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پژوهشي را كه –پژوهي آن دسته از مقاالت علميفصلنامة ادب -1
كنـد و از پـذيرشينة زبان و ادبيات فارسي باشد منتشر مـي در زم

  .كنداي مرتبط با تحقيقات ادبي استقبال ميمقاالت ميان رشته
و 120بين حداقل (مقاله بايد شامل چكيدة فارسي و انگليسي  -2

، مقدمـه، مـتن)واژه 5تـا   3(، واژگان كليـدي  )هكلم 170حداكثر
گيـري و فهرسـت منـابعنتيجه هاي مشخّص،اصلي در قالب عنوان

ــداكثر ــد و ح ــفحة 20در باش ــه A4  )7000ص ــم ، )كلم ــا قل ب
 B Nazanin   در برنامـه   ،13فونـتword 2003    يـاword 

   .تايپ شود 2007
مشخّصات نويسنده يا نويسندگان، شامل نام و نـام خـانوادگي، -3

نشاني محـل كـار، نشـاني پسـتي ومدرك تحصيلي، مرتبة علمي،
همراه و ثابت، و همچنين نـام نويسـندةالكترونيكي و شمارة تلفن

  .مسئول مقاله بايد مشخص باشد
آدرسدر ارسال مقاله حتمـاً بايسـتي از طريـق سـامانه مجلـه       -4

http://adab.guilan.ac.ir/  انجام گيرد.  
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  ، رانة مرگ و شكاف در نظم نمادينبوف كورراوي 
  

  ٭ند آلكاميومجيد جالله
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالندكتري آموختة  دانش

  

  چكيده
هـا  ها، مدلولبا طلوع دال. انددال و نماد با مرگ گره خورده. تهاسساحت مرگ ابژهنظم نمادين 

بندنـد و نگـاه سـنگين و    زندگي بشر رخـت برمـي  مادين از هاي پيشانكنند و خرسنديغروب مي
امـا  . كندترين بخش وجودي خود محروم ميگردد كه سوژه را از ذاتياي بر زندگي حاكم ميخيره

 است؛ پيرامون چيزي كـه از نمادينـه   نظم نمادين خود پيرامون يك هستة تروماتيك برساخته شده
وفرويدي الكان عنصري است انقالبي كه نظم نمـادين را  كاوي نرانة مرگ در روان. گريزدشدن مي
راوي . نگـرد به ديدة ترديـد مـي   بوف كوررانة مرگ است؛ نظم نمادين در  بوف كور. كندمختل مي
بوگام داسي، دختـر اثيـري و   . سپاردهاي نظم نمادين نميبه دام دالمازادي است كه تن  بوف كور

اين فقدان . اندهستند كه در نظم نمادين از راوي دريغ شده هاييلكاته استعاره و تجسمي از خوشي
ايـن مقالـه   . انگيـزد هاي از دست رفته برميها و ابژهو محروميت راوي را به جستجو و تكرار خوشي

را در شكسـتن   بـوف كـور  كند با استفاده از تلقي ژاك الكان از رانـة مـرگ، اصـرار راوي    تالش مي
برخالف نظر بعضـي از   بوف كوردهد تا نشان دهد كه د بررسي قرارهاي نظم نمادين مورممنوعيت

 .منتقدان اثري منفعل نيست
 

  بوف كوررويكرد الكان، نظم نمادين، ممنوعيت، رانة مرگ،  :واژگان كليدي
  

   
majid_jalalvand@yahoo.com٭ :نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسؤول

24/9/1394: تاريخ پذيرش مقاله 14/6/1394:تاريخ دريافت مقاله

  سوم  وي س  شمارة
  1394پاييز 

  9- 36 صفحات 
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آلكامي وندمجيد جالله                                    
  

   1394 پاييز،   33  شمارة     

   مقدمه - 1
هـاي  و اغلب داستان بوف كورويژه مرگ از مضامين محوري رمان  فقدان و محروميت و به

 هاي زيادي از زمـان خودكشـي هـدايت تـاكنون بـه     ها و كتابمقاله. صادق هدايت است
صـادق  توان به ها مياند كه از جملة آنتههدايت پرداخ مرگ در زندگي، آثار و افكار مقولة

 ؛)1374كاتوزيـان،  (صادق هدايت و مرگ نويسنده  ؛)1388صنعتي، (هدايت و هراس از مرگ 
جايگـاه مـرگ در آثـار    «؛ )1377جـوركش،  ( زندگي، عشق و مرگ از ديدگاه صادق هدايت

و  )1379سـليمي،  (» تدغدغـة مـرگ در آثـار هـداي    «  ؛)1379محموديـان،  (» صادق هـدايت 
لة مرگ را از منظر فكري، فلسـفي،  أهاي فراوان ديگري اشاره كرد كه مسها و كتاب مقاله
  . انددر آثار و افكار هدايت بررسي كرده... شناختي وروان ،شناختيجامعه

تحليـل   را بـوف كـور  هاي پنهـان و عميـق   اليه توان با آني كه ميييكي از رويكردها
گـراي  كاو پساسـاخت  روان ،)1901- 1981(الكان  )1(.است 1هاي ژاك الكانآوردكرد، دست

 وي. شـود مي دازان معاصر شمردهپرفرانسوي، يكي از تأثيرگذارترين انديشمندان و نظريه
كاوي فراتر دهد و از فرويد و از حوزة رواناي از آراء و آثار فرويد ارائه ميبندي تازهصورت

كاوي و فلسفه، دنياي ذهن فـرد را در   شناسي، روانشناسي، انسانرود و با تلفيق زبانمي
 :1387، اسـميت . نـك ( كـاود گستردة اجتماعي و فرهنگـي مـي  اي از روابط پيچيده و شبكه

: 1387و ميلنــر و براويــت،  37: 1385؛ مــايرز، 77- 115 :1389بلــزي،  ؛11: 1392، ؛ ژيــژك 329- 330
ان در مفهوم رايـج بـه كـار نرفتـه، بلكـه ابعـاد و       كاوي ژاك الك مرگ در روان ).171- 175

رانة مرگ در رويكرد الكان، بـرخالف  . است هاي متعارف يافتهتلقي به اي نسبتمفهوم تازه
گريزد و ساختارهاي آن تصور رايج، نيرويي است انقالبي و آفريننده كه از نظم نمادين مي

 .شكند را در هم مي

هـاي نظـم   مرگ، ممنوعيت) سائق(لقي الكان از رانة پي آن است كه با  تاين مقاله در
كند تا نشـان دهـد    بررسي ها رادر شكستن اين ممنوعيت بوف كورنمادين و اصرار راوي 

شامل چهـار   بررسياين . برخالف نظر بعضي از منتقدان اثري منفعل نيست بوف كوركه 
نمادين بر زنـدگي  در گام نخست به موضوع استيالي فرهنگ و تمدن و نظم  .است بخش 

كنـد مفهـوم رانـة مـرگ را در     پردازد و تالش مـي هاي سوژه در آن ميبشر و ناخرسندي
هـاي راوي را در  فقـدان و محروميـت   ،بخـش دوم . روشن سازديد و الكان كاوي فروروان

                                                 
1. Jacques Lacan 



  ...، رانة مرگ و شكاف در نظمبوف كورراوي 
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  1394 پاييز،   33  شمارة

تحليـل   هـا هـا و ممنوعيـت  از ايـن محـدويت  ساحت نظم نمادين و تالش او  براي گريـز  
شكسـت و  عوامـل   ،)اصل لذت(سانس ناب منوعيت ژوئيكوشد مميبخش سوم . كند مي

بررسـي كنـد و بخـش پايـاني خألهـا و       بـوف كـور  عدم تحقـق وحـدت و يگـانگي را در    
  .دهدهاي نظم نمادين و شورش و طغيان راوي را عليه آن نشان مي شكاف

در زنجيـرة   بـوف كـور  راوي « عنـوان  بـا اي اسـت  واقع مكمـل مقالـه  نوشتة حاضر در
گرايانـة  كه نگارنده در آن با رويكرد نوفرويدي و پساساخت »پايان نظم نمادينهاي بي الد

را در گذار از ساحت پيشااديپي به نظـم نمـادين و نـام و     بوف كورالكان، شخصيت راوي 
پـدر   بـوف كـور  اما در . پدر حافظ و ناظر نظم نمادين است. است قانون پدر بررسي نموده

يـابي راوي در نظـم نمـادين پايـان     جمي نيست كه به فرآيند هويتگاه محكم و منسگره
هـاي  آورد و بـه دامـن ابـژه   مـي ، نام پدر را به تعليـق در بوف كورراوي  ،رو دهد؛ از اينمي

پايـان نظـم   هـاي بـي  يـابي در زنجيـرة دال  تعليق نام پدر و تعويق هويت. غلتدمادرانه مي
  . گرددمي بوف كوردر راوي  هاي پارانوئيدينمادين موجب ظهور مؤلفه

  
  مرگ) سائق(رانة  - 2

حدوحصـر  هـاي بـي  جـويي ها و لذتترين مانع در مقابل خوشيبه باور فرويد تمدن بزرگ
رشد فردي و رشد معطـوف  «ناپذير ميان انسان است و تعارضي بنيادين، خصمانه و آشتي

راگو و نـداي وجـدان،   تمدن با سركوب و تصعيد غرايز، خلق سوپ. وجود دارد» به فرهنگ
هاي طبيعي و غريزي ها و خواستهها، لذتكند كه از بسياري از خوشيسوژه را مجبور مي

و 108: 1387(هاي دلخواهش به نفع تمدن و استواري نظم اجتماعي چشم بپوشـد  و سائقه
تغييـر در نظـام حـاكم    «گذر از زندگي بدوي به عرصـة فرهنـگ و تمـدن و    . )158: 2537

  :بسا محتاطانه بتوان به صورت زير تعريف كرد چه ارزشي را
  :زا

  واسطهارضاي بي
  لذت

  )بازي(كيف 
  پذيرندگي

  فقدان سركوب

  :به
  ارضاي با تأخير

  كنترل لذت
  )كار(زحمت 

  توليدگري
  امنيت
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مـاركوزه،  ( »كنـد توصيف مي 2به اصل واقعيت 1فرويد اين دگرگوني را تبديل اصل لذت
ناپذير هم بر زندگي نوع بشـر و هـم بـر    اي جبرانضربهذار، رواناين تبديل و گ .)36: 1389

 :1387؛ 194- 200 :1351 فرويـد، . نـك (است  ها در طول تاريخ وارد آوردهزندگي فردفرد انسان
بـوديم اگـر   تر ميما خوشبخت« :نويسدميدر نقد تمدن فرويد  .)100- 115: 1392و  95- 99

 »كـرديم بـدوي رجعـت مـي   ] هـاي وضـعيت [ات گذاشتيم و به جانب مناسـب آن را فرومي
)1387 :44.(  

، قلمـرو مـرگ،   )زبان، نام و قانون پدر يا ديگري بـزرگ (به باور الكان نيز نظم نمادين 
اسـت، مـرگ سـازندة نظـم      دال و نماد با مفهوم مـرگ گـره خـورده   . غياب و فقدان است

» واژه، قتل شيء است«كه  الكان به اعتبار اين جملة هگل ).126: 1387اونز، ( نمادين است
الكان معتقد اسـت  . )242: 1386بوتبي، (» هاستهستي زبان، ناهستي اُبژه«معتقد است كه 

 3ايكه مرحلة آينـه ) پيشانمادين، پيشااديپي، امر خيالي يا تصويري(كه دوران پيشازباني 
و ايگلتـون،   85- 87 :1388؛ ايسـتوپ،  242و 175و  156- 157 :1387اونـز،  . نك( شودنيز ناميده مي

كودك و مادر . دوران وحدت سوژه و ابژه و يگانگي مطلق كودك و مادر است ،)228: 1368
دهند، اما نام و قانون پدر، ايـن وحـدت   اند و حقيقت واحدي را تشكيل ميدر هم آميخته

شكند و كودك را از آغوش گرم مادر محـروم  مهرآميز دوسوية كودك و مادر را در هم مي
گانـة  كند و سـاختار سـه  پايان نظم نمادين پرتاب ميهاي بيو او را به ساحت دال كندمي

 ،نظم نمادين يا نام و قـانون پـدر يـا ديگـري بـزرگ     . دهدكودك، پدر و مادر را شكل مي
انـد و كـودك پـس از    يك جامعه حـاكم  قوانين و هنجارهايي هستند كه بر درواقع همان

هـاي  كـردن آن، پراكنـدگي   كند با درونيزبان، تالش مياي و آموختن گذر از مرحلة آينه
اما با ورود سوژه به ساحت نام و قانون پـدر و بـه    .)20: 1392ژيژك، ( خود را انسجام بخشد

هاي پيشازباني و پيشااديپي خود را به صورت ابـژة  شدن نظم نمادين، خوشيمحض چيره
  :دهدشده نشان ميمنع

ورود سـوژه بـه امـر    [...] ذاتي سـاختار نمـادين زبـان اسـت     ) اصل لذت( سانسممنوعيت ژوئي 
اسـت  ] اديپـي  و[سانس در عقدة اختگـي  پوشيِ آغازين خاصي از ژوئينمادين، مشروط به چشم

  ).290ـ 291: 1387 اونز،(

                                                 
1. pleasure principle 
2. reality principle 
3. The mirror stage 
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ها را در انحصار و تصـرف خـود دارد و شـيريني    ها و لذتاين ديگري كه همة خوشي
گيرد،  و هويت منسجم دوران پيشااديپي را از كودك ميلذت وصل اوليه و احساس كليت 

صـورت ابـژة گمشـده تجربـه      ترين بخش وجودي خود را بهشود كه سوژه، ذاتيسبب مي
اش محـروم  وجـودش، از خـود زنـدگي    ي ازاش با دال از بخشواسطة رابطه سوژه به«كند؛ 
» زنددال پيوند مي شود، بخشي از وجودش كه واجد ارزش آن چيزي شده كه او را بهمي

به عبارت ديگر، اين فرايند، نـوعي فقـدان هميشـگي در سـوژه ايجـاد       .)148: 1392الكان،(
هـاي سـيال نظـم نمـادين      هميشه همراه او خواهد بـود و دال  كند؛ احساسي كه براي مي

  .هرگز نخواهند توانست، بر چندپارگي و فقدان سوژه سرپوش بگذارند
كند،  تمدن و  نظم نمادين را تهديد مي ان تنها عنصري كه كاوي فرويد و الك در روان

هـاي   مـرگ در آثـار ادبـي و هنـري بـه شـكل       .)85: 1387فرويـد، (. مرگ است) سائق(رانه 
ويـژه   نيچـه و بـه   ،افالطـون تـا شـوپنهاور    اغلب فالسفه نيـز از . است مختلفي تجسم يافته
ـ اند تأثير عميق مرگ را تالش كرده هايدگر و پل تيليش دگي بشـر بررسـي كننـد و    بر زن

اي از بخـش گسـترده  . يابـد تـري مـي  كـاوي ابعـاد تـازه    روان مفهوم مرگ در .نشان دهند
فرويـد در  . هايش، معطوف به مرگ اسـت هاي ذهني فرويد در نيمة دوم پژوهشدرگيري

هـاي  تمدن و ناخرسندي«و » اصل وراي لذت«هاي طول جنگ اول و پس از آن در مقاله
با قاطعيت » ناپذيرپذير و امر پايانتحليل امر پايان«خرين مقالة مهم خود؛ يعني، تا آ» آن

بود كه به باور او در كنار رانـة زنـدگي بـر     1مرگ) سائق( ةبيش از پيش درصدد اثبات ران
برداشـت و   ).341: 1384 راگلنـد، و  26- 27 :1386 بـوتبي، . نك(كنش و رفتار آدمي حاكم است 

جملـه  دانشـمندان از  هـاي جديـدي را بـه روي   از مـرگ بـاب پـژوهش   تفسير تازة فرويد 
امـا در   )2(،شاگردان مكتب خود او چون اتو رنك، اريك فروم، ژيل دولوز و ديگران گشـود 

ار هـا و رفتـ  يك جز خود فرويد و ژاك الكان از تأثير عميق مرگ بر كـنش  اين ميان هيچ
 راگلنـد، ( فرويد و ژاك الكان قـرار دارد كاوي در قلب روان رانة مرگ. اندآدمي سخن نگفته

1384 :342 .(  
غرايـز زنـدگي از غرايـز مـرگ سـخن      در مقابـل  » اصـل وراي لـذت  «فرويد در مقالة 

ماننـد   »اروس«غرايـز زنـدگي يـا    پيش از انتشار اين مقاله فرويـد معتقـد بـود    . گويد مي
                                                 
1. death drive 
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بقـا و مايـة   ن نـد، خـالق، ضـام   ا كه با اصل لذت همراهگرسنگي، كشش جنسي و تشنگي 
بخـش و موجـب   چه را كه لذتآن آور باشد، دفع و هرچه را كه رنجحيات هستند و هر آن

سـابق   بـرخالف آراء » اصـل وراي لـذت  «در مقالة  كنند، اما، جذب ميفس استنصيانت 
جويانـه،  صدد است اثبات كند كه جريان فعاليت رواني انسان را تنشي غيـر لـذت  خود، در

  :مواره اصل لذت بر رفتار انسان مسلط نيستاندازد و همي راه
اي  اگر چنـان سـلطه  . اصل لذت سخن گفت صحيح نيست در جريان فرايندهاي ذهني از سلطة 

شد يـا بـه لـذت    ه ميبايست با لذت همراداشت اكثريت عظيم فرايندهاي ذهني ما ميوجود مي
براين حـداكثر  بنا. يري تضاد داردگچنان نتيجه كه تجربة عام به طور مطلق با انجاميد درحاليمي

توان گفت اين است كه در ذهن گرايش قوي به سوي اصل لـذت وجـود دارد، امـا    چيزي كه مي
  ).27: 1382(ها يا نيروهاي معين ديگري با اين گرايش در تضادند وضعيت

هـا و  ضـربه روان(ها و تجارب تروماتيـك  به زعم فرويد، تكرار و بازگشت رؤياها، خواب
دهد كـه  فرويد نشان مي. اند، مغاير اصل لذت)زاي روحينكردني و آسيب هاي جبرانزخم
شـوند و مكـرراً   رنجوران تكرار مـي ها و تجارب تروماتيك كه در ذهن و زندگي روانخواب

امـا ايـن   . گردانند، دربردارندة هيچ لذتي نيستنداي دردآور برميبيمار را به وضعيت حادثه
باشد كه سـوژه  » وراي اصل لذت«ر بيانگر آن است كه بايد چيزي در فرآيند از سوي ديگ

ايـن لـذتي كـه فراسـوي اصـل      . با تكرار تجربه و واقعة ناخوشايند، در جستجوي آن است
بـه بـاور فرويـد    . گيرد، ميل انسان به آرامش مرگ و نابودي و نيستي اسـت لذت قرار مي
رامش مطلق و جاودانه و برگشت به ، كشش و ميل انسان به حالت سكون و آ1غرايز مرگ
زندگي از همان وضعيتي كه  زنده است؛ يعنيارگانيك و غيرليه و ابتدايي و غيروضعيت او

ايستد و به سـوي سـكون، لختـي و ايسـتايي ماقبـل حيـات       ميجوش و پويايي بازوجنب
كـه   -  كنـد اساسـاً همـة غرايـز    فرويد استدالل مي). 81- 82: 1387و  1382. نك( دگردبازمي

كـه در بطـن زنـدگي    «كششـي هسـتند    -  انـد كار و به شكل تاريخي كسب شدهمحافظه
تـا وضـعيت   » ... به طرف احياي حالت اولية چيزها گـرايش دارنـد  «و اند  »ارگانيك نهفته

گرايش «گيرد كه ميل و بر اين اساس فرويد نتيجه مي .)56، 1382(كنند  حيارا اآنها اولية 
انسان نيـز تالشـي اسـت بـراي بازگشـت بـه       » ايد زندگي عصبيِغالب زندگي ذهني و ش

داشتن يا امحـاي تـنش   كاهش يا ثابت نگه«وضعيت ازلي، حالت ابتدايي و غيرارگانيك و 

                                                 
1. Thanatos 
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ايـن ميـل و   «فرويـد  . معروف است» نيروانا« به؛ همان حالتي كه »تحريك دروني حاصل
فرويـد   ).73 همـان، (دانـد  مـرگ مـي  » وضعيت را دليل محكمي براي اعتقاد به وجود غرايز

تنها غرايز مرگ به سوي سكونِ ازلي و ايستايي ميـل  گويد نهنهد و ميحتي گام فراتر مي
محافظان زندگي نيز اساساً خادمان «و غرايز و » اصل لذت«كنند، بلكه دارند و حركت مي

را بـه   و راه خـود  )80و  57همـان،  . نـك (قـرار دارنـد   » خدمت احضار مرگ«و در » اندمرگ
اي هر چيز زنده«جا كه شود از آنمدعي مي تصراحدرنهايت بهكنند و مي سوي مرگ طي

هـدف  «شـود، نـاگزير   غيرارگانيك تبـديل مـي  چيز و به » ميردبه سبب داليل دروني مي
  .)56، همان( »تمامي زندگي مرگ است

- 253: 1386 ،بـوتبي . نـك (كاوي ژاك الكان است رانة مرگ يكي از مفاهيم محوري روان
الكـان نيـز چـون فرويـد،     . )121- 162 :1393 و علي، 77- 96 :1392 ؛ ژيژك،1384 ؛ راگلند، 234

هـاي انسـان حـاكم اسـت و انگيـزة      معتقد است كه اين رانة مـرگ اسـت كـه بـر كـنش     
ما نه به سوي مرگ بلكه به موجب مرگ بـه حركـت   «كند؛ هاي آدمي را تعيين مي كنش

مـان، مـا را بـه    هاي روزمـره در تمامي كنش«و مرگ  )124- 125 :1388هومر، ( »آييمميدر
كنـد، امـا   الكان نظرية رانة مرگ را از فرويد اخـذ مـي   ).348: 1384 راگلند،( »راندپيش مي

شناسـي  رانة مرگ در نظرگاه فرويد با زيسـت  .)125: 1393علي،. نك(دهد مورد نقد قرار مي
 شناسي قرار دارد و نه بـا ة مرگ خارج از قلمرو زيستاست، اما از نظر الكان ران گره خورده

با زبان پيوند دارد و در سـاحت نظـم نمـادين جـاي      طبيعت بلكه با فرهنگ مرتبط است؛
كـاوي  ترين وجه مشـترك مفهـوم مـرگ در روان   مهم ).297- 298 :1387، اونز. نك( گيردمي

كان در ايجاد اجتماع و پيونـد  ال«. فرويد و الكان، پيوند ميان رانة مرگ و اصل تكرار است
و بـه پيـروي از    )348: 1384 راگلنـد، (» رو فرويد اسـت ميان رانة مرگ و مفهوم تكرار دنباله

گونـه كـه گفتـه شـد فرويـد از تجـارب       همان. داندفرويد، رانة مرگ را با تكرار مرتبط مي
هـاي   ضـربه  انها به نحو وسواسي تجارب دردنـاك يـا رو  درماني خود دريافته بود كه سوژه

تكـرار  . كنند و اين عمل در تعارض مستقيم بـا اصـل لـذت قـرار داشـت     خود را تكرار مي
رفته دستن در جستجوي احياي لذت و خوشي ازمكانيكي تجارب دردناك كه سوژه در آ

  :است، به باور الكان سائق يا رانة مرگ است
پـي  گـذارد كـه مـا در   مـي قـدان كيفـي اثـر    الكان دريافت كه مرگ در سرچشمة زنـدگي در ف  

سرعت به وظيفـه  گيرد كه بهكه با تكرارهايي صورت مي] كيفي[آن هستيم،  ايسازي برجانشين
  ). 374: 1384، راگلند(شوند بدل مي
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ميـل گرفتـار   . رانه متفاوت از ميل اسـت . داندها را رانة مرگ ميالكان اساساً همة رانه
ند به ضد خود بدل شود و يا از يك ابـژه چشـم   توا شود و همواره ميرابطة ديالكتيكي مي

در مقابل، رانه ساكن است و تن بـه حركـت ديـالكتيكي    . اي ديگر بپردازدبپوشد و به ابژه
خـورد و بـر يـك خواسـت و مطلـوب      يسپارد و فريب ديالكتيك شبكة نمادين را نمنمي

كراري است مكـانيكي  ؛ رانه ت)254و  47- 49 :1390ژيژك،( ورزدكند و اصرار ميفشاري ميپا
  :دارد؛ رانهكه هرگز از هدف خود دست برنمي

جز اسـكلتي   چيز از او به كند كه حتي وقتي هيچاي را ايفا ميشدهريزينقش آدم ماشيني برنامه 
تـرين ردپـايي از   فشارد و بدون كوچـك است، باز هم بر خواست پاي مي جا نمانده پا بهفلزي و بي

  ).48 :همان(دهد ب قرباني خويش ادامه ميسازش يا دودلي به تعقي

هـر سـائق بـه دنبـال      - 1زيرا «ها، رانة مرگ هستند، به باور الكان همة رانه ،رو از اين
هر سائق تالشي براي  - 3سازد و هر سائقي سوژه را درگير تكرار مي - 2 ؛اطفاي خود است

ه كيف به شـكل رنـج   سانس مازاد است؛ جايي كرفتن به فراسوي اصل لذت و قلمرو ژوئي
ها تكرارشونده، افراطي و همة رانه«نتيجه براي الكان در. )298: 1387 اونز،(» شودتجربه مي

نيـز نـام    1سـانس  الكان رانة مـرگ را ژوئـي  . ندارانة مرگو ) 296 :همان(» درنهايت ويرانگر
ي اصـل  چيزي كه ورا نامي الكاني براي همان«) كيف تمتع، عيش يا( سانسژوئي. نهد مي
: 1387اونـز،  (اسـت  » راهي به سـوي مـرگ  «سانس ژوئي. )351: 1390ميلر،(قرار دارد » لذت
گيـرد و فراسـوي   اصرار بر تكرار، تخطي از اصل لذت و فراتر از اصل لذت قـرار مـي   ).291

لـذت  «شـود و ايـن همـان    لذت بـه درد تبـديل مـي    .ذت نيز نزد الكان درد و رنج استل
  :نامدسانس مين ژوئياست كه الكا» دردناك

گونـه   هيچ] عمل[طي از آن است، چون اين كيف، سرخوشي موجود در شكستن اصل لذت و تخ 
: 1390ميلـر، (شـود  آورد، بلكه عدم كنتـرل، ناخشـنودي و ناخوشـي را سـبب مـي      لذتي به بار نمي

  ).351ـ352

گريـزد،  مـي  آيد و از ساختار زبان و نظم نمـادين كه به زبان نمي» لذت دردناك«اين 
هـاي نظـم   هـا و شـكاف  ناپذير و انقالبـي كـه رخنـه   نيرويي است ناميرا، پيشازباني، تجزيه

ژيـژك رانـة مـرگ را از    . گيردكند و فراسوي نام و قانون پدر قرار مينمادين را آشكار مي
  :كندگونه توصيف مي نظر الكان اين

                                                 
1. jouissance  
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 ست در نقطة مقابل مرگ، يعنـي نـامي  آسا، نام فرويديِ چيزي ااي خارقبه شيوه» سائقة مرگ«
نامي براي مازاد مرموز حيات، يك فشار و سوق : كاويست براي ظهور ناميرايي در محدودة روانا

كنـد  زندگي و مرگ، كون و فساد، سخت ايستي مـي ) بيولوژيك(كه در فراسوي چرخة » نامرده«
)1392 :79.(  

  
  بوف كورفقدان و رانة مرگ در  - 3

بر محور همين فقـدان   بوف كورهاي تمام كنش. قرار دارد بوف كورون رمان فقدان در كان
ترين بخش وجـودي خـود   راوي از ذاتي. دچار فقدان است بوف كورراوي . گيردشكل مي

تواند حفرة كند و نمياست و در ميان جمع احساس بيگانگي و رهاشدگي مي محروم شده
  :ناشي از اين فقدان را پر كند

: شـناختم بت به او براي من چيز ديگري است، راست است كه من او را از قديم ميولي عشق نس
هـا بـراي مـن پـر از     همـة اين . بـاز، صـداي خفـه و آرام   ههاي مورب عجيب، دهن تنگ نيمچشم

آن محروم مانده بودم كه يـك چيـز   ها آنچه را كه از ور و دردناك بود و من در همة اينيادگارهاي د
  ).61- 62: 1349هدايت، ( كردمو از من گرفته بودند، جستجو مي مربوط به خودم بود

سوژه با ورود به ساحت نظم نمـادين و  . نظم نمادين قلمرو مرگ، فقدان و غياب است
شود و آن را به صـورت ابـژة   محروم ميترين بخش وجودي خود ن، از ذاتيفرهنگ و تمد

ااديپي بـه سـاحت نمادهـا و نظـم     با گذار راوي از امر خيالي پيشـ . كندگمشده تجربه مي
تـرين بخـش   كنـد كـه از ذاتـي   راوي احساس مي. است نمادين، چيزي از راوي دريغ شده

بوف هاي راوي ها و ناخرسنديهمة ناخوشي. است وجودي خود براي هميشه محروم شده
دهد و از آن پس مي بار در همة زندگي روي شدن لحظة نابي است كه فقط يكسپري كور

گيـرد و اصـرار بـر    بندد و دور از دسترس قرار مـي هميشه از زندگي بشر رخت برميبراي 
  :شودتكرار آن، منجر به درد و رنج و رانة مرگ مي

يـك  بار گمان كردم كـه در زنـدگي مـن     در اين دنياي پست پر از فقر و مسكنت، براي نخستين
ط يك پرتـو گذرنـده، يـك سـتارة     فقاما افسوس، اين شعاع آفتاب نبود، بلكه  درخشيد شعاع آفتاب

لحظـه، فقـط    كـرد و در روشـنايي آن يـك    كه به صورت يك زن يا فرشته به من تجلي پرنده بود
بردم و بعد اين پرتـو   هاي زندگي خودم را ديدم و به عظمت و شكوه آن پيثانيه همة بدبختي يك

بـراي   ايـن پرتـو گذرنـده را   تم نه نتوانس. در گرداب تاريكي كه بايد ناپديد بشود دوباره ناپديد شد
  ).10 - 11: 1349هدايت، (خودم نگهدارم 



١٨  

 

  

  
 

آلكامي وندمجيد جالله                                    
  

   1394 پاييز،   33  شمارة     

و از سوي ديگر  ،ترساند كرده و ميسو راوي را مضطرب  از يك ،اين محروميت و فقدان
 .)105 :همـان ( انگيزدرفتة خود برميازدست» يادگارهاي دور و دردناك«را به جستجوي  او

و دختر اثيري استعاره و تجسـمي  ) نار نهر سورندختر ك(بوگام داسي، لكاته  بوف كوردر 
و طبيعت  ،هايي هستند كه در گذر از دوران پيشااديپي به نظم نمادينها و خوشياز لذت

  . اندرس او قرار گرفتهاند و دور از دستوي دريغ شدهاز را ،به فرهنگ و تمدن
سرنوشت پدر راوي  درواقع ابتدا در اتاق آزمايشِ مار ناگ و در بوف كورموضوع اصلي 

دهد و از آن پس به صورت تصوير پيرمردي قوزكرده در پوشش جوكيان هنـدي  روي مي
هـاي راوي، طـرح گلـدان راغـه،     و دختري با چشمان سياه درشـت و جـذاب، در نقاشـي   

، پدر و عمو. شودوي تكرار ميراي ها و سرانجام در سراسر زندگها، بيداريتوهمات، خواب
شـكلي  پدر و عمـوي راوي دوقلوهـاي هـم   . گام داسي، مادر راوي هستندهر دو شيفتة بو

پـدر در شـهر بنـارس عاشـق بوگـام      . رونـد هستند كه در جواني براي تجارت به هند مي
رقصـد  بت بزرگ لينگم مي شود كه جلويمتگزار معبد لينگم ميداسي، دختر باكره و خد

بوگام داسي آبستن و . آميزدر هم ميشكند و با بوگام داسي دممنوعيت معبد را ميپدر و 
است، از مسـافرت   عمو كه براي تجارت به شهر ديگري رفته. شوداز خدمت معبد طرد مي

شود و چون شباهت ظاهري و معنـوي فـراوان بـا پـدر     گردد و عاشق مادر راوي ميبرمي
كند كـه  كند، تهديد ميبوگام داسي وقتي قضيه را كشف مي. دهددارد، مادر را فريب مي

هر دوي آنها را ترك خواهد گفت، مگر آن كه آزمايش مار ناگ را پشت سـر بگذارنـد و او   
 .به كسي تعلق خواهد گرفت كه از اتاق تاريك كه مار ناگ در آن است، زنده بيـرون آيـد  

دانند كه آيندة دردناكي در انتظـار آنهاسـت، تلخـيِ    كه ميرغم اينپدر و عموي راوي علي
پذيرنـد و بـه رنـج تـن      رفتـه مـي  كرارِ شيرينيِ لـذت ازدسـت  گ را به احتمالِ تاتاقِ مارِ نا

سانس نـاب ممنـوع   ژوئياما از آنجاكه ، شونداتاق مار ناگ وارد مي دهند و هر دو به درمي
پير و شكسته و با موهـاي   -  يكي از دو برادر - پدر يا عمو  ،آيداست و هرگز به دست نمي
  . بردشود و همة گذشتة خود را از ياد مي اختالل ذهني ميسفيد از اتاق خارج و دچار 

داسي، عيشي است كه با زهر بوگام . ناگ، درواقع اتاق رانة مرگ است اتاق آزمايش مار
داسي در  اند؛ بوگامو مار ناگ يك حقيقت او. ست توأم با درد و رنجدرآميخته است؛ لذتي ا

قبل از ورود به اتاق مار ناگ، پـدر راوي از  . ودشتوصيف ميمار ناگ هاي با ويژگي بوف كور
  :پذيردبار ديگر در برابر او برقصد و او مي كند كه يكبوگام داسي خواهش مي
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رقصـد و  لبك مارافسا جلو روشنايي مشعل با حركات پرمعني مـوزون و لغزنـده مـي   به آهنگ ني
اندازنـد  خصوصي با مـار نـاگ مـي   بعد پدر و عمويم را در اتاق م. خوردتاب ميو مثل مار ناگ پيچ

  ).56 :همان(

؛ يعنـي،  »لـذت دردنـاك  «داسي و مار ناگ، تجسـم  هاي بوگام آميختگي ويژگيهمدر
تر، لذت سانس تركيبي از لذت و درد است يا به بيان دقيقژوئي«. سانس استهمان ژوئي

. رانة مرگ اسـت  رفتة پدر ون ابژة ازدستبوگام داسي جانشي .)124: 1388هـومر،  (» در درد
گرفته در پوسـت و  اي انضمامي به بقايا و فضوالت خاطرات جايرانة مرگ كامالً به گونه«

: 1384 راگلند،(» هاي خانوادگي و تروماهاي كهن مربوط استاستخوان ما از طريق اسطوره
بـا  او آورد؛ شـدة پـدر را بـه يـاد مـي     هاي سـركوب بوگام داسي همة يادها و خاطره. )354

كـه بـا   » هاي براق با حركات آهستة موزونهاي درشت سياه خمار و مورب، دندانچشم«
ابل بـت بـزرگ معبـد    تار، تنبك و تنبور و سنج و كرنا در مقآهنگ ماليم و يكنواخت سه

هـا و  همة اسـرار جـادوگري و خرافـات و شـهوت    «آهنگ پرمعنايي كه  - رقصد لينگم مي
» شدةيادگار دور و كشته«بار ديگر  -  »مع شده بودهند در آن مختصر و جدردهاي مردم 

 هـدايت، (انگيـزد  هـا برمـي  كند و او را به تكرار و احيـاي آن خـاطره  پدر را زنده و بيدار مي
جانشين عيشي است كه براي هميشه از دسـت  در زندگي پدر اما بوگام داسي  ؛)55: 1349

لـذت  «ماحصـل  . ت نخواهـد آمـد  شود و به دساست و هرگز تكرار نمي رفته و مفقود شده
يك بغلـي  . گذارداتاق مار ناگ، بغلي شرابي است كه مادر براي راوي به ارث مي»ِ دردناك

بغلي شراب، خالصـه و فشـردة   . است شراب ارغواني كه با زهر دندان مار ناگ آميخته شده
  :گذرد؛ فشردة سرنوشت پدراي است كه در اتاق مار ناگ ميحادثه

شراب ارغواني كه در آن زهر دندان ناگ، مار هندي حل شده بود بـراي مـن بـه     مادرم يك بغلي
اش تواند به رسم يادگـار بـراي بچـه   يك بوگام داسي چه چيز بهتري مي. سپارد ام ميدست عمه

بخشـد، شـايد او هـم زنـدگي     بگذارد؟ شراب ارغواني، اكسير مرگ كه آسـودگي هميشـگي مـي   
از همان زهري كه پـدرم را   و شرابش را به من بخشيده بود ـ خودش را مثل خوشة انگور فشرده 

  ).57 :همان(! است فهمم چه سوغات گرانبهايي دادهكشت ـ حاال مي

سانس ناب بغلي شراب ارغواني آميخته با زهر دندان مار ناگ، هشداري است كه ژوئي
رفتـه   سـت و براي هميشـه مفقـود و ازد  هرگز تحقق نخواهد يافت و به دست نخواهد آمد 

شود كه پـدر در آن گرفتـار آمـده    رغم اين هشدار راوي دچار سرنوشتي مياست، اما علي
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كنـد در سـاحت نمـادين،    راوي پس از ممنوعيت از ابژة مادر مانند پـدر تـالش مـي   . بود
  . سازي جبران كندمحروميت خود را با گذار از اصل لذت با جانشين

مادر راوي . كندرنگي بازي ميواقعي نقش كممادر  گيري هويت راوي،در فرايند شكل
شود و فقدان و غيـاب مـادر را بـا    راوي از همان آغاز از جسم مادر محروم مي. غايب است

آيد، راوي را به شهر ري مي) پدر(كه همراه عمو مادر پس از اين. كندود تجربه ميهمة وج
 -  عمه و خواهر شـيري راوي  سر، دخترهم - لكاته . گرددسپارد و به هند برميبه عمه مي

جويـد  هاي مادرانه ميها و ابژهراوي در لكاته نشانه. شوداي است كه جانشين مادر ميابژه
اي كند كه در فرآيند گـذار از مرحلـة   كند خواهر شيري خود را جايگزين ابژهو تالش مي

هـدايت،  ( تاسـ  خيالي پيشااديپي به ساحت نظم نمادين از دست داده و از آن محروم شده
هاي نظم نمادين بـه راوي نظـم و    اي نيست كه در ساحت دالاته ابژهاما لك ).61- 62: 1349

اي از لـذت و درد  لكاته چـون بوگـام داسـي آميختـه    . انسجام بخشد و فقدان او را پر كند
شـدت از او متنفـر اسـت و    سـو بـه   به لكاته دارد، از يك اي نسبتراوي حس دوگانه. است

دارد كـه لكاتـه بـه     يقـين اسـت و   ته او را براي شكنجه انتخاب كردهكه لكامطمئن است 
رغم تنفر، راوي حقيقتـاً بـه   از سوي ديگر، علي. )67 :همان(تر از او راغب است ها بيشرجاله

  :خواهدورزد و همة ذرات تنش، ذرات تن لكاته را ميلكاته عشق مي
كـردم كـه يـك    گمان مـي .]. .[.خواست او را مياو را نه تنها دوست داشتم، بلكه همة ذرات تنم 

زد و هالة ميان بدن او را البد هالة رنجور و نـاخوش مـن   جور تشعشع يا هاله ميان بدنم موج مي
  ).68 :همان(كشيد طلبيد و با تمام قوا به طرف خودش ميمي

ه بـه او  ها و تحقيرهـايي كـ  اعتناييراوي از اين حس دوگانه، از تكرار درد و رنج، از بي
شـود، چـون   هـايي كـه متحمـل مـي    ها و دردها و عـذاب برد و ناخوشيشود، لذت ميمي
  :آور استپريش مازوخيستي براي او لذت روان

كردم، يك كيف وراي بشـري، كيفـي كـه فقـط     ها شده بودم و از درد خودم كيف ميمثل ديوانه
  ).101- 102 :همان(توانستم بكنم من مي

بنـدد و  ش خط و خال اميد مـي دهد و به اين مار خوتن درمي راوي چون پدر به رنج
برد و حاضر آور، لذت ميآورد و از تكرار اين درد مرگدهد پناه ميچه كه عذابش ميبه آن
درك قدرت رانة مرگ محال اسـت  «ورزد كه الكان اصرار مي. شود آن را كنار بگذاردنمي

امـا تكـرار لـذت دردنـاك،     . )363: 1384 راگلنـد، ( »چراكه با كيف وجود جوش خورده است
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در اصل عنصـري  ] رانه[مطلوب رانش «. كندهرگز شيريني وصل ابژة گمشده را احيا نمي
مطلـوب كسـب يـا تصـاحب      ،در عمـل رانشـي  . بوده، گويي فاقد ماديت اسـت » موهوم«

از و نهايتـاً   )41: 1389مـوللي،  (» زيرا كاركرد آن چيزي جز ايجـاد رانـش نيسـت   . شود نمي
بـه عبـارت ديگـر،    . آيـد حاصلي جز ويرانگري و تمايل به پرخاشگري به دست نمي ،تكرار

رفتة دوران كودكي را بار ديگر تكرار كند، اما شده و از دست راوي اصرار دارد كه عيش گم
است و تـالش سـوژه    لذت وحدت آغازين ميان كودك و مادر، براي هميشه از دست رفته

به تعريـف  تكرار، بنا«كه كند؛ چرافقدان عيش را جبران نميلذت،  براي فراتررفتن از اصل
اصـرار راوي   ).347: 1384راگلنـد،  (» اي قبلي اشاره دارد، به فقدان لذت يا انسـجام  به لحظه

ويداد اتاق مار ناگ تكرار رو سبب  ،رفته، موجب درد و رنجسانس ازدستنيز بر تكرارِ ژوئي
رود و بـه رختخـواب   دست به سمت اتاق لكاته مـي  به زليكراوي گ. شودميبار ديگر براي 

» پيچـد از هـم بـاز   مانند مار ناگ كه دور شكار خودش مي«شود، تن لكاته لكاته وارد مي
سـختي   در اوج لذت، لكاته لب راوي را بـه . كندشود و راوي را در ميان خود حبس ميمي
گزليك ناگهان در بـدن لكاتـه   . نفرتكند و عشق را به گزد و لذت را به درد تبديل ميمي

  :شودسپارد و راوي چون پدر خود از اتاق مار ناگ خارج ميرود و لكاته جان ميفرومي
موهـاي سـر و ريشـم    . بـودم پنزري شده يدم شبيه، نه، اصالً پيرمرد خنزرد[...] رفتم جلوي آينه 

هـدايت،  ( يك مار ناگ در آنجا بوده بود كه زنده از اتاقي بيرون بيايد كهمثل موهاي سر و صورت كسـي  
1349 :114 .(  

دختـر اثيـري در   . اسـت  عيشي است كه با زهر درآميخته بوف كوردختر اثيري نيز در 
و نيز دختر كنار نهر سورن يعنـي دوران   ،ذهن راوي تصويري آرماني از مادر، بوگام داسي

از مطلوب مطلق، ابـژة  توان گفت، دختر اثيري تجسمي واقع ميدر. ود لكاته استپاكي خ
آيـد؛ حقيقتـي   ناپذيريي است كه در ساحت نظم نمادين هرگز به دست نمـي آرماني و نام

شـود و انسـان در اعمـاق    است و تكـرار نمـي   كه براي هميشه از زندگي بشر رخت بربسته
   .كندوجود خود، فقدان و غياب آن را احساس مي

در ديـدار  . شوده به شكست محكوم ميتالش راوي براي يگانگي با دختر اثيري هموار
سـوية راوي را بـا دختـر اثيـري قطـع      نخستين خندة خشك و زنندة پيرمرد، رابطة يـك 

يابد، بار ديگر ها جستجو دختر اثيري را ميهكند و هنگامي كه راوي پس از روزها و ما مي
كند بـا گرمـاي   راوي تالش مي. ميرددختر اثيري در اتاق راوي مي؛ دهداو را از دست مي
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هاي او بيهوده بدن خود، بدن سرد او را گرم كند و او را به زندگي برگرداند، اما همة تالش
اي  سـانس نقطـه  ژوئـي . سـانس اسـت  ن ژوئيلذت دردناك يا هما ،حاصل اين ديدار. است

. كندشود و سوژه از درد و رنج خود كسب لذت مياست كه در آن لذت به درد تبديل مي
 بـوف كـور  شـود و راوي  ة متناقض درد و لذت در هر دو ديـدار راوي تكـرار مـي   اين تجرب

، »وحشـت و كيـف  «، »درد گوارا«تجربة خود را از اين واقعه با واژگان و تعبيرات متناقض 
  : كندبيان مي» لرزة مكيف و ترسناك«و » خواب گوارا و ترسناك«

يـف بـود، مثـل اينكـه از خـواب گـوارا و       لرزيدم، يك نوع لرزة پر از وحشت و كدانم چرا مينمي
از شدت كيف سرم گيج رفت، حالت قي بـه مـن دسـت داد و پاهـايم     . [...] ترسناكي پريده باشم

  ).37و  16: 1349هدايت،(سست شد 

تـوانم  اي است كه نميسانس لحظهژوئي«: گويدالكان مي. آيدسانس به زبان نميژوئي
اي است كه زبان از بيان سانس، تجربهعبارت ديگر، ژوئيبه . )88: 1388كديور، . نك(» بگويم

  :تواند لذت دردناك خود را با زبان بيان كندنمي بوف كورراوي . آن ناتوان و قاصر است
تواند تصور كند ـ يكجـور درد گـوارا و    نمي كردم ـ در اين لحظه هيچ موجودي حاالتي را كه طي

پايان را داشت چـون بايـد بـه    حكم يك خواب ژرف بي اين حالت برايم. [...] ناگفتني حس كردم
خواب خيلي عميق رفت تا بشود چنين خوابي را ديد و ايـن سـكوت بـرايم حكـم يـك زنـدگي       

  ).21- 22: 1349هدايت، (شود حرف زد جاوداني را داشت، چون در حالت ازل و ابد نمي
  

   سانسنظم نمادين و ممنوعيت ژوئي - 4
تـوهمي بـيش نيسـت و هرگـز تحقـق       ژه در سـاحت نمـادين  وحدت و يگانگي سوژه و اب

  ر اسـت و هرگونـه عـيش نـاب را ممنـوع     نظم نمادين برمبناي ممنوعيت اسـتوا . يابد نمي
نگـاه خيـره و   . سانس و لذت ناب همـواره در تصـرف ديگـري اسـت    چراكه ژوئي ؛كند مي

قـرار   را ممنـوع و دور از دسـترس  سـانس نـاب و وحـدت    سنگيني وجود دارد كـه ژوئـي  
زاي هاي جبـران نكردنـي و آسـيب   ضربه يعني زخمفرويد از دو نوع تروما و روان. دهد مي

نخست تروماهـايي نظيـر عقـدة اديـپ كـه      . گويدروحي در زندگي بشر متمدن سخن مي
دهـد،   مي سالگي تعلق دارند و در زندگي فرد فرد بشر رويه دورة خردسالي تا پنجبتقريباً 

ه به يـك شـخص يـا فـرد خـاص بلكـه بـه نـوع بشـر تعلـق دارنـد؛            وم تروماهايي كه ند
ها در حافظه و خاطرة مانده از آناند و ردپايي برجاهايي كه نياكان ما تجربه كرده ضربه روان

   .)133و  100- 111: 1392و  95 - 99 :1387( اندهاي بعدي منتقل شدهنوع آدمي به نسل
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هاي نياي نخسـتين اسـت   ها و ممنوعيتهواقع حاصل نگاهاي دسته دوم درضربه روان
و  تـوتم و تـابو  فرويـد در كتـاب   . شـود گيري تمدن مـي كه منجر به تكوين قانون و شكل

از پـدري زنبـاره و سـفاك در رمـة      موسي و يكتاپرسـتي ويژه در آخرين اثر خود به نام  به
ا را از هگويد كه همة زنان و دختران را در تملك خود داشت و خوشينخستين سخن مي

رسيدند يا اختـه  انگيختند به قتل ميكرد و اگر پسران حسادت او را برميپسران دريغ مي
كشند و او آيند و پدر را ميشده، گرد ميشدند، اما سرانجام پسران راندهيا از رمه طرد مي

نون رسد اما  قتل اين پدر سرآغاز قابه باور فرويد هرچند اين پدر به قتل مي. خورندرا مي
. نـك (يابـد  شود و به صورت ممنوعيت و اجتناب از روابط جنسي با محـارم تـداوم مـي   مي

و حتي قانون پدر به شكلي شديدتر در زندگي پسـران   )110- 115 :1392 و 194- 200 :1351
 كديور،. نك(» پدر حقيقي همان پدر مرده است«به باور الكان  بر اين اساس. شودحاكم مي

دانست بلكه واقعيتي است كـه   توان افسانهداستان نياي نخستين فرويد را نمي .)18: 1388
. اسـت  در طول تاريخ در زندگي بشر تكرار شده و قانون اين پدر بر زندگي بشر مسلط بوده

داستان پسركشي رستم يك اسطوره نيست، داستان زندگي تلخ بشر است؛ همواره پسران 
 الكـان . اندهشد به قتل رسيده يا از رمه رانده -  شدهاختهمايه و جز پسران ميان -  توانمند

يگانـه نمونـة   «دهـد و آن را  لقـب مـي  » اسطورة فرويدي«فرضية نياي نخستين فرويد را 
: 1392(» اسـت  كه در عصر تاريخي مـا بـه ظهـور رسـيده    «داند مي» اي تام و تماماسطوره

اين اسـت كـه ميـان قـانون و جنايـت      گيرد اي كه الكان از اين فرضية مينتيجه. )3()167
تر، يك جنايت، مبناي چيزي آغازيننظم قانون را فقط بر«قرار است و پيوندي بنيادين بر 

و مطلب ديگري كه به باور الكان از دل ايـن پيونـد    )167: همان( »توان به تصور درآوردمي
اسطورة پدر نخستين  گونة اين اسطوره است؛ ما همواره در زندگي،يدآيد، تكرار تراژبرمي

تسلط قانون نيـاي نخسـتين    .)168 :همان( كنيمرا اجرا و بازتوليد و بقاي آن را تضمين مي
  . شودمادين ميگيري فرهنگ و تمدن و نظم نبر زندگي بشر باعث شكل

است كـه   هاييضربهشود، روانسانس ناب مينيز مانع عيش و ژوئي بوف كورآنچه در 
پنـزي،  كـش، پيرمـرد خنزر  پيرمـرد نعـش  (او  نخستين و نيز جانشيناناز نگاه خيرة پدر 

جـا در معـرض    همـه  بوف كورراوي . است بر راوي وارد آمده) هاشوهر عمه، قصاب، رجاله
بـدون اينكـه راوي    بوف كـور هاي هاي خيره و سنگين است؛ در همة صحنهديد اين نگاه

اظر بر اعمال اوست و يگانگي و وحدت اي وجود دارد كه نمتوجه باشد، همواره نگاه خيره
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هايي خودآگاه نيستيم كـه  به باور الكان ما سوژه. كندرا ممنوع و عيش كامل را مكدر مي
نگريم بلكه موجوداتي هستيم كه همواره از پـيش در معـرض ديـد ديگـري     به جهان مي

و ديـده   بينيم، اما از همة نقاط در معـرض ديـد هسـتيم   ما تنها از يك نقطه مي. هستيم
وجود دارد كه از پيش ناظر بـر ماسـت؛ بـه عبـارت      )4(شويم، نگاه خيره و سراسربينييم

هنگامي كـه  . نگرد چشم سوژه است، اما نگاه در سمت ابژه قرار داردديگر، چشمي كه مي
توانـد آن  كند و نمـي اي كه سوژه فكر نميسوژه به يك ابژه نگاه كند، ابژه همواره از نقطه

   ).172- 173 :1388و هومر،  488: 1387اونز، . نك(بر او ناظر است  را ببيند،
پيرمـرد  . در ديدار نخست راوي با دختر اثيري، راوي در معرض همين نگاه خيره است

هـاي  پيرمرد كه ناظر اعمال راوي است بـه تـالش  . قوزي، تجسمي از نياي نخستين است
و زننـدة پيرمـرد كـه حتـي در     هـاي خشـك   راوي از ترس خنـده . خنددبيهودة راوي مي

پـرد و جـرأت   شـود از چهارپايـه بـه پـايين مـي     ترين زواياي زندگي او شنيده مـي خلوت
  :كند كه براي بار ديگر از دريچه به بيرون نگاه كند نمي

تمام شـب را  . وم ـ رابطة ميان ما را از هم پاره كرد ؤخندة خشك و زنندة پيرمرد ـ اين خندة مش 
بار خواستم بروم از روزنة ديوار نگاه بكنم ولي از صـداي خنـدة پيرمـرد     چندينبه اين فكر بودم، 

  ).17: 1349هدايت،(ترسيدم، روز بعد را هم به همين فكر بودم مي

كنـد، نشـانة   هاي خشك و زنندة پيرمرد قوزي كه مو را بر تـن آدم راسـت مـي   خنده
آنچه نيـز جسـم دختـر     .تالش بيهوده راوي است براي رسيدن به يگانگي و وحدت كامل

كند، حضور و حس و ممنوع و تبديل به جسدي متعفن مياثيري را براي راوي سرد و بي
شـود و  اين نگاه خيره و سنگين، مانع  وحدت راوي و دختر اثيري مـي . نگاه ديگري است

قطعـه و  ابـژة مـادري را قطعـه    ،شود كه راوي براي ورود به ساحت نظم نمادينسبب مي
كنـد، شـيء   سـانس را طلـب مـي   شدن ژوئيينام پدر، استعارة پدري، قربان«: دقرباني كن

اسـتاورا كـاكيس،   (» بنـدي كنـد  آغازين، مادر، بايد قرباني شود تا ميل بتواند خود را مفصـل 
1392 :87.(    

نه تنها هرگونه عـيش   بوف كورنگاه خيره و سنگين نياي نخستين و جانشينان او در 
ها را در تصرف و تملـك خـود   ها و لذتبلكه اين نگاه، همة خوشيكند ناب را ممنوع مي
همين اساس  بر. ها به سوي اوستكند و همة نگاهها را به خود جذب ميدارد و همة نگاه

يابد و نهايتـاً عشـق و و هرگونـه    اساساً يگانگي و وحدت تحقق نمي بوف كوراست كه در 
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الكـان نيـز   . شودرود، نفي و انكار مي ظار ميهماهنگي و تفاهمي كه ميان سوژه و ابژه انت
الكان معتقد است اساساً عشق ناممكن است و مـا  . داندچون هدايت عشق را ناممكن مي

شويم، بين مرد و زن يك جدايي بنيادين و ساختاري وجـود دارد و هـيچ   هرگز يكي نمي
 پـذير نيسـت؛ چراكـه   هاي مردانه و زنانه امكـان رابطة دوسويه و هيچ تقارني ميان جايگاه

كند، ابژة واقعي را به چيزي بدل كند كه بـدان ميـل    سوژه در رابطة خود با ابژه سعي مي
. نـك (ورزد كند ديگـري بـدان ميـل مـي    اي بدل سازد كه تصور ميورزد يا خود را به ابژه

مـرد  به عبارتي ديگر، در رابطة مرد و زن، ميل زن يـا   ؛)148: 1388و هومر،  66: 1388كديور، 
اي كـه از دسـت   رو، كه به سوي ابژة آرمانيِ مفقود است؛ ابژهنه به سوي ابژة حاضر و روبه

چـه  است؛ درواقع آن رفته، اما ياد و خاطرة آن در ناخودآگاه به عنوان ابژة آرماني باقي مانده
يـا  » غير«كه ، د نه مطلوب حاضردهرا در يك رابطة عاشقانه قرار ميمخاطب اصلي ميل 

ش است غايب و تـال » غيري«زن با چشماني فروبسته در تملك . است» ب ديگريمخاط«
مـرد كـاري جـز    «بسته محكوم به شكست اسـت؛ چراكـه   مرد براي تصاحب اين نگاه فرو

» مخاطـب «يـا  » غير«. كندآرزومندي زن نمي» فقدان«يعني » موضع خالي«اشغال اين 
   .)30- 31: 1394 للي،مو(» است» فقدان«او عين » وجود«زن موجودي است كه 

هاي راوي براي جذب اين نگاه محكوم به شكست است؛ راوي همة تالش بوف كوردر 
. كند كـه در انحصـار ديگـري اسـت    با چشماني باز و گشوده در تصاحب نگاهي تالش مي

توانـد   هايي هستند كه در تصرف ديگري هستند و راوي نمـي لكاته و دختر اثيري خوشي
. اسـت لكاته باكره نيست و از همان آغاز در تصـرف ديگـري بـوده   . ندميل آنها را جذب ك

ورزد؛ ميل لكاتـه بـه   تواند موضوع ميل لكاته قرار گيرد؛ لكاته به راوي ميل نميراوي نمي
هـايي چـون   هاي جفـت و تـاق دارد؛ فاسـق   به باور راوي، لكاته فاسق. سوي ديگري است

» هـا و القابشـان فـرق   ر، فيلسوف كه اسـم فروش، جگركي، رئيس داروغه، سوداگسيرابي«
و لكاته همة آنها را بـه راوي تـرجيح   ) 61: همان(هستند » پزولي همه شاگرد كله«كند مي
دهد تا راوي مي  بار بر سر بالين مادر مردة خود راوي را به خود راهلكاته تنها يك. دهدمي

كشـد و  يـز او را در آغـوش مـي   را متقاعد كند كـه او را بـه ازدواج خـود درآورد و راوي ن   
  .راندبوسد، اما از آن پس لكاته حتي در شب عروسي راوي را از خود مي مي

دهـد، راوي تـالش   مـي  اين عدم تفاهم و يگانگي در ديدار بـا دختـر اثيـري نيـز روي    
راوي  به باور. بخش دختر اثيري را به دست آوردهاي جذاب و انسجامكند، ميل و نگاه مي
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كه آن فرشتة آسماني، آن دختر اثيري، تا آنجايي كه فهم بشـر  كافي بود، تا اينيك نگاه «
همـة مشـكالت   «و بـه   )16 :همـان ( او بگذارد» عاجز از ادراك آن است، تأثير خودش را در

سـويه  ، اما عشق راوي در اين صحنه يـك )19 :همان(پاسخ دهد » فلسفي و معماهاي الهي
دختـر متوجـه او نيسـت؛    . بينـد دختـر اثيـري را مـي   است، راوي فقط از دريچة هواخـور  

؛ اسـت هاي دختر اثيري چون لكاته، به سمت ديگري و در تصـرف و تملـك ديگـري     نگاه
بخش نيسـت؛  هاي دختر اثيري انسجامنگاه .»ينكه به فكر شخص غايبي بوده باشدمثل ا«

  :كننده كه به سوي ديگري استنگاهي مضطرب، متعجب، تهديد يا سرزنش
. اش كنار لبش خشك شده بـود ارادهكه نگاه كرده باشد، لبخند مدهوشانه و بيآن كرد، بياه مينگ

  ).16 :همان( مثل اينكه به فكر شخص غايبي بوده باشد

هنگـامي كـه دختـر    . شـود قطعـه مـي   در اتاق خلوت راوي نيز وحدت و يگانگي قطعه
رود و بـر  به اتاق خـواب راوي مـي  گذارد و اثيري اولين و آخرين بار به خانة راوي قدم مي

احساس «كند كه براي اولين بار در زندگيش خوابد، راوي هرچند احساس ميتخت او مي
و ايـن  » پايـان  خـواب ژرف بـي  «است، اما توهم يگانگي و اين  شده» آرامش ناگهاني توليد

ه را بـه  توانـد ايـن لحظـ    پايد و راوي نمياي دير نميلحظه» جاودان ازلي و ابدي«زندگي 
بـرد كـه   مـي  راوي  پـي . تثبيت كنـد » پرتو گذرنده را براي خود«ابديت پيوند بزند و اين 

در . »نـدارد  وجود«بين آن دو » ايهيچ رابطه«و » وجه از مكنونات او خبر نداشته هيچ به«
نگاه دختر اثيري به سمت ديگري است و . اتاق نيز نگاه دختر اثيري به سمت راوي نيست

  :بخش دختر اثيري را تصاحب كندتواند نگاه انسجامراوي نمي
د، فقـط يادگـار چشـمش مـرا شـكنجه      هايش از زندگي سرشار بوتا زنده بود، تا زماني كه چشم

شده آمـده خـودش را تسـليم مـن      هاي بستهحس و حركت، سرد و با چشمداد، ولي حاال بي مي
  ).25: همان(! هاي بستهچشم با كرد ـ

رود و بسـته  آهسته به هم مي» مثل اينكه مرگ را ديده باشد«يري هاي دختر اثچشم
احساس خـود را تسـليم   ، تنها جسم سرد، بي»هايي بستهچشم«شود و دختر اثيري با مي

شدن بودند و خـوراك لذيـذي    منتظر پوسيده«حركتي كه حس و بيكند؛ تن بيراوي مي
مثـل تـن مـادة    «هرچنـد  ) آتشـين ( تن دختر اثيري. »هاي زير زمينها و موشبراي كرم
و همان عشـق سـوزان مهرگيـاه را    [...] كه از نر خودش جدا كرده باشند«ت اس» مهرگياه

تواند با حرارت و عطش سوزان راوي نمي. اما در آغوش راوي سرد است ،)24 :همـان (» دارد
  :تنِ خود، سرديِ مرگ را از او دور كند
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شد و اين سرما ردم كه خون در شريانم منجمد ميحس ك. تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود
  ).24 ـ25: همان([...] هاي من بيهوده بود همة كوشش. كردتا ته قلب من نفوذ مي

دهد، ناكامي در اتحاد و يگانگي است و بر اين واقعيت صـحه  روي مي بوف كورآنچه در 
تواند گز نميم نمادين هرگذارد كه آدمي پس از گذار از مرحلة خيالي و پيشااديپي به نظمي

. اوليه را تكرار كند؛ يگانگي رؤيايي است كه هرگـز تحقـق نخواهـد يافـت     يگانگي و وحدت
 هـاي هـدايت سـايه   ، بلكـه در اغلـب داسـتان   بـوف كـور  تنهـا در  سنگيني اين شكست نـه 

ل ها قبنانه را هدايت سالبودن هماهنگي و يگانگي ميان سوژة مردانه و زمحال. است افكنده
 سه قطره خونهاي داستانكه ژاك الكان ايدة خود را مطرح كند، در يكي از مجموعهاز اين

، منـوچهر، خجسـته را جـايگزين ابـژة     هـا صورتكدر داستان كوتاه . است صريحاً بيان كرده
ماگ ابژة گمشدة اوست و منوچهر به خجسته كه مـاگ  . است واقعي عشق خود، ماگ كرده

منوچهر كه تصميم دارد با خجسته ازدواج كند، متوجه . ورزدعشق مي آورد،را به ياد او مي
شود كه منـوچهر بـه   وقتي خجسته متوجه مي. است شود كه خجسته به او خيانت كردهمي

اي را بازي كند كه منوچهر بدان ميـل  كند نقش ابژهاست، بار ديگر تالش مي بردهراز او پي 
كند به منوچهر ثابت خجسته سعي مي. را تصاحب كندتواند ميل منوچهر ورزد، اما نميمي

  :كنداست و منوچهر اعتراف مي عشق صادق نبودهكند او نيز در 
در . داني هيچ حقيقتي خارج از وجود خودمـان نيسـت  تو براي من مظهر كس ديگري بودي، مي

ت كسي با قوة تصور خودش كس ديگـري را دوسـ  شود، چون هرمطلب بهتر معلوم مي عشق اين
كنـد  برد نه از زني كه جلو اوست و گمـان مـي  دارد و اين از قوة تصور خودش است كه كيف مي

آن زن تصور نهاني خودمان است، يك موهوم است كـه بـا حقيقـت خيلـي     . كه او را دوست دارد
  .كندفرق مي

يعني تـو بـه كسـي شـباهت داري كـه او      . خواهم بگويم تو براي من يك موهوم ديگر هستيمي
  .برايت گفته بودم كه پيش از تو من ماگ را دوست داشتم. وم اول من بودموه

پـيش  . كشيدم به خيـال او بوسيدم و در آغوش ميترا مي. ترا دوست داشتم چون شبيه او بودي
م زدم چون تو كه نمايندة موهوم مـن بـودي   ه كردم كه اوست و حاال هم با تو بهخودم تصور مي

  ).94: 2536هدايت، (كردي  يادگار آن موهوم را چركين
  

   رانة مرگ و شكاف در نظم نمادين - 5
راوي دچار فقدان است و . قرار دارد بوف كوردركانون رمان فقدان و محروميت و ممنوعيت 

. است هاي پيشانمادين و پيشااديپي محروم شدهلذت ترين بخش وجودي خود؛ يعنيز ذاتيا
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نام و قانون پدر، مـانع لـذت نـاب و    . زبان استسانس ذاتي ساختار نمادين ممنوعيت ژوئي
كش، پيرمرد قوزي، پيرمرد خنزرپنزري، قصـاب و  عشپيرمرد ن. شودوحدت پيشااديپي مي

، نمايندگان نياي نخستين، نام و قانون پدر، نظم نمـادين و ديگـري   بوف كورعمه در شوهر
هـا در همـة   آن. نـد رها را در تصرف و تملك خـود دا ها و لذتبزرگ هستند كه همة خوشي

اند و ها بدون اينكه راوي متوجه باشد، حضور دارند و بر همة اعمال راوي ناظر و واقفصحنه
هـا و  توانـد بـه سرگشـتگي   اما نام و قانون پدر، خود نيز نمي. شوندمانع از عيش تمام او مي

وژه چنـدپاره و  تنهـا سـ   به باور الكان نه. يابي راوي در نظم نمادين پايان دهدفرآيند هويت
خـورده،  قانون پدر و نظم نمـادين خـود، خـط    دچار فقدان است بلكه ديگري بزرگ، نام و

  .ناتمام و دچار فقدان است
خـوردگي  نظرية الكاني را نه در چندپارگي، خط» ترينراديكال«ترين و ژيژك اساسي

، يعنـي نظـم   ديگري بـزرگ «داند كه و فقدان سوژه، بلكه فهم اين نكتة اساسي الكان مي
شـود و پيرامـون يـك    خورده و منقسم مينمادين نيز از طريق يك ناممكني بنيادين خط

  ).185: 1388(» يابدمحال، پيرامون يك فقدان مركزي ساخت مي/ هستة تروماتيك
: 1393علـي،  . نـك (انـد   اي انقالبي دانسـته اساس همين است كه سوژة الكاني را سوژهبر

گيـرد و الكـان   چند در حوزة رويكرد پساساختگرايان قـرار مـي  رسوژة الكاني ه .)81- 119
باورانة فلسفة اومانيسـتي يـا سـوژة    هاي ماهيتاساساً با سوژة خودآگاه و منسجم و تحليل

اش گرايانة ماركسيستي كـه مـاهيتش بـا منـافع طبقـاتي     دكارتي و حتي سوژة فروكاست
 و معتقد است كه ميل سوژه )34: 1392استاورا كـاكيس،  . نك( شود، مخالف استمشخص مي

ايـن سـوژه بـراي هميشـه در نظـم        امـا  ، )26: 1384الكـان،  (» ميل ديگري است«همواره 
به باور الكان نه تنهـا سـوژه بلكـه ديگـري      كه شود، چرايگري بزرگ حل نمينمادين و د

 و هرگـز  خورده، ناتمـام و چنـدپاره و دچـار فقـدان اسـت     بزرگ و نظم نمادين خود، خط
همين فقـدان و شـكاف ديگـري    . انسجام بخشد هاي سوژه، نظم وتواند به چندپارگي نمي

ميشل فوكو و روالن بارت متمـايز   ي چونبزرگ، سوژة الكاني را از رويكرد پساساختگرايان
بخشد و راه گريز آن را از قيـد نظـم نمـادين همـوار     اي انقالبي به آن ميسازد و چهرهمي
فقدان و چندپارگي ديگري بزرگ، امكاني است پيش روي سـوژه بـراي    ،رو از اين. كندمي

  :  نظم نمادين ةگريز از ازخودبيگانگي و ساختارهاي مقيدكنند
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زدايي دست يابـد  سازد تا به نوعي بيگانهدقيقاً همين فقدان در ديگري است كه سوژه را قادر مي
ـ نوعي فضاي تنفسـي   ري ـ به تعبيري اين فقدان در ديگ[...] ناميد  مي 1كه الكان آن را جدايي

دهد و نه با پركردن فقدان سوژه، بلكه با اجازه دادن بـه سـوژه تـا خـودش، فقـدان      به سوژه مي
 سازد تا از بيگانگي تام در دال اجتناب ورزدخودش را با فقدان در ديگري يكي كند، او را قادر مي

  ). 185: 1389ژيژك، (

هـا و  د تنها عنصري كه  سـوژه بـه كمـك آن ممنوعيـت    به باور الكان و نيز خود فروي
شـكند، رانـة   نهـد و در هـم مـي   گيرد، زير پا ميمي هاي نظم نمادين را ناديدهمحدوديت
 نورد و راه گريـز از هاي نظم نمادين و ديگري بزرگ را درميرانة مرگ فانتزي. مرگ است

ريق رانة مـرگ بـه فراسـوي اصـل     سوژه از ط. كندنام و قانون پدر را براي سوژه هموار مي
جويد كه در نظم نمـادين  را مي يهايكند و ابژهنهد و از اصل لذت تخطي ميلذت گام مي

توانـد  نويسـد، تنهـا نيرويـي كـه مـي     فرويـد مـي  . اسـت  دور از دسترس سوژه قرار گرفتـه 
 رانة پرخاشگري، فرزند خلف و نماينـدة «هم بشكند،  هاي فرهنگ و تمدن را درمحدويت

كنند از خالل نوعي چند تالش ميفرهنگ و تمدن هر .)85 :1387(» اصلي رانة مرگ است
دادگاه دروني ميل خطرناك رانة مرگ را تضعيف، خلع سالح و مهار كنند و تحت كنترل 

نوعي سرشـت و خـوي بنيـادين و    «خود درآورند، اما رانة مرگ و ميل پرخاشگري كه در 
و استوارترين مانع بـر  ...  خوان اين برنامة فرهنگ استلفمخا ... خودايستا در انسان است

ممنوعيـت و  به باور الكـان نيـز    .)85 :همان(» خواهد بود] و فرآيند تمدن[سر راه فرهنگ و 
واقعيت بنياديني كـه رانـة مـرگ بـر آن     «گشايد؛ محروميت راه را به سوي رانة مرگ مي

اي است كـه  سترسي مستقيم به معانيهاي انساني فاقد دمبتني است، اين است كه سوژه
بـر   كرد كه وجود دردناك است چراكـه مبتنـي  الكان استدالل مي... اندبر زندگي ما حاكم

يابنـد انگـار در    اي سازمان مي، آثاري كه به گونهمعنايي است كه ناشي از آثار فقدان است
گـاه  ماية اوليـه هـيچ   اگرچه اين. هاي كثرت قرار دارندپردازيرشتة خيالي تصاوير و خيال

تواند شكاف خود فقدان را پر كند، معنا همچنان گاه نمي مستقيماً بازيافتني نيست و هيچ
اين چيز كه علت آن نوعي اتكـا بـه   . است كه كامالً دور از دسترس است» چيزي«در پي 

 بخـش رانـة مـرگ در   دارد، تجسمكيفي است كه فرد را به هم چسبيده نگه مي» اي هابژ«
در فراينـد نمادسـازي، همـواره مـازادي از امـر       .)353: 1388راگلند، (» است] انساني[وجود 
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سپارد و انسجام و تماميت نظـم نمـادين را   شدن نميماند كه تن به نمادينهواقع باقي مي
كند و همچون يك شكسـت يـا   شكند و بر ساحت يكپارچة آن خدشه وارد ميدر هم مي

به عبـارت ديگـر، نظـم نمـادين در مركـز خـود واجـد        . شودمي خأل در امر نمادين ظاهر
هـا و خألهـاي خـود را    گاهي است كه بتوانـد شـكاف  عنصري تروماتيك است و فاقد تكيه

همواره در فراينـد  . تواند مانع از ظهور امر واقع شودبر اين اساس زبان هرگز نمي. بپوشاند
كه در مقابل نمادسازي مقاومت و اصرار بـر   مانندهايي از امر واقع باقي مينمادسازي، ابژه

واقع مازادي از امر واقع اسـت  رانة مرگ در. دشونكنند و جذب نظم نمادين نميماندن مي
ايسـتد  رود و از حركت باز نميخورد و از اصل لذت فراتر ميكه فريب نظم نمادين را نمي

  . شودو هرگز ارضا نمي
ادين؛ مـازادي اسـت كـه فريـب     نظـم نمـ  گسستي اسـت در   شكاف و بوف كورراوي 

هـا و  رغـم محـدوديت  علـي . شـود يخورد و تسليم آن نمـ هاي نظم نمادين را نمي فانتزي
كنـد، راوي در چهـارچوب نظـم    هايي كه نظم نمادين در بوف كـور وضـع مـي   ممنوعيت

تواند در ساحت ديگري بـزرگ  راوي نمي. شوردگيرد و بر ساختار آن مينمادين قرار نمي
رونـد،  مـي » دنبـال پـول و شـهوت   «دارنـد و  » هايي كه همة آنها قيافـة طمـاع  رجاله«ا ب

بخش نيسـت؛ ديگـري بـزرگ    ديگري بزرگ انسجام .)68: 1349 هدايت،(كند همانندانگاري 
دنيـاي  . رفتة راوي در فرايند اديپي باشـد سانس ازدستگوي عيش و ژوئيتواند پاسخنمي

هـاي مـردم و صـداي زنـدگي،     حـرف «آور است، ده و ماللكننپيرامون، براي راوي خسته
آور هراسد، فكر زندگي دوباره براي راوي رنجراوي از مرگ نمي. »خراشدگوش راوي را مي

؛ آنچه بـيش  »اميد نيستي پس از مرگ است«كند، است، تنها چيزي كه از او دلجويي مي
در ذرات تـن  «كه ذرات تـنش  ناپذير است، آن است آور و تحملاز همه براي راوي هراس

  :»ها برودرجاله
هـاي دراز بـا انگشـتان    خواست بعد از مرگ دستگاهي دلم مي - ناپذير بود اين فكر برايم تحمل

كـردم و دو دسـتي نگـه    آوري مـي عدقـت جمـ  بلند حساسي داشتم تا همة ذرات تن خودم را به
  ). 90 :همان(رود ها نداشتم تا ذرات تن من كه مال من است در تن رجاله مي

دانـد  اي مي»مزههاي بيفريب«و » هادروغ و دونگ«هاي نظم نمادين را راوي فانتزي
دارد و هاي بنيادين زندگي بـازمي دهد و از درك حقايق و پرسشها را فريب ميكه انسان

شود كه براي خود مقامي ماورايي هاي قدرت زورمنداني ميموجب تسلط و استحكام پايه
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راوي . راوي عنصري اسـت دگرانـديش  . انداند و خود را جانشين خدا در زمين جا زدهقايل
به راوي بـدگمان   بر اين اساس نظم نمادين نسبت. كندمي قرادادهاي نظم نمادين را انكار

داند هراسد و مدام ناظر و مراقب اعمال و رفتارهاي اوست و نميو مظنون است و از او مي
هـاي راوي  كند خواستهنخست تالش مي ،رو از اين. در خود جذب كند را اي اوبا چه رويه

راوي نيـز بـه   . هاي او شودرا ناديده بگيرد و مسكوت بگذارد تا مانع از نشر افكار و خواسته
» ها يك نژاد مجهـول و ناشـناس  ميان رجاله«خود را  برد واين ترفند نظم نمادين پي مي

 اسـت » هـا بـوده  دند كه سابق بر اين جزو دنياي آنبو به طوري كه فراموش كرده«داند مي
هـاي  گيـري خواسـته  چنان بـر بـازپس  پذيرد و همنمي اما راوي اين حقارت را ).83 :همان(

كنـد و سـرانجام   است، پافشاري مي طبيعي و غريزي خود كه نظم نمادين از او دريغ كرده
  :كندمي شود و فرياد اعتراض خود را بلند كاسة صبر راوي لبريز مي

ام ناهار را آورد، من زدم زير كاسة آش، فرياد كشيدم؛ با تمام قوايم فريـاد كشـيدم،   ظهر كه دايه
بـه شـكمش نگـاه    . آن لكاته هم آمد و زود رد شـد . همة اهل خانه آمدند جلو اطاقم جمع شدند

  ).78 :همان( نه، نزاييده بود. كردم، باال آمده بود

هاي نظم اعتراض و نيز انكار شكاف. كنداض را تحمل نمياما نظم نمادين طغيان و اعتر
هـايي كـه   يكي از رويـه  ،رو كند؛ از ايننمادين را آشكار  و انسجام دروغين آن را مختل مي

گيرد آن است كه كار مي نظم نمادين براي كنترل عناصر متعارض، مخالف و دگرانديش به
اعتراض، اين عناصر را در خود جذب و هضم و  ها و عاليمها، نشانهمحو و درمان سمپتوم با

كس  آن. سمپتوم حقيقت بيمار است«كه به باور فرويد  كند، در حالي» درمان«به زعم خود 
توانـد حقيقـت بيمـار را     توم را به هر قيمت درمان كند، درواقع نمـي صدد است سمپكه در

ناقل گفتار ارباب است كه  واقعاو در. هر ترتيب آن را خفه نمايدخواهد به تحمل كند و مي
سمپتوم اعتراضي است بر سلطة  ... معتقد است هيچ حقيقتي جز حقيقت ارباب وجود ندارد

گفتار ارباب و گاهي گفتار دانشگاهي تاب تحمل اين . گفتار ارباب، اعتراضي ناتوان و ناممكن
با  ).62- 63: 1388 كديور،(» بايد آن را درمان كنند. اعتراض را ندارند و بايد آن را از بين ببرند

باشـي كـه راوي او را   حكـيم . كننـد باشي را خبـر مـي   تراض و فرياد راوي بالفاصله حكيماع
ها و خألهاي نظم نمادين كند با توليد فانتزي بر شكافنامد تالش ميمي» هاحكيم رجاله«

بـه داروهـا و   ها مانع از ظهور امر واقـع شـود، امـا راوي    سرپوش بگذارد و با درمان سمپتوم
  :  نگردباشي به سخره ميدرمان حكيم
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ها، حكيم خانوادگي كـه بـه قـول خـودش مـا را      باشي را خبر كردند، حكيم رجالهباالخره حكيم
كرد دواي بـاه بـه   او افتخار مي. با عمامة شيروشكري و سه قبضه ريش وارد شد. بزرگ كرده بود

بـاري  . اسـت  ام بسـته ريخته و فلوس به نـاف عمـه  شير و نبات به حلق من پدر بزرگم داده، خاكه
االغ و  كه آمد سر بالين من نشست نبضم را گرفت، زبـانم را ديـد، دسـتور داد شـير ماچـه      همين

ام چند نسخة بلنـدباال هـم بـه دايـه     - بخور كندر و زرنيخ بدهم  هماشعير بخورم و روزي دو مرتب
  ).62- 63: 1349 هدايت،(... سپرد كه عبارت بود از

كنـد،  تنها عالئم بيماري را محـو نمـي   كند نهباشي تجويز مي كه حكيم يدوا و داروهاي
ورزد و چنان بر خواست خود اصـرار مـي  راوي هم. شودتر ميبدتر و وخيم اويبلكه حال ر

اساساً عالئم بيماري كه در مقابل درمان مقاومت و اصـرار بـر مانـدن    . شودهرگز ارضا نمي
جا كـه بيمـاري و رنـج بـر مانـدن پافشـاري       درواقع، هر«. ندا رانة مرگبر  بتنيكنند، ممي
و » داغ«. )351: 1384 راگلنـد، (» شـود گذاري مفرطي از كيف يافت ميكند، نوعي ارزش مي

، بـه  »تراشـند خورند و ميآهسته در انزوا مي«راوي را » مثل خوره روح«كه » هاييزخم«
از روز ازل تـا ابـد تـا    «آن را تا زنده است » منشان شو«كند كه طوري كه راوي اذعان مي

و فراموش نخواهد » خواهد داشت داشته و«، هميشه با خود »آنجا كه خارج از ادراك بشر
كنـد  هايي كه نظـم نمـادين مقـدر مـي    رغم ممنوعيتعلي. كرد، تجسم رانة مرگ هستند

هايي كه راوي در عمـه  شانهن. امر واقع گرددهاي  هتواند مانع از ظهور و فوران ابژهرگز نمي
شده، دختر اثيري و ابژة مـادر هسـتند    يابد، يادگارهاي حقيقت گممي) لكاته(عمه و دختر

نگاه خيرة دختر اثيري پـس از مـرگ   . اندكه در ساحت نمادين از قيد نمادسازي گريخته
ي هـا  را به خـاك بسـپارد و همچنـين لبـاس     خواهد اودر اتاق و نيز هنگامي كه راوي مي

راوي . كننـد  يهاي امر واقع هستند كه در برابر نمادسازي مقاومـت مـ  آلود راوي، ابژه خون
تواند حالت چشمان دختر اثيري را كه در آخرين لحظه به تصوير كشيده و لكة خون نمي

هـاي  يادگـار «درواقـع،  . اسـت، از خـاطر ببـرد    دختر اثيري كه به تمام بدنش نشت كـرده 
و » نشان«، »داغ«هاي آرماني مانند ابژه» هايرارة كشندة چشمش«و » هاي جادويي چشم

اي مانند، به طوري كه راوي حتي لحظهناپذير همواره در ناخودآگاه باقي ميزخمي درمان
  :تواند فراموش كند و از ديدار دوبارة او چشم بپوشدنمي

  ).17: 1349 ت،هداي( كس را خواستم يا عشق هيچدر اين دنياي پست يا عشق او را مي  
رفته راهي است به سوي رانة مرگ؛ عنصري كـه بـه   دستاما اصرار بر تكرار خوشي از

ناپـذير و در  گريزد؛ نيرويي نـاميرا، پيشـازباني، تجزيـه   آيد و از ساختار زباني ميزبان نمي
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كنـد و  هاي نظم نمـادين را آشـكار مـي   ها و شكافعين حال انقالبي و آفريننده كه رخنه
  .گيردنام و قانون پدر قرار مي فراسوي

  
  گيرينتيجه - 6

قصـة دوپـارگي    بوف كور. قرار دارد بوف كورفقدان و محروميت و ممنوعيت دركانون رمان 
و  تجسم سرنوشت گريزناپذير بوف كورسوژه و ابژه، ذهن و عين و داستان گذار است؛ راوي 

كند؛ بشري كه در روايت مي قصة گسست اين رابطة دوسويه را حكايت وو است  بشريتلخ 
مبناي ممنوعيت استوار است نظم نمادين بر. رفتهجستجوي تماميت است؛ تماميت ازدست

همواره در نظم نمادين، نگاه خيره و سنگيني وجود . كندو هرگونه عيش ناب را ممنوع مي
ر از سـانس و لـذت نـاب را ممنـوع و دو     گر اعمال سوژه است و ژوئينظاره دارد كه از پيش

جـا در معـرض ديـد     همه بوف كورراوي . آورد دهد و در تصرف خود درميقرار مي دسترس
كش، پيرمرد قوزي، پيرمـرد خنزرپنـزري،   عشپيرمرد ن. هاي خيره و سنگين استاين نگاه

كه در همة  - نياي نخستين و نام و قانون پدر نمايندگان  -  بوف كورعمه در قصاب و شوهر
شـوند و  مانع از عيش تمام او مي، اندر همة اعمال راوي ناظر و واقفصحنه حضور دارند و ب

. كنندهاي قبل از ورود به نظم نمادين ممنوع و محروم ميها و خرسنديراوي را از خوشي
هـا و  جسمي از لـذت و دختر اثيري، استعاره و ت) دختر كنار نهر سورن(بوگام داسي، لكاته 

و  ،تند كه بـا گـذر از دوران پيشـااديپي بـه نظـم نمـادين      هاي امر واقع هس ها و ابژهخوشي
اند و راوي رس او قرار گرفتهاند و دور از دستراوي دريغ شده از ،طبيعت به فرهنگ و تمدن

  .كندخأل و فقدان آن را در همة زندگي، در اعماق وجودش احساس مي
اصل لذت، فقدان عيش  رفته و فراتر رفتن ازسانس ازدستاصرار راوي نيز بر تكرارِ ژوئي

را احيا كند و نهايتاً موجـب درد و رنـج   شده  گمتواند ابژة كند؛ زيرا تكرار نميرا جبران نمي
رفتـه، حركتـي اسـت بـه      رار و پافشاري راوي براي ابژة ازدستو اص ،اما اين تكرار. شودمي

ود چـون سـوژه   نام و قانون پدر و نظم نمادين خ. سوي رانة مرگ و اختالل در نظم نمادين
نظم نمادين پيرامون يـك هسـتة تروماتيـك، يـك     . خورده، ناتمام و دچار فقدان استخط

هـاي نظـم   هـا و محـدوديت  تنها عنصري كه ممنوعيـت . است فقدان مركزي برساخته شده
سوژه از طريق . شكند، رانة مرگ استنهد و در هم ميگيرد، زير پا ميمي نمادين را ناديده
نهـد و از   شكند و به فراسوي اصل لذت گام ميتار نظم نمادين را در هم ميرانة مرگ ساخ
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جويد كه در نظم نمادين دور از دسترس سـوژه  را مي يهايكند و ابژهاصل لذت تخطي مي
آهسـته در انـزوا   «راوي را » مثـل خـوره روح  «كـه  » هـايي زخم«و » داغ«. است قرار گرفته

تكرار اين دردهـا و  . اند كنند، تجسم رانة مرگماندن ميو اصرار بر » تراشندخورند و مي مي
كنـد، امـا   ها هرچند شيريني وصل ابژة گمشده را احيا و فقدان عيش را جبـران نمـي  زخم

  .  راهي است به سوي رانة مرگ و اختالل در نظم نمادين و نام و قانون پدر
  
  نوشتپي

اند تـا  ، تالش كرده»بوف كورمان پريشي رخوانشي الكاني از روان«نويسندگان مقالة  - 1
  ).1392حيدري و فرد، ( ارائه دهند بوف كورخوانشي الكاني از 

  )1391و فروم، 1393و 1384؛ رنك، 1384دولوز، . نك( - 2
چند فرضية نياي نخسـتين در نظـر بعضـي از منتقـدان     به اعتقاد خود فرويد نيز هر - 3
گيري قـانون،  توان منشأ شكل نه تنها مي بيش نيست، اما به باور او با آن» ايقصة ساده«

ها را در آغاز تاريخ تحليل كرد و پرتو نوري بر ظلمـات پيشـاتاريخ   دين، اخالق و سازمان
هاي جديدتر پژوهش اي اثبات كند كه قادر است در حوزهاگر چنين فرضيه«افكند بلكه 

اي قابل قبـول خواهـد   گاه چنين فرضيهم ايجاد كند و به فهم بيشتر ياري رساند آنانسجا
  ).81: 1393(» بود
ايـدة سراسـربيني ميشـل فوكـو      شباهت بهمفهوم نگاه ديگري و نگاه خيرة الكان بي - 4
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بهـار و   ،26و  27، شـمارة  ارغنـون  ، ترجمـة مـراد فرهـادپور،   »غريزة مرگ«، )1384(دولوز، ژيل 
  . 427- 445 صصتابستان، 
و  27شمارة  ،ارغنونپور، ، ترجمة شهريار وقفي»مفهوم رانة مرگ نزد الكان«، )1384(راگلند، الي 

  .341- 381 صصبهار و تابستان، ، 26
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  .197- 233 صص و تابستان،
  .افكار :ترجمة سبا مقدم، تهران ،)يك مطالعة روانكاوانه(همزاد ، )1393( ـــــــــــــــ
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  .رخداد نو: ترجمة علي بهروزي، تهران چگونه الكان بخوانيم،، )1392(ــــــــ ـــــــ
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  نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی
  

          ٭مهردکتر رحمان مشتاق
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجانگروه زبان و ادبیات فارسی استاد 

  فرهاد محمدي
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ي زبان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتر

  

  چکیده
هایی حکایت بر نقل مبتنیهاي عرفانی و مفاهیم سیروسلوك بیشتر روش عارفان در بیانِ اندیشه

 کنند تا معنـی نها ایجاد میبا موضوع، تغییراتی در اصل آ از گذشتگان است که گهگاه متناسب
ها، توجه به شناسی تأویلِ عارفان از داستان بنابراین در روش. را با آن بیان کنند مورد نظر خود

  تـرین  مهـم . کنند، اهمیت بسـزایی دارد ها ایجاد مییت اصلیِ حادثهار رونوعِ تغییري که آنها د
اي است که باعث »جایی و تغییر علّت اولیه هجاب«کنند، ها ایجاد میتغییري که آنها در داستان

این تغییر علّت، خود باعـث تغییـرات اساسـی در    . است گیري داستان شدهایجاد حادثه و شکل
اي که در داستان شود و بافت و زمینهاصر داستان و دگرگونی ساختار کلّی آن میاجزا و عن دیگر

در این نوشـتار، نخسـت بـه    . گردد میآورد کامالً با بافت و زمینۀ قبلی آن متفاوت به وجود می
 تچند ذکر به سپس  کنیم،و نقش آن در نوع و چگونگی عناصر داستان اشاره می» علّت«اهمی

ها که با تغییر علّت اصلی آنها، تغییرات دیگري نیز  هاي عرفانی عارفان از داستاناشتنمونه از برد
  . پردازیم میاست،  در درون روایت به وجود آمده

  

  علّت، روایت، برداشت عرفانی، دگرگونی معنایی :واژگان کلیدي
  

   
 r.moshtaghmehr@gmail.com٭  :نشانی پست الکترونیکی نویسندة مسؤول

24/9/1394: تاریخ پذیرش مقاله  15/2/1393: تاریخ دریافت مقاله  
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  مقدمه -1
نویسندگان و استادان ادبیات آثار و مطالب ارزشمندي راجـع بـه تأویـل عرفـانیِ عارفـان از      

عنـوان   اند و به نکات سودمندي دربارة نقل داستان و حکایـت بـه  شتهها و حکایات نوداستان
اند؛ ازجمله دو کتـابِ  ها و افکار عرفانی و مسائل تعلیمی اشاره کردهابزار و شیوة بیانِ اندیشه

ات شـمس   و  هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان اسـتاد   ، اثـر داستان پیـامبران در کلیـ
هایی کـه آنهـا در ایـن    هاي تأویل عارفان و انگیزهاب هم به زمینهدر این دو کت. پورنامداریان

انـد،  ها مـدنظر داشـته  اند و هم به مفاهیم متعددي که از این داستانکردهها دنبال میتأویل
ها و استفادة رمـزي عارفـان از اشـخاص و عناصـرِ آنهـا      جنبۀ رمزي داستان. است اشاره شده

نمـرود رمـز   «بـراي نمونـه   . ترین بحث این دو اثر استمحوري براي مفاهیم و احوال عارفانه،
جـان، خـدا و    ،و ابـراهیم رمـز عقـل    ،نفس و مظهر همۀ صفات بد و شرّ و شرك و کفر است

  .)70: 1388پورنامداریان، (» مظهر همۀ صفات نیک و اعمال خیر است و حامی و معتقد حق
ویـژه   هها، در آثار شـاعران عـارف، بـ   هاي رمزي و استفادة تمثیلی از داستانجدا از جنبه

اسـت کـه در آنهـا      هایی به داستان پیامبران شدهعطار، بعضی جاها به مناسبت موضوع اشاره
بدون اینکه معناي مجازيِ خاصی به اشخاص داستان و اعمال آنهـا داده شـده باشـد، اصـل     

. بی آمده متفـاوت اسـت  مذه - هاي دینی و آثار رواییداستان تغییر کرده و با آنچه در کتاب
ها کـاربرد رمـزي ندارنـد و شـاعر     کدام از اشخاص و پدیده ها هیچواقع در این نوع داستانرد

موضـوع مـورد بحـث نیـز      .اسـت از آنهـا اراده نکـرده   ،نیز معنایی غیر از آنچه در ظاهر است
قائل شـود و   تواند براي آنها معناي رمزياي است که خواننده هم در آن موقعیت نمیگونه به

. هـا بخشـد  کلیت داستان یا اشخاص و حوادث آن را رمز تلقی کند و معنـاي مجـازي بـدان   
هایی بیان واقعیت و معنی حقیقـی داسـتان   قصد خود شاعران نیز از اشاره به چنین داستان

هـا بـا   نتیجه نبایـد بـه ایـن داسـتان    در. رمزي و باطنی در قالب داستاننه بیان معنی  ،است
  . ی نهفته در آنها بودپی تأویل آنها و کشف معن نگاه کرد و دررمزگونگی یا تمثیل تصور 

اي در حد یـک یـا دو   خاص، اشاره یعطار گهگاه در ضمن بحث از موضوع و مفهوم
کنـد بـا   کند که خواننده احساس مـی اي از داستان پیامبران میبیت، به حادثۀ برجسته

چند ریتر درمـورد حکایـات و   هر. تفاوت دارد ست،هامألوف ذهنکه منابع دینی  روایت
داراي ...  بیشتر این حکایات و تمثیالت«که  ستاهاي موجود در آثار عطار نوشتهداستان

اي اسـت کـه نـه    گونـه  اما این اشارات بـه  ،)41: 1374(» صفات و خصوصیات رمزي است
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صـورت مثـالی و   « هـا را تـوان شخصـیت  توان آنها را تمثیل به شمار آورد و نـه مـی   می
گونـه بـه    مثالً عطار ایـن  ؛)174: 1368پورنامداریان، (قلمداد کرد » محسوس وقایع نفسانی

  :کنداخراج آدم از بهشت اشاره می
  جهانی بس جهان است چو ملک این

  زهـی آدم کـه ذوق عشـق دریافـت    
  اگر خواهی کـه یـابی ملـک جاویـد    

  

 چو نیکو بنگري ملک آن جهان اسـت   
)1(ملـک خلـد سـرتافت    بران گنـدم ز   

 ترا قرصی ز عالم بـس چـو خورشـید   
)4307 -4305: 1387عطار، (  

 ؛»ذوق عشـق «تمثیلی است براي » سرتافتن از ملک خلد«توان گفت در اینجا نمی
و نه آدم و دیگر عناصـرِ مـرتبط بـا داسـتان در      دچون نه شرایط و ساختار تمثیل را دار

توان براي آن قائل شد هیچ معنی باطنی هم نمی. ندامعناي رمزي و مجازي به کار رفته
 ،در این بیت علّت حادثه است» ذوق عشق«نقشِ . ن داللت داشته باشده آکه داستان ب
. باشـد  توان آن را معنایی قلمداد کرد که داستان براي آن تمثیل واقع شدهبنابراین نمی

معلـول یـک چیـز    . اسـت » قذوق عش«، معلولِ »سرتافتن از ملک خُلد«حادثۀ داستان 
 و علت جزئی از یک مجموعه است. تواند براي علت خود تمثیل واقع شودوقت نمی هیچ

اسـت، بـه    اگر کلِ روایت عطار را که در بیت بیان شـده . اگر نباشد مجموعه ناقص است
شـود کـه رابطـۀ     بودنِ آنها آشکار شود، مشخص می درآوریم تا مجموعه ايهصورت جمل

ذوقِ « :معلولی است -بلکه علّی ،تمثیلی نیست» سرتافتن از ملک خلد«و  »ذوق عشق«
  .»دریافتنِ آدم، باعث سرتافتنِ او از ملک خلد شدعشق
طور که در این جمله نقش فاعل را دارد، در حادثۀ داسـتان آدم   همان» ذوق عشق«
 و ه اسـت اصـلی و اساسـی مجموعـ    نتیجه، جزءدر. کندرا ایفا می» علت محرکّه«نقش 
باید بـه ایـن   . کرد تا بتوان مجموعه را براي آن تمثیل قرار داد توان آن را جدا فرض نمی

کـه حکایـت بـراي آن تمثیـل واقـع       ء یا مفهومیآن شی ،نکته توجه کرد که در تمثیل
نباید جزئی از آن حکایت یا داخلِ آن باشد، بلکه حتمـاً بایـد جـدا و خـارج از      ،شود می

هاي پیامبران ساختارِ این نوع اشارات به داستان. ن داللت کنده آتمثیل بحکایت باشد تا 
بدین معنا که اشارة شاعر به داستان براي این است تـا آن را بـه   . دارند» معلولی -علّی«

بلکـه نـوع    ،خود داستان معنی رمزي نـدارد . علتی برگرداند که برداشت شخصی اوست
  . دهدو معنی عرفانی مورد نظرِ خود ربط میروایت است که شاعر آن را به موضوع 
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ها را از لحاظ صوري عطار داستان«که گاهی  ستاریتر بیان کرده هلموتالبته خود 
دهـد و بـا عناصـر کـامالً     کند و گاهی محتواي آنها را نیز سخت تغییر میدستکاري می

اي باعث این تغییر یوهچه شچگونه و با اما عطار  .)42: 1374ریتر، (» کنداي تکمیل می تازه
ویـژه عطـار،    دادنِ این مطلب است که شاعرانِ عارف، بـه  شود؟ در اینجا هدف، نشانمی

دهند تا روایت از صورت اصلی خود خارج شود و کدام جنبه و عنصر داستان را تغییر می
  . و صورتی به خود بگیرد که مد نظر شاعر است یمعن

هـاي گذشـتگان، ایجـاد رابطـۀ     ویلِ کالم و حادثههاي عرفا در تأاصوالً یکی از روش
براي نمونه  )2(.بین آن کالم یا حادثه با موضوع مورد نظر خودشان است» علّت و معلولی«

گویـد،  ، عطار وقتی از ابتداي کار سیمرغ و تجلّی آن بر هستی سخن میالطیرمنطقدر 
 ناُ«حدیثلَو بِالصی و وا العلماز ) ص( مقصود پیامبر«کند که تأویل میگونه  را بدین» طلُب

 .»هنگام تجلّی در چـین افتـاد   طلبِ علم در چین بدین خاطر است که پري از سیمرغ،
کند و بـه وسـیلۀ   واقع، عطار بین آن حدیث و سیمرغ رابطۀ علت و معلولی برقرار میدر

  :کندحدیث را تأویل و تفسیر می ،این رابطه
ــب  ــیمرغ اي عجـ ــار سـ ــداي کـ   ابتـ

  میــانِ چــین فتــاد از وي پــري   در 
ــت  هر ــر برگرف ــی از آن پ ــی نقش   کس

  آن پر اکنـون در نگارسـتان چینسـت   
  

گـر بگذشـت بـر چـین نیمشـب     جلوه    
ــرم پر ــوري   الج ــر کش ــد ه ــور ش ش  

گرفـت  که دید آن نقـش کـاري در  ره  
ازینسـت » اُطلُبوا العلم و لَو بِالصـینَ «  

)740 -737: 1385عطار، (  
نـه سـخن یـا     - درمورد یک حادثه و اتفاق» و معلولی علت«اگر همین ایجاد رابطۀ 

باید به این نکته توجه کرد . شودصورت گیرد، باعث تغییر روایت اصلیِ حادثه می -کالم
. که تفسیر یا تأویل یک حادثه، نه سخن یـا عبـارت، خـود روایـت دیگـري از آن اسـت      

روایتـی کـه    ؛شودب میگونه موارد نوعی روایت محسو درحقیقت تفسیر و تأویل در این
  .حاصل برداشت و نگاه فرد مفسر یا تأویلگر است

گونه استفادة رمزي از عناصر صورت نگرفته،  اینکه گفته شد در این نوع اشارات هیچ
در تقابل با تأویل قرار دارد و چیزي  )تغییر علت(نیست که فرایند مورد نظر  یین معنه اب

ت که تغییر علّت جزوِ مقولۀ رمز یا تمثیـل نیسـت؛   غیر از آن است، بلکه منظور این اس
کـدام از عناصـر رمـز واقـع      هـیچ  ،خـوبی پیداسـت   هطورکه از نمونۀ مذکور ب چون همان
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غیر از معنی حقیقی بر مفهوم دیگـري  » ملک خُلد«و » ذوق عشق«، »آدم« :است نشده 
است، طبیعتاً  ن شدهدر اینجا چون براي حادثۀ داستان علتی متفاوت بیا. کنندداللت نمی

امـا  . شود با اصل روایت در منابع دینی متفاوت خواهد بودبرداشتی که از آن حاصل می
که خود تغییر علـت  چرا ؛بودنِ عناصر داستان نیست این برداشت متفاوت ناشی از رمزي

 اشارة عطار به داستان آدم با این نمونه از سنایی مقایسه اگر. چیزي غیر از تأویل نیست
یک از عناصر براي معانی و مفاهیمِ  شود که در روایت عطار هیچدقیقاً مشخص می ،شود

است، اما در اشارة سنایی گندم معنـی حقیقـیِ خـود را     باطنی صورت رمزي پیدا نکرده
  :است بلکه رمز مادیات و لذایذ دنیوي واقع شده ،کندبازگو نمی

  از پـــی گنـــدمی در ایـــن عـــالم    
  

ــه چـــ      ــی برهنـ ــد باشـ ون آدمچنـ  
)433: 1374سنایی، (  

خواهد وقتی عطار می. گیردباید توجه داشت که تأویل فقط از طریق رمز صورت نمی
ربط دهد، عناصر داستان را » ذوق عشق«داستان آدم را به مفهوم مورد نظر خود یعنی 

 ؛براي آن مفهوم رمز قرار نداده، بلکه مفهوم مورد نظر را که برداشت شخصیِ خود اوست
رمز شگردي است در  بنابراین تغییر علت نیز همانند. است علّت حادثۀ داستان قرار داده

  .شودواقع خود تغییر علت، تأویلِ حادثۀ داستان محسوب میدر. جهت تأویل
  

  هاوجود علت در نظام -2
هـا، ماننـد شـبکه،    تمام پدیده. افتداي بدونِ علت اتفاق نمیدر عالمِ هستی هیچ حادثه

  :است چیزي که موالنا بدان اشاره کرده باط تأثیر و تأثّري با هم دارند؛ همانارت
ــه آن  ــو بودســتی ن   گفــت معشــوقم ت

  
ــان     ــزد در جه ــار خی ــار از ک ــک ک  لی

)76 :دفتر یکم :1386مولوي، (  

هـا  انسان ،رو از این. گیرد می الگو نظام ذهنی انسان نیز از نظام حاکم بر هستی و طبیعت
هـا  کنند و یک حادثه یا پدیده را به حادثهمعلولی برقرار می - اقات رابطۀ علّیهمواره بین اتف

به همین دلیل است که در رخدادها نخسـتین چیـزي کـه    . دهندهاي دیگر ربط میو پدیده
هرچند ممکن اسـت انسـان در یـافتنِ علـت     . است هاآن لرسد، یافتن علبه ذهن شخص می

. کنـد ها را بدون علت رها نمیگاه حوادث و پدیده ا هیچام ،اصلی و حقیقی دچار اشتباه شود
ها بـر پایـۀ علـت و معلـول شـکل      نتیجه باید گفت که ساختمان تفکر و نظام ذهن انساندر
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از  ،هـا و حـوادث را بـدون جسـتجوي علـت آنهـا دریابـد       تواند پدیدهانسان نمی. است گرفته
نِ آنها براي انسان تنها بـا بررسـی علّـیِ آنهـا     یافتها و معناگیريِ آگاهی از حادثهشکل ،رو این

رو به عقـب و بازشناسـی امـرِ     یعنی سیرِ» تذکّر«آن را  چیزي که افالطون ؛پذیر استتحقّق
یـابی و  شـناخت، علـت   ،به همین دلیل .)105: 1379فـراي،  ( نامدوسیلۀ امر قدیمی میه تازه ب
بـا هـم   » محوري تجربه«و » ردگراییخ«، »اياسطوره«بینیِ تفاوت جهان. شناسی استعلت

در . دهنـد هـاي متفـاوت نسـبت مـی    را به علـت  ،هاکدام حوادث و پدیدهدر این است که هر
با توجـه بـه   . نمایددور از واقعیت است و غیرمحتمل می معلولی به - اي اسطوره نظام علّیدنی

ها، خـواه دربـارة   دهتوضیح اشتباهی پدی«در تعریف اسطوره، آن را  له است که فریزرأاین مس
ــی  ــارة طبیعــت بیرون امــا خردمــداري و  ،)56 :همــان( دانــدمــی» زنــدگی بشــر و خــواه درب

تناسـب علّـت و    ،با تکیه بر آزمایش و تجربه ،هامحوري در یافتنِ علّت حوادث و پدیده تجربه
در دنیـاي روایـت نیـز    . آورنـد معلول را از حالت فراطبیعی به حالت طبیعی و علمـی درمـی  

چه با فـرض و گمـان و چـه بـا یقـین،       ،حوادث و اعمال. یابی برقرار است همین الگوي علت
مسـتور،  (» عنصر سببیت در روایـت نمـود نـدارد   «با وجود این، . شوندهمراه با علت بیان می

هـا صـریح و   طور کلّی در روایاتی که علت حادثـه به .یعنی نامرئی و پوشیده است ؛)14: 1384
معنایی غیـر از آنچـه در   دریافت است، امکان تفسیر جدید و  و قطعی ذکر شده طور یقینیبه

کننـدة جهـت   ذکـرِ علـت، محدودکننـده و تعیـین    . یابـد ظاهر بدان داللت دارد، کاهش می
 هاي چنـدمعنایی هاي داستایکی از ویژگی ،رو از این. ها و اعمال استمعنایی و عاطفی حادثه

هـاي حـوادث در آن هویـدا باشـد،     اثري که علت. و اعمال استنامرئی بودنِ ارتباط حوادث 
اما زمـانی کـه علـت    . معنایی است که قابلیت تفسیرهاي متعدد را ندارد اثري مستقیم و تک

  .شودهاي آن گسترده می یک حادثه مشخص و آشکار نباشد، دامنۀ تفسیرها و تأویل
کند که امکان دریافت رابطۀ روایت اي گونه اي رویدادها را بهوقتی نویسنده یا گوینده

  علت و معلول بین آنها وجود داشته باشد، رخدادها براي خواننده واقعی و طبیعی جلـوه 
یکـی از دالیلـی کـه خواننـدة     . کندمی تاریخی قلمدادهاي کنند و او آنها را واقعیتمی

ین عدم وجـود  شود با چیزهاي غیرواقعی سروکار دارد، همها مجاب میها و افسانه قصه
به همین دلیل است که تـودوروف  . ها و نبود رابطۀ علت و معلول بین رخدادهاستعلت

علـت  «یـا  » علـت هـاي بـی  معلـول «هایی را که فاقد نظم منطقی هستند، چنین حادثه
  .)7: 1389به نقل از حسینی و صرفی، (نامد می» فضایی



  ...در نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی

  

٤٣  
  

 

  

  1394 پاییز،   33  شمارة

شده در قرآن نیز باعـث  اقات ذکردر ساختار حوادث و اتّفمعلولیِ موجود  -نظام علّی
امکان تحقّق آنها در ذهن خواننده پذیرفتنی  ؛شده که حالت تاریخی و واقعی پیدا کنند

خـوردنِ   براي نمونه، علت میـوه . ها شودها و قصهکند و سبب جدایی آنها از افسانه  جلوه
ی بیرونـی و  علت آدم که خود علّت اخراج او از بهشت شد، وسوسۀ شیطان بیان شده که

نهادن شیطان خود را بـر آدم از   همچنین برتري .)2/36: قرآن کریم( محرّك خارجی است
است  نظر جوهر وجودي، انگیزة درونی و علّت سرباز زدن او از سجده به آدم دانسته شده

  .)38/76و  7/12، 2/34: همان(
  

  نقش علت در روایت -3
بـارت،  . نـک (شود، نوعی گزارشِ خبـر اسـت    حادثه یا عملی بدون ذکر علت آن بیان اگر

ن متفاوت از دیگران خواهد ه آالعمل هر شخصی نسبت بنتیجه، عکسدر ).93-79: 1368
اما وقتی همان حادثه . کندهاي ذهنیِ خود آن را تشریح میفرضبود و با نگرش و پیش

وایـت  گـونگی خـارج و تبـدیل بـه ر    از حالت گزارش ،و عمل با علتی مشخص بیان شود
بودنِ علّت حادثـه، احسـاس و واکنشـی تقریبـاً یکسـان در      با مشخص. شودمنطقی می

کنندة معنا، موقعیت و فضاي علت، تعیین ،رو از این. شودها ایجاد میها و خوانندهشنونده
براي نمونه، در داستان خضـر و موسـی، چـون    . عاطفی و احساسیِ حاکم بر حادثه است

که خضر انجام » خ کردن کشتی، کشتن غالم و تعمیر دیوار شکستهسورا«علّت سه عملِ 
نها واکنش منفی نشان ه آنسبت ب ،براي موسی نامشخص بود )82-18/71: قرآن کریم(داد 
ها را براي او بیان کند، موسی با توجه به ذهنیت ها و انگیزهتا قبل از آنکه خضر علت. داد

دانسـت؛ امـا بـه    ارهاي اخالقی و عقالنـی مـی  خود آن اعمال را نادرست و برخالف هنج
  .شدنِ علت هر یک، دگرگونی کلی در نگرش و حاالت موسی به وجود آمدمحض آشکار

مینـه و فضـاي عـاطفی و معنـایی پیـدا      هایشان است که زها با توجه به علتحادثه
رنـگ  اگـر پی . ن وابسته هستنده آذات است و اجزا و عناصر دیگر ببهعلت قائم. کنند می

چـون   ،)7: 1389دیپـل،  ( ها و پیوندها اسـت دهندة ارتباط تداعیگرِ اصول و قواعد و نشان
ت اصـل   ) 294: 1386میرصادقی، (پیرنگ چیزي جز رابطۀ علّی و معلولی نیست  و در علیـ

علت است و معلول تابع آن، بنابراین نوع رابطۀ هرکدام از اجزا با هم و با کـل مجموعـه   
  .کنند با تغییر علت تمام اصول و قواعد و پیوندها نیز تغییر می. تمتأثّر از علت اس
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  علت، عمل و شخصیت  -4
تصـویر ذهنـی مـا از مـردم     «کـه  جااز آن. ناپذیرنـد  در داستان، عمل و شخصیت تفکیک

: 1387کـارد،  اسکات (» گیردبینیم، شکل میکنند و ما آنها را میاساس کارهایی که میبر
. شودیابد و نمودار میخالل اعمال، کردار و گفتارهایش تکوین میشخصیت فرد در ، )16

متناسـب بـا میـزان ارزش     ،شودارزشی که به فرد داده می. عمل، معرّف شخصیت است
گرفتـه از خـود عمـل    با وجود این، ارزشِ عمل ذاتاً نشأت. دهدعملی است که انجام می

عملِ شخصیتی را بـدون   اگر. آن است ها و شرایط حاکم بربلکه وابسته به زمینه ،نیست
هـا و پیونـدهاي   توانیم ارتباطهاي درونی و بیرونی بنگریم، نمیها و علتتوجه به انگیزه

گاهی عملی از فردي . ا دریابیمها رتأثیر و تأثّري در بین عملِ شخصیت و شرایط و زمینه
شرایط و اوضاعی است که آن ندارد، بلکه وابسته به  برابرزند که هیچ اختیاري در میسر

ت و    چنین حالتی اگر عمل فـرد بـدون در  در . است در آن قرار گرفته نظرگـرفتنِ موقعیـ
عمل او با  ،ها شکل خواهد گرفتگذاري شود، شخصیتی که از او در ذهنشرایط، ارزش

» امتناع شیطان از سجده به آدم«له است که أعرفا با توجه به این مس. متفاوت خواهد بود
کنند کـه  اي تفسیر و توجیه میگونه دانند و آن را بهنتیجۀ شرایط حاکم بر حادثه می را

شـیوة عرفـا در تأویـلِ    . بگویند شیطان در آن لحظه اسیر وضع و حالت دوگانه شده بود
ــه   ــه مجموع ــه آن را ب ــدین صــورت اســت ک ــل و شــرایط عمــلِ شــیطان ب اي از عوام

هـا و  بـا علـت  . دهنـد نه راه برگشـت، نسـبت مـی    که نه راه رفت دارد و» گونه راهی دو«
شوند، بافت و فضایی بر عمـل او حـاکم   هایی که عرفا براي عمل شیطان قائل می انگیزه

بلکه از او چهرة  ،کندتنها عاصی و گناهکار جلوه نمیشود که در آن، چهرة شیطان نهمی
 .)96-97: 1377، نیهمـدا  القضـات  عـین . نـک ( سـازد شیفتۀ سـرورِ مهجـوران مـی   عاشقِ دل

در ظـاهر  . گوید شیطان در آن لحظه گرفتار دو حالت متناقض شده بودالقضات می عین
 :»ال تسجد لغیري«آمد که و در سرّ، این صدا به گوشش می» اُسجدوا لآدم«شنید که می

، همدانی قضاتالعین(» "أَ أَسجد لمن خَلَقت طیناً"اي ابلیس بگو که : و در سرّ با او گفت«
راي عمـلِ ابلـیس، او را در   القضات با ایجاد چنین موقعیت و فضایی بـ عین .)227: 1370
بنابراین عمل ابلیس در چنین حالتی . دهداختیار جلوه می زدن از سجده به آدم بی سرباز

ها القضات با علّتواقع عیندر. نمایدچون مقهور و سرگشتۀ وضعیت حاکم بود، گناه نمی
آورد، هم در عمل او دگرگونیِ ارزشی ایجـاد کـرده و هـم    الیلی که براي عمل او میو د



  ...در نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی

  

٤٥  
  

 

  

  1394 پاییز،   33  شمارة

، در داستان ابلیس و معاویه، مثنويموالنا نیز در . است شخصیت گناهکار او را تبرئه کرده
عشقِ به حقّ در «. است بوده» عشق«کند که عملِ او معلولِ از زبانِ خود ابلیس بیان می

  :»به همین دلیل نتوانستم به غیرِ معشوق سجده برم. دمن غیرت ایجاد کر
  ترك سجده از حسـد گیـرم کـه بـود    
ــین  ــزد یق   هــر حســد از دوســتی خی

ــرت  ــتی غی ــرط دوس ــت ش ــزي هس   پ
  چونکه بر نطعش جز ایـن بـازي نبـود   

  

 آن حسد از عشق خیزد نـه از جحـود    
 که شود بـا دوسـت غیـري همنشـین    

زيرهمچـو شـرط عطسـه گفـتن دیـ       
دانــم درفــزود گفــت بــازي کــن چــه  

)5 -2642: دفتر دوم: 1386، لويمو(  

ریز و نقشه«: گویداو می. کندابلیس عمل خود را با علتی متعالی و مقبول توجیه می
هـاي  خداوند بساط بازي را چیده بود و مهره. بود) خدا(مدیر صحنه من نبودم، دیگري 

سروش، (» توانستم کنم؟میمن دیگر چه . شطرنج را نهاده بود و از من خواست بازي کنم
کند، عمـل او  هایی که ابلیس در مقامِ دفاع از خود بیان میبا توجه به علت .)269: 1388

  .شودگیرد که گناه بودن از آن زدوده میاي به خود میبافت و زمینه
از دریچۀ  .)2/34( بلیس بیان شده، تکبر و غرور استعلتی که براي عملِ ا قرآناما در 

  دهـد کـامالً منفـی و عصـیانگر جلـوه     ت، شخصیت ابلیس در عملی که انجام میاین عل
اي  گونـه  باید گفت اگر ابلیس در ادبیات عرفانی چهرة مثبـت و عـارف  ، رو از این. کند می

هـاي متعـالی تفسـیر و توجیـه     هـا و انگیـزه  به این دلیل است که عمل او با علـت  ،دارد
بـودن   بودن به عـارف و عاشـق   خصیتش از گناهکاربا تغییر علت عملِ او، ش. است شده

هر علّتی . چگونگی شخصیت و عمل وابسته به کیفیت و نوعِ علت است. است تغییر یافته
. کنـد فضا و بافت خاصی دارد که کنش و عمل شخصیت متناسب با آن معنا پیـدا مـی  

حالت و معنی کدام وت بازگو شود، واضح است که در هروقتی یک کنش با دو علت متفا
باید گفت عمل یا حادثه به  ،رو از این. گیرد که با دیگري متفاوت استخاصی به خود می

  .شودعلتی بستگی دارد که از منظر آن نگریسته می
خواننـده و  . شـود تبعِ آن متعالی و باارزش می معلول نیز به ،وقتی علت متعالی شود

امـا  . معلول را سبک و سـخیف بشـمارند   توانند با وجود علت متعالی،شنونده دیگر نمی
توان بـراي  نمی ،یعنی اگر معلول بزرگ و چشمگیر باشد ؛عکس این قضیه صادق نیست

حالت طنز و لطیفه پیدا  ،اگر چنین عملی صورت گیرد. آن علت ناچیز و کوچک قائل شد
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 کند؛ چون یکی از ساختارهاي طنز و لطیفه، عدم تناسب، سنخیت و سازگاري بـینِ می
آن  چیزي که بارت. حوادث و مسائلی است که نسبت به هم رابطۀ علّت و معلولی دارند

هاي و براي آن مثال )187: 1368بارت، (نامد می» هاي بزرگعلل کوچک داراي معلول«را 
شود؛ گوزنی راه را در آالسکا قطاري از خط خارج می«: کندمتعددي از این قبیل نقل می

  .)187 :همان(» !بسته بود
  

  بینی علت و جهان - 5
بینـی او ارتبـاط   له است و با نگـرش و جهـان  أعلت برآمده از بینش و دیدگاه نویسنده به مس

انداز نویسـنده بـه موضـوعی اسـت کـه از      مضمون و محتواي داستان نیز حاصل چشم. دارد
با توجـه بـه اینکـه علـت، عنصـر اصـلی پیرنـگ اسـت و         . شودمنظرِ علتی خاص روایت می

 .)124: 1389دیپـل،  (» بخشـد پیرنگ وجهـی خـاص از درك و فهـم انسـانی را تحقـق مـی      «
هاي خاصی نیست که او مسـائل و  هاي نویسنده از علتگیريمایه نیز چیزي جز نتیجه درون

ت حـاکم بـر آن یـک چیـز اسـت و       . کندرخدادها را از دریچۀ آنها روایت می حادثه و واقعیـ
کسـی آن را از منظــر  افتـد و هر ثالً یـک حادثـه اتفـاق مـی    مـ . روایـت آن یـک چیـز دیگـر    

آنچـه کـه باعـث تفـاوت     . کنـد بینیِ خود متفاوت با دیگران روایت میها و جهانفرض پیش
علت خاصـی اسـت کـه او حادثـه را بـدان       ،شود و منبعث از دیدگاه راوي استها میروایت
براي درك بهترِ رابطـۀ دیـدگاه و    .بینی استگرداند؛ به همین سبب، علت همان جهانبرمی

واقعـۀ  «له را بـا  أشـود، مسـ  نگرش نویسنده با علت که در داستان تبـدیل بـه درونمایـه مـی    
جمال میرصـادقی بـراي واقعـۀ مرکـزي     . کنیمکه الزمۀ هر داستانی است، بیان می» مرکزي

ایـن واقعـه    ؛)255: 1386میرصادقی، (» .کشدپدري پسرش را می«کند که این مثال را ذکر می
کسـی آن را از دریچـۀ علّـت    هـاي متفـاوتی قـرار بگیـرد کـه هر     توانـد موضـوع داسـتان   می

شدنِ پسر بـه دسـت پـدر     تواند کشتههر نویسنده می«بنابراین اینکه . اي روایت کند جداگانه
بـه علتـی بسـتگی     ،)255 :همـان (» کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد  را به صورتی توجیه

روایات متفاوت از یک حادثـه نیـز از آنجـا ناشـی     . شودد که نویسنده براي واقعه قائل میدار
کنـد و بـه روایـت آن    شود که هر راوي حادثـه را از روزنـۀ علـت بخصوصـی دنبـال مـی      می
بینـی  شناسی و جهانعلت. ستا هاشناسیها، تفاوت در علتبینیتفاوت در جهان. پردازد می

شـود و گـاهی    هاي جدید مـی یابیهم دارند؛ گاهی نگاه متفاوت باعث علّتسویه با رابطۀ دو
  .شوداي در نگرش فرد میشناسیِ جدید باعث گشایشِ دید تازهعلت
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  تتغییر روایت داستان با تغییر علّ -6
هاي مهمی که بـراي آنهـا اتفـاق    در آثار شاعرانِ عارف گاه به داستان پیامبران و حادثه

کند با روایـات دینـی متـداول و    شود که خواننده احساس میهایی میشارهاست ا افتاده
این تفاوت بیشتر ناشی از تغییري است که شاعران در علت . ها متفاوت استمألوف ذهن

تغییرِ علت حادثۀ مرکزي داستان نوعی ساختارشکنی است کـه  . اندها ایجاد کردهحادثه
و جهت معناییِ داستان را به سمت معناي مورد نظر کند عارف در روایت اصلی ایجاد می

شود این تغییرِ علت باعث دگرگونی کُلِ فضاي حاکم بر روایت می. دهدخویش تغییر می
شـیوة عینـی و ملمـوسِ    . دهدو روایتی جدید با فضاي عاطفی و معنایی نو به دست می

 هـاي  اصلی، متناسب با اندیشه هايشناسیِ حادثهها، علتعرفا در این نوع اشارات به داستان
دادنِ یک حادثه با مفهومی، آن مفهوم را علّـت وقـوع    آنها براي ربط. عرفانی خود است

. کننددهند و با این روش بین مفهوم و داستان آن حادثه ارتباط برقرار میحادثه قرار می
جۀ تغییر علت در دادن تغییرات کلی در اجزا و عناصر داستان که نتی در اینجا براي نشان

  . شوند میروایت است، چند مورد از داستان آدم، ابلیس و ابراهیم بررسی 
 بر قربانی و امر خدا به او مبنی) ع( عطار داستان ابراهیم :داستان ابراهیم و اسماعیل -

اي خوابیـد و از یـاد خـدا    چون ابراهیم لحظه«: کندگونه روایت می کردنِ پسرش را این
  :»کرد و او را به کشتن پسرش امر فرمود خاطر عملش مؤاخذه  وند او را بهغافل شد، خدا

ــو   ــت ت ــایی ز خــورد و خف ــی نیاس   م
  شــام خــورد از بامــدادان خفتنــت    
  چون خلیل آن یک دمی خفت اي عجب

  

 خود نـداري کـار جـز بـر گفـت تــو        
 هست پیشـین تـا دگـر، بـد گفتنـت     
 در پســر کشــتن فتــاد او را ســبب   

)1484 -1482: ب1386عطار، (  

. کند، متناسب با موضوع بحث و گفتار استعلتی که عطار براي این حادثه بیان می
گوید، ناخودآگاه بین موضوع و داستان چون از خواب و غفلت و پیامدهاي آن سخن می

دادنِ داستان ابراهیم  او این ارتباط را با نسبت. گیرداي در ذهنش شکل میابراهیم رابطه
تنهـا  . اسـت  گونه استفادة رمزي از داسـتان نشـده   هیچ. کندرقرار میبه خواب و غفلت ب

اي که شاعر در داستان کرده تا معنی مورد نظر را بیان کند، تغییر علت اصلی دستکاري
شـود، نـه علـت واقعـی     حادثه به علت دیگري است که برداشت شخصی او محسوب می

یت آن و بار معنایی، اخالقی، عاطفی دهد، رواوقتی عطار علت حادثه را تغییر می. حادثه
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هـا، لحـن،    ها، کـنش تمام کارکردها، شخصیت. یابدن نیز تغییر میه آو در کل نگرش ب
  .شودگیري دگرگون میها، معنا و نتیجهرابطه

بیست و پـنج  «ها شده بدین صورت است که اصل روایت داستانِ ابراهیم که مألوف ذهن
پسر خـود  ... تۀ آزمایش نهاد و وي را فرمود که خداوند ایمان ابراهیم را در بوسال گذشت تا 

شـکل روایـت    .)179: 1388پورنامداریان، (» را که وارث عهد است، بر کوه موریا برده قربانی کن
  :شوند، بدین صورت استها ملموس میعطار با این روایت که در آن دگرگونی

  .دهد تا پسرش را قربانی کندابراهیم به او دستور می کردنِ خداوند براي آزمایش -الف
اي خوابید و از یاد خدا غافل شد، خـدا نیـز بـه او دسـتور داد تـا      ابراهیم لحظه -ب

  .)روایت عطار(فرزندش را قربانی کند 
بنـابراین هـدفی کـه    . اسـت » کـردن  آزمایش«علت اصلی داستان در روایت اول  -1

کند، اثبات درجۀ ایمان و بندگی ابراهیم در اجراي دستورات خداوند از این امر دنبال می
بـا  . ابراهیم از یـاد خداسـت  »ِ خوابیدن و غفلت«اما علت داستان در روایت دوم، . اوست

هدف خدا در این حالت، . شودتوجه به این علّت، هدف از امر به قربانی کامالً دگرگون می
  . است که باید تاوانش را پس دهد طایی شدهاو مرتکب خ. مجازات و تنبیه ابراهیم است

چون حادثۀ دو داستان متفاوت است، حالت و شخصیت افراد داستان نیـز در دو   -2
طور که قبالً گفته شد، شخصیت و واقعه در ارتبـاط بـا    همان. روایت متفاوت خواهد بود

عـه  شخصـیت جـز تعیـین واق   «: گویـد مـی  به همین خاطر است که هنري جیمز. اندهم
در روایـت دوم   .)252: 1382گـري،  ( »چیست؟ واقعه جز تصویري از شخصـیت چیسـت؟  
ترین کار و فاعل آن دورترین فـرد از  وقتی عملی چون غفلت از خدا که در عرفان منفی

شود، شخصیت او نسبت بـه روایـت اول تنـزل    حقیقت است، به ابراهیم نسبت داده می
دور از «بـودن و  خبـري، غافـل  ین حـالتی، بـی  ویژگی شخصیتی ابراهیم در چن. یابد می

بر شخصیت  ،که خداوند قصد آزمایش دارد اما در روایت اول همین. است» بودن حقیقت
دادن  بخش مهمـی از وظیفـۀ عمـل نشـان    «نتیجه چون در. کندمی واالي ابراهیم داللت

لِ غفلت به دادن عم  با نسبت ،)203: 1377میرصادقی، (» است...  تکوین تدریجی شخصیت
  .است ابراهیم، شخصیت او از حالتی به حالت دیگر تغییر یافته

از سـر  و کنـد  مـی   خداوند در فضاي روایت اول با حالت آرام و خونسردي جلـوه  -3
اما در روایـت  . دهد پسرش را قربانی کندمهربانی و عشق است که به ابراهیم دستور می
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است، حالت عصبانیت و ناراحتی  زش و خطا شدهدوم با توجه به اینکه ابراهیم مرتکب لغ
دهد؛ دسـتور او واکنشـی   دارد که گویی از سر خشم و غضب به قربانی کردن دستور می

  . است در مقابل خطاي ابراهیم
بنـابراین   ؛العملـی باشـد  است تا دستور خدا عکس در روایت اول اتفاقی رخ نداده -4

اما در روایت دوم امرِ به قربـانی  . دوستانه دارد رابطۀ خداوند با ابراهیم حالت صمیمانه و
ایجاد  -خداوند و ابراهیم -اي که از این حادثه بین اشخاصرابطه. نتیجۀ یک اتفاق است

  . شود، رابطۀ خصمانه و حاکم و محکوم یا قاضی و مجرم استمی
کامالً مخالف هـم   ،شودبدل می و گفتگویی هم که بین اشخاص در دو روایت رد -5
دستی است اما امرِ دوم دستور باالدست به پایین ،لحنِ امرِ اول آرام و مهربانانه است. است

  .که حالت تحکّمی دارد و با لحن شدید و تند همراه است
با توجه به این نمونه مشخص است که با تغییر علت در روایت یک داستان، تمام اجزا 

ترین جایی علت که مهم هشود و با جابمیها گرفته تا لحن، دگرگون و عناصر، از شخصیت
عنصر و ستون فقرات یک داستان است، روایت تغییر یافتـه و دیگـر آن داسـتان قبلـی     

ها، هاي داستانیکی از موارد دخل و تصرفی که شاعران عارف در حادثه ،رو از این. نیست
معـانی عرفـانی و    گیري از آنهـا بـراي بیـان   هاي پیامبران، در جهت بهرهویژه داستان به

  .هاستاند، تغییر علت اولیه و اصلی داستانبرداشت مورد نظر خود کرده
گاهی ممکن است که شاعران عارف  :هاي دوگانه از حادثۀ واحد در داستان آدمروایت -

 آنهـا کـدام از عددي بیان کنند که داستان بـا هر هاي متبراي یک حادثه از داستان، علت
به همین خاطر تفسیر علّیِ داستان، حالت . انیِ خاصی پیدا کندفضاي عاطفی و حالت رو

از جنبۀ مثبـت  » اخراج آدم از بهشت«شاعران گاهی به حادثۀ . گیردبه خود می دوگانه
اند و گاه نیـز آن را از  اند و آن را با علتی عرفانی و متعالی تفسیر و توجیه کردهنگریسته

این حالت دوگانـه از  . اندی چون وابستگی قائل شدهاند و براي آن علتدریچۀ منفی دیده
و از طرف دیگر به احوال و تجربیات روحی  ،طرف به موضوع و اقتضاي سخن و کالم یک

اي کـه بـه آدم در   علّـت و انگیـزه   نامـه الهیعطار در . گرددشاعر، متناسب با وقت برمی
  :است» ذوق عشق«دهد، مبادرت به خوردنِ گندم نسبت می

ــد ســرتافت     ق دریافتــه ذوقِ عشـــی آدم کــزه ــدم ز ملــک خل ــران گن  ب
)4306: 1387عطار، (  
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بلکه عملی متعـالی و   ،شودتنها گناه محسوب نمی با توجه به این علت، عملِ آدم نه
گیـرد و  با این علت، عملِ آدم فضا و بافتی عرفانی بـه خـود مـی   . شودمثبت قلمداد می
 عطار در جاي دیگر متناسب با موضوع و موقعیت کـالم، همـین   خود. یابدارزش معنوي می

  :گیردکند و نتیجۀ دیگري از آن میعمل و حادثۀ آدم را از دریچۀ علت منفی روایت می
  کـــرد شـــاگردي ســـؤال از اوســـتاد

  گهــر گفــت بــود آدم همــی عــالی   
ــاتفی برداشــــت آوازي بلنــــد     هــ
ــا  ــرون م ــان بی ــر دو جه ــه در ه   هرک

  چــه هســتهرمــا زوال آریــم بــر وي 
  

ــاد؟     ــرون فت ــرا بی ــت آدم چ ــز بهش  ک
 چــون بـــه فردوســی فــرود آورد ســر

!گونه بنـد کاي بهشـتت کـرده از صـد     
ــه چیــزي دونِ مــا     ــر فــرو آرد ب  س
 زانکه نتوان زد به غیرِ دوسـت دسـت  

)845 -841: 1385عطار، (  

، کنـد می  موالنا نیز همین داستان را از منظرِ علت دیگر که در آن آدم خطاکار جلوه
  : داندمی» در دامِ تأویل افتادن«او عمل آدم را معلولِ . کندروایت می

  این همـه دانسـت و چـون آمـد قضـا     
  کاي عجـب نهـی از پـی تحـریم بـود     
  در دلش تأویـل چـون تـرجیح یافـت    

  

ــر وي خطــا     دانــش یــک نهــی شــد ب
ــود     ــوهیم ب ــد و ت ــأویلی ب ــه ت ــا ب  ی
 طبع در حیرت سـوي گنـدم شـتافت   

)1251 -1249: یکمدفتر : 1386مولوي، (  

هاي تفسیر و قصص و روایـات  هاي همگون دیگري که در کتاباز منظر این علت و علت
و شـهوت   )5- 134/ 1: 1388پورنامداریان، (عهد عتیق، چون فریبِ مارخوردن و وسوسۀ شیطان 

کنـد و اخـراج او از   مـی   است، سیماي آدم گناهکارانه جلـوه  ذکر شده )145/ 1: 1371میبدي، (
فضاي حاکم بر داستان قهري است و لحـن خداونـد    ؛شودبهشت هم نوعی مجازات تلقّی می

اما همین عمل آدم در روایات عرفـانی چـون   . آیدنیز در خطاب به او تند و سخت به نظر می
  :است ارزش واالیی پیدا کرده ،تفسیر شدههاي عرفانی با دید دیگر و علت

بود که او را از بهشت بیرون کردند، نبود که آن از علّو همت نگر تا ظن نبري که از خواري آدم 
نهایت که جمال هشت بهشت در آدم جمالی دید بی...  متقاضی عشق بدر سینۀ او آمد. آدم بود

همت بزرگ وي دامن وي گرفت که اگر هرگز عشق خواهی باخت بر این . جنب آن ناچیز بود
  .)162 :همان(درگه باید باخت 

کند که با توجه به فضاي حاصل هاي دیگر اشاره میله با علتأه همین مسعطار باز ب
  :شودچیز با حالت صفا و صمیمیت به ذهن القا می از آن، همه
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ــت   ــق دریاف ــه ذوقِ عش ــی آدم ک   زه
  

  جــانِ آدم نیــز ســرّ فقــر ســوخت    
  

ــد ســرتافت    ــدم ز ملــک خل ــران گن  ب
)4306: 1387عطار، (  

 هشت جنّت را به یک گنـدم فروخـت  
)6067: ب1386ار، عط(  

آدم وقتی «یافتۀ داستان، با علت مورد نظر عطار بدین صورت است که شکلِ گسترش
اعتنایی کرد و ها و امکانات بیدر بهشت بود، سرّ فقر جان او را دریافت و او به تمام داشته

ـ  تغییرات این روایت نسبت .»قبال یک گندم بفروخت تمام چیزها را در ا به روایاتی که ب
  :اند، بدین صورت استعلت منفی بیان شده

  .نه مثل دیگر روایات با اجبار ،کندآدم با اختیار خود بهشت را ترك می -1
  .خبري از سرزنش و تنبیه نیست و رابطه صمیمانه و دوستانه است -2
در روایات دیگر آدم از سر جهل و نادانی مرتکب اشتباه و انجام عمل خالف امر خـدا   - 3
   .کند ا در این روایت آگاهانه و از روي معرفت عرفانی و روحانی به این کار مبادرت میشد، ام
شخصیت آدم در دیگر روایات منفی است، اما در این روایـت تبـدیل بـه عـارفی      -4

  .شودوارسته می
در روایات دیگر، حالت آدم عاجزانه و دردمندانه » کردن  اخراج«با توجه به فعلِ  -5
حالتی که از وضعیت آدم  ،»تافتن سر«اما در روایت عطار، متناسب با فعلِ  ؛کندمی جلوه

شود، شور و اشتیاق فراوان است که بر اختیار، تصمیم و انتخاب او در به خواننده القا می
  .ترك بهشت داللت دارد

. هاسـت دهندة بافت و فضـاي عـاطفیِ حـاکم بـر حادثـه و ارتبـاط      نشان» فعل« -6
 اخـراج «جاي  وقتی عطار به. تارها در چگونگی فعل قابل دریافت استهمچنین لحن گف

شـود، از فعـل   که از آن فضاي جنگ و دعوا و سرزنش و ناراحتی به ذهن القا می» شدن 
هـا  کند، تغییرِ بافت و فضا و چگونگی حالـت گفتگوهـا و رابطـه   استفاده می» فروختن«

  . به دیگر روایات کامالً مشهود است نسبت
هـا داراي واحـدهاي دسـتوري    کلیـۀ داسـتان  «ان تودوروف بر این باور است که تزوت
اخـوت،  ( ندا و واحدهاي روایت با واحدهاي زبان در ارتباط )282: 1378مقدادي، (» هستند

: کننـد هاي نحوي عمـل مـی  عناصر روایی مانند مقوله« :گویدمی ،رو از این .)259: 1371
» هـا هاي آنها به صـفت ها و ویژگیها به اسمشخصیتها شباهت دارند، ها به فعل کنش
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هاي عطار  له با تغییرِ علتی که در روایتأبا توجه به این مس .)151: 1388 ون الفن،ورایان و (
شـده کـامالً   هـاي ذکر اند با علتهایی که در جمالت آمدهاست، فعل از داستان آدم شده

بیـان  » اخراج شدن و بیرون رانـدن «فعلِ  هاي دیگر، حادثه بادر روایت. همخوانی دارند
وقتـی  . اسـت  آمـده » تـافتن و فـروختن   سـر «هاي اما در اشارات عطار با فعل ،است شده

کند، در نظام زبان است، تغییر می» فاعل«در نظام ساختاري داستان که معادل » علت«
اگر در . یابندر مینیز تغیی ،است» فعلِ جملۀ زبانی«ویژه معلول یا حادثه که  هاجزا ب دیگر

عرفـانی عطـار، آدم شخصـاً از آن    شود، در روایات روایات دینی آدم از بهشت اخراج می
و » شـهوت «شـود بـراي   طور که نمی همان. فروشدتابد و آن را به بهاي ناچیز میمیسر
هـاي تأثیرگـذار در اخـراج آدم از بهشـت در دیگـر      عنوان علتکه به» شیطان ۀوسوس«

سـرّ  «شـود  به کار برد، نمـی » فروختن«و » سرتافتن«اند، افعالی چون شدهروایات ذکر 
» اخـراج شـدن  «عنوان علت حادثه بیان کرد و براي آن عملِ را به» ذوق عشق«و » فقر

و مفهوم آن همخوان  عنیطلبد که با معملی را می» سرّ فقر«. آورد که حالت منفی دارد
وقتـی  . شـود ن ناسازگاري و ناهمخوانی ایجاد مینشینی واژگاکه در رابطۀ همباشد؛ چرا

است، ناخودآگـاه بـر زبـان و چیـنش واژگـان و       به واقعه عوض شده ذهنیت شاعر نسبت
به همـین خـاطر اسـت کـه     . گذاردسازد، تأثیر میتناسب معنایی که بین آنها برقرار می

و بینش خوانندگان هاي زندگی پیامبران و ابلیس در دیدگاه عارفان با تغییر علت حادثه
واقع در. نظر دیگر به آن حوادث بنگرنددارند تا از مکنند و آنها را وامیدگرگونی ایجاد می

انداز شکنند و چشمهاي قبلی خواننده را میها و ذهنیتفرضعارفان با این تغییر، پیش
متفـاوت  گونه است که آنها با روایـت  روش عارفان این. آورندجدیدي در او به وجود می

به دیگر . کنند؛ یعنی تفسیرِ آنها خود نوعی روایت استها را تفسیر میدیگري، آن حادثه
  .شودسخن، تفسیرِ آنها به روایت دیگري تبدیل می

بـا   امـا داسـتان واحـد اسـت،     ،شـود شده مشاهده می طور که در مقایسۀ انجام همان
آنچه باعث . تی خاص حاکم استکدام فضا و بافهاي متفاوت بازگو شده که در هر روایت

متفـاوتی اسـت کـه حادثـۀ داسـتان براسـاس آن روایـت         هـاي ها شده، علتاین تفاوت
هواي کلّی داستان به علتی بسـتگی دارد کـه   و چگونگی بافت و زمینه و حال. است شده

انتخـاب  «گرایان روس پیرنگ را طور که شکل همان. شودبراي حادثه در نظر گرفته می
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عارفان نیز با علت متفاوتی که  ،)26: 1386میرصادقی، (دانند می» ازآفرینی حوادثخاص و ب
آورند، پیرنگ و طرح جدیدي به آنها هاي پیامبران یا ابلیس میهاي داستانبراي حادثه

هـا  اساس آن پیرنگ به بازسازي و بازآفرینی رخدادها و اعمال شخصـیت بخشند و برمی
نوع و کیفیت تمام اجزا و عناصر موجود در  ،در پیرنگ جدیدطبیعی است که . پردازندمی

  .کندداستان تغییر پیدا می
هـاي  هـایی کـه عارفـان تأویـل    تـرین حادثـه  یکی دیگر از مهـم : روایت نافرمانی ابلیس - 

» نافرمـانی ابلـیس از امـر خـدا در سـجده بـه آدم      «اند، حادثۀ گوناگونی از آن به دست داده
طـور   همـان . له استأها بیشتر متمایل به نگاه مثبت عارفان به این مسجهت این تأویل. است

هاي مثبت و متعالی که عارفان بـراي عمـل ابلـیس ذکـر     با توجه به علت ،که قبالً اشاره شد
هـا،  یکی از زیباترین این تأویـل . گونه استاند، چهرة او در ادبیات عرفانی مثبت و عارفکرده

 عطـار علـت سـجده   . کنـد است که در حکایتی آن را بـازگو مـی  برداشت عطار از این حادثه 
داند که مـانع توجـه او بـه غیـر خـدا      نکردن ابلیس به آدم را عشق راستینِ او به خداوند می 

اسـت کـه فـردي از ابلـیس در      بدین صورت بیان شده نامهمصیبتاین حکایت در . شده بود
واقـع  کنـد کـه در  ن شخص حکایتی نقل مـی پرسد و او در جوابِ آمورد علّت نافرمانی او می

  :شرح حالِ خود اوست
  دي تــو کـه مــردي از رجــال وآن شـن 

ــت  ـــد ودود «گفـ ــودت خداونـ   فرمـ
  شـد صـوفیی در منزلـی   مـی «گفــت  

  رویـــی دختـــرِ ســـلطان عهـــدمـــاه
ــاد    ــال او فت ــر جم ــوفی ب ــم ص   چش
ــد  ــاه شــ ــه ازو آگــ ــر القصــ   دختــ

  اي صوفی چـرا حیـران شـدي   «گفت 
ــت  ــز  «گف ــوفی را نباشــد ج ــیص   دل

  دختـرش گفتــا کـه چنــدینی مگــوي  
ــان    ــک زم ــواهرم را ی ــی خ ــر ببین   گ
  بنگـــر اکنـــون گـــر نـــداري بـــاورم 
  بنگریست آخر ز پس آن سست عهـد 
ــک ذره او  ــدي ی گفــت اگــر عاشــق ب  

  

 کــرد از ابلــیسِ ســرگردان ســـؤال     
ــجود؟   ــردي آن س ــه آدم را نک »از چ  

دلـــیبـــود در مهـــد بـــزر ســـنگین  
 برفتــاد از بــاد، ناگــه، پــیش مهــد    

ــاد   آت ــال او فتـ ــرّ و بـ ــی در پـ ...شـ  
 پیش مهـدش خوانـد تـا همـراه شـد     
»وین چه افتادت که سرگردان شدي؟  

»...دل تو بردي، اینت مشکل مشکلی  
...وصل من در پرده چندینی مجــوي   

ــان   ــتت کم ــد پش ــانش کن ــر مژگ  تی
ــی  ــز پســم م ــک خــواهرم  ک ــد این !آی  

ــد    ــیش مه ــر پ ــد دخت ــرو افکن ــا ف  ت
 کـی شــدي هرگــز بـه غیــري غــرّه او  

)4689 -4665 :ب1386طار، ع(  
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  :گویدعطار در پایان حکایت می    
  قصۀ ابلیس و ایـن قصـۀ یکـی اسـت    

  
نـدانم تـا کـرا اینجـا شـکی اسـت      می    

)4696: همان(  

با توجه به این روایت از حادثۀ ابلیس، امر خداوند به سجده، نوعی آزمایش بوده کـه  
علـت محرکـه و انگیـزة    . تحان کنداست میزان اخالص و صداقت ابلیس را ام خواستهمی

عشق با تسخیر وجود او مانع التفات . درونی ابلیس از نافرمانی، عشق واقعی به حق است
. آن نه یک فرمان بود«: گویدهاي دیگران میابلیس در جواب مالمت. او به غیر شده بود
س ذات او نافرمانی من تقدی«. و قصدش آزمون در محبت الهی بود» بل یک آزمون بود

اگر از دیدگاه این علّت به حادثه بنگریم،  .)68: 1374طواسینِ حالج، به نقل از نیکلسون، (» بود
اسـت کـه ابلـیس     د خداوند هم این بودهتوان دریافت که خواست خوبه طور ضمنی می

غیـرت معشـوق بـر    ( خواهد که عاشقش به غیر بنگردگاه نمی معشوق هیچ. سجده نبرد
کرد، به اگر سجده می. کردکرد چه نمیشد؛ چه سجده میحال او طرد می به هر .)عاشق

طور که در حکایت بیان شده، صوفی به  همان(شد گناه التفات به غیرِ دوست محکوم می
باز به گناه نافرمـانی رانـده    ،حال که سجده نکرد و) جرم عدمِ صدق در عشق متّهم شد

تر است تا گناه نابخشودنیِ نگاه به لیس بسی خوشاما گناه نافرمانی و طرد براي اب. شد
چنینی، تغییر ماهیتی در عمل  هاي عارفانۀ اینعطار و دیگر عارفان با دلیل. غیر دوست

  .اند که با روایات دینی متفاوت استابلیس و شخصیت او ایجاد کرده
با تغییر علت،  مورد دیگر که در آن: آوريِ ابراهیم براي منکران وجود خداروایت حجت -

آوري او بـراي  داسـتان ابـراهیم و حجـت    ،اصل داستان و فضاي حاکم بر آن تغییر کرده
، در داستان روباه و خر، از زبان مثنوي مولوي در دفتر پنجم. اثبات خداي حقیقی است

کند که اي به این داستان میگوید، اشارهروباه، زمانی که از آفات وهم و خیال سخن می
در دام وهم «خواند، علّت اینکه ابراهیم کواکب و ماه و خورشید را خداي خود میدر آن، 

  :است دانسته شده» و خیال افتادن
ــیم    ــع و ب ــال طم ــم و خی ــالم وه   ع

ــش ــد  نق ــش بن ــالِ نق ــن خی ــاي ای   ه
  گفــــت هــــذا ربــــی ابــــراهیم راد
  ذکــر کوکــب را چنــین تأویــل گفــت

  

 هســت رهــرو را یکــی ســدي عظــیم   
بـد شـد گزنـد    چون خلیلی را که کُه  

ــاد   ــم اوفت ــالم وه ــدر ع ــه ان  چــون ک
ــفت   آن ــل س ــوهر تأوی ــه گ ــی ک کس  

)2655-2648: دفترپنجم: 1386مولوي، (  
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شود، عمل ابراهیم کامالً در این تأویل که خود نوعی روایت از آن رخداد محسوب می
ین ، هدف و غایت ابراهیم از اقرآنمطابق قرینۀ حالیۀ روایت . است وجهۀ منفی پیدا کرده

اسـت   سخن، بیداري قوم از نادانی و جهالت و متوجه ساختن آنها به خداي حقیقی بوده
توان براي عملِ او هـدفی  اما با توجه به بافت این روایت اصالً نمی ،)76-80 /6: قرآن کریم(

له آگاه است که ماه و سـتارگان  أدر روایات دینی ابراهیم خودش به این مس. تعیین کرد
بـودنِ مـاه و    بـه خـدایی  . ملِ او حقیقی و واقعی نیست، نمایشـی اسـت  ع. خدا نیستند

وجـه  خواهـد از طریـق باورهـاي خـود مـردم، آنهـا را مت      خورشید باور ندارد؛ فقـط مـی  
اما در این روایت با توجه . استه از آگاهی و قصد قبلی استعملِ او برخ. اشتباهشان کند

ی ابراهیم واقعاً خورشید و ستارگان را خدا است، گوی به علّتی که براي عمل او بیان شده
علت براي عمل و حادثه بسترساز . است پنداشته و از روي حقیقت آنها را خدا خواندهمی

وقتـی عمـل یـا    . شـود و مفهوم آن تعیین می یبا توجه به این بستر است که معن. است
ایم و دیگـر در  داده دهیم، بستر معنایی آن را تغییراي را به علتی دیگر نسبت میحادثه

قبلی داللت کند، بلکه بر معنی جدیـدي داللـت    تواند بر آن معنیاین بستر جدید نمی
  :شودمی» روایت معنایی«خواهد کرد؛ تغییر علّت منجر به تغییر 

  تغییر روایت معنایی  ←تغییر بافت و زمینه   ←تغییر علت 
ر روش آنها در تأویـل کـه تغییـر    هاي تأویل عرفا و ساختادر این نمونه یکی از شیوه

گاه تفسـیرهاي   ،رو از این. علّت حادثۀ داستان است، کامالً برجسته و قابل دریافت است
وقتـی  . نگرندشاعران از یک حادثه چیزي نیست جز علّتی که از دریچۀ آن حادثه را می

با معنـی   کنند، علت آن را به چیزي، مناسباي را به معنی خاصی تأویل میآنها حادثه
بنابراین تأویل یک داستان به مفهومی خـاص، برقـرار کـردن    . دهندتغییر می مورد نظر

شـود،  برقرار می» مؤَولٌ به«و » مؤَول«اي که بین یعنی رابطه ؛ارتباط علّی بین آنهاست
  . دهندقرار می» مؤَول«را علّت » مؤَولٌ به«بدین صورت که . معلولی است -رابطۀ علّی

  
   گیرينتیجه -7

. در ادبیات عرفانی نقل حکایت و داستان یکی از ابزارهاي بیان اندیشه و افکار عارفانـه اسـت  
پـردازي و خلـق   اما عارفان براي بیان مفاهیم عرفانی بیش از آنکه خـود دسـت بـه داسـتان    

ازگویی هایی بزنند که متضمن مفهوم و اندیشۀ مورد نظر آنها باشند، بـه بـ  حکایات و داستان
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هاي مربوط بـه حـوادث زنـدگانی پیـامبران، صـحابه، پادشـاهان و اربـاب        حکایات و داستان
گاه متناسب با مفهومی که مـدنظر دارنـد،   ها گهآنها در روایت این داستان. پردازندتصوف می

 ها،هاي آنها در تغییر داستانیکی از شیوه. زنندها دست میبه تغییر و تصرف در اصل داستان
با ایـن تغییـر، تمـام    . کنندن اشاره میه آتغییر علت اصلی حادثۀ مرکزي داستانی است که ب

هـا و حـاالت   کنـد کـه رابطـه   شود و فضا و بافتی پیدا میاجزا و عناصر داستان دگرگون می
تغییـر علّـت   . هـا اسـت، تفـاوت دارد   هاي موجود در آن با آنچه که در ذهناشخاص و ارزش

چـون  . شودها، گفتگوها و لحن میفضاي عاطفی و معنایی حاکم بر کنش حادثه باعث تغییر
شـکنی معنـایی و عـاطفی در    است، نوعی سـاختار  نوع و کیفیت عناصر و اجزا دگرگون شده

وقتی شـاعرِ عـارف مفهـوم    . کندشود که آن را تبدیل به روایت دیگري میداستان ایجاد می
پی آن است کـه روایـت   دهد، درادثه قرار میعرفانی را علت عمل یک شخص یا وقوع یک ح

یعنـی او سـاختار و   . و مفهـومِ مـدنظر او باشـد    یدهد که بیانگر معن اي جلوهگونه حادثه را به
مـورد  » فاهیم و معـانی دهندة مترسیمِ حرکت شکل«دهد که نظمی به داستان و روایت می

عارفـان در تأویـل و برداشـت     منـد و عینـیِ  هـاي نظـام  بنـابراین یکـی از روش   .نظر او باشد
حوادث مهمـی کـه   . هاستها، تغییر علت اصلی آن حادثههاي مهمِ داستان شخصی از حادثه

  )4(:تفته به ترتیب اهمیت بدین شرح اسبا تغییر علت، مورد تأویلِ عارفان قرار گر
 ؛2316 -2286: 1387عطار، ؛ 3295 -3275: 1385عطار، ( امتناع ابلیس از سجده به آدم -

  ؛)2449 -2430؛ همان، 2359 -2354؛ همان، 2335 -2325همان، 
  ؛)2907 -2905: 1385؛ عطار، 2737 -2735 :الف1386عطار، ( هبوط آدم از بهشت -
  ؛)1247 -1246/ ؛ دفتر یکم529 -525/ دفترچهارم: 1386مولوي، ( سجدة فرشتگان به آدم -
  ؛)1484: ب1386عطار، ( نِ فرزندکردمبنی بر قربانی) ع( امر خداوند به ابراهیم -
  ؛)2655-2648 /دفتر پنجم: 1386مولوي، ( براي اثبات وجود خداوند) ع( احتجاج ابراهیم -
/ دفتر ششم: 1386ولوي، م( خواستن از غیرحقبه حبس به سبب یاري) ع( مؤاخذة یوسف - 
  ؛)3410 - 3400
  .)396 -395/ دفترپنجم: همان( و کشتنِ طاووس) ع( داستان ابراهیم -

بـیش از  » هبوط آدم از بهشـت «و » امتناع ابلیس از سجده به آدم«البته دو حادثۀ 
  .است هاي گوناگون مورد تأویل عارفان قرار گرفتهحوادث با تغییر علّتدیگر
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  :نوشتپی
هایی به داستان پیامبران در یـک بیـت از نظـر صـناعات ادبـی      گرچه چنین اشاره -1

، بلکه حادثـۀ داسـتان   است نگرفتهصورت تنها اشارة ساده  شود، اما تلمیح محسوب می
همین تغییر کافی . استاي متفاوت بازگو شده که در آن تغییراتی قابل مشاهدهگونهبه

بنـابراین نبایـد چنـین    . اي متفاوت براي خواننـده جلـوه کنـد   گونهاست که داستان به
اي ند، هماننـد تلمیحـات سـاده   ا هها همرااشاراتی را که با تغییر در اصل حادثۀ داستان

قطعـاً بـین ایـن    . است دانست که در آنها حادثۀ داستان به علّت خاصی ربط داده نشده
  :دو اشاره به داستان آدم تمایز اساسی وجود دارد

  زهــی آدم کــه ذوق عشــق دریافــت   
  

ــداده ــه دو گنــدم ب   ســتبهشــت آدم ب
  

 بــران گنــدم ز ملــک خلــد ســرتافت    
)4306: 1387عطار، (  

سـت تو هـم بفـروش اگـر کـارت فتـاده       
)882: الف1386عطار، (  

همراه علّتی بیـان شـده   » سرتافتن از خُلد«و » خوردن گندم«در نمونۀ اول حادثۀ 
که برداشت شخصیِ خود عطار است، اما در نمونۀ دوم داستان بدون بیانِ علّـت مـورد   

  .است اشاره قرار گرفته
در روایـت قصـص قرآنـی تنهـا     » علـت «وشِ بیانِ البته این ادعا مطرح نیست که ر -2

ایـن روش در  . القضـات اسـت  مختّصِ شاعران و نویسندگان عارفی چون عطـار و عـین  
وضوح قابل مشاهده است؛ بـا ایـن تفـاوت کـه در      ویژه تفاسیر عرفانی نیز به تفاسیر به

گـر علـت   در این نوع تفاسیر حتـی ا . دهدتفاسیر غیرعرفانی، مفسر علت را تغییر نمی
پـردازد؛  بیان نشده باشد، مفسر به تعیـین علـت مـی    قرآنیک حادثه هم مستقیماً در 

بـراي نمونـه در ایـن نـوع تفاسـیر      . هم علّتی که کامالً متناسب با بافت آیات باشـد  آن
شود که براي حادثۀ امتناعِ شیطان از سـجده بـه آدم، علّتـی بیـان شـده      مشاهده نمی

در حالی کـه ایـن موضـوع در تفاسـیر عرفـانی      . ت توجیه کندباشد که عمل او را مثب
در ) مثبت و منفی(همانند متون عرفانی کامالً متداول است که دخل و تصرف ارزشی 

  .است ها صورت گرفتهعلّت
اسـت و هـم    هاي آنها در مـتن آمـده  هم مربوط به مواردي است که علّت ارجاعات -3

افزون  .متن ذکر شده، متفاوت استآنچه در ا با هاي آنهمربوط به مواردي است که علت
  .نها نبوده آکه در متن مجال پرداختن ب است به چند حادثۀ دیگر نیز اشاره شده بر این
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، مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات    الطیـر منطـق ، )1385( عطار نیشابوري، فریدالدین محمدبن ابـراهیم 
 .سخن: کدکنی، تهرانفیعیمحمدرضا ش

کـدکنی،  ، مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات محمدرضـا شـفیعی     اسـرارنامه ، )الف1386( ____________
   .سخن: تهران

کـدکنی،  رضـا شـفیعی  ، مقدمه، تصحیح و تعلیقـات محمـد  نامهمصیبت، )ب1386( ____________
  .سخن: تهران

  .سخن: کدکنی، تهرانرضا شفیعیلیقات محمدمقدمه، تصحیح و تع ،نامهالهی، )1387(____________ 
د    القضات همدانی، ابوالمعالی عبـداهللا عین تصـحیح عفیـف عسـیران،    تمهیـدات ، )1370(بـن محمـ ،

  .منوچهري: تهران
: ، تصحیح علینقی منـزوي و عفیـف عسـیران، تهـران    القضاتهاي عیننامه، )1377(____________ 

  .اساطیر
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  .نیلوفر: ، کتاب مقدس و ادبیات، ترجمۀ صالح حسینی، تهرانکلرمز ، )1379(فراي، نورتروپ 
زاده، ، ترجمـۀ منصـوره شـریف   فرهنگ اصطالحات ادبـی در زبـان انگلیسـی   ، )1382(گري، مارتین 

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران
  .مرکز: ، تهرانمبانی داستان کوتاه، )1384(مستور، مصطفی 

  .فکر روز: ، تهران)از افالطون تا عصر حاضر( فرهنگ اصطالحات نقد ادبی، )1378(مقدادي، بهرام 
بـه اهتمـام   ، تصـحیح نیکلسـون،   )جلدي4دورة( مثنوي معنوي، )1373(الدین محمد مولوي، جالل

  .امیرکبیر: تهراننصراللّه پورجوادي، 
: اصغر حکمـت، تهـران   ی، تصحیح علاالبرارةاالسرار و عدکشف، )1371(میبدي، ابوالفضل رشیدالدین 

  .امیرکبیر
  .سخن: ، تهرانادبیات داستانی، )1386(میرصادقی، جمال 

  .کتاب مهناز: ، تهراننویسیهنر داستان ۀنامواژه، )1377(میرصادقی، جمال و میمنت 
 رضـا شـفیعی  ، ترجمـۀ محمـد  تصوف اسـالمی و رابطـۀ انسـان و خـدا    ، )1374. (نیکلسون، رینولد ا

  .نسخ: کدکنی، تهران
  
 



 



 
  
  
  
  
  
  بوف كوردر  »اقليت شدن«
  

  دكتر علي تسليمي
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن

  ٭پورسميه قاسمي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور 

  

 چكيده

ي آن بررسـ توانـد  آنهـا مـي   ةكـه از جملـ   داردهاي ادبي هاي متفاوتي در بررسيظرفيت بوف كور
در  ،فيلسـوف معاصـر فرانسـوي   ، هـاي ژيـل دلـوز   انديشه. هاي دلوز و گتاري باشددگاهديراساس ب

ميـل   ةنظريميتوان به از جمله . است هاي علمي، فلسفي، هنري، نگرشي متفاوت پديد آورده زمينه
اجتمـاعي   - و به فضاي روانـي ، داري ميل و تمناي افراد را كاناليزهسرمايهپاية آن،  بر كه شاره كردا

از . را فـراهم سـازد   بازتوليـد افـراد  ة تا زمينـ  كند هدايت مياي كه قابل نظارت و كنترل باشد هويژ
گسـيختن غـل و     آن هـم بـا از هـم   . ديدگاه دلوز هدف داستان اين است كـه ميـل را رهـا نمايـد    

، از »اقليـت شـدن  « .هاي خاصي از انديشيدن مقيد سـازند  اند تا ما را به شيوه نآ زنجيرهايي كه بر
هـا قلمروهـاي متعـارف را از ميـان      گسيختن همين قيد و بندهاست تا با قلمروزدايـي   جمله از هم

هـدايت  بـوف كـور   ژيل دلوز به خوانش داسـتان   »اقليت شدن«ة اين مقاله با تكيه بر نظري. بردارد
 آيد، چه چيزهـايي را  ميبرهاي اجتماعي  كند كه اثر حاضر از كدام ماشينپردازد و مشخص مي مي

  . كندنوردد و چه مرزهايي را مخدوش مي در مي
  

  ، ميل، شدنبوف كورژيل دلوز، صادق هدايت،  :واژگان كليدي
  

   
 somaye.ghasemipour@gmail.com٭ :نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسؤول

9/10/1394: تاريخ پذيرش مقاله 12/1/1394:تاريخ دريافت مقاله

  سي و  سوم  شمارة
  1394پاييز 
  61- 80 صفحات 
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  مقدمه - 1
 .منصب در تهران به دنيـا آمـد   اي اشرافي و صاحباز خانواده) ه1281- 1330( صادق هدايت

لويي بـه همـراه جوانـان ايرانـي بـه       مدارس دارالفنون و سن هايي درپس از گذراندن دوره
هاي سياسي و د از آزادياو كه كودكي و جواني خود را در مشروطه گذرانده بو. فرانسه رفت

هم   خوبي چشيد؛ آن پس از آن را به اجتماعي آن بسيار شنيد و طعم شكست و سرخوردگيِ
دورة جديـدي در كشـور   «شاه با ظهور رضا !شاهور پادشاهي قلدر و مستبد چون رضابا ظه

داري و مدرنيزاسيون همراه به سوي نظام سرمايهرا حكومت پهلوي هدايت كشور . آغاز شد
توان دورة تثبيت را مي 1320تا  1300هاي سال. به عهده گرفت با نظام سياسي زورمداران

: 1392، عابـديني مير(» اساس الگـوي اروپـايي دانسـت   درت دولت و تحول ساختار جامعه برق
323 -322.(  

 ةرضاشاه مردمش را از خواب رؤيايي شكوه و عظمت باستان بيدار كرد و آنها را به سـد 
تجـار، انحصـارگران،    -  »دارهـا  سـرمايه «اد اما به قيمـت ثروتمنـدتر كـردن    بيستم سوق د

هــاي ســنگين و  و در مقابــل ايجــاد تــورم، ماليــات -  پيمانكــاران و سياســتمداران وابســته
اين تحوالت يعني رشـد   درنتيجة ).128: 1391 آبراهاميـان، ( هاآوردن سطح زندگي توده پايين

. قات نويني در صحنة اجتماع ايـران ظـاهر گرديدنـد   داري دولتي، طبشهرنشيني و سرمايه
فرزندان خانوادة متوسط كارمندان يـا مالكـان شهرنشـين و بـورژوازي نوظهـور كـه بـراي        

كردند، پس از ختم تحصيل  شدند يا در ايران تحصيالت عالي ميتحصيل به خارج اعزام مي
ر سـاكت اجتمـاعي مكنـون    و ورود به صحنة اجتماع، افكار و عقايد ديگري را در زير ظواه

   ).10: 1381 سپانلو،( كردندمي
نـوع انتقـادي را    تر شدن اسـتبداد حـاكم، كـه تحمـل هـيچ      با مسلط شدن و پيچيده

 -  كـه شكسـت انقـالب مشـروطه را نيـز پشـت سـر داشـت         -  نداشت، روشنفكر ايرانـي 
، عابـديني مير( يافت به درون رانـده شـد  تر شد و چون جايگاه اجتماعي خود را نمي حساس

هدايت جوان نيز پس از زندگي در چنين اوضاع آشـفته در ايـران، زنـدگي در    ). 97: 1380
 حقـوق بشـر اسـت    ةجمهوري كه اساس آن بـر اعالميـ   يكشور ؛كندفرانسه را تجربه مي

هاي بسيار مهم، پرآشـوب و   سال مقارناما زندگي او در فرانسه نيز  ،)104:1384 فرزانه، .كن(
  !عصر شكوفايي مدرن ؛است) م1914(از جنگ جهاني اول  ساز پس سرنوشت
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در هنر اي  اين آثار روح تازه .هاي مختلف خلق شدند در اين دوره آثار هنري در شاخه
شـمار ادبـي و هـم نوميـدي      هـاي بـي   روحـي كـه هـم بلنـدپروازي    . نددميد و ادبيات مي

ــران ــد نگ ــدرن را دربرداشــت ةكنن ــعر آ . م ــن عصــر سورئاليســم و ش ــم، در اي زاد در نظ
توجـه   هـاي معتبـر و قابـل    شـيوه  اكسپرسيونيسم در تئاتر و جريان سيال ذهن در رمـان، 

خت خـود را  شناسي شنا هاي جديد زيبايي تكنيك ةتجرب هنرمندان با. شدند محسوب مي
 ةفرهنـگ و جامعـ   عـة مطال ةصادق هدايت نيز به پشـتوان . نمودند از جهان مدرن ارائه مي

نويسـي،   هاي مدرن داسـتان  مدرن اروپا و آشنايي با تكنيك ةل جامعايراني، شناخت مسائ
گونـه اسـت كـه     كند و اين در بازگشت به ايران تجربياتش را در قالب يك رمان روايت مي

  ).125- 126: 1387 محمودي،( آيدين رمان مدرن فارسي پديد ميلعنوان او به بوف كور
خودش اين كتـاب   ةكرد اما به گفت در هند چاپ .ه1315را در  بوف كورهدايت  گويا

گيـري بـه    اين اثر كـه بـا سـرعت چشـم     ).163: 1384 فرزانه،. كن( است را در پاريس نوشته
افـراد   ةوسـيل  بـه  .شهرت رسيد و به يكي از شاهكارهاي ادبـي قـرن بيسـتم تبـديل شـد     

امـا تـا كنـون     ؛اسـت  هاي گوناگون مورد تحليل و تفسـير قـرار گرفتـه    مختلفي در زمينه
  .است فيلسوف معاصر فرانسوي بررسي نشده )م1925( اساس نظريات ژيل دلوزبر

و ژرژ 1وي فلسـفه را نـزد اسـاتيدي چـون ژان هيپوليـت     . دلوز در پاريس به دنيا آمد
 ،)1953( گرايي و ذهنيـت  تجربه :ند ازا برخي از آثار او عبارت. در سوربن آموخت 2كنگهايم

تفـاوت و  «دكتري دلوز شامل دو بخـش   ةرسال ).1986( به نام فوكو، )1962( نيچه و فلسفه
دلـوز پـس از ايـن     .منتشر شد 1968در سال » اسپينوزا :در فلسفهگرايي  بيان«و » تكرار

مهمـي بـه    كاو راديكال فرانسه كتاب روان 3هاي تاريخي با همكاري فليكس گتاريبررسي
و ) 1972( آنتي اديـپ و جلد كه شامل د داري و شيزوفرني سرمايهنگارش درآورد با عنوان 

 فلسـفه چيسـت؟  و  )1975( دكافكا بـه سـوي يـك ادبيـات خـر      .است) 1980( هزار فالت
 ةجمله تأليفـات ديگـر دلـوز دربـار    از .از ديگر آثار مشترك اين دو انديشمند است )1991(

وي آثـاري   .است )1993( جستارهاي انتقادي و بالينيو  هامارسل پروست و نشانه ،ادبيات
 منطـق احسـاس   :فرانسيس بيكن: قاشي و سينما به نگارش درآورد ازجملهز در زمينه نني

                                                 
1. Jean Hippolyt 
2. Georges Canguiheim 
3. Flex Guattari 
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ژيل دلوز در . در هنر سينما زمان- تصويرو  )1983( حركت - تصويردر هنر نقاشي  ،)1981(
  ).4: 1388 راف،( ها رنج از بيماري ريوي، خودكشي كرد پس از سال )1995( چهارم نوامبر
 اي از نيچـه  ديدگاهيكس و فرويد و تالش براي به دست دادن مار ءري از آراتأثيرپذي

البته سرشـت   .باشد -  گتاريهمكارش و  - ترين وجه آثار دلوز  شايد روشن اين دو،ة آميز
كـاوي فرويـدي    اين آميزه، با توجه به ضديت دلوز با سنت نوماركسيسـتي معاصـر و روان  

 فيزيـك،  شناسـي،  لومي چـون زيسـت  هاي ععميق از تعابير و تحليل ةجاري و نيز استفاد
ده را از كـه خواننـ   نمايـد چنان پيچيده مـي  گاهشيمي و رياضي در بحث از علوم انساني، 

  ).168: 1390 يزدانجو،( داردميتشخيص دقيق موضع او باز
معطـوف بـه ميـل     از نيچه بر اين باور است كه اثر هنري با نيروي پيرويدلوز به ژيل 

. ثانوي خواهـد داشـت   ةن با حقيقت اگر هم قابل فرض باشد جنبكار دارد و ارتباط آسرو
هنرمنـد  . آوردمـي بخـش را بـه حركـت در    اثـر هنـري نيروهـاي حيـات     ،به عبارت ديگر

البته . بخشد كند و به زندگي شكل و رنگي تازه مي هاي نويني را در هستي طرح مي شيوه
پردازد بيشتر از منظر و هنر مي كند حتي در مواردي كه به ادبياتتأكيد مي دلوز صراحتاً

   ).55: 1383 ضيمران،( دهدمي ها را مورد بررسي قرارفلسفه اين حوزه
امـا   ،زدسا هاي دلوز خواندن آثار وي را دشوار مي وفور اصطالحات نامتعارف در نوشته

ناچـار در  . نمايـد كار بردن اصطالحات او ناگزير مـي  به دلوزي از متن يامكان خوانشبراي 
بـا اصـطالحات و تعـاريف     بـوف كـور  داسـتان  از خوانش دلوزي  ةارائله به منظور ين مقاا

 و غيـره  ميل، ريزوم، بلوك، صيرورت، قلمروزدايـي : گوناگوني مواجه خواهيم بود؛ همچون
  .يابندشدن پيوند مي كه همگي در آثار متفاوت دلوز و گتاري با اقليت

  
  بحث نظري -  2
  و شدن ميل - 1- 2

ري آغـاز كـرد كـه    تاد دلوز يك سلسله تحقيقات را با همكـاري فلـيكس گتـا   هفة در ده
در ايـن كتـاب آنهـا نظـام      .اسـت  آمـده  2هـزار فـالت  و  1ضـد اديـپ  حاصل آن در كتاب 
ماركس را مـورد بررسـي قـرار داده و انتقـادات زيـادي را بـه ايـن         ةماركسيستي و فلسف

                                                 
1. Anti-Oedipus 
2. A Thousand Plateaus 
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اگرچه دلـوز   .ماركسيسم قلمداد كردندكاوي لكان را اوج تأثير  گرايش وارد نمودند و روان
ر بودند اما براي آنكه خود را از سيطرة آنـان رهـا   م متأثاز ماركسيسم و فرويديس و گتاري

رو  بـه  اي از مدرنيتـه رو  ما با نقد تـازه  يپدضد ادر . كنند، انتقاداتي نيز بر آنان وارد كردند
اسـاس رويكـرد ويلهـم    بر ن اثردر اي. دهد داري تشكيل مي هستيم كه محور آن را سرمايه
  .)53: همان( استه شدهتمنا پرداخت رايش به كالبد شكافي ميل و

در را گانـة پـدر، مـادر و مـن      گويند تصوير سهكه فرويد و لكان مي ميل اُديپي آنچنان
. گـردد مثلثي كه پدر به عنوان قدرت اصـلي مطـرح مـي    ؛دهدارائه ميگونه طرحي مثلث

جـاي تمركـز در ايـن حيطـه بـه       شـيزوفرني بـه  . ايد به شيزو پناه بـرد ب براي رهايي از او
آورد و دختـر  براي نمونه پسر به خواهر و زنان ديگر رو مـي . زندهاي ديگر گريز مي حيطه

به مردان متفاوتي از خانواده و جامعه چون رئيس، كارفرما و يا كارگر و كاركنان معمـولي  
دلـوز و  . نك(خوانند ي مثلث اديپي را بسته و ناكارامد ميدلوز و گتار ،رو از اين. كند نظر مي
صدد گريز از قلمـرو  در -  و البته با شيزو -  1جايي فرويد و لكان با جابه .)211: 2000گتاري، 
اديپي تصور كنند آن را  ةجاي آنكه ميل را واكنشي در برابر نياز سركوفت آنان به .انداديپي
ميـل بازتـاب    ،رو اين از. دانند ي توليدگر چيزهاي تازه مياشيزوفرنيايي و ريزومه ةبه شيو

ت اسـت  كند و حتي خود واقعيـ ت ميدة لوكاچي نيست بلكه توليد واقعيشواقعيت توليد
اتصـاالت و توليـدات    كنـد؛ ماشـين مجموعـه   ميل ماشيني عمل مي .)369: 2000ايگلتون، (

كه با اتصال به هم حركت و شوند شود، دو ماشين مياست، انساني كه سوار دوچرخه مي
بـودن انسـان مجـازي نيسـت بلكـه ماشـين        در اينجا ماشـين . كنند صيرورت را توليد مي
اي از اتصـاالت سـبب صـيرورت و شـدن     مجموعـه . )206: همـان ( رانـد ماشين ديگر را مي

   .هاي ديگر، براي رهايي از ساختارهاي خاصشود؛ اتصال به محارم شيزو و ابژه مي
اسـت ميـل و تمنـاي آدميـان را در      جامعه از ديرباز كوشـيده  لوز و گتاريد ةبه عقيد

 هـا آن. مسدود و محبوس نمايـد  -  رواني و حقوقي، اجتماعي - چارچوب ساختارهاي خاص
ـ هـاي مو  ا را از طريق محدودنمودن كارمايهفرايند سركوب ميل و تمن هـا،   د آن محـدوده ل

هـا و   كردن ميـل از چـارچوب  يعنـي رهـا   و جريـان مخـالف آن  . اند نام داده 2قلمروگذاري

                                                 
1. displacement 
2. Territorialization 
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بـه تعبيـر   . انـد  خوانده 1زدايي و يا قلمروزدايي اجتماعي را گستره ةهاي محصوركنند قالب
  .)همان( اندنام داده 3رمزگشايي زدايي را و محدوده 2فكني را رمزپردازي ديگر محدوده

كنـد و بـه   ليزه مـي داري ميل و تمناي افراد را كانـا  از نظر دلوز و گتاري نظام سرمايه
هـا  آن. گردانـد اجتماعي خاصي كه قابل نظارت و كنترل باشد رهسپار مي - فضاهاي رواني

تـوان در ايجـاد   داري را مـي تـرين مصـداق قلمروزدايـي سـرمايه     معتقدند بهترين و مهـم 
شخصــيت  هــاالبتــه در نظــر آن .)54: همــان( هــاي شــيزوفرنيك مالحظــه كــرد شخصــيت

اي از  بلكـه شـيوه   .نيسـت  )نظير فرد شـيزوفرنيك (شناختي  وانر ةيك گون«شيزوفرنيك 
جاي تبعيت از هنجار يا تصـوير ثـابتي از خويشـتن، يـك       انديشيدن به حيات است كه به

  ).18: 1387 كولبروك،( »كندخويشتن در سيالن و صيرورت را مطرح مي
» مـداري  خانواده«مدرنيته اثر زيادي داشتند با رد از پس  ةدلوز و گتاري كه بر انديش

تـا   كننـد  رهايي ميل از تمامي بندها، پيشنهاد مي ةرا با انديش» شيزوتحليل «كاوي،  روان
 ةلأواقـع مسـ  در ).55: 1389 صـنعتي، ( نيچه برسد» خواست قدرت«ميل رهاشده به مفهوم 

كنـد پـيش   ش را از فرد يا خويشتني محدود آغاز ميكاوي فرويد اين است كه تحليل وانر
 ،هـدف حيـات   براي فرويـد . ح كندرا تشري» خويشتن«ظهور اجتماعي و سياسي  از آنكه

كـه بـراي دلـوز و گتـاري،      بازگشت به وضعيت آرام و ساكن آغازين و اوليه است در حالي
هـا   كه از جريان، هاي محصور اي ندارد، حيات نه از ارگانيسم اوليه ةحيات هيچ حالت بست

مثلـث اديـپ را    ةدلوز و گتاري نظريـ  ،به عبارت ديگر. )227: 1387 كولبروك،( شودآغاز مي
اصل پـدر، و ميـل مبتنـي بـر محروميـت يـا       ة يعني ايد؛ كنند را رد مي قبول ندارند و آن

بر محروميت يـا فقـدان باشـد و     جاي آنكه مبتني ميل به هااز نظر آن. پذيرندرا نمي فقدان
قي و از طريق پيونـدهاي متقابـل   طور افه ريشه در يك آسيب اديپي اصلي داشته باشد، ب

پيرامـوني وي همـواره در    ةپيوندهاي متقابل بين طفل و جامعـ . گردداجتماعي ايجاد مي
گيرند،  تحول و جريان هستند و خط سيرها يا مسيرهاي مختلفي را در پيش مي حركت،

  .)116 :اتبي پاول،( 4همانند يك ريزوم ... هاي فرعي داراي ريشه هاي گياهانِ همانند رشته

                                                 
1. Deterritorialization 
2. Coding 
3. Decoding 
4. rizome 
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گيـاهي كـه بـه    . كنـد  اي افقـي در خـاك رشـد مـي     اش به گونـه  ريزوم گياهي است كه ساقه«  
كنـد و  منطـق زنـدگي مـي    ريشه است، فاقد ساختار متكـي بـه پايگـان كـه بـي      دلوز بي ةگفت  
  ).489: 1391، احمدي( »خاصي نيست ةتابع قانون و قاعد آن »شدن«  

هدف داستان آن است كه ميل را رها سـازد، آن   ،براي دلوز و گتاريادبيات  ةدر زمين
هايي كه ما را مقيـد   گسيختن منظومه  هم و از »زماني ما- حدود مكاني«هم با يوروش به 

غـل و زنجيـر    ،ر و وجـود هايي خـاص از تفكـ   هايي كه ما را به شيوهدارد، منظومه نگه مي
 يابي كه از بازنمايي و همسان نهند دلوز و گتاري آن آثاري را ارج مي ،رو از همين. كنند مي

دارند تا مقوالتي را كه با آنهـا بـه    كنند، متوني كه خواننده را واميتخطي مي) يابي هويت(
به همـين   و عنوان مقوالت ببيند به ،زند جهان پيرامونش دست مي ةقرائت، ادراك و تجرب

اي كـه   ذهنيزنجيرهاي  و گسيختن غل شوند، ازهم متوسل مي »تحليل شيزو«منظور به 
واقع در ).124: 1385 كارسن،( د سازندهاي خاصي از انديشيدن مقي اند تا ما را به شيوه بر آن

اساس ملت، خانواده، كليسـا، مدرسـه، و نظـاير آن    كه ميل ناخودآگاه پارانويدي، بر آنجا«
 ،داري هاي سرمايه كردن اين كليت ناخودآگاه شيزوفرنيك با واژگون ،»كشد خط و مرز مي«

  ).181: 1384 ،و ويدوسون سلدن( »برد خط و مرزها را از بين مي
» وم كتابزري«يا » هاي ريزوميكتاب«دلوز و گتاري آثاري مانند آثار كافكا را مثال بارز 

و قشـرها و قلمروهـايي وجـود     ،در هر چيزي خطوط تبيين يا تقطيع كه همچنان نامندمي
 حركات قلمروزدايانه و قشرزدايانه نيز در كار است هاي ريزومي خطوط پرواز، در كتاب ،دارد

با شماري متغيـر از   بسيار سطوح صافاين متون روايات را مانند  ).169: 1390 ،گتاري و دلوز(
جسـتن از ثبـات و بازنمـايي، هويـت و همسـاني را       اين آثار بـا دوري  .كنند ابعاد تكثير مي

اين جهان كدام جهـان   -  رسيمشناختي بپ دارند كه سؤاالتي هستي شكنند و ما را وامي مي
سـؤاالتي   - شود؟ هاي من به آن مربوط مي يك از نفس كدام دهد؟ در آن چه رخ مي است؟
در ) موتاسـيوني (گشـايند، بلكـه امكـان جهـش      تنها امكان دگرگوني اجتماعي را مي كه نه

 ةدهنـد  پـي از بـين بـردن سـاختار سـازمان     اين آثـار در . كشند خودآگاهي را نيز پيش مي
بردن به   و اين عمل از بين راند هايي كه به نيازها و اميال دستور مي نظام. اند هاي غالب نظام

 ).125: 1385 كارسـن، ( منظور رها ساختن ميل و گشودن راهي براي طرق جديد تفكر است
  .تأكيد دارد »شدن«بر  كند،تأكيد  »بودن«درنتيجه دلوز بيش از آنكه بر 
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  شدن و اقليت )صيرورت(شدن  - 2- 2
يابد  هايي است كه يك مفهوم در خالل آنها دگرديسي ميگذر 1،مراد از شدن يا صيرورت

دلـوز و  . كنـد  اش حفـظ مـي   و در عين حال، شباهت خانوادگي خود را با تعـامالت قبلـي  
تعريـف  » شدگيديگر«هاي  گتاري به همين شيوه پيكرهاي مادي را هم با ارجاع به شيوه

ولـي از آن  . ماني و مادي فرايندي متفـاوت از شـدن مفهـومي اسـت    شدن جس. كنند مي
جهت كه شدن مادي، عملي است كه در آن، چيزي يا كسي بـه چيـز يـا كـس ديگـري      

تـوان آن را شـبيه    مي )يابد اش ادامه مي در عين حالي كه همچنان، بودن( شود تبديل مي
 ).152: 1387 پيتون،( شدن مفهومي دانست

جملـه  ت دارد، نه هر شدني ازكه اهمي شدن است گتاري تنها اقليتدلوز و  ةدر انديش
هـاي اكثريـت زدوده    شدن و ادبيات خرد اسـت كـه قلمروگـذاري    در اقليت. شدن اكثريت

شدن در برابـر فرديـت    شدن و اجتماعي هاي ديگر ادبيات خرد، سياسي از ويژگي. شود مي
هـاي   گانـه  ة خانوادگي به سوي سـه گان پي گريز از سهشدن سوژه در در اقليت. اديپي است

از مادر به خواهر و از آنجا به محيط  مسخگور سامسا در رمان  چنانكه گره. اجتماعي است
پرتـرة بـانوي   ( و پس از حركت عمودي و اديپي به سوي مـادر  ،زند كار و جامعه نقب مي

پـردازد   اي به سوي خواهر و نيز افراد محيط كارش مي به حركت افقي و ريزومه) خزپوش
شـدن و حركـت    سامسا در اين داستان با حيـوان  .)39- 43، 22، 20: 1392 ،و گتاري دلوز. نك(

چيز خرد و مغلـوب را  شدن هر اقليت. آورد شدن رو مي به اقليت) كردن با سر حركت( افقي
  .شود شدن و مواردي مانند آن نيز مي گيرد و شامل زن در بر مي
تواند با  مرد مي. داري است االرانة سياسي و سرمايهشدن ناديده گرفتن نظام مرد س زن

نگريستن به جهـان و نظـام آن از   . زن از هم بپاشدبه  را نسبت جدايي مرد ،نفي اين نظام
  .بخشدديدگاه زن پرتوي تازه به شناخت جهان مي

، وضعيت ي مردساالرانهها اولويت تنها دليل. هاي ديگر استشدن كليد تمام شدن زن 
منظور اين ادعا، نقش بنيادين فرادسـتي  . ان نسبت به استاندارد جنس مذكر استزن ةويژ

ادعاي دلـوز و گتـاري ايـن    . هاست مردان بر زنان در تخصيص قدرت و انفعال به جنسيت
 -  شـدن  هـايي چـون حيـوان    شـكل  -  هـاي شـدن  ها در تمام شكلاست كه كسب انفعال

                                                 
1. becoming 
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» اولين كوانتـوم « شدن زن ديگر، بارتي؛ به عخود دارد ةانگار شدن را در پيش ميزاني از زن
  . )158 :1392، و گتاري دلوز( هاي شدن است شكل ةكلي

خـود آزاد   ةاز مفاهيم ديگري اسـت كـه انسـان را از قيـدهاي انديشـ     » شدن حيوان«
 ةمجموعـ ...  وجه نه استعاري است، نه نمـادين ونـه تمثيلـي    هيچ شدن به حيوان«. كند مي

پي يك جا كه او درخورد تا آن متمايز از ديگري به انسان پيوند مي حاالت است كه هر يك
شـدن بـر گرايشـي در هنـر و ادبيـات و       در اين حالت، حيـوان  ).72: همان( »خروجي باشد

شـدن، رسـيدن    حيوان. شكافتن ادراك و گشودن آن به آنچه كه خود نيست، داللت دارد
) صوميت و سادگي مفـروض حيوانـات  قدرت يا مع( به حالتي كه حيوان حاكي از آن بوده

كـردن حركـات،    شدن، صيرورت بـه چيسـتي حيـوان نيسـت بلكـه حـس       حيوان. نيست
اي ببينيم كه انگار يك بوف  گونه كه جهان را به اين. هاي حيواني است ها و صيرورت ادراك
  .)218- 220: 1387 كولبروك،( هستيم
  

 داستان ةخالص - 3

كـردن روي   كند و همه وقتش را با نقاشييي زندگي ميتنها مردي بيرون از شهر تهران به
درخت سروي كـه زيـرش   ! شكل جور و يك هم يك تصوير يك آن. گذراندجلد قلمدان مي

دسـت چـپش را بـه حالـت تعجـب بـه لـبش         ةكرده نشسته و انگشت سبابپيرمردي قوز
و  كنـد مـي  روي پيرمرد دختري با لباس سياه به او گل نيلـوفر تعـارف   به رو .است گذاشته

  .ميان آنها يك جوي آب فاصله است
اش شـراب   رود تـا از زيـرزمين خانـه    آيـد و او مـي  اش مـي روزي عموي راوي به خانه

ناگهان از سوراخ هواخور تاقچه، همان تصوير را در صحراي پشـت اتـاقش   . موروثي بياورد
راوي . يابـد  يگـردد عمـويش را نمـ    پس از آن وقتي با بغلي شراب به اتاق برمـي  .بيند مي
پوش  شود تا آنكه زني سياه كند آن دختر اثيري را بيابد اما موفق نمي سه ماه تالش ميدو

راوي . نهـد  هايش را آهسته به هم مي كشد و چشم آيد و بر تختش دراز مي اش مي به خانه
هـاي   پس از آن چشـم . ميرد مي زن و ريزد مي او دهان در را -  مسمومو  - شراب موروثي 

كـه راوي را   - بامـداد جسـد زن را بـا كمـك پيرمـرد ناشناسـي       . كنـد  نقاشي مـي  زن را
اي پيـدا   پيرمرد در گورستان گلدان راغه. كنددر گورستان شهر ري دفن مي -  دشناس مي
راوي همان تصـويري را  . دهد كند كه از ري باستان است و آن را به يادگار به راوي مي مي
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گذارد و ترياك  كوزه را كناري مي! كشيد جلد قلمدان ميها روي  بيند كه سال بر كوزه مي
همسـري دارد كـه   . در اين بخش او تنهـا نيسـت  . گرددميبه هزارسال پيش باز. كشد مي

هاي جفت و طاقش تن  جاي راوي به معشوقه اين زن به. اوست ةخواهر شيري و دخترعم
  .مرداني ديگرخنزرپنزري و قصاب و  به! دهد مي

بـه او گفتـه كـه پـدر و عمـويش      ) عمـه ( اش رش را نديـده امـا دايـه   راوي پدر و ماد
جـا پـدرش عاشـق    آن .ي براي بازرگاني به هند رفتنـد اند و در جوان دوقلوهاي همسان بوده

عموي راوي نيز عاشق همان زن . آيد شود و راوي به دنيا مي اي در معبد لينگام مي رقاصه
ري برادرها به گودال مار كبـ . شركت كنند خواهد در آزمايشيپس زن از آنها مي. شود مي

هـا كـه   بعد از اين آزمايش يكـي از آن . شداز آن او با) مادر( كه زنده برگشت زنبروند و هر
هـاي خشـك و زننـده از     كرده و با خندهپدر يا عموست با موي سفيد و قوز معلوم نيست

ه مـادر راوي هـم   اي كـ  عمه ؛شود اش سپرده مي راوي به دست عمه. آيد گودال بيرون مي
اكنـون بـه خـاطر     امـا هـم  . گيـرد  هست و راوي از عشق او دخترش را بـه همسـري مـي   

بازي  آيد تا با او عشق ميبه لباس خنزرپنزري در. كشتن اوستپي بودن همسرش در فاسق
 ةگيرد و خند اش مي كشد و ناگهان سرفه ميهمسرش را . كند و در اين هنگام او را بكشد

راوي در پايـان خـود را در   . شـود كند كه مو به تن آدم راسـت مـي  ياي مخشك و زننده
هـاي  بيند كه پيرمرد قـوزي گلـدان راغـه را بـا خنـده     يابد و ميهمان جاي نخستين مي

  .بردشود و به نوشتن پناه ميراوي به جغد مسخ مي .است اش برده خشك و زننده
 

  بررسي داستان -  4
هاي مختلف كه به  رسد؟ اثري با وروديه به پايان ميشود؟ چگون از كجا آغاز مي بوف كور

نقاطي كه از هـم متمـايز نيسـتند و     .توان به آن وارد شداي مياز هر نقطه. اند هم مرتبط
مـا نيـز از يـك ورودي    . گونـه  مانند آثار ريـزوم . اندهاي مختلف تفاوتي ندارند، تنها ورودي

كنيم كـه موجـب    به تصويري نگاه مي هرچند به كوچكي سوراخ هواخور رف، همراه راوي
  !شد او از نقاشي دست بكشد

كرده، زير درخت سروي نشسته بود و يك دختـر جـوان، نـه    در صحراي پشت اتاقم پيرمردي قوز
راسـت،گل نيلـوفري بـه او تعـارف      آسماني جلوي او ايستاده، خم شده بود و با دست ةيك فرشت

  ).15: 1383 هدايت،(جويد دست چپش را مية ابكه پيرمرد ناخن انگشت سب كرد؛ در حالي مي
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! بدون اينكه بداند چـرا . كرد راوي اين تصوير را پيش از اين بر جلد قلمدان نقاشي مي
يك كـودك اديپـي    ةاي از خاطر آيا اين پرتره .كشيد دستش بدون اراده اين تصوير را مي

خـاطره ميـل را مسـدود    نظـر دلـوز    از! كرده و نشسته و زناني ايسـتاده است؟ مرداني قوز
موضوع اين است كه اين تصـوير بـه ايـن    . كند اتصاالتش قطع مي ةآن را از همو  كند مي

بلـوك كـودكي يعنـي نـوعي     . اسـت  كـودكي  1كند، بلكه عبارت از بلوك شيوه عمل نمي
هـاي متنـوع    هاي كودكي، بلكه به تبلورهـاي نظـام   بندي كه نه به انسدادها و عقده سرهم
گون دركـي، عـاطفي و شـناختي عمـل     هاي گونـا  وط است و از خالل سيالنها مرب شدت
ـ   . افزايـد  مـي ل ميل، آن را برجاي تنز بلوك كودكي به. كند مي جـا  هميـل را در زمـان جاب
كـه تحـت   جـاي آن  مـا بـه  « ).19: 1392 ،گتـاري  و دلـوز ( كنـد كند، از آن قلمروزدايي مي مي

باشيم كـه بعـدتر در كـاوش    وران كودكي اي از د شده حاكميت خاطرات يا اوهام سركوب
ي ا هاي كـودكي  شدن را به همراه بلوك هاي كودك بلوك«كنيم،  ها را بازسازي ميرواني آن

  ).194- 195: 1388 پين،(» كنيمتوليد مي »كه همواره حاضر هستند
 ةنماينـد ) پـدر ( عمـو . بينـد  ، راوي تصوير را در واقعيت مـي )پدر( با ورود ناگهان عمو

او از بازقلمروگــذاري خــودش در «. اســت) زادهمنصــب و اشــراف صــاحب(تــاجر  ةخــانواد
اما راوي بـا   .)33:همان( »ايستدنمينظام انقيادها و اقتدارهايش باز خانواده، در تجارت و در

آيد بـه جريـاني    در او به وجود مي) پدر( هايي كه پس از حضور عمو كشمكش ةوجود هم
دهـد و   تن نمـي  ،اند گي ميل او را در آن كدگذاري كردهخانواد - هاي اجتماعيكه ماشين

كشد و پس از يافتن زن با شراب  از نقاشي دست مي .پردازد به قلمروزدايي اين جريان مي
  !بودن ندارد اي از زميني زني كه نشانه! كشد موروثي او را مي

آبي كه او گيسوانش را بـا   توانست با چيزهاي اين دنيا، رابطه و وابستگي داشته باشد؛ مثالً او نمي
. يا غار سحرآميزي بوده باشـد  فرد ناشناس و منحصربه ةداده، بايستي از يك چشم آن شستشو مي

هاي آدمـي آن را ندوختـه    هاي مادي، دست معمولي نبوده و دست ةلباس او از تاروپود پشم و پنب
ولي نبوده، مطمـئن شـدم   هاي نيلوفر، گل معم فهميدم كه آن گل. او يك وجود برگزيده بود. بود

پالسيد و اگر با انگشتان بلند و ظريفش، گل نيلوفر  زد، صورتش مي رويش ميه اگر آب معمولي ب
  ).19: 1383 هدايت،( شد چيد، انگشتش مثل ورق گل پژمرده مي معمولي را مي
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اش را بـراي خـود    واقع بينش زنانـه هاي او، در شود اما راوي چشمزن اثيري كشته مي
آل  و قلمروزدايـي فلسـفي ايـده    هـاي زن  از چشـم ن ه جهـا نگاه ب ،شدن زن. كند حفظ مي

 :عدالت در حقوق بشر اسـت  ةو گتاري تنها راه رسيدن به ايدباورانه كه از نظر دلوز  انسان
 سـپردن زن اثيـري، عمـو يـا پـدر      خاك اما پس از به ).39: 1388 گونزل،( يك ناانسان شدن

سـازي او  هد كه موجب بازاديپي عنوان يادگار به راوي مي بهاي  كوزه) پيرمرد خنزرپنزري(
مرگـي   پـيش از وي نيـز وجـود داشـت و بـا بـي       .تصويري كه راوي اسير آن بود. شود مي

  ).ضد اديپ( گردد خاصي دست به دست مي
تصويري را كه ديشب از روي او كشيده بودم، از توي قوطي حلبي بيرون آوردم؛ مقابله كـردم، بـا   

 ها يكـي و اصـالً  نكه عكس يكديگر بودند؛ هر دوي آناي فرق نداشت، مثل اي وي كوزه ذرهنقاشي ر
شايد روح نقاشـي كـوزه در موقـع كشـيدن در مـن      . كار يك نقاش بدبخت روي قلمدان ساز بود

 هـدايت، ( شد از هم تشـخيص داد  ده بود و دست من به اختيار او درآمده بود، آنها را نميحلول كر
1383 :42.(   

رفتارهاي شيزوفرنيك ! رساند مي) جاي اولش( اش يرمرد خنزرپنزري راوي را به خانهپ
 ماشـيني  و يـافتن راه گريـز  ها  محدوديتبا ) مؤلف(جنگ راوي  ةشود كه نشان پررنگ مي

اي بـا قيـد و بنـدهاي     زنـدگي در خـانواده  . راوي ماشين توليدگر و صيرورتگر است .است
جنـگ و خشـونت در جهـان، پـدراني     مشـروطه   ةتحميلي، شكسـت و سـرخوردگي دور  

ها كه از پسران نيز چنين  شده و مطيع در برابر جريان با اميال سركوب! كرده و نشستهقوز
به  كه هدايت را مانند بسياري از نويسندگان مدرنيسم نسبت همان وضعيتي. توقعي دارند

در ايـن سـير درونـي     اعتماد نمود تا به درون خود پناه برده و تالش كنـد  جهان خارج بي
عـالمي كـه بـا تجربيـات     ). 125: 1387 محمودي،( زواياي اين عالم ناشناخته را كشف نمايد

  .كردهاي انساني را بيش از پيش درك مي گستردگي و عمق رنج ،مختلفش
راوي . زنـيم  با دود اثيري ترياك همراه راوي به بخـش ديگـري از داسـتان نقبـي مـي     

ـ . شود يري، لكاته ميزن اث. منزوي و بيمار است مـادر،  و ... اب، پدر، عمو، خنزرپنزري، قص
: يـر عناصـر اسـت   شود و مدام در حال تغيث اديپي به بازي گرفته ميمثلّ ،... و دايه، عمه

 -  خنزرپنـزري، لكاتـه، راوي   - قصـاب، لكاتـه، راوي    -  عمو، عمه، راوي - پدر، مادر، راوي 
گـذاري   انوادگي تنها مجرايي است بـراي سـرمايه  مثلث خ... . قصاب، لكاته، خنزرپنزري و

عمـو،  . كنـد  متفاوت كه بچه مدام آن را در پدر، مادر و خود كشف مـي  يك سرشت كامًال
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وهـايي  هايي بـراي پـدر نيسـتند بلكـه تـراكم نير      جايگزين و ديگران، قصاب، خنزرپنزري
! نقيـاد درآيـد  خواهـد كـه تحـت ا    آيـد و از پسـر مـي    هستند كه پدر به انقياد آنها درمـي 

هـايي   ها و يا در تماميتش به نفع قـدرت  قدر كه مثلث خانوادگي در يكي از وضعيت همان
هـاي ديگـري كـه از     توان گفت مثلث مي. سازد در كار هستند، خود را منحل مي كه واقعاً

اي مسـتمر   گونه تار و پراكنده هستند و به ،كنند واجد چيزي نامشخص پس آن ظهور مي
نيـز ايـن    بوف كـور  در داستان ).31: 1392 ،گتاري و دلوز( شونديگري تبديل مياز يكي به د

يـابيم، گـويي در    برابر تكثيري دروني مـي واقع خود را دردر. شود جايي مدام ديده ميهجاب
مراتبـي   سـاالرها، يـا سلسـله    نشدني مناصب و ديوان برابر هجوم سرطاني، يا آشفتگي حل

در پشـت  . يز آلودگي فضاهاي مبهم و كدر قرار گرفته باشـيم نيافتني، و ن پايان و دست بي
ترقـي فرزنـدان خـويش، آنـان را بـه كشـورهاي غـرب        ة بهام پدراني است كه تشـن ا پدر،
ي ثـ لمث :بـود  چند اين كار به معناي مورد حمله قرار گرفتن از دو سو ميهر. فرستادند مي
  .)32 :همان( تغيير و دگرگوني در

آور كه به يـك   جنايتكار و خنده هاي ترسناك و صورتك. من و مال من بودندها در  اين قيافه ةهم
اينهـا را در   ةشكل پيرمرد قاري، شكل قصاب، شـكل زنـم؛ همـ   . شدند سرانگشت عوض مي ةاشار

صورت من در اثر يـك تحريـك مجهـول،     ةآيا خمير. ها در من بودهگويي انعكاس آن .خودم ديدم
  ).107: 1383هدايت، (هاي موروثي درست نشده بود؟  اميديها و نا ها، جماع در اثر وسواس

هـاي سـتمگر ديـده     دهد تا مثلث نمايي اديپ فرصت آن را مي قدر كه بزرگ اما همان
 رسـاند  جا، يك خط گريز را به ظهور ميمان حين خروجي براي گريختن از آندر ه ،شوند

ــوز( ــراي يــافتن خطــوط گريــز  ).32: 1392 ،گتــاريو دل را در ) قلمروزدايــي( تــالش راوي ب
عجيبـي كـه    ةجملـه رابطـ  از. توان مشـاهده كـرد  خوبي مي رفتارهاي شيزوفرنيك وي به

  .كند اظهار مي) همسر(و لكاته ) مادر(درمورد عمه 
همسر راوي، لكاتـه  ). زناي با محارم اديپي(عمه، مادر راوي است و راوي عاشق اوست 

ابل ذكر است كه مـا  البته ق ).شيزو -  حارمزناي با م( .نيز دخترعمه و خواهر شيري اوست
توان لكاته را شكل ديگر عمه دانسـت   نگريم وگرنه مي نمادين به داستان مياز ديدگاه غير

است كـه اكنـون بـه     ،كه با او خاطره نيز دارد و لكاته شكل ديگر بوگام داسي، مادر راوي
 اتـه و بودن لك از ديدگاه يكي بنابراين اگر .اند دست پدر يا عمو يا پيران ديگر تصاحب شده

اته را فقط خـواهر  اما اگر لك ،جي اديپي خواهيم گرفتبه داستان بنگريم نتاي ،ه و مادرعم



٧٤  

 

  

  
 

 پوردكتر علي تسليمي و سميه قاسمي             
  

   1394،   پاييز 33  شمارة     

اما بـه ديـدگاه شـيزويي     ،جايي فرويدي را در آن ديد به توان جا چه باز ميتصور كنيم اگر
  ). 140:1393تسليمي، . نك( شويم دلوز و گتاري نزديك مي

كند تـا   هاي كافكا به مردان گوناگون رو مي اته نيز مانند زنان داستانلك از اين ديدگاه
اتـه بـرادرش را   بـر لك  و افـزون  گونـه اسـت   راوي نيـز همـين  . صيرورت خود را نشان دهد

  .ديگر اديپي است يقرائت درو  ،قرائتي شيزويي در ،در يك سخن اين شيوه. بوسد مي
قـدري   بـه . جاي مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم هام را ب از وقتي كه خودم را شناختم، عمه

او را دوست داشتم كه دخترش همين خواهر شيري خودم را بعدها چون شبيه او بـود، بـه زنـي    
  ).59: 1383 هدايت،( گرفتم

شود كـه   شود، يا تصور مي مادر انجام ميبا زناي محارم  ةزناي با محارم اديپي به منزل
قلمرومنـدي و يـك    نـوعي گونـه تفسـير شـده، و مـادر در اينجـا       شود، يـا ايـن   انجام مي

هـا و خـاطرات كـودكي     پرتـره هـا،  عكـس زناي با محارم اديپي به «. تبازقلمروگذاري اس
امـا ميـل را در دام بازنمـايي    . اسـت  گاه وجود نداشته كودكي كاذبي كه هيچ ،مرتبط است

آن را بـه مـادر    ،تـر كـردن   لـوس  كند و براي بچگانه و اتصاالت جدا مي ةگذارد، از هم مي
شـديدتر بـر ميـل و     هـايي  عمـال ممنوعيـت  گيرد تا ا اين تقليل انجام مي. دهد تقليل مي

 ،گتـاري  و دلـوز ( »شناسي كند، اقناع شودجلوگيري از اينكه خود را در ساحت اجتماعي باز
1392 :123.(  

جـاي   ابق دارد و بهشيزوي درون ماندگار تط -  شيزو با قانون -  برعكس زناي با محارم
جـاي   بـه  ايپيشـروي  .دهـد  شـكل مـي  ) قلمروزدايي( به يك خط گريز ،بازتوليد گردشي

خـود را بـه    ةهاي كودكي بـدون خـاطر   شيزو بلوك -  در زناي با محارم). تخطي( فراروي
تا آن را با تكثيـر اتصـاالت بـه كـار اندازنـد و       ،كنند زنده وارد امر حاضر مي اي كامالً گونه

امـا خـواهر جانشـين مـادر     . افتـد  اين نوع زناي با محارم با خواهر اتفاق مي. كنند تسريع
زناي با محـارمي كـه گـواه     .)123- 124 :همان( نيست بلكه سمت ديگر پيكار طبقاتي است

  . انساني استغير ةيك سكسواليت
بودن لكاته و زناي با محارم، بحـث انحرافـي اسـت كـه      بودن زن اثيري و فاسق قديسه

ـ ترفنـدي كـه مؤ  . كشـد راك ما را از هستي و مسائل گونـاگون بـه چـالش مـي    اد بـه   فل
را مـن بـا    بوف كـور « .اي خشك و زننده خنده ؛هاي سطحي بخندد مخاطبين با برداشت

چه بسا وقتي يك قسمت وحشـتناك آن را  . ام هاي موسيقي ساخته ت، مثل حامل نتدقّ
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اثيري و  زن راوي با لكاته، ةمسأله، رابط ).278: 1384 فرزانه،(» زدم زير خنده نوشتم، مي مي
فرد است و تالش بـراي يـافتن راه    و فروپاشي دروني جامعه، خانواده ،لهأعمه نيست؛ مس

داري و  سـرمايه  ةجهت بازتوليد افراد به نفع جامع كه در) هاماشين( هاگريز از اين جريان
گذراند  هاي جفت و طاقش وقت مي با معشوقه) خواهر( لكاته. رودمراتبي پيش مي سلسله

 امـا پيرمـرد خنزرپنـزري همچنـان از كـوزه     . كشـد  راوي او را مي. دهدو به راوي تن نمي
  .كندمحافظت مي) تصوير(

پيرمـرد را در كوچـه ديـدم كـه      ةكردم، هيكل خميـد اتاقم را باز ةرو به كوچ ةمن برگشتم پنجر
خيـزان   افتـان و . ته را زير بغلش گرفته بـود لرزيد و آن دستمال بس هايش از شدت خنده مي شانه
    .)120:1383هدايت، ( كه به كلي پشت مه ناپديد شدرفت تا اينمي

. شـود  اي كه در خـود بسـته مـي    مثلث اديپي، خانواده ةنابازگشتي به سرآغاز پدرمدار
ي به قلمروزدايـ ) مؤلف( اما راوي. يابد جرياني كه پيش از راوي بود و پس از وي ادامه مي

ــان مــي ــردازد و ايــن از ايــن جري ــه شــكل پ ــار ب ــا قلمروزدايــي از طريــق  :رشــديدت يب ب
خصـوص مثلـث    خط گريز شـديدي در نسـبت بـا مثلـث خـانوادگي بـه      . »شدن حيوان«

در اين گريز مثلث محدود  .گيردشكل مي )36: 1392 ،گتاريو  دلوز( ساالري و تجارت ديوان
هـاي   شود، بسياري از منتقـدان نيـز بـه ارزش   داراي ارزش جمعي مي بوف كورخانوادگي 

  .انداز فرديت به اجتماع اشاره كرده بوف كوررفت راوي  تاريخي و اجتماعي و نيز برون
هـايي   اند، سـايه  هاي من بوده گويا پيرمرد خنزرپنزري، مرد قصاب، ننجون و زن لكاته، همه، سايه

هاي مـن در گلـويم    ام، ولي ناله شده بودهدر اين وقت شبيه جغد . كه من ميان آنها محبوس بودم
  ).115: 1383 هدايت،(كردم ها را تف ميهاي خون آن گير كرده بود و به شكل لخته

مسخ مورد معكوس استعاره است ديگر هيچ معناي خاص يا معناي مجازي در ميان «
» ها در كار است كه خود بخشـي اسـت از ديـدرس واژه    اي توزيع موقعيت نيست بل گونه

كند بلكـه سـبكي جديـد از     شدن هيچ معنايي را مراد نمي بوف ).224: 1389 ،گتاري و دلوز(
اي از  نگريستن به جهان همچـون يـك حيـوان، همچـون مجموعـه     . آورد ادراك پديد مي

بستگي به جهان نـه از موضـع از    دل. است رفته كجا و از بدني تحليل گذرها به سوي هيچ
  ).222: 1387 كولبروك،( كه از نو و دوباره ديدن ،عام ةعقيد ةيافت پيش سازمان

اهميـت  . است »شدن اقليت«واقع و در» شدن حيوان«، »شدن زن«خط گريزهاي راوي 
اقليت تـوان  . كه در پتانسيل عدول از هنجار است، اش از اكثريت اقليت نه در جدايي نسبي
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، همين فرايند قلمروزدايي از نظر دلوز و گتاري. قلمروزدايي رمزگان اجتماعي غالب را دارد
چه شكاف بين شخص و هنجـار را زيـاد   آن. دهد است كه ذات سياست انقالبي را شكل مي

هاي ماشين اجتمـاعي   هاي اقليت از طريق تنظيم آكسيوم شدن خواسته كند نه برآورده مي
يعنـي ابـداع   . شـدگي اسـت   است و نه بازسازي يـك رمزگـان، بلكـه خـود فراينـد اقليـت      

هاي برقراري پيوند بين عناصـر قلمروزدايـي شـده و     بنيادي و شيوه جديد ذهن هاي صورت
گـذارد و   ها بر تلقي فرد از خود تأثير مـي  اين قلمروزدايي ).26: 1387 پيتون،( اجتماعي ةحوز

. ها نخواهد بـود  شخص قادر به درمان اين ضربه. كند اش جدا مي شخص را از باورهاي قبلي
  .)165: همان( يابد ش اهميت ميچيزهاي جديدي براي د وشو مي ياو شخص جديد

اين دردها را . تراشد خورد و مي هايي هست كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا مي در زندگي زخم
فاقات و عادت دارند كه اين دردهاي باورنكردني را جزو اتّ به كسي اظهار كرد، چون عموماً شود نمي
د و اگر كسي بگويد يا بنويسد، مردم بر سـبيل عقايـد جـاري و    آمدهاي نادر و عجيب بشمارن پيش

  ).9: 1383 هدايت،( ي بكننداك و تمسخرآميز تلقّكنند آن را با لبخند شكّعقايد خودشان سعي مي

اي كــه گلــويش را آفريننــده. افتــدكننــده اتفــاق مــي آفــرينش در دهليزهــايي خفــه
آفريننـده كسـي اسـت كـه     . ريننده نيستآف اصالً ،ها نفشرده باشداي از ناممكن مجموعه
: 1390دلـوز، (هـاي آن را  پذيريآفريند، و به تبع آن امكانهاي خاص خودش را ميناممكن

 بوف كـور چيز در  برد اما همه شود و به نوشتن پناه ميبه بوف مسخ مي) راوي( مؤلف .)46
اجتمـاعي   -  وادگيهاي گوناگون خـان بلكه آغاز يك قلمروزدايي در جريان. شودتمام نمي

شكن  بت ةآن يك نويسند اي كه هدايت براي خودش تعيين كرده بود اززيرا وظيفه. است
آثـار هـدايت    ).278: 1384 فرزانه،(چه از لحاظ استتيك و چه از نظر سياسي و اخالقي . بود

مانند يك ماشين ادبي چنان به قلمروزدايي از سـاحت اجتمـاعي پرداخـت كـه حتـي از      
در نسبت با نويسنده نيز قلمروزدايي كرد، نويسنده را محو ساخت، به ماشين  مفهوم نسل

  ).7: 1392 ،گتاري و دلوز( يك دوران باشد ةاجتماعي متصل شد تا برسازند- عظيم سياسي
شـدن،   شـدن، كـودك   شـدن، حيـوان   شدن از ديدگاه دلوز و گتاري شامل گياه اقليت 
خالف صنوبر ريشه با حركت افقي است بر بيريزومه گياهي . شدن است شدن و ادبيات زن

هاي اجتماعي و فرهنگـي را بـا ميـل ناخودآگـاه      ها ريشه فرويديست. عمود دارد ةكه ريش
هـاي  ساختن اين ريشـه  اما ناخودآگاه شيزوفرنيايي با واژگون ،كنند پارانوييدي بررسي مي

هـا را از   ريشـه  شدن شخصيتيزيرا چند برد؛قدرت، ميل را در مسير صيرورت و شدن مي
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. كنـد صيرورت ادراك پيشين را ناپديـد مـي  . داردها را از ميان برميتپاشد و هويهم مي
مـثالً مـرز ميـان    . گذرندهاست كه از ميان ما ميگشودگي به روي تفاوت ،ناپذيري ادراك

 »شـدن  ادبيات«دلوز . آورداين مرزبندي را ادبيات اربابان پديد مي. خير و شر وجود ندارد
   ).56: 1392دلوز و گتاري،  .نك( بردو ادبيات اقليت را براي اين مفهوم به كار مي

رنـگ   اما در رمان امـروزي مرزهـا كـم    ،ها مرز ميان خير و شر روشن استدر اسطوره
شـود  پز برداشته مي مرز ميان فيلسوف، فقيه، دانشمند و شاگرد كله بوف كوردر . شودمي

كنـيم بـا قرائـت    تكـرار مـي  . شـود متفاوتي در آنها ديده نمي و كنندهو هيچ ارزش متمايز
ارز بودن  ا همخورد، بلكه اگر با قرائت جدا بودن اميگانگي آنها ميل شيزويي به چشم نمي

شـدن   بـا حيـوان  . كنـيم  ة دلـوز را آسـان مـي   يم، كاربست نظرينظر انداز بوف كورآنها به 
ريشه شدن است، جهـان  شدن بي ا حيوانزير. پاشد ميبندي جهان فرو قلمروگذاري سامان

از ديدگاه يك جغد است . گردداگر از ديدگاه يك جغد كور نگريسته شود قلمروزدايي مي
از ديدگاه يـك انسـان   . شوندپز از هم متمايز نمي كه فيلسوف، حاكم، حكيم و شاگرد كله

د راوي بـوف  خواهـ  هدايت مي. غيرشيزويي ميان آنها مرزبندي و قلمروگذاري وجود دارد
شـدن نيـز بـه همـين      زن. پز ارائه ندهـد  كورش مرزبندي و تعريفي روشن از حاكم و كله

برد مدارانه را زير سؤال مي اين صيرورت تعاريف مردانه، مردساالرانه و سرمايه. معني است
هـا ماننـد خـود زن     الـه و اساسـاً ايـن رج   ؛كندبرخورد ميها  الهو با همة مردان چونان رج

افزون بـر مـردان ديگـر بـه شـكل زن نيـز        بوف كوربيهوده نيست كه راوي مرد . اند اتهلك
 »ديـدم اب، شكل زنـم همـة اينهـا را در خـودم مـي     شكل قص«: به شكل لكاته. است شده

  ).60: 1393 تسليمي،(
شـدن   اقليـت . شـدن اسـت   ها رفتن به سوي ادبيات اقليت و اقليـت همة اين صيرورت

هـاي   زيـرا زبـان بيگانـه ريشـه    . ي زبان آنهاستوژي اكثريت و حتقاومتي در برابر ايدئولم
اگرچه در ايران زبـان بيگانـه    بوف كورفرهنگي و ايدئولوژيك زبان اصلي را ندارد اما زبان 

  .نيست، اما در ايدئولوژي زبان بيگانه است
اتـه  درسـت اسـت كـه راوي از لك   . دن باشدش تواند در ادامة اقليتشدن نيز مي كودك

ريشـه  شدن او نيـز بـي   كودك. چنداني ندارد ةاي دارد اما مجموعاً خاطرات كودكانهخاطر
شناسـد و  پدر خود را نيز نمـي . شناسد تا ميلش را به او بازگو كندمادر خود را نمي: است

راوي آدمي تنهاست كه در بيرون شـهر  . يك زنده است داند كه پدر يا عمو كدامحتي نمي
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او . تراشـد خورد و مـي دارد كه مثل خوره روحش را در انزوا مي كند، دردهاييزندگي مي
 بـوف كـور  با خواندن . رو هستيمشدن روبه با تنهاشدن و اقليت بوف كورتنهاست و ما، در 

از ديـدگاه بـوفي كـه در ويرانـه      .نگريمخورده به جهان مي از ديدگاه يك آدم تنها و زخم
اند و خندة آنها بـراي   در به آنجا آمده به براي سيزدهبيند كه هايي را ميبرد و آدمسر مي به

پوشـند و خـوب   خورند و خوب مـي تي كه خوب ميه نيست، فقط از ديدگاه اكثرياو خند
ها بـراي ايـن   اما اين خنده. خنده است ،دهندهاشان پاسخ مي خوابند و خوب به غريزهمي

خندد و شوم است و تنها جغد كه مي. جغد است ةمانند خند. اقليت خشك و زننده است
  . شدن با اكثريت استاين تفاوت جغد. گريدهنگامي خوب است كه مي

  
 گيرينتيجه - 5

سـاخت خـود اجتمـاعي     امـا در ژرف  ،ظاهر اجتماعي و تاريخي نيسـت  اگرچه به بوف كور
كه دلوز ميـل و   همچنان .است و با تاريخ و فضاي دوران نوشتن اثر ارتباط تنگاتنگي دارد

دهـد و مشـكالت   شناختي را در سطح اجتماعي گسـترش مـي   هاي ناخودآگاه روان جنبه
كنـد، در ايـن   داري جسـتجو مـي  سـرمايه  ةهاي زيرين جامعـ طبقات اجتماعي را در اليه

 .را دارند) راوي( كردن ميل مؤلف نهادهاي اجتماعي و خانوادگي قصد كاناليزه داستان نيز
شـدن،   زن .پـردازد هـا مـي  لمروزدايـي جريـان  بـه ق ) شـدن ( صـيرورت  ةواسـط  اما وي بـه 

راه گريزهاي . بيانگر گريز از هنجارهاي اكثريت است »شدن اقليت«و درواقع  شدن، حيوان
ـ ( سـركوب و فشـارهاي خـانوادگي و اجتمـاعي راوي     ةشديدي كه در نتيج را بـه  ) فمؤل
  . دهدانزوا و نوشتن سوق مي بازقلمروگذاري در

بلكـه در   بـوف كـور  تنهـا در   بسياري از مفاهيم دلـوزي نـه   ميل، شدن، قلمروزدايي و
همچنـين ايـن مفـاهيم در بسـياري از آثـار      . خـورد  بسياري از آثار هدايت به چشـم مـي  

  .ويژه آنان كه متأثر از هدايت هستند، قابل بررسي است نويسندگان ديگر به
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 .داد نورخ :تهران

، 20 ةشـمار  ،كتـاب مـاه فلسـفه    ،مصـطفي اميـري  ة ترجمـ  ،»دلوز آرا و آثار« ،)1388( جان راف،
  .3 - 31صص

 .انتشارات نگاه ةمؤسس: تهران ،بازآفريني واقعيت ،)1381( دعليمحم سپانلو،

: تهـران عباس مخبر،  ةترجم ،ادبي معاصر ةراهنماي نظري ،)1384( پيتر ويدوسون، و سلدن، رامان
 .طرح نو

 .نشر مركز :تهران ،شناسي در هنر و ادبيات ن هاي رواتحليل ،)1389( محمد صنعتي،

 ،كتـاب مـاه ادبيـات و فلسـفه     ،»دگرگوني و تبـاين  ةلوز و فلسفژيل د« ،)1383( محمد ضيمران،
 .48 - 57ص، صخرداد و تير، 81و  80شماره 

 .نشر مركز :تهران ،صادق هدايت در تار عنكبوت ،)1384( م ،فرزانه

 ،»گتاري و كتاب ضـد فرهنـگ  ، دلوز :به سوي هنر سياسي پسامدرن« ،)1385( بنيامين كارسن،
 .113 - 132صص، 15 ةشمار ،»شناختزيبا« فرهنگ و هنر ةنشري ،ماندانا منصورية ترجم

 .نشر مركز :تهران ،رضا سيروان ةترجم ،ژيل دلوز ،)1387( كلر كولبروك،
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كتـاب مـاه    ،»گتـاري - دلـوز  ةفلسف ةماندگاري دربار قلمروزدايي و درون« ،)1388( استفان گونزل،
 .36 - 39صص ، 20ةشمار ،فلسفه

 .نشر مركز :تهران ،سوي پسامدرن پساساختارگرايي در مطالعات ادبيبه  ،)1390( پيام يزدانجو،

زبان و ادبيات فارسـي   ةمجل ،»هدايت بوف كوربررسي روايت در « ،)1387( محمدعلي محمودي،
 .121 - 144صص، نبهار و تابستا ،سال ششم ،دانشگاه سيستان و بلوچستان

 .نشر چشمه :تهران ،ننويسي در ايرا صدسال داستان، )1380( حسن ميرعابديني،

 .سخن :، تهرانتاريخ ادبيات داستاني ايران ،)1392(ـــــــــــــــ 

  .صادق هدايت :اصفهان ،بوف كور ،)1383( صادق هدايت،
 Deleuze, Gilles, Felix Guattari (2000), The Anti Oedipus in Julie Rivkinand 

Michael Ryan (eds.):"Literary Theory: An Anthology", Oxford, Blackwell.  
Eagleton Terry (2000), Capitalsm, modernism and postmodernism, in David 

lodge with NiGel wood (eds.): "Modern Criticism and Theory", Singapore, 
Longman. 



 
  
  
  
  

  
  
  
  شناختي حسن تعبيرات مرتبط با مرگ در غزليات حافظررسي معنيب

  
  دكتر غالمرضا پيروز

  مازندرانفارسي دانشگاه  ياتادب دانشيار زبان و
  ٭منيره محرابي كالي

  مازندرانفارسي دانشگاه  ياتدكتري زبان و ادبدانشجوي 
  

 چكيده

ها از گفتن صريح اين واژه پرهيز، و بـراي  زباناي ناخوشايند و نامطلوب است و در اغلب مرگ واژه
حسن تعبير عبارت است از كـاربرد عبـارت و   . كننداشاره به آن، از فرآيند حسن تعبير استفاده مي

غزليات  در اين نوشتار،  چگونگي سخن گفتن از مرگ در. ي ناخوشايندااي نيكو به جاي واژهكلمه
حسـن   شگردهاي بسياري در ايجـاد . گيردررسي قرار ميحافظ  براساس مقولة حسن تعبير مورد ب

: نـد از ا گيـرد، عبـارت  هايي كه حافظ براي ايجاد حسن تعبيـر بـه كـار مـي    مؤلفه. اندتعبير دخيل
نما، تلويح، لحـن  اي، رد خُلف، استلزام معنايي، ترادف، متناقضواژه، واژگان كلي، عبارات اشاره وام

قبح تعبير هم . نگر غلبة شور زندگي بر مرگ در انديشة حافظ استها  بيااين مؤلفه. و قيد حالت
كه نقطة مقابل حسن تعبير است، در سخن حافظ بسـيار انـدك اسـت و عـواملي چـون شـرايط       

  . نامساعد روحي، مقابله با دشمن، تذكر و هشدار و مبالغه در عشق در ايجاد آن نقش دارند
  

  بير، قبح تعبيرحافظ، مرگ، زندگي، حسن تع :واژگان كليدي
  

   
mehrabim2013@gmail.com٭ :نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسؤول

9/10/1394: تاريخ پذيرش مقاله 31/6/1393:تاريخ دريافت مقاله

  و  سوم سي  شمارة
  1394پاييز 
  81- 103 صفحات 
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  مقدمه - 1
واقعيتي  ،دشوالينفك آن محسوب مي ءها و جزترين اتفاق در زندگي انسانمهم كه مرگ

 ةتـرين سرچشـم  غني«و  و ماهيتي اسرارآميز و مبهم دارد انكارناپذير و تكرارنشدني است
  .آيدميبه شمار  )85: 1372معتمدي، ( »هاي انسانهراس

يا فرار از آن را مطرح  سخنان فيلسوفان بزرگ بيانگر ترس از مرگ است و غلبه بر آن
  :شودنمونه آورده مي سخن چند تن از آنان به عنوان. كندمي

 ةبه مجـردي كـه بـه عرصـ    : بارت ؛)43: 1384مسكوب، (هستي انسان آغشته به نيستي است : هايدگر
آن را كـه غـايتي و   : ؛ نيچه)56: 1362(ايم كه بميريم وجود گام نهيم، ديگر به حد كافي عمرگذرانده

؛ )101: 1355(هنگـام باشـد   وارثي دارد، مرگ را آنگاه خواهد خواست كه براي غايـت و وارثـش بـه   
هنگامي كـه مـا   : اپيكور  ؛)67: 1364(انديشد مرگ مي ةتر از هر چيزي دربارآزاد كم انسان: اسپينوزا

  ). 47: 1387حيدري، (ما نيستيم  ،هستيم، مرگ حاضر نيست؛ و هنگامي كه مرگ حاضر است

بر آن است، بنيادين  هايكريم كه يقين به بقاي روح در حياتي معنوي از آموزهقرآن 
 و تـرس از آن  )16 :احـزاب ( و فـرار از مـرگ   )120:طه( ها به حيات و جاودانگيتمايل انسان

تـرس از مـرگ  و كراهـت از آن    . اسـت  تأكيد كـرده  ) 6 ،5: و انفال 19 :احزاب ؛243 ،19: بقره(
بـان  ها حتـي نـام ايـن پديـده را  بـر ز     انسان است هترين عاملي است كه موجب شداصلي

  .ين موضوع به وجود آورنداپيرامون نسازند و بيشترين حسن تعابير را جاري 
باطل شدن قـوت  «از لحاظ زيستي آن را . است هاي مختلفي از مرگ ارائه شدهتعريف

ــزي  ــرارت غري ــواني و ح ــدا، (» حي ــرگ : 1373دهخ ــل م ــ «و ) ذي ــف هم ــدهاي افر ةتوق ين
 )ذيل مرگ: 1374مصاحب، ( »تنفس از كارايستادن قلب و دستگاه باز... وسازي حيات سوخت

عبارت از مفارقت روح اسـت از بـدن و   «مرگ  ،در ديدگاه ديني و عرفاني. اندتعريف كرده
  .)426: 1387الهيجي، ( »تجرد او از تعلق به بدن و اين موت شامل جميع حيوانات است

اي از مـرگ  در دنياي ادبيات نيز هر گوينده با تفكر و تلقي خاص خود، معنـاي ويـژه  
و ) مولـوي ( ستايانه، مرگ)خيام( گريزانهمرگ در ادبيات فارسي سه رويكرد. دهدارائه مي

   ).223: 1387فالح، ( خوردنسبت به مرگ به چشم مي) سعدي( گرايانهديدگاه واقع
مـرگ عاشـقانه كـه در آن     - 1: مرگ در غزليات حافظ به سه نوع قابل تقسـيم اسـت  

هـاي   ها و سختيكند يا اينكه در اثر رنجود را فداي معشوق ميعاشق مدعي است جان خ
مـرگ عارفانـه كـه قطـع      - 3مرگ معمـولي و   - 2است؛  عشق گويي مرگ را تجربه كرده
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مـرگ دشـوار اسـت و نـوعي      ةگفتن دربار كه سخناز آنجا.  پيام اصلي آن است ،تعلقات
ـ  چـو همچنـين  آورد و ترس و ناآرامي را در مخاطب بـه وجـود مـي     ةن مـرگ وراي تجرب

معمـوالً از ايـن   نيـز  حافظ  ،شودآساني تبيين و تشريح نمي هاست و بهاكثر انسان ةآگاهان
مرگ احساس خوشـايندي بـراي    ةشنيدن كلم. گويدسه نوع مرگ با صراحت سخن نمي

مرگ تا حد امكـان   ةحافظ از كاربرد واژ ه همين دليلب ،گوينده و مخاطب به همراه ندارد
 اسـت  مرتبـه بـه كـار بـرده     19و  4ترتيـب   او واژگان مرگ و مـردن را بـه  . كندپرهيز مي

آن در غزليات سعدي استفاده از كه  در حالي )مرگ و مردن ذيل: 1366صديقيان و ميرعابديني، (
  ). مرگ و مردنذيل : 1387صديقيان، ( مرتبه است 95و  17

كـه بـراي    شـود بررسي  در غزليات حافظ »گفتن چگونه از مرگ سخن«در اين مقاله 
  .است شده پرداخته» حسن تعبير« ةمقولبه تبيين بهتر آن، 

 
  مباني نظري پژوهش - 2

بـه معنـي    »eu« ةكـه از دو واژ  اسـت  »euphemism« انگليسـي  ةحسن تعبير معادل واژ
است و كالً بـه معنـاي گفتـار نيـك      تشكيل شده» گفتار«به معني  »pheme«و » خوب«

حسـن  «، )همـان ( »گـويي بـه «در فارسـي بـه   ايـن واژه  . )1: 1393، بدخشان و موسـوي ( است
: 1384ابرامـز،  ( »واژگـي  پاك«، )150: 1389زاده، نوروزي و عباس( »نوايي گفتار خوش«، »تعبير
ــيرين«، )133 ــيش ــان«، »لحن ــامطلوب  نه ــات ن ــردن كلم ــار، ( »ك ، )140و  148: 1348اختي

) 211: 1386احمـدمختار،  ( »گـري در بيـان  يلهح« و )101: 1391رزمجو و بلوج، ( »گويي خوش«
  . است ترجمه شده

اسـت كـه    حسن تعبير در منابع مختلف با عباراتي مشابه و تقريباً يكسان تعريف شده
  :كنيمها اشاره ميبه تعدادي از اين تعريف

داد، (انه دبح و غيرمؤجاي كلمات گستاخانه، صري اي بهدبانه و غيرمحاورهؤاستفاده از كلمات ماليم، م
اختيـار،  (گيري آن در الفاظ دلنشين كردن امري نادلچسب و قالب ؛ تردستي زباني و نهان)199: 1385
تـر بـه كـار    جايگزيني براي الفاظ زشت و مذموم كه با ظرافت بيشتر و طريقي لطيف« ؛)148: 1348

گستاخانه، در قالبي  ؛ پردازش مفاهيم ناخوشايند، زشت، خشن و)24: 1385ميرزاسوزني، (گرفته شوند 
مستقيم، عبارت غير ؛)149: 1389زاده، نوروزي و عباس(زيبا، خوشايند، پسنديده و دور از صراحت لهجه 

   ).2: 1393بدخشان و موسوي، (ها و عبارات صريح و ناخوشايند شوند مبهم و خوشايندي كه جايگزين واژه
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جـاي   كـار بـه  كمـك : توان يافـت حسن تعبير در زبان روزمره مي هاي فراواني ازنمونه
جاي قبرستان، بيمارستان روانـي   جاي آرايشگر، آرامگاه بهكار، متخصص زيبايي بهخدمت

جـاي اخـراج، اقشـار     جاي ركود، ريزش و تعديل نيرو بـه خانه، رشد منفي بهجاي ديوانهبه
 جـاي حـاملگي،   مـادر شـدن بـه   منتظـر،  جـاي   بـه راه  بـه  جاي فقـرا، چشـم   پذير بهآسيب
  .جاي تظاهرات ناآرامي به و جاي چاق وزن به سنگين

هاي زباني، تركيبـي از  نشانه« .تواند آگاهانه يا ناآگاهانه باشدمي كاربرد حسن تعبيرها
قراردادي بين دال و مدلول، از طريق تغييـر دال، در   ةبه دليل رابط. دال و مدلول هستند
 »شـود ، حسن تعبير سـاخته مـي  مدلول ال وكنندگي بين د تداعي ةجهت گسترش فاصل

تعبير زيبـا از مفهـوم    - 1: ميان مفهوم و تعبير چهار حالت وجود دارد. )40: 1391موسوي، (
تعبيـر زشـت از   - 4 ؛تعبير زشـت از مفهـوم زشـت   - 3 ؛تعبير زيبا از مفهوم زشت - 2؛ زيبا

ب درواقـع حسـن تعبيـر محسـو     2 ةشـمار . )150: 1389زاده، نـوروزي و عبـاس  ( مفهوم زيبـا 
را به اين صورت تغيير دهيم كه تعبيـر زيبـاتر از مفهـوم     1 ةشماراگر  همچنين .شود مي
كـردن تبعـات منفـي موضـوع      كـم : بر همـين اسـاس حسـن تعبيـر دو هـدف دارد     . زيبا

: 1391موسـوي،  ( خوشايند موضوع مورد نظر ةدادن و اغراق در جنب ناخوشايند و بهتر جلوه
كه معموالً در طنـز، طعنـه، تمسـخر و     ناميد» قبح تعبير«توان را مي 4و  3 ةشمار. )5- 6

و » پيكر« اما در مقام مقايسه ي خنثي استاواژه» جسد«مثالً  رود؛ زياد به كار ميتحقير 
  .نداترتيب داراي حسن تعبير و قبح تعبير به» الشه«

كنـد، چنـين   تعبيـر مـي  دانـي   سخنكه مؤلف از آن به حسن تعبير  به نامهقابوس در
و سخن بود كه بگويند به عبارتي كه از شـنيدن آن روح تـازه گـردد و    «: شاره شده استا

پـس پشـت و روي سـخن     ... همان سخن به عبارتي ديگر توان گفتن كه روح تيره گردد
گـوي باشـي و هـم    نگاه بايد داشت و هرچه گويي بر روي نيكوتر بايد گفتن تا هم سـخن 

الرشـيد و سـخن    سپس حكايت خواب هـارون  يو .)44- 45: 1385عنصرالمعالي، ( »دانسخن
تر بود زندگانيخداوند دراز«و  »پيش از تو بميرندهمه اقرباي تو «ر را با دو عبارت دو معب
طريـق العقـل واحـد،    «گويد كه كند و از زبان هارون ميبيان مي» قرابات خويش ةاز هم

  ).45 :همان( »ر استتعبير از آن بيرون نشد اما از عبارت تا عبارت فرق بسيا
طـور طبيعـي و   هـا بـه  انسان. تواند داشته باشدكاربرد حسن تعبير داليل متعددي مي

آور و بيان حوادث ناگوار تمايلي ندارنـد؛ امـا   فطري به سخنان ناخوشايند، نامطلوب، دلهره
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ن بنابراين زبان به ايـ . هاست و گاه ذكر آن ضرورت دارداين موارد بخشي از زندگي انسان
كردن  حسن تعبير با پنهان. كندفن نياز دارد و ناگزير با كلمات جايگزين اداي مقصود مي

غلبه بر ترس  ).27: 1391موسوي، ( كاهدمي هاآن ةموضوعات ناخوشايند از تأثيرات آزاردهند
حسن تعبيـر   هاياجتماعي گوينده، مخاطب و شخص ثالث از ديگر كاركرد ةو حفظ وجه

  ).2: 1393وي، بدخشان و موس( است
گفتمان سياسي از آن براي رياكاري،  ةدر حوز. حسن تعبير هميشه كاركرد مثبت ندارد

ـ   تـاريخ بيهقـي  در . كننـد  ها استفاده ميفريب افكار عمومي و پوشاندن واقعيت  ةبـراي ارائ
حسنك  مثالً در ماجراي. است تصوير بهتري از سلطان مسعود از حسن تعبير استفاده شده

بيهقـي،  (» اين مرد بر مركب چوبين نشسـت  ،الجرم چون سلطان، پادشاه شد و«: است آمده
جاي متعـدي   فعل الزم بهاستفاده از با  ،ة اين جملهگويانعالوه بر ساختار به .)227/ 1: 1383

بـا جلـب   نيـز  » بر مركب چوبين نشسـتن «، حسن تعبير استعاريِ )نشست به جاي نشاند(
در بيهقي بر اين  عالوه. كندمل سلطان مسعود منحرف ميتوجه مخاطب، ذهن را از قبح ع

بـا   را گناهكردن و حبس ابد اشخاص مهم و بي اموال و زنداني ةمفهوم مصادر ،موارد متعدد
  .است كردهبيان  )456/ 2و  398/ 2، 275/ 1، 277/ 1: همان( »فروگرفتن«تركيب 

نيـز  » يـانجي جامعـه  زبـان غيرم «آن را  .ت اسـت اي بـراي شـناخ  حسن تعبير وسيله
هـاي درونـي افـراد جامعـه اسـت و بـا       ها، تضادها، و ترسدلهره ةدهند اند كه نشانناميده

 توان به تحليـل افكـار و فرهنـگ مـردم آن جامعـه پرداخـت      در يك زبان، ميآن بررسي 
بردند تلفـظ نـام او   ترسيدند و گمان ميمثالً مردم روسيه از خرس مي. )5: 1391موسـوي،  (

بنابراين نام اصـلي خـرس در ايـن زبـان     . شودحضور و جلب خطر اين حيوان ميموجب 
طـور در  همـين . ، جـايگزين آن گرديـد  »خـوار عسـل «تعبيـريِ  فراموش شد و نام حسـن 

  ). 175: 1385مريدي، ( شوداطالق مي» گوسفند سفيد«افغانستان و تاجيكستان به خوك 
در فرهنـگ ايرانـي از   . ز در خـود دارد حسن تعبير عالوه بر ترس، مفهوم احتـرام را نيـ  

مانند، بـا حسـن    دو دسته از ستارگان خرس. ديرباز كواكب و ستارگان مقام وااليي داشتند
كه در زبـان انگليسـي بـه ايـن دو       در حالي. ناميده شدند» دب اصغر«و » دب اكبر«تعبير 

»great bear«   و»lesser bear«  ناميدن آن به كـار   خرس را در ةگويند يعني خود واژمي
احساسـات  ة دهندميزان كاربرد حسن تعابير ممكن است نشان. )141: 1348اختيار، ( برند مي
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 ةواژ 356 1مسـت  ةمثالً در زبان انگليسي بـراي واژ . جامعه نسبت به موضوعي خاص باشد
  ).9: 1391موسوي، ( است هاي ديگر استفاده شدهمترادف وجود دارد كه بيشتر از واژگان حوزه

مـردن   ةواژ زيـرا . شـود ها از حسـن تعـابير اسـتفاده مـي    مرگ در تمام زبان ةدر حوز
حتي در متون كهن اعتقاد بـر ايـن بـود كـه اداي     . رودناخوشايند و نامطلوب به شمار مي

اي ممكن است باعث احضار يا بيداري مرده گـردد؛ بـه همـين علـت از     صريح چنين واژه
: 1391رزمجـو و بلـوچ،   ( شـود موضوع مرگ استفاده مـي  ةنندكعنوان تلطيف حسن تعابير به

در زبان فارسي براي مفهوم مرگ حسن تعابير بسياري مثل وفـات، درگذشـت، بـه    . )102
، دعـوت حـق را   فروبسـتن سراي باقي شتافتن، به ملكوت اعلي پيوستن، چشم از جهـان  

شـور  گـور شـدن، مـرده    رسيدن، گوربه و نيز قبح تعابيري مثل به هالكت... لبيك گفتن و 
  .خوردبه چشم مي... بردن، به درك واصل شدن، گور خود را كندن،  سقط شدن و

اي از آفـرينش ادبـي   تـوان آن را گونـه  آفرينـد و مـي  حسن تعبير فضاي جديدي مي
بـه خالقيـت گوينـده متعـدد      تواند بسـته شگردهاي ايجاد حسن تعبير مي. محسوب كرد

ي به كـار رفتـه در سـاخت حسـن     اي ابزارهادر مقاله) 1: 1393( بدخشان و موسوي. باشد
گيـري واژگـاني، اسـتلزام    شوندگي، حـذف، وام تكرار: ند ازا اند كه عبارترا برشمرده تعبير

اي مـبهم،  گفت، مبالغه، اطنـاب، رد خلـف، واژه  معنايي، استعاره، مجاز، تضاد معنايي، كم
مـرگ در غزليـات    ةن شـگردها در حـوز  بعضي از ايـ . ايگسترش معنايي و عبارات اشاره

با توجـه  . مقابل شگردهاي جديدي از شعر حافظ استخراج شددر ،حافظ كاربردي نداشت
 شگرد در قسمت اصلي مقاله مورد بررسـي قـرار گرفـت    ، هشتبه فضاي محدود پژوهش

  :كه مبناي اين گزينش پاسخ به اين دو پرسش است
  كند؟ مرگ از چه شگردهايي استفاده مي ةحافظ براي ايجاد حسن تعبير در حوز - 1
  ؟ استچگونه  ات اوشگردها و حسن تعابير ة مرگ براساسنگاه حافظ به پديد - 2
  
  شگردهاي ايجاد حسن تعبير مرتبط با مرگ در غزليات حافظ - 3
  واژهوام - 1- 3

ه گاه گويشورانِ يك زبان، براي گفتن واژگان ناخوشايند، از معادل خارجي آن واژه استفاد
آشـنا  شـود شـايد بـه خـاطر نا    كنند؛ زيرا لغت ناخوشايند وقتي به زبان ديگر گفته ميمي

                                                 
1. drunk 
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جاي خـر، كورتـاژ    حمار به. )10: 1391موسـوي، ( يابدبودن،  بار معنايي منفي آن كاهش مي
جاي سرطان و مواردي از ايـن قبيـل در زبـان روزمـره نيـز       جاي سقط جنين، كنسر به به

  .كاربرد دارد
 روز«او از . اسـت  مرتبـه بـه كـاربرده    5عربي اجـل را   ةواژمرگ، وام ةجاي واژ حافظ به

 اسـت  اجـل نمـرده   گويد و اينكه كـس بـي  سخن مي )53/5( »تيغ اجل«و  )1()80/7( »اجل
؛ امـا وصـل معشـوق آن را از سـر دور     )45/6( »اجل به ره عمر رهزن امل اسـت «؛ )186/6(

هـا بـه   ناميدن پديـده . ست و مرگ اتمام فرصتاجل به معني فرصت ا. )38/4( است داشته
زاده،  نـوروزي و عبـاس  (هاي زباني حسن تعبير  و رايج در زبان عربي است نام متضاد از شيوه

  . است به كار رفتهواژه  وام اينكاربرد كه در  )156: 1389
ناگشـوده گـل   «: مرگ است ازاي گويانهكردن نيز بيان به رحلت به معني كوچ ةواژوام

از اين ربـاط  «و ) 354/8( »...شب رحلت هم از بستر«؛ )43/3( »كردنقاب آهنگ رحلت ساز
  .)25/4( »...دو در چون ضرورت است رحيل

بگشاي تـربتم  ( بيت 2باشد كه حافظ در قرآني وفات ديگر جايگزين مرگ مي ةواژوام
آيه  14در . است ار بردهآن را به ك )263/7... و  مهل كه روز وفاتم  233/2...  را بعد از وفات

وفات و به  ةكه از ماد )107: 1372معتمدي، ( است از مرگ ياد شده »توفي«با تعبير  قرآناز 
 ةوسـيل  چـون در مـرگ، روح بـه    .معني چيزي را به تمام و كمـال تحويـل گـرفتن اسـت    

عنـي  فوت به م .)135/ 17و  261/ 22 :1387مكارم شيرازي، ( شودفرشتگان از تن بازگرفته مي
گـر  «: به كار بـرده نـه در معنـي مـرگ    در اين معني  از دست رفتن است كه حافظ آن را

  . )134/7( »نزدي شاهرخ و فوت شد امكان حافظ«و ) 246/7( »...فوت شد سحور
سـر  «: اسـت  نيز جايگزين استخوان پوسيده شده )79/ ياسين(قرآني عظم رميم  ةواژوام

روحي اسـت كـه بـر عظـم رمـيم      عكس «و  )367/5( »كنان عظم رميمآرد ز گلم رقصبر
  .)361/7( »ست افتاده

اول اينكه ممكـن  : كاربرد واژگان حسن تعبيري بايد به دو نكته توجه داشت ةدر حوز
است بعضي از اين واژگان در زبان امروز حسن تعبير محسوب نشـود زيـرا حسـن تعبيـر     

اختيـار،  ( شودريخ محسوب مينسبي است و يكي از داليل  تغيير معني كلمات در طول تا
حسن تعبير دارد به خاطر فراواني كاربرد گاه قدرت حسـن   ةاي كه جنبواژه. )148: 1348
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از  برخـي كـه  دوم اين. وشيدگي آغازين را نـدارد دهد و ديگر پتعبيري خود را از دست مي
كـه   رنـد اري داساخت خود كاربرد استعو در ژرف ندمفهومي ديگر ةواژگان مربوط به حوز

اصـطالح رحلـت   مـثالً   )2(.تحليـل كـرد  » معاصر اسـتعاره  ةنظري«اساس را بر توان آنهامي
  .است شكل گرفته» مرگ سفر است« ةاساس استعاربر

  
  ايواژگان كلي و عبارات اشاره - 2- 3

هاي واضح در تقابل با اسامي خاص و توصيف »اين و آن«جمله ضماير اي ازعبارات اشاره
اسـتفاده   ).17: 1393بدخشان و موسوي، ( ر مناسبي براي حسن تعبير هستندقرار دارند و ابزا

قـدرت معنـايي   «. ديگري براي ايجـاد حسـن تعبيـر اسـت     ةاز واژگان كلي و مبهم، شيو
در . تر و يا حتـي حـذف شـود   كردن آن مفهوم، كمرنگ واژگان تابو ممكن است با انتزاعي

گردد و بار منفـي كلمـات ناخوشـايند بـه     اين حالت، مفهوم واژه به صورت مبهم بيان مي
توانـد بـه هرچيـزي كـه در جهـان      مشكل مـي  ةمثالً واژ. يابدطور چشمگيري كاهش مي
  ).10: 1391موسوي، ( »موجود است ارجاع داده شود

 را كلي خلـل  ةواژ ،)339/5( »اگر رسد خللي خون من به گردن چشم« حافظ در مصرع
اين . دارد هبراي اشاره به مرگ عالق» واقعه«كلي  ةبه واژاو . است كردهمردن  ةجايگزين واژ

 »إذا وقعت الواقعـه « ةساخت مجازي نيز داشته باشد؛ يعني با توجه به آيتواند ژرفواژه مي
اليه حـذف  تدريج از قيامت به مرگ منتقل شده باشد يا مضاف مانده و مضاف ، به)1/واقعه(

و يك مرتبه تركيب  )492/5و  337/4و  299/3( »عهروز واق«سه مرتبه تركيب وي . شده باشد
كلي به همراه  ةدر مثال اخير واژ. است را در اشاره به مرگ به كار برده )252/9( »اين واقعه«

اين و آن هـم   از واژگان هاي زير حافظ براي اشاره به مرگدر نمونه. است صفت اشاره آمده
: جويـد مراه با واژگـان كلـي بهـره مـي    به صورت ضمير اشاره و هم به شكل صفت اشاره ه

كـه كـس نگشـود و نگشـايد بـه      «؛ )444/7( »چون نمـايم  وين رازگشايم،  اين گرهچون «
چنـد  «؛ )229/3( »و در آن پرده راه نيسـت  اين فراقمردم در «؛ )3/8( »را اين معماحكمت 

مـي  اي ز لـبش جـان ه  از بهر بوسـه «؛ )164/8( »رفت و چنان خواهد شد چنينگويي كه 
/ جان بي جمال جانان ميل جهـان نـدارد  «؛ )229/2( »دهدستاند و آنم نمي همي اينم/ دهم

گل عزيز است غنيمـت شـمريدش   «و نيز  )126/1( »ندارد حقا كه آن ندارد اينهركس كه 
  .)179/1و  351/7نيز و  164/7( »خواهد شد آنكه به باغ آمد از اين راه و از / صحبت
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يعنـي اشـاره بـه نزديـك را بـه كـار       » اين«افظ براي مرگ در مواردي كه ذكر شد ح
در مقابل براي معشـوق و اشـاره   . پذيرش مرگ و دور نديدن آن داللت دارد برد كه بر مي

تـر  است؛ يعني مرگ از معشـوق نزديـك   استفاده شده )229/2، 3/ 229(» آن« به دور يعني
آمـد از ايـن راه و از آن    كـه بـه بـاغ   «: ذكر شـده » آن«در يك مورد مرگ همرا با . است

زندگي از مـرگ  . است رگ در مقابل زندگي و تولد قرار گرفتهدر اين مورد، م. »خواهد شد
تر است براي همين صفت اشاره به نزديك را به همراه خـود  تر و براي ما محسوس نزديك

  .حافظ است ةشور زندگي بر مرگ در انديش ةدارد و اين بيانگر غلب
ه تعظيم ب. شمردن كاربرد دارد آن هم براي تعظيم و هم براي كوچكصفت اشاره اين و 

- ين دليل كه اگر چيزي در نظر كسي اهميت داشته باشد، مورد توجه و عنايت او قرار ميا

هاي نزديك بـه  شمردن به اين دليل كه پديده كه به او نزديك است و كوچك گوييگيرد؛ 
. )86: 1390باقري خليلي و حقيقي، ( شوندمي اهميت پنداشته ما به خاطر سهولت دسترسي بي

نشيني با وجه منفي فعـل گشـودن از عظمـت    در هم» اين معما«و » اين راز«، »ن گرهاي«
در عبـارات  . حـافظ حكايـت دارد   ةمرگ و ناتواني عقل انسان در درك آن در انديش ةپديد

اسـت تـا    كار رفتـه شمردن به  براي كوچك» اين«، »ستاند اينم همي«و » اين جان عاريت«
  .عظمت معشوق حقيقي و يا حتي بزرگداشت معشوق مجازي را به تصوير بكشد

  
  رد خلف - 3- 3
سـازي  دهنده، از طريـق منفـي  و آزارناخوشايند  ةگويانه، براي اشاره به واژ در رد خلف به«

را  در اين شيوه، واژه آنچه. شود كه بار معنايي مثبت داردناخوشايند عمل مي ةمتضاد واژ
 كند كـه نيسـت  گويد بلكه آن چيزي را ارائه ميبه مخاطب نمي) معناي منفي( كه هست

جاي كـور، ناشـنوا    نابينا به ةمثل كاربرد واژ. )15: 1393بدخشان و موسوي، (» )معناي مثبت(
  .جاي دروغ و عدم صداقت به ،)همان(جاي كر  به

  :جويدبيرهاي متعدد بهره مينبودن با تع جاي مرگ از رد خلف آن يعني زنده حافظ به
... «؛ )179/6( »كه جام باده بياور كه جم نخواهد مانـد «: نبودن و نماندن در دنيا - 1

 ؛)413/8( )نميرد(=  »اين بزمگاه از او ةخالي مباد عرص«؛ )362/4( »محتسب نماند
 .)179/6 و 179/6 نيز ،492/9( »بينم از همدمان هيچ بر جاينمي«

از اين مرض بـه  «؛ )97/5( »هات كه رنج تو ز قانون شفا رفتهي«: بيماري العالج - 2
 .)82/5و  382/6؛ 62/8و نيز ابيات ،97/5( »حقيقت شفا نخواهم يافت
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چـو امكـان   «؛ )229/6( »كه در وي نه ممكن است خلود ...«: عدم جاودانگي دنيا - 3
 .)290/7و  442/6نيز ابيات ، 454/5( »ايوان نيست خلود اي دل در اين فيروزه

و نيـز   ،237/8( »...در اين خيال به سر شد زمـان عمـر و   «: به پايان رسيدن عمر - 4
 . )337/4 و297/2 ؛314/5 ؛38/1ابيات 

ده روزه مهـر  «؛ )74/5( »روزي كه در اين مرحله مهلت داريپنج«: كوتاهي زمان - 5
 .)396/1 و 219/3 ؛395/3 ؛162/2و نيز ابيات ، 5/3( »...گردون

  
  ي استلزام معناي - 4- 3

 ةتوان مطرح كرد كه صحت يك جمله، صـحت جملـ  استلزام معنايي را به اين صورت مي
اگـر  . ديگـري اسـت   ةكند يا واقعيت يك جمله مستلزم واقعيـت جملـ  ديگر را ايجاب مي

اش ايـن اسـت كـه    ، ايـن جملـه الزمـه   »محمد ساعت ده از بسترش برخاسـت «: بگوييم
: 1386مختـار،   احمـد و  136: 1381پـالمر،  ( »اسـت  محمد قبل از ساعت ده در بسترش بـوده «

آورد كه بر حسب اطالعات موجـود درون  استلزام معنايي اين امكان را به وجود مي ).179
  ).122: 1380صفوي، ( يك جمله بتوان به اطالعات ديگري دست يافت

 ةدنيايي كه مـرگ درواز . گويدحافظ در ابيات زيادي از دنياي پس از مرگ سخن مي
  :شوددنياي پس از مرگ در شعر حافظ چهار حوزه را شامل مي. ه آن استورود ب

بـرد سـخن   آنچه كه انسان با خود مي جاي سخن مستقيم از مرگ، از حافظ به :توشه - 1
گر امانـت بـه   «: گويد و فعل بردن به آخرت مستلزم مردن و رفتن به آخرت استمي

 . )367/9( »ز كه با خود ببريگوهر معرفت آمو«و ) 484/3( »سالمت ببرم  باكي نيست

جـاي آن بـه كـار     كند و واژگان تربت و خاك را بـه قبر پرهيز مي ةحافظ از واژ: تربت - 2
خاك حـافظ اگـر يـار بگـذرد      به«: برد و سخن از قبر معني مرگ را در خود داردمي

ندارم دستت از دامن به جـز  «؛ )330/7( »ز شوق در دل آن تنگنا كفن بدرم/ چون باد
و نيـز   ،319/4( »كه بر خاكم روان گردي بگيـرد دامنـت دسـتم   / دم هم ك و آندر خا
 .)456/1و  330/2 ؛303/7 ؛264/2 ؛234/7 ؛205/3 ؛121/6 ؛9/8ابيات 

در ميان عناصر مربوط به دنياي پس از مـرگ، بـر روي بهشـت تمركـز      حافظ: بهشت - 3
ن اسـت و حـافظ   گويد رفتن به بهشت مستلزم مـرد بيت از بهشت مي 14در . كند مي

آميزد و فعل نا خوشايند مردن را به تلخي بيان مرگ را با شيريني گفتن از بهشت مي
دارم از لطـف ازل جنـت فـردوس    «: كنـد تبديل مـي » رفتن به بهشت«عبارت دلپذير 
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بـه  «؛ )354/8( »روم تـا قصـر حـورالعين   « ؛)79/8( »رود به بهشت مي«؛ )319/7( »طمع
كه از پاي « ؛)80/7( »سر از كوي خرابات برندت به بهشتيك«؛ )84/6( »دارالسالم رفت

 »شراب كوثر و حـور از بـراي ماسـت   «؛ )374/7( »سر به حوض كوثر اندازيمخمت يك
: نظـر دارد  نيز دربرتر از بهشت به تعابيري در مفهوم حتي  ؛)338/8و  345/7نيز  ،429/6(
ر خـويش خـدايا بـه بهشـتم     از د«؛ )372/5( »با خاك كوي دوست به فردوس ننگريم«

جهنم را اصالً به كار نبرده و از دوزخ تنها دو  ةواژ حافظ .)335/4و نيز  ،268/7( »مفرست
مفهوم آن را با استفاده از شگرد رد خلـف و بـا عبـارتي در     واست؛  مرتبه استفاده كرده

گـر  ا«: كند تا از خشونت و ترس موجود در واژه كاسته شـود مفهوم غيربهشت بيان مي
 »بهشـت اگرچـه نـه جـاي گناهكـاران اسـت      «، )375/3( »رضوان به ما دهند ةنه روض

آتش است كه از  ةبدترين تعبير او از جهنم واژ ؛)جهنم جاي گناهكاران است(= )405/2(
عاشقان را «: كاهدگويد و از تأثير منفي آن ميآن نيز آميخته با لطف دوست سخن مي

 .)346/11( »...پسندد لطف دوستگر در آتش مي

ترسـم  «: كنـد ناخوشايند تصوير مي مت را در ارتباط با گروه مخالفانحافظ قيا: قيامت - 4
گوييـا بـاور   «و  )11/8( »نان حالل شيخ ز آب حرام ما/ خواستاي نبرد روز بازكه صرفه

هست «: بيند؛ اما در ارتباط با خودش جاي اميدواري مي)199/3( »دارند روز داورينمي
هرچند  ؛)340/5( »فيض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم/ رغم عدو روز جزا علياميدم كه 

گـر  «: كشدنقد مي ةگاه عملكرد خود را به عنوان مسلمان باورمند به قيامت نيز به بوت
او از . )490/10( »آه اگر از پس امروز بـود فردايـي  / اين است كه حافظ دارد مسلماني از

شمردن زمان وقوع قيامت است كه  ة فردا بيانگر نزديكژوا :كندمي قيامت به فردا تعبير
إنهم يرونه : بينندشود و كافران آن را دور مياساس قرآن ويژگي مؤمنان محسوب ميبر

توان گفت كه سخن از قيامت از مـرگ خوشـايندتر   نمي. )5- 6 /معارج(بعيدا و نراه قريبا 
 .بردرا از دل مي ستاخيزبيان حافظ هول روز ر ةشيو اميدوار و ةاما روحي ،است

 
  ترادف - 5- 3

: 1389پرچم و شـاملي، ( پي و پشت سر هم آمدن استدر ترادف در لغت به معني تتابع يا پي
شناسي دو لفظ مفرد كه اصالتاً و به طور مستقل و به يك و در زبان )به نقل از ابن منظور 34

 شـود مترادف ناميده مـي  ،اعتبار و در يك محيط زباني بر يك معناي حقيقي داللت كند
كلمات متـرادف  . )به نقل از امام فخر رازي 40: 1385، و صدقي و سيفي المنجدبه نقل از  39: همان(
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و ناقص ) جاي هم به كار روند اي كه بهگونه داراي معناي يكسان به( به دو نوع تام و كامل
شود كه سيم ميتق) مشترك در معني كلي و متفاوت در بار معنايي خاص( و شبه ترادف

. شناسان معتقدند نوع اول وجود ندارد يا موارد و مصاديق ان بسيار اندك اسـت اغلب زبان
بنـابراين كلمـات متـرادف از لحـاظ     . )42: 1389و پـرچم و شـاملي،   43: 1385 صدقي و سيفي،(

ترادف ابزار مناسبي براي ايجاد حسن تعبير است و بـه گوينـده   . اندمعاني ضمني متفاوت
اي با صراحت و شدت كمتر معناي دهد تا با عدول از لفظ صريح و گزينش واژهان ميامك

  ). 157: 1389زاده، نوروزي و عباس( مطلوب را برساند
تشـنه بـه   «، »كشتن« ، معشوق خود را به اعمالي چونحافظ طبق سنت شعر فارسي

بـه خـودي   اين عبـارات   .كندمتّصف مي، »خون ريختن«و » خون خوردن«، »خون بودن
اما حافظ گاه از   ،خود و بدون در نظر گرفتن ديگر عناصر و بافت كالم، داراي قبح تعبيرند

مثـل در خـون دل    ؛كندت كمتري دارند، استفاده ميمترادفات اين افعال كه شدت و حد
و اشـارت كـردن    )27/8( ؛ زلف را به خون عاشقان شكستن)450/3( پرهنران دست داشتن

  .)6/3(سياه معشوق به خون عاشق  ةمژ
مردن را به كـار نبـرده و اغلـب از     ةبار هم واژحتي يكحافظ مرگ معمولي  ةدر حوز

تعبيـر   )416/6و  299/7و  210/7(او مرگ را رفتن از جهان . است استفاده كرده» رفتن«فعل 
: دارد »فـت بر«غزلي هـم بـا رديـف     برد ودر مرگ عزيزان نيز رفتن را به كار مي. كندمي

فعـل   ).85/1( پيكر او سير نديديم و برفـت روي مه/ شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت
وارد  كسي كه از جايي رفته يعني بـه جـاي ديگـر   . كندداللت مي» تغيير مكان«رفتن بر 

دهد كـه مـرگ نـابودي    كاربرد اين فعل نگاه قرآني حافظ به مرگ را نشان مي. است شده
از جايي فروتر رفتن  ،ال از دنيا به آخرت است و براي مؤمنان اين انتقالنيست و فقط انتق
مـتمم  ) 359/1( »منـزل ويـران  «، )82/9( »دارفنا«در تأكيد اين نكته نيز . به جايي واالست

  . است فعل رفتن قرار گرفته
باالتري  ةگويانفعل گذشتن و درگذشتن ديگر مترادف معنايي رفتن و مردن با ارزش به

. كندرفتن در معني عامش هم بر مبدأ حركت و هم بر مسير حركت داللت مي چوناست 
او «يا » از كوچه رفت او«دارد؛ مثالً مبدأيي كه به فرد تعلق دارد و مسيري كه به او تعلق ن

كند مثل ؛ اما گذشتن در معني عامش فقط بر حركت در مسير داللت مي»اش رفتاز خانه
كه به فرد ) دنيا(= رد گذشتن براي مردن يعني حركت از مكانيكارب. »او از كوچه گذشت«
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 دنيا مستقيماً مسير و منزل بر اين عالوه. شودتعلق ندارد و فقط در حكم مسير محسوب مي
باغبـان چـو مـن زينجـا     «: اسـت  نيـز ناميـده شـده   ) كاروان در قديم محل توقف موقت (=

/ راهـه منـزل   كز اين دو...« ؛)330/2( »گذرمزار شود تربتم چو دربنفشه« ؛)473/3( »...بگذرم
  .)329/10( »وز شاهراه عمر بدين عهد بگذرم«؛ )392/6( »...چون بگذريم

به خـودي خـود و بـدون در نظـر گـرفتن ديگـر عناصـر جملـه،          نيز» دادن جان«فعل 
 اندازداين فعل فاصله مي ةدهندتشكيل ةاي ناخوشايند است؛ اما حافظ بين دو واژواژه مرگ

با اين كار جبـر موجـود   . كنددادن را به فعل متعدي دادن جان تبديل مي و فعل الزم جان
بـه مـژده   «: تر جلوه كندكند تا ناخوشايندي مرگ كمرنگدر مرگ را به اختيار تبديل مي

   ).427/7( »ز وصل روي تو اش چون رسيد پروانه/ شمع در نفسي جان به صبا داد
دادن  تـر از جـان  گويانـه در شعر حافظ به كار رفته به رهشت با كه» سپردن جان«فعل 

فعل فاصله انداخته و فعـل الزم و منفعـل را بـه فعلـي      در اين مورد نيز بين دو جزء. است
دل بـه رغبـت   «؛ )265/8( »...هـايش سـپردم  جان به غـم «: است متعدي و پويا تبديل كرده

 »ايـم  دان دو نرگس جادو سـپرده هم جان ب«و  )267/7( »سپارد جان به چشم مست يار مي
سـپردن درمـورد   . داردتعبيـر   حسن، معاني ضمنيبه دليل فعل  اين، اين بر عالوه ).325/3(

رود و طرف مقابل فعل سپردن هم طبعاً بايد فردي امين و مورد كار مي امانتي ارزشمند به
نگهداري  ةقت از حوزاعتماد باشد و نيز در سپردن فرد چيزي را با اختيار خود و به طور مو

كـاربرد ايـن فعـل بـراي مـردن بيـانگر       . گيردكند و دوباره آن را تحويل ميخود خارج مي
  .  جاويد و بقاي روح است ارزشمندي جان و عمر و زندگي و اعتقاد به زندگي

دادن اسـت كـه اختيـار و اراده و شـادماني و      مترادف ديگر جان» جان افشاندن« فعل
؛ )294/9( »بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شـمع  چهره«: است ل نهفتهسرخوشي در اين فع

كردن جان نيـز در  نثار و فدا .)312/2و  61/2ابيات  نيز ،460/7( »به ياران بر فشانم عمر باقي«
 »...نثـار خـاك رهـت نقـد جـان مـن      « :اسـت  مرتبه به كار رفته 12 ،مرگ عاشقانه ةحوز

 و 442/1 ؛427/3 ؛335/9 ؛318/7 ؛246/4 ؛236/5 ؛163/6 ؛122/5 ؛114/5 ؛24/6 و نيز ابيـات  ،443/4(
اسـت كـه در غزلـي بـا رديـف      » برخاسـتن از سـر جـان   «مترادف ديگر اين فعل  .)469/1

معنـي   ).226/8و  221/8( »از ميـان برخاسـتن  «اسـت و نيـز    به كار رفتـه  )336( »برخيزم«
مـرگ عرفـاني قـرار     زةا در حـو كردن ارادي و اختياري ابيات حاوي اين فعل رضمني رها

  .است داده
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 مرگ بـه «نيز مترادف با مردن است كه ممكن است برداشت نادرست  »بر باد رفتن«
اما بايد دقت كرد كـه حـافظ ايـن تعبيـر را اغلـب       ،را به ذهن متبادر كند» نابودي ةمنزل

وي هـاي دنيـ  درمورد مرگ افرادي كه نماد شوكت و ثروت و قدرت و كالً مظـاهر نعمـت  
يعني مرگ بر بـاد رفـتن و نـابودي    . است به كار برده -  چون سليمان و جمشيد - هستند 

 »بـاد  كه واقف است كه چون رفت تخت جم بـر «: ماديات است نه جان و روح و معنويات
در معرضـي كـه تخـت    «؛ )372/3( »رود بر بـاد جايي كه مسند و تخت جم مي«؛ )101/5(

» بـه بـاد رفـت   / شكوه آصفي و اسب باد و منطق طير«و  )100/4( »رود به بادسليمان مي
بلكـه در ادامـه    ،اما نهايت غم و اندوه حافظ به خاطر نـابودي ايـن مـوارد نيسـت     ؛)25/7(

  .»خواجه از او هيچ طرف نبست«: گويد مي
  

  نمامتناقض - 6- 3
رده بياني متناقض با خود يا مهمل كه دو امر متضاد را در خود جمع كـ «نما يعني متناقض

 »باشد؛ اما در اصل داراي حقيقتي باشد كه از راه تأويل و تفسير بتوان به آن دسـت يافـت  
نماها در ديوان حافظ تنـاقض مـرگ و زنـدگي اسـت و     يكي از متناقض). 19: 1377چناري، (

؛ )486/5( »ما را بكشت يار به انفاس عيسـوي «: رودمرگ عاشقانه به كار مي ةاغلب در حوز
شكر در دهان و به تلخي كشت حافظ را «؛ )57/6( »دم عيسي مريم با اوستكشت ما را و «

در آن / زنـدگي يـابم  ...«؛ )110/5( »زنده كه بر يكدگر افتاددل ةبس كشت«؛ )120/12( »دارد
وگرنـه  / داردمرا اميد وصال تو زنده مـي «؛ نيز )306/5( »زمان كه به تيغ غمت شوم مقتول
  .)300/6و  253/8 ؛84/5 ؛102/6 ؛137/2 ؛314/1نيز  ،300/2( »هردمم از هجر توست بيم هالك

گويد چون از نظر حـافظ مـرگ   سخن مي» زنده ةمرد«نماها از حافظ در اين متناقض
ة مـرده فقـط يـك مـورد بـه كـار       عكس آن، يعنـي زنـد  بـر . شودهم زندگي محسوب مي

مرده به فتـواي مـن   بر او ن/ كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق هر آن« :است رفته
 اينيـاس، ( »مرگ در ذات حيات وجود دارد«شود كه معموالً گفته مي ؛)244/7( »نماز كنيد

  .گويد كه حيات در ذات مرگ هستاما حافظ مي ،)270: 1375
  

  تلويح - 7- 3
كردن، با اشاره فهماندن و سـخني را ضـمن سـخن ديگـر بـه       اشاره«تلويح در لغت يعني 

 ةمنظور ما از تلويح دقيقاً آن چيزي است كه نقطـ . )تلويح: 1360عين،م( »كنايه بيان داشتن
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مقابل تصريح قرار دارد؛ يعنـي سـخني كـه مسـتقيم گفتـه نشـده و از مـتن و موقعيـت         
بيان » تلويحاً گفتن«اين مفهوم در اصطالح عاميانه با عبارت . توان آن را استنباط كرد مي
  .ستبا تعريض در مبحث كنايه نزديك ا. شودمي

بـه مصـداق   باتوجـه  » بودن آن ناپذيرشمول مرگ و اجتناب«حافظ براي بيان مفهوم 
هـاي  ، شخصـيت )78 /نسـاء ( »أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيده« ةآي

جاي آنكه  يعني به. كندويژه جمشيد و شخصيت حضرت سليمان را مطرح مي به شاهنامه
گويد كه جمشـيد و سـليمان بـا تمـام     مستقيم ميغير ،يمميرمستقيم بگويد من و تو مي

  . اند و ديگر نيستندمرگ شده ةهايشان طعمكامروايي
 تكـرار شـده  اشـعارش  مرتبـه در   13حـافظ اسـت و    ةشخصيت جمشيد مورد عالقـ 

حـافظ از  .اسـت  و اغلب براي بيان همين مفهوم به كار گرفتـه شـده   )39: 1389منصـوريان،  (
جمشيد كامكار بپرسـد و خـود شـاعر نيـز در      ةاز فيض جام و قصخواهد كه مخاطب مي

آن دولـت  «كـه   شـنود طلبد اما جواب ميبين را ميجام جهان ،گلستان ارم از مسند جم
حكايـت  . )351/4( »كـاووس كـي كنـد    و جم«خواهد حكايت  او مي. )81/6( »بيدار بخفت
ده و او نـه تنهـا از تخـت    مدام ميسر نش شهمه اقتدار و عظمت، مراد كه با آن جمشيدي
يـن تخـت و   از ا ).372/3و  101/5( است بلكه تخت و مسند او بر باد رفته )291/7( دور مانده

چيـزي جـز همـين حكايـت جـام از       و جمشيد )430/4( است كي فقط سخني مانده افسرِ
  . )486/5( است جهان نبرده
ف كـاله كـي را   چين قبـاي قيصـر و طـر    روزگار: نيز زبان گوياي مرگ است طبيعت

؛ شكل هالل هر سر مـه از  )120/6( ديده، خاك از جمشيد و كيخسرو فراوان داستان دارد
تاج كـاووس و كمـر    ،دزدو اختر شب )406/6( دهدافسر سيامك و طرف كاله زو نشان مي

  ).407/4( ربايدكيخسرو را مي
مولي و چه بسا نابودي فردي چون جمشيد تلويحاً يعني نابودي من و تو كه انساني مع

اي كراهــت و بيــان خشــونت نســبت بــه ديگــران آن هــم شــاه افســانه . ضــعيف هســتيم
. تر از گفتن مستقيم خشونت نسبت به توي مخاطب و من شاعر اسـت اش كمناخوشايندي

گويانـه  بنابراين، مالحظات روحي و احساسي مخاطب حافظ را به اين بيـان تلـويحي و بـه   
  .كاهداز بار منفي سخن مي ،ال و مدلول فاصله ايجاد كردهبياني كه ميان د ،كشاند مي
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نعـم  «حافظ در بيان تلويحي دركنار جمشيدي كه ادعـاي خـدايي كـرد از سـليمان     
الطير او نيـز بـر   كند كه تخت او و شكوه آصفي و اسب باد و منطقياد مي) 30/ص( »العبد

چـه   -  كـه مـرگ همـه را    سـت ا اين نكتهبر تأكيد  كه خود )25/7و  100/4( است باد رفته
  . گيرددر بر مي -  بدكار و چه نيكوكار

روزگار فرمـانروايي او بـه    شاهنامهدر . از طرفي جمشيد با مفهوم زندگي مرتبط است
نديدنـد مـرگ انـدر آن    / رفـت كـار   چنين سال سيصد همي« :است مرگي توصيف شدهبي

است كه يم داوطلبانه راه مرگ  مدهدر اساطير هندوان نيز آ«. )33: 1385فردوسي، ( »روزگار
قـائمي و  ( »بخش جوهر زندگي از فروپاشي گرددگزيند تا با گشايش راه مرگ، نجاترا مي

  ).16: 1388پورخالقي، 
  

  قيد حالت - 8- 3
كه حالت و چگونگي فاعل يـا  «شود اين قيد همان است كه در نحو عربي حال ناميده مي

: 1390انـوري و احمـدي گيـوي،    ( »رساند ميگرفتن كار  امدادن يا انج مفعول را در حين انجام
حافظ گاه از واژگان ناخوشايند مرتبط با مـرگ در   ).92: 1384پـور،  خيام. همچنين نكو ، 242

كند؛ مثالً  ناخوشايندي و كراهتـي  كنار قيد حالتي بيانگر شادي و سرخوشي استفاده مي
و كالً در كـنش  » زير شمشير رفتن« ،»جان دادن«، »مرگ«و » لحد«كه در واژگاني مثل

ممكن است كام گوينده و مستمع را تلخ كند با قيد حالـت از ميـان    كهاست  مردن نهفته
  :شودرود و حتي به شيريني مبدل ميمي

 بر خيـزم  صفتالله؛ من چو از خاك لحد )119/9( بايد رفت كنانرقصزير شمشير غمش 
 ببـر  فـارغ و آزاد وانگهم تا به لحد ... ؛ )334/4( ...دهم جان به يك خندهدم كه آن ؛)157/2(
كز سـر جـان و   و ؛ )374/4( اندازيم سر پا كوبان؛ )299/7( از جهان رفتي خوش...  ؛)250/7(

  .)336/6( برخيزم فشاندستجهان 
  
  كاركردهاي حسن تعبيرات مرتبط با مرگ در غزليات حافظ - 4

مـرگ از حسـن تعبيـر     ةا حافظ در حـوز پردازيم كه چردر اين قسمت به اين پرسش مي
رسد اين است حافظ شاعر است و شـعر  كند؟ نخستين دليلي كه به ذهن مياستفاده مي

زدايـي   هاي آشناييتواند يكي از شيوهيعني نوآييني و تازگي سخن و حسن تعبير هم مي
بيـر هـم   اين نكته تنها دليل كاربرد حسن تعبير نيست؛ چون قبح تع. و ايجاد تازگي باشد
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سـه دليـل عمـده در ايجـاد      در اشعار حـافظ  .ابداع شاعرانه قرار گيردتواند در خدمت مي
  :دخيل است ،حسن تعابير مرتبط با مرگ

  
  ادب و نزاكت حافظ و حفظ كرامت انسان  - 1- 4

 »تو در طريق ادب باش و گو گناه من اسـت «: دهدحافظ در شعر خود شعار ادب سر مي
دريـده   چشم«؛ )109/7( »...حافظ به ادب باش«؛ )101/4( »ادب گيرقدح به شرط «؛ )53/7(

كه ياد باد آن«؛ )201/8( »قدم منه به خرابات جز به شرط ادب«؛ )127/4( »ادب نگاه ندارد
او در عمـل   ).484/4و  281/4؛ 216/4؛ 208/7نيـز ابيـات    ،204/5( »...در آن بزمگه خلق و ادب

دار آميـز و واژگـاني كـه احساسـات اشـخاص را خدشـه      كارگيري واژگان تـوهين نيز از به
بـراي   و گيـرد مخالفان خود اين شيوه را به كار مي ةحافظ دربار. گزيندكند دوري مي مي

مـثالً  . كنـد مردود شمردن آنان هم از حسن تعبير براي ايجاد تلطيف كالمي استفاده مي
جهـنم   ةمقابـل از كـاربرد واژ   گويد گروه رندان رستگار و اهل بهشتند؛ اما براي گـروه مي

زاهد غرور داشت سالمت نبـرد راه  : آوردگويانه بر زبان ميكند و مفهوم آن را بهپرهيز مي
  ).84/6( رند از ره نياز به دارالسالم رفت/ 

نزاكـت اجتمـاعي و بيـانگر احتـرام و اهميـت       ةدهنداستفاده از حسن تعبيرات نشان
 انسـاني اسـت   ةتـر كرامـت جامعـ   ابعـادي وسـيع   گوينده به كرامت مخاطب خويش و در

تـري يـا   براي مثال از عباس عموي پيامبر پرسيدند كه تـو بـزرگ  . )32: 1385ميرزاسوزني، (
نـوروزي و  ( من قبل از او متولد شدم: پيامبر؟ در جواب براي پاسداشت حرمت پيامبر گفت

  ). 163: 1389زاده، عباس
احترام قلبي نسبت به فرد . است افراد درگذشت دادن خبر ،يكي از موارد تجلي احترام

گونـه كـه حـافظ    سـازد؛ همـان  درگذشته خبر مرگ را با عبارت بهتري بر زبان جاري مـي 
مورد حالج بـه  را در )142/8( »كزو گشت سر دار بلند«جاي به دار آويخته شدن، عبارت  به

نه بيـانگر اعتقـاد حـافظ بـه     گوياطور كلي با عبارات به گفتن از مرگ انسان به. بردكار مي
 )70/ اسـرا ( »لقد كرّمنا بنـي آدم  و«اساس قرآن كرامت انساني بر. انساني است حفظ كرامت

فارغ از معيارهايي چون رنـگ، نـژاد، زبـان،     - كه انسان به ماهو انسان عبارت است از اين«
  ).  58: 1391پور،  هيدال( عزيز و شريف و ارجمند است -  اجتماعي و اعتقاد ديني ةجغرافيا، طبق

  



٩٨  

 

  

  
 

دكتر غالمرضا پيروز و منيره محرابي              
  

   1394،   پاييز 33  شمارة     

  واكنش در برابر مرگ - 2- 4
انـد كـه حسـن    هاي دروني ما دانسـته ها و ترستعبير در زبان را دلهره دليل وجود حسن

ترس از مـرگ داليـل مختلفـي    . )2- 3: 1393بدخشان و موسوي، ( كندتعبير آن را پنهان مي
- 2عقوبت و عـذاب ابـدي؛   داليل مذهبي يعني ترس از - 1: جملهاز .تواند داشته باشدمي

ـ   - 3 شناختي يعني ترس از ديگر نبودن؛داليل هستي  ةتوقف اهداف يعني مرگ بـه منزل
ـ    .شودهاي زندگي تلقي ميتهديدي نسبت به هدف  ةچون ممكن اسـت انسـان را در ميان

 هـا و آرزوهـاي خـود ناكـام بمانـد     زندگي متوقف سازد و فرد در اجـراي اهـداف، برنامـه   
  .مردن ةهاي لحظترس از رنج - 4و  )58و  23و  19: 1372معتمدي، (

استفاده از قيد حالت سرخوشانه در كنار فعل مردن بيانگر غلبه بر تـرس نـوع چهـارم    
گويد درواقع بر تـرس نـوع اول غلبـه    حافظ با استلزام معنايي از بهشت ميوقتي كه . است
حسن تعبير اسـت كـه در   همراهي مرگ و معشوق نيز از شگردهاي معنايي ايجاد . كندمي

امـا در شـواهد قسـمت اسـتلزام معنـايي حضـور        يمپـرداخت ناين مقالـه مسـتقيماً بـه آن    
گويد معشـوق و ديگـران را بـه    از تربت خود ميحافظ در تمام ابياتي كه . چشمگيري دارد

عشق او بعد از مرگ نيز تداوم دارد و از تربت عاشق گل سـرخ و   .كندگذر از آن دعوت مي
ديگـر نبـودن و    غلبه بر تـرسِ در چنين مواردي  .)416/6 و 234/7 ؛101/6 ؛93/6( دمدميالله 

است؛ يعني عشق از نظر حافظ هدفي بلندمدت است و بعـد از مـرگ   مرتبط توقف اهداف 
 :ه استحوزاين حافظ در  ةترين دغدغالبته ترس از توقف اهداف شايد مهم. هم ادامه دارد

؛ )435/2(ناخوانده نقش مقصود از كارگـاه هستي /  هان سرآيد عاشق شو ار نه روزي كار ج
    ).336/3( كه چو گردي ز ميان برخيزمپيشتر زان/ يا رب از ابر هدايـت برسان باراني 

  ارزش زندگي - 3- 4
تـوان گفـت كـه    مـي . رودترين حقوق ذاتي انسان به شمار مـي حق حيات يكي از بنيادي

: 1391پور، يداله( باشدكليف آنان نيز ميتبلكه حفظ آن كردن فقط حق افراد نيست  زندگي
واژه و در وام. شـود مربوط به زنـدگي مطـرح مـي    در رد خلف، مرگ در قالب واژگانِ ).59

 ةدر زبان و فرهنگ فارسي نيـز غلبـ  . شاهد پيروزي زندگي بر مرگ بوديم نما نيز متناقض
اصطالحات مربوط به مرگ، تمركـز بـر   توان ديد؛ مثالً در واژگان و زندگي بر مرگ را مي

  ...؛ بازماندگان و»بقاي عمر شما باشد«، »عمرش را داد به شما«: روي زندگي است
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دعاي حافظ بـراي افـراد   . گويدبر اين، حافظ از زندگي بيشتر از مرگ سخن مي عالوه
 ؛)4/2( »... شـكر فـروش كـه عمـرش دراز بـاد     «: اش دعا براي طول عمر استمورد عالقه

؛ )463/6( »كه عمرت باد صد سال جاللي«؛ )100/5( »كوته كنيم قصه كه عمرت دراز باد«
بلبل عاشق تو «؛ )115/5( »... بهار عمر خواه اي دل«؛ )155/6( »... تو عمر خواه و صبوري«

؛ 285/9 ؛255/3 ؛76/3 ؛12/6و ابيـات ، 293/6( »...عمر خسرو طللب ار «؛ )232/7( »... عمر خواه
و » گرامـي «، »شـيرين «در موارد متعدد جان و عمر  را همراه با صـفات  . )332/7و  320/8

 بر عالوه. بردبه كار مي...)  و 476/3 ؛469/1 ؛356/2 ؛354/3 ؛296/3 ؛153/3 ؛90/5 ؛45/2( »عزيز«
بخـش توصـيف   باشد كه هر دو زنـدگي حافظ شراب و معشوق مي ةاين دو امر مورد عالق

بخشي عيسي نـزنم دم  از روان«، )379/1( »جويمسيم حيات از پياله ميكه من ن«: اندشده
در ميان پيامبران نيز نام خضر به . )70/6( »فزايي چو لبت ماهر نيستزانكه در روح/ هرگز

صديقيان و ميـر عابـديني،   ( تكرار مرتبه 16خاطر ارتباط آن با آب حيات و زندگي طوالني، با 
  . داردي بااليبسامد  )خضرذيل : 1366
  

  قبح تعبير مرتبط با مرگ - 5
خورد هرچند دربرابر حجم زيـاد  مرگ نيز در شعر حافظ به چشم مي ةقبح تعبير در حوز

  :ند ازا كه عبارت ود قبح تعبير داليل متعددي داردوج. آيدتعبيرها به چشم نميحسن
تظـار  تـوان از او ان كسي كـه فرزنـدش را از دسـت داده نمـي    : شرايط نامساعد روحي - 1

آه و فريـاد  «: اي زيبا و خوشايند سخن بگويدگونهداشت مرگ را زيبا ببيند و از آن به
  .)134/6( »ابروي من منزل كرددر لحد ماه كمان/ كه از دست حسود مه چرخ

تـوان دوسـتانه سـخن    با دشمني كه اميدي به هدايت او نيست نمي: مقابله با دشمن - 2
ر شـاه منصـو  « ؛)125/8( »هر نكته مكاني داردهر سخن جايي و «به قول حافظ . گفت

 »دشمنان را ز خـون كفـن سـازيم   / كجا كه نهيمروي همت به هر/  واقف است كه ما
سر دشـمن   ةحوال«؛ )12/11( »ناشناسان گوي چوگان شماكاي سر حق«؛ )8و  381/7(

 )390/7( »تو درخت عدل بنشان، بيخ بدخواهان بكـن «؛ )350/5( »به سنگ خاره كنم
 ).309/9( »كه اين مجلس نجويد زندگي بر وي حراموان«و 

قـبح تعبيـر   . باشـد تعبير غلبه بر ترس از مرگ ميكارايي اصلي حسن: تذكر و هشدار - 3
حـافظ بـراي   . كارايي عكس دارد و ترسـاندن از مـرگ بـراي غـافالن ضـروري اسـت      
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ن سـخ » گـل انسـاني  «، از )414/2( »اعتبـار  ةشـنو و ديـد  گوش سخن« آموزيِ عبرت
فردا كه شوم خاك چه سـود اشـك   / امروز كه در دست توام مرحمتي كن«: گويد مي

سـر   ةپيشتر زانكه شـود كاسـ  / زر آب طربناك انداز ةخيز و در كاس«؛ )89/4( »ندامت
 . )264/1( »انداز خاك

خـورد  تعبير از مرگ بيشتر به چشم مـي مرگ عاشقانه قبح ةدر حوز: مبالغه در عشق - 4
يعنـي مرگـي كـه اوج    . ايثـار عاشـق را برجسـته جلـوه دهـد      ةخـاطر آنكـه جنبـ     هب

يـا رب   :كنـيم ناخوشايندي و كراهت قرار دارد به خاطر معشـوق از آن اسـتقبال مـي   
 ). 78/2( افكند و كشت و حرمت صيد حرم نداشت/ مگيرش ارچه دل چون كبوترم 

 
  گيرينتيجه - 6

مـرگ معمـولي، مـرگ    : گيـرد سخن از مرگ در غزليات حافظ در سه گروه جاي مي
كنـد  در هر سه حوزه از كاربرد واژگان مرگ و مردن پرهيز مي او. عرفاني و مرگ عاشقانه

 .نمايدو مفهوم مرگ را در قالب كلمات ديگر بيان مي

خشـن، صـريح و    ةگويد؛ يعنـي مفهـوم  و واژ  تعبير از مرگ سخن ميحافظ با حسن
تر و با صراحت كمتـر را جـايگزين آن   فتر، لطيمبهمهاي  هترسناك مرگ را  حذف و واژ

 .كندمي

واژه، وام: نـد از ا گيرد كه عبـارت هايي را به كار ميتعبير مؤلفهحافظ براي ايجاد حسن
نما، تلويح، لحـن  ، رد خلف، استلزام معنايي، ترادف، متناقضايواژگان كلي، عبارات اشاره

 .اند حافظ ر مرگ در انديشةة شور زندگي بها نشانگر غلباين مؤلفه. و قيد حالت

مرگ در قالب قبح تعبيـر هرچنـد در مقايسـه بـا حسـن       ةانديشي حافظ در حوزتلخ    
شـرايط  : اند از چهار دليل اصلي اين قبح تعبيرات عبارت. اما وجود دارد است تعبير اندك

  .، مقابله با دشمن، تذكر و هشدار و مبالغه در عشقنامساعد روحي
 

  نوشتپي
مثالً همين ارجـاع  . استسمت چپ شمارة بيت و عدد سمت راست شمارة غزل عدد  - 1

  .است 1387 چاپ ها براساس حافظ،غزل ةمبناي شمار. 7ت ، بي80يعني غزل شمارة
است كه  شناسي شناختي، مطرح شدهمفهومي در زبان ةنظريه معاصر استعاره يا استعار - 2

اي ديگـر بـه تصـوير    و مفاهيمِ حـوزه اساس اصطالحات براساس آن، يك حوزة مفهومي بر
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اسـتعاره عبـارت اسـت از تطـابق      ،شـود؛ بـه عبـارت ديگـر    سـازي مـي  آيد و مفهومدرمي
اي حوزه اختي از اين تطابق بينعبارت زباني فقط تحقق روس. اي در نظام مفهومي حوزه بين

جموعـه  اساس رابطه ميان دو واحد ارگانيگ يـا دو م . گيرداست كه در ذهن ما صورت مي
يـا  » انگـاره «گيـرد كـه بـه آن    مفهومي به شكل تناظر يك به يك صورت مي ةدر استعار

شناختي  ةهاي دو حوزگويند و منظور از نگاشت تطبيق ويژگي مي» انطباق«يا » نگاشت«
ها متعلق به قلمرو مبدأ  يكي از انگاره. انداست كه در قالب استعاره به يكديگر نزديك شده

ان و اركـ ) به منه يا مشبهمستعار( د كه اغلب مفهومي عيني و ملموس استباشيا منبع مي
كه قلمرو مقصد ) كم نسبت به قلمرو مبدأدست( ديگر داراي مفاهيم انتزاعي و ذهني است

ة هـايي از رابطـ  ليكاف اين مفاهيم را در مثال). مستعارله يا مشبه( شوديا هدف ناميده مي
چـه راه طـوالني را   «، »اسـت  بسـت رسـيده  مـا بـه بـن    ةطـ راب«: نـد ك عاشقانه تبيين مـي 

. »تـوانيم هركـدام بـه راه خـود بـرويم      ما بر سر يك دوراهي هستيم و مـي «، »كرديم طي
شـكل  » عشـق سـفر اسـت   « مذكور بر بنياد نگاشت استعارة متناظرها و برابرهاي مفاهيم

   ).210- 211:  1383؛ ليكاف، 50و  93: 1389مهند،  راسخ(است  گرفته
  

  منابع
 .رهنما: تهران سعيد سبزيان، ة، ترجمفرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي، )1384( جي .ابرمز، ام

 .دانشگاه مشهد: حسين سيدي، مشهد ة، ترجممعناشناسي، )1386( احمدمختار، عمر
 .دانشگاه تهران: ، تهرانشناسي معني، )1348( اختيار، منصور

: تهـران شناسـي همگـاني،   زبـان  ةدكتري رشت ة، رسالدر زبان فارسيحركت ، )1391( ازكيا، ندا
 .واحد علوم و تحقيقاتاسالمي دانشگاه آزاد 
 .مركز نشر دانشگاهي: محسن جهانگيري، تهران ة، ترجماخالق، )1364( اسپينوزا، باروخ

 .فاطمي: ، تهران2دستور زبان فارسي، )1390( انوري، حسن و احمدي گيوي، حسن
 .خجسته: محمد رفيعي مهرآبادي، تهران ة، ترجمشناسي مرگروان، )1375( پاينياس، ل

 .آگاه: پوش، تهرانمنصور مشكين ة، ترجم؟اگزيستانسياليسم چيست، )1362( بارت، ويليام
هـاي پيشـين   رويكرد معناگرايانه به وابسـته «، )1390( اكبر و حقيقي، مرضيه باقري خليلي، علي

، 27دانشگاه شهيد بـا هنـر كرمـان، پيـاپي     ة، نشريادب و زبان  ،»در داستان رستم و سهراب
 .79- 99صص 
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، »گـويي در زبـان فارسـي   شناختي بـه بررسي زبان«، )1393( بدخشان، ابراهيم و موسوي سجاد
 .1- 26، صص7، پياپي1ة ، شمار5ة ، دورجستارهاي زباني

: رهبر، تهـران ل خطيب، به كوشش خليتاريخ بيهقي، )1383( بن حسينبيهقي، ابوالفضل محمد
 .مهتاب

 .مركز: كوروش صفوي، تهران ة، ترجمشناسينگاهي تازه به معني، )1381( ر .پالمر، فرانك
تداخل معنايي واژگـان متـرادف در ادبيـات جـاهلي و     «، )1389( پرچم، اعظم و شاملي، نصراهللا

 .31- 58 ، صص84ة ، شمار42 سال علوم قرآن وحديث،مجله  ،»واژگان قرآن
 .فرزان روز: ، تهراننما در شعر فارسيمتناقض، )1377( اري، اميرچن

، تصحيح محمـد قزوينـي و قاسـم غنـي، بـه      ديوان غزليات، )1387(الدين محمد حافظ، شمس
  .اساطير: دار، تهرانكوشش عبدالكريم جربزه

، شـناخت ، »شناختي مـارتين هايـدگر   بينش هستي ةمرگ در آين«، )1387( حيدري، احمدعلي
 .7- 43 ، صص1/59ة مارش
 .ستوده: ، تبريزدستور زبان فارسي، )1384( پور، عبدالرسولخيام

 .مرواريد: ، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبي، )1385( داد، سيما
 .دانشگاه تهران: ، چهارده جلد، تهراننامه لغت، )1373( اكبر دهخدا، علي

  .سمت: ، تهران)ها و مفاهيمنظريه( يشناسي شناختدرآمدي بر ز بان،  )1389( مهند، محمد راسخ
گـويي در  ترجيح دانشجويان ايراني نسبت به كاربرد خوش«، )1391( اله و بلوچ، ليالرزمجو، آيت

زبان فارسي با استفاده از روش دلفي با در نظر گرفتن متغيرهاي زيستي، اجتماعي، فرهنگي 
 .101- 134، صص 1ة ، شمار4 ، سالهاي خراسانشناسي و گويشزبان، »و تحصيلي

 . پژوهشگاه علوم انساني: ، تهراننماي غزليات سعديفرهنگ واژه ،)1378( دختقيان، مهينيصد

: ، تهــراننمــاي حــافظ  واژه  فرهنــگ ،)1366( و ميرعابــديني، ابوطالــب دخــتقيان، مهــينيصــد
 .اميركبير

مطالعـات  ، »هالبالغـ بررسـي الفـاظ متـرادف در نهـج    «، )1385( صدقي، حامد و سـيفي، طيبـه  
  .39- 64، 74ة ، شماراسالمي

، صـص  28ة ، شـمار مفيـد  ةنامـ ، »انگاري از دو منظرنگاهي به پيش«، )1380( صفوي، كوروش
148 -121. 

: ، تصـحيح غالمحسـين يوسـفي، تهـران    نامهقابوس، )1385( بن اسكندر عنصرالمعالي، كيكاووس
 .علمي و فرهنگي
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: الـدين كـزازي، تهـران   ، ويـرايش و گـزارش ميـرجالل   نباسـتا  ةنام، )1385( فردوسي، ابوالقاسم
 .سمت

، پژوهش زبـان و ادبيـات فارسـي   ، »سه نگاه به مرگ در ادبيات فارسي«، )1387( فالح، مرتضي
 .223- 254، صص 11ة شمار

شناسـي تـاريخي در كشـف    نقـش زبـان  «، )1388( قائمي، فرزاد و پورخالقي چترودي، مهدخت
 .9- 36، صص 19ة ، شمار10، سالنامهكاوش، »اسطوره معاني رمزي و تحليل محتوايي

، تصـحيح و تعليقـات   مفاتيح االعجاز في شرح گلشـن راز ، )1387( الدين محمدالهيجي، شمس
 .زوار: محمد رضا برزگر خالقي و عفت كرباسي، تهران

استعاره مبنـاي تفكـر و   فرزان سجودي،  ة، ترجم»معاصر استعاره ةنظري«، )1383( ليكاف، جرج
 .195- 298مهر، صص ة سور: ، به كوشش فرهاد ساساني، تهرانابزار زيبايي آفريني

ــزاد ــدي، به ــتاني  «، )1385( مري ــويش الرس ــه در گ ــان ممنوع ــ، »بررســي تحــوالت واژگ  ةنام
 .169- 177، صص 9، شمارة 5 ، سالشناسي انسان

 .ني: ، تهرانارمغان مور، )1384( مسكوب، شاهرخ
 .شركت سهامي انتشار: ، تهران)بخش دوم( 2 ، جلدالمعارف فارسييرهدا، )1374( مصاحب، غالمحسين

 .مركز: ، تهرانانسان و مرگ، )1372( معتمدي، غالمحسين
 .امير كبير: ، تهرانفرهنگ فارسي، )1360( معين، محمد

 .دارالكتب االسالميه: ، تهرانتفسير نمونه، )1387(مكارم شيرازي، ناصر 
، »هـاي حـافظ  همگرايـي اسـطوره و عرفـان در غـزل    «، )1389( منصوريان سـرخگريه، حسـين  

 .27- 48، صص 44 ، پياپي4ة ، شمار11، سالمطالعات ملي
كارشناسـي   ةنام، پايانشناختي حسن تعبير در زبان فارسيبررسي زبان، )1391( موسوي، سجاد
 .دانشگاه كردستان ،شناسي همگانيارشد زبان

ة ، شـمار 4 ، سـال مطالعات ترجمه، »تعبير در ترجمهكاربرد حسن «، )1385( ميرزاسوزني، صمد
 .23- 34، صص14

هـا و  شـيوه  ،حسن تعبير در زبان و ادبيات عربـي «، )1389( زاده، جمشيدنوروزي، علي و عباس
 .149- 174، صص 3ة ، شمارزبان و ادبيات عربي ةمجل، »هاانگيزه

 .آگاه: تهران داريوش آشوري، ة، ترجمچنين گفت زرتشت، )1355( نيچه، فريدريش
، دانشگاه علـوم پزشـكي بابـل    ةمجل، »آميز از ديدگاه قرآنمرگ ترحم«، )1391( پور، بهروزيداله

 .56- 65 ، صص1ة نام، ويژه15ة دور
 



 



 
  
 
  
  
 
 
  

  آنيميسم و پيوند آن با ناتوراليسم در آثار صادق چوبك
  

  ٭مريم حيدريدكتر 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور

  كومله هانيه غفاري
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور كارشناس ارشد

  

  چكيده
از  كـه  گوينـد  را آنيميسـم مـي   هاي طبيعت، و مفاهيم انتزاعـي  زندگي بخشيدن به اشياء، پديده

بـارزترين گونـة آنيميسـم،    . شـود  شناختي حاصـل مـي   هاي فيزيكي يا روان طريق اعطاي ويژگي
هـاي تركيبـي نيـز بخـش      انسانديسي است؛ اما مانندگي به حيوان يا گياه و يا سـاختن شـكلواره  

از  )ش1377 - 1295( صــادق چوبــك .دهنــد اي از آنيميســم را بــه خــود اختصــاص مــي عمــده
هـا   بررسـي . استنويسندگان معاصر ادبيات فارسي است كه به اين مقوله توجه شاياني نشان داده

هـاي   زيرسـاخت رفته، اي ادبي فراتر  در آثار اين نويسنده، از حد آرايه  دهند كه آنيميسم نشان مي
سـتيزي،   ذهبهاي اخالقي، مـ  گي پرده جبرگرايي، بي. كنند ناتوراليستي انديشة مؤلف را بازگو مي

 بـا هاي ناتوراليسم هستند كه چوبـك آنهـا را    گرايي، ازجمله مؤلفه انديشي و عينت بدبيني و سياه
شـود و بـا عـدول از     در اين مرحله متوقف نمـي او  .كشد پيوندي ظريف با آنيميسم، به تصوير مي

  . آورد برخي از اين اصول، نثري مخيل و شاعرانه پديد مي
  

  يسم، صادق چوبك، ناتوراليسمآنيم :واژگان كليدي
  

   
karvan@ymail.com٭ :نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسؤول

24/8/1394: تاريخ پذيرش مقاله 15/1/1394:تاريخ دريافت مقاله

  سي و  سوم  شمارة
  1394پاييز 
  105- 126 صفحات 
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  مقدمه - 1
او در . ارسي استسبك ادبيات فجمله نويسندگان صاحباز )ش 1377 - 1295(صادق چوبك 

جملـه داسـتان كوتـاه، رمـان، نمايشـنامه، و مختصـري شـعر،        هاي مختلـف ادبـي، از   قالب
تـوان   انديشه و نوشتار، مـي  ةها در شيو مينو س با وجود برخي غثّ . استآزمايي كرده طبع

شناسانه هستند، در آثار وي دنبال  هاي هنري و سبك خطوطي مشخص را كه حاوي ارزش
  . گيري وي از آنيميسم براي بيان افكار ناتوراليستي است اين خطوط، بهره يكي از. كرد

را بـه عنـوان اصـل اوليـه     ) يا همان مـاده (نظامِ كساني است كه طبيعت  1،ناتوراليسم
و ناتوراليست به  )1/393: 1381سيدحسـيني،  ( كنند چيز را به آن حمل مي قبول دارند و همه

كوشد با مسائل اجتمـاعي همـان برخـوردي را داشـته      شود كه مي اي اطالق مي نويسنده
 ناتوراليسـم، زادة  .)393- 394/ 1 :همـان ( باشد كه دانشمند علـوم طبيعـي بـا جانورشناسـي    

و لويي  2هاي پيشگام نظير شانفلوري ترئاليس. العملي عليه رمانتيسم بود رئاليسم و عكس
اجتمـاعي   ةكردنـد و جنبـ   مـي روي پرهيـز   متنفر بودند، از تك »ييباسازز«از  3،دورانتي

دادنـد و   گرفتند، وقايع عصر حاضر را بر وقـايع تـاريخي تـرجيح مـي     انسان را در نظر مي
  .)394/ 1: همان. نك(كشيدند  اشخاص كوچك و ضعيف را به تصوير مي

به اين منظور حتي  ؛اول، دست يافتن به عينيت بود ةها در وهل هدف اصلي ناتوراليست
آمـده از اجتمـاع    هاي فراهم زدند و آثار خود را برمبناي يادداشت ميدست به مستندسازي 

كردند  نمايي، به صورت گزينشي عمل مي سازي و حقيقت براي اين عينيتآنها  .نگاشتند مي
ستيزي اصرار  ديدند و بر جبرگرايي و مذهب تر مي رنگهاي جامعه را پر ها و تلخي پلشتيو  
  :توان به شرح زير خالصه كرد ليستي را ميمشخصات آثار ناتورا. ورزيدند مي

و اگر چنين مزايـايي   نداردگونه مزايا و سجاياي اخالقي  يچهفرد يا اجتماع بشري  - 1
انين علمـي و عوامـل طبيعـي    قو ةخود او نيست؛ بلكه زاييد ةدر او ديده شود، حاصل اراد

جـا بـدي و ريـا و     همه. ها مردم اختياري از خود ندارند نتيجه در آثار ناتوراليستدر. است
زيـر  انـد، در   هايي كه از آزادي اراده محروم خورد و انسان روزي به چشم مي خيانت و تيره

 .زنند پا ميو بار جبر و شرايط جسماني و روحي دست

                                                 
1. naturalism 
2. Champfleury 
3. Louis Edmond Duranty 
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پردازند و اين تشريح، بيشتر نظير  در آثار ناتوراليستي به ذكر و تشريح جزئيات مي - 2
 .تحقيق پزشكي و علمي است

ة است و تظاهرات روحي، اثـر و نتيجـ   وضع جسماني، به عنوان اصل پذيرفته شده - 3
راثـت، از پـدر و مـادر بـه انسـان      شرايط جسماني است، و وضع جسمي، بنابـه قـوانين و  

 .رسد مي

شود و منظور،  ده مياشخاص به زبان محاوره آور ةدر آثار ناتوراليستي، اغلب مكالم - 4
  .)10: 1384كاميابي مسك، . نك( ت استچه بيشتر به واقعينزديكي هر

چنـد در  هر. شـوند  به طرز چشمگيري ديده مـي هاي فوق  در آثار چوبك تمامي مؤلفه
خورنـد، ولـي    ها بـه چشـم مـي    عصر وي نيز كمابيش اين ويژگي آثار ساير نويسندگان هم

. اصـول را دارا نيسـتند   ةشـوند و مجمـوعِ همـ    غالباً به يك يا چند خصيصه منحصـر مـي  
ظرافت . ظرافت گويد و گاه به صراحت سخن مي وبك براي بيان افكار ناتوراليستي، گاه بهچ

ها، به عناصر موجود در داستان  جاي تشريح مستقيم فضا و شخصيت او زماني است كه به
كنـد   ها رخنه مي هاي پنهان روح شخصيت دمد و به ياري آنيميسم، به اليه روحي تازه مي

 .سازد ذهن خواننده مجسم ميا در و فضاي داستان ر

. اسـت  »زنـدگي «و  »وحر«به معنـاي   »animus«التين  ةبرگرفته از واژ 1»آنيميسم«
. شـود  هاي طبيعت، و مفـاهيم انتزاعـي، آنيميسـم ناميـده مـي      به اشيا، پديده بخشي جان

بـراي  . شـود  شـناختي حاصـل مـي    يـا روان  هاي فيزيكي آنيميسم از طريق اعطاي ويژگي
ايـن   1971در سـال  ) 1832- 1917( 2شناس انگليسي ادوارد برنت تـايلر  ر انسانبا نخستين

   ).67: 1999 3برد ديويد،( كار برد  باب خاستگاه دين بهخود در ةواژه را براي تبيين نظري
نهاد و  نام آنان را بر خود مي. دانست انسان بدوي خود را از تبار گياهان و حيوانات مي

بشـري   ةبـا ايـن حـال، قـدرت طبيعـت را بسـيار فراتـر از انديشـ        . كرد به آنان تشبه مي
اش را فـراهم   قدرتي غالباً ويرانگر كه براي تسكين آن بايد موجبات خشنودي ؛دانست مي
هـاي ارزشـمندي    شناسيِ اقوام بدوي پـژوهش  مردم ةجيمز جرج فريزر كه در زمين. آورد

 ر انسان كه حتي در ايـن عصـر نيـز   است، شواهد فراواني از حاكميت طبيعت ب انجام داده
                                                 
1. Animism 
2. Edward Burnett Taylor 
3. Bird- David 
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اعتقاد به روح حـاكم   .)155: 1392فريزر، (دهد  شود، ارائه مي هاي انساني مي منجر به قرباني
شدند، باور قدرتمندي بـود كـه    خوانده مي 1بر طبيعت يا اشياي مرموز و مقدس كه توتم

. دانسـتند  از هـم نمـي  جـدا   ةآنان روح و ماده را دو پديـد  )1(.داد به رفتار بدويان شكل مي
ديسي طبيعـت و   انسان. پنداشتند چيز را داراي روح و بعضاً معرفت انساني ميبنابراين هر

هاي ملموس نيز فراتر  اما آدمي حتي از حد پديده. اشيا، گام نخست در جانمندانگاري بود
 با سنگ و چوب خـداياني بـه شـكل   . بوي انساني بخشيدو رفت و به مفاهيم انتزاعي، رنگ

 )2(.نيـز پرداخـت   2هاي تركيبي خود ساخت و گاه با تخيل قدرتمند خود به ايجاد شكلواره
در آشور مظهر قـدرت و سـلطنت بـود،     »گاو- انسان«گاو و براي مثال  .)17: 1392صابري، (

  .)129: 1389قرشي، ( گاوي با سر انسان كه گاهي بالدار هم بود
عنـوان ابزارهـاي   ناطقـه، بـه   ةت و قـو بردن به اهميـت عقالنيـ   پي با پيشرفت تمدن و

 ؛تدريج شكافي ميان انسان با جهـان ايجـاد شـد    انسان از ساير موجودات، به ةكنندمتمايز
بـدين  . ها راند خرافه ةجويي در او  بيدار شد و خدايان را به عرص كه حس برتري  طوري به

رف در ف   محـوري و عقـل   ترتيب، در اوايل قرن بيستم، انسان اومانيسـتي   ةلسـف گرايـيِ صـ
ناپـذير   گونه موجود مـاوراي طبيعـي، ادعـايي اثبـات    وجود هر 3در اومانيسم. مطرح گشت
 )4()134: 1392حسني،  .نك(زدگي بود  پرستي يا علمبرآيند چنين تفكري، علم. پنداشته شد

هـا   نوع خود تلقّـي كـردن و داراي نيازهـاي مشـابه خـود دانسـتنِ تمـامي پديـده        اما هم
گونـه كـه مكتـب ادبـي رمانتيسـم،       همان. بود كه هرگز از ذهن بشر پاك نشد اي انديشه

شكسـتن قواعـد    ،)109- 138: 1393هارلند،  .نك(واكنشي بود عليه قواعد خشك كالسيسيم 
هـاي غريـب،    شخصـيت . اومانيسـتي  ةگرايانه در ادبيات نيز نهضتي بـود عليـه فلسـف    عقل
گرايـان روس،   هـايي بودنـد كـه شـكل     مغانهاي جديد فرمي، ار هاي شگفت و تجربه راوي

بـه ادبيـات    ، جهـت جـذابيت و غنـاي بيشـتر    )1893- 1984( خصوصاً ويكتور شكلوفسكي
  . ادبيات شد ةبه اين بهانه يك بار ديگر آنيميسم وارد عرص. پيشنهاد كردند

ـ  انـد،   آنيميسـم پرداختـه   ةدر ادبيات فارسي اغلب پژوهشگراني كه به تحقيق در مقول
مكنيـه و اسـناد    ةاستعار: اند اند و آنيميسم را در دو قالب قرار داده عنصر فرم بوده ناظر به

                                                 
1. totem 
2. therianthropism 
3. Humanism 
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در  .جمله تشبيه نيز ظاهر شـود تواند در اشكال ديگر، از ميسم ميحال آنكه آني )4( .مجازي
يكـي از  : گويـد  پـردازد و مـي   مفهـومي آنيميسـم مـي    ةاين ميان، شفيعي كدكني به جنب

صرفي است كه ذهن شاعر در اشـيا و در عناصـر   شعر، تخيال در  هاي صور زيباترين گونه
ـ      جان طبيعت مي بي حركـت و جنـبش    ه آنهـا كند و از رهگـذر نيـروي تخيـل خـويش ب
چيـز   همهيم، نگر چشم او به طبيعت و اشيا مي ةنتيجه هنگامي كه از دريچبخشد و در مي

پـايي در تعريـف آن   ناقـدان ارو . در برابر ما سرشـار از زنـدگي و حركـت و حيـات اسـت     
بخشيدن خصايص انساني است به چيـزي كـه انسـان نيسـت و يـا بخشـيدن       : گويند مي

اصطالحات عـام و موضـوعات   ي، انتزاع ويژه احساس انساني به چيزهاي صفات انسان و به
و از آن در ادبيـــات اروپـــايي بـــا عنـــوان  ديگـــر ةغيـــر انســـان يـــا چيزهـــاي زنـــد

»personification«)6(  و»vividness«  شـريف  توضـيحات عبـدالقاهر و   . كننـد  تعبير مـي
علماي بالغت به طـوري اسـت كـه از قـانون كلـي سـخن        ةو هم صاحب تلخيصرضي، 

جـا   يـابيم كـه همـه    خوبي درمي به ،آورند دقت كنيم اما اگر به شواهدي كه مي ،گويند مي
تفـاوت كـه    بـا ايـن   ت،اسـ » تشخيص« ةألهمين مس ه،مكنيه يا بالكناي ةمنظور از استعار

   .)149- 153: 1375شفيعي كدكني، (است  تشخيص از انسان به حيوان وسعت يافته ةحوز
و نـه تشـخيص كـه تعبيـر     ( جاي تعابير گوناگون، از اصطالح آنيميسم در اين مقاله به

بخشي، جـامع   يك از توضيحات فوق براي تعريف جان استفاده شد؛ زيرا هيچ )رايجي است
ار  هـاي وهمـي و غالبـاً حيوانـو     به صورتعلماي بالغت سنتي، . دو مانع تشخيص داده نش

گونـه حركـت،   حال آنكه آنيميسم بيانگر هر. يسيد نظر دارند، و محققان اروپايي به انسان
جان يا مفهوم انتزاعي به گيـاه،   بي تواند مانندگي شيء جنبش، زندگي و روح است كه مي

  . حيوان و انسان را شامل شود
را به مورد ب ) جان بي(يوة بيان آنيميسم اين است كه گوينده، مورد الف ترين ش ساده

مانند كند؛ گاه با ادات تشبيه و گاه بدون آن يا بـا حـذف يكـي از اركـان اصـلي      ) جاندار(
كننـد كـه    تـري را اعمـال مـي    هاي پيچيـده  ؛ اما برخي نويسندگان روش)استعاره(تشبيه 

ها يا راوي بـه اشـياي اطـراف،     مثال، نگاه شخصيت طوربه. نيازمند بررسي و تحليل است
و نـوع تجسـدي كـه بـه آنهـا      ) نظيـر روح، خـدا، شـيطان   (طرز تلقي آنها از امور انتزاعي 

  . كارگيري فابل و تمثيل در بستر و هيأتي تازه بخشند، يا به مي
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هـاي   هـا در داسـتان   شخصـيت . اسـت آثار چوبك حاوي اين شگردهاي تازه و ضـمني  
يابنـد كـه بـا    مـي   خواهنـد، و جهـان را چنـان    بينند كه مـي  لباً اشيا را چنان ميچوبك، غا
اغلـب  (هاي انساني  حتي حيوانات نيز برخي خصيصه. شان همسو باشدهاي دروني خواسته
  .كنندكنند تا نويسنده را در به تصوير كشيدن فضاي ناتوراليستي ياري  را حمل مي) منفي

  
  تحقيق ةپيشين - 2
ميـراث  « :توان به اين موارد اشاره كرد مي ،اند وشتهچوبك ن ةطور خاص درباره بهكآثاري از 

هاي صادق چوبك با  هاي داستان مايهدرون« ،)1376(از يعقوب آژند  »نويسي چوبك داستان
بررسـي برخـي وجـوه اشـتراك و     « ،)1386(رضا پيـروز   از غالم »تكيه بر رمان سنگ صبور

و  ،)1388(از افسـانه صـحتي و ديگـران     »پـو  بك و ادگـار آلـن  هاي كوتاه چو افتراق داستان
نقـد   ؛)1390(مهر  از رحمان مشتاق »هاي صادق چوبك شكلي و ساختاري داستان ةمطالع«

علـي دهباشـي    يگـردآورد  ،ياد صـادق چوبـك   ،)1353(از عبدالعلي دستغيب  آثار چوبك
 .)1381(حسـن محمـودي   از  صـادق چوبـك   هاي داستان ةگزيد و تحليل و نقد و  ،)1380(

 )1362(از رضـا براهنـي    نويسـي  قصـه بر اين، در كتب مربوط به نقـد داسـتان، نظيـر     عالوه
 برخـي بـه  تمامي آثار فـوق   .است جاي از چوبك و سبك سياق او سخن به ميان آمده جاي

گـزينش   نويسي، توجه به فرهنگ بـومي و  جمله عاميانهاز(هاي سبكي اين نويسنده  ويژگي
انـد،   يافتـه  وي بـارزي در آثـار   ةجلـو كـه  ) دسـت جامعـه   ا از ميان طبقات فـرو ه شخصيت
حال آنكـه تـازگي تصـاوير     .است ماندهمغفول  از نظر ايشانساير خصوصيات، اند و  پرداخته

توانـد نظـر    هـاي ناتوراليسـتي مـي    بسامد فراوان آنهـا و پيوندشـان بـا ويژگـي    آنيميستي، 
 ةشــيو«مقالــة ســودا در  علي آتــشهــا محمــدتن. را بــه خــود جلــب كنــد گانپژوهشــند

» اسناد مجازي و تشبيه حيوان به انسان«عنوان با بخشي را  )1384( »نويسي چوبك داستان
مكتـب  «مقالـة  كشـاني در   سمحمود بشيري و نرگ البته .است به آنيميسم اختصاص داده

ــار ياخــتالف نظرهــاطــرح بــه  )1392( »چوبــكناتوراليســم و صــادق   ةپژوهنــدگان درب
شهال حائري و سعدي جعفري كردگـار نيـز در    و اند ناتوراليستي بودن آثار چوبك پرداخته

 ةبه مقايسـ ) 2010( 1»صادق چوبك، فراسوي ناتوراليسم«اي به زبان فرانسه، با عنوان  مقاله
  . اندبا آثار چوبك پرداخته) 2ژرمينال 1،نانا 2،راسوموآ(آثار اميل زوال 

                                                 
1. Sadeq Tchubak au-delà du naturalisme 
2. Assommoir 
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ي و نگارشـ  يفكـر  سـبك و سـياق   ةدربـار  هايي و يادداشت اه ابد مقاالت، كتبا وجو
، هنوز جايي خالي براي بررسي اين مقوله باقي است كه ضرورت انجام اين تحقيق چوبك

  .است شدهرا موجب 
  

  هاي ناتوراليستي آثار چوبك براساس آنيميسم ويژگي - 3
  جبرگرايي - 1- 3

نسـاني، رونـد تكـاملي را وارونـه     ها با نمايش انحطاط انسـان بـه حالـت دون ا    ناتوراليست
، انسان، خاصه در مواقع بحراني، تحت يك فشـار بـه تحريـك    آنها ةطبق انديش. كنند مي
. گـردد  ميحيوانيـت بـدوي نهفتـه در وجـودش بـاز     جنسي يا تحت تأثير الكل، به  ةغريز

 .)27 :1375، و اسـكرين  فورسـت ( دنوشتار ناتوراليستي تصاوير فراواني از دنيـاي حيوانـات دار  
بنابراين عقيده، آدمي چيزي جز حيواني گرفتار غرايز و اسير در دست اجتمـاع و وراثـت   

 .دهـد  روز نشان مـي  چوبك اين اسارت روح را با تجسم آن به شكل حيواناتي سيه. نيست
  .توان يافت آنيميسم، چند الگوي كلي مي ةبراي جبرگرايي چوبك در حوز

. اسـت  »جـانوري گرفتـار در جـايي   «هاي چوبك  موضوع شمار فراواني از داستان - 1
ديـده نشـان    چوبك در اين آثار، روح گرفتار آدمي را به شكل جـانوري ضـعيف و آسـيب   

حقيقـت  امـا افـراد گردآمـده، در   . انگيـزد  دردي جمـع را برمـي  ظـاهر، هـم   دهد كه به مي
و رود  شـان از حـد اظهـار نظرهـاي گونـاگون فراتـر نمـي       تماشاچياني هستند كـه يـاري  

بينـيم، در   شكسـته را مـي   اسبي پـاي  »عدل«در . اند گذراني يافته اي براي وقت مايه دست
اي سيماني افتـاده، و در   اي داخل لوله گربه ، بچه»اي كه چشمانش باز نشده بود گربه بچه«
هـا بـه شـكل     تمـامي ايـن داسـتان   . اسـت  موشي درون تلـه گرفتـار شـده    »خيزك پاچه«

 ي انسانيها در مركز واقعه، و شخصيتروز  حيوان تيره. هستند اي صحنه اي يك نمايشنامه
مرد دهاتي، آقاي كراواتـي، شـاگرد شـوفر،    (اند  هاي مختلف جامعه يك نمودار تيپكه هر

وجدان بيدار ايـن حـوادث فقـط    . زنند در پيرامون واقعه دور مي) سر و غيره به سيد عمامه
انسـاني   ةنظيـر . اسـت  سـاالن نشـده   گجمع بزر ةكودكاني هستند كه روحشان هنوز آلود

در . بينـيم  مي »عروسك فروشي«و  »دزد قالپاق« يي چونها جانوران گرفتار را در داستان
 . يابند نشينند و همان سرنوشت را مي جاي حيوانات مي روز به كودكان سيه هااين داستان

                                                                                                                 
1. Nana 
2. Germinal 
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سـازي   نـه كند، دوگا هاي گرفتار خلق مي الگوي ديگري كه چوبك براي تجسد روح - 2
آسـيد  «با گفت و شنود احمـدآقا بـا    سنگ صبور. حيوان است /ها به شكل انسان شخصيت

توان نوعي حديث نفـس بـه    اين گفتگو را مي. شود آغاز مي) عنكبوت درون شيشه(، »ملوچ
اي سست كه هر لحظه زلزله آن  شمار آورد؛ زيرا عنكبوت نمادي از احمدآقاست كه در خانه

شـود و در اينكـه    دچار دوگانگي شخصيت مينيز گاه احمدآقا . كند گي ميلرزاند، زند را مي
). ملوچ عنكبـوتي مـاده اسـت   با اينكه آسـيد (د كن آيا آسيدملوچ است يا خودش، ترديد مي

خويش است و به خـاطر همـان عقايـد     ةاحمدآقا نيز همانند عنكبوت، گرفتار تارهاي تنيد
 »مردي در قفـس «در . گوهر، ازدواج كند ش،موروثي حاضر نيست از شرم بدنامي، با عشق

، يادآور دوگانگي شخصيت )ملوچ ماده استسگي كه او هم مانند آسيد(ا راسو ارتباط مرد ب
ملوچ آسـيد  :بخشد جام خود را رهايي ميبخش مادينه در هر دو داستان سران. داستان است

 .گريزند است، ميچيز جز عشق برايش فراهم  از شيشه، و راسو از باغي كه در آن همه

ها  مرغ و خروس. بينيم مي »قفس«تر جبرگرايي چوبك را در داستان  شكل روشن - 3
ماندگان،  روند، اما درقفس شدن بيرون مي يكي براي كشته يكي -  تمثيلي از افراد جامعه - 

 . اي در حال منازعه هستند اعتنا به اين امر، همچنان بر سر دانه بي

ي فوق اين است كه چوبـك، آزادي را بـه طـور كامـل نفـي      ها ظريف در داستان ةنكت
كند كه  ديده، قدرتي موهوم، مخوف و انقالبي تصور مي هاي ستم كند و براي اين روح نمي
، زماني كـه مـردم روي مـوش    »خيزك پاچه«در . تواند منجر به نابودي ستمگران شود مي

دود و موجـب انفجـار و    كش مي ريزند تا او را بسوزانند، موش به سمت تانكر نفت نفت مي
، مادرِ گربـه بـا ظرافـت    »اي كه چشمانش باز نشده بود گربه بچه«در . شود سوزي مي آتش
اش  ربايـد و بـه بچـه    آنكه كسي متوجه شود، مي يكي از افراد حاضر در جمع را بي ةجوج
   .التماس دارد اي آرام و بي كند و قيافه اي نمي ، اسب ناله»عدل«رساند، و در  مي

، شـايد  )سـگ ولگـرد  (طـور هـدايت    سرگذشت اين موجودات در آثار چوبك و همين
شناسـي حيوانـات    بيـان روان  )123: 1390مهـر،   مشـتاق . نك( خالف نظر برخي پژوهندگانبر

هـاي حيـواني، نـوعي     بردن آنـان در قالـب  فرو. بلكه حكايت سرگشتگي بشر استنيست؛ 
شود ادبي محسوب مي ةسمبوليسم، شاعرانگي و يا به تعبيري، تقي.  
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  هاي اخالقي پردگي بي - 2- 3
رمـاني كـه در آن مطالـب وقيحـي بيـان شـود، در        نـد كرد پيروان مكتب ناتوراليسم كشف

از اين طريق، مكتـب  . انگيزد ميسط، هم عدم تأييد و هم شيفتگي برمتو ةخوانندگان طبق
هارلند، ( ت داردقدر زمان تا امروز ز آناي از جذب خواننده را بنا نهاد كه ا ناتوراليسم نوع تازه

اي براي توجيه داشتند  اخالقي نياز به وسيلهما آنان براي بيان اين مطالب غيرا .)168: 1393
ليت علمي ؤواز نظر ايشان، مس. غرض است، يافتند طرف و بي و باالخره آن را در علم كه بي

 ةبه همين ترتيب اگر نتيج .يابد كه از دخالت خودداري كند نويس هنگامي تحقق مي رمان
 نويس را مقصر دانست توان رمان يك رمان برخالف اصول اخالقي جامعه از آب درآيد، نمي

طـور كـه    همان«: گويد دفاع از اين انديشه مي در )1840- 1902( اميل زوال .)169- 170همان، (
در  خطـري كـه بـراي زنـدگي     دان نسبت به نيتروژن به خـاطر  توان تصور كرد شيمي نمي
نويسـي   رمـان  ؛دارد، عصباني شود، و يا با اكسيژن به خاطر فوايدش مهربانانه همدلي كندبر

ها برآشـفته و عصـباني شـود و فضـايل و      كند الزم است در مقابل بدي هم كه احساس مي
   ).171: همان( ».كند دارد، ضايع مي ا كه عرضه ميها را بستايد، مداركي ر نيكي
. شـود  هاي اخالقي و تأكيد بر مسائل جنسي آشكارا ديده مي پردگي بي ر آثار چوبكد
ترين افراد جامعـه   ها كه غالباً از فرودست در توجيه طرز تفكر شخصيت سنگ صبوراو در 

مالصدرا حرف بزنه؟ تو يادت رفته  ةسلطون از فلسف تو منتظري جهان«: گويد هستند، مي
 .)76: 1352چوبك، ( »كه حقايقي هم هس؟

بـه اظهـار و    خـاص،  ئييا اشيا ها بخشي به پديده ها با جان در اين داستانها  شخصيت
در ايـن آثـار   . كننـد  وضـعيت روحـي خـود را عينـي مـي     پردازند و  افشاي منوياتشان مي

خود را با نگـاه آنيميسـتي بـه    جنسي هاي  ها و محروميت ها غالباً كمبودها، گره شخصيت
بـه   )6(،افكنـي  ود را با مكانيسم دفاعي بـرون كنند و احساسات خ اشياي اطراف جبران مي

هاي خـوبي بـراي    نمونه »نفتي«و  »هاي گوشتي گل« دو داستان .دهند آنها نيز نسبت مي
اشـيا   -  اي كـه آرزوي ازدواج دارد  سن گذاشتهدختر پابه- در نفتي، عذرا . گونه هستند اين

يـافتن، كـه در عطـش    سـامان  او نـه در آرزوي سرو . بينـد  مذكر ميرا به شكل موجودات 
  :ارضاي مسائل جنسي است
رنگ كه خشن و مردانه كنار گره شله گلي خودش بسته شده بـود، خيـره   به دخيل دبيت سربي

. از ديدن آن دلش تو ريخت و حس كرد كه محبت سرشاري از آن گره در دلـش پيـدا شـد   . شد
 .)11: 1334چوبك، (ر يك مرد قوي و دلخواه شده بود گره دبيت برايش مظه
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رده   ةنگرد و دربار حتي قبر داخل ضريح را نيز به چشم خريدار ميچوبك  قد رشيد مـ
جـل اسـت، هنگـامي كـه      هاي گوشتي نيز مراد كه التي آسمان در گل ).همان(انديشد  مي

ـ  بيند، گل هاي خشخاش را بر پيراهن زني زيبا مي طرح گل ده و بخشـي از جسـم   ها را زن
  ).22- 23: همان( كند زن تصور مي

  
  ستيزيمذهب - 2- 3

الزم است كه در جامعه اشخاصي وجود داشته باشند كـه  «: مدافعان كليسا عقيده داشتند
ايـن  . فقر، قـانون قسـمتي از جامعـه اسـت    . زياد كار كنند و زندگي محقري داشته باشند

پـس بـراي    .)1/402: 1381حسـيني،  سيد( »قانون خداوندي است و بايد از آن اطاعـت كـرد  
ة اول در درجـ پرستي مخالف بودند، ناتوراليسم  كاري و سكون ها كه با محافظه ليستناتورا

آنان به اصـالت مـاده معتقـد     .)همان( تابوهاي كهنهكليسايي و پاياني بود بر يك روش ضد
  .شمردند الزم ميو دخالت خدا در امور جهان را غيربودند 

هـاي داسـتاني    مايهيكي از درون عنوان يكي از مظاهر جهل و خرافه،، به ستيز با مذهب
احمد نيـز گـاه بـا احتيـاط و      حتي نويسندگاني باورمندتر چون آل. عصران چوبك استهم

در ) خصوصـاً اسـالم  (مخالفت چوبك با مـذهب  . دارند عصا، در اين مسير گام برمي به دست
ر آشـكار  زماني بيشـت  ج اين تفكر در نگاه آنيميستي اوجاي آثارش مشهود است، اما او جاي
هاي فيزيكي  با اعطاي ويژگي .بخشد تجسد ميخود  ةگردد كه مفاهيم انتزاعي را به شيو مي

ايـن مفـاهيم را بـه شـكل      شـود و  وارد مـي  1وارگي خـدايان انسـان  ةبه اين امور، او به عرص
  :، اهريمن چنين شمايلي داردسنگ صبوردر . آورد ميدر اي هاي شگفت و افسانه شخصيت

هـايش افتـاده و تـاجي از گوهرهـاي      رو با موهاي زرينِ دراز كه بر شانه خت خوبست سا اي پري
ظريـف، زيبـا، چـاالك و     .بـر كتـف دارد   نشان از دو سو دو بال سفيد ژاله. گوناگون بر تارك دارد

  ).327: 1352چوبك، ( هوشمند است

سـت، بـه   سـابقه ني  زاده نيز اين شيوه را كه در ادبيات كهـن نيـز بـي    پيش از او جمال
  :آزموده بود صحراي محشرنحوي طنزآميز در 

هـاي رنگارنـگ    خالف فرشتگان ديگر كه جمله جامهرش سرتاسر آبنوسي بود و لباسش بربال و پ
درخشيد و چشم  گي مينر اي بود به سياهي پر كالغ كه مانند بلور مشكي بر تن داشتند، از پارچه

                                                 
1. anthropophormism 
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كوپـال نيـز   و قامت و كـت اشـت و از حيـث قـدو   رد يكدست بر سـر د تاجي از زم. كرد را خيره مي
خيلـي جسـارت اسـت ولـي چـه      ...  گفـتم ...  آمد تر به نظر مي مبلغي از فرشتگان معمولي بزرگ

لبـانش نقـش    ةخندي در گوشـ زهر. فرموديد خودتان را معرفي ميعالي نيز  شد حضرت خوب مي
  )186- 190ا، تزاده، بي جمال( »اسم من شيطان است«: بست و در كمال سادگي گفت

زروان را در تقابل با شيطان، موجودي عفن و  /خداولي چوبك از اين نيز فراتر رفته و 
  :دهد المنظر نشان مي كريه

خـورده و چشـمان    خالي با دو شـاخ منحنـي چـرك زنـگ     اندام ترسناكي است با تن خال درشت ديو
 .)327: 1352چوبك، ( دم گاو دارد ويزان است و دمي چونهايش آ دو بال چركين سياه از كتف .بار آتش

  
  انديشي بدبيني و سياه - 4- 3

اي انقالبـي   روحيه مسائل جسماني بود، ةكنند با اينكه زوال معتقد به اصالت ماده و تشريح
هـاي ناتوراليسـم، بـه نشـان دادن      خالف او، پيروانش از ميان انواع مؤلفهبر. و مبارز داشت

كس از غرايز ناچيز يا پست و  همه ةزندگي روزمر«ايشان از نگاه . ها اصرار ورزديدند زشتي
زيبايي و خصال نيكو، يا خيال و تصوري بيش نيسـت، و  . است ها تشكيل شده يا از زشتي

. تواند موضوع رمان قرار گيرد يا اگر هم واقعيتي داشته باشد، استثنايي و نادر است و نمي
ـ   ها و دورويي رمان بايد پستي اسـاس معايـب و   اجتمـاعي را كـه بر   ة زنـدگي هـاي مزوران

  .)421- 422  /1: 1381سيدحسيني، ( »است، نشان دهد ها بنا شده خودخواهي
طرفـي   راوي خونسـرد و بـي   )90: 1376آژنـد،  . نك( دانخالف نظر برخي منتقوبك برچ
در فضايي كه از منظر چشـم  . بخشي نيز جبرگرايانه و تلخ است نگاه او هنگام جان. نيست
. كردن هسـتند  و ناله كشيدن خميازهاند يا نشسته يا در حال  ها يا خفته يم، پديدهبين او مي

ه است، با اسـتفاده  خطوط اصلي افكار نويسنده كه نگاهي عميق به پلشتي و تيرگي جامع
  .شوند رنگ مياز آنيميسم پر
. ن شـوند داسـتا  كـردن رخـدادهاي   جلـوه توانند موجب سريع يا كنـد   ها مي آنيميسم

جان را بـه حركـت و    اصر بيكردن، عن دنبال"، و ه با افعالي چون دويدن، پريدنچوبك گا
  : دارد ميجنبش وا

دود  نگاهش به پيراهنش افتاد و ديد مثل يك ورق كاغذ روزنامه، دنبـال اتومبيـل تـو جـاده مـي     
 .)22: 1382چوبك، (

اي كه ديروز آن سـوي صـحرا بـوده، راه     ديدي ماسه تپه شدي مي يك وقت صبح از خواب پا مي
 .)39: همان(افتاده خودش را كشانده و رفته 
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نـوعي كـاربرد زبـاني     اما غالباً اين افعالِ حركتي، بيش از آنكه بيـانگر پويـايي باشـند،   
  :آيد كه داللت بر حركت ندارد مي »دويدن«فعل  »ظاهر شدن«جاي  به مثالً. هستند

  .)44: الف 1355چوبك، ( لوسي تو صورتش دويدشل و ول  ةخند
  .)71: ب1355چوبك، ( اش دويد شادي تو چهره

كننـد، در   ، افعال يا صفاتي كه كامالً داللت بر رخوت و سكون مـي ها فعلدر كنار اين 
علـت آن  . آثار چوبك بسامد فراواني دارند و ميزان آنها از افعال پويا و حركتي بيشتر است

توان دانسـت كـه زنـدگي را سراسـر يكنواخـت و       ناتوراليستي نويسنده ميهاي  را ديدگاه
گيرد كه حالـت ايسـتايي و    هايي بهره مي او مدام از افعال و صفت. داند عاري از شادي مي

هايي در عبارات زير نمونه. مثل خوابيدن، نشستن، خميازه كشيدن، آبستني ،سكون دارند
  :شونداز اين افعال ديده مي

كـرد   زق مـي  ها كه مدتي پيش از كار افتاده بودند تو گوش جـواد زق  جرثقيل ةغرچدانصداي دن
  ).9: ب1355 چوبك، (

 .)69 :همان(اي خود، بغل سيد دراز كشيده بود  استوانه ةپرده تو جعب

 .)79: همان(كرده بود واز چين و چروك دهن ةكردهاي باد هايش خورجين زير چشم

 .)94: همان(شد ه ميخورشيد داشت تو رختخوابش يل

اي و دوتا چمدان روه گرفته كه بغل هم نشسته و منتظر سـفر بودنـد   چرم قهوه ةيك ديوان كهن
  .)113: همان(

شـوند و بـه صـورت     غالباً تكرار مـي آنيميستي كه از اين دست هستند، برخي تصاوير 
چوبـك،  ( سـنگي  ةخـورد هـاي توسـري  خانه: آيند ميكالم يا سبك فردي نويسنده در كيهت

هاي كوچك توسـري  كومه ؛)31: همان( گورستان ةخوردتوسري ةشور خان مرده ؛)28: 1382
   )7( .)102: همان( خورده
  

  تشريح جزئيات  - 5- 3
خصوصـاً فضـاهاي    ،هـا  شخصـيت . هاي آثار ناتوراليستي اسـت  اطناب يكي ديگر از ويژگي

را بـا   »آسـوموار «مـثالً زوال  . شـوند  تفصيل توضيح داده مي به) ها در تئاتر، صحنه(داستان 
  :كند آغاز مي) ها سرشار از نكبت و تيرگي است ناتوراليست ةكه به شيو(اين توصيفات 

رو رفته، از سيمي كه به كمك نـخ  و هاي چيت رنگ تخت نشست، باالي سرش لباس ةژروز روي لب ...
بـار تنـگ    اق فالكـت آلـودش روي سرتاسـر اتـ    چشمان اشـك . به سقف وصل كرده بودند، آويزان بود
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اتاق يك اشكاف چوب گردو بود كه جاي يك كشويش خالي مانده بود و سه صـندلي   ةاثاثي. لغزيد مي
يك كـاله  ...  اي رويش قرار داشت خورده حصيري و يك ميز كوچك چرك و چرب كه تنگ آبِ ترك

د و كنـار ديوارهـا، روي   ز هاي كثيف بيـرون مـي   ها و جوراب مردانه در انتهاي اتاق از زير پيراهن ةكهن
آخـرين لبـاس   . آلـود آويـزان بـود    سوراخ و يك شلوار منـدرس و گـل   ها، يك شال سوراخ پشتي مبل

  .)17- 18: 1361زوال، ( زدند شان مي ها دست رد به سينه شلواريو هايي كه حتي كت كهنه

- 1330(هايي كه ميان چوبك بـا نويسـندگاني چـون صـادق هـدايت       با وجود مقايسه
آلــود و  عنــوان نويســندگاني كــه آثــار وهــم بــه ،)م1809- 1849( پــو و ادگــار آلــن )ش1281

فضـاي   ،)122: 1388 ،صحتي و ديگـران . نك(است  آورند، صورت گرفته سوررئاليستي پديد مي
او متناسب با فضاي حاكم بر داستان بـه  . هاي چوبك، با وجود تيرگي واقعي است داستان

او  .پـردازد  ها با اطناب به شرح جزئيات مي د ناتوراليستدهد و همانن ها شكل مي آنيميسم
) ش1298- 1356(رسـول پرويـزي    دار شـلوارهاي وصـله  كه آن را بـه تأسـي از    تنگسيردر 

مجالي بـراي   -  يابد كه در آن توصيف بر خبر رجحان مي - نثر فني  ةاست، به شيو نگاشته
ها غالبـاً از جـنس آنيميسـم     پيرايه اين )8( .است بندي به اثري ساده و مختصر يافته پيرايه

سمبوليسـم و   و بـه عرصـة   دارد ميوبك گامي فراتر از ناتوراليسم براز اين نظر، چ. هستند
زمان با ناتوراليسم در حال رشد و شكوفايي است، هاي شاعرانه كه از قضا هم پردازي خيال

  ). 161- 165: 1393هارلند، . گر نكزماني اين دو مكتب و تأثير آنها بر يكديهم ةدربار( شود وارد مي
گيـرد؛ امـا    ياي نمـ  كند و از آنيميسم بهـره  پرويزي تنها به دو تشبيه مفصل اكتفا مي

ايـن  . كنـد  ها فضاسـازي مـي   اي از صناعات و آنيميسم تنيده چوبك به كمك شبكة درهم
. هاي آنيميستي غالباً با رخـدادها و روحيـات اشـخاص تناسـب موضـوعي دارنـد       توصيف

داستان كه در بوشهر و روستاهاي . توان يافت مي تنگسيرهترين نمونه از اين دست را در ب
آفتـاب  : اطراف آن در جريان است، سرشار از تصاوير آنيميستي خورشيد، نخل و درياست

  ؛)37: 1382چوبـك،  ( اي خودش را رو زمـين انداختـه بـود    گداخته سوزان مانند ورقة جيوة
نرمـه   ؛)39 :همان( كشيدند سوخته، پشت سر هم سرك مي و سياه ها شق و رق و الغرنخل
تلويح، گوياي رنج، تـرس و   نيز تصاوير، به »ها گوركن«در  ،)183: همان(. ها اخم كردند موج

: كنـد  كاري دختركي هستند كه فرزند نامشروع خـود را در دل خـاك مـدفون مـي     پنهان
 :همان( آفتاب توي جنگل قايم شد ؛)10: ج1355چوبك، ( هاي دخترك از نان آبستن شد لپ
  ).23: همان(جنگل او را بلعيد  ؛)14
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رود و  ها با رخـدادها از حـد توصـيف فراتـر مـي      اي ديگر، همخواني آنيميسم  در شيوه
تـوان در داسـتان    ايـن شـيوه را مـي    ةنمون. كند هاي بصري و سينمايي را تقويت مي جلوه

نمادي (شوفر كاميون به خاطر گل و لجن باتالق  چهار. يافت »چرا دريا توفاني شده بود«
آنها كـه در حـال تريـاك كشـيدن     . اند ، در جاده متوقف شده)شان زندگي  بار از وضع اسف

فضـاي داسـتان حالـت    . انـد  هستند و حرفي براي گفتن ندارند، به حديث نفس مشـغول 
بر سكون داللـت   هايي هم كه در اين قسمت آورده شده، آنيميسم. ايستايي و سكون دارد

 .)11: الـف  1355چوبك، ( »نور چشمش خوابيده بود مردمك بية يك خال آبي گوش«: دارند
خالف اين قسمت، در بر. )11: همان( »خاموش توي باتالق خوابيده بودند چهار تا كاميون«

پنـدارد   اي كه مي دارد و به عشق بچه چمدانش را برمي) يكي از شوفرها(اد بخشي كه كهز
گـذرد، تصـاوير بـه سـمت حركـت و       خودش است، با پاي پياده از لجن و باران مي از آن

انديشد كه بچه را بـا   در اين مسير كهزاد با خود مي. كنند پذيري و خشم ميل مي تحريك
يراز ببرد و در آنجا مرجان را به ش) كند زني كه براي زيور مشتري پيدا مي(زيور و مرجان 

هاي قهرمان داستان  ، مظاهر طبيعت با احساسات و انديشهدر اين بخش. نيست كند سربه
شـود، تالطـم دريـا نيـز شـدت       مـي  تر زيور نزديك كهزاد به خانة قدرهر. گردند آوا مي هم
گويـد كـه بچـه را بـرداريم و بـه شـيراز        رود و به او مي وقتي او به اتاق زيور مي. گيرد مي

  : شود برويم، ناگهان صداي امواج و رعد مهيبي بلند مي
توفان، دل  ؛)31: الف1355چوبك، ( رفت هاي رعد از تو هوا بيرون نمي غرچه صداي دندان

ها با غرش تندر يكـي شـده    صداي رميدن موج ؛)31 :همان( رو كرده بوددريا را زيرو و رودة
يـا بچيـه    قـرآن گاهي وختـي كـه   . هميشه هم دريا اينجوري ديوونه نيس .)55: همان(بود 
  )9(.)57: همان( شه ميندازن ديوونه ميومزاده توش حر

  
  گرايي عينيت - 6- 3

برخي وجـود  . كند روايت را تعيين مي ةنمايي شيو از نظر نويسندگان ناتوراليست، حقيقت
شمارند و برخي اعتقـاد دارنـد راوي بايـد     راوي عيني را بهترين ضامن بازنمايي معتبر مي

انند منظرهاي متفاوتي از رخدادها بـه  تو ها هستند كه مي ناديدني باشد، و فقط شخصيت
چوبك از هر دو شيوه بـراي تحليـل و توصـيف     .)150: 1390 1،رايان و ون آلفن( دست دهند

  . پردازد هاي رواني مي گيرد و از طريق آنيميسم به تحليل ها بهره مي فضا و شخصيت
                                                 
1. Ryan & Van Alphen 
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هـا او   ستاندر اين دا. اند شخص نگاشته شده ديد سوم آثار چوبك با زاوية  ةبخش عمد
ها يـا   توصيف. پردازد ها مي گيرد و به توصيف شخصيت اغلب در جايگاه داناي كل قرار مي

هـاي   گـل «مـثالً در  . يابنـد  نمـادين و اسـتعاري مـي    ةمستقيم هستند، يـا جنبـ   ةبه شيو
هـدف و سـرگردان، از روش    دادن شخصيت مراد كه فردي است بـي  براي نشان »گوشتي

 ةنـاجوري بـود كـه بـه خشـتك گنديـد       ةاين آدم وصل: كند ميتوصيف مستقيم استفاده 
  .)18: 1334چوبك، ( اجتماع زده شده بود

 »آتما سـگ مـن  «. شوند شخص روايت مي ديد اول ةشمار اندكي از آثار چوبك از زاوي
از ايـن   سـنگ صـبور  هاسـت، و رمـان    ترين هاي چوبك يكي از مدرن كه در ميان داستان

هـا از   هاي پنهان و تاريـك شخصـيت   كه مبناي اعتراف دارند، اليه در اين دو اثر. اند جمله
آنيميسم بهتـرين شـيوه   . يابند بيروني مي ةطريق اشيا و حيوانات موجود در داستان، جلو

  .گذرد ها مي كردن آن چيزي است كه در ذهن شخصيت براي عيني و بيروني
يش دزديـده، ماننـد   هـا پـ   تراشي را كه سال خان قلم حسنسيد ،»مردي در قفس«در 

گويـا بخـش    گيـرد آن را كـه   كند و گاه تصميم مي اي پنهان مي گناهي شيرين در گوشه
  . نيست كند سربه ،تاريكي از روحش است

هـا در چنـد موجـود     پاره شدن روح مرد و تجسم آن پـاره ، با چند»آتما سگ من«در 
كـه تجسـمي از    سـگ . شود آنيميسمي ظريف ارائه مي) سگ، مهندس آلماني، خدمتكار(

  :كند مرد است، در پايان از رخدادهاي داستان رمزگشايي مي )10(ناخودآگاه
او كيفر ستمي كه به او روا داشته بودم، بـه مـن   . ناتوان كه بر من زخم زد، فرزندم بود ةو آن تول

 ندانسـته آمـده بـود   . تو زد و من خاموش ماندم؛ فرزندت بود ةشب به خان و آن دزد كه نيمه. داد
 .)194: ب1355چوبك، ( براي ربودن مال خويش و بازداشت نتوانستم

الگـوي   سبك كهنِ سخن گفتن سگ كه گويي ندايي است از دل اعصار، يادآور كهـن 
سـادگي تـن بـه     حيواني و غريزي كه مصر و مداوم است و به ةهمان روحي ؛است »سايه«

كُشـي چنـدان    براين، مرد در سـگ بنا .)56- 57: 1393، و نوردمي هال(دهد  شدن نمي سركوب
  . موفق نيست

نشـان   )424- 426/ 1حسـيني،  سيد .نـك (نگاهي به تأثير ناتوراليسم در كشورهاي مختلف 
ها همخواني نـدارد و هنگـام پديـد     ناتوراليسم با فرهنگ برخي از ملت ةدهد اصول اولي مي

هـا تغـزل و    ايتاليـايي  مثالً. كنند آوردن آثاري به اين سبك، عناصر ديگري را وارد متن مي
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هاي چوبك نيز، آنچه با اصول ناتوراليسم همخواني ندارد،  در داستان. هزل را به آن افزودند
گرايانه و بي هيچ عنصر  واقع ةهاي چوبك به شيو بيشتر داستان. وجود عناصر فراواقعي است

ي بـه كمـك   اما نويسـنده گـاه در ايجـاد شـگفت    . اند سورئاليستي يا سحرآميز نگاشته شده
در  )11(تـر از نظـر رئاليسـم جـادويي     هـاي پررنـگ   صحنه. است آنيميسم طبع آزمايي كرده

مـثالً  . شود اند، ديده مي قرار داده شده سنگ صبورهايي كه در چند جاي رمان  نامه نمايش
مـن يـك   . شناسـين  شما منو نمي«: گويد رسد، مي خر هنگامي كه به حضور انوشيروان مي

. بزرگ زرتشت فرموده از دروغ و بهتون دوري كنين كه از گناهان بزرگه. مدين زرتشتي پاك
اي  و بـه شـيوه   .)158- 159: 1352چوبك، ( »كنم اگه شاهرگ منو بزنين يه همچو گناهي نمي

دردي دهد، با صاحب خود ابـراز هـم   داستان را تغيير مي شكنانه كه محتواي مألوف ساخت
برد تا نعش  آقا را مياحمد ،ي از همين رمان، وقتي آژانردر جاي ديگ .)157 :همـان (كند مي

مـا  . جـائيم ما هم اينجائيم، ما هم اين«: زنند ها ناگهان حرف مي گوهر را شناسايي كند، كرم
. كرد خشك ميهميشه او ميومد ما را ترو. ناسيمشش ما هم گوهر خانم رو مي...  هم ميايم

 .)299- 300: همان( »ما هم ميايم
  

  گيري نتيجه - 4
گرايـي كـه دامـان     احساسـاتي . آيـد  مكتب ناتوراليسم نوعي رئاليسم افراطي به شمار مـي 
هـاي تصـنعي دسـت بردارنـد و بـه       رمانتيسم را گرفته بود، موجب شد ادبـا از زيباسـازي  

. ها در نگارش واقعيت، طريق افراط در پيش گرفتند ناتوراليست. توصيف واقعيات رو كنند
پذير فرض كردند و معتقد به اصالت جسـم و    د مواد شيميايي تحليلآنان آدمي را به مانن

ها  با وجود تالشي كه ناتوراليست. ستيزي شدند هاي اخالقي و مذهب پردگي به تبع آن بي
تـوان   هاي خاصـي را در آثارشـان مـي    گيري غرضي داشتند، جهت براي تشبه به علم و بي

  .  رف باشدط تواند بي دهد ادبيات نمي ديد كه نشان مي
صـراحت و گـاه بـا     خـوريم؛ گـاه بـه    ها بر مـي  جاي به اين ويژگي در آثار چوبك، جاي

بشري را در قالـب اشـيا، حيوانـات، يـا موجـودات       ةاو انديش .هاي آنيميستي تصويرسازي
هـا،   ها گره اين انديشه ةبخش عمد. كند بخشد و بيروني مي اي عينيت مي افسانه ةبرساخت

بنابراين تعجبي ندارد اگر راوي يـا شخصـيت داسـتان، در    . بشر هستند كمبودها، و رذايل
كـرده و بـادي كـه شـالق     ابيده، حيوانات ترياكي، وسايل كزاطراف خود جز موجودات خو
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هـاي جسـماني چيـزي     بيند و جز هوس شود، چيزي نمي كشد و دريايي كه ديوانه مي مي
  .  جويد نمي

 ةگيرد، بيشتر به شـيو  يق افراط در پيش ميها طر چوبك آن هنگام كه در بيان زشتي
هايي از حركت و شور و جنبش انقالبي را بـه   هنگام كه بارقه هاي متأخر، و آن ناتوراليست
   .شود گذارد، به روش پيشگامان اين مكتب نزديك مي نمايش مي

شود، تغزلي شرقي و اثيري است كه گـاه و   اما آنچه تخطي از ناتوراليسم محسوب مي
، دايي »كفترباز«در . كند هيچ زشتي و پلشتي بروز مي هيچ ميل جسماني، و بي ه، بيگا بي

شـود كـه فقـط     سـحور چشـمان زنـي مـي    است، م كه عمري به كبوترها دل خوش كرده
خيل كبوترها كه نموداري از روح او هستند، . اند اي پديدار گشته لحظه در قاب پنجره يك

 .شوند در آسمان آواره مي
  

  نوشتپي
تقدس داشته و مورد احترام خاص قبيله يا  ةگياه يا هر شيئي كه جنب ،توتم به حيوان - 1

اميـل دوركـيم معتقـد اسـت تـوتم       .)89 : 1383 شميسـا، ( گـردد  اجتماعي باشد، اطالق مي
كه موضوع پرستش و  - هاي ابتدائي است كه جامعه را   همظهري از مذاهب اجتماعي جامع

 .)60: 1370سامع،( است ساخته در خود مجسم - تقديس است 

2 - »therianthropy « مشتق از theríon ي»چهارپـا «يـا   »حيوان وحشـي «يوناني به معناي 
در  1901در حدود سال  اين اصطالح. به معناي انسان بودن است anthrōposپستاندار، و 
  ).171: 1901 1دگروت،( رفت اروپا به كار مي ةحيوانات در فرهنگ عام ةمورد استحال

تاريخچه، اصول و نقدهايي كـه بـر اومانيسـم     ةدربار( ديني استدر اينجا مقصود، اومانيسم غير - 3
  .)144- 115: 1392حسني، . نك است،شده

مكنيه يا بالكنايه آن اسـت كـه تشـبيه در دل گوينـده      ةاستعار« :استعاره مكنيه - الف - 4
به  اما از لوازم مشبه ،لفظ نياورند به را در مستور و مضمر باشد و مشبه را ذكر كرده و مشبه

 دست«مانند  ؛)250- 251: 1384ي، هماي( »به باشد اي در لفظ بياورند كه دليل بر مشبه قرينه

 ،)انسـان (به  يكي از مالئمات مشبهبه عنوان  »دست«و است مشبه  ،»روزگار«كه  »روزگار
 ةاسـتعار ت، كـرده اسـ  آن قسمت كه روزگار را در ضمير خود به انسان تشـبيه  . است آمده

تخييليـه   ةاسـتعار ت، اسـ  دسـتي را فـرض كـرده   ر، روزگـا  مكنيه و به آن قسمت كه براي
 ةاين نـوع اسـتعاره را اسـتعار    ،و از آنجا كه مكنيه و تخييليه از هم جدا نيستند. گويند مي

                                                 
1. De Groot 
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 مكنيـه را بـا كيفيتـي    ةاستعاركي اسكّ .)171 :1376شميسا، ( »گويندنيز مي مكنيه تخييليه
اي  مـرگ را بـه درنـده   «م، وييگ  مي »چنگال مرگ«ويد وقتي ما گ كند و مي ديگر بيان مي

كنـيم كـه ايـن     حال ادعا مـي ت، به اس مشبه ،مشبه و درنده ،يعني مرگ ،»ايم مانند كرده
 »مرگ«و عين آن است و از همين روي ) درنده(داخل در جنس مشبه به ، )مرگ(مشبه 

صورت وهمي از يك  گبراي مر ،به عبارت ديگر. كنيم راده ميرا ا »درنده«گوييم و آن  مي
گ، منظـور مـا از مـر    ،گـوييم  مي »چنگال مرگ«گيريم و وقتي  خارجي در نظر مي ةدرند

واقـع صـورت وهمـي مـرگ اسـت كـه       همان صورت وهمي مخترع ذهني اسـت كـه در   
آن  بدين سبب است كه اسناد چنگـال بـه   صد شبيه صورت خارجي درنده است و صددر

درنده گ، پس مراد از مر. چنگالي نداردي، چون مرگ تنها بدون آن تصوير ذهن. دهيم مي
مجازي وهمي ذهني كه صورتي شبيه به  ةبلكه درند ؛يحقيقي خارج ةولي نه درند ،است
  .)56: 1370ي، فشارك( خارجي دارد ةدرند
در قسمت  »هات مجازيتشبي ةمكنيه ملك ةاستعار«اي از اصغر شهبازي به نام  در مقاله    

را آنيميسـم   آند، حيوان باشف، به محذو كه اگر مشبه استانواع استعاره مكنيه ذكر شده
 ي،شهباز( آيد تشخيص به حساب مي انسان باشد جزءف، ولي اگر مشبه به محذو ؛ناميم مي

1392 :46 -45(.  
  ):مجاز عقلي(اسناد مجازي  - ب

زبان اسـت كـه در علـم بيـان ابـواب مجـاز و        ينشيناغتشاش در محور هم ،اسناد مجازي
اسناد فعل به فاعـل   ي،گفت اسناد مجاز توان به زبان سنتي مي. گيرد استعاره را در بر مي

متعارف به طور كلي اسناد غيرطبيعي و غير سناد صفتي غير متعارف به موصوف وغير يا ا
  .)94: 1376ا، شميس( مسند به مسنداليه است

زي تئاتر بر چهره ماسكي بود كه بازيگران براي ايفاي نقش خاص در بابه معني  پرسونا - 5
  .)51: 1393 و نوردبي، هال( »اند از همين واژه ريشه گرفته 2و نيز شخصيت 1شخص. زدند مي

از طريـق آن،  فـرد  افكني يا فرافكني، مكانيسـم دفـاعي ناخودآگـاهي اسـت كـه       برون - 6
معموالً ناخودآگاهي را كه براي او ناخوشايند يا غير  هاي ها، افكار، احساسات و تكانه انديشه
مكانيسـم فرافكنـي از فـرد در مقابـل     . دهد به شخص ديگري نسبت مي ،قبول استقابل 

بـه خـارج    شخص از راه. نمايد اضطراب ناشي از يك منازعه يا تعارض دروني محافظت مي
د موقعيتي كـه مربـوط بـه او    شود با آن مانن انداختنِ آنچه غير قابل قبول است، موفق مي

  .)289 :1370،نويبهرامي و مع( نبوده و جدا از اوست، كنار بيايد

                                                 
1. Person 
2. Personality 
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  : برد عيناً همين آنيميسم را به كار مي ها دوبلينيجيمز جويس نيز در  - 7
هـاي توسـري    خانـه نگاهي به رودخانه، به باراندازهاي زيرين، انداخت و دلـش بـه حـال    «

اي گـدا آمـد كـه در امتـداد سـاحل       نظرش همچون دسته ها به اين خانه. سوخت خورده
زده از  شان پوشيده از گرد و غبـار، بهـت   هاي كهنه پوشش. رودخانه كنار هم چپيده بودند

غروب آفتاب، در انتظار نخستين يورش سرماي شب كه فرمانشان دهـد برخيزنـد،    ةمنظر
  .)94: 1388جويس، ( »خود را بتكانند و روانه شوند

 :شوند ل هر دو اثر، از اين نظر مقايسه ميبند او - 8

زمـين، تفتيـده بـود و    . خفـه بـود  آلـود و   هواي دشت، گـرم و مـه  . روزهاي آخر تابستان بود
هاي خرمـا را آب داده   بدتر آنكه باغ. جزاند دوزخ، بدن را مي هرم گرما مثل آتش. جوشيد مي

. گرفـت  گرداگـرد ده را مـي   خاسـت و  ميبري از وسط درختان نخل بر و نفسبودند، مه گرم 
: 1357پرويـزي،  ( نشست زن طاليي، به چشم ميهنوز هوا روشن بود و اشعة خورشيد مثل سو

52(.  
چكّـه از تـو هـواي     هواي آبكي بندر همچون اسفنج آبستني، هرم نمناك گرما را چكّـه     

از نم بر ور خورشيد، تو آسمان غرب يله شده بود و گردي  چيد و دوزخ شعله سوزان ور مي
جادة سنگي، كشيده و آفتاب تو مغز سر خورده و سفيد و مارپيچ از بوشـهر  . چهره داشت

ز خالل خورشيد كه ا هاي مويين ايستاد و به نيزه...  به بهمني، دراز  رو زمين خوابيده بود
  .)15: 1382چوبك، ( رفت، نگاهي كرد ها تو چشمش فرومي شاخ و برگ

  .از همين باور عاميانة آنيميستي است نام داستان نيز برگرفته - 9
گيرنـد، از   مورد شناسايي و پذيرش قرار نمـي ) خودآگاهي(هايي كه توسط من  تجربه - 10

ايـن  . شـوند  در جايي به نام ناخودآگاه شخصي انبار مـي  )1875- 1961( ديدگاه كارل يونگ
و محتويـات   هـا  است كه تمامي فعاليـت   سطح از ذهن در مجاورت من قرار دارد و مخزني

روان را كه با تفرّد يا كاركرد خودآگاه ناهمخوان هستند، يا تجربياتي را كه زماني خودآگاه 
جملـه  از ؛گيـرد  مي بر  اند، در اند ولي به داليل گوناگوني سركوب يا ناديده گرفته شده بوده

  .)42: 1393 و نوردبي، هال( ناشده، تعارض شخصي يا اخالقي كننده، مشكل حل افكار پريشان
عناصر داستان طبيعي است و تنهـا   ةرئاليسم جادويي در قصه بدين معناست كه هم - 11

  .)240 :1381فرزاد، ( »طبيعي در بافت قصه وجود داردغيريك عنصر جادويي و 
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  اي يا حماسي؟اسطوره يشخصيت، رستم
  

  ٭سعيد شهروئي
  دانشجوي دكتري زبان و ادب فارسي دانشگاه بيرجند

  

 چكيده

شخصيتي او را  برخي. استهاي بسياري انجام گرفته، رستم، پژوهششاهنامهپهلوان دربارة جهان
خاسـتگاه   ن ديگـري پژوهشـگرا . انـد  اي بـه حسـاب آورده  تاريخي، و گروهي شخصـيتي اسـطوره  

رسـتم يـك شخصـيت    «بهمن سركاراتي در جستاري بـا نـام   . دانندراستين رستم را حماسه مي
پـس از آوردن ديـدگاه كسـاني كـه تهمـتن را شخصـيتي تـاريخي يـا         » اي؟تاريخي يا اسـطوره 

پندارنـد، انگـارة هـر دو گـروه را     اي تصور كرده و او را بـا گنـدفر و گرشاسـپ يكـي مـي      اسطوره
و نـه   ،گيـرد كـه رسـتم نـه شخصـيتي تـاريخي اسـت       داند و چنـين نتيجـه مـي   يرفتني ميناپذ

كوشد به دو روش يـا دليـل،   نگارنده در اين جستار مي. بلكه خاستگاهي حماسي دارداي،  اسطوره
نخست براساس شواهد و اسناد گوناگون، بـه نقـد و   : اي بودن رستم را نشان دهداحتمال اسطوره

پـردازد،   پيوندي رسـتم بـا گرشاسـپ مـي    دربارة بي اواراتي و نارسايي ديدگاه تحليل ديدگاه سرك
اي بـودن  عنوان دليل ديگـري بـراي اسـطوره    سپس با آوردن انگارة پيوند ايندرا و رستم، آن را به

  . كندتهمتن مطرح مي
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  مقدمه - 1
هـاي بسـياري   در چند دهة گذشته، محققان ادبي ايراني و خارجي دربارة رسـتم پـژوهش  

 ؛اند آورانِ خاندان وي را بررسي كردهشي از شخصيت تهمتن و نامكدام، بخو هر انجام داده
هاي هاي بسيار و گاه ناساز با انديشهاي بودن رستم، ديدگاهويژه دربارة تاريخي يا اسطوره هب

رسـتم يـك   «براي نمونه، بهمن سركاراتي در جستاري با نـام   .اندهمديگر به پيش كشيده
سو ديدگاه آن دسته از پژوهشگران را كه تهمتن را  يك از» اي؟شخصيت تاريخي يا اسطوره

انـد، نقـد و   آورانِ تاريخي همچون گندفر يا برخي اميران گمنام زابلستان يكي دانستهبا نام
بـه نقـد    ،سـو از ديگر، است بررسي كرده و با آوردن داليلي آن ديدگاه را ناپذيرفتني دانسته

اند و رستم را همان گرشاسپ اساطيري دانسته ديدگاه آن دسته از پژوهشگران پرداخته كه
آنگاه در پايان سخن، ). 27- 39 :الف1385 سركاراتي،(است  اين ديدگاه را نيز ناپذيرفتني دانسته
دانسته و بر ايـن بـاور اسـت كـه اعتقـاد بـه       » حماسه«خاستگاه راستين و اصلي رستم را 

  ).50: همان(ني است اي بودن يا تاريخي بودن شخصيت تهمتن ناپذيرفتاسطوره
. نيسـت » تـاريخي «نگارنده همچون سركاراتي بر اين باور است كه رسـتم شخصـيتي   

گرشاسـپ  با ايشان، داليلي را كه برخي پژوهشگران براساس آنها تهمتن و  موافقهمچنين 
رسـتم بـا    پيونـدي  داند؛ اما ديـدگاه وي را نيـز دربـارة بـي     اند، ناپذيرفتني ميرا يكي شمرده

پذيرد و بر اين باور است كه اگرچـه داليلـي كـه برخـي پژوهشـگران بـراي       نمي گرشاسپ
توان يكسره رستم نمياند، نااستوار است؛ اما باز هم دادن پيوند رستم و گرشاسپ آورده نشان

كه تهمتن حتي اگـر   دهند از ديگر سو، برخي اسناد نشان مي. پيوند دانست و گرشاسپ را بي
است كه در جريان سير اسطوره » اياسطوره«باشد، باز شخصيتي  پيوند همبا گرشاسپ بي

اي وي از ميـان  امـا همچنـان بخـش اسـطوره     ،اسـت  به حماسه، شخصيتي حماسي يافتـه 
ة يكي نبودن رسـتم و  از آنجا كه نگارنده با بخش نخست سخن سركاراتي دربار. است نرفته

شود تا با نقد آن، نشـان  بررسي ميديدگاه است، در اينجا تنها بخش دوم داوري گندفر هم
  .اي بودن تهمتن را ناديده گرفتداده شود كه نبايد يكسره احتمال اسطوره

  
  پيشينة پژوهش - 2

 هايي را كه نويسندگانِ آنهـا رسـتم و گرشاسـپ را   ، پژوهشسركاراتي در جستار نام برده
فـون اشـتاكل   «، 1رتاساس سخن ايشان، افزون بر ماركوابر. است اند برشمردهكي دانستهي

                                                 
1. Marquart 
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هاي خود به در كتاب 2، هوسينگ»ايران مالحظاتي دربارة تاريخ حماسي« در مقالة 1برگ
و در زمـان مـا،   ) سيد بطال( مقاالتي دربارة افسانة رستمو  سنت ايراني و نظام آريايينام 

در  4مولـه  ،ايرانيو تحقيقات دربارة تاريخ دين هندو واي، متوندر كتابش به نام  3ويكندر
و غيـره رسـتم را    5گـيمن و دوشـن » گرشاسـپ و سگسـاران  «مقالة خـود تحـت عنـوان    

اسـاس  همچنين بر). 28- 29: همان(» انداي فرض كردهجايگزين حماسي گرشاسپ اسطوره
، كه آن را در جلـد ششـم   »اسطوره و تاريخ«اي به نام در رساله 6هاي وي هرتسفلدنوشته
اسـت، دربـارة يكسـاني رسـتم و گرشاسـپ       شر كردهايران منت شناسيهاي باستانگزارش

او نيز همچون ماركوارت رسـتم را افـزون بـر آنكـه برگـردان       ).29: همـان ( است بحث كرده
انگارد و افسانة رستم  شدة گرشاسپ نيز مي داند، گونة دگرگونحماسي گندفر تاريخي مي

  ).40: همان(داند سپ ميرا در بنيان، روايت تازه و بازگويي نوپرداختة اسطورة كهن گرشا
ها و كارهاي اي از ويژگيگرشاسپ پاره«: نويسدالدين كزّازي ميافزون بر اين، ميرجالل

همچنـين جـالل    ).47: 1388كـزّازي،  (» اسـت  به رستم داده شاهنامهنمايان پهلوانيش را در 
گرشاسـپ  هـاي  دالوري اي از كردارهاي پهلواني رستم رامطلق الگوي نخستين پارهخالقي

مهرداد بهار در نگرشي ديگرسان، بر اين باور است كه  ).382- 416: 1987مطلق، خالقي(داند مي
البته در جايي . )37: 1374بهار،  و 471: 1376بهار، (تهمتن، گونة داستاني ايندراي ودايي است 

هاي مربوط به گرشاسپ و عظمت شخصـيتش، جـذب   بسياري از افسانه«: نويسدديگر مي
واقـع  در«ارژنه معتقـد اسـت كـه دسـتان     شترضايي د ).239: 1376بهار، (» است م شدهرست

جايي اسطوره، در متون حماسـي در   هصفت و كنية رستم بوده كه در نتيجة شكست و جاب
  ).89: 1388ارژنه، رضايي دشت( »است گر شدههيأت پدر رستم جلوه

  
  گرشاسپ و رستم - 3
  گرشاسپ - 1- 3
هاي بزرگ، خاندان سام است كه ثريت و كرساسپ از افـراد  از خاندانيكي « اوستااساس بر
و چنـد مـورد   ) 62فقرة ( فروردين يشتو ) 10فقرة (نهم  يسناينام اين خاندان در . ندا آن

                                                 
1. Von Stachelberg 
2. Husing 
3. Wikander 
4. Mole 
5. Duchen Gimen 
6. Hertzfeld 
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سركاراتي . )536: 1383صفا، (» است و ثريت پدر گرشاسپ از آحاد آن دانسته شده ديگر آمده
گرشاسـپ يـا سـامِ    «: نويسـد باره ميداند و در اينرپيوند ميگرشاسپ را با نريمان و سام د

اش در حماسة ملي ترين پهلوان ايران بود كه كارنامهنريمان پيش از رستم دستان، بلندآوازه
تثليث حماسي گرشاسپ و نريمان و سام، كه در منـابع  ...  است ايران به تفصيل بازگو نشده

شخصيت مسـتقل يـاد شـده، از اصـل اسـاطيري       دورة اسالمي اغلب از آنان به صورت سه
و  1نـام او گرشاسـپ   اوستابدين معني كه پهلواني يگانه كه در . است واحدي به وجود آمده

و نـام خانـدانش سـام ذكـر شـده در      » نرمنش، دلير«يعني  naire-manahاش لقب دائمي
يافته، بـه   هاي حماسي ايران، كسر و پراكندگي هويت جريان تكوين و تطور تدريجي سنت

صورت سه پهلوان جداگانه و مستقل؛ يعنـي گرشاسـپ و نريمـان و سـام كـه خويشـاوند       
اين نكته را برخي مورخـان  . انددرآمده) گرشاسپ پدر نريمان و نريمان پدر سام(يكديگرند 

ضمن ذكر سلسلة دوم از ملوك فـرس   آثارالباقيهكه بيروني در اند، چنانايراني متوجه بوده
و «: كند اسب از گرشاسپ ياد كرده تصريح ميبعد از زاب بن تهم )نامدميرا ايالن كه آنها (

، و )538- 539: 1383(اهللا صــفا ذبــيح. )256- 257: ب1385ســركاراتي، (» هــو ســام بــن نريمــان
   )1(.نيز همين ديدگاه را دارند) 364/ 1: 1386(الدين كزّازي ميرجالل

خالصة داستان گرشاسپ گيسودارِ گـرزورِ  «: دنويسمي سرايي در ايرانحماسهنگارندة 
رُوور؛    : چنين است اوستانريمان از خاندان سام، در موارد مذكور از  گرشاسـپ اژدهـاي سـ
اين اژدها زهردار و زردرنگ بـود  . اوباريد، كشتيعني شاخدار را كه اسبان و آدميان را مي

گرشاسـپ  . ريان داشـت و بر پشتش جويي از زهر زردرنگ به ضخامت يك بند انگشت ج
پخت و چون اژدها گرم شد ناگهان از روز در ديگي آهنين بر پشت اين اژدها طعام مينيم

كه گرشاسپ نريمان از بيم خود را واپس كشيد جاي جست و آب جوشان را پراگند چنان
يـو را  دپاشـنة اين پهلوان بر كنار درياي ووروكَـش، گَنْـدرو زريـن   . اما سرانجام او را كشت

تـاج را بـه قتـل آورد و نُـه فرزنـد      كشت و به انتقام برادر خود، اُورواخشيه، هيتاسب زرين
اني و دانيو داشتَي ه و پسران نيويكثَنَيو پـي  پ رِشَـونَ و وت   نَ و سـناويذكاُنَ و اَرِزوشَـم

را در  شاخدار سنگين دست را كشت اما آخر كـار بـه خْـنَ ثَئيتـيِ پـري كـه اهـريمن او       
. سرزمين واكّـرِت؛ يعنـي كابلسـتان آفريـده بـود دل باخـت و مطـرود و مـبغّض گشـت         

فروهـر جسـد او را    99999جاويـدان و نـامردني اسـت و     هايشتگرشاسپ بنابه اشارت 
                                                 
1. K�r�sāspa 
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در سوتگرنسك شرح مفصلي راجع به گرشاسپ آمده و توضيحاتي نيز . كنندنگاهباني مي
سـت  ا است و او در اين روايات نيـز از جملـة جاويـدانان    شدهدربارة او در آثار پهلوي داده 

نيهاك، پهلوان توراني، او را به تير زد و  ،اعتنايي كرده بودمنتهي چون به آيين مزدايي بي
بر او عارض شده و در درة پيشـين واقـع در سـرزمين    ) خواب غيرعادي(اكنون بوشاسب 

فروهـران پـاك جسـدش را نگاهبـاني      است و فـرّ از فـراز سـر او و همچنـين     كابل افتاده
كنند و چون ضحاك در آخرالزمان زنجير بگسلد و جهان را به ويراني آرد گرشاسپ از  مي

  ). 539- 540: 1383صفا، ( »كندشود و ضحاك را هالك ميخواب برانگيخته مي
  

  رستم - 2- 3
و پدر  هنامهشاپهلوان ترين پور زال پور سام پور نريمان پور گرشاسپ است و بزرگرستم 

كـه شـورانگيزترين    بسيارند؛ آنچنان شاهنامهكارهاي پهلواني او در . سهراب و فرامرز است
اين پهلوان ستودني سـرانجام در سـرزمين   . است اختصاص دادهرا به خود  شاهنامهبخش 

  .سپاردكابل در چاه شغاد، برادر خود، جان مي
  
  گرشاسپپهلواني نمود جاودانگي و جهان: زال و رستم - 4

نكتة مهم اين است كه چگونه ممكن اسـت گزارنـدگان داسـتان گرشاسـپ كـه همـواره       
داشـتند، بخـش   كردنـد و بـزرگ مـي   هـاي كهـن را پاسـداري مـي    ها و اسـطوره داستان

تـوان  هاي سپسـين يكسـو نهـاده باشـند؟ آيـا مـي      آن پهلوان را در بازگفت» جاودانگي«
فردوسي راه يافته باشد و سـام نمـود    نامةشاهگرشاسپ در » پهلواني«پنداشت كه بخش 

اند و در دنبالة سخن آورده خواهـد  گونه كه سركاراتي انديشيدهآن بخش شده باشد ـ آن 
ـ   و داسـتان  شـاهنامه شد ـ ولي پردازنـدگان    ويـژه خـود فردوسـي، بخـش      ههـاي كهـن ب

د؟ آيـا  خـود نيـاورده باشـن    شـاهنامة آن پهلوان را كه بسيار مهـم بـوده، در   » جاودانگي«
توانيم بر اين باور باشيم كه سام بخشـي از گرشاسـپ و نمـود پهلـواني     گونه كه مي همان

بخشـي از   ،توانيم بر اين باور باشـيم كـه زال نيـز كـه پسـر گرشاسـپ اسـت       اوست، نمي
راستي چگونه ممكن است جاودانگي گرشاسـپ بـا    گرشاسپ و نمود جاودانگي اوست؟ به

آن پهلـوان، در متـون ملـي مـا راه نيافتـه       بوختارينقش اش و همه اهميت اساطيريآن
روست كه نگارنده، زال را نماينـدة بخـش جـاودانگي پـدرش، گرشاسـپ،       باشد؟ از همين

داند و چون رستم ادامة منطقي زال است و اين دو با گرشاسپ پيوند دارند، بنـابراين،   مي
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ايـن يـالن بـا هـم پيونـدي       گونه همةبخش جدا افتادة نريمان و سام نيز هستند و بدين
  .توانند داشتبنيادين مي

البته اين نكته بايد مشخص شود كـه رسـتم، در حماسـة ملـي ايـران نقـش پهلـواني        
 كه در ادامه مفصالً گفته خواهد شد، رستم با بهاست و همچنان گرشاسپ را به عهده گرفته

آن پهلوان اسـاطيري   اي از شخصيت گستردةپهلواني گرشاسپ، پارهگذاشتن جهان نمايش 
و » جــاودانگي«كننــدة واقــع بيــانگيــرد، دركنــار زال قــرار مــياســت و هنگــامي كــه در 

 شـاهنامه از صفت نرمنشِ گرشاسپ و القـاب او در  «واقع، در. اند گرشاسپ» پهلواني جهان«
آيند و به ايـن ترتيـب از سـام،    وجود ميهاي نريمان، سام و كريمان بههايي با نامشخصيت

آموزگار، (» سپاردرسند و گرشاسپ گرز خود را به رستم ميو از زال، رستم به ظهور مي زال
  .به ارث بردن گرز گرشاسپ به نوعي به ارث بردن تمام بعد پهلواني اوست. )63: 1388

نكتة جالب در زندگي رستم اين است كه پيش از آنكه به دنيا بيايد، سـيمرغ بـه زال   
با در نظر . شود كه نمونه و بازتابي از سام استه پسري متولد ميدهد كه از رودابنويد مي

. گـردد گرفتن اينكه سام همان گرشاسپ است، پيوند رستم و گرشاسپ بيشتر آشكار مي
  :گويدسيمرغ به زال مي

ــيمين  ــرو س ــزين س ــاه ك ــر م  رويب
ـرد ســـام ســنگي بــود     بجــاي خـ 

  

ــامجوي   ــد و ن ــير آي ــرّه ش  ... يكــي ن
ــير   ــدرون ش ــودبخشــم ان ــي ب  جنگ

  )95: 1387، فردوسي(                        

آشكارا خـود را بازتـاب و   ) گرشاسپ(تر اينكه رستم در نخستين ديدارش با سام مهم
  :گويدرستم به گرشاسپ مي. دانداي ديگر از آن پهلوان مينمونه

ــاش   ــاد ب ــان ش ــوان جه ــه اي پهل  ك
ــره   ـــي چه ـــد هـم ــو مان ــر ت  امبچه

  

 ...، تــو بنيــاد بــاشز شــاخ تــوام مــن 
ــره   ــر زه ــد مگ ـــو باش ـــو آنِ ت  امچ

  )97: همان(                                    

تر بنگريم، شگفت نيست اگر چنين نتيجـه بگيـريم كـه    گونه اگر با نگاهي دقيقبدين
گرشاسپ در جريان سير اسطوره به حماسـه، پراكنـدگي هويـت يافتـه و بـه گرشاسـپ،       

ادامـة شخصـيت   (و رسـتم  ) اشجاودانگي(، زال )نام خاندانش(، سام )نرمنشي او(نريمان 
كـدام از ايـن   درواقع با حذف هر. تبديل شده باشد) واني گرشاسپزال و بخش بزرگ پهل

گرشاسـپ در حماسـة ملـي    » هـاي خويشكاري«و » صفات«ها، بخش مهمي از شخصيت
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پـردازان بـراي انتقـال    روي با سنت كوشش داسـتان  هيچ شود كه اين موضوع بهحذف مي
  . سازگاري ندارد هاي داستاني به ادوار بعدمايهدقيق بن

جانِ «و » ايرانِ نميرنده«آاليشي و نماد شناسانه نيز رستم نماد پاكي و بياز ديد روان
 ،اي ديگر پيونـد رسـتم را بـا زال   گونهكه اين نيز به )466- 467: 1366كزّازي، (است » جاويد

  .آوردبه ياد مي» جاودانگي«پ در موضوع يعني همان گرشاس
  

  بازتاب گيسوداريِ گرشاسپ: سپيدمويي و گيسوداريِ زال - 5
هاي گرشاسپ يكي نرمنشي و ديگري گيسوداري بوده، و سام نيـز نـام خانـدان    از ويژگي
خانوادگي گرشاسپ، در پيكـرة نريمـان، پسـرِ وي، و     ويژگي نرمنشي و نام. است وي بوده

گرشاسـپ، ناشـناخته   » گيسـوداري «در ايـن ميـان   . اندريمان، پديدار گرديدهسام، پسر ن
از صـفت گيسـوداري يـا صـاحب مـوي مجعـد در       : نويسـد باره ميصفا در اين. است مانده

ايـن ديـدگاه صـفا را برخـي ديگـر از       ).538: 1383صـفا،  (هاي ملي ما اثري نيست حماسه
نگارنـده بـرخالف    ).45: 1389، ديگـران چتـرودي و  پورخالقي (. اندمحققان اخير نيز بيان كرده

ديدگاه اين محققان بر اين باور است كه نبايد يكسره احتمال بازتاب اين صفت گرشاسپ 
  . ناديده گرفت شاهنامهرا در 
سپيدموي اسـت و ايـن ويژگـي، بـارزترين      شدن ، زال به هنگام زادهشاهنامهاساس بر

ويژه در ميـان پهلوانـان خانـدان خـود      هب امهشاهنهاي وجه شخصيت وي در ميان انسان
گـردد، مـويي بسـيار    ميز كنام سيمرغ به سوي خانواده بـاز همچنين پس از اينكه ا. است

هـاي زال را بـراي   نيز هنگامي كه كنيـزان رودابـه ويژگـي    ).59: 1387فردوسـي،  (دراز دارد 
  :گويندشمرند، ميرودابه برمي

 ســـر جـــعد آن پـهــــلوان جـهـــان
 گويي همـي خـود چنـان بايـدي     كه
  

ــيمين   ــو س ــوان   چ ــل ارغ ــر گ  زره ب
ـــزايدي   ـــهر نـف ـــستي م ـــر نـي  وگ

  )70: همان(                                    

دهــد؛ چراكــه زره از بودن گيســوان زال را نشــان مــيروشــني مجعــد ايــن ابيــات بــه
زال مـويي دراز و مجعـد    ،رو از ايـن  ).معـين، زره (شـود  ريز فوالدي ساخته مي» هاي حلقه«

  . دارد كه خود افزايندة زيبايي وي است
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سـوداري زال بازتـاب   صـورت گي واقـع بـه  رسد كه گيسوداري گرشاسـپ در ظر ميبه ن
گونه كه ويژگي نرمنشيِ گرشاسـپ در پيكـر پسـرش، نريمـان،     نتيجه هماندر. است يافته

است؛ بازتـابي كـه    زتاب يافتهپديدار شده، گيسوداري او نيز در پيكرة پسر ديگرش، زال، با
گونـه  ها گذشته و سرانجام ايـن ها و هزارهاز صافي انديشه و خرد ايرانيان در درازناي سده

  . است ها رسيدهبه فردوسي و فردوسي
» جنبـان  گيسو موي راست«صفت  ،اين است كه در برخي متون ارمني قابل ذكرنكتة 

 خـالقي ( باشده از صفت گيسوداري گرشاسپ برگرفتتواند مي كهاست  به تهمتن داده شده
هـم بخـش جـاودانگي    كـه  زال  :توان چنين انگاشـت بر اين اساس مي ).408: 1362مطلق، 

بـا ويژگـي گيسـوداري گرشاسـپ     توانـد  ميگرشاسپ را با خود دارد و هم سپيدموييِ او، 
پزشك را گفتني است كه زال افزون بر اين دو كاركرد، نقش نخستين  .اشته باشدپيوند د

و از آنجا كه پدر گرشاسپ نيز به عنـوان نخسـتين پزشـك در     داردبه عهده  شاهنامهدر 
بـودن رسـتم و    متون اساطيري مطرح است، زال، نشانة ديگـري اسـت كـه فرضـية يكـي     

  . كندگرشاسپ را تقويت مي
  

  »اي؟رستم يك شخصيت تاريخي يا اسطوره«بررسي و نقد جستار  - 6
داننـد، او را  زمان كه رستم را برگردان حماسي گندفر تاريخي ميهمماركوارت و هرتسفلد 

ادعـاي  «: نويسدسركاراتي دربارة اين ديدگاه مي. دانند هاي گرشاسپ نيز مييكي از ويژگي
بر اينكه رستم در اصل يكي از القاب و صفات گرشاسپ بـوده كـه    هرتسفلد و ديگران مبني

  ).38: الف1385سركاراتي، (» هيچ سندي نيستبر  بعدها به گندفر اطالق شده مبتني
گونـة  توانـد  شخصـيت رسـتم مـي    امـا  ؛اسـت پيوند رستم يكسره با گندفر بي هرچند

اينكه ماركوارت و هرتسـفلد رسـتم را كـدام ويژگـي      .ديگري از شخصيت گرشاسپ باشد
ست كـه  نكتة مهم در اينجا اين اپوشيده است؛ اما  هاند بر نگارندگرشاسپ به شمار آورده

توان پيوند خويشـاوندي پهلوانـان سيسـتاني را سـندي بـراي پيونـد       راستي چگونه مي به
پ اسـت، زيـرا سـام    بنيادين آنان ندانست؟ اگر زال، پور سام است يعني وي پور گرشاسـ 

 زيراچون رستم پور زال است، بنابراين تهمتن پور گرشاسپ است؛  .همان گرشاسپ است
  .است در بنيان، زال همان گرشاسپ
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ايـن  با رسيدن به اين نتيجه كه رستم بخشي از زال و زال بخشي از گرشاسـپ اسـت،   
 .اي باشـد ساختگي و رويـه تواند  مي شود كه پيوند ميان رستم و گرشاسپميگمان مطرح 

آيـا  . پدر رستم اسـت نـه جـد او    اساس ويژه با در نظر گرفتن اين نكته كه گرشاسپ در هب
اساس اين دليل كه رستم، نام خانوادگي گرشاسپ نيسـت، يـا در   برتوان تنها راستي مي به

پسري آنان را ناپذيرفتني دانست؟ - ظاهر صفتي از صفات او نيست، پيوند احتمالي فراپدري
يعنـي همـان سـام و     ،حقيقت، زال همان گرشاسپ استدهد كه درشواهد نشان ميالبته 

اين نكته كـه زال  . كند ملي ظهور مينريمان است كه بعدها به شكل فرزند سام در حماسة 
اسـاس، همـان   گونـه در  سـت، و بـدين  نمودار صفت گيسـوداري و جـاودانگي گرشاسـپ ا   

اي مهم در بازشناسي شخصيت گرشاسـپ و زال و رسـتم بـه شـمار     گرشاسپ است، نكته
  .است رود كه همواره از نظر محققان دور مانده مي

سپ و رسـتم، نخسـت دو همسـاني را كـه     پيوندي گرشاسركاراتي براي نشان دادن بي
دانـد و آنگـاه بـراي اسـتوار     اند، ناپذيرفتني مـي پژوهشگران ميان آن دو پهلوان بازگو كرده

داستاني ميان شخصيت و داستان رستم با شخصيت و داستان كردن ديدگاه خود، پنج ناهم
  : نويسدايشان در آغاز سخن مي. شماردگرشاسپ برمي

يعني پندار محققاني كه رستم را صورت حماسـي و داسـتاني گرشاسـپ     ،مطلب و اما دربارة اصل
هـايي كـه   داسـتاني هـم . نمايـد بايد گفت كه متأسفانه اين عقيده نيز نادرسـت مـي   ،اندتلقي كرده

هـاي كلـي و   شـباهت  ،انـد ماركوارت و هرتسفلد و ديگران ميان گرشاسپ و رستم تشـخيص داده 
ك گرشاسپ و رستم كه روي آن تكيه شده اين است كه خاستگاه هـر  اولين وجه اشترا. نداموهوم

است، ولي بايد خاطرنشان كرد كه اين وجه اشـتراك برپايـة    دو پهلوان آراخوزيا و زرنگ قديم بوده
. كـرد چيزي را اثبات نمـي  بود باز هيچاست و اگر درست هم مي استنباطات نادرست به وجود آمده

. ايراني اسـت هنـدو  اييا سيستاني نيست، بلكه يك شخصيت اسطورهگرشاسپ پهلوان آراخوزيايي 
ارتبـاطي ميـان گرشاسـپ و زرنـگ و      اوسـتا اشارات جغرافيايي مذكور در روايـات گرشاسـپي در   

يعنـي گَنـدرو را در كنـار دريـاي      ،ترين دشمن خـود گرشاسپ سهمگين. كندسيستان برقرار نمي
معتقدات اساطيري ايرانـي، اقيانوسـي بـوده كـه دور     كشد و درياي فراخكرت مطابق فراخكرت مي

رود محل اوژدن اژدهاي شاخدار در روايات بعدي، ساحل كَشَـف . است جهان مسكون گسترده بوده
دچـار  » ta�r�Vaēk«  گرشاسپ در سرزميني به نامونديداد مطابق فرگرد دوم . است تعيين شده

پيش از آنكه  .بوده »Vayukrta«شود و اين سرزمين كه نام اصليش به احتمال زياد ي پري مياغوا
كي رود رنگهه در ارتباط داشته باشد، جايي بس دور در نزدي) ونديدادمطابق تفسير پهلوي (با كابل 

اي مربـوط بـه   است و تنها در اواخـر دورة ساسـاني اسـت كـه پنـدارهاي افسـانه       ايران شرقي بوده
آورد و اين زماني اسـت  اي پديد ميگونهميان گرشاسپ و سيستان ارتباط اوستاجغرافياي تاريخي 
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هاي اند و ارتباط رستم با سيستان از پيش در سنتهاي رستم شكل نهايي خود را گرفتهكه افسانه
  ).45: الف1385سركاراتي، (است  داستاني مستقر شده

ايراني است و وي گَنـدرو را در  دواي هنهدرست است كه گرشاسپ يك پهلوان اسطور
رود اسـت؛  كشد و نبردگاه وي با اژدهاي شاخدار در كرانة كشفكنار درياي فراخكرت مي

اگـر خاسـتگاه   . توانند پيوند رستم را با گرشاسپ ناپذيرفتني كننـد كدام نمياما اينها هيچ
گونه كـه بسـياري   آن -  اشددريا بوده براستين گرشاسپ، سرزميني ميان سيردريا و آمويه

توان پنداشت كه داستان گرشاسپ در روزگـار سپسـين بـه    نمي - اند از پژوهشگران گفته
رسـيده باشـد و    نيـان مردمان جنوبي يا جنوب غربي آن سرزمين؛ همچون كابليان يا ايرا

اي چه در نام پهلوان و چه در روية پاره -  هايي در آن داستانآوردن دگرگونيآنان با پديد
» رسـتم «خوان با باورهاي خود و با نامي رازآميز چونـان  آن را هم -  هاي وياز كاركيايي

  .گزارش كرده باشند
دادن پيونـد   اند براي نشـان اشتباه ماركوارت و هرتسفلد و ديگران اين است كه كوشيده

اسـتوار  معرفـي كننـد و دليـل نا   » يكجـا «گرشاسپ و رستم، خاسـتگاه هـر دو پهلـوان را    
است اشتباه ديدگاه مـاركوارت و ديگـران را نشـان     كاراتي نيز اين است كه تنها كوشيدهسر
توانـد سـندي اسـتوار بـراي داوري     دريافتن خاستگاه راستين گرشاسپ و رستم نمي. دهد

جـايي كـه   رستم و گرشاسپ از هر. رشاسپ باشدنبودن تهمتن و گ بودن يا يكي دربارة يكي
سـكايي قـرار دارنـد و اگـر     - هر دو در محدودة اساطير ايرانيمهم آن است كه آمده باشند، 

توان پيوند آن دو را چـه  هاي بنيادين تشخيص داد، همواره ميبتوان ميان آن دو، همساني
  . به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم محتمل دانست

مهم آن . رود و ديگر جاهاتواند باشد، همچنين كشفجايي مياي هر فراخكرت اسطوره
جنس جاي  غالباً زيراآنها در نظر گرفته شود نه جايگاه جغرافيايي آنها؛ » جنس«است كه 

اي است كه در جريان داسـتان سپسـين كـه از روي    يا هستة بنيادين يك داستان اسطوره
گـردد و در بنيـان، همچنـان هسـتة اصـلي      است، پديدار مـي  روايت نخستين ساخته شده

فراخكرت هركجا كه باشـد چـه دور جهـان مسـكون     . آيدشمار مي داستان جديدتر نيز به
و گرشاسـپ  » پيوند دريا است و با آب در«ويچ، مهم آن است كه باشد، چه بخشي از ايران

كجـا كـه   رود در اسطوره يـا در حماسـه، هر  كشف. كشداژدها را در كنار آن آب يا دريا مي
. كشـد ها را در كنار آن رود يـا آب مـي  و گرشاسپ اژد» پيوند رود است و با آب در«باشد 
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و اهميت دارد » شدن اوفريفته «بلكه  ،فريب خورده باشدكجا گرشاسپ مهم آن نيست كه 
بر اين اساس، براي نمونه هنگامي كه داستان . اي ناگوار استگونهبراي وي به گياين فريفت

ت آن بررسي كنيم، ساخ بردن به ژرف براي پي» روداژدهاكشي گرشاسپ را در كنار كشف«
اند، اين اژدهاكشـي  اي كه بسياري از پژوهشگران بزرگ به پيش كشيدهتوانيم در انگارهمي

گونه كه بـا كشـتن اژدهـا، آب و     سالي بدانيم؛ بدين گرشاسپ را نماد نبرد با اژدهاي خشك
» آب« سالي است كه در اين بررسي، اژدها نماد خشك. شوددريا از زندان آن پتياره آزاد مي
كند و پهلوان با كشتن اژدهاي نمادين، در فرجام، آب را بـه  را در زندان خويش گرفتار مي

تواند الگوي نخستين و بسـيار  مي اين كردار گرشاسپ. داردها ارزاني ميمردمان و سرزمين
روشن است كه در هر دو . در خوان سوم باشد» چشمة آب«كهن اژدهاكشي رستم در كنار 

كشـف  «است بـدون آنكـه جايگـاه    » شدن آبآزاد«ة اصلي و تكية سخن بر ، هستداستان
  :نويسدسركاراتي در دنبالة سخن مي )2(.يكي باشد» چشمة خوان سوم تهمتن«يا » رود

دربارة مشابهت ديگر گرشاسپ و رستم؛ يعني گمراهي و گناهكاري مـذهبي ايـن دو پهلـوان بايـد     
لة أمسـ  - گرشاسپ ـ اگر بتوان آن را دژديني نام نهاد  دژديني. گفت كه اين نيز گماني موهوم است

بغرنجي است كه سرشت و ماهيت خاص دارد و مجال بحث دربارة آن در اين مقاله نيست، فقط به 
و روايات پهلوي  اوستاهايي در نخست اينكه اشارات و گواهي: دو نكته بايد اكتفا بكنيم يادآوري يكي

هاي سوشيانت و بوختارهاي پيش از پ يكي از نخستين نمونهشود حاكي از اينكه گرشاسيافت مي
در پندارهاي بسيار كهن ايرانـي راجـع بـه رسـتاخيز و احـوال       ،است؛ به سخن ديگر زردشتي بوده

آوري زردشـت و تكـوين باورهـاي ويـژة     است كه پس از دين قيامت گرشاسپ نقش خاصي داشته
معتقـدات ديـرين    اعتبـار كـردن   اهانه براي بـي گانه، كوششي آگهاي سهزردشتي دربارة سوشيانت

عنوان سوشيانت واقعيِ آخـرين هـزارة سـال گيهـاني و آغازكننـدة فرشـگرد و        دربارة گرشاسپ به
است و از اين رهگذر  رستاخيز به عمل آمده و منجر به تناقضاتي دربارة اخبار قيامت زردشتي شده

ثانياً بايد توجه داشت كـه در سـنت مزديسـنا    . دانبراي دژ آوازه كردن گرشاسپ اتهاماتي بدو بسته
حرمتـي بـه آذر،   گرشاسپ هرگز دشمن علني كيش و آيين معرفي نشده و گناهان او از قبيل بـي 

پسر اهرمزد، و فريفتگي به پري همه از نوع اتهاماتي اسـت كـه طبقـة موبـدان و روحـانيون بنابـه       
انـد و  شتاران به نمايندگان اين رسته بستهبه طبقة جنگجويان و ارت دشمنايگي طبقاتي خود نسبت

غير از گرشاسپ، شاهان و پهلوانان ديگر ايراني چون جمشيد و تهمورث و كيكاوس و طوس و نوذر 
همه نبايد فراموش كرد كه حتـي   اند، با اينبهره نماندهالتفاتي بيو باالخره خود رستم نيز از اين بي

عنـوان پهلـواني ضـد     بـه  –كه پيش از زردشت بـوده   - پ در روايات متأخر زردشتي نيز از گرشاس
و روايات پهلوي آمده كه اين خود زردشـت بـوده كـه     دينكرتاست، بلكه در  زردشتي سخن نرفته

  . است براي رهايي روان گرشاسپ از دوزخ، از او در پيش اهورامزدا شفاعت كرده



١٣٨  

 

  

  
 

 سعيد شهروئي                                              
  

   1394،   پاييز 33  شمارة     

ساخته و پرداختة ذهـن محققـان،    اما دژديني رستم و دشمني او با آيين زردشتي نيز گماني است
دو تن از مورخين اسالمي كه در كوشش راسيوناليستي خود براي  هرگاه از گزارش غيرمستند يكي

ـ توجيه افسانة رستم و اسفنديار، برمبناي جنگ ويـژه داسـتان ارجاسـب و     ههاي ديگر اسفنديار و ب
بـه رسـتم    1سـت بـار اشـپيگل   اند، بگذريم، تهمت بـدديني را نخ گشتاسب، دليل مذهبي تراشيده

هـاي پهلـوي زردشـتيان و نـه در     ولي نـه در كتـاب  . انداست و محققان ديگر از او پيروي كرده زده
اي تـرين اشـاره  سرتاسر حماسة ملي ايران به دژديني رستم و مخالفت او با دين زردشتي كوچـك 

ن آيـين مزديسـنا   داشت و رستم دشـم هرگاه جنگ رستم و اسفنديار علت مذهبي مي. است نشده
هاي خود بدان اشـاره  بود چگونه ممكن است تصور كرد كه موبدان متعصب زردشتي در نوشتهمي

كه برعكس هرجا كه در آثار زردشتي  نكرده و رستم را دشنام نداده و نفرين نكرده باشند، در حالي
كـه  اند، چنـان اش كردهيدهندة ايرانيان معرفنام رستم آمده از او به نيكي ياد كرده و ناجي و ياري

موله با توجه به اين قراين در مقابل افراط طرفداران مكتب اشپيگل و ماركوارت راه تفريط رفتـه و  
  ).45- 47: همان(است   شدة گرشاسپ معرفي كرده رستم را گونة زردشتي

بخـش نخسـت، بررسـي دژدينـي     : بندي شـود تواند به دو بخش دستهاين ديدگاه مي
نكتة بسيار مهمـي كـه در بخـش نخسـت     . دوم، بررسي دژديني رستمگرشاسپ و بخش 

است اين اسـت كـه موبـدان و     اي برجسته نشان داده شدهگونه و به  سخن سركاراتي آمده
حرمتي به  سپ را نكوهش كردند و وي را به بيگرشا -  ناحق حق، چه به چه به -  روحانيان

يـدة داوري سـركاراتي دربـارة ايـن     چك. شدن به پـري مـتهم كردنـد    و فريفته) آذر(آتش 
شده به گرشاسپ اين است كه در سرگذشت رستم نمونة اين اتهامات ديده  اتهامات بسته

بـه  حرمتـي گرشاسـپ   نمودار بـي ديگرگونة تواند شود و نبرد تهمتن با اسفنديار نمينمي
شـده   بايد گفت كه اين اتهامات بسته ويخالف ديدگاه اما بر. آتش مقدس زردشتي باشد

اسـت و   راه يافتـه  شاهنامهدر آبشخورهاي  -  چه اصيل باشد چه غيراصيل -  به گرشاسپ
  . است در دوران سپسين به تهمتن نيز بسته شده

حرمتـيِ   بـي «شـماريِ  اگرچه سخنان سركاراتي دربارة اشتباه پژوهشـگران در يكسـان  
توانـد  ين ديدگاه نمياما ا پذيرفتني است،» نبرد تهمتن با اسفنديار«و » گرشاسپ به آتش

البتـه مـراد از   . باشد» گونهگمراهي«يا » گمراهي«مانع همساني گرشاسپ و رستم در يك 
دهـد  اسنادي در دسـت اسـت كـه نشـان مـي     . نيست» دژديني«روي  هيچ اين گمراهي به
 شـاهنامة حرمتي وي بـه آتـش، در   ويژه اتهام بي هشده به گرشاسپ پهلوان، ب اتهامات بسته

كـه رسـتم شخصـاً     درسـت اسـت  . اسـت  است و به رستم نيز بسته شده اه يافتهفردوسي ر
                                                 
1. Spiegel 
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حرمتي گرشاسپ بـه آتـش مقـدس،    است و موضوع بي گاه دشمن دين زردشتي نبوده هيچ
است و حتـي دربـارة آن    به گرشاسپ نسبت داده شده اين اتهاماتهامي غيراصيل است؛ اما 

اين احتمال را بپذيريم كه ممكن است آن داستاني مطرح است، به همين دليل بايد همواره 
اما نكتة بسيار مهم اين است كه  .شده به گرشاسپ به رستم نيز بسته شده باشد اتهام بسته

حرمتي تهمتن به دين زردشتي اگر بخواهيم ايستادگي رستم را در برابر اسفنديار، نشانة بي
بت داده بودنـد، دچـار لغـزش    بدانيم و آن را نمود همان اتهامي بدانيم كه به گرشاسپ نس

اشپيگل و . اين همان خطايي است كه پيروان ديدگاه اشپيگل به آن دچار شدند. شويممي
اي ديگر از گرشاسپ پهلوان است، درست انديشـيده بودنـد؛   پيروانش در اينكه رستم نمونه

شـده بـه    هبسـت  - به گمانِ بسيار غيراصـيلِ   - هاي اتهامات خواستند نمونهاما زماني كه مي
درنگي يكسره به سراغ نبرد رستم و  گرشاسپ را در سرگذشت رستم پيدا كنند، بدون اندك

شدن اسفنديار را به دست رستم، خطاي بزرگ تهمتن نام نهادند و  اسفنديار رفتند و كشته
سو، سـركاراتي  از ديگر. و دين زردشتي پنداشتند حرمتي گرشاسپ به آتشآن را همان بي

باه اشپيگل را دربارة تشخيص خطاهاي مشترك گرشاسپ و رسـتم دريافتـه   درستي اشت به
بود و توانست ناپذيرفتني بودنِ ديدگاه اشپيگل و پيروانش را نشان دهد؛ اما نكته اين است 

تواند به معناي ناهمساني رستم و گرشاسـپ در  نشدن انگارة گروه اشپيكل نمي كه پذيرفته
هـايي در دسـت اسـت كـه نشـان      باشد؛ زيرا نمونـه  -  همان اتهام غيراصيل - ؛ »خطا«يك 
) حرمتـي او بـه آتـش   شـدن وي و بـي   فريفتـه (شده به گرشاسـپ   دهند دو اتهام بسته مي
  .است اي بسيار نغز و باريك و نمادين به رستم نيز بسته شده گونه به

حرمتي بـه  شده به گرشاسپ يكي بي ، اتهامات بستهستاكه سركاراتي نوشته همچنان
فرگـرد  ( ونديداداساس نام اين پري بر. است شدن به پري بوده و ديگري فريفته) آتش(ر آذ
تي بود كه اهريمن او را در هفتمين سـرزمين و كشـور نيكـي؛ يعنـي     خْنَثَي) 10، فقرة 1

دوسـتخواه ايـن سـرزمين را     ).661/ 2: 1385اوسـتا،  (سايه، آفريده بـود  كرِتَة بدسرزمين وئه
كـه البتـه    )1027: همـان (دانسـته   مرتبطسن آن را با قندهار ت و كريستناس كابل دانسته

. )539: 1383صـفا،  (اسـت   صفا نيز آن سرزمين را كابل دانسـته . جايي نزديك به كابل است
 اسـت  شدن گرشاسپ، كابل دانسـته شـده   نيز محل فريفته ونديدادحتي در تفسير پهلوي 

  ).45: الف1385سركاراتي، (
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در چـارچوب يـك اتهـام،     - الـف : خـوريم كاراتي به سه نكته بـازمي اساس سخن سربر
تـوان بـا اطمينـان گفـت سـرزميني كـه       نمـي  - ب ؛اسـت  گرشاسپ به پري فريفته شـده 

در چـارچوب يـك اتهـام ديگـر،      - پ ؛اسـت  گرشاسپ در آن فريفته شد، حتماً كابل بوده
  .است حرمتي كردهگرشاسپ به آتش مقدس بي

يـك بـار در   : بار فريب خوردرستم دو شاهنامهاساس ايد گفت برتة الف و ب بدربارة نك
شدن به نقشـة شـوم    خوان چهارم به پري فريفته شد و ديگربار در سرزمين كابل با فريفته

اين دوبار فريفته شدن رسـتم، در بنيـان،    البته. شغاد و مهترِ كابل، در چاه آنان كشته شد
خوان با روزگارِ پس از گرشاسـپ،  ست؛ اما همشدن گرشاسپ ا بار فريفتهبازنمود همان يك

ولي همچنان پيكرة نخستين  ،گيردخوردن گرشاسپ پهلوان، رنگ ديگري مي داستان فريب
شدن گرشاسپ به پري در سرزميني كه شايد  گونه كه فريفتهرود؛ بدينداستان از بين نمي

در ديگري تكيه  همچنان هست و» پري«در يك بخش : شودكابل بوده باشد، دو بخش مي
در بخش نخستين، رستم در خوان چهارم با . شدن است يا جنس جايگاه فريفته» كابل«بر 
خـورد؛ امـا سـرانجام جـادو بـودنش را       شود و در آغاز از آن فريـب مـي  رو مي هروب» پري«

شدن رسـتم همـان داسـتان چـاه شـغاد، در       بخش دومِ فريفته. كشديابد و آن را مي درمي
گونـه اگـر بـا نگـاة     بدين. شودبار رستم خود گرفتار مي است كه البته اين» لكاب«سرزمين 

رسيم كه گرشاسپ در سرزميني كه شايد كابل است به پري دقيق بنگريم بدين نتيجه مي
در همـين  . شـود اي گرفتار ميشود، سپس به پاسخ يا بادافره اين فريب، در درهفريفته مي

گونـه اسـت؛ بـدين شـكل كـه تهمـتن در يكـي از         نحال سرگذشت رستم دقيقاً به همـي 
شـدن   شود، سپس در سير طبيعي زندگي او، اين فريفتههاي خود به پري فريفته مي خوان

دن وي در رسـد و آن، افتـا  مـي  ين كابل به يك نتيجة يگانهشدن در سرزم به همراه فريفته
 اير دره، گرشاسـپ د اوسـتا اسـاس  كـه بر  اسـت بسـيار درخـور درنـگ    . چاه شغاد اسـت 

رستم در بنيان، نمرده است و نبايـد وي را از  . است افتاده» چاه«است، رستم نيز در  آرميده
بنـابراين رسـتم   . اسـت  رِ وجـود او؛ يعنـي زال زنـده مانـده    مردگان دانست؛ زيرا بخش ديگ

  . است خفته» گود«همچون گرشاسپ، در جايي 
ودند، بر آن بودند كه اسطوره را ب شاهنامهفردوسي و آنان كه پيش از فردوسي در كار 

تـرين  دادن رسـتم چونـان بـزرگ    براي طبيعـي نشـان  ، رو به حماسه نزديك سازند از اين
حماسـي   -  ايرساندن بخش اسطوره ، و براي به پايانشاهنامهترين انسانِ پهلوان و انساني
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انسـان و   بـودن زال، تهمـتن را   و آغاز بخش تاريخي آن، با دلگرمي بـه جاودانـه   شاهنامه
تواند يادآور جاودانگي گرشاسـپ  پهلواني ميرا بازنمودند؛ هرچند كه عمر درازش خود مي

همچنين همين كوشش آگاهانة آنان براي ديگرگون كردن اسطوره بـه حماسـه   . نيز باشد
به شغاد و مهتـر كابـل   » دهندة رستم را در بار دوم شخصِ فريب«آنان را بر آن داشت كه 

شدن به پـري معرفـي نكننـد؛     نتيجة فريفته» چاه«اً افتادن رستم را در بدل سازند و صرف
پيوند اسـت   زيرا پيشتر در خوان چهارم از پري سخن رفته بود و چون پري با اسطوره در

رو براي ايـن كـار يكـي از    شد؛ از اينبار به حماسه نزديك ميشدن تهمتن اين بايد فريفته
گونه نبايد تفاوت ظاهري ميان چگونگي گرفتـار  دينب. يعني شغاد برگزيده شد» آدميان«

بودن موضوع جـاودانگي   شدن گرشاسپ و رستم و دليل اين گرفتاري و نيز نبايد پوشيده
رستم در قالب شخصيت زال، ما را به اشتباه بكشـاند تـا يكسـره رسـتم را بـا گرشاسـپ       

اگر گرشاسپ در  .شودشود، رستم هم فريفته مياگر گرشاسپ فريفته مي. پيوند بدانيم بي
اگر گرشاسپ جاودانـه اسـت،   . شودگرفتار مي» چاه«شود، رستم هم در  اي گرفتار ميدره

  .است است؛ زيرا بخش ديگر وي يعني زال زنده رستم هم نمرده
حرمتي به آتـش كـه بـه گرشاسـپ     دربارة نكتة سوم سخن سركاراتي؛ يعني اتهام بي

به رستم بسته  شاهنامهاي ديگر و بسيار نغزتر در گونهبهپهلوان بسته بودند، اين اتهام نيز 
وقتـي  «. حرمتي گرشاسپ به آتش گفتـه شـود  پيش از هرچيز بايد داستان بي. است شده

بـراي پخـتن    ]پيكـر اسـت  در حالي كه نادانسته بر پشت اژدهايي بسيار پهـن [گرشاسپ 
آن موجود ناپاك و كند، نخست آتش مقدس از آميزش با خوراك قصد افروختن آتش مي

زند و اين خود به منزلة هشدار آتش مقدس است بـه گرشاسـپ تـا از    ميباز اهريمني سر
تـابي پهلـواني هشـدار آتـش را     ولـي گرشاسـپ در غـرور و بـي    . موقعيت خود آگاه گردد

مطلق، خالقي(  »نهدكوبد و آتش ناچار سر به فرمان مييابد و با گرز خود بر آتش مي درنمي
اگر گرشاسپ چندگاهي پس از آن رفتار ناروا با آتـش، بـه تيـر پهلـواني بـه      . )404: 1987

رفتاري ناشايسـت  » آتش«كاست پس از آنكه با و كمآيد، رستم نيز بيبوشاسب گرفتار مي
دريافت ايـن نكتـة   . شوددچار مي - البته در رويه، به مرگ  -  گيرد، به خوابدر پيش مي

هـاي خـود بـا    كزّازي در يكي از پژوهش. گرددبرمي» رخش«ساخت مهم به بررسي ژرف
در آن جسـتار  . اسـت  به بررسي پيوند رخش با آتش پرداختـه » رخش و آذرگشسپ«نام 
هايي چون رخشيدن و درخشـيدن و رخشـان و   اي است كه واژهرخش بنواژه«: است آمده
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خشنه، به معني اين واژه در اوستايي، رئو. انددرخشان، رخشنده و درخشنده از آن برآمده
ـ  ... .  درخشش و تابش و پرتو است، نيز به معني آذرخـش  ويـژه آتـش سـپند و     هآتـش، ب
اسـت، در رخـش، اسـب تيزپـاي و      آيينيِ آذرگشسپ كه آتش پهلوانان و جنگاوران بـوده 

راسـتي را، اگـر نمادشناسـانه    . اسـت  اسـت و نمادينـه شـده    پوي رستم، به نمود آمدهگرم
 ، آن يل يگانه و نيو نيرمشاهنامهپهلوان بزرگ خواهد بود كه جهانبنگريم، ماية شگفتي ن

ترين آتش است، به زير ران آورده باشد ترين و توسنآذرگشسپ را كه تيزترين و تپنده... 
آتـش، در  . رخش آتـش اسـت  «بر پاية همين ديدگاه  ).46- 47: 1388كزّازي، (» و در فرمان

  ).45: همان( »است ورانه پديدار شدهاست و در نمودي ست رخش، پيكر پذيرفته
حرمتـي رسـتم را بـه رخـش      هايي از بـي بايد نمونه يا نمونهاساس اين نمادشناسي بر

آشـكارگي بـه رخـش     بـار بـه  رسـتم سـه   شاهنامهاساس بر. ازجوييمب شاهنامهدر ) آتش(
يكـي از معـاني كشـتن، خـاموش      -  »كشـتن «كند و حتي آن جانور را به احترامي مي بي

بار نخست در خوان اول است كه رخش به تنهايي بـه نبـرد   . كندتهديد مي - است  كردن
شدن از خواب وقتي شيري بيدار رستم پس از. آوردپردازد و آن را از پاي درميبا شير مي

فرمـان وي بـه نبـرد بـا درنـدگان      بيند از اينكه رخش بيرا مرده نزديك خوابگاه خود مي
بار دوم در خـوان سـوم؛ يعنـي     ).137: 1387فردوسـي،  (شود مند ميپردازد سخت گاليه مي

شود و رخش رستم را بيـدار  است، اژدها پديدار مي نبرد با اژدها، هنگامي كه تهمتن خفته
تهمتن كه تكاپوي رخش . گيردشود و اين كار دوبار انجام ميكند، اما اژدها پنهان ميمي

اگر بار ديگر خواب را بر وي ناخوش سـازد، او   كند كهپندارد او را تهديد ميرا بيهوده مي
  ). 139- 140: همان(را خواهد كشت 

كنـد، در  حرمتـي مـي  بـي ) آتـش (ترين جايي كه رستم بـه رخـش   اما سومين و مهم
رخش كه بر اساس سرشت پاكش ـ در فرهنگ ايراني آتش نماد  . داستان چاه شغاد است

داند بر راه رستم، خطري هست، ابد و مييشده را درمي پاكي است ـ بوي خاك تازه كنده 
كردن  زمين و خراشيدن خاك، در پي آگاه دارد و با فروكوفتن سم برخود را از پويه بازمي

تـابي پهلـواني خـود اسـت و تنهـا بـه       آيد اما رستم كه سخت در غرور و بـي تهمتن برمي
ن اسـب او را بـه   نهد و با زخمه زدن بر تانديشد، به رخش هيچ وقعي نميشكاركردن مي

  . افتدسان در چاه شغاد ميكند و بدينتگ و دو مجبور مي
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گونه كـه  همان. كردن گرشاسپ است پي آگاهخش در اينجا همان آتشي است كه درر
گهـر نيـز از   گرشاسپ آگاهي دارد، رخـشِ آتشـين  مكان آتش از ناپاكي و اهريمني بودن 

آتـش در داسـتان گرشاسـپ نخسـت      گرا .است ستم آگاهر ناپاكي و اهريمني بودن جاي
نيـز نخسـت از پويـه    ) آتـش (دهـد، رخـش   كند و وظيفة خـود را انجـام نمـي   درنگ مي

اگر گرشاسـپ آتـش را بـا گـرز مجبـور بـه       . دهدايستد و وظيفة خود را انجام نمي بازمي
كند، رستم نيز با زخمه زدن بر تن رخش او را مجبور به تاختن پيروي از دستور خود مي

گيـرد و  اگر در داستان گرشاسپ، پهلوان آتش را براي پختن خوراك به كار مـي . كندمي
انتظارش از آتش آن است كه براي او خوراكي آماده سازد، در داستان رستم نيـز تهمـتن   

اگـر گرشاسـپ چنـدگاهي پـس از     . تازاندرا براي به دست آوردن شكار مي) آتش(رخش 
» اي دره«راني، در سخ اين رفتار خود، به تير پهلواني تـو حرمتي به آتش، به بادافره يا پابي

افتـد و  مي» چاه«در ) رخش(حرمتي به آتش رود، رستم نيز پس از بيميبه بوشاسب فرو
همه همساني شگفت و بنيادين نبايد ناديده گرفتـه   اين. شودسان دچار ميبه خوابي مرگ

راسـتي اگـر رسـتم بـه آتـش       بـه . رنـد گمان، اين دو داستان با هم پيونـدي دا شوند و به 
  .افتادشغاد نمي» چاه«گاه در كرد هيچحرمتي نمي بي

احترامـي او بـه آتـش    هاي شغاد و فرماندار كابل، و بيشدن رستم به مهرورزي فريفته
ايـن  . يابـد پايان مـي » كابل«شغاد در سرزمين » چاه«در » سانخوابِ مرگ«، به )رخش(
بـا  «احترامي او به آتش نيز شدن گرشاسپ و بي ره يا پاسخ فريفتهاي است كه بادافگونهبه
  .شوداست، ختم مي» كابل«در سرزميني كه گويا » ايدره«در » بوشاسب«به » هم

، خطاي گروه اشپيگل در اينكه كوشيدند نبرد رستم با اسفنديار بيان شدبر پاية آنچه 
حرمتـي   ينـي رسـتم برابـر بـا بـي     عنـوان دژد  به جنگ آييني تفسير كننـد و آن را بـه  را 

شـود و داوري   گرشاسپ به آتش چونـان دژدينـي آن پهلـوان قـرار دهنـد، دريافتـه مـي       
سركاراتي نيز كه رستم و گرشاسـپ را در ارتكـاب يـك خطـاي كـامالً همگـون هماننـد        

  .شودداند، ناپذيرفتني مي نمي
پ و رســتم داســتاني ميــان گرشاســســركاراتي پــنج نشــانه را بــراي بــازگويي نــاهم

. است ها، پيوند رستم را با گرشاسپ ناپذيرفتني دانستهاست و بر اساس آن نشانه برشمرده
  :زيمپرداميدر اينجا با آوردن سخنان وي، به بررسي و نقد آنها 
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هـاي رسـتم و   هـاي افسـانه  داستاني يك از محققاني كه نام برديم به ناهم شگفت اينجاست كه هيچ
  :ند ازا ها عبارتداستاني ترين اين ناهممهم. دانگرشاسپ توجه نكرده

گرشاسـپ در گذشـته مـار شـاخدار     . ترين كاركرد پهلواني گرشاسپ اژدهاكشي اوسـت الف ـ مهم 
است و در پايان جهان نيز اژدهايي ديگر يعني ضحاك را  زهرآگين اوبارندة اسبان و مردان را كشته

شوندة بندهشني و رستاخيزي رنگي خاص رارركشي گرشاسپ بسان يك واقعة تكاژد. خواهد كشت
جـانبي در يـك    episodeدر مقابل اژدهاكشي رستم يك ماجراي ضمني و به اصطالح يـك  . دارد

  ).47: الف1385سركاراتي، (سلسله از اعمال پهلواني است و بس 

گرشاسپ كشندة اژدهـايي اسـت كـه اوبارنـدة      - الف: سخن سركاراتي دو بخش دارد
گرشاسپ در پايان جهـان، ديگربـار اژدهـايي را خواهـد      - ب ؛است» اناسب«و » آدميان«

كشت ولي اژدهاكشي رستم تنها يك كردار پهلواني در زنجيرة كردارهاي پهلواني اوسـت  
  .و رنگ رستاخيزي ندارد

است اژدهاكشـي رسـتم    مطلق گفتهكه خالقيدربارة بخش نخست بايد گفت همچنان
الگـويي   ]گرشاسـپ [اين كردار پهلـواني او  «: ي داردبا اژدهاكشي گرشاسپ پيوندي اساس

مهـر و   مشتاق(» است هاي مختلف اژدهاكشي در ميان يالن سيستان بودهبراي تكرار صورت
اوبارنـدة اسـبان و    اگر گرشاسـپ در آغـاز اژدهـاي     ).مطلـق به نقل از خالقي 157: 1386آيدنلو، 

كشد كـه بـر آن اسـت وي و    است، رستم نيز در خوان سوم اژدهايي را مي مردان را كشته
نيك روشن است كه اژدهاي خوان سـومِ رسـتم نيـز، اوبارنـدة مـردان و      . اسبش را بكشد

رستم نمايندة تمام مردان و برترين آنان اسـت و رخـش نيـز نماينـدة تمـام      . اسبان است
دهد اژدهاي خوان سوم اوبارنـدة  ن ميدليل روشن ديگر كه نشا. اسبان و برترين آنهاست

فردوسـي،  (كشـد  مردان و اسبان است، اين است كه رستم آن اژدها را با ياري رخـش مـي  
رسـانيِ رخـش بـه رسـتم تأكيـدي      و شگفت آنكه فردوسي در اين ياري )139- 140: 1387

كـه رخـش كتـف اژدهـا را بـه دنـدان       زدگي رستم از اينشگفت. است سخت معنادار كرده
تأكيد ويژة فردوسي بر . گيرد نبايد تنها يك موتيف گذرا و ناچيزِ داستاني به شمار آيد مي

زدگـيِ رازآميـز رسـتم از آن كـارِ     رساني رخش به رستم در كشتن اژدهـا و شـگفت  ياري
  .تواند داشته باشدرخش، پيام و رمزي ويژه مي

يـرا رسـتم بخشـي از    نمايد؛ زيكسره پذيرفتني نمي، »ب«ديدگاه سركاراتي كه در بند 
مود جاودانگي گرشاسـپ  هاي گرشاسپ است و زال نيز نزال و در اساس بخشي از پهلواني
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رستم نيز اگرچه چونان بخشي از شخصيت گرشاسپ در چاه شغاد كشـته   ،رو از اين. است
 هگون بدين. است و زندگي جاودانه دارد است؛ اما نمود و پارة ديگر او؛ يعني زال زنده مانده شده

بـه  . اسـت  نيز در پيكر زال جاودانه مانـده  شاهنامهجاودانه مانده، در  اوستاگرشاسپ كه در 
آوردن و ، يكي از اهدافشـان از پديـد  نويسيسخن ديگر، فردوسي و پيشروان او در شاهنامه

رشاسـپ را پاسـداري كننـد و بـا     است كه بخش جـاودانگي گ  گزارش داستان زال آن بوده
خواستند ويژه رستم مي ه، نريمان، سام و بشاهنامهاستانِ گرشاسپ آوردن و گزارش دپديد

هاي گرشاسـپ بايـد   بر اين اساس يكي از پاره. را پاس دارند اوستابخش پهلواني گرشاسپ 
كه اين بخش از اسطورة وي به زال داده  -  ماند؛ تا نمايندة بخش جاودانگي او باشدزنده مي

شدند يا از مـرگ آنـان سـخن    بايد كشته مي هاي شخصيت گرشاسپو ديگر بخش - شد 
هاي گرشاسپ براي مردمان روزگار سپسين كه كردن همة بخش شد؛ زيرا جاودانه گفته مي

جالب است كه . نموددر پي دگرگون كردن اسطوره به حماسه بودند، چندان پذيرفتني نمي
ست، اما بر موضوع ا گاه سخني گفته نشدهبا وجود آنكه از مرگ زال هيچ شاهنامهحتي در 

اي عادي و ماهرانه زال گونه است و پردازندگان داستان زال، به جاودانگي وي نيز تأكيد نشده
سازي و سخن  گويي براي مردمان آن دوره، حماسه. اندرا از صحنة حماسة ملي بيرون برده

رو،  ايـن از . از كارهاي پهلواني گفتن، بيشتر از اسطوره و موضوعات اساطيري اهميت داشت
  . سر آمد زندگي آنان كه نمايندة بخش پهلواني گرشاسپ بودند، در ظاهر با آزمون مرگ به

درست است كه گرشاسپ اژدهـايي را در آغـاز كشـته و در پايـان جهـان نيـز چنـين        
كاركردي دارد و كار مهم گرشاسپ بيشتر همين اژدهاكشـي اوسـت و اژدهاكشـي رسـتم     

اوست و از اژدهاكشي وي در پايـان جهـان هـيچ سـخني      رنگ ديگر كردارهاي پهلواني هم
پيوندي رستم با گرشاسپ دانسـته  هاي ظاهري نبايد به معناي بيسانياما اين ناهم ،نيست
هـاي  آمـدن داسـتان  طور كلي روزگار پديده كرد كه بهخوبي توج بايد به اين نكته به .شوند

ها نيز تغيير كردند و حتي  داستان گرشاسپ و رستم با هم بسيار متفاوت است و ناقالن آن
مردمان كهن دشمنان سهمگين را كـه بنابـه گفتـة برخـي     . هاي آنان نيز تغيير كردآرمان

شدند و در اين زمينه محققان، برخي حوداث ناگوار طبيعي بودند، به شكل اژدها متصور مي
بـه دليـل   روشن است كه براي مردمـان روزگـار سپسـين    . زدندسازي ميدست به اسطوره

توجـه   آشنايي نسبي با مسائل طبيعي، ديگر آن موارد مطرح نبوده يـا بـه آن انـدازه قابـل    



١٤٦  

 

  

  
 

 سعيد شهروئي                                              
  

   1394،   پاييز 33  شمارة     

اگر اين روند را درست بدانيم . اندجوار بوده است و دشمنان، بيشتر مردمان ممالك هم نبوده
 هايهاي رستم ديگر نبايد از اژدهاكشيرسيم كه گزارندگان داستانآساني بدين نتيجه مي به
گفتند و بايد متناسب با اقتضـاعات، بـه   چناني كه گرشاسپ با آن مواجه بود، سخن ميآن

هـاي جنـگ، بـه نمـايش     طور كلي دشمنان سهمگين را در عرصة نبرد انساني در ميـدان 
تـرين كـاركرد   گونـه اگـر مهـم    بـدين . كه اين كار را نيز انجام دادنـد  گذاشتند؛ همچنان مي

ز است، رستم نيز با بسياري از اژدهايان انسـاني سـهمگين   گرشاسپ كشتن اژدهايان مرمو
كند و اين، نتيجة كامالً منطقيِ تبديل اسـطوره  رستگان او نبرد ميهمچون افراسياب و هم

از ديگر سو، اگر گرشاسپ نقش رستاخيزي دارد، رستم يعنـي همـان زال   . به حماسه است
  .نيز نقش رستاخيزي دارد

ــة  ــر پاي ــته،ب ــب گذش ــدة   ،شــاهنامهاســپ گرش مطال ــتم، نماين ــان، ســام و رس نريم
آن پهلـوان  » جـاودانگي «و زال نيـز نماينـدة    هستند اوستاگرشاسپ » هايپهلواني جهان«

هـاي  پهلـواني  گونه كه خواب گرشاسپ به معناي توقف موقتي جهانهمان .اساطيري است
شدن نريمـان   كشتهوي و همزمان به معناي جاودانگي اوست، افتادن رستم در چاه شغاد و 

و سام در حماسه نيز نمود همان توقـف مـوقتي پهلـواني گرشاسـپ در اسـطوره اسـت، و       
پـس اگـر رسـتم در چـاه     . ماندن زال نمود همان جاودانگي آن پهلوان اساطيري است زنده
اسـت،   است و سام نيز به مـرگ طبيعـي مـرده    است، نريمان در پاي دژي كشته شده افتاده

 است و همچنـان در خـواب   سر آمده براي زماني كوتاه، پهلواني آنان به بدين معني است كه
گردد، تهمتن يـا همـان سـام يـا     برَند و آنگاه كه دهاك در پايان جهان پديدار ميسر مي به

شـود و دهـاك را از پـاي    همان نريمان يا همان زال يا همـان گرشاسـپ، برانگيختـه مـي    
بندهشـني و هـم رسـتاخيزي بـودن اسـطورة       تـوان بر اساس اين نگـرش مـي  . آورد درمي

  .هاي شخصيت وي را دريافتاژدهاكشي رستم يا ديگر پاره
سو، بسيار شگفت است كه سركاراتي، اسطورة اژدهاكشي رستم را تا اين اندازه  از ديگر
درست است كه داستان اژدهاكشي رستم در رويه يكي از كارهاي پهلواني . است فرود آورده
خوان با اي بس كهن و بنيادين دارد كه هممايه ساخت و بنژرفن است؛ اما خوا او در هفت

اسـت كـه    هـاي تهمـتن درآمـده   پردازي كهن، چونـان خـواني از خـوان   هاي داستانشيوه
سركاراتي خود در جستاري . رفتگذرانيد و به خوان ديگر ميآن را مي» بايد«پهلوان  جهان
اژدهاكشي در اسـاطير نمـاد   : نويسدمي» حماسة ايران پهلوان اژدركش در اساطير و«با نام 
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همچنـين ايشـان در همـان جسـتار      ).238: ج1385سـركاراتي،  (سـالي اسـت    نبرد با خشـك 
تواند تعبيري از تقابل و رويـارويي هـزاران   اسطورة رويارويي پهلوان و اژدها مي«: نويسد مي

تقابل روشني و تاريكي، سيري  :واقعيت متضاد و دوگانة زندگي و گيتي و ذهن آدمي باشد
و گرسنگي، جواني و پيري، داد و بيداد، مردمي و ددمنشي، آزادگـي و بنـدگي و بـاالخره،    

» ترين اژدهايِ اژدهايـان؛ يعنـي زنـدگي و مـرگ    ها و مخوفشكوهمندترين پهلوانِ پهلوان
سـو   را از يـك شود اژدهاكشي آيد كه چگونه ميرو، اين پرسش پديد مي از اين. )249: همان(

سـو آن را تنهـا، يـك داسـتان عـادي در يـك       ناگون تفسير كنيم و از ديگربه نمادهاي گو
اي اساطيري دارد و نماد نبـرد  مايهزنجيره از كارهاي پهلواني بدانيم؟ اژدهاكشي تهمتن بن

نخستين و . دنكنها اين ديدگاه را تأييد ميبرخي نشانه شاهنامهسالي است كه در  با خشك
دهد نبرد رستم نبرد با اژدهاي خشكسالي است اين است كه ترين دليلي كه نشان ميمهم

گفتن با رستم،  اي كه اژدها هنگام سخنكشد؛ چشمهمي» چشمة آب«وي اژدها را در كنار 
گرشاسپ نيـز  . كندداند و به سخن بهتر، اژدها آن چشمه را زنداني ميآن را از آنِ خود مي
مايـة نبـرد بـا    اين همانندي، در اساس، بازگوكنندة بـن . كشدمي» آب«اژدهايي را در كنار 

. آبـي اسـت  سالي و بي سالي است؛ چراكه اژدها با زنداني كردن آب، نمادي از خشك خشك
سـالي اسـت    گونه كه اژدهاكشي گرشاسپ در كنار آب نماد نبرد بـا خشـك  بنابراين همان

هاكشي رستم نمود نوتر همان اژدهاكشي اژدهاكشي رستم نيز چنين است و در بنيان، اژد
  ).405: 1987مطلق، خالقي(گرشاسپ است 

: نويسـد داسـتاني ميـان گرشاسـپ و رسـتم مـي     سركاراتي، در بازگويي دومين نـاهم 
و آيين مزديسـنا نقـش مهـم رسـتاخيزي دارد و يكـي از جاودانـان        اوستاگرشاسپ در «

ده از بـرف پشـين بـه خـواب     پوشـي اكنـون در دشـت    شود كه نمـرده و هـم  محسوب مي
رسـد و او برخاسـته   پاينـد تـا پايـان هـزاره فرا    را مي فروهر تن او ] 9[ 9999است و  رفته

اژدهاك را، كه پـيش از رسـتاخيز از بنـد دماونـديش زنجيـر خواهـد گسسـت، بكشـد و         
  ).47: الف1385سركاراتي، ( »رستم چنين نقشي ندارد. فرشگرد شود

، ايـن ديـدگاه   زال و رستم و گرشاسپ گفته شـد يوند ظريف آنچه پيش از اين دربارة پ
است و اكنون در دشت پوشيده از  اگر گرشاسپ نمرده. كندسركاراتي را نيز ناپذيرفتني مي

است و چون  برف پشين به خواب رفته، زال نيز كه نمود ديگر گرشاسپ است، جاودان مانده
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نيست، جاودانگي زال به معناي جاودانگي پيوند زال در اساس با تهمتن و نريمان و سام بي
بنابراين آنكه در دشت پشين به خواب رفته، رستم يا نريمان يا . نريمان و سام و رستم است

. زال يا سام است و آنكه در چاه شغاد افتاده، گرشاسپ پهلوان يا نريمان يا سام يا زال است
نيز  شاهنامهسام و گرشاسپ  پس اگر گرشاسپ نقش رستاخيزي دارد، رستم، زال، نريمان،

  .ند، در قالب شخصيت زال، نقش رستاخيزي دارنداكه همه يك تن
: شـمارد گونـه برمـي  داستاني ميـان رسـتم و گرشاسـپ را ايـن    سركاراتي سومين ناهم

اي گرشاسپ از كشتن مار شاخدار گرفته تـا سـتيزه بـا    يك از اعمال شگرف و افسانه هيچ«
 1پنجي زيست، و جنگ با هيوالي آهنينميان درياي فراخكرت ميپاشنه كه در گندروِ زرين

كه پيش از كشته شدنش به دست گرشاسپ بر آن بود كه سپندمينو و اهريمن را چون دو 
يـك از  هـيچ . هاي رسـتم شـبيه نيسـت   يك از پهلوانياسب به گردونة خود ببندد، به هيچ

خوان و پري Pitaona تاج تايناز هيتاسب زر هميماالن و دشمنان عجيب و غريب گرشاسپ
ند، هماننـد  ا واقع رمز و نمادهاي گوناگون مرگكه همگي در Kamakمرغ كالن و ترسناك 

توان پذيرفت كـه رسـتم همـان    چگونه مي. يك از دشمنان و هماوردان رستم نيستندهيچ
  ).48: همان(» يك از اعمال پهلواني او عيناً شبيه گرشاسپ نيست؟گرشاسپ است ولي هيچ

ها در گذر زمان، راه حماسـه را در  در پاسخ به اين ديدگاه بايد گفت كه برخي اسطوره
كردنـد، در گـذر زمـان بـراي     هاي اساطيري را بـازگو مـي  پيش گرفتند و آنان كه داستان

كوشيدند اسطوره را به گونة ديگـري  دورة خود، ميسازگارتر كردن آنها با خرد مردمان هم
اگر . توانست ديگرگون شودت كه اسطورة گرشاسپ نيز در گذر زمان ميروشن اس. درآورند
رفتند، باور به كردند در گذر روزگار از بين نمي ني كه اسطورة گرشاسپ را گزارش ميمردما

شد؛ اما نكته اين است از آنجا كـه گزارنـدگان آن   دگرگوني در آن اسطوره، ناپذيرفتني مي
فر ويژه نبودند، اسطوره نيـز دگرگـون شـد و بـه گونـة      اسطوره در گذر زمان يك يا چند ن

شـود بـه دليـل     اينكه ميان دشمنان گرشاسپ و رستم همساني ديده نمـي . ديگري درآمد
همان دشمنان » عيناً«بايست دشمنان رستم اگر مي. دگرگوني در اسطورة گرشاسپ است

اي تهمتن اسطورهمهاي گرشاسپ به داستان نيگاه داستان اسطورهبودند، هيچگرشاسپ مي
  .ماندشد و اسطورة وي براي هميشه به همان گونة نخستين ميتبديل نمي

                                                 
1. Snāviδka 
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گـزارش  بخـش و  اي گونـه  پردازندگان اساطير بسيار كوشيدند داستان گرشاسپ را به
كننـده   اي وارد شود و نه آن شگفتي خيـره كنند كه نه به پيكرة نخستينِ داستان، خدشه

تر كنند و از شـگرفي آن  اي پذيرفتنيگونهن بر آن شدند تا آن را بهبنابراي. را داشته باشد
كوشيدند با بهتـرين روش، داسـتان    و پيشروان وي هر اندازه هم كه ميفردوسي . بكاهند

گمـان بـراي   خـود بياورنـد بـاز هـم بـي      شاهنامةگرشاسپ را به همان گونة نخستين در 
بـا شكسـتن اسـطورة گرشاسـپ و      آنـان . كـرد خواننده ايـن ارج و جايگـاه را پيـدا نمـي    

گرشاسـپ، نريمـان، سـام، زال و    (كردن شخصيت پهلوان به چند پهلوان سـتودني   بخش
. ، يك داستان اساطيري اصيل را به چند داسـتان حماسـي اصـيل تبـديل كردنـد     )رستم

آن را عينـاً   بايـد كردند، يا گمان اگر فردوسي و پيشروان وي، آن اسطوره را بخش نمي بي
كردن اسـطورة پهلـوان،   براي دلپـذير كردند كه اين چندان ارجي نداشت، و يا ارش ميگز

رفـت كـه    همان باليي مي شاهنامهگمان بر سر  گاه بيدادند؛ آنبرگ ميو آن را بسيار شاخ
  . است اسدي رفته گرشاسپنامةبر سر 

را فردوسـي و پيشـروان وي داسـتان گرشاسـپ     مطلق و كزّازي، برپاية ديدگاه خالقي
انـد و از روي  هاي يالن سيستان در دسـت داشـته   عنوان الگوي نخستين برخي پهلواني به

هايي در رويـه، پديـد   هاي نريمان، سام، زال و رستم را با تفاوتآن داستان، برخي داستان
هاي اند با همسانياند؛ يعني آنان اين چند داستان را از روي يك داستان پديد آوردهآورده

هـاي  سـاني گونه نبايد نـاهم بدين. هاي فراوان در رويهسانيساخت و با ناهمژرفبسيار در 
سـركاراتي در بـاب    .پيوندي رستم با گرشاسپ دانسـت ظاهري را يكسره سندي براي بي

  :نويسدداستاني ميان رستم و گرشاسپ ميچهارمين ناهم
جراهـاي شـگفت گرشاسـپ    شـدة ما  خوان رستم روايت دگرگون برخالف تصور موله، داستان هفت

دربارة رستم و اسفنديار آمده، بـه عقيـدة مـن هـر دو      شاهنامهخوان كه در  دو روايت هفت. نيست
يك از آن دو ساختگي نيست كه از روي ديگري ساخته و پرداخته هيچ ،به سخن ديگر .اصيل است
يار كهـن  اسي بسـ هاي حماند و مطابق سنتخوان داشته رستم و اسفنديار هر دو هفت. شده باشد

خـوان   است كه بعـد از برنـا شـدن هفـت     ر بودهواروپايي هر پهلوان ناگزيرايج در ميان مردمان هند
خوان رستم بـازگويي   بدين ترتيب هفت. پرداختة ديرين هم بر مبناي الگوي ازپيش داشته باشد، آن

يگـري اسـت از   دوبارة داستان كارزارهاي گرشاسپ نيست، بلكه ماجراهاي گرشاسپ خود روايت د
خوان اسطورة رفتن مرد اسـت بـه كـام     در تحليل نهايي، هفت. يك سنت حماسي و پهلواني كهن

گونة ديگري است از داستان رفتن به جهان مردگان و فيروزي بـر مـرگ و   . مرگ و زايش دوبارة او
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اسـت و   دهاي نمادينه شزاده نجات جان خود كه گاه به صورت زن و يار، و گاه به صورت شاه و شاه
عرفـاني ارتبـاط    حماسي و نيمـه  هاي نيمهله با مراسم تشرف پهلوان به راز آيينأدر حماسه اين مس

خـوان   نهايت امر در حماسة ملي ايران به صورت قصة گذشتن پهلوان از هفـت است و در پيدا كرده
ا دشمن بـازگو  خطر و رسيدن به مقصد مرموز نهايي و نجات شاه يا خواهران پهلوان از بند ديو يپر

  ).48: همان(است  شده

خـوان   سـو هفـت   او از يك: بندي شودتواند دستهاين سخن سركاراتي به دو بخش مي
سو، آن را همان اسطورة رفتن داند و از ديگرپيوند ميشاسپ بيهاي گررستم را با داستان

اين ديدگاه  توان نارساييبا اندكي درنگ مي. داندبه جهان مردگان و پيروزي بر مرگ مي
دربـارة   شـاهنامه خوان كـه در   نويسد دو روايت هفتسركاراتي را دريافت؛ چراكه وي مي

اند و خوان داشته رستم و اسفنديار هر دو هفت. رستم و اسفنديار آمده، هر دو اصيل است
اروپايي هـر پهلـوان   يار كهن رايـج در ميـان مردمـان هنـدو    هاي حماسي بسمطابق سنت
اي الگـوي  هـم بـر مبنـ    خوان داشـته باشـد، آن   ت كه بعد از برنا شدن هفتاس ناگزير بوده

پرداختـة ديـرينِ    الگـوي ازپـيش  «حـال پرسـش ايـن اسـت كـه      . پرداختة ديـرين  ازپيش
خوان تهمتن و اسفنديار از روي  روايت هفتشدن  ساختهكدام است؟ » خوانِ تهمتن هفت
خـوان رسـتم    اشد كه داستان هفـت اي اين موضوع بتواند برهان و گواه روشني برنمي هم

خـوان تهمـتن چـه بـا داسـتان       روايـت هفـت  . هاي گرشاسپ نداردهيچ پيوندي با روايت
خوان اسفنديار پيوندي داشته باشد چه هيچ پيوندي نداشته باشد، مهـم ايـن اسـت     هفت

راسـتي در پهنـة اسـطوره و حماسـة      خوان، يك الگوي بسيار كهن دارد و به كه اين هفت
هـاي  ها و روايات مربـوط بـه كـدام شخصـيت بـه انـدازة داسـتان       هندي، داستان - ايراني

  خوان رستم گردد؟  است كه بتواند الگوي هفت تر بودهتر و عامگرشاسپ زنده
خوان در  البته اين را نيز بايد در نظر گرفت كه هيچ ضرورتي ندارد در پي يافتن هفت

خوان تهمتن بدانيم؛ زيـرا اوالً   گوي هفتخوان را ال سرگذشت گرشاسپ باشيم تا آن هفت
به قول خـود سـركاراتي، گرشاسـپ    . است هاي گرشاسپ به دست ما نرسيدههمة داستان

اش در حماسـة ملـي   ترين پهلوان ايران بوده كه كارنامـه پيش از رستم دستان، بلندآوازه«
هـاي او در  ايياسـت، بلكـه اخبـاري پراكنـده را دربـارة كاركيـ       تفصيل بازگو نشده ايران به
جا شده دربارة ماجراهاي شگفت او حماسي مغشوش و جابهو مشتي روايات نيمه شاهنامه

هـاي پهلـواني و   هـاي عاميانـه درآميختـه، در منظومـه    آهنـگ افسـانه  كه با عناصر نـاهم 
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رو،  از اين. )256 :ب1385سركاراتي، ( »يابيمميهاي حاوي تاريخ سنتي ايران باستان باز كتاب
است كـه   در دست داشته شدة امروزين جز منابع شناخته هبسا فردوسي منابع ديگري ب چه

هـاي  بسـا داسـتان   در آنها كارهاي ديگري نيز به گرشاسپ نسبت داده شده باشـد، و چـه  
هاي رستم بيشتر بوده باشـند  هاي او، در اساس از داستانگرشاسپ و شورانگيزي پهلواني

كـه يكـي از   از داسـتان گرشاسـپ باشـد؛ همچنـان    هـاي رسـتم تنهـا بخشـي     و داستان
هاي بسياري دربارة اين پهلوان مـاجراجوي بـزرگ وجـود    اسطوره«: گويدپژوهشگران مي

  ). 61: 1387هينلز، (» هايي از آنها را در دست داريماست كه اكنون فقط بخش داشته
از  كـدام  كـه هـيچ   ي نيسـت بـدين معنـ   ،خوان منظم نداشته باشد اگر گرشاسپ هفت

هاي گرشاسپ پيوندي ندارد؛ چراكه بايد همـواره  خوان رستم با داستان هاي هفتداستان
خـوان   هـاي هفـت  كـدام از خـوان  نظر بگيريم كه ممكن است الگوي هراين احتمال را در 

اي و اصـالً هـر شخصـيت    تهمتن يكي از كردارهاي پهلوانيِ مجـزايِ گرشاسـپ اسـطوره   
  .ايِ ديگر باشداسطوره

است و با سخنان وي در سـطور پيشـين    ديگري كه در ديدگاه سركاراتي آمدهتناقض 
نيز پيوند دارد اين است كه ايشان بر اين باورند چون دشمنان رسـتم هـيچ شـباهتي بـه     

 از ديگر. نبودن رستم و گرشاسپ دشمنان گرشاسپ ندارند، اين خود سندي است بر يكي
خوان تهمتن را همـان اسـطورة رفـتن بـه      سو براي نمونه در جمالت اخير، داستان هفت

. اسـت  داند كه به مرور زمان به شكل رفتن رستم به مازنـدران درآمـده  جهان مردگان مي
هاي روشن است كه هيچ شباهت ظاهري ميان رفتن رستم به مازندران و رفتن شخصيت

تن رفـ اگـر  . اساطيري كهن به جهان مردگان نيست، اما هر دو يك مفهوم و نتيجه دارنـد 
تـوان ديگـر كردارهـاي    نمـي  بـدانيم رستم به مازندران را همان رفتن به جهان مردگـان  

   .پيوند دانست پهلواني تهمتن را نيز با ديگر اعمال يا باورهاي اساطيري كهن در
دانـد و بـر ايـن بـاور     مـي » حماسه«خاستگاه راستين رستم را  سركاراتيسو،  از ديگر
هـاي اسـاطيري نـدارد، در صـورتي كـه      مايه اطي با بنهاي وي هيچ ارتباستاناست كه د

خـوان تهمـتن را صـورت     ايشان در همـين جمـالت اخيـر، بـراي نمونـه، داسـتان هفـت       
مايـة بسـيار كهـن اسـاطيري     ك بـن داند كـه يـ  شدة رفتن به جهان مردگان مي دگرگون

  .اروپايي استهندو
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كـدام از  اسـت كـه هر  اتي بايـد گفـت ايـن    نكتة ديگري كه در پاسخ به ديدگاه سركار
سركاراتي خود معتقد است كه نبايد نبرد . ساختي جداگانه دارندهاي رستم خود ژرف خوان

تواند نماد نبرد هزاران نيروي ناساز  ر نمادشناسي محدود كرد؛ چراكه ميپهلوان و اژدها را د
ي از شود تنهـا يكـ  بر اين اساس، پرسش بنيادين اين است كه چگونه مي. و ناهمگون باشد

كـه راز   ودو بر اين باور بدانست خوان رستم را اين اندازه پيچيده و ديرياب  هاي هفتخوان
خوان پهلوان را تنها به اسـطورة رفـتن بـه     ، آنگاه همة هفتدريافت توانراستين آن را نمي

  ؟ردجهان مردگان و نبرد با مرگ گزارش ك
داستاني ميان گرشاسپ و رستم دادن ناهم سركاراتي در پنجمين دليل خود براي نشان

انگاري گرشاسپ و رستم را از اعتبار آنچه بيش از هر قرينة ديگر فرضية يكسان«: نويسدمي
سـام   شـاهنامه اندازد و بدان توجه نشده، اين واقعيت است كه جانشـين گرشاسـپ در   مي

در . اسـت  قب او شدهاست كه بعدها ل Sāma اوستانام خاندان گرشاسپ در . است نه رستم
روايات قديم ايراني، گرشاسپ گاه با نام اصلي خود؛ يعني گرشاسپ و گاه با نام خانوادگي و 

هاي بعدي پراكندگي شخصيت پيدا كـرده،  است و در دوره يا لقب خود؛ يعني سام ياد شده
، بـه صـورت   Sāmaبه صورت نريمان و نام خانـدانش،   naire manahلقب ديرين او؛ يعني 

هـاي جداگانـه و مسـتقل    سام در حماسة ملي ايران تجسم پذيرفته و به صورت شخصـيت 
هاي گرشاسـپ پهلـوان را در شـاهنامه،    اند و در اين ميان بيشترين ويژگيخودنمايي كرده

  ).48- 49: الف1385سركاراتي، ( »است سام به خود تخصيص داده
» سـام «شـي گرشاسـپ پهلـوان بـه     دو داسـتان اژدهاك  شـاهنامه درست است كـه در  

است و در ظاهر جانشين واقعي گرشاسپ، سام است؛ امـا موضـوع مهـم ايـن اسـت       رسيده
هنگامي كه گرشاسپ را به چند شخصيت بخش كنيم به اين معنا نيست كه هركـدام كـه   

هاي گرشاسپ همساني بيشتري داشـت، جانشـين اوسـت    كردارهايش در رويه، با پهلواني
كـدام از پهلوانـان خانـدان گرشاسـپ بـدون آنكـه       ايد در نظـر گرفـت كـه هر   ه اين را ببلك

تواند جانشين راسـتين وي  هاي گرشاسپ باشد، ميكردارهايش در رويه همسان با پهلواني
تـوان  كـاوي مـي   واقعي گرشاسپ است، با انـدكي ژرف  جانشين شاهنامهاگر سام در . باشد

كه در دنبالة زيرا همچنان. گرشاسپ است بدين نتيجه رسيد كه رستم نيز جانشين حقيقي
هاي سـام  هاي رستم با گرشاسپ بسيار بيشتر از همساني سخن گفته خواهد شد، همساني

  .با آن پهلوان است
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نكتة بسيار مهم ديگري كه بايد همواره بدان توجه كرد اين است كه اگر مـا نريمـان و   
دانـيم آنـان همـان    اسـت كـه مـي   دانيم تنها به اين دليـل  سام را شخصيتي اساطيري مي

دقيقاً از نوع كردارهـاي   شاهنامهكه همة كردارهاي نريمان و سام در  ند؛ درحاليا گرشاسپ
رستم هستند و حتي اگر بخواهيم با رويكردي اساطيري به مقايسة اعمال نريمان و سـام و  

تـر   نزديـك رسيم كه كردارهاي رستم به اسـطوره  گمان بدين نتيجه ميرستم بپردازيم، بي
چـه  شـود كـه   بر اين اساس اين پرسش مهم مطرح مـي . است تا كردارهاي نريمان يا سام

ميان ظاهر كردارهاي رستم و نريمان و سام وجود دارد كه سركاراتي نريمان  يتفاوت شاخص
  پندارد؟ داند ولي رستم را شخصيتي حماسي ميو سام را اساطيري مي

  
  يادين ميان رستم و گرشاسپهاي بننگاهي به برخي همانندي - 7

كشد كه به گمـان، ايـن   تهمتن در خوان سوم در كنار چشمة آب، اژدهايي را مي - 1
اژدها نمود همان اژدهاي اوبارندة مردان و اسبان است كه گرشاسپ يا همـان سـام آن را   

  . رود اوژنيددر كنار كَشَف
در خـوان چهـارم و    شدن رستم بـه پـري   شدن گرشاسپ به پري، با فريفته فريفته - 2
    .شدن به شغاد و فرماندار كابل پيوندي استوار دارد فريفته
حرمتي به آتش به پاسخ اين رفتار خود، در چارچوب يك اتهام، گرشاسپ پس از بي - 3
اي است كـه احتمـاالً در   جايگاه خفتن او دره. رودمير پهلواني توراني به بوشاسب فروبه تي

در كابـل بـه چـاهي    ) رخـش (حرمتي به آتـش  يز پس از بيتهمتن ن. سرزمين كابل است
  .هاي مهم آن دو پهلوان استاين موضوع يكي از شباهت. ميردافتد و در ظاهر مي مي

رود و  مي» مازندران«اي پهلواني خود به سام يا همان گرشاسپ در يكي از كرداره - 4
ي كـاووس از بنـد ديـو    آورد، رستم نيـز بـراي رهـاي   آنجا دشمناني شگفت را از پاي درمي

  .گرددميكشد و پيروزمندانه بازاري را ميرود و ديوان بسيمي» مازندران«سپيد به 
اسدي، نخستين كـردار پهلـواني گرشاسـپ بـه هنگـام       گرشاسپنامةدر منظومة « - 5

هــاي در برخــي نســخه ).267: ب1385ســركاراتي، (» اش كشــتن اژدهاســتســالگي چهـارده 
 :1386كـزّازي،  (هلواني رستم، كشتن پيل سپيد در نوجواني اسـت  ، نخستين كار پشاهنامه

و رسـتم نيـز بـا گـرز،      )268: ب1385سركاراتي، (كشد گرشاسپ اژدها را با گرز مي ).161 /1
در داسـتان اژدهاكشـي گرشاسـپ،     ).1/161 :1386كـزّازي،  (آورد پيل سپيد را از پاي درمي

در داسـتان كشـتن    ،)268: ب1385سركاراتي، (شود هوش ميپهلوان پس از كشتن اژدها بي
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رود رود و بـه خـواب مـي   پيل سپيد نيز رستم پس از كشتن پيل، به خوابگـاه خـود مـي   
هوشي گرشاسپ پس از كشتن تواند نمود همان بيخواب رستم مي ).1/161 :1386كزّازي، (

آن جـانور،   داشـتن خـود از زهـرآبِ    گرشاسپ پيش از نبرد با اژدها براي نگـه . اژدها باشد
رستم نيز چنـدي پـيش از نبـرد بـا پيـل       ).268: ب1385سركاراتي، (خورد لختي ترياك مي

توانـد  اين مستي رستم نيز مـي . )1/160 :1386كزّازي، ( نوشدسپيد، با دوستان خود باده مي
خوري گرشاسپ باشد كه در گذر زمان و در جريـان تغييـر و نوسـازي    نمود همان ترياك

  .گونه درآمده باشدكهن، بدينهاي داستان

سركاراتي دربـارة ايـن   . يكي از كارهاي پهلواني گرشاسپ نبرد با گرك كبود است - 6
ثَنَ، نيـاي     : نويسدجانور مي احتماالً در روايات متأخر جايگزين اسامي خـاص اوسـتايي پـ

در گروهي از دشمنان گرشاسپ و ديو يسني به نام پشَنَ شده و بعداً به صورت پشنگ، پـ 
با توجه به اين سخن، از آنجا كه نريمـان،   ).254: ب1385سركاراتي، ( است افراسياب، درآمده

توان چنين پنداشت ند، ميا ند و در اساس، يك تنا سام، زال و رستم همه نمود گرشاسپ
ويژه رستم، همان پشـنگ   ههاي درپيوند با نمودهاي گرشاسپ بكه گرك كبود در داستان

هـا بـه   نيز همچون شخصيت گرشاسپ در جريان نوسـازي داسـتان   است كه شخصيت او
است كه از ميان آنـان افراسـياب    بخش شده... هاي پشنگ، افراسياب، اغريرث وشخصيت

توانـد در  نبرد خاندان رستم با خاندان افراسياب مي ،رو از اين. است بيشترين نمود را يافته
  )3(.باشدپنداشتي ديگر همان نبرد گرشاسپ با گرگ كبود 

سـام همـان گرشاسـپ    . شدن گرشاسپ و رستم نيز مانند هم اسـت  چگونگي زاده - 7
ضمن روايتي جالب دربارة زادن سـام از دختـر شـاه بلـخ كـه زن       گرشاسپنامهدر «. است

است كه تولد آن كودك درشت و سترگ، سخت مشكل بـوده، پزشـكي    نريمان بود، آمده
، با ياره و دارو موفق شـد كـه سـام را بزايانـد و     دست كه گرشاسپ از هند آورده بودچيره

پس از زادنش به دستور نريمان پيكرة سام نوزاد را از پرند به شكل كـودك سـاخته نـزد    
مـاجراي تولـد رسـتم نيـز دقيقـاً        ).258: ب1385سـركاراتي،  (» نيايش گرشاسپ فرستادند

ه پزشـكان ناچـار بـا    پيكـر بـود كـ   شدن آنچنان بزرگ وي به هنگام زاده. گونه استهمين
 ).96- 99 : 1387فردوسـي،  (. آوردنـد  شكافتن پهلـوي مـادرش، وي را از شـكم مـادر بيـرون     

مين نيست بلكـه كسـي   شدن، تنها ه در چگونگي زاده) سام(همانندي رستم با گرشاسپ 
كند، نقطـة ديگـر پيونـد دو    آمدن گرشاسپ و رستم، به مادرانشان كمك ميدنيا كه در به

دسـت هنـدي نقـش دارد، در    شـدن گرشاسـپ، پزشـك چيـره     اگر در زاده. داستان است
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سـيمرغ بـا   . دست به نـام سـيمرغ حضـور دارد   شدن رستم نيز پزشكي چيره داستان زاده
  ).387- 388 /1 :1386كزّازي، (پزشكي پيوندي بسيار استوار دارد 

 هاي جالب ميان گرشاسپ و رستم اين اسـت كـه پـس از تولـد    از ديگر همانندي - 8
اسـت   آمـده  گرشاسـپنامه در . شان فرستادنداي از ايشان ساختند و به نزد نيايآنان، پيكره

پيكرة نوزاد را به شـكل كـودك سـاخته، نـزد     «متولد شده، ) گرشاسپ(هنگامي كه سام 
  :نيايش فرستادند

 پـرنـدين چـنان كـودكـي سـاختند
 كمـند و كـمـان درفكنـده بـه يــال 

 ر به چنـگ يكي نيزه بر دست و خنج
  اي بـر حـريــرفـرسـتـاده بـا نـامـه

چو گـردانش بـر اسـب بنشاخـــتند     
يكي گرز شـاهان گرفـتــه بــه بـال    
سپر بارِ پشـت و كــمر بسـته تنـگ   
ــر   ــرد گي ــردنكش گُ ـــاسب گ   گـرش

)258: ب1385سركاراتي، (         

. اسـت  نيز مطرح شـده  همين داستان براي تهمتن شاهنامهاي است كه در گونهاين به
  :گويدمي فردوسي  پس از تولد رستم

 يكـي كـودكـي دوخـتند از حـريــر 
 درون وي آگـنــده مــوي ســمــور  
 بــبــازوش بــر اژدهــاي دلــيـــر 
 بـزيـر كـش انـدر گـرفـتـه سـنــان 
 نشانـدنـدش آنـگه بـر اسـپ سـمند 
  پــس آن صــورت رسـتـم گــرزدار

ـيــر نــاخورده شـير   بـبـاالي آن ش 
بـرُخ بــر نـگـاريــده ناهــيد و هـور    
بـچـنگ انـدرش داده چنگـال شـير   

يـك دست كوپال و ديگـر عنـان  ه بـ
...بگـرد انـدرش چـاكـران نيـز چنـد  

بـبـردنـد نــزديــك ســــام سـوار   
)95: 1387، فردوسي(

يكي . ن استنبرد گرشاسپ و رستم با دشمنان سيمرغ، همساني ديگر آن دو پهلوا - 9
ارقم نام دارد و دشـمن سـيمرغ   «شود كشته مي) گرشاسپ(از اژدهاياني كه به دست سام 

بـار   كشيده، سـه  هزارسال مي آن پتيارة نابكار بچگان آن شاه مرغان را كه پرورششان. است
كنـد و در  به راهنمايي سيمرغ، سام نخست چشمان اژدها را كور مي...  ربوده و خورده بود

). 271: ب1385سـركاراتي،  (» اوژندشبا او در آويخته سرانجام با زخم گرز گاوسار مي دو نوبت
در پـردازش ايـن داسـتان بـه نبـرد       دازندگان داستان رستم و اسـفنديار پر رسد به نظر مي

انـد و نمـود ايـن كـار گرشاسـپ در داسـتان رسـتم و        گرشاسپ با ارقم بسيار توجه داشته
ت، اسـفنديار نيـز جفـت    اگر ارقم، دشمن سيمرغ اسـ . است هاسفنديار به تهمتن نيز رسيد
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كنـد،  اگر سام نخست چشـمان ارقـم را كـور مـي    . )696: 1387فردوسي، (كشد  سيمرغ را مي
اگر راهنماي گرشاسپ در پيروزي بـر دشـمنِ   . كندرستم نيز چشمان اسفنديار را كور مي

  .غ، سيمرغ استسيمرغ، سيمرغ است، راهنماي رستم نيز در كشتن دشمنِ سيمر
ديو در بن غاري تاريـك و كنـدن دنـدان آن جـانور و     نبرد گرشاسپ با منهراس - 10

خوبي يادآور نبرد رستم با ديـو سـپيد در    به ،)275: ب1385سركاراتي، (بستن دست و پايش 
آورد برّد و جگـر آن ديـو را درمـي   بن غاري تاريك است كه يك ران و يك پاي آن را مي

  ).145- 146 :1387فردوسي، (
ثريـت،  «. هم پدر گرشاسپ و هم پدر رستم، نخستين و برترين پزشكان هسـتند  - 11

پدر گرشاسپ، يكي از پاكان و بزرگان اوستايي و در اين كتاب حكـم نخسـتين پزشـك را    
ثريت نخستين كسي است كه ناخوشي و مرگ و زخم نيزة پران و تب سـوزان را از  ...  دارد

صـفا،  (» ها و جراحات را پيـدا كـرد  زشكي را بنياد نهاد و داروي بيماريپ...  تنها بركنار كرد
پرورانـد و پيونـد وي بـا آن    او را سيمرغ مـي . زال است شاهنامهپدر رستم در . )537: 1383

تواند هر زمان كـه  زال با در دست داشتن پري از پرهاي سيمرغ مي. پرنده بسيار زياد است
زال بـه صـورت    ،رو از ايـن . دانـد فرابخوانـد  دردهـا را مـي   بخواهد آن پرنده را كه راز همـة 

زال نخستين پزشك است؛ زيرا او به  شاهنامهدر . داندها را ميغيرمستقيم راز همة بيماري
صورت غيرمستقيم راز چگونگي به دنيا آمدن رستم را از پهلوي مـادر بـه ديگـر پزشـكان     

بار ديگـر  . است گزارش شده شاهنامهدهد و اين نخستين كار پزشكي است كه در نشان مي
. رهاندشده از تيرهاي اسفنديار را از مرگ ميهموست كه با فراخوان سيمرغ، رستمِ زخمي

هاي تيـر  ناشي از زخم) بيمار(نكتة جالب در داستان اسفنديار اين است كه دردهاي رستم 
زال اگرچه . است دهها تأكيد ش؛ اين در حالي است كه بر توانايي ثريت در درمان زخماست

واقع زال شخصيتي ريت، نيز است و درنمود بخش جاودانگي گرشاسپ است، نمود پدر او، ث
. كه رخش افزون بر نمايندة تمام اسبان بودن، نماد آتش نيز استچندوجهي است همچنان

نيـز در پيكـر زال و سـيمرغ نمـود      شـاهنامه بنابراين پدر گرشاسپ كه پزشـك اسـت در   
  .دهندة پيوند بنيادين رستم و گرشاسپ باشدتواند نشانمي و ايناست  يافته

هم اژدهـاكش اسـت و هـم درفشـي     » پهلوانيجهان«گرشاسپ افزون بر ويژگي  - 12
هـم درفشـي اژدهـاپيكر دارد و هـم     » پهلـواني جهان«رستم نيز افزون بر . اژدهاپيكر دارد

ماية اژدهاكشي رستم و هـم  هم بن. )119: 1392شهرويي، (مانند گرشاسپ اژدهاكش است 
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ماية اژدهاكشي و درفش اژدهاپيكر ماية حك شدن نشان اژدها بر درفش تهمتن، با بنبن
  ).400: 1987خالقي مطلق،  و141: همان(گرشاسپ يكي است 

 رسـتم و گرشاسـپ   هايهمسانيترين مهماز  ،پهلوانترين ترين و ستودنيبزرگ - 13
زمـين  ، بزرگترين پهلوان كهن ايـران اوستامتون كهن و هاي گرشاسپ بنابر گزارش .است
راسـتي چگونـه    به. و حتي انيران است وان ايرانپهلبزرگترين  شاهنامهرستم نيز در . است
هـاي كهـن كـه يكـي از كارهـاي ويـژة خـود را        توان پنداشت كه پردازندگان داستانمي

ا به صورت داستان سام گـزارش  دانستند، داستان گرشاسپ را تنهها ميمايهپاسداشت بن
سـو، بخشـي از    از ديگـر . رنگ استبسيار كم شاهنامههاي سام در كنند؟ گزارش پهلواني

گفتني است كـه ويژگـي گُـرزوريِ    . است هاي گرشاسپ مستقيماً به رستم رسيدهپهلواني
دي و پورخـالقي چتـرو   و 63: 1388آموزگـار،  (است  گرشاسپ افزون بر سام به رستم نيز رسيده

كـه گفتـه شـد، در توصـيف     حتي جالب است كه فردوسي همچنـان . )45: 1389همكـاران،  
شـمارد كـه   وي برمي» گرزداري«اي كه براي رستم ساختند، ويژگي مهم تهمتن را پيكره

  :گرشاسپ است» گرزداري«خوبي نمودار ويژگي  به
 پــس آن صــورت رسـتـم گــرزدار

  
  واربـبـردنـد نــزديــك ســــام سـ    

)95: 1387فردوسي، (               

هاي سـام بـا گرشاسـپ داراي    اي است كه هماننديگونه با گرشاسپ بهرستم همساني 
 ،رو از ايـن . اسـت  ، داستان سام بسيار كوتاه بـازگو شـده  شاهنامهدر . چنين بسامدي نيست

آنگـاه ايـن    ، جانشين اصلي گرشاسپ، سام اسـت، شاهنامهتوان پنداشت كه در چگونه مي
شـد تـا بتوانـد نمـودار راسـتين      بايست از او به گستردگي سخن گفته ميجانشين كه مي

گونـه پنهـان و   اين به شمار آيد،) زميناي ايرانطورهبزرگترين پهلوان اس(ساخت خود  ژرف
دهند كه بخش پهلـواني   هاي رستم با گرشاسپ نشان ميرنگ باشد؟ هماننديگمنام و كم

  .است نه به پارة ديگر او يعني سام به تهمتن رسيده هنامهشاگرشاسپ در 
  

  حماسي - اي شخصيتي اسطوره ،رستم - 8
مـراد مـن از نوشـتن ايـن مقالـه بـازنمودن       «: نويسـند سركاراتي در پايان مقالة خود مـي 

اش، حماسـه، بلكـه گـاه در    محققاني بود كه رستم را نه در خاسـتگاه اصـلي   ءنارسايي آرا
كنم توانسته باشم بـا ارائـة قـراين و شـواهدي     اند و فكر ميدر اسطوره جستهتاريخ و گاه 
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اي گندفر تاريخي است و نه بدل و المثنـاي  چند نشان بدهم كه رستم نه برگردانِ افسانه
  ).50 :الف1385سركاراتي، ( »گرشاسپ اساطيري

بخـش   تـوان پيوند اسـت؛ امـا نمـي   درست است كه به گمان بسيار رستم با گندفر بي
اي شخصـيت تهمـتن،   مراد از بخش اسطوره. اي شخصيت تهمتن را ناديده گرفتاسطوره

مـراد از ايـن پـژوهش،    : نويسـد مـي  سركاراتي در جملة اخير. طوره استپيشينة او در اس
محققاني است كه خاستگاه رستم را گاه تـاريخ و گـاه اسـطوره     ءنارسايي آرا«نشان دادن 

هاي برخـي ديگـر از پژوهشـگران    شان در پژوهش خود، ديدگاهايكه  درحالي. »پندارندمي
هـا هـيچ   اسـت و بـدان   اي بودن شخصيت تهمـتن نيـاورده  بزرگ و بنام را دربارة اسطوره

حتي اگـر موقتـاً بپـذيريم كـه رسـتم هـيچ پيونـدي بـا گرشاسـپ          . اي نكرده استاشاره
بـودن   ايمـال اسـطوره  اسـاس همـين يـك دليـل، احت    توان تنهـا بر ميناي ندارد، هاسطور

  . شخصيت رستم را يكسره انكار كرد
ها و قـراين گونـاگون رسـتم را نمـودي از اينـدراي ودايـي       اساس نشانهمهرداد بهار بر

روشـن  . )37: 1374 و 471: 1376(اسـت   باره اسنادي جالب بـه دسـت داده  داند و در اين مي
تـا   ،رو از ايـن . ايراني اسـت نـدو پيوند با روزگار ه است كه ايندرا شخصيتي اساطيري و در

رد كرد، اين احتمـال وجـود دارد    اساس داليل پذيرفتنيماني كه نتوان ديدگاه بهار را برز
اي باشد كه در جريان دگرگوني اسطوره به حماسه از شكل كه تهمتن شخصيتي اسطوره

چونـان  و با نامي رازآميز » اياسطوره -  حماسي«به شكل  ،اي خود كه ايندراستاسطوره
دارد، همچنـان  اين نمونه تنها يك شاهد است كه ما را بـر آن مـي  . درآمده باشد» رستم«

حتي اگـر او بـا گرشاسـپ هـيچ      ،اي بودن تهمتن را فراديد داشته باشيماحتمال اسطوره
  .پيوندي نداشته باشد

بـودن وي اسـت؛    اي، حماسي بودن تهمتن خود گواه ديگري بر اسطورهديگرسوي از 
هاي رستم در اساس جدا از معاني و هاي طبيعي و اصيلي همچون داستانحماسه چراكه
انسـان  «انـد  گونه كه برخي پژوهشگران گفتـه اي نيستند و همانهاي اسطورهساختژرف

رود، بـه پـيش از تـاريخ    اش از تاريخ هـم فراتـر مـي   حماسي انساني است كهن كه سابقه
كزّازي نيز معتقد اسـت كـه   . )257: 1379واحددوست، (» دارد هارسد و ريشه در اسطوره مي

نمايد كه كوشش بـراي  نين ميگونه چبدين. )63: 1370(» اي استرستم نمادي اسطوره«
» حماسـه «كردن شخصيتي حماسي و البته اصيل در يك چارچوب ويـژه بـه نـام    محدود
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ل حماسي با پيوندي يك شخصيت اصيبراي توجيه بيشد و تواند پذيرفتني باچندان نمي
را از ريشـه  » حماسه«به طور كلي مفهومي چون  ضرورتي ندارد اييك شخصيت اسطوره

  .ساخت كهن آن جدا بدانيمو ژرف
  

  گيرينتيجه - 9
داليلي كـه   ، امانبودن رستم با گندفر پذيرفتني است داليل سركاراتي دربارة يكي هرچند

انـد و سـركاراتي آنهـا را رد    ردهبودن رسـتم و گرشاسـپ آو   برخي پژوهشگران دربارة يكي
و خطـاي تحقيقـاتي آنهـا    خلل در ديدگاه آن پژوهشگران  است واست، ناپذيرفتني  كرده

  .پيوندي كامل رستم با گرشاسپ باشدتواند به معناي بيروي نمي هيچ به
هـاي   ترين ويژگيدهد كه يكي از مهمهاي رستم با گرشاسپ نشان ميبررسي همساني

همانندي رستم با . است پهلواني وي، در حماسة ملي به رستم رسيدهجهانگرشاسپ يعني 
شدن آنان، همساني تهمتن با گرشاسپ در داشتن حرمتي به آتش و گرفتاراسپ در بيگرش

درفش اژدهاپيكر و اژدهاكشي، همساني شگفت با گرشاسـپ در نحـوة تولـد، همسـاني بـا      
گرزداري گرشاسپ كه فردوسي به آن گرشاسپ در صفت گرزداري و به ارث بردن ويژگي 

كند، همساني با آن پهلوان در موضوع پادشاهي، همساني گرشاسـپ و رسـتم در   اشاره مي
نبرد با دشمنان سيمرغ، و همانندي تهمتن و گرشاسپ در ايـن موضـوع كـه پـدر هـر دو      

اي شـگفت، ايـن دو   هايي است كه به گونـه ينخستين پزشك است، تنها بخشي از همانند
كه زال بخـش   يما سيدهردر اين تحقيق به اين نتيجه نيز . سازدهلوان را به هم مربوط ميپ

گونه كه پيونـد  همان. و صفت گيسوداري وي است ديگري از گرشاسپ و نمودار جاودانگي
توانـد  ايـن فرضـيه مـي    ،خويشاوندي ميان گرشاسپ و نريمان و سام كامالً ساختگي است

  .مطرح كند يز ساختگي و ظاهريرا نال با گرشاسپ پيوند خويشاوندي رستم و ز
بـودن يـا    اياساس ارتباط يا عدم ارتبـاط رسـتم بـا گرشاسـپ دربـارة اسـطوره      تنها بر

هاي مربوط به سو، همة داستان از يكزيرا  ،نظري قاطع داد توان نمي نبودن وي  اي اسطوره
برخـي ديگـر از    اسـت و ديگـر اينكـه رسـتم بـا      گرشاسپ و رستم بـه دسـت مـا نرسـيده    

بـدين دليـل بـه    . توجه دارد هايي قابلهاي اساطيري همچون ايندرا نيز همانندي شخصيت
رسد كه نبايد رستم را يكسره از اسطوره جدا دانست و صرفاً شخصيتي حماسي به نظر مي

شـمار آورد و شــايد بهتـر آن باشــد كـه برپايــة پيونــد تهمـتن بــا اينـدرا يــا گرشاســپ و      
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هـاي حماسـي    اي، و برپاية پيونـد وي بـا سـنت   با آن دو شخصيت اسطوره هاي او همساني
هـاي كهـن بـا معـاني اسـاطيري، رسـتم را       ارتباط حماسـه اساس ايراني، و نيز بر - سكايي

   .حماسي بدانيم - ايشخصيتي اسطوره
  

  نوشتپي
  ).222: 1387حميديان، . نك( سعيد حميديان نيز همين ديدگاه را دارند - 1
بـا در نظـر گـرفتن     - ن شدن گرشاسپ و رفتن وي به مازنـدرا  ست كه فريفتهگفتني ا - 2

اسـت كـه در دنبالـة     در داستان رستم نيز نمـود يافتـه   ـ  اينكه سام همان گرشاسپ است
  .شودجستار و در جاي مناسب به آنها اشاره مي

  ).7- 24: 1382آيدنلو، . نك( دربارة افراسياب و سرشت اساطيري او - 3
  

  منابع
  .مرواريد: تهران گزارش و پژوهش جليل دوستخواه،، )1385(، تااوس

  .سمت: ، تهرانتاريخ اساطيري ايران، )1388(آموزگار، ژاله 
، هاي ادبـي پژوهش، »شاهنامههاي سرشت اساطيري افراسياب در نشانه«، )1382(آيدنلو، سجاد 

  .7- 36، صص 2شمارة 
  .فكر روز: ، تهرانرانجستاري چند در فرهنگ اي، )1374(بهار، مهرداد 

  .آگاه: ، تهرانپژوهشي در اساطير ايران، )1376(ـــ ــــــــــ
، )1389( ؛ راشدمحصل، محمدرضا؛ نقـوي، نقيـب؛ طبسـي، حميـد    دختپورخالقي چترودي، مه

، 171ة ، شمارجستارهاي ادبيكردارشناسي گرشاسپ در گذر از اسطوره به حماسه و تاريخ، 
  .43- 66 صص

  .ناهيد: ، تهراندرآمدي بر انديشه و هنر فردوسي، )1387(يد حميديان، سع
، سـال ششـم،   نامـه ايـران ، »2هاي آن ببربيان، رويين تني و گونه«، )1987(مطلق، جالل خالقي

  .382- 416صص 
  . 388- 423 ، سال دوم، صصنامهايران، »گرشاسپنامهگردشي در «، )1362(مطلق، جالل خالقي
ادبيـات  ، »جايي و دگرگوني اسطورة رستم در شاهنامهجابه«، )1388(د ارژنه، محمودشترضايي

  .63- 91، زمستان، صص 17، سال پنجم، شمارة شناختيعرفاني و اسطوره
هـاي  سـايه ، »اي؟رسـتم يـك شخصـيت تـاريخي يـا اسـطوره      «) الـف 1385(سركاراتي، بهمـن  

  .27- 50 صصطهوري، : ، تهرانشده شكار
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، »هـاي حماسـي ايـران   زشناسي بقاياي افسانة گرشاسپ در منظومهبا«) ب1385(ـــ ــــــــــ
  .251- 286 طهوري، صص: تهران شده،شكار  هايسايه
، شـده هـاي شكار سـايه ، »ر و حماسـة ايـران  پهلوان اژدركش در اساطي«) ج1385( ـــــــــــــ

  .237- 249ص صطهوري، : تهران
ن اژدهاكشي رستم و اژدهاپيكري درفش نگاهي ديگر به ناسازواري ميا«) 1392(شهرويي، سعيد 

  .119- 144، سال پنجم، صص )بوستان ادب(شعرپژوهي ، »وي
  .فردوس: ، تهرانسرايي در ايرانحماسه، )1383(اهللا صفا، ذبيح

  .قطره: ، به كوشش سعيد حميديان، تهرانشاهنامه، )1387(فردوسي، ابوالقاسم 
، شـمارة  چيسـتا ، »گوميچشن و ويچارشـن : وشسهراب و سياو«، )1366(الدين كزّازي، ميرجالل

  .463- 471، صص 46و  45
  .نشر مركز: ، تهرانمازهاي راز، )1370(ـــ ــــــــــ
  .سمت: ، تهران1 لد، جنامة باستان، )1386(ـــ ــــــــــ

  .41- 48، صص 41، شمارة زبان و ادب پارسي، »رخش و آذرگشسپ«، )1388(ـــــــــــــ 
ماهنامة اطالعات حكمت و ، »پهلواني و جوانمردي در شاهنامة فردوسي«، )1389(ـــ ــــــــــ

  .4- 7، صص 6، شمارة معرفت
ها و اشـارات   ويژگي(كه آن اژدها زشت پتياره بود «، )1386(مهر، رحمان و آيدنلو، سجاد مشتاق

ستان، ، تاب2، شمارة پژوهشنامة گوهر گويا، »)مهم اژدها و اژدهاكشي در سنت حماسي ايران
  .143- 169صص 

  .اشجع: ، به اهتمام عزيزاهللا عليزاده، تهرانفارسي فرهنگ، )1388(معين، محمد 
صدا و سـيماي  : ، تهرانهاي اساطيري در شاهنامة فردوسينهادينه، )1379(واحددوست، مهوش 

 .جمهوري اسالمي ايران



 



 
  
  
  
  
  
  

  اميرخسرو دهلوي  شيرين و خسرونقد تصحيح 
  

  ٭آزاده پوده
  ه اصفهاندانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگا

  دكتر حسين آقاحسيني
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

  دكتر محسن محمدي فشاركي
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

  
 چكيده

. ايـراد اسـت   تـرين كـم بـا   حقني مننقد آثار ادبي، در ابتدا در دسترس داشتن مت الزمة تحقيق و
ترين مرحلة تصحيح، انتخاب آگاهانة نسخ معتبر، مقابلة آنها با يكديگر و درنهايـت برگزيـدن    مهم

همچنـين  و جانبـه بـر مـتن     ط همـه لآشنايي با سبك، زمان و زبان شاعر، تس. نسخة اساس است
امري مسـلم  شكافانه در اين منابع در تصحيح نسخه  ت مويقها و دا و تذكرههمراجعه به فرهنگ

دوبـار در   - بزرگترين شاعر فارسي زبان هند  - اميرخسرو دهلوي  شيرين و خسرو. و روشن است
شـيوة   كـارگيري  است كه عالوه بر بـه  تصحيح شده )م(1961و  1927هاي خارج از ايران در سال

نسخة موجود در ايران نيز در اين دو چـاپ   70يك از  ر تصحيح، از هيچكامالً ذوقي و غيرعلمي د
ضـمن نشـان دادن مراحـل مختلـف تصـحيح       است شدهدر اين نوشتار سعي . است استفاده نشده

نقــد توسـط نگارنــدگان و   شـيرين و خســرو د دروش تصـحيح مجــ ضــرورت و يــك اثـر،  علمـي  
  . هاي قبلي اين منظومه نيز بررسي شود تصحيح

  

  خطية ، تصحيح، نسخشيرين و خسرواميرخسرو دهلوي،  :ان كليديواژگ
  

   
a.poudeh@gmail.com٭ :نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسؤول

9/10/1394: تاريخ پذيرش مقاله 2/3/1394:تاريخ دريافت مقاله  

  سي و  سوم  شمارة
  1394پاييز 
  163- 185 صفحات 
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  مقدمه - 1
زمـاني كـه   : 1انـد بر ايـن عقيـده   زندگي اميرخسرو دهلوين و شارحان نويسااغلب تذكره

اي از بـيم  سيزدهم ميالدي به ايران حمله كـرد عـده   ةچنگيز در قرن هفتم مطابق با سد
 الدين محمود، سيفدر اين بين . دست به مهاجرت زدندوداع با زندگي و حفظ جان خود 

خ بود به هند مهاجرت كـرد و  كه از امراي قبيلة الچين و تركان نواحي بل ،پدر اميرخسرو
در . هـ 615ازدواج كرد و اميرخسرو به سال جا با دختر يكي از امرا به نام عمادالملكدر آن

سـالگي نرسـيده بـود كـه پـدرش را در       پتيالي از بالد دهلي به دنيا آمد؛ اما هنوز به هفت
و از دوران ا. درآمـد  - الملـك  عماد -  ار از دست داد و تحت كفالت نياي خـود فجنگ با ك

زمـان بـا    يادگيري انـواع علـوم پرداخـت و هـم     درش به مكتب رفت و بهبه امر پكودكي 
شـد   - 2يكي از بزرگان طريقة چشتيه-  تحصيل مانند پدر و برادرانش از مريدان نظام اوليا

داشت به خـدمت  و ارادت او نسبت به شيخ تا پايان عمر ادامه يافت و آنچه از مال دنيوي 
. در نزد نظام اوليا هيچ فردي منزلت و قربـت اميرخسـرو را نداشـت   كرد و شيخ پيشكش 

وي در . ل شـد مـ متحالدهر بود و رياضـت بسـياري   گويند اميرخسرو چهل سال صائممي
از ابتـداي   ،نظام اوليا بود و صاحب وجـد و سـماع و احـوال عرفـاني     پيرواناز  عين اينكه

با . ي عنوان امير داشتتح«است و  بوده نوجواني در خدمت سالطين مختلف و مادح آنان
و هنـوز در   ،لـف تكمثل مردي عادي زيست، ساده و بي .نهاد بود همه درويش و خاكي اين

كـه از   هـايي هصـ هاي جالب به ياد دارند، قهصها از وي قسرايان دهكده هصاالن و قهند قو
  ).263: 1372 ،كوب زرين( »كندشهرت و قبول او در بين عامة مردم حكايت مي

چون : نويسدمي» رالصغ تحفه«او خود در مقدمة «سرود اميرخسرو از كودكي شعر مي
مرا استادي سرآمده بر سر نيامده بود كه بر دقـايق شـعر پارسـي دليـل شـدي و آهـوي       

گفـتم و بـه   مشكبار خامه را از سوي ختا باز آوردي، تا يك مدت از پيش خود شعري مي
بردم گونه فايده ميگذاشتم و از آنها بدانرو مي استان را پيشِجاي استاد، ديوان اساتيد ب

  ). 246: 1341 ،الدولهقويم(» آموزدكه شاگردي از استادي زنده، شاعري و سخنوري مي
هايي به شيوة نظامي، غزليات در شيوة سعدي و قصـايد بـه طـرز    آثار او شامل مثنوي

هـايي  او به تقليد از نظـامي و غـزل   گنج سبب پنجخصوص به  خاقاني است و شهرت او به
كل شيوة او بر تتبـع اسـلوب قـدما نهـاده     در . است است كه به اسلوب شيخ شيراز سروده

  ).363: 1375 ،كوب زرين(است  شده
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دار دنيـا را وداع   ،ماه پس از وفات مرادش نظام اوليـا  شش. هـ 725خسرو به سال امير
اند كه بعـد  كرامات او آورده در. شددفن » شكرگنج«گفت و در پاي شيخ خود در آرامگاه 

كـه بياييـد   « :گفتالدين ابوالفتح سهروردي به ياران خود از وفات وي حضرت شيخ ركن
تا شريك تكفين اميرخسرو شويم و براي او كه از مادحين سالطين بوده، دعـاي آمـرزش   

 فـوراً  ،ادهخسـرو مـرده بـر روي زمـين افتـ     ن به آنجا رسيدند، ديدنـد كـه امير  كنيم؛ چو
من از فضل خدا به دولت شيخ خود آمرزيده شدم و محتاج طلـب  : گويدخيزد و مي برمي

  ).213: 1336 ،گوپاموي( »افتدآمرزش كسي براي خود نيستم و باز همچنان مي
، اميرخسـرو  شيرين و خسروچگونگي تصحيح  بر توصيف عالوهاين پژوهش سعي دارد  

آوردن يـك تصـحيح    دسـت  ح براي بهحيك مص الزم است كهي بپردازد و مراحل ها به شيوه
باز به تصحيح  يتصحيحه به اين نكات، هر جزيرا بدون تو .نظر قرار دهد دح و علمي مقمن
واقـع  ع ديگر از انواع نقادي است و درنقد متون اساس هر نو«. د احتياج خواهد داشتدمج

توان از آثار اي را نميهيچ نكته ،ترين ركن نقد ادبي است، زيرا بدون آن ل و بزرگوخشت ا
گذشتگان استنباط كرد و هرگونه نقد تاريخي، ذوقي يا لغوي كه در باب آثار قدما صـورت  

 ،كوب زرين( »گيرد تا بر متون صحيح معتبر متكي نباشد هيچ اعتبار و ارزشي نخواهد داشت
1355 :28.(  

سخ، چگونگي انتخاب ديگر نانتخاب آگاهانة نسخة اساس،  در اين نوشتار به نكاتي چون
ها متني و در پايان مراجعه به فرهنگ گرفتن از قراين درون بررسي زمان و زبان شاعر، كمك

  .است ها بنا گشتهبر آن شيرين و خسرود دتصحيح مج كه ايم كردهها اشاره و تذكره
  

  انتخاب نسخة اساس - 2

خسـتين بـار در عليگـره    ن. اسـت  اميرخسرو تاكنون دو بار تصـحيح شـده   شيرين و خسرو
هـاي ايـران   كـه از آن چـاپ در كتابخانـه    .م1927حاجي احمـدخان بـه سـال     وسيلة به

يـف  علـي  چاپ مسكو به قلـم غضـنفر   شيرين و خسرومة يافت نشد؛ اما در مقداي  نسخه
ندوستان اسـتفاده شـده   موجود در ه، 10سدة  ةاست كه در اين تصحيح از دو نسخ آمده

يـف  علي دومين بار به دست غضنفر اين اثر. )مقدمه :1961 اميرخسرو،( ه نيستكه قابل توج
بـا ترجمـة   . منتشر شـد اي به زبان روسي مهآكادمي علوم جمهوري شوروي با مقدتوسط 

هاي موجود در ايـران  يك از نسخه مه مشخص شد كه در اين تصحيح هيچكامل اين مقد
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ديگر  ةو چهار نسخ. هـ 756ل ه سااين تصحيح مربوط ب ةترين نسخديده نشده و قديمي
 1362در ايران به سال خمسة اميرخسرو .است هجريهاي دهم و يازدهم مربوط به سده

است كه در صفحة آغازين اين  اي چاپ شدهصفحه هفت ةمتوسط اميراحمد اشرفي با مقد
هـاي چـاپ انسـتيتوي    از روي نسـخه «: خـورد كتاب، تنهـا ايـن عبـارت بـه چشـم مـي      

  .)1362اميرخسرو، ( »هاي موجودترين نسخهخذ از قديميأشوروي، م خاورشناسي

اساس فهرست نسخ خطي فنخا، حدود هفتاد نسخه از خمسـة اميرخسـرو در ايـران    بر
ه به قدمت اين توجبا  ها ود اين منظومه پس از بررسي آنمجدوجود دارد كه براي تصحيح 

 ،انتخاب -  شودز و به سدة دهم ختم ميآغا 714دوازده نسخه كه تاريخ آنها از سال  -  نسخ
اهللا مرعشي قم كه در كتابخانة آيت811ها، نسخة سال و پس از مقابله و مطابقة اين نسخه

در اين تصحيح نشـان داده شـد كـه    . عنوان نسخة اساس برگزيده شد شود بهنگهداري مي
ـ «. ترين به نسخة مادر نيسـت ترين و نزديكهميشه اقدم نسخ، صحيح ن كـه برمبنـاي   اآن

شناسي هاي نسخهها و قرينهپردازند و به ديگر زمينهها به تصحيح ميقدمت تاريخي نسخه
شـوند بلكـه    هـاي خطـي نايـل نمـي    تنها به تصحيح انتقادي و علمي كتاب اعتنا ندارند؛ نه

 ،مايـل هـروي  (» كننـد  ها را ضـايع مـي   شناسي، ادبي، تاريخي آن كتاب بسياري از فوايد زبان
كه زبانزد بسياري از داعيـان  » ترين نسخهكهن«يا » ترينكهن«ليكن مفهوم «. )188: 1369

آنكه  ليدل به ايكه  يديجد هايبسا نسخه چه .اللغه اعتباري نداردتحقيق است، از نظر فقه
نسـخه بـه نسـخة     نتريكيو نزد نتريآنكه از كهن اي و هاستاز نسخه يليزادة خاندان اص

  ).6: 1373 ،شوقي بنين( خطاتر از نسخ كهن است ؛ استوارتر و كم شدهاستنساخ  ياصل
ان حيــات اميرخســرو استنســاخ طبــق ترقيمــة آن در زمــ 714چنــد كــه نســخة هر
هـا و تركيبـات   ها، پس از مقابله در بسـياري از واژه بر برخي افتادگي اما عالوه است، گرديده

طـور  همان. وارد نشده بود 811 ةر نسخكه به هيچ وجه اين اشكاالت د ارددتحريفاتي نيز 
تصحيفات و  ،يف كه به نسخة تاشكند معروف استعلي كه در نسخة اساس مشهور غضنفر

بـه خـط    756مشهور است كه نسخة تاشـكند در سـال   . است تحريفات بسياري وارد شده
ر اي كـه د  نيز در مقاله ،شناس شورويخاور ،ته شده و سيمونوفشاعر نگاش حافظ شيرازيِ

زي شاعر دانسته و بر روزنامة دولت ايران نوشته، اين منظومه را به خط خواجه حافظ شيرا
. انداست و برخي از بزرگان ادب فارسي نيز از اين عقيده پيروي كردهه نهادهاين مطلب صح
ل اينكـه حـافظ بـه    او: دانـد  را با داليل محكمي مردود مـي  ين اين نظرد معاما دكتر محم
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ق حافظ در زبان عرب و به تعم هاست؛ دوم اينكه با توج ان خود هم نپرداختهآوري ديو جمع
چنين ترقيمـة ضـعيفي را بـه زبـان      برداشتن چهارده روايت قرآن، از او بعيد است كه ايناز

شـيرين و  كاتب  ديگر آن است كه نام پدر و جد بياورد؛ سه شيرين و خسروعربي در پايان 
يرازي حافظ ش ز نويسندگان تراجم، نام پدر و جديك اچد است؛ ولي هي، هر دو محمخسرو

همچنين دهخدا از نسخة معـروف   ).117- 14/119: 1370،نيازكرمـاني ( اندرا بدين نام ياد نكرده
در شيرين و خسـرو  اند كه در پايان منظومة اند و به اين مطلب اشاره كردهتاشكند نام برده

بن محمـد  قير اضعف خلـق اهللا تعـالي محمـد   الفكتبه «: است اين نسخه چنين آورده شده
الملقب به شمس الحافظ الشيرازي احسن اهللا احواله في الرابع و عشرين صفر ختم بالخير و 

 .»الظفر سنه ست و خمسين و سبعمائه و الحمداهللا الذي هدانا لهذا و سـلم تسـليماً كثيـرا   
شت اين كتاب به خط حافظ اتوان يقين دهمه نمي با اين: عالمه دهخدا در ادامه مي نويسد

              .)ذيل حافظ شيرازي :1377 ،دهخدا(» باشد
د حـافظ روزگـار   الـدين محمـ  در محدودة سال استنساخ نسخة تاشـكند سـه شـمس   

. اسـت  ماوراءالنهر بـوده  و ديگري از شيرازِ ،فارس دو تن از آنها اهل شيرازِ. اندگذرانيده مي
اعر معروف است و ديگري هنرمندي است خوشـنويس  يكي از دو شيرازي اول، حافظ، ش

كه حدوداً بايد نزديك به درگذشت حافظ شاعر و يا چندسـالي پـس از او بـه دنيـا آمـده      
اميرخسرو دهلـوي بـه    شيرين و خسروو حافظ سوم همان حافظي است كه كاتب ... باشد
 ةو دستنوشت بوداو اهل شهري به نام شيراز است كه نزديك به سمرقند . است 756ل سا

  ).49- 50: 1382 ،صدري( شودهمين منطقه نگهداري ميدر او نيز اكنون 
و  ،اساس و ديگـر نسـخ   ةو مقايسة آن با نسخ) چاپ مسكو(با بررسي نسخة تاشكند  

به طرز علمـي و انتقـادي    ساير موارد،هاي زباني زمان شاعر و تطبيق اين نسخه با ويژگي
تنهـا كاتـب ايـن     شـود كـه نـه   و عالمه دهخدا تأييد ميد معين هاي دكتر محم بر ديدگاه

بلكـه   م به علـوم ادبـي و زبـان عربـي نيسـت     دان و بليغ و عال نسخه، حافظ شيرازي زبان
  3.يشخصي است ناآگاه به ظرايف و علوم ادب

    
   انتخاب ديگر نسخ - 3

آنها  مقابله و مقايسه گرديد و شش نسخه از بين دوازده نسخه خسرو شيرين ودر تصحيح 
اسـاس  ي متن انتخاب شد كه ايـن گـزينش بر  به اضافة متن چاپ مسكو براي تصحيح نهاي
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كار نيز اثبات گرديد كه هميشه  نسخ بود و باز در اين بخش از و در برخي موارد اقدم اصح
اي نفيس مربـوط بـه   به طور مثال نسخه. ترين آنها نيستنقصترين و بياقدم نسخ صحيح
بخانة ملك وجود داشت كه بسيار نزديك به متن نسخة اساس ما بود كـه  سدة دهم در كتا

يح مطلب ديگري كه در اين تصح. كردتر به هيچ عنوان با آن برابري نميهاي قديمينسخه
تي در كتابت دقخطي و زيبايي يك نسخه دليل بر بي اثبات شد آن است كه هميشه خوش

: نظران بزرگ خالف اين نظر دارند دبا و صاحببرخي از ا البته. و استنساخ يك نسخه نيست
اسـت از لحـاظ    خـط كـه بـه دسـت كتّـاب خوشـنويس نوشـته شـده         هاي خـوش نسخه«

دليلش هم اين . ا در عوض اغلب مغلوط استام نويسي و هنر خط ارزش زيادي دارد خوش
نـد كـه   ادادهو ترجيح مي ،اند و نه درستيها بيشتر به فكر زيبايي بودهاست كه خوشنويس
هـاي غلـط و بـه قـول اهـل فـن       عوض نسخهدر. اما زيبا نوشته شود كلمات درست نباشد

 بيـنش، ( »انـد نـه خـط   كشـيده خط است و كتّاب فاضل براي علم زحمت ميبد» مضبوط«
يعنـي نسـخة سـال     شيرين و خسروهاي اين در حالي است كه بهترين نسخه ).407: 1354
و چه از نظر زيبايي  ،مضبوط بودن و مغلوط نبودن چه از نظر ،ملك 10و قرن  891و  811

  .نظير است كم... نويسي و سرلوح و  بندي و بيتبندي و عنوانخط و صفحه
  :اميرخسرو چاپ مسكو شيرين و خسرواي از تحريفات و تصحيفات منظومة نمونه
  ضبط نسخة اساس و ديگر نسخ  چاپ مسكو بيت ةشمار

  هم در ميانه خودكه ناگنجيده   هم در ميانه جوكه ناگنجيده   96
  در شست هستهمش سهم سعادت   در شست شستهمش سهم سعادت   167
  خاري خوش كند كام ز خرما هم به  هم خوش كند كام اگر خاري خورد  329
  خصم تارم بابه مويي نگسلد   خصم تارم تابه مويي نگسلد   345
  توانيدل را تا  گردآرعنان   دل را تا تواني كژدارعنان   499
  چه خيزد اكسونبخيالن را از آن   چه خيزد كسوتبخيالن را از آن   804
  گشتسير مي خونآشامي از  به خون  گشتسير مي خودآشامي از  به خون  917
  عود كرد برچو در مجلس نوازش   عود كردش ازچو در مجلس نوازش   1038
  گور و انجيرشمار انبستانهمدو  شمار انگور و انجيرپستانهمدو   1048
  تاببگفت آيد گهي خوابت از اين   باببگفت آيد گهي خوابت از اين   2131
  خورد پيش از رطب خار ترز شاخ   خورد پيش از رطب خار برز شاخ   2250
  نو بادا جوانيترا هر روز   بادا نوجوانيترا هر روز   2376
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  حورز جا برخاست آن همخوابة   نورز جا برخاست آن همخوابة   3462
  گويم عقل ثانيباز مبين  گويم عقل ثانيباز تا ببين  3587
  برهان نوشتندرا كان سه كساني   برهان را نوشتند كاين سهكساني  3661
  گنبدي خوش حاليبرآوردند   گنبدي خوش عاليبرآوردند   4003
  4بردنقش چين را آب مي طرازش  بردنقش چين را آب مي طراز  4050


  شاعر بررسي زمان و زبان - 4

ن نظـامي،  ادعلـوم ادبـي، اميرخسـرو در ميـان مقلـ      قان و دانشمندانبه عقيدة اكثر محق
كـه اميرخسـرو را   بر اين عالوه بهارستانكه جامي در برترين و تواناترين آنان است؛ تا جايي

شود كه خمسة نظامي را كسي بهتـر  داند، متذكر مي زبان هند مي ترين شاعر فارسيجامع
  ).106: 1367(است  اسخ ندادهاز اميرخسرو پ

سرايي به پايـة  گويد كه پس از نظامي كسي در مثنويمي العجمشعرشبلي نعماني در 
نظـامي  «ي در زمان معاصر برخي اميرخسرو را حت. )2/110: 1327(است  اميرخسرو نرسيده

ي شگفت اند در اظهار نظراي كه بين اميرخسرو و نظامي كردهاند و با مقايسهدانسته» ثاني
  :اند دانستهبرتر بر نظامي اميرخسرو را 

چيـزي در دسـت نـدارد؛ در صـورتي كـه خسـرو چنـدين گـنج         گنج  پنجنظامي غير از 
نظـامي كـاري جـز    . اسـت  هاي آينده سپرده گرانمايه به صورت نظم و نثر به دست نسل

وجـود  بـا  . است سرايي نداشت؛ در صورتي كه خسرو پركارترين مردان روزگار بودهخمسه
الذكر بيست و هفت سال صرف خمسه نمود و ثـاني الـذكر فقـط در ظـرف سـه       آن اول

سطر هـم از خـود بـه يادگـار     نظامي در نثر فارسي يك ... سال خمسه را به پايان رسانيد
 ،آفتـاب (... اسـت  گنج به جاي گذاشـته  است در صورتي كه خسرو در نثر هم پنج نگذاشته

1372 :1/84(.  
  

شـعرايي اسـت كـه     ي بايد گفت كه درست است كه اميرخسرو جزءبدون هيچ ترديد
ولـي نبايـد    ،به جا گذاشته ينة نظم و چه در حوزة نثر از خودآثار بسيار زيادي چه در زم

است و سـعي خـود را در افـزايش     د بودهكه اميرخسرو در بيشتر آثارش مقل فراموش كرد
مي ايـن اسـت كـه در تمـام دقـايق      هنر نظااما .كميت آثارش صرف كرده تا كيفيت آنها

ت در جانبه و دقـ  شعري هنرمندانه و در عين حال هوشمندانه عمل كرده و با نگاهي همه
  .توانسته آثارش را جاويدان سازدموازين شعري 
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ص كـرد  تصحيح يك اثر، در ابتدا بايد مشخغرض از طرح مطالب باال اين است كه در 
 د است و يا آفريننده و در ثـاني ميـزان تقليـد در   قلكه شاعر و يا نويسندة اثر موردنظر، م

هيچ  پنج گنج خود از نظامي تقليدكرده كه اميرخسرو دردر اين. ي استاين اثر تا چه حد
د صرف نيست و بـه گونـة بسـيار    حق بايد گفت كه اميرخسرو مقل ولي به ترديدي نيست

سـعي   غيـره، شـعري و  و چـه در صـنايع    ،اي چه در روايت داستان و نقل حوادثزيركانه
و وقوف  شيرين و خسروبررسي دقيق . كه مهر تقليد بر روي آثارش حك نشود است كرده

نظامي،  خسرو و شيرينبر چگونگي كاربرد واژگان و اصطالحات اين شاعر و مقايسة آن با 
كـه  غيـر از اين  ر بسـياري از مـوارد بـه   بسيار در تصحيح اين اثر به ما كمـك كـرد؛ زيـرا د   

هاي نظـامي نيـز    و، اصطالحات و لغات نظامي را وام گرفته، از مفاهيم و مضموناميرخسر
  :به طور مثال 5.ستا كامل گرفته ةبهر

 تــو بــر بســيار حلــوا دســت داري - س
ــت داري   - م ــوا دس ــيار حل ــر بس ــو ب  ت
  

ــر هــر   پيوســت دارينمــكزبــان ب
پيوســته داري شــكر زبــان انــدر 
)237 :1961اميرخسرودهلوي،(  

  
سـه دليـل در   بـه   .مضبوط است» نمك«اساس و ساير نسخ  ةدر نسخ» شكر«به جاي    

  :رجحان دارد» شكر«بر  »نمك«اين بيت واژة 
  .واژة نمك ضبط شده بوددر تمام نسخ  - 1
شـكر اصـفهاني را    داستان، شيرين در گفتگـو بـا خسـرو،    اين بيت با توجه به سير در - 2

  .خواند يم» نمك«مورد طعن و طنز قرار مي دهد و او را 
  :»نمك«اين بيت نظامي، مهر تأييدي بود براي انتخاب واژة  - 3

 پيوســته دارينمــكتــو كانــدر لــب
  
 انه بر لـب خنـدة شـيرين مهيـ     - س
 ابه لـب زان خنـدة شـيرين مهيـ     - م
 

 به مهمان بر چرا در بسته داري؟  
  )303: 1378 ،نظامي(                 

 اثريــافــزاي مــردم چــون حيــات
 مسـيحا مردم چـون   افزايحيات

  
در چاپ مسـكو   .مضبوط است» اثري«در نسخة اساس و ديگر نسخ » امسيح«به جاي     

انـد و طبـق   ها دست بردهح در آنم كه گويا كاتب و يا مصحخوريبه بسياري از ابيات برمي
در  زمـاني كـه  . انـد تـر كـرده  تر و گاهي به فهم نزديـك تر و روانسليقة خود، آنها را ساده

ة اساس با اين بيت برخورد كرديم، ضبط نسخة تاشكند را با توجـه بـه نمـاد بـودن     نسخ
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ر نسخ و اينكـه تمـامي   اما با مقابلة ديگ. ديديمتر پذيرفتنيبخشي حضرت مسيح در جان
بـا بررسـي كتـب    . دچار ترديد شديم ضبط كرده بودند» مسيحا«ا به جاي ر» اثري«نسخ 

ا نـزد  بارد و به اين علت ثريباران ميا هنگام طلوع ثري ،كه به زعم اعراب نجومي دريافتيم
رسد منظور اميرخسرو از به نظر مي1388 :102(.ا،مصف(است اي از فراخي بودهايشان نشانه

 خسرو و شيريناينكه در حين بررسي  ديگر. ت آن استافزايي ثريا همين خصوصي حيات
م قافيه كرده و اميرخسـرو  را با ه» ايمهيا و ثر«م كه نظامي در دو جا ه شدينظامي متوج

نظر از مفهوم ابيات نظامي، اين دو واژه را در برابر هـم دقيقـاً در دو    صرفو،ت از ابه تبعي
  : است اش جاي دادهجاي منظومه

ــخن ــ  سـ ــا ثريـ ــت تـ ــايي ز رفعـ  اهـ
  

ــ   ــرو مهيـ ــتن خسـ ــه داشـ  ا دو خرگـ
  

 امهيــــا شــــد بــــه اســــباب مهيــــ  
ــامي(                                  )14: 1378 ،نظ

ــ   ــون ثريـ ــوهر چـ ــه گـ ــوده بـ  ابرآمـ
  )353: همان(                                  

  :و اين بيت اميرخسرو
ــي  - م ــرف زان م ــ ش ــه از ثري ــد م  اكن
  
ــاه و عــذر باشــد  - س ــاريگن  شــرط ي
 شرمســـاريگنـــاه و عـــذر باشـــد  - م
  

ــه او جمعي   ــي دارد كـــ ــتـــ  امهيـــ
                                  )3054/266(  

 خداونـــــدي بـــــود آمرزگــــــاري  
 خداونـــــدي بـــــود آمرزگــــــاري  

                                  )2759/241(  

    . است استنساخ شده» شرط ياري«اساس و ديگر نسخ  ةدر نسخ» شرمساري«به جاي     
 نمايد و بـا  تر ميمفهوم بيت زيباتر و فصيح» شرط ياري«بر اينكه با انتخاب تركيب  عالوه

رسد كه كاتـب يـا   كند به نظر ميتري برقرار ميمصراع مقابل خود ارتباط معنايي صحيح
ح چاپ مسكو به دليل اينكه واژة شرمساري در آخر مصراع اول بيـت قبـل از بيـت    مصح

در بيـت بعـدي تكـرار    را اند و بـاز ايـن واژه   دچار خطاي ديد شده ،است مورد بحث آمده
  :اندكرده

 شرمســـارم گنـــاهم گـــر ببخشـــي  - 
  

ــارم     ــو ي ــا ت ــم ب ــزيم ه ــر خــون ري وگ
                        )2758/241(  

 .اسـت  را از نظـامي گرفتـه  » شرط يـاري «غير از داليل باال، گويا امير خسرو تركيب  به    
  :است نظامي نيز اين دو كلمه را در كنار هم به كار برده
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 چنــين آيــد ز يــاران شــرط يــاري    
  

ــ    ــين باشـ ــتداري همـ ــان دوسـ د نشـ
)264: 1378 ،نظامي(                      

اي چنين از آثار ديگر شاعران استعانت گرفت؛ چه بسـا واژه  توان اينالبتّه هميشه نمي    
در چاپ مسكو و نسخة اساس ما متفاوت بود و كاربرد هر دو واژه در مفهوم بيت تغييري 

نظامي هر دو واژه در دو بيـت مختلـف    رينخسرو و شيآورد و در عين حال در پيش نمي
زن كـه  زن و بيـوه به طور مثال دو واژة پيره .يكسان با بيت اميرخسرو آمده بود در مفهوم

  :افزودداديم، معناي بيشتري به بيت نميكدام را در بيت قرار ميهر
 بود خورشـيد را جـا بيـت معمـور     - س
 بــود خورشــيد را جــا بيــت معمــور - م
  

كـي گنجـد آن نـور؟    زنپيـره به كـنج    
كـي گنجـد آن نـور؟   زنبيـوه به كـنج  

                                  )4073/357(  
  

بيـت اميرخسـرو    داگانـه و بـا مفهـوم يكسـان بـا     و در نظامي ايـن دو واژه در دو بيـت ج  
  :است آمده

 نبينــــي بــــرق كــــĤهن را بســــوزد
  

ــوه  ــراغ بيــ ــرده  چــ ــور مــ  زن را نــ
  
 ن را ساغر از چنگدر افتاد آن جوا - س
 ور افتاد آن جوان را ساغر از چنـگ  - م
  

ــره    ــراغ پيـ ــروزد؟ چـ ــون برفـ  زن چـ
  )17: 1378 ،نظامي(                          

زن را غـــول بـــرده خـــروس پيـــره 
ــان(                                 )292: همـ

بــر ســنگ شيشــهدر افتــد كــوهكن را 
ــوهكن را  ــد ك ــر ســنگ   تيشــهدرافت ب

                                  )2095/184(  
      
بر اينكه بيشـتر   عالوه .است آمده» شيشه«اساس و ساير نسخ  ةدر نسخ» تيشه«جاي  به    

اند  ض شدن عيش تعبير كردهرا در معني منغ» شه بر سنگ آمدنشي«ها اصطالح  فرهنگ
نظامي نيـز   ....)و 2/1440: 1380چندبهار، تيك ؛4/27174: 1336 ،پادشاه ؛10/14702: 1377دهخدا، (

  :است به كار برده شيرين و خسروبارها اين اصطالح را در 
ــت ــ  جناي ــه شيش ــن ن ــاي اي ــگ ةه  تن

  
 زد شيشـه بـر سـنگ    عتابش گرچه مي

  

  همه در شيشه كن، بر شيشه زن سنگ  
  )429: 1378نظامي، (                               

ــي   ــرخ م ــيقش ن ــد در جعق ــگبري  ن
  )210: همان(                                  

  .كنيم نظر مي ها صرفآنبيان ه براي دوري از اطالة كالم از و بسياري از ابيات ديگر ك
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ح بايـد  يـك مصـح   ،يك شاعر از روش و سبك شاعر ديگر تأثيرپذيري ةغير از مسأل به    
غيـر از اينكـه در برهـة     اي بـه ندهاين نكته را در نظر داشته باشد كه هر شاعر و يـا نويسـ  

 ،پـذيرد اي از سبك ادبي زمانش تأثير مـي كند و بدون هيچ شائبهزماني خاص زندگي مي
احاطـه  ح بالشـك بـر روي آن   نيز مخصوص خود دارد كه بايد مصـح  يك سبك شخصي

به طـور مثـال عالقـه و    . كندادبي عرضه  ةح و علمي به جامعيابد تا بتواند تصحيحي منق
دادن ركيبـات و تأكيـد او بـر قافيـه قـرار     بعضي از واژگان و ت نكاربرد بهر شاعر براي اصرا

گـرفتن از   كمـك  بـه مندي شـاعر  د و يا عالقهمتعد هايها با يكديگر در نوبهبرخي از واژه
آيات و احاديث در اثرش و يا جايگاه علوم مختلف در آثار او و نحوة كاربرد حروف اضـافه  

شده در تصحيح اثـر بـه مـا كمـك كـرد و      تمام موارد ذكر... قافيه و االت و همچنين اشك
.ابيات با وقوف بر سبك شعري شاعر تصحيح شد

  
  متني گرفتن از قراين درون كمك - 5

ح در تصحيح بايد بر كل متن يك اثر و ابيات قبل و بعـد واژگـان و تركيبـات و    يك مصح
خصوص اگـر آن اثـر،    ه باشد؛ بهابيات تحريف و تصحيف شده، احاطه و وقوف كامل داشت

در . اين روش بسـيار بـه او كمـك خواهـد كـرد      .گونه داشته باشد داستاني و حالت روايت
متني تصحيح شـد و در عـين حـال بـا      ه به قراين درونعدادي از ابياتي كه با توجاينجا ت

  :گرددكرد، ذكر ميميمطابقت ضبط نسخة اساس 
 نخســتم در لبــاس عافيــت پــوش-س
ــوش  نخ - م ــت پ ــاس عافي ــتم در لب  س
 

پــوشاري فروبــه ســتجــرأتپــس ايــن 
اري فروپــوش  بــه ســت جــرممپــس ايــن 

                                 )2554/224(  
هـر   .اسـت  ضـبط شـده  » جـرأت «نسـخ   اسـاس و سـاير   ة، در نسـخ »جرمم«جاي  به     

بـر جـرأت در بيـت تـرجيح      واژة جـرم را اري با توجه به لفظ ست ،لاي در نگاه اوخواننده
شـويم كـه    ه ميمتوج ولي اگر سير داستان را بدانيم و به ابيات قبل رجوع كنيم. دهد مي

ورزد و بـر عصـمت خـود     در داستان اميرخسرو، شيرين دائم به دوري از گناه تأكيـد مـي  
شود و تا پايان داسـتان نيـز بـر    پايبند است و در طول داستان جرم و گناهي مرتكب نمي

شيرين در ابيات قبل از پروردگـارش  . خود را مستحق عقوبت بداند تا كند نمياه اقدام گن
نام خسرو را در برابـر پروردگـارش    ،ي از شرمبرآورده كند و حتخواهد كه آرزوي او را مي

  :داندكردن اين آرزو را گستاخي و جرأت در برابر خداوند مي آورد و طلببر زبان نمي
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ــه  ــي را كـــ ــرآور آرزويـــ  دارم بـــ
 چـــه مـــاجرا هســـت از ادب دوراگر
  
 زاغ و طعنــة بــوم خشــمبهــر  ز - س
ــر  - م ــمز به ــوم  چش ــة ب  زاغ و طعن
  

ــارم    ــه در كنــــ ــد آرزو نــــ كليــــ
تو آنـي كـز تـو نتـوان داشـت مسـتور  

)2552/223و53(                            
ــد شــد ز خــوي خــويش م  عصــومتوان

ــد شــد ز خــوي خــويش معصــوم    توان
                                )1853/162(  

بـر   عـالوه . اسـت  استنسـاخ شـده  » خشم«اساس و ساير نسخ  ةدر نسخ» چشم«جاي  به    
 در اينو  داشته باشد كليله و دمنهنظري به داستان بومان و زاغان تواند مياين بيت  كهاين

بايد گفـت موضـوع ابيـات     ،ل تناسب بيشتري داردصورت واژة خشم با طعنه در مصراع او
و  ،ماند و نه وفاداركس نه پايدار مي وفايي دنياست كه بر هيچدر بي يقبل از اين بيت، سخن

گيرند و بر ي حيوانات بر او خشم ميحت كندكسي رفتار نميبه خاطر اينكه موافق ميل هيچ
  :ن استابيات قبل از اين بيت چني .خوانندزنند و او را جفاكار مياو طعنه مي

 جهان در بـي وفـايي هسـت معـذور    
 ز دست شب دهد چـون روز را جـام  
 وگـــر پوشـــد رخ روز از شـــب تـــار

  

يرگـي بايسـته چـون نـور    كه هستش ت  
ــ  ــد خف ــي نه ــومش ب ــام اش و ب ــا ن وف

ــار   ــدش جفاكـ ــروس و زاغ خواننـ خـ
                                  )52 -1850/162(        

اند كه هيچ توجيهي جهـت  چشم گرفتهكنايه از كبود را» چشم زاغ«لغت  هايفرهنگ    
صـداي نـاخوش و كريـه     ،»خشم زاغ«منظور از رسد به نظر مي. كاربرد در اين بيت ندارد

  :اندزاغ باشد كه اين مفهوم را شاعران ديگر نيز براي اين تركيب به كار برده
 ام بگذار تا در باغ وصلبر گلت آشفته

  
 ان گفـت نمودي تا تـو  هاضيافت - س
 نمودي تـا تـوان گفـت    هاقيامت  - م
  

 كنم چون بلبل آواييم نيست زاغ بانگي مي  
  )362: 1390 ،سعدي(                         

كــه نتــوان تــا قيامــت تــرك آن گفــت
كــه نتــوان تــا قيامــت تــرك آن گفــت

)2665/233(  

ه بـه  ا توجـ ب مضبوط است و» ضيافت«و ساير نسخ اساس  ةدر نسخ» قيامت«جاي  به    
  . صحيح است» ضيافت«متن 

رود و ناگهان در را بر زماني كه خسرو از عشق شيرين و دوري از او به قصر شيرين مي    
نگـرد   كه شيرين بر بام قصر او را مي بيند در گفتگو با شيرين در حاليمي روي خود بسته
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يـدار مـا چگونـه مـرا از     آورد كه در آغـازين د يابد به ياد او ميو خسرو راهي به قصر نمي
هـا و  همه احترام و بزرگداشت به قصر خود در ارمن بردي و چه بسيار ضيافت صحرا با آن

. نشانيپشت در ميمرا ها به يمن ورود من به قصر گرفتي و اكنون چنين غريبانه مهماني
  : ها چنين استابيات پس از اين بيت در شرح اين ضيافت

 بزر افشــــاندي و مرواريــــد شــــبتا
 ز نطـــع انـــداز ديباهـــاي زربفـــت   

  
 تحريـر ز سر تا پـاي آن فرخنـده    - س
 تصــويرز ســر تــا پــاي آن فرخنــده  - م
  

  
  

ــا ســـرم در آتـــش و آب  ــاندي تـ  نشـ
  فرس نـي بـر زمـين بـر آسـمان رفـت      

  )همان/2666- 67(                                    
هـــا هـــيچ تقصـــيرنبـــود از مردمـــي
  هـــا هـــيچ تقصـــيرنبـــود از مردمـــي

                        )1987/174(  
      
سـخن از  . مضـبوط اسـت  » تحريـر «در نسـخة اسـاس و سـاير نسـخ     » تصـوير «جـاي   به

دهد و قبـل  اي است كه شيرين به خسرو ميهاي ميان دو دلداده و جواب نامهنگاري نامه
ه صحبت از تصويري كـه  نمايد و به هيچ وجرا تكرار مي» نامه«از اين بيت نيز بارها لفظ 

گونـه كـه شـيرين در مصـراع دوم بيـان      همان. آيدميان آن دو ردوبدل شود به ميان نمي
  . كه نامة پيشين خسرو مملو از انسانيت و مردمي بود كند مي

 بهار و سوسـن و گلنـار و گلبـوي    - س
ــار  - م ــار و سوســن و گلن ــوي به  و گلب
  

رويمـــه  وزالل و كـــوثر و پـــروين    
ــوثر ــه زالل و كــ ــروين  مــ   رويو پــ

                          )1140/101(  
      

آخر مصراع دوم استنساخ شده بود و در چاپ مسكو » و«اساس و برخي از نسخ  ةدر نسخ
 ديـ نبا» و« يمتنـ  درون نيبا توجه بـه قـرا   .مضبوط نبود» و«و تعدادي از نسخ ديگر اين 

هاي چاپ مسكو و بررسي شده و نسخه ةدوازده نسخ بايد اذعان كرد كه در هر. ذكر شود
تصـحيح ايـن   . تي كاتبان استنساخ شده بوددقاساس، اين بيت اشتباه و با بي ةي نسخحت

  :بيت با توجه به ابيات قبل و بعد آن چنين است
ــوده عــــروس نــــاز    پرورد از آن ســ

ــوي   ــار گلبـ ــن و گلنـ ــار و سوسـ  بهـ
  كشـــوي دلــخ و مينرـــاي فـــهم

ــ    م بــد نديــده رويشــان گــرد   ز چش
ــه  ــروين مــ ــوثر و پــ  روي زالل و كــ

ــوش   ــيارة خــ ــازه و ســ ــاط تــ  نشــ
  )همان/1129- 1131(                               
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اينها اسامي ده كنيز شيرين است كه پس از اين ابيات ده غالم خسرو، عشـق خـود را       
، امـا  كنـد ها را دوباره بيان ميهاي آناميرخسرو نام .دارنديك ابراز مي بر اين ده كنيز، يك

اميرخسرو ايـن دو را صـفتي بـراي     .يستن» رويمه«و » گلبوي«سخن از در آن قسمت 
دليل ديگر اينكه اگر بخواهيم اين دو صفت را اسـم   .است فرض كرده» پروين«و » گلنار«

كـه اميرخسـرو بـه طـور      در حـالي  شـود؛ بيشتر مـي  كنيز بگيريم، تعداد كنيزان از دهدو 
  . است نفر اعالم كرده دهرا كنيزان  شمارمشخص 

  
  هاها و تذكرهرجوع به فرهنگ - 6

مراجعـه   ،كار گيردداشته باشد و آن را به  نظردر مصحح  الزم استيكي از موضوعاتي كه 
هـاي  ها و فرهنگها، جنگاي همچون تذكرهمنابع واسطه«. ها استها و تذكرهبه فرهنگ
» هاي كمكي در تصحيح علمي متون كهن بـه كـار گرفـت   ن نسخهعنوا توان بهلغت را مي

تقريبـاً   شيرين و خسـرو در تصحيح  .)207: 1386 ،صـادقي  .نكو  71: 1391 ،و ديگران سالميان(
مطالعـه  هايي كه دربارة زندگي و آثار اميرخسرو سخن به ميـان آورده بودنـد،   همة تذكره

، العـارفين ريـاض ، اللطـائف  منتخـب ، لحقـايق اطرائق، الشعراتذكرههايي چون  تذكره .شدند
، االفكـار  نتـايج ، تـذكرة ميخانـه  ، االدبريحانـه ، العجـم شعر، العاشقينعرفات، االنسنفحات
در ايـن   .غيـره و  بـا كـاروان حلـه   ، آتشـكدة آذر ، آسـمان   هفت، تاريخ فرشته، الخيالمرآه

 شيرين و خسروچند بيت از  خسرو بود و تنهاات اميرها بيشتر از غزليها شاهدمثال تذكره
  .آمده بود كه چندان كمكي نكرد

 مثال از شعراي گونـاگون همـراه بـود،   كه با شاهد  اتلغ هاي پس از آن كلية فرهنگ
، الفـرس مجمـع ، رشـيدي ، بهار عجم، جهانگيري، آنندراج: هايي چونفرهنگ. بررسي شد

هـا بـه   وع بـه ايـن فرهنـگ   ه رجالبت. برهان قاطعو  اللغات غياث، و همچنين الفرس صحاح
هـا  ها كه بعضـي از آن بلكه همة اين فرهنگ ،ها نبودو بررسي برخي از واژه ،صورت موردي

 برگ از نظر گذرانيده شد و همة ابيات اميرخسرو كـه  به رسيد برگصفحه مي هزاربه چند
يـن  استخراج شد و نتيجه بر آن قرار گرفت كه بيشـتر ا  عنوان شاهدمثال نقل شده بود، به

ابيـاتي كـه از    اغلـب اينكه  يگرد. ات اميرخسرو استخصوص از غزلي ابيات از ديوان او و به
. ق بـود مطـاب  ،811 ةيعنـي نسـخ   اسـاس،  ةبا ضبط نسخ آورده شده بود شيرين و خسرو

ولي مهمتر از همـه، ابيـات   . شده كم نيست ها ابيات مغلوط و تحريفه در اين فرهنگالبت
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هاي چـاپ مسـكو نبـود كـه     يك از نسخ ايران و نسخه ر هيچمعدودي بود كه ضبطشان د
بـه  ايـن مبحـث   . رسـيد تـر بـه نظـر مـي    ي اين ابيات از ضبط نسخة اساس ما صحيححت

هـا و  رجوع به فرهنـگ تواند مي يكي از مراحل تصحيح، كند كهنشان مين خاطرمصححا
   : كنيمه ميجا به برخي از اين ابيات اشاردر اين. باشدبيق آن با نسخ موجود تط

ــيرين - م  كــاري شــيرين دلبنــد   ز ش
  
ــيرين - س ــد  ز ش ــيرين دلبن ــاري ش  ك
ــيرين - ف ــد  ز ش ــيرين دلبن ــاري ش  ك

  

ــود     ــورده ب ــراوان خ ــورف ــد  انگ  در قن
                                      )3423 /298(  

ــود   ــورده ب ــراوان خ ــورهف ــد انگ  در قن
ــود   ــورده ب ــراوان خ ــوزهف ــد انگ  در قن

  

  

 .اسـت  ضبط شده» انگوره«ها آمده، در نسخة اساس كه در همة نسخه» انگور«جاي به
با توجه به اينكه يكي از خصوصيات سبكي اميرخسرو، ساختن كنايـات جالـب و    در ابتدا

و اينكه هم قند و هم انگور شـيرين  » كاريشيرين«بديع است و با در نظر گرفتن تركيب 
متصـور  غايـت شـيرين    را كنايه از چيـزي بـه  » قندانگور در «و يا » انگوره در قند«است، 
همـين بيـت   » هانگـوز «ذيـل واژة   ها آغاز شد،اما پس از آنكه جستجو در فرهنگ. شديم

كنايه از بازي و فريب خوردن » انگوزه در قند خوردن«كه در آنها  اميرخسرو مشاهده شد
  .)ذيل انگوزه ،دهخدا و بهار عجم ؛آنندارج .نك(ضبط شده بود 

گوزه در اصل انگوژد بوده؛ انگو به معني درخت حلتيت؛ چه انگ به معني حلتيـت  ان«
و و ژد به معني ژاي فارسي، در فارسي به معنـي صـمغ؛ پـس ژا را بـه زاي      ،واو نسبت

  . )93: 1363 ،رامپوري( »مگر انگزه بدون واو اصحست. اندعربي و دال را به ها بدل كرده
ستم نيست فريبت كمتر از جور و  - س و م

  
فريبت كمتر از جور و ستم نيسـت  - ف   

  كــم نيســت كــوراباز  كــوركــه چــاه   
                                )755/241(  

ــاه  ــه چ ــورك ــه گ ــم نيســت ازگوراب  ك
  

» گ ژ، چ، پ،«تنهـا چهـار حـرف     و خط فارسي دري با خط عربـي مشـترك اسـت   
اند، اين حـروف  تأثير خط و زبان عربي بوده اما كاتبان كه تحت. رداختصاص به فارسي دا

 ب،«درنتيجه تشخيص آنها با حروف مشابه عربي؛ يعني  .اندرا مانند عربي استنساخ كرده
دشوار است و اين مسأله در پيدايش تصحيفات و تحريفات زبـان و رواج آن در  » ك ز، ج،

در  ).81: 1369 ،هـروي لمايـ  .و نـك  411: 1354 ،بيـنش ( اسـت  ميان كتّاب نقشي مـؤثر داشـته  



١٧٨  

 

  

  
 

آزاده پوده، دكتر حسين آقاحسيني و دكتر محسن محمدي  
  

   1394،   پاييز 33  شمارة     

سركشـي  » كـوراب «و » كـور «شده و نسخ چاپ مسكو براي  بررسي ةنسخ 12يك از  هيچ
در معنـي چـاه خشـك و    » چاه كـور «كه دو لفظ در ابتدا به گمان اين .نشده بودقرار داده 

ذيـل   :1377 ،دهخدا(به معني سراب و جايي كه آب جاري در آن بسيار كم است » كوراب«
ها بـه  ق در فرهنگاما پس از تعم. از آن گذشتيم به همين شكل مضبوط استكه  )كوراب

همين بيت اميرخسرو برخورد كرديم كه براي گوراب سه معني نگاشته بودند كه يكـي از  
با معني بيت مـوردنظر همـاهنگي    - »سازندگنبدي است كه بر سر قبور مي« -  معاني آن

  ).3/1176: 1338 ،روري؛ س2/2081: 1351 ،انجوي شيرازي .نك( دارد
ا در آنجـا نيـز   امـ . آوردمـي  االنـوار مطلـع اميرخسرو باز هم اين دو لفظ را در بيتـي از      

كند كه به هيچ وجه ربطـي بـه   را نقل مي» كوراب«و » كور«ح اين منظومه واژگان مصح
  :معني بيت ندارد و در آنجا نيز بايد دو واژة گور و گوراب قرار داده شود

ــ ــردم دانـ ــور مـ ــن دو گـ ــد زيـ  ا نرهـ
  

ــورو فـــرو چـــاه  گـــوراببـــاال     گـ
  )129: 1362 ،اميرخسرو دهلوي(              

 من ار الفي زنم در نامة خويش - س و م
  

خامــة خــويش  پخــتدســتشناسـم    
                                  )270/24(  

 من ار الفي زنـم در نامـة خـويش    - ف
  

ــم    ــتدشناس ــو الفس ــة خ  يشخام
  

  

» بـاف  دسـت «در بيشتر نسخ به همين شـكل و يـا بـه صـورت     » پخت دست«تركيب     
در معنـي عطـا و   » الف دسـت «ها ايـن تركيـب بـه صـورت      ولي در فرهنگ. مضبوط بود

 نند و آن را ميمون و مبارك دانند،بخشش يا سوداي اولي كه استادان حرفت و اصناف ك
   .)861: 1362 ،تبريزي؛ خلف 2/971: 1380 ،چندبهارتيك( است آمده
منـد بـه   ش بسـيار عالقـه  ا ه كه اميرخسرو در سبك شخصيبا در نظر گرفتن اين قضي    

در » الف دسـت «در مصـراع اول و  » الف«صنعت جناس اسـت و تناسـبي كـه بـين واژة     
  . تر به نظر رسيدمصراع دوم وجود دارد؛ اين تركيب صحيح

 گرم كارندنوالنزاغمگو كاين  - س و ف
 گــرم كارنــد قــوالنزاغ مگــو كــاين - م
  

ــم عنقا    ــان دلـ ــه مرغـ ــكارندكـ شـ
ــم عنقا  ــان دلـ ــه مرغـ ــكارندكـ شـ 

                           )4088/358(   
و » قـوالن زاغ«ها به صـورت   است كه در بيشتر نسخه» نوالنزاغ«سخن بر سر تركيب     

آمـده بـود و   » غـوالن زاغ«و » پويـان زاغ«، »خـواران زاغ«در شمار اندكي از نسخ به شكل 
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گويـا كاتـب معنـي ايـن تركيـب را       كتابخانـة مجلـس،   10 ةدر نسخة سـد  تر اينكه جالب
در نسخة اساس براي واژة . است را آورده» الن«يعني  دانسته و تنها قسمت دوم تركيب نمي

بـا ايـن   . گذاري گذاشته شـد يك نقطه گذاشته بود كه بناي آن بر امساك در نقطه» قول«
هـاي اميرخسـرو   سـازي است و اين تركيب از واژه» قوالنزاغ«ت كه نسخة اساس نيز هنيذ

كه جستجوي صفحه به صـفحه در   ولي زماني. است كه شاعر يد طوالني در اين مقوله دارد
» نـوالن زاغ«بلكـه تركيـب    يافت نشد» قوالنزاغ«تنها معنايي براي  نه ،ها آغاز شدفرهنگ

با مراجعه به . گرديده بودمثال ذكر همين بيت شاعر به عنوان شاهد قاًكه اتفا، مشاهده شد
ه شديم كه در اين نسخه نيز همين تركيب به كـار  اساس و دقت بر روي واژه متوج نسخة
. استنساخ كرده بـود » قول«را بسيار شبيه به » نول«با اين تفاوت كه كاتب واژة  .استرفته

نول مانند نول زاغ كه بدان جنگ كننـد و   رتيز باريكبه نون و واو مجهول؛ تبر س: نولزاغ«
: 1362 ،؛ خلـف تبريـزي  3/2185: 1336 ،پادشـاه   ؛2/1144: 1380چندبهار، تيك(» گاهي زمين كنند

. ا نوك و منقار پرنـدگان اسـت  جدر اين» نول«منظور از كلمة  .)426: 1363، رامپـوري و  2/998
  :ا اين بيت به شكل زير نيز مضبوط شده بودهه ناگفته نماند كه در برخي از فرهنگالبت

 انــدنــوالن در كمــين  بگــو ايــن زاغ 
  

ــا نشــين     ــم عنق ــان دل ــه مرغ ــدك  ان
    

در معنـي لولـه و نـايژة     كـه  بردرا در جاي ديگر نيز به كار مي »نول«اميرخسرو واژة 
  :است صراحي و مشربه

 كـــوزه كـــه نبـــود ره نـــولش فـــراخ 
  

 شـــاخ زو نجهـــد جـــز نـــم باريـــك  
  )85: 1362 ،اميرخسرو(                     

  
: اسـت  به دو نام كه در اين منظومه بـه كـار رفتـه   كرد در پايان اين بخش، بايد اشاره 

اسـاس بـه    ةخصـوص نسـخ   ها بـه اسم خاص شاپور در برخي نسخه. »ارژنگ«و » شاپور«
 امـا  .اسـت  استنساخ شده» شاپور«و يا به شكل معمولش؛ يعني » شاوور«، »شاور«صورت 

بن يافث كه زكريـا   پادشاهي از آن اشك: شاپور«: چنين نگاشته شده بود الفرسمجمعدر 
 شاوردر عهد او شهيد شد و نيز نام كسي بود كه واسطه بود ميان خسرو و شيرين و او را 

  .)2/854: 1338 ،سروري( »بوزن گازر و بوزن كافور نيز گويند
مثالي آورده كـه در  ، شاهدرين و خسرومنظومة شياز نيز  فرهنگ جهانگيريي در حت

  : است به كار برده» شاور«آن لفظ 
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ــاه    ــاب شـ ــتن همركـ ــه رفـ ــاوربـ  شـ
  

 كـــرد از ســـخن كوتـــه ره دورهمـــي  
  )396/ 3 :1351انجوي شيرازي،(                  

      
 اش بـزرگ براي نـام ايـن نقـ   » ارتنگ«و » رژنگا«ها از هر دو شكل همچنين در نسخه    

به طور مثال در نسخة اساس به هـر دو شـكل   . استفاده شده و به شكل واحدي نيامده بود
به ژاي فارسي، نام نقاشي : ارژنگ«: داين مطلب درج شده بو فرهنگ رشيديدر  .ه بودآمد

و اش و تخته و كتابي كه صور و اشكاالت غريبـه در آن نقـش كـرده    از چين نظير ماني نق
  :ذكر كرده بود شيرين و خسروو اين دو مثال را نيز از » آويز هنر ساخته باشددست

ــدم از -  ــين دي ــه در چ ــگك ــارپر ارژن  ك
 ارژنـــگ بـــه قصـــر دولـــتم مـــاني و - 

  

 كــه كــردي دايــره بــي دور پرگــار      
ــي  ــحر م ــراز س ــنگ  ط ــر س ــتند ب  بس

  

  

اشـي از  رسي نـام نق رسي و ارژنگ به ژاي فاماني و ارچنگ به جيم فا ةنگارخان: ارتنگ«و 
تحقيـق آن اسـت كـه     اي اسـت و چين، نظير ماني نقاش و هندوشاه گويد كه نام بتخانـه 

كردنـد و  اشان چين صنعت خود را بر آن اظهـار مـي  اي است كه نق ارتنگ صفحه و تخته
 ،حسـيني مـدني  (» خواننـد  اشان روم را تنگ مـي قاشان چين را ارتنگ وكارنامة نقكارنامة ن

با تحقيق بر روي آثار شعراي گذشته دربارة چگونگي كاربرد واژگـان ارژنـگ    .)1/90: 1337
انـد و واژة  اش برگزيـده شعرا واژه ارژنگ را براي شخص نقـ  و ارتنگ روشن شد كه بيشتر

درستي ميان  به فرهنگ رشيدياند و صاحب ارتنگ را در معني نگارخانة ماني به كار برده
  .است اين واژگان تفاوت قائل شده

ها مطابق با نسخة اسـاس   شود كه در فرهنگجا تنها براي نمونه ابياتي ذكر ميدر اين
  :و متفاوت با چاپ مسكو ضبط شده بود )811(

 دل پاكش كه هست از كينه معصوم - س و ف
  دل پاكش كه هسـت از كينـه معصـوم    - م
  

 روقامت جواني ديد خـوب و سـ   - س و ف
 قامتجـــواني ديـــد خـــوب و ســـرو - م
  

 قصر دولـتم مـاني و ارژنـگ    به - س و ف
 بـــه قصـــر دولـــتم مـــاني و ارژنـــگ - م
  

مــوم  بارجــابــه هيجــا آهــن و در    
چــون مــوم بــزمبــه هيجــا آهــن و در 

                                           )197/18(  
قيامـــتبـــه كـــوه انـــداختن كـــرده 
  اقامـــت بـــه كـــوه انـــداختن كـــرده 

                         )1643/144(  
ــراز ــحر ط ــي س ــنگ  م ــر س ــتند ب بس
ــراز ــر ط ــي مه ــنگ   م ــر س ــتند ب   بس

                          )1712/150(  
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 گر افشانم هزاران كان و گنجت - س و ف
ــان و گنجــت  - م ــزاران ك ــر افشــانم ه  گ
  

 آن جوان را ساغر از چنـگ  افتاددر - س و ف
 افتاد آن جـوان را سـاغر از چنـگ    رو - م
  

ــد  ــنباشـ ــزد نـ ــاييم مـ ــت پـ رنجـ
ــتمزدنباشــــد  ــاي دســ رنجــــت پــ

                                        )2981/260 (
در ســنگ شيشــهافتــد كــوهكن را در
ــوهكن رادر ــد ك ــه افت ــر ســنگ   تيش ب

                             )2095/184(  

 بر سـما بـاد   سبزيسر خسرو ز  - س و ف
ــا شــيرينســر خســرو ز  - م ــر ســما ب  دب
  

 اشارت كن به ابروي چو چوگان - س و ف
 اشــارت كــن بــه ابــروي چــو چوگــان - م
  

ــبز   ــار ســ ــادغبــ ــدا بــ پايان زو جــ
ــدا   ــبزپايان زو جــ ــار ســ ــادغبــ   بــ

                      )3915/343(  
چـون گـوي غلطـان    رومكه تـا از سـر   
چـون گـوي غلطـان      دومكه تـا از سـر   

                                   )878/78(  
  
  گيرينتيجه - 7

ادبـي، در اختيـار داشـتن متـوني     - ياولين گام براي آغاز هرگونه پژوهش و تحقيقات علم
اميرخسرو دهلوي بزرگترين . است خالي از عيب و بسيار نزديك به اصل و متن مادر خود

او  ةخمسـ  ت ازتـرين مقلـد نظـامي در تبعيـ    قفارسي زبان هند و در عين حال موفشاعر 
او دو بار به طرز ذوقي و غيرعلمي در خارج از ايـران بـدون    شيرين و خسروتاكنون . است

نگارندگان با انتخاب دوازده نسخه . است در ايران تصحيح شده موجودي هاتوجه به نسخه
از ميان هفتاد نسخة موجود در ايران كه تاريخ كتابت آنها از زمان زندگي شاعر آغاز و بـه  

در اين تصـحيح، عـالوه بـر نقـد     . د تصحيح اين نسخه را آغاز كردندوشختم مي 10سدة 
د ايـن منظومـه،   رستي ضبط نسخة اسـاس در تصـحيح مجـد   دادن د چاپ مسكو و نشان

س و اسا ةح و علمي بايد نسخغير از اينكه يك مصحح براي يك تصحيح منق اثبات شد به
، سـبك شـاعر  ، زبان ،اتي چون بررسي زمانبه نك ، الزم استساير نسخ را آگاهانه برگزيند

. كافي داشته باشده توجنيز ها ها و تذكرهگرفتن از متن اثر و رجوع به فرهنگ كمك


  نوشتپي
، العاشـقين عرفـات ، الشـعرا تـذكره ، شـعرالعجم ، االنـس نفحـات ، الفصـحاء مجمـع  .كن - 1

  ... و  النفائسمجالس، تاريخ فرشته، الحقايق طرائق
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اسـت و از زمـان   ) منسـوب بـه ابـراهيم ادهـم    (دنبالة طريقة ادهميه  شتيهسلسلة چ - 2
بـه بعـد ايـن طريقـه بـه چشـتيه مشـهور گشـت و          ).هــ  329متوفي (ابواسحاق شامي 

...  انجـام شـد  ) .هـ623متوفي (الدين چشتي  وسيلة خواجه معين گسترش آن در هند به
  ).69- 70: 1365 ،ياآر( استترين مكتب عرفاني در هند  چشتيه اولين و مهم

و نقد تصـحيح چـاپ مسـكو در مقالـة ديگـري       شيرين و خسروعلت تصحيح مجدد  - 3
كه به سبب جلوگيري از اطناب، فقط عناوين  است تفصيل بيان شده توسط نگارندگان به

؛ تغييـر در كـل بيـت و يـا مصـراع     ؛ تغييركامـل واژه : شودكلي آن نقد در اينجا ذكر مي
حـذف و اضـافة   ؛ هـا توسـط كاتـب و يـا مصـحح      معنا كردن واژه؛ تصحيفات و تحريفات

   .الخطي اشكاالت چاپي و رسم؛ كلمات
هاي جدول براي اثبات درستي تصحيح مجـدد آن، نيـاز بـه توضـيح     برخي از مصراع - 4

:گرددبيشتري داشت كه در اينجا ذكر مي
 دل را تـا تـــواني ــردآرـعنـــان گـ مغز اوفتد جوش جواني          چو در - 499بيت 

  پرستيچو خوك و سگ مكن شهوت      چو شيران بر شكار انداز مستي                  
اميرخسـرو بـاز هـم    . شـاعر اسـت   ه ازمملو از كنايـاتي برسـاخت   شيرين و خسروسراسر 

ر رفتـار خـود مسـلّط بـودن     را در همين منظومه در معني ب »عنان گردآوردن«اصطالح 
  .است ذكر كرده

  كـــه اندر طبلـــه ناپوشيــده ريزد        را از آن اكسون چه خيزد  بخيالن - 802بيت
 اي قيمتي كه بزرگان جهت تفاخر پوشند با معناي بيت كـامالً در معناي جامه »اكسون«

منطبق است ولي كسوت يك اسم عام است كه در اين بيت جايگاهي نـدارد؛ عـالوه بـر    
  .است را در جايي ديگر از اين منظومه به كار برده اكسون ةاينكه اميرخسرو واژ

  گشتآشامي از خون سير ميگشت        به خونمبارز تشنة شمشــير مي - 917بيت
سخن بر سر جنگ بين بهرام و خسرو است كه در اين جنگ به قدري خون ريخته شـد  

  .كه مبارزان از ريختن خون سير گشته بودند
  ـرادرخــواندة خـوابـبگفت آري بــ        تاب نـازي بگفت آيدگهي خوابت - 2131بيت
است و منظـور از تـاب، سـوزش     اين بيت در قسمت مناظرة بين خسرو و فرهاد آمده    

  .عشق فرهاد است نسبت به شيرين
  مرا گر بر سر آمـد زندگــاني         تـــرا هـــر روز نـــو بادا جـــواني - 2376بيت
در تمـام نسـخ بـه همـين ترتيـب       ،تر استبيت با اين ساختار متقن بر اينكه معني عالوه

  .است ضبط شده
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  كه الحـول از چنين شيطان خيالي       يالـكه بود اين ديـــوچهر الابـ - 3462بيت
  به نـاز و اشكنه چون گـــاو رنجور     ز جا برخاست آن همخوابة حور                   
واژة هاي ديو و شيطان در بيت قبل تناسـب دارد و همـة نسـخ    بر اينكه حور با واژه عالوه

  .همخوابة حور نيز كنايه از خسرو است اند،حور را ذكر كرده
  ـيــم عقـــل ثانــن بازگويـرف نداني        مبيـــن اشام آــر تو نـاگ - 3587بيت

توضـيح  مبين در اين بيت به معناي آشكاراست و  مفهوم بيت مشخص است و نيازي به 
  .است بر اينكه در همة نسخ به همين صورت ضبط شده نيست؛ عالوه

  نبات و معــــدن و حيــوان نوشتــند     كساني كاين سه را برهان نوشتند     - 3661بيت 
  .شود سخن بر سر مواليد ثالث و داليل وجود آنهاست كه با اين ضبط، معني بيت درست مي

قبل از ابيات به ترتيب منظـور  » ف«و » م«، »س«اري هاي اختصدر اين مقاله نشانه - 5
همچنين از اين پس هر ارجاعي به  .است» هافرهنگ«و » چاپ مسكو«، »نسخة اساس«

 ةشـمار / بيـت  ةشمار: ترتيب از راست به چپ كه به استشامل دو عدد ) م( مسكو ةنسخ
  .استصفحه 

  
  منابع 

مجموعـه مقـاالت كنگـرة     ،»يمقلّد نظام نيو بزرگتر نينخست رخسرويام« ،)1372( آفتاب، اصغر
، بـه اهتمـام و ويـرايش دكتـر     تولّد حكيم نظامي گنجـوي  ةالمللي بزرگداشت نهمين سدبين

.75- 84صص ،دانشگاه تبريز: منصور ثروت، تبريز
  .زوار: تهران، طريقة چشتيه در هند و پاكستان ،)1365(آريا، غالمعلي 

.شقايق: احمد اشرفي، تهرانقدمه و تصحيح اميربا م ،خمسه ،)1362( اميرخسرو دهلوي
يف، آكادمي علي ، متن انتقادي و مقدمه به قلم غضنفرشيرين و خسرو ،)م1961( ـــــــــــــــ

  .علوم اتحاد شوروي
، ويراستة دكتر رحيم عفيفـي،  )ج3(فرهنگ جهانگيري  ،)1351( الدينانجوي شيرازي، ميرجمال

  .مشهد دانشگاه فردوسي :مشهد
 دانشگاه ادبيات و علوم انساني ةدانشكدمجلة  ،»روش تصحيح متون فارسي« ،)1354(بينش، تقي 

.390- 426 ، صص115، پاييز، شمارة تبريز
  .خيام: نظر محمد دبيرسياقي، تهران ، زير)ج7(فرهنگ آنندراج  ،)1336(پادشاه، محمد 

. اطالعات: ، تهرانواال ي، به تصحيح اسماعيل حاكمبهارستان ،)1367(جامي، عبدالرحمن 
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  . طاليه: كاظم دزفوليان، تهران ، به تصحيح)ج3( بهار عجم ،)1380(چندبهار، الله تيك 
محمـد   ، تحقيـق و تصـحيح  )ج2(فرهنـگ رشـيدي    ،)1337(حسيني مدني تقوي، عبدالرشـيد  

  . باراني: عباسي، تهران
: دكتـر محمـد معـين، تهـران    ، به اهتمام )ج5( برهان قاطع ،)1362(حسين خلف تبريزي، محمد

  .اميركبير
  .دانشگاه تهران: ، تهران)ج15( نامهلغت ،)1377( اكبر دهخدا، علي

  .اميركبير: ر ثروت، تهران، به كوشش منصواللغاتغياث ،)1363(الدين رامپوري، غياث
هـا در تصـحيح متـون    ها و فرهنگنقش تذكره« ،)1391( گلدره، سهيلياريسالميان، غالمرضا و 

 ابيات و علوم انسـاني  ة، دانشكدشناسي ادب فارسي متن، »مورد مطالعه ديوان مسعود سلمان(
  .59- 74، پاييز، صص )15ي پياپ(، 3 ةجديد، سال چهارم شمار ةدانشگاه اصفهان، دور

: ، تهـران )از مقـاالت، نقـدها و اشـارات   (هـا  ها و انديشهيادداشت ،)1355(كوب، عبدالحسين  زرين
  .جاويدان علمي

  .علمي: ، تهرانبا كاروان حله ،)1372(ـــــــ ــــــــ
.المللي الهدي انتشارات بين: ، تهرانادبي ايران ةاز گذشت ، )1375( ـــــــــــــــ

   .علمي: ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانالفرسمجمع ،)1338(سروري، محمدقاسم 
ئن، حبيب يغمايي، به كوشش مهدي مدا، به تصحيح غزليات سعدي ،)1390(الدين  سعدي، مصلح

 .پژوهشگاه علوم انساني: تهران
  .نگين: ، ترجمة محمدتقي فخر داعي گيالني، تهران )ج5(شعر العجم  ،)1327(شبلي نعماني 

 ةآينـ ، مترجم سيدحسـن اسـالمي،   »شناسي و تحقيق علمي نسخه« ،)1373( شوقي بنين، احمد
  .5- 11 ، صص26 ة، مرداد و شهريور، شمارپژوهش
 ة، فـروردين، شـمار  نامة بهارسـتان ، »هاي كهنضوابط تصحيح متن« ،)1386( اشرف صادقي، علي

  .    207- 210: ، صص1و12
جديـد، زمسـتان،    ة، دورميـراث  ةآينـ ، »هايي از يك غزل حـافظ  ناگفته« ،)1382(مهدي  ،صدري

.40-  54، صص23 ةشمار
: ، صـص 6 ةشمار سي و يكم، شهريور، ة، دورغانارم ،»)4( اميرخسرو دهلوي« ،)1341(الدوله  قويم

250 -245.  
  .اردشير بنشاهي: ناشر، االفكارنتايج ةتذكر ،)1336(اهللا گوپاموي، محمد قدرت

هـاي تصـحيح    شناسـي و شـيوه   مراحل نسـخه (نقد و تصحيح متون  ،)1369( مايل هروي، نجيب
  .قدس رضوي مي آستانهاي اسال بنياد پژوهش: ، مشهد)هاي خطي فارسي نسخه



  ...اميرخسرو شيرين و خسرونقد تصحيح 

 

١٨٥  
  

 

  

  1394،   پاييز 33  ارةشم

، هاي كيهـاني در شـعر فارسـي   فرهنگ اصطالحات نجومي همراه با واژه ،)1388( ا، ابوالفضلمصف
. ساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم ان: تهران

  .قطره: تر سعيد حميديان، تهران، به كوشش دكخسرو و شيرين ،)1378( نظامي، الياس بن يوسف
 . پازنگ: ، تهران)ج15( اسيشنحافظ ،)1370( نيازكرماني، سعيد
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Reading the Collations of Dehlavi’s Shirin and Khosrow 
 
Azadeh Poudeh* 
Hossein Agha Hosseini** 
Mohsen Mohammadi Fesharaki*** 
 
Abstract 
To conduct a critical research on literary texts, the researcher, apart from 
the necessity of having access to the authorized versions, should possess a 
methodology which takes into account all the necessary factors, such as 
time and space of the text’s production, its style, and the knowledge of 
selecting the most reliable version of a specific text. Shirin and Khosrow by 
Amir Khosro Dehlavi has been corrected twice, in 1927, and 1961; but 
neither of the two  benefits from a scientific approach. Moreover, none of 
the 70 available versions of this text in Iran, has been used in these 
corrections. This article, through explaining the true procedure of a 
collation, emphasizes the necessity of a scientific correction of  Shirin and 
Khosrow. 
 
Key words: Amir Khosrow Dehlavi, Shirin and Khosrow, collation, 
original version 
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Rostam, a Mystic or an Epic Character? 
 
Saeed Shahrouei* 
 
Abstract 
Quite a few researches have been conducted concerning Shāhnāme’s 
exemplar champion, Rostam. Rostam, in these works, has been seen either 
as a historical or a mythical character, although he has been sometimes 
considered as an epic figure. Sarkārāti, in his essay “Rostam, a Historical or 
a Mythical Character?”, finally rejects both views to categorize Rostam as 
an epic figure. The present article gives priority to the hypothesis that 
Rostam is a mythical character, and by rejecting Sarkārāti’s view on the 
basis of some historical facts, brings its own reasoning to justify that 
Rostam is a mythical figure. 
 
Key words: Rostam, Garshāsp, Indra, myth, epic, history 
  
* Ph. D. Candidate in Persian Literature, University of Birjand  
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Animism and its Relation to Naturalism in Sādeq Choobak’s 
Stories 
 
Maryam Heydari* 
Hanieh Ghaffari Koomleh** 
 
Abstract 
Animism is an outlook which believes all objects and abstract images 
possess physical and psychological features, and can thus be categorized as 
living things. Although anthropomorphism is the most notable feature of 
animism, similarities of the so-called non-livings with animals and plants to 
construct hybrids can be among examples of animism. Sādeq Choobak is a 
contemporary Iranian writer whose benefiting from animistic elements is so 
vast to be called a structural characteristic of his works. Determinism, 
amoral and anti-religious actions, and sever pessimism, are among his 
constituents of naturalism which have been actualized in their relations 
with the elements of animism, although the poetic character of Choobak’s 
works goes beyond all this. 
 
Key words: animism, Sādeq Choobak, naturalism 
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A Semantic Analysis of Death-related Euphemism in Hāfiz’s 
Ghazals 
 
Gholamreza Pirooz* 
Monireh Mehrabi Kali** 
 
Abstract 
Burdened with a negative connotation, the word “Death” is substituted with 
synonomous concepts which have less negative effects on its readers. This 
technique, called euphemism, is the base of our attempt in the present 
article to search for the substitutions of the word “Death” in Hāfiz’s 
Ghazals. Among the devices mostly use by Hafiz, one can refer to loan-
words, non-specific concepts, deictic expressions, semantic entailments, 
synonymy, paradox, allusion, tone, and adverb of manner. Dysphemism 
can rarely be seen in Ghazals, and used under the conditions such as the 
poet’s not being in a good temper, or intending to warn his readers or 
exaggerate the features of love. 
 
Key words: Hāfiz, death, life, euphemism. Dysphemism 
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Minorisation in Hedāyat’s The Blind Owl 
 
Ali Taslimi* 
Somayeh Ghasemipoor** 
 
Abstract 
The Blind Owl, due to its vast capacities, can be studied from various 
perspectives. One novel perspective is that of the French philosopher, Gille 
Deleuze, which has opened a new window to artistic debates. An important 
Deleuzian concept is ‘Desire”, which according to Deleuze, is controlled 
and directed by capitalism to reproduce the routine, conventional 
individuals. Literature, in opposition, should act against “Desire”, to 
liberate us from pre-determined ways of thinking. Minorisation is among 
the actions that try to displace the conventional boundaries of social 
behavior. Following this Deleuzian concept, the present article, reads 
Hedāyat’s The Blind Owl to determine which social and individual 
boundaries fade out in this work. 
 
Key words: Gille Deleuze, Sādeq Hedāyat, The Blind Owl, desire, 
becoming 
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Shift of “Cause” and its Role in Interpreting Quranic 
Anecdotes of Mystical Texts 
 
Rahman Moshtaghmehr* 
Farhad Mohammadi** 
 
Abstract 
In relating the mystical concepts, the method used by mystics is typically 
citing the ideas of their predecessors, and sometimes, if necessary, making 
changes in their language or form of writing. One element of these changes 
is a shift in explaining the primal cause in the formation of the anecdotes, 
which, in turn, makes a change in all elements of the story and its total 
structure, and finally creates a new text. This article, through emphasizing 
the role of shifts of cause in telling stories, gives some examples to 
demonstrate the effects of this change. 
 
Key words: cause, narrative, mystical interpretation, semantic evolution 
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The Blind Owl’s Narrator, Death Drive, and Gap in Symbolic Order 
 
Majid Jalalvand Alkami* 
 
Abstract 
To conduct a critical research on literary texts, the researcher, apart from 
the necessity of having access to the authorized versions, should possess a 
methodology which takes into account all the necessary factors, such as 
time and space of the text’s production, its style, and the knowledge of 
selecting the most reliable version of a specific text. Shirin and Khosrow by 
Amir Khosro Dehlavi has been corrected twice, in 1927, and 1961; but 
neither of the two  benefits from a scientific approach. Moreover, none of 
the 70 available versions of this text in Iran, has been used in these 
corrections. This article, through explaining the true procedure of a 
collation, emphasizes the necessity of a scientific correction of  Shirin and 
Khosrow. 
 
Key words: Amir Khosrow Dehlavi, Shirin and Khosrow, collation, 
original version 
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