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 )ییروا  با استفاده از مفهوم نپروتز

 1401مهر  ۵: رشیپ  خی ن تار 1400خرداد  16: افتی در خی تار
 1روشناوند ینوروز دیفرش

 2فرزاد بالو

 چکیده
ادبی است که با رویکردی نقادانه، بازنمایی    ۀهای نقد و نظریمرالعات ناتوانی یکی از جدیدترین شاخه

. اساانایدر دو تن از لاوید تی. میچ  و شااارون دی د.  کنمیمعلولیت و معلوالن در آرار ادبی را بررساای 
کادمیک برای بر آن بوده  )پروتز روایینپژوهشگران این حوزه هستند که با معرفی مفهوم   اند چارچوبی آ

این دو منتقد، معلوالن  ۀمعلوالن در هنر و ادبیات فراهم آورند. به گفت ایتحلی  تاااویر قالبی و کلیشاه
اند، اما در بسایاری موارد تنها نقشای های مّتل  داشاتهحضاوری برجساته و پررنگ در آرار ادبی دوره 

گاه در خدمت به عبارت دیگر، بازنمایی معلوالن هیچ؛  نمادین و اساتعاری برای آنان تعری  شاده اسات
 ۀ زیساته آنان نبوده، بلکه هدف اصالی آن انتقال معنا به مّاطبین در مورد ساوژ  ۀتااویر کشایدن تجرببه 

کوشااد ضاامن بررساای مفهوم پروتز روایی و ساااالر اساات. این جسااتار میسااالم ۀغیرمعلول و جامع
ول های معلهایی چند از آن در فرهنگ و ادبیات غرر، آن را در نقد و بررسای شاّاایتبرشامردن نمونه

 ۀ دهد معلوالن سااوژموالنا به کار بندد. نتایج این پژوهش نشااان می مثنوی معنویدر سااه حکایت از  
کنند، نقشاای نمادین و ابزاری در خدمت روایت عم  می عنوانبهها نیسااتند، بلکه  مرکزی این حکایت

 .ودشینم ای آنان حاص رانویه بر عهده دارند و نهایتًا تغییر مثبتی در شرایط حاشیه

 . مثنوی معنویمعلولیت، مرالعات ناتوانی، پروتز روایی، موالنا،   :هاکلیدواژه
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 . مقدمه1

های اخیر در محیط آکادمیک غرر های نقد ادبی است که در طول دهه یکی از جدیدترین حوزه  1مرالعات ناتوانی
انتقادی    ۀ، اما متاسفانه در ایران تا حد بسیار زیادی مغفول مانده است. این نحل توجه شایانی را به خود معروف داشته 

های موجود درباره  گونگی برساختن کلیشه ابتدا به چ در  که محور اصلی آن بازنمایی معلولیت در آرار ادبی است،  
راهکارهایی برای مقابله با این تااویر منفی است. تاکنون پژوهشگران بسیاری    ۀ پردازد و سپ  به دنبال ارائ معلوالن می 

ن دو تن از ای  3. اسنایدرآل و شارون    2اند. دیوید تی. میچ های مرتبط با آن قلم زده معلولیت و کلیشه   در بار در غرر  
به یکی از منابع مرجع مرالعات گفتمان    های پ وتز روایی: ناتوانی و وابستگی ها  ناقدان هستند که کتار مشهور آن 

به چاپ رسید، میچ  و اسنایدر   2000ناتوانی در ادبیات بدل گشته است. در این کتار که برای اولین بار در سال 

م مرالعات ناتوانی، را معرفی نمودند. اررگ اری این مفهوم در ، یکی از پربسامدترین مفاهی 4)پروتز روایی ن مفهوم  
توان یافت که برای تببین توان گفت کمتر آراری را در این حوزه می مرالعات ناتوانی به حدی است که به جرات می 

 های آن استناد نکرده باشند.مباحث خود به این اصرالح و داللت 

تفاوت   6) ناتوانی ن و    5) معلولیت ن ی از پژوهشگران این حوزه عمومًا بین  ذکر این نکته ضروری است که تعداد زیاد 
آید و ناتوانی  می   به وجود های فیزیکی، شناختی، و غیره  شوند. در نظر آنان، معلولیت آن است که در ارر تفاوت قائ  می 

گی، اجتماعی، سیاسی، و  گ اری فرهن های ارزش نظام  ۀ شود که در طی آن فرد معلول به واسر به فرآیندی اطالق می 
به عبارت دیگر، معلولیت را  ؛ گردد و قادر به زندگی مستق  و عزتمند نیست اقتاادی از حقوق خویش محروم می 

آمیز جامعه  ناشی از فقدان یا تفاوت در کارکرد عضوی از اعضای بدن دانست، اما ناتوانی به دلی  نگاه تبعیض   توان ی م 
(. برای مثال، 12:  1391دارد )جبلی،  ها را عماًل از حضور فعال در جامعه بازمی ید و آن آ می   به وجود نسبت به معلوالن  

شود  کند، دچار نوعی معلولیت حرکتی است، اما این فرد هنگامی ناتوان می فردی که از صندلی چرخدار استفاده می 
عمومی و یا برخی    ونق  حم  سازان و مجریان، قادر به استفاده از وسایط  تامیم   ۀ انگاری غیرمسئوالن که به دلی  سه  

کند که  توان گفت فردی که از نظر شنوایی معلول است، هنگامی ناتوانی را تجربه می ها نباشد. همچنین می از مکان 

 
1. Disability Studies 

2. David. T. Mitchell 

3. Sharon L. Snyder 

4. Narrative Prosthesis 
5. Impairment 

6. Disability 
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دیگر، معلولیت فردی است و ناتوانی  به عبارت  ؛  زبان اشاره نباشد   ی ری کارگ به قادر به برقراری ارتباق با دیگران از طری،  
(. به همین سبب نگارندگان این مقاله تامیم گرفتند برخالف  21:  2016ساالر )هال،  سالم   محاول نامیمون جامعه  

 برای اشاره به این مکتب انتقادی بهره جویند.  ) مرالعات ناتوانی ن ، از عنوان )مرالعات معلولیت ن اصرالح رایج  
شود، ادبیات رسد و گاه حتی تقویت می ظهور می   ۀ ساز جامعه در آن به منا ین نگاه ناتوان هایی که ا یکی از حوزه 

است. میچ  و اسنایدر بر این عقیده هستند که بازنمایی معلوالن در آرار ادبی غالبًا محاول نگاهی ابزاری است و  
ساالری و تبعیض  ت که مبتنی بر سالم ساز قدر ای مفهومی در خدمت تحکیم ساختار ناتوان استعاره   عنوان به معلولیت  

چنان که با تاملی در ژانرهای مّتل  کالسیک، اعم از ادر تعلیمی، متون عرفانی، و آرار ادبی  است، قرار دارد.  
درمی  زاکانی(  عبید  اشعار  )مانند  ناتوانی طنزآمیز  غالباً یابیم،  جسمی  برای    های  و    ی ها ی ری گ جه ی نت ابزاری  اخالقی 

ما در ادامه، ابتدا به  . اندبوده شده و مستقیم یا غیرمستقیم مایۀ تمسّر و خنده اجتماعی محسور می عرفانی یا نقد  
موالنا را با    مثنوی معنوی سه حکایت از    پردازیم و سپ ، شرح و بسط مفهوم پروتز روایی از نگاه این دو منتقد می 
 استفاده از این مفهوم مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

 پیشینه و روش پژوهش.  2

که از منظر پروتز روایی به مقولۀ معلولیت در مثنوی پرداخته    ایم، مقاله یا کتابی نیافتیم هایی که داشته با توجه به بررسی 
ها  ای از آن شود که به پاره غیرمستقیم به موضوع پژوهش حاضر مربوق می   طور به هایی وجود دارد که  باشد، اما پژوهش 

 کنیم:می اشاره  
، ادعا و شواهدی از نظم و نثر مررح جایگاه معلولیت در شعر و ادر فارسي ( در مقالۀ 1397شریفی و دن )  -   

اند، اما ای که معلول بوده های ادبی کنند که در آن از افراد معلول به احترام یاد شده است و از شّایت می 
های جدی است، دریغ ن این مقاله قاب  مناقشه اند. ادعاهای نگارندگا آرار درخشانی از خود به یادگار گ اشته 

 از اینکه برای مدعای خود حتی یک تحلی  ارائه دهند.
براي تبیین   ( در مقالۀ نمرالعه پروتزسازي گفتماني: چرا دروغ روایي پروتز است؟) 1397توحیدلو و شعیری ) - 

با پردازند و  گفتمان مي   ۀدر حوز پروتز ابتدا به تعری  پروتز و کارکرد آن    عنوان به چگونگي عملکرد دروغ  
یک نظام  عنوانبه که دروغ  دهند می  پروتز و نقش آن در گفتمان، نشان در مورد امبرتو اکو  ۀاستفاده از نظری

این مقاله این است که ببینیم چگونه گفتمان وجه پروتزي   ۀهاي مشترکي با پروتز دارد. مسال گفتماني، ویژگي 
یک پروتز سبب خرود گفتمان از مسیر اصلي خود و ایجاد فضایي  عنوان به یابد و به دنبال آن دروغ نیز مي 



   ( 1401 تابستان)  دوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 118

 

 .گردد رخدادي و تّیلي که فراکنشي است، مي 
ابتدا به تعری  پروتز و   ) اش آک  تحلی  نظام روایی پروتز در داستان د ( در مقالۀ ن 1401کنعانی و صادقی ) - 

گیری از همین دیدگاه که مبتنی بر نظریۀ امبرتو اکو و در ادامۀ بحث، با بهره پردازند می کارکردهای روایی آن 
. همچنین این مسئلۀ مهم کنند می   واکاوی   از صادق هدایت را   است، تیریر آن بر نظام روایی داستان مزبور 

می  ابژه تبیین  که  ع گردد  رقابت های  سوگند،  دروغ،  رجزخوانی،  کارکردهای   ، ش،،  طری،  از  وصیت،  و 
پروتزی می و گستره   ، جایگزینی، افزایشی  شی، قابلیت  باعث تغییر نظام روایی داستان می ّب شود. یابد و 

آک  از یک الیۀ شّایتی اساس این، هدف اصلی پژوهش تبیین شرایط تحول و دگردیسی شّایت داش بر 
 .بّشی است برمبنای سه وجه جایگزینی، افزایشی و گستره   ای دیگر به الیه 

دفتر فرهنگ معلولین به چاپ   به کوشش اباذر نار اصفهانی و همت   ( 1391)   یفارس ناشنوایی در ادبیات  کتار    - 
ظرفیت شعر فارسی برای توصی  ن های  ای است از چهار مقاله با عنوان رسیده است. این کتار مجموعه 

کروالل ن ،  ) ناشنوایی  واژه  کاربرد  ناشنوایی ن ،  )وجوه  بیانگر  واژگان  کنایی  و  استعاری  و ) کاربردهای   ،
 .) ایران  ناشنوایان از نگاه شاعران ن 

ذهنی در متون  معلولیت و معلوالن جسمی و روانی و عنوان  با  ی ا نامه پایان  ( در 139۵)  ده ریک زا ولی فرشته  - 
به کرات   سنگ ادر فارسی ن در متون گران معلولیت و معلوال دهد تااویر مرتبط با  نشان می   ادب فارسی 

 یهای منفی هستند که چهره دی شرور و  ا فر ا   معلول این متون   های . گاهی شّایت اندمورد استفاده قرار گرفته 
نیز   دارند و گاهی  ناقص  قالب  معیور و  جهت    ی های چهره در  حکایات ظاهر ارائه  مثبت  اندرز در  پند و 

کلی این گونه افراد در متون ادر فارسی به صورت   طور به که  است   آن   نشانگر   ی این تحقی، ها شوند. یافته می 
 .اند مورد توجه قرار گرفته   و ناهنجاری   یک کاستی 

که در متون ادر فارسی آمده    آنچه حائز اهمیت این است که تمامی آرار ذکر شده در باال تنها به طرح و شرح    ۀ نکت 
امری که پژوهش حاضر   ؛ اند معلولیت را مورد نقد و تحلی  قرار نداده   ۀ اند و با بنیاد نظری خاصی مقول است، پرداخته 

براین اساس، رویکرد ما در این پژوهش بر پایۀ پروتز روایی استوار    سازد. ها در این حوزه متمایز می را از دیگر پژوهش 
 استلزاماتها و نیازهای عار جدید، به معلولیت و  است که از منظری تازه و ملهم و متناسب با زمینه و زمانه و دغدغه 

نگارندگان این نوشتار بر این امر واق  هستند   کند که د. ذکر این نکته از این جهت ضرورت پیدا می نگر مربوق به آن می 
گیری اخالقی و عرفانی است، چنان  کلی هدف موالنا از بیان حکایاتی با محوریت معلوالن درنهایت نتیجه   طور به که  
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بینی  توان به این صورت خالصه کرد که در جهان می ها را  از این دسته از حکایت  های اخالقی و عرفانی منتج گزاره   که 
تواند محق،  کام  از حواس نیست، بلکه انسانیت زمانی می   ۀ گاه برابر با توانایی استفاد خاا موالنا، کمال انسانی هیچ 

مثنوی  ت در معلولی  شود که افراد، اعم از معلول و غیرمعلول، بتوانند به درر حقای، نائ  آیند. با این وجود، بازنمایی 
کوشد آن  ای و قالبی بنا شده است و این دقیقًا همان چیزی است که این جستار می غالبًا بر پایه تااویر کلیشه   معنوی 

 .کندرا نقد و بررسی  

. بدین صورت که ابتدا چارچور نظری پژوهش حاضر رد ی گ ی م تحلیلی انجام    -پژوهش حاضر با روش توصیفی  
و در ادامه، به کاربست آن ذی  عنوان   میدار ی م بیان  ) روایی: بازنمایی نمادین معلولیت در ادبیات پروتز ن با عنوان  را 
 .میپرداز ی م   « مثنوی معنوی پروتز روایی در سه حکایت از  ن 

 . پروتز روایی: بازنمایی نمادین معلولیت در ادبیات3

از نقد ادبی به دنبال بررسی بازنمایی معلولیت در   ای شاخه  عنوان به تر اشاره شد، مرالعات ناتوانی  گونه که پیش همان 
ادبیات است. میچ  و اسنایدر برای محق، نمودن این هدف و همچنین تئوریزه کردن مفاهیم مورد نظر خود در بار 

اند های پزشکی در دنیای امروز، سود جسته ، یکی از آشناترین واژه 1)پروتز ن به تاویر کشیدن معلولیت در آرار ادبی از  
پروتز را   ف هنگ پزشکی دورلند است. های اخیر معنایی نمادین یافته ازای فیزیکی دارد و هم در طول دهه که هم مابه 

ت، پا، چشم یا  برند مث  دس است به کار می  ماده مانوعی که برای قسمتی که از دست رفته ن کند: چنین تعری  می 
: 1384)نیومن،  ) گیرد دندان. جایگزینی این مواد به خاطر کاربرد و یا از جهت زیبایی و یا هر دو منظور صورت می 

804 .) 
کند. محققان معتقدند پروتز ابزاری بر چه چیزی داللت می  ناتوانی حال باید دید پروتز در چارچور مرالعات 

به هنجارهای فیزیکی جامعه که سالم د حتی کوش است که فرد معلول از طری، آن می  و    2ساالریاالمکان خود را 
به عبارت ؛ کنند، نزدیک نماید دهند و معلولیت را به ناتوانی تبدی  می مند اشاعه می توانمندگرایی را به صورت نظام 

های فیزیکی ناشی از  دیت دهد تا هم بر محدو دیگر، پروتز ابزار نرمالیزاسیون است و به فرد معلول این امکان را می 
ساز خود را ماون دارد. پروتزمحوری  معلولیت تا حدی غلبه نماید و هم از نگاه همراه با تحقیر و ترحم جامعه ناتوان 

داند که باید پوشانده شود و یا حتی در صورت امکان  حاص  رویکردی صرفًا پزشکی است که معلولیت را نقای می 

 
1. Prosthesis 

2. Ableism 
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غیرمعلول بازگرداند و بدین ترتیب،   ) آل ایده ن رد به دنبال آن است که فرد معلول را به حالت  به ک  ناپدید گردد. این رویک 

زند داند، دامن می ساز جامعه خود را ناقص می در فردی که به دلی  فضای تحقیرآمیز و ناتوان   1) فانتزی کمال ن   ی نوع به 
نتیجه (. پ  می 63:  2016)هال،   پروتز  گیری کرد که استفاده ا توان چنین  ایده   منظور به ز  به  های  آل نزدیک شدن 
پ یرفتن تلویحی این برساخته است که معلولیت چیزی جز انحراف   ی نوع به شناختی مدنظر جامعه زیبایی  -فیزیکی 

 از معیار نیست و بنابراین باید تحت کنترل درآید.
 ساالبه چه معناست؟ برای پاسخ به این کاربرد پروتز در روایت    اساساً شود که به ذهن متبادر می   ساال اکنون این  

ها معتقدند روایت همواره  د. آن بررسی شو گیری روایت از دیدگاه میچ  و اسنایدر  ابتدا نیاز است چگونگی شک  در  
ها، روایت هنگامی به فعلیت است تا نیاز به روایتی جدید موجه جلوه نماید. به زعم آن   ) استثنایی نای  وابسته به سوژه 

ها به سراغ  آید. روایت شود و شکافی در ساختار معمول آن پدید می می   ) اختالل نه جهان پیرامون ما دچار  رسد ک می 
پیدایش آن   ها این شکاف  ناشناخته می   ها و عوام   های آشنای بشری میان تجربه   هایی رمزآلود که جایی در روند، 

ای کاماًل  تجربه   عنوان به هاست که به دلی  ماهیت فرامعمولی و هنجارگریزش  ندارند. معلولیت یکی از همین ناشناخته 
آن هم از نوع اگزوتیک آن ارضا گردد )میچ    ) دیگری ن شود تا می  خوانندگان به تعام  با غریب به تاویر کشیده می 

 (.۵۵- ۵3:  2011و اسنایدر،  

، شرح چگونگی ارتباق بین روایت و پروتز شدبررسی    ) استثنایی ن و    ) نابهنجار ن   ۀ حال که نیاز روایت به سوژ 
و ابزاری   ماده  عنوان به تر خواهد بود. باید به این نکته توجه داشت که میچ  و اسنایدر در نظریه خود پروتز را نه ساده 

کنند؛ به عبارت ساالر معرفی می ای در خدمت جامعه سالم استعاره   عنوان ه ب فیزیکی برای بهبود شرایط معلولین، بلکه  
ساالر است که برای تسهی  کنند، بلکه این جامعه سالم دیگر، در این نظریه، این معلوالن نیستند که از پروتز استفاده می 

ود از معلوالن همچون پروتز فرهنگی، و تحکیم جایگاه مرکزی خ - های اخالقی، نقد اجتماعی انتقال مفاهیم و آموزه 
 کند.می   ( استفاده )سوء

اند و به گفته میچ  و اسنایدر، معلوالن در طول تاریخ در بسیار از آرار ادبی نقشی نمادین و استعاری بازی کرده 

تق  ایستد و معنا را به خواننده مناند که روایت با استفاده از خاصیت پروتزی آن سرپا می شده   2)عاایی ن تبدی  به  
محور  کارانه و قدرت اند که بازنمایی افراد معلول در این آرار با رویکردی محافظه نماید. این ناقدان بر این عقیده می 

 
1. Fantasy of completion 

2. Crutch 
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ساالر نبوده است های جامعه سالم آل انجام پ یرفته و هدف اصلی آن چیزی جز برقراری و تحکیم هنجارها و ایده 
  عنوان به انگیز هستند و یا  بر لول در این دسته آرار یا تراژیک و ترحم های مع (. شّایت 49:  2011)میچ  و اسنایدر،  

بعدی این است که به  های تک حائز اهمیت در این بازنمایی   ۀ شوند. نکت انحراق و زوال اخالقی نمایش داده می   ۀ نمون 
ید، از روایت کنار  شود و هنگامی که این نقش به پایان رس های معلول اغلب نقشی موقتی و زودگ ر داده می شّایت 

تر ساالر و نهادینه ساز جامعه سالم شوند. نتیجه چنین تااویری چیزی جز برقراری مجدد هنجارهای ناتوان گ اشته می 
شود، گاه به خاطر نف  خود بازنمایی نمی (. به دیگر سّن، معلولیت هیچ 66- 6۵:  2016ها نیست )هال،  شدن آن 

شیدن به شناخت ما از شّایت بلکه برای انتقال پیامی به خواننده   های اصلی و غیرمعلول  در مورد داستان و یا عم، ّب
تغییر   گردد و هیچ رود. این شیوه بازنمایی در نهایت امر باعث قوام گفتمان حاکم در مورد معلولیت می به کار می 

 آورد.شده به وجود نمی رانده بنیادینی در اوضاع این گروه به حاشیه 
ابزاری از معلولیت   ۀ توجه داشت که مرتبط دانستن معلولیت با رذائ  اخالقی و همچنین استفاد  باید به این نکته 

ای ب  طوالنی در غرر داشته است. برای مثال، ارسرو اجتماعی سابقه - های سیاسی برای به نقد کشیدن ناهنجاری 
محور  گ ار تفکر دوگانه داد. او که بنیان  ها مورد قضاوت قرار توان از روی بدن آن قویًا معتقد بود شّایت افراد را می 

فیزیکی را معادل تباهی و مفسده   1در فلسفه غرر است، بدن سالم را نمایانگر پایبندی به اخالقیات و دژدیسگی 
عق  سالم در  ن المث   توان در فرهنگ خودمان و در ضرر این تفکر را می   ۀ (. نمون 47: 2006دانست )ویلسون، می 

خورند؛  ای از معلوالن به کرات به چشم می تاویرهای کلیشه   ن ی چن هم فت. در متون دینی مسیحیت  نیز یا   ) بدن سالم 
شوند شوند و گاه به ابزاری برای امتحان کردن بشریت بدل می نماد گناه و کفر در نظر گرفته می  عنوان به معلوالن گاه 

های طرفدار دموکراسی، شاهان فرانسه را به  (. در دوران انقالر فرانسه نیز کاریکارتوریست 21:  1398)پورمحمدی،  
ای جز خواه چاره زیده شهروندان آزادی های ور دادند که در برابر بدن صورت موجوداتی گوژپشت و ضعی  نشان می 

(. ادبیات کالسیک غرر هم مملو از این تااویر قالبی از  63:  2011پ یرش شکست ندارند )میچ  و اسنایدر،  

مثال، ویلیام شکسپیر برای  نمایشنامه 2معلوالن است.  نمایشنام ،    3ریچارد سوم  ۀ نوی  و شاعر شهیر انگلیسی، در 
واهی و بی  به تاویر می رحمی شّا خوّن و  یت اصلی را در هیئت فرمانروایی گوژپشت  اخالقی  کشد و فساد 

 (.19:  1987کند )مارگولی  و شاپیرو،  معرفی می   ر ی ناپ یی جدا تنیده و  دژدیسگی فیزیکی او را درهم 

 
1. Deformity 
2. William Shakespeare 

3. Richard III 
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یه های به حاش محور حاکم نیست؛ گروه های قدرت استعاری از معلولیت تنها منحار به گفتمان   ۀاما این استفاد 
تقلی  رانده  بازنمایی  شیوه  این  از  خود  مقاصد  به  رسیدن  برای  گاهی  نیز  جسته شده  سود  تاریخ، گرا  طول  در  اند. 

های زیادی بین بازنمایی زنان و معلولیت وجود داشته و زنانگی گاهی بر حسب معلولیت تعری  شده است؛  شباهت 
(. در بسیاری از متون  260: 2006تامسن، -اند )گارلند د می  ) مردانی نقص عضو شده ن ارسرو، برای مثال، زنان را 

(. به همین 66:  2011اند )آشر،  موجوداتی هیستریک و مجنون بازنمایی شده   عنوان به ادبی و پزشکی کالسیک نیز زنان  
اندازی بین زنان و معلوالن روی  ها، برای مح، نشان دادن جنبش خود تعمدًا به فاصله دلی ، گروهی از فمینیست 

اند، و به صورت نمادین آزادی  های غالب پرداخته ساز گفتمان های ناتوان اند، در مواردی حتی به بازتولید کلیشه ورده آ 
(. با رویکردی  121- 120:  200۵اند )می و فری،  های معلوالن تعری  نموده مورد نظر زنان را نقره مقاب  محدودیت 

( جه  1940)   2زادخانه در رمان    خواهد ی م آفریقایی تبار، هنگامی که    ، نویسنده آمریکایی 1نسبتًا مشابه، ریچارد رایت
به تاویر بکشد، از یک شّایت نابینا استفاده    پوستان اه ی س و ناآگاهی جامعه سفیدپوست را در برابر ظلم رواشده به 

دالتون  کند ی م  پیچید   عنوان به ؛ خانم   ۀنماد جامعه سفیدپوست آمریکا قادر نیست درکی صحیک و عمی، از روابط 
های نژادی در این کشور داشته باشد، امری که به صورت نمادین در معلولیت او انعکاس یافته است )بروبه، گروه 

200۵  :۵69 .) 
ه تجربیات واقعی زندگی معلوالن ها و نمادها مشترر است، این است که هیچ کدام ب این استعاره   ۀآنچه در بین هم 

شوند و یا به دلی  های معلول یا پ  از مدتی کوتاه کنار گ اشته می ها شّایت پردازند. در تمامی این روایت نمی 
ها یا  آن   ؛ ( 20- 17:  2011گردند )میچ  و اسنایدر،  های جامعه مجازات می آل هنجارگریزی و عدم همّوانی با ایده 

ها دوری  شود که از آن گردند و یا اگر در روایت باقی بمانند، به خواننده ان ار داده می ت ح ف می روای  ۀ سریعًا به وسیل 
کند، بدین ترتیب که  (. پروتز روایی معلوالن را به ابزاری برای نقد جامعه بدل می 89:  201۵جوید )دیویدسون،  

معلولیت   هنجارگریز  و  ساختارشکن  ظرفیت  از  اغر   عنوانبه ادبیات  می اق نماد  استفاده  تفاوت  تفکر شده  و  کند 
  ۀدهد؛ نتیجاندام نمی های معلول اجازه عرض گاه به شّایت دهد، اما هیچ اش را در مورد جامعه بروز می انتقادی 

معلولیت که زندگی حقیقی افراد معلول    ۀ شداین نگاه پروتزمحور چیزی نیست جز بازنمایی محدود، موقت، و کنترل 
شده در پروتز روایی، مرکزیت سوژه به عبارت دیگر، معلولیت به کار گرفته ؛  ( ۵70:  200۵)بروبه،    برد را به محاق می 

 
1. Richard Wright 

2. Native Son 
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 کنند.مرکزی روایت را کنترل می   ۀ سوژ   عنوان به هستند که    ) مردم عادی ن کشد و این همچنان  را به چالش نمی   ) سالم ن 

ترین اصرالحات مرالعات ناتوانی بدل گشته تر بدان اشاره رفت، پروتز روایی به یکی از کلیدی طور که پیش همان 
و در آرار بسیاری از محققان این حوزه انعکاس یافته است. آماندا کاچیا استفاده ابزاری از معلوالن در پروتز روایی را  

کند و تنها به این دلی  در بسیاری  د و معتقد است شّایت معلول در حکم کاتالیزور روایت عم  می کنمی بررسی  
گوید حضور  (. الیزابت بیردن نیز می 248- 247:  201۵ها حضور دارد که روایت را به پیش براند )کاچیا،  تان از داس

غیرمعلول به خواننده را تسهی    ۀ معلولیت در ادبیات در حقیقت پروتزی است که فرآیند انتقال اطالعات در مورد سوژ 
اند، زیرا داستان همچنان از  ش مرکزی در پیرنگ نداشته گاه نق کند؛ به دیگر سّن، فرد معلول و معلولیت او هیچ می 

ناتوان نگاه جامعه سالم  از زاوی ساز روایت می ساالر و  نه  این 163- 162:  2013دید معلوالن )بیردن،    ۀ شود و   .)
شدت خوانند و آن را به  گرا می تعام  جامعه با افراد معلول در طول تاریخ را تقلی   ۀ پژوهشگران و بسیاری دیگر نحو 

ها  زیرا در نظر آنان، هویت این افراد در جامعه و همچنین ادبیات تنها بر اساس معلولیت آن  ؛ دهند مورد انتقاد قرار می 
های غیرواقعی  کشاند و در چارچور کلیشه شود. این رویکرد افراد معلول را از مقام انسانی به زیر می تعری  می 

(. در ادامه بر آن هستیم سه حکایت 62- ۵8و    ۵2- ۵0:  201۵سبزیان،  کند ) ساالر محاور می جامعه سالم   ۀ برساخت 
 موالنا را با استفاده از آرای میچ  و اسنایدر مورد نقد و بررسی قرار دهیم.  مثنوی معنوی مشهور  

 مثنوی معنوی. پروتز روایی در سه حکایت از 4

 بر همسایه رنجور خویش  . به عیادت رفتن کر 1- 4

های موالنا نامید. فردی ناشنوا پ  ترین حکایت را شاید بتوان یکی از معروف  مثنوی معنوی داستان در دفتر اول  این 
واسره معلولیت خود از  ه داند ب می   ازآنجاکه گیرد به عیادت او برود.  اش تامیم می از شنیدن خبر بیماری همسایه 

های  پرسی ساده در ذهن خود، پاسخ با طراحی یک احوال  کند برقراری ارتباق با همسایه خود ناتوان است، سعی می 
 بیمار را حدس بزند و سپ  پرسش بعدی را با توجه به آن پاسخ فرضی مررح نماید:  احتمالی همسایه  

 کشااام چاااون بگاااویم چاااونی ای محنت 
 مااان بگاااویم شاااکر چاااه خاااوردی اباااا 
 مااان بگاااویم صاااحه نوشااات کیسااات آن 
 مااان بگاااویم پااا  مباااارر پاسااات او 

 مودسااااااااتیم مااااااااا پااااااااای او را آز 

 او بّواهاااد گفااات نااایکم یاااا خوشااام
 او بگویاااااد شاااااربتی یاااااا ماشااااابا
 از طبیباااان پااایش تاااو گویاااد فاااالن
 چونکاااه او آماااد شاااود کاااارت نکاااو

 روا شاااود حاجاااتهااار کجاااا شاااد می
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 ایااان جواباااات را قیاسااای راسااات کااارد 
 

 مرد پااایش آن رنجاااور شاااد آن نیاااک
 (3364-3369) 

های همسایه بیمار کاماًل  رود و پاسخ کشید، پیش نمی لوحانه انتظار آن را می ساده گونه که فرد ناشنوا  البته شرایط آن 
 ها را بدیهی انگاشته بود، متفاوت است:با آنچه شّایت معلول حکایت آن 

 گفاات چاااونی گفااات ماااردم گفااات شاااکر 
 کین چه شاکر اسات او مگار باا ماا باد اسات 
 بعااد از آن گفااتش چااه خااوردی گفاات زهاار 

 باااان کیساااات او بعاااد از آن گفاااات از طبی 
 آیااااااد باااااارو گفاااااات عزراییاااااا  می 

 

نااکاار و  پاار آزار  ایاان رنااجااور  از   شاااد 
آماده کاژ  آن  و  قایااسااای کارد   ساااتکار 

قهر افزون گشااات  بااد  نوشااات   گفات 
تااو پاایااش  چاااره  بااه  آیااد  هااماای   کاااو 
شاااو ماباارر شااااد  با   پاایاش   گافات 

 (3370-3374) 
این   به درر  ناتوانی خود قادر  به دلی   و اما فرد معلول در این حکایت  به ظاهر دقی،  موضوع نیست که طرح 

ای فرضی بنا شده بود، شکست خورده است و همین موضوع  مکالمه   ۀ او برای عیادت از همسایه که بر پای   ۀ شدحسار 
که ناآگاهانه و  شود، غاف  از آن شود. او راضی و سرخوش از خانه بیمار خارد می تر شدن شرایط می باعث پیچیده 

 ه و عداوتی عمی، را در دل همسایه خود کاشته است:اندیشانه ب ر کین ساده 
 کااار بااارون آماااد بگفااات او شااااادمان 
 گفاات رنجااور ایاان عاادوی جااان ماساات 
 خااااطر رنجاااور جویاااان صاااد ساااقط 

 

 شااکرکش کااردم مراعااات ایاان زمااان
 ماااا ندانساااتیم کااااو کاااان جفاسااات
 تاااا کاااه پیغاااامش کناااد از هااار نماااط

 (337۵-3377) 
این است که در این حکایت سی و شش بیتی، فرد معلول از بیت شانزده به کلی ای که باید بدان توجه داشت  نکته 

های همسایه بیمار برای فرد معلول  شود، هشت بیت بعدی ناراحتی و خط و نشان کشیدن از روایت کنار گ اشته می 
این پروتز   ۀ ر خود بر پای های اخالقی مد نظ در دوازده بیت پایانی موالنا به شرح و بسط آموزه  دهد و نهایتاً را شرح می 

 پردازد:روایی می 
 باا  کسااان کایشااان ز طاعاات گمرهنااد 
 خاااود حقیقااات معاااایت باشاااد خفااای 

 سااات همچاااو آن کااار کاااه همااای پنداشته 
 ام او نشساااته خاااوش کاااه خااادمت کااارده 

 دل بااااه رضااااوان و رااااوار آن دهنااااد
 باا  کاادر کااان را تااو پنااداری صاافی

 بار عکا  جساتکو نکاویی کارد و آن  
 امحااااا، همساااااایه باااااه جاااااا آورده



 12۵ 132- 11۵روشناوند و …. صص   ی نوروز   د ی از … ن فرش  ت ی سه حکا   ی : تحلات ی آن در ادب   ییو بازنما  ت ی معلول 

 

 ساااات بهاااار خااااود او آتشاااای افروخته 
 

 ساااتدر دل رنجاااور و خاااود را سوخته
 (3384-3388) 

یابد، نه نقص جسمانی  مایۀ طعن و طنز می  ، نقص نفسانی را کور در شرح و توضیک این حکایت تمثیلی زرین 
، نقص نفسانی  نیست شود نقص جسمانی را: نپیداست که آنچه در این سئوال و جوار نامواف، مایۀ طنز و طعن می 

دارد تا قیاس نادرست وی را معروض نفرت استهزای همسایه  است که مرد کر را به مّفی کردن عیب خویش وا می 
داند ، موالنا نقص جسمانی را قاب  ترحم و دلسوزی می کور به گمان زرین   چراکه (.  327:  1386کور،  سازد) )زرین 

 کند:را توجیه می   به حدیثی از پیامبر آن   ی ل یتیو و با نگاهی  
از نوادر تعدادی  مربوق به احوال کسانی است که    نبا آنکه  دارند نیش    یهانقص مثنوی  جسمانی 

وی نقص جسمانی را غالبًا همچون   چراکهطعنۀ موالنا هر گز به نقص جسمانی آنها متوجه نیست، 
تلقی می  درخورامری که   انسانی است  از    ۀمثاببهآنچه    در بارکند، حتی  رحم و شفقت  حدیث 

سازد که این اشارات را باید به  کنند الناقص ملعون گفت، صریحًا خاطرنشان میرسول خدا نق  می
دارد سزای      ی تیونقاان عقول که نقص غیرجسمانی است   از آنکه هر ک  نقص جسمانی  کرد، 

 رحوم الی، لعن و زخم.نیست بر م –رحم است و 

 کااااه ملعااااون خوانااااد ناااااقص را رسااااول چون 
 تن باااااود مرحاااااوم رحااااام کاااااه نااااااقص زآن 

 

 باااااااود در تیویااااااا  نقااااااااان  عقاااااااول 
 زخاااام نیساااات باااار مرحااااوم الیاااا، لعاااان و

 (207: 1391( )همان( و )شهیدی، 1۵41-1۵40ن2) 

ّتگی دو  مفهوم معلولیت و ناتوانی در  پر واضک است اینکه نقاان تن مایۀ ترحم و شفقت است، حاکی از آمی
 شناسی جهان قدیم دانست.شناسی و هستی توان آن را متناسب با پارادایم معرفت نظام اندیشگانی موالناست و می 

حق، شدن به وضعیت استثنایی های پروتزمحور، پیرنگ برای م تر بدان اشاره رفت، در روایت طور که پیش همان 
کند. در این حکایت نیز موالنا با خل، موقعیتی فانتزی و غیرواقعی  از آن عبور می معلولیت وابسته است، اما همواره  

کوشد پند و اندرزهای اخالقی، دینی، و فلسفی خود را به خواننده منتق  نماید. پ  از آنکه فرد  برای فرد معلول می 
رود و موالنا  ی نمود، به کنار می اندیشی و زودباوری باز ساده   ۀاستعار   عنوان به معلول نقش موقتی و محدود خود را  

گیرد. دو بیت پایانی این سکان روایت را که هدف اصلی آن همانا ان ار و اصالح اخالقی جامعه است، به دست می 
لیاقتی در شناخت کند، آنجا که ضع  و بی آشکار می   ی خوب به حکایت خاصیت نمادین معلولیت در پروتز روایی را  

 شود:ناشنوایی خالصه می   ۀ گرا در استعار تقلی    الهی به نحوی   ۀ اسرار خفی 
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دون قایااس حا   ای خاواجاه   خااصاااه 
اسااات ور  ر در خر ار  گوش ح  تو باه حرف 

 

فزون  از حاد   انادر آن وحیی کاه هسااات 
اسااات کر  تو  گیار  غیاب  گوش   دان کاه 

 (3394-339۵) 
بودن این روایت صحه می مثنوی معنوی کریم زمانی، شارح   بر تمثیلی  نیز  این داستان، ن گوید:  گ ارد و می ، 

ای را نزد خود  اساس، قضیه های بی فرض هاست که در زندگی خویش با معیارهای محدود و پیش حکایت حال انسان 
استعاری و    (. این صورت 966:  1398)   ) زنند گیری جزمی و قرعی دست می پردازند و آنگاه به نتیجه سازند و می می 

 گردند.، نیز تکرار می شدکارگیری پروتزی معلولیت در دو حکایت دیگری که در این جستار بررسی خواهند به 

. قص ه اهل س با و حماقت ایش ان و اثر ناکردن نص یحت انبیا در احمقان / ش رح آن کور دوربین و آن کر تیزش نو و  2- 4
 آن برهنه دراز دامن 

است. موالنا در ابتدای   مثنوی معنوی پیشین ماداق بارز استفاده پروتزی از معلولیت در    ۀنمون این حکایت نیز مانند  
  های زند، مردمانی در ناز و نعمت که قدردان رحمت کلید می   )قاه اه  سبا و طاغی کردن نعمت ایشان را ن دفتر سوم  

 الهی نبودند تا سرانجام به ع ار الهی گرفتار آمدند.
 باااا  فااااراغ   داد حاااا، اهاااا  ساااابا را 

 شااااااکر آن نگزاردنااااااد آن باااااادرگان 
 

 هااا و باااغصااد هاازاران قااار و ایااوان
 در وفااااا بودنااااد کمتاااار از سااااگان

 (28۵-286) 

  ند: زنان را چنین توسین می «باقی قصه اهت س ا»و در 

 آن سااابا ز اهااا  صااابا بودناااد و خاااام 
 باشااااد آن کفااااران نعماااات در مثااااال 

 

 کارشاااان کفاااران نعمااات باااا کااارام
 محساان خااود تااو جاادالکااه کناای بااا 

 (364-36۵) 
قاه اه  سبا و  ن دفتر سوم دوباره آن را با عنوان    2600کند و در بیت  موالنا سپ  حکایت اه  سبا را رها می 

دهد. به مانند حکایت پیشین، این بار نیز ادامه می   ) … شرح آن کور دوربین ن گیرد و با  از سر می  ) … حماقت ایشان 
ز معلولیت در صدد است تا برای اه  سبا که ناآگاه، لجود، و خودبرتربین بودند، تمثیلی به  ابزاری ا  ۀ موالنا با استفاد

گردد و این یعنی بر خواننده  به عبارت دیگر، معلولیت بار دیگر تبدی  به نماد انحراق و زوال اخالقی می ؛  دست دهد 
را به صورت استعاری در سه شّایت بسیار بزرگ آنان    ۀ مترتب است از آن دوری ورزد. موالنا اه  سبا و جامع 

 کند:خالصه می 
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 ماااااردم ده شاااااهر مجماااااوع انااااادر او 
 شاااامار اناااادر او خلاااا، و خالیاااا، بی 

 جااااان ناااااکرده بااااه جانااااان تاااااختن 
 آن یکااای بااا  دورباااین و دیاااده کاااور 
 و آن دگااار بااا  تیزگاااوش و ساااّت کااار 
 و آن دگاااار عااااور و برهنااااه الشااااه باااااز 

 

 رولیاااک جملاااه ساااه تااان ناشساااته
 خوارخااام پّتااهلیااک آن جملااه سااه 

 گااار هااازاران اسااات باشاااد نااایم تااان
 از سااالیمان کاااور و دیاااده پاااای ماااور
 گاانج در وی نیساات یااک جااو ساانگ زر

 او دراز هاااااای جاماااااه  لیاااااک دامن
 (2606-2611) 

همزمان معلولیت و  ی ر ی کارگ به در اینجا نیز دوباره با موقعیتی فانتزی، غیرواقعی، و نمادین مواجه هستیم؛ موالنا با  
می متناقض  ناشنوایی  نما  دوربین،  نابینایی  بگ ارد.  نمایش  به  را  اه  سبا  اخالقی  و  معنوی  بغرنج  وضعیت  کوشد 

ای درازدامن که تناقض ظاهری و فیزیکی آنان به صورت نمادین بر نابسامانی روحی اه  سبا داللت تیزگوش، و برهنه 
ای فرضی به شهر را  های خویش حمله رتربینی و بدون در نظر گرفتن محدویت و خودب  نف  اعتمادبه دارد، هر یک با 

 گریزند:کنند و بر همین اساس از شهر می بینی می پیش 
مای   رسااانادگافات کاور ایاناک ساااپااهای 

بااانااگشاااان شااانااودم  آری  کاار   گاافاات 
مااناام زیاان  تاارساااان  گاافاات  باارهاانااه   آن 

 

 ماان هماای بیاانم کااه چااه قومنااد و چنااد
 گویناااد پیااادا و نهاااانکاااه چاااه می

 ببرناااااااد از درازی دامااااااانم کاااااااه
 (2612-2614) 

کند و ناشنوایی، نابینایی، و برهنگی  حکایت بر وجه نمادین و تمثیلی آن تاکید می   ) شرح نموالنا سپ  در قسمت  
 :اندکشانیده   اه  سبا را به تباهی  روزگار نماید که  را نمایندگان آن دسته از رذائ  اخالقی معرفی می 

 کااار امااا  را دان کاااه مااارگ ماااا شااانید 
 مو حاااارا نابیناسااااات بیناااااد موباااااه 

 عیاااب خاااود یاااک ذره چشااام کاااور او 
 

 گ خااود نشاانید و نقاا  خااود ندیاادماار
 عیااب خلقاااان و بگویاااد کااو باااه کاااو

 نبیناااد گااار چاااه هسااات او عیبجاااومی
 (2628-2630) 

کنیم بار دیگر از معلولیت برای القای معنایی استفاده شده است که هیچ ارتباطی به تجربه همانرور که مشاهده می 
توان گفت این نوع  معلولیت ندارد و تنها هدف آن انتقالی پیامی اخالقی به خواننده است؛ به همین جهت می  ۀ زیست 

کند و هیچ تغییر مثبتی در  های حاضر در ذهن خواننده را برجسته و تقویت می استفاده پروتزی از معلولیت تنها کلیشه 
 آورد.دیدگاه جامعه نسبت به معلوالن به وجود نمی 



   ( 1401 تابستان)  دوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 128

 

الس  الم و گ  ریختن عایش  ه از پ  یش ض  ریر / امتح  ان ک  ردن  . درآم  دن ض  ریر در خان  ه مص  طفی علیه 4-3
 شوی السالم عایشه را که چه پنهان می مصطفی علیه 

است. فردی نابینا به نزد حضرت   مثنوی معنوی کارگیری پروتز روایی در  ترین نمونه به این حکایت در دفتر ششم واضک 
مند شود. در هنگام ورود این شّص به منزل پیامبر، عایشه، همسر امات ایشان بهره رود تا از کرمحمد )ا( می 

 شود تا حجابی برای خود فراهم نماید:ایشان، به سرعت از آن مح  دور می 
 انااادر آماااد پااایش پیغمبااار ضاااریر 

 ام ای تاااو میااار آر و مااان مستساااقی 
 چااون درآماااد آن ضااریر از در شاااتار 

 

 کاااای ناااوابّش تناااور هااار خمیااار
 اممساااتغاث المساااتغاث ای سااااقی

 عایشاااه بگریّااات بهااار احتجاااار
 (670-672) 

ش شانزده و هفده بیتی روایت می  شود، تنها شایان توجه است که شّایت معلول در این حکایت که در دو ّب
ای متفاوت و  گردد؛ شّایت معلول نیاز روایت به سوژه ناپدید می   کامالً در سه بیت آغازین وجود دارد و سپ   

شود تا نکاتی درباره افراد  کند و پ  از ایجاد شکاف در وضعیت عادی پیرامون ح ف می می   ن ی تیم هنجارگریز را  
توان گفت که روایت به هیچ عنوان درباره فرد معلول نیست، بلکه  غیرمعلول حاضر در روایت بیان گردد. به عبارتی می 

تنها   به  یت هستند تا اطالعات مورد نظر درباره سوژه پروتزی در اختیار روا   عنوان به معلول و معلولیت  اصلی  های 
پردازد و شرح  خواننده انتقال یابد. پ  از کنار رفتن فرد نابینا در انتهای بیت سوم، روایت به دالی  حرکت عایشه می 

 گیرد روی از او بپوشاند:کننده تامیم می دهد چرا همسر پیامبر علیرغم نابینایی فرد مراجعه می 
 زآنکاااه واقااا  باااود آن خااااتون پاااار 
 هاار کااه زیباااتر بااود رشااکش فاازون 

 

 از غیاااااوری رساااااول رشاااااکنار 
 زآنکااه رشااک از ناااز خیاازد یااا بنااون

 (673-674) 

ش اول جمال و جالل محمدی را ستایش می گردد و موالنا در باقی بیت سپ  روایت قرع می  کند. در های ّب
ش دوم، روایت از سر گرفته می  آمده، یعنی حضور ناگهانی فرد نابینا در سرای خود، پیامبر از فرصت پیش شود و ّب

 آید:کند، آزمونی که عایشه از آن سربلند بیرون می برای امتحان پاکدامنی و عفت عایشه استفاده می 
امااتااحااان باارای  پاایااغاامااباار   گاافاات 

دسااات  بااا  عااایشاااه  اشاااارت   هاااکاارد 
 

نااماای نااهاااناو  شااااو  کاام  تاارا   باایاانااد 
هااماای   ماان  نااباایاانااد  ورا او   باایااناام 

 (686-687) 
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شود و با استفاده از پروتز معلولیت و اتفاقات رخ داده در پی  در اینجا بار دگر موالنا از روایت حکایت خارد می 
بین انسان و حضرت ح،   ۀ کام  به تبیین مفهوم رشک و غیرت در رابر طوربه حضور فرد نابینا، ادامه بّش دوم را 

 ماید:ن اریری را چنین توصی  می   ۀ دهد و این رابراختااا می 
 تااار اسااات انااادر تااانم رشاااک از آن افزون 

 ز آتااااش رشااااک گااااران آهنااااگ ماااان 
 چاااون چناااین رشکیسااات ای جاااان و دل 

 

 کااز خااودش خااواهم کااه هاام پنهااان کاانم
 بااد و چشام و گاوش و خاود در جناگ ماان
 پااا  دهاااان بااار بناااد و گفاااتن را بهااا 

 (693-69۵) 
توان چنین گفت که ورود ضریر در همان ابتدای کار به مثابه کاتالیزوری بود که باعث به پیش خالصه می   طور به 

ورزی  تجلیات الهی و غیرت   در بارگردید و موالنا توانست با استفاده از این ابزار، تمثیلی قاب  فهم  رفتن سیر روایت  
 نیز وقتی در مقاب  کوردالن با یکدیگر سّن  و عاشقان هّٰلل معشوق فراهم آورد: نعارفان   باهّٰلل متقاب  سالک و حضرت  

 (.214:  1379شوند تا آنان چیزی از آن معارف سر در نیاورند) )زمانی،  گویند به ایماء و اشاره و استعاره متوس  می می 
پایان تحلی  این سه حکایت  به این موضوع بسیار کلیدی توجه داشت که هر نوشته   در  دارا باید  ی ماهیت ای 

استعاری است و هرگونه بازنمایی در حکم نوعی تمثی  است، به این معنا که مّاطب پ  از مواجهه با شّایت یا  
(. نقد ادبی  108:  2006گردد )دالمج،  ازای آن در جهان پیرامون یا ذهن خود می عم  خاصی در یک ارر به دنبال مابه 

ها، عناصر، و ایماژهای داستان را در جستجوی معنا  ن معنا که شّایت نیز همواره به دنبال تعبیر و تفسیر است، به ای
کاود و این جستجو چیزی نیست جز خوانش یک مفهوم ن شّایت ن عم  برمبنای مفهوم ن شّایت ن عملی  می 

رزش تواند نقره ضعفی برای یک ارر ادبی در نظر گرفته شود و از ا دیگر. درنتیجه، این وجه استعاری به هیچ وجه نمی 
ناتوانی مورد انتقاد   مرالعات اما آنچه میچ  و اسنایدر و بسیاری دیگر از محققان ؛ ( ۵70: 200۵آن بکاهد )بروبه، 

و    عنوان به   ) تنها ن های معلول  دهند و در صدد تغییر آن هستند، این است که شّایت قرار می  استعاره خل، گردند 
نفسه هیچ ارزش ماهوی ندارند. ها پروتزهایی روایی هستند که فی استعاره خوانده شوند، و این یعنی آن   عنوان به   ) تنها ن 

گیرد، اما  ای منفی در نظر نمی داند و اساسًا آن را نکته نمی   مثنوی معنوی این جستار نیز ایرادی را متوجه ساختار تمثیلی  
های  نابینایی، و وجه نمادین آن در این سه حکایت و بسیاری از حکایت   ه ژیو به تکیه تام و تمام موالنا بر پروتز معلولیت،  

ترسانیدن شّای زاهد را که کم گری تا کور  ن ،  ) گفتن نابینای سائ  که دو کوری دارم ن مانند    مثنوی معنوی دیگر  
، و  ) قاه خواندن شیخ ضریر ماح  را در رو و بینا شدن وقت قرائت ن، ) حمله بردن سگ بر کور گدا ن ، ) نشوی 

ها و اهداف عرفانی  ، هر چند در خدمت روایت )بیان آنکه خرای محبان بهتر از صوار بیگانگان است نزد محبور ن 



   ( 1401 تابستان)  دوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 130

 

ای آنان در جامعه و  آورد و جایگاه حاشیه و اخالقی آنان است، اما نهایتًا هیچ عاملیتی برای معلوالن به ارمغان نمی 
 .کندی م   ادبیات را تثبیت 

 گیرینتیجه 

ز مفاهیم مرالعات ناتوانی، مانند پروتز روایی، برای بررسی و تحلی  آرار ادبی حائز امتیازات فراوانی است. استفاده ا 
کشد و این فرصت را برای ناقدان و  کارگیری ابزاری و استعاری معلولیت در هنر را به چالش می این رویکرد نقادانه به 

ها از معلولیت احتمالی آن   ۀ و فعاالنه از متون ادبی و سوءاستفاد   کند تا خوانشی سیاسی، کنشگرانه، مّاطبان فراهم می 
  ) خودن   ۀنیست، مرالع  ) دیگری ن   ۀ معلولیت و ناتوانی، مرالع  ۀداشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که مرالع 

کند، این های غالب جدا می رایج در گفتمان   ۀگ ار و متمایزکنند های نشانه ماست. آنچه معلولیت را از دیگر شاخص 
است که این واقعیت ناگزیر فیزیکی دیر یا زود زندگی ما را دستّوش تغییر خواهد نمود. برای مثال، فردی که از نظر 

است، نمی  به فردی  بیولوژیک م کر  ناگهان  یا یک فرد سیاه   مانث تواند  تبدی  شود و  اندام جنسی  پوست از نظر 
اما در  ؛ آید در حالت طبیعی به صورت فردی دگردیسی یابد که طب، عرف جامعه، سفیدپوست به شمار می تواند  نمی 

  ؛ در جامعه ممکن است معلولیت را تجربه نمایند ) سالم نمورد معلولیت قضیه به کلی متفاوت است. همگی افراد 
ناگهانی و  دیگر عبارتی به  به صورت  به صورت ، نمعلول شدن) یک فرآیند است که ممکن  در ارر یک حادره و یا 

توانیم در مسیر های مرالعات ناتوانی می تدریجی و به دلی  کهولت سن رخ دهد. درنتیجه، ما با استفاده از چارچور 
 برداریم که دیر یا زود بر ما متجلی خواهد شد.  شناخت آن بعد از ابعاد وجودی نخود) گام 

مثنوی بابی باشد برای بررسی بیشتر تااویر معلولیت و معلوالن در    تواند فتکنگارندگان معتقدند این جستار می 
سنگ آنان  و آرار گران   ن ی زم ران ی امفاخر    ۀ گاه تّرئ و دیگر آرار کالسیک ادبی کشورمان. هدف این جستار هیچ   معنوی 

دور از تعابات و  روز و به کارگیری چارچوبی علمی، منافانه، و به است با به نبوده است؛ این پژوهش تنها کوشیده 
به سوگیری  بازنمایی ادبی گروهی از افراد جامعه را که  به  های سالم گفتمان   ۀ واسر های غیرآکادمیک،  ساالر حاکم 

شی  . برای بهبود شرایط اجتماعی، سیاسی، و اقتاادی معلوالن، آگاهی کنداند، نقد و تحلی   رانده شده   حاشیه  ّب
تواند محق، گردد که ما  نماید و این مهم تنها هنگامی می ای ضروری می اجتنار از تااویر قالبی و کلیشه  منظوربه 

آرار ادبی را،   ما داشته آن آراری که نقشی کلیدی در شک    ژه یو به بازنمایی معلولیت در  فرهنگ  اند، گیری و تکام  
معلولیت در گروی نگاهی آگاهانه به گ شته   ۀ شت که آیندمنافانه و عالمانه بررسی نماییم؛ باید همواره به خاطر دا 

  است. 
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