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عهده نویسنده است .
چاپ مقاالت و تقدم و تأخر در آن با بررسی و تأیید هیأت تحریریه تعیین میشود.
اولویت در انتخاب مقاالت به ترتیب با مقاالت پژوهشی  ،تألیفی و ترجمهای است .
مسئولیت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نویسنده است.
ضوابط مقاالت ارسالی
مقاله ارسالی قبالً در جایی چاپ یا ارائه نشده باشد.
مقالههای مستخرج از پایان نامه باید با نامة تأیید استاد راهنما همراه باشد .
مقاله باید در محیط ) (Wordتایپ شود.
عنوان مقاله ،نام نویسنده و سازمان وابسته روی جلد مقاله نوشته شود.
چكیده مقاله حداکثر در صد کلمه به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با کلید واژه
ضمیمه شود.
مقاله نباید از بیست صفحه ( A4حداکثر هر صفحه  24سطر) تجاوز کند.
جدولها  ،نمودارها و تصاویر درصفحات جداگانه ارائه ،و عناوین آنها به صورت
روشن و گویا در باالی آنها ذکر شود.
در مقاله به پیشینه پژوهش حتماً اشاره شود.
ارجاعات منابع و مآخذ داخل متن به صورت زیر تنظیم گردد:
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نشانی دقیق ،همراه با رتبة علمی و محل اشتغال ،شمارة تلفن و نشانی پست
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مقاالت دریافتی بازگردانده نمیشود.
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ادبیات فارسی جدای از کارکردهای شناخته شدهای چون تعلیم ،مدح و  ...بهانهای برای بازی
و سرگرمی مردم نیز بوده است؛ بازیهای ادبی بسیاری در گذشته وجود داشته است که از
معروفترین آنها میتوان از مشاعره ـ که هم در نزد خواص و هم در نزد عوام رایج بوده است ـ
یاد کرد؛ این بازی که سابقهای طوالنی نیز دارد ،تا سالهای پیش از تجدد و عصر مشروطه،
قواعد و شكل خاصی نداشته ،هدف آن نیز عمدتاً مطایبه ،سرگرمی و  ...بوده است اما با
گسترش تجددگرایی در ایران ،در قواعد آن تغییرات گستردهای (شكل آشنا و رایج امروزی
آن) به وجود آمده ،هدف آن نیز تغییر کرد و تبدیل به ابزاری برای حفظ فرهنگ گذشته و ...
گردید.
دلیل این تغییر قواعد و اهداف تا امروز ناگفته باقی مانده است اما به نظر میآید سنتگرایان
ـ که قواعد مشاعره را بازطراحی کردهاند ـ نه تنها با تغییر هدف آن قصد داشتند شعر کهن را
که از طرف شعر نو به چالش کشیده شده بود ،از نابودی نجات دهند بلكه با تأکید بر بیت به
عنوان واحد مشاعره ،اجازه ورود شعر نو ـ که واحد آن تمامی یك شعر است ـ را نداده ،آن را
به حاشیه برده ،سرکوب کنند .به تعبیر دیگر بازطراحی و مفصلبندی مشاعره توسط سنتگرایان
در زمان حاضر ابزاری برای طرد نوگرایی و تحكیم جایگاه به چالش کشیده شده و متزلزل
شعر گذشته بوده است.
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مقدمه
در جایگاه ویژه و خاص شعر در فرهنگ ایرانیان جای تردیدی وجود ندارد .این
جایگاه و مقام تا حدی است که برخی شعر را زبان فرهنگ ایرانی و اصلیترین رسانة
ایرانیان دانستهاند (آشوری .)183 :1392،این حضور فراگیر در زندگی ایرانیان و آمیختگی
با فرهنگ آنان (از نخبگان درباری گرفته تا مردمان عامی و بازاری) به شعر فارسی
کارکردهای گوناگونی د اده است؛ گاه شعر فارسی ابزار تعلیم و تربیت (بوستان سعدی،
مثنوی معنوی و  )...و گاه نیز ابزاری برای کسب معاش و روزی (فرخی سیستانی و )...
بوده است؛ اما نباید کارکرد شعر فارسی را به این موارد شناخته شده کاهش داد .یكی از
کارکردهای اصلی و عام آن بویژه در میان تودة مردم سرگرمکنندگی/تفنّن آن است .این
کارکرد شعر ـ که در انواعی چون لغز ،چیستان ،معماگویی و  ...انعكاس یافته است
(دانشپژوه )1380 ،ـ تا کنون کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
نگاه سرگرم کنندگی/تفنّن به ادبیات و بویژه شعر ،جدای از ایجاد آن انواع ،سبب
پیدایش بازیهای ادبی مختلفی نیز شده است؛ بازیهایی که به گواه اسناد و متون ،میان
مردم رواج و مقبولیت عام داشته است .به عنوان یكی از این بازیهای ادبی رایج،
میتوان به «سخنوری» اشاره کرد .در ابتدای این بازی ـ که در عصر صفوی و معموالً
در قهوهخانهها برگزار میشد ـ سخنور پس از آماده شدن مجلسِ سخنوری ،حضور
مییافت و چوب دستی (مطراق) خود را به یكی از حاضران میداد .این کارِ سخنور به
این معنا بود که آن شخص باید غزلی بخواند .این عمل چند بار ادامه مییافت و چوب
دستی سخنور دست به دست میشد تا حریف سخنور (پس از اجازه خواستن از
حاضران) پای به میدان نهاده ،مبارزه را با سخنور آغاز میکرد .در رقابت میان سخنور و
حریف ،هر دو طرف می کوشیدند تا دیگری را از میدان به در کرده ،پیروز میدان باشند
(محجوب.)1063: 1382،

اگرچه نمونة چنین بازیهایی در تاریخ ادبیات ما کم نیست؛ بیگمان معروفترین و
شناختهشدهترین آنها مشاعره است؛ بازیای که اگرچه پیشینهای چندین صد ساله دارد
در سالهای اخیر و به لطف رسانههای جمعی چون رادیو و تلویزیون ،مخاطبان و
عالقه مندان بسیاری نیز یافته است .دربارة این بازی ادبی نگاه غالب/باور رایج این است
که تنها کارکرد یا اصلیترین کارکرد آن سرگرمکنندگی مخاطبان است؛ اما به نظر

مشاعره ،بازي و قدرت

میرسد ،کاهش آن به صرفِ سرگرمکنندگی دور از واقعیت باشد؛ چراکه برخی از
بازیهای ادبی جدا از جنبة سرگرمکنندگی ،کارکردهای اجتماعی ،سیاسی ،دینی ،فرهنگی
و  ...دیگری نیز داشته تا آنجا که میتوان گفت کارکرد سرگرمکنندگی آنها فرعِ دیگر
کارکردهای آنان بوده است؛ به عنوان نمونه بازی سخنوری ـ که پیشتر به چگونگی
اجرای آن اشاره شد ـ در اصل بهانه و ابزار استقرار بخشیدن مذهب شیعه در عصر
صفوی بوده است .دکتر محجوب دربارة منشأ و دلیل پیدایش این بازی مینویسد:
دربارة اینكه این آداب از چه تاریخ و به چه ترتیب پدید آمده است ،افسانههایی میان
این گروه دهان به دهان و سینهبهسینه نقل میشود و تمام آنها حكایت از آن مـیکنـد
که سخنوری در دورة صفوی پدید آمده است .مـیدانـیم کـه صـفویه بـرای اسـتقرار
بخشیدن به مذهب شیعة دوازده امامی کوشش بسیار کردند  ...افسانههای مربـوط بـه
پیدایش سخنوری نیز دارای همین زمینه است [ ...کوشش هر یـك از حریفـان بـرای
بیرون راندن دیگری از میدان] نشـانی از علـت اصـلی سـخنوری را در بـر دارد کـه
2
استقرار مذهب شیعه و اثبات بطالن مذهب اهل سنت بوده است (همان.)1057-63 :
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ش اید بتوان این مسئله (کارکردهای دیگر بازیهای ادبی) را به مشاعره نیز تعمیم داد.
مشاعره (بویژه در دورة معاصر) از اغراض فرهنگی و  ...خالی نیست و هدف آن و یا
حداقل یكی از اهداف آن حفظ و احیای سنت در برابر نوگرایی بوده است .خالصه
اینكه دورة معاصر (از عصر ناصری به بعد) را میتوان و باید دورة نزاع و کشمكش
سنت و تجدد دانست (حال چه در شكل سیاسی و چه در شكل ادبی آن) .اگرچه
نوگرایان با نقدهای خود کوشیدند شعر گذشته و سنتهای ادبی را به حاشیه رانده ،آن را
به بهانههایی چون بیگانگی با روح زمان ،طرد کنند در مقابل ،سنتگرایان نیز آرام ننشسته
به دفاع از سنتهای ادبی و شعر گذشته پرداختند .باز طراحی مشاعره در دورة معاصر
تقریباً برای رسیدن به چنین هدف/منظوری انجام شده است .مشاعره در دورة معاصر با
تغییراتی در قوانین آن به ابزاری برای مخالفت با نوگرایی تبدیل میشود؛ به عبارتی
دیگر در این زمان مشاعره بیش از اینكه بازی باشد ،ابزاری است برای احیای سنت و
طرد نوگرایی .تدوینکنندگان مشاعره با وضع قوانین تازه برای آن در دورة معاصر ،نه
تنها زمینة احیای سنت را فراهم ساختند بلكه کوشیدند تا در نهان ،شعر نو را به حاشیه
ببرند و سرکوب سازند .برای بیان بهتر این مسئله یعنی نشاندادن کارکردهای دیگر
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بازی مشاعره باید به سیر تاریخی آن تا روزگار حاضر (البته با رویكردی تبارشناسانه)
3
اشارهای شود.
تاریخچه و تحول قواعد مشاعره :از تاریخچة مشاعره تا پیش از دورة معاصر
(تجددگرایی ایرانیان) اطالع دقیقی در دست نداریم (جواهری وجدی :1344،پنج) .نه تنها
نویسندگان کتابهای مشاعره بلكه فرهنگها نیز غالباً در این باره سكوت کرده ،چیزی
دربارة قواعد آن در گذشته نمیگویند (معین :ذیل مشاعره) .در چنین وضعی ناگزیر باید
معنای آن (و بویژه قوانین و قواعد آن) را از کاربرد آن در متنهای کهن دریافت بازی و
سرگرمیهایی که جنبة ادبی داشته باشد ،در تاریخ ادبیات ایران همواره رواج داشته است؛
به عنوان نمونه ما می دانیم که در دربار مهدی ،خلیفة عباسی ،مجالسی وجود داشته
است که در آن ادبا و راویان و  ...گرد هم میآمدند و با یكدیگر مناظره میکردند.
همچنین هارونالرشید نیز « به مناظرات و مشاجرات ادبا و راویان عالقه داشت و
مجالسی منعقد میکرد تا ابوعبیده و اصمعی در آن مجالس مناظره کنند»
(زرینکوب)282 :1380،؛ اما از اینكه این مناظرهها چگونه بوده ،و چه قواعدی داشتهاست،
چیزی نمیدانیم .مشاعره نیز از این قاعده مستثنی نبوده است .به رغم اینكه در متون
ادبی و تاریخی گذشته بارها به آن اشاره میشود از قواعد آن سخنی به میان نمیآید؛ به
عنوان مثال در تاریخ فرشته و در معرفی غضایری رازی و معارضه جویی وی با شاعران
دربار غزنوی آمده است:
و از جمله مشاهیر شـعرای عصـر غزنویّـه یكـی غضـایری رازی اسـت .در روزگـار
سلطان محمود از والیت ری به غزنین آمده با شعرای دارالملك به مشاعره و معارضه
مشغول گشت و در مدح سلطان این قصیده گفـت و چهـار هـزار درم جـایزه یافـت
(فرشته،1387،ج.)149 :1

این داستان (ذکر نكردن قواعد مشاعره) در منتخبالتواریخ بدایونی نیز دیده
میشود .نویسندة کتاب در وصف اسلیم شاه بن شیر شاه مینویسد:
اسلیم شاه با وجود ناخواندگی ،ابیات تقریبی بسیاری به خاطر داشـت .بـا میـر سـید
نعمت رشوتی شیوة مشاعره همیشه میورزیـد و لطـایف مـیگفـت و مـیشـنفت و
انبساط مینمود و با علما و صلحا اعتقاد عظیم داشت .میگویند که چون به الـور بـه
قصد سفر پنجاب رسید ،روزی مال عبداهلل سلطان پوری را از دور دیـد کـه مـیآیـد.
خطاب به مقربان کرده گفت که هیچ میدانید که این که میآید؟ (بدائونی.)285 :1379،

مشاعره ،بازي و قدرت

کلما قلت خال مجلسنا
بعث اهلل ثقیالً فجلس
ابوبكر خوارزمی نیز بر بدیهه گفت:
من یقل انی ثقیل امه
حرها اوسع من درب طبس»
(مستوفی)687 :1364،

و یا در نمونة دیگری که در کتاب مذکر احباب ذیل ذکر جمیل ابراهیم میرزا بن
سلیمان شاه میرزا ذکر شده است ،میخوانیم:
میرزا ابراهیم مذکور ،پادشاه زادة خوشطبع و به صحبت فضال میل تمام داشـته و در
سخنوری و سخندانی بیمانند بوده و پیوسته ترویج اهـل فضـل مـینمـوده و ابـواب
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در این نمونهها و نمونههای دیگر ،قاعده و قانون مشخصی برای مشاعره ذکر نشده
است؛ حتی هدف خاصی نیز برای آن ارائه نمیشود .تنها میتوان حدسهایی زد مبنی بر
اینكه مشاعره ،گاه دوستانه بوده ،و جنبه مطایبت داشته و گاه نیز بهانهای برای مناظره و
خودنمایی بوده است؛ نوعی رقابت که طرفین ،قدرت خود را (قریحه و طبع شاعری)
به رخ دیگری میکش یدند اما راه و روش و چگونگی آن دقیقاً مشخص نیست .شاید
آنچه در داستانها دربارة معارضة فردوسی با عسجدی و  ...آمده است در اصل نوعی
مشاعره بوده باشد (ریاحی .)279 :1390،این نكته را نیز باید خاطر نشان کرد که وقتی گفته
میشود مشاعره در گذشته قواعد دقیق و روشنی نداشته است به این معنی نیست که
هیچ رفتار/ویژگی تكرار شوندهای هم در آن دیده نمیشود؛ با کمی تسامح میتوان از
برخی از قواعد استحسانی ـ یعنی قواعدی که لزومی برای آنها وجود ندارد ـ نیز سخن
گفت .بدیهه سرایی ،سرودن شعر به همان وزن و قافیه (و نه بر اساس آخرین کلمه) از
جملة این قواعد استحسانی است؛ به عنوان نمونه در کتاب تاریخ گزیده حكایتی دربارة
مشاعرة ابوبكر خوارزمی و صاحب ابن عباد ،وزیر آل بویه ،آمده است که گفتة ما را
تأیید میکند.
«ابوبكر خوارزمی معاصر صاحب عباد وزیر آلبویه بود .میان ایشان مشاعرات بود.
گویند صا حب عباد در خلوتی بود ابوبكر خوارزمی ناخوانده بیاجازت در رفت.
صاحب بر بدیهه گفت:

تلطف بر روی صلحا و فقرا میگشوده و در بذل دراهم ید بیضا مینموده .روزی بـه
شاعرهای مشاعره میکرد .آن ضعیفه گفت:
شاها تو شاعری و نه در پایة منی
من آفتاب عرشم و تو سایة منی
میرزا در بدیهه گفت:
از اشتران ویس قـرن یك شتر منم
من در قطار نرّم و تو مــایة منی
اتفاقاً از آنجا که تمنای سلطنت است از بدخشان به طمع بلخ آمده ،کام حیـات را بـه
زهر ممات تلخ گردانید (نثاری بخاری.)62 :1377،
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از این نمونه و نمونههای دیگر 4میتوان نتایجی استنتاج کرد :الف :قانون مدوّنی
دربارة مشاعره وجود نداشته است و اگر در برخی داستانها مشاعرهکنندگان رعایت وزن
یا قافیه را کردهاند به دلیل الزم االجرا بودن آنها نبوده بلكه رعایت این موارد جنبة
استحسانی داشته است .ب :اساس مشاعرهها بیشتر بر بدیههسرایی بوده است .پ:
مشاعرهها گاه جنبة طنز ،هجو و  ...داشته است 5.و مشاعره وسیلة سرگرمی و انبساط
خاطر بوده است .ت :مشاعرهها کوتاه بوده ،غالباً ادامه پیدا نمیکرده است.
چنین برداشتهایی از مشاعره تا اوایل قرن حاضر نیز ادامه داشته است6؛ اما در آغاز
دهة حاضر تغییری در این قواعد دیده ،و قوانین مشاعره بازطراحی میشود .این تغییر
قاعدهها به حدی است که میتوان از گسستی در تاریخ مشاعره سخن گفت .نه تنها
قواعد تغییر میکند هدف مشاعره نیز بكلی چیز دیگری میشود .اگرچه دقیقاً اطالعی از
اولین کسی که برای این بازی قواعد تازهای وضع کرد ،نداریم در برنامة مشاعرهای که
در سال  1339مهدی سهیلی ،شاعر سنتگرای معاصر ،آن اجرا میکرد ،قواعد تازة
مشاعره کامالً الزم االجرا بوده ،مشاعره ،شكل تازة خود را پیدا کرده بود .اصلیترین
قواعد مشاعره در این زمان عبارت بود از:
 .1مشاعره مسابقة شعر خواندن بین دو نفر یا دو گروه یا بین یك نفر بـا یـك گـروه
است که بخواهند با محفوظات خود بر حریف غالب شوند .2 .شروع مسابقه ممكـن
است با تفأل از یك کتاب شعر و قرار دادن بنای مشاعره بر بیت اول صفحه باشد یـا
 .3 . ...ادامة مشاعره به نوبت است .همین که یكی از دو حریف یا یكی از دو گـروه،
شعر مناسب را خواند ،نوبت به حریف دیگر مـیرسـد .4 .هـر شـعری کـه خوانـده

مشاعره ،بازي و قدرت

میشود باید با حرفی شروع شود که شعر قبلی طرف مقابل به آن ختم شده است.7 .
جواب مشاعره فقط با یك بیت داده میشود .هرگاه کسی برای کامل شـدن منظـور و
مطلوب شاعر از آن بیت ،چند بیت پی درپی بخواند ،فقط قافیة آخر همـان بیـت اول
در مشاعره معتبر است .8 .ابیاتی که در مشاعره خوانـده مـیشـود بایـد از شـعرهایی
باشد که قبالً معلوم و مضبوط باشد و مشاعرهکننده نمیتواند فیالمجلـس شـعری از
خود بسازد .10 .جواب مشاعره معموالً فوری است .11 .تمـام اشـعار بایـد از حفـظ
خوانـده شـود و مراجعـه بـه کتــاب و یادداشـت موقـع مشـاعره ممنـوع اســت و ...
(صبوریتبریزی.)5-7 :1343،
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مقایسة این قوانینِ بازطراحی شده (قوانین تازه) با قوانین و قواعد گذشته ـ که
عمدتاً استحسانی نیز بودهاست ـ گویای تغییرات بنیادین در قواعد مشاعره است؛ حتی
می توان ادعا کرد که این دو تنها در عنوان با یكدیگر همسان بوده در عمل دو چیز
کامالً متفاوت است .اصلیترین این تفاوتها عبارت است از تأکید بر حافظه (به جای
بدیهه سرایی) ،سرعت و همچنین رقابتی بودن آن حال اینكه در گذشته مشاعره همواره
حالت رقابتی نداشته ،گاه رفاقتی و دوستانه بوده است.
این تغییرات تنها به قوانین مشاعره محدود نبوده است؛ چرا که در بازطراحی آن
هدف مشاعره نیز تغییر کرده است .چنانكه گفته شد در گذشته مشاعره بیشتر جنبة
سرگرمی ،طبع آزمایی و  ...داشته است حال اینكه در زمان حاضر ،جدا از
سرگرم کنندگی ،اهداف دیگری نیز برای آن تعریف شده است؛ اهدافی که در نمونههای
گذشته سخنی از آن در میان نیست .اصلیترین این هدف ـ که تقریباً در تمامی کتابهای
مشاعره به آن اشاره شده ـ آشنایی با سنت و حفظ آن است .در نظر تدوینکنندگان
کتابهای مشاعره ،مشاعره نه تنها وسیلهای مفید برای سرگرم شدن جوانان و ...است
(شاطری )2 :1390،بلكه راهی است برای آشنایی با فرهنگ غنی ایرانی و انتقال آن به
نسلهای جدید« :یكی از گونه های زیبا و دالویز زبان و ادبیات فارسی شعر است ...
اساساً در زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسالمی شعر یكی از
ابزارهای سترگ انتقال باورها و نگرشها در زمینههای گوناگون زندگی بوده و هست .در
گذشتههای نه چندان دور یكی از راههای آشنایی با باورهای گذشتگان و خو گرفتن به
ادبیات و شعر پارسی خواندن اشعار به شیوههای گوناگون در فضاها ،مكانها و زمانهای
مختلف بوده است .یكی از این شیوهها خواندن شعر به صورت مشاعره بوده است»

(خسروبیگی .7)2 :1389،جالب اینكه تدوینکنندگان مشاعره تا حدود زیادی به این آرزو و
هدف خود نیز رسیدهاند؛ چرا که توانستند تا حدودی سنت و فرهنگ گذشته را
بازتولید کند و نگاه جامعة جدید را به گذشته معطوف سازند تا آنجا که کار آنان (البته
به روایت خودشان) سبب بازچاپ چندبارة بسیاری از دیوانهای کهن شاعران گردید
(سهیلی.)5 :1390،
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سؤال بسیار مهمی که باید حتماً پاسخی برای آن یافت این است« :هدف تدوینگران
(بازطراحی کنندگان) مشاعره از این تغییرات بنیادین (چه در شكل و چه در اهداف)
چه بوده است؟»
جدا از بازتولید سنت و احیای آن در زمانهای سنتستیز ،مشاعره هدف دیگری نیز
دارد که اگرچه در کتابهای مشاعره ،سخنی از آن به میان نمیآید با بررسی دقیق قواعد
و قوانین مشاعره و گسست تاریخ آن میتوان به آن پیبرد؛ جدال با تجدد و نوگرایان؛
به تعبیر دیگر در زمانهای که سنت و شعر گذشته بشدت در معرض حملة نوگرایان
قرار گرفته ،اندکاندک قدرت و سلطة بیچون و چرای خود بر پهنة ادبیات را از دست
میدهد؛ مشاعره پیش از هرچیز به ابزاری برای احیای سنت تبدیل میشود« :بدین نیت
[امید] که شعر فارسی [شهر کهن پارسی] نمیرد و نوباوگان و دانشآموزان و جوانان با
از بر کردن اشعار به دانش شعری خود بیفزایند و بدین شوق با لغات و معانی
[درونمایه و مفاهیم] اشعار نیز آشنا شوند» (همان)4 :؛ اما همانگونه که بیان شد ،مشاعره
هدف مهم دیگری نیز دارد :به در کردن رقیب تازهای که مشروعیت او را به چالش
کشیده است؛ شعر نو.
مشاعره و بازتوليد سنت
چنانكه پیشتر نیز اشاره شد ،قواعد و قوانین مشاعره چنان بازطراحی و مفصلبندی
شده است که به کار سنت و بازتولید آن بیاید؛ به عنوان نمونه تأکید بر حافظه و اهمیت
آن برای پیروزی در رقابت دقیقاً با سنت و سنتگرایی انطباق دارد حال اینكه در
مشاعرههای گذشته کمتر به حافظه و اهمیت آن اشارهای دیده میشود و آنچه بیشتر بر
آن تأکید میشود ،بدیهه سرایی است؛ یعنی همان چیزی که در قواعد مشاعره نوین کامالً
کنار گذاشته شده است .برای روشنتر شدن ارتباط مشاعره با سنت باید نگاهی به سنت
انداخت.

مشاعره ،بازي و قدرت

فروزانفر در معنی دقیق کلمه یكی از داهیان و نوابغ روزگـار بـود .سـرعت انتقـال و
هوش عجیب او ،که با حافظهای شدید توأم شده بود ،شخصی بـه وجـود آورده بـود
که تكرار آن در تاریخ دشوار است  ...ندیدم که ماننـد بعضـی از اسـاتید همروزگـار
خود دعویهای عجیب و غریب داشته باشد .یك بار در کالس درس به اشـارت مـی-
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ارائة تعریفی از سنت ـ که همگان آن را قبول کنند ـ دشوار است؛ دلیل آن هم ساده
است .به دلیل کاربرد بسیار این واژه/اصطالح از سوی گروههای اجتماعی مختلف ،این
واژه/اصطالح نیز معانی متعددی یافته است .سنت اصطالحی است که نزد برخی هالهای
از تقدس دور آن کشیده شده است حال اینكه برخی دیگر آن را نشانهای از تعصب و
خام اندیشی میدانند .با این همه یكی از رایجترین تعاریفی که از سنت وجود دارد،
سلسلهای از ارزشهاست که سینه به سینه انتقال مییابد و کمتر تغییر و تحولی در آن
دیده میشود؛ به بیان دیگر سنت مجموعهای از اعتقادها ،باورها و رفتارها است که در
بستر تاریخ تكرار می شود .این تأکید بر جنبة انتقالی بودن سنت در معنای لغوی و غربی
آن نیز کامالً مشهود است.به لحاظ لغوی ،سنت در زبان انگلیسی معادل  traditionاست
که از ریشة التینی  traderگرفته شده و به معنای انتقال دادن و یا سپردن چیزی به کسی
است تا از آن مراقبت و نگهداری کند .واژة  traderدر محتوای قوانین رومی مورد
استفاده قرار میگرفت که به ارث مربوط میشود .در آن زمان اموالی که از نسلی به
نسل دیگر انتقال مییافت به مثابه امانتی تلقی میشد که وارث باید از آنها مراقبت کند،
در توسعه و افزایش بكوشد (گیدنز.)7 :1377،
در این تعریف از سنت ،حفظ باورها و پذیرش بیچون و چرای آنها تخطیناپذیر
دانسته میشود (هر تغییری در سنت بدعت دانسته میشود)؛ همچنین فرد هنجار نیز
کسی است که حافظة نیرومندی داشته باشد؛ چرا که حافظه در نظر سنتگرایان،
اصلی ترین ابزار حفظ و انتقال سنت است .از همین رو است که داشتن حافظة نیرومند
ـ که همچون مخزنی بیپایان ،سرشار از سنت باشد ـ یكی از محاسن دانسته میشود.
نمونة چنین افرادی در گذشته فراوان بودهاند .از میان گذشتگان کسانی چون ابن عمید و
از میان معاصران بدیعالزمان فروزانفر تا حدی شهرت خود را وامدار حافظههای
شگفتانگیز خود هستند .دکتر شفیعیکدکنی دربارة فروزانفر نكاتی را مطرح میکند که
قابل توجه است:

گفت ما که برویم نیمی از ادب فارسی مجهول خواهد ماند و ما که بـرویم دیگـر بـه
قرنها کسی نخواهد آمد که مسائل را بدینگونه بازگو کند (شفیعیکدکنی.)98 :1349،
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اینجاست که سنت و مشاعره با یكدیگر گره میخورد؛ اما چنانكه پیشتر نیز گفته
شد ،این ائتالف و همبستگی حتماً برای به در کردن رقیبی شكل گرفته است؛ تجدد و
شعر نو .تجدد چنین نگاهی به سنت (سنت به عنوان میراثی مقدس که باید در حفظ و
انتقال آن کوشید ).را برنمیتابد .تجدد زمانی آغاز شد که به تعبیر کانت ،انسان شجاعت
پرسیدن و چون و چرا کردن پیدا کرد (کانت .)31 :1386،هیچ چیزی از نظر تجدد تقدس
ندارد .هر باوری باید نقادی گردد .در نظر تجددگرایان پذیرش بیچون و چرای
باورهای گذشتگان محلی از اعراب ندارد .طبیعی است در چنین فضایی ،حافظه اهمیت
و جایگاه پیشین خود را از دست میدهد و داشتن حافظههایی شگفت به خودی خود
امتیازی شمرده نمی شود .آنچه اصل است نه حفظ کردن و منتقل کردن سنتها بلكه به
پرسش کشیدن و نفی آنها است .این تأکید بر نگاهی انتقادی در آثار تجددطلبان و
نوگرایان عصر مشروطه نمونههای فراوانی دارد؛ به عنوان نمونه طالبوف در کتاب احمد
میکوشد شیوة انتقادگری را به فرزند خود بیاموزد .او در آغاز کتابش مینویسد:
حق سبحان و تعالی و تعالی جبلت آدمی را بـر آن داشـته اسـت کـه همیشـه از پـی
دانستن اسباب هر چیز برآید و زبان از بهر پرسیدن هر چیز بگشاید .فقـط انسـان بـه
همین واسطه که جویای سبب میشود و از پی استكشاف حقـایق اشـیا بـر مـیآیـد،
موضوع تكالیف شرعی و ممتاز از جانوران وحشی شده است  ...هر طفلی به محـ
اینكه به زبان میآید برحسب یك تعلیم الهی هرچه را میبیند از حقیقت و سـبب آن
جویا میشود و کشف ماهیت آن را میخواهد .اگر مربیان و معلمان او دانـا باشـند و
حقایق هرچیز را به او خاطرنشان کنند بههمانطور آن نهال انسانیت که تـازه از دل او
سر بر زده نشو و نما گرفته ،میوة سعادت و کـام دل بـار مـیآورد و آنچـه از کمـال
منتظر و سعادت اصلی خداوند متعال دربارة او به ارادة ازلی مقدر فرموده به آن مایل
میگردد (طالبوف.)14 :2536،

نوگرایان بر آن بودند تا ذهنیت انتقادگر را به جای ذهنهای دایرهالمعارفی (حافظه
محور) بنشانند؛ اما سنت و سنتگرایان نیز بسادگی عرصه را خالی نكردند و در برابر
نوگرایان ایستادند .هرقدر تجددگرایان بر ذهنیت انتقادی و ضرورت آن پافشاری
کردند ،سنتگرایان از اهمیت حافظه سخن گفتند و به تقویت آن برخاستند .گویا به

مشاعره ،بازي و قدرت

همین دلیل است که نقش حافظه در بازطراحی مشاعره بسیار محوری و اساسی شده
است (کسی پیروز بازی است که حافظة قدرتمندتری داشته باشد) .بدیههسرایی ـ که در
مشاعرههای گذشته اهمیت داشته است ـ کنار گذاشته میشود.
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مشاعره و طرد/سرکوب شعر نيمايي
آنچه از بررسی کتابهای مشاعره دریافت میشود ،غیابِ شعر نیمایی در آنهاست .تقریباً
در کتابهایی که دربارة مشاعره نوشته/تدوین شدهاست ،هیچ نشانهای از شعر نیمایی
(شعر نو) دیده نمیشود (سهیلی 1390 ،و صبوریتبریزی .)1343،پرسش این است که این
غیاب شعر نو و غفلت تدوین گران این کتابها از گنجاندن اشعار نوگرایانی چون نیما،
شاملو و  ...تصادفی بوده است و یا اینكه تدوینگران این بازی اندیشیده ،قواعد را چنان
بازطراحی کردهاند که امكان حضور شعر نو در آن نباشد.
هرچند نباید در این باره با قاطعیت سخن گفت ،امكان تعمدی و آگاهانه بودن
چنین کاری نیز دور از ذهن نیست .غیاب شعر نو در این بازی میتواند پیامی پنهان
برای بینندگان یا حاضران در آن داشته باشد؛ ناهنجار بودن شعر نو .حضور قاطع شعر
گذشته و غیاب شعر نو در این بازی میتواند القاکنندة این باور باشد که تنها شعر
گذشته شایستگی حضور و به یاد سپرده شدن دارد و نه شعر نوگرایانی چون نیما.
8
این هدف با توجه بیش از اندازه به بیت در قواعد جدید مشاعره تحقق مییابد .
چنانكه در قواعد مشاعره مالحظه شد ،واحد اصلی شعر در مشاعره بیت است و نه
تمامی یك شعر .این تأکید تنها به دلیل آسان بودن حفظ کردن ابیات نیست بلكه به این
دلیل است که این مسأله دقیقاً محل منازعه سنت گرایان و نوگرایانی چون نیما بوده
است .تأکید و توجه به بیت در این بازی میتواند با آگاهی صورت گرفته باشد؛ چرا که
تنها با تأکید بر آن است که میتوان مانع حضور شعر نو در مشاعره شد .برای روشنتر
شدن بحث باید کمی به این مسأله پرداخت.
شعر نیمایی و مسألة استقالل یا انسجام ابیات :نیما به عنوان بنیانگذار شعر نو
انتقادات فراوانی به شعر کالسیك وارد میساخت .یكی از اصلیترین این انتقادات،
نبودن هارمونی و انسجام (فرم) در شعر گذشته بود .نیما باور داشت که نبود هارمونی و
انسجام در شعر گذشتگان ،ضعفی اساسی است که باید آن را برطرف ساخت .دلیل آن
را هم توجه قدمایی چون شمس قیس و  ...به بیت و اولویت دادن آن به کل شعر

می دانست .نتیجة چنین توجهی البته چیزی جز استقالل ابیات نبود .دکتر حمیدیان
ساختار شعر گذشته را چنین توصیف میکند:
در شعر سنتی عناصر روساختی اعم از کلمات و ترکیبات ،تصاویر ،توصیفات ،وزن و
آهنگ ،قوافی و غیره اغلب با توجه به محدودة بیـت یـا نهایتـاً بخشـی از شـعر  ...و
خالصه با توجه به اهداف همان بیت یا بخش لحاظ و تنظیم و هماهنگ مـیشـود و
کمتر میافتد که مجموعة این عناصر در کل شعر وحـدت و همگـونی داشـته باشـد.
ژرف ساخت یا محتوای اصلی و بحث و بسیط هر بیت یا بخـش هـم اغلـب چنـان
نیست که با سیری ثابت و منطقی (برخالف نثر) بر روی خطی یا زنجیری پیوسـته از
آغاز تا پایان قرار گیرد بلكه همین قدر که ژرف ساخت هر کدام فقط در داخل یـك
دایرة متشكل از شعاعها یا نقاط مختلف ـ که هر شعاع یا نقطـهای بـه یـك بیـت یـا
بخش خاص از شعر مربوط است ـ قرار گیرد بـرای شـاعر بسـنده اسـت (حمیـدیان،
)300: 1383
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برخالف شعر گذشته ،شعر نیمایی به دنبال انسجام و انسجاممندی بود .نیما خود
شعر خود را ساختمانی می دانست که هر مصرع و جزئی از آن تنها در مجموعة شعر
معنا پیدا میکرد (یوشیج .)298 :1385،به همین دلیل نیز شعر نیمایی و شعر نوگرایان شعر
همه یا هیچ است؛ بدین معنی که یا باید تمامی آن را خواند و از بر کرد و یا اینكه هیچ
کدام را .براستی چگونه میتوان از این شعر شاملو تنها بخشی را به یاد سپرد و از بقیه
چشم پوشید؟
قناری گفت  :ـ کرة ما
کرة قفس ها با میله های زرین و چینه دان چینی
ماهی سرخ سفرة هفت سیناش به محیطی تعبیر کرد
که هر بهار
متبلور می شود.
کرکس گفت :ـ سیارة من
سیارة بیهمتایی که در آن
مرگ
مائده می آفریند
کوسه گفت :ـ زمین
سفرة برکت خیز اقیانوس ها

مشاعره ،بازي و قدرت

انسان سخنی نگفت
تنها او بود که جامه به تن داشت
و آستین اش از اشك تر بود (شاملو)982 : 1392 ،

حال اینكه داستان شعر گذشته از لونی دیگر است؛ چرا که شاعران گذشته کمتر
پروای انسجاممند بودن شعر خویش را داشتهاند (فتوحی)153 :1385،؛ حتی میتوان ادعا
کرد که برای آنها استقالل ابیات مسألة اصلی است و نه انسجام آنها .منتقدان گذشته نیز
استقالل ابیات را بیشتر میپسندیدند .به تعبیر ابنرشیق قیروانی
و من الناس من یستحسن الشعر مبنیا بعضه علی بع و انـا استحسـن ان قیـام کـل
یكون کل بیت قائماً بنفسه الیحتاج الی ماقبله و ال الی ما بعده و ما سـوی ذلـك فهـو
عندی نقصیر ،اال فی مواضع معروفه مثل الحكایات و ما شـاکلها (ابـنرشـیق قیروانـی،
 ،1981ج.)261 :1

اگر به تصادف در شعر گذشتگان وحدتی دیده شود (البته نباید وحوت موضوع را
با انسجامی که منظور نیما است ،اشتباه کرد 9).باز این انسجامِ موضوعی به حدّی نیست
که بتواند استقالل ابیات را از بین ببرد .بدین غزل حافظ دقت کنید:
صوفی بیا که آینه صافی است جام را

تا بنگری صفای می لعل فام را

راز درون پرده ز رندان مست پرس

کاین حال نیست زاهــد عالی مقام را

21


عنقا شكار کس نشود دام باز چین

کانجا همیشه باد به دست است دام را

در بزم دور یك دو قدح در کش و برو

یعنی طمع مدار وصال دوام را

ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش

پیرانه سر مكن هنری ننگ و نام را

در عیش نقد کـوش که چون آبخور نماند

آدم بهشت روضة دارالسالم را

ما را بر آستان تو بس حق خدمت است

ای خواجه باز بین به ترحــم غالم را

حافظ مرید جام می است ای صبا برو

وز بنده بندگی برسان شیخ جام را
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(حافظ)10 :1390،

ژرف ساخت این غزل و مضمونی که در تمام ابیات آن تكرار می شود« ،اهلیت»
است« .در بیت نخست صوفی اهلیت صفای می لعلفام را ندارد .در بیت دوم زاهد
عالیمقام اهلیت راز درون پرده را ندارد .در بیت سوم هر دام و دامگذاری اهلیت شكار
عنقا را ندارد و ( » ...مظفری .)44 :1387،هرچند این شعر ژرفساختی دارد که در همة

ابیات غزل تكرار می شود ،هنوز نمیتوان ادعا کرد که این غزل انسجاممند است؛ چرا
که هنوز هم میتوان به انتخاب دست زد و تنها بیتی از آن به یاد سپرد.
این همان نكتهای است که تدوینکنندگان مشاعره نیز بخوبی به آن آگاهی داشته ،و
قواعد و قوانین جدید را با توجه به آن بازطراحی کردهاند .اصل قرار دادن بیت در بازی
مشاعره خودبهخود شعر نو را در پشت در نگه میدارد و اجازه حضور آن را نمی-
دهد .10بررسی کتابهای مشاعره ،درستی این مدعا را اثبات میکند؛ چرا که نه تنها در
مقدمة این کتابها سخنی از شعر نو به میان نمیآید بلكه در متن کتاب نیز ـ که به ادعای
تدوینکنندگان گزیده و خالصهای است از بهترین و نغزترین شعرهای ادبیات فارسی ـ
شعری از نیما و پیروان نوگرای او به چشم نمیخورد .با این ساختار و بازطراحی ،شعر
نو از مشاعره طرد میشود (بازیگران اگر بخواهند هم نمیتوانند از آن استفاده کنند؛
چراکه ساختار شعر نو مانعی اسا سی برای این حضور است ).و به عنوان شعری
ناهنجار به حاشیه میرود و سرکوب میشود.
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مشاعره و قدرت
برای توضیح رابطة قدرت و مشاعره باید با برداشت فوکو از قدرت و تفاوت آن با
سلطه آشنا بود از نظر فوکو ،سلطه و رابطة سلطهآمیز ،زمانی است که «دیگری» هیچ
امكانی برای انتخاب جز آنچه بر او تحمیل میشود ،ندارد .به تعبیر فوکو «وقتی انسان
در غل و زنجیر است ،رابطة قدرت نیست» (فوکو)360 :1376،؛ حال اینكه قدرت رابطهای
دو سویه ،ناپایدار و بیثبات است که در آن هر کدام از طرفین میکوشد تا بر
انتخاب/امكانهای دیگری تأثیر بگذارد و از این طریق دیگری را با اهداف خود همسو
سازد .البته این تأثیر بر امكان/انتخابهای دیگری و همسو ساختن آن نباید به واسطة
خشونت باشد.
فوکو رابطة خشونت را متضمن اعمال زور بر بـدن یـا اشـیا بـه صـورت مسـتقیم و
بالواسطه میداند که در نهایت فرد را به تسلیم وادار میکند و خصلتی ویرانکننـده و
منفعلکننده دارد در حالیکه وجود رابطة قدرت به معنای نفی و انكـار آزادی نیسـت
بلكه بر نوعی راهبرد یا استراتژی مبتنی است که بـر اسـاس آن ،دیگـران بـر حسـب
شیوههای خاصِ قدرت ،هدایت میشوند (نظری.)293 :1391،

مشاعره ،بازي و قدرت

از رنگهای درهم مهتاب
رنگی شكفتهتر به درآمد
همچون سپیدهدم
در انتهای شب (همان)669 :

گزینشی که کامالً شعر نیما را از شكل طبیعی آن خارج ساخته است .پ) ناآگاهی
از ساختار مشاعره و چرایی بازطراحی و مفصلبندی آن
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با توجه به این مطلب باید گفت که مشاعره نیز بازی/راهكاری است بدون خشونت
برای تأثیر بر امكانِ افراد(دیگری) .پُر واضح است که هر کسی میتواند هر شعری را که
خود آن را زیبا می داند (حال چه شعر نو و چه شعر سنتی) به حافظه بسپرد و حفظ
کند؛ اما مشاعره و قواعد آن ،فرد را به سویی هدایت میکند که تنها شعر سنتی را برای
حفظ کردن انتخاب کرده ،شكل/امكان دیگر شعر (شعر نو) را طرد میکند؛ چراکه برای
برنده شدن در بازی مشاعره ،ناگزیر باید تا جایی که میتوان شعر و آن هم فقط شعر
سنتی/کالسیك را به حافظه سپرد؛ امری که دقیقاً با هدف اصلی مشاعره یعنی آشنایی و
احیای سنت ارتباط مستقیمی دارد.
در پایان این مقاله باید به نكتهای اشاره کرد و آن توجه به اشعار نیمایی در کتابهای
مشاعره در دو دهة اخیر است .برخی از تدوینکنندگان کتابهای مشاعره در زمان حاضر
(منظور دهه های هفتاد و هشتاد) برخالف سنت کتابهای مشاعره عمل کرده ،اشعاری از
نوگرایان را در کتاب خود گنجانده (شاطری )5 :1390،و یا فصلهایی از کتاب خود را به
شعر نو اختصاص دادهاند (آذر .)665 : 1390 ،چنین سنتشكنی در دهههای اخیر میتواند
دالیلی داشته باشد که مهمترین آنها عبارت است از:
الف) باور به اینكه به حاشیه راندن و سرکوب شعر نو ،دیگر ناممكن است .از دهة
چهل به بعد شعر نو جایگاه تثبیتشدهای یافته بود و دیگر حذف آن امكان نداشت؛
ناآگاهی از اندیشههای نیما و نوگرایان که انتخاب بخشی از شعر نو را نادرست
میدانند؛ کاری که در کتاب مشاعرة اسماعیل آذر دیده میشود .تدوینکنندة این کتاب
بدون توجه به آموزههای نیما شعر نوگرایان معاصر را قطعه قطعه کردهاست؛ مثالً برای
اینكه با حرف «ا» شعری از نیما در کتاب بیاورد ،این قطعه را از کل شعر نیما جدا کرده
است:
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نتيجه
از میان انبوه بازیهایی که شعر فارسی ،بهانه و وسیلة آن بوده ،مشاعره امروزه از همه
شناختهشدهتر است .دلیل آن نیز تنها به دلیل حضور آن در رسانههای جمعی (رادیو و
تلویزیون) نیست بلكه به دلیل حمایت گستردهای است که سنتگرایانی چون مهدی
سهیلی و  ...در دورة معاصر از آن کردهاند .این بازی سابقة و پیشینة طوالنیای داشته ،و
از قدیم در میان اهل ادب و شاعران رواج داشته است؛ اما آنچه مشخص است تا قرن
حاضر برای آن قواعد مشخص و ثابتی تدوین نشده (قوانین آن عمدتاً استحسانی بوده
است) و هدف خاصی نیز جز سرگرمی برای آن ذکر نگردیده است تا اینكه با آغاز قرن
حاضر (عصر نوگرایی ایرانیان) تغییراتی بنیادین در آن به وجود می آید؛ قواعد و هدف
آن تغییر میکند و شكل آشنای امروزیش را مییابد .دلیل این تغییر قواعد و اهداف تا
به امروز ناگفته باقی مانده است .به نظر میآید سنتگرایان ـ که قواعد مشاعره را
بازطراحی کرده اند ـ نه تنها با تغییر هدف آن قصد داشتند شعر کهن را که از سوی شعر
نو به چالش کشیده شده بود از نابودی نجات دهند بلكه با تأکید بر بیت به عنوان واحد
مشاعره ،اجازه ورود شعر نو ـ که واحد آن تمامی یك شعر است ـ را ندهند و نوگرایی
را سرکوب کنند؛ به تعبیر دیگر بازطراحی مشاعره توسط سنتگرایان در زمان حاضر
ابزاری برای طرد نوگرایی و تحكیم جایگاه به چالش کشیده شده و متزلزل شعر گذشته
بوده است.
پينوشت
در بررسی کارکرد مشاعره در گذشته ،راهنماییهای دکتر فتوحی راهگشای نویسندگان شد و به همین
دلیل نویسندگان تشكر و سپاسگزاری از ایشان را بر خود فرض میدانند.
 . 1تبارشناسی رویكردی است که اگرچه با آثار نیچه و بویژه کتاب تبارشناسی اخالق او آغاز شد ،این
میشل فوکو ( )1926-1984بود که آن را تا حدّ رویكردی قابل اعتنا و کاربردی در مطالعات حوزة
علوم انسانی(حقوق ،سیاست و  )...ارتقا بخشید .مهمترین عوامل روششناختی تبارشناسی که
دارای پیشزمینههای فلسفی و شیوههای اجرایی خاصی است ـ عبارت است از ارتباط قدرت و
حقیقت و همچنین تصادفی دانستن تاریخ (نفی نگاه خطی به تاریخ) .در زمینة عامل اول باید گفت
که تبارشناسی هرگز حقیقت را همچون امری استعالیی و فراتاریخی نمیبیند .حقیقت نه تنها با
اوضاع تاریخی ارتباط دارد بلكه میان آن و قدرت پیوندی ناگسستنی وجود دارد؛ به تعبیری دیگر
«قدرت تنها زمانی میتواند عمل کند که با مفهوم حقیقت درآمیخته باشد» (شرت .)219 :1387،از

مشاعره ،بازي و قدرت
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نظر فوکو در مطالعات علوم انسانی نباید مسئلة قدرت را نادیده گرفت .نگاه تصادفی و غیر خطی
به تاریخ نیز به عنوان عامل دیگر تبارشناسی در برابر نگاهی قرار میگیرد که برای تاریخ آغاز و
پایان و هدفی قائل است .تاریخ و دگرگونیهای آن اموری غایتمند نیست ،بلكه کامالً تصادفی و
اتفاقی است .از این رو آنچه در پژوهشها باید مورد توجه قرار گیرد ،گسستها است.
یكی از بهترین نمونههای پژوهشهای تبارشناسانه کتاب مراقبت و تنبیه است .فوکو در این
کتاب نشان میدهد که چگونه در قرن هجدهم گسستی در شیوه و ضابطة شكنجه به وجود آمده و
جامعه کنترل بر رفتار جانیان را جایگزین اعدام و شكنجة آنها ساخت (فوکو  .)1385،نكتة مهم از
نظر فوکو این بود که این تغییر و بازطراحی نظام جزایی نه ریشه در انساندوستی مدرن بلكه در
قدرت ریشه داشت .جامعة مدرن و صنعتی به افرادی منظم و کنترلشده نیاز داشت و نظام کیفری
با همراهی دانشهای روانشناسی به تولید چنین سوژههای کنترل شدهای پرداخت.
به نظر میآید که میتوان دگرگونی مشاعره و باز طراحی آن را در دورة معاصر نیز با نگاهی
تبارشناسانه بررسی کرد؛ نه تنها در دورة معاصرگسستی در تاریخ بازی مشاعره به وجود میآید و
این بازی به گونهای تازه باز طراحی میگردد بلكه با همراه شدن با قدرت به سرکوب نوگرایی می-
پردازد؛ به تعبیری دیگر در اینجا مشاعره جایگاهی برای پیوند بازی/قدرت است؛ امری که در مقاله
بدان پرداخته شده است.
 .2یكی دیگر از این بازیها ،که کارکرد دینی داشته ،بازی نرد است ،چنانكه محققان نشان دادهاند،
بزرگمهر حكیم ـ که خود باورهایی زروانی داشته است ـ این بازی را بر اساس آموزههای زروانی
و در مقابل بازی شطرنج طراحی کرده است .در کتاب جای پای زروان خدای بخت و تقدیر آمده
است« :واقعیت این است که نرد یك وسیلة اقبالسنجی است و اصول آن ،آنقدر به داستان آفرینش
زروانی و سرنوشت انسان در آن کیش شبیه است که مشكل میشود باور کرد کسی غیر از زروانیها
آن را ابداع کرده باشند» (دولت آبادی.)133 : 1378،
نویسندة کتاب جای پای زروان خدای بخت و تقدیر اگرچه به صراحت از نسبت این بازی و
قدرت سخنی به میان نمیآورد ،میتوان چنین استنباط کرد که نرد به عنوان یك بازی آیینی به
گونهای طراحی شده است که انعكاسدهنده و احیاکنندة باورهای زروانی باشد؛ باور/آئینی که در
حال سرکوب و نابودی بوده است.
 . 3دربارة پیشینة تحقیق مقاله باید گفت که اگرچه دربارة مشاعره تاکنون کتابهای فراوانی نوشته شده
است ،غالب این کتابها تنها به ذکر نمونههایی از شعر فارسی(با توجه به ترتیب حروف الفبا) بسنده
کردهاند (کرمی 1368،و خسرو بیگی .)1389،در برخی از این کتابها مقدماتی دربارة مشاعره دیده
میشود؛ اما غالباً این مقدماتِ کوتاه به مباحثی چون قواعد مشاعره اختصاص یافته (صبوری
تبریزی )1343،سخنی از چرایی تغییر این قواعد در دورة معاصر ،کارکردهای دیگر مشاعره و .....
به میان نیامده است.

 .4نمونههای ذکر مشاعره در متون گذشته ،تنها به موارد ذکر شده در مقاله خالصه نمیشود و در متون
قدیم شواهد بسیار دیگری برای مشاعره وجود دارد؛ به عنوان نمونه در لبابااللباب عوفی به
مشاعرة زنی شاعر به نام دختر کاشغری با ملك تاجالدین تمران اشاره شده است .عوفی مینویسد:
«و او را [دختر کاشغری] ابیات و اشعار بسیار است و با ملك تاجالدین تمران مشاعره کردهاند و
ابیات ایشان شهرتی دارد» (عوفی.)48 :1335،
 .5نمونههایی از مشاعره در گذشتة ادبی دیده میشود که جنبة هجو و هزل دارد؛ به تعبیر دیگر
برخالف امروزه ،که مشاعره تقدس دارد (چرا که به باززایی فرهنگ و سنت اختصاص یافته است)
در گذشته مشاعره اهدافی هجو/هزلگون نیز داشته است؛ به عنوان نمونه در کتاب مذکر احباب
دربارة موالنا قبولی بخاری حكایتی هزلگون آمده است:
«موالنا قبولی بخاری خوشصحبت و مقبول بوده و حضرت شیبانی خان به صحبت او اقبال
می نموده .در ایام شباب ـ که محل شتاب نفس است ـ به هوی و هوس گذرش بر حصار افتاده و
حضّار آن دیار به مقدمش شادمان گردیده به صحبت او اقبال نمودهاند .االح نام ضعیفهای طبع نظم
داشته به مأل در مقام مشاعره کردن و بدیهه گفتن در آمده ،یكی از حاضران این بیت خوانده:
با ما صف جنگ مینماید
مژگان تو ای نگار رعـــنا
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آن زن بیت هجوآمیزی در شان مال گفته که
این  ...گشاده قبولــــــی

صد  ...زده زنگ مینماید

و مال نیز در بدیهه گفته:
آن مرغ که کندهای پرش را

اشكم زده رنگ مـینماید

اهل مجلس منبسط گشته در اقبال مال افزودهاند» (نثاری بخاری.)84 :1377،
 .6با وجود تثبیت معنای مشاعره در زمان حاضر ،هنوز هم نشانههایی از کاربرد گذشتة آن وجود دارد؛
به عنوان نمونه دکتر ناتلخانلری در مقالة کوتاهی با عنوان «مشاعرة سلمان و حافظ» مشاعره را در
معنی سرمشق و الگوی شاعران و تأثیرپذیری آنها از یكدیگر به کار برده است؛ چنانكه در این مقاله
از تأثیرپذیری حافظ در غزل معروف
عارف از خندة می در طمع خام افتاد
عكس روی تو چو در آیینة جام افتاد
از غزل سلمان با مطلع
در ازل عكس می لعل تو در جام افتاد

عاشق سوخته دل در طمع خام افتاد

به عنوان مشاعره یاد کرده است (خانلری،1369،ج.)239 :3
 . 7تقریباَ تمامی نویسندگان کتابهای مشاعره به این هدف مشاعره (آشنایی با فرهنگ غنی گذشته و
ضرورت انتقال آن به نسل جدید) اشاره کردهاند؛ به عنوان نمونه نویسندة کتاب سحر مبین می-
نویسد:

مشاعره ،بازي و قدرت

ســپهبد ســوی کـــــاخ بنهــاد روی

(چنان چون بود مردم جفت جـوی)

نگــــه کــــرد فرزنــــد را زال زر

(بـــدان نـــامبردار بـــا زور و فـــر)

ز شادی دل انــدر بـرش بـر تپیـد

که رستم بدان سـان هنرمنـد دیـد ...

(اخوانثالث.)90 :1376،
آشكار است که از نظر اخوان انسجام تنها به مسألة محتوا خالصه نمیشود و حتی آثاری چون
شاهنامه ـ که به لحاظ محتوایی یكپارچگی دارد ـ نیز فاقد انسجام است .صورخیال نیز یكی دیگر
از شاکلههای شعر است که در انسجاممندی شعر نقش دارد .این مسأله را دکتر براهنی در مقالة
«شكل بد ـ شكل خوب» توضیح داده است .براهنی در این مقاله می نویسد:
«در شعر کهن تكوین تصویر در یك بیت صورت میگرفت؛ در هر بیت یك یا دو تصویر ارائه
میشد و تكوین پیدا میکرد .گاهی این تصویر به یكی دو بیت دیگر نیز تجاوز میکرد ولی معموالً
به دلیل بیت پرستی قدما و به دلیل وجود قافیهای محدودکننده ،تصویر یك بیت به بیت دیگر منتقل
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«بدین بهانه و به منظور پاسخ دادن به نیازهای فرهیختگان جوان این حقیر بر آن شد که گامی
هرچند کوچك به منظور آشنا شدن عزیزان ادب دوست با اسطورههای جاوید ادب پارسی برداشته
و حفظ اشعار بزرگان را سهل و آسان نماید» (طاهری.)3 :1379،
 .8در گذشته بیت همیشه تنها «واحد» مشاعره نبوده است؛ چراکه در برخی از مشاعرهها گاه اشعاری در
قالب غزل و قصیده نیز سروده شده است؛ به عنوان مثال در اخوانیات ـ که برخی آن را نوعی از
مشاعره دانستهاند ـ مشاعره در قالب غزل و قصیده صورت میگیرد .در کتابِ خرس و خر یا
مشاعره دو شاعر ـ که مجموعه اشعاری است که دو شاعر به نامهای الهوتیگلپایگانی و
بخشیخوانساری با یكدیگر رد و بدل کردهاند ـ واحد مشاعره غزل و قصیده است و نه بیت
(الهوتی گلپایگانی و بخشی خوانساری.)1337 ،
 .9دربارة انسجام شعر فارسی باید به نكتهای اشاره کرد و آن اینكه از نظر نیما و برخی از نوگرایان
معاصر ،انسجام صرفاً ،محتوایی نیست ،بلكه جدای از محتوا انسجام را باید در دیگر شاکلههای
شعر مانند صور خیال ،واژهها و  ...نیز جستجو کرد .اهمیت این مسأله در این است که اگر انسجام
صرفاً ،محتوایی باشد ،قالبهایی چون مثنوی ،قطعه و بویژه رباعی را نیز باید قالبهایی منسجم و
دارای هارمونی دانست (خاتمی و علیمددی)157 :1390،؛ حال اینكه وقتی به آثار نیما و پیروان او
نظر میافكنیم ،میبینیم که آنها حتی قالبی چون مثنوی را نیز دارای انسجام نمیدانند؛ چرا که
بسیاری از اجزای آن را میتوان از شعر حذف کرد (به تعبیری بسیاری از مصرعهای آن حشو
است) .اخوانثالث در کتاب بدعتها و بدایع نیما یوشیج ،پس از ذکر ابیاتی از شاهنامه ،مدعی می-
شود که بسیاری از بخشهای آن (کلمات ،ترکیبها و مصرعها) حشویاتی بیش نیست که میتوان آنها
را از شعر کنار گذاشت (بخشهایی که در پرانتز است ،همان بخشهایی است که از نظر اخوان حشو
بوده ،انسجام شعر را از بین برده است).
چو دریا زمین موج زن شد (ز خون)
ز خون دلیـران بـه دشـت انـدرون

نمیشد و یا در صورت انتقال به بیت دیگر در آن تكوین خود را به اوج میرساند و پایان می-
پذیرفت  ...در شعر امروز نمیتوان یك سطر را خواند و سطر دیگر را نادیده گرفت یا باید سطری
را تكرار نكرد و یا در صورتی که عالقهای به تكرار سطر باشد ،باید تمام شعر را از سر خواند ...
امروز یك تصویر فی نفسه در یك شعر مطرح نیست بلكه تلفیق آن با تصاویر دیگر و در سرتاسر
یك شعر مطرح است» (براهنی ،1380،ج.)294 :1
شمس لنگرودی با تحلیل دو شعر (قصیدهای از فرخی سیستانی و شعر تو را من چشم در
راهمِ نیما) این مسأله را روشنتر میسازد .او پس از تحلیل تصاویر قصاید فرخی سیستانی به این
نتیجه میرسد که تصاویر ابیات او هیچ پیوستگی با یكدیگر ندارد (شمسلنگرودی،1381،ج:1
)122؛ در حالی که شعر نیما به لحاظ تصاویر و ارتباط آنها با یكدیگر کامالً متفاوت از شعر فرخی
سیستانی است؛ چرا که تصاویر شعر نیما به یكدیگر وابسته است (همان.)127 :
 .10تنها نمونهای از کتابهای مشاعره ،که در آن واحد شعر بیش از یك بیت است ،کتابی با عنوان
مشاعره با رباعی است که نویسنده به جای جمعآوری ابیات برگزیده و فهرست کردن آنها به
جمعآوری رباعیات پرداخته است(کرمی. )1368،

منابع
28

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره،56تابستان 1396

28
28

ـ آذر ،امیراسماعیل؛ کتاب مشاعره؛ تهران :سخن.1390 ،
ـ آشوری ،داریوش؛ شعر و انديشه؛ تهران :مرکز.1392 ،
ـ ابنرشیق قیروانی؛ العمده في محاسن الشعر و آدابه و نقده؛ ج اول ،تصحیح و تعلیقات
محمد محییالدین عبدالحمید ،دارالجیل.1981 ،
ـ اخوانثالث ،مهدی؛ بدايع و بدعتهاي نيما يوشيج؛ تهران :زمستان.1376 ،
ـ بدائونی ،عبدالقاهر بن ملوک شاه؛ منتخبالتواريخ؛ به کوشش احمدعلی صاحب ،تهران:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1379 ،
ـ براهنی ،رضا؛ طال در مس؛ ج اول ،تهران :زریاب.1380 ،
ـ ریاحی ،محمدامین؛ سرچشمههاي فردوسيشناسي؛ تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات
فرهنگی.1372 ،
ـ زرینکوب ،عبدالحسین؛ آشنايي با نقد ادبي؛ تهران :سخن.1380 ،
ـ جواهری ،وجدی؛ «مقدمه» چاپ شده در مشاعره؛ به کوشش سقازادة واعظ؛ تهران :احمد
علمی.1344 ،
ـ حافظ ،شمسالدین محمد؛ ديوان؛ به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی ،تهران :سپاس،
.1386

مشاعره ،بازي و قدرت

ـ حمیدیان ،سعید؛ داستان دگرديسي؛ تهران :نیلوفر.1383،
ـ خاتمی ،احمد و منا علیمددی« ،تبارشناسی قالب رباعی :نگاهی به چرایی پیدایش قالب
رباعی با استفاده از نظریة گفتمان میشل فوکو»؛ چاپ در مجموعه مقاالت ششمین همایش
بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ،به کوشش قدسیه رضوانیان ،تهران ،خانة
کتاب.1390 ،
ـ خسروبیگی ،محمد ابراهیم؛ شبي براي مشاعره؛ قم :،اقلیم مهر.1389 ،
ـ دانشپژوه ،منوچهر؛ تفنن ادبي در شعر فارسي؛ تهران :طهوری.1380 ،
ـ دولتآبادی ،هوشنگ؛ جاي پاي زروان خداي بخت و تقدير؛ تهران :نی.1378 ،
ـ سهیلی ،مهدی؛ مشاعره؛ تهران :کتابخانه سنایی.1390 ،
ـ شاطری ،علیاصغر؛ مشاعره؛ کاشان :مرسل.1390 ،
ـ شاملو ،احمد؛ مجموعه آثار ،دفتر يکم :شعرها ،تهران :نگاه.1392 ،
ـ شرت ،ایون؛ فلسفة علوم اجتماعي قارهاي :هرمنوتيک ،تبارشناسي و نظرية انتقادي؛
ترجمة هادی جلیلی ،تهران :مرکز.1387 ،
ـ شفیعیکدکنی ،محمدرضا؛ «درگذشت فروزانفر» چاپ شده در سخن؛ دورة بیستم ،ش ،1
.1349
ـ شمس لنگرودی؛ تاريخ تحليلي شعر نو؛ ج اول ،تهران :مرکز.1381 ،
ـ طالبوف ،عبدالرحیم؛ کتاب احمد؛ با مقدمة باقر مؤمنی ،تهران :شبگیر.1356 ،
ـ طاهری ،زهرا؛ سحر مبين ،تهران :کمیل.1379 ،
ـ عوفی ،محمد؛ لبابااللباب؛ تصحیح ادوارد براون و محمد قزوینی ،تهران :ابن سینا.1335 ،
ـ فتوحی ،محمود؛ نقد ادبي در سبک هندي؛ تهران :سخن.1385 ،
ـ فرشته ،محمدقاسم بن غالمعلی؛ تاريخ فرشته از آغاز تا بابر؛ ج اول ،به کوشش محمدرضا
نصیری ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1387 ،
ـ فوکو ،میشل؛ مراقبت وتنبيه :تولد زندان؛ ترجمة نیكو سرخوش و افشین جهاندیده ،تهران:
نی.1385 ،
ـ ـــــــــــ؛ «سوژه و قدرت» چاپ شده به شكل ضمیمه در کتاب میشل فوکو :فراسوی
ساختارگرایی و هرمنوتیك ،ترجمة حسین بشیریه؛ تهران :نی.1376 ،
ـ کرمی ،احمد؛ مشاعره با رباعی؛ تهران :کرمی.1368 ،

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،56تابستان 1396

ـ صبوریتبریزی ،محمد؛ مشاعره به انضمام قوانين مشاعره؛ بیجا .1343

29


ـ کانت ،ایمانوئل؛ «در پاسخ به پرسش روشن نگری چیست؟» چاپ شده در روشن نگری
چیست؟ ،گرد آورنده ارهارد بار ،ترجمة سیروس آرینپور ،تهران :آگه.1386 ،
ـ گیدنز ،آنتونی؛ پيامدهاس مدرنيت؛ ترجمة محسن ثالثی ،تهران :مرکز.1377 ،

ـ الهوتیگلپایگانی ،شهاب الدین و یوسف بخشیخوانساری؛ خرس و خر يا مشاعرة دو
شاعر؛ به کوشش فضل اهلل زهرائی ،تهران :گیالن.1337 ،
ـ محجوب ،محمدجعفر؛ ادبيات عاميانة ايران؛ به اهتمام حسن ذوالفقاری ،تهران :چشمه،
.1382
ـ مستوفی ،حمداهلل؛ تاريخ گزيده؛ به تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران :امیرکبیر.1364 ،
ـ مظفری ،علیرضا؛ وصل خورشيد :شرح شصت غزل از حافظ؛ تبریز :آیدین.1387 ،
ـ ناتلخانلری ،پرویز؛ هفتاد سخن؛ ج سوم ،تهران :توس.1369 ،
ـ نثاریبخاری ،حسن؛ مذکر احباب؛ به کوشش نجیب مایلهروی ،تهران :مرکز.1377 ،
ـ نظری ،علیاشرف؛ سوژه ،قدرت و سياست؛ تهران :آشیان.1391 ،
ـ نیما یوشیج ،دربارة هنر و شعر و شاعري؛ به کوشش سیروس طاهباز ،تهران :نگاه.1385 ،
30

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره،56تابستان 1396

30
30

بررسي تأثير مدرنيته بر جايگاه پدر/شوهر در خانوادة ايراني با

تکيه بر رمانهاي فارسي
دکتر جهانگير صفري
دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهرکرد

ابراهيم ظاهري عبدوند

*

کليدواژهها :مدرنیته و رمانهای فارسی ،سنت و رمانهای فارسی ،رمان فارسی معاصر ،عناصر
خانواده و رمانهای فارسی.
تاریخ دریافت مقاله 1394/11/3

تاریخ پذیرش مقاله1396/6/27 :

* .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
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چکيده
هدف این پژوهش واکاوی تأثیر مدرنیته بر جایگاه پدر/شوهر در خانواده با روش تحلیل محتوا
بر مبناي نظري جامعهشناسی در ادبیات و با تكیه بر رمانهاي شوهرآهوخانم ،چشمهایش،
سمفونی مردگان ،مادرم بیبیجان ،درازنای شب ،سپیدهدم ایرانی ،جزیرة سرگردانی و ساربان
سرگردان است که حوادث آنها ،نشاندهندة تحوالت خانواده بین سالهای  1300-1357است.
بسامد شخصیتهای پدر سنتی و مدرن ،ویژگیهای آنها ،نوع نگرش شخصیت پدر به تغییرات
خانواده و علل تحول شخصیت پدر از سنتی به مدرن ،برخی از مسائل بررسی شده در این
پژوهش است .نتایج پژوهش نشان میدهد حوادث سیاسی ،اصالحات دولت در زمینة مسائل
خانواده ،مسائل شغلی ،سفر به خارج از کشور و دانشگاه ،مهمترین عوامل ایجاد دگرگونی در
نقش پدر در خانوادة سنتی ایرانی بوده است .از نظر بسامد ،بیشتر شخصیتهای پدر ،سنتی و
جزو طبقة متوسط قدیم جامعه (بازاریان) بودند .بسامد شخصیتهای پدر مدرن جامعه نیز قابل
توجه بود که آنها نیز جزو طبقة متوسط جدید(کارمندان وابسته به دولت و تحصیلکردگان)
بودند .در این میان شخصیتهای پدر دارای اندیشههای سنتی تعدیل شده نیز وجود داشت که
جزو طبقههای مختلف جامعه بودند .همچنین نویسندگان نشان دادهاند جایگاه پدر در دورة
پهلوی در حال تغییر کردن بوده است .البته آنچه در این داستانها نشان داده شده ،تغییرات
سطحی جایگاه پدر در خانواده بوده است که تا حدود زیادی سطحی بودن مدرنیزاسیون دورة
پهلوی را بیان میکند.
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.1مقدمه
سنت ،مجموعهای از ارزشها ،هنجارها و باورهایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل
میشود؛ ذهنیتها و افكاری است که در گذشته منشأ دارد و مبنای عمل و رفتار قرار میگیرد.
درستی یا معقول بودن اعمال و رفتار سنتی بر اساس سابقه حضور در مدت زمانی ارزیابی
میشود که اعمال و آداب ،مورد قبول جامعه بوده است (آزاد ارمكی و ملكی:1389،ص 106؛
عضدانلو:1386 ،ص  369و  .)558دینباوری ،جبرگرایی ،استفاده از عقل به عنوان ابزار شناخت و
پذیرش ،اخالقگرایی و دینمحوری از مهمترین ارزشها و هنجارهای سنتی است .شخصیتهای
سنتی در جوامع امروزی نیز «نسبت به تجربههای جدید محافظهکارتر به آمریتهای سنتی
وابستهتر ،خرافاتی ،قدری مشرب ،بیبهره از بلندپروازی و در مالقاتها وقتناشناس و نسبت به
مسائل سیاسی و اجتماعی جهان خارج از خود بیعالقهتراند» (عضدانلو:1386 ،ص .)560
مدرنیته ،نیز نوعی تجربه کردن زندگی و شیوة زیستن است که از تحوالت صنعتی شدن،
شهرنشینی و جداسازی حوزة دینی از غیردینی ناشی شده است (چایلدز:1392،ص  )25و به
معنی خردباوری و تالش برای شكستن و ویرانگری عادتهای اجتماعی و باورهای سنتی با
پشت سر نهادن ارزشها ،حسها ،باورها و در یك کالم شیوههای مادی و فكری کهن است
(احمدی:1373 ،ص  .)11گیدنز ،مدرنیته و ویژگیهای آن را اینگونه برشمرده است :مدرنیته
مربوط میشود به مجموعه معینی از طرز تلقیها نسبت به جهان و نسبت به افكار جهان به
عنوان جهانی آزاد برای تغییر به دست و با دخالت انسان ،نهادهای پیچیده بویژه تولید صنعتی
و اقتصاد مبتنی بر بازار و حد معینی از نهادهای سیاسی از جمله دولت-ملت و دموکراسی
فنیتر با نهادهای پیچیده که برخالف فرهنگ
تودهای .در واقع جامعة مدرن ،جامعهای است 
گذشته در آینده زندگی میکند تا در گذشته (پیرسون:1380 ،ص 164و .)163بشرانگاری ،تكیه
بر عقل ،اعتقاد به پیشرفت تاریخی ،اصالت علم جدید ،جداکردن اخالق از تار و پود عالم،
فناوری ،سكوالریزم ،بروکراسی ،اعتقاد به قانونگذاری عقل جزوی و سرمایهداری ،مهمترین
عوامل دنیای مدرن است .شخصیتهای مدرن در جوامع امروزی ،ترسی از تجربه کردن کارهای
جدید ندارند؛ کمتر تحت سلطه آمریتهایی مانند پدر ،مادر و رهبران مذهبی هستند؛ تأثیر علم و
پزشكی مدرن را پذیرفتهاند؛ بلندپروازند؛ در مالقاتها وقت شناسند؛ برنامههای خود را از پیش
طراحی میکنند؛ نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی عالقهمند هستند و با به دست آوردن
آگاهی از مسائل روز جامعه ،اطالعات خود را به روز میکنند (عضدانلو:1386 ،ص .)560
از دورة مشروطه ،مدرنیته وارد جامعه ایران شد و تغییرات گستردهای را در حوزههای
مختلف جامعه سنتی ایران بویژه در نهاد خانواده به وجود آورد؛ چنانكه تا پیش از مشروطه،

بررسي تأثير مدرنيته بر جايگاه پدر/شوهر در خانوادة ايراني با تکيه بر رمانهاي فارسي

.2پيشينة پژوهش
تاکنون پژوهشی مستقل در این زمینه صورت نگرفته؛ اما در برخی منابع به موضوع خانواده در
رمان فارسی توجه شده است .در کتاب «صد سال داستاننویسی ایران» نویسنده به موضوع
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پدر در رأس خانوادة سنتی ایرانی قرار داشت؛ همه اعضای خانواده به اطاعت از او مجبور
بودند؛ به وی احترام میگذاشتند؛ منشأ تصمیمگیریها در خانواده به شمار میآمد ومعموال
آموزشهای الزم را به فرزندان برای آموختن مشاغل جدید میداد؛ اما با ورود مدرنیته به
خانواده ،پدر ،این جایگاه خود را از دست داد و واکنشهای مختلفی از سوی آنها در برابر این
موضوع شكل گرفت که از جمله بسترهای مهم بررسی این واکنشها و تغییرات ،رمانهای
واقعگرای معاصر فارسی است؛ زیرا نویسندگان رئالیست میکوشند با خلق شخصیتهای تخیلی
که در عین حال مقرون به واقعیت هستند ،استفاده از زوایه دید مناسب ،به کارگیری سبك
رئالیستی در بازنمایی واقعیت ،پیرنگسازی ،ایجاد کشمكش ،ایجاد تعلیق و به طور کلی به
صورت غیرمستقیم و از طریق صناعت و شگردهای ادبی ،واقعیتهای جامعه را بازنمایی کنند
(پاینده .) 68 :1393،همچنین بسیاری از حوادث داستانهای ایرانی در بستر خانواده اتفاق میافتد
و این حوادث نیز نشاندهنده واقعیتهای جامعه است.
مفهوم خانواده در بیشتر رمانهای ایرانـی نقـش کلیـدی دارد و همـواره نقـش اصـلی
داستان در درون خانواده معرفی میشود .از سویی پرداختن به نقشهایی که انسـان در
خانواده به خود میگیرد ،نقش پدر ،نقش مادر و نقـش فرزنـد ،حـاکی از واقعیتهـای
جامعه است (عاملیرضایی.)110 :1392 ،
بر این اساس ،هدف این پژوهش نیز بررسی تأثیر مدرنیته بر جایگاه پدر در خانواده ایرانی
در دوره پهلوی با تكیه بر رمانهای معاصر فارسی است .رمانهای مورد بررسی عبارت است از:
شوهر آهوخانم از محمدعلی افغانی ،چشمهایش از بزرگ علوی ،سمفونی مردگان از عباس
معروفی ،مادرم بیبیجان از اصغرالهی ،درازنای شب از جمال میرصادقی ،سپیدهدم ایرانی از
امیرحسن چهلتن و جزیرة سرگردانی و ساربان سرگردان از سیمین دانشور .در انتخاب رمانهای
مورد بررسی از روش انتخاب نمونهای استفاده و کوشش شده است رمانهایی برای پژوهش
انتخاب شود که نمایندة تمام رمانهای با موضوع مورد نظر ،یعنی تأثیر مدرنیته بر جایگاه پدر
در خانواده ایرانی باشد؛ همچنین تا حدودی به اعتبار و ارزش داستانی رمانها توجه شده است.
عامل دیگر ،زمان حوادث و رویدادهای رمانهاست .بر این اساس ،رمانهایی که زمان رخدادن
حوادث آنها به حكومت دورة پهلوی مربوط بود ،گزینش و انتخاب شده که معموال هر یك از
آنها ،روایتکنندة حوادث سالهای خاصی از حكومت پهلوی است.

زندگی و خانواده دهة چهل و پنجاه در داستانها پرداخته است (میرعابدینی: 1380،ص.) 605
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علی تسلیمی در کتاب «گزارههایی در ادبیات معاصر ایران» به بررسی تقابل بین عشق ،مرگ و
زندگی در آثار نویسندگانی همچون صادق هدایت ،صادق چوبك ،بهرام صادقی و محمود
اعتمادزاده توجه کرده است (تسلیمی :1388،ص  .)47-86احمد گلی در مقالة «روایت گذر از
سنت به مدرنیته در داستان طعم گس خرمالوی زویا پیرزاد» مدعی است خانم و همسرش،
شازده ،بعد از اینكه ابزار و لوازم زندگی صنعتی و مدرن وارد زندگی آنها میگردد ،خانم دچار
بحران بیهویّتی و تنهایی میشود و سرانجام راه رهایی را در بازگشت به سنتها میداند (گلی،
:1381ص  .)96مریم عاملیرضایی در مقالة «بررسی و تحلیل سیر تاریخی سیمای خانواده در
رمان از ابتدا تا دهة  »50موضوع خانواده را در رمان فارسی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده
است که «در رمانهای تاریخی ،تلفیق فرهنگ سنتی با فرهنگ مدرن و تقابل واقعگرایی با تصور
آرمانی از عشق به چشم میخورد» (عاملیرضایی:1391 ،ص  .)140وی در مقالة «بررسی و
تحلیل ساختار مناسبات خانوادگی در رمانهای اجتماعی دهة  »60نتیجه گرفته است:
«در آثار این دهه به دلیل غلبة گفتمان جمعگرا و توجه نویسندگان به مسائل اجتماعی،
عموما شاهد تأثیر مستقیم مسائل اجتماعی و سیاسی در نهاد خانواده هستیم .روابط و مناسبات
خانوادگی به عنوان مضمون اصلی رمان طرح نمیگردد و بیشتر به عنوان مضمونی حاشیهای
در کنار توجه به دیگر مسائل اجتماعی یا به عنوان بازتابی از این مسائل مطرح شده است»
(عاملیرضایی:1392 ،ص .)37

مبناي نظري پژوهش
از جمله بسترهای مناسب شناخت عمیق تأثیر مدرنیته بر خانوادة ایرانی ،ادبیات و بویژه رمان
است؛ زیرا رابطة دوسویهای بین ادبیات و جامعه وجود دارد .ادبیات هم تغییرات جامعه را
میدهد و هم خود تحت تأثیر تغییرات قرار میگیرد .از آنجا که در ادبیات ،مسائل
نشان 
تاریخی و اجتماعی را در قصهها و رمانها به تصویر کشیده و ادبیات برای بازتاب اجتماعیات
آینه شده است ،بررسی این آثار میتواند در شناخت تغییر و تحوالت اجتماعی هر دوره نقش
مهمی داشته باشد« .با صورتبرداری از محتوای آثار و ردهبندی آنها ،کاملترین مصالح برای
بررسی جامعهشناختی ادبیات فراهم میآید .هر نویسنده در دوران خود به مجموعهای از
پرسشها و مسائل اجتماعی پاسخ میگوید و با بررسی آثار نویسندگان دورههای مختلف
میتوان دریافت پاسخهای آن ادوار ،به مسائل اجتماعی و فرهنگی آن دوره چه بوده است»
(عسكری :1387،ص .)69

پژوهشگران جامعهشناسي ادبيات به مطالعه آثار ادبی میپردازند تا میزان انعكاس تغییرات
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سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را در این آثار بررسی کنند؛ زیرا نویسنده یا شاعر ،تحت
تأثیر محیطی است که در آن زندگی میکند و تحت تأثیر این محیط به آفرینش اثر ادبی دست
میزند .درواقع هر اثر ادبی «نمودی اجتماعی است وگرنه برای کسی که در گوشة عزلت
بخواهد خویشتن را زندانی کند و طلب پیوند با دیگر مردم نباشد ،ساختن ادبیات عبث خواهد
بود» (فرزاد:1378 ،ص .)71آثار ادبی ،انعكاسدهندة محیطی است که در آنجا خلق شده است و
نویسنده هر اندازه به مسائل جامعه بیشتر متعهد باشد ،این محیط را بهتر و ژرفتر به تصویر
میکشد:
بسیاری از آنان در تحلیل و تبیین دشواریهای زندگی اجتماعی بمراتـب تیـزبینتـر و
عمیقتر از اندیشمندان اجتماعی بودهاند؛ زیرا آنچه را جامعـهشناسـی مـیخواهـد در
مطالعة عینی ساختارها و نهادهای اجتماعی ببیند ،شاعر و نویسندة مسـئول و متعهـد،
قبالً با شامه خود بوییده ،با سر انگشتان حس کـرده و بـا گـوش جـان شـنیده اسـت
(ستوده:1381 ،ص .)12

درواقع نویسنده و شاعر از طریق آثار ادبی میکوشد« :حال و هوای رویداد یا دورههایی را
توصیف کند و واقعیتی را دریابد که از عینیت سطحی سرد و گزارشهای خبری میگریزد»
(گلدمن :1377 ،ص  .)275بر این اساس ،مبنای نظری این پژوهش ،جامعهشناسی در ادبیات
است.
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 .3بسامد شخصيت پدر/شوهر سنتي ،نيمهسنتي و مدرن در داستانها
از نظر بسامد در داستانهای مورد بررسی %54 ،شخصیتهای پدر ،سنتی %25 ،نیمهسنتی و %21
مدرن بود؛ بنابراین میتوان گفت با توجه به جامعة داستانی ،که گذر خانواده از سنت به
مدرنیته را در دورة پهلوی نشان میدهد ،هنوز بیشتر شخصیتهای پدر در خانواده ،تفكر و
گرایشهای سنتی داشتهاند؛ با این حال برخی از آنها تغییرات را در خانواده به شكلهای گوناگون
پذیرفتهاند .ریشة این تحول را باید در تغییرات جامعه داستانی جستوجو کرد که نمادی از
جامعة واقعی است .تحصیل در خارج از کشور ،اشتغال در ادارههای دولتی و کشف حجاب،
مهمترین علل تغییر جایگاه و نقش پدر در خانواده بوده است؛ چنانكه میران در داستان
شوهرآهوخانم ،تحت تأثیر کشف حجاب به زنش اختیاراتی میدهد که زن سنتی بهرهای از
آنها ندارد .امیر هزارکوهی در داستان چشمهایش به سبب منصب سیاسی و شغلی خود ،به
دخترش اجازه میدهد بر اساس خواستههای خود عمل کند و شخصیتهایی مانند ایرج در
داستان سپیدهدم ایرانی و خداداد در داستان چشمهایش به سبب رفتن به دانشگاه به جایگاه پدر
و همسر در خانواده نگاه تازهای دارند.
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شخصیت پدر

سنتی

نیمه سنتی

مدرن

بسامد

%54

%25

%21

 .4بررسي ويژگيهاي شخصيتهاي پدر/شوهر سنتي
در داستانهای مورد بررسی ،شخصیتهای پدر سنتی ،معموال شخصیتهای منفی داستان هستند.
علت این است که نویسندگان از این طریق میخواستند آنان را ترغیب کنند تا از ویژگیهای
سنتی منفی در خانواده دوری جویند و نقشجدید پدر در خانواده را بپذیرند.
عباس معروفی در داستان سمفونی مردگان ،حوادث پیش از جنگ جهانی دوم را تا وقایع
پس از کودتای  28مرداد روایت میکند .وی در این رمان از طریق شخصیت جابر ،جایگاه پدر
با ویژگیهای سنتی را در این دوره ،نشان میدهد .جابر ،صاحب حجره آجیلفروشی در خانه با
زن و چهار فرزند خود همواره در کشمكش است .به سبب تعارض بین اندیشه پدرساالری و
فردگرایی با آیدین ،پسرش ،جدال دارد و بر آن است مانع مدرسه رفتن او شود؛ با ازدواج
دخترش ،آیدا ،مخالفت میکند و حاضر نمیشود در عروسی او شرکت کند.
جابر در نقش پدر خانواده ،شخصیتی سنتی و پدرساالر است؛ میخواهد همه بر اساس
خواست او عمل کنند .در جوامع سنتی معموال پسران ،فنون مختلف را در چارچوب ترتیباتی
خاص در خانه و از پدران فرا میگرفتند (ورسلی:1373 ،ص  .)242جابر نیز بر آن است تا خود،
ارزشهای سنتی را در خانواده و در فرزندان نهادینه و آنها را برای مشاغل آینده تربیت کند؛
چنانكه از اورهان میخواهد راه او را ادامه دهد و وارد بازار کار شود« :پسر بزرگش باید راه
پدر را پیش بگیرد» (معروفی :1385،ص  .)122او دربارة کار زنان به تقسیم کار جنسی معتقد
است .از نظر او ،زن باید به کارهای خانه رسیدگی کند و تنها مردان هستند که میتوانند وارد
حیطه عمومی و اجتماع شوند؛ چنانكه از آیدا ،دخترش ،میخواهد تنها در خانه بماند
(همان:ص .)89وی از مسائل سیاسی و اجتماعی اطالع عمیقی ندارد؛ گرچه از دوستش ایاز ،در
اینباره سؤالهایی میکند ،خود هیچ وقت به صورت مستقیم درگیر اینگونه مسائل نمیشود و
حتی از فرزندان خود میخواهد به احزاب سیاسی موجود نپیوندند .از ویژگیهای شخصیتهای
سنتی دوری جستن از علم و شیوههای آموزش به سبك نوین است .وی نیز شخصیتی ،خرافی
است و بدین سبب ،چندان به علل علمی رویدادهای اطراف خود توجه نمیکند؛ خود را
شخصیتی مقید به اعتقادات دینی نشان میدهد؛ هیچ یك از هنجارهای مدرنیته را بر نمیتابد؛
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چنانكه مخالف مدرسه رفتن و کتاب خواندن آیدین است و به گونهای او بین دین و علم به
سبك نوین تضاد میبیند؛ از آنجا که برخی از اعضای خانوادهاش مانند آیدین و آیدا
اندیشههای نوین و برآمده از مدرنیته را پذیرفتهاند ،وی با آنها دچار تنش میشود و بر آن است
که جایگاه خود را به عنوان پدر سنتی در خانواده حفظ کند (همان :ص .)168
جابر نماینده گفتمان سنتی متكی بر آموزههای دینی در دهههای بیست و سی است؛ نمادی
از پدران ایرانی است که با وجود دیدن تغییرات در جامعه ،نه تنها خود تغییر نمیکند ،بلكه در
مقابل تحوالت جامعه و بویژه خانواده میایستد .نویسنده در صحنههای مختلف داستان
کوشیده است نشان دهد این مقاومت او از روی ناآگاهی بوده است .جابر چون شناخت
درستی از مدرنیته ندارد و تنها جلوههای مدرنیته سطحی در جامعه ایرانی آن روز را میبیند ،به
مخالفت با آن میپردازد .از جمله ویژگیهای صاحبان قدرت در عرصههای گوناگون در دورة
پهلوی ،این است که صاحبان قدرت ،آمریت خود را بر دیگران اعمال میکنند و دیگران نیز
موظف به پیروی از آنها موظف هستند .در چنین حالت غیردموکراتیكی ،آنچه را صاحب
قدرت صحیح تشخیص میدهد ،عین قانون و عین حكم است (ازغندی:1385،ص  .)78جابر نیز
مظهر چنین نگرشی در عرصه خانواده در دورة پهلوی است .مهمترین اصل سنتی که وی بر آن
تكیه دارد ،پدرساالری و اقتدارطلبی در خانواده است؛ اما از آنجا که میبیند آیدین این اصل را
به سبب گرایش به فردگرایی نمیپذیرد ،میکوشد به شیوههای مختلف مانند پند و اندرز و در
ادامه با توسل به خشونت و سوختن کتاب ،مانع این اعمال وی شود که نتیجه آن ،ایجاد
شكاف نسلی بین او و فرزندانش است؛ به گونهای که در نهایت موجب فروپاشی خانواده
میشود.
دانشور در داستان جزیرة سرگردانی و ساربان سرگردان ،کوشیده است وضعیت خانوادة
ایرانی را در دورة پس از کودتای  28مرداد تا دهة پنجاه ،نشان دهد .وی چهار خانواده -سنتی
مثبت ،سنتی منفی ،مدرن مثبت و مدرن منفی -را در داستان خود ترسیم کرده است؛ از جمله
این خانوادهها ،خانوادة پاکدل است که جنبة منفی خانوادة سنتی ایرانی را نشان میدهد .پدر
این خانواده در چند صحنه داستان ،البته بیشتر به صورت غیرمستقیم و از طریق گفتوگوی
بین مراد و مادر ،شخصیتپردازی میشود .شاید بتوان گفت حضور اندک او ،نشان از در
حاشیه بودن این نوع پدر در خانوادة دورة مورد بررسی دارد .وی مانند جابر در داستان
سمفونی مردگان ،شخصیت منفی داستان است؛ اما برخالف جابر به سنتی ماندن یا مدرن شدن
اعضای خانوادة خود کاری ندارد؛ بدین سبب تنش ظاهری بین اعضای این خانواده برخالف
داستان سمفونی مردگان شدت نمیگیرد .وی که در شرکت فرش کار میکند؛ مانند مردان
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سنتی ،حق خود میداند چند زن بگیرد؛ چنانكه وقتی با اعتراض همسر روبهرو میشود،
میگوید« :همین است که هست .میخواهی بمان ،نمیخواهی برو» (دانشور1380 ،ب :ص )189؛
اجازه سخن گفتن به زن نمیدهد و اگر زنش به او اعتراض کند با او با خشونت رفتار میکند:
«گیسم را میگرفت و سرم را به دیوار میکوفت» (همان :ص  .)191مراد ،پسرش ،وی را نمادی
از حكومت استبدادی زمان خودش و محصول آن میداند« :میخواستم چیزی را تغییر بدهم که
پدرم یك نماد آن بود و حكومتی را که محصول کارخانهاش بودند؛ امثال پدرم» (همان :ص
 .)207درواقع پدر مراد ،جزو مردانی است که «با سیاست و اندیشه و مسائل مملكتی کاری
ندارند؛ تنها در پی کسب و کار و افزودن به دارایی خود و سپس گرفتن یا صیغه کردن زنان
متعدد هستند» (سرشار:1391 ،ص  67و  .)66در چنین خانوادة مردساالر و سنتیای ،نه تنها مادر
خانواده باید سكوت کند؛ بلكه فرزند خانواده نیز حق هیچگونه اظهارنظری ندارد« :پدرم از زن
چه میفهمد؟ یك اسیر .از فرزند چه میخواهد؟ یك اسیر دیگر» (دانشور1380 ،ب:ص .)207
این رفتار او از آنجا که از سوی دیگر اعضای خانواده پذیرفتنی نیست ،سبب شده است تا
فرزند از خانواده برود و مادر در آرزوی آن است که مراد او را از این وضعیت نجات دهد.
درواقع دانشور ،وی را نمادی از پدران سنتی جامعة مورد توصیف خود قرار داده است؛
پدرانی که به قوانین و حقوق خانواده سنتی نیز پایبند ،و حتی حقّی در این زمینه برای خانواده
قایل نیستند .از نظر دانشور ،هم خانوادههای مبتنی بر اصول سنتی دارای نواقصی هستند و هم
خانوادههای مدرن که در این داستان از طریق پدر مراد ،جنبههای منفی پدر در خانوادههای
سنتی ایرانی را بویژه در دهة سی تا پنجاه نشان داده است.
میرصادقی در داستان درازنای شب ،به معرّفی خانوادههای سنتی و مدرن در دههای سی و
چهل پرداخته و کوشیده است نشان دهد چگونه پدر در هر دو خانواده به سبب توجه به امور
سطحی ،باعث فروپاشی خانوادههای خود شدهاند .پدر کمال در این داستان ،مانند شخصیت
جابر در داستان سمفونی مردگان بر آن است تا جلوی تغییرات ناشی از مدرنیته را در خانوادة
خود بگیرد .از نظر اقتصادی ،وی مانند شخصیت جابر و پدر مراد ،جزو طبقة متوسط قدیم
جامعه (بازاریان) است که چند مغازه دارد؛ پوستفروشی میکند و صاحب چهار فرزند است.
او نیز بیشتر وقت خود را در بیرون از خانه میگذراند و معموال وقتی به خانه میآید با زن و
فرزند خود رابطة خوبی ندارد و به خواستههایشان توجه نمیکند .بین او و کمال از همان آغاز
داستان کشمكشهایی هست که هر چه طرح داستان به جلو میرود بر شدت آنها افزوده
میشود تا اینكه در پایان و نقطة اوج داستان ،کمال را کتك میزند و با این عمل ،کمال از خانه
بیرون میرود« .در ایران بین سالهای  1320تا 1357با عنایت بر غالب بودن فرهنگ
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مردساالری ،غالبا پدر به عنوان تصمیمگیرنده و تعیینکنندة خط و مشیها ،فرهنگ و رفتار و
کردار اعضای خانواده را شكل میداد» (ازغندی:1387 ،ص  .)101پدر کمال نیز در زمینه روابط
بین اعضای خانواده ،معتقد است وی هرچه را بخواهد ،میتواند انجام دهد و دیگران حق
اظهارنظر ندارند (میرصادقی :1349 ،ص)16؛ وقتی میبیند کمال ،پسرش ،این اصل مهم از نظر او
را نادیده میگیرد بشدت با او برخورد میکند؛ از نظر گرایش به دین ،شخصیتی مذهبی و
نمازخوان است (همان:ص )31؛ کتابهای دینی میخواند و در مجالس روضهخوانی شرکت می-
کند .مهمترین ویژگی او در این زمینه ،تعصب زیادش برای رعایت کردن اینگونه مسائل است:
«پدرش به علت تقدس و تعصب زیاد و روضهخوانیهایی که بر پا میکرد ،معروف بود»
(همان:ص  .)8البته بسیار پولدوست است؛ به کسی کمكی نمیکند و تكیه کالم او همواره این
است« :کاسبیها خراب است؛ بازار کساد است» (همان:ص  .)24این امر موجب شده است تا
کمال متوجه شود که دین برای این طبقه از جامعه ،وسیلهای بوده است برای سرمایه اندوختن:
«یعنی اینها هم...؟ یعنی دین را وسیله کردهاند» (همان :ص )120؛ بدین ترتیب نویسنده از طریق
او نشان میدهد در دورهای که حوادث داستان اتفاق میافتد ،برخی از افراد جامعه تنها برای
رسیدن به اهداف خود از سنتها حمایت میکردند.
پدر در زمینة تربیت کودکان و نهادینه کردن ارزشهای اجتماعی ،خانواده را مسئول آن
میداند (همان :ص  .)18وی عوامل مدرنیته را قبول ندارد؛ برای نپذیرفتن آنها دالیل شرعی
میآورد؛ چنانكه خواندن کتاب ،رفتن به سینما و مدرسه را عامل بیدینی و بیایمانی قلمداد
میکند .به طور کلی مهمترین ویژگیهای وی در این جمله خالصه میشود که راوی از دید
کمال میگوید« :پدرش یك ترازو بود که یك کفهاش پول بود و یك کفهاش مذهب»...
(همان:ص  .)225دلیل این رفتارها و نگرشهایش ،این است که هیچ شناختی از مدرنیته ندارد و
کوششی نیز در این زمینه انجام نمیدهد؛ چنانكه کمال در گفتوگوی با مادر دربارة وی
میگوید« :وقتی خودش سینما نرفته و نمیداند سینما یعنی چه ،چرا بیخودی ازش بد میگوید؛
پیر شده؛ خرفت شده؛ نمیفهمد؛ اصال هیچی نمیداند؛ هیچی» (همان:ص )65؛ تعصب خشكش
نسبت به ارزشهای سنتی و نفی کامل مدرنیته ،سبب شده است تا وی به عنوان چهرة منفی
داستان معرفی میشود.
درواقع این شخصیت ،نمادی از پدران سنتی در خانوادههای دهههای سی و چهل است که
مدرنیته را نپذیرفته ،و در زمینة سنت نیز بیشتر به جنبههای منفی آن توجه نشان دادهاند.
مهمترین اصل سنتی ،که وی به آن توجه میکند ،دین است که دین نیز برای وی ،وسیلهای جز
برای ثروتاندوزی نیست.

نمودار :1مهمترين ويژگيهاي پدر/شوهر سنتي
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.4ويژگيهاي شخصيتهاي پدر/شوهر نيمهسنتي(سنتي تعديل شده)

شخصیتهای پدر نیمه سنتی ،شخصیتهایی بودند که به دالیل مختلف برخی از تغییرات را
در خانواده پذیرفتهاند؛ هرچند در بسیاری از موارد معیار عمل آنها ،هنوز همان اصول
سنتی است.
افغانی در داستا ن شوهرآهوخانم ،انقالب خانوادة ایرانی را در دورة رضاشاه به
تصویر کشیده است .در این داستان میران به عنوان شخصیت اصلی و در نقش پدر،
محور بیشتر کنشهای داستان است .میران ،پس از دورهای آوارگی با آهو ازدواج و با
کمك وی ،مغازة نانوایی دایر میکند که کمکم کارش رونق میگیرد و رئیس صنف
نانوایی میشود؛ در همان مغازه با زنی به نام هما آشنا میشود که به وی دل میبندد و
سپس با او ازدواج میکند .میران پس از ازدواج با هما ،همواره با آهو بدرفتاری و به
چهار فرزند خود بیتوجهی میکند؛ سرانجام ورشكسته میشود ،مقام و دارایی خود را
از دست میدهد و مجبور میشود به کارهای قاچاق دست بزند؛ در پایان تصمیم
میگیرد با هما از کرمانشاه فرار کند که موفق نمیشود و آهو او را دوباره به خانه باز
میگرداند.
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دربارة پایگاه اجتماعی ،شغل و دین وی گفته شده است« :مردی است پنجاه ساله،
کاسب و خرده بورژوا (رئیس صنف نانوایان) و آدمی شریف و مذهبی که نمادی از
ساخت اجتماعی جامعة بورژوازی  -مذهبی ایران دوره فئودالی به شمار میآید»
(تسلیمی:1388،ص  .)178وی در آغاز داستان ،شخصیتی سنتی و دینی است؛ اما در ادامه
به مدرنیته گرایش مییابد .نویسنده برای نشاندادن شخصیت سنتی وی ،بیشتر بر طرز
تفكر ،نظام ارزشی و باورهایش تكیه کرده است« .طرز تفكر نشاندهندة نظر و گرایش
خاصی است که شخصیت در موقعیت خاصی از خود نشان میدهد .این طرز تفكر به
شخصیت ژرفا میدهد و نشان میدهد که شخصیت چگونه به زندگی مینگرد» (سیگر،
:1388ص  .)54در آغاز ،تمام ویژگیهای پدر سنتی را دارد .شخصیتی است نمازخوان،
روزهگیر که به مسجد میرود و حدیث و تمثیل میآموزد (افغانی:1374 ،ص  .)21در زمینة
توزیع قدرت در خانواده ،معتقد است زنان باید مطیع شوهر باشند و وظیفة پدر را این
میداند «که در رأس خانواده قرار گیرد و این اجتماع کوچك را در راه خیر و صالح،
حق و حقیقت رهبری کند» (همان:ص )57؛ در خانه ،هیچ کاری انجام نمیدهد و به
گونهای به تقسیم کار جنسی معتقد است« :هرگز دیده نشده بود که خود او من باب
مثال فوتی در سماور بكند» (همان:ص )181و دربارة حضور زنان در اجتماع معتقد است
نباید از خانه خارج شوند« :زن به کار خانهاش بچسبد ،بهتر است» (همان:ص )417؛ اما
در ادامه ،وی به دالیلی بویژه پیشرفت شغلی ،مجبور است برخی از تغییرات را در
زندگی خود بپذیرد .نویسنده از طریق این شخصیت ،کوشیده است نشان دهد چگونه
تغییرات اجتماعی مدرن در جامعه مانند کشف حجاب و شكلگیری صنایع و اصناف،
میتواند باعث ایجاد تغییرات در اندیشه و جایگاه پدر در خانواده شود.
با ورود هما -نماد مدرنیته -به این خانواده ،برخی از اندیشههای میران تغییر میکند.
اگر در آغاز ،بهترین تفریح زن را کار در خانه میدانست و هرگز زنش را به
تفریحگاههای جدید نمیبرد ،اکنون همراه هما به سینما میرود و با او در مجالس
عمومی حاضر میشود (همان:ص  .) 482وی ،که مهمترین ویژگی الزم زن را حجاب
میدانست« :زن در یك کلمه یعنی حجب و حیا» (همان:ص  )22در جشنهای کشف
حجاب با هما شرکت میکند« :با همة احوال دل به دریا افكند و خود را برای جشنی
که در پیش بود ،آماده کرد» (همان:ص  .) 394البته سبب اصلی این انعطاف نشاندادن وی

در برابر کشف حجاب ،پیشرفت در زمینة شغلی او است« :آیا او نمیباید به خاطر
پیشرفت کار صنف و همچنین شخص خویش در نزد مقامات باال و پایین دولتی ،خود
را فردی شایسته و قابل ترقی نشان بدهد؟» (همان)؛ برخالف اعتقادات آغازینش در
خانه ،کار میکند« :او حتی ابایی نداشت که رختخواب خود را جمع کند» (همان:ص
)431؛ ریشش را میتراشد؛ به موهایش رنگ میگذارد و شراب مینوشد (همان:ص 461
و.)460
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تغییرات شخصیت میران به عنوان نمادی از پدر ایرانی در دورة پهلوی اول در حد
اجازه دادن به زن برای بیرون رفتن از خانه ،رفتن به سینما ،نوع پوشش جدید و
مصرفگرایی است که البته در برخی موارد به اجبار به این آزادیها تن میدهد .افغانی از
طریق نوع تغییرات به وجود آمده در شخصیت وی ،توانسته است مدرن شدن پدر را
در خانوادة سنتی در دورة پهلوی اول به تصویر بكشد .هم تغییرات پذیرفتهشده در
خانواده و هم تغییر در ظاهر و رفتار خود میران ،سطحی و محدود است که این
نشاندهندة تغییرات سطحی خانواده در دورة مورد بحث است .یكی از موتیفهای
داستان ،تراشیدن ریش و رنگ کردن موی سر میران است .بسامد زیاد هر صحنه در
روایت ،وسواس نویسنده نسبت به آن موضوع و اهمیت آن رخداد را نشان میدهد
(بریجمان:1392،ص  .)153با تكرار این موتیف ،نویسنده نیز میخواهد نشان دهد مدرن
شدن میران به عنوان پدر این دوره ،تنها در مسائل ظاهری بوده؛ در حالیکه در باور
همچنان سنتی است؛ چنانكه میران در گفتوگوی با آهو ،همواره از آزادیهایی که به
هما داده است ،اظهار پشیمانی میکند و این نشان میدهد خود به این تغییرات نو و
متجددانه در زندگی خانوادگی به اجبار تن داده است .صحنه پایانی داستان نیز این
موضوع را تأیید میکند .میران در پایان داستان ،خانه خود را میفروشد که با هما به
شهر دیگری برود .آهو از راه میرسد و مانع رفتن او میشود .این صحنه داستان ،معنای
نمادین دارد .آهو سنتی است و هما شهری و مدرن که میران در جدال بین این دو،
جانب آهو را میگیرد« :افغانی در این گیرودار و در شكل خانوادگی داستان ،پیروزی
سنت و روستا را بر مصرفزدگی و شهرگرایی کاذب نشان داده است» (تسلیمی،
:1380ص .)180

در داستان چشمهایش ،که در آن ،بیشتر فضای جامعه قبل و بعد از برکناری
رضاخان به تصویر کشیده شده است ،خانواده ترسیم شده ،خانوادهای است تحت تأثیر
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مدرنیته؛ البته میزان تأثیرپذیری از مدرنیته در میان اعضای این خانواده متفاوت است .در
این داستان پدر ،امیر هزارکوهی مازندرانی ،شخصیتی سنتی متمایل به مدرن و از
شخصیتهای فرعی داستان است .او ،جزو صاحبمنصبان دورة رضاخان است که در
درون خانه بیشتر به بحث درباره مسایل سیاسی با دوستان میپردازد یا اینكه زن و
دخترش درباره مسائل مختلف با او گفتوگو میکند.
وی در زمینه اقتدار در خانه ،اندیشههای پدرساالر دارد؛ خوب و بد را خود
تشخیص میدهد« :او همه چیز را از نظر خودش خوب یا بد تشخیص میداد»
(علوی:1384،ص  )104و تمام کارها باید به میل او انجام شود (همان:ص)77؛ با وجود این
چندان به کلیشههای سنتی پایبند نیست و سختگیریهای مادر را در ارتباط با دخترش
ندارد .تقریبا خالف میل فرنگیس ،دخترش ،سخنی نمیگوید و با درخواستهای او از
جمله رفتن به اروپا براحتی موافقت میکند؛ نسبت به مسائل سیاسی جامعه ،آگاهی
زیادی دارد و به بحث در این زمینه میپردازد« .اغلب وقتی پدرم با دوستانش بود{}...
یا درباره سیاست روز و مسائل جاری مملكت صحبت میکرد» (همان:ص  .)78به طور
کلی در برخی از نگرشهای سنتی وی ،تغییراتی به وجود آمده که به نظر میرسد
دلیلش ،این است که خود جزو صاحبمنصبان سیاسی دورة رضاشاه است و تا حدودی
به سبب تغییرات این دوره ،حداقل در زمینة رابطه با زنان مانند حجاب و بیرون رفتن
زن در بیرون از خانه به شكل جدید ،تحت تأثیر اندیشههای این دوره قرار گرفته است؛
بنابراین میتوان گفت وی و خانوادهاش ،نمادی از خانوادههای متوسط جدید -
کارمندان وابسته به دولت -و وابسته به دربار و صاحبمنصبان دورة رضاشاه هستند که
برای همرنگ نشاندادن خود با میل زمان و تناسب داشتن با آن ،تغییراتی را پذیرفتهاند.
در داستان مادرم بیبیجان از طریق خانوادة رشید ،حوادث پیش و پس از کودتای
 28مرداد نشان داده شده است .پدر در این داستان نام مشخصی ندارد که شاید بتوان
گفت علت این است که نویسنده بدین طریق خواسته است او را به عنوان نمادی از
همه پدران ایرانی نیمهسنتی نشان میدهد که از روستا به شهر آمدهاند .وی در روستا از
طریق کار روی زمین کشاورزی ،معاش خانواده را تأمین میکرد که بعد از مدتی برای
ادامة تحصیل فرزندان به شهر میآید؛ ولی خود برای تأمین نیازهای زندگی با مشكالتی
روبهرو میشود؛ مدتی حوادث سیاسی بویژه حوادث مربوط به کودتای  28مرداد را
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دنبال میکند؛ اما به سبب ترس ،همواره از فرزندانش ،میخواهد به فعّالیّتهای سیاسی
نپردازند؛ چنانكه برای دور کردن رشید از چنین فعّالیّتهایی درصدد است برایش زن
بگیرد .خود نیز بعد از شكست ملیگرایان از سیاست متنفر میشود و به تغییراتی
میاندیشد که باید در زندگی ایجاد کند تا بتواند معاش خانواده را تأمین کند؛ در
خانواده ،پدری است که جوابش را هیچ یك از اعضای خانواده نمیتوانند بدهند« :وقتی
میگوید دست زدید ،دستزدهایم ،برو برگرد ندارد ،چه دست زده باشیم و چه نزده
باشیم» (الهی:1357 ،ص  .)56وی در آغاز مخالف مدرن شدن خانواده خود است .او عامل
مهم تغییرات جامعه و در پی آن خانواده را در مدرسه میبیند و راهحل را این میداند
که کتابهای رشید را بسوزاند و مانع مدرسه رفتن او شود« :هر چه هست و نیس توی
کتاباس که همشو آتیش میزنم ...این حرفا به ما مربوط نیست» (همان:ص  .)41در چند
دهة گذشته ،آموزش رسمی و اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان از طریق نهاد رسمی
آموزش و کاهش نقش خانواده صورت گرفته است (عبدی:1393،ص  .)113علت مخالفت
آغازین پدر رشید با مدرسه رفتن وی نیز بدین سبب بوده است که میبیند در مدرسه،
کودکان برخالف انتظارش ،ارزشهای دیگری میآموزند.
در ادامه پدر با وجود پایبند بودن به ارزشهای سنتی ،معتقد است در برخی از
زمینهها ،باید تغییراتی ایجاد شود .مشكالت زندگی و سختیها ،تأمین معیشت خانواده به
صورت سنتی بویژه در زمینه کشاورزی از عوامل مهم تغییر اندیشة اوست .از جمله
ویژگیهای اقتصاد ایران در دورة پهلوی دوم ،صنعتی شدن جامعه است« :اقتصاد ایران در
این دوره ،فصل گذار کشاورزی ماقبل سرمایهداری و صنعتی شدن سریع بخش شهری
را به یاری درآمدهای نفتی ،طی کرده است؛ بنابراین میتوان سالهای  1352-1322ایران
را دورة گذار همه جانبه به اقتصاد سرمایهداری دانست» (هاشمزهی .)253 :1386 ،در این
رمان نیز از طریق این شخصیت ،گذر خانوادة مبتنی بر کشاورزی به صنعتی نشان داده
شده است؛ چنانكه وی به برادرش اجازه میدهد زمینهای کشاورزیشان را برای ایجاد
صنایع جدید ،تغییر کاربری دهد و همچنین خود برای ادامه زندگی به شهر میآید؛ زیرا
میبیند بر اساس شیوههای سنتی کشاورزی ،نمیتواند گذران زندگی کند .وقتی او با
تغییرات در زمینههای مختلف اجتماعی و سیاسی جامعه روبهرو میگردد ،متوجه
میشود به شیوة سنتی نمیتوان خانه و خانواده را اداره کرد؛ بنابراین در برخی زمینهها
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از خود انعطاف نشان میدهد؛ چنانكه معتقد است زن میتواند در بیرون از خانه کار
کند تا به شوهرش در ادارة زندگی کمك نماید (الهی:1357 ،ص )39؛ در زمینة ازدواج،
دیگر به اصل و نسب چندان بها نمیدهد و معتقد است دختر و پسر باید افراد خوب و
سالمی باشند (همان:ص  .)40برخالف اعتقادات آغازین ،که به سیاست عالقه نداشت به
مسائل سیاسی روز توجه نشان میدهد؛ با برادرش دربارة مسائل مختلف گفتوگو
میکند؛ از طریق روزنامه ،اخبار سیاسی را پیگیری میکند« :حاج آقایم که هیچوقت
حال و حوصله خواندن کتاب و روزنامه ندارد ،آنها را با حرص و ولع میخواند؛
تندتند» (همان:ص  .)46او تحت تأثیر روزنامهها با ارزشها و عوامل دنیای مدرن آشنا
میشود و به ضرورت تغییرات در دورة معاصر پی میبرد؛ بدین سبب در برابر تغییرات
ناشی از مدرنیته از خود انعطاف نشان میدهد و سعی میکند خود را با اوضاع جدید
تطبیق دهد؛ چنانكه وقتی برادرش از تغیییر کاربری زمینهای کشاورزی خود و تبدیل
آنها به آجرپزخانه سخن میگوید ،آن را میپذیرد .از دیگر عوامل مهم تغییر نگرش این
شخصیت ،آشنایی وی با صنعت و دیوانساالری جدید است .دیوانساالری اداری ،یكی
از پایگاه های بسیار مهم و اساسی حاکمیت پهلوی بویژه محمدرضا بود به گونهای که
تعداد کارمندان دولت در سال  1354به نهصدهزار نفر میرسید (ازغندی:1387،ص .)255
پدر رشید ،وقتی میبیند به عنوان نانآور خانواده ،نمیتواند زندگی خود را به شیوة
سنتی اداره کند و در مقابل در جامعه میبیند افرادی که به تغییراتی دست زدهاند و با
استفاده از صنعت حاصل از مدرنیته یا ورود به ادارههای جدید ،زندگی بهتری دارند بر
آن میشود که خود نیز تغییراتی در این جنبه از زندگی ایجاد کند.
در داستان جزیرة سرگردانی و ساربان سرگردان ،خانوادة گنجور ،بیشتر به عوامل
ناسازگار مدرنیته با خانوادة ایرانی تمایل دارند و مظهری از خانوادة مدرن منفی در
جامعة ایرانی هستند .احمد گنجور ،شوهر دوم عشرت ،که به عنوان کارشناس آموزش
نزد امریكاییهای به ایران آمده ،کار و گاهی به عنوان کار چاقکن عمل میکند،
شخصیتی است در اعتقادات تا حدودی پایبند به سنت؛ اما در زمینه کار و سود و
سرمایه ،تحت تأثیر اندیشههای دنیای مدرن؛ جشن نوروز را مطابق آیین زردشتی
برگزار میکند و مطابق رسوم این جشن لباس میپوشد؛ بر اساس همان ویژگی و
تعصب سنتی ،وقتی میبیند عشرت با مردان توسلی ،رابطه نامشروع دارد ،ناراحت و با
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آن دو درگیر میشود .وقتی بیژن ازدواج میکند ،کمتر به او سر میزند و به خارج
میرود ،نگران میشود و آرزو میکند یك بار دیگر بتواند فرزند را ببیند .از نظر شغلی،
آنگونه که عشرت میگوید ،عضو انجمن ایران و امریكا است که به نیویورک و لندن
رفته است؛ عضو مدیر داخلی اصل چهار شد؛ سپس در ادارة مستشارهای نیروهای
مسلح ،مترجم گردید و در نشر فرانكلین نیز آثار ادبی امریكایی را ترجمه کرد (دانشور،
 1380الف:ص  .)121وی شخصیتی است گرفتار مصرفگرایی برآمده از مدرنیته؛ چنانكه
مهمانیهای تجمالتی ترتیب میدهد؛ برای عروسی پسرش تصمیم دارد مجلس اشرافی
برگزار کند و انواع طال و جواهرات برای زنش میخرد.
درواقع گنجور ،نمادی از پدران دورة مورد بررسی هستند که با توجه به منفعت
خود به سنت یا مدرنیته گرایش مییابند و به اصل خاصی پایبند نیستند؛ زمانی که
میبینند مدرنیته منافع آنها را تأمین نمیکند ،سنتی میشوند و چنانچه سنتها آنها را
محدود کند ،خود را مدرن نشان میدهند.
در داستان سپیدهدم ایرانی ،بیرشك نیز شخصیتی سنتی متمایل به مدرن دارد .از نظر
شغل – سرهنگ بودنش -و مشارکت در فعّالیّتهای سیاسی ،مدرن است؛ اما در زمینة
خانواده ،مانند شخصیتهای سنتی عمل میکند .خود بر اساس خواست پدر و مادر
ازدواج میکند « :مادرش دختری را نشان کرده ،و پدرش گفته بود ،دیگر موقعش است
که سر و سامانی بگیری و او زنش را نخستین بار سر سفرة عقد دیده بود؛ همین»
(چهلتن :1384،ص  )123و از پسر خود نیز میخواهد در ازدواج مانند او عمل کند و وقتی
میبیند ایرج مطابق میل او عمل نمیکند ،وی را از خانه بیرون میکند و تا پایان داستان
تنها به سر می برد؛ در زمینة اشتغال زنان ،معتقد است زن نباید بیرون از خانه برود و
پول درآوردن زن را ننگی برای شوهر میداند؛ وقتی از ایرج میپرسد که بدون کار،
چگونه میخواهد ازدواج کند و ایرج پاسخ میدهد از درآمد زنش استفاده میکند،
اینگونه واکنش نشان میدهد« :سرهنگ با هر دو دست صورت را پوشانده بود :وای!!...
این بدبخت میخواهد نان از دست زنش بگیرد» (همان:ص  .)123این واکنش او،
نشان دهندة نگاهش به جایگاه زن و مرد در خانواده است .وی بر اساس نگرش سنتی،
مرد را نانآور خانواده میداند و برخالف خانوادههای مدرن ،نقشی برای زن در این
زمینه قائل نیست.
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.5ويژگيهاي شخصيتهاي پدر/شوهر مدرن
از جمله طبقات جامعة ایرانی ،که در دورة رضاخان شكل گرفت ،طبقة متوسط جدید شامل
شاغالن ادارات دولتی جدید ،پزشكان ،وکال ،مهندسان ،نویسندگان ،صاحبان جدید سرمایه،
روزنامهنگاران و افسران ارتش بودند که این طبقه بتدریج در مسیر غربگرایی گام نهادند؛ تا حدّ
زیادی از فرهنگ عامه و ارزشهای اسالمی جدا شدند و برخی به سبب منافع ،خود را با برنامة
نوسازی دورة پهلوی سازگار کردند (عیوضی 322 :1380،و .)321در رمانهای مورد بررسی نیز
بیشتر شخصیتهای پدر مدرن ،جزو این طبقه از جامعه هستند؛ مانند آبادانی در رمان سمفونی
مردگان ،پدر فرشته و پدر سوسن در رمان درازنای شب.
در داستان چشمهایش ،مدرن بودن شخصیت خداداد به سبب تحصیلش در خارج از کشور
و آشناییش با جنبههای مختلف مدرنیته است .وی در درون خانه با زنش به صورت احترامآمیز
و صمیمی رفتار میکند و در بیرون از خانه و در عرصه اجتماع ،مهمترین خصلتش ،مبارزه با
استبداد است .خداداد ،نمادی از نسل روشنفكر جامعة آن روز است که به سبب مخالفت با
سیاستهای حكومت وقت مجبور به ترک ایران و ادامة تحصیل در کشورهای خارجی میشوند.
خداداد در آنجا با دختری به نام مهربانو ازدواج میکند که با وجود بیماری و تنگدستی با امید
به آینده و تغییر دادن وضعیت ،برآن است زندگی خوبی را برای خود و خانوادهاش تأمین کند.
از جمله ویژگیهای جوامع مدرن از نظر سیاسی ،وجود حكومتهای برآمده بر اساس اصل
دموکراسی و حكومت قانون است .خداداد تحت تأثیر این آموزة سیاسی به مخالفت با
حكومت پادشاهی در ایران میپردازد ،روزنامه پیكار را که موضوع آن برمال کردن ظلم و
ستمهای نظام شاهنشاهی است به ایران میفرستد و همواره به انتقاد از نظام سنتی جامعه خود
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میپردازد؛ در گفتوگوی با فرنگیس این گونه اندیشههای انتقادی خود را نشان میدهد:
مدتی درباره اوضاع ایران گفتوگو کرد؛ از جنایاتی که مرتكب میشوند و از فساد و
رشوهخواری حرف زد؛ از ثروتی که به دست بچههای اعیان امثال من از کشور خارج
میشود؛ از بیگناهی که در زندان میمیرد؛ از رجالی که فدای هـوی و هـوس مـال-
پرستی شاه میشوند؛ از اشاعة بیایمانی و تزویر و ریا؛ از نفوذ انگلیسیها که تمام این
رجال خیمه شببازی را به بازی میگیرند (علوی:1384 ،ص .)119
گفتنی است که وی نمادی از روشنفكران سوسیالیت جامعة آن روز است که در مبارزات
خود از طبقههای باالی جامعه و اربابان ،انتقاد و همواره از رعیت و طبقة ضعیف جامعه
حمایت میکرد و خانوادة خداداد ،نمادی از خانوادههایی ایرانی خارج از کشور است که به
سبب آشنایی بیشتر با مدرنیته بهتر توانستهاند عوامل آن را در زندگی خانوادگی خود وارد
کنند.
در داستان سمفونی مردگان ،آبادانی ،شخصیتی تحصیل کرده در امریكا است که بعد از
بازگشت به ایران میخواهد به زندگی خود سر و سامانی ببخشد .وی عاشق آیدا ،دختر جابر
میشود و بر آن است که با وی ازدواج کند؛ تحت تأثیر شیوههای نو در زمینة ازدواج،
میخواهد خود در اینباره با آیدا صحبت کند؛ اما جابر ،پدر آیدا برافروخته میشود و میگوید
دخترش را به ازدواج او درنمیآورد (معروفی:1385ص )131؛ بدین سبب تنشی بین او و جابر
شكل میگیرد که سرانجام کشمكش به نفع آبادانی به پایان میرسد و وی موفق میشود با آیدا
ازدواج کند و صاحب فرزندی شود؛ اما در ادامه ،آیدا میمیرد که این مرگ او در معنای
نمادین ،بدین معناست که چنین ازدواجهایی هنوز مناسب دختران دارای خانوادههای سنتی
نیست .در این داستان آبادانی ،نمادی از همان تیپ تحصیلکردة خارج از کشور هستند که به
یكباره میخواهند با سنتهای جامعه بویژه سنتهای رایج بین عوام به مخالفت بپردازند و آنها را
براندازند که نتیجة زندگی خانوادگی وی ،نشان میدهد چنین شیوهای در جامعة ایرانی با
شكست روبهرو میشود.
در داستان درازنای شب ،پدر منوچهر از شخصیتهای فرعی داستان است که حضور فیزیكی
در داستان ندارد و تنها از طریق گفتوگوهای بین شخصیتهای داستان به او اشاره میشود که
بر اساس همین گفتوگوها ،میتوان گفت جزو طبقة متوسط جدید جامعه است« :دبیر کل...
است ،عضو هیأت عالی رسیدگی به ...است ،نمایندة انحصاری ماشینهای وای پی اف و
واردکنندة انحصاری ماشینآالت سنگین است» (میرصادقی:1349 ،ص )188؛ نه در کار زنش
دخالتی دارد و نه چیزی را به پسر و دخترش تحمیل میکند؛ وقتی برای رسیدگی به امور خانه
ندارد؛ میداند دخترش ،فرشته ،دوست پسر دارد؛ اما واکنشی نشان نمیدهد و حتی به دوست
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دخترش احترام میگذارد (همان :ص )190؛ به دالیل مختلف از جمله وضعیت شغلی او،
ارزشهای مدرنیتة جامعه آن روز را پذیرفته است.
در این داستان ،پدر سوسن حضور فعّالتری در داستان دارد .وی ،کتابهای گوناگونی مربوط
به دنیای جدید را میخواند (همان:ص)13؛ از مسائل جدید آگاه است (همان:ص  )54و
میخواهد نمایندة مجلس شود .او ،مانند پدر منوچهر از روابط جنسی آزاد خانوادهاش آگاه
است و میبیند که با لباس نامناسب در اجتماع حاضر میشوند؛ اما از خود هیچ واکنشی نشان
نمیدهد و آنها را در هر گونه رفتار و رابطه آزاد میگذارد.
نویسنده از طریق این دو شخصیت و خانواده آنها ،نشان داده است که در دورة مورد نظر
که رمان انعكاسدهندة برخی از واقعیتهای اجتماعی آن است ،خانوادة ایرانی بویژه پدرانی که
به سبب موقعیتهای شغلی با مدرنیته آشنا شدهاند ،تنها شیفته ظواهر آن شدهاند؛ درک درستی از
مدرنیته نداشته و مدرن شدن را تنها در رها کردن و آزاد گذاشتن زن و فرزند دانستهاند.
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نتيجهگيري
داستاننویسان کوشیدهاند بین تجربههای شخصیتهای خیالی داستانهایشان با فضای تاریخی
دوران خود پیوند بزنند و واقعیتهای ملموس زندگی را در سطحی زیباییشناختی ترسیم کنند.
در داستانهای مورد بررسی ،نشان داده شده است که با ورود مدرنیته در خانوادة ایرانی در دورة
پهلوی ( ،)1300-1357مدرنیته سبب ایجاد تغییراتی در جایگاه پدر در خانوادة ایرانی شده
است؛ چنانكه پدر تقریبا ریاست مطلق خود بر خانواده را از دست داده است .اعضای خانواده
به فردگرایی تمایل دارند و خود بر آن هستند که برای زندگیشان تصمیم بگیرند؛ همچنین پدر
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نمودار :مهمترين ويژگيهاي شخصيتهاي پدر مدرن
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پذیرفته است برخی از وظایف خود مانند آموزش فرزندان را به نهادهای دیگر مانند آموزش و
پرورش واگذار کند .البته مدرنیته موجب تغییر در جایگاه همه پدران در خانوادههای ایرانی
نشد و شخصیتهای پدر به این موضوع سه واکنش مختلف نشان دادند :برخی از آنها همان
اندیشههای سنتی خود را حفظ کردند و با نگاه منفی به مدرنیته به مبارزه با آن پرداختند .از
نظر بسامد ،این طیف بیشترین فراوانی را در داستانها داشت که از نظر طبقه اجتماعی ،بیشتر
جزو طبقه متوسط قدیم جامعه یعنی بازاریان بودند .بازنمایی آنها در داستانها نیز با بدنمایی
همراه بوده است و بدین ترتیب نویسندگان سعی کردهاند تا پدران امثال آنها را به تغییر و
دگرگونی در شیوة زندگی ترغیب کنند .در مقابل برخی از پدران نیز به صورت کامل جایگاه
جدید پدر در خانواده را پذیرفتهاند .تحصیل در خارج ،دانشگاه ،موقعیت شغلی ،از جمله
عوامل تأثیرگذار در این زمینه بوده است .پدران مدرن داستان ،بیشتر جزو طبقة متوسط جدید
جامعه (کارمندان وابسته به حكومت ) بودند که در دورة پهلوی شكل گرفته بود .این طبقه ،که
در نتیجة ورود مدرنیته به جامعه شكل گرفته بود ،بیش از دیگر طبقههای جامعه در پی
همراهی با سیاستهای مدرنیزاسیون دورة پهلوی بودند؛ بدین سبب شخصیتهای پدر منسوب به
این طبقه بیشتر از مدرنیته حمایت میکردند .البته نویسندگان داستانها کوشیدهاند تا با سطحی
جلوه دادن مدرن شدن این شخصیتها ،سطحی بودن مدرنیزاسیون دورة پهلوی را نشان دهند.
گروه سومی نیز در داستانها وجود داشتند که در برخی از اندیشههای سنتی خود تعدیل ایجاد
کرده بودند و برخی از تغییرات را در جایگاه پدر در خانواده پذیرفته بودند .این شخصیتهای
نیمهسنتی پدر جزو طبقههای مختلف جامعه بودند.
منابع
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 عسگری حسنكلو ،عسگر؛ نقد اجتماعي رمان معاصر فارسي :با تکيه بر ده رمان برگزيده؛تهران :نشر فروزان.1387 ،
 -علوی ،بزرگ؛ چشمهايش؛ چ هفتم ،تهران :انتشارات نگاه.1384،
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اسالمی .1391،
سیگر ،لیندا؛ خلق شخصيت؛ ترجمه مسعود مدنی ،تهران :رهروان پویش.1388،
عاملیرضایی ،مریم؛ «بررسی و تحلیل ساختار مناسـبات خـانوادگی در رمانهـای اجتمـاعی
دهه شصت» ،مجله ادبيات پارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،س سوم،
ش سوم ،1392 ،ص.5-27
ــــــ؛ «بررسی و تحلیل سیر تـاریخی-سـیمای خـانواده در رمـان از ابتـدا تـا دهـه ،»50
پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيي ،س سـوم ،ش اول،1391،
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عضدانلو ،حمید؛ آشنايي با مفاهيم جامعهشناسي؛ چ دوم ،تهران :نشر نی.1386،

 عیوضی ،محمدرحیم؛ «طبقه متوسط جدید» ،تحوالت سياسي اجتماعي اييران1320-57؛به اهتمام مجتبی مقصودی ،تهران :انتشارات روزنه.1380 ،
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 میرصادقی ،جمال؛ درازناي شب؛ تهران :کتاب زمان.1349، میرعابدینی ،حسن؛ صد سال داستاننويسي ايران؛ چ دوم ،تهران :نشر چشمه.1380، معروفی ،عباس؛ سمفوني مردگان؛ تهران :انتشارات ققنوس.1385، ورسلی ،پتر؛ جامعهشناسي مدرن؛ ترجمه حسن پویان ،تهران :چاپخش.1373 ،هاشمزهی ،نوروز؛ شرايط اجتماعي و پارادايمهاي روشنفکري در آستانه دو انقالب ايران:
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خوانش داستان هفتواد از ديد تاريخگرايي نوين و تحليل گفتمان

دکتر عليرضا قاسمي
دکتري زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه گيالن

دکتر فاطمه کاسي
استاديار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه پيام نور

چکيده

کليدواژهها :داستان هفتواد ،تاریخگرایی نوین ،تحلیل گفتمان ،ادبیات ایران قبل از اسالم،
ادبیات دورة اشكانیان ،مناسك آیین مهری ،آیین زردشتی و دیدگاههای جدید.

تاریخ دریافت مقاله 1395/5/30

تاریخ پذیرش مقاله1396/6/27 :
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پژ وهش حاضر بر آن است تا از دو دید تاریخگرایی نوین و تحلیل گفتمان ،که با مقولههای
قدرت و ایدئولوژی پیوندی ژرف دارند ،به بازخوانی این داستان بپردازد و وجوه مغفول و
نكاویدة آن را بازنمایاند .در مجموع ،تنش میان عناصر ساسانی و اشكانی ،تقابل قدرت مشروع
و نامشروع و هژمونی نظام طبقاتی و مالی و نیز تقابل دو آیین زردشتی و مهرپرستی ،بنمایة
داستان هفتواد در هریك از این خوانشها است .همچنین بررسی عناصر و نشانههای روایت
شاهنامه و دیگر منابع داستان هفتواد ،نشان میدهد که منابع قدرت سیاسی و ایدئولوژیك در
صورتبندی وقایع در منبع اصلیِ روایت شاهنامه (کارنامة اردشیر بابكان) و در پی آن در خودِ
شاهنامه نقش مهمی ایفا کرده است.
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 .1مقدّمه
شاهنامة فردوسی به عنوان بزرگترین اثر حماسی ایران ،متنی گسترده ،پیچیده و سرشار
از عناصر و نشانههایی است که به عوالم مختلف راه میبرد؛ از این رو شاهنامه همانند
دیگر شاهكارهای ادبی ،اثری چندالیه با داللتهایی چندوجهی است و داستانهای آن ،که
در بستر ی از واقعیّات تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اعتقادی ایران باستان و بر
پایة روابط پیچیدة این مقوالت با یكدیگر شكل گرفته است ،قابلیّت مطالعه و بررسی از
دیدهای گوناگون را دارد.
داستان هفتواد یكی از مهمترین این داستانهاست که مرز اسطوره و تاریخ را در
شاهنامه درهم میشكند و گفتمان مرزبندی شاهنامه به سه بخش اساطیری ،حماسی و
تاریخی را متزلزل می کند .بررسی آرای پژوهشگران ،حاکی از ظرفیّت این داستان برای
خوانشهای متفاوت است .مطالعة پیشینة پژوهش نشان میدهد نظر این پژوهشگران را
میتوان عمدتاً در مقولههای آیینی ،قدرت ،کهنالگوی اژدهاکشی و اسطورهشناسی
تطبیقی ،دستهبندی کرد.
مزداپور با توجّه به برخی نشانهها به ردّپاهای آیین مهری در داستان هفتواد اشاره
میکند؛ امّا از این اشاره ،نتیجة روشنی به دست نمیدهد که حاکی از تقابل دو آیین
مهری و زردشتی در این داستان باشد .همچنین از نظر او در این داستان با رگههای
اصلی از فرهنگ و آداب بومیان ایران و احیاناً اژدهاپرستانی سروکار داریم که شاید
هرگز زردشتی نبوده ،و یا همیشه به صورت پیروان کیشی دیگر و مردمی کشاورز و
کهتر در روستاها یا در میان اصناف و بازار زندگی میکردهاند (مزداپور.)228-236 :1383 ،
از نظر زریاب خویی قضیة کرم یا اژدها در داستان هفتواد ،حكایت از آیینی است که
مبنای آن بر پرستش مار یا اژدها بودهاست (زریابخویی .)34 :1385 ،ویدنگرن با اشاره
به تمرکز جشن سال نو (مهرگان) بر نبرد آیینی با اژدها و ارتباط آن با میترا در ایران،
داستان نبرد اردشیر با کرم هفتواد را دارای همین پسزمینة دینی میداند (ویدنگرن:1377 :
 74و .)429

از نظر ماسه با توجّه به فتح کرمان به دست اردشیر ،ریشة عامیانة کلمة کرمان یعنی
کرمها در استناد این افسانة باستانی به اردشیر نقش داشته است (ماسه 211 :1350 ،و.)210
سرّامی نیز بر آن است که کلّ داستان کرم هفتواد در توجیه علت نامگذاری شهر کرمان

خوانش داستان هفتواد از ديد تاريخگرايي نوين و تحليل گفتمان
است .او همچنین به پیوند داستان با مقولة قدرت اشاره میکند (سرّامی 70 :1378 ،و 732
و.)731
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بهار با اشاره به کهنالگوی اژدهاکشی قهرمانان ،کشتهشدن کرم هفتواد به دست
اردشیر را در همین الگو قرار میدهد (بهار .)38 :1376 ،از نظر زرّینکوب نیز تدوین
کنندگان حماسه ها با وارد کردنِ عناصری اساطیری چون ماجرای کرم هفتواد به داستان
اردشیر ،کوشیدهاند از او یك پهلوان بزرگ اژدهاکش و یك بازماندة دنیای باستانی کیان
بسازند (زرّینکوب.)413 :1380 ،
به نظر نولدکه ،داستان هفتواد گونهای از اسطورة کهن آپولو و هیدرا یا وریتره است.
مُل نیز این داستان را دگردیسهای از همان اسطوره به شمار میآورد و در این نظر،
یوستی نیز با آنان همرأی است .لیبرشت ،داستان هفتواد را با افسانة اسكاندیناویاییِ
راگنار و ثوره میسنجد (ر.ک .کویاجی .)59 :1388 ،کریستنسن هم کشتهشدن اژدها/کرم
به دست اردشیر را مقتبس از اسطورة بابلی نبرد مردوک با تیامت میداند (کریستنسن،
 .)147 :1368کویاجی نیز به همانندیهای افسانة کرم هفتواد با افسانة چینیِ «کرمِ زرّینِ
درخت» ،بازتاب این اسطورة چینی در جنوبیترین بخشهای ایران و سپس راه یافتن آن
به کارنامة اردشیر بابكان اشاره میکند (کویاجی.)56-61 :1388 ،
امیدساالر معتقد است که به احتمال زیاد ،گزارش جنگ اردشیر با یكی از حكمرانان
محلّی ایران با داستان اژدهاکشی پهلوانان قدیم درآمیخته و از این امتزاج ،داستان هفتواد
پدید آمدهاست (امیدساالر .)768 :1390 ،از نظر کزّازی خاستگاه این داستان میتواند تاختن
اردشیر به کرمان و درشكستنِ سپاه بالش ،پادشاه کرمان ،باشد (کزّازی .)555/7 :1388 ،در
مقابل ،باستانی پاریزی بر آن است که اردشیر دو بار در کرمان مجبور به اعمال نیرو شده
است؛ در مرحلة اوّل با بالش و در مرحلة دوم نیز به هنگام برگشت از هند در بم با
هفتواد برخورد کرده است (باستانی پاریزی.)264/1 :1364 ،
با وجود ظرفیّت داستان هفتواد برای بررسی از دیدهای گوناگون ،تاکنون مقاالت
پژوهشی بسیار اندکی دربارة آن منتشر شده است .علّت این امر ،بیتوجّهی محقّقان به
دورة موسوم به تاریخی شاهنامه است .از جملة این مقاالت میتوان به مقالة «تحلیل
روانشناختی نمادها و کهنالگوها در داستان کرم هفتواد شاهنامة فردوسی» (طغیانی و
همكاران )87-111 :1390 ،اشاره کرد.

هدف این مقاله آن است که داستان هفتواد را با رویكردی چنددیدگاهی و با استفاده
از دو رهیافت انتقادیِ تاریخگرایی نوین و تحلیل گفتمان بررسی کند؛ روابط و
مناسبات پیچیدة قدرت و ایدئولوژی را در شبكة متن توضیح دهد و شیوههای دیگرِ
نگاه به این داستان را طرح نماید .بدین منظور عالوه بر روایت شاهنامه ،نشانههای
موجود در روایت کارنامة اردشیر بابكان و دیگر منابع تاریخی نیز مورد توجّه قرار
گرفتهاست.
 .2مباحث نظري پژوهش
 2-1تاريخگرايي نوين
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از نظر بیشتر مورّخان سنّتی ،تاریخ رشتهای از رویدادهاست که رابطهای خطّی و علّی
دارد و ما کامالً میتوانیم از طریق تحلیل عینی ،واقعیتهای مربوط به رویدادهای تاریخی
را کشف کنیم؛ امّا از نظر تاریخگرایی نوین ما جز پایهایترین واقعیتهای تاریخی به چیز
دیگری دسترسیِ شفّاف نداریم و درک ما از معنای چنین واقعیتهایی ،از چگونگی
تطبیق آنها با شبكة پیچیدة ایدئولوژیهای رقیب و انگیزههای اجتماعی و سیاسی و
فرهنگیِ درگیر با یكدیگر در زمان و مكانِ وقوع این واقعیتها ،صرفاً به تفسیر مربوط
میشود نه واقعیت .تاریخگرایی نوین با برجسته ساختنِ روایتهای تاریخیِ سرکوبشدة
گروههای درحاشیهمانده ،روایت تاریخیِ غالب را واسازی میکند تا متنی را که زیر متن
اصلی پنهان مانده است ،آشكار سازد (تایسن 468 :1387 ،و  467و  477و .)476
دغدغة تاریخگرایی نوین ،رویدادهای تاریخی بهعنوان رویداد نیست ،بلكه راههـای
تفسیر این رویدادها ،گفتمانهای تاریخی ،راههای نگرش به جهان و وجوه معنـی اسـت.
به نظر تاریخنگاران نوین ،رویدادهای تاریخی واقعیتهایی برای ثبتشـدن نیسـت ،بلكـه
«متونی» برای «قرائت» شدن است (همان .)491 ،شالودة موضوعات اصـلی و مجموعـهای
منسجم از مفروضات تاریخگرایی نوین را تألیفات میشل فوکو شـكل مـیدهـد .از نظـر
فوکو ،تاریخ ،روابط متقابل پیچیده میان گفتمانهـای گونـاگون اسـت .تـاریخپـژوه بایـد
گفتمانهای گوناگون و روابط متقابل میان آنهـا و نیـز روابـط متقابـل آنهـا را بـا اعمـال
غیرگفتمانی (هرگونه نماد فرهنگی از جمله شكلی از حكومت) کنار یكدیگر بگذارد تـا
به شناختمان مورد پـژوهش دسـت یابـد .از ایـن دیـد تـاریخ شـكلی از قـدرت اسـت
).(Bressler, 2007: 249
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پیروان تاریخگرایی نوین به تأثیرات اجتماعی و ایدئولوژیكِ معنا و چگونگی
شكل گیریِ آن توجّه دارند و خوانشهایی از متونِ عمدتاً ادبی به دست میدهند که
برخالف رویكرد غیرتاریخی و متنبنیادِ نقد سنّتی ،میکوشد به کمك روششناسیِ
تاریخی ،متون را در بستر فرهنگی شكلگیریِ آنها تفسیر کند (ادگار و سجویك:1387 ،
 .)91تاریخگرایی نوین هم به حاشیه رانده شدنِ ادبیّات با تاریخگرایی سنّتی و هم
محفوظ داشتنِ متن ادبی در بُعدی بیزمان ورای تاریخ به دست نقد نو را طرد میکند.
بر این اساس ،متون ادبی اشیای هنریِ خودبسندهای نیست که از زمان و مكان نگارش
خود فراتر میرود ،بلكه فراوردههایی فرهنگی است که گفتمانهای در حال گردش در
زمان نوشته شدنِ خود را به نمایش میگذارد و خود یكی از این گفتمانها است (تایسن،
 485 :1387و  484و .)491

 2-2تحليل گفتمان

.)25 :1392

از نظر فوکو هیچ متنی عاری از ال قائات ارزشی ،روابط قدرت و عوامل فرهنگی
نیست و به هنگام تفسیر هر متن ،باید درصدد یافتن این الیههای معنایی نیز بود .آرای
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گفتمان که امروزه به اصطالحی رایج در بسیاری از رشتهها تبدیل شـده اسـت ،بـهطـور
گسترده در تحلیل متون ادبی و غیرادبی با معانی متفاوت ولـی نزدیـك بـه هـم بـهکـار
میرود .در بسیاری از موارد ،مقصـود از گفتمـان ایـن اسـت کـه «زبـان در چـارچوب
قالبهایی ساختاربندی شده و مردم به هنگـام مشـارکت در حـوزههـای مختلـف حیـات
اجتماعی در گفتار خود از این قالبها پیروی میکنند ...تحلیـل گفتمـان هـم تحلیـل ایـن
قالبهاست» (یورگنسن و فیلیـپس .)17 :1392 ،رویكردهای گوناگون تحلیل گفتمـان را در دو
نگرش متفاوت نسبت به زبان و گفتمان میتوان جُست؛ نگرش اوّل ،که به ایدئولوژی و
قدرت کامالً بیتوجّه است در زبانشناسی ساختگرا و نقشگرا ریشه دارد و براسـاس آن،
گفتمان بهمثابه زبان باالتر از جمله یا زبان به هنگام کاربرد است؛ امّا نگرش دوم ،کـه در
آثار میشل فوکو به اوج خود رسید بر دیـدگاه پساسـاختگرایانه بـه زبـان مبتنـی اسـت؛
دیدگاهی که بر پایة آن ،معانی محصول اوضاع فرهنگی و اجتماعی است و در زبـان بـه
واقعیّت میپیوندد .بر این پایه ،گفتمانها نظامهایی خودبنیاد است کـه بـرای دسـتیابی بـه
قدرت ،زبان و همة پدیدههای اجتماعی دیگر را در سیطرة خـویش مـیگیـرد (سـلطانی،

58

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره،56تابستان 1396

58
58

فوکو در تكوین تحلیل گفتمان و پیدایش رویكردهای گوناگونی چون تحلیل گفتمان
انتقادی و نظریّة گفتمان الکلو و موف نقش اساسی داشته است.
فكر کلّی نظریّة گفتمان الکلو و موف این است که پدیدههای اجتماعی هیچگاه تام
و تمام نیست؛ معانی هرگز نمیتواند برای همیشه تثبیت شود و این امر راه را برای
کشمكشهای دایمی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویّت آن باز میگذارد که خود
تأثیرات اجتماعی در پی دارد .بر این اساس ،وظیفة تحلیلگر این است که جریان این
کشمكش ها را بر سر تثبیت معنا در همة سطوح امر اجتماعی نشان دهد (یورگنسن و
فیلیپس 53 :1392 ،و  .)54تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف نیز ،که یكی از رویكردهای
عمدة تحلیل گفتمان انتقادی است ،متشكّل از تحلیلی سه سطحی یعنی توصیف ،تفسیر
و تبیین است .تحلیل گفتمان در سطح تفسیر و تبیین با بررسی متن در ارتباط با قدرت،
ایدئولوژی و نهادهای اجتماعی و دانش پسزمینه در پی شناسایی این مسأله است که
متن مورد نظر در راستای تحكیم و بقای قدرت و گفتمان حاکم تولید شده یا در جهت
تغییر و اصالح اجتم اعی .در این سطح از تحلیل گفتمان ،تحلیلگر درصدد کشف معانی
پنهان و ایدئولوژیك متن با راهبرد طبیعیزدایی از باورهای متعارف جامعه است تا
واقعیتها را برای مردم آشكار کند (آقاگلزاده 57 :1392 ،و .)58
در مجموع ،برخی از مهمترین اهداف تحلیل گفتمان عبارت است از :روشن کردن
ساختار عمیق و پیچیدة تولید متن ،نمایاندن تأثیر بافت متن و بافت موقعیّتی (عوامل
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،تاریخی و شناختی) بر گفتمان ،نشاندادن موقعیّت و شرایط
خاصّ تولیدکنندة گفتمان و آشكار ساختن رابطة میان متن و ایدئولوژی (بهرامپور:1379 ،
.)52

 .3داستان هفتواد به روايت شاهنامه
در شهر کجاران در کنار دریای پارس ،مردمی میزیستند که با تالش خویش روزگار
می گذراندند .در نزدیك شهر ،کوهی بود که دختران شهر هر روز در آنجا به ریسندگی
میپرداختند .در آن شهر مردی به نام هفتواد میزیست که هفت پسر داشت و به همین
سبب او را هفتواد می خواندند .هفتواد دختری نیز داشت که با دیگر دختران شهر برای
ریسندگی به کوه می رفت .روزی این دختر سیبی را در راه یافت و در میان آن ،کرمی
دید .دختر کرم را در دوکدان گذاشت و به یمن آن ،تولید روزانهاش در ریسیدن نخ ،هر
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روز بیشتر میشد .هفتواد ب ا آگاهی از این ماجرا ،آن کرم را به فال نیك گرفت و همگی
کرم را گرامی میداشتند.
کرم بتدریج بزرگ شد و از این رو آن را در صندوقی نهادند .هفتواد و پسرانش نیز
به یمن کرم ،توانگر و معتبر شدند .در همین زمان ،امیر شهر در پی باج ستاندن از
هفتواد بود امّا او به این خواسته تن در نداد و جنبشی بهراه انداخت .تودة مردم و
نامداران شمشیرزن نیز بر او گرد آمدند .هفتواد شهر را در دست گرفت و با کشتن امیر
بر گنجینه هایش دست یافت؛ سپس بر فراز کوه ،دژی استوار بنا کرد .به سبب رشد
خارقالعادة کرم ،حوضی در کوه و در داخل دژ ساختند و کرم را در آن قرار دادند .پس
از پنج سال ،کرم به اندازة پیلی شد و هفتواد نیز بهواسطة آوازة آن کرم ،آنجا را کرمان
نام نهاد .دختر و پدر در خدمت کرم بودند و هفتواد به یُمن کرم ،قدرت
شكستناپذیری به هم زد؛ بهگونهای که از دریای چین تا کرمان تحت سیطرة او قرار
گرفت.
اردشیر پس از آگاهی از کار هفتواد ،سپاهی به نبرد او فرستاد .امّا هفتواد و
لشكریانش آنها را شكست دادند .از این رو اردشیر خود به نبرد با هفتواد شتافت.
هفتواد نیز با یاری پسر خود ،شاهوی عیّار ،اردشیر و سپاهش را در کنار آبگیری
محاصره کرد .در همین هنگام فردی به نام مهرک نوشزاد با آگاهی از وضعیّت اردشیر
از جهرم به ایوان اردشیر تاخت و گنجینههای او را غارت کرد .اردشیر پُراندیشه از این
واقعه بر خوان نشسته بود که ناگاه تیری از بام دژ هفتواد رها شد و در برّة بریانی که بر
خوان نهاده بودند ،فرونشست .بر آن تیر نوشته شده بود که آرام دژ از بخت کرم است
و اگر میخواستیم ،میتوانستیم اردشیر را هدف تیر قرار دهیم.
اردشیر سپاه را از لب آبگیر برگرفت؛ امّا سپاهیان هفتواد بسیاری از لشكریان او را
کشتند .اردشیر خود گریخت و در شارستانی به دو جوان برخورد .آنها به اردشیر گفتند
که برای غلبه بر کرم و هفتواد باید غیر از جنگ ،تدبیر دیگری در پیش گیرد .اردشیر به
همراه آن دو جوان به خرّه اردشیر رفت و بر مهرک نوشزاد چیره شد .سپس با دوازده
هزار سپاهی به نبرد کرم شتافت .او سپاه را در نزدیك دژ در میان دو کوه جای داد و از
سردار خود ،شهرگیر ،خواست تا با مشاهدة دود یا آتش از فراز دژ ،که نشانة نابودی
کرم است ،سپاه را به سوی دژ حرکت دهد.

شاه خود به همراه هفت تن در لباس بازرگانان با باری که در میان آنها دو صندوق
سرب و ارزیز و دیگی رویین نیز تعبیه شدهبود به درون دژ راه یافت .او با حیله از
پرستن دگان و نگهبانان کرم خواست پرستاری کرم را سه روز به وی بسپارند.
پرستندگان ،این درخواست را پذیرفتند؛ امّا اردشیر پس از مست کردن آنها ،ارزیز
جوشان را در دهان کرم ریخت .در نتیجه ،تراکی از حلقوم کرم برآمد و آن بوم را
لرزاند .اردشیر سپس با برانگیختن دود از بام دژ به سردار خود ،شهرگیر ،عالمت داد.
شهرگیر نیز سپاه را به سوی دژ و به نزدیك اردشیر آورد .هفتواد و پسرش شاهوی،
گرفتار و به دار آویخته شدند .در پایان ،همة گنجینههای دژ غارت شد و اردشیر در
سرزمین کجاران آتشكده برپا کرد.
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 .4بررسي و مقايسة منابع روايت داستان
د ربارة داستان هفتواد دو منبع اصلی وجود دارد که یكی کارنامة اردشیر بابكان و دیگری
شاهنامة فردوسی است .کارنامة اردشیر بابكان ،که دربارة اردشیر و چگونگی رسیدن
وی به پادشاهی ایران است ،ظاهراً در اواخر عهد ساسانی نگاشته شده است (صفا:1383 ،
 .)148کارنامة کنونی ،سیزده بخش دارد که بخشهای ششم تا هشتم آن به داستان نبرد
اردشیر با هفتواد/کرم اختصاص دارد .روایت این ماجرا در کارنامه با غارت دارایی
اردشیر توسّط سپاه هفتواد آغاز میشود و با تصرّف دژ هفتواد و غارت گنجینههای آن
توسّط اردشیر و بنا کردن آتشكده در آنجا پایان مییابد.
دومین منبع عمده دربارة داستان هفتواد ،شاهنامة فردوسی است که روایت آن به
کارنامة اردشیر بابكان برمی گردد .یك تفاوت مهم بین روایت شاهنامه و کارنامه از این
داستان وجود دارد؛ کارنامه بدون هیچ اشارهای به چگونگی پیدایش کرم به ماجرای نبرد
اردشیر با هفتواد می پردازد امّا در شاهنامه ،روایت دختران شهر کجاران و دختر هفتواد،
ماجرای پیدا شدن و رشد شگفتانگیز کرم و توانگر شدن خاندان هفتواد ،باجخواهی
امیر شهر از هفتواد و قیام هفتواد علیه او و ساختن دژ بر ستیغ کوه از اضافات این
داستان نسبت به کارنامه است.
نبودن این روایات در کارنامه و مغایرتهای دیگر شاهنامه با این رساله ،قرینهای است
بر اینكه گویا کارنامة کنونی از کارنامهای مفصّلتر ،خالصه و اقتباس شده و مأخذ
شاهنامه نیز کارنامة اصلیتر و مفصّلتر بوده است (همان 152 ،و  .)153احتمال دیگر این
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است که روایت دختر هفتواد و پیدایش کرم به دلیل شهرت فراوان و نیز به سبب عدم
ارتباط مستقیم این بخش از داستان با اردشیر در کارنامه وارد نشده است.
یكی دیگر از منابع مهمِّ داستان هفتواد ،تاریخ طبری است .در این اثر بدون اشاره به
ماجرای کرم هفتواد ،دو روایت تاریخی کوتاه و متفاوت از این داستان ارائه میشود.
طبری پس از شرح کوتاه نبرد اردشیر با بالش ،پادشاه کرمان ،و کشته شدن بالش و
تصرّف شهر ،بالفاصله به نبرد اردشیر با ابتنبود (هفتواد) میپردازد:
بر کنارة دریای فارس شاهی بود به نام ابتنبود که کسان تعظیم و پرستش او میکردند
و اردشیر به سـوی او رفـت و او را بكشـت و بـا شمشـیر خـویش دو نیمـه کـرد و
اطرافیان وی را بكشت و از سردابههای آنجـا گنجهـا بـهدسـت آورد (طبـری:1362 ،
.)582/2

همچنین او در صفحات بعدی به نبرد اردشیر با ملكة دهكدة الر اشاره میکند:
به دهكدة الر از روستاهای کجاران از روستاهای ساحل اردشیرخرّه ملكهای بـود کـه
تعظیم و پرستش او می کردند و مال و گنجینه و سپاه فراوان داشـت و اردشـیر شـهر
وی را محاصره کرد و او را بكشت و مـال و گنجینـة بسـیار بـه دسـت آورد (همـان،
.)584/2
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مقایسة این دو روایت با شاهنامه ،احتمال تطابق ملكة دهكدة الر را با دختر هفتواد
بسیار قوّت میبخشد .همچنین با توجّه به شباهت زیاد این دو روایتِ طبری از جهت
درجة خداییِ پادشاه/ملكه ،قرار داشتن قلمرو فرمانروایی آنها در ساحل دریای فارس و
گنجینه های فراوان آنها و تصاحب آن توسّط اردشیر ،میتوان احتمال داد که تلفیقِ این
دو روایت تاریخی و ا فزودن عناصر اساطیری به آن به پیدایش داستان کرم هفتواد
منجرشده است .البتّه عكس این مسأله نیز محتمل است؛ بدین معنا که اسطورهزدایی از
داستان کرم هفتواد ،پیدایش دو روایت کامالً تاریخی از این داستان را سبب شده است.
روایت بلعمی نیز همانند روایت طبری است با این تفاوت که او به صراحت ،قلمرو
فرمانروایی هفتواد را جزء محدودة جغرافیایی کرمان به شمار میآورد (بلعمی:1353 ،
 879/2و  .)880مؤلف در کتاب هفت اقلیم نیز کوشیده است تا جنبههای اساطیری داستان
را حذف کند؛ زیرا در این روایت ،اثری از کرم اسطورهای شاهنامه و کارنامه نیست و
بختکرم به عنوان شخصیّتی انسانی و سپهساالرِ هفتواد (یفتو) معرّفی شده است (رازی،
بیتا.)264/1 :
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تحتتأثیر روایت شاهنامه و کارنامه و منابع تاریخی ،روایت دیگری نیز ساخته شده
است .این روایت در کتاب «تاریخ مفصّل کرمان» ذیل عنوان «پادشاهی پالش اشكانی و
سرانجام او» آمده و در آن ماجرای کرم به بالش منتسب شده است .در این روایت،
درهم آمیختگی تاریخ و اسطوره کامالً مشهود است؛ زیرا روایت ابتدا حول محور تاریخ
است امّا بتدریج وارد فضای اسطورهای میشود.
بر اساس این روایت ،بالش ،که از دودمان اشكانی بوده و از طرف شاهان اشكانی
به حكومت کرمان منصوب شده بود در اوایل به سبب شكستهای ساالنه از یاغیان ،حتّی
قادر به پرداخت مالیات به شاهنشاه نبوده است .از این رو ،نیمهشبی با تضرّع از خداوند
درخواست مال و قدرت کرد و در همان حال به خواب رفت .در خواب چند دختر
فرشته رو ،کرم عجیبی به او دادند و گفتند که حفاظت از این کرم ،ضامن فزونی برکت
خانواده و دوام پادشاهی تو خواهد بود .بعد از چند روز ،زربانو دختر بالش از درون
سیبی کرم زیبایی یافت و آن را در دوکدان خود قرار داد .بالش با دیدن این کرم ،آن را
به فال نیك گرفت و جایگاه مخصوصی برای کرم ترتیب داد و نگهداری آن را به
دخترش سپرد .کرم چنان رشد کرد که مانند اژدهایی بزرگ شد و به برکت آن ،مكنت و
قدرت نصیب بالش گردید .همزمان ،اردشیر ،که علیه اشكانیان برخاسته بود با شنیدن
آوازة کرمان و بالش و کرم به سمت کرمان حرکت کرد .او پس از فرستادن جاسوسانی
به کرمان و آگاهی از وضع کرم و قدرتبخشی آن به ساکنان قلعه ،خود در لباس
بازرگانان به سوی دروازة قلعة کرمان رفت و سرانجام به دستور زربانو برای فروش
پارچه های خود به درون قلعه و دربار راه یافت .اردشیر سپس با فریفتن کنیز زربانو و
آگاهی از پیشبین ی منجّمان دربارة پایان کار کرم و قلعه به جایگاه کرم رفت و آن را با
خوراندن پاره گوشتی زهرآلود از بین برد و همراه با کنیز از قلعه خارج شد .از سوی
دیگر ،زربانو از جانب کنیز با پیشنهاد ازدواج با شاپور ،ولیعهد اردشیر در صورت فراهم
آوردن شرایط تسلیم قلعه روبهر و گشت .با آشكار شدن این ماجرا زربانو از ترس پدر،
سمّی برای کشتن خود آماده کرد امّا بالش تصادفاً سم را به جای دارو نوشید و
درگذشت .زربانو نیز پس از مرگ بالش ،درهای قلعه را به روی اردشیر و سپاهیانش
گشود (همّت کرمانی.)20-38 :1378 ،
این روایت را میتوان تلفیقی از روایت شاهنامه و کارنامه دربارة اردشیر و هفتواد،

خوانش داستان هفتواد از ديد تاريخگرايي نوين و تحليل گفتمان

روایت منابع تاریخی دربارة بالش اشكانی و حتّی افسانة فتحالحضر دانست .یافتن کرم
در سیب توسّط دختر ،رشد خارقالعادة کرم ،در نظر گرفتن جایگاهی مخصـوص بـرای
آن و قدرتبخشی کرم از وجوه اشتراک این روایت با آغاز روایت شاهنامه است کـه در
کارنامه اثری از آنها نیست .البتّه در روایت شاهنامه ،دختر هفتواد به غیر از هویّت شغلی
(ریسندگی) ،هویّت مشخّص دیگری ندارد و از او صرفاً تحت عنوان دختر هفتـواد یـاد
می شود؛ امّا در روایت تاریخ مفصّل کرمان ،دختر بالش ،که زربانو نـام دارد ،فقـط یـك
تیپ نیست بلكه دارای نام اسـت .همچنـین در روایـت شـاهنامه نقـش دختـر هفتـواد،
حاشیهای و موقّتی است؛ بهگونهای که پس از توانگر شدن هفتواد و به ثمر نشستن قیام،
دیگر نشانی از دختر نیست؛ امّا در روایت تاریخ مفصّل کرمـان ،نقـش زربـانو تـا پایـان
داستان برجسته است.
ورود اردشیر به دژ و کشتن کرم در هر سه روایتِ تاریخ مفصّـل کرمـان ،کارنامـه و
شاهنامه یكی است و حتّی در یك خوانش تاریخی ،نتیجة آن نیز تقریبـاً یكسـان اسـت؛
یعنی ،تصرّف یكی از پایگاههای مهمّ اشكانیان و استحكام پایههـای حكومـتِ در حـال
تأسیس ساسانی.

 5-1برجستهسازي گفتمان ساساني و طرد گفتمان اشکاني در منابع پهلوي
یكی از اهداف مهمّ تدوین کارنامه ،که منبع فردوسی در بخش پادشاهی اردشیر و داستان

هفتواد بوده ،اثرگذاری روایات آن بر مردم به منظور تثبیت گفتمان حقّانیّت ساسانیان

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،56تابستان 1396

 .5داستان هفتواد از ديد روابط گفتمانهاي ساساني-اشکاني
داستان هفتواد در شاهنامه در بخش مشهور به تاریخی و مشخّصاً در ذیل پادشاهی
اشكانیان آمده است .این داستان ،که به اواخر حكومت پارتیان مربوط است در ادامة
سلسله جنگهای اردشیر با اردوان و حاکمان والیات مختلف برای گسترش قلمرو و
تثبیت قدرت خویش قرار گرفته است .در واقع این داستان و داستانهای قبل از آن ،که
منشأ آنها به کارنامه و خداینامههای دورة ساسانی میرسد ،بیش از اینكه در پی بیان
تاریخ اشكانیان باشند به قصد توصیف جانبدارانة اقدامات اردشیر برای تصاحب
حكومت ،اسطورهپردازی و مشروعیّتسازی برای او و خاندانش و بیاهمّیّت جلوه
دادن اشكانیان تدوین شده است .بنابراین ضروری است که ابتدا کوشش منابع وابسته به
گفتمان ساسانی در برجستهسازی این گفتمان و طرد گفتمان اشكانی ،بررسی شود.
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است .بنابراین رسالة یادشده بهگونهای تدوین شده که از آغاز در پی تأیید فرّ آسمانی
اردشیر و مشروعیّت بخشیدن به حكومت او و دودمانش است .ساختن نسب جعلی
برای ساسانیان با هدف انتساب آنها به هخامنشیان ،خوابهای پیشگویانة بابك ،پیشگویی
اخترشناسان و پیوستن فر به اردشیر ،مهمترین عناصر متن برای تثبیت این مشروعیّت
است که تحت تأثیر کارنامه به شاهنامه نیز راه یافته است .با توجّه به چالشهای
اجتماعی و سیاسی موجود در سدة آخر حكومت ساسانیان بویژه قیام بهرام چوبین ،که
نسب خود را به اشكانیان می رساند و تصوّر حقّانیت و مشروعیّت اشكانیان را زنده
کرد ،کوشش تدوینکنندگان کارنامه ،خداینامه و دیگر متون پهلوی این عصر برای
حفظ هژمونی گفتمان ساسانی ،مشروعیّتبخشی به آن و بدگویی از اشكانیان ،کامالً
توجیه میشود.
همچنین با توجّه به نقش اردشیر در رسمی شدن آیین زردشتی و ایجاد یكپارچگی
سیاسی در کشور ،طبیعی است که در تاریخنگاری عصر ساسانی ،که حبّ و بغ
موبدان و طبقة اشراف در روایتسازی به نفع یا بر ضدّ پادشاهان مؤثّر بوده است ،از
اردشیر چهرهای موجّه و مقدّس نموده شود بویژه اینكه اردشیر ،شاه-موبد (دوشنگیمن،
 )303/3 :1381و نمایندة اتّحاد دین و دولت به شمار میرفته است؛ بدین ترتیب ،متونی
بازتولید میشود که کامالً به منابع قدرت سیاسی و ایدئولوژیك وابسته است و در آنها
اشكانیان به دالیل دینی و سیاسی ،طرد میشوند.
درواقع ،تساهل اشكانیان نسبت به دین زردشتی (زنر )21 :1389 ،و ملوکالطوایفی و
یوناندوستی آنها (زریابخویی 25 :1385 ،و  )26مورد تنفّر مؤلّفان خداینامه ،کارنامه و
ساسانیان بوده است .از این رو گفتمان ساسانی-زردشتی ،سیاست تحریف و تخریب و
حذف را در برابر گفتمان اشكانی و عناصر وابسته به آن در پیش گرفت .افزون بر این،
گفتمان ساسانی در آغاز برای تثبیت موقعّیت خود و هویّت یافتن به گفتمان رقیب و
غیریّتسازی نیاز داشته است؛ بنابراین به گونهای عمل میکند که ذهنیّت سوژه را در
راستای دو قطب «ما» و «دیگری» سامان دهد .در همین راستا« ،ما» (ساسانیان) برجسته،
و «دیگری» (اشكانیان) به حاشیه رانده میشود.
به روایت «یادگار جاماسپ» ،آفتِ «نیاز» چهار بار روی مینمایاند که دو بار آن به
ترتیب در دوران فرمانروایی افراسیاب و اشكانیان است (ر.ک .زند وهومنیسن.)123 :1342 ،
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 5-1تقابل عناصر ساساني و اشکاني در داستان هفتواد

داستان هفتواد را از دید تاریخگرایی نوین و در خوانشی تاریخی میتوان روایت تقابل
اردشیر با یكی از ملوکالطوایفها و پایگاههای مهمّ حكومت اشكانی در نظر گرفت.
پیرنیا هفتواد را از پادشاهان دستنشاندة اشكانی در کرمان میداند که همچون آذربانان
پارس و پادشاهان یزد و دیگر نواحی به اسم خود سكّه میزدند و مسكوکاتی نیز از آنها
به دست آمده است (پیرنیا2679/3 :1374 ،و .)2680بیتردید ،سكّه زدن هر حاکم نشانة
خودمختاری و قدرت اوست .خالقیمطلق نیز خاندان هفتانباد (=هفتواد) را از
خاندانهای بزرگ و تیولداران پارتی در نواحی جنوبی ایران و مكران میداند و احتمال
می دهد یك نفر از هفت نفری که به نوشتة طبری ،گشتاسب به مقامات بزرگ
برگماشت از این خاندان بوده باشد (خالقیمطلق288 :1369 ،و .)289روایت بلعمی (:1353
 )879/2دربارة قدمت ملك هفتواد نیز مؤیّد نظر خالقیمطلق و حاکی از بزرگی و اصالت
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در این روایت ،هدفمندانه حكومت اشكانیان با حكومت افراسیاب برابر نهاده میشود.
نامة تنسر نیز ،که در واقع منشور حكومتی دورة ساسانی به شمار میآید و به گفتمان
ساسانی-زردشتی تعلّق دارد به سبب تقابل شدید سیاسی ،اجتماعی و ایدئولوژیك با
گفتمان اشكانی با استفاده از راهبردهای زبانی به منفیسازی و طردِ حیات سیاسی،
اجتماعی و دینی دورة اشكانی میپردازد (ر.ک .ابن اسفندیار 20 :1366 ،و .)25
حتّی با تأمّل در نامة تنسر میتوان بخشی از ماهیّت تاریخیِ داستان هفتواد را روشن
کرد؛ به روایت این نامه از جمله عقوباتی که اردشیر برای «جادو و راهزن و مبتدع» به
کار می بست ،انداختنِ آنها در دیگی از ارزیز جوشان و به دار کشیدن (درخت
چهارمیخ) بود (همان .)26 ،در داستان هفتواد از هر دو این عقوبتها یعنی دیگ ارزیز
جوشان برای کرم و به دار کشیدن برای هفتواد استفاده شدهاست؛ بهعالوه ،ردّ بسیار
روشنی از سه برچسبِ راهزنی (عیّاری هفتواد و ساکنان کجاران) ،جادوگری (رازآمیزی
کرم) و بدعت (حكومت ملوکالطوایفی اشكانی و مهرپرستیِ نازردشتی) در این داستان
دیده میشود .بر این اساس ،میتوان احتمال داد داستان هفتواد به گونهای که در
شاهنامه و کارنامه صورتبندی گردیده برای بازنمایی اسطورهای-تاریخیِ تقابل اردشیر با
سوژه ها و عناصر کانونیِ گفتمان رقیب بازتولید شده که از سوی گفتمان حاکم ،جادوان
و راهزنان و بدعتگران خوانده شده است.
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خاندان هفتواد است.
مقاومتهای سرسختانة هفتواد بهعنوان یكی از حاکمان مقتدر اشكانی در برابر اردشیر
و نیز عناد ساسانیان با عناصر اشكانی سبب شده است تا در کارنامه و متون تحت تأثیر
آن چون شاهنامه ،چهرهای اهریمنی از هفتواد نمایانده شود .در کارنامه همة تعبیراتی که
برای هفتواد/کرم و مردم کجاران بهکار رفته ،تعبیرات ایدئولوژیكِ منفی است؛ تعبیراتی
چون دروغ ،پتیاره ،دیو ،اهریمن و بتپرست ضمن اینكه بازتابندة استفادة منابع ساسانی
از ابزار ایدئولوژیك برای تأمین اغراض سیاسی و تخطئة اشكانیان است ،میتواند
بازتابی از اعتقاد این منابع به بددینی اشكانیان باشد.
در شاهنامه عالوه بر تعبیرات ایدئولوژیكی چون دیو ،اهریمن و دشمن جهانآفرین،
تعبیرات منفی دیگری چون بدگوی ،بدساز و بویژه بدنژاد برای هفتواد یا عناصر مرتبط
با او بهکار رفته است .البتّه در آغاز روایت فردوسی از داستان هفتواد ،تعبیراتِ عناصر
مرتبط با هفتواد ،مثبت است؛ امّا پس از تقابل هفتواد با اردشیر ،تعبیرات منفی به روایت
شاهنامه راه می یابد .این مسأله عالوه بر اثرگذاری تبلیغات منفی گفتمان ساسانی و متن
کارنامه بر شاهنامه ،میتواند نموداری از جانبداری شخصی فردوسی از اردشیر به سبب
تالش او برای برچیدن نظام ملوکالطوایفی و استقرار حكومت مرکزی نیرومند در ایران
باشد .نبود حكومت متمرکز و نیرومند در ایرانِ عصر فردوسی و آرزوی شاعر برای
بازگشت وحدت سیاسی و اقتدار سازمانیافتة روزگار ساسانی در جانبداری او از
اردشیر در این داستان مؤثّر بوده است.
علیرغم روایت سازیهای منفی دربارة هفتواد و عناصر مرتبط با او ،برخی نشانههای
درونمتنی و برونمتنی حاکی از اهمّیّت شهر کجاران بهعنوان یكی از پایگاههای مهمّ
سیاسی-اقتصادی اشكانیان و انگیزههای سیاسی و اقتصادی اردشیر برای سلطه بر آن
است .راهیابی عناصر اساطیری به داستان هفتواد و تفصیل این داستان در شاهنامه و
بویژه در کارنامه بیانگر اهمّیّت هفتواد ،مشكالت اردشیر برای غلبه بر او و اهمّیّت این
پیروزی در تثبیت قدرت ساسانیان و چیرگی بر اشكانیان است؛ بویژه اینكه در شاهنامه
پس از داستان هفتواد ،اردشیر تاج بر سر مینهد و او را شاهنشاه میخوانند و در
کارنامه نیز نبرد با هفتواد ،آخرین نبرد مفصّل اردشیر است.
اگر چنانكه از روایت بلعمی (همان )879/2 ،و فردوسی ( )930 :1386برمیآید ،سرزمین
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کجاران را در محدودة جغرافیایی کرمان به شمار آوریم ،اهمّیّت نبرد اردشیر با هفتواد و
تصرّف کجاران بیشتر به چشم میآید؛ زیرا کرمان نخستین ایالت خارج از فارس است
که پس از جنگی شدید به تصرّف اردشیر درآمد (ر.ک .زریابخویی .)33 :1385 ،بنابراین،
این فتح سرآغازی برای گسترش قلمرو اردشیر به خارج از موطن خود (فارس) و
مقدّمهای برای نفوذ و پیشروی حكومت ساسانی در دیگر بالد ایران به شمار میآید.
همچنین روایت شاهنامه (فردوسی )930 :1386 ،دربارة نفوذ لشكر هفتواد از دریای
چین تا کرمان و روایات کارنامه ( )191-193 :1389دربارة آمدن سپاهیانی از سرزمین سند
و کرانه های دریا به یاری هفتواد و نیز محدودة نفوذ پسر او در عربستان از قدرت زیاد
هفتواد و گستردگی قلمرو خاندان وی حكایت دارد .بر پایة روایت اخیر ،پس از آغاز
نبردِ اردشیر با هفتواد ،یكی از پسران هفتواد که در عربستان حضور داشت با سپاهی از
تازیان و عمانیان به یاری پدر میشتابد .بر این اساس ،تسلّط اردشیر بر شهر کجاران در
کنار دریای پارس و غلبة او بر سپاهیانی از سرزمینهای عربی حاشیة خلیج فارس ،که
تحت فرمان پسر هفتواد بودهاند ،میتواند بازتابی از نخستین گامهای اردشیر برای سلطة
سیاسی-اقتصا دی بر خلیج فارس باشد .همین مسأله ،اهمّیّت سرزمین کجاران را برای
اردشیر و ساسانیان بیشتر نشان می دهد .بنا بر اسناد تاریخی ،نفوذ سیاسی و اقتصادی
ساسانیان در خلیج فارس از آغاز معلوم است و اردشیر نیز ظاهراً گامهایی برای سلطه
بر تجارت خلیج فارس برداشتهبود (ر.ک .دریایی 85 :1382 ،و .)86
نكتة دیگری که بر اهمّیّت اقتصادی سرزمین کجاران بهعنوان یكی از پایگاههای مهمّ
اشكانی ،میافزاید و تصرّف آن را در نظر ساسانیان بااهمّیّت جلوه میدهد ،ارتباط این
سرزمین با پرورش کرم ابریشم و تولید ابریشم است .روایت فردوسی دربارة رواج
ریسندگی در شهر کجاران ،پیدایش و پرورش کرم و توانگر شدن و اقتدار یافتن هفتواد
و سرزمین کجاران به برکت وجود کرم ،میتواند معرّف رواج و رونق پرورش کرم
ابریشم و تولید آن در این سرزمین و درآمدهای هنگفت حاصل از این منبع مهمّ
اقتصادی باشد .قراین مؤیّد این نظر ،ورود کرم ابریشم از چین به ایران در زمان
اشكانیان (گیرشمن ،)341 :1379 ،اهمّیّت فراوان تجارت و ترانزیت ابریشم در دورة
پارتیان (حاجیبابایی ،)249 :1380 ،قرار داشتن کرمان بر سر یكی از شاخههای جادة
ابریشم و رواج تولید ابریشم در نواحی جنوبی ایران است .بر این اساس ،کوشش مردم

کجاران در نگهبانی از کرم می تواند بازتابی از تالش آنها برای پنهان داشتن راز پرورش
و تولید ابریشم در ایران باشد؛ بویژه اینكه بنا به روایات (ر.ک .واتسن )661 :1383 ،چینیان
نیز به عنوان یكی از نخستین تولیدکنندگان ابریشم ،راز فراوردن آن را بدقّت پوشیده
میداشتند.
با پذیرشِ اینهمانیِ کرم هفتواد و کرم ابریشم ،انتساب کرم هفتواد به اهریمن در
روایت کارنامه و شاهنامه نیز توجیهپذیر میشود؛ زیرا در روایات زردشتی ،کرم ابریشم
هدیة اهریمن و بنابراین دارای اصلی اهریمنی است .بر اساس این روایات ،اهریمن
برای غلبه بر تهمورث ،زن او را با کرم ابریشم و دشتان میفریبد (داستان گرشاسب،
تهمورس و جمشید ،گلشاه و متنهای دیگر .)183-186 :1378 ،شاید از همین روست که هنوز
هم خریدوفروش کرم ابریشم را مكروه میدانند (مزداپور .)79 :1378 ،نكتة قابل توجّه این
است که در این روایت ،کرم ابریشم در ردیف یكی از اهریمنیترین پدیدهها در دین
زردشتی یعنی دشتان قرار گرفته است.
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 .6داستان هفتواد از ديد هژموني نظام طبقاتي و مالي
از دید تاریخگرایی نوین میتوان خوانش سیاسی-اقتصادی دیگری نیز از داستان هفتواد
مطرح کرد .بر این اساس ،داستان هفت واد ،داستانِ برآمدن قدرتی ناگهانی ،تودهای و
بدون زمینههای طبیعی و الزم است که نهایتاً به شكست میانجامد .در این داستان،
ارتباط اردشیر و هفتواد بر اقتدار مبتنی است؛ بر پایة متن کارنامه و شاهنامه ،اقتدار
هفتواد اقتداری نامشروع و وابسته به وجود کرمی حقیر است؛ حال اینكه اقتدار اردشیر
اقتداری مشروع و الهی است؛ چنانكه به روایت کارنامه ( ،)195 :1389هنگامی که
سپاهیان هفتواد عرصه را بر اردشیر تنگ کردند ،فرّ کیان از او محافظت میکرد .حتّی در
نبرد نهایی اردشیر با هفتواد ،برگشتن باد به سوی لشكر هفتواد ،که نشانهای از تأیید و
امداد الهی برای اردشیر است ،موجب شكست و گرفتاری هفتواد میشود:
سوی لشكر کرم برگشت باد

گرفتار شد در میان هفتواد
(فردوسی)936 :1386 ،

اگر صرفاً روایت شاهنامه از داستان هفتواد را مالک قرار دهیم و آن را از دید
طبقاتی قرائت کنیم در این داستان به کوششهایی برای از بین بردنِ هژمونی نظام
طبقاتی برمیخوریم .از این دیدگاه ،زندگی هفتواد در شهر تهیدست کجاران ،ریسیدن و
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همان کرم کز مغز آهرمن است

جهانآفریننده را دشمن است

همی کرم خوانی به چرم اندرون

یكی دیو جنگی است ریزنده خون
(فردوسی)933 :1386 ،

در مجموع در این خوانش ،اساس داستان هفتواد را عالوه بر هژمونی نظام طبقاتی،
می توان هژمونی نظام مالی دانست که امیر شهر نمایندة آن است و اردشیر نیز هیچ
عصیانی را در برابر این نظام برنمیتابد .روایت شاهنامه دربارة علّت یورش اردشیر به
کجاران تا حدّ زیادی این نظر را قوّت میبخشد؛ زیرا پس از عصیان هفتواد بر امیر شهر
و باال گرفتن کار او ،اردشیر صرفاً بدین سبب که «نبود آن سخنها ورا دلپذیر» ،سپاهی
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تولید نخ در این شهر از جمله توسّط دختر هفتواد و نیز وجود نشانههای عیّاری در این
داستان ،که در مبحث بعدی بدان خواهیم پرداخت ،حاکی از انتساب هفتواد به
پایینترین طبقة اجتماعی یعنی عامة مردم و پیشهوران است .بنابراین ،عدول هفتواد از
طبقة خود و دستیابی به حكومت ،نق آشكار شبهکاست اجتماعی دستگاه ساسانی-
زردشتی بهشمار میآمده است؛ از این رو ،اردشیر ساسانی که به عنوان احیاکنندة
طبقهبندی اجتماعی ،نظم طبقاتیای را که  -بهزعم منابع ساسانی و نامة تنسر -در دورة
اشكانی از هم گسیخته بود ،بازمیگرداند (ر.ک .ابناسفندیار )20 :1366 ،در آغاز کار خود به
تقابل با هفتواد برمیخیزد.
آنچه در این خوانش سیاسی-اقتصادی از داستان هفتواد اهمّیّت فراوان دارد،
ماجرای باج ستانی امیر شهر از هفتواد ،تمرّد هفتواد از پرداخت باج و قیام او علیه امیر
است .در شاهنامه پیش از این باجستانی ،همة صفات منتسب به شهر کجاران ،کرم و
دخترِ هفتواد مثبت است؛ امّا به مح طرح باجستانی امیر شهر از هفتواد ،ابتدا صفت
منفیِ بدنژاد برای هفتواد بهکار میرود و سپس با پیروزی قیام و مقتدر شدن هفتواد و
ورود اردشیر به داستان بتدریج این تعبیرات منفی غلیظتر میشود و در یك شبیهسازیِ
موقعیّتی ،هفتواد با منفورترین دشمنان دورة اساطیری (ضحاک) ،حماسی (افراسیاب) و
تاریخیِ ایران باستان (اسكندر) مقایسه میگردد .این شبیهسازی ،سازوکاری برای طرد و
حذف یا بدنام کردنِ «دیگری» است .در ادامه نیز این تعبیرات کامالً رنگ ایدئولوژیك
به خود میگیرد و اصطالحاتی چون مغز اهریمن ،دشمن جهانآفرین و دیو برای کرم
بهکار میرود:

به نبرد با هفتواد روانه میکند (همان )930 ،و پس از غلبه بر هفتواد نیز گنجینههای دژ را
غارت مینماید (همان936 ،؛ کارنامة اردشیر بابكان.)200 :1389 ،
هر یك از این خوانشها ،با یكی از تقابلهای مهمّ داستان یعنی دینداری-بیدینی نیز
پیوند میخورد و بدین ترتیب ،دین موضعی بااهمّیّت برای قدرت ایدئولوژیك میشود.
در راستای همین تقابلهاست که در پایان داستان ،اردشیر در کجاران آتشكده برپا
میکند.
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 .7داستان هفتواد از ديد آييني و روابط گفتمانهاي مهري-زردشتي
بررسی داستان هفتواد از دید آیینی و عناصر و عوامل درونمتنی و برونمتنی ،حاکی
است که بنمایة این داستان را میتوان تقابل دو گفتمان زردشتی و مهرپرستی در نظر
گرفت.
آیین مهرپرستی یكی از گستردهترین آیینها در ایرانِ پیشازردشتی بودهاست .رواج
این آیین پیش از دینآوری زردشت ،موضوعی است که در روزگار ما نخستین بار
نیبرگ آن را مطرح کرد .تقابل زردشت و دین زردشتیِ متقدّم با میترا و آیین مهری و
مخالفت با مراسم دینی آن (بویژه قربانیهای خونین گاو و استعمال هوم) نیز مسألهای
است که محقّقانی چون ورمازرن ( ،)18 :1386اومستد ( ،)145 :1380ویدنگرن (،)87 :1377
مولتون ( 61 :1384و )62و دوشنگیمن (241 :1385؛ همو 33 ،29 ،17 :1378 ،و  )46به آن
اشاره کردهاند.
البتّه با وجود مخالفت زردشت با مهر و نیامدن نام او در گاهان ،بسیاری از عناصر
مهری در زردشتیگری متأخّر وارد میشود تا بدان جا که مهریشت بهعنوان یكی از
مهمترین یشتهای اوستا ،تحت تأثیر اهمّیّت روزافزون مهر در تفكّر ایرانی بازتنظیم
میگردد و این امر خود« ،نموداری از کثرت انتشار دین مهری میان مردمان است»
(ورمازرن .)18 :1386 ،حتّی پس از تثبیت دین زردشتی و جذب و استحالة عناصر مهری
در زردشتی متأخّر ،میتراباوری سنّتی و نازردشتی همچنان به حیات خود ادامه داد.
بازماندن نشانههایی از مهرپرستی کهن در زمان ساسانیان ،مسألهای است که بیوار (ر.ک.
خطیبی 47 :1380 ،و  )51به آن اشاره دارد.
چون دو آیین مهری و زردشتی از بزرگترین ادیان ایران باستان بودهاند ،طبیعی است
که بسیاری از داستانهای شاهنامه در روساخت یا ژرفساخت خود ،بازتابندة روابط این

خوانش داستان هفتواد از ديد تاريخگرايي نوين و تحليل گفتمان

دو گفتمان باشد .تحلیل داستان هفتواد از این دیدگاه ،تقابل دو گفتمان مهری (هفتواد)
و زردشتی (اردشیر) را بهروشنی مینمایاند بویژه اینكه تقابل دین نو زردشتی ساسانی با
دین مهر و کوشش برای پوشاندن واقعیت این دین و نابود کردن یادگارهای آن،
موضوعی است که برخی محقّقان (مقدم 13 :1388 ،و  )14بر آن تأکید کردهاند.
 7-1نشانههاي پيوند هفتواد با الگوي مهري
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همانگونه که پیشتر اشاره شد ،داستان هفتواد در شاهنامه در ذیل پادشاهی اشكانیان
قرار گرفته و هفتواد از یك دید ،با خاندان اشكانی در پیوند است .برخی نشانهها نظیر
قرا ر داشتن کلمة مهر/میترا در بسیاری از نامهای دورة اشكانی (نیبرگ )405 :1359 ،بویژه
نام شاهان این سلسله ،استفاده از واژة مهریان بهعنوان یك اسم عام برای معابد در عصر
پارتها (ویدنگرن )271 :1377 ،و نقش معادی میترا بهعنوان منجی در این دوره (همان313 ،؛
نیز دوشنگیمن ،)423 :1385 ،حاکی از پیوند عمیق دورة اشكانی با میتراست؛ حتّی به
روایتی در این دوره ،مهر به جای هرمزد در مرکز قدرت قرار گرفت و گسترش جهانی
آیین مهرپرستی نیز در همین دوره روی داد (بهار 172 :1376 ،و .)177
همچنین ،تكرار پارههایی از نقشمایة میتراییِ جام خفاجه بر اشیای باستانیِ یافت
شده در جیرفت و وجود جانوران نوعاً میترایی بر اشیای باستانی این منطقه (مزداپور،
 227 :1383و  ، )229-230امكان رواج آیین مهری را در جنوب ایران بویژه کرمان بسیار
قوّت میبخشد.
از دیگر قراین مهمّ مهری بودن هفتواد و خاندانش ،وجود نشانههای عیّاری در این
داستان و ارتباط عیّاری با آیین مهرپرستی است .بهار ،آیین عیّاری-پهلوانی را از سویی
با آیین جوانمردان دوران اشكانی و از سوی دیگر با آیین مهر در پیوند میداند و قائل
به وجود پیوندی تاریخی و فكری میان آیین مهر و جوانمردی است (بهار 172 :1376 ،و
 173و  .)180از جمله نشانههای این پیوند ،شباهت بناهای زورخانهای با معابد مهری،
شباهت آداب و رسوم زورخانهها با آداب و رسوم مهری و همانندی شخصیّت پهلوان
با شخصیّت مهر است (همان .)163-168 ،همچنین بسیاری دیگر از ابعاد اخالقی و
کرداری و مناسك عیّاران و ج وانمردان نظیر پایبندی به پیمان ،سوگند خوردن به مهر،
رازداری ،تالش برای ایجاد جامعهای پر از داد ،اهمّیّت آیینی شراب ،کمر بستن و حتّی
نوع رزمافزارهای آنها از بازماندههای سنّت مهرآیینی و حاکی از ارتباط آیین عیّاری با

میترا و جهانبینی میترایی است (پورشریعتی97-103 :1393 ،؛ نیز مختاریان.)93-97 :1385 ،
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یكی از شواهد عیّاری در داستان هفتواد ،که در آغاز روایت کارنامه از این داستان
آمده ،ظاهر شدن سپاه هفتواد در راه سواران اردشیر و ربودن اموالی است که اردشیر از
شاه کردان به غنیمت گرفته بود (کارنامة اردشیر بابكان .)191 :1389 ،این موضوع ،یادآور
راهزنی عیّاران برای مصادرة اموال اغنیا به سود فقراست بویژه اینكه فردوسی (:1386
 )928در آغاز روایت این داستان به بی چیز و تهیدست بودنِ مردم کجاران اشاره دارد.
پنهان شدن یاران هفتواد در شكافهای کوه و شبیخون زدن بر سپاه اردشیر از دیگر
شیوههای عیّاری است که روایت آن در شاهنامه (همان )930 ،و کارنامه ( )192 :1389به
یكدیگر نزدیك است.
تیراندازی شگفت سپاهیان هفتواد به سوی اردشیر نیز از جمله روشهای عیّاری برای
نمایش قدرت است .بر پایة روایت شاهنامه ،هنگامی که اردشیر در فاصلهای دور از دژِ
هفتواد ،خوان گسترده بود ،تیری از دژ فرود آمد و در برّهای که بر خوان نهاده بودند،
نشست .بر این تیر نوشته شده بود که این را از بام دژ انداختهاند تا ثابت کنند که
میتوانستهاند اردشیر را بكشند و نكشتهاند .چنین نمایش قدرتی که تا روزگار حسن
صبّاح در ایران شهرت داشتهاست ،به عیّاران بازمیگردد (مزداپور 233 :1383 ،و .)234
همچنین بهکار بردن لقبِ «عیّار» برای شاهوی پسر هفتواد در شاهنامه (فردوسی:1386 ،
 ، )936از دیگر قراین آشكار ارتباط این داستان با عیّاران است بویژه اینكه شاهوی از نام
عیّاران است که در داستان سمك عیّار آمده (مزداپور )234 :1383 ،و اصل این داستان نیز
محتمالً مربوط به دورة اشكانی است (بهار.)172 :1376 ،
قیام هفتواد در پی باج خواهی امیر شهر ،همراهی تودة مردم با این قیام ،مبارزة
مسلّحانه و ساختن دژ بر ستیغ کوه و مستقر شدن در آن ،نیز با قیام عیّاران منطبق است؛
چنانكه بهار تصریح می کند این پهلوانان ،که اعضای سازمانهای جوانمردی بودند «به
طبقات میانهحال و تهیدست شهری :کارگران ،پیشهوران و بازرگانان متّكی بودند و گاه
به صورت نیروی مسلّحی درمیآمدند که در مسائل اجتماعی دخالت میکردند و منافع
طبقة خود یعنی عامة مردم تولیدکنندة شهری را تأمین میکردند» (همان .)180 ،آغاز
روایت شاهنامه از داستان هفتواد مبنی بر تالش اقتصادی مردم تهیدست شهر کجاران و
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رواج ریسندگی و تولید نخ در آنجا نیز حاکی از حضور و نقش اساسی عامة مردم و
طبقة تهیدستِ تولیدکننده در این شهر است .اتّفاقاً چنانكه از شاهنامه برمیآید ،قیام
هفتواد در این داستان ،که سرشار از نشانههای عیّاری است به تودة مردم و محتمالً در
جهت تأمین منافع آنان متّكی بوده است:
ز هر سو برانگیخت بانگ و نفیر

برو انجمن گشت برنا و پیر

هر آنجا که بایست دینار داد

به

داد

یكی لشكری شد بر او انجمن

همه

به نزدیك او مردم انبوه شد

ز شهر کجاران سوی کوه شد

کنداوران

چیز

نامداران

بسیار

شمشیرزن...

(فردوسی 929 :1386 ،و)930

در این ابیات ،کنداوران و نامداران شمشیرزنی که در شهر کوچك کجاران در کنار
تودة مردم (برنا و پیر) به حمایت از هفتواد برخاستهاند ،تداعیکنندة پهلوانان و عیّاران
هستند.
 7-2قراين تقابل ايدئولوژيک در داستان نبرد اردشير و هفتواد
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یكی از نشانههای مهمّ تقابل ایدئولوژیك در داستان هفتواد این است که اردشیر در فتح
دژ هفتواد ،بیش از همة قهرمانان شاهنامه به اسفندیار ،گسترندة دین زردشتی ،هنگام
نبرد با ارجاسب و فتح روییندژ شباهت دارد .چون این نبرد اسفندیار ،کامالً دینی
است ،می توان با توجّه به شباهتهای این داستان با ماجرای فتح دژِ هفتواد و نیز
رویكردها و تعصّبات دینی اردشیر ،نبرد اردشیر با هفتواد را نیز دینی دانست .سروکار
داشتن هر دو قهرمان با دژ ،قرار دادن گروهی از سپاهیانِ آمادة رزم در خارج از قلعه،
ورود به دژ در لباس بازرگانان ،مست کردن دشمنان ،عالمت دادن به سپاهیان بیرون از
قلعه با آتش و دود ،کشتن شاه سرزمین دشمن (ارجاسب و هفتواد/کرم) ،قتلعام
ساکنان دژ و ویران کردن آن و غارت گنجینههای فراوانش از جمله شباهتهای اسفندیار
و اردشیر است.
همچنین اسفندیار هنگام رجزخوانی در نبرد با رستم ،ساکنان روییندژ را بتپرست
میخواند و از نابود کردن بتان و برافروختن آتش زردشت در روییندژ به دست خود،
سخن میگوید (ر.ک .همان)783 ،؛ به همینگونه در روایت کارنامه نیز از کرم به بت و از
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ساکنان دژ هفتواد به بتپرستان تعبیر میشود و در هر دو روایت کارنامه و شاهنامه،
اردشیر پس از غلبه بر دژ در آنجا آتشكده برپا میکند .انتساب بتپرستی به ساکنان دژ
هفتواد همانند انتساب آن به ساکنان روییندژ ،صرفنظر از استفادة گفتمان حاکم از
سازوکارهای منفیسازی و طرد ،میتواند برایند جنبة مهمّی از آیین مهری یعنی
«تقدیس هیاکل سیّارات هفتگانه» (شمیسا )60 :1376 ،باشد.
بنابراین ،تدوینکنندگان زردشتی کارنامه ،که همهگونه کوشش خود را برای انتساب
اردشیر به هخامنشیان و کیانیان بهکار بردهاند در داستان هفتواد نیز کوشیدهاند تالشهای
اردشیر را در راه احیای دین زردشتی با مجاهدتهای اسفندیار در راه ترویج این دین،
برابرسازی کنند؛ بویژه اینكه در شاهنامه از زبان خودِ اردشیر به تأسّی او از روش نیای
خویش ،اسفندیار در فتح دژ اشاره میشود:
من اکنون بسازم یكی کیمیا

چو

اسفندیار

آنك

بودم

نیا

(فردوسی)934 :1386 ،
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افزون بر این ،آنچه جنبههای دینی این نبرد را برجستهتر میکند ،شبیهسازی اردشیر
با منجیان موعود زردشتی است .از نظر کریستنسن نام دژ هفتواد یعنی گوچهر ،یادآور
مار اهریمنی موسوم به گوچهر در واپسین روز جهان است (کریستنسن 74 :1355 ،و .)89
نكتة مهمّ این است که همچنانكه کرم هفتواد به دست اردشیر با فلز مذاب از بین
می رود ،بنا به روایت بندهش ،مار گوچهر/گوزهر نیز همزمان با فرشگرد آخرین منجی
یعنی سوشیانس در فلزِ گداخته میسوزد (فرنبغدادگی .)148 :1390 ،بنابراین گویا راویان
زردشتیِ داستان هفتواد در پی شبیهسازی کرم هفتواد با مار اهریمنی گوچهر و نیز شبیه-
سازی اردشیر با منجیان موعود زردشتی بودهاند؛ بویژه اینكه اردشیر به دلیل احیای دین
زردشتی در روایتی از تاریخ مفصّل کرمان (همّتکرمانی ،)33 :1378 ،جای نخستین موعود
زردشتی یعنی اوشیدر را می گیرد و از زبان یك مغ ،منجیِ بزرگِ نخستین هزارة پس از
ظهور زردشت معرّفی میشود که برای مبارزه با فقر و دروغ ،ترغیب مردم به پرستش
اهورامزدا و سروسامان دادن به زردشتیان ظهور میکند.
همچنین تعداد لشكریان اردشیر در نبرد نهایی با کرم و هفتواد ،یعنی دوازدههزار نفر
(فردوسی )934 :1386 ،از عناصر مهمّ زردشتی در این داستان است .اهمّیّت آیینی این عدد
در سنّت زردشتی ،جلوة دینی بیشتری به این نبرد میدهد و حتّی نبرد فرجامین با اهریمن
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و موجودات اهریمنی را در پایان دورة دوازدههزار سالة گیتی ،تداعی میکند.
نشانههای تقابل دینی اردشیر با هفتواد در روایت کارنامه بیشتر از شاهنامه است؛
بهگونهای که در آغاز روایت این داستان در کارنامه ،انگیزة نبرد اردشیر با هفتواد
صرف نظر از غارت دارایی اردشیر توسّط سپاه هفتواد ،صراحتاً رواج بتپرستی در
کجاران عنوان شده است (کارنامة اردشیر بابكان)191 :1389 ،؛ امّا یكی از بارزترین
نشانههای تقابل آیینیِ بت/کرم با زردشتیگری و عناصر اصلی آن (اهورامزدا و
امشاسپندان) در بخش هفتم کارنامه مشهود است .در بند سوم این بخش ،ضمن انتساب
کرم به اهریمن و کافر خواندن یاران او ،آن را مایة گمراهی مردم از دین زردشتی
بهشمار آوردهاند (همان .)195 ،در بند یازدهم از این بخش نیز بُرزک و بُرزآذر ضمن
راهنمایی اردشیر برای ورود به دژ و کشتن کرم از او میخواهند تا دو روحانی را نیز با
خود همراه کند (همان . )197 ،بنابراین حضور موبدان در این نبرد ،مؤیّد جنبههای دینی
آن است .اصطالح دروغ/دروج هم که در کارنامه ،سه بار برای کرم بهکار رفته (ر.ک.
همان )197 ،دارای مفهومی ایدئولوژیك است .این اصطالح ،که زردشت نیز آن را برای
طرد مخالفان خود بهکار میبرده در سنّت زردشتی کلمهای مترادف دیو است (آموزگار،
.)34 :1376

همان کرم کز مغز آهرمن است

جهانآفریننده را دشمن است

همی کرم خوانی به چرم اندرون

یكی دیو جنگی است ریزنده خون
(فردوسی)933 :1386 ،

انتساب کرم به اهریمن در روایت کارنامه و شاهنامه ،یادآور جایگاه اهریمن در آیین
میترایی است؛ چنانكه اشاراتی مبنی بر وجود کتیبههایی خطاب به اهریمن در آیین
میترایی (زنر ،)179 :1389 ،برگزاری آیین دینی خاص برای اهریمن در آیین میترا (ویدن
گرن )317 :1377 ،و تقدیم قربانی به او (همان )305 ،و نیز پیوند گاوکشی اهریمن و میترا
(دوشنگیمن 325 :1385 ،و  ،)326بیانگر جایگاه مهمّ اهریمن در این آیین است.
کاربرد واژة دیو برای کرم هفتواد نیز دارای مفهومی کامالً ایدئولوژیك است و یادآور
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در شاهنامه نیز در دو بیت ،مهمترین عناصر منفی ایدئولوژیك به کرم نسبت داده
میشود؛ زیرا فردوسی آن را به اهریمن منسوب میکند و دشمن جهانآفرین
(=اهورامزدا) و دیو جنگی خونریز میخواند:
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پیوند دیو و میتراست .ارتباط دئوه (بهعنوان خدایان پیشازردشتی که از مقام الوهیّت به
زیر کشیده شدند) و دیوپرستان با میترا ،یكی از مسائل مورد پذیرش در نظر بسیاری از
پژوهشگران چون زنر ( 169 ،142-148 :1389و  170و  ،)176-179دوشنگیمن (،)272 :1385
کریستنسن (56 :1368؛ همو 6 :1355 ،و  )7و مولتون ( )59 :1384است؛ بهعنوان نمونه،
کریستن سن بر آن است که واژة دیو در آغاز به ایزدانِ فروغ در آیین میترا اطالق
میشده است و دیوان ،ایزدان جامعة مهرپرستان بودهاند (کریستنسن.)6 :1355 ،
بنا کردن آتشكده در کجاران توسّط اردشیر ،که در پایان روایت کارنامه و شاهنامه از
این داستان آمده از دیگر نشانههای تنش دینی در داستان و حاکی از چیرگی زردشتیان
بر پیروان آیین بومی این ناحیه است.
 7-3موازيسازي داستان هفتواد و داستان ضحاک
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یكی از نكات مهم در تحلیل ایدئولوژیك داستان هفتواد ،شباهتهای کرم/هفتواد با
ضحاک و پیوند آیینی داستان آنها با یكدیگر است بهگونهای که میتوان داستان هفتواد
را شكل تقریباً تاریخیشدة داستان ضحاک یا تكراری از آن دانست .در کارنامه و
شاهنامه نیز هفتواد عالوه بر افراسیاب و اسكندر با ضحاک برابر نهاده میشود (ر.ک.
کارنامة اردشیر بابكان196 :1389 ،؛ فردوسی .)933 :1386 ،برخی توصیفات فردوسی از کرم
هفتواد حتّی از حیث ساختار بیت و واژگان نیز یادآور توصیفات او از ضحاک است؛
مانند دو بیت زیر ،که بیت نخست دربارة کرم هفتواد و بیت دوم دربارة ضحاک است:
همان کرم کز مغز آهرمن است

جهانآفریننده را دشمن است
(فردوسی)933 :1386 ،

بپویید کاین مهتر آهرمن است

جهانآفرین را به دل دشمن است
(همان)25 ،

برخی نشانه های مهم چون پایبندی ضحاک به سوگند و پیمان حتّی با ابلیس،
انتساب قربانی انسان به ضحاک ،پیوند او با اهریمن و مار ،کشتهشدن/قربانیِ گاو برمایه
به دست وی ،غسل در خون ،ارتباط ضحاک با آیینهای رموز/جادو و شستشوهای
آیینی و رازورزانة پدر او مرداس (قاسمی ،)88-92 :1395 ،حاکی از تعلّق ضحاک به الگوی
مهری است .ضحاک به سبب برهم زدن نظام طبقاتی (ر.ک .حصوری 67-69 ،62 :1388 ،و
 )76-80و در نتیجه تضاد با منافع طبقاتی و اقتصادی موبدان و اشراف به عنوان چهرهای

خوانش داستان هفتواد از ديد تاريخگرايي نوين و تحليل گفتمان

77

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،56تابستان 1396

اهریمنی در متون زردشتی و غیرزردشتی نمایانده میشود .نشانهشناسی داستان ضحاک،
ردّ روشنی از روایتسازی منفی موبدان و اشراف را علیه او و عناصر مهری نشان
می دهد و همین مسأله ،نقطة اشتراک دو داستان ضحاک و هفتواد است .شباهتهای
فراوان این دو داستان نیز این نظر را قوّت میبخشد.
در داستان ضحاک با عنصر مار/ا ژدها و در داستان هفتواد نیز با عنصر کرم سروکار
داریم .نكتة مهمّ این است که واژة کرم در میان بسیاری از اقوام هندواروپایی به معنای
مار یا اژدها بهکار میرفته و این کاربرد در زبانهای ایرانی نیز موجود است (امیدساالر،
 .)768 :1390همچنین این واژه در برخی گویشها هنوز به شكل اَژیك/اَجیك
( ،)ažik/ajikیژ ( )ižو اُژ/اُج (( )ož/ojحصوری21 :1388 ،؛ نیز نصریاشرفی 56/1 :1381 ،و
 )77بهکار میرود که با «اژی» در کلمة اژیدهاک همریشه است.
تأکید بر اهریمنی و پلید بودن مار/کرم در داستان ضحاک و هفتواد ،بیانگر تقابل
دیدگاه دو گفتمان زردشتی و مهری دربارة این جانور است؛ زیرا همراهی مار با میترا و
حضور آن در بسیاری از نقوش میترایی ،حاکی از نقش مطلوب مار در این آیین است
(ر.ک .ورمازرن)84 :1386 ،؛ حال اینكه این جانور در آیین زردشتی جزء خرفستران و
موجودات اهریمنی و زیانكار بهشمار میآید.
حصوری با توجّه به برخی قراین ،مارهای دوش ضحاک را نشانة فرشتة محافظ
میداند (حصوری .)64 :1388 ،کرم هفتواد را نیز میتوان دارای چنین خویشكاریای
دانست و آن را محافظ سرزمین کجاران بهشمار آورد؛ زیرا تصرّف دژ بدون کشتن آن،
امكانپذیر نیست؛ ضمن اینكه نقش کرم در برکت دادن به زندگی هفتواد و مردمش،
یادآور یكی از خویشكاریهای عمدة ایزد مهر یعنی برکتبخشندگی است.
همان گونه که ضحاک و مارهایش شخصیّتی واحد هستند ،تطبیق روایات شاهنامه،
کارنامه و دیگر منابع ،این امكان را به ما میدهد که در داستان هفتواد نیز قائل به
اینهمانی هفتواد و کرم شویم .صرفنظر از ارتباط تنگاتنگ سرنوشت هفتواد با کرم از
آغاز تا پایان داستان ،مهمترین قرینة اینهمانی هفتواد و کرم این است که دو ویژگی
مهمّ کرم یعنی پرستش و جنبة خداییاش در کارنامه و دو پاره شدن آن در شاهنامه در
تاریخ طبری به خودِ هفتواد نسبت داده شده است (طبری .)582/2 :1362 ،بلعمی نیز در
روایت خویش به دو پاره شدن هفتواد با ضربة شمشیر اردشیر اشاره میکند (بلعمی،
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 . )879/2 :1353همچنین برخالف شاهنامه در کارنامه فقط به ذکر سرانجامِ کار کرم و
کشتهشدن آن اکتفا و سرنوشت هفتواد به سكوت گذاشته شده است؛ چنانكه گویی
هفتواد و کرم ،یك تن تصوّر شدهاند.
همانندی غذای ماران ضحاک و کرم هفتواد نیز شایان توجّه است؛ غذای روزانة
ماران ضحاک ،مغز جوانان است و همین انتساب قربانیِ انسان به ضحاک ،یكی از
نشانه های قرار داشتن او در الگوی مهری است؛ زیرا قربانی انسان یا ادای حرکات و
گفتارهای نمایشی و تظاهر به کشتن (شورتهایم 58 :1387 ،و  ،)171یكی از عناصر آیین
مهری به شمار میآید .غذای روزانة کرم هفتواد نیز به روایت کارنامه ( )199 :1389خون
گاوان و گوسفندان است که این امر بیانگر هویّت اژدهاگونة کرم و یادآور قربانیهای
خونین گاو توسّط مهرپرستان و حتّی قربانی گاو توسّط خودِ میتراست؛ قربانیای که در
ماجرای کشتهشدن گاو برمایه به دست ضحاک نیز ردّی از آن دیده میشود .همچنین
در صورت قرائت داستان هفتواد و ضحاک از دید نظام طبقاتی در هر دو داستان با
نوعی واکنش نسبت به هژمونی نظام طبقاتی روبهرو هستیم.
از دیگر قراین نزدیكی این دو داستان ،شباهت فراوان بنمایههای زندگی اردشیر در
کارنامه و شاهنامه با بنمایههای زندگی فریدون است .خوابهای پیشگویانه مبنی بر ظهور
فریدون و اردشیر ،ارتباط اجداد فریدون و پدر اردشیر با زندگی شبانی و حتّی رسیدن
نسب اردشیر به فریدون ،پرورش فریدون با شیر گاو برمایه و شیر دادن ماده بزی به
اردشیر (ر.ک .نولدکه ،)27 :1379 ،تجسّم حیوانی فر به هنگام انتقال به این دو (به شكل
مرغی از جمشید به فریدون و نیز به شكل غُرم به اردشیر) و وجود کهنالگوی عبور
از آب در زن دگی این دو پادشاه (فریدون هنگام رفتن به سوی کاخ ضحاک و اردشیر
نیز هنگام گریز از اردوان) از جمله شباهتهای اردشیر و فریدون است .همچنین ،فریدون
در ورود به کاخ ضحاک ،طلسم او را با نام یزدان فرود میآورد و بر کاخ وی مسلّط
میشود و اردشیر نیز به روایت کارنامه ،کرم هفتواد را که در واقع طلسم دژ است با
ستایش یزدان نابود میکند و بر دژ دست مییابد.
مجموع شباهتها و قراینی که برشمردیم ،حاکی از تنش آیینی در هر دو داستان
ضحاک و هفتواد است و همین تنش یكی از مهمترین علل کوشش تدوینکنندگان
زردشتی کارنامه در شبیهسازی ار دشیر با فریدون و کرم/هفتواد با ضحاک بوده است؛
همانگونه که این کوشش را برای شبیهسازی اردشیر و قهرمان دینیای چون اسفندیار
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نیز بهکار برده اند .نكتة مهمّ دیگر این است که پس از غلبة فریدون بر ضحاک و بر
تخت نشستن او ،فردوسی از انتساب جشن مهرگان به فریدون سخن میگوید:
پرستیدن مهرگان دین اوست

تنآسانی و خوردن آیین اوست
(فردوسی)33 :1386 ،

و پس از چیرگی اردشیر بر هفتواد نیز از تازه شدن مهرگان و سده توسّط اردشیر
سخن میراند:
بكرد اندران کشور آتشكده

بدو تازه شد مهرگان و سده
(همان)936 ،

به نظر می رسد در داستان اخیر ،مهرگان که یكی از بارزترین عناصر مهریِ جذب
شده در گفتمان زردشتی است از الگوی اصلی خود (الگوی مهری) جدا شده و در
الگوی زردشتی به طور کامل مصادره شدهاست.
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 .8نتيجه
رویكرد چنددیدگاهی بـه داسـتان هفتـواد ،زمینـة واکـاوی وجـوه متعـدّد آن را فـراهم
می آورد .بررسی این داستان از دید تاریخگرایی نـوین ،دو خـوانش سیاسـی-اقتصـادی
متفاوت را از این داستان به دست میدهد :در خوانش نخسـت ،داسـتان هفتـواد بیـانگر
تنش سیاسی میان دو گفتمان ساسانی و اشكانی و تقابـل اردشـیر بـا یكـی از مهمتـرین
پایگاههای سیاسی و اقتصادی حكومت اشكانی است .بر این اساس ،حملة اردشـیر بـه
این تیول مهمّ پارتی مـیتوانـد بازتـابی از نخسـتین گامهـای او بـرای سـلطة سیاسـی-
اقتصادی بر خلیج فارس و تسلّط بر یكی از مهمتـرین منـابع اقتصـادی آن عصـر یعنـی
ابریشم باشد .در خوانش دوم ،داستان هفتواد ماجرای برآمدن قدرتی ناگهانی و تـودهای
است که سرانجام به شكست منجر می شود .بـر ایـن پایـه ،ایـن داسـتان تقابـل قـدرت
مشروع و الهی اردشیر با قدرت نامشـروع و حقیرانـة هفتـواد اسـت .در ایـن خـوانش،
داستان با هژمونی نظام طبقاتی و مالی پیوند میخورد؛ زیرا تمرّد هفتواد از پرداخت بـاج
و عصیان علیه امیر شهر ،موجب تقابل اردشیر با او میشود .این دو خـوانش عـالوه بـر
ساختار قدرت با ایدئولوژی نیز پیوندی ناگسستنی دارند؛ زیرا با یكی از تقابلهـای مهـمّ
داستان یعنی دینداری-بیدینی گره میخورد.
همچنین بررسی داستان هفتواد از دید آیینی و مطالعة نشانههای درونمتنی و برونمتنی،

بیانگر این است که بنمایة این داستان را میتوان تقابل دو گفتمان زردشتی و مهرپرستی
بهشمار آورد .این تقابل نهایتاً به برپایی آتشكده میانجامد که بیانگر تسلّط دین زردشتی
است؛ ضمن اینكه بنا به برخی نشانهها ،داستان هفتواد در این خوانش با داستان ضحاک
و نیز داستان فتح روییندژ به دست اسفندیار ،پیوند میخورد و بدین ترتیب اردشیر در
شبیهسازی موقعیّتی و شخصیّتی با دو تن از قهرمانان محبوبِ موبدان یعنی فریدون و
اسفندیار برابر نهاده میشود .بنابراین موازیسازی داستان هفتواد با اسطورة ضحاک و
روایات حماسیِ مربوط به اسفندیار ،یكی از عوامل اساسیِ اسطورهای و حماسی شدن
این داستان است.
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 ادگار ،اندرو؛ سجویك ،پیتر؛ مفاهیم بنیادی نظریّة فرهنگی؛ ترجمة مهران مهاجر و محمّدنبوی ،تهران :آگه.1387 ،
 امیدساالر ،محمود؛ «کرم هفتواد» ،فردوسی و شاهنامهسرایی؛ به سرپرستی اسماعیل سعادت؛تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1390 ،ص .765-770
 اومستد ،آلبرت تنآیك؛ تاریخ شاهنشاهی هخامنشی؛ ترجمة محمّد مقدم ،تهران :امیرکبیر،.1380
 باستانیپاریزی ،محمّدابراهیم؛ «حاشیههای مصحّح» تاریخ کرمان؛ احمدعلیخان وزیری ،جاوّل ،تهران :علمی.1364 ،
 بلعمی ،ابوعلی محمّدبنمحمّد؛ تاریخ بلعمی؛ به تصحیح محمّدتقی بهار ،به کوشش محمّدپروین گنابادی ،ج دوم ،تهران :زوار.1353 ،
 بهار ،مهرداد؛ جستاری چند در فرهنگ ایران؛ تهران :فكر روز.1376 ، بهرامپور ،شعبانعلی؛ «درآمدی بر تحلیل گفتمان» ،گفتمان و تحلیل گفتمانی؛ به اهتماممحمّدرضا تاجیك؛ تهران :فرهنگ گفتمان ،1379 ،ص .21-64
 پورشریعتی ،پروانه؛ «مهرپرستی و ساختارهای اجتماعی و آرمانی عیّاری در حماسة سمكعیّار» ،ایراننامه ،س  ،29ش  ،)1393( 2ص .84-103
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 پیرنیا ،حسن؛ تاریخ ایران باستان؛ ج سوم ،تهران :دنیای کتاب.1374 ، تایسن ،لوئیس؛ نظریّههای نقد ادبی معاصر؛ ترجمة مازیار حسینزاده و فاطمه حسینی،تهران :نگاه امروز و حكایت قلم نوین.1387 ،
 حاجیبابایی ،احمد؛ «پارتیان و تجارت ابریشم»؛ مجلّة دانشكدة ادبیّات و علوم انسانیدانشگاه تهران ،ش  158و  ،)1380( 159ص .245-261
 حصوری ،علی؛ سرنوشت یك شمن؛ تهران :چشمه.1388 ، خالقیمطلق ،جالل؛ «بیژن و منیژه و ویس و رامین (مقدّمهای بر ادبیّات پارتی و ساسانی)»؛ایرانشناسی ،س  ،2ش  ،)1369( 6ص .273-298
 خطیبی ،ابوالفضل؛ «دنیای پر رمز و راز مهر» ،نامة ایران باستان ،س  ،1ش  ،)1380( 2ص.41-54
 داستان گرشاسب ،تهمورس و جمشید ،گلشاه و متنهای دیگر؛ ترجمة کتایون مزداپور ،تهران:آگاه.1378 ،
 دریایی ،تورج؛ تاریخ و فرهنگ ساسانی؛ ترجمة مهرداد قدرت دیزجی ،تهران :ققنوس،.1382
 دوشنگیمن ،ژاک؛ اورمزد و اهریمن (ماجرای دوگانهباوری در عهد باستان)؛ ترجمة عباسباقری ،تهران :فرزانروز.1378 ،
 ــــــــــ؛ «دین زردشت» ،تاریخ ایران (پژوهش دانشگاه کیمبریج)؛ گردآورنده احسانیارشاطر ،ترجمة حسن انوشه؛ ج سوم-قسمت دوم ،تهران :امیرکبیر ،1381 ،ص -344
.291
 ــــــــــ؛ دین ایران باستان؛ ترجمة رویا منجّم ،تهران :علم.1385 ، رازی ،امیناحمد؛ هفت اقلیم؛ با تصحیح و تعلیق جواد فاضل ،ج اوّل ،کتابفروشی علمی وادبیّه ،بیتا.
 زریابخویی ،عبّاس؛ بزمآوردی دیگر؛ به اهتمام سیّد صادق سجّادی ،تهران :مرکز دایره-المعارف بزرگ اسالمی.1385 ،
 زرّینکوب ،عبدالحسین؛ تاریخ مردم ایران؛ ج اوّل ،تهران :امیرکبیر.1380 ، زند وهومنیسن و کارنامة اردشیر پاپكان؛ ترجمة صادق هدایت ،تهران :امیرکبیر.1342 ، زنر ،آر .سی؛ طلوع و غروب زردشتیگری؛ ترجمة تیمور قادری ،تهران :امیرکبیر.1389 ، سرّامی ،قدمعلی؛ از رنگ گل تا رنج خار؛ تهران :علمی و فرهنگی.1378 ، سلطانی ،علیاصغر؛ قدرت ،گفتمان و زبان؛ تهران :نی.1392 ، -شمیسا ،سیروس؛ طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار؛ تهران :میترا.1376 ،
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 شورتهایم ،المار؛ گسترش یك آیین ایرانی در اروپا؛ ترجمة نادرقلی درخشانی ،تهران :ثالـث،.1387
 صفا ،ذبیحاهلل؛ حماسهسرایی در ایران؛ تهران :فردوس.1383 ، طبری ،محمّدبنجریر؛ تاریخ طبری (تاریخ الرّسل و الملوک)؛ ترجمة ابوالقاسم پاینده ،جدوم ،تهران :اساطیر.1362 ،
 طغیانی ،اسحق؛ چوقادی ،زینب و جعفری ،طیبه؛ «تحلیل روانشناختی نمادها و کهنالگوهادر داستان کرم هفتواد شاهنامة فردوسی»؛ فصلنامة زبان و ادبیّات فارسی؛ س  ،19ش 71
( ،)1390ص .87-111
 فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهنامه (بر اساس نسخه چاپ مسكو)؛ تهران :علم.1386 ، فرنبغدادگی؛ بندهش؛ گزارنده مهرداد بهار؛ تهران :توس.1390 ، قاسمی ،علیرضا؛ تحلیل روابط گفتمانها در شاهنامه با تكیه بر گفتمانهای مهری-زردشتی؛رسالة دکتری زبان و ادبیّات فارسی ،دانشكدة ادبیّات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن،
.1395
 کارنامة اردشیر بابكان؛ به اهتمام محمّدجواد مشكور؛ تهران :دنیای کتاب.1389 ، کریستنسن ،آرتور؛ آفرینش زیانكار در روایات ایرانی؛ ترجمة احمد طباطبایی ،تبریز:مؤسّسة تاریخ و فرهنگ ایران.1355 ،
 ــــــــــــ؛ ایران در زمان ساسانیان؛ ترجمة رشید یاسمی ،تهران :دنیای کتاب.1368 ، کزّازی ،میرجاللالدّین؛ نامة باستان؛ ج هفتم ،تهران :سمت.1388 ، کویاجی ،جهانگیر کوورجی؛ بنیادهای اسطوره و حماسة ایران؛ گزارش و ویرایش جلیلدوستخواه ،تهران :آگه.1388 ،
 گیرشمن ،ر؛ ایران از آغاز تا اسالم؛ ترجمة محمّد معین ،تهران :علمی و فرهنگی.1379 ، ماسه ،هانری؛ فردوسی و حماسة ملّی؛ ترجمة مهدی روشنضمیر ،تبریز :دانشگاه تبریز،.1350
 مختاریان ،بهار؛ «میره و پیوند آن با جوانمردان و عیّاران» ،نامة فرهنگستان ،ش ،)1385( 29ص .88-98
 مزداپور ،کتایون؛ «پیشگفتار مترجم» ،داستان گرشاسب ،تهمورس و جمشید ،گلشاه و متن-های دیگر؛ تهران :آگاه.1378 ،
 ــــــــــــ؛ داغ گل سرخ و چهارده گفتار دیگر دربارة اسطوره؛ تهران :اساطیر.1383 ، مقدم ،محمّد؛ جستار دربارة مهر و ناهید؛ تهران :هیرمند.1388 ، -مولتون ،جیمز هوپ؛ گنجینة مغان؛ ترجمة تیمور قادری ،تهران :امیرکبیر.1384 ،
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 نصریاشرفی ،جهانگیر؛ فرهنگ واژگان تبری؛ ج اوّل ،تهران :احیاء کتاب.1381 ، نولدکه ،تئودور؛ حماسة ملّی ایران؛ ترجمة بزرگ علوی ،تهران :نگاه.1379 ، نیبرگ ،هنریك ساموئل؛ دینهای ایران باستان؛ ترجمة سیفالدین نجمآبادی ،تهران :مرکزایرانی مطالعة فرهنگها.1359 ،
 واتسن ،ویلیام؛ «ایران و چین» ،تاریخ ایران (پژوهش دانشگاه کیمبریج)؛ گردآورنده احسانیارشاطر ،ترجمة حسن انوشه ،ج سوم-قسمت اوّل ،تهران :امیرکبیر ،1383 ،ص .649-671
 ورمازرن ،مارتین؛ آیین میترا؛ ترجمة بزرگ نادرزاد ،تهران :چشمه.1386 ، ویدنگرن ،گئو؛ دینهای ایران؛ ترجمة منوچهر فرهنگ ،تهران :آگاهان ایده.1377 ، همّت کرمانی ،محمود؛ تاریخ مفصّل کرمان و رویدادهای صد سال اخیر ایران؛ تهران :گلی،.1378
 یورگنسن ،ماریان و لوئیز فیلیپس؛ نظریّه و روش در تحلیل گفتمان؛ ترجمة هادی جلیلی،تهران :نی.1392 ،

Bressler, Charles E. (2007) literary criticism: an introduction to theory and
practice, New Jersey.
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بررسي و تحليل ديدگاههاي نقد ادبي در التوسلإليالترسل

دکتر بحبي کاردگر
دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم


زهرا حاجي حسيني

کليدواژهها :نقد ادبی ،متون قدیم ،منشآت و ترسل و نقد آنها ،نثر فارسی قرن ششم ،نقد کتاب
التوسل إلی الترسل.

تاریخ دریافت مقاله 1395/11/16

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

تاریخ پذیرش مقاله1396/6/27 :
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چکيده
این مقاله بخشی از پژوهشی است که در قالب رسالة دکتری در پی استخراج موازین نقد ادبی
از متون نثر فارسی است .این مقاله با نقد و بررسی کتاب التوسل إلی الترسل در شیوهای
توصیفی-تحلیلی به معرفی ،نقد و تحلیل معیارهای نقد ادبی در این کتاب پرداخته است.
پژوهش نشان میدهد که موازین نقد ادبی کتاب را میتوان در چهارعنوانِ نقد متن ،ضرورت
توجه به جایگاه مخاطب ،نقد نویسنده و نقد نقد جای داد .تأثیرپذیری از معیارهای نقد ادبی
در ادبیات عرب ،بهرهگیری از نظریة نظم عبدالقاهر جرجانی و دریافتهای شخصی نویسنده،
سرچشمة معیارهای نقد ادبی در این کتاب است .مقاله نشان میدهد که معیارهای نقد ادبی در
این کتاب با اندیشههای هرمنوتیكی ،دیدگاههای فرمالیستها و نظریة انسجام هالیدی مشابهت
هایی دارد .این شباهتها نشانگر کارامد بودن نظریات انتقادی کتاب در عرصة نقد ادبی امروز
است که متأسفانه مغفول مانده و مورد استفاده قرار نگرفته است.
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مقدمه
نقد ادبی یكی از علوم ادبی است که دربارة معیارهای ارزشگذاری اثر ادبی بحث
می کند .در نقد ادبی سخن از این است که هر اثر ادبی خوب چه ویژگیهایی دارد و
اموری که باعث میشود از زیبایی هر اثر کاسته شود ،چه چیزهایی است .هر اثر ادبی را
باید با توجه به موازین و مالکهای دورة خودش به قضاوت و تحلیل نشست؛ بنابراین
به دست آوردن معیارهای انتقادی هر دورهای ،یكی از بهترین راههای درک و تحلیل
آثار آن دوره است؛ ضمن اینكه به دست آوردن موازین نقدی از دل ادبیات کهن
فارسی ،غنای ادبیات بومی را بیش از پیش آشكار میسازد .یكی از مهمترین آثاری که
دیدگاههای نقد ادبی در آن مطرح شده ،کتاب التوسل إلی الترسل است .التوسل إلی
الترسل شامل منشآت بهاءالدین محمد بن مؤید بغدادی است .او منشی عالءالدین تكش
خوارزمشاه و از نویسندگان بزرگ قرن ششم بوده است .سال وفات او مشخص نیست؛
اما تا پایان سلطنت سلطان تكش(596ه) و شاید اندکی پس از آن زنده بوده است .از
ویژگیهای این کتاب ،میتوان به این موارد اشاره کرد :استفاده زیاد از لغات عربی که
گاهی به شصت یا هشتاد درصد میرسد؛ استفاده از لغات مترادف ،موازنه ،سجع،
اطناب ،حذف افعال بدون قرینه و ....منشآت بهاءالدین بغدادی به سه قسم عمده تقسیم
میشود :قسم اول مناشیر دیوانی و فتحنامهها و عهود ،قسم دوم ،مثالها و مكاتبههایی که
با ملوک و اصحاب اطراف انجام شدهاست و قسم سوم ،اخوانیات .دو قسم اول ،جزء
نامههای رسمی است که دوسوم کتاب را در بر میگیرد.
بيان مسأله
دیدگاههای نقدی شاعران و نویسندگان ،ضمن مباحث بالغی یا در البهالی آثار ادبی
بیان میشده است و دستیابی به مجموعة انسجامیافتهای از موازین نقد ادبی در ادبیات
کهن فارسی ،نیازمند بررسی موشكافانة آثار ادبی است .در ادبیات کهن فارسی از آنجا
که به شعر بیش از نثر توجه میشده ،نقد شعر نیز بیش از نقد نثر مورد توجه قرار
گرفتهاست؛ اما دیدگاه های نویسندگان و منتقدان درباره نقد نثر نیز از خالل آثار آنان
مشهود است .در متون نثر فارسی ،حوزة ترسل و انشا بیش از دیگر حوزهها،
اندیشههای نقد نثر را در درون خود جای داده است و یكی از مهمترین آثاری که در

بررسي و تحليل ديدگاههاي نقد ادبي در التوسلإليالترسل

این حوزه به نگارش درآمده ،کتاب التوسلإلیالترسل است .این نوشتار به بررسی
دیدگاههای نقد ادبی در این کتاب میپردازد و به این پرسشها پاسخ میدهد:
 -1مهمترین معیارهای نقد متون نثر در التوسلإلیالترسل کدام است؟
 -2جایگاه التوسلإلیالترسل در نقد نثر در ادبیات فارسی چگونه است؟
 -3آیا معیارهای نقد در التوسلإلیالترسل با موازین نقد امروز همخوانی دارد؟
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پيشينة پژوهش
موازین نقدی در التوسلإلیالترسل تا کنون در هیچ پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفته؛
امّا برخی از پژوهشها تا حدّی با این پژوهش مرتبط است که مهمترین آنها عبارت است
از :بهار در کتاب سبكشناسی ،به بررسی دورههای مختلف سبكی آثار منثور پرداخته و
کتاب التوسلإلیالترسل را نیز چون دیگر آثار مورد بررسی قرار دادهاست (بهار.)1375 ،
مریم محمودی در مقالة «کارکردهای حكمی-اخالقی در کتاب التوسل إلی الترسل» به
مباحث حكمی و اخالقی چون عدالت ،انصاف ،رعیتپروری و ...در این کتاب
میپردازد (محمودی .)170-149 :1389 ،محبوبه شمشیرگرها در مقالة «سیری در ترسل و
نامهنگاری» به معرفی بخشهای مختلف کتاب التوسلإلیالترسل و ویژگیهای منشآت
قرن ششم و استخراج این ویژگیها در التوسلإلیالترسل میپردازد (شمشیرگرها:1389 ،
 .)81-71مهدی محبّتی در کتاب نقد ادبی در ادبیات کالسیك فارسی به بررسی
رویكردها ،بسترها ،اندیشهها و آثار مهم نقد ادبی در ادبیات کالسیك فارسی پرداخته
است (محبّتی .)1392 ،در این اثر به نقد ادبی در التوسلإلیالترسل پرداخته نشده است.
همین نویسنده در اثر دیگرش از معنا تا صورت به طبقهبندی و تحلیل نظریههای نقد
ادبی در ادبیات فارسی و رویكردهای مهم آن میپردازد (محبّتی .)1390 ،مطالب این کتاب
نیز با این پژوهش همپوشانی ندارد .فردین حسینپناهی در مقالة «جستاری در
ویژگیهای سبكی التوسلإلیالترسل» به بررسی عناصر مؤثر در شكلگیری بافت ادبی
این کتاب در دو سطح «گزینش و چینش واژگان» و «بافت موسیقایی کالم» میپردازد
(حسینپناهی .)114-89 :1395 ،قدسیه رضوانیان در مقال »نقد و نظریهپردازان فرمالیستی در
قرن شش هجری» به نظریههای صورتگرا در قرن ششم پرداخته که همدوره التوسل إلی
الترسل است (رضوانیان.)1390 ،
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نقد ادبي در کتابهاي ترسل
نقد ادبی در ادبیات سنتی فارسی به صورت مستقلی مطرح نشده است و انسجام ندارد.
این دیدگاهها جسته و گریخته در البهالی متون مطرح شده و بیشتر ذوقی و فاقد
تحلیل است و در بسیاری از موارد به صورت مجموعهای از بایدها و نبایدها ارائه
میشود .مهمترین آثاری که در آنها دیدگاههای نقد ادبی مطرح شده ،عبارت است از:
اشعار ،تذکره ها ،آثار بالغی و عروضی ،آثار منشیان ،آثار صوفیه ،آثار تاریخی و آثار
تعلیمی .1در این میان ،نباید از اهمیت آثار منشیان غافل شد .این آثار به دو دسته تقسیم
میشود :مجموعة نامهها و آثاری که دستورالعمل نامهنگاری است .این آثار ،به این دلیل
که سرمشق نویسندگی برای دیگران بوده و هم به این دلیل که دستورهایی دربارة
نوشتن ارائه میکند ،در جریانهای ادبی مؤثر بوده است (محبّتی.)452 :1390 ،
ن گارنده ،موازین نقدی حوزه انشا را از آغاز تا پایان قرن نهم مورد بررسی قرار داده
است .دیدگاه های نقد ادبی در حوزة انشا ،چهار محور اصلی دارد :متن ،مخاطب،
نویسنده و نگاه انتقادی به نقد ادبی .عمدهترین مباحث نقد ادبی این حوزه از متون نثر
به متن مربوط است .مهمترین این موازین عبارت است از -1 :معیاهای بالغی که
برجستهترین مباحث آن بدین شرح است :ایجاز و اطناب ،دیدگاههای مربوط به صنایع
ادبی که مهمترین آنها سجع است؛ توجّه به فصاحت و بالغت و تأکید بر استعاره.
دربارة ایجاز و اطناب ،دو دیدگاه عمده در آثار حوزه انشاء وجود دارد :تأکید بر رعایت
ایجاز و ایجاز یا اطناب با توجّه به مقتضای مقام .دربارة سجع در منشآت فارسی به دو
دیدگاه برمی خوریم :موافقان کاربرد سجع ،مانند مناظراإلنشاء و مخالفان آن ،مانند آیین
دبیری -2 .مباحثی که به ظاهر نامه مربوط میشود؛ مانند نوع خط ،قطع نامه ،نوع
کاغذ و . ...این مباحث ،امروزه با توجّه به گستردهتر شدن مباحث و اختراع صنعت
چاپ از حوزة نقد خارج ،و در حوزة چاپ و نشر کتاب و آیین نگارش بررسی
میشود -3 .تأکید بر استشهاد به آیات ،روایات ،احادیث ،شواهد شعری ،ضربالمثلها
و -4 . ...لفظ و معنا .بیشتر آثار حوزة انشا در مباحث نظری به لفظ و معنا در کنار هم
تأکید میکند -5 .معیارهای زبانی که شامل سه سطح واژگان ،جمله و کل متن میشود.
مهمترین معیارهای مربوط به واژگان عبارت است از :پرهیز از تكرار واژگان ،استفاده از
واژگان رایج بین فضال و پرهیز از واژگان مورد استفاده عوام ،استفاده از واژههای
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متعارف و پرهیز از واژه های نامتعارف و شاذّ ،فصاحت واژگان و . ...دربارة جمله ،تنها
به اصطالحاتی چون «حسن عبارت» اکتفا میشود و نظریة نظم جرجانی ،نظریة غالب
درباره متن به عنوان یك کل واحد است.
محور دیگر نقد ادبی در آثار منشیان ،دیدگاههای انتقادی نسبت به مباحث نقد ادبی
است .مهمترین معیارهایی که برای نقد ادبی ذکر میشود ،این است که نقد ادبی ،باید
عالمانه و به دور از حب و بغ صورت گیرد .مبحث دیگر نقد ادبی در این آثار،
توجّه به مخاطب است که یكی از فروع موازین مربوط به متن است؛ بدین معنا که متن
باید با توجّه به مخاطبان مختلف چگونه باشد؟ نقد نویسنده ،مبحث دیگر نقد ادبی در
آثار حوزة انشاست .در نقد نویسنده ،به بایدها و نبایدها دربارة نویسنده پرداخته
می شود .این موازین شامل نقد اخالقی ،توجّه به اصل و نسب نویسنده ،خط خوش،
ممارست در ن ویسندگی و از همه مهمتر ،تأکید بر علم و فضل و اشراف او بر علوم
مختلف است .در ادامه به بررسی معیارها و موازین نقد ادبی در کتاب التوسل إلی
الترسل میپردازیم.

 .1معيارهاي نقدي دربارة متن نامه
 1-1ضرورت تطابق نثر با اسلوب قرآن کريم

بالغت قرآن کریم از آغاز مورد توجه مسلمانان بوده و یكی از مهمترین جنبههای
اعجاز قرآن کریم دانسته شده است .در قرون اولیة هجری ،مسلمانان در احتراز از تقلید
اسلوب قرآن کریم تعصب خاصی داشتهاند؛ با وجود این در تمام دورهها اسلوب قرآن
کریم معیار و مالک سنجش آثار ادبی بوده است.
در التوسل إلی الترسل نیز یكی از معیارهای بالغت این است که متن با اسلوب
قرآن کریم تطبیق کند .البته به طور مستقیم به این معنی اشاره نمیشود؛ اما به طور
ضمنی از استداللی که برای عدم استفاده از ترصیع میآورد ،میتوان به این نكته پی برد:
« اگر سیاقت سخن بدین شیوه مستحب بودی و مستدعی کمال آمدی در محكم تنزیل
که برهان فصاحت و عنوان بالغت است ،این مساق علی طریق اإلتساق ال علی وجه
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معیارهای نقدی در التوسل إلی الترسل به چهار دسته تقسیم میشود:
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اإلتفاق یافته شدی» (بغدادی .)10 :1385 ،الزم به ذکر است که سخن التوسلإلیالترسل در
این باره ،چندان دقیق نیست و ترصیع در قرآن کریم ،جزء چند صنعتی است که بیش از
دیگر صنایع به کار رفته است .ترصیع در قرآن کریم ویژگیهای خاص خود را دارد؛ از
جمله اینكه ترصیعهای قرآنی کوتاه است و همین کوتاه بودن ترصیع به موسیقی کالم
اوج و رونق میبخشد ،دیگر اینكه در سورههای کوتاه پایان قرآن بیشتر به کار رفته
است .با وجود این ،استناد این کتاب به اسلوب قرآن کریم ،داللت بر این دارد که
اسلوب قرآن ،یكی از مالکهای سنجش اثر ادبی از دیدگاه این کتاب است.
 1-2معيارهاي بالغي
 1-2-1ايجاز و اطناب ،شرايط ،لوازم و جايگاه آن
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یكی از مهمترین عوامل مؤثر در بالغت کالم ،توجه به ایجاز و اطناب است؛ یعنی
گوینده با توجه به مقتضای مقام ،سخن را تا چه اندازه گسترش دهد و یا خالصه کند.
در هر دوره از ادبیات فارسی ،سلیقة نویسندگان در این باره متفاوت بوده است .نثر
دورة سامانی ،که به نثر مرسل معروف است ،شیوه ایجاز و اختصار دارد .جملهها در
این سبك کوتاه و ایجاز آن به حدی است که حذف کلمهای از آن دشوار است .ایجاز
و مساوات از اواخر نیمه اول قرن پنجم تا حدودی جای خود را به اطناب میسپرد و از
این نظر ،نثر این دوره حد فاصل نثر ساده و نثر فنی است .با روی آوردن نویسندگان به
نثر فنی ،اطناب در ادبیات فارسی رواج یافت .با اینكه اطناب در دورة التوسل إلی
الترسل رواج دارد و خود کتاب نیز از نظر عملی همین شیوه را پیش گرفته است،
نویسنده از جهت نظری به اطناب نگاه مثبتی ندارد؛ به عنوان نمونه ،دربارة مقدمه کتاب
مینویسد « :هم از مطلع کار و مبدأ تشبیب و اول دیباچه اطناب پیش آوردم و
سپیدکاری اول الدّن دردی آغاز نهادم» (بغدادی)12 :1385 ،؛ در مواردی نیز با توجه به
موضوع و موقعیت ،رعایت اطناب را الزم میداند .بنابراین ،نگاه نویسنده به ایجاز و
اطناب را میتوان در سه عنوان کلی جای داد-1 :ضرورت به کارگیری اطناب و مواضع
آن-2 .ضرورت پرهیز از اطناب و مواضع آن-3 .جایگاه مخاطب در به کارگیری یا
پرهیز از ایجاز و اطناب .در ادامه هر یك از این موارد مورد بررسی قرار میگیرند.
ضرورت به کارگیری اطناب در دو مورد تجویز شده است :الف) در شرح مناقب
ممدوح :شرح دادن و توصیف کردن فضیلت و کمال ممدوح ،موضوعی است که در
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ادبیات فارسی قدمت دیرینه دارد و در التوسل إلی الترسل از آن با عنوان «شیوة قدیم» و
«صورت مألوف» یاد میشود .نویسنده در این کتاب با اینكه فضایل ممدوح را بینیاز از
شرح میداند ،شیوة قدیم را نیز رها نمیکند« :اگرچه فضایل و مناقب خداوندی در
اقطار و آفاق گیتی از آفتاب تابان پیداتر است… اما خدمتگاران هوادار و دعاگویان
مخلص را تجنب از شیوة قدیم و فطام از صورت مألوف صورت نبندد» (همان.)249 ،
ب) د ر شرح خلوص به درگاه ممدوح :شرح خلوص به درگاه ممدوح را نیازمند اطناب
میداند؛ اما موانعی ،او را از اطناب باز میدارد و از این بابت عذر میخواهد« :خلوص
طویت در عبودیت ،اطناب در آن باب اقتضا میکرد؛ اما موانع راه ناخوش بر راه بود و
رحلت گاه و بیگاه در میان» (همان .)289 ،برخالف مورد نخست ،گاه نویسنده کتاب به
پرهیز از به کارگیری اطناب تأکید دارد .این موضوع ،بیشتر در رکن «شرح اشتیاق» دیده
میشود .ترسالت در هر دورهای به تناسب موضوع به ارکان مشخص و جدایی تقسیم
میشده است؛ از جمله «شرح اشتیاق» که از ارکان اخوانیات و سلطانیات است .این
رکن در هر یك از این دو گونه مكاتیب از نظر به کارگیری ایجاز و اطناب تفاوتهایی
دارد« :شرح اشتیاق» در سلطانیات که مكاتیب رسمی بود یا حذف میشد یا به اجمال و
اختصار برگزار می شد؛ اما در اخوانیات به انواع صنایع لفظی و معنوی و ترکیبات و
استعارات آراسته بود و تمام جنبههای شعری در آن رعایت میشد .در قرن ششم نیز،
که التوسل إلی الترسل به آن دوره مربوط است« ،شرح اشتیاق» جز در مكاتیبی که از
بزرگان به زیردستان نوشته میشد با اطناب و تكلف همراه بود؛ اما در التوسل إلی
الترسل ،این شیوه معهود و مرسوم زمانه در نامههای رسمی مورد پسند نیست و تكلف
به شمار میرود .به این نكته بارها اشاره شده است« :آرزومندی به مشاهده کریم فالن
نه به آن حد است که افهام را رتبت تقریر آن تواند بود  ...یا از اطناب در آن باب ،جز
تطویل مقالت و تدیبر ماللت حاصلی توان یافت» (همان161 ،و .)162مورد سوم اینكه
نویسنده کتاب ،توجه به مخاطب نامه را در به کارگیری ایجاز و اطناب ضروری
میداند .این مورد در رکن «وصیت» دیده میشود .در نامههایی که به مناسبت اعطای
مقام و واگذاری شغل یا مسئولیتی نوشته میشد ،مرسوم بود که در توصیه به مخاطب
برای انجام دادن صحیح مسئولیت ،اطناب به کار برند .این رکن به رکن «وصیت»
مشهور بود (خطیبی .)368 :1366 ،در التوسل إلی الترسل در نامههایی که به همین مناسبت

نوشته شده  ،با توجه به مخاطب ،شیوه ایجاز و اطناب متفاوت است .گاهی با تكیه بر
فضل و کمال مخاطب ،خود را بینیاز از اطناب در شرح مطلب میداند؛ به عنوان نمونه:
« چون کمال حصافت فالن ،دام تمكینه از اطناب در این باب مستغنی است… تقریع
اصول این کار و تنویع شرایط این مهم ،به عقل و خرد او باز میگذاریم» (بغدادی:1385 ،
)83؛ اما با تغییر مخاطب ،روش نویسنده نیز در این باره تغییر میکند؛ به عنوان نمونه در
جایی دیگر به طور مفصل و مشروح راه توصیه و پند در پیش میگیرد« :بهجهت
رعایت مصلحت او ،بر وجه وصایت میفرماییم تا در کل احوال نیكوکاری را عهدة کار
خویش سازد که إن اهلل ال یضیع أجر من احسن عمال( »...همان.)94-92 ،
 1-2-2نگاه منفي به ترصيع
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استفاده از سجع بین اعراب از قدیم رایج بوده است و بهرهگیری از این صنعت ،یكی از
ویژگیهای بارز نثر دورة جاهلی به شمار میرود؛ اما روایات و احادیث معتبری مبنی بر
نهی از کاربرد سجع وجود دارد؛ از جمله «أسجعٌ کسجع الجاهلیه» (جاحظ ، 1412 ،ج :1
240؛ قدامة بن جعفر )107 :1402 ،که پیامبر خطاب به فردی فرمودند که نزد او به سجع
سخن گفته بود و جملهای سؤالی است که معنای تحذیر دارد .بسیاری از علمای بالغت
نیز به نقد این صنعت ادبی پرداختهاند .علمای بالغت در این باره به دو دسته تقسیم
میشوند :دستهای استفاده از سجع را از نشانههای فصاحت میدانند و دستهای دیگر با
کاربرد سجع در نثر مخالفند .از موافقان کاربرد سجع میتوان از جاحظ ،2ابن اثیر 3و
ابوهالل عسكری 4نام برد .در بین نویسندگان فارسی ،سعدالدین وراوینی استفاده از
سجع را در نثر مطلوب میداند« :مقامة حمیدی که حمامة طبع او همه سجعسرای
بودست و قدحهای ممزوج از قدح و مدح آن را اسماع خوانندگان بر نوای اسجاع او از
یكدیگر فرا گرفته» (وراوینی9 :1389 ،و .)10دستة دیگری از علمای بالغت با کاربرد سجع
در نثر مخالفند؛ از جمله :جرجانی ،5علی بن عیسی رمّانی 6و إبنخلدون 7.عنصرالمعالی
استفاده از سجع را در نامههای عربی هنر میداند؛ اما استفاده از آن را در متون فارسی
منع میکند « :اندر نامه تازی سجع هنر است و خوش آید ،لكن اندر نامه پارسی سجع
ناخوش آید؛ اگر نگویی بهتر باشد» (عنصرالمعالی.)208 :1390 ،
التوسل إلی الترسل نیز از آثاری است که کاربرد سجع را مخالف فصاحت کالم
میداند « :این اسلوب (سجع و ترصیع) به نزدیك مهره سخن صناعت محبوب نیست»

بررسي و تحليل ديدگاههاي نقد ادبي در التوسلإليالترسل

 1-3توجه توأمان به لفظ و معني

لفظ و معنا دو عنصر تشكیلدهندة هر اثر ادبی است .لفظ و معنا از جمله مباحثی است
که منتقدان از دیرباز بدان پرداختهاند .در این مبحث ،منتقد به بررسی جایگاه لفظ و
معنی در خلق اثر ادبی میپردازد و سهم هر یك یا برتری و فروتری هریك از این دو را
مورد بررسی قرار می دهد .منتقدان دربارة اصالت لفظ یا معنا به سه دسته تقسیم
میشوند :گروهی در شكلگیری اثر ادبی جانب لفظ را میگیرند و معتقدند ،آنچه باعث
ارزش و رونق اثر میشود ،لفظ است؛ از جملة این منتقدان ابوهالل عسكری 8است.
سعدالدین وراوینی نیز به اهمیت لفظ در برابر معنی اعتقاد دارد .او دربارة مرزباننامه
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(بغدادی .)9 :1385 ،البته نظر او بیشتر ناظر به سجع در سطح جمله ،یعنی ترصیع است.
در متن کتاب نیز به این نظر پایبند است و با اینكه این کتاب از انواع سجع و صنایعی
که بر پایه سجع است ،نظیر تضمینالمزدوج و موازنه سرشار است؛ امّا ترصیع کمتر
یافت میشود .استداللی که در این باره می آورد ،این است که بیشتر اوقات رعایت یك
رکن از دو رکن کالم (لفظ و معنا) در ترصیع ،دشوار است و در تنگنای این صنعت،
فصاحت کالم از بین میرود (همان) .او برای اثبات نظر خود به قرآن کریم استناد
میکند« :اگر سیاقت سخن بدین شیوه مستحب بودی و مستدعی کمال آمدی در محكم
تنزیل ،که برهان فصاحت و عنوان بالغت است ،این مساق علی طریق اإلتساق ال علی
وجه اإلتفاق یافته شدی» (همان .)10،خفاجی در سرّالفصاحه به چنین استداللهایی پاسخ
دادهاست :آنهایی که استدالل میکنند که اگر سجع پسندیده بود در سراسر قرآن به کار
میرفت ،درست نگفتهاند؛ زیرا قرآن به زبان عربی و بر عادت اعراب نازل شده است و
فصاحت تنها در این نیست که سجع به کار رود بویژه در کالم طویل نمیتوان در
تمامی آن سجع به کار برد بدون اینكه معنی ،تابع لفظ باشد .همچنین شایسته نیست که
خالی از سجع باشد؛ زیرا سجع با شرایط خاص خود در بسیاری موارد ،موجب روانی
و رسایی کالم میشود و به همین دلیل است که قرآن ،گاه به صورت مسجع و گاه غیر
مسجع نازل شده است (الخفاجی166 :1350 ،و .)167استدالل خفاجی در مورد ترصیع نیز
صدق میکند و با اینكه سراسر قرآن کریم مرصع نیست ،خالی از این صنعت نیز نیست:
«إنّ إلینا إیابهم /ثمّ إنّ علینا حسابهم» (الغاشیه25 /و  )26و «والعادیات ضبحا /فالموریات
قدحا /فالمغیرات صبحا» (العادیات.)3-1 /
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طبری مینویسد « :آن عالم معنی را به لغت نازل و عبارت سافل در چشمها خوار
گردانیده( » ...وراوینی20 :1389 ،و.)21
دستة دیگری از منتقدان ،جانب معنا را میگیرند .از نظر آنان معناست که به اثر ادبی
ارزش می دهد؛ از جملة این منتقدان ،عبدالقاهر جرجانی است .از نظر او حتی در صنایع
لفظی چون جناس نیز آنچه اهمیت دارد ،معنی آن است« :آنچه تجنیس را برتری و
فضیلت میدهد ،امری است که جز به یاری معنی حاصل نمیگردد» (جرجانی.)5 :1389 ،
دستة سوم از منتقدان ،هم به لفظ اهمیت میدهند و هم به معنا .آنان معتقدند که بالغت
به لفظ و معنی ناظر است؛ از جمله میتوان از خفاجی 9نام برد .از نظر التوسل إلی
الترسل نیز برای داشتن متن خوب ،هم باید به لفظ توجه کرد و هم به معنا و هیچ یك
به تنهایی کفایت نمیکند .در این کتاب ،بارها حسن لفظ و معنی از مستحسنات کالم
شمرده شده است« :از جمله آن تشریفات ،مفاوضهای که از حضرت شادیاخ اصدار
فرموده بود و در ایراد معانی و ترتیب الفاظ ...سحر مطلق بلكه اعجاز ظاهر فرموده بود»
(بغدادی .)233 :1385 ،در تقسیمبندی انواع نثر به «سخن عذب فصیح بیداعیه تكلف و
شایبه تعسف» اشاره ،و بیان میکند که «اختیار جماعتی که در ترکیب سخن ،قوتی و در
تلفیق معانی ،قدرتی دارند این قسم است» (همان .)10 ،بنابراین ،یكی از معیارهای نقدی
در این کتاب ،قوت در ترکیب سخن و قدرت در تلفیق معانی است که همان توجه
توأمان به لفظ و معنا است.
نویسنده التوسلإلیالترسل در این معیار ،یعنی قوت در ترکیب سخن و قدرت در
تلفیق معانی ،تحت تأثیر نظریة نظم عبدالقاهر جرجانی است که یكی از مهمترین
نظریههایی است که درباره بالغت قرآن کریم مطرح شده است .از نظر او ،شیوة نشاندن
واژهها در بافت ترکیبی کالم است که باعث تفاوت در ارزش هنری آثار ادبی میشود.
جرجانی به اجزای کالم به عنوان کل واحد نگاه میکند .او دربارة نظم کالم مینویسد:
«معنی نظم کالم این است که اساس کالم را آنگونه که علم نحو اقتضا میکند ،بگذاری
و کالم را بر پایة قوانین و اصول این علم بنا کنی» (جرجانی .)130 :1368 ،منظور جرجانی
از قانون نحو ،تنها احكام دستوری نیست ،بلكه منظور او این است که نظم و چینش
کالم به گونهای باشد که جایگاه هر یك از واژهها مفهوم خاصی در بر داشته باشد؛ به
عنوان نمونه در آیه «وفجّرنا األرض عیونا» مقصود این است که سراسر زمین را به
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صورت چشمهسارهایی در آوردیم به طوری که آب از تمام نقاط زمین میجوشید .اگر
گفته می شد :و فجّرنا عیون األرض ،جمله این منظور را افاده نمیکرد (همان.)148 ،
ترکیب نحوی جمله ،افاده معنای شمول میکند .نویسنده التوسل إلی الترسل نیز در
معرفی «جماعتی که در ترکیب سخن قوتی و در تلفیق معانی قدرتی دارند» به همین
معنی اشاره میکند .مفهوم «نظم» در تفكر جرجانی به مفهوم «انسجام» در نظریة
سیستمی نقشگرای 10هالیدی نزدیك است .هالیدی ارتباط معنایی ،لفظی و منطقی هر
متن را انسجام مینامد .جرجانی میگوید که نویسنده بر اساس الفاظ تصمیم نمیگیرد
که توالی کلمات در کالم چگونه باشد ،بلكه این نظم به سبب معنی لفظ به وجود
میآید (جرجانی .)98-95 :1368 ،در نظریة نظم جرجانی ،معناست که جایگاه کلمه را
تعیین میکند؛ به عنوان نمونه ،اگر معنا اقتضای این را داشته باشد که واژهای مقدّم بیاید،
واژه در لفظ نیز به پیروی از معنا مقدّم خواهد شد .در دستور نقشگرای هالیدی نیز
نقش جمالت و معنای آنها یكی است ( .)Bloor & Bloor’2004: 9با توجّه به اعتقاد
نویسنده التوسّلإلیالترسل به نظریة نظم ،این شباهت در نگاه التوسّل و نظریه هالیدی
نیز وجود دارد.
 1-4توجه به گونههاي نثر
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اساس تقسیمبندی نثر در التوسل إلی الترسل منشآت است .در استداللی که برای
استفاده نكردن از ترصیع میآورد ،به ترسل اشاره میکند« :از تنگنای ترصیع ،جانب
فصاحت نامرعی ماند و میدان ترسل که مجالی نیك فراخ و عرصهای بغایت عری
دارد به مقدار چند خطوه معدود باز آید» (بغدادی .)9 :1385 ،در التوسل إلی الترسل دو
نوع تقسیمبندی از نثر ارائه میشود .در یك تقسیمبندی ،نثر به چهار نوع تقسیم
میشود:
 .1نثر مسجع و مرصع :این روش مورد پسند التوسل إلی الترسل نیست و آن را مخالف
فصاحت نامه میداند و معتقد است استفاده از ترصیع ،میدان وسیع کالم را در نامه
محدود میکند .این مبحث در همین نوشتار ذیل «مطلوب نبودن ترصیع» مورد
بررسی قرار گرفتهاست.
 .2نثری که برآمده از طبیعت نویسنده است .این نوع سخن مورد تأیید التوسل إلی
الترسل است؛ زیرا در آن لفظ و معنی هر دو مورد توجّه و در حدّ اعالست و
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استفاده از صنایع ادبی در آن دور از تكلّف ،متعادل و بر حسب طبیعت است.
بغدادی در ستایش این نوع سخن میگوید« :جمله متقدمان که مبارزان میدان سخن
و مبرزان مضمار هنر بودهاند در تازی و پارسی این طریق صواب مسلوک داشتهاند».
 .3نثر مصنوع که نویسنده در حد توان خود ،در آن از انواع صنایع ادبی چون جناس و
اشتقاق و تطبیق و ...استفاده میکند.
 .4نثری که در آن تنها به لفظ توجه شده است و واژههای نیكو به کار رفته؛ اما به معنی
توجه نشدهاست (همان9 ،و.)10
نویسنده التوسل إلی الترسل در تقسیمبندی دیگری ،نثر را به دو نوع مصنوع و
مطبوع تقسیم میکند .در این تقسیمبندی ،تنها چگونگی استفاده از صنایع ادبی در نظر
گرفته شده است:
 .1مطبوع :منظور از کالم مطبوع ،کالمی است که از تكلف به دور باشد و از طبع
نویسنده سرچشمه گرفته باشد و نویسنده برای ارائه معنا دچار مشقت نشود.
در کالم مطبوع ،آنچه در درجة اول اهمیت قرار دارد ،انتقال مفهوم است و
آرایشهای کالمی در درجة دوم و در راستای این مقصود قرار میگیرد .در
التوسلإلیالترسل سخن مطبوع خود به دو نوع تقسیم شده است« :یا کالم
جزل و محكم باشد که آثار قوّت خاطر از اثنای آن مشاهده میشود یا سخن
رقیق دلآویز که دالیل لطف طبع از مضمون آن مشاهده افتد» (همان.)10 ،
 .2مصنوع :این نوع نثر با توجّه به صنایع ادبی ،انواع بسیاری دارد (همان) .این
تقسیم بندی چندان شفاف نیست و انواعی که ذکر شده است با هم تداخل
دارد .آنچه موجب ضعف و سستی این تقسمبندی شده ،محدود بودن نگاه
نویسنده در تعیین گونههای نثر است؛ به این معنا که تنها صنعتپردازی یا عدم
توجه به صنعتپردازی و توجه به لفظ و معنا محور این تقسمبندی است ،در
حالی که ویژگیهای بسیاری را باید در این تقسیمبندی مورد توجه قرار داد تا
به دستهبندی معقولتر و منطقیتری دست یافت .نكتههایی که نویسنده در
ضمن مباحث کتاب مورد توجه قرار داده ،اما در ارائه تقسیمبندی منسجم به
آنها توجه نكرده است .نكاتی که در این مقاله به عنوان معیارهای نقد ادبی در
این کتاب آمده است ،به طور کلی میتواند زمینة دستهبندی منسجمتری را فراهم
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 1-5معيارهاي زباني
 1-5-1تکرار نکردن واژهها

تكرار از موضوعاتی است که از قدیم مورد توجه علمای بالغت بوده است .یكی از
مهمترین دالیلی که تكرار ،توجه علمای بالغت را به خود جلب کرده ،وجود تكرار در
قرآن کریم است .پژوهشگران تكرار را در قرآن کریم در حد اعجاز میدانند؛ اما دربارة
تكرار در دیگر آثار ادبی ،نظریات متفاوتی ارائه شده است و دستهای از منتقدان تكرار
را از عیوب فصاحت میشمارند یا برای آن شرایطی قایل میشوند .نخستین کسی که
دربارة تكرار سخن گفته است ،عتّابی است که جاحظ در البیان و التبیین نظر او را
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آورد و کمبود تقسیمبندی کتاب را از میان ببرد.
در تقسیمبندی التوسل إلی الترسل از نثر به نگاههای لفظگرای قرن ششم اشاره
میشود .نویسندگان در این دوره ،در قبول تكلفات لفظی ،جانب معنا را رها ساختهاند و
نثر را تنها وسیلهای برای ابراز هنر در گزینش و کاربرد هر چه بیشتر الفاظ به کار
میگرفتند و در این میان ،معنا ،جز وسیلة جمع الفاظ متشابه و متجانس نبود (خطیبی،
 .)158 :1366این نگاهها به دیدگاههای فرمالیستی نزدیك است .از نظر فرمالیستها ،ادبیات
صرفا مسألهای زبانی است .آنان معتقد بودند ،اثر ادبی شكل (فرم) مح است و در
بررسی اثر ادبی ،تنها باید به فرم توجه کرد نه محتوا (شمیسا .)147 :1378 ،التوسل إلی
الترسل با لفظ گرایی صرف موافق نیست و به اهمیت لفظ و معنی در کنار هم اذعان
دارد .نویسندة این کتاب به رعایت اعتدال در صنایع ادبی معتقد است .از نظر او این
صنایع باید طبیعی و غیرمتكلّف باشد .در این تقسیمبندی ،نثری را که لفظ و معنی مورد
توجّه ،و صنایع ادبی آن برآمده از طبیعت نویسنده باشد ،میستاید .همه اینها نشان از
مخالفت او با لفظ گرایی صرف دارد .هرچند بی توجّه به زبان نیز نیست و در توصیف
روش نویسندگی خود به مسائل زبانی چون پرهیز از تكرار واژهها اشاره کرده است« :بر
کلمات مكرر کمتر عثور یابند» (بغدادی .)12 :1385 ،و همانگونه که خود اذعان میکند،
تمام سلیقههای مختلف را در شیوة نثرش در نظر گرفته است« :در نسج سخن نهجی
اختیار کردهام جامع همة ابواب و نوعی گزیدهام مرکب از همة اقسام» (همان .)10 ،به
گونه ای که هر چند ،کتاب او از صنایع ادبی مشحون است ،این صنایع را به گونهای به
کار میبرد که در انتقال معنا خللی وارد نسازد.

ضمن تعریف بالغت نقل کرده است« :هر که مقصود خویش را بدون تكرار و لكنت و
یاری گرفتن به تو بفهماند بلیغ است» (جاحظ ،1412 ،ج .)112 :1در التوسل إلی الترسل
نیز ،تكرار نكردن کلمات از ویژگیهای مثبت کتاب به شمار میرود« :بر خالف آنچه
مشاهده است در مكتوبات کسانی که بدین علم موسوم بودهاند بر کلمات مكرر کمتر
عثور یابند» (بغدادی .)12 :1385 ،منظور او از «کلمات مكرر» ،تكرار عین واژههاست .او
با تكرار عین الفاظ مخالف است و در متن نیز این نكته را رعایت میکند؛ اما با تكرار
معنا مخالف نیست و عطف واژه و جملههای مترادف در سراسر متن دیده میشود.
 1-5-2توجه به معيارهاي فصاحت و بالغت در گزينش واژه
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یكی از مباحثی که توجه منتقدان را به خود جلب کرده ،این است که آیا فصاحت
واژه های مورد استفاده در فصاحت کل متن نقشی دارد یا نه و آیا واژهای از واژه دیگر
فصیحتر است یا نه .دیدگاههای منتقدان در این زمینه متفاوت است .عبدالقاهر جرجانی
معتقد است که کلمات از ح یث داللت با هم تفاوتی ندارد و تنها باید موقعیت کلمه را
به جهت نظم کالم و تناسب آن با معانی الفاظ مجاور در نظر آوریم (جرجانی.)86 :1368 ،
در مقابل ،کسانی چون محمد بن عبدالخالق میهنی معتقدند که نویسنده هم باید
واژه های مورد استفاده را مد نظر قرار دهد و هم درپیوستن آنها به یكدیگر دقت کافی
به کار برد (میهنی .)22 :1386 ،ارسطو نیز معتقد است ،واژهها از نظر داللت و زشتی و
زیبایی با یكدیگر متفاوت است (ارسطو .)326 :1392 ،التوسلإلیالترسل نیز فصاحت واژه
را در فصاحت متن دخیل میداند« :آب روی سخن در پای صنعت ترصیع نریزم و بر
ایراد الفاظ رکیك و کلمات مستنكر به جهت رعایت این تكلف اقدام ننمایم» (بغدادی،
.)11 :1385

 1-5-3توجه به تضمين شعر در نثر

در متون مربوط به دورة اول نثر فارسی از جمله حدودالعالم و تاریخ سیستان استشهاد
به شعر بسیار کمیاب است .استشهاد به اشعار فارسی و عربی با تاریخ بیهقی آغاز
می شود و درواقع به تقلید از نثر عربی است .استفاده از شعر در البهالی نثر در قرن
ششم به تكلف گرایید و هم برای آرایش کالم و هم برای بیان مفهوم به کار رفت .درج
اشعار در این دوره به استثنای متون علمی در تمامی انواع نثر فارسی وجود داشت .در
التوسلإلیالترسل نیز یكی از ویژگیهای مثبتی که برای متون نثر برشمرده میشود،
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استفاده از نظم درالبه الی متون نثر و ترکیب نظم و نثر است که در چند جای این کتاب
به آن اشاره شده است « :از آن نثر درربار با نظم آبدار در یك اسلوب که سالبه عقول
بود ،آمیخته( »...همان.)292،
 1-5-4پرهيز از عربينويسي در اخوانيات

رستگار فسایی درباره نامههای اخوانی مینویسد« :علیرغم نامههای دیوانی و سلطانی
که گاهی به عربی و زمانی به فارسی نگاشته میشد ،مكاتبات اخوانی در هر حال به
زبان فارسی نوشته میشد» (رستگارفسایی .)232 :1380،در التوسلإلیالترسل نیز آمده است:
« در مجلس شراب جماعتی حاضران اقتراح کردند تا در استحضار قومی از دوستان الیق
وقت فصلی از عربیت خالی حالی نبشته آید» (بغدادی.)291 :1385،

 1-7مخالفت با گله از روزگار در آغاز نامه
نكته مهمی که در التوسل إلی الترسل به چشم میخورد ،این است که وی با گله و
شكایت از روزگا ر و غم فراق و ذکر نامالیمات زندگی در مقدمه نامه که در روزگار او
مرسوم بوده بشدت مخالفت میورزد و آن را رسمی کهنه و متكلفانه میداند« :اگرچه
دل میخواهد ،خاطر ما مؤاسات نمیکند که  ...زندگانی با جمله ادوات و حشوات که
رسم است ،دیباچه سخن سازم و نیز راستی آن رسم ،وسم تكلف گرفته و در کشاکش
استعمال خلق ،خَلَق گشته»(همان .)325 ،توضیح اینكه در ادبیات فارسی همواره
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 1-6توجه به ابداع و نوآوري
یكی از مهمترین نكتههایی که در التوسلإلیالترسل بر آن تأکید شده ،ابداع و نوآوری
در کالم است .نوآوری در کالم ،معیاری است که در آن روزگار به آن توجه میشده
است .توجه نكردن به ابداع از جمله ویژگیهایی است که در نقد متون عیب به شمار
میآمده به گونهای که نویسنده التوسلإلیالترسل نیز از این اتهام مبرّا نبوده و گاه به
عنوان نویسندهای مقلّد مورد سرزنش قرار گرفته است« :شك نیست که شخصی از این
طبقه که  ...دست به آستین نقد بیرون کرده  ...میگوید که همانا فالن در سخن معید
است نه مبدی و ناقل است نه منشی» (همان .)204 ،بهاءالدین بغدادی هم این گونه از
خود دفاع میکند« :فخر مظفر را که فر فضال نباشد آن طبع راکد و خاطر جامد
خویش -که در نسج سخن اال ما نسج علیه العنكبوت استعمال نكند» (همان.)209 ،

چگونگی آغاز کالم ،دارای اهمیت وافری بوده است؛ زیرا آغاز سخن توجّه شنونده را
به خود جلب میکند به گونهای که حسن مطلع ،صنعتی جداگانه در آثار بالغی ذکر
شده است .استفاده از بعضی صنایع ،که مضمونهای منفی دارد نیز در آغاز اشعار منع
شده است که به عنوان نمونه ،میتوان به صنعت استدارک اشاره کرد .استدراک این
است که آغاز سخن هجو به نظر آید ،امّا خواننده در ادامه دریابد که منظور مدح بوده -
است .حدائقالسحر دربارة این صنعت نوشته است« :به نزدیك من آن است کی اگر
شاعران این طریق نسپرند بهتر باشد؛ زیرا کی چون او استدراک کند ،عیش ممدوح به
فال ناخوش کرده باشد و لذت سخن ببرده» (وطواط 80 :1362 ،و.)81
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 .2نگاه انتقادي به انديشههاي انتقادي (نقد نقد)
از نظر التوسل إلی الترسل ،نقدی صحیح است که بر پایة دلیلی روشن و دلپذیر باشد و
اگر منتقد بدون اقامه برهان به انتقاد بپردازد از جاده انصاف و مذهب حریت به دور
افتاده است« :اما بی بیّنتی واضح و دلیلی دلپذیر به جماعتی که سمت فضل دارند تا
خویش را به تشبّه در بار فضال میبندند ،ظن بد بردن و عرض ایشان را عرضه غیبت
کردن و فضل ایشان را در معرض ریبت آوردن و رقم انتحال بر ایشان کشیدن و به
عیب خویش دیگران را متهم داشتن از منهج انصاف که نمیجوید ،دور و در مذهب
حریت که ندارد ،محظور است» (بغدادی.)211 :1385 ،
 .3مخاطبانديشي
یكی دیگر از مباحثی که از دیرباز ذهن منتقدان را به خود درگیر کرده ،توجه به
مخاطب در تحلیل متن ادبی است .ارسطو دربارة انواع خطابه مینویسد« :گفتار سه جزء
اساسی دارد :آن که سخن میگوید ،آنچه از آن سخن گفته میشود ،آن که با او سخن
گفته میشود و غایت گفتار مربوط به این جزء اخیر است؛ مقصودم شنونده است»
(ارسطو.)43 :1392 ،

از نظر التوسل إلی الترسل ،قضاوت درباره متن بر حسب سلیقه و طبع مخاطب
متفاوت است « :هر کس از اصناف مردمان از نوعی که طبع او بدان مایل باشد ،بهرهای
می گیرد ...هر که در اثنای مكتوب از مشاهده مطلوب خود بینصیب ماند ،سخن نزدیك
وی وقعی نگیرد» (بغدادی .)11 :1385 ،در هرمنوتیك نیز معنای متن با توجه به خواننده
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متفاوت است و مخاطب است که معنا را میآفریند و معنا به خواننده و قرائت او
وابسته است (شمیسا272 :1378 ،و  .)277هر چند نویسنده التوسل إلی الترسل به اختالف
معنا با توجه به مخاطب اشارهای نمیکند ،قضاوت متفاوت خوانندگان در رویارویی با
متن را در نظر میگیرد .بنابراین ،رگههایی از اندیشههای هرمنوتیكی را در التوسل إلی
الترسل میتوان دید .فصل مشترک هرمنوتیك و التوسل إلی الترسل این است که در
هرمنوتیك ،معنا با توجه به خواننده ممكن است متفاوت باشد و التوسلإلیالترسل نیز،
معتقد است که خوانندگان با توجه به پسند و سلیقه خود قضاوت متفاوتی دارند.پ

نتيجهگيري
با توجه به اینكه التوسل إلی الترسل مجموعة نامههاست ،نویسنده در این کتاب به
معیارهای نقد نثر به طور عام و نامهنگاری به طور خاص ،اشاراتی درخور توجه دارد.
دیدگاههای انتقادی کتاب التوسل إلی الترسل به چهار بخش عمده تقسیم میشود-1 :
اندیشههای انتقادی دربارة متن  -2نگاه انتقادی به اندیشههای انتقادی (نقد نقد) -3
توجه به مخاطب  -4توجه به جایگاه نویسنده .اندیشههای انتقادی دربارة متن نامه،
بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است .موازین نقدی التوسل إلی الترسل را
دربارة متن به چند عنوان کلی میتوان خالصه کرد :ضرورت تطابق نثر با اسلوب قرآن
کریم ،معیارهای بالغی (رعایت مواضع ایجاز و اطناب ،نگاه منفی به ترصیع) توجه
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 .4نقد نویسنده
یكی از مباحثی که در نقد سنتی در ادبیات فارسی دیده میشود ،نقد نویسنده است .در
نقد نویسنده از ویژگیهای مثبتی که نویسنده باید دارای آنها باشد یا ویژگیهای منفیای
که باید از آنها پرهیز کند سخن به میان میآید .در التوسلإلیالترسل نیز دربارة کاتبی که
نوشتن سجلّات مجلس قضا را به عهده میگیرد ،آمده است«:کاتبی متدین و متورع و به
شعار فضلی متدرع –که شرایط تحریر قباالت را عارف باشد و بر رسوم تحریر مقاالت
واقف و در معرفت اسالیب کتابت ماهر و بر اصدار سجالت و وثایق قادر -مرتب
گرداند» (بغدادی .)70 :1385 ،در این متن ،معیارهایی که برای کاتب ذکر میشود ،پنج
محور اصلی دارد -1 :تدین و ورع  -2فضل  -3آگاهی از شرایط نوشتن قباله -4
آگاهی از اسلوبهای مختلف نویسندگی  -5توانایی بر صدور سجالت و وثیقهها.
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توأمان به لفظ و معنی ،توجه به گونههای نثر ،معیارهای زبانی ،ابداع و نوآوری،
مخالفت با گله از روزگار در آغاز نامه.
آنچه در این اثر بدیع به نظر میرسد ،توجه خاص نویسنده به خوانندگان و
مخاطبان کتاب و در نظر گرفتن پسند و سلیقه آنان است؛ امری که در دورة این کتاب،
کمتر مورد توجه بوده است و او را به اندیشههای هرمنوتیكی نزدیك میکند و میتوان
رگههایی از این اندیشه را در التوسل إلی الترسل مشاهده کرد .عالوه بر خوانندگان
احتمالی کتاب به گیرندگان نامه نیز توجه دارد و توجه به جایگاه و ذوق و سلیقه
گیرندة نامه ،موجب شده است که او دستورالعملهایی بویژه دربارة ایجاز و اطناب کالم
ارائه کند.
التوسل إلی الترسل با توجه به دورة خود از تأثیر ادبیات عرب به دور نیست؛ از
جمله نگاه منفی نویسنده به صنعت ترصیع که از نگاه منتقدان عربی سرچشمه میگیرد.
این اثر با نگاه های صورتگرایانة دورة خود موافق نیست و به معنا نیز در کنار لفظ
اهمیت میدهد .نویسنده التوسل إلی الترسل با اینكه تحت تأثیر نظریة نظم عبدالقاهر
جرجانی است ،در مواردی با جرجانی اختالف نظر دارد؛ از جمله این موارد ،اعتقاد به
فصاحت یا عدم فصاحت ذاتی واژههاست که جرجانی به آن اعتقادی ندارد و فصاحت
واژهها را در محور همنشینی کالم و در ساختار نحوی ،قابل تحقق میداند .نویسندة
التوسل إلی الترسل معتقد است ،واژهها از نظر فصاحت با یكدیگر متفاوت است و
نویسنده باید در متن از واژههای فصیح استفاده کند .دیدگاه او در این زمینه به ارسطو
نزدیك است .نگاه این کتاب به نظم ،که همان دیدگاه جرجانی است به مفهوم انسجام
در دستور نقشگرای هالیدی شباهت دارد.
با نگاهی موشكافانه به التوسل إلیالترسل ،عالوه بر اندیشههای انتقادی خود اثر،
می توان به موازین نقدی دوره نیز دست یافت؛ به عنوان نمونه ،این موارد قابل ذکر
است :توجه به گونههای نثر ،پرهیز از عربینویسی در اخوانیات و توجه به ابداع و
نوآوری .نویسنده در مواردی ،موازین نقدی دورة خود را میپذیرد؛ از جمله ستایش از
ممدوح؛ امّا در مواردی به انتقاد از رسوم زمانه در نثر میپردازد؛ از جمله :رسم شرح
اشتیاق و گله از روزگار در آغاز نامهها.
بررسی التوسل إلی الترسل از دید نقد ،ما را به موازین بومی نقد نثر نزدیك میکند
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که با بستر فرهنگی ای که آثار نثر فارسی در آن به وجود آمده است ،مطابقت دارد و از
آنجا که این موازین برگرفته از خود متون نثر است در نقد این آثار کاربرد بیشتری
نسبت به موازین غربی دارد.
پينوشت
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علتهاي بررسي برجستگي اتهام نقطوي شاعران
مهاجر به هند در عصر صفويه



دکتر سيد جالل موسوي
استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور

کليد واژهها :شعر فارسی عصر صفوی ،مهاجرت شاعران به هند ،نقطویه در تاریخ ،شاعران
نقطوی.

تاریخ دریافت مقاله1394/8/10 :

تاریخ پذیرش مقاله1396/1/15:
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چکيده
اتهام بددینی و الحاد یكی از عوامل مهاجرتِ شاعران به هندوستان در عصر صفویه بوده است.
با نظر به مخالفت با اهل تسنن و سرکوب صوفیه در مقام مخالفان عقیدتی ،انتظار میرود که
در دورة صفویه ،اتهام بددینی بر اساس مخالفت با این دو گروه مطرح شده باشد؛ اما برخالف
این انتظار ،آنچه با تأکید و به صراحت بیشتر ،بددینی «برخی» شاعران خوانده شده ،اتهام
105
نقطوی آنهاست .این مقاله با مراجعه به منابع مختلف عصر صفویه علتهای صراحت این اتهام

و تأکید بر آن را تبیین کرده است .طبق بررسیها ،برخالف دیگر مخالفان عقیدتی و اهل تصوف
که بعد از سرکوب اولیه در آن دوره ،سعی در اختفای خود داشتند ،نقطویه به دو دلیل اساسی
در معرض اتهام قرار گرفته است؛ در واقع آنها از یك سو با اظهار لجوجانة عقاید کفرآمیز و
مخصوصاً تحریف برخی اصول تشیع و از سوی دیگر با ابراز داعیههای سیاسی ،حكام مقتدر
صفوی و نهادهای دینی قدرتمند آن روزگار را بشدت علیه خود برانگیختهاند .این انگیختگی،
که ضروت سرکوب نقطویان و ذکر کراهت عقاید آنها را به هر وسیلهای مطرح ساخته در
نهایت باعث تصریح و تأکید بیشتر بر اتهام نقطوی معتقدان و مظنونان ،از جمله برخی شاعران
شده است.
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مقدمه
در طول تاریخ همواره میان هندوستان و ایران روابط مستمری برقرار بوده است به
گونهای که به گفتة نهرو ،رابطة ایرانیان با آنها «قدیمترین و بادوامترین» روابط به شمار
میرود (نهرو .)20/1 :1361 ،بخش وسیعی از این روابط که مبتنی بر عواملی نظیرِ
مشترکات نژادی ،فرهنگی و دافعههای داخل ایران مبتنی است ،در قالب مهاجرت
ایرانیان به آن سرزمین نمود پیدا کرده است .مهاجرت زرتشتیان در جریان فتح ایران به
دست مسلمانان (انوشه ،)34/4 :1380،مهاجرتهای پس از فتوحات سبكتگین و سلطان
محمود (عامر )50 :1378 ،و موج گستردة مهاجرتها در جریان هجوم و استیالی مغوالن
(همان و ر.ک .صفا 102/3 :1366 ،و  )103از نقاط عطف این مهاجرتهاست که از ایران به
هندوستان صورت گرفته است .رفتهرفته با این حجم از مهاجرتها ،ایرانیان در هند از
حیث تعداد چنان تشخصی پیدا کردند که به گفتة ابنبطوطه همة خارجیان را در هند
خراسانی مینامیدند (ابنبطوطه .)523/2 :1348 ،آشكار است که این اطالق نام خاص بر
عام چیزی جز غلبه ایرانیان مهاجر نسبت به دیگر اقوام در آن سرزمین نمیتواند باشد.
با روی کار آمدن صفویه در ایران موجی دیگر از مهاجرتها به هند صورت گرفت
که نه تنها به مانند مهاجرتهای دوران غزنوی و عصر مغول از نقاط عطف تاریخ
مهاجرت ایرانیان به آن کشور به شمار میرود بلكه از حیث تعداد و ماهیت مهاجران،
دالیل مهاجرت و تأثیرات وسیع آن بویژه در عرصة هنر و ادبیات ،برجستهتر و
چشمگیرتر از موارد پیشین به نظر میرسد .در این دوره در سرتاسر شبهقاره هر جا تاج
و تختی بود از ایرانیان صاحبفن و هنرمند کسی را در خود داشت؛ پزشكان ،نقاشان،
خطاطان ،معماران ،نظامیان ،صوفیه و درویشان (ر.ک .کوشا ،)1383 ،و از همه مهمتر
شاعران و ادیبان به صورت گسترده راهی هند شدند به طوری که از فراوانی حضور
گروه اخیر در هندوستان ،سبك ادبی آن دوره ،به سبك هندی معروف شد.
برای این مهاجرتهای گسترده در این دوره ،دالیل گوناگونی ذکر شده است .برخی
از این دالیل ناظر به اوضاع و احوال داخل ایران است؛ برخی نیز در نگرشی جامعتر،
ضمن تبیین دافعههای ایران ،جاذبههای کشور مقصد را نیز دربر دارد؛ از جمله دالیل
گروه نخستین ،سخن ملك الشعرای بهار است .به زعم او به دلیل رواج زبان ترکی در
دربار و بین مقامات قدرتمند حكومتی« ،پادشاهان صفوی به ادبیات فارسی و شعرا
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چندان اعتنایی نداشتند» (بهار .)257/2 :1386 ،عبدالرفیع حقیقت نیز یكسونگرانه بر عوامل
داخلی تأکید میکند و میگوید« :سختگیریهای متعصبانه دولت و فقها ،که با دولت
همدست شده ،سیاست و روحانیت را یك کاسه کرده بودند ،موجب شد تا گروهی که
برای تحمل آزار و ضرر و بازجویی و تقیه آماده نبودند از ایران خارج شدند» (حقیقت،
 36/4 :1368و  .)35در همین راستا عالمه قزوینی نیز بر آن است که :
سالطین صفوی «بیشتر قوای خود را صرف ترویج مذهب شیعه مینمودنـد ...لـیكن
از سوی دیگر ادبیات و شعر و عرفان و تصوف و به قول خودشان هر چه متعلـق بـه
کمالیات بود(در مقابل شرعیات) نه تنها در توسعه و ترقی آن ،جدی اظهـار نكردنـد،
بلكه به انواع وسائل در پی آزار و تخفیف نمایندگان این کماالت برآمدنـد؛ زیـرا کـه
این نمایندگان اغلب در قوانین و مراسـم مـذهبی بـه طـور کامـل اسـتقرار نداشـتند»
(براون 35/4 :1364 ،تا .)37

علتها و موجبات ،بیشتر مربوط به امور سیاسـ و اقتصـادی ،رواج زبـان فارسـ در
دربار هند ،وسعت بازار تجارت ،مهمتر وجود اقربا و خویشاوندان ایرانیان در هنـد و
ایران بودن رجال سیاس و علم آن کشور بوده است و دیگر اینكه سفر هندوسـتان
در آن اوقات براى جمع از افراد یك نوع سفر تجمل و براى جمع دیگر تحصیل
شخصیت و به دست آوردن ثروت از راه تجارت بود .این رفت و آمد به طبقة شـعرا
و ارباب ادب منحصر نبود تا بگوییم که به علت عدم توجه سالطین و بزرگان ایـران
ناگزیر از جالى وطن م گردیدند (صائب(11 :1330 ،مقدمه)).

در راستای تعلیل گسترده و ذکر علتهای چند جانبه در این مهاجرت ،گلچین معانی،
که تعداد و مشخصات شاعران مهاجر به هندوستان را با جستجو و تفحص بسیار در
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این سخن قزوینی هر چند در پاسخ به سؤال ادوارد براون دربارة دالیل نبودن
شعرای بزرگ در عهد صفوی ایراد شده ،همسو با دیدگاه بهار و حقیقت ،به دافعههای
داخل ایران ناظر است که به جالی وطن شاعران بسیاری در عهد صفویه منجر شده
است؛ اما در تبیین گستردهتر دالیل مهاجرتها ،امیریفیروزکوهی که خود دل در گروی
ادبیات سبك هندی دارد ،برای رو کردن شعرا به هندوستان و رونق بازار سخن در
آنجا ،علتهای دیگرى غیر از توجه نكردن پادشاهان صفوى به شعر قائل است .امیری
فیروزکوهی بر این باور است که:

متون مختلف ،در قالب کتاب کاروان هند برشمرده ،دایرة دالیل مهاجرتها را گستردهتر
از دیگران در نظر گرفته است .به گفته او:
رفتن گروهی این مردم به شبه قاره ،نه از بیتوجهی شاهان صفوی به شعر و شاعری
بوده بلكه علل دیگری داشته است؛ از قبیل خروج شاه اسـماعیل اول ،سـختگیریهای
مذهبی شاه طهماسب ،فتور ارباب مناصب در زمـان شـاه اسـماعیل ثـانی و قتـلعـام
شاهزادگان که مروج شعر و مربی شاعران بودنـد ،فتنـههـای پیـاپی ازبكـان ،هجـوم
عساکر روم به دفعات ،دعوت شاهان هند از ایشان ،همراهی سفیران ایران ،رنجـش و
ناخرسندی ،گریز از تهمت و بدمذهبی ،قلع و قمع سران طایفـه خـود در عهـد شـاه
عباس اول (لر ،ترکمان ،تكلو ،افشار) ،آزردگی از خویشان یا همشهریان ،درویشـی و
قلندری ،پیوستن به آشنایان و بستگان خود که در آن سامان مقـام و منصـبی داشـتند؛
سفارت ،تجارت ،سیاحت ،عیاشی و خوشگذرانی ،ناسازگاری روزگـار ،پیـدا کـردن
کار و راه یافتن به دربار .گذشته از اینها مردم هند بخصوص آنان که با ایرانیان اتحـاد
مذهب و اشتراک زبان داشتند ،ایشـان را ارج مـینهادنـد (گلچـین معـانی/1 :1369 ،
پنج).
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در میان دالیل مختلفی که دربارة مهاجرت شاعران و دیگر گروهها به هندوستان در
عصر صفویه ذکر شد ،عوامل محدودکننده و تهدیدکنندهای به چشم میآید که هر یك
از آنها صرف نظر از سایر عوامل  ،به تنهایی میتوانست برانگیزندة مهاجرت و جالی
وطن باشد .بنابراین بررسی آنها به دلیل تأثیرگذاری فوقالعاده ،الزم و ضروری است.
سخن از «آزار و تخفیف نمایندگان این کماالت» و «سختگیریهای متعصبانة دولت و
فقها» در قول قزوینی و حقیقت ،بیان عوامل «سیاس و اقتصادی» در گفتار فیروزکوهی
و اشاره به «سختگیریهای مذهبی شاه طهماسب»« ،قتلعام شاهزادگان ،که مروج شعر و
مربی شاعران بودند»« ،رنجش و ناخرسندی» و «گریز از تهمت و بدمذهبی»  ،در
اظهارات گلچین معانی ،آشكارا حكایت از محرکهای قویای است که هر یك می-
توانست گروه فراوانی را به کوچ و گریز از وطن وادارد.
بر این اساس در این مقاله  ،در راستای تبیین عوامل تأثیرگذار در مهاجرت شاعران،
عامل «تهمت و بدمذهبی» به عنوان محرک قوی برای مهاجرت شاعران ،بررسی خواهد
شد .برای این منظور ابتدا در چشماندازی وسیع ،زمینههای ایجاد کننده عامل «تهمت و
بدمذهبی» در جامعة شریعتمدار ذکر خواهد شد؛ سپس مشخصاً چرایی برجستگی اتهام
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رضای نقطوی و آموزههای مؤثر بر اندیشههای او را وارسی کرده است.
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«نقطوی بودن» به عنوان یكی از مصداقهای «تهمت و بدمذهبی» ،که موجب مهاجرت
«برخی» از شاعران در عصر صفویه به هند گردیده است ،توصیف و تحلیل خواهد شد؛
به عبارت دیگر در این نوشتار ،به نقطویه در عصر صفوی توجه شده است تا آشكار
شود چرا با وجود زمینههایی که میتوانست به ایراد اتهام بدمذهبی گسترده در آن دوره
منجر شود« ،نقطوی بودن» به تنهایی اتهامی چشمگیر و برجسته شده است.
نقطویه را محمود پسیخانی از شاگردان مطرود فضلاهلل حروفی استرآبادی بنیاد
گذاشت .خودپسندی و به تعبیری مخالفت با آرای حروفیه ،موجب طرد محمود از
سوی مؤسس حروفیه شد .با اینكه تحرکات نقطویه از سال  800هجری شكل عملی به
خود گرفت ،عمدة فعالیت آنها در عصر صفویه بروز و ظهور پیدا کرد و چند تن از
شاهان این سلسله را به خود مشغول ساخت .میتوان گفت هم رسائل نقطویه و هم
منابع حاوی عقاید حروفیه ،که نقطویه از دل آنها بیرون آمدهاند به دلیل وجود مخالفان
نیرومند و اتهامات شدیدی که در عصر تیموری و صفویه متوجه آنها بود ،اغلب از بین
رفته است؛ اما در اندک مطالب پژوهشی ،که عمدتاً بر نسخ خطی تدوین شده مبتنی
است به پارهای از عق اید و تمایالت آنها اشاره شده است .در این راستا ،ذکاوتی
قراگوزلو ( )1376در مقالة تحقیقی «حروفیه پیش درآمد نقطویه» ،منشأ نقطویه و شناخت
ریشة عقاید و تحرکات آنها را با تشریح عقاید و تحرکات اجتماعی حروفیه تبیین کرده
است؛ اما در راستای تبیین عقاید و ذکر مصداقهای رفتارهای اجتماعی نقطویه در دورة
صفویه ،فرهانی منفرد ( )1387اندیشههای مهدیگرایی و هزارهباوری آنها را  ،از این
حیث که هر یك نمایندة اندیشههای نجاتبخشی در عصر صفویه بودهاند ،بررسی کرده
است .ذکاوتی قراگوزلو ( )1375نیز در این راستا ،ضمن اشاره به التقاطی بودن غالب
نحلههای پدیده آمده در محیط های شیعی و تشریح برخی از عقاید نقطویه نظیر اعتقاد
آنها به هزاره ها و مسخ با ذکر اینكه اقدام شاه عباس صفوی به ایجاد قشون جدید در
برابر گردنكشان قزلباش و تقویت علمای ایرانی در مقابل فقیهان عرب از تلقینات
نقطویه بوده ،نفوذ آنها را در عصر صفویه نشان میدهد .نوشتار تحقیقی دیگری که
مسائل نقطویه را در عصر صفویه بررسی کرده ،مقالة «نگرشی بر شورش درویش رضا
در عصر شاه صفی» است .ثواقب ( )1385در این مقاله علتهای گوناگون شورش درویش

در این نوشتار ،با گردآوری شواهد و اطالعات به شیوة کتابخانهای از منابع تاریخی
و ادبی ،علتهای برجستگی اتهام نقطوی دربارة «برخی» از شاعران مهاجر به هند در
دورة صفوی ،توصیف و تحلیل شده است .بنا بر ماهیت میان رشتهای این نوشتار در آن
عالوه بر متونی همچون تاریخ ادبیات و تذکرههای ادبی ،که برای یافتن مصداقها و
احوال شاعران متهم به نقطویه ،توجه بدانها ضروری شده ،منابع تاریخی و اجتماعیِ
عصر صفوی نیز برای بررسی زمینههای برجستهساز این اتهام ،کاوش شده است .ذکر
این نكته نیز در ترسیم چارچوب این پژوهش ضروری است که بررسی عوامل و
زمینههای «برجستهساز» اتهام نقطوی در مقطعی از تاریخ ایران ،یعنی در عصر صفوی،
منظور اصلی این مقاله است نه بررسی و تشریح نفس اتهامات آن نحله در طول تاریخ
و ترسیم درستی یا نادرستی آنها.
زمينههاي رايج اتهام بدديني و الحاد در عصر صفوي
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 .1مخالفت با مذهب رايج
پس از فراز و نشیبهای بسیاری که اوالد شیخ صفیالدین اردبیلی برای تشكیل حكومت
پشت سرگذاشتند ،سرانجام در ابتدای قرن دهم هجری ،شاه اسماعیل صفوی به کمك
مریدان پرشور خود ،قهارانه سلسلة صفوی را بنیاد گذاشت .بانیان این سلسله بنا بر
دیدگاههای خود ،دستکم در مراحل نخستین کشورگیری ،مخالفان عقیدتی خود را
سرکوب کردند .میتوان گفت صفویانِ نخستین هر چند خود را معتقدان و مروجان
بیبدیل تشیع میدانستند در حقیقت « نه خود و نه هواداران قزلباش آنها با اصول و
مبانی فقهی مذهب شیعه آشنایی چندانی نداشتند و تشیعی که آنها بر آن پای
میفشردند ،بیشتر تحت تأثیر اندیشههای غالیانهای بود که محبت غلوآمیز در حق
ائمه(ع) و دشمنی شدید با مخالفان عقیدتی از ویژگیهای بارز آن به شمار میرفت»
(زرینکوب .)84 :1375 ،بر این اساس در همان ابتدای تاجگذاریِ شاه اسماعیل در تبریز،
« مملكت آذربایجان به آب تیغ غازیان از لوث وجود بسیاری از جهال و متعصبان پاک
گردید و دین حق و مذهب ائمه اثنیعشری رواج و رونق گرفت» (خواندمیر.)66 :1370 ،
این اقدامات در حالی صورت گرفت که به شاه هشدار داده شده بود که پافشاری بر
تغییر مذهب مردم ممكن است به شورش بینجامد (ر.ک .عالمآرای صفوی)64 :1363 ،؛ ولی
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(همان).

تداوم این دست رفتارهای سختگیرانه در صفویه ،واکنشهای بسیاری را در دو
همسایة سُنّی مذهب آنها برانگیخت .در عثمانی سلطان سلیم از بیم شورش شیعیانِ
حامی خاندان صفوی و به تالفی اقدامات صفویان« ،جمعی را در خفا مأمور کرد تا
جمعیت شیعة رافضی را در قلمروی عثمانی برشمارند؛ چنانكه از هفتاد هزار شیعهای
که بودند او چهل هزار نفر را به قتل محكوم کرد» (سایكس ،بیتا .)231 :این رفتار خونبار،
که در دورة دیگر سالطینِ عثمانی نیز کم و بیش برقرار بود و با فتواهای فقهای عثمانی
توجیه میشد به گفتة پورگشتال ،خاورشناس معروف اتریشی ،یكی از وحشتناکترین
رفتاری است که به نام مذهب صورت گرفته است (ر.ک .فلسفی .39 :1381 ،نیز ر.ک.
حسینی 1389 ،و عابدینی . )1388 ،همسو با عثمانیها ،ازبكان ،همسایگان شرق ایران نیز در
حمالت خود به قلمروی صفویه بارها با توسل به فتواهای علمای خود مرتكب این
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رفتار شاه صفوی و مریدان او در این راستا چنان با شدت عمل و شور و غوغا همراه
بود که حتی گاهی مردم سادات نیز در گیر و دار آن ،قتلعام میشدند (خواندمیر:1370 ،
 146و  .)147عالوه بر شخص شاه اسماعیل و پیروان غالی مسلكش ،شاه طهماسب نیز
متعصبانه با عقاید زمانه دشمنی میکرد (ر.ک .نوایی .)43 :1381 ،این تعصبات چنان بود که
وقتی شخصی از وی خواست تا برای کاهش دشمنی میان ایران و عثمانی« ،چند روزی
بنا بر مصلحت ،ترک لعن [مخالفان عقیدتی] نموده شود ،شاه جنت مكان از این سخن
برآشفه گشته ،بر آن شد که در همان مجلس او را به قتل برساند .باز به واسطة سیادت
ترک آن را نمود اما دیگر با وی اختالط نكرد» (قمی .)598 :1359 ،در بحبوحة این شدت
عملها ،نه تنها اعتقاد به عقاید دیگر بلكه حتی متهم شدن به آن نیز میتوانست به
هالکت و بیسامانی بینجامد .شاه اسماعیل دوم ،جانشین شاه طهماسب ،وقتی به قصد
کاستن از تعصبات رایج با اهل تسنن مماشات کرد« ،میانه خالیق گفتگوی اختالف
مذهب به میان آمده  ،از اطوار اسماعیل میرزا و سخنانی که در عقاید شیعه در پرده
می گفت ،مردمان او را در تشیع سست اعتقاد یافته ،گمان تسنن بر او بردند» (میراحمدی،
 .)55 :1363بر اساس آنچه گفته شد ،این «گمان» چنان در شاه وحشت ایجاد کرد که وی
برای زدودن سوءظن پیش آمده و اظهار اعتقاد ،عجوالنه سكههایی ضرب کرد که بروی
آنها نوشته شده بود « ز مشرق تا به مغرب گر امام است /علی و آل او ما را تمام است»

گونه اقدامات تالفی جویانه شدند .شدت اجحاف و تعصب ازبكان به شیعیان به جایی
رسیده بود که آنها صرفاً به اتهام تشیع ،هر کسی را که میخواستند چپاول میکردند و
از میان برمیداشتند .در یورشی که ایشان در سال  957ق .به هرات و خراسان کردند
«بسا مردم سنی مذهب متعصب که سببِ مال ،او را شیعه گفتند در آن زمان کشته
گردید و بسا شیعیان محتاج و موالیان بیتاج که بنا بر عدم تمول ،سالم ماندند» (روملو،
 .291 :1357نیز ر.ک .حاجیانپور 1377 ،و همو .)1378 ،اعتراض به سرکوب مخالفان از سوی
صفویان به این دو همسایه منحصر نشد بلكه در دورة شاه عباس ،اکبر شاه ،حاکم
هندوستان نیز در نامهای وی را از کشتار مخالفان عقیدتی بر حذر داشت (ر.ک .فلسفی،
 122/1 :1364تا .)127
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 .2مخالفت با صوفيه
در عصر صفویه با اهل تصوف نیز برخوردهای سرکوبگرانة بسیاری صورت گرفت .هر
چند فرزندان شیخ صفیالدین به سبب جانبازی بیحد و حصر صوفیان قزلباش ،به
تأسیس حكومت موفق شدند ،دیری نگذشت که آنها بانیان جاننثار خود را کمکم از
عرصه خارج ،و خلع ید کردند .در ابتدای امر ،اعتقاد این مریدان به شاه صفوی چنان
بود که «بسیاری از آنان بیزره به جنگ میرفتند و انتظار داشتند که اسماعیل در پیكار
نگهدار ایشان باشد» (باربارو جوزافا و دیگران .)243 :1349 ،هم ایشان از سر اعتقاد بسیار،
طهماسب ،دومین شاه صفوی را «مانند خدا میپرستیدند» (دالساندری .)400 :1349 ،از این
رو آنان بر اثر « اخالص به این آستان گردون اساس ...منظور نظر بیكران سالطین
جنتمكان این دودمان واال گردیدند» (واله اصفهانی 407 :1372 ،و )408؛ اما با گذشت زمان
هم صوفیان قزلباش و هم هر آن که به تصوف منتسب بود ،اعم از عام و خاص در
عصر صفویه دچار خصومت و تنگنا شد .صوفیانی که در راه برقرای حكومت صفوی
تالش جانانهای کرده بودند ،بعد از گذشت دوران نهضت و مبارزه ،و با فرا رسیدن
مرحلة نهادینه شدن حكومت و پیدایش نظامها و تشكیالت حكومتی ،کمکم از آرمانهای
پیشین دست کشیدند و در مقام بانیان ذیحقِ حكومت صفوی در صدد دخل و تصرف
در امور کشوری برآمدند .آنها در این دوران بر خالف منش پیشین خود ،پیوسته به
صورت جسو رانه و خونبار در منازعات سیاسی و رقابت بر سر قدرت ورود میکردند
و همین امر باعث شد که حكمرانان صفوی واکنشهای خصمانهای علیه آنها نشان دهند؛
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واکنشهایی که رفته رفته صوفیان قزلباش را عموماً از نظرها انداخت و جایگاه برجسته
آنها را در حكومت صفوی بر باد داد (ر.ک .صفتگل 540 :1381 ،و  .)541اقدام مهم
حاکمان صفوی در راستای مهار و حذف این مریدان متمرد ،استخدام نیروی جایگزین
بود که در عصر شاه عباس شكل عملی به خود گرفت .شاه عباس نیروی جدیدی با نام
شاهسون ایجاد کرد و خود را از وابستگی به صوفیان قزلباش رهانید (ر.ک .سیوری:1374 ،
 233تا  . )235سیاست این شاه مقتدر برای کاستن هر چه بیشتر از جایگاه صوفیان
قزلباش فقط به برکناری آنها منجر نشد بلكه وی این سرکشان را از سر تحقیر به
کارهای پستی نظیر دربانی نیز واداشت (ر.ک .فلسفی .)407/1 :1364 ،مجموع این اقدامات
به مثابه ضربة سهمگینی بود که به دلیل آن ،صوفیان شمشیرزنِ صفوی دیگر نتوانستند
قد راست کنند .در گزارشهای جهانگردانی که بعد از عصر شاه عباس از ایران دیدار
کردهاند به صدمه ای که به جایگاه این مریدان پرشور رسیده آشكارا اشاره شده است.
سانسون در ذکر احوال صوفیان دورة شاه عباس دوم میگوید« :صوفیان در گذشته
بسیار مورد احترام بودهاند ولی در این روزها در منتهای حقارت به سر میبرند  ...آنها
در این ایام به کارهای دربانی ،پیشخدمتی و نظایر آن مشغول میباشند» (همان.)57 :
همزمان با این اقداماتِ خصمانة شاهان صفوی علیه صوفیه با قدرتگیری فقها و در
پی آن شكل گیری دوبارة مناقشة تاریخی شریعتمداران با اهل طریقت ،جبهة قدرتمندِ
دیگری در برابر صوفیه گشوده شد که عصر صفویه را به یكی از دورههای برجسته
صوفیستیزی تبدیل کرد (ر.ک .جعفریان .)101 :1369 ،میان اهل شریعت و اهل طریقت
اختالفات بنیادینی وجود دارد که موجب مناقشهای دامنهدار بین آنها در طول تاریخ شده
است .ریشة این اختالف از آنجاست که «عالمان [دینی] والیت و رهبری خلق را خاص
امام و در غیبت وی ویژه نواب او میدانند و حال اینكه صوفیان اقطاب و مشایخ خود
را در زمرة اولیاء اهلل درآورده ،اطاعت از آنان را پنهان و آشكار واجب میشمردند و به
عالمان شرع ،که مدعی جانشینی پیامبر و ائمه دیناند ،وقعی نمیگذارند» (صفا:1366 ،
 203 / 1/5و  .)204عالوه بر این اختالف دیرین و مناقشهبرانگیز ،ضرورت کنترل شور
انقالب پیروان دولت صفوى و تبدیل رابطة مریدى و مرادى آنها به رابطة شرع  ،عامل
دیگری بود که در شكل گیری و تداوم اقدامات خصمانه علیه صوفیه نقش برجستهای
داشت (ر.ک .فراهان منفرد 89 :1377 ،تا  .)93در واقع با قوتگیری روزافزون فقها و
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شكلگیری نهادهای دینی ،خیل مریدان میباید با تغییر مشی به صورت مقلدانی مؤمن
در میآمدند .این ا مر ضرورت پیكار با تشكیالت مریدساز تصوف را بیش از پیش
مطرح میساخت و موجب اقدامات گسترده علیه آنها میشد .در این راستا عالوه بر
اقدامات عملی ،برخوردهای نظری نیز با تصوف در قالب نگارش رساالت ردیه
گسترش پیدا کرد .توجه به رساله «المطاعن المجرمیّه فی ردّ الصوفیه» نوشته محقق
کرکی در عصر شاه طهماسب ،نشان میدهد که نگارش و عرضه این دست از رساالت
از همان ابتدای قدرتگیری علمای دینی شروع شده و تا پایان عصر صفویه ادامه داشته
است (ر.ک .شیبی.)395 :1359 ،
بنابر آنچه گفته شد هر چه از ابتدای دولت صفویه فاصله گرفته میشد و هر چه بر
جایگاه عالمان و فقها افزوده میشد ،روند صوفیستیزی نیز تشدید میشد .به گفته
شاردن صوفیان از جانب متشرعان به «کفر الحاد متهم» بودند و جماعتی محسوب
میشدند که به روز شمار اعتقاد نداشتند (شاردن .)1044/3 :1374 ،بنا بر این تلقیات و
آنچه از اختالفات بنیادین اهل شریعت و اهل طریقت گفته شد ،رفتهرفته اقدامات
منسجم و متمرکزی علیه صوفیه عصر به راه افتاد .در این راستا در عصر پادشاهی شاه
عباس دوم ،سید حبیب اهللِ صدر از علمای آن روزگار در مورد گفتار و باورهای صوفیه
از بزرگان عصر نظرخواهی کرد .در این نظرخواهی منسجم ،چهرههای برجستهای مانند
محقق سبزواری ،شیخ علینقی کمرهای ،میر سیداحمد علوی و میرزا رفیع الدّین نایینی
صوفیان را فاسق نامیدند (ر.ک .زرینکوب .)258 :1369 ،این نظریات  ،که در «رساله رد
صوفیه» مال مطهربن محمّد مقدادی ثبت است بخوبی عمق و گستردگی ناسازگاری
فقهای آن عصر با صوفیه و تمهیدات فراهم شده برای اقدام علیه آنها را نشان میدهد.
در کنار دالیل پیشگفته ،قوت گیری مكتب اخباری و ظهور علمای بزرگ در این
مكتب عامل دیگری شد که صوفیستیزی ،بیش از پیش در روزگار صفویه تشدید شود.
در واقع اصالت اخبار ،اتكای گسترده به روایات و نبودن اجتهاد نزد پیروان این مكتب،
راه محكومیت و اقدامات خصمانه علیه صوفیه و هر نوع طرز تفكر دیگر را با توسل
صرف به اخبار ،هموارتر از پیش کرد (ر.ک .صفتگل .)524 :1381 ،در عصر صفویه
مالطاهر قمی و عالمه محمد باقر مجلسی از سران این گروه بودند که با صوفیه شدیداً
مخالفت میکردند .مجلسی ،که از بزرگان حدیث و فقه در آن عصر بود در شاه صفوی
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نیز نفوذ فوقالعادهای داشت .بر این اساس او نه تنها مشایخ صوفیه را از اصفهان اخراج
کرد بلكه حتی مال صادق اردستان  ،یكی از علماى مشهورِ متهم به تصوف را از آن
شهر بیرون کرد و موجب مرگ کودکان آن عالم در سرمای شدید شد (ر.ک .هدایت،
 586/8 :1339و قزوین  .)78 :1367 ،دامنه اقدامات آن فقیه و محدث بزرگ علیه صوفیه به
جایی رسید که حتی فعالیت بسیارى از توحیدخانهها (خانقاههای صوفیه قزلباش) را،
که در طول حكومت صفویان علیرغم صوفیستیزیها همچنان به کار خود ادامه
میدادند ،موقوف کرد (برن .)58 :1341 ،در نهایت مجموعه اقدامات مجلسی و دیگر
صوفی ستیزان قدرتمند اعم از فقها و حكمرانان ،تصوف و صوفیان عصر صفوی را
بشدت ضعیف کرد و باقیماندگان آنها از بیم پیامد اتهام کفر و الحاد در خفا و گمنامی
به سر بردند و برخی دیگر از سرناچاری به سرزمینهای دیگر کوچ کردند (ر.ک .جعفریان،
.)1369
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اتهام «نقطوي» و جايگاه آن در ميان ديگر اتهامات
بنا بر آنچه از وجود دو عامل مهم اتهام بددینی و الحاد ،ذکر شد ،طبعاً انتظار این است
که تعداد ادیبان و شاعرانی که به دلیل این دو اتهام به هند مهاجرت کردهاند ،چشمگیر
باشد؛ به عبارت دیگر از یك سو بر اساس گسترة تصوف و تسنن در ایران و از سوی
دیگر با وجود مبارزة مستمر علیه آنها در بخشی از این دوره ،وجود تعداد جالب
توجهی از شاعران متهم به تسنن و تصوف در میان مهاجران متوقع است؛ اما برخالف
این انتظار در منابع در ذکر دالیل مهاجرت شاعران به هند به نقش مخالفت با عقاید
جاری و صوفیستیزیِ گسترده در مهاجرتها تصریح جالب توجهی نشده است؛ با
وجود این ،اشاره نكردن به نقش عامل «اتهام کفر و بددینی» به عنوان یكی از عوامل
مهاجرت شاعران به هند به هیجوجه به معنای عدم تأثیریگذاری این عامل در جالی
وطن شاعران نیست؛ زیرا «در تواریخ و تذکرهها سبب مهاجرت بسیاری از شعرا به
هند ،رنجش یا بیمِ ایشان از شاهان صفوی گفته شده است .علت این رنجشها و بیمها
بیشتر ذکر نشده است؛ لكن میتوان حدس زد که بیشتر به دلیل مخالفتهای دینی یا
سیاسی بوده است» (سعیدیان .)742 :1347 ،این حدس با عنایت به آنچه از گسترة مخالفت
با عقاید جاری و وسعت صوفیستیزی در دورة صفویه گفته شد ،حدسی درست و بجا
می تواند باشد بویژه که بر خالف فضای تنگ و محدود برای صاحبان فرق و مسالك در
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ایران در هندوستان آن روزگار وسعت مشربی حاکم بوده است که بنا بر آن در آنجا «هر
کس در هر محل به هر طریقی که زیست میکرد ،هیچکس را قدرت آن نبود که نهی آن
امر نماید» (فخرالزمانی قزوینی )761 :1367 ،و به قول امین احمد رازی برای زندگی و
تفكرات گوناگون در آن سرزمین «منعی و تكلیفی» نبوده است (ر.ک .رازی.)381/1 :1340 ،
بر اساس چنین جاذبة کمنظیر در هندوستان و وجود دافعة خانهبراندازِ «بددینی و الحاد»
در ایران ،صرف عدم اشاره صریح به عامل مخالفتهای دینی و «اتهام کفر و الحاد» ،دلیلی
بر نبودن و تأثیرگذاری این عامل اساسی در شكلگیری پدیدة مهاجرت در آن روزگار
نمیتواند باشد .دستکم به دلیل این جاذبه از گذشته «تصوف عامل مهمی برای
کوچهای متناوب ایرانیان به هند به شمار میرفت» (تاراچند 10-3 :1343 ،و ر.ک .طاهری،
 .)1389طبعاً در این دوره نیز با توجه به سختگیریها ،موجود که بدانها اشاره شد ،اتهام
تصوف می توانست یكی از علتهای اصلی مهاجرتها باشد؛ با این حال نه تنها به این
عامل اخیر و دارای سابقه ،اشارات در خوری نشده به اتهام «سنی بودن» نیز در ذکر
علتهای مهاجرت شاعران ،تصریح جالب توجهی نشده است .علیرغم فقدان اشارات
کافی به اتهامات ناشی از تصوف و تسنن در ذکر دالیل مهاجرت شاعران به هند به
اتهام «نقطوی بودن» در ذکر علتهای مهاجرت برخی شاعران چه به صراحت تمام و چه
با قراین واضح در منابع اشارات جالب توجهی شده است .این اشارات هر چند اندک
است ،در برابر ناچیزی اشاره به اتهام «تسنن و تصوف» ،چشمگیر است .این چشمگیری
بدان دلیل است که گستره صوفیستیزی و سنیستیزی در عصر صفوی بسیار بیشتر از
گسترهای بود که در آن با نقطویه مقابله شد.
شاعران متهم به آيين نقطوي
بنابر آنچه گفته شد ،اتهام بددینی چشمگیر بین اتهامات شاعران بر خالف انتظار ،اتهام
تسنن و تصوف نیست که در این دوره در قالب مخالفت با عقیدة جاری و
صوفی ستیزی گسترده رایج بود بلكه نقطوی بودن مصداق روشنتری برای اتهام کفر و
الحاد و در پی آن به عنوان عاملی از عوامل مهاجرت شاعران مطرح است .از جمله
شاعرانی که در ذکر دالیل مهاجرت و احوال آنها به اعتقاد و اتهام نقطوی آنها به
«صراحت» اشاره شده است ،حیاتی کاشانی ،موالنا محمد صوفی ،تشبیهی کاشی،
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علیاکبر ثانیخان هروی ،شریف آمل  ،زمانی یزدی ،عبدالغنی یزدی و میرمحمد مؤمن
استرآبادی است .به گفته بداؤنی موالنا حیاتی که در کاشان توطن داشت
در آن اثنا به مصاحبت بعضی مالحده میل نمـود و ابـواب مخالطـت اهـل نقطـه بـر
روزگار خود گشود ...القصه بعد از آنكه در آن وادی ترقی کلی کـرد از دارالمـؤمنین
کاشان به واسطه عشق صراف پسری به دارالسلطنه قزوین رفت و مـدتی در آنجـا بـه
صحبت امنای آن طایفه و سالكان مسالك آن طریق میرسید تا آنكه جمعی از ایشـان
گرفته با کتابِ چند به مجلس خاقان جنت مكان (شـاه طهماسـب) ،بعـد از تفحـص
احوال آن جماعت بالتمام نزد یكی از قورچیان عظام محبـوس و معـذب گردیدنـد...
بعد از آن از اینجانب مسافر شد و الحال در احمدنگر در خدمت ارباب نظم می باشد
و به سیر و سلوک مشغول می باشد (بداؤنی.)326 :1379 ،

د ربارة احوال و معتقدات نقطوی موالنا محمد صوفی نیز در خالصهاالشعار
تقیالدین کاشانی چنین آمده است:
بعد از گذشتن از سن نادانی قدم در طریق سیاحت نهـاد و چـون بـه عـراق آمـد و
سلیقهاش به سخنان اصحاب تصوف و ارباب تعرف مشابهت و موافقتی داشت در آن
وادی پر تشویش افتاد ...معتقدان و مریدان در هر شهر و قریه به هم رساند (تقیالدین
کاشی.)400 :1384 ،
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وی در گشت و گذار در شهرهای ایران به شیراز رسید و در آنجا از مریدان بسیار
محترم و بازارگرم شد اما «در این اثنا او را طرفه حالتی دست داد که ببدی اعتقاد و
زندقه و روش الحاد و اهل نقطه متهم گشت ...علیالجمله بهسبب بدنامی و خوف
سیاست پادشاهی در شیراز نیز نتوانست بود و در ابتدای دولت ...شاه عباس غازی
صفوی خَلداهلل مُلكه و اَبّد اَیام دُولتهُ متوجه هند گردید» (همان) .همین تذکرهنویس در
بیان احوال دیگر شاعر همشهری خود ،تشبیهیکاشی نیز به صراحت به باورهای نقطوی
او اشاره میکند و میگوید« :در شاعری رشد تمام یافت اما زود به خود قرار استادی و
تحقیق داد ...از اینجا متوجه دیار هند شد ...و چون در وادی مذهب خبیث العقیده اهل
نقطه علیهم لعاین اهلل ابدا ،حرف میگفت توفیق نیافته فایده از او نرسید» (همان 324 :و
 .)325بداؤنی نیز در تذکره خود به اعتقاد نقطوی این شاعر کاشی و ملحدانه بودن
نگرش او تأکید دارد .طبق گزارش او ،تشبیهی «دو سه مرتبه به هندوستان آمده و رفته و
در این ایام بازآمده و دعوت الحاد مینماید و مردم را به کیش پسیخانیها (نقطویه)
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میخواند» (بداؤنی .)142 :1379 ،علیاکبر ثانیخان هروی نیز دیگر شاعر مهاجری است
که طبق گفته نفیسی «دربارهاش نوشتهاند که رسائل ملحدانه نوشته موافق علم نقط ...از
این قرار پیروی مذهب نقطوی بوده است» (نفیسی 543/1 :1344 ،و  .)544شریف آملی
دیگر شاعری است که بعد از قتل میر سید احمد کاش نقطوی و دیگر مالحده به
دست شاه عباس راهی هند شد .او «که جامع کماالت و حامل مقاالت مزخرفه و از
اکابر این طایفه [نقطویه] بود از بیم مضرت فقهاى عصر فرار نموده به هند رفت»
(ترکمان .)476/2 :1382 ،اوحدی ضمن اشاره به سیاحت قلندرانه و مجردانة او ،میگوید:
«گویند از امنای پسیخانی بوده» است (اوحدی .)2220/4 :1389 ،زمانی یزدی نیز دیگر
شاعری است که «[معتقد به تناسخ بوده] و از افشای اسرار باک نداشته و شیوة مالمتیان
را به کار میبرده است» (گلچین معانی .)501/1 :1369 ،این شاعر یزدی «به سبب مجالست
و مؤا نست بعضی مالمتیه خود را در حلقه ایشان جای داده ...به الحاد معروف گشت»
(اوحدی ،همان 1679/3 :و  )1680و سر از هند درآورد .عبدالغنی دیگر شاعر یزدی است که
در سنة هزار و بیست به آگره رفت .او مشهور به «اهلل مرکبی» بود «سببش آنكه وی ...در
یزد به بعضی مردودان محمودی[محمود :بنیادگذار نقطویه] رسیده زخارف و بعضی
سخنان و کلمات به گوش هوش در کشیده ،افسار تقیدات خرکرهوار از سر به در
کرده »...بود (همان .)3035/5 :متهم دیگر میرمحمد مؤمن استرآبادی است .به گفتة
نصرآبادی او « خوش طرز و غریب خیال است .خصوصاً در نظم رباعی قریب به سی
سال قبل از این متهم به الحاد شده به هند رفت» (نصرآبادی .)413/1 :1378 ،این شاعر ،که
نخست از نزدیكان دربار صفوی بود در ماجرای تعقیب نقطویان به حكم شاه طهماسب
به دهریّت و الحاد منسوب شد (ر.ک .گلچین معانی.)1374/2 :1369 ،
همانطور که پیشتر اشاره شد به دالیل جالی وطن شاعران همواره به صراحت اشاره
نشده است .بنابراین تعداد متهمان به باورهای نقطوی باید بیش از تعداد کسانی باشد که
اعتقاد و اتهام آنها به صراحت بیان شده است .این امر با عنایت به قرائن موجود آشكار
است .پیوستن مالحسنعلی از شاعران یزدی به موالنا محمد صوفی مذکور از این نوع
قرائن است .به گفتة نصرآبادی این شاعر بعد از اینكه «در تحصیل جمیع علوم سعی
نموده و در سیر و سلوک و ریاضات مدتها قدم جهد فرسوده» (نصرآبادی ،بیتا 157 :و
 )158در لباس درویشی ...سفرها کرده و در نهایت «به هندوستان رفته با مال محمد
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علتهاي چشمگيري اتهام بدديني عليه نقطويه
بر اساس آنچه ذکر شد ،اشاره به اتهام نقطوی شاعران و تأکید بر این اتهام در برابر
دیگر اتهامات رایج در عصر صفوی ،طبعاً باید ناشی از ماهیت خاص نقطویان و
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صوفی مربوط شده[است]» (همان) .همچنین طبق تصریح خالصه االشعار از آنجا که
تشبیهیکاشی از شعرای صوفی مشرب و متهم به الحاد و نقطوی از مریدان قاسم کاهی
بوده است (ر.ک .همان ،)326 ،دور نیست که شخص کاهی نیز ،که به گفتة بداؤنی «در
علم تصوف و معما و تاریخ و حسن ادا و غیر آن بیقرینه روزگار است» (بداؤنی:1379 ،
 )121به همان دلیلی که مرید وی ،تشبیهیکاشی ،جالی وطن کرده است ،او نیز به همان
دلیل راهی هندوستان شده باشد .در احوال غزالی مشهدی نیز این دست قرائن مشهود
است .او که از شاعران دربار اکبر شاه بود «در زمان شاه مرحوم (شاه طهماسب) از
تهمت ردّهای اندیشید و مهاجرت اختیار کرد» (صادق کتابدار .138 :1327 ،همچنین ر.ک .صفا،
 701/2/5 :1366و بداؤنی ،همان :ص .)128از آنجا که به تصریح اوحدی در عرفات
العاشقین ،غزالیمشهدی به مانند تشبیهیکاشی به قاسم کاهی ارادت داشته است (ر.ک.
اوحدی ،)3010/5 :1389 ،میتوان گفت «تهمت ردة» او نیز با اتهام نقطوی بیارتباط نبوده
است .حكیم عباداللّه کاشانی ،دیگر شاعر مهاجری است که ،قرائن وی را نیز منسوب
به نقطویه نشان میدهد .اوحدی در معرفی او میگوید« :صاحب اخالق محموده و از
امنای مقرر معروف مشهور و یكههای فن حكمت و تحقیق محمود ،سرآمد دوران
است ...در اثنای گذارندن آن کتاب ،حضرت [جهانگیر شاه هندوستان] از روی مطایبه یا
جد گفته باشند که مناسب تو آن باشد که کتاب بحر و کوزه به ما بگذرانی نه کتب
دیگر» (همان .)2891 :گلچین معانی کاربرد کلمات «محموده»« ،امنا» و «محمود» را در این
گزارش ،ناشی از باورهای نقطوی این حكیم دانسته است .به گفتة او ،اوحدی قصد
داشته است با ذکر این اسامی اعتقاد حكیم را در لفافه بنمایاند (ر.ک .گلچین معانی ،همان:
 .)858عالوه بر این قرائن ،نویسندة کاروان هند به نقل از بدائونی آورده است که کتاب
بحر و کوزها ی که جهانگیرشاه از روی مطایبه یا جد از حكیم طلب کرده ،از کتابهای
محمود پسیخانی نقطویه بوده است (ر.ک .همان) .طبعاً چنین طلبی ،ناشی از اخباری
بوده است که دربارة باورهای نقطوی یا اتهام نقطوی حكیمِ شاعر بر سر زبانها بوده و
شاه احتماالً در این طلب ،ظریفانه به این شهرت او اشارهای کرده است.

فعالیتهای آنها در روزگار صفویه باشد؛ به عبارت دیگر در مقایسه با اهل تسنن و اهل
تصوف ،قاعدتاً نقطویه باید حائز رفتارهای خاصی بوده باشند که در روزگار صفویه در
معرض اتهام صریح بددینی و الحاد قرار گرفتهاند .مطالعة منابع نشان میدهد که
رفتارهای سیاسی ـ اجتماعی و عقاید و باورهای خاص نقطویه محرکهای بسیار قویای
بوده است که صفویه را در سرکوب و طرد آنها به هر وسیلهای و لو با ایراد اتهام کفر و
الحاد ،میتوانست مصصم کند .بر این اساس در راستایی پیجویی علتهای تأکید بر
اتهام و اعتقاد نقطوی برخی شاعران مهاجر ،ماهیت رفتارها و کنشهای نقطویه در عصر
صفویه ،بنا بر گزارشهای منابع در قالب دو عنوان رفتارهای «اجتماعی ـ سیاسی» و
«باورها و عقاید» بررسی میشود.
 .1رفتارهاي اجتماعي ي سياسي نقطويه
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بررسی منابع عصر صفویه نشان میدهد بر خالف اهل تسنن و تصوف ،که بعد از
سرکوبهای اولیه به طور عموم از صحنة جامعه کنار رفتند و از عرض اندام و ظهور
دوباره به صورت سامان یافته و منسجم صرفِنظر کردند ،نقطویه نه تنها در آغاز بلكه
بعد از سرکوبهای متعدد ،همچنان برای حضور و عرضة متشكل خود اصرار نشان
میداد .این اصرار در جامعهای روی میداد که از خود مقتدرانه در پذیرش صاحبان
عقاید دیگر ،بیصبری و رفتارهای پرخاشگرانه و مهلك نشان میداد .در چنین
عرصه ای ،تصوف و تسنن بسرعت به کناری کشیدند و محتاطانه از هر نوع رفتار
محرک ،که نیروی مقتدر غالب را برانگیزد ،صرفِنظر کردند؛ اما برخالف این خط
مشی ،ظهور نقطویه در عصر شاه طهماسب نشان میدهد که آنها نه تنها رفتار قهارانة
شاه اسماعیل را در برابر مخالفان ،سهلانگاری کردهاند بلكه در همان روزگار شاه
طهماسب نیز تعصب و سختگیری او را در برابر مخالفان عقیدتی ،جسورانه نادیده
انگاشتهاند.
گزارش فعالیت نقطویه در گیالن در عصر شاه طهماسب صفوی ،اولین گزارش
برجسته از فعالیت آنها در عصر صفوی است .این جنبش آنها در گیالن دوامی نیافت و
خیلی زود سرکوب شد (ر.ک .میرخواند)143/8 :1380،؛ اما بعد از این سرکوب ،طولی
نكشید که «بعض از این ملحدان ب دین و فاجران شیطنت اطوار شقاوت قرین در
نواح ساوه و قزوین و حوال کاشان و اصفهان و کوهپایه و نایین ظاهر شده به جدّ
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تمام ،روى بهاضالل و الحاد عوام نهادند» (افوشتهاى نطنزى .)515 :1373 ،با این اوصاف از
شیوع آنها ،شاه شریعتمدار در سرکوب آنها تعللی نكرد و «بعد از چند گاه بعض را
چشم کند و برخ را به سیاست بلیغ و زجر عنیف کشته ،ساحت جهان را از لوث
وجود اصحاب خذالن و احرقهم اللّه بالنیران ،پاک گردانید» (همان و ر.ک .تتوی و آصف
خان قزوینی)5883/8 :1382 ،؛ اما با وجود این سیاست بلیغ و زجر عنیف شاه طهماسب
دیری نگذشت که نقطویه بار دیگر با زعامتِ درویشی به نام درویش خسرو در پایتخت
صفویه و در من ظر مقتدرترین شاه صفوی ،شاه عباس با کر و فر مضاعف پدیدار شدند.
با این خیزش به زودی پیروان این درویش «بسرحد کثرت و جمعیت رسید» (افوشتهاى
نطنزى ،همان )516 :و «مسجد مجمع او را برنتافت» (ترکمان .)474/2 :1382 ،دیری نگذشت
که شاه عباس نیز سرکوب نقطویه را بشدت تمام آغاز کرد و حكم به قتل درویش
خسرو داد .محكوم را از جهاز «شتر به حلق آویخته در تمامت شهر قزوین گردانیدند»
(همان .)477 :در پی این حكم بسیاری از بزرگان نقطویه نظیر موالنا سلیمان طبیب
ساوج  ،میرسید احمد کاش  ،درویش کمال اقلیدى و درویش بریان و به طور کل «هر
کس مظنه الحاد بود» در نقاط مختلف کشور قلع و قمع شد (ر.ک .همان .)476 :شدت
عمل شاه عباس به درجهای بود که به گفتة تاریخ نویسش «از سیاست این جماعت ،اگر
کس از این طبقه بود از این دیار بیرون رفت یا در گوشه خمول خزیده خود را بینام و
نشان ساخت و در ایران شیوة تناسخ منسوخ گشت» (همان.)477 :
بنا بر آنچه ذکر شد برخورد شاه طهماسب با نقطویه و «سیاست بلیغ و زجر عنیف»
او نه فقط باعث محو کامل آنها نشده بود بلكه حتی رشد آنها را نیز متوقف یا دستکم
کند نكرده بود .طایفة نقطویه در خفا چنان گسترشی خوفناک یافته بودند که به گفتة
اسكندر بیك ترکمان تازه بعد از اقدام به تفحص حال آنها در عصر شاه عباس «ظاهر
شد که در ممالك محروسه این طبقه بسیار شده بودهاند و در اضالل میکوشیدند»
(همان)476 :؛ به عبارت دیگر نفوذ و گسترش نقطویه را حتی اقدامات قهارانة شاه عباس
نیز نتوانست متوقف کند و دیر ی نگذشت که با ظهور درویش رضا در دورة شاه صفی
و مشغلهای که او به پا کرد ،واهی بودن این ادعای تاریخنویس عصر شاه عباس ،که «در
ایران شیوة تناسخ منسوخ گشت»  ،آشكار شد .درست در همان شهری که درویش
خسرو و مریدانش در مأل عام با زجر و شكنجه کشته شدند ،نقطویِ دیگری در دورة

شاه صفی پیدا شد که به گفتة واله اصفهانی «کثرت اعوان و انصار وی از قلمرو شمار
بیرون رفته در خانقاه درویشی ،بساط سلطنت و پادشاهی فروچید» (واله اصفهانی:1382 ،
 . )101این درویش نیز بعد از مدتی به مانند دیگر همكیشان خود به فرمان شاه
صفوی(شاه صفی) به قتل رسید و «به میامن عنایات اله نایرة آن فتنه به سهولت اطفا
پذیرفت» (وحید قزوین )239 :1383 ،؛ اما باز این سرکوب به پایان کار نقطویه منجر نشد
بلكه پس از قتل درویش رضا ،مریدان همچنان به انتظار او بودند ،تا اینكه در سال
1048ق .با اجتماع بر شاطر گمنامی که به درویش رضا شباهت زیادی داشت ،بلوایی
بر پا کردند که باعث شد شاه صفی بار دیگر فرمان نابودی آنها را صادر کند (واله
اصفهانی 296 :1382 ،و  297و قزوینی.)59 :1367 ،
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آنچه این ظهور چندبارة نقطویه را بعد از هر سرکوب مهلك آنها بیشتر نمایان
میکند ،مقایسة رفتار آنها با گمنامی و خمولی است که اهل تسنن و تصوف بعد از
سرکوب اولیه پیش گرفتند .هیچیك از این بروز و ظهورها به این اندازه دربارة اهل
تسنن و تصوف گزارش نشده است و نقطویه از این حیث استثنای جالب توجهی در
عصر صفویه هستند .طبعاً چنین سماجتی در حفظ خود و گسترش چشمگیر اعضا و
معتقدان در خفا از سوی آنها ،هر صاحب تاج و تختی را میتوانست خوفناک گرداند و
وی را وا دارد تا از هر وسیله ای از جمله ایراد اتهام برای دفع آنها استفاده کند؛ اما فراتر
از جسارت ظهور چندبارة نقطویه در جامعة صفوی ،که خود به تنهایی موجبات
سرکوب شدید آنها و لو با ایراد اتهام را میتوانست مطرح سازد ،وجود نیات سیاسی و
قدرتطلبانه نزد آنها است که از قضا از سر همان جسارت و سهلانگاری مذکور در
عصر مقتدرترین شاه صفوی یعنی شاه عباس ،ظهور علنیتر پیدا کرد .پیشتر گفته شد
که نه تنها نقطویه در ظهور خود سرکوبهای قهارانة شاه اسماعیل و سرنوشت مخالفان
را نادیده انگاشتند بلكه حتی سرکوبی را که علیه آنها در عصر شاه طهماسب صورت
گرفت ،بی مالحظه گذاشتند و بعد از آن با اقتدار بیشتری در عصر شاه عباس ظاهر
شدند؛ اما این بیمالحظگی و جسارتِ آنها ،زمانی پیش از پیش جالب و حیرتآور
میشود که اقدام سلطه جویانة آنها در برابر شاهِ مقتدر صفوی در نظر گرفته شود .بعد از
اینكه « در اندک روزگارى جمعیت بسیار در سلسلة آن سر حلقه فجار و سرآمد اشرار
(درویش خسرو) ،دست به هم داده ،کثرت مریدان و جمعیت مرتدان به حدى رسید که
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اکثر اوقات موازى دویست کس در تكیه و حوال او حاضر بودند و چند کس از این
جماعت را در صحبت درویش خسرو مرتبه عال دست داده به مقام نیابت و امانت
رسیدند» (افوشتهاى نطنزى516 :1373 ،ـ .)517کمکم بر اثر این ازدحام و پشتگرمی ،درویش
شروع به طرح برخی مدعاهای فضوالنه دربارة ملك و سلطنت کرد .هنگامی که شاه به
قصد سرکوب یكی از یاغیان عازم لرستان بود ،یوسفی ترکدوز از مریدان نزدیك
درویش خسرو ،بنا بر آنچه در خفا بین مرید و درویش مطرح شده بود
بر زبان آورد که اگر البته عزیمت لرستان تصـمیم یافتـه و فسـخ آن مصـلحت امـور
سلطنت نیست نواب فلكرکاب جهد فرماید که دو سه روز قبل از حلول مـاه محـرم
سنه اثن و الف البته به دارالسلطنة قزوین معاودت فرموده باشد که دخول این سـال،
محل وصول یك از ارباب حال است به مقـام پادشـاه و اسـتقالل؛ یعنـ یكـ از
درویشان ما را صاحب امر م باید شد و زمام مهام حل و عقد و قب و بسـط امـور
سلطنت را در قبضه اقتدار و پنجه اختیار او نهادهاند و این محـرّم ،اول دور ماسـت و
چون ذات ملك صفات نواب را استعداد ایـن امـر زیـاده ازیـن جماعـت اسـت کـه
استحقاق این کار دارند ،معهذا ،رشتة امر سلطنت در دست قدرت نواب اسـت پـس
اول و انسب آن است که به غیرى انتقال نیابد .البته به تعجیل هر چه تمامتر خـود را
به سر دور رسانند و فرصت را دریابند (همان.)518 :
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با اینكه چنین اظهاری آشكارا تهدید قلمروی حاکمیت مطلق شاه مقتدر صفوی به
شمار میرفت ،در آغاز او « صبر و تحمل ورزیده ،شیوة حلم و سكون پیشنهاد طبیعت
قدس طینت ساخت»؛ اما سخن از اینكه «این سال ،محل وصول یك از ارباب حال
است به مقام پادشاه و استقالل .یعن یك از درویشان ما را صاحب امر م باید شد و
زمام مهام حل و عقد و قب و بسط امور سلطنت را در قبضة اقتدار و پنجة اختیار او
نهادهاند» از تحمل شاه اقتدارجو بكل بیرون بود؛ بنابراین هنوز راهی نرفته بود که «فكر
و اندیشة آن ملحد ضاللتپیشه دست از فتراک خیال شهریار سكندر خصال نم داشت
و نزدیك به آن شد که تخریب بناى کفر و الحاد آن ب دین مرتد را بر عزیمت لرستان
ترجیح داده» شود (همان)519 :؛ اما باز علیرغم این دغدغه سرسامآور ،شاه دوراندیش
اتمام کا ر یاغی را مقدم داشت و راه خود را به سوی لرستان ادامه داد .ولی هنوز چندان
دور نشده بود که «قاصدى از نزد درویش خسرو آمد و عریضهاى آورد مضمون آنكه
نواب سپهر رکاب باید که در شدن و آمدن کمال مسارعت الزم دارد و غایت جد و
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جهد به عمل آورده و وقوع امر معهود را سهل نشمارد و اگر در مجادله و مقاتله
شاهوردى [باغی لرستان] ،احتیاج به لشكر شود ،قاصدى جلد صباسرعت فرستاده اعالم
گردانند تا هر قدر از لشكر که باید مكمل و مسلح به خدمت فرستاده شود» (همان).
طبعاً صحبت از لشكر بسیار در پایتختی که شاه آن را ترک کرده بود ،چیزی نبود که
شاه دوراندیشی همچون شاه عباس آن را نادیده انگارد .بنابراین با «ورود این رقعة
فسادآمیز ،دیگر تمكن تاب و طاقت در حوصلة صبر و تحمل شهریار قضا قدرت
نماند» (همان) .از این رو ،وی از محل وصول پیك ،جمعی را برای دستگیری عاجالنة
سران نقطویة به قزوین فرستاد .مأموران همه عاصیان را پیش از آنكه مریدان آنها و
اهالی قزوین دریابند به بند کشیدند و به نزد شاه آوردند (ر.ک .همان 519 :تا  )521و با این
کار فتنهای را که مستقیماً سلطنت شاه صفوی را تهدید میکرد ،سرکوب کردند.
عالوه بر آنچه از درویش خسرو و مریدان فراوان او در ورود به عرصه کشورگیری
سرزد ،درویش رضا دیگر نقطوی صاحب حشمت عصر شاه صفوی نیز مدتی چنین
خیالی در سر پخت اما خطر او نیز بیش از اینكه بنیادی بگیرد از جانب عمّال شاه
صفوی برطرف شد .این درویش بعد از اینكه «مغرور کثرت اعوان و انصار شده به
خیال فاسد ،هنگام صبح با جمع از مریدان ،که قریب به پانصد نفر بودند ،داخل
دارالسلطنه قزوین شده در درون حصار امامزادة واجبالتعظیم ،شاهزاده حسین ،که در
خارج شهر قزوین است ،رحل اقامت انداخت» (وحید قزوینی .)239 :1383 ،به تصریح
نویسنده ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم نیز بعد از اینكه درویش رضا در
تحقیق علماى اعالم و فضالى کرام از عقیده وی با زیرکی بیرون جست« ،بیشتر از
پیشتر متاع خودفروش خود را رواج داد و گاه به دعوى مهدویت و گاه به ادعاى نیابت
آن حضرت شایستگ سلطنت خود را خاطر نشان مریدان نادان کور باطن م کرد تا از
راه هجوم عا م و ازدحام آن طایفه گمنام روى اهتمام به نظام و انتظام مهام پادشاه
سلطنت بسط بساط و جهانگشای آورد و به صالح و صوابدید مریدان کمخرد ،بناى
کار روزگار و خود را بر عالمگیرى نهاده با فدویان و مریدان خود قرار داد که نخست
دارالسلطنه قزوین را که پایتخت شاه جنّتمكان است به حیطة ضبط و تسخیر در آورده
پس از آن عنان عزیمت به صوب تسخیر ممالك ربع مسكون منعطف گرداند» (واله
اصفهانی .)101 :1382 ،هر چند طولی نكشید که عمال صفوی با تشریك مساعی این
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مدعی سلطنت را نیز به مانند درویش خسرو از میان برداشتند ولی بار دیگر آشكار شد
که نقطویه داعیهها و استعدادهای سیاسیای داشتند که حكام صفوی به هر وسیلهای
باید به دفع آنها اقدام میکردند .خطر این نوع داعیههای نقطویه برای صفویه و
ضرورت سرکوب آنها به هر وسیله گرچه با ایراد اتهام ،زمانی بیش از بیش آشكار
میشود که در نظر گرفته شود نیات سیاسی آنها در کمال بیباکی و در زمان سالطین
مقتدری همچون شاه عباس اظهار شده است.
 .2باورها و عقايد نقطويه
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هر چند در آغاز به نظر میرسد ،القابی نظیر «تناسخیه»« ،زندقه» و «مالحده» دربارة
نقطویه در منابع تاریخی عصر صفویه (ر.ک .اصفهانی 902 :1368 ،و ترکمان ،)473/2 :1382 ،از
سر همسویی مورخان آن عصر با جریان حاکم است و این سخن که «آن طایفه به
مذهب حكما عالم را قدیم شمردهاند ،اصال اعتقاد به حشر و اجساد قیامت ندارند،
مكافات حسن و قبح اعمال را در عافیت و مذلت دنیا قرار داده ،بهشت و دوزخ ،همان
را م شمارند» (ترکمان ،)476/2 :1382 ،ناشی از قرائتی خصمانه از آیین آنهاست ،اما باید
توجه کرد بنا بر محتوای منابع تحقیقی و مندرجات مراجع مرتبط با آیین نقطوی،
آموزه ها و عقاید ایشان آشكارا با تعالیم و باورهای اسالمی ناهمخوان است و گفتار و
قضاوت تاریخنویسان رسمی عصر صفوی تا حد بسیاری با واقعیت عقاید آنها مطابقت
دارد.
بنابراین از آنجا که آنها به خدا ،بهشت ،جهنم و قیامت اعتقادی نداشتند ،مالحده
نامیده میشدند .همچنین بنا بر تفاسیر و تأویالت خاص از قرآن با عنوان اهل زندقه از
ایشان یاد میشده است (ر.ک .کیا)10 :1320 ،؛ بر این اساس ذکر عناوین مختلف از جمله
دو عنوان اخیر برای آنها ،یعنی مالحده و اهل زندقه در منابع رسمی صفویه صرفاً از
روی ستیز و لجاجت نیست .طبق تصریح منابع نقطویان ،بنیادگذار نقطویه در آیین خود
مرتبهای با عنوان «واحد» تعیین کرده بود .عنوان واحد به کسی اطالق میشد که برای
ن یل به درجات واالی تكامل از تأهل سر باز زده باشد« .واحد» در واقع برابر با انسان
کامل و حتی فراتر از آن حاوی جایگاهی در حد جایگاه خدا بوده است .او از سر این
واالیی جایگاه ،مطلق العنان بوده و رفتارش محور و معیار اعمال دیگران محسوب
میشده است (ر.ک .حیدرینیا 15 :1378 ،تا  .)17در برابر مرتبه واحد« ،امین»ها قرار داشتند.
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این امنا برخالف «واحد»ها متأهل بودند و به همین دلیل نیل آنها به مقام «واحد» ممكن
نبوده است (ر.ک .همان) .براساس مرتبة انسان «واحد» ،که «مرکب مبین» نیز خوانده
میشد ،نقطویان معتقد بودند آنچه تاکنون به نام خدا خوانده میشد ،همین انسان کامل
و دارنده مقام «واحد» است (ر.ک .کیا ،همان 10 :و .)11
آشكار است که بنا بر دلیل اخیر یعنی ایراد مقام خدایی به انسان کامل ،اتهام کفر و
الحاد نقطویه و مالحده و زندقه خوانده شدن ایشان در نظر مؤمنان راستین بر شواهد
متقن و استواری مبتنی بوده و طرد و لعن آنها با اصولی مطابقت داشته است .عالوه بر
این موارد ،دستمایه های دیگری برای اتهام و اقدامات سرکوبگرانه شریعتمداران و
حاکمان صفوی علیه نقطویه وجود داشته است .اعتقاد آنها به تناسخ یكی از مهمترین
این موارد است که بر طبق آن ،اجزای بدن بعد از مرگ بدون اینكه متالشی شود،
تودهوار جذب خاک میشود و سپس به شكل گیاه یا جماد آشكار میشود .در واقع
ذرات پدیدآورندة کالبد هر موجودی در این جهان همیشه باقی است جز اینكه هر زمان
به صورت و پیكری درمیآید؛ گاه شكل سنگ و خاک میگیرد و گاه به هیأت گیاه،
جانور و مردم نمایان میشود .این تبدیل و تبدل به صعود یا نزول موجود در مراحل
وجودی منجر می شود .در هر مرحله ،آثار شأن موجود در مرحله پیش از آن قابل
رؤیت است و از خوی ،اعمال و رفتار «کنونیِ» هر چیز و هر کسی میتوان پی برد که
آن چیز و آن کس پیش از این در چه پیكر و صورتی بوده است .به این پی بردن،
اصطالحاً احصا و به شخص درککننده محصی میگفتند .بنابر چنین باوری بنیادگذار
نقطویه خود را تجسد مقام حضرت رسول(ص) و حضرت علی(ع) میدانست و
حضرت موسی(ع) و فرعون را به ترتیب در امام حسین(ع) و یزید تجسد یافته
میدانست (ر.ک .الگار 193 :1382 ،و  194و کیا ،همان 10 :و .)11
نمود چنین تلقیای در دوران مورد بحث ما در ماجرای دستگیری و سرکوب
درویش خسرو و پیروانش در قزوین و دیگر نقاط ایران دیده میشود .قلندر کوچك از
مریدان نزدیك درویش خسرو ،وقتی در این سرکوب مرگبار از سر ناچاری با اقدام به
مصرف تریاک خود را در معرض مرگ قرار داد با ذکر اینكه «رفتیم تا در دورة دیگر
بیاییم» (ترکمان ،)476/2 :1382 ،جلوهای از این باور کفرآلود را ابراز داشت .همچنین زمانی
که در طول این سرکوب ،سرآمد نقطویان کاشان ،میر احمد کاشی ،دربند به دربار شاه
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عباس رسید بیهراس « بر زبان آورد که ما را از کشتن بیم و از مردن باک نیست؛ چه
ما را یقین حاصل است که بعد از مرگ در اندک زمان به صورت از این بهتر م آییم و
در هر آمد و رفت کمال دیگر حاصل م کنیم و من چند نوبت به این دنیا آمده و
رفتهام؛ از جمله سیصد و بیست سال قبل از این تاریخ به هیأت جوان خوشصورت
وجیه آمده بودم و بسیار خوش م نوشتم چنانچه خط مرا به رسم تبرک دست به دست
میبردند .اتفاقاً در این ایام قطعهاى به خط خود دیدم و شناختم» (افوشتهای نطنزی:1373 ،
525ـ.)526
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عالوه بر آنچه به اختصار از باورها و عقاید کفرآلود نقطویه گفته شد ،عوامل محرک
دیگری همچنان زمینهساز ایراد اتهام علیه آنها بوده است .نقطویه دستکم تا روزگار
صفویه در مقایسه با اهل تسنن و اهل تصوف فاقد قلمروی تاریخی و وسعت
جغرافیایی گسترده بودند .تصوف و بویژه تسنن از اوایل اسالم رایج و در سرزمینها و
ممالك وسیعی برقرار بودند به طوری که از سر این سابقه تاریخی و وسعت قلمرو،
هیچ یك پدیدهای نوظهور به شمار نمیرفت بلكه هر کدام از آنها کم و بیش ،پیشِ
چشم و مألوف اذهان بودند؛ اما نقطویه بعد از ظهور اندک در عصر تیموری ،دیگر کر و
فر و بروز چندانی تا دورة صفویه نداشت .از این رو این آیین برکنار از متن باورهای آن
در عصر صفویه بر خالف تسنن و تصوف ،پدیدهای نوظهور و از چشمانداز دینی
مستعد بدعتانگاری بوده است؛ به عبارت دیگر فراتر از آموزهها و عقاید نقطویه ،که
خود دربردارندة اسباب کافی برای طرد آنها در جامعه شریعتمدار صفوی بود،
بیسابقگی خیزش چشمگیر آنها در مقایسه با تسنن و تصوف نیز میتوانست از اسباب
بدعتانگاری و طرد و رد آنها شود.
عالوه بر این موارد مهم ،میتوان گفت در عقاید نقطویه عواملی بود که آشكارا
قرائتی دیگرگونه از باورهای اساسی و صریح تشیع بود؛ امری که خود میتوانست در
دامن زدن به این تقابل و بدعتانگاری نقش مضاعف و مؤثری داشته باشد؛ زیرا تشیع
در عصر صفویه از سوی هیأت حاکم و نهادهای مختلف با شدت و گرمی بسیار در
حال گسترش و تقویت بود و هر گونه تضعیف و تحریف آن از جانب هر کانون و
تشكلی میتوانست بشدت و با انحای مختلف مقابله شود .پیشتر در ذکر باورهای
تناسخی نقطویه به ظهور موسی(ع) و فرعون در قالب امام حسین(ع) و یزید اشاره شد.
این تلقی طبعاً واکنشهای خاص شیعیان را برمیانگیخت اما فراتر از این مطلبِ محرکِ
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شیعیان ،ادعای صاحب الزمانی نقطویه بود که در دورة صفویه نیز بروز عینی پیدا کرد.
مهدویت در باورهای حروفیه و شخص بنیادگذار آن جایگاه برجستهای داشت .فضل
اهلل استرآبادی حروفی خود را مهدی موعود میخواند (ر.ک .پسیخانی ،نسخه خطی 128 :و
اسفندیار .)275 :1362 ،این باور در محمود پسیخانی نیز ،که زمانی شاگرد مكتب فضل اهلل
استرآبادی بود بر جای ماند و او نیز مانند استاد ،خود را مهدی موعود اسالم خواند
(رک .همان) .در واقع محمود بعد از اینكه آیین خود را در سال 800ه.ق بنیاد گذاشت،
ادعای مهدویت کرد و از دورة جدیدی به نام «دورة استعجام» در اسالم سخن گفت.
طبق گفتة او این دوره هشت هزار سال طول داشت و اولینِ نقطویه ،یعنی شخص
محمود رهبری این دوره را به دست میگرفت (ر.ک .کیا .)11 :1320 ،از آنجا که هم
حروفیه و هم نقطویه ،داعیههای اجتماعی ـ سیاسی داشتند و بخشی این داعیهها
همانطور که پیشتر اشاره شد در اقدام علیه حاکمان زمان دیده میشود ،ادعای مهدویت
با انگیزههای سیاسی ـ اجتماعی آنها بیارتباط نمیتوانست باشد .دعوی مهدویت در
نهضتهای اجتماعی قبل از صفویه نظیر نهضت سربداران و مشعشعیان وجود داشته
است و هر یك از آنها به گونه ای این دعوی را برای براورد نیات خود به کار گرفتهاند.
به زعم نویسنده ماهیت فكری ـ اجتماعی مشعشعیان در واقع فقر و نابسامانی اجتماعی
با وجود زمینههای سادگی اندیشه ،موجب رویكرد احساسی و روانی به سادهترین و
نزدیكترین راهحل موجود در بطن باورهای دینی ،یعنی مهدویت میشده است (ر.ک.
رنجبر .)274 :1372 ،بنا بر این الزامات و فواید دعوی مهدویت در باورهای بانی آیین
نقطوی ،دعوی صاحب الزمانی حضور جالب و گستردهای دارد .با این تلقیات او ،که
«امام زمان مشهود و مشخّص و مرئی باید» و «صاحب زمان را باید دست تا زانو برسد
تا بدانند صاحب زمان است» (ذکاوتی قراگزلو 102 :1378 ،و  ،)103میتوان گفت وی با
ت أکید بر حاضر و ناظر بودن امام زمان در واقع تمهیدات الزم برای ادعای مهدویت
خود و مریدانش را فراهم ساخته و بر مبنای آن ،اذهان را برای پذیرش خود و اخالفش
در مقام امام زمان آماده کرده است.
بنابر آنچه از جایگاه مهدویت در آیین نقطوی گفته شد با ظهور نقطویه در عصر
صفوی ،ادعای مهدویت دستکم در رفتار درویش رضا به صورت بارزی هویدا شد .او
گاهی «ادعاى مهدویت و بعض اوقات ادعاى نیابت او م کرد» (قزوینی .)52 :1367 ،به
گفتة واله اصفهانی بویژه پس از اینكه علما «دست از گریبان مؤاخذه و بازخواست آن
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نتيجهگيري
مهاجرت ایرانیان به هندوستان در دورة صفویه از نقاط عطف تاریخ مهاجرت ایرانیان به
آن سرزمین به شمار میرود .اعتقادات مغایر با مذهب و ایدئولوژی غالب در عصر صفویه

129

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،56تابستان 1396

ملحد ب دین کشیده ،مرخّصش گر دانیدند ...بیشتر از پیشتر متاع خودفروش خود را
رواج داد و گاه به دعوى مهدویت و گاه به ادعاى نیابت آن حضرت شایستگ سلطنت
خود را خاطر نشان مریدان نادان کرد» (واله اصفهانی .)101 :1382 ،با وجود این جای این
سؤال باقی است که چرا در احوال درویش خسرو یكی معروفترین درویشان نقطوی
عصر صفوی چنین دعوی گزارش نشده است در حالی که او نیز برای این ادعا
دستکم در بسیج تودة سادهانگار برای نیات سیاسی خود نیاز داشت .شاید این عدم
ِ
اشاره ناشی از احتیاط و اختفایی باشد که او در ابراز عقاید داشته است .طبق تصریح
نقاوة اآلثار او «در اوایل حال ظاهراً امرى که خالف شرع اقدس باشد به ارتكاب آن
جرأت نم نمود» (همان )516 :تا جایی که نواب برای استخبار به ناچار به مرید او،
یوسفی ترکش روی آوردند به طوری که «انواع رعایت و عاطفت نسبت به او به ظهور
می رسانید و احیاناً او را طلبیده با او طرح همزبان افكنده سخنها ازو م کشیدند» (همان:
 .)517بر این اساس ،بعید نیست درویش صاحب جاه و حشم از سر دوراندیشی منتظر
مجالی مناسب بوده است تا برای پیشبرد اهداف خود از عواید برانگیزانندة دعوی
مهدویت در تجمیع تودهها بهره ببرد.
بر اساس آنچه در مجموع از عقاید نقطویه گفته شد از یك سو اتهام بددینی و الحاد
آنها بر واقعیاتی مبتنی بوده است .از سوی دیگر فعالیت آنها در روزگاری بود که نه تنها
نهادهای مذهبی در حال شكلگیری گسترده بودند بلكه در اثر «عنایت» حكام صفوی
بر قدرت این نهادها روز به روز افزوده میشد .این عنایت ناشی از دعوی خادمی و
شریعتمداری حكام و حكومت صفوی بود؛ دعویای که عمالً از راه مبارزه آنها با
مخالفان عقیدتی ،مكرر بروز پیدا کرده بود .از این رو پیوندی مستمر بین نهاد سیاست و
شریعتمداران رسمی برقرار بود که بر اساس آن ،هر دوی آنها میتوانستند ،مخالفان
عقیدتی خود بویژه امثال نقطویه را ،که در عین بددینی ،داعیههای سیاسی نیز از خود
ابراز می کردند با تبلیغاتی که اتهامات آنها را بر سر زبانها بیندازد و به ثبت در منابع
گوناگون تاریخی و ادبی برساند ،سرکوب کنند.
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و اتهام بددینی و الحادی که در پی آن پدیدار شد یكی از عوامل این مهاجرت بوده
است .با نظر به منابع گوناگون دورة صفویه در راستای مبارزه با بددینان و ملحدان ،اهل
تسنن و تصوف هجمههای خانه برانداز بسیاری در سرتاسر آن دوره متحمل شدهاند .با
وجود این در این منابع اتهام بددینی و الحاد در مورد نقطویان با «صراحت» و تأکید
بیشتری بیان شده است تا در مورد اهل تسنن و تصوف .این امر ناشی از این است که
بر خالف اهل تسنن و تصوف ،که بعد از هجمههای اولیه سعی در اختفای خود
داشتند ،نقطویان در اظهار خود سعی بلیغ و لجوجانهای به کار بستند .این سعی در دو
شكل تحریكآمیز نمود داشت :از یك سو آنها داعیههای ملكداری و کشورگیری از
خود بروز دادند و از سوی دیگر عقاید مخالف با تشیع ،که در آن دوره بشدت پشتیبانی
می شد ،ابراز کردند .از این رو این طایفه خود را هم در مقابل حكام و هم در رویارویی
با نهادهای دینی و شریعتمدارانی قرار دادند که روز بروز در حال قدرتمند شدن از
طریق آمیختن با نهاد سیاست بودند .مقابله با عقاید کفرآمیز نقطویه ،نظیر تناسخ و نیز
لزوم پیشگیری از عقایدی که شكلی انحرافی از بعضی اصول تشیع را در برداشتند و
همچنین ضرورت دفع آنها در مقام معارضان سلطنت به هر وسیلهای در مجموع
موجب تأکید و تصریح بسیار بر اتهام نقطوی در منابع بویژه در منابع رسمی آن عصر
شد .بر این اساس بددینی و الحادی که در مهاجرت شاعران به هندوستان دخالت و
صراحت چشمگیری دارد ،اتهام نقطوی است نه دیگر اتهامات رایج در عصر صفویه.
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تاریخ پذیرش مقاله1396/3/31 :

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد پارس آباد مغان
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چکيده
در این تحقیق که به روش کتابخانهای و به صورت تحلیلی توصیفی ارائه شده است ،نگرش
ایدئولوژیك ،استناد به روزنامهها و شخصیّتهای تاریخی و زبان محاوره ،تشریح جزئیّات
وقایع ،تیپسازی ،تأویل و تفسیر وقایع تلخ جامعه ،نمود دورة زندگانی و بخصوص مرگ
شخصیّتها ،انواع شخصیّتها با رفتارهای متنوّع و شخصیّت خود نویسنده در رمان ،نمود 135
طبیعی تعامل شخصیّتها با دیگران ،کاربرد انشای کاریكاتوری ،ایراد عبارتهای فلسفی ،
تعریف انسان به عنوان موجودی مختار و برجسته کردن امور عاطفی ،پسزمینة مناسب و نمود
صنایع ادبی بهعنوان روشهای واقعنمایی اجتماعی این رمان بازنموده شده است .نتیجه آنكه:
اوج واقعگرایی اجتماعی در «اسیر زمان» هنگامی خودنمایی میکند که فصیح به تحلیل
تخصصی وقایع سیاسی ،روابط ایران با ابرقدرتها ،نقدِ عملكرد دولتمردان ،تشریح جزئیات
وقایع و تبیین علل و عوامل حوادث میپردازد.

 .1مقدّمه
رئاليسم به عنوان یكی از مكتبهای ادبی« ،معانی مهارناپذیر دارد» (گرانت :1379 ،ص.)13

همچنین آن را به انواعی مانند نخستين یا ابتدایی ،جادويي ،اجتماعي(یا سوسیالیستی)،
انتقادی و ...تقسیم کردهاند « .نام رئالیسم و قواعد مكتب آن را نخست شانفلوری در
اوّلین نوشتههای خود به تاریخ  1843به میان آورد .در «مانیفست رئالیسم» چنین
نوشت« :عنوان رئالیست به من نسبت داده میشود؛ همانطور که عنوان رومانتیك را به
نویسندگان و شاعران سال  1830اطالق میکنند»(سیّد حسینی :1391 ،ص.)273
شانفلوری و رفیق و پیرو او دورانتی ،که به مخالفت بـا رومانتیسـم برخاسـته بودنـد،
صحنههایی از زندگ ی خـرده بورژواهـا و مـردم عـادی را انتخـاب ،و در آثـار خـود
توصیف کردند .از این نویسندگان ،دورانتی بیشتر به زندگی اجتمـاعی و بـه عـرف و
عادات مردم توجّه داشت و میکوشید که هنـر او بـرای اجتمـاع ،مفیـد واقـع شـود.
دورانتی مجلّهای نیز به نام رئالیسم منتشر ساخت و در آن ،پارناسیها را بشدّت مـورد
حمله قرار داد و دورانتی و همكارانش هم به رومانتیكها حمالت شدیدی مـیکردنـد
(همان :ص.)274
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«شانفلوری در سال 1872رئالیسم را چنین تعریف میکند« :انسان امروز در تمدّن
جدید» (همان :ص.)278
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 2-1بازنمايي واقعيّات به روش هنري« :ادبیّات رئالیستی طبعاً موضوع خود را جامعة
معاصر ...و مسائل آن قرار میدهد» (سیّدحسینی :1392 ،ص .)281نویسنده برای بازنمایی
واقعیّات عصر خود مشاهدات خود را ،اعمّ از آنچه دیده یا در جراید خوانده است،
ثبت میکند .در این دیدگاه ،فلوبر گفته است که «رمان باید همان روش علم را برای
خود برگزیند» (همان :ص)277؛ همانگونه که خودش برای «نوشتن ساالمبو به تونس
سفر [کرد]( »...همان :ص.)278
بالزاک نیز شرح میداد که ورشكستگی چیست و یا چاپخانه چگونه میگردد و زوال
لوکوموتیو را ،که آخرین پیشرفت صنعتی قرن بود ،شرح میداد .این دو نفر ،که بـیش
از دیگران ،باالتر و دورتر را میدیدند ،میخواستند به علم روزگارشان توجّـه داشـته

مؤلفههاي رئاليسم در «اسير زمان»
باشند و میکوشیدند که اثر خود را در کالبد یك ساختار علمـی قـرار دهنـد (همـان:
ص.)314

 2-2رئاليسم صرفاً نماياندن زندگي آنگونه که ديده ميشود ،نيست:
رئالیسم به تصویر آنچه به چشم مـیآیـد ،قـانع نمـیشـود؛ بلكـه همیشـه عوامـل و
وضعیّت اجتماعی را در نظر میگیرد؛ پس نویسندة رئالیست ،نخسـت مـیکوشـد تـا
بفهمد که چرا مرد ثروتمند ،پاکیزه و خوشسـلیقه ،و مـرد بینـوا مـدبر و ناخوشـایند
است .همینکه این حقیقـت دریافتـه و نماینـده شـود ،همـه چیـز دگرگـون خواهـد
شد»(رادفر و حسنزاده :1383 ،ص.)36

لذا « هدف هنر رئالیستی ...این است که ریشة هر چیز را که غالباً زیر الیههای
زندگی روزانة اجتماعی نهفته است ،بكاود»(پرهام :1362 ،ص)45؛ بدینترتیب« ،کثافت
فقرا دیگر مهوّع و نفرتانگیز نخواهد بود؛ بلكه حسّ همدردی ما را برخواهد انگیخت؛
همچنانكه پاکیزگی اغنیا به عوض دلانگیزی ،دلگیر و خشمآور خواهد گشت»(همان:
ص.)40

(سیّد حسینی :1391 ،ص.)184

 2-5تشريح جزئيّات وقايع :اغلب منتقدان ادبی بر این باورند که «رئالیسم ،حقیقت را
به شیوههای گوناگون کشف و بیان میکند؛ این شیوهها عبارت است از :تشریح
جزئیّات ،تحلیل دقیق جامعه و تصویر کردن شخصیّت در پیوند با محیط اجتماعی»
(پروینی و همكاران :1391 ،ص« .)49تردیدی نیست که رماننویسان بزرگ پایان قرن
نوزدهم ،مهمترین مشخّصات رئالیسم را درواقع ،جهانی کردهاند .داستايوسکي و
چخوف در نشاندادن جزئیّات ،توانایی فوقالعاده دارند»(سیّد حسینی :1391 ،ص )299و
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 2-3استناد به روزنامه :از مهمترین عوامل اِشراف نسل امروز بر گذشته ،روزنامه
است« .روزنامه نگاری درواقع ،زندگی در متن واقعیّات اجتماعی است .بنابراین،
خاستگاه ا وّلیّة رئالیسم فارسی را باید در ژورنالیسم ایرانی جستجو کرد ...روزنامهنگاری
با کشاندن واقعیّات اجتماعی به بطن رمان ،به واقعگرایی نوع رمان کمك شایانی
میکند» (فتوحی :1392 ،ص  5و .)6
 2-4نگرش ايدئولوژيک :بدیهی است که «تجسّم هنری ،با اصول ایدئولوژیكی توأم
است ؛ زیرا در این رویكرد ،ایدئولوژی است که خطّ مشی فرهنگ را تعیین میکند»

«بالزاک مینویسد :تنها تشریح جزئیّات میتواند به آثاری که با بیدقّتی ،رمان خوانده
شدهاند ،ارزش الزم را بدهد» (همان :ص.)279
 2-6تيپسازي :بالزاک بر این است که «رماننویس باید جامعة خود را تشریح کند
و تیپهای جامعه را نشان دهد» (همان :ص .)271از دید لوکاچ «شاخص اثر رئالیستی،
ابداع شخصیّت نوعی است» (خاتمی :1385 ،ص)102؛ شخصیّتی که «وجود او کانون
همگرایی و تالقی تمام عناصر تعیینکنندهای میشود که در یك دورة تاریخی مشخّص،
از نظر انسانی و اجتماعی ،جنبة اساسی دارد» (پوینده :1377 ،ص .)101براساس این طرز
فكر « ،در داستانهای رئالیستی ،هر شخصیّت عالوه بر اینكه ویژگیهای خاصّ خود را
دارد ،توصیفکنندة قشر و طبقهای است که از آن برخاسته است» (گلشیری:1/1380 ،
ص .)230یك ویژگی دیگر در مبحث تیپ این است که:
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قهرمان اثر رئالیستی فردی مشخّص و غیرعادّی نیست؛ مثالً وقتی نویسندة رئالیسـت
میخواهد جنگ را موضوع کتاب خود قرار دهد ،هیچ شكّی نیسـت کـه در انتخـاب
قهرمان ،افسر جزء یا سرباز را بر فرمانده لشكر تـرجیح میدهـد؛ زیـرا آن سـرباز بـه
میدان جنگ خیلی نزدیكتر و تأثیرات آن محیط در او خیلی بیشتر از فرمانده اسـت و
علّت میل بارزی که رئالیستها به افراد کوچك و بیاهمّیّت نشان میدهند ،همین است
(سیّد حسینی :1391 ،ص.)288

 2-7نمود انواع شخصيّتها با رفتارهاي گوناگون :معموالً «نویسندگان رئالیست،
قشرهای مختلف جامعه را وارد رمانهای خود میکنند و به ارزشیابی فردی آنان و
بررسی ساختار انسانی و اجتماعی میپردازند»(علوی :1382 ،ص.)107
 2-8کاربرد زبان محاوره:
معموالً نویسندهای که با لفظ قلـم دربـارة مسـائل اجتمـاعی مـینویسـد ،واقعیّـت را
گزارش میکند؛ امّا نویسندهای که با زبان زندة طبقات اجتماعی مینویسـد ،واقعیّـت
را به نمايش میگذارد .نویسنده با کاربرد زبان محاوره ،داستان رئالیسـتی را بـه مـتن
واقعیّت جامعه میبرد و با به کار گرفتن نثری که در آن هر شخص با زبان طبقة خود
سخن میگوید ،خواننده را به ذات واقعیّت نزدیك میکند .رمانی که همـة اشـخاص،
یكنواخت و با زبان فاضالنة نویسنده سخن میگویند ،با واقعیّت برخوردی رسـمی و
یكسویه دارد (فتوحی :1392 ،ص.)4
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همچنین «زبان زنده ،سبك محاورهای و اشتمال بر اصطالحات عامیانه و کوچه و
بازار ،اثر داستانی را به واقعیّات اجتماعی نزدیك میکند»(همان :ص ،8با تصرّف)؛ لذا
«رئالیسم نیز به دلیل اصل واقعگرایی ،استفاده از زبان محاوره را به منظور معرّفی هر چه
دقیقترِ تیپهای مختلف جامعه به کار میگیرد»(رادفر و حسنزاده :1383 ،ص)29؛ بدین
ترتیب «استفاده از بیان گفتاری ،که جنبة واقعی و اجتماعی به داستان میبخشد ،بهترین
روش و گزینه برای روایت رمان است» (سالمیان و همكاران :1392 ،ص.)29
 2-9کاربرد انشاي کاريکاتوري :به نظر برخی از محقّقان «استفاده از انشای
کاریكاتوری ،یكی از ویژگیهای آثار رئالیستی است» (دهقانی :1383 ،ص)73؛ یعنی همراه
بودن رمان با طنز از عناصر اصلی رئالیسم اجتماعی شمرده میشود .در «چنین
داستانهایی حقایق جامعه به تصویر کشیده میشود» (کیومرثی :1389 ،ص)81؛ به بیان دیگر،
«نویسندة برونگرا مسائل و مشكالت افراد را به گونهای طنزآمیز ارائه میکند تا با
مضحكه کردن آنها بر اهمّیّت و عمق مطالب ،صحّة بیشتری بگذارد» (پك :1366 ،ص 116
تا  ،119با تلخیص).

ص.)14

 2-12تأويل و تفسير وقايع تلخ جامعه« :به گفتة لوکاچ ...داستان باید از تجارب و
واقعیّات ،بویژه تجارب تلخ محیط نویسنده حكایت کند» (همان :ص ،20با تصرّف).
 2-13نمود شخصيّت خود نويسنده :نویسندگان رئالیست در روایتکردن داستانهایشان
از زاویّة دید سوّم شخص عینی یا اوّل شخص ناظر استفاده میکنند؛ چرا که در این دو
روش ،کسی نظّارهگر رویدادها میشود و صرفاً مشاهداتش را گزارش میکند.
نویسندة رئالیست خودِ بیرونی خود را ،خود اجتماعی خود را در برخورد بـا مظـاهر
اجتماعی در طیّ داستان نشان میدهد .طبیعی است که در جامعـة بیـرون شخصـیّت
نویسنده(راوی) ،وقایع گاه با او در تعارضند؛ این است که گاه میتازد و بعضی مواقع
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 2-10ذکر نام برخي شخصيّتهاي تاريخي جامعه« :از نظر جيمز ،رماننویس باید خود
را تاریخنگار تلقّی کند» (الج و همكاران :1389 ،ص.)73
 2-11نمود طبيعي تعامل شخصيّتها با يکديگر :یكی از کارکردهای رئالیسم این است
که «انسان و جامعه را از دیدگاه صرفاً انتزاعی به نمایش نمیگذارد؛ بلكه مستلزم ترسیم
همه جانبة اشخاص ،زندگی مستقلّ انسانها و روابط آنان با یكدیگر است» (لوکاچ:1381 ،
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به بودن با مردم مینازد .این حالت ،یكـی از نشـانههـای شخصـیّت رئالیسـتی اسـت
(دهقانی :1383 ،ص  67و  68با تلخیص و تصرّف).

 2-14نمود جنبههاي فلسفي:
رسالت فلسفی بخشیدن به رمان ،جهان رمان را شبیه جهان واقعی میکند [به عبـارت
دیگر] نگاه فلسفی نویسنده به جهانی که خلـق کـرده اسـت بـرای کشـف عناصـری
جدید ،به خواننده رخصت میدهد که نویسنده را خالق جهانی نو تلقّـی کنـد(رنجبر،
 :1393ص.)59
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 2-15تعريف انسان به عنوان موجودي داراي اختيار :رئالیسم «پدیدههای روحی را در
پرتوی اصل علّیّت اجتماعی بررسی میکند؛ یعنی ریشة سرنوشت آدمی را در اوضاع
محیطی و خصوصیّات فردی می جوید و به مطالعة انسان اجتماعی و تاریخی میپردازد»
(پرهام :1362 ،ص)64؛ از این رو بر اساس اصول رئالیستی« ،انسان موجودی کامالً مجبور
و بی اختیار نیست ،بلكه قادر به تحوّل و دگرگونی شخصیّتی خود است .منتها تحوّالت
شخصیّتی انسانها در پرتوی اصل علّیّت اجتماعی قرار دارد و آزادی و اختیار انتخاب
کامل برخوردار نیست» (رادفر و حسنزاده :1383 ،ص.)35
 2-16برجستگي موارد عاطفي :تحقّق رفتارهای عاطفی ،یكی از جنبههای مهمّ حیات
آدمیان است .رمان نیز «از طریق ثبت اینگونه رفتارها میتواند به زندگی واقعی تشبّه
کند» (رنجبر :1393 ،ص« .)61داستان واقعگرا نمایشگر اشخاص است و سعی میکند پرده
از اوضاع روحی آنها اعمّ از ترسها ،امیدها ،آرزوها ،کینهها و حسادتهایشان بردارد و
شخص را در رابطه با خود ،با اجتماع و پروردگار نشان دهد»(میرصادقی :1376 ،ص.)268
 2-17استفاده از پسزمينة مناسب در داستان« :ادبیّات رئالیستی طبعاً موضوع خود را
جامعة معاصر و ساخت و مسائل آن قرار میدهد»(همان :ص)280؛ لذا «رماننویس
رئالیست ،تاريخ را زمینهای برای آگاهیهای دقیق تلقّی میکند»(همان :ص.)278
 2-18نمود صنايع ادبي :تردیدی نیست که هر اثر داستانی ،بویژه رمان ،دارای
نمودهایی از انواع صنایع بدیعی و بیانی در درون خود است .آرایههایی مانند تشبیه،
استعاره ،کنایه ،عناصر خیال و ،...که هنرمند رئالیست با کاربست ظریف هر کدام در
موقعیّتهای الزم به آفرینش هنر داستان میپردازد بهطوریکه کاربرد چنین عناصری به
گفتة کوچکيان« ،ابعاد اجتماعی را در ساختار اثر داستانی حفظ میکنند .مشبّه ،مشبّهًبه،
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وجه شبه و حتّی ادات تشبیه دارای بافتی اجتماعی هستند و در جهت تحقّق اهداف
داستان پیش میروند»(کوچكیان :1389 ،ص.)100

 .4بحث و بررسي
هدف رمان اسير زمان بازنماییِ داستانیِ برخی از حوادث اجتماعی ایران در محدودة
زمانی بیست و چهارساله (از  1342تا  )1366است .روش کار نویسنده در این بازنمایی به
رئالیسم اجتماعی از دیگر روشهای رئالیستی نزدیكتر است.
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 .3پيشينة پژوهش
اُجاکيانس( )1380در مقالهای با آوردن خالصة این رمان ،مضامین و شخصیّتهای آن را با
چند اثر دیگر فصیح از جمله «الله برافروخت»« ،زمستان  »62و «ثریّا در اغما» مقایسه
کرده است .او همچنین با ذکر عنوان چند مورد از وقایع اجتماعی و سیاسی محتوای آن
به نقد مختصر این اثر از جنبه های اجتماعی ،سیاسی ،فلسفی و ...پرداخته و اغلب
عناصر داستانی از جمله شخصیّت ،زمان و مكان و زمینه ،گرهافكنی ،گرهگشایی و ...را
در همین شش صفحه نقد کرده است .در این مقاله ،بحثی از رئالیسم به چشم
نمیخورد.
نوروزي( )1380سی و یك اثر داستانی فصیح را معرّفی کرده و بدون پرداختن به نوع
رئالیسم آنها به بررسی اجمالی تمام این آثار در پایاننامة خود بسنده نموده است.
دستغيب ( )1375ضمن آوردن عباراتی از متن اسير زمان با تحلیل شخصیّت و محتویّات
اجتماعی آن به واقعگرایی سبك فصیح تأکید دارد.
این مقاله با در نظر گرفتن مؤلّفه های رئالیسم با آوردن شواهدی از متن رمان بر آن
است که این اثر داستانی را از نظر تطابق با رئاليسم بررسی کند .آنگونه که خود فصیح
گوید « :یك واقعیّت زندگیهای ما همه ،زمان موجودی است که اآلن داریم و وضع و
مكانی که در آن به سر میبریم ...باید واقعیّتگرا بود» (فصیح :1388 ،ص)63؛ لذا بحث
تازهای که در این تحقیق ارائه میشود ،تحلیل همهجانبة رئالیسم رمان اسیر زمان است
و مؤلّفه های این مكتب و بسامد انواع آن(مشخّصاً اجتماعی) در این داستان به تفصیل
تشریح شده است.

خالصة رمان این است که جالل آريان پس از مرگ همسرش در سال  1342از
امریكا به ایران باز میگردد و برای تدریس به استخدام دانشكدة شرکت نفت اهواز
درمیآید .در آنجا یكی از شاگردانش به نام عليويسي ،که پیروی خطّ امامخمینی است
به او نزدیك میشود .آریان غربزده ،ولی معتدل است .ویسی هم جوانی مؤدّب،
مسلمان و پاک است .نیروهای ساواک به زدوبند مبارزان و فعّاالن ضدّ حكومتی
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مشغولند .با شدّت گرفتن مبارزات انقالبیها ،رفتارهای تند سرهنگ نفيسي ،رئیس ادارة
ساواک علیه علی ویسی ،که از مبارزان و خواهان عدالت اسالمی در جامعه است ،روز
به روز آشكارتر میشود .نفیسی افسانة یتیم را به زنی میگیرد و در طول زندگی با او،
سر او را میتراشد .دو سال بعد او را با یك پسربچّه تنها میگذارد و ناپدید میشود.
شهرناز( ،معشوقة علی) را به زور غصب کرده ،در خانة خود حبس میکند و سر او را
هم میتراشد .شهرناز روانة تیمارستان میشود .سرانجام ،معلوم میشود که نفیسی پدر
علی بوده است .شاه پهلوی عمالً با افكار امپریالیستی امريکا و انگلستان بر کشور شیعه
مذهب ایران حاکمیّت دارد .مبارزات ضدّ حكومتی با تبعید امام اوج میگیرد .انقالب
اسالمی در  1357پیروز میشود .طالق شهرناز را از سرهنگ میگیرند و وضع او بهتر
میشود .نفیسی را به جرم قتل و ظلمهایش محكوم به اعدام میکنند .آریان با افسانه و
علی با شهرناز ازدواج میکنند؛ اما علی ،که پدرش را روز اعدام شناخته ،مانع اجرای
حكم میشود .بعد از انقالب در حملة عراق به ایران ،زندانیان اهواز فرار میکنند.
سرهنگ اینبار ،شهرناز باردار را در بیمارستان خفه میکند .علی در جنگ اسیر میشود.
بعد از آزادی هم به خواهش آریان از کشتن پدر منصرف میشود .رمان با سكتة
سرهنگ به پایان میرسد (رک فصیح.)1388 ،
موضوع اصلی در این رمان ،تشریح جزئیّات تنشها و ناسازگاریهای دو تيپ بزرگ
در جامعه است که عبارتند از . 1 :قشر حاکم به نمایندگی ساواک که از نظر فصيح
برایند همكاریهای نهادهای اطّالعاتی امریكا و انگلستان و اسرائیل است (همان :ص،)128
 .2اکثریّت مردم معترض ،که «تحت اعتقادات روحانیون خودشان هستند» (همان:
ص .)155بسیاری از بخشهای بازنمایی واقعیّات در این رمان با تعدادی از ویژگیهای
رئالیسم اجتماعی تطابق دارد.
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رئالیسم اجتماعی به علّت گستردگی معانی بسادگی قابل تعریف و تحدید نیست؛
امّا برخی از مؤلّفههای آن را بدین صورت میتوان برشمرد:
ترسیم علل و عوامل تنزّل و تحقیر انسان ،بیان ساده و روزمرّة زندگی به عنوان جزئی
از نظام حاکم ،ترسیم آشفتگیها ،تضادها و بیعدالتیها به عنـوان عوامـل نهـایی ایجـاد
رنجهای بشری ،خلق تصاویری از مردم فقیر و رخوتزده و نیز کسانی که در جهـت
مبارزه برای آزادی پیكار میکردند(قهرمانان) ،انسـانگرایی [یعنـی فعّالیّـت در جهـت
رفاه انسانها و آزاد کردن انسان از هر رنجی] ،نشـان دادن مظـاهر شخصـیّت انسـانی،
نشاندادن تضادهای زندگی ،تجسّم تاریخ در لحظههای خودآگاهی تودهها ،نشاندادن
مبارزة طبقاتی و نتایج آن ،نمود عینی تكامل اجتماعی ،حرکت تـاریخی و پیامـدهای
آن ،شناخت جریانهای مؤثّر در جامعه ،ارتباط فـرد و اجتمـاع ،تصـویر فقـر عریـان،
محكوم کردن نظام حاکمه و( ...کوچكیان :1389 ،ص.)87
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محور این تحقیق ،بازنمایی واقعیّات به روش هنری است .رمان اسير زمان در
بازنمود واقعیّات برهه ای از تاریخ و محیط نویسنده ،به مشاهدات نویسنده و بریدة
جراید متّكی است .بازنمایی هنری مسائلی از نوع نبود امكانات اجتماعی ،فقر و
اختالفات طبقاتی ،نبود آزادی اجتماعی ،وضع نامطلوب زنان ،وجود جنبشهای ضدّ
حكومتی معترضان ،آدمکشیهای ساواک ،ذکر وقایع اجتماعی از قبیل آتشسوزی در
سینما رکس آبادان ،حبس و اعدام آزادیخواهان ،مراسم چلّة شهیدان قم ،فساد اداری،
تبدیل تاریخ هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی ،فرار رجال مملكت ،عزل و نصب
پیدرپی نخستوزیران (اطّالعات :شمارة  ،)15752رفتن شاه از ایران(همان :شمارة ،)15761
ورود امامخمینی به ایران (کیهان :1357 ،ص ،)6تشكیل دولت موقّت ،واقعة  22بهمن،
جنگ تحمیلی و ...از دالیل رئالیستی بودن این رمان به شمار میآید.
 4-1رئاليسم صرفاً نماياندن زندگي آنگونه که ديده ميشود ،نيست :فصیح در
جایجای اسیر زمان از رفاه مفرط «سروان پدر سگ و تضادّ تویچشمخور او با علی
ویسی» (فصیح :1388 ،ص )20سخن میگوید« :مادرم ...به کمك مادر بزرگ ،کارهای
سفالی گلدون و کوزه و ظرف و ظروف لعابی درست میکنه ،میفروشند ،چیزی هم
درنمیارند» (همان :ص )20و «وقتی سروان نفیسی میآید ...،لباس شخصی شیكی تنش
است ...صورت سفیدی دارد ،تهرانی خوشتیپ ...شروع میکند به نوشیدن شامپانی و

کُنیاک و صحبت کردن دربارة پول و بهای سكّه و خریدن ملك در تهران( »...همان:
ص 25تا .)26

 4-2استناد به روزنامه به عنوان واقعينمايي اجتماعي :از جملة روزنامههای داخلی و
خارجی که در آن دوران(تا حدودی مغایرِ هم) وقایع اجتماعی و سیاسی ایران را منتشر
میکنند ،روزنامههای کيهان و اطّالعات (همان :ص ،)138نامة صنعت نفت ايران (همان:
ص ،)79مجلّة تايم (همان :ص ،)123روزنامة نيويورکتايمز(همان :ص ،)173نيوزويک
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(همان :ص )125و ...است که اغلب همین رسانهها نقش راوي را در طول داستان ایفا
میکنند« :و کیهان هم آش دهانسوزی نیست :حضرت آیتاهلل طالقانی از زندان آزاد
شدند .ژیسكاردستن رئیس جمهور فرانسه اخراج آیتاهلل خمینی از پاریس را تكذیب
نمودند( »...همان :ص.)200
 4-3نگرش ايدئولوژيک :جامعهای که فصیح در اسیر زمان در اندیشة انعكاس آن
است ،محیطی است که با داشتن منابع غنی فرهنگی ،تمدّن دیرین ،صنایع دستی ،نفت
و ...فقیر و بی ثبات است و عامل اساسی حاکمیّت گرسنگی ،ناامنی و دلهره و ترس
عمومی در چنین محیطی نیز اقلّیّتی هستند که به پشتوانگی قدرتهای غربی(امریكا و
انگلیس) و با زور اسلحه بر مردم بیچاره حكمرانی میکنند .جهت حرکت قلم اسماعیل
فصیح را ایدئولوژی تصویر واقعی جامعة ایرانی در برههای از زمان ،تبیین افكار و
رفتارهای ددمنشانه ،ظالمانه و فاسد عوامل ساواک ،مظلومیّت عمومی آحاد جامعه،
تصویر فقر ،اختالف فاحش طبقاتی و ...شكل میدهد.
 4-4تشريح جزئيّات وقايع :یكی از عوامل اصلی قدرت تأثیرگذاری اسير زمان،
مهارت نویسنده در ترسیم جزئیّات و مصوّر ساختن وقایع نهفته است که مخاطب را در
اغلب موارد با غم و حتّی گریه همراه میکند؛ به طور مثال ،مرگ شهرناز در اثر ،نمونة
بارزی از تراژدی است؛ به س راغ نفیسی رفتن علی و تشریح جزئیّات این واقعه مخاطب
را سراپا پر از اضطراب و شوق میکند .تصویر لحظات حسّاس دستگیری نفیسی و
چندین موارد مشابه ،میتواند نمونة مناسبی برای این ادّعا باشد که به گفتة خالوندي
( « )1391جزئیّاتشان با چنان عینیّتی توصیف شده که هر کدام گویی صحنة یك فیلم
سینمایی است و دوربین با حرکتی کُند ،محلّ رویدادهای فیلم را بدقّت و با نمایی
درشت (کلوز آپ) نشان میدهد» (خالوندی :1391 ،ص ،79با تصرّف).
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ص.)85

 4-6انعکاس دورة زندگاني و بخصوص مرگ شخصيّتها :زندگی اغلب شخصیّتهای
اسير زمان به گونهای طبیعی و واقعی نمود دارد که حتّی مرحلة مرگ تعدادی از آنها را
نیز فصيح به قلم آورده است؛ مرگ افسانه در بمباران آبادان (همان :ص ،)355خفه شدن
دلآزار شهرناز به دست نفیسی (همان :ص ،)361مرگ گنجويپور عطّار(پدر پیر شهرناز)
(همان :ص )116در پی تحمّل آالم فرزند ،سكته و مرگ نفيسي (همان :ص ،)408مرگ دکتر
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 4-5تيپسازي :فصیح شخصیّتها را خود نمیآفریند؛ بلكه تیپ را از جامعه انتخاب
میکند و با این کار وفاداری به واقعیّات تاریخی را از خود نشان میدهد .در این بخش
به معرّفی دو شخصیّت اصلی رمان میپردازیم که نمایندة دو تیپ عمدة آن جامعهاند:
سرهنگ اکبر نفیسی ،شخصیّتی است که با صفات «زد و بندچی و قالتاق» (فصیح،
 :1388ص« ،)25ناپاکدینِ ساواکی» (همان :ص« ،)103جونِوَر عجیب و عقدهای» (همان:
ص« ،)118شرور و ضدّ روحانی» (همان :ص« ،)155زالوی پولكی» (همان :ص،)161
«جنگجو و غارتگر زنها» (همان :ص ،)120همچنین با عادات «رجّالهبازی و پولپرستی»
(همان :ص )26از او یاد میشود .او در واقع «سمبل رژیم و فاسد و ستمگر» است (همان:
ص .)132فصیح خود به صراحت از تیپیك بودن او سخن میگوید« :مثل دولت وقت،
قدرت و خودکامگی داره» (همان :ص .)63این شخصیّت داستانی به حدّی مورد نفرت
راوی است که بیش از چهل بار از او با لفظ «سگ» یا «پدر سگ» اسم میبرد.
در مقابلِ نفيسي ،علي ويسي قرار دارد که «یك جوان ایرانی پاکنهاد و خوزستانی
مظلوم است و از لحاظ دینیاری تقریباً یك رستم کوچك» (همان :ص .)20او که «اهلل هم
ورد زبانش است» (همان :ص ،)11مؤمن« ،پیروی خطّ امام [خمینی] و مخالف ظلم و
فساد» (همان :ص« ،)192خوب و وفادار» (همان :ص« ،)38دوستدار ،مخلص» (همان :ص)83
و باألخره «با روحیّة ایرانی خوزستانی و مجاهد اسالمی» (همان :ص )48است .او بر این
باور است که « جامعة ما اآلن بیشتر به اصالحات و اعتقادات نیازمنده و باید از سلطة
فساد و سلطة غرب بویژه امریكا پاکسازی بشه» (همان :ص .)93میگوید« :خیلی از بچّهها
علیه این درد و مرض اجتماعی و حكومتی فعّالیّت دارند» (همان :ص .)92علی ویسی با
این تحلیل ،که « درمان آخر ما طریقت و رسالت دین است ،یعنی اسالم واقعی» (همان:
ص ،)127عقیده دارد که «دنیای فاسد و ستمگر فعلی رو باید شكست و کنار زد» (همان:

نقوی (شوهر فرنگیس) (همان :ص )56و امثال اینها .درست همانند کاری است که
«فلوبر در شاهكار خود مادام بوواري قهرمانان خود را مانند مثالهای واقعیشان در
اجتماع ،زندگی بخشیده و سپس آنها را تا دم مرگ همراهی کرده است» (سیّد حسینی،
 :1391ص.)281
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 4-7نمود انواع شخصيّتها با رفتارهاي گوناگون :به گفتة خزعلي در آثار فصیح
«مردمان ساده ،محروم ،رنج کشیده ،مورد ظلم و جفا واقع شده ،فقیر و دردمند راه
یافتهاند» (خزعلی :1388 ،ص .)93سالميان بر این است که «آنچه دربارة شخصیّتهای
رئالیستی سزاوار گفتن است ،انفعال شخصیّتهاست؛ بدین معنی که شخصیّتها مانند
انسانهای واقعی ترکیبی از احساسات متضادّند و برخالف آدمهای برخی از داستانها به
پاکی برف یا سیاهی زغال نیستند» (سالمیان و همكاران .)33 :1392 ،درواقع «آدمهای
داستانهای رئالیستی به دو گروه خوب و بد ،یا به اصطالح تیره و روشن تقسیم
نمیشوند؛ بلكه قهرمانان داستان (به دلیل تأثیرپذیری از اجتماع و محیط پیرامونشان) به
مرور دچار دگرگونیهای رفتاری میشوند» (میرصادقی :1388 ،ص 85تا  ،95با تلخیص و
تصرّف) .شخصیّتهای گوناگونی از همة طیفهای اجتماعی در رمان اسير زمان وجود
دارند و در عین حال ،مانند زندگی واقعی اجتماعی ،درجاتی از خوبی و بدی را به
نمایش میگذارند .از این دهها شخصیّت در کارکردهای سیاسی ،اغلب مردان را(مانند
نفیسی ،علی ،جالل) و در تحمّل مظلومیّتهای اجتماعی و کارکردهای عاطفی و هنری،
عموماً زنان(مانند افسانه ،شهرناز ،مادر سرگرد ،فرنگیس و ثریّا) را میبینیم که «مبارزات
انقالبی علی» (فصیح :1388 ،ص« ،)231حبس ظالمانة عطّار پیر» (همان :ص« ،)52سفالگری
افسانه» یا «عالقة او به دیوان پروین اعتصامی» (همان :ص 142و« ،)309دلباختگی جالل
به افسانه» (همان :ص 303 ،138و« ،)307زندگی مطرود ،سرایدار عربتبار با زن و سه
بچّهاش توی دو اتاق حیاط سرویس» (همان :ص« ،)75تراشیدن سرهنگ موی سر افسانه
را» (همان :ص ،)16مبیّن این ادّعا است .طبق نمونهها این شخصیّتها در کنار تیپهای
موجود ،ماهیّت خود را به نمایش میگذارند.
 4-8کاربرد زبان محاوره :در سرتاسر رمان اسير زمان ،هرجا فصيح گفتگویی از
شخصیّتهای داستانش را به قلم می آورد ،لفظ و بیان هر شخص را از هر تیپ و طبقهای
که باشند ،عیناً داخل گیومه میگذارد؛ حتّی گفتههای خود را نیز(در نقش جالل) در
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مقام گفتگو به شكل محاوره میآورد« :من که همیشه ساکتم ...هومممم» (همان :ص،)182
«خیلی خوب .قهوهتو بخور و یه خرده دیگهم از ایدهآل نوی اسالم حرف بزن» (همان:

ص« ،)127وضع داره رو به آرومی میره» (همان :ص« ،)219زن واسة عیش و خوشیه»
(همان :ص.)69

 4-9کاربرد انشاي کاريکاتوري :فصیح گاهی از سبك عادی نگارشی به شیوة انشای
کاریكاتوری و برجسته کردن مباحث روی میآورد« :پس از مدّتی بِرّبِر نگاهکردن ،مرا
به جا میآورد ...منهاي کراوات ولی با موهای سفید» (همان :ص.)395

 4-10ذکر نام برخي شخصيّتهاي تاريخي جامعه :فصیح برای قانعکردن مخاطب،
حتّی از شخصیّتهایی اسم میبرد که خواننده اطمینان به واقعیبودن آنان دارد« :مینشیند
و میگوید :آقا مجلّة تايم پارسال رو که به من نشان دادید ،یادتون هست ،با روی جلد
شكنجه؟ شمارة این ماهش عكس شاه و فرح و کارتر را داره که شاه جلوی کاخ سفید
واشنگتن داره با دستمال ،آب چشمهاش رو پاک میکنه» (همان :ص )130یا «روحانیان
بزرگی مثل آقای طالقاني که اآلن در زندان است و مردان بزرگ مسلمان ملّیگرایی مثل
مهندس بازرگان که ایشان هم اآلن در زندان است» (همان :ص )94یا «آیتاهلل روحاهلل

علی با سرهنگ نفيسيِ الاُبالی و ظالم ،نمود توأمان لحظات آرام حیات با پریشانی
احوال ،و دهها موارد قابل ذکر .نمایش چنین وضع طبیعی و معامالت متفاوت اشخاص
در رمان نیز بر جنبة واقعینمایی آن میافزاید .در این رمان« ،جالل آریان پس از قرار-
گرفتن در محیطی که حال و هوای مبارزه با فقر و بیعدالتی و فساد و بیدینی حكومت
حاکم را دارد به نحوی چشمگیر ،بسیاری از عادتها و رفتارهای بد گذشتهاش را کنار
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خميني که پس از حوادث پانزده خرداد گذشته زندانی شده و به ترکیه تبعید گردیده
بود به علّت مخالفت مقامات ترکیه از این کشور اخراج ،و اکنون به عراق تبعید شده
است» (همان :ص.)17
 4-11نمود طبيعي تعامل شخصيّتها با يکديگر :از این دیدگاه ،بستر اسير زمان را
محیطی مییابیم با بروز طبیعی تعامل آدمیان ،که زوایای گوناگون حیات فردی و
اجتماعی هر کدام مطابق با الزمههای رفتاری نوع بشر در رویارویی با عوامل جامعهای
که او در آن به سر می برد ،ترسیم شده است؛ تولّد اتّفاقیِ دوستیها ،حسّ ترحّم جالل
به مطرود(سرایدار) ،معاشقة آريان و علي با افسانه و شهرناز ،کشمكشهای عقیدتی

147


میگذارد ...مثالً بتدریج خود را از خوردن مشروب منع میکند و در نهایت ،او در
سالهای انقالب و پس از انقالب ،جالل آریان دیگری میشود» (صادقی شهپر:1392 ،
ص.)183
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از نظر بالزاک «اگر نوع معیّنی از جانوران را در دو نقطهای که دارای آب و
هوای متفاوت است در نظر بگیریم ،جانورانِ یكی از آن دو نقطه ،تحت تأثیر آب و
هوای آن نقطه ،رفتار و شخصیّت بخصوص پیدا میکنند .بشر نیز مولود اجتماع خویش
است و همان تأثیری را که آب و هوای گوناگون در جانوران به جا میگذارد،
اجتماعات مختلف در افراد بشر دارد؛ امّا طبعاً چون بشر بسادگی جانوران نیست و
دارای عقل و هوش است ،این تأثیرات نیز در او عمیقتر و پیچیدهتر است» (سیّد حسینی،
 :1391ص)272؛ بدین ترتیب ،همانگونه که انسانها در زندگی عینی و طبیعی از هر حیث
تفاوتهایی دارند در بستر این رمان هم چنین است .از حیث اعتقادات دینی از مؤمن و
معتقد(مثل علی و شهرناز) گرفته تا معتدل(مثل جالل) ،عیّاش و بیبند و بار (مانند
نفیسی) حضور دارند .بسامد زن و مرد ،دختر و پسر ،پیر و میانسال و جوان به طور
عادی توزیع شده است .تناسب فقیر(مثل خانوادة مطرود) (فصیح :1388 ،ص ،)378پولدار،
دارای شغل دولتی ،آزاد یا بیكار هم مانند جامعة واقعی در این رمان دیده میشود.
 4-12تأويل و تفسير وقايع تلخ جامعه :اسير زمان آیینهای است که رفتارهای تلخ،
ظالمانه و تكاندهندة نیروهای ساواک علیه مردم فرودست را منعكس میسازد .فصيح
با تشریح تراژدی «تسلیم شدن شهرناز به ازدواج با سرگرد برای نجات پدر ستم-
دیدهاش از زندان ،که سر عقد هم بله نمیگوید ،فقط سرش پایین میماند» (همان:
ص ،)71اسیر شدن معشوقة علی به دست یك ظالم دیو سیرت را «سختترین دردها و
محرومیّتها برای یك مرد» (همان :ص )71تلقّی میکند و با تشریح جزئیّات «تراشیدن
موی سر افسانه» (همان :ص )16و به دنبال آن« ،موی سر شهرناز» (همان :ص )76و «ضرب
و شتم او به دست سرگرد ساواکی ددمنش» (همان :ص )78مینویسد« :نمیتوانم آنچه را
که با چشمهایم دیدهام ،توی کلّهام منفجر نشده نگه دارم» (همان :ص .)78بنابراین فصیح
یا دیگر «نویسندگان رئالیست نیز مسائل زشت و زنندة جامعه را به تصویر میکشند؛
منتها تفاوت آن با ناتورالیسم در این است که آنها بر خالف ناتورالیسم ،که در بیان
مس ائل زننده بیشتر به برشی از زندگی یعنی تأکید بر مسألة پیروی انسان از غرایز پست
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حیوانی و جنسی بر اساس اصل علمی و فیزیولوژیكی وراثت و محیط و فشارهای
لحظه در کنار دیر مسائل مشمئزکننده توجّه میکنند ،مرکز ثقل آثار خود را بر فساد
طبقة اشراف و دیگران برای کسب ثروت و رنج و فالکت و فقر طبقة پایین و تن در
دادن آنها به هر پستیای برای کسب ثروت و مقام قرار میدهند» (رادفر ،حسنزاده:1383 ،
ص.)33

 4-13نمود شخصيّت خود نويسنده :خود فصیح نیز ،که با نام مستعار جالل آريان و
با عنوان راوی داستان ایفای نقش میکند ،دارای شخصیّتی محبوب در اسیر زمان است.
در هر شهر ،روستا و محلّهای معموالً افرادی هستند که به لحاظ مقبولیّت عام که دارند
در منازعات دیگران پیشقدم میشوند و بی هیچ چشمداشتی گره از اختالفات
میگشایند و در خیلی موارد هم ناسزا میشنوند .فصیح در دنیای واقعی ،یك معلّم
است که در شرکت نفت جنوب تدریس میکند .در درون داستان نیز تجلّیگاه کوشش
او ،که نشانی دیگر از واقعگرایی است ،خدمت به کسوت معلّمی است .جالل
آريان(فصیح در نقش راوی) نه مثل علي نمازخوان و پیشمرگ وطن است و نه مانند
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سرهنگ نفيسي بیدین و ظالم .او هنرمند نویسندهای است که شراب هم میخورد و
غربزدهای وطندوست است که خصوصیّاتش متمایل به شخصیّت علی است نه
سرهنگ .در اوج اختالفات علی و سرهنگ با اعتدال تمام عمل میکند و هر دو را به
آرامش و منطق فرا میخواند« :شما خودت رو زیاد درگیر نكن» (فصیح :1388 ،ص.)92
 4-14نمود جنبههاي فلسفي :مباحث فلسفی از موارد انكارناپذیر در زندگی اجتماعی
است بویژه که سخن رمان اجتماعی ،و گزارش و تفسیر واقعینمایانة محیط و جامعة
آدمیان در میان باشد .در چنین موقعیّتی است که رموز و ویژگیهای محیط طبیعی
پیرامون بشری ،جنبههای مكشوف و نامكشوف آدمی ،گیاهان ،حیوانات ،زمین ،اجرام
آسمانی و همانند آنها در بستر رمان خودنمایی میکنند .اسیر زمان از این حیث نیز
منبعی غنی است طوریکه تشكیل مجموعهای از این دست مباحث ریز و درشت ،اثر
مزبور را در مقام یك تاریخ هنریِ واقعی مینشاند؛ مواردی از قبیل «هر چیزی در این
دنیا زمانی و حدّ و حدودی دارد» (همان :ص )54یا «زندگی محلّ گذر است و پیشامدها
هم زیاد» (همان :ص.)14
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 4-15تعريف انسان به عنوان موجودي داراي اختيار :از دیدگاه فصیح ،هر چند «هر
کدوم از ما مخلوقات خداوندگار ،اسیر فرمول چند مجهولة زندگی خودمان هستیم»
(همان :ص )14و «اگر بدبخت خلق نشده بودیم» (همان :ص )20یا اگر «قسمت نشده»
(همان :ص )20که به برخی خواستههای اجتماعیمان برسیم ،باز ما انسانها اختیار عمل
داریم .عباراتی چون «من قول میدم یه خونة کوچك ...براتون جور میکنیم» (همان:
ص )55یا «دنیای فاسد و ستمگر فعلی رو باید شكست و کنار زد» (همان :ص ،)85بیانگر
این است که «اگر انسان بخواهد[ ،میتواند] چهرة زندگی و تاریخ خود و دیگران را
عوض کند» (همان :ص.)72
 4-16برجستگي موارد عاطفي :عشق در این داستان ،مقولهای است که به آن «با
نگاهی الهی ،واال و مقدّس نگریسته شده و از آن به عنوان نیازی روحانی و معنوی یاد
شده است تا نیازی جسمانی» (صادقی :1393 ،ص .)195در اسير زمان رفتارهای عاطفی از
جمله عشقورزی و تبسّمهای عاشقانة متقابل علی و شهرناز (فصیح :1388 ،ص 39و )42یا
جالل و افسانه (همان :ص ،)90کتكخوردن شهرناز از دست نفیسی (همان :ص ،)78تصویر
سرِ تراشیدة او در بازار (همان :ص ،)76زندانی شدن مظلومانة عطّار پیر (همان :ص،)52
مرگ سرهنگ (همان :ص )408و امثال آنها بروز میکند؛ رقّتها و لرزشهایی در دل لطیف
هر خوانندهای ایجاد میکند که او خود را نه در سطور یك رمان مصنوعی ،بلكه در
درون جامعهای واقعی میبیند؛ لذا اسير زمان با ثبت چنین رفتارهای رقیق به واقعیّت
تشبه میکند.
 4-17استفاده از پسزمينة مناسب در داستان :خالق اسير زمان با پسزمینه قرار دادن
تجربه تاریخی و فقر و مظلومیّت عموم مردم ایرانِ زمان خود با طرح مسائل مربوط به
اختالف طبقاتی ،محرومیّتها و نیازمندیها ،جزئیّات وقایع را بهگونهای هنری انسجام
میبخشد که از پراکندگی می رهاند .همچنین او این نابسامانیهای اجتماعی را تنها به
بستر جامعة بومی منحصر نمی داند و جوامع کالن غرب از جمله فرانسه را نیز بویژه از
دید اخالقی فرورفته در گرداب تشتّت و بیبند و باری میبیند؛ به عنوان نمونه میتوان
«مقایسة عشقبازی امریكایی و ایرانی زمان طاغوت» را از سوی جالل نام برد (همان:
ص.)398
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 4-18نمود صنايع ادبي :اسیر زمان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ ايماژها و
تشبيهات سادة آن در بافتی عامیانه ،اجتماعی و ملموس عرضه میشود« :امروز
نمیخواهم برگردم و به صورت هیوالی سِرتِق گذشته نگاه کنم» (همان :ص )3یا «سرگرد
مشغول میخواری میشود و مثل سگ حسندله مست میکند» (همان :ص .)71همچنین،
کاربرد استعاره نیز کم به چشم نمیخورَد« :جملهای در پایین این کارت تبریك است

نتيجه
عوامل رئالیستی این رمان را میتوان در دو گروه پررنگ و کمرنگ تقسیمبندی کرد.
برخی از مؤلّفهها نمود پررنگتری دارد که مهمتر از همه ،انگار هدف اصلی نویسندة
اسير زمان «تحلیل تخصّصی وقایع» سیاسی ایران ،نقد عملكرد دولتمردان ،بررسی
روابط سیاسی ایران با جوامع خارجی بویژه امریكا ،روسیّه ،انگلستان و عراق و تبیین
علل و عوامل وقایع است بهطوریکه این عامل در بیش از  80درصد صفحات کتاب
قابل مشاهده است .همچنین «راوی اوّل شخص» بودن نویسنده ،خواننده را به قبول
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که مرا باز با همة اشتغالهای ذهنی به فكر میاندازد :ديو قرار است به اهواز منتقل شود»
(همان :ص )82یا در کاربرد مَثَل «از شاش موش ،آسیاب نمیگرده» (همان :ص ،)28موش
را استعاره از علیِ انقالبی از دید سرهنگ بیان میکند.
عالوه بر این مطالب ،باید افزود که آنچه در کنار مشاهدة تأثیر جامعه به این اثر
رنگ و بوی رئالیسم اجتماعی میدهد ،برجستهسازی عواملی معنایی مانند مردمگرایی و
انسانمداری همچون «فداکاریهای جالل برای نجات شهرناز» (همان :ص )241یا
«دلسوزیها و خیرخواهیهای علی» (همان :ص ،)10اشاره به «سرگذشتهای بیشمار در
شخصیّتهای داستان» (همان :ص ، )3تصویر شخصیّتهای مبارز در جهت رفاه انسانها و رفع
تضادها همچون «مبارزات و جانبازیهای ویسی» (همان :ص ،)48بیعدالتیها و آشفتگیهای
جامعه« ،ترسیم نظام اقتصادی جامعه و اوضاع کارگران» (همان :ص )117مثل «وام امریكا
به ایران» (همان :ص ،)94ارتباط متقابل فرد و اجتماع ،معرّفی جریانهای مؤثّر در جامعه
همچون «عوامل سیای امریكا و منافقین» (همان :ص ،)392تعامل اجتماع ،تاریخ و
سیاست « ،محكوم کردن فقر و نظام حاکم و نمود فاصلههای طبقاتی» (همان :ص 28و،)75
است که همزمان با توصیف ابعاد اجتماعی از کالم او دریافت میشود.

واقعی بودن اثر مجبور میکند ،بویژه که اغلب وقایع مرتبط با راوی (جالل) با
«سرگذشت زندگی واقعی او (فصیح)» همخوانی دارد« .تشریح طبیعی جزئیّات وقایع» و
استناد به زمان دقیق «روزنامه» های وقت ،هر نوع تردید در غیر واقعی یا حتّی هنری
بودن داستان را از مخاطب عادّی دور میکند .تصویر «شخصیّت تیپیك» سرهنگ
ساواکی و نیز علی مبارز(برای نمونه) ،نیز «شخصیّتهای تاریخی» چیزی نیست که با
چهرة شخصیّتهای تاریخ ایران مغایر باشد« .تعاملهای طبیعی زنان و مردان» و بویژه
عنصر «عشق» و حتّی «مرگ» در زندگی نیز به گونهای واقعگرایانه و حتّی تأثیرگذار در
اسیر زمان متبلور است.
مسلّماً یك رمان رئالیستی به زیور عواملی از قبیل «دارای اختیار بودن انسان» ،ذکر
«جنبههای فلسفی»« ،صنایع ادبی»« ،انشای کاریكاتوری» و ...نیز آراسته میشود که نمود
کمرنگتری نسبت به موارد یاد شده در اثر مورد بحث دارد.
در اسير زمان ،دو واقعة عظیم اجتماعی ایران؛ یعنی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی
به همراه مبارزات پیروان خطّ امامخميني با نیروهای ساواک و قدرتهای امپریالیستی
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غرب با سبكی هنری بازنمایی شده است .اسماعيل فصيح با هدف رئالیستی نشان دادن
اثرش شیوههای گوناگونی به کار میگیرد؛ از جمله در این رمان به روزنامههای وقت
بویژه اطّالعات و کيهان استناد میکند .او با نگرشی ایدئولوژیك و با تشریح جزئیّات
حوادث داستان ،ضمن تعریف انسان به عنوان موجودی دارای اختیار به آفرینش و
معرّفی شخصیّتهایی دست میزند که عموماً نمایندة نوعی تيپ اجتماعی به شمار
می روند .از بین انواع شخصیّتها ،قهرمان و ضدّ قهرمان جلوة بیشتری دارند .شخصیّت
خود نویسنده و سرگذشت زندگی واقعی او نیز در نقش راوي در این داستان جای
گرفته است .آدمهای این داستان با رفتارهای واقعینمایانه و گوناگونشان همچون
«تعادلپیشگی جالل در برخورد با ظلمهای نفیسی در زمانی» و «احساساتی و
افراطیگری او در زمانی دیگر»« ،لبخند و گریة افسانه در موقعیّتهای مختلف»« ،اوقات
شادی و عصبانیّت نفیسی»« ،روزگار خوشی و آوازخوانی سرهنگ و زمانخواری او» یا
«مراحل ظلم و ندامت او» ،رنگ رئاليستي اثر را نمایانتر میکنند ،به گونهای که دورة
زندگی و بویژه مرگ اغلب این شخصیّتها نیز در این رمان انعكاس یافته است .نمود نام
برخی شخصیّتهای تاریخی جامعه و تعامل طبیعی هر یك با دیگران ،خواننده را به هر

مؤلفههاي رئاليسم در «اسير زمان»

چه واقعیپنداری اثر سوق میدهد .همچنین نویسنده با افزودن جنبههای فلسفی،
نشانههای واقعیگویی اثر را تقویت میکند و با تبیین اینكه رئالیسم صرفاً نمایاندن
زندگی آنگونه که دیده میشود ،نیست ،عوامل وقایع و وضعیّت اجتماعی ایران را مورد
تحلیل قرار میدهد؛ بدین ترتیب ،فقر و مظلومیّت عموم مردم ایران و تجربه تاریخی
آنان پسزمینه ای است که نابسامانیهای اجتماعی ،محرومیّتها و نیازمندیها در آن به
تصویر کشیده شده و همین سبب شده است که نویسنده در محتوای گفتگوی شخصیّتها
به تأویل و تفسیر وقایع جامعه نیز بپردازد .زبان اسیر زمان ،نثر ساده ،محاوره و گاه
طنزآمیز است که مهارت واقعینمایی نویسنده را دو چندان میکند؛ لذا انشای
کاریكاتوری خیلی کمتر در آن کاربرد دارد .موارد عاطفی ،بویژه عنصر عشق پاک از
ابتدا تا انتهای خطّ داستان ،برجسته شده است .همچنین نمود برخی صنایع بدیعی و
بیانی در البهالی روایتپردازی به جذّابیّت و واقعیگرایی رمان میافزاید .کوتاه سخن
اینكه فصیح در آثار بعد از انقالب خود بویژه در اسير زمان(بر خالف آثار قبل از
انقالبش) ،میکوشد تا تصویری رئالیستی ارائه کند.
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One of the functions of Art, is to represent the material and spiritual
realities of man’s life. This is different from art to history that the
Artist, with its own selection and interpretation and reporting,
provides the apparent irregularities of facts in a reasonable, limited,
measured and disciplined design. The novel “Time captive“(Asir-eZaman), written by Ismail Fasih is among this category of works of
art. Verily the objective reality was decomposed and spread among
unlimited number of contrasting subjectivities. Realism means
Today’s man in modern civilization. So Fasih using certain methods
has written a realistic novel. Ideological attitude, according to the
newspapers and historical figures, spoken language, detailed
explanation of the events, creating types, Interpretation of the virulent
happenings in society, the appearance of the life course and especially
the characters’ death, a variety of characters with different behaviors,
the appearance of the author's own character in the novel, the natural
appearance of characters’ interactions with others, applying
caricatured composition, delivering philosophical terms, defining man
as an authorized creature, highlighting the emotional affairs, perfect
background and the rhetoric figures are some of methods to
verisimilitude in this novel. This study results to express that the
novel is a work of art tending to social realism.
Key words: Ismail Fasih, Asir-e-Zaman , Social Realism.

Reasons for Prominence of Noqtavie Charge to the
Migrant Poets to India in the Safavid Era
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One of the reasons for migration of the poets to India in the Safavid
era was allegation of bad faith and atheism. Given the widespread
repression of Sunni and Sufi sects as ideological opponents during the
Safavid era, it is expected that the charge has been made on the basis
of opposition to the Sunni and Sufi sects. Despite of this expectation,
what was called the bad faith of the poets in a frank and clear way was
the charge of Noqtavi. Referring to the Safavid era's sources, this
paper has explained the reasons for the charge and emphasis on the
allegation. According to the studies, contrary to the Sunni and Sufi
sects who attempted to hide following the primary repression in
Safavid era, the Noqtavian began to say stubbornly pagan beliefs and
specifically distort some of Shia principles in on hand, and expressed
some political claims on the other hand. In this way, they provoked
strongly the powerful Safavid rulers and the mighty religions
establishments of the day. The arousal made it necessary to suppress
the Noqtavian and to explain their disdain ideas, causing further
emphasis on charges of those who believed in and suspected to
Noqtavie, including some poets.
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Literary criticism is one of the important brance; hes of literary
sdience whose indigenous criteria and norms are spontaneously seen
in Persian literature. Therefore, it is necessary to extract criteria of
literary criticism by criticizing and reviewing these texts and to put
them in sets coherently to be used as an effective and reliable tool in
the criticism of Persian literature. The present article is part of
research which in the form of a PhD thesis seeks to extract the norms
of literary criticism from Persian prose texts. By criticizing and
reviewing the book " Altawassul – Ela- Altrassul" in an analytical_
descriptive manner, this article introduces, criticize and analyzes the
criteria of literary criticism in this book. The present study shows that
the norms of literary criticism of the book can be divided into four
categories of text criticism, the need to pay attention to the audience
position, author criticism and critique criticism. Influence of criteria of
literary criticism in Arabic literature, using the poetry theory of
Abdolqaher Jarjani and the author's personal acquisitions are the
source of criteria of literary criticism in this book. The present study
shows that the criteria of literary criticism in this book have some
similarities with thoughts of hermeneutics, views of formalists and the
theory of coherence of Holliday. These similarities indicates the
effectiveness of the book's critical theories in today's literary criticism
which unfortunately has been neglected and unused.
Key words: literary criticism, prose texts, Monsha't and Tarsul, sixth
century, Altawassul – Ela-Altrassul

Reading "Haftwad" story from the viewpoint of new
historicism and discourse analysis

"Haftwad" story is a multilayered story of shahnameh, Although it
included in a section called historical section of shahnameh, but it has
been interwowen with mythologic elements and constructed in margin
of myth and history. this story with it's origin came back to "Ardeshir
Babakan Works", is a section of Ardeshir life befor reaching Iranshahr
kingdom. Historical-mythic nature of Haftwad story and its collection
of textual and intertextual elements required in various reading and
pave the way to reading religious, historical, political and even
economic topics with semiological approaches, discourse analysis,
and new historicism. The present research aims to review This story
from both new historicism and discourse analysis point of view
(perspective) having a deep connection with authority and ideology,
and to represent its neglected and unsought aspects. In sum, struggle
between Parthian and sassanian, contrast of legal and illegal authority,
hegemony of financial system and contrast of both Zoroastrianism and
Mithraism is motif of Haftwad story in each of such reviews. Also
study of elements and signs available on shahnameh narrative and
another source of Haftwad story show that source of political and
ideological authority has played an important role in formation events
in primary source of shahnameh narrative (Ardeshir Babakan Works)
and following it in shahnameh itself.
Key words: Haftwad story, new historicism, discourse analysis,
Sassanian,
Parthian,
Mithraism,
Zoroastrian.
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Jahangir Safari. PH.D.
Ebrahim Zaheri Abdevand.

The aim of this study was to evaluate the impact of modernity on the
father's place in Iranian families based on the period of Pahlavi
Persian Rman¬Hay using content analysis. Characters father,
Gftman¬Hay symbol of the Iranian family in the period of the
descriptions. Characters Father, into three categories: traditional,
modern Nymh¬Snty were divided and the highest frequency was
dedicated to the traditional characters; however, many of the
characters-in the Father, the components of modernity, influenced or
sought to changes in the family. Generally negative attitude to the
characters of traditional and modern father that it would look more
due to family issues is superficial.
Key words: novel, modernity, the tradition, the authority

Boobs(Moshaere), Game and Power
(Genealogical look back to why boobs design and its
objectives at the present)
Issa Amankhani.PH.D.

Apart from the well-known functions such as teaching, praising etc.
Persian literature has also been afiction for the games and
entertainment of people;there have been many literary games in the
past which boobs have been the most famous of them.Also this game
having a long history has not had the rules and specific form to the
years before the era of modernity and its purpose has mainly been
humor, entertainment, etc. but with the spread of modernism in Iran,
extensive changes have created in its rules (the familiar and
commonly form used today); its purpose changed and become a tool
for preserving the past culture.
The reason for this change of rules and objectives remains
unspoken until todaybut it seems that traditionalists - which have
redesigned the rules of boobs - not only by changing the purpose did
they intendto save the new poetry of ancient poetry from destruction
that was challenged, but also with an emphasis on bits as the unit
boobsthey suppressed new lyrics not allowed to enter -which its unit is
the whole poetry - and it was marginalized.In other words,redesigning
and articulating boobs by traditionalists at the present time have been
a means to rejection of modernity and strengthening the position has
been challenged and made change for the past poem.
Key words: Boobs, Tradition, Modernism, Rejection and Suppression,
Genealogy.
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