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آفرين الهوري و منظومۀ هير و رانجها
دکتر نرگ

جابري نسب*

چکیده
سرودن منظومههای داستانی و روایت داستان بهویژه داستانهاای عاشاقانه همیشاه ماورد توجاه
مردم بوده است .شیخ فقیراهلل الهوری متخلص به آفرین ،از شاعران قرن دوازدهم هجری شبه قااره
هند و پاکستان است .وی عالوه بر سارودن اشاعار در قالابهاای مختلاف باا سارودن مثناویهاای
داستانی و داستانهای عاشقانه در گستر

زبان فارسی در شبه قاره هند و پاکستان نق

مهمی ایفاا

کرد.
آفرین منظومه داستانی هیر و رانجها را که از قصههای محلی منطقه پنجاب بود ،در قالب مثنوی
به نظم کشید .این منظومه در شرم عشق هیر و رانجها و شرم تاال هاای آن دو بارای رسایدن باه
وصال است .رنگ بومی و محلّی این داستان سبب شده است که مردم در مجالس رسمی ،م هبی،
جشن ازدواج و  ...این منظومه را به لحان هاای زیباایی بخوانناد و آن را بارای دیگاران نقال کنناد.
نگارنده در این مقاله تال

کرده است تا با استفاده از شیوۀ تحلیل محتوا به بررسی زندگی آفارین

الهوری و معرفی منظومه هیر و رانجها و تحلیل این مثنوی داستانی بپردازد.
کلیدواژه :فقیراهلل الهوری ،آفرین الهوری ،منظومههای عاشقانه ،هیر و رانجها.

* .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب(nargesja@azad.ac.ir( .

تاریخ وصول98/11/19 :

تاریخ پ یر 98/11/16 :

مقدمه
داستانسرایی و داستان گزاری از دیرباز به علّت نق

مهمی که در زندگی مردم داشته،

همواره مورد توجّه ملل بوده است« .القاب و مشاغلی چون سمرگوی ،نقّال ،سخنور،
قصّهخوان ،دفترنویس ،قصّهگو در دربارها و میان مردم در طول تاریخ نشان از اهمّیت این
شغل و حرفه دارد .در ایران پی

از اسالم قصّهگویی و قصّهپردازی رواج داشته که بخشی

از آن عبارت است از :اخبار رستم ،اخبار اسکندر ،خدای نامه ،حکایات مرزبان نامه و
یادگار زریران .در دورۀ اسالمی داستانهای باقی مانده از میراث گ شته اعم از مکتوب یا
شفاهی با محتویات افکار آن دوره گره میخورد و به سیر تکاملی خود ادامه میدهد و آثار
متنوعی در قالب نظم و نثر پدید میآید»( .جعفریان به نقل از یوالفقاری ،1389 ،ص )49
شبهقارّۀ هند همواره خاستگاه بسیاری از افسانههای رایج و قصّهها بوده و داستان نق
مهمی در آموز

و پرور

مردم هند داشتهاست .از طرفی این شبه قارّه ،خاستگاه ادیان

بزرگی چون بودایی ،هندویی و فرقة جین است که اغلب کتب دینی آنان را داستان و
حکایت تشکیل میدهد( .یوالفقاری ،1389 ،ص )51
پیشینه
آفرین الهوری از جمله سخنسرایانی است که تاکنون کمتر به زندگی و اشعار
پرداخته شده است و بهخصوص دربارۀ آثار وی پژوه های زیادی انجام نشده است.
منظومه عاشقانه هیر و رانجها از سرودههای اوست .برخی از آثاری که به تحلیل و بررسی
زندگی و آثار وی پرداختهاند عبارتند از:
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میکند در مقالهای با عنوان «زندگی و آرامگاه هیر» به تعیین زمان

واقعی داستان هیر و رانجها بپردازد .نویسنده با توجه به منظومه باقی مانده از موالنا باقی
اثبات میکند که واقعه مزبور در عصر اکبرشاه مغول اتفاق افتاده است و دربارۀ محل اصلی
قبر هیر می نویسد که در محل فعلی نبوده است؛ بلکه در نزد رود چناب بوده و هیر در عالم
خواب درخواست جابهجایی آرامگاه

را میکند؛

 حکیم محمد سعید در مقالهای با عنوان «هیر و رنجه دو دلدادۀ پنجاب» به شرممختصری از داستان هیر و رنجه میپردازد؛
 علیم اشرف خان در مقالهای با عنوان «داستان هیر و رنجها در زبان و ادبیات فارسی»ضمن پرداختن به برخی منظومه های مشابهی که به تقلید از هیر و رنجها سروده شده است،
به شرم مختصری از داستان «هیر و رنجها» میپردازد؛
 سعید بزرگ بیگدلی و احسان پورابریشم در مقالهای با عنوان «بررسی و تحلیلجایگاه آفرین الهوری در شعر فارسی شبه قاره» به زندگی و آثار آفرین الهوری
میپردازد .وی آفرین را به عنوان یکی از پیروان موفق صائب؛ اما با نوآوریهایی اندک به
شمار میآورد.
در مقالة حاضر تال

شده است تا با استفاده از شیوۀ تحلیل محتوا به بررسی زندگی

آفرین الهوری و معرفی و تحلیل منظومة هیر و رانجها پرداخته شود.
یکی از موضوعات داستانی رایج در این شبه قارّه داستانهای عاشقانه است که جز
محتوای برخی داستانها که تأثیر آیینهای هندی را در آن میتوان بهخوبی مشاهده کرد،
بقیه بیانگر تأثیر عمیق ادب فارسی و فرهنگ غنی آن در این داستانها و منظومهها است.
شاعران هندی در کنار زبان محلّی و رایج خود عموماً به فارسی نیز شعری گفتهاند و یا
منظومهای سرودهاند( .یوالفقاری ،1389 ،ص )51
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اصل داستان عشق هیر و رانجها ،1داستانی هندی است که در شبه قاره از شهرت فراوانی
برخوردار است « .شاید در ادبیات و هنر هیچ ملتی ،چون هند عشق به معنی عملی آن تا این
حد رسوخ و نفوی نداشته باشد»( .غروی ،1349 ،ص  )61همانطور که« :در بیشتر
داستانهای هندی ،مانند قصه های عصر جدید ،تم اصلی و محور کلی داستان عشق است».
(غروی ،1349 ،ص  )63محور اصلی این منظومه داستانی نیز عشق است.
داستانهای عاشقانه بسیاری در طول تاریخ در محیط رؤیایی و خیالانگیز و عشقپرور
شکل گرفته است .منظومههایی مثل «زیبا و نگار»« ،هیر و رانجها»« ،نل و دمن»« ،سیسی و
پنون»« ،کامروپ و کاملتا»« ،سوهنی و مهیوال» یا «ار نگ عشق»« ،شاهد و عزیز» با نام
نیرنگ عشق« ،مدهو مالت و منوهر»« ،هنس و جواهر»« ،میرزا و صاحبه» و دهها منظومة
دیگر( .عرفانی ،1341،ص  )15تعدادی از این منظومهها تقلیدهایی است که از منظومههای
ایرانی چون خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون و یوسف و زلیخا به عمل آمده است .برخی از
داستان های هندی زاییدۀ تخیل شاعران است یا ریشه در تاریخ کهن آن کشور دارد و
برخی نیز جنبة واقعی و تاریخی دارد؛ مثل «واله و سلطان»( .ر.ک :صدیقی ،1377 ،ص
 272ا )53
یکی از این داستانها ،منظومة هیر و رانجهای شیخ فقیراهلل الهوری متخلص به آفرین
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است .این داستان از جمله داستانهایی است که در گ شته دور در شبه قاره اتفاق افتاده و
جنبة حقیقی و واقعی دارد .با همه اینها پژوه های چندانی درباره آن انجام نشده است.
آفرین الهوری
آفَرینِ الهوری مشهور به «شاه فقیراهلل ،درویشی تازه مسلمان» (خزانه دارلو ،1375 ،ص
 )121از شاعران پرگوی اهل پاکستان در قرن دوازدهم هجری است« .شاه فقیراهلل( ،الهور
1. Hir-o-Ranjha.

 .2منظومة هیر و رانجها اثر شاه فقیراهلل الهوری ،متخلص به آفرین (  1153 -ق ) با عناوان راز و نیااز /ناار و
نیاز به کوش

حکیم مولوی نیاز علی خان در سال  1319ق .در مطبع افغاانی امرتسار چااپ شاد و در ساال

( )1957در کراچی به چاپ رسید.
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 1171ا 1154ق) اصل

88

از قبیلة جوبه از قوم گجر 1است .تمام عمر در الهور بود و در

محلة بخاراییها زندگی میکرد .صوبهداران الهور ،خصوصاً سیفالدوله عبدالصمد خان
بهادر 2و زکریا خان بهادر پسر او ،بسیار تکریم

میکردند»( .حجتی ،1375 ،ص )35

حاکم الهوری ،از دیدار آفرین در خردسالی با ناصار علای سارهندی (1118-1148ق)
یاد میکند .در بیست سالگی با یکی از شاگردان صائب به نام حااجی فریادون ماتخلص باه
سابق دیدار میکند و در مجلس حفظه اهلل خان به شعرخوانی میپردازد .او باا اغلاب ادباای
عصر در ارتباط بود ،خان آرزو از نامههای او یاد میکند.
آفرین زندگی درویشاانه ای داشات ،وی باا ماأموران محلای مغاوالن کاه بار هندوساتان
حکمراناای ماایکردنااد ،آشاانایی داشاات .از همنشااینی بااا حکااام پرهیااز ماایکاارد ،چنااانکااه
عبدالصمد خان بارها خواستار دیدار او شده بود؛ اماا آفارین نمایپا یرفت ،تاا سارانجام باه
اصرار این دیدار روی داد .عبدالصمد خان و فرزند

زکریاا خاان در بزرگداشات آفارین

کوشیدند و یک روپیه مقرری روزانه برای آفرین تعیین شد.
آفرین الهوری در مجالس ادبی که در صحن مسجد وزیر خان الهاور برگازار مایشاد
شرکت میکرد و به خاطر مقام واالی

در صدر مینشست .ت کره نویسان در حکایاتی که

بیانگر شعردانی و حدَّتِ یهنِ آفرین است ،به مناسبخوانی و پاسخ گاویی او باه مشاکالت
شعری اشاره میکنناد .والاه داغساتانی در 1147ق و آزاد بلگرامای در ساالهاای 1143ق و
1147ق در الهور با او دیدار کردهاند.
آفرین سرانجام در سن  84سالگی در ساال  1154ق درگ شات و در خاناة خاود
الهور مدفون شد .حاکم الهوری قطعة وفات

در

را «رفت نقاد معنای از عاالم» ساروده اسات.

(حاااکم الهااوری ،1961 ،ص  )23آفاارین الهااوری ( )1154-1171در دورۀ دوم حکوماات

 .1گُجِر یا گُوجره :شهری در ایالت پنجاب پاکستان.
 .2نواب سیف الدوله عبدالصمد خان بهادر دلیر جنگ صوبهدار الهور و از ممدوحین آفرین الهاوری باود.
(محمد عرفان ،1986 ،ص )242
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مغوالن در الهور زندگی میکرد .وی در عصر اورنگزیب پادشاه قدرتمند مغاول در الهاور
متولد شد و در عصر محمّدشاه در شهر الهور از دنیاا رفات .وی در حیاات خاود حکومات
پنج پادشااه مغاول را دیاده باود کاه عبارتناد از :اباوالمظفر محایالادین محمّاد اورنگزیاب
عااالمگیر (حااک 1118-1169ق) ،بهااادر شاااه اول (1124-1118ق) ،جهاندارشاااه (-1124
1125ق) ،فرخ سیر (1131-1125ق) محمّدشاه (1161-1131ق).
سبک شعر آفرین الهوری
آفَرینِ الهوری در نوجوانی ،به شعر فارسی عالقه بسیار یافت و از سرودههای شاعران
بزرگ این زبان بسیار حفظ کرد .بعدها به تدریس مثنوی مولوی پرداخت؛ شاید به همین
سبب نگاهها و افکار جدید بسیاری در اشعار وی دیده میشود .وی از شاعران توانای هند
است ،که هم «در زبانآوری و هم در خیالبندی و مضمونآفرینی چیرهدست بود»( .صفا،
 ،1368ص )1414
«در تغزل ،اشعار

دارای تنوع و تازگی بود و طرمهای جدید را برای غزلهای خود

انتخاب میکرد»( .سدارنگانی ،2435 ،ص  )157آفرین الهوری «مفتون جایبههای معنوی
بود و به زیباییهای ظاهری توجه چندانی نشان نمیداد .شعر او از عیوب عروضی خالی
نیست؛ اما مضامین و اندیشههای تازه فراوان دارد»( .مولوی ،1367 ،ص )449
«آفرین الهوری بیشتر به طرز صائب و گاهی نیز به شیوۀ ناصر علی سرهندی شعر
میسرود ... .در خیالبندی و مضمونآفرینی دست قوی داشت»( .حجتی ،1375 ،ص )36
وی با تأثیر از صائب در اشعار

بر شاعرانی چون حاکم الهوری تأثیر گ اشت .آفرین «با

سرودن منظومهها و غزلهایی دلنشین و نیز تربیت شاگردان ،نقشی ارزنده در گستر

و

تداوم زبان فارسی در شبه قاره داشته است .از ویژگیهای چشمگیر سرودههای آفرین،
تضمینهای بسیار ،پرداختن به مضامین عرفانی و نیز ترکیبهای نوساختهای است که گاه با
یکر باورها و اصطالحات عامیانه همراه میشود و البته همچون اغلب اشعار این دوره،
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دارای برخی ضعفها است ،با این همه میتوان آفرین را به عنوان یکی از پیروان موفق
صائب ،اما با نوآوریهایی اندک به شمار آورد»( .بیگدلی ،1391 ،ص )35
«در شعر آفرین الهوری مضامین اخالقی چنان با مضامین عاشقانه درمیآمیزد که
نمیتوان مرز روشنی برای این دو شناخت و گاه با رنگی صوفیانه که به خود میگیرد،
بیانگر مفاهیم واالی عرفانی میشود»( .همان ،ص  )44شعر او پر از احساسات عارفانه است.
سلوک درویشانه ،کاربرد مضامین عرفانی و یاد کردن از پیر چشت در اشعار
تمایل آفرین به تصوف دارد .شیخ فقیراهلل الهوری در اشعار

نشان از

از پیامبر اسالم (ص) ،امامان

و پیشوایان دینی به زیبایی یاد کرده است .وی به سبب ارادت به خاندان حضرت رسول
ترجیعبند مفصلی در شهادت امام حسن (ع) ،امام حسین (ع) و شهدای دشت کربال سرود.
آثار آفَرینِ الهوری
دیوان آفَرینِ الهوری قریب به دوازده هزار بیت است .قصیده ،غزل ،رباعی ،مخمس و
غیره از جمله قالبهایی هستند که در دیوان وی دیده میشود.
 .8دیوان اشعار
1

جلد اول دیوان اشعار آفرین الهوری شامل  869غزل 14 ،رباعی 13 ،تضمین از
صائب ،طالب آملی ،امیرخسرو دهلوی ،سعدی ،فغانی ،نظیری ،حافظ و فصیحی هروی
است .در بخ

مستقلی از دیگر غزلها ،یک مخمس ،یک ترکیب بند در مدم حضرت

رسول (ص) ،ترجیع بند در شهادت امام حسن (ع) و امام حسین (ع) ،مستزاد ،دو ماده
تاریخ و قطعهای در وفات یکی از بزرگان دین با تاریخ 1151ق است.
جلد دوم دیوان اشعار وی شامل  38قصیده و سه مثنوی هیر و رانجها ،انبان معرفت و
ابجد فکر است.

 .1نخستین مجلد از کلیات آفرین الهوری در 1967م .به اهتمام غالم ربانی عزیز ،در انتشارات پنجابی ادبای
آکادمی الهور به چاپ رسید.
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 .1مثنویها

«آفرین عالوه بر مثنوی هیر و رانجها ،مثنوی مهتاب و کتان یا «جان و دل» را نیز به نظم
در آورده است»( .باباصفری ،1392 ،ص )617از آثار مشهور آفَرینِ الهوری پنج مثنوی به

نامهای .1 :ابجد فکر؛  .2مثنوی فکر عبث؛  .3مثنوی مهتاب و کتان (جان و دل)؛  .4انبان
معرفت؛  .5هیر و رانجها است.
 .8مثنوی ابجد فکر :منظومهای عرفانی است که در بحر خفیف مسدس مخبون 1سروده
شده است .آفرین در آغاز آن به ستای

اورنگ زیب میپردازد ،ابجد فکر دارای

بخ های مناجات ،مدم خدا ،وصف پیامبر (ص) ،مدم اورنگ زیب ،ظهور آدم ،صبر،
توکل ،هوا و هوس ،رضا ،حکایت ابراهیم ادهم ،عشق و حکایت در این معنا و
خاتمةالکتاب است؛
 .1مثنوی فکر عبث« :در عهد بهادرشاه سروده شده است»؛ (حجتی ،1375 ،ص )36
 .9مثنوی مهتاب و کتان (جان و دل) :داستان عاشقانه شاهزادهای به نام دل و دختری به
نام جان است و در بحر هزج مسدس مح وف 2سروده شده است؛
 .4مثنوی انبان معرفت :این مثنوی در بحر رمل مسدس مخبون مح وف 3و «در عهد
بهادرشاه سروده شده است»؛ (حجتی ،1375 ،ص )36
 .0مثنوی هیر و رانجها :4یکی از معروفترین و قدیمیترین داستانهای عشقی هند
است که در ایالت پنجاب خوانده میشود.

 .1بحر خفیف مسدس مخبون« :فعالتن مفاعلن فعلن».
 .2بحر هزج مسدس مح وف« :مفاعیلن مفاعیلن فعولن».
 .3بحر رمل مسدس مخبون مح وف« :فعالتن فعالتن فعلن».
 .4قصة هیر و رانجها مسمی به ناز و نیاز اثر شاه فقیراهلل آفرین نسخة خطی متعلق به کتابخانة دانشگاه پنجااب
(الهور) شماره  SP1 VI 107در سال  1212استنساخ شد .برای اطالعات بیشتر ر .ک( :علیم اشارف خاان،
 ،1374ص )252
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منظومههای عاشقانه
بخ

اعظم منظومههای فارسی را منظومههای غنایی تشکیل میدهند .منظومههایی که

شاعر در آنها به بازگویی داستانی عاشقانه میپردازد .شاعر برای این دسته از موضوعات
معموالً از قالب مثنوی استفاده میکند« .تقریباً کلیة منظومههای سروده شده تا اواخر قرن
سیزدهم در قالب مثنوی و بیشتر در دو بحر متقارب و هزج است»( .میرصادقی ،1373 ،ص
)257
موضوع اصلی منظومههای عاشقانه« ،عشق» و دلدادگی است .شاعر در منظومههای
عاشقانه به شرم ماجرای عشق و احواالت عاشق و معشوق و زندگی قهرمانانی که به
گونهای در این ماجرای عشقی دخیلند ،میپردازد .داستانهای عاشقانه از نظر قالب و وزن
ویژگی خاصی دارند« ،این داستانها در قالب شعری مثنوی (دوگانی) سروده شدهاند؛ زیرا
این قالب به سبب ماهیت

در به کار گرفتن قافیه ظرفیت و توان فراوانی دارد و تقریباً هرگز

شاعر در این نوع شعر دچار تنگنای قافیه نمیشود .به همین دلیل قالب مثنوی برای بیان
مطالب و موضوعات طوالنی و از جمله داستانهای عاشقانة ظرف بسیار مناسبی است».
(استاجی ،1391 ،ص )7
«مثنوی ها بخ

مهمی از شعر فارسی را تشکیل می دهند و در مورد اهمیت آنها همین

بس که تنها در وزن «فعولن فعولن فعولن فَعَل» 1چهل و پنج مثنوی معروف از دیرباز سروده
شده است( ».وحیدیان کامیار ،1374 ،ص  )55این وزن یکی از پرکاربردترین وزنها و
بحرهای منظومههای داستانی است .بسیاری از شاعران از بحر متقاربِ مُثَمَّنِ مَح وف و
وزن فعولن فعولن فعولن فَعَل و قالب مثنوی برای سرودن منظومههای داستانی عاشقانه
استفاده کردهاند .نظیر شاهنامه فردوسی ،بوستان سعدی ،گرشاسب نامه اسدی طوسی و . ...
«همه داستانهای عاشقانه در قالب مثنوی و در بحرهای هزج ،خفیف ،متقارب و رمل
سروده شدهاند .این منظومهها شامل بخ هایی هستند که عبارتند از :حمد و ستای  ،نعت
 .1بحر متقاربِ مُثَمَّنِ مَح وف« :فعولن فعولن فعولن فَعَل».
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پیامبر و معراجنامه ،مدم ائمه یا خلفا ،ستای

ممدوم یا ممدوحان ،سبب تألیف ،ستای

سخن ،نصیحت ،ع رآوری نظم کتاب ،متن داستان و انجام کتاب شامل :دعا ،نیای ،
ساقینامه ،نصیحت فرزند ،شکایت از روزگار ،رمزگشایی از داستان ،نکوه

روزگار و

سخن در تأثیر عشق»( .یوالفقاری ،2112 ،ص )169
ویژگی منظومههای عاشقانه
 چگونگی آغاز عشق :معموالً آغاز عشق در داستانهای عاشقانه از دیدار سرچشمهمی گیرد .بدین معنا که با اولین نگاه ،آت

عشق در درون عاشق شعلهور میشود و سپس

ماجراهای عاشقانة داستان ادامه مییابد.
 واسطه :در بسیاری از ازدواجها و داستانهای عاشقانه ،ارتباط و پیوند میان عاشق ومعشوق یا زن و شوهر از طریق واسطه و پیک میان آن دو ممکن میگردد .این واسطه در
ازدواجها معموالً مرد و در ماجراها و روابط عاشقانه زنی از نزدیکان دختر ،مثالً دایه یا
یکی از کنیزان اوست که میان عاشق و معشوق پیغام میبرد و دیدار آن دو را با یکدیگر
میسر میسازد.
 گفتوگو :یکی از اساسیترین عناصر منظومههای عاشقانه ،گفتوگو میان عاشق ومعشوق است.
 دیدارهای پنهانی :یکی دیگر از ویژگیهای داستانهای عشقی به دیدار معشوقرفتن است که این دیدارها ،معموالً پنهانی و مخفیانه صورت میگیرد.
 در منظومه های عاشقانه و غنایی ،شاعر معموالً به تناسب مقام و موضوع سخن ،اززبان خود یا قهرمانان

به نقل داستانها و حکایات اخالقی و موعظه و پند و اندرز دست

مییازد .چنان که گاه به نظر میرسد ،هدف اصلی شاعر ،آن بوده است که به صورتی
غیرمستقیم داروی تلخ اندرز و موعظه را در قالب شربت شیرین داستانها و حکایات فرعی
و حتی داستان عاشقانة اصلی به خوانندۀ خود بخوراند .به عبارت دیگر ،شاعران داستانها و
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منظومههای عاشقانه  ،عالوه بر هدف و قصد اصلی سرودن این منظومهها ،گاه اهداف
اخالقی و تربیتی را نیز مد نظر قرار میدهند؛
 در منظومههای عاشقانه ،شاعر امیال و آرزوهای خود را در مواقع مناسب در قصهدخالت میدهد؛
 داستان های عاشقانه و غنایی ،از آنجا که از همان ابتدا خود غایت نهایی قصد و نیتیگانة شاعر خود میباشند ،از استقالل و تمایز کاملی برخوردارند و تقریباً از ساختاری
مشترک و طرحی کلی بهرهمند هستند.
 سرانجام داستانهای عاشقانه :پایان داستانهای عاشقانه لزوماً وصل نیست ،گاهیهجران ،مرگ عاشق و معشوق در پایان داستان ،بر دیگر شقوق خاتمه یافتن داستان غلبه
دارد.

1

معرفی مثنوی هیر و رانجها
«هیر و رنجه یکی از فولکلورهای مورد عالقه مردم پنجاب است»( .سعید ،1364 ،ص
« )32داستان عشقی به نام «هیرو ا رانجها» ،مسمی به «ناز و نیاز» را به آفرین الهوری نسبت
میدهند»( .سدارنگانی« )156-157 ،1345 ،مثنوی عاشقانه هیر و رانجها را شاه فقیراهلل
الهوری (1154م) در قرن دوازدهم هجری در سال (1143ق) در  2132بیت به بحر متقارب
منظوم ساخته است .این منظومه به نامهای «راز و نیاز»« ،نیاز و ناز» و «نیاز و راز» نیز معرفی
شده است»( .باباصفری ،1392 ،ص )617منظومه «ناز و نیاز» «به بحر متقارب مثمن مقصور
( ف َعو ل ُن ف َعو ل ُن ف َعو ل ُن فَ ع َ ول) یا مح وف ( ف َعو ل ُن ف َ عو ل ُن ف َعو ل ُن ف َ ع َ ل) و موضوع آن
داستان عشق هیر با رانجهاست»( .صفا ،1368 ،ص  )1414هیر و رانجها /راز و نیاز /نیاز و
راز /ناز و نیاز که مثنوی بزمی در داستان هیر و رانجها از افسانههای هند است که در 1143
ق سروده شده است»( .حجتی ،1375 ،ص  )36سراینده منظومه «ناز و نیاز» فقیراهلل الهوری
 .1برای اطالعات بیشتر ر .ک :استاجی ،1391 ،ص .16-15
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متخلص به آفرین است که در سال 1154ق .فوت کرده ،وی این منظومه را به عنوان «ناز و
نیاز» به شعر فارسی در آورده است( .صدیقی ،1377 ،ص )189
«شاه فقیراهلل آفرین الهوری که همعصر خلیق الهوری است در سال 1143ق در عهد
فرخ سیر در الهور نیز قصه هیر و رانجها را با عنوان ناز و نیاز منظوم کرد»( .اختر،2111 ،
ص « )15غالمعلی آزاد بلگرامی آفرین را در سال 1143ق در الهور هنگامی که سرگرم
نظم قصة هیر و رانجها بود ،دیده است»( .حجتی ،1375 ،ص  )35فقیراهلل الهوری منظومه
«ناز و نیاز» را در سال 1143ق1719 /م به شعر فارسی در آورد( .صدیقی ،1377 ،ص )189
آفرین این منظومه را به سال  1143ق به نام فرخ سیر (1131-1125ق) سروده است( .خزانه
دارلو ،1375 ،ص )121
«شاعری به نام اروره دمودر قصة هیر و رانجها را در نخستین وهله به لسان پنجابی به
رشتة نظم درآورده بود و حادث شدن آن را در عهد اکبری چنان ت کر میدهد که گویا او
جمله قضایا را به چشم خود دیده باشد»( .محمدباقر ،1347 ،ص « )22داستان هیر و رانجها
یکی از مهمترین داستانهای عشقیِ منطقه پنجاب می باشد»( .اختر ،2111 ،ص )14
سربندهای منظومه  2132بیتی هیر و رانجها چنین است« :حمد باری ،مناجات باری،
نعت ،حسب و نسب هیر و رانجها  ،مالزم ماندن رانجها به خانه هیر ،گرفتار شدن هیر،
تجویز نکام ،تجویز برادران هیر کشتن رانجها را ،به همسری دادن هیر را در شهر رنگپور،
رفتن به شهر رنگپور ،نامه نوشتن هیر به رانجها ،بردن رانجها هیر را از خانه شوهر ،گرفتاری
هیر و رانجها و نظر قاضی در حق رانجها ،گرفتن هیر و رانجها و سپس دادن .سکونت هیر و
رانجها در جنگل و بیابان ،مرگ هیر و رانجها ،خاتمه»( .خزانه دارلو ،1375 ،ص )121
قصه هیر و رانجهای آفرین الهوری چنین آغاز می شود:
بنااااااام چماااااانساااااااز ناااااااز و نیاااااااز
کااااه خااااار نیاااااز

بااااود ساااارو ناااااز

(آفرین به نقل از علیم اشرف خان ،1374 ،ص )265
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انجام قصه هیر و رانجهای آفرین الهوری چنین است:
گلساااااتان کااااان صااااابح و شاااااامم تاااااویی
چماااااانساااااااز عشااااااق ماااااادامم تااااااویی
(همان)
خالصه داستان
مثنوی هیر و رانجها دربارۀ داستان عشق رانجها به دختری به ناام هیار اسات .در حاوالی
الهور ،شهری مشهور به هزاره بود با حاکمی عادل ،دانشور ،شجاع و بخشنده که چهار پسار
داشت .پسر چهارم «رانجها» برتری آشاکار در خاوی ،خصالت و تقاوی بار دیگار بارادران
داشت .رانجهای جوان همواره در میان کوه ،دشت و صحرا در گارد

و طارب باود ،گااه

ساعتها با نی خود از جان نغمهپردازی میکرد ،بیازار از شاوکت و جاالل دنیاوی ،او را باا
ساارزمین عشااق تعلقاای تااام بااود ،از جملااه خصااایص ایاان شاااهزاده ،میهماااننااوازی و
دروی پروری او بود و این خصلت درِ خانة او را بر همگان گشاده میداشت.
روزی درویشی آواره به خانها
از حال و روز

را یکسره ویران کرد .رانجهاا

وارد شد و خانة هوش

پرسید .پیرمرد گفت :اهل شهر چناب هستم ،حااکم آنجاا ماردی ساخی و

بخشنده است و دختران زیادی دارد ،از جمله آنها یکی دلرباتر است نام
ساااااااار فاااااااارق

«هیر» است:

از معجاااااا ار آراسااااااااته
طلاااااااوع ساااااااحر از دو شاااااااب خاساااااااته

دهااااااانی ز ایجاااااااد خااااااود باااااایخباااااار
باااااهماااااوج تبسااااام عااااادم جلاااااوه گااااار
بیاضاااای اسااااات آن گااااردن صااااابح تااااااب
بااااااهساااااار بااااااودها

مطلااااااع آفتاااااااب

(آفرین به نقل از عرفانی ،1341 ،ص )21
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و چون رانجها این توصیفات را شنید ،نادیده واله حُسن آن نازنین گشت؛ اما این آت
نساخت ،تا آنکه پدر

افروخته را در دل پردرد نگاه داشت و راز عشق را بر کسی فا

رانجها درگ شت .هنوز جسد پدر بر زمین بود که برادران بر سر مال پدر در نزاع آمدند،
به جز رانجها که از تمام حق و میراث پدر چشم پوشید و از دیوان و دفتر کنارهگیری کرد.
رانجها دلگیر از برادران ،از خانه خارج شد و در بیابان در جستوجوی عشق ناشناخته
خود ،آوازهخوانان و نیزنان ،به کنار رودخانه رسید و در آن جا پنج پیر( 1به روایتی
حضرت خضر) وی را به وصال هیر مژده دادند و برای

دعا کردند .راه دیار محبوب پی

گرفت ،تا شهر چناب نمایان شد .قضا را به کنار رودی درآمد که عبور از آن بیکشتی
میسر نبود و حسن اتفاق کشتی هیر در کرانه ،چون چشم هیر به رانجها افتاد ،سراپا مج وب
زیبایی او گشت؛ اما از خوف رقیبان و ترس از پدر و مادر آن شوق را در دل نهفته داشت
و چون میخواست که رانجها در دید وی باشد ،پیشنهاد گلهبانی گاومیشان پدر
داد و خود نیز به بهانة گرد

را بدو

نزد رانجها میرفت؛ اما این وصال دیری نپایید.

روزی هیر طبقی غ ا برای رانجها به گله برد و با همدیگر مشغول غ ا خوردن بودند
که ناگاه عموی هیر آنها را در این حال دید .وی مردی بدنهاد ،کینتوز و غمّاز بود .هیر
چون از دور او را دید ،از آنجا دور شد .عموی هیر به شکل درویشی نزد رانجها آمد و
درخواست غ ا کرد ،رانجها بخشی از غ ای خود را به دروی

داد و دروی

همان را به

عنوان گواه نزد مادر و پدر هیر برد و آنچه دیده بود با شاخ و برگ بسیار بازگفت .پدر از
سر غیرت قصد جان دختر نمود .مادر که عاقلتر مینمود ،او را منع کرد که قتل به ناحق
موجب پشیمانی است .بهتر آن است که او را محبوس کنیم .پس او را در کوشکی غمفرسا
و جسمگداز انداختند .هیر چون چنین دید ،به قصد انتقام شبانگاهی که محبس را بینگهبان
یافت ،با دلی شعلهخیز و آت زا خانه و خرمن عمو را به آت

کشید.

 .1پنج پیر « :خواجه خضر ،بابا فریاد ،الل شاهباز ،ساید جاالل الادین بخااری و بها الادین زکریاا مولتاانی».
(خزانهدارلو ،1375 ،ص )81
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عموی غماز نزد پدر و مادر هیر شکایت کرد و تمامی اقربای هیر را با خود یکدل
کرد .همگی به مالمت هیر برخاستند .وی را دوباره اسیر و در زندان کردند .چون این خبر
به گو

رانجها رسید ،بیتاب شد .هیر نیز از شدت اندوه ضعیف و الغر شده بود .مادر

اندکی وی را آزادتر گ اشت .این بار هیر نیز به سراغ رانجها رفت .خبر به گو

برادران

رسید ،یک باره بر سر رانجها فرود آمدند تا وی را بکشند؛ اما هیچ سالحی بر تن
نکرد و در عوض خود زخمی و مجروم شدند .پدر و مادر
پاک آن دو ایمان آوردند .پدر ،رو به همسر

کار

چون چنین دیدند ،بر عشق

کرد و گفت :بهتر آن است که در عقدشان

بکوشیم؛ اما چون خبر به خویشاوندان رسید ،همگی مخالفت نمودند.
پدر مستأصل و درمانده و از سر ناچاری رو به برادران و خویشاوندان کرد و گفت اگر
شما شخص دیگری را برای دامادی نشان دارید ،بیاورید .پس تمامی فامیل به دنبال دامادی
سراغ و نشان از دور و نزدیک گرفتند و «سرانجام هیر را به زنی نورنگ (یا به روایتی ،سیدا
از خانواده راجپوت کهتری) ،پسر رئیس رنگپور ،دادند و به زور به خانه شوهر فرستادند».
(برزگر کشتلی ،1375 ،ص  )2735 -2736رانجها نیز با شنیدن این خبر به درگاه حق پناه برد
و از اعماق دل ناله میکرد .اشک میریخت و دعا میکرد و از صدق دعای
بشیر سبزپو

بود که پنج

برای تسکین رانجها نزد وی آمده و زیر درخت سبزی جمع شدند و از او

شیر خواستند.
لحظه لحظه فضا بر هیر تنگتر میشد و این فشار روحی وقتی افزونتر شد که خواستند
لباس عروس را بر او پوشانند ،دیگر طاقت نیاورد ،به تمام آنها ناسزا گفت :اطرافیان نیز یک
لحظه دست از مالمت بر نمیداشتند .پدر درمانده شد ،نزد قاضی رفت ،قاضی هیر را طلب
کرد ،تا او را نصیحت کند؛ اما اثری نبخشید ،هیر در عشق پابرجا بود .قاضی از عقل
میگفت و هیر از عشق ،سرانجام قاضی درمانده ،حکم به جاری نمودن صیغه عقد داد.
هیر به گوشهای پناه برد ،نه چیزی میخورد و نه با کسی صحبت میکرد .روزی به بهانه
گرد

و تفرج به خارج شهر رفت ،ناگاه رانجها را به شکل درویشی دید .بسیار خوشحال

شد .رانجها که طاقت دوری نداشت ،با این حیله وارد شهر شد و در خارج از شهر چادری
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زد و از کار مردم گرهگشایی میکرد؛ چنانکه تمام مردم شهر به دعا و درمان وی کامالً
اعتقاد پیدا کرده بودند .روزی هیر به بهانة گرد

به صحرا رفت ،خاری به پای

وانمود کرد ماری او را گزیده است ،زار و بیهو

همانجا افتاد ،طبیبان زیادی بر بالین

گرد آمدند؛ اما حال
دروی

خلید،

بهبود نیافت؛ تا آنکه به اشاره یکی از خادمان وی را نزد همان

(رانجها) بردند .دروی

گفت که زهر تا اعماق جسم

نفوی کرده است و باید

سه روز تحت مراقبت مخصوص طبیب باشد و هیچکس نیز حق ورود ندارد.
بدین ترتیب فرصتی یافتند و شبانگاه از شهر بیرون رفتند ،تا به زیر درختی رسیدند
همانجا اندکی استراحت کردند .نورنگ با جمعی سوار چابک به تعقیب آنها پرداختند و
آن دو را در زیر درخت یافتند ،به قصد کشتن به آنها حمله کردند؛ ولی جماعتی از اهالی
آن حدود از کار آنها ممانعت کردند و قرار گ اشتند قاضی شهر حکم دهد « .قاضی
نخست به سود نورنگ رأی داد و هیر را بدو سپرد .رانجها به درگاه خداوند نالید و از سوز
آه او آت

هولناک سراسر رنگپور را فرا گرفت .این بار قاضی به سود هیر و رانجها رأی

صادر کرد و دو دلداده به یکدیگر رسیدند»( .همان ،ص )2736
اما گروه کافر کی

ا نورنگ و جماعت ظالم ا از آنها دست برنداشتند ،هنگامی که به

قدر یک فرسنگ راه پیموده بودند ،آنها را دستگیر کردند ،رانجها را به ریگستانی بیآب و
علف فرستادند و هیر را به خواری بستند و قصد کشتن

داشتند ،تا آنکه از آن میان یکی

اهل فتوت و جوانمردی که حق را در آینه رانجها دید و بر صدق او ایمان یافت با نورنگ
سخن گفت .سخن ها در دل نورنگ اثر کرد و دستور داد هیر را نزد رانجها برند .آن دو،
چند روزی در آن بیابان بودند ،تشنگی تمام توان آنها را برده بود ،خضر را دیدند و از
دست او آب خوردند و چون گل از نشاط شکفتند و به درگاه الهی دست دراز کرده و
شکرانه آن نعمت گزاردند.
قهرمانان این داستان هیر و رانجها هر دو به فرجامی دردناک و غمانگیز دچار میشوند.
«حکایت با مرگ عاشق و معشوق پایان یافته و به قول شاعر هر دو در خاک وطن مدفون
شدهاند»( .صدیقی ،1377 ،ص  )189آفرین در پایان داستان میگوید« :اکنون هر یک در
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خاک خود مدفون هستند .یعنی رانجها در هزاره و هیر در جهنگ»( .خزانهدارلو،1375 ،
ص )82
کناااااون گااااال زماااااین هااااازاره لقاااااب
کاااه آن جاااا کناااد شااابنمی فااای

رب

ز رانجهااااان باااااود مرقااااادی یادگاااااار
زیارتگااااااه خاااااااص و عااااااام دیااااااار
چنااااین هیاااار را قصاااابه جهنااااگ نااااام
گراماااااای مزاریساااااات بااااااا احتاااااارام
(آفرین به نقل از صدیقی ،1377 ،ص )191
ماااازاری کاااازان خضاااار گیاااارد ساااارو
مجااااااور ادب فضااااال حاااااق گلفااااارو
(آفرین به نقل از خزانه دارلو ،1375 ،ص )82
میگویند« :سالها بعد از مرگ این دو عاشق صادق ،تابوت رانجها را به جهنگ
آوردند و پهلوی قبر هیر دفن کردند»( .عرفانی ،1341 ،ص )63
پایان داستان به شیوههای دیگری نیز نقل شده است ،برخی نوشتهاند:
 بعد از این که به هام رسایدند ،از آن پاس راه دیاار دوردسات گرفتناد ،باه زیاارتحرمین شریفین رفتند ،قبور ائمه اطهار و مقابر اولیای الهی را یکایک زیارت کردند؛
 منظرهای سخت حزنانگیز و دردناک بود .رانجها چون جساد را دیاد ،حالات بهاتداشت ،یک باره خود را بر روی جساد اناداخت و سااعتهاا شایون نماود .ایان حالات دو
خانواده را نیز به هیجان واداشت و همه خانه را گریه و شیون فرا گرفت ،پیکار را باه خااک
سپردند و مردم به خانهها برگشتند؛ مگر رانجها .صبح فردا مردم جسد وی را بر روی سانگ
قبر یافتند .پ در هیر که اعتقاادی بادین عشاق پااک داشات ،دساتور داد مقبارهای سااختند و
عمارتی برآوردند و آن محل زیارتگاه عشاق و اهل دل گشت؛
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 دو دلداده به یکدیگر رسیدند؛ اما سال بعد رانجها درگ شت و هیر نیز تاب نیاوردهاز شدت اندوه از پای درآمد و او را کنار رانجها به خاک سپردند( .برزگر کشتلی،1375 ،
ص )2736
تحلیل و بررسی داستان
آفرین الهوری داستان هیر و رانجها را به تقلید از شعرای قبل از خود سروده است.
عشق در این داستان جایگاه مهمی دارد .موضوع داستان از زندگی مردم عادی و عامی
سرچشمه می گیرد و بیشتر مربوط به زندگی روزمره است ،گاه «تخیالت شاعرانه بیشتر از
منطق و استدالل و واقعیات تاریخی در داستان جلوه میکند»( .صدیقی ،1377 ،ص )2
 .1آفرین الهوری در منظومة هیر و رانجها عشق را هدیهای الهی میداند که از هوی و
هوس بهکلی پاک است و سرانجام کار را وصال عاشق و معشوق میداند در صورتی که
سرنوشت هم با آنها همراه باشد .در سراسر داستان هیر و رانجها «برق خانمانسوز عشق
جلوهای خاص دارد ،دلباخته پاکباز و عاشق صادقی را پی

چشم نمایان میسازد که نی بر

لب و هزار شکوه در دل دارد و در برابر دختری ماه رخسار ،وفادار و فداکار با زبان نی از
عشق پرشور و جانسوز خوی

حکایتها میکند»؛ (عرفانی ،1341 ،مقدمه ها)

 .2رانجها بدون دیدن هیر فقط با توصیف پیرمرد دروی  ،عاشق هیر میشود و اولین
جرقههای عشق را بهوجود میآورد و این ویژگی یکی از شاخصهای داستانهای
عاشقانه است؛
 .3دعا در تمام داستان رمز گشای

و حل مشکالت عاشق و معشوق است ،چه آنجا که

خبر ازدواج هیر را میشنود و چه آنجا که هیر بیمار میشود ،رانجها دست به دعا برمیدارد
و به مناجات پناه میبرد .آنجا که مورد ظلم اطرافیان واقع میشود ،نفرین او شعله های
آت

میشود و روستای رنگپور را به کام خود میبرد؛
 .4لطف حق که نتیجه دعاهای خالصانه است ،در چندین جای داستان به کمک عاشق

و معشوق آمده و آنها را نجات میدهد .وقتی هیر و رانجها در ریگستان از شدت تشنگی
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با جرعهای آب حیات برای نجات آنها میآید .خضر در این

داستانها همواره ناجی عشاق است .در جای دیگر پنچ پیر (پنج بشیر) به دیدار
و او را تسلی میدهند و در حق

میروند

دعا میکنند و به وی نوید وصال هیر را میدهند؛

 .5خواب کلید حل مشکالت است ،رانجها از شدت زاری به خواب میرود و اولیا اهلل
را درخواب میبیند .هنگامی که رانجها به کشتی هیر میآید به خواب میرود و هیر عاشق
رانجهای خفته میشود؛
 .6چون عشق هیر و رانجها شدت گرفت ،خانواده هیر به دنبال دامادی مناسب قاصدانی
به اطراف و اکناف فرستادند به این خیال که شاید با ازدواج هیر ماجرای عشق پایان پ یرد؛
 .7عاشق و معشوق ،هیر و رانجها هر دو از خانوادۀ اشرافی هستند؛

 .8توصیف اشخاص ،صحنهها و مناظر به سادگی و با کمترین کلمات در منظومة هیر و
رانجها صورت گرفته است؛
 .9نامه نگاری :نامه یکی از وسایل مهم ارتباطی بین عاشق و معشوق است؛ به خصوص
وقتی که بعد مسافت در میان باشد و یا به سبب موانعی دیدار ممکن نباشد .محتوای نامههای
عاشقانه شکایت از بیوفایی ،آرزوی وصال ،یاد گ شتهها ،وصف حال ،پرس

از احوال

یار ،دعا و طلب دیدار و سوگند است .در بخشی از داستان که «هیر را به جبر به عقد
شخصی دیگر در میآورند و به خانه شوهر

در «رنگپور» می فرستند ،او پس از ورود به

خانة شوهر فکر میکند مبا دا رانجها دربارۀ وفای او دچار تردید شده باشد ،پس برای او
نامهای مینویسد و در آن سوگندهای زیادی میخورد که هنوز به رانجها وفادار است .این
سوگندنامه حدود  41بیت است»؛ (خزانه دارلو ،1375 ،ص )122
 .11دیدارهای پنهانی :دیدارهای نهانی میان عشاق به کمک واسطهها یا بدون کمک
آنها صورت میگیرد .این دیدارهای پنهانی به بهانههای گوناگون انجام میشود .نظیر:
گرد

هیر ،معالجة معشوق و جز آن که در نهایت دیدارهای هیر و رانجها را به دنبال

دارد؛
 .11تحمل سختی :رانجها برای رسیدن به هیر سختیهای بسیاری را تحمل میکند؛
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 .12عشقهای حاشیهای و به عبارت دیگر تعدد عشاق .در قصة هیر و رانجها ،هر دو هم
هیر و هم رانجها به سبب زیبایی و ج ابیت خود مورد توجه دیگران واقع میشوند.
هیر پروردۀ جامعهای است که دلبستگی و تعلق خاطر را ناپسند میدانند و به همین سبب
همة قدرت خانواده و اطرافیان مصروف این است که عاشق و معشوق را از یکدیگر جدا
کنند .در چنین جامعه ای هیر دو گناه دارد .اول آنکه زن است و دوم آنکه زیباست؛ و به
ناچار تن به ازدواجی ناخواسته میدهد.
شخصیتها و مکانهای داستان
فقیراهلل الهوری متخلص به آفرین «این منظومه را به عنوان «ناز و نیاز» در سال 1143ق/
1719م به شعر فارسی درآورد .با شاخ و برگی تخیلی در اطراف یک داستان حقیقی،
زیبایی ایجاد کرد که سالها سبب تکرار آن و به خاطرماندن

شد.

زمان وقوع داستان
« شاعری به نام اروره دمودر حادث شدن آن را در عهد اکبری ،چنان ت کار می دهد
که گویا او جمله قضایا را به چشم خود دیده باشد» ( .محمدباقر ،1347 ،ص  « )22هیر و
رانجها قهرمانان افسانه هیر و رانجها در عهد پادشاهی اکبر (1114 -963ق) به قید حیات
بودند»( .همان) به گفتة برخی پژوهشگران« ،این داستان در روزگار جاللالدین اکبر
گورکانی ( 1114 – 963ق) بر سر زبانهای مردم افتاده بود ،گروهی نیز شکلگیری این
داستان را در دوران پادشاهی پهلوان لودی ( 914 – 855ق) میدانند»( .برزگر کشتلی،
 ،1375ص  )2735به نظر میرسد که آفرین الهوری سرودن این منظومه را از عصر فرخ
سیر ( 1125ا 1131ق) آغاز کرده و در سال 1143ق و در عصر محمّد شاه ( 1131ا
1161ق) مغول به پایان رسانیده بود.
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شخصیتهای داستان
شخصیتهای داستانی مهمترین عناصر انتقال داستان و نیز مهمترین عوامل طرم آنان
هستند ،محوری که داستان بر مدار آن میچرخد .افسانة هیر و رانجها حول برخی
شخصیتها شکل میگیرد ،ماجرا با آنها شروع میشود و با همانها به پایان میرسد.
هیر

چوچک رئیس قبیلة سیال دختری داشت که اسم
ظاهری ،فوقالعاده باهو

و با شخصیت بود و سن

هیر بود و او عالوه بر زیبایی
بیشتر از چهارده سال نبود و نفوی

خاصی بین همساالن و همچنین در امور خانه و در نزد پدر و مادر داشت( .عرفانی،1341 ،
ص  )19برخی نوشتهاند که هیر دختر حاکم شهر چناب بود .او دختران زیادی داشت ،یکی
از آنها که دلرباتر از بقیه بود «هیر» نام داشت« .دختری زیبا در لباس رنگی روستایی
پنجاب» (علیم اشرف خان ،1374 ،ص  )252تصویر زیبایی هیر را کامل میکند.
«پدر هیر قایقی بزرگ و زیبا ،مزین به فر

و قالی و تخت خواب و لوازم زیبای ویژه

آسودن و آرای  ،برای او تهیه کرده بود و هیچ کس بیاجازه هیر حق استفاده از آن قایق
را نداشت»( .برزگر کشتلی ،1375 ،ص )2735
رانجها

پدر رانجها «موجو دارای هشت پسر و دو دختر بود که کوچکترین پسر
داشت و به اسم خانوادگیا

دهیدو نام

رانجها معروف بوده است» ( .خزانه دارلو ،1375 ،ص )79

«رانجها از همه کوچکتر بود ،بسیار مهربان و مهماننواز و دلرحم بود»( .عرفانی،1341 ،
ص  )21و « پدر

او را از همه بیشتر دوست میداشت و برادران رانجها به او حسد

میورزیدند»( .علیم اشرف خان ،1374 ،ص « )252رانجها» پسر چهارم حاکم عادل و
دانشور و شجاع و بخشنده شهر هزاره در حوالی الهور بود .از جمله خصایص این شاهزاده،
میهماننوازی و دروی پروری او بود ،و این خصلت درِ خانه او را بر همگان گشاده
میداشت« .جوانی تنومند و خو
نی مینواخت.

سیما» (علیم اشرف خان ،1374 ،ص  )252که با مهارت
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پدر هیر

رئیس قبیلة سیال ،چوچک نام داشت و در ده خود و در اطراف دیهات جهنگ مورد
احترام عموم بود( .علیم اشرف خان ،1374 ،ص  )253برخی گفتهاند که :پدر هیر حاکم
شهر چناب مردی سخی و بخشنده بود« .چوچک خان سیال پدر هیر در زمان پادشاه اکبر
درگ شت»( .محمد باقر ،1347 ،ص  )22پدر هیر رئیس قبیله راجپوت سیال بود( .برزگر
کشتلی ،1375 ،ص )2735
پدر رانجها

پدر رانجها « یکی از مالکین به نام موجو بود که در دهکدۀ تخت هزار ،واقع در
سرگودا ،پاکستان (علیم اشرف خان ،1374 ،ص  )254زندگی میکرد .فقیراهلل الهوری در
منظومه «ناز و نیاز» اسم پدر رانجها را «معزی» آورده است( .صدیقی ،1377 ،ص )189
برخی نوشتهاند که «پدر رانجها حاکم عادل ،دانشور ،شجاع و بخشندۀ ،شهر هزاره بود».
مادر هیر

مادر هیر زنی مهربان بود ،خواه

هیر را برای استخدام رانجها به عنوان گلهبانی

گاومی ها میپ یرد( .علیم اشرف خان ،1374 ،ص  )257هنگامی که ارتباط هیر و رانجها
آشکار میشود ،عشق مادر و فرزندی جلوی اعمال خشونت را میگیرد و حتی وقتی
تصمیم میگیرند که هیر ازدواج کند ،رأی به ازدوام هیر با رانجها میدهد؛ اما پیشنهاد او
مورد موافقت قرار نمیگیرد.
مادر رانجها

از مادر رانجها در داستان هیچ خبری نیست.
مکانهای اصلی داستان
جهنگ 1سیاالن :پنج قرن پی
دهکدهای بی

در زمانی که این داستان دلگداز در آنجا اتفاق افتاد،

نبود .هنگامی که اسم جهنگ سیال برده میشود منظرۀ خوابآلود
1. Jhang.
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چراگاهی وسیع و پردرخت در حوالی یک دهکده بر کنار رودخانه چناب مجسم میشود.
(علیم اشرف خان ،1374 ،ص  )252در کنار رودخانة چناب دهکدهای بود که مردمی از
قبیلة سیال در آن سکنی داشتند و به نام جهنگ سیاالن معروف بود( .همان ،ص  )253شهر
جهنگ کنار رودخانه چناب مرکز قبیلهای به نام «سیاالن» است( .صدیقی ،1377 ،ص
« )186جهنگ سیال مرکز راجپوتها بود» ( .خزانه دارلو ،1375 ،ص )79
گور هیر :در یک کیلومتری شهر جهنگ در پاکستان اثری است که میگویند گور
هیر است و باستانشناسان آن را از سدۀ شانزدهم میالدی میدانند( .صدیقی ،1377 ،ص
)186؛ (برزگر کشتلی ،1375 ،ص  )2735باالی گنبدی که بر مزار هیر ساخته شده است،
روزنی است و از عجایب آن است که از این روزن باران به درون آن نمیریزد.
دهکده تخت هزاره :در چند صد کیلومتری جهنگ به سمت خاور دهکدهای بود به
اسم تخت هزاره ،واقع در سرگودای پاکستان( .عرفانی ،1341 ،ص )21؛ (برزگر کشتلی،
 ،1375ص )2735
هزاره :در حوالی الهور ،شهری مشهور به هزاره بود با حاکمی عادل ،دانشور ،شجاع و
بخشنده.
سرگودها :سرگودها مرکز ضلع (بخ ) سرگودها 1است .شهری در ایالت پنجاب در
شمال غرب پاکستان و دوازدهمین شهر بزرگ پاکستان است .دهکدۀ تخت هزار ،در چند
کیلومتری سرگودا واقع شده بود.
رودخانه چناب :چناب 2نام رودخانه ای است مشهور و بس بزرگ از والیت پنجاب
که آب آن به غایت لطیف و گواراست .یکی از پنج رود پنجاب ( .دهخدا ،ییل وا ه) نام
این رود به معنای «رودخانه ماه» است.
پنجاب :دشتی پهناور و حاصلخیز که توسط پنج رود (سند ،جهلم ،چناب ،راوی،
ستلج) سیراب میشود( .سعید ،1364 ،ص  )32نام پنجاب در اصل پنج آب بوده که بر اثر
1. Sargodha.
2. Chenab River.
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کثرت استعمال به پنجاب تبدیل شده است و علت این نامگ اری تالقی و وجود پنج
رودخانه عمده در این ایالت میباشد .پنج رودخانهای که در سرزمین حاصلخیز پنجاب،
حرکت میکنند عبارتند از :جهلم ،چناب ،راوی ،ستلج و بیاس (سند) .ایالت پنجاب
بهوسیلة این رودخانهها به دو نیمه شده؛ در نتیجه رودخانه بیاس در پنجاب شرقی و در
خاک هند است و چهار رودخانه دیگر ،در پنجاب پاکستان قرار دارند .این رودها قسمت
اعظم دشت پنجاب را سیراب میکنند .پنجاب نام قدیمی ناحیة وسیعی در شمال غربی شبه
قاره هند و پاکستان می باشند .این ایالت پس از تجزیه شبه قاره در سال 1947میالدی به دو
تقسیم شد که بخ

بخ

وسیعتر آن به پاکستان تعلق گرفت و علت این تقسیم بر اساس

وجود اکثریت مسلمان در این ایالت بوده است.
نتیجه
شیخ فقیراهلل الهوری متخلص به آفرین منظومة عاشقانة هیر و رانجها را که در عصر
اکبرشاه مغول بر سر زبانها افتاده بود ،در قالب مثنوی و در بحر متقاربِ مُثَمَّنِ مَح وف
«فعولن فعولن فعولن فَعَل» یا متقاربِ مُثَمَّنِ مقصور «فعولن فعولن فعولن فَعُول» در 2132
بیت میسراید.
منشأ داستان هیر و رانجها از قصههای محلی منطقة پنجاب است و در شبه قاره شهرت
فراوانی دارد .داستان عشق دختری به نام هیر به پسری به نام رانجها است که پس از فراز و
نشیبهای بسیار با رانجها ازدواج میکند؛ اما این خوشی دیری نمیپاید و مرگ این دو
عاشق را از هم جدا میکند .آفرین این داستان را در قرن دوازدهم در عصر فرخ سیر پادشاه
مغول به نظم کشید .ساختار آن زنجیرهای و مضمون و درونمایة آن عشقی ،عرفانی و
اخالقی است .اغلب مکانهای داستان واقعی است .نظیر :جهنگ ،تخت هزاره و رودخانه
چناب. ...،

توصیف اشخاص و صحنهها به سادگی و با کمترین کلمات در منظومة هیر و رانجها
صورت گرفته است .فقیراهلل الهوری خواننده را با بسیاری از مسائل اجتماعی ،باورها،
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عقاید ،آرمانها و آرزوها و شیوۀ معیشت طبقات مختلف مردم و همچنین ارز های
حاکم بر جامعة آن روزگار آشنا میکند .وی در این داستان به ترویج اصول انسانی و
عدالت اجتماعی نیز توجه داشته است.
بخشی از نوآوریهای آفرین در حوزۀ مضمونپردازی و ترکیبسازی است که با
زبانی ساده و روان بیان شده است و کمتر به معانی دیریاب و هنجارگریزیهای زبانی
میپردازد؛ اما بیشتر آفرین را میتوان پیرو موفقی دانست که با تأمل در اسلوب استادان
گ شته و مطالعه سرودههای آنها ،نمونهای زیبا از منظومة هیر و رانجها را پدید آورده است.
وجود وا هها و مضامین عامیانه ،ابیات تمثیلی ،تلمیح و تکرار از ویژگیهای بارز سبک
هندی است که در هیر و رانجها هم به کار برده شده است .به جرأت میتوان گفت که
آفرین الهوری در منظومهسرایی از استادان نامی شبه قاره در سدۀ دوازدهم هجری بهشمار
میرود .وی با توجه به سنتهای ادبی روزگار خود ،همچون برگزاری محافل و مجالس
نقد و اصالم شعر و تربیت شاگردان بسیار ،جایگاه ویژهای در ماندگاری ،بومیسازی و
غنای فرهنگ فارسی در شبه قاره دارد.
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 حجتاای ،حمیااده ،)1375( .آفاارین الهااوری ،دانشاانامه ادب فارساای بااه سرپرسااتی حساانانوشه ،جلد چهارم ،بخ

اول ،تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ساازمان چااپ

و انتشارات ،ص .35-36
 -خزانهدارلو ،محمدعلی ،)1375( .منظومه های فارسی ،تهران :انتشارات روزنه.
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 -دهخدا ،علی اکبر ،)1377( .لغتنامه دهخدا ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

 یوالفقاااری ،حساان2112( .م) ،ویژگاایهااای داسااتانهااای عاشااقانه از منظاار عناصاارداستانی ،ایران نامه ،س  ،27شمارۀ  ،4ص  179ا .168
 ااااااااااااااا  ،)1371( .عرایس و عشاق ادب فارسی ( ،)6کیهان اندیشه ،آیر و دی،شمارۀ  ،45ص .122-131
 ااااااااااااااا  ،)1389( .ریخت شناسی افساانه عاشاقانه « گال بکااولی» ،مجلاه فناونادبی ،بهار و تابستان ،شماره اول (پیاپی  ،)2ص  62ا .49
 سادارنگانی ،هرومال ،)1345( .پارساایگویاان هناد و سااند ،تهاران :انتشاارات بنیااادفرهنگ ایران.
 سعید ،حکیم محمد ،)1364( .هیر و رنجه دو دلدادۀ پنجاب ،پیام یونسکو ،شاهریور،شمارۀ  ،184ص .32
 صدیقی ،طااهره ،)1377( .داساتانسارایی فارسای در شابه قااره در دوره تیموریاان؛پاکستان ،اسالم آباد :انتشارات مرکز تحقیقات ایران و پاکستان.
 -صفا ،یبیح اهلل ،)1368( .تاریخ ادبیات در ایران (چاپ سوم) ،جلد پنجم ،بخ

دوم،

تهران :انتشارات فردوس.
 عرفان ،محمد1986( .م) ،احوال و افکار و آثار شاه فقیراهلل آفرین الهاوری ،الهاور،پاکستان :ناشر دکتر محمد عرفان.
 عرفانی ،خواجه عبدالحمید ،)1341( .داستانهای عشقی پاکستان ،تهاران :انتشااراتکتابخانة سینا.
 علیم اشرف خان ،)1374( .داستان هیر و رنجها در زبان و ادبیاات فارسای ،فصالنامهقند پارسی ،فصلنامه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران ،دهلی نو ،بهار ،شامارۀ
 ،9ص  265ا .251
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 غروی ،مهدی ،)1349( .افسانههای عشقی هند باساتان ،اقاوام هناد و آریاایی ،مجلاههنر و مردم ،مهر و آبان ،دورۀ  8و  ،9شمارۀ  96و  ،97ص 67ا .61
 محمد باقر ،)1347( .زندگی و آرامگاه هیر ،مجله هالل ،آبان ،شامارۀ  ،84ص  24ا.22
 مولوی ،محمدعلی ،)1367( .آفرین الهوری ،دایرۀالمعارف بازرگ اساالمی ،جلاداول ،تهران :انتشارات مرکز دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی ،ص.449
 میرصااادقی ،میمناات (یوالقاادر) ،)1373( .وا هنامااة هناار شااعری ،تهااران :انتشاااراتکتاب مهناز.
 وحیدیان کامیار ،تقی ،)1374( .وزن و قافیاة شاعر فارسای (چااپ چهاارم) ،تهاران:مرکز نشر دانشگاهی.

بررسی يک تکنيک ادبی در منظومۀ مهر و مشتري عصّار تبريزي
دکتر سياوش حقجو*
دکتر مصطفی ميردار رضايی**

چکیده
منظومة مهر و مشتری (که در بحر خسرو و شیرین نظامی سروده شده) ،اثر برجستة موالنا شیخ
شمسالدّین حاجی محمّد عصّار تبریزی از سخنوران ،عرفا و دانشمندان نامی قرن هشتم هجری
است .موضوع این منظومه ،عشقی پاک و دور از هواجس نفسانی است ،میان «مهر» پسر شاپور
پادشاه استخر و «مشتری» پسر وزیر  .با وجود اینکه هدف شاعر از سرای

این مثنوی،

روایتپردازی و داستانسرایی است؛ امّا عصّار تبریزی از به کارگیری گستردۀ صناعات ادبی هیچ
ابایی ندارد .این پژوه

به رو

توصیفی ا تحلیلی میکوشد به بررسی یکی از انواع شگردهای

ترکیبی در منظومة مورد بحث بپردازد و مقیاس تأثیرگ اری این صناعت بر هندسة تصویرهای
عصّار را به نمای

بگ ارد .نتیجة این مطالعه نشان میدهد که بهرهگیری شاعر از شگرد ترکیبی

مورد بررسی این پژوه  ،نهتنها به ساخت سخن و ساختمان تصویرهای هنرور تبریزی آسیبی
نرسانده؛ بلکه به روایتپردازی او نیز صبغهای هنری بخشیده است.
کلیدواژه :عصّار تبریزی ،منظومة مهر و مشتری ،تصویر ،شگردهای ترکیبی.

* .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران.
()siavashtavasin@yahoo.com
** .دکترای زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه مازندران)mostafamirdar@yahoo.com( .

تاریخ وصول98/11/19 :

تاریخ پ یر 98/11/16 :

مقدمه
موالنا شیخ شمسالدّین حاجی محمّد عصّار تبریزی از سخنوران ،عرفا و دانشمندان
نامی قرن هشتم هجری است .زمان تولد او به درستی معلوم نیست و باید آغاز قرن هشتم
هجری قمری بوده باشد .زادگاه و محل سکونت او تبریز بوده است( .عصّار تبریزی،
 ،1375ص )15
عصّار در تصوّف مرید شیخ مجدالدّین اسماعیل سیسی (متوفی  )761بوده (تربیت،
 ،1377ص  )18و عالوه بر مقام عرفانی ،در علوم عقلی مانند ریاضیّات ،فلکیّات ،رحل،
اسطرالب و نجوم از فضالی عصر خود به شمار میرفت و نیز در علوم شعری استاد و
صاحب نظر بود و در شعر «عصّار» تخلّص میکرد:
باااااس ای عصّاااااار از ایااااان گفتاااااار بسااااایار
کاااااه مستحسااااان نباشاااااد قاااااول مکثاااااار
(عصّار تبریزی ،1375 ،ص )15
عصّار معاصر و از شعرای دربار سلطان اویس از امرای ایلکانی یا آل جالیر بود و «در
ضمن به مدم امرای دیگر میپرداخت .عاقبت از مدیحهسرایی دلسرد شد و به انزوا
پرداخت و مهر و مشتری را در دهم شوال  778نظم کرد»( .نفیسی ،1344 ،ص )213
مصطفوی سبزواری امّا معتقد است که عصّار شاعر مدّام نیست و اینکه او را مدّام بعضی
امرای ایلکانی و از جمله سلطان اویس دانستهاند ،اعتبار ندارد .او مردی عارف و دور از
همة تعلّقات دنیوی و تملّقات این جهان خاکی بود و افکار عالی عرفانی و اندیشههای
عمیق اخالقیِ خود را به پای مردم روزگار ریخت( .عصّار تبریزی ،1375 ،ص  16ا )15
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در تاریخ وفات عصّار اختالفات زیادی از سال ( 772ر.ک :مصطفوی سبزواری،
 ،1386ص  )14تا سالهای ( 783سامیبیگ ،1316 ،ص  )438و ( 793قاسملی ،2114 ،ص
 )117مالحظه میشود که آکادمی آ .ی کریمسکی شوروی سابق سال  783را معتبرتر
دانسته است( .مبارز و دیگران ،1361 ،ص  )158قبر این شاعر را چرنداب تبریز و حوالی
مرقد استاد

نظامالدّین عبدالصّمد منجّم تبریزی یکر کردهاند( .کربالیی تبریزی،1382 ،

ص )519
عصّار دیوانی داشته که شامل قصاید غرّا و غزلهای آبدار و مقطّعات و رباعیّات بوده و
در آن «محمّد» تخلّص میکرده است .موالنا همچنین کتابهایی در عروض ،قافیه و بدیع
تألیف کرده و رسالة الوافی فی تعداد القوافی او که به ترتیب حروف هجا منظّم شده،
مشهور (عصّار تبریزی ،1375 ،ص  )21و موضوع آن به ایعان اِته «در باب انواع متعدّد
قافیه است» (اته ،1321 ،ص  ) 254و از یکر این نکته هم نباید گ شت که این خاورشناس
بزرگ ،این کتاب را در زمرۀ «معروفترین و معتبرترین کتاب در این فن» قرار داده است.
(همان)

امّا برترین اثر عصّار تبریزی مثنوی مهر و مشتری است که در بحر خسرو و شیرین
نظامی سروده و با اینکه گفته شده شاعر آن به واسطة سرای

این منظومه «روی مردم تبریز

را سفید کرده و محال است که در این بحر کسی مثنوی بدین خوبی تواند گفت»؛ (تربیت،
 ،1377ص  )276با اینهمه «در نهایت قدرت اشتهار نیافته و آن  5121بیت است .موالنا آن
را بسیار به لطافت و بالغت گفته و تشبیهات دلنشین در آن کتاب به کار برده است».
(همان ،ص )275
انگیزۀ سرودن مهر و مشتری ،عالقة خاص عصّار به حفظ فرهنگ ایران زمین و زبان و
ادب فارسی بود و نه هرگز خواست و دستور حکّام زمان( .مصطفوی سبزواری ،1386 ،ص
 ) 11موضوع این منظومه ،عشقی پاک و دور از هواجس نفسانی است ،میان «مهر» پسر
شاپور پادشاه استخر و «مشتری» پسر وزیر ( .عصّار تبریزی ،1375 ،ص  )21در این کتاب
که البته ارزندهترین اثر عرفانی عصّار محسوب میگردد و اساساً توجّه خاص به نکتهها و
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ظرایف عرفانی و عشق پاک و ازلیّت آن از ویژگیهای اصلی آن است ،هنرها و صناعات
برجستهای دارند .تأملی در استعارهها ،تشبیهها ،کنایهها ،ظرافتها و

شعری نیز نق

نازکاندیشیهایی که در این منظومه بهکار گرفته شده ،نشان میدهد که عصّار از هنر و
خلّاقیت خاصی برخوردار بوده است (مصطفوی سبزواری ،1386 ،ص  )13و بیخود نبوده
که شاعر بزرگی چون جامی ایعان داشته که عصّار «شاعری خو
بوده و به وفور استعداد مرجع خاص و عام ،برهان طبع

محاوره و شیرین کالم

از کتاب مهر و مشتری که حاکی

شمال و نمودار آب زالل است ،مفهوم و معلوم میشود»( .احمد راضی ،1389 ،ص )227
این پژوه

که به شیوۀ توصیفی ا تحلیلی نوشته شده است ،میکوشد به بررسی شگرد

ترکیبی «استعارۀ ایهامی کنایة تشبیهی» در منظومة مهر و مشتری بپردازد و مقیاس
تأثیرگ اری این صناعت بر هندسة تصویرهای عصّار تبریزی را به نمای

بگ ارد.

پیشینۀ پژوهش
تاکنون هیچ مطالعهای به بررسی موضوع این مقاله نپرداخته است؛ امّا دو پژوه

که باه

تعریف و بحث مبنایی و ساختاری دربارۀ شاگرد ترکیبای «اساتعارۀ ایهاامی کنایاة تشابیهی»
پرداختهاند ،از این قرارند:
 .1پایاننامة ابعاد کنایه در غزلیات صائب ( )1391به قلم مصطفی میردار رضایی؛ در این
مطالعه برای نخستینبار به لحاظ نظری و عملی دربارۀ شگرد «استعارۀ ایهامی کنایة تشبیهی»
بحث میشود؛
 .2مقالة بررسی یکی از راههای بیگانهسازی در غزلهای صائب از سیاو

حقجو و

مصطفی میردار رضایی ()1397؛ نویسندگان در این مقاله به بررسی صناعت ترکیبی
«استعارۀ ایهامی کنایة تشبیهی» در تصویرهای صائب میپردازند.
متن اصلی
تصرّف هنرمند در زبان سبب خلق تصویر میشود؛ این دگرگونی بهوسیلة بهکارگیری
عناصری شکل میگیرد که در مجرای زبان موجود و از قابلیّتهای یاتی آن است .هنرور با
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کشف و بهرهگیری از این ابزارها ،در هنجار طبیعی زبان و سبک پایه دست برده و بهواسطة
همین دستکاری ،دست به آفرین

تصویر میزند .به این ترتیب ،تصویر به مجموعة

تصرّفات بیانی و مجازی (از قبیل تشبیه ،استعاره ،کنایه ،مجاز مرسل ،تمثیل ،اسناد مجازی و
 )...اطالق میشود( .شفیعی کدکنی ،1387 ،ص  9و  )21بررسی و سنج

ابزارهای ادبی و

عنصرهای بالغی موجود در زبان شاعران ،یکی از شیوههای دقیق و متریک برای شناخت و
ترسیم تصویرهای شعری است .در این رو  ،بررسی هندسة تصویرهای شعری با بررسی
دو گونه از صناعات ادبی صورت میگیرد:
تشبیه
استعارۀ مصرّحه
 .1شگردهای منفرد

استعارۀ مکنیه
کنایههای منفرد
ایهام
استعارۀ کنایه

 .2شگردهای ترکیبی
استعارۀ ایهامی کنایه
استعارۀ ایهامی کنایۀ تشبیهی
پی

از پرداختن به شگرد ترکیبی مورد بحث ،دو نکته در خصوص صناعات منفرد

قابل یکر است .نخست اینکه در کتب بالغی پیشینیان بهطور مفصّل دربارۀ پنج شگرد
مزبور بحث شده است و اساساً این پنج شگرد در دستگاه بالغت سنّتی شناخته شده و
همچنانکه شمیسا میگوید :با این ابزار «میتوان واالیی و استواری یا فرودستی و خامی
آثار ادبی را سنجید ،میزان نوآوری و تقلید را اندازه گرفت و کالً به بسیاری از مسائل ادبی
به صورت دقیقی پاسخ داد»( .شمیسا ،1383 ،ص )17
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نکتة دیگر آن است که هریک از شگردهای م کور در ساحتی منفک و مجزا بررسی
شده و همانطور که از نامشان پیدا است ،به صورت منفرد و منتزع شناخته شدهاند .مثالً
تشبیه جدای از استعاره ،استعاره سوای از کنایه ،کنایه متمایز از ایهام و ...؛ امّا این دو
مشخّصه در شگردهای ترکیبی وجود ندارد؛ یعنی بهطور واضح و به صورت نظری و فنّی
از این ابزارهای تصویرساز در کتب بالغی بحث نشده است .حتّی با آنکه ردِ این صناعات
ترکیبی را از دورترین روزگار و از زمان رودکی میتوان در هندسة تصویرها مشاهده کرد
و شاعران به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از این عناصر زیباشناختی بهره گرفتهاند؛ امّا از
دید ناقدان ادبی و شعرشناسان پیشین (و حتّی جدید) دور مانده و فاضالنِ ادبی در طول
سالها بعد به وجود و حضورِ آن صناعات پی بردند؛ با این وجود ،این ابزارهای ادبی مسیر
خود را در بستر تصویرهای شاعران و اسالیبِ مختلف طی کردهاند .شمیسا هنگام بحث در
باب نارساییهای بالغت سنّتی خاصه در سبک عراقی ،ایعان میدارد که« :کتابهای
بالغی ما از قبیل ترجمان البالغه و حدائق السحر و المعجم ناظر به ادب سبک خراسانی
است و کتاب مهمّی که مستند به ادب سبک عراقی باشد ،تألیف نشد»؛ (شمیسا ،1382 ،ص
 )261امّا همین کتابها نیز به حضور شگردهای ترکیبی و به خصوص وفور آنها حتّی در
سبک آیربایجانی پی نبردهاند.
نکتة دیگر ،بحث دربارۀ آمیغی بودن این شگردهاست که نقطة مقابل عنصرهای ادبی
منفرد است .شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر هنگام بررسی عامل موسیقایی در
تکامل جمالشناسی شعر حافظ میگوید« :قدما در مبحث موسیقی کالم ،با محدود کردن
روابط صوتی کلمات در دایرۀ دو کلمه ،نه روابط متقابل اصوات در طول یک بیت،
نتوانستهاند از قوانین حاکم بر موسیقی زبان بهخوبی استفاده کنند»( .شفیعی کدکنی،1388 ،
ص  )441اگر این نظر را به قلمرو دستگاه بالغت تسرّی دهیم ،درست همین اتّفاق در این
ساحت نیز افتاده است؛ یعنی قدما بررسی شگردهای شعری را محدود به یک وا ه و یا
نهایتاً روابط بین دو وا ه (یک وا ه مثل استعاره و دو وا ه مثل اضافههای تشبیهی یا
استعاری) کردهاند و به پیوندهای شبکهای و همبندیِ وا هها در طول یک بیت توجّه

بررسی یک تکنیک ادبی در منظومۀ مهر و مشتری عصّار تبریزی

48

نکرده اند؛ در حالی که برای تجزیه و تحلیل ابزار بالغی برخی تصویرها باید به پیوندها و
روابط ترکیبی و درهمپیچیدۀ آنها در طول بیت و بافت کالم توجّه نمود .ترکیبی بودن این
صناعات به این جهت است که ممکن است وجهی از آنها بیانی و وجه دیگر بدیعی باشد و
نیز دو شگرد بیانی با یکدیگر در آن نق

داشته باشند.

شگرد استعارۀ ایهامی کنایۀ تشبیهی
صناعت ترکیبی «استعارۀ ایهامی کنایة تشبیهی» از اتّفاق چهار صناعت بسیط و منفرد
«کنایه»« ،استعارۀ مکنیه»« ،ایهام» و «تشبیه» شکل میگیرد .شاعر در این شگرد ،یکبار
کنایه ای را که مربوط به مستعارمنه (که نوعاً انسان) است را از طریق استعارۀ مکنیه به
مستعارله منسوب میکند؛ مستعارلهای که صورت تقریبی یا ادعایی الزمِ آن کنایه را خود
داراست؛ یعنی هیأتِ الزمیِ آن ،از اصل در آن چیز وجود دارد؛ ولی در عالم واقع ،حملِ
حقیقیِ مفهومِ ملزومی و مرادِ کنایه بر آن درست نمیآید که در نتیجه ،استعاره به قوت
خوی

باقی خواهد ماند؛ اما شاعر به این بسنده نمیکند و در ادامه ،مستعارمنه (انسان) را

مشبّه نیز قرار میدهد .اگر این صناعت را تجزیه کنیم به عناصر زیر دست مییابیم:
 .1کنایه؛  .2استعارۀ مکنیه؛  .3واقعیت؛  .4ایهام؛  .5تشبیه( .میردار رضایی ،1391 ،ص )83
بررسی این صناعت البته در واکاوی و تجزیة تصویرهای مبهم و بیگانه و چگونگی
حادث شدن معنای بیگانه ،بسیار یاری گر و کارگشا است .با التفات به تحلیل این بیت صائب
میتوان ضمن تشریح این شگرد به درهم تنیدگی عناصر ادبی در طول بیت اشاره کرد:
چااااون صاااادف در حلقااااة دریااااادالن خااااامو

بااااا

بااااا دهااااان گوهرافشااااان پااااای تااااا ساااار گااااو

بااااا

(صائب ،1365 ،ص )546
 .1در این بیت ،چهار کنایة .1« :خامو
دهان؛  .4پای تا سر گو

بودن؛  .2دریادل بودن؛  .3گوهرافشاندن از

بودن» کنایههایی انسانیند؛
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 .2شاعر این کنایهها را از طریق شگرد «استعارۀ مکنیه» به «صدف» نسبت میدهد؛
 .3صورت واقعیِ هر چهار کنایه را میتوان در هیأت ظاهری «صدف» دید :مثالً اطالق
نام «گو ماهی» به صدف برای کنایة «پای تا سر گو

بودن»؛ یا مرواریدهای موجود در

دهان صدف برای کنایة «دهان گوهر افشان داشتن» و ...؛
 .4وجود صورت واقعی و وجه ملزومی کنایه در هیأت ظاهری صدف ،هیچ ربطی به
مفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد .مثالً صورتِ ظاهری یا وجه الزمی کنایة «پای تا
سر گو

بودن» برای صدف ربطی به مفهوم ملزومی آن در حوزۀ انسانی ندارد؛ ملزوم (=

نیک نیوشیدن) بهراستی در صدف نیست؛ نیز مفهوم ملزومی کنایة «دریادل بودن» (= بسیار
بخشنده ،با گ شت و دلیر بودن) بهراستی در صدف نیست؛
 .5از روبهرو شدن وجه حقیقی مستعارله و وجه الزمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم،
که اولی حقیقتی است در «صدف» و دومی مفهومی است استعاری برای آن ،صناعت
«ایهام» حاصل میشود؛ خواننده وقتی با این تصویر مواجه میشود ،از روبهرو شدن این دو
وجه و درک ایهام ،ل ّت میبرد؛ زیرا او می بیند که باید مفاهیمی را برای صدف خیال کند
که خود صدف ،صورت واقعی آنها را در مفهومی دیگر دارد؛
 .6شاعر در ادامه با استفاده از ادات «چون» انسان را به «صدف» تشبیه میکند (یا دستِ-
کم او را برمیآغاالند تا به سان صدف باشد)؛ یعنی کُن های کنایی ،یک بار به واسطة
وجود صورت واقعی آنها در هیأت «صدف» از مجرای «استعارۀ مکنیه» به آن نسبت داده
میشود و دیگربار «انسان» لحاظ وجه کنایی به همان «صدف» تشبیه میشود ،وجهشبهای
که از اصل متعلّق به خود مشبّه است!
نمونههای زیر مواردی دیگر از صناعت «استعارۀ ایهامی کنایة تشبیهی» میباشد:
وحشااای نمااایزدم چاااو مگاااس دسااات غااام باااه سااار
باااااودی اگااااار باااااه خاااااوان طااااارب دساااااترس مااااارا
(وحشی ،1342 ،ص )7
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در ایاان بیاات ،شاااعر کنای اة انسااانیِ «دساات باار ساار زدن» را از مساایر شااگرد «اسااتعارۀ
مکنیااه» بااه مگااس نساابت ماایدهااد .صااورت واقعاایِ ایاان کنایااه را ماایتااوان در هیااأت
«مگااس» دیااد .وجااود صااورت واقعاای و وجااه ملزوماای کنایااه در هیااأت مگااس ،هاایچ
ربطاای بااه مفهااوم کنااایی آن در قلماارو انسااانی ناادارد .شاااعر در ادامااه بااا اسااتفاده از ادات
«چااو» خااود (انسااان) را بااه «مگااس» تشاابیه ماایکنااد؛ یعناای عماال کنااایی ،یااکبااار بااه
واسااطة وجااود صااورت واقعاای آنهااا در هیااأت «مگااس» از مجاارای «اسااتعارۀ مکنیااه» بااه
آن نساابت داده ماایشااود و دیگربااار انسااان بااا لحاااظ وجااه کنااایی ،بااه همااان «مگااس»
تشاابیه ماایشااود ،وجااهشاابهای کااه از اصاال متعلّااق بااه خااود مشابّه اساات! از روبااه رو شاادن
وجااه حقیقاای مسااتعارله و وجااه الزماای مسااتعارمنه همااراه بااا ادعااای ملاازوم ،کااه اولاای
حقیقتااای اسااات در «مگاااس» و دومااای مفهاااومی اسااات اساااتعاری بااارای آن ،صاااناعت
«ایهااام» حاصاال ماایشااود .خواننااده وقتاای بااا ایاان تصااویر مواجااه ماایشااود ،از روبااهرو
شاادن ایاان دو وجااه و درک ایهااام ،ل ا ّت ماایباارد؛ زیاارا او ماایبینااد کااه بایااد مفهااومی را
برای مگس خیال کند که خود مگس ،صورت واقعی آن را در مفهومی دیگر دارد.
نیز در این بیت سلمان ساوجی ،همین ساز و کار برای شمع (کنایههای «آت دهنی» و
«تیززبانی») مشاهده میشود:
گرچاااااه آتااااا دهااااان و تیززباااااانم چاااااون شااااامع
در حضاااااور تاااااو مااااارا قاااااوّت گویاااااایی نیسااااات
(سلمان ،1389 ،ص )283
امّا نوع دیگری از شگرد آمیغی «استعارۀ ایهامی کنایة تشبیهی» (با بسامدی بسیار کمتر
از گونة نمونههای پیشین) نیز وجود دارد که تفاوت آن با نمونههای پیشین در این است که
در مثالهای گ شته مستعارلهها «انسان» بود؛ ولی در این نمونه ،مستعارلهها نیز غیرانسانیند.
به تحلیل این نمونه دقّت کنید:
ای چش امِ اباار ،ایاان اشااکهااا ماایریااز هاامچااون مشااکهااا
زیاااارا کااااه داری رشااااکهااااا باااار ماااااهرخساااااران مااااا
(مولوی ،1387 ،ص )18
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در ایاان بیاات ،کنایاة انسااانی «اشااک ریخااتن» از طریااق اسااتعارۀ مکنیااه بااه «اباار» نساابت
داده شده اسات کاه صاورت واقعایِ آن را مایتاوان در هیاأت «ابار» دیاد( :هنگاام ریاز
باران ،گویی ابار اشاک مایفشااند)« .اشاک ریخاتنِ» ابار باه صاورت واقعای ،هایچ ربطای
باااه مفهاااوم کناااایی آن در حاااوزۀ انساااانی نااادارد .ملااازوم (= متاااألم و ناراحااات باااودن)
بااهراسااتی در اباار نیساات؛ شاااعر در ادامااه بااا اسااتفاده از ادات «هاامچااون» مشااک را بااه اباار
تشبیه میکند و اینجاا درسات نقطاة اخاتالف ایان نموناه باا گوناههاای پیشاین اسات؛ چارا
کاه در مثاال هاای قباال در ایان قسامت شاااعر عمال کناایی را بااه انساان (مساتعارله) نساابت
ماایداد؛ یعناای عماال کنااایی یااکبااار بااه واسااطة وجااود صااورت واقعاای آن در هیااأت
مسااتعارمنه و از طریااق اسااتعارۀ مکنیااه بااه آن نساابت داده شااد و دیگربااار انسااان بااا لحاااظ
وجاهشابه بااه مساتعارمنه یااا مشابّهبااه تشابیه ماایشاد؛ امّااا در ایان نمونااه ،مساتعارله (مشااک)
نیااز غیرانسااانی اساات ،ولاای صااورت واقعاای کنایااة انسااانی موجااود در بیاات (اشااک
ریخااتن) در «مشااک» نیااز مشاااهده ماایشااود( .هنگااام خااروج قطاارات آب از مشااک،
گااویی مشااک دارد ماایگریااد) از روبااهرو شاادن وجااه حقیقاای مسااتعارله و وجااه الزماای
مسااتعارمنه همااراه بااا ادعااای ملاازوم ،کااه اولاای حقیقتاای اساات در «اباار و مشااک» و دوماای
مفهااومی اساات اسااتعاری باارای آنهااا ،ایهااام حاصاال ماایشااود .خواننااده وقتاای بااا ایاان
تصااویر مواجااه ماایشااود ،از روبااهرو شاادن ایاان دو وجااه و درک ایهااام ،ل ا ت ماایباارد؛
زیاارا او ماایبینااد کااه بایااد مفهااومی را باارای اباار و مشااک خیااال کنااد کااه خااود آنهااا،
صورت آن را در مفهومی دیگر دارند.

بررسی صناعت استعارۀ ایهامی کنایۀ تشبیهی در مهر و مشتری
بررساای ش اعر عصّااار تبریاازی نشااان از بهاارهگیااری وافاار ایاان شاااعر از شااگرد مزبااور دارد.
برای نمونه به تحلیل اجزای ساختمان تصویر مصرع نخست بیت زیر توجّه کنید:
بااااه خاااادمت ساااار فاااارود آورد چااااون کلااااک
کشااااااااید آنگاااااااااه دُرِّ لفااااااااظ در ساااااااالک
(عصّار تبریزی ،1375 ،ص )199
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 .1در این بیت ،کنایة «سر فروآوردن» کنایهای است انسانی؛
 .2شاعر این کنایه را از طریق شگرد «استعارۀ مکنیه» به «کلک» نسبت میدهد؛
 .3صورت واقعیِ کنایه را میتوان در هیأت ظاهری «کلک» مشاهده کرد؛ فروآمدن سر
کلک به هنگام نوشتن؛
 .4وجود صورت واقعی و وجه ملزومی کنایه در هیأت ظاهری کلک ،هیچ ربطی به
مفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد؛ به عبارت دیگر ،صورتِ ظاهری یا وجه الزمی
کنایة «سر فروآوردن» برای کلک ربطی به مفهوم ملزومی آن در حوزۀ انسانی ندارد؛ ملزوم
(= تسلیم شدن ،مطیع و منقاد گشتن) بهراستی در کلک نیست؛
 .5از روبهرو شدن وجه حقیقی مستعارله و وجه الزمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم،
که اولی حقیقتی است در «کلک» و دومی مفهومی است استعاری برای آن ،صناعت
«ایهام» حاصل میشود؛ خواننده وقتی با این تصویر مواجه میشود ،از روبهرو شدن این دو
وجه و درک ایهام ،ل ّت میبرد؛ زیرا او میبیند که باید مفاهیمی را برای کلک خیال کند
که خود کلک ،صورت واقعی آنها را در مفهومی دیگر دارد؛
 .6شاعر در ادامه با استفاده از ادات «چون» انسان را به «کلک» تشبیه میکند؛ یعنی
کُن

کنایی یکبار به واسطة وجود صورت واقعی آن در هیأت «کلک» از مجرای

«استعارۀ مکنیه» به آن نسبت داده میشود و دیگربار «انسان» با لحاظ وجه کنایی به همان
«کلک» تشبیه میشود ،وجهشبهای که از اصل متعلّق به خود مشبّه است!

حال برای نشان دادن برجستگی حضور این شگرد در هندسة تصویرهای منظوماة مهار و
مشتری ،در ادامه پارهای  9بیتی از این اثر که بهصورت کاامالً تصاادفی (رنادومی) انتخااب
شده است ،تحلیل و بررسی خواهد شد .این بیتها از بخ

«صفت گوی باختن مهر با شااه

کیوان» است:
باااااار چوگااااااان مشااااااکین

ز هاااااار سااااااوی

جهاااااانی مااااارد و زن سرگشاااااته چاااااون گاااااوی
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چاااااااو شاااااااد نزدیاااااااک شاهنشااااااااه عاااااااالم
چااااو چوگااااان بهاااار خاااادمت کاااارد قااااد خاااام
چااااااو چوگااااااان ساااااار فاااااارود آورد خساااااارو
کااااااه ای چوگااااااان حکماااااات از مااااااه نااااااو
باااااار چوگااااااان اماااااارت ای جهااااااانجااااااوی
باااه سااار خااادمت کااانم هماااواره چاااون گاااوی
گاااااارم ساااااار بشاااااااکند از زخاااااام دساااااااتت
چااااااو چوگااااااان ساااااار نپاااا ایچم از شکسااااااتت
ورم بااااار سااااار زنااا ای صااااادبار چاااااون گاااااوی
ز فرماناااااااات نتااااااااابم هاااااااایچگااااااااون روی
سااااااری باااااار دو

از آن دارم چااااااو چوگااااااان
کااااااه در کااااااارت کاااااانم باااااار روی میاااااادان

چااااااو چوگااااااان آنگهاااااای گااااااردن فاااااارازم
کااااه هاااامچااااون گااااوی پیشاااات ساااار ببااااازم
چااااااااو چوگااااااااان آن ساااااااازای ساااااااارفرازی
درآماااااااد باااااااا ملاااااااک در گاااااااوی باااااااازی
(همان ،ص )219

عصّار در این  9بیت 11 ،بار از شاگرد ترکیبای «اساتعاری ایهاامی کنایاة تشابیهی» بهاره
گرفته است .نکتة بایستة در تحلیل این بیتها ،آن است که شاعر کوشیده تاا باهواساطة ایان
شگرد ترکیبی ،تصاویری بیافریند که با عنوان این بخ

یعنی «گوی باختن» مناسابت داشاته

باشد؛ در حقیقت ،شگرد آمیغی «استعارۀ ایهامی کنایة تشبیهی» در این بیتهاا باه مثاباه پلای
است برای ارتباط بین صورت و محتوای بیت و مطلب .جالب اینجاسات کاه هماان کنایاة
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در ارتباط با وا ۀ «کلک» بررسی شد ،در بیت ساوم (ناه

بیت) باال (و این بار در ارتباط با وا ۀ «چوگان») نیز دیده میشود:
 .1در این بیت ،کنایة «سر فروآوردن» کنایهای است انسانی؛
 .2شاعر این کنایه را از طریق شگرد «استعارۀ مکنیه» به «چوگان» نسبت میدهد؛
 .3صورت واقعیِ کنایه را میتوان در هیأت ظاهری «چوگان» مشاهده کرد؛ اشاره به سرِ
کج چوگان؛ در تعریف چوگان نوشتهاند :چوب گویزنی که دستة آن راست و باریک و
سر آن اندکی پهن و خمیده است؛ چوب سرکج (وا هنامة دهخدا :ییل وا ۀ چوگان)؛
 .4وجود صورت واقعی و وجه ملزومی کنایه در هیأت ظاهری چوگان ،هیچ ربطی به
مفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد؛ به عبارت دیگر ،صورتِ ظاهری یا وجه الزمی
کنایة «سر فروآوردن» برای چوگان ربطی به مفهوم ملزومی آن در حوزۀ انسانی ندارد؛
ملزوم (= تسلیم شدن ،مطیع و منقاد گشتن) بهراستی در چوگان نیست؛
 .5از روبهرو شدن وجه حقیقی مستعارله و وجه الزمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم،
که اولی حقیقتی است در «چوگان» و دومی مفهومی است استعاری برای آن ،صناعت
«ایهام» حاصل میشود؛ خواننده وقتی با این تصویر مواجه میشود ،از روبهرو شدن این دو
وجه و درک ایهام ،ل ّت میبرد؛ زیرا او میبیند که باید مفاهیمی را برای چوگان خیال
کند که خود چوگان ،صورت واقعی آنها را در مفهومی دیگر دارد؛
 .6شاعر در ادامه با استفاده از ادات «چو» انسان (خسرو) را به «چوگان» تشبیه میکند؛
یعنی کُن

کنایی یکبار به واسطة وجود صورت واقعی آن در هیأت «چوگان» از مجرای

«استعارۀ مکنیه» به آن نسبت داده میشود و دیگربار «انسان» با لحاظ وجه کنایی به همان
«چوگان» تشبیه میشود ،وجهشبهای که از اصل متعلّق به خود مشبّه است!
همچنین در بیتهای نمونه ،کنایههای «خم کردن قد» (بیت « )2سرپیچیدن از ( »...بیت
« ،)5سر بر دو

داشتن» (بیت « ،)7گردنفراز بودن» (بیت  )8و «سرفراز بودن» (بیت  )9با

مستعارمنه (مشبّهبه) «چوگان» ارتباط دارند و ماحصل این پیوند میشود :شگرد «استعارۀ
ایهامی کنایة تشبیهی» ،ساز و کار تحلیلی این بیتها نیز به گونة نمونههای پیشین است.
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امّا در کنار وا ۀ «چوگان» (در  9بیت مزبور) ،شاعر از دیگر وا ۀ در پیوند با آن ،یعنی
«گوی» برای ارتباط با کنایه ها و در نهایت ،آفرین

شگرد ترکیبی مورد بحث بهره

میگیرد .برای مثال ،شاعر در همان بیت نخست ،کنایة انسانی «سرگشته بودن» را از مجرای
شگرد «استعارۀ مکنیه» به «گوی» نسبت میدهد .صورت واقعیِ «سرگشته بودن» را میتوان
در هیأت ظاهری «گوی» مشاهده کرد( .گوی اساساً گرد و گلولهای برساخته از چوب بوده
است که به سر میگشته) وجود صورت واقعی و وجه ملزومی کنایه در هیأت ظاهری
گوی ،هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد؛ به عبارت دیگر ،صورتِ
ظاهری یا وجه الزمی کنایة «سرگشته بودن» برای گوی ربطی به مفهوم ملزومی آن در
حوزۀ انسانی ندارد؛ ملزوم (= سرگردان ،آواره ،حیران ،شوریده و  )...بهراستی در گوی
نیست .از روبهرو شدن وجه حقیقی مستعارله و وجه الزمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم،
که اولی حقیقتی است در «گوی» و دومی مفهومی است استعاری برای آن ،صناعت «ایهام»
حاصل میشود؛ خواننده وقتی با این تصویر مواجه میشود ،از روبهرو شدن این دو وجه و
درک ایهام ،ل ّت میبرد؛ زیرا او میبیند که باید مفاهیمی را برای گوی خیال کند که خود
گوی ،صورت واقعی آنها را در مفهومی دیگر دارد .شاعر در ادامه با استفاده از ادات
«چون» انسان (مرد و زن) را به «گوی» تشبیه میکند؛ یعنی کُن

کنایی یکبار به واسطة

وجود صورت واقعی آن در هیأت «گوی» از مجرای «استعارۀ مکنیه» به آن نسبت داده
میشود و دیگربار «انسان» با لحاظ وجه کنایی به همان «گوی» تشبیه میشود ،وجهشبهای
که از اصل متعلّق به خود مشبّه است!
نیز به همین منوال ،ساز و کار است (تحلیل) و ارتباط کنایههای «به سر خدمت کردن»
(بیت « ،)4روی تافتن از  »...و «صدبار توسری خوردن» (بیت  )6و «سر باختن» (بیت  )8با
مستعارمنه (مشبّهبه) «گوی».
جدول زیر به منظور (پرهیاز از درازگاویی و هامچناین) نماای

نموناههاایی دیگار از

شگرد «استعارۀ ایهامی کنایة تشبیهی» در بخ های مختلف منظومة مهر و مشاتری ترسایم
شده است:
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جدول  .1تحلیل نمونههایی از شگرد استعارۀ ایهامی کنایة تشبیهی در منظومة مهر و مشتری
کنایه

مشبه

مشبه به
(مستعارمنه)
آب و آت

رخِ خوبان

دستبوسی

انسان

آستین

شاه یا وزیر

312

در پایِ  ...غلطیدن

انسان

دامن

شاه یا وزیر

312

زر ریختن به شکر مقدمِ ...

انسان

صبحدم

شهنشه

322

جان افشاندن از مهر دل

انسان

صبح

شاه

331

سرآمدن در خوبرویی

انسان

مه

مهر ماهرخ

337

همهتن رو بودن

انسان

مهر

مهر ماهرخ

372

همهرو حُسن بودن

انسان

مهر

مهر ماهرخ

372

سرگشته بودن

انسان

چوگان

سران

423

زرد و نزار

انسان

ماه نو

خورشید

453

در برِ  ...ایستادن

انسان

شمشاد

بندگان

469

در پیِ  ...افتادن

انسان

باد

زن و مرد

2768

گردیدن

انسان

گردون

شَرف

2783

قطع مسالک کردن

انسان

گردون

شَرف

2783

در قفایِ  ...فتادن

انسان

گیسو

خَلق

2826

 ...را بر در داشتن

انسان

پرده

مِهر

2835

نیمتاجی از زر بر سر داشتن

انسان

شمع

مِهر

2836

راست ایستادن

انسان

سرو

مِهر

2838

از مهر در روی کسی خندیدن

انسان

صبح

مَلِک

2848

بودن

انسان

صدف

مَلِک

2855

مشکی بر تن کردن

انسان

جهان

شَعر

2858

درتاختن

انسان

ماه

مِهر

2866

به یکجا جمع شدنِ آب و آت

همهتن گو

انسان

مستعارله

شمارۀ بیت
271

مقایسۀ مقیاس بهکارگیری عصّار از شگرد مورد بحث با دیگر شاعران
سوای جدول پیشین ،توجّه به اطالعات زیر نیز خالی از لطف نمیباشد .در جادول زیار،
شمار بهرهگیری شگرد «استعارۀ ایهاامی کنایاة تشابیهی» در پانصاد بیات از تصاویرهای 21
شاعر (از سبک خراسانی تا سبک هندی) ارائه میشود( .میاردار رضاایی ،1397 ،ص )316
رودکی سمرقندی ،فردوسی طوسی ،عنصری بلخی ،فرخی سیستانی ،مناوچهری دامغاانی و
ناصرخسرو قبادیانی در این جدول متعلّق به سبک خراسانیند و مسعود سعد سالمان ،خاقاانی
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شروانی ،نظامی گنجهای و عطّار نیشابوری شااعران شااخص قارن ششام .ساعدی شایرازی،
مولااوی بلخاای ،ساالمان ساااوجی ،خواجااوی کرمااانی ،عصّااار تبریاازی ،حااافظ شاایرازی و
عبدالرحمن جامی در سبک عراقای جاای مایگیرناد و در نهایات ،وحشای باافقی (مکتاب
وقوع) ،کلیم کاشانی و صائب تبریزی شاعران سبک هندیند:
شاعر

رودکی

فردوسی

عنصری

فرخی

منوچهری

ناصرخسرو

مسعودسعد

خاقانی

نظامی

عطّار

شمار

4

1

1

1

4

1

5

27

13

23

شاعر

سعدی

مولوی

سلمان

خواجو

عصّار

حافظ

جامی

وحشی

کلیم

صائب

شمار

4

5

22

13

91

25

7

24

24

28

جدول  .2بررسی کلّی شمار بهرهگیری شگرد استعارۀ ایهامی کنایة تشبیهی در  21شاعر
با التفات به داده های جدول پیشین ،نمودار سیر این شگرد و مقیاس بهرهگیری آن در
تصویر شاعران بدین قرار است:
40

35
30
25
20
15
10
5
0
رودکی
فردوسی
عنصری
فرخی
منوچهری
ناصر
مسعود
خاقانی
نظامی
عطّار
سعدی
مولوی
سلمان
خواجو
عصّار
حافظ
جامی
وحشی
کلیم
صائب

نمودار  .1نمودار سیر صناعت استعارۀ ایهامی کنایة تشبیهی
بر اساس نمودار باال ،میتوان شاعران را بر حسب میزان بهرهگیریشان از شگرد «استعارۀ
ایهامی کنایة تشبیهی» به چهار بخ

تفکیک کرد:
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 .1شاعرانی که مقیاس استعمالشان از این شگرد زیر  11مرتبه (در  011بیت) است و لذا
کمترین مقدار بهره گیری از این صناعت را دارند که عبارتند از :تمام شاعران سبک
خراسانی (رودکی ،فردوسی ،عنصری ،فرّخی ،منوچهری و ناصرخسرو) ،مسعود س عد،
سعدی ،مولوی و جامی؛
 .2شاعرانی که مقیاس استعمالشان از این شگرد ترکیبی بین  11تا  21مرتبه (در 011
بیت) است و لذا باالتر از شاعران پیشین قرار میگیرند؛ این شاعران عبارتند از :نظامی و
خواجو؛
 .3شاعرانی که مقیاس استعمالشان از این شگرد ترکیبی بین  21تا  31مرتبه (در 011
بیت) است و لذا این شگرد در شعرشان تقریباً پربسامد است؛ این شاعران عبارتند از:
خاقانی ،عطّار ،سلمان ،حافظ ،وحشی ،کلیم و صائب ؛
 .4در چهارمین بخش ،عصّار تبریزی به تنهایی حضور دارد که مقیاس استعمالش از
شگرد «استعارۀ ایهامی کنایۀ تشبیهی» باالتر از  31مرتبه (در  011بیت) است و لذا بیشترین
میزان بهرهگیری از این شگرد را در بین همۀ شاعران دارد.
اگر شاعران به میزان بهرهگیری شان از این شگرد مرتّب شوند ،نمودار آن بدین ترتیب
خواهد بود:
40
35
30
25
20

15
10
5
0
عصّار
صائب
خاقانی
حافظ
وحشی
کلیم
عطّار
سلمان
خواجو
نظامی
جامی
مسعود
مولوی
منوچهری
سعدی
رودکی
ناصر
فردوسی
عنصری
فرخی

نمودار  .2نمودار ترتیبی شاعران در بهرهگیری از شگرد استعارۀ ایهامی کنایۀ تشبیهی

15
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بررر مبنررای نمررودار پیشررین ،عصّررار تبریررزی بیشررترین میررزان اسررتعما و فرّخرری سیسررتانی
پایینترین مقدار بهرهگیرری از شرگرد «اسرتعارۀ ایهرامی کنایرۀ تشربیهی» را در برین شراعران
دارند( .همان ،ص  311ر )310
نتیجه
ساختار تکنیک پیچیدۀ «استعارۀ ایهامی کنایۀ تشبیهی» که از تلفیق چهار صناعت بسیط
و منفرد «کنایه»« ،استعارۀ مکنیه»« ،ایهام» و «تشبیه» شکل میگیرد ،اوج پیچیدگی و پیوند
بین عناصر ادبی در سطح بافتار است .بررسی این صناعت در اصل ،در واکاوی و تجزیۀ
تصویرهای مبهم و بیگانه و چگونگی حادث شدن معنای بیگانه بسیار یاریگر و کارگشا
است .با اینکه حضور این شگرد ترکیبی سبب پیچیدگی هندسۀ تصویرها میشود( .میردار

رضایی ،1330 ،ص  )44و با وجود آنکه هدف شاعر از سرایش منظومۀ مهر و مشتری،
روایتپردازی و داستانسرایی است؛ امّا عصّار تبریزی از ب هکارگیری صناعت آمیغی مزبور
هیچ ابایی ندارد؛ با اینهمه ،جانب اعتدا را رعایت کرده و از این شگرد ترکیبی به مقدار
و گونهای بهره میگیرد که نهتنها به ساخت سخن و ساختمان تصویرهایش آسیبی
نمیرساند ،بلکه به روایتپردازی او صبغهای هنری نیز میبخشد.

منابع
 اِته ،هرمان ،)1321( .تاریخ ادبیات فارسی ،ترجمة دکتر صادق رضازادۀ شفق،تهران :چاپخانة دان .
-

احمد راضی ،امین ،)1389( .ت کرۀ هفت اقلیم ،جلد سوم ،با تصحیح و تعلیقات و

حواشی محمّدرضا طاهری ،تهران :انتشارات سرو .
 -تربیت ،محمّدعلی ،)1377( .دانشمندان آیربایجان ،به کوش

غالمرضا طباطبایی

مجد ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 حقجو ،سیاو ؛ میردار رضایی ،مصطفی ،)1397( .بررسی یکی از راههایبیگانهسازی در غزلهای صائب ،فصلنامة علمی پژوهشی فنون ادبی دانشگاه اصفهان ،سال
دهم ،شمارۀ ( 1پیاپی  ،)22ص  71ا .57
 سامی بیگ ،شمسالدّین بن خالد ،)1316( .قاموس االعالم ،استانبول :مطبعة مهران. ساوجی ،سلمان بن محمّد ،)1389( .کلیات سلمان ساوجی ،با مقدّمه و تصحیحعباسعلی وفایی ،تهران :انتشارات سخن.
 شمیسا ،سیروس ،)1383( .بیان و معانی (چاپ هشتم) ،تهران :انتشارات فردوسی. اااااااااااااااااا  ،)1382( .سبکشناسی شعر(چاپ ششم) ،تهران :انتشارات فردوسی. شفیعی کدکنی ،محمّدرضا ،)1388( .موسیقی شعر (چاپ یازدهم) ،تهران :نشر آگاه. اااااااااااااااااا  ،)1387( .صورخیال در شعر فارسی (چاپ دوازدهم) ،تهران :نشر آگاه. صائب تبریزی ،میرزا محمّدعلی ،)1365( .دیوان صائب تبریزی ،جلد دوم ،بهکوش
-

محمّد قهرمان ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
عصّار تبریزی ،شمسالدین محمّد بن احمد ،)1375( .مهر و مشتری ،به تصحیح و

تحشیة دکتر رضا مصطفوی سبزواری .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
 -قاسملی ،محرّم ،)2114( .آیربایجان ادبیاتی تاریخی ،باکو :انتشارات علم.
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 کربالیی تبریزی ،حسین ،)1382( .روضات الجِنان و جنات الجَنان ،تبریز :انتشاراتستوده.
 مبارز ،ع؛ قلیزاده ،آ؛ سلطانف ،م ،)1361( .زندگی و اندیشة نظامی ،ترجمة حسینمحمّدزاده صدیق ،تهران :انتشارات توس.
 مصطفوی سبزواری ،رضا ،)1386( .عصّار شاعر و عارف توانمند آیربایجان ،آینةمیراث ،دورۀ جدید ،سال  ،5شمارۀ  ،4پیاپی  ،39ص  15ا .9
 مولوی ،جاللالدین محمّد بن محمّد ،)1387( .غزلیات شمس تبریزی ،مقدّمه،گزین

و تفسیر محمّدرضا شفیعی کدکنی ،جلد دوم ،تهران :انتشارات سخن.

 میردار رضایی ،مصطفی ،)1391( .ابعاد کنایه در غزلیات صائب ،پایاننامةکارشناسی ارشد ،به راهنمایی سیاو

حقجو ،دانشگاه مازندران.

 اااااااااااااااااا  ،)1397( .فرآیند تکوین و تکامل تصویر از سبک خراسانی تاسبک عراقی با تکیه بر شگردهای ترکیبی ،رسالة دکتری ،به راهنمایی سیاو

حقجو،

دانشگاه مازندران.
 نفیسی ،سعید ،)1344( .تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ،تهران:کتابفروشی فروغی.
 وحشی بافقی ،کمالالدّین محمّد ،)1342( .دیوان وحشی بافقی ،با مقدّمة سعیدنفیسی ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات جاویدان.

بررسی عناصر مشترک روايی در قصههاي عاميانه و رمان

ها

با منظومههاي عاشقانه
(هماي و همايون) خواجوي کرمانی و (جمشيد و خورشيد) سلمان ساوجی
دکتر مرتضی رزاقپور*
فهيمه سازمند**

چکیده
داستان پردازی کهن و قصههای عامیانه ایرانی ،یک نوع مستقل ادبی هستند کاه از یاک سانت
قدیم داستانپردازی مایه میگیرند .قصههای عامیانه ،جلوهگاه فرهنگ هر ملت است و از آرزوها و
تخایالت تااوده ماردم شااکل مایگیاارد کاه سرچشاامه ایان قصااههاا ،باورهااا و آیاینهااای آغااازین
انسانهاست .این قصهها و منظومههای برگرفته از آنها و حتی رمانسها همگی سرشاار از باورهاای
اسطورهای هستند .آثار این روایتهای شفاهی در داستانپاردازی و سارودن منظوماههاای عاشاقانه
کهن بر جای مانده است .اغراق و کارهای محیرالعقول و سرگ شت جن ،پاری و ا دهاا از ارکاان
این داستانها است .زمان و مکان بر اساس هیچ اصولی به کاار بارده نمایشاود و اکثار مکاانهاای
تاریخی ،سندیت تاریخی ندارند .منظومههای عاشقانه جمشید و خورشید سلمان ساوجی و همای و
همایون خواجوی کرمانی که از قرن هشتم باقی مانده است ،ریشه در قصههای عامیانه دارد .بنمایة
این داستانها عشق است و در هر دو منظومه ،عناصر روایی مشترک در قصههای عامیانه و رماانس باه
چشم میخورد .پژوه حاضر کوششی است در تشریح و تبیین عناصر روایی در این دو منظومه.
کلیدواژه :قصههای عامیانه ،عناصر روایی ،همای و همایون ،جمشید و خورشید ،رمانس.

* .استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان(morteza.razaghpoor@yahoo.com) .

** .دانشجوی دکتری ادبیات غنایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،مدرس دانشگاه علمی کاربردی.
()fahime.sazmand@yahoo.com

تاریخ وصول98/11/19 :

تاریخ پ یر 98/11/16 :

مقدمه
برخی عناصر روایی مشترک در رمانسها وجود دارد که ویژگی اصالی آنهاا باه شامار
میرود .این ویژگیها در منظومههای غنایی که بر اساس قصههای عامیاناه ساروده شادهاناد
نیز به چشم میخورد .این عناصر بر اساس مهارت راوی ،کمرنگ یا پررنگ جلوه میکند.
گاهی در برخی از منظومهها یکی دو ویژگی وجود ندارد؛ اما اکثر آن ویژگیها وجاود
دارند ،هر چند ممکن است صورت آنها عوض شود؛ اما ماهیت آنها هیچ تغییری نمایکناد.
قصههای عامیانه ،گنجینههای با ارز

فرهنگ و تمدن سرزمینها هستند .این قصاه هاا نسال

به نسل و سینه به سینه ناقل فرهنگها و آیینهای ملتهای مختلف بودهاناد .ارز
این داستانها ،مثل ارز

و اعتباار

فرهنگ یک ملت است .قصههاایی کاه گااه در جماعآوری آنهاا

تعلل شده و با صاحبان قصه در زیر خاکها مدفون شدهاند .آغاز این قصهها مشترک اسات
و اغلب با دویدن و دنبال کردن آهو یا گورخری همراه است .نقطاة آغااز عشاق ایانگوناه
است و عاشق با دنبال کردن آن حیوان به معشوق و دلداده خود می رسد .یا این که معشاوق
به صورت حیوانی درمی آید و پس از تعقیب شدن توسط معشوق برای شکار ناپدید و یا باه
صورت معشوق واقعی تبدیل میشود .تأثیر خواب و رویاا نیاز یکای از عوامال آغااز عشاق
است .در بسیاری از داستانها و قصههاا باا دیادن معشاوق در خاواب توساط عاشاق ،عشاق
جانسوز رقم میخورد ،مثل داستان جمشید و خورشید که جمشید برای اولین باار خورشاید
را در خواب میبیند .گاهی هم با تصویر کشیدن و تعریف و تمجید فرد دیگری عشق پدید
می آید که زیبایی هاا ،طناازی و دلباری معشاوق را دو چنادان کارده و باا آب و تااب بیاان
میکند که هو

از سر عاشاق بیناوا مایپارد ،مثال داساتان خسارو و شایرین و اغاواگری و

تعریف های شاپور که شیرین را بسیار ج اب و دوست داشتنی برای خسرو توصیف می کند
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و یا توصیف و ترسیم چهرۀ زیبای گل برای نوروز توسط جهان افروز کشمیری کاه ناوروز
را آوارۀ یافتن گل میکند.
همة قصهها بر اساس ویژگیهای مشترکی آغاز میشوند که این ویژگیها در
داستانپردازیهای منظوم نیز وارد شده است .عبارت آغازین ،حضور راوی و نقال،
نامهنگاری ،نق

خواب و رویا ،مداخله قوای طبیعی ،پیکارها و نبردهای تن به تن و جنگ

کردن با عجایب و موجودات فرایهنی چون ا دها و غول و یا جن و پری در همه قصهها
مشهود است .این عناصر مشترک نیز در منظومههای جمشید و خورشید سلمان ساوجی و
همای و همایون خواجوی کرمانی با اندکی تفاوت با قصههای عامیانه به چشم میخورد.
عبارت آغازین
در متون منثور قصههای عامیانه ،عبارتهای کلیشهای و قراردادی وجود دارد که اکثر
رمانسها با این عبارات آغاز میشوند .عباراتی نظیر «راویان محرم اسرار» یا «سخنوران
صاحب خبر» چنین روایت میکنند ،پیشینه کاربردهای این عبارت به عصر سرای

شاهنامه

برمیگردد و تا عصر دوره خواجوی کرمانی ادامه دارد که از دهقان نامی از کتابی کهن یا
دفتر باستان یا صرفاً داستانهای کهن مانندِ گفته باستان ،یکری به میان میآورد:
ساااااخنگوی دهقاااااان چاااااه گویاااااد نخسااااات
کااااه نااااام بزرگاااای بااااه گیتاااای کااااه جساااات
(شاهنامه ،ج  ،1ص )13
چناااااااان خوانااااااادم از دفتااااااار باساااااااتان
کاااااه کااااارده باااااه هااااام گفتاااااه راساااااتان
(خواجوی کرمانی ،1371 ،ص )4
اما در ادبیات عامه ،سخنی از «دهقان» و یا «کتابهای کهن» نیست و صرفاً به یکر
عبارت «راویان حدیث» و «ناقالن داستان» بسنده میکنند.
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«راویان اخبار و ناقالن اسرار و مورخان این تاریخ چنین روایت میکنند که»...
(بیغمی ،1388 ،ج  ،1ص)1
«راویان اخبار چنین آوردهاند که»...
(شعار ،1347 ،ج  ،1صفحه )112
«اما مؤلف اخبار و گ ارنده اسرار و مورخان این تاریخ چنین روایت میکنند که»...
(طرسوسی ،1374 ،ص )51
خواجوی کرمانی در منظومة عاشقانة همای و همایون نیز از روای اخبار و حکایات با
عنوان «برآرنده دُر دریای راز» یاد کرده و این منظومه زیبا و دلنشین را چنین آغاز میکند:
برآرناااااااااااااااده دُر دریااااااااااااااای راز
ساااار درج گااااوهر چنااااین کاااارد باااااز
(خواجوی کرمانی ،1371 ،ص )283
سلمان ساوجی نیز دانایان پیشین را در عبارت آغازین قرار میدهد:
خبااااااار دادناااااااد دانایاااااااان پیشاااااااین
کااااه وقتاااای پادشاااااهی بااااود در چااااین
بااااه چیاااان

خواندناااادی شاااااه فغفااااور
ولاااای در اصاااال نااااام

بااااود شاااااپور
(ساوجی ،1348 ،ص)14

حضور راوی و نقال در داستان
از دیگر عنصر مشترک در رمانسها و قصهها ،حضور راوی یا نقال است .حضور راوی
در قصه و منظومهها ثابت است و بین خواننده و داستان فاصله ایجاد میکند .خطاب راوی
همراه با خواننده داستان است و سایة او در داستان سنگینی میکند .او گاهی با خطابهسرایی
و گاه با یادآوری عجایب و غرایب نقل ،خود را مطبوعِ طبع شنوندگان میسازد .شنوندۀ
شگردهای ساده ،ج ب داستان میشوند و همین ترفندها هستند که اقبال ویژهای به
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رومانسها ،داستانها و منظومهها میبخشد و خواننده را دنبال خود میکشاند .در منظومة
ج اب و خواندنی همای و همایون ،راوی داستان همان دانای کل است که تمام قصهها را
میداند .او همة شخصیتها و القاب را میشناسد ،تا جایی به حقایق و پیشامدهای داستان
تسلط دارد که گاه گاه به تلخیص و جمعبندی آن میپردازد .به ادعای خواجوی کرمانی
راویِ داستان همای و همایون ،صیاد دُر گرانبهایی است که آن را در صندوقچة پرگهر
اسرار در داستانها مخفی کرده و با بازگو کردن این منظومه ،دُرِ نایابی از آن حُقة افراد را
کرده است.

فا

در منظومة دلک

و شیرین جمشید و خورشید ،سلمان ساوجی ،راوی داستان نیست؛

بلکه داستان را شنیده است و در اصل راوی همان کسی است که تا پایان سایها

بر سر

داستان است.
نامهنگاری
از جمله ویژگیهای مهم روایی رمانسها و منظومههای عاشقانه ،نامه و مراسالت است.

در جلد اول و دوم داستان سمک عیار ،چهل و چهار نامه وجود دارد و یا در دارابنامه
بیست و هفت نامه وجود دارد .معیار همه نامهها بر اساس نام خدا است و اغلب نامهها با
عبارت بسماهلل آغاز میشود .تمجید پیامبر نیز دیده میشود و سپس متن نامه که بیشتر به
صورت تهدید و یا دستور و اخطار است و در پایان آن والسالم آورده میشود.
شاید استفاده از نامهنگاری در داستانها و قصهها برگرفته از داستانپردازی یونانی باشد،
مثل فرستادن نامههای اسکندر به مادر

و ارسطو و یا سایرین.

به هرجهت نامهنگاری ،شگرد روایی کارآمدی در داستان راوی است ،برای ایجاد تنوع
و گوناگونی در قصه .در منظومة همای و همایون پیغام فرستادن شاهزاده همای به پدر و
مادر

نوعی نامهنگاری شفاهی است که این نیز از ابداعات و هنرهای خواجو است:
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پیااااااامم باااااادان پیاااااار مااااااادر بریااااااد
دل دردمنااااااد

بااااااه دساااااات آوریااااااد
(خواجوی کرمانی ،1371،ص )293

و در بخ

دیگر به نامه فرستادن همای به فغفور چین و صفت نامه و خامه اشاره میکند:

یکاااااای نامااااااه ساااااارمایه مهاااااار و کااااااین
باااااه فاااااال هماااااایون باااااه فغفاااااور چاااااین
(همان ،ص )393
متن نامة همای نیز بر اساس موارد م کور ،ابتدا با نام و یاد حضرت حق آغاز میشود:
کاااااه بااااااالتر از ناااااام او نیسااااات ناااااام
زباااااان را باااااه جاااااز ناااااام او نیاااااز کاااااام
(همان ،ص )394
سپس در متن نامه در ابتدا با زبانی نرم از فغفور چین میخواهد که مانع و منکر عشق
او نشود:
مشاااااو منکااااار مااااای پرساااااتان عشاااااق
ماااازن ساااانگ باااار جااااام مسااااتان عشااااق
(همان ،ص )395
پس به تهدید و اخطار میپردازد:
ز ساااااهم درخشااااانده شمشااااایر مااااان
درخشاااااان شاااااود چشااااامه تیااااا زن
(همان ،ص )397
جواب نامة فغفور چین به شاهزاده به طریق مکر و حیلت ،یکی دیگر از نامهنگاریهای
موجود در این منظومه به نامة شاهزاده همای است.
نامة فغفور چین بر طبق آداب و سنت نامهنگاری ،ابتدا مزین به نام خداوند متعال است:
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بااااااه نااااااام خداونااااااد لیاااااال و نهااااااار
کاااه از خااااره خاااار آرد و گااال ز خاااار
(همان ،ص )398
آنگاه بر خالف همای که در نامه بسیار درشتی کرده است و قدرت ،زر و زور خود را
به رخ فغفور کشیده ،با حیله و نیرنگ چنین پاسخ میدهد:
وگاااار بااااا تااااو نااااردی دعااااا باااااختیم
ز مااااا عفااااو کاااان زانااااک نشااااناختیم
(همان ،ص  411ا )399
فرستادن همای ،باد صبا را نزد همایون
یکی از مشهورترین رسوالن و نامهبران در ادب فارسی ،که از دیرباز شهره و آوازها
در ابیات و متونها پیچیده است ،باد صبا و باد سحری است .به خصوص در اشعار و
منظومههای غنایی این باد صبا است که پیغام و درد دلهای عاشق نزار را به معشوق
میرساند .حضرت حافظ در غزلهای فراوانی پیام عاشقانه خود را به باد صبا میسپارد:
صاااابا باااار آن ساااار زلااااف ار دل ماااارا بیناااای
ز روی لطااااف بگااااوی

کااااه جااااا نگااااه دارد
(حافظ ،1394 ،غزل )122

خواجوی کرمانی نیز از این هنر بیبهره نیست و باد صبا که نماد پیامرسان به معشوق
است ،در اشعار

هویدا است:

رسااااااااالت باااااااار پایبناااااااادان عشااااااااق
بشاااااااارت ده اهااااااال رنااااااادان عشاااااااق
(خواجوی کرمانی ،1371 ،ص  411ا )411
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در منظومة جمشید و خورشید نامهنگاری نیز به همان شیوۀ رایج در قصههای عامیانه و
منظومههای عاشقانه است.
نامه نوشتن ملک جمشید به سوی خورشید
شااااااب تاااااااری بااااااه روز آورد جمشااااااید
باااه شاااب بنوشااات طومااااری باااه خورشاااید
درونااااااا

داد ساااااااوز قصاااااااه را سااااااااز
بااااه نااااوک خامااااه کاااارد ایاااان نامااااه آغاااااز

کاااااااه ای ناااااااازکنگاااااااار ناااااااازپرورد
چاااو گااال ناااه گااارم گیتااای دیاااده ناااه سااارد
(ساوجی ،1348 ،ص )118
نامه خورشید به جمشید
بااااه نااااام آنکااااه نااااام

حاااارز جااااان اساااات

ثنااااااای

برتاااااار از حااااااد زبااااااان اساااااات

سرشااااااااک گاااااااارمرو را ماااااااایدواناااااااام
ز جااااااااان و دل دعایاااااااات ماااااااایرسااااااااانم
صاااانم در نامااااه ماااایکاااارد ایاااان غاااازل درج
باااه تضااامین در غااازل کااارد ایااان غااازل خااارج
(همان ،ص  118ا )115
نامه نوشتن ملک جمشید به پدر
ملاااااااک جمشاااااااید بنوشااااااات از ره دور
بشااااااارت نامااااااهای نزدیااااااک فغفااااااور
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چااااو از حمااااد خاااادا پرداخاااات خامااااه
باااااارین ابیااااااات کاااااارد آغاااااااز نامااااااه
(همان ،ص )165
نقش خواب و رویا
از مهمترین بنمایههای رمان ،منظومهها و قصهها ،خواب و رویاپردازی است .رویا
کانال ارتباطی شخصیت با دنیای مبهم و نهفته است .در رویا ،پیغامی آسمانی در شکل
نمادهای تفسیر شدنی با افراد در میان گ اشته میشود .رویاها عناصری هستند که از
فرهنگ پارسی و اندیشة اسالمی نشأت گرفته و در فرهنگهای عامیانه نیز حضوری
چشمگیر و پر رنگ و لعاب داشتهاند.
در شاهنامه ،رویاپردازی کم نیست ،مثل رویای ضحاک پی

از به دنیا آمدن فریدون و

یا رویای افراسیاب و اردشیر بر سرنگونی تاج و تخت ایشان.
خاستگاه خواب و رویا به سنت ایرانیان و اندیشههای اسالمی موجود در ایران و
خاورمیانه برمیگردد .عمدۀ رویاها صبغه پی گویانه دارد که آینده در لحظات بحرانی
نمایانده میشود و قهرمان باید به موقع تصمیم بگیرد.
آغاز بسیاری از عشقها ،خواب و رویا است که عاشق چهره معشوق را در خواب
میبیند و پس از بیداری دچار عشق آتشین میشود.
کتایون قبل از اینکه با گرشاسب مالقات کند ،او را در خواب میبیند.
در منظومة جمشید و خورشید نیز به عنصر رویاپردازی برمیخوریم .جمشید ،خورشید
را در خواب می بیند.
خواب دیدن جمشید ،خورشید را
چااااو روی خااااود بهشااااتی دیااااد در خااااواب
روان در وی چااااااااو کااااااااوثر چشاااااااامه آب
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کنااااااااار جااااااااوی ریحااااااااان بردمیااااااااده
میاااااااااان بااااااااااغ طاااااااااوبی برکشااااااااایده
دل جمشااااااااید را ناگااااااااه پااااااااری باااااااارد
باااااه دساااااتان

ز دسااااات انگشاااااتری بااااارد
(همان ،ص )17

به خواب رفتن ملک جمشید در بزمگاه
ملاااااااااک گفااااااااات ای چاااااااااراغ آفااااااااارین
جمالاااااااااات نااااااااااوربخ

اهاااااااااال بیاااااااااان

در آن مهتاااااااااب ماااااااایگردیااااااااد خورشااااااااید
دو مطاااااارب در پاااااای
هماااای گردیااااد و چشاااام

باااااار شااااااکل ناهیااااااد

خااااواب ماااایجساااات

خیاااااال خاااااواب خاااااو

در آب مااااایجسااااات
(همان ،ص )72

در داستان همای و همایون عنصر خواب و رویا مشهود نیست .این بار خواجو به یکی
دیگر از عناصر رمانسها که نق

حیوانات (مثل آهو یا گورخر) برای هدایت عاشقان به

معشوق است ،اشاره میکند و نحوۀ عاشق شدن همای بر همایون هم بر این اساس شکل
میگیرد.
به اینگونه که زمانی که همای نزد پدر

منوشنگ قرطاس ابراز دلتنگی میکند و

میخواهد به شکار برود« ،ناگاه ملکزاده از دور غباری تیره دید ،شتابان به آن سوی رفت،
گوری دید که با سرعت باد میگریزد .شاهزاده کمندی بر گور وحشی انداخت؛ اما نره
گور از چنبر

گریخت .سوار بر اسب تکاور

به تعقیب گور شتافت .خورشید غروب

کرد و خسرو تا سپیدهدم در بیابان براند ،صبحدم به کشتزاری خو

و خرم رسید ،آن

بوستان اقامتگاه پری بود ،در آنجا کاخی چون بهشت نمایان شد .پری به پیشواز همای آمد
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و وی را به تفرج در قصر دعوت کرد .در آنجا دیبایی زرد رنگ دید که تصویر پیکری
پریچهره بر آن نگاشته بودند .پری گفت( :این پیکر دخت فغفور چین است) .همای در آن
نق

خیره شد .از می عشق مست گشت و افتاد .ندای سرو

به گوش

فریاد زد« :ای

کسی که دین و دل از دست دادهای ،از دل گ ر کن تا به دلبر برسی ،رنج سفر بر خود
هموار کن تا به او برسی» .چون شاهزاده سربلند کرد نه گلزار دید و نه قصر؛ اما در آت
عشق میسوخت:
هماااااااایون هماااااااای از فاااااااراز غاااااااراب
ز تاااااارک
بااااااه یاااااااد آمااااااد

باااااارآورد پااااااران عقاااااااب

صااااااورت دلربااااااا

گهااااار ریخااااات از جااااازع بااااار کهرباااااا
(خواجوی کرمانی ،1371 ،ص  291ا )288
مداخله قوای طبیعی و فراطبیعی
از دیگر عناصری که با رویا پردازی در ارتباط است ،مداخلة قوای غیبی اسات و بساامد
آن در بعضی از داستانها بیشتر است .گاهی مشیت الهی نیز به طریاق فراطبیعای خاود را در
قصه نشان می دهد .در آیاین زرتشات و اساالمی نیکای بار بادی پیاروز مای شاود .در آیاین
زرتشت انسان به کمک اهورامزدا در برابر اهاریمن و در میاان قاوای طبیعای علیاه شارارت
نق

موثری دارد.

در منظومااههااای خواجااوی کرمااانی و ساالمان ساااوجی (همااای و همااایون و جمشااید و
خورشید) موجی از حضور قوای فراطبیعی مانند دیوان ،پریان ،جادوگران و فانتزیها وجود
دارد .قهرمان این داستانها مانند قهرمان سایر قصهها باید از هفتخوانها بگ رد و با ا دهاا،
جادوگران و دیوان بجنگد تا شایستگی خود را برای رسیدن به معشوق

باه اثباات برسااند.

گاهی این قهرمانان با داشتن اسم اعظم و اسم جالله ،قادرتمنادترین ساالم را بارای باطال
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کردن طلسم و اوراد داشتهاند .قهرمان با اشرار میجنگد و با بر زبان آوردن اسما جاللاه بار
جنیان میتازد .تکامل قهرمان داستانهاا در ساایه تغییار فضاای ما هبی و اجتمااعی و رشاد
فرهنگ عامیانه ،امری طبیعی است و اراده و مشیت الهی باه قاوۀ خیاال داساتانسارا بساتگی
دارد .بعضی از رمانسها مانند رماوز حمازه و اساکندرنامه باه دلیال پار زرق و بارق باودن،
قهرمانانی نمادینتر دارند تا واقعیتر و ماجرای نبرد آنها با جادوگران فانتزیتر اسات ،مثال
گرزهای سنگینتر و لباس رزمی که فیل هم نمیتواند آن را حمل کند .اینک به نمونههایی
از قوای فراطبیعی در داستان همای و همایون میپردازیم.
اسیر شدن همای با بهزاد به دست سمندون زنگی
ماااااااارو را ساااااااامندون زنگاااااااای لقااااااااب
کمااااین کاااارده باااار کاااااروان روز و شااااب
گرفتنااااااااااااد فرزانااااااااااااه بهاااااااااااازاد را
دگااااااااااار ره هماااااااااااای نکاااااااااااوزاد را
(همان ،ص )298
همای و بهزاد از دست زنگیان خالصی مییابند و به پادشاهی خاور میرسند.
از دیگر موارد فراطبیعی ،رفتن شاهزاده همای به زرینه دز و کشتن زندجادو و صفت
دریای آتشین است:
چاااااااو جوشااااااانده دریاااااااایی از ساااااااندروس
زده ماااااااااوج بااااااااار گنباااااااااد آبناااااااااوس
خاااااادا را (بااااااه اسااااااما اعظاااااام) بخوانااااااد
عنااااااان باااااارزد و اسااااااب ساااااارک

برانااااااد
(همان ،ص )331

همای ،پریزاد را از بندِ زندجادو نجات میدهد و درِ گنج کیخسرو را میگشاید:
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بیازیاااااااد بااااااااز و بگشااااااااد دسااااااات
در و قفاااال زناااادان بااااه هاااام درشکساااات
(همان ،ص )331
در منظومة جمشید و خورشید نیز جمشید ،برای دستیابی و وصال به خورشید ،ناچار به
جنگ به نیروهای فراطبیعی برمیخیزد .درست به مانند عناصر روایی داستانهای عامیانه،
که هر عاشق دل خستهای از آن ناگزیر نیست.
گذر کردن جمشید از مقام پریان و رزم کردن
بااااه چااااین چااااون رومیااااان آیینااااه بسااااتند
سااااااپاه زنااااااگ را باااااار هاااااام شکسااااااتند
پااااااریرویااااااان شااااااب آیینااااااه دیدنااااااد
از آن آییناااااااااااه چینااااااااااای رمیدناااااااااااد
(ساوجی ،1348 ،ص )41
جنگ کردن با اژدها
ملااااک مهااااراب را گفاااات ایاااان چااااه کااااوه اساااات
کااااااه کااااااوه بااااااس عظاااااایم و باشااااااکوه اساااااات
جاااااااواب

داد کاااااااان کاااااااوهی ناااااااه پیداسااااااات
کااااااااه دیااااااااو و ا دهااااااااا را جااااااااای مأواساااااااات

ملااااااک بااااااا ا دهااااااایی کااااااان دو ساااااار داشاااااات
مقااااااااارن کاااااااارد ماااااااااری را کااااااااه برداشاااااااات
(همان ،ص )44
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نبرد با اکوان دیو
ملاااااک مهاااااراب را پرساااااید کاااااین چیسااااات
چااااه شهرساااات ایاااان و اینجااااا مسااااکن کیساااات
جاااااااواب

داد کاینجاااااااا خاااااااوان دیوسااااااات
مقااااااااام و مسااااااااکن اکااااااااوان دیوسااااااااات

سااااااانان را افساااااااری کااااااارد از سااااااار دیااااااو
سراسااااااار شاااااااد گریااااااازان لشاااااااکر دیاااااااو
(همان ،ص )45
رسیدن جمشید به دیر راهب
باااااه نااااازد بحااااار دیاااااری دیاااااد میناااااا
کشیشااااای پیااااار چاااااون کیاااااوان در آنجاااااا
اگااااار خاااااواهی خاااااالص از ماااااوج دریاااااا
چااااو مااااا بایااااد کناااااری جسااااتن از مااااا
(همان ،ص )46
در دریا نشستن ملک جمشید و غرقه شدن و به تیه 8افتادن
ملاااااااک در کشااااااااتی بنشساااااااات تنهااااااااا
چاااااو خورشاااااید فلاااااک در بااااارج جاااااوزا
بااااه یااااک دم بحاااار شااااد بااااا شاااااه دشاااامن
ز ساااااار تااااااا پااااااای درپوشااااااید جوشاااااان
ملاااااک را ناگاااااه آماااااد بیشاااااهای پااااای
کااااه بااااود آن بیشااااه از هاااار پیشااااهای باااای
(همان)49 ،
 .1بیابان.
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مدد خواستن جمشید از پریان
کناااااون ایااااان مویاااااههاااااا باااااا خاااااوی

دارم

از آن دارم کااااااه تااااااا آیااااااد بااااااه کااااااارم
ز پیکاااااااااان آتشااااااااای در دم برافروخااااااااات
باااار آتاااا

عنباااارین مااااوی پااااری سااااوخت

پااااااااری گفاااااااات ای بااااااااراق بادرفتااااااااار
زماااااااااانی مساااااااااند جمشاااااااااید باااااااااردار
کشاااااید اساااااب و ملاااااک بنشسااااات بااااار وی
پااااری از پااااای

ماااایرفااااات و جاااام از پااااای
(همان ،ص )52

حضور قوای فراطبیعی در ضمن داستانها بر هیجان و ج ابیت آن میافزاید .اتفاقات
عجیب و غریبی که در حالت عادی غیر ممکن است؛ اما وجود آنها قهرمان داستان را
شجاع و مصممتر نشان میدهد و ارز

وصال و عشق را دو چندان میکند.

شرح پیکارها و هماوردهای تن به تن
از دیگر عناصر روایی رمانسها و منظومهها ،پیکارها و کارزارها است که جنگاوری به
قهرمان اختصاص دارد و بخشی از داستان به شرم پیکارها و رخدادهای این مبارزات است.
ج ابترین بخ

صحنة کارزار و نبرد یک نفره ،پی

از آغاز نبرد اصلی است و سپس هر

دو سپاه در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و هماورد میطلبند و راویان صحنه مبارزه دو
حریف را با آب و تاب تمام در بحر طویل و سایر شگردهای نقالی روایت میکنند .مبارزه
و همآورد خواهی ،فرآیندی چند مرحلهای است که از صبح تا شام ادامه دارد و مراحل آن
طبق نظم و قواعدی قراردادی انجام میگیرد .البته در بیان این جنگها ،تنوع نیز وجود
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دارد .برخی از این مبارزات تن به تن یک روز به درازا میکشد و یا برخی نبردها یک شب
به طول می انجامد.
در منظومههای خواجوی کرمانی که کامالً بر اساس عناصر روایت گردیده از بیان
صحنههای جنگ و نبرد تن به تن نیز غافل نشده است که این کارزارها ج ابیت داستان را
دو چندان و داستان را مهیجتر میکند .یکی از این جنگها ،جنگ همایون با شاهزاده
همای است:
سااااامنبر هماااااایون چاااااو خنجااااار بدیاااااد
کیااااااانی سااااااپر را بااااااه ساااااار درکشااااااید
(خواجوی کرمانی ،1371،ص )388
در ادامة داستان برخورد دیگری رخ میدهد که نتیجه آن کشته شدن فغفور چین به
دست شاهزاده همای است .خواجو در تشریح این کارزارها به رستم و شاهنامه فردوسی
نظر داشته است و دالوریهای شاهزاده همای و شکوه و عظمت اسب او را به رخ

مانند

کرده است؛ سپس فضای میدان جنگ را با تصویرسازی زیبای شاعرانه ترسیم میکند:
برآماااااااد خاااااااارو

از دم و کاااااااار و نااااااااای

بجنبیااااااد لشااااااکر بااااااه یااااااک ره ز جااااااای
(همان ،ص )427
و در نهایت در این جنگ سخت ،فغفور چین کشته میشود:
همااااان دم کاااااه آگاااااهی آماااااد بااااه شاااااهر
کاااااه کشاااااتند فغفاااااور چاااااین را باااااه قهااااار
(همان ،ص )428
شاهزاده همای به جای فغفور چین به تخت سلطنت مینشیند .در عناصر روایی و
داستانهای عامیانه ،اغلب قهرمان داستان در جنگها پیروز میدان است و جز این نباید

18

بررسی عناصر مشترک روایی در قصههای...

باشد؛ زیرا انتظار خواننده داستان نیز همین است و این سرافرازی و سرانجامهای
سعادتمندانه خوشایند مخاطب قصهها و داستانها است.
در منظومة جمشید و خورشید نیز روال داستان بر این مبناست و جمشید برای رسیدن به
خورشید به شام لشکر میکشد.
تاختن ملک جمشید بر شادی شاه
ملاااااک شاااااادی شااا اد اول اساااااب درتاخااااات
باااااه میااااادان جاللااااات گاااااوی مااااایباخااااات
بااااه شااااادی بااااازگردان نیااااک پاااای رویاااای
چاااااو اقباااااال و ساااااعادت هماااااره

گاااااویی

چنااااااان باااااار گااااااوی زد چوگااااااان نیااااااروی
کااااه گااااویی باااارد بیاااارون از فلااااک گااااوی
(ساوجی ،1348 ،ص )142
رسیدن سپاه جمشید به شام
ساااااواد شاااااام از آن لشاااااکر سااااایاه اسااااات
زمااااین چااااون آساااامان باااار بارگاااااه اساااات
ملاااااک تیااااا مخاااااالفساااااوز برداشااااات
میااااان تاااارک و تااااارک فاااارق نگ اشاااات
ساااااپاه شاااااام در یاااااکدم چاااااو انجااااام
شااادند از صااابح تااایغ

یاااک باااه یاااک گااام

ملااااااک تااااااا نیمااااااروز دیگاااااار از بااااااام
همااای زد تیااا چاااون خاااور در صاااف شاااام
(همان ،ص  159ا )156
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نتیجه
منظومههای عاشقانه بسیاری وجود دارد که ریشه در قصههای عامیانه دارند .این
منظومهها و قصهها سرمایههای فرهنگی و انسانی هر جوامعی هستند .حفظ این قصهها و
داستانها بر هر انسان فرهنگدوست که حافظ و پاسبان ارز های جامعه و سرزمین
خوی

است ،واجب است .قصههای عامیانة شنیدنی و ج ابی که متأسفانه امروزه به

فراموشی سپرده شدهاند و بی تر این گنجهای فرهنگی ما با صاحبان قصه مدفون
خواهند شد.
قصههایی که بنمایههای مشترک دارند و عناصر روایی در اکثر این داستانها مشترک
است و بیهوده نگفتهایم اگر ایعان کنیم که راز شیرینی و ج ابیت این قصهها و منظومهها
همین عناصر مشترک است که در هر یک به نوعی به چشم میخورد .عبارتهای آغازین
زیبا و وجود راوی و نقال که در درون داستان ایستاده است و به زیبایی حکایت میکند.
نامههایی که رد و بدل میشود و خوابهایی که تعبیر آنها در نتیجة داستان تأثیرگ ار
است و اغلب این رویاپردازیها ،راهگشای سختیها و مشکالت قهرمان داستان است،
جلوهگری میکند .وجود قوای طبیعی و غیرطبیعی جنگ با ا دها ،اجنه ،پریان و هیوالهای
غول پیکر از مهمترین بخ های هر داستان است که ج ابیت و مهیج بودن قصهها را دو
چندان میکند و پیروزی قهرمان قصه بر این نیروهای شگفتآور قلب خواننده را به
آرام

میرساند و شرم جنگاوری و دالوری و کارزارهای میدان نبرد و جنگهای

جوانمردانه قهرمان داستان با دشمنان برای رسیدن به مطلوب و مراد ،افتخار ایرانی بودن را
برای هر خواننده به اوج میرساند و وظیفه هر هموطن و میهنپرستی را در حفظ این آثار
ارزشمند سنگینتر میکند.

منابع
 -بیغمی ،محمد ،)1388( .فیروز شاه نامه ،به کوش

ایرج افشار ،تهران :نشر چشمه.

 حافظ ،شمس الادین محماد ،)1394( .دیاوان ،باه تصاحیح ابوالقاسام غنای؛ محمادقزوینی ،انتشارات ققنوس.
 خواجوی کرمانی ،محمود ،)1371( .همای و همایون ،تصحیح کمال عینای ،تهاران:مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 -ساوجی ،سلمان ،)1348( .جمشید و خورشید ،به کوش

ج.پ .آسموسن؛ فریادون

وهمن ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 شعار ،جعفر ،)1347( .قصه حمزه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران. -طرسوسی ،ابوطاهر ،)1339( .دارابنامه طرسوسی ،به کوش

یبیح اهلل صفا ،تهاران:

بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 فردوساای ،ابوالقاساام ،)1388( .شاااهنامه ،تصااحیح دکتاار عزیاازاهلل جااوینی ،تهااران:انتشارات دانشگاه تهران.

حکايت در مدخلهايِ فرهنگِ آصفيه (فرهنگِ اردو به اردو)
دکتر ليال عبدي خجسته*

چکیده
منشی سید احمد دهلوی (1336 -1262ق )1919 -1846 /پس از سی سال کار بر روی
فرهنگِ اردو ا اردو در چهار جلد ،فرهنگِ آصفیه را در سالِ  1892به پایان بُرد .این فرهنگ در
دورۀ حیاتِ وی در هندوستان منتشر شد.
مؤلف در فرهنگِ آصفیه در شرم برخی از مدخلها ،حکایتهایی را آورده است که با توجّه
به مدخل ،به فرهنگِ هندوستان ،ایران ،اسالم یا یونان مربوط می شود .امری که در فرهنگهایِ
اردوی پی

از آن و همزمان با آن رایج نبود .در این مقاله برخی از این حکایتها آورده شده است.

کلیدواژه :فرهنگ اردو به اردو ،سیداحمد دهلوی ،فرهنگ آسیه ،مدخل ،حکایتها.

* .دکتری زبان و ادبیات اردو ،دانشگاه سِند ،حیدرآباد ،پاکستان)lailaabdikhojaste@gmail.com( .
تاریخ وصول98/11/19 :

تاریخ پ یر 98/11/16 :

مقدمه
از نخستین فرهنگهایِ نوشته شده در شبه قارّه :فرهنگِ قواس (سالِ تألیف 695 :ق)،

دستوراالفاضل( 2سالِ تألیف733 :ق) ،لسانالشعرا
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(سال تألیف :بینِ 791-753ق)،

بحرالفضائل فی منافعاالفاضل( 4سالِ تألیف795 :ق) میباشند .5اینها فرهنگهایِ فارسی
هستند که فرهنگ نویس در معنی برخی وا گان از مترادف یا محاوراتِ هندیِ آن هم
استفاده کرده است .با سپری شدن زمان ،فرهنگهایِ فارسی ا اردو؛ اردو ا فارسی یا
فرهنگ هایِ چند زبانی نوشته شدند و پس از این کوش ها فرهنگنویسیِ اردو به اردو در
شبه قارّه رواج یافت.

 .1مؤلف :فخرالدین مبارک شاه غزنوی معروف به قواس .این فرهنگ دو بار چاپ شده است :به تصحیحِ
ن یر احمد ، 1353 ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران :سالِ  ،1999کتابخانة رضا رامپور ،هندوستان:
رامپور.
 .2مؤلف :رفیع حاجب خیرات دهلوی .این فرهنگ چاپ شده است :به تصحیحِ ن یر احمد، 1352 ،
تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 .3مؤلف :عاشق .این فرهنگ چاپ شده است :به تصحیحِ ن یر احمد ، 1374 ،رایزن فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ،هندوستان :دهلی.
 .4مؤلف :محمد بن قوام بن رستم بن محمود بدر خزانة بلخی معروف به کرخی .این فرهنگ چاپ شده
است :به تصحیحِ میرهاشم محدّث ، 1394 ،تهران :انتشارات دکتر محمود افشار.

 .5برایِ اطّالعات بیشتر ر.ک :رسالة دکتری سیّد حیدر شهریار نقوی با عنوانِ فرهنگنویسی فارسی در هند
و پاکستان که در سالِ 1334
1341

به راهنمایی دکتر محمّد مقدّم در دانشگاه تهران دفاع شد و سپس در سالِ

از سوی وزارتِ فرهنگ و هنر در تهران به چاپ رسید.

حکایت در مدخلهای فرهنگ آصفیه (فرهنگِ اردو به اردو)
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تحفةالهند 1کتابی است به فارسی در هفت باب ،مقدمه و خاتمه که میرزا خان بن
فخرالدین محمد (1118-1127ق) در سالِ 1187ق تألیف کرد و در آن دربارۀ علمِ
عروض ،ع لمِ قافیه ،علمِ بیان و بدیع ،علمِ موسیقی ،علمِ مباشرت و علمِ قیافه نوشته شده
است .نویسنده برایِ آموز ِ شاهزاده جهاندار شاه (درگ شت1124 :ق) دستور و فرهنگِ
مختصری به بَرَج باشا فارسی( 2اردو -فارسی) را به آن افزود( .عقیل ،وئن  ،2112مقاله
الکترونیکیِ نخستین فرهنگِ اردو) .غرائباللغات 3نخستین فرهنگِ مستقلِ اردو  -فارسی
است که در قرن  11-12هجری نوشته شد و بعدها سراجالدین علیخان آرزو (-1199
1169ق) نقد و اضافههایی بر آن نوشت به نامِ نوادرااللفاظ (سالِ تألیف1163 :ق).

4

همچنین شمسالبیان فی مصطلحات الهندوستان( 5سالِ تألیف1217 :ق -سالِ چاپ:
 1265ق) فرهنگی است که در آن مدخل به اردو ،معنا و توضیحات به فارسی و شواهد از

شاعرانِ اردو میباشد .نخستین فرهنگ اردو به اردو در بابِ سومِ رسالة قواعد صرف و نحوِ
اردو 6نوشته شد( .سالِ تألیف1251 :ق) ،بابِ اول :صرف؛ باب دوم :نحو؛ باب سوم :لغت؛

 .1این کتاب تصحیح و چاپ شده است :نورالحسن انصاری ،جلد اول ، 1354 ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران؛
جلد دوم1983 ،م ،دانشگاه دهلی ،دهلی .چاپِ عکسی تحفةالهند در شمارههایِ مجلّة تحصیل کراچی،
پاکستان چاپ میشود؛ همچنین استاد بدرالزمان (متخصّص موسیقی) بابِ پنجم این کتاب را از فارسی به
اردو ترجمه کرده است( .برگرفته از اطالعاتِ درج شده در صفحة  589از بخ ِ اولِ کتابِ
معارفالنغمات ،چاپِ پنجم ،سالِ  ،2115پاکستان ،الهور ،ادارۀ فروغِ فن و موسیقی).
 .2زبانی کهن که در منطقههایِ آگرا و مَتُرا در هندوستان صحبت میشد.
 .3مؤلف :عبدالواسع هانسوی متخلّص به خالص.
 .4این کتاب تصاحیح و چااپ شاده اسات :ساید عباداهلل ،1951 ،انجمان ترقای اردو (پاکساتان) ،کراچای،
پاکستان.
 .5مؤلف :مرزا محمداسماعیل عُرف جان طپ

دهلوی .این فرهنگ چاپ شده است به تصحیحِ عاباد رضاا

بیدار ،شمارۀ دوم ،مجلّة جَرنَل ،1977 ،کتابخانة شرقشناسی و عمومی خدابخ  ،هندوستان :پَتنا.
 .6مؤلف :مولوی امام بخ

صهبایی .این کتاب چاپ شده است1261 :ق ،نَوَل کِشور ،شهر ندارد.
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باب چهارم :در بیانِ مثل .از نیمة دومِ قرنِ سیزدهم هجری؛ نوزدهم میالدی نگار
فرهنگهایِ اردو به اردو به سرعت افزای

یافت.

و چاپِ

1

منشی سید احمد دهلوی
منشی سید احمد دهلوی (1336 -1262ق )1919 -1846 /در دهلی به دنیا آمد .پاس از
کسبِ تحصیالتِ ابتدایی ،در نارملِ اسکول دهلی تحصیل کرد .در  1885مدرسة راهنماایی

اِم.بی در شِمال ،مدرّسِ اول فارسی و اردو بود .وی رسالهای به نام کنزالفوائاد یعنای منااظرۀ
تقدیر و تدبیر نوشت که از طرف حکومتِ ممالکِ مغربی و شامالی دویسات روپیاه جاایزه
دریافت نمود .همچنین به کتاب

با عنوانِ وقایع دُرّانیه (سالِ تالیف )1871 :از طرفِ دولاتِ

جایزۀ یکصد و پنجاه روپیه اعطا شاد .در  1897بازنشساته شاد و بقیاة عمار

را باه نوشاتن

کتاب باهویاژه فرهناگهاای مختلاف ،ساپری نماود .مماتحنِ زباانهاایِ فارسای و اردو در

دانشااگاههااایِ مختلااف بااود .فرهنااگهااایِ اردو کااه او تااألیف نماود :لغااات النّسااا ؛ لغااات
المدارس؛ تزیین کالم :هشت هزار ضرب المثال باا قصّاههاای ؛ محااورات و مصاطلحات؛

مرقّعِ تکمیل الکالمِ اصطالحاتِ پیشهوران؛ مرقّعِ زبانِ دهلی روزمارّه و محااورات؛ روزمارّه
دهلی :نمونهای از گفتوگویِ اهلِ دهلی؛ ناری کَتا :زبانِ روزمرّۀ زنانِ هندو.
فرهنگِ آصفیه
سید احمد دهلوی تمام عمر

را به تألیفِ فرهنگِ آصفیه گ راند که هنوز هم از

مهمترین فرهنگهایِ زبانِ اردو به شمار میرود .وی از 1292ق1293 -ق تا 1876-1875
(یکم وئن تا  22دسامبر) فرهنگی اردو به اردو با عنوانِ «اردو زباندانی» در شمارههای
مختلف «اخبار انجمن» پنجاب چاپ میکرد( .دهلوی ،1878 ،صفحة ما قبلِ دیباچه) وقتی

 .1برایِ اطالعات بیشتر ر.ک :کتابیاتِ لغاتِ اردو ،ابوسلمان شاه جهاانپاوری ،1986 ،مقتادره قاومی زباان،
اسالمآباد.
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بخ ِ الفِ ممدوه از این فرهنگ کامل شد ،سید احمد دهلوی به صورتِ فرهنگی جداگانه

از مطبع مجتبایی در دهلی آن را منتشر کرد با عنوانِ :لغاتِ اردو معروف به ارمغانِ دهلی
(1294ق)1878 /؛ سپس ادامة فرهنگ به صورتِ کتابچهای با عنوانِ هندوستانی اردو لغت
در بیستم هر ماه میالدی ،در  24یا  23صفحه ،در  39تعداد ،از نوامبر  1882به بعد از مطبع
یوسفی از دهلی منتشر میشد( .دهلوی؛ تدوین ،2111 ،ج  ،1ص )1
در کتابِ اختر شاهنشاهی دربارۀ هندوستانی اردو لغت آمده است« :فرهنگِ تازه و
جامعِ اردو است که در آن تمامِ وا گانِ عربی ،فارسی ،ترکی ،هندی حتّی انگلیسی شامل
در زبانِ هندوستانی [اردو] ،محاورههایِ محکمههایِ عدالت و زنان شامل است .هر ماه از
مطبع یوسفی منتشر میشود[ .نشانی ]:دهلی گزرِ ترکمان ،دروازه حویلی نوّاب مظفّرخان،
ماهنامه 12 ،ورقِ خُرد[ ،بها ] ساالنه  6آنِه .مالک و سردبیر منشی سید احمد دهلوی،
مدرّس فارسیِ دهلی ضلع اسکول ،تاریخِ آغازِ نشر ،یکم نوامبر ( »1882محمّد اشرف،
 ،1888حصه اول ،ص )41
سید احمد دهلوی هفت سال از  1252تا 1297ق 1873 /تا 1879م در دفتر دکتر

ساموئل ویلیام فیلن کار میکرد« 1.در نهایتِ این فرهنگِ اردو به اردو با عنوانِ فرهنگِ
 .1وی در کلکتّه به دنیا آمد .از دانشگاهی در آلمان دکتری دریافت نمود .از 1253ق 1837 /به عنوانِ
بازرسِ مدارس در بنگال کار میکرد .پس از بازنشستگی 1292ق 1875 /در دهلی سکونت گزید .در
1298ق 1881 /هندوستان را ترک کرده به انگلستان رفت و همانجا درگ شت( .برای اطالعاتِ بیشتر
ر.ک :مقدمة آقای محمّد اِکرام چغتایی در ویرای ِ فرهنگ انگلیسی اردو (تألیفِ ساموئل ویلیام فیلن)،
منتشر شده از مرکزی اردو بورد ،الهور )1976 ،مهمترین کار ساموئل ویلیام فیلن تدوینِ

A New

( Hindustani English Dictionaryسال چاپ1297 :ق )1879 /بود .وی برای تدوینِ این فرهنگ ،دفتری
در نظر گرفته بود که در آن از نوزده تن از ماهرترین دستورنویسان ،فرهنگنویسان ،روزنامهنگاران،
آموزگارانِ انگلیسی و هندوستانی را با حقوق ماهیانه به کار دعوت کرد .فیلن در این فرهنگ به وا گان و
محاوراتِ عامیانه و زبانِ زنانِ هندوستان بسیار اهمیت داد ،مدخل و شواهد را از میانِ زبانِ فروشندگانِ
دورهگرد و آوازهایِ محلی هم شامل کرد ،تمامِ شواهدِ اردو (هندوستانی) را به همراهِ ترجمة انگلیسی
آورد و مقدّمه بسیار عالمانهای دربارۀ زبانِ اردو (هندوستانی) و فرهنگنویسی بر آن نوشت.
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آصفیه چاپ شد :جلد اول و دوم1316 :ق ،1888 /در قطع کوچک ،جلد سوم:
1316ق 1898/و جلد چهارم1319 :ق 1911 /این دو جلد در قطع بزرگ .در  8انویه
 1912خانها

آت

گرفت و همة چاپهایِ فرهنگِ آصفیه سوخت .سپس هر چهار جلد

دوباره و با ویرای ِ جدید بین سالهایِ  1918-1912چاپ شد»( .عبدالودود ،1981،ص )5
البتّه در آن زمان و پس از آن به صورتِ چاپِ عکسی ،بارها در هندوستان و پاکستان چاپ
شده است.
سید احمد دهلوی در چاپِ جلدِ اول فرهنگِ آصفیه (سالِ  ،1918مطبع رفاه عام پریس،
الهور) به ترتیب دربارۀ این عنوانها نوشته است« :تاریخ زبانِ اردو سببِ تألیف آنچه در
فرهنگِ آصفیه آمده است ،رموزِ لغات دردانگیز ،مع رت ،سپاسگزاری و تقریظ» .وی در
چاپِ جلدِ اولِ فرهنگِ آصفیه (سالِ  ،1916گلزار محمّدی استیم پریس ،الهور) به ترتیب
مطالبی با این عنوان اضافه کرده است« :مصائبِ ما هنگامِ تألیفِ فرهنگ ،پشتکار ما برایِ
ادامة آن ،سرنوشتِ مبارکِ این فرهنگِ به دستِ دولتِ آصفیه آفتِ آتشین یعنی
آتشزدگی مدمِ میر عثمان علیخان بهادر زندگینامة مؤلف».
حکایتهایِ آورده شده در فرهنگِ آصفیه
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سید احمد دهلوی در فرهنگِ آصفیه در توضیحِ اَعالم ،مکانها و مراسم ،زندگانیِ
مشاهیر را شرم میدهد و داستانی از زندگیشان یا قصة مربوط به تلمیح را میآورد که
معموالً این حکایتها طوالنی هستند .مثالً« 2:افالطون» در  54سطر (جلد اول ،ص )187؛
«ابجد» (جلد اول ،ص )84-86؛ «دهلی» (جلد دوم ،ص )298-299؛ «پهول والوں کی

 .1تمامیِ مدخلها از فرهنگِ آصفیه ،چاپِ عکسیِ سالِ  2111گرفته شده است که بارایِ باارِ ششام از اردو
سائنس بورد ،الهور منتشر شده بود .برایِ خودداری از تکرار این مطلب ،از این صفحه تا پایاان مقالاه ،فقاط
شمارۀ و صفحة جلد فرهنگِ آصفیه آورده شده است.
 .2هر صفحة فرهنگِ آصفیه در دو ستون چاپ شده بود.
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سیر»( 1جلد اول ،ص )559؛ «سنگ پارس» (جلد سوم ،ص )117-119؛ کِشَن( 2جلد سوم،
ص )528؛ «لَنکا» (جلد چهارم ،ص .)213
در مدخلِ «اولیای هند» نوشته است (جلد اول ،از ص  326ا :)312
آن دسته از ولیاهللها که در هند بسیار مشهور ،معروف و زبانزدِ خاص و عام هستند که
تیمناً و تبرکاً ،شرم حال چهل و دو اولیا مشهور هند به ترتیبِ تاریخِ وفاتشان آورده است؛
همانطور که در جلد سوم شرمِ حالِ «فقرای هند» آمده 3و سپس بههمین ترتیب شرم حاال
و حکایتهایی از این «اولیایِ هند» آورده است:
 .1ساالر مسعود غازی (عُرف بالی میان)؛  .2شیخ علی مخدوم عُرف داتا گنجبخ ؛ .3
میران سید حسین خنگسوار؛  .4شیخ نورالدین مَلَک پرّان؛  .5خواجه معینالدین چشتی
اَجمیری؛  .6شیخ نجیبالدین متوکّل؛  .7حضرت قطباالقطاب خواجه قطبالدین بختیار
کاکی؛  .8شاه تُرکمان؛  .9شیخ بها الدین زکریا؛  .11سلطان غازی؛  .11شیخ فریدالدین
گنج شکر؛  .12حضرت مخدوم شیخ عال الدین علی احمد صابر؛  .13قاضی حمیدالدین
ناگوری؛  .14شیخ حمیدالدین سوالی ناگوری؛  .15فاطمه صائمه؛  .16ابابکر طوسی
حیدری؛  .17شیخ شرفالدین بوعلی قلندر؛  .18حضرت شیخ نظامالدین اولیا ؛  .19شیخ
عبدالواحد نصیرالدین محمود چراغ دهلی؛  .21سید محمود بِحار؛  .21مخدوم جهانیان؛ .22
سید محمد گیسودراز بنده نواز؛  .23شاه بدیعالدین مدار؛  .24شیخ عبدالقدّوس گَنگوهی؛
 .25میران سیّد محمّد جونپوری؛  .26شیخ سلیم چشتی؛  .27حضرت سیّد محمّد غوث
گوالیاری عُرف شیخ محمّد غوث؛  .28خواجه احمد مجدّد الف ثانی؛  .29مادهو الل
حسین؛  .31خواجه باقی باهلل؛  .31میان میر باال پیر الهوری؛  .32شاه ابوالمعالی قادری؛ .33
شیخ االجل شاه عبدالحق محدّث دهلوی؛  .34سرمد؛  .35شیخ بایزیداهلل هو؛  .36سید حسن
 .1به زبانِ اردو «پهول» یعنی گُل .جشنی است که هر سال در دهلی و مهرولی در فصلِ بَرساات (باارانهاایِ
شدید) در هندوستان برگزار میشود.
 .2منظور «کِرِشن» از شخصیتهایِ مقدّس در دینِ هندو.
 .3شمارهگ اری از سوی نویسندۀ این مقاله انجام گرفته است که شرمِ حالِ « »43عارف است ،نه «.»42
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رسول نما؛  .37شیخ کلیماهلل جهانآبادی؛  .38نظامالدّین اورنگآبادی؛  .39شاه محمّد
غوث الهوری؛  .41خواجه ناصر؛  .41مرزا مظهر جانجانان؛  .42موالنا فخرالدین؛ .43
خواجه میر درد.
سید احمد دهلوی این حکایتها را بدونِ منبع نقل میکند .جز چند موردِ استثنا  .مثالً:
آدم ...« :در روضةالصفا از صحف نقل شده است که وقتی خداوند متعال
میخواست در بسیطِ عالَم ،بنی نوع انسان را خلق کند ،روی زمین کسی را آفرید
که به زبانِ سُریانی او را مأیوس میگفتند .چونکه حضرت آدم پس از سلب به
زبان عربی به زبان سُریانی تکلم میکرد ،برای همین احتمال دارد که ریشه این لفظ
در هر دو زبان [عربی و سُریانی] باشد»( .همان ،چاپِ عکسی سالِ  ،2111ص )131
زکریا ...« :در کتبِ سیرت دربارۀ شهادتِ حضرت زکریا و یحیای چناین آماده
است( .»...ج  ،2ص )414
در برخی از این حکایتهاا اشاتباهاتی هام وجاود دارد کاه قاضای عبادالودود (-1894
 )1971به این اشتباهات پرداخته است« .انوری را بلخیان کشتند 1.پی

از ایان ،کسای چناین

چیزی را ننوشته است و در ردِ آن نیازی به بحث نیست .برای اطالعاتِ بیشتر تااریخ ادبیاات
فارسی (از :یبیح اهلل صفا) و ت کرۀ [لبابااللبابِ] عاوفی و غیاره دیاده شاود»( .عبادالودود،
 ،1981ص )13
در اینجا برخی از حکایتهایِ نقل شده از برخی مدخلها آورده میشود:

2

 .8حکایتهایی از مشاهیر
 .8 .8هندوستانی:

آرام )11( ...« :تخلّصِ شاعرهای به نامِ مسماۀ دالرام بیگم .کسی نوشته است که یکی
از چهار همسرِ جهانگیر [شاه] بوده است .و کسی او را مؤلفِ مالحتالمعال ،منکوحة شاهِ
ایران گفته است .به هر حال شاعرهای طبّاع ،بیدار مغز و روشنفکر بود که دربارها
 .1فرهنگِ آصفیه ،ج  ،1ص .313
 .2پس از آوردنِ مدخلِ مربوط ،فقط حکایت آورده شده است.

این

19
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داستان مشهور است .روزی جهانگیر یا شاهِ ایران با شاهزادهای که خیلی در شطرنج مهارت
داشت ،بازی میکرد .شرط این بود که هرکس بازنده شد ،یکی از همسران سوگلی
به برنده بدهد .اتّفاقاً پادشاه در حالِ باخت بود و در این فکر بود که از چهار همسر

را
کدام

را به حریف بدهد .برای تصمیم گیری به کاخ رفت و هر چهار همسر  :جهان ،حیات ،فنا
و دالرام را جمع کرد و شرط را برای آنها تعریف کرد و از آنها پرسید که از بین شما،
کدامیک را به حریف بسپارم .هر کدام با خواندنِ بیتی دیگری را نشانه رفتند:
تااااو پادشاااااهِ جهااااانی ،جهااااان ز دساااات مااااده
کااااه پادشاااااهِ جهااااان را جهااااان بااااه کااااار آیااااد
جهاااان خاااو سااات ولااایکن حیاااات مااایبایاااد
اگاااار حیااااات نباشااااد ،جهااااان چااااه کااااار آیااااد
جهااااااان و حیااااااات و همااااااه باااااایوفاساااااات
فناااااااااا را نگهااااااااادار آخااااااااار فناسااااااااات
امّا دالرام بیگم صفحة شطرنج را ترسیم کرده و گفت:
شاااااااااها دوزخ بااااااااده و دالرام را مااااااااده
پیاال و پیاااده پاای

کاان و اسااب گشاات مااات

پادشاه نزدِ شاهزاده برگشت و با همان ترفندی که دالرام گفته بود ،حریف را شکست
داد و دل

را آرام بخشد»( .ج  ،1ص )141

 .1 .8ایرانی:

ابوریحان ...« :وقتی نوشتنِ قانونِ مسعودی را شروع کرد ،سلطان وقت سکههایی را بار
فیل کرده بود ،برای او فرستاد .او [ابوریحان] خرج یک روز
فرستاد .او در طول سال دو روز

را به معا

مشغول بود .مشهور است که کسی دست
بدونِ فکر ندیده بود ( .»...همان ،ص )92

را برداشت و بقیه را پس

دنیوی میپرداخت و بقیه روزها به نوشتن
را بدونِ قلم ،چشم

را بدونِ نگاه و دل

را
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 .9 .8مذهبی ـ اسالمی:

الیاس ...« :وی بسیاری از [شهر بعلبک] را که بُتِ بعل را می پرستیدند ،خدا پرست
کرد و خیلیها هم ایمان آوردند و سپس گمراه شدند و با وی به دشمنی پرداختند.
[حضرت الیاس] به حکم خداوند ،حضرت الیسع را که در آن وقت بال و جوان بود،
جانشین خود کرد و از خداوند متعال خواست که از نظر مردم پنهان شود .دعای وی
پ یرفته شد .بر قلّة کوه ،اسبِ آشتین نمودار شد[ .حضرت الیاس] روی اسب سوار شد و از
دیدگانِ حضرت الیسع ناپدید شد .شخصی در صحرایِ اردون با وی مالقات کرد و ماجرا
را پرسید[ .حضرت الیاس] فرمود که ما چهار پیغمبریم که از دیدِ مردم پنهان هستیم که دو
پیغمبر در آسما ن و دو پیغمبر روی زمین زندگی میکنند .حضرت ادریس (ع) و حضرت
عیسی (ع) در آسمان زنده و سالمت هستند .حضرت خضر (ع) و من روی زمین هستیم تا
روز قیامت احکام الهی را به جا آوریم ( .»...ج  ،1ص )221
ابوتراب« :کُنیّتِ حضرت علی کَرَم اهلل وَجهَه است .وجه تسمیه این است که یک روز
ایشان در حالت غم و اندوه روی زمینِ مسجد آرمیده بود .پیغمبر خدا صلی اهلل علیه و سلم
با نگاهی به رُخسار و جسمِ مطهّرِ خاکآلوده ایشان از راه شفقت فرمود :یا ابا تُراب .یعنی
ای به حالتِ خاکآلوده روی زمین خفته ،برخیز .از آن روز این کنیت ایشان شد که به آن
افتخار میکردند»( .همان ،ص )91
 .4 .8یونانی:

ارشمیدس ...« :این حکیم هنگام جنگ [یونان] با روم و با وجودِ اخطارِ سرلشکر ،در
حالی کُشته شد که در حالِ حلِ مسألهای در علمِ هیئت بود .وی چنان غرق در حل مسأله
بود که متوجه نبود که شهر نابوده شده است .ناگهان دید که سربازی شمشیر به دست باالی
سر

ایستاده است .همین قدر به او گفت که به اندازۀ حلِ این مسأله به من مهلت بده؛ امّا

آن جاهل منظورِ او را نفهمید و سریع سر

را از بدن جدا کرد .این واقعه  212پی

[میالد] مسیح رخ داد( .»...همان ،ص )147-148
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بقراط ... « :یک دفعه بهمن بن اسفندیار بقراط را با خوشحالی کامل فراخواند .برایش
هزار اشرفی فرستاد که اینجا تشریف بیاورید؛ امّا بقراط آنها را پس فرستاد و جواب داد که
من علم و فضل را با مال عوض نمیکنم»( .همان ،ص )044
 .2حکایتهایی از تلمیحات
آب بقا :در پاورقی« :قدما بر این باورند که در بحرِ ظلمات  ،چشمهای است که با
نوشیدنِ آبِ آن ،انسان هیچ وقت نمیمیرد .خضر علیهالسالم راهنمایِ اسکندر بزرگ بود
برای رسیدن به آن چشمه .برخی میگویند که اسکندر وقتی به آن چشمه رسید ،عدّه ای را
دید که از آن آب نوشیدهاند و در حال غلتزدن روی زمین هستند ،زندگیشان در حال
خاتمه است ،جسمشان از کار افتاده است .اسکندر بزرگ یک کف دست آب نوشید و
برایِ او هم ریخت ،امّا خضر ننوشید و برای همین تا االن زنده است .برخی هم نوشتهاند که
در راه ،خضر و اسکندر راهشان جدا شد .خضر به آن چشمه رسید و به مُرادِ خود رسید ؛ امّا
اسکندر از آن نعمت محروم شد» .بیتی به اردو (همان ،چاپِ عکسی سالِ  ،0404ص )87
ذیلِآبِ حیات مؤلفِ فرهنگِ آصفیه به آبِ خضر به آبِ بقا ارجاع داده است( .همان ،ص
)87
 .3حکایتهایی از محاورهها
پانچویں سواروں میں هونا ...« :قصهاش این است که چهار نفر سواره ،راهی دکن بودند و
کوزهگری از پشت سوار بر االغ در همان مسیر حرکت میکرد .مسافری پرسید که این چهار سوار
کجا میروند؟ کوزهگر خودش را هم شامل کرده گفت که ما پنج نفر راهی دکن هستیم»( .همان،
ص )070

 .4حکایتهایی از ضربالمثلها؛ زبانزدها
 .1 .4از زبانِ اردو:

بهیگی بلّی بَتانا  ...« :1تلمیح به این قصّه است که شخصی شبهنگام ،هنگامِ [غرّشِ] ابر
از نوکرش پرسید که باران میبارد؟ نوکر جواب داد :بله باران میبارد .آقا پرسید چطور
 .0معنی :گربة خیس گفتن.
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فهمیدی تو که اینجا نشستهای؟ [نوکر] جواب داد جناب ،گربة خیسخوردهای از اینجا
داشت رد میشد و من فهمیدم که حتماً باران میبارد»( .همان ،ص )452
آال -طاقچه ...« :میگویند پادشاهی با دخترِ زیبایی ازدواج کرد که فقیر بود .دختر در
کاخ شاهی هم همان عادت گداییا

را ترک نکرد .در اتاقی میرفت ،نان را روی طاقچه

میگ اشت و میگفت« :آال دے نَواال» .از آن وقت این ضربالمثل مشهور شده است و
دربارۀ کسی گفته میشود که با وجود رسیدن به مقامِ بلند ،از خویِ پَست خود دست
برنمیدارد»( .همان ،ص )211
کچھ تم سمجهے کچھ هم سمجهے ... :تلمیح به قصهای است که خالصها
فردی پیاده سفر میکرد و با خود

این است که

پول زیادی داشت .در راه سواری رسید که به او گفت یار،

این بارِ ما را هم بگ ار .سوار پرسید چه باری است؟ او گفت :پول است .سوار گفت من برای
خودم دردسر درست نمیکنم .سوار کمی جلوتر رفت ،پشیمان شد که کا

پول را میگرفتم و

اسب را رها میکردم و پول خوبی گیرم میآمد .در همان موقع فردِ پیاده با خود

فکر کرد ،اگر

پول را میدادم و او فرار میکرد ،چه کار میکردم .کمی بعد سواره برگشت و گفت که بارت را
به من بده .او گفت .دیگر گ شت»( .ج  ،3ص )482
فی رَه جانا« :مشهور است که فردی به قاضی رشوهای داد تا او فتوایی بنویسد .وقتی قاضی
نوشت و به او داد ،آن فرد از آنچه وعده داده بود ،کمتر داد .قاضی به او گفت که در این فتوانامه
کلمة «فی» باقی مانده است ،آن را بیاور تا درست کنم .فرد گفت که یعنی تا وقتی که من پول را
کامل ندهم ،تو همینطور «فی»هایِ آن را میخواهی کامل کنی»( .همان ،ص )372
کالی بهلی نھ سیت دونوں مارو ایک هی کهیت« :ضربالمثل این قصه اینطور مشهور
است که شخصی دو زن داشت که با هم خیلی دشمن بودند و چشم نداشتند که همدیگر را ببینند.
هر دو ساحره بودند .یکی از آنها خود

را زاغ سیاه کرد ،دیگری خود

را زاغ سفید .مرد وقتی

هر دو را دید ،وحشت کرد و به خاطر اینکه این دو جادوگر به او آسیبی نرسانند ،این جمله را
گفت و هر دو را کُشت .از آن زمان به بعد این جمله مشهور شد و دربارۀ افرادِ فتنهگر و اهل دعوا
میگویند»( .همان ،ص )429
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گئے تهے نماز کو روزے گلے پڑے« :میگویند شخصی از پنجوقت نماز خواندن به تنگ
آمد و نزدِ مولوی صاحب رفت که نماز را از من معاف بدار .مولوی گفت که روزههایِ ماه رمضان
را هم بگیر و وظیفهات را کامل انجام بده»( .ج  ،4ص )157
مال کی ڈاڑهی تبرک ہی میں گئی« :کهاوت ( ...مالیِ پارسایی در کار نیکی ،شیرینی تقسیم
میکرد .مسخرهای یک مو از ری ِ او را کَند ،گره زد ،مردم فکر کردند که چه تبرّکی بهتر از
این .هر کس مویی از ری ِ آن بیچاره را کَند .از آن به بعد این مثل مشهور شد»( .همان ،ص )415
 .1 .4از زبانِ فارسی:
گربه کشتن روز اول « :تلمیح به این قصّه است که پنج دوست عهد کردند که در یک روز
ازدواج کنند و چنین هم شد؛ سپس هر کدام به نوبت عادت و مزاجِ همسر خود را تعریف کرد.
اتّفاقاً همسرِ چهارتا از آنها ،بداخالق بود و سوارِ شوهرهایشان شده بودند .یکی از آنها همسرِ
فرمانبردار و مطیع داشت .بقیة دلیل

را پرسیدند .او گفت همان روز اول که خواستیم غ ا

بخوریم ،گربه هم آمد سر سفره .به گربه گفتم از اینجا برو؛ ولی او نرفت .من هم گربه را کُشتم .از
همان روز زنم را ترس برداشت و از هر حرفم هول میکرد که شوهرم به خاطر یک حرف گو
نکردن گربه ،او را کُشت ،خدا میداند اگر حرف

را گو

نکنم ،چه بالیی سرِ من میآورد.

دوستان با شنیدن این حکایت ،آنها هم همین کار را کردند؛ امّا چون وقت گ شته بود و زنهایشان
دیگر به عادتهایشان عادت کرده بودند ،هیچ اثری نکرد .آن دوست به آنها گفت که گربه کُشتن
روز اول ،رعب افکندن بعد فایدهای ندارد»( .همان ،ص )28

از همه جالب تر داستانی است که سید احمد دهلوی در دیباچة چاپِ اولِ جلدِ سوم و
در همانِ جلد در توضیحِ مدخل «کشمیری» بیان کرده است .در دیباچة جلد سوم دلیلِ دیر
چاپ شدن این جلد را مینویسد که یکی از دالیل این بوده است( :ج  ،1898 ،3دیباچه)
«یک دوستنما دشمنِ کشمیری پَندَت که دوستِ دوازده ساله بود ،سه هزار و پانصد [روپیه]
امانتِ من را باال کشید .کار به دادگاه کشید .پنجهزار و پانصد [روپیه] خرج [پیگیری] کردم؛ امّا در
هر سه دادگاه به دلیلِ نبودِ مدرک پرونده بسته شد .تا ماهِ آوریل  1897گرفتار این مسأله بودم و
خودمِ نتوانستم مسوّدههایم را با کتابت شدهها مقایسه کنم  ...حتّی من برایِ راهنماییِ ابنایِ زمانه و

بیان کردنِ اشکاالتِ قانون و دادگاه و نشان دادنِ دوستانِ روزگار ،یک رمانِ واقعی به نامِ یک یار

حکمتنامۀ مفاخر

11

مار پَندَت کشمیری در حالِ نوشتن هستم تا با خواندنِ آن آدمهایِ سادهلوحیِ مثلِ من عبرت

بگیرند» .مدخلِ «کشمیری»( :همان ،ص )528
 .1صفتِ هندی ،منسوب به کشمیر .شالِ کشمیری و غیره؛  .2اسم م کر ،اهالِ کشامیر ماننادِ
کشمیری بیپیری جس می لذت نه یهیری؛  .3اسام ما کّر .پسارِ رقّااص .4 ،اسام مونّاث ،زباانِ

کشمیری( .این مردم به مکر ،فریب ،حیله ،بیوفایی و این صفات مشهورند .همانطور که در سالِ

 1896یک پَندتِ کشمیری به مؤلف ،نُه هزار [روپیه] خسارت زد که باه خااطرِ آن فرهناگِ
آصفیه دیر چاپ شد و چاپِ جلدِ سوم هم خیلی خوب نشد .کسی خوب گفته است:
پادشااااااهی باااااه کاشااااامیری گفااااات
میاااری کاااه مااان خاااالص شاااوم

کاااا

این بیتِ دورۀ قحطالرجال هم مصداقِ همین امر است.
نتیجه
سید احمد دهلوی گاهی برایِ لطافانادوزی خواننادگانِ فارهنگ  ،حکایاتهاایی را
آورده است .در مدخلِ «پَتَنگ بازی» نوشته است ...« :اگر در اینجا اشارهای به پَتناگ باازیِ
قلعة معلّی شود ،خالی از لطف نیست .»...

1

هنگامِ یکرِ عارفاان بارایِ تبّارک داساتانهاایِ مرباوط باه آنهاا آورده شاده اسات( :در
صفحاتِ قبلِ مقاله توضیح داده شد)؛ امّا نکتة اصالی ایان اسات کاه ساید احماد دهلاوی از
ساکنانِ محلّة «عربسرای» بود ،منطقه ای کاه خاارج از شاه ِر دهلای باود ،ناه خاو ِد دهلای و
مردمانِ آن عربهایی بودند که به هندوستان آمده بودند .در جلدِ سوم فرهنگِ آصافیه ،در

« .1پَتَنگ» در زبان اردو :بادبادک و «پَتَنگ بازی» یعنی :بادبادکبازی .هر سالِ هنگامِ فصلِ بَسَنت (بهار) در
هندوستان و پاکستان مردم به پشتبامها میروند و بادبادکبازی میکنند؛ البته به این دلیل که شدّت وز ِ
باد ،ممکن است بادبادک را طوری بگرداند که به گردنِ موتورسواری بپیچد یا باعثِ بروزِ خطراتِ دیگر
شود ،از طرفِ دولت ،غیرقانونی اعالم میشود و افرادِ قانونشکن باید جریمه پرداخت کنند.
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مدخل «عرب» خودِ سید احمد دربارۀ «عربسرای» توضیح داده است« :محلهای کاه در ساه
مایلی شاه جهانآباد عُرف دهلی واقع شده است( .»...ج  ،3ص )267
بنا بر تعریافِ ادیباان ،شااعران و فرهناگنویساانِ آن زماان ،فاردی زباان

««تِکساالی»

(فصیح و مستند) شمرده میشد که «اهلِ زبان» باشد.
والدینِ شخص از خاکِ پاکِ دارالخالفه باشند ،با اردودانها همنشین؛ به یادگیری و تحقیق
دربارۀ زبانِ اردو عالقهمند و دارایِ یهنیِ تیز و طبعی باوقار باشد( .دریایِ لطافت ،چاپ ،1988
ص [ )52سالِ تالیف 1812 :است]
 .1فردی که زبانِ مادری

از این سرزمین باشد که زبان

مستند است .مانند اینکه در

هندوستان مردمانِ شهرهایِ دهلی و لَکنو؛  .2شاعر ،ماهرِ زبان( .امیراللغات ،جلد دوم ،چاپ
عکسی ،1988 ،ص [ )297سالِ تالیف 1892 :است]

گویا سید احمد دهلوی برای نشاندادنِ توانایی و دان ِ خود در فرهنگنویسی برخی
از مدخلهایِ فرهنگِ آصفیه را با جزییات تاریخی و نقل حکایات آورده است.

منابع
 اشرف ،سید محمد ،)8111( .اختر شاهنشاهی ،حصه اول ،لکهنو :مطبع اختر پریس. امیر مینایی؛ منشی امیر احمد ،)8181( ،امیراللغات ،جلد دوم ،چاپِ عکسیی،8811 ،مقبول اکادمی ،الهور.
 انشا ،انشاءاهلل خان( ،تصحیح و ترجمه ،)8811 :دریایِ لطافت (چاپ دوم) ،مترجم:پَندَت بَرج موهن دتاتریه کیفی ،انجمن ترقی اردو (پاکستان) ،کراچی.
 -جعفری ،سید زهره ،)1002( .سید احمد دہلوی حیات ار ات اات

 ،دهلیی :میودرن

پَبلشنگ هاوس.
 دهلوی ،منشی سید احمید ،)8181( .لغیات اردو معیروف بیه ارمغیانِ دهلیی ،دهلیی:مطبع مجتبایی.
 -یییییییییییییییییی ( .تصحیح ،)8821 :رسوم دهلی ،تصحیح :یوسی

بایاری ،رامریور:

کتاب کار پَبلیکیشنز.
 یییییییییییییییییی ( .چاپِ عکسی ،)1080 :فرهنگ آصفیه (چاپ ششیم) ،چهیار جلید،الهور :مرکزی اردو بورد.
 -عبدالودود ،قاضی ،)8818( .فرهنگ آصفیه پَر تبصره ،پٹنہ :خدابخش ار ینٹا پللا

الئلریری.
 عقیل ،معینالیدین( .جیون  ،)1081اردو کیی اولیین لغیت ،علیم و فین ،شیمارۀ اول،اسالمآباد :مقتدره قومی زبان.
 نواب علی خان ،محمّد ،)1001( .معارف النغمات (چاپ پنجم) ،تصیحیح و ترجمیهبه زبان اردو :استاد بدرالدین ،دو جلد ، ،الهور :ادارۀ فروغِ فن و موسیقی.

تحليل عرفانی و موضوعی از« :پيل اندر خانه تاريک بود»
*

دکتر يداله قائمپناه

چکیده
معرفتشناسی یا ) (Epistemologyمبحثی تاریخی است و قدیمی که امروزه در شاکل تاازهتاری
رواج یافته و غیر از عرصههای دینی ،زمینههای اجتماعی و اقتصادی را نیز دربرگرفته اسات .مقصاود از
این اندیشه ،آشتی بخشی بین کثرتها و اختالفات و در عین حال ایجاد وحدت اسات .در ایان اندیشاه
اوالً این که حقایق را متکثر معرفی میکنند و ثانیاً آنکه حقیقات را واحاد و راههاای رسایدن باه آن را
متعدد و متکثر میدانند .آنچه که چندی است در جامعة ایران به نام پلورالیزم یا تکثرگرایی رواج یافته.
در این مقاله ،با توسل به تحلیل داستانی معروف به «داستان فیل» در مثناوی موالناا ،باا نکاات مهام ایان
اندیشه نیز آشنا میشویم .نکتة مهمی که در داستان وجود دارد این است که :هایچکاس تصاویر کاالن
فیل را ندیده است .ضمناً هیچکدام از آن افراد ،دروغ بافی نمیکند و حرف نادرساتی نمایزناد؛ بلکاه
تنها بخشی از فیل را لمس و درک کرده است.
موالنا در این داستان از فضل و فضیلت ساخن مایگویاد و باا تمثیلای زیباا مقاام دانا معناوی را
میستاید و همچنین از آرمانها و آرزوهای انسانی گفت و گو میکند .عمق دیادگاه جاالل الادین در
نشان دادن حقایق درون آدمی ،به حدی است که گویی اقیانوسهای متالطمی از حقایق و مسایل است
که در پی چشم مخاطبان خودنمایی میکند! موالنا رفتارین و واالتارین دقاایق عرفاانی را مانناد
شراب کهن در جام داستان میریزد و ساقیوار آن را به جرعهنوشان عرفاان تقادیم ماینمایاد .داساتان
باارای مولااوی بااه منزل اة ظاارف و پیمانااه اساات و محتااوای داسااتان هاادف او در عرصااههااای اخااالق و
معرفتشناسی است .موالنا در خالل داستانها ،نظریات خوی را بیان مینمایاد و خوانناده را مایبارد:
«آنجا که خاطر خواه اوست».
خالصه در داستان فیل مهمترین اندیشة موالنا در دو بیت مثنوی گنجانده شده که عبارتند از« .1 :از
نظرگاه است ای مغز وجود /اختالف مؤمن و گبر و جهود؛ « .2بل حقیقت در حقیقت غرقاه شاد /زیان
سبب هفتاد بل صد فرقه شد».
کلیدواژه :معرفت ،داستان فیل ،ادراک حسی و حقیقت.
* .دکترای ادیان و م

اهب فقهی)Yadollah_ghaempanah@yahoo.com) .

تاریخ وصول98/11/19 :

تاریخ پ یر 98/11/16 :

مقدمه
یکی از بزرگان نامآور در جهان ،حضرت موالنا جاللالدین محمد بلخای اسات کاه باه
مالی روم و مولوی رومی شهرت یافته است .او در ششم ربیع االول سال  614هجری قمری
در بلخ پای به گیتی نهاد .پدر او محمدحسین خطیبی معروف به بها الدین ولاد اسات؛ البتاه
از او با لقب سلطانالعلما نیز یاد کردهاند.
جاللالدین محمد بلخی یکی از بزرگترین و پراهمیتترین شاعران ایران است کاه در
تمام دنیا او را با نامهاای «مولاوی»« ،موالناا» و «بلخای» مایشناساند .موالناا در اشاعار

باه

عواطف و حیات عرفانی انسان از جمله عقل ،عشق و دوستی خداوند میپردازد .ایان شااعر
بزرگ آن قدر در دنیا شناخته شده است که سال  2117میالدی به نام او نامگ اری شد.
یکی از مهمترین آثار موالنا مثنوی معنوی است .مثنوی معنوی کتابی است تعلیمای ،در
زمینة عرفان ،اصول تصوف ،اخالق ،معارف اسالمی که بیشتر در قالب داستان و تمثیل بیاان
شده است .مثنوی معنوی دریای رفی است از آموزههای دینی و عرفاانی کاه مایتاوان در
آن غواصی کرد و به انواع گوهرهای معنوی دست یافت.
شفیعی کدکنی در زبان شعر در نثر صوفیه مینویسد« :به عقیدۀ من ،مثنوی بازرگتارین
کتابی است که فرهنگ بشری به خود دیده اسات و تنهاا ،دیاالوگهاای افالطاون را شااید
بتوان با آن مقایسه کرد»( .شفیعی کدکنی ،1391 ،ص )133
بیگمان مثنوی را میتوان زبده و حاصل جمیاع تجاارب عرفاانی موالناا ،بلکاه دنیاای
عرفان اسالم در تمام قرون محسوب کرد .کتابی آموزنده دربارۀ سیر و سلوک عارفاناه.
در واقع مثنوی حماسهای عرفانی است که مولوی خاود دشاواری فهام و تحقیاق بار ایان
کتاب را مت کّر شده است .درک و دریافت چنین اثری را چندین مقدمه و چنادین تبحار

تحلیل عرفانی و موضوعی از« :پیل اندر خانه تاریک بود»

39

علمی الزم است ،از جمله :آشنایی دقیق با قرآن ،عرفان ،اخاالق ،علامالحادیث ،تفسایر،
فلسفه ،کالم ،تاریخ و دیگر معارف اسالمی.
مثنوی معنوی در ش

دفتر و بیست و ش

هزار بیت ،در بحر رمل مسادس ساروده

شده است و از «حیث کیفیت چنان اوج و عظمت روحانی بینظیری را ارائه میکناد کاه
در تمام قلههای بزرگ شعر انساانی جلاوه و شاکوه دساترسناپا یر و خیارهکنناده دارد».
(زرینکوب ،1371 ،ص )273
در این شاهکار عظیم تصوف ایران ،موالنا جاللالدین خوانندۀ هشایار را از راه قصاه
به دنیای ماورا قصه میبرد و همین نکته است که در نظر بعضی محققان نوعی دوگانگی
یا سه گانگی را در لحن بیان او راه میدهد که جالب دقات اسات .چارا کاه خوانناده در
ورای دنیای نقل و روایت و حتی در ورای جو شور و هیجان صوفیانه به قلمرو تعلیم هام
راه می برد»( .همان ،1376 ،ص )299
مثنوی پر از قصههای جالاب اسات کاه یکادیگر را تاداعی مایکنناد .گنجیناهای از
حکمت و داللت است که در تأیید قصهها یا در تقریر آنها به خاطر گوینده مایآیاد ...
موالنا در طی این اشعار ساده ،عمیق و عاری از تکلف شاعرانه با تقریر حکمتها و نقل
حکایتها ،خط سیر روم خود و روم هر عارف طالب یا واصل را از عالم مهجوری تاا
مرتبة وصال دنبال میکند و چون دوست دارد تا سرّ دلبران را در حدیث دیگران به بیان
آورد ،صورت قصه را سیرت حال خوی

میکناد و در ضامن شارم اسارار و مقاماات

اولیا ،مراتب سلوک روحانی خود را نیز تصور میکند»( .همان ،1371 ،ص )261
در این کتاب چهارصد و بیست و چهار داستان پای در پای باه شایوۀ تمثیال ،باه بیاان
مطالب عرفانی میپردازد.
شایان یکر است که موالنا از الگویی آشنا و مؤثر برای ارشاد و موعظه استفاده مایکناد
که همانا تمثیل و قصهگویی است؛ اما در هر گام یاادآوری مایکناد کاه قصاههاای او تنهاا
برای سرگرمی نیست؛ بلکه خواننده بایاد بارای درک معناای درونای قصاه تاال

کناد .او
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صورت و معنی قصه را در هر مناسبت به پوست و مغز ،میوه و هسته یاا ظارف و داناه تشابیه
میکند:
ای باااارادر قصااااه چااااون پیمانااااهایساااات
معناا ای اناااادر وی بااااهسااااان دانااااهایساااات
ل ا میتوان گفت یکی از کاملترین داستانهایی که مولوی آشکارا نظار معرفتای خاود
را در آن منعکس کرده و بیان نموده ،داستان معروف «اختالف در شکل پیل» است .در ایان
داستان مولوی به طور بارزی معرفت حسی را برای درک و دریافات حقیقات کلای ،نااقص
دانسته و رد میکند ،به همین سبب نتیجه آن را هم نزاع بر میشمارد.
نگارنده هم با توجه به اهمیت این داستان تصمیم گرفت در حد توان آن را تحلیل کرده
و در اختیار عالقمندان گ ارد.
بررسی داستان و ریشهزارهای آن
داستان «فیل و مردان نابینا» یا «فیل و کوران» داستانیاسات تمثیلای و عارفاناه ،کاه بارای
روشن کردن نقص درک و کشف حسی به آن استشهاد شده است.
روزنامة ایران ماتن یکای از مقااالت مجتباایی را آورده کاه نخساتین باار در مجلاة ناماه
فرهنگستان و سپس در کتاب بنگاله در قند پارسی به چاپ رسیده است.
دکتر مجتبایی بر این باور است که قدیمیترین روایت این داساتان هماان روایتای اسات
که در مجموعة اودانه بودایی ،که دربردارنده پارهای از گفتارهای منسوب باه باودا اسات و
گویا در سدۀ سوم پی

از میالد جمعآوری و تحریر شده ،آمده است .به هر حال ریشه ایان

داستان را در جناوب شارقی آسایا دانساته و باه آیاین جاین ،بودیسام و هنادوگرایی نسابت
داده اند .عالوه بر این سه آیین ،صوفیان نیز از این داستان در آثار خوی
در تیتها سوتا در قانون پالی از این تمثیل بهره گرفته است.

بهره بردهاند .باودا
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در آیین جین ،از این داستان برای توجیاه همزیساتی مساالمتآمیاز باا ادیاان و ما اهب
دیگر استفاده میشود و این که مردم میتوانند بر حسب شرایط محیطی ،وجودی و آگااهی
و میزان ادراک و احساسشان ،بخشی از حقیقت را نزد خود داشته باشند.
مشهور این است که مأخ این داستان را روایتی در مقایسات ابوحیان توحیادی و او نیاز
منقول از افالطون میداند که البته آنچه در باب کوری مردماان شاهر در ایان مأخا اشااره
شده ،بیشتر به روایت حديقة الحقيقه سنایی ،احیا العلوم و کیمیای ساعادت غزالای ،نزدیاک
است و گویا مولوی بنا به مشرب فکری خود ،در اصل داستان تغییری کوچک ،اماا اساسای
ایجاد کرده ،مر یکر این نکته ضروری مینماید که داستان ما کور باا برخای تفااوتهاا در
جزئیات ،در آثار عربی و سپس فارسای راه یافتاه و باه جاز موالناا ،مؤلفاانی چاون ابوحیاان
توحیدی در المقابسات ،محمد غزالی در احیا العلوم و کیمیای سعادت ،سانایی غزناوی در
حديقة الحقيقه ،عزیزالدین نسفی در کشف الحقایق و الهی سیمابی در منازل القلوب (شارم
رساله قدس روزبهان بقلی) این داستان را آوردهاند.
فروزانفر بر آن اسات کاه مأخا ِ ایان داساتان روایتای اسات کاه در مقابسااتِ ابوحیاانِ
توحیدی ،طبع مصر ،ص  259آمده است( .فروزانفر ،1362 ،ص )96
حال جهت درک و دریافت تفاوتهای داستان فیل در بیاان علماا ،نیاک آن اسات کاه
چند نمونه را با دقت نظر مطالعه کنیم:
المقابسات

سمعت أبا سليمان يقول :قال أفالطن :إن الحق لم يصبهه الاباف فبل وبو ه،ووبه ه
أخطئوه فل وو ه،ووه بو أصاب ماه وو إنسان ،هة .قال :ه مثال ذلک عميان انطلقوا إلب
فيو ه أخذ وو هاحد ماهم ،ارحة ماه فجسّها بيده ه مثلها فبل نفسبه فبرخهل البذ مب
الل،و أن خلقة الفيو طويلة مدهرۀ شهيهة برصو الشجلۀ ه ،ذع الاخلة ه أخهل الذ مب
الظهل أن خلقته شهيهة بالهضهة العالية ه اللابية الملتفعة ه أخهل الذ م

أذنبه أنبه ماهسب

دقيق يطويه ه ياشله .فكو هاحد ماهم قد أدى بعض ما أدرک ه وو مبا يكبذب صباحهه ه
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يدع عليه الخطر ه الغ ل هالجهو فيما يصفه مبن خلبق الفيبو .فبانظل إلب الصبد ويب
،معهم ه انظل إل الكذب ه الخطر وي

دخو عليهم حت فبلقهم »( .اباو حیاان توحیادی،

بیتا ،ص )259
خالصة ترجمه آن به فارسی :افالطون میگفته است :مردم در توصیفِ حضرت حاق ناه
کامالً بر صواباند و نه بر خطا ،مَثَلِ آنان مَثَلِ آن نابینایانی است که به پیلی مایرساند و هار
کدام به عضوی از اعضای او دست میسایند و پی ِ خود ،صورتی تجسم مایکنناد .آنکاه
دست به پای پیل میکشد ،آن را هامچاون درخات مایپنادارد و آنکاه دسات باه کمار
میساید ،آن را بهصورتِ پُشتهای مرتفع تصاور مایکناد .آنکاه دسات باه گاو هاای پیال
میکشد ،آن را به چیزی پهن و نازک که دائماَ باز و بسته میشود ،مانند میکند .همة ایناان
مسلماَ چیزی از پیل درک کردهاند؛ ولی نه کلیّتِ پیل را .میانِ آنها بر سارِ چگاونگی شاکل
پیل اختالف و مناقشه درمیگیرد و هر یکی مدعی درستی تصور خود میشود.
و این مَثَل را غزالی در احیا العلاوم ،جلاد چهاارم ،صافحة شا

و نیاز کتااب کیمیاای

سعادت نقل میکند( .فروزانفر ،1362 ،ص  97ا )96
احیاء العلوم

بدان که جماعتی از نابینایان شنودند که در شهر حیوانی عجیب آوردناد کاه آن را پیال
خوانند و ایشان صورت آن مشاهده نکرده بودند و نام آن نشنوده بودند .گفتند :چاره نیست
ما را از دانستن آن به بسودن ،که دانستن ما آن را جز به حس لمس نتواند بود .پس قصد آن
کردند و چون بدان رسیدند و ببودند ،دست بعضی بر پای آن آمد و دسات بعضای بار نااب
آن و دست بعضی بر گو

و گفتند که شناختیم و چون بازگشتند ،نابینایان دیگار از ایشاان

بپرسیدند ،جواب های مختلف گفتند :کسی کاه پاای را بساوده باود ،گفات کاه پیال چاون
استونی است که ظاهر آن خشن باشد ،إال آن است که نرمتر از آن است و کسای کاه نااب
آن بسوده بود ،گفت که چنین نیست که میگویی ،بلکه صلب است که در آن نرمی نیسات
و خشن است که در آن خشونت نیست و اصالً در ساتبری اساتونی نیسات ،بال مثال عماود
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بسوده بود ،گفت :آری! نرم است و در او خشونتی هسات .یکای را

از ایشان تصدیق کرد؛ ولیکن گفت :نه چون عمود است و نه چون استون ،بال مثال پوساتی
پهن ستبر است .پس هر یکی از ایشان از وجهی راست گفت؛ چه هار یکای از آن خبار داد
که به حس لمس دست از پیل بدانسته بود و در آن خبار ،هایچ کاس از صافت پیال بیارون
نیامده بود ،ولیکن همگان از احاطت به کنه صورت پیل قاصر بودند»( .غزالی ،1386 ،ج ،4
ص )12
و اما نقل آن از کتاب کیمیای سعادت چنین اسات :بیشاتر خاالف در میاان خلاق چناین
است که هر یکی از وجهی راست گفته باشد؛ ولیکن بعضی بینند و پندارند که همه دیدهاند
و مثالِ ایشان چون گروه نابینا بود که شنیدند در شهر ایشان پیل آمده است ،بروناد تاا آن را
بشناسند .پس پندارند که وی را به دست توانند شناخت و دست برسانند .یکای را دسات باه
گو

آید و یکی را به پای و یکی را به دندان و چون به دیگر نابینایان رسند ،وصف آن از

ایشان پرسند .آنکه دست بر پای نهاده بود ،گوید :پیل مانند ستون است و آن کاه بار دنادان
نهاده ،گوید :مانند عمودی است و آنکه بر گو

نهاده ،گوید :مانند گلیمی است .آن هماه

راست گویند از وجهی و هم خطا کردهاند از آن وجه که پندارند جملة پیال را دریافتاهاناد.
(همان ،1387 ،ج ،1ص )59
سنایی در کتاب حديقةالحقيقه ،این داستان را چنین آورده است:
بااااااود شااااااهری باااااازرگ درحااااااد غااااااور
واناااااادر آن شااااااهر مردمااااااان همااااااه کااااااور
پادشااااااااهی بااااااار آن مکاااااااان بگ شااااااات
لشاااااااکر آورد و خیماااااااه زد بااااااار دشااااا ات
داشااااااات پیلااااا ای بااااااازرگ باااااااا هیبااااااات
از پااااااای جااااااااه و حشااااااامت و صاااااااولت
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مردماااااااااان را ز بهااااااااار دیااااااا ادن پیااااااا ال
آرزو خاساااااااااات زانچنااااااااااان تهویاااااااااال
چنااااااااد کااااااااور از میااااااااان آن کااااااااوران
بااااااار پیااااااال آمدناااااااد چاااااااون عاااااااوران
تااااااا بداننااااااد شااااااکل و صااااااورت پیاااااال
هاااااااار یکاااااااای تازیااااااااان دران تعجیاااااااال
آمدناااااااااد و باااااااااه دسااااااااات بپساااااااااودند
زانکااااااه از چشاااااام باااااایبصاااااار بودنااااااد
هااااار یکااااای را باااااه لماااااس بااااار عضاااااوی
اطااااااااااالع اوفتاااااااااااد باااااااااار جاااااااااازوی
هاااااار یکاااااای صااااااورت محااااااالی بساااااات
دل و جااااااااان در پااااااای خیاااااااالی بساااااااات
چاااااااون بااااااارِ اهااااااال شاااااااهر بازشااااااادند
برشاااااااااان دیگاااااااااران فاااااااااراز شااااااااادند
هیئاااااااات و شااااااااکل پیاااااااال پرساااااااایدند
آنچااااااااه گفتنااااااااد جملااااااااه بشاااااااانیدند
آن کااااه دساااات

بااااه سااااوی گااااو

رسااااید

دیگااااااااری حااااااااال پیاااااااال ازو پرسااااااااید
گفااااااات شکلیسااااااات ساااااااهمناک عظااااا ایم
پهاااان و صااااعب و فااااراخ هاااامچااااو گلاااایم
آن کااااااه دساااااات

رساااااایدی زی خرطااااااوم
گفاااااات گشتساااااات ماااااار ماااااارا معلااااااوم
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راساااااات چااااااون ناااااااودان میانااااااه تهیسااااات
سهمناکسااااااااااات و مایااااااااا اه تبهیسااااااااااات
وان کااااااااه را بُاااااا اد ز پیاااااا ال ملموساااااا ا
دسااااااات و پاااااااای ساااااااتبر پااااااار بوساااااا
گفااااات شاااااکل

چناااااانکاااااه مضبوطسااااات
راسااااات هااااامچاااااون عماااااود مخروطسااااات

هاااااار یکاااااای دیااااااده جاااااازوی از اجاااااازا
همگااااااان را نظاااااار فتاااااااده ظاااااان خطااااااا
هااااااا ایچ دل را ز کلااااااا ای آگاااااااااه نااااااا ای
علاااااام بااااااا هاااااایچ کااااااور همااااااره ناااااای
جملگاااااااای را خیااااااااالهااااااااای محااااااااال
کااااااارده مانناااااااد غتفاااااااره باااااااه جاااااااوال
از خااااااااادایی خالیاااااااااق آگاااااااااه نااااااااای
عقاااااااااال را دریااااااا ان ساااااااااخن ره نااااااا ای
(سنایی ،1359 ،ص )6
تحلیل داستان
زمینة این بحث ،معرفتشناسی است .معرفت انسان نسبت به هر حقیقتی ،حاصال دانا
و بین

او از آن حقیقت است .مقصود از دان  ،علوم و معرفت کسبی و اکتسابی است کاه

عمدتاً حافظه در فراگیری آن نقشای فعاال دارد و منظاور از بیان  ،دریافاتهاای شخصای
تجربی و بعضاً شهودی انسان است و این به تعبیر جااللالادین هماایی یعنای کاه مولاوی از
مکتب برهان و قیاس باالتر رفته و به دریای نور که عالم کشف و شهود اسات ،پیوساته و از
مرتبة دان

به بین

رفته ،چنانکه خود بیان داشته:
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جاااااااانشناساااااااان از عاااااااددها فارغناااااااد
غرقااااااة دریااااااای باااااایچوننااااااد و چنااااااد
جااااان شااااو و از راه جااااان ،جااااان را شااااناس
یاااااار بیااااان

شاااااو ناااااه فرزناااااد قیااااااس
(همایی ،1376 ،ج ،1ص)66

در این داستان ،فیل ،نمادی از حقیقت است و حقیقات ،آن مطلاوبی اسات کاه همگاان
طالب آنند ،این داستان دغدغهای است که به انسان آگاه ،انگیزۀ جستوجو مایدهاد .قارار
دادن نماد به جای اصل ،باعث میشود ،افهام مختلف مخااطبین باه قادر وساع فکاری خاود
اقناع شوند؛ آنکه اهل معنا است ،خداوند را اراده کند و آنکه ره از عاالم صاورت باه عاالم
معنا نبرده ،گمشدۀ مادی خود را دریابد.
مولوی از آنجا که اختالف م اهب را ناشی از اختالف در نظرگاه ابناای بشار مایداناد،
میگوید:
از نظرگاهسااااااااات ای مغاااااااااز وجاااااااااود
اخااااااتالف مااااااؤمن و گباااااار و جهااااااود
(مثنوی معنوی ،دفتر سوم ،ص )73
در داستان فیل هم به اختالف نظر کسانی که به دیدن فیل در تاریکی رفته بودند ،اشااره
داشته و میگوید:
از نظرگاااااااااه گفتشاااااااااان شاااااااااد مختلاااااااااف
آن یکاااااای دالاااااا

لقاااااااب داد ایاااااان الاااااااف

در کاااااف هااااار کاااااس اگااااار شااااامعی بُااااادی
اخااااااااتالف از گفتشااااااااان بیاااااااارون شاااااااادی
چشااام حاااس هااامچاااون کاااف دستسااات و باااس
نیسااااااات کاااااااف را بااااااار هماااااااه او دساااااااترس
(همان)
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مولوی با انتقال و عدول از کلمة «کف» به معنی کف دست؛ به کف آب دریا ،انسانهاا
را به فراخ حالی ،انبساط نظر و توسعة فکری دعوت کرده و میگوید:
چشاااااام دریاااا اا دیگرساااااات و کااااااف دگاااااار
کاااااااف بهااااااال وز دیااااااادۀ دریاااااااا نگااااااار
جنااااااب

کاااااافهااااااا ز دریااااااا روز و شااااااب
کاااااف همااااایبینااااای و دریاااااا نااااای عجاااااب
(همان)

و این بدان معنی است که در داوریها و تصمیمگیاریهاا جهات دساتیاابی باه هادفی
درست و متکامل ،فراخ حالی و انبساط نظر و توسعة فکری کارآمدترین ابزار انسانند.
بعضی بر آنند که در واقع حکایت تمثیلی پیل ،بیانگر سرشت حقیقتستیز و افسانهپاوی
تعصبات م هبی و «جنگ هفتاد و دو ملت» است.
در بعضاای از شااروم مثنااوی و نیااز در فرهنااگ نمادهااا و نشااانههااا در اندیشااة موالنااا
دریافتهایی را که از این داستان تمثیلای مایشاود ،بادینگوناه آورده اسات« :در حکایات
تمثیلی «پیل» کنایه از حقیقت مطلق (= یات بایچاون الهای)؛ «تااریکی» کنایاه از ایان دنیاا
است؛ زیارا در ایان دنیاا آدمای در الیاههاای بایشاماری از حجاابهاا و پاردههاای ساابق
محسوسات پوشیده شده است و عقل و روم او نیز در زندان حواس؛ «دسات ساایندگان بار
اندام پیل» کنایه از کسانی است که مایکوشاند حقیقات مطلاق را باا قیااسهاای محادود و
نارسای عقلی و تجربی خود بشناسند .حکیمان ،متکلمان ،فیلساوفان ،عالماان و  ...هار یاک
برای شناخت حقیقت ،مدعی روشای هساتند؛ اماا هماة ایان رو هاا و ما هبهاا وافای باه
مقصود نیست؛ بلکه هر یک جلوهای از حقیقت مطلاق را نمایانادهاناد ،چاه طریاق شاناخت
حقیقت مطلق نوعی دیگر است؛ «شمع» کنایه از کشف نور یقین است .هرگاه چناین ناوری
در قلب و بصیرت آدمی درخشیدن گیرد ،به کشف تمامیت حقیقت نایل میشود و در ایان
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مرتبه ،نزاع و ستیزها رنگ مایباازد .حکایات تمثیلای پیال بیاانگر سرشات حقیقاتساتیز و
افسانهپوی تعصبات م هبی و جنگ هفتاد و دو ملت است»( .تاجدینی ،1383 ،ص )689
با این حال به نظر نگارنده این سطور ،موالنا در این داستان عالوه بر اینکه بیاان مایدارد
اختالف م اهب به سبب اختالف دید و نظرگاه است ،چنانکه شارحان و مولویپژوهاان از
جمله جاللالدین همایی در مولوی نامه خود بدان تصریح داشته است ،پیامهاای دیگاری را
در دل این داستان نهفته دارد که از طرف پژوهشگران توجهی به این پیامها نشده ،این پیامها
عبارتند از:
اوالً جهت اظهار نظر و صدور حکم درست دربارۀ چیزی باید مستندات خاود را کامال
کرد .چه اینکه مستندات در عین درستی و بینقصی از حیث کیفیّت چنانچه از حیث کمای
ناقص باشد و مجموعاً به تعبیر دیگر کامالً دیده نشوند ،موجب اظهار نظر و صدور حکمای
نادرست خواهد شد .به طوری که در این داستان سند هر یک از ناظران درست بوده؛ امّا باه
دلیل اینکه کامالً دیده نشده ،موجب گشته هر یک از آنها حکمی دور از صواب دهند؛
ثانیاً برای اظهار نظار و نتیجاه گیاری درسات بایاد از شاتابزدگی در کارهاا پرهیاز کارد.
چنانکه در این داستان شتابزدگی ناظران ،موجب شده در نتیجهگیری اشتباه کنند.
بنابراین اگر فرض کنیم ناظران صبوری کرده و موضوع (فیل) را باازنگری مایکردناد،
قطعاً به نتیجة صائبتری میرسیدند؛
ثالثاً موالنا به ما پیام میدهد برای اظهار نظر درست دربارۀ امری مبهم باید پارده ابهاام و
تردید را کنار زد و آنگاه باه اظهاار نظار و داوری پرداخات .چاه اینکاه ابهاام و تردیاد در
موضوع ،موجب نقص و نادرستی تحقیق مایشاود و نادرساتی تحقیاق ،باعاث نتیجاهگیاری
ناصواب و نادرست میگردد .همانطور در داستان فیال ،تااریکی محال نگهاداری فیال باه
منزلة ابهام در موضوع کلیت امر را از دید ناظران پنهان داشته و موجب شده تحقیق ناقص و
در نتیجه اظهار نظر نادرست و داوری دور از حقیقت صورت گیرد.
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پیداست که این پیامها و پیامهایی از این دست تا چه حد در زنادگی باهویاژه در حیاات
قضایی ما نق

داشته و تأثیرگ ار است و چقدر داوریها و قضاوتهای ما را نسبت به امور

و اتفاقات قضایی در مسیر حقیابی و حقگویی میاندازد و موجاب صادور فتااوا و احکاام
درست بهحق میشود.
نتیجه
از بیان این داستان و شروم آن میتوان نتیجه گرفت که داستانهایی از این قبیل به منزلة
ابزاری کارآمد در بیان و تفهیم مقاصد و اندیشههای عرفاانی موالناا باوده و مولاوی از ایان
داستانها در جهت انتقال پیامهای خود به مخاطبان

به نحو احسن سود جسته و بهره گرفتاه

است .همچنین با توجه و تحقیق در اسناد و ریشهزار این داستان و حکایات دیگار مایشاود
نتیجه گرفت که اکثر حکایات و داستانهایی که موالناا در مثناوی یاا دیگار کتاب

آورده

است ،از پیشینیان اخ کرده؛ امّا بر خالف سنایی در آنها دخل و تصرف نماوده و مطاابق باا
مقصود و پیام خود نقل و شرم کارده و ایان بادان معنای اسات کاه موالناا منتقاد تفکارات
پیشینیان بوده است .برای مثال با تغییری که عاارف بلخای در ایان داساتان ایجااد کارده ،در
واقع نشان داده که ناقد تفکرات جینیسم است؛ ول ا تلویحااً طریاق و تفکار ما هب و آیاین
جین را به چال

کشیده است .عالوه بر این حضرت مولوی با بیان این داستان نشان میدهد

که برای درک و دریافت حقیقت ،نخست باید ابهامات و مواناع رو

تحقیاق را از سار راه

برداشت؛ ثانیاً باید از شتابزدگی و عجله پرهیز کرد؛ ثالثاً باید هماه آثاار و مساتندات و ابعااد
مختلف کار را با دقت عمل و دیدی باز ،دید و سنجید .باه تعبیار دیگار موالناا باا نقال ایان
حکایت به ما مایآماوزد ،قضااوت هاای شاتابناک و اساناد نااقص و فضاای مابهم تاریاک،
جویندگان حقیقت و دادگران عدالتخواه و داوران دادخواه را به بیراه خواهد برد.
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بررسی داستان دقوقی از منظر روش ترکيبی هانري کربن
دکتر مصطفی ميردار رضايی*

چکیده
هانری کربن برای بررسی متون ،خاصه متون شرقی و اسالمی ،شیوۀ خاصی را ابداع کرد که
ترکیب دو دیدگاه مادی و فیزیکی و دیدگاه یهنی و خیالی است .او برای این منظور
پدیدارشناسی هوسرل (و دیگر فیلسوفان این نحله) را با نگرههای شرقی ،خاصه با اندیشههای شیخ
اشراق پیوند میزند .عالم خیال منفصل ماحصل این پیوند و ترکیب است؛ این عالم ،جهانی است.
برزخی که رویدادها و عناصر آن مابین دو دنیای مادی و خیالی قرار میگیرند .داستان دقوقی،
روایتی است عرفانی و اخالقی از دفتر سوم مثنوی که ساحت وقایع و رویدادهای آن فراواقعی
است و از مختصات عالم خیال منفصل برخوردار .این مقاله که به رو

توصیفی ا تحلیلی و با

استفاده از ابزار کتابخانهای نوشته شده است ،میکوشد تا با بهرهگیری از رو

پدیدارشناسی

هانری کربن به بررسی اجزای عالم خیال منفصل در روایت دقوقی بپردازد .بر اساس یافتههای این
مطالعه ،برخی از مؤلفههای عالم خیال منفصل که در روایت دقوقی دیده میشوند ،عبارتند از:
انفسی بودن زمان ،عدم تبعیت از جغرافیای مادی ،تناق

و عدم تطابق با ویژگیهای ماده ،شیوۀ

خیالی (مثالی) در ادراک و آگاهی ،تجسّم و تجسّد معانی انتزاعی ،عدم تبعیت از روابط علّی و
معلولی و . ...
کلیدواژه :هانری کربن ،پدیدارشناسی ،خیال منفصل ،داستان دقوقی.
* .دکترای زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه مازندران)mostafamirdar@yahoo.com( .

تاریخ وصول98/11/19 :

تاریخ پ یر 98/11/16 :

مقدمه
در بین متون کالسیک زبان فارسی ،مثنوی معنوی یکی از شاهکارهای بیبادیل ادبیاات
عرفانی و تعلیمی است و با اینکه اخاالق ،موضاوع اصالی ایان اثار نیسات و «عشاق ،هساتة
مرکزی و نیروی محرّکة جستار و گفتار» (رحمدل ،1381 ،ص  )321آن محسوب میشود؛
امّا پرداختن به مسایل اخالقی در قالب حکایتهای تعلیمی ،یکی از بایستهترین دغدغههاای
موالناست .شیوۀ برجستة خالق این اثر برای پرداختن به مساایل اخالقای و تعلیمای ،تمثیال و
بیشتر داستان های آن از نوع واقعی (رئال) است؛ امّا در بین این حکایاات ،روایات «دقاوقی»
یکی از اسرارآمیزترین روایات صوفیانة شرق و داساتانی معماگوناه اسات (طااهری،1392 ،
ص  )151که ساحتی فراواقعی (سوررئال) دارد و «چه بسا بتاوان آن را داساتانِ داساتانهاای
مولوی نام کرد»( .توکّلی ،1386 ،ص  )5فراواقعی بودن روایات دقاوقی ،ایان داساتان را از
حالت تک ساحتی خارج کرده و این قابلیت را باه آن بخشایده اسات کاه مخاطباان بتوانناد
برداشتها و تأویلهاای مختلفای از ماتن داشاته باشاند .ایان مقالاه کاه باه رو

توصایفی ا

تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانهای نوشته شده است ،میکوشد تا با بهرهگیاری از رو
پدیدارشناسی هانری کربن به بررسی اجزای عالم خیال منفصل در روایت دقوقی بپردازد.
پیشینۀ جهان سلسلهمراتبی

اربابان اندیشه در تاریخ تفکّر فلسفی را با تسامح میتوان به دو دسته تقسیم کارد :یاک،
دستهای معتقد به حقیقت این عالماند و میگویند :آنچه به وسیلة حواس ما درک میشاود،
به یات خود قائم است و با زوال ما زوال نمیپ یرد؛ گروه دیگر به حقیقت این عالم معتقاد
نیستند و می گویناد :جهاان خاارج ،مجموعاهای اسات از تصاوّرات ماا؛ باه عباارت دیگار،
مجموعه ای از معانی یهنی است که به یات خاود حقیقات نادارد و اگار وجاودی دارد ،در
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یهن است .مناقشة طرفداران این دو نظریه که یکی را پیروان مکتب اصالت مااده و دیگاری
را پیروان مکتب اصالت تصوّر نامیدهاند ،سرتاسر تاریخ فکار بشاری را اشاغال کارده اسات.
(الفاخوری؛ البحر ،1355 ،ص  )239دیدگاه نخست که منشاعب از تفکّار ارساطویی اسات،
حس و عقل را ابزارهای راستین شناخت میداند؛ ابزارهاا و دادههاایی کاه بیارون از هساتی
انسان منبعی ندارند .جهان شناسی امروز غربی کاه تاابع هماین دیادگاه ا و نیاز اندیشاههاای
دکارت ا است ،برای هماة پدیادههاا حالات دووجهای پیادا مایکناد و جهاان را دارای دو
ساحت ،بُعد و اندیشه که همان جهان مُلک و معقوالت است ،میداناد و ایان دو سااحت را
کامالً جدا و منقطع میبیند( .جهانگیری زینای ،1398 ،ص  )11بار ایان اسااس حتّای منطاق
ارسطویی نیز منطقای دوظرفیتای و دوارزشای اسات ،ناه منطقای چندارزشای .او باه جهاانی
خاکستری ،اعتقادی نداشت و ل ا در نظرگااه او جهاان یاا سایاه اسات یاا سافید( .حبیبای و
همکاران ،1393 ،ص  )35حال اگر یک سوی این جهان عقل و ملاک باشاد ،ساویه و بعاد
دیگاار حیااات ،ایمااان و ملکااوت اساات .در ایاان نگاار  ،عماال دیناای ،کنشاای غیرعقالناای
(فداییمهربانی ،1392 ،ص  )391و الجرم مجرای ارتباط با عالم ملکوت بسته است.
امّا دیدگاه دیگر ،نگر
عقالنی مح

افالطونی است .این فیلسوف با طرم نظریة «عالم مُثُل «یا عالم

 ،برای جهان سلسله مراتبی (عالم ماده ،عالم مثال و برزخ ،عالم عقول) قائل

شده و راه ورود به عالم دیگر را باز میگ ارد( .الهیجی ،1372 ،ص  )43در این تفکّر،
خیال مورد ظن و گمان نیست؛ بلکه ابزار صحیح و دقیقی برای شناخت است؛ زیرا پیوندی
است که در صورت فقدان آن ،طرم و هیأت عوالم از هم میپاشد .اگرچه ریشة این
نگر

به دوران پی

از سقراط و ایران باستان بازمیرسد؛ امّا در نهایت ،سهروردی با ارائة

نظریة «حکمت اشراق» و ادراک چندبعدی از هستی به این نگره قوام خاصی بخشید.
(تدیّن ،1386 ،ص  28و  )264در واقع ،نظریة عالم مُثُل افالطونی و اندیشههای حکمای
ایران باستان در نظرگاه شیخ اشراق بههم میپیوندد و بهتکامل میرسد؛ بهعبارتیدقیقتر،
سهروردی حکمت ایران باستان و یونان را در خدمت انوار نبوی درمیآورد تا بتواند وجه
باطنی و اصیلی از اسالم به نمای

بگ ارد و چهرهای فلسفی که اشتراکاتی نزدیک در زمینة
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معرفتشناسی و جهانشناسی با ادیان و فلسفههای سلف دارد ،از اسالم نشان دهد( .نصر،
 ،1384ص )71
ابن سینا نیز تحت تأثیر عوامل متعدّد تا حدودی به سمت این نقطه (تفکّر اشراقی)
حرکت کرد؛ امّا نتوانست یا نخواست بدان برسد .بهطور کلی میتوان گفت که« :ابنسینا
اصول عقاید فلسفة مشائی را منکر نمیشود ،بلکه آن را بهشکل دیگری تعبیر میکند؛
بدانسان که عالم عقالنی ارسطوئیان بهصورت معبدی درمیآید که در آن هر رمز و
تمثیلی به طریق واقعی و بیواسطه بهآدمی مربوط میشود و در تعالی روحانی و وصول او
بهحقیقت وظیفهای انجام میدهد» (همان ،ص  )47و بهنوعی در تعبیر مشرقی ابن سینا از
فلسفة مشا  ،معنویت و غیب و ارتباط آن با استکمال وجودی انسان پررنگتر میشود .ابن
عربی نیز به درک سلسله مراتبی از حقیقت معتقد است و حتّی برای «حضرت خیال» اهمیتی
علی حدّه قائل است و نزول حق از معنی به محسوس را تنها در حضرت خیال ممکن
میداند .در عرفان ابن عربی ،خیال دو معنای متفاوت دارد که بهوسیلة خلّاقیت بههم وصل
میشوند .در معنای اوّل ،خیال ،نفَس رحمانی است که پدیدههای غیر از خدا از آن خلق
می شوند و در واقع همة عالم ،خیالی بی

نیست .عالم ،هرگز معدوم نبوده؛ بلکه در یات

حق مکنون بودهاست .ل ا ابتدا خداوند بر اسمای خوی

و سپس بر اعیان ثابته تجلّی یافته

است .در معنای دوم ،خیال ،برزخ بین مراتب است .بین مرتبة طبیعت و مجرّدات و نیز بین
عقل مجرّد و بدن مادّی .در مورد انسان ،هم شأن وجودی دارد و هم شأن معرفتی( .کربن،
 ،1391ص  22ا  )21عنصر خیال در دستگاه فکری ابنعربی نق

بایستهای دارد و اهمیت

این مقوله برای او تا اندازهای است که معتقد است» :هرکس مرتبة خیال را نشناسد ،معرفتی
مجموع و یکجا نخواهد داشت .اگر این رکن از معرفت برای عارفان حاصل نشود ،بویی
از معرفت به مشامشان نرسیده است»( .حکمت ،1389 ،ص )61
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پدیدارشناسی هانری کربن
بعد از شیخ اشراق و ابنعربی ،اندیشمندان هر دورهای دیدگاههای آنان را شرم و بسط
کردند و حتّی به تکمیل آن پرداختند .مثالً مالصدرا در این باب نظرات مخصوص به خود
را دارد؛ امّا هرچه رویکرد ابنعربی به مسألة خیال بهدلیل تمایالت شهودی ،رویکردی
نزولی و وجودشناسانه است ،رویکرد مالصدرا به دلیل تمایالت فلسفی ،رویکردی
صعودی و معرفتشناسانه است( .صانعپور ،1389 ،ص  )117در این بین ،هانری کربن نیز
که در زمرۀ اندیشمندان نظرگاه دوم (افالطون)( ،کربن ،1395 ،ص  49ا  )48قرار میگیرد،
همچون سهروردی بر حکمت باطنی شرق و وجه اشراقی فلسفة ایرانی تأکید میکند .رو
او پدیدارشناسی است؛ چون تجربههای دینی و عرفانی ،باطنی و درونی هستند ،فهم آنها
جز از راه رو هایی که مدعای اصلی آنها کشف معانی نهفته و نیّات فاعالن از طریق
توصیف و تفسیر همدالنه است ،حاصل نمیشود( .یوسفی؛ تابعی ،1391 ،ص  )72معنای
پدیدارشناسی (فنومنولو ی) بر اساس ریشة کلمه ،بررسی فنومن (نمودها)ست در برابر بود
(واقعیت)( .اسمیت ،1393 ،ص  )29پدیدارشناسی «کوششی است برای شناسایی یوات یا
ماهیات که از طریق شهود و بهواسطة کون التفاتی آگاهی یعنی حدوث نسبت و اضافه میان
متعلَّق ادراک و فاعل شناسایی حاصل میشود»( .ریختهگران ،1389 ،ص )59
آغازگر پدیدارشناسی بهعنوان مکتب ،ادموند هوسرل است .رو شناسی هوسرل ،ضد
رو شناسی مبتنی بر اصالت علم است؛ بلکه او در صدد احیای یوات و ماهیات است.
هوسرل در رو

فلسفی خود میکوشد تا اساس و پایة استواری برای همة دان ها و

علیالخصوص فلسفه فراهم آورد .پایهای که از همة مفروضات پیشین خالی باشد .یا به قول
او« :آن آگاهی نخستین است که به نحو بیواسطه ،دادهها را بهحضور میآورد»( .همان،
ص  )34هوسرل در پدیدارشناسی به دنبال کشف مجدّد معنای لوگوس است .از این طریق
است که پدیدارشناسی با مباحث زبانی و تأویلی ارتباط پیدا میکند .فیلسوفان بعد از
هوسرل ا مثل رایناخ ،اینگاردن و هایدگر ا که مخالف با عقیدۀ ایدهآلیسم استعالییِ او
بودند ،معتقدند که پدیدارشناسی باید توأم با هستیشناسی واقعگرایانهای باشد؛ بنابراین
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نباید هستی و جهان طبیعت را در پرانتز بگ اریم ،بلکه فعالیتهای ما و معانی چیزها با نظر
کردن به مناسبات زمینه ای یا بافتاری خوی

با چیزها در جهان قابل تفسیر است( .اسمیت،

 ،1393ص  45ا  )44امّا کربن در پدیدارشناسی (به عنوان یک مکتب مادی غربی که برای
پدیدارها فراتر از سطح وجود مادی ،سطح وجودی دیگری را مفروض نمیداند) از دیگر
اندیشمندان فاصله میگیرد .هدف او نیز از بررسی پدیدار ،رسیدن به یات و ماهیت پدیدار
است؛ امّا برعکس هوسرل او ظاهر را راه رسیدن به باطن میداند و بین ظاهر و باطن به
نوعی اینهمانی قائل است( .جهانگیری زینی ،1398 ،ص  )51کربن تنها به اصولی از
پدیدارشناسی که به او کمک میکنند تا به باطن و ماهیت پدیدار اجازۀ آشکارشدن بدهد،
وفادار میماند .کربن ،پدیدار یا صورت را راه رسیدن به یات میداند .از نظر او ،پدیدار،
دیگر حیث التفاتی مح

یا صرف محتوای آگاهی نیست؛ بلکه مظهر و ملجای باطن

است .باطنی که جز با پنهان کردن خود

نمیتواند آشکار شود .پدیدار صرفاً پدیدار

آگاهی نیست؛ بلکه پدیدار واقعیت است( .کربن ،1391 ،ص  12ا  )11پدیدارشناسی از
نظر کربن به این دلیل باید برای بررسی وقایع خیال منفصل بهکار گرفته شود که پدیدهها را
در جایگاه واقعی خودشان بررسی میکند .کربن معتقد است تخیّل ،موجب شناخت
می شود ،شناختی از موضوعی متناسب با تخیّل .کار پدیدارشناسی کربن این است که
دریابد محتوای آگاهی عرفای مسلمان که عالم واسطه و خیال منفصل را تجربه کردهاند،
چیست و چه کیفیتی دارد؟
پیشینۀ پژوهش
تنها پژوهشی که با این رویکرد به بررسی عالم خیال منفصل در متون کالسیک پرداخته
باشد ،رسالهای است دکتری با عنوان «بررسی خیال منفصل در آثار عطار بر اساس رویکرد
پدیدارشناسانة هانری کربن» ( )1398از محمّد جهانگیری زینی؛ و همانطور که از نام آن
پیداست ،پژوهنده به بررسی عالم خیال منفصل در آثار عطّار نیشابوری پرداخته است .ل ا
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مستقلی به بررسی عالم خیال منفصل در حکایات مثنوی معنوی،

خاصه حکایت دقوقی نپرداخته است.
 .8متن اصلی
عالم خیال منفصل ا که کربن آن را از طریق آموزههای عارفان مسلمان تعریف میکند
ا عالمی است در حدّ فاصل عالم مادۀ مح

و عالم عقل مح

 .در این عالم که ارض

مکاشفات و وقایع خیالی است ،جسم ،صعود میکند و روحانی میشود و روحانیّات نزول
میکنند و به جسمانیّت نزدیک میشوند .بسیاری از کرامات عرفا و سرگ شت انبیا بدون
درک آن در این اقلیم معنوی قابل درک و فهم نیست .ابزار درک و اتّصال به این جهان
ملکوتی ،قوۀ خیال در انسان است که شبیه به عالم خیال است« .خیال به عنوان یک قوّۀ
جادویی خلّاق که موجد عالم محسوس است ،روم مطلق را در قالب اشکال و الوان ایجاد
میکند»( .کربن ،1391 ،ص  )275وجود قوّۀ خیال بهخودی خود عالم خیال را اثبات
میکند .چون هر وجهی از وجود ،وجهی از ادراک است؛ به بیان دیگر ،هر جنبه از
ادراک ،تعلّق دارد به مابهازای خارجی خود در وجود( .ابراهیمیدینانی ،1379 ،ص )11
 .8 .8انفسی بودن زمان:

زمان پدیدههای عالم خیال منفصل ،زمان آفاقی متّصل نیست که به عنوان بعد چهارم از
موجودات در نظر مشائیان شناخته میشود؛ بلکه زمان انفسی منفصل (زمان قدسی) است؛
یعنی ،زمانی است کیفی و دایرهای نه کمّی و مستقیم .بررسی حوادث خیال منفصل در
تاریخ آفاقی موجب فروکاهی آن حوادث به حکایاتی مجازی میشود که تنها به این دلیل
که قابل بیان عادی نیست ،در قالب داستان بیان شدهاند؛ امّا در زمان دایرهای ،گ شته و حال
و آینده جمع میشوند و اتّصال ،جای خود را به انفصال میدهد( .کربن ،1391 ،ص  17ا
 )15ل ا تاریخ در عالم خیال منفصل از نوع انفسی و درونی است .در روایت دقوقی ،این
شخصیت ،عارفی اهل سفر و شیفتة سیر و سلوک است و تأمّلی در ابیات ییل نشانگر
قدسی و انفسی بودن زمان و سفر دقوقی است و نه آفاقی بودن آن:
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سااااال و مااااه رفااااتم ساااافر از عشااااق ماااااه
بااااااا ایخبااااااااار از راه حیااااااا اران در اهلل
پاااا برهناااه مااایروی بااار خاااار و سااانگ
گفاات ماان حیاارانم و باایخااوی و دنااگ
تااااو مباااین ایااان پااااایهااااا را باااار زماااین
زانااااک باااار دل ماااایرود عاشااااق یقااااین
از ره و مناااااااااااازل ز کوتاااااااااااااه و دراز
دل چااااه دانااااد کوساااات مساااات دلنااااواز
آن دراز و کوتاااااااه اوصااااااااف تنسااااااات
رفاااااااااتن اروام دیگااااااااار رفتنسااااااااات
تااااو ساااافرکردی ز نطفااااه تااااا باا اه عقاااال
ناااه باااه گاااامی باااود ناااه منااازل ناااه نقااال
سا ایر جاااان با ایچاااون باااود در دور و دیا ار
جسااااام ماااااا از جاااااان بیاموزیااا اد سااا ایر
ساااایر جسااااامانه رهاااااا کااااارد او کناااااون
ما ایرود با ایچاااون نهاااان در شاااکل چاااون
(مولوی ،1385 ،ص )339
وا هها و ترکیبهایی چون «بیخبری از راه حیران»« ،بیخویشی و دنگی»« ،با دل راه
پیمودن»« ،رفتن اروام»« ،سیر بیچون جان»« ،بیچون رفتن» و  ...در بیتهای باال ،همه بر
انفسی بودن زمان و سفر دقوقی داللت دارند و در جایگاه عالم خیال منفصل جای
می گیرند؛ چراکه سفر ،سفری است روحانی و به منظور سیر و سلوک با پای دل ،نه با پای
جسمانی و سفر بر خار و سنگ .برای تحلیل چنین ابیاتی باید عنایت داشت که زمان آفاقی
متّصل ،قادر به تفسیر حقایق دینی و عرفانی نیست؛ زیرا زمان حقایق دینی ،زمان قدسی
است و اگر قدم در این عرصه بگ ارد ،حقایق دینی را نمایشی هنری از حاالت مادی انسان
میداند و دین را به نیازها و خواستهای روانی بشر تقلیل میدهد و آن را بدون مابهازای
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خارجی و فقط حاصل خیالبافی بیمارگون انسان میداند( .کربن ،1391،ص 17ا )16پس
در واقع ،زمان قدسی ،زمان کیفیتهاست .زمانی است که در آن ،عوامل و حوادث برجسته
و معنادار ،حصارهای تاریخی را کنار میزنند و بهوحدت میرسند .پس زمان ،یوات و
اصول پدیدههاست .این نکته که عارفان در برشمردن شجرۀ معنوی خوی  ،اغلب به
حقایق فراتاریخی میپردازند ،در ظرف تاریخ موضوعیت ندارد و مربوط بههمین زمان
قدسی است( .جهانگیری زینی ،1398 ،ص  )71راوی نیز در این ابیات مزبور به صراحت
تأکید میکند که زمان و سفر دقوقی از نوع «انفسی» است و نه «سفر جسمانی که نیاز به
اسباب و لوازم مادّی دارد و در بستر «زمان» و «مکان» مادی انجام میشود»( .طاهری،
 ،1393ص )157
 .1 .8عدم تبعیت از جغرافیای مادی:

جایگاه عالم خیال منفصل مابین عالم محسوسات و عالم معقوالت و برزخی است مابین
دو عالم مادّه و مجرّد .نق

این عالم برزخی ،در درجة نخست این است که پیوستگی

وجود و دستیافتن به مراتب وجودی برتر را میسّر سازد .این جهان ،جایگاه رویدادهای
روان یا حکایتهای اشراقی است که در مراتب حاالت عرفانی اهمیتی بهسزا دارند .به
سخن دیگر ،عالم خیال منفصل ،بستر پیوندآفرین مناسبی برای زبان نمادین است؛ چرا که
صور مثالین در همین جایگاه نیمه معنوی و نیمه محسوس میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند.
اینجهان به دلیل استعداد دگردیسیا

نوعی جغرافیای اشراقی ساطع میشود که مدائن

غیبی ،کوهساران ،چشمهساران و رودخانههای خاص خود را دارد( .شایگان ،1394 ،ص
 )85چنانکه در بیتهای زیر مشاهده میشود ،مکان داستان دقوقی نیز ساحلی است بینام
و نشان:
گفااات روزی مااایشااادم مشاااتاقوار
تاااااا ببیاااانم در بشااااار اناااااوار یااااار
تاااااا ببیااااانم قلزمااااای در قطااااارهای
آفتااااااااااابی درج اناااااااااادر یرهای
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چااون رس ایدم سااوی ی اک ساااحل بااه گااام
بااود باایگااه گشااته روز و وقاات شااام
(مولوی ،1385 ،ص )339
امّا این ساحل ،یک ساحل معمولی و مادّی نیست؛ زیرا اتّفاقاتی که در این مکان برای
دقوقی رخ می دهد (و در ادامة این جستار به آن پرداخته خواهد شد) ،هرگز در ساحل
مادّی و واقعی رخ نخواهد داد .جغرافیای حقیقی این ساحل ،عالم خیال منفصل است و در
برزخ بین عالم مادی و اشراقی واقع شده است .این جهان برزخی که جهان کشف باطن
است ،جهانی است که در آن ،زمان و مکان قلب میشوند و آنچه در زیر ظواهر نهان بود،
ناگهان چهره مینماید؛ بدینسان نادیدنی ،دیدنی میشود؛ به عبارت دیگر این جهان،
برزخی است واقع در المکان .برای گ ار به این جهان باید به تأویل معنوی رویآورد.
(شایگان ،1394 ،ص  )85و ل ا در اینجا «مراد از ساحل ،ارض حقیقت است که عالم مثال
گویند ؛ یعنی ساحل بحر عالم اروام است»( .انقروی ،1374 ،ص 741؛ نیکلسون،1374 ،
ص )1162
 .9 .8تناقض و عدمتطابق با ویژگیهای ماده:

در نظرگاه ارسطویی و دیگر تفکّرهای منشعب از او که تکیه و تأکید بر مادّه است و
دیگر بُعدهای هستی جایی ندارند ،تنها محدودۀ مادی پدیدهها تبیین و بررسی میشوند و
دیگر بُعدهای آن نهتنها مورد غفلت که اصالً انکار میشوند .حال آنکه در واقعِ امر
پدیدهها می توانند در مراتب وجودی فرامادی نیز حاضر شوند و تنها امر الزم در جهت فهم
اینپدیدهها در مراتب وجودی فرامادی ،درک ویژگیهای مختص هر مرتبه از وجود
است( .جهانگیری زینی ،1398 ،ص  )117در داستان مثنوی ،دقوقی که در جستوجوی
اولیای الهی است ،پس از هنگامها رنجِ سفر بردن ،شامگاهان به ساحل بینام میرسد و در
آنجا هفت شمع درخشانی را میبیند که شعلههای هر یک تا آسمان باال میبرد:
چااون رسااایدم سااوی یاااک ساااحل باااه گاااام
بااااود باااایگااااه گشااااته روز وقاااات و شااااام
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هفاااااات شاااااامع از دور دیاااااادم ناگهااااااان
انااااااادر آن سااااااااحل شاااااااتابیدم بااااااادان
نااااااور شااااااعله هریکاااااای شاااااامعی از آن
برشااااااده خااااااو تااااااا عنااااااان آساااااامان
(مولوی ،1385 ،ص )339
خیال منفصل ،عالمی است مشتمل بر جسم واقعی و امتداد واقعی ،هرچند که در قیاس
با مادۀ محسوس و تباهیپ یر ،ماده و امتداد این عالم ،لطیف و مجرّد است( .کربن،1391 ،
ص  )42کیفیت حدود فیزیکی در این عالم متفاوت است؛ زیرا اگر جسم بخواهد با همان
کیفیت روم در عالم مثال حضور یابد ،حدود جسمانی و وجودهای مختلف در یکدیگر
منتشر خواهند گشت؛ این در حالی است که وجود جسمی که حدّ یقف نداشته باشد،
ناممکن است( .فداییمهربانی ،1392 ،ص  )413در بیتهای باال ،شمعها به لحاظ ظاهری،
بُعدی ظاهری و فیزیکی دارند؛ امّا از طرفی دیگر ،شعلههای شگفت و غریب آنها با
قوانین مادی و فیزیکی قابل توجیه نیستند .ولی ویژگی خاص دیگر و فرامادی این
شمعها ،پنهان بودنشان از چشم دیگر مردم است و فقط دقوقی است که توان و امکان
دیدن آنها را دارد:
ایااان چگوناااه شااامعهاااا افروختاااهسااات
کااین دو دیاادۀ خلااق ازینهااا دوختااهساات
خلااااق جویااااان چراغاااای گشااااته بااااود
پااای آن شااامعی کاااه بااار ماااه مااایفااازود
چشااامبنااادی باااد عجاااب بااار دیااادههاااا
بندشااااان ماااایکاااارد یهاااادی ماااان یشااااا
(مولوی ،1385 ،ص )339
ظهور و بروز این عالم و امکان شکلگیری آن پدیدهها فقط بهوسیلة عنصر خیال محقّق
میشود« .بدون حضرت یا مرتبة خیالی ،هیچ وجود عیانشدهای یعنی هیچ تجلّی الهیای،
بهعبارت دیگر ،هیچآفرینشی در میان نخواهد بود»( .کربن ،1391 ،ص  )357ارتباط با
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خیال منفصل ،با قوۀ خیال صورت میپ یرد .پس این ادراک ،ادراکی رمزی است و فعل
تأویل است؛ زیرا خیال ،امکان توصیف امور غیبی را به صورت اموری که واجد اوصافی
متناسب با جهان شهادت هستند ،فراهم میکند( .چیتیک ،1383 ،ص  )89و این کار را از
طریق ادراک رمزی انجام میدهد« .در این عالم ،خیال ،اثراتی چندان واقعی ایجاد میکند
که میتوانند فاعل خیال را شکل و شخصیت ببخشند و خیال ،آدمی را در همان قالبی (در
همان جسم نفسانی) که خود تخیّل کردهاست ،شکل میدهد»( .کربن ،1391 ،ص  )279بر
این مبنا ،موالنا در این روایت توانسته است در قالب شخصیت مبهم ،جستوجوگر ،همیشه
مسافر و سرگردان دقوقی نشان دهد که در نهایت بهخاطر قابلیتها و ویژگیهای خاص
برای لحظاتی قادر میشود در جهانی دیگر و موازی با دنیای واقعی خود زیست کند و
تجربهای را از سر بگ راند که هیچیک از انسانهای همزمان

حتّی قادر به دیدن آن

نیستند( .رجبی ،1396 ،ص  )77او پدیدهها (شمعهایی) را میبیند که دیگران قدرت
مشاهده شان را ندارند .در ادامة داستان ،هفت شمع به هفت مرد و سپس آن هفت مرد به
هفت درخت مبدّل میشوند:
هفااات شااامع انااادر نظااار شاااد هفااات مااارد
نورشااااان ماااایشااااد بااااه سااااقف ال ورد
بااااز هااار یاااک مااارد شاااد شاااکل درخااات
چشااااامم از سااااابزی ایشاااااان نیکبخااااات
ز انبّهااااایّ بااااارگ پیااااادا نیسااااات شااااااخ
باااارگ هاااام گاااام گشااااته از میاااوۀ فااااراخ
هااااار درختااااای شااااااخ بااااار سااااادره زده
ساااادره چااااه بااااود از خااااال بیاا ارون شااااده
باااایخ هاااار یااااک رفتااااه در قعاااار زمااااین
زیرتااااار از گااااااو و مااااااهی باااااد یقاااااین
بااا ایخِشاااااان از شااااااخ خنااااادانرویتااااار
عقاااال از آن اشااااکالشااااان زیاااار و زباااار
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میاااا اوهای کااااااه باااااار شااااااکافیدی ز زور
هااامچاااو آب از میاااوه جساااتی بااارق ناااور
(مولوی ،1385 ،ص )341
همچنانکه مالحظه میشود درختان این روایت نیز خاصیت چند بعدی دارند؛ از
یکسو ،بسان درختان واقعی و فیزیکی پدیدار میشوند و از سوی دیگر ،از خصوصیاتی
فراواقعی برخوردارند؛ بیخ شان از رفای زمین و تا سرحدات گاو و ماهی (زیر زمین به
اعتقاد قدما) فروتر ،و شاخشان از سدره (نماد بلندی) فراتر میرود؛ با عنایت به ویژگیهای
یکر شده ،این درختان تمام فضای هستی را احاطه کردهاند .بیخهایی که خندهرویتر از
شاخهای اند و  ...پیوند این ابعاد مادی و فرامادی فقط در جغرافیای عالم خیال منفصل
صورت میگیرد؛ چراکه قوۀ خیال میتواند از عالم خارج تصویرگری صرف کند که چون
در مورد وجود واقعی است ،توهّم نیست و نیز میتواند در عارف در خدمت قوّۀ همّت قرار
گیرد و آنچه در آن ،مصوَّر و منعکس شده است (از عالم خیال منفصل) را فرافکنی کند و
یک واقعیت خارجی فراروانی شکل دهد( .کربن ،1391 ،ص « )331در واقع ،اینکه ایجاد
صورت متمثّل در وعا قوۀ خیال ،علّتی در خارج داشته باشد و اینکه از طریق حواس به
آن صعود کنند ،یا اینکه صورت متمثّل از درون ایجاد شده باشد و از طریق معقوالت با
کاربرد قوۀ خیال خلّاق ،برای حضور بخشیدن بهآنها بهسوی آن نزول کنند ،در همة این
مواردی که اینصورت در قوۀ خیال ایجاد میشود ،موضوع حقیقی ،مشاهده است».
(همان ،1392 ،ص  )94از همین روست که درختان قصّة دقوقی ،زمین و آسمان را به هم
پیوند می دهند .این درختان گواه فراق و حسرت دور افتادن از روزگارانی هستند که زمین
و آسمان ،سخت به هم نزدیک بود و آدمی میتوانست با باال رفتن از درخت به آسمان
دست یابد .بدینترتیب ،درختان رکن و ستون عالم بودهاند؛ ریشهها از رفای زمین
رفتر ،حتّی از گاو و ماهی پایینتر ،و شاخهها از سدرهالمنتهی گ شته ،حتّی از خأل
پیرامون هستی باالتر مشاهده میشود( .حیدری ،1389 ،ص  )231امّا نکتة جالب این است
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که این درختان برزخی نیز از چشم دیگران پنهانند و فقط دقوقی است که در عالم خیال
منفصل آنها را میبیند:
ایاان عجاابتاار کااه بریشااان ماایگ شاات
صاااد هااازاران خلاااق از صاااحرا و دشااات
ز آرزوی ساااااایه جاااااان مااا ایباختناااااد
از گلیماااای سااااایهبااااان ماااایساااااختند
سااااااایة آن را نماااااایدیدنااااااد هاااااایچ
صاااد تفاااو بااار دیااادههاااای پااایچ پااایچ
خاااتم کااارده قهااار حاااق بااار دیااادههاااا
کااااااه نبینااااااد ماااااااه را بینااااااد سااااااها
(مولوی ،1385 ،ص )341
در اینجا میتوان یکی دیگر از مؤلفههای مختصات عالم خیال منفصل را در شخصیت
خود دقوقی مشاهده و بررسی کرد« :احاطة نفس بر طبیعت یا نفوس»؛ باید توجّه داشت
که نفس به سبب سرشت متعالی و ملکوتیا

با اتّصال به عالم ملکوت میتواند از قید

محدودیتها و حصار قوانین ماده رهایی یابد و ابتکار عمل را بهدست گیرد و خلّاقانه فعل
خلقت را در طول ارادۀ الهی و بهتقلید از آن انجام دهد .نفس میتواند بیافریند ،تغییر دهد،
اثر بگ ارد و تحت تسلّط ،تصرّف و کنترل درآورد .میتواند بر طبیعت که شامل جماد،
نبات و حیوان است ،تأثیر بگ ارد و یا میتواند در نفوس دیگر مؤثّر واقع شود و وقایع
موجود در عالم خیال منفصل را فرادید نفوس دیگر آورد( .جهانگیری زینی ،1389 ،ص
 )117در داستان دقوقی ،این سالک در واقع چنان بر نفس خود غالب آمده است که
چیزهایی را در طبیعت مشاهده میکند که دیگر مردم از دیدن آن محرومند و این امکان
تماشا و حیرت برای آنها میسور نیست .به هر ترتیب ،در این داستان ،کاروانها بینوا از کنار
این درختان میگ رند و میوه های رسیدۀ درختان که بر زمین میریزد را مردم به سبب
نابینایی نمیبینند و بر سر میوههای پوسیده با یکدیگر درگیر میشوند:
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کاااااروانهااااا باا اینااااوا ویاا ان میاا اوههااااا
پختاااه ماایریاازد چاااه سحرسااات ای خااادا
ساااایب پوساااایده هماااایچیدنااااد خلااااق
درهااام افتااااده باااه یغماااا خشاااکحلاااق
(مولوی ،1385 ،ص )341
سیب پوسیده به متاع دنیوی و علم ظاهری تعبیر میشود( .نیکلسون ،1374 ،ص )1166
ل ای دنیوی ،سایههای نمونههای اصلی ،ازلی و بیدارکنندۀ یهن هستند تا نعمتهای مجرد
از ماده را یادآوری کنند .سیب پوسیده هم چهر و رونوشتی از نعمت آن جهانی است و
رهنمونی به سوی اصل و انسان کامل که پس از شناخت سایه و فرع به اصل متّصل
میگردد؛ چنانکه دقوقی میوههای پر آب را میبیند( .حیدری ،1389 ،ص  )232با این
توصیفات ،ویژگیهای فراواقعی شمعها و نیز درختان در این داستان ،آنها و جایگاهشان را
از شمعها و درختان واقعی جدا میسازد و وارد جغرافیای عالم خیال منفصل میکند.
 .4 .8شیوۀ خیالی (مثالی) در ادراک و آگاهی:

اثبات عالم خیال منفصل و به تبع آن قوۀ ادراکی خیال در انسان ،منبعی فرامادی از
آگاهی و ابزاری غیرعقلی برای ادراک و کسب معرفت معرفی میکند .بر این اساس،
انسان با تقویت قوای نفسانی و باطنی خوی

میتواند از غیب ،ندیده ،نشنیده ،ندانسته و یا

از ضمیر دیگران و یا حتی از آینده اطالع کسب کند و این موارد را نیز در قلمرو دان
خوی

درآورد .این قابلیتی است که تنها با اتّصال نفس به عالم خیال منفصل ممکن

میشود و وجود آن ،خود داللتی است بر وجود عالمی فرامادی بهنام خیال منفصل.
(جهانگیری زینی ،1398 ،ص  )129در این روایت ا همچنانکه مالحظه شد ا تنها دقوقی
است که با تقویت قوای نفسانی و باطنی خود و با بهرهگیری از منبع فرامادیی که در اختیار
دارد ،اجزا و عناصر مختلف مربوط به عالم خیال منفصل را میبیند و درک میکند و باقی
مردم از این خصیصه برخوردار نیستند .در واقع ،تمام فرآیند داستان و رخدادهای آن در
نظرگاه و دستگاه یهنی دقوقی و در جغرافیای جهان خیال منفصل رخ میدهد؛ شروع سفر
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در زمان انفسی و مکان فرامادی ،دیدن هفت شمعی که شعلهشان تا دل آسمان باال میرود
و از چشم خالیق مخفی است ،تبدیلشدن هفت شمع به یک شمع ،مبدّل شدنِ آن هفت
شمع به هفت مرد ،تبدیل شدن هفت شمع به هفت درختی که از چشم مردم پنهان است،
یک درخت شدنِ آن هفت درخت ،تبدیل شدنِ هفت درخت به هفت مرد و ...
 .0 .8تجسّم و تجسّد معانی انتزاعی:

در عالم خیال منفصل حتّی مفهوم و معنا میتواند صاحب جسم و شخصیت و متجسّد
شود« .برخالف جهان خاکی ما که در آن ،حاالت درونی ما نامشهود میمانند و ظواهر
اعمال ما به ظواهر خارجی قابل تحقیق محدود میگردد ،در زمین آسمانی ،همین اعمال
صورت دیگری مییابند و حاالت درونی ،صوری قابل رؤیت را منعکس میسازند؛ برخی
به شکل کاخها درمیآیند ،برخی دیگر بهصورت حوران ،جمعی دیگر بهصورت گلها،
گیاهان ،درختان ،جانوران ،باغها و جویبارهای آب روان و ( .»...کربن ،1358 ،ص )152
ابنعربی نیز در عالم رؤیا و زمانی که بیمار بود ،اعراض را به شکل مجسّم میبیند؛ یعنی
سورۀ یاسین را در صورت شخصی زیبا منظر درک میکند( .ابوزید ،1385 ،ص  )48در
داستان دقوقی نیز زمانی که به ساحل میرسد و آن هفت شمع شگفت را میبیند که
شعلهشان تا عنان آسمان باال میرود ،میگوید:
خیااره گشااتم ،خیرگاای هاام خیااره گشاات
ماااوج حیاااارت عقاااال را از ساااار گرفاااات
(مولوی ،1385 ،ص )339
در این بیت« ،خیرگی» وا های انتزاعی و در معنای حیرت ،سرگردانی و سرگشتگی
است؛ امّا شاعر این امر یهنی را به دنیای محسوسات آورده و با تجسّد بخشیدن و اعطای
خصوصیات انسانی به آن شخصیت میبخشد؛ چرا که در اینجا ،خود خیرگی (امر انتزاعی)
دوباره همچون انسانی دچار خیرگی و حیرت میشود .به نظر میرسد این بعد از عالم خیال
منفصل با یکی از عناصر دان

بیان یعنی «استعارۀ مکنیه» و خاصه «تشخیص» همخوانی

دارد .در علم بیان ،استعارۀ مکنیه یکی از گونههای مهم استعاره است و شاید پرکاربردترین
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نوع آن تشخیص باشد که آن را «انسانوارگی یا استعارۀ انسانمدار یا انسانواره یا
جاندارپنداری یا نظایر آن» (شمیسا ،1383 ،ص  )64مینامند و عبارت است از «بخشیدن
خصایص انسانی است به چیزی که انسان نیست و یا بخشیدن صفات انسانی و بهویژه
احساس انسانی به چیزهای انتزاعی ،اصطالحات عام و موضوعات غیر انسان یا چیزهای
زندۀ دیگر»( .شفیعی کدکنی ،1387 ،ص )118
 .1 .8عدمتبعیت از روابط علّی و معلولی:

به اعتقاد کربن« ،حاالت مرئی ،عیان ،ظاهر و خالصه پدیدارها ،هرگز نمیتوانند علّت
پدیدارهای دیگر باشند .علّت آنها امری نادیدنی و غیرمادی است ...رحمت الهی ،عمل
میکند ،تعیّن میبخشد ،سبب میشود که موجودات بهوجود بیایند و شبیه بهخود

شوند

و همة اینها به دلیل آن است که این رحمت ،یک حالت معنوی است و نوع فعل آن ،هیچ
ارتباطی به چیزی که علیّت مادی مینامیم ندارد»( .کربن ،1391 ،ص  )197در فلسفة مادی
و غربی ،از رابطة علّی و معلولی اینگونه تعبیر میشود که هر پدیده یا معلولی ،علّتی مادی
و ظاهری دارد که برای همگان قابل لمس و مشاهده است و در ایهان ،مراد از رابطة علّی و
معلولی این نوع از رابطه است؛ اما در خالل روایات صوفیه بهکرّات و در اَشکال متفاوت،
نق

این رابطه به چشم میخورد .قضایای معنوی در برابر روابط علّی و معلولی که

معیارهای ثابتی دارند و وقایع خارج از چارچوب اینمعیارها را نمیپ یرند ،مقاومت
میکنند( .همان ،1358 ،ص  )116در روایت دقوقی ،رابطة حاکم بر فضای کلّی داستان از
نوع رابطة علّی و معلولی نیست .الوی شعلهها (بیهیچ علّت مادی و فیزیکی) تا دل آسمان
باال میرود و حتّی خیرگی هم از دیدن آن منظره ،خیره میشود؛ مبدّل شدن هفت شمع به
یک شمع و تبدیل آن به هفت مرد و باز غیب شدن مردان و تبدیل آنها به هفت درخت:
هفااات شااامع انااادر نظااار شاااد هفااات مااارد
نورشااااان ماااایشااااد بااااه سااااقف الجااااورد
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باااااز هریااااک ماااارد شااااد شااااکل درخاااات
چشااااامم از سااااابزیّ ایشاااااان نیاااااکبخااااات
(مولوی ،1385 ،ص )341
در این بیتها« ،علیرغم اینکه آن هفت مرد ناپدید میشوند؛ امّا باز هم خواننده به
نوعی سردرگم است که چرا این اتّفاق افتاد؟ علّت اینکه آنان ناپدید شدند ،چه بود؟».
(اکبری گندمانی؛ کمالی بانیانی ،1396 ،ص  )68در ادامه نیز باز تبدیل آن هفت مرد به
هفت درخت؛ درختانی که برگها و شاخههای

با هم حرف و حتّی بر مردم میزنند:

گفتاااه هااار بااارگ و شاااکوفة آن غصاااون
دم باااااه دم یاااااا لیااا اتَ قاااااومی یعلماااااون
باناااگ مااایآماااد ز ساااوی هااار درخااات
ساااااوی ماااااا آییاااااد خلاااااق شاااااوربخت
(مولوی ،1385 ،ص )341
از دیگر مؤلفههای عالم خیال منفصل «فعل ییشعور از غیرییشعور» که در همین
بخ

از داستان ،مصداقی برجسته دارد .مقصود از ییشعور ،صاحب فهم و ادراک و

احساس انسانی است و به صورت کلّی کسی است که فعل حیوان ناطق از او سر میزند؛
یعنی انسان .در عالم مادّه ،تصوّر اینکه رفتار انسانی از غیرانسان بروز یابد ،ممکن نیست.
حال این غیرانسان میتواند از گونة جماد ،نبات و یا حیوان غیر از گونة ناطق باشد؛ امّا در
منطق عالم خیال منفصل ا که عالمِ رهایی از محدودیتهای مادی در هیأتی مادی است ا
قابل تصور است که غیرییشعور فاعلِ فعلِ ییشعور باشد( .جهانگیری زینی ،1398 ،ص
 )154از درختان روایت دقوقی نیز رفتار و کنشی ییشعورانه سر میزند؛ این درختان
عالوه بر گفتوگو و بانگزدن ،دقیقاً همسان آدمیان نماز میخوانند ،به رکوع و سجود
میروند و حتّی به شیوۀ آدمیزاد ،امام جماعت دارند:
بعاااااد از آن دیااااادم درختاااااان در نمااااااز
صااف کشاایده چااون جماعاات کاارده ساااز
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یاااااک درخااااات از پااااای
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مانناااااد اماااااام

دیگااااااران اناااااادر پااااااس او در قیااااااام
آن قیااااااام و آن رکااااااوع و آن سااااااجود
از درختااااان بااااس شااااگفتم مااااینمااااود
(مولوی ،1385 ،ص )342
همچنانکه مالحظه میشود ،فضای داستان فضایی کامالً فراواقعی (سورئال) است و
اساساً برای رخدادهایی از این دست نمی توان رابطة علّی و معلولی منطقی یافت .در واقع
همان طور که یکر شد ،به قول کربن :در این وقایع ،هیچ ارتباطی به چیزی که علیّت مادی
مینامیم ،وجود ندارد .تمام حاالت و روابط بین رخدادها در این داستان معنوی و از نوع
رمزآلود است؛ امّا کیفیت وقوع رخدادها با توجّه به خصایص موجود در آنها در عالم خیال
منفصل رخ میدهد.
نتیجه
داستان دقوقی روایتی است عرفانی و اخالقی از دفتر سوم مثنوی که ساحت وقایع و
رویدادهای آن فراواقعی است .بررسی این داستان بر اساس رو

هانری کربن (که خود

التقاطی است از پدیدارشناسی و هرمنوتیک در غرب با رو

اشراقی دنیای شرق)

نشان دهندۀ وقوع رخدادها در عالم خیال منفصل است .این عالم ،جهانی است برزخی که
مابین دنیای مادی و جهان معقوالت قرار میگیرد و عناصر موجود در آن از این خاصیت
چند بُعدی برخوردارند .در این دنیا ،پدیدهها نه به یکباره مادی و فیزیکیند و نه به تمامی
خیالی و یهنی که وارد دنیای خیال مح

شوند؛ بلکه ترکیبی از عناصر مادی و خیالیند و

با هیأتی ترکیبمند و فیزیکی انتزاعی پدیدار میشوند .بر این اساس ،بسیاری از دنیاها و
رخدادهای آفریده شده در فضای ادبی متعلّق به این جهانند و بیتوجّهی به آن ،سبب
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میشود که جایگاه این پدیدههای ترکیبی به اشتباه فقط در دنیای مادی یا یهنی لحاظ شود.
داستان دقوقی نیز در زمرۀ آثاری قرار دارد که عناصر و رویدادهای آن در عالم خیال
منفصل اتفاق افتاده است .برخی از مؤلفههای این عالم در روایت دقوقی عبارتند از:
انفسیبودن زمان ،عدم تبعیت از جغرافیای مادی ،تناق

و عدم تطابق با ویژگیهای ماده،

شیوۀ خیالی (مثالی) در ادراک و آگاهی ،تجسّم و تجسّد معانی انتزاعی ،و عدم تبعیت از
روابط علّی و معلولی و . ...

منابع

 ابراهیمیدینانی ،غالمحسین ،)1379( .عالم مثال از دیدگاه هانری کربن ،در احوالو اندیشههای هانری کربن ،به همت انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران ،تهران :انتشارات
هرمس.
 ابوزید ،نصرحامد ،)1385( .چنین گفت ابنعربی ،ترجمة احسان موسوی خلخالی،تهران :انتشارات نیلوفر.
 اسمیت ،دیوید وودراف ،)1393( .پدیدارشناسی (چاپ دوم) ،ترجمة مسعود علیا،تهران :انتشارات ققنوس.
 الفاخوری ،حنا؛ البحر ،خلیل ،)1355( .تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ،ترجمةعبدالمحمد آیتی ،تهران :نشر زمان (با همکاری انتشارات فرانکلین)

 -اکبری گندمانی ،مهرداد؛ کمالی بانیانی ،مهدیرضا ،)1396( .شگردهای قب

و

بسط روایت در مثنوی :مطالعة موردی :داستان دقوقی ،فصلنامة ادبیات عرفانی و
اسطورهشناختی ،سال  ،13شمارۀ  ،48ص  75ا .39
 انقروی ،رسوخالدین ،)1374( .شرم کبیر انقروی ،جلد هشتم ،ترجمة عصمتستارزاده ،تهران :انتشارات زرین.
 تدیّن ،عطا اهلل ،)1386( .سهروردی شیخ اشراق؛ مدیحهسرای نور (چاپ سوم)،تهران :انتشارات تهران.
 توکّلی ،حمیدرضا ،)1386( .نشانهشناسی واقعة دقوقی ،مطالعات عرفانی ،شمارۀپنجم ،بهار و تابستان ،ص  34ا .4

 جهانگیری زینی ،محمّد ،)1398( .بررسی خیال منفصل در آثار عطار بر اساسرویکرد پدیدارشناسانة هانری کربن ،رسالة دکتری ،استاد راهنما دکتر سیاو
دانشگاه مازندران.

حق جو،

811

حکمتنامۀ مفاخر

 چیتیک ،ویلیام ،)1383( .عوالم خیال ،ترجمة سید محمود یوسفثانی ،تهران:پژوهشکدۀ امامخمینی و انقالب اسالمی.

 حبیبی ،آر ؛ ایزدیار ،صدیقه؛ سرافرازی ،اعظم ،)1393( .تصمیمگیری چندمعیارۀ فازی ،رشت :انتشارات کتیبه گیل.
 حکمت ،نصراهلل ،)1389( .متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری (چاپ دوم)،تهران :فرهنگستان هنر.
 حیدری ،فاطمه ،)1389( .رمزگشایی قصة دقوقی ،مقالة پژوه نامة فرهنگ وادب ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،11پاییز و زمستان ،ص  241ا .221
 رحمدل ،غالمرضا ،)1381( .اخالق اجتماعی در مثنوی معنوی ،پژوهشنامة علومانسانی ،شمارۀ  ،33ص  322ا .313
 رجبی ،زهرا ،)1396( .دقوقی ،فراداستانی پسامدرن ،دو فصلنامة علمی پژوهشیادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا ،سال نهم ،شمارۀ  ،17ص  93ا .65
 ریختهگران ،محمدرضا ،)1389( .پدیدارشناسی ،هنر ،مدرنیته (چاپ دوم) ،تهران:انتشارات ساقی.
 شمیسا ،سیروس ،)1383( .بیان و معانی (چاپ هشتم) ،تهران :انتشارات فردوسی. شفیعی کدکنی ،محمّدرضا ،)1387( .صورخیال در شعر فارسی (چاپ دوازدهم)،تهران :نشر آگاه.

 صانعپور ،مریم ،)1389( .رویکرد تطبیقی به نظریة خیال در آرای ابنعربی ومالصدرا ،حکمت معاصر ،1 )1( ،ص  76ا .55
 طاهری ،قدرتاهلل ،)1393( .رابطة داستان دقوقی با تجارب زیستی موالنا ،مجلةتاریخ ادبیات ،شمارۀ  ،75 ،3ص  171ا .151

 فداییمهربانی ،مهدی ،)1392( .ایستادن در آن سوی مرگ :پاسخهای کربن بههایدگر از منظر فلسفة شیعی (چاپ دوم) ،تهران :نشر نی.

بررسی داستان دقوقی از منظر روش ترکیبی هانری کربن

813

 کربن ،هانری ،)1358( .ارض ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخیز ،ترجمةضیا الدین دهشیری ،تهران :انتشارات طهوری.
 ااااااااااااااااااا  ،)1391( .تخیّل خلّاق در عرفان ابنعربی ،ترجمة انشا اهلل رحمتی،تهران :نشر جامی.
 ااااااااااااااااااا  ،)1392( .تاریخ فلسفة اسالمی ،ترجمة سیدجواد طباطبایی ،تهران:انتشارات مینویخرد.

 ااااااااااااااااااا  ،)1395( .ارض ملکوت :کالبد رستاخیزی ایران از ایران مزدایی تاایران شیعی ،تألیف و ترجمة انشا اهلل رحمتی ،تهران :انتشارات سوفیا.
 الهیجی ،حکیم بهایی ،)1372( .رسالة نوریه در عالم مثال (چاپ دوم) ،مقدمه،تعلیقات و تصحیح سیدجاللالدین آشتیانی ،تهران :حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
 مولوی ،جاللالدین محمّد بن محمّد ،)1385( .مثنوی معنوی (چاپ سوم) بهتصحیح :رینولد ا .نیکلسون ، ،تهران :انتشارات هرمس.
 نصر ،سیدحسین ،)1384( .سه حکیم مسلمان (چاپ ششم) ،ترجمة احمد آرام،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 نیکلسون ،رینوالد ،)1374( .شرم مثنوی معنوی مولوی ،دفتر سوم ،ترجمه و تعلیقحسن الهوتی ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.

 یوسفی ،علی؛ تابعی ،ملیحه ،)1391( .پدیدارشناسی تجربی راهی برای فهمتجربههای دینی ،مجلة جامعهشناسی تاریخی ،1 )4( ،ص  93ا .71

تحليل روايی حکايت «پادشاه و کنيزک» بر اساس نظريه مدرن
دکتر ماه نظري*

چکیده
روایتگری زنجیرهای از رخدادهای داستانی است که در زمان رخ میدهد و کن های
گوناگونی را دربر میگیرد .روایت در داستان تمثیلی «پادشاه و کنیزک» با ظرفیت شگفتانگیز،
در مثنوی معنوی موالنا ،به نقل حوادث گوناگونی میپردازد .در این داستان روایتها در برههای،
به صورت متوالی و پیوسته اتفاق میافتند و دارای ماهیت کالمیند .متن داستان م کور ،رسانهای
است که مفهوم و پیام را به مخاطب میرساند .موالنا درصدد گفتن داستان با شرایط و عناصر
داستانی نیست .هدف او فقط اطالعرسانی خبری انتزاعی است و در فکر پرداخت رمزگان و
نشانههایی تال

میکند تا از رهگ ر افرادی که رخداد را در زمان و مکان تجربه میکنند ،پیامی

بیافریند و هر کس بنابر میزان ادراک و تجربیات عرفانی خوی  ،یا به عبارتی« :هرکسی از ظن خود
شد یار من»  ،از دالی که با درهای گسترده در این روایت گشوده است ،به معارفی دست یابد .زمان
دوالیهای ،داستان را دربرمیگیرد؛ چنان که رار نت بین زمان روایت و زمان داستان تفاوتی قائل
است .اهمیت موضوع در حکایت «عاشق شدن پادشاه بر کنیزک» دارای مفاهیم متعدد با
پیچیدگیهای خاصی است که میتواند با شیوههای مدرن از نظر رمزگان و روایت انطباقپ یر
باشدکه با شیوۀ توصیفی ا تحلیلی با بهرهگیری از منابع کتابخانهای به بررسی و تحلیل پرداخته
شده است.
کلیدواژه :پادشاه وکنیزک ،روایتشناسی ،رمزگان ،روالن بارت ،رار نت.
* .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج)nazari113@yahoo.com( .

تاریخ وصول98/11/19 :

تاریخ پ یر 98/11/16 :

مقدمه
روایتشناسی یکی از شاخه های نقد ادبای و در اصال ،بررسای دساتور زباان حااکم بار
روایتها و بیشتر ،روایتهای داستانی است .این شاخه از دان

چارچوب و الگویی نظاری

ا کاربردی برای تجزیه و تحلیل گونههای روایت فراهم میکند.
حکایات پادشااه وکنیازک در مثناوی ،از سااختار معناایی چندگاناه ،رمازی و نماادین
برخوردار است .از زاویة دیگر ،شخصایتهاای ایان داساتان بیشاتر دارای درگیاری درونای
وکشمک های روانی ا عاطفی میباشاند .هامچناین مفااهیم چناد جانباة عرفاانی ،فلسافی،
اخالقی ،دینی ،روانشناسی و ...در جای جای این داستان خودنمایی میکند .زنجیرۀ گفتاار
وی معجونی از جوش

معانی ،چون معرفت ،لازوم پیار ،عشاق و شایدایی و ...اسات؛ زیارا

زمینة این داستان و دوری کنیزک از معشوق ،هجران ساوزناک موالناا از شامس را تاداعی
میکند ،به گونهای که خیال با واقعیت در هم میآمیزد .یهن نویسنده در روایات باه بحاث
دربارۀ مسایل بنیادی ارتباطات انسانی با فراسوی جهان مادی مایپاردازد .در نگااه نخساتین
هدف شاعر در این حکایت دیریاب است و خواننده اگر به روساخت جا ب گاردد ،یهان
وی به غیرمقصود گرای

مییابد؛ زیارا روایات در آغااز باا شاتابی مثبات شاروع مایشاود

(داستان به صورت موجز آغاز میشود) بدون آنکه معلوم شود کنیزک در آنجا بارای چاه
کاری آمده بود و...؛ اما موالنا برای جلوگیری از این ابهاام و کژتاابی باا آوردن ابیااتی کاه
وقفه (شتاب منفی) در حکایت ایجاد می کند تا فرصات یاباد کاه باه آرامای پارده از اسارار
بردارد .زمان در این روایات چندگاناه اسات ،اغلاب گ شاتهنگار اسات؛ اماا باا وقفاههاایی
آیندهنگر و حاالنگار را در برمای گیردکاه باا الگاوی روایات انات از ساویی و باا تحلیال
رمزگانی روالن بارت دارای تناسب است.
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 .8اهمیت موضوع و بیان مسأله
اهمیت موضوع این است که تمام فرهنگها به رو

روایتگری شکل گرفتهاند و هنر

روایت چیزی جز تحلیل تاریخ بشر نیست .دامنة نظریة روایت یا روایتشناختی در تمام
علوم گستر

یافته است و سرانجام این که امروزه علم روایت یکی از شاخههای اساسی

نقد و مطالعات ادبی و سینمایی است.
در این پژوه  ،ضمن تفسیر مدرن ،علمی و نظاممند در داستان «پادشاه و کنیزک» به
بررسی ویژگیهای خاص زبان موالنا در این روایت که آن را از دیگر روایتها متمایز
میکند ،پرداخته شده است؛ زیرا این داستان و متن کالسیک دارای قابلیت انطباق با روایت
رار انت و نظریه رمزگان روالن بارت است.
مسأله :الگوی روایت از دیدگاه روالن بارت تا چه حد با داستان «پادشاه و کنیازک» در
تولید معنا دارای تطبیق است؟ همچنین روایت در آن داستان تا چه اندازه در بازتولید معاانی
مختلف اثر دارد؟ این داستان دارای چه پیچیادگیهاایی اسات؟ نشاانه و رمزگاانهاای ایان
داستان کدامند؟
 .1پیشینۀ پژوهش
فتحاهلل بینیاز ( )1387کتاب درآمدی بر داستاننویسی و روایتشناسی را تألیف کرده

است؛ دربارۀ کاربرد روایتشناسی در ادب پارسی هم الهام حدادی ( )1383درآمدی بر
دستور زبان روایت با گ ری بر ادبیات داستانی پارسی را نوشته است .از میان مقاالت هم به
این آثار میتوان اشاره کرد :ابوالفضل حری ( )1387در «احسن القصص :رویکرد
روایتشناختی به قصص قرآنی را از دیدگاه روایتشناختی تحلیل کرده است؛ قدرت
قاسمیپور ( )1387در «زمان و روایت» به رابطة زبان و روایت و چگونگی تبلور زمان در
روایت پرداخته و الهام حدادی ( )1388در «رویکرد روایتشناختی به داستان دو دنیای
گلی ترقی» این داستان را از دیدگاه روایتشناختی واکاوی کرده است.
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تا به حال تحلیل و شرمهایی بر این داستان مثنوی معنوی نوشته شده است به شرم زیر:
گولپینارلی ،محمدتقی جعفری ،جاللالدین همایی ،محمدجعفر مصفا ،رینولد الین
نیکلسون ،بدیعالزمان فروزانفر ،جعفر شهیدی ،محمد استعالمی ،کریم زمانی و...؛ اما تا به
حال داستانِ «عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را» از منظر
روایتشناسی رار نت و روالن بارت انجام نگرفته است.
 .9خالصۀ داستان «عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را»
پادشاهی با استیالی مادی و معنوی و داشتن دنیا و دین ،صورت و معنی را با هم یکجا
در دست داشت .روزی عزم شکار کرد ،در بین راه با کنیزکی برخورد کارد و بار او عاشاق
شد و او را خرید ،شاه با وی همنشین شد و از او کام گرفت؛ اماا کنیازک بیماار و هار روز
نحیف و پژمرده شد .شاه از طبیبان دعوت کرد و به آنها وعده گنج و جواهرهای گونااگون
داد .طبیبان به مقتضای خودنمایی بشر در برابر اصحاب قدرت و به خاطر غلباه طماع و مقاام
دنیایی ،اعالم آمادگی کردند .هر قدر طبیبان تال

کردند ،مفید واقع نشد .موالنا تأکیاد بار

عجز بشر در مقابل قدرت الهی دارد .به همین خاطر درمانده ماندند و معالجة آنان باه خااطر
غرور و غفلت از حق ،معکوس افتاد و به جای تساکین درد ،بیمااری کنیازک تشادید شاد.
شاه از وسایط مادی درمانده گردید .شاه بیداردل بعد از نومیدی ،روی باه عاالم غیاب و باه
درگاه الهی آورد و رو به مسجد نهاد و با زاری تمام و اضطراب به خواب رفت .مشکل شاه
نیز در خواب گشوده میشود و پیری در خواب به او وعاده مایدهاد کاه فاردا غریبای کاه
طبیبی حایق است ،فرا میرسد و بیمار را عالج میکند .فردا خواب شااه تحقاق ماییاباد و
پیری از دور به شکل خیال پدیدار میشود .شاه به استقبالِ مهمان غیبی میرود و او را پای
کنیزک بیمار میبرد .طبیب او را معاینه میکند و پی میبارد کاه درد او جسامانی نیسات و
عاطفی است و او عاشق پسر زرگری در سمرقند در محلة سرپل کوی غااتفر اسات .حکایم
دستور میدهد که زرگر را به وعدۀ جاه و مال به دربار شاه بیاورند .دختر را باه او مایدهناد
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در حالی که بهتدریح به او دارو میخورانند و زرگر هر روز زردچهاره و زشات مایشاود و
کنیزک از وی دلسرد کشته و طولی نمیکشد که زرگر میمیرد.
 .4روالن بارت ،نظریهپرداز روایت
روالن بارت ازجمله جسورترین نظریهپردازان فرانسوی دهه  1961و  1971بوده است.
طبق گفته رابرت اسکولز او نویسندهای است فاقد نظام که عاشق نظام است ،ساختارگرایی
است که ساختار را دوست ندارد و ادیبی که از «ادبیات» بیزار است .او نخست بهعنوان
یکی از اعضای گروه متفکران نوآوری که تحت نام ساختارگرایی گروهبندی شده بودند،
در میان مردم شناخته شد .ساختارگرایی که رو شناسی خود را عمدتاً از زبانشناسی
فردینان دو سوسور برگرفته بود( .اسکولز ،1379 ،ص 219ا )218
بعدها بارت از تحلیل سااختاری رویگاردان شاد و باه رویکاردی پرداخات کاه بیشاتر
نشاااانهشاااناختی و محتوامحاااور باااود .کتااااب اس .زد ( ،)1971چشااامگیرتااارین کاااار
پساساختارگرایی بارت اسات .وی ایان کاار را در پاساخ باه تاال

بیهاودۀ روایاتشناساان

ساختارگرا که میکوشیدند همه قصههای جهان را در یک ساختار واحد قارار دهناد ،آغااز
نمود»( .بارت ،1977 ،ص )146
از منظر او هر متنی بهگونهای متفاوت به دریایی از متنهای پیشین بازمیگردد؛ اما
برخی از نوشتارها سعی میکنند با تأکید بر معنایی خاص ،خواننده را از مرتبط ساختن
آزادانه متن با این نوشتارهای پیشین بازدارند .این متنها خواننده را در مقام مصرفکننده
صرف یک معنای ثابت در نظر میگیرد ،حالآنکه یک متن پیشرو از دیدگاه بارت
خواننده را به یک تولیدکننده تبدیل میکند .در ادبیات بارت متن نوع اول «خواندنی» و
متن نوع دوم «نوشتنی» نامیده میشود .بارت بعد از تقسیم داستان به تکههای خوانه «»lexia

1

آنها را در پنج رمزگان طبقه بندی نمود .رمزگان ،یک مفهوم محوری در نظریات بارت
 .1یک واحد خوان

اختیاری نه الزامی.
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است .از منظر او نکتة اصلی در رمزگان است؛ نه پیام و متن ،حاصل تعامل رمزگانهاست.
رمزگانها به هنجارها و ناهنجارهای جامعه مرتبطند و نظام ارز گ اری محسوب
میشوند؛ همچنین رمزگانها اکتسابیند و در بستر زندگی اجتماع میتوان آنها را کسب
کرد( .تلخیص از :بارت ،1977 ،ص  151ا )149
 .0مبانی تحقیق
روایتگری زنجیرهای از رخدادهای داستانی اسات .وا ۀ روایاتگاری اشااره دارد باه:
« .1فرایند ارتباط که در آن فرستنده ،روایت را در قالب پیام برای گیرنده ارسال مایکناد و
 .2ماهیت کالمی رسانه که پیام را انتقال میدهد؛ هماین ماهیات کالمای اسات کاه روایات
داستانی را از روایت در دیگر رسانهها مثل فیلم ،رقص یا پانتومیم متمایز میکناد .هامچناین
این تعریف نشان میدهد چگونه روایت داستانی از دیگر متون ادبی مثال شاعر و نثار تماایز
داده میشاود .بارخالف ایان دو ،روایات داساتانی بیاانگر زنجیارههاایی از رخدادهاسات و
رخداد ،یعنی چیزی که اتفاق میافتاد؛ چیازی کاه مایتاوان آن را در یاک فعال یاا کان
خالصه کرد»( .همان ،1977 ،ص)151
در روایتشناسی کالسیک ،میاان «آنچاه باه واقاع اتفااق افتااده» (محتاوای روایات) و
چگونگی نقل «آنچه اتفاق افتاده» تمایز وجود دارد .منشأ این تمایز به تماایز سوساور میاان
الناگ (زباان) و پاارول (گفتاار) و باه تماایز فرمالیساتهاای روسای میاان " 1"Fabulaو
" 2"Sjuzetبرمیگردد .در روایتشناسی وا گان زیاد و گاه مشابهی بار ایان تماایز تأکیاد
میکنند؛ اما همة روایتشناسان در به کارگیری این اصطالحات با هم اتفااق نظار ندارناد و
برخی از آنها دو مؤلفه را به سه مؤلفه با عناوین مختلف تعمیم میدهند .ماده خاام (پیرناگ)
موردنظر فرمالیستها ،معادل داستان (متن) و عمل روایت در نظر ریمون ا کنان و تاوالن ،و
 .1مادۀ خام داستان.
 .2پیرنگ.
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یا معادل قصه (روایت) روایت کنندۀ نت ( )1981است« .متن و عمل روایت» ریمون ا کنان
هر یک معادل جنبهای جداگانه از «گفتمان» سیمور چتمن است .وا ۀ «قصة» نات و میکای
بل نیز معادل «داستان» ریمن ا کنان و " "Recitآن دو ،معادل «عمل روایت» ریمون ا کناان
و توالن است( .حری ،1387 ،ص  )88پرس

دیگر این اسات کاه داساتان اول مایآیاد یاا

متنروایی؟ کالر تأکید میکند آنچه خوانندگان عمالً با آن روبه رو میشوند ،گفتمان متن
است و طرم ،آن چیزی است که خوانندگان از متن اساتنتاج مایکنناد .ایادۀ رخادادهای
اولیه که این طرم از دل آن شکل گرفته نیز اساتنباط یاا برسااختة خوانناده اسات( .کاالر،
 ،1382ص )115
ازاین نظر ،داستان عبارت است از رخدادهای روایت شاده و شارکتکننادگان در ایان
رخدادها که از طرز قرارگیری در متن منتزع و بر اساس نظم گاهشمارانه برساخته میشوند؛
اما «متن» ،کالمی شفاهی و مکتوب است که نقال رخادادها را برعهاده دارد؛ هماان چیازی
اساات کااه پاای

رو داریاام «و رخاادادها لزوم ااً نظاام گاهشاامارانه ندارنااد و ویژگاایهااای

شرکت کنندگان در سرتاسر آن پراکنده اسات و کال روایات از میاان منشاور یاا پرساپکتیو
(کانونیگر) بازتاب مییابد .و این جنبه یعنی «روایتگری» ،کن

یا فرایند خلق اثر اسات.

بنابراین ،روایت داستانی مستلزم شکلگیری رخداد در توالی زمانی اسات و ماتن ،رساانهای
است که مفهوم و پیام را به مخاطب میرساند« .رابطة میان به اصطالم زمان داساتان و زماان
متن ،غیرواقعی و به غایت قراردادی است؛ چارا کاه در هار دو ماورد ناه باا گساتر

زماان

واقعی ،بلکه با نمود کالمی و خطی زمان روبه روییم»( .تاوالن ،1383 ،ص  )55یعنای زماان
داستان چند خطی است؛ ولی زماان ماتن و ساخن تاک سااحتی اسات« .در زنجیارۀ عناصار
زبانی ،هر جمله را پس از جملة دیگر میخوانیم .ترتیاب عناصار در ماتن ا کاه بناابر قاعادۀ
زمان متن است ،منحصر به ترتیبی یکسویه و برگشتناپ یر اسات؛ زیارا نظاام زباان باعاث
صورتبندی تک خطی نشانهها و بنابراین تعیینکنندۀ روند بازنماایی خطای اطالعاات ماثالً
داستان روایت میشود»( .قاسمیپور ،1387 ،ص  )128پس مایتاوان باا وام گارفتن از نظار
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نت ،رابطة میان زمان نقل کردن (زمان داستان) و زمان نقل شده (زمان متن) در خاودِ ماتن
را «بازی با زمان» نامید .این بازی هدفی دارد که همان امر زیساتة زماانی اسات کاه مقصاود
حکایت است.
 .1تحلیل روایت در حکایت پادشاه و کنیزک
در روایت« ،عاشق شدن پادشاه بر کنیزک» موالنا از مجموعة شگفتانگیزِ شگردهای
نقلی و روایتی استفاده کرده است و از انرهایی که خود بر حسب مواد مختلف طبقهبندی
شدهاند؛ گویی تک تک مواد به گونهای قالبریزی شده که بتوانند داستانها وآرمانهای
انسان را در خود جای دهد .به طوری که واقعیت گفتمان قدرت و پاد قدرت از سویی،
معارف دینی ا اخالقی از سوی دیگر ،نمادپردازی و سیر به فرازمین در روایت این داستان
به خوبی جلوهگری مینمایند.
بارت پنج رمزگان اصلی را در متن تشخیص میدهد که تحت عنوان آنها میتوان
تمامی جنبههای مهم متن را بررسی کرد .از نظر بارت ،خود وا ۀ «رمزگان» را نباید به
معنای دقیق و علمی آن در نظر گرفت .رمزگان صرفاً حوزههای تداعیگر هستند ،یعنی
سازمانی فوق متنی متشکل از مفاهیمی که تصور خاصی از ساختار را به یهن متبادر
میکند .این رمزگان هم جنبة همنشینی متن و هم جنبة معنایی آن را دربردارند؛ یعنی نحوۀ
ارتباط یافتن اجزای آن با هم و نحوۀ ارتباط آنها با جهان بیرون .در اینجا ،تأکید بارت بر
رمزگ اری کلیة جنبههای فرهنگ ،او را قادر میسازد تا بهراحتی از ساختار داستانی به
ساختارهای فکری گوناگونی که داستان را فرامیخواند ،حرکت کند .در واقع این
واحدهای خواندنی از طریق پنج رمزگان کنشی ،هرمنوتیکی ،فرهنگی ،نمادین و
نشانهشناختی بهتوالی تفسیر میشوند .که دو رمزگان اولی یعنی کنشی و هرمنوتیکی
رمزگانهایی هستند که روایت از طریق آنها آفریده میشود و داستان را پی

میبرند و سه

رمزگان دیگر یعنی رمزگانهای نشانه شناختی ،نمادین و فرهنگی ما را از مجموعه حوادث
و منطق روایی داستان فراتر میبرند؛ پس بنا بر نظر بارت هرچه تعداد این رمزگانها بیشتر
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باشد ،متن به سوی بیشتر نوشتنی بودن و تکثر پی

893

میرود .این سه دستگاه رمزگان،

ارجاعی ،دالی و نمادین ،اطالعات اساسی متن را فراهم میآورند؛ در واقع آن معماهایی را
شامل می شوند که برای تکمیل قابلیت فهم متن ضروری هستند .به همین خاطر،
قطعیتناپ یری ضعف نیست؛ بلکه یکی از ساختارهای روایتگری است .هیچ صدای
واحدی نیست که بهتنهایی بیان را بسازد .در یک پارهگفتار ،چندین رمزگان و چندین
صدا حضور دارند ،بیآنکه یکی بر دیگری برتری داشته باشد( .تلخیص از :بارت،1977 ،
ص )146
 .1بسامد
بسامد جز زمانی مهمی از داستانروایای اسات .از نظار نات« :بساامد عباارت اسات از
رابطة بین یک یک رخدادها که چند بار در داستان تکرار میشود و تعداد روایت شادن آن
در متن؛ بنابراین بسامد به تکرار ربط دارد که مفهوم مهمی در روایت است»( .لوتاه،1386 ،
ص  )81پس بسامد مشمول تکرار میشود و تکرار بار سااختی یهنای اسات کاه باا حا ف
کیفیات خاصِ هر اتفاق و ح ف کیفیاتِ مشترک آن اتفاق با سایر اتفاقات پدیاد مایآیاد.
تکرار روابط میان رخدادهای داستان و روایت آنها در متن در مقام برساختهای یهنای ،باه
یکی از شکلهای زیر ظاهر میشود:
 .8 .1بسامد مفرد یا تک محور:

«یک بار گفتنِ آنچه یک بار در داستان اتفاق افتاده است .بسامد مفارد یاا تاک محاور
مرسااومتاارین نااوع روایاات اساات( .ریمااون ا کنااان ،1387 ،ص  )79در داسااتان «پادشاااه و
کنیزک» بسامدهای تک محور مانند:
در حکایت عاشق شدن پادشااه ،بعضای از وا ههاا از اهمیات کمتاری برخوردارناد ،باه
همین دلیل گاهی موالنا برای اثبات نظر خوی

به طور گا را ایان ناوع کلماات را باه کاار

گرفته است تا از رهگ ر تمثیل ،پرده از نیّت خوی

بگشااید و از دغدغاة ایان دلمشاغولی
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رها گردد ،مانند « :قفس ،پاالن ،گرگ ،گاوزه ،روغان باادام ،سابو ،طااووس ،سارکنگبین،
هلیله و.»...
 .1 .1بسامد مکرر:

نقل مکرر چیزی است که یک بار اتفااق افتااده اسات .ایان رو  ،یکای از شایوههاای
روایی مهم در ادبیات مدرن است « .یکای از اساتادا ِن بساامد مکارر در عهاد حاضار ،ویلیاام
فاکنر است؛ بهویژه در رمانهایی چون خشم و هیاهو ( )1929و آبشالوم! ( ،)1936در ایان
رمان آخری ،روایت بارها به یک رخداد داستانی خاص رجعت مایکناد»( .لوتاه،1386 ،
ص )81
«بیمار شدن کنیزک ،عجز اطبا ،پیر یا مرد خدا ،آمدن زرگر و»...
در حکایت «پادشاه و کنیزک» تأکید موالنا بر این موضوعها است:
 خوشی کامل در این دنیای فناپ یر حاصل نمیگاردد و نبایاد باه لحظاههاای کوتااه وزودگ ر شاد بود؛
 در هر کاری نیاز به رهبر و مرشد است؛ نباید بر حول و قوۀ بشری اعتماد کرد ،توکل به خداوند ،کلید تمام مشکالت است؛ از تأثیر دعا توأم با زاری و دلشکسته نباید غافل گردید؛ -ارز

واالی خواب در نزد صوفیه و یافتن راه حل گرههاای روحای در هام تنیاده در

خواب؛
 تفاوت اولیا و مشکلگشایی آنان از کار بندگان در تقابل علم مکتسب (علم طبیبان)؛ تأثیر اعمال خارجی در احوال باطنی؛ آثار دیدار معشوق و ولّی حق؛ عشق صفت حق است و مورث معرفت ،که در سرلوحة مثنوی شروع مای شاود و باهصورت بسامدی مکرر تا پایان ش

دفتر مورد تأکید قرار میگیرد؛

 منتهی شدن عشق مجازی به عشق حقیقی ،از بسامدهای فراوانی در کل مثنوی معناویاست .یعنی «المجازٌ قنطرۀ الحقیقه» پایداری عشق و ناپداری هوس و عشق شهوانی؛
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 تقابل عقل و عشق ،عقل از ادراک عشق عاجز اسات ،عشاق را باه عشاق و خادا را باهخدا میتوان شناخت؛
 دشواری عالج بیماری دل. .9 .1بسامد بازگو:

«نقل یک بارِ آنچه  nبار اتفااق افتااده اسات»( .ریماون ا کناان ،1387 ،ص  )81یعنای

آنچه چندینبار رخ داده است ،یک بار بازگو مایشاود .از نظار نات« :در جساتوجاوی
زمان از دست رفته ( )1927-1913اثر مارسل پروسات ،یکای از نموناههاای بازرگ بساامد
بازگو است»( .لوته ،1386 ،ص )81
برای تحلیل آنچه در شرم بسامد بیان شد ،از داستان «پادشاه و کنیزک» نموناهای یکار
میشود .بسامد در مجموعه داستان از چند موتیف یا بنمایه تشکیل شده است:
 .1بسامد تکرار عدد :یکی خر ،هر یک مسیح عالم ،هر دو بحری ،جان هار دو ،هار دو
جان ،شمس چارم ،صد رضاا ،صاد درساتی ،صاد اشاباه ،شا

مااه ،ساه روز و ساه شاب،

هفتادساله ،دوگون زنبور ،دوگون آهوگیا ،هزاران لقمه و ...؛
 .2بسامد تکرار نام شخصیت :تکرار نام پادشاه ،کنیزک ،حکیم ،زرگر ،شمس؛
 .3بسامد تکرار بنمایة داستان اول در دیگار داساتانهاا :تکارار بانمایاة مارگ ،عشاق،
معرفت ،تقابل عقل و عشق ،حسادت ،نفرت و ...در حکایت.
 .1رمزگان کنشی ()Action codes

در این رمزگان هر کنشی را در یک داساتان مایتاوان بررسای کارد ،از گ اشاتن یاک
کتاب روی میز تا برپا کردن یک جشن مجلل؛ زیرا کن ها در محور هامنشاینی در تاداوم
هستند ،در نقطهای آغاز میشوند و در نقطهای به پایان میرساند« .ایان رمزگاان باا زنجیاره
رویدادها سروکار دارد که در جریان خوانادن یاا گاردآوری اطالعاات کاه روایات باه ماا
میدهد ،ثبت میشود و نامی به خود میگیرد .ماثالً ماا مایگاوییم صاحنة مرباوط باه قتال،
صحنة دستگیری و غیره»( .سجودی ،1387 ،ص )156
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کنشگری در حکایات مثنوی بسیار پر رنگ است .از این لحاظ« ،شخصیت ،فاعال

یا نهادی است که یا کاری را انجام میدهد و یا گزارهای را به او نسبت میدهند»( .اخاوت،
 ،1371ص  )131کن های در حکایت شاه و کنیزک ،یک زمانه و پویا هستند یا عاادتی و
پایدار« .کن های یک زمانه ،اغلب در نقطة عطف روایت نقشی بر عهده میگیرند و جنباة
پویای شخصیت را آشکار مایکنناد .کان هاای عاادتی یاا پایادار هام عملای هساتند کاه
شخصیت همیشه انجام میدهد و جنبة پایدار یا نامتغیر شخصیت را باروز مایدهناد و اغلاب
تأثیری مضحک یا کنایی برجای میگ ارند»( .ریمون ا کنان ،1387 ،ص )86
کن های عادتی ،مثل اعمالی که طبیبان انجام دادند ،مانند :معاینه کردن و تجاویز دارو
برای کنیزک:
هاااااارد کردنااااااد از عااااااالج و از دوا
گشااات رناااج افااازون و حاجااات نااااروا
(مولوی ،بی تا ،د ،1ب )51
کنیزک :در طی حکایت واکن های گوناگونی دارد .در آغاز داستان شخصایتی اسات
منفعل؛ زیرا در برابر نظامِ قدرتی حاکم قرار دارد که همه چیاز و هماه کاس در یاد قادرت
اوست و امر پادشاه بیچون و چرا الزماالجرا میباشد ،همه از آن اویند و وی مالاک مطلاق
است.
 .8 .1کنشگر فرا واقعیت :پیر شخصیتی اسات نماادین کاه دارای قادرت هماه جانباهای از
سوی خداوند صاحب قدرت و دانای به اسرار نهفته میباشد .ظهور پیر در خاواب ،نشاانگر،
هادی و شخصیت یاریگری است که سالک را از گرفتاریهای مادی و گرهخاوردگیهاای
عاطفی و معنوی نجات میدهد .چنانکه موالنا میگوید:
در عالجااا ا

سِاااااحر مُطلاااااق را ببااا این
در مااااازاج

قااااادرتِ حاااااق را بباااااین

(همان ،ب )65
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جاییکه طبق گفته بارت ،رمزگان کنشی چیزی بیشتر از نتیجة مهارت خواندن نیساتند و
در قالب فهرستی از کن ها صرفاً بهتوالی خواندن دامن میزنند ،تحت عناوانهاایی کنشای
مانند :شکار رفتن ،دل باختن ،بیمار شدن ،آمادن حکایم ،فریاب دادن ،آوردن زرگار ،دارو
خوراندن ،کشتن و غیره ،دستهبندی شده و به ترتیب وقوع در جریان خوان

روایت شااه و

کنیزک ،مشخص شدند .شخصیتها «شاه ،حکیم ،کنیزک و پسرک زرگر» در این داساتان
با چهار نوع کن

متفاوت روبرو هستیم .روایت ایان داساتان دارای طارم اولیاه پیچیادهای

است:
الف :اتفاق :میتوان در یک فعل ،کنشی را خالصه کرد؛ یعنی هرآنچه داستان را
بازگو میکند:
صحنهپردازی و خلق فضای داستان با به شکار رفتن پادشاه با همراهان

آغاز میشود،

به ظاهر طبق یک روال عادی و سپری کردن یک روز تفریحی و سرگرمکننده ،ولی بدون
مقدمه با برخورد شاه بر حسب تصادف با کنیزک ،وضعیت زندگی وآرام

درونی یکی

از کنشگرهای اصلی یعنی پادشاه ،به هم میریزد .زندگی وی در مسیر پردغدغه و
اضطرابی وافر قرار میگیرد:
بااااود شاااااهی در زمااااانی پاااای

از ایاااان

مُلاااک دنیاااا باااود

و هااام مُلاااک دیااان

اتفاقااااااااً شااااااااه روزی شاااااااد ساااااااوار
باااااا خاااااواصّ خاااااوی

از بهااااار شاااااکار

یاا اک کنیاا ازک دیاا اد شااااه باااار شاااااهراه
شاااااد غاااااالم آن کنیاااازک جاااااان شااااااه
(همان ،ب )36-38
ب :در مرحلة بعدی عدم آرام
نیازمند همسری کنیزک میبیند.

همیشگی پادشاه و ایجاد فقدانی است که خود را
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ج :تالش :تال

وافری صورت نمیگیرد ،چون شاه ،از قدرت مال و جایگاه

برخوردار است ،او را خریداری میکند:
ماااارغ جااااان

در قفااااس چااااون ماا ایطپیاا اد
داد ماااااااااال و آن کنیااااااا ازک را خریااااااا اد
(همان ،د ،1ب )39

د :کامروایی :کارکرد چهارم ،کامروایی پادشاه است که کنیزک را تصاحب کرد:
چاااااون خریاااااد او را و برخاااااوردار شااااااد
آن کنیااااااازک از قضاااااااا بیماااااااار شاااااااد
(همان ،ب )41
هـ :وقفه؛ یا شتاب منفی :در این قسمت موالنا با آوردن مطالبی که در زنجیرۀ گفتار واقعه
نیست ،وقفهای میآفریند و خواننده را در انتظار میگ ارد:
آن یکاااای خاااار داشاااات و پاااااالن

نبااااود

یافااااات پااااااالن،گرگ خااااار را دررباااااود
کااااوزه بااااود

آب ماااینامااااد بااااه دساااات
آب را چاااون یافااات خاااود کاااوزه شکسااات
(همان ،د ،1ب  42ا )41

این تعلیق زمانی ،به ظاهر بازدارندۀ روند داستان است؛ اما موالنا با یک براعت استهاللی
هوشیارانه ماجرا را میشکافد و زمینه را برای عدم تعادل و ناامنی در این دنیای فانی مهیا
میکند تا در پایان بتواند القاهای انتزاعی و ضمیر ناخودآگاه خوی
دخیل) را به مخاطبان خوی

(به عنوان راوی

منتقل کند.

گاه با آوردن نکات اخالقی یا زمانهای اخالقی ،وقفه ایجاد میکند و عدم موفقیت
طبیبان را بیان مینماید:
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گااااار خااااادا خواهاااااد نگفتناااااد از بطااااار
پاااااس خااااادا بنمودشاااااان عجاااااز بشااااار
(همان ،ب )8
و :دعوت طبیبان؛ کارکرد طلب :بیمار شدن کنیزک و دعوت از طبیبان ،وعده دادن به
مال و جاه به آنان برای درمان معشوق.
ز :اظهار عجز؛ درماندگی طبیبان :از درمان کنیزک درمانده شدن و نومیدی پادشاه از
بازتاب و نتایج مأیوسکننده پزشکان و ناتوانی آنان:
هاااااااااارد کردنااااااااااد از عااااااااااالج و از دوا
گشااااات رناااااج افااااازون و حاجااااات نااااااروا
آن کنیاااازک از مااااارض چاااااون ماااااوی شاااااد
چشااام شاااه از اشاااک خاااون چاااون جاااوی شاااد
(همان ،ب )51-52
 .3رابطۀ ترتیب در داستان
سادهترین رابطهای کاه مشااهده مایشاود ،رابطاة ترتیاب اسات« .ترتیاب زماان روایات
(سخن) با ترتیب زمان روایت شده (داساتان) متاوازن نیسات و باه نااگزیر در ترتیاب وقاایع
پیشین و پسین تغییر به وجود میآورد .دلیل تغییر ایان ترتیاب در تفااوت میاان ایان دو ناوع
زمان نهفته است .زمانمندی سخن ،تکساحتی و زمانمندی داستان ،چند ساحتی اسات .در
نتیجه ،ناممکن بودگی زمانمنادی باه زماانپریشای مایانجاماد»( .قاسامی ،1382 ،ص )59
گرچه در آغاز داستان وضعیت زمان روایت را مشخص میکند و یکر زمان رخداد داساتان
را حتمی و ضروری میداند .او بدون هایچ مقدماهای ،ابتادا زماان روایات را بارای روایات
شنونده شرم میدهد و حکایت با فعل ماضی «بود پادشااهی در زماانهاای پای » در جاان
راوی میجوشد و روند خطی را شروع میکند؛ اما دیری نمایگا رد کاه از زماان گ شاته
برمیگردد .در داستانهای مثنوی اغلب به زماانپریشای برمایخاوریم؛ زیارا غلیاان روحای
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موالنااا از سااویی و معااانی رف و یهناای ناخودآگاااهِ او ،کنتاارل زمااان را از وی ماایرُبایااد.
بههمین خاطر بازگشت زمانی در روایت کنیزک همراه با آینادهنگار (پیشاواز زماانی) و در
حالنگر (زماان حاال) در هام آمیختاه اسات تاا در معرفای شخصایتهاا و بیاان اتفاقاات و
پیشگوییها قادر گردد و روند خطی زبان داستان را پی

ببرد ،مانند:

جااااان ماااان سهلساااات جااااان ِجااااانم اوساااات
دردمنااااااد و خسااااااتهام درمااااااانم اوساااااات
هاااار کااااه درمااااان کاااارد ماااار جااااان ماااارا
بُاااااااارد گاااااااانج و دُرّ و مرجااااااااان ماااااااارا
جملااااه گفتنااااد

کااااه جااااانبااااازی کناا ایم
فهاااااام گاااااارد آریاااا ام و انبااااااازی کناااا ایم

هاااااار یکاااا ای از مااااااا مساااا ایح عالمیساااا ات
هااااار الااااام را در کاااااف ماااااا مرهمیسااااات
(مولوی ،بی تا ،د ،1ب  47ا )44
نمونة پیشواز زمانی کمیابتر از برگشت زمانی است ،چنان که در ابیات باال باه وضاوم
دیده میشود .به نظر نت و ریمون ا کنان« ،چنین زمان پریشایای مخصاوص روایاتهاای
کتب مقدس ،حماسههای ایلیاد و ادیسه و روایتهای «پیشگویانه» اسات .چناین پیشاوازهای
زمانی را پیرنگ تقدیرساز میخوانند»( .لوته ،1386 ،ص )76
گفاااات ای شااااه مااااژده حاجاتاااات رواساااات
گااااار غریبااااای آیااااادت فاااااردا ز ماسااااات
چوناااااااک آیااااااد او حکاااااایم حایقسااااااات
صااااااادق

دان کااااااو اماااا این و صادقساااااات
(مولوی ،بیتا ،د ،1ب  64ا)63
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از نظر نت« :روایات اصالی کاه تاا حادی چرخاهای اسات ،ساطحی زماانی اسات کاه
برحسب آن ،زمانپریشی به معنای دقیق کلمه تعریف میشود .نت زماان پریشایای را کاه
اطالعاتی در باب شخصیتها ،رخدادها و حوادث یک خط داستانی همسان فاراهم بیااورد،
بازگشت زمانی روایت همگوی مینامد .اگر بازگشت زمانی به رخادادها ،شخصایتهاا یاا
خط داستانی دیگری اشاره کند ،نت آن را بازگشت زمانی روایت دیگرگوی میخواناد».
(لوته ،1386 ،ص )76
در روایاات «دیگرگااوی» در حااین داسااتان اصاالی شاااه و کنیاازک ماایتااوان بااه آوردن
«وخامت ضررهای بیادبی» و آوردن ابیاتی در توجیه اعمال و رفتار پیر اشاره کرد.
زمانپریشی در حکایات مثنوی ،اغلب با شتاب منفی برای بیان نکااتِ عرفاانی ،اخالقای
و ...با اهداف گوناگونی چون اعتراض ،هشدار ،تحری

ایجاد همدلی ،تبعیت و ...در اهال

سلوک یا زاهدان و عالمان با وقفه در داستان صورت میگیرد .اگر این بر ها از حکایاات
مثنوی ح ف گردد ،زمان غالب ،گ شتهنگر خواهد بود.
 .81رمزگان هرمنوتیکی ()hermeneutic code

این رمزگان هم چون رمزگان کنشی یکی از وجوه نحوه روایت است که به
پرس های خواننده جواب میدهد ،مانند :کنیزک از کجا آمده بود؟ (در طی داستان
متوجه میشویم که اهل سمرقند و در غاتفر زندگی میکرده است) ،چرا طبیب تصمیم به
کشتن زرگر میگیرد؟ از طریق کن های پیر متوجه رمزگان معنایی میشویم .پیر بر عالج
دل توانا است و در اثر تربیت و ریاضت نفس دو عالم درون و برون سالک را رقم میزند؛
زیرا خود از قید شادی وغم رسته است:
نااارم نرماااک گفااات شاااهرِ تاااو کجاسااات
کااااه عااااالج اهاااال هاااار شااااهری جداساااات
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خااااار در دل گاااار بدیاااادی هاااار خَساااای
دسااات کااای باااودی غماااان را بااار کسااای
(مولوی ،بیتا ،د ،1ب )153
بسیاری از رمزهای این حکایت در طی داستان رمزگشایی میشوند ،مانند:
مااااارد زرگااااار را بخاااااوان ز آن شاااااهر دور
باااااا زر و خلعااااات باااااده او را غااااارور...
ماااااارد مااااااال و خلعاااااات بساااااایار دیااااااد
غِااااارّه شاااااد از شاااااهر و فرزنااااادان بُریاااااد
(همان ،ب  191ا )181
این روایت در مثنوی چون اغلب حکایتها ،دارای روایت چندالیه و پایچدرپایچ اسات
که هریک از این الیهها با وجود ناتماامی ،دیگاری را کامال مایکناد و خوانناده از تاوالی
داستانهای تو در تو به معارفی که مد نظر موالنا است ،اغلب پای مایبارد و گااه در رواباط
پیچیدۀ مسائل زمینی و فرازمینی حیرتزده و سر درگم ره باه پایاان و نتیجاه نماییاباد و باه
تعارض و تناق
پرس

هایی برمیخورد.

بعدی که در روایت صورت میگیرد ،چارا حکایم بعاد از شا

مااه شاروع باه

مسموم کردن زرگر کرد ،یا برای شاه مثل کنیازک فاراوان باود و ...تنهاا مشاکل از طریاق
سلوک عرفانی و مراتب نفس ،سرکشیهای نفسانی و گوناگونی هواجس جسمانی ره باه
جااایی ماایباارد وگرنااه در دنیااای مااادی و عااالم محسوسااات نماایتااوان جااواب قاااطع و
قانعکنندهای یافت:
شاااااااااه بااااااااادو بخشااااااا اید آن ماااااااااهرو را
جفاااات کاااارد آن هاااار دو صااااحبتجااااوی را
مااااادت شااااا

مااااااه مااااایراندناااااد کاااااام
تاااااا باااااه صاااااحت آماااااد آن دختااااار تماااااام
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بعااااااد از آن از بهاااااار او شااااااربت بساااااااخت
تاااا بخاااورد و پااای
چوناااااک زشااااات و نااااااخو

دختااار مااایگاااداخت...

و رخ زرد شاااااد

انااااااادک انااااااادک در دل او سااااااارد شاااااااد
(همان ،ب  214ا )211
موالنا به عنوان راوی دخیل ،پا به صحنه میگ ارد تا شاید از حیرت و خشم خواننده
بکاهد و با مجادلهای درونی و تکگویی ،مویهکنان میگوید:
دشاااااااامن طاااااااااووس آمااااااااد پااااااارّ او
ای بسااااااااا شااااااااه را بکشااااااااته فاااااا ارّ او
گفاااات ماااان آن آهااااوم کااااز ناااااف ماااان
ریخاااات آن صاااایاد خااااون صاااااف ماااان
ای مااااان روبااااااه صاااااحرا کاااااز کماااااین
ساااااار بریدناااااادم از باااااارای پوسسااااااتین
(همان ،ب  211ا )218
یکی از مشخصههای بارز کالم موالنا همین تقابلها و تضادهای معنایی است که در
نقطهبهنقطة مثنوی رمزگ اری شدهاند؛ گویی او به عمد یا بهطور ناخودآگاه خواننده را به
برزخی شناور در میان دریای دالها دعوت میکند .جبر یا اختیار ،تبعیت از پیر و مرشد
(حتی اگر اعمال او خالف عرف ،شرع ،سنت و ...باشد ،چنان که پیر به زرگر زهر
خوراند) ،یعنی تفوی

امور خوی

به ولی سپردن ،سلب اختیار از خود کردن ،راضی به

رضای مقدرات الهی شدن ،خود را صاحب حق ندانستن (چنان که پیر دختر را به زرگر داد
و پادشاه اعتراضی نکرد) و ...همه این امور دربردارنده رمزگانهای دالی و فرهنگی اهل
تصوف است.
چنان که حافظ میفرماید:

حکمتنامۀ مفاخر
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بااه مای سااجاده رنگاین کاان گاارت پیاار مغااان گویااد
کااه سااالک باایخباار نبااود ز راه و رساام مناازلهااا
(حافظ ،1381 ،ص )1
موالنا با همه این دیدگاهها به خوبی و تقریباً به یک اندازه همدلی میکند و این ویژگی
شگفتآور زبان اوست که ما را به نوشتن داستان خود از این جبر و اختیار حل نشدنی
وامیدارد .حتی اگر در جایی از مثنوی بهطور ویژه با یکی از این دیدگاهها همدلی میکند،
در نقطها ی دیگر با دیدگاه دیگر به همدلی میپردازد .او به خوبی از عهدۀ طرم گره
فلسفی ناگشوده برمیآید و این خواننده است که نهایتاً معنا را بر مبنای همه این تقابلها با
هم در یهن خود میسازد( .رمزگان نمادین)
تعدادی از تقابلها در روایت «پادشاه وکنیزک»:
پادشاه ↔ زرگر

پادشاه ↔ کنیزک

عشق ↔ عقل

عشق حقیقی ↔ عشق مجازی

عقل ↔ رضایت و تسلیم

پیر ↔ طبیبان

اختیار ↔ جبر

نیرنگ ↔ وفاداری

جهد ↔ توکل

کنیزک ↔ زرگر(در مرحله )2

سلوک و عرفان ↔ تدابیر مادی

علم مکتسب ↔ علم لدنی

خوشیهای زودگ ر ↔ یوق و شهود

فنا ↔

بقا
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نتیجه
روایت داستانی مستلزم شکلگیری رخداد در توالی زمانی است و متن ،رساانهای اسات
که مفهوم و پیام را به مخاطب مایرسااند .فرایناد ارتبااط کاه در آن فرساتنده ،روایات را در
قالب پیام برای گیرنده ارسال میکند و همچنین ماهیت کالمی رسانه ،پیام را انتقال میدهد.
در داستان «پادشاه و کنیزک» زمینة داستان با دالهایی با در گشوده به روی خواننده بااز
میشود و خواننده میتواند با آزادی عمل داستان را به نقد بکشاند ،به شارطی کاه باا یهنای
باز و دور از تفسیرهای اصلی عرفانی در روایت به تجزیه و تحلیل اعمال شخصیتها یا بهتر
است بگوییم ،قهرمانان بپردازد.
در این حال پرس های گوناگونی که دارای تناق

میباشد افکار مخاطبان را به خود

مشغول میکند:
 .1چرا موالنا درباره چگونگی زندگی کنیزک و علت قرار گرفتن او بار سار راه شاکار
مطلبی را بیان نکرده است؛
 .2پادشاهان معموالً به خاطر موقعیتی که دارند ،وابساته باه کنیاز خاوی

نمایگردناد و

دیدار آنان با فرودستان لحظهای گ را و تفریحی است؛
 .3چرا پیر که مرد خداست ،کمر به قتل زرگار مایبنادد؟ آیاا راه حال دیگاری وجاود
نداشت؟
و چندین پرس

دیگر؛ ولی موالنا مسیر داستان را به گونهای هدایت میکند که فقط باا

معارف عرفانی رمزگشایی شود و معمای درهمتنیده ،بتواند پاسخگوی طالب باشد.
جادوی روایت پر از ابهاام و برگشاتپا یر خوانناده را شاگفتزده مایکناد .دادههاای
بهدستآمده فرضیة تکثر معنا را تائید میکنند؛ چراکه بهراحتی نمیتوان آنها را به مضامینی
قطعی تقلیل داد.
از جایی که ماتن از تحکام و انساجام محکمای پیاروی مایکناد ،سااختمنادی ماتن و
استفاده راوی از گازارههاای متنااق

در ماتن باعاث مایشاود کاه تمثیالهاای روایات باه

رو های متفاوتی بازگشایی شوند .تأویلهاایی کاه هایچکادام از آنهاا نسابت باه دیگاری
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ارجحیت ندارند ،در یهن مخاطبان چون شعلة آت
خوی

بر افروخته شود و هر کس باا آییناة دل

بنگرد و جواب معما را آشکار کند.

راوی به مانند یک صدای مسلط همه گرهها را به ترتیاب بااز مایکناد و خوانناده را باه
ل ت رسیدن به پاسخ معماهای مطرم شده در متن میرساند.
در روایت و خوانشی که از داستان پادشاه وکنیزک به عمل آماد ،تعاداد رمزگاانهاای
دالی ،فرهنگی و نمادین از مجماوع رمزگاانهاای کنشای و هرمناوتیکی بیشاتر اسات .ایان
رمزگانها برخالف رمزگانهای کنشی و هرمنوتیکی از قیود توالی روایت تبعیت نمیکنناد
و تا جایی که این رمزگانها برگشتپ یر ،شناور و فاقد مرجعیت تعیینکنناده هساتند ،ماتن
متکثر است.
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مطالعۀ تطبيقی داستان سياوش با روايت قصه دينی ابراهيم (ع) و يوسف (ع)
دکتر حسين نورانی کوتنائی*

چکیده
از مهمتارین نیازهاای انساانی کاه باه ناوعی در اساطورههاا نماود یافتاه« ،تسالط برخویشاتن و
ستمگریزی» است .محور اصلی این پژوه

واکاوی مفاهیم ،مضامین و انگاارههاای اساطورههاای

ایرانی و سامی است .علیرغم وجود تفاوتهای ظااهری در روایاتِ اساطورۀ سایاو

باا پیاامبران

سامی مانند ابراهیم (ع) و یوسف (ع) ،این روایتها دارای ریختشناسی داستانی ،خویشکاریها و
بنمایههای مشترکی هستند« .پاکدامنی» سیاو ؛ «حقانیت» ابراهیم (ع) در«آزمون گ ر ازآتا » و
«پاکدامنی» یوسف (ع) در آزمون تحمل ساالهاای زنادان اثباات گردیاد .در ایان تحقیاق کلیات
روایت این سه شخصیت بهصورت تحلیلی مقایسه و بررسی شد و ضمن مشخصشدن شباهتهاا و
تفاااوتهاااا ،آشااکارگردید کاااه خویشااکاریهاااای« :رنجاا

درکاااودکی»« ،خویشاااتنداری»،

«اصالمگری»« ،الگو بودن»« ،وسوسهگریزی»« ،اصالت داشتن خواب» و «پ یر

نظر منجماان» در

هر سه روایت تکرار میشوند.
کلیدواژه :اسطوره ،آزمون گ ر از آت  ،سیاو  ،ابراهیم (ع) ،یوسف(ع).

* .دکترای علم اطالعات و دان شناسی ،دبیر شورای پژوهشی فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران.
))nooraniho@yahoo.com

تاریخ وصول98/11/19 :

تاریخ پ یر 98/11/16 :

مقدمه
به نوشتة فرهنگ انگلیسی آکسفورد ،اسطوره «روایتی صارفاً تخیلای اسات کاه معماوالً
اشخاص ،اعمال یا رویدادهای ماورا الطبیعی را شامل میشاود و بعضای تصاورات متاداول
مربوط به پدیدههای طبیعی یا تاریخی را تجسم مایبخشاد و هامچناین باه هرگوناه روایتای
میگویند که عناصر تخیلی داشته باشد»( .پیج ،1383 ،ص  )225اسطورهها را باه شایوههاای
گوناگون میتوان تفسیر کرد« :تصویر تجسامیافتاة نیروهاای کیهاانی ،بازتااب رویادادهای
تاریخی از قبیل احداث دیوارها و بازگشات باه پیکارههاای آئینای؛ یاا مایتوانناد صارفاً در
خدمت مقاصد آئینی باشند»( .کال ،1385 ،ص )111
اسطوره به سادهترین و معمولترین معنا نوعی سرگ شت یا داستان ( )histoireاست که
معموالً به خدا یا ربالنوع و موجودی الهی مربوط میشود؛ بادینمفهاوم باا فرهناگهاای
ابتدایی یا با دورههای کهان فرهناگ هاای پیشارفته پیوساته اسات .وقتای بعضای جلاوههاای
دورانمان را اسطوره مینامیم ،معنای ضمنی ایان نظار اسات کاه آن جلاوههاا صاورتهاای
تثبیتشده یا بقایای گ شتهاند .از نظر محتوا اسطوره به بعضی کارویژههای اجتماعی خااص
مربوط میشوند؛ پس با بررسی محتوا معلوم میگردد که اسطوره ،داستانی نیسات کاه فقاط
برای داستانگویی نقال شاود؛ بلکاه داساتانی اسات کاه بعضای خصاایص جامعاهای را کاه
اسطوره بدان تعلق دارد ،گزار

میکند .اسطوره توضیح میدهاد کاه چارا در آن جامعاه،

بعضی آیاینهاا معماول اسات و منشاأ یاا پیادای

قاانون ،تاوتم ،کاالنهاا ،طبقاة حااکم و

ساختارهای اجتماعی را بدان گونه که انقالبات و فتوحات در گ شته به آنها تعین بخشایده،
روشن و توجیه میکند( .فرای ،1391 ،ص  )111اساطیر زبان گویای اوضااع اجتمااعی هار
ملت در گ شته است (بهار ،1386 ،ص  )459و «اسطوره» نخستین شکل بیان ادبی در تاریخ
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بشر و مبنایی تاریخی و اخالقی است که به نیاز هستیشناسی انسان کهان پاساخ مایگویاد،
داسااتانهااای اسااطورهای باارای پا یرفتنی بااودن و مانااا شاادن ،رنااگ حماسااه ماایگیرنااد و
شخصیتهای اسطوره ای به شکل ناجیان و قهرمانان هار قاوم و ملتای پدیادار مایشاوند .باا
«حماسه» ،شناخت عقالنیتر آفااق و انساان ممکان مایگاردد( .آیادانلو ،1385 ،ص  )2در
گ ر از «اسطوره» به «حماسه»« ،قهرمان» تحول و تکامل مییابد و با گ ر زمان برخی از آنها
در چهرهای دیگر به صورت حماسی ظااهر مایشاوند و در ایان کشامک

و فاراز و فارود

تاریخی یک شخصیت اسطورهای به شکل قهرمان جاودان یک سارزمین آشاکارمیگاردد.
مفاهیم ،مضامین و انگارههایِ اسطورهای در قالاب «حماساه» ،موجاب باازآفرینی «قهرماان»
میگردند .در حقیقت اسطوره گزار

دادوستد میان خدایان و بشار اسات( .فارای،1391 ،

ص )111
از دیدگاه الیاده ،اسطوره یعنی داستان واقعی و فراتر از آن ،داساتانی کاه گارانبهااترین
مایملک است؛ زیرا مقدس ،عبرت آموز ،سرمشقی نموناه و معنایدار اسات( .الیااده،1391،
ص  )14از این منظار مهامتارین هادف اساطوره ،شاناخت جهاان پیراماون اسات ،باه دلیال
نامکشوف بودن جهان و هساتی ،اساطوره هاا هماراه باا دانا

و فلسافه باه شاناخت جهاان

برآمدند؛ هر چند میتوان گفات ،اساطوره جلاوتر و پیشاقدمتار از دانا

و فلسافه گاام در

شناخت هستی گ اشت .پایاترین و استوارترین بنیاد اساطورهای ،بااور باه یگاانگی جهاان و
انسان است .در جهانبینای اساطورهای ،ایان دو جادایی و بیگاانگی باه گاوهر و سرشاتی از
یکدیگر ندارند ،در بود یکسانند؛ تنها در نمود از هم دور و جدا افتادهاند( .کازازی،1391 ،
ص )28
تأمل در شاباهتهاای میاان اساطورههاا در فرهناگهاا ،جادا از یکادیگر و درک ایان
توازیها ،نشانگر وجود جنباههاای ثابات و جهاانشامول در ملال مختلاف اسات؛ (بیارلین،
 )1386از سویی کشف روایتهای یکسان در میان اسطورهها و فرهنگها در اقوام مختلاف
و بازیابی «خویشکاریهای» همانند را می توان به حساب «نیای فرهنگی مشترک» و از سوی
دیگر میتوان آن را نتیجة مجاورت تمدن و تبادالت فرهنگی و بازتولید اسطورهها دانست.
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با تحلیل ریختشناسی روایت اسطورههای ایرانی مانند سیاو

و پیامبران ساامی مانناد:

ابراهیم (ع) و یوسف (ع) که از حوزۀ تمدنی نزدیک به هام تکامال یافتناد ،امکاان کشاف
خویشکاریها و بنمایههای مشترک ،بین آنان ممکن است .سایاو
باستان ،از منظر نمادشناسی ،نمااد آمیختگای و رویا
آبادگر و الگو بهشمار میآید .سیاو

از حاوزۀ تمادن ایاران

و از چشاماناداز قهرماانی ،قهرماانی

نیکسرشتترین چهرۀ شااهنامه ،بخشای از اساطورۀ

مرگ و زندگی است که این موضوع در کتاب اوستا به وضوم بیان شده است« :رپیهوین
( )rapihwinدر اوستا ایزد تابساتان و نیماروز و رویاننادۀ محصاول اسات .گااهیوقات باا
مفهاوم آتا

گیااهی اوروازیشاات ( )urvâzištهویات مااییافات و فرشااتة نگهباان آتا

اشاوهیشتا ( )ašâ vahištaیا اردیبهشت باود»( .کرانساوولساکا ،1382 ،ص  126ا  )125در
واقع صورت برگرفته و به رنگ زرتشتی درآمدۀ اسطورۀ بسیار کهانِ رفات و بازگشات یاا
مرگ و رستاخیز محصوالت گیاهی است که در آن یک ایزد نگهبان محصول ،هر پاییز باه
زیر زمین فرو میرود و در بهار دوباره برمیدمد .صورت دیگر این اسطوره در سنت ایرانای
افسانه سیاو

یا سیاوخ

است که در اوستایی «کوی سیاورشان» خواناده مایشاده اسات.

(همان ،ص  )128پژمردن و بهاارکردن در بعضای از آیاینهاای آسایا ،آفریقاا و آمریکاای
جنوبی وجود دارد .مرگ سیاو
یعنی بهار و همچنین رفتن سیاو
آت

یعنی خزان کامل و تولد کیخسرو بعاد از مارگ سایاو
به درون آت

به نشانة خازان و زناده بیارون آمادن او از

یعنی بهار( .حصوری ،1384 ،ص )44
گستردگی داستان سیاو

از آنجایی ویژه مایشاود کاه بعاد از هازار و چهارصاد ساال

رواج و نفوی اسالم ،تمام مناطق فارسیزبان باه آن بااور دارناد .باهعناوان مثاال مکاانهاایی
موسوم به سیاو  ،برپایی آیاین سیاوشاون و وجاود افساانههاای شافاهی نشااندهنادۀ تاأثیر
سیاو

بر زندگی و فرهنگ مردم است.

1

 .1برای اطالعات بیشتر دربارۀ روایاتهاای اساطورهای سایاو  ،ر .ک :انجاوی شایرازی ،1363 ،ج ،2ص
.227-261
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با این وجود زندگی اسطورهای سیاو

803

با بسایاری از باورهاا و اساطورههاای جهاانی در

ارتباط است؛ از جمله در اسطورۀ ایرانی با فریدون ،در اسطورههای ساامی باا اباراهیم (ع) و
یوسف (ع) و موسی (ع) از نظار خوی شاکاری ،عناصار هماننادی دارناد .کاه بعضای از ایان
عناصاار ماننااد «اصااالت داشااتن خااواب» و «پ ا یر ِ نظاار منجمااان» «رنج ا

درکااودکی»،

«خویشتنداری»« ،اصالمگری»« ،الگو بودن»« ،وسوسهگریازی»« ،حساد» و  ...برشخصایت و
سرنوشت قهرمانان این اساطیر تأثیر گ اشته است.
از طرفی با بررسی تطبیقی اسطورۀ سیاو
آزمون گ ر از آت

و قصاة اباراهیم(ع) هماننادیهاایی از جملاه

وجود دارد که مهمترین مفهوم این خویشکاری تطهیار و پااک باودن

انسانها است .بهزعم باورمنادان ،آنهاا انساانیهاایی کامال هساتند؛ زیارا باا عباور از آتا
حقانیت خوی

را به اثبات رسانیدند.

«اصالت داشتن خواب» و «پ یر

نظر منجمان» را میتوان در خواب کابوسوار نمرود،

فرعون و ضحاک مشاهده کرد .تعبیر خواب خوابگزاران را در فرمان قتل ناوزادان یکاور و
آغازین دوران زندگی ابراهیم (ع) ،موسی (ع) و فریادون درک نماود .در ایان روایاتهاا،
خوابِ یک ستمگر و ترس از دست دادن قدرت ،موجب شکلگیری وضاعیتی شاد کاه در
آن مادران ابراهیم(ع) و فریدون ،کودکانشاان را باه دور از چشام عماال حکومات باه دنیاا
آوردند و پرور

دادند و مادر موسی(ع) کودک

را به نیل سپرد کاه از خاو یمنای آن،

آسیه ا همسر فرعون ا او را از آب گرفت و به فرزندی قبول کرد.
«اصالت داشتن خواب» و «پ یر

نظر منجمان» در زندگی یوساف (ع) هام قابال تأمال

است؛ به چاه افتادن یوسف ،به بردگی گرفته شادن ،باه مصار رفاتن ،دور از خاانواده و نازد
عزیز مصر بزرگ شدن ،مواجه شدن با زلیخاا  ،ماتهم شادن باه خیانات و باه زنادان افتاادن،
جملگی میتوان در رؤیاای یوساف (ع) در کاودکی و تعبیرخاواب پادر

یعقاوب (ع) و

متعاقب آن حسادت برادران یوسف و به چاهاناداختن او جساتوجاوکرد« .اصاالت داشاتن
خواب» و «پ یر

نظر منجمان» و متعاقب آن «حساادت بارادران» در نهایات بارای یوساف
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(ع) خو

یمن بود؛ چراکه تعبیر خواب عزیز مصر نه تنها به بیگنااهی او صاحه گ اشات،

بلکه برای او آزادی و تکریم به ارمغان آورد.
ضدقهرمان

اتهام

نتیجه آزمون

شاهد/شاهدان

منبع

سیاو

سودابه

خیانت

آزمون گ ر از آت

اثبات پاکدامنی

کیکاووس و رستم

اوستا /شاهنامه

قهرمان

مجازات

ابراهیم

نمرود

بتشکنی

آزمون گ ر از آت

اثبات حقانیت

مردم

قرآن

سیتا

راوان

خیانت

آزمون گ ر از آت

اثبات پاکدامنی

راما و مردم

ودا

زرتشت

اهریمن

عدم شایستگی

آزمون گ ر از آت

اثبات شایستگی

اهورامزدا

اوستا

سالمان

ابسال

خیانت

آزمون گ ر از آت

اثبات خیانت ابسال با

پدر سالمان

عبدالرحمان جامی

--------

ویس

خیانت

آزمون گ ر ازآت

الکمنا

زئوس

خیانت

انداختن در آت

چائوکای

نامادری

خیانت

انداختن در کوره

بخت نصر

عدم اطاعت

مرگ و سوختن
اثبات خیانت؛ فرار از

موبد

آزمون
نجات از آت
مرگ

فخرالدین اسعد
گرگانی

آمفیتریون

لوسیال برن

امپراطور چین

کوباجی

مردم

کتاب دانیال نبی

آدمسوزی
سه حکیم

انداختن در آت

نجات از آت

یهودی(میشک،
شدرک ،عبدنغو)

خویشکاری «اصالت داشتن خواب» و «پ یر

نظار منجماان» در زنادگی سایاو

هام

نق آفرین بود؛ موجب دور شادن از پادر ا کیکااووس ا و عزیمات از کااخ پادشااهی باه
زابلستان شد تا نزد رستم ،مشق رزم ،بازم و جاوانمردی بیااموزد؛ اماا خاوابی کاه افراسایاب
میبیند ،سرنوشت شومی را برای سیاو

رقم میزند.

والدیمیر پراپ ،مردمشناس صورتگارای روس ،باا مطالعاة ریخاتشناساانة قصاههاای
پریان روسی در سال  ،1928آغازگر روایتشناسی نوین بود .او الگوی حاکم بر این قصهها
را استخراج کرد و نشان داد قصههای پریان ،بهرغم تکثر و تنوع ظاهری ،از نظار قهرماناان و
عملکرد آنها ،شمار نق های ویژه ،جایگزینی و توالی نق ها هماواره یکساانند .هامچناین
تمامی افسانه ها از منظر ساختار و خویشکارهای موجود در آن یک گونهاند ،یا به هام شابیه
هستند .در نتیجه از منظر ساختار و خویشکاریهای موجود در اسطوره سیاو
حضرت یوسف(ع) و حضرت ابراهیم(ع) همانندیهای زیادی وجود دارد.

و قصاههاای
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فلسفه آزمون گذر از آتش

زندگی زرتشت پیامبر و سیاو

در انتخاب «آزمون گ ر از آت » با هم شباهت دارناد.

این آزمون برای اثبات شایستگی زرتشت و اثبات پاکدامنی و شارافت سایاو

انجاام شاد.

نتیجه آنکه هر دو به سبب سرشت نیکشان از شعلههای سوزان به سالمت گ شتند .اهمیات
«آزمون گ ر از آت » از آن جهت است کاه در تعاالیم دیان زرتشات ،آتا

مظهار پااکی

برشمرده شده و تنها به پلیدی و نیروهای ناپاک اهریمنی ،آسایب مایزناد .بناابراین آزماون
در بسیاری از متون ایران باساتان باهعناوان سانگِ محاکِ صاالحان و پاکاان باهشامار

آت

میرود.
جدول  :8اسطورههای دینی و ملی و «آزمون گذر از آتش»

آت

تقریباً در اکثر ملل عنصری مقدس و فرازمینی بوده که از جاناب خادایان باه بشار

هدیه شده است .در جهان شناسی باساتان ،آتا

یکای از عناصار چهارگاناة تشاکیلدهنادۀ

هستی است( .فرضیپور ،1391 ،ص  )37در آیینهای زرتشتی ،آت

مرکزیت داشته است.

(آموزگار ،1381،ص  )29آموزههای اوستایی و روایات پهلوی و بُندهشان نشاان مایدهاد،
ایرانیان باستان برای آت

دو نق

مینویی و مادی قائل بودند .در اوستا آت

پسر اهورامزدا

و بهترین ایزد معرفی شده است( .خرده اوستا ،بیتاا ،ص  )243اشاه نمااد راساتی و درساتی
اهورامزدا است و آت

نماد زمینی و این دنیایی اشه محسوب میشود .بر اساس آموزههاای

دین زرتشت در گاتها ،ایرانیان باساتان اعتقااد داشاتند کاه آتا

در پرتاو اشاه اسات کاه

گزندی به پیروان راستی و درستی نخواهد رساند( .اوستا ،1391،ج  ،1ص  291ا )287
رفتهرفتاه ایان عقیاده و بااور مشاترک کاه آتا

ماؤثرترین عنصار بارای پااک کاردن

آلودگیهای روحانی است و ناپاکان را میسوزاند و به پاکان صدمه نمیرساند ،الهامبخا
شکل گیری آیینی مشترک به نام «آزمون گا ر ازآتا » گردیاد .در ایان آزماون از آتا
مقدس در جهت سنج

دروغ و ناراستی و برای حل و فصل دعاوی بهره گرفتاه شاد .فارد

خطاکار فقط در صورتی میتوانست بیگناهی

را اثباات کناد کاه شاعلههاای آتا

باه او

حکمتنامۀ مفاخر

811

آسیبی نرسانند ،ازاینرو آت

همچنان که وسیلهای برای پخت و پز بود ،قسمتی از فرآیناد

قضاوت نیز به شمار رفت( .هینلز ،1388 ،ص )32
برای انجام آزمون گ ر از آت  ،تودهای از هیزم در محل جمعآوری میکردناد و فارد
متهم با گ شتن از میان کوهی از آت

که راهای باریاک در میاانشاان باود ،بایگنااهی یاا

حقانیت خود را به اثبات میرساانید؛ بناابراین کسای کاه ماتهم باود ،باهوسایلة آتا
آزمای

قرار میگرفت و هرگاه آت

ماورد

وی را نمایساوزاند ،صادق و راساتی او بار همگاان

ثاباات و آشااکار ماایشااد( .رضاای ،1381 ،ص  )2238و در نهایاات آت ا

بااه کساای گزن اد

میرساند که اهورامزدا آزردن او را خواسته باشد ( .رجبی ،1381،ص )199
با توجه به تبار مشترک ایران و هند و همسانی اسطورههای این دو قوم ،مایتاوان گفات
نماد آت

در متون ودایی هندی و اوستایی به گونهای در پیوند با یکادیگر هساتند( .هینلاز،

 ،1383ص )43
جدول  :1خدایان آتش در ملل مختلف
ایزد  /الهه

کشور

اگنی )(Agni

هند

نوع ایزد
ایزد آت
نجاتدهندۀ سیتا در آزمون گ ر از آت
ایزد آت

تس اونگ

چین

)(Tasaowang
هستیا)(Hastia

یونان

هفائیستوس

یونان

ایزد آت  ،دارای سالم گرزین آتشین

)(Hephaists
سِخَت)(Sekhat

مصر

ایزد آت  ،دارای سری مانند شیر ماده

اَشه)(Ashe

ایران

الهه آت

ایزد آت

(پسر اهورامزدا) ،مظهر فروغ ایزدی و

تجسم حضور نمادی از نظم راستین ،نجاتدهنده
زرتشت و سیاو

در آزمون گ ر از آت
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خاستگاه سیاوش
داستان سیاو

بسیار پیشتر از شاهنامه ،در اوساتا ،کتااب زرتشات ،پیاامبر ایاران باساتان

آمده است .سیاو

به معنی «دارندۀ اسب سیاه» ،در اوستا به صورت سیاورشن بیان شاد کاه

از دو بخ

«سیاو» به معنی سیاه و «ارشن» به معنی مرد و نر تشکیل شده اسات( .پاورداوود،

 ،1355ص  )234طبق روایت اوستا ،سیاو

به دست افراسیاب تاورانی کشاته شاد و هماین

اشارۀ مختصر منشا روایات مختلف شد و وقتی باه عهاد ساساانی و اوایال اساالمی رساید،
داستان حماسی دلک

زیبایی را پدیاد آورد کاه در حماساة ملای ایاران مقاام مهمای دارد.

(صفا ،1387 ،ص )512
سیاو

درگسترۀ اسطوره از یک ساو نماد آمیختگی ا پدر ایرانای ا اهاورایی و ا مااادر

تورانی ا اهریمنی و از سوی دیگر نمااد آیاینهاای رویا
 ،1396ص  )219سیاو

و ایازد نباات اسات( .نویادمهر،

فرزند کیکاووس ،پاکترین و نیکسرشتتارین چهارۀ شااهنامه،

دارای سرنوشتی شورانگیز ،تیره و بدفرجام است .منجمان و خوابگزاران با سایاه و نامباارک
دانستن سرنوشت او ،مسبب آن شدند که کیکاووس ،طفل زیباروی

را از کااخ دور کناد.

کااودک بااه توصاایف حکاایم تااوس« :کااودکی چااون پااری و بااه چهااره بسااان باات آزری»
(فردوسی ،ج  ،2ص  ،216ب  )66به زابل فرستاده شد تا تحات توجهاات و تربیات پهلاوان
ایرانزمین ،رستم ،آیین پهلوانی ،فرهیختگی و سلحشوری بیااموزد( .اوشایدری ،1371 ،ص
)337
وقتی سیاو

به برنایی رسید ،به سوی پدر بازگشت .در حالی که زیبایی و خرد در او به

کمال رسیده بود و همین زمینهای برای وسوسه و عشقی به خیانت آلوده از طرف نامادری
سودابه شد .سودابه به سیاو

دل میبندد؛ امّا او که آزرم و پاکدامنی آموخته است ،تان باه

گناه نمیسپارد .ردّ درخواستِ سودابه موجب میشود که از ساوی ساودابه ماتّهم باه دسات
درازی و خیانت شود .سیاو  ،برای اثبات بیگناهی خوی
این آزمای  ،سرافراز بیرون میآید.

از میاان آتا

مایگا رد و از
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برای دور ماندن از وسوسههای سودابه و خیرهسریهاای کیکااووس ،داوطلباناه

سیاو

از جانب پدر برای جنگ با افراسیاب به سوی تورانزمین میرود .افراسیاب گروگاانهاایی
را به نزد او میفرستد و سایاو

صالح را مایپا یرد .از دیگار ساو ،کیکااووس از سایاو

میخواهد که گروگانها را بکشد؛ سیاو

به دلیل پایبندی به عهدی که باا تورانیاان بساته،

نمیپ یرد و به توران پناه میبرد .در آنجاا باا جریاره ،دختار پیاران ویساه اا وزیار خردمناد
افراساایاب ا و فاارنگیس ،دخت ار افراساایاب ازدواج ماایکنااد .ساایاو

دو شااهر گنااگد و

سیاو گرد را در توران بنا مینهد .پس از چنادی محبوبیات او نازد افراسایاب باه حساادت
گرسیوز ا برادر افراسیاب ا میانجاماد و در نهایات باا تحریاک گرسایوز ،میاناة سایاو

و

افراسیاب به تیرگی میگراید و سرانجام در غربت ،خونِ او ،بیگناه بر زمین ریخته میشود.
دربارۀ قدمت اسطورۀ سیاو

منبع قابل استنادی نیست؛ اما از آنجاا کاه ناام سایاو

در

اوستا آمده ،میتوان باا در نظرگارفتن ساال تولاد زرتشات ،تاا حادودی باه قادمت روایات
اسطورۀ سیاو

رسید .دورترین زمان تولد زرتشت را سادۀ  18ق .م و نزدیاکتارین آن را

سال  561ق.م تخمین زده اند .بر اساس کتابهای پهلوی مانناد بندهشان ،گزیادۀ زاتساپرم،
دینکرت و ارادویراف نامه ،زمان تولد زرتشت 661ق.م تخمین زده شده است( .حسینزاده،
 ،1391ص  )11از اینرو باید ظهاور اساطورۀ سایاو

قادمتی بای

از ساال تولاد زرتشات

داشته باشد.
کهنترین یادگار اسطوره از دورۀ نوسنگی و دقیقاً سه هازار ساال پای

از مایالد اسات.

آلکساندر مونگیت در حوالی سمرقند سنگنگارهای از این تاریخ به دست آورده که «آیین
سوگ سیاو » بر آن به روشنی کنده شده است( .حصوری ،1384 ،ص  )26-27اما برخای
پژوهشگران معتقدند« :سیاو

نخست اسب بوده و از آنجا که آثار آن مخصوصااً در آیاین

تدفین مردگان بارزتر است ،به اعتقادی توتمیک تعلق دارد ،شکل توتمیاک سایاو

صارفاً

در یافتههای آسیای مرکزی به دست آمده اسات»( .هماان ،1384 ،ص  31ا  )29سایاو اا
سیاوو

یا سیاوخ

ا که باه معنای دارنادۀ اساب گُشان سایاه( .یااحقی ،1388 ،ص )496

دارندۀ اسب نر و دارندۀ اسب نار سایاه ا ساوار؛ شااه ا اسات( .حصاوری ،1384 ،ص  )41و
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ترکیب اسب در این خاندان زیاد دیده میشود ،مانند :لهراسب دارندۀ اسب تناد ،گشتاساب
دارندۀ اسب رمنده و. ...
در روایت داستان سیاو  ،از خون او گیاهدارویی به ناام پارِ سیاووشاان مایرویاد و باه
همین دلیل در اساطیر بهعنوان نماد یاا خادای نبااتی مطارم مایشاود( .یااحقی ،1388 ،ص
 )496سیاو

در مفهوم اساطیری خوی  ،نمایندۀ نابودی و رستاخیز است ،از این حیاث باه

تموز بابلی و اوزیریس مصری و ادونیس فنیقی و یونانی شباهت دارد .این هر سه پروردگاار
روییدنی و باروری هستند( .همان ،ص  )498اینگونه است که سیاو

به خدایی مایرساد.

(حصوری ،1384 ،ص  )54جدا از ساختار سه روایت کاه هماننادیهاای زیاادی دارناد ،باا
توجه به قدمت اسطورۀ سیاو

و همچنین با توجه به شواهد موجد در افسانهها و روایتهاا

1

انسان ،تکاملیافتة نباتات است؛ یعنی استحاله از یک موجود باه موجاود دیگار و در نهایات
بازگشت به اصل انسانی خوی  .به نظر میرسد کاه ایان اساطوره در حقیقات ناوعی تاوتم
است .پس قدمت اسطوره سایاو

بایاد قادیمیتار از عصار کشااورزی باشاد؛ یعنای عصار

نوسنگی( .همان ،ص )41از این منظر قصة حضرت اباراهیم و حضارت یوساف متأخرترناد؛
اما همة این روایتها در منطقة بینالنهرین اتفاق افتاده است که بهنظر میرسد منشاأ و آغااز
تمدن بشری از همین منطقه است.
خاستگاه ابراهیم (ع)
ابراهیم پیامبر ،فرزند آزر بتترا

ا خلیل آزر ا و پدر اساماعیل و اساحاق اسات .او در

عصر نمرود در شهر نیوپور ،در بینالنهرین متولاد شاد( .شمیساا ،1369 ،ص  )79اباراهیم،
نخستین شیخ بزرگ و پدر قوم یهود تلقی میشود .براساس مطالب عهدین میتاوان حادس
زد که او در حدود چهارهزار ساال قبال مایزیساته اسات( .هریساون ،1992 ،ج ،15ص )1
روایت شده ،نمرود پادشاه همعصر ابراهیم همانند ضحاک و فرعون ،خوابی آشفته میبیناد
 .1برای اطالعات بیشتر دربارۀ استحالة انسان و موجودات ،ر.ک :فالم ،1396 ،ج 2ص  24ا  12و  155ا .139
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توسط منجمان ،از دست دادن قدرت تعبیر میشود .چارۀ کاار «کشاتن ناوزادان

پسر» است تا از این طریق مانع تحقق سرنوشت شوند؛ اما بهطاور معجازهآساا اباراهیم مانناد
فریدون و موسی (ع) به شکل مخفی متولد و بزرگ میشود .در نگاه دینی ،ایان لطاف و
معجزۀ خداوند بود که ابراهیم(ع) به مح

تولاد در غااری زناده بماناد( .شمیساا،1369 ،

ص )79
ابراهیم و خانوادها

به سوی کنعان را آغااز کنناد ،تاا

قبل از آنکه سفر طوالنی خوی

جوانی در شهر اور زندگی میکردند .روایت دینی گویای آن اسات کاه اباراهیمِ جاوان باه
سبب بتشکنی و به اتهام خیانت ،درآت

افکناده شاد؛ اماا باا معجازه و لطاف خداوناد از

«آزمون گ ر از آت » بهسالمت گ شت:
«ابراهیم را گناهکار شناختند و او را در آت
سرد و گلستان ساخت».
ابراهیم و خاندان

افکندند؛ اما خداوناد آتا

را بار اباراهیم

1

شهر اور را در سال  1911ق.م تارک مایکنناد و در شاهر هبارون اا

الخلیل کنونی ا در کنعان سافلی ،سااحل غربای اردن اماروز ،مساتقر مایشاوند و باا دیگار
مهاجران سامی که از بینالنهرین آمده بودند ،در هم میآمیزند( .امامی ،1362 ،ص )19
باا یکای از شخصایتهاای ساامی

مهرداد بهار معتقد اسات ،بایساتی شخصایت سایاو
آمیخته شده و اعتقادات مرباوط باه وی باه داساتان سایاو
 ،1386ص  )57حصوری معتقد است ،روایت سیاو

انتقاال داده شاده باشاد( .بهاار،

به توتم اسب برمیگردد( .حصاوری،

 ،1384ص  )29با توجه به نظریة توتمیسم ،شخصیت اساطورههاای غیرساامی نمایتواناد باا
شخصیتهای سامی درآمیخته باشد.
آنچه بارای اباراهیم پای

آماده و بارای ثباوت حقاانیت

آتا

بار او گلساتان شاده،

یادآوری نوعی وَر گرم است( .یاحقی ،1369 ،ص  )436وَر ( )varدر زبان پهلوی و وَرنگه
( )varanghدر زبان اوستایی ،آزمایشی ایزدی بود که در دین مزدیسنا از سوی داوران برای
 .1انبیا 69 /ا .57
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اثبات راست گویی یا حقانیت کسی به اجرا گذاشته می شد .ور تنها ویژۀ ایرانیان نبووه و هر
اروپا نیز تا سد های میانه رواج هاشته است.
با توجه به تقدیس و اهمیت آتش هر اسالم که واالترین جلوۀ آن را هر تجلوی خداونود
به صورت آتش بر موسی (ع) میتوان هید 1و با توجه به نظر مهرهاه بهار ،شباهتهوای ایون
هو شخصیت بسیار فزونی میگیره و هم از این روست که ابراهیم را سیاوش گفتهانود؛ زیورا
هر هو هر آتش رفتند و به سالمت بیرون آمدنود( .یواحقی ،1۶۳۱ ،ص  )۶۶۳هر نوزه برخوی
شعرا این روایت با سرگذشت زرهشت نیز هرآمیختوه اسوت( .هموان ،1۶11 ،ص  )4۶شواید
بتوان گفت از آنجا که ابراهیم را سیاوش گوینود ،ناوان ههنودۀ تودمت سویاوش اسوت( .هر
کدام متن ابراهیم را سیاوش گفتهاند یا کدام شاعران آن را با سرگذشت زرتات هرآمیختوه
است .اینها می تواند هالیل توی برای مقاله باشند ،اگر ذکر شوند)
خاستگاه یوسف (ع)
یوسو

(ع) پسوور یعقووو (ع) از راحیوول ،زن محبوو او و بووراهر تنووی بنیووامین بوووه و

یعقو (ع) هوازه پسر هاشوت کوه هر آن میوان یوسو
گرامیتر( .یاحقی ،1۶11 ،ص  )۱19یوسُ

(ع) از هموه نی وورویتور بووه و

(ع) از پیامبران بنیاسرائیل و فرزند یعقو ِ نبی

بوه .او ضمن برخورهاری از مقام نبوت ،سالیانی هر مصر ح ومت کره .هر ترآن ،هر سورۀ
یوس (ع) ،هاستان زندگی این پیامبر بهتفصیل بیان شود اسوت .تورآن هاسوتان او را اححسسنون
الْقِصنص و نی ووترین هاسوتان و نامیود  2و آن را بوا جزئیواتی از نوجووانی ،بوه وا انوداختن،
فروختن او به عزیز مصر ،هاسوتان زلیخوا و یوسو (ع) ،بوه زنودان رفوتن او ،مالتوات پودر و
براهران و ح ومتش هر مصر بیان کره است.

 .1طاها 12 /و .۱
 .2یوس .۶ /
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یوسف(ع) در کودکی توسط برادران

به چااه انداختاه شاد؛ اماا گروهای او را از چااه

نجات دادند ،بهعنوان برده به عزیز مصر فروختند .زلیخا زن عزیز مصر باه او دل باخات و او
را به خویشتن فراخواند ،یوسف امتناع کرد ،در نهایت با فرار یوسف و پاره شدن پیاراهن از
پشت ،متهم به خیانت شد و به زندان افکنده شد .یوسف (ع) پس از سالهاا بایگنااهی

را

اثبات کرد و از زندان آزاد و با تعبیر خاواب پادشااه مصار و ارائاة راهکارهاایی بارای رفاع
شد .یوسف پیامبر تاا ساال  1561ق .م

مشکل قحطی مصر ،نزد او محبوبیت یافت و وزیر

در دوران سلطة هیکسوها در مصر زندگی میکرد( .امامی ،1362 ،ص  )21قصة یوسف(ع)
نهتنها در قرآن به تفصیل آمده است؛ بلکه در کتابها و مناابع هام باه طاور کامال شارم و
بسط داده شده است .در بین عامة مردم هام قصاه یوساف(ع) و زلیخاا باا تفااوت انادک از
روایت قرآن نقل میگردد( .فالم ،1396 ،ص  153ا )148
نقش خواب و خوابگزاران بر سرنوشت اسطورههای ایرانی و سامی
خواب در روایتهای گوناگون ،چه حماسی ،چه دینی و ...تأثیر سرنوشاتساازی دارد.
خواب در داستان سیاو

و فریدون ،همچنین در قصاههاای اباراهیم و یوساف و موسای باا

تعبیر خوابگزاران پیوند خورده است؛ البته این موضوع در داساتانهاای عاشاقانه ،پهلاوانی و
حتّی در افسانههای شفاهی ایفای نق

میکند .خواب آشافتة ضاحاک ،نمارود و فرعاون و

تعبیر خواب منجمان و خوابگزاران موجب شده ،آنان برای حفاظ قادرت ،اقادام باه کشاتن
نوزادان یکور کنند؛ اماا آنچاه جاای تأمال دارد ،عنصار سرنوشات و نیروهاایی اسات کاه
گریزی از آن نیست و در همة این روایتها قهرمانان سرنوشتساز مانند فریدون ،اباراهیم و
موسی از مهلکهای که جباران تدارک دیدهاند ،میگریزند.
آتش داوری مشترک برای سیاوش و ابراهیم
گ ر از آت

در روایاتهاای ملای ،ما هبی و اسااطیری چاون اباراهیم (ع) ،ساالمان و

ابساال ،ویاس و راماین ،داسااتان زرتشات و سایاو

تکاارار شاده ،حکایات از آن دارد کاه

مطالعۀ تطبیقی داستان سیاوش با روایت...

میتوان آت

را به عنوان منبع سنج

متهم استفاده کرد« .آت
عبور میدادند ،سیاو

نوعی آزمای

813

و داوری دربارۀ حقانیت ،پاکادامنی و درساتی یاک
بود ،دو کوه آتا

درسات کارده ،ماتهم را از آن

از آن عبور کرد و سربلند بیرون آمد؛ اما ویس و رامین از آن امتناع

کردند»( .شمیسا ،1387 ،ص )29
چنانکه پی

از این گفته شد «آزمون گ ر از آت » در باورهای ایرانی ،پیشینهای کهان

و چندهزار ساله دارد .در گ ر زمان و با هجوم باورهای جدید در فرهنگ و هنر اساالمی اا
ایرانی ماندگار شده است .شاید بتوان گفت که آت
آت

تصویر شاده در ایان آزماون ،یاادآور

آخرت و جهنم است و نساوختن در میاان شاعلههاای آن نماودی از آسایب ناپا یری

مؤمنان و پارسایان در آت
خواهند شد .این آت

جهنمی است که قبل از دخاول در بهشات ،همگاان باه آن وارد

بر انسانهای پااک و بایگنااه دساتدرازی نمایکناد .اباراهیم (ع)،

زرتشت ،سیاو  ،سالمان از این آت

در امان ماندند؛ اما گناهکاران و ناپاکان مانناد ابساال

در دام شعلههای مهیب آن گرفتاار شادند .از ایانرو مجرماان و گناهکااران مانناد ویاس و
رامین تن بدین آزمون نمیسپارند و گریزان از این آزمونند.
شباهتهای آزمون گذر ازآتش در داستان ابراهیم و سیاوش
 .8راه خالصی از گرفتاری و بیگناهی ابراهیم و سیاو

آزمون گ ر از آت

 .2توصیف میزان آتشی کاه بارای انجاام آزماون در روایات سایاو

است؛

و اباراهیم فاراهم

میگردد ،یکسان است؛
 .3سیاو

و ابراهیم از آزمون گ ر از آت

 .4ابراهیم و سایاو

جان سالم به در میبرند؛

موجاب رساوا شادن مساببان گرفتااری خاود ا نمارود و ساودابه ا

میشوند؛
 .5ابراهیم و سیاو

نماد اخالص و پاکی و توکل به خداوند هستند؛
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 .6هر دو قهرمان به نوعی مورد لطف خداوند قرار گرفتند .سیاو
ماارا نجااات داد (میرعاباادینی و ،1386 ،...ص  )161و آتا

مایگویاد :خداوناد

بااه اماار خداونااد باارای ابااراهیم

گلستان شد؛ (شمیسا ،1369 ،ص )81
 .7من

سیاو

نوعی تصور و دریافت عارفانه از انسان کامل را به یاد میآورد .خرد او

معرفت به چگونگی سیر هستی و دلآگاهی به تعالی و شدن خدا اسات( .مساکوب،1375 ،
ص  )58در روایت داستان ابراهیم (ع) او بهعنوان مظهار تسالیم در برابار ارادۀ حاق و نموناة
صفا و کماالت معرفی شده است( .یاحقی ،1388 ،ص )74
تفاوتهای آزمون گذر ازآتش در داستان ابراهیم و سیاوش
 .1سیاو

آزمون گ ر از آت

را برمیگزیند؛ اما ابراهیم به آت

افکنده میشود؛

 .2پیااروزی ابااراهیم در آزماون ،اثبااات حقانیاات بااتشااکنی اساات؛ امااا ساایاو

اثبااات

پاکدامنی و شرافت است؛
 .3پیروزی سیاو

درآزمون به سبب داشتن فرۀ ایزدی است؛ اما سبب پیاروزی اباراهیم

لطف خداوند است؛
 .4در علم افسانهشناسی سرگ شات سایاو

اساطوره یاا افساانه اسات؛ اماا سرگ شات

حضرت ابراهیم قصه است.
شباهتهای داستان سیاوش با قصه یوسف
در مقایسة روایت داستانهای سیاو

و یوسف (ع) میتاوان باه هماننادیهاای بسایاری

برخورد:
 .1هر دو زیبا و خو چهرهاند .یوسف بسیار نیک چهره باود کاه در متاون مختلاف باه
حسن یوسف تعبیر شده است و بدیندلیل او را به ماه تشابیه کاردهاناد (شمیساا ،1369 ،ص
 )624و به استناد شاهنامه در جهان خوبرویتر از سیاو

نبود؛ (مسکوب ،1375 ،ص )11
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 .2هر دو شخصیت ،توجه زنان زیبارو و صااحبمنصاب ا ساودابه همسار کیکااووس و
مادر ناتنی سیاو

ا و زلیخا ا همسر عزیز مصر ا را جلب میکنند؛

 .3در «آزمااون پاااکی و شاارافت» هاار دو پیااروز ماایشااوند .یوسااف (ع) از دام زلیخااا
میگریزد و سیاو

برای رهایی از فتنه و نیرنگ سودابه خود را به آت

سالم به در میبرد .این آزمون به سبب باور اساطیری که آت

مایساپارد و جاان

را نماد تطهیر میداند ،شاکل

گرفته اسات .عباور از آتا

اثباات حقانیات برگزیادگانی مانناد اباراهیم (ع) و زرتشات و

شرافت پاکانی مانند سیاو

است؛ (پیر بایار ،1376 ،ص )75

 .4حسد بن مایة مشترک هر دو روایت است و نق

کلیدی بازی میکند؛ سیاو

حسد گرسیوز بارادر افراسایاب قارار مایگیارد و سرنوشات

مورد

ناجوانمراناه باه مارگ منتهای

میشود (پیرنیا ،1388 ،ص )59؛ (مسکوب ،1375 ،ص  13و  )161و یوسف هم مورد حسد
برادران قرار میگیرد (حساینی ،1384 ،ص )54؛ (شمیساا ،1369،ص  )624و در نهایات در
مصر به مقام و منصب می رسد .در حقیقت حساد بارای دو قهرماان دو رویاه داشات :یکای
مرگ؛ دیگری زندگی شکوهمند همراه با مقام و منصب؛
 .5پیامبران نمونة انسان کام لی هساتند کاه از جاناب خادا بارای یااری رسااندن و بارای
رستگاری بشر مبعوث شدند ،یوسف(ع) از این قاعاده مساتثنی نیسات .سایاو

هام از نظار

باورهای اسطورهای انسان کامل اسات( .مساکوب ،1377 ،ص  )43 ،31 ،11هار چناد قارار
است مانند مسیح با مرگ

رستگاری را برای ایرانیان به ارمغان آورد؛

 .6با آنکه برادران یوسف(ع) از روی حسادت و کینه قصد کشتن او را داشاتند؛ اماا او
آنها را میبخشد؛ (حسینی ،1382 ،ص  )159ولای سایاو
عاقاال و خااامو

انساان بایکیناه و در عاین حاال

اساات (مسااکوب ،1375 ،ص )31؛ (ولسااکا ،1382 ،ص  )131کااه بااه

سرنوشت تن میسپارد؛
 .7سیاو

بعد از جنگ با تورانیان و صلح با آنان ،از ترس جان به ایاران برنگشات و در

تورانزماین ماناد و باا فارنگیس دختار افراسایاب ازدواج کارد( ،شمیساا ،1369 ،ص )351
فوطیفار ،یوسف را به خانه برد و وقتی دید خداوند به یوسف عنایت دارد و به دلیل حضاور
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پر از برکت شده است ،مسئولیت ادارۀ اموال خود را به او سپرد؛ (حسینی،

یوسف زندگی
 ،1382ص )54

 .8در بسیاری از افسانهها و اسطورهها ،مادران نق
صحنه حضور ندارند و تمام نق
یوسف(ع) و سیاو
 .9یوسف و سیاو

به دو

کامرنگای ایفاا مایکنناد .انگاار در

پدر است .دلیل عدم حضور مادر در روایتهاای

از دست دادن مادر در کودکی است؛
هر دو انسانهای مدیر و مبتکری هساتند کاه دساتانادرکار بهباود

جهان انسانی هستند .یکی با ساختن شهری آباد و قلعهای افساانهای ا سایاو گارد و گناگ
د ا که حسادت برمیانگیزد و دیگری با مدیریت اموال و تدبیر اماور کشاور کاه احتارام و
قدر و منزلت

را افزون میکند.

تفاوتهای اسطوره سیاوش و قصه حضرت یوسف
 .1در اسطورۀ سیاو  ،نامادری عاشق فرزند شوهر میشود؛ اما در قصّة یوساف ،زلیخاا
همسر عزیز مصر ،عاشق او شد؛
 .2سیاو

از رفتار پدر و سودابه به تنگ آمده و در نهایت به دشمن ،افراسیاب تاورانی،

پناه میبرد؛ در حالیکه برادران از روی کینه و حسادت ،یوسف را به چاه انداختند؛
 .3یوسف به مقام پادشاهی و پیاامبری مایرساد؛ اماا نصایب سایاو

مارگ و شاهادت

است؛
 .4عزیز مصر به پاس قدردانی از یوساف ،زلیخاای بااکره را باه یوساف بخشاید و آنهاا
دارای دو فرزند شدند؛ (یاحقی ،1388 ،ص  )917اما سودابه نهتنها در عشق ناکام بود؛ بلکاه
مورد خشم و غضب دوستداران سیاو
 .5سیاو

قرار گرفت و به دست رستم کشته شد؛

از کودکی نزد رستم فرستاده میشود تاا علاوم و فناون پهلاوانی را باه خاوبی

بیاموزد و هر چند از خانواده دور میشود؛ اما در رفاه و آسای

زندگی میکند؛ اما یوساف

به اسیری و بردگی میرود ،سختی و مشکالت زیادی را متحمل مایشاود تاا باه سارانجام
نیک برسد.
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شباهتها و تفاوتهای سه روایت
« .1رنجاا ا

در کااااودکی»« ،خویشااااتنداری»« ،اصااااالمگااااری»« ،الگااااو بااااودن»،

«وسوسهگریزی»« ،اصالت داشتن خواب» و «پ یر

نظر منجمان» در هر سه روایات تکارار

میشود؛
 .2بیگناهی سه قهرمان یا شخصیت اصلی روایتها اثبات میشود؛
 .3هر سه قهرمان محبوب دلها و از جمله شخصیتهای تأثیرگ ارند؛
 .4دو شخصیت یوسف و ابراهیم پیامبرند که به سرگ شات آنهاا قصاه مایگویناد و باه
نوعی مردم به آن باور دارناد؛ اماا داساتان زنادگی سایاو

را اساطوره و بعضایهاا افساانه

میگویند و در حقیقت باورداشت گ شتگان است؛
 .5پدر حضرت ابراهیم پیامبر نبود ،نسال او هماه باه پیاامبری برگزیاده شادند؛ اماا پادر
حضرت یوسف پیامبر بود و از نسل او کسی به پیامبری مبعوث نشد .از طرف دیگر ناه پادر
سیاو

پیامبر بود و نه نسل او به پیامبری مبعوث شدند؛

 .6هر ساله در بعضی از مناطق ایران برای سیاو

سوگواری میکنند که باه «سیاوشاون»

یا «سووشون» معروف است؛ در حالیکه آیینهاایی ویاژۀ اباراهیم و یوساف در مناابع یکار
نشده است؛
 .7بیکینه بودن در هر سه شخصیت هویدا است .سایاو
برادران

را و ابراهیم دشمنان

ناماادری خاوی

را میبخشد؛

 .8هر سه اصالمگر اجتماعیاند .سیاو

در سرزمین توران دو شهر بنا میکند ،یوساف

مردم مصر را از گرسنگی نجات میدهد و ابراهیم هم با فاداکاری فرزناد
می برد و مورد بخشای

را ،یوساف

را باه قربانگااه

خداوند قرار میگیرد؛ او به جای فرزند ،گوسفند قربانی میکناد و

به نظر می رسد در همین دوران است که رسم قربانی کردن انساان در مراسام دعاا و نیاای
برچیده میشود.
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نتیجه
وجه مشترک در دو روایت یوسف(ع) و سیاو  ،خویشکاری عفت و پاکدامنی اسات،
در حالیکه وجه اشتراک دو روایت ابراهیم (ع) و سیاو
تحلیل زندگی اسطورهای سایاو

«آزمون گ ر از آت » است .در

و قصّاه اباراهیم (ع) و یوساف (ع) باا خویشاکاریهاای

مشابهای مواجه میشویم که در تقابل با ضد قهرمانان آشکار میشود .رفتار ضادقهرمانان در
زندگی ابراهیم (ع) :نمارود و آیر؛ در زنادگی یوساف (ع) :بارادران و زلیخاا؛ در زنادگی
سیاو  :سودابه و کیکاوس ،موجب اتفاقاتی شادند کاه پیاماد آن در گا ر زماان دوری از
خانواده« ،رنجا

در کاودکی» آزماون گا ر از آتا  ،بارای اباراهیم (ع) و سایاو

باود.

خویشکاری «وسوسهگریزی» برای ابراهیم موقع اعمال یبح اسماعیل ،گریز از مکار زناناه و
رد وسوسة زن زیبا ا زلیخا و سودابه ا برای یوسف و سیاو
خویشکاری «اصالت داشتن خواب» و «پ یر

گردید.

نظر منجمان» در هر سه روایت مشاترک

است ،چرا که خواب نمرود موجب کشاتن پساران یکاور شاد و باه تباع آن تولاد مخفیاناة
ابراهیم (ع) و مخفیانه بازرگ شادن را باه هماراه داشات .خاواب شایرین یوساف حساادت
برادران و در چاه افتادن و خویشکاری «رنج
نق

در کودکی» را به ارمغاان آورد و هامچناین

تعبیر خواب عزیز مصر در آزاد شدن یوسف(ع) که منجر به جاه و مقام بارای او شاد.

منجمان با تولد سایاو  ،سرنوشات او را سایاه پای بینای کردناد .نتیجاة آن پدیادار شادن
خویشکاری «رنج

در کودکی» اسات .سایاو

در تقابال باا ضادقهرمانی چاون ساودابه،

خویشکاری «وسوسهگریزی» و «آزمون گ ر از آت » و در تقابل با افراسایاب خویشاکاری
«اصالحگری و الگو بودن» را با روحیة صلحجویی و ساخت شهرها ،نمایان میسازد.
بااا توجااه بااه شااواهدی کااه در منااابع و آثااار موجااود اساات ،ساایاو

خاادای نباتااات و

روئیدنیها است و قدمت آن به عصر قبل از کشااورزی و دوران نوسانگی برمایگاردد؛ در

810

مطالعۀ تطبیقی داستان سیاوش با روایت...

حالیکه قصّه حضرت ابراهیم و حضرت یوساف متاأخرتر اسات؛ اماا از آنجاا کاه هار ساه
روایت از زندگی و اندیشههای ساکنان منطقة بینالنهرین نضج گرفته و پرور

یافتهاند ،باه

نظر میرسد در طی قرون متمادی تار و پود مشترک این داستانها به شکل شاگفتانگیاز و
غیر قابل تفکیکی در یکدیگر تنیده شده است.
جدول  :9خویشکاریها و ریختشناسی زندگی سیاوش ،ابراهیم (ع) و یوسف (ع)
قهرمان

ضد قهرمان

ابراهیم

نمرود
آیر

«اصالت خواب» و

پیامدهای

رنجش در

آزمون

«نظر منجمان»

خواب

کودکی

بزرگ

-کشتن نوزادان

 -بزرگی

-گ ر از آت

پسر

در خفا

-یبح اسماعیل

کابوس نمرود -پ یر

تعبیر خواب

وسوسهگریزی

«الگو بودن»
رد وسوسه شیطان

یوسف

سیاو

 -تجمیع قوم یهود

 -خواب یوسف

 -حسادت

 -دوری از

 -تعبیر یعقوب

برادران

خانواده

-آزمون

 -در چاه

 -بردگی

پاکدامنی

 -عدالت اجتماعی

افکندن

در مصر

-تحمل زندان

 -حمایت از فقرا

 -خواب عزیز مصر

 -آزادی از

زلیخا

-تعبیر یوسف

زندان

سودابه
افراسیاب

 بت شکنی -مبارزه با نمرود

تولد پنهانیبرادران

«اصالحگری»

 ایجاد شهرهایرد وسوسه زلیخا

اعالم سرنوشت سیاه

طرد از

 -دوری از

-آزمون

توسط خوابگزاران

کیکاووس

خانواده

پاکدامنی

 -عدم اعدام اسرا

 -زندگی

-گ ر از آت

 -ساخت دو شهر

در زابل
( نزد رستم)

رد وسوسه سودابه

آباد

 -انتخاب صلح
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 دیوید سن ،الگا ،)1378( .شاعر و پهلوان در شاهنامه ،ترجمة فرهاد عطاایی ،تهاران:نشر تاریخ ایران.
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 جامی ،عبدالرحمن ،)1386( .مثنوی هفات اورناگ ،باه تصاحیح و مقدماة مرتضایمدرس گیالنی ،تهران :انتشارات اهورا.
 جرجانی ،ابوالمحاسن حسین بان حسان ،)1377( .جاال االیهاان و جاال االحازان،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 -خالقی مطلق ،جالل ،)1372( .گلرنجهای کهن ،به کوش

علای دهباشای ،تهاران:

نشر مرکز.
 حسین زاده ،آناهیتا ،)1391( .آیین و شریعت زرتشتی ،تهران :نشر اردیبهشت. حسااینی طهراناای ،ساایدمحمد حسااین 1431( .ق) ،معادشناساای ،مشااهد :انتشاااراتدانشگاه فردوسی مشهد.
 حسینی ،محمد ،)1384( .ریختشناسی قصههای قرآن ،تهران :انتشارات ققنوس. -خرده اوستا( .بیتا) ،به کوش

ابراهیم پورداوود ،بمبئی :انتشارات انجمن زرتشاتیان

ایران و انجمن ایران لیک بمبئی.
 رضی ،هاشم ،)1381( .دانشنامة ایران باستان ،تهران :انتشارات سخن. سجادی ،سیدضیا الدین ،)1374( .حی بن یقظان و سالمان و ابساال ،تهاران :صادا وسیمای جمهوری اسالمی ایران.
 سهروردی ،شیخشهابالدین ،)1364( .عوارف المعارف ،ترجمة منصور عبدالمؤمناصفهانی ،به اهتمام قاسم انصاری ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 -شمیسا ،سیروس ،)1379( .فرهنگ تلمیحات ،تهران :انتشارات فردوس.

811

حکمتنامۀ مفاخر

 شوالیه ،ان؛ کربن ،آلن ،)1377 ( .فرهنگ نمادها ،ترجمة ساودابه فضاایلی ،تهاران:نشر جیحون.
 صفا ،یبیح اهلل ،)1387( .حماسهسرایی در ایران ،تهران :انتشارات امیرکبیر. عفیفاای ،رحاایم ،)1383( .اساااطیر و فرهنااگ ایااران در نوشااته هااای پهلااوی ،تهااران:انتشارات توس.
 طیب اصفهانی ،سیدعبدالحسین ،)1378 ( .اطیب البیان فای التفسایر القارآن ،تهاران:انتشارات اسالم.
 فرای ،نورتروپ ،)1391( .مجموعه مقاالت اسطوره و رماز ،ترجماة جاالل ساتاری،تهران :انتشارات سرو .
 فردوسی ،ابوالقاسم ،)1387( .شاهنامه ،تهران :نشر هرمس. فرضیپور ،داریو  ،)1391( .راهی به جهان راز اسااطیر جهاانی ،تهاران :انتشااراتبوکتاب.
 فالم ،نادعلی ،)1396( .داستانهای شفاهی مازنادران ،افساانههاای ساحرآمیز ،جلاددوم ،آمل :انتشارات وار وا.
 ااااااااااااااا  ،)1396( .داستانهای شفاهی مازندران ،اسطوره ،جان ،قصاه و لطیفاه،جلد پنجم ،آمل :انتشارات وار وا.
 کاشانی ،فتحاهلل بن شکراهلل 1373( .ق) ،منهجالصادقین فای الازامالمخاالفین ،تحقیاقآیتاهلل ابوالحسن شعرانی ،تهران :انتشارات اسالمیه.

 کال ،هنریتامک ،)1385( .جهان اسطاورهها ( :)2اساطاورههای بینالناهرینی ،ایرانی،چینی ،ازتکی و مایایی ،اینکا ،ترجمة عباس مخبر ،تهران :نشر مرکز.
 کرانسوولسکا ،آنا ،)1382( .چند چهره کلیدی در اساطیر گاهشماری ایرانی ،ترجمةاله متحدین ،تهران :نشر ورجاوند.
 -کزازی ،میرجاللالدین ،)1391( .رؤیا ،حماسه ،اسطوره ،تهران :نشر مرکز.

مطالعۀ تطبیقی داستان سیاوش با روایت...
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 کویاجی ،جهانگیر کوروچی ،)1378( .اسطورههای ایران و چاین ،ترجماة کوشایارکریمی طاری ،تهران :انتشارات نواندی .

 گاتها ،)1315( .ترجمة ابراهیم پورداوود ،جلد دوم ،بمبئی. گرگانی ،فخرالدین اسعد ،)1389( .ویس و رامین ،تصحیح مجتبای میناوی ،تهاران:نشر هیرمند.
 گزیدههای زادسپرم ،)1366( .ترجمه و تصحیح محمادتقی راشاد محصال ،تهاران:مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 مجتبایی ،فتحاهلل ،)1352( .شاهر زیباای افالتاون و شااهی آرماانی در ایاران باساتان،تهران :انتشارات کاویان.
 محمد بن منور ،)1366( .شارم تعارف ،تصاحیح محماد روشان ،تهاران :انتشااراتاساطیر.
 مسااکوب ،شاااهرخ ،)1375( .سااوگ ساایاو  ،تهااران :شاارکت سااهامی انتشاااراتخوارزمی.
 مولااوی ،جالالاادین ،)1381( .مثنااوی معنااوی ،تصااحیح رینولااد نیکلسااون ،تهااران:انتشارات ققنوس.

 میرعاباادینی ،ساایدابوطالب؛ صاادیقیان ،مهاایندخاات ،)1386( .فرهنااگ اسااطیری احماسی به روایت منابع بعد از اسالم ،جلد دوم ،تهران :پژوهشگاه علاوم انساانی و مطالعاات
فرهنگی.
 میبدی ،رشیدالدین ،)1361( .کشاف االسارار و عادۀاالبارار ،باه اهتماام علایاصاغرحکمت ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 نیبرگ ،هنریکساموئل ،)1359( .دینهای ایران باستان ،ترجمة دکتار سایفالادیننجمآبادی ،تهران :مرکز ایرانی مطالعة فرهنگها.
 -نوید مهر ،حمیدرضا ،)1396( .اساطیر ایران در شعر نو فارسی ،مشهد :انتشارات قلم.
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 -واحد دوست ،مهو  ،)1384( .نمادینگی آت

و بازتااب آن در متاون اسااطیری و

حماسی ،شیراز :مجلة علوم اجتمااعی و انساانی دانشاگاه شایراز ،بهاار ،دورۀ  ،22شامارۀ ،1
پیاپی .42
 -ویسپرد ،)1357( .گزار

ابراهیم پورداوود ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

 هینلز ،جان راسل ،)1388( .اسطورههاای ایرانای ،ترجماة مهنااز شایساتهفار ،تهاران:مطالعات هنر اسالمی.
 یاحقی ،محمدجعفر ،)1388( .فرهنگ اسااطیر و داساتانوارههاا در ادبیاات فارسای،تهران :انتشارات فرهنگ معاصر.
 یوسفی ،فریده ،)1386( .جایگاه سیاسی اجتماعی زنان شاهنامه ،ساری :نشر شلفین.- Harrison,r,k,abraham. (1992), the international standard Encyclopedia,
ed. Geoffrey w. Bromiley, michiggn.
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Abstracts

A comparative study of the story of Siavash with the
narration of the religious story of Abraham and Joseph
Dr. Hossein Nourani Kotnaei1

Abstract
One of the most important human needs, as expressed in myths, is "
Continence and Fighting oppression." The main Foundation of this
research is Exploring concepts, Themes subjects and Ideas of Iranian
and Semitic myths. Despite the apparent differences in the narration of
the myth of Siavash with the Sami prophets such as Ibrahim and
Yusuf, these narratives have a common morphology, functions and
themes.
Siavash's "chastity", Ibrahim's "legitimacy" in "passing the fire test"
and Yusuf's "chastity" in the enduring years of imprisonment ,were
proven. The similarities and differences revealed that selfactualization: "resentment in childhood," "self-control," "reform,"
"being a Pattern", "temptation," "originality of sleep," and "acceptance
of astronomers' views" are repeated in all three narratives.
Keyword: Myth, Fire Test, siavash, Ibrahim, Yusuf.

1. The Research Director of Mazandaran Islamic Culture and Guidance. (nooraniho@yahoo.com)

Hekmatname-ye Mafakher

182

Narrative analysis of the story of "Padasha and Knizik"
based on modern theory
Dr. Mah Nazari1

Abstract
Narrative is a chain of "narrative" events that occur over time And
involves a variety of actions. The narrative in the allegorical story
"Padasha and Knizik" with amazing capacity, in the spiritual Masnavi
of Rumi, narrates various events.
In this story, the narratives take place in a series of moments And they
have a verbal nature. The text of the story is a medium that conveys
the concept and message to the audience. Rumi does not intend to tell
the story with the conditions and elements of the story. His goal is
only to inform abstract news, and he tries to create a message through
people who experience the event in time and place, by thinking about
paying for passwords and signs Or in other words, "everyone
according to their own thinking", from the door that has been opened
with wide doors in this narration.
Achieve knowledge. Two-layer time covers the story.
As Gerard Genet distinguishes between narrative time and story time.
The importance of the subject in The Tale of "Falling in Love with
King Berkeniz" has many implications with special complexities.
Which can be adapted to modern methods in terms of cryptography
and narrative Which has been studied and analyzed using descriptive analytical method using library resources.
Keyword: Padasha and Kenzik, Narrative, Cryptography, Roland
Barbart, Gerard Janet.

1. Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and
Foreign Languages, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. (nazari113@yahoo.com)
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Review the Doqouqi's story from the perspective of Henry
Carbone's syntactic approach
ِDr. Mustafa Mirdar Rezai1

Abstract
In order to study texts, especially Eastern and Islamic texts, Henry
Carbone invented a special method that combines both material and
physical, and mental and imaginary viewpoints. According to this aim,
he connects the phenomenology of Husserl (and other philosophers of
this school) with Eastern views, especially with the ideas of Sheikh
Ishraq. The separated imaginary world is the product of this
connection. This world is a purgatory world whose events and
elements are placed between material and imaginary worlds.
Doqouqi's story is a mystical and moral narrative of the third book of
Masnavi, the field of events and it’s happenings are ultra-reality and
have the characteristics of a separated imaginary world. This article,
which is written in a descriptive-analytical method and uses the library
tools, tries to use the phenomenological method of Henry Carbone to
examine the components of the separated imaginary world in the
Doqouqi's narrative. According to the findings of this study, some of
the components of the separated imaginary world that can be seen in
the Doghouqi's narrative are: subjectivity of time, non-compliance
with corporeal geography, inconsistency and incompatibility with the
characteristics of matter, imaginary method (Example) In perception
and awareness, the materialization and embodiment of abstract
meanings, not following the causal relations (cause and effect), and...
Keyword: Henry Carbone, Phenomenology, Separated Imagination,
Doqouqi's story.

1. PHD in Persian Language and Literature. (mostafamirdar@yahoo.com)
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Thematic and Mystical analyzation of Rumi's
"The Elephant in the Dark"
Dr. Yadollah Gaempanah1

Abstract
Epistemology is a historical subject that nowadays has taken a new
form on social and economic grounds. The goal of this thought is to
reconcile multiplicity and contrarieties while creating unity. In this
thought, first, they introduce truth as a plural thing, and in second
place, they think of it as a unit and the ways to reach it are known to
be numerous. This is what is known to the Iranian society as
pluralism. In this article, we will get familiar with the important points
of this thought by analyzing a famous parable from Masnavi. The
important point in this parable is that no one has seen the total picture
of the elephant. However, no one is lying or mistaken about what
they've seen, since each of them only felt part of the elephant. In this
parable Rumi talks about grace and virtue and praises spiritual
knowledge with a beautiful analogy. He also speaks about human
wishes and desires. His depth of view on picturing the inner truth of
human beings is so profound that it's like there's this stormy ocean of
answers and questions in front of the eye of his audience. He pours the
most sublime and profound mystical minutes into the cup of the
parable, like old wine, and feeds it to the audience. For him, parables
are the container and the contents of them are his goal in fields of
ethics and epistemology. He maintains his opinions through parables
and takes the reader where God desires.

Keyword: epistemology, the parable of the elephant, sensory perception
and truth.

1. PhD Thesis in Comparative Islamic Denomination. (Yadollah_ghamepanah@yahoo.com)
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The Fables in Farhang-i-Aasifiya
Dr. Laila Abdi Khojaste1

Abstract
Munshi Syed Ahmed Dehlavi (1846-1919) took great pains publish
during 30 years to compile and his Urdu-Urdu dictionary which
published in 4 volumes in his life as Farhang-i-Aasfiya. The compiler
besides providing the reader with pronunciation, meaning, grammatical
points and historical backgorunf of the entry, he also give his reader
more information about some entries by telling the stories and fables
which was unusual in Urdu lexicography before and in the compiler's
time. As these fables reflect Indian, Iranian or Islamic culture, in this
article some fables are translated.
Keyword: Urdu,Urdu Dictionary, Syed Ahmed Dehlavi, Farhang-iAasfiya, Entry, Fables.

1. PHD Urdu, Sind University, Pakistan. (lailaabdikhojaste@gmail.com(
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A study of common Narrative Elements in Folk Tales and Romance
in Romantic poems (Homay and Homayoun) by Khajavi Kermani
and (Jamshid and Khorshid) by Salman Savoji
Dr. Morteza Razaghpour1
Fahimemeh Sazmand2

Abstract
Ancient story-telling and Persian folk tales are an independent type
which are derived from an old story-telling tradition. Folk stories
function as the manifestation of the culture of any nation and are
formed from the desires and imaginations of the the public and are
considered the source of these tales, beliefs and the early religions of
humans. The folk tales and the poems derived from them and even
romances are all full of mythical beliefs. The effects of these verbal
narrations have remained in story-telling and composing ancient
romantic poems. Exaggeration and astonishing works, the story of the
Jins and fairies and the dragons are among the fundamentals of these
type of stories. Time and location are not used based on any definite
principles and majority of historic places are not documented
historically. The romantic poems of Jamshid and Khorshid by Salman
Savoji and Homay and Homayoun by Khajavi Kermani dating the
eighth century root in Folk Tales. Love is the theme of these stories
and the common narrative elements are seen in both the folk and
romantic stories. Present investigation seeks to describe and state the
narrative elements in these two poems.
Keyword: Folk tales, narrative elements, Homay and Homayoun,
Jamshid and Khorshid and Romance.

1. Assistant Professor and Faculty member of Hamedan Azad University.
(morteza.razaghpoor@yahoo.com)
2. PH D Student of Lyrical Literature and a Lecturer at the University of Applied Sciences.
(fahime.sazmand@yahoo.com)
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A Study of a Literary Technique in the Poetry of Mehr
and Moshtary of Asar Tabrizi
Dr. Siavash Haghjou1
ِ r. Mustafa Mirdar Rezai2
D

Abstract
Mehr and Moshtari's poem (composed by Khosrow and Shirin
Nezami) is a prominent work by Rumi's Sheikh Shams al-Din Haji
Mohammad Assar Tabrizi from eighth century lecturers and scholars.
The subject of this poem is a pure love away from the air of Hodges,
between the "seal" of Shapur's son the king of the pool and the "client"
of his secretary's son. Although the poet's aim in the genesis of this
Mathnawi is narrative and storytelling, Tabrizi's arsenal has nothing to
do with the widespread use of literary jokes. Designed in a
descriptive-analytical manner using library tools, this study seeks to
examine one of the types of compositional techniques in the context of
the system under discussion, and to examine the scale of the impact of
this technique on the geometry of the extracted images. To show. The
result of this study shows that the poet's use of the compositional
technique studied in this study not only did not damage the speech and
structure of Tabrizi's artistic images, but also contributed to his
narration of artistic prowess.
Keyword: Tabrizi extract, Mehr and Moshtary system, image, combined
techniques.

1. Associate Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Mazandaran University. (siavashtavasin@yahoo.com)
2. PHD in Persian Language and Literature. (mostafamirdar@yahoo.com)
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Afarin Lahori and Masnavi Hir – o- Ranjha
Dr. Narges Jaberinasab1

Abstract
Composing story poems and storytelling, especially love stories, have
always been popular. Sheikh Faqirullah Lahori, nicknamed Afarin, is
one of the poets of the twelfth century A.H. in the Indian subcontinent
of India and Pakistan. In addition to composing poems in different
forms, he played an important role in the development and spread of
the Persian language in the subcontinent of India and Pakistan by
compilation and composing fictional Masnavi (couplet poem) and
romance and love stories.
Afarin arranged and described the story poem of Hir – o- Ranjha,
which was one of the local stories of the Punjab region, in the form of
Masnavi. This poem is about the love of Hir o Ranjha and the
description of their efforts to reach each other (Vesal).
The indigenous, domestic and local color of this story has caused
people to read this poem beautifully in official, religious, wedding
celebrations etc, and to narrate it to each other. In this article, the
author has tried to use the method of content analysis to study the life
of Afarin Lahori and to introduce the poem of Hir – o- Ranjha and the
analysis of this fictional Masnavi.
Keyword: Afarin Lahori, Masnavi Hir – o- Ranjha, Story Poems,
love stories.

1. Assistant Professor, Islamic Azad University- South Tehran Branch, Tehran, Iran.
(nargesja@azad.ac.ir)

