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  هاي شعر كوتاه معاصر بندي ساختاري گونه طبقه
 

 ٭دكتر سوسن جبري
  دانشگاه رازي كرمانشاه ،دانشيار زبان و ادبيات فارسي

 حميد باقري فارساني
  كرمانشاه   دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه رازي

  

 چكيده

اين جريان در غرب، تحت تـأثير هـايكوي   هاي مهم ادبي دنياي معاصر است.  سرايي از جريان كوتاه
امـا در   ،گرايي شكل گرفت و به عنوان ژانر ادبي هايكوسرايي شـهرت يافـت   ژاپني و جنبش كمينه
هاي فراوانـي   اي كهن و متفاوت، محدود به يك ساختار و گونه نيست و گونه شعر فارسي با پيشينه

 رسد، كه هر بنـد  سرايي به گاهان مي د كوتاهدر ادبيات ما پيشينه مكتوب و موجو گيرد. را در بر مي
هـاي نخسـتين    سـده براي خود ساختاري كامل و مستقل دارد. از مانويـان و دورة ساسـانيان و     آن

بـه سـبب همـين پيشـينه و گسـتردگي       .اسـت مانـده  سـرايي بـاقي   هجري نيز شواهدي از كوتـاه 
ايـن  شـود. در  ازگاري ديـده نمـي  هـاي آن سـ   بندي گونه در توصيف و تعريف و طبقه ،سرايي كوتاه

هـا و   شود. سـپس بـا توجـه بـه ويژگـي     بارة شعر كوتاه بررسي ميهاي گوناگون در پژوهش ديدگاه
گـروه نخسـت:    شـود: سـرايي پيشـنهاد مـي    هاي مختلف كوتـاه  بندي براي گونه پيشينه، اين طبقه

قطعـة كوتـاه. گـروه دوم:    هايي با برخورداري از پيشينة سنتي چون: مفرد، دوبيتـي، ربـاعي و    گونه
  . هاي آزاد چون: طرح، فرانو گاني. گروه سوم: فرم پيشينه چون؛ نوخسرواني و سههاي نو و بدونگونه

  

  ادبي (ژانر)، شعر كوتاه، فرم، ساختار ةشعر معاصر، گون :واژگان كليدي
  

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

25/12/1394تاريخ پذيرش مقاله:  4/8/1394تاريخ دريافت مقاله:

 سي و چهارم  شمارة
  1394زمستان 
  9-31 صفحات 
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سانيسوسن جبري و حميد باقري فار
  

   1394،   زمستان 34  شمارة     

  مقدمه -1
اي بسـيار كهـن دارد. در ادبيـات معاصـر و      شعر كوتاه در ادبيات كالسيك فارسي پيشينه

خاطبـان شـعر   خصوص در دهة اخير نيز با توجه فـراوان و بـيش از پـيش شـاعران و م     به
، تحـت تـأثير ادبيـات    ها و كاركردهـاي كهـن   شعر كوتاه عالوه بر زمينهاست.  رو بوده هبرو

هـاي بالنـدگي،    جمله شعر كوتاه ژاپني و شرايط خاص جهان امـروز، زمينـه  ديگر ملل، از
در حوزة مباحث نظري هنوز نارسايي، آشـفتگي  است. اما  اي يافته ظهور و كاركردهاي تازه

  ورد توصيف شعر كوتاه و مسائل مربوط به آن وجود دارد.هاي بسياري در م و تناقض
د ابتدا به چندين پرسش پاسخ هاي مختلف شعر كوتاه معاصر بايبندي گونه براي طبقه    

توان شعر كوتاه را يـك ژانـر ادبـي     اين پژوهش آن است كه: آيا مي  ترين پرسش كليداد. 
هاي شعر كوتاه آن را به يـك ژانـر    يدانست؟ اگر پاسخ آري است، بايد پرسيد: كدام ويژگ

ها؛ اين ژانر چه جايگاهي در بـين  است؟ سپس بايد پرسيد: با اين ويژگي ادبي تبديل كرده
هـاي محتـوايي و سـاختاري،     ديگر انواع ادبي دارد؟ و سـرانجام پـس از توصـيف ويژگـي    

  هاي مختلف شعر كوتاه معاصر پيشنهاد كرد.بندي از گونهتوان طبقه مي

  يشينة پژوهشپ -3
اند و هـر روز نيـز    دههاي بسياري با عنوان شعر كوتاه روانة بازار ش هاي اخير كتاب در سال

هـا و   شود، با اين حال در زمينة مباني نظـري شـعر كوتـاه كتـاب     ها افزوده ميبر تعداد آن
را  )،1388(نـوذري،   سـرايي  كوتـه  اسـت. از جملـة ايـن آثـار      منتشر شـده مقاالت معدودي 

وان نام برد. در اين كتاب نويسنده پس از نقل شـعرهايي كوتـاه از ادبيـات عامـه بـه      ت مي
سـراي معاصـر    سـرا و دوبيتـي   عنوان پيشينة شعر كوتاه به معرفي برخي از شاعران رباعي

كلي  است. همچنين شعرهاي كوتاهي از شاعران نيمايي انتخاب كرده و توضيحي پرداخته
هـايي   است. اين پژوهشگر براي شـعر كوتـاه مشخصـه    دادهو بيشتر محتوايي درمورد آنها 

ناپذيري شعر كوتاه، از ارائة تعريفي مشـخص بـراي ايـن نـوع      برشمرده اما به بهانة تعريف
  است.          ادبي پرهيز كرده
توان در پيشينة ايـن پـژوهش    كتاب ديگري است كه مي )1390(نوذري،  هايكو نويسي

ارسي با هايكو بررسـي  هاي شعر كوتاه ف ها و تفاوت شابهتبدان توجه كرد. در اين كتاب م
اسـت.   پذيري بعضي از شاعران ايرانـي از ايـن ژانـر جهـاني نشـان داده شـده      شده و تأثير
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  1394،   زمستان 34  شمارة

اي از شعرهاي كوتاه فارسـي تحـت عنـوان هـايكوي ايرانـي در       همچنين نويسنده گزيده
است. اگرچه گاهي با نمونـه   دهها را تفسير كرن كتاب گرد آورده و تعدادي از آنفصلي از اي

آوري شـده در ايـن    خـوريم، بسـياري از آثـار جمـع     آثار قابل تأملي در اين مجموعه برمي
رسد  كند و به نظر مي زبان را از شعر برآورده نمي كتاب به هيچ وجه توقع مخاطب فارسي

  كه رونويسي ضعيف و كاريكاتوري از هايكوهاي ژاپني هستند.  
وگـو در زمينـة ربـاعي،     مجموعة چند مقاله و گفت )1392ميرافضلي،( به همين كوتاهي

سرا، شـعر كوتـاه و هـايكو اسـت. مطالـب ايـن كتـاب بسـيار          تاريخ رباعي، شاعران رباعي
  است.   اند و نويسنده از هر دري سخني گفته پراكنده

ي است كه هاي جمله كتاباز )1390(شاملو و ع. پاشايي،  هايكو، شعر ژاپني از آغاز تا امروز
است. در ايـن كتـاب    هاي شعر كوتاه فارسي مؤثر بوده در چند دهة اخير در تحول جريان
هاي محلـي   ها با ترانهشعرهاي كوتاه ژاپني و مقايسة آن شاملو و پاشايي با ترجمه و تفسير

  زبان را با نوع ادبي جديدي فراهم كردند.   ايراني زمينة آشنايي شاعران و مخاطبان فارسي
 اكبـر اكسـير   ازبفرماييد بنشينيد صندلي عزيـز  ديگر مؤخرة كتابي است با عنوان اثر 
آميـز خـود را    نويسنده در بخش پاياني ايـن كتـاب، شـعرهاي كوتـاه طنـز      ).1387(اكسير، 

خواند و با برشمردن بيست ويژگـي بـراي شـعر فرانـو آن را بـه ديگـران نيـز         مي» فرانو«
  داند.   ر فراگير دهة نود ميدهد و شعر فرانو را شع پيشنهاد مي

اي اسـت كـه بـه بررسـي      عنوان مقالـه  )1393(كافي،  »هايكو و چاردري طرح ةدريچ«
هـا از يكـديگر   بـا هـدف بازشـناخت آن   در شعر امروز فارسـي  » طرح«هاي هايكو و  يژگيو

آيد اين پژوهشگر ساختار طـرح را بـه قالـب     كه از عنوان مقاله برمي است و چنان پرداخته
  است.   و ترجيح دادههايك

ده در آن بـا الهـام از   ديگري است كه نويسن مقالة) 1393(فوالدي، » گاني بوطيقاي سه«
نگاهي به هايكو، يـك فـرم نـو و يـا      و گسترش آن و شايد با نيم» ها خسروانينو«ساختار 

است كـه پـيش از ايـن نيـز وجـود       سطري پيشنهاد كرده شايد يك قالب نو از شعري سه
اي از يك نـوع ادبـي. مـثالً ايـن شـعر       ، اما نه به عنوان يك نوع ادبي و يا گونهاست داشته
 كـه / پوسـيدي  انتظـار  ايـن  در تـو «: شود شمرده گاني سه تواند مي كدكني  شفيعي كوتاه
    ).341: 1378 كدكني،  شفيعي( »دامانت به افكند و آرد/ باد را، ات رهايي كليد
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است كه به سـبب   دربارة شعر كوتاه منتشر شده هاي ديگري نيز عالوه بر اين، پژوهش
  گذريم.   ها ميهيز از درازگويي، از اشاره به آنبودن و پر  اهميت كم
  
  ژانر ادبي شعر كوتاه -3

هاي شعري، اعـم   كدام از انواع ادبي و گونهاي كه يك اثر ادبي را در گروه هر اولين مشخصه
هـاي   ن آن اثر اسـت. بعـد از آن، ويژگـي   بود» شعر«دهد،  از شعر كوتاه و جز آن، جاي مي

تـوان   گيرند. بديهي است كـه نمـي   ديگري چون حجم، وزن، محتوا و... مورد توجه قرار مي
  از ماهيت و گونة ادبي آن جدا كرد. هاي ساختاري و محتوايي شعر را  ژگيوي

زا  ناپذيري ماهيت شعر، دشوار و چالش پذيري يا تعريفطوركلي، بحث بر سر تعريف به
 ذات از«كننـد كـه:    تأكيـد مـي   است و همچنين خارج از موضوع اين نوشتار است. برخي

توان تعريفي مشخص ارائه  شعر، چه شعر كوتاه، چه شعر بلند، يا هر نوع شعر ديگري نمي
از شــعر تــوان يــك تعريــف كلــي  نمــي«گوينــد:  همچنــين مــي .)11: 1393(نــوذري، » داد
آن، اثيرالدين اخسيكتي و صائب تبريزي و عارف قزويني اساس داد، تعريفي كه بر دست به

و ) 23: 1378(صـفوي،  » جا شاعر شناخته شـوند يكو مهدي حميدي و اخوان و نيما يوشيج 
ي مانند كوتـاه و بلنـد   هاي كم ذوقي، مصداق ةكه يك مقول همين«گويند:  بعضي ديگر مي

رسـد   بـه نظـر مـي    .)1393دي، (فـوال » پـذيرد  يابد، دقيقاً به اين معناست كه تعريف مي مي
تواند تا حدي درست باشـد   ها از زاوية ديد مشخص گويندة آن، مي كدام از اين ديدگاههر

يك طرف به ماهيت و ذات شـعر توجـه دارد و    هاي ديگر را هم نقض نكند. زيراو ديدگاه
وجود طرف ديگر به يك گونة ادبي خاص. به عبارتي تا زماني كه تعريفي از يك نوع ادبي 

توان وجود آن نوع را پذيرفت. بنابراين با گذر از بحث ماهيت شعر، وارد  نداشته باشد، نمي
هـاي آن بـا    شويم و پس از توصيف چيستي شعر كوتـاه، گونـه   هاي شعري مي بحث گونه

  شوند. بندي مي هايشان طبقه توجه به تفاوت
  

  چيستي شعر كوتاه امروز -4
ر كهن خود، تنها در دهة اخير است كـه بـه عنـوان يـك     شعر كوتاه با وجود پيشينة بسيا

پيشينيان تعريفـي بـراي ايـن     اءتوان در آر است. بنابراين نمي نوع ادبي خاص مطرح شده
نظـر   اتفاق» شعر كوتاه«نوع ادبي پيدا كرد. در دهة اخير هرچند دربارة نوع ادبي با عنوان 
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شـود. برخـي   مورد اتفاق ديده نمـي هاي آن نظري مورد توصيف ويژگيوجود دارد، اما در
دهنـد.   ارائـه نمـي   بـاره  ايـن  اند كه تقريباً هيچ شناخت روشني در چنان كلي سخن گفته

اي از امكانات و توانمندي شـعر فارسـي از گذشـته تـا امـروز       شعر كوتاه، مجموعه«مانند: 
ل ربـاعي و  هاي سنتي مث است؛ از قالبآمده هاي گوناگوني گرد ها و فرم است كه در قالب

اسـت و  دوبيتي گرفته تا امكانات جديدي كه شعر امروز ما در اختيـار شـاعران قـرار داده   
هاي بكري كه در شـعر   نگاهي هم به جريان جهاني شعر كوتاه دارد؛ همچنين ظرفيت نيم

» توان تحت عنوان شعر كوتاه گنجاند ها را مي ها و قالب محلي ما هست. مجموعة اين فرم
  ).279: 1392(ميرافضلي، 

هـاي   برخي نيز بر اين باورند كه شـعر كوتـاه بايـد داراي چـارچوب و قالـب يـا قالـب       
  شود:   شعر كوتاه... با سه مشخصه شناخته مي«مشخص باشد: 

و الزم است اين امكانات، بـراي   ]...[رم بيروني، امكانات محدودي دارد،الف) از جهت ف
احتمال زياد حداكثر ظرفيت اين مورد، پـنج   هر قالب شعر كوتاه، كامالً مشخص باشد. به

    .استمصراع يا پنج سطر با چينش معمولي 
ب) از جهت فرم دروني، پيوسته است و به عبارتي داراي يـك شـگرد بنيـادي بـيش     

  اي است.   هسته نيست و به عبارت ديگر، تك
» تكننـده را داراسـ   شـده و قـانع   رغم كوتاهي، استقالل يك شعر تمام ج) دركل، علي

  ).  1393(فوالدي، 
هايي كه فوالدي بـراي شـعر   تواند مورد پذيرش همگان باشد. ويژگي اين توصيف نمي

رسـد چنـدان دقيـق نيسـتند. ايشـان بـيش از آنكـه         اسـت بـه نظـر مـي     كوتاه برشمرده
هاي مـورد نظـر خـود را تعمـيم      هاي شعر كوتاه معاصر را توصيف كند، مشخصه مشخصه

گشـا باشـد    تواند مفيـد و راه  . اين تجويز براي پيشنهاد يك قالب مياند و تجويز كرده  داده
گوييم، خالي از اشكال نيست. مثالً:  اما وقتي از شعر كوتاه معاصر به صورت عام سخن مي

است كه هر قالب شعر كوتاه نبايد بيشتر از پـنج سـطر باشـد. بايـد      در مشخصة الف گفته
ها نيست. بخش زيـادي   عر كوتاه محدود به قالبهاي ش يادآور شويم كه ساختار همة گونه
هـايي   شوند نـه قالـب   بندي مي هاي سپيد و نيمايي طبقه از شعرهاي كوتاه معاصر در فرم

اي  تر از قالـب دارد. قالـب گونـه    تر و عام فرم معنايي وسيع غيره، گاني و چون رباعي و سه
اسـت. آيـا    اردادي تعيين شـده ها به صورت قر ها و مصراع فرم است كه در آن آرايش قافيه
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اي قطعـي   سطري براي شعر كوتاه پيشنهاد فـوالدي اسـت يـا مشخصـه     تعيين سقف پنج
  است؟ چرا پنج سطر و نه بيشتر يا كمتر؟

  
  طول شعر كوتاه -4-1

آن اسـت كـه وجـه اشـتراك همـة      » كوتـاهي «نخستين ويژگي ساختاري شـعر كوتـاه،   
عنوان يك نوع ادبي از ديگـر انـواع ادبـي متمـايز     هاي اين نوع ادبي است و آن را به  گونه
قدر بايد كوتاه باشد كـه در گـروه نـوع ادبـي      يك شعر چه«كند. پرسش اين است كه  مي

دانيم كه غزل نسبت به قصيده شعري كوتاه اسـت، ربـاعي و    مي ؟»شعر كوتاه جاي بگيرد
بـاعي و دوبيتـي   دوبيتي نيز نسبت به غزل، همين وضعيت را دارند. مفردات نسـبت بـه ر  

شوند. بنابراين اگر كوتاهي را امري نسـبي بـدانيم، كوتـاهي، مميـز      شعر كوتاه شمرده مي
شعر كوتاه از ديگر انواع شعر نخواهد بود. اما اگر همچنان شـعر كوتـاه را يـك نـوع ادبـي      
خاص بدانيم، ضروري است كه حد مشخصي براي جـداكردن آن از ديگـر انـواع شـعر در     

  د.نظر گرفته شو
اولين ويژگي شعر كوتاه، حداقل سطور آن «است:  چنين آورده سرايي كوتهنوذري در  

تواند حتي در يك سطر نوشته شـود... امـا از سـوي ديگـر شـايد در       است. شعر كوتاه مي
كردن پـذيرم كـه محـدود    نباشد. البته مي تررين شكل خود از يك صفحة كتاب بيشبلندت

شود، حكمـي اسـت    سطر مي 23قطع رقعي كه حدود شعر كوتاه به يك صفحة كتاب در 
  ).  16: 1388(نوذري، » آلود... سردستي، قراردادي و شتاب

شـعر  «سه سطر دانسته و ديگـري پـنج سـطر:     و پژوهشگري حدود شعر كوتاه را بيست
كلـي، محـدود اسـت و بنـابر ظرفيـت ذهـن آدمـي در يـك          -كوتاه، از جهت فرم بيرونـي 

نويسـندة  ). 1393(فـوالدي،  ...» واند پنج لَخت، بيشـتر داشـته باشـد   ت نمي بندي، ظاهراً بخش
 كوتـاه  شـعرهاي  از كـدام  هيچ كوتاه... براي شعر كهن هاي فرم برخالف«است: ديگري گفته

 وزن فاقـد  اي پاره و دارند نيمايي وزن اي، پاره. كرد رسم توان نمي مرزي و حد امروز، دوران
 ايـن  در نيـز  سـطرها  تعـداد . هستند قافيه فاقد اغلب و دارند قافيه بعضي،. هستند بيروني
  ). 21-22: 1392(ميرافضلي، » است نوسان در سطر ده تا دو بين و ندارد معيني حد شعرها،

بينيم، اختالفات بسياري در تعيين حدود شعر كوتـاه وجـود دارد. فاصـلة     كه مي چنان
تأمـل از كنـار آن گذشـت و     وسه سطر، بيش از آن است كه بتوان بدون پنج، ده و بيست
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گوينـد. بـدين سـبب كـه      پذيرفت كه همة اين پژوهشگران درمورد يك پديده سخن مي
مورد نوع ادبي شعر كوتاه؛ بر ماهيت ساختاري و محتـوايي آن تـأثير   ويژه در طول شعر؛ به
  بسزايي دارد.  
 سـه سـطر،   و است، يعنـي بيسـت   اي كه نوذري براي شعر كوتاه مشخص كرده محدوده

كنندة اين نوع ادبي نيست. در ادبيات امروز اصطالح شـعر كوتـاه بـراي     وجه تعريف هيچ به
رود. فوالدي، شعر كوتاه را از نظر حجم بـين   تر از اين به كار مي شعرهايي به مراتب كوتاه

 ظاهراً بندي، بخش يك در آدمي ذهن ظرفيت بنابر«گويد:  و مي  دانديك تا پنج سطر مي
درستي روشـن نيسـت كـه     اما به )1393(فوالدي، » باشد داشته بيشتر لَخت، جپن تواند نمي

را سـنجيده و در فـرم شـعر    » ظرفيت ذهـن آدمـي  «نويسنده، بنابه چه نظريه و معياري 
تر! اين در حالي است كـه در شـعر   اند و نه بيشتر يا كم لخت دانستهكوتاه، تا پنج سطر يا 

طيع و سطربندي ماننـد شـعرهاي عروضـي، روشـن و     اي شعر نيمايي، تق سپيد و تا اندازه
قطعي نيست و تا حد زيادي ذوقي است. مـثالً يـك شـعر سـپيد ممكـن اسـت در يـك        
تقطيع، به صورت شعري پنج سطري و در تقطيع ديگـري در شـش سـطر نوشـته شـود.      

رسد كه يك شعر، بدون كم و زيـاد شـدن حجـم و تنهـا بـه       بنابراين منطقي به نظر نمي
و بار ديگر نـه. فـوالدي بـيش از    شمار بيايد ه بندي ذوقي، يك بار شعر كوتاه بسبب سطر

كه در مقالة خود قصد توصيف شعر كوتاه را داشته باشد، مقصودش معرفي، يا به تعبيـر  آن
گاني است. ايشان شعر كوتاه را بين يك تـا   اي خاص از شعر كوتاه به نام سه او، ابداع گونه
باره وجود  اگر ايرادي در اين«گويد:  وجيه نارسايي اين تعريف ميداند و در ت پنج سطر مي

براي نمونه ما هنوز  .گاني سپيد به سه گردد، نه صرفاً به شعر سپيد بازمي داشته باشد، كالً
دانيم شاملو با كدام معيارها تقطيع سطرهاي اشـعار سـپيدش را پـيش     به طور دقيق نمي

باره حـرف   ذوق شاعران فرهيخته در اين كه بگوييم، فعالًاي نداريم جز اين چاره... است برده
دانـيم شـعر    كه مـي اي نيست، چرا نندهك اما اين پاسخ قانع ).1393(فوالدي،  »زند اول را مي

كهـن فارسـي، معمـاري از پـيش      هـاي شـعر   سپيد از نظر ساختار بيرونـي، ماننـد قالـب   
هاي ذاتـي و يكـي از    از ويژگي بندي شعر سپيداي ندارد. آزادي شاعر در سطر شده تعيين

توانيم چنـين بگـوييم    ابراين ميداليل وجودي اين نوع شعر است و نه نقص و ايراد آن. بن
يي و سـپيد، تعـداد مشـخص سـطرها،     بودن سطربندي در شـعر نيمـا   به خاطر ذوقي كه
    تواند معيار مناسبي براي تعيين كميت شعر كوتاه نيمايي و سپيد باشد. تنهايي، نمي به
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توصيف فوالدي از انـدازة شـعر كوتـاه     توانيم بگوييم كه مباحث پيشين ميبا توجه به 
  رسد اما نياز به دو توضيح دارد:   تر به نظر مي هاي ديگر درست نسبت به توصيف

 پـنج  توانـد  نمـي  بنابر ظرفيت ذهن آدمي ظـاهراً «كه بگوييم جاي اين كه بهنخست اين
زبانـان از   با توجه به پيشـينة ذهنـي كـه مـا فارسـي     « بگوييم:» باشد داشته بيشتر لَخت،
آن داريـم، همـين حـدود چهـار تـا پـنج سـطر،         نظايرهاي كهن دوبيتي و رباعي و قالب

هاي نيمايي  دوديگر درمورد شعر كوتاه در فرم». رسد حجمي منطقي و مناسب به نظر مي
است، بگوييم: شعر كوتاه كه بگوييم اشكال از فرم شعر سپيد و نيمايي جاي اين و سپيد، به

تواند حجمي به انـدازة يـك   در فرم سپيد و نيمايي، بدون در نظر داشتن تعداد سطر، مي
توانـد يـك    رباعي داشته باشد. يعني شاعر بنابر ذوق خود و معيارهاي زيباشـناختي، مـي  

  شعر كوتاه با اين حجم مشخص را در چهار، هشت يا حتي ده سطر بنويسد.
  

  ر كوتاهتعريف شع -4-2
ي پيداست كه هـر پـاره شـعر    باشد؛ترين مشخصة شعر كوتاه، همان كوتاهي آن  مهم اگر
هاي  مجموعة اين نوع ادبي قرار گيرد. يعني شعر كوتاه جز كوتاهي، مشخصهتواند زير نمي
تـوان ايـن    هـاي شـعر كوتـاه مـي    مـورد ويژگـي  ري هم دارد. از توضيحات نـوذري در ديگ

  :ها را استخراج كرد مشخصه
  .سه سطر) بيشتر نباشد و از يك صفحة كتاب (حدود بيست -الف]«[

    .است مصر ،بردن حداقل جمالتكار در ايجاز و به -[ب]
  .شعر كوتاه... شعري كامل است -[ج]
ـ (» شعر كوتاه را نبايد با جمالت قصار و كاريكلمـاتور اشـتباه گرفـت    -[د] نـوذري،   .كن

شـود: شـعر كوتـاه،     اين نوع ادبي چنين تعريف مـي  بنابراين از نظر ايشان، ).19-16: 1388
گيرد. موجز و كامـل اسـت و بـا    مي بر شعري است كه بين يك سطر تا يك صفحه را در

  جمالت قصار و كاريكلماتور تفاوت دارد.  
  است: فوالدي در تعريف شعر كوتاه اين مشخصات را برشمرده

پنج مصراع يا پنج سطر بـا   از د،حداكثر ظرفيت اين مور ...ف) از جهت فرم بيروني،ال«
    چينش معمولي بيشتر نباشد.

  اي است.   هسته تكو... ب) از جهت فرم دروني، پيوسته 
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» كننـده را داراسـت   شـده و قـانع   رغم كوتاهي، استقالل يك شعر تمام ج) دركل، علي
  ).  1393(فوالدي، 

الً اگـر در يـك   تأملي اسـت. مـث   نكتة قابل» اي بودن هسته تك«در اين تعريف عبارت 
رباعي وحدت موضوع وجود نداشته باشد و هر بيت بـراي خـود هسـتة مسـتقلي داشـته      

شـود، امـا از نظـر     بـودن آن مـي   باشد، اين ويژگي موجب سستي و ضعف يا حتي مهمـل 
هـاي شـعر كوتـاه. از     ساختار بيروني و ظاهري همچنان رباعي است و رباعي يكي از گونه

اي باشد و اين مشخصه الزاماً بـه شـعر كوتـاه     هسته تواند تك سوي ديگر شعر بلند هم مي
تواند يكي از ترجيحات شعر كوتاه شـمرده   اي بودن مي هسته اختصاص ندارد. بنابراين تك

  شود نه از مشخصات آن.  
شـعري كـه از نظـر     توان چنين گفـت:  بارة شعر كوتاه ميگذشت، در با توجه به آنچه

هـاي آزاد، بـدون    كثر چهار تا پنج سطر، و درمورد فرمهاي شعري حدا مورد قالبحجم در
در نظر داشتن تعداد سطر، حداكثر حجمي به اندازة يـك ربـاعي داشـته باشـد و از نظـر      

  .ساختار و معنا كامل و مستقل باشد
  

  هاي شعر كوتاه معاصر بندي ساختاري گونه طبقه -5
 بنـدي  دسـته  كلي دستة سه در الًساختار بيروني معمو و فرم نظر از شعر معاصر، ادبيات در
هـاي شـعر    پژوهشـگران گونـه   .سـپيد  شعر -3 ؛نيمايي شعر -2 ؛عروضي شعر -1: شود مي

 حجم به توجهي بندي دسته كنند. اين بندي مي كوتاه را هم در زير همين سه دسته، طبقه
   .است عروضي استوار وزن كيفيت بنيان بر تنها و ندارد هاي شعر اندازه يا ديگر مشخصه و

هاي شعر كوتاه نيمايي و سپيد، با حفـظ   كه در شعر امروز بعضي از گونهبا توجه به اين
كـه   اند چنان مشخص يافته   روضي، فرمهاي شعر ع هويت نيمايي و سپيد خود، مانند قالب

ها را قالب خواند، پيشنهاد ما اين است كه شعر كوتاه با توجـه بـه سـاختار    توان فرم آن مي
  بندي شود: د در دو دستة كلي قالب و فرم طبقهبيروني خو

هاي شعر كوتاه از نظر ساختار بيروني در چارچوب الگوهـاي مشخصـي    بعضي از گونه -1
 اند:   هاي شعر كوتاه خود بر دو نوع گويند. قالب گيرند كه به آن الگوها قالب مي جاي مي

  تاههاي سنتي مانند: مفرد، دوبيتي، رباعي و قطعة كو قالب -الف
  گاني سابقه مانند: نوخسرواني و سه هاي نو و بي قالب -ب
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هاي شعر كوتاه از نظر سـاختار بيرونـي، يعنـي آرايـش سـطرها و       برخي ديگر از گونه -2
هـا را فـرم آزاد   توان سـاختار بيرونـي آن   كنند و مي ها از الگوي مشخصي پيروي نمي قافيه

ح، شعر كوتاه سپيد، فرانو در اين گروه جاي هايي مانند: شعر نيمايي كوتاه، طر خواند. فرم
هـاي شـعر كوتـاه در     بندي پيشنهادي گونـه  بندي مطالب پيشين، دسته دارند. براي جمع
 است: جدول زير آمده

 
 سراييهاي كوتاهگونه موسيقي شيوه ساختار بيروني

  
   قالب

  بيت، دوبيتي، رباعي، قطعه  سطري، تكشعر يك عروضي سنتي

  
  نو

 نوخسرواني عروضي
 گاني نيمايي سه نيمايي
 گاني سپيد، هايكوواره سه سپيد

  نو  فرم آزاد
 نيمايي كوتاه نيمايي
طرح، ترانك، فرانو، شعرك، شـعر كوتـاه سـپيد، شـعر       سپيد

  كوتاه محلي، هساشعر، كلمات قصار، كاريكلماتور
  

تـي، ربـاعي و قطعـة    هاي سنتي ماننـد: مفـرد، دوبي   در ادامه به بررسي دو دسته قالب
گـاني و توصـيف آنهـا پرداختـه      سابقه مانند: نوخسـرواني و سـه   هاي نو و بي كوتاه و قالب
  خواهد شد.

  
  هاي سنتي قالب -5-1

نـد:  ا بيش كاربرد دارنـد، عبـارت  و هايي از شعر كوتاه عروضي كه در ادبيات معاصر كم گونه
ين ساختارها مربوط به شـعر كهـن   مصراع، مفرد، دوبيتي، رباعي و دو بيت (قطعه). همة ا

ـ ها را بـراي ارا اري از شاعران، ظرفيت بعضي از آنفارسي هستند اما امروزه نيز بسي ة آثـار  ئ
  اند: خود مناسب دانسته و به كار گرفته

  
  سطري يك شعر -5-1-1
 يـك  را كوتاه شعر حداقل شده، گفته معاصر كوتاه شعر براي كه هايي تعريف از بعضي در

 پيشـينيان  چـه آن شـود؛  نوشته سطر يك در حتي تواند مي كوتاه شعر: «اند ستهدان مصراع
 ايـم،  كـرده  جسـتجو  آثـار  اين در ما آنجا كه اما، تا ).16: 1388 نوذري،( »اند ناميده »مصرع«

كه  نوذري چنان. اند نياورده شاهد مصراعي يك كوتاه شعر نمونة خود تعاريف، اين صاحبان
دارد كه: شعر كوتاه را نبايد با جمالت قصار و كاريكلماتور اشـتباه  پيش از اين آمد، تأكيد 
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سطري از كاريكلماتورهـاي پرويـز    هايي يك نمونه هايكو نويسياما خود در كتاب » گرفت
» ريزان پاييز جان سـپرد  بهار در برگ«است:  شاپور با عنوان گزينة هايكوهاي ايراني آورده

 ها از نظر ماهيت و ژانر ادبي، شعر نيسـتند. در  ين نمونهدانيم كه ا . مي)264: 1390(نـوذري،  
 را مصـراع و  وزن واحد شود، مي تعريف ها قالب چارچوب در شعر، فرم كه نيز كهن ادبيات
  .  است نشده ذكر »مفرد« از تر كوتاه قالبي و اند گفته بيت را شعر واحد

  
 بيت تك -5-1-2

مفـرد را   گذشته آيد. البته گويا در شمار ميبه  فارسي شعر هاي قالب از يكي مفرد امروزه،
 و بعـد  بـه  هجـري  نهـم  قـرن  از شاعران«. اند شناخته كامل و مستقل نمي به عنوان قالبي

 برجسـته  هـايي  بيت تك گاه قبل هاي دوره شاعران از بعضي حتي هندي، سبك در ويژه به
 همـان  به وگرنه شد مي غزل يافتند، مي را آن ساختن غزل فرصت بعد اگر كه سرودند مي

 علمـاي . آمد مي مفردات يا مطالع نام به شاعر ديوان آخر در احياناً و ماند مي مطلع صورت
 آنكـه  حال و است فارسي شعر در خاص قالبي ها، بيت تك اين كه پنداشتند بعدها بالغت،
لبي كه پيشـينيان، مفـرد را قـا   اما صرف نظر از اين ).40: 1385كاميار،  (وحيديان »نبود چنين

تـوان آن را بـه عنـوان يكـي از      اند يا نه، در شـعر معاصـر مـي    شناخته مستقل و كامل مي
هـاي درخشـاني    بيـت  ثالث يكي از كساني اسـت كـه تـك    هاي شعري نام برد. اخوان قالب

، بلكه در آغاز كتـاب.  »ر ديوانآخ«آن هم نه در است.  سروده و در دفترهاي شعرش آورده
    ها: جمله اين بيتاز

 ايم مـن و نـوبتم بـه آخـر خـط      دهرسي
  

ــوان    ــاه دار، ج ــوند   نگ ــوار ش ــو س ــا بگ ه
)25: 1371ثالث،  (اخوان  

  

كنند و  در دو مصراع پرهيز مي از نوشتن مفردات خود به شكل بيت گاه شاعران امروز
  هاي خود را به شكل شعرهاي نيمايي تقطيع كنند و بنويسند: بيت كنند تك سعي مي

  »  ست...درين شط شفق/ آواز سرخ او/ جارياند و،/ هنوز/  دهگلوي مرغ سحر را بري«
  )18: 1388ابتهاج، (                                                                                  

  
 دوبيتي   -5-1-3

تـري در  ه فارسي، نسبت به ربـاعي، رواج كم هاي شعر كوتا ترين قالب دوبيتي يكي از كهن
  هايي داشـته  آزمايي روز دارد، اما بعضي از شاعران نوگراي معاصر در اين قالب طبعشعر ام
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هاي سنتي بيشـتر   هاي امروز با دوبيتي اند. تفاوت دوبيتي نشيني سروده هاي دل و دوبيتي
شـود.   تـر تفـاوتي ديـده مـي    ي است و از نظر مضمون و محتـوا كم در حيطة زباني و نحو

  آيد: ها در ادامه مي هايي از اين دوبيتي نمونه
 خـــوابدربـــوديمايچشـــمهكنـــار
 گـــوارا جـــام آن از نوشـــيدم چـــو

  

ــو   ــاتـ ــاميبـ ــوديجـ ــاه ربـ آب از مـ
ــو ــوفر ت ــدي نيل ــن ش ــاب اشــك م مهت

)33: 1384(كسرايي،   
  

هاي نگـرش نـو   سرايي مانع از آن نيست تا از ويژگيهاي كوتاهساختار كهن اين گونه
شـود و  جمله در نمونة باال، اسـتحاله ديـده مـي   انند. ازهاي نوين شعري دور بميا خالقيت

استحالة عنصري به عنصر ديگـر در شـعر كالسـيك فارسـي كمتـر سـابقه دارد. در ايـن        
دوبيتي استحالة معشوق با نوشيدن آب چشمه به گل نيلوفر و عاشق به اشك مهتاب، آن 

  است. را از ديد خالقيت در تصويرسازي شعري نو كرده
  

 عيربا -5-1-4

 نيما، از طرفدار براي شعر كوتاه است. بعدهاي مناسب و پر باعي يكي از قالبدر شعر امروز ر
اوجـي،  نك. ( اوجي منصور و كسرايي، اسماعيل خويي سياوش همچون نوپرداز شاعران ساير

جمله ديگر شاعراني كه در شعر امروز به سـرودن  از. داشتند ويژه توجه قالب اين به )1392
 تـوان از سيدحسـن   انـد، مـي   و دفتر شعري در اين قالب منتشر كرده  ش داشتهرباعي گراي
، شـاپور پسـاوند، شـيون    )1363پـور، (نـك. امـين   پـور  امين قيصر ،)1368(نك. حسيني،  حسيني

فومني، بهاءالدين خرمشاهي، جليل صفربيگي، سيدعلي ميرافضلي، محمـد مـرادي، ايـرج    
  نام برد.  و ديگران،ني، محمد قائدي، بيژن ارژن ، صادق رحما)1389(نك. زبردست،  زبردست

ــعرم از ــي ش ــه خلق ــم ب ــه ه  ام انگيخت
 كــĤب را تماشــا ام گرفتــه گوشــه خــود

  

ــه بدشــان و خــوب   ــم ب ــه در ه ام آميخت
ام ريختـــــه مورچگـــــان خوابگـــــه در

)844: 1388(نيما،   
  

بـيش   هاي غزل و رباعي هاي كالسيك شعر فارسي، قالب در شعر امروز، از ميان قالب
مانندي براي بيـان   اند. رباعي، با وجود حجم كوتاه، قابليت بي ها كاربرد يافته از ديگر قالب

مضامين بلند و گوناگون دارد. اين قالب هرچند از نظر ظاهري شباهت بسياري با دوبيتي 
جه شاعران بوده و هست. وزن دوبيتـي  پذيرش، بيشتر مورد تو دارد، به خاطر وزن انعطاف

كشـاند و وزن ربـاعي او را بـه فضـاهاي      شاعر را به حال و هـواي سـاده و روسـتايي مـي    
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اليلـي كـه ربـاعي را بـراي زنـدگي      كشـاند. شـايد يكـي از د    تر معنا و انديشه مي پيچيده
طفي و كند همين قابليت وزني و به تبـع آن عـا   تر مي تاب و ماشيني امروز مناسب و پرتب

  انديشگي آن باشد.
 چـه ديدنـد نُـوشاين مـدعيان كـه هر

 آري گلــه را چــو روي واپــس آرنــد   
  

كردنـــد بـــه داس كهنـــة خـــود دروش  
ــي ــروش    ب ــود پيش ــگ ش ــز لن ــبهه ب ش

)177: 1387كدكني،  (شفيعي  
    

 دوبيت -5-1-5

مقصود ما از دوبيت شعري چهارمصراعي است كه در وزني جـز وزن مخصـوص ربـاعي و    
باشد، وجـود   ترين شكل قطعه مي واقع كوتاهوده شده باشد. در اين قالب كه درسردوبيتي 

هاي زوج الزامي و در مصراع اول اختياري است. در ميان شاعران پارسـي   قافيه در مصراع
است. در روزگار ما گونة  سرايي رونق داشته گوي از روزگار رودكي تا به امروز همواره قطعه

هاي بلندتر رواج دارد. از نظـر محتـوايي نيـز بيشـتر ايـن       از شكلكوتاه دوبيت آن بيشتر 
قطعات كوتاه، مضموني حكيمانه و فلسفي و گاهي اخالقي دارند. بسـياري از شـاعران پـر    

  اند: هاي نغزي در اين قالب داشته آوازة امروز تجربه
 گــذردعمــر بــا قافلــة شــك و يقــين مــي

 چمن بر اينم، تو بر آن، ژرف چـو بينـي همـه هـي    
  

خــاطر انباشــته از خــاطره و قصــه و يــاد 
كودكــانيم و بــه افســانه و افســوني شــاد 

)155: 1356ثالث،  (اخوان  
    

  هاي نوين قالب -5-2
هـا،   دانيم كه شعر نيمايي و سپيد از لحاظ ساختاري مقيد به رعايـت تسـاوي مصـراع    مي

ه نيست. تقطيع و شد زوج بودن سطرها (بيت) و قرار گرفتن قافيه در جاي از پيش تعيين
باشـد.   امري ذوقي مياي در شعر نيمايي و بيش از آن در شعر سپيد،  سطربندي، تا اندازه

شعر نيمايي سـاختار از پـيش    واقع جزو ذات شعر نيمايي و سپيد است. دراين ويژگي در
زمان با آفرينش اثر، يا در زمان ويرايش آن، با توجـه   اي وجود ندارد و شاعر هم شده تعيين

هاي گوناگون ساختاري آن،  درمورد جنبه غيره به معيارهاي زيباشناختي، ذوق شخصي و
» قالـب «كاربرد اصـطالح   ،رو گيرد. از اين مانند كوتاه و بلندي و تعداد سطرها، تصميم مي

واقـع،  رسـد. قالـب، در   ي درست بـه نظـر نمـي   درمورد ساختار و ساختمان اين گونة شعر
است كه رعايت حدود مشخص آن، براي شـاعر،    شده عيينچارچوب و ساختاري از پيش ت
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اي خاص از شعر نيمايي يا سپيد مقيد به تقطيع و تعـداد   ضروري است؛ اما وقتي كه گونه
توان نامي مشخص بر آن ساختار جديد گذاشـت و آن را قـالبي نـو     سطر معين شود، مي

  در شعر امروزند.    هاي نو  ترين قالب شده گاني، شناخته خواند. نوخسرواني و سه
  

  نوخسرواني -5-2-1
چون ديگر هنرهاي سنتي، توجه به تقـارن يـك   شناسي شعر سنتي فارسي، هم زيباييدر 

واقـع يـك جنبـه از    هـا زوج اسـت. در   مصـراع  ها تعداد لبو در همة قا  اصل بنيادين بوده
نسـبت بـه   انقالب نيما، در شعر نو فارسي، سرپيچي او از اين اصل و ايجاد تغييـر نگـرش   

 شناختي سنتي است. اصول زيبايي

 پـرآوازة  خنياگر باربد، به را آن ابداع كه است بوده آوازي؛ تصنيف شعر نوعي خسرواني
 باربد نام به كوتاهي شعر المالهي و اللهو در خردادبه ابن. اند داده نسبت پرويز خسرو دربار
 مـاه  قيصر« است: چنين عرش آن. باشد ها خسرواني همين از رود مي كه گمان كرده ضبط
 كخاهـد  پوشـد  مـاه  كامگـاران/ كخاهـد   مانـد  ابـر  خـداي  مـن  خرشيد/ آن خاقان و مانذ

ثالث برمبناي اين خسرواني شعرهايي در  مهدي اخوان ).26: 1342كدكني،  (شفيعي »خرشيد
را بـراي آن پيشـنهاد   » نوخسرواني«است و نام  وزن عروضي در سه مصراع مساوي سروده

شود، امـا ماننـد ربـاعي و دوبيتـي وزن      . نوخسرواني در وزن عروضي سروده مياست كرده
 دوم مصـراع  در و اجبـاري  در ايـن قالـب   سوم و اول مصراع قافية مخصوص ندارد. رعايت

  ثالث:   هاي اخوان اي از نوخسرواني  نمونه .است اختياري
عطـرت/   سـاية  چـون  ات سـايه  طرع كه ابري آن خورشيد/ تو با ماه مانَد؛ گويند مه به خوبي از گل
  ).228: 1374ثالث،  (اخوان پوشيد را خورشيد هم و ماه هم و گل هم توانَد

  
 گاني نيمايي سه -5-2-2

سـطري در زبـان فارسـي كـاربرد      تازگي براي نوعي شـعر سـه   گاني عنواني است كه به سه
كلـي   -بيرونـي گاني، شعري اسـت بـا فـرم     سه«اند:  است و آن را چنين تعريف كرده يافته

  ).1393(فوالدي،  »كوبشي«و » بسته«كلي  -و فرم دروني» لختي سه«و » كوتاه«
گـاني، ايـن گونـة ادبـي را      هاي خود با عنوان بوطيقاي سه نوشته ةمجموع فوالدي در

 گـاني،  سه هر اما ست، ا گاني سه هر نوخسرواني،«است:  متفاوت با نوخسرواني معرفي كرده
 هـاي  مصراع وزن كه مصراعي سه ست ا شعري اجماالً نوخسرواني، ازير نيست، نوخسرواني

  .  (همان)» بيايد سوم و اول هاي مصراع در هم، آن قافيه كلمات و باشد متساوي آن
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كالسيك، نيمايي اي از شعر كوتاه معرفي كرده كه سه شاخة  گاني را گونه فوالدي سه
كـدام از ايـن   قافيه بـودن) بـراي هر   يساس جاي قرار گرفتن قافيه (يا باو سپيد دارد و بر

گـاني،   ايِ سـه  هـاي قافيـه   و بـراي هـر يـك از حالـت      ها، پنج زيرمجموعه برشمرده شاخه
رسـد كـه    ما به نظر مـي است. ا اي از خود يا ديگران، درمجموع پانزده نوع، نقل كرده نمونه

كـردن  ممجموعه برشمردن براي اين گونة شعر كوتاه، حاصـلي جـز سـردرگ   اين همه زير
گـاني از نظـر سـاختار     سـه «توانسـت بگويـد:    سادگي مي شاعر و مخاطب، ندارد. ايشان به

؛ و همـين ويژگـيِ   »سـطري بـدون محـدوديت در وزن و قافيـه     بيروني شعري است سـه 
سـرايي بـا    توانـد وجـه تمـايز ايـن گونـة كوتـاه       مي» محدوديت نداشتن در وزن و قافيه«
  هاي نيمايي: گاني سهاي از  باشد. نمونه» نوخسرواني«

  )1393 ،ي(فوالدچترم باران  ريچترم باران/ ز ي/ روانيآسمان با دل تنگم گر
  

  گاني سپيد سه -5-2-3
  گونه وزن عروضي و نيمايي وجود ندارد. نمونه: گاني سپيد هيچ در سه

  )1393(فوالدي،  شوي معطر مي /دروغ نگويي،/ خواهي چه كار؟ عطر مي
  

  هايكوواره -5-2-4
هـاي مختلـف بـا     يكو نوعي شعر كوتاه ژاپني است كه به خاطر فراگير شدن آن در زبانها

 فراوانـي  پيروان اخير هاي دهه در خوانند. اين نوع ادبي، همين نام، آن را ژانري جهاني مي
در زبان فارسي نيز طبع آزمايي به شيوة هايكو  .است آورده گرد جهان سراسر از خود براي

بســياري از واره بــراي بعضـي از شــاعران و  ا هـايكوي ايرانــي و هـايكو  هـايكو يــ  و بـا نــام 
 فارسي شعر به را هايكو كه كسي نخستين رسد مي نظر به«است.  مندان جذاب بوده عالقه
 تـازة  طـرز  رواج با مطابق كه هايكو، ترجمة با. باشد سپهري ... سهراب است، كرده معرفي
» گرفـت  قـرار  توجه مورد و يافت اقبال ادبي نةگو اين. بود نو شعر به موسوم فارسي، شعر

واقع شناخت بيشتر يا به عبارتي اولين قدم اساسي در راه شناسـاندن  . اما در)1393 (كافي،
املو و ع. پاشايي برداشته شـد. در  شاز  هايكوزبان، با چاپ كتاب  مخاطب فارسي هايكو به
ي گـردآوري، ترجمـه و   ا ز، مجموعهشده، از بين هايكوهاي ژاپني، از آغاز تا امروكتاب ياد

هاي روستايي ايراني  است. اين پژوهشگران هايكو را بسيار شبيه به دوبيتي شرح داده شده
پ اسـت كـه   كتابي آمادة چا«اند:  و در معرفي هايكو بارها بر اين نكته تأكيد كرده  دانسته
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ر رضـاعي  اساسـي باشـد در راه شناسـاندن شـعري كـه خـواه       كنم، اولين قـدم  تصور مي
: 1390ع.پاشـايي،  شـاملو و  (» هاي روستايي ايران است، يعني هايكو، ترانة سـنتي ژاپـن   ترانه
230  .(  

ز است. بعضـي ا  هاي اخير گرايش به هايكو سرايي در زبان فارسي رونقي يافته در سال
 هاي هايكو در اين گونة شعري در فارسي دقيقـاً  جا كه گزارهمنتقدان ادبي باور دارند از آن

حـض از طبيعـت   شود و اين شعرهاي كوتاه مبتني بر اصول ذن و تصـويري م  رعايت نمي
ـ ( بخـوانيم » وارههـايكو «جاي عنوان هايكو، آنها را  نيستند، بهتر است به  ،ييك: رستگارفسـا ن

1380 :666 -662(  .  
  )100: 1385نيا،  (عرب رد پايي در برف./ تنها... / ياد خودم افتادم

  
  دهاي آزا فرم -5-3

اسـاس  أكيد داريم؛ قالب فرمي است كـه بر در اين پژوهش ما بر يكي نبودن فرم و قالب ت
شـوند از آن   هايي كه با آن نام خوانده مـي  است و همة نمونه الگوي مشخصي ساخته شده

در » فـرم آزاد «ايـم:   كه در عنوان ايـن بخـش آورده   اما فرم، يا چنان .كنند پيروي مي الگو
از  تـر  پذير است و مقيد به الگوي مشخصي نيست. فرم معنايي عام افساختار بيروني انعط

ها هسـتند   هاي مقيد همان قالب : فرم يا مقيد است يا آزاد. فرملب دارد. به طور خالصهقا
هـايي ماننـد ربـاعي، دوبيتـي، مفـرد، قطعـه،        پـذير. گونـه   و فرم آزاد ساختارهايي انعطاف

هـايي چـون طـرح، ترانـك و      گنجند اما گونه ميگاني در چارچوب قالب  نوخسرواني و سه
  هاي آزاد خواند.   فرانو را بايد فرم

 
  نيمايي كوتاه-5-3-1

نيما با سرودن شعرهاي بلندي چون افسانه و شعرهاي ديگر نظرية ادبـي خـود را مطـرح    
ه كردند در ساختارهايي به نسبت بلند ارائ كرد. پيروان نيما نيز نخستين شعرهاي خود را

تر شدن زبان شعري و انسجام ساختاري بيشتر شعر اين دوره، شـعر   تدريج با ورزيده هاما ب
ترين شـعرهاي نيمـا و شـاعران نيمـايي در      نيمايي كوتاه نيز پديدار شد. بسياري از موفق

  اي از شعرهاي نيمايي كوتاه: هاي كوتاه است. نمونه فرم
  ) 13: 1371(ابتهاج، آويز كسان دگري...  گردن بسترم/ صدف خالي يك تنهايي است/ و تو چون مرواريد/
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  طرح -5-3-2
 سـال  اي نزديـك بـه پنجـاه    اي از شعر كوتاه است كه در ادبيات معاصر پيشينه طرح گونه

اه نيز سروده شدند كـه گـاهي   دارد. يعني از زمان رواج شعر سپيد، شعرهاي تصويري كوت
 نكتـة ظريفـي هسـت كـه كشـف آن،      كنند. در طرح معموالً ها با عنوان طرح ياد مياز آن

ناميدن ايـن گونـة شـعر كوتـاه، از سـويي       طرحكند.  كوتاهي و سادگي شعر را جبران مي
گونـه   اشاره به تصويرگرا بودن آن دارد و از سوي ديگر شايد چنين بنمايد كه شاعران اين

س و طـرح  نـوي  بلكه آن را مانند پـيش   آثار، كار خود را به عنوان يك شعر كامل نشناخته
تواند تنها  اند. طرح از نظر حجم (تعداد كلمه و تعداد سطر) مي اولية يك اثر بلندتر دانسته

در يك يا دو سطر نوشته شود يا بدون در نظر گرفتن تعداد سطر، حجمي كمتر يا برابر با 
هاي سـنتي نيـز طـرح خوانـده      يك رباعي داشته باشد. گاهي شعرهاي موزون و در قالب

ها است. مثل ايـن قطعـة   ن شعرها دليل طرح ناميده شدن آنه تصويري بودن اياند ك شده
  است:   كوتاه كه منوچهر آتشي آن را با عنوان طرح در يكي از دفترهاي شعر خود آورده

رد/  قلعـة    دوخت/ قريه، سر زير بال شـب مـي   ناليد/ رود، شوالي دشت را مي باد، در دام باغ مي بـ
  )116: 1383شي، (آت سوخت ماه، در افق مي

  
  ترانك -5-3-3

اصطالح ترانه، در گذشته براي ناميدن رباعي و گاهي براي دوبيتـي كـاربرد داشـته اسـت.     
نام پيشنهادي » ترانك«رود و  اي از شعرهاي آوازي به كار مي امروزه بيشتر در معناي گونه

ا چنين معرفـي  اي ترانك ر محمود فلكي براي نوعي شعر كوتاه معاصر است. فلكي در مقاله
ترين شـعر كـاملي اسـت كـه سـاخت و       كوتاه نامم، چه را كه من ترانك مي آن«است:  كرده

تنها  ،تنها تصويري واحد است و نه مانند هايكو ،كه نه مانند شعرك ،معناي مشخصي دارد
  ).244: 1378(فلكي، » تصوير ديدار طبيعت است و بي

هاي ادبي و دوري جسـتن   ار بستن آرايهفلكي محدود بودن در سه سطر، پرهيز از به ك
و بر ايـن بـاور اسـت كـه ترانـك بـه خـاطر          گرايي را از نقاط ضعف هايكو شمرده از مفهوم

ها)، بر هايكو برتري دارد. جدا از ايـن كـه    ها (و به باور ايشان ضعف نداشتن اين محدوديت
گـذرانيم   از نظر مـي اين داوري تا چه اندازه علمي و درست است وقتي مشخصات ترانك را 

است و پيشنهاد ايشان محدود به نام اين گونـة  » طرح«يابيم كه ترانك درواقع همان  درمي
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اسـت   ادبي است. اين كلمه گاهي در نشريات ادبي براي ناميدن اين گونة ادبي به كار رفتـه 
  ها:  اي از ترانك است. نمونه سرايان قرار نگرفته اما در كل چندان مورد استقبال كوتاه

  )18: 1369(فلكي،  كجاست عشق؟/.جرم ِ جهان را بشويد /تواند تنها عشق مي
 

  فرانو -5-3-4
كه اكبـر اكسـير،   » فرانو«اي است به نام  سرايي در شعر امروز، گونه هاي كوتاه يكي از گونه

اي براي آن قايل است، كشـف خـود    جا كه پيشينه از شاعران معاصر، آن را ابداع يا، از آن
كوتـاهي، سـادگي بيـان، طنـز     را شعر فرانو پرداز ويژگي اصلي اند. اين شاعر و نظريهد مي

شعر فرانو كوتاه است و به اعجاز ايجـاز  «گويد:  خواند و مي آن ميهاي انساني  نهان و سوژه
هاي حقير كوچه و بازار امكان ورود بـه شـعر داده، از ظرفيـت و     معتقد است، به تمام واژه

  ).1393 (اكسير،... » برخوردار است ظرافت طنز فارسي
هـا و   هـاي سـطحي بـا كلمـه     اي، نحو نثـري و بـازي   اما درواقع به خاطر لحن محاوره

  اي از آثار اكسير: اصطالحات، سخن ايشان بسيار به كاريكلماتور شبيه است. نمونه
(اكسـير، بـه    !مزديـ  زنـگ  درون از پنهان/ ما چه شما نزنيم/ از زنگ بيرون به ما بستند/ تا را صفر

  )1393نقل از: قهرماني، 
  

  شعرك -5-3-5
ل صـفحات شـعر   ؤوعال شـاعر و منتقـد و مسـ    شعرك اصطالحي است كه اسماعيل نوري

و » واحـد شـعري  «مطـرح كـرد. او شـعرك را     1350مجلة هفتگـي فردوسـي در سـال    
انست اما د مي غيره ترين كالم براي بيانِ فقط يك فكر، نظر، عقيده، كشف، رابطه و فشرده

ها هنوز خام و چيزي در حد  معتقد بود كه يك شعرك به تنهايي شعري كامل نيست، آن
هاسـت در يـك    ناپـذير شـعرك   حاصل پيونـد جـدايي  «ند و يك شعر كامل: ا»شعر پيش«

  ).  26: 1350عال،  (نوري» ساختمان معين
ر بوطيقـاي  دانسـت د  ها شعرهايي ناتمام مي عال در آن سال بسياري از آثاري كه نوري

هـايي از كارهـايي كـه در مجلـة       توانند شعرهايي كامل شمرده شوند. نمونه شعر امروز مي
  به عنوان شعرك ارايه شدند: فردوسي

  )27: 1350پور،  (عليتا در چشمان ستارگان/ شرمسارم نسازي/ آوازم را مشكن 
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  شعر كوتاه سپيد -5-3-6
سرايي شمرد، شعر كوتاه سـپيد   را كوتاه شعر سپيدي كه از نظر حجم و ساختار بتوان آن

  :   است. طرح غير موزون نيز در واقع همان شعر كوتاه سپيد است. نمونه
  )20: 1371(برزگر، سازم و/ دهانم به ابرهاست  كوزه مي

  
  شعرهاي كوتاه محلي   -5-3-7

هـاي   سرايي چنان رو به گسترش است كه در ادبيات محلي مناطق و گويش جريان كوتاه
اسـت. البتـه ظهـور شـعر كوتـاه در ادبيـات محلـي بـدون پيشـينه و           لي نيز راه يافتهمح
هـاي روسـتايي همـواره بخشـي      ها و ترانه است. شعرهايي از قبيل فهلوي البداهه نبوده في

بيتـي   اي شعر تك گونهها  است. در بين بختياري مهم از فرهنگ مناطق مختلف ايران بوده
هاي  و به بيت» بيت«عاشقانه و حماسي هست كه به آن  هاي ع با مضمونعروضي و مصر

نـوعي  » ليكـو «گويند. در بلوچستان نيـز   مي» گوگريو«خوانند  كه به هنگام سوگواري مي
بيتـي اسـت كـه در     شـعري تـك  » موتـو «شعر هجايي دو مصراعي با مضمون عاشـقانه و  

شـعر دو   خوانند. در بعضـي از نـواحي هرمزگـان بخصـوص بشـاگرد نـوعي       سوگواري مي
معـروف اسـت.   » ديهـو «مصرعي كوتاه (مجموع دو مصرع ده هجـا) وجـود دارد كـه بـه     

اي از شعر محلي است كه در بـين كردهـاي خراسـان رواج بسـيار      نيز گونه» خشتي سه«
رد. شود و در هر سه مصـراع آن، قافيـه وجـود دا    اين قالب از سه مصراع تشكيل ميدارد. 

 مشخصـي فاقـد وزن شـعري    شوند و معموالً ه سروده ميها به زبان محاور اين سه خشتي
هاي كُرمانجي، چنان كه ويژگي شعرهاي محلي اسـت،   خشتي معموالً گويندة سه هستند.

خوانند.  ها همراه به آواز مي نوعي شعر كوتاه عاشقانه است كه آذري» باياتي«نام است.  گم
هـايي از قبيـل: واسـونك،     بـا نـام  هايي از شعر كوتـاه   در بسياري از مناطق ديگر نيز گونه

  رواج دارد. غيره دايني، روايي، لندي و
  

  هساشعر -5-3-7-1
هاي پيشين شعر محلي، پيشينة چنـداني   اي نو از شعر كوتاه است كه، برخالف نمونه نام گونه

ندارد. اين گونة شعر محلي، تحت تأثير هايكوي ژاپني و جريانات روشنفكري ايـن روزگـار، از   
 »سـا ه«اد خورشيدي در مناطق شمالي ايران (گيالن و مازندران)، رواج يافته است. دهة هفت

  . ترجمه كرد »شعر اكنون«توان  معناي اكنون است و هساشعر را ميدر گيلكي به 
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  كلمات قصار -5-3-8
هـايي ادبـي    توانند اعتبار ادبي داشته باشند و گونه هرچند كلمات قصار و كاريكلماتور مي

گيرنـد. بـه همـين سـبب در ايـن پـژوهش ايـن         ، در قلمرو شعر جاي نمـي شمرده شوند
سرايي به شمار  هاي كوتاه در شمار گونه »فرم كوتاه«هاي ادبي تنها با در نظر گرفتن  گونه

  بندي ما جاي گرفتند.   آمدند و در طبقه
اسـت و   خردمند آن است كه دست در قناعت زند كه برهنه آمده«نمونه كلمات قصار: 

  ).  489: 1383(بيهقي،  »نه خواهد گذشتبره
  

  كاريكلماتور -5-3-9
بـر   1347در سـال  بـه پيشـنهاد احمـد شـاملو      پرويـز شـاپور  نامي است كه كاريكلماتور 

شاملو شد.  چاپ مي احمد شاملوبه سردبيري  خوشه  ةكه در مجل گذاشتهاي خود  نوشته
هـاي شـاپور    است. نوشـته  ساخته» كلمه«و » كاريكاتور« پيوند را ازواژه  با شوخطبعي اين

  .است كاريكاتورهايي است كه با كلمه بيان شده
انديشي  خطي و موجز است كه با نوعي نازك آميز و يك كاريكلماتور عبارتي به نثر، طنز

هاي  ها يا بازي معنايي واژه و استفاده از بديهيات روزمره و دم دستي و با سود جستن از چند
گيـري كاريكلمـاتور بـا     گيـر كنـد. نـوع غافـل     كند مخاطـب را غافـل   ر سعي ميزباني ديگ

اي در ادبيات كهن به عنـوان يـك ژانـر     گيري شعر متفاوت است. كاريكلماتور پيشينه غافل
هايي براي آن پيدا كرد. بعـد از پرويـز شـاپور نيـز افـراد زيـادي در        توان نمونه ندارد اما مي

  اند. مانند:  اند اما چندان مقبوليتي نيافته ي كردهآزماي نوشتن كاريكلماتور طبع
  .)60: 1384(شاپور،  كشد سرايي پرنده ته مي زمان با باال رفتن گربه از درخت، نغمه هم
  

 گيري نتيجه -6

هاي شعر كوتاه نيمـايي و سـپيد، بـا حفـظ      كه در شعر امروز بعضي از گونه با توجه به اين
كـه   اند چنان مشخص يافته   هاي شعر عروضي، فرم قالبهويت نيمايي و سپيد خود، مانند 

ها را قالب خواند، پيشنهاد ما اين است كه شعر كوتاه با توجه بـه سـاختار    توان فرم آن مي
بنـدي   بنـدي شـود. براسـاس ايـن طبقـه      بيروني خود در دو دستة كلي قالب و فرم طبقه

تر خواهد شد. در  آن نيز ساده تر تعيين حداكثر حجم شعر كوتاه و در نتيجه تعريف دقيق
هاي كوتاه سنتي و نو، بـر حسـب مـورد دو، سـه يـا چهـار مصـراع         اين طرح، حجم قالب
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يـز كـه تقطيـع و    هاي آزاد (نيمايي و سپيد) كوتاه ن (سطر) و كامالً مشخص است. در فرم
توان بـدون در نظـر    شود، مي اساس معيارهاي زيباشناختي انجام ميسطربندي ذوقي و بر

اشتن تعداد سطر، حجمي برابر با حداكثر يك رباعي يا قطعه (دوبيـت) را پيشـنهاد داد   د
تـوان چنـين    تـاه را مـي  كه در هر حال بيشتر از پنجاه كلمه نخواهد بود. بنابراين شعر كو

شعري كوتاه كه از نظر حجم، حداكثر از چهار سطر، يا بدون در نظر داشـتن  تعريف كرد: 
باشد و از نظر سـاختار و    حجمي به اندازة يك رباعي تشكيل شدهتعداد سطر، حداكثر از 

  معنا كامل و مستقل باشد.
هاي شعر  ترين عنواني كه بيشترين كاربرد را براي ناميدن همة گونه در دهة اخير جامع

(نيمايي و سپيد) است. اين عنـوان ماننـد   » شعر كوتاه«است، همان عنوان كلي  كوتاه يافته
كه هر كدام بر ژانر جديدي در ادبيات و  غيره ر داستان كوتاه، فيلم كوتاه وهايي نظي عنوان

  تواند براي ناميدن اين نوع ادبي خاص به كار برود.  كنند، مي هنر امروز داللت مي
اسـت.   گاني را به عنوان يك ژانر ادبي به شـعر امـروز ايـران پيشـنهاد داده     فوالدي سه

گشـا و سـودمند اسـت امـا بـه نظـر        ر كوتاه امـروز راه گاني براي شع گمان پيشنهاد سه بي
گاني نه يك ژانر ادبي، بلكـه يـك گونـه از نـوع ادبـي شـعر كوتـاه اسـت.          رسد كه سه مي
گاني يكي از ساختارهاي جذاب و پر ظرفيت شعر كوتاه امروز فارسي است كه مـا را از   سه
كنـد. بـا نگـاهي     نياز مـي  بي و ادبيات بيگانه  سرايي از فرهنگ گيري ساختارهاي كوتاه وام

گـاني الهـام گرفتـه از     توان چنين استنباط كرد كه ساختار سه كوتاه به اين گونة ادبي مي
سرايي در آن است كـه نوخسـرواني مقيـد بـه      نوخسرواني است. تفاوت اين دو گونة كوتاه

يمايي و تواند در ساختار ن گاني مي وزن عروضي و قافيه در مصراع اول و سوم است اما سه
گـاني دسـت    وزن (سپيد) نيز سروده شود. از نظر جاي قرار گرفتن قافيـه نيـز، در سـه    بي

  است.   شاعر باز گذاشته شده
سرايي را گـاهي پيامـد و ضـرورت كمبـود وقـت       گرايش به كوتاه كه و سخن آخر اين

هـن ايـن   اند، اما با نگاهي بـه پيشـينة ك   سرعت و ماشيني امروز دانسته دنياي پر  انسان در
تـوان دريافـت كـه شـعر كوتـاه،       هاي گوناگون، مـي  نوع ادبي و استمرار داشتن آن در فرم

ضـروري، محصـول    سرا با حذف تزيينات و عناصر غيـر  تر دارد. شاعر كوتاه اي عميق فلسفه
دهد. مخاطب امروز وقت كمتـري   هنري خود را به شكلي ناب در اختيار مخاطب قرار مي
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ترين و  ضروري دارد و شعر كوتاه، نزديك به تزيينات و تجمالت غير براي تفنن و پرداختن
  ترين راه ارتباط بين شاعر و مخاطب است. كوتاه

  
 منابع

به كوشش ضياءالدين  ،(مجموعه اشعار) افتد سيب اتفاقي است كه مي ،)1371ابتهاج، هوشنگ (
 لك. تهران: لك ،خالقي

  هران: سخن. ت ،يادگار خون سرو ،)1388( ــــــــــــــ
 .ديتهران: مروار ،ارغنون)، 1356( يثالث، مهد اخوان

 تهران: مرواريد. ،تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم ،)1371( ــــــــــــــ

  تهران: زمستان. ،سه كتاب (دوزخ، اما سرد) ،)1374( ــــــــــــــ
  .ديرتهران: مروا ،زيعز يصندل دينيبنش دييبفرما)، 1387اكبر ( ر،ياكس

 آذر. 8شنبه  ،3119شمارة  ،اعتماد ،نيماست خلف فرزند من شعر ،)1393( ــــــــــــــ

 تهران: حوزة هنري. ،در كوچة آفتاب ،)1363پور، قيصر ( امين

  .تهران: مرواريد (به انتخاب شاعر)، گزينه اشعار منصور اوجي ،)1392اوجي، منصور (
 نگاه. تهران: ،آواز خاك ،)1383( ،آتشي، منوچهر

بـه كوشـش ضـياءالدين     ،(مجموعه اشـعار)  افتد سيب اتفاقي است كه مي ،)1371( برزگر، امين
 لك. تهران: لك ،خالقي

 تهران: مهتاب.، دوم لدج، رهبر به كوشش خليل خطيب ،بيهقي تاريخ ،)1383بيهقي، ابوالفضل (

 تهران: برگ. ،به كوشش محمدرضا عبدالملكيان ،رباعي امروز ،)1368حسن ( حسيني، سيد

 .مهر تهران: روشن ،باران كه بيايد همه عاشق هستند ،)1389زبردست، ايرج (

 تهران: مرواريد. ،پايين آمدن گربه از درخت ،)1384شاپور، پرويز (

  تهران: چشمه. ،هايكو شعر ژاپني از آغاز تا امروز ،)1390( پاشايي شاملو، احمد و ع.
ـ  نيتر هكهن«)، 1342محمدرضا ( ،يكدكن يعيشف ، 6 ة، شـمار آرش ةمجلـ  ،»يشـعر فارسـ   ةنمون

 .18- 28صص: 

 تهران: سخن. ،هزارة دوم آهوي كوهي ،)1378( ــــــــــــــ

، 3 ة، شـمار ريـ ، خرداد و تآزما يةنشر ،»يزبان ةختيانگ يها شعر و نظام«)، 1378كورش ( ،يصفو
  .22- 26صص: 

  هران: فرگان.، تماه عاشق (مجموعه شعر))، 1385( بايفر ا،ين عرب
 .27ص  ،1093 ةشمار ،مجله هفتگي فردوسي ،»كارگاه شعر« ،)1350پور، هرمز ( علي
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 آلمان: نويد. ،هاي گم زمزمه ،)1369فلكي، محمود (

 تهران: محيط. ،سلوك شعر ،)1378( ــــــــــــــ

بهشـت  اردي 26تارنماي شخصي، (آخرين بازنگري  ،گاني بوطيقاي سه)، 1393رضا ( فوالدي، علي
1393(، <http://segani.blogfa.com> 

ــاني، ــر ،)1393( رضــا قهرم ــرداز. شــاعر اكســير اكب ــازنگري  طنزپ  ،)1393مهــر 15(آخــرين ب
<http://jomalatziba.blogfa.com/cat-62.aspx> 

[نقد و نظر و مباحث تئوريـك]. (آخـرين    دريچه هايكو و چاردري طرح)، 1393كافي، غالمرضا (
  <http://sarapoem.persiangig.com/link7/kafihayko.htm>). 1393ر شهريو 10بازنگري 

 تهران: نادر. ،سنگ و شبنم ،)1384كسرايي، سياوش (

 كرمان: نون. ،وگو) (مجموعه مقاله، نقد و گفت به همين كوتاهي ،)1392(سيدعلي  ميرافضلي،
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  تمثيليه در كتب بالغي ةتشبيه تمثيل و استعار
 

  ٭دكتر احمد رضايي جمكراني

   دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم
  

  چكيده

يكي از موضوعات اصلي بالغت، استعاره است؛ مبحثـي كـه هميشـه ذهـن بالغيـون را بـه خـود        
اين رونـد در روزگـار مـا     . اندداختهمعطوف كرده و محققان اين حوزه به پژوهش در جوانب آن پر

پـژوهش در جوانـب   . انـد اندازهاي متفاوتي بـدان توجـه كـرده   پوياتر شده و پژوهشگران از چشم
انـد و   بـا ديگـر مباحـث بالغـي در هـم آميختـه      گاه دهد محققان اضالع آن را استعاره نشان مي

ازجمله مباحثي كه در اين حوزه بـا   .اند توجه به موضوع، نظر ديگران را تكرار كرده گروهي نيز بي
در بسياري از كتـب بالغـي ايـن مبحـث را بـا      . ديگر موضوعات درآميخته، استعارة تمثيليه است

در اين پژوهش ضمن تبيين تمثيل، تشبيه تمثيـل  . انديكي دانسته حتيتشبيه تمثيل آميخته و 
ايـم و نشـان   تب بالغـي پرداختـه  و استعارة تمثيليه، به نقد، بررسي و تحليل اين دو موضوع در ك

هايي با هم اشتراك داشته باشند، بـرخالف  ايم كه هرچند اين دو حوزه ممكن است در مؤلفهداده
  .تصور برخي از پژوهشگران بالغي، اين دو قلمرو كامالً از يكديگر مجزا هستند

  

 بررسي و تحليل، تشبيه تمثيل، استعارة تمثيليه، كتب بالغي :واژگان كليدي
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  مقدمه -1
 كـه  بدانجاسـت  تـا  آن اهميـت  و  بـوده  بالغي كتب اصلي مباحث از يكي همواره استعاره

 كه است چيزى شعر« استعاره. و تشبيه دارد: ركن دو شعر است معتقد قيرواني رشيق ابن
 فضـل  را گوينـده  آنهـا  ماسواى در و باشد دلكش اى استعاره و خوش تشبيهى بر مشتمل

 مباحـث  گسـترش  مـوازات بـه  .)7 :1372 كـدكني،  شفيعي از نقل (به »بس و بود خواهد وزنى
 ماننـد  آثـاري  در مبحـث  اين كه چنان شد؛ گسترده يزن استعاره به مربوط مسائل بالغت،
 و اسرارالبالغه ،الصناعتين مانند بعدي آثار در و است مختصر و... نقدالشعر ،البديع ،البيان
 و جديـد  موضـوعات  پيـدايش  اسـت  روشـن  شود. مي ترگسترده و... البالغه معالم ،مطول
 فقـط  البيان مانند نخستين آثار در اگر مثالً آورد؛ مي فراهم را كالم بسط زمينة نو، مسائل

 و اسـتعاره  تعريـف  بـه  فقـط  يا )115 :1923 (جاحظ، شده بسنده استعاره ابتدايي تعريف به
 متـأخر  آثـار  ،)135 :1973 قتيبـه،  (ابـن  انـد پرداخته هنري و حقيقي معناي ميان رابطه انواع

 اسـتعاره  موضـوعات  و جوانـب  تدوين و تبويب به كرده، بررسي ديگر زواياي از را مباحث
 طـرح  با جانسون، و ليكاف مانند پژوهشگراني ما روزگار در كه جايي تا اند، گماشته همت
 انسـاني  تفكـر  و شـناختي  حـوزة  اصـلي  مسـائل  از را اسـتعاره  مفهـومي،  اسـتعارة  نظرية
 اسـتعاري،  الگوهـاي  كـه  كنـد  مي دفاع موضوع اين از مفهومي استعارة نظرية« اند: دانسته
 زبـان،  غنـاي  بـراي  زبـاني  ابـزاري  تنها و هستند بشر تفكر فرايند بنيادي و فراگير مؤلفة

 غـرض  .)91 :1394 ديگـران،  و (نورگـارد  »شـوند  نمـي  محسـوب  ادبي، هاي گفتمان در ويژه به
 بـا  امـروزه  بلكـه  نيافتـه،  كـاهش  تنهـا نه موضوع اين هاي كرانه در در تدقق و تأمل اينكه
    است. شده دوچندان آن اهميت ،پويا و متفاوت هايي نگرش

 ماننـد  نيـز  اسـتعاره  مبحـث  در بالغت، محققان دهد مي نشان بالغي كتب در تفحص
 شوند، مي وارد موضوعي به كه هنگامي ديدند مي خود وظيفة گويا بالغي، موضوعات ديگر
 تـا  د؛كنن بيان تر پيچيده گاهي و ديگر زباني به را ديگران سخن يا بيفزايند آن بر اي نكته

 و تكـراري  غيرضرور، نادرست، هاي بندي تقسيم به گاهي ها جويي نكته سير اين كه بدانجا
 مطـالبي  انباشت يا خواننده سردرگمي جز چيزي كار، اين نتيجة است. شده منتهي مبهم
 كنيم، بررسي را اي نمونه بخواهيم موردي صورت به اگر است. نبوده ذهني و انتزاعي كامالً
 زمـاني  و تمثيل با را آن محققان گاه بالغي، كتب در كرد. ياد تمثيليه استعارة از توان مي
 اگـر  - بـوده  متـداخل  بسـيار  تمثيليـه  اسـتعارة  با كه مبحثي اما اند! انگاشته يكي مثل با
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 نشـان  مسـأله  ايـن  جوانـب  در پژوهش است. تمثيل تشبيه - شده پنداشته يكي نگوييم
 بـا  مجـزا  سـاختار  دو تمثيـل  تشبيه و تمثيليه ةاستعار افراد، اين ديدگاه برخالف دهد مي

 پژوهشـگران  انگاشـت.  يكي را مقوله دو اين توان نمي روي هيچ به و اند متفاوت كاركردهاي
 مبنـايي  صـورت  بـه  مقولـه  دو ايـن  تمـايزات  و هـا  تفـاوت  بررسـي  بـه  گاه هيچ حوزه اين

 مبحـث  در ويژه به بالغي، كتب ديد خواهيم شود، دنبال موضوع اين سير اگر اند. نپرداخته
 الزم گويـا  و انـد  پرداختـه  يكـديگر  هـاي  نمونـه  حتي و سخنان تكرار به تمثيليه، استعارة

 اختصار به اگر بينديشند. موضوع جوانب در نيز خود ديگران، گفتة از نظر صرف ديدند نمي
 منجـر  آنچه رسد مي نظر به بنگريم، فرايندي چنين به بخواهيم گفتمان تحليل دريچة از
 سـلطة  بـا  اينكـه  از بـيش  اينجا در گفت توان مي است. متون تسلط شده، امري چنين به

  مواجهيم. متون سلطة با باشيم، رو به رو انديشه و عقل
 محققـان  ديدگاه نقد و بررسي به نخست موضوع دو اين تفكيك براي پژوهش اين در
  نماييم. تبيين را اصطالح اين اتمختص كنيم مي تالش و پردازيم مي تمثيل تشبيه دربارة
 كنـيم.  مـي  نقـد  و بنـدي  دسته تمثيليه استعارة پيرامون را پژوهشگران نظرات آن از پس

 دو ايـن  شـد  خواهد روشن مبنايي، تمايزات و صوري تشابهات نهادن هم كنار با سرانجام
 توان مي طرفي از داد. قرار هم سلك در را آنها توان نمي و اند متفاوت هم با اساساً اصطالح
  آورد. شمار به 2متن كالن را تمثيل تشبيه و دانست1متن خرده را تمثيليه استعارة

  
  تمثيل تشبيه -2
    مختلف هاي ديدگاه نقد و بررسي -2-1
 در امـروز  تـا  گذشـته  از بالغت محققانِ است. تمثيل تشبيه تشبيه، حوزة مسائل زجملها

 و انـد  انگاشـته  يكي تشبيه با را آن برخي اند. ردهك ارائه فراواني نظرات موضوع اين جوانب
 كـه  حـالي  در انـد،  داده قـرار  تمثيـل  عداد در را آن تشبيهي، جنبة به توجه بدون گروهي

 تـوان  مي مختلف نظرات به توجه با اند. كرده محسوب استعاره شمار در را آن ديگر اي عده
 مقولـه  ده در تمثيلـي،  تشـبيه  و تمثيـل  و تشـبيه  رابطـة  دربـارة  را گوناگون هاي ديدگاه
  كرد: بندي دسته

                                                 
1. Microtext 
2. Marotext 
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 بـدان  لغـوي  جنبة از تنها برخي لغوي): جنبة به (توجه وي امثال و اثير ابن ديدگاه -1
 اسـت:  گفته السائر  المثل در اثير ابن كه چنان اند، دانسته مترادف را تمثيل و تشبيه پرداخته،

»هتدر زمخشـري  و )373 :1420 اثيـر،  (ابـن  »به مثّلته يقال: كما الشيء بهذا الشي هذا شب 
 در سـخن  ديگـر  بـه  ).193 /2 ،1419 (زمخشري، »شبهه به: مثّله« است: آورده البالغه  اساس
 غـرض  بلكـه  نيسـت،  بالغـي  اصطالح دو يا يك عنوان به تمثيل و تشبيه از سخن اينجا،
 از دارنـد  قصـد  ريزمخشـ  و اثيـر  ابـن  رسد مي نظر به است. واژه دو اين معنايي هم تبيين
 عبـارتي  بـه  بداننـد.  يكي نيز را آنها اصطالحي معناي دو، اين واژگاني معناي بيان طريق
 بسياري رهگذر اين از و است شده منجر اصطالحي هم به معنايي، هم همين گفت توان مي
  اند. انگاشته يكي را اصطالح دو اين

 ماننـد  ديگـر  بعضي تشبيه): مرةز در استعاره و تمثيل (قراردادن رشيق ابن ديدگاه -2
 و تمثيـل  تـر  دقيـق  عبـارت  بـه  انـد؛  دانسته تشبيه زمرة در را استعاره و تمثيل رشيق، ابن

 الّـا  التشبيه، من االستعاره و التمثيل« نباشد: آن در ادات كه دانند مي تشبيهي را استعاره
 تمثيـل  و تشبيه ميان نيز ثيرا ابن .)280 :1995 رشيق، (ابن »اسلوبه غير علي و اداته بغير نهاا

 گيـرد  مي خرده اند، شده قائل تمايز دو اين ميان كه كساني بر اتفاقاً و شود نمي قائل فرقي
 تشبيه نه است، تمثيل از سخن نيز اينجا در شود، مي مالحظه كه چنان .)112 تا:بي اثير، (ابن

 سـخن  اسـت،  تشبيه تعاره،اس و تمثيل پاية كه باشد اين رشيق ابن نظر اگر ليكن تمثيلي.
  دانست. يكي را تمثيلي تشبيه و تمثيل توان نمي اما است؛ درستي

 ديـدگاه  نظـر  سـومين  :قـراردادي)  هـاي  شبهم و (تمثيل عسكري ابوهالل ديدگاه -3
 از وي دريافـت  لكـن  دانـد؛  مي تمثيل را تشبيه در رايج طريق وي است. عسكري ابوهالل
 بـه  ادبـي  سـنن  براسـاس  كه را هايي به مشبه نخست، گاهن در است: آشفته تمثيل، تشبيه
 شـجاعت،  نظـر  از شـير  ماننـد  داند، مي تمثيل اند،شده تبديل قراردادي هاي مشبه عنوان
 در تمثيـل  تشـبيه  از اينكـه  بدون دوم نگاه در اما و...؛ سختي در آهن استواري، براي كوه

 دمنه و كليله از مثالً كه هايي نمونه براساس آورد، ميان به سخني آن بالغي رايج اصطالح
  ).336 :1372 (عسكري، است داشته نظر در را تمثيل تشبيه وي شد مدعي توان مي آورده،
 موضـوع  سـير  در ديـدگاه  چهـارمين  تمثيـل):  يـا  تأويلي (تشبيه جرجاني ديدگاه -4
ـ  اينكـه  از بـيش  جرجـاني  ديـدگاه  گفت توان مي است. جرجاني ديدگاه تمثيل، تشبيه  رب
 تبيـين  را آن معنـايي،  سـاختار  بـه  توجـه  بـا  بپـردازد،  مسـأله  تبيـين  بـه  صورت مبناي
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 كـه  تشبيهي كند: مي ياد تشبيه نوع دو از تشبيه، دربارة بحث هنگام جرجاني است. كرده
 دسـت  بـه  توضيح و تأويل نوعي با شبه وجه آن در كه تشبيهي دوم باشد، واضح و روشن

 در تشـبيه  طرفين پيوند است معتقد هايي، نمونه ذكر از پس وي .)50 :1374 (جرجاني، آيد
 از ديگـر  برخـي  كـه  درحـالي  يابنـد،  درمـي  را آن همگـان  و اسـت  روشن ساختارها برخي

 جرجاني يابند. درمي را آن خاصي گروه تنها و هستند تأويل نيازمند تشبيهي ساختارهاي
 تمثيـل  و عـام  تشـبيه  كـه  بـاش  آگاه پس« :كند مي اذعان و داند مي تمثيل را دوم گونة
53 (همـان:  »نيست تمثيل تشبيهي، هر و است تشبيه تمثيلي هر پس است، آن از اخص(. 
 و دانـد  مـي  گسترده اياستعاره را تمثيل كه است ديدگاهي همان بر ناظر جرجاني سخن

 بـود.  خواهـد  تشـبيه  نيز تمثيل اساس پس است، تشبيه اي استعاره هر اساس كه آنجا از
 بـا  تمثيل كه نيست معنا بدين سخن اين است، تشبيه تمثيلي هر اساس كه بپذيريم راگ

  است. يكي تمثيلي تشبيه
 را اي مختصـه  سـكاكي  متعدد): امور از انتزاع و غيرحقيقي (صفات سكاكي ديدگاه -5

 تشـبيه  و تمثيـل  اصـلي  ويژگـي  عنـوان  بـه  مختلف، ادوار در كه داشته بيان باب اين در
 صـفات  و صـورت  در تشـبيه  كـه  هنگـامي  اسـت  معتقـد  وي اسـت.  شده هشناخت تمثيل

 .)349 :1987 (سكاكي، كنيم مي تمثل آن به شود، منتزع امور تعدادي از و باشد غيرحقيقي
 اصـطالح  ايـن  اصـلي  ركن دو عنوان به برشمرده، تمثيل تشبيه براي وي كه را مختصاتي

 از: انـد  عبـارت  ركـن  دو ايـن  انـد؛  كرده دتأكي آن بر بالغت محققان ما روزگار تا و درآمده
  متعدد. امور از انتزاع و شده ديگرگون عقلي امور به البته كه غيرحقيقي صفات
 جملـه  از قزوينـي  خطيب تمثيل): تشبيه اصطالح (كاربرد قزويني خطيب ديدگاه -6

 سـخنان  همـان  آن توضـيح  در لكـن  كرده، ياد تمثيل تشبيه اصطالح از كه است كساني
 وجـه  كـه  داند مي تشبيهي را تمثيل تشبيه االيضاح در قزويني است. كرده نقل را يسكاك
 آن در شـبه  وجـه  كـه  است تشبيهي تمثيل، تشبيه است: مختلف امور از منتزع آن شبه

 نباشـد  خـواه  باشـد  مربـوط  واحـدي  شـيء  به تعدد اين خواه باشد، متعدد امور از منتزع
 اسـت  داده توضيح را تمثيل اينجا در وي رسد مي نظر به  .)254-258 :1411 قزويني، (خطيب

 مختلـف  امـور  از منتـزع  آن شـبه  وجـه  كه را تشبيهي خطيب، البته را. تمثيل تشبيه نه
 وجـه  انتـزاعِ  يعنـي  مختصـه  اين .)236 تا:بي قزويني، (خطيب است دانسته غيرتمثيلي نباشد،
 وي از پس كه كساني آراء در ،كند مي تأكيد آن بر قزويني خطيب كه متعدد امور از شبه
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 تشـبيه  شاخصـة  يـا  اساسـي  ويژگـي  عنـوان بـه  اند، آورده ميان به سخن تمثيل تشبيه از
 بـه  فقـط  تمثيـل  تشـبيه  تعريف در األدب درر مؤلف كه چنان است؛ شده پذيرفته تمثيل،
 متبـادر  ذهـن  بـه  پرسـش  اين اينجا در .)147 :1315 (ناشـر،  بس و كرده اشاره نكته همين

 تمثيـل  جـزو  آن، شبه وجه ساختار به توجه با هم مركّب تشبيه آيا كه است اين شوديم
 متعـدد  امـورر  از منتـزع  شـبهي  وجه مركّب، تشبيهات انواع زيرا نه؟ يا شود مي محسوب

 شـود  مـي  مالحظـه  وقتـي  آورد. شمار به تمثيل تشبيه را آنها توان نمي حال اين با دارند،
 موضـوع  اهميـت  داننـد،  مـي  تمثيـل  را تشـبيه  مركـب،  شبه وجه به توجه با فقط برخي

 شـبه  وجـه  اعتبـار  بـه  تشبيه بندي تقسيم موضوع در گفتار هنجار در شود. مي دوچندان
 شـبه  وجـه  داراي (كـه  اولي كه نباشد يا باشد مركب شبه وجه آنكه اول، نوع« است: آمده

    ).172 :1363 (تقوي، »گويند تمثيلي را است) مركب
 فـرق  بيـان  در همايي : قزويني) خطيب و جرجاني ديدگاه (تلفيق همايي ديدگاه -7
 از شـبه  وجه بايد تمثيل در زيرا است؛ تمثيل از اعم تشبيه« است: معتقد تمثيل و تشبيه
 تمثيلـي  هـر  پـس  نيسـت.  شـرط  تشـبيه  در كلي امر اين و باشد شده انتزاع متعدد امور

 ديـدگاه  بـه  اگـر  .)191 :1374 (همـايي،  »نيسـت  تمثيـل  تشبيهي هر اما هست، هم تشبيه
 عـام  بـر  مبنـي  را جرجـاني  نظر همايي ديد خواهيم بازگرديم، قزويني خطيب و جرجاني

 شـبه  وجـه  اسـت  معتقـد  كه قزويني خطيب ديدگاه با تمثيل بودن خاص و تشبيه بودن
 هكـ  را مذكور هاي ويژگي و كرده تلفيق هم با است، مختلف امور از منتزع تمثيلي تشبيه
    است. نموده ارائه است، تمثيل و تشبيه تفاوت بر ناظر

 متـأخرين  را آنچه كدكني شفيعي نظر از معادله): (اسلوب كدكني شفيعي ديدگاه -8
 - بيـت  سوي دو ميان شباهت نوعي لحاظ به كه است اي معادله اسلوب دانند، مي تمثيل

 چيـزي  دوم مصـراع  در و گويـد  مي چيزي اول مصراع در شاعر و دارد وجود - مصراع دو
 بـراي  شـايد  و يكديگرنـد  بـه  تبديل قابل شباهت رهگذر از معادله اين سوي دو اما ديگر؛

 تشـبيه  يـا  تمثيـل،  قـدما  را آنچه تا خواند معادله اسلوب را آن بتوان اشتباه از جلوگيري
 ثـل الم ارسـال  كـه  - را مثل كاربرد همچنين كنيم؛ جدا تعريف قلمرو از اند خوانده تمثيل
 حـوزه  اين از نيز - اند خوانده تمثيل را آن و است شده ادب اهل بعضي اشتباه ماية و است
 تأمـل  درخـور  جهـت  چنـد  از نيـز  ديدگاه اين ).84-85 :1372 كدكني، (شفيعي كنيم خارج
 انـد.  دانسته يكي را تمثيل تشبيه و تمثيل قدما قول بر تأكيد با ايشان اينكه نخست است:
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 از بخـش  اين بلكه نيست، معادله اسلوب با آن مقايسة و تمثيل در ورود ام قصد اينجا در
 صـحه  تمثيـل،  تشـبيه  و تمثيـل  داشـت يكي بر مبني قدما قول بر كه است استاد سخن

  نمايد.نمي پذيرفتني بخش اين كه اند گذاشته
 اغلـب  در كـه  مـذكور  هاي ديدگاه به توجه با تمثيل): (تبيين پورنامداريان ديدگاه -9
 روشـن  را تمثيل حدود اگر رسد مي نظر به اند، آميخته هم در تمثيل و تمثيل تشبيه آنها

 بـه  تمثيـل « است: معتقد پورنامداريان شد. خواهد برطرف موضوع ابهام از بخشي نماييم،
 ديني، عرفاني، اخالقي، پيامي يا فكر كه است بلندي يا كوتاه داستان يا حكايت كلي طور

 منطقـي  نتيجة عنوان به پيام يا فكر اين اگر كند. مي بيان را آن جز يا سياسي و اجتماعي
 يـا  مثـل  را آن شـود،  ذكـر  صـراحت  به يا و باشد آشكار و پيدا كالم در داستان يا حكايت
 كشـف  و باشد پنهان كلي به داستان يا حكايت در پيام يا فكر اين اگر و گوييم مي تمثيل

 »ناميم مي رمزي تمثيل را آن باشد، داشته تفسير و لتخي و انديشه فعاليت به احتياج آن
 حـوزة  بـه  شـده،  متمركـز  تمثيـل  بـر  ايشان است پيدا كه چنان .)147 :1375 (پورنامداريان،

 يـادي  آن طـرفين  يـا  تشـبيه  از اينجـا  در كـه  اي گونـه  بـه  انـد،  نشـده  وارد تمثيل تشبيه
 از بيش معنايي هاي جنبه به نيجرجا ديدگاه مانند نيز اينجا در گفت توان مي است. نشده

    است. شده توجه شكلي مختصات
 هـايي  ديدگاه جمله از قزويني): خطيب و سكاكي ديدگاه (تلفيق شميسا ديدگاه -10

 ايـن  تفـاوت  كـه  است آن پي در و كرده تمركز تمثيل با آن تفاوت و تمثيل تشبيه بر كه
 تشـبيه  در شـبه  وجه انتزاع دربارة كه ايرادي به ايشان شميساست. ديدگاه بنماياند، را دو

 بـه  تمثيـل  تشـبيه  هرچند است معتقد و گفته پاسخ شد، وارد قزويني خطيب به تمثيل،
 تشـبيه  مركّبي، تشبيه هر لكن است، مركّب به مشبه داراي شبه، وجه بودن مركّب لحاظ
 تمثيـل،  تشـبيه « بنـابراين  اسـت،  خصـوص  و عموم آنها ميان عبارتي به و نيست تمثيل

 مشـبه  تمثيـل  تشبيه در باشد. داشته حكايت يا مثل جنبة آن به مشبه كه است تشبيهي
 ذكـر  محسـوس  و مركّب بهي مشبه آن اثبات و تقرير براي كه است مركّب و معقول امري
 تشـبيهي  سـاختار  بـر  تأكيـد  ضـمن  شميسا فقره، اين در .)110 :1379 (شميسا، »شود مي

 و  بـودن  انتزاعـي  دارد: ويژگـي  دو مشـبه  تشبيهي، ينچن در است معتقد تمثيل، تشبيه
  دارد. حكايت جنبه عمدتاً نيز به مشبه همچنين بودن. مركّب
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  نگاه يك در ها ديدگاه بررسي -2-2
 ارائـه  تمثيـل  تشـبيه  دربـارة  كـه  را نظراتـي  از يـك  هـيچ  توان نمي شد مالحظه كه چنان
 بيـان  كـه  چنـان  باشد. اصطالح اين مختلف جوانب روشنگر كه دانست ديدگاهي اند، شده
 اسـت  روشـن  بنـابراين  اسـت،  نداشته كاربردي اصطالح اين قزويني خطيب روزگار تا شد

 گيـرد  قرار هايي ديدگاه شمار در تواند نمي شده، عرضه زمان اين تا كه نظراتي از بسياري
 جرجـاني  امثـال  نظـرات  از هرچنـد  نماينـد؛  مـي  كمـك  اصـطالح  اين شدن روشن به كه
 بيـان  را هـايي  ويژگـي  يـاورده، ن نـامي  تمثيـل  تشـبيه  از اينكه با وي شد. غافل توان مين

 قزوينـي  خطيـب  از پس كه هم نظراتي از بسياري باشند. كارگشا توانند مي كه است كرده
 عمـدة  ايـن  بـر  عـالوه  است. ديگري نظر با آن تلفيق يا است مطالب همان تكرار يا آمده

 ديگـر  بـه  كننـد؛  مـي  حكايـت  تمثيل و تمثيل تشبيه ميان اطارتب از مذكور، هاي ديدگاه
 تمثيـل  تبيين به شميسا فقط و است تشبيه اي گونه تمثيل كه اند متفق آنان اكثر سخن،

 امثـال  كـه  است هايي ويژگي تلفيق حاصل گويا وي ديدگاه است. پرداخته تمثيل تشبيه و
 بـراي  كـه  هـايي  ويژگي نيز و اند كرده ايراد تمثيل تشبيه دربارة قزويني خطيب و سكاكي
    است. كرده اشاره نيز تمثيل و مركب تشبيه تفاوت به شميسا اينكه ضمن شد، ياد تمثيل

 جداسـازي  در كـه  عناصـري  از يكـي  رسد مي نظر به شد، ذكر كه مختصاتي بر عالوه
 ،انـد  كـرده  غفلت آن از مذكور هاي ديدگاه و است تأثيرگذار بسيار تمثيل تشبيه و تمثيل
 كـه  تشبيه ادات حضورِ دليل به تمثيل تشبيه ساختار در است. تشبيه ادات نشاندار عامل
 و »سـياقت  بـدين  اليق« ،»كه بدان ماند راست« ،»كه ماند بدان« (مانند: اند مركّب اغلب

 چنين زير امثال در مثالً گردد؛ مي آگاه تشبيه وجود از خواننده ،»)سياقت اين اخوات از«
    است:آمده

 نـدامت  بر مقصور و مالمت بر مبني او كار عواقب ننهد وقار و حزم ثَبات بر خود كار قاعدة ركهه
 بـه  دسـت  تـا  نهـاد  راه در بصيرت بي قدم كه است زاهد آن حكايت سياقت بدين اليق و باشد...
    .)260-261 :1373 منشي، نصراهللا( »بكشت... را گناه بي راسوي بيچاره و بيالود ناحق خون
  .)546 :1385 (سعدي، نيفشاند تخم و راند گاو كه ماند بدان نكند عمل و خواند علم ههرك

  
 همـين  گفـت  بايد بدانيم، تمثيل تشبيه در نشاندار عاملي را تشبيه ادات اگر بنابراين

 ادات از تمثيـل  در عبـارتي  بـه  است؛ تمثيل و تمثيل تشبيه اصلي تمايز ساز زمينه عنصر
 طريـق  از و داريـم  سروكار به مشبه با تنها عمدتاً تمثيل در رفيط از نيست. خبري تشبيه
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 »گسـترده  اسـتعارة « عنوان به را تمثيل نوع ترينمهم« ،رو اين از يابيم، درمي را مشبه آن
 اما شود؛ مي فهميده تلويحاً ضمني شباهتي تمثيل در هم استعاره در هم اند. كرده تعريف

  ).143 :1375 (پورنامداريان، »يابد مي سترشگ و ادامه ضمني شباهت استعاره در
  

  تمثيل تشبيه مختصات -2-3
 ايـن  هـاي  ويژگـي  توان مي آمد، تمثيل تشبيه دربارة كه نظراتي و مطالب داشت درنظر با

 شـرح  بـدين  گـردد،  مـي  نزديـك  اصـطالحات  ديگـر  از آن تمـايز  موجـب  كه را اصطالح
    كرد: بندي دسته

 امـور  از منتـزع  قزوينـي  خطيب قول به يا دارد مركّب ساختاري تمثيل تشبييه الف)
  است. متعدد
 محسـوس  اي مقوله عمدتاً به مشبه كه درحالي است، انتزاعي مشبه ساختار اين در ب)

 يـا  حسي به مشبه و انتزاعي مشبه ساختار از تمثيل تشبيه ديگر سخني به است. عيني و
  است. برخوردار عيني

 يـا  ادات هسـتند،  تمثيـل  تشـبيه  تشـخيص  در مهمـي  عامـل  مركب تشبيه ادات ج)
ِ  تمثيـل  بـا  نـه  اسـت  رو روبه تمثيل تشبيه با خواننده كه اندآن مبين مذكور نشاندارهاي

  شود. نمي ديده نشاندارهايي چنين معادله اسلوب و تمثيل در يعني صرف:
 ييعنـ  اسـت؛  مدار مخاطب و گراشكل تمثيل تشبيه اينكه ديگر برجستة مشخصة د)
 كـه  اسـت  آن پي در نمايد، مي بيان را آن چهارگانة اجزاء تمام اينكه بر عالوه متن مؤلف
 پنهـاني  يـا  غامض نكتة هيچ و كند روشن مخاطب براي نيز را آن معنايي هاي كرانه تمام

  نگذارد. باقي را
  

  تمثيليه استعارة -3
  مختلف هاي ديدگاه -3-1

 اسـتعارة  و تمثيل تشبيه آميختن هم در يا نانگاشت يكي اصلي بحث شد، اشاره كه چنان
 اسـتعارة  شـده،  داخـل  هـا  حـوزه  ديگـر  در تمثيل تشبيه كه طور همان اما است، تمثيليه
 آن مشختصـات  بيـان  و تعريـف  در محققان و است كرده پيدا وضعيتي چنين نيز تمثيليه
  كرد: بندي دسته مقوله چهار در را آنها توان مي كه اند كرده ارائه متفاوتي نظرات
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 اسـت  اين فراگير ديدگاه نخستين تمثيل: تشبيه و تمثيليه استعارة انگاشتن يكي -1
 ايويژگـي  نخستين اتفاقاً و اند دانسته يكي تمثيل تشبيه با را تمثيليه استعارة گروهي كه
 ديـده  بسـيار  نيـز  تمثيلـي  تشبيه تبيين در هيأتي، از انتزاع يعني شده، ذكر آن براي كه
 اسـت  مركبـي  لفـظ  تمثيليه استعارة« است: معتقد البالغه انوار صاحب كه چنان شود؛ مي

 متعـدد  از منتـزع  هيـأتي  در مشابهت عالقة سبب به ركيبيت له، موضوع غير در مستعمل
 - كـاري  در باشـد  بـوده  متردد كه شخصي به شود گفته كه چنان تشبيه، در مبالغه جهت
 - ايستد باز آن از موانع اعتبار به آن متعاقب و شود او كردنِ متوجه سبب آن، دواعي گاه
 در تردد بيان براي از است موضوع تركيب اين چه، »أَخري تُؤَخِّرُ و رجالً تُقَدم اَراك انّي«

 رفـتن  از گاهي و گذارد مي پيش پايي و شود مي رفتن متوجه گاهي آنكه اعتبار به مشي،
 در او تـردد  اظهار براي از شده مستعار اينجا در و گذارد، مي پس پايي و شود مي پشيمان
 هيـأتي  كـه  آن، از ايسـتادن  بـاز  آن از بعد و فعلي بر اوست اقدام شبه وجه و ديگر. كاري
 كـه  تشبيهي كه گويند مي جهت آن از تمثيليه استعارة را اين و چيز، چند از منتزع است
 شـد  معلوم تشبيه بحث در كه آنچنان تمثيلي) (تشبيه و است تمثيلي تشبيه او ضمن در
 .)297 :1376 (مازنـدراني،  »متعـدد  از منتـزع  باشـد  بـوده  هيـأتي  شـبه  وجـه  كـه  است آن

 در الـف)  بيند: مي پيونديهم تمثيل تشبيه و تمثيليه استعارة ميان دليل دو به مازندراني
 نخستين حكم پاية بر دوم ويژگي  ب) است؛ نهفته تمثيل تشبيه تمثيليه، استعارة ضمن

 چنـين  نيـز  تمثيليه استعارة پس است، هيأتي از منتزع تمثيل تشبيه چون است: شده بنا
 مطالـب  همـان  رسـد  مـي  نظـر  بـه  مشخصـه،  دو همـين  به تأكيد با نيز فندرسكي است.

    است: آورده را مازندراني
 متعـدد  از منتـزع  آن، شـبه  وجه كه تشبيهي يعني است، تمثيل تشبيه از عبارت تمثيليه، استعارة

 امـر  آن در شروع عزم گاهي كه باشد متردد امري، در كه كسي با كه چنان عربي، از نظيرش باشد.
 كـه  را تـو  بيـنم  مي يعني ،»أخري تؤخّر و رجالً تقدم أراك« گويي كند، عزيمت فسخ هيگا و كند
  .)49 :1381 (فندرسكي، پس پايي و گذاري مي پيش پايي

  
 مركـب  مجـاز  را تمثيليـه  اسـتعارة  ديگـر  اي عـده  مركب: مجاز و تمثيليه استعارة -2

    است: آورده بمرك مجاز تعريف در االدب درر نويسندة اند. كرده گذاري نام
 از مانعه قرينة با مشابهت عالقة به له موضوع معني غير در شود استعمال كالمي كه است چنين
 از يـا  امـر  دو از منتزعـه  صورت دو از يكي شود تشبيه كه است چنين آن و حقيقي معني ارادة
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 تعارةاسـ  را آن و »اللـبن  ضـيعت  الصـيف « مثـل:  ديگـر  امـور  يا امر از منتزعه صورت به اموري
    .)115 :1315 (ناشر، گويند تمثيليه

 يـا  حقيقـي  معناي از غير معنايي در لفظ) (نه كالم كاربرد بر االدب درر سخن اساس
 سـخن  همان اي گونه به مؤلف است. شباهت براساس كاربرد اين البته و است. له وضع ما

 مجـاز  كـه  گرفتـه  را ايـرادي  مازنـدراني  البتـه  است؛ آورده مختصر صورت به را مازندراني
    است: شباهت براساس آن رابطة بگوييم كه نيست تمثيليه استعارة فقط مركب

 مجـاز  انـد:  گفتـه  و تمثيليـه  اسـتعارة  به را مركب مجاز اند داده تخصيص فن، اين محققين اكثر و
 از منتزع هيأتي در مشابهت عالقة سبب به تركيبي له موضوع غير در مستعمل است لفظي مركب

 غلـط  اين و بود نتواند ديگر عالقة سبب به مركب مجاز كه شود مي مستفاد حرف اين از و دد.متع
 وضـع  بـه  نمـوده  وضـع  بسـيطه  معـاني  جهـت  را الفاظ مفردات چنانچه واضع چه، است. محض

 از فعل تركيب نوع چه، نوعي. وضع به تركيبيه معاني براي از نموده وضع نيز را مركبات شخصي،
 بـراي  از مفعـول  بـا  او تركيـب  نوع و است موضوع تركيبي معني از نوعي افادة براي از فاعل براي
 معنـي  از نـوعي  براي از اندموضوع يك هر تركيبات انواع ساير قياس اين بر و ديگر. تركيبي معني

 و مشـابهت  عالقـة  افـرادي  لـه  موضـوع  غير در شوند مستعمل هرگاه مفردات كه چنان و تركيبي،
 نيـز  مركبات استعاره، غير ديگر تقدير بر و است استعاره اول تقدير بر و بود، واندت مي غيرمشابهت

 پـس  اسـت،  ممكـن  غيرمشـابهت  و مشابهت عالقة ،تركيبي له موضوع غير در شوند مستعمل گاه
   .)298 :1376 (مازندراني، ندارند استعاره به خصوصيتي و است متصور نيز آنها در غيراستعاره

 كه تمثيليه استعارة« است:كرده مختصر و تلفيق را پيشينيان سخن همان نيز همايي
 خـود  اصـلي  معنـي  غير آن در كه است اي جمله گويند نيز استعاره به مركب مجاز را آن

 انتـزاع  متعـدد  امور از كه است صورتي شبه وجه و شباهت؛ عالقة به باشد شده استعمال
 تمثيليـه  اسـتعارة  الـف)  است: آمده نكته دچن فقره اين در .)190 :1374 (همايي، »است شده
 خـود  حقيقـي  معناي در كه است اي جمله تمثيليه استعارة ب) است؛ مركب مجاز همان

 اي گونـه  (چـون  شـود  مـي  استفاده  تمثيليه استعارة در كه اي عالقه ج) است؛ نرفته كار به
  است. عددمت امور از منتزع شبه وجه د) است؛ مشابهت عالقه آمده) حساب به مجاز
 اسـتعاره  يـا  تمثيـل  را آن ديگـر  برخـي  است: استعاره يا تمثيل تمثيليه، استعارة -3

 و اسـتعاره  سـبيل  علـي  تمثيـل  بخـش  دو به را مركب مجاز تفتازاني كه چنان اند؛ دانسته
 ناميده تمثيل باشد چيز چند از گرفته شبه وجه اگر« است: معتقد و  كرده تقسيم تمثيل

 گـردد. مي اشتباه بود تشبيه كه تمثيل آن با است استعاره [كه] مثيلت اين پس شود. مي
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 تشبيه آن ليكن و است االستعاره علي تمثيل همين آن مراد بود قيد بدون تمثيل (هرجا
 ناميـده  تمثيلـي  تشـبيه  يا تمثيل تشبيه است چيز چند از شده، گرفته آن شبه وجه كه
 بـدون  تمثيليـه  استعارة است معتقد مازندراني هك حالي در ).364 :1375 (تفتازاني، »شود مي
 اند گفته نيز تمثيل و گويند مي نيز االستعاره سبيل علي را آن و« است تمثيل قيدي هيچ
 اسـت:  آمـده  نيـز  البالغـه   معـالم  در سـخن  همـين  .)297 :1376 (مازنـدراني،  »قيـدي  بدون

 اسـت  آن گوينـد،  نيز ستعارها وجه بر تمثيل يا تمثيليه استعارة را آن كه مركب استعارة«
  ).194 :1392 (رجايي، »كه...

  ازجملـه  انـد؛  خوانـده  مثل را تمثيليه استعارة  نيز گروهي مثَل: و تمثيليه استعارة -4
 اسـتعارة  و«[ گويند: مثل را آن باشد، پركاربرد تمثيليه استعارة اگر است معتقد مازندراني
 شود مستعمل آن تركيبي له موضوع غير ختلفهم متعددة] مواضع در بسيار هرگاه تمثيليه

 كـه  ،»اخـزم  مـن  اعرفهـا  شنشـنه « مانند گويند، مي مثل را آن تمثيليه استعارة طريق به
 نيكـي  توقع مقابل در و كند كسي با نيكي كسي كه جايي هر در آن استعمال است شايع

 كـه  ديگران از آن سبب به و بيند آزار و بدي ها، نيكي آن پاداش او از و باشد داشته آن از
 متفـاوت  سـخني  در سپس وي .)297 :1376 (مازندراني، »كشد آزارها نيز بند او به منسوب
    شد: خواهد بدل مثَل به باشد، غرابتي بر مشتمل تمثيله استعارة اگر نمايد مي اذعان

 مثَـل  لفظ، باراعت به و باشد، بوده غرابتي بر مشتمل كه صورتي در گردد مي مثل تمثيليه استعارة و
 »نَاراً استَوقَد الَّذي كَمثَلِ مثَلُهم« كريمة چون عجيبي قصة و غريب حال براي از گيرند مي عاريه را

 چـون  و اسـت.  مسـتوقدي  چنين غريبة قصة و حال مانند منافقان غريب قصة و عجيب حال يعني
 يعنـي  »الْمتَّقُونَ وعد الَّتي مثَلُالْجنَّةِ« كريمة و »بهالعجي الصفه له« يعني »الْأَعلَى الْمثَلُ ولَه« كريمة

    .)297 (همان: است بهشت غريبة قصة است مذكور مجيد قرآن در كه عجيبه هاي قصه جمله از
  
 واسـطة  به تمثيليه ستعارةا« شود: مي ديده مازندراني سخنان همان نيز االدب درر در
 مفـرد  مخاطـب  خـواه  شود، نمي حاصل آن در ريتغي و است جاري مثل استعمال كثرت
 اسـت  معتقـد  نيـز  شميسـا  .)115 :1315 (ناشر، »مؤنث يا باشد مذكر جمع يا تثنيه يا باشد
 بهتـر  امـا  گويند، مي هم تمثيليه استعارة مركب استعارة به« نهاد: تمايز آنها ميان توان مي

 المثـل  ارسال جنبة مركب تعارةاس كه ببريم كار به مواردي در را تمثيلي استعارة كه است
 گـز  بـه  مهتـاب  ماننـد  باشـد.  تمثيلـي  تشـبيه  از مأخوذ يعني باشد، داشته المثل ضرب و

 يـا  المثل ارسال و تمثيليه استعارة ميان رسد مي نظر به .)206 :1390 (شميسا، »و... پيمودن
  دانست. سنخ يك از را آنها توان نمي و است هايي تفاوت المثل ضرب
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  ها ديدگاه نقد و رسيبر -3-2
 تكـرار  -1 اسـت:  مالحظه قابل عمده ويژگي دو كنيم، درنگ قدري مذكور نظرات در اگر

 ديگـران  هـاي  گفتـه  و نظـرات  بينـيم  مي بنگريم، موارد اين از يك هر در ديگران: نظرات
 توليد قوانين گفت بتوان موارد اين در ابوزيد حامد نصر قول به شايد شود. مي تكرار چقدر

 اينجـا  در آنچـه  سخن ديگر به گراست؛ متن باشد، گرا عقل اينكه از بيش اينجا در عرفتم
 محققـان  ).59 :1394 (ابوزيـد،  اسـت  متـون  سلطة است، توجه درخور ديگر هرچيز از بيش
 در اگرچـه  موضوع اين اند. پرداخته يكديگر از نقل به كنند، تأمل موضوع در اينكه از بيش
 فردي انديشة بروز و ظهور آنجا در ليكن شد، مي ديده اي گونه هب نيز تمثيل تشبيه بخش
 نكتـة  مختلـف:  مقـوالت  آميخـتن  هـم  در -2 بود؛ ديگران مطالب بازگفت يا نقل از بيش
 مثـل  تمثيل، تمثيل، تشبيه مانند اصطالح چند اينجا در كه است اين ديگر اهميت حائز

 دو آشـفتگي  ايـن  منشـأ  كـه  رسد مي نظر به است. شده آميخته هم در تمثيليه استعارة و
 مبحـث  در پيشـتر  كـه  چنان اصطالحات اين لغوي معناي به صرف توجه الف) است: چيز

 برداشـت  پايـة  بـر  مـذكور  اصـطالحات  مختصات از برخي تداخل ب) آمد؛ تمثيل تشبيه
 تشـبيه  ميـان  مشـترك  و برجسـته  وجـه  چيـز  چند از منتزع هيأت مثالً بالغيون؛ برخي
 آثـار  برخي در كه آشكاراست چنان گاه آشفتگي اين است. بوده تمثيليه عارةاست و تمثيل
 پيرامون را مازندراني دريافت يا ديدگاه درنهايت خواننده شود مي موجب انوارالبالغه مانند
 تمثيـل،  تشـبيه  را تمثيليـه  اسـتعارة  گـاهي  او كرديم اشاره كه چنان درنيابد؛ مباحث اين

-298 :1376 (مازنـدراني،  دانـد  مـي  مثَل سرانجام، و استعاره ديگر وقتي تمثيل، را آن زماني
 اساسـاً  و دارنـد  ويژه اي حوزه اصطالحات اين از يك هر شود، دقت اگر كه حالي در .)297

 قلمـرو  در را اي حـوزه  اشـتراكي،  جنبـة  يـك  بـه  توجـه  با آنها گويا اند. متفاوت يكديگر با
 ديگـري  معني در كالم تمثيليه استعارة در اينكه به هتوج با مثالً اند. كرده مي وارد ديگري

 اسـت،  شـباهت  براسـاس  ثانوي و حقيقي معني رابطة كه انديشه اين نيز و رود مي كار به
 كـه  امـر  ايـن  بـه  توجه بدون اند؛ نموده محسوب استعاره اي گونه صرفاً را تمثيليه استعارة
 مشـابهت  براسـاس  رابطـه  ايـن  اسـت  ممكن اينكه يا است ديگري معني داراي نيز كنايه
 كه صورتي در تمثيليه استعارة مازندراني قول به يا باشد؛ الزميت مبناي بر شايد و نباشد

 شدن برجسته يا مشخصه يك با تنها حال هر به . است... مثل ديگر شود، كثيراالستعمال
  برد. ديگر قلمرو به قلمروي از را چيزي توان نمي ويژگي يك
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  تمثيليه استعارة و تمثيل تشبيه مبنايي تمايزات و صوري تشابهات -4
 لفظـي  شايد و صوري عوامل عمدتاً گفت توان مي مذكور، هاي ديدگاه مقايسه و بررسي با

 يكـي  دو ايـن  گـاهي  كـه  جا بدان تا شده تمثيليه استعارة و تمثيل تشبيه اختالط موجب
 حكايـت  مبنـايي  هـاي  تفـاوت  از مذكور ساختارهاي در تأمل كه حالي در اند. شده انگاشته

  كرد: بندي دسته صورت بدين توان مي را ساختارها اين تمايزات و ابهاتتش دارد.
  
  تشابهات -4-1
 موجـب  امـر  ايـن  اصـطالح:  دو ايـن  در صفتي) يا اضافي صورت (به تمثيل قيد وجود -1

 بايـد  كه حالي در شود؛ دقت تركم استعاره و تشبيه يعني ،دو اين نخستين بخش به شده
 يـا  روشـن  را آن اصـطالحي  حـوزة  است ممكن اجزا، اين از هريك بر تمركز داشت توجه

 فقـط  را تمثيـل  تشـبيه  كـه  كسي شود مي مشاهده شد، نقل كه آرائي در نمايد. دگرگون
 يـا  اسـت؛  وانهاده را آن اصلي و اساسي بخش و كرده توجه آن قيد به فقط دانسته، تمثيل
 بخـش  يـك  بـه  نگريسـته،  تمثيـل  يـا  استعاره منظر از فقط ار تمثيليه استعارة كه كسي

  است. كرده توجه مذكور تركيب
 كـه  اسـت  اي ويژگي دو، اين پنداشتن يكي ديگرِ عاملِ چيز: چند از منتزع هيأتي -2
 تشـبيه  خواهنـد  مي كه هنگامي يعني چيز. چند از منتزع هيأتي اند: كرده ذكر آنها دربارة
 كـه  هنگـامي  همچنين دانند. مي چيز چند از منتزع هيأتي را آن دهند، توضيح را تمثيل

 چنـد  از منتزع هيأتي را آن ويژگي نخستين نمايند، تبيين را تمثيليه استعارة خواهند مي
 ديـده  سـاختار  دو ايـن  ميـان  اي اساسـي  هـاي  تفاوت كه حالي در دارند. مي محسوب چيز
 روي هـيچ  بـه  تمثيليـه  اسـتعارة  و تمثيـل  تشـبيه  پنداشتن يكي آنها، وجود با كه شود مي

  نيست. پذيرفتني
  

  تمايزات -4-2
 يـك  در آيـد  برمـي  آنهـا  نام از كه طور همان تمثيل: تشبيه در تشبيهي ساختار وجود -1

 از: انـد  عبـارت  تشـبيه  ايـن  هاي ويژگي استعاره. با ديگري در و مواجهيم تشبيه با ساختار
 اسـت؛  كامـل  تشبيهي تشبيه، اين ديگر بارتع به شود، مي ذكر مذكور تشبيه اركان تمام

 طريـق  از دارد قصـد  مؤلـف  تمثيل تشبيه در يعني عيني؛ بهي مشبه و انتزاعي مشبهي با
 ايـن  در كـه  ركنـي  ترينمهم طرفي از بپردازد. انتزاعي مشبهي تبيين به عيني بهي مشبه
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 ديـدن  ضمحـ  بـه  كه است مركب تشبيه ادات است، ساختارتشبيهي دهندة نشان فرايند
 چنـين  تمثيليـه  اسـتعارة  در كـه  حـالي  در بـريم؛  مـي  پـي  تشـبيهي  ساختار وجود به آن،

 بـا  مـواردي  در بلكـه  نـداريم،  سـروكار  مشـبه  با ساختار اين در شود. نمي ديده مختصاتي
 اسـت  ممكـن  بلكـه  باشـد،  مشـابهت  براسـاس  تواند نمي الزامًا رابطه و روييم روبه به مشبه

  باشد. شده برقرار الزميت براساس
 در اسـت:  مقولـه  دو ايـن  در مخاطـب  جايگـاه  ديگر نكتة مخاطب: جايگاه تفاوت -2

 را آن تعمـق  بـا  بايـد  مخاطـب  و است واحدي جملة دوش بر معنايي بار تمثيليه استعارة
 بـه  مشـبه  طريـق  از را موضـوع  جوانـب  تمـام  مؤلف تمثيل، تشبيه در كه حالي در دريابد،
  گذارد. مي باقي مخاطب ةانديش و درنگ براي يجاي تركم و كند مي روشن
 بـر  تأكيد تمثيليه استعارة در كه آنجا از تمثيليه: استعارة در ثانوي معناي اهميت -3
 آن دادن قـرار  آن شـناخت  راه بهترين رود، مي كار به ثانوي معنايي در كه است اي جمله

 هـر  و دارد معنـا  دو كه هستيم ور به رو اي جمله با كنايه در تشبيه: نه است كنايه كنار در
 در اسـت؛  ثـانوي  معنـاي  شـرايط،  بـه  توجـه  با گوينده منظور ليكن هستند، كاربردي دو

 نخسـتين  معنـاي  لـيكن  هسـتيم،  رو روبـه  معنـايي  سـاختار  دو بـا  نيـز  تمثيليـه  استعارة
 خانـه  درِ ،»اسـت  بـاز  فالنـي  خانـة  در« كنايـة  در اگـر  مـثالً  نيست. كاربردي روي هيچ به
 آب بـر  حقيقتـاً  تواند نمي كسي »زدن آب بر گره« جمله در اما باشد، باز تواند مي يقتاًحق
  تمثيليه. استعارة دومين و است كنايه اولي ،رو اين از بزند؛ گره

 خـورد،  مـي  چشـم  بـه  دوساختار اين در كه ديگري تفاوت متن: كالن و متن خرده -4
 گـاه  يعنـي  اسـت،  وابسته متن كالن يا بزرگ متني به تمثيل تشبيه اينكه از است عبارت
 نمـود  داستاني و حكايت صورت به اوقات از بسياري و شود مي گسترده بسيار آن به مشبه
 تشـبيه  گسـتردگي  آن و نيسـت  بـيش  متنـي  خرده تمثيليه استعارة كه حالي در يابد؛ مي

  ندارد. را تمثيل
 تشـبيه  بـا  آن پيونـد  و ليـه تمثي اسـتعارة  دربارة كه چيزي تنها رسد مي نظر به نهايتاً

 تمثيـل  تشـبيه  را تمثيليـه  اسـتعارة  سـاخت  ژرف گـاه  كه است اين گفت توان مي مثيلت
 سـاختاري  هـاي  تفـاوت  هـا،  ويژگـي  ديگـر  در حـوزه  دو ايـن  آنكه حال دهد؛ مي تشكيل
  دارند. متعددي
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  گيرينتيجه -5
 ديگـر  ماننـد  تمثيليـه،  اسـتعارة  و تمثيـل  تشـبيه  اصـطالح  شـد  مالحظـه  كه طور همان

 محققـان  و مؤلفان اند.آميخته هم در بالغي كتب از بسياري در بالغت، حوزة اصطالحات
 يكـديگر  بـا  را نظـر  چنـد  مـواردي  در يا و پرداخته ديگران نظر تكرار به اغلب عرصه اين

 بر نقل اينكه از است عبارت است، تأمل درخور اصطالح اين سير در آنچه اند. كرده تلفيق
 از است. عقل بر متن تسلط تي،فقرا چنين در حاكم گفتمان عبارتي به دارد؛ طتسل تعقل
 روشـن  را آنهـا  دامنـة  زيادي حد تا دست، اين از اصطالحاتي در درنگ با توان مي ،رو اين
  شد. موضوعات تداخل مانع و كرد

 باعـث  نقـل  و متن سلطة تمثيليه، استعارة و تمثيل تشبيه مبحث در رسد مي نظر به
 در »چيـز  چنـد  از منتـزع  هيـأتي « و »تمثيليه يا تمثيل« عنصر دو بر فقط بالغيون شده

 معنـاي  مـداري،  مخاطـب  ماننـد  اساسـي  هـاي  تفاوت از و كنند تمركز مذكور اصطالحات
 تمـايزات  كه حالي در ورزند، غفلت تشبيهي ساختار وجود و متن كالن و متن خرده ثانويه،
  دهد. مي قرار مجزا ردة دو در را اصطالح دو اين مذكور

 هـاي  حـوزه  اصـطالحات  تـر  دقيـق  عرضة براي دهد مي نشان دست اين از هايينمونه
 ناقالن از را آراء صاحبان نخست بايد پيشينيان، تالش به نهادن ارج ضمن بالغت، مختلف
  كنيم. دگرگون تعقل سيطرة به را متون سيطرة آن، از پس و نماييم مجزا
  
    منابع
 محمـد  المحقـق:  ،الشـاعر  و الكاتـب   أدب فـي  السـائر   المثل )،1420( محمد بن راهللانص األثير، ابن

  والنشر. للطباعة العصرية المكتبة بيروت: الحميد، عبد الدين محي
، قدم لـه و حققـه و علـق    المثل السائر في ادب الكاتب و الشاعر) تابي(اثير، نصراهللا بن محمد  ابن

  .دارنهضه: قاهره عليه احمد الحوفي و بدوي طبانه،
 آدابـه،  و الشـعر   محاسـن  فـي  العمـده  )،1955( القيروانـي]  رشـيق  بن الحسن أبوعلى[ رشيق ابن

  الكبري. التجاريه المكتبه مصر: عبدالحميد، الدين محيي محمد محقق:
  .بيجا .صقر احمد :نشر و شرحه ،القرآن مشكل تأويل )،3197( مسلم بن عبداهللا ابومحمد قتيبة، ابن
  نيلوفر. تهران: خلخالي، موسوي احسان ترجمة حقيقت، قدرت، متن، )،1394( نصرحامد يد،ابوز

  .فرهنگى و علمى تهران: فارسى، ادب در رمزى هاى ن داستا و رمز )،1375( تقى پورنامداريان،
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 ،)هـا  نـه كرا(مختصرالمعاني، شرح فارسي ، )1375(تفتازاني، سعدالدين مسعودبن عمربن عبداللّه 
  .هجرت: سن عرفان، قم، ح3ج 
  اصفهان. فرهنگسراي اصفهان: گفتار، هنجار )،1363( نصراهللا تقوي،

  .تهران دانشگاه تهران: تجليل، جليل دكتر ترجمة اسرارالبالغه، )،1374( عبدالقاهر جرجانى،

، محققـه و شـارحه حسـن السـندويي،     البيان و التبيـين  ،)1923(جاحظ، ابوعثمان عمر بن بحر 
  .مكتبه التجاريهدارال: مصر

البالغه: المعاني، البيان، البـديع،   االيضاح في علوم)، 1420خطيب قزويني، محمدبن عبدالرحيم (
مراجعه: دكتور محمد السعدي فرهود، تعليق و تحقيق: دكتور محمد عبدالنعم خفاجي  ،1ج 

  ني.و دكتور عبدالعزيز شرف، قاهره و بيروت: دارالكتاب المصري و دارالكتاب اللبنا
 دانشگاه مشهد: زاهدي، (جعفر) الدينزين ترجمه و شرح ،المفتاح تلخيص تا)، (بي ــــــــــــــ

  مشهد.
  شيراز. دانشگاه شيراز: بديع، بيان، معاني، علم در البالغه، معالم )،1392( محمدخليل رجائي،

 دارالكتـب  روت:بيـ  السود، عيون باسل محمد تحقيق: البالغه،  أساس )،1419( جاراهللا زمخشري،
  العلميه.

  مروي. تهران: رهبر، خطيب خليل كوشش به گلستان، )،1385( عبداهللا بن  مصلح سعدي،
: ، نعـيم زرزور، بيـروت  مفتـاح العلـوم   ،)1987(يعقـوب يوسـف   الدين، ابو سكاكي خوارزمي، سراج

  .دارالكتاب العلميه
  آگاه. تهران: فارسى، شعر در خيال صور )،1372( محمدرضا كدكني، شفيعي
  فردوس. تهران: بيان، )،1379( سيروس شميسا،

  ميترا. تهران: چهارم، ويراست بيان، )1390( ــــــــــــــ
  نـژاد، غالمي محمدعلي كوشش به البالغه، انوار )،1376( محمد بن  هاديمحمد مازندراني، صالح

    قبله. نشر فرهنگي مركز تهران:
 علـوم  مباحـث  در اى مقدمه البالغْه، معيار )،1372( سهل بن عبداهللا بن حسن هاللابو عسگري،

 انتشـارات  تهـران:  نصـيرى،  جـواد  محمـد  ةترجمـ  صـناعتين  كتاب ةترجم انضمام به بالغت
  .تهران دانشگاه
 اصـفهان:  روضـاتيان،  مـريم  سـيده  تحشيه بديع، بيان رساله )،1381( ابوطالب ميرزا فندرسكي،
  اسالمي. تبليغات دفتر

  الهجره. انتشارات ،االدب  درر )،1315( اولي) آق العلماء (حسام دالحسينعب ناشر،
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 تهـران:  طهرانـي،  مينـوي  مجتبـي  تصـحيح  ،دمنـه  و كليلـه  )،1373( ابوالمعالي منشي، نصراهللا
  اميركبير. انتشارات

 احمـد  ترجمة ،شناسيسبك فرهنگ )،1394( روسيو مونتوريو، و بئاتريكس بوسه، نينا؛ نورگارد،
  مرواريد. تهران: فرهمند، مسعود و ييرضا

  ، به كوشش ماهدخت بانو همايى، تهران: هما.معانى و بيان)، 1374الدين (همايى، جالل



 
  
  
  
  
 

  آباديمحمود دولتلوك س در تپاشي بيناذهني فرو
 

 ٭پور دكتر كرم نايب
  تركيه دانشگاه فني كارادنيز، ار زبان و ادبيات انگليسي،استادي

 دكتر نغمه ورقائيان
  دانشگاه فني كارادنيز، تركيه ار زبان و ادبيات انگليسي،استادي

  
 چكيده

هـاي   تواند از ديـدگاه نظريـه   است كه مي يهاي خوب ونهآبادي، از نم دولت محمود اثر لوكس رمان
هاي ذهني  لة اصلي در اين رمان بازنمايي كنشأي تحليل و تفسير شود. مسشناسي شناخت روايت

يس دهد چگونـه   نشان ميشخص  راوي سوماست. محوري  شخصيت از طريـق مـرور رابطـه بـا      قـ
را  خـود   هـا تجربـة بينـاذهني زنـدگي    پاشي تن هم ازداليل تالش است معشوقة پيشين خود، در 

 به شـناخت ديگـري  ناپذير قيس  سيرييل امگوهاي دروني او پيداست، تطور كه از گفت دريابد. آن
هـا  آن ها، افكار و رفتـار  شود تا از انگيزه ميديگران  هاي ذهني او نسبت به گيري تئوري سبب شكل

هاي داستاني  شخصيتهاي ذهني   عاليتفي و آگاه بازنماييكه ميزان . با توجه به اينسر در بياورد
حاضـر از   ةد، مقالرو به شمار ميشناسي شناختي  روايت در روايتبنيادين تعريف هاي  از مشخصه

بندي پيرنـگ   اصلي را در صورت  هاي ذهني شخصيت در تالش است نقش بازنمايي كنش سو يك
قيس و نيلوفر شي رابطة بيناذهني پا همگيري و از ز سوي ديگر، داليل شكلنشان دهد؛ و ا سلوك

  . كند يس بررسي ميرا از منظر ذهن ق
  

  آبادي ، محمود دولتلوكس ذهني، درون بيناذهني، شناسي شناختي ، روايت :واژگان كليدي
  

  

   
knayebpour@ktu.edu.tr٭ نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسؤول:

25/12/1394تاريخ پذيرش مقاله:  8/10/1394تاريخ دريافت مقاله:

 سي و چهارم  شمارة
  1394زمستان 
  51-74 صفحات 
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  مقدمه -1
ذهني شخصيت اصـلي آن نسـبت    هاي درون گر كنشآبادي روايت اثر محمود دولت لوكس

فراينـد از  مركـزي رمـان بازنمـايي داليـل و     موضـوع  هاي پيشـين خـود اسـت.     به تجربه
اش  يس و معشـوقه قـ بينـاذهني بـين    يا يك انديشـة  سيستمواحد، يك  كارافتادگي يك

 1زمـان روايـت   ةگذشـت هـا در  آن بيناذهني تعامالتنتيجة هاي فكري او  كنشهمة  .است
 سـلوك روايـت  بنـابراين  كنـد.   يس روايت ميها را از منظر ذهن قاست كه راوي اكنون آن
 يس اسـت. بـا ايـن حـال، در    نفعاالت ذهني يا فعاليت شناختي قـ نتيجة بازنمايي فعل و ا

 ذهنـيِ  هـاي  كنش است، اهميت و كاركرد شده نوشته رمان دربارة اين كه اندكي قدهاين
بررسـي   كافي اندازة به است، نوشتار اين موضوع كه داستان، پيرنگ گيري شكل در يسق

روايـت   سـلوك  اسـت كـه روايـت    كيد شدهأها به اين نكته تاست؛ هرچند در همة آن نشده
توان  شت خويش است. چنين سبك روايتگري را مييس از سرگذشناسانة قذهني و روان

ن ميرعابـديني در  طور كه حس نيز قلمداد كرد. همان آبادي از خصوصيات ديگر آثار دولت
كه به ايجاد جو آبادي بيش از آن دولت« ،كند اشاره مي نويسيِ ايران صد سال داستان كتاب

شـمرد.   ها را مهم مـي  يتشخص شناسي(اتمسفر) داستان اهميت دهد، شرح ماجرا و روان
هاي اروپا است؛ داناي كلي است كه از  پردازي، پيرو رئاليست  ] از لحاظ شيوة شخصيت[...

توصـيف وضـع ظـاهري    ] نويسـنده پـس از   هاي داستان خبـر دارد. [...  آدم درون و برون
ي ديـدگاه ذهنـ   ز] گـاه نيـز نويسـنده ا   دهـد. [...  را مورد توجه قرار مـي ها ها، درون آن آدم

  .  )551: 1383(» پردازد قهرمان به روايت داستان مي
كـاوي شخصـيت اصـلي    شناسـي و روان روان لوكس دغدغة اصلي راوي داناي كل در

گيـرد.   ياش انجـام مـ   هـاي گذشـته   هاي ذهني او دربارة رابطه است كه با تكيه بر ديدگاه
سـت كـه   او 2درونـي  هـاي  دريافت ،سازد يس را باز ميرفتة ق دستآنچه زندگي از بنابراين
اســت. روايــت او نشــانگر اشــتياق  در قالــب گفتمــان نامســتقيم آزاد بيــان شــده عمــدتاً
طـور   اش است. با اين حال، همان گسيخته بازسازي زندگي (رواني) ازهم دراو ناپذير  سيري

 تنهـا  مسـيري  در را قـيس  سـلوك  در آبـادي  دولـت «گويـد،   كه مهدي يزداني خرم مـي 
بـا اسـتناد    ).1382(» بسازد را زندگي خود ذهن از تنها و تنها است بورمج او كه گذارد مي

                                                 
1. story time 
2. subjective perceptions 



  ...محمودسلوك  در تپاشي بيناذهني فرو

 

٥٣  
  

 

  

  1394،   زمستان 34  شمارة

به چنين مشخصة روايتگري است كه احمد ابومحبـوب و شـهرام پنـاهي در مقالـة خـود      
هاي يك زندگي در ذهـن و زبـان قـيس     تكه«نامند:  مي» شكل مدرن رمان نو«را لوك س

اي كـه   از ديگران و سـايه  هايي مستقيم قول هاي ذهني او با نقل شوند و انگاره بازسازي مي
كشـد   ز منظر داناي كل به تصوير مييس است، شكل مدرن رمان نو را با روايتي اهمزاد ق

 هاي ذهني يك عاشق است كـه دچـار نوسـتالژي    يتداع لوكس تمامي داستان[بنابراين] 
د فقط جنبـة  انديش يس در آن مي. واقعيتي كه ق)18و  17 :1389(» است اي شده العاده فوق

طـور كـه مهـدي عـاطف راد      همـان  زيراست؛ د و خود برساختة جامعة ذهنيِ اوذهني دار
زنـدگي قـيس سراسـر زنـدگي ذهنـي اسـت. او در ذهـنش        «درستي بدان اشاره دارد،  به

هـاي   ميـرد. جهـش   يابـد و در ذهـنش مـي    كند، در ذهنش جريان و تداوم مي زندگي مي
] جـان او را  [... هـا  ] در فـراز و نشـيب تـداعي   كش[...وار ذهن لجام گسيخته و سـر  ديوانه

هـاي   اسـاس آن داوري واقعيتي كه او بر بنابراين. )57: 1388(» است خسته و فرسوده كرده
اش  هـاي درونـي   فـت گذارد، چيزي جز دريا خود از سرگذشت خويش را با ما در ميان مي

ربـارة خـود و   يشـيدن او د بررسي گفتمان او درحقيقت بررسي نحـوة اند  ،رو نيست. از اين
    ديگري است.

عنـوان عنصـر    تـوان بـه    را مـي  لوكس هاي ذهني شخصيت محوري بازنمايي فعاليت
ـ اصلي در روايتگري آن بررسي كرد؛ زيـرا واكـاوي نقـش آنچـه كـه       خوانـده   1تبيناذهني

روري بـه نظـر   شود، در برقراي رابطـه بـين زوج مركـزي روايـت و پيكربنـدي آن ضـ       مي
كشـد  بيس خود را به پرسش ق كهشود  مي موجب اي دادن چنين رابطه  دست زرسد. ا مي

كنـيم. راوي   بنـدي روايتـي اسـت كـه مـا آن را تجربـه مـي        و نتيجة چنين امري صورت
واسـطه در جريـان گفتگوهـاي     ننده را بيخوا 2شخص مفرد و گفتمان نامستقيم آزاد سوم

د و سازد تا از نزديك شاهد طـرز عملكـر   دهد و اين امر او را قادر مي مي ريس قرادروني ق
لة اصلي مقالة حاضر و ضـرورت نگـارش آن از   أمس ،رو هاي ذهن قيس باشد. از اين فعاليت

يس در پيرنـگ روايـت   اهميت بازنمـايي كاركردهـاي ذهـن قـ     يك طرف بررسي نقش و
پاشـي   هـم گيري و از ديگر، بررسي داليل شكلو طرز انديشيدن اوست؛ و از طرف  سلوك

  يس و نيلوفر است.  رابطة بيناذهني ق
                                                 
1. intermentality 
2. free indirect discourse 
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   هاي داستاني شخصيتذهني  هاي   عاليتفو بازنمايي  شناسي شناختي روايت -2

هـاي   هاي داستاني به رويدادها و موقعيـت  هاي ذهني شخصيت اهميت بازنمايي (وا)كنش
ه هـاي داسـتاني در مركـز توجـ     ها در نحوة عمكرد ذهنأثير آندنياي داستان يا بازنمايي ت

بـه   موسوم شناسي هاي روايت شاخهاست. اين رويكرد يكي از زير 1شناسي شناختي روايت
است كه در طول دهة هشتاد قـرن بيسـتم شـكل گرفـت. تعريـف ديويـد        2پساكالسيك

هاي مـرتبط بـا    مطالعة جنبه«، يكي از بنيانگذاران اين رويكرد، از آن چنين است: 3هرمن
هـاي ذهنـي    . نظرية هـرمن دربـارة فعاليـت   )31: 2009(» سرايي هاي داستان ذهنِ فعاليت

هاي داستاني يكي از عناصر بنيـادين روايـت در ادامـة مطالعـات قبلـي در ايـن        شخصيت
 شناسـان  روايـت  ، يكـي از 5هاي داستاني ذهن ، نويسندة كتاب4پالمر است. اَلن زمينه بوده

اساس مطالعات تجربـي و  ركه مطالعة خود را بثيرگذار در اين زمينه است أگراي ت شناخت
اسـت. از   آزمايشگاهي قبلي درخصوص داليل و چگونگي فهم خواننده از روايت بنـا نهـاده  

هـاي   كارافتـادگي سيسـتم  گيري و از ها شكل  بخش بزرگي از موضوع رمان« ديدگاه پالمر
ر د گويد، انديشة بيناذهني طور كه پالمر مي . بنابراين، همان)163: 2004(» ذهني استبينا

 هاي داستانيِ روابط نزديك نظير دوستي، روابط خـانوادگي و مخصوصـاً   تحليل بازنمايي«
در برابـر   مشـترك، را انديشة  6بيناذهني  ةپالمر انديش .)164: 2004(» ازدواج ضروري است

ــا فــردي 7ذهنــي انديشــة درون ــالمر و ديگــر  ).218همــان: (كنــد  تعريــف مــي ي بحــث پ
و نحـوة انديشـيدن    8صـوص اهميـت بازنمـايي آگـاهي    گـرا درخ  شناسـان شـناخت   روايت
هـاي مـرتبط بـا تعريـف عناصـر       ها در بهبـود نظريـه  هاي داستاني به دليل تالش آن ذهن

 است.          بوده 9شناسي كالسيك بنيادين روايت در روايت

                                                 
1. cognitive narratology 
2. postclassical narratology 
3. David Herman 
4. Allen Palmer 
5. Fictional Minds 
6. intermental thought 
7. intramental thought 
8. consciousness 
9. classical narratology 
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تعريف روايت گسترش يافتـه و در آن بازنمـايي    ةپساكالسيك، دامن شناسي  در روايت
 ،هـرمن  بـاور  بـه آيـد.   به حسـاب مـي  از عناصر اصلي روايت ها  ني شخصيتهاي ذه تجربه

هاي دنياي داسـتان در اصـل    يا مخاطب اثر و هم براي شخصيت ههم براي خوانندروايت 
حتـي  «پـالمر نيـز تأكيـد دارد     .)98: 2009( شـود  محسـوب مـي   »فعاليت شناختي«يك 
هـاي پيچيـدة شـناختي     ي از فراينداظاهر شامل مجموعه دن نيز بهترين فرايند خوان آسان
تـرين عنصـر   را مهـم  پيرنـگ  در بوطيقـاي خـود،   كه ارسـطو  در حالي. )54: 2010(» است

ي بـه او،    شناسان سـاختارگرا  روايت روست كه د. هم از ايندان تراژدي مي 1رويـداد  بـا تأسـ 
دوم دهـة  (بعـد از نيمـة    پساكالسـيك . در دورة ندنك داستاني را عنصر اصلي روايت تلقي مي

شناسـي    روايـت شـود.   مياي  دانشي بينارشته شناسي روايت د،علوم جدي ةدر سايو  )1980
ـ   رويكردي جديد نسبت به روايت محسوب مي ، كهشناختي واقـع بـا ايـن نكتـه     هشـود، ب

رمن،  » يابند اي براي ادراك چگونه درمي مردم روايت را در مقام شيوه«كار دارد كه سرو هـ)
كوشد نه تنها با  مي سويهدر تالشي دو شناسي شناختي  بيان ديگر، روايت. به )452: 2006

ذهـن و غيـره بـه      ةهـاي شـناختي، فلسـف    استفاده از واژگان كليدي علوم مرتبط با دانش
توان بـا   مي كه كند بلكه استدالل مي ،بپردازد  تحليل عناصر سازنده و تفسير معني روايت

ــ مربــوط بــه روايــت مطالعــات ازاســتفاده از نتــايج حاصــل   ةوزحــدر  ويــژههشناســي، ب
 1: 2009(هرمن،  كمك كردنيز شناسي شناختي، به پيشبرد مطالعات علوم شناختي  روايت

كــاركرد ذهــن يــا آگــاهي  ةتــوان از طريــق بررســي نحــو ال، مــي. بــراي مثــ)ix: 2013و 
ـ هاآن داستاني، بين افكار و رفتار هاي شخصيت  يايالت پنهـان تمـ  ه و، بين رفتار خودآگاهان

هاي داستاني، نوعي روابط علّي يافت و از ايـن   شخصيتها با ديگر آن ةو نيز رابط هاآن  ذهن
ـ   انسان  كاركرد ذهن ةاطالعات مفيدي درخصوص نحورهگذر  . دسـت آورد ه هاي واقعـي ب

و دانش دنياي واقعـي خواننـده    ربتجا بين شباهتگويد،  طور كه ميكه بال مي همان زيرا
هـاي مناسـب بـا موقعيـت      فراخوانده شـدن واكـنش   موجب روايت،در  وانموده ارببا تج

           ).6: 2009، 2(بال شود در ذهن او مي وانموده
بتوانـد  باشد تا هم  »شناس معرفت«پالمر، بايد  ةبا استناد به گفت ،وانندة اثرابراين، خبن

هاي داسـتاني   كرد ذهنكار ةتوصيف نحو«زيرا روايت در اصل  ؛مفهوم روايت را درك كند
                                                 
1. event  
2. Bal 
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خواننـده، روايـت و عناصـر     از نقـش   ساختارشـكنانه  دركين ا. )b 2010 :177(پالمر، »است
در  شناسـي شـناختي اسـت. همچنـين     روايـت  از دسـتاوردهاي مندي) آن (روايت ةسازند

خـواني در   هـاي ذهـن   ضمن توجه به بازنمـايي موقعيـت   ،رويكردهاي شناختي به ادبيات
 1شـاين  ليزا زان .شود به اهميت آن در خوانش يك اثر نيز توجه مي ،انيدرون دنياي داست

 در هاآن توانايي به خوانندگان، توانايي سنجش ضمن داستاني هايمتن همة« معتقد است
 و خواست انديشيد، شرايطي چه در و  هنگام چه  را، چيزي چه كسي، چه كهاين تعقيب

 از بـيش  را خـود  انرژي بيشتر سندگان آشكارانوي از شماري. هستند كرد، متكي احساس
هـاي   از ايـن منظـر، ذهـن    ).75: 2006(» كننـد مـي  توانايي اين كارگيريهب صرف ديگران

هــاي واقعــي) داراي  هــاي واقعــي (انســان هــاي داســتاني) و ذهــن داســتاني (شخصــيت
اعتقـادات،  هـا از  زيـرا هـر دوي آن   ؛هسـتند  )200: 2004ر، (پالم »هاي انكارناپذير همانندي«

دادن  كـه نسـبت  برخوردارنـد، ضـمن آن   مشـابهي  اهداف، اميال، احساسات، اعمال و بيـان 
دادن  نسبت« پالمر بيان  . باز بههاستبه ديگران از نكات مشترك آن خود هاي ذهني حالت
بخـش مركـزي    ، هـم ها از طرف راوي هاي ذهني به شخصيت ها و حالت ها، گرايش انگيزه

: 2004( »خواننـده اسـت   از جانـب داستاني و هم فرايند فهم متون   ناذها آفرينشفرايند 
 دوران كـودكي هاي ذهني به ديگـران ريشـه در    نسبت دادن حالت ، تواناييِعالوههب .)137

كـه بـه    گيرند را ياد ميبنياديني هاي  تدريج تئوري كودكان بهدر طول آن دارد كه  آدمي
مفـروض در  ذهنـي احتمـالي يـا      تو حـاال   نوآموختـه  بين رفتارهـاي  كند ها كمك ميآن

نامد  مي 3تئوري-را تئوري نيخوا اين نوع ذهن 2لدمنارتباط برقرار كنند. آلوين گ ديگران،
سازي  منظور از شبيه كند. بسط پيدا مي 4سازي رشد كودك به تئوري شبيه موازات هكه ب

جاي شخص مورد  ا بهدهنده قادر است به طور تخيلي خود رارجاع يا اسناد«اين است كه 
 -هـاي اوليـة مشـابهي اسـت     كند كه داراي حالت نظر قرار دهد. با اين عمل، او وانمود مي

 همـان  كند، براسـاس  مي تصميمي اتخاذ و اگر -است اعتقادات و اميال همان داراي ،مثالً
يـد  كأت 5طور كه ايـان اَپِرلـي   بنابراين، همان .)19: 2006( »اوليه است غيرواقعي هاي حالت

                                                 
1. Lisa Zunshine 
2. Alvin Goldman 
3. theory-theory of mindreading 
4. Simulation theory of mindreading 
5. Ian Apperly 



  ...محمودسلوك  در تپاشي بيناذهني فرو

 

٥٧  
  

 

  

  1394،   زمستان 34  شمارة

توان  اي در ارتباط با دنياي واقعي مي خصوص دنياهاي داستاني و هم تا اندازهدارد، هم در
شناسيكي اسـت كـه بـراي درك     خواني محور فرايندهاي اصليِ روند شناخت ذهن«گفت 

    ).1: 2011(» رود تعامالت اجتماعي به كار مي
اساس ايجاد بر ا عمدتاًزير ؛دارد شناسيك شناخت توانايي يك نوع، قيس لوكس رمان در

اقدام  ،پيرمرد ذهن هاي فرضي ذهن معشوقة خود و ك خود از رفتار و حالتادراارتباط بين 
ذيـل امضـاي محمـود     كنـد. بـه عبـارت ديگـر، داسـتاني كـه مـا        ها ميآن بارةبه داوري در

 بـا نام قيس اسـت كـه    بهاي  واقعي  ة غيربرساختة ذهن نويسند خود ،خوانيم مي آبادي دولت
مـا  بـه  برخي از امـور جهـان    بارةدر را هاي خود داوريتعدادي شخصيت داستاني آفرينش 

هـا نقـش    ذهنـي و بينـاذهني شخصـيت    هاي درون گزارش فعاليت بنابراين، كند. ميعرضه 
هاي مبتني بر زيرا رخداد ؛اي هم در پيكربندي روايت و هم در بررسي آن دارد كنندهتعيين
از  بخـش زيـادي  هـاي بينـاذهني بخـش     يـت فروپاشـي رابطـه   نهاگيري، رشـد و در  شكل
هـاي ذهنـي    كه بازنمايي فعاليـت  دهند را تشكيل مي سلوكنظير  مندي يك روايت روايت

ويكـرد  و ر لوكسـ  اي نقطة اتصال روايـت  عنصر بنيادين روايتگري آن است. چنين ويژگي
 آن ياريگر است. ، در گشايش معانيبه باور نگارندگان شناسي شناختي است كه روايت
 

 سلوكتحليل فروپاشي بيناذهنيت در  -3

تـوان موضـوع    مـي را  هـا  صيتذهني با ديگر شخپيوند مشترك ي ردر برقرا قيستوانايي 
تنها موتـور محـرك   رت ديگر، گرايش قيس به ديگري نهقلمداد كرد. به عبا لوكساصلي 
 ياآورد  نيلوفر، به ياد مي ويژه ر، بههايي است كه او از گذشتة خود و از خانوادة سنما روايت

برندة پيرنگ روايـت   سازد، بلكه همين كشاكش بين خود و ديگري نيروي پيش ها را ميآن
بينـاذهني   ةنشانگر پذيرش پايـان رابطـ  از يك طرف به طوري كه پايان رمان  ؛نيز هست

يس بـه هويـت و     اش است و از طرف ديگر بي هو معشوققيس  سرنوشـت  اعتنايي نهايي قـ
يس    دهد كه داستان يادداشت پيرمردي را نشان مي هاي او مكمل داستان زندگي خـود قـ

 ت؛ زيـرا ارتباط با طبيعت موازي اين دو در طول روايـت نيسـ   است. چنين پاياني البته بي
رسـد، بـا ايـن حـال،      ظاهر نامرتبط به نظر مي چند دغدغة هر يك بههر«گفتة اُنيل  بنابه

عنوان منبع ، هم در نقش مفسر متقابل و هم بهطور تلويحي، حداقل به1هاي موازي روايت

                                                 
1. parallel narratives  
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هايِ  روايت سلوكطور مشابه، در   به ).369: 2005، 1(اُنيل» كنند  سازي متقابل عمل مي غني
كه مخاطـب غايـب او در   نامش  شوقة بي، و پيرمرد و معوايت بين قيس و نيلوفرر -موازي

در  مـثالً  كننـد.  ر موضـوعي تفسـير و پرمايـه مـي    ا از نظهمديگر ر -هايش است يادداشت
يس را در كنار پيرمرد در گورستان، ق» يروي نيمكت سنگ«ابتداي رمان، تجربة نشستن 

كنـارش  «اسـت:   زمـان كـه روي نيمكـت پـارك نشسـته       اندازد آن اش مي ياد معشوقه  به
قيس در اوايـل روايـت،    )1(.)8: 1385آبادي،  (دولت» نشسته، اندكي اُريب تا رو به قيس باشد

زمان با بخش پايـاني  يابد؛ هرچند هم ل مشابهي همدل ميشك  ها، بهد را با هر دوي آنخو
رود. نوشتار حاضر همچنـين   ها از بين ميين حسي در او، نسبت به هر دوي آنداستان چن

يس نسـبت بـه پيرمـرد و    نكته بپـردازد كـه چگونـه كنجكـاوي قـ     طرح اين   كوشد به مي
اش بـا   پاشي تنها ارتباط بيناذهني هم گيري و از هاي او، از يك طرف فرايند شكل ادداشتي

كند، و از طرف ديگـر او را در پايـان روايـت بـه شخصـيتي       نيلوفر را دوباره در او زنده مي
  كند.     ذهني تبديل مي متكي به تفكر درون صرفاً
بينـاذهني بـين   واحـد   پاشـي تـدريجي يـك    داسـتان ازهـم  توان  مي را لوكسوايت ر

هـاي آن از آغـاز روايـت مشـهود اسـت.       كـه نشـانه   دانسـت  شخصيت اصلي و معشوقة او
گيري، رشد  ، نحوة شكل2نما يس و از طريق تمهيد پسق منظراز  ارتباطي كه راوي عمدتاً

 . زيرا نيلوفر نيـز كند روايت مي شده ة سپريسال ده يك بازة زمان داستاني و افول آن را در
قبـل از   هـايش  ا او در روايـت كنـد تـ   كمك مي يسداستان، به ق هاي ديگر شخصيتمثل 
گيـري و   روايت نيز در اصل بـر فراينـد شـكل    . پيرنگسر دربياورد از كيستي خود چيزهر

بـه   همچنـين  لوكس. استوار است - )2(قيس و نيلوفربين  -ذهني واحد بينافروپاشي يك 
يس       كه تعلّق دارد 3جريان سيال ذهن ژانر در روح «ضـمن نشـان دادن اينكـه چگونـه قـ

روايـت   نيـز  اش را رفتـه  نسبت بـه عشـق ازدسـت    اودروني  اندوه )،1(شود  مي» خود روان
كـه بازتـاب    برخـوردار اسـت  يك سـاختار پيچيـدة روايتـي    از  سلوك گريكند. روايت مي
در «گي او هايي است كه از ده سال گذشـتة زنـد   وقفة فعاليت ذهني قيس يا يادداشت  بي

    اند. ش هجوم آوردهبه ذهن )27( »حكم نيشتري در يك غدة چركين
                                                 
1. O’Neil 
2. flashback 
3. stream of consciousness 



  ...محمودسلوك  در تپاشي بيناذهني فرو

 

٥٩  
  

 

  

  1394،   زمستان 34  شمارة

تـوان آن را   حدي است كه مـي  به سلوكاهميت ارائة نحوة كاركردهاي ذهن قيس در 
 وحشـتناك  تـوالي « دانسـت: » يسقـ  ذهـن  هـاي  تـداعي  قصه«با استناد به يزداني خرم 

 او كـه  گـذارد  مي تنها مسيري در را سقي سلوك در آبادي [...] دولت او ذهني هاي تداعي
 ازتـالش اسـت    در راوي). 1382(» بسـازد  را زندگي خود ذهن از تنها و تنها است مجبور

هاي موجود، خواننـده را در داسـتان    ظاهر نامرتبط روايت طريق پيوند زدن بين قطعات به
ـ    پينيز زبان روايت رو،  از اينزندگي او درگير كند.  يس و اي كـل، قـ  درپـي بـين راوي دان

همة رويدادهاي داسـتاني از زاويـة    با اين حال تقريباً .شد استها در آمدو ديگر شخصيت
ر شهري غريب به دنبال كه د ،شود يس، روايت ميق يعني ديد شخصيت محوري داستان،

گـردن و بـاراني،    دفتر كهنة [پيرمرد] شـال «كه  حالي؛ درگردد ش، آصف، ميآدرس دوست
هـاي روايـي    استفاده از تكنيك .)43 (را نيز به همراه خود دارد » دررفتهنيز چمدان زهوار 

دهد تـا   را ميبه راوي اين امكان  1گفتمان نامستقيم آزادجريان سيال ذهن و  مدرن نظير
را بـا  و پيرمـرد ناشـناس    افكـار ناگفتـة معشـوق او، نيلـوفر،     ،يسهـاي درونـي قـ    دريافت

دانسـت كـه    2را بايـد يـك رمـان آگـاهي     سلوك . بنابراينصميميت بيشتري روايت كند
هـا   رواني است. [...] اين نوع از داستان -از نوع ذهني«گفتة قهرمان شيري   پيرنگ آن، به

كه گـاه يكـي دو نفـر     -ها هاي رواني شمار اندكي از شخصيت هاي ذهني و منش بر كنش
  ).  71: 1389( »شوند متمركز مي -بيشتر نيستند

 
  سبازنمايي كاركردهاي ذهنِ پرسشگرِ قي يتو اولو سلوك -3-1

اوست » آستانة شصت سالگي«در  )61( يسق »پرِ« بازتاب كاركرهاي ذهنِلوك سداستان 
در تـار عنكبـوت   «كنـد؛ زيـرا او    مـي » تـداعي «پاره،  وقفه گذشتة او را، هرچند پاره كه بي
گشـايي   ني بر گرهچند از تالش خود مباست؛ هر مانده )204(» هايش دچار و گرفتار تجربه

 چقـدر  زدن، حـرف  از كنـد  مـي  درد مغـزم  مغزم،«است:  اش نيز دست نكشيدهاز گذشته
 متفاوت، هاي حالت و لحن با حرف خروار خروار ام، زده حرف ذهنم در چقدر ام، زده حرف
ذهني خود به دنبـال مخـاطبي اسـت    هاي درون گويي او در تك ).15(» [...] متضاد، مغاير،

 ديگـري  كهآن بي زنم مي حرف و زنم مي حرف«است:  و با او خود نيز گم شده  كه گم كرده
                                                 
1. free indirect discourse 
2. Novel of Consciousness 
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يس، و البته بنابراين، تالش ق )16( »بشنوم؟ و بشنود را هايم نفس صداي – حتي خودم –
كه هـر تكـة   «خود، » تكة تكه«تالش نويسنده و خواننده، در اين است كه بتواند از وجود 

چند هويت كامل خود را بازيابد، هر )،74( »كرده باشدآن را ممكن است در گذرگاهي گم 
چيـز و كـس و جـا وصـل       شـوم، بـه هـيچ    وصـل نمـي  «كند:  اميدوارانه تكرار مي قيس نا

كوشـد از   كنـد، بلكـه مـي    تنها معماهاي گذشتة خود را تحليل مـي او نه ).156(» شوم نمي
  هست و بود خود در زمان حال نيز سر دربياورد:

اش اسـير و   هستم وقتي ذهنم شاخه، شاخه، شاخه است كه من در هر شـاخه  من چگونه حسي
آري... انسـان در ذهـنش    اسير و اسيرم به جستجوي نيافتن و نبود آنچه در جستجويش هستم؟

  .)34( ميرد، قيس در ذهنش هست كه هست كند، انسان در ذهنش مي زندگي مي

حال زندگي خويش است كـه   ش از گذشته وهاي ناتمام آمد پرسش گزارش قيس پي
گونـه تـالش بـراي    ؛ زيرا اكنون و در زمـان روايـت هر  رسد ها ناممكن به نظر ميروايت آن

بازنمايي واقعي يا رئاليستيِ جريان سـيال ذهـن از طـرف او محكـوم بـه شكسـت اسـت:        
توانـد بـا سـرعت     كند. كدام دسـت مـي   ام مي آوردم و ديوانه تداعي... تداعي به ستوه مي«
با اين حال، او از يك طرف در تـالش اسـت بـا مـرورِ      )35(» يهاني مغز هماهنگ باشد؟ك

، ه زندگي فعلي خود نيرو ببخشـد اش ب گيري رابطة بيناذهني خود با معشوقه فرايند شكل
پاشي يك  هم هاي پيرمرد، كه روايتگر داستان از و از طرف ديگر، با مرور دفترچة يادداشت

پاشـي چنـين    هم صدد است داليل ازدررابطة قيس و نيلوفر است،  رابطة بيناذهني، مشابه
  اي را دريابد:   رابطه

كـه   دارد تا در آن دفتر كاهي بكاود، بكـاود، بكـاود. چنـان    كنجكاوي بيمارگونة مغز بر آنش برمي
انساني دچار ماليخوليا در كنكاش گوري به جستجوي جنازة خود؛ به جستجوي تشخيص جنـازة  

  .)37است ( يقين اينكه با كدام ضربه و چگونه از پاي در آمده خود و فهم و
  

كند تا سرگذشـت خـود را    ظاهر نامرتبط، به قيس كمك مي روايت موازي از دو امر به
  تري با مخاطب خود در ميان بگذارد.   در گسترة وسيع

دهندة تـالش ذهنـي او بـراي     هاي قيس از سرگذشت خود نشان قسمت عمدة روايت
بردن به نحوة عمل يا خوانش كاركردهاي ذهـن   هاي ديگر از طريق پي ن موقعيتبرساخت

شد درون ذهن ديگـري را واجسـت تـا     است كاش مي هميشه انديشيده«ديگري است. او 
است كه باز هـم   توي آن؟... در همان لحظه پاسخ يافته گذرد در هزار بشود دانست چه مي
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» بـديل چيـزي كـه نيسـت     جز سرعت بيبود شناختن چيزي كه هيچ نيست  ممكن نمي
در هيچ كجا نيست مگـر در  «اش  زيرا هستي ،. در عين حال، او گزيري جز اين ندارد)58(

ش، كسي از حاالت ذهني خـود او نيـز خبـر     چند جز خودهر). 59(» ذهن و ذهن و ذهن
ن برونِ آ«ود را شبيه خ» درون«قيس » كسي چه خبر دارد از درون من، آدمي؟!«ندارد: 

بـه  » كنـد  اش چمداني را حمل مي ] كه شبانه با كالسكهبوف كور پنزري [درشمايل خنزر
و  )60(» فاصـله «تواند از برون يا از  توانايي او در اين است كه مي). 60-61(كشد  تصوير مي

با چشم يك بيگانه، يا از طريق آشنازدايي از خود، نگـاهي بـه خويشـتن خـويش انـدازد؛      
ثير فقداني عظيم روي هستي خود را بهتـر نشـان دهـد. او    أاين طريق ت باشد كه بتواند از

اشـكال تـو در ايـن اسـت كـه در ذهنـت زنـدگي        «گويـد:   با مخاطب قرار دادن خود مي
پشـت   ةكني، ديگري... ديگران چه تعهدي دارند نسبت به موجودي عبـوس و درمانـد   مي

شود تا او ضمن غلبه بـر   نمي لي مانعحال، چنين استدال  اين . با)71([...]» اي كه  در بسته
آمـدن بـا نقطـة ديـد نيلـوفر كنـد؛ زيـرا        ش اقدام به پذيرش تصميم، يا كنارا خودمحوري

ذهني خودش مبتنـي اسـت.    هاي فردي يا درون اش از اين عمل عمدتاً بر برداشت ارزيابي
يـز بـاال   اش را ن سرعت فروپاشي رابطة بيناذهني بـين او و معشـوقه   ،اين مشخصة رفتاري

 )105(» شـمار طـرح و انديشـه    بـي «فكر  طوري كه در مراحل پاياني آن، قيس به برد،  مي
از  او» سـرو تخيـل  «انديشيد كه اگـر   ا ميزير ها نيلوفر را ناكار كند؛افتد تا از رهگذر آن مي

گـويي خيـالي   او حتـي گفت ). 103(» چشم [او] دور شده بود، ديگر نبايد سرو باقي بماند«
هـم   يش را بيان كند و براي مخاطب خـود ـ  ها دهد تا ناگفته د و نيلوفر ترتيب ميبين خو

را بـه   اش داليل گـرايش ذهنـي   خواند ـ  كه داستان زندگي او را مي نيلوفر و هم مخاطبي
  گويد: ش ميشَر توضيح دهد. به مخاطب

...] بـدان كـه   ام، هم در عشق و هـم در نفـرت! [   داني كه من چه چركَسي هستم، و بوده خود مي
ام اي عزيز؛ و فقط به جرم اينكه عشق به هستي و بـه   هزار نوبت با هزاران روش جان تو را گرفته

  .)162( به نفرت از هستي و نفرت از انساناي  انسان را در من تبديل كرده

ا دليـل محكـم بـراي    شود، تنه طور كه فزّه به نيلوفر يادآور مي رغم اين نكته، همان به
  ، رفتارهاي نيلوفر است:  ايش فكري قيس به شرتوضيح گر
چون او را خر بـه حسـاب    س نه خر است و نه شرّ. اما تو...مردها... يا خرند، يا شر... يا قيس! قي«

به وجـود آيـد.    اش كه ممكن است از او يك شرآوردي، باخبر ب آوري، چون خر به حساب مي مي
  )134(» سوزد! ت. دلم براي يكرنكي او مياس موجودي كه هرگز به خودش فكر نكرده بوده
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پاشـي رونـد    هـم  چنين خشـونتي، اضـطراب ناشـي از سـرآغاز از     أبا اين حال، سرمنش
  بيناذهني بين قيس و نيلوفر است.

  
  قيس و نيلوفر  فروپاشي يك پروسة بيناذهني:  -3-2

ري و گيـ  توان بازنگري شخصيت اصلي رمان بـه رونـد شـكل    را در اصل مي لوكس روايت
اش دانست. براي انتقال ناپايداريِ ايـن   پاشي رابطة بيناذهني بين او و معشوقه هم سپس از

نويسـنده از شـگردهاي مختلـف     يسِاو، قـ  و جايگاه نيلوفر در زندگي رابطه، و نيز اهميت 
اسـلوب خطـي و   «كنـد. بـه ايـن دليـل، ضـمن انحـراف روايـت از         روايتگري استفاده مي

آيـد،   قبل مدرن به حساب ميهاي متون ما كه از ويژگي ،)368-367: 2005(اُنيـل،  » افزايشي
رمـرد در نوسـان   شخص، قيس، نيلوفر و پي پي بين راوي سومدر كانون آگاهي رمان نيز پي

پاشـيدة   و نقطة اتصال قطعات ازهـم  يس،ق ساز اصلي روايت، خود حال، كانون  اين است. با
خـود   116ن قيس و نيلوفر است كه شكسپير در غـزل  اين فرايند، پيوند سابقاً موجود بي

تـر شـد در    تـوان عميـق   آيـد، مـي   اكنون كه به ياد مـي «نامد:  مي 1»ها پيوند ذهن«آن را 
را  لوكس . بنابراين)30(» شود اي كه روشن مي يادهاي خود و درنگ كرد در حس گمشده

چند گـذرا، موجـب   هردرت عشقي دانست كه براي مدتي، توان داستاني شعرگونه از ق مي
اسـت. اكنـون    ارتباط يا تشكيل يك واحد مشترك بيناذهني و همدلي بين دو انسان شده

ذهنـي خـود،    هـاي درون  اي، قيس صرفاً از طريـق دريافـت    شدن چنين رابطهپس از محو
چند او در كند. هر گويي، دوباره ارزيابي ميهاي گذشته را، از طريق باز رخدادها و موقعيت

 –دلتنگ است، دلتنگ ديدار چهره و رفتار انساني كه تمام ذهـن را خواسـته   « همه حال
بينـدش؛ هـر    خواهد ببيندش، مي است. دل مي آوردهناخواسته به تسخير و تصرف خود در

كـه  آگاهي او بـه اين  حال  اين . با)14(» است وقت اراده كند، هر وقت اراده كرده او را ديده
گويد:  سف ميأيس با تآور است. ق ي او بيرون رفته، دردزندگ روحي از بخشِ اين عامل آرام

هـا  ه دوستاني بربخـورد كـه از ميـان آن   تواند ب انسان در مسير عمر خود مگر چند بار مي«
زباني كه همدل باشد. و مگر دوستي، از آن مايه كه به رفاقت بينجامـد،  زباني بيابد. همهم

                                                 
1. Let me not to the marriage of true minds / Admit impediments. 
   بينم هنگ نمياهاي كامالً هم سر راه پيوند ذهنموانعي بر  
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اين حس همدلي عمدتاً از منظـر   )67(» ع عمر؟تواند ره بدهد، و در چند مقط چند بار مي
ـ    «اش بگويـد:   عادت داشت به معشوقهشود كه  يس روايت ميق درِ هتـو همـان جـوانيِ درب

هـاي درونـي او را    با رفتن چنين فردي، كه دريافـت  ).79(» ام خودم هستي كه بازت يافته
ـ فهميد، جز مي« كـرد و   مـي  هـا و گـذراترين آنـات مـرد را عميقـاً حـس       تـرين حالـت   يئ

و  )164(شـده  » پـاره  چهل«و » شقّه شقّه«كند كه  . قيس اكنون حس مي)10( »فهميد مي
چنين اعترافـي تنهـا از فـردي چـون      ).84( »كس و هيچ همزباني وجود ندارد ديگر هيچ«
پيشه كه تنهاترين واحد بيناذهني خود را از دست داده، قابـل انتظـار اسـت:     يس عاشقق
 بـار  يـك  و بازشـناختم  و بازيـافتم  تو چشمان غافلگيرشدة درنگ در و،ت نگاه در را خود«

 رفتن چنين نيرويـي، او حتـي نسـبت بـه توانـايي      . اكنون با ازدست)19( »شدم آدم ديگر
توانـد   تواند بينديشد؛ چرا فقط به او مـي  يس چگونه ميق«انديشيدن خود نيز ترديد دارد: 

شد، براي مدتي طوالني در همة ابعاد  او مربوط ميزيرا نيلوفر و آنچه به  ؛)18(» بينديشد؟
  است:   انديشة او حضور داشته

توانست نينديشد به باطنِ رفتار انساني كه مهـا نيلـوفر نـام يافتـه بـود، و چگونـه        چگونه مرد مي
هايش و به سيماي  اش، به قريحه و توانايي توانست تخيل نكند  به او، به زادگاهش، به خانواده مي
يافـت در همـة    شكفت در او، در خلوت و در شلوغي ذهـن او، و بازتـاب مـي    ي كه دمادم ميانسان

  .)13(او؟ نه هرگز  احوال

حال، قيس نسبت به اين امر آگاه است كه عمق و قدرت چنين عشقي در عصر   اين با
متوجـه نقـيض   «مدرن يا جوامع شهري ممكن است براي مخاطبش غيرقابل باور باشـد:  

دروني خود هستم؛ عشق در عصر توليد انبوه و مصرف انبوه، معنايي از آن مايـه كـه مـن    
اق در ادبيات، از راه عشـق بـه ديگـري    همچون ديگر عش قيس ).97(» كنم ندارد مراد مي

رسـد، زيـرا در برقـراري و     ذهني خـود بـه ارتبـاط بينـاذهني مـي      است كه از دايرة درون
ع فداكاري عاشقانه الزم است كـه قـيس از آن برخـوردار    نگهداري واحد بيناذهني يك نو

دم. چـه بسـيار   اي پنداشته بود از خار يا گن يس نيلوفر ناميده و خود را بوتهاو را ق«است: 
اي پيچ خورده و آن را عاشـقانه در آغـوش همـة عمـر      ديده بود نيلوفرهايي را كه به ساقه

هـاي   دريافـت تنها قـادر بـه درك افكـار و    نه  . قيس در اين رابطه)28(» خود گرفته بودند
توانست تجسم كند از منظـر ذهـن    اي رسيده بود كه مي چنان توانايينيلوفر بود، بل به آن

يس نگـاهش كنـد و   دانسـت او منتظـر اسـت تـا قـ      مـي «يد: رس وفر چگونه به نظر مينيل
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اش، و اگـر شـده در    خواهد او را، درون وي را در پوست بـر اسـتخوان كشـيدة چهـره     مي
. آگـاهي  )29(» دارد، ببيند گفته بود كه دوستشان مي مردمك چشماني كه بسيار گفته و

ا عمل كردن، البته يك توانـايي  هساس محتواي آنذهنيِ همديگر و برا هاي درون يافتاز در
 شـود، بـه   نهايت منجر به ايجاد يك واحد مشترك بينـاذهني مـي  طلبد كه در دوطرفه مي

مانـد، يـا افكـار و     طوري كه بين افكار و اعمال دو طرف هيچ فاصله يا اختالفي باقي نمـي  
ناسدش. ش خيلي خوب مي شناسد، قيس را مي«شوند:   ها كامالَ بر هم منطبق ميآن اعمال

هايش را بسته به نشـانة   و قيس پلك "شناسمت! از همه بهتر مي"بارها بر زبانش گذشته 
يس و گيري واحد بيناذهني مشترك بين قـ  . به اين ترتيب، در طول روند شكل)8( »تأييد

ها مبنـي بـر در   تدريج مشخصة رفتاري غالب آن نيلوفر از طريق حضور در كنار همديگر، به
بيـرونش  «رود:  ذهنـي بـه بينـاذهني از بـين مـي      اولويت قرار دادن يا ترجيح افكـار درون 

هاي ذهن به بركت يك دم شكفتن، شكفته شدن؛  كشانيد از چاله كشانيد، بيرونش مي مي
 البتـه  ).9( »شـد  شـد در شـكفتن او، و آغـاز مـي     مثل يك گل اگر بخندد و مرد تمام مي

لت اصلي روايت محزون ناپذير نيست و ع رفتاريِ تغييريك مشخصة  ،بيناذهني انديشيدن
  همين برداشت خالف واقع است: و غريبانة قيس نيز

 را يگـانگي  و رفاقت از اي ساده و عجيب حس چه بداند تواند نمي هم هنوز و ندانست هرگز قيس
 انساني عميق ةعاطف هاي زاللي از و رضايت از شد مي پر يكپارچه كه نگاه آن كرد مي منتقل او به

  .)11( آورد مي وجد به طفل مثل را مرد كه[...] 

او را غـم    است كه اينك همـة هسـتي  » وجد«يس از در غياب آن پنداشت جاوداني ق
  است. فراگرفته

زنـان جـادويي   «پاشي رابطة خود بـا نيلـوفر را بـه    دليل ازهم يس بنابه تحليل خود،ق
زنـان  «يـا همـان    -خاتون و فخيمـه   آزاده، فزّه -دهد. زنان خانة سنمار نسبت مي» مكبث
. )44-54(» زننـد  سرنوشت او را [نيز] رقم مـي «كه با دلسرد كردن معشوقة او » كار افسون

پسـر   دا، تنهـا  شـود كـه چگونـه اَردي    البته، به بافت مردساالرانة خانوادة او هم اشاره مـي 
يس در    اينكـه ه  . بـا )46(كـرد   ش را محدود ميخانواده، نيلوفر و خواهران مـة معلومـات قـ

يس فقـط  قـ «گذرد از طريق نيلوفر به او گزارش شده و  چه در خانة سنمار ميارتباط با آن
ز هـاي خـود ا   اساس شنيدهتواند بر اكنون اما او مي)، 78(» تصويري از آن براي خود داشت

يـل تصـميم   بسازد تا بلكـه بتوانـد بـه دال    )56( »ل خودتخي«هايي در  اش داستان معشوقه
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 كنـد. روايـت   سازي مـي  خواني كند، ذهن  نيلوفر پي ببرد. به اين شكل او بيش از آنكه ذهن
دهـد تـا از روي رابطـة او بـا      اش قـرار مـي   همچنين نيلوفر را در متن بافتار خانوادهلوك س

و چگونه بـا  اعضاي خانوادة خود، بخصوص با خواهرش فزّه و پدرش سنمار، نشان دهد كه ا
پيچيد، مجبور  غايت اغواگر در گوشش  يس، و پس از آنكه صدايي بهب مردي غير از قانتخا

اين صداي زنانه: برو! از اين خانه برو مهتـاب؛  «است:  به ترك واحد بيناذهني خود با او شده
يس در اين ميان قـ  .)144(» يس؛ به گور برود عشق!اي مباش! گور پدر ق يد هيچ زلزلهبه ام

 )،54(» كـم در بـاطن   دوگانگي آزارنده، دسـت «ا ناگزير، و در پي يك نوع اش ر نيز معشوقه
شناسد آنقدر باهوش هسـت   مي«چند دختري كه او بيند، هر بور به انتخاب ديگري ميمج

» كه نقيض درون يكايك اهل خانه، بخصوص نقيض دروني يكايك خواهرها را حـس كنـد  
وانسته بودم، مجـوزش را نداشـتم تـا او را    هرگز نت«گويد،  طور كه قيس مي همان زيرا)؛ 50(

اي نداشت. درست مثـل   چنان امكان و اجازه ر دستم و ببرمش كنار دريا. او همبنشانم كنا
  ).167(» من، نه از خانواده و نه از محيط. درهم بودن و جدا از هم بودن

وصـف   ناسـد، بـا ايـن   ش خاتون او را بهتر از ديگران مي چند فزّهاز ميان خواهرانش هر
شود سال بخت  هاي گذشته و نه امسال كه تصور مي همه مربوط است به سال ها همدلي«

. از منظر نيلوفر، او نيـز نـاتوان از درك وسـعت و    )54(» گشايي همگان خواهد بود و بخت
يس در تلفن بـه  پرسد ق بود. وقتي فزّه از او مي يسعمق رابطة عميق ذهني بين خود و ق

پرسيد زير دوش رفته بـودي؟ پرسـيدم چطـور حـدس     «گويد:  ر ميگفت، نيلوف او چه مي
بيـنم، در همـه حـال و در هـر      گويد مـن مـي   زدي؟ جواب داد ديدمت، نگاهت كردم. مي

العمل خواهرش نسبت به ايـن   عكس .»ذهن! ...بينمت؛ ذهن... ذهن يتي كه باشي ميوضع
بـين   ، اما غيـب يده بوديمگو د هاي نشنيده، غيب به حقّ حرف«موضوع البته نيشدار است: 

  برخالف فزّه و خواهرانش: ؛»نشنيده بوديم! نكند جن هم هست؟!
ود اين بـاور را در  كند؛ چون تا آن روز نتوانسته ب چنان حسي را فقط اوست [نيلوفر] كه درك مي

دارنـد كـه   توانند و ايـن قابليـت را    جمله خواهرانش، جا بيندازد كه دو انسان ميذهن ديگري، از
  .)80بشوند؛ يگانه ( شان چنان در هم بياميزد كه در بسياري لحظات يكيروح

است  هاي نيلوفر ، گفتگوي او با خواهرش فزّه بيانگر برخي ديگر از ويژگياين وجودبا 
نهايت بـه  د، زيرا آشنايي او با مردي كه درمان يس پوشيده ميكه روايت آن از زاوية ديد ق
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طور كه فـزّه   است. همان ان دوستي با او اتفاق افتادهكند، در زم يس را ترك ميخاطرش ق
  كند: او را متهم مي

توانستي نزديك شش ماه دو تا مرد را جوري نگـه   دهي،  وگرنه چطور مي تو شيطان را درس مي
خبر شدند، طوري ترتيـب  ، يا ... اگر روزي از وجود هم باداري كه يا از وجود يكديگر باخبر نشوند

  .)116تفاقي افتاده! (انگار نه انگار ا كارها را بدهي كه

يس عبور كرده و به اهي قشود، بيش از آنكه از آگ واقعيتي كه در اين بخش روايت مي
شـخص كـه از همـة رخـدادهاي      لف تلويحي يا همان راوي سومؤمخاطب برسد، توسط م

يس قـ «ه شود كـ  به نيلوفر يادآور مي شود. فزّه روايت مي ،درون دنياي داستان باخبر است
ت نزد، هيچ وقت. تو در نگاه او از تمام جهات زيبا، هايت را تو روي [...] حتي دروغ دل ساده

آنچـه را كـم داشـتي، بـا     ديـد. هر  تو هيچ نقص و نقصاني نمـي دلپسند و كامل بودي. در 
نـين اتهـامي را البتـه    نيلـوفر داليـل چ   .)118(» ساخت به نيكوترين صورت! اش مي مخيله

  كند: م با رشك و حسد خواهران خود عنوان ميوأتوجهي ت بي
كـدام شـما چشـم ديـدنم را نداشـتيد [...] همـة        يس روي من بود در ايـن خانـه، هـيچ   تا اسم ق
ا مـن آنقـدر   كوبيديد تا خُـردم كنيـد. [...] امـ   هاي خودتان را سرِ من و آن مرد كوبيديد،  نداشته

خواهد روي مرا به آتـش   ا نميه شده، امتشي توي اندرونش افروختشناختمش كه بدانم چه آ مي
  .)136-137( تان مرا و او را نابود كرديد همهدهد! شما 

تـر   ر مصـمم ش، نيلـوف هدة ماهيت رابطة مادر خود با پدرطور مشابه، در نتيجة مشا  به
پاره، بـا پـذيرش   ايـن روايـت چنـد    ).146-147(دچـار نشـود    شود تا به سرنوشت مادر مي

دهد تا از زواياي متفاوت تنـاقض درونـي    تلف، به خواننده امكان ميچندين زاوية ديد مخ
گونـه كـه بـدون زاويـة ديـد فـزّه، برداشـت خواننـده از          روايت اصلي را كشف كند. همان

شود، محدود و  يس برساخته ميهاي دروني ق دتاً از طريق دريافتشخصيت نيلوفر، كه عم
يل شخصيِ نيلوفر در جـايگزيني عشـق   ود، بر همين سياق بدون اطالع از دالش ناقص مي

هـاي دنيـاي داسـتاني خواهـد      يس با ديگري، داوري خواننده نسبت به او دور از واقعيتق
هـاي او داوري كـرد،    زهتوان با قاطعيت دربـارة شخصـيت و انگيـ    بود؛ هرچند باز هم نمي

زار چيز ممكن است تو ه«تواند با قاطعيت دربارة او حرف بزند:  يس كه نميدرست مثل ق
 ).                  162(» ديگر هم باشي، يا پيش از اين بوده باشي و پوشيده داشته باشي خود را

 زد؛ نچه گفته شد، يك نوع حس مشترك قيس و نيلوفر را به هـم پيونـد مـي   رغم آ به
منِ ديگر خود، وقتي او «دانست و قيس او را  خود مي» شدة نيمة گم«زيرا نيلوفر قيس را 
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يس وقتـي نيلـوفر بـه قـ     .)182(» تو، و تو در او جذب و حل شده باشـد، شـده باشـيد    در
ام پـيش از   چون من مثل تو بـوده «گويد:  يس مي، ق»شوم! دارم مثل تو مي من«د: گوي مي
طـور كـه در صـفحات پايـاني      يس نسبت به او، همانهاي ق . با اين حال، دريافت)99(» تو

  نمايد: شود، متناقض مي رمان معلوم مي
زبان و افسونگري همدل بود. اين از جانـب  زباني هم داد. چرب كرد و همدلي نشان مي تصديق مي

هـاي   او بس بود تا وقتي توأم بشود با تنهايي، من بتوانم او را نيمي از خـود بـدانم و بـرايش رنـج    
، تـدريج و بـه تناسـب، كـه بشناسـدم و بدانـدم. آخـر ايـن طبيعـي اسـت           خود را شرح بدهم به

كنم كه نبود. اگـر نبـود،    ترين نياز آدمي است كه يك نفرِ ديگر آينة او باشد. بود. باور نمي طبيعي
  .)179من نشسته بود ( پس چرا چنان در باور

او بـود يـا نـه، در ترديـد اسـت. هرچنـد او در كـل         »آينـة «كه آيا نيلوفر قيس در اين
زمـان از خودآگـاه   و هم -از خودآگـاه خـود  صدد اسـت چنـين حسـي را    هايش در روايت

يس بـا    در مجموع كشاكش درون سلوك دفع كند. با اين وصف، روايت -خواننده ذهني قـ
اش بـا نيلـوفر بـه دنبـال      هنيوضعيت دشـواري اسـت كـه فروپاشـي تنهـا رابطـة بينـاذ       

 است. او از يك طرف در جستجوي بيناذهنيتي است كه در گذشته از دسـت داده،  داشته
بـر وضـعيت جسـمي و روحـي او       ثير مخربي كـه ايـن تجربـه   أدليل ت از طرف ديگر به و

روسـت كـه    دارد. هـم از ايـن   وايت ميل به كشتنِ ولو سمبليك نيلوفرگذاشته، در زمان ر
 بـه  آن در آسـا  جنـون  معنـاي  در خشونت كه است متني سلوك«نويسد:  يزداني خرم مي

 ذهن بنابراين. است ناتوان عيتواق در اما بكشد، خواهد مي يسق. است شده كشيده تصوير
 روايـت  ممكـن  شـدت  بيشـترين  بـا  و ذره ذره بلكـه  قطعـي  صورت به نه را كشتن اين او

 زمـان  اي بـر كاركردهـاي ذهنـي او در    جربهثير چنين تأرو، ارائة ت از اين). 1382(» كند مي
  است.    سلوكمندي روايت، اولويت اصلي روايت

 
  او قيس و ساية -3-3

زمـان بـا آغـاز    هـاي او هم  ي خواندن افكار پيرمرد يا سـردرآوردن از نيـت  يس براتالش ق
شـود و بـا مـرور     كنـد، شـروع مـي    يس او را تـا قبرسـتان دنبـال مـي    كه قـ  روايت، زماني

ببينـد آيـا    يابـد. او مشـتاق اسـت    ت ادامه مـي هاي او توسط قيس در طول رواي يادداشت
نـد آن  يس بگوي...] خواهند توانست به قـ شده [ اوراق مچاله«هاي پيرمرد، همان  يادداشت

يس در قـ  .)76(» اسـت؟  ش چرا و چگونه درهم شـكانده شـده  پيرمرد درون باراني مندرس
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مركـز  عنـوان    ، به»است در هم شكانده شده«خويش، خودش نيز سرگذشت  طول روايت
خـودش   »هـاي  شبيه شكسـتگي مردي « كه قيس او را ،ردحال پيرم  شرحآگاهي رمان و 

ر دفترچـة پيرمـرد   طـور كـه د   همان شود. هاي فراواني ديده مي مشابهتنيز  ،)32( دمان مي
وار داسـتان   پيشـة عـرب، مجنـون    يس عامري، شاعر عاشـق چون قآمده، هر دوي آنها هم

انگشتان بـر كـف   «چون كنند كه عشقش هم مي همدل را روايت جدايي خود از معشوقي 
در  اند. كه در زمان روايت هر دو از او دور افتادهگيرم  ؛)59(ها ثابت است آن در قلب» دست

هنـگ بـا شـكل و محتـواي روايـت اصـلي عمـل        اكـه هم  1،كاشت قالب يك روايت درون
 كـل  دريس با روايـت قـ  هاي پيرمرد  هايي از دفترچة يادداشت گاهي بخش از كند، هر مي

  .يس استنوعي بازتاب وضعيت خود ق  كه محتوي آن به شود روايت جاسازي مي
يس در شناسـايي پيرمـردي اسـت كـه از     ز رمان بازنمود كنش ذهن كنجكاو قسرآغا

  رو كنار قبرستان در حال عبور است:      پياده
توانـد   تواند او را تشخيص بدهد. بنابراين نمي درستي نمي رود. به بيند كه در سايه مي مردي را مي

كـه گفتـه شـود يـك      تر اين ا درستكند، ي بداند يا بفهمد او چگونه آدمي است. فقط احساس مي
چه بـه ذهـنش فشـار    ا هرد بايد برايش آشنا باشد. امگويد آن مر حس گنگ و ناشناخته به او مي

تواند تصوير روشني از او براي خـود بسـازد، يـا حتـي چيزهـايي از او در خـاطرش        آورد، نمي مي
شناسـد، كـه    را مـي كنـد كـه بايـد او را بشناسـد، كـه او       بازسازي كند. پس چـرا احسـاس مـي   

  .)5( ماند؟ و اين كنجكاوي است؟ و چرا ذهنش دمي از چالش بازنمي شناخته مي

گونـه  هتر است گفته شود امكان تشكيل هرگونه رابطة انساني، يا بيس هربا اين حال، ق
شناسي خود  پالمر در نوع داند. از همديگر نمي واحد بيناذهني را محدود به شناخت طرفين

اساس آن امكان دارد كه بر )3(كند ليت بيناذهني معرفي ميرا اولين فعا» ذهنيبرخورد بينا«
(پـالمر،  تصادفي از فعاليت ذهني همديگر بـاخبر شـوند    دو فرد ناشناس در برخوردي كامالً

ظرية پالمر مبني در تطابق با نديگري، » جا آوردنهب«يس نيز از توانايي مراد ق .)217: 2011
  ادارة زندگي است: درخواني  لي از ذهنحداق يسطح بر ضرورت

است. چـرا بايـد قبـول     يس را به جا آوردهخيزد، انگار او هم اندكي ق برمي دارد و ميپيرمرد سر بر
بايست در عمرِ يكباره همديگر را ديده و شناخته باشـند تـا بتواننـد در     كرد كه حتماَ دو آدم مي

  .)21( طور نيست اين لزوماًبياورند؟ نه  جاهاي همديگر را ب جايي و لحظه

                                                 
1. embedded narrative 
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بـارة  هـايي در  يس دست بـه حـدس و گمـان   ق اي است كه در نتيجة چنين كنجكاوي
 سـخن  و حرف اهل او كه دريابد تواند مي فاصله همين از كه است سهل«زند:  پيرمرد مي

-ديگـري   ديـدن  بـه  اي عالقه هيچ مرد آن كند مي احساس«يا اينكه او  ،»باشد نبايد هم
ر  و تماشـايي  چنـين  شـهري  در بود، مي اگر اين جز. ردندا ديگران هـا  جاذبـه  انـواع  از پـ، 
و به اين ترتيـب،   .)6(» گرفت نمي پيش در رفتن راه براي را گورستان كنار خلوت رو پياده

  بيند: اي بين خود و پيرمرد نمي رفته فاصله او رفته
 در بسـا  چـه . شـود  مي تر نزديك او منش به دارد يسق بله،. [...] باشد خودش شخص بايد مرد آن

 حقيقـي  وجـودي  اش زنـدگي  هـاي  تجربـه  مسـير  در كه سازد مي را شخصي چنين دارد ذهنش
 خـود  بـه  هـم  اي لحظه كه برانگيخته را يسق كنجكاوي طوري مرد آن وجه، دو هر در. است بوده

  .)7( او به نسبت زني گمان و لتخي از بماند غافل تواند نمي دمي و گذاردش وانمي

بـردن   منظور پي  تنها منجر به تالش او بهديگران نه -كنجكاوي او به ديگري گرايش و
اقـدام بـه    شـود، بلكـه غالبـاً    هـا مـي  ندرت گفتـار آن  ار و بهها از روي اعمال، رفتبه افكار آن

هـا  واند نوعي ارتباط بيناذهني بـا آن كند، تا شايد بت برساخت محتواي ذهن ديگران هم مي
ـ  و بشناسـد  ذهـنش  در را او بتواند بايد كه دارد باطن يقين«داشته باشد:   بيـاورد،  جـا هب

 »رود شمار به عادي كنجكاوي يك از بيش چيزي ديگري، شناخت به گرايش اين اگرچه
 رمـان  از را كامـل  قصـه  يـك «شود تا خواننده بتوانـد   . اين ويژگي البته مانع از آن مي)6(

 هـا آن عيني قطعيت كه زند مي حرف هايي موقعيت از رمان آدم«زيرا  ،كند »تعريف سلوك
 پـس از اينكـه پيرمـرد    .)1382(يزدانـي خـرم،   » اسـت  شده خلط ذهنش ةخودساخت وهم با

روي سـنگي كـه او    هـاي او، گويـا عمـداً    كنـد، دفترچـة يادداشـت    قبرستان را ترك مـي 
ه پيرمـرد  ماند. تمايل شديد قيس نسبت به هرچه زودتر خواندن آنچ است، جا مي نشسته

نتيجـه گـرايش درونـي او بـه     از باال بودن هوش عاطفي او و در نوشته و جاگذاشته، نشان
 دفتـرِ  هـاي  يادداشـت  و برسد زود كه است اين عمده توجه«بيناذهني دارد:   ايجاد ارتباط

 چيـز  هـيچ  كـه  گيرم كند، باال و زير سرگردان آدم يك كنجكاوي با را پيرمرد شدة اوراق
 مطالعـة  يابد. او ضمن يس اميدوارنه ادامه ميجكاوي قكن ).22(» نشود يافت آن در جالبي

  :  بخواند را او ذهن هرچيز از قبل است تالش در پيرمرد هاي يادداشت
 و كـج  خطـوط  در را آدميـزاد  يك قراري بي و پريشاني هاي نشانه بتواند بايد درآميزد، متن با بايد
 وراي در و پشـت  در كـه  بفهمد جور آن صفحه يك يحواش يا صفحه، يك هاي پاره-تكه در مج،
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 خسـته  نهايـت  بـي  مـرد  آن انساني، چنان اگر پس. [...] است نهفته و بوده نهفته كلمات و حروف
 اسـت  داده دسـت  از را خـود  تعـادل  اگر يا كند، حفظ كلمات پشت در را خود تعادل توانسته نمي
 قيقـاج  و بفهمـد،  را او شـدن  مـژ  و كـژ  چـونِ  و چنـد  بايـد  و توانـد  مي يسق خود، بيان از پيش
 و دسـت  چنـان  بـا  اعمـاق  از آيـد  مي فراز گاهي و اعماق، در رود فرومي گاهي كه را او هاي رفتن

    .)24( روان تيرة اعماق در خود غرق از شده پشيمان غريقي كه پازدني

به اين ترتيب، قيس در تالش است حـس و حـال ذهـن پيرمـرد را در حـين كـنش       
در جايي  بياورد. مثالًر درنان مجسم كند تا از آنچه او در پي انتقال آن است، سنوشتن چ

هـا را   اي از نانوشـته  توان يقين داشت كه او [پيرمرد] در آن لحظات انبوهـه  مي«گويد:  مي
كـه او خـود    همچنـان  )؛24(» اسـت  كـرده  در ذهنش مرور، مرور، مـرور و زيـر و بـاال مـي    

را بـر  » اسـت  را به تسخير كشيده اي كه روح و مغز وهة پيچيدهانب اندكي از«نويسد تا  مي
 و خـود  سرگذشـت  بـين  هـايي  مشـابهت  رفته متوجـه  يس رفته. ق)198(خود آشكار كند 

 از اسـت  اي تـذكره  احتمـاالً  كه پيرمرد، هاي يادداشت در تصويرشده شخصيت سرگذشت
تان زنـدگي او را  كـه گويـا راوي دفترچـة پيرمـرد داسـ      طـوري  شـود.  مي او، خود زندگي
رفتـه همـدليِ عميقـي بـين خـود و پيرمـرد        روست كه قيس رفتـه  است. هم از اين نوشته

هاي پيرمـرد پـيش خـود     هكند. براي مثال، انگار اوست كه از زبان راوي نوشت احساس مي
ه را بـا  خود را وارد جان ديگري كردن، جان خود را وانهادن، بلوغ عمـر يكبـار  «گويد:  مي

  گويد: و يا از زبان همو خطاب به نيلوفر مي» ميان گذاردن...ديگري در 
من نبودم، ايـن كـه هسـتم     تو نه؛ تو و من يكي هستيم؛ يكي. بي  .من و تو دو نيمة يك انسانيم

  .)16-17بودم! ( تو شايد من نمي زني؛ بي مياز زبان من حرف  بودم. نمي

كنـد، بـه لحـاظ     وايـت مـي  رهـايش   داستاني كه پيرمرد در خـالل يادداشـت   بنابراين
يس است. تو گـويي حكايـت از يـك جـدايي     موضوعي هماهنگ با داستان زندگي خود ق

    است: هاي انساني بدبين كرده دارد كه در پيامدش او را نسبت به انسان و رابطه
چرا من نتوانستم جايگزين كنم، چرا؟ [...] زن در نظر من يك جسم سخنگوست كه من قادر بـه  

او، با ايشان نيستم. [...] احساس  دقيقم از خودم اين است كه نسبت به همـه كـس،    مصاحبت با
كنم ديگر چيز جالبي برايم وجـود   ام. احساس مي نسبت به كم و كيف زندگي بيگانه شده و اصوالً
  .)25( »كردن همين صفحات، صفحات، صفحات جز سياه ،ندارد

اش، بـه   خـورده  يرمرد از رابطة شكستهاي پ  كردن توصيف يس با مرور و البته درونيق
گـام بـه گـام    «افتد، و در نتيجة اين همدلي است كـه او   اش مي ياد رابطة خود با معشوقه
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اي كـه   تدريج پناه ببرد به درون خودش؛ به دخمـه  نشيني تا به كند، عقب نشيني مي عقب
مزمـان بـا پايـان    و ه ).178(» خانـه  نوعي تاريـك  شود. چاله. به  درون ناميده مي اصطالحاً
ذهـنم تـوان و   «هاي پيرمرد، او قادر به يادآوري چيزي از گذشتة خـود نيسـت:    يادداشت
صـورت از زبـان    ايـن روايتي كه پيرمـرد بـه    ).209(» آوردن هيچ چيز را نداردياد كشش به

دارد كـه موجـب برانگيـزش خـاطرات      را لوكسكند، حكم روايت بنيادين  نقل مي قيس
ه شـد  شود. فضاي اندوهبار روايت جاسـازي  اش با نيلوفر مي پيوند ذهنييس از همدلي و ق

شود تا در سرتاسر روايت  آن از سوي ديگر، موجب مي سو، و تشابه سرگذشت رواي از يك
مق درد خويش هاي پيرمرد براي نشان دادن ع و در هر موقعيت ممكن، قيس از يادداشت

كايـت  يس حشود كه  قـ  به اينجا رهنمون مي ما را هاي پيرمرد، راوي يادداشت سود ببرد.
 كند:   زندگي خود را از نو روايت 

اسـت چـرا    گريزنـد. و ادامـه داده   كننـد و مـي   كـن مـي   است كه انسان را قلـوه  آن مرد هم نوشته
رباينـد و   توانم يك عبارت منجز و جامع گير بياورم؟ عمر انسـان، كمـالِ عمـر انسـان را مـي      نمي
شـوند و در نيمـة راه    كنند در وجود تو، همـراه و همسـفر مـي    نند، رخنه ميك روند. رخنه مي مي

شوند. نشد، باز هم نشد ... تو را در گرانمندترين ايـام   ناپديد مي –جايي كه نبايد  همان –ناگهان 
كـه تـو خـود را در او     شوند، نيمـة ديگـر تـو. [...] چنـان     كنند، با تو يكي مي عمر از خود دور مي

  .)90( رود كند و مي كند، تو را تهي مي .] ناگهان تو را كور ميبيني [.. مي
چنانچه پيشـينيان مـا،   « است، ستوده اش را مي ظاهر معشوقهمانند قيس، به  نيز پيرمرد
 ).176-177( اسـت  كند به او خيانـت شـده   اما اكنون احساس مي ؛)173(» ستودند آب را مي
پاشي  فرو آمدن با وضعيتي كه ناشي از براي كنار از اين حيث تالشي است روايت او بنابراين

يس در پايـان  ند در اين زمينه هـم موفـق نيسـت. قـ    اش است، هرچ يگانه رابطة بيناذهني
بيند. كنجكاوي او اكنـون پـس از    داستان دوباره پيرمرد را در مسير منتهي به قبرستان مي

رود. با  يبيند كه در فاصله م مي اكنون مرد را«است:  هاي پيرمرد از بين رفته مرور يادداشت
 »هاي او تنـد كنـد يـا كُنـد     ها را نسبت به گام كوشد قدم يس. ديگر نميفاصلة معيني از ق

دفتـر را روي  «تر از دسـت دفتـر پيرمـرد رهـا شـود:       چه سريعاو در تالش است هر ).211(
راحـت   اسـت. نفسـي   سنگ را روي اوراق دفتر. خالص شـده  -آجر گذارد و پاره نيمكت مي

يس از كنجكاوي در كاوش گذشـته،  و بدين شكل، ق ).212(» شود كشد و [..] ناپديد مي مي
كشد؛ زيرا بازگويي رخـدادهاي گذشـته    هاي پيرمرد مشوق آن بود، دست مي كه يادداشت
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پاشـي يـك    هـم  ها نيست، بلكه تجربة مجدد فرايند تلـخ از راي او در حكم بازيابي دوبارة آنب
  است. ديگر از بين رفته اي است كه اكنون ي بين او و معشوقهارتباط بيناذهن

  
  گيري نتيجه -4

يس و تجربـة تشـكيل و   قـ  ذهني هاي درون فعاليتاهميت بنيادين  نشانگر سلوك بررسي
از طريق محـدود   اش در روايتگري آن است. تخريب يك پيوند بيناذهني بين او و معشوقه

وقفة  شخص فرايند تالش بي يس، راوي سومني قهاي درو به دريافتكردن روايتگري خود 
خـود را بـه     اش با معشوقة پيشين  پاشي تنها ارتباط بيناذهني او در جهت فهم داليل ازهم

دهـد تـا    مـي  مسـتقيم آزاد بـه راوي امكـان   كشد. استفاده از تكنيك گفتمان نا تصوير مي
انگيز قرار دهد. قيس ضـمن   يس از اين تجربة غميابي قواسطه خواننده را در جريان ارز بي

 هاي او، كـه بـه   شده در دفترچة يادداشتي با پيرمرد و موضوع روايت بازگواحساس همدل
ـ  يابد، مي ها دست ميطور تصادفي در گشايش رمان به آن  اگواري كوشد از چگونگي اتفاق ن

يس را در ايـ   كه براي او افتاده، سر در ن امـر يـاري   بياورد. تجربة بيناذهنيِ او با نيلـوفر، قـ
سـپس  گيـري و   سالة خود با نيلوفر و مراحل شـكل ازنگري او به رابطة چندكند؛ زيرا ب مي
هـاي پيرمـرد    ها، به طور عمده در روايت موجود در يادداشتپاشي واحد بيناذهني آن هم از

اش اسـت.   هـاي زنـدگي   يس با واقعيتآمدن قشود. پايان روايت، روايتگر كنار منعكس مي
ها به صاحبش، گوياي نوعي بازگرداندن آن  هاي پيرمرد، و به نسبت به يادداشتميلي او  بي

درماني اوسـت   نوعي خود  هاي او به نگاري هاي دروني يا ذهن گويي اين موضوع است و تك
شناسـي شـناختي ابـزار     رو، واژگان روايت ثير گذشته آزاد كند. از اينأتا بتواند خود را از ت

نظر اين گر قيس هستند. از مو داليل كاركردهاي ذهن روايت حوهمناسبي جهت بررسي ن
هـاي ذهنـي    منـدي هـر روايـت و بازنمـايي آگـاهي و فعاليـت      رويكرد، بين ميـزان روايت 

دليـل   بـه  سـلوك  روايـت   تبـاط مسـتقيم وجـود دارد. بنـابراين    هاي داستاني ار شخصيت
شناسـي   ازان روايـت پـرد  روايـت مطلـوب نظريـه    ،يسشيدن قبازنمايي آگاهي و نحوة اندي

  شناختي است؛ زيرا سراسر آن چيزي جز فعاليت شناختي نيست.           
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  خسرو)هاي پسامحوري در قصايد ناصرناصرخسرو و پساقصيده (تحليل شاخصه
 

 ٭محسن بتالب اكبرآباديدكتر 

  دانشگاه جيرفتاستاديار زبان و ادبيات فارسي 
  

 چكيده

در اي ظرفيـت ويـژه   شهاي ادبي است كه بنابه كليت منسـجم ترين قالبقصيده از سنتي
و پردازش اين موضوع در يك قالب و ساختار بسته باعـث  مدح و تعليم دارد. موضوع واحد 

خسـرو،  قصـايد ناصر بر مخاطب بيشـتر شـود.   قصيده ثيرگذاري أشود تا القاي معني و تمي
ان، فرمـي فرارونـده، صـيروري و    برعكس قصايد رايج سبك خراساني، بنابه تأويلي بودن زب

ا بـراي آنهـا بـه كـار بـرد.      تـوان اصـطالح پساقصـيده ر   اند كـه مـي  اليه به خود گرفتهچند
پساقصيده، ناظر بر فرايند زباني و فرميك است كـه قصـيده را در فراينـدي واسـازانه قـرار      

اي و شخصـي اسـت كـه    گريـزي دوره دهد. پس در اين تعريف، پساقصيده نوعي سبك مي
ازد. اند ها و اصول موضوعة خود را ويران، برهنه و تجزيه كرده، از ثبات و استحكام مي بنيان

تحليلـي و رهيـافتي پسـامحورانه،     -در اين پژوهش تـالش شـده تـا بـا روشـي توصـيفي      
زبـاني و فرمـي ايـن قصـايد بررسـي شـود. فـراروي از         ةهاي واسازانه و فروپاشانند شاخصه
زدايـي،  زدايي، بافتهاي دوگانه، تناقض معنايي، چنداليگي زبان، صيرورت فرم، سوژه تقابل

  . شوند خسرو محسوب ميپسامحوري قصايد ناصرهاي ترين شاخصه سازي و... مهم گفتمان
  

  زداييپساقصيده، ناصر خسرو، تناقض معنايي، بازي زباني، سوژه :واژگان كليدي
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  مقدمه -1
خـاص باشـد، نشـانة     ةجديـد يـا دور   ةپيش از آنكه معرف يك نظري ) post( »پسا«فظ ل

هاي گوناگون است. اين لفظ، در بطن خود گوياي نوعي چرخش بنيادين نظري در عرصه
ران پيش از خـود را بـه   نوعي انتقال و گذر است كه عالوه بر اينكه خمودگي و انقضاي دو

ريختگي ، فروپاشي، واسازي و تخريب معنا را  هم كشد، مفاهيم جديدي چون بهتصوير مي
 كند. اين پيشوند كه با اصطالحات پساساختگرايي و پسامدرنيسـم نيز وارد عرصة نقد مي

 وارد 1970 ة(دريدا) در ده (فريدريك جيمسون) و واسازي (چون بودريار، ليوتار) پسانقد
كنندة يك آموزة مشترك يا تعهد به يـك روش  پردازي انتقادي شد، توصيفنظريه ةعرص

سـازانه نسـبت بـه ميـراث پـيش از      واحد نيست، بلكه نوعي نگرش شكاكانه و حتي ويران
كـردن   . پيشـوند پسـا در پـي محكـوم    )76: 1388، بـاروس (نـك.   ويژه مدرنيته، است خود، به

چـون  ، بلكه در نام شرح حـال گذشـته، هم  ر آنها نيستگرفتن ب يا پيشيگذشته و اسالف 
. بـه تعبيـري، پيشـوند    )77(همان:  كندگسيختگي و آشفتگي يك نظام گفتماني عمل مي

هـاي   كند تا اصـول موضـوعه و بنيـان   شناختي است كه تالش ميپسا، نوعي نگاه معرفت
سازي قرار دهد و ظاهر قطع و يقين گذشته را در عرصة تخريب و وا معرفتي و به -نظري 

نمـا كنـد.   ها را نخنمايي آن هاي گذشته، شگردهاي معناسازي و حقيقتبا واسازي گفتمان
اي و نسـبت بـه   تواند در هـر دوره يد نوعي گذر و انتقال است، ميؤپس لفظ پسا اگرچه م

  مسبوق خود، صدق پيدا كند. ةهر مكتب و نظري
سازي و فه و مداوم است كه به نسبيوقدر اين تعريف و پژوهش، پسا نوعي جريان بي

: 1389(نـك. رودي،   »هاي كالنروايت«سازي حقيقت احكام كلي و به تعبيري غير ضروري
 ،رو كند. از ايـن  هاي زندگي تأكيد مي پردازد و بر تنوع و بسيارگونگي شكلمي )126-110

هـايي   و نظريـه شكني و واسازي باشـد. الفـاظ   تواند دربردارندة نوعي ساخت لفظ پسا، مي
-28: 1392(نك. چايلـدز،  » راه و رسم نو«كنندة نوعي  مانند مدرنيسم و مدرنيته اگرچه بيان

كـه در درون خـود   شـوند؛ چرا و متضمن گذر و انتقال هستند، مشمول اين لفظ نمي )11
پروراننـد كـه در تعـارض بـا     مفاهيمي ماننـد توافـق، يگـانگي، كليـت و تماميـت را مـي      

  گيرند.اي پيشوند پسا، همچون: بازي آزاد، خالقيت، مركززدايي و... قرار ميهانگاشته پيش
جمله اشعار موجود و معدود سنتي در ادبيات فارسي هستند كـه  قصايد ناصرخسرو از

هاي معنايي، زباني و زيباشـناختي عصـر خـود را بـه پرسـش       خواسته يا ناخواسته، بنيان
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شـود، هـم در سـطح    قصـايد ديـده مـي   ند. ايـن فروپاشـي در سـطوح گونـاگون     كشـ  مي
اي از شناسيك كـه مبـاني زبـاني و ادبـي و معنـايي سـبك خراسـاني را در عرصـه         سبك
دهد و هم در كردن قرار مي اي از خلقنگري و گونه بودن، غيرضروري بودن، شخصي نسبي

 ويرانگر و تكيه بر وجـه بالغـي و منطقـي   سطح دروني قصيده كه با استفاده از زباني خود
كـه   -انـدازد و كليـت منسـجم قصـيده را     خير ميأزبان، معنا را در فرايندي از تعويق و ت

پاشاند و آن را بـه  از هم مي -قصيده در سبك خراساني و پس از آن است ةلفؤترين م مهم
مـورد قصـايد ناصرخسـرو،    كند. انتخـاب لفـظ پساقصـيده در   گريزي دچار مينوعي مركز

دي نيست؛ بلكه بيشتر ناظر بر فراينـد زبـاني و فرمـي ايـن     معرفي قالب يا نوع ادبي جدي
دهـد. پـس در ايـن تعريـف،     قصايد است كـه قصـيده را در فراينـدي واسـازانه قـرار مـي      

 ةهـا و اصـول موضـوع    اي و شخصي اسـت كـه بنيـان   گريزي دورهپساقصيده نوعي سبك
ثبـات و اسـتحكام    از كنـد و  مـي آنها را برهنـه و تجزيـه    ني و بيروني خود را ويران ودرو
 ةاندازد. معنا در پساقصيده، همواره گرايش به گذر كردن از مرزهايي دارد كه در لحظـ  مي

 مركز اصـلي مواجـه نيسـتيم   با يك است. به اين ترتيب در پساقصيده  حاضر محدود شده
محوري اسـت.  نظور از پساقصـيده چنـدمركزي و چنـد   خسرو كه مويژه در قصايد ناصر به

شـود و مركـز و   سازي اين مركز، فروپاشي مييك مركز، بالفاصله با تقابل يعني با تشكيل
اي پساقصيده، اصطالحي واسازانه است كـه در هـر  دوره  . گيردساخت جديدي شكل مي

اي، ساختار و كليـت خـود را نيـز ويـران     خاص از تاريخ ادبيات، ضمن گريز از سبك دوره
گان اين جريان پسامحوري در قرن چهـارم و  كند. ناصرخسرو به عنوان يكي از برگزيدمي

 مثنويدر اشعار و  توان بعدهااعالي آن را مي شود كه حدكنندة زباني مي پنجم، برجسته
الزم به ذكر است كه اين مقاله در پي اثبات اين نكتـه نيسـت كـه قصـايد      مولوي جست.

بـه  قصـايد بنا  نكـه در ايـ  درن يا پساساختگرا نشان دهـد؛ چرا م خسرو را متني پسترناص
م معنـا  ، تحكـ سازيمضمون، ساخت تثبيتهايي از تعليمي و ايدئولوژيك بودن، هنوز رگه

ه را در قصـايد  شكنانشود. بسته به نوع پايگاه نظري، اين فرايند ساختو قطعيت ديده مي
توان نشان داد و اعالم كرد كه زبان در اين قصايد، مدام خسرو نيز ميپيش و پس از ناصر

اهد بـود، حـال   اي خوخير است؛ اما اين امر به صورت تصادفي و لحظهأحال تعويق و ت در
شـود و  خسرو اين امر، وجه غالب و ويژگـي سـبكي او محسـوب مـي    آنكه در قصايد ناصر
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زبـان   در ميان شعراي فارسـي » پساباوري« همين امر نام او را به عنوان يكي از پيشگامان
  كند. تثبيت مي

اسـت كـه    هاي فراواني در مورد ناصرخسرو و قصايد وي منتشـر شـده   مقاالت و كتاب
هـا  اند. نويسندگان در ايـن پـژوهش   و را مد نظر قرار دادهر بعد محتوايي و عقيدتي ابيشت

بينـي تـأويلي و اسـماعيلي    محـور و بـا تكيـه بـر جهـان      لـف ؤاند تا با نگاهي مكردهتالش 
دي چون خرد، دين، دنيا، جبـر و ... تشـريح   هاي باطني وي را در موار ناصرخسرو، نظرگاه

سيك بـا تـأملي   محوري تا هرمنوتيك كال از كالم«هايي چون كنند. در اين ميان، پژوهش
 گـذري بـر آراء  «نوشـتة محمـد غالمرضـايي و همكـاران و     » خسـرو بر آثـار منثـور ناصر  

ليـل زبـاني   نـژاد، بـه لحـاظ تح    بتول علي جان و اثر عليرضا خان» ناصرخسرو در باب زبان
تر با پژوهش حاضر دارند؛ اما هنوز به صورت مستقل و خـاص، پژوهشـي    ارتباطي نزديك
اسـت.   شكنانه و پسامحوري قصايد ناصرخسـرو منتشـر نشـده    هاي ساخت در زمينة بنيان

خسـرو، نگـاه پيكرمنـد و    د قصـايد ناصر مـور شـده در هـاي منتشر  مهـم در پـژوهش   ةنكت
ورد پيكرمند و ساختاري با قصايد نوعي تقليل زبـاني و  ساختاري به اين قصايد است. برخ

كنـد  شود كه تمامي قصيده را محدود به فرم و معنـاي واحـدي مـي   معنايي محسوب مي
هـاي   انگاشـت ها همين نگاه پيكرمند باعث شـده تـا بـا پـيش     كه در بيشتر پژوهش چنان

هـايي  لفـه ؤنـد و بـه م  ذهني، ساختار زباني و معنايي قصايد را امري بديهي و آشـكار بدان 
بـودن معنـاي    بودن يا فلسـفي  چون زبان فلسفي و دشوار، ارتباط عمودي ابيات و تعليمي

دهد. هم خسرو، فهمي ديگر را نشان ميليل دهند. خوانش دقيق قصايد ناصرقصايد و... تق
هاي مكرر، حاكي از غيرپيكرمندي آنهاسـت و   ويلأويژه ت هاي درون متني قصايد، بهنشانه

معنايي قصـايد   هاي زباني و تواند ظرفيتم اينكه خوانش واسازانه از اين قصايد بهتر ميه
خسرو براي القاي معني مدنظر خود، فرايندي كـامالً ساختارشـكنانه و   را نشان دهد. ناصر

شود و هم در است. اين واسازي هم در سطح زبان ديده مي غيرپيكرمند را در پيش گرفته
توانـد  ميبهتر پيكرمند و واسازانه به اين شگردهاي زباني و معنايي سطح معني. توجه غير

گريـزي و...)  هـا، سـاخت   سازي، گذر از تقابـل ويل، تقابلأوجوه سبكي و تمهيدات زباني(ت
پيكرمند و واسازانه، اصـل  مين اساس در اين مقاله، نگاه غيرقصايد وي را نشان دهد. بر ه

  .است قرار گرفته
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  در زبان و فرم قصايد» محوريپسا«هاي شاخصه -2
بودن قصايد زبان فارسي باعث شده كه در ظـاهر فرمـي    ويژه مقفي شكل و قالب مشابه به

كه بيـرون از اثـر قـرار     -به موضوعات يا ژانر آنها ا يكديگر داشته باشند. قصايد بنامشابه ب
 ي اين موضوعشوند. يعنبيشتر با دو نوع قصايد مدحي و تعليمي از هم تفكيك مي - دارد

گيـرد تبـديل بـه محتـوا     (مفهومي كه بيرون از اثر است و با ورود به اثر و حالتي كه مـي 
شناسـي   نوع ادبي حاكم بر يك متن) است كه تمايز قصـايد را در سـبك  ( شود) و ژانر مي

شناسانه است كه  ، مفهومي سبكبودن قصايد هاي ادبي، تعليمي دهد. در پژوهشنشان مي
اسـت و همـين    سنايي، ناصرخسرو و... را به يك وجه مشترك تقليـل داده  قصايد كسايي،

كـدام از ايـن   حـال آنكـه در هر   .)276-278: 1393 سـا، يشم( انـد وجه مشترك را فرم ناميده
ود. پـس مسـلماً   شـ ظاهر مشترك از لحاظ موضوع و ژانر، فرمي متمايز ديده مي قصايد به

  .  متفاوت خواهد بود ،چه مدحي و چه تعليمي ،خسرو با فرم قصايد ديگرفرم قصايد ناصر
خسرو مانند اغلب شعراي سبك خراساني، قصـيده اسـت و در   اگرچه قالب اشعار ناصر

مثابه نمود بيروني) داراي شكلي بسته و محدود به قافيـه و وزنـي    ظاهر و بيرون (قالب به
نشـي اسـت   خاص است؛ اما فرم اين قصايد در مقام يك كليت واحد، فرمي صـيروري و ت 

كنـد. فـرم در ايـن    كه مدام ارتباط ميان عناصر دروني را دچار خدشه و گسـيختگي مـي  
تعريف كليتي از زبان، تكنيك، ماده و محتواست. به تعبيري ديگر همين كليـت مـتن بـا    

داراي فراينـدي   اغلـب قصـايد ناصرخسـرو   ). 25-40: 1380(نـك. فرهـادپور،    تمام اجزاي آن
كنـد كـه   لكتيك ميان عناصر را به كليتي واسازانه تبـديل مـي  دروني است كه سيري ديا

خسـرو آنهـا را بـه    متني است كه حتي خـود ناصر هاي درون مدام در حال شكستن نشانه
اي كـه فـرم   برد. مميزهصورت قراردادي و تمثيلي براي تثبيت موضوعي خاص به كار مي

ارتبـاط   ةكنـد، نحـو  مـي خسرو را از قصايد مدحي و تعليمي عصر خـود جـدا   قصايد ناصر
ست كه فرمي صـيروري بـه   عناصر در فرم است. اين نحوه كاربرد و ابزار و صناعات ادبي ا

محور جانشيني و قطـب اسـتعاري زبـان،     ةبودن و غلب است. روايي قصايد ناصرخسرو داده
خسرو است كه باعث شده كليت و فرم در اين قصـايد  فرمي قصايد ناصرترين ويژگي  مهم
داشـته   زيـ ن يزبـان  يها هيال را در و واسازانه يتنش يفرارو ينوع ،يانسجام ظاهر نيدر ع
  باشد.
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  فرم روايي -3
به بررسي تشابه عملكرد اسـتعاره و حكايـت    زمان و حكايتپل ريكور در بخشي از كتاب 

داند. استعاره، ايجاد مناسبت معناييِ تـازه بـه   آنها را نوعي نوآوري در معنا مي پردازد ومي
بـه خاصـيت   حكايت يعني ابداع پيرنـگ ... بنا  مك اطالق نابجاست و نوآوري معنايي درك

ها، تحت وحدت زمانيِ يك كـنش تمـام و كمـال، گـرد     ها و اتفاقتها و علپيرنگ، هدف
. همـاهنگي و پيكربنـدي   )9-10: 1383ريكـور، ( آيند، يعني تركيب چيزهـاي نـاهمگون  مي

اي اسـت كـه   سـاز پيرنـگ و نكتـه    امل انسـجام عترين  حوادث مختلف توسط پيرنگ مهم
دهـد. قصـايد ناصرخسـرو بـرخالف     روايت را در تباين با تاريخ صرف يا توصيف قـرار مـي  

(نه داستاني) هستند كه برجستگي قطـب اسـتعاري زبـان     ، قصايدي رواييقصايد عصر او
ي، زبـان در  به برجسـتگي قطـب اسـتعار   است. بنا ساز انسجامبرنده و  در آنها، عاملي پيش

ها داراي نوعي پيوسـتگي   قصايد ناصرخسرو به حدي از انسجام و ارتباط رسيده كه نشانه
شود. در قصايد مـدحي  اند و مفهوم تصادف و تزيين در آنها ديده نميي و منطقي شدهعلّ

وضـوح ديـده    ويژه در تشبيب قصايد به سبك خراساني محور جانشيني و استعاري زبان به
يد مدحي سبك خراسـاني،  خسرو دارند. در قصاتفاوتي بارز با فرم قصايد ناصرا شود؛ اممي

(تشبيب، گريز به مدح، مدح، شريطه و دعا) و توجـه بـه    اي و تفكيكيمرحلهساختار چند
اي توصيفي داشـته  يك موضوع واحد در ابيات گوناگون، باعث شده تا چندين بيت، جنبه

بيت قبل باشد. به همين  يزبانساختار ر محتوا يا كدام به نحوي توصيفي، تكراد و هرباشن
 هـا و  شوند؛ حال آنكه ديالكتيك موجود در نشـانه دليل اين قصايد، توصيفي محسوب مي

وار به يكديگر پيونـد   خسرو باعث شده تا ابيات زنجيرهقطب استعاري زبان در قصايد ناصر
بل و بعد از خـود ارتبـاط پيـدا    بيت از طريق نفي و سلب يا تأييد، به ابيات ق بخورند و هر

 سـاز قصـايد  هـاي زائـد، منطـق درونـي و فـرم      پـاره  كند. پس پيرايش اثر از هرگونه تكـه 
هـاي اسـتعاري)    (آفـرينش  (روايتمندي) و خالقيـت و صـيرورت   پويايي خسرو است.ناصر
(چـه مـدحي و    خسرو با ديگر قصايد سبك خراسـاني ترين تمايز فرميك قصايد ناصر مهم

  ي) است.چه تعليم
خسرو اسـت نيـز برگرفتـه از    ترين سازوكار فرمي قصايد ناصر كليت و انسجام كه مهم

در  ،رو مبين ساختار و نظام است و از ايـن بودن آنهاست. اين كليت و انسجام  همين روايي
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گيرد. ذكر چنـد نكتـه در   گريز است قرار ميتعارض با لفظ پسا كه ساختارشكن و انسجام
خسرو مانند قصايد اينكه انسجام و كليت قصايد ناصر ميت است. نخستاين مورد حائز اه
بيـت و سـاحت ظـاهري اثـر     ناشي از موضوعي واحد ميان چند  منحصراً، سبك خراساني

هاي دروني و بيروني و رديف نيسـت، بلكـه برخاسـته از كيفيـت جانشـيني و       يعني قافيه
هـا.  بودن و انسـجام روايـي نشـانه    ارتباط دروني عناصر با يكديگر است، يعني همان روايي

كننـد، فـرم قصـايد    خالف قصايد خراساني كه بيشتر در سطح افقي و توصيفي سير ميبر
ينكه ارتبـاط ابيـات در قصـايد    گيرد. دوم اخسرو در سطح عمودي و روايي شكل ميناصر
س عكمعنـايي؛ بلكـه بـر    خسرو با يكديگر نه ارتباطي ناشي از تكرار يك موضوع يا همناصر

تـر، طغيـان قصـيده و فـرم     برخاسته از نوعي طغيان ابيات عليه يكديگر و به تعبيري كلي
  خود است. ةموضوععليه قواعد و اصول 
 ةخسرو بـدين شـيوه اسـت كـه در چنـد بيـت از طريـق يـك رابطـ         فرم قصايد ناصر

گردد شود. اين موضوع از طريق ابيات بعدي فروپاشي مياستداللي، موضوعي تشكيل مي
ظـم و  دهـد. ن ابيات را به يكديگر پيوند مـي  ةست كه زنجيرها ها و تقابل همين فروپاشيو 

هاست. همـين امـر ايـن     خسرو، نظمي برساخته از فروپاشيانسجام موجود در قصايد ناصر
كند. تفاوت دروني مي ماندگار قصايد را تبديل به قصايدي خودارجاع، غيرمصداقي و درون

كنـد كـه ابيـات را در    اي را بـازي مـي   يگر، حكم ميانجي يا واسطهها و ابيات با يكد نشانه
. يعنـي  دهـد كند. اين فرم به مرز و محدوده تـن نمـي  حالتي سلبي به يكديگر مرتبط مي

رسند، در ابيـات بعـد از   هرگاه چند بيت از طريق يك مضمون مشترك به پيكربندي مي
شود و الـي  جديدي حاصل مي طريق تناقض و تنش، اين پيكربندي فروپاشي، پيكربندي

در چنـد بيـت ابتـدايي، مضـمونِ     » روزن خضـرا  بي ةگردند ةاي قب« ة. مثالً در قصيدآخر
گيـرد.  از طريق ارتباط همنشـيني ابيـات بـا يكـديگر، شـكل مـي      » فلك به عنوان مادر«

بودن فلك) از طريق ايجاد تقابـل و بـه وجـود    (مادر بالفاصله در ابيات بعد اين پيكربندي
  :رودفراتر ميدن سنتز، آم

 فرزند تو اين تيره تن خامش خاكي است
  

پاكيزه خرد نيست نه اين جـوهر گويـا   
)2: 1392(ناصر خسرو،   

دهد و فرم استداللي، منطقي و روايـي  اين فضاي تنشي، ابيات را به يكديگر پيوند مي
ي بنيـادين دنيـا/   هـا  ها، تقابلگيرد. در ادامة قصيده، از تركيب اين تنشقصيده شكل مي
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شود. برنهاد يا سنتز اين تنش ديالكتيكي، مفهوم سخن است. آخرت و تن/ روح ساخته مي
گـرفتن فـرم    ظاهر نوعي انسجام جديد و نضـج  رسيدن به مفهوم واحد و منسجمِ سخن، به

شود و به دو گونة سخن راست است؛ اما بالفاصله خود سخن نيز وارد فرايندي صيروري مي
كه البته  قرآنگردد. سخن راست، سخن خوب خداي است، يعني وا تقسيم ميو سخن رس

. اين فرايند شدن است كه با شودنيز از طريق شدن به تنزيل و تأويل تقسيم مي قرآنخود 
دهـد. پـس انسـجام قصـايد     فروپاشي مضامين گوناگون، ابيـات را بـه يكـديگر پيونـد مـي     

مفهوم و قافيه و رديف، بلكه انسجامي واسازانه  خسرو نه انسجامي حاصل از تكرار يكناصر
خسرو با تكيه بر اصول پيشين خود. فرم قصايد ناصر است، يعني شورش متن عليه قواعد و

پردازد كه روندي  اي ميجانشيني و عناصر هاتوليد استعارهعد علّي و منطقي، به توليد و بازب
دهـد. پـس،   با يكديگر قـرار مـي  تيكي ديالكگيرد و عناصر را در تنش صيروري به خود مي
قافيه و وزن و رديف در ظاهر انسجام دارند؛ اما در مقام  ةچه به واسطقصايد ناصرخسرو اگر

  فرم (كليت زباني و معنايي) با نوعي شكست و فروپاشي مواجهند.
  

  خسروزبان و حقيقت در اشعار ناصر -4
ان ارتبـاط مسـتقيم زبـان بـا     يكي از پيامدهاي فرم صيروري و تنشي قصايد، گسست مي

يجـاد معناهـاي جديـد بـراي     و حتـي ا  به تغيير معنا مدام در فرم منجر معنا است. تغيير
كند و عينيـت معنـا   بين زبان و معنا را دچار تزلزل مي ةشود و همين امر رابط كلمات مي

گـرفتن  رارت با تغيير بافت و قكلما كند. بدين ترتيب كهرا به قراردادي واژگاني تبديل مي
دهند و حتي از معنـاي متعـارف    خسرو، معاني جديدي را بروز مية تأويالت ناصردر عرص

از  يكي از برايندهاي اين گسست ودال و مدلول  ةشوند. قراردادي بودن رابط خود دور مي
تحـوالتي واسـازانه در   . قراردادي بودن زبان باعث هاي بارز فكري ناصرخسرو استويژگي

  شود.است كه به آنها اشاره مي قصايد وي شده
ميـان واژگـان و اشـياء برحسـب      ةگويد كه رابطـ فوكو از سه عصر معرفتي سخن مي

رنسانس كـه در آن   ةاست: نخست دور بندي دانايي (اپيستمه) آن عصر تعيين شده صورت
 كنند يا تشـابه هايي براي اشياء با عين آن اشياء مطابقت مي مثابه سمبل زبان و واژگان به

و درنهايـت عصـر    گيرد؛كامل دارند. دوم، دورة كالسيك كه شباهت، جاي بازنمايي را مي
واژگـان نـه سـمبل     ،رو شود؛ از اينگونه ارتباط ميان اشياء و واژگان انكار ميمدرن كه هر
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سـياري از مباحـث زبـاني    ب ).50-51: 1388(عابدي،  اشياء هستند و نه عالمت بازنمايي آنها
سوم هستند كه البته به نگـرش   ةهاي دور داراي ويژگيبه لحاظ زباني  خسروقصايد ناصر

قصـايد كـنش    نتوجـه در زبـا   قابل گردد. نكتةميي و اسماعيلي او نسبت به زبان برفلسف
تنيــدگي زبــان بــا دانــش  اجتمــاعي آن اســت. منظــور از كــنش اجتمــاعي زبــان درهــم

ـ ( ك اسـت اي نويسنده و نيروهاي اجتماعي و ايـدئولوژي  زمينه پس -32: 1384ك. سـلطاني،  ن
ليـل آن منـوط   گونه تحقصايد زباني ايدئولوژيك است و هرخسرو در يعني زبان ناصر). 30

  شود:هاي مهم آن اشاره مين است. در ذيل به نمونههاي حاكم بر آ به آشنايي با گفتمان
  

  كبرداري ايدئولوژي خسرو و بهرهي بودن لفظ و معنا از نظر ناصرقرارداد -4-1
(حقيقت) ارتبـاطي   خسرو از معدود شعرايي است كه اعتقاد دارد ميان واژگان و معناناصر

شناختي وي و احاطه بر مسائل قراردادي وجود دارد، كه البته اين نگرش، ناشي از معرفت
، بـه  خـوان االخـوان  ويژه اسماعيلي است. وي هم در متون منثور خود ماننـد   فلسفي و به

(غالمرضـايي و ديگـران،    كند(مدلول) اشاره مي (دال) و معاني ه ميان نامقراردادي بودن رابط
  د:أكيد دارو هم در قصايد خود بر اين امر ت )41: 1390

 هنــد  و روم نـهــاد  دگــــر  نـــام  دو
 را و بـا  و نـون  و عـين  نـه  اسـت  بـوي 

  

 همـي خرمـا   خــوانيش  تــو  كه را ايـن 
 ســـــارا  عـنــبر  مـعــروف  نـــــــام

  )18: 1392خسرو، (ناصر                  
  

كند و تقريبـاً در  خسرو از زبان تحت عنوان لفظ و از محتوا با عنوان معني ياد ميناصر
 آيند. اختياري و قراردادي بودن رابطـه ميـان لفـظ   تمام ديوان وي اين دو كلمه با هم مي

اعتقـادي و   ةند بيشترين بهرخسرو داده تا بتوا(مدلول)، اين امكان را به ناصر (دال) و معنا
انگـاري مفـاهيم و   نهايـت منجـر بـه نـوعي نسـبيت     دئولوژيك را از زبان بگيـرد كـه در  اي

مـورد اعتقـاد   تـوجهي كـه در   زيركانه و جالـب  ةشود. نكتسازي در قصايد وي مي گفتمان
ايـدئولوژيك از آن اسـت.    ةحقيقت و زبان وجود دارد، اسـتفاد  ةخسرو نسبت به رابطناصر
آيد، با قراردادي هاي غير به ميان مي شدة گفتماننجا كه بحث عقايد و معاني تثبيتوي آ

  كند:لفظ و معني، عقايد مخالف را واسازي مي ةپنداشتن رابط
 ، بـه نـامي تـو   اييـزدان نـه   ةبه فعل بند

  
خداي را تو چناني كـه اللـه نعمـان را    

)10 (همان:  
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بن منذر نسـبت    داليلي به نعمان برن را بناطور كه بين گل الله و اينكه آ يعني همان
(ظـاهراً عبـداهللا و    حقيقت هيچ ارتباطي وجود ندارد، ميـان نـام و معنـي آن   دهند درمي

خسرو در اين بيت ت) نيز ارتباطي وجود ندارد. ناصرخداس ةارتباطش با معناي آن كه بند
نفـي و مقابلـه بـا     دال و مـدلول، بـه   ةبـودن رابطـ   سـبب و ابيات مشابه، با تكيـه بـر بـي   

سـت  تمـان غالـب فكـري و كالمـي عصـر او     هـاي ظاهرگرايانـه و قشـري كـه گف     انديشه
 است. بدين ترتيب كه ميان گفتار و كردار گفتمان غير هيچ ارتباطي وجود ندارد. رداختهپ

 ةدهنـد  تشكيلو قراردادهاي آن مدرن است، يعني زبان اين نگاه به زبان، نوعي نگاه پست
ـ (بخشـد  و نظـم مـي  سازد  ميكند بلكه برجهان را توصيف نمي واقعيت است، و  نـر يلك. من

  ).138: 1392 براويت
ويژه تأييد گفتمـان اسـماعيلي    ويژه آنجا كه بحث تثبيت عقايد خود به به -در مواردي

با توجه به عقايـد خـود، معنيـي     كا به قراردادي بودن لفظ و معني،با ات - آيدبه ميان مي
تـرين   كنـد و بـدين ترتيـب بـه يكـي از بـزرگ      را براي لفظ، قرارداد مـي ضمني و جديد 

گونـه مـوارد،    رسد: تقابل بين ظاهر و باطن. در ايـن هاي ايدئولوژيك قصايد خود مي تقابل
 -كه همـان تفكـرات اسـماعيلي اسـت     -وي معتقد است كه بين لفظ و معني باطني آن 

  ارزش است: ري بيكدام بدون ديگاطي مستقيم وجود دارد كه هرارتب
 رفـت  بـي تأويـل   تنزيـل  بـــر  هركـه 
 او بـوي  معنـي  و لفـظ  باشـد  مشـك 

  

 اسـت  اعـور  ديـن  در راسـت  چشم به او 
 اسـت  خاكسـتر  پسـر  اي بوي بي مشك

  )49(همان:                                       
  

تفكـر   ، ظاهر و بـاطني دارد. وي براسـاس  ويژه زبان به ،ايخسرو هر پديدهاز نظر ناصر
توان از ظاهر اشياء به باطن آنها رسيد كه البته باطن نهايي اسماعيلي معتقد است كه مي

رسـد.  ها در يك فرايند تأويلي و قراردادي به تفكرات و مباني اسماعيلي مـي تمامي پديده
حقيقـت در هـر    علـم در دوران روشـنگري معتقـد اسـت كـه      بـاوري  فوكو در نقد مطلق

شـود و بنـابراين اعتبـار، حقيقـت،      قدرت و دانش ساخته مي ةرابط اي براساس نوع جامعه
مدرن بر اين باورند كه عقـل همـواره ريشـه در    نسبي است. به اين ترتيب، متفكران پست

ــه  ــاريخي دارد و مقول ــاعي، فرهنگــي و ت ــرايط اجتم ــابي آن در   ش ــاي ارزي ــا و معياره ه
كردن شـناخت و   ن نگاه، با نسبيهاي زماني و مكاني مختلف، متفاوت است. لذا اي وضعيت
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ادعاهـاي روشـنگري را در معـرض ترديـد      ةحتي با نسبي دانستن حقيقت و معرفت، هم
خسـرو نيـز بـا آگـاهي از ايـدئولوژيك      ناصر .)881-911: 1387 ،يقيحق( قرار داد و نفي نمود

قبـل از خـود در    ةشـد  سـازي مفـاهيم تثبيـت   بودن رابطه بين لفظ و معنـي، بـه نسـبي   
كنـد.  اي براي آنهـا خلـق مـي   پردازد و معاني و مفاهيم تازههاي فكري و زباني مي جريان

و نظري ندارد؛ بلكـه در   لفظ و معني در قصايد، فقط جنبة تئوريك ةقراردادي بودن رابط
بيني و زندگي  خسرو، امري عقيدتي و عملي است كه با اتكا به آن، تمامي جهاننظر ناصر

  ست.  ا ريزي كردهخود را پايه
  
  گرايي)سازي و نسبيتسازي (گفتمانزدايي و بافتبافت -4-2

گيـرد،  دانست كه مـتن در آن شـكل مـي    ايو زمانيزباني، مكاني  ةتوان زمينبافت را مي
گردد. بر ايـن اسـاس، مطالعـة معنـي بـدون در نظـر گـرفتن        شود و تفسير ميدرك مي

. پس معنا، بـافتي اسـت، يعنـي بـا     شود، ناممكن استمحيطي كه كالم در آن آفريده مي
. )35-40: 1391الهيـان،   .كن( گيردتغيير بافت، عنصر زباني نيز معنايي ديگرگون به خود مي

جملـه شـگردها و   هـاي گونـاگون، از   ر بافت در يك متن و جابجايي كلمـات در بافـت  تكث
عنا شود و تواند منجر به بروز چندمعنايي و حتي تفاوت و تعويق مهايي است كه مي روش

ها قرار دهد. با نگاهي به ساختار قصايد مـدحي و حتـي   متن را در جريان بازي آزاد نشانه
يب يا تنة اصلي را يك بافت زباني وان هر پاره از قصيده، مانند تشبتتعليميِ خراساني، مي

شـوند. نكتـة مهـم در چنـدبافتي     دانست كه متناسب با آن، معاني كلمات نيز عوض مـي 
كنند. براي مثـال،  قصايد اين است كه متناسب با هر بافت، كلمات نيز تغيير مي بودن اين

اگر در تشبيب قصيده، از كلماتي مانند گل و سبزه و بهار يا هجران و شكايت از معشـوق  
مدح و تنة اصلي قصيده، كلمات ديگـري جـايگزين   بهشود، با رسيدن به گريزاستفاده مي

ي اغراق و مدحِ ممدوح هستند. درك و تفسير هر كلمه در گردد كه متضمن معناآنها مي
  اين قصايد، منوط به شناخت بافت آن است.  

كنـد و  متمـايز مـي   عصـر او خسرو را از قصايد هـم ي كه قصايد ناصراترين ويژگي مهم
دهد، تغيير مـداوم بافـت و بـه تناسـب آن تغييـر معنـاي       شاخصة پسامحورانه به آنها مي

خسرو، عناي ديگر استفاده شده بود. ناصرالً از آنها در بافت ديگر و با مكلماتي است كه قب
محور و گفتمـاني اسـت و    خوبي بر اين امر اشراف دارد كه معنا و زبان، امري بافت يا بهگو
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گيرد. وي با اين نتيجه را از قراردادي بودن و اختياري بودن ارتباط ميان لفظ و محتوا مي
دال و مدلول و قرادادي بودن آنها، مـدام بـا تغييـر بافـت،      ةابطبودن ر سببآگاهي بر بي

كنـد كـه   ي مـي اسازد و با اين كار، كلمات را وارد بازي زبانيقراردادهاي زباني جديد مي
گيـرد. اسـتداللي   سازي و فروپاشي قرار مـي معناي حقيقي و قطعي آنها در معرض نسبي

عث شده تا مدام بافت عـوض شـود و در   خسرو، باصرمحوري قصايد ناة گفتگوبودن و شيو
هاي تمثيلي گوناگون بهره بگيـرد. روش وي   كردن يك گزاره، از بافت مقام استدالل و ثابت

كه معموالً بار معنايي و اعتقادي خاصي دارد و در  -را بدين شيوه است كه ابتدا يك كلمه 
انتخـاب  -شودناپذير محسوب ميفضاي گفتماني حاكمِ عصر، نوعي اصل موضوعه و تخطي

شـرفت قصـيده،   پردازد. بـا پي كند و با شيوة پرسش و پاسخ و انتقادي به واكاوي آن ميمي
گيـرد، معنـي آن نيـز    شود و وقتي همان كلمه در بافت جديد قرار مـي بافت نيز عوض مي

تر و وسكند. اين روند تا پايان قصيده كه بافت عقيدتي و تفكري اسماعيلي محستغيير مي
 ةكند و سرانجام كلمات در اين فراينـد از بـار معنـايي اوليـ    شود، ادامه پيدا ميآشكارتر مي

به اسماعيلي  مطابق با نگرشهاي مكرر، معني جديد سازياند و بر اثر بافتخود خالي شده
دهـد. قصـيده   اند. چنين فرايندي، زبان را در عرصه شكست و فروپاشي قرار ميخود گرفته

هاي زباني و معنايي خود را مي شكند و ديگر آن قطعيت و مركزيتي كار، بنيانزواين سادر 
  رود. تواند به قصيده، انسجام زباني و معنايي بدهد از بين ميكه مي

تـراض و نقـدي   كـه اع -» چند گويي كه چو هنگام بهار آيد«مثالً در قصيدة معروف  
ه رد معنـاي غالـبِ عصـر اسـت و     ضمن فضاي كلي قصيده كـ  -عليه قصايد مدحي است

ي رخ داده كـه باعـث شـده تـا مضـامين ابتـداي       امصداق واسازي معنايي، اتفاقات زبـاني 
سـازي  قصيده در روند و فرايند قصيده، بارها با تغيير بافت، تغيير معنايي بدهند و نسـبي 

و سـازي  خسرو با شيوة رايج قصايد مدحي عصر خود البته بـه صـورت نقيضـه   شوند. ناصر
عذار،  هاي بهار و معشوقان سبزه كند و به ذكر زيبايياعترض، قصيده را با تشبيب آغاز مي

  پردازد:ها ميها و شكوفه بوييدني
 آيــد  بــهار ايـام چـو گـوئي كـه؟ چـند
 دلـبنــدان  ةچـهر چـون را بـسـتان روي
 شــب  قــطر  بـزدايـد چــو گـلنـار روي
 چنـد  كيــ  تـا و بـلبل كنون است زاروار
  يـاقــوتـين و مـركب بر آيـد سوار گل

 آيــد  بــار  بــه  بـادام و بـيـارايـد گـل 
 آيــد  عــذار  سـبزه  از و رخ شـكوفه  از

 آيــد  گـلنــار  سـالم  بـه گـل از بلبـل
 آيـــد  گـلــزار  زي او آيـــد،  زار زاغ

 آيـد  دار غاشـيه  چـون  پيشش در اللـه
  )108-1392:109خسرو،(ناصر         
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طعيِ خوشباشي و شادي دارنـد.  مضامين در بافت تشبيبي قصايد مدحي، معاني ق اين
(كالن  برد و همين معانيخسرو نيز ابتدا اين مضامين را در بافتي تشبيبي به كار ميناصر

زدايـي  رود، از ايـن مضـامين بافـت   چه قصيده جلوتر مـي ا هركند؛ امروايت) را تثبيت مي
گردند. بالفاصله در يك تغيير بافـت ناگهـاني، تمـامي    مي هاي جديد شود و وارد بافت مي

شـوند و معنـايي كـامالً پـوچ و بيهـوده      مـي  (نفي كالن روايت) سازياين مضامين نسبي
  گيرند: مي

 هــا نيــز مگـو بــا مــن چنــين بيهـوده  ايـن 
 شصت بـار آمـده نـوروز مــرا مـهـمــان  

 كه زو شست ستمــگر فــلك آرايـش   هر
  

ـــدكــه مــرا از ســخن بيهــد   ه عـــار آي
جز همان نيست اگر ششصد بــار آيـد  
بـاغ آراسته او را بــه چـه كــار آيــد؟ 

)109(همان:   
  

باشي بـه تعليمـي، معـاني كلمـات قبلـي را كـامالً دگرگـون         اين تغيير بافت از خوش
كند. در ايـن بافـت   كند. اكنون اين بافت جديد (تعليمي) است كه معاني را تعيين مي مي

هستند كه بعد از آنها شدت و حنظل بـه وجـود   » خواب و خيال« ها م خوشيجديد، تما
  آيد:مي

ــديگر   نعمـــت و شـــدت او از پـــس يكـ
ــردم    ــود م ــاد ش ــزو ش ــنده ك  روز رخش

  

حنظلش با شـكر و بـا گـل، خـار آيـد      
ــج  ــده و رن ــد  از پــسِ ان ـــار آي شــب ت

)109(همان:   
  

گوناگون، حوادث روزگـار را   هاي خسرو با آگاهي از تغيير معنايي كلمات در بافتناصر
داند كه به رخـدادها و كلمـات بـار معنـايي جديـدي      چون بافتي موقعيتي و گفتماني مي

ها  سواي بافت و گفتمان، دهد. به تعبيري ديگر، معتقد است كه كلمات و حتي پديدهمي
 يـا ارزش ت كه به آنها بار معنـايي  ها اس آنها با گفتمان ةمعاني خنثي دارند و صرفاً مواجه

توانـد منبـر   دهد. بر همين اساس در ادامه معتقد است كه يك چوب هـم مـي  خاصي مي
  شود و هم دار:

 گر بـد آمـدت گهـي، اكنـون نيـك آيـد      
 گـه نيـازت بـه حــصار آيـد و بنـد و در     

  

كـز يكي چوب همـي منبـر و دار آيـد    
گـاه عيبـت ز در و بنـد و حــصار آيـد    

)109(همان:   
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شـود و همـان معـاني و    ت تعليمي و استداللي بار ديگر عوض ميدر ادامة قصيده، باف
شوند. زيباييِ دنيـاييِ  ويژه اسماعيلي جاي داده مي بار در بافتي ديني و به الفاظ قبلي، اين

دهـد.  ابتداي قصيده، در يك فرايند جانشيني جاي خود را به زيبايي فضـل و دانـش مـي   
ارد، يعني هرگونه تغيير در معاني، منـوط بـه   اين زيبايي جديد، فقط در بافت دين معنا د

تغيير بافت است. زيبايي، مضمون اصلي اين قصيده اسـت كـه بـا تغييـر بافـت در طـول       
گيرد. چنين روندي تقريباً در تمامي قصـايد ديـده   قصيده، معانيِ بافتي خاص خود را مي

  گردد.  سازي و بافتمندي مينهايت منجر به نسبيشود و درمي
اسـت و تمـامي    معاني، از همان ابتدا تثبيـت شـده   اكثر خسروعصر ناصرد همدر قصاي

آيند، همين امر ايـن قصـايد را   هاي آن به وجود مي معاني حول و حوش ممدوح و وابسته
ميني سـاختاري و  چـه بـا معـاني و مضـا    است. در قصايد ناصرخسرو نيز اگر مركزگرا كرده

اند. البتـه  ايندي زباني و واسازانه به ظهور رسيدها اين معاني از طريق فرغالب مواجهيم؛ ام
خسـرو بـه لحـاظ زبـاني، تنشـي مـداوم بـين        ه قابل ذكر است كه در قصايد ناصراين نكت

(مركززدايـي) موجـود اسـت، امـا      هـا (مركزگرايي) و تعويق و تأخير نشانه هاتثبيت نشانه
  .اندرسيدهگذر و پسا، در معناي حقيقي خود ن ةهنوز به طوركامل به مرحل

خسـرو بـا   است كه در ساختار كلـي قصـايد ناصر  هاي مداوم  گرداني بر اثر همين بافت
گردانــي،  شــويم. منظــور از بافــتنــوعي تنــاقض و پــارادوكس معنــايي نيــز مواجــه مــي 

هـاي مـتن بـر اثـر جداشـدن از يـك بافـت و         هايي است كه در عناصر و سـازه  دگرگوني
(ساسـاني،   شـود  آيد و منجر به تغييرات معنايي مـي  ميبه وجود  دگرفتن در بافت جديقرار

كنـد و بـا ذكـر    فكري ياد مـي  ها تحت عنوان تضاد جعفر شعار از اين تناقض .)197: 1389
خسرو بـا مـدح و در عـين حـال مـدح خلفـاي       ز اين تضادها، مانند مخالفت ناصربرخي ا

و ي در ديگـر قصـايد   اسماعيلي، اعتقاد به معاد جسماني در برخي قصـايد و معـاد روحـان   
معتقد است علت اين تضادها، حاالت گوناگون دروني است و رنج توانفرساي غربـت   غيره،

. تبيـين  )6: 1383، (شـعار  اسـت  و ياس و حرمان در راه مرام چنـين حـالتي را پـيش آورده   
ا تمركز و تأكيـد بـر   كننده باشد؛ ام تواند دليلي قانعها اگرچه مي شناختي اين تناقض روان

كـردن اصـالت زبـان و قـدرت بافـت در قصـايد        ي، فرامـوش اشـناختي  چنين دليـل روان 
هاي زباني نيز ، باعث چنين ابهامات و تضادهاي  ناصرخسرو است. مسلماً تغيير مكرر بافت
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د و مسـتقل از  است. در اين تلقي، مصاديق كلمات، اموري از پـيش موجـو   ي شدهامعنايي
 نيت ناصرخسرو و در فرايند زبـاني قصـايد، بـه معنـا و    از طريق ذه ذهنيت نيستند، بلكه

  رسند.حقيقت مي
 

  زدايي گفتماني و زباني در قصايد سوژه -4-3
تأمـل اسـت: نخسـت خوانشـي كـه       خسرو از سه منظر قابلمبحث سوژه در قصايد ناصر 

اند تو) ميغيره (فرماليستي، ساختارگرايانه، هرمونتيكي و خواننده با توجه به پايگاه نظري
هـاي مـتن،    از سوژه در اين قصايد داشته باشد كه از ايـن منظـر و بـا توجـه بـه ظرفيـت      

هايي متعدد داشت كه در اين بخش با توجه بـه مبـاني پساسـاختگرايي،     توان برداشت مي
گيرد. دوم، نوع نگاه لف، مدنظر قرار ميزدايي از ناصرخسرو به عنوان مؤهاي سوژه شاخصه

آگاه است كـه در ايـن    ةو تعميم آن به ديگران به عنوان يك سوژخسرو به خويشتن ناصر
سوم نگاه ويـژه و ساختارشـكن    اي مختار و داراي خرد شناساننده است.نگاه، انسان سوژه

زدايانه اي سوژهخسرو نسبت به تلقي همعصران خود از اختيار يا جبر است كه  جنبهناصر
اي مـادي و  سرو، بحث مدح است كه وجههخرنمود بارز و محسوس آن در نظر ناص دارد و

  كااليي و منفعالنه دارد.  
اي بـراي سـوژه و مركزيـت    هاي مدرنيسم، اهميـت ويـژه  در مباني مدرنيته و انديشه

باوري مدرن است كه با قرار دادن انسان در مركـز   اند. به گمان فوكو اين انسانانسان قائل
اصـلي   ةشناخت، اولويت فرد بر ساختار را پاي انداز فرد براي عالم هستي و با انتخاب چشم

در مقابل اين نظريه  ).391-441: 1391بـاركر،   .كن( است روش شناخت در علوم انساني كرده
هاي پسامحوري، عامل معناساز يا سوژه و تقليل آن به شخصيت نويسنده، در و در انديشه

ت. سوژه قبل از ورود به متن، اي بيش نيسمواجهه با اصالت زبان و متن، افسانه و اسطوره
ايـن سـاختارها نيـز     هاسـت. اي متكثر از نظامخود محصور ساختارها، رمزگان و مجموعه

نتيجـه  ناپايدارنـد و در  ،رو سـتند؛ از ايـن  پايان داللـت ه هاي بيآرايشي موقتي در زنجيره
نشـي  پايـان اسـت. در چنـين بي   هاي بـي سوژه نيز تنها يك آرايش موقتي در اين زنجيره

لف، استقالل اخالقي و انسـجامش را  ؤويژه م است كه سوژة انسانگراي ليبرال با اختيار، به
. بـا چنـين نگـاهي بـه متـون      )158: 1387(بـرتنس،   دهددر نقد پساساختارگرا از دست مي

توان پايگاه و قدرت سوژه را متزلزل كرد. از اين نظر تفـاوتي ميـان قصـيده و    مختلف مي
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اي كه بايد در مـورد قصـايد ناصرخسـرو در نظـر     وجود ندارد. نكتهغيره  غزل و داستان و
ارهايي ثير سـاخت أ، آگاهي معنادار وي به اين معنا است. وي از طرفي خود تحت تـ اشتد

شود و از طرفي در قصايد خود  اش دستخوش تزلزل ميگيعقيدتي و ديني است كه سوژ
حورهـاي جانشـيني آن، معناسـازي را    ويلي و مأهـاي تـ   با اصالت دادن به زبان و ظرفيت

  شعور.  كند نه مختص سوژه يا عاملي ذيفرايندي زباني مي
پاشد، همين تغيير مكرر بافت و معناساز را در قصايد فرومي ةترين عاملي كه سوژ مهم

ها و سطوح گوناگون زباني است. در اين فرايند، قصيده مركزيت و انسجام خود ايجاد اليه
هـاي زبـاني اسـت كـه     دهد و ديگر ايـن اليـه   از دست مي -قتي و ظاهريهرچند مو - را

  شود.شوند و حتي سوژه نيز در اين بازي زباني قرباني ميساز مي معني
راحتـي بـه ايـن نكتـه پـي بـرد كـه         توان بـه اي به قصايد مدحي ميبا نگاهي مقايسه

هاي قصيده، تنها با نهاي شناسنده و استعاليي است كه تمامي نمادها و نشاممدوح، سوژه
اي كه در يابند. هر پديدهتعيين موضع خود نسبت به اين معني مركزي، هويت و معنا مي

گيرد. خود شاعر نيـز  ارتباط با ممدوح قرار گيرد، صفت نظم، آگاهي و انسجام به خود مي
و خسـر صـايد ناصر رسد. در قمعناساز است كه به شناخت مي ةاز طريق ارتباط با اين سوژ

اي خردمحور است. عقل و خـرد و  شود. اين سوژه، سوژه معناساز ديده مي ةنيز ظاهراً سوژ
بســامدترين مفــاهيم قصــايد اســت. مــالك و معيــار نــايي آن يكــي از پرهــاي معوابســته
خسرو در مقام سوژة شناسا، همين خرد است. چنين نگرشي منـتج  شناختي ناصر معرفت

قالني زندگي فردي و اجتمـاعي  هاي ع الل، تحقق شكلنوعي مركزگرايي، انسجام، استد به
شـود كـه دقيقـاً در تعـارض بـا      هاي عقالنـي مـي   گستري اصول و ارزش نهايت جهانو در

تـوان چنـين قصـايدي را     گيرد. بـا ايـن تفاسـير آيـا مـي     هاي پسامحوري قرار ميانديشه
معنـاي كلـي و    فكري مدرنيسـم در  ةپروژ« معناي زباني و معنايي دانست؟ پساقصيده در

نهايت منجـر  ندگي فردي و اجتماعي انسان كه درفلسفي، يعني آرمان حاكميت خرد بر ز
اسـتعاليي و عقـل    ةطبيعي، و مرجعيـت سـوژ  ة ديني و مابعـد ، پايان انديش1به فردمداري

 ةدر اين تفكر، شناخت ابژه تنها كار سـوژ  ).20-28: 1387(حقيقـي،   »شودميغيره  انساني و
و همــين عامــل هرگونــه تكثرگرايــي فرهنگــي را بــه قواعــدي عقالنــي و عقالنــي اســت 

                                                 
1  .  individualism 
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شـود.  معنايي و مركزيت در متن و جامعـه مـي   دهد و منجر به تكگستر تقليل مي جهان
خسرو نيز شاعري خردگراست و در تمامي قصايد وي معاني مـرتبط بـا خـرد يافـت     ناصر
ل محور خرد معني پيدا كند شود و همين امر باعث شده تا تمامي مضامين قصايد حومي

. در ايـن  ظاهراً انسـداد معنـايي و زبـاني را در قصـايد در پـي خواهـد داشـت       و اين امر، 
شود  اي شناسنده و فعال ميبرداشت، ناصرخسرو در مقام نمايندگي خرد، تبديل به سوژه

قضيه است. معنـاي خـرد   ساز. اما اين يك طرف  معني است و هم حقيقت ةكه هم سازند
خردي را كـه  «د و گفتماني است. ، كه خردي مقيخسرو نه عقلي آزاد و ذاتيظر ناصرنمد

ستايد، مطلق و مجرد نيست، بلكه وسيله اسـت. او ماننـد محمـد زكريـاي     ناصرخسرو مي
رازي و بعضي از فالسفه براي آن ارزش ذاتـي قائـل نيسـت، بلكـه از ايـن حيـث، خـرد،        

يـابيم و بـه    كند و از علم به معرفت راه مـي ي ميارجمند و زيباست كه ما را به علم رهبر
ادراك و بدون قيـد و شـرط آدمـي نيسـت تـا       ةآوريم.... اين خرد، قو ذات صانع ايمان مي

آزادانه به حركت آمده و مرز و حدي نشناسد، بلكه خرد بايـد حتمـاً آدمـي را بـه اذعـان      
معترف سازد و از آن ميـان،   وجود صانع بكشاند و خود اين امر او را به ضرورت وجود انبيا

را اشرف و خاتم آنها قرار دهد و پس از آن بدون ترديـد بـه وصـي و    (ص) حضرت رسول 
(ع) و اوالد او تـا حضـرت اسـماعيل پسـر      طالب بن ابي وارث علوم آن حضرت، يعني علي

كـه عقـل مـدنظر     . همـين )129: 1391(دشتي،  ع) راهنمون شود(امام صادق ارشد حضرت 
بـودن   تـرين عـاملي اسـت كـه سـوژه      ، وابسته به گفتماني خـاص اسـت، مهـم   خسروناصر
سـببي رابطـه بـين     طور كه بي برد. همانال ميؤهن شناسا زير سذخسرو را در مقام ناصر

شود و حقيقت را به امري گفتماني دال و مدلول منجر به ساخت حقيقت توسط زبان مي
در قصـايد  زدايـي  ان باعـث سـوژه  كنـد؛ بـر همـين اسـاس نيـز گفتمـ      و زباني تبديل مي
خسرو در مقـام فاعـل شناسـا نيسـت كـه بـه       راين عقلِ محضِ ناص است. ناصرخسرو شده

اسـت كـه    هاي حاكم بر ذهنيت وي بخشد، بلكه گفتمانهاي اطراف خود معني مي پديده
اي كنـد و تبـديل بـه شخصـيت و ابـژه     تهي مي خسروشخصي حقيقي به نام ناصر ازاو را 

ـ   و  خسـرو بـا تمـامي تعريــف   نمايـد. پـس قصـايد ناصر   مـي » حجـت « ه اسـم گفتمـاني ب
كند، در نگاهي ديگر و با توجـه بـه   محور مية خردو از خود در مقام سوژتمجيدهايي كه ا

  گي.  گي وي است نه سوژأييد ابژگفتماني بودن آنها، تثبيت و ت
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د، اهميتي است سوژه وجود دار تأمل ديگري كه در قصايد ناصرخسرو دربارة قابل ةنكت
انـديش اسـت   ظر وي انسان موجودي مختار و آزاددهد. از نباوري ميكه به انسان و انسان

تواند باعث تغيير و تحول در جهان و سرنوشت خود گردد و اين امر دقيقـاً معرفـي   كه مي
اعتزالـي بـودن وي و اعتقـاد بـه     اي فعال است. اين نگرش ناشـي از  انسان به عنوان سوژه

هاست. وي با تفكراتـي اومانيسـتي    ري و قدرت خرد در تبيين و شناسايي پديدهمحوخرد
ـ ( مـداري معتـدل اعتقـاد دارد    به نوعي انسان و انسـان را   )104-106: 1388پارسانسـب،   .كن

تواند نسبت به تعيين سرنوشت خـود گـام بـردارد و    داند كه ميصاحب اراده و اختيار مي
ساخت و سـاحت زيـرين قصـايد،     داند. اما در ژرفتسب ميابزار اين اختيار را نيز عقل مك

هـا و  زدايـي و گفتمـان محـوري نيـز هسـت. دنيـا و فلـك و همبسـته        مبلغ نوعي سـوژه 
گي انسـان  يرويي هستند كه در مقابل اين سوژترين عامل و ن هاي معنايي آن، مهم وابسته

خسرو از يك سو بـا تمسـك   اند. ناصرات در ديوان وي ذكر شدهاند و به كرمختار ايستاده
بيند و از طرفـي، آواره شـدن و   خود را به عنوان انسان مختار و دنيا را ناتوان مي به عقل،

  داند:غربت خود را نيز ناشي از قدرت چرخ بيدادگر مي
 كــرد  زمـانــه  نشـان تـيــر  چـرا گـويم:

 خــطر  را مــرد  بــود  فضـل  كمـال  در گر
 چـرخ  مــدار  بگشـتي  فضـل  قيـاس  بر گر
  

ــرخ  ــد چ ــل بلن ـــر جاه ــرا بيدادگ  م
ي اين پس كرد زار و خوار چون  مـرا؟  خـطر ـب
 مــرا مقــر نبــودي مــاه مقــر بــر جــز

  )6: 1392(ناصر خسرو،                           
  

زا شود، باعث شده تا قصايد هم سـوژه اين تناقض كه تقريباً در بيشتر قصايد ديده مي
يعني موجودي كه قدرتش زدا، شان بدهند و هم سوژهباشند و انسان را موجودي مختار ن

هايي ماننـد فلـك و چـرخ اسـت. چنـين رونـدي نـوعي سـيالن ميـان           نيروتحت اختيار 
هـاي سـنت و قـدرت سـوژه را بـه تصـوير       مركزگرايي و مركزگريزي است. هـم شاخصـه  

  ست.پسامحوري را كه با مرگ و فروپاشي سوژه همراه ا ةهاي انديش كشد و هم ويژگي مي
د بـه  گي در قصايد، همين جبر است. جبر، نتيجة واگذاري امور و اعتقـا از مصاديق ابژ

هايي اسـت   است. در اين باور، سوژه دستخوش گفتمان -انسانيانساني و غير -برتر ينيروي
شود كه خـرد را  اختيار مي كه ديگر خرد در آن نقشي ندارد و تبديل به شخصي كامالً بي

گذارد. ايـن جبـر، چـه نتيجـة القـاي      ندگي و سرنوشت خود كنار ميدر تعيين الگوهاي ز
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 عمال سياسي، جهت سيطرة بيشتر بر مردم باشد و چه رنگ و بويي شخصـي و اعتقـادي  
گردد. بسـياري  گريزي و سرسپردگي ميليتؤو(جبر الهياتي) داشته باشد، باعث نوعي مس

اور به قدرت فلك و چـرخ بـه عنـوان    اي عليه جبر و بخسرو، انتقاد و هجمهاز قصايد ناصر
ثيرگذار است. وي بارها در ضـمن قصـايد، فلـك را در سرنوشـت انسـان      أقدرت و سوژة ت

نتيجـه،  پـردازد. بـاور بـه جبـر و در    داند و با آگاهي كامل، به نفي اين باور ميتأثير مي بي
 گيـري تقـابلي عمـومي و مهـم در سـطح قصـايد      تمركززدايي از سوژه، منجـر بـه شـكل   

دهـد. طرفـداران دنيـا،    است كه در دو مصداق كلي ديـن و دنيـا خـود را نشـان مـي      شده
سعادت خود را مرهون قدرت و  جبرگراياني هستند كه با اعتقاد به قدرت فلك، شقاوت و

دانند و معتقدان به دين ضمن نفي دنيـا، هـر جـزا يـا سـزايي را مرهـون       عينيت دنيا مي
عصـر وي بـه عنـوان    هاي هـم  اغلب اين قصايد، انسان پندارند. دراعمال شخصي خود مي

شوند كه به جبر باور دارند. الزمة باور به اين جبـر، در نظـر گـرفتن    هايي شناخته ميابژه
ذهنيـت انسـان اسـت؛ حـال آنكـه       دنيا به عنوان عينيت و نيرويـي مسـتقل از تجربـه و   

ـ  با اعتقاد به ذهنيت و خرد و معناخسرو ناصر قرارگـرفتن در   ةه واسـط دار شدن هرچيـز ب
داند؛ از همين قدرتي فلك را نيز ناشي از نوع باور و ذهنيت انسان مي ذهنيت، قدرت و بي

  داند:رو جبر و قضا و قدر را نيز امري قراردادي و ذهني مي
 كنـد  قـدر  و قضـا  ز حـذر  همـي  هـركس 

 سـخن  قـدر  نـام  و كـن  خـرد  قضـا  نـام 
 واكنون كه عقل و نفس سخنگوي خود منم

 مـرا  قــدر  و قضـا  رهبرنـد  دو هـر  ويـن  
 مــرا  نـامور  يكـي  ز سخن اين است ياد
 مـرا؟  حـذر  كردن بايد چـه خويشتن از

  )7: 1392خسرو، (ناصر                     
  

شـود تـا   هاي آن چون جبـر و قضـا و قـدر باعـث مـي     مواجهة ذهني با فلك و وابسته
كـردن آن،  انـداز و ذهنـي  غيير چشمقراردادي و گفتماني شود و با ت جبرگرايي نوعي نگاه

تـرين عامـل    گرايي است. پس، مهمترين برآيند ذهن معني آن فروپاشي شود. تأويل، مهم
هاي معنايي جديدي بـه   است كه مدام اليهنايي و زباني در قصايد ناصرخسرو شي معفروپا

باعث امر  گيرند. همينهاي پيشين قرار ميكند كه حتي در تناقض با اليهمتن اضافه مي
رو نباشيم، بلكه هر قصيده، متني نويسـا اسـت    هساحتي روب شده تا در قصايد با متني تك

مدام هستند. هر قصيده فرايندي زباني مخـتص خـود را دارد    ها در آن در بازي كه نشانه
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هاي موجود در متن مدام تغييـر معنـايي   شود تا نشانهويل باعث ميگرايي و تأ كه ذهنيت
ـ     دهند و مرك اني و زيت قصيده دچار پراكندگي و اغتشاش گـردد. تمـام ايـن تغييـرات زب

هـاي   ي از تقابـل اگيـري شوند. يعنـي هـر قصـيده جبهـه    ه ميمعنايي در فرمي تقابلي ارائ
هـاي دوگانـه    دوگانه است كه منجر به زايش عناصر جديد و فروپاشانه از دل ايـن تقابـل  

(فـراروي از   كنـد  بـه متنـي پسـامحورانه مـي     يلود. اين امر از طرفي قصايد را تبـد شمي
گرفتن تمام قصايد به عنوان يك ساختار ذهنـي و   نظرو از طرفي با در  هاي دوگانه) تقابل

هـا و  گرايـي  هـا و تثبيـت  توان جانبداريلف است، ميهاي يك مؤ فكري كه حاصل تراوش
هاي دوگانـه   تقابلخسرو با ايجاد در تمامي آنها در نظر گرفت. ناصرمحسوسي را  مركزيت

گفتمان اسماعيلي) پرداخته و براي رسيدن بـه  ( هادادن برخي نشانه به تثبيت و مركزيت
ه، قصـايد داراي سـاختار و   است. با اين نگا راني عناصر ديگر سود جسته اين امر، از حاشيه

خسـرو را از  فرمي دومنظوره هستند: مركزگرا و مركزگريـز. بـا ايـن مقـدمات، بايـد ناصر     
هاي پسامحوري دانست كه اگرچه نه به طور كامل، اما با اشعار بـه قـدرت   شگامان متنپي

هـاي متـون بـاز و مركزگريـز را در قصـايد خـود بـه كـار         زبان و تأويل، برخي از شاخصه
است. هر عنصري كه در ساختار قصايد قرار بگيرد به نوعي تناقض معنايي و دوگانه  گرفته

  ترين اصل پسامحوري است. همكند. تناقض مدست پيدا مي
  

  گيرينتيجه -5
خســرو از معــدود شــعرايي اســت كــه اشــعارش را در خــدمت تبليــغ و گســترش   ناصر

بـه   ،. وجه غالب اين عنصر باعـث شـده تـا   است هاي حزبي و ايدئولوژيك قرار داده انديشه
ـ  شناسانه و زيباييتعبيري سنتي، لفظ فداي معني شود و ساحت جمال ه شناسيك آنهـا ب

ترين داليلي است كه  باعث شده اشعار وي از محبوبيت  . اين امر يكي از مهمبرودحاشيه 
نتيجـه بيشـتر محتـواي فلسـفي و     يـف خواننـدگان برخـوردار شـود و در    تري ميان ط كم

تـرين ويژگـي شـعر     . مهـم گـردد  لـت فاز مباحث زبـاني قصـايد غ   عقيدتي اشعار بررسي،
ادي كه به ناديده گـرفتن سـنت و گذشـته يـا ديـن و      خسرو، انتقاد است؛ اما نه انتقناصر
خسرو از مفاهيم روزگار خود، نقدي واسازانه است؛ يعني هب خاصي بينجامد. نقد ناصرمذ

هـاي عصـر خـود بپـردازد. وي از طريـق      نماكردن و واسازي گفتمـان كند به نختالش مي
سـازي مرجـع معنـايي    ساز هر گفتمان، به ويران هاي معناساز و حقيقتتبارشناسي بنيان
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داند. در ايـن مـورد بيشـتر    پردازد و معناي آنها را نوعي توهم گفتماني و زباني ميآنها مي
كشد و وجه غالب معناساز احزاب گوناگون زمـان  مسائل مذهبي و عقيدتي را به ميان مي

ي هـا  ترين اصل معناساز گفتمـان  داند. دنياگرايي مهمخودش را نيل به دنيا و ماديات مي
كنـد. چنـين   شمردن معايب دنيا آنها را فروپاشي ميمخالف ناصرخسرو است و او نيز با بر

هـاي   ثير انديشـه اسـت. زبـان قصـايد تحـت تـأ      تفكري در زبان قصايد نيز نمود پيدا كرده
تـرين   اسـت. تأويـل مهـم    خسرو، ساحتي چنداليه و صيروري به خودگرفتـه ة ناصرواسازان

باعث شده تا از طريق فرايند جانشيني، هر دال ايـن   است و ة زبان قصايدشاخصة واسازان
هاي متكثر و گاه متناقض ارجاع دهد و زبـان در صـيرورتي خـودويرانگر     قصايد به مدلول

 فاصله از مدلول متعارف خـود خـارج و  اي كه در آن واقع شود، بالقرار بگيرد كه هر نشانه
سـازي، تكيـه بـر محـور     زي، گفتمـان سـا بافت اي از تناقض و بازي مطرح شود.در عرصه

د هسـتند كـه حتـي باورهـاي خـود      هاي زباني قصاي ترين ويژگي از مهمغيره، جانشيني و
انـد. همـين   خسرو مانند برتري گفتمان اسماعيلي را ناخواسـته بـه چـالش كشـانده    ناصر

خـود بگيرنـد و فروپاشـي     عوامل باعث شده تا قصايد وي رنـگ و بـويي پسـامحورانه بـه    
گونه نيست كه زبـان در قصـايد    آنها باشد. البته الزم به ذكر است كه اين ةلفرين مؤت مهم

به صيرورت و فرايندي رسيده باشد كـه تمـام معـاني را فروپاشـي كنـد، بلكـه هنـوز در        
شـود كـه در بسـياري از مـوارد      گرا ديده مـي ساختار كلي قصايد نوعي مركزگرايي تحكم

خسرو تنشـي دائمـي ميـان    دهد. به تعبيري، قصايد ناصرياين فراروي را به زبان نم ةاجاز
عناصر مركزگرا و مركزگريز است. همين تنش منجر به اصل تناقض در ساحت معنـايي و  

زبـاني) را بتـوان در قصـايد    (معنـايي و   ياسـت. شـايد كمتـر عنصـر     زباني قصـايد شـده  
مخالفت بـا جبـر و    خسرو يافت كه متناقض آن نيز ديده نشود. پرهيز از مدح، تغزل،ناصر

تكـرار و مـورد اعتقـاد ناصرخسـرو هسـتند كـه        همه از مضامين پر ،ناتوراليسم، دنياگرايي
كند و ناخواسته آنها را شكنند و خود نيز به خالف آنها اشاره ميبارها در ضمن قصايد مي

و هـا   هاي زباني از طريق ايجـاد تقابـل   هايي از طرفي و بازي دهد. چنين تناقضترويج مي
ها از طرف ديگر، باعث شده تا عناصر زبـاني و معنـايي در قصـايد بـه      فراروي از اين تقابل

ي شـدن معنـا و   ضروري بـودن و محلـ  گفتماني تبديل شوند. نسبيت و غيرنوعي قرارداد 
  خسرو است.  علول چنين فرايندي در قصايد ناصرحقيقت، م
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  هاي حماسي ايران نبرد قهرمان با اژدها در روايت
 

 ٭دكتر رضا غفوري

  دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجانزبان و ادبيات فارسي استاديار 

  
 چكيده

 هـاي دنيـا   ترين مضاميني است كه در اغلب اساطير و حماسـه  نبرد قهرمان با اژدها، يكي از عمده
و هـاي گونـاگون اسـاطيري، بـه بررسـي       ان است كه مكتـب چنشود. اهميت اين نبرد آن ديده مي

به زعم خود، اژدهـا را نمـاد برخـي رويـدادهاي مربـوط بـه زنـدگي         تحليل آن پرداخته و هريك
هـاي متفـاوت    هـاي او، گونـه  هاند. در اساطير ايران، نبرد ايزدان با اهريمن و آفريد ها دانسته انسان

اسـت و   بسـياري از روايـات حماسـي ايـران نيـز آمـده       نبـرد در ايـن  آيد.  اژدهاكشي به شمار مي
شـود. در بيشـتر    نبرد قهرمانان با ديـوان و برخـي پتيارگـان ديـده مـي      ةهايي از آن، به گون جلوه

اسـت، اغلـب بـه بررسـي قهرمانـان اژدهـاكش در        اژدهـا شـده   هايي كه در ايران دربـارة  پژوهش
دسته روايـاتي   و به آن  اند ايران پرداخته نةدي از روايات عامياهاي حماسي و شمار محدو منظومه

انـد.   ه چنداني نداشتهاست توج آمده نامهشاهمردمي  -كه در طومارهاي نقالي و يا روايات شفاهي
قهرمانان اژدهاكش، كه در مجموعه روايـات حماسـي ايـران    از في آن دسته در اين مقاله، به معر

هـا بـا اژدهـا و همچنـين     قهرمانان، چگونگي نبرد آناد اين نژ ازيم؛ سپس دربارةپرد است، مي آمده
   كنيم. بحث مي آنها پايان زندگي

  

  هاي حماسي ايران ، روايتنامهشاهاژدها، قهرمان، اژدهاكشي،  :واژگان كليدي
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  مقدمه -1
بيشـتر اسـاطير و    سـت كـه در  مضـاميني ا  تـرين  پررنـگ  از ، يكـي اژدهـا نبرد قهرمان با 

بـه   پـردازي سراسـر جهـان،    اژدهـا در افسـانه   شـود.  جهان، ديده مي ةهاي عاميان داستان
 .دارد ميابرهـا را از باريـدن بـاز    معمـوالً و اسـت   و دژمنش نيرويي پليد ،)1(چين استثناي

و  هـا  در افسـانه . بايد آن را نـابود كـرد   ،براي ماندگاري جهانجهان،  بيشتر اساطير ةبرپاي
 ،طور كلي  هاما ب ،ست جانوران گوناگون ا تركيبي از اغلب اساطيري اين موجودها،  داستان

نفسـي آتشـين و   د كـه  شـو  تصوير مي چند سرگاه با و  ،پير و مكار به شكل ماري بزرگ،
بـا   ،را به شكل سوسـماري بـزرگ   اژدها ،هاي فارسي در فرهنگدارد. شدني انهارنيرويي م

ايـن جـانور    ،جهان در اساطير. شود اند كه آتش از دهانش خارج مي دو بال توصيف كرده
در ؛ م آتشـين دارد م مـار و د د چنگال شير، عقاب،  هاي هم خزنده و هم پرنده است و بال

  .)37: 1379(رستگارفسايي،  اند را يكي دانسته »دهااژ«و  »مار« برخي از موارد نيز
كـام،   آهـنج، آتـش   پيكـر، دم  در روايات ايراني، اژدها بيشتر بـه شـكل موجـودي كـوه    

دهن و زهرافشان، با موهاي آويزان و كشان چـون كمنـد، زبـاني سـياه و      افكن، دوزخ دود
تنـي پرپشـيزه و دمـي    گي بلنـد،  مانند، بان هاي دراز و شاخ بزرگ، چشمان پرخون، دندان

 اژدهـا مكـان زنـدگي   در اساطير جهـان،   .)732: 1390(آيدنلو،  است توصيف شده درگره گره
آب را بـر روي مردمـان    كنـد و اغلـب   ها زندگي مي متفاوت است؛ گاه در درياها و چشمه

هـاي   جنگـل  ،هـا غار ماننـد افتاده و دور تاريك ،پوشيدهسر جاهاي گاهي نيز در بندد، مي
  شود. ديده مي هاي عميق هو يا در در انبوه

ـ     ةواژ  )؛ اوسـتايي، اَژي ahi( اَهـي  ةاژدها در زبان سانسكريت و ايـران باسـتان، بـه گون
)aži(؛ فارسي ميانه، اژدهاك )aždahāgايـن واژه در  .)357/ 1: 1384(اميدساالر، است  ) آمده 

نيز ديده  »ثعبان«و  »نيتن« گاهي و »اژدهاك« ،»اژدرها«، »اژدر«هاي  گونهبه  نو فارسي
  .)7: 1379فسايي،  (رستگار شود مي

هـاي   كارترين موجـودات اهريمنـي در اسـاطير و حماسـه    جا كه اژدها يكي از زياناز آن
 د، براي نابودي اين پتيارگـان و آي هاي پنهان به شمار مي و گاهي نگهبان گنججهان است 

بنـابراين   .)123: 1388گربـران،   وشواليه  ك.ن(ها، بايد بر آن پيروز شد  دست يافتن به آن گنج
تـرين اصـول پهلـواني و قهرمـاني، در ميـان اقـوام و        اژدهاكشي از ديرباز، يكي از محوري

رويـارويي پهلـوان و اژدهـا،    «توان گفت  ي، مياست و در يك نگاه كل هاي جهان بوده تمل
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اي  پنـدارنگاره اساطيري جهاني است. نوعي نمودگـار و انمـوذج ذهنـي اسـت؛       ةيك زمين
شـود و   ميرد تا دوباره زاده  شود؛ مي است ديرين، كه در ژرفاي تاريك نفس آدمي زاده مي

  .)237: 1385(سركاراتي،  »ار به شكل ديگر درآيدچون بت عي
هـاي  هاسـطور  ةمايـ  داننـد و درون  سـالي مـي   برخي پژوهشگران اژدها را نماد خشـك 

 سـالي  خشـك  و كند مي حكمراني جهان بر ايياژدهكنند كه  اژدهاكشي را چنين بيان مي
بـه نبـرد اژدهـايي     و رسـد  از راه مـي  يمقدسـ  قهرمانكه آورد؛ تا اين و قحطي را پديد مي

 رهـايي سـبب   ،اژدهـا  بـر  قهرمـان  پيـروزي است.  رود كه دژي را پناهگاه خود ساخته مي
 در اژدهاآن  كها ر زناني است. همچنين فروگرفته دژ در ها راآن اژدها كه شود مي هايي آب

 بـه  آغـاز  بـاران گردنـد. سـرانجام    آزاد مي سمقد قهرمانآن  دست به داشتخود  اسارت
 زنـان بـا   س،نهايـت آن قهرمـان مقـد   در شـود و  مـي  حاصلخيز زمـين وكند  مي باريـدن

  .)221: 1385 سركاراتي، و 75: 1377 گـرن، ويـدنك. ن(كند  ازدواج مي آزادشـده
ـ   وان نبرد مردوك با تيامت را كهـن ت در اساطير سامي، مي كشـي بـه   اژدها ةتـرين گون

با اژدهايي بـه نـام    1در ميان اقوام هيتي، نبرد هوراسياس .)32: 1392ك. داتي، ن(شمار آورد 
در اساطير هند، نبرد ايندرا بـا ورتـره و در يونـان، نبـرد زئـوس بـا تيفـون،        ؛ 2ايلويانكاس

اروپايي ي اين اسطوره در ميـان اقـوام هنـدو   ها گونهاز  ،پيتون باهراكلس با هيدرا و آپولو 
  .)221: 1385(سركاراتي، است 

هـاي جهـان    اي جهاني است و بارها در اساطير و افسـانه  مايه جا كه اژدهاكشي بناز آن
شناسي، بـه   هاي گوناگون اسطوره بنابراين مكتب ،است به نبرد قهرمان با اژدها اشاره شده

تـوان   ي اسـت كـه مـي   هـا بـه حـد    اند. شـمار ايـن پـژوهش    تهبررسي و تبيين آن پرداخ
را تدوين نمود. پژوهشـگران ايرانـي نيـز در ايـن     » هاي اژدهاكشي شناسي اسطوره كتاب«

اند كـه در  ها در اساطير ايران اشاره كردهكشياالتي نوشته و به شماري از اژدهازمينه، مق
  تري برخوردار است:   هاي زير از اهميت بيش هاي نگارنده، پژوهشحدود بررسي

به » ايران ةپهلوان اژدركش در اساطير و حماس«اي با عنوان  بهمن سركاراتي در مقاله -1
بررسي ايزدان و پهلوانان اژدهاكش در اساطير ايران پرداخته و خويشكاري برخي از آنـان  

  .)237-249 :1385ك. سركاراتي، ن( است را بيان داشته
                                                 
1. Horasiyas 
2. Illuyankas 
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هاي ظاهري  به بررسي ويژگي اژدها در اساطير ايرانكتاب منصور رستگار فسايي در  -2 
و برخي نمودهاي باطني اژدها در اساطير ايران و جهـان پرداختـه و بسـياري از روايـات     

: 1379 .نـك ( اسـت  دههاي حماسي ايران هست در آن گرد آور اژدهاكشي را كه در منظومه
ي  اسـطوره  ةدربـار   پـژوهش  ةاين كتاب يكي از منابع مهـم فارسـي، در حـوز    .)258-110

كه تعدادي از متـون پهلـواني منظـوم و    حال به دليل آن آيد. با اين ر مياژدهاكشي به شما
اسـت، شـمار بسـياري از     ليف اين كتاب تصحيح شده و انتشار يافتهأمنثور ايران، پس از ت

 راناژدهـا در اسـاطير ايـ   شود در كتـاب   روايات اژدهاكشي كه در اين دسته آثار ديده مي
  است.   نيامده

، بـه بررسـي برخـي    ايرانيكـا  ةنامـ  دانـش در » اژدهـا «مطلـق در مـدخل    جالل خـالقي  -3
در  آنهـا داليـل و ماهيـت    ةهاي حماسي پرداختـه و دربـار   ويژه در منظومه ها به اژدهاكشي

  ). 203-199: 1989، (خالقي مطلق آورده است فرهنگ ايراني مطالب ارزشمندي
زبـان و ادب   ةنامـ  دانـش منـدرج در جلـد يكـم    » اژدها«ر مدخل دمحمود اميدساالر  -4

ت علمـي  نگر دقـ اسـت كـه بيـا    اژدهاكشي در فرهنگ ايران آورده ة، مباحثي دربارفارسي
اسـت: يكـي بـا     همچنين دو مقاله نيز به زبـان انگليسـي نوشـته    .)1384 نك.(ايشان است 

(اميدسـاالر،   برد فريدون با ضحاكن ةدربار» ي ايرانيانهاي مل نبرد اژدها در حماسه«وان عن
 ايرانيكـا  ةنامـ  دانشمندرج در » ايرانيان ةاژدها در ادبيات عاميان«و ديگر  )564-594: 2002
  ).204-205: 1987، و(هم
هـاي اژدهـا در    عي، به بررسي ويژگيممت ةمهر، در مقال اد آيدنلو و رحمان مشتاقسج -5

و بـه    پرداختـه  خـود  نگـارش پـژوهش   يافته تـا زمـان  هاي حماسي انتشـار  همة منظومه
  .)143-160: 1386آيدنلو،  مهر و مشتاق .كن( اندو درخور توجهي اشاره كرده  اي تازهه نكته

، برخـي  »روايت كشتن اژدها و ازدواج بـا دختـر  « اي با عنوان ران افشاري در مقالهمه -6
 اسـت  ميانه بررسي كـرده كردن دختران را در ادبيات عايات نبرد قهرمان با اژدها و آزادروا

  .)37-43: 1387ك. ن(
ظـاهري اژدهـا،    هـاي  ه شـده، بررسـي ويژگـي   ها بدان توج در بيشتر اين نوشته آنچه

وهشگران، بـه  اغلب پژ  ها ماهيت اساطيري آن يا چگونگي نبرد با آن است. در اين نوشته
بررسي روايات  و كمتر به  كشي توجه داشته يا روايات منظوم اژدها روايات اساطيري كهن

هـاي   ، روايـات شـفاهي/ مردمـي و نيـز داسـتان     نامهشاهالي ژدهاكشي، در طومارهاي نقا



  ...هاي نبرد قهرمان با اژدها در روايت

 

١٠٣  
  

 

  

  1394،   زمستان 34  شمارة

كـش در   اند. نگارنده در اين پژوهش به شمار ديگـري از قهرمانـان اژدهـا    عاميانه پرداخته
مـورد بررسـي     اند انتشار نيافته كند كه چون تاكنون ان اشاره ميهاي حماسي اير منظومه

ت شـفاهي  الي، رواياكشي در طومارهاي نق روايات اژدها. همچنين به بررسي اند هواقع نشد
  است. هاي پيشين، بدان كمتر توجه شده پردازد كه در پژوهش مي هاي عاميانه و داستان

  
  هاي حماسي ايران قهرمانان اژدهاكش در روايت -2

آمـد و پـس از   ون ريـ دوزخ ب بـزرگ از  يمار ةگوناهريمن نخست به  اساطير ايران، ةبرپاي
 بـر  ي راموجودات اهريمني بسيار، برد  را با زهر خويش از ميان هرمزدي هاي هكه آفريدآن

 جهان آفـرينش هرمـزدي را دربرگرفتنـد. ايـن پتيارگـان      ةكه هم پراكنده ساختزمين 
ـ ( تباهي جهـان آفـرينش شـدند    ةهمانند اهريمن، اژدهافش بودند و ماي دادگـي،   ك. فرنبـغ ن

در اساطير ايران نبـرد اهـورامزدا بـا اهـريمن و جنـگ ايـزدان بـا پتيارگـان و          )52: 1380
ـ  اژدهاكشي به شمار مي ةهاي اهريمني، همگي در زمر آفرينش اسـاطيري ايـن    ةآيد. گون

هـا، بيشـتر محتـواي دينـي و آيينـي دارد و بـا رويـدادهاي كيهـاني و بـا           نوع اژدهاكشي
  ).238: 1385(سركاراتي،  بط استمعتقدات مربوط به آفرينش و رستاخيز مرت

كـاركرد اژدهاكشـي نيـز دگرگـون      ا،هـ  حماسـه  ا و گـذر بـه عصـر   ه ل اسطورهبا تحو
بـا كسـوف و خسـوف،     اگر روزگاري اژدهاكشي«پژوهشگران است. بنابر نظر يكي از  شده

هاي تاريخي، اژدهاكشي تنها و تنهـا، در خـدمت    سالي و ... ارتباط داشت، در دوره خشك
 ةبرپايـ  .)327: 1372مطلق،  (خالقي» است زاواري يا مشروعيت شاه و پهلوان، درآمدهبينش س

توان گفت اژدهاكشي، يكـي از شـرايط رسـيدن قهرمانـان بـه سـزاواري،        اين ديدگاه مي
هـاي حماسـي ايـران، بارهـا بـه نبـرد        اسـت. در روايـت   ي پادشاهي بـوده ارجمندي و حت

هـاي نگارنـده، فهرسـت ايـن     م كه درحـدود بررسـي  شوي رو مي قهرمانان با اژدهايان روبه
  قهرمانان اژدهاكش به شرح ذيل است:   

  
  زادگان اژدهاكش پادشاهان و شاه -1 -2
از نبردهـاي او بـا    اوسـتا فريدون؛ نخستين پادشاه اژدهاكش اساطير ايـران اسـت. در    -1

ـ ( اسـت  دهاك بارها ياد شده آژي ، 439، 347-348، 303-304، 137-138/ 1: 1384، اوسـتا ك. ن
شماري از پژوهشگران، فريدون را با برخي از ايزدان هنـدي ماننـد    .)502و  491، 452-451
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؛ هينلـز،  112: 1385؛ همـو،  474-475: 1381ك. بهـار،  ن(و تريته  )92: 1371ك. گرينباوم، ن(ايندرا 
ضـحاك را   فريـدون  ،نامهشـاه  ةانـد. برپايـ   برابر دانسته )41: 1385تي، ا؛ سركار60-59: 1387

كشـد   كشد و به سفارش سروش در دماوند كوه به بنـد مـي   ا او را نميدهد، ام شكست مي
    .)82-83/ 1: 1386ك. فردوسي، ن(
 )2(گيـرد  گشتاب؛ اژدهاكشي او در روم و به درخواست پهلواني به نام اهرن صورت مـي  -2

  .)43/ 5ك. همان: ن(
آيد و نخستين كسي است كه  به شمار مي نامهشاهة اژدهاكش زاد اسفنديار؛ يگانه شاه -3

در  .)233/ 5ك. همان: ن( شود مند مي اختن صندوق چوبي بهرهبراي نابودي اژدها، از تدبيرس
  .)313: 1390ك. همداني، ن( )3(اند اژدهاكشي ديگري نيز بدو نسبت داده نامه عجايب

جـويي   با اژدها چـاره دومين قهرماني است كه در نبرد  ،نامهشاهة روايت اسكندر؛ برپاي -4
ك. فردوسـي،  ن(گيرد  مي كند و نيرنگ فرستادن گاوهاي مسموم به سوي اژدها را به كار مي

1386 :6 /84-82(.  
اردشير بابكان؛ اين پادشاه ارزير داغ را براي نابودي كرم اژدهافش به كـار بـرد كـه تـا      -5

  .)186/ 6ك. همان: ن( )4(حدودي با تدبير اسكندر برابر بود
كنـد:   كشـي مـي   است كه در اين منظومه، دوبار اژدها نامهشاهبهرام گور؛ تنها پادشاه  -6

ـ ( ديگربار در هندوسـتان  ،)468/ 6ك. همان: ن( بار در سرزمين زمين توران يك / 6ك. همـان:  ن
578-577(.  

است كه اژدهايي به نام شـير كپـي را    نامهشاهپهلوان  - خرين پادشاهبهرام چوبين؛ آ -7
  .)181-182/ 8همان:  ك.ن( كند ين چين نابود ميدر سرزم

ـ ( دختي بود كه اژدهـايي بيابـاني را كشـت    گل كامكار؛ گل كامكار شاه -8 ، نامـه  همـاي ك. ن
1383 :42-41(.  

ـ ( كرد را نابود كرد كه در دريا  زندگي مي» دد«اي به نام  پتياره هماي؛ -9  -74ك. همـان:  ن
ـ ( كنـد  د با اژدهايي كه در آب بـود اشـاره مـي   او در جاي ديگري نيز به نبرد خو .)71 ك. ن

    .)51همان: 
را   رو شـد و آن  به خان؛ اين شاه ايلخاني نيز در يكي از سفرهايش با اژدهايي رو غازان -10

  .)317: 1381ك. نوري اژدري، ن(آورد  از پاي در
و  كنـد  زاده در هندوسـتان بـا اژدهـايي سـهمناك مبـارزه مـي       ملك بهمن؛ اين شاه -11

  .)409-412: 1388بيغمي، ك. ن( آورد سرانجام او را از پاي درمي
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هـاي ممسـني، بـا     كاووس در كوه يك روايت شفاهي/ مردمي، كي ةكاووس؛ برپاي كي -12
    .)85/ 3: 1369شيرازي،   ك. انجوين( رو شد و او را از بين برد اژدهايي به نام  قهقهه روبه

  
  پهلوانان اژدهاكش -2 -2
ن است؛ اهميت اژدهاكشي گرشاسب ب؛ نخستين پهلوان اژدركش اساطير ايراگرشاس -1

ـ ( اسـت  بارها بدان اشـاره شـده   نامه گرشاسب، متون پهلوي و اوستاچنان است كه در  ك. ن
؛ صـد در نثـر صـد در بنـدهش،     142: 1378؛ مزداپـور ،  234: 1381؛ بهـار،  138-491/ 1: 1384، اوستا

  .)165-166و   59-60: 1354؛ اسدي توسي، 86: 1909
، در ديگـر متـون منظـوم، مطالـب چنـداني دربـارة       نامه گرشاسبنريمان؛ به استثناي  -2

اشـاره   به اژدهاكشـي او تلويحـاً   نامه ساماست. در  هاي نريمان به دست ما نرسيده پهلواني
  :)5(يات بيشتر آن آگاهي نداريما از جزئمشود ا مي

 شنيدي نريمـان بـه مغـرب چـه كـرد     
ــه ــ چـ ــت در روم نران سـ ــاكشـ  اژدهـ

  

ــه   ــرآورد گــــرد   ز رويينــ  ديــــوان بــ
 نيامــــد ســــر قيصــــر از وي رهــــا   

  

)83: 1392، نامه سام(  

ك. نــ( اســت اشــاره شــده نامــه ســامو  نامهشــاههــاي ســام، در  ام؛ بــه اژدهاكشــيســ -3
نظـر برخـي    بنـابر  .)29-32: 1392، نامـه  سام؛ 346-347/ 5همان، ؛  232-233/ 1: 1386فردوسي،

  .)48-49: 1385(سركاراتي، است  شده نامهشاهسام جانشين گرشاسب در  پژوهشگران
هاي حماسي ايران، چندين اژدهاكشي بـه رسـتم    و برخي منظومه نامهشاهرستم؛ در  -4

: 1394، پتيـاره  داسـتان ؛ 266-267: 1394، ببربيـان ؛ 26-29 /2: 1386، ك. فردوسين(اند  نسبت داده
شايان ذكر است كه از ميان اين روايات  .)47: 1387، نامه رستم؛ 70-71: 1380؛ مادح،307-305

يـت بيشـتري   يـاره بـه دليـل مهابـت اژدهـا از اهم     اژدهاكشي، نبرد رستم با ببر بيان و پت
  برخوردار است.

ـ (تـرين اژدهاكشـان اسـت     فرامرز؛ به همراه پدر خود رستم، در شـمار اژدهـاكش   -5 ك. ن
  .)386-387و  295-296، 280-282ب: 1324، مرزنامهفرا؛ 91-96و   72الف:  1382،فرامرزنامه

ـ  اسـت  جديد آمده  ةبرزونامهاي اين پهلوان، در  برزو؛ روايات مربوط به اژدهاكشي -6 ك. (ن
گذشـته از ايـن روايـات    ب)  308ب و برگ 127 -الف 127الف،  برگ 76تا: برگ  عطايي، پاريس، بي

اسـت، اژدهاكشـي    الي نيـز آمـده  ي نقور برخي از آنان، در طومارهامنظوم، كه صورت منث
    .)916: 1390، نامه طومار كهن شاهك. ن(اند  ديگري نيز به او در سرزمين هندوستان نسبت داده
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شـدن دختـر    پـس از ربـوده   كند: نخست وبار با اژدها نبرد ميآذربرزين؛ اين قهرمان د -7
كه بهمن در كام اژدها فـرو   اميهنگ دوم ؛)522-526: 1370الخير، ابي ابن  ك. ايرانشان ن(بوراسپ 
  .)569: 1377، لشكر هفت؛ 218/  1: 1369شيرازي،   ك. انجوين() 6(شود برده مي

 ةاسـت. برپايـ   ياد شده )7(شهريارنامههاي شهريار پسر برزو اغلب در  شهريار؛ از دالوري -8
پـاي   شـود و او را از  رو مـي  اين روايات، شهريار در خان سـوم خـويش، بـا اژدهـايي روبـه     

  .)120-122: 1377، شهريارنامهك. ن(آورد  درمي
شـود و   رو مـي  خان نخست خود، با اژدهايي روبه بخش؛ اين قهرمان نيز در هفت جهان -9

خـان دوم نيـز در آغـاز     در هفـت  .الف) 207تا: برگ  ك. عطايي، پاريس، بين(كند  آن را نابود مي
آورد  كند و او را نيـز از پـاي درمـي    ميمسير رسيدن به كوه فنا با اژدهايي سهمگين نبرد 

  .ب) 285 -الف 285تا: برگ  ك. همو، دوپرون، بين(
ز اژدهاكشـي سـهراب نشـاني نيسـت، امـا در برخـي       ا نامهشـاه سهراب؛ اگرچه در  -10

داسـتان  ؛ 290-291: 1390، نامهكهن شاه طومار .كن() 8( است الي به آن اشاره شدهطومارهاي نق
    .)150-151 :1369، رستم و سهراب

ـ (اسـت   الي ياد شدهر يك طومار نقاژدهاكشي اين پهلوان نيز تنها د جهانگير؛ از -11 ك. ن
  .)478-479: 1391، نامهطومار نقالي شاه

ـ (اسـت   اشـاره شـده   قبانامه زرينكريمان؛ به اژدهاكشي كريمان، در -12 ، قبانامـه  يـن زرك. ن
1383 :622-621(.  

 آورد شود و او را از پاي در مـي  رو مي كه با اژدهايي روبه پهلوانان مصر است  بهرام؛ از -13
  .)362-363: 1389، اي صاحب شبانكارهك. ن(

جمشيد؛ فرزند فغفور چين است كه پس از گذشتن از سرزمين پريان، اژدهايي را از  -14
  .)41-43: 1348،ك. ساوجين( برد بين مي

اوبـار را   زمين خرسنه اژدهايي مردمحمزه در سرنامه، امير روايت حمزه ةحمزه؛ برپاي -15
  .)410-411: 1362، نين حمزهاميرالمؤم ةقصك. ن(كشد  مي
سعد وقاص، كماندار ماهري بود كـه در يكـي    ةروايات، مختار فرزندزاد ةمختار؛ برپاي -16

ـ (كنـد   تير و شمشير خـود نـابود مـي   با از سفرهاي خود، اژدهايي را   :1380طرسوسـي،   ك.ن
1/402-401(.  

ابومسلم؛ به ابومسلم خراساني نه كشتن اژدها، بلكه نابودي ببري اژدهافش را نسبت  -17
  .)584/ 1مان: ك. هن(اند  داده
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كش روايات حماسي ايران را به دو دسـته   توان قهرمانان اژدها ي، ميدر يك نگرش كل
شـاهي   ةباورهاي ايراني، از فر ةاند كه برپاي نخست شهرياران اساطيري ةتقسيم نمود: دست

-ة اسـاطيري ماي برخوردار بودند و برخي از آنان شايستگي نبرد با اژدها را داشتند. اين بن
جـاي  چنـان در ذهـن ناخودآگـاه مـردم ايـران      پرداختـه، آن  حماسي، بـا بنيـادي ازپـيش   

انـد   كهـن بـازگو كـرده    ةتاريخي را نيز در قالب افسان است كه گاه رويدادهاي كامالً گرفته
ماننـد اردشـير بابكـان،     كه برخي پادشاهان دوران تـاريخي  چنانآن .)242: 1385(سركاراتي، 

دوم پهلوانـان   ةانـد. دسـت   في شدهخان نيز، اژدهاكش معر بهرام گور، بهرام چوبين و غازان
ن خانـدان در  پهلـواني دارنـد. اهميـت ايـ     ةمـوروثي، فـر   ةاند كه به گون خاندان گرشاسب
هاي  مادر ابومسلم را از نسل رستم دانستند و دالوري يچنان بود كه حتباورهاي ايرانيان 

گونه اين دو پهلـوان را نيـز از خانـدان     بهرام مصري را مانند رستم توصيف نمودند و بدين
  گرشاسب به شمار آوردند و آنان را سزاوار اژدهاكشي دانستند.  

  
  در روايات حماسي ايران ها  اژدهاكشي -3

 الي، روايات شـفاهي/ حماسي، طومارهاي نق هاي ر منظومهد كشي با نگاهي به روايات اژدها
  عمده به شرح ذيل دست يافت: ةتوان به چند نكت ايران، مي ةهاي عاميان مردمي و داستان

ر در اساطير هند و اروپايي است و هاي داستاني مكر مايه ژدها از بناگرچه نبرد با ا -1
(آيـدنلو،   ن پتياره تعبيرات متفاوتي نماينداند از اي شناسي كوشيده مكاتب گوناگون اسطوره

» شايسـتگي و سـزاواري  «حال، اژدهاكشـي در فرهنـگ ايرانـي، نمـاد      با اين )732: 1390
خود را به شـكل   نامهشاهاست. براي نمونه، فريدون در  پهلوانان در امر پهلواني/ پادشاهي

آمـده    نامهشـاه كـه در   ن اآورد تا بدين روش، فرزندان خود را بيازمايد. او چنـ  اژدها درمي
 نمايـد و جهـان را برپايـة    پس از اين آزمايش است كـه فرزنـدان خـود را نامگـذاري مـي     

ديگري  ةنمون .)103-106/ 1: 1386 ك. فردوسي،ن(كند  سزاواري هريك، ميان آنها تقسيم مي
يار شـهر «مـردم  او را    توان آورد پيروزي بهرام چوبين بر اژدها است و پـس از آن،  كه مي
  خوانند: مي» ايران

ـــدند   ــرين خوانـ ــان آفـ ــه همزمـ همـ
ــار   ــين در كنـ ــپهدار چـ ــرفتش سـ  گـ

  

زميــــــن خواندنــــد ورا شــــاه ايــــران  
وزان پــــس ورا خوانــــدي شــــهريار  

)183/ 8(همان: 
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دهاك، الگـويي بـراي شـاهان     برخي پژوهشگران، پيروزي فريدون بر آژي ةبنابر عقيد -2
الگويي است بـراي پهلوانـان خانـدانش     دار، كهن دهاي شاخد گرشاسب با اژپس از او و نبر

روش، يعني كشتن   كوشند تا بدين آنان مي .)202: 1989، 1مطلق خالقي(در امر اژدهاكشي 
 .)43: 1361مطلـق،    (خـالقي اژدها و يا ديگر جانوران ددمنش، سزاواري خود را ثابـت كننـد   

نيـز در نظـر   گاه پژوهشگران ديگـر را  ا اگر ديدچه اين نظر تا حدودي درست است اماگر
ي خـود اهـورامزدا نيـز    رام، تيشـتر، آذر، مهـر، سـروش و حتـ    كه ايزداني مانند بهبگيريم 

هـا در   كشـي  اين اژدها ةتوان گفت ريش ، مي)237: 1385. سـركاراتي،  نك(دانند  مي  اژدهاكش
ـ  فرهنگ ايرانيان، نه به نبرد فريدون و گرشاسب با اژدها، بلكه به پيك ي بـا  ار خـدايان ايران

كهـن در اسـاطير ايـران،     ةماي گردد و تفسير آن، همان بن ميزادگان باز اهريمن و اهريمن
توانيم از عصر  هاي گوناگون آن را مي يعني جدال ميان نيروهاي خير و شر است كه جلوه

پريـان و...  نبرد قهرمان با اژدهايان، ديـوان،   ةامروز، به گون ةهاي عاميان اساطيري تا افسانه
  مشاهده نماييم.   

انـد،   هايي كه تاكنون پژوهشگران توجه چنداني بـه آن نداشـته   ترين نكته يكي از مهم -3
رسد در اساطير ايـن   اروپايي، به نظر ميوبرخي شواهد در اساطير هند ةاين است كه برپاي

. هرچنـد  اسـت  و بدشگوني هم براي قهرمانان داشته  قوم، اژدهاكشي، پيامدهاي ناخجسته
ا با نگاهي به سرنوشت شـماري زيـادي از قهرمانـان    رضيه را تعميم داد، امتوان اين ف نمي

ها، فرجـام نيكـي نداشـتند؛ بـه بيـان      يابيم كه بيشتر آن اروپايي، درميواژدركش اقوام هند
كـه  يـا آن  )9(شـدند  ديگر، در تاوان كشتن اژدها، يا به مجازاتي از سوي خدايان دچـار مـي  

  مي در انتظار آنان بود.  سرنوشت شو
براي نمونه در اساطير يونان، هراكلس، با پوشيدن لباسي كه همسـرش دژانيـر بـه او    

ـ (باري جـان سـپرد    اندوه ةداد و به خون نسوس، آغشته بود، به گون / 1: 1378ك. گريمـال،  ن
آپولون پس از كشـتن اژدهـايي بـه نـام پيتـون، طـي حـوادثي         .)371: 1389؛ اسميت، 407
: 1378ك. گريمال، ن( ي كه برايش روي داد، دو بار به بندگي و غالمي افراد بشر درآمدديگر

 ةكادموس اژدهايي را كه پسر آرس و محافظ چشمه بـود از بـين بـرد و بـه كفـار      .)89/ 1
      .)151/ 1ك. همان: ن(سال به غالمي آرس دربيايد  كشتن آن اژدها، مجبور شد هشت

                                                 
1. Khaleghi Motlagh 
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به نام شيمر، دچار غرور شـد و بـه فكـر افتـاد كـه بـا        بلروفن پس از كشتن اژدهايي
ا زئوس او را بـه زمـين پرتـاب كـرد و     ها و جايگاه زئوس رود، ام آسمان هاي خود به اسب

روايتـي ديگـر، لنـگ، كـور و آواره      ةپايو يا بر) 137/ 1ك. همان، ن( )10(بلروفن خود را كشت
هـا، بـا تريپتـولم     كارنابون پادشاه گـت  .)105: 1387؛ پين سنت، 122: 1389ك. اسميت، ن(شد 

كه قصد كشتن تريپتـولم   اش را كشت و هنگامي اختالف پيدا كرد و يكي از اژدهايان ارابه
واقـع او را  و درهم داشت، دمتر از راه رسيد و كارنابون را به دنيـاي سـتارگان انتقـال داد    

اژدهـا بـود درآورد   هاي فلكي كه درحـال مبـارزه بـا     مسخ نمود و به شكل يكي از صورت
  .)166/ 1: 1378(گريمال، 
شود  مردانه كشته مياجوانهاگن به طرزي ن ةسرود نيبلونگن، زيگفريد با دسيس ةبرپاي

هايي كـه در   سبب زخم بيوولف، قهرمان داستان، به ةحماس ةبرپاي .)358: 1385ك. شاليان، ن(
وزي بـر  ايندره نيـز پـس از پيـر    .)239ك. همان: ن(سپارد  دارد جان مي مبارزه با اژدها برمي

    .)268: 1385(سركاراتي، شود  تي عقيم ميورتره براي مد
خواهي و عوامـل   هايي كه آورديم هرچند برخي داليل ديگر، مانند لزوم كين در نمونه

بدشگوني كشتن اژدها نيـز  ا سرنوشت پهلوانان تاثيرگذارند ام مافوق طبيعي در بدفرجامي
شـود. در روايـات    ونه كه در سرنوشت قهرمانان ايران نيز ديده مـي گ ثير نيست، همانتأ بي

كشـي روي   اژدهـا  ةحماسي ايران، گاهي پيامدهاي ناگوار نبرد با اژدهـا، در همـان لحظـ   
بيهـوش شـدن    )،137: 1387 ،نامـه  رسـتم . نـك (شدن   دهد و حوادث ناگواري مانند عقيم مي

ـ (، شكسته شدن كمر )307: 1394، داستان پتياره( : 1386، نامـه  مشـكين ؛ 57: 1387. عناصـري، كن
تـا: بـرگ    الف؛ همو، دوپرون، بـي  76تا: برگ  ك. عطايي، پاريس، بين(و ريختن برگستوان و زره  )،73

يكـي از   ةبنـابر گفتـ   .)158: 1386آيـدنلو، و مهـر   مشـتاق ( دهد ي ميبراي پهلوان رو الف)، 286
 كهـن  اسـاطيري  ةرسد يك ماي مي  وانآسيبي كه بر اثر كشتن اژدها بر پهل«پژوهشگران، 

    .)268: 1385(سركاراتي،  »است
گذشته از حوادث اخير در بيشتر روايات، پيامد ناگواري كه در انتظار پهلوان اسـت در  

ا بـه  مرگـان بـود امـ    جاودانان و بـي  ةدهد: فريدون نخست در زمر پايان عمر آنان روي مي
ه گرديـد.  فـر  كاووس در آخر عمر بـي  كي .)32: 1380(مينوي خرد،) 11(انساني ميرا تبديل شد

ـ ( گشتاسب در پايان عمر مـورد نفـرت اطرافيـانش بـود      .)429-431/ 5: 1386ك. فردوسـي،  ن
جـواني از   اسـكندر در  .)412-423/ 5(همـان:  اسفنديار در جواني به دست رستم كشته شد 
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اي حقير كشـته شـد    ندهمردانه و به دست ب بهرام چوبين ناجوان و )6/123(همان:  دنيا رفت
     .)205-201/ 7(همان: 
متون پهلوي، گرشاسب به دليل اهانتي كه به ايزد آذر، فرزند اهورامزدا كـرد از   ةبرپاي

سام در آخر عمر بيمار شد و بدنش  .)234-238: 1381ك. بهـار،  ن( )12(رفتن به بهشت بازماند
 نقـالي  طومارك. ن(زاد  به دست كك كوهو بنابر برخي روايات،  )91: 1386، نامه مشكين( كرم زد

كشته شد. نريمان در نبرد با  )128: 1386، نامه مشكينك. ن( و يا گرگسار )227: 1380، نامه سام 
ـ ( ساكنان دژ سپند يا شكاوندكوه كشته شد رسـتم بـا    .)373: 1394،شـكاوندكوه  نامـة   رزمك. ن

 .)452/ 5: 1386(فردوسـي،   )13(ودچاهي افتاد كه شاه كابل كنده ب برادرش شغاد، در ةدسيس
. همـان،  نك( )14(و برخي منابع تاريخي، به فرمان بهمن كشته شد نامهشاهفرامرز به روايت 

 .)424: 1384، بيـگ  ل، توك4: 1374طرسوسي، ؛ 463: 1383، التواريخ مجمل؛ 240: 1368؛ ثعالبي، 480
ـ (تان كشـته شـد   الي، برزو در لشكركشي بهمن به سيسبيشتر روايات نق ةبرپاي طومـار  ك. ن

و يـا در نبـرد بـا     )212: 1386 ،نامـه  نيمشـك  ،508: 1377، لشكر هفت؛  875: 1391، نامهالي شاهنق
و يا بنابر روايتـي، پـس از    )20: 1373؛ سلمي،  831: 1393، قبانامه ينزرك. ن(ديوان جان سپرد 

و يا پاس پرهيزگار  )191: 1394، نامهنثر نقالي شاه(كشي كرد شنيدن خبر مرگ رستم، خود
    .)844: 1390، نامهطومار كهن شاه( بدو زهر خورانيد

 .)338: 1380مـادح،   نـك. (شدند  سهراب به دست پدر و جهانگير در نبرد با ديوي كشته 
ـ ( شـود  خـواهي بهمـن كشـته مـي     بخش نيز در كـين  ، جهانلشكر هفتروايت  ةبرپاي ك. ن
الي طومـار نقـ  ك. ن( خورانده شد ر يكي از روايات، زهربه آذربرزين بناب .)523: 1377، لشكر هفت
ـ (شـود   شهريار نيز به دست فرانك مسموم مي .)907: 1391، نامهشاه  80: 1373يوسـفي،   .كن

: 1380، طرسوسـي ك.ن(اميرحمزه و ابومسلم خراساني هم ناجوانمردانه كشته شـدند   .پاورقي)
تن به دسـت جـانو    به ري نيز در نبرد تنبهرام مص .)584: 1362، نين حمزهاميرالمؤم ةقص؛ 498

  .)446: 1389اي،  (صاحب شبانكاره شود كشته مي
در ميـان قهرمانـان    ار در روايـات موجـود، نشـاني نيسـت.    از پايان كار كريمان و مخت

خان بودند كه به مـرگ طبيعـي از دنيـا     اژدهاكش، تنها اردشير بابكان، بهرام گور و غازان
هـايي تـاريخي بودنـد و مـدارك      كه چون اين اشخاص، چهـره  رفتند. دليل آن اين است

بنابراين راويان  اند؛ ها به مرگ طبيعي از دنيا رفتهن است كه هر سه نفر آنتاريخي بيانگر آ
  اند پايان زندگي آنان را بدفرجام نشان دهند.   گزاران نتوانسته و داستان
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ه قهرمـان داسـتان آموختـه    هاي اژدهاكشي، چگونگي كشتن اژدها، ب در برخي روايت -4
، موجـودي اهـورايي بـر فريـدون آشـكار گشـت و افسـونگري و        نامهشـاه  ةشود. برپاي مي

دي، كـه در برخـي   چگونگي گشايش بندها را به او آموخت. احتمال دارد ايـن پيـك ايـز   
فـش را   ، سروش خوانده شده، چگونگي پيروزي بر ضحاك اژدهانامهشاههاي  نويس دست

است زيرا هنگام پيروزي او بر ضـحاك هـم، دوبـار سـروش آشـكار       موختهنيز به فريدون آ
در روايـت   .)84و  82، 72/ 1: 1386فردوسي،  .كن( دارد ميو او را از كشتن ضحاك بازشود  مي

گوش ديوي است كه نيرنگ ساختن صـندوق چـوبي را    ، گليمينهببر بيانماندايي داستان 
ببـر بيـان   اي از  در نسـخه  .)302: 1372مطلق،   القي(خآموزد  به رستم مي براي نابودي اژدها

است كه رستم به فرمـان گـودرز، بـراي كشـتن      آمدهبريتانيا  ةكتابخان شاهنامةدر مندرج 
نهايـت آن اژدهـا بـا بلعيـدن     كنـد و در  ببربيان، شكم چند گوسـفند را پـر از آهـك مـي    

بـي  ، (نك. ببربيـان  كند د مينابورا سوزد، آنگاه رستم با گرز، او  گوسفندان، دل و جگرش مي
  .ب)115تا، 

يكي از روايات، گودرز پس از ديدن فرار زال از پيش روي ببر بيان، تا چهل روز  ةبرپاي
سپس به  .)15(دهد تا در برابر گرما، مقاومت داشته باشد رستم را در حمام داغ پرورش مي

تم بـا رفـتن بـه درون آن،    سازند و رس اي آهنين براي نابودي اژدها مي فرمان گودرز، خانه
ـ ؛ همچنين 310-311: 1381، فردوسي ةنامطومار شاه(كند  اژدها را نابود مي شـيرازي،    ك. انجـوي ن

طومـار  (دهد.  آهنين را مي ةدر يكي ديگر از روايات، زال دستور ساختن خان .)218/ 1: 1369
سـر را بـه   ا اژدهاي دوسيمرغ چگونگي نبرد ب ،جديد ة برزونامدر ) 429: 1391، نامهنقالي شاه
در يكي از طومارهـاي نقـالي، سـروش بـر      .ب) 307تا: برگ  (عطايي، پاريس، بي آموزد برزو مي

كهن  طومار( آموزد شود و چگونگي نبرد كردن سهراب با اژدها را به او مي تهمينه آشكار مي
اژدها را بـه   ، رستم چگونگي كشتنقبانامه زرينروايت  ةبرپاي .)289: 1390، فردوسـي  ةنامشاه

شـوند   در يكي از روايات، دو پري ظاهر مي .)620-621: 1393، قبانامه زرين( آموزد كريمان مي
  .)412: 1388(بيغمي،  دهند و شمشير سحرآميزي را به ملك بهمن مي

 ةپايـ رهاي كشتن اژدها متفاوت اسـت. بر افزا در متون اساطيري و حماسي ايران، زين -5
كند. يكي از پژوهشـگران   رشاسب با گرز، اژدهاي سرور را نابود ميو متون پهلوي، گ اوستا
ايـزدان   ةافـزار ويـژ   ايراني، گـرز بـه عنـوان زيـن    در اساطير هنـدو «نويسد:  ن باره ميدر اي

آن، اژدهـاي كيهـاني اوژنيـده     ةاژدركش، نماد آييني تندر و آذرخش است كه بـه وسـيل  
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: 1385(سـركاراتي،   »اسـت » گرز« vhjra كه در وداها سالح مخصوص ايندره شود. چنان مي
بيشـتر  آورد. امـا در   مـي اك را با گرز گاوسر از پاي در، فريدون نيز ضحنامهشاهدر  .)119

كـه  يـا آن  كنـد  ر اژدها را نابود مـي ، قهرمان يا با شمشينامهشاهدر   هاي اژدهاكشي صحنه
: 1379ك. رستگار فسايي، ن( آورد ميس با شمشير، پتياره را از پاي درنخست با پرتاب تير سپ

180-167(.  
است كه پهلوان نخست بـا تيـر و كمـان     در بيشتر طومارهاي نقالي، اغلب روايت شده

ـ ( كند نابود مي )16(شمشير و يا گرز ةچشم اژدها را كور، سپس او را با ضرب ، نامـه  رسـتم ك. ن
هـاي   ر برخـي روايـت  د .)367: 1391، نامهطومـار نقـالي شـاه   ؛ 45: 1377، لشكر هفت؛ 137: 1386

گويد سه بار نعره خواهد كشيد: بار نخست؛ هنگام ديـدن   نقالي، پهلوان به همراه خود مي
ـ ( اژدها، بار دوم؛ هنگام مبارزه با او و بار سـوم؛ پـس از نـابودي اژدهـا     داسـتان رسـتم و   ك. ن

-33: 1391، ونامـه برز؛ 136: 1387، نامه رستم؛ 367: 1391، نامهطومار نقالي شاه؛ 150: 1369ب، اسهر
31(.  

هـا   جـويي  هـا و چـاره   رود. ايـن نيرنـگ   به جنگ اژدها مي هايي گاهي پهلوان با نيرنگ
شامل چند دسته است: نخست؛ ساختن صندوق چوبي و گذاشتن شمشير، نيزه و خنجـر  

هـاي   شـود. نمونـه   ترين الگوي آن، در خان سوم اسفنديار ديده مـي  در درون آن كه كهن
و پتيـاره   )266: 1394، ببـر بيـان  ( ها را در نبرد رستم با ببـر بيـان   اژدهاكشيگونه  ديگر اين

 )92-95الـف:   1382،فرامرزنامـه (و نيز نبرد فرامرز با مارجوشا  )305-306: 1394، داستان پتيـاره (
بينيم. دوم؛ زهرآلود كردن برخي جانوران مانند گاو و گوسفند و فرستادن آن به سوي  مي

 )82-84/ 6: 1386ك. فردوسـي،  ن( )17(است كهن آن در داستان اسكندر آمدهاژدها، كه الگوي 
، رستم با راهنمايي گـودرز  ببر بيانتر اشاره شد، در يكي از روايات داستان  كه پيش چنان 

 ةبرپايـ  .ب)115تـا: بـرگ    ، بريتانيـا، بـي  ببر بيانك. ن( كند شكم گوسفندان را آگنده از آهك مي
، تهمينه پيش از رويارويي سهراب با اژدها اين نيرنـگ را بـه كـار    يكي از طومارهاي نقالي

سـوم؛ سـاختن دو    .)289: 1390، نامهطومار كهـن شـاه  (كند  گيرد اما سهراب مخالفت مي مي
يكـي از روايـات، سـهراب بـا راهنمـايي       ةي و پرتاب آن به سوي اژدهـا، برپايـ  غگوي مفر

كند. هربـار اژدهـا بـه     ي اژدها پرتاب ميرا به سو ها سازد و آن ي ميغسروش، دو گوي مفر
سـازد و در نهايـت    برد و سهراب يك چشم او را كـور مـي   طمع طعمه سر خود را باال مي

چهارم؛ ريختن سرب و ارزيز مذاب به كام اژدهـا، كـه    .)289(همـان:  برد  اژدها را از بين مي
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تهـي و   نـين ميـان  گيرد. پـنجم؛ سـاختن گـوي آه    اردشير بابكان اين نيرنگ را به كار مي
هاي واژگونه به آن؛ از اين روش برزو براي نابودي اژدهاي  هايي با قالب تعبيه نمودن سيخ
    .الف) 75تا: برگ  ك. عطايي، پاريس، بين(برد  كوه زهاب بهره مي

 ةرود و انگيـز  در بيشتر روايات حماسي، قهرمان داستان، داوطلبانه به نبرد اژدهـا مـي   -7
موارد ذيل است: نخست؛ رهايي پادشاه، پهلوان و يـا دختـران    نبردهايياصلي او از چنين 

ند. در چنين مواردي قهرمان اغلب بـراي رهـايي آنـان مجبـور     اايراني كه در بند دشمنان
چند خـان   شود از هفت/ چند خان بگذرد؛ بنابراين نبرد با اژدها، در يكي از اين هفت/ مي

هـايي از ايـن    بخش، شـهريار و... نمونـه   ار، جهانخان رستم، اسفندي گيرد. هفت صورت مي
دوم؛ رهايي مردمان سرزميني كـه از بيـداد و    .)4- 6: 1388ك. آيـدنلو،  ن( دسته روايات است

خـواهي دارد:   كـين  ةها اغلـب جنبـ   اند؛ اين دسته اژدهاكشي ستمگري اژدها به جان آمده
وبين، فرامرز، سـهراب، بـرزو   نبردهاي گرشاسب، سام، رستم، اسكندر، بهرام گور، بهرام چ

گونه است. در اين دسته روايات، يا پادشاه و مردم آن سرزمين از پهلوان  و... با اژدها از اين
كه قهرمان در يكي از سفرهاي خود، بـه  يا آن آن پتياره را از آنها دور سازد خواهند شر مي

بـرد. سـوم؛ گـاهي     بـين مـي   شود و آن را از رو مي طور ناگهاني با اژدهايي مردم اوبار روبه
يـا   كه گـاهي قهرمـان داسـتان   ن ادشاه كشتن اژدها است؛ توضيح آشرط ازدواج با دختر پ

كند كسي كـه   شوند. پادشاه شرط مي دختر پادشاه مي ةباخت يكي از افراد آن سرزمين دل
 توانـد بـا دختـرش ازدواج كنـد     آورد ميخوار آن سرزمين را از پاي در ردمبتواند اژدهاي م

         .)259-262: 1379ك. رستگار فسايي، ن(
شـدن اژدهـاي كـوه سـقيال بـه       ترين الگوهاي داستاني اين دسته روايات، كشـته  كهن

دست گشتاسب به خواست اهرن رومي بود كه عاشق دختر قيصر شده اما از رويارويي بـا  
هـا،   يـن اژدهاكشـي  هاي ديگـر ا  از نمونه .)35-43/ 5: 1386ك. فردوسي، ن(اژدها درمانده بود 

و آذربرزين با اژدهـاي   الف) 76(عطايي، پاريس: برگتوان از نبرد برزو با اژدهاي كوه زهاب  مي
  نام برد. )522-526: 1370الخير،  ابي بن  (ايرانشان اابرمانند 

نـام نيسـتند،    در برخي روايات قهرمانان داستان، كه از نظر پهلـواني چنـدان صـاحب   
نهايـت ناكـام   رونـد و در  ران، بـه نبـرد اژدهـا مـي    درخواست ديگـ برخالف ميل خود و به 

مانند. براي مثال، زال به درخواست منوچهرشاه و راي هنـد، بـه نبـرد بـا دو اژدهـاي       مي
مانـد و بـا ديـدن اژدهـا گريـزان       رود اما ناكام مي هاي ببر بيان و پتياره مي مخوف، به نام
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نهايـت كشـته   رود و در ربرزين به جنگ اژدها ميشود. بهمن پسر اسفنديار، با اصرار آذ مي
ها فره بودن آن ا اژدها به دليل بيشود. عدم موفقيت اين دو قهرمان اساطيري در نبرد ب مي

تنهـا   رود اما نـه  ران به نبرد اژدها مياست. گاهي نيز يكي از قهرمانان، بدون پافشاري ديگ
 ةشـود. برپايـ   دست اژدها كشـته مـي   شود و يا به برد، بلكه گريزان مي كاري از پيش نمي

فشاني اژدها، گريـزان   رود، اما پس از آتش ، رستم تور به نبرد اژدها مياحياءالملوكروايت 
شدن جواني به دست اژدها در  كشته .)45: 1389(سيستاني، رود  شود و باالي درختي مي مي

هـاي   هاي نقالي، نمونـه يكي از طومار ةشدن امير طوفان ارگنجي، برپاي و بلعيده نامه هماي
: 1369، داسـتان رسـتم سـهراب   ؛ 40: 1383، نامه همايك. ن()18(ها است گونه ناكامي ديگري از اين

شدن قهرمان به دست اژدها كه خود داوطلبانه به جنـگ   استثنايي كشته ةتنها نمون .)149
روايـت آن در   آورد، نبرد اسفنديار با اژدهـايي اسـت كـه    رود و او را از پاي درمي اژدها مي
  .)313: 1390(همداني، است  آمده نامه عجايب

يابيم كه بيشتر اين نبردها در بيرون از مرز ايران  با نگاهي به روايات اژدهاكشي درمي -9
بهمن در هندوستان، برزو، اسفنديار، بهـرام   است. رستم، فرامرز، بهرام گور، ملك روي داده

، گشتاسـب در روم، شـهريار در مغـرب، بهـرام     بخش در توران، سـام در بربـر   گور، جهان
كننـد.   ايراني اژدهاكشي ميهاي غير و گرشاسب نيز در سرزمين چوبين در چين، اسكندر

به اين  هاي انيراني حضور دارند محتمالً اين نكته كه چرا بيشتر اين اژدهايان در سرزمين
اهـورامزدا بـه    ةآفريـد ايران سرزميني اهـورايي و نخسـتين    اساطير، ةدليل است كه برپاي

بنابراين حضور اين پتيارگان اهريمني را در ايـن   ،)659/ 2: 1384، اوستا( است آمده شمار مي
  اند.   كشور روا ندانسته، آنان را به نواحي ديگر نسبت داده

يـوان بـه   قهرمان داستان، چندين بار بـا د  هاي حماسي ايران، گاه شتر منظومهدر بي -10
مثال نبرد رسـتم بـا اكـوان ديـو. در     برد براي  كه آنان را از بين ميتا اينپردازد  مبارزه مي

هاي عاميانه، از نبردهـاي   تانهاي نقالي و داس خر و اغلب در روايتأهاي مت برخي منظومه
كه پيروزي قهرمـان بـر اژدهـا،    حال آناست   پهلوانان با ديوان سخن به ميان آمده چندگانة
درخور توجه ديگر، اين اسـت كـه    ةپذيرد. نكت ست انجام ميدر همان رويارويي نخ عمدتاً

هاي پهلوانـان بـا اژدهـا، سـرانجام آن پتيـاره كشـته        به استثناي دو مورد، در ديگر جنگ
كشد و پـس از بلعيـدن او، از    اوباري كه بهمن را به كام مي شود: نخست؛ اژدهاي مردم مي

سـت كـه در روايـات منثـور     ن ااژدهـاي ديگـر همـا    .)19(شود پيش چشم ديگران دور مي
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است كه رستم براي رهايي پاس پرهيزگار،  شود و آن هنگامي از آن ياد مي جديد برزونامة 
شـود و در نبـرد بـا او،     رو مـي  رود. در ميان راه با اژدهاي مخوفي روبـه  به سوي مغرب مي
ا به دسـت  گويد اين اژده شود و مي برد. ناگهان سروش بر او آشكار مي كاري از پيش نمي

  .)444-445: 1377، لشكر  هفت؛ 141: 1386، نامه مشكين( )20(حضرت علي (ع) كشته خواهد شد
آيد و ايجاد  اي اهريمني به شمار مي اژدها در اساطير ايران، موجودي دژمنش و آفريده -11

؛ اما در برخي روايـات، اژدهـا نقشـي    استريزي، دو خويشكاري مهم او  سالي و خون خشك
تـوان آن را موجـودي اهـورايي بـه شـمار آورد. خويشـكاري ايـن دسـته          ارد و ميمثبت د

اند. شايد به دليل  اژدهايان، نابودي پادشاه بيدادگري است كه مردم از دست او به جان آمده
در فرهنـگ ايـران، امـري مـذموم و گنـاهي نابخشـوده بـه شـمار         » كشـي  پادشاه«آن كه 

اند.  گر را به اژدها سپرده نابودي پادشاه بيداد ةايران، وظيفاست، بنابراين در اساطير   آمده مي
شدن جمشيد به دست ضحاك دانسـت.   توان كشته اساطيري را مي ةماي الگوي اين بن كهن
يگري از اين بـاور دانسـت،   د ةشدن نوذر به دست افراسياب را گون توان كشته چنين مي هم

(آيـدنلو،   )21(است رفته اژدهافش به شمار ميها، افراسياب موجودي  برخي پژوهش ةپايزيرا بر
ـ  .)476: 1384؛ همو، 36-7: 1382 تـوان در داسـتان    زنـي را مـي   ايـن گمانـه   ةآشكارترين نمون
، اژدها پس از بلعيدن بهمن و نامه بهمنروايت  ةشدن بهمن به دست اژدها ديد. برپاي بلعيده

  گردد: دور مي واقع پس از به انجام رساندن خويشكاري خود، از نظرهادر
ــد ــان ناپدي ــدر جه ــد ان ــس ش  وزان پ

  
بـــه گيتـــي كســـي ايـــن شـــگفتي نديـــد 

)602: 1370الخير،  (ايرانشان بن ابي  

كار است كـه بـه    ديگر اين باورداشت، آمدن اسبي آبي و نابود كردن يزدگرد بزه ةنمون
ـ  احتمال بسيار، به دليل ساخته ه اسـب  شدن روايت آن در دوران تاريخي، جاي اژدها را ب

تر به نظر آيد. شايان ذكر است كـه ايـن جـانور     اند تا صورت روايت، واقعي آبي تغيير داده
  شود: هم پس از نابودي يزدگرد، ناپديد مي
 چون او كشته شد اسپ آبي چو گـرد
ــد   ــنش ناپدي ــد ت ــدرون ش ــه آب ان  ب

  

ــم   ــدان چشــــ ــد بــــ الژورد ةبيامــــ
ــد   ــگفتي ندي ــن ش ــان اي ــدر جه كــس ان

)388/ 6: 1386(فردوسي،   

گويد. برخي پژوهشـگران   در برخي روايات حماسي، گاهي اژدها با پهلوان سخن مي -12
در  .)163-166: 1379(رسـتگار فسـايي،    انـد  به شماري از اين اژدهايان سـخنگو اشـاره كـرده   
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اي به نـام   گويند: نخست؛ پتياره ديگر نيز سخن مي ةهاي نگارنده، چند پتيار حدود بررسي
  ي اژدهافش دارد:گرگ گويا كه خوي

 دل پلنگــــان ز دنــــدان او خســــته
 ســخن هرچــه گــويي جوابــت دهــد 

  

ــر    ــا مـ ــته بسـ ــرگ بشكسـ دل  ز زان گـ
ــد  ــر كبابـــت دهـ ــوان نـ ــه تـــك آهـ بـ

)79الف:  1382(فرامرزنامه،   

  پردازد: دوم؛ اژدهاي دوسري كه برزو با او به نبرد مي
ــره زد آن  ــي نعـ ــا  يكـ ــي اژدهـ  گهـ

 ســـر بـــدرگ بـــدكنش ايـــا خيـــره
  

ــت    ــدو گفـ ــرة  بـ ــاي خيـ ــي كـ ــا بـ بهـ
ــنش    ــره ز راه مـ ــه خيـ ــم بـ ــده گـ شـ

الف) 308تا :  (عطايي، پاريس، بي  

  شود: رو مي بخش با او روبه كوه فنا كه جهان ةسوم؛ اژدهاي درواز
 بـــه پاســـخ بـــدو گفـــت آن اژدهـــا

ــا  ــوه فنـ ــدار كـ ــين نگهـ ــه كـ  ام بـ
  

ــا     ــد رهــ ــه نيابــ ــن زمانــ ــه از مــ  كــ
ــن زمــين      ــذر زي ــارد گ ــيمرغ ن ــه س  ك

  ب)285تا: برگ  ، دوپرون، بيعطايي(           

دهد، مـورد تشـويق ديگـران قـرار      پهلوان اژدركش در ازاي كار بزرگي كه انجام مي -13
شود. گاهي پهلوان داستان با دختر پادشـاه ازدواج   گيرد و اغلب به او هدايايي داده مي مي
آذربـرزين بـا   اج كند مانند ازدواج رستم با دختر شاه هند پس از كشتن ببر بيان، ازدو مي

پهلوان اژدهاكش پس از نابودي اژدها، به پادشاهي، سپهسـاالري و يـا    دختر بوراسب. گاه
 االرسـ رسد مانند بر تخت نشستن فريدون پس از كشتن ضـحاك، سـپه   پهلواني مي جهان

پهلواني گرشاسب پس از كشتن اژدها  شدن گشتاسب در روم پس از كشتن اژدها و جهان
دهنـد   خان. گاهي نيز به پهلوان اژدركش باج و خراج مـي  ت از هفتو رستم پس از بازگش

مانند پيروزي رستم بر پتيـاره و بـاج    ،كنند اي را بدو واگذار مي و يا منشور حكومت ناحيه
  گرفتن از هندوان.  

را از   شـود و آن  رو مي تنهايي با اژدها روبه در بيشتر روايات حماسي ايران، پهلوان به -14
نخسـت، فرامـرز در نبـرد بـا مـار جوشـا، از        ةفرامرزنامـ روايـت   ةورد؛ اما برپايآ پاي درمي

جـا كـه   از آن كند.  ي ميطلبد و بيژن او را در اين كار خطير همراه پهلوانان ايران ياري مي
آيـد بنـابراين    رستم نيز به شـمار مـي   ةبيژن يكي از پهلوانان نامدار ايران است و فرزندزاد

بهره سـازند و او را بـا فرامـرز در كشـتن      اند او را از اژدهاكشي بي تهراويان داستان نخواس
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انـد.   اي به نام گرگ گويا را نيز بدو نسبت داده حتي كشتن پتياره  مارجوشا شريك دانسته
توان به اژدهـايي اشـاره    شود مي هايي كه به دست دو پهلوان انجام مي از ديگر اژدهاكشي

شود و با دستياري گستهم آن را نـابود   رو مي ا آن روبهخان هفتم ب بخش در كرد كه جهان
  .)749: 1391، نامهطومار نقالي شاه(كند  مي
است كه در فهرست قهرمانان اژدهاكش ايران، بـه   اين هاي درخور توجه يكي از نكته -15

كـدام از پهلـوان بـانوان نامـدار روايـات       استثناي گل كامكار، ديگر پهلوانان مذكرند و هيچ
ايـزدان   ةدخت اژدهاكش نيستند. از ايـن گذشـته، همـ    جمله بانوگشسب و بورانن، ازايرا

اژدركش اساطير ايران نيز مذكرند و از اژدهاكشي ايزد بانوان بزرگـي ماننـد آناهيتـا و يـا     
اروپايي نيـز  وهاي نگارنـده، در اسـاطير هنـد    سپندارمذ و... نشاني نيست. در حدود بررسي

شود و آن هم آرتميس است كه بـه همـراه    انوي اژدهاكش ياد ميبار از يك ايزدب تنها يك
بـانوي   .)111/ 1: 1378(گريمـال،  كشـند   شان اژدهايي را مي برادرش آپولون، در آغاز جواني

نام، كه يكي از پژوهشگران بدان اشاره نموده » مارتا«اي است  اژدهاكش ديگر، گويا راهبه
كشـي نقـش    ين دليل، پهلوانان بانوان در امـر اژدهـا  شايد به ا .)20: 1387ك. آيدنلو، ن(است 
د ازدواج اند كه چون در پايان كار، پهلوان اژدركش، با دختري كه در بند اژدهـا بـو   نداشته

بنابراين وجود پهلواني مذكر بـراي   .گردانيد ميبخشي را به دنيا باز كرد و درواقع بركت مي
  اين اساطير، امري الزامي بود.

اي  شود، ساختن جامه هاي اساطيري كه در روايات اژدهاكشي ديده مي مايه يكي از بن -16
جنگي از پوست برخي اژدهايان است. رستم پس از كشتن ببر بيان، كه اژدهـايي دريـايي   

بر نظر  بنا .)272: 1394، ببر بيانك. ن(سازد  اي جنگي مي از پوست آن براي خود جامه ،)22(بود
شـده از پوسـت دد و    جنگي سـاخته  ةآرياييان كهن، بين جامبه باور « يكي از پژوهشگران

است و پهلوان با شـكار و پوشـيدن    اي پيوند جادويي و اساطيري وجود داشته پهلوان، گونه
باكي و دالوري همان درنده  چرم جانور درنده (اعم از پلنگ، شير، گرگ و خرس) خشم، بي

خويي، داراي نوعي همسـاني جـادويي    آورد و در زورمندي و چابكي و درنده را به دست مي
براين پندار كهن، پوست جانور درنـده در آوردگـاه، نشـان دالوري و     شد. عالوه با جانور مي

   .)8-9: 1378(آيدنلو، » ايجاد ترس و بيم در دشمن ةو هم پاي  توانمندي پهلوان بوده
هـاي   خود ابزاردر يكي از روايات، سهراب پس از كشتن اژدها، از اجزاي بدن آن براي 

اجزاي بدن اژدها خواص  ،از اين گذشته .)150: 1369، داستان رستم و سـهراب (جنگي ساخت 
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آورد. ايـن مضـامين، اغلـب در     تني و شـجاعت را بـه ارمغـان مـي     يا رويين دارويي داشت
هاي نگارنده، در  در حدود بررسي .)183: 1379فسايي،  (رستگارشود  اساطير اروپايي ديده مي

بار به خاصيت دارويي روغن اژدها اشاره شده و آن هنگامي است كه  ات ايراني نيز يكرواي
شوند؛ تـا   شود و پزشكان از درمان او عاجز مي كمر گرشاسب در نبرد با اژدها شكسته مي

گويـد روغـن همـان اژدهـايي را كـه       آيد و به او مي كه تهمورث به خواب گرشاسب مياين
شود اما تـا پايـان    كند و درمان مي . گرشاسب اين كار را ميكشته است بر كمر خود بمالد

  .)74: 1386نامه،  (مشكين ماند عمر عقيم مي
 پيكر سـاخت يروزي خود بر اژدها، درفشي اژدهاكه گرشاسب به افتخار پديگر اين ةنكت

كه نقش اين درفش به دليل اهميتي كه داشت بعدها درفـش   )63: 1354اسدي توسي،  ك.ن(
سـهراب   )338ب: 1388؛ همـو،  161الـف:   1388مطلـق،    (خـالقي خاندانش مانند رستم پهلوانان 

  گرديد.   )23: 1361مطلق،   (خالقي فرامرز و )150: 1369، داستان رستم و سهراب(
شويم كه با طلسـم و جـادو    رو مي به با اژدهاياني رو هاي حماسي ايران، گاه در روايت -17

ـ ( انـد  دوان يـا پادشـاهان  لب حاصل دگرديسي ديوان، جاارتباط دارند. اين اژدهايان اغ ك. ن
گاهي هدف از دگرديسي آنـان، آزمـودن قهرمانـان اسـت.      .)311-321: 1388رستگارفسايي، 

اي آزمـودن فرزنـدانش اسـت كـه در     شدن فريدون بـر مايه، اژدها اين بن ةترين نمون كهن
ي از طومارهاي نقـالي، ضـحاك   يك ةبرپاي .)103-104/ 1: 1386(فردوسي، است  آمده نامهشاه

شـود.   آورد و در پـيش گرشاسـب ظـاهر مـي     به علم سحر خود را به شكل اژدهـا در مـي  
كنـد، دوبـاره بـه صـورت نخسـت خـود بـاز         هنگامي كه گرشاسب با عمود قصد او را مي

    .)46-47: 1377، لشكر هفت( گردد مي
جـادو   ارقـم  نامـه  سامر ها نابودي قهرمان داستان است. د هدف ديگر از اين دگرديسي

، نامـه  سـام ( آيـد  درمي شود اما از پاي مي ور آورد و به سام حمله خود را به شكل اژدها درمي
كشـد   روايات نقـالي، اژدهـايي كـه رسـتم در خـان چهـارم مـي        ةبرپاي .)441 -444: 1392

: 1390، يفردوسـ  طومـاركهن شـاهنامة  ؛  436: 1391، نامهشاه طومار نقالي ( جادوگر بود درحقيقت
جـادو خـود را بـه شـكل      ةدر داستان رستم و سهراب، ريحان .)166: 1377، لشـكر  هفت؛ 147

در  .)17: 1369(داستان رستم و سـهراب،   برد رد، اما رستم به هويتش پي ميآو اژدهايي در مي
 شـود  نهايت كشـته مـي  آورد اما در يجادو خود را به شكل  اژدها درم ة، عقيقنامه مشكين

 آورد و خود را به شكل اژدها درمي، مادر سرخاب ديقبانامه زريندر  .)79: 1386، امهن مشكين(
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در ايـن   .)912(همـان:   كنـد  با اژدهايي جادوگر مبارزه ميزال نيز  .)600: 1393، نامـه  قبا زرين(
 آيـد  نخستين خود كه جادوست درمـي  شدن، به شكل دسته روايات اژدها يا پس از كشته

هد. اما در هر دو مورد به دسـت   د در رويارويي با پهلوان، تغيير چهره مي يا پس از ناتواني
  شود.   قهرمان كشته مي

هاي عاميانـه ديـده    يكي ديگر از مضامين پرتكرار كه در طومارهاي نقالي و داستان   
شود، رفتن قهرمان به درون طلسم و برخورد با پتيارگاني مانند اژدهـا، شـير، ديـو و...     مي

رسـد، امـا    شود هرچند هولناك بـه نظـر مـي    ها ديده مي دهايي كه در اين طلسماست. اژ
اش آگـاه اسـت بـا     رو شدن بـا آن، از ماهيـت جـادويي    كه پيش از روبهآنپهلوان به دليل 

اژدها با يـك ضـرب    رود. گاه آساني از بين مي يا موارد مشابه آن، به )23(خواندن اسم اعظم
دهـد   رق و حوادثي نظيـر آن روي مـي  رعد و ب  گ آن،شود و پس از مر شمشير كشته مي

هرمـان  شـود و ق  گاهي نيز اژدهايي در طلسم ظـاهر مـي   .)30: 1369، داستان رستم و سهراب(
كه خود قهرمان به فرمان لوحي كـه در دسـت دارد خـود را بـه     بلعد و يا آن داستان را مي

ـ ( دشـو  هاي ديگري مي و وارد سرزمين اندازد درون شكم اژدها مي : 1386، نامـه  مشـكين ك. ن
  .)373: 1377، لشكر هفت؛ 222
نبـرد    هاي عاميانـه نيـز   گذشته از اساطير و روايات حماسي ايران، در برخي داستان -18

ها چنـين اسـت: اژدهـايي عاشـق      شود. صورت كلي اين داستان قهرمان با اژدها ديده مي
آبـي را بـر مردمـان     و بـي  يسـال  همين دليل خشك  به شود. دختران سرزميني مي دختر/

برند. به فرمان شاه  يك از پهلوانان نامدار آن سرزمين، كاري از پيش نمي آورد. هيچ ميفرو
در  -شوند براي دسترسي به آب، هر هفته يا هر ماه  آن سرزمين، ساكنان آنجا مجبور مي

اسـتفاده   ةزكنند تا به مردم اجا به آن اژدها دختري پيشكش   - اساطير متأخرتر هر سال
بـار ديگـر،    شود كه ايـن  هاي بعدي، اژدها به ديوي تبديل مي از آب را بدهد. در دگرديسي
بـرد   شود؛ بلكه خود ديو است كه دختري را پنهاني با خود مي دختري به او پيشكش نمي

سـازد.   را در جايي مخوف، كه اغلب چاهي عميق و يا غاري تاريك است، پنهـان مـي   و او
كند، اما به دليل عدم تمكين دختر، بـا   چه با آن دختر نشست و برخاست مي اين ديو اگر

اي از راه دور  مانـد. سـپس پهلـوان نـژاده     كند و دختر همچنان بـاكره مـي   او نزديكي نمي
كـردن دختـر بـه اژدهـا      يا پيشـكش  شدن دختر به دست ديو رسد كه از جريان ربوده مي

يقت امر، با وجود ممانعـت سـاكنان شـهر، بـه     شدن از حق آگاهي ندارد. اما به محض آگاه
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 رود و سـرانجام بـا كشـتن ايـن پتيارگـان و آزاد سـاختن دوشـيزه/        ديو مي جنگ اژدها/
 كند دخت است، ازدواج مي دوشيزگان از چنگ آنها، با يكي از دختران كه اغلب او نيز شاه

هاي  اساطيري به گونه ايةم بن اين .)256: 1389؛ مهتدي، 140-150: 1388شيرازي،   ك. انجوين(
  .)37-43: 1387(افشاري، شود  ديده مي نيزمتفاوتي، در اساطير كشورهاي ديگر جهان 

شود اين اسـت كـه قهرمـان     هاي عاميانه ديده مي اي كه در برخي از اين داستان نكته
خـود  برد و بـه راه   يا شاخ او را با خود مي اي مانند دندان اژدها ها، نشانهپس از كشتن اژد

خواهد با دختر پادشاه  شود و مي دهد. سپس فرد شيادي مدعي كشتن اژدها مي ادامه مي
كنند، ناگهان قهرمـان اژدهـاكش، از راه    كه مقدمات كار را فراهم مي ازدواج كند. هنگامي

كند و خود با دختـر   اي كه به همراه دارد آن مدعي دروغين را رسوا مي رسد و با نشانه مي
ـ ( كند ج ميپادشاه ازدوا ـ ؛ همچنـين  393-395ب: 1390؛ النـگ، 86-88: 1380ك. آذرافشـار،  ن ك. ن

    .)121: 1380، نامه طومار نقالي سام
ي  هاي عاميانه، ديگر نشـاني از  بـدفرجام   خور ذكر است كه در اين دسته از داستاندر

ين اج دختر پادشـاه سـرزم  به ازدو شود، بلكه قهرمان داستان قهرمان اژدهاكش ديده نمي
بـا   شـود و سـاليان سـال،    جانشين او مـي  آيد و پس از مرگ آن پادشاه، خود ميبيگانه در

  دهد. خوشي و شادماني، به پادشاهي خود ادامه مي
   

  گيري نتيجه -4
  توان به نتايج زير دست يافت: آنچه آمد مي ةبرپاي

ريمنـي اسـت و   اساطير ايران، نبرد ميان نيروهـاي اهـورايي و اه   ةماي جا كه دروناز آن -1
آيد، بنـابراين نبـرد بـا ايـن      هاي اهريمني به شمار مي ترين آفريده اژدها نيز يكي از بزرگ
هــاي حماســي و نيــز  هــاي اســاطيري، در بســياري از منظومــه مايــه پتيــاره، يكــي از بــن

اسـت   عاميانه است. گستردگي اين مضمون در اين دسته روايات، سبب شـده  يها داستان
رو شـويم. در بررسـي و سـنجش مجمـوع      ري از قهرمانان اژدهاكش روبهكه با شمار بسيا

توان گفت شمار قهرمانـان   هاي حماسي ديگر كشورها مي روايات حماسي ايران با داستان
 ةاژدركش در روايات ايراني، نسبت به ديگر كشورها بيشتر است و دليل آن، همان انديشـ 

  ميان نيروهاي خير و شر است.در اساطير ايران و پيكار » ثنويت و دوگانگي«
 ةپايـ دهد، امـا  از آنجـا كـه بر    اژدهاكشي رخ مياروپايي، اگرچه بارها در اساطير هندو -2

كه در اساطير  چنان -دانستند خدايان خود مي ةاين دسته اساطير، اژدها را پسر و يا آفريد
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ظـاهر   و بـه  ن اگرچـه اژدهاكشـي كـاري خطيـر    بنابراي -اهريمن است ةايران، اژدها آفريد
به دليل آنكه قهرمان اژدهاكش به ساحت خـدايان   آمد، اما محتمالً پسنديده به شمار مي

خدايان، گنـاهي   ةاژدهاكشي در انديش است، آنان را نابود كرده ةو پسر/ آفريد تجاوز نموده
يا  كردند سختي مجازات مي به رمان اژدهاكش را يا در اين دنيا،بخشودني نبود و آنان،  قه

شواهدي كه آورديم، در برخـي اسـاطير    ةزدند. برپاي كه فرجام نيكي را براي او رقم نميآن
 است، اما در اساطير ايران، اگرچـه ظـاهراً   آشكارا  بيان شده جهان، بدشگوني كشتن اژدها

آيد، اما  بدفرجامي سرنوشت بسـياري از قهرمانـان اژدهـاكش،     سخني از آن به ميان نمي
اژدهاكشـي امـري مـذموم و     هاي ايرانـي نيـز   شد كه در اسطورهبخ مياين فرضيه را قوت 
  است. آمده ناپسند به شمار مي

  
  نوشتپي
ة برخـي  حـال، برپايـ   آيد، با اين اگرچه اژدها در چين موجودي اهريمني به شمار نمي -1

ـ (بـرد   اژدهـايي را از بـين مـي    )Yu(قهرماني به نام يو  اساطير چيني، / 2: 1385ك. بيـرل،  ن
هـا  رساند كه يكـي از آن  را به قتل مي، شش هيوال )Yi(همچنين پهلواني به نام يي  .)272

     .)271ك. همان: ن( بود )Yayu( هيوالي مردم اوباري با سر اژدها، به نام يايو

 گشتاسـب فاسقون كه به دسـت   ةي كه در بيشگرگ است معتقد يكي از پژوهشگران -2
 اسـت  بــوده  چنــين  ،گشتاسپ روايت تر كهن رتصو و بود اژدها يك نيزشود  كشته مي

 بـا  نهايتدر و سازد رها مي آن پتياره حبس از را دختر سه و كشد مي را اژدهـايي او كـه
  .)335: 1372 مطلـق،  خالقي ك.ن( كند مي ازدواج آنها

 آيد شمار مي اي اژدهاكشي به گونه نيز ،ارجاسپ با اسفنديار نبرد شايان ذكر است كه -3
 ضـحاك،  ةاسـطور  در كـه گونـه   همـان  يعنـي برابـري دارد.   ضـحاك  نبرد فريدون و با و

 ارجاسـپ  ،نمـود  آزاد را آنها فريدون و شدندگرفتار   ضحاك دست به جمشيد خـواهران
تا  كنـد مـي حبس دژ رويين در و ربايد مي را آفريد به و هماي اسفنديار، خواهران نيز ديو
  .بخـشد مـي رهـايي را خود خواهران و كشد مي را ارجاسب اسفنديار، ،كهاين
 مـردوك،  ةقصـ  ، داستان نبرد اردشير با كرم هفتواد، برگرفتـه از سن به نظر كريستن -4

عفريـت بزرگـي    . مردوك بادي وحشـتناك برانگيخـت تـا در دهـان    خداي بابليان است
ـ ( آوردفت و آن دشمن خـدايان را از پـا در  رموسوم به تيامت فرو : 1379سـن،   ك. كريسـتن ن

147(.  
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شـود كـه    نگهداري مي نامه نريماناي به نام  اي از منظومه  بانكيپور نسخه ةدر كتابخان -5
بيت دارد و موضوع آن داستان عشق نريمان بـا همـاي دختـر شـاه چـين       4400حدود 

  است. است. شايد در اين منظومه از اژدهاكشي نريمان به تفصيل ياد شده
ـ ( شود اين اژدها پس از بلعيدن بهمن، ناپديد مي، نامه بهمنروايت  ةبرپاي -6 ك. ايرانشـان  ن

  .)602: 1370الخير، ابن ابي
اسـت كـه در    اي نويافته بـه دسـت نگارنـده تصـحيح شـده      اين منظومه برپاية نسخه -7

  گردد. مندان مي اي نزديك تقديم عالقه آينده
اكشـي بـراي   اهميـت سـنت يـا خويشـكاري اژده    «اند كه:  برخي پژوهشگران نوشته -8

كه در يگانه روايت رسمي و  -ز اي است كه حتي سهراب ني پهلوانان گرشاسبي، به اندازه
) مجـالي  نامهشـاه حماسي (داستان رستم و سـهراب   اصيل مربوط  به او در ادب منظوم

نصيب نمانده و در يكي از طومارهاي نقالي، نبـرد   كار بي از اين - براي نبرد با اژدها نيافته
  .)157-158: 1386آيدنلو،  مهر و (مشتاق» اسـت ختي با اژدها به او نسبت داده شدهبسيار س

كشـد؛ امـا  اسـتاد     سر را مـي  در اساطير آفريقا، قهرماني به نام مويِندو، اژدهايي هفت -9
گيرنـد و او را بـه    آذرخش به همراه ديگر خدايان، انتقـام خـون اژدهـا را از موينـدو مـي     

برخي پژوهشـگران   .)888-889/ 2: 1379ك. روزنبرگ، ن( سازند مي هاي سختي دچار آزمايش
  .)130: 1381(اورونيكا،  دانند هاي ايندره را كشتن ورتره مي نيز، دليل برخي شكست

 پيمـايي كـاووس كـامالً    شدن جمشيد و آسمانهاي اين اسطوره، با مغرور ماننديه -10
  مشهود است.

راه يافتن مرگ بر فريدون روشن نيسـت. بـه   سبب «نويسد:  يكي از پژوهشگران مي -11
حدس وست، شايد  علت آن چنين بوده كه فريدون با تقسيم جهان، ميان پسران خـود،  
تخم كينه را در ميان آنان پراكند. به گمان ما شايد علـت اصـلي، همـان نفـس تقسـيم      

ايـزدي   ةخالف ايـرج، از فـر  است كه بـر  جهان و سپردن دو بهره از آن به سلم و تور بوده
 (خـالقي » نتيجه دو بهره از جهان، به دست فرمانروايـان ناسـزاوار افتـاد   بهره نداشتند و در

  .)281: 1372مطلق،  
برخي روايات نقالي، گرشاسب براي هميشـه عقـيم شـد و از داشـتن فرزنـد       ةبرپاي -12

محروم گرديد. در اساطير هند نيز ايندره براي مـدتي عقـيم شـد، امـا سـرانجام نيـروي       
  باروري خود را به دست آورد.

ـ (پايان زنـدگي رسـتم    ةهاي ديگر دربار براي ديدن روايت -13 : 1374فسـايي،   ك. رسـتگار ن
934-921(.  
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چگونگي مرگ فرامرز، روايات متعـددي در دسـت اسـت. بـراي ديـدن ايـن        ةدربار -14
    .)179: 1383. آيدنلو، نك(ها  روايت

) Ragnar Lodbrokني به نـام رگنـار لـودبروك (   هاي اسكانديناوي، قهرما در افسانه -15
هـاي آتـش، ايمـن     كند تا بتواند در برابر شـعله  پوشاكش را در نبرد با اژدها قيراندود مي

  .)208:  1385ك. ديويدسون، ن( بماند
ـ ( رود ابومسلم با تبري كه دارد به نبرد ببر كشمهين مـي  -16 ، )584: 1380ك. طرسوسـي،  ن

 بـه نـام ميـولنير    چكشـي  ) خداي آسـمان و توفـان،  Thor( ، توردر اساطير اسكانديناوي
)Miolnir ـ ( كنـد  ) دارد و با آن اژدهاي آسماني را نابود مـي ؛ 93-94: 1385ك. ديويدسـون،  ن

  .)281/ 1: 1384پيچ، 
هاي عاميانه، قهرمان داستان براي نابود كـردن جـانوري دريـايي،     يكي از داستان ةبرپاي -17

، حسين كرد شبستري ةقصك. ن( اندازد ه به دارو اندوده بود به سويش ميشكم موش خرمايي را ك
سر، نخست  اساطير ژاپني، سوسانو خداي توفان، در نبرد با اژدهايي هشت ةبرپاي  .)399: 1388

دهـد و پـس از    به او هشت قدح ساكي يا عرق برنج ژاپني كه بـه روايتـي زهرآلـود بـود مـي     
  .)21-22: 1384ك. پيگوت، ن( سازد تن جدا ميمدهوش ساختن اژدها، سرش را از 

بلعد و جفت آن  زاده را مي هاي عاميانه، اژدهايي سخنگو، سه شاه در يكي از داستان -18
ـ (بلعـد   اژدها نيز، سه پسر تاجري را كه به صورت كبـوتر، افسـون شـده بودنـد، مـي      ك. ن

  .)223-224: 1380آذرافشار، 
ـ (شـود   ، اين اژدها به دست آذربرزين كشته ميهاي نقالي و شفاهي بنابر روايت -19 ك. ن
  .)218/  1: 1369شيرازي،   ؛  انجوي192: 1394، نامهنثر نقالي شاه؛ 569: 1377، لشكر هفت
ـ (هاي امام علي (ع)؛  براي ديدن شماري از اژدهاكشي -20 -193: 1361آبـادي،   ك. جيحـون ن

    .)184-185: 1375؛ كيا، 275-278: 1379؛ رستگار فسايي،192
(غفـوري،   اسـت  زاد نيز در اصل ديو يا اژدهـا بـوده   ها، كك كوه يكي از پژوهش ةبرپاي -21

1392 :65(.  
ناپذير از پوست نهنگ بر تن  اي زخم يكي از قهرمانان داستان، جامه نامه هماي بنابر  -22

  داشت كه تير خدنگ بر آن كارگر نبود:
 يكي درقـه بـودش ز چـرم نهنـگ

 
تيــر خــدنگ نكــردي بــر او كــار 

)75: 1383نامه،  (هماي

ناپذيري پوسـت   رسد زخم چنين داستان ببر بيان، به نظر مي  با توجه با بيت باال و هم
  اساطيري است. ةماي برخي جانوران دريايي، يك بن
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تواند اژدهـا   جهان، دانايان اعتقاد داشتند كسي مي ةهاي عاميان بنابر يكي از داستان -23
  .)22الف: 1390ك. النگ، ن(انگشتري شاه سليمان را به دست آورد  ةرا بكشد كه نوشت

  
  منابع

  تهران: ابجد.، هاي آذربايجان افسانه ،)1380افشار، احمد ( آذر
 ، صـص 4 ، سال چهارم، شـمارة نامة پارسي،  »رويكردي ديگر به ببر بيان«)، 1378آيدنلو، سجاد (

17-5.  
ـ         ، هـاي ادبـي   پـژوهش ، »رشت اساطيري افراسياب در شاهنامههاي س نشانه«)، 1382( ـــــــــــــــــ
  .7-36، صص 2شمارة 
-198دوم، صص  ة، تهران، سال نهم، شمارپارسي ةنام، »بررسي فرامرزنامه« ،)1383( ــــــــــــــــــ

176 .  
      : فرهنگسـتان ، تهـران 1، جلـد  نامة زبان و ادبيات فارسي دانش ،»افراسياب«)، 1384( ــــــــــــــــــ

  زبان و ادب فارسي.
ـ  ،  13 ة، سال هفتم، شماركرمان، دانشگاه مطالعات ايراني ةمجل، »بانو پهلوان«، )1387( ـــــــــــــــــ

  .11 -24 بهار، صص
ـ  ، دانشـگاه بـاهنر كرمـان،    ادب و زبـان فارسـي   ةنشري،  »خان پهلوان هفت«، )1388( ـــــــــــــــــ

  .1-27، صص 26 ةشمار
  برگزيدة شاهنامة فردوسي، تهران: سخن.  دفتر خسروان،)،  1390(  ــــــــــــــــــ

  كوشش حبيب يغمايي، تهران: طهوري. به ،نامه گرشاسب ،)1354توسي ( اسدي
شهال بـرادران خسروشـاهي، تهـران:     ة، ترجمفرهنگ اساطير يونان و روم ،)1389( ، ژوئلاسميت

  روزبهان.  و فرهنگ معاصر
  .تهران: چشمه ؛تازه به تازه نو به نو، »روايت كشتن اژدها و ازدواج با دختر« ،)1387( افشاري، مهران

  ران: فرهنگستان زبان و ادب ، ته1، جلد زبان و ادبيات فارسي ةنام دانش ،)1384( اميدساالر، محمود
  .357 -358 فارسي، مدخل اژدها، صص      

  .جلد، تهران: علمي 3، نامه فردوسي ،)1369( دابوالقاسمانجوي شيرازي، سي
  تهران: اميركبير. گل به صنوبر چه كرد؟، ،)1388( ــــــــــــــــــ

  باجالن فرخي، تهران: اساطير. ة، ترجماساطير هند ،)1381اورونيكا، ايونس (
  ، تصحيح رحيم عفيفي، تهران: علمي و فرهنگي.نامه بهمن ،)1370( الخير ايرانشان بن ابي

  ، تصحيح رضا غفوري، تهران: ميراث مكتوب. حماسي ةهفت منظوم ،)1394( بيان ببر
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  . or. 2928 ةبه شمار بريتانيا، ةموز ةنامشاه ةنسخ ،تا) ( بي ــــــــــــــــــ
  منصور ياقوتي، تهران: ققنوس. ةترجم ،)1391( برَزونامه

نخسـت و دويـم،    ةپـار يون مزداپـور،  كتا ويراستار ،ايران اساطير پژوهشي در، )1381( مهردادبهار، 
  : آگه.تهران

  ، تهران: اسطوره.جستاري در فرهنگ ايران ،)1385( ــــــــــــــــــ
  اس مخبر، تهران: مركز.عب ة، ترجمها جهان اسطوره، »هاي چيني اسطوره« ،)1385بيرل. آن (

  ري، تهران: چشمه.مهران افشا و ، به كوشش ايرج افشارنامه فيروزشاه ،)1388د (بيغمي، محم
  عباس مخبر، تهران: مركز. ة، ترجمها جهان اسطوره، »اساطير اسكانديناوي« ،)1384( پيچ، ر. ي

  خي، تهران: اساطير.باجالن فر ة، ترجماساطير ژاپن ،)1384( پيگوت، ژوليت
  خي، تهران: اساطير.باجالن فر ة، ترجماساطير يونان ،)1387( پين سنت، جان

آباد: مركـز   به كوشش طاهره پروين اكرم، اسالم ،تاريخ دلگشاي شمشيرخاني ،)1384ل بيگ (توك
  تحقيقات فارسي ايران و پاكستان. 

  د فضايلي، تهران: نقره.محم ة، ترجمتاريخ ثعالبي ،)1368( بن محمد ثعالبي، عبدالملك
      ري، كوشـش محمـد مكـ    بـه   حقيقـت،  مـة هنا الحقايق يا شا حق ،)1361(اهللا  آبادي، نعمت جيحون

  .تهران: طهوري
  .22-45صص  ، آمريكا، سال اول، شمارة پاييز،نامه ايران ،»فرامرزنامه«)، 1361مطلق، جالل ( خالقي

  ، به كوشش علي دهباشي، تهران: مركز.هاي كهن گل رنج، »ببر بيان«  ،)1372( ــــــــــــــــــ
ـ         ، جلـد زبـان و ادبيـات فارسـي    نامـة  دانـش  ،»درفش پهلوانان و شاهان«، )الف1388( ـــــــــــــــــ

  .161 -162 صص، زبان و ادبيات فارسي فرهنگستانسوم، تهران: 
ـ ــتم« ،)ب1388( ـــــــــــــــــ ــش ،»رس ــ دان ــات فارســي  ةنام ــان و ادبي ــد، زب ــران:  جل ــوم، ته       س

  .331 -342 صص، فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي
  ، تصحيح رضا غفوري، تهران: ميراث مكتوب. حماسي فت منظومةه ،)1394( داستان پتياره

      مرشـد عبـاس زريـري، بـه كوشـش جليـل دوسـتخواه،         نگارش ،)1369( داستان رستم و سهراب
  تهران: توس.

  پور، تهران: اسطوره. ابوالقاسم اسماعيل ة، ترجماساطير جهان ،)1392داني، ويليام (
      تهـران:  ج، 2 دوسـتخواه، جليـل  )، گـزارش و پـژوهش   1384( نايرانيا سرودهايترين  اوستا؛ كهن
  مرواريد.

  خي، تهران: اساطير.باجالن فر ة، ترجماساطير اسكانديناوي ،)1385( ديويدسون، ه. ر. اليس
  ، تصحيح رضا غفوري، تهران: ميراث مكتوب. حماسي هفت منظومة ،)1394( شكاوندكوه امةن رزم
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، ام از اين پس كه من زنـده  نميرم». روايتي ديگر در مرگ رستم«)، 1374، منصور (فسايي رستگار
  .921-934رضا ستوده، تهران: دانشگاه تهران. صص  به كوشش غالم

  ، تهران: توس.اژدها در اساطير ايران ،)1379( ــــــــــــــــــ
ـ         انسـاني و مطالعـات   علـوم  پژوهشـگاه ، تهـران:  پيكرگرداني در اساطير ايران ،)1388( ـــــــــــــــــ
  فرهنگي.

  تهران: پيري. د بهشتي،تصحيح محم ،)1387( نامه رستم
     ج، 2، دالحسـين شـريفيان  عب ة، ترجمها ها و حماسه اساطير جهان: داستان ،)1379دونا ( .روزنبرگ

  تهران: اساطير.
  اد آيدنلو، تهران: سخن.تصحيح سج ،)1393(قبانامه  زرين
  تصحيح وحيد روياني، تهران: ميراث مكتوب. ،)1392( نامه سام

 پ. آسموسن، فريدون وهمـن،  ، به اهتمام ج.مثنوي جمشيد و خورشيد ،)1348( سلمانساوجي، 
  بنگاه ترجمه و نشر كتاب. تهران:

  تهران: طهوري. ،شدهشكار هاي  سايه ،)1385سركاراتي، بهمن (
      ادبيـات  ةدانشـكد  ةمجلـ ، »مختلف آن هاي پژوهشي در برزونامه و زمينه«، )1373( سلمي، عباس

  .15-34، صص 1 ة، شمار27 ة، دورمشهد
      اهتمـام منـوچهر سـتوده، تهـران: علمـي و       ، بهاحياءالملوك ،)1389( سيستاني، ملك شاه حسين

  فرهنگي.
  اصغر سعيدي، تهران: چشمه. علي ةترجم هاي جهان. حماسه گنجينة ،)1385شاليان، ژرار (
  سودابه فضايلي، نشر جيحون. ة، ترجمفرهنگ نمادها ،)1388( گربران، آلنو شواليه، ژان
  حسين بيگدلي، تهران: پيك فرهنگ.  كوشش غالم  به ،)1377( شهريارنامه

پروانه كياني، شـيراز: آونـد    -حسين مهرابي تصحيح غالم دفتر دلگشا، )،1389( اي شبانكارهصاحب 
  انديشه.

  ، بمبئي.به كوشش دابار ،)1909( صد در نثر و صد در بندهش
  كوشش ذبيح اهللا صفا، تهران: علمي و فرهنگي. ، بهنامه داراب ،)1374طرسوسي، ابوطاهر محمد (

  قطره. - تهران:  معين جلد،4 كوشش حسين اسماعيلي،  ، بهنامه ابومسلم  ،)1380( ــــــــــــــــــ
  نگار. يد مصطفي، تهران: خوشسعيدي، س وهاشمي، احمد  ،)1381( فردوسي طومار شاهنامة

  نژاد، تهران: دنياي كتاب. به كوشش جمشيد صداقت ،)1390( فردوسي طومار كهن شاهنامة
  به كوشش حسين حسيني، تهران: نمايش. ،)1380( نامه طومار نقالي سام

  نگار. اد آيدنلو، تهران: بهبه كوشش سج ،)1391( نامهالي شاهطومار نق
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  .1189 ةپاريس به شمار ةكتابخان نويس  ، دستجديد  ةبرزونام ،تا) عطايي (بي
  R.9. 804 ةآنكتيل دوپرون، به شمار ةنسخ جديد، ةبرزونام ،تا) (بي ــــــــــــــــــ

  ، تهران: سروش.اساس طومار نقاالنشناخت اساطير ايران بر ،)1387( عناصري، جابر
     ، دانشـگاه  جسـتارهاي ادبـي  ، »زاد وهروايت ديگري از نبرد رستم با كك كـ «، )1392( غفوري، رضا

  .51-72، صص 181 ةفردوسي مشهد، شمار
بزرگ  المعارف دايره مركز مطلق،تهران:  تصحيح جالل خالقي ،شاهنامه)، 1386( ابوالقاسمفردوسي، 

  سالمي. ا
  تصحيح مجيد سرمدي، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. ،)الف1382(  فرامرزنامه
  اهتمام رستم تفتي، بمبئي: چاپخانه فيض رسان.   به ،)ب1324( ــــــــــــــــــ

  ، گزارش مهرداد بهار، تهران: توس.بندهش ،)1380( فرنبغ دادگي
  تصحيح جعفر شعار، تهران: كتاب فرزان. ،)1362( نين حمزهة اميرالمؤمقص
  : چشمه.مهران افشاري، تهرانو  به كوشش ايرج افشار ،)1388( حسين كرد شبستري ةقص

   رشـيد ياسـمي، تهـران: دنيـاي      ة، ترجمـ ايران در زمـان ساسـانيان   ، )1379( سن، آرتور كريستن
  كتاب.

  ، تهران: مركز.هاي ايراني ها و نمايش هقهرمان بادپا در قص ،)1375كيا، خجسته (
 ر.تهران: اميركبيج، 2منش،  احمد به ةترجم ،فرهنگ اساطير يونان و روم ،)1378گريمال، پير (

 نامـة اهللا پـاكزاد،   فضـل  ة، ترجمـ »در هنـد و ايـران   اژدهاكشياسطوره « ،)1371س ( گرينباوم، ا.
  .90-93، صص 7 ةرشما، فرهنگ
  ، كتاب زرد، تهران: هيرمند.هاي پريان هقص،  »داستان اژدهاي شمال« ،)الف1390( النگ، اندرو
  ، كتاب سبز، تهران: هيرمند.نهاي پريا هقص، »داستان سه سگ«، )ب1390( ــــــــــــــــــ

 مطالعات اسالمي ةسسؤكوشش ضياءالدين سجادي، تهران: م . بهجهانگيرنامه ،)1380مادح، قاسم (
  گيل. دانشگاه مك انشگاه تهران ود

  دتقي بهار، تهران: دنياي كتاب.تصحيح محم ،)1383( مجمل التواريخ والقصص
       تهـران:  هاي ديگر، ورس و جمشيد گلشاه و متنداستان گرشاسب، تهم ،)1378مزداپور، كتايون ( 

  آگه.
     سـال ، گويـا  گـوهر ، »كه آن اژدها زشت پتياره بـود « ،)1386اد (مهر، رحمان و آيدنلو، سج مشتاق

  .143-169صص  ،2 ةشمار  اول،
  علي بيگي، تهران: نمايش.  به اهتمام داوود فتح ،)1386( نامه مشكين

  ، تهران: هيرمند.هاي كهن ايراني افسانه ،)1389( اهللا مهتدي، فضل
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  : توس.كوشش ژاله آموزگار، تهران  لي، بهاحمد تفض ةترجم ،)1380( خرد مينوي 
  تصحيح رضا غفوري، شيراز: سيوند.  ،)1394( نامهنثر نقالي شاه
  تصحيح محمود مدبري، تهران: بنياد موقوفات محمود افشار. ،نامه غازان ،)1381نوري اژدري (

  منوچهر فرهنگ، تهران: آگاهان ايده. ة، ترجمهاي ايران دين ،)1377گرن، گئو ( ويدن
       مـدايني، تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و       مهدي تصحيح مهران افشاري و ،)1377( لشكر هفت

  مطالعات فرهنگي.
  د روشن، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.تصحيح محم ،)1383(  نامه هماي

  ، ويرايش جعفر مدرس صادقي، تهران: مركز.نامه عجايب ،)1390ابن محمود (حمدهمداني، م
     تهـران:  ژالـه آموزگـار و احمـد تفضـلي،      ةترجم، شناخت اساطير ايران ،)1387هينلز، جان راسل (

  چشمه.
     فرخي سيستاني، بحثي در شرح احوال و روزگـار و شـعر او، تهـران:     ،)1373حسين ( يوسفي، غالم

  ي. علم
KhaleghiMotlagh, Jalal (1989),"Aždaha in Persian Literature". Encyclopedia        
      Iranica. Edited by Ehsan Yarshater: New York, vol III, pp 199-203. 
OmidSalar.Mahmood (1989),"Aždaha In Iranian Folktales". Encyclopedia        
      Iranica. Edited by Ehsan Yarshater, New York, vol III, pp 204- 205 
 The drogon fight in the national persian epics”. Jostarhaie“ ,(2002) ــــــــــــــــــ
Shahname shanasi va mabahese adabi. Tehran: Boniade moqoofate D.r 
Mahmood Afshar.pp.564- 594. 
 



 
  
  
  
  
  
  
  

  ياييؤيداهللا ركدكني با  تحليل چرايي تقابل گفتمان محمدرضا شفيعي
 

 ٭آباديعليرضا رعيت حسن

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  
 چكيده

كدكني در باب شعر معاصر، همواره تقـابلي واضـح و روشـن بـا     در آثار مكتوب محمدرضا شفيعي
هـاي مختلـف   شود كه اين تقايل بـه شـكل  يايي ديده ميؤخصوص يداهللا ر جريان شعر حجم و به

هاي تكويني گرفته تا طعـن و كنايـه   اين جريان در بررسي ةاست. از حذف عامدان نمود پيدا كرده
هاي مرتبط بـا ايـن جريـان    دار در تحليلهاي نيشيايي و استفاده از استعارهؤبه شعرهاي يداهللا ر

ال پرداختـه  ؤهـايي از ايـن تقابـل، بـه ايـن سـ      دادن نمونـه  پس از نشـان شعري. در اين پژوهش 
 گونـه  ايـن  كـدكني شفيعي چرا و است؟ بوده چه هميشگي و آگاهانه تقابل اين دليلاست كه  شده
 از يكـي  كـه  كنـد مـي  اي ارائه گونه به را نظراتش درباب شعر معاصر و نقد متوالي ساليان طول در

در اين تحقيق سه عامل اصلي ارائـه شـده    است؟ حجم شعر جريان و ياييؤر بارزش هايمصداق
يـايي در  ؤتفاوت ديدگاه شفيعي كـدكني بـا ر   -1است:  گيري نقش داشته كه در ايجاد اين موضع

ديدگاه خاص شفيعي كدكني نسـبت بـه شـاعراني     -2 ؛شناسي شعري و هنري هاي زيبايي زمينه
  .  (تعهدمدار و تعهدگريز) وژيك بين اين دوتفاوت ايدئول -3 ؛يايي و پيروان آنهاؤچون ر

  

  تحليل گفتمانعر حجم، شيايي، ؤيداهللا رشفيعي كدكني،  :واژگان كليدي
  

   
ali_rayat2005@yahoo.com٭ نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسؤول:

26/11/1394يرش مقاله: پذتاريخ 8/11/1393تاريخ دريافت مقاله:

 سي و چهارم  شمارة
  1394زمستان 

  129-152  صفحات
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  مقدمه -1
 و تخريبـي نسـبت بـه محمدرضـا شـفيعي      هاي اخير رويكردي انتقادي سفانه در سالأمت

ابا محا حملة بياست كه اساس كار آنه كدكني در فضاهاي مجازي و دانشگاهي رواج يافته
ب اي تا از ايـن آ  است براي عده آويزي شده دست و تخريب شخصيت وي است. روندي كه

الي ؤها در پي يافتن داليلي علمي بر سـ  اين مقاله فارغ از اين بحث آلوده ماهي بگيرند. گل
كـدكني و   است. نگارنده به همان نسبت كه بـه شـفيعي   است كه براي نگارنده پيش آمده

يـايي و جريـان   ؤبديل وي در ادبيات معاصر و تحقيقات ادبي اذعان دارد، بـراي ر  نقش بي
ايـن   يـد ايـن مطلـب اسـت و    ؤئل است و تحقيقات پيشين نگارنده مشعر حجم احترام قا

كدام از اين دو را نـدارد. در ايـن مقالـه بـر      پژوهش به هيچ عنوان قصد جانبداري از هيچ
(كه شعر حجم يكـي   هاي شعريكدكني نسبت به جريانشرح و توصيف گفتمان شفيعي

ف گفتمان طرف مقابل خودداري كيد شده و از شرح و توصيأهاي بارز آنهاست) تاز نمونه
است  ، تنها به اين دليل بودهؤيايي نسبت به گفتمان مقابلاست و اين غيبت نظرات ر شده

  است. به تحقيقي جدا داشته و در حوصلة اين مقال نبودهكه نياز 
  

  گفتمان ادبيات دانشگاهي   -2
تن بـه  پيونـد مـ   ةاصطالح گفتمان، نگرشي سـاختاري بـه جهـان مـتن اسـت كـه زمينـ       

گوناگوني وجـود دارد كـه بـا     كند و براي آن معاني شناختي را فراهم مي هاي جامعه جنبه
توان نقش و كاربرد خاصـي بـراي آن    هاي مختلف علمي، مي توجه به كاربرد آن در حوزه

تــرين و  اصــر بــه يكــي از پيچيــدههــاي مع در نظــر گرفــت. ايــن مفهــوم كــه در تئــوري
مفهوم آن مانند مفـاهيمي چـون زبـان، ارتبـاط،     «ل شده و برانگيزترين مسائل تبدي بحث

اي طراحي شـده كـه    گونه تعامل، جامعه و فرهنگ، اساساً مبهم است، در علوم مختلف به
پـذير نيسـت و    يابي به عمق مسائل علمـي امكـان   گويي بدون وجود آن امكان درك و راه

يت آن است و بـدون آن  بخشي از هو ةكنند گفتمان حاكم بر هر بحث علمي، خود تعيين
 .)15: 1382دايـك،  (ون »اي كـه بايـد باشـند، درك نمـود     ونهگ توان واقعيت مسائل را به نمي

عنوان يكـي از مفـاهيم كليـدي و پركـاربرد در تفكـر فلسـفي،         مفهوم گفتمان، امروزه به
زمين درآمـده و بـا مفـاهيمي چـون سـلطه، قـدرت، مهـاجرت،         سياسي، اجتماعي مغرب

  .)11: 1379 پور،(بهرام است ، تبعيض نژادي، نابرابري قومي و ... عجين شدهنژادپرستي
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كه بسيار متعدد است و در مقاالت ديگـر و   -شده براي گفتمان از مجموع تعاريف ارائه
توان نتيجه گرفت كه گفتمان دسـتگاهي  مي -است تمام و كمال آورده شده ،كتب مرتبط

هـا اثـر    هـا و ذهنيـت  شـده، بـر ذهـن    ارهاي نهادينـه بينشي است كه از راه واژگان و گفت
  اندازد.   تاريخي نيز سايه مي ةگذارد و گاه حتي بر آگاهي يك دور مي

دسـتگاه بينشـي    ةتوان به مجموع را مي» گفتمان ادبيات دانشگاهي«همين اساس  بر
ت أاعضاي هيـ  كه عمدتاً -زبان و ادبيات فارسي و محققان ادبي دانشگاهي  ةرشت داناتاس

تلقي و تعريـف كـرد.    - زبان و ادبيات فارسي هستند ةعلمي و دانشجويان و محققان رشت
بندي يكتايي از گفتمـان ادبيـات دانشـگاهي     ، دستهواضح است كه اين تعريف از گفتمان

هـايي متفـاوت و   هاي مختلف، گفتمـان بندي ها و دستهكند و با توجه به گرايشارائه نمي
اي بـا  شاخهزير» گفتمان ادبيات دانشگاهي«اي اما در اين مقاله بر گيرد.متمايز شكل مي

اسـت كـه    در نظـر گرفتـه شـده   » گفتمان ادبيات دانشگاهي در باب شـعر مـدرن  «عنوان 
  گيرد.  مي بر (شعر نيما و پس از آن) را در مدرن و متخصصان درمورد شعر تاداننظرات اس

  
  كدكنيگفتمان شفيعي -2-1
داراي گفتمـاني مشـخص    وگاهي ادبيات دانش هاييكي از استوانهشك بي كدكنيفيعيش

أثير مـورد شـعر مـدرن تـ    بر گفتمان ادبيـات دانشـگاهي در   قياز دو طر  توانستهكه  است
(كـه   دوم از طريق شاگردان .ها بانخست از طريق مقاالت علمي و پژوهشي و كت بگذارد:

انـد) و شـيفتگان ايشـان در     بـوده از وي  هاي بعدنام دورهاكثر قريب به اتفاق از اساتيد به
هاي ديگر. مقـاالت علمـي و كتـب پژوهشـي وي همـواره پرخواننـده و پرارجـاع        دانشگاه

بسياري از نظـرات   .مشهود استنفوذ كالم وي در بين اهالي ادبيات دانشگاهي  است. بوده
اسـت) در بـين    (حتي نظراتي كه هيچ دليلي براي اثبات آنها ارائـه نشـده   هاي وي و گزاره

و در تحقيقــات بعــدي مــورد اســتفاد قــرار شــده پذيرفتــه  دانشــگاهيان و شــيفتگان وي
تـوان نفـوذ كـالم وي را براسـاس     (پذيرش نظر بـدون دليـل) مـي    اند. از اين منظر گرفته
تئـوري شـعر و    ي تعريف كرد كه اسماعيل نوري عـالء در كتـاب  »تقليد واجتهاد «روش

كنـد. روشـي كـه در آن منتقـد همچـون مجتهـد و مخاطـب         به آن اشاره مي شعر عشق
شود كه هـيچ دليلـي از مجتهـد نخواسـته و مجتهـد براسـاس       همچون مقلدي فرض مي

  .  )10و 11: 1373(نوري عالء،  پردازدنظر مي ةدانشي كه خود تنها بر آن واقف است، به ارائ
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 بر كهدهه است  شفيعي كدكني بيش از پنجنخست اينكه داليل اين امر واضح است. 
نفـوذ   ربازيكه از ددانشگاهي  .است تكيه زدهات فارسي دانشگاه تهران كرسي استادي ادبي

 حضـور  سـبب  بـه  و داشـته  هـا  دانشگاهديگر در  جيرا يادب هاي دگاهيبر د قيعم يريثأو ت
 شـنهاد يدرسـنامه و نهـاد پ   نيمركز تـدو  ،دهاي الهام منبع عنوان به بزرگ، و امبن داناتاس

هـا و مقـاالت   شـده در كتـاب   نظرات ارائه همچنين .استهشد يشناخته م يادب هاي روش
هـاي مختلـف   علمي وي، تا حد بسيار زيادي صحيح، نو و دقيق است. تحقيـق در شـاخه  

ادبيات عرفاني، موسيقي شعر، شعر معاصر، تصحيح متون و...) نيز در ايـن ميـزان   ( ادبيات
هـاي مختلـف بـا شـاعران و هنرمنـدان       ر وي در دورهاست. از سوي ديگ اثر گذاشته ،نفوذ
 مقبـول عرش در ميان مردم كه شاست شاعراني  ةيك همنشين بوده و خود از زمر ةدرج
شـفيعي  «نويسـد:   مـي  هـاي نشـابور   باغ در كوچهلنگرودي با اشاره به كتاب  شمس .است

ر بـود: او از  اي چنـدوجهي و معتبـر برخـوردا    كدكني در هنگام انتشار اين كتاب از چهره
صور خيال در رزشمند پيشگامان مؤمن و پابرجاي شعر چريكي ايران؛ مؤلف اثر تحقيقي ا

سـارق ديـوان    ةشناسـانند  -بـود  كـه تحقيقـي نـو در چنـد ديـوان قـديم       - شعر فارسي
كـرد)،   حزين الهيجي (كه ساليان دراز شعر حزين را به نام خود چـاپ مـي   ةشد فراموش

ر ادبيات و استاد ممتاز دانشـگاه تهـران بـود. سـخن او در ميـان      غزلسراي بنام، و دكتر د
آثـار كالسـيك، و اسـتادان دانشـگاه و      انروشنفكران انقالبـي، ادبـا و غزلسـرايان، محققـ    

اي برخوردار بود؛ امتيازي كه هيچ شاعرِ سياسـيِ نـوپردازِ    جانبه دانشجويان، از اعتبار همه
اسـتادان، هـوادار    ةهمـ  جامع دانشـگاهي كـه تقريبـاً   ويژه در مهور نبود. ب ديگر از آن بهره

 بعضي موافقتي داشتند، مشـروط و در اند؛ و اگر هم  هاي قديم و مخالف شعر نو بوده قالب
هـا   تـوللي  ةحد اشعار نوقدمايي فريدون توللي بود، با اين فرق كه اطميناني به سواد قديم

ها نيز شعر نوقدمايي شفيعي را نشفيعي، مدرس اين رشته بود؛ پس آكه  نداشتند، درحالي
ويژه كـه  هكردند؛ ب سالم از آن دفاع مي يخواندند و به عنوان شعر نو با اطمينان خاطر مي

كننـده و   قيام چريكي مرعـوب  ةشهامت شاعر نيز در انتشار اين شعرها درست در بحبوح
  ).186: 1377(شمس لنگرودي،  »باورنكردني بود

هـا باعـث   هـا و حكومـت  در رفتار با دولـت نيز ادگي وي رفتارها و نظرات سياسي و آز
 ةشاخص و پرطرفدار در ادبيـات دانشـگاهي چهـار دهـ     تاداناست كه وي يكي از اس شده

هـاي اخيـر از    گيـري وي در سـال  توان در كنـاره بارز اين رفتارها را مي ة. نموناخير باشد
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 بـا  فراخـواني  در 1391 ايـران در آبـان   شاعران مجامع ادبي دانست كه باعث شد انجمن
 طريق اين از تا خواسته او مندان عالقه از »كدكني شفيعي محمدرضا به نامه هزار« عنوان

انجمـن  نـك.  ( باشـد  داشـته  شعرخواني يا سخنراني و شود حاضر مراسمي در بخواهند او از
و  آزاد برگزار شده  هاي اخير به صورت مستمعوي در سال هاي درسكالس .شاعران ايران)

ها به نحوي بوده كه بـراي نشسـتن حاضـران كمبـود فضـا      همواره استقبال از اين كالس
  است.   شدهحس مي

شـاخص،   تادانهاي بعد، از اس قريب به اتفاق در دوره از سوي ديگر شاگردان وي اكثر
ثيرپـذيري  أهاي ايران بوده و هستند كه اين امر نيز با توجه بـه ت مطرح و اثرگذار دانشگاه

 اسـت.  هبـود ثر مـؤ هي ايـران  ، در بسط و گسترش نظرات وي در نظام دانشـگا اون از ايشا
در ادبيـات فارسـي و بـا توجـه بـه       گستردگي نظرات شفيعي كدكنيبنابراين با توجه به 

تـوان  زبان و ادبيات فارسي)، مي ة(در رشت شدت نفوذ كالم وي در نظام علمي دانشگاهي
  تلقي كرد.» گفتمان ادبيات دانشگاهي«هاي مجموعهگفتمان وي را به عنوان يكي از زير

  
  ياييؤشعر حجم و يداهللا ر -3

بـا   1348هاي شـعري ايـران اسـت كـه در زمسـتان      از جريان 1گراييحجم يا حجم شعر
 ةهـاي اوليـ   نفر هنرمند، رسميت پيـدا كـرد. بارقـه    11حجم با امضاي  شعر ةانتشار بياني

يـايي و اشـعاري از بيـژن    ؤي يـداهللا ر »هـا گـي دلتن«ظهور اين جريان شـعري در كتـاب   
از ميان تمـام كسـاني كـه ايـن بيانيـه را امضـا        .)22:1384 يايي،ؤ(ر اسالمپور نمود پيداكرد

يـايي توانسـت بـا اشـعار خـود ايـن جريـان شـعري را نهادينـه كنـد و           ؤكردند، يـداهللا ر 
آغـاز   - حاشيه از -يايي از شهرستانؤر. «سراي ايران لقب بگيرد ترين شاعر حجم برجسته

 . با جديت و پشتكار و هـوش و دانـش  به فعاليت كرد، ولي پس از چندسال به تهران آمد
آوران سـرعت از نـام   ادبي توانست مواضع مهمي را در مجالت ادبي در اختيار بگيـرد و بـه  

هـاي ادبـي    تـرين جنـگ  شعر يكي از مهـم  لسؤومشعر نو شود. او پس از آمدن به تهران 
شد. در جدال شاعران قديم و جديد، به نمايندگي  كتاب هفتهيعني  چهل، ةدهاول  ةنيم

مــن كتــاب شــركت جســت. نخســتين و هــاي بــزرگ انجاز نــوپردازان تنــدرو در كنگــره
  .)648: 1387(لنگرودي،  فرم نوشت و منتشر كرد ةترين مقاالت ادبي را دربار مطرح

                                                 
1. Espacementalisme 
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هـاي مختلـف (فارسـي،    بـه زبـان   (شعر، نثر، ترجمـه)  يايي آثار متعدديؤتاكنون از ر
است. وي يكي از شـاعران پركـار پـيش از     كردي) چاپ شده فرانسوي، انگليسي، سوئدي،

هيچ شعري منتشر نكرد و در سال  1369تا  1357انقالب بود كه پس از انقالب، از سال 
 واقع انتشـار ايـن مجموعـه،   اعالم حضور كرد. در هالبريخته شعر با انتشار مجموعه 1369

سـاله حرفـي بـه     سال سكوت شعري وي بود. از داليل اين سـكوت دوازده  پاياني بر دوازده
حجـم   ، به فهم شـعر يايي با انتشار آثار متعدد شعريؤاست، ولي پس از آن، ر ميان نيامده

گـذار آن بـود،   در بين نسل جوان كمك كرد و باعث شد كه شعر حجم كـه خـود بنيـان   
  ترين آثار او به زبان فارسي مي توان به موارد زير اشاره كرد: رونقي دوباره بگيرد. از مهم

 هفتـاد  ؛هـا لبريختـه  ؛هاي تهـي از جاده ؛شعرهاي دريايي ؛هادلتنگي ؛از دوستت دارم
هـاي شـعر   ترتيب مجموعـه  به ،در جستجوي آن لغت تنهاو  ؛منِ گذشته: امضا ؛قبر سنگ
 عبـارت از چيسـت؟   و ؛ئل شـعر مسـا  ؛هالك عقل به وقـت انديشـيدن  و  شده از وي چاپ

  ها و نقدهاي وي درباب شعر معاصر است. ها، مصاحبهتئورياي از مجموعه
   موضـوع  معاصـر  شعر اي حاشيه جريان اين گرايي، حجم ةبياني نخستين امضاي زمان از

 شـعر  رسـمي  جريان از انحراف دليل به را آن اساساً برخي .استبوده بسياري هاي مناقشه 
 داده حكدكني كـه در ادامـه بـه طـور مفصـل شـر      (مانند شفيعي اندگرفته ديدهنا نيمايي

 و چهـل  هـاي  دهـه  شـعري  ديگـر  هاي جريان با را آن اند كوشيده خواهد شد). برخي ديگر
توان بـه اسـماعيل نـوري    دهند؛ كه از آن جمله مي قرار گروه يك در نو موج  مانند پنجاه
نـژاد   درضا روزبه، علي تسليمي و عباس بـاقي ، محمد حقوقي، شمس لنگرودي، محمءعال

 هـاي  بررسـي  در مانند رضا براهني، نيز برخي .)30: 1389(فاطمي و عمارتي مقـدم،   اشاره كرد
 برخـي  تأثير تحت را ياييؤر يداهللا آن، بارزترين نمايندة اشعار و شعري جريان اين طبيقيت

مناقشـات   .)30: (همان اند نستهدا سوررئاليسم و سمبوليسم همچون غرب، ادبي هاي جريان
 حجم تا زمان كنوني نيز ادامه دارد. و شرح و تفسيرها بر سر شعر

يـايي  ؤباب شعر حجم و يـداهللا ر نقدها و نظرات در توجه اين است كه اكثر جالب ةنكت
هـاي   انـد و تحقيـق   در فضاهاي غيرآكادميك و در جايي غير از دانشگاه توليد و ارائه شده

هـاي   اما در سال است. بودهجز در پنج سال اخير) نسبت به اين جريان  ي (بهادبي دانشگاه
يـايي چـاپ   ؤگرايي، مقاالتي درباب شـعر ر  شدن مجدد شعر حجم و حجم اخير و با مطرح

 نظـري  مبـاني  كوبيسم، بازخواني و حجم شعر«ة توان به مقال است كه از آن جمله مي شده
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 نيز عمارتي مقدم و فاطمي اشاره كرد. ةنوشت »كوبيسم شناسيزيبايي براساس حجم شعر
 تـازة  موقعيـت  يـك  :قبـر  سنگ هفتاد مرگ، حتاي درهاي توان در اين زمينه از كتاب مي

بوطيقـاي  ، اثـر شـهرام شـهرجردي و    ياييؤر يداهللا قبرسنگ هفتاد از تفسير هفتاد ،زباني
  نام برد. بيرانوند احمد ةنوشت شعر حجم

هاي اخير از سوي منتقدان به عدم توانايي در  ر طول سالحجم همواره د جريان شعر
  است.  بودهشعر اين  له يكي از انتقادات اساسي برأمس همين جذب مخاطب وصف شده و

  است.ترين موارد در بين تحقيقات دانشگاهي يكي از كم ياييؤرتحليل و بررسي اشعار 
  

  ليتقاب : گفتماني هجومي وشفيعي كدكني و جريان شعر حجم -4
(چـه   هـاي شـفاهي وي  قـول  در آثار مكتوب شفيعي كدكني و برخي اظهارنظرهـا و نقـل  

دربـاب شـعر معاصـر، همـواره تقـابلي       هاي شاگردان وي)قول هاي وي و چه نقلقول نقل
ارات و شود كـه در ايـن ميـان، نظـرات و اشـ     ي ديده ميشعر هايجريانبرخي روشن با 

همـواره يكـي از   يـايي  ؤحجـم و يـداهللا ر   جريـان شـعر   كنايات وي به نحـوي اسـت كـه   
بورژوازي داللـي اسـت    ةنمايند» ياييؤر«، همين نظرات ةهاي بارز آن است. برپاي مصداق

(تركيبـي از   ة، متشـاعرچ )56و 59: 1359 كـدكني، (شـفيعي  كنـد كه مانيفست ادبي صادر مي
چـون   نشـيني اسـت كـه    به معني كوچك) روزنامـه » چه«به معني شاعرنما و » متشاعر«

 (شـفيعي يوي مطبوعات به زور آمپولِ مصاحبه و عكس، زنـده اسـت   سيمحتضري در سي
هـاي  پشـم و پيلـه   ةسـت كـه بـا همـ    ا كساني ةاز زمر .)22: 1386 ،و همو 86: 1390كدكني، 

و  22: 1386  (شـفيعي كـدكني،   شعراي خاندان خـود شـود   ته حتي اشعرمانيفستش، نتوانس
كه اصـالً   )82: 1359 كدكني،(شفيعي يز جدولي و ساختگي استشعر او ن .)21-22: 1390،همو

 باب شـعر معاصـر از آن حتـي ذكـري بـه ميـان بيايـد       آن را ندارد كه در كتابي در ارزش
از وي نـام   ادوار شـعر فارسـي  كتـاب  كـدكني تنهـا در   شـفيعي  ).22: 1390كـدكني، (شفيعي

با اشـارات و كنايـات،    فارسي، معاصر شعر ةآثار مكتوب خود در زمين است و در ديگر برده
  دارد.  نظر  يايي و جريان شعر حجمؤبه ر

اركان  دانشگاهي، اثرات اين نظرات در ساير با توجه به نفوذ شفيعي كدكني در فضاي
ثر از وي، دانشجويان و آثـار  أمت استادان ،شاگردان وي، ديگر تادان(اس گفتمان دانشگاهي
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 هـايي تفصـيلي از نظـرات شـفيعي     ادامه نمونه . دراست .) ديده شده.مكتوب دانشگاهي و.
  است. يايي شرح داده شدهؤكدكني و روش برخورد وي با ر

  
  ادوار شعر فارسينخست: كتاب  ةنمون -4-1

دكني در كـ هـاي شـفيعي   حـاوي درس  ر فارسي از مشروطه تا سـقوط سـلطنت  ادوار شع
ادبيات معاصـر اسـت.    ةباردرباحث آن م و 1357ادبيات دانشگاه تهران در سال  ةدانشكد

كـه بـه كوشـش برخـي از دانشـجويان و زيـر نظـر وي بـه صـورت كتـاب            هـا  سدراين 
. نخسـت اينكـه   باشدمياز جهات مختلف براي پژوهش كنوني حائز اهميت  است، درآمده

كتاب نظر يكي از اركان گفتمان دانشگاهي نسبت به شـعر معاصـر را بـه صـورت صـريح      
ادبيات دانشگاه تهـران   ةادبي دانشگاهي يعني دانشكد ترين نهاد دهد كه در مهمنشان مي
بـاب شـاعران   در اي شفيعي كدكني به نظرسنجي ،ين كتابدوم اينكه در ا است. ارائه شده

. نمايدميجالب  ،جمله روش آماري و نتايجكه از جهات مهمي ازاست   معاصر استناد كرده
اسـت   ها توسط دانشجويان انجـام شـده   شتآوري و تصحيح عبارات و پانو سوم اينكه جمع
  اند. هاي آينده بوده هاي گفتمان دانشگاهي در سال كه خود نماينده

پـردازد. بـه   يايي مـي ؤهاي مختلف به نقد شعر ردر اين كتاب شفيعي كدكني با روش
اي  جدولي كه بعدها به صـورت مقالـه   درمورد شعر 82تا  80عنوان مثال وي در صفحات 

له، بـه شـعري از   أآوردن درباب اين مسـ  گويد. وي براي مثال شد سخن مي جداگانه چاپ
  آورد:كند و مي يايي استناد ميؤر

شـاخ غـول را   كـرد   خيال مي ضرب اين جدولها با كشف  در اواسط اين سال يكي از اين حضرات
  :هاست همين جدول ضرباو حاصل پركردن  هاي درياييو كتاب  شكسته

  آبها ةديدم براي جامع
  .)82: 1359 (شفيعي كدكني، ستانظم بزرگ آزادي 

له بر زبان شـعر و تصـويرپردازي شـعري داشـته اشـاره      أدر ادامه به اثراتي كه اين مس
آميـز و   كنـد. بـين لحـن كنايـه    ، سپهري و نادرپور ارائـه مـي  هايي از فروغ كند و نمونهمي

ن صميمي و مهربـان  يايي، با لحؤكدكني هنگام صحبت درمورد رشفيعي ةطعن سرشار از
افراد يادشده، تفاوت بسيار معناداري وجود دارد. مضـاف   ديگر وي هنگام صحبت درمورد

است، در شعر تمـام شـاعران    براينكه براي شعر جدولي كه وي از آن سخن به ميان آورده
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دهـد وي   يايي نشان مـي ؤهاي فراواني وجود دارد و حتي انتخاب شعري از ر معاصر نمونه
  كند.يايي عمل ميؤبا اشعار ر در تقابل

 ايـن دوره  درمخاطبـان هنـر نـو     ةحوز« گويد:هاي اين دوره ميباب ويژگيدر سپس
متوسط جديد بود كه خوانندگان ة گيري داشت و اين در رابطه با رشد طبقافزايش چشم

كـه  بـود   و آفرينندگان اين نوع از ادبيات بودند و طعن و طنزهايشان متوجه آن چيزهايي
 (شـفيعي كـدكني،   را بـه نـوعي گسـترش دهـد     بورژوازي داللآورد تا  ستگاه به وجود ميد

ده اسـت.  مبه ميان آباب بورژوازي دالل در اين كتاب پيشتر نيز سخن در. )85و  86: 1359
شود كـه   يك نكته براي ما امروز روشن مي« گويد:رضاخان چنين مي ةهنگام بحث از دور

هــم صــادر  مانيفســت ادبــيهمــان آغــاز عصــر رضــاخاني  از بــورژوازي داللبينــيم  مــي
  .)56همان: (» است كرده مي

، داللوضوح نشان از ايـن دارد كـه  منظـور وي از بـورژوازي      قرائني وجود دارد كه به
گويد تنها آن سخن مي اي كه شفيعي در پاراگراف اول از يايي است. نخست اينكه دورهؤر

اسـت. از   آن هم مانيفسـت شـعر حجـم بـوده     كه  يك مانيفست ادبي رسمي به خود ديده
كه تنهـا جريـان   توان به جريان شعر حجم رسيد چراهمين عنوان مانيفست ادبي هم مي

است و نه با استفاده از  خود را معرفي كرده» مانيفست«است كه با عنوان  ادبي معاصر بوده
  .  مرامنامه و...) ميه، بيانيه،مانند اعال( گريد يادب هاي انيجر هاي مشابهعنوان

رضـاخان اسـت، بـورژوازي دالل بـه كسـاني چـون        ةكه شرحي بر دور بخشياما در 
هـايي ادبـي صـادركرده بودنـد. امـا      گردد كه بيانيـه برمي» هوشنگ ايراني«و » تندركيا«

نشان از اين دارد كه وي قصد داشته در ضـمن صـحبت   » هم«و » از همان آغاز« عبارت 
تواند ميباز هم  وپنجاه) اشاره كند  ة(ده معاصر ةان رضاخان) به دور(زم اي دورتراز دوره

  است.يايي ؤر» بورژوازي دالل«اي ه كه يكي از مصداق اين امر باشد انِنش
  بـه دانشجوي حاضر در كالس  120نظرسنجي جالبي از  يو مذكور، داي كتابدر ابت

خواهد نام شاعران معاصر مـورد  بدون نام بردن از هيچ شاعري، از آنها مي آورد وميعمل 
شاملو و اخـوان بـه    ايوشيج و فروغ و احمدمياين است كه ن نتيجه خود را بنويسند. ةعالق

دهنـد و در ايـن   ي بيشترين آرا را به خود اختصاص ميأر 87و  86و  87و  92ترتيب با 
، مـانوري  آنچه كه اهميت زيـادي دارد  ي در اواخر فهرست جاي دارد.أر 2يايي با ؤميان ر
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دهـد كـه بـه نـوعي     يـايي مـي  ؤي رأر ةكتاب بـر روي نتيجـ   ةاست كه شفيعي در مقدم
بـا چنـين   ، ي بـاالي شـاعران يادشـده   أر اشـاره بـه  جاي  گيري شباهت دارد. وي به انتقام

  پردازد: عباراتي به شرح نتايج مي
 ةبروزي و متجـاوز از دويسـت مصـاح    (با سي سال فعاليت ادبي شبانه ياييؤي رأر 2«

ــوني، داخلــي و خــارجي و كوشــش راديو مطبوعــاتي، ــين تلويزي و صــدور  المللــي هــاي ب
او  كـس نشـاني از   ي سپهري (با انزواي عجيبش كه هـيچ أر 33هاي آوانگارد) و  مانيفست

بار نه او را ديده و نـه صـداي او را در شـب شـعري يـا       ندارد و در تمام عمرش كسي يك
اينكه هر نوع شعري اگـر در راه خـود    قاطعي است بر تلويزيوني يا راديويي شنيده) دليل

و در ادامـه   )15: 1359(شـفيعي كـدكني،    »اصيل باشـد، خواننـدگان خـود را خواهـد يافـت     
ييـد  أهـاي ادبـي نـدارد. ت   غمزه و مطبوعاتي و قر ةشاعر خوب نيازي به مصاحب«آورد:  مي

  .)15: همان( »مالك توفيق حقيقي هيچ شاعري نيستمطبوعات 
  

  يوي مطبوعات سي دوم: محتضران سي ةنمون -4-2
يـايي و جريـان شـعر حجـم     ؤطور غيرمستقيم به شـعر ر  كدكني بهدوم شفيعي ةنموندر 

يايي را كه در مطبوعـات  ؤ، كساني چون رد. وي در چند جا و به فراخور حالكناشاره مي
حتضـران  انـد، بـه م   ول بخش ادبـي نشـريات بـوده   ؤپرداخته و مسبه چاپ شعر و نظر مي

آنها  اند و است كه به زور آمپولِ مصاحبه و عكس زنده يوي مطبوعات تشبيه كرده سي سي
متني  ةداند. به عنوان مثال در مقدمول سترون كردن شعر جوانان اين مملكت ميؤرا مس

  آورد:چنين مي است، هوشنگ ابتهاج چاپ شده ة، ويژبخارا ةمجلكه در 
ايراني قرن بيستم را غربال كنيم و بعد از ريخـتن پشـم و    توانيم شعرراحتي ميامروز به«
مدرنيسم ببينـيم   هايش از رمانتيسم تا پستها و ايسمها و مكتبها و بيانيهمانيفست ةپيل

هـاي درشـت قـرن بيسـتم شـعر      رسد و دانه ها به چند ميدر آخر اين پاييز شمار جوجه
  تدالل نيست اما اگر بگوييم:  ها خواهند بود! در اين لحظه جاي اس ايراني كدام

 فروغ و نيما، سهراب و بامداد و اميديار و حميدي              بهار و ايرج و پروين و شهر

موزون شد كمتر كسي مدعي خالف آن خواهد بـود.   كه اتفاقاً خودش بيتي موزون يا نيمه
ر سنتي و مدرن شع ةند در دو شاخا اين ده تن نمايندگان طراز اول شعر قرن بيستم ايران

اما در ميان اكنونيان داوري قدري دشوار است كه مدعيان . و از جمع رفتگان اين راه دراز
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ي مطبوعات اين محتضران را با آمپول مصاحبه و عكس »يو سي سي«شرم و بسيارند و بي
دارد. اگرچه به قيمت نـابودي فرهنـگ يـك ملـت تمـام شـود.       و تفضيالت زنده نگاه مي

    .)22: 1386 يعي كدكني،(شف »بگذريم
يـك  « آورد:مـي  اميـد  حاالت و مقامات م. اي از اخوان ثالث در كتاب در ضمن خاطره    

اند،  يوي مطبوعات زنده سي نشين، از آنها كه فقط در سي روز يكي از متشاعرچگان روزنامه
عي (شـفي  »خوان سخت از آن گفته برآشـفته بـود  در حق او (اخوان) سخني گفته بودند و ا

است، با  مقاله آورده شده ةمورد احمدشاملو كه در اداماي درنيز در نامه .)86: 1391 كدكني،
 يـايي يكـي از  ؤايـن گـروه را كـه ر   » شـاعران ناكـام  «و » جانيـان كوچـك  «الفاظي چون 

  .)524-525: 1390كدكني،(شفيعي كندهاي آنان است، وصف مينمونه ينترشاخص
باب اين تقابل كدكني درردان شفيعيهاي شاگات و شنيدههاي فراواني از شفاهينمونه

هاي مكتوب بـر شـفاهي   وجود دارد كه نگارنده به علت رعايت امانت و نيز ارجحيت نمونه
  است. پوشي كردهاز آنها چشم

  
  الكالوموفتحليل  براساس مدل تحليل گفتماني  -5

عـد تقسـيم   عنصر و ب و دستةبه درا مفاهيم گفتماني توان مي، وفالكالوم براساس نظرية
 (يورگنسـن و  »اسـت  شـان هنـوز تثبيـت نشـده    هايي هستند كه معناي عناصر نشانه. «كرد

به وضعيتي كه   د عناصر را از حالت چندمعناييكنو گفتمان تالش مي )59: 1389فيليپس، 
 نيـز براسـاس ايـن نظريـه هـر      .)59: (همـان ي داشته باشند، به بعد تبديل كند معناي ثابت

يت معنايي و كاربستي از ابعاد ايجـاد  ، تثبها نشانهتقليل معنايي با  كند گفتماني تالش مي
. در تقابـل گفتمـاني   )59(همـان:   گاه با توفيق كامل همراه نيست ته اين امر هيچبد و الكن

ها از عنصر به بعد) و واسـازي  (حركت نشانه بين شفيعي كدكني اين تقليل و كاهش معنا
هـاي شـناور)    بعاد گفتماني گفتمان رقيب و تبديل آن به عناصر و سپس دالآن (تبديل ا

  ست.اهاي گفتماني  هايي از اين تبديلاست، نمونه شود. آنچه در ادامه آمدهديده مي
   

 مانيفست و معاني آن -5-1

هاي پيرامـون آن   و با انتشار مانيفست شعر حجم و بحث 1348پس از زمستان مانيفست 
شـدن  ت پنج دهـه از وارد فضاي گفتمان شعر مدرن ايران شد. اما پس از گذشرسماً وارد 
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 يشـعر نـو   ينـة زم نظـران و شـاعران در   بين منتقدان، صاحب«اين اصطالح در گفتمان، 
نخسـت   به وجود آمـد. شده)   (كه گاه بيانيه نيز گفته يفستفارسي سه تلقي نسبت به مان
ي و هنري برگرفته و با امضاي فـرد يـا افـرادي،    ها و اصول ادب متوني كه معموالً از ديدگاه

كـه تحـت    ياند. دوم متون شده يا ساير عناوين مشابه منتشر ، بيانيهمانيفست تحت عنوان
عنـوان بيانيـة     ، بـه ي ويـژه نشده، لكن به علـت محتـوا   هاي يادشدة پيشين منتشرعنوان

تـواي خـاص، بيانيـة    اند. سوم اشعاري كه به علت فرم يـا مح  شده  جرياني خاص شناخته
هـاي   اين تلقي .)1394آبادي،  رعيت حسننك. (» اند شدهتلقي جريان شعري يا شاعري خاص 

و  ادوار شـعر فارسـي   گانه عمدتاً برگرفته از نظرات و تلقيات شفيعي كدكني در كتاب سه
  .همان)نك. ( ثير نفوذ وي استأو تحت ت با چراغ و آيينه كتاب
شعر حجم و وارد كردن اصطالح مانيفست در گفتمـان، سـعي    ؤيايي با انتشار بيانيةر

ان خـود  كرد به نام خـود و جريـ   نويسي را كه امري آوانگارد جلوه مي داشت كه مانيفست
، تـالش وي در جهـت تثبيـت معنـاي مانيفسـت      وموفالكال تثبيت كند. براساس نظرية

اسـت. امـا    فتمان بودهكردن مانيفست از عنصر به بعد در گ درگفتمان شعر معاصر و تبديل
اسـت. در ايـن كتـاب     يايي بودهؤعمالً حركتي خالف نظر ر ادوار شعر فارسي انتشار كتاب

سرعت در جامعـة ادبـي نفـوذ پيـدا      شود كه به هاي جديدي ارائه مي براي مانيفست تلقي
كنـد كـه حـداقل سـه معنـا و       كند و عمالً اصطالح مانيفست را به عنصري تبديل مي مي

هاي جديد، باعث شـد   مورد آن ايجاد شده بود. لذا انتشار اين كتاب و ايجاد تلقيتلقي در 
نويسي حتي به زمان نيما يوشيج هم ارجاع داده شـود و انحصـار ايـن     مانيفست كه سابقة

  يايي خارج شود.ؤموضوع از جريان شعر حجم و ر
  

  صور خيال در شعر فارسيتصوير شعري و كتاب  -5-2
ر ايماژهاي شعر پارسي تحقيق انتقادي در تطو با عنوان فرعي فارسيصور خيال در شعر  

اسـت كـه بـه نقـد و      محمدرضا شفيعي كدكني اثر و سير نظرية بالغت در اسالم و ايران
تاريخ انتشار اين كتاب بسيار حائز اهميت است. اين كتـاب   .پردازد مي شعر فارسي تحليل
  منتشر شد.   توسط انتشارات نيل 1350سال در  بارنينخست
شعر حجم  پس از تبليغات وسيعي كه دربارة بيانية خصوص و به 50 در سرآغاز دهة«

هـاي   ي جلـوه كـرده بـود و معمانويسـي    به صـورت معمـاي  » تصوير شعري« به عمل آمد،
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شـبختانه  زد. خو شاعران شعر حجم نيز بيشتر از هميشه به ايـن ابهـام نـاالزم دامـن مـي     
كردن موضوع كمك  توانست تا حدودي در روشن صور خيال در شعر فارسيانتشار كتاب 

يـايي پـس از انتشـار    ؤاين كتاب دقيقاً زماني چاپ شد كـه ر  .)121: 1373(نوري عال،  »كند
 مانيفست شعر حجم، فضاي گفتمان شعر معاصر را درمورد تصوير شعري غبارآلود و تيـره 

آن واقعـي   ي شـناور بـود كـه معنـاي    دال» تصوير شعري«، گفتمانيكرده بود و در فضاي 
نامعلوم شده بود. اما شفيعي كدكني توانست با توضيحات آكادميك و دانشـگاهي مفصـل   
خود، نه تنها اين فضاي غبارآلود را بزدايد، بلكه تصوير شعري را به عنصـري در گفتمـان   

  د.  يايي بوؤان شعر حجم و رعمالً حركتي برخالف گفتم كهشعر معاصر تبديل كند 
قابـل   الكالومـوف  اين مقاله تمامـاً براسـاس نظريـة    4شده در قسمت  هاي ارائه نمونه

، تمسـخركردن شـعر   يايي از شعر معاصـر ؤحذف ر( توضيح است. طرد و واسازي گفتماني
ــة وي ــاس نظري ــره   براس ــاد زنجي ــدولي)، ايج ــعر ج ــم  ش ــاي ه ــم( ارزي ه ــردن  ه ارز ك

ويسـي بـا پشـم و پيلـه، اصـطالح      زدن مانيفسـت ن ازي، پيونـد وبـورژ نويسي بـا   مانيفست
هـا   هاي مهم ايـن تحليـل   يوي مطبوعات و...) از نمونه سي هايي چون محتضران سي سازي

ـ تقا يـابي اسـت از تحليـل بيشـتر ايـن      هستند. لكن در اين مقاله چون اصل بـر علـت   ل ب
  است. براساس نظريه خودداري شده

  
  تحقيق ةال و فرضيؤس -6

 چـرا  و است؟ بوده چه هميشگي و آگاهانه تقابل اين دليلال اساسي اين است كه ؤحال س
 را معاصـر  شـعر  دربـاب  نظـراتش  و نقـد  متـوالي  ساليان طول در گونه اين كدكنيشفيعي

 اسـت؟  حجـم  شعر جريان و ياييرؤ بارزش هايمصداق از يكي كه كندمي ارائه اي گونه به
شخصـي كـه ممكـن اسـت وجـود       جدا از عوامـل ( ت كهفرضيه در اين تحقيق چنين اس

كس قـادر بـه اثبـات آنهـا نيسـت) سـه عامـل اصـلي در ايجـاد ايـن            داشته باشد و هيچ
هـاي   يايي در زمينهؤتفاوت ديدگاه شفيعي كدكني با ر -1است:  نقش داشته گيري موضع
چون يعي كدكني نسبت به شاعراني ديدگاه خاص شف -2 ؛شناسي شعري و هنري زيبايي

  .(تعهدمدار و تعهدگريز) ئولوژيك بين اين دوتفاوت ايد - 3 ؛يايي و پيروان آنهاؤر
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  تقابل در رويكرد زيباشناسانه -6-1
اي مهـم،  لهأيـايي در مسـ  ؤكـدكني و ر دگاه شـفيعي اولين دليل اين تقابل به تفـاوت ديـ  

ر اثرگـذار اسـت   كدكني يكي از پارامترها كه در ارزشگذاري شعشفيعي گردد. از نظر برمي
اسـت.  » گسـتردگي در جامعـه  «و به عبارتي ديگر » ميزان نفوذ در ميان جامعه و مردم«

ضمن ترسيم نموداري، چهـار پـارامتر را مـالك سـنجش      ادوار شعر فارسي وي در كتاب
تصور است،  داند. چهار پارامتري كه در چهار محور، پيرامون ذات هر شاعري قابلمي شعر
هـاي فنـي و هنـري)، محـور عمقـي (زمينـة        ند: محور صعودي (زيباييابندي شده دسته

انساني و بشري عواطف)، محور افقي يك (پشتوانة فرهنگي)، محور افقـي دو (گسـتردگي   
 شدت و ضعف هر ، بههاي فراواندادن نمونه در جامعه) و طي توضيحاتي مفصل و با نشان

گرچـه وي   .)150-180: 1359 كـدكني، عي(شفي پردازدابعاد در شاعران مختلف مييك از اين 
دهـد كـه   نشان مي ديگر آثار وي ةاست، اما مطالع پارمتر را لحاظ كرده دراين كتاب چهار

كيـد فـراوان دارد.   أت» جامعه ةحافظ«و » گستردگي در جامعه«ني بر پارامتر شفيعي كدك
يـاد  » خـويش  ةاشعر شـعراي خـانواد  «از اصطالح  با چراغ و آينه به عنوان مثال در كتاب

 فياض در حق يكي از شعراي پنجاه سال قبـل مشـهد نوشـته بـود و     اكبر كند كه عليمي
 گفـت گمـان مـي  شـد بـي  فياض درمورد بهار پرسش مـي از زند كه اگر حدس مي پسس
اشـعر شـعراي   «ايـن   ةدر ادام .)21: 1390كدكني،(شفيعي »اشعر شعراي معاصر ايران است«

اند به اين لقب  داند و اينكه شاعران عالقه داشتهي شاعري ميرا مالك برتر» معاصر بودن
جامعـه مطـرح    واقع وي اين لقب را مالكـي بـراي قبـول شـاعر در نظـر     مفتخر شوند. در

رشـان توفيـق قبـول در    آلود و گزنـده شـاعراني را كـه شع   كند. سپس با ادبياتي طعن مي
انـد، تـا    هم نشـده » دان خويشاشعر شعراي خان«خواند كه است، كساني مي جامعه نيافته

هـاي شـعر   شناسم كساني را كه مجموعهمن مي«رسد به اشعر شعراي زمان خويش.  چه
خود هم  ةاشعر شعراي خانواد ها را دارند و حتيها انواع دعوي كنند و در روزنامه چاپ مي
، »اشعر شعرا بـودن يـا اشـعر شـعراي خانـدان نبـودن      «همين اساس  سپس بر ».نيستند

ا شـان) حتـي ارزش ايـن ر    دبدبـه و كبكبـه   ة(با هم كند كه بسياري از شاعرانان ميعنو
و  هـا شان برده شود. شاعراني كه گرچه هرروز در روزنامهندارند كه در اين كتاب حتي نام
درواقـع وي در ايـن كتـاب     .)22: 1390(شفيعي كـدكني،   شودمطبوعات اشعارشان ديده مي
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همين اساس  دهد و نام بسياري از شاعران را براي قرار ميهرا وسيل» ميزان قبول جامعه«
  كند.حذف مي

 ةحافظـ « را بـا پـارامتر  » پارامتر قبول جامعه«اما نكته اينجاست كه وي در اين ميان 
دارد. مثالً در » مردم ةحافظ«كيد فراوان بر أآميزد و تهم مي در» تاريخي ةجامعه و حافظ
از خـون جوانـان وطـن اللـه     « هايي چـون شعرها و ترانهبر سر زبان بودن «كتاب مذكور 

كتاب داند كه فصولي از و... را دليل موجهي مي» گريه را به مستي بهانه كردم«و » دميده
. حاالت و مقامـات م يا  در كتاب  .)23: 1390كدكني، (شفيعي را به شاعر آنها اختصاص دهد

هـايي كـه بـراي     بت به شاملو به مرثيهباب برتري يا بهتري يا شاعرتري اخوان نسدر اميد
شـده  هايي كه پس از مرگ اين دو شاعر گفتـه   مرثيه« كند: اين دو سروده شده اشاره مي

اي كه براي شاملو چـاپ شـده يـك     ها مرثيه . در ميان دهبهترين گواه بر اين دعوي است
ي جـا  ا سطري ازاين مراثـي در هـيچ حافظـه   شود و ديديم كه  شعر متوسط هم پيدا نمي

اسـت... بعضـي سطرهاشـان در     هايي كه براي اخوان گفتـه شـده   اما از ميان مرثيه نگرفت
  .)230: 1391 كدكني،(شفيعي »است دوستداران جدي شعر امروز نفوذ كرده ةحافظ

 ةشاعري بـر شـاعري ديگـر، بـه حافظـ      ، مالك برتريشود كه در اين بندمالحظه مي
دوسـتداران شـعر را    ةاين تكيه بـر حافظـ   ةنمون است. جدي شعر پيوند خورده ندوستدارا

بـه آن  نيز مشاهده كرد كـه   فارسي شعر ادوار توان در نظرسنجي آماري ابتداي كتابمي
دوسـتداران   ةدليلي) در حافظـ  ه هرب( بنابراين اگر شاعري نتوانسته باشد است. شده اشاره
ظـر وي شـاعر مـوفقي    جدي شعر و چه عوام مردم) ماندگارشـود، از ن  (چه دوستدار شعر
ديد و اين همان  با چراغ و آينه توان در سرتاسر كتاباست. تجلي اين انديشه را مي نبوده
  يايي قرار دارد.ؤاي است كه دقيقاً در تقابل با جهان شعري و انديشگاني ر نكته
پسند است. به ايـن معنـا    ، خواصخر وي، از نظر مخاطبأويژه آثار مت يايي، بهؤشعر ر«
تواننـد از آن  ندرت ميههاي زباني و ذهني وي نشده باشند، برادي كه درگير دغدغهكه اف

كنـد. فهـم    معنـي نيـز جلـوه   لذت ببرند و حتي ممكن است، شعر از نظر آنها مهمل و بي
آيـد. ايـن مـدل شـعري را      براي آنها بسيار سخت به دسـت مـي   ياييؤهاي ر سروده  حجم
شـعر در   ).22: 1391آبادي و زهرازاده،  (رعيت حسن »توان مخصوص نخبگان جامعه دانست مي

تقيم با مخاطب عام، به صورت غيرمستقيم در دسـترس وي  جاي ارتباط مس اين سطح به
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نخبگان در اين مدل شعري بسيار مهم است. آنها بايد  ةگيرد و در اين ميان وظيف قرار مي
عام، مخاطبي كـه در ايـن    هاي اصلي شعر را به بهترين شكل در اختيار مخاطب مايه جان

، خـود  يايي به عنـوان شـاعر  ؤهد. البته ر، قرار داست توجه شده حوصله و بي قرن بسيار كم
يايي كه اعتقـادي شـديد بـه زبـان شـعر و      ؤضوع هم آگاهي و هم اذعان دارد. ربه اين مو

كــه شــعري كــه او بــدان دل  خــوبي آگــاه اســت هنجارشــكني و هنجــارگريزي دارد، بــه
  زدن شعر توسط جامعه است: خطرهايي دارد و يكي از همين خطرات، پس ،است بسته

هـاي صـوتي و عناصـر آوايـي، در سـاختمان       تا بتوانم در نظام ام خطر كردهچه بسا در شعرهايم 
ام، رفتـاري تـازه بـا     عاشقي كرده گستاخانه هاي كوچك، دستوري زبان رخنه كنم، و با اين رخنه

 سـاخت.  مي هايم براي آنها ها و مصرع ديگر و مسكني ديگر در عبارتهايي نه تازه، كه نقشي  لغت
اي از يـك قيـد    ، تا استعمال تازهام مصرف كرده» از«ي كه بر سر يك حرف اضافه مثالً ا از انديشه

كوچك در يك عبارت بزرگ، از كاربرد يك عالمـت صـوتي   ة اي از يك جمل سابقه و تا حضور  بي
از آن » بافـت زبـاني  «ان رساند كه شما با عنـو  ينها همه آن چيزي را ميتا صفتي با كاربرد تازه. ا

  .)18: 1384 يايي،ؤ(ر نام برديد

اين شعر مخاطب عام ندارد. شايد در دفترهاي او شعرهايي هم باشند كه بتوانند بـا  « 
تـوان   ي است كـه كمتـر مـي   ا گونه هاي او به جمعيت بيشتري ارتباط برقرار كنند؛ اما متن

مشخص اسـت او بـه    يان جامعه و ورد زبان مردم شدن را براي آن متصور شد. ....رفتن م
دم  بـه  فردش دم منحصربه ةخاطب لذت خويش را از تجربانديشد. او فارغ از م مخاطب نمي
  .)7: 1388 (نيكنام، »نشانددر كام مي

خورشيدي تا موج نو احمدرضا احمـدي و   30 ةاز جيغ بنفش هوشنگ ايراني در ده«
يش از انقـالب هرچـه   آوانگارديسم شعر امروز تـا پـ   ،40 ةيايي در دهؤعر حجم يداهللا رش

كند و به دنبال گريز از تراكم معنايي و البته سياسي حاكم بر فضاي ادبـي آن   مي دارد رو
هاست. بديهي است كه به نسبت سطح آگاهي و سـواد مخاطبـان انـدك شـعر، ايـن       سال

شـعر   نگيرند چراكه فاقد كدها و قرارهايي هستند كه مثالً ها هرگز مورد توجه قرار جريان
هـاي معنـايي،    كند پس مدل شاملو، اخوان، فروغ و... را به فرهنگ شعر فارسي متصل مي

ها براي خوانندگان، غريب و بـالطبع فاقـد وجاهـت ادبـي      زباني و زيباشناختي اين جريان
   .)8: 1387 (خواجات، »است
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مندي وي به جذب مخاطب) شـعري اسـت كـه در     عالقه ةهميايي (با ؤدرواقع شعر ر
ست ناتوان و ايـن حـرف   ادر جذب مخاطب عام، شعري  زند ومي مخاطب را پس نگاه اول
اسـت حتـي    كدكني تا حد زيادي درمورد شعر رؤيايي درست است كـه نتوانسـته  شفيعي

يايي ؤيعي كدكني و رتقابل شف ةاين اولين نقط بيتي را در اذهان جامعه به يادگار بگذارد.
    است.
  
  
  
  
  
  

  1ة شمار ةنماي
  

  تالي فاسد داشتن -6-2
است، شـاملو را بـه    به چاپ رسانده با چراغ و آينهاي كه در كتاب كدكني در نامهشفيعي 

تـالي  «و » سترون كردن دو سه نسل از جوانان اين مملكت به علت تكيه بر امري عدمي«
از مقصـران اصـلي در ايجـاد ايـن تـالي فاسـد،       كنـد كـه يكـي    وصف مـي » فاسد داشتن

داند كه ايـن گـروه را بـا وصـف     مي» ناقدان قالبي مطبوعاتي«و » نشينان معاصر نامهروز«
وصفي كه وي هـم درمـورد شـاملو و     كند.وصف مي »شعراي ناكام«و » جانيان كوچك«

كـه بـه طـور    ت اي اسـ گونـه  بـه  ،دهدنشينان ادبي ارائه مي پيروانش و هم درمورد روزنامه
شود. به علـت اهميـت عبـارات بـه     ميخوبي شامل  يايي را بهؤغيرمستقيم كساني چون ر

يـايي نيـز   ؤاز مـتن كـه بـه طورغيرمسـتقيم بـه ر      هـايي صورت كامل نقل شده و بخـش 
يايي نزديك است بـا دو  ؤو عباراتي كه بسيار به ر اند گردد، با خط تيره مشخص شده برمي

  اند.خط تيره مشخص شده
بينند و بـاز   ها مي شعريِ او را جوان» ضلعِ«است كه فقط » االضالعي مختلف«شاملو «

» امري عدمي«چون وزني را و اين ضلع،  بي» ضلعِ«شعرِ او هم فقط » االضالعِ مختلف«از 

گريزي شعر و توجه به زبان مخاطب
شعري هنجارگريز كه موجب پس 

شود.زدن مخاطب عام مي  

ناتواني شعر در جذب مخاطب)(  

اعتقاد شديد شفيعي كدكني به
قبول مخاطب و ماندگاري شعر در 

ي مخاطبحافظه  
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اي  . به همـين دليـل هـر جـواني بـا دفترچـه      است دسترسي به آن براي همه آسان است
اسـت   هد ا. بامداد شود. چون شاملو وزن را كنـار گذاشـته  خوا برگ و با مداد دلش مي چل

سـال اسـت كـه او، بـدون اينكـه قصـد        توان شاملو شد. سي پس با كنار گذاشتن وزن مي
است كه حتي يـك   دو سه نسل از جوانان اين مملكت را سترون كردهسوئي داشته باشد، 

انندگان جدي درخشان، حتي يك شعر درخشان، حتي يك بند درخشان كه خو ةمجموع
  اند بسرايند. شعر بپسندند نتوانسته

زد كه شايد خودش هم متوجـه عمـق آنهـا     اي و زودگذري مي هاي جرقه اخوان حرف
» تاليِ فاسـد «ولي خودش خوب است  جان! اين احمد شاملوعزيز«گفت:  نبود. ازجمله مي

عارفي بزرگ عربي است كه خودش به هر حال عارفي است و  مثلِ ابن«گفت:  و مي »دارد
باف است كه تا عصر مـا همچنـان ادامـه     نويس و مهمل همه حاشيه ولي تاليِ فاسدش اين

عربي بزرگ است و تـاليِ فاسـد دارد    حرف اخوان بسيار حرف درستي است: هم ابن دارد.
آثار  .تاليِ فاسد داردنسل خودش بزرگ است و  ةهم شاملو در حد يكي از شعراي برجست

و  مقصـر اصـلي  ولي هنوز  كند ادبي ما احساس مي ةتدريج جامع فاسد را بهاين تاليِ  سوء
كه گفتم يكي از مقصرهاي اصلي نظرم است. اين جا نياورده يا يكي از مقصرهاي اصلي را به

صـفحات شـعر    اينهايي كـه  بيشتر، هاي معاصر است چي ناقدان قالبي و روزنامهبيشتر به 
الشـعراء بهـار    . يك وقتي ملـك اند»شعراي ناكام«شان  اينها همه .كنند مجالت را اداره مي

 يـا مـثالً  » اي شـب «كرد و نيما يوشيج جوان، شعر  را اداره مي» نوبهار ادبي«شعر  ةصفح
دماونـدش را   ةكرد. به هر حال، زير نظر آدمي بود كه قصيد را در آنجا چاپ مي» افسانه«

ه مقام شامخ او اعتراف داشـتند،  ها شاهكار ديگرش را همه در حفظ داشتند و همه ب و ده
شـعرش را هـم    درآمد،» سخن«حتي دشمنان سياسي او. در نسل بعد از شهريور، بعدها، 

را نشـر داده بـود و كمتـر    » عقـاب «خـانلري در آن زمـان   . كـرد  خانلري خود نظارت مي
 اي از آن را در حفظ نداشته باشد. زيـر نظـر   جدي شعري بود كه عقاب را يا پاره ةخوانند

مـرداد، امثـال    28چنين آدمي توللي و نادرپور و مشـيري رشـد كردنـد. بعـدها، بعـد از      
فريدون مشيري، اخوان و شاملو ناظران صفحات شعر مجالت بودند. باألخره اينها در ايـن  

را گفتـه بـود،   » زمسـتان «ها مقدار زيادي شعر درخشان از خودشان داشتند. اخوان  سال
گونـه   ايـن  ةنظارت ذوق و سليق ةرا... در ساي» باغ آينه«عر را و شاملو ش» كوچه«مشيري 

حـاال   .تري از قبيل فروغ و آتشي و خويي و امثـال آنهـا رشـد كردنـد     شاعران، نسل جوان
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آدم بـدبختي كـه در تمـام    دسـت   بهمان دسـت كيسـت؟   ةادبي مجله فالن و مجل ةصفح
. دهد وزن را تشخيص نمي اصالً. است به جامعه تحويل دهد عمرش يك سطر شعر نتوانسته

قابليـت، يـك عـدد     بـي » زمسـتان «قابليت، يك عدد  بي» كوچه«توانست يك عدد  اگر مي
چند  سال در اين سيهم  او از زير دست قابليت تحويل مردم دهد مسلماً بي» مرگ نازلي«

وزن را حذف كرده و بيني كه تنها مقصر شاملو نيست كه  كرد. مي شاعر برجسته ظهور مي
» امري عـدمي «ظاهر تبديل به  به - باشد و هست» امري وجودي«كه بايد  -هنر را  مالك
، كـه   به قول فـروغ، ايـن خبرنگـاران روزنامـه    » اين جانيان كوچك«است؛ در كنار او  كرده

كنند متصديان  آرزوي شاعر شدن دارند و در تمام محافل خود را به عنوان شاعر معرفي مي
نيما يوشيج و توللي  هاآن بسيار طبيعي است كه از زير دست و اند شعر مجالت شده ةصفح

  )524-525: 1390كدكني،(شفيعي »فروغ و اخواني ظهور نخواهد كرد و
يايي ؤكدكني با شاعراني چون ركل شفيعيدر اين عبارات مشخص است كه دقيقاً مش

 آن وويـژه مـتن مانيفسـت     چيست. يكي از انتقادهاي اساسي بر جريان شعر حجـم و بـه  
 گرايـي،  ، تكيه بر اموري انتزاعي (ماننـد حجـم  ميايي درباب شعر حجؤبسياري از نظرات ر
حـد   بعدي، فراواقعيت و...) است كه مانيفست شعر حجم را تا هاي سه اسپاسمنتال، پريدن

شـباهت   است و بـي  )665: 1383 ،(زرقـاني فهم كرده  زيادي براي جوانان و مخاطب غير قابل
كردند نيست كه درآن بـا   هاي امتحانات نهايي حفظ مي كه بعضي از بچهبه انشاي تقلبي 

: 1380(براهني،  كردندمي، متن را مناسب عنوان ي در برخي كلماتئجايي جزهتغيير و جاب
و هـم از   يـايي ؤيكي از شـاعران پـس از ر   ،اجاتوخ اي از بهزادباره نوشته در اين .)3/1540

  يات است در اين زمينه راهگشاست:كساني كه داراي مدرك دكتري ادب
خـود از داالنِ   خواهد من را براي رسـيدن بـه اتـاق شـعر     ، مييايي كه شاعر خوبي استؤيداهللا ر
گويد كه اين داالن  گويم: خوب! در را بازكن كه داخل شوم، مي ش عبور دهد و وقتي ميمانيفست

سـال   44؟ و يـداهللا  م: يعنـي چـه  گوي من مي». اند تسكين هاي مطلق و فوري و بي دريافت«همانا 
زيـر   ، از هـوا و پنجـره و  نياز به ايـن داالن  . با اين حال من بارها بيزند سكوت كرده و حرفي نمي

    .)1393 (خواجات، اتفاقن به داالنِ او كاريم نيست ام و زمين به اتاق شعر او سر زده

يـايي  ؤكـه گرچـه ر   شـود اما مشاهده مي ،ددارنييد و رد اين مطلب را أقصد تنگارنده 
توان مانيفسـت سـاخت    بنابراين مي« كند:خود هدف از نوشتن بيانيه را چنين عنوان مي

توان  بيت شود، ميتثهايي  ادبي شعر نشود. اگر چنين پرنسيب اي باشد و هر نثر تا ضابطه
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 يـايي، ؤ(ر اميدوار بود كه غنايي پيش آيد كه در تاريخ ادبيات كنار غناهـاي ديگـر بنشـيند   
يايي و مانيفست آن حاوي امـوري  ؤه زعم بسياري از اهالي فن، شعر راما ب. )80-79: 1357

داشته باشـد و بـه نظـر    » تالي فاسد«تواند به قول اخوان است كه به علت عدم وضوح مي
تواند بندي بسـرايد و بـه علـت    ست كه هركس مياآن دست شعرهايي  كدكني ازشفيعي

سـت و اثراتـي بگـذارد كـه موجـب      حجـم ا  ه شـعر ، فكر كنـد كـ  شعرعدم وضوح اصول 
در نظراتش اعتقـاد بـه   يايي به اين معنا كه هرچند رؤ شدن نسل شعري ايران شود. عقيم

سـت،  اهاي شعري  ها و معيارهايي براي تشخيص شعر حجم از ساير جريان وجود پرنسيب
كننده  هاي گيجزيپردا تعارهها و اس گويي كلي  ها بهبينيم كه اين پرنسيبمل ميلكن در ع

  است. منتهي شده
كـدكني در قسـمت مربـوط بـه مقصـران اشـاره       هايي كه شفيعياز سوي ديگر ويژگي

پـس از آمـدن بـه    « يايي شاعري است كهؤيايي نزديك است. اوالً رؤاست، بسيار به ر كرده
 كتاب هفتهيعني  چهل، ةاول ده ةهاي ادبي نيم ترين جنگ ول شعر يكي از مهمؤتهران مس

هاي بـزرگ   در جدال شاعران قديم و جديد، به نمايندگي از نوپردازان تندرو در كنگره شد.
فـرم نوشـت و   ة ترين مقاالت ادبـي را دربـار   نخستين و مطرح انجمن كتاب شركت جست.

ست كه وزن نيمايي را به طـور  ادر عين حال از شاعراني  .)648: 1387(لنگرودي،  منتشر كرد
 گـو قـرار  گـراي مشـكل   بنـدي شـاعران نظـم    ، به نحوي كه در دسـته گذاردكامل كنار نمي

 هاي بـارز  يايي يكي از مصداقؤشود كه رلذا مشاهده مي. )317: 1348 (نوري عالء، است گرفته
سـت كـه   ا جمله كسانياست و از ها اشاره كردهاست كه در اين نامه بدان» كوچكي جانيان«

  كند. به گسترش اين تالي فاسد كمك مي هم خود تالي فاسد دارند و هم در مطبوعات
  
  
  
  
  

  
    2ة نماي                                                     

  

بنـا ست كـه يداهللا رؤيايي يكي از شاعراني ا
كدكني، در زمـرة شـاعرانبرانتقادات شفيعي 

تالي فاسد دار قرارگرفته و خود نيز از اهـالي
دهنده است كـه موجـب مطبوعات گسترش

 شوند.مي جوانشاعراننسلشدنسترون

تــالي«انتقــاد شــفيعي از شــاعران
دار و مطبوعات گسترش دهندة »فاسد

تفكرات اين شاعران كه موجب سترون 
 شوند.جوان مي شدن نسل شاعران
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  (تعهدمحوري و تعهدگريزي) تقابل در نگاه ايدئولوژيك -6-3
شدت با تعهد در شعر مخالف اسـت. وي در مانيفسـت    است كه به يايي از جمله كسانيؤر

گريـزد و اگـر    تعهـد مـي   ةجم، از دروغ ايدئولوژي و از حجـر شعر ح« آورد:شعر حجم مي
سـت و بيـدار. و اگـر از    ا  ول كار خويش و درون خويش است؛ انقالبـي ؤمس  ول است،ؤمس

سـت كـه بـر دوش    ا  گيرد، بل از تعهـدي  گويد، از تعهدي نيست كه بر دوش مي تعهد مي
رود. بـه   نمي شده داده دهاي جهتها و تعه وليتؤگذارد؛ چراكه شعر حجم به دنبال مس مي

ز شـعر پـيش ا    دهد تا از نداهاي او جهت بگيرد و جهت بدهد. پـس ايـن   درون نبوت مي
  .)38، 1357 يايي،ؤ(ر »كند كه متعهد بشود، متعهد ميآن

شعر شـاعران   اي كهدهه ،)1348(سال  چهل انتشار يافت ةاين مانيفست در انتهاي ده
.. .دم دخالت شعر در موضوعات سياسي وه شعر محض و عمدرن آن مبني بر انديشيدن ب

چهـل بـود و    ةاول دهـ  ةسي و نيم ةمسلط و فراگير ده» نمادگرايي «در تقابل با جريان 
حجم با اين رويكرد شكل گرفته بودند. از طرفـي زمـاني    شعر هايي چون موج نو وجريان

مجـالت و محافـل    متعهـد در شـار آن، بحـث شـعر متعهـد و شـعر غير     اندك پـس از انت 
متعهد، و فعاليت هواداران هنر غير ةروشنفكري به اوج رسيد. نشريات رسمي، عمدتاً عرص

ها و مدارس عالي، محل فعاليت هـواداران هنـر متعهـد و     هاي دانشجويي و دانشگاه كانون
    .)127 :1377 (لنگرودي، سخنراني هنرمندان در دفاع از شعر متعهد شده بود

يـايي  ؤردر چنين فضايي، از جمله مدافعان شعر غيرمتعهـد يـداهللا    لذا طبيعي بود كه
اسـت كـه از آن    ، مقاالت متعددي در اين باب نوشتهكيد در مانيفستأباشد كه عالوه بر ت

(حدود يكسال پس از چاپ  1349ديماه  در» عبور از شعر حجم« ةتوان به مقالجمله مي
كـه بالفاصـله بـا    ) 127همـان:  ( رسـيد  رد كه در بررسي كتاب به چـاپ اشاره ك مانيفست)

شعر مقاومت، شعر « تحت عنوان 1349آزرم) در بهمن ماه  (م. سخنراني نعمت ميرزازاده
سياهكل بود كه از سوي  ةدر همين دوران و پس از واقع به نوعي پاسخ داده شد.» تسليم

ي شد كـه  گروهي از شاعران، شعر از بحث تعهدمندي فراتر رفته و در قالب سالحي معرف
  منجر به جريان شعر چريكي در ايران شد.

 شـفيعي  هـاي نيشـابور  باغ كوچه درشعر متعهد و غيرمتعهد، كتاب  ةدر همين بحبوح
شعري  صريح و صحيح و نيز موزون (كه هم از لحاظ زباني و كدكني، به دليل زبان روان،
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استقبال جامعه قرار ، تضاد داشت، مورد محتوايي) با جريان موج نو و حجم و هم از لحاظ
يـداهللا  شعر متعهـد، در مقابـل جريـاني قرارگرفـت كـه       ةگرفت. به اين ترتيب وي نمايند

اسـت كـه    پردازان و حاميان آن بود. اين تقابل يكي ديگر از داليلـي  يايي يكي از نظريهؤر
  است. حجم قرار داده كدكني را همواره در مقابل جريان شعرشفيعي

، ادعـايي  »گـراي معاصـر فارسـي    شعر موج نو و شعر حجم«ة الپور در مقعلي حسين 
است اما در اين قسمت اشاره بدان خالي از فايده نيسـت.   وردهنياكه براي آن دليلي   كرده

هـاي  همسو بـا جريـان فعاليـت    وي جريان شعر غيرمتعهد ايران (موج نو و شعر حجم) را
دار گسـترش اشـعار غيرمتعهـد     و رژيـم را داعيـه   كـردن جامعـه   رژيم پهلوي جهت غربي

هـا  نامهها و نشريات و شبكردند از فضاي دانشگاهشاعران متعهد نيز سعي مي داند كه مي
تبـع آن تقابـل بـا     ها (مجامع غيررسمي) به پخش اشعار و نظـرات خـود و بـه   و اطالعيه

  .)1382 پور،حسيننك. ( حكومت بپردازند
  

  كدكنييايي درباب شفيعينظرات رؤ -7
كدكني درباب شـعر و شـاعران   هاي شفيعيپايان ذكر اين نكته ضرورت دارد كه ديدگاه در

است كه شاعران  گونه نبوده است و اين پاسخ نبودهگاه از سوي شاعران ديگر بي معاصر، هيچ
مورد هجوم وي، بزرگوارانه نقدهاي وي را به جان خريده و از كنار آن بگذرند. اينان نيز بـا  

انـد. از نظـرات كسـاني كـه      داشـته  گويي ر پاسخبا ادبياتي استعاري سعي د مشابه ولحني 
كـاري در شـعر و    ، گرفته تا كساني كه وي را به محافظهاند كدكني را شاعر ندانستهشفيعي

يايي نيز از اين قاعده مستثني نيست. وي در مقاالت متعدد خود اند. رؤ ادبيات محكوم كرده
كـدكني را بـه    ود ، با عبارات متعدد، جريان شـعري شـفيعي  و در آثار مكتوب و شفاهي خ

اين دليل است  ، تنها بهدست هايي از ايناست. نياوردن نمونه آن تاخته چالش كشيده و بر
است و تحليـل رفتارهـاي    كدكني بودهكيد بر تحليل گفتمان شفيعيكه در اين پژوهش تأ

  ه پژوهشي مستقل دارد. كه آن خود نياز ب. چران مقابل مطمح نظر نبودگفتما
  

  گيرينتيجه -8
كس قادر بـه   هاي شخصي كه ممكن است وجود داشته باشد و هيچجدا از عوامل و زمينه

سـه عامـل اصـلي در ايجـاد     ، براساس آنچـه در ايـن مقالـه آورده شـد،     اثبات آنها نيست
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ي و تقابل گفتماني شفيعي كـدكن  ياييؤشفيعي كدكني نسبت به رتهاجمي گيري  موضع
هـاي   يـايي در زمينـه  ؤتفاوت ديدگاه شفيعي كـدكني بـا ر   -1است:  نقش داشتهيايي و رؤ

ديدگاه خاص شفيعي كدكني نسبت به شاعراني چون  -2 ؛شناسي شعري و هنري زيبايي
يايي كه شفيعي كـدكني  ؤو بحث تالي فاسد داشتن شاعراني چون ر يايي و پيروان آنهاؤر

ويژه در بحث تعهـد   هب تفاوت ايدئولوژيك بين اين دو -3 ؛بدان اعتقاد راسخ داشته و دارد
 . رؤيـايي و شـعر  يايي به تعهد دروني اثر هنـري ؤشعري و وجود تعريف متفاوت از تعهد. ر

ي كند در حالي كه شفيعي كدكن ضمني و بيروني بر شعر را رد مي گونه تعهدشدن هر بار
و سياسـي را در شـعر   كـه تعهـدهاي اجتمـاعي     خود اساسـاً شـاعري تعهـدمحور اسـت    

  داند كه از نفوذ اجتماعي برخوردار باشد.   پسندد و شعري را نيكو مي مي
 

  منابع  
 به آدرس ،كدكني شفيعي به نامه هزار ،)1391( انجمن شاعران ايران

http://poetry.ir/?sn=news&pt=full&lang=&id=name 
 زرياب. تهران: ،3جلد  ،شاعري) (در شعر و طال در مس ،)1380( رضا براهني،

 تهران: ،فركالف، نورمن؛ تحليل انتقادي گفتمانر: مترجم د ةمقدم ،)1379( پور، شعبانعلي بهرام
  ها. مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

 ةدانشكد ةنشري ،»معاصر فارسي» گراي حجم«و شعر » موج نو«شعر « )،1382( علي پور،حسين
 .157-180 صص، 188 ةشمار، ادبيات و علوم انساني تبريز

 ، 639 ةشـمار  ،تجديد چـاپ هفتادسـنگ قبـر    ةروزنامه كارگزاران، ويژ ،)1387( خواجات، بهزاد
  برگرفته از آدرس زير: ،آبان 26يكشنبه 

http://royai.malakut.org/archives/ 2008/11 /post_112.html 
جــم و حشــعر  ةدربــار ؛هــاي واقعيــت تــا مــاوراءســترداد فاصــلها«، )1393(  ــــــــــــــــــ

  برگرفته از آدرس زير: ، ارديبهشت،28 ةشمار ،تجربه ةماهنام، »ياييسمؤر
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=300326596799264&id=2842

33121741945&substory_index=0 

كتاب  در ،»بينامتنيت و شعر حجم« )،1391آبادي، عليرضا و زهرازاده، محمدعلي (رعيت حسن
 مشهد: ثابت قدم. يايي،ؤاثر يداهللا ر ،هفتادسنگ قبر

مــدرن  مانيفســت و تلقــي از آن در گفتمــان شــعر مــدرن و پســت« ،)1394( ــــــــــــــــــ
 .41-60 صص ،31 ةشمار ،8 ةدور ،نقدادبي ةفصلنام ،»فارسي
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 تهـران: ، مـراز به كوشش غالمرضا ه ،هامجموعه مصاحبه ؛از سكوي سرخ ،)1357يايي، يداهللا (ؤر
 مرواريد.

 .تهران: مرواريد ،اشعار ةگزين، )1384( ــــــــــــــــ

 تهران: ثالث.   ،انداز شعر معاصر ايرانچشم ،)1383( زرقاني، سيدمهدي

 توس. تهران: ،ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت ،)1359( محمدرضا كدكني،شفيعي

فـروردين و  ، 60 ةشـمار  ،بخـارا  ،»ال كردن شعر قـرن بيسـتم  در غرب« ،)1386( ــــــــــــــــ
  .22-24 ، صصارديبهشت

 ،هـاي تحـول شـعر معاصـر.ايران     چراغ و آينه. در جسـتجوي ريشـه   با ،)1390( ــــــــــــــــ
  تهران: سخن.

  هران: سخن.، تاميد حاالت و مقامات م. ،)1391( ــــــــــــــــ
 مركز.تهران:  چهارم، لدج ،يلي شعر نوتاريخ تحل )،1377( لنگرودي، شمس

 .مركزتهران:  ،دوم لدج ،تاريخ تحليلي شعر نو )،1387( ــــــــــــــــ

بازخواني مباني نظري  ؛شعر حجم و كوبيسم«، )1389( فاطمي، سيدحسين و عمارتي مقدم، داوود
  .29-48ص ص ،9 ةشمار ،نقدادبي ةفصلنام، »شناسي كوبيسم شعر حجم براساس زيبايي

 ،تـژا ميرفخرايـي و ديگـران    ترجمـة  ،مطالعاتي در تحليـل گفتمـان   ،)1382( دايك، تئون اي ون
  ها. تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

 تهران: بامداد. ،صور و اسباب در شعر معاصر، )1348( نوري عالء، اسماعيل

 .غزال لندن: ،از شعر نو تا شعر عشق ؛تئوري شعر ،)1373( ــــــــــــــــ

 ،اعتمــاد ةروزنامــ ،»در جســتجوي آن لغــت تنهــا« ةنقــدي بــر مجموعــ ،)1388( الدن نيكنــام،
  برگرفته از صفحة شخصي رويايي به آدرس زير: ،2041شماره

http://www.royaee.malakut.org/ 
، ترجمـة هـادي   نظريه و روش در تحليـل گفتمـان  )، 1389يورگنسن، ماريان و فيليپس، لوئيز (

  ران: ني.جليلي، ته



 
  
  
  
  
  
  

  باورهاي زروانی در داستان رستم و اسفندیار
 

 ٭دکتر کلثوم غضنفري
 دانشگاه تهران استادیار تاریخ ایران باستانِ

  
 چکیده

هـاي  جمله مواردي است که با وجود بررسیزاداستان رستم و اسفندیار پژوهش در ابعاد دینی 
سی و تحلیل عناصر زروانی این هدف نوشتار حاضر برر. بسیار همچنان مورد توجه محققان است

یافته  ثیر آنها در وقوع نبرد بین دو پهلوان است که تاکنون در تحقیقات انجامأداستان و میزان ت
از آنجا که این داستان ریشه در عهد باستان دارد، به مانند هر . است کمتر مورد توجه قرار گرفته

باورهـاي زروانـی کـه    . اسـت  رار گرفتهثیر اوضاع و شرایط دینی عصر خود قأاثر دیگري تحت ت
اسانی بوده این خصوص در دورة ساساس بررسی پژوهشگران گرایشی غالب در عصر باستان بهبر

 ون بهگها و اصطالحات گوناهاي مختلف آن در قالب واژهثر ساخته و در بخشداستان را نیز متأ
الب زروانی در این بخـش از  دهد حجم مطها نشان میبررسی. استشدهصورت پیوسته نمودار 

ثیر باورهاي زروانی توان گفت داستان مذکور تحت تأراحتی میبه مقداري است که به شاهنامه
توجه در این داستان نقش تقدیر و بخت شوم اسفندیار در وقوع نبرد است  مهم و قابل ۀنکت. است 

دهـد و بنـابر   سـوق مـی  که عاقبت او را به سوي سرنوشتی که از قبل برایش تعیین شده بـود  
  . استشدهبینی جاماسب باعث مرگ او به دست رستم دستان  پیش

  

  رستم، اسفندیار، زروان، زمان، تقدیر، بخت :واژگان کلیدي

  

   
 k.ghazanfari@ut.ac.ir٭  :نشانی پست الکترونیکی نویسندة مسؤول

26/11/1394: تاریخ پذیرش مقاله  12/6/1393 :هتاریخ دریافت مقال  

  سی و چهارم  شمارة
  1394زمستان 

  153- 177  صفحات
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  مقدمه -1
 شـاهنامه هـاي  برانگیزترین داستان ترین و بحثجمله جذابداستان رستم و اسفندیار از

ـ ( انـد ها نامیدهپژوهان معاصر آن را داستان داستان اي که بعضی از ادبگونه، بهاست . کن
اي بس کهن دهد که این داستان پیشینهشواهد موجود نشان می ).3: 1351، ندوشن اسالمی

اي پهلوي، که به احتمال بسیار ریشه در عصـر  چه از رستم و اسفندیار در منظومه ،دارد
ترین گزارش از این مفصل ).71بند : 1386، درخت آسوریگ(است   اشکانی دارد، سخن رفته

لـف آن  ؤکـه م  العـرب  الفـرس و  االخبار  االرب فی  نهایهثعالبی و  غرر اخباردر داستان، 
مانـده از دورة باسـتان    در این منابع به صورت کلی آثار بـاقی . مجهول است، وجود دارد

فردوسـی در ابتـداي داسـتان، راوي خـود را بلبـل      . است این داستان معرفی شده منشأ
 :کندهاي باستان براي او نقل مینامد که از گفته می

ــل ــتان  )1(ز بلب ــی داس ــنیدم یک  ش

  
ــه برخوا   ــتان کــ ــۀ باســ ــد از گفتــ نــ  

)5/293 :1386فردوسی، (   

مفصـلی درمـورد    اًنسبتبه دیگر مورخان گزارش که نسبت  االرب  نهایهلف گمنام ؤم
مقفع نقل  ابن) ترجمه(دهد، روایت خود را از نبرد رستم و اسفندیار اثر این نبرد ارائه می

نبع داستان اسفندیار و اعمال ، ممروج الذهبمسعودي در ). 82: 1375، االرب نهایه(کند می
ذکـر  ) کننـد که محققان آن را به صورت سیکسران تصحیح مـی ( السکیکیناو را کتاب 

مسـعودي،  (را از فارسی قدیم به عربی ترجمه کـرده بـود    این کتابمقفع  ابن کهکند  می
) از سکا در عصر اشـکانی (را با سیستان  »سکیکین« ،امروزه پژوهشگران. )249 /1 :1409

. کـه مـوطن رسـتم در روایـات ملـی اسـت       )39-40: 1389سن، کریستن(دانند  رتبط میم
، نام داستانی بودهکتب تاریخی پهلوي که به عربی  فهرستدر  الفهرستندیم هم در  ابن

دهد بن سالم نسبت می به جبلهرا کند و ترجمۀ عربی آن از رستم و اسفندیار را ذکر می
داستان  ،خالۀ پیامبرهشام، نضربن حارث، پسر هاي ابناس گفتهاسبر ).541: 1378ندیم،  ابن(

و به هنگام ظهور اسالم یعنی مصادف با حکومت ساسانیان بود مزبور را در ایران آموخته 
  ).1/300: تاهشام، بی ابن .نک(کرد در ایران آن را در مکه براي مردم روایت می

قدیمی و رواج این داسـتان توضـیح   ، ریشه أموارد مذکور شواهدي است که درمورد منش
مـورد زمـان دقیـق بـه وجـود      رچند قادر نیستیم تا به صـورت قـاطع د  دهند و امروزه هرمی
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، شـواهد  اغلـب آمدن این داستان و چگونگی گسترش آن در ایران قدیم ابراز نظر کنیم، امـا  
 .)2( دورة اشکانی و رواج آن در عصر ساسانی دارد ازحکایت از قدمت آن حداقل 

باورهاي زروانی در داستان رستم بررسی پردازد اي که پژوهش حاضر بدان میلهأمس
دالیـل ایـن نبـرد     دربارة. و اسفندیار و نقش آنها در وقوع نبرد بین این دو پهلوان است

له از زوایـاي مختلفـی مـورد    أها و مقاالت زیادي نگاشته شده و ایـن مسـ  تاکنون کتاب
اي که به نظر راقم این سطور تاکنون کمتر بـدان پرداختـه   هنکت. است بررسی قرار گرفته

هاي مختلف این داستان بارها شده، نقش باورهاي زروانی در این نبرد است که در قسمت
شایان ذکر است که در بعضی از . استشدهدر قالب کلمات و اصطالحات مختلف نمودار 

که خود از باورهاي زروانی  -یربه صورت کلی به نقش تقد شاهنامههاي مرتبط با پژوهش
جزئیـات   ۀاست، اما هم هاي مختلف این اثر اشاره رفتهدر وقوع حوادث و داستان - است

ماسـه،   .نـک (است  مرتبط با زروانیسم در داستان مزبور مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته
  ). 33: 1387زاده، ؛ کاظم40: 1350
  

  و پیشینۀ پژوهش درمورد آندالیل وقوع نبرد رستم و اسفندیار  -2
 :شـود  دالیل نبرد رستم و اسفندیار به چند دسته تقسیم میبارة منابع مورد پژوهش در

اند و دلیل اصـلی  گروه اول منابعی هستند که به صورت کلی به این داستان اشاره کرده
ن پی او بر تورانیـا در هاي پینبرد را رشک گشتاسپ نسبت به اسفندیار به دلیل پیروزي

 اثیر اشـاره کـرد   ابن الکاملطبري و  االمم  تاریختوان به این منابع می ۀجملاز. انددانسته
گروه دوم منابعی هستند که دلیل ایـن   .)274-1/275 :1965 ر،یاث ؛ ابن1/565: 1967 ،يطبر(

. داننـد شدن آن از جانب گشتاسپ می نبرد را مخالفت رستم با دین زردشتی و پذیرفته
دستۀ اول منابعی همچون ) الف :شوندگروه خود به دو دستۀ مجزا تقسیم میمنابع این 

شود که را شامل می تاریخ سیستانمسعودي و  التنبیه و االشرافگردیزي،  االخبار  زین
سته و مالزمت شدنِ گشتاسپ، دست از بندگی او ش کنند رستم بعد از زردشتیروایت می

گشتاسپ بعـد از پیوسـتن بـه دیـن زردشـتی،       دیگر این است که روایت. تخت او نکرد
سیستان کرد تا رستم را به دین زردشتی درآورد، اما تهمتن نه این امر  ۀاسفندیار را روان

 ،يزیـ گرد( نتیجه بین آنها نبرد درگرفـت و نه حاضر به پذیرش بند شد و در را قبول کرد
منـابعی  یعنـی  سـتۀ دوم  د) ب ؛ )34: 1366 ستان،یس خی؛ تار89: 1938 ،ي؛ مسعود53: 1363
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دن ش رستم بعد از زردشتیکه کنند نقل می االرب   نهایهدینوري و  الطوال اخبارهمچون 
و براي آنـان خلـع    ود و حتی مردم سیستان را جمع کردنم گشتاسپ، علیه او سرکشی

اهالی سیستان هم سرکشی نسبت . گشتاسپ از سلطنت را کاري پسندیده وانمود ساخت
 )3(آشکار کردند و گشتاسپ به این دلیل اسفندیار را روانه سیستان نمود به گشتاسپ را

گروه سوم منابعی هستند که دلیـل اصـلی    .)82: 1375 ،االرب هینها؛ 25 :1368 ،ينورید(
اسـفندیار بـه دلیـل    با وجود آنکـه  (جنگ را حرص و آز گشتاسپ براي ادامۀ پادشاهی 

و آزردگـی او از  ) به او، خواهان پادشاهی بودی در انتقال فرمانروایر پدرش هاي مکر قول
 غرر اخبارفردوسی،  شاهنامۀ. کندجنگ با او می ۀدانند که فرزند خویش را روانرستم می
؛ 5/298 :1386 ،یفردوس( آینددر زمرة منابع این گروه به شمار می التواریخ  مجملثعالبی و 

   .)52: تایب ،خالتواری مجمل؛ 215: 1368 ،ی؛ ثعالب5/363: همان
هایی است که مورخان و شاعران قدیم به صورت روشن به دالیل فوق در شمار گفته

اند و برپایۀ همین اشارات، محققان امروزي هم به بحـث و جانبـداري از   آنها اشاره کرده
توان به طریـق  به صورت کلی نظرات پژوهشگران امروزي را می. اندیکی از آنها پرداخته

  :بندي کردذیل تقسیم
طلبی اسفندیار بـراي بـه دسـت    برخی دلیل نبرد مزبور را حرص، طمع و جاه -2-1

؛ 119-134: 1385؛ بهرام پورعمران، 206: 1363انجوي شیرازي، . کن(دانند آوردن پادشاهی می
  ). 442: 1369؛ راشد محصل، 323: 1372پرهام، 
هی را به دلیل تمایل قلبی اي شتاب اسفندیار براي رسیدن به مقام پادشاعده -2-2

کردن دست پادشـاهی اهریمنـی از    او براي طرفداري از دین بهی و گسترش آن و کوتاه
  ).82: 1377؛ مسکوب، 25و26: 1370مسکوب، ( دانندسلطنت اهورایی می

مسـکوب،  (طلبی گشتاسپ براي حفظ مقام شـاهی  گروهی حرص، طمع و جاه -2-3
؛ قریب، 38: 1355همایی، ( داننددلیل وقوع این ستیز میپسر را  کردن شر و کم) 16: 1377
1374 :372-358.(  
دستۀ بعدي پژوهشگران دلیل نبرد را اختالف دینی بین گشتاسپ زردشتی و  -2-4

یـا   )78: 1381کـوب  ؛ زریـن 17و18: 1385؛ بهرامی، 1382؛ امامی، 1368شمیسا، (رستم مهري 
   .)4(دانند می )57: 1379آبادي، ولتد(اختالف گشتاسپ زردشتی با رستم زروانی 
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دانند که به خویشکاري ایزد مهر می ۀنهایت برخی دیگر این داستان را نتیجدر -2-5
شکنیِ پدرش گشتاسپ بوده که پنج موجب آن سرنوشت نهایی اسفندیار، پادافره پیمان

مقابله با  است و مهر مطابق خویشکاري خود که به بار پیمان خود را با اسفندیار شکسته
پردازد، او را مجازات کرده و فرزنـدش اسـفندیار را از او   شکنان میمهردروجان و پیمان

  ). 1391پرست و پورخالقی چترودي، حق(ستاند می
اختالفات بین منابع قدیم و به تبع آن بین محققـان و پژوهشـگران مـذکور را     ۀریش

استان و چگونگی تدوین آنهـا جسـتجو   هاي بازمانده از دوران ب باید در آثار و خداینامک
نویسد اختالفات و گونه که شاپور شهبازي در توضیحاتش درمورد خداینامک می آن. کرد

هـاي مختلـف، ریشـه در    هاي عربی درمورد وقایع و داسـتان الملوكهاي بین سیرتفاوت
-218: 1990، 3شـهبازي ( خـداینامک دارد  2و دینی 1شاهانی ۀهاي مختلف دو گونگزارش

یافته در دورة اسـالمی نیـز    ألیفمنابع ت. اندکه در عصر ساسانی به نگارش درآمده )215
هاي گوناگون را مـورد اسـتفاده    هاي مختلف این خداینامکخود ترجمه ۀکدام به نوبهر

 اخبـار در . گـردد  میأله بـاز هاي آنان به این مسـ قرار داده و دلیل اصلی اختالف گزارش
رسد که ایـن  با یک نبرد دینی مواجهیم و به نظر می االخبار زینو  االرب  نهایه، الطوال

 اخبـار  غـرر و  شاهنامهاما در  ؛انددینی خداینامک اخذ کرده ۀمنابع اخبار خود را از گون
گونه نیست و نبرد بیشتر بر سر قدرت است تا دین و بنابراین به نظر آنها باید بیشتر  این

  . ار داده باشندخداینامک شاهی را مورد توجه قر
 

  باورهاي زروانی در داستان رستم و اسفندیار و نقش آنها در وقوع نبرد -3
دورة اسـالمی انجـام    ي پیرامون منابع مورد اسـتفادة مورخـان  هاي زیادتاکنون پژوهش

نظر وجود  اي که امروزه تقریباً درمورد آن اتفاقبا وجود اختالفات جزئی، نکته. است گرفته
این منابع از آثار بازمانده از دورة ساسانی است که همزمان یا اندکی قبل از  ةدارد استفاد

منـابع  بـارة  موضـوع مهـم در  . هاي فارسی و عربی برگردانده شده بـود عصر آنان به زبان
ثیر اوضاع و نیز به مانند هر اثر دیگري تحت تأبازمانده از عصر ساسانی این است که آنها 

اند و حوادث و نکاتی را از عصر خویش انۀ خویش قرار گرفتهشرایط دینی و اجتماعی زم
                                                
1. royal 
2. priestly 
3. Shahbazi 
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زروانیسـم در دورة  شـده درخصـوص    هاي انجـام از طرف دیگر پژوهش. دهندبازتاب می
هاي موجود در عصر ساسانی کند که زروانیسم از گرایشیید میأاین نکته را ت، )5(ساسانی
؛ زنر، 421: 1389سن، کریستن. نک(است  هثیر زیادي بر افکار ایرانیان آن عهد داشتأبوده و ت

افزون بر این، بعد از ورود اسالم به ایران باورهاي مربوط بـه ایـن کـیش    . )58-49: 1384
خصوص مباحث مربوط به سرنوشت و تقدیر به طور کامل از بین نرفت و به دلیل نفوذ  به

اي که در آثار تاریخی و گونه عمیق بر افکار ایرانیان همچنان به حیات خود ادامه داد، به
با توجه  .)6(کردتوان مشاهده ثیر این باورها را میأادبی قرون نخستین اسالمی همچنان ت

 ،شاهنامهبه دالیل مذکور و وجود عناصر زروانی مشخص در داستان رستم و اسفندیار در 
  . مثر از گرایش باستانی مزبور بدانیأآید که این داستان را متراه نمی به نظر بی

 ةراسـت بحـث دربـا    مطرح شـده  شاهنامهجمله باورهاي زروانی که در این داستان از
ثیر چـرخ و کارسـازي اختـران، مـذمت آز،     أزمان و زمانه، اعتقاد به بخت و سرنوشت، تـ 

و  شـاهنامه در . نکوهش جهان و گرایش به زهد و دیدگاه بدبینانه نسبت به زنـان اسـت  
پاي عوامل دیگر و حتی در موارد  هاي زروانی مذکور پابهاسالمی، باوربرخی دیگر از منابع 

ذیـالً بـه منظـور    . ثرتر از آنها در وقوع نبرد بین دو پهلوان نقـش دارد ؤبیشتري بسیار م
  . پرازیمبندي و تحلیل آنها میتر این باورها به دستهبررسی دقیق

که اسـفندیار بـه    هاي ابتدایی داستان، هنگامیدر بخش: بینیاخترشناسی و طالع - 1- 3
علت عدم واگذاري پادشاهی بـه او از جانـب پـدرش غمگـین اسـت و بـه مـدت دو روز بـه         

خوانـد و درمـورد آینـدة    میرا فرا)7(پردازد، پدرش گشتاسپ، جاماسپِ حکیمگساري می باده
اسفندیار، طول عمر او، امکان رسـیدن بـه تخـت پادشـاهی، چگـونگی حکومـت و مـرگ او        

  :پرسد می
 آن زمـان شـاه جاماســپ را  بخوانـد  

  کنـــار هـــا بـــر برفتنـــد بـــا زیـــج
  کــــه او را بــــود زنــــدگانی دراز؟
  بــه ســر بــر نهــد تــاج شاهنشــهی؟
  به دسـت بزرگـی برآیـدش هـوش؟    

  

ــال   گویــــان لهراســــپ را همــــان فــ  

 بپــــرسید شـــاه از گَـــو اســــفندیار   
 نشـــیند بـــه خـــوبی و آرام و نـــاز؟   
ــی؟   ــی و بهــ ــاي دارد مهــ ــرو پــ  بــ

روش؟و گـر خفتــه بــر تخـت پــیش ســ    
)295و  5/296: 1386فردوسی، (  

کنـد کـه کـاش    آرزو مـی  نگـرد و هاي کهن میجاماسپ مطابق خواست شاه به زیج
با اصرار گشتاسپ . یافتآگاهی نمی سر رسیده بود و از این حادثه اش بهپیشتر زندگانی
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عاقبت وزیـر پاسـخ    )5/297 :همان( »ورا در جهان هوش بر دست کیست؟«پرسد که می
 :دهدمی

ــود ــتان بــ  ورا هــــوش در زابلســ

  
 بــه دســت تَهــم پــورِ دســتان بــود       

)5/297 :همان(  

ست که با اخترشناسی و پیشگویی این بخش داستان حاوي اطالعات زروانی مهمی ا
هـاي زروانـی، زمـان    اسـاس آمـوزه  بر. گان مرتبط اسـت اساس حرکات سیارات و ستاربر
یابد یعنی خـود  تجسم می) سپهر(در عالم ) زروان(زمان . خداي سرنوشت است) زروان(

گانـه از  و سـیارات هفـت  ) البروج صور منطقه(گانه هاي دوازدهبرج .)8(است) فلک(سپهر 
به سخن دیگر زروان . ترتیب نمایندگان نیکی و بدي هستند هاي سازندة فلک و بهبخش

سه درمجموع  این. کنداز طریق فلک، دوازده برج و هفت سیاره سرنوشت را متجلی می
. کندهاي زروانی، سرنوشت از طریق آنها عمل میاساس آموزهالی هستند که برعامالن فع

او تقدیرکنندة بخت، اعم از خوب و بد است . تفاوت استزروان نسبت به خوبی و بدي بی
است که هر نیکی و  در این مورد آمده مینوي خرددر رسالۀ . )252و  256: 1384زنر،  .نک(

ثیر دوازده برج و هفـت  أرسد، تحت تکه بر مردمان و نیز آفریدگان می) یر و شرخ(بدي 
منزلۀ دوازده سپاهبد از جانب اورمزد  اي که آن دوازده برج در دین بهگونهبه. سیاره است

، مینـوي خـرد  (انـد   و آن هفت سیاره به منزلۀ هفت سپاهبد از جانب اهرمن خوانده شـده 
  ).  8-57، 7: 1385، فرنبغ دادگی .نک ؛ همچنین16 -19، 7: 1385
شناسـی و  هاي زروانـی دارنـد و سـتاره   گونه که آمد اختران نقش مهمی در آموزه آن

است، چه زمان از سیرِ سپهر و  ناپذیر از باورهاي این کیش بودهاختربینی بخشی جدایی
رشـناس  افرادي که چگونگی گردش این روشـنان را بداننـد، اخت  . آیدستارگان پدید می

توانند از چگونگی زمان دیگران و سرنوشت آنها باخبر شوند و آینده شوند و مینامیده می
هاي  خواهد تا با استفاده از زیجدر ابیات فوق گشتاسپ از جاماسب می. بینی کنندرا پیش

 و نگرش به فلک درمورد مـدت ) ستندشناسی و اختربینی هکه از ابزارهاي ستاره(خود 
ی به هایر، چگونگی و کیفیت آن، رسیدن به تخت شاهی و کشندة او آگاهیعمر اسفندیا

  .  دهداساس خواستۀ او اطالعات مورد نظر را ارائه میدست دهد؛ و جاماسپ نیز بر
گـویی  هاي دیگري از اختربینی و پیشعالوه بر مورد مزبور، در همین داستان نمونه

گـویی  همـن فرزنـد اسـفندیار بـه پـیش     جاماسب درمـورد ب  ،به عنوان مثال. وجود دارد
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ـ ؛ همچنـین  5/420: 1386فردوسی، (خواند پردازد و او را شاه آینده ایران می می ثعـالبی،  . کن
است  زمین شنیدهدارد که از اخترشناسان ایرانمورد اسفندیار ابراز میرزال د ).333: 1368
ایـن  . )419 /5: 1386فردوسـی،  (که خون او را بریزد سرانجام شومی خواهد داشـت  که هر

ثیر چرخ و کارسازي اختران در زندگی آدمی که خود از باورهاي اصیل زروانی أاعتقاد به ت
بسـیاري از شـاهان و   . اي داردهـم بازتـاب گسـترده    شاهنامههاي است، در دیگر بخش

خواهند تا با توجه به وضعیت افالك پهلوانان براي انجام امور مهم زندگی از منجمان می
، ابیـات  1/177 :همـان  .نکعنوان نمونه  به(گویی کنند گان، سرانجامِ کارشان را پیشستارهو 

 .نک؛ همچنین 14-511، ابیات 3/343؛ 6-225، ابیات 2/217؛ 1203-1202، ابیات 1/246؛ 186-187
عامل تقدیر جهانی است ) زمان بیکرانه(چه زروان دیرند خداي  ،)282و 283 :1387خطیبی، 
شده براي هر موجود در این گیتی از طریق تجسم او، گنبـد گردنـدة    ت تعیینو سرنوش

ها سرنوشت را حرکت آسمان ،سخن به دیگر. شودآسمان و آنچه در آن است، منتقل می
روایـات داراب   .نـک (کند و سیارات و بروج ابزارهاي تحقق تقدیر انسان هستند تنظیم می

  ) 63-66 /2 :1900، هرمزدیار
تـرین  اعتقاد به تقدیر از مهـم : یر و سرنوشت و ناتوانی انسان در مقابل آنتقد -3-2

هاي مختلف این داستان که در بخش )210 -213: 2010رضانیا،  .نک(باورهاي زروانی است 
ات کرزمانه و روزگار از اصطالحاتی هستند که در این داستان به. )9( است از آن سخن رفته

رستم بعد از  ).10و 1: 1385، فرنبغ دادگـی مقایسه کنید با ( انددهمفهوم تقدیر استعمال ش به
خواهد روزگار شهریاري همچون اسفندیار را به گوید که نمیدیدار با اسفندیار، به او می

در موردي دیگر به دلیل اصرار بسیار  ).604، بیت 342/ 5: 1386فردوسی، (دست او تباه سازد 
است تا  گوید که زمانه او را با سپاهش به آنجا بردهمیه او زیاد اسفندیار بر جنگ، رستم ب

اسفندیار در جواب پشوتن که او را توصیه  ).850، بیت 363 /5 :همان(بر دست او تباه شود 
دهد که اطاعت از فرمان شاه واجب است و اگر ترس پاسخ می ،کندبه سازش با رستم می

 :همـان (» !زمانه به گیتی نمرد  کسی بی«چه  ،راه است از دست دادن جان او را دارد، بی
کند که اگر سیمرغ  رستم را آگاه می ).22-23: 1388رینگرن،  .نک؛ همچنین 924، بیت 5/369

اسفندیار پوزش او را براي خودداري از نبرد نپذیرفت این زمانه است که به دلیل خشم از 
اسفندیار خود بعد  ).1313بیت  ،5/405 :همان(دهد اسفندیار تیر را به چشمان او سوق می

در ). 1429، بیـت  5/416:همـان (داند خوردن، زمانۀ تیزچنگال را باعث مرگ خود میاز تیر
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 گونه که از آنها پیداسـت  است و آن ها زمانه در مفهوم تقدیر استفاده شدهاین نمونه ۀهم
ابیـات  . تـد في شخص تعیین شده و بایـد اتفـاق بی  ابتدا برا ، ازمحتوم سرنوشت و تقدیر

مذکور در داستان رستم و اسفندیار بدون هـیچ پیچیـدگی اعتقـاد مطلـق بـه تقـدیر و       
این دیدگاه در دیگر منابع دورة اسالمی هم بازگو شده و عامل . دهدسرنوشت را نشان می

است که به قول جاماسـپ از همـان ابتـدا     مرگ اسفندیار سرنوشتش دانسته شدهاصلی 
  ). 52: تا، بیالتواریخ و القصصمجمل؛ 33: 1366، تاریخ سیستان(براي او رقم خورده بود 

کـه از پـیش    )10(هاستزنندة سرنوشت انساندر زروانیسم آسمان تقدیرکننده و رقم
. شوداست و از کنش و اعمال مردمان تنها پارسایی و دروندي آنها معلوم می تعیین شده

سـمتی   و این تقدیر است که آنها را به هرد نها از خود اختیاري نداردر این کیش انسان
گفته شده که همۀ کارهاي جهان به قضا و زمان و  مینوي خرددر . کشاندکه بخواهد می

بسـته  باشد، بازش طوالنی میا زروان که وجودش قائم به ذات و فرمانروایی ۀمشیت عالی
ة جبري رواج عقیداین دیدگاه در فلسفۀ زروانی خود موجب . )21: 1385، مینوي خرد(است 

و انسان از آن است اساس آن سرنوشت انسان به صورت کامل در اختیار زروان شد که بر
   .وشش او در این راه هیچ سودي نداردو ک خبر استبی

از دیگر اصطالحاتی که در این داستان در مفهوم تقدیر و سرنوشت بـه کـار گرفتـه    
رستم . هم با باورهاي زروانی مرتبط هستند کار است که بازش و آسمانیوِهاي بشده، واژه

). 1460بیـت  5/419: 1386فردوسـی،  (» بـود  هزمانه چنین بود، بود آنچ«به اسفندیار گوید 
بیند به آه و دستان هنگامی که بعد از مرحلۀ اول جنگ، رستم را سست و پر از زخم می

» این ز آسمان بودنی کار بودکه «: انددشی آسمانی میوِپردازد، اما رستم آن را بناله می
   ).73، بیت 5/298؛ 834، بیت 5/362. کن، همچنین 1216، بیت 5/375: همان(

خوردة خود ها ناچار به قبول تقدیر و سونوشت رقمدر زروانیسم انسان که گفتیم چنان
ایـن دیـدگاه در چنـدین مـورد در     . اسـت   هستند و تالش آنها براي مقابله با آن بیهوده

ر او تاج که اگ گوید میجاماسپ به گشتاسپ . است ن رستم و اسفندیار بازتاب یافتهداستا
را به اسفندیار بسپارد و اگر اصالً او زابلستان را نبیند و کسـی از زابلسـتان او را    و تخت
 شود؟ شود و آیا بخت نیک راهبر او میآیا از گردش روزگار ایمن می ،نشناسد

 رشُــم  چنــین داد پـــاسخ ســتاره  
  کــرد ســرروقضـا چــون ز گـردون ف  

ــردان ن      ـــرخ گ ــر چ ــه ب ــذر ک ــابی گ ی  

ــر   ــتند و ک ــور گش ــاقالن ک ــه ع )11(هم  
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  چنـــگ اَژدهـــاازیـــن برشـــده تیز
  گمــانهمــه بــودنی بــی  بباشــد 

  

ــا؟    ــد ره ــه یاب ــش ک ــردي و دان ــه م !ب  
!ســت ازو مــرد دانــا زمــان     نجســته   

)297و 298/ 5 :1386فردوسی، (  

کند که رهایی را به اژدهایی تیزچنگ تشبیه میجاماسپ در این ابیات چرخ گردان 
است،  پذیر نیست و هرآنچه را که او مقدر کرده و دانش هم امکان با وجود مردانگیاز آن 

است آنقدر اطمینان و   گویی کردهدر این سرنوشتی که جاماسپ پیش. باید اتفاق بیافتد
 مینوي خرددر . ندارددن نها ن و گردندارد که گشتاسپ راهی جز پذیرفت قاطعیت وجود

تـوان سـتیزه کـرد؛ چـه     با نیرو و زورمنديِ خرد و دانایی هم با تقدیر نمـی « :است آمده
گمراه و نادان کاردان، بـددل   ،هنگامی که تقدیر براي نیکی یا بدي فرا رسد دانا در کار

 1ینیگدادستان ددر  ).22: 1385(» دلیرتر، و دلیرتر بددل، کوشا کاهل و کاهل کوشا شود
اي کوشش او در ایـن راه هـیچ فایـده    بع تقدیر و جبر است وانسان در زندگی دنیوي تا

  .)12()71: 1882( ندارد
هاي دیگر این داستان باز هم مواردي وجود دارد کـه  عالوه بر نمونۀ مزبور، در بخش

به استان، آخر د که زواره درهنگامی. آوردمین را در مقابل تقدیر به نمایش درناتوانی انسا
شـود،  ستاندن او را یادآور مـی  دهد تا سرپرستی بهمن را نپذیرد و کینهشدار می رستم

او را با استناد به این باور زروانی که کسی را یاراي درافتادن با آسمان رستم درخواست 
 :کنندة سرنوشت عالم استچه در آیین زروانی آسمان مدبر و معین ؛کندنیست، رد می

ــ  تم کـــه بـــا آســـمانبـــدو گفـــت رسـ
  

گمـــــاننتابـــــد بدانـــــدیش و نیکـــــی    
)333: 1386ثعالبی، . ؛ نک314/ 5: 1386فردوسی، (  

گوید که او حتی میدر جاي دیگر رستم بعد از مرگ اسفندیار در نامه به گشتاسپ 
دارد، امـا  است کشور و گنج خویش را به شاهزاده بسپارد تا دست از ستیز بر حاضر بوده

 :اي جز آن نبودگونه رقم خورده بود و چارهتقدیر بدین پذیرفت، زیراشاهزاده آن را ن
 گونـــه بـــد گـــردش آســـمان بــدین 

  
ــتان    ــۀ باســ ــد از گفتــ ــه برخوانــ  کــ

)433/ 5: 1386فردوسی، (  

دارد که اگر زمان مقدر کرده باشد که گزندي گشتاسپ در جواب نامۀ تهمتن ابراز می
 و1630 ، ابیـات 5/434 :همـان ( ز آن ممانعت کردتوان ابه کسی برسد با دانش و پرهیز نمی

                                                
1. Dādestān ī Dēnīg 
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اسـت کـه    مینوي خرد 22و این گفتۀ گشتاسپ دقیقاً همان تکرار مطالب فصل  )1629
  .)13()1632، بیت 5/435 :1386شاهنامه،  .نکهمچنین ( پیشتر به آن اشاره شد

یات آمده از اصطالحات رایج در ادب 1618واژة زمان که در بیت : اصطالح زمان -3-3
کرانـه   مند را از زمان بـی است که اورمزد زمان کرانه در اسطورة زروان آمده. زروانی است

خـداي   آفریدگان را بیافرید زمـان درنـگ  ) هرمزد(چون «: است آمده بندهشندر . آفرید
کرانه بـود و   نخستین آفریده بود که او فراز آفرید، زیرا پیش از آمیختگی، زمان تماماً بی

. )14()10، 1: 1385، فرنبـغ دادگـی  (» مند را آفریدکرانه) زمان(کرانه،  بی) زمان( هرمز از آن
گیـرد و زنـدگی در آن    مند است که جهان هستی شکل مـی واقع در قالب زمان کرانهدر

حرکت  ۀمند است که به واسط کرانه ۀزمانی که موجب حرکت است زمان. یابد جریان می
  .آید آسمان پدید می

. اسـت  آمدهزمان به معنی مرگ  ندیار مواردي وجود دارد کهتم و اسفدر داستان رس
. گیرد بودن نبرد با رستم، تصمیم به رفتن به سیستان می اسفندیار علیرغم آگاهی از بهانه

دهد که لشگر  و سلیح آماده سازد، به او پاسخ می که گشتاسپ به او گوید تا سپاههنگامی
 :تواند مانع از آن شوداو فرا رسیده باشد، لشگر نمی »زمان«چه اگر  ،آیدبه کار او نمی

 گــر ایـــدونک آیــد زمـــانم فـــراز  

  
 بـــه لشـــکر نـــدارد جهانـــدار بـــاز      

)305/ 5: 1386فردوسی، (  

کنـد کـه اگـر    کید میهمین باور زروانی تأبر نیز مادرش کتایون  در پاسخاسفندیار 
 :ا خواهد کشانیداو را به آنج) بختش(آید بدون شک اخترش زمانش در زاول سر

ــان    ــرآید زم ــه زاول س ــر ب ــرا گ  م

  
گمــان ســو کشــد اختــرم بــی    بــدان    

)307/ 5 :همان(  

جاي مرگ مورد استفاده قرار گرفته موارد دیگري که در این داستان اصطالح زمان به
از اسفندیار خواهش  ،قبل از شروع نبرد خواهد تاسیمرغ از رستم می. به شرح زیر است

ها نخواهد او فرا رسیده باشد به پوزش) مرگ(گ بکشد، اما اگر زمان کند تا دست از جن
اي بـیش  رستم بعد از کشتن اسفندیار خود را بهانـه ). 1283، بیت 5/402 :همان( اندیشید

داند و بر آن است که اگر عمر داند و مرگ اسفندیار را ناشی از سرآمدن زمان او مینمی
اسـفندیار   ).1441-1442، ابیـات  5/417 :همان(داد میاو باقی بود هرگز چنین اتفاقی رخ ن
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فرسـتد،  خوردن در پیامی که به همراه پشوتن براي پدر خـویش مـی  خود در هنگام تیر
 :داندزمانه را باعث مرگ خود می

ــد  * ــراز آفریـ ــانش فـ ــه زمـ  زمانـ

  
)15(که کس در جهان آن شـگفتی ندیـد      

)422/ 5 :همان(  

چند زروانیـان  هرو  استاز مشیت خداي زمان  زروانی مرگ جزئیاساس باورهاي بر
لحظـه   بـه  ه لحظـه اي بـود کـ  دانستند، اما واقعـه میزندگی  نهایی ۀنقط آن را حقیقت در
بر نظر زردشتیان مـرگ اسـلحۀ    بنا .رفتشده پیش میسرنوشت از پیش تعیین اساسبر

بخـش و  است، بـرخالف اهـورامزدا کـه زنـدگی     اهریمن است و اوست که مرگ را آفریده
اما زروان از آنجا که زایندة اهریمن است و پـیش از زایـش اورمـزد و    . آفرین استحیات

گوید در سرشت او توانایی بـالقوه شـرورانه دیـده    تئودور بارکوناي می کهچنان –اهریمن 
و فرشـوکاري  ) بخشندة قـدرت مردانگـی  ( یکی از صفات او، در کنار اشوکاري -شود می

سـن،  کریسـتن  .نـک (اسـت  ) آفرینیپیرکنندگی و مرگ(زروکاري  ، ویژگی)کنندهرخشان(
کنـد بـه   خر نیز از راهی که روان مرده تا دوزخ طی میأمت اوستايدر  ).162و163: 1389

  .)19: 1949، 2وندیداد پهلوي( است تعبییر شده» 1زروان ساخته /راه زمان«
ویو ایزد باد یا فضا  /با وايزروان به معنی زمان ارتباط نزدیکی  اوستاافزون بر این، در 

تن زروان و برابر با سـپهر شـمرده    ،»واي«خر زردشتی از یک طرف أدر اساطیر مت. دارد
و از طرف دیگر یکی ) 72: 1384بهار، (اند خداي برابر با زروان شمردهشده و او را وايِ درنگ

با واي دارد و حتی گاه با ارتباط نزدیکی  )16()اَستُوویداد(از دیوان مرگ به نام اَستُووِهات 
جاي مرگ در این کاربرد واژة زمان به. )186: 1385، فرنبغ دادگی( است آن برابر دانسته شده

تواند به دلیل این ارتباط نزدیک زروان و واي در روایات زردشتی باشـد کـه   داستان می
  .است باستانی دارند، بازتاب یافته ۀهایی هم که ریشگونه در داستانبدین
هاي مختلف داستان بـه کـار گرفتـه    دیگر اصطالح زروانی که در بخش: بخت -3-4

به بخت نیک و بد اعتقـاد وجـود دارد کـه     در این داستان آشکارا. استشده، واژة بخت 
عنوان نمونه هنگامی که اسـفندیار عـازم    به. خود از پیامدهاي اعتقاد به سرنوشت است

                                                
1. zruuō data-  
2. Pahlavi Vendidad 
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قول شاعر نشان اختر شوم او  به خوابد که بنااو می بر سر راه )17(شود شتريسیستان می
به دلیل اعتقاد  نشستن شتر را به فال بد گرفته، خاك در این بخش اسفندیار به. است بوده

تقدیر  شتر را ببرند تاسر  دهداز باورهاي زروانی است، دستور می د کهبه بخت نیک و ب
هنگام مالقـات دو   در موارد دیگر به .خود را تغییر دهد و بخت بد به خود شتر بازگردد

گوید که پادشاه به دلیل بخت و تقدیر از تاج و تخت سیر میپهلوان، رستم به اسفندیار 
ردي در مو ).838، بیت 5/362: 1386فردوسی، ( شود و به این دلیل قصد کشتن او را داردنمی

کـه چنـین کـارزار    اسـت   د که اختر شوم جفت او شـده گویمی دیگر پهلوان به شاهزاده
کند شدن اسفندیار بر بخت او نفرین می پشوتن هم بعد از زخمی ).5/409 :همان(جوید  می

  ). 1413، بیت 5/415؛ 1331، بیت 5/407. نک؛ همچنین 1416، بیت 5/415 :همان(
هاي مختلـف ایـن   بودن آنها که در بخش این اعتقاد شدید به بخت و تقدیر و جبري

بخت در لغت به معنـی بهـره،    .)18(ثر از کیش زروانی استأداستان نمایان است خود مت
شـده بـراي   و از پـیش مقدر ) قـدیر ت(نصیب و اقبال است و اصطالحاً سرنوشت محتـوم  

بخت همان تقدیر الهی است و در برابر کوشـش و اختیـار آدمـی قـرار      .)19(شخص است
طبیعی بر زندگی آدمی است و  ثیر نیروهاي ماوراءنمایانگر تأ مفهوم واژة بخت. گیرد می
نیـروي بخـت و   . رسانندهاي عربی قضا و قدر نیز همین معنا را در دورة اسالمی میواژه

نیک . کندمند عمل میقدرت سرنوشت از مفاهیم برجسته زروانی است که در زمان کرانه
آیـد کـه خـود    انجام مـی آغاز و بی، بیاز زمان بیکران - سرنوشت چون -نیز و بد بخت 

زنـر،  (پی شب و روز ناپایدار است در سپهر و ستاره و شتاب پی ةبرآمده از گردش گریزند
دوازده  کننده بخت نیک و بد مردمـان در متون پهلوي تعیین که گفتیمنچنا ).27: 1384

  ). 7: 1385، فرنبغ دادگی؛ 7: 1385، مینوي خرد(است  برج و هفت سیاره دانسته شده
جمله ستان بازتاب یافته، آز است که ازاز دیگر مفاهیم زروانی که در این دا: آز -3-5

 :فرستد کهرستم به اسفندیار پیام می. ها است هاي نکوهیده براي انسانخصلت
ــر جـــانِ تـــو بســـپرد راه آز     اگـ

  
ــارِ بـــی شـــود   ــو درازکـ ــر تـ ســـود بـ  

)5/324 :1386فردوسی، (  

 : کند کهمین داستان باز هم رستم به اسفندیار سفارش میدر موردي دیگر در ه
  و بر دست راستـــدار آز را، دیـــــم    استسز تو آن کن که از پادشاهان

 )5/392: همان. نک و؛ 5/326 :همان(     
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رفتن وقـت  ست که تسلط او بر انسان باعث هـدر ا در این ابیات آز دیوي معرفی شده
دهد تا هشدار می به شاهزاده 416رستم در بیت . شودود میسنتیجه و بیبراي امور بی

  . مبادا اجازه دهد که این دیو بر او مسلط گردد
علم خود به اهریمن ابزاري به نام آز  ۀشناسی زروانی، زروان به واسطاساس کیهانبر

او «است کـه   در متون پهلوي آمده. شوددهد که باعث محنت و سختی آفریدگان میمی
نگرانه، نیرویی از سرشت خود اهریمن، یعنی تـاریکی، کـه نـوعی نیـروي     فرجام) زروان(

و پست، وزغی و سیاه و خاکستر بود، به سوي اهریمن ) بود(زروانی اهریمن بدان پیوسته 
اهریمن با استفاده از این ابزار تالش دارد تـا  . )29، 1: 1385، هاي زادسپرمگزیده( »فراز برد

آز انسـان را  . ا مطیع خویش سازد، ولی در این کار موفق نخواهد شدآفریدگان اورمزد ر
شود پایش را از حد  کند و موجب میطلب و در تجاوز به حقوق دیگران حریص میزیاده

و سهم خود، که مشیت تقدیر است، فراتر بگـذارد و ایـن بـا خواسـت زروان کـه طالـب       
هـاي اورمـزد بـه چیزهـاي     ر آفریـده اگ. روي و قناعت است، ناسازگاري مطلق دارد میانه

به  رسالۀ علماي اسالمدر . بلعدشوند و آز آنها را میاهریمنی روي بیاورند، گرفتار آز می
چیزهاي اهریمنی هم یاد کنیم تا دانند «است که  دیگر روش که متنی زروانی است، آمده

کالبـد   و دروغ و خشـم اسـت کـه در دیـوان    ) شـهوت (آز و نیاز و رشک و کـین و ورن  
ابعادش آزمندي  ۀدر هم »خواستن«ر کیش زروان، د. )315: 1384جاللی مقدم، (» داشتند

که  تصور است ابعاد ممکن و قابل ۀناپذیر در همز نماد خواستن سیريآ. آیدبه حساب می
که موجب شوق تجاوز  یز نیکیبه صورت نیاز به خوراك، نزدیکی جنسی و خواستن هرچ

ـ ( گردد، در انسان نمودار میشودت میبه حقوق دیگران و خس ، هـاي زادسـپرم  گزیـده . کن
1385 :34 .(  

خورد یابد اهریمن را میناپذیر است و عاقبت چون چیزي براي خوردن نمیآز سیري
: است آمده زادسپرم هايدهیگززروانی  در متن نیمه. بلعدو در پایان حتی خود را نیز می

کـه تهدیـد   هـزار سـال چنان   اگر در سر نه«گفت اهریمن بردن آز به زروان در هنگام فراز
آز با این سالح آفرینش تو را ) دیو(زمان کردي به پایان نرسانی، ) و(کردي، پیمان کردي 

در بخشی دیگر از همین  ).30-29، 1 :همـان (» رودمیبه گرسنگی فرو) نیز(بخورد و خود 
  ). 32، 34 :همان( است متن آز سپاهبد بزرگ اهریمن خوانده شده



  ... باورهاي زروانی در داستان رستم و

  

١٦٧  
  

 

  

  1394،   زمستان 34  شمارة

بسیاري از محققان مشخصۀ دیگر کیش  ةبه عقید: نگاه بدبینانه نسبت به زن -3-6
در داستان . )72: 1384؛ بهار 292-293: 1384زنر، (زروانی نگاه بدبینانه نسبت به زنان است 

از  ، مادر اسفندیارنکتایوهنگامی که . در مذمت زنان وجود داردرستم و اسفندیار ابیاتی 
دهد که براي رسیدن به شاهی عجله نکند زیرا که پند می واهی و عشق به اوروي خیرخ

 :کندسرزنش می راست، اسفندیار او را بعد از مرگ شاه، تاج و تخت و اورنگ او
ــفندیار   ــادر اس ــا م ــت ب ــین گف  چن
  کــه پــیش زنــان راز هرگــز مگــوي
ــانِ زن   ــز فرم ــن نی ــاري مک ــه ک   ب

  

ــهریار      ــتان ش ــن داس ــو زد ای ــه نیک  ک

ــوي چــو گــو ــه ک ــابی ب یی ســخن بازی  
      زن کـــه هرگـــز نبینـــی زنـــی راي   

)5/294: 1386 ،یسفردو(  

 گردد و بـه تمجیـد از  مورد دیگر هنگامی که بهمن فرزند اسفندیار از نزد رستم بازمی در
 :دارد کهکند و به او ابراز میپردازد، اسفندیار او را در نزد انجمن خوار میو در نزد پدر میا

ــز  ــت کـ ــدو گفـ ــرفراز بـ ــردمِ سـ  مـ
  

ــه راز    ــیند بــ ــه بــــا زن نشــ  نزیبــــد کــ
  )194، بیت 5/308. نک؛ همچنین 5/330 :همان(

هاي زنر رنگ و بوي زروانی دارند، این اساس پژوهشمانده که بر در متون پهلوي باقی
در این آیین زن موجودي است وابسته بـه   .)20(دیدگاه بدبینانه نسبت به زن وجود دارد

در بعضی ماده  - این دیو. جهی شریر نماد آن است /دیوي به نام جه - اهریمن و روسپی
یعنـی  نخسـتین  راسـتکار   آغوش شد و بعد مـرد  زروانی نخست با اهریمن همروایات از 

جهی خود در سخن بـا اهـریمن    بندهشندر  ).297: 1384زنر، . کن( کیومرث را اغوا کرد
مرد پرهیزگار و گاو ورز اهلم که به سبب  من در آن کارزار چندان درد بر«دارد ابراز می

» ایشان را بدزدم، همه آفرینش اهرمـزد آفریـده را بیـازارم    ةکردار من، زندگی نیابد، فر
جهی که نمـاد  اند که هوس جسمی زروانیان بر این باور بوده. )40، 5: 1385 ،فرنبغ دادگی(

زروانـی  روایـات  در  بنابراین. است شدهشر در این جهان  وجودموجب نث است ؤجنس م
دارد و روایات مربوط با او میا بازدارد مردان را از راه زهد و تقو پیوستگی یجهکه با زن 

  . )34: 1385، هاي زادسپرمگزیده. کن(دارد سرگذشت اهریمن پیوند  با
نث است، از زادگان اهریمن ؤجهی که نماد جنس م بندهشناساس افزون بر این، بر

اي اهونـور توسـط اورمـزد بـه مـدت      هریمن به دلیل خواندن دعـ است چه هنگامی که ا
» !برخیز پـدر مـا  «: کندگونه خطاب می جهی او را این ،)21(شودهزار سال بیهوش می سه
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شدن  در همین متن پهلوي در قسمت دیگر تنها دلیل آفریده. )40، 5: 1385، فرنبغ دادگی(
اگـر مخلـوق   «طاب به زن گوید کـه  اورمزد خ. است آمدن مرد از او دانسته شدهزن پدید

آفریدم، که تو را سردة یافتم که مرد را از او پدید آورم، آنگاه هرگز تو را نمیدیگري را می
داند، زیرا زن با زنر این قطعه را اصالتاً زروانی می. )108،  9 :همـان ( »پتیاره از جهی است

دهـد و از   ینـی انجـام مـ   لذایذ جنسـی، عملـی اهریم   ۀاغواي مرد و کشاندن او به ورط
در اخالق زروانی، آمیزش جنسی مکـروه   ).293-294: 1384زنر، (کند اهریمن پیروي می

 کنندة مرد براي رفتن بـه  دانسته شده و زن که با نیروهاي اهریمن مرتبط است، وسوسه
جهی که دیوي روسپی است، عنصر شهوت را  ،عالوه در این کیش به. سوي پلیدي است

کند و آلودگی مرد نیز به سبب مقاربت با زن حاصل سان مادة خود منتقل میجنبه هم
  ).   258: 1384، مقدمجاللی. کن(شود می

توان این دیدگاه بدبینانه را توضیح داد، نقشی است اي که با توجه بدان میدیگر نکته
مزد و اهریمن آورندة اورشود و براساس آن، او پدیدکه در آیین زروانی به زروان داده می

با چنین . نث بودن او وجود داشته باشدؤهر دو است، بدون آنکه هرگز توضیحی درمورد م
نث ؤکارکردي که زروان در این اسطوره دارد نقش زادن را که اورمزد به دلیل آن جنس م

 اسـت  اهریمنی و بیکاره پنداشـته شـده   را آفریده، از زن گرفته شده و او موجودي کامالً
  .)22()21: 1388رستمی، اردستانی گذشتی و(

در این داستان ابیاتی وجود دارد کـه ایـن جهـان فـانی     : نکوهش جهان فانی -3-7
عنوانی است که در این ابیات براي » خاك تیره«. است زیرا که دوامی ندارد نکوهش شده

 :است گیتی مورد استفاده قرار گرفته
ــد کســی  ــه کــه گیتــی نبین   همــان ب

  
 ببایـــد شـــدن ازیـــن خـــاك تیـــره

  

ــی     ــد بسـ ــدو در نمانـ ــد، بـ ــو بینـ  چـ
)5/325: 1386فردوسی، (  

 بـــه پرهیـــز یـــک دم نشــــاید زدن   
)5/417 :همان(  

هـا  آید و به ایـن دلیـل انسـان   اساسی به شمار می ،بديبه در زروانیسم میل انسان 
 ۀانهاي زنر توصیۀ مصراساس پژوهشبر. گیري پیشه کننداند تا در دنیا گوشهتوصیه شده

ردم به اعراض از دنیا و توجه به عالم مینوي در ادبیات اندرزي پهلوي به احتمال بسیار م
آراي مباش،  بسیار گیتی«است که  در ادبیات پهلوي توصیه شده. متعلق به زروانیسم است
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 .نـک ؛ همچنـین  101-100، 1: 1385، مینوي خرد(» کنندة مینو باشد آراي تباهچه مرد گیتی
چیزهاي اهریمنی توجه  براساس زروانیسم ).128، 132، 139: 1897-1913 ،1یادگار بزرگمهر

سـبب  و  کنند و باعث گرایش آدمی بـه جهـان مـادي   انسان را از جهان مینوي دور می
پس گرایش به زهد و نکوهش جهان بهتـرین راه مقابلـه و   . ندشو می منیگرفتن اهرروین

دي فضیلتی مقابل آز اسـت و انسـان   خرسن. ویژه آز استمبارزه با چیزهاي اهریمنی به
دور نمودن  ايرها از دنیا بزروانیشستن  و دستزهد . طلب کندي زیچکامل اصالً نباید 

انسان از رونـد موجـود در   آز یعنی اساس بدي از شخص است و این عمل باعث پیروي 
   .)23(شود، میکیهان، به عنوان بدن زروان

  گیرينتیجه -4
که ریشه در عهد باستان دارد، از باورها و عناصـر   شاهنامهندیار در داستان رستم و اسف

تـوان بـاور بـه    این مفاهیم زروانی می ۀجملاز. است زروانی متعددي سخن به میان آمده
شـده و   بینی، زمان و گردش آن، تقدیر و سرنوشت از پـیش تعیـین   اخترشناسی و طالع

هـا، نکـوهش آز و   ن در زنـدگی انسـان  ثیر آأها از آن، بخت نیک و بد و تناگزیزي انسان
مهمی که از پژوهش حاضر حاصـل   ۀنکت. دنیاي فانی و بدبینی نبست به زنان را نام برد

توجه مطالب زروانی در این داستان و اعتقاد و باور راسخ اشخاص بـه   شود حجم قابلمی
تقـدیر،  سـت  ا اي که در شمار عوامل مختلفی که باعث وقوع نبـرد شـده  گونههب. آنهاست

جمله عللی اسـت کـه در تمـام طـول داسـتان بـا عبـارات و        سرنوشت و نیروي بخت از
در این داستان از دالیل دیگري همچون اندیشۀ . شوداصطالحات مختلفی از آنها یاد می

رود بد گشتاسپ، حرص او به تاج و تخت و تمایل اسفندیار به مقام شاهی نیز سخن می
شوند و این تقدیر و بخت بد اسـفندیار  صورت محدود ذکر می کدام از آنها تنها بهاما هر

دهد تا نبـرد  است که پیوسته حضور دارد و تمام حوادث و وقایع را به جهتی حرکت می
دیگر دالیل مذکور همچـون حـرص گشتاسـپ و    . به وقوع بپیوندد و باعث مرگ او شود

بیش نیستند و همگی در جهت اي تمایل زیاد اسفندیار براي مقام شاهی در این راه بهانه
اختیار بی ۀموجودات عالم بازیچ ۀهمچه در کیش زروانی کنند؛ وقوع سرنوشت عمل می

اي در دفتر شده از پیش نوشته ۀدست سرنوشت هستند و از ابتدا براي هر موجودي صفح
                                                
1. Ayādgār ī Wuzurgmihr 
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در طـی ایـن داسـتان    . افتـد چیـز اتفـاق نمـی    غیر از آن هیچهبسرنوشت وجود دارد که 
رغـم حـوادث مختلفـی همچـون     ثمر پدر و علی هاي بییار با وجود آگاهی از وعداسفند

رغـم هشـدارها و    خوابیدن شـتر بـر سـر راه کـاروان بـه نشـان شـومی حرکـت او و بـه         
کشد زیرا که تقدیر شـوم  نمی  از نبرد با رستم دست ،مادر، پشوتن و رستم هاي خواهش

     .در پی گرفتن جان اوست

  نوشتپی
. لفظ بلبل در ابتداي داستان رستم و اسفندیار نظرات مختلفی وجـود دارد  دموردر -1

 )31، یادداشت 45: 1372خالقی مطلق، (داند خالقی مطلق آن را لقب راوي این داستان می
بیـان  گـویی مـاهر و خـوش   اما برخی دیگر از پژوهشگران بلبل را نماد و سـمبل قصـه  

  . )1385پناه،  قائم. نک( انددانسته
هاي سیصـد  شدن داستان رستم و اسفندیار را حدود سال مهرداد بهار زمان نگاشته -2

هـاي یونـانی بلـخ و    پیش از میالد تا اوایل تاریخ میالد مسیح یعنی مقارن با حکومـت 
  . )242-243 :1377(است  آمدهبیات یونانی به نگارش درثیر ادأداند که تحت تکوشانیان می

در این داستان وجود دارد، نظر  االرب  نهایهو  الطوال خباراشباهتی که بین مطالب  -3
: 1375خطیبـی،  ( کنـد یید میأابوالفضل خطیبی مبنی بر نزدیکی اخبار این دو منبع را ت

149-140( .  
اند، هـیچ  لیف آنها دخیل بودهأمانده که موبدان روحانی هم در ت در روایات زردشتی باقی - 4

اي سـعی  دیـک دیـویس در مقالـه   . دین زردشتی وجود نـدارد اي به مخالفت رستم با  اشاره
: 2010، 1دیـویس ( زردشتی نشـان دهـد   ، رستم را غیرشاهنامهدارد تا با تفسیر بعضی از ابیات 

اسـت کـه رسـتم و اهـالی      ذکـر شـده   روشنی به شاهنامه، این در حالی است که در )49- 63
 انـد ه و آتـش برافروختـه  سیستان به دست گشتاسپ زردشتی شده، کستی بـر میـان بسـت   

- قبـول نمـی   از نظر نگارنده، دیدگاه دیویس از نظر علمی قابـل . )169و5/170: 1386فردوسی، (
داننـد  ، رسـتم را زردشـتی مـی   شـاهنامه در مـتن   تا هنگامی که شواهد روشـن  چه ،نماید

بـه   .اي را بـه اثبـات رسـاند   توان با تفسیرات شخصی از ابیات این اثر چنین نکتهچگونه می
 شـاهنامه اگر دالیل دیویس را در این زمینه کـه برداشـتی شخصـی از ابیـات      ،سخن دیگر

  دهد، چه خواهد شد؟ می است بپذیریم، تکلیف ابیاتی که رستم را زردشتی نشان

                                                
1. Davis 
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موافـق   مختلـف  لیـ به دالبودن این نبرد  اي دیگر از پژوهشگران اساساً با دینی عده    
قبـول   بـودن رسـتم را قابـل    ت شمیسا در مـورد مهـري  ابوالفضل خطیبی نظرا. نیستند

هـاي مهـم   مایـه شـدن داسـتان از درون   ندانسته و معتقد است که این نظر باعث تهـی 
اسـاس  سعید حمیدیان هم ایـن سـتیز دینـی را بـی    . )155-162: 1376خطیبی، (شود می
  . )396: 1372(داند  می
ورهاي زروانی بر داستان رستم و ثیر باا که هدف اصلی این پژوهش بررسی تأاز آنج -5

اسفندیار است، سعی خواهیم کرد تا حد امکان از بحث درمورد خود موضوع زروانیسم و 
باورهاي دربارة جزئیات آن خودداري کنیم و فقط در موارد الزم و در حد نیاز به توضیح 

نـد بـه   توانمنـدان مـی  هبراي آگـاهی بیشـتر از زروانیسـم عالقـ    . مرتبط با آن بپردازیم
ــن ــیمن دوش ــویس، 108: 1956، 1گ ــراي، 305 -309: 1957؛ ب و  63-73: 1959؛ ف

هـایی کـه در ایـن حـوزه توسـط کیـانوش       تـرین پـژوهش  خصوص به یکـی از تـازه   به
  .   است، رجوع کنند انجام شده )2010(2رضانیا

  .61-62 و 55-57: 1389؛ نظري و فتح، 1988شاکد، . کنعنوان نمونه به -6
خر زردشــتی همچــون ان زردشــتی اســت و مطــابق روایــات متــأاز پاکــ جاماســپ -7

 )است میالدي نوشته شده 1278یزدگردي برابر با  647که در حدود سال ( نامه زراتشت
پژدو، بهرام (سازد مند میبینی بهرهدانایی و روشن زردشت او را با استفاده از بوي و گل، از

   .)1165-1171ابیات ، 77: 1348
 .130-132 :2010رضانیا، . نکبراي توضیح بیشتر در مورد این موضوع  -8
  .38-74: 1388رینگرن، . کن شاهنامهبراي بررسی کلی این موضوع در  -9

یفۀ انسان ترین وظاست و مهم در دین زردشتی، انسان داراي اختیار پنداشته شده -10
  .)30: 1898، 3اوستا ( تدر این جهان برگزیدن راه راست یعنی راه اورمزد اس

   . آید این بیت در تصحیح خالقی مطلق الحاقی به شمار می -11
 ،روایـات داراب هرمزدیـار  . کنبراي توضیح بیشتر در مورد زمان و ناگزیري از آن  -12

  .7-8 :1379 آبادي، دولت؛ 2/76-75 :1900

                                                
1. Duchesne-Guillemin 
2. Rezania 
3. Avesta 
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داند که راهبر شاه شاعر خود در ادامۀ داستان گردشِ روزگار را یکی از عواملی می -13
، 1386 ،یفردوس. کن(در این مورد بوده و این خود نشان از باور او به این آموزة زروانی است

  .)75 تیب: 5/298
خرد،  ينویزادسپرم و م هايدهیاز جمله بندهشن، گز يدر ارجاعات به متون پهلو -14

  .سمت چپ به بند اشاره دارد  ةسمت راست به فصل و شمار ةرشما
 اساس تصحیح خالقی مطلق الحاقی بهاست بر بیت مزبور که با ستاره متمایز شده -15

، فردوسی. کن(است  ها اضافه شدهدر بعضی دستنویس 1494آید و بعد از بیت شمار می
  ). 15، زیرنویس 5/422: 1386

16- astwīhād: دانسته هااستخوان ةجداکنند یبه معن الفظیواژه را تحت نیا یتفضل 
  .)81: 1385، خرد ينومی( است
  .)76-83 :1386 ،پناه قائم(شتر نماد و تجسم بخت و اقبال اسفندیار است  -17
؛ رینگرن، 283: 1387خطیبی، . کن شاهنامهبراي توضیح بیشتر در مورد بخت در  -18

براي بیان سرنوشت و بخـت و   شاهنامهی که در از دیگر اصطالحات؛ 120-111: 1388
براي آگـاهی  (هاي قضا و قدر یا نوشته و بوش است واژهاقبال مورد استفاده قرار گرفته 

  . )445-446، 441: 1370کوریاناگی،. نکبیشتر 
 baxtaخر است واژة بخت به شکل هاي اوستاي متأدر وندیداد که یکی از قسمت -19

. نـک براي توضـیح بیشـتر       ؛5: 1949، وندیداد پهلوي( است اهر شدهو به شکل اسمی خنثی ظ
Eilers, 1988(.  

چنین دیدگاهی وجود دارد و حتی است که در بعضی روایات زردشتی شایان ذکر  -20
یـک از دو کـیش زروانـی و    بت دادن این نگاه بدبینانـه بـه هر  بعضی از محققان در نس

  .)120 :1368 هینلز،( زرتشتی مردد هستند
است که کیومرث که قرار بود نژاد بشر از تخمه او پدید آید،  در متون پهلوي آمده -21

بودند در پـی  دیوان که از گیجی فرمانده خود به خشم آمده . در این مدت آفریده شد
تفصیل برشـمردند،   جدا بدکرداري خویش را بهآنها جدا«. آیندمیتشویق و ترغیب او بر

. »استنیافت و به سبب بیم از مرد پرهیزگار، از آن گیجی برنخآن اهریمن تبهکار آرام 
که جهی دخالت کرد و او به هوش آمد و قادر گردید تا به تهـاجم خشـمگینانه و   تا این

اهریمن سپس از آن گیجی فراز جست، سر . آمیز علیه نیروهاي خوبی دست زندموفقیت
اهریمن به جهی . َآشکار شد این پلیدي که دشتانش خوانند، بر جهی. جهی را ببوسید

گوید که آرزویش را گوید که جهی مردکامگی را خواهان شده تا به ساالري او در خانه 
  . )41-40، 5: 1385، فرنبغ دادگی(نشیند 
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ایرانـی از   ۀرا نشان گذار جامع) مادینه -نر(بعضی از محققان ظاهر جنسی زروان  -22
از آن از دوران مادهـا و اوج آن در دروة  انـد کـه آغـ    مادرساالري به پدرشـاهی دانسـته  

اساس بررسی بعضی زمان یادشده بر. )401: 1384بهار، . کن(است  هخامنشی پنداشته شده
ـ (گرفتن آیین زروانیسم در ایران است  از پژوهشگران مصادف با ریشه سـن،   کریسـتن . کن

  .)23: 1381گرن، ؛ ویدن46-48: 1384؛ زنر، 46-76: 1377؛ بنونیست، 159: 1389
او آرزو . اسـت  - کرانـه  کرانـه و فضـاي بـی    زمان بی –کرانه است  زروان خداي بی -23
که این امر به وقوع بپیوندد د که باید خالق باشد، اما در اینکند تا صاحب فرزندي شو می

دهد، اما اهریمن فرمانراوي اورمزد عالم را از جوهرة زروان شکل می. کندیا نه شک می
کـه اورمـزد عـالم بـاال را در سـلطۀ خـویش       این درحالی اسـت  . گرددجهان مادي می

هزار سال است و  شود که عمر آن دوازدهپس زروان در تن این عالم زندانی می. گیرد می
اسـت و   اولی از خرد خداي بزرگ پدیـدار شـده  . این میدان نبرد بین آن دو مینو است

خویش و اهریمن را با میل و تردیـدش  زروان اورمزد را با خرد . دومی از میل و شک او
داند که این آخري با بدن او که عالم است آشـفتگی را باعـث   زروان می. کندمسلح می

شود، اما در عین حال آگاه است زمانی که تن کیهانی به سوي مینو رجعت کند، آز می
هـا را  او به سـوي دیـوان رو خواهـد کـرد و آن    : در انجام عمل علیه او ناتوان خواهد شد

بنابراین با نابودي اهریمن و گروهش و نـابودي آز،   .)284-285: 1384زنر، (خواهد بلعید 
روایـات داراب  . نـک (اسـت یعنـی خـوب     هرگز نبوده شود که قبالًخداي بزرگ چیزي می

) زروان(رود و عالم یعنی تن او موجود در طبیعت الهی از بین می. )2/80 :1900 ،هرمزدیار
  .شودکرانه است، حل می بیدر خود او که 

  
  منابع 

 .دار صادر: ، بیروتالکامل، )1965(اثیر، عزالدین  ابن
 ظیعبـدالحف  ،ياریـ األب میالسـقا، ابـراه   یمصطف حیتصح، النبویه  سیرهال، )تابی(عبدالملک هشام،  ابن

 . المعرفهدار: ، بیروت1ج   ،یشلب
اسـاطیر بـا همکـاري    : تجدد، تهـران درضا محم ۀ، ترجمالفهرست، )1378(بن ندیم ندیم، محمد ابن

  . ها مرکز گفتگوي تمدن
 .یر ملمفاخ و آثار انجمن: تهران ،ها داستان داستان، )1351( یمحمدعل ،ی ندوشناسالم
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ـ ، »شـاهنامه تجلی میترائیسـم در  «، )1382(امامی، حسن  ادبیـات و علـوم انسـانی     ةدانشـکد  ۀمجل
  .5- 19، صص 3 ة، شماردانشگاه بیرجند

 . علمی: ، تهرانمردم و فردوسی، )1363(ي شیرازي، سید ابولقاسم انجو
: ، ترجمۀ بهمـن سـرکاراتی، تهـران   هاي کهن یونانیپایۀ متندین ایرانی بر، )1377(بنونیست، امیل 

 .قطره
 .چشمه: ، تهراناز اسطوره تا تاریخ، )1377(بهار، مهرداد 

  .آگاه: تهرانج، 2، نپژوهشی در اساطیر ایرا، )1384( ــــــــــــــــــ
، پارسـی  ۀنامـ ، »دیـن بهـی   ةتقدم خواهش پادشاهی بر انگیـز «، )1385(عمران، احمدرضا  پوربهرام

  . 119- 134 ، صص1 ةشمار
  .ورجاوند و زوار: ، تهرانتنی و جاودانگی در اساطیر رویین، )1385(بهرامی، ایرج 

  .الله خاورک: بهار، تهرانملک الشعراي ، تصحیح )1366( تاریخ سیستان
و آثار  شاهنامهتأملی در تعبیر سهروردي از سرانجام نبرد اسفندیار با رستم در «، )1372(پرهام، باقر 

  . 324- 352، سال پنجم، صص 18شمارة  شناسی، ن ایرا، »و نتایج اندیشه و سیاست در ایران
 .طهوري: ، تصحیح دبیرسیاقی و روزنبرگ، تهراننامهزراتشت، )1348( بهرامپژدو، زرتشت

، الفـرس و سـیرهم    اخبـار ملـوك   غـرر ،  )1368( بن اسـماعیل بن محمد ابومنصور عبدالملک ثعالبی،
  .نقره: فضائلی، تهرانمحمد  ۀترجم

عرفـانی زردشـتی بـر مبنـاي اصـالت       -  مکتب فلسفی: آیین زروانی ،)1384( جاللی مقدم، مسعود
 .امیرکبیر: ، تهرانزمان

  . مرکز: ، تهرانفردوسی ۀدرآمدي بر هنر و ادیش، )1372(حمیدیان ، سعید 
شـکنی در  بررسـی نقـش پـادافره پیمـان    «، )1391( ، مهدختو پورخالقی چترودي ، لیالپرستحق

 . 105- 120 ، صص19 ة، شمارپژوهی ادب، »ماجراي مرگ اسفندیار
هـاي  گـل رنـج  ، به کوشـش علـی دهباشـی،    »سراي باستانحماسه«، )1372(خالقی مطلق، جالل 

  . 19- 53 چاپخانۀ سعدي، صص: ، تهرانکهن
ــل  ــی، ابولفض ــاب   «، )1375( خطیب ــه کت ــاهی ب ــهنگ ــ االرب  نهای ــدیمی آن ۀو ترجم ــ، »ق  ۀنام

 . 140- 149 ، صص8 ة، شمار2/2فرهنگستان
، 3/2 رهنگسـتان ف ۀنامـ ، »روایتی دیگر از داسـتان رسـتم و اسـفندیار   «، )1376( ــــــــــــــــــ

 . 155- 162 ، صص10 ةشمار



  ... باورهاي زروانی در داستان رستم و

  

١٧٥  
  

 

  

  1394،   زمستان 34  شمارة

تقـدیرباوري در شـعر    أمنشـ ( کس غایبانه باخت فلک فغان که با همه«، )1387( ــــــــــــــــــ
، تهـران، فرهنگسـتان   نامۀ اسـتاد اسـماعیل سـعادت   جشن، به کوشش حسن حبیبی، »)حافظ

 . 267- 325 زبان و ادب فارسی، صص
  .فروهر: اهیار نوابی، تهرانم ۀ، ترجم)1386( درخت آسوریگ

  .نی: تهران ،خداي بخت و تقدیر زروانجاي پاي ، )1379( آبادي، هوشنگدولت
  . منشورات رضی: قم عبدالمنعم عامر، حیتصح، الطوال اخبار، )1368(دینوري، ابوحنیفه 
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  چوبك و انديشة وجودي
  )اگزيستانسياليسم ةفلسف پرتو در »بود مرده اشلوتي كه انتري« داستان تحليل(
 

 فرامرز خجسته

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان

 ٭جعفر فسائي

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان

  

 چكيده

الوجـود از مناسـبات   هاي اگزيستانسياليسـم هماننـد حـذف واجـب    لفهؤاين نوشتار برخي از م در
ـ   ترين داستان يكي از موفق تنهايي و دلهره را در وانهادگي، اجتماعي و فردي،  نـام ه هاي چوبـك ب

نتايج حاصل از دريافت و تشريح اين اثـر   ايم؛بررسي قرار داده مورد »بوداش مردهانتري كه لوتي«
قراردارد؛ داسـتان بـا بيـاني     اگزيستانسياليسم ةت تحت تأثير فلسفشدهست كه داستان باحاكي 

پـردازد و بـه    معاصر مـي  ةشكست هاي وجودي انسان محصور در دنياي درهمسمبوليك به دغدغه
انسـان   ةكند. مخمل نماد و نمايندهستي اشاره مي ةپايان اين موجود وانهاده در عرصهاي بي رنج

شـدن در مفـاهيم و    بحـران ذوب  وهـاي دنيـاي مـدرن     ز بحرانرفت ا است كه براي برون معاصر
ـ مقوالت كلي تالش مي تـرين   عنـوان بـزرگ  ه كند و با جداشدن از پايگاه معنوي نيرومند خود، ب

هاي مستقل پيش ار، به اميد بازيابي تفرد و قرارگرفتن در جايگاه عامل ايجاد ارزشذعنصر ارزشگ
نهايـت  كنـد و او در او سلب مي ن توجه به ساحت آينده را ازهاي موجود، امكا رود. اما واقعيتمي

  . كندمي بستي نفوذناپذير برخوردتاريك، به بن ةدليل عقبگرد به گذشته ب
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  مقدمه -1
خاطر پيوند و خويشاوندي بـا   به تصاص داشتن به نوع انسان و اساساًادبيات به اعتبار اخ 

 ةاسـت. انكـار و تخطئـ   انديشه، به هيچ عنوان از فلسفه و تفكـرات فلسـفي بركنـار نبـوده    
هاي فلسفي در سنت ادبيات فارسي بـه هـيچ عنـوان بـه معنـاي بيگـانگي گفتمـان         نظام

ام واقع اگـر فلسـفه در معنـاي عـ    سفه در معناي غيرفني آن نيست. درادبيات فارسي با فل
فلسفي مدون و منسجم با قواعد منطقي و اسـتنتاجات   ـ  آن، نه الزاماً يك سيستم فكري

» ستيز و نزاع تاريخي ادبيـات و فلسـفه  « ةبايست در گزار نظر گرفته شود، مي صحيح، در
حقيقت فلسفه در مفهوم عام به معناي حركت ذهن به سمت كشف و كرد. در تجديدنظر

تـوان   ايـن تعريـف مـي    گشايش اسرار هستي و به پرسش گرفتن آن مجموعه است؛ بنابر
مانـده بـا فلسـفه     جـا  هتنيدگي و ارتباط دروني تنگاتنگي ميان كثيري از آثار ادبي ب درهم

معاصر و به صورت اخـص در غـرب    ةمشاهده و كشف كرد. پيوند فلسفه و ادبيات در دور
رسـد و بـه قـول    مـي  تر بـه نظـر   تر و برجسته مدرن، به مراتب از دوران پيشامدرن محكم

در  ).961: 1376(سيدحسـيني،   »گردد فلسفه رهبر معنوي ادبيات قلمداد مي« سيدحسيني:
فيلسوفاني  است. فيلسوفان و شبه تر بوده سهم فيلسوفان وجودي از بقيه برجستهاين ميان 

كافكـا، داستايوفسـكي و... بـا عطـف توجـه ويـژه بـه        كامو،، دوبووار،سارترهمانند هايدگر، 
 بـه كـار   فلسـفي  هـاي  انديشـه  بيـان  ادبيات، آن را به عنوان ابزاري كارآمد جهت ارائـه و 

سياليسم نوعي فلسفه است كه به طور طبيعي در شكل ادبـي  اگزيستان« واقعاند؛ در گرفته
 ).85: 1378(مـاتيوز ،  »دهـد  شود زيرا به امر انضمامي و خاص، معنايي فلسـفي مـي   بيان مي

 هـايي وجودي، سرايت تـم  ةصورت اخص فلسفه طبيعي تلفيق ادبيات و فلسفه و ب ةنتيج
اسـت؛ بـه عبـارتي     متون ادبـي بـوده  به ميدي، دلهره، اندوه و پوچي ااچون تنهايي، انزوا، ن

اسـت. در ايـن    اگزيستانسياليسم ادبيات را به سمت عوالم جديد و بعضاً تراژيك سوق داده
اسـت و بـا    ميان ادبيات فارسي نيز از تمامي اين تغيير و تحوالت بركنار و مصـون نمانـده  

هـاي  رتزماني نه چندان طوالني، مفاهيم فلسفي را با شـدت و ضـعف، و بـه صـو     ةفاصل
  است.   كرده گوناگون در خود تجربه

هـاي وجـودي مركـز ثقـل آنهـا را       بيات معاصر فارسي آثاري كه دغدغهدر گفتمان اد     
گسـترش ايـن آثـار عـالوه بـر سـهم        اسـت. در  دهد، رشد چشمگيري داشـته  تشكيل مي

هـاي اجتمـاعي و فضـاي     توجه ترجمه، عوامل ديگري چون معضالت سياسي، بحران قابل
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نقـش   - بـه بعـد   1320خصوصـاً از شـهريور    -هـا   نسبتاً باز، جهت ايراد اين گونه انديشه
هـاي   به بعد بـا شكسـت و انـزواي جريـان     1332اند. ازكودتاي مردادماه  مهمي ايفا كرده
اسـت.   مذكور در فضاي ادبيات فارسي به اوج خود رسيده ةكارگيري انديش روشنفكري، به

هـا و بسـترهاي    صورت طبيعي با انسان همراه است و بافـت وجودي به  درحقيقت انديشة
يـا ركـود ايـن فرآينـد طبيعـي       توانند در رشـد  سياسي، اجتماعي و اقتصادي متغيير مي

آثاري از  ةادبيات داستاني، هدايت با ترجم ةاثرگذار باشند. از ميان نويسندگان موفق حوز
عمالً  )1321( سگ ولگرديي چون ها سارتر و خلق داستان» ديوار«فيلسوفان وجوي مانند 

صـادق   ).200-201: 1380(نك. ميرعابديني، است خود را به اين انديشه نشان داده تعلق خاطر
آشـنايي بـا    ةبـا توجـه بـه سـابق     )،241(همـان:  اي اجتمـاعي   چوبك نيز به عنوان نويسنده

لـق  داستايوفسكي و چخوف، آثار خود را تحـت تـأثير جريانـات نويسـندگي فرامـرزي خ     
سـي  نويزاده و هدايت و علوي با فضـاي داسـتان   است؛ نويسندگان نسل بعد از جمال كرده

هـاي خـود را   ثير شگردهاي نويسندگان امريكايي داستانآمريكا نيز آشنا شدند و تحت تأ
    ).192: 1380الهي،  ؛621: 1376(ميرصادقي:  نوشتند

ناي فلسفي بسيار زيـادي اسـت   ميان آثار موفق صادق چوبك كه واجد ظرفيت و غ از     
اشاره كـرد. نگـارش ايـن داسـتان بـه      » انتري كه لوتي اش مرده بود«توان به داستان مي

خـورد و در   همراه دو داستان ديگر و يـك نمايشـنامه بـه تشـويق صـادق هـدايت كليـد       
به چاپ رسيد و چنان شهرتي بـراي چوبـك بـه     سخن ةاي به همين نام در مجل مجموعه

. )407: 1380(دسـتغيب،  كه او را در صـف بهتـرين نويسـندگان ايـران قـرار داد      همراه آورد
از اين مجموعه، تحسين منتقدان ادبيات داسـتاني  » اش مرده بود داستان انتري كه لوتي«

صادق هدايت  سگ ولگرد« گويد: مي نويسي قصهاست؛ براهني در كتاب  را به دنبال داشته
. )620:1370( »گيـرد  تـر قـرار مـي    در سـطحي پـايين   بوداش مرده  انتري كه لوتيدر برابر 

هاي ناتوراليسـتي بـه عنـوان پيشـگام      كارگيري برخي از اصول و روش چوبك به اعتبار به
-65: 1377(جمـالي،  است رئاليسم سياه يا ناتوراليسم در ادبيات داستاني ايران شناخته شده

» اش مرده بـود  انتري كه لوتي«ان ها و نقدهايي كه از داست و به همين اعتبار خوانش )64
است، بيشتر مبتنـي بـر نـوعي رئاليسـم اجتمـاعي متمايـل بـه ناتوراليسـم          صورت گرفته

زمـاني بسـيار    ةاست. بدين ترتيب كه داستان را تمثيلي از جامعه ايران در يـك برهـ   بوده
پايـان  دانند و به صورت سمبليك از مرگ لوتي جهان و به تبع آن آزادي انتر،  محدود مي
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كننـد و   و طلـوع رهـايي انسـان ايرانـي را برداشـت مـي       )1320( خودكامگي رضاشاه ةدور
 ةمـرداد و پيـروزي جبهـ    28هاي منتهي به كودتـاي   حوادث سالگرفتاري مجدد او را با 

زاده  حسـن  ؛251: 1380 (ميرعابـديني،  كننـد خواه توجيه مـي  ارتجاع بر نيروهاي نوگرا و آزادي
  ).  265: 1380فوجئي،  ؛144: 1385 باباساالر، ؛415: 1383 ميرعلي،

ساختن اثر به يـك جغرافيـاي   نش صحيح، كه البته به نحوي محدودعالوه بر اين خوا     
توان خوانش ديگري از داستان ارائه داد و  زماني چندساله است، مي ةمشخص در يك بره
جهـاني بررسـي كـرد.    ايران در عصر پهلوي خارج ساخت و در افق  ةآن را از حصار جامع

وجـودي   ةتوانـد در پرتـو فلسـف    اين داستان با پتانسيل بااليي كه بر آن مترتب است مـي 
نظـر از قيـود مكـاني و     توان اين داسـتان را صـرف   حقيقت ميبگيرد. در مورد بررسي قرار

ـ     معاصر قلمداد ةمند دور لهوجودي نوع انسان مسأ ةزماني، دغدغ  ةكـرد كـه پـس از تجرب
و در پـي احيـاي حيثيـت و     هاي خودسـاخته فرورفتـه   رنيته در باتالق بحراندردناك مد

  خود است.   ةرفت موجوديت ازدست
اسـت بـا    سقيمي از مدرنيته غربـي مواجـه بـوده    ةبين مسائل انسان ايراني كه با نسخ     

اسـت طبيعتـاً    هاي انسان غربي كه مدرنيته را به صورت كامل درك كرده مسائل و دغدغه
له بدين معنا نيست كه تبعـات مدرنيتـه   سيار زيادي وجود دارد اما اين مسأفتراق بوجوه ا

هاي مدرنيته تنها نسيمي به شـرق   دامنگير انسان شرقي نشده و يا اينكه از طوفان آسيب
تـوان ادعـا كـرد در    هاي اجتماعي جوامع اخير مـي واقع با مشاهده واقعيتاست؛ در وزيده

مراتـب   است، تبعات آن بـه  ه صورت كامل در آنجا پياده نشدهمدرنيته ب ةجوامعي كه پروژ
انـد. بـر    است كه مدرنيته را به صورت كامل در خويش تجربه كـرده  بيش از جوامعي بوده

هـايي جهـاني هماننـد     تواند از نظر مفهومي در رديف داسـتان  اين اساس اين داستان مي
انسـاني   ةبگيرد و ارجاع آن بـه جامعـ  و... قرار  ناتور دشت، مسخ، جنايت و مكافات، بيگانه

  گردد.   در عصر مدرن قلمداد
اگزيستانسياليسـم و مفـاهيم بنيـادين و     ةدر اين مقاله پس از ارائه تقريـري از فلسـف       

يشمندان وجـودي و بـه   اند داستان مورد نظر با تكيه بر آراء احكام عمومي و مشترك آن،
1372مگي،و  85: 1378 (ماتيوز، »ترين شده اختهمشهورترين و شن«يكي از  صورت اخص آراء 

گيرد. وي با جرح و تعـديل سـه    مورد بررسي قرار مي ،آنها ، ژان پل سارتر فرانسوي) 415:
خـود   ـ ماركسيسم، اگزيستانسياليسم و پديدارشناسي ـ  جريان فكري جاري پس از هگل
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سم مطرح كرد تا جايي كـه  ترين رهبران فكري اگزيستانسيالي عنوان يكي از شاخصه را ب
 »هـاي او قـوت قلـب گرفتنـد     هاي تندروي سراسر دنيا در قرن بيستم از نوشـته  جنبش«

آنكـه   جويد اما بـي  هاي تحليلي ماركسيسم سود مي سارتر از انديشه ).62: 1379، (استراترن
جدلي را بپذيرد؛ تصوير انسـان را بـه عنـوان موجـودي      ـ يك بينش خداشناسانه و جزمي

شـده   گيـرد، لـيكن خـداي مخفـي     ها و افسرده در جهاني سردرگم از كركگار به وام ميتن
ت و جزميـ فاقـد  بـرد لـيكن   ها و تعبيرات هوسرل سود مـي پذيرد؛ از شيوه كركگار را نمي

هاي سـارتر بـه صـورت پراكنـده در      انديشه ).10: 1353 (مردوك، است الهامات افالطوني او
است؛ تأكيد  تئوريزه شده اگزيستانسياليسم و اصالت بشراب قالب ژانر رمان عرضه و در كت

وليت، وانهـادگي بشـر، آزادي درونـي و    الوجـود، دلهـره و مسـؤ    بر فرديت، حـذف واجـب  
گاه نظـري ايـن مقالـه     سارتر است كه تكيه ةترين مفاهيم مورد تأكيد ويژ گزينش، از مهم

توانـد بـه    آثار داسـتاني مـي  هاي فلسفي  گردد. از طرفي عطف توجه به بنيان محسوب مي
تر معاني آنها كمك كند. براي مثال مفهوم پوچ بـودن   تر و درك صحيح هاي دقيق خوانش

آيـد و تـم كثيـري از آثـار      وجـودي بـه شـمار مـي     ةهستي كه از مفاهيم بنيادين فلسـف 
دهد، بدون توجه دقيـق و   نويسندگان معاصر ايران ازجمله هدايت و چوبك را تشكيل مي

برداشـت، بـه ركـود، خمـودگي، سسـتي،       ه اين مفهوم، ممكن است با نوعي سوءعميق ب
هـا و تبعـات خطرنـاك آن     اي ازين دست تعبير گردد و آسيب نااميدي و مفاهيم منفعالنه

سـت  ا. اين در حالي )200: 1390(نك. عمـادي،  در سطح جامعه روي شوم خود را نشان دهد
گـردد   ليسم به مثابه ابزار و امكاني ارزيابي مياگزيستانسيا ةكه پوچ بودن هستي در فلسف

هـاي جديـد    صورت فعاالنه، به تحقق آزادي انسان و متعاقباً خلـق ارزش ه بايست ب كه مي
پايان يك پروسه به  ةحقيقت مفهوم پوچي از منظر وجوديان به معناي نقطمنتج شود؛ در

رو بـه جلـو    ةخودانگيختاي جهت پويايي و كنش درآمد و مقدمه آيد بلكه پيششمار نمي
  گردد.محسوب مي

  
  تحقيق ةپيشين -2
ـ  )1386( خـاني  پـور آالشـتي و امـن    وجودي، حسـن  ةپيوند ادبيات و فلسفربارة د  ةدر مقال
 هـاي  جريان در سارتر و هايدگر جايگاه و تأثير بررسي به» اگزيستانسياليسم و نقد ادبي«

» وجـودي  ةادبيـات و فلسـف  « ةدر مقال )1387( خاني اند. خطاط و امن پرداخته معاصر ادبي
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انـد. همچنـين مقـاالت     ژانرهـاي ادبـي را بررسـي كـرده     علل پيوند اگزيستانسياليسم بـا 
اسـت كـه از آن    خصوص پيوند اين انديشه با برخي از آثار ادبي نگاشته شدهاي در پراكنده

، )1387 ام:(قـو  »شـاهنامه هـايي از   نگاهي اگزيستانسياليستي بـه بخـش  «توان به  ميان مي
)، 1392، خردمنــد( »البالغــه  نهــجهــاي اگزيســتانس و هــاي مــرزي در فلســفهموقعيــت«
، )1388 موســوي،(، »ســگ ولگــردبســت نوســتالژي در  اگزيستانسياليســم هــدايت و بــن«
ــودرزي لمراســكي( ،»گزيستانسياليســم در شــعر يوســف الخــال ا« ــاره )1392، گ ــرد  اش  .ك

اسـت:   ري در قالـب كتـاب و مقالـه نگـارش يافتـه     مورد نظر نيـز آثـا   ةنويسند درخصوص
بـه  ) 1380( يـاد صـادق چوبـك    مورد زندگي و آثار چوبـك بـا عنـوان   مجموعه مقاالت در

هاي صـادق   نقد و تحليل گزيده داستاناست، كتاب  كوشش علي دهباشي به چاپ رسيده
شناسـي آثـار چوبـك     بـه مقالـه   260تـا  252 ةاز حسن محمودي از صفح )1382( چوبك

 هـاي  با نگاهي بـه انديشـه   ،»فراتر از تمثيل« ) در مقالة1390( قربان صباغاست.  رداختهپ
انتـري كـه لـوتي اش مـرده     «پردازان ماركسيست، به كاركرد ايدئولوژي در داستان  نظريه

قـدرت در نظـام طبقـاتي     انسان بـا صـاحبان   را تمثيلي از رابطة آناست و  پرداخته» بود
 صـورت اخـص داسـتان   ه وجودي و ب ةپيوند آثار چوبك با فلسف دربارة است. معرفي كرده

  است. ، پژوهشي مستقل و مدون مشاهده نشده»اش مرده بود انتري كه لوتي«
  
  اگزيستانسياليسم و اصالت انسان -3
مسائل وجودي است كه عمـري بـه درازي خـود بشـر      ةفلسفه نوعي تفكر بنيادين دربار 

ترين مباحثي اسـت كـه در كـانون توجـه     ترين و اساسي مدارد. انسان و متعلقات او از مه
قـارن بـا نهضـت رنسـانس، قـرار      هاي فلسفي خصوصاً از قـرن پـانزدهم بـه بعـد و م    نظام

از نـوع و ماهيـت انسـان وجـود     متفـاوتي   اسـت. در هـر دوره تلقـي خـاص و گـاه      داشته
كلـي كـه از    است. فلسفه در ساحت كالسيك بيشتر به مفاهيم انتزاعـي و مقـوالت   داشته

هاي عيني  كرد و به واقعيترفت، در رابطه با انسان و هستي بسنده مي حد نظر فراتر نمي
گونـه تفكـرات انتزاعـي نتيجـه و      داد. ايـن  و ملموس دنياي انضـمامي توجـه نشـان نمـي    

هاي عيني و مختصـات وجـودي انسـان    گرفتن از واقعيتدستاوردي جز بيگانگي و فاصله
معاصر به هستي و انسـان از لـوني ديگـر اسـت؛ در      ةابل، نگرش فلسفاست. در مق نداشته

 بـر  جديد فلسفه از آسمان ذهنيت به زمين عينيت فرود آمد، انسان انضـمامي را در  ةدور
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جديد  ةگرفت و او را دركانون توجه خود قرار داد. حتي توصيف جهان و انسان براي فلسف
جديـد، گـذر از    ةمـاركس، رسـالت فلسـف   دوم برخوردار است و به قـول   ةاز اهميت درج

اگزيستانسياليسـم از   نظر و توصيف، و رسـيدن بـه ميـدان كـنش و تغييـر اسـت.       ةمرحل
تغييـر و   ةهـاي عهـود كالسـيك، داعيـ     ست كه با انتقـاد از فلسـفه  اهاي معاصري  فلسفه

 واژةمعنـاي  واقـع ايـن برداشـت از    است. در تجديدنظر در مناسبات انسان با هستي داشته
در زبان التينـي بـه   » Existere« و »Existo«مشخص است؛  گزيستانسياليسم نيز كامالًا

اين اصـطالح معمـوالً متـرادف بـا،     « است.» برآمدن«و » ظاهرشدن«، »خروج از« معناي
هاي اصالت وجود خاص انسـاني و  شود ولي به اصطالح فلسفهبودن و هستي استعمال مي

تواننـد آگـاهي   شود كه مياز واقعيت خاص گفته مي پديدارشناسي فقط به موجودات آگاه
هـاي اگزيسـتانس   خود را از اين واقعيت به موجودات آگاه ديگر نيز انتقال دهند. در فلسفه

   ).17: 1386 (نوالي، »باشدوجود داشتن به معناي تعالي دائمي يعني گذر از وضع موجود مي
هاي مختلف بـه صـورت    ديشمندان دورهاين فلسفه عليرغم اينكه در دستگاه فكري ان     

تـر، بـا سـورن     تر و جدي يافته جديد به صورت سازمان ةدر دور است، پراكنده وجود داشته
 اسـت؛  هگـل مطـرح شـده    ة، فيلسـوف دانمـاركي متـأثر از فلسـف    )1813-1855(كركگارد 

هـاي اگزيستانسـيال انسـان هگـل،      كركگارد منتقد جدي هگل بود و با الهام از دغدغـه «
ــ ــا، »اگزيستانسياليســم را مطــرح ســاخت ةمقول وي انســان را از درون  ).74: 1386 (مرديه
موجوديت منفرد و  ساخته، تعاريف انتزاعي و مفاهيم كلي بيرون آورد و بر هاي پيش قالب

در مردمـان ديگـر   قـانون اعمالشـان را    ،تنها طبايع پسـت « كرد: كيدتشخص فردي او تأ
. )71: 1380،د(كركگار »كنندرا در بيرون از خود جستجو مي جويند و مقدمات اعمالشان مي

بنابراين او با تكيه بر عنصر غيرعقالني وجود انساني تغييرات بنيـاديني در فلسـفه ايجـاد    
رشـد  ). 28: 1379(اسـتراترن،  »گذشـته را واژگـون سـاخت    ةكـل فلسـف  « كرد و به تعبيري

 جهانگير در جنگ دو همچنين وقوع داري صنعتي و تبعات آن در جوامع انساني و سرمايه

هـاي   ها را ناگزير ساخت به تجديد نظـر در آنچـه كـه بنيـان     بيستم، انسان قرن اول نيمة
 هايقاعده اعتبار به دنبال احساس چنين ضرورتي، جهان غرب مدرن را تشكيل داده بود.

 بـين  از دادنـد مـي  تشكيل را غرب مدرن تمدن شالودة كه اساس و اياجتماعي و اخالقي

 و سـنتي  هـاي ارزش بـه  توجهيرفت و برآيند اين وضعيت، ورود دنياي غرب به عصر بي
زندگي بود. اين  بودن هستي و تهي احساس و خويش نارضايتي انسان از متعاقباً و متعارف
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ــد زمينــي حاصــلخيز انديشــه  دورة ــارور ســاخت و  همانن هــاي اگزيستانسياليســتي را ب
 وضعيت جويي براي چاره رو و هاي پيش رفت از چالشاي برونانديشمندان اين حوزه را بر

آشـفته،   ةمعاصر در كنار هم قـرارداد. در ايـن دور   ةشكست انسان شكننده در دنياي درهم
مارسـل،   انديشمندان بزرگي چون مارتين هايدگر، ژان پل سارتر، سيمون دبووار، گابريـل 

گويي به مسائل اساسي بشـر   نبال پاسخاونامونو و ديگران، به دموريس مرلوپونتي، ميگل د
اليـه   باب هستي، ارزش، اخالق و معناي زندگي، جريان اگزيستانسياليسم را به منتهـي در

پـردازان اصـالت    گسترده در ميـان نظريـه   رغم وجود اختالفات نضج و پختگي رساندند. به
شـگاني آنهـا   اي از مفاهيم عمومي و اصول مشترك در سيستم اندي توان به پاره وجود، مي

اشاره كرد؛ توجه ويژه به فرديت انسان، امكان ناضرور هسـتي و اعتقـاد بـه گـزاف بـودن      
پديدارشناسـانه و   و اختيـار، مسـئوليت وگـزينش، رويكـرد     آزادي دروني جهان، تأكيد بر

كـه   آيـد  ترين وجوه اشتراك وجوديان بـه شـمار مـي    تأكيد بر وجود اصيل انساني از مهم
هـاي   هـا و بحـث   درآمد تمـامي انديشـه   واقع زمينه و پيشموارد كه درايضاح برخي ازين 

  نمايد:  هاي سارتر است، ضروري ميوجودي خصوصاً انديشه

  امكان ناضرور هستي -3-1
هسـتندگان  « آيـد.  ترين مسائل اگزيستانسياليسم به شمار مي پرسش از هستي از بنيادي

وجود بر عدم چيست؟ اينهـا سـؤاالتي    ةيا ضرورت غلب» جاي اينكه نباشندهچرا هستند ب
گـويي بـه آن    در پي پاسخ هستي و نيستيو سارتر در  هستي و زمانست كه هايدگر در ا

شـناختي   بودند. پاسخ يك گفتمان توحيدي به اين پرسش مبتني بر يك برهـان كيهـان  
امـا فيلسـوفان اگزيستانسياليسـت، پيـدايش     ». چون خداونـد وجـود دارد  «معروف است: 

دانند. هايدگر معتقـد بـود    و هستندگان را به صورت تصادفي و ناضرور و ممكن ميجهان 
وان پاسخي متقن و مقنـع  ت اساساً در ارتباط با اصلِ بودن و كيفيت بودن هستندگان نمي

اصطالح  كند و به گونه ضرورتي بودن آنها را توجيه و پشتيباني نمي يافت و درحقيقت هيچ
كنـد كـه مـا     هـيچ ضـرورتي ايجـاب نمـي    « ي اينكـه هسـتند.  جـا  توانستند نباشند به مي

ـ   شويم، در اصـل مـا مـي    مي گونه افرادي بشويم كه سرانجام و عمالً همان  ةتوانسـتيم گون
اين عالم واجـب   چيز در . به باور مرلوپونتي نيز هيچ)26: 1381(باتلر، »ديگري از افراد باشيم

نشـده، مـبهم، و     چيز تبيـين  همه شود تا و ضروري نيست و همين عدم ضرورت باعث مي
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هدف بودن  له به صورت طبيعي به بياين مسأ .)22: 1385 تبار، (علوي نتيجه شگفت باشددر
 »معني است دنياي وجود، دنيايي پوچ يا بي« شودو به عبارتي پوچ بودن هستي منتج مي

آگـاه را در  هدف بودن و پوچ بودن هستي، انسـان حسـاس و    بي ةل. مسأ)94: 1378 (ماتيوز،
برد و به صورت طبيعـي بـر حيـرت، اضـطراب و      ميهاي فكري و فلسفي عميق فرو بحران

سـاختن رنـج   له و همواربا پذيرفتن ايـن مسـأ   زيستانسياليسمزند. اما اگترس او دامن مي
حقيقت از منظر پندارد؛ در دلهره و وحشت بر خويشتن، آن را امري مطلوب و ضروري مي

يسم واجد دو معناي مثبت و منفي با كاركردهاي متفـاوت اسـت؛   فيلسوف وجودي، نيهيل
انسـان بـر فـراز     - گـردد  كه ابرمرد نيچه مصداق صريح آن قلمداد مي -در معناي مثبت 

آگاهي از پوچي جهان، با تكيه بر انديشه و كنش انسـاني و بـدون اسـتمداد از نيروهـاي     
كند. اما در معنـاي   را تعيين ميزند و سعادت و شقاوت خويش  ماورايي به زندگي پل مي

گونـه افـق    رود و هـيچ  مـي دگي، ركود، انفعال و نااميـدي فرو منفي، انسان در باتالق خمو
هـا بـا ايـن     حقيقـت اگزيستانسياليسـت  كنـد. در  روشني در پيش روي خود مشاهده نمي

ة از پـيش  استدالل كه تصادفي بودن هسـتي بـه معنـاي عـدم پيـروي آن از يـك برنامـ       
كننـد و معتقدنـد    گزاف بودن هستي را توجيه مـي  ةاي است، گزار ده و بخشنامهش تعيين

سـاختن  ريخمند بودن جهان به معنـاي محدود شده و نيز تا از پيش تعيين ةهرگونه نسخ
  .)25-50: 1391و سارتر،  20-25: 1385 (نك: نيچه،ها خواهد بود اختيار و آزادي انسان

  تقدم وجود بر ماهيت -3-2
اند. بر اين مبنا، انسـان   شده اصالت ماهيت بنا ةهاي فلسفي كالسيك بر شالود اماساساً نظ 

شـده، بـه    اي است كه به صورت معهود و مشخص و با اطالعاتي كاناليزه ساخته طرح پيش
وجـودي ايـن بنـاي     ةشود. امـا در فلسـف   سمت هدف و غايتي مشخص به پيش رانده مي

گردد. بر اين اسـاس   بيني نويني بنا مي شه و جهانآن، اندي ةشود و برخراب فكري ويران مي
كنـد و ماهيـت خـويش را     انسان تنها كسي است كه مظروف وجودي خود را تعيين مـي 

هاي بعدي ايـن مكتـب بـه حسـاب     بناي تمام تئوريسازد. حكم مشهور سارتر كه زير مي
 .)25: 1391 (سـارتر،  »وجود انسان بر ماهيت او مقدم اسـت « آيد، بدين صورت است كه مي
تعـين   ةآنها اسـت و وجـود در نحـو    ةيافت حقيقت در غير انسان اصالت در ماهيت تعيندر

 ةانديشدر « گويد آنها دخالتي ندارد؛ كاپلستون درخصوص حكم تقدم وجود بر ماهيت مي
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سارتر معني اين جمله اين است كه ماهيات يا جواهر پايداري كه به عنوان مفاهيم در ذهن 
.  بر اين مبنا انسان )164:1361 (كاپلسـتون،  »و بر هستي مقدم باشند وجود ندارند خدا باشند

كنـد. هايـدگر در    نيافته كه ماهيت خود را بنا مي عبارت است از يك سلسله امكانات تحقق
، )555: 1381 (احمدي، اي طبيعي تعريف موجودات غير از انسان، كه نه فعليت است و نه ابژه

سـنگ  « بـرد:  درمورد انسان به كـار مـي   را صرفاً» وجود«كند و  ده مياستفا  »1هستي«از 
: 1381(بيمـل،   »هست، حيوان هست، فرشته هست، خدا هست، اما انسان تنهـا وجـود دارد  

هـا و   شـدن  ، بـه اعتبـار قـدرت بـرون    »Project« . درحقيقت انسان يا به تعبير سـارتر: )53
  شود. قرار دارد به اين لفظ ناميده مي فعال كه تنها در اختيار او ةها و اراد گزينش

  
 آزادي دروني و گزينش   -3-3

 كند مي اعالم آزاد را انسان كه است اين انساني اگزيستانسياليسم و علمي ارزش ترين بزرگ«

در  ).26: 1357 (شـريعتي،  »گويـد مـي  پاسـخ  امـروز  بيچارة انسان نياز مكتبي به هر از فراتر و
تحقق انسان بـه   ةزمين حرك زندگي انسان و درحقيقت پيشوجودي آزادي عنصر م ةفلسف

: 1390 (ياسـپرس،  تواند جايگزين آزادي شود مي 2آيد. از نظر ياسپرس، اگزيستنس شمار مي
 آزادي ةانسان در ساي ).40: 1391 (سارتر،داند و سارتر نيز انسان را محكوم به آزادي مي )233

حقيقت، طـرح اصـل تقـدم     ادانه گزينش كند. درد، آزمختار است كه از ميان امكانات متعد
افكنـدن ماهيـت خـويش     وجود به اين خاطر است كه به آزادي انسان و گزينش او در پـي 

-گردد. انسان ناگزير به گزينش و انتخاب است و حتي در زماني كه انتخاب نمـي  منتج مي

ي با توجه به اينكه طرف است. از زده» انتخابِ انتخاب نكردن«كند باز هم به نحوي دست به 
ول بال خويش و هم در قبال ديگران مسـؤ دهد هم در ق هايي كه انجام مي انسان با انتخاب

هاي  است، وجود او همواره قرين نوعي دلهره و ترس خواهد بود. برخي از اگزيستانسياليست
الحادي از قبيل مرلوپونتي و سارتر حتي وجـود خداونـد را مـانع تحقـق      ةمتمايل به شاخ

را انتخاب و  بايست يكي دانند و معتقدند بين آزادي و خداوند، ميآزادي و اختيار انسان مي
كند زيرا حضور  از نظر مرلوپونتي وجود خدا آزادي انسان را سلب مي«از ديگري عبور كرد؛ 

كاهد و جايي بـراي فعاليـت    موجود قادر مطلق و عالم مطلق، انسان را به يك شيء فرو مي
  .)21: 1385 تبار، (علوي »گذارد قي نميخالق او با

                                                 
1. Bing  
2. Existence 
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    1اوضاع و احوال حدي -3-4
هـا   هـا و روزمرگـي   هـا، يكنـواختي   اي از كليشه زندگي انسان در حالت معمولي با مجموعه 

هاي وجودي خود  مواجه است. براي اينكه انسان به مرحله خودآگاهي و شناخت از ظرفيت
گردد. كركگار وضعيت استثنايي را غمي مـرتبط  بايست با اوضاع حدي مواجه  نائل آيد، مي

دانست و هايدگر نيز به اين غم اذعان داشت اما آن را اقتضاي جهان  مي» گناه نخستين«با 
كرد و سارتر نيز عدم آگاهي انسان از آينـده را منشـأ ايـن غـم معرفـي       يا هستي تلقي مي

يابـد   وجودي خود اشراف ميواقع انسان در اوضاع حدي يا استثنايي بر حقيقت كرد. در مي
و  4، رنج كشـيدن 3، گناه2هاي مشرف به مرگ ياسپرس نيز، از حالت). 13-14: 1375 (ملكيان،

  ).102-103: 1391(خندان، كند هاي حدي ياد مي به عنوان موقعيت  5كشمكش
  
 »اش مرده بود انتري كه لوتي«هاي اگزيستانسياليسم در داستان مؤلفه -4

  ها ن در كليتبحران ذوب شد -4-1
معاصـر را، ذوب شـدن در    ةهـاي انسـان دور   ترين بحـران  اگزيستانسياليسم يكي از بزرگ

دانـد. بـه طـور     مـي » ها رسته«و » ها توده«هاي كلي و قرارگرفتن در ميان مفاهيم و قالب
هـاي عهـود كالسـيك كـه بـه مفـاهيم و احكـام كلـي          كلي اين فلسفه بـرخالف فلسـفه  

علـم  «انـد كـه   يونـان تصـريح كـرده    ةشخصي توجه دارد. فالسـف  پرداختند به مسائل مي
علمي خود را از  ةو چنانچه به مقوالت شخصي و جزئي بپردازد وجه» اي كلي است مقوله

هاي فلسفي عهـود كالسـيك، خداونـد در يـك تعريـف كلـي        دهد. مطابق نظام دست مي
گيرنـد و در تعريـف    مي الوجود قرارموجودات ذيل عنوان ممكن ةالوجود است و بقيواجب

 انـد؛ بـر   انسان نيز با توجه به اشتراكات نوعي و خواص عمومي، او را حيوان نـاطق ناميـده  
گيرند و فرديـت و  نوعان او را به هيچ عنوان در نظر نمي اين مبنا، تمايز انسان از ديگر هم

هـاي  ههاي اساسي فلسـف شناسند. اين مسأله يكي از دغدغه تشخص او را به رسميت نمي
شود. در اين انديشه، اگزيستانس است. در اين فلسفه احكام كلي به هيچ عنوان يافت نمي

                                                 
1. Ultimate situations 
2. Death 
3. Guilt 
4. Suffering 
5. Struggling 
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هاي انساني كه فرديت او را در جمع مستهلك  ها و توده انسان از قرار گرفتن در ميان رمه
آورد.  كنند گريزان است و خويش را موجودي متمايز از ساير موجودات بـه شـمار مـي    مي

هـاي   ي تأكيد اين فلسفه بر فرديت انسان اسـت بـه همـين اعتبـار نظـام     درحقيقت تمام
اه فاقـد ارزش و اعتبـار هسـتند؛    همـه از ايـن نظرگـ    ،اخالقي و ارزشي و قوانين عمـومي 

به وجـوه مشـترك، عمـومي و معمـول انسـان       - و ناگزير -ها يكسره  حقيقت اين نظامدر
  پردازند نه فرديت و يگانگي و تمايز وي.   مي
كـردن   هاي حقوقي و سياسـي توتـاليتر، كـه بـا جـاري     اگزيستانسياليسم نظام ةفلسف     

گيرند به باد انتقاد  نظر نمي هاي انساني، فرديت انسان را در احكام كلي خود در ميان رمه
داند و به همين اعتبـار، احسـاس   ها ميگيرد و انسان معاصر را مقهور چنبره اين نظاممي

كنــد. در آثــار ادبــي  نســان معاصــر را امــري طبيعــي تلقــي مــي پنــاهي اتنهــايي و بــي
است و قهرمان داستان معموالً شخصي تنها،  ها، اين نكته برجسته شده اگزيستانسياليست

، مسـخ ، تهـوع ، بيگانـه هايي چـون   هاي داستان پناه است؛ نگاهي به شخصيت منزوي و بي
ت. شـايد در داوري نخسـتين   و ... تأييدي بر ايـن امـر اسـ    سگ ولگرد، جنايت و مكافات

انداز روشـن و خـالي از   گونه چشمشود كه اين فلسفه، مكتبي فاقد هرگونه حكم داده  اين
كننـد؛ سـارتر    شـدت رد مـي   اميد است. اما فيلسوفان وجودي ايـن گـزاره را بـه    ةهر روزن

كيـد بـر   داند و با تكيـه و تأ اگزيستانسياليسم را به هيچ عنوان مكتب انزوا و نااميدي نمي
اسـت،   )178: 1377 (مـك كـواري،   »تصميم، تفكر و شوري درونـي « كنش فعاالنه كه نوعي

گيري دانست زيـرا  اي مبني بر انزواطلبي و گوشهتوان فلسفهاين فلسفه را نمي« گويد:مي
كند. اگزيستانسياليسم توصيفي بدبينانه از سنجد و تعريف ميآدمي را با مقياس عمل مي

 توان يافت زيـرا عقيـده  تر از آن نميبيناي خوشسان فلسفه دهد. بدينيبشر به دست نم
  .  )55: 1391 (سارتر، »دارد كه سرنوشت انسان در دست خود اوست

راسـكول  «و  مسـخ در » گرگور«، سگ ولگرددر  »پات«عرض  انتر در اين داستان هم     
ن جديد است كه به دنيـاي  قرار دارد و نمادي از انسان دورا جنايت و مكافاتدر » نيكوف

جـاي   است. دنياي مدرن و دستاوردهاي تكنيك انسـان را بـه   صنعت و ماشين پرتاب شده
انـد و  محبـوس كـرده  » قفس آهنين«صارهاي فلزي و به تعبير وبر در بهشت موعود در ح

ها براي بشـر امـروزي رفـاه و آسـايش نسـبي، منهـاي آرامـش        گونه پيشرفت رهاورد اين
داري  هاي طبقاتي هولناك همزمان با رشد سـرمايه  هاي اجتماعي، شكاف راناست. بح بوده
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كشـتار   اي، مشكالت زيست محيطي، ازخودبيگـانگي،  هاي جهاني و منطقه صنعتي، جنگ
تـرين دوران حيـات جهـان از نظـر تكنولولـوژي و صـنعت،        ها در پيشرفته پايان انسان بي

هسـتند. در ابتـداي    معاصـر  ةشكسـت  مهـ موارد گوياي حال جهان آشفته و درتمامي اين 
كـت و   لوتي جهان تو كندة« است گونه ترسيم شده داستان، فضاي ماشيني و صنعتي اين

كلفت بلوط خوابيده بود اما هرچه خسته هم كه باشد، نبايد تـا ايـن وقـت روز از جـايش     
همـه داد و   گذشـت و آن همـه كـاميون كـه از جـاده مـي      صداي آن جنب نخورد و از سرو

هـا را  هـايي كـه افتـاده بودنـد تـوي دشـت و پشـت سـر هـم بلـوط          كش ريادهاي زغالف
در همين راستا در توصـيف  ). 68: 1352 (چوبك، »كردند بيدار شودسوزاندند و زغال مي مي

جاده دراز و باريكي مثل كرم كدو دشت را «گويد: گذرد مياي كه از وسط دشت ميجاده
شـد، تـو   هايي كه زغال مـي هاي دود بلوطف دشت ستونبود و از هر طر به دو نيم كرده
اين توصيفات، ماشينيسـم و عصـر    ).70(همان: »رفتجنبش بامداد باال ميهواي آرام و بي

دهد. در اين فضا انسان با وجـود اينكـه در ميـان    خوبي نشان مي آهن و دود را به ةسيطر
مكـاني داراي اشـتراكات    كنـد و از نظـر زمـاني و    همنوعان و همجنسان خود زندگي مـي 

فراواني با آنها است اما خود به مثابه عالمي متمايز و مشخص و با احكامي معين است كه 
هاد يا مرجعي كه بتوانـد او  گونه اصطكاك معناداري با عوالم ديگر ندارد و هيچ فرد، ن هيچ
واند در وجود ت يابد. درحقيقت اين احساس مييابد و زبان حال او را ادراك كند، نميرا در

هـا حتـي عصـر اسـطوره نيـز حضـور        انسان پيشامدرن و به طوركلي انسان تمامي دوران
مدرن كه به سطوح بااليي از  ةداشته باشد اما در اين ميان چنين مسائلي براي انسان دور
است قاعدتاً موضوعيت بيشـتري   خودآگاهي و بينش مبتني بر عقالنيت جديد دست يافته

كـس از جـنس او نيسـت     هـيچ « هاسـت:  ل نمادي ازين دسته انسـان خواهد داشت. مخم
هنگامي كه لوتي جهان مخمل را به باد كتك  .)89 (همان: »فهميدكس زبان او را نمي هيچ
ببـرد. گـويي تمـامي    كس به عمق تنهـايي و بـي پنـاهي مخمـل پـي نمـي       گيرد هيچمي

ـ   ها، بي انسان پايـان ايـن موجـود    هـاي بـي  جتفاوت و بركنار، چشمان خود را بـر آالم و رن
اند. در جايي كه او نيازمند ياري و شنيدن صداي موافق است، تنهـا صـداي   مفلوك بسته

 كنـد:  پايـان او را تشـديد مـي   هاي بـي رسد كه دردها و رنجها به گوشش ميانسان ةخند
 خنديدند و بـه او فهميد، همه ميكس زبان او را نمي رسيد. هيچكس به دادش نمي هيچ«

گرفـت و تـوي خـاك و خـل غلـت      پراندند. گاهي از زور درد، خودش را گاز ميسنگ مي
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شـد و زبـان   شد و ته حلقش پيـدا مـي  كشيد و دهنش چون گاله باز ميزد و نعره ميمي
  .  )89:همان( »خنديدندكردند و ميجويد. و مردم ذوق ميخودش را مي

هـا را و زنـدگي آنهـا را    اسـت؛ آدم  گرفته ا خوها زيسته و با آنهمخمل از ابتدا با انسان     
مخمـل نيـز هماننـد    حقيقـت  ورود به دنياي آنهـا را نـدارد. در  شناسد اما مجوز خوب مي

ست ااي بزرگ حلول كرده بود، انساني  كه در قالب و كالبد حشره مسخداستان » گرگور«
انسان جديد را بـه   كسي است تا عمق تنهايي و نهايت بي كه به قالب يك بوزينه وارد شده

 كـه  دوتـا  ايـن  ميان بود موجودي ميمون. ميمون نه و بود آدم آدم نه او« نمايش بگذارد:
 آنهـا  دنيـاي  در اما بود شده آنها از هاآدم با نشست و برخاست بسياري از بود. شده مسخ
ز هـا نيـ  ها و دنيـاي آنهـا بيگانـه اسـت و آدم    . مخمل براي انسان)108 (همان: »نداشت راه

هـا بـرايش حالـت لولـو داشـتند.      آدم« آورهستند: متقابالً براي او موجوداتي بيگانه ودلهره
بـود.   پايان از آنها در دلش مانـده ترسيد يك وحشت ازلي و بيازشان بيزار بود. ازشان مي
حجـم زيـادي از    ).100(همـان:  »كـرد توانست از آنها پنهـان مـي  حاال هم خودش را تا مي

گونه احساس بيگانگي مخمل با افراد و  تيرگي و رنگ و بوي اندوه در داستان، منتج از اين
  هاي جهان داستان است.شخصيت

 
  الوجودحذف واجب -4-2

مطـرح اسـت و   » قائم به ذات«الوجود و  هاي توحيدي خداوند به عنوان واجب در گفتمان
اي قـديمي و   الوجود ايدهاست اوست. حذف واجبموجودات در گرو اراده و خو ةوجود بقي

اسـرائيل بـه نـام سـامري در غيـاب       يكي از سـران بنـي   قرآندار است. مطابق آيات  ريشه
سازد تا به جاي خداي يگانـه مـورد پرسـتش    اي زرين را به عنوان خدا ميموسي، گوساله

ا نهضت اومانيسم بـه  غرب، اين انديشه مقارن ب ة. در گفتمان فلسف)85-98(طه/  قرار گيرد
صــورت جــدي مطــرح شــد و پــس از آن در قــرن نــوزدهم فــردريش نيچــه بــه عنــوان 

كتـاب   125پرداز ايـن وادي خـود را مطـرح سـاخت؛ نيچـه در بنـد       ترين نظريه برجسته
نمـايي كـه در روز روشـن بـا چـراغ در      از زبـان ديوانـه   (دانـش طربنـاك)   حكمت شادان

اسـت.  اينك به شما خواهم گفت خدا كجا رفته هممن « گويدجستجوي خداوند است مي
كننـد  هـا را كـه خـدا را دفـن مـي     من و شما يعني ما او را كشـتيم. آيـا صـداي گـوركن    

شنويم؟... خدا مرد. ما او را كشتيم و ما، قاتل قاتالن، چگونه خـواهيم خـود را تسـلي     نمي
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همـين امـروز داشـت     ترين و مقتدرترين چيزي را كه دنيا تادهيم؟ كارد ما خون مقدس
نيچـه   ).192-193: 1377 (نيچـه،  »ريخت چه كسي اين خون را از دستان ما خواهـد زدود؟ 

ايـن  « گويد: انگاري چيست مي در پاسخ به پرسش نيست ارادة معطوف به قدرتدر كتاب 
دهنـد. هـدفي در كـار نيسـت يـا       ها، ارزش خويش را از دست مي است كه برترين ارزش

. وي در جايي ديگر بحران معنا را حاصل مرگ )64: 1387 (نيچه، »يسترا پاسخي ن» چرا«
ميـان رفـتن ديـدگاه اخـالق      مراد نيچه از مـرگ خـدا از  « داند.خدا و ظهور نهيليسم مي

نيچـه بعـد از نفـي خداونـد،      ).72: 1390 (عبـدالكريمي،  »مسيحي در فرهنـگ غـرب اسـت   
آن  ةدربـار  چنـين گفـت زرتشـت   تاب كند و در كرا مطرح مي» ابرانسان«مفهومي به نام 

آموزانم. ابرانسان معنـاي زمـين اسـت بـادا كـه       هان من به شما ابرانسان را مي« گويد: مي
شما بگويد ابرانسان معناي زمين باد به راستي انسان رودي اسـت آلـوده. دريـا بايـد      ةاراد

ر اوست كـه خـواري   اوست اين دريا. د بود تا رودي آلوده را پذيرا شد و ناپاكي نپذيرفت...
سارتر نيز همانند نيچه وجود خداونـد را   ).22-23: 1385 (نيچـه،  »بزرگتان فرو تواند نشست

دهد كه بعد از خـدا بـه زنـدگي خـود ادامـه      كند و نسل پس از خود را تسلي مي نفي مي
هـاي   از زبـان شخصـيت   شـيطان و خـدا   ة. سـارتر در نمايشـنام  )85: 1380 (بـوبر،  دهدمي

اي يادت بدهم، خدا وجود نـدارد.  خواهم شوخي طرفههاينريش، مي« گويد:مي نمايشنامه
سارتر در ادامه  ).255-258: 1345 (سارتر، »ديگر دوزخ نيست... خدا مرد ديگر بهشت نيست

انسان داده بود، از انسان خودانگيختـه كـه آزادانـه در پـي     ة ظهور ابرهمانند نيچه كه مژد
فقـط مـن   « گويـد هاي مستقل است سـخن مـي   ايجاد ارزش قرار گرفتن در جايگاه عامل

 كـردم... بودم. كشيش، حق با توست فقط خود من بودم. من براي يك اشاره استغاثه مـي 
خبر اسـت مـن   آمد. آسمان حتي از نام من بيفرستادم. اما جوابي نميبه آسمان پيام مي

دانـم  ال جـوابش را مـي  پرسيدم كه آيا من در چشم خدا چيستم. حاهرلحظه از خودم مي
شناسد. اين خـأل را كـه   شنود خدا مرا نميبيند خدا صداي مرا نميچيز خدا مرا نمي هيچ

بيني؟ اين خداست... خـدا تنهـايي انسـان اسـت ، فقـط مـن وجـود        باالي سر ماست مي
تنهايي خوبي را اختراع كردم، منم كـه   تنهايي تصميم به بدي گرفتم من به داشتم. من به

توانم خودم را تبرئه كنم. مـن، انسـان. اگـر    كنم. تنها منم كه ميخودم را متهم مي امروز
. درحقيقت هدف سارتر از اين حـذف و بـه حاشـيه    (همانجا) »خدا هست انسان عدم است

انسـان   ةالوجود به اين دليل است كه خالقيتي كه در شأن الهي است به عهدراندن واجب
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شود و انسان نـاگزير  هاي موجود در علم باري حذف ميدر اين حالت ارزش« محول سازد
شود. بـه نظـر وي چـون خـداي مفهـومي وجـود نـدارد پـس         هاي تازه ميبه خلق ارزش

هاي ماتقدم نيز موجود نخواهند بود بدين صورت است كه انسان مجبـور بـه خلـق     ارزش
  ).  225:1386 (نوالي، »ها خواهد بودارزش
وتي جهان مالك و خداوندگار مخمل، از ابتدا كه مخمل خـود  در داستان مورد نظر، ل     

است. درحقيقت هويـت مخمـل را وابسـتگي     وار قرين و همراه او بوده را شناخته بود سايه
است. لوتي برايش همزادي بود كـه بـي او    چون و چراي او به ارباب مقتدر تشكيل دادهبي

 (چوبك، بود جهان كرده و اشاره لوتيوجودش ناقص بود و هر كاري كه كرده بود به فرمان 
گـردن در   بـه  گونـه اختيـاري، مطيـع و قـالده     . مخمل در زندگي بدون هيچ)78-77: 1352

كننده و بيش از حـد    جشدت منفعالنه توأم با ترسي فلهاست؛ اسارتي ب خدمت ارباب بوده
چـه  هر ترسـيد... كـس مـي   از او بيش از همه ،لرزانداش پشتش را مينگاه لوتي«از ارباب: 

خـورد مجبـور بـود. زنجيـري     ديد مجبور بود و هرچـه مـي  كرد مجبور بود، هرچه مي مي
كشـيدش.  خواست مـي داشت كه سرش به دست كس ديگر بود و هرجا كه زنجيردار مي

. يادآوري اين خـاطرات  )81(همان: »هيچ دست خودش نبود. تمام عمرش كشيده شده بود
ازد؛ او به دنبال عصـيان و طغيـاني عليـه عـادت و تكـرار و      س تلخ روح مخمل را آزرده مي

مجموعه اوضاع و احوال تصنعي بود كه بر او مسلط شده بود. از نظر سارتر هر عملي خود 
بـدين ترتيـب   « كنـد بيانگر وجود يك نقص است و اين نقص انسان را به حركت وادار مي

بينـد. ميـل   ي در شناخت مـي پردازد بدين جهت است كه نواقصاگر انسان به تحصيل مي
اسـت بـه   به تحصيل از ديدگاه فرد يك امكان قابل درخواست است كه هنوز تحقق نيافته

خواند. كسي كه فاقد كمال است از عدم كمـال رنـج   را الوجود مي همين جهت سارتر آن
ش ين آزردگي و ناخشنودي از شرايط، فكر تغيير اوضاع و تال). ا228: 1386 (نـوالي،  »بردمي

كند و همانند موتـور محـرك،   براي دستيابي به مطلوب هاي ممكن را در ذهن احضار مي
دارد. اي براي تغييرات و اصـالحات ضـروري وامـي   انسان را به انديشيدن و طراحي برنامه

كه با ايـده   است ها قرار گرفته ها و ناماليمت ها، ناكامي مخمل در پس بن بستي از شكست
اش دل پري داشت زيرا هيچ كـاري  مخمل از دست لوتي« :اصله داردآلهاي او فرسنگها ف

را از مخمل بخواهد جهان در آن وقـت كـه از دسـت همكـاران و     تهديد آننبود كه او بي
آورد و با خيزران و چـك  مياش را سر مخمل درشد تالفياش برزخ ميخرمگسان معركه
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گفـت و مخمـل هـم    آمد ميهنش ميچه ناسزا به دزد و هرو لگد و زنجير او را كتك مي
 (چوبـك،  »شناخت و آهنگ تهديدآميز آنها به گوشش آشنا بـود اش را ميهاي لوتيفحش
 ،يابـد جان و سرد مياي، بي درخت مرده ةجهان را در كند . او پس از اينكه لوتي)88: 1352

اي گيرد. بـدين ترتيـب نخسـتين تقالهـ    انگيزه و فكر تغيير و حركت در ذهنش قوت مي
بـه سـاحت   واقع ضرورت نگـاه  دهد دربار انجام مي خود را جهت رهايي از وضعيت فالكت

ها و مـوانعي كـه يـك عمـر او را     است و او اكنون به محروميت آينده در مخمل بيدار شده
ناگهان چشمش به زنجيرش افتاد. آن را ديد. تا آن زمـان  « برد:احاطه كرده بودند پي مي

خـورده و سـنگين بـود.     جو به آن ننگريسته بود خشـن و زنـگ  نهگونه پرشگفت و كي اين
ماري دور او چنبره زده بود.  طور بود و تا خودش را شناخته بود مانند كفچه هميشه همان

هم او را كشيده بود و هم او را در ميان گرفته بود و هم راه فرار بر او بسته بود. تا خودش 
ود. ماننـد يكـي از اعضـاي تـنش بـود. آن را خـوب       را ديده بود اين بار گران به گردنش ب

كنـد و  بار موجود كوشـش مـي   مخمل براي رهايي از وضع فالكت ).82(همان: »شناخت مي
جهـان   هاي بسيار نخستين گـام بـه سـمت آزادي و رهـايي از دسـت لـوتي      پس از تالش

شده آن را  خواست هرطورحاال مي«كشد:خود را از زمين بيرون مي ةطويل دارد و ميخ برمي
دستي چسبيد و با خشم آن را تكان داد. نيرويي كـه او بـراي   طويله را دو  ميخ ةبكند. حلق

كندن ميخ طويله به كار انداخته بود خيلي زيادتر از آن بـود كـه الزم بـود. بـا هرچـه زور      
  ).84-85 (همان: »طويله را تكان داد و سرانجام آن را از توي خاك بيرون كشيد  داشت ميخ

  
  وانهادگي و دلهره -4-3

رين شرط تحقق بشـر اسـت. آنهـا بـا     ت الوجود مهمها حذف واجباز نظر اگزيستانسيالست
حضـور خـدايي كـه بـراي     » وجود انسان بر ماهيت او مقدم اسـت «كيد بر اين نكته كه تأ

راستي  اگر به« دانند:سازي كند، فاقد ضرورت و موضوعيت مي سازي و ارزش انسان ماهيت
تـوان بـا توسـل بـه طبيعـت      گـاه نمـي   يم كه وجود مقدم بر ماهيت است ديگر هيچبپذير

. سارتر معتقـد اسـت از   )40: 1391، (سارتر »انساني خداداد و متحجر، مسائل را توجيه كرد
آزادي و خدا بايد تنها يكي را برگزيـد و در ايـن بـين، آزادي بـراي انسـان       ةميان دوگزين

وم به آزادي است. محكوم است چون خود را نيافريده و در بشر محك« ناپذير است: اجتناب
كارهـايي اسـت كـه     ةول همؤعين حال آزاد است زيرا همين كه پا به جهان گذاشت مس



١٩٦  

 

  

  
 

فرامرز خجسته و جعفر فسائي
  

   1394،   زمستان 34  شمارة     

بخشـيدن بـه ماهيـت     حقيقت انساني كـه بـه دنبـال تعـين    . در)40: همان( »دهدانجام مي
دت وي وضـع  الوجـود جهـت سـعا   هـا و الگوهـايي كـه واجـب     خويش است، تمام برنامـه 

 كنـد:  سر تحقق خويشـتن تلقـي مـي    گيرد و آن را به مثابه مانعي بر است ناديده مي كرده
يابد بايد گفت كـه  انسان وانهاده است زيرا نه در خود و نه بيرون از خود امكان اتكا نمي«

وليت ؤيابد تـا مسـ  اي نمييابد، وسيلهبشر از همان گام اول براي كارهاي خود عذري نمي
. اين آزادي و وانهـادگي بـا وجـود اينكـه امكانـات      )40: همان( خود را بر آن بار كند وجود

آور نـوعي  دهد تا سرنوشت خود را رقم بزنـد بـراي او پيـام   زيادي پيش پاي بشر قرار مي
: 1384 (كلنبـرگ،  »آزادي اسـت  ةاضـطراب، سـرگيج  « ترس و دلهره نيز هست؛ به تعبيري

بينـد و   هستي تنها و بدون پشتوانه و حامي مـي  ةدر عرصدرواقع انسان خويشتن را  ).31
دهد و هر لحظه بر دلهره و تـرس   ها و عوالم دردناكي سوق مي له او را به موقعيتاين مسأ

  زند.   او دامن مي
اي است كه آشـوب  هايدگر بر اين باور بود كه سرشت انسان و سرشت هستي به گونه     

بشر «سارتر با صراحت اعالم كرد كه  ).330:1386، هايـدگر ( انگيزددروني و اضطراب را برمي
دلهره متعلق و مخصوص زنـدگي دنيـوي و مخـتص ايـن     ).  34:1391(سارتر،  »يعني دلهره

اي مسـتقيم دارد و او را  جهان است كه با دلبستگي بشر به جهان و زندگي خويش رابطه
هاي فنا عد از اينكه مخمل نشانهب ).50-52: 1354 ،(بـارت  سازداز ديگر موجودات متمايز مي

ها آزاد  بار خود را از تمام قيود و محدوديت بيند، براي نخستيناش ميو نيستي را در لوتي
صبحگاه كه مخمل چشمانش را باز كرد از تو هواي فلفل نمكي بامداد « كند:احساس مي

شـمانش  يـدا كـرده و خشـكش زده و چ   بلـوط را پ  ةاش حالت همان كنددانست كه لوتي
 (چوبـك،  »دهد و با او كاري ندارد و او تنهاست و آزاد اسـت نور است و به او فرمان نمي بي

اش را از خـاك  طويلـه   . مخمل از آزادي خود خشنود است و از زماني كه مـيخ )77: 1352
. كـنش مخمـل در   )85 (همـان:  يابـد اسـت خـود را فـاتحي قدرتمنـد مـي      بيرون كشـيده 

اسـت،   سگ ولگـرد  مقايسه با آزادي پات در داستان ه از زمين قابلطويل  آوردن ميخ بيرون
شـود و بـدون    در جريان جدا شدن از ارباب، در مقام كنشگر ظـاهر نمـي   ،»پات«در آنجا 

امـا در ايـن    ).17: 1342 (هـدايت،  گـردد ارباب در شهر رها مي ةبه وسيل گونه اختياري هيچ
زند. مخمل يله است كه آزادي او را رقم ميطو  آوردن ميخ داستان تقالي مخمل در بيرون

كند كه ميان سعادتمندي و وجود ارباب نسبت تضاد برقراراست و ايـن دو  ابتدا گمان مي
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هـا را از چشـم    هـا و رنـج  جا قابل جمع نيستند. او كه تمامي ناماليمـت  با يكديگر در يك
درخـت   ةوح در تنـ رهـا، سـرد و بـي   روزيديد اكنون كه ايـن منبـع تيـره   جهان مي لوتي

است و  كند آفتاب نخستين كاميابي اش طلوع كردهخشكيده، خشكش زده بود، گمان مي
جـا  قيـدي نداشـت هر  « بايست در مسير كشف و درك دنيايي بدون ارباب قدم گذارد: مي
كشـيد. از  رفت. كسي نبود زنجيرش را بكشد. خودش زنجير خودش را ميخواست ميمي

دانسـت  رفـت كـه نمـي   كه آزاد باشد. به سوي دنياي ديگري مـي  اش فرار كرده بودلوتي
 ).93 :1352چوبـك،  ( »باشد آزاد اسـت قدر كه لوتي نداشته كرد همينكجاست اما حس مي

شـدن تـاريكي و دميـدن     جهـان و زائـل   آزادي مخمل به صورت نمـادين بـا مـرگ لـوتي    
  .  )92 (همان:روشنايي مقارن است 

جهـان   شايند مخمل كه ارمغان آزادي و رهايي از دست لوتيدر اين ميان احساس خو     
رسد؛ او ناگهان احساس وانهادگي و تنهايي عظيمي در خويش  بود، بسيار زود به پايان مي

به ناگهان وحشـت تنهـايي   « گردد:اش قرين دلهره و نگراني مي يكند و هستاحساس مي
خبر شـد كـه او در آن   شستش با اي درونش را گازگرفت. تنهايي را حس كرد...شكنجهپر

هـايي كـه   بعـد ايسـتاد و بـه آدم    شناسـد... كسي را نمـي  گشاد تنهاست و هيچو دشت گل
وقـت  آن ،رفت در تكـاپو بودنـد نگـاه كـرد    دورادور دشت پاي دودهايي كه به آسمان مي

جهان رقـم   مخمل به دست لوتي ترين روزهاي زندگي. سياه)73-74 (همان: »بيشتر ترسيد
اي توأم با احساس تنفر از او در دل داشـت بـا ايـن وجـود بـاز      بود و خوف كشنده دهخور

اي با وجود لوتي گـره خـورده بـود كـه     حقيقت وجود او به گونهدربدون لوتي ناقص بود. 
اش آنجـا بـرايش   ديگر لوتي« كرد:اش ايجاد مي فقدان آن مناسبت، خأل بزرگي در هستي

لـوتي نديـده بـود. لـوتي     ر كند. هيچ وقت خـودش را بـي  كاهدانست چنداشت. نمي وجود
برايش همزادي بود كه بي او وجودش ناقص بود. مثل اين بود كه نيمي از مغـزش نـاقص   

  .  )77-78 (همان: »كردبود و كار نمي
نشـان دادن الـزام و اجبـاري    «هـا  شدگي و وانهادگي در نظر اگزيستانسياليسـت ترك     

آن بايد تصميم بگيرد و كيفيت هستي خود را در جهـان انتخـاب   است كه انسان در برابر 
مخمل از پذيرفتن واقعيت مرگ لـوتي  ). 328: 1386، (نـوالي » نموده و ماهيت خود را بسازد

چند بار « اي جز پذيرفتن امر واقع ندارد:نهايت چارهكند اما درزند و آن را انكار ميمي تن
خواسـت  جسـت. مـي  ا كشيد. ازش يـاري مـي  پاچگي دامن شوالي جهان ر از روي دست
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اش پشت كرد و رو به دشـت بـه   بيدارش كند. سپس با نااميدي از جايش پاشد و به لوتي
اسـت، بـدون هـيچ     »وانهـاده «حقيقت مخمل در جهـان  . در)92: 1352 (چوبك، »راه افتاد

رود بايست به سمت ساختن بناي سرنوشت خويش به پيش پناهگاه و ياوري او اكنون مي
وجودي نوميدي مانند نيروي محركـي   ةو دفتر آينده را به دست خود ورق بزند. در فلسف

اصطالح نااميدي همواره قرين و توأم بـا   دارد و به نسان را به كنش و خودانگيختگي واميا
تن مسـلط  جاي تسلط بر جهان بايد بر خويش گويد بههنگامي كه دكارت مي« عمل است

آنكه به اميـد متكـي    همين معني را بيان كند؛ يعني عمل كنيم بيخواهد  شد، درواقع مي
  ).48: 1391 (سارتر، »باشيم

  
  هاي نو   شورش به مثابه خلق ارزش -4-4

سارتر انسان محكوم به آزادي  ةبه گفتبنا .از نظر مكتب اگزيستانسياليسم انسان آزاد است
 حقيقت اين آزاديدر شود؛و تحقق اراده در غيبت آزادي ميسر نمي» شدن«امكان  است.

هـاي جديـد بپـردازد.    آورد كه مختار و رها، بـه خلـق ارزش  مكاني براي انسان فراهم ميا
له داراي مفهـومي  اين مسأ« گويد:ها است ميارزش ةسارتر در توضيح اينكه بشر آفرينند

 اي ندارد. پيش از اينكه شـما زنـدگي كنيـد   بوده اين نيست كه زندگي مفهوم از پيش جز
شماسـت كـه بـه زنـدگي معنـايي ببخشـيد.        ةخود هيچ است اما به عهد خودي زندگي به

از ). 77-76: 1391 (سـارتر،  »گزينيـد ارزش چيزي نيست جز معنايي كه شما براي آن برمي
گـرفتن اسـت. او   (دازاين) فعليت نيست بلكـه همـواره در حـال شـكل     نظر هايدگر انسان

رسد و همواره توانمند است. نادرست ز به آخر نميكند. هرگهمواره خودش را طراحي مي
تر از  مورد انسان بارها مهمدر» امكان«طبيعي فروكاهيم زيرا  ةاست كه او را تا حد يك ابژ

بـردن بـه مـأمن     جهان در پـي پنـاه   مخمل پس از لوتي ).555: 1381 (احمدي، فعليت است
شود رو ميهبار با چوپاني روب اين توانست زنده بماندديگري بود. گويي كه بدون ارباب نمي

) 100: 1352 (چوبـك،  دانست ها را لولو ميكند. مخمل كه آدمكه اعتماد مخمل را جلب مي
كنـد در ايـن   شـود و احسـاس مـي   چوپان نزديك مـي  ةبار به بچ و از آنها گريزان بود اين

اي  دهد. او از گذشتههايش پايان  تواند به سرگرداني و رنجتنهايي و وانهادگي، وجود او مي
چوپـان   ةبـار از بچـ   قيد و شرط و رام در اختيار يك انسان بود، فاصله داشـت. ايـن  كه بي
زد.  اعتنايي نپذيرفت و دست او را پـس  ناني كه او به سمتش انداخت با بي ترسيد، تكهنمي
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بوسـي  هايي كه يك عمـر هماننـد كا  يابد تا در برابر انسانبار فرصت مي مخمل براي اولين
دهـد. او آزاد بـود و آزادي ايـن فرصـت را در      بودند، واكـنش نشـان  دهشتناك او را آزرده

كشـيدن از   اختيار او قرار داده بود كه خود انتخاب كند و نشان دهد كـه خـواري و ذلـت   
سـاخته و   توان ايـن قالـب پـيش   شود و ميارباب در هر سطحي كه باشد ارزش تلقي نمي

بار شوريدن بر پسر چوپـان و   اي خلق كرد. اينهاي تازهو ارزشپوسيده را در هم شكست 
قـدرت آنهـا قـرار داشـت،      ةين در چنبر هايي كه پيش از به طور كلي طغيان عليه انسان

آزاري مخمل شـير  پسرك از خونسردي و بي« آيد:براي مخمل ارزشي جديد به شمار مي
مخمل. مخمل هـم يكهـو    توي كلة گهان قرص خواباندشد. دوباره چوبش را بلند كرد و نا

هـايش را گذاشـت    چوپان و دسـت  ةخيزك جمع كرد و پريد به بچ خودش را مانند پاچه
ـ روي شانه پسـرك گرفـت و تكـه     ةهاي او و در يك چشم بر هم زدن گاز محكمي از گون

زده به زمين افتاد و خون شفاف سنگيني از  گوشتش رو صورتش انداخت. پسرك وحشت
گاه فرصت نيافته بود كـه آدميـزادي را چنـان     زد... مخمل تا آن روز هيچصورتش بيرون 

  ).98-99 (چوبك: »بيازارد
  
 بحران نوستالژي   -4-5

 اگزيستانسياليسم بشر موجودي است رو به جلو كه هر لحظه بايد از نو سـاخته  ةدر فلسف
عبارتيم از يك ما « هاي تازه باشدهاي جديد خلق كند و به دنبال يافتن افقشود و ارزش

است يعني موجودي كـه بـه    1چيز يك طرحنيافته. بشر بيش از هر مجموعه امكان تحقق
-29:1391(سـارتر،  »خواهد از خويش پيشتر باشدكند و پيوسته ميسمت آينده جهش مي

اسـت بايـد از امكانـات و    آزادي كـه بـراي او فـراهم شـده     ةدرحقيقت انسان در ساي). 28
مند گردد و همواره در پي تعالي يعنـي گذشـتن از آنچـه    مده بهرهوجود آه هاي بظرفيت

هست و حركت به سوي آنچه كه فعالً نيست باشد. سـارتر در جـايي ديگـر انسـان را بـه      
 (همـان:  اش يكسان اسـت  كه آسودگي او با عدم و نيستي كند به جلو تشبيه مي موجي رو

خواهد جزئي از كل قلمداد گـردد  ي. انسان اگر به دنبال اثبات تفرد خويش است و نم)30
 ةشود، ناچـار اسـت پروسـ   هاي متمايز او توجه نميها و ويژگيكه در آن كليت به خصلت

گـردد.  درواقع فرديت هركس نيز به كيفيت تعالي او منوط مي .گيردگذر و تعالي را پيش
                                                 
1. Project 
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. توقف كندتازه و هويت جديدي براي خود خلق مي ةدر اين مرحله انسان هر لحظه چهر
رو، با معناي وجودي انسان در تضـاد اسـت. و    هاي پيش در زمان حال و عدم توجه به افق

  در اين ميان، ميل به گذشته به معناي ميل به عدم و نيستي است.  
 هرچيـز،  از بـيش  نوستالژي تمايل به گذشته را توضيح مي دهـد؛ نوسـتالژي،   ةمقول     

 آثـار  در امـا  اسـت،  رفتـه چيزهاي ازدست براي اشتياق و وطن از دوري سوزان درد معني

و  1386(نـك: مجيـدي،   رود مـي  كـار  به بودن اشتياق هيچ يا حسرت در معني به غالباً سارتر
واقـع واكنشـي اسـت در مقابـل     رهاورد بازگشت بـه گذشـته كـه در    .)150: 1388 موسوي،

گيـز مخمـل،   انبست شكست چيزي نيست. در دنياي غم وضعيت بغرنج زمان حال، جز بن
از مهر و عاطفه معمول خبري نيست و او با كليه مظاهر عيني حيات بيگانـه اسـت. او در   

روزي و دهـد و تيـره  بافت زيربنايي آن را تشـكيل مـي  » اندوه«كند كه دنيايي زندگي مي
اي كه بر او تاريك است و قالده ةاست. گذشتفالكت در تمام طول و عرض آن تنيده شده

اوست. او تالش كرده بود از گذشته خـود   هايروزي ز يادگاري از همان تيرهگردن دارد ني
جهان ابتدا به بچة  كند؛ پس از مرگ لوتيفاصله بگيرد و براي خود سرنوشت ديگري خلق

او مواجه شده بود، سپس در پي پاسـخ بـه    ةرحمان بود اما با خشونت بيچوپان پناه آورده
حقيقـت  ن تيزپروازي برخـورد كـرده بـود در   يز شاهيهاي تهاي طبيعي، به پنجهخواهش

آسايش او بـه هـم خـورده    « .مخمل مصداق كامل و صريح سرخوردگي و وانهادگي است
ديـد  ترين نشان ياري و همدردي در اطراف خود نمـي  بود باز هم تهديد شده بود كوچك

ه بودند يـك  جا روي زمين سوزن كاشت كننده بود مثل اينكه همه چيز بيگانه و تهديد همه
سوزاند و به فـرار ناچـارش   اي پايش را ميگداخته ةشد درنگ كرد. زمين مثل تابآن نمي

در ايـن   ).106: 1352، (چوبـك  »خـورده و غمگـين راه افتـاد    كرد خسته و درمانده و بيممي
شـود. اينكـه آيـا گذشـته بـا تمـام تيرگـي و        مرحله مخمل دچار نوعي تناقض دروني مي

بازد؟ آيا همان لجنزار تحقيـر  ها، رنگ نمي رابر اين حجم گسترده ناماليمتها، در بفالكت
هـاي   هـايي بـود كـه واقعيـت    و ادبار گذشته بر حال كنوني او ترجيح ندارد؟ اينها پرسش

هـا و  ها و خشونتعيني به آنها پاسخ داده بودند. مخمل ناگزير گذشته را باتمام ناماليمت
ه اميد يـافتن آزادي  دهد و از همان راهي كه برجيح مياش تتحقيرهايش بر وضع كنوني

ورش را وگشـاد دور و   دانست چه كنـد يـك دشـت گَـل    هيچ نمي« .گردد آمده بود بازمي
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دانست نه خوراك داشت نه دود داشت گرفته بود كه در آن گم شده بود راه و چاه را نمي
ه نرم كند. گوشـت تـنش   نه سالح كاملي كه بتواند با آن با محيط خودش دست و پنج و

هـايش را  . گـوش مقاومت و ازبين رونده بودرسان، زبون و بي در برابر محيط زمخت آسيب
هراسيد و خورد ميها تكان ميترين سوسكي كه تو سبزه تيز كرده بود و از صداي كوچك

شد. هرچـه دور و ورش بـود پيشـش دشـمني سـتمگر و جـان سـخت جلـوه         نگران مي
  .)100 (همان: »نمود مي

اسـت كـه متـرادف بـا نـوعي       جهان حالتي نوستالژيك براي مخمل يافته واقع لوتي در     
گرايي و ميل به نيستي است. ايـن نوسـتالژي تراژيـك هماننـد ميـداني مغناطيسـي،        پوچ

 ةكشاند. مخمـل بـا ديـدن الشـ    مخمل را با رضايت و خواستي پرشوق به سمت خود مي
 گردد و اين اوج تراژيـك بـودن نوسـتالژي اوسـت    مي خود خشنود ةدشمن ديرينه و كهن

جايش بود هنوز به درخت لم داده بود مخمل او را كه ديـد   نخورده سر لوتي دست ةالش«
. نوسـتالژي  )100: (همـان  »گل كرده بود. دلش قرص شـد  ش به اوا خوشحال شد. دوستي

شود. اپذير منتج مينمخمل به سرگرداني و نااميدي و درنهايت برخورد با سدي نفوذبراي 
شود. اين جالب در پايان داستان قالده و زنجيري است كه باعث گرفتاري مخمل مي ةنكت

آن مخمـل را بـه دنبـال خـود      ةجهان به گـردن او بسـته بـود و بـه وسـيل      قالده را لوتي
ك و خستگي عمـر  تاري ةكشانيد. اين زنجير و قالده كه همزادش بود، نمادي از گذشت مي

شود كـه  گرد مخمل باعث مينهايت، عقباو بود. دري از تن و وجود واقع جزئرمخمل و د
درختـي گيركنـد و    ةشـوند زنجيـرش در ميـان شـاخ    زماني كه تبردارها به او نزديك مي

كشـش و سـنگيني زنجيـر    «بحراني جديد و دهشـتناك قـرار دهـد؛     ةمخمل را در آستان
اش طويلـه   مـيخ  ةيخكوبش كرد. حلقاش را گرفت و با نهيب مرگباري سر جايش منيروي

وار خـم شـد و   شـد. ديوانـه  استخواني سمج بلوط گيركرده بود و كنـده نمـي   ةپشت ريش
كرد هاي آن زير دندانش صدا ميخشم تلخي جويد. حلقه زنجيرش را گازگرفت و آن را با

وار  وانـه هـا را از يـاد بـرده بـود و زنجيـر را دي     كـرد. درد آرواره هايش را خرد مـي و دندان
هاي دندان از دهنش با كف بيـرون زده بـود. از همـه جـاي دشـت      جويد. خون و ريزه مي

خورشـيد   تبرشـان تـو   ةشـدند و تيغـ  رفت و تبردارها نزديك مـي هاي دود باال ميستون
  ).110-111 (همان: »خنديدنددرخشيد و بلندبلند مي مي
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  گيرينتيجه -5
انتري كـه  «هاي كوتاه صادق چوبك، تحت عنوان  انترين داست در اين نوشتار يكي از موفق

هـاي ژان پـل    آراء و انديشـه  و با تكيه بر 1اصالت وجود از منظر فلسفة» اش مرده بود لوتي
مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از دريافـت و تشـريح ايـن اثـر      )،1905-1980( سارتر

 ةستانسياليسـم در شـاخ  اگزي ةشـدت تحـت تـأثير فلسـف     حاكي از آن است كه داستان به
الحادي قرار دارد. در اين داستان مخمل نماد انسان رهاشده و منزوي در دنياي مدرن است 

يابد. در اين داستان مطابق  اي فرديت خود را مستهلك شده مي اي توده كه در بستر جامعه
مخمـل  زندگي ار از صحنة تي سارتر و پيروان او عنصر ارزشگذهاي اگزيستانسياليس انديشه
گيـرد. از نظـر    مـي اي جانكـاه فرا  شود و به اين ترتيب هسـتي او را تـرس و دلهـره    جدا مي

آيد و امكـاني   الوجود نوعي آزادي به شمار مي وجوديان متمايل به الحاد، جداشدن از واجب
سازد تا با خودانگيختگي، اراده و كنش آزاد انساني به گزينش بپردازد  براي انسان فراهم مي

اي قدرتمند  هاي جديد مبادرت ورزد. اما بريدن از خداوند به عنوان پشتوانه لق ارزشو به خ
با احساس وانهادگي توأم خواهد بود. احساس وانهاده بـودن و انـزوا، بـراي مخمـل بسـيار      

رسـاندن بـه ايـن      ست براي به چالش كشيدن و آزار و اذيـت ا ناگواراست و هستي ميداني
لژيك او كـه بـه صـورت نمـادين     احسـاس نوسـتا   مخمـل و نهايت عقـب گـرد   موجود. در

-بـن « هاي گذشته است او را به سمت نوعي بازگشت به سمت تباهي و تيرگي ةكنندبازگو

  دهد. هاي سهمگين و ناگوار قرار ميبحران ةكشاند و در آستانمي» بست فلسفي
اف اسـت و  بـه نويسـندگان و شـاعران ايرانـي، ادعـايي گـز      » فيلسوف«اطالق عنوان      

نگارندگان نيز به هيچ عنوان در پي اثبات فيلسوف بودن صادق چوبك در معناي فني آن 
نـد كـه   ا اند اما بـرآن  چنين خوانشي از داستان نبوده و اصرار بر يگانه و نهايي انگاشتن اين

چوبك وجود دارد كه در قالـب   ةوجودي در انديش ةهايي برجسته و مشخص از فلسفرگه
دادن پتانسـيل   است. درحقيقت هدف نگارندگان عالوه بر نشان وبي بيان شدهخ داستان به
هاي فلسفي، نمايش ارتبـاط و   اي از ادبيات داستاني معاصر در راستاي خوانش باالي نمونه

اسـت كـه صـحت ايـن      هاي مشابه جهاني بـوده  شنود ادبيات داستاني ايران با نمونهو گفت
  ابل درك است.روشني ق مدعا در زيرساخت مقاله به

                                                 
1. Existentialism 
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  منابع
  ، تهران: رشيدي.ايالهي قمشه ةترجم ،)1375( كريمقرآن

  تهران: مركز. ،هايدگر و تاريخ هستي ،)1381( احمدي، بابك
  تهران: مركز.آين، زهرا  ةترجم آشنايي باسارتر، ،)1379( استراترن، پل

 ةيادنامـ  هباشـي، ، علـي د »چوبـك  ةاز خاطرات ادبي خـانلري دربـار  «، )1380( الهي، صدرالدين
  تهران: ثالث. ،چوبكصادق 

ادبيـات و علـوم    ةدانشـكد  ةمجلـ ، »صادق چوبك و نقـد آثـار وي  «، )1385( اصغر باباساالر، علي
  .  133-151، صص 177 ة، شمارانساني

  خشايار ديهيمي، تهران: ماهي. ةترجم ژان پل سارتر، ،)1381( باتلر، جوديت
  پوش، تهران: آگاه. منصور مشكين ةترجم سم چيست؟،اگزيستانسيالي ،)1354( بارت، ويليام
  تهران: البرز. ،نويسي قصه ،)1370( براهني، رضا
بـاس كاشـف و   ة عترجم ،دين و فلسفه ةكسوف خدا: مطالعاتي درباب رابط، )1380بوبر، مارتين(

  فروزان. ابوتراب سهراب، تهران:
 تهـران:  بيژن عبـدالكريمي،  ةترجم ،هايدگر هايانديشه ةروشنگران بررسي، )1381( بيمل، والتر

  سروش.  
كيهـان  ، »نويسـي فارسـي   صادق چوبك، مظهر ناتوراليستي در داستان«، )1377( جمالي، حيدر
    .63-65صص  ،145 ةشمار ،فرهنگي

هـاي لـك لـك، وابسـته بـه       تهران:كتـاب  ،اش مرده بـود  انتري كه لوتي ،)1352( چوبك، صادق
  جاويدان.

 ،»اگزيستانسياليسـم و نقـد ادبـي   « ،)1386( خـاني، عيسـي   امـن  و آالشـتي، حسـين   پـور  حسن
  .9-34صص ، 17 ةشمار ،4سال ،هاي ادبي پژوهش

نويسـان   داستان ةتحليل انتقادي ناتوراليسم در آثار برجست« ،)1383( زاده ميرعلي، عبداهللا حسن
كتري زبان و د ةرسال، »معاصر ايران با تأكيد بر آثار هدايت، چوبك، صادقي، ساعدي، دانشور

  دانشگاه تربيت مدرس. :تهرانارسي، ف ادبيات
هاي زبـان  پژوهش ،»وجودي ةادبيات و فلسف« ،)1387( خاني، عيسي امن و دخت خطاط، نسرين

  .47-64، صص 45 ةشمار ،خارجي
هـاي اگزيسـتانس و   هـاي مـرزي در فلسـفه   موقعيت«)، 1392خردمند، مريم و نظرنژاد، نرگس(

  .51-74، صص5 ةدوم، شمار ة، دورحكمت آفاق، »البالغه نهج
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 هاي پژوهش ةفصلنام دو ،»عليت به وجودي نگاه و ياسپرس كارل« ، )1391( اصغر خندان، علي

  .95-117 صص 2ة شمار اول، سال ،شناختي هستي
صـادق   ةيادنامـ علـي دهباشـي،    ،»نويسي صـادق چوبـك   داستان« ،)1380( دستغيب، عبدالعلي

  تهران: ثالث. چوبك،
  ثالث. تهران:، ياد صادق چوبك)، 1380( اشي، عليدهب

  ترجمة ابوالحسن نجفي، تهران: نيل. شيطان و خدا،)، 1345سارتر، ژان پل (
  ، ترجمة صادق هدايت، تهران: آزادمهرديوار)، 1382ـ (ـــــــــــــــ

  : نيلوفر.مصطفي رحيمي، تهرانة ترجم اگزيستانسياليسم و اصالت بشر، ،)1391(ــــــــــــــــ 
  تهران: نگاه. هاي ادبي،مكتب ،)1376سيدحسيني، رضا (

 قم: عمار.اگزيستانسياليسم، علم و اسكوالستيك جديد،  ،)1357( شريعتي، علي

  ، تهران: علم.اگزيستانسياليسم، دين، اخالق ،)1390( عبدالكريمي، بيژن
فلسـفي،   ةنامـ ، »نتي و نقد آنهاي خدا از ديدگاه مرلوپوناسازگاري« ،)1385( تبار، هدايت علوي

  .  21-32دوم، صص ةشمار
  .195-200نهم، صص  ةشمار، فرهنگ عمومي، »صادق چوبك ةدربار«، )1391( روزبه عمادي،

صـادق   ةيادنامـ ، علي دهباشي، »اش مرده بود ارزشيابي انتري كه لوتي« ،)1380( فوجئي، موريو
  تهران: ثالث.، چوبك

اش  انتري كه لوتي فراتراز تمثيل: بررسي مفهوم ايدئولوژي در«، )1390( قربان صباغ، محمودرضا
  .2-14چهارم، صص ة، شمارمطالعات زبان و ترجمه ةفصلنام، »مرده بود

هـايي از   نگـاهي اگزيستانسياليسـتي بـه بخـش    «)، 1387( عبـاس  ،زاده قوام، ابوالقاسـم و واعـظ  
 ة، سال پنجم، شـمار مي مشهدتخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسال ةفصلنام، »شاهنامه

  .73-94 صص، 18
 هـايي در پوزيتيويسـم منطقـي و   بررسـي  معاصـر:  ةفلسـف  ،)1361( كاپلستون، فردريـك چـارلز  

  اصغر حلبي، تهران: زوار. علي ةترجم اگزيستانسياليسم،
  ، برگردان عبدالكريم رشيديان، تهران: ني.ترس و لرز ،)1380( كركگارد، سورن

  تهران: نگاه. راب سهراب و الهام عطاردي،ابوت ة، ترجمكركگور و نيچه ،)1384( جيمز كلنبرگ،
ة ، دورادب عربـي ، »گزيستانسياليسم در شعر يوسف الخـال ا«)، 1392گودرزي لمراسكي، حسن(

  .175-191، صص2 ةپنجم، شمار
  محسن حكيمي. تهران: ققنوس. ةترجم ،فلسفه فرانسه در قرن بيستم ،)1378( ماتيوز، اريك
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 ،955 شـمارة  ، نسـخة ابتكـار  روزنامـة ، »نوسـتالژي  بـراي  ايهپروند«)، 1386( رضاعلي دي،مجي
  .16-15صص 

  ، تهران: نشر روزگار.هاي صادق چوبك نقد و تحليل گزيده داستان)، 1382محمودي، حسن(
پـور   ح. عبـاس  م. ة، ترجمـ هـاي ژان پـل سـارتر    نقـد و بررسـي رمـان    ،)1353( مردوك، آيريس
  ران: مرواريد.ته تميجاني،

، پـنجم  سـال  مطالعـات زنـان،   ،»اگزيستانسياليسم ةفمينيسم و فلسف«، )1386( مرديها، مرتضي
  .73-87 ، صص2 شمارة

  تهران: هرمس. محمدسعيد حنايي كاشاني، ةترجم وجودي، ةفلسف ،)1377( مك كواري، جان
  خوارزمي. اهللا فوالدوند، تهران: برگردان عزت بزرگ، ةفالسف ،)1372( مگي، بريان

كوشـش   بـه  :قـم  ،شـورش  و عصـيان  ةفلسـف  اگزيستانسياليسـم،  ،)1375( مصـطفي  ملكيـان، 
  كرماني. غياثي سيدمحمدرضا

اگزيستانسياليسم هدايت و بن بست نوسـتالژي  «، )1388( موسوي، سيدكاظم و همايون، فاطمه
  .137 -156، شماره دهم، صصادب پژوهي، »در سگ ولگرد
  فرهنگي ماهور.   تهران: مؤسسة ادبيات داستاني، ،)1376( ميرصادقي، جمال
  ، تهران: چشمه.ج2، نويسي در ايران صدسال داستان ،)1380( ميرعابديني، حسن

تبريـز: دانشـگاه    هاي اگزيسـتانس و اگزيستانسياليسـم تطبيقـي،   فلسفه ،)1386( نوالي، محمود
  تبريز.

سعيد كامران و حامد فوالدونـد،   احمد، جمال آل ةترجم ،حكمت شادان ،)1377( نيچه، فردريش
  جامي. تهران:
  تهران: آگاه. داريوش آشوري، ةترجمچنين گفت زرتشت،  ،)1385(ـ ـــــــــــــــ
  تهران: فرزان. ،محمدباقر هوشيار ة، ترجممعطوف به قدرت ةاراد ،)1387(ـ ـــــــــــــــ

 علـوم  تحقيقـاتي  بريـز: مؤسسـة  ت نوالي، محمود ترجمة ،زمان و وجود، )1386( مارتين هايدگر،

  دانشگاه. اسالمي انساني
  تهران: اميركبير.سگ ولگرد،  ،)1342( هدايت، صادق

 تهران: هرمس. فوالدوند، اهللاعزت ترجمة من، فلسفي ةزندگينام ،)1390( كارل ياسپرس،



 



 
  
  
  
  
  
  

  هاي اخوان ثالثناپرهيزي
  »هاي وينويس و واكاوي داستاندربارة اخوان ثالث داستان«
 

 ٭دكتر مجاهد غالمي

 شهيد باهنر كرماندانشگاه زبان و ادبيات فارسي استاديار 

  
 چكيده

نويسـي دارد  هايي هم در داسـتان خودآزمايي ،مهدي اخوان ثالث عالوه بر اشعار و تحقيقات ادبي
. دارنـد  هاييها و شناسهفهها، هركدام مؤلاست. اين داستانتعبير نموده» ناپرهيزي«ه از آنها به ك

نويسـي و تعريـف تعليـق و    چون هنـر داسـتان  ها، ضمن تبيين چنـدو آن محتوايدرنگ بر زبان و 
ر ها و شعرهاي وي برقـرا از ديالوگي كه در ابواب انديشگي و زباني ميان داستان، پردازيتشخصي
 هـاي گونـاگون بررسـي   در سـاحت  توان را ميآنها دارد. همچنين هركدام از پرده برمي است شده
 نيز به قدر خود دربارة نگرش درخت پير و جنگلاخوان ثالث بر  ةمها، مقد. در جنب داستانكرد
كـه بررسـيدن آن بـا برخـي مسـائل ديگـر، خـود از         محـل تأمـل اسـت   به مدرنيسم داستاني  او

نهايت آنكه با وجود قدر و دهد. درت و مدرنيته خبر ميروشنفكريِ ايراني در ميان سناني سرگرد
صـرفاً  كه اخوان ثالث  بايد پذيرفتهاي اخوان ثالث در نظر گرفت، شود براي داستانقربي كه مي

اخـوان ثـالثي كـه    بـا  ، هـاي تحقيقـي  شـعرها و برخـي از نوشـته   نظـر از   صـرف ها اين داستانبا 
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  مقدمه -1
رو  بي اخوان ثالث، اين جستار با پـيش ت ادنويسي شخصيهي به ضلع داستانتوجكم بنابر

-هاي وي و به روش تحليل محتوايي و با گوشه چشمي به مسائل جامعهگذاشتن داستان

نتقادي، مدرنيسم هاي ادبي از قبيل رئاليسم اات نظري برخي مكتبشناسي و نيز مقتضي
كوشـد تـا ضـمن ترسـيم     ات عناصر داستان مـي چنين توجه به مختصو سمبوليسم و هم

گذر تطبيق با برخي شعرهاي وي، هايش از رهخطوط انديشة اخوان ثالث در متن داستان
نويسي اخوان ثالث را تبيين نمايد و به قدر وسع، جنبة كمتـر  هاي داستانها و ضعفتقو

هـاي اخـوان   ت ادبي وي را مورد تحليل قـرار دهـد. در داسـتان   ز شخصياي اشدهشناخته
برخي مسائل، چه از نظر انديشگي و چه از نظـر تكنيكـي و هنـري، نسـبت بـه       ثالث گاه

اند شده هايي قرار دادهها در مركز بررسياند. اين برجستگيديگر مسائل برجستگي داشته
  را تبيين نمايند.  هاي اين مسأله كه به نحوي بتوانند زمينه

كنـد كـه   داند و نجيبانـه اعتـراف مـي   ثالث، خود را آموختة فضا و فن شعر مياخوان 
نويسـي بـراي كوچكترهـا. از    نويسي براي بزرگترها دارد و نه در قصهدستي نه در داستان

 است نيز وي، انصافاًثالث گذشتههايي كه بر شيوع آثار اخوان انداز در تمام سالاين چشم
كـه در   انداز، تا منظرهايي رااز اين چشم است. خود را جز با اين چهره به همگنان ننموده

است ناديده نگرفتـه   ثالث منتقد و... چهره نمودهثالث محقق، اخوان چارچوب آنها، اخوان 
  اندازها نيز به جاي خود و بـه قـدر خـود، نگريسـتني و برانـدازكردني     باشم؛ كه اين چشم

-هاشان نيز متفـاوت مـي  متفاوت، چهره از منظرهاي آنكه برخالف برخي كه . ضمناست

هـايي نيسـتند    اندازها آشكار شده، چهـره ثالث كه در اين چشمهايي از اخوان شود، چهره
كار داريـم؛ بلكـه   هـاي متعـددي سـرو   ثالـث كه با ديدنشان به گمان بيفتيم كه با اخـوان  

ثالـث كـه   است بـه اسـم مهـدي اخـوان      1ا شخصيتيها، مواجهه بما با اين چهره ةهمواج
و به تناسب با آنهـا، بـه وجهـي كـه      فتة خود را در هركدام از اين منظرهاچهرة فرديت يا

  پيرايد.  آرايد و ميقابل اشتباه و التباس نباشد مي
انداز ادبيات داستاني، نگاه كـردن بـه   بنابراين نگاه كردن به چهرة اخوان ثالث از چشم

-بان سبك خراساني و بيـان اسـاطيري  ها در ز(با همان تردستي خوان ثالث شاعرهمان ا
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اسـت كـه در    ق و اخوان ثالث منتقـد ميهني) و اخوان ثالث محق -حماسي و انديشة ملي
    آيد:ميهايي كه در پي  عنوان است با هايي نمودهآزمويينويسي نيز، طبعحوزة داستان

(فـروردين   درخـت پيـر و جنگـل    -3)؛  1344(اسفند  آژدان -2)؛   1327(فروردين  شب عيدي -1
  شمار شاعرانانبوه بي -5)؛  1335(فروردين  زدهمرد جن -4)؛  1349

گـويي را خـود، از مقولـة    نويسـي و قصـه  هـا در داسـتان  آزمـايي اخوان ثالث اين طبع
، »عيـدي شـب  . «)24: 1380(اخوان ثالث، الف است دانسته» تفنن«و » تخطي«، »ناپرهيزي«
انـد كـه در   هـاي كوتـاهي  ، داسـتان »شـمار شـاعران  انبوه بي«و » زدهمرد جن«، »آژدان«

بـار در  كـه نخسـت  » شمار شـاعران انبوه بي«اند. در اين ميان، آمده زده مرد جنمجموعة 
است بـه خـاطره و نقـل     آمده )1344( از اين اوستا ةند اخوان ثالث در مؤخرضمن مقالة بل

ـ  اسـت، بـه   اي كـه داشـته  حسب شـكل روايـي  استان كوتاه و ظاهراً برتا به د ماندمي  همثاب
ــه     ــده و در مجموعـ ــداد شـ ــدود قلمـ ــن حـ ــزي در ايـ ــا چيـ ــه يـ ــا قصـ ــتان يـ   داسـ

آن است كـه  . اصل قضيه است هاي كوتاه اخوان ثالث نيز جايي را از آنِ خود كردهداستان
ضايعات و تلفات شـعر در   وفور«، ضمن صحبت دربارة از اين اوستااخوان ثالث در مؤخره 

هاي خاص هر شـهر و واليـت و   تذكره كند به اينكه هم امروزِ روز،استشهاد مي» كشور ما
يابيم كه چقدر صفوف شعرا و متوهمـان  هاي عمومي را كه ببينيم، درميهمچنين تذكره

مناسـبت  اينجا داستاني به يادم آمد كه نقلش بـي «گويد شاعري طويل است و سپس مي
-149: 1383(اخـوان ثالـث،    الي آخر...» : راوي داستان، دوست فاضل گرامي، حضرت نيست

ايد يا در اين مجموعه داسـتان؛ و اگـر هـم مـاجرايي     كه حتماً در آن مؤخره خوانده )138
سـبيل چاشـني   هايي بدان داده و ابيـاتي بر برساخته نبوده باشد، اخوان ثالث شاخ و برگ

  الغي و متناسب با مقتضاي حال!بدان درافزوده و بسيار هم ب
هاي عاميانه، در بدايت داستان بلندي است به سبك و سياق قصه درخت پير و جنگل

امر براي كودكان و نوجوانان و حقيقتاً داستان بلندي در مرز ادبيات كودكان و نوجوانان و 
پـانزده  اي از مجموع هفـده هجـده قطعـة ده    ادبيات بزرگساالن؛ شكل ويراسته و پيراسته

اي از آن توسط اخوان ثالث در برنامة كودكان تلويزيون ملـي  اي كه هر هفته، قطعهدقيقه
از  اي نيز بدان افزوده شـده و هاي بعدي، مقدمهاست. در چاپ  شدهايران، روايت و اجرا مي

گـويي بـراي    جملـه قصـه  ن ثالـث را دربـارة برخـي مسـائل، از    آنجا كه ديد و داوري اخـوا 
هـا هـم   كند، داراي اهميت است. اين داستانرنيسم داستاني و... را آينگي ميكودكان، مد
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 بازتابيده اسـت  نويسي نوين كه در آنهاهاي داستانچون تكنيك و از جهت وقوف بر چند
كـه  ايـن ، وقـوف بـر   (به اعتبار اينكه نوشتة يكي از سرآمدان شعر معاصـر پارسـي اسـت)   

هـاي  بسـتان  و نيـز از جهـت بـده   است نويسي تانهاي داسشان به كدام ساحتبازبستگي
اي كـه ميـان آنهـا بـا     سـتيزي و...) و زبـاني  ستايي و عـرب و غـرب  (در ايرانيت انديشگي

  اند.  شعرهاي اخوان ثالث هست، قابل ديدن و بررسيدن
انـد از همـان انديشـه و زبـان     هـاي منثـوري  هاي اخوان ثالـث روايـت  واقع داستاندر
هايش به درد هاي اخوان ثالث در داستانعرهايش. هم درد و دغدغهيافتة وي در شتجسد

هـا  ماند و هم زباني كه براي بيان اين دردها و دغدغـه هاي وي در شعرهايش ميو دغدغه
توانـد در جنـب   مـي هـاي اخـوان ثالـث ن   است. پر روشـن اسـت كـه داسـتان     به كار برده

نويسي است و كارشان از بن داستان هاي ادبيات داستاني ايران كههاي پيشكسوت داستان
مقارن با اخوان ثالث مشغول نوشتن آثارشان هستند، براي وي شهرت و محبوبيتي به بار 

نويسـي  ند كه از حدي از هنر داسـتان ا هاي اخوان ثالث نه چنانهمه داستان بياورد. با اين
خسـت از همـه بـه    بهره بوده باشند و بـه خوانـدن نيرزنـد؛ امـا اعتبـار اخـوان ثالـث ن       بي

هـاي  اي كه ميانشان بايد رعايت شود، به برخي نوشتهشعرهايش است و سپس و با فاصله
كردن شعر نيمايي. چنانكه اگر اخـوان ثالـث، سـرايندة     باب تئوريزهاش، خاصه درتحقيقي

ناگـه غـروب   «، »بـاغ مـن  «، »چاووشـي «، »نادر يا اسكندر«، »زمستان«، »آخر شاهنامه«
درخت پيـر و  «هاي  بود اما داستان برخي ديگر از شعرهايش ، و»3غزل«، »كدامين ستاره

كه حالينداشت همچنان اخوان ثالث بود، دررا » شب عيدي«و » زدهمرد جن«و » جنگل
شـب  «و » زدهمـرد جـن  «و » درخت پير و جنگل«هاي اگر اخوان ثالث، نويسندة داستان

  بود.وان ثالثي كه بود و هست، نميگاه اخ بود اما آن شعرها را نداشت، هيچ» عيدي

  پيشينة پژوهش -2
شـمار وي،  هاي كمة تفسيري از اخوان ثالث در متن داستانئرو به ارا اهتمام جستار پيش

هـاي پرشـماري را كـه دربـارة     هـا و مقالـه  شود كـه نتـوان كتـاب   خود باعث مي خودي به
هشـي  عنـوان پيشـينة پژو  است به هاي مختلف هنر شاعري اخوان ثالث نوشته شده جنبه

هرحال نوشتة همان اخوان  هاي مذكور بهبا توجه به اينكه داستان كار مد نظر قرار داد. اما
هـا بـا برخـي اشـعار وي و     ثالث شاعر است و نظر به مطابقت يا مقارنـت زمـاني داسـتان   
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توا بر اجتماعي روز و اح - انداز در تأثيرپذيري از تحوالت سياسياشتراكشان از اين چشم
هـا، توانـد بـود كـه از برخـي      ي همسان و رويكردهاي هنـري بيـان آن  هاها و دريغدغدغه
جملـه  ان پيشينة اين پـژوهش نـام بـرد؛ از   ها بشود به عنوها و مقالههاي اين كتاب بخش

نوشـتة محمدرضـا    ،ارسي: از مشروطيت تا سقوط سـلطنت ادوار شعر ف فرازهايي از كتاب
هـاي  انديشـه «و » هـاي اجتمـاعي و شـعر اخـوان    دگرگوني«هاي بخش ؛شفيعي كدكني

هـايي از  قسـمت  ؛نوشتة عبدالعلي دستغيب نگاهي به مهدي اخوان ثالثاز كتاب » اخوان
 )1379( د حقـوقي توضيحات و تفسيرهاي محم ؛شمس لنگرودياز  تاريخ تحليلي شعر نو

ن قبيـل. حتـي در   و از ايـ  : مهـدي اخـوان ثالـث   2شعر زمـان مـا  از اشعار اخوان ثالث در 
گـاه  ت، اسـ  زندگي اخوان ثالث به دست داده شدهاز  هاگزارشي كه در مقدمة برخي كتاب

بـاغ  اسـت. در  هاي وي از قلم افتـاده نويسي اخوان ثالث و داستانبار داستانكارواشاره به 
رود مقـاالت كسـاني مثـل جمـال     نيز كه انتظار مـي  برگي: يادنامة مهدي اخوان ثالثبي

گر داستان است به اين جنبـه از كـار اخـوان    نويس و تحليلدقي كه اساساً داستانميرصا
نويس در ساية اخـوان ثالـث    بينيم كه باز اخوان ثالث داستانباشد، مي ثالث معطوف شده

است. از طرف ديگر، همين اعتبار و اقتدار اخـوان ثالـث بـه    ها پوشيده ماندهشاعر از چشم
باعـث شـده كـه در    جنـب شـعرهايش    هـاي وي در يگـي داسـتان  بنشاعري و البتـه كـم  

محمدعلي از  نويسندگان پيشرو ايران ؛)1371( رضا براهني از نويسي قصههايي نظير  كتاب
 ؛محمـد بهـارلو  از  داستان كوتـاه ايـران   ؛تورج رهنمااز  نويسان امروز ايرانداستان ؛سپانلو
 ؛ميرصـادقي  ،ادبيـات داسـتاني  تـاب  از ك »نويسي معاصـر ايـران   نگاهي به داستان«فصل 

آيـد  حسن ميرعابديني نيز كه چنانكه از نامشان برمـي  از هشتاد سال داستان كوتاه ايران
هـاي داسـتاني وي   در تعريف و تحليل داستان معاصر ايران است، از اخوان ثالث و نوشـته 

 )1383( حسـن ميرعابـديني   ،نويسـان ايـران  فرهنگ داسـتان . هرچند در برده نشودنامي 
صـد سـال   اسـت امـا در   نـويس اختصـاص داده شـده   جايي هم به اخـوان ثالـث داسـتان   

اي كه از اخوان ثالث سخني به ميـان  ، در حدود ده دفعهميرعابديني نويسي ايران داستان
است و جز آنكه بتوانيم نظر ميرعابديني در نشده ويآمده، باز توجهي به اين جنبه از كار 

شاعر به تعاليم انديشمندان ايران باستان چـون زردشـت و مـزدك    دلبستگي اخوان ثالث 
 1357تـا   1340هاي خودآيي سال در دورة ادبيات بيداري و به )407/ 1: 1383(ميرعابديني، 

از آن كتـاب در   ي ديگـر اخوان ثالث تسري بدهيم، طرف درخت پير و جنگلرا به داستان 
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هـاي اخـوان ثالـث بـه     رفته داستانهمديم. رويتوانيم ببنارتباط با موضوع اين جستار نمي
است  هاي ادبي وي بسيار كمتر ديده و سنجيده شدهها و تحقيقنسبت شعرها و حتي مقاله

  هاي يك دست هم نباشد. باره بيش از انگشت توجه در اين هاي قابلو شايد نوشته

  گويي و نقالياخوان ثالث؛ سنت قصه -3
معاصر كسي نيست كه به كاربلدي اخوان ثالث در سـرودن  از شناسندگان ادبيات پارسي 

شعرهاي روايي و نقلي پي نبرده باشد. روايت، مركز ثقل شعر اخوان ثالث است، تا جـايي  
 »شـود ندرت، مثل در كتيبه، از طريق وصف، مثل نيمـا، وارد شـعر مـي    او به«كه به قولي 

هـا كـه قـدر و قـرب وي     آن سـروده هاي اخوان ثالث، از بهترين سروده ).82: 1382(آتشي، 
بدانهاست، عمدتاً آنهايند كه ساختي روايي و نقلي دارند. دور از انتظار نيست كـه اخـوان   

هاي عاميانـه و  ثالث اين كاربلدي را به قلمرو نثر نيز ببرد و داستاني بنويسد به سنت قصه
رويي سوي مخاطـب   مبتني بر وتيرة نقالي؛ داستاني در اصل براي كودكان و نوجوانان كه

هـاي كـودك و   بزرگسال نيز دارد. همچنين اگر داستان اخوان ثالـث را از قبيـل داسـتان   
 نوجوان بدانيم كه از ديدگاه بزرگساالن و بـا نوسـتالژي و حسـرت گذشـته نوشـته شـده      

اي قـومي  اين نوستالژي نه يك نوسـتالژي فـردي، بلكـه نوسـتالژي     )،170: 1383(تسليمي، 
كـودكي  هاي نه در تفريحات و تفننات سال ر فرهنگ و آييني كهن داردد است كه ريشه

آغـازد.  به همان شيوة سنتي با يكي بـود يكـي نبـود مـي     درخت پير و جنگلو نوجواني. 
نويسـي   هـاي روز داسـتان  آنكـه ايـن كـار را بـا قاعـده     راوي داستان هرجا الزم بداند و بي

گرداند و ها رو به سمت مخاطبان ميمانند نقالشود و به ناسازگار ببيند، وارد داستان مي
هايي چـون القصـه، بلـه     دهد؛ گاه نيز ادامة داستان را پس از گزارهتوضيحاتي را بدانها مي

گويي ايرانـي  قصه ةيرد. استفاده از اين شگرد ديرسالگپي مي دست،از اين هاي عزيز وبچه
اسـت،   يان آنچه قصد گفتـنش را داشـته  است كه اخوان ثالث آن را براي ب از آن بابت بوده

تر ديده. ضمن آنكه استفاده از اين شگرد از ديد اخوان ثالث، كـاركردي نيـز دارد   مناسب
  در جهت گذاشتن تأثيري پروراننده بر كودك و نوجوان ايراني:

هاي تا سـرحد هيچـي و   بهره از فن و فضيلتچنين قديمي، و بي هايي اينمن معتقدم كه با قصه
هاي گشايش و رهايي به دست كودكان سپرد و نت و نـواي  توان و بايد سررشتهي مدرن، ميپوچ

توان و بايد به هاشان؛ ميهاي نازنين دلذوق و زيبايي، سادگي و سالمت نقش بايد كرد در نگين
هاي قديمي، اما نه عقيم و يائسه و يا تا سـرحد عقيمـي و يائسـگي مـدرن،     قصه و شعر و نقاشي
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فريننده و فعال نوجوانان و كودكان را تا مرز انديشة سالم و زاينـده رهنمـوني و همراهـي    خيال آ
  .)13: 1380(اخوان ثالث، الف كرد

داند كه به دانـة معنـا محتـوي    اي ميسان مولوي، قصه را پيمانههاما اخوان ثالث كه ب
درخـت   1هايهاي را سراغ داده؟ پاسخ بدين پرسش، درونماياست، در اين قصه چه معاني

  نمايد:را ترجماني مي نگلپير و ج
(كـه بـا شـناختي كـه از      از آسيب رساندن به معنويات و مقدسات خـودي ز پرهي -1

هايش داريم روشن است كه اين معنويات و ها و ناخوش داشتداشتاخوان ثالث و خوش
  ند).ا مقدسات كدام

و ورد پيشوايان و پيـران قـوم   درمه از درافتادن به ورطة غرور و منيت، خاص زپرهي -2
  ن.ه آآمدن بايي از اين ورطه، در صورت گرفتاركردن براي ره عزم

هاي بدخواهان و دشمنان و به اين وسائط، خود را ها و بدگوييگرفت بدرفتاريكم -3
  نداشتن.ها و اهداف بلند خود برنباختن و دل از ارزش

تنهـايي اسـت در دامنـة كـوه     صـنوبر پيـر و    - قصه، سرگذشت درخت كاج 2موضوع
انـد  هـاي آن آمـده  شكن كه به قطع شـاخه بينالود كه از زبان وي براي پدر و پسري هيزم

شود. درخت، درخت عجيبي است؛ مقدس است و نظركـرده و از همـان ابتـداي    بازگو مي
شدن آن، خواننده را نيـز   داستان، تعليق يا هول و والي دانستن چرايي و چگونگي مقدس

  نشاند.  شكن پاي سرگذشت درخت ميانند پدر و پسر هيزمبه م
تـوان بـا   اي كـه مـي  گونه مواجهه از آن درخت پير و جنگلاي با انتظار مواجهه !اما نه

گـردد و در  ي نيما يوشيج، كه آن هـم بـر مـدار يـك درخـت نظركـرده مـي       »مرقد آقا«
ــه ــه   الي ــود خراف ــرين خ ــاي زي ــي ه ــتي را م ــ  پرس ــخند م ــه ريش ــد و ب ــرد،ينكوه   گي

كشد كه زماني زرتشت، براي رفع خستگي بـه  نتيجه است. درد دل درخت بدانجا ميبي 
هايي از درخت صنوبر را ساية آن درخت پناه برده و در حقش دعا كرده و بعدها نيز جوانه

است. پس از اسالم نيز  گونه مقدس و متبرك شده سان، درخت اينبدان پيوند زده و بدين
القضات، نجم كبري و عطار نيز هركدام بـه مبـاركي و   ياني چون حالج، عينپاكان و پارسا

همـه   آمدن به منيـت، ايـن  اند. اما گرفتار ميمنت قدم و دم خود، بر تقدس درخت افزوده
                                                 
1. theme 
2. subject/ topic 
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آشـكارگي   اسـت. اينجـاي داسـتان بـه     صنوبر نظركرده ستانده - شكوه و فره را از اين كاج
 كه مني بـدو  همين شاهنامهآورد كه به روايت يسرنوشت جمشيد پيشدادي را فرايادها م

آمـد. و چـرا علقـه و    شد و به دست دهاگ ماردوش گرفتـار   ايزدي از او جدا ةپيوست، فر
دليلـي نباشـد كـه ايـن بخـش از سرگذشـت درخـت را         شـاهنامه عالقة اخوان ثالث بـه  

  رونوشتي از فرجام كار جمشيد ندانيم؟
  

  اخوان ثالث؛ مدرنيسم داستاني -4
شـيوة نقـالي و روايـي سـنتي را      جد و بـه اصـرار   به، درخت پير و جنگلخوان ثالث در ا

فوت و فن «برگزيده است و خويش را از درافتادن به دام مدرنيسم بازداشته. انتقاد وي به 
در  )12: 1380(اخوان ثالـث، الـف   »بازي و نوآوري و به اصطالح اسلوب و مهارت يا مثالً مدرن

پـذير بيـان شـده و مدرنيسـم     كودك و نوجوان، البته به لحنـي شـمول  نويسي براي  قصه
اسـت. وي مدرنيسـم    داستاني را در كليت خود آماج طعـن و طنـز اخـوان ثالـث سـاخته     

هاي بهـت و ابهـام و آخـرش    هاي نابجا و نابهنگام، بستگيداستاني را يكسره با گسستگي
ه بـه وجهـي تهكميـه بـه فـن و      هم كاسه نموده و از اينهم تاريكي و خستگي فرجام يك

ا فرضـية نسـبيت زبـاني و اينكـه     است. اگر نيز ب هاي پوچ تعبير كردههاي داستانفضيلت
(نـك صـفوي،    »حدي ساخته و پرداختة زبـان ماسـت  جهان ما تا«بوآس و ساپير،  ءآرا بربنا

هـم   فـودور و اسـتيلينگر   ءداستان نباشيم و بـر فرضـية زبـان انديشـه و آرا    هم) 86: 1379
  )81: 1382(كـالر،   »تجلي عينـي ايـدئولوژي اسـت   زبان، «ايراداتي را وارد بدانيم، در اينكه 

چندان اختالف نظري نيست و بر ايـن بنيـان، يـادكرد زبـاني اخـوان ثالـث از مدرنيسـم        
هاي تا سـرحد هيچـي و پـوچي    فن و فضيلت«، »بازيمدرن«هاي آن به داستاني و مؤلفه

نيز به قدر خود ذهنيت اخـوان ثالـث از   » عقيمي و يائسگي مدرن سرحد«[...] و » مدرن
از  ، اخوان ثالث شاعر نيـز نويسكند. گذشته از اخوان ثالث داستان مدرنيسم را تفسير مي

آخـر  و  زمسـتان مدرنيسـمِ  آغاز كـرد و پـس از تجربـة     ارغنونشعرهاي قدمايي و سنتي 
تـو را اي كهـن   در شـعر  نگاري نگري و سنتيديگرباره به قدمايي ،از اين اوستاو  شاهنامه

رسيد؛ يعني گذر از سنت، رسيدن به مدرنيتـه و بازگشـت بـه همـان      وبر دوست دارم  بوم
اسـت و در   سنت! عالوه بر آنكه مدرنيسـم شـعري اخـوان ثالـث نيـز بـه سـنت آميختـه        

يـدون  و ا از قبيل آمدستم و بشخاييم و يازيدن و همي و اندر هاييواژههاي وي، نوسروده
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كم نيست. چيزي كه محمد حقوقي از آن به عنـوان يكـي از اضـالع مثلـث     و نوز و بهل، 
در  تر از حقوقي، رضـا براهنـي،  و پيش )23: 1375(حقوقي،  است زباني اخوان ثالث ياد كرده

ميرزا و زبان نيمـا بـه عنـوان يكـي از منـابع زبـان        ، آن را در جنب زبان ايرجطال در مس
    .)1007 /2 :1371(براهني،  ورد توجه قرار دادهاخوان ثالث م

نيز كه در ضمن ديالوگ برقرار شده ميـان چيـدال و   » زدهمرد جن«جايي در داستان 
هـا بـا لحنـي    شود و يكي از اين شخصـيت معنايي در شعر خرده گرفته ميابراهيم، بر بي

 ؟شـود  هـم مـي   پرسـد: مگـر شـعر، بـدون معنـا     آميخته به اعتراض و انكار از ديگري مي
، از تعريضي به شعر مدرن و عـدم قطعيـت معنـايي در آن خـالي     )87ب:  1380ثالث، (اخوان

نيست. اين سردرگمي ميان سنت و مدرنيته و گرفتار بودن به تعارض و تناقضـي چنـين،   
ارد. چه وقتـي كـه   خاص اخوان ثالث نيست و در جامعة روشفكري ايران شيوع داشته و د

در خــدمت و خيانــت احمــد  نويســد، آلرا مــي جنــي ةرار گــنج دراســابــراهيم گلســتان 
و  پويـه را و فريـدون تـوللي هـم     و جنگـل  درخت پيررا، اخوان ثالث مقدمة  روشنفكران

را در مقولة شعر. گو اينكه بايد با گروهي از پژوهشگران از جهت اعتقاد  بازگشتو  شگرف
راني موافقت كـرد و بـه درسـتي    به غموض نسبت ميان سنت و مدرنيته براي روشنفكر اي

تبريـز در آسـتانة    ةاين عقيده اعتراف نمود كه اگرچه ايران عصر مشروطه، در دارالسـلطن 
اما اين حضـور در دوران جديـد بـه لحـاظ انديشـه      «دوران جديد تاريخ خود قرار گرفت، 
جهــت بــا ايــن نظــرات، . هــم)211: 1385(طباطبــايي،  »حضــوري تحميلــي و منفعــل بــود

بـر  » مـدت  جامعة كوتـاه «كاتوزيان نيز كه تفسيرش از ايران به عنوان  لي همايونمحمدع
ترتيـب از اروپـا ارزيـابي    هاست، ايرانِ بين دو انقالب را ايرانِ تقليد دلبخواه و بـي سر زبان

نمايد و آن را اساساً نه ايراني كه به درك مدرنيسم رسيده، بلكه ايراني كه رنگ و لعـاب   مي
رغـم دور و دراز  ؛ ايراني كه تاريخ آن عليكندرا به خود گرفته، قلمداد مي» سممدرنيشبه«

  .)74: 1391كاتوزيان،  (همايوننيست » مدت به هم پيوستههاي كوتاهدوره«بودنش، جز 
روشني از تصوير روشنفكريِ ايراني اسـت كـه    - اين تعارض و تناقض، خود تنها سايه

قدرشناسـي و دفـاع اسـت، عمـدتاً دچـار نـافهمي و        ايانطور مهيبي ش رغم اينكه بهعلي
فريادش بر سـر    دانستهها اساساً نميكم بدفهمي موقعيت موجود بوده و خيلي وقت دست

خواهد؟ در ايـن راسـتا محمـد مختـاري نيـز ضـمن آنكـه نقـد         چه كسي است و چه مي
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تاريخي دانسته، شناسي اخوان ثالث را نه نقد انديشة يك تن، كه نقد يك ذهنيت معرفت
  برآن است كه:

زيستن ميان ده قرن فاصلة فرهنگي، معلق بودن ميان دو ذهنيت تاريخي ناهمزمـان و نـامنطبق   
اسـت،   اي عميـق آن دو را از هـم جـدا كـرده    خوردن ميان گذشته و اكنون، كه ورطه بر هم، گيج

و هـم در راه حـل   خويش دچار تناقض است  ةآورد كه هم در حكم مسألجان متناقضي پديد مي
  .)436: 1378(مختاري،  اش انباشته از تناقض استمسأله؛ زيرا اساساً مسأله

، كـه  »زدهمرد جن«واقع سرگرداني و سردرگمي ابراهيم، شخصيت اصلي داستان در  
داند و در جزيـرة مقدسـي   هايش زيادي ميسرزمينيخود را در سرزمينش و در ميان هم

يابد، هم دارد و در ميان مردمان آن جزيره نيز خود را غريبه ميكه بوية رسيدن بدانجا را 
نمايندة سرگرداني و سردرگمي روشنفكر ايراني بر سر دوراهة سـنت و مدرنيتـه اسـت و    

داند به دنبال چيسـت. چنـين   كه نمي ايهم نمايندة سرگرداني و سردرگمي روشنفكري
هاي حساس تـاريخي در  مروز، در بزنگاهتاريخ جديد ايران، از قاجار تا به ا ةدور«است كه 
(آجـوداني،   »اسـت  است و سـاخته شـده   هاي خشونت و افراط و تفريط شكل گرفتهگذرگاه

1385 :25.(  
چشم،  لث بسنده كنم و از اين داستان پرآباي از اخوان ثابه بازآوري اعتراف صميمانه

  كه پژواك پياپي يك درد ديرساله است بگذرم:
بـراي    سـالگي كـه دوران كـودكي بـود،     سال اخير از عمرم، پس از بيسـت  من در اين سي چهل

ام كه چند سال بعدش متوجه نشده باشم كه اي بابا، مـا چقـدر   خودم هيچ داوري سياسي نكرده
ايم، چقدر تحت تأثير جوسازي و ترفنـد  كرده ايم، چه عوضي فكر و داوري مياز مرحله پرت بوده

سياسـي روز، فـالن    ةايم، دربارة فالن مسألريزان چنين و چنان بودهسياستمداران جهان و برنامه
ايـم!  كـرده  مرد سياسي و تاريخي، فالن جريان جاري زمانه چقدر غلط و عوضي فكر و داوري مي

كلـي اصـالً و اساسـًا چيـز     طـور انگيز است؛ قضـايا بـه  راستي كه بسيار تأسفاي واي، اي واي، به
ام، بـه  كلي پرت. اين بود كه حاال كه به اين معني اسفبار پي برده به است و داوري ما ديگري بوده

ام كه بهتر آن است كه ما اصالً داوري سياسـي زمـان معاصـر نكنـيم. زيـرا      اين عبرت هم رسيده
دان را كـه مـن نيـك مـي     فهميده ام و چـه بسـيار نيكـان را كـه بـد      پنداشـته ام كه چه بسيار بـ

كاران مهم و ستارگان قدر اول سياست روز. پـس عبـرت اينكـه داوري    اندرام، از دستانگاشته مي
بس! از كجا معلوم كه هم امروزِ روز نيز اشـتباه و غلـط داوري نكنـيم؟ و زيـر تـأثير جوسـازي و       

ريزان نباشيم؟ و باز چند سالي ديگر بفهميم كه عجب! ايـن يكـي را   ترفند سياستگزاران و برنامه
ايـم!  ايم. نيك را بـد انگاشـته، بـد را نيـك پنداشـته     ضي داوري كردهربط، عوهم بد، نادرست، بي
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خواهـد بـه سـنگ بيـدارگر     عجب! العجب ثم العجب بين الجمادي والرجب! پس كي اين سر مي
اندركار سياسـت بـودن   گرفتن حاصلي داشته باشد؟ اين بود كه گفتم امروزه دست بخورد و عبرت

 ، كار هر يقنعلي بقالي نيست تا چقاالن كذايي چـه گوينـد؟  امور مربوط به آن ةو نيز داوري دربار
  .)26: 1387(اخوان ثالث، 

   
؛ كمتـر از دو سـال   1367است؟ در اواخر سـال   و اخوان ثالث كي بدين عبرت رسيده

ها و چه و چه. ضمن اينكه عالوه بـر  باد ها و مردهباد پيش از مرگش! و بعد از همة آن زنده
، اخوان »ما اصالً داوري سياسي زمان معاصر نكنيم«بهتر است  عجيب بودن اين درك كه

بار و رسيدن بدين عبرت، باز مشغول بردن به اين معني اسف هاي پيثالث در همين سال
  داوري سياسي است!  

  اخوان ثالث؛ رئاليسم انتقادي -5
ردار آمـدني برخـو   چشـم  در ادبيات داستاني ايـران، رئاليسـم انتقـادي از قـدر و قربـي بـه      

هايي كـه  اعتبار پارسي كم نيستند داستان هاي پربار و صاحباست و در ميان داستان بوده
نويسـي   سـالة داسـتان  شدن كتـاب صد  اند. اساساً گشودهبر اين سبك و سياق نوشته شده

البتـه   شدن آن با رئاليسم انتقادي اسـت.  زاده، گشوده جمال يكي بود و يكي نبودايراني با 
ها، ستارة اقبال رئاليسم انتقـادي مـدتي را بـه    تفي نيست كه در برخي دورهاين مسأله من

زدايـي، (پـدر    زادهحضيض افتاده باشد؛ كما اينكه برخي منتقـدان يكـي از داليـل جمـال    
ادبـي ايـران را بـه پـاي ايـن       ةنويسي و بالطبع پـدر رئاليسـم انتقـادي) در جامعـ    داستان
از نظر اجتمـاعي   هاي بيست و سيهنتقادي او در دهزاده و رئاليسم اجمالاند كه گذاشته

بهرگي از ناسيوناليسـم  بي ةواسطهب زادهجمال هاياند و قصهو سياسي ديگر مد روز نبوده
كـرده  صاحبان اين دو ايدئولوژي غالب زمان را راضي نمي ،گرايي رمانتيكرمانتيك و چپ
اين طرف از نظر شكل و تكنيـك   دهندگان شهريور بيست بهگذاران و معيارو براي ارزش
 بـاقي مانـده   يكـي بـود و يكـي نبـود    ويژه از نظر حرف و محتوا در حد همان  و زبان و به

  .)18 و 76 ؛1382: كاتوزيان(همايون است بوده
هـاي رئاليسـت انتقـادي خـود را     اخوان ثالث تقريباً در همين دوره است كه داسـتان 

و تـا  » آژدان«و » شب عيـدي «هاي كوتاه استانهاي بيست و چهل. داست: در دهه نوشته
تـر بـه صـواب اسـت،     ، كـه داسـتان ندانسـتنش نزديـك    »شمار شـاعران انبوه بي«حدي 
  ترين رگة شخصيتي آنها رئاليست انتقادي بودنشان است.  اند كه برجستههايي داستان
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باني پيكان انتقاد اخوان ثالث با طعني تلخ، رو به سـوي يـك افسـر شـهر    » آژدان«در 
آغازد كه از خـارش بـيخ گـردن بـه     رژيم شاهنشاهي است. داستان با توصيف آژداني مي

ـ  دليل تنگي و نايلوني بودن لباس فرم كالفه است. صحنة آغازين داستان، به براعـت   همثاب
خـارد و عمـداً بـه    اصـطالح تـنش مـي    استهاللي است كه انتظار مواجهه با كسي را كه به

آورد. آژدان بـه دنبـال بهانـه بـراي     چد، براي خواننـده پـيش مـي   پيپاي اين و آن ميپرو
سركيسه كردن مردم است؛ كاري كه نويسنده مبتني بـر ديـد انتقـادي خـود بـه لحنـي       

  نمايد:تعبير مي» انجام وظيفه«آلود و تهكميه از آن به كنايه
در آن وقـت  اش، كـه  كرد و براي انجام وظيفـه آژدان در خود كيف و سرخوشي فراواني حس مي

ديـد ولـي   كيف، در خويش آمادگي فراوانـي مـي  زدن آهسته و در عين حال پر عبارت بود از قدم
  .)124: 1380(اخوان ثالث، ب اي بگيرد و انجام وظيفه كندكس نبود كه بهانهچيز و هيچهيچ

كنندة اين ديـد و داوري انتقـادي    همين تلقي از وضعيت آژدان به انجام وظيفه، برمال
خـواري  گيـري و بـاج  گري، بهانـه اش در الاباليكه نيروي نظامي رژيم گذشته وظيفهاست 

شدن يـك امنيـه در داسـتان، كـه مـأمور نظـامي حكومـت در        است. وارد شدهتعريف مي
خـدمتي خـود    ةبه همين سـنخ انجـام وظيفـه در حـوز     ها و روستاهاست و وي نيز بيابان

هاي وي با واسطه، در ضمن ديالوگو بيمشغول است و نويسنده عالوه بر توصيف صريح 
انـدازد،  اي ديگر پتة خوي و خيم منحط و منحرف ايـن دو را روي آب مـي  آژدان به گونه

راهكاري است براي آنكه اخوان ثالث نگرة خود را مبني بر اينكه اين قبيل انجـام وظيفـه   
شـود و اخـوان   مـي جا نيز خـتم ن  مختص آژدانِ داستان نيست، بيان دارد. اما ماجرا بدين

ثالث در ادامه پاي يك گروهبان يكم ارتشي و يـك گروهبـان يكـم شـهرباني را نيـز كـه       
اي زودگـذر بـا آژدان نقشـي در داسـتان     گردند و جـز مواجهـه  ول مي ،گوبدمست و ياوه

هايي به هاي نظامي شاهنشاهي نمونهكند تا تقريباً از همة ارگانمي ندارند، به داستان باز
زعم نويسنده فساد كل تشـكيالت   هم آمدنشان با آن وضعيت، به ده باشد كه گرددست دا

  گويند.  نظامي پهلوي را به بانگ بلند مي
شده ميان آژدان و امنيه همچنين فرصـتي اسـت بـراي بازتـاب تمايـل      ديالوگ برقرار

اخوان ثالث به نهضت ملي محمد مصدق و خشم فروخوردة وي از درافتـادن هواخواهـان   
  هاي سرسپردگان رژيم پهلوي:نهضت به دست بدكاري اين
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شـه؟  س، نه ما بدبختاي بيابون و دهات؛ توي ده چي پيدا مـي ها سكه[امنيه:] كار شما شهري -
هـا نوطـوق   كنـي؟ چـي دارن؟ بيچـاره    اي؟ كاسب بساط پهناي؟ مصدقيمست آخر شبي؟ توده

  ماها خيلي بهتره.كشن؛ اگه سالي، ماهي يك دعوايي چيزي بشه؛ كار شنمي
م نـيم  زنه. به جـان بچـه  بيني كه پرنده پر نمي[آژدان:] كجاش بهتره؟ مخصوصاً پست من مي -

م يك ديوث پيدا نشده بگه ابولي خرت به چند؟ حاالم كـه بسـاط   ساعته كه پستو تحويل گرفته
  .)126: همان( اي جمع شده بگه علي مونده و حوضشمصدقي، توده

ان ثالث باري ديگر انتقاد خود از تشكيالت نظامي شاهنشاهي و ديـد  در پايان نيز اخو
فروشـي يـك   قيدي و هرزگي اعضاي آن را در صحنة رفتن آژدان به عـرق خود دربارة بي

زدن در خيابان و انجام وظيفه  يهودي و عرق مجاني خوردن و آن وقت با يقة باز به گشت
  است. ادامه دادن، متمركز نموده

هـا و  با روايت چند ساعت از زندگي يك پيرزن و تعامل وي با كاسـب » شب عيد«در 
بين انتقـاد  بورژوازي زير ذره  دارهاي محل در ساعات نزديك به تحويل سال نو، خردهمغازه

اي باشـد كـه ريشـه در    است. لزومي ندارد كه اين بورژوازي، جنبه اخوان ثالث قرار گرفته
اي از دارهـا مـرتبط اسـت. بلكـه جنبـه      وليد و كارخانهماركسيسم دارد و به مالكان ابزار ت

بورژوازي پيش چشم است كـه بـه گفتـة كرايـب، ريشـه در هنـر آوانگـارد دارد و افـراد         
 هـا، تجـار و  آور و همچنين سبك زندگي ظاهري وكال، كشيشنظر و ماللگرا، تنگ سنت
  ).175: 1392( دهدرا پوشش مي غيره

در وجـود يـك عطـار و يـك نـانوا نمادينـه        خـوان ثالـث  بورژوازي مورد انتقاد ا خرده
هاي مـذهبيگري در توصـيف شخصـيت عطـار و تـا حـدي       است. پررنگ كردن رگه شده

بـودن بـا رفتـار ايـن      و پيغمبـر  شخصيت نـانوا و در تعـارض قـرار دادن ايـن اهـل خـدا      
ا ناحق اند و يا حق وي رها كه يا به پول ناچيز پيرزن داستان چشم طمع دوخته شخصيت

  خالي نيست: بودگي و ناسرگي مذهبي الصالحركنند، همچنين از تعريضي به ظاهمي
م پاك خراب رفته. نماز  [پيرزن:] يه قرونم تنباكو؛ ارواي خاك بابات تنباكوي خوب بدي. سينه -

  مخني مرد؟
(اخـوان ثالـث،    عطار:] خاطر ناجم باش؛ به همو نمازي كه هر دو تا ما مخنيم كسب ما حاللـه! [ -
  .)12: 1380ب

از » زدهمرد جـن «گرداني شخصيت اصلي داستان توان در جنب روياين مسأله را مي
درخـت پيـر و   وان ثالـث از زرتشـت و آيـين وي در    اعمال و اوراد اسالمي و سـتايش اخـ  
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دسـت در  هـاي بسـياري از ايـن   و در جنـب شـاخص   زدهمرد جن، يا از آناهيتا در جنگل
اخوان ثالث ديد و بررسيد. گزارش اخـوان ثالـث از مسـيحيت بازتابيـده در      زندگي و آثار

مسـت بـه   يافته در رفتار ابراهيم كه سياهو تجسد» زدهمرد جن«اي از قاب كوچك صحنه
هاي سـاكت پـدرش مواجـه شـده نيـز تهـي از طعـن و        ها و مالمتخانه آمده و با ماللت

ها، نـه در شـعرها و نـه در ديگـر     ين داستانتوهيني نيست. حال آنكه اخوان ثالث نه در ا
هايش جز به زباني پاك و پيراسته از زرتشت، مزدك و مـاني و مسـائل مـرتبط بـا     نوشته

است. در اين راستا حتي بر اين نظر و نظريه اسـت كـه اگـر انوشـيروان      اينها سخن نگفته
ل حكومـت  يافـت و همچنـان بـر اعمـا     كرد و رفرم مزدكي را درمـي غفلت و حماقت نمي

(و نـه روح اسـالم) بـه ايـران      فشـرد، پـاي اعـراب   نمـي  طبقاتي و رفرم مالياتي خود پـاي 
  آمدها نيز خبري نبود.شد و از آن پي بازنمي
  

  اخوان ثالث؛ سمبوليسم -6
از مواجهـه بـا يـك اليناسـيون و اسـتحاله خبـر        عنوان داستان آشكارا» زدهمرد جن«در 
شـدن از خـوابي كـه در آن كابوسـي هـم      بعـد از بيدار يت اصلي، ابراهيم، دهد. شخص مي

ها برايش غيـر  است به وضعيت عجيبي دچار آمده: زبان مادري از يادش رفته، كتاب ديده
  زند كه ديگـران مي فهمد و خود نيز به زباني حرفاند، زبان كسي را نميقابل خواندن شده

داننـد  شاعر را آفرينندة آن مي فهمند! دورنمايي از آن واقعيت خشن كه اخوان ثالثنمي 
اسـت و   قعيت خشني كه اطـراف مـا را از هرسـو گرفتـه    وا«هويداست؛ » زدهمرد جن«در 

هـاي يكـديگر را هرگـز نتـوانيم     قصد دارد ما را آنچنان مثله و مسخ كند كه ديگر چهـره 
تس فـران  مسـخ تواند كسي را كه . وضعيت ابراهيم مي)1002، 2: ج1371(براهني،  »بشناسيم

گوار سامسا بيندازد. دور نيست كه اخوان ثالث نيز هنگـام   كافكا را خوانده باشد به ياد گره
است. همچنين بـه دليـل    ، داستان كافكا را پيش چشم داشته بوده»زدهمرد جن«نوشتن 

هـاي انديشـگي ايـن دو بـه     هاي كافكـا و نزديكـي سـاحت   ارتباط صادق هدايت با نوشته
گـويي درونـي ابـراهيم، از خودكشـي سـخن      ه اخوان ثالث در تـك يكديگر، آيا هنگامي ك

دانـد بـه صـادق هـدايت و     بودن، دليرانه و غيرتمندانه نمي رغم آسانگويد و آن را علي مي
  است؟ فرجام كار وي نظري نداشته
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شـدگي  گوار سامسا به نوعي سوسـك، فرامـوش   شدن گره كه تبديل هرحال همچنان به
ي و ناگهاني ابراهيم با مردماني كه عمري را با آنها گذرانـده نيـز   زبان مادري و غريبگي آن

در  شـدن  پذير. جز اين، اجزاي ديگري از داستان نيز نشان از نمادينه عجيب است و تأويل
وار به شهري بندري با ي سومي كه ابراهيم پس از سفري دشخود دارند. درياي آزاد، دريا

نوجـواني كـه از    ةد كجاسـت؟ چيـدال، پسـربچ   سـپار شود و دل بدان ميآن روياروي مي
گويد كه براي ابراهيم هياهوي امواج آزاد دريا بدان شهر بندري آمده و به زباني سخن مي

 »هـاي آزادي گـل روييـده بـر دريـاي آزاد و آب    «ست؟ جزيره مقدس، ايـن  ست، كيآشنا
برد بـه  د بدانجا ميابراهيم را نيز با خو كه چيدال اهل آنجاست و )96: 1380(اخوان ثالث، ب

  پذير است؟چه تأويل
بر يتي كـه ذكـر آن رفـت، بنـا    قدر مسلم آنكه ابراهيم پس از دچـار آمـدن بـه وضـع    

تايـپ سـفر و كـاركرد اسـاطيري، حماسـي و عرفـاني آن در بازيـابي و بازشناسـي          آركي
جـا  بايد رفت. كجا؟ هرجا كه اين«رسد كه: خويشتنِ از ياد رفتة خويش، به اين نتيجه مي

گويـا ايـن راوي در    .)76: ب1380(اخـوان ثالـث،    »نباشد. كجا؟ هرجا كه جاي ديگري باشـد 
كـه پـژواك    است )1(»چاووشي«يا راوي دلتنگ شعر » قاصدك«وطن خويش غريب شعر 

اسـت و ايـن آزردگـي ديرپـاي از      هاي صداي ابراهيم انعكاس يافتـه اش در پردهگوييتك
جـاي شـعرهاي اخـوان    فرهنگ ايراني، چنانكـه از جـاي   تازش تازيان به ايران و لطمه به

حـن اخـوان ثالـث در توصـيف مسـجدي      آيد: از لجاي اين داستان نيز برميثالث، از جاي
غبار كه به حصيري كهنه مفروش است و تسبيح گلين مادر؛ از رفتار پدر ابـراهيم  پرگردو

هيم بـه مـذهب و گرفتـار    بنـدي ابـرا  دادنش به اعمال و اوراد عبـادي؛ از پـاي   براي عادت
اش پس از مدتي از مذهب؛ و از گفتگـوي ميـان ابـراهيم و    گردانيآمدنش به شك و روي

  گذارند:ها ميهايي كه بر بچه چيدال بر سر نام
  مثالً اسم باباي تو، گفتي ابوالقاسم؟ ا... بو... ل... قا... سم، چه بامزه! خب يعني چي؟ -
  يعني پدر قاسم. -
  داداشت؟ تو كه گفتي اسمت ابراهيمه!قاسم كيه؟  -
  [...] بله، ولي من داداش ندارم -
  كنه؟جوري قسمت نميپس اسم پدرت يعني پدر كسي كه اصالً نيست و هيچي رو هم همين -

[...]  
  خب اسم عموت چيه؟ -
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  عبدالحسين. -
  يعني چي؟ -
  يعني بندة كسي كه خوشگله و كوچولوست. -

[...]  
  [...] م. يكيش اسمش كبراست، يكيش صغرامن دو تا خاله دار -
 [: صغرا] خاله بزرگت؟ چطـور؟  [: كبرا] خاله كوچيكته؟ زن كوچك نفهميدم. گفتي زن بزرگ -

  .)89 -91: 1380(اخوان ثالث، ب

داشت اخوان ثالث از غـرب نيـز در داسـتانش هويداسـت. روي     عالوه بر عرب، ناخوش
ستايي اخوان ثالث است، هم در اين داستان  يرانيتستيزي، ايران و ا ديگر سكه اين انيراني

هاي فراوانش. بنابراين تصويري را كه ابـراهيم روي جلـد يـك    ها و نوشتهو هم در سروده
ور مانند گوسفندي بريان كه از اين بيند، تصوير كشوري شعلهمجلة نه چندان قديمي مي

افتـاده بـدان    ور با دهان آبطرف و آن طرف، دور و نزديك، خرس و كفتار و گراز و الشخ
كفتـاري  و  خـو  گـرگ   نگرند و دوسـتانه سـرگرم تقسـيم آن ميـان يكديگرنـد و روبـه      مي
  ،)68و  67(همـان:  شـود  بـدانها ملحـق مـي    (كه نمادي از امريكاست) نيز نفس و جوان تازه
جملـه  و از» شـهريار شـهر سنگسـتان   « هاي ترجمان همان درد و دريغتوان ميروشني  به

  ر اين دغدغه دانست كه:تفسي
  )2(نــر ملك دارا را ببيــروس و چند شوهــيك ع    و اكنون فرنگ  گه سكندر گه عرب گاهي مغول  

  )202: 1375(اخوان ثالث، 

اش و با هالة نور مقـدس  مخصوص و هميشگي» كاله«كسي هم كه در اين تصوير، با 
دن آتش اسـت، ظـاهراً جـز    كر ثمر خاموشبخش دور سر، در تالش بي يك مبشر و نجات

گونه تصوير وي در تصور يك روزنامة خودي، توسط اخـوان ثالـث    رضا شاه نيست كه اين
  است.   به طنز و ريشخند گرفته شده

اش، بـه  تواند در يكي از اضـالع معنـايي  مي» زدهمرد جن«همه روايت سمبليك  با اين
اش، ر يكي از اضالع معناييگويم دضرورت پاسداشت فرهنگ و زبان ملي تأويل شود. مي

هاي متعددي را بدون كه نظر به تفاوت نماد با استعاره در اينكه نماد، زاياست و تأويلچرا
توانـد  مـي » زدهمـرد جـن  «تابد، ناپذير به قرينة صارفه و عالقة شباهت برمينيازي تخطي

كـه  نمايانـد. چرا آلود خود باي را از آيينة مهاجتماعي و حتي فلسفي - هاي سياسي تأويل
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، »نادر يا اسكندر«شدن  است؛ تقريباً همزمان با سروده نوشته شده 1335داستان در سال 
و دو سـه سـالي پـس از سـقوط دولـت ملـي       » زمستان«و » آخر شاهنامه«، »چاووشي«

نشين كردن حكومت ارتجـاع  محمد مصدق و تكيدن يكبارة تمام آرزوهايي كه براي خانه
اسـت و   هـاي آسـمانكوب قـوي، وا شـده    كفته بود. زماني كـه مشـت  و استبداد، در دل ش

هـاي  شـكبن هاي رنج و خشـم و عصـيان، پ  است؛ زماني كه جاي بوته گون رسوا شده گونه
تنها دري كه در اين درنـگ سـياه شـبانه، در ايـن زمسـتان اختنـاق        است و پليدي رسته

در برده  مهلكه به سالمت بهسياسي و فلسفي بر روي آزاديخواهان خودنفروخته و جان از 
  هاست:  تواند بود، درِ ميخانهباز مي

ام را به ميخانـه بـردم/ هـي ريخـتم خـورد/ هـي ريخـت        شب خسته بود از درنگ سياهش/ من سايه
  .)101: 1360ثالث، (اخوان خوردم/ خود را به آن لحظة عالي خوب و خالي سپردم

كيل و پيمانة هر شبة ابراهيم دسـتش   زده كهداستان مرد جن» عزيزِ«با اين تفسير، 
شـعر زمسـتان و تنهـا كسـي اسـت كـه مخاطـب دردهـا و         » مسيحاي جـوانمرد «است، 
ثالـث از جزيـرة   ست. همچنين دور نيست منظور اخوانثالث اهاي ابراهيم و اخوان دغدغه

هاي آزاد است و شخصيت اصلي داستان پس از احسـاس غريبگـي در   مقدسي كه در آب
گردد، اتحاد جمـاهير شـوروي   برد اما سرخورده به ديار خود بازميبدانجا راه ميديار خود 

هـاي ايـدئولوژي ماركسيسـتي، دل از روشـنفكران     چنـدي بـا عشـوه    بوده باشد كـه يـك  
وهشت مرداد، مشـتش بـراي ايـن قبيـل      گراي ايراني ربوده بود اما در كودتاي بيست چپ

اسـت. اخـوان    دند چه كاله گشادي سرشان رفتهروشنفكران باز شده بود و آنها فهميده بو
، در تصوير خانة همسايه كـه در آن  »آنگاه پس از تندر«ثالث باري ديگر اين منظور را در 

جملـه  و از است و كسان ديگري نيز؛ نيز نمادينه كرده )3(شودهاي فراواني ديده ميروشني
وشنم كز دست رفتندم/ من در خيال روزهاي ر »:ام ابري استخانه«شعر نيما يوشيج در 

(نيمـا   برم در ساحت دريا نظاره/ و همه دنيا خراب و خـرد از بـاد اسـت    به روي آفتابم/ مي
  )762: 1383يوشيج، 
  

  نويسي و عناصر داستانثالث؛ داستاناخوان -7
هـايي   بيست تا چهل اسـت؛ يعنـي دهـه    ةكار ده العاده كمنويس فوقاخوان ثالث، داستان

 ة، عمـد سـو  هاسـت. از ديگـر  هاي ادبيات داستاني ايران و آثار آنيشكسوتكـه در قبضة پ
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اش، خاصه آنچه را كـه  وجاهت هنري وي به شعرهايش است و تعدادي از تحقيقات ادبي
 هـاي شـعر نيمـايي   هـا و خصوصـيت  باال كردن شـعر نيمـا و شناسـاندن خصـلت    در زيرو

نويسـي اخـوان ثالـث را    ا داسـتان گويم اينهاست. نمي (مخصوصاً وزن شعر نيمايي) نوشته
اي شدنشان شده، كه با اين توصيف كليشـه  است و مانع از ديده الشعاع خود قرار دادهتحت

همه  شود. با اينهاي اخوان ثالث بيش از حد استحقاقشان نمايانده ميقدر و قرب داستان
هـاي  اسـت و داسـتان  ثالثي بدانيم كه كارش را بلد نويس را اخوانثالث داستاناگر اخوان

صـه از ايـن جهـت    ايم. خاراه نگفته وي را نيز خواندني و خوب توصيف نماييم، گزافه و بي
 ة(منهاي پيشـين  اي در ادبيات داستانيساله سر داشتن سرمشق يكصد و با پشت كه امروز

هـايي از برخـي كسـاني كـه اتفاقـاً كارشـان هـم        گويي عاميانه)، گاه داستانسالة قصه بن
شود كه نه تنها خوب نيستند، كه خواندنشان هم عمر عزيز نويسي است صادر ميتانداس

نويسـي  هـاي داسـتان  نسـبت بـه تكنيـك   حتـي  هـايي كـه   به چاه ريختن است؛ داستان
  انگارند.، سهلپيشامدرن
ثالث، همگي پيرنگي خطي دارند؛ بـه شـيوة سـوم شـخص روايـت      هاي اخوانداستان

، رشتة داسـتان را بـه دسـت دارد و هرآنچـه را كـه بايـد، بـه        شوند و راوي داناي كل مي
هـايي مثـل   گويد. منتها اين راوي داناي كل، آگاهانه يا ناآگاهانـه، در داسـتان  خواننده مي

تواند داسـتان را بـراي بيـان توضـيحات متوقـف      تا آنجا كه مي» آژدان«و » شب عيدي«
اند و نيز از گفته )70: 1383پور، ندني(م» توصيف در حركت«كند و با تكنيكي كه بدان نمي

آگاهانـد. بيـان مكـان و    ها با يكديگر خواننده را از آنچه بايد، ميخالل گفتگوي شخصيت
افتند به همـين ترفنـد صـورت گرفتـه. امـا در      زماني كه اين دو داستان در آنها اتفاق مي

زمان رويدادها نگه  به خالف اين عمل شده و داستان براي توضيح مكان و» زدهمرد جن«
است. مكان رويدادها تا حدي محالتي بسته از يك شهر است و زمان رويدادها  داشته شده

نويس حوالي بهارها ، داستانثالثاخواننيز اغلب روزهاي مرزي ميان دو سال. از اين بابت 
سـت و  ا فروردين و يا اواخر اسفند نوشـته  هايش را دركه هم تقريباً همة داستاناست! چرا

هـايي ديريـاز    انـد و اگـر داسـتان   هايش عمدتاً در اواخر اسفندماه اتفاق افتـاده هم داستان
  اند.  هاي بهاري ادامه يافتهاند و در ماهاند از اين زمان آغازيده بوده

  ثالث، دو عنصر نمودي برجسته دارند:هاي اخواندر ميان عناصر داستان
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نتظار، كيفيتي در داستان است كـه خواننـده را بـه    يا هول و وال يا ا 1تعليق: تعليق -1
شود داستاني كشش دارد يا فاقد كشـش  كند. اينكه گفته ميگرفتن داستان ترغيب مي پي

است، ناظر به برخورداري يا عدم برخورداري داستان از همـين كيفيـت اسـت. در اهميـت     
داستان باشد بايـد واجـد    داستاني كه واقعاً«تعليق داستاني، نقل اين گفته بسنده است كه 

يك ويژگي باشد: شنونده را بر آن دارد كه بخواهـد بدانـد بعـد چـه پـيش خواهـد آمـد و        
برعكس، ناقص است اگر كاري كند كه خواننده نخواهد بداند كه بعـد چـه خواهـد شـد و     

 ).33 ،1369(فورستر:  »توان نقد كردداستاني را كه واقعاً داستان باشد فقط با اين دو معيار مي
پسـند   هرچند كه بايد ميان تعليق طبيعي و تعليق مصنوعي كه خاص داستان هـاي عامـه  

هاي اخوان ثالث، بـدين اسـتنتاج    انداز به داستان است تفاوت قائل شد. نگاهي از اين چشم
، ذكر گـذراي نحوسـت عـدد سـيزده توسـط      »شب عيدي«خواهد انجاميد كه در داستان 

ة هول و والي اتفاق ناخوشي است كه احتماالً در ادامـه بـراي   آورندوجود پيرزن داستان، به
انـد. كسـي كـه     هاي شخصيت و مكـان ، تعليق»زدهمرد جن«ها در وي خواهد افتاد؛ تعليق

ابراهيم را به خانة خود دعوت كرده بوده و ابراهيم پس از رفتن به روستاي كوهستاني محل 
كنـد كيسـت؟   ها در آنجا زنـدگي نمـي  شانيسكونت آن مرد دريافته كه اصالً كسي با آن ن

اي مقدس به شـهر بنـدري    هاي آزادي و از جزيرهچيدال، پسربچه نوجواني كه از ميان آب
مقدس كجاست؟ هرچند كـه ايـن    ةآمده و مصاحب ابراهيم شده كيست؟ و اصالً آن جزير

شود تا نده داده ميمانند و گره آنها به دست خوانها تا پايان داستان ناگشوده باقي ميتعليق
  هاي نمادينه را حل نمايد. خود با تأويل، معماي اين تعليق

  ها)از جهت كاركرد زبان در پردازش شخصيت( پردازيشخصيت -2
توانـد  تكوين پيرنگ داستان بسته به وجود شخصيت اسـت. شخصـيت داسـتاني مـي    

شخصـيت وجـود   ، يعني موجود انساني، و يا جز آن باشـد، امـا داسـتان بـدون     »شخص«
هاي داسـتان از حالـت تيپيـك و نـوعي و فرديـت      نخواهد داشت. بيرون آوردن شخصيت

ــا اختصــاص زبــان ويــژه  ــدانها، خاصــه ب هــا، از توانمنــدي اي بــه شخصــيتبخشــيدن ب
هاي اخوان ثالـث،  هاي داستانترين ويژگي شخصيتدهد. مشخصنويس خبر مي داستان

ماننـد  انـد و نيـز بسـيار حقيقـت    هويتي مستقل گرفتهاند و كه به واسطة آن فرديت يافته
                                                 
1. suspense 
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هـا متمـايز اسـت و    ها زبان راوي از زبان شخصيتاند، زبان آنهاست. در اغلب داستانشده
بهتر  گويند.ها نيز هركدام متناسب با زيستگاه و پايگاه اجتماعي خود سخن ميشخصيت

در زبـان آنهاسـت، زيسـتگاه،     ها و اغالطـي كـه   است بگويم زبان و لهجة آنها و ناهنجاري
شناسـاند.  پايگاه اجتماعي، سن و سواد و برخي ديگر از مالحظات شخصـيتي آنهـا را مـي   

انـد. پيـرزن داسـتان    »شب عيـدي «هاي داستان بهترين نمونه براي اين مسأله شخصيت
و  )4(گويندهاي داستان همگي به لهجة مشهدي سخن ميو ديگر مشهدي» شب عيدي«

  كنند:بسته و خودماني ادا مي ها را شكستهسواد عاميانة خود نيز اغلب واژهبه مقتضاي 
ساخته؟ ديفال به ديفال يك دور دنيا فرقشه. مـردم  چطور بري همه همي«پيرزن به حمامي:  ●

فرسخ فرسخ راه مفتن مين مشد كه شـب سـال تحويـل ره اقـل كـم مشـرف بـرن، اووخ مـاي         
 »كنم دست بـه ضـري حرضـت برسـنم؟     ره، ماه تا ماه وقت نمهسعادت در جوار هنچي بزرگوا بي

  .)11: 1380(اخوان ثالث، ب
حيوون! تا كي نمخي آدم بري؟ زعفرون كه نمكشي. تو ديدي مو هنچـي  «عطار به شاگردش:  ●

مكنم، اما نه براي دو پول سركه. روغن بادام، كرچك دوايه، سنگش به مثقال. نگا كن، نگـا كـن!   
اي همه توتون ره ترش و تر كرد. مخواسي هميطـو بريـزي تـوي پسـت بـذش      جنم مرگ رفته، 

  .  )14: همان( »ي آدم!بدي بره رد كارش؛ بچه

هم به همين ترتيب از خـالل گفتگـوي آژدان بـا امنيـه، جـنس و جـنم       » آژدان«در 
، زبانمن در كتاب بياُ. و نيز آنچه كه به تحقيق ويليام شود آنها برمال مي» انجام وظيفه«

ـ  منزلت و قدرت در ايران ت از رابطة مستقيم منزلت افرادي كه با هم تعامل دارند با كيفي
ت   و ماهيت ادراكـات گـزينش شـدة آن    هـاي ارتبـاطي و الگـوي    هـا از يكـديگر در موقعيـ

  :دهدخبر مي )65: 1381من، ( بيشان انتطارات
مأموريت مـن نـيس كـه     ةتو حوزبدشانسي يكي از اين المصبا دم چك من، «امنيه به آژدان:  ●

ماسـه. امـا نـاحق    انجام وظيفه كنم. يكي هس كه اونم مال رئيس پستمونه؛ به من چيـزي نمـي  
بينـه، يـا   ها گذشته مرده. گاگـداري دم مـا رو هـم مـي    كوريه؛ رئيس پستمون از همة اين حرف

ي از ايـن  ده كه بد نـيس؛ خونـه كدخـدايي، مباشـري، سـربازگيري و بعضـ      مأموريت اطراف مي
  ).127: همان( »كارهاي خردوريز كه بدك نيست. مرغ و جوجه و ماست و پنير برقراره

گويـد بـا زبـان    معيـار سـخن مـي   بـه فارسـي   ، زبان راوي كـه  »زدهمرد جن«نيز در 
 درخت پير و جنگـل فاوت دارد؛ در گويند تاي سخن ميها كه شكسته و محاورهشخصيت
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معيـار    سـت و وي گـاه بـه وجـه    نيدست يكاه زبان راوي اين داستان اخير گنيز؛ اما در 
  و گاه شكسته و گفتاري.  است  سخن گفته

پـردازي در  نويسي و شخصيتهاي زباني كه در ارتباط با داستانعالوه بر اين مشخصه
خـود نيـز مختصـاتي     خودي هاي اخوان ثالث به نظر آمد، زبان و نثر اخوان ثالث بهداستان

رهاي اخوان ثالث همخوان دكرد است؛ مختصاتي كه با مختصات زبان شعدارند كه قابل يا
است كه در آغاز اين جستار گفته شد كـه اخـوان ثالـث     جمله به اين دليل بوده است و از
نويس، شخصيتي جدا و مجزا از اخوان ثالث شاعر ندارد. در نثـر داسـتاني اخـوان     داستان

  شود سراغ گرفت:مي را ثالث، نمودهاي روشني از اين سه خصلت
خواند بحث ديگري نويسي ميادبيت متن: اينكه چقدر و چگونه اين كار با داستان -1

هـاي  كـاري ارتبـاطش بـا ريـزه   است و قرار نيز بر اين شد كه فعالً نثـر اخـوان ثالـث بـي    
قدر گفته شـود كـه گـاه نثـر داسـتاني       بين قرار بگيرد. بنابراين ايننويسي زير ذره داستان

نماياند كـه ايـن اخـوان ثالـث شـاعر اسـت كـه دارد ايـن         وان ثالث چنان است كه مياخ
هـايي  پردازيها و صنعتكاريها، نازكنويسد، با همان تردستيها از داستان را ميقسمت

  ، اين عبارت:»شب عيدي«نمونه در داستان براي د. بركه در ساختن شعرش به كار مي
ـ  [...] كردة چركين گچش ريختة سربينه و گفـت  رقسر سوي باال گرفت. سوي سقف ع  ث،(اخـوان ثال

با شبان روشـنش چـون روز/ روزهـاي تنـگ و تـارش      «هايي نظير با عبارت )،11: ب1380
كه در شعرهاي اخوان ثالث آمده و چيزي از تأثيرپذيري زبان » چون شب اندر قعر افسانه

  در نمونه اي ديگر:زند. و هلو ميدهد، پاخوان ثالث از زبان نيما يوشيج را انعكاس مي
بستان كننـد و سـكوت هـم شـاهد و شـاهين آن       اگرچه جز قبول درد چيزي نداشتند كه بده ●

انفجـار و   ةفشـرده كـه آمـاد    و تسليم؛ و سكوتي چه گرانبـار و درهـم   ترازو بود و تراز اين ناچاري
هاشان رعدي كه در بغضگرفت، با يزي هم نگذشت كه طوفان انفجار سرنمود و چآتشفشاني مي

كـم  هاشـان كـم  جهيد و ابري كه در چشـم شان ميهاي سوزانبرقي كه از نگاه ةتركيد و شعلمي
كم، چون ديگر تراويد كمشان مينم باري آهسته و آرام كه از مسامات سكوتآغاز كرده بود به نم

 وجـه نشـانة   هـيچ  نشست اما حالتي كـه بـه  اش به عرق ميشكست و پيكره داشت تب سكوت مي
  .)39(همان: [...] نمود چون بهبودي در كار نبودبهبود نمي

ـ  قلمرو هستي خود احسـاس مـي   ةاوج مستي و گرماي مطبوع الكل را در هم ●  ةكـرد. آن جاذب
پرهيز و پرواها و آن سبكي رخوتناك و كيفيت جادويي ريشـه   ةكنند خوش و حالت هر دم افزون

  هـا و ابرهـا، از جويبـاران افسـانه و راسـتين     طايي آناهيتا، ايزد آبدر اعصار و قرون كه موهبت اع
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تــرين  روح تــرين مســتي و ســبكحقيقــي اســت، مــرد غمگــين جــوان را در اعمــاق اندوهگنانــه
  ).61(همان:  ور كرده بودها غوطهخويشتني بي
ور مـن و آينـه   بله عزيزم! تو ديگه نه بادبزن، بلكه كتاب راز و نياز من، لوحه و بياض شعر و ش ●

دم و عزيـزان نظيـر تـو رو در حـريم روح و دلـم راه مـي       ةسبزي و صفاي دست مني؛ مـن همـ  
  ).61الف: 1380(اخوان ثالث، [...] كنمهاشون رو از اعماق جون و جگرم سيراب مي ريشه

ريتميـك   درخت پير و جنگلهاي داستان اخير، يعني بر آنكه بسياري از بخش  عالوه
اي تبديل به شـعر  كارييا با تغيير آهنگ و مختصر دست خود خودي به و آهنگين است و

  .)5(تواند شد
دونم كجا گذاشتمشـون/  ببخشين زمين خانوم!/ من هم البد از اينها خيلي دارم/ كه حاال، نمي ●

تره/ يـا ايـن يكـي مـال      هاي من ريزبافزحمت/ بدين دستم ببينم/ بادبادكبي ممكنه يه دقيقه/
  .)49: (همان شما؟
شما/ عـين حقيقتـو دارم بهـت    خوام دنياش نباشه بينه به جون خودت و به جون ماه/ كه مي ●
 تو/ همـين سرسـبزي و شـادابيه در سرتاسـر سـال      ةاصلي و بهترين ميو ةگم/ تو كاجي!/ ميومي

  ).56(همان: 

هاي اناست و به داست پاي سنتي ديرساله باليده دربارة آوردن نظم در ميان نثر كه پابه
نگذاشـته   امروزي نيز رسيده، شاياي يـادكرد اسـت كـه اسـتادي اخـوان ثالـث در شـعرْ       

درآوردي سست و شعرهاي اين و آن به صورت ناهمخوان و نادرست بـه نثـر   هاي من نظم
انبـوه  «و » درخـت پيـر و جنگـل   «هـا مثـل   داستاني وي راه بيابد. اگر در برخي داسـتان 

هــا آمــده، اشــعاري اســت عاري در ضــمن داســتانضــرورت اشــ ، بــه»شــمار شــاعران بــي
  سنگين شده و سازگار با بافت موقعيتي. سبك
هاي زبان شعري اخـوان ثالـث   آركائيسم واژگاني و نحوي: چنانكه يكي از مشخصه -2

ها و قواعـد نحـوي رايـج در    ها و قواعد نحو قديم، خاصه واژهنيز همين برخورداري از واژه
هـاي اخـوان ثالـث    از مـوارد آركائيـك بازآمـده در داسـتان    سبك خراساني است. برخـي  

  .غيره شدگان پيشينيان وند از: طنبي، نگريستن گرفت، نگاه كردن گرفتند، هالكا عبارت
، »گـرگ خوكفتـار   روبـه «اي چـون  هـاي تـازه  سازي: از تركيبسازي و واژهتركيب -3

نـويس هرجـا الزم ديـده،    نگذشته، اخوان ثالث داستا غيره و» موسيمچه«، »اندودمرگ«
هـايي را  خاصه جاهايي كه براي بيان مقصود خود لفظي را در زبـان پارسـي نيافتـه، واژه   

هـاي اختراعـي   . تقريبـاً تمـام واژه  است هايش به كار بستهپيش خود ساخته و در داستان
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ي (صـداي  تـره پـف  هايي چوناند. واژهمجال بروز يافته درخت پير و جنگلاخوان ثالث در 
كـردن از دهـان بيـرون     هـا و پـف  كه چارپايان هنگام سيري و سرخوشي با لرزانـدن لـب  

كـردن از دهـان بيـرون     هـا و پـف  صدايي كه چهارپايان با لرزاندن لـب ( ترهدهند)؛ تف مي
به قياس شـبنم، رطـوبتي   ( دهند و با پاشيدن آب دهان به اطراف همراه است)؛ مهنم مي

به قياس پروردگـار، كسـي كـه هـم پرورنـده      ( يند)؛ پروردياركه از مه و دمه بر چيزها نش
بـرداران  وزن كه در ميـان وزنـه  به قياس خروس( وزناست و هم مربي و مددكار)؛ عروس

  مصطلح است).
است جـز آنكـه    پردازي اخوان ثالث چيز ديگري نماندهدر ارتباط با راه و رسم داستان

هاي اخـوان ثالـث نيـز چـون     ثور ايران، داستانساله در ادبيات منظوم و من بنابر سنتي بن
هـا،  هـا، مثـل  هاي باورها، رسـم و راه روزگاران، مرصع به دردانههاي بسياري از همداستان
اي ناسنجيده كه وصـلة  بازي دل و هاي عاميانه است؛ اما نه چنان به دستها و كنايهتركيب

    است. جاي خود به اندازه و سرعمدتاً شيني باشد بر روي كار، بلكه 
  
  گيرينتيجه -8
و نـه آنكـه    ندارداستبعادي  پرداخته باشد اي به سرودن شعرنويسي حرفهكه داستاناين 

اي به نوشتن داستان نيز. مهدي اخوان ثالث كه اصالتاً و عمدتاً بـه شـاعري   شاعري حرفه
جملـه  از ره،غيـ  (در ايـن اواخـر) و   چون نيما، شاملو، احمدرضـا احمـدي   است نام برآورده

هـايي كـه خـود آنهـا را از     است؛ داستان هايي هم نوشتهاست كه داستان ايشاعران حرفه
  ).24الف: 1380(اخوان ثالث،  است قلمداد نموده» ناپرهيزي«و » تخطي«، »تفنن«مقولة 
شود آنها را بازبسته ها، ميترين خصائل و خصايص در اين داستانآمدني چشم بنابر به 

 شب عيديگويي عاميانه دانست. حت رئاليسم انتقادي، سمبوليسم و سنت قصهبه سه سا
بورژوازي ظاهرالصالح و در اند و در يكي خردهبه ساحت رئاليسم انتقادي بازبسته آژدانو 

گـرا از  شمول، تشكيالت نظامي رژيم گذشته، ضمن توصـيفي واقـع  وجهي همه ديگري به
نيـز كـه ظـاهراً بـا      زده مرد جناست.  تقاد قرار گرفتهانجام وظيفه صنفي و اداري، مورد ان

ماية سـفر در متـون اسـاطيري،    فرانتس كافكا و نيز برخوردار از بن مسخچشمي به گوشه
هايي دارد كه دست منتقد را بـراي بـازخواني   است، ويژگي حماسي و صوفيانه نوشته شده

نيز وجود دارد  پير و جنگل درختان در داستان گذارد. معاني پنهسمبوليستي آن باز مي
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هاي اين داستان تلقـي تواننـد شـد؛ داسـتاني كـه سـاخت آن،       اي كه درونمايهگونه اما به
اسـت   بخشي بـوده  در اصل» شمار شاعرانانبوه بي«هاي سنتي است. ها و نقلساخت قصه

ده و مورد تلفات و ضايعات شعري در ايران بدان استشهاد شـ  كه در از اين اوستاة از مؤخر
هرحال پيش و بيش از آنكه داستان به معناي متعارف آن باشد، خـاطره يـا چيـزي در     به

  همين حدود است.
انجامـد كـه بتـوان    جـا مـي  ها بدينهمچنين درنگي بر سر عناصر سازندة اين داستان

ـ  به ها)،ويژه از جهت نقش زبان در پردازش شخصيت (بهرا  پردازيتعليق و شخصيت  همثاب
  هاي اخوان ثالث ديد و بررسيد.ترين عناصر داستانبحث قابل

اش آزمـايي است در انواع ادبي گوناگوني كه مورد طبع از آنجا كه اخوان ثالث نخواسته
هـاي  هاي متفاوتي از خود به دست دهد و بر اين بنيان كـه داسـتان  قرار گرفته شخصيت

هـاي سـبكي وي در   سـتي تـوان ترد اسـت، مـي   مذكور را همان اخوان ثالث شاعر نوشـته 
كه گذشـته از جهـات انديشـگي      طوري ها نيز رصد نمود. بهشعرهايش را در اين داستان

داشـت هرآنچـه   اخوان ثالث در پاسداشت عناصر اصيل فرهنگي و آييني ايراني و نـاخوش 
(عربي و غربي) است، مختصات زباني شعرهاي اخوان ثالث و يا به تعبيري اضـالع   انيراني
يافته ديد. وي شود در نثر داستاني وي انعكاسمثلث زباني شعرهاي وي را هم مي سازندة

هـا قابـل   نويسي، زبان راوي را از زبان شخصيتهاي داستانعالوه بر آنكه منطبق بر قاعده
مطـابق  ماننـد شـدن داسـتان و پـردازش     سازد و در جهت حقيقـت تشخيص و تمايز مي

خصيت به زبـاني سـخن بگويـد كـه از زيسـتگاه و      كوشد كه هر شها ميشخصيت اسلوبِ
كـم از سـه ويژگـي برخـوردار      اش را دسـت اش سراغ بدهد، زبـان داسـتاني  پايگاه طبقاتي

شـدن بـه شـعر بـا كمـي       (و قابليت تبديل سازد كه در شعرهاي وي نيز هست: ادبيت مي
  هاي نوساخته.ها و واژهتصرف و تغيير)، آركائيسم، و تركيب

هـاي  رغم برخـورداري از حـدي از تكنيـك   هاي اخوان ثالث عليداستان رفته،همروي
هـاي برخـي از كسـاني كـه مـثالً كارشـان هـم        نويسـي و ارجحيـت بـر داسـتان    داستان
ترين شـعرها و  نويسي است، آثاري نيستند كه توانسته باشند به حد حتي متوسط داستان

  پا كرده باشند.و اي دستو مايهيا تعدادي از تحقيقات ادبي اخوان ثالث، برايش پايه 
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  1394،   زمستان 34  شمارة

  نوشتپي
و هر / من اينجا بس دلم تنگ است سرايد: ، چنين مي»چاوشي«ثالث در شعر اخوان -1

/ برگشـت بگـذاريم  قدم در راه بـي / توشه برداريمبيا ره/ بينم بدآهنگ استسازي كه مي
من اينجا / نيست كجا؟ هرجا كه اينجا/ [...]/ ببينيم آسمان هركجا آيا همين رنگ است؟

در / خور وزين تصوير بر ديـوار لـرزانم  زن ز سيليز سيلي/ از نوازش نيز چون آزار ترسانم
مـن،   يبه گـرده /  وار اما نه بر دريازند ديوانه/  رحم خشايرشااين تصوير عمر با سوط بي

  .)64: 1378ثالث، (اخوان من يتو به مرده يبه زنده/ من يهاي فسردهبه رگ
  گويد:مي »شهر سنگستان ةقص«شعر در  -2

گفـت بـا تـاريكي    سـخن مـي  / گفت سر در غار كرده شهريار شـهر سنگسـتان  سخن مي
/ كـرد هـا مـي  ز بيداد انيران شـكوه / تو پنداري مغي دلمرده در آتشگهي خاموش/ خلوت
هـا  غمان قـرن / كردشكايت با شكسته بازوان ميترا مي/ هاي فرنگ و ترك و تازي راستم

  ).25: 1360(اخوان ثالث،  ]...[كردگشت و صدا ميآواي او در غار مي حزين/ ناليدرا زار مي
  از جمله در شعر آنگاه پس از تندر: -3

امـا گمـانم   / با روشناي روز يا كي خوب يادم نيست/ شب بود و تاريكيش/ باراز بارها يك
شـايد نـه   /  راغان بـود شـايد روز  شايد چ/ ديدمدر خانة همسايه مي/ هاي فراوانيروشني

  .)42(همان: [...] مان روي گليم تيره و تاريبر پشت بام خانه/ اين بود و نه آن، باري
تـو را اي  نمود نيست. چنانكه در دفتر هاي اخوان ثالث نيز بياين تردستي در سروده -4

  ، غزلي دارد به مطلع:بر دوست دارم و كهن بوم
ديدستهآي توكه سنبلْ تو مدي گال به اَو مـ 

  ر صحب خُنُكا تا وخت آفتاب تنكاــاز س
 اَتيش به جونت نگيره خوب دل مار اَلو مدي  

  ته برق نو مــديشيني كهنهورِ دل اينه مي
  )103: 1387(اخوان ثالث، 

  است.   اي عاميانه و آن هم مشهدي و سرودة خود وي، گفته كه به وزن و طرح حراره
    .است نويسنده مقالهاز ها (/)، مميز بين نوشته هاينشانهكر شده در نمونه ذ -5

  
  منابع

  تهران: آميتيس. ،اخوان، شاعري كه شعرش بود ،)1382( آتشي، منوچهر
  تهران: اختران. ،مشروطة ايراني ،)1385( آجوداني، ماشاءاهللا
  تان.تهران: زمس ،بر دوست دارمو تو را اي كهن بوم ،)1387( اخوان ثالث، مهدي
  .تهران: زمستان ،از اين اوستا ،)1383( ـــــــــــــــــ
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  تهران: مرواريد.، از اين اوستا)، 1360ـــــــــــــــــ (
  تهران: نويسنده. ،طال در مس: در شعر و شاعري ،)1371( براهني، رضا

  ، تهران: ني.كيام، ترجمة رضا مقدزبان، منزلت و قدرت در ايران)، 1381من، ويليام. اُ (بي
 ،پسامدرن ،(داستان): پيشامدرن، مدرن در ادبيات معاصر ايرانهايي گزاره ،)1383( ، عليتسليمي

  تهران: اختران.
  تهران: نگاه.  ،: مهدي اخوان ثالث2شعر زمان ما ،)1375( حقوقي، محمد
هنري، پژوهشـگاه فرهنـگ و    ةتهران: حوز ،شناسيدرآمدي بر معني ،)1379( صفوي، كورش
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  تهران: نگاه. ،ابراهيم يونسي ةترجم ،هاي رمانجنبه ،)1369( فورستر، ادوارد مورگان

ماركس، وبـر، دوركـيم و    ةاي بر انديشرية اجتماعي كالسيك: مقدمهنظ ،)1392( كرايب، يان
  تهران: آگه. ،پرستترجمة شهناز مسمي ،زيمل

 تهران: توس. ،(يا درك حضور ديگري) انسان در شعر معاصر ،)1378( مختاري، محمد

تهـران:   ،هاي داستان نـو ها، شگردها و فرمكتاب ارواح شهرزاد: سازه ،)1383( پور، شهريارمندني
  ققنوس.   

 تهران: چشمه.ج، 3 ،نويسي ايرانسال داستانصد ،)1383( ميرعابديني، حسن
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  تهران: نگاه. ،برداري و تدوين سيروس طاهبازنسخه
، ترجمـة  تـاه مـدت و سـه مقالـة ديگـر     ايران جامعة كو)، 1391كاتوزيان، محمدعلي (همايون

  عبداهللا كوثري، تهران: ني.
  تهران: شهاب ثاقب. ،شناسي زادهزاده و جمالجمال ةدربار ،)1382(ـــــــــــــــــ 
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Reading the Stories of Akhavān Sales, the Storyteller 
 
Mojahed Gholami* 

 
Abstract 

Mehdi Akhavān Sāles, apart from his poems and literary articles, has 

written a number of stories which he names some kind of “incontinence”. A 

deep contemplation on the form and content of these stories, reveals the 

dialog that takes place between his poetry and story writing and manifests 

components such as conversation, characterization, and suspension. 

Meanwhile Akhavān’s introduction to “Old Tree and the Forest” says a lot 

about the suspension of Iranian intellectuals between tradition and 

modernity. Although these stories are valuable in their own turn, they can 

never replace his poetry for which he has established an elevated place in 

Iranian contemporary literature. 
 
Key words: Akhavān Sāles, novel writing, elements of story, Critical 

Realism, Modernism 
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Existentialism in Sādeq Chubak’s “The Baboon Whose Buffoon 
Was Dead” 

 

Faramarz Khojasteh* 
Jafar Fasaei** 

 

Abstract 
This article investigates a few basic concepts of Existentialism such as 

excluding existentia necessaria or necessary being from social and 

individual relations, detachment, loneliness, and anxiety in one of the most 

successful prose works of Sādeq Chubak, “The Baboon Whose Buffoon 

was Dead”. Fidings of the research demonstrate that the story is highly 

influenced by these concepts, and through employing a symbolic language, 

it deals with the existential obsessions of the people whose world is nothing 

but a process of destruction. The protagonist can be seen as the 

representative of contemporary man who does his best not to be drowned 

and preserve some principles and values that might be a release from this 

catastrophic situation, but in this attempt he neglects the positive function 

of future and his life turns out to be no more than a deadlock. 
 
Key words: Existentialism, Chubak, Sartre, absurdity, anxiety 
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Zorvāni Beliefs in Rostam-o-Esfandyār 

 
Kolsoum Ghazanfari* 

 
Abstract 

Studies on religious dimensions of Rostam-o-Esfandyār have always been a 

major concern of the researchers. This article is an attempt to find out the 

traces of Zorvāni beliefs in this heroic story. It is publically believed that 

Zorvānism has been a dominant religion in Old Persian epoch especially in 

Sasanid Dynasty. This fact, supported by many researches and 

accompanied by the belief in ominous destiny which finally condemns 

Esfandyār to death, indicates the direct effect of Zorvānism on Rostam-o-

Esfandyār. 
 
Key words: Rostam, Esfandyar, Zorvan, destiny, fortune, greed 
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Poetic Universes of Shafi’i Kadkani and Yadollāh Royā’i: 
Opposition of Two Discourses 

 
Alireza Rayat Hassanabadi* 

 
Abstract 
Shafi’i Kadkani, in his critical writings, has intentionally and explicitly 

opposed spasmentalism in general and Royā’i’s poetry in specific. He not 

only excluded spasmentalism from the history of Iranian contemporary 

poetry, but has ironically spoken about poets like Royā’i. This article, 

through introducing some evidence tries to discover the causes of such an 

outlook. The article concentrates on three topics: A) Different poetic 

perspectives of the two poets; B) Opposition of their ideologies; C) 

Personal opinion of Kadkani about spasmentalists.. 
 
Key words: Shafi’i Kadkani, Yadollāh Roya’i, Spasmentalism, Discourse 

Analeysis 
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The Champion/Dragon Battle in Iranian Heroic Narratives 

 
Reza Ghafouri* 

 
Abstract 
The battle between champions and dragons is among the well-known 

themes in heroic stories of different cultures. Each mythological trend has 

adopted its own perspective to analyze this battle. In Iranian mythology the 

battle between “Izadān” and “Ahriman” is the typical example of killing 

dragons. Such a story can be seen in the combat with Evils(Divān) and Evil 

doers (Patyaregān). In Iran, most researches focus on heroic narratives or 

written folk tales, and oral folklores have been rarely the matter of concern. 

This article deals with the latter case in Shāhnāmeh and provides the reader 

with some information about the origins of the champions as well as the 

ways they act in their battles. 
 
Key words: dragon, champion, Shāhnāmeh, dragonicide, Iranian heroic 

narratives 
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Nāser Khosrow and Post-Qasideh: A Study of Post-axiomatic 
indices in Nāser Khosrow’s Qasāyed 
 
Mohsen Botlab Akbarabadi* 

 
Abstract 

Qasideh is a traditional verse-form with a special pedagogical and eulogical 

capacity. Meanwhile due to its single subject matter and the way it is 

elaborated in a closed frame work, qasideh is strong enough to convey its 

meaning and effects. Nāser khosrow’s Qasāyed, in contrast to those of 

Khorāsāni Tradition, are interpretive and thus multifaceted in a way that 

they can take the name of “Post-Qasideh”. This new version of qasideh, in 

fact, through performing a deconstructive process deprives the poem of its 

essentials and principles. The present article is an attempt to show the 

elements of this deconstructive process which includes among all: going 

beyond double articulations, creating paradoxical meanings, dynamic 

character of form, desubjectivization, decontextualization, and discourse 

formation. 
 
Key words: post-qasideh, Nāser Khosrow, semantic paradox, language 

game, desubjectivization 
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Disintegration of Inter-mentality in Dowlatābādi’s Solook 

 
Karam Nayebpour* 

Naqmeh Vargha’ian** 

 
Abstract 

Solook by Mahmood Dowlatābādi is a typical example of a novel to be 

studied from the perspective of narratology. The main technical concern of 

the story is representing the mental activities of the protagonist. The third 

person narrator does his best to show how Qeys, the protagonist, through 

reviewing his relations with his ex-lover, looks for the causes of 

disintegraton of his sole inter-mental experience. His interior monologues 

reveal that Qeys is enthusiastically tempted to know what goes on in the 

heads of the others. Considering the fact that representation of mental 

activities can be one of the elements of narratology, the present article 

intends to follow this mental process in order to represent the disintegration 

of the mental relations between Qeys and Niloofar from the eyes of the 

former. 
 
Key words: cognitive narratology, inter-mental, intra-mental, Solook, 

Dowlatābādi 
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Allegorical Simile and Allegorical Metaphor in Books of Rhetoric 

 
Ahmad Rezaei Jamkarani* 

 
Abstract 

Metaphor is one of the major topics of Rhetoric which has been a subject of 

permanent research. In our days conducting researches on metaphor is even 

more developed: some combine metaphorical and rhetorical dimensions, 

and some others do nothing but to repeat the already discussed ideas. One 

of the known combinations is allegorical metaphor which, in many cases, is 

wrongly taken for allegorical simile. This article through distinguishing 

between allegory, allegorical simile and allegorical metaphor, examines the 

different aspects of them in rhetorical books and finally proves that 

although they have some features in common, in essence they are distinct 

from one another. 
 
Key words: analysis and examination, allegorical simile, allegorical 

metaphor, books of rhetoric 
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Structural Classification of Contemporary Short Poems 
 

Sousan Jabri* 

Hamid Bagheri Faresani** 

 
Abstract 

Concise Writing is an important style in contemporary literature. In 

Western countries, this trend originated from haiku and minimalism, but in 

Persian poetry it has a long history and various forms. The earliest form can 

be seen in Gāhān in which each stanza stands by itself. A number of short 

poems can be traced in Manichean and Sassanid periods as well as in early 

centuries after Hijrah. This long history and great variety has made it 

difficult to classify the short poems. This article through explaining 

different point of views on short poems, introduces a kind of classification 

that falls into three groups: First, those poems like closed couplet, 

tetrastich, quatrain, and fragment; Second, the unprecedented poems such 

as now-khosravāni and seh-gāni; and Third, the poems in free forms like 

sketches and the unconventionals. 
 
Key words: contemporary poetry, genre, short poem, form, structure 
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