بیش از هر فیلسوفی آگاه بوده است
و به این دلیل او را میتوان نخستین پاسدار و ستایندة خموشی نامید؛ کسی که نه تنها
در مقام نظر ،بلكه در مقام عمل نیز چنانكه از غزلّیات او برمی آید در میانة
ی
شورانگیزترین لحظات شاعرانه به ناگاه سكوت میکند و پیش از اینكه حادثة ذهن ِ
عارفانه اش را به پایان برساند ،سخن را ناتمام میگذارد .در این ابیات ،مولوی با تأ ّسی
به عارفان مسلمان قبل از خود از فیلسوفان ژاپنی و حتّی از همة فیلسوفان قدیم و
جدید پیشتر میرود و به مقامی بعد از خاموشی نیز در چگونگی ادراک هستی قائل
میشود.
با وجود انتقاداتی که به برخی کارکردها و ویژگیهای زبان میشود ،باید دانست تنها
امكان آدمی برای بقا در هستی نیز همین زبان است؛ زیرا زبان تنها ابزار شناسانندة جهان
و حتی خودِ ما به خودمان است.

توان بازنمایی ،تنگاتنگتر از هر{چیز} دیگر ،وابسته به زبان یا دقیقتر بگـوییم وابسـته
به استعداد زبان است که مغز انسان دارندة آن اسـت و یـادگیری گفتـار را در تـاریخ
بشر میسّر ساخته{است} .تمرین گفتار به ایـن معناسـت کـه فراوردههـای پـردازشِ
اطّالعات (داده ها)...از جمله طرح کلّی محرّکهای یك موضوع ،یك رخـداد یـا یـك
وضع محیط با نشانهگذاری عصـبی -فیزیولـوژیكیِ پیچیـده ،دارای نشـانههای کـامالً
نوین میشود که به نحوی باورنكردنی رسا و ساده است؛ امّا در عـین حـال میتوانـد
جایگزین مجموعههای اشیا همچون تصویر نمادین شود(همان 98 :و .)99
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پوپر برای دفاع از نظریة خود وجود سه جهان جدا را از هم تفكیك میکند .جهان
یك را عالم اشیا ،صرف نظر از آگاهی انسان و بی حضور او میداند .جهان دو ،همان
تجربه و برخورد مستقیم آدمی با اشیاست و باالخره اینكه جهان سه به بیان درآوردن
تجربه و بازنمایی جهان یك و دو است که تنها با زبان امكانپذیر میشود (ر.ک .همان88 ،
و  .)89بنابراین از دیدگاه پوپر میتوان نتیجه گرفت و با نیچه هم آوا شد که زبان ،خود
تأویلی از جهان یك است .از نظر «نیچه یك مدلول آغازین 16وجود ندارد .خود واژهها
چیزی غیر از تأویل نیست و در نهایت فقط از آن رو داللت گر است که چیزی جز
تأویلهای اساسی نیست» (به نقل از فوکو.)17 :1390 ،
فاصله گرفتن از حقيقت در زبان
به نظر موالنا ،زبان پوشانندة حقیقت اشیا است .همین که آدمی به زبان درمی آید تا خبر
از واقعیّت عناصر هستی بدهد ،همان لحظه از حقایق هستی فاصله میگیرد .درک
ماهیّت پارادکسیكال زبان یعنی ویژگیِ «اظهاركنندگي در عين پوشانندگيِ» آن از
مهمترین دریافتهای موالنا در باب فلسفة زبان است:
عین اظهار سخن ،پوشیدن است
حرف گفتن بستن آن روزن است
(مثنوی )699 /6

زبان(امر نمادین) ،آدمی را از ادراک حقیقت هستی باز میدارد؛ با وجود این ،چنانكه
گفته شد تنها ابزار شناخت محدود آن نیز هست .اگر زبان نبود آدمی به این آگاهی
محدود نیز دسترسی نداشت .اما آیا این محدودیّت برای آدمی مصلحت است یا خسران
همیشگی؟ غفلت ،نتیجه این محدودیّت است .موالنا بر این باور است که غفلتی در این
درجه و میزان از ضروریات است و آگاهی مطلق از حقیقت هستی به مصلحت آدمی

ماهيّت زبان و محدوديّتهاي آن در نظرية مولوي

نیست .چیزی که غفلت نسبی آدمی و از این طریق ،بقای هستی را تضمین میکند،
زبان( امرنمادین) است که خروج از آن تا آدمی در این کره خاکی است ،ممكن نیست:
هوشیاری این جهان را آفت است
اُستُن این عالم ای جان غفلت است
هوشیاری زان جهان است و چو آن

غالب آید پست گردد این جهان

هوشیاری آفتاب و حرص یخ

هوشیاری آب و این عالم وَسَخ

زان جهان اندک ترشّح میرسد

تا نغرّد در جهان حرص و حسد

گر ترشّح بیشتر گردد ز غیب

نی هنر ماند در این عالم نه عیب
(مثنوی 2066/1تا )2070

پوپر در یكی از مناظرات خود با تمسّك به داستان عامیانة «چوپان دروغگو»،
چگونگی شكلگیری زبان و فاصله افتادن بین حقیقت و انسان را در فرایند بازنمایی
هستی توضیح میدهد.

ویژگی «بازنمايي كنندگيِ زبان» پایه و اساس برساختن تمدّن بشری است و
شگفت آور اینكه در بازنمایی به قول پوپر با «دروغ» روبهرو هستیم؛ امّا دروغی فرخنده
و سرنوشت ساز (ر .ک .همان .)113 :ویتگنشتاین نیز در رسالة منطقی -فلسفی میگوید
در زبان اشیا را تنها میتوان نامید و ماهیّت آنها را نمیتوان به عبارت درآورد (ر .ک.
ویتگنشتاین .)34 :1386 ،ویتگنشتاین بر آن است تا نسبت زبان را با امر واقع تحلیل کند و
در نهایت به این نتیجه میرسد که «از آنچه در عبارت میگنجد ،فراتر نمیتوان رفت.
نسبت زبان با امر واقع را ویتگنشتاین در قالب نظریة تصویری » 17بیان میکند که هدف
آن رفع سوءتفاهم تاریخی در باب منطق زبان است ...در نظریة تصویری ،همّ اصلی
ویتگنشتاین بررسی سمانتیك گزارههای ناظر به واقع است؛ چرا که آنها همچون
تصویری ،امر واقع را نمایش می دهند و معنای تصویر همان چیزی است که نمایش
میدهد» (به نقل از میثمی . )48 :1386 ،ویتگنشتاین در بخشی از رساله به پیچیدگی نظام
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داستان مشهور کودکی که پیاپی فریاد میزد «گرگ ،گرگ!» داستانی اخالقی که نبایـد
دروغ گفت و از این قبیل ،نیست؛ بلكه در واقع داستان پیدایش زبـان اسـت .زبـان از
آنجا پدید میآید که فریاد میزنیم «گرگ» تا بخندیم و با ایـن کـار دروغ میگـوییم.
همین جاست که مسئلة حقیقت و به همین سبب مسئلة بازنمایی پیش میآید .مسـئلة
حقیقت جز در بازنمایی وجود ندارد (لورنتز 42 :1383،و.)43

زبان و ویژگی پوشانندگی آن مانند موالنا تصریح کرده است .عین گفتار او چنین است:
« زبان متعارف بخشی از ارگانیسم بشری و به همان اندازه پیچیده است .مقدور بشر
نیست که از آن بالفاصله به منطق زبان پی برد .زبان حجاب اندیشه است» (ویتگنشتاین،
 .)54 :1386ویتگنشتاینِ دورة متأخّر نیز مانند موالنا در نهایت به این نتیجه میرسد که
«آنجا که نمیتوان سخنی گفت ،باید خاموش ماند .این خاموشی نه فقط ساختار منطقی
واقعیّت و زبان ،بلكه معنای عالم ،هستی و حكمت اخالقی را نیز شامل میشود» (به نقل
از تیلیش 17 :1387 ،مقدّمة مترجم و نیز ر .ک .دباغ.)21 :1386 ،

قدرت و جباريّت زبان و راه غلبه بر آن
مارتین هایدگر معتقد است زبان «خانة وجود» ماست و آدمی به مدد زبان خود در
هستی سكنی میگزیند (ر .ک .هایدگر .)27 :1391 ،به نظر وی ما بیرون از زبانمان نیستیم.
زبان ،ساختاری فراهم میکند و ما را درون خود محبوس میسازد .در مجموع میتوان
گفت
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در آثار هایدگر بررسیها و تحلیلهای طوالنی از ریشه لغات یونانی و التین جـایگزین
آشكار کردن تعیّنات ذاتی مفهوم وجود میگردد .اما در انتها حتّی این نیز کافی نیست
و هایدگر از بیان وجود به هر شكل و بـا هـر زبـانی مـأیوس میشـود .او در جهـت
عكـس مســیر ویتگنشــتاین از کــالم بــه ســكوت روی مــیآورد و در مرحلــة نهــایی
فلسفهاش با ردّ نظریات قبلی خود به ستایش از سكوت میپردازد (تیلـیش20 :1387 ،
مقدّمة مترجم).

ویتگنشتاین نیز پس از کش و قوسهای فراوان در نهایت به این نتیجه میرسد که هر
نوع فعّالیّت ما در چارچوب ساختارهای محدودکنندة زبان است و هرگز نمیتوانیم از
«زندان زبان » رهایی یابیم و هر فعّالیّتی که در جهان عینی داشته باشیم ،خارج از

«بازيهاي زباني» 18نخواهد بود .در واقع ،میتوان گفت زبان یا امر نمادین در اصطالح
فلسفی کارل یاسپرس «وضعيّت حدّي» 19انسان است (ر.ک .تیلیش )92 :1387 ،که خروج
از آن نه تنها ممكن نیست ،بلكه قابل تصوّر نیز نیست .نیچه هم اگر چه به اقتدار بی
چون و چرای زبان باور دارد و مهمترین نقش زبان را «جسميّت بخشندگي» آن به
تعیّنات میداند در طرح نظریة «ابر انساني» خود آرزوی ظهور انسانی را در سر
میپروراند که بتواند به «فراسوي اسما» گام بردارد؛ امّا در «فراسوي نيک و بد» به محال
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این ادّعا که من از تجربهای کامالً خصوصی برخوردارم ،بیمعنی است :من نمیتـوانم
از تجربهای صحبت کنم مگر اینكه این تجربة مشخص در چـارچوب زبـان خاصـی
رخ داده باشد{ .در حالی که}از دیدگاه هوسرل آنچه تجربة مرا بامعنا میکنـد ،زبـان
نیست ،بلكه عمل درک پدیده هایی خاص است؛ به عبارت دیگر از نظر هوسرل معنا
بر زبان مقدّم است :زبان صرفاً فعّالیّت ثـانویای اسـت کـه معـانی از پیشداشـتة مـرا
نامگذاری میکند .اینكه چگونه میتوان بدون داشتن زبانی از پیش به معـانی رسـید،
پرسشی است که نظام هوسرل پاسخی برایش ندارد (ایگلتون1388 ،ب.)84 :

امبرتو اکو در مقالة «زبان ،قدرت ،نیرو» ضمن تشریح نظریة فوکو در باب «قدرت»
و رابطة آن با «زبان» به اقتدار زبان اشاره میکند و راه برونرفت از محدودیّتهایی را که

77


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،51بهار 1395

بودن تحقّق این آرزو پی میبرد و میگوید« :شاید خصلت بنیادی هستی باشد اگر کسی
به معرفت کامل در مورد آن دست یابد به نابودی میرسد» (به نقل از فوکو.)15 :1390 ،
نابودی احتمالی م ّد نظر نیچه ،دیوانگی است .اگر کسی به فرض محال از سدّ زبان و
امر نمادین بگذرد و با جهان امر واقع بی حجاب و پوشش ارتباط برقرار کند به منزلة
این است که خود را از ساختارهای معرفتی و فرهنگی که در قالب زبان تعریف شده،
بیرون افكنده است .طبیعی است کسی که از این ساختارها خارج میشود به «جنون»
منتسب میشود؛ زیرا رفتار و گفتار او در حیطة تجربه و افق انتظارات دیگران
نمی گنجد .منتها باید این جنون را ماهیّتاً از معنای جنون در عرف عامّه جدا کرد .جنونِ
مدّ نظر نیچه ،موهبتی است که تنها نصیب انسانهای بزرگ میشود و تعداد کسانی که
میتوانند به این مقام شامخ دست یابند در هر قرنی شاید کمتر از تعداد انگشتان یك
دست باشد .جنون زبانی ،معرفتی و حتّی رفتاری را در آثار و زندگی موالنا میتوان
مشاهده کرد .جنون زبانی موالنا در دیوان شمس بخوبی منعكس شده است .در
بازسازی زبانی لحظات بیخودی و کشف و شهودهای عارفانه ،منطق عادی کالم مختل
میشود و بافتهای زبانی متناقض نمایانهای را به وجود میآورد که شنیدن آنها از انسان
عادّی شگفت انگیز است .ژاک دریدا بر خالف نیچه با ویتگنشتاین هم عقیده است که
فرار از تسلط زبان ممكن نیست امّا میتوان با ساخت شكنی تا حدی از اقتدار آن
کاست (ر.ک .ایگلتون1388 ،الف  21 :و  .)22تری ایگلتون در «پیشدرامدی بر نظریة ادبی»
همین اندیشه را با وضوح بیشتر بیان میکند و دیدگاه هوسرل را به نقد میکشد:

زبان بر آدمی تحمیل میکند ،تنها از طریق «تقلّب زباني» یعنی ادبیات ممكن میداند.
عین سخن او چنین است:
از این هم فراتر بروم؛ زبان مرتجع است و نه مترقّی ،بلكـه در یـك کلمـه فاشیسـت
است؛ چون فاشیسم جلوگیری از سخن گفتن نیست ،بلكه مجبـور کـردن بـه سـخن
گفتن است .همین گفتة بارت است که از نظر جـدلی بیشـترین واکـنش را از ژانویـه
 1977برانگیخته است .تمام بحثهای بعدی از همـین جملـه ناشـی میشـود .پـس از
شنیدن این جمله تعجّب نخواهیم کرد اگر بگویند زبان قدرت است؛ چون مرا مجبور
میکند کلیشه هایی از پیش شكل گرفته (از جمله خود کلمات) را به کـار ببـرم و آن
چنان ساختار محتومی دارد که به ما بردگان زبان ،اجازه نمیدهد از آن خارج شـویم؛
چون هیچ چیز بیرون از زبان نیست .چگونـه میتـوانیم خـود را از آنچـه بـارت (بـا
ارجاع به نمایشنامة سارتر) «دربسته» مینامد ،آزاد سازیم؟ با تقلّب .میتـوان در زبـان
تقلّب کرد .بارت این بازی نادرست ،نجاتبخش و آزادیبخش را ادبیات مینامد (اکـو،
 68 :1386و .)69
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اکو در ادامة مقاله هرچند بر نظریة «فاشیسم» زبانی نزد فوکو معترض است و آن را
«شوخي» و «دعوت به ابهام» میداند به در هم شكسته شدن قواعد زبان در ادبیات
تصریح میکند و هم آوا با فوکو میگوید:
ادبیات که در زبان تقلّب میکند ،فعّالیّتی است که قواعد را متالشی میکنـد و قواعـد
دیگری را جانشین آنها میسازد :قواعدی که موقّتی است و فقط در یك گفتار خاص
و در یك جریان خاص معتبر است و بویژه در چـارچوب آزمایشـگاه ادبیـات معتبـر
است .این سخن بدین معناست که یونسكو وقتی شخصیّت هایش را وادار میکند آن
چنانكه در آوازه خوان طاس میبینیم ،حرف بزنند در زبان تقلّب میکند و امّا اگـر در
روابط اجتماعی همة مردم مثل آوازه خوان صحبت میکردند ،جامعه از هم میپاشـید
(همان.)79 :

به دلیل «سلطة» بی پایان زبان است که موالنا «قصد» میکند با «غیرِ منطق» زبان با
یار به سخن درآید؛ زیرا نه در مقام نظر ،بلكه عمالً به تنگنا و محدودیّت زبانِ بشری
پی برده است و از این روی ،هر صورتی از «گفت» را پرده برافكندنِ دوباره بر واقعیّت
میداند و آرزو میکند به زبانی «دیگرگون» دست یابد و در نهایت تحقّق این آرزوها را
به گذشتن از «جهان نيک و بد»؛ یعنی همین جهان محصور در محدودیّت مادّه منوط
میداند:
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پرده ست بر احوال من این گفتی و این قال من
ای ننگ گلزار ضمیر از فكرت چون خار من...
یارب به غیر این زبان جان را زبانی ده روان
در قطع و وصل وحدتت تا بگسلد زنّار من....

روزی برون آیم ز خود فارغ شوم از نیك و بد
گویم صفات آن صمد با نطق درّ انبار من
(غزلیات شمس ،شماره )1791

در مقدّمة دفتر چهارم نیز وقتی میخواهد اوصاف معنوی خلیفة خود ،حسامالدّین
چلبی را بازگوید به این تنگنا میرسد و آرزو میکند زبانی غیر از زبان مرسوم در
اختیار داشته باشد ولی بالفاصله به عدم امكانیّت مطلق این آرزو پی میبرد و چاره را
در «آب و روغن كردن» میداند؛ تعبیری که به استادانه ترین شیوة ممكن ،نارسانایی و
ناتوانیِ ذاتیِ «زبان» را در توصیفِ «واقعیّت» بیان میکند:
غیـر این منطق لبی بگشادمی
در مدیحت دادِ معنی دادمی
چاره اکنون آب و روغن کردنیست
لیك لقمة باز آنِ صعوه نیست
(مثنوی )5-4/4
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عدمِ امكانیّتِ «بیان»ِ بی زبان برای بشر در داستان «طوطي و بازرگان» نیز به ایما
مطرح شده است .پوشیدگی این معنا به اندازهای است که اغلب ،فاعل قولِ زیر را
بازرگان یا خودِ روای یعنی موالنا میدانند:
تا که بی این هر سه با تو دم زنم
حرف و صوت گفت را بر هم زنم
حال اینكه اگر به فحوای کالم در محور عمودی دقّت کنیم در مییابیم که قائل این
20
قول ،خداوند است نه راوی یا بازرگان؛ لذا «بیانِ» بی زبان ،تنها از خداوند بر میآید؛
خداوندی که از هستی برتر است و خود ،خالق «زندانِ زبان» .در تعریف خداوند از
زبان ،لحنِ استعالیی او را با کمی دقّت میتوان درک کرد .از نظر خداوند ،زبان «خار
ديوارِ رزان» است و «حجاب اكبر» میان عبد و معبود .امّا برداشتن این حجاب ،تنها از
خودِ او که آفری نندة آن است ،برمی آید حال اینكه انسان ،اسیر اقتدار بی چون و چرای
زبان است و خالصی از آن ممكن نیست .یكی از دالیلِ میل عارفان ما برای گذشتن از
حجاب زبان ،این بود که به احتمال پی برده بودند عناصر زبانی (کلمات وضع شده
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توسّط دیگران) آلوده با اغراض و یا ارزشهای پدیدآورندگانشان است و لذا واژگانی را
که برای مقاصدی دیگر وضع شده بود ،نمیتوانستند از معنا و ارزشگذاریهای آشكار و
نهفته آنها تهی کنند و در معنا و ارزشگذاری دیگری به کار ببرند .در تأیید این حدس
میتوان به سخن باختین استناد کرد .او میگوید:
هیچ فرد عضو جامعة زبانی نمیتواند در زبان بـه کلمـاتی دسـت بیابـد کـه خنثـی و
برکنار از خواستها و ارزشگذاری فرد دیگر و تهی از آوای وی باشد؛ بـرعكس ،بایـد
گفت که هر فرد جامعة زبانی از رهگذر آوای فرد دیگر اسـت کـه کلمـه را دریافـت
میکند و این کلمه همواره از آوای مورد نظر اشباع است (به نقل از تـودوروف:1391 ،
.)83

باختین در جای دیگر ،این نظریه را به شكل واضحتری بیان میکند:
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در زبان ،کلمه یا شكل زبانی دیگری که خنثی باشد یا به کسی تعلّـق نداشـته باشـد،
وجود ندارد .زبان در مجموع چیزی است پراکنده و آکنده از مقاصد .زبان برای ذهنی
که در آن زندگی میکند ،دستگاهی مجرّد و متشكّل از اشكال هنجارین نیست؛ بلكـه
نگرشی چندگانه و عینی در باب جهان است .هر کلمه رنگ و بوی حرفه ،نوع ادبـی،
جریان و حزب و اثر مشخّص ،انسان مشخّص ،نسل ،دوران ،روز و ساعتی را با خود
حمل میکند .هر کلمه رنگ و بوی زمینه و زمینه هایی را که در آن واقع شـده اسـت
به خود میگیرد؛ زمینه و زمینه هایی که کلمه زندگی اجتماهی حادّی در آنهـا از سـر
گذرانده است .تمامی کلمات و تمـامی گونـههای زبـانی ،جایگـاه مقاصـد اسـت .از
تأثیرات و هماهنگیهای کلمه ،که به نوع ادبی یا جریان یا فرد معیّن مربـوط میشـود،
نمیتوان حذر کرد (همان 95 :و .)96

اشباع شدگی عناصر زبا ِن مألوف از اغراض و ارزشها ،آن را در تبیین تجربههای
متافیزیكیِ عارفانه ناکارآمد میکند که به هیچ یك از تجربههای عادّی انسانهای دیگر
ماننده نیست:
گویدم مندیش جز دیـدار من
قافـیه اندیشم و دلدار من
قافیة دولت تویی در پیش من
خوشنشین ای قافیه اندیش من
حرف چه بود خار دیوار رزان
حرف چه بود تا تو اندیشی از آن
تا که بی این هر سه با تو دم زنم
حرف و صوت و گفت را بر هم زنم
با تو گویم ای تو اسرار جهان
آن دمی کـز آدمش کردم نهان
و آن غمی را که نداند جبرئیل
آن دمی را که نگفتم با خلـیل

ماهيّت زبان و محدوديّتهاي آن در نظرية مولوي
(مثنوی )1732-1727 /1

نتيجهگيري
موالنا به دلیل تجربههای فربه و متعدّد کشف و شهودهای عرفانی و اینكه بین این
تجربهها و بیان آنها فاصله نمیاندازد ،متوجّه میشود زبان مألوف ،قدرت بازنمایی
دریافتها و اسرار متافیزیكی او را ندارد و به ناچار به محدودیّتهای ذاتی زبان اشراف پیدا
می کند و ماهیّت زبان بشری در مرکز توجّه و اندیشه ورزیهای او قرار میگیرد .در این
تأمّالت فلسفی در باب زبان به رهیافتهایی بدیع میرسد؛ رهیافتهایی که او را در میان
شاعران عارف و متكلّم عالم شرق به چهرهای منحصر به فرد تبدیل میکند؛ زیرا در
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ی این قسمت از داستان ،تقی پورنامداریان ،بهتر از همة شارحان
در باب منطق روای ِ
مثنوی بحث کرده است (ر .ک .پورنامداریان 358 :1380 ،تا )364؛ با وجود این به نظر
می رسد سهوهایی نیز به توجیهات ایشان راه یافته است .اینكه قائل جمالت مصراع دوم
بیتِ نخست و مصراع نخستِ بیت دوم ،یكی از جلوههای معشوق ،حسام الدّین ،خدا
یا روح الهی باشد ،نكتة درستی است .امّا مصراع دوم از بیت دوم نیز در ادامة سخن
خد اوند است و نیازی نیست که به اتّحاد روحانی عاشق و معشوق حكم کنیم و بگوییم
عاشق در حكم معشوق و معشوق در حكم عاشق است که این خطاب را به یكدیگر
ل بیت چهارم نیز در ادامة سخن خداوند است نه سخن
میکنند .به نظر می رسد که ک ّ
موالنا در خطاب به حسام الدّین؛ چنانكه استاد مرقوم کردهاند (ر .ک .همان .)362 :در این
بیت ،خداوند خطاب به جان موالنا میگوید منطق زبان یعنی صرف و نحو و صوت را،
که متجلّیکنندة زبان است ،بر هم میزنم و با تو ،که سرّ اهلل هستی ،سخن میگویم و
اسراری را که به پارهای از انبیا نگفتهام با تو در میان میگذارم .سرّ جهان ،جان انسان
کامل است .موالنا در غزلیّات ،یك بار از شمس تبریزی به «س ّر اهلل الصّمد» 21تعبیر کرده
است؛ چنانكه حافظ نیز سینه را ،که مأوای جان است« ،تماشاگه راز»خوانده است که
دست غیب الهی ،ابلیس را از ورود به آن ،مانع شد؛ بنابراین ،الزم نیست «اسرار جهاني»
را خطاب موالنا به حسام الدّین یا انسان کامل یا خدا بدانیم .بیانِ «بی زبانی» ،که در
اینجا خداوند از طریق آن می خواهد اسرار را به جانِ موالنا منتقل کند ،همان ارتباط
«وحیانی» است که همچون پیامبران با انسان کامل نیز برقرار میشود با این تفاوت که
غیر نبی ،مأمور به ابالغ محتوای وحی نیست.

میان شاعران و عارفان ایرانی کسی با زبان درگیری ذهنی پیدا نمیکند .در آثار کسانی
که معموالً رگ و ریشة اندیشههای موالنا را در آنها جستجو میکنیم ،چنین درگیریهایی
به چشم میخورد .قراردادی و مادّی بودن زبان بشری ،تمایز میان عالم هست (امر
واقع) و عالم زبان (امر نمادین) ،محدودیّت زبان بشری برای بازنمایی هستی ،جبّاریت
و زندان زبان و راه فائق آمدن بر تنگناهایی که زبان برای آدمی به وجود میآورد،
همگی از دریافتها و کشفهای بدیع موالنا در باب زبان است که با اندیشههای متف ّكران
امروزی غرب مانند فردینان دو سوسور ،ژاک لكان ،ویتگنشتاین ،نیچه و هایدگر
قرابتهایی دارد.
يادداشتها
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 .1هدف اصلی این نوشتار بیان و ادّعای «اینهمانی» علمی نظریههای مولوی با اندیشههای دانشمندان
جدید غربی نیست .معموالً در دهههای اخیر به قصد برکشیدن اندیشمندان شرقی و عقده گشایی
برای جبران عقب ماندگی و حقارت علمی چنین مقایسه هایی انجام میگیرد .در پژوهشهایی از
این دست ،بدون توجّه به جغرافیای فكری ،زمینه و ذهنیّت متفكّران شرقی با تأویل «خودسرانة» آرا
و عقاید و تحمیل معانی جدید به زبان و بیان آنها این گونه القا میشود که آنچه دانشمندان جدید
غربی گفته و میگویند قرنها پیش اندیشمندان شرقی آنها را مطرح کرده اند .نویسنده بر این اشكال
آگاه است و هرگز در تبیین اندیشههای زبانی موالنا به تأویل نا بجا دست نمیزند و اذعان میکند
اندیشههای مولوی در باب ماهیّت و محدودیّتهای زبان به صورت غیرنظام مند و به مثابه مسائل
حاشیهای و فرعی در کنار اندیشههای عرفانی و تعلیمی او مطرح شده است و صرف بیان آنها،
موجب نمیشود موالنا را فیلسوف زبان بدانیم؛ با وجود این ،باید اعتراف کرد در سایة آشنایی با
نظریههای جدید است که گفتههای پراکندة موالنا در باب زبان برجستگی مییابد .بنابراین در خالل
پژوهش اگر به نظریههای جدید دانشمندان غربی اشاره شده است برای آشنایی و برجسته سازی
نظریههای موالنا بوده است و نه نفس مقایسة آنها با یكدیگر.
 .2امر واقع یا حیث واقع از اصطالحات برساختة ژاک لكان ،اندیشمند پسامدرن فرانسوی است .او سه
جهان امر /حیث واقع ،امر /حیث خیالی (آینه ای) و امر /حیث نمادین (زبانی) را از هم جدا
می کند .جهان امر واقع و امر نمادین مورد نظر لكان در این مقاله به مناسبت مباحث و با تمرکز بر
آرای مولوی تبیین خواهد شد .نظر لكان در باب امر خیالی به اجمال این است که این مرحله به
دوران پیشازبانی مربوط است که کودک به جای توجّه به خود اشیا تمام انرزی خود را صرف
تصاویر اشیا میکند و مانند بیمار پارانویایی نمیتواند خود را از تصاویر جدا کند (ر.ک .رایت،
 .)110 :1386به نظر میرسد از همین جا قدرت نشانه سازی و درک معنای نشانهها در انسان
شكل میگیرد و آدمی قادر میشود «چیزی را در معنای چیزی دیگر» به کار ببرد و خود را برای
ورود به مرحلة «امر نمادین» آماده سازد .به این مسئله لكان اشاره کرده است .گفته او را به نقل از

ماهيّت زبان و محدوديّتهاي آن در نظرية مولوي
مقالة الیزابت رایت عیناً نقل میکنیم« :این تصویری که کودک پیش از رسیدن به مرحلة تكلّم و
زمانی که هنوز شیرخواره و کامالً عاجز از حرکت است ،شادمانه در آینه بروز میدهد ،ظاهراً مثالی
است از قالبی نمادین ( )symbolic matrixکه «من» در آن به شكلی ازلی تسریع میشود؛ یعنی
پیش از عینیّت یافتن در دیالكتیكِ یكی شدن ( )identificationبا دیگری و پیش از اینكه زبان
نقش او به منزلة شخص را اعاده کند» (به نقل از رایت .)111 :1386 ،پیش از لكان ،سوسور مرحلة
پیشازبانی را به صورت «مرحلة بی کرانی از افكار درهم برهم» توصیف میکند که «ماهیتاً آشفته»
است(ر.ک .سوسور .) 1382 ،لكان در تبین بیشتر نظریة سوسور با به کارگیری جناس ،مرحلة
پیشازبانی را « »I'hommeletteمینامد که هم به معنای «( »hommo- letteانسان کوچك)
است و هم «»omelette؛یعنی «تودة بی شكل تخم مرغ در هم شكسته» را به ذهن متبادر میکند(
رایت .)105 :1386 ،امّا به نظر میرسد بهتر است دربارة ماهیّت مرحلة پیشازبانی چیزی نگوییم؛
زیرا هر چه در توصیف این مرحله گفته شود از محدودة حدس و گمان فراتر نخواهد رفت .به این
دلیل ساده که نه ابزاری قابل اعتماد برای شناسایی آن هست و نه تجلّیات آن به گونهای است که
بتوان اطّالعات دقیقی دربارة ماهیّت آن مرحله به دست آورد .پس از اینكه کودک بزرگ میشود و
«زبان» را میآموزد و از طریق نشانههای قراردادی زبان با دنیای پیرامون ارتباط برقرار میکند ،عمالً
برای همیشه رابطة خود را با جهان امر خیالی پاره میکند و بازگشت به این جهان و کشف و بیان
تجربه خاص آن به همان اندازه دست نایافتنی است که در سنّت عرفانی شرقی از جمله ایران،
درک و بیان کشف و شهودهای متافیزیكی که میتوان آن را به منزله فرارفتن از دنیای نمادین
دانست ،ناممكن مینماید.
کو به تأیید نظر حلّ معمّا میکرد
 .3مشكل خویش بر پیر مغان بردم دوش

(دیوان حافظ) 96 ،
به نظر میرسد باور اسطورهای جام جم ،نیز تبلوری از آرمان برآورده نشدة بشر در طول هزاران
سال زندگی در زمینی است که فهم او از آن همواره حدّاقلی ،ناقص و تك بعدی بوده است .بشر برای
فرار از این تنگنایی که بدرستی آن را میفهمیده و از طرفی راه چارهای برای فرار از آن نمیتوانسته
است جستجو کند به ابزاری خیالی از نوع جام جهان نما اعتقاد پیدا کرده است؛ زیرا درجهای از
موهومیّت آن را  -به رغم چرخش معنایی تمام عیارش در گفتمان عرفانی -در رازوارگیش میتوان
مشاهده کرد.
 .4وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِیطٌ (بروج)20/
 .5لئوپولد فون رانكه ( 1795تا  )1886مورّخ آلمانی و یكی از برجسته ترین بنیانگذاران تاریخ نویسی
مدرن است که برای تاریخ نویسی معاصر معیارهای تازه وضع کرده است (ر .ک.
.)www.wikipedia.org
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دیدمش خرّم و خندان قدح باده به دست
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حكیم

کاندر آن آینه صدگونه تماشا میکرد
گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد
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« .6اللّهم اَرِنی األشیاء کما هِیَ» .علّامه فروزانفر ضمن تأیید حدیث بودن این عبارت میگوید تا کنون
آن را در هیچ یك از کتابهای حدیث معتبر نیافته و روایتی نزدیك به آن را به نقل از کنوزالحقایق
به صورت « الّلهم ارِنی الدّنیا کَما تریها صالحی عبادک » آورده است (ر.ک .فروزانفر.) 45 :1347 ،
7. paradoxically
8. Diachronic study
 Synchronic study .9مطالعة همزمانی زبان ،اگرچه در زبانشناسی جدید به حدّت مورد توجّه قرار
گرفته و با تمسّك بدان مطالعات تاریخی (درزمانی) زبان به حاشیه رانده شده ،خود امری موهوم
است؛ زیرا عالوه بر اینكه خودِ زبان ،تاریخمند است و عناصر زندة آن ممكن است هزاران سال
دیرندگی داشته باشند ،هرگز هیچ زبانی را در زمان حال (همزمان) آن نمیتوان مطالعه کرد .توضیح
اینكه هرگونه مطالعة همزمانیِ زبان ،امری درزمانی است با این فرق که ممكن است به جای مطالعة
تحوّالت زبان در طول چند قرن ،موجودیّت زبان در چند دهه مورد مطالعه قرار گیرد.
10. langue
11. Parole
12. Syntagmatic axis
13. Paradigmatic axis
 .14نخستیها ( )primatesاز راستههای زیست شناسی و شامل میمون ها ،کپیها و انسانهاست.
نخستیها پستاندارانی با مغزی بزرگ ،دستهایی با انگشتان طویل و ناخن دار که میتوانستند بر
روی درختان زندگی کنند .دودمان انسانی نخستیها از روی درختان به کف جنگل فرود آمدند و
در کنار جنگلها با دانه چینی و در نهایت با شكار ،زندگی گروهی خود را آغاز کردند (ر .ک.
.)www.wikipedia.org
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15. koto ba
16. Original
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17. The picture theory
18. Language game
19. Boundary-line situation
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جز که نُطقِ خالقِ بی طَمع نیست
مُسندِ جمــله ،وِ را اسناد نی
تابع استاد و محتاج مثال

نُطق کان موقوفِ راه سَمع نیست
مُبدعَست او تابع استاد نی
باقیان هم در حِرَف هم در مقال

ججج

ج

جج

(مثنوی  1629/11تا )1631

آنك بی تعلیم بُد ناطق خداست
یا چو آدم کرده تلقینش خدا
یا مسیحی که به تعلیم ودود

که صفات او ز علّتها جداست
بیحجاب مادر و دایه و ازا
در والدت ناطق آمد در وجود
ج

(مثنوی 3062/4 ،تا )3064

ماهيّت زبان و محدوديّتهاي آن در نظرية مولوي
.21
ای سرّ اهلل الصّمد ای باز گشتِ نیك و بد

پهلو تهی کردی ز خود با پهلوان آمیختی
بج

جانها بجستندت بسی بویی نبرد از تو کسی
آیس شدند و خسته دل خود ناگهان آمیخت
(غزلیّات ،شماره )2240
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در این مقاله سعی شدهاست با رویكردی مبتنی بر نظریههای هرمنوتیكی و روایتشناسی پل ریكور
و با تأکید بر عامل کنش در ادبیات داستانی و تاریخ ،شباهتها و تفاوتهای بخش تاریخیشاهنامه با
ادبیات داستانی بررسی شود؛ زیرا به نظر میرسد اگرچه بخش تاریخی شاهنامه میتوانست
اختصاصاً روایتی از نمودهای وقایع و کنشهای تاریخی باشد ،صورتبندی فردوسی از کنشها ،که
در قالبی روایی و داستانی صورت گرفتهاست ،این بخش را آمیزهای از تاریخ ،حماسه ،اسطوره و
افسانه ساختهاست.
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مقدمه
معنای «گذشته» در پژوهش تاریخی ،رویداد ،کنش و همة آن چیزی است که میتوان از آن
به صورت اسناد بازمانده در تولید تاریخ سود برد .شیوة انتقال گذشته به زمان حال مورخ،
تفاوت روششناختی انواع تاریخنگاری از قدیم تا امروز است.اما آنچه بیش از این تفاوت
ک«گذشته» به لحاظ ماهوی و چیزی است که از گذشته
اهمیتمییابد ،تمایز گذاشتن بین در ِ
«نقل» میشود.
توجه به تفاوت جایگاه عین و ذهن در تولید متن تاریخی و جدال بر سر حقانیت
یكی بر دیگری ،نه تنها بر شیوههای تاریخنگاری تأثیر گذاشته بلكه برداشت از تاریخ،
توقع تاریخی و فهم و درک تاریخ را نیز تحت تأثیر قرار دادهاست .بازسازیگرایان
تاریخ ،1معتقدند گذشته را نه تنها میتوان به همان صورت که رخ داده است به کمك
اسناد تاریخی بازسازی کرد ،بلكه با شرح دقیقی از واقعیت 2میتوان دربارة تاریخ داوری
کرد .از این دیدگاه« ،گذشته» ،عینی ،صدقپذیر و قابلکشف است (معینی علمداری،
:1387ص .)10این نگرش ،که از اصول عینیتباورانه رانكه ،3مورخ آلمانی نشأت گرفته
است و در روش تاریخنگاری مورخان اثباتگرای قرن نوزدهم مصرانه پی گرفته شد،
میکوشید تاریخ را همچون علوم طبیعی یا شاخهای از علوم طبیعی معرفی کند .در این
دوران ،همانطور که ایگرس گفتهاست «تعریف تاریخ از خود بهعنوان رشتهای علمی،
مستلزم گذاشتن مرز قاطعی میان گفتمان علمی و ادبی ،و از دیدگاه کار تاریخدان ،میان
تاریخدان حرفهای وغیرحرفهای بود» (فیاضانوش:1389 ،ص.)121
تالش برای جداسازی رویكردهای ذهنی و عینی در گسترة شناخت تاریخی را باید
در تمایز روششناختی میان علومانسانی و علومطبیعی در آثار ویلهم دیلتای جستجو کرد.
دیلتای تالش کرد برمبنای تقابل روشی بین رویكرد «تبیینی» علوم طبیعی و رویكرد
«فهمانی»علومانسانی ،نظریهای تجربی اما ضدتحصلی در مورد تاریخ بپرورد (مكریل و
رُدی:1391،ص )26که برمبنای آن پیوندی بین فهم تاریخی و دانش هرمنوتیك برقرار
ن
میشود؛ به این ترتیب نقل گذشته برخالف نگرشهای اثباتگرایانه ،بیش از اینكه بر تبیی ِ
«گذشته» مبتنی باشد به «فهم و درک» ویژة مورخ از گذشته وابسته است.
برخالف نظر عینیتباوران تاریخی ،منتقدان این دسته ،هرنوع فرایند تاریخی را ذهنی
و تحت تأثیر آنات کنونی زمان مورخ و خوانندگان تاریخ میدانند .انتقاد روششناختی به

كنش تاريخي و كنش داستاني بررسي ويژگيهاي كنش...

ص.)60

توجه به جنبة اجتناب ناپذیر روایت در انتقال گذشته ،پس از انتقادات فراوان به
نابسندگی کاربست شیوههای علمی در تحلیلهای تبیینبنیاد وقایع تاریخی به ظهور و
پیشرفت نظریههای انتقادی حوزة روایت منجر شد .ازجمله نظریههای انتقادی ،بویژه
پس از رویكردهای پساساختگرایانة اندیشمندانی چون فوکو و دریدا ،میتوان به تلفیق
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شیوهها و رویكردهای اثباتگرایان به این دلیل است که هرنوع انتقال گذشته ،فقط از طریق
زبان امكانپذیر است؛ زیرا طرح تاریخ در ذات وقایع نیست؛ بلكه این طرح با آگاهی و
تجربة تاریخنویس بر وقایع تحمیل میشود (کار:1354 ،ص .)17از این رهگذر ،مورخ با
بههمپیوستن امور منفصل فاقد معنا در قالب پیرنگی معنادهنده ،هرنوع تبیین و درک
تاریخی را ممكن میسازد .از دیدگاه معرفتشناختی به عقیدة این گروه ،تاریخ ،انتقال
گذشته از گذرگاه تفسیری ذهنی است و از دید روششناختی ،تاریخ ،مجموعهای از
رویدادهای جدا از یكدیگر است که در قالبی روایی و پیرنگی وحدتدهنده ،متصل و
معنا میشود.
آنچه روایتشناسان در عرصة تاریخ به آن قائل هستند ،توجه به کارکردهای زبانی
است که وقایع تاریخی را معنا میدهد؛ این معنادهی از چنان اهمیتی برخوردار است که
رویداد را از قطب ضرورت به امكان ذهنی تحویل میکند .بنابراین وقایع گذشته
بهعنوان اُبژههای امكانپذیر برای توضیح و فهم برساخته میشود (نك :وایت (الف):1387 ،
 .)87از تفاوت دیدگاه عینیباوران و روایتشناسان تاریخی ،وضعیت پارادکسیكال
«تاریخ به مثابه روایت» آشكار می شود و آن پذیرفتن تاریخ همچون داستان واقعی
است .اگرچه روایت ،نقطة مشترک تاریخ و ادبیات است ،نمیتوان تاریخ را به فرآوردة
ادبی و تخیلی کاهش داد .آنچه باید در تحلیل روایتشناختی ،مدنظر قرار گیرد این
است که متن تاریخی هرگز داعیة داستانسرایی و تخیلیبودن ندارد بلكه روایت و زبان
برای تولید آن ،همچون ابزار هدف واقعنمایانه به کار میرود .روایتشناسان ،اذعان می
کنند که تاریخ ادعای «گفتن چیزی» را دارد که «بهواقع رخ دادهاست» .آنچه براستی رخ
داده است هرگز گم نخواهد شد« :از اینرو ،تاریخنگار وارث بدهی است .رسالت او
جبران غیبت است واین نكتهای است که تاریخ را از داستان جدا میکند» (ریكور:1386 ،
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رویكردهای زبانشناسی انتقادی و تبیینهای علوم اجتماعی در حوزة تحلیل گفتمان
اشاره کرد.
شاهنامه ،آکنده از ژانرهای متعددی از اسطوره ،افسانه ،فولكلور و تاریخ در ساختاری
حماسی است و همین ویژگی ،مجال بحث و بررسی از دیدهای مختلف را فراهم میآورد؛
اما مقایسة تاریخی بودن بخش تاریخی و تفاوت آن با تولیدی ادبی به صورت ادبیات
داستانی ،محور این مقاله است .غلبة انواع شگردهای روایی در شاهنامه توانستهاست آن را
به گسترة ادبیات داستانیِ تاریخی نزدیك سازد .او ًال با بررسی این عامل مؤثر در گزارش
تاریخ و تولید ادبی ،سعی میشود شباهتها و تفاوتهای بخش تاریخی شاهنامه 4و ادبیات
داستانی نشان داده شود .ثانیاً براساس آن توضیح داده میشود که چگونه فردوسی،بدون
توجه به معنای انعكاسی کنش در تاریخ ،آن را با توجه به معیارهای کنش ژانر حماسی
صورتبندی میکند تا بتواند شخصیت تاریخی را به ویژگیهای شخصیت حماسی نزدیك
سازد و ساخت حماسی یا پهلوانی را در کل شاهنامه حفظ کند؛ به این ترتیب روایت او از
ال تاریخی به شمار میآید نه
تاریخ ایرانباستان بویژه در بخش ساسانیان ،نه روایتی کام ً
داستانی تخیلی از ایران باستان.
روش تحلیلی این مقاله ،مقایسهای میان کنش در روایت داستانی و روایت تاریخی
براساس رویكرد روایتشناسانه در بررسی متون تاریخی و مشخص ًا آرای هرمنوتیكی پل
ریكور در نظریة روایتشناسی تاریخ است.
پيشينة پژوهش
پژوهش در ایران در مورد شگردهای روایت ،نو نیست و مقاالت و کتابهای متعددی در این
حوزه تألیف و تدوین شدهاست .آثار مختلفی نیز در حوزة ارتباط و تأثیر نظریههای روایت
در تاریخنگاری و تاریخپژوهی هست که از میان آنها میتوان به کتاب رسالة تاریخ بابك
احمدی اشاره کرد .همچنین میتوان به مقالة «تاریخ ،زبان و روایت» از نجومیان و «از تاریخ
تا داستان؛ تحلیل عناصر مشترک بین تاریخ و داستان» ازمحمدی فشارکی و خدادادی اشاره
کرد که مقاالتی در حوزة عام روایت و تاریخ است .از مقاالتی که اختصاص ًا به موضوع
روایت و شاهنامه پرداخته است ،میتوان به مقالة «از تاریخ روایی تا روایت داستانی» از
مدبری و حسینی سروری اشاره کرد که عمدت ًا به مقایسه جنبههای روایی اسكندرنامههای
فردوسی و نظامی پرداختهاند.در این مقاله سعی شدهاست برمبنای بخش تاریخی شاهنامة
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فردسی با تأکید بر عامل کنش ،تفاوت این عامل در نظریههای روایت تاریخی و روایت
داستانی نشان داده شود.
 .1كنش در تاريخ
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کنش 5از عوامل اساسی تاریخ است که بخش عمدهای از اهمیت تاریخ و مطالعة تاریخ به
آن اختصاص مییابد تا جایی که به اعتقاد برخی از پژوهندگان ،تاریخ چیزی جز کنش
نیست .بررسی کنش از یكسو از مقوالت مشترک تاریخ و جامعهشناسی و از سوی دیگر،
نقطهعطف تاریخ و فلسفه است .در نظریة اجتماعی ،معمو ًال کنش را از رفتار متمایز
میکنند .رفتار ،حرکتی فیزیكی (یا غریزی) است که از عامل سرمیزند حال اینكه کنش
امری است که بر آن نیتی و معنایی مترتب است (ادگار و سجویك :1387،ص .)278در فلسفة
تاریخ ،بررسی کنش در ارزشمندی ،هدف و غایتمندی آن است؛ زیرا هر کنشی زمانی توان
روایت در تاریخ را به دست میآورد که «ارزشمند» باشد .هم چنین هررخداد یا کنش
تاریخی اگرچه تنش ارزشی زیادی داشته باشد برای کسب جواز ورود به روایت تاریخی
ناگزیر از عبور از ساحت ارزشی مورخ است (فیاض انوش :1389 ،ص .)135از قرن نوزدهم
میالدی در اروپا ،تحت تأثیر مطالعات فلسفی در تاریخ ،کنش به این دلیل اهمیت مییابد
که میتواند معنایی را منتقل کند .گالینگوود در تشریح فلسفة تاریخ هگل به اهمیت کنش
اینطور اشاره میکند« :میان حوادث هیچ پیوند منطقی وجود ندارد .اما تاریخ شامل افعال
است و افعال ،درون و بیرون دارد؛ آنها از لحاظ بیرونی حادثة صرف است که در زمان و
مكان به هم مربوط است و الغیر؛ اما در درون خود ،اندیشههاییاست که با پیوندهای
منطقی به همبستهاست» ( :1385ص.)153
توجه مارکسیستها به مطالعة انتقادی کنش در مفهوم پراکسیس به کشف زیرساختهای
ایدئولوژی در نظم اجتماعی راهمیبرد .تأکید مارکس بر کنش عمدتاً به فعالیت انسان و تأثیر
آن در ساخت جامعه و تاریخ معطوف است .وی نتیجة حیات انسان را گسترش پراکسیس
و چرخش از نظریة صرف به عمل میداند و به این ترتیب در فلسفة او پراکسیس معنی
عمل انقالبی مییابد؛ عملی که از تقابل با جنبة نظری منفعالنه ،میتواند به تغییرات بنیادین
و تحوالت گستردة اجتماعی منجر شود؛ در این معنا پراکسیس آمیزش نظر و عمل است و
به نقطهای اشاره میکند که فیلسوفان از تفسیر جهان دست میکشند و توضیحی
ماتریالیستی از جهان به دست میدهند (ادگار و سجویك:1387،ص .)76ترجیح مارکس بر
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جنبة عملی فلسفه ،ایجاد تحوالت اجتماعی ،تاریخی و سیاسی است که فلسفه میتواند با
تغییر قطب نظری به عملی ،رهاوردی متناسب را برای دگرگونی جامعه به آن ارائه کند (نك:
هاشمی .)1376 ،تفاوت پراکسیس و کنش با توجه به تعریف مارکس از آن به عامل تحول
معطوف است .پراکسیس ،عملی تحولبرانگیز است و کنش ،هر نوع عمل و فعالیت انسانی
است که روایت میشود و به روایت وگزارش تن میسپارد.
پس از تأثیر مطالعات روایتشناسی در تاریخ ،کنش به کانونیترین عنصری تبدیل
میشود که بارِ روایت تاریخی را به دوش میکشد .از دید روایتشناسی تاریخ ،کنش
قلب نظم تاریخ است .کنش معنا نمیشود بلكه معناساز است (احمدی :1387 ،ص .)161از
آنجا که درنهایت و در اصل ،راه و شیوة بهتری جز روایت برای بازنمایی انواع پیچیدة
کنش انسانی درطول زمان و درعین حال نشاندادن کل معناهای نهفته در آنها وجود
ندارد (استنفورد :1387 ،ص ،)249خواهناخواه بحث تفاوت کنش در تاریخ و انواع دیگری
از روایت چون روایت داستانی مطرح میشود .تفاوت کنش در تاریخ و داستان در
همان استقالل مو جودیت کنش از ذهن مورخ یا وابستگی آن به ذهن نویسنده است.
کنش در تاریخ ،مستقل از ذهن مورخ وجود دارد 6و مورخ برای روایت کنشها ،آن را از
ذهن خود و براساس حدس و گمان نمیآفریند بلكه به گزینش ،ساختاردهی و
معنابخشی کنشهای از پیش موجود دست میزند؛ به این ترتیب در بحث تفاوت کنش
تاریخی و ادبی ،حداقل دو سطح را باید در نظر داشت -1 :کنشی در زمان گذشته
وجود دارد که مستقل از ذهن و تخیل نویسنده است؛ اما جز از طریق روایت در زمان
حال امكان تحقق نمییابد -2 .کنش نگارش و روایت تاریخ و وظیفة مورخ در
ساماندهی و معنابخشی به مجموعه کنشهای گزینشی او از وقایع گذشته .هم چنین در
برخی از تاریخها از آنجاکه به کنشها در راستای الگوهای معنادهی و تفسیریِ کلیتری،
توجه می شود ،ممكن است واقعیت کنش واستقالل عینی آن مخدوش شود .به همین
دلیل اسطوره و حماسه نیز میتواند روایتی از کنشهای استحالهشده در طول زمان به
شمارآید؛ اما بحث کنش در تاریخ نمیتواند چنین حیطة گستردهای را تاب آورد و
همچنان مالکی در معیار تاریخیی بودن متون باشد .بنابراین اگرچه مالک واقعیت در
کنش ،میتواند مربوط به گفتمانسازیِ قدرت و ایدئولوژی در طبیعیسازی و
باورپذیری کنشهایی جعل شده و تحت تأثیر آن باشد در تمایز کنش تاریخی و ادبی باید
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گفت کنش تاریخی ،کنشی است منحصربهفرد که جنبه عام ،کلی والگویی ندارد و در
زمان خاص از شخصی خاص سرمیزند.
 .2كنش داستاني
مجموعه رفتاری که از ویژگیهای شخصیت و یا تحمیلشده بر او برخاسته است ،کنشها را
شكل میدهد .مقولة کنش در ادبیات داستانی از یكسو به پیرنگ و از سوی دیگر به
شخصیت وابستهاست .در روایتشناسی داستان ،رابطة کنش و شخصیت و نسبت وابستگی
یا عدم وابستگی شخصیت به کنش ،تعیینکنندة نوع داستان خواهد بود .به این لحاظ
شخصیت میتواند تابع کنش باشد؛ یعن ی فقط برای شرح کنشهایی خاص ،شخصیت یا
قهرمان آفریده میشود یا میتواند بهگونهای باشد که کنشها برای تقویت حاالت
شخصیت ابداع و روایت شود (نك :ریمونـکنان:1387 ،ص49تا .)52بنابراین در
داستانهای شخصیتمحور،کنش تابع شخصیت و در داستانهای کنشمحور ،شخصیت
تابعی از کنش خواهد بود.
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 .3صورتبندي مفهومي كنش در شاهنامه
ریكور در کتابزمان و حكایت ،محاکات  1را صورتبندی ذهنی مفاهیم و کنشها مینامد
و در همین راستا مفهومسازی ذهنی از کنش را پیش از رسیدن به عرصة محاکات 2یا
عرصة روایت به سه قسمت تقسیم میکند -1 :ساختارهای قابل فهم که معناشناسی
کنش این نخستین توان را تشریح میکند -2 .واسطگی یا منابع نمادین کنش که
ویژگیای مرتبط با بافت است و زمینة توصیف کنشهای خاصی را به دست میدهد.
 -3ویژگی زمانمند کنش ،درک و صورتبندی از کنش ،همواره به زمان پس از کنش
معطوف خواهد بود (ریكور :1383 ،ص104تا .)112
 3-1كنش اسطورهبنياد :در شاهنامه،صورتبندی کنش در سطح اول ،یعنی معناشناسی
از سویی با درک زمان الوهی و قدسی بودن تاریخ گره خوردهاست؛ به همین دلیل،
همواره رنگی از مفهوم محتومبودگی و قطعیت از پیش معلوم به خود میگیرد .از
دیگرسو ،این صورتبندی با توجه به دو عامل قدرت و ایدئولوژی معنا مییابد .قدرت و
ایدئولوژی در تالش برای ابقای خود ،کنشآفرین یا معنادهندة کنشها به سود اهداف
خویشاست .منظور از قدرت در اینجا در معنی امروزی آن یعنی در نظر گرفتن عاملیت
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انسانی در تعیّن کنش نیست .مفهوم «قدرت» در شاهنامه ،مفهومی پیوسته با مشروعیتی
است که در ایران باستان در پیوند با انگاره «فرّه» 8یا «خورنه» 9اوستایی ،مفهومی الوهی نیز
مییابد .مفهوم اوستایی فره ،ساختاری خاص از کنش شخصیتها به تاریخ تحمیل می کند.
این ساختار از یكسو با محتومبودن و قطعیت مرتبط است و از دیگرسو در چارچوب آن
بهجای معطوفبودن کنش به «انسان» و«تعامل انسانی» ،کنشها با رویدادهای فراطبیعی
مربوط و تحت تأثیر آنها معنا میشود .در راستای الگوی زمانِ کلی و فراگیر ،که یكپارچه
و بیوقفه از آغاز تا پایان محتومش در حرکت است ،کنش نیز خارج از حیطة انسانی،
همچون رویدادی طبیعی با سرشتی قطعی و تكبُعدی درک میشود .این نوع کنشها را
میتوان کنشهای اسطورهبنیاد نامید .مهمترین ویژگی کنشهای اسطورهبنیاد ،الگومداری
برمبنای زیرساختهای ایدئولوژیكی است.
از شگردهای عمدة معنادهی به کنش تحت سیطرة ایدئولوژی ،طبیعیسازی کنشها
است .طبیعیشدگی ،بازنمودهای ایدئولوژیك خاصی را به صورت عقل سلیم درمیآورد و
به این وسیله آنها را غیرشفاف میکند؛ یعنی دیگر بهعنوان ایدئولوژی به آنها نگاه نمیشود
(فرکالف:1389 ،ص ،)50بلكه این ایدئولوژیها به صورت ساختِ تحمیلکننده ،نه تنها کنشها را
در اختیار مرکزیت معناساز خود درمیآورد بلكه تفسیر کنشها را نیز کنترل میکند .تصور
هویتدهنده در مفهوم مشترک و توأمان«شاه و ایران» در شاهنامه بهعنوان ایدئولوژیای
آشكار مطرح نمیشود بلكه به صورت ساختاری تحمیلی ،معنای مدنظر خود را در قالب
حماسه سامان میدهد؛ بنابراین در چارچوب این ساختار فقط کنشهایی اهمیت مییابد که
ال در روایت دارای هخامنشی ،کنش
تقویتکننده و یا تأییدکننده مفهوم«شاه ایران» باشد؛ مث ً
تصاحب قدرت او در ارتباط با رویدا ِد فراطبیعی «خطاب به طاق نیمهویران» ،معنایی الوهی
و فراانسانی مییابد .دارا که بهعنوان سربازی ناشناس در سپاه هما ،مادرش ،خدمت میکند
در شبی طوفانی به طاق نیمهویران پناه میبرد ،سپهساالر رشنواد ،هنگام عبور از کنار طاق
صدایی میشنود که از طاق میخواهد نگهدار «شاه ایران» باشد:
بران طاق آزرده اندر گذشت
سپهبد همى گرد لشكر بگشت
زویران خروشى بگوش آمدش

آمدش
خروشآمدش
جاى خروش
سهمجاى
کزان سهم
[]..[]..
باش
نگهدارباش
ایراننگهدار
شاهایران
برین شاه

چنین گفت باخویشتن رشنواد

کهاین بانگ رعدست گرتندباد

که اى طاق آزرده هشیار باش
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دگرباره آمد ز ایوان خروش

که اى طاق چشمخردرا مپوش

که در تست فرزند شاه اردشیر

زباران مترس این سخن یادگیر
(فردوسی،1376،ج363 :6و)364

در روایت اردشیر ساسانی نیز بهترتیب خواب بابك در مورد ساسان (همان ،ج :7ص

 ،)117پیشگویی منجمان اردوان در مورد ظهور فرمانروایی جدید (همان ،ص  )125و حضور
غرم بهعنوان فرّة اردشیر به دنبال او (همان ،ص 127تا  ،)129همگی از جنس رویدادهایی
فراانسانیاست که نه تنها محتومبودن سرنوشت و توجیه کنش برای تصاحب قدرت توسط
اردشیر و عصیان و طغیان او علیه اردوان را برعهده دارد بلكه به کنشهای او معنایی قدسی و
الوهی میدهد و عالوهبر القای تفسیر خاص خود در مقابل از کنشهای دیگران معنیزدایی
میکند .تالش اردوان برای دستگیری اردشیر ،زمانی که غرم پشت او سوار بر اسب میشود،
بینتیجه میماند و بیمعنی میشود:
که بختش پس پشت او برنشست

ازین تاختن بـاد مانـد بدست
(همان،ص )129

و اردوان در جنگ با اردشیر به این دلیل شكست میخورد که «امر محتوم» در پیشگویی
به وقوع میپیوندد:

(همان،ص )134

 3-2فردوسی در سطح دوم از صورتبندی کنش به صورت نمادین ،سعی میکند در
کنار القای یكپارچگی سیاسی از مفهوم ایران ،کنش را نیز همچون مفهومی از انسجا ِم بدون
گسست و شكاف در کل شاهنامه مطرح کند .به همین دلیل مفهوم کنش بهجای
معطوفبودن به تأثیر و نتیجة اجتماعی و عاملیت انسانی به مفاهیمی فراانسانی نسبت داده
میشود و ویژگی نمادگونگی ،آن را رویدادگونه مینماید از آن نوع که در بخشهای حماسی
ال حملة اسكندر بهجای اینكه معطوف به ارادة اسكندر و
و اسطورهای نشان میدهد؛ مث ً
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سرانجام ابرى برآمد سیاه
یكى باد برخاست از انجمن
بتوفید کوه و بلرزید دشت
بترسید زان لشكر اردوان
که این کـار بر اردوان ایزدیـست

بشد کوشش و رزم را دستگاه
دل جنگیان گشت زان پرشكن
خروشش همى از هوا برگذشت
شدند اندرین یك سخن همزبان
بدین لشكر اکنون ببایـد گریـست
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نتایج اجتماعی و سیاسی آن مطرح شود ،همچون رویدادی در امتداد رویدادهای دیگر ایران
باستان روایت میشود .پس از شكست دارا  ،وی از اسكندر میخواهد که با دخترش
روشنك ازدواج کند تا به این طریق آیین و آداب و دین اجدادیش در ایران حفظ شود (ج:6
ص  .)402اسكندر سخنان دارا را میپذیرد و آن را بر خود فرض میدارد .برای عمل به
پیمان و خواستگاری از دختر دارا ،مادرش را از عموریه فرامیخواند تا به خواستگاری
دختر برود (ج :7ص 10و .)11چنین روایاتی در مورد اسكندر با توجه به القای مفهوم زمان و
مكان یكپارچه و بدون انفصال به تاریخ ایران میپیوندد؛ بنابراین کنشهای وی همچون تابعی
از کنشهای معنادار نزد ایرانیان مطرح میشود.
منظور از معنا الزاماً توجه به معنای واژگانی نیست بلكه پیشفرضها ،اشارههای ضمنی،
استعارهها و انسجام نیز مهم است که همگی جنبههایی از معنا را تشكیل میدهد (فرکالف،
 :1389ص .)98معنایابی از راه انسجام بهگونهای است که متن ،سوژهای را مبنا قرار میدهد که
میتواند بهطور خودکار عناصر بالقوه متنوعی را به یكدیگر پیوند دهد که پیوند آشكاری با
هم ندارد تا به آن معنا بخشد .متن با مبنا قرار دادن چنین سوژهای درواقع به ایجاد آن سوژه
کمك میکند (همان ،ص .)99در بخش تاریخی شاهنامه با مبنا قرار دادن مفهوم تابویی«10شاه»،
ض شاه
ی ازپیشمفرو ِ
کنشهایی به اسكندر نسبت داده میشود تا او را در ساختار ایدئولوژیك ِ
آرمانیِ ایران قرار دهد .شخصیت اسكندر برمبنای گزینش کنشهای برساختهای که به او
نسبت داده میشود ،آنگونه که مدنظر بافتشاهنامهاست ،شكل میگیرد و معنا مییابد؛ به
اینترتیب اسكندر گجستة متون دینی عصر پهلوی در شاهنامه از حد و اندازههای تاریخی
خوددرمیگذرد و صورتبندی کنشهای او به گونهای استعاری و نمادین ،تصوری از شاه
غالب و پیروز آرمانی ایرانیان را نمایشمیدهد.هم چنین در گفتمان عصر ساسانی شخصیت
اردشیر ،جنبة قهرمانی مییابد یا بهرام گور از حد و اندازه تاریخی فراتر میرود و کنشهایی
نمادین برایشان گزینش ،جعل و برساخته میشود که درخور شخصیت آنان است .تصویر
دوگانه و متضاد برخی از شخصیتهای تاریخی در شاهنامه همچون بهرام چوبین نیز با توجه
به همین صورتبندی نمادین و مفهومسازی قابلتوجیه است .از آنجا که فردوسی در
سراسر شاهنامهجنگ را به صورت الگوی خود /دیگری براساس ویژگیهای الگوی نمادین
جنگِ حماسی در مفهوم مقابله با دیگری برای خدمت به شاه آرمانی ،صورتبندی میکند
تا زمانی که کنشهای شخصیتهای تاریخی در تعارض با این مفهوم نمادینشده قرار نگیرد،
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شخصیت تاریخی در قطب خودی و بهعنوان یاریگر شاه معرفی میشود و در غیر
اینصورت ،یعنی درصورت قرار گرفتن در برابر و تقابل شاه آرمانی ،کنشهای وی در قطب
مخالف دیگری صورتبندی و مفهومسازی می شود.در روایت هرمز ،بهرام چوبین پیش از
به قدرت رسیدن خسروپرویز ،کنشهای قهرمانانهای برای سرکوب جنگطلبی ترکان از خود
نشان میدهد .اما تقابل او و خسرو در مقام شاه ایران به نفع خسرو و کنشهایی از او ختم
میشود که در آن از شاه ایران تصویری شكوهمند و بختیار ارائه میشود که تجلی شاه
آرمانیِ فرهمند است .به همین دلیل ساختار تقابلی خود/دیگری ،که پیرنگ اساسی روایتهای
حماسی است در این قسمت بین دو قطبی شاه/بهرام چوبین برای خود(= شاه خسرو) کنش
و رویداد دیدار با سروش را برمیگزیند و ترجیح میدهد (فردوسی ،1376 ،ج :9ص  )121و
برای دیگری(= بهرام چوبین) ،روایت مالقات با پری و دیوزدگی را (همان ،ج :8ص  399تا
 )405و به این ترتیب چون کنش جنگ با ویژگی نمادین و مفهومی جنگهای حماسی،
صورتبندی شدهاست ،شخصیت قهرمانی بهرام چوبین به یاغی عصیانگر تبدیل میشود.
در چنین مواردی که کنشهای برساخته و جعلی به شخصیت تاریخی نسبت داده
میشود ،شخصیت تابعی از کنش قرار میگیرد و روایت تاریخی به وجه یا نمود
داستانی نزدیك میشود .بنابراین صورتبندی نمادین از کنش در بخش تاریخی ،که
عمدتاً تحت تأثیر درک و مفهوم سازی حماسی است ،آن را به الگوهای داستانپردازی
ادبی نزدیك میکند .در ادبیات داستانی ،عموم ًا شخصیت تابعی از «حوزة کنش» قرار
میگیرد (نك :ریمونـ کنان)49 :1387 ،؛ به این معنا که کنشها در معرفی و بالندگی
شخصیت مؤثر است .برخالف آن،اگرچه در تاریخ ،شخصیت تابعی از کنش نیست،
ممكن است به کنشهای شخصیت به گونهای توجه شود تااز او چهرهای مطلوب و
مدنظر گفتمان ،ارائه شود.11
 3-3سومین ویژگی صورت بندی کنش ،نزد ریكور که زمانمندی آن است ،خواه
ناخواه کنش را به عرصة روایتمندی پیوند میزند« .درک کنش درواقع به آشنایی با
شبكة مفهومی کنش و آشنایی با واسطگیهای نمادین آن محدود نمیشود و حتی تا
شناسایی ساختارهای زمانی در کنش پیش میرود که روایت را به بار میآورد»(ریكور،
)112 :1383؛ بنابراین هرنوع درک زمانی از کنش در گروی زمان حال راوی یا مورخ و
درک منطق روایت اوست .در این بخش از مقاله با توجه به رویكرد روایتشناسی در

مطالعة کنش ،ویژگیهای روایی و مقایسة آن با روایت داستانی ،مورد بررسی قرار
میگیرد.
 .4صورت بندي روايي يا ويژگيهاي روايي و داستاني كنش در بخش تاريخي شاهنامه
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اصطالح «داستان واقعی» در مورد تاریخ ،متضمن نوعی تنش ضروری است .تاریخ،
«واقعی» است به این دلیل که یا باید با شواهد و واقعیاتی سازگار باشد که بر آنها تكیه
دارد ،یا نشان دهد چرا آن «واقعیات» نادرست است و به بازنگری نیاز دارد .در عین حال
تاریخ« ،داستان» است از این لحاظ که نوعی تفسیر است که «واقعیات» را در چارچوب
بستر یا روایتی وسیعتر قرار میدهد .شیوههای متقاعدسازی مورخان تا حدی به واقعیت
بسته است .نباید چیزی را از خودشان دربیاورند یا مسائل را غیر از آنچه هست ،جلوه
دهند و تا حدی هم بسته به خلق روایتی جالب ،منسجم و مفید دربارة گذشته است
(آرنولد :1389 ،ص25و  .)26فردوسی در شاهنامه کوشیدهاست ،طرحی یكپارچه از روایات
ایران باستان ،ارائه کند .تالش وی برای انسجامدادن به این روایات بهگونهای است که
ساختار اثر را به داستانی بلند و یكدست تبدیل کردهاست .وی در بخش تاریخی نیز
همچون بخشهای دیگر از ویژگیهای انسجامدهندة روایی بهره میبرد که البته در شیوة
ثبت وقایع و روایات ایران باستان ،سابقهای پیش از فردوسی دارد .فهم همگانی از
واقعیت تاریخی در عصر نگارش خداینامهها در دورة ساسانیان بر تصوری از یكپارچگی
و انسجام بین وقایع اسطورهای و حماسی و رخدادهای تاریخی این دوره مبتنی بود.
نویسندگان کتابهای تاریخی ،که منبع فردوسی بودند به احتمال فراوان در فراهمآوردن
روایتی دربارة گذشته ایران ،که مضمون آن تاریخی ولی روش آن وسیعاً ادبی بود از سنت
ساسانی پیروی کردند (یارشاطر :1387 ،ص .)481ازجمله ویژگیهای روایی ،که تفسیر و
معنادهی کنش تاریخی را در شاهنامه تحت تأثیر قرار می دهد ،میتوان به این موارد اشاره
کرد.
 4-1طرح و پيرنگ :ازجمله ویژگیهای روایی یا داستانی در ساماندادن به کنشهای
تاریخی ،کاربست قواعد تاریخنگاری ،اتصال روایات و ساماندهی ساختار متن تاریخی
است .داشتن طرحی از تاریخ به منزلة ایجاد معنایی ضمنی یا داللت ایدئولوژیكی خاصی
است که عمدت ًا وابسته به عواملی چون ایدئولوژی و قدرت ،درک و آگاهی تاریخی قومی
و زاویهدید مورخ ،تفسیر خاصی از کنشها و وقایع را القا میکند؛ بنابراین طرح متضمن دو
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مفهوم انسجام و معناست (استنفورد :1392 ،ص .)145طرح تاریخی ویژگی وقایع و گذشته
نیست؛ بلكه ویژگی است که مبتنی بر زاویهدید مورخ و تحت تأثیر از گفتمان سیاسیـ
اجتماعی و فرهنگی عصر مورخ به صورت ذهنی برای انتظام وقایع همچون فرمول تنظیم
رخدادهای داستانیِ «این و سپس آن» ،عمل میکند؛ بنابراین باید توجه کرد که طرح
تاریخی با همة گستردگی خود به ذهنیت مورخ و چگونگی گزینش کنشها و وقایع نزداو و
براساس درک و برداشت او از تاریخ و حرفة تاریخنگاری محدود است .دیلتای در تحلیل
هرمنوتیكی خود سه مرتبه از فهم تاریخی را تمییز دادهاست :وقایعنگار عالقة حماسی
دارد .مورخ تاریخ عملی ،عالقة سیاسی دارد و مورخ تاریخ کلی وظیفه دارد کل حیات
درونی را بازسازی کند (دیلتای :1391 ،ص .)351در این سه مرتبه ،فهم و درک خاصی از
وقایع بهعنوان تاریخ وجود دارد:درک حماسی ،درک سیاسی و درک جهان شمولی؛
بهعنوان مثال فردوسی در شاهنامه تالش میکند درک و فهمی حماسی از تاریخ را منتقل
کند .برخالف او طبری یا ابنمسكویه تالش می کنند درکی از جهانشمولی تاریخ ارائه
کنند (نك :زریاب.)1356 ،
پیرنگ از اشتراکات روایت داستانی و روایت تاریخی است .پیرنگی که تعریفی
ارسطویی دارد و ت ا حدودی از مفهوم طرح متفاوت است که تا کنون بدان پرداختیم.
پیرنگسازی ،نخست در صوریترین سطح به منزلة دینامیزم یا پوششی تمامساز تعریف
شدهاست که حكایتی کامل و وحدتیافته را از دل انبوه حوادث و وقایع گوناگون
بیرون میکشد یا به عبارت دیگر ،این تنوع و گوناگونی را به داستانی وحدتیافته و
کامل بدل میکند (ریكور :1384 ،ص .)18البته ویژگی طرح و پیرنگسازی روایات تاریخی
به معنی قابل پیش بینی بودن تاریخ نیست .طرح در تاریخ به معنی گسترش تفسیرگونة
گزارشهای تاریخی در چارچوبی فهمپذیر است .مورخ در ثبت وقایع تاریخی از شكلی
متحدکننده استفاده نمیکند بلكه وقایع را بهگونهای برمیگزیند تا به سوی شكل
واحدی حرکت کند (نك :وایت(ب) .)38 :1389 ،فردوسی از میان کنشهای مختلف قابل
روایت در بخش تاریخی بر آن بخشی تأکید میکند که توان گسترشپذیری در
چارچوب و انتقال معنای حماسی را داشتهباشد؛یعنی روایات را بر اساس طرحی
حماسی سامان میدهد.
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درشاهنامه توالی منظم رویدادها بر مبنای روال زمان تاریخی و تقویمی نیست بلكه
طرحی از انتظام کنشها و رویدادگونه نمودن آنها در میان است.اما پیرنگ در شاهنامه
همچون پیرنگ در تعریف ارسطویی ،عمدت ًا از ساختار آغاز ،میانه و پایان پیروی میکند
که به صورت شرح جنگ و کشمكش برای تصاحب قدرت ،سپس داستانهای بخش
میانیبه صورت شرح رویدادهای ماجراجویانه و درپایان با فرود نهایی و کنارهگیری از
ال در روایت اردشیر ،فردوسی ابتدا جنگهای او را روایت
قدرت سامان گرفته است؛ مث ً
میکند ؛ سپس روایت فرعی خیانت دختر اردوان و زادهشدن شاپور (فردوسی ،1376 ،ج:7
ص 156و بعد) همچون بخش میانی روایتهای او با شناختهشدن شاپور (ج :7ص  )162ادامه
می یابد و فرود روایت ،تحقق پیشگویی ازدواج شاپور با دختر مهرک و تولد اومزد (ج:7
ص 165و بعد) است .فردوسی در ادامه روایتهای مربوط به اردشیر ،رویدادها وکنشهایی
چون اصالحات لشكر و نظام مالیاتی ،سروسامان دادن به طبقات اجتماعی ،بنای شهرها
و نصایح و اندرزهای او را میآورد که به لحاظ ترتیب زمانی میتوانست با روایات
میانی همزمان باشد؛اما از آنجا که در این کنشها جذابیت داستانپردازانه نیافته است ،آنها
را در پایان روایت اردشیر می گنجاند .در روایت خسروپرویز نیز ابتدای روایت به
کشمكش و جنگ داخلی خسرو و بهرام چوبین (ج :9ص 12و بعد) و انتقام خسرو از
قاتالن پدرش و ماجرای گردیه خواهر بهرام چوبین (ج181 :9و بعد) میگذرد؛ سپس
دربخش میانی ،ماجرای خسرو و شیرین و ساختن طاقدیس (ج 210 :9و بعد) آورده ،و
در پایان ،خیانت شیرویه و برکناری و مرگ خسرو ،روایت میشود .فردوسی ترتیب
روایات را طوری قرار می دهد تا طرح داستانیِ از اوج به فرود و دوباره اوجگیری
رعایت شود؛ بنابراین مثالً به داستان شیرین و آغاز آشنایی او با خسرو ،در جایگاه
اصلی و در روزگار جوانی خسرو پرداخته نمیشود بلكه آن را در قسمت میانی روایات
و نزدیك به پایان داستان میآورد درحالیکه در داستان اشاره میکند که این ماجرا از
روزگار جوانی خسرو آغاز شدهاست:
پدر زنده و پور چون پهلوان
چو پرویز ناباک بود و جوان
ورا در زمین دوست شیرین بُدی

بروبر چو روشن جهانبین بُدی
(ج:9ص )211
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اما به سبب تقدم گزینشی براساس طرحی حماسی در اولویت و سامان دادن
کنشهای مربوط به جنگ و پهلوانی به ماجرای خسرو و شیرین در روزگار جوانی
خسرو و ضمن نقل اختالفش با هرمز ،مجالی داده نمیشود؛ به اینترتیب طرح روایات
تاریخی با درهمریختگی و جابهجایی زمانی ،پیرنگی داستانوار مییابد .این پیرنگسازی،
تحت تأثیر درک فردوسی از نوع حماسه است؛ به همین دلیل انتظام رویدادها با
اولویت دادن به رخدادها و کنشهای جنگمحور و پهلوانی ،انجام میشود.
 4-2پيوستگاري :12پیوستگاری نوعی تفسیر روایی است (مكاال )78 :1387 ،که برمبنای
آن مورخ یا راوی ،باورمندی کنشها را براساس اصول خود القا میکند .پیوستگاری،
چگونگی تبیین هر رویداد از طریق شناسایی روابط آن با رویدادهای دیگر و قرار دادن
آن در بستر تاریخی خود است (استنفورد .)141 :1387،ریكور نیز در مقولة تبیین تاریخی
از همین اصطالح سود میبرد«:تبیینِ هر رویداد از راه ترسیم دوبارة ارتباطهای ذاتی آن
با رویدادهای دیگر و سامان دادن آن در زمینة تاریخیاش» (ریكور :1373 ،ص .)258مورخ
یا وقایع نگار ،در تاریخهای قدیمی گاه برای تبیین رخدادها به درونمایة وقایع 13و
ارتباط تفسیری آنها برمبنای الگوهای از پیش تبیینشده اهمیت میدهد .پیوستگاری و
انسجام ،روایت تاریخی را همچون داستانی کامل نشان میدهد که با اینكه مورخ از
منابع پارهپاره و پراکنده بهره میبرد ،تحت تأثیر زاویهدید و اشتغاالت ذهنی او،
درونمایهای یگانه و منسجم القا میشود که کلید فهم بسیاری از کنشها است .بنابراین
پیوستگاری ،نوعی الگوی ترکیبگرایانة قابل فهم کردن یا القای فهم خاصی از کنشها و
رویدادهای تاریخی است (نك :مكاال :1387 ،ص 207تا .)217
توالی کنش در الگوی پیوستگاری ،علت را توضیح نمیدهد بلكه وقایع را به نمایش
میگذارد و فهمپذیری از پسِ پایهریزیِ سنجشگرانه تسلسل وقایع به دست میآید؛ یعنی
از «الف» تا «ی» ،منهای «آ» را توضیح دادیم و آنچه حتی از این فراتر میرود .این است که
پایة این پیوستگی ،تنها شرط الزم فهمپذیری هرگونهای از روایت نیست بلكه میتواند
شرط کافی آن نیز باشد (لمون :1389 ،ص 160و  .)161درواقع این شیوه ،توضیح و تشریح
علتهای هر رویداد از طریق ردگیری روابط درونی و ذاتی آن با دیگر رویدادها و تعیین جا
و موقع آن رویداد در متن و زمینة تاریخی است (والش :1363 ،ص)66؛ مثالً در
شاهنامهشناختهشدن شاهزادگان دورافتاده از قدرت فرمانروایی و بازگشت آنان به قدرت،
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همراه کنشها و رویدادهایی از آنان روایت میشود که تحت تأثیر انگاره «شاهآرمانی» است؛
همچونكنش شاپور در میان کودکان چوگانباز که مشخص ًا برای تأکید برشجاعت و
جسارت شاهزاده در رویارویی با اردشیر (فردوسی ،1376 ،ج :7ص 162و بعد) و نشاندادن
اصالت و مشروعیت او روایت میشود.گاه در گزینش وقایع ،یك رویداد ،مهم و محوری
تلقی میشود ولی نه در مقام علت یك معلول مهم ،بلكه به مثابه بخشی از کلِ مهم یا
الگویی کلی برای رویدادها که مورخان در رویدادهای مورد بررسی خود تشخیص دادهاند
(مكاال :1387 ،ص .)77همچون ناشناختگی دارای هخامنشی و بازگشت او به قدرت که در
پیوند با انگاره شجاعت و «فره» ،کنشهای قدرتطلبانة او ،معنایی حماسیرا القا میکند
(فردوسی ،1376،ج :6ص  363و .)364ویژگی ترکیبگرایانه در الگوی پیوستگاری در شاهنامه
موجب میشود تا این اثر بافت ،لحن و ساختاری حماسی را القا کند.
 4-3طبيعيسازي و نامباوري :یكی از مواردی که ارسطو در فن شعر ،هومر را به
خاطر آن میستاید ،ترکیبکردن امور واقع و خالفواقع بهگونهای است که امر
خالف واقع باورپذیر شود .ارسطو چگونگی تحقق این امر را چنین توصیف میکند:
این کار از طریق مغالطه حاصل گردد که گفتن حرف غلط باشد در کسوت حرف
صحیح؛ چون وقتی امری موجود است و امر دیگری نیز وجود دارد یا وقتی امری به
وقوع میپیوندد و در پی آن امر دیگری هم صورت وقوع مییابد در این صورت
هرگاه امر ثانی حقیقت داشتهباشد ،مردم چنین میپندارند که امر اول نیز حقیقت دارد
و یا صورت حقیقت خواهدیافت (ارسطو :1357 ،ص .)161چگونگی گزینش ،چینش،
ترتیب و ترکیب وقایع میتواند در باورپذیری و حقیقتنمایی تأثیر داشتهباشد .این امر
در سطوح گوناگونی صورت میگیرد که سادهترین آنها شبیهسازیِ متن به مفهومی
مبتنی بر فهم همگانی از واقعیت است (دوبرین :1388 ،ص .)376تا وقتی فهم همگانی از
واقعیت به چالش کشیده نشود ،همچون امری واقعی و طبیعی تلقی خواهد شد .هم
چنین اگر تفسیری روایی برای مدتی طوالنی مورد پرسشگری واقع نشود ،آن را
هرکسی میپذیرد و بخشی از زبان معمولی میگردد؛ از اینرو ،جوهر تاریخنگارانة
خود را از دست میدهد و ممكن است به مفهوم گونهای از یك چیز تغییر یابد و یك
«چیز روایی» 14به «چیزی در حقیقت» 15تبدیل شود (آنكراسمیت :1389 ،ص.)121

كنش تاريخي و كنش داستاني بررسي ويژگيهاي كنش...

 .5كنشهاي تاريخبنياد
با تأکید بر عامل کنش بهعنوان رکنی مؤثر در ارزش تاریخی متن ،میتوان تفاوتی بین
بخشهای مختلف شاهنامه به قرار ذیل قائل شد.
 5-1در تاریخ ،کاربستهای بیشماری از افعا ِل برنامهریزی شده هست که کنشهای
خرد بیشماری را در کنش کلی واحدی سامان میدهد (ریكور:1383 ،ص )244؛ ازجملة
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فهم همگانی از واقعیت تاریخی درعصر نگارش خداینامهها بر تصوری از یكپارچگی و
انسجام بین وقایع اسطورهای و حماسی و رخدادهای تاریخی عصر ساسانی مبتنی بود (نك:
یارشاطر :1387 ،ص)478؛ بهگونهای که نام دورههای پیشدادی و کیانی پیوسته با دورههای
فرمانروایان هخامنشی و اشكانی و ساسانی بهعنوان بخشی از تاریخ واقعی ایران ،طبیعی و
باورپذیر مینمود تاجایی که برخی از پژوهشگران عصر اسالمی در پی یافتن زمان تقویمیـ
تاریخی و گسستها و فترتهای بین برخی از شخصیتهای اسطورهای برآمدند (نك :بیرونی،
 :1363ص 149و  .)150تالش ساسانیان برای برقراری پیوند بین گشتاسب کیانی و هخامنشیان
از یكسو و انتساب خود از طریق ساسان فرزند بهمن به کیانیان از نمونههای باورپذیری و
طبیعیسازی روایتهای تاریخی است .اگرچه هر جامعهای دارای روایتی عامهپسند و
نیمهاسطورهای از تاریخ خودش است که خود این روایت برای تفسیرهای گوناگون جای
بازمیکند (کار :1389 ،ص  ،)146ترتیب و توالی وقایع و عناصر روایی در کنار منطق تاریخی
هر عصر و گفتمانی ،گاه به باورپذیری و طبیعیسازی روایتهایی سراسر جعلی ختم میشود
تا جایی که حتی با وجود اذعان به جعلیبودن برخی از روایتها ،بازهم مورخ از آنها
صرفنظر نمیکند .در بخش تاریخی ،فرایند طبیعی سازی به گزینش وقایع و ادغام و
چیدمان آنها در خدمت مفهوم تابویی شاه آرمانی در کسوت قهرمان حماسی منجر میشود؛
ال فردوسی بهجای روایت جنگهای تاریخی شاهانی چون بهرام گور و انوشیروان و
مث ً
شاپور ذواالکتاف ،روایتهایی را ترجیح میدهد که به سفرهای شخصی و ماجراجویانه این
شخصیتها بپردازد؛ مثل لشكرکشی انوشیروان به هند که فردوسی ترجیح میدهد آن را نه از
جنبة قدرت طلبی تجاوزکارانه به سرزمینی دیگر ،بلكه همچون گشت و گذاری
جستجوگرانه توصیف کند (فردوسی ،1376 ،ج :8ص  )73و بهجای گزارش جنگهای بهرام گور
در جبهة شرقی ایران (نك :بروسیوس ،)239 :1388 ،کنشهای ماجراجویانه و قهرمانانهای از وی
روایت میکند (فردوسی،1376 ،ج :7ص .)414
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این کنشهای کلی میتوان به جنگ اشاره کرد .جنگ بهعنوان محوریترین کنش در
شاهنامه ،سیری پیوستاری را طی میکند که ازروایتهای اسطورهایشاهنامه آغاز میشود
اما محوری ترین کنش این بخش نیست .در کنار جنگ ،کنشهای بنیادین مؤثر در تحول
جامعة انسانی مثل تالشهای کیومرث ،طهمورث و جمشید در رشد جامعه ،طبقهبندی و
دستهبندی آنها در ک نار کنشهای آیینی با ویژگی سرآغازیِ جشنهای نوروز ،مهرگان و
سده ،اهمیت بسیاری دارد .برآیند کنشها تا عصر منوچهر عمدتاً حول ویژگی نخستینی
و سرآغازی قرار می گیرد .جنگها در این بخش در دو جنبة فراانسانی و انسانی قرار
دارد .تا پیش از ظهور ضحاک ،جنگ با دیوان و اهریمن مطرح است و با ظهور ضحاک
با ویژگی بینابینی اهریمنـ انسان ،رفتهرفته جنگهای انسانی با محوریت خود /دیگری،
شكل می گیرد .در الگوی خود/دیگری ،پس از تقسیم جهان توسط فریدون معنای
ی ایرج با مفهوم هویت ایرانی پیوند مییابد و بهعنوان
جنگها با محوریت کینخواه ِ
انگیزة اصلی سراسر جنگهای بخش حماسی ادامه مییابد .از عصر کیقباد و حضور
قهرمانانی چون رستم ،جنگ ،مهمترین کنش در ساماندهی روایات حماسی میشود .از
جنگهای کین خواهانة سیاوش تا جنگهای دینیِ گشتاسب ،عمدتاً بارزترین ویژگی این
جنگها ،تقابل خود /دیگری یا ایرانی /اَنیرانی است .قطب مخالف ،توران و سرزمینهایی
است که در سراسر منطقة شرق و ندرت ًا غرب ایران گستردهاست .گرهخوردگی جنگها با
عنصر هویت و تمامیت خواهی ،سایر کنشهای این بخش را چون ظهور و افول
فرمانرایان تحتالشعاع قرار دادهاست؛ اما رفتهرفته پس از بهمن اسفندیار و از داستان
همای چهرزاد (فردوسی ،1376 ،ج )361 :6قطب دیگری از منطقة شرق به مغرب ایران و
مشخصاً روم گسترش مییابد .در روایات پس از اسكندر ،جنگ کنش محوری روایات
نیست و کنشهای بنیادینی نیز همچون تحوالت سیاسی ،دینی و اقتصادی اردشیر،
تحوالت اقتصادی و مالیاتی انوشیروان در کنار جنگها روایت میشود.
 5-2کنشهایی که در بخش اسطورهای و حماسی معنایی نمادین و کلیگرایانه دارد در
بخش تاریخی در پیوند با شخصیت تاریخی ،عینیت مییابد .کنش وشخصیت در روایتهای
تاریخی و حماسی شاهنامه،گاه به دلیل تداخل حوزههایشان در یكدیگر ،تحت تأثیر هم به
نظر میرسد اما در برخی موارد تفاوتهایی نیز با هم دارد؛ مثالً در روایتهای تاریخی بخش
ساسانیان ،شخصیتی برای توجیه کنش ساخته نمیشود ،اما ممكن است کنش یا کنشهایی
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برای پرکردن شكافها و گستهای گفتمانی یا توجیه و مشروعیت شخصیتها برساخته و به آنها
نسبت داده شود؛ همچون ازدواج مادر اسكندر و دارای اول (ج :6ص  )377یا جنگ اردشیر و
کرم (ج :7ص 147تا  .)154هم چنین در این بخش ،شخصیتها مبنای کنشها هستند نه تابعی از
آن و برساختن کنشهای غیرواقعی برای افزودن به جنبههای تاریخی شخصیت و انضمام
جنبههای اسطورهای ،حماسی و افسانهای به آن ،انجام میشود اما اساس تاریخی
شخصیت را دگرگون و استحاله نمیکند درحالیکه در بخش حماسی ممكن است برای
اجرا یا توجیه کنشی شخصیتی برساخته یا شخصیتی در موقعیتی برساختهشده ظاهر شود.16
ازجمله کنشهای تاریخی در این بخش ،که با عصر و دورة پادشاهی شخصیتهای
تاریخی همخوانی دارد ،اقدام اردشیر اول در ساماندهی به وضعیت سپاهیان ،دبیران و
روحانیان است .اردشیر پس از غلبة بر اردوان و سرکوب شورشهای داخلی و غلبه بر
دشمنان خارجی به نظامیگری و اصالح نظام مالیات میپردازد (همان ،ج :7ص 172و
 .)173از آنجا که داشتن س پاه بدون پشتوانة مالی مقدور نبود ،اصالح نظام مالیات و
خراج نیز ضرورت مییافت (همان ،ج .)181 :7اصالحات خسرو اول در نظام مالیاتی و
تقسیمات کشوری از کنشهایی است که پیامد اجتماعی آن قابلتأمل است اگرچه
فردوسی به نتایج اینچنینی توجهی ندارد .انوشیروان درآغاز حكومتش ،ایران را به
چهار بخش تقسیم میکند (ج:8ص  )56و سپس به نظام مالیاتی که از زمان پدرش ،قباد،
آغاز شده بود سرو سامان میدهد (همان ،ج :8ص .)57فردوسی ،سپس به جزئیات مالیات
و پرداخت آنها میپردازد (همان ،ص 57و  )58و اگرچه به دالیل سیاسی اقدام انوشیروان
توجهی نمیکند در ادامه ،نامة وی را به زیردستان و عمال دولتی ،ذکر میکند که تلویحاً
به تمرکز قدرت اقتصادی در دست شاه اشاره دارد (همان ،ج.)60 :8
 5-3گستردگی و انبوهی کنش برخی از فرمانروایان ساسانی :مثالً گستردگی روایات
مربوط به انوشیروان و قرار گرفتن داستانهای فرعی ،مثل آوردن کلیلهودمنه (ج :8ص 247
و بعد) و ماجرای شطرنج (ج :8ص 206و بعد) که به اقدامات فرهنگی خسرو اول مربوط
است ،هم چنین اصالح نظام مالیاتی ،سروساماندهی طبقات اجتماعی و بویژه توجه به
جایگاه نظامیان (فرای ،)252 :1387 ،پرداختن مقرری به آنها (ج )8:64و گسترش نظامیگری
(ج :8ص )66؛ ایجاد طبقة دهاقین (بروسیوس )206 :1388 ،که بهجای حكمرانان عمومی و
استانی خود مستقیماً با شاه مرتبط می شدند؛ اصالحات نظام کشاورزی ،احیای زمینهای

موات (ج:8ص 61و ( )62نك :فرای )258 :1387 ،و اقدامات دینی او که در اوایل حكومتش
با قلع و قمع مزدکیان (ج :8ص  48و  )49آغاز شده بود و با استقرار حكومت به رأفت و
مدارا منتهی شد (نك :فرای :1387 ،ص ،)258همگی ازجمله کنشهای انوشیروان است که
به استناد منابع غیرایرانی نسبت به دورههای قبل از خود ،عینیت بیشتر و نسبت به
روایات پیشین ،صبغة افسانهپردازی کمتری دارد.
هم چنین کنشها از دورة خسرو اول تا یزدگرد سوم ،بیش از پیش تاریخی ،و از
بسامد روایات افسانهای ،نمونهوار ،کلیگرایانه و استحالهشده به طرز چشمگیری کاسته
میشود؛ با اینكه بیشتر کنشهای پس از اسكندر عمدتاً در بخشهای اسطورهای و
حماسی سابقه ندارد و میتوان برای بسیاری از کنشها با استناد به منابع و اسناد تاریخی،
سندیتی قائل شد.
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 .6كنشهاي افسانهپردازانه
به دالیل زیر غالب کنشهای بخش تاریخی ویژگی داستانی و تخیلی به خود میگیرد.
 6-1درهمریختگی زمانی کنشها :همانطور که در بررسی پیرنگ در شاهنامه نشان
دادهشد بهجای جایگیری کنشها در توالی زمانی ،آنها به صورت روایتی داستانی و
درونمایهای ،گزارش میشود؛ مثالً فردوسی در مورد اصالحات مختلف اردشیر ساسانی و
انوشیروان ،آنها را بدون ترتیب زمانی و بدون لحاظکردن مدتزمان اجرایشان روایت
میکند؛ بنابراین نه تنها ترتیب زمانی کنشها از هم قابلتمیز نیست بلكه فردوسی در ساختار
روایات ،آنها را در انتهای و پایان داستانهای اردشیر و انوشیروان قرار میدهد.
 6-2کنشهای شخصیتهای تاریخی عموم ًا جدا از هم و بدون تأثیر و تأثر بر هم و یا
بدون تحلیل و تفسیر نتایج آنها روایت میشود؛ بهعنوان مثال فردوسی به شباهتهای
ساختاری اصالحات اردشیر و انوشیروان و نتیجة آنها در انحصار قدرت در دست شاه و به
شباهت یا تفاوت انگیزههای قدرتجویی آنها نمیپردازد.
 6-3تداخل انواع روایتهای شاهانه و عوامانه از کنشهای برخی از شخصیتها؛ مثالً در
گزارش جنگ اردشیر با هفتواد با آنچه در کتابكارنامه اردشیربابكان آمده است ،تفاوتی
بنیادین دارد .ذکر کجاران و هفتواد در کارنامه بدون اشاره به روایت دختر وی است .اما
فردوسی پیش از روایت جنگ اردشیر و هفتواد به گزارشی از چگونگی به وجود آمدن
کرم و بالیدن آن در قالبی داستانی میپردازد.در این روایت ،که چون مقدمة مفصلی
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ازجنگ اردشیر و هفتواد مینماید ،دختر هفتواد پرورشدهنده و ستایندة کرم است (ج:7

ص 139و بعد) .این روایت در شاهنامه دو بخش جدا دارد که در بخش اول یا مقدمة آن
افسانهای و از نوع روایتهای عوامانه مینماید .در بخش دوم به جنگ اردشیر و کرم با
دستمایهای از نمونه جنگهای حماسی مبارزه با اژدهاپرداخته میشود .به عقیدة بهار ،جنگ
اردشیر و کرم تقلیدی از اسطورههای آیینی اژدهاکشی است(بهار:1376 ،ص .)29اما در این
مورد نمیتوان کشتن کرم هفتواد را کنشی آیینیـ اسطورهای همچون اژدهاکشی رستم،
اسفندیاروفریدون(کشتنضحاک) دانست .اما درروایت اردشیر ،فردوسی تفسیری از
اژدهاگون بودن کرم ارائه نمیكند بلكه براساس تصویرسازی وی ،هراندازه هم که کرم
بزرگ و هولناک باشد ،تصویری بیشتر عوامانه است تا اسطورهای .حتی شیوة کشتن کرم
نیز قهرمانانه و مبارزهجویانه نیست( 17نك:فردوسی1376،ج:7ص.)152
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نتيجهگيري
با بررسی ویژگی کنش در بخش تاریخی میتوان از سه جنبه آنها را دستهبندی کرد:
 -1کنشهای تاریخبنیاد  -2کنشهای اسطورهبنیاد  -3کنشهای افسانهبنیاد .تفاوت بخش
تاریخی و دو بخش دیگر شاهنامه در نسبت غلبه جنبه کنشهاست .در بخش تاریخی
نسبت به بخش اسطورهای و حماسی ،کنشهای تاریخی و مستند به وقایع عینی ،بسامد
زیادی دارد.
کنشهای اسطورهبنیاد بخش تاریخی نسبت به دو بخش اسطورهای و حماسی بسامد
کمتری دارد و هرچه به روایتهای آخرین فرمانروایان ساسانی نزدیك میشویم ،کنشهای
اسطورهبنیاد کمتر و کمتر میشود؛ اما کنشهای افسانهبنیاد در بخش تاریخی نسبت به دو
بخش پیشین بیشتر است و این نشانمیدهد که فردوسی متوجه روایتهایی است که میل
به تغییر تاریخ و تبدیل و استحاله شخصیتهای تاریخی در آنها بیشتر نمود یافته است.
با بررسی ویژگی روایی کنش ،اگرچه نمیتوان تاریخیبودن بخش تاریخی را انكار
کرد ،بنابه تعبیر دیلتای از درک تاریخی مورخان ،میتوان نشانداد که درک و تفسیر
فردوسی از وقایع تاریخی عمدتاً حماسی و داستانپردازانه است .با اینكه درک و باور
ایرانیان از کلیت روایتهایی تاریخی است که در شاهنامه جمعآوری شدهاست ،این درک
از تاریخ با توقع از تاریخ در قرن معاصر تفاوت دارد؛ زیرا کنشهای روایتشده در
شاهنامه به بررسی نتایج و انعكاس تأثیرات آن در بستراجتماعی معطوف نیستند .به همین

دلیل جدا از هم و گاه ناتماماست؛ مثل روایتهای پایانی بخش ساسانیان که پر از
گزارشهایی از کنشهایی چون قتل شاهان ،کودتای نظامی ،خیانت و توطئه و چنین رفتاری
است 18که اگرچه همگی در تاریخ ریشه دارد از آنجا که فردوسی به ایجاد ارتباط بین
کنشهای اینچنینی و ساختدهی به آنان با نگرش تبیین وقایع تاریخی تمایلی ندارد ،به
گزارشهایی بیروح و نامرتبط تبدیل شدهاست.
پينوشت
 .1بازسازیگرایی Reconstructivism
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2. fact
3. Ranke
 .4بخش تاریخی شاهنامه براساس تقسیمبندی ذبیحاهلل صفا و از روایت تاجگذاری بهمن اسفندیار به
نام اردشیر درازدست ،لحاظ شدهاست(نك :فردوسی ،1376 ،ج 320 :6و صفا.)220 :1387 ،
5. action
« .6هر تاریخ ،الگویی لفظی از زنجیرة وقایعی است که بیرون از ذهن مورخ وجود دارد» (فرای به نقل
از وایت (ب) .)45 :1389
7. Legitimacy
 .8به پهلویfarnah
9. xᵛarənah
ی
 .10منظور از مفهوم تابو ،اشاره به انگارة شاه در منطق تاریخی ایرانیان باستان براساس الگوی فرمانروای ِ
خداـ مباشری است .در این الگو فرمانروا جانشین خدا یا سایة او به شمار می رود .این انگاره از دورة
هخامنشیان و تحت تأثیر الگوی فرمانروایی بینالنهرینیها در ایران شكل گرفت و پس از انفصالی که
اشكانیان در این الگو ایجاد کردند دوباره در دورة ساسانیان به تقلید از هخامنشیان مرسوم شد.
 .11بهعنوان مثال کنشهای مداراگونه و تعاملی خسروپرویز با موبدان زردشتی باعث شد کنش تصاحب
قدرت وی و غصب حكومت از هرمز توسط خسرو همچون تصاحب قدرت توسط شیرویه قباد،
پسر خسروپرویز ،با نگرش و قضاوتی منفی تلقی نشود؛ همین موضوع در ارائه تصویری مثبت از
شخصیت خسرو و تصویری منفی از شخصیت شیرویه ،بسیار مؤثر بودهاست.
 .12اصطالح پیوستگاری  colligationرا ویلیام وول ( )William Whewellدانشمند علوم طبیعی ابداع
کرد ]...[.به عقیدة وول ،مشاهدات تجربی به تنهایی نمی توانند نظریات نو به وجود بیاورد .قبل از
اینكه هر نظریه بتواند مشاهدات را شرح دهد ،نخست دانشمند باید مشاهدات را به طریقی مطمئن
مفهومسازی کند .دانشمند باید دیدگاه مطمئنی را درباره مشاهدات ارائه کند .این دیدگاه نباید ریشه در
مشاهدات دانشمند بلكه باید در ذهن او ریشه داشته باشد .دانشمند به مشاهدات تجربی ،مفهومی را
"می افزاید" که مشاهدات را به کلیتی قابلفهم ارتباط دهد (.)10:2010,Shawاین اصطالح را
سپس والش برای توضیح شیوة تبیین وقایع تاریخی توسط مورخ به کار برد (نك :والش .)1363 ،این
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واژه در زبان فارسی به صورت «بههمپیوستگی» (والش)66 :1363،؛ «ترکیب» (مكاال:1387 ،ص)208
و «متصلسازی» (ریكور:1383،ص  ،)258ترجمه شدهاست.
 .13در مورد رابطة زمان و درونمایة روایات تاریخی عصر سامانی ،غزنوی و سلجوقی ،نك :میثمی:1391 ،
ص 358و .359
14. Narrative thing
15. A thing in reality
 .16مثل لهراسب که برای پرکردن فاصله و انفصال روایات کیخسرو و گشتاسب و برای اتصال آنها به
یكدیگر برساخته میشود .یا سیاوش که در موقعیت برساخته شده در شاهنامه بهعنوان پسر کاوس
مطرح میشود.
 .17اگرچه جنگ اردشیر و اردوان و جنگ با هفتواد از جنبهها وکششهای حماسی خالی نیست،
نمیتوان آن را حماسی به شمار آورد .بویژه در مقایسة کنشهای اردشیر و بهرام گور ،کشش
حماسی روایتهای اردشیر بمراتب کمتر است.
 .18برای نمونه در زمان پادشاهی اردشیر شیروی با اینكه پیروز خسرو با خیانت و توطئه قدرت را به
دست میگیرد فردوسی از شخصیت و کنش او روایتی به دست نمیدهد (نك :ج ،9ص 293تا .)298
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عينالقضات همداني و پديدارشناسي زبان



دكتر عليرضا فوالدي
دانشيار دانشگاه كاشان

چکيده
این مقاله با روشهای توصیفی و مقایسهای به بررسی دیدگاههای عینالقضات دربارة زبان رایج
پرداخته است .این مقاله نشان میدهد عینالقضات ضمن آثارش از توجه به مسائل «زبان رایج»
برکنار نمیماند .او نه تنها در باب مسائل ساختاری زبان با رویكردهای زبانشناسی عمومی،
آواشناسی ،واجشناسی ،معناشناسی و کاربردشناسی ،بلكه هم چنین در باب مسائل دانشهای
میانرشتهای زبان ،مانند روانشناسی زبان ،جامعهشناسی زبان و حتی عصبشناسی زبان به
اظهار نظر پرداخته است.
كليدواژهها« :عینالقضات همدانی»« ،زبانشناسی»« ،زبان عرفان»« ،زبان رایج».
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مقدمه
زبانشناسی اسالمی در گذشته به بحثهای لغوی و دستوری محدود بوده است؛ اما ادیبان،
مفسران ،م نطقیان ،فیلسوفان ،اصولیان و عارفان مسلمان نیز در حوزههای فكری خود،
همواره نیمنگاهی به مسائل زبان داشتهاند .از آن میان ،نگاه عارفان به این مسائل با نگاه
دیگران تفاوتهایی را نشان می دهد .این تفاوتها آنجا بیشتر رخ نموده است که عارفان
کوشیدهاند زبانی جز زبان رایج 1برای اظهار تجربههای بیانناپذیر خویش بیابند .بیدلیل
نیست که شمس تبریزی میگوید« :عبارت سخت تنگ است .زبان تنگ است .اینهمه
مجاهدهها از بهر آن است که تا از زبان برهند که تنگ است» (تبریزی :1377 ،ص )125؛
بااینحال ،بین آنان کسانی هم یافت میشوند که گاه ،ضمن بحثهایشان زبان رایج را
مورد توجه قرار دادهاند و از آن جمله میتوان عینالقضات همدانی و محیالدین
ابنعربی را نام برد.
مسألة اصلی مقالة این است که عینالقضات ،چه دیدگاه هایی دربارة زبان رایج
میتواند داشته باشد .با بررسی آثار این عارف پی میبریم که او بر بحثهای زبانشناختی
تا روزگار زندگیش مسلط بوده است؛ افزون بر اینكه در باره مسائل زبان ،دیدگاههای
دقیق و گاه بیسابقهای به دست میدهد .روش عینالقضات در اینگونه بحثها به
اقتضای دیدگاه عارفانة او و امكانات زمانش ،روش پدیدارشناختی است؛ هرچند
معموالً نتایجی که از کاربرد این روش میگیرد با نتایج زبانشناسی علمی چندان متفاوت
نیست .روش پدیدارشناختی عینالقضات آنجا نمود مییابد که میکوشد عینیات زبان را
در آزمایشگاه ذهن واکاود .به عالوه نگاه فراگیر وی ،هم ساختار زبان با رویكردهای
زبانشناسی عمومی ،2آواشناسی ، 3واجشناسی ،4معناشناسی 5و کاربردشناسی 6را تحت
پوشش قرار میدهد و هم دانشهای میانرشتهای زبان مانند روانشناسی زبان،
جامعهشناسی زبان و حتی عصبشناسی زبان را .همین نگاه فراگیر به عینالقضات در
مقایسه با سایر زبانشناسان مسلمان تمایز میبخشد .در همة این موارد موضوع اصلی
بحث ،مسائل عرفانی است و بر این پایه ،جا دارد اینگونه زبانشناسی را «زبانشناسی
عرفانی» بنامیم
توجه عین القضات به مسائل زبان رایج ،با دو هدفِ توضیح مسائل وجودشناختی و
توضیح مسائل متنشناختی پیش میرود؛ به عبارتی این توجه عموماً جنبه تمثیلی یا
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تأویلی و در هر دو صورت ،جایگاه درجة دوم دارد .همین برخورد به گونه ای در کار
ابنعربی مورد انتقاد قرار گرفته است( .ملكیان :1393 ،ص  963تا  )965به عبارت دیگر،
دیدگاه این عارفان در بحثهایی از این دست ،زبانشناختی نیست و بحثهای زبانی تنها به
دلیل فایدهای که برای پیشبرد بحثهای عرفانی دارد ،مورد توجه آنان قرار میگیرد.
در این مقاله به بررسی توصیفی و مقایسهای دیدگاههای عینالقضات در باب زبان
میپردازیم .منظور از زبان در اینجا چیزی جز «زبان رایج» نیست؛ چون «زبان عرفان»،
موضوع جداگانهای است که بحث آن بویژه از دیدگاه عینالقضات مطالعة مفصل
میطلبد .تا کنون دیدگاههای عارفان در باب زبان رایج ،بازکاوی نشده است؛
دیدگاه هایی که جای بحث بسیار دارد و نخستین بار در این تحقیق ،با برخی از آنها
آشنایی پیدا میکنیم.

 .1آراي مربوط به زبانشناسي عمومي
الف) تمايز ميان زبان گفتار و زبان نوشتار
در زبانشناسی ساختگرا ،کار شناخت زبان بر پایة زبان گفتار پیش میرود (سوسور:1378 ،

ص  35تا )46؛ اما در دستورزبان سنتی ،این کار ،بیشتر بر پایة زبان نوشتار پیش میرفت
(باطنی :1371 ،ص  53تا  .)62عینالقضات با اشاره به اینكه «ایراد زبان را کیفیتی هست که
کتابت را نتواند بود» (عینالقضات همدانی :1362 ،ج  /2ص  ،)311نقش وجه گفتاری زبان را
در فهم آن مهم میشمارد و مینویسد« :بدان ای دوست که بسیار سخن بُوَد که از
اقاویل فهم توان کرد به وقت نطق ،و اگر در جایی نویسند ،آن ،مفهوم نگردد هرگز از
آن» و برای توضیح این مطلب ،تفاوت معنای جمله «هرچه خواهی ،کن!» در دو حالت
غضب و رضا را نمونه میآورد و میافزاید « :و این چون بشنوند ،فرق در میان هر دو
مفهوم بود؛ اما چون بنویسند ،آن فرق نتوان نوشت» (همان :ص  303و  .)304خالصه اینكه

115


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،51بهار 1395

ديدگاههاي عينالقضات در باب مسائل ساختاري زبان
زبانشناسی جدید ،موضوع دانش زبان را بررسی «ساخت» آن میداند (مشكوۀالدینی،
 :1376ص  89تا  )92جالبتوجهترین رویكرد در نگرش عینالقضات به زبان ،رویكرد
ساختگرایانه است تا جایی که بعضی از آرای او با آرای زبانشناسان ساختگرا همانندی
دارد .این آرا در پنج دسته میگنجد:

سخن غضب آلود با توجه به لحن و حالت گوینده از سخن رضایتمندانه قابل شناسایی
است و این لحن و حالت در نوشتار مغفول میماند.
ب) ارزش زباني

مفهوم ارزش زبانی ،مفهومی سوسوری است که به نقش عناصر زبان در نظام آن
بازمیگردد .سوسور برای بیان این مفهوم ،مهرههای شطرنج را مثال میآورد و میگوید،
ارزش این مهرهها به نقشی است که در بازی شطرنج دارند ،نه به جنس خاص آنها؛
یعنی اگر احیاناً نقش یكی از آنها به تكهچوبی دادهشود ،آن تكهچوب هم همان ارزش
را پیدا میکند (بییرویش :1374 ،ص 28؛ مشكوۀالدینی :1376 ،ص  81تا  .)85عینالقضات در
این باره مینویسد« :مقصود از این کالم ظاهر ،تحصیل مقاصد و مراداتی است که آدمی
را بُوَد .اگر آن مرادات و مقاصد ،بی این حروف سیاه و سفید حاصل شدی ،وجود
حروف و عدمش یكسان بودی و اگر از این حروف و کلمات ،آن مقاصد و مرادات
حاصل نشدی ،وجود و عدم کالم یكی بودی و گویا و الل ،هر دو برابر بودندی»
(عینالقضات همدانی :1362 ،ج  /1ص .)170
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ج) محورهاي همنشيني و جانشيني زبان

عینالقضات در جایی از «طول» و «عرض» نوشتار سخن می گوید و بر آن است که هم
کلیت نوشتار از طول به اراده و قدرت نویسنده ربط دارد و هم تكتك اجزای آن از
عرض« :اگر کسی گوید سطر عاشر 7از تاسع 8در وجود آید و تاسع از ثامن 9و ثامن از
سابع 10تا آنجا که گوید ثالث 11از ثانی 12و ثانی از اول ،آن گاه گوید سطر اول از ارادت
و قدرت کاتب در وجود آمد ،این کس قاصرنظر است؛ زیرا که کاتب را در طول
مكتوب طلب میکند ،نه در عرضش» (همان :ص  .)21مفهومی که از تعبیر «طول مكتوب»
به ذهن میرسد ،قرار گرفتن سطرهای نوشتار ،یكی پس از دیگری است و این مفهوم با
مفهوم «محور همنشینی زبان» که همانا کاربرد واحدهای زبانی کنار یكدیگر باشد،
چندان تفاوت ندارد .هم چنین ،تعبیر «عرض [مكتوب]» تكتك این واحدهای زبانی را
به صرف داللتهای ذاتی آنها مورد توجه قرار داده است و باز این مفهوم با مفهوم «محور
جانشینی زبان» که امكان کاربرد واحدهای زبانی به جای هم باشد ،چندان متفاوت
نیست .باری ،این دیدگاه عین القضات دو محور همنشینی و جانشینی زبان را فرا یاد
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میآورد که اساس ساخت زبان است و زبانشناسان جدید بر اهمیت آنها تصریح
ورزیدهاند (سوسور :1378 ،ص  176تا 182؛ مشكوهالدینی :1376،ص  86تا .)89
د) جريان زبان بر خط مستقيم

مفهوم جریان زبان بر خط مستقیم در مكتب زبانشناسی نقشگرای فرانسوی مورد تأکید
واقع شد .از این چشمانداز ،زبان نظام نشانهای تكبعدی است که روی بعد زمان
(گفتار) یا نیابتاً روی بعد مكان (نوشتار) حرکت میکند (نجفی :1371 ،ص  23تا )26؛ اما
قبالً سوسور نیز این مفهوم را با عنوان ویژگی خطی زبان ،مورد توجه قرار داده بود
(سوسور :1378 ،ص  .)102عینالقضات هم به چنین مفهومی آگاهی داشته است آنجا که
مینویسد« :صورت کالم چیزی است که تا بعضی زایل نشود ،بعضی حادث نگردد؛
زیرا که نطق آدمی به حروف هجا چنین تواند بود که تا از حرفی فارغ نشود به حرفی
دیگر ناطق نگردد» (عینالقضات همدانی :1362 ،ج  /1ص  169و .)170

 .3آراي مربوط به واجشناسي
دانش واجشناسی ،زیرمجموعه دانش آواشناسی است و هدف آن ،مطالعة کیفیت ترکیب
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 .2آراي مربوط به آواشناسي
چنانكه میدانیم ،آواشناسی بررسی کیفیت تولید و استماع آواهای گفتار است (یول،
 :1376ص  .)52عینالقضات به این موضوع با دید «علم مخارج حروف» مینگرد .او در
جایی از «واسطة هوا» سخن میگوید «که حمّال آواز است» (عینالقضات همدانی :1362 ،ج
 /1ص  )259و در جایی دیگر از نیاز زبان به اندامهای گفتار پرده برمیدارد (همان :ص
 )145و باز در جایی دیگر ،اجماالً وارد بحث مخارج حروف میشود و به کیفیت تولید
برخی آواهای گفتار اشاره میکند« :تا آدمی را زبان و حنجره و حَنَك 13نباشد ،خود در
نطق نیاید و چون "دال"  ،هم آن گاه در وجود آید که سر دندانهای زیرین آدمی بر
زبانش نهاده شود؛ اما بر میان زبانش باید ،نه بر سر زبان که اگر بر سر زبان بود دندانها،
"تا" در وجود آید و هم چنین ،هر حرفی را مخرجی دیگر به کار آید و علم مخارج
حروف ،علمی دراز است و در آن عجایب صنیع ایزدی است که هر کس نداند و در
شرح آن ،اطنابی باید دراز و ذلك تقدیر العزیز العلیم» (همان :1377 ،ج  /3ص .)309

و استعمال آواهای گفتار (بییرویش :1374 ،ص  37تا  .)47عینالقضات گویی به مفهوم واج
اشاره دارد آنجا که مینویسد« :در علم من ،ص و ج و ه هست ولیكن نه چنانكه بر
کاغذ است» (عینالقضات همدانی :1362 ،ج  /1ص  )141و« :علم من بدین حروف ،قبل
وجود الحروف است» (همان :ص )142؛ افزون بر این ،او دو مفهوم تخصصی واجشناسی
را نیز مورد اشاره قرار داده است.
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الف) مشخصات مميز واجها
مفهوم مشخصات ممیز 14در مكتب زبانشناسی پراگ پدید آمد .از دیدگاه نظریهپردازان
این مكتب ،هر واج از یك تا چند مشخصة ممیز برخوردار است و این امر امكانات
ترکیبی گوناگونی برای آن رقم میزند (بییرویش :1374 ،ص  39تا  .)43عینالقضات در
این باره مینویسد« :و یقین دان که هرچه به زبان بتوان گفت ،جز محصور نبود و این
معلوم است علیالقطع؛ زیرا که مخارج حروف محصور است و کلمات ،مر ّکبات این
حروف بُوَد که مخارجش محصور است و از محصور ،جز محصور ،مر ّکب نگردد»
(عینالقضات همدانی :1362 ،ج  /1ص  )147و بدینگونه ،علت محدود بودن واژگان و
درکل ،محدود بودن زبان را محدود بودن مخارج حروف یا همان مشخصات ممیز
واجها میداند.
ب) تقابل واجي
تقابل واجی 15یعنی هر واج به دلیل دارا بودن چند مشخصة ممیز در جایگزینی با واج
دیگر ،معنای متفاوتی برای واژه ایجاد میکند؛ چنانكه واج «بـ» در جایگزینی با واج
«یـ» ،معنای واژه «بار» را از معنای واژهی «یار» متمایز میسازد (مشكوهالدینی :1376 ،ص
 .)94عینالقضات بر این نكته چنین تصریح میورزد« :اگر اختالف مخارج نبودی در
حروف اختالف نبودی و در اسامی تغایر نبودی و مسمیات را نام نبودی» (عینالقضات
همدانی :1362 ،ج  /1ص .)145

 .4آراي مربوط به معناشناسي زبان
سوسور ،لفظ را دال ،معنی را مدلول و نسبت میان این دو را نشانه خواند .به باور او
داللت واقع در این میان ،اختیاری است (سوسور :1378 ،ص  95تا  .)101سوسور با این
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دیدگاه؛ دانش جدید نشانهشناسی 16را پیریخت و همین دانش بعدها تحت عنوان
معناشناسی شاخهای از زبانشناسی را پدید آورد.
عینالقضات نیز لفظ را ذاتاً حمّال معنی نمیداند؛ بلكه میان این دو به دو طریق،
رابطة داللت جاری و ساری میشمارد :یكی به طریق استدالل و دیگری به طریق
اصطالح .طریق اول یك راه غیرزبانی است که برای نمونه از نوشتار به وجود نویسنده
پی می بریم ،ولی طریق دیگر ،راهی زبانی است که دقیقا معنای قراردادی بودن زبان
مورد نظر زبانشناسان جدید را به ذهن متبادر میسازد« :و طریق اصطالح آن است که
18
لفظ عسل ،اعنی 17عین و سین و الم بر حقیقت عسل ،اعنی ما یخرج من بطون النحل
داللت کند؛ پس حمّال معنی است ولیكن به طریق اصطالح» (عینالقضات همدانی:1362 ،
ج  /1ص  238و  )239؛ با این وصف ،منظور از استدالل ،داللت عقلی است و منظور از
اصطالح ،داللت وضعی و این دو قسم داللت ،همراه با داللت طبعی ،اقسام سهگانة
داللت را در منطق کالسیك تشكیل میدهند (افتخارزاده :1363 ،ص  40تا .)42
نكات ریزی که وی در باب داللت الفاظ مطرح میسازد ،بسیار جالب توجه ،و از
آن جملهاست:
الف) قراردادي بودن زبان
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افالطون رابطه میان لفظ و معنی را طبیعی میدانست ،اما ارسطو آن را قراردادی شمرد
(مشكوۀالدینی 13 :1376 ،تا  .)18این اختالف نظر در آرای متكلّمان مسلمان نیز به گونه ای
نمود یافته است (عینالقضات همدانی :1377 ،ج  /3ص  40و  ،41پیشگفتار) .عینالقضات در
نامة نودوپنجم از مجموعة نامههایش میکوشد میان دو سوی قضیه را جمع کند (همان،
 :1362ج  /2ص  314تا  ،)318ولی آنجا که بحث جدی درمیگیرد ،صریحا بر تفاوت
ماهوی میان لفظ و معنی تأکید میورزد و از این طریق ،خالف مسیر طبیعی انگاشتن
رابطه میان لفظ و معنی پیش میرود« :اکنون مگر تو را فرا خاطر آید که لفظ ،حمّال
معانی است و این ،بزرگ غلطی است که داللت الفاظ بر معانی ،اصطالحی است یا
نه . 19لفظ عسل ،حمّال معانی عسل نیست ،حمّالش معدة آدمی است؛ مثالً به ذات»
(همان :ج  /1ص  )241و «اگر گوییم عسل حَال20ست ،معنای عسل خواسته باشیم .مفهوم
عسل ،خود ،منزه است از حروف و صوت و معنی را مرغی دان که به گوهر خود ،پاک
و منزه است از آنكه حروف ،او را آشنایی تواند بود!» (همان :1377 ،ج  /3ص  310و .)311
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ب) روابط معنايي
دیدگاه عینالقضات در باره این روابط ،شامل پنج بخش است که بویژه دو بخش
نخست آنها تحت تأثیر دیدگاه منطقیان در بارة داللت الفاظ (الطوسی :1367 ،ص  2تا )9
مینماید:
/1ب :از دیدگاه عینالقضات واژگان هملفظ یا چندمعنی بر سه قسمند :مشترک،
متواطی و متشابه« :بدان که چون لفظی بُوَد که بر معانی بسیار داللت کند ،آن لفظ را
اِما 21مشترک خوانند ،چون «مشتری» که بر «کوکب آسمان ششم» داللت کند و بر
23
«خریدار» که در مقابلة بایع 22افتد و اِما متواطی خوانند ،چون «حیوان» که بر «گاو» [و]
«خر» و «اسب» و «آدمی» داللت کند و اِما متشابه خوانند ،چون «ابیض» 24که وصف
«عاج» و «ثَلج» 25و «کاغذ» تواند بود» (عینالقضات همدانی :1362 ،ج  /2ص .)257
/2ب :عینالقضات مانند معناشناسان (پالمر :1366 ،ص  116و  ،)117استعاره را جزو
مقولة اشتراک میداند و معتقد است که در زبان عرفان بهناچار از الفاظ «مشترکالدالله»،
یعنی الفاظی که قبالً برای چیزهای دیگر کاربرد داشته است ،استفاده میشود و این
الفاظ جنبة استعاری دارند و همة علوم از این فرایند استفاده میکنند:
نامحصـور28
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و این ،بدان بدانی که الفاظ موضوع 26جز محصور 27نیست و این معانی،
است و چون ،معانی ،صد چند الفاظ بُوَد ،البد اشتراک در الفاظ ،ضرورت بُـوَد و نیـز
هر لفظ که موضوع است ،معانی ظاهر را بوده است ،آن مسمیات که عمـوم نبیننـد و
ندانند ،آن را هیچ لفظی موضوع نیست ،....و چون کسی خواهد که از آن خبـر دهـد،
البد او را از آن الفاظ موضوع ،لفظی به طریق «استعاره» بباید گفت و این خود عجب
نیست در همة علوم بدین حاجت بوده است و به ضرورت الفاظی مسـتعار آوردهانـد
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(عینالقضات همدانی :1362 ،ج  /2ص  286و .)287
ناگفته نماند که او اینگونه الفاظ را «منقول» نامیده است (همان :ص .)259

/3ب :عینالقضات وجود اشتراک را نه تنها در مفردات 29زبان ،بلكه حتی در
مرکّبات 30آن امكانپذیر میشمارد که « :اشتراک یا در لفظی مفرد بُوَد یا در قولی که
مرکّب بُوَد از الفاظ مفرد» و برای مورد اخیر ،جملة «اهلل تعالی یحیی الموتی» را به
معنای «زنده کردن» و «دانش بخشیدن» نمونه میآورد و میافزاید« :انواع اشتراک در
الفاظ مفرد و اقوال مرکّب ،بسیار است و شرح آن ،حالی ،ما را به کار نیست» (همان :ص
.)283

عينالقضات همداني و پديدارشناسي زبان

121


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،51بهار 1395

ناگفته نماند که زبانشناسی جدید با اصالت کلمه پیش آمد و دستکم در این باره
تحت تأثیر دستورزبان سنتی بو؛ ،اما بتدریج از اصالت جمله سر برآورد و این امر بویژه
در مكتب زبانشناسی گشتاری کامالً جنبة سامانمند یافته است (پالمر 72 :1366 ،تا .)80
عینالقضات مطلبی دارد که بوی اعتقاد او به اصالت جمله میدهد« :ارادت اول که مرا
بود در این مكتوب نوشتن ،ارادتی بود که در آن هیچ انقسامی نبود...؛ هر حرفی آنجا در
وجود آید که در ارادت اول بود و تقدیم و تأخیر را آنجا راه نیست» (عینالقضات همدانی،
 :1362ج  /1ص  142و )143؛ بااین حال ،وی معتقد است که برای فهم معنای مرکّبات
زبان ،مقدمتاً باید به فهم معنای مفردات آن پرداخت« :چون مفردات را معنی نشناسی،
مرکب نتوانی دانست» (همان :1377 ،ج  /3ص  .)344این دیدگاه ذوحدین ،عین دیدگاه
معناشناسان جدید را در این باره بازمیتابد (پالمر :1366 ،ص  79و .)80
/4ب :از نظر عینالقضات ،مقولة اشتراک ،مقولهای نسبی است؛ بدین معنی که هیچ
دو لفظ مشترکالداللهای به طور کامل مترادف نیستند؛ چنانكه در آثار وی بارها به
جمالتی از این دست برمیخوریم« :بدان که لفظ «انسان» و «آدمی» و هرچه بدین مانند،
مشترکالدالله است بین معان» (عینالقضات همدانی :1362 ،ج  /2ص  )35و« :اکنون بدان که
لفظ «قرآن» و «کالماهلل» و آنچه بدین ماند ،مشترکالدالله است» (همان :ص  .)64و« :ای
دوست! «آب» را چند نام است؛ به تازی" ،ماء" خوانند ،به پارسی «آب» خوانند و
چیزی باشد که به ده زبان ،ده نام دارد؛ اسماء بسیار باشد ،اما عین و مسمی یكی باشد»
(همان ،بیتا :ص )263؛ ولی نهایت ًا اینگونه برخوردهای لغت  -معنایی را وافی به مقصود
نمیشمارد و مینویسد« :و پنداری که دانی که «حیات» و «موت» چه بُوَد؟ لعمری 31تو
گویی «مرگ» و «زندگانی» بُوَد و پنداری که این علم بُوَد و ندانی که این تبدیل لفظ به
لفظ 32بود که با تو گوید» (همان :1362 ،ج  /2ص .)52
/5ب :عین القضات برای هر لفظ واحد نیز وجوه معنایی چندی ،اعم از حقیقی و
مجازی در نظر میگیرد و بدین ترتیب ،پای همة الفاظ را به مقولة تشابه میکشاند؛
ضمن اینكه معنای حقیقی آنها را هم معنای پنهانترشان میانگارد؛ برای نمونه در بارة
لفظ قرآن مینویسد « :وقت بود که این لفظ را اطالق کنند و مقصود از آن ،حروف و
کلمات قرآن بود و هذا هو االطالق المجازی ،...اما بیشتر آن بود که لفظ قرآن را اطالق
جز بر حقیقت قرآن و هو المعنی مقصود منه نكنند...و هو االطالق الحقیقی الخاص»

(همان :ص  )64و هم چنین است لفظ انسان که هم بر جسم آدمی اطالق میشود و هم
بر روح آدمی و معنای حقیقی آن نیز همین معنای اخیر است (همان ،بیتا :ص  158و )159
یا لفظ نور که آن را هم بر نور خورشید و مانند آن اطالق میکنند و هم بر خدا و
معنای حقیقی آن هم ،باز ،همین معنای اخیر میباشد .البته عینالقضات یادآور میشود
که مورد اخیر را به پیروی از دیدگاه ابوحامد غزالی در «مشكوهاالنوار» بیان کرده است
(همان :ص  255و .)256

 .5آراي مربوط به كاربردشناسي زبان
کاربردشناسی زبان زیرشاخة معناشناسی زبان است و به بررسی کیفیت رابطة معنی با
بافت میپردازد (فالك :1372 ،ص  .)364توجه عینالقضات به دو بافت زبانی و موقعیتی
که زبانشناسان نیز برای درک معانی کاربردی عناصر زبانی بدانها توجه نشان دادهاند
(پالمر :1366 ،ص  81تا  99و ص  157تا  ،)173جای تأمل دارد:
الف) بافت زباني
33
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روابط همنشینی و جانشینی میان کلمات ،بافت زبانی را ایجاد و معنای آنها را واضح
میکند .در جملهای مانند «کجا خوابیده است؟» بسته به اینكه فاعل جمله کیست ،معنای
فعل «خوابیدن» تغییر میپذیرد و چهبسا منظور از آن ،خوابیدن عادی یا خوابیدن در
بستر بیماری یا به خاک رفتن مرده باشد .عینالقضات بر این نكته چنین تأکید میورزد:
« الفاظ را معانی بسیار بود و هر معنی که درجات متفاوت درو روا بود و یك لفظ بود
که بر آن همه درجات داللت کند ،نشاید که تصرف کنند در آنهمه درجات بر یك
منهاج .»34نمونهای که او در این باره به دست میدهد ،چنین است« :بدان که علم یك
لفظ است و عالِم هم چنین؛ اما این یك لفظ بر درجات بسیار داللت کند؛ چنانكه دانی
که شافعی و ابوحنیفه و مالك و غیرهم را عالِم گویند و معلوم است که ایشان در عالِمی
بهتفاوت بوده باشند؛ اگرچه در اصل عالمی مشترکند .پس اگر کسی حكم کند بر عالِمیِ
خاصِ شافعی ،آن حكم روا بود که عالِمیِ مالك را نبود؛ اگرچه هردو را عالِم توان
خواندن .اکنون مثال ارادت یك لفظ است و معانی بسیار در زیر او و لفظ ارادت بر همه
داللت کند و باشد که ارادت در یك درجه حكمی دارد که در دیگر درجه ،آن حكم
ندارد» (عینالقضات همدانی :ج  /1ص  405و )406
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منظور از بافت موقعیتی  ،شرایط برونزبانی کاربرد جمالت است که در مرحله تحلیل،
دست کم شامل سه رکن ارتباط کالمی ،یعنی فرستنده ،گیرنده و پیام میشود و
موقعیتهای زمانی و مكانی نیز بر اینها افزودنی است .عینالقضات نیمنگاهی به این
ارکان انداخته است و البته در این باره ،بیشتر ،تحت تأثیر مباحث بالغی مینماید« :در
تصدیق ،سه چیز بباید :یكی ُمخبِری ،دوم مُخبَری ،سوم حالتی بباید که در خبر وادید
آید؛ زیرا که تا کسی نبود که از چیزی اخبار کند ،تصدیق و تكذیب نتواند بود» (همان :ج
 /2ص  .)346در این مطلب ،منظور از «مُخبِر» ،فرستنده ،منظور از «مُخبَر» ،گیرنده و
منظور از «حالتی ،»...پیام است.
از دیدگاه عینالقضات ،فهم هر کالم ،نیاز به این دارد که ببینیم در چه زمینه هایی
گفته شده است و بویژه برای این منظور ،شناخت مخاطب آن اهمیت پیدا میکند؛
چنانكه سخنان مشایخ هم ،عموماً در «جواب سائل» ،یعنی متناسب با درک مخاطب
خاص این سخنان بیان شده است (همان :ج  /1ص  )58و در صورت تغییر مخاطب آنها،
احیانا معنایشان نیز تغییر مییابد (همان :ج  /2ص  .)304مسئلة «شأن نزول» ،در تفاسیر
قرآن ،توجه مفسران را هم به این دیدگاه بازمیتابد و چنین دیدگاهی در واقع از
مقدمات ورود به بحث «تأویل» در جهان اسالم بوده است.
عین القضات بر آن است که شخصیت و اهوا و انفس مخاطب به عنوان یكی از
ارکان بافت موقعیتی بر چگونگی درک معنی اثر میگذارد« :کودک از اسد ،36حروف
بیند و عاقل معنی شنود و همگی خیال او صورت شیر بود؛ اما اگر عاشقی بود که
حروف شیر مثال به خط معشوق بیند یا از زبان معشوق بشنود ،همگی او تلذّذ 37بُوَد به
سماع 38صوت معشوق یا دیدن خط او و هلل المثل االعلی .این عاشق نه حروف شیر
داند ،نه معنی شیر؛ زیرا که لذت سماع او از معشوق ،او را به غارت بداد؛ او را پروای
کار دیگر نماند .اگر به جای اسد ،ذیب 39گوید یا عسل گوید یا سَم گوید به نزدیك
عاشق همه یكی بُوَد و از همه یك قوت 40خورد و یك چیز داند که او غافل است از
فهم مسمیات این الفاظ و مستغرق است در لذّت ادراک آواز معشوق» (همان :ج  /1ص
 .)457یكی از زبانشناسان ،این معنای غیرقراردادی را «معنای متداعی» مینامد در برابر
«معنای ادراکی» که همان معنای قراردادی است (یول :1376 ،ص  137و .)138

ديدگاههاي عينالقضات در باب مسائل دانشهاي ميانرشتهاي زبان
 .1روانشناسي زبان

از دانشهای میانرشتهای روانشناسی و زبانشناسی است و هدف آن ،بررسی کیفیت
رابطة زبان با ذهن است (باطنی :1376 ،ص  72تا  .)95پیوند میان زبان و اندیشه چگونه
است و آیا زبان فطری است یا اکتسابی؟ این دو مسئله از مهمترین مسائل روانشناسی
زبان است و عینالقضات در باره هر دو ،دیدگاههای قابلتوجهی دارد:
الف) مسئلة رابطة زبان با انديشه
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در بارة این مسئله ،چهار دیدگاه قابل شناسایی است (سمیعی :1366 ،ص :)39
 اندیشه از زبان جداست. اندیشه با زبان یكی است. اندیشه با زبان پیوند عارضی و موقتی دارد. اندیشه با زبان پیوند پویا و همیشگی دارد.دیدگاه اخیر ،نتیجة پژوهشهای لو سیمونوویچ ویگوتسكی ،دانشمند روسی است و
خالصة آن ،اینكه:
اندیشه به مدد واژههـا هسـتی مییابـد .واژه تهـی از اندیشـه ،چیـز بیجـانی اسـت و
اندیشهای که در قالب واژهها تجسم نیابد به صورت سایه ،خواهد ماند .به هـر حـال،
پیوند این دو (اندیشه و گفتار) ،پیوندی نیست که از پیش به وجود آمده و ثابت بوده
باشد .این پیونـد در طـول مسـیر رشـد ،بـروز میکنـد و خـود ،راه تكامـل میپویـد
(ویگوتسكی :1367 ،ص .)226

بههرحال ،عینالقضات نیز بر آن است که کودک در جریان یادگیری زبان ،نخست
به لفظ توجه مییابد و سپس از معنای آن سر درمیآورد« :تا بدان مقام نرسد کودک که
از لفظ ،معنی شنود ،نگوید که اسد ،شیر بُوَد؛ ال بل همه فهم او این بُوَد که اسد ،الف و
سین و دال بود» (عینالقضات همدانی :1362 ،ج  /1ص  .451نیز ن.ک :همان :ص .)452
ب) مسئلة فطري يا اكتسابي بودن زبان

در بارة این مسئله هم دو دیدگاه وجود دارد .بر پایة دیدگاه نخست ،زبان ،فطری است
و بر پایة دیدگاه دوم ،اکتسابی .ضمناً دیدگاه یكم را بیشتر با نام نوآم چامسكی،
زبانشناس امریكایی ،میشناسیم که پای تمایز میان توانش زبانی 41و کنش زبانی 42را در
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این باره پیش کشید (مشكوۀالدینی :1376 ،ص  155تا )157؛ اما از میان روانشناسان،
رفتارگرایان و از میان فیلسوفان ،تجربهگرایان به دیدگاه دوم پایبند بودهاند (باطنی:1376 ،
ص  87و  .)88نكات ارزندة عینالقضات در این باره ،تصویر سهمرحلهای دقیقی از زبان
به دست میدهد:
الف) زبان در ذات ،امری الهی است و وابسته به قدرت انسان:
آدمی را خدای تعالی صفتی داده است که به واسطة آن به مقدورات خود رسـد؛ اگـر
خواهد مثالً انگشت و زبان خود متحـرّک دارد و اگـر خواهـد ،سـاکن و تـو را ایـن
صفت هست که به واسطة آن صفت ،جِرم انگشت و زبان را سـاکن داری و متحـرّک
و نسبت این قدرت ،وا ضد آن متساوی است؛ اعنی وا فعل و ترک؛ زیـرا کـه چنـین
نیست که "قدرت" بر فعل نوشتن و گفتن ،بیش از آن است کـه بـر تـرک نوشـتن و
گفتن ،بلكه به اضافت با هر دو یكی است و اگر تو را مجرّد قدرت بودی ،بـی هـیچ
صفتی دیگر ،محال بودی که از تو فعلی یا ترکی بـه وجـود آمـدی کـه تـرک را کـه
تهمت اختیار تو دارد ،همان بباید که فعل را ،اال ترکی و فعلی که به تو تعلق نـدارد و
سكون جسم مرده ،تهمت اختیار او ندارد به خالف سكون جسم زنـده (عینالقضـات
همدانی :1362 ،ج  /1ص .)9

اکنون بدان که مرجح ارادت فعل یا ترک" ،علمـ"ـی 43است که در تو بادید 44میآید
که این فعل به از ترک است یا این ترک به از فعل است و چون علمی قاطع یـا ظنّـی
غالب وادید آید که نوشتن به از نانوشتن است ،البد بود که ارادت نوشتن وادید آیـد
(همان :ص  10و .)11

باری از این مطالب ،دیدگاه عینالقضات در باره ماهیت ذووجهین فطری ـ اکتسابی
زبان بخوبی برمیآید و این دیدگاه یادآور تمایز میان توانش زبانی و کنش زبانی از
سوی چامسكی است.
ج) زبان در فعل ،امری اختیاری است و وابسته به ارادة انسان:
اکنون چون از تو فعلی یا ترکی به اختیار تو در وجود آیـد ،آن را بـا قـدرت مجـرّد،
حوالت نتوان کرد چه قدرت ،پیش از این بود و مقدور نبود؛ زیرا که در تو ،قدرت بر
کتابت همیشه بود ،لیكن مقدور نه همیشه در وجود آید؛ پس چون از تو حرکتـی یـا

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،51بهار 1395

ب) زبان در صفت ،امری حادث است و وابسته به علم انسان؛ زیرا هر ارادهای،
«حادث» و دقیقا به همین دلیل نیازمند «سبب» است (همان :ص :)17
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سكونی در وجود آید ،مرجّح فعل بر ترک یا ترک بر فعل ،صفتی بُوَد که در تـو پیـدا
گردد که آن را "ارادت" خوانند و روا نبُوَد که تو را ارادت سـخنگفتن بُـوَد و زبـان،
متحرّک نبُوَد یا ارادت خاموشی بُوَد و زبان ،ساکن نبُوَد اال که مانعی بُـوَد کـه اراده را
مقهور کند (همان :ص  9و .)10

 .2جامعهشناسي زبان
قدیم ترین دیدگاه در بارة زبان ،تعریف آن به نهادی اجتماعی با هدف ایجاد ارتباط میان
افراد جامعه است .جامعهشناسی زبان میکوشد تا زبان را از این چشمانداز ،مورد مطالعه
قرار دهد (باطنی :1376 ،ص  36و  )37و البته در این راستا به زیرشاخههای زیر
برمیخوریم:
الف) گونههای زبانی که به بحث در باره گویشها و لهجههای اجتماعی میپردازد
(یول :1376 ،ص  245تا 294؛ فالك :1372 ،ص  388تا .)437
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ب) برنامهریزی زبان که جلوه بارز آن ظهور مفاهیمی مانند زبان ملی و سازمانهایی
مانند فرهنگستانهای زبان است (باطنی :1376 ،ص  36تا .)39
عینالقضات ،هرچند از برخی گویشها و لهجههای فارسی آگاه بودهاست (عینالقضات
همدانی :1362 ،ج  /1ص  314و ج  /2ص  82و بیتا :ص  ،)134وارد جزئیات بحث در باره
آنها نمیشود؛ ولی یكی دو بار با نقل آیة قرآنی «و من آیاته خلق السّموات و األرض و
إختالف ألسنتكم و ألوانكم» ( )22/30تفاوت زبانها را نشانة قدرت الهی تلقی میکند
(عینالقضات همدانی :1362 ،ج  /1ص  329و بیتا :ص  181و .)182

او هم چنین در بارة اصطالحات اهل صناعات دیدگاهی دارد که در یكی از
نامههایش مفصالَ بدان میپردازد و مینویسد« :هر قومی در عالم به وضع اسامیای چند
مخصوصند که دیگران از آن مستغنیاند» (همان :ج  /1ص  .)159خالصه ،هر طبقه
اجتماعی اصطالحاتی خاص را به کار میبرد و از این امر ناگزیر است تا نیاز ارتباط
کالمی آن طبقة اجتماعی برطرف گردد؛ چون« :اسامی بر معانی توان نهاد و هر قومی را
حاجت است به نظر کردن به معانیای که دیگران را حاجت نیست» (همان :ص .)160
 .3عصبشناسي زبان
از دانشهای میانرشتهای عصبشناسی و زبانشناسی است و کار آن ،مطالعه کیفیت ارتباط

عينالقضات همداني و پديدارشناسي زبان

میان زبان و مغز است (نیلیپور :1380 ،ص  9تا  .)22عینالقضات ،برخالف نظر اغلب
عصب شناسان زبان که به وجود بخشی برای تكلم در مغز قائل شدهاند ،زبان را دارای
دو منشأ می داند :یكی دماغ یا مغز و دیگری دل یا قلب و ضمناً در این میان ،عقل را
واسطة کاربرد هردو مورد میشمارد« :دماغ ،ملكی است و دل ،ملكوتی است و عقل،
جبروتی .عقل را ترجمانی دان که هم زبان دل ملكوتی داند و هم زبان دماغ ملكی»
(عینالقضات همدانی :1362 ،ج  /1ص  .)277عینالقضات نهایتا همه چیز زبان را تحت
فرمان دل میانگارد و بدینگونه مبنای عاطفی رفتارهای کالمی انسان را برجسته
میسازد« :هرچه از زبان من شنوده باشی ،هم از دل من شنوده باشی که زبان را ممكن
نیست که نه به فرمان دل جنبد» (همان :ج  /1ص  .)278این اختالف نظر در پیشینة
عصبشناسی زبان هم مشاهده میشود؛ چنانكه سقراط و افالطون ،طرفدار مرکزیت
مغز بودند و بر خالف آنان ،ارسطو قلب را مرکز فعالتهای ذهنی معرفی میکرد (اصغری
و زندی :1392 ،ص .)81

نتيجهگيري
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تمایز میان زبان گفتار و زبان نوشتار ،ارزش زبانی ،محورهای همنشینی و جانشینی
زبان ،جریان زبان بر خط مستقیم ،مشخصات ممیز واجها ،تقابل واجی ،قراردادی بودن
زبان ،روابط معنایی ،بافت زبانی ،بافت موقعیتی ،مسئلة رابطة زبان و اندیشه ،مسئلة
فطری یا اکتسابی بودن زبان و...نكاتی را تشكیل میدهند که عینالقضات همدانی،
عارف شهید اوایل قرن ششم هجری در پرداختن به مسائل زبان رایج ،با تعابیر دیگر از
آنها سخن گفته است .بر این اساس:
 .1برخی عارفان ،گذشته از مسائل «زبان عرفان» به مسائل «زبان رایج» نیز توجه
کردهاند.
 .2بعضی دیدگاهها در نظریة زبان عینالقضات ،همانند دیدگاههای زبانشناسان جدید
مینماید.
 .3بازکاوی نظریة زبان عارفانی مانند عینالقضات در دو شاخة «زبان عرفان» و «زبان
رایج» ،ما را به وجود مكتب «زبانشناسی عرفانی» رهنمون میسازد یا دستکم نظریة
زبان را نزد عارفان پررنگ جلوه میدهد.
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پينوشت

Common Language
General Linguistics
phonetics
Phonology
Semantics
Pragmatics

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 .7دهم
 .8نهم
 .9هشتم
 .10هفتم
 .11سوم
 .12دوم
 .13حَنَك :چانه
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14. distinctive features
15. Phonological contrast
16. Semiology

 .17اعنی :یعنی ،به صیغة متكلم وحده
 .18آنچه از شكم زنبور عسل خارج میشود.
 .19یانه :اگرنه
 .20حَال :شیرین
 .21اِما :یا
 .22بایع :فروشنده
 .23متن [و] ندارد.
 .24ابیض :سفید
 .25ثَلج :برف
 .26موضوع :وضع شده
 .27محصور :محدود
 .28نامحصور :نامحدود
 .29مفردات :کلمات
 .30مرکبات :جمالت
 .31لعمری :به جانم سوگند
 .32تبدیل لفظ به لفظ :تفسیر یك لفظ با لفظ دیگر
 .34منهاج :روش

33. linguistic context

عينالقضات همداني و پديدارشناسي زبان
35.Position context
 .36اسد :شیر
 .37تلذُذ :لذت بردن
 .38سماع :شنیدن
 .39ذیب :خوانشی از ذئب؛ گرگ
 .40قوت :خوراک

41. linguistic competence
42. linguistic action

 .43متن :عملی
 .44بادید :پدید
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چرخش سياق و پيامدهاي معناييآن
در مدير مدرسة جالل آلاحمد
*

مريم معيندرباري

دكتر محمدرضا پهلواننژاد
دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکيده

كليدواژهها :تحلیل سیاق در داستان امروز ،زبانشناسی نقشگرا و ادبیات داستانی ،نثر جالل
آلاحمد ،تحلیل مدیر مدرسه

تاریخ دریافت مقاله1392/8/15 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/2/16 :

* دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد
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این مقاله سعی میکند در قالب مطالعهای موردی ،کارایی الگوی تحلیل سیاق را در مطالعة
گفتمان ادبی به بوتة آزمایش گذارد؛ بدین منظور ،پس از طرح مقدماتی مسئلة تحقیق و مروری
اجمالی بر سیر تاریخی نظریة سیاق در سنت زبانشناسی نقشگرا به معرفی اجمالی الگوی
تحلیل سیاق مایكل هلیدی پرداخته ،و در نهایت الگوی یادشده عمالً در تحلیل مسئلة 131
چرخش سیاق در مدیر مدرسه جالل آلاحمد به خدمت گرفته شد .یافتهها بیان میکند که 
آلاحمد در سراسر داستان به تناسبِ تغییر بافت موقعیتی و به مجرّد تغییر مشارکان رویدادهای
کالمی و به اقتضای نوع روابط نقشی آنان با یكدیگر از شیوه چرخش سیاق بهره میجوید و
در این کار ،ضمن تلفیق عناصر زبانی و پیرازبانی ،هر سه عامل سیاق سخن شامل «دامنة
گفتمان»« ،منش گفتمان» و «شیوة گفتمان» را به تناسب در تحقق عوامل سهگانة الیة معنایی
زبان دخیل کرده است.
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 .1مقدّمه
چنانچه بخواهیم تحلیل یك اثر ادبی را با تكیه بر رابطة میان عناصر متنی و بافتی به
انجام برسانیم ،الگوی «تحلیل سیاق» 1میتواند چارچوب تحلیلی بسیار مناسبی را پیش
روی قرار دهد .پژوهشگران زبان بارها از رابطة «موقعیتهای زبانی» با «گونههای زبانی»
سخن گفتهاند (هتیم و ماندی)187 :2004 ،؛ اما تنها پس از ظهور الگوی تحلیل سیاق بود
که امكان تبیین نظاممند روابط میان موقعیتهای کاربردی زبان و گونههای کاربردی زبان
فراهم شد.
کاربران زبان ویژگیهای بافتی موقعیتهای ارتباطی گوناگون را براورد میکنند تا به
اقتضای آن ،گونة زبانیِ 2مناسب را در محدودة توان زبانی خود انتخاب کنند .مناسبت
گزینههای زبانی در هر موقعیت ارتباطیِ بخصوص مبین جایگاه اجتماعی گوینده بوده
(هلیدی 183 :1978 ،تا  )186و از این رو ،حائز اهمیت بسیار است.
وقتی از سیاق سخن صحبت به میان میآید ،تأکید بر چگونگی کاربرد زبان در
موقعیتهای بخصوص است از قبیل «زبانِ مورد استفاده در یك آزمایشگاه زیست
شناسی»« ،زبان مورد استفاده در گزارشهای خبری» و «زبان مورد استفاده در میدانهای
فوتبال» .عموماً وضعیت به گونهای است که هر یك از اهالی زبان در آنِ واحد بر شمار
زیادی از سیاقهای گوناگون اشراف دارد؛ شما میتوانید همزمان یك کوهنورد و یك
اقتصاددان باشید (وارداف .)48 :1986 ،نكتة دیگر اینكه تمام بخشهای زبان ممكن است در
ایجاد سیاقهای مختلف ایفای نقش کند؛ واژگان ،نحو ،بخش واجی ،بخش ساختواژی یا
حتی قواعد کاربردشناختی.
درک کامل مفهوم سیاق به بازشناسی وجه تمایز آن از مفهوم «ژانر» منوط است.
ژانر بنا به تعریف ناظر بر گونههای گفتمانیِ فرهنگ -وابستهای است که با ترکیببندی
واحدهای واژگانی و دستوری در قالب سیاقهای مختلف محقق میگردد بگونهای که
گزینشهای مربوط به سیاقهای مختلف ،تحقق ژانرهای متفاوت را در پی میآورد
(هاوْس  106 :1997و )105؛ به عنوان مثال ،فرض کنید ناشری سعی در فروش کتاب
قصه ای برای کودکان بكند که هیچ کودکی قادر به درک آن نباشد .در این صورت ،این
کتاب را میتوان نمونهای ناموفق از ژانر قصة کودکان تلقی کرد که در نتیجة انتخاب
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سیاق نامناسب صورت پذیرفته است (همان)106 :؛ بنابراین ،مفهوم ژانر اعم از مفهوم
سیاق است.
الگوی تحلیل سیاق ،صورتهای زبانی را به رفتارهای اجتماعی گویشوران زبان
پیوند میزند و از این رو در درک چگونگی کاربرد زبان برای ایجاد معنا ،سودمند و
کارگشاست .تحلیل سیاق در آغاز در حوزة آموزش زبان دوم به کار گرفته شد (توسط
هلیدی ،مكینتاش و استرونس  )1964اما در پی آن و بویژه از دهة  1990به بعد به دلیل
صبغة اجتماعی آن در حوزههایی که با ابعاد اجتماعی زبان سر و کار مییابد از جمله در
تحلیل انتقادی گفتمان و در مطالعات ترجمه به خدمت گرفته شد؛ با این حال ،پیشینة
مطالعاتی موجود عمدتاً به سنت انگلوساکسونیِ زبانشناسی اجتماعی معطوف بوده و
این الگو در مطالعة سایر خانوادههای زبانی مورد توجه چندانی واقع نشده است
(لِواندووسكی  .)2010این خأل مطالعاتی بهطور مشخص در زمینة اِعمال نظریة سیاق به
تحلیل ادبی و نقد ادبی مشهود بوده است بهگونهای که شاید بتوان صرفاً چند کار
انگشتشمار از جمله آثار جفری ( )2002و سِمینو ( )2002را نام برد.
جفری ( ) 2002تحلیل سیاق را ابزار مناسب استخراج معنی از متون ادبی تلقی
میکند .وی برای آزمون این دیدگاه ،ویژگیهای معنایی یك قطعه شعر انگلیسی را بر
مبنای متغیرهای سهگانة سیاق شامل دامنه ،منش و شیوة گفتمان تحلیل می کند و به این
نتیجه میرسد که با کاربرد این الگوی تحلیلی میتوان پیچیدگیهای معنایی متون ادبی و
مشخصاً گفتمان شعری را از طریق طبقهبندی و مرتبسازی عوامل معنایی تا حد
زیادی برطرف ساخت و اطالعاتی را آشكار ساخت که در خوانشهای صرفاً شمّی و
غیرنظاممند قابل کشف نخواهد بود .جفری همچنین مدعی میشود که نظریة سیاق
میتواند فرازبان 3تخصصی یكپارچه و تعریفشدهای را برای تحلیل ادبی به دست دهد
که رویكردهای شمّی از آن بیبهره است.
سمینو ( )2002نیز الگوی تحلیل سیاق (هلیدی و حسن )1989 ،را برای تحلیل
گوناگونی و تنوع گونههای کاربردی زبان در شعری از کارول آن دافی با عنوان
«شاعری برای دوران ما» 4به کار میبندد و بر مزایای چنین الگویی صحه میگذارد .وی
بهطور مشخص با کاربست نظریة سیاق و نظام اصطالحیِ آن نشان میدهد که شاعر در
تلفیق گونه های غیرادبیِ زبان در گفتمان شعری تا حد زیادی توفیق داشته است و
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بهطور ضمنی اذعان میکند که بدون کاربرد آن چارچوب تحلیلی نمایش مهارت شاعر
در ایجاد این چندصدایی امكانپذیر نبود.
در ایران نیز اساس ًا مطالعات زبانیِ مبتنی بر تحلیل سیاق پیشینة چندانی ندارد و
شاید تنها بتوان از مقاالت خانجان و اسالمی راسخ ( 1389و  )2010یاد کرد که این الگو
را در حوزة نقد ترجمه و مشخص ًا نقد ترجمههای فارسی رمان ناطور دشت دِی .جی
سلینجر به خدمت گرفتهاند .این در حالی است که در ادبیات و بویژه در ادبیات
ب بافت موقعیتی ناگزیر از کابرد سیاقهای گوناگون از زبان
داستانی ،که نویسنده به تناس ِ
شخصیتهای مختلف است ،اشراف بر شیوههای چرخش سیاق حائز اهمیت خواهد بود
و به تبع آن ،ارزیابی عینیِ عملكرد نویسنده در اعمال راهبردهای چرخش سیاق برای
منتقدان و تحلیلگران ادبی نیز اهمیت مییابد.
در این نوشتار کوتاه سعی میشود در قالب یك موردپژوهیِ اجمالی ،کارایی الگوی
تحلیل سیاق در مطالعة گفتمان ادبی و مشخصاً بررسی یك اثر داستانی یعنی مدیر
مدرسة جالل آلاحمد به بوتة آزمایش گذاشته شود .مسئله این است که آیا اساساً در
داستان مدیر مدرسه ،موارد چرخش سیاق 5به تناسب و تناظرِ چرخش بافت موقعیتی
صورت گرفته است یا خیر و پیامدهای معنایی این تناسب یا عدمتناسب چیست.
انتخاب مدیر مدرسه بدین علت بوده است که این داستان از حیث تنوع سیاق سخن
یكی از نخستین و مهمترین نمونههای «متون التقاطیِ» 6نوشتاری در زبان فارسی است.
سعی شده است با ارائة شواهد زبانی نشان داده شود که توفیق یا ناکامی در چرخش
مقتضی از یك سیاق سخن به سیاق دیگر بر انتقال و دریافت معنی در بافت موقعیتی
تأثیر میگذارد و از این حیث بر متغیرهای طبیعی بودن کالم و باورپذیری آن مؤثر واقع
میشود.
 .2سيرتاريخي نظرية تحليل سياق
اصطالح «سیاق» 7نخستین بار در سال  1956از سوی زبانشناسی بهنام تامس رِید معرفی
شد اما چنانكه بوگراند ( )1993و مَتیسِن ( )1993اظهار کردهاند ،برای اولین بار فِرث،
زبانشناس شهیر انگلیسی بود که اصطالح «زبان محدود» 8را در مفهومی نزدیك به
مفهوم سیاق به تعبیر امروزی آن به خدمت گرفت (فرث  .)1957فرث مفهوم «زبان

چرخش سياق و پيامدهاي معنايي آن در مدير مدرسة جالل آلاحمد

 .3الگوي تحليل سياق هليدي
ی حاکم بر
چنانكه اشاره شد در دیدگاه هلیدی« ،نظریة سیاق» تالش دارد اصول کل ِ
کاربرد زبان را بر حسب نوع موقعیت آشكار سازد (هلیدی .)32 :1978 ،هلیدی مفهوم
سیاق را به شرح ذیل به عوامل سازندة آن تجزیه میکند« :دامنة سخن»( 11موضوع
13
گفتمان)« ،منش سخن»( 12مشارکان گفتمان و روابط بین آنها) و «شیوة سخن»
(مجرای ارتباط) (هلیدی ،مكینتاش و استریونس 1964 ،به نقل از هلیدی 62 :1978 ،و  .)125وی
بهدنبال آن در صورتبندی دیگری ،دامنة گفتمان را «نوع عمل اجتماعی» ،منش گفتمان
را شامل «روابط نقشیِ 14مشارکان رویداد ارتباطی» و شیوة گفتمان را «سازماندهی
نمادینِ» گفتمان قلمداد میکند (هلیدی.)35 :1978 ،
در رویكرد هاوس ( ،)1997سیاق سخن شامل عناصر دیگری نیز هست که بعضاً
در الگوی هلیدی به چشم نمیخورد :منش گفتمان دربرگیرندة «منشأ و پایگاه زبانی،
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محدود» را بدین شكل تعریف میکند« :موضوع سخن محدودشدهای درباره یك تجربه
یا فعالیت که دارای قواعد و واژگان مخصوص به خود است» (فرث  87 :1957و .)98
پس از فرث ،مفهوم سیاق توسط شاگرد او مایكل هلیدی (هلیدی ،مكینتاش و
9
استرونس  ،1964هلیدی  ،)1978که قائل به تمایز گونههای زبانیِ مرتبط با «کاربران زبان»
(بر حسب ویژگیهایی همچون عوامل جغرافیایی ،جنسیت و سن) از گونههای مرتبط با
«کاربرد زبان» 10بود ،اشاعه پیدا کرد (هلیدی .)110 :1978 ،مطابق دیدگاه هلیدی ،اهالی
زبان گنجینهای از گونه های زبانی گوناگون را در اختیار دارند و در موقعیتهای مختلف
از میان آنها دست به انتخاب میزنند .از نظر هلیدی ،سیاق ،یك گونة زبانی است که
متناظر با یك گونة موقعیتی به کار گرفته میشود و از این رو باید آن را مفهومی
معنیشناختی تلقی کرد (لواندوفسكی  .)66-67 :2010در این دیدگاه ،سیاق ،بنا به تعریف،
«مجموعة معانی و ترکیب الگوهای معنایی است که نوعاً در وضعیتی معین در قالب
واژهها و ساختارهایی مشخص تحقق مییابد» (هلیدی.)23 :1978 ،
الگوی هلیدی متعاقباً و بهطور عملی در حوزة زبانشناسی کاربردی از جمله در
مطالعات ترجمه به خدمت گرفته شد و تحوالت نظریة سیاق در دهة  1990و بعد از
آن تحت تأثیر گسترش و توسعة الگوی کالسیك هلیدی در آثار ترجمهشناسانی
همچون جولیان هاوس ( )2009 ،1997بوده است.

136


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،13شماره ،51بهار 1395

136
136

جغرافیایی و اجتماعی گوینده و نیز مواضع فكری و عاطفی» (یعنی دیدگاه شخصی)
اوست و در ضمن ،بازتاب نگرش اجتماعی و کاربرد سبكهای زبانی متفاوت (رسمی،
غیررسمی و  ،)...و مبین نوع رابطة اجتماعی بین گوینده و مخاطب است و «شیوة
گفتمان» نیز بهطور توأمان هم به «مجرای» ارتباط (گفتاری یا نوشتاری) ارتباط مییابد و
هم به میزان مشارکت بالقوه یا بالفعلِ مجاز بین گوینده و مخاطب (مونولوگ ،دیالوگ
و.) ...
به زبان ساده ،عوامل سهگانة سیاق سخن را در دیدگاه هلیدی میتوان به این شرح
تبیین کرد (به نقل از هاوس  :)35 :2009الف) دامنة گفتمان :متن در بارة چیست؟ متن
حاوی چه چیزهایی است؟ ب) منش گفتمان :ارتباط بین مؤلف ،خواننده و احیان ًا
اشخاص حاضر در متن با یكدیگر چگونه است؟ ج) شیوة گفتمان :مجرای ارتباط
چیست؟ اجزای آن چگونه با هم به مثابة متن سازگار میشود؟
در دیدگاه هلیدی ،عوامل سهگانة سیاق سخن (یا به عبارتی ،عوامل سهگانة بافت
موقعیتی) به شرح ذیل با عوامل سهگانة بخش معنایی زبان مربوط میشود (هلیدی :1978
 :)125الف) دامنة گفتمان با معنای «اندیشگانی»( 15گزاره ای) مربوط میشود (معنای
اندیشگانی بازتاب درک و دریافت ما از واقعیت است ،تجربة ما را از دنیای واقع
سازمانبندی میکند و چگونگی نگرش ما را نسبت به جهان رقم میزند) .ب) منش
گفتمان با معنای «بینافردی» 16مربوط میشود (معنای بینافردی به برقراری ،استمرار،
17
تثبیت و تنظیم روابط اجتماعی ارتباط پیدا میکند) .ج) شیوة گفتمان با معنای «متنی»
مربوط میشود (معنای متنی به کاربرد زبان در سازماندهی خود متن مربوط است؛ یعنی
زبان بین آنچه گفته یا نوشته میشود و دنیای واقع از یك سو ،و دیگر رویدادهای زبانی
از سوی دیگر ،ارتباط برقرار میکند).
در چارچوب زبانشناسی نقشگرای هلیدی ،سه عامل سازندة سیاق سخن در الیة
معنایی زبان به شكل ذیل در الیة واژی -دستوری 18تجلی پیدا میکنند :دامنة گفتمان در
ساخت گذرایی 19زبان متحقق میگردد یعنی در انتخاب نوع فرآیند( 20نوع فعل)،
مشارکین فرآیند( 21اقمار فعل) و عناصر پیرامونی فرآیند( 22قید زمان و مكان و )...
(اِگینز  .)113 :1994به عبارت سادهتر ،در دامنة گفتمان مسئلة انتخابهای واژگانی بیشتر
موضوعیت مییابد و از همین روست که در الیة معنایی زبان آن را با معنای گزارهای
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 .4مروري بر كاربرد نظرية سياق در تحليل متون ادبي

مطالعة موردي مدير مدرسه
چنانكه پیشتر گفته شد ،مدیر مدرسه متنی التقاطی است که در آن ،راوی به تناوب بین
سیاقهای مختلف آمد و شد میکند .وی با آدمهای گوناگونی روبهرو میشود که هر یك
از مناسبات اجتماعی متفاوتی با راوی داستان برخوردارند و مدیر مدرسه به تناسب آن
مناسبات و به اقتضای بافت موقعیتی مورد نظر با آنها گفتگو میکند .بنابراین ،آلاحمد
ناگزیر از چرخش مداوم سیاق سخن بوده است تا بتواند پایگاه اجتماعی شخصیتهای
مختلف ،میزان فاصلة اجتماعی و نوع رابطة اجتماعی آنها را با راوی قصه بدرستی
منعكس کند .اینك ببینیم نویسنده چگونه در این راه دشوار گام برداشته است .شایان
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(معنای واژگانی) متناظر میدانند .از این رو ،در دامنة گفتمان مسئلة «تخصصی بودن
واژگان» اهمیت مییابد .واژگان فنی حوزة علم مثالً با حوزة تعلیم و تربیت متفاوت
است و در خود حوزة علم نیز فرضاً بیان فنیِ زیستشناسی با زیرمجموعههای آن مثل
میكروبیولوژی و ویروسشناسی متفاوت است.
24
منش گفتمان در ساخت وجهی 23زبان محقق میگردد؛ یعنی در انتخاب وجه
جمله (اخباری ،التزامی ،پرسشی و امری) ،انتخاب ادات وجهنمایِ 25مبین قطعیت،
تردید ،احتمال و  ،...گزینش عناصر واژگانی ارزشگذارانه همچون صفات و قیدهایی نظیر
خوب و بد و زشت و با دستپاچگی و با متانت و  ،...گزینش صورتهای خطابی 26و
نظایر آنها (اِگینز  .)113 :1994این انتخابها نوعاً تحت تأثیر «روابط قدرت» (مناسبات
قدرتِ همتراز یا متقارن در مقابل روابط قدرت نامتقارن)« ،میزان رسمیت» و «میزان
نزدیكی یا صمیمت» بین مشارکان رویداد کالمی است.
27
شیوة گفتمان عموماً در ساخت مبتدا -خبری یعنی در انتخاب تقدم و تأخر
مبتدا 28و خبر ،29آرایش اطالع نو و اطالع کهنه 30در ساخت اطالعی 31جمله و انتخاب
نوع پیوندهای انسجامی 32متحقق میگردد (اِگینز  .)113 :1994عالوه بر موارد فوق ،شیوة
گفتمان در انتخاب عناصر پیرامون متن (نوع و اندازة قلم ،رنگ حروف ،نشانههای
سجاوندی) و نیز برخی صنایع لفظی همچون قافیهبندی ،سجع ،همصدایی حروف ،بیان
موزون و نظایر آنها نیز بازتاب مییابد.

ذکر ای نكه کاربران زبان بر حسب سن ،طبقة اجتماعی ،میزان سواد ،جنسیت و عوامل
مشابه تواناییهای متفاوتی در کاربرد گونههای کاربردی یا سیاقهای گوناگون دارند؛ به
عبارت دیگر ،توانایی سیاقگردانی به تناسب این متغیرها قاعدتاً متفاوت خواهد بود .از
اینرو در این مقالة عمدت ًا تالش میشود سیاقگردانی در یك شخصیت داستانیِ واحد
یعنی مدیر مدرسه بررسی شود تا این متغیرهای مزاحم بهطور نسبی کنترل شود.
تحلیل با صحنة افتتاحیة داستان آغاز میشود:
( )1از در که وارد شدم ،سیگارم دستم بود و زورم آمد سالم کنم .همینطوری
دنگم گرفته بود قد باشم .رئیس فرهنگ که اجازه نشستن داد ،نگاهش
لحظهای روی دستم مكث کرد و بعد چیزی را که مینوشت تمام کرد و
میخواست متوجه من بشود که رونویس حكم را روی میزش گذاشته بودم.
حرفی نزدیم .رونویس را با کاغذهای ضمیمهاش زیرورو کرد و بعد غبغب
انداخت و آرام و مثالً خالی از عصبانیت گفت
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راوی در شیوة سخن نوشتاری از تمامی ویژگیهای شیوة نوشتاری بهره میبرد .دامنة
گفتمان شامل صورت کامل فرایندها (افعال) است (آمد ،بشود و  )...و از صورتهای
بهاصطالح شكستة محاورهای فعالً خبری نیست .انتخابهای واژگانی البته بعضاً به شیوة
گفتاری محاوره تعلق دارد؛ منتهی با اسلوب نوشتار در رسمالخط ظاهر شده است
(ادات همینطوری ،فعل دنگم گرفته بود و فعل قد بودن) .در این بین ،ادات وجهنمای
«همینطوری» مبین معنایی بینافردی است که داللت بر این دیدگاه و نگرش قهرمان
داستان دارد که میخواهد به مخاطب بگوید من نسبت به مقام مافوق بیاعتنایم یا
ت
اصطالحاً او را داخل آدم حساب نمیکنم یا به قول خودش «میخواهم قُد باشم» .ادا ِ
مثالً نیز حامل نوعی معنای بینافردی («کنایی») است و با انتخابهای قبلی راوی در
راستای همان احساس بیاعتنایی هماهنگ است .اکنون ،شاهد اولین چرخش سیاق
سخن خواهیم بود .مدیر مدرسه از زبان رئیس ادارة فرهنگ میگوید:
( )2جا نداریم آقا .اینكه نمیشه! هر روز یك حكم میدند دست یكی و
میفرستنش سراغ من  ...دیروز به آقای مدیرکل ...

چرخش سیاق در آغاز در «شیوة گفتمان» نمایان میشود؛ محاوره به جای نوشتار.
صورتهای کوتاهشدة فرایندها (افعال) به کار گرفته میشود :نمیشه بهجای نمیشود ،می-
دند بهجای میدهند ،میفرستنش بجای میفرستندش (که جملگی در رسمالخط داستان
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تجلی یافته است) .در عامل منش گفتمان نیز عالوه بر «آغاز بدون مقدمة گفتگو» ،که
مبین رابطة نامتقارن روابط قدرت و حس برتریطلبی رئیس اداره است ،کاربرد کنایهآمیز
صورت خطابیِ «آقا» نیز حامل معنا و کارکرد بینافردی «قاطعیت و تحكم» است .راوی
برای اینكه به مخاطب نشان بدهد که رابطة نقشی متعارف «رئیس -مرئوس» را نمیپذیرد
دوباره به شیوة نوشتار چرخش میکند و با انتخابهای واژگانی مناسبِ این نوع کنش
اجتماعی یعنی فرایندها (افعال) «حوصلة کسی را نداشتن» و «حرف کسی را بریدن» و
نیز با انتخاب عنصر واژگانی ارزشگذارانة «اباطیل» (در ساخت وجهی زبان) نوع نگرش
خود را نسبت به گفته های طرف مقابل (رئیس اداره) که مبین عدول از آن رابطة نقشی
است ،بروز میدهد؛ رفتاری که معنای بینافردی متناظر در نظام معنایی زبان را تحت
ی «».....
تأثیر قرار میدهد .جالب اینكه فرایند «حرف کسی را بریدن» با نشانه سجاوند ِ
عمالً در شیوة گفتمان بروز یافته است؛ این بدان مفهوم است که این چند نقطه در الیة
معنایی زبان و در بافت موقعیتیِ مورد نظر حاوی نوعی معنای متنی است.
راوی (مدیر مدرسه) حرف رئیس را قطع میکند و با چرخش سیاق بهظاهر وارد
همان رابطة نقشی متعارف «رئیس -مرئوس» میشود:
( )3ممكنه خواهش کنم زیر همین ورقه مرقوم بفرمایید؟

( )4الی در کالس شش را که باز کردیم «....ت بی پدر و مادر» جوانك بریانتین
زده خورد توی صورتمان .یكی از بچهها صورتش مثل چغندر قرمز بود .بزک
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طبیعتاً در اینجا شیوة محاوره بهکار گرفته شده اما نوع مناسبات قدرت بین مشارکان
رویداد کالمی از جنس نامتقارن است و مرئوس در خطاب به رئیس از فعل «مرقوم
فرمودن» آن هم در شمار جمع استفاده میکند تا معنای بینافردی احترام را در منش
گفتمان محقق سازد؛ ضمن اینكه ادات وجه نمای «ممكنه» و فعل «خواهش کردن» هر
دو انتخابهایی است که با ماهیت این کنش اجتماعی در دامنة سخن همخوانی دارد و
این همه در رسمالخط داستان (یعنی در شیوة سخن و در معنا و نقش متنی) نمود یافته
است .این نمونه بیان میکند که عوامل سهگانة سیاق و نیز معانی سهگانة الیة معنایی
زبان مستقل از یكدیگر نیست بلكه همزمان وارد عمل میشود.
به بخش دیگری از داستان در بافت موقعیتی دیگری توجه فرمایید .راوی حكم
مدیریت مدرسه را گرفته و حاال به اتفاق ناظم مدرسه در حال سرکشی به کالسهای
درس است .وی در توصیف موقعیت به شیوة محاوره روی میآورد:
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فحش هنوز باقی بود .قرائت فارسی داشتند .معلم دستهایش توی جیبش بود و
سینهاش را پیش داده بود و زبان به شكایت باز کرد...

مدیر مدرسه و ناظم ،ناسزای معلم را خطاب به یكی از دانشآموزان بهصورت نصفه
و نیمه میشنوند و نویسندة داستان این نصف و نیمگی را در شیوة گفتمان و با نشانه
سجاوندی «چند نقطه» منعكس کرده است .راوی ،قضاوتِ خود را در مورد معلم در
انتخاب واژة «جوانك» همراه با پسوند تصغیر -ک در منش گفتمان بروز میدهد و
معنای بینافردی مربوط («تحقیر») را به مخاطب داستان منتقل میکند.
نویسنده بار دیگر و این بار از زبان معلم به شیوة محاوره میچرخد:
( )5آقای مدیر ،اصالً دوستی سرشون نمیشه .توی سری میخوان .مالحظه کنید
بنده با چه صمیمی....
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معلم در خطاب به مدیر بر سیاق متعارفِ رابطة نقشی «معلم -مدیر» ،که مبین
رابطهای نامتقارن است از صورت خطابی «آقای مدیر» استفاده میکند که در منش
گفتمان حامل معنای بینافردی «احترام» است؛ همچنین در اشاره به خود از صورت
خطابی «بنده» که دوباره حامل کارکرد بینافردی «احترام» است و با نوع رابطة «رسمی»
معمول بین معلم و مدیر همخوانی دارد ،بهره میجوید .فعل واژگانی «مالحظه کردن»
نیز با همین کارکرد به خدمت گرفته شده است .در مقابل در ارجاع به دانشآموزان ،که
در موضع فرودست قرار دارند ،انتخابهای واژگانی معلم (در عامل دامنة گفتمان) همراه
با قدرتنمایی است« :توی سری میخوان» که در منش گفتمان اثر بینافردی متفاوتی بر
جای میگذارد.
مدیر مدرسه در اینجا باز از موضع قدرت و از جایگاه فرادست به میان حرف معلم
میپرد (حرفش را در تشدید «ایت» بریدم) با همان نشانه سجاوندی « »...و با همان
اثرگذاری بر معنای متنی که در نمونة قبلی مالحظه شد؛ سپس بالفاصله به شیوة
محاوره چرخش میکند:
( )6صحیح میفرمایید .این بار ببخشید .نباید بچههای بدی باشند.

قطع کردن کالم در شیوة گفتمان ،که کفة مناسبات قدرت را به سمت مدیر مدرسه
سنگین میکند بالفاصله با انتخاب فعل واژگانی «صحیح فرمودن» (در عامل دامنة
گفتمان) ،که مناسبِ بیان همراه با ادب فرادست به فرودست است (مدیر با همكار
فرودست خود مؤدبانه سخن میگوید تا فاصلة موجود را حفظ ،و اجازة صمیمیت و
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خودمانی بودن را از وی سلب کرده باشد) و به فراخور در منش گفتمان و معنای
ی متناظر با آن تأثیر میگذارد ،تلفیق میشود و به ناگهان با تغییر «وجه» جمله به
بینافرد ِ
وجه امری ،مدیر مدرسه لحنی آمرانه به خود میگیرد که مناسبِ همان نوع رابطة
خشك و رسمی است و هماهنگ با همان نوع مناسبات قدرت است.
در انتهای صحنه ،مدیر مدرسه در اشاره به شاگردان کالس با کاربرد ادات وجه
نمای «نباید» قضاوت و نگرش خود یا نوع احساس و طرز فكر خود را (در ساخت
وجهی زبان و در الیة بینافردی معنا) بروز میدهد:
( )7احتماالً بچههای بدی نیستند [یعنی میتوان با آنها کنار آمد یا آنها را اداره کرد
یا من از پس آنها برمیآیم و ]...
پارهکالم بعدی به صحنهای مربوط است که مدیر مدرسه مشغول تماشای دیرآمدن
معلمهاست و ناظم خودش را به او میرساند تا چوقولی معلمها را بكند:
()8

این گفتگوی آشكارا نشان میدهد رابطة قدرت نامتقارن بین مشارکان رویداد کالمی
ب رابطة نقشیِ «ناظم -مدیر» از موضع فرودست و با
است .در جملة اول ،ناظم به تناس ِ
لحنی رسمی مدیر مدرسه را در جایگاه فرادست طرف خطاب قرار میدهد .استفاده از
شكل کامل فعل (دیدید بهجای دیدین) که بهطور توأمان بر شیوه (از رهگذر رسمالخط
فارسی) و منش سخن تأثیر می گذارد و معانی متنی و بینافردی متناظرِ آنها درا ر نظام
معنایی زبان فعال میکند و بویژه کاربرد مكرر صورت خطابی «آقا» ،که بهطور بینشان
از جایگاه فرودست در خطاب به فرادست معمول است و مستقیماً بازتاب میزان
رسمیت در منش گفتمان است ،جملگی به تناسب نوع مناسبات قدرت بین مشارکان
گفتگو انتخاب شده است .جالب اینكه شخصیت ناظم بالفاصله در ارجاع به معلمهایی
که دیر به سرکار آمدهاند و از قضا با او میانة خوبی ندارند ،جانب ادب را فرومیگذارد
و با انتخاب واژة ارزشگذارانة «قرتی» ،که به مثابة انتخاب نوعی عنصر وجهنما از
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 دیدید آقا! اینجوری میاند مدرسه .اون قرتی که عین خیالش هم نبود آقا.اما این یكی ....
 انگار هنوز دو تا از کالسها ولند؟ بله آقا .کالس سه ورزش دارند .گفتم بشینند دیكته بنویسند آقا .معلمحساب پنج و شش هم نیومده آقا.
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ساختار وجهی زبان بوده و مبین نگرش و قضاوت شخصی او نسبت به معلم مورد نظر
است ،معنای بینافردی «تحقیر» را در نظام معنایی جمله فعال میسازد .مدیر مدرسه بار
دیگر از موضع فرادست به میان حرف او میپرد و سخنش را نیمهکاره قطع میکند.
معموالً اگر روابط قدرتِ مشارکان هر رویداد کالمی نامتقارن باشد ،آنکه از موضع
باالتری برخوردار است ،ممكن است خود را به رعایت نوبتگیری 33در جریان گفتگو
ملزم نداند که در اینجا دقیقاً همین اتفاق روی داده است .آلاحمد دوباره برای بازتاب
آن از نشانه سجاوندی « »...در شیوة گفتمان نوشتاری بهره برده که نمونة خوبی است
برای این استدالل ،که معانی و نقشهای سه گانة زبان الزام ًا مستقل از یكدیگر عمل
نمیکند بلكه ممكن است هر آینه همزمان وارد عمل شود؛ به عبارت دیگر ،انتخاب آن
نشانه نقطهچین عالوه بر اینكه نشاندهندة کنش متنی است و مبین نوع بخصوصی از
سازماندهی نمادین نشانههای پیرازبانی 34و تلفیق آنها با نشانههای زبانیِ متعارف است
با هدف انعكاس نوع روابط قدرت مشارکان رویداد کالمی نیز هست و از این رو
بهطور توأمان هر دو عامل متنی و بینافردیِ نظام معنایی زبان را فعال ساخته است.
مدیر مدرسه جملة ناظم را قطع میکند که یعنی الزم نیست از دیگران ایراد بگیری
وقتی خودت هم غرق ایرادی و کالسهای درس مدرسهات «هنوز ولند» ( -انگار هنوز
دو تا از کالسها ولند؟) .قطع کالم ناظم از سوی مدیر مدرسه در واقع نوعی
کنش گفتاری 35است که نقش «مؤاخذة» مشارک فرودست را ایفا میکند .در ادامه و در
ادامة همان کنش گفتاری غیرمستقیم ،مدیر مدرسه بهطور مستقیم و با انتخاب ادات
تناوب« ،36هنوز» ساخت وجهی زبان را برای القای معنای بینافردی «مؤاخذه» به خدمت
میگیرد و این در منش گفتمان تجلی مییابد .استفاده از فعلواژة 37ارزشگذارانة «ول
بودن» نیز ناظر بر همین کنش گفتاری است .راهبرد جالبی که نویسنده در این زمینه به
خدمت گرفته ،بازی با ساخت وجهی زبان است در حالی که از حیث صوری ،وجه
جمله آشكارا خبری است ،نویسنده از نشانه سجاوندی «؟» که خاص وجه پرسشی
است ،استفاده نموده است که با نوع کنش اجتماعی «مؤاخذه» (در دامنة گفتمان)
همخوانی دارد .نمونة اخیر نیز نشان میدهد که نقشها ،معانی و عوامل سهگانة سیاق
سخن بدیل یكدیگر نیست بلكه بسیاری از اوقات ظهور آنها با همپوشانی همراه است.
ناظم مدرسه بهدلیل اینكه در موضع فرودست است ،تنها در صدد توجیه برمیآید که
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علت «ول بودن» آن کالسها چیست و نویسنده با کاربرد صورت کامل افعال و صورت
خطابی محترمانة «آقا» از زبان او دوباره به سیاق رسمی چرخش میکند.
به عنوان آخرین داده ،صحنهای را از نظر میگذرانیم که در آن ،مدیر مدرسه با
شاگردی گفتگو میکند که از کیف مدرسه او عكسهای ممنوعی را کشف کردهاند که
ظاهراً می خواسته است برای معلم کالس پنجم روی تخته سهالیی بچسباند و والدینش
برای اعتراض به مدرسه آمدهاند:
()9

از شكل و شمایل این گفتگو بوضوح پیداست که کامالً با موضوع مورد نظر و با
ماهیت و نوع عمل اجتماعی مربوط در دامنة سخن همخوانی دارد .شاگرد بشدت
ترسیده و بریده بریده سخن گفتن او که نویسنده آن را با انتخاب جمالت کوچك و با
کاربرد مكرر نشانه نقطهچین در شیوة سخن برجسته کرده است ،دقیقاً نشان میدهد که
وی حرفی برای گفتن ندارد یا در مقام توضیح زبانش بند میآمده و لكنت زبان گرفته
است .این لكنت زبان همچنین با نمایش بریدة واژة «آقا» بهصورت «آ »...چند بار در
ساخت متنی زبان به نمایش در میآید (و در شیوة سخن تجلی مییابد) تا خواننده
بتواند استنب اط کند که او در این قضیه به هر حال مقصر است و از همین روست که
احساس ترس میکند .وی در موضع فرودست مثل همة دانشآموزان دیگر ،مدیر
مدرسه را با صورت خطابی «آقا» مورد خطاب قرار میدهد و پیوسته سوگند میخورد
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 خواهر برادر هم داری؟ آ  ...آ ...آقا داریم آقا. چند تا؟ آ ...آقا ...چهار تا. عكسها رو خودت به بابات نشون دادی؟ نه به خدا آقا ...به خدا قسم... پس چه طور شد؟و دیدم دارد از ترس قالب تهی میکند .گرچه چوبهای ناظم شكسته بود ،اما ترس او از
من که مدیر باشم و از ناظم و از مدرسه و از تنبیه سالم مانده بود.
 نترس بابا کاریت نداریم .تقصیر آقا معلمه که عكسها رو داده  ...تو کار بدی نكردیباباجان .فهمیدی؟ اما میخواهم ببینم چه طور شد که عكسها دست بابات افتاد.
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که یعنی بیگناه است .سوگند خوردن نوعی کنش گفتاری است که برای بیان دیدگاه و
موضع فردی به کار گرفته میشود و بنابراین سوگندواژهها را نیز باید عناصری
ارزشگذارانه (وجهنما) تلقی کرد که به ساخت وجهی زبان مربوط میشود و منش
گفتمان را در سیاق سخن و معنای بینافردی متناظرِ آن را در نظام معنایی زبان فعال
می کند .نكتة قابل توجه دیگر انتخابهای نویسنده از وجه جمالت گفتگو است .مدیر
مدرسه در مقام ایفای کنش گفتاری «مؤاخذه» دائماً طرح سؤال میکند؛ کاری که مناسب
نوع عمل اجتماعی مورد نظر در دامنة گفتمان (یعنی عمل بازجویی) است و دانشآموز
خطاکار نیز دائماً در قالب وجه خبری جمله ،پاسخهای مختصر و کوتاه میدهد که
یعنی تقصیرکار است و حرفی برای دفاع ندارد.
مدیر مدرسه در میانة گفتگو به سیاق نوشتاری راوی چرخش میکند (با انتخاب
شكل کامل افعال و سایر مقتضیات شیوة سخن در گونة نوشتار) تا در مسئلة ترسیدن
شاگرد تصریح ،و توجیهی ارائه کند برای اینكه چرا در ادامة گفتگو میخواهد لحن
خود را تلطیف نماید .نشانة این تغییر و تلطیف لحن در جمالت مدیر استفاده از
صورت خطابی «بابا» و «بابا جان» است که در فرهنگ و زبان فارسی از سوی فرد
فرادست (از نظر سن و سال یا مناسبات قدرت) در خطاب به فرودست بهکار میرود و
گاهی نیز اساساً برای القای کنش گفتاری «با کسی کاری نداشتن» و «به کسی حاشیة
امنیت دادن» مورد استفاده قرار میگیرد که در اینجا هر دو موضوعیت مییابد؛ بدین
ترتیب مالحظه میشود که آلاحمد در این پارهکالم نیز همچون پارهکالمهای قبلی به
تناسب تغییر موقعیت و به اقتضای متغیرهای سهگانة سیاق سخن ،عناصر صوری
مناسب را از الیة واژی-دستوری زبان به خدمت میگیرد تا به گونهای طبیعی و
مأنوس ،عوامل سهگانة معنا را در نظام معنایی زبان فعال کند.
 .5نتيجه
در این گفتار کوتاه ،اجماالً به معرفی الگوی تحلیل سیاق و بهطور مشخص نسخة مورد
نظر در زبانشناسی نقشگرای هلیدی پرداخته ،و ضمن اشاره به خأل مطالعاتی در زمینة
کاربرد این الگو در مطالعة ادبیات بهطور کلی ،و ادبیات داستانی بهطور خاص بهصورت

چرخش سياق و پيامدهاي معنايي آن در مدير مدرسة جالل آلاحمد

پينوشت

2. language variety
4. hybrid texts
6.language users
8. field of discourse
10. mode of discourse
12. ideational meaning
14. textual meaning
16. transivity structure
18. process participants
20. modality structure
22. modal adjuncts
24. thematic structure
26. rheme
28. information structure
30. turn-taking
32. speech act

1. register analysis
3. register shifts
5. restricted language
7. language use
9. tenor of discourse
11. role relationships
13. interpersonal meaning
15. lexico-grammar
17. process
19. process circumstances
21. mood
23. terms of address
25. theme
27. new vs. given information
29. cohesive ties
31. paralinguistic signs
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نمونهوار این الگو در تحلیل مسئلة «چرخش سیاق» در مدیر مدرسة جالل آلاحمد به
کار بسته شد.
تحلیل چند دادة کوتاه از این داستان بخوبی نشان میدهد که آلاحمد با مهارتی
مثالزدنی به محض تغییر بافت موقعیتی و نیز در دل هر بافت موقعیتیِ واحد به مجرّد
تغییر مشارکان و به تناسب نوع روابط نقشی آنان با یكدیگر از شیوه چرخش سیاق
بهره میجوید و در این کار ،هر سه عامل سیاق سخن را بهطور مقتضی به خدمت
میگیرد بهگونهای که در نهایت معانی سهگانة الیة معنایی زبان به تناسب تحت تأثیر
واقع میشود .در این میان ،تسلط آلاحمد در کاربرد نشانههای پیرازبانی (نشانههای
سجاوندی) از قبیل نشانه نقطهچین و تقطیع و شكستن واژهها برای جبران خأل عوامل
زبرزنجیری 38گفتار در گونة نوشتار است که معموالً به تناسب بافت موقعیتی و
کنشهای گفتاری مورد نظر به خدمت گرفته شده ،و در تطابق نسبی با دامنه ،منش و
شیوة سخن بوده است؛ بدین ترتیب ،یكی از عوامل موفقیت آل احمد در مدیر مدرسه
تلفیق گونههای محاورهای زبان در زبان نوشتار است که متن را در گذر از یك بافت
موقعیتی به بافت دیگر طبیعی جلوه میدهد و این میسر نمیشد اگر نویسنده بر اهمیت
و کارکرد متغیرهای سهگانة سیاق سخن اشراف نمیداشت و همچون بسیاری از
نویسندگان همعصر خود مرعوب یكنواختی و عدم تنوع گونة رسمی نوشتاری زبان
فارسی میشد.

33. adverb of frequenc
35. supra-segmental factors
37. predicate

34. predicate
36. adverb of frequency
38. Supra-segmental factors
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Change of Style and Its Semantic Implications in Jalal Al-eAhmad’s Book: “The School Principal”
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Key Terms: Analysis of style in contemporary fiction, functionalist
linguistics and fiction, prose of Jalal Al-e-Ahmad,
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This article intends to test the efficiency of the model of style analysis
in the study of literary dialog within the framework of case studies. To
this end, after the preliminary presentation of the topic of research and
a brief review of the historical trend of the theory of style in the
tradition of functionalist linguistics, this article has briefly introduced
the systemic functional linguistic model of language presented by
renowned linguist, Michael Halliday, and ultimately the said model
has been practically used in the analysis of change of style in the book
titled:” The School Principal” authored by Jalal Al-e-Ahmad. Findings
show that Al-e-Ahmad, throughout this novel, in line with change of
situations, and change of participants in verbal accounts, and in
accordance with the type of relationship of the characters’ roles with
each other, changes the style and context, while blending the linguistic
and paralinguistic elements of the three factors of style, namely the
scope, the manner, and the terms of dialog, to fulfill the three factors
of the semantic layer of language.

Eyn Al-Ghozat Hamedani and the Phenomenology of
Language
Alireza Fouladi. PH.D

Abstract

Key Terms: Eyn Al-Ghozat Hamedani, linguistics, language of
mysticism, common language

148


1395  بهار،51 شماره،13فصلنامه پژوهشهايادبي سال

This article with a descriptive and comparative methodology, studies
the views of Eyn Al-Ghozat Hamedani about the common language.
This article shows that Eyn Al-Ghozat throughout his works has
focused on the topic of common language. He has expressed his views
on the structural aspect of language via adoption of approaches
revolving round general linguistics, phenology, phonemics, semantics,
and pragamtics, as well as the topics of importance of interdisciplinary
sciences of language, including psycholinguistics, sociology of
language, and even neurolinguistics.
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Historical and Anecdotal Action in Study of Features of
Action in Historical Section of Ferdowsi’s Shah-Nameh
Masoumeh Ghayoori
. Mohammad Kazem Yusofpur. PH.D
Alireza Nikouei. PH.D
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This article, upon adoption of an approach based on theories of
Hermeneutics and Narratology of Paul Ricoeur, and upon emphasis on
the factor of action in fiction and historical texts, intends to study the
similarities and differences of the historical section of acclaimed
Iranian Poet, Ferdowsi’s collection of poems, referred to as ShahNameh, with fiction. This is because although the historical part of
Shah-Nameh could have been a unique account of historical events;
the actions enlisted by Ferdowsi, which have been accounted within a
narrative and fictional framework, has turned the historical section of
Shah-Nameh into a blend of history, epics, legends, and myths.
Key Terms: Shah-Nameh and history, narration and action in real
story, historical actions of Shah-Nameh, analysis of events
and actions in Shah-Nameh.

Nature of Language and Its Restrictions in Molavi’s View
Qodratollah Taheri. PH.D.

Abstract

Key Terms: Philosophy of language, linguistics, The Symbolic
Order, The Real Order, Molana
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The meaningful expression of mankind’s relationship with universe is
only feasible through the usage of language. Given the paramount
importance of language, this especial ability of mankind has captured
the attention of philosophers within all philosophical and ideological
frameworks. Even those, who have not specifically addressed this
especial ability of mankind, have implicitly discussed the nature and
function of language. Among Iranian thinkers, although Molana Jalal
Ed-Din Mohammad Balkhi is not a philosopher of language, he has
expressed major ideas and experiences which relate to language, its
means, and limitations. Amid his mystical discussions, this renowned
thinker also presents his implicit theories on language, which are
comparable to the views of contemporary thinkers in the domain of
philosophy of language. In Islamic culture, Molavi maintains a unique
reputation in philosophical outlook toward language. His innovative,
unexpected, and astounding views should most probably be rooted in
the thoughts of sources such as Akhvan al-Safa, Ismailia. As long as
the possibility of receipt of these ideas from the said sources has not
been precisely proved, we should consider all of these ideas as the
products of his personal understandings. Molana, while believing in
the Real Order and The Symbolic Order, realized the inadequacy of
language in elaboration of The Real Order, prior to Western thinkers.
Although Molana accepts the power and dominance of language over
mankind and considers exit from language as impossible, he flees the
power of language upon immersion in subconscious world; and
experiences the possibility of expression without the usage of
language within this realm.
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Study of Political-Religious Views in Tarikh-i
Jahangushay-i Juwayni
Maryam Sadeghi. PH.D
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In this research, upon the adoption of qualitative descriptive analysis
methodology, the religious and political views of the historian
Juwayni in his historical book “Tarikh-i Jahangushay” toward
Mongols and the then rulers have been studies based on five pivots.
According to the view of this study, in the eyes of Juwayni, Genghis
Khan and Mongols are the representatives of God on the Planet and
their behavior and conduct is continuation of the Prophet’s approach
and takes place with the divine instruction. Juwayni claims that the
conduct of Genghis Khan is the manifestation of the remarks of the
Prophet about the vengeance of God from the sinful Fars ethnicity;
and this historian has penned his historical account based on the
approach, interpretations, and views of pre-Mongol era, while stating
that kings (as in the past) should make utmost efforts to suppress
disbelievers such as Qarmatians, and the followers of Isma’ilism and
Zindiq.
Key Terms: Analysis of Tarikh-i Jahangushay-i Juwayni; political
and religious views expressed in Tarikh-i Jahangushay;
analysis of classic Farsi prose

Approaches of Intellectuals of Era of Constitutional
Movement toward National Tales and Narrations
Seyed Mahdi Zarghani. PH.D.
Ali Baghdar Delgosha

Abstract

Key Terms: Study of the views of Akhoundzadeh, views of Mirza
Malkem Khan, analysis of the works of Mirza Aqa
Khan, and view of Talbof
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The main intention of this article is to specify the approaches of the
Constitutional Era in dealing with national stories and narrations. The
statistical community is limited to authors, who have compiled their
works concurrent with the Constitutional Era. Thus, figures such as
Aref, Eshqi, and Bahar (Poets), and some others such as Taqizadeh
(Who compiled his historical books concurrent with the era of Reza
Khan) go beyond the boundaries of this study. The other intellectuals
of the Constitutional Era, such as Mirza Habib Isfahani and Zain alAbidin Maraghei, despite mentioning national narrations and stories
within their works; cannot be named among those, who maintained an
independent approach because of the minimal extent of their works.
Overall, four approaches have been identified in this study which are
namely the anti-Arab and dictating approach, fully represented by
Mirza Aqa Khan Kermani; the instrumentalist and dictating approach,
represented by Akhoundzadeh; the religious approach represented by
Talbof; and the degrading approach, represented by Mirza Malkem
Khan.
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