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چکیده
کهنالگوی جمشییککشیی ر شاهناهه به شیل های گوناگون خو را نشیان می هک .چرایی پکیکار شیکن
این کهنالگو ر اسیتان جمشییک چ چگونگی پیشگیری از آن از سیوی کیخسیرچ ،مسیللۀ اصیلی این
پژچهش اسی ..ا های متنی بهتفصیی از نیلی چ خویشیلاری مبت .جمشییک یا کر  ،ازاینرچ به شییوۀ
تحلیلی-توصیفی ،مسللۀ ناسپاسی اچ مور پرسش قرار گرفته چ ر شک اس ..کیخسرچ پیش از آنکه با
ناسیپاسیی چ فری خور گی مر مان رچ به رچ شیو چ تخ .شیاهی از سیتش به ر رچ با گمانهزنی رسی.
ربارۀ آینکۀ تیر چ تار ،تاج شیاهی را به لهراسی چامیگذار  .اگرچه خانکان زال چ پهلوانان چ بزرگان با اچ
همرأی نیسییتنک ،اما با سییخنان خر منکانه ،آنان را نسییت .به چ یی خطیر خو چ کشییور آگا میکنک.
کیخسییرچ با به انمار رسییانکن خویش یلاریهای خو که آبا ی کشییور چ از میان بر اشییتن افراسیییا
اهریمنی اسی ،.از سیر خر منکی چ راز انی رمییابک که یگر بایسیته اسی .با کنار گیری از قکرت از
ش
برچز فاجعۀ جمشییککشیی که آسیی جکی به کشیور میرسیانک جلوگیری کنک .ازاینرچ هکف این پژچهش
تو یی مسیللهای اسی .که ر ناخو آگا جمعی تتاری حضیور اشیته چ گا بهگا کشیور را چار پریشیانی
میکر اس..
ش
کلیدواژهها :شهناهه  ،اسطور  ،کهنالگو ،جمشیککشی ،کیخسرچ.

 . 1استا یار انشگا شهیک چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
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شمارۀ دوم

مقدمه

شهناههۀ فر چسی ،ربر ارنکۀ استانهای اسطور ای ایرانی اس .که بنیا رچای.پر ازی خو را بر چر های گوناگون
پا شاهی از کیومرث تا یز گر شهریار گذاشته اس .چ شگف .آنکه از نخستین پا شا که کیومرث اس .تا استانهای
یگر ،گا شهریارزا ای کشته میشو (سیامک) چ گا شهریاری (جمشیک) .ر بسیاری از این سرنوش.های مرگبار،
فاجعهای ،رچنک استانها را تعیین میکنک .این کشتهشک ها ،زنکگی چ مرگشان ر ژرفساخ ،.همسانیهایی با هم
ارنک که ر متن ر البهالی استانها گم شک انک چ ر چاق رچساخ .استان ر این راستا چنکان کملی به پژچهشگر
نمیکنک چ شایک بتوان گف .این مهمترین مشل ر پیش پای هر پژچهشگری خواهک بو  .ر این میان میتوان به کشته
شکن جمشیک به س .حاک اشار کر که چراییاش گوشههای بسیار تاریلی ار چ جال تر آنکه این فاجعه ر
استانهای یگر به شل های متفاچت تلرار شک اس ..این رچیکا های فاجعهبار ر شهناهه  ،هم فراچان هستنک چ
هم بسیار پر اهمی.؛ بهگونهای که رک چ فهم چرایی آنها ر شناخ .شهناهه بهعنوان یک کالنرچای .هویتی چ ملی
بسیار رچری اس .چ توجه نلر ن به این مسلله ،یعنی کشته شکن پا شا چ تغییر مسیر تاریخ پس از آن ،ست بکفهمی
ربارۀ این متن چ بسیاری از متنهایی میشو که ساختاری اسطور ای ارنک؛ بهچیژ متنهایی که بکنۀ ا بیات ایران
باستان را ساختهانک.
ضرورت و ّ
اهم ّیت پژوهش

ازآنماکه ر بسیاری از استانهای شهناهه شخصی.های بزرگ ر رچیکا ی شگف .چار سرنوشتی تراژیک
ایران باستان به چجو میآچر ،

میشونک ،بررسی چ تحلی چرایی برچز چ ظهور این رچیکا که تغییر شگرفی نیز ر چ
َ
بسیار رچرت مییابک .از سوی یگر شهناههۀ فر چسی بهعنوان یک ا َبرمتن که تلثیر انلارناکر نی ر فرهنگ چ ا بیات
ایرانی ار  ،با چنین پژچهشهایی که رچیلر اسطور شناسی ارنک ،شناخته میشو .
پرسشها و فرضیههای پژوهش

این پژچهش که رچیلر ی اسطور شناسی ار  ،ر پی پاسخ به پرسشهایی اس .که بنیا یترین آنها عتارتنک از.1 :
ش
ناسپاسی ر جمشیککشی چگونه ر بخش پنهان شهناهه خو را نشان می هک؟ .2پهلوانان بزرگ بهچیژ خانکان زال
چگونه اچ اع نابسامان را به سو کشور چ کیخسرچ رقم میزننک؟  .3چه چیژگیهای شخصیتی ر چجو کیخسرچ

تحلیل کهن الگوی جمشیدکُشی در …

سال پنجاه و چهارم

۳

هس .که ست میشونک اچ نهتنها چار سرنوش .تراژیک جمشیک نشو بلله با گذرانکن کشور از خطر ،س .به
سفر آیینی نیز بزنک چ جاچ انه گر ؟
فر یهها .1 :تغییر چ

کشور از آبا ی چرۀ جمشیک به جنگ چ چیرانی چرۀ حاک چ پشیمانی ایرانیان از کار

خو چ رفتن به طرف فریکچن ،نشانۀ ناسپاسی شمنان جمشیک بو اس.؛  .2برخالف چرۀ جمشیک که از پشتیتانی
پهلوانان ایران از پا شا ختری نیس ،.هنگار ر خطر افتا ن کیخسرچ ،پهلوانان بر طتق آیین چ خویشلاری همیشگی
خو از پا شا به جه .آبا بو ن ایران ،پشتیتانی میکننک؛  .3به نظر میرسک آگاهی کیخسرچ از مسالۀ ناسپاسی چ
سرنوش .تراژیک جمشیک چ یگر پا شاهانی که چار خطر چ فاجعه شک انک ،ست اقکار اچ پیش از برچز چ ظهور
فاجعهای یگر میگر .
پیشینه پژوهش

ر ایران باستان پا شا از جایگا بیماننکی برخور ار بو « .خکای بزرگ ،اچ را برای سلطن .بر سرزمینها چ اقوار
گوناگون ر رچی زمین برگماشته ،شا آفریکۀ اهورامز ا چ بخشی از آفرینش پربرک .اچ بو که شا ی چ نیکبختی را
برای تمار نوع بشر تضمین میکر  .همگان شا ایران را گرامی می اشتنک چ از اچ اطاع .میکر نک» (کورت:1389،
.)80-79

ش
جمشیککشی ر اسطور های ایرانی بهچیژ ر استانهای شهناهه ر هیچ کتا یا مقالهای مور تحلی

اسطور شناسی چ کهنالگویی قرار نگرفته اس ،.تنها برخی بر بنیا متنهای پهلوی بهچیژ شهناههۀ حلیم توس ،به
ّ
این سخن بسنک کر انک که کشتن پا شا کاری نامقکس اس .چ گناهی نابخشو نی به شمار میآیک .چنانکه رچیانی
ش
چ اشتری ر مقالۀ «اعمال نامقکس ر شهناههۀ فر چسی» ر کنار یگر اعمال نامقکس به شا کشی نیز اشار کر انک
بکچن آنکه به نقک اسطور شناسی این مسلله بپر ازنک.
 .1دربارۀ اسطوره

اسطور ها که شل استانچار ارنک ،ر معنای خو  ،با کهنالگو گر خور انک .کهنالگوها از کارهای آغازین
پر بر اری میکننک؛ بنابراین «اسطور عتارت اس .از رچای .یا جلو ای نما ین ربارۀ ایز ان ،فرشتگان ،موجو ات
فوق طتیعی چ بهطورکلی جهانشناختی که یک قور بهمنظور تفسیر خو از هستی به کار میبنک ( ».اسماعی پور،
 .)14-13 :1393بایک انس .که یک متن حماسی بیش از آنکه از ایز ان چ فرشتگان رچای .کنک از بزرگان چ پهلوانان
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سخن میگویک .ر همین راستاس .که «مطابق رچای .زرچانی کیهانشناخ .ایرانی هر پکیک ای ر گیتی چه ممر
باشک چه ممسم چ استومنک ،نمونهای مینوی ،مبالی افالطونیچار ار که برین چ ناپیکاس ..هر تصوری ر جهان ارای
چ جنته اس :.جنتۀ مینوی چ جنتۀ نیوی» (الیا  .)21-20 :1378 ،ازاینرچ اسطور ها با جهان مینوی سر چ کار ارنک
جهانی که سایهای بر سر این جهان ( میر ناخو آگا جمعی) نیز ار ؛ بنابراین مر ر با اسطور زنکگی کر انک چ آنها
را برای زیس .خو

رچری یک انک که ر نگه اری چ رچاج آنها کوشیک انک« .اسطور به مر ر چران باستان یا می ا

چه کسی هستنک چ را رس .زنکگی ککار اس ..اسطور متنای اخالق ،چل .چ هوی .ملی بو چ هنوز هس»..
(بیرلین .)9 :1386 ،اسطور نهتنها با زنکگی ما ی مر ر پیونک اشته که با زنکگانی معنوی آنها گر خور بو .
ً
«اسطور  ،بیان رچح اس ....اینکه اسطور ها پیش از هر چیز ،تملیات رچانی هستنک مطلقا ما را به خو مشغول نلر
اس( ».یونگ.)31 :1379 ،
ربارۀ همین پیونک اسطور ها چ بشر ر هر رچزگاری بایک گف .که اسطور ها هنوز ر زبان چ انکیشۀ انسانها حضور
ارنک؛ چراکه « ر هر انسانی الیههای باستانی آرمیک انک» (همان)33 :؛ الیههایی که میان خو آگا چ ناخو آگا ر
رف .چ آمکنک« .خو آگا  ،خو را نمیآفرینک ب که از ژرفای ناشناختهها تراچش میکنک» (همان .)40 :شناخ .این
بخش چجو ی انسان ارزش چ اهمی .ار بهگونهای که زنکگی را ر نظرش معنایی یگر می هک« .ناخو آگا هیوالیی
ً
ابلیسگونه نیس ،.سازمانی طتیعی چ بیاعتنا به یکگا های اخالقی ،زیتاشناسی چ رچشنفلرانه اس .چ چقتی چاقعا
خطرناک میشو که رفتار خو آگا ر مقاب آن رچغین باشک .هرچه بیشتر به سرکو خو س .بزنیم مخاطرات
ناشی از چاق ناخو آگا بیشتر خواهک شک» (همان.)45 :
 .2کهنالگو و نقد

کهنالگو از یک سو با رچان آ می گر میخور چ از سوی یگر با طرح ملرر رچای.های اسطور ای پیونک ار .
«کهنالگو ،موتیفی را جلو های گوناگون می هک اگرچه اساس آن مو وع ملرر ،نگه اشته میشو » (یونگ:1988 ،
 .)67ر حقیق .یک کهنالگو اس .که خو را ر رچای.های گوناگون تلرار میکنک ،چنانکه ر این مقاله ،ناسپاسی
ش
چ جمشیککشی ر استانهایی از شهناهه پیوسته بازتولیک میشو  .بایک توجه اش .که ر یک استان مملن اس.
کهنالگوهای گوناگون با هم ترکی شک باشنک؛ اما بههررچی یلی از آنها بر یگر کهنالگوها غال میشو  .ر
اینماس .که نقک اسطور شناسی مطرح میشو  « .ر نقک ا بی اصطالح کهنالگو به الگوی چقای استان ،نوع
شخصی.ها ،مضمونها چ تصاچیری الل .میکنک که ر آثار مختلف ا بی قاب تشخیص اس .تصور میشو چنین
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مقولههای تلراری نتیمۀ قال ها یا الگوهای جام چ بنیا ی ر رچان انسان اس .که تمسم مؤثر آنها ر یک اثر ا بی
موج چاکنش عمیق از سوی خواننکۀ مطل میگر » (ابرامز.)22 :1386 ،
جیمز فریزر ر کتا شهخۀ زرین ر پی شناسایی کهنالگوهای بنیا ین اسطور ای چ آیینی اس .که ر افسانهها،
مذاه چ فرهنگهای مختلف بهطور ملرر رخ می هک .آنچه زیربنای اصلی کهنالگوهاس .مضمون مرگ/تولک
چبار اس .که حتی این مرگ/تولک چبار نصیتۀ ازلی خکایان نیز هس ..کشته شکن پا شاهان بهچیژ پا شاهان بزرگ،
خو کهنالگویی ر همین راستاس .چ جیمز فریزر ر بخشی از کتا خو به بررسی فرهنگهای گوناگون مل از
این زاچیه یک پر اخته اس( .فریزر.)315-294 :1392 ،
ُ
 .3کهنالگوی جمشیدکشی

استان زنکگی چ چگونگی فرچ افتا ن جمشیک بهگونهای نهانی ر استانهای برخی از پا شاهان تلرار شک اس..
ش
ش
ازاینرچ میتوان این نوع فرچ افتا ن چ کشته شکن را به جمشیککشی تعتیر کر  .پا شا کشی ر شهناهه از جملۀ
تابوهاس .که هیچکس نتایک به آن س .یاز .
تییو گییر بنیییک ای خییون شییاهان مرییییز

کییه نفییرین بییو بیییر تییو تییا رسیییتخیز
(فر چسی ،1389 ،فتر هشتم)459 :

ش
به نظر میرسک که پا شا کشی یلی از مشلالت یا مسائ تتاری بو که برای پیشگیری از آن ،ر گرچ تابوها
قرار ا شک اس ..چنانکه ر سهگانۀ اریوش بزرگ نیز یک میشو  :خکایا این کشور را از رچغ چ شمن (که
ش
شا کشنک اس ).چ خشکسالی رهاییبخش (موالیی .)92 :1384 ،التته این چ کهنالگوی پا شا کشی چ ناسپاسی
ریشه ر انکیشۀ ستیز اهریمن چ اهورا ر جهان هستی نیز ار که بکینگونه انسانها هم به چ گرچ نیلان چ بکان بخش
میشونک .به نظر میآیک که س .یازیکن به این کار نهی شک بهگونهای هم نشان هنکۀ ناسپاسی به خکاس.؛ چراکه
بههررچی پا شا نیک ،جلو ای خکایی ار  ،چ هم با انکیشۀ چری از آلو کر ن جهان پاک اهورایی پیونک ار .
«جهانی که بهچاسطۀ نیرچهای نیرچمنک شر آلو شک اس .رستلاران ناگزیرنک به جسم چ رچح چ اخالق با این شمن
بمنگنک ...پاسکاری تن این اس .که این تن را همچون ژ کننک چ بر فراز آن پاس ارنک ایز را ر رچن نگه ارنک چ یو
را به رچن را نکهنک( ».بویس چ یگران.)77- 76 :1388 ،
ش
کهنالگوی جمشیککشی سرنوش .تراژیلی اس .که سیامک چ جمشیک چ ایرج چ خسرچ پرچیز چ یز گر شهریار
را ر کار هولناک خو کشیک اما به الیلی که تحلی خواهک شک نتوانس .کیخسرچ را فرچ بلعک .کهنالگوی
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ش
جمشیککشی ر استان کیخسرچ خو را به شل نهانی به مخاط خاص یا آچری میکنک اگرچه ر استان
کیخسرچ با کشته شکن پا شا رچبهرچ نمیشویم اما رفتار کیخسرچ چ هراس اچ از فرچ غلتیکن ر ّرۀ ژرف سرنوش.
پا شاهانی چون جمشیک اشار ای به همین کهنالگوس ..کیخسرچ بهرچشنی میبینک که بایک پیش از رچی نمو ن این
فاجعه ،خو چ سرزمینش را رهایی بخشک .از سویی می انیم که کیخسرچ جار گیتینما نیز ار چ بهنوعی از جهان چ
رازهایش آگا اس( ..شمیسا)97-96 :1396 ،
بکیییییک اییییین جهییییان را ل رچشیییینم

خییییر شییییک ز بییییکهای اچ جوشیییینم
(فر چسی ،1389 ،فتر چهارر)345 :

ازاینرچ بایک گف .که کیخسرچ پا شاهی اس .که ژرفای رچان مر ر رچزگارش را کاچیک چ بهرچشنی یک اس .چ
جتر کهنالگو فرچ افتا ن چ مطرچ شکن را بهخوبی احساس کر اس ..اچ رچشی را ر کنار گذاشتن قکرت برمیگزینک
که همگان را به شگفتی چا می ار .
بییر اینگونییه تییا سییالیان گشیی .شسیی.

جهیییان شیییک همیییه شیییا را زیر سییی.

پیییر انکیشیییه شیییک ماییییهچر جیییان شیییا

از آن رفییییییتن کییییییار چ آن سییییییتگا

ز ییییییییز ان همیییییییه آرزچ ییییییییافتم

چ گیییر ل همیییی سیییوی کیییین تیییافتم

رچانییییییم نتایییییییک کییییییه آر منییییییی

بیییییک انکیشیییییی چ کییییییش آهرمنیییییی

شییور بییک کیینش همچییو ییحاک چ جییم

کییه بییا تییور چ سییلم انییکر آمییک بییه زر
(همان)327 :

 .4پادشاهان فرو افتاده در ّدرۀ کهنالگو

ش
کهنالگوی جمشیککشی ر زنکگی چنکین تن از پا شاهان شهناهه آشلار شک اس ..ر اینما به تحلی استان

کیخسرچ چ جمشیک بسنک میشو چراکه این چ استان ،یگر استانهای هماننک را پوشش می هک ،استانهایی
ماننک استان ارا چ کشته شکن اچ به س .اسلنکر ،استان خسرچ پرچیز چ یز گر شهریار .از میان پا شاهان ،تنها
کیکاچچس انککی سرانمامش نیک میشو  ،اگرچه ر رچزگار فرمانرچایی اچ بالهای گوناگون رچی ا اس .اما
عمی آنکه برخی ماننک خسرچ پرچیز چ یز گر شهریار با آنکه ر خویشلاری فر ی چ اجتماعی ر شهناهه به نیلی
رچای .شک انک اما سرانمامی تراژیک پیکا کر انک( .فر چسی ،1389،فتر هشتم 298-295 :چ )472-468
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ر شهناهه که بر بنیا نوشتههای پهلوی چ خکاینامه چ شهناههۀ ابومنصوری رچای .شک اس( .شمیسا:1396 ،
 )218-204سرنوش .تراژیک جمشیک بهعنوان الگوی تمارعیار جمشیککشی جلو کر اس ..به سخن رچشنتر
کهنالگوی مرگ فاجعهبار جمشیک ر رچای .یگر پا شاهان مطرچ چ مقتول تلرار شک اس ..اگرچه رچای.ها ر
رچساخ ،.ساختار استانی متفاچتی ارنک ،اما رچساخ .استان پژچهشگر را از ریاف .تفسیر اسطور شناسی باز
نمی ار  .ر گزارش پا شاهی جمشیک پیوسته از گریختن ّفر از اچ سخن میرچ چ هیچگا به الیههای پنهانی استان
اچ توجه نشک اس .حتی ر پژچهشهای اسطور شناسی نیز مسلله به همان شیوۀ مرسور طرح میشو  ،چنانکه
نوشتهانک« :جمشیک از نخستین پا شاهان ایرانی اس .که چران شلوفا چ طالیی را رقم ز اس ....رفتهرفته اچ چنین
میپنکار که ش چ رچز چ حرک .رچان رچ چ حتی سر ی چ گرمی هوا چار ار چجو اچس.؛ بنابراین خو را خکای
جهانیان میخوانک چ ستور می هک تا چی را بستاینک( ».اسماعی پور )266 :1397 ،اما بایک توجه اش .که استان
جمشیک با استان پا شاهانی چون حاک چ افراسیا چ سلم چ تور که سرنوشتی اهریمنی یافتهانک بسیار متفاچت
اس:.
پزشییییلی چ رمییییان هییییر ر منییییک

ر تنکرسیییییییییییتی چ را گزنیییییییییییک

همییییین رازهییییا کییییر نیییییز آشییییلار

جهییییان را نیامییییک چنییییو خواسییییتار

گیییییذر کیییییر از آن پیییییس بیییییر آ

ز کشییور بییه کشییور چییو آمییک شییتا

چنییییین سییییال پنمییییه برنمیییییک نیییییز

نکییییک از هنیییر بیییر خیییر بسیییته چییییز

همیییه کر نیهیییا چیییو آمیییک بیییه جیییای
َ
بییه فیی ّیر کییییانی یلیییی تخییی .سیییاخ.

ز جیییییای مهیییییی برتیییییر آچر پیییییای
چییه مایییه بییکچ گییوهر انییکر نشییاخ.
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)44- 43 :

اگرچه کیخسرچ هنگار برشمر ن پا شاهان بکسرنوش .همه را همر یف یا آچری میکنک اما چه ر رچای .اچستا
چه ر رچای .شهناهه  ،ر رچزگار پا شاهی جمشیک از هیچگونه ستم چ بیکا ی ختری نیس .بهگونهای که میتوان
گف .چران زرین پا شاهی ایران اسطور ای ،همین رچزگار جمشیک اس .چ اینچنین اس .که جمشیک از ّفر کیانی چ
موبکی هر چ برخور ار بو اس( ..شمیسا)22 :1396 ،
ّ
فیییییر شاهنشیییییهی
کمربسیییییته بیییییا

جهییان گشییته سییر تییا سییر اچ را رهییی

۸

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ دوم

زمانییییییییییه برآسییییییییییو از اچری

بیییه فرمییییان اچ ییییو چ مییییرغ چ پییییری

جهیییییان را فیییییزچ بیییییکچ آ رچی

فیییرچزان شیییک تخییی .شیییاهی بیییکچی

مییییینم گفییییی .بیییییا فیییییر اییییییز ی

همییییم شییییهریاری چ هییییم موبییییکی

چییییو خورشیییییک تابییییان میییییان هییییوا

نشسیییییته بیییییر اچ شیییییا فرمیییییانرچا

بیییه جمشییییک بیییر گیییوهر افشیییانکنک

میییییر آن رچز را رچز نیییییو خوانکنیییییک
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)44 :

«به شهریاری جم لیر ،نه سرما بو  ،نه گرما ،نه پیری بو  ،نه مرگ ،نه رشک یو آفریک  ...چنین بو به هنگامی که
جم خو رمه پسر چیونگهان شهریاری میکر ( ».اچستا ،1379 ،ج)137 :1
از رچای .اچستا چ شهناهه برمیآیک که جمشیک برای مر ر چ کشورش بهترین فرمانرچا بو چ نیلوترین کارها را به
انمار رسانک اس .تا جایی که نار اچ ر کنار زر ش .میآیک« .زر ش ....هنگامی که فرستا شک تا ر جامۀ خاکی...
ّ
متملی شو ّ ،فر بزرگ چ رچشنی ر اچ چنان نمایان بو هم چنان که ر تخمه (= خانکان) جم( ».آذر فرنتغ چ آذربا ،
 )28 :1388ازاینرچ این پرسش پیش میآیک پا شاهی که اینگونه کار ان چ نیلوس .چه گونه میشو گمرا شمر
شو  .آیا نمیتوان استان را بهگونهای ساخ.شلنانه نقک کر چ گف .که این گمراهی از زاچیه یک مخالفانش به اچ
نست .ا شک اس.؟ ر چاق از سوی مخالفان فقط ا عا میشو که جمشیک ناسپاس شک رحالیکه هیچ رفتار
نا رستی از جمشیک سر نز اس ..تنها جمشیک کارهای نیک خو را ،یعنی کارهایی که نیلی آنها بر همه آشلار
اس ،.برمیشمار  .به نظر میرسک که جمشیک پس از چنکین سال با به انمار رسانکن خویشلاریهای خو که
بیشترشان نیز بیسابقه بو انک ،احساس میکنک که یگر به آن مرحله از پیرچزی س .یافته اس .که بایک همۀ مر ر
چ بزرگان چ مهتران آن را رک کننک ،برای همین اس .که استان جمشیک مفص ترین استان شهناهه از جه .توصیف
چ نمایش خویشلارانه اس ،.ازاینرچ جمشیک ر انتظار پاسخی رس .از حا ران ر مملس اس ..گویی سخنان
جمشیک نیایشی اس .چ «نیایش نیک خواهانه هرگز بیپاسخ نمیمانک( ».موله )224 :1395 ،اما به طرز آیرچنیچار،
جمشیک به ناسپاسی چ کفر متهم میشو چ شگف.تر آنکه به س .کسی کشته میشو که ر پلیکیش شلی چجو
نکار .
گرانمایگیییییان را ز لشیییییلر بخوانیییییک

چییه مایییه سییخن پیییش ایشییان برانییک

چنیییین گفییی .بیییا سیییالخور مهیییان

کیییه جیییز خویشیییتن را نیییکانم جهیییان

سال پنجاه و چهارم

تحلیل کهن الگوی جمشیدکُشی در …

هنیییر ر جهیییان از مییین آمیییک پکییییک

چییو میین نییامور تخیی .شییاهی نکیییک

جهییییییان را بییییییهخوبی بیاراسییییییتم
شچیین اییین گفتییه شییک ّ
فییر یییز ان ازچی

چنیییان اسییی .گیتیییی کمیییا خواسیییتم

9

بگش .چ جهان شیک پیر از گفی .چ گیوی
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)45- 44 :

بکینگونه یکبار راچی استان ،جمشیک را ناسپاس معرفی میکنک چ تنها کسانی که ر مملس جمشیک حضورشان
گویی اهمی .ار موبکان هستنک که به نشانه تلییک آن ناسپاسی سر پایین انکاختهانک چ حرفی یا کنشی از گرانمایگان چ
سالخور مهان ر میان نیس ..نلته ر این اس .که شهناهه چ اچستا هیچ نشانهای از عف اخالقی چ انحراف
چنانکه ر کارهای حاک یا آژی هاک به نمایش میگذارنک نه ر کارهای جمشیک چ نه ر سخنان اچ به س.
نمی هنک که ست گمراهی یا ناسپاسی اچ شک باشک جز یک چیز باقی میمانک چ آن رشک رقیتان اس .از نقشی که
جمشیک ر آرمانی شکن رچزگار مر ر کشورش ار  .ربارۀ خطر رشک یا آچری میشو که پنج اهریمن که شمن
انسان هستنک ،عتارتنک از« :حرص ،حسک ،شهوت ،خشم چ ننگ» (آذر فرنتغ چ آذربا  )55 :1392 ،این پنج اهریمن
بهچیژ رشک چ شهوت بر چجو پلیک حاک تسلط ارنک .سرانمار ،رشک اهریمنی کار خو ش را میکنک چ
کهنالگوی شا کشی اجرا میگر  .کهنالگویی که ر به رچان چ میر ناخو آگا جامعه میبر  .مخالفان لیلی برای
کفر پا شا جع میکننک چ جمشیک بکینگونه ر کار این اتهار بیپایه کشیک میشو  .ر چاق رفتار موبکان با جمشیک
ر به رفتارهای ناخو آگاهی میبر که گویی ر چر های باستانی تلرار شک اس ،.چیزی که یونگ آن را نمونههای
باستانی مینامک( .اچنس )30-28 :1351 ،نمونههای باستانی رعینحال پویا نیز هستنک« .آنها صورتهای ذهنی
چ فطری غریز انک نه هوش .همیشه چجو ارنک چ منشل فراینکهای چاق ر شعور ناخو آگا هستنک( ».همان)29 :
پس از این کار جمشیک که نه ستمی کر چ نه بیگناهی را کشته به س .حاک از میان ّار میشو  .شهناهه از
گوش.خواری حاک هم پر بر اری میکنک.
شییه تازیییان چییون بییه خییوان سیی .بییر

سییییر کییییم خییییر  ،مهییییر اچ را سییییپر

بیییه رچز چهیییارر چیییو بنهیییا خیییوان

خیییورش کیییر از پشییی .گیییاچ جیییوان
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)49 :

شهناهه این رچای .را ر حالی میآچر که پیش از آن از مر اس (پکر حاک) به اشتن گاچهای چشا نه قربانی
کر ن آنها اشار میکنک.
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جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ دوم

کییییه مییییر اس نییییار گرانمایییییه بییییو

بیییه ا چ هیییش برتیییرین پاییییه بیییو

میییییر اچ را ز چشییییییکنی چارپیییییای

ز هییر یییک هییزار آمکنییکی بییه جیییای

همیییان گیییاچ چشیییا بیییه فرمیییان بیییری

همیییان تیییازی اسیییتان همیییه گیییوهری
(همان)46-45 :

ر همین معنی هنگامی که از جمشیک یا میکنک نه از کشتن چ قربانی کر ن گاچ بلله از رشتن چ تافتن چ بافتن ،آن
هم نه از موی گاچ یا میکنک.
ز کتیییییان چ ابریشیییییم چ میییییوی قیییییز

قصییی کیییر چ پرماییییه یتیییا چ خیییز

بیاموختشییییییان رشییییییتن چ تییییییافتن

بییییه تییییار انییییکرچن پییییو را بییییافتن
(همان)44 :

ازاینرچی اس .اگر گفته شو یلی از الی ناسپاس خوانکن جمشیک شهناهه از سوی رقیتان ،قربانی نلر ن گاچ
بو اس .که گویا چنانکه از شهناهه (نه اچستا) برمیآیک ر رچزگار حاک مرسور گش ..راینبار بک نیس .انسته
شو که به نظر برخی چون چشن گیمن اسطورۀ نیایش رچان گاچ ابکاع زر ش .بو اس .تا جانشین اسطورۀ کشتن چ
قربانی کر ن گاچ ازلی یا گاچ نخستین شو ( .موله)226-225 :1395 ،
اچری فر چسی ر پایان استان جمشیک نیز شگف.انگیز اس:.
شیییک آن تخییی .شیییاهی چ آن سیییتگا

زمانیییه ربیییو ش چیییو بیمیییا کیییا

ازچ بیییش بییر تخیی .شییاهی کییه بییو

بیییکان رنیییج بیییر ن چیییه آمیییکش سیییو

گذشیییییته بیییییرچ سیییییالیان هفتصیییییک

پکیییییک آچریییییک همییییه نیییییک چ بییییک

چییییه باییییییک همییییی زنیییییکگانی راز

چییییو گیتییییی نخواهییییک گشییییا ن .راز

یلایییک چییو گییویی کییه گسییتر مهییر

نخواهیییک نمیییو ن بیییه بیییک نییییز چهیییر

یلیییییی نغیییییز بیییییازی بیییییرچن آچر

بییییه لیییی .انییییکر از ر خییییون آچر
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)52 :

نشانۀ اشتتا چ ناسپاسی موبکان چ مر ر فریفتۀ آنان ،ر اتهار ز ن به جمشیک ،پشیمانی آنهاس.؛ پس از آنکه
سخ .گرفتار چنگال حاک میگر نک تا آنما که ر پی نماتبخشی از تتار جمشیک به جس.چجو رچی مینهنک.
چنانکه از رچای .شهناهه میخوانیم ،آبتین پکر فریکچن از تتار طهمورث اس .چ طهمورثی که پکر جمشیک اس..
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)65 :

سال پنجاه و چهارم
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تحلیل کهن الگوی جمشیدکُشی در …

خرچشیییییییی برآمیییییییک ز آتشیییییییلک

کیییه بیییر تخییی .اگیییر شیییا باشیییک

همیییه پییییر چ برنیییاش فرمیییان بیییریم

یلایییییییک ز گفتییییییار اچ نگییییییذریم
(همان)81 :

ازاینرچ رچشن میشو که س .حاک یا انکیشۀ حاکی ر شورش کور فرچ گرفتن جمشیک ،پنهانی ر کار
بو اس.؛ چراکه نخستین باری اس .که ایرانیان برای به پایین کشیکن پا شا خو س .به سوی بیگانه راز میکننک.
ش
ر سراسر شهناهه یگر چنین کار نابخر انهای یک نمیشو ؛ بنابراین بایک گف .الگوی جمشیککشی به طرز شگفتی
بر استان جمشیک مطابق .میکنک چ کیخسرچ که ر خویشلاریها ماننک جمشیک اس ،.از شیوۀ برخور مر ر چ
رقیتان نهانی با آن پا شا آرمانی رس میگیر .
 .6کیخسرو در برابر کهنالگو

کنار گیری کیخسرچ کار شگرفی اس .که ر اچج شلو منکی ایران چنانکه ر رچزگار جمشیک بو  ،رخ مینمایک .ر
اینما تلکیک بر لی های کنار گیری کیخسرچ از قکرت اس .که حتی پیر خر منکی چون زال را به انکیشه فرچمیبر .
کیخسرچ با زال سخن میگویک؛ گویی اچ را از راز کهنالگوی ناسپاسی چ مرگ تراژیک آگاهی می هک تا اینکه زال
به جانشینی لهراس خشنو میشو .

کیخسرچ به ست برخور اری از شخصی .معنوی چ ّفر منک ،بهخوبی آینکۀ رچنک گر یسی رفتاری مر ر بهچیژ

بزرگان چ موبکان را رمییابک چ پیش از آنکه فرص .از س .برچ  ،تصمیم میگیر که به سرنوش .فرمانرچایان بزرگی
چون جمشیک چار نشو چ ّفر کیانی را از س .نکهکّ .فر ای که بهسختی آن را به س .آچر چ بکانگونه ر نز ایز ی
چون آناهیتا ارجمنک شک اس« ..کیخسرچ پهلوان سرزمینهای آریایی ...خواستار شک :ای ار چیسور آناهیتا ای نیک
ای تواناترین مرا این کامیابی ارزانی ار که من بزرگترین شهریار همه کشورها شور که بر همه یوان چ مر چمان رچنک
چ جا چان ...چیرگی یابم ...ار چیسور آناهیتا ...اچ را کامیابی بخشیک( ».اچستا ،یش.ها)306 :1379 ،
بکینگونه اس .که جایگا کیخسرچ ر اچستا چ شهناهه چیژ اس .چ با اشتن فر ّ
«فری که از آن کیخسرچ بو ».
(همان )499 :بر افراسیا پیرچز میشو « .کیخسرچ ،سرچر پیرچز ،پسر خونخوا سیاچش لیر -که ناجوانمر انه
کشته شک -چ کینخوا اغریرث لیر ،افراسیا تتاهلار چ برا رش گرسیوز را به بنک رکشیک( ».همان )499 :کیخسرچ
فقط انتقارگیرنک نیس .بلله رهاییبخش نیز هس ،.چنانکه شخصی .معنوی اچ ست نیکسرانمامی کیکاچچس
نیز میشو ازآنجه .که این کیکاچچس اس .که با انتخا اچ باعث پیرچز شکنش ر همۀ خویشلاریها میشو .
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جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ دوم

چییو کییاچچس چ چییون جییا چ افراسیییا

کییه جییز رچی کییژی نتینییک بییه خییوا

بییه یییز ان شییور یییک زمییان ناسییپاس
ز میییییین بگسییییییلک فییییی ّیر ایییییییز ی

بییییه رچشیییین رچان انییییکر آرر هیی یراس
گیییییرایم بیییییه کیییییژی چ را بیییییکی
(فر چسی ،1389 ،فتر چهارر)327 :

 .7چرایی از دست رفتن ّفره و ترس کیخسرو

چرایی از س .رفتن ّفر ر رشک چ ناسپاسی نهفته اس .چنانکه ر اچستا از رشک یوآفریک یا میشو « .به

شهریاری اچ ،نه سرما بو  ،نه گرما ،نه پیری ،نه مرگ چ نه رشک یو آفریک ( ».اچستا :1379 ،ج )490 :1چنانکه از
این بنک اچستا برمیآیک خو جمشیک ر کار مرگ اهریمنی فرچ میرچ  ،مرگی که ر کنار رشک از آن یا میشو  .رشک
ش
چ کهنالگوی یگری که ر شهناهه از آن پر بر اری میشو ناسپاسی اس .که به جمشیککشی میانمامک .اگرچه
ناسپاسی (کفر) به پا شا نست .ا میشو اما ازآنماکه این الگوی رفتاری چ نلته ر خو ار ؛ یلی اینکه چ
سویه اس.؛ یعنی چنین نیس .که فقط پا شا ناسپاس گر بلله مر ر هم چارش میشونک .چر این رفتار ر به میر
ناخو آگا جمعی میبر که باز هم مر ر را نیز ر بر میگیر که باعث میشو مر ر ر برابر پا شا حتی یک پا شا
آرمانی چون جمشیک ،ناسپاس میشونک .بک نیس .انسته شو که سپاس که ر تضا با ناسپاسی اس .چه جنتههایی
از چجو ی آ می را ر بر میگیر چ خر چگونه این جنتههای چجو ی را را مینمایک؛
نخسیییی .آفییییرینش خییییر را شییییناس

نگهتییییان جییییان اسیییی .چ آن سییییپاس

سه پاس تو چشیم اسی .چ گیوش چ زبیان

کییزین سییه بییو نیییک چ بییک بیگمییان

خیییییر تییییییر چ میییییر رچشییییین رچان

نتاشیییک همیییی شیییا مان ییییک زمیییان
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)5-4 :

این مر ر تیر رچان هستنک که همه کارهای نیک جمشیک را نا یک میگیرنک چ از فرمان اچ سر باز میتابنک تا جایی
که آن پا شا تنها میشو چ پا شا تنها چ بیلشلر چ مر ر ،به س .شمنی که کمین کر اس .کشته میگر .
کیخسرچ اناتر از آن اس .که ر ناسپاسی گرفتار گر  .التته چنانکه خواهیم گف .کیخسرچ برخالف جمشیک
یارانی ار که نست .به اچ باچرمنکنک چ تا چاپسین زمان همرا اچ میایستنک.
سپاسییییییم ز یییییییز ان کییییییه اچ ا فییییییر

بییییکین گییییر ش اختییییر چ پییییای چ پییییر

بیامیییییک خرامیییییان بیییییه جیییییای نمیییییاز

همییییییی گفیییییی .بییییییا اچر پییییییاک راز

سال پنجاه و چهارم
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بگییییییر ان ز جییییییانم بییییییک رچزگییییییار

همیییییییان چیییییییار ییییییییو آموزگیییییییار

بییکان تییا چییو کییاچچس چ ییحاک چ جییم

نگییییییر هیییییوا بیییییر رچانیییییم سیییییتم
(فر چسی ،1389 ،فتر چهارر)329- 328 :

ناسپاسی چ چیرانگری ناسپاسی ر استان جمشیک برجسته شک اس:.
بییه یییز ان هییر آن کییس کییه شییک ناسییپاس
بیییه جمشییییک بیییر تیر گیییون گشییی .رچز

بیییه لیییش انیییکر آییییک ز هیییر سیییو هی یراس
همییییی کاسیییی .آن ّ
فییییر گیتییییی فییییرچز
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)45 :

اما ر اینما بایک گفتههای جمشیک تحلی شو تا مفهور ناسپاسی بهتر رچشن گر :
هنیییر ر جهیییان از مییین آمیییک پکییییک

چییو میین نییامور تخیی .شییاهی کییه یییک

بزرگیییی چ یهییییم چ شیییاهی مراسییی.

کییه گویییک جییز از میین کسییی پا شاسیی.

چییو اییین گفتییه شییک فییر یییز ان از اچی

بگش .چ جهان شیک پیر از گفی .چ گیوی
(همان)

اینکه جمشیک خو را پکیکآچرنکۀ هنر چ بزرگی چ آیین فرمانرچایی میشمار با توجه به اچستا چ شهناهه سخن
رستی اس .اما اگر به این مصرع «که گویک که جز من کسی پا شاس.؟» توجه کنیم رچشن میشو که ر رچزگار اچ
مکعی پا شاهی پیکا شک که جمشیک ناچار میشو هنرها چ کارهای خو را برای مر ر یلییلی ر هر پنما سال که
میگذر برشمار چ به یا مر ر فراموشلار آچر  .ر استان کیومرث هم از مکعی پا شاهی پر بر اری میشو :
گیییومرث ازییین خییو کییی آگییا بییو

کیییه تخییی .مهیییی را جیییزچ شیییا بیییو

یلایییییک بیامییییک خمسییییته سییییرچش

بسیییییان پرییییییی پلنگینیییییه پیییییوش

بگفییتش بیییه راز اییین سیییخن ر بیییه ر

کییه شییمن چییه سییاز همییی بییا پییکر

سییخن چییون بییه گییوش سیییامک رسیییک

ز کیییییر ار بیییییکخوا ییییییو پلییییییک

ل شییییا بچییییه برآمییییک بییییه جییییوش

سیییپا انممییین کیییر چ بگشیییا گیییوش
(همان)23-22 :

جمشیک نیز از ماجرا چ نقشۀ شمن نهانی ( حاک) که به گفتۀ پور اچچ از باب یورش آچر بو آگاهی یافته
اس« ..چون بابلیان به کشور پهناچر جمشیک یورش آچر نک تا آنما که توانستنک ر سرزمینهای پایین کشور به پیش
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رفتنک چ به چیران کر ن چ آتشافرچزی چ مر رسوزی پر اختنک( ».پور اچچ  ،یش.ها ،فتر نخس ،187 :.به نق از
جنیکی )506 :1396 ،اما موبکان انسته یا نا انسته جمشیک را به کفر چ ناسپاسی متهم میکننک.
همییییه موبییییکان سییییرفلنک نگییییون

چییرا کییس نیارسیی .گفییتن نییه چییون
(همان)45 :

ازاینرچ بایسته اس .که گفته شو ر رچزگار جمشیک کشور ر بهترین جایگا آبا ی چ شلو منکی اس( ..جنیکی،
 )511-514 :1396چ این آبا ی کشور چ نیلوکاری چه گونه میتوانک بر ناسپاسی چ کفر جمشیک لیلی باشک!
چنییین سییال سییی صییک همییی رفیی .کییار

نکیکنییییک مییییرگ انییییکر آن رچزگییییار

ز رنییییج چ ز بکشییییان نتییییو آگهییییی

مییییان بسیییته ییییوان بیییه سیییان رهیییی
(همان)44 :

برخالف آنچه رچساخ .استان ا عا میکنک هنگامی که این رچساخ .شلسته میشو چ ژرفساخ .به سخن
میآیک ناسپاسی از سوی جمشیک رخ نکا بلله از سوی موبکان –که شایک به آیینی یگر جز آیین جمشیکی ل ا
بو نک -ناسپاسی آشلار میشو چراکه ر تاریخ سیاسی ایران موبکان بیشترین نفوذ را ر به هم ریختن اچ اع کشور
به جه .مناف شخصی چ طتقهای خو اشتهانک( .اچشیکری )439 :1378 ،شورش گئوماتۀ مغ پیش از به قکرت
رسیکن اریوش بزرگ یا آچر نفوذ چ قکرت مغان چ موبکان ر تاریخ ایران بو اس( ..بریان)259-240 :1379 ،
از آن پیییس برآمیییک از اییییران خیییرچش
سیییییه گشیییی .رخشیییینک رچز سییییپیک

پکیییک آمییک از هییر سییوی جنییگ چ جییوش
گسسیییییتنک پیونیییییک بیییییا ّ
جمشییییییک
(فر چسی ،1389 ،فتر یلم)51 :

رچای .شهناهه شورش ایرانیان را رس .ر ل استان حاک آچر اس .بهگونهای که با زبان بیزبانی س.
اشتن حاک را ر تهم .کفر ز ن به جمشیک گوشز کنک چ جال تر آنکه سیا شکن رچز را پس از شورش به نمایش
گذاشته اس .رچزی که تا جمشیک حضور اشته رخشنک اس ..بکینگونه ر این اچ اع نابهسامان ایرانیانی که برای
کشورشان جان می ا نک چ یک رچز چیرگی بیگانه را تا نمیآچر نک چ حتی ر مواق حساس چ ر نتو پا شا  ،پهلوانان
بنامی چون خانکان سار نیز به تخ .شاهی نظر نکاشتنک( ،فر چسی ،1389 ،فتر یلم )287 :چه اتفاقی افتا اس.
که ایرانیان به سوی حاک اژ هاپیلر هولانگیز بیگانه رهسپار میشونک چ از اچ میخواهنک که به جای جمشیک بنشینک.
یلاییییییک بیامیییییک از ایییی یران سیییییپا

سیییییییوی تازییییییییان برگرفتنیییییییک را

سال پنجاه و چهارم
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شیینیکنک کییان جییا یلییی مهتییر اسیی.

پیییر از هیییول شیییا اژ هیییاپیلر اسییی.

سیییوی تخییی .جمشییییک بنهییییا رچی

چیییو انگشیییتری کیییر گیتیییی بیییر اچی
(همان)51 :

آنچه بیشتر غاص بو ن حاک را گواهی می هک این بی.هاس .که از پنهان بو ن جمشیک رچای .میکننک:
چو صیک سیالش انیکر جهیان کیس نکییک

بیییییر اچ نیییییار شیییییاهی چ اچ ناپکییییییک

صیییکر سیییال رچزی بیییه رییییای چیییین

پکیییییک آمییییک آن شییییا ناپییییاک ییییین

نهییییان بییییو چنییییک از بییییک اژ هییییا

نیامییییک بییییه فرجییییار هییییم زچ رهییییا
(همان)52 :

ر این بی.ها شهناهه بر مخاط آشلار میکنک که ر رچزگار حاک تا صک سال نار شاهی بر جمشیک باقی
بو ر چاق س.کم بخشی از مر ر ایران (جز موبکان) آگاهانه هنوز پا شا راستین ایران را جمشیک می انستنک چ
حاک را غاص  ،برای همین اس .که حاک از جستن جمشیک س .نمیکشک چ ر پی حذف مخالفان خو
اس .چ چنانکه استان رچای .میکنک همین مخالفان پنهان شک سرانمار ر کنار کاچ چ فریکچن شر چ ستم حاک
را از سر مر ر کم میکننک.
رچای .شهناهه پیش از گمرا شکن حاک چ ابلیسی شکن اچ پیوسته اچ را اژ ها میخوانک چ این را ر نهانگا خو
ار که حاک همان آژی هاک اهریمنی اس .که برای نابو ی هر آنچه آبا اس .به ایران تاخته اس( ..اچستا،
یش.ها )493-492 :1379 ،ازاینرچ بایک گف.؛ خویشلاری بزرگ جمشیک برای از میان بر ن آژی هاک
( حاک) نیمهکار میمانک چ به رچزگاران یگر میافتک.
 .8چرایی کنارهگیری کیخسرو از پادشاهی
الف .به انجام رسیدن خویشکاری

کیخسرچ پس از کشته شکن سیاچش ،نخستین خویشلاری اچ چه از یکگا ینی چ چه از نظر سیاسی ،از میان بر ن
بزرگترین یو رچزگارش اس .که آن ،کسی جز افراسیا نیس ..ر همین راستا پیش از کشتن چ محو کر ن چجو
اهریمنی افراسیا  ،اچ را محاکمه میکنک چ بکیهایش را یلییلی برمیشمار .
بیامییییک جهانییییکار بییییا تیییییغ تیییییز

سیییری پیییر ز کینیییه لیییی پیییر سیییتیز

ز خییییون بییییرا رت گییییویم نخسیییی.

کیییه هرگیییز بیییالی جهیییان را نمسییی.
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گیییییر نیییییوذر آن نیییییامور شیییییهریار

جهانییییییکار چ از ایییییییرج اچ یا گییییییار

سیییکیگر سییییاچش کیییه چیییون اچ سیییوار

نتنییییک کمییییر نیییییز یییییک نامییییکار

تیییو بیییا میییرا از چیییه کیییر ی تتیییا

چنییییین رچز بییییک را نلییییر ی نگییییا
(فر چسی ،1389 ،فتر چهارر)322 :

پس از به انمار رسیکن این خویشلاری چ آبا شکن کشور ،پا شا همرا با مر ر به ستایش خکاچنک چ سپس به
جشن چ شا ی رچی میآچر .
ز ییییز ان چیییو شیییا آرزچهیییا بیافییی.

ز ریییییا سییییوی خییییان آذر شییییتاف.

بتو نییک یییک رچز چ یییک شیی بییه پییای

بییییه پیییییش جهییییان اچر رهنمییییای

چزآن پیییس چنیییین گفییی .شیییا جهیییان

کیییییهای نامیییییکاران فیییییرخ مهیییییان

زن چ کیییو ک از شییییهر بیییییرچن بریییییک

خورشهییا چ رامییش بییه هییامون برییییک

چهییی رچز بیییا شیییا کیییاچچس کیییی

همیییی بیییو بیییا رامیییش چ رچ چ میییی
(همان)324 :

این خویشلاری را به یاری مر ر چ پهلوانان چ کیکاچچس به انمار میرسانک چ بکین گونه به ست حضور معنوی
کی خسرچ ،کیکاچچس نیز از بکیها پاک میشو چ به نیک سرانمامی از جهان رخ .میبنک .
چییو بییا ایمنییی گشیی .کییاچچس جفیی.

همییییه راز ل پیییییش یییییز ان بگفیییی.

بسیییی بیییر نیامیییک بیییر ایییین رچزگیییار

کیییزچ مانیییک نیییار از جهیییان یا گیییار
(همان)325 :

ب .گمانهزنی درست دربارۀ مدعی شاهی

کیخسرچ نیز ماننک گیومرث چ جمشیک چار مکعی تاج چ تخ .قکرت میشو اما گرفتار نمیگر  .گیومرث به یاری
سرچش بر سپا یوان چیر میشو ؛ چراکه تنها یوان ر برابر اچ از ر شمنی رآمک انک .کار جمشیک چ نوع شمنش
متفاچت اس .چراکه شمن اچ نه یو بلله از جنس انسان اس .چ یکگاهش ربارۀ آبا کر ن زمین که یلی از
خویشلاریهای اچس .ر تضا با موبکان که بیشتر ینی هستنک تا نیایی قرار میگیر  .یا آچری میشو که کارهای
جمشیک بر اساس شهناهه عینی چ اینجهانی هستنک چ کاری که جنتۀ ین اشته باشک از اچ سر نز اس ..ازاینرچس.
که جمشیک قربانی رشک موبکان میشو چ به ناسپاسی متهم میگر اما کیخسرچ ر کنار فرمانرچایی ،گویی
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خویشلاری ینی را بیشتر ر نظر ار چ ر همین راستا هنگامی که کیخسرچ آشلارا از مکعی فرمانرچایی ایران یا
میکنک س .به انتخا میزنک چ پا شاهی را به لهراس می هک چ خو ش خویشلاری ینیاش را پی میگیر .
برخور کیخسرچ با مسلله متفاچت اس ،.اچ به جای برشمر ن کارهایش ،غکغه آینکۀ خو چ ایران را بازتا می هک:
گرفتییییه کسییییی تییییاج چ تخیییی .میی یرا

بییییه پییییای انییییکر آچر بخیییی .میی یرا

ز میییین مانییییک نییییار بییییکی یا گییییار

گییی رنجهیییای کهییین گشیییته خییییار
(همان)328 :

کیخسرچ به با رفتن گ رنجهای کهن (آبا ی کشور چ زنک بو ن آیینهای کهن) را یا آچری میکنک رنجهایی که
از سوی مکعی تاز به میکان آمک تهکیک میشونک .به همین خاطر اس .که هیچکسی حتی زال نمیتوانک اچ را از
تصمیمش منصرف کنک .ازاینرچ پیش از آنکه کار از کار بگذر خو س .به کار میشو چ نظمی چبار به کشور
می هک چ هر بزرگی را به بخشی از کشور برای فرمانکاری رهسپار میکنک .کیخسرچ به جه .اشتن شخصی .معنوی
از راهنمایی سرچش خمسته نیز برخور ار میشو .
بکیییییک اییییین جهییییان را ل رچشیییینم

خییییر شییییک ز بییییکهای اچ جوشیییینم
(همان)345 :

یلی از نشانههای آینکۀ پریشان ایران که کیخسرچ از آن پیشگیری میکنک آشفتگی شگف.آچری اس .که ر
میان ایرانیان آشلار میشو  ،آن هنگار که کیخسرچ ،لهراس را بهعنوان جانشینی فرامیخوانک ،با آنکه جایگا یلایک
پهلوانان چ بزرگان را با احترار تمار مشخص میکنک چ چظیفه آنها را تو ی می هک باز آشوبی برپای میشو .
فیییرچ آمیییک از نامیییکار تخییی .عیییاج

ز سییییر برگرفیییی .آن لافییییرچز تییییاج

بیییه لهراسییید بسیییپر چ کیییر آفیییرین

همیییییه پا شیییییاهی اییییییران زمیییییین

شییییگف .انییییکرچ مانییییک ایرانیییییان

برآشیییف .هیییر ییییک چیییو شییییر زییییان

خرچشییییییی برآمیییییییک از ایرانییییییییان

کیییه زیییین پیییس نتنیییکیم شیییا را مییییان

نمیییوییم کییییس بییییزر چ نییییه کییییارزار

چیییو لهراسییید را بیییر کشیییک رچزگیییار
(همان)359 :

اینماس .که کیخسرچ کهنالگوی ناسپاسی را به ایرانیان گوشز میکنک چ با هوش چ خر خو ایرانیان را از
ناسپاسی چ خطراتی که ر پی ار هشکار می هک چ چون شورش چ سرکشی ناسپاسی ر آغاز را اس .از آسیتش
بهآرامی چ خویشتن اری چ سیاستمکاری ،خو چ کشور را چر میکنک.
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چیییو بشییینیک خسیییرچ ز سیییتان سیییخن

بیییکچ گفییی .مشیییتا چ تنیییکی ملییین

بییییه ایرانیییییان گفیییی .فرخنییییک شییییا

کیییه فیییر ا شیییما را همیییین اسییی .را

همییان کییس کییه از پنییک میین ر گذشیی.

همییه رنیییج اچ پییییش مییین بیییا گشییی.

چنیییین هیییم بیییه ییییز ان بیییو ناسیییپاس

بییه لییش انییکر آیییک ز هییر سییو هییراس

بزرگیییییانش گیییییوهر بیییییر افشیییییانکنک

بیییه شییییاهی بیییرچ آفییییرین خوانکنییییک
(همان)361-359 :

کیخسرچ ر سفارش خو به لهراس چ مر ر گویی قانون خو را که ا چ شا ی اس ،.چبار یا آچری میکنک
چ اینکه یو ناسپاسی چ رشک همیشه آما بازگشتن اس..
سیییییپر ر تییی یرا پا شیییییاهی چ گییییینج

از آن پییس کییه بییر ر بسییی ر چ رنییج

مگییر ان زبییان زییین سییپس جییز بییه ا

کیییه از ا باشیییی تیییو پییییرچز چ شیییا

ملییییین ییییییو را آشییییینا بیییییا رچان

چییو خییواهی کییه بختیی .بمانییک جییوان

خر منییییک بییییاش چ بیییییآزار بیییییاش

همیشیییییه زبیییییان را نگیییییه ار بیییییاش

بیییه ایرانییییان گفییی .کیییز تخییی .اچی

بتاشیییییک شییییا ان هییییم از بخیییی .اچی

همیییه شیییا چ خیییرر بیییه اییییوان شیییویک

چییو رفییتن بییو شییا چ خنییکان شییویک
(همان)364-358 :

 .9ویژگیهای کهنالگو و بازتاب آن در شخصیت کیخسرو

کهنالگوها اغل خو را ر استانهای اسطور ای مر مان ابتکایی نشان می هنک .مر ر چر های ابتکایی به این
استانها باچرمنک هستنک« .اسطور ر میان مر مان اسطور ای چونان فرمان نانوشتهای اس .که آنان زنکگی خویش را
با آن میسنمنک چ ر همه حال کمربستۀ آن هستنک» (ابراهیمی.)52 :1389 ،
این استانهای اسطور ای ر آیینها کارکر خو را بهتر نشان می هنک .به سخن یگر باچرمنک به آیین اسطور ای
با انمار ا ن آن ر حال چ هوایش قرار میگیر چ به زمان ازلی آغازین گار میگذار  .ازاینرچس .که میان زیس.
باطنی چ آیینی مر مان اسطور ای چ زنکگانی بیرچنی آنها پیونکی برقرار اس ..ازاینرچ گفتهانک« :کارکر اساطیر تو ی
چ توجیه حقایق طتیعی چ فرهنگی اس( ».اسماعی پور.)57 :1393 ،

ش
استان کیخسرچ با آیینهای اسطور ای پیونک ار  .کیخسرچ ر راستای رهایی از کهنالگوی جمشیککشی پس
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از کنار گیری از قکرت چ تقسیم چ سپر ن آن به یگران – یگرانی که بهناچار ر معرض خطر قرار میگیرنک -از مر ر
چ خانوا اش خکاحافظی میکنک؛ چراکه آیین سفر به جهان یگر خویشلاریی فر ی اس ..ر آغاز را به همرا هش.
تن از پهلوانان ایران راهی سفر آیینی میشو تا آنکه ر کنار چشمهای ش فرچ میآینک .کیخسرچ با آ چشمه سر
چ تن میشویک که نما رهایی چ پاکی برای گار گذاشتن ر جایگا پاک یکار اس ،.به همراهان خو میگویک که فر ا
بامکا که از خوا بیکار میشویک یگر مرا نخواهیک یک .برگر یک که زنکگی هنوز با شما کارها ار  .فر ای آن رچز
رستم چ زال چ گو رز بازمیگر نک چ گیو چ بیژن چ گستهم چ طوس چ فریترز میماننک چ به جس.چجوی کیخسرچ
میپر ازنک اما نشانی از اچ نمییابنک .حضور همیشگی پهلوانان یلکل ر کنار کیخسرچ نشان می هک که با بو ن
ش
آنهاس .که کیخسرچ توانس .بر کهنالگوی جمشیککشی چیر شو  .پس از غیت .کیخسرچ ،گیو چ چهار تن یگر
چار ریزش برف سهمگین میشونک چ ر زیر برف ناپکیک میماننک .خویشلاری آیینی کیخسرچ چ یارانش ر حقیق.
گزار ن آیین ّ
تشرف بو اس .که پس از رهایی قهرمان از سختیهای سفر چ طی مراح گیتیانۀ آن به انمار
میرسک (کمپت )105 :1398 ،؛ ازاینرچ گفتهانک« :بسیاری از اسطور ها تو ی هنکۀ آیینهاینک( ».همان.)58 :
گا قصهها چ اسطور ها از زبان شخصی.ها انککی گر گشایی ارنک .کیخسرچ ر جای جای استان خواس.
خو را از کنار گیری برای ایرانیان بازگو میکنک هرچنک آنها هیچگا خشنو ی خو را از این کنار گیری آشلار نمیکننک
چ از اچ ل نمیکننک .آیا کیخسرچ جنته آموزشی معنوی خویشلاری خو را به یا مر ر میآچر ؟ ر همین راستا گفته
میشو که «ازآنماکه اسطور ها به سرچشمه چ پایان جهان یا به مو وعی چون بهش .میپر ازنک توصیفکننکۀ
اموری باشنک که مر ر هرگز به چشم نتواننک یک( ».همان.)58 :
 .10مکرر گشتن و نو شدن کهنالگوها

کهنالگوها پیونکی با سرآغازها چ سرآغازکننکگان ارنک ازاینرچس .که برای جامعۀ باچرمنک به اسطور تلرار کارهایی
که برای نخستین بار به انمار رسیک انک خویشلاری آنهاس ..همیشه «یک مضمون ملرر چ رچنمایهای بنیا ین بو
تشرف چ رازآموزی مشاهک چ تط شک اس ..این تمربۀ مرگ آیینی ر حین ّ
چ ر همه انواع مراسم ّ
تشرف چ چبار
زنک شکن نهتنها چ عی .بنیا ین هستی فر را تغییر می هک بلله رعینحال تقکس زنکگی انسان چ جهان چ کائنات
را بر اچ آشلار میکنک( ».الیا .)57 :1394 ،
کهنالگوها با تلرار کر ن خو  ،انسان را ر چرخهای از زمان قرار می هنک که با زمان ازلی پیونک میخور « .اچستا
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ََ
از زروان اکرن به چم زمان بیکران چ زرچان َدرغوخدات به چم بخشی از زمان (زمان محکچ ) نار میبر ( ».مهر،
.)46 :1375
انسان اسطور ای ر پی گذر کر ن از این چ گونه زمان اس« ..زمان سپنمی گذرنک اس ..با فرا شکن از این زمان
زنمیری چ خطی اس .که میتوان به گر چنۀ زمان اساطیری س .یاف ..گر چنهای که انسان را به بستر بیزمانی چ
زمان مقکس اسطور ای میبر ( ».اسماعی پور .)25 :1393 ،زمان خطی چ کرانمنک کیخسرچ رچزگاری اس .که به
خویشلاریهای این جهانی خو میپر از چ آما گی پیکا میکنک که انکک انکک خو را بهکلی از زمان کرانمنک رهایی
هک .التته ر زنکگی اینجهانی انسان پیوسته ر میان این چ زمان چ قلمرچ ر رف .چ آمک اس ..کیخسرچ آن هنگار
که ر کنار چشمه آ تنی میکنک چ ر ش ناپکیک میشو التته از چشم همراهانش ،گار به قلمرچ زمانی چ ملانی
اسطور ای میگذار  .چراکه اچ با ارا ۀ فر ی .یافتهاش این گذر را خواسته بو « .چاژگونی زمان سپنمی چ انتقال شخص
به زمان اساطیری جز ر مواق حساس چ مهم یعنی ر مواقعی که شخص بهراستی با خو خویش اس .انمار
ش
نمیگیر » (همان .)25 :منظور از موق حساس ر این گفته برای کیخسرچ احساس خطر جمشیککشی اس .چ
مقصو از با خو خویش بو ن هم بکینگونه اس .که کیخسرچ برای حضور با خویشتن خویش چنک رچز از همه
چر میشو چ با آیین چیژ به نماز میپر از چ بکین گونه آما گی پیکا میکنک که به سوی ملان چ زمان اسطور ای گارهای
نخستین را بر ار .
شیی چ رچز یییک هفتییه بییر پییای بییو

تیین آن جییای چ جییانش گییر جییای بییو
(فر چسی ،1389 ،فتر چهارر)329 :

پس از بازگش .چ همسخنی با ایرانیان بار یگر به جایگا نماز میرچ .
جهانیییکار شیییک پییییش برتیییر خیییکای

همییی خواسیی .تییا باشییکش رهنمییای

همیییی گفییی .کیییای کر گیییار سیییپهر

فرچزنییییییکۀ نیلییییییی چ ا چ مهییییییر

چنییین پیینج هفتییه خرچشییان بییه پییای

همییی بیییو بییر پییییش گیهییان خیییکای

چنییان یییک ر خییوا کییاچ را بییه گییوش

نهفتییییه بگفتییییی خمسییییته سییییرچش

اگییییر زییییین جهییییان تیییییز بشییییتافتی

کنییییون آنییییچ جسییییتی همییییه یییییافتی

بییییه همسییییایگی اچر پییییاک ،جییییای

بییییییابی بیییییکین تیرگیییییی ر مپیییییای

چییو بخشییی بییه ارزانیییان بخییش گیینج

کسیییی را سیییپار ایییین سیییرای سیییپنج
(همان)337 :
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به نظر میرسک که تعتیر همسایگی اچر پاک ر شهناهه چنین مفهومی اس .که نوشتهانک« :بنا بر گاتها،
اهورامز ا ر رچشنایی بیپایان انگر راشا ( )angra raochaکه معرف فضای بیکران یا حال .بیفضایی اس،.
بکچن آغاز چ انمار اس .هستی ار ( ».مهر.)47 :1375 ،
انسان باچرمنک به اساطیر ،برای حضور ر ملان چ زمان آیینی چ برخور ار شکن از معنای زنکگی ،جایگا ها چ اچقات
خاصی را میشناسک .ر همین راستا تلرار کهنالگو ر چجو انسانها چ زنکگی آنها رخ می هک ،چنانکه استان
زنکگی جمشیک بهگونهای ر استان کیخسرچ تلرار میشو اما کیخسرچ از مرگ یا فرچ رفتن ر زمان کرانهمنک
ش
میگریز چ با خر منکی چ زمانشناسی کهنالگوی جمشیککشی چ مرگ بهناچار چ فاجعهآمیز را به زنکگانی آیینی یکار
یا به تعتیر اسطور پژچهان آیین ّ
تشرف تتکی میکنک« .گذر از آستان جا چیی ،مرحلۀ انتقال انسان به سپهری یگر اس.
که ر آن چبار متولک میشو ( ».کمپت  .)96 :1398 ،اینگونه از قهرمانان بسیار نیستنک چ ازاینرچس .که زنکگی چ
گریز از مرگ آنها پیوسته پرسشبرانگیز اس ..بههررچی این گریز ،آغاز یک سفر رازآلو اس .که بایک از یک رچاز
گذش .چنانکه کیخسرچ از میان چشمهای را خو را آغاز میکنک.
نتیجه

کهنالگوها ر میر ناخو آگا جمعی چ تتاری حضوری قاط ارنک؛ ازاینرچ توجه به آنها با جلو هایی که ر
استانهای اسطور ای ارنک ،بسیار رچری اس ..کهنالگوی ناسپاسی که بیشتر رنگ یک کهنالگوی ینی ار ،
ر ژرفساخ .رچای ،.پر از رچح چ باطن طرف مقاب نیز برمی ار ؛چراکه تنها با چنان تهمتی اس .که میتوانک
رقی قکرتمنک خو را از میان بر ار  .این کهنالگوی پیرچز ر استان جمشیک ،تعیینکننک ترین کهنالگو ر پیش شبر
این رچای .اس ،.اما ر رچای .کیخسرچ شلس .میخور  .شخصی.هایی که این کهنالگوها را ر زنکگی خو
خواسته یا ناخواسته جلو ا انک ،مهم چ سرنوش.سازنک؛چراکه اینان ر پی رهایی خو از مرگ تراژیک تالش
میکننک؛ گاهی از آن گریخته چ به زنکگی جاچ انی س .مییابنک چ گا ر چنگال زمان چ رچزگار گرفتار میآینک چ کشته
میشونک .ر یک متن اسطور ای چ حماسی ،پا شاهان چ پهلوانان بهعنوان بشر نوعی ،نقش خو را اجرا میکننک چ
ش
ازاینرچی اس .که کهنالگوها ،ر اینما کهنالگوی جمشیککشی ،ر چجو اینگونه از قهرمانها نمو رچشنتری
پیکا میکننک .یلی یگر از چراییهای پیونک کهنالگوها چ پا شاهان چ پهلوانان ،خویشلاری جاچ انگی خواهی آنان
اس.؛ چنانکه ر چجو جمشیک چ کیکاچچس چ کیخسرچ چ رستم این انگیز موج میز اس ..این قهرمانان ختری
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از راز جاچ انگی یافتهانک ،بکین معنی که نامیرایی ارج چ ارزش زنکگی اس.؛ازاینرچ جنگها چ پهلوانیها چ
خر منکیها چ راز چ نیازهای خو را ر این راستا انمار می ا انک .متن اسطور ای چ حماسی شهناهه بیانگر تالش
انسان برای رسیکن بهنوعی از زنکگانی متفاچت بو اس.؛ چنانکه جمشیک با آبا کر ن زمین چ ایما چران طالیی
برای زنکگی مر ر ،چ کیکاچچس با پرچاز به آسمان چ نتر با یوان مازنکرانی ،چ کیخسرچ با از میان بر ن افراسیا
ش
اهریمنی ،فریکچن با به بنک کشیکن کشنکۀ جمشیک یعنی حاک ،رستم با پشتیتانیهای خر منکانه چ نتر های لیرانۀ
خو برای فاع از ایران چ فرمانرچایانش ،ر پی اینگونه از زیس .جاچ انی بو انک چ اینکه ر برابر زمانه ،توفیق یافته یا
نیافتهانک تمار حقیق .نیس .بلله همین آگاهی نست .بهگونهای یگر از هستی که بیلرانه اس .چ فارغ از نامر می ،چ
تالش برای از آن خو کر ن آن هستی نامیرا ارزشمنک شمر میشو .

سال پنجاه و چهارم

تحلیل کهن الگوی جمشیدکُشی در …

۲۳

کتابنامه
آذر فرنتغ چ آذربا  .)1388( .کتهب پاجم دیاکرد .ترجمه چ تعلیقات ژاله آموزگار چ احمک تفضلی .تهران :معین.
 .)1392( .کتهب ششم دیاکرد .ترجمۀ فرشته آهنگری .تهران :صتا.
ابرامز ،ای .اچ .)1386( .فرناگوارۀ اصطالحهت ادبی .ترجمه سیامک بابایی .تهران :جنگ .
ابراهیمی ،مختار .)1389( .گون نهی ادب .اهواز :معتتر.
اسماعی پور ،ابوالقاسم .)1393( .اسطوره بیهن نمهدین .تهران :سرچش.
 .)1397( .نقد ادبی به رویکرد اسطورهشاهختی .تهران :خاموش.
الیا  ،میرچا .)1394( .آییننه و نمهدنهی ّ
تشرف .ترجمۀ مانی صالحی عالمه .تهران :نیلوفر.
 .)1378( .اسطورۀ بهزگشت جهودان  .ترجمۀ بهرار سرکاراتی .تهران :قطر .
اوسته .)1379( .گزارش چ پژچهش جلی چستخوا  .تهران :مرچاریک.
اچشیکری ،جهانگیر .)1378( .دانشاههۀ هزدیساه .تهران :مرکز.
اچنس ،ریچار  .)1351( .گفتوشاودی به یونگ .ترجمۀ برا ران رفیعی .مشهک :صحافیان.
بریان ،پی یر .)1379( .تهریخ اهپراتوری نخههاشیهن .ترجمۀ مهکی سمسار .تهران :زریا .
بیرلین ،ج .ف .)1386( .اسطورهنهی هوازی .ترجمۀ عتاس مختر .تهران :مرکز.
بویس ،مری؛ چیلیامز ،آلن؛ کرین برچک ،فیلید جی؛ هیلنز ،جان .)1388( .جستهری در فلسفۀ زرتشتی (هجموع هقهالت).
ترجمۀ سعیک زارع ،سعیکر ا منتظری چ نیلوفرالسا ت نوا  .قم :انشگا ا یان چ مذاه .
جنیکی ،فریکچن .)1396( .داستهن ایران .تهران :بلخ.
رچیانی ،چحیک؛ اشتری ،حمیک « .)1394( .اعمال نامقکس ر شهناهه فر چسی» .کافرانس بینالمللی ادبیهت و پژونشنهی
تطبیقی در آن .گلستان ،گرگان :مؤسسه فرهنگی نسیم موعو .
سرکاراتی ،بهمن .)1393( .سهی نهی شکهر شده .تهران :طهوری.
شهه نهه نه .تهران :هرمس.
شمیسا ،سیرچسِ .)1396( .
فر چسی ،ابوالقاسم .)1389( .شهناهه  .بهکوشش جالل خالقیمطلق .تهران :مرکز ائر المعارف بزرگ اسالمی.
فریزر ،جیمز .)1392( .شهخۀ زرین .ترجمۀ کاظم فیرچزمنک .تهران :آگا .
کزازی ،میر جاللالکین .)1392( .نهه بهستهن .تهران :سم..
کمپت  ،جوزف .)1398( .قهرههن نزارچهره .ترجمۀ شا ی خسرچ پنا  .مشهک :گ آفتا .
کورت ،آملی .)1389( .نخههاشیهن .ترجمۀ مرتضی ثاق فر .تهران :ققنوس.

۲4

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

مهر ،فرهنگ .)1374( .دیدی نو از دیای کهن .تهران :جار.
موالیی ،چنگیز .)1384( .رانامهی زبهن فهرسی بهستهن .تهران :مهرنامگ.
موله ،ماریان .)1395( .آیین ،اسطوره و کیههنشاهسی در ایران بهستهن .تهران :نگا معاصر.
یونگ ،کارل گوستاچ .)1353( .هکتب روانشاهسی تحلیلی .ترجمۀ احمک ار چبا ی .شیراز :انشگا پهلوی.
 .)1368( .چههر صورت هثهلی .ترجمۀ پرچین فرامرزی .مشهک :آستان قکس.
 .)1379( .روح و زندگی .ترجمۀ لطیف صکقیانی .تهران :جامی.

شمارۀ دوم

DOI: Https://doi.org/10.22067/JLS.2021.67267.0

حسین طاهری
چیکا

1

ستمالچی 2

چکیده
نوسیرچ های فرچغ فرخزا  ،به شیل کمسیابقهای از جلو های هنری ارچس سیو جسیته اسی.؛ تنکامگی
ً
چ تصییاچیر مربوب به آن با بسییامک باال ،نه صییرفا برای انتقال تصییاچیر تغزلی ،بلله اغل برای بازنمایی
تمربۀ رکی عمیق از پکیک های نیای پیرامون شییاعر اسیی.؛ جلو های این بسییامک ر چهار سییتۀ کلی
پیشینها شیک اسی .1 :.پرسیونیفیلیشین جنسییتی  .2لیریسیم جنسیی  .3انکارپر ازی  .4فرچ ی کیسیم.
تحقیق حا ییر به این نتیمه رسیییک اسیی .که جلو های ارچس با توجه به عواطف تغزلی ،قابلی.های
ایمیاژییک ،زنیانگی متن چ انسیییانچارگی جنسیییی طتیعی .بیجیان ،بیه زنیکگی شیییاعر معنیایی تپنیک چ زاییا
بخشییک اسی.؛ گویی زنانگی فرچغ جهانش را رنگ بخشییک اسی ..تمار تمربههای تلخ چ شییرین شیاعر
از رهگذر زنانگی اچ قاب تفسییر چ رک میشیو  .نیز شیاعر افلار یلسآلو چ مرگانکیشیانهاش را ر پشی.
تصییاچیر ارچتیک ،ییمیمۀ زنکگی معمول چ رچزانهاش کر اسیی .تا یلسییانی چ جکاییناپذیری این چ
متضییا را ر انسییان به نمایش بگذار  .ما برآنیم تا این اشییلال کم سییابقه را با نمونههای برجسییته چ
تلثیرگذار از چ ممموعۀ شییعر «تولدی دیگر» چ «ایمهن بیهوریم ب آغهز فصااس ساارد» بررسییی چ تحلی
کنیم.

کلیدواژهها :اشلال ارچس ،فرچغ فرخزا  ،نوسرچ ها.
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-1مقدمه
-1-1بیان مسئله و سؤاالت

ارچس -پسر آرس چ آفرچ ی -.خکای عشق اس .که ر تمار چرانها نیرچی اساسی نیا محسو میشک
اس( .گریمال ،1391 ،ج .)297-298 :1ر اساطیر چ رچایات کالسیک ارچس با پیلرها چ چهر های مختلفی آشلار
شک اس ..ارچس مظهر زایش چ پیوستگی میان اجسار چ اجزای طتیع .اس ..همزمان با زمین تولک یافته یا شایک
حاص چصل .تکبیر چ فقر اس .چ چیژگیهای پکر چ ما رش را هموار آشلار میکنک .از چاج نخستین به انگیزش
ارچس شل گرفته ،پس چار چ بقای هستی بهچاسطۀ ارچس اس ..تصویر یگر ارچس ،کو ک-خکایی بالکار اس.
که تیرهایی ر س .ار ؛ تیرهایی از عشق که برای پریشانساختن یا هالک قل ها مهیا شک اس( .همان) .گا نیز
به هیلت جوانی جکی چ زیتارچی ظاهر شک که حضورش منشل نیلی چ رچشنی اس( .همیلتون .)45 :1376 ،این
چهر از ارچس ،از توصیفات افالطون بر میآیک؛ ارچس ر نگا افالطون نمیتوانک بکی کنک چ اجاز نمی هک بکی
کننک ،آن که ل ر گرچ عشق ا نیز به تاریلی را نمیبر (افالطون)140-138: 1381،؛ هرچنک ر بعضی تصاچیر
اچ را چشمبسته نقش کر انک (همیلتون.)45 :1376 ،
نار ارچس عالچ بر حوزۀ ا بیات چ فلسفه ،ر حوزۀ رچانشناسی نیز معناهایی ار « .ارچس ر نظریۀ فرچیکی به
ممموعه غرایز نگا ارنکۀ زنکگی گفته میشو  ،که التته غریزۀ جنسی از جملۀ آنهاس( ».پورافلاری.)528 :1373 ،
ً
التته آنچه تح .عنوان غریز  ،ملانیسم ار ایجنسی انسان را پوشش می هک مو وعی صرفا زیس.شناختی
محسو نمیشو «بلله آمیز ای از جریان انکامی چ رچانی اس .که ر ایرۀ زمان چ ملان تح .تلثیر سن .فرهنگی
قرار ار ؛ یگر اینکه همرا با رچابط جنسی ر انسان چ به شل ملم آن ،نظامی از تابوهای فرهنگی چجو ار که
ایرۀ کارایی انگیزۀ جنسی را بهطور چشمگیری محکچ میکنک» (مالینوفسلی.)178 :1392،
فرچغ فرخزا یلی از آن سته شاعرانی اس .که جلو های ارچس بسامک چشمگیری ر ممموعه اشعارش ار .
گا مخاط تصور میکنک که شاعر به هر بهانهای مترصک فرصتی اس .تا از خو  ،از طتیع ،.از زنکگی چ حتی از
مرگ تصویری تنکامانه چ آلو به جلو های ارچس ثت .کنک؛ اکنون بایک پرسیک بسامک تصاچیر تنکامه ر زبان فرچغ
چگونه برای مخاط توجیه میشو ؟ نوشتۀ حا ر رصک پاسخ به این سؤال برآمک اس..
-1-2اهداف و ضرورت تحقیق

آنچه با عنوان ارچتیسم ر ا بیات چ هنر یا ر نقک چ تحلی آثار ا بی با رچیلر ی ارچتیک مطرح میشو مسئلهای
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متفاچت چ ممزا از عرف ،اخالق چ فرهنگ ایرانی اس ..ارچس ر کاربر امرچزینش ر ا بیات چ نیز ر این نوشته ،بار
معنایی افالطونی چ رچحانی نکار (افالطون .)140 :1381،بلله با رچیلر رچانشناسانه-زیتاییشناسانه ر پی تحلی
ً
آثار ا بی اس ..بهعتارت یگر اصطالح ارچس صرفا مفهور جسمانی عشق را نیز یکک نمیکشک ،بلله «معنوی .ا ن
به زیتایی تن چ خواهش تن» از آن مک نظر اس( .خالقی مطلق .)3 :1375،همانگونه که فرچیک به آن نگا کر اس:.
«ارچس انگیزۀ مهر چ پیوستگی چ جانفزایی اس (».آریان پور .)84 :1357 ،ر این نوشته سعی شک اس .ابیات چ
فتر آخر فرچغ بر اساس جلو های متنوع ارچس ر اساطیر چ نیز ر رچانشناسی ،مطالعه شو .
-1-3روش تفصیلی تحقیق

نوشتۀ پیش رچ با رچش توصیفی  -تحلیلی چ تحلی زبانی -محتوایی ارائه میشو  .متانی نظری تحقیق بر اساس
تئوریهای مطرح ر بالغ .نو ،اسطور چ نقک رچانشناسی مطالعه شک اس ..تحلی زبانی چ محتوایی ر اشعار فرچغ
ً
فرخزا منحصرا به نمونههایی میپر از که جلو هایی از ارچس ( بالغی ،اساطیری ،رچانشناسانه) ر آن قاب پیگیری
باشک.
-1-4پیشینۀ پژوهش

ارچتیسم هنری ر ا بیات فارسی چ بهچیژ شعر غنایی (چ حتی متون عرفانی) سابقهای طوالنی ار  .ر گسترۀ کهن تا
نوین ا بیات فارسی ،آثاری که به نحوی جنتههای ارچتیک چ تنانگی ارنک از چنک منظر قاب بررسی هستنک:
 .1پار ای از آثار ا بی از جلو های ارچس بهمنظور ایما فضایی هزل یا هموآمیز ،بهر جستهانک؛ برخی سرچ های
انوری ،سوزنی ،عتیک زاکانی ،سعکی (ختیبات) چ از معاصرین ایرجمیرزا از این گرچ اس..
 .2عریاننمایی ر توصیفات بکنی چ جنسی؛ از این مور میتوان نمونههایی پراکنک از فرخی سیستانی،
امیرمعزی ،قاآنی شیرازی چ غیر را ذکر کر .
 .3ستهای از آثار ا بی بهصورت شاعرانه چ مستقیم-اما سطحی -به بیان حاالت ،رفتار چ احساسات رمانتیک،
ر قال معاشقه چ با کلماتی که تکاعیگر مسائ آمیزشی هستنک پر اختهانک .نمونههای این آثار رمانتیک را
میتوان ر سرچ های نا ر نا رپور یا فرچغ فرخزا ر سه فتر شعر نخستینش مطالعه کر .
 .4برخی از آثار ا بی بهطرزی شاعرانه چ گاهی بهصورت کنایی چ استعاری چ ر قال چاژگانی چنکپهلو به این
مو وع پر اختهانک :آثاری ماننک خسرو و شیرین ،و نفتپیکر نظامی ازاین س .اس.؛ چیر ستی شاعر ر
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انتخا چاژگان به تعکی تصاچیر ،حفظ حرم.های ینی چ اخالقی ،چ هنریشکن مسلله کمک شایانی کر
اس..
پیشینۀ پژچهش ربارۀ تن کامگی ،طتق جستموی نگارنکگان ر کتابخانهها ،سامانۀ نشریات انشگاهی ،ایرانکاک
چ نورمگز ،مستوق به سابقه اس:.
 .1مقالۀ «تنکامهسرایی ر ا

فارسی» ،نوشتۀ جالل خالقیمطلق؛ نویسنک ر برابر اصطالح ارچتیسم ،چاژۀ

تنکامگی را پیشنها کر اس ..چی ر آثار شعرای متقکمی همچون رچ کی تا آثار متلخرین ا

معاصر چ

همچنین ترانههای عامیانۀ امرچزی به بررسی این مقوله پر اخته چ نمونههای تنکامگی را ر منظومههای
عاشقانۀ چیس چ رامین گرگانی ،خسرچ چ شیرین نظامی ،فرها نامۀ عارف ار بیلی ،زهر چ منوچهر ایرجمیرزا چ
ر قصایک چ غزل چ رباعی شعرای متعک ی با ذکر شاهک چ مبال بررسی کر اس ..نویسنک چهارپار ای از
فرخزا را ذکر کر چ به تو ی نلات ارچتیک احساسی آن پر اخته اس ..ما ر این جستار به تتعی .از
معا ل مناس خالقی مطلق ،به جای اصطالح «ارچتیسم» از معا ل «تنکامگی» بهر بر ایم.
 .2انسهن در شعر هعهصر اثر محمک مختاری؛ نویسنک بخشی از کتا خو را به آثار فرخزا اختصاص ا
اس.؛ از نظر مؤلف ،تم عشق چ هماغوشی ر سرچ های فرچغ ،ر راستای چحکت فر با یگری ر ابعا
عار چ اجتماعی قاب ارزیابی اس ..از نظر چی عشق عام چحکت فر با اجتماع چ ر بعکی چسی تر یگانگی
با طتیع .اس ،.آنچه مؤلف تقریر کر ناظر بر کارکر اجتماعی رچابط انسانی اس ..به عقیکۀ اچ «برخالف
تصور یا تلچی برخی از اخالقگرایان قشری چ سطحی ،شعر فرچغ یک شعر ارچتیک نیس.؛ بلله شعری
اس .که از رک قکرت هماغوشی چ یگانگی عاشقانه ،برای رسیکن به چحکت خالق ،ر ابعا عار انسانی چ
اجتماعی ناشی شک اس(».مختاری.)579 :1378 ،
 .3کتا «پریشهدخت شعر» تللیف محمو مشرف آزا تهرانی؛ نویسنک ر این اثر ،زنکگی چ آثار چ جنتههای
تحول ا بی فرخزا را از لحاظ زبانی ،عاطفی چ محتوایی ،بررسی کر اس ..اچ ر نگاهی که به آثار چرۀ اچل
شاعری فرخزا ار  ،آنها را حاچی نوعی ارچتیک تغزلی سطحی با شور جوانی چ غرایز زنانه می انک؛ اما
ربارۀ ارچس چ جایگا تن ر چ ممموعۀ اخیر چی مینویسک« :مو وع هرچه هس ،.آ ر اس ،.تن اچ:
شریف ،زیتا ،نشانۀ جمال جمی -بهانۀ رچحی اس-.اما لطف تعتیرات غریزی اچ ر گونهای پوشیک بو ن
چ کنایی بو نشان اس( .نه ستر چ حما چ این حرفها)»(ر.آزا .)222 :1376 ،

سال پنجاه و چهارم

جلوههای اروس در نوسرودههای فروغ فرخزاد

۲9

 .4مقالۀ «سلطه چ عصیان ر زبان فرچغ فرخزا » (ادبیهت پهرسی هعهصر ،پاییز چ زمستان )1397که بر اساس
رچیلر های سه گانۀ زبان چ جنسی .به مطالعۀ شعر فرچغ پر اخته اس..
 .5مقالۀ ش«بعک تمسمی عصیان چ رهایی زبان با تلکیک بر شعر «ایمهن بیهوریم ب آغهز فصس سرد» فرچغ
فرخزا »(جستهرنهی زبهنی ،بهمن چ اسفنک )1397که عصیانهای ا بی چ فرهنگی فرچغ را ر قال رهایی
زبانی نشان ا اس..
 .6مقالۀ «نگاهی به شعر چ انکیشه فرچغ فرخزا » (پژونشنهی ادبی و بالغی ،پاییز )1393مضامین غنایی زنانه
چ عشق زنانه را ر شعر فرچغ بررسی کر اس..
 .7مقالۀ «پژچهشی نو ر شعر فرچغ فرخزا » (بههر ادب ،بهار )1388اصال .احساس زنانه را با رچیلر فمینیستی
ر شعر فرچغ نشان ا اس..
 .8مقالۀ «سیمای زن ر شعر فرچغ فرخزا »(هطهلعهت ادبیهت عرفهن و فلسف  ،تابستان )1395زنانگی زبان چ
احساس را ر شعر فرچغ تحلی کر اس..

ً
عالچ براین ،مطالعۀ کهنالگوها چ اسطور ر اشعار فرچغ نیز بیسابقه نیس.؛ مبال ر:

ً
 .9مقالۀ «رابطه نما ین فرچغ فرخزا ر کهنالگوهای شعر تولکی یگر» (ا بیات فارسی ،پاییز  ،)1396صرفا
مطالعۀ ممموعۀ «تولدی دیگر» چ بکچن اشار چ تحلی اسطورۀ ارچس.
 .10مقالۀ «از سمتلیسم تا اسطور ر اشعار فرچغ فرخزا »(ادبیهت عرفهنی و اسطورهشاهختی ،تابستان،)1391
بکچن مطالعۀ نقش ارچس ر شعر فرچغ.
بهطورکلی اکبر محققانی که ربارۀ آثار فرخزا س .به قلم بر انک ،به جنتههای ارچتیک سه فتر نخس .چی
ً
(دیوار ،اسیر و عصیهن) که بهطور عمومی اشعاری رمانتیک چ تا حکی سطحی با تنکامگی صرفا عاشقانه چ نه
اساطیری ،شاعرانه چ هنری اس ،.اشار کر انک؛ اما آنچه ر این نوشته مطالعه شک  ،بررسی جلو های هنری ارچس چ
بازتا تصاچیر ارچس از چهار منظر علم بیان ،ژانر ،نما پر ازی ،چ فرچیکیسم ر سرچ های نیمایی فرچغ ر چ فتر
«تولدی دیگر» چ «ایمان بیاچریم به آغاز فص » اس .که تاکنون ربارۀ هیچ شاعری مطالعه نشک اس ..هکف اصلی
چنین تحلیلی ،نمایانکن جنتههای هنری چ رچانی تنکامگی ر ا بیات چ زبان فرچغ اس ..به نظر میرسک این نوع نگا
میتوانک قضاچت تنک چ مو گیری اخالقی ربارۀ ا بیات تنکامه را ،به نف ریاف.های هنری چ رچانشناختی از آثار
ا بی ،تا حکی تعکی کنک.
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-2متن اصلی

«یلی از فوایک اسطور بهر گیری از آن ر ا بیات چ هنر اس(».اسماعی پور .)16 :1387 ،بازتا چهرۀ ارچس ر
شعر فرچغ ،جهانبینی شهو ی اسطور را به شعر منتق کر اس( .همان .)14:تم اصلی «زن بو ن» چ «زنانگی»
احساس چ زبان ر اشعار فرچغ ،ر مقاالت ارزشمنکی تحقیق چ ارائه شک اس( .باقینژا  ،بهار 4 :1385چ نیز
بختیاری ،پاییز  .)105 :1393عشق زنانه ر قالتی اساطیری چ ر هیلت کهنالگو یی آن ،ر نمو های ما رانه
(محمو ی چ جمشیکی ،بهار چ تابستان  )161-158 :1396چ معشوقانه ر اشعار فرچغ حضور ار  .جلو های ارچس
ر نوسرچ های فرخزا از چنک نظر قاب بررسی اس.؛ نمونههای یاف.شک ر سرچ های اچ به اشلال چ صور
مختلفی ارائه شک انک ،ازاینرچ نگارنکگان جلو های ارچس را ذی چهار ستۀ کلی پیشنها چ عر ه میکننک.1 :
پرسونیفیلیشن جنسیتی  .2لیریسم جنسی  .3انکارپر ازی  .4فرچ یکیسم.
-2-1پرسونیفیکیشن جنسیتی )(Sexuality Personification

از یرباز ر شاخۀ علم بیان ،جانبخشی به اشیا ر قال استعار چ تشخیص رچاجی معمول اشته اس ،.این عنصر
بیانی ر ا بیات مکرن نیز بسیار رایج بو  ،اما نوعی شخصی.پر ازی چجو ار که ر ا بیات مکرن جلو ای مترقی
یافته چ با آنکه نمونههای آن ریشه ر ا بیات کهن چ یا اسطور ها ار اما بازآفرینشی امرچزین پیکاکر اس ،.چ آن
ا افه کر ن کیفی .نرینگی چ ما ینگی چ ارچس انسانی اس .به اشیاء ،طتیع .بیجان چ سایر مظاهر خلق .ر شعر.
ذهن فرخزا ذهنی اس .که به اشیاء پیرامونش نگاهی همرا با جنسی .نر چ ما ار ؛ اچ برای ش  ،ما  ،ستار ،
خورشیک ،رخ ،.زمین چ یگر عناصر طتیعی جنسی .قائ اس..
الف .ما  .جنسی :.زنانه ،ترکی  :ما ۀ مهربان
چ ما /ما /ما ۀ مهربان همیشه آنما بو (فرخزا )50 :1377،

ما  ،مور پرستش سیرسیرکها چ یگر موجو ات شتانه اس.؛ ما گویی الههای اس .که تمار عناصر زمین ر پی
چصال اچینک:
ر تمار طول تاریلی/شاخه ها با آن ستان راز/که از آنها آهی شهوتناک/سوی باال میرف.
 ...غکغه ر سقف چوبین ،غوکها ر مر ا /همه با هم/همه با هم یلریز/تا سپیک ر فریا ز نک:
ما ! ای ما بزرگ! (فرخزا 76 :1353،چ)77

ارتتاب چاژ ها مفهور چ تصویر ارچتیک شعر را به طرزی هنری چ منی آشلار میکنک:
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«طول»« ،شاخه» « ،س « ،».راز»« ،آ »« ،باال» این شش کلمه از نظر تصویری ر خو مفهور کشیکگی چ
راز بو ن را ارا هستنک چ ر ارتتاب با کلمۀ کلیکی شعر یعنی «شهوتناک» ارچس شعر را کام میکننک؛ هر شش کلمۀ
نخس .تکاعیگر نرینگی هستنک که بهصورت آزمنکانه چ نیازمنکانهای به طرف ما ؛ ما ۀ مهربان قک کشیک انک .فرچغ
این کارکر را ر شللی یگر چ بهنوعی یگر اینچنین به تصویر کشیک اس:.

مرا به زچزۀ راز ّ
توح ش /ر عضو جنسی حیوان چه کار؟(فرخزا )95 :1377،

اچ چقتی از ما با عنوان «ما ۀ مهربان» نار میبر  ،ما گی ما کیفی .چ لطاف .زنانهای را ر پش .مفهور خو ار
که به بار عاطفی جمله بسیار کمک کر اس ،.گو اینکه ما انسانها چیزهای زیتا چ با احساس را چس.تر اریم که
زن تصور کنیم.
ما بهعنوان عنصر مؤنث ر ا بیات سابقهای طوالنی ار ؛ التته خویشلاری اساطیری ما بهصورت بارچری چ
زایایی ،بیشتر جنتۀ جا چیی ار تا زیتاییشناسیک« ،زنها به ما تشتیه میشونک ،اما این تشتیه فاقک بعک زیتاییشناختی
ً
اس ..این تشتیه ابعا جا چیی ار چ جا چ ر آن فضا مطلقا بیارتتاب با زیتایی اس( ».بازرگانی.)177 :1381 ،
شاعر از ما گی ما تنها به خصوصیاتی که ذکر شک بسنک نمیکنک؛ اچ ر شعر « یوارهای مرز» که بحث از رشک
عشق ر چجو زنانۀ اچ به شل آبستنی اس ،.ما را زنی بار ار تصور میکنک:
بگذار ر پنا ش از ما بار بر ارر (فرخزا .)68 :1353،

.ستار  .جنسی :.مر انه ،ترکی  :نورستار  ./خاک .جنسی :.زنانه .ترکی  :ما گی خاک
خاک با صف .جذ چ پذیرنکگی نقشی ما ینه چ ستار با رها کر ن شعاعهای نور کارکر ی نرینه ار  ،این چ ،زچج
ملم بارچری هستنک:
صکای ریزش نور ستار برجکار ما گی خاک/صکای انعقا نطفۀ معنی/چ بسط ذهن مشترک عشق....
(فرخزا .)94 :1377،

از همامیزی ستار چ خاک -با آنکه ر این شعر کارکر ی نما ین ارنک -نطفهای منعقک خواهک شک چ از بسط چ
رشک سلولهای این نطفه ،عشق متولک میگر  .چاژۀ کلیکی :مشترک.
شاعر ر سرچ ای یگر بکچن ذکر جنسی ،.برای ستارگان همامیزی تصور میکنک:
من می انم که لحظۀ نماز ککامین لحظه اس/.اکنون ستار ها همه باهم همخوابه میشونک
(فرخزا )65 :1353،
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به اعتقا قکما از از چاج ستار ها با هم ر عالم معنا ،اصلی متولک میگر « :از اتصال هر ستار به برجی چیزی
تولک میکنک ،چنانکه از اتصال مر به زن»(شمستتریزی.)313 :1384 ،
ج.نسیم .جنسی :.مر انه /.برگ .جنسی :.زنانه
نسیم چ برگ ،زچجهای جنسی با نقش فاعلی چ مفعولی هستنک:
انگار از خطوب ستز تخی بو نک /آن برگهای تاز که ر شهوت نسیم نفس میز نک (فرخزا )27 :1377،

برگ چ ر نگاهی توسعی گیاهان ر شعر فرخزا  ،جنسی .زنانه ارنک:
ران سییتیز سیییاقیههیا را مییگشییو

عطیییر بلیییر بوتیییهها را میربیییو
(فرخزا )97 :1353،

با نیز که صورت یگری از نسیم اس .نقش جنسی مر انه ار :
چ با /با که گویی ر عمق گو ترین لحظههای تیرۀ همخوابگی نفس میز (همان)118:

نرینگی نسیم ر ا بیات سابقه ار  ،چنانکه قاآنی چنین سرچ اس:.
نرمک نرمک نسیم ،زیر گالن میخز

غتغ این میملک ،عارض آن میمز

گیسوی این میکشک ،گر ن آن میگز

گه به چمن میچمک ،گه به سمن میچز

گا به شاخ رخ ،.گه به ل جویتار
(قاآنی شیرازی)810 :1336 ،

.بهار .جنسی :.زنانه ،پایین /آسمان .جنسی :.مر انه ،باال
انسانچارگی بهار چ پنمر با خصوصی .جنسیتی چ نقش جنسی هرککار با نشان ا ن ملان استقرارشان ،یلی از موار
هنری ارچتیسم ر نوسرچ های فرخزا اس ،.ر سطرهایی که از نظر خواهک گذش .هماغوشی بهار چ آسمان پش.
پنمر تمار چیژگیهای ارچس انسان را اراس:.
شایک حقیق .آن چ س .جوان بو /آن چ س .جوان/که زیر بارش یکریز برف مکفون شک/چ سال
یگر چقتی بهار/با آسمان پش .پنمر همخوابه میشو /چ ر تنش فوران میکننک فوار های ساقههای
س تز ستلتار /شلوفه خواهک ا /ای یار/ای یگانهترین یار (فرخزا )43 :1377،

چاژۀ کلیکی «فوران» ،نهای .شور جنسی ر همامیزی زچج ذکر شک ر شعر اس ،.چ نتیمۀ منی مور نظر
سطور ،تولک شلوفه بر انکار بارچری رختان اس ،.که شاعر آن را به س .مکفون ر برف نست .ا اس..
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.ش  .جنسی :.مر انه /اقاقی (گیا ) .جنسی :.زنانه.
ش بسامک بسیار باالیی ر اشعار فرخزا ار  ،ش چ تاریلی ر چرۀ چر شاعری چی بیش از صکبار تلرار شک
اس( .حقوقی 16 :1376 ،چ  .)26انسانچارگی پکیکۀ ش بیش از هر پکیکۀ یگری ر اشعار اچ انعلاس یافته اس.؛
زمان گذش/.زمان گذش/.چ ش رچی شاخههای لخ .اقاقی افتا (فرخزا )36 :1377،

فع افتا ن چپهلو اس.؛ ش فرچمیافتک یعنی ش فراگیر میشو ؛ اما فع افتا ن ر معنی چر خو یعنی
همامیزی.
ش چ تاریلی ،ر شعر فرخزا یا مالزر با ارتتابخواهی با معشوق اس .چ یا زمانی برای همامیزی با اچ:
به ایوان میرچر/چ انگشتانم را بر پوس .کشیکۀ «ش » میکشم/چراغهای رابطه تاریلنک /چراغهای
رابطه تاریلنک(/همان)100-99 :
اگر به خانۀ من آمکی /برای من ای مهربان!«/چراغ» بیاچر/چ یک ریچه/که از آن /به از حار کوچۀ
خوشتخ .بنگرر (فرخزا )106 :1353 ،

ر نمونۀ باال چراغ نما رابطه چ مقابله با ش اس..
ر خیابانهای سر «ش »/جف.ها پیوسته با تر یک/یلکگر را ترک میگو ینک (همان)83 :
«شی » سییاهی کر چ بیماری گرف.

ییییک را طغییییان بییییکاری گرفییی.
(همان)94 :

ر موار زیر ش چ تاریلی زمانی اس .برای یگانگی با معشوق:
چ عشق بو آن حس مغشوشی که ر «تاریلی» هشتی /ناگا  /محصورمان میکر (همان.) 15 :
«ش » میآیک/چ پس از ش تاریلی/چشمها /س.ها/چ نفسها چ نفسها چ نفسها (همان)123 :
کنون که آمکیم تا به اچجها/مرابشوی با شرا موجها/مرا بپیچ ر حریر بوسهات/مرا بخوا ر «شتان»
یرپا (همان،)22 :
اچ مرا بر به باغ گ سرخ/چ به گیسوهای مضطربم ر «تاریلی»/گ سرخی ز (همان)130 :
انگار ما رر/گریسته بو آن«ش »/آن « ش » که من به ر رسیکر/چ نطفه شل گرف( .فرخزا ،
)32 :1377
چ چلچراغها را از ساقههای سیمی میچیکی/چ ر «سیاهی» ظالم مرا به سوی چراگا عشق
میبر ی/تا آن بخار گیج /که نتالۀ حریق عطش بو بر چمن خوا مینشس( .همان)37 :

چ نمونههای بیشتر ر «تنهایی ما »« ،جف« ،».علی کوچیله» « ،ریاف.».
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 -2-2لیریسم جنسی )(Sexuality Lyrism

پس از رابعه بن .کع چ مهستی گنمهای ،فرخزا بزرگترین نماینکۀ عشق زنانه چ شعر اچ کام ترین نمونۀ زنانگی ر
تاریخ ا بیات فارسی اس ..بهزعم براهنی «شعر فارسی به عل .تاریخ مذکری که بر فرهنگ اجتماع حاکم بو شاعرۀ
عاشق به خو نکیک اس .چ پس از فرچغ ،اغل زنانی که شعر میگوینک تا حکچ ی از لحن چ حال چ هوا چ بیان مؤنث
فرخزا استفا میکننک»(جاللی.)485 :1372 ،
رچیلر تغزلی به مسائ جنسی ،به شیو ای هنری ر اشعار فرخزا نمایش یافته اس.؛ این نوع ر چ فتر اخیر
فرخزا بسامک چشمگیری ار ؛ زیرا تم اصلی آثار اچ پیش از هر چیزی عشق اس ..این عشق شخصی چ تمنای
یگانگی با معشوق ،ر گسترۀ راز چ رمزهای ارتتابهای انسانی میتوانک توس یابک چ کارکر ی اجتماعی بیابک؛
همانگونه که مختاری از عشق ر آثار چنین فرچغ تعتیر میکنک« :آنچه بهراستی تمامی .یگانگی را صحه میگذار ،
چحکت آ می بر اساس قابلی .اعتالی جسم اس....هماهنگی ذهنی چ تن املان گسترش میان همۀ افرا را نیز
میتوانک ر خو اشته باشک .اگر چحکت جسم ر عشق ،یک رابطۀ حصر شونک چ یا منحصر شونک را میطلتک،
هماهنگی ذهنی یا چحکت ر ذهن ،یک رابطۀ تعمیم یابنک را فرامیخوانک؛ سیر شعر فرچغ از آن چحکت به این چحکت
اس ..را میان این چ چحکت را نیز ...قکرت خالق عشق چ ذات خالق آ می بر اچ گشو اس(».مختاری:1378 ،
.)581
ر تعتیری یگر «فر گرایی چ جنسی.گرایی فرچغ ر این چ فتر ،چنان هضم ر نوع انسان شک که گریه ،خنک ،
قهر ،چ مهر اچ ،مصکاقهایی حتی فراتر از انسان ایرانی پیکا میکننک چ جهانی میشونک»(زرقانی.)546 :1387 ،
عشق چ جلو های لکا گی ،با ارچس قراب .مستقیمی ار  ،پر اختن به تن ر زیرساخ .لیریک شعر فرخزا به
ایما نوشتار زنانۀ بلوغ ،شور عشق چ ایماژهای ارچتیک ختم میگر .
-2-2-1نوشتار زنانۀ بلوغ

یا آچری ایار بلوغ چ احساسهای متهم نوجوانی ر مواجهه با تغییرات حسی چ جسمی ،ر گسترۀ عاطفه چ زبانی زنانه:
آ /من به یا آچر ر اچلین رچز بلوغم را/که همه انکامم/باز میشک ر بهتی معصور /تا بیامیز با آن
متهم ،آن گنگ ،آن نامعلور (فرخزا )50 :1353،
آن رچزها رفت نک/آن رچزهای خیرگی ر رازهای جسم (همان)14 :

سال پنجاه و چهارم
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ر سحرگاهان /ر لحظۀ لرزانی که فضا همچون احساس بلوغ/ناگهان با چیزی متهم میآمیز
(همان)93 :

این حس گنگ زمانی اتفاق میافتک که شاعر احساس میکنک جاذبهای ار که نظر همسایههای نوجوانش را به
خو معطوف اشته اس:.
پسرانی که به من عاشق بو نک/با همان موهای رهم چ گر نهای باریک چ پاهای الغر/به تتسمهای
معصور خترکی میانکیشنک که یکش اچ را با /با خو بر (همان)168-167 :
-2-2-2شور عشق

ر همین حس چ حال گنگ نوجوانی اس .که کم کم عاشق میشو چ تمربههای حسی آن را لمس میکنک؛ اما هنوز
از جذابی.های جنسی عشق بیختر چ بیتمربه اس:.
آن رچزهای آشناییهای محتاطانه ،با زیتایی رگهای آبیرنگ /ستی که با یک گ /از پش .یواری
صکا میز /یک س .یگر را/چ للههای کوچک جوهر ،بر این س .مشوش ،مضطر  ،ترسان /چ
عشق /که ر سالمی شررآگین خویشتن را بازگو می کر .../چ عشق بو آن حس مغشوشی که ر
تاریلی هشتی/ناگا /محصورمان میکر /چ جذبمان میکر ر انتو سوزان نفسها چ تپشها چ
تتسمهای ز انه (فرخزا )15 :1353 ،

ر این شور عشق ،شاعر از بوسیکن چ بوسیک شکن تعابیر مختلفی میساز :
چو میآمیزر با بوسۀ تو/رچی ل هایم میپنکارر/میسپار جان عطری گذران(/همان)18:
هر لتی که بر لتم رسیک/یک ستار نطفه بس( .همان)27 :
مرا بپیچ ر حریر بوسهات/مرا بخوا ر شتان یر پا (همان)23-22:
ای سراپای .ستز /س.های .را چون خاطر ای سوزان /رمیان ستان عاشق من بگذار/چ لتان .را
چون حسی گرر از هستی/به نوازشهای ل های عاشق من بسپار (همان)32 :
من/پری کوچک غمگینی را /میشناسم که ر اقیانوسی مسلن ار /چ لش را ر یک نیلتک
چوبین/می نواز آرار آرار/پری کوچک غمگینی/که ش از یک بوسه میمیر /چ سحرگا از یک بوسه
به نیا خواهک آمک (همان)169 :
چ توپ با پیغارهای بوسه ر ستان ما میگش( .همان)15 :
-2-3ایماژهای اروتیک

 -1-3-2گ سرخ :شعر «گ سرخ» ،یلی از تصویریترین آثار فرخزا اس .که ر پایان به یک ایماژ چاحک تتکی
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میگر :
گ سرخ/گ سرخ/گ سرخ/اچ مرا با خو بر /به باغ گ سرخ/چ به گیسوهای مضطربم ر تاریلی
گ سرخی ز /چ سرانمار رچی برگ گ سرخی با من خوابیک( ....فرخزا .)130 :1353 ،

راچی ر این شعر از تمربهای فیزیلی سخن میگویک اما فضا چ حسی متافیزیلی بر اچ حاکم اس.؛ اچ ر تاریلی
به آمیزش با کسی تن ا که نتیمهاش برای «کتوتران مفلوج» چ « رختان بیتمربۀ یائسه» چ «پنمر های کور»
حسرتبرانگیز اس ..این ارتتاب جسمانی مولو ی به همرا ار که ر اعماق کمرگا شاعر ر حال رشک اس :.یک
گ سرخ!
ای کتوترهای مفلوج/ای رختان بیتمربۀ یائسه/ای پنمر های کور /زیر قلتم/چ ر اعماق
کمرگاهم/گ سرخی ار میرچ ی ک (همان)131 :

زنی با گ سرخی بر گیسو ،ر فضایی سرشار از گ سرخ ،چ ر بستری از گ سرخ ،با معشوقی که جلوۀ عینی
گ سرخ اس .ر هم میآمیز ؛ نتیمۀ این همامیزی رچیش گ سرخی ر مرکز بارچری اچاس–.که نقطۀ حیات زنانۀ
چی محسو میشو  -فضای لیریک چ رعینحال جا چیی-اسطور ای این شعر بهگونهای اس .که به نظر میرسک
زن راچی ،چنان با عشق گ سرخ آفاقی (بیرچنی) را ر رچن خو محاکات کر  ،که به حسیترین شل چجو ی ،به
بازآفرینش انفسی ( رچنی) آن نائ شک اس..
ر شعر مذکور ،سخن از چصال اس.؛ اما این چصال ر الیههای معنایی یگرش ،نوعی چصال متافیزیلی چ
رچحانی اس.؛ «پنمر » نما ارتتاب چ چسع .رابطه میتوانک باشک « ،رخ ».بارچری چ حیات اس ،.چ «کتوتر» نما
آزا ی چ نمونۀ ممسم نفس رابطه ر چسع .پنمر چ بارچری رخ.؛ اما ر این شعر این هر سه از کار افتا چ بیفایک
تصویر شک انک :مفلوج ،یائسه چ کور ،لذا آن ارتتاب فراحسی که بهچسیلۀ این سه میبایس .شل میگرف .تنها ر
آمیزش که عمیقترین ریاف .عاشقانه چ عالیترین نمونۀ ارتتاب چ انسان میتوانک باشک ،شل گرفته اس ..این چص
با خو نتیمهای ار که از لحاظ جسمی چ حسی «آبستنی» مینامنکش چ از لحاظ فراحسی ریاف .چلیکۀ عشق
اس .چ ارتتاب چ حفظ آن ر عمق رچن .این چلیکۀ عشق ،همان اس .که ر شعر یوارهای مرز به گهوارۀ عیسی
تشتیه شک اس:.
با من رجوع کن/من ناتوانم از گفتن/بگذار ر پنا ش از ما بار بر ارر/بگذار پرشور از قطر های
کوچک باران/از قل های رشک نلر /از حمم کو کان به نیا نیامک /بگذار پرشور/شایک که عشق
من/گهوارۀ تولک عیسای یگری باشک (فرخزا )68-67 :1353 ،
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تلکیک شاعر بر اص زنانگی بر چاژۀ «اعماق کمرگا » ر شعر گ سرخ چ «مرکز نطفه» ر یوارهای مرز خالصه
شک اس ،.اعماق تن جذ کننک چ خواهنکۀ شاعر پذیرای نطفهای اس .که اص چ اساس هستی اچس ،.شاعر
میخواهک بازگر به اص نطفهاش چ ر آنما با معشوق یگانه شو  .اچ میخواهک به اص نطفگیاش برگر که چلیکۀ
عشق اس ،.اچ خو ر «گ سرخ» اذعان کر که گ سرخی ماننک «یک پرچم ر رستاخیز» ر رچنش ر حال رشک
اس.؛ این رستاخیز ر گ سرخ همان رجوع به اص عشق ر یوارهای مرز اس:.
با من رجوع کن/با من رجوع کن/به ابتکای جسم/به مرکز معطر یک نطفه/به لحظهای که از تو آفریک
شکر/با من رجوع کن/من ناتمار مانک ار از تو ..../اکنون محرا جسم من/آما ۀ عتا ت عشق اس.
(همان)67-66 :

-2-3-2جف :.فرخزا ر شعر «جف ».ارچس تصویرمحوری را ر قال کلماتی محکچ چ متهم ارائه میکنک:
ش میآیک/چ پس از ش تاریلی/چشمها /س .ها/چ نفسها چ نفسها چ نفسها/چ صکای آ /که
فرچمی ریز قطر قطر قطر از شیر/بعک چنقطۀ سرخ/از چ سیگار رچشن/تیکتاک ساع/.چ چ
قل /چ چ تنهایی( /همان)124-123 :

ر این شعر ،ش محم همامیزی چ تن اس ،.تلرار نفسها چ ارتتاب آن با س.ها چ چشمها اللتی اس .بر
عم جنسی؛ اما هرمنوتیک ایماژ ،اینگونه شل میگیر :
چ صکای آ /که فرچمیریز قطر قطر قطر از شیر
نخس :.صکای آ چ تلرار سهبارۀ قطر قطر قطر  ،همان تلرار چ کنکی زمان اس.؛ بهچیژ که شاعر ر ا امه از
تیکتاک ساع .سخن میگویک ،چ یگر :این کنکی زمان بهنوبۀ خو  ،رخوت چ لز گی ناشی از همخوابگی س.
که رفتار جترانی کشیکن سیگار را بهمنظور تسلین ر پی ار :
بعک چنقطۀ سرخ/از چ سیگار رچشن

مضمون باال ر سطری از شعری یگر نیز تلرار شک اس:.
زنکگی شایک افرچختن سیگاری باشک /ر فاصلۀ رخوتناک چ هماغوشی (همان)165 :

این رخوت چ لز گی ر تعتیری زیتاتر «شهوت مرگ» اس:.
آ من پر بو ر/پر بو ر از شهوت مرگ (همان)49:
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شاعر ر عمق شا ی همامیزی ،بازهم گرفتار غم چ ناامیکی مرگ اس.؛ عشق اچ هموار توأر با مرگانکیشی اس،.
ازاینرچ اس .که اچ ر اچج لحظات معاشقه احساس میکنک به مرگ نز یکتر شک اس:.
غربییی .سییینگینم از لیییکا گیم

شییور تنییک مییرگ ر همخییوابگیم
(فرخزا )95 :1353 ،

این مسلله ر رچانلاچی بازخور ی گستر ار ؛ «فرچیک صحنۀ رچان آ می را عرصۀ کشاکش چ غریزۀ اساسی به
نار شور زنکگی یا ارچس ( (Erosچ شور مرگ یا تاناتوس ( )Thanathosمی انک ،غریزۀ مرگ هموار بر غریزۀ زنکگی
غلته میکنک» چ تمکن چ پیشرف.های مکنی بر تشکیک این امر خواهک افزچ (فرچیک :1343 ،پاچرقی 22چ نیز آریانپور،
.)84 :1357
ارچس فرخزا  ،تح .تسلط تاناتوس اچس .چ از این باب ،.هرگز ر ای .چ شا ی عشق را ر معاشقه نخواهک
یاف..
اما پایان شعر جف :.اکنون یگر این چ تن بهتنهایی خو بازگشتهانک:
چ چ قل  /چ چ تنهایی

سومین نلتۀ تلچیلی :چاژۀ آ چ تلرار آن ر قطر قطر قطر ؛ اللتی اس .بر پایان شور جنسی چ معا ل چاژۀ فوران
اس .ر انسانچارگی بهار چ پنمر ر بخش پیشین .ر تعتیری یگر نهای .چ پایان همان عشق فراحسی اس .که ر
شعر گ سرخ از آن به «چلیکۀ عشق» تعتیر گر یک .این قطرۀ آ  ،همان نور نرینه بر جکار ما گی خاک اس ( .ر
بخش پیشین) چ همان «می ر ناک بقا»:
مرا پنا هیک ای تمار عشقهای حریصی/که می

ر ناک بقا بستر تصرفتان را/به آ جا چ /چ

قطر های خون تاز میآرایک (فرخزا )121 :1353،

چاژگان کلیکی « :ر »« ،آ جا چ»« ،خون تاز » چ «بستر».
-2-4اندامپردازی نمادسازانه ((Symbolic body embodiment

ً
اعضا چ انکار زنانه ر اشعار فرخزا فاقک نقش جنسی چ صرفا چاجک کارکر جنسیتی اس ،.انکار زنانه ماننک گیسو چ

سینه ،چ چابستههای انکار زنانه ،ملم ساح.های مختلف زنانگی شاعرانک چ ر پار ای موار جایگزین انواع متلبر
عواطف زنانۀ اچ .هرککار از این انکار ارای شخصیتی هستنک که بار عاطفی مخصوص به خو را یکک میکشنک ،به
همینخاطر رعینحالی که هرککار بهطور ممزا شخصی .چاحکی ارنک ،کالتک یا لتاسهای مختلفی میپوشنک چ
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متفاچت ظاهر میشونک.

ً
سینه که جایگزین مناستی برای زنبو ن شاعر اس .چ صرفا کارکر ی جنسیتی ار  ،ر قطعهای که ر پیخواهک

آمک نقش پناهگا چ ملمن را برای معشوق مذکر ار چ رعینحال حضورش ر قطعهای یگر ،با آنکه همچنان کارکر
جنسیتی زنانه را اراس .چ جایگزینی اس .برای زن شاعر؛ اما تلکیکی اس .بر شکت احساسات زنانه.
شاعر ر شعر طنزآلو «معشوق من» مر باستانی خو را ر بوتههای این عضو زنانهاش پنهان کر اس ،.اچ به
قصک قکرتنمایی ر برابر معشوق مذکر ،این عضو را جایگزینی مناس برای عاشق مؤنث قرار ا اس:.
معشوق من/انسان سا ای س/.انسان سا ای که من اچ را /ر سرزمین شور عمای /چون آخرین
نشانۀ یک مذه شگف / .ر البالی بوتۀ ...هایم پنهان نمو ار (همان)83 :

ر شعر «من از تو میمر ر» این عضو با توجه به حساسی .جنسیاش ،جایگزینی اس .برای احساسات عمیق
زنانه ،بهچیژ ا طرا  .به لیریسم جنسی این قطعه ر عاطفۀ شعری ق .شو :
تو اللهها را میچیکی/چ گیسوان مرا میپوشانکی/چقتی که گیسوان من از عریانی میلرزیکنک /تو
اللهها را میچیکی /تو گونههای .را میچستانکی به ا طرا ...هایم/چقتی که من یگر/چیزی
نکاشتم که بگویم/تو گونههای .را میچستانکی به ا طرا ...هایم(/همان)162:
اکنون کتوتران /ر قلههای ...هایم/پرچاز میکننک (همان)67:

این کتوتران ،همان کتوتران مفلوجی هستنک که ر «گ سرخ» ذکرشان رف.؛ اما ر اینما نما ارتتاب چ رهایی
سالم چ بیعی هستنک ،اچ ر جایی یگر تمسم زنانۀ تشویش چ ا طرا را اینگونه ر عضو بکنش نشان می هک:
آ من پربو ر/پر بو ر از شهوت مرگ/هر چ ...نم از احساسی سرسارآچر تیر کشیک (همان)49:

ارتتاب چاژگان فوق ،ر بررسی سائق جنسی زنان آشلار اس..
گیسو -ر قطعۀ بررسی شکۀ من از تو میمر ر -ر کنار صف .عریان چ فع میپوشانکی چ ر ارتتاب با گ الله،
زنانگی این متن تغزلی را تقوی .کر اس ..چنانکه این یک:
گوشواری به چ گوشم میآچیزر/از چ گیالس سرخ همزا /چ به ناخن هایم/برگ گ کوک میچستانم
(همان)167 :

گیسو چ اغل با همراهی گ (گ سرخ ،شقایق ،الله ،گ های استوایی چ غیر ) بیشترین کاربر را ر القای زنانگی
جسمانی چ التته رمانتیک شاعر ایفا میکنک:
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سخن از گیسوی خوشتخ .من اس/.با «شقایقهای» سوختۀ بوسۀ تو (همان)126:
من ر پنا ش  /یوانهچار فرچمیریزر/با گیسوانم سنگین /ر س .های تو/چ هکیه میکنم به تو
«گ های استوایی» این گرمسیر جوان را (همان)65:
اگر «گلی» به گیسوی خو می ز ر/از این تقل

/از این تاج کاغذین/که بر فراز سرر بو گرفته

اس/.فریتنک تر نتو ؟(همان)119:
اچ مرا با خو بر /به باغ گ سرخ/چ به گیسوهای مضطربم ر تاریلی گ سرخی ز (همان.)130:
اکنون تو اینمایی/بر سینهار سنگین /ر س.هایم اغ /ر گیسوانم(......همان)38 :
-2-4-1وابستههای اندامی

چنانکه گذش .اعضای زنانه کارکر های مختلفی را ر شعر فرخزا ایفا میکننک ،از نمونههای چابستههای انکامی
میتوان از شیر ،آبستنی ،خون چ بلارت نار بر  ،اعضای زنانه زمانیکه نقش ما رانه اشته باشنک؛ کیفی .ارچتیک خو
را چامینهنک؛ شاعر نهای .زنانگی را بارچری چ ما رشکن می انک ،آنما زن به کمال میرسک که بتوانک عشق فراحسی را
ر تن خویش به موجو ی حسی تتکی کنک چ بزایانک:
مرا پنا هیک ای زنان سا ۀ کام !/که از چرای پوس ،.سرانگش.های نازکتان/مسیر جنتش کیف آچر
جنینی را نتال میکننک/چ از شلاف گریتانتان همیشه هوا/به بوی شیر تاز میآمیز (همان:
)121-120
زیر قلتم/چ ر اعماق کمرگاهم/گ سرخی ار میرچیک/گ سرخ/سرخ/مب یک پرچم ر رستاخیز/آ
من آبستن هستم /آبستن /آبستن (همان)130 :

سه بار تلرار چاژۀ آبستن ر پایان شعر ،معا ل تلرار سهبارۀ چاژۀ گ سرخ ر آغاز شعر اس..
من خوشههای نورس گنکر را ر زیر ...میگیرر/چ شیر می هم (فرخزا )94-93 :1377 ،

خون اشارتی اس .به امری زنانه؛ که اکنون ار به سوی فرزنکآچری رچانه میگر :
آ میبینی؟/که چگونه پوس .من می ر از هم/که چگونه شیر ر رگهای آبی رنگ ...های سر
من/مایه میبنک /که چگونه «خون» /رچیش غضرچفی اش را ر کمرگا صتور من /میکنک آغاز؟
(فرخزا )84 :1353،
چ من به آن زن کوچک برخور ر/چ آنچنان که ر تحرک رانهایش میرف/.گویی «بلارت» رؤیای
پرشلو مرا با خو /به سوی بستر ش میبر (فرخزا )33 :1377 ،
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-2-5فرویدیسم )(Freudism

طتق آنچه فرچیک ر آثارش منتشر کر یا یگران از تعاریف خو فرچیک برگرفتهانک ،اصطالح فرچیکیسم به نگاهی
اطالق میشو که به انسان چ رابطۀ اچ با خو  ،یگران چ جهان هستی بر متنای جنسی .چ غریزۀ جنسی هوی .میبخشک
(آریان پور .)55 :1357 ،کیفیتی ر برخی از جلو های ارچس فرخزا چجو ار که مطابق تکاعیهای جنسی فرچیک
از اشلال چ اشیاس..
خالی بو ن چ گو ی از کارکر های ما ینگی این نوع تکاعی اس:.
چ با /با که گویی ر عمق گو ترین لحظههای تیرۀ همخوابگی نفس میز (فرخزا )118 :1353،

مفهور فوق ،بهطور منی از این سطور نیز استنتاب میشو  :بگذار پرشور/از قطر های کوچک باران.../از حمم
کو کان به نیا نیامک  /که بخشی از قطعۀ زیر اس:.
با من رجوع کن/من ناتوانم از گفتن/بگذار ر پنا ش از ما بار بر ارر/بگذار پرشور از قطر های
کوچک باران/از قل های رشک نلر /از حمم کو کان به نیا نیامک /بگذار پرشور/شایک که عشق
من /گهوارۀ تولک عیسای یگری باشک (همان)67 :

باران ر بنکهای باال ،ر مفهور حسی خو همان «چلیکۀ عشق» ر شعر گ سرخ اس ،.که عام زایش چ
پیکایش حمم کو کان به نیا نیامک ر این شعر چاق شک اس ،.تن شاعر ماننک حفر ای خالی اس .که ر تالش
اس .از قطرات باران پرشو ؛ کارکر ما ینگی این خأل ،جذ چ پذیرنکگی اس ،.بر خالف کارکر فعی نرینگی:
رچی خاک ایستا ار/با تنم که مب ساقۀ گیا /با چ آفتا چ آ را /میملم که زنکگی کنم /بارچر ز
می /بارچر ز ر (همان)25-24 :

شاعر میخواهک تمار آ های جهان را ر خو ش جذ کنک تا بر اساس فطرت بارآچر زنانهاش ،جهان را زایا چ
زنک نگا ار  ،اچ زمین را تملی زنانگی خو میپنکار :
چ تمار شهوت تنک زمین هستم/که تمار آ ها را می کشک ر خویش/تا تمار ش.ها را بارچر ساز
(همان)85 :

خاک نیز همین کارکر زنانۀ زمین را اراس:.
چ خاک با هزاران منفذ /ذرات گیج ما را به رچن میکشک (همان)64 :

چ تکاعی نرینگی ر بنک پایین:
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شاخهها با آن ستان راز/که از آنها آهی شهوتناک/سوی باال میرف....تا سپیک ر فریا ز نک :ما !
ای ما بزرگ!(همان.)77-76 :
نتیجهگیری

ارچس ر ا بیات ،به معنای عریاننمایی چ نمایش رفتارهای جنسی نیس.؛ بلله تمسم هنری تنکامگی همرا با
زیتاییهای رفتار جنسی اس .چ نه خو رفتار جنسی .بنابراین هر چیز عریان چ بیپرچایی را ر ا بیات چ هنر نمیتوان
با نگا چ تلقی ارچتیک قضاچت کر  .با توجه به این نلته ،سرچ های فرخزا ذی چهار ستۀ کلی قاب بررسی هستنک:
 .1پرسونیفیلیشن جنسیتی :انسانچارگی اشیاء ،طتیع .بیجان چ مظاهر خلق ،.با نقش جنسیتی زنانه چ مر انه؛
همچون ما گی ما  ،نرینگی ستار  ،ما گی گیاهان ،نرینگی با چ نسیم ،ما بو ن بهار چ غیر ؛ قائ بو ن شاعر به نقش
جنسی هرککار چ تصویر همامیزی هر جف.؛  .2لیریسم جنسی :رچیلر تغزلی به مسائ جنسی که خو ر سه
محور قاب بررسی اس :.نوشتار زنانۀ بلوغ ،شور عشق ،چ ایماژهای ارچتیک .ر ایماژهای جنسی ،نوعی هرمنوتیک
چجو ار که با توجه به چاژگان کلیکی متن چ ربط معنایی هریک ،به تصویری کام از ارچس انسانی ختم میشو ؛
ماننک شعر «جف».؛  .3انکارپر ازی :ذکر نار برخی از اعضای زنانه چ تلرار آن ر چ فتر اخیر شاعر (تولدی دیگر،
چ ایمهن بیهوریم ب آغهز فصس سرد) ،حاچی کیفی .قاب توجهی از کارکر های جنسیتی اس ،.چ نه جنسی .این اعضا
که جایگزینهای مناستی برای حضور راچی مؤنثانک ،خالق جلو های زنانگی متنانک .اعضای ذکر شک ر شعر،
چابستههایی ارنک که ملم نقشهای جنسیتیانک ،همچون :خون ،شیر ،آبستنی چ غیر  ،ر برخی موار باعث تغییر
ساختمان ارچتیک شعر میگر نک؛ بکین معنی که شعر را از ساح .ارچتیک ،به تغزل میکشاننک چ نقش ملم زنانگی
خو را ر فراینک جسمانی ما ری تلمی میکننک؛ .4فرچ یکیسم :طتق تکاعیهای فرچیک از اشلال چ حاالت اشیا چ
نست .ا ن نر چ ما گی بر این اساس ،برخی از تصاچیر خلق شک ر متن فرخزا مطابق این نگا  ،ارای جنس چ نقش
جنسی هستنک .چیژگی پذیرنکگی چ جذ  ،از کارکر های نقش جنسی ما محسو میشو  ،ر اینخصوص ،زمین
بیشترین حک زنانگی چ ما گی را اراس ،.اچ جذ کننکۀ تمار بارانها ،چ آ های نیاس ،.فرخزا ر اینمور  ،زمین
را تملی بارچری زنانگی خو می انک.
نوسرچ های فرخزا  ،چه به لحاظ عاطفه چ لیریسم شعر چ چه از نظر ایماژ چ زبان ،چیژگیهای برجستهای ر
ارچتیسم شاعرانه ار ؛ این نگا چ این زبان ر رچزگار خو بهراستی تاز چ تحسینبرانگیز بو چ هماکنون نیز نوآچرانه چ
هنرمنکانه اس..
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چکیده
پرسههزنی گونهای از گذران اوقات فراغت در جوامع شههری پیشهرف ه اسهت که اغبه بهصهورت انفرادی و با نیت
تفریح ،لذت و تفکر انجام میگیرد .گف مانهای فرهنگی و سهیاسهی کاکب بر شههر ،کیفیت تجربر پرسههزنی را
تحت تأثیر قرار میدهند .به دنبال نوسهازی و توسه ر شههرهای ایران ،پدیدر پرسههزنی در میان قشهرهای مت بف
اج ماعی ،بهویژه جوانان ،رواج پیدا کرده اسههت .این پژوهش براسههار رویکرد ملال ات فرهنگی به بررسههی
نحور بازنمایی تجربر پرسهههزنی در رمان فارسههی چرخدندهها ( ،)1388نوشه ر امیر اکمدیآریان میپردازد .به
این اع بهار ،رمهان را بههمثهابهه یه میهانجی برای فهب تحو ت فرهنگی جهام هه در نرر گرفههایب .ازآنجهاکه ههد ما
ملال ه و تفسهیر تأثیرات م ااب سهو ه و فیهای اج ماعی در م ن ادبی اسهت ،در این پژوهش از رول تحبی
ماولهای مح وا با واکد میهمون اسه فاده کردهایب و در پی پاسه به این پرسهش هسه یب که انگیزه و ناله عزیمت
سهو ه برای پرسههزنی چیسهت در وول پرسههزنی چه ت امالتی با خود ،دیگری و فیهای شههر برقرار میکند و
درنهایت چه فرجامی مییابد در فیای داس ان ،ایدئولو یهای کاکب ،چگونه بر کیفیت پرسهزنی سو ر م نی
تأثیر میگذارند ن ایج پژوهش نشهان میدهد رویکرد گزینشهی جام ه نسهبت به مدرنیسهب ،بر ادراو سهو ه از
شههر تأثیر متربی دارد و تجربر پرسههزنی را تب و آشهف ه میکند .سهو ر پرسههزن از فرهنگ شههرنشهینی بیبهره
اسهت ،اما مواهه دنیای شههر را ملالبه میکند .انگیزر اصهبی او در این رمان ،کامیابی ،تفریح و بازپسگرف ن
جوانی ازدسههترف ه بوده اسههت .آنچه تجربه میکند ،تحایر ،بیگانگی و بیهنجاری اسههت .او راه چاره را در
خشونت ورزیدن ،ان اامگیری و جنون مییابد و درنهایت خودکشی میکند.

کلیدواژهها :رمان شهری ،پرسهزنی ،توس هنیاف گی ،کژمدرنیسب ،شیزوفرنی فرهنگی.
 .1دانشجوی دک ری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
 . 2اس ادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران( .نویسندر مسئول)
 .3دانشیار زبان و ادبیات انگبیسی ،دانشگاه گیالن ،ایران.
 .4دانشیار عبوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
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 .1مقدمه

مطالعه چ بررسی پکیک های اجتماعی چ فرهنگی چ بازتا آن ر متن ا بی ،هموار مور توجه نظریهپر ازان
جامعهشناسی ا بیات بو اس ..ر جریان حرک .از نظارهای سنتی به عصر مکرن ،رچابط انسان با محیط زنکگیاش
بهتکریج ستخوش تغییرات شگرفی شک اس( .مر یها .)1399،ر رچنک این تغییرات« ،شهر» چ «سوژۀ شهرنشین»
بهمبابه پکیک هایی مکرن ،ر سپهر مفاهیم انسانشناسی چ فرهنگ ظهور یافته چ ا بیات نظری چسیعی تولیک کر اس..
یلی از مهمترین نمو های تعام شهر چ سوژۀ شهرنشین ،پکیکۀ پرسهزنی اس ..پرسهزنی ر یک تعریف سا چ اچلیه،
قکر ز ن متفلرانه ،بیهکف چ پیشبینیناپذیر ر شهر اس ..هر جا شهر مکرنی به چجو بیایک ،شهرچنکی هم هس.
که برای لذت چ تماشا ،چق.گذرانی ،رف مالل یا ق .نظر ر احوال یگر شهرچنکان به خیابان برچ  .این شهرچنک که
ر نظریات جامعهشناسی چ فرهنگ ،پرسهزن نار گرفته« ،نماینکۀ انسانی مکرنیسم» (بو لر )1863،بهحسا میآیک.
شهر ،پر ۀ نمایشی اس .که نیرچهای بازمانک از زیس .سنتی ،ایکئولوژیهای غال جهانی ،امیال چ حسرتهای
انسانی بر صحنۀ آن به مصاف هم میرچنک (زیم  .)1948،گا ر هم ح میشونک چ آشتی میگیرنک چ گا با یلکیگر
بهسختی رمیآچیزنک .این همه ،رچح معنوی چ جان شهر را میساز اما کالتک آن ،سازۀ پیچیک چ نوظهوری اس .از
صناع .س .بشری؛ یعنی آنچه ر برجها ،اتوبانها ،مگامالهای عظیم چ ساز هایی از این س ،.رخ مینمایک
(مر یها.)1399 ،
ر این میان ،عم پرسهزن ،شتیه کارکر چربینی اس .ر س .یک مستنکساز .این چربین ،کنش متقاب
ساختارهای صنعتی ،فرهنگی چ ذهنی .انسانی را ر یک میکان یک چسی چ سیال پیش چشم میآچر  .زاچیهنگا چ کیفی.
گذرای پرسهزنی ،بیشتاه .به تمربۀ فیلمسازی نیس ..پرسهزن ،تصاچیر شهری را ر ذهن ثت .میکنک چ ماننک یک
تکچینگر ،از میان آنچه یک اس ،.بخشی را با ترتیتی خاص به رچای .رمیآچر (قهرمانی چ هملاران .)1395 ،رچح
مکرنیته ر شهر منتشر اس .چ پرسهزن ،چجکان زنکۀ شهر .اچ آنچه میبینک را بازمیگویک .هرچنک قا ر نیس .تمار
فضاهای شهر را به تسخیر ا راک خو رآچر (رشیکزا  ،)1399،اما یک های اچ که ر حالتی تصا فی چ ناخو آگا
پش .سر هم قرار میگیرنک گوا صا قی هستنک از رچح ناخو آگاهی که ر یک شهر جاری اس.)Chambers, 1999( .
ژانر پرسهنگاری از اچای قرن نوز هم آیینهای بو برای تماشای پاریس با تمار الیههای پیچیک چ متلبر آن (نمفی.)1379،
از جماع.های انسانی چ شگفتیهای س.ساز بشر گرفته تا شور چ حال محاف ا بی چ هنری ،جنتشهای مر می چ
هزاران تناقض چ رؤیا چ ناکامی چ خوشباشی حاص از زیستن ر جهان شهر (سعا ت.)1379 ،
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بنا بر آنچه گفته شک ،مطالعۀ احوال چ تمار شخصی .پرسهزن ،راهی برای ارزیابی کارنامۀ مکرنیسم ر یک
جامعه اس( .برمن .)1982 ،حضور انسان ر شهر چ تمربۀ پرسهزنی ر چنک هۀ اخیر ،توجه نظریهپر ازان
انسانشناسی چ فرهنگ ،جامعهشناسی چ شهرسازی را ر سط جهانی) )2014 ،Shortell & Brownچ نیز ر
تحقیقات ایرانی به خو جل کر اس ..رسانههای فرهنگی مختلف ،ازجمله سینما چ ا بیات ،نماهایی از تمربۀ
پرسهزنی را بازتا

ا انک .ر ایران بعک از انقال نیز طیف جکیکی از رمان ،با تلکیک بر فضاهای شهری چ حال چ

هوای شهرنشینی جکیک ،جان گرفته تا تمار  ،آرزچها چ ارزشهای انسان ر ایران کنونی را رچای .کنک .تعام چ
سویۀ انسان چ شهر ر این رمانها ،مو وعی تلم برانگیز اس .که علیرغم اهمی .بسیار ،ر پژچهشهای ا بی کمتر
مور توجه قرار گرفته اس ..تحلی الل.های فرهنگی چ جامعهشناختی رمان شهری ،میتوانک از طرفی ر شناسایی
چهرۀ فرهنگی ایران مکرن مؤثر چاق شو چ از طرف یگر ،سم.چسوی سن .جکیک رماننویسی را تا حکچ ی تو ی
هک .ما ر این پژچهش تالش میکنیم تمربۀ پرسهزنی ر یلی از رمانهای شهری بعک از انقال را تحلی کنیم.
1ـ .1پیشینۀ پژوهش

پژچهشها چ نظریات مربوب به پرسهزنی ،به اعتتار رچیلر  ،ر سه ستۀ کلی قاب بخشبنکی هستنک :یکگا
چجو گرایی ،1یکگا مارکسیسم ساختارگرا 2چ رچیلر تلفیقی .تحلی هایی که با یکگا چجو گرایانه به مو وع
پر اختهانک ،پرسهزنی را مترا ف مقاچم .ر برابر قکرت چ تالش برای بازپسگیری فرص.های فوتشک تعریف
میکننک .نوعی مخالف .با نظم موجو  ،انتقا چ عصیانگری .براساس این یکگا  ،پرسهزن موجو ی رهاس .که علیه
نظار تقسیمکار ،مصرفگرایی چ انتو خواهی عصیان میکنک .اچ نمیخواهک با توسعۀ خیابان چ بزرگرا  ،عرصه بر پیا
را رفتن تنگ شو (کاظمی .)1396 ،بیلارگی ظاهری پرسهزن چ رخوت چ تعل اچ ،مخالفتی اس .ر برابر فرآینک
تولیک (زیم  .)1948 ،پرسهزن میخواهک مان از گم شکن انسان البهالی چرخ نک های ماشین زنکگی شو  .اچ نما
اعتراض به نظار بر اری مکرن اس ( .چسرتو .)1998 ،به همین ترتی پرسهزن ،ر نظارهای ایکئولوژیک بنیا گرا،
ر برابر فرهنگ زهک ،سا زیستی چ آخرتگرایی مقاچم .میکنک چ ر پی بازپسگرفتن فرهنگ جوانی ،خوشباشی
چ نیاگرایی اس( .بیات .)2010 ،چنان که پیکاس .این یکگا  ،الزارهای ساختار اجتماعی را نا یک میانگار چ
قکرت اغراقآمیزی برای کنشگر تعریف میکنک.
1. Existentialism
2. Structural Marxism
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ر مقاب  ،ر یکگا مارکسیسم ساختارگرا ،نظار اجتماعی رهمکوبنک  ،پرسهزن را به یک قربانی منفع تتکی
میکنک (علیاکتری .)1388،ایکئولوژی سرمایه اری ر این یکگا  ،شیطان بزرگی اس .که بر افلار ،ذچق انتخا ،
خریک ،گش.چگذار چ همۀ افلار پرسهزن سیطر ار  .ر جهان سر چ فلزی امرچز ،تنها پول اس .که اهمی .ار چ
حیات ذهنی چ عاطفۀ انسان ر شهر مکرن به بیگانگی کشیک میشو (زیم  .)1948،پرسهزن این جهانها ،از خو
ا راکی نکار چ با چشمانی خیر  ،هوی .خو را ر برابر چیترین پر زرقچبرق پاساژها از یا میبر (بنیامین.)1983،
حاشیهنشینان سرمایه اری ،یعنی فقرا ،از کار افتا گان ،زنان ،سالمنکان چ اقلی.های نژا ی (همان) ،طیفی از پرسهزنان
را تشلی می هنک که فقط میتواننک رچنق بازار فرا ستان را تماشا کننک چ حسرت بخورنک یا مرتل رفتارهای
کاجتماعی شونک (فلوهی .)1399،این نظریات ،به چرای آگاهی ذهنی ،باچرها چ ارزشهای فر میرچنک چ
سرچشمههای رفتار انسانی را ر ساختارها میجوینک .ر این یکگا  ،چجو خو سامان چ اچطلتانۀ کنش فر ی ،مغفول
میمانک.
این چ یکگا  ،محصول مناقشهای قکیمی بر سر عاملی 1.چ ساختار 2یا اصال .فر چ اصال .جامعه اس .که از
آغاز قرن بیستم ،ذهن فیلسوفان جامعهشناسی را به خو مشغول اشته بو (گالبی ،بکاغی چ علیپور)1394 ،؛ اما از
اچای هۀ  1980به بعک ،گرایشهایی ر نظریهپر ازیهای جامعهشناختی پا گرف .که متتنی بر تلفیق عاملی( .فر )
چ ساختار (جامعه) بو  .رچیلر های تلفیقگرا ،بر مفهور رابطه استوار هستنک چ یاللتیک سوژ چ ابژ را بهعنوان بنیا
ّ
هستیشناسی مک نظر قرار می هنک (همان) .پرسهزن ر این یکگا  ،علیرغم محصور بو ن ر سلطۀ نظار غال چ
تلثیرپذیری از ساختار اجتماعی ،ذهنی .چ ارا ای آزا ار چ میان بازیگری چ انفعال ،شناچر اس( .رشیکزا .)1399 ،
ما ر این پژچهش ،یکگا اخیر را متنا قرار ا ایم.
طیف چسیعی از پژچهشهای ایرانی ،با رچش پیمایشی چ مصاحته به سراغ پرسهزنان پاساژها چ پارکها رفتهانک .با
اتخاذ هرککار از سه یکگا یا شک  ،رچای .چ زاچیه نگا این پژچهشگران نست .به نقش پرسهزن چ میکان عم اچ تغییر
کر اس ..نتایج تعکا ی از این پژچهشها ،به شل خالصه از این قرار اس:.
 .1پرسهزنی ،نوعی مقاچم .نما ین ر برابر استراتژی فضا چ قکرت بهحسا میآیک (کاظمی چ اباذری1383 ،؛
کاظمی چ ر ایی1387 ،؛ محمکی ،جهانگیری چ پاککامن.)1394 ،

1. Agency
2. Structure
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 .2پرسهزنی نمایانگر استحالۀ هوی .چ انفعال ر برابر سیطرۀ سرمایه چ کاال اس( .یوسفی ،محمکی چ میرزایی،
1397؛ فلوهی چ امیری.)1394 ،
 .3پرسهزنان بهطور همزمان ،ر برابر فرهنگ رسمی مقاچم .میکننک اما فر ی .چ تمایز خو را ر برابر اقتکار
سرمایه اری از س .می هنک چ به الگوی تمویز شکۀ این گفتمان ،شتیه میشونک (توانا ،شفیعی چ صکیقی
1394؛ چاچشیان چ توانا1394 ،؛ علیخوا چ شا منفع.)1395 ،.
ر کنار تحقیقات جامعهشناختی ،پژچهشهای کمشماری نیز هستنک که پرسهزنی را بهعنوان یک رچنمایه که ر
ا بیات چ هنر بازنمایی شک  ،مور تحلی چ بررسی قرار ا انک .رچش ما ر پژچهش حا ر ،از سنخ تحقیقات
متنشناسی اس ..لذا ر بخش پیشینه ،به معرفی چنک مور از مهمترین این تحقیقات بسنک میکنیم.
شارل بو لر )1867–1821( 1برای اچلین بار ر سامتر  1863ر مقالۀ «نقاش زنکگی مکرن ،»2شخصی.
نوظهور پرسهزن را معرفی کر  .اچ ر این مقاله ،انعلاس زاچیه یک پرسهزن پاریسی را ر آثار یک نقاش چر گر بررسی
کر اس ..این هنرمنک ،زچایای پنهان چ آشلار شهر پاریس را از طریق نقاشی رچای .میکنک .بر اساس تعریف بو لر،
پرسهزن یک چشم خیر  ،تحسینکننک  ،متفلر ،خالق ،را ی چ شا اس .که شهر را میبینک چ سر ذچق میآیک .اچ
کسی اس .که شوق سیریناپذیری برای یکن چ حس کر ن نیای مکرن ار  .نوشتۀ بو لر برای اچلین بار ،جایگا
شخصی .پرسهزن را ر نیای نظریه چ ا بیات تبتی .کر چ رسمی .بخشیک .از یکگا بو لر ،پرسهزن نماینکۀ انسانی
مکرنیته چ قهرمان نیای شهر اس..
بعک از اچ چالتر بنیامین ،)1892-1940( 3بهعنوان یک فیلسوف مارکسیس .چ منتقک مکرنیته ،تح .تلثیر مقالۀ
بو لر اما با نگاهی کسرمایه اری به مطالعۀ زنکگی ّ
رچزمر پر اخ .چ نمو ها چ تلثیرات مخر شهرنشینی جکیک را
نقک کر  .اچ ر پرچژۀ پاساژها  )1940-1927( 4با گر آچری نشانهها ،تیدهای انسانی ،قرائن تاریخی چ نیز متون ا بی،
به رکی از جایگا انسان مکرن ر فضای شهر رسیک اس ..ر نگا بنیامین ،شهر مکرن به سوژ چ جایگاهش هویتی
گذرا چ ناپایکار ا اس ..شوکهای محیط شهری مکرن ،تمربۀ زیتاییشناسانۀ نوینی را به چجو میآچر  .تمربۀ یک
بیخانمانی ائمی چ ر تضا با ثتات ،ایستایی چ امنیّ .
سنتی .پرسهزن ،کولی ،فاحشه چ قمارباز ر نظریۀ اچ از جمله
1. Charles Pierre Baudelaire 1821 –1867
2. The painter of modern life
3. Walter Bendix Schönflies Benjamin 1892-1940
4. Arcades Project 1927-1940 Harvard University Press.
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قربانیان چ حاشیهنشینان مکرنیته هستنک .بهطور خالصه میتوان گف .بنیامین پرسهزنی را یک گونه چاکنش عاطفی ر
برابر شوک سرمایه اری قلمکا میکنک.
مارشال برمن ،)1940-2013( 1فیلسوف چ انسانشناس مارکسیس ،.با نگاهی که چار ار نظریۀ انتقا ی 2اس،.
ر کتا تجربۀ هدرنیت  ،)1982( 3چنک نوع متفاچت از رک مکرنیته چ شخصی .پرسهزن را بر متنای جغرافیای
تاریخی ر بنکی کر اس ..تحلی های برمن از طریق قرائ .متون سیاسی چ ا بی صورتبنکی میشو  .اچ با چاکاچی
متنهایی از جمله فاچس 4 .گوته ،5مانیفس .کمونیسم  ،6اشعار بو لر ،یا اش.های زیرزمینی 7چ جنای .چ ملافات،8
چنک نوع متفاچت از مکرنیسم را معرفی میکنک .از نگا برمن ،فهم انسان از مکرنیته ر شهر چ خیابانهایش حاص
میشو  .فضای سیاسی چ فرهنگی شهر بر تمربۀ گش.چگذار پرسهزن تلثیر مستقیم میگذار  .ر شهری پررچنق چ
پیشرفته که تمار زیرساخ.های اقتصا ی چ فرهنگی یلکیگر را حمای .میکننک ،خیابان برای پرسهزن به جای امنی
تتکی خواهک شک که ر آن املان تفری  ،تفلر چ خالقی .برایش چجو ار  .ر مقاب ناهمنوایی میان حوز های
سیاسی چ فرهنگی ،باعث ظهور مکرنیسم کژقوار میشو  .پرسهزن ر شهر کژقوار برای خو ش چ یگران به عنصری
بیگانه چ تهکیکآمیز بکل خواهک شک.
راس چمترز ،)1932-2017( 9استا برجستۀ ا بیات فرانسه ،کتابی ار با عنوان ادبیهت پرس زنی(،)1999( )1
که ر با تمار ملتو چلگر ها چ پرسهزنها چ ر ستایش گسس .چ سرگر انی نوشته شک اس ..ساختار کتا ،
خو گونهای پرسۀ خوانکنی چ جذا اس .چ ها نمونه رمان ،فیلم چ شعر را به بحث میگذار که به شرح تمار
پرسهزنی چ چق.گذرانی پر اختهانک .قهرمانان این آثار ،مکار از مسیر متکاچل زنکگی منحرف میشونک چ نی به مقصک
را تا ابک به تلخیر میانکازنک ( .)Chambers, 1999پشتوانۀ نظری این کتا مفهومی اس .که بنیامین ر مقالۀ « ربارۀ
برخی مضامین چ ستمایههای شعر بو لر» برای پرسهزنی تعریف کر اس..

1. Marshall Howard Berman 1940-2013
2. Critical Theory
3. All That is Solid Melts in to Air1981
4. Faust 1879
5. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
6. Manifesto of the Communist Party: Karl Marx. Friedrich Engels 1848
7. Notes from Underground 1864. Fyodor Dostoevsky
8. Crime and Punishment 1866. Fyodor Dostoevsky
9. Leigh Ross Chambers 1932-2017
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تمربۀ پرسهزنی بهتازگی ر چنک رمان فارسی نیز رچای .شک اما هنوز ر قال پژچهشی انشگاهی بهعنوان
رچنمایهای استانی ،مور بررسی قرار نگرفته اس ..تنها یک فص از کتا شهر و تجربۀ هدرنیتۀ فهرسی ( )1391به
ّ
قلم نرگس خالصیمقکر ،به چگونگی بازنمایی تهران چ سوژۀ پرسهزن تهرانی ر رمان سفر شب ( )1346بهمن
ّ
شعلهچر میپر از  .خالصیمقکر ،با الهار از رچش کار برمن ر کتا تجربۀ هدرنیت ( )1982چ نظریۀ انتقا ی ،ذهنی.
ّ
قهرمان استان را ر ارتتاب با چ گفتمان تمک آمرانه چ بازگش .به خویشتن ،تحلی کر اس ..ر این چ گفتمان،
مکرن شکن چ به گذشته بازگشتن ،تعاریف چ اقتضائات متناقضی ارنک .ر نتیمه ،سوژۀ پرسهزن ر شهر متناقض چ
پیشبینیناپذیر تهران ،هموار سرگشته اس ..پژچهش خالصیمقکر از حیث پیلرۀ متنی ،چرۀ تاریخی چ گفتمانهای
مور بررسی ،با این مقاله متفاچت اس .اما رچش بحث چ چارچو نظری اچ برای کار ما الهاربخش بو اس..
 .2روششناسی

آنچه رمان به نمایش میگذار  ،چجهی از چاقعی .اجتماعی اس .که همیشه صورت عینی به خو نمیگیر ؛ بلله
بیشتر با آرزچها ،رؤیاها ،ترسها چ مسائ ذهنی سرچکار ار ؛ ازاینرچ ر این مقاله ،رمان را بهمنزلۀ یک ستگا تفسیری
ر نظر گرفتهایم تا بتینیم که اثر هنری چگونه جهان اجتماعی را بازآفرینی چ ارزشگذاری کر اس ..هیچ نوع ا بی،
بهانکازۀ رمان با چاقعی .اجتماعی رآمیخته نیس( .گلکمن)1964،؛ بنابراین کشف ،توصیف چ تفسیر معانی پوشیکۀ
متون ا بی ،اهمی .چیژ ای ار چ رچش کیفی برای رسیکن به این مقصو  ،املانات چسی تر چ غنیتری ر اختیار
میگذار ؛ زیرا رچش کیفی با معانی ،مفاهیم ،تعاریف ،نما ها چ توصیف سرچکار ار (محمکی .)1386 ،ما ر این
پژچهش به نتال مطالعۀ پکیکۀ پرسهزنی بهعنوان یک محتوای استانی هستیم .به این منظور از رچش تحلی محتوای
کیفی استفا کر ایم .چجه امتیاز رچش کیفی این اس .که پژچهشگر ،اطالعات را مستقیم از مطالعۀ متن به س.
میآچر چ ر پی تحمی نظریهای از پیش تعیینشک نیس( .ایمان چ نوشا ی .)1390،التته غیرمملن اس .که بتوانیم
انتوهی از ا ها را بکچن هیچگونه پیشفرض نظری ،طتقهبنکی کنیم .تحلی ما میان مقوالت برگرفته از نظریات
فرهنگی چ جامعهشناختی ،مفهور پرسهزنی چ ا های متنی ،شناچر بو اس ..از میان زیرممموعههای رچش کیفی،
رچیلر تحلی مضمونی را برگزیک ایم .گارهای اصلی ر رچش تحلی محتوای مضمونی ،بهاینترتی اس:.
 .1ککگذاری توصیفی
 .2ککگذاری تفسیری
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 .3تعریف مقولههای فراگیر (فراستخوا )1395 ،
ر این راستا برای ککگذاری توصیفی ،متن رمان را به ق .مطالعه چ گزار های معنا ار را ر قال جکچلهایی
مقولهبنکی کر ایم تا مفاهیم را بسازنک .ر مرحلۀ ککگذاری تفسیری ،مقوالت را اچلوی.بنکی چ با توجه به چارچو
مفهومی ،تحلی کر ایم .رنهای .مقولههای اصلی تحقیق را پس از تفسیر ،به س .آچر چ گزارش کر ایم.
پرسهزنی 1

پرسهزنی یک پکیکۀ فرهنگی مکرن بهحسا میآیک .این مفهور ،به معنایی که ر مطالعات انسانشناسی چ فرهنگ
امرچز رایج اس ،.تنها ر ارتتاب با زنکگی شهری چ مسائ جوام مابعک کشاچرزی نمو پیکا میکنک (فلوهی.)1399 ،
اچلین بار همزمان با انقال صنعتی چ پیکایش فضاهای جکیک شهری ،پکیکۀ پرسهزنی بهعنوان یک پیامک فرهنگی
نوظهور ر فرانسۀ قرن نوز هم پکیکار شک (کاظمی .)1396 ،شهرنشینی جکیک یک زیرساخ .تمکنی بو که بهطور
خو کار ،تتعاتی فرهنگی بهجای میگذاش .چ گونهای آ ا چ رفتار شهرچنکی چیژ ر پی میآچر  .تغییر معماری
شهر ،نوسازی ،تخری زاغهها چ ساخ .خیابان چ پاساژ ،بیننکگانی را به خو جل میکر (مر یها )1399 ،که ر
فرهنگ هنری چ ا بی آن رچزگار ،پرسهزن 2نامیک شکنک (کاظمی .)1396،از همان آغاز ،پرسهزنی تنها به قکرز ن ر
خیابان محکچ نمیشک؛ بلله میتوانس .شیو ای از تفلر فلسفی ،زمینهای برای خلق ا بی ،هنری چ نیز هوی.یابی
مکنی باشک (.)2019 ،Nuvolati
فرهنگ لغ.های قکیمی چ اچلیۀ ارچپایی ر تو ی پرسهزن ،اچ را انسانی سربههوا توصیف کر انک که تنت چ
بیلار اس .چ برای رف مالل چ بیحوصلگی ،بیحال چ بیاعتنا ،اینچر چ آنچر میرچ (فرهنگ لغات عامیانه،1808 ،
به نق از رشیکزا  .)1399،سالها بعک ،فرهنگ الرچس ،3پرسهزن را انسانی کنملاچ چ قیق معرفی میکنک که ر
جستموی چیزی متفاچت اس.؛ نه چیزهایی که عمور مر ر میبیننک .اچ با چشمانی باز چ گوشهایی تیز ،ر جستموی
سرنخی میگر چ رچحیهای پژچهشگرانه ار (الرچس ،1872،به نق از رشیکزا  .)1399،ر این فاصلۀ هفتا ساله
که میان این چ تعریف چجو ار  ،همزمان که پاریس به پایتختی صنعتی ،شلوغ چ پر از چشمانکازهای شگف .تتکی
میشو  ،شخصی .پرسهزن هم از عالفی بیحوصله چ ملول به بیننک ای کنملاچ ،تغییر ماهی .می هک .این تغییر

(به انگلیسی) ( Loiteringبه فرانسوی) 1. La flanerie
2. Flaneur
3. Grand Larousse Encyclopédique en dix Volume 1960-1964
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بیش از هر چیز متلثر از گرگونی ماهی .شهر اس( .رشیکزا  .)1399،بعضی از پرسهزنها با تید ظاهری خاصی
ر بخشهای شا چ پررچنق شهر یک میشکنک .جاهایی مب پارک ،کافه چ پاساژهای نوظهور (کاظمی .)1396،عکۀ
یگری از آنها پرسهزنی را بهعنوان فعالیتی ر جه .تولیک اثر هنری ،فلسفی یا ا بی استفا میکر نک (رشیکزا ،
 .)1399نظریهپر ازان مر رشناسی ،نوع اچل را پرسهزن معمولی 1یا عامی 2چ نوع چر را پرسهزن آچانگار  3یا رچشنفلر

4

نامیک انک (کاظمی .)1396،مناب تیدشناسی چ فیزیولوژی انسانی که ر قرنهای همک چ نوز فرانسه ،مر ر را به
لحاظ نژا ی چ طتقاتی ر بنکی میکر انک ،از تید اجتماعی پرسهزن نار بر انک (چرنر ،بیتا .)155 :ژان ژاک رچسو،5
ر مقار یک فیلسوف چ متفلر اجتماعی ،ر پاریس پرسه ز چ حاص مشاهکات ،انکیشهها چ خاطرات شهرگر یاش
را ر کتا خیهلپردازینهی رنرو تاهه  )1782( 6ثت .کر اس( .شعیری .)1399،شاگر اچ لویی ستاستیان مرسیه،7
که اچ هم متفلری اجتماعی چ پایهگذار مر رنگاری شهری اس ،.ر کتا تهبلوی پهریس )1781( 8هزاران تصویر
شگف .از زشتی چ زیتایی ،غم چ شا ی ،فسا چ پیشرف .چ رؤیاهای این شهر را به تصویر کشیک اس.
(شعیری .)1399،پرسهنگاری به شیوۀ مرسیه ،بعکها تتکی به یک ژانر ا بی شک چ آثار زیا ی با نارهای مشابه ر این
ژانر ،به چاپ رسیک (همان) .شارل بو لر ،ر امتکا همین سن .ا بی ،نار  flaneurیا پرسهزن را برای گر شگر نخته
چ فیلسوفمآ پاریسی برگزیک چ اچ را «خالصۀ انسانیشکۀ تمکن مکرن» معرفیکر (بو لر .)1863 ،بالزاک 9چ
هوگو 10هم رچای.های هنرمنکانهای از زنکگی چ ا راک پرسهزن به س .ا انک .موسیو کنستانتینگی( )2هم یک
هنرمنک فرانسوی بو  ،که حاص مشاهکات چ پرسههایش را ر قال نقاشی ،ثت .میکر (بو لر .)1863 ،هر چ گونۀ
پرسهزن پاریسی ،با آن کیفی .چ تعاریف خاص ،بهتکریج ازمیان رفتهانک (کاظمی)1396 ،؛ اما ر سالهای اخیر،
موج جکیکی از اقتال به پرسهزنی ر جهان چ حتی ر میان جوانان ایرانی بهچجو آمک اس( .فلوهی 1399،چ
هاشمیانفر چ چینی .)1395،پرسهزن مبالی پاریس ،اکنون میتوانک ر هر لتاسی چ هر گوشهای از نیا ا امه پیکا کنک.
1. Ordinary-flaneur
2. The popular flaneur
3. Avant-garde-flaneur
4. Intellectuel -flaneur
5. Jean-Jacques Rousseau 1712-1778
6. Reveries of The Solitary Walker 1782
7. Mercier, Louis-Sebastien 1740-1814
8. La Tableau De Paris 1781-1788
9. Honoré de Balzac1799-1850
10. Victor Marie Hugo 1802-1885
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طتیعی اس .که سط تمربه ،بینش چ رک اجتماعی چ هنری ،کیفی .پرسهزنی را ارتقا می هک .برایناساس،
پرسهزنها از متتکی تا ختر چ از عامی تا نخته قاب ر بنکی هستنک (رشیکزا  .)1399 ،پرسهزن متتکی ،به مرز
چلگر ی نز یک میشو چ پرسهزن نخته ،به مرز خالق اثر هنری .ا بیات پرسهزنی از تعاریف چ نظریهپر ازیها گرفته
تا مصا یق ،آثار فلسفی ،هنری چ ا بی ،طی نز یک به چ قرن ،میراث چسیعی برجای گذاشته اس..
پرسهزن ایرانی

رچنق نیای نو ،ر جهان شهر رخ مینمایک چ شهر ،چطن پرسهزن اس.؛ اما شهر ر ایران آستانۀ مکرنیته ،با مفهور
ناامنی چ کی .با رچح ،معنوی .چ آرامش انسان گر خور اس( .خالصی مقکر .)1391،با مطالعۀ متون ا بی چ آثار
سینمایی مربوب به آغاز خیزشهای مکرن ر ایران ،میبینیم که از همان ابتکا نوعی بیزاری چ شمنی نست .به مفهور
شهر ر ذهن رچشنفلران ما چجو اشته اس ..این شمنی بعکها نست .به عناصر یگر شهر مکرن ،از جمله پرسهزن
هم ابراز میشو (شعیری .)1399،پرسهزنی ر ا بیات چ سینمای ایران ،به شللی که ر ا بیات فرانسه شل گرفته،
هیچگا رچاج نیاف ..ر متون استانی ،مهاجرت به شهر اغل مترا ف با فقر ،بکبختی چ گمگشتگی معرفی شک اس.
(خالصی مقکر .)1391،شهر چ بهخصوص پایتخ ،.ر این متون بهعنوان یک یگری مهاجم چ خشن بازنمایی
میشو (فلوهی .)1399،سینما چ ا بیات ایرانی با پرسهزنی غریته اس ..شایک به این لی که توسعۀ شهری هنوز ر
ایران عمومی .پیکا نلر اس( .شعیری .)1399،بهعالچ ر گفتمان سنتی چ مذهتی ،رچستا چ جماع.های سنتی،
بر فرهنگ شهری ارجحی .ار (مر یها .)1399 ،پرسهزنی یک آیین اس.؛ اما برای ایرانیان خصلتی عاریتی ار چ
بر همین اساس بهطور عمیق ،چار ا بیات چ سینمای ایرانی هم نشک اس( .شعیری.)1399،
ر چران قت از انقال  ،سیر نوسازی چ توسعه ،با همۀ انتقا هایی که بر آن چار اس ،.آغاز شک بو  .این سیر با
چقوع انقال ناتمار مانک چ با آغاز جنگ ،بهکلی از یا رف.؛ اما ر چران سازنکگی ،رچنک توسعه ،به الیلی چبار از
سر گرفته شک .به نتال ریشهگرفتن فرهنگ شهرنشینی چ تغییر چهرۀ شهرها ،کنش پرسهزنی ر ایران عمومی .بیشتری
پیکاکر (مر یها )1399 ،چ ر نس جوان پررنگتر هم هس( .علیاکتری .)1386،این مفهور ،بهتکریج ر قال
رچای.های استانی چ سینمایی هم انعلاس پیکا کر اس..
رمان شهری در ایران

از ا بیات شهری که سخن میگوییم ،مقصو شناخ ،.تفسیر چ رچای .شل خاصی از تمربۀ زیسته اس .که فقط
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ر شهر املان چقوع مییابک .شهر ،تعاملی تنگاتنگ با مکرنیته ار چ مح تولیک تمربههای گوناگون زنکگی رچزمر
اس( .برمن .)1982 ،تمناها چ تخیالت سوژۀ مکرن ر شهر بارچر میشو چ ر بستر شهر اس .که میتوان جکال
بیپایان میان کهنه چ نو را یک .ر نقطۀ تالقی تمربۀ سوژ با ملان ،فر

من تعام با شهر ،از آن برای بیان خویش

بهر میگیر ( چسرتو .)1998 ،ایران ر این گوشه از جهان سالها چر از تاریخ نوین غر  ،شگفتیهای مکرنیته را
ر تاریخی آکنک از بیم چ امیک برای گشو ن رچزنههایی مسکچ  ،تمربه میکنک (هاشمی .)1383 ،متون استانی ما
بهموازات شل گیری چنین تحوالت شگرفی ،تمار  ،التها ها چ گرگونیهای سوژ را بر بستر رچابط ملانی چ
فضایی رچای .میکننک .خط سیر رچایی سوژ از استان برمیخیز چ میتوانک به رچای.های اجتماعی چ سیاسی
تعمیم یابک (خالصی مقکر .)1391،خلق رمان شهری ر ایران منحصر به هههای هفتا چ هشتا نیس ..با کمی
تلخیر پس از آغاز فرآینک شهرسازی ر چر پهلوی اچل ،چهرۀ شهر بهعنوان عنصری تلثیرگذار بر رچابط انسانی ،ر
نوشتههای پاچرقینویسان چ رماننویسهای حرفهای محوری .پیکا کر  .بزرگ علوی ( ،)1375-1283محمک
حمازی ( )1352-1279چ علیمحمک افغانی ( )1303از جمله اچلین راچ یان ماجراهای شهر هستنک .رمان شهری
ر هههای سی چ چه اغل فضایی تلخ چ مخوف ار  .شهر ر این رمانها برای اهالیاش نیایی سیا چ گنا آلو
اس .چ ر نقش ظرفی برای به تصویر کشیکن تلخیها چ شا یهای گذران زنکگی رچزمر عم میکنک؛ اما رعینحال
برای اهالی رچستا ر نقش یک رچیاشهر ظاهر میشو  .رچستانشینان آرزچمنکانی هستنک که سو ای رسیکن به شهر را
ر سر میپرچرنک اما بهمحض تحقق این آرزچ ،سرخور چ گمگشته ،عزر بازگش .به خویشتن میکننک .ر هههای
پنما چ شص .با غلتۀ ا بیات رچستایی چ ا بیات جنگ ،چهرۀ شهر بهچیژ تهران ر رچای.های استانی کمرنگ
میشو ؛ اما ر تعکا محکچ ی از رمانهای مانکگار این چر  ،همچنان به تصویر رمیآیک .از جمله سفر
شب ( )1346بهمن شعلهچر؛ طوطی ( )1348زکریا هاشمی؛ شب یک شب دو ( )1353بهمن فرسی؛ فیس در
تهریکی ( )1355قاسم هاشمینژا ؛ سفر کسرا ( )1368جعفر مکرس صا قی چ  . ...تهران ر رمان هههای هفتا ،
هشتا چ نو با چهر ای جکیک به رچای.های استانی بازمیگر  .ر این ههها نیز نگا نویسنکگان به شهر بهجز
موار ی انگش.شمار ،همچنان تلخ اس ..ر این چران تهران از رچیاشهر رچستانشینان به چزخشهر ساکنانش تغییر
ماهی .می هک .ذهنیگرایی چ رچیکا محوری تا حک زیا ی چظیفۀ پیشتر استان را به عهک میگیر چ ملانها چ
فضاهای شهری به محاق میرچنک .رعینحال ر موار محکچ ی که شهر هوی .تعیینکننک ای ر شل گیری رچای.
ار  ،اغل عام احساس گمشکگی ،تکافتا گی چ چیرانی اس .چ ر یک کالر بهعنوان قتلگا رچح انسانی ترسیم

56

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ دوم

میشو  .چنک نمونه از این رمانها که تهران هههای هفتا تا نو را رچای .میکننک ر پی میآچریم :نیمۀ
غهیب ( )1378حسین سناپور؛ شهربهزی ( )1382حمیک یاچری ،خیهالت ( )1383مرتضی کربالییلو؛ شب
همکن ( )1388محمکحسن شهسواری ،کتهب اعتیهد ( )1384شهریار چقفی پور چ هن هاچستر یونهیتد را دوست
دارم ( )1390مهکی یز انی ّ
خرر.
 .3انتخاب پیکرۀ متنی

ً
ر این پژچهش ،نمونۀ مور نظر را بهصورت هکفمنک انتخا کر ایم .نمونهگیری هکفمنک معموال ر رچشهای کیفی

استفا میشو  .ر این شیو  ،محتوای متن ،اصلیترین معیار انتخا اس( .فراستخوا  .)1395،رمان چرخدندهنه
به استنا قول منتقکان ،جرائک چ مطتوعات هم چرۀ اثر ،یک رمان شهری بهحسا میآیک که تمربۀ پرسهزنی ر رچای.
ً
آن محوری .ار (ایسنا .)1388 ،بایک توجه اش .که چون ر رچش کیفی معموال تعکا نمونه انکک اس ،.یافتهها
خاصی .تعمیمی نکارنک ،بلله تنها ر ایما چشمانکازهای جکیکی ر حیطۀ مور مطالعه بهکار میآینک (حریری،
)1385؛ بنابراین ما ر این پژچهش ،مکعی کشف چ توصیف تمار ابعا چ الل.های فرهنگی این پکیک نیستیم .با
توجه به این مقکمات ،رمان چرخدندهنه از چنک جه .برای این پژچهش نمونۀ مناستی بهحسا میآیک:
 .1بهلحاظ مضمونی ،شاخصها چ نشانههای مسللۀ تحقیق را ر خو ار  .بهاینمعنا که پکیکۀ پرسهزنی چ
شهرگر ی ر آن به قال رچایتی استانی چ تخیلی رآمک چ انگیز های انمار این عم چ فرجار تمربه،
بهچ وح ر رمان منعلس شک اس..
 .2استان ر فضای شهری رچای .میشو چ تعامالت انسان با فضا ر رمان نقش محوری ار .
 .3از زیرممموعههای رمان چاق گرای اجتماعی اس .چ زنکگی رچزمر را بازنمایی میکنک.
 .4منتقکان ا بیات چ جامعهشناسی ر مطتوعات به این رمان توجه کر انک.
دربارۀ نویسنده

امیر احمکی آریان (اهواز ،)1358-نویسنک  ،مترجم چ منتقک ا بی جوان ،ر سالهای پایانی هه هفتا چار عرصۀ
نویسنکگی شک .اچ با ممالت چ رچزنامههای بیکار ،کارنامه ،ارغنون ،زیتاشناخ ،.شهرچنک امرچز ،مهرنامه ،شرق،
هممیهن ،اعتما  ،اعتما ملی چ همشهری هملاری اشته چ از سال  1384ر نشر چشمه مسئول بخش کتا های
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فلسفه چ نظریۀ ا بی بو اس ..آریان ر ابتکای هۀ نو برای ا امه تحصی به استرالیا رف .چ از انشگا کوئینزلنک،1
کترای ا بیات تطتیقی گرف ..اچ اکنون ر سیتیکالج نیویورک 2نویسنکگی خالق چ ا بیات تطتیقی تکریس میکنک.
از آریان ر ایران ممموعه استان تلههای جنای ،)1385( .چ رمان چرخدندهنه ( )1388چ غیهب دانیهل ( )1395چ
همچنین ترجمههایی از پ استر ،3کورمک مککارتی ،4تری ایگلتون ،5کترچف 6چ چنک نویسنکۀ یگر منتشر شک
اس ..آریان همچنین ر سال  1393ر حوز نقک ا بی کتابی با عنوان شعهرنویسی بر دیوار کهغذی نوش ..این کتا
یکگا های خوبی ر زمینه شناخ .جریان ا بیات استانی هۀ هشتا شمسی چ نیز کیفی .تغییرات رچنمتنی چ
ّ
رچزمر ،
برچنمتنی رمان جکیک ،به س .می هک .پکیکۀ پرسهزنی ر ا بیات هۀ هشتا  ،چیژگیهای رچای .زنکگی
تمربۀ شهری چ قهرمان مکرن از یگر مو وعاتی اس .که آریان ر این کتا به آن میپر از  « .ر سالهای اقام.
ر نیویورک ،اچ عالچ بر انتشار استانها چ مقاالتی ر پاریسریویو 7چ نیویورکتایمز ،8رمانی با عنوان چقتی نهنگ
یونس را بلعیک )2020( 9به زبان انگلیسی ر انتشارات هارپرکالینز 10به چاپ رسانک اس( ».خسرچ.)1399 ،
خالصه داستان

رچای .چرخ نک ها  ،برش کوتاهی از زنکگی یک مر جوان ر تهران هۀ هشتا اس ..آقای صا شخصی .اصلی
استان ،مر ی جوان با نیایی از حسرتها چ فرص.های از س.رفته چ تمنای اشتن اس ..رؤیای کامرانی چ
لذتجویی ر سر میپرچر ؛ ر شرایطی که همهچیز علیه خواس.های اچس ..اچ همسری متوق چ بکخلق چ فرزنکی
خر سال ار ؛ اما پس از سالها زنکگی کسال.آچر چ تلراری کارمنکی ،یک رچز یکبار تصمیم میگیر خو را از
شر گذشته چ زن چ فرزنک خالص کنک؛ به نتال آرزچها چ جوانی از س.رفتهاش به خیابان برچ چ سرنوشتش را برای
همیشه تغییر هک .اچ امیک ار ر جستموهای خیابانیاش ،با زنی زیتا آشنا شو چ رؤیاهای س.نیافتنیاش را به

1. Queensland
2. The City College of New York
3. Paul Benjamin Auster. born 1947
4. Cormac McCarthy. Born 1933
5. Terry Eagleton. Born 1943
6. Edgar Lawrence "E. L." Doctorow 1931-2015
7. The Paris Review Magazine
8. The New York Times
9. Then the fish swallowed him 2020
10. HarperCollins Publishers
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حقیق .تتکی کنک .خیابانهای تهران چ رهگذرانش پابهپای یالوگها چ کنشهای هر شخصی ،.نقشی پررنگ ر
پیشبر رچای .ار  .شهر چ اتفاقات پیشبینیناپذیر جاری ر آن ،چقای استان را میساز چ سرنوش .شخصی.ها
را رقم میزنک .قسم .اعظم حوا ث ،ر خیابان رخ می هک :پرسههای سرخوشانه ،آشنایی شخصی.ها باهم،
جستموی عشق ،اقکار به خو کشی چ رنهای .مرگ تمار شخصی.ها .چرخ نک ها پرسهای اس .ر تهران،
خیابانها ،نیمل.ها ،تاکسیها ،کافهها چ جهان آ رهایش .این رمان با غکغههای زیستی چ رچانی مر ر رگیر اس..
عنصر تصا ف چ پیشبینیناپذیری ر فضای بیرحم چ چحش.آچر شهر ،ر کنار تناقضها چ بحرانهای رچنی،
شخصی .اصلی استان را به سوی زچال میکشک .استان از  26بخش کوتا تشلی شک اس ..ر طول استان،
خواننک بهتناس چ

چ حال راچی ،با فضاها چ محیطهای متفاچتی از شهر رچبرچ میشو  .فضاهای به توصیف

رآمک ر رمان ،گا خنبی چ بیتفاچت چ گا چحش.آچر هستنک .آقای صا  ،هم بهلحاظ اقتصا ی چ هم بهلحاظ
فرهنگی فرچ س .محسو میشو  .اچ ر پرسههایش به محیطهای مرفه شهر میرچ  ،ملانهایی که به اچ متعلق
نیس.؛ چ با لی پر از خشم چ تمنا ،بهتکریج بهسوی ناسازگاری اجتماعی قکر برمی ار  .افلار ،حسرتها ،جنون چ
استحالۀ تکریمی شخصی .آقای صا  ،بخش زیا ی از استان را پر کر اس ..آقای صا ر ابتکا تصور میکنک که
میتوانک ر تعیین سرنوش .خو  ،عام چ فاع باشک .اچ قصک ار همهچیز را به س .خو تغییر هک چ جوانی از
س.رفتهاش را از زنکگی بازپس بگیر  .پیش چشمان بیتفاچت آ رها چ فضاها ،برای خوشتختی چ شا ی س.چپا
میزنک .ر مسیر پرسههایش ،آ رها برای اچ استا چ ابزاری هستنک که میتوانک از آنها سوءاستفا کنک .گاهی برای
تفری خو  ،آنها را میترسانک چ از تماشای علسالعملشان به خنک میافتک (احمکی آریان .)73:1388 ،برای چنک
زن ایما مزاحم .میکنک .ر میکانی تاریک چ خلوت ،یلی از آنها را مور تماچز قرار می هک چ اچ را میکشک
(همان .)66 :آقای صا بعک از حکچ سه ما تمربۀ منقط پرسهز ن ر خیابان ،ستاچر ی بهجز تحقیر ،خشون،.
تنهایی چ رچاننژنکی حاص نمیکنک چ رنهای .به این نتیمه میرسک که انسانها کوچکترین اهمیتی برای اچ قائ
نیستنک پس بایک از تکتک آنها انتقار بگیر (همان .)81 :بعک از پار ای تالشهای یوانهچار ،بیبرنامه چ بیحاص ،
آقای صا ر اثر حا ثهای ر بیمارستان بستری میشو چ ر آخرین تالش رق.بارش ر جه .اعمال فاعلی .ر
سرنوش ،.بعک از نمایش هولناکی از شرارت چ یگرآزاری ،س .به خو کشی میزنک (همان .)99 :با چجو
رهمریختگی فصول چ تاریخ چقای  ،رابطهای محلم چ مشخص ،تمامی بخشهای استان را به هم پیونک می هک.
تمامی خر رچای.ها ،پیرامون یک ایکۀ مرکزی گر آمک چ پیشرف .استان بهگونهای با این ایک پیونک خور اس:.
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چشمانکاز اجتماعی چ سلوک جوانان شهری ر چر چر چل .اصالحات .احساس بیگانگی چ سرخور گی.
امیکهایی که به شللی کاذ بارچر شک اما قت از تولک مر انک.
 .4بحث و بررسی

ازآنماکه هکف ما ر این پژچهش ،بازخوانی تمربۀ پرسهزنی ر رچای .ا بی اس ،.به سراغ منابعی رفتهایم که
شخصی .پرسهزن ،صفات ،کنشها چ ا راک اچ را بهرچشنی توصیف کر باشنک .با استفا از این توصیفات ،مکلی
برای خوانش هکفمنک متن طراحی کر ایم .ر شل گیری کنش پرسهزنی ،چ قط اصلی یعنی عام انسانی چ فضای
شهر محوری .ارنک .بر این اساس ر ابتکا مؤلفههای مربوب به عام انسانی را از مؤلفههای فضایی تفلیک کر ایم.
تلکیک ما بر مؤلفههایی بو اس .که ر ترکی با ا های متنی ،گزار هایی معنا ار بسازنک .ر شتلۀ معناپر ازی این
رمان ،کنشهای عام انسانی ر مقایسه با عوام فضایی بسامک بیشتری ار  .شهر به شللی غیرمستقیم چ
نامحسوس ،بر شل گیری تمار سوژۀ پرسهزن اثر میگذار چ به جز چنک مور  ،توصیف چا حی از عنصر ملان
به س .ا نشک اس ..براینمتنا کنشهای شخصی .پرسهزن بخش عمک ای از مقولهبنکیهای این نوشتار را
تشلی ا اس.؛ اما این به معنای غفل .از الگوی فضایی استان نیس ..ر بررسی ما شخصی .پرسهزن هف.
صف .چ خویشلاری اصلی ار  :بیهکفی ،غریتگی ،آزا ی ،مشاهک گری ،بازی ،جستموی سرخوشی چ رچایتگری.
از طرفی پرسهزن استان ،ر طول تمربۀ خو  ،برهمکنشی با چنک صکای گفتمانی برقرار میکنک که مهمترین آنها
ازاین قرارنک :توسعهطلتی ،نوگرایی ،ایک های چدگرا چ عکال.محور ،مر ساالری ،تقکس خانوا چ فرهنگ سنتی.
تعامالت این شخصی .با فضای شهر چ یگر شهرچنکان ،ر کشاکش اچ با آموز های این چنک گفتمان صورت
میبنک  .بهایناعتتار ،تحلی رفتار پرسهزن را ر رابطه با تلثیر چ تلثرات گفتمانی مور نظر قرار می هیم .میکان یک
پرسهزن ،یعنی تمار آنچه ر طول سفر غیرقاب پیشبینی خو مشاهک میکنک نیز ر حیطۀ بررسی ما اهمی .زیا ی
ار  .طتقۀ اجتماعی ،انگیزۀ پرسهزنی ،کر ارهایی که انمار می هک ،ا راک چ معرفتی که ر این سفر حاص میکنک
چ نیز فرجار تمربه ،یگر مو وعاتی هستنک که به آن خواهیم پر اخ..
4ـ .1خویشکاریهای پرسهزن

ر این بخش هر یک از خویشلاریهای پرسهزن را ر جکچلی بهاختصار تو ی می هیم چ ر بخش تحلی محتوا،
به مناست .از یگر مقوالت چ مؤلفههای یا شک سخن خواهیمگف..
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خویشلاریهای

تعریف مقوالت

پرسهزن
مشاهک گری

بیهکفی

غریتگی
آزا ی

پرسهزن میخواهک بتینک چ یک شو  .عل .چجو ی پرسهزن مشاهک کر ن اس..
رعینحال ،اچ خو یک چشمانکاز شهری اس.)Coates, 2017( .
هکف پرسه زن ،رها کر ن خو ر برابر جریان تصا فی زنکگی اس ..بعضی پرسهها با
ً
هکف مشخصی آغاز میشونک .مبال تماشای مر ر یا پیکا کر ن همصحتتی موق « ..ر
جریان پرسهای بی هکف ،مملن اس .مو وعاتی مشخص چ هکف ار ظاهر شو »
ً
(رشیکزا  .)19 :1399 ،مبال نتالکر ن زنی زیتا یا معمایی کارآگاهی.
پرسه زن ر انتو جمعی ،.گمنار اس ..اچ از مواه غریته بو ن بهر میگیر چ «از سیطرۀ
نگا های کنملاچ چ قضاچتگر خارج میشو » (کاظمی.)126 :1396،
پرسهزن ر لحظهای که تمربهاش را آغاز میکنک همزمان خو را از چنک قیک میرهانک:
آزا ی از قیکهای زمان ،ملان ،موقعی .اجتماعی چ چاقعی( .رشیکزا .)1399 ،
ر حال .بیچارچو

جستموی سرخوشی

شمارۀ دوم

چ نامحکچ  ،ر تنهایی چ بیتعهکی ،پرسهزن میتوانک برای

لحظاتی به تمامی خو ش باشک .رها از تلخکامیهای چاقعی ،.قرار ا های اجتماعی چ
حقایق سرنوش( .رشیکزا .)1399،
لذت پرسه زنی بسیار شتیه لذت بازی کر ن اس :.بازی سرگر انی .بخشی از بازی

بازی

پرسه زن این اس .که یگران را به بازی بگیر چ نیا را به صحنۀ نمایش تتکی کنک « .ر
این بازی ،قکرت تخی چ خالقی .نقش مهمی ار » (رشیکزا .)20:1399،
پرسهزن گاهی از مشاهک گر صرف ،به تولیککننک تتکی میشو چ مشاهکات خو را به

رچایتگری

ثت .میرسانک .چه ر قال رچای .کالمی (رمان چ شعر) ،چه ر قال رچای .بصری
(علس ،فیلم ،نقاشی) (رشیکزا  .)1399،پرسهزنی ،کارکر ی بالغی ار چ ماننک زبان،
به فر قکرت بیانگری میبخشک ( چسرتو.)1998 ،
جکچل یک :خویشلاریهای پرسهزن

ر این بخش ،من بیان مصا یقی از تمربۀ پرسهزنی سوژ  ،میکوشیم نیرچهای فرهنگی ،گفتمانی چ
سیاسی اثرگذار ر شل گیری چ جه.یابی این تمربه را تحلی کنیم .رچای .چرخدندهنه ،منطق شهرنشینی ر
جامعهای جهانسومی را با بیانی گوتیک چ چحش.آچر تصویر کر اس ..نار اثر ر نگا اچل یا آچر رمان
سارتر )1980-1905( 1با همین عنوان چ نمایش له شکن زیر فشار ساختاری بیمار اس ..بینامی شخصی.های
1. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 1905-1980
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استان ،نشان یگری اس .از اینکه هوی .سوژ ر برابر تسلط فرهنگ غال  ،مسخ شک چ جز حرفی از آن باقی
نمانک اس ..چ عی .سوژ ر این استان را شایک بتوان ر توصیفی کلی از اینما مانکگی چ از آنما رانکگی (هاشمی،
 )1389تعتیر کر  .ذهنی .اچ رگیر نوعی زمانپریشی شک اس ..بهاینمعنا که از جانتی ،باچرها چ سن.های آرکائیک
ر رفتارهای اچ بسیار زنک چ تلثیرگذار اس .چ از جان

یگر ،عطشی مهارناپذیر نیز به سن.شلنی چ نوگرایی ار .

گویی ر آن چاحک ر لحظههای مختلفی زنکگی میکنک (شایگان .)1989:این سوژ که آقای صا نار ار  ،با
مشلالت زیستن ر جامعهای س.بهگریتان اس .که قکرت اصالح چ بهرچزرسانی سن.هایش را نکار  .جامعهای
که مذه

ر آن ایکئولوژیک شک چ نوعی آگاهی کاذ پکیک آچر اس ..نوعی شیزچفرنی فرهنگی .1شیزچفرنی

فرهنگی ،چصف حال انسانهایی اس .که میان ارزشهای گذشته چ ارزشهای آینک معلق مانک انک (هاشمی،
 .)1389سرچشمۀ مشلالت ریشه ار آقای صا  ،ناتوانی اچ ر فهم چ پذیرش پکیکۀ تمک  ،ر مفهور گستر ۀ آن اس..
اچ از محتوای فلسفی تمک هیچ رکی نکار چ فقط مسحور الیۀ سطحی آن شک اس ..مکرنیته ،ارزشهای خو را به
اچ تحمی کر چ سن .هم ر نها اچ بیکار چ زنک  ،حضور ار  .تماس همزمان این چ نظار ارزشی متضا  ،ر میر
اچ به شیزچفرنی میانمامک .تتعات جامعهشناختی این چپارگی( ،)3ر طیفهای مختلف اجتماع ،برچز میکنک .آقای
صا یکبار به شللی انقالبی خو را به نیای خوشآ چرنگ پایتخ .میانکاز ؛ اما از ارزشهای بنیا ی مکرنیته،
یعنی از مسئولی.پذیری چ سخ.کوشی تهی اس ..اچ پس از مکتها از خوا کهنگی بیکار شک چ از «تعطیالت
تاریخی»( ( )4شایگان )1989،برگشته اس.؛ اما به خاطر جوانی از س.رفتهاش ،احساس خسارت میکنک .اچ ر
مواجهه با این بحران ،چنک استراتژی ر پیش میگیر :
 .1به شللی بیبرنامه چ ناموفق به سوی نیای رؤیایی مکرن میشتابک.
 .2هنمارها را گستاخانه میشلنک.
 .3ر میانۀ را چار عذا چجکان میشو چ به خکا چ معنوی .رچمیآچر .
 .4به فرچپاشی عصتی میرسک چ بین شرارت ،انسانهراسی چ انتقار ،چار احساسات متناقضی میشو .
 .5رنهای .خو کشی میکنک.
رچشن اس .که استراتژیهای آقای صا  ،هیچیک را ح نیس.؛ زیرا اچ چار یک مشل متنایی چ چجو ی شک

1. Cultural Schizophrenia
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اس ..اچ به بیان اریوش شایگان ،ر حک فاص چ عالم یا چ اپیستمۀ 1نامتمانس زنکگی میکنک (شایگان.)2000 ،
شایگان ر کتا نگهه شکست ( ،)1989نگرش فر ی مبالی را که ر جامعهای ایکئولوژیز چ مابعکانقالبی زنکگی
میکنک ،زیر ذر بین قرار ا چ به مفهورسازی چ نظریهپر ازی ربارۀ مسائ چجو ی بشر ر چنین فضایی پر اخته اس.
(هاشمی .)1389 ،ما ر این بخش با الهار از مفهورسازیهای شایگان چ چنک مقولۀ جامعهشناختی یگر ،تصمیمات
چ رفتارهای آقای صا را ر قال چنک استراتژی کلی طتقهبنکی میکنیم تا نشان هیم که ر بستر رچای ،.ارا چ
انتخا فر ی ر آمیزش با جتر ساختاری ،چگونه سوژ را به پایان کار خو میرسانک.
4ـ .2بحرانهای شخصیتی سوژه
ر این بخش از نارساییها چ بحرانهایی سخن خواهیمگف .که شخصی .مبالی این استان با آن س .به گریتان
اس :.کوچک بو ن ،جماعتی بو ن چ تک افتا گی .آقای صا جایگا اجتماعی ممتازی نکار  .از سرمایۀ اقتصا ی چ
اقتالهای مورچثی بیبهر اس ..هیچ ستاچیزی برای برجستهسازی هوی .خو چ ساختن رچابط پایکار انسانی ر
چجو خویش نمییابک .رچنک طوالنی آموزش چ فرهنگپذیری را سپری نلر اس ..ر فضای عمومی نیز املانی
برای ابراز چجو چ کس سرمایۀ اجتماعی برایش فراهم نیس.؛ زیرا اچ شهرچنک بیهوی .چ تکافتا ۀ یک جامعۀ
تو ای اس..
4ـ2ـ .1مرد کوچک

2

چیژگیهای فر ی آقای صا بهنحوی یا آچر شخصی .مر کوچک ر ا بیات رچس اس ..مر کوچک ،عنوانی اس.
که به قهرمانهای بینوا چ فراموششکۀ ا بیات رئالیستی رچسیه اطالق میشک .این قهرمانان ر سلسلهمرات اجتماعی،
جایگا نازلی اشتنک چ فرچ س .چ چنمایه بهحسا میآمکنک (برمن .)1982 ،ر رچای .از مر کوچک ،مخاط
با تمار مشلالت ،نگرانیها ،ناکامیها ،لذتها چ اعماق رچح آسی یکۀ یک شهرچنک سا چ عا ی آشنا میشو
( .)2021 ،sodiummediaاین چهر ر قل ممموعهای از تناقضات زنکگی میکنک (برمن .)1982 ،از یک سو
متعلق به طتقۀ کارمنک اس .چ مایمللی نکار اما با تغییر تکریمی ستک زنکگی ،رؤیای رفا را ر سر میپرچرانک.
ازسوی یگر ،سن.ها چ عقایک قکیمی هم ر افلار اچ ریشهای محلم ار ( .)2021 ،sodiummediaآقای صا
1. Episteme
2. Little Man

سال پنجاه و چهارم

بازخوانی تجربۀ «پرسهزنی» در رمان فارسیِ …

6۳

که اسیر نظم چ عا تی رچحکش چ گرفتار ار خکم.گزاری به رؤسای باال ستیاش اس ،.هر رچز از فتری محقر ،به
خانۀ تنگ چ تاریک چ متشنج خویش بازمیگر چ برای تلرار جنونآچر فر اها آما میشو (احمکی آریان.)1388 ،
اچ چار بیگانگی اس ..بااینهمه ر لحظهای تعیینکننک  ،از نیای زیرزمینیاش سر برمیآچر تا حق خو را از زنکگی
طل کنک .آقای صا جویای همبستگی با یگر مر مان تنها چ منزچی اس .تا شهر را مال خو کنک؛ اما یقین ار که
ش
کسی حواسش به اچ نیس ..اچ شهرچنکی منفع چ اتمیز  1اس ..فاقک سن .همیاری ،برا ری چ کنش مشترک جمعی.
اچ از انکیشۀ فعالی .سیاسی چ بینش نست .به جایگا خو یا نحوۀ حرک .بهسوی آرزچهایش تهی اس ..چس .ار
س .به کاری بزنک اما از پیکاکر ن را رس .عاجز اس..
( )5

4ـ2ـ .2نیمی در جماعت  2و نیمی در جامعه

آقای صا با جسارت چ رفتاری نابههنمار ،ر مقاب یک مرکز خریک ر مح رف .چ آمک خانمها کمین میکنک چ با
قضاچتی از رچی ظاهر ،بعضی از آنها را برای آشنایی برمیگزینک (احمکی آریان .)29:1388 ،اچ به اعتراف خو ش،
ظاهر ناجوری ار چ موق آغاز ملالمه بسیار شتا ز چ بیآ ا رفتار میکنک (همان30 :چ31چ34چ)38؛ اما ر
رچیلر ی یکبار چ چهوا ،خو بهسراغ شیکپوشترین چ آرارترین خانمها میرچ چ انتظار ار اچ را بی رنگ به چستی
بپذیرنک چ با اچ به کافه برچنک (همان33 :چ .)50علسالعم خانمها چیزی اس .میان تعم  ،تمسخر ،چحش .چ
خشم (همان44 :چ50چ .)51آقای صا که از محیط ابتکایی چ عشیر ای شهرستان آمک (همان ،)19 :قکرت تحلی
رفتار این خانمها را نکار چ نمیتوانک به آنها حق بکهک (همان .)50 :فضاهای مکرن ،ازجمله خیابان چ ا ار چ مراکز
خریک ،آ ا خاصی مب نظاف .چ شیکپوشی چ چقار را ایما میکنک که ارزشهایی مکرن بهحسا میآینک« .همه
بر طتق قانون نانوشتهای که ر فضا منتشر اس ،.متمکن رفتار میکننک» (مر یها .)224:1399،این نیرچی جا چیی
نهفته ر فضا ،که «تحریک فضای نما ین» (فا لی )160:1392،نار ار  ،ایما میکنک که آقای صا نگا
جستموگر چ تنکچتیزی به غریتهها نکاشته باشک .بیمقکمه چار صحت .نشو  .رچی زمین ننشینک .فریا نلشک .این
همان چیزی اس .که ر ا بیات قکیم به آن شهری شکن میگفتنک؛ اما آقای صا  ،به تعتیر مر یها ( ،)1399از
جماعتی کوچک چ ماقت مکرن ،به جامعه آمک چ هنوز تح .تلثیر فضا ،آ ا ان نشک اس ..اچ هر بار که جوا ر
میشنو  ،ر خو گوییهای رچنیاش به خانمها ناسزا میگویک چ بعک از عشقی لحظهای چ شکیک ،بالفاصله به بیزاری
1. Social Atomism
2. Community
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میرسک (احمکی آریان .)38:1388 ،اچ کف خیابان چمتاتمه مینشینک (همان)56 :؛ خو را با یک س .از رچی
پ آچیزان میکنک (همان )57 :چ با آخرین توان حنمر اش فریا میکشک (همانما) .آقای صا بعک از شلس .ر
به س.آچر ن ل خانمها ،ر یک رگیری از مر ان خیابانگر کتک مفصلی میخور چ با خشمی فرچخور  ،مکتی
بیهکف پرسهمیزنک (همان .)51 :تا اینما تعام های انسانی اچ ،اغل عقیم چ خشون.آمیز بو اس ..ر اثر این
ناکامی ،بهتکریج رچنک جنون چ جامعهستیزی 1آقای صا سرع .میگیر  .اچ تمربۀ سرخور گی چ خشم خو را به
یگران سرای .می هک .به رهگذران با خشون .تنه میزنک چ به صکای اعتراض آنها اعتنایی نمیکنک (همان.)56 :
اچ ر یک رگیری خیابانی یگر ،ر حاشیۀ اتوبانی خلوت ،از رهگذری یوانه ،چاقو میخور چ غرق ر خون،
نیمهجان میشو (همان.)78 :
4ـ2ـ .3تکافتادگی

2

آقای صا مر ی تنهاس ..اچ علیرغم تمار موان  ،تالش میکنک خو را ر فضای عمومی 3غرق کنک چ س .به عم
بزنک؛ اما فضای عمومی ،ر یک جامعۀ بسته  ،4بهرغم حضور یگران چ املان انمار اعمال بهظاهر جمعی ،ر چاق
از تو ای انسانهای تنها چ تکافتا تشلی شک اس( .آرن )1951،.که املان مفاهمه چ گفتگو نکارنک (بیات،
 .)2010تکافتا گی ،فر را فاقک قکرت میکنک؛ زیرا فر نمیتوانک با افرا یگر حول هکفی مشترک گر آیک چ س.
به عم بزنک .تنهایی ،تمربۀ عکر تعلق مطلق به جهان اس ..افرا با پیوستن به یلکیگر ر جهان مشترک یا قلمرچ
عمومی ،نوعی قکرت بهچجو میآچرنک چ مح برچز 5پیکا میکننک .مح برچز ،فقط تا زمانی زنک چ معنا ار اس .که
مر ر سخن بگوینک چ عم کننک (آرن .)1958 ،.چجه مشترک افرا ر جوام تو ای  ،6بیهنماری ،احساس
ناچیزی ،سرگشتگی چ گسیختگی اس( .همان) .آقای صا نیرچی الزر برای بیرچن کشیکن خو از گر ا شرارت
رچنیاش را نکار چ نمیتوانک با صراح .چ رچشنی ،آنچه را چاقعی ،سالم چ بهحق اس ،.تشخیص هک چ رک کنک.
اچ ر تالش برای رسیکن به کامیابی ،خوار چ خفیف شک اما از تمربۀ خو رسی نمیآموز چ برای فهم الی آن تالش
نمیکنک .ر مقاب  ،برای برچنریزی خشم ،بهطور تصا فی چ بکچن خصوم .قتلی س .به آ ملشی میزنک (احمکی
1. Antisocialism
2. Isolation
3. Public Space
4. Closed Society
5. Space of Appearance
6. Mass Society
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آریان85:1388 ،چ .)95اچ چ قربانیانش ،همگی قربانی یک ساختار هستنک اما بهجای برقراری گفتگو چ همجه.کر ن
نیرچهایشان ،یلکیگر را از بین میبرنک (آرن.)1951 ،.
4ـ .3استراتژیهای سوژه در برخورد با امر نو

با چجو تمار این نارساییهای هویتی ،آقای صا پا به جهان شلوغ چ پیچیک شهر گذاشته اس ..حس نوخواهی چ
ماجراجویی اچ را از جهان تلراریاش گذر ا چ به سوی ناشناختهها میکشک .می به حرک .چ تغییر ،ر ذات خو
ناپسنک نیس.؛ اما این می ر چجو آقای صا با ناآگاهی چ بیصتری چ غرچر به هم گر خور اس ..ازاینرچ اس.
که اچ گذشته را به شللی فعی چ خشون.آمیز ر هم میشلنک .میخواهک یکشته آرزچهای صکساله را برآچر .
حسرتها را از ل بتر چ هر بایک چ نتایکی را بیآبرچ کنک.
4ـ3ـ .1شکستن هژمونی سنت

شخصی .اصلی استان ،آقای صا  ،ر جایگا یک شهرچنک فرچ س .با ذهنیتی چگانه که یکسوی آن رؤیاپر ازی
چ امیکچاری اس .چ سوی یگر آن بیگانگی چ ناکامی ،خانه را بهعنوان نما ی از شیوۀ سنتی زنکگی (کاظمی)1395 ،
ترک میگویک .بهیکبار از زیر بار مسئولی.ها چ نقشهای خانوا گی ،شانه خالی میکنک چ تصمیم میگیر تمار
ناکامیهایش را ظرف مکت کوتاهی ترمیم کنک (احمکی آریان .)23:1388،اچ با جکا شکن از نها خانوا  ،ر برابر
ارا ۀ قکرت حاکم میایستک .خانوا

ر جامعۀ بسته ،سنتی چ ایکئولوژیک ،ر ا امۀ قکرت مطلقه عم میکنک چ

میخواهک شهرچنکانی مطی  ،فرمانبر ار چ بهقاعک بساز که چرخ نک های نظار حلوم .باشنک (کاظمی.)1395،
آقای صا خو تصری میکنک که بهسوی پیشرف ،.رفا چ کامرانی حرک .خواهک کر (احمکی آریان.)23:1388 ،
اچ از امتیاز غریتگی بهر میگیر چ خو را از زیر نگا هممحلهایهایش میرهانک (همان .)25 :بیرچن از ر آپارتمانش،
رهگذران همه غریتهانک چ اچ فارغ از محکچ ۀ نگا های کنترلگر چ ارزشگذاریهای سنتی ،از جمله ثرچت ،چراث .چ
عقیک (مر یها ،)1399،میتوانک برای اچلین بار از گذشته چ هوی .نا لتخوا خو خالص شو  .میتوانک از احترامی
برخور ار شو که از نفس انسان بو ن چ شهرچنک بو ن سرچشمه میگیر (همانما) .اقکار عملی سوژ ر نقطۀ آغاز
حرک ،.با نی .تغییر سرنوش .چ فرار از زنکگی کسال.بار سنتی اتفاق میافتک؛ اما ساختارهای سن ،.با ابزارهای
بیرچنی چ نیز از رچن هنمارنیافتۀ خو ش ،اچ را از طی مسیر پیشرف .چ شلوفایی باز می ارنک .ازاینرچ تمار تالشهای
اچ برای شا ی چ سامانیابی چ تمت  ،شلس .میخور .
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4ـ3ـ .2آرزوی پیشرفت یکشبه

آقای صا قت از مهاجرت به تهران ،ر اهواز اسیر زنکگی چ تلرار رچزمرگی چ ناکامی ،ر محلهای فقیر چ ناخوشاینک
اس ..برا رش با یک شانس تاریخی ،از سر تصا ف چ التته رچابط عمومی چسی  ،با یک خانوا ۀ جنگز ۀ کویتی
چصل .کر چ به کانا ا رفته اس( .احمکی آریان .)14:1388 ،ایکۀ پیشرف .یکشته از اینما ر ذهن آقای صا شل
میگیر چ تحم زنکگی معمولی را برای اچ نامملن میکنک .اچ هم میخواهک مب برا رش به یک منت خوشتختی
بیرنج ،چص شو  .رنتیمه آقای صا ر پرسههای خیابانیاش ،انسانها را به چشم سلوی پرشی به خوشتختی نگا
میکنک .بهاینترتی که اچل هرکسی را از رچی ظاهر چ لتاس برانکاز میکنک .اگر ثرچتمنک چ زیتا بو چ منفعتی برایش
اش ،.پا پیش میگذار چ سر صحت .را باز میکنک چگرنه از خیر گف.چگو میگذر (همان33 :چ .)38اچ بهکلی از
تربی .شهرنشینی محرچر اس .چ احترار به حقوق یگری ر ذهنش تعریفی نکار  .رچش مکرن ،یعنی مسئولی.پذیری
چ چق.شناسی ،صتر بسیار چ سخ.کوشی ،همرا خو منشی میآچر که از عقالنی .سرچشمه گرفته اس( .مر یها،
)1399؛ اما آقای صا  ،مکرن شکن را ر مسئولی.گریزی ،شررشلنی (همانما) ،خو محوری چ ناهنماری می انک.
پس بهناچار سهم اچ از فرهنگ مکرن ،چیزی جز رؤیاپر ازی چ سپس سرخور گی نیس..
4ـ3ـ .3بازپسگرفتن جوانی

ازآنماکه آقای صا  ،مهمترین حسرت جوانیاش را محرچمی .از حضور زنی زیتا چ خوشاخالق می انک ،اچلین
هکف اچ ،یافتن چنین زنی اس ..هرچنک خو همسر ار اما تصویری رؤیایی از یک زن جذا چ امرچزی ر ذهن اچ
نقش بسته که هیچچق .به آن س .نیافته اس.؛ اما اچ کسی نیس .که نکاشتههایش را بپذیر  .ر اچلین لحظات ترک
خانه ،به گفتۀ خو ش تصمیم میگیر تا ش

نتال ختر مناس بگر (احمکی آریان .)26:1388،از میان تمار

چشمانکازها چ محرکهایی که مملن اس .ر جهان بزرگ چ شلوغ شهر ،توجه کسی را جل کنک ،آقای صا فقط
متوجه زنهاس ..آقای صا نست .به جنس زن ،ذهنیتی چگانه ار  .از نظر اچ زن ،ر نقش همسر ،موجو ی مزاحم،
سطحی ،سر چ نا ان اس .که بایک بههرنحو مملن از اچ گریخ ..حتی به قیم .ترک همیشگی خانه چ فرزنک (همان:
 .)23ر مقاب زنهای غریته ،موجو اتی س.نیافتنی هستنک که جستموی آنها لذتبخش چ هیمانانگیز اس .چ
راهی بهسوی فرار از مالل چ شلنمۀ زنکگی رچزمر میگشایک .این عف چسواسی اچ ر برابر زنان چ این فقر تمربی
که باعث برچز رفتارهای شتا ز میشو  ،ریشه ر محکچ ی .شکیک اچ ار  .فرهنگ سنتی چ مذهتی ایران ،مشابه
ایکئولوژی اغل کشورهای خاچرمیانه ،به خاطر تلکیک بر زهک چ سا زیستی ،ر اصول با سالیق چ طتیع .جوانی چ
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رممموع با استانکار های فطری چ غریزی انسان ،همخوان نیس( .بیات .)2010 ،رنتیمه افرا عا ی ،ر چاکنش
به ایکئولوژی ،هرچنک به شللی ناخو آگا  ،تالش میکننک جوانی را از مشایخ بازپس بگیرنک (همان) .پرسهزنی ر
بعضی تحلی ها ،ازجمله رفتارهای مقاچمتی قلمکا شک اس.؛ یعنی حرکتی تکافعی ،را یلال چ لماج.آمیز برای
آزا بو ن از قیک هر نوع قانون چ ارزش پایتنک کننک (سرفراز 1389 ،چ هاشمیان فر چ چینی .)1395،آقای صا ر پس
تعقی زنها ،رچاق برای تحقق فر ی .خو ر برابر هژمونی فرهنگ قکرتمنک چ سرکوبگر ،س .به مقاچم .میزنک.
4ـ3ـ .4شرمشکنی

آقای صا  ،نگا تحلی گر ،منتقک چ کنملاچ پرسهزن فرنگی را نکار  .اچ می از عقک ها چ محرچمی.های خو فارغ
نیس .تا بتوانک متوجه محیط اطراف ،کالتک شهر چ حرکات چ سلنات یگر رهگذران باشک .اچ ر شهر به نتال یکن
یک چشمانکاز زیتا نیس .که فقط بتینک چ بگذر  .اچ از جان شهر ،تمار حسرتها چ نیازمنکیهایش را میخواهک .شهر
برای این گونۀ پرسهزن ،نیایی برای آزا ی ،شررشلنی چ عقک گشایی اس( .مر یها .)1399 ،رفتارهای طلتلارانه چ
زیا خواهانۀ این پرسهزن ،ر تعام با سایر رهگذران با اصول اچلیۀ اخالق شهرچنکی تعارض ار  .نقطۀ اچج این
طلتلاری ،ر صحنۀ تماچز شتانۀ آقای صا به ختری تنها ر خیابانی شلوغ چ پررف.چآمک ظهور پیکا میکنک .طنز
سیا این رچیکا چقتی گزنک تر میشو که بکانیم آن ختر هم برای پرسهزنی چ تمربۀ کمی آزا ی به خیابان آمک بو
اس ..رهگذران ر هیاهوی گذر اتومتی ها ،صکای فریا ختر را نمیشنونک چ آقای صا گلوی اچ را میفشار چ
خفهاش میکنک (احمکی آریان .)66:1388 ،بهرۀ آقای صا از اخالق مکرن ،نه مسئولی.پذیری چ چجکان ،که
شررشلنی ،لذتجویی ،آرزچی پیشرف .فعی چ هنمارگریزی اس ..خلقیاتی مب چاق بینی ،چق.شناسی ،احترار
به حقوق یگری ،چجکان کاری ،مسئولی.پذیری چ قانونمکاری اس .که نیای پیشرفتۀ غربی را ساخته اس.
(مر یها)1399 ،؛ اما آقای صا قا ر نیس .تلخیها چ نا لتخواهیهای زنکگیاش را هضم کنک چ برای بحرانها
چار ای بلنکمکت بینکیشک.
4ـ .4سوژه ،در آستانۀ فروپاشی عصبی

گسستن سلسلهای که از قانون چ احترار متقاب انسانی بافته شک  ،ر ظاهر مسیر برآچر ن خواهشهای فر ی را هموار
میکنک؛ اما به حلم عق  ،برای زیستن ر جامعۀ پیچیکۀ جکیک ،ناگزیر از پایتنکی به قانون هستیم .س .کم برای
حفظ حکاقلی از احترار چ آرامش رچنی .آزا یهای افسارگسیخته ،به شل ماقت تمکنیاش ،شرب بقای انسان را به
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تنازع موکول میکنک .اچلین نتیمۀ چنین شرایطی ،تشویش چ رچانپارگی اس ..رس .همان چیزی که برای آقای صا
اتفاق افتا  .اچ بعک از تمربۀ ملرر هنمارشلنی ،از رچن ناآرار میشو  .به اچهار چ تشنج گرفتار میآیک .برای فرار از
مسئولی .آنچه مرتل شک  ،به شللی اغراقآمیز حضور خو را فریا میزنک؛ اما صکایی رچنی ،اچ را پس میرانک چ
چجکان عمومی ،نا یک اش میگیر  .فرجار این تمربۀ الابالی ،یوانگی چ انتحار اس..
4ـ4ـ .1عذاب وجدان و فرار به دنیای درون

بعک از چنک تمربۀ شلس.خور ر برقرار کر ن ارتتاب چ مشاهکۀ بیاعتنایی چ خشون .مر مان ،آقای صا  ،نیمهجان
چ خونآلو  ،ر کنار اتوبان تصمیم به انتقار از همه میگیر (احمکی آریان .)81:1388 ،تمای اچلیۀ اچ به امر نو ،به
لی کژیهای رچن خو ش چ کژکارکر های شهر چ شهرچنکان ،ر ل اچ به خشمی انقالبی چ کور تتکی میشو  .اچ
میخواهک ر برابر ساختار ،مقاچم .کنک .ر نیمۀ اچل استان ،اچ به خیال خو ش ر جایگا عاملی .چ تصمیمگیری
قرار ار ؛ اما ر نیمۀ چر ،س .از یکن چ جستموی سرخوشی برمی ار  .یگر نه ر پی تسخیر ملان اس.؛ نه
بازپسگرفتن جوانی از طریق تماشای زرقچبرق پاساژها یا را افتا ن نتال خانمها .اچ ترجی می هک همصحت.
پیرمر عزل.گزیک ای شو که اچ هم یکبار از مسئولی .شغلی سر باز ز چ پنهان از چشم خانوا اش ،ر انتار خانه
گو الی حفر کر چ با یوان حافظ چ مبنوی چ قرآن به رچن آن خزیک اس .تا تنها باشک چ از هیاهوی شهر کنار
بگیر (همان .)90 :آقای صا به اعتراف خو ش ،بعک از فقرۀ تماچز به ختر بیگنا چ قت اچ ،یکچنکی خکاترس
میشو (همان )67 :چ خو را برای تطهیر از گناهانش به ار زجر چ شلنمۀ بیشتر میافلنک (همان75 :چ80چ.)67
همزمان ملموریتی بر چش خو احساس میکنک که مفا آن ،برقراری عکال .چ انتقارگیری از ثرچتمنکان چ مرفهان
اس( .همان.)85 :
4ـ4ـ .2جنونزدگی و شورش

آقای صا بعک از زخمی شکن ،نیمهجان به بیمارستان منتق میشو  .اچ ر فضای نما ین بیمارستان ،ر برابر نظم چ
هنمار ،یوانهچار انقال میکنک .کا ر نگهتانی ،پزشک چ پرستاران ،سعی میکننک اچ را به سلوت چ آرامش عوت
کننک یا چعکۀ بهتو ی بکهنک؛ اما خشم اچ به یک کعقالنی .مطلق چ کور تتکی شک اس ..آقای صا  ،یک منتقک
اجتماعی آگا چ هکف ار نیس .چ نمیتوانک صکای اعتراض خو را بهنحوی مؤثر به گوش یگران برسانک .اچ حتی
رس .متوجه نیس .که از کما ربه خور چ چه نیرچهایی مان کامیابی اچ شک اس ..آقای صا فقط میخواهک از
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نفس نظم بگریز  .اچ به رجهای از آنومی چ آنارشی رسیک که از لذت تخری سرشار میشو (رشیکزا  .)1399،ر
صحنهای تلثیرگذار چ نما ین ،آقای صا گلکانی شیشهای چ پر از آ را از رچی میزی ر اتاق بیمارستان برمی ار ؛
رچی تخ .میایستک چ گلکان سنگین غولپیلر را با آخرین قکرت ،رچی زمین پرت میکنک (احمکی آریان:1388 ،
 .)76هزاران تلۀ خر شکۀ شیشه چ صکای مهی این حا ثه ،آخرین تالش سوژ برای یک شکن چ شنیک شکن اس.؛
اما تالشی کور .نوعی خو اظهاری بیمارگونه چ نارسیستیک ،ر جامعهای که اچ را از خو چ معنای فر ی .چ هوی.
انسانیاش تهی کر اس( .برمن .)1982،نوخواهی آقای صا  ،به شللی عقیم ،گزینشی چ تحریفشک ر ذهنش
تبتی .شک اس ..عواطف برخاسته از این طل  ،متناس با حیات شلستۀ اچ به ناگزیر ،خو را ر قالتی خشن ،خار،
شل نایافته چ آمیخته به جیغ چ جنمال چ جنون بازمینمایک (همان).
4ـ4ـ .3تظاهرات یکنفره

1

ر غیت .فضای عمومی ،آقای صا برای اظهار چجو چ تعریف هوی .خو  ،ملانی بهتر از خیابان پیکا
نمیکنک .اچ به تعتیر مارشال برمن ( ،)1982س .به تظاهرات یکنفر میزنک .به گفتۀ برمن ،این شل بیان
خویشتن ،ر چ عی .مکرنیسم توسعهنیافتگی طرفکار پیکا میکنک (برمن .)1982 ،جوام کژمکرن ،که
فرهنگ سنتی غنی چ کهنی ارنک ،با چرچ به نیای جکیک ،ناگزیر برنامههای نوگرایی اقتصا ی چ توسعه را ر
سطحی محکچ به اجرا ر میآچرنک ،اما شل گیری فرهنگ مکرن را بهشکت سرکو میکننک (مر یها،
 .)1399چنین جامعهای بکچن تلییک چ تصکیق حقوق فر ی ،زمینه را برای رشک خلق چ خوی فر گرایانه فراهم
میکنک (برمن .)1982 ،می چ نیاز به ارتتاب را ر ل مر مان برمیانگیز (علیاکتری )1388 ،چ ر همان حال،
ارتتاب اجتماعی را تح .کنترل میگیر چ ر مسیر استانکار های تعریفشک  ،کانالیز میکنک (کاظمی،
 .)1395این کنترل ،به انزچای اجتماعی امنمیزنک .ر چنین جامعهای زنکگی خیابانی ،چزن چ اعتتار چ
جذابی .خاصی مییابک (برمن)1982 ،؛ زیرا خیابان ،تنها بستر چ رسانهای اس .که احتمال برقراری ارتتاب
آزا ر آن بیشتر اس( .بیات .) 2010 ،آقای صا ر نقطۀ اچج بحرانی هویتی ،خو را به خیابان میافلنک چ
ر قال تظاهرات یکنفر با غریتهها رچ ررچ میشو تا به خو چ به آنها نشان هک که بهراستی کیس .چ چه
میخواهک؛ اما چقتی متوجه میشو بو چ نتو ش برای جهان علی السویه اس ،.به اتاقی از بیمارستان میرچ
1. Solo Demonstration
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چ خو را با جویکن تعکا ی المد میکشک (احمکی آریان .)99:1388،اچ صحنۀ مرگش را هم به نمایشی
برای اعالر چجو تتکی می کنک .از راهی عمی چ نمایشی ،ر پیش چشم شاهکانی به.ز  ،میخواهک
هوی .فراموششک چ انلار شک اش را اظهار کنک چ به یا آ رها بیاچر (همان.)98 :
4ـ4ـ .4از مبارزه تا انتحار

این رمان ر سالهای پایانی چل .اصالحات نوشته شک اس ..ر چر ای که خشم چ مطالتهگری ر چجو
انشمویان جوان چ رچشنفلران ایرانی موج میز (ابطحی .)1396،نز یک به پایان اصالحات چ ر گرماگرر
بازار زچرآزماییهای خیابانی حاکمی .چ نوگرایان (همان) .شخصی .آقای صا استعار ای از گرگونیها،
رخکا ها چ سرنوش .جامعۀ ایران اس ..ساختار این رچای ،.با انعلاس این تغییرات ،به شل

منی چ

کنایی ،شهری را نشان می هک که بعک از یک چر امیکچاری چ مطالته چ آزا ی کاذ  ،چبار بایک به سلون چ
خاموشی برگر  .آقای صا چنک بار ر قال جمالتی عامیانه ،اچ اع سیاسی را ر گفتگو با راننکگان تاکسی
چ سایر مسافران ،نقک چ تحلی میکنک .ر این گفتگوها جتهۀ اصالحات به فرص.سوزی ،ملیوس کر ن مر ر
(احمکی آریان )77:1388،چ بازگش .به گذشته (همان )9 :متهم شک اس . .فرجار شخصی ،.خو تخریتی
چ زچال اس ..ر اینما به یاللتیلی از متارز چ قربانی میرسیم .مقاچم .پرسهزن به قربانی شکن اچ ختم
میشو  .گو این که اچ ر ابتکا هم خو از میان قربانیان ،به خیال خار نمات برخاسته بو  .کار اچ از تنفس ر
شهر بهجایی رسیک که خو  ،با پای خو  ،به سوی نابو ی برچ .
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کمدرآهد،
هازوی،
فهقد تحصیالت
شورش بیحهصس،
ارتکهب قتس،

خودشیفتگی در
عین احسهس
حقهرت،

خودکشی

خودآزاری برای
تطهیر نفس

نهعهدالن

فرار از قید
تعهدات و
زندگی ساتی.

بودن زندگی،
نفرت از شهر
و آدمنه ،هیس

جستجوی

ب انتقهم

خوشبختی

خیهبهن :کشتهرگ هه ،چهه
ژرف سیهنی.

هواجه به خشونتورزی،
بیاحتراهی و

بیتفهوتی رنگذران،
تاههیی عمیق،
خشم

بیهسئولیتی در برابر
خهنواده ،بیزاری از طبقۀ
هرف  ،خودنمهیی،

طلبکهری و شرم شکای،
دیگرآزاری ،قتس

شل

چ :نمایی از تمربۀ پرسهزنی آقای صا

ههشیننه :اراب نهی
هرگ ب برجنهو
آسمهنخراشنه فحش
هیدند
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نتیجهگیری

چرخدندهنه یک رمان اجتماعی اس .که ناآرامی ،بالتللیفی ،عصیان چ جوانی به هکر رفتۀ نسلی از شهرچنکان ایران
را رچای .میکنک .مر مانی که ر اثر تمربۀ ناقص مکرنیته ،میان ایرۀ بستهای از خواستن چ نتوانستن گرفتار آمک انک.
فلسفۀ چجو ی تمربۀ پرسهزنی ،خوشتاشی ،فراغ .چ تماشا اس.؛ اما شخصی .اصلی این استان ر رچنک تمربۀ
پرسهزنی رمییابک که محکچ ۀ لذت چ شا ی برای اچ سخ .تنگ اس ..پایان کار سوژ ر این رچای ،.حلای .از
گریز ،حقارت چ فرچپاشی ار ؛ نه لذت کشف چ تحلی شهر .آرزچ چ ارا ۀ سوژ به آینک ای موهور چ یا گذشتهای
ناخوشاینک چ شلسته موکول میشو  .به این معنا که اچ قکرت لذت بر ن از رچنک تمربه ر لحظۀ اکنون را نکار پس
ناچار اس .یا خاطرات فاجعهآمیز گذشته را ر ذهن مرچر کنک؛ یا به شللی بیمارگونه چ رق.بار سو ای فر اهای هرگز
نیامک را ر سر بپرچر  .چرخدندهنه ،رچایتی اس .از تمربۀ پرسهزن آشفته .سوژ ای شیزچفرنیک که با نگاهی شلسته
ر شهر میگر  .اچ بهجای اینکه از لحظات کوتا آزا ی ر جه .کس لذت ،آرامش چ تسلط بر ذهن بهر بگیر ،
بیش از پیش چار چنکپارگی چ گسیختگی میشو چ طی تلثیر چ تلثراتی متقاب  ،تمربۀ پرسهزنی شهرچنکان یگر را نیز
به فاجعه تتکی میکنک .فضاهای شهری چ رچابط مقطعی چ تصا فی که ر آن شل میگیر  ،برای سوژ حلم ّ
مفر چ
پناهگا ار  .تالش توأر با تشنج چ تحقیر سوژ برای تغییر شرایط چ بهتو زنکگی ،قهرمانی تراژیک را به تصویر میکشک
که با ذهنی .چ هوی .جماعتی چ ماقت شهرنشینی ،از ار ناکامیهای خو به شهر میگریز چ میخواهک با استفا از
امتیاز گمنامی ،از مزایا چ مواه شهرنشینی بهر بگیر  .بیمسئولیتی ،بیاعتنایی به حقوق چ حرم .یگران ،آنارشی چ
توحش ،از سوژ موجو ی ساخته که میخواهک بکچن طی کر ن مسیر شوار توسعه ،یکشته به همۀ چیزهایی برسک
که ر خیاالت جوانیاش میخواسته اس ..اچ ش جوانان غربی را میخواهک اما چس .نکار رچز میانساالنشان را
بتینک (مر یها .)1399،مسئولی .پکری چ همسری را نا یک میگیر  .از زیر بار شغ  ،شانه خالی میکنک .حیات یک
زن رهگذر را ر را نفسانی .خو از بین میبر  .از مسئولی .آگاهی چ عق میگریز چ خو را به جنون میزنک.
میخواهک انتقار ناکامیهایش را از یگرانی بگیر که خو غرق ر ناکامی هستنک .مسئولی .زنک بو ن را نا یک
میگیر چ س .به خو کشتن میزنک .گنا این تمربۀ تخری چ زچال ،بر چش نفس توسعه چ شهرنشینی نیس ..بلله
بر چش تناقضی اس .که از ل مکرنیتۀ کژقوار ریشه میگیر (مر یها .)1399،گذر از جماع .سنتی به جامعۀ
مکرن با تضا ها چ تناقضات بسیاری همرا اس .که سوژۀ رحالتوسعه را ر خو گرفتار میکنک .بر اساس منطق این
رچای ،.ر تمربۀ سوژ هیچ املان رهایی چ گشایشی قاب تصور نیس ..رهایی از این تنگنا چ خفقان ،فقط ر تظاهر
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به جنون املانپذیر میشو  .بکینترتی  ،عق گریزی چ بحران هوی .سوژ بر بخش بزرگی از استان سایه میافلنک.
فضای ذهنی سوژ ر جهانی مملو از شعارهای امیکبخش آزا ی چ بهرچزی ر تقاب با حقیق .غمانگیز چ فالک.بار
زنکگی ،چپار شک اس ..ناکامی فر ر ساختن آینک ای امیکبخش ،به این معنا اس .که نها قکرت ،ر را بر ن سوژ
به سم .امیک ،شلس .خور اس ..آنچه اتفاق میافتک مرگ آرزچ چ تراژ ی فرهنگ اس ..گسسته بو ن تصویر سوژ
ر این رچای .را میتوان به آشفتگی سوژ های اجتماعی ر رچیارچیی با تغییرات بستر اجتماعی پیونک ز  .هموار بعک
از تغییرات سیاسی ،اجتماعی چ فرهنگی شتا ز یا ناهماهنگ ،سوژ های اجتماعی چار بحران چ چنکپارگی هویتی
میشونک (مر یها .)1399:مر مان کشورهای توسعهنیافته ،به لی آشنایی سطحی چ گزینشی با ارزشهای مکرنیته،
ر برابر تحوالت فرهنگی ،کمچبیش با چنین بحرانهایی مواجه هستنک.
یادداشتها

1. Loiterature

عنوان این کتا که ترکیتی ابتلاری چ ساختۀ نویسنک اس ،.از فع  to loiterبه معنی چق.کشی چ پرسهزنی چ نیز  literatureبه معنای
ا بیات شل گرفتهاس..
2. Constantin Guys 1802-1892
طییراح چ نقییاش فرانسییوی .اچ چقییای نگییار امپراطییوری فرانسییه بییو چ بییرای رچزنامییهها تصییویرگری میکییر  .بییو لر بییه اچ لق ی نقییاش
زنکگی مکرن ا .
 .3محمک منصییور هاشییمی ر کتا آهیزش افقنه ،که گزیک ای از آثار شییایگان اسیی ،.تعابیر چپارگی ،رچانگسیییختگی ،چنکپارگی چ
سیرگر انی را بهعنوان معا لهایی برای شییزچفرنی فرهنگی اسیتفا کر اسی ..به گفتۀ اچ شییزچفرنی چاژ ای فنی ،متعلق به انش رچانپزشیلی
چ به معنای چشقه شکن شخصی .چ عق چ انکیشه اس ..شایگان این تعتیر را از رچی مماز ر عرصۀ فرهنگ بهکار بر اس( .آمیزش افقها،
 ،1396پاچرقی .)258-257
 .4بخش مختصیری از کتا نگهه شاکسات یه اساکیزوفرنی فرناگی ،نوشیته اریوش شیایگان ،ر سیال  1373با عنوان تعطیالت ر تاریخ ،به
ترجمۀ علیر ا منافزا به چاپ رسیک .گفتگو ،شمار  ،6زمستان  .1373صص . 21-7تعتیر تعطیالت ر تاریخ ،از شایگان اس..
5. Society
فر ینان تونیس ) ،(1936-1855جامعهشناس آلمانی ،بین چ مفهور گماینشاف .چ گزلشاف( .به آلمانیGemeinschaft :چ )Gesellschaft
تفاچت قائ شک .این چ کلمه به ترتی معا ل  Communityچ  Societyاس ..ر زبان فارسی کلمههای جماع .چ جامعه ،معا ل این چ مفهور
قرار ا شک اس ..جماع .به گرچ های انسانی ماقت مکرن اطالق میشو که بهصورت یک خانوا ۀ بزرگ یا قتیله گر میآمکنک .نمونههای جماع.
ر نیای جکیک نیز یک میشو  .باچر به آ ا عامیانه چ عرفیات ،مهمترین چیژگی جماع .اس ..رمقاب  ،عقالنی ،.فرهنگ شهرنشینی را قوار می هک
چ مفهور جامعه را میساز (کیویستو.)1998 ،
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کتابنامه
ابطحی ،ر .)1396( .هه بهختیم :وبنوشتنهی  1383ته  .1384تهران :رچزگار.
احمکیآریان ،ا .)1388( .چرخدندهنه .تهران :چشمه.
احمکیآریان ،ا .)1393( .شعهرنویسی بر دیوار کهغذی .تهران :چشمه.
ایمان ،ر .ت؛ چ نوشا ی ،ر .)1390( .تحلی محتوای کیفی .پژونش.44-15 ،2 .
آرن .)1951( . ،.توتهلیتهریسم .ترجمۀ ر .ثالثی ( .)1390تهران :ثالث.
آرن .)1958( . ،.وضع بشر .ترجمۀ ر .علیا ( .)1389تهران :ققنوس.
برمن ،ر .)1982( .تجربۀ هدرنیت  :نر آنچ سخت و استوار است دود هیشود و ب نوا هیرود .ترجمۀ ر .فرها پور (.)1398
تهران :طرح نقک.
بنیامین ،چ .)1983( .ربارۀ برخی مضامین چ ستمایههای شعر بو لر .ترجمۀ ر .فرها پور ( .)1377ارغاون.48-27 ،14 .
بو لر ،ش .)1863( .نقهش زندگی هدرن و هقهالت دیگر .ترجمۀ ر .صافاریان ( .)1398تهران :حرفۀ نویسنک .
بیات ،آ .)2010( .زنکگی همچون سیاس :.چگونه مر ر عا ی خاچرمیانه را تغییر می هنک .ترجمۀ ف .صا قی (.)1390
کتابخانه اللترچنیلی امین ( )www.ael.af ( .سترسی ر )1399/10/23
«رمان چرخدندهنهی امیر احمکی آریان نقک شک» ( .)1388پایگا ختری انشمویان ایران «ایسنا» 12 .بهمن .1388
( ( (www.isna.irسترسی ر  23ی .)1399
توانا ،س؛ شفیعی ،ر؛ صکیقی .)1394( . ،پرسهزنی ،جامعهشناسی انتقا ی چ زنکگی رچزمر  :مطالعۀ مور ی خیابان گلسار
شهر رش ..هجلۀ هطهلعهت فرناگی و ارتبهطهت.68-39 ،43 .
چاچشیان ،ح؛ توانا ،س .)1394( .فضای پرسهزنی شمال شهر تهران از ریچۀ رچابط قکرت-مقاچم ..هجلۀ هطهلعهت فرناگی
و ارتبهطهت.62-53 ،38 .
حریری ،ن .)1385( .اصول و روشنهی پژونش کیفی .تهران :انشگا آزا اسالمی.
خالصیمقکر ،ن .)1391( .شهر و تجربۀ هدرنیتۀ فهرسی .تهران :تیسا.
خسرچ ،خ .)1399( .از اتوبوس به زنکان :رچای .راننک ای ر اچین :ربارۀ چقتی نهنگ یونس را بلعیک .اینکیپنکن .فارسی25 .
فرچر ین  1399برابر با  13آچری  ( )http://www.Independentpersian.com( .2020سترسی ر
.)1399/10/23
چسرتو ،ر .)1998( .قدمزدن در شهر .هطهلعهت فرناگی .چیراستار :س .یورینگ .ترجمۀ ن .ملکمحمکی چ ش .چقفیپور
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محبوبه شمشیرگرها

چکیده
زنکگینوشیی.های فارسییی ر مفهومی کلی ،انواع نوشییتارهای مشییتم بر رچایتی چاق گرایانه از زنکگی
ایرانیان را ربرمیگیر که با بیش از یکچنیم قرن سیابقه ،گسیتر آن همچنان رچ به فزچن اسی ..میتوان ر
کلیترین تقسییم ر راسیتای شیناخ .گونههای فرعی زنکگینوشی.های شیخصیی ،انواع حاصی از شییو
خیاطر نویسییرا ماتمییبری ا ا«تیکخیاطر »« ،ممموعیه تیکخیاطرات»« ،خیاطر نیامیه»« ،اتوبیوگرافی» چ
«چقای نامه شیخصیی» انسی .که شیناخ .خاطر نامهها چ طتقهبنکی گونههای آن ،مو یوع نوشیتار پیش رچ

مقالۀ پژوهشی

→ با اسلن تصویر ،میتوانیک این مقاله را ر تارنمای ممله مشاهک نماییک.

میان زندگینوشتهای شخصی خاطرهسرشت
گونهای رایج در ِ
ِ

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شمارۀ  ،213تابستان 1400

خـاطـرهنامههای فــارسـی

اسی« ..خاطر نامه» ( )memoirنوعی زنکگینوشی .شیخصیی خاطر سیرشی .اسی .که به شیرح ملتو
فر ربار تنها بخشیی برجسیته از زنکگی چ تمربیاتش اختصیاص ار  .خاطر نامهها اغل از سیوی افرا
مشیهور ،سییاسیتمکاران ،نظامیان چ صیاحتان حرفههای اثرگذار به نگارش رمیآینک .ر خاطر نامه ترتی
خطی زمان چ پیوستگی رچیکا ها ر بافتی سلسلهچار رعای .میشو چ ر شل موفق آن با قوس احساسی
چ شیخصیی همرا اسی ..شیتاه .میان این نوع نوشیتاری چ اتوبیوگرافی چنان اسی .که حتی ر غر نیز
چجو تمایز آنها به رسیتی شیناخته چ رعای .نمیشیو ؛ رحالیکه منتقکان تلکیک ارنک که ر اتوبیوگرافی،
نویسیینک  ،هکف اسیی.؛ حال آنله ر خاطر نامه ،هکف ،نه شییخص نویسیینک  ،بلله رچیکا /رچیکا های
پیرامونی اچسیی ..برجسییتگی نقش اجتماعی خاطر نامه ر مقایسییه با اتوبیوگرافی چ قصییک آن ر ترسیییم
رچییکا  ،چر  ،گرچ ییا طتقیهای خیاص موجی شیییک تیا عمیک خیاطر نیامیهنویسیییان از شییخصیییتی
تاریخیاجتماعی برخور ار باشیینک .مقاله پیش رچ ر پی مالحظه صییکها زنکگینوشیی،.ا ها ازشییخا، ،
معرفی ،بیان چیژگی های برجسته این نوع چ ذکر مصا یقی از آن اختصاص یافته اس..
کلیدواژهها :خو سرگذش.ناتهها،ا،اط مت،امسخاداتا یخر،امنومعامد ر.
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مقدمه

سن .زنکگینگاری مکرن ر ایران ،یلی از رایجترین گرایشهای تاریخیا بی معاصر اس .که حاص آن شل گی ِیا
رنوش افا سراد ادواسدهام،ی امس .اپیشتر،انگارنک ر مقالهای با عنوان «زنکگینوش.های فارسی چ
هزم منازندگ ا
انواع آن» ایک «زنکگینوش ».را متضمن انواع نوشتارهای متتنی بر «رچایتی چاق گرایانه از زنکگی بشر» مطرح ،چ بر
ً
رچرت شناخ .چ طتقهبنکی گونههای متعک آن ،تلکیک کر اس ..ر مقاله مذکور ،این اصطالح تقریتا حاص چ
َ
معا ل  life writingچ بهمنزله ا َبر ژانری با شلن تاریخی ا بی ،حاچی انواع فرعی متتنی بر شرح چاق گرایانه ماجراهای
زنکگی انسان انسته شک که آن را با کلیترین نگا  ،میتوان بر چ قسم عمک زنکگینوش.های غیرشخصی (اچ-
رچایتی) چ زنکگینوش.های شخصی (من-رچایتی) قاب تعریف انس )1 (..صرفنظر از گونههای زنکگینوش.
غیرشخصی (مشتم بر انواعی نظیر زنکگینامه ،کارنامه ،یا نامه ،زنکگینامه استانی چ از این قتی ) ،گسترۀ فراخ
زنکگینوش.های شخصی ،بخشی قاب توجه از زنکگینوش.ها را تشلی می هک که بهطورکلی ر زبان انگلیسی،
از آن به «ا بیات اتوبیوگرافیک»  1تعتیر میشو  )2 (.رچای .آ می از زنکگی خو  ،با رچیلر چاق گرایانه ،چجه غال
همپیونکی همه زنکگینوش.های شخصی اس.؛ اما ر کنار این چجه اصلی چ برخی چجو فرعی مشترک ،قال های
متنوع این گستر چسی از نوشتارها ،ارای نقاطی بهصورت مرزهایی سیال ،لطیف چ گا غیر صری انک که همین امر
ّ
موج شک تا ر عین تشخص نستی هر یک ،تمایز قطعی میان آنها مشل به نظر آیک؛ بهطوریکه ر مقکمه دایره
ً
المعهرف زندگینوشت ،به کسانی که اساسا ر زنکگینوش.ها به نتال هر تعریف نهایی چ قطعی باشنک ،اخطار ا
شک اس )Encyclopedia of life writing: 2001, p.ix( ..ر کنار سیالی .مرز میان گونهها چ تعلق این
ژانر به عامه مر ر ،خارج از پایتنکیهای متکاچل ر آثار آکا میک ،ر ایران ،تنوع چ تلبر نوشتارها -چه از حیث تعکا
چ چه مو وع ،ساختار ،پکیکآچرنک چ ناشر ،ر کنار کممایگی مطالعات زنکگینگاری ،طتقهبنکی گونههای متنوع را
بسی شوارتر ساخته اس.؛ تا جایی که راقم این سطور به پشتوانه صکها اثری که ر این مو وع از نظر گذرانک  ،بر آن
ً
اس .که ارائه تقسیمبنکی قیق ،ثاب .چ قطعی از آنها تقریتا غیرمملن اس.؛ اما ازآنماکه بررسی چ شناخ .هر
مفهور چ پکیک ای ،جز با شناخ .انواع آن -هرچنک نستی چ لغزان -مملن نیس ،.طتقهبنکیهای متنوعی از نوشتارهای
مذکور با ابتنا بر مقولههای مختلف مور توجه بو اس )3 (..اما باچجو تالشهایی که از پیش صورت گرفته ،شایک
ر کنار طتقهبنکیهای پراکنک چ غیرجام چ نهچنکان متتنی بر احصای حکاکبر چ س.کم بخش قاب توجهی از
1. Autobiographical Literature, Self- Writing Literature
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نوشتارهای ایرانیان ،چ اغل متلثر از طتقهبنکیها غربیان چ نهچنکان کارآمک ،ارائه طتقهبنکی یگری الزر باشک .این
مهم از مکتی پیش چ پس از انمار طرحی با عنوان «کتهبشاهسی خهطرات ایرانیهن»(  )4مور اهتمار نگارنک قرار گرف.؛
به امیک آنله بتوانک بضاع .انکک خویش را ر مسیر شناخ .چ طتقهبنکی گونههای متنوع زنکگینوش.های شخصی
مکرن فارسی به کار بنک  .اچلین نوع بازشناخته از زنکگینوش.های شخصی «تکخاطر » اس .که ر بستر ا بیات چ
تاریخنویسی معاصر ،ر قال «ممموعه تکخاطرات» برچز یافته اس ..پس از معرفی این گونه نوشتاری(  ،)5ر مقاله
پیش رچ قصک بر آن اس .که یلی از یگر گونههای رایج ر ا

فارسی بازشناسانک شو  .نگارنک پس از رک چ

شناخ .این نوع بر اساس مصا یق چ مظاهر آن به رچش استقرایی چ سپس تحلی آنها ،نار «خاطر نامه» را ر ایفا
این مفهور برگزیک اس ..گفتنی اس .این بررسی با تمرکز بر زنکگینوش.های متتنی بر چر های قاجار چ پهلوی به
انمار رسیک اس ..ر این مقکمه ،به چ لی از ذکر پیشینه پژچهش ر این مو وع چشمپوشی میشو  .اچل آنله ،با
چجو تالشهای پیشین ،نمیتوان از تالشی متمرکز ،برجسته چ تعیینکننک ر شناخ .انواع زنکگینوش.ها نشان
یاف ..من آنله پیشتر ر مقاله «زنکگینوش.های فارسی چ انواع آن» که از آن یا شک ،پیشینه مفصلی ربار متاحث
چ متانی نظری خاطر شناسی بهطورکلی به نگارش رآمک چ ر اینما تنها به ارجاع به نوشتار مذکور اکتفا میگر .

( )6

 .1خاطرهنامه

مفهومی که ر این نوشتار از آن به «خاطر نامه» تعتیر شک  ،نوعی زنکگینوش .شخصی خاطر سرش .اس .که به
شرح ملتو فر ربار بخشی برجسته از زنکگی چ تمربیاتش اختصاص یافته باشک .به نظر میرسک این گونه نوشتاری
ر فارسی را میتوان معا لی برای مفهور ممور  1ر نظر گرف ..این کلمه از التین «ممورا»  ،2زیرممموعهای از ا بیات
بیوگرافیلال ر غر به شمار میرچ که امرچز ر معنایی نز یک به اتوبیوگرافی چ خو زنکگینامه چ ر تلقی عوامانه،
گا به جای آن استفا میشو  )7 (.اصطالح «خاطر نامه» از ترکی

چ چاژ «خاطر » چ «نامه» استفا اس ..ر این

ترکی  ،به چاژ عربی اچل (خاطر(  » « +)8نست ،).چاژ فارسی چ پرکاربر «نامه» افزچ شک که گستر معنایی آن ر
زبان چ ا

فارسی از گذشته تاکنون بس فراخ بو اس« ..نامه» ،پهلوی «نامک» (= کتا ) اس .که طتق لغتنهه

هخکا ،ر تاریخ زبان فارسی بر معانی زیا ی الل .اشته اس.؛ از جمله« ،مراسله»« ،مرقومه»« ،ملتو »،
1. memoir
2. memoria
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«قرطاس»« ،نوشته»« ،کتاب ».چ «خط»؛ اما آنچه موج بهر منکی از آن ر این ترکی شک ،تلکیک فرهنگنویسان
متعک بر استفا از این اصطالح ر معنای «کتا » به معنای نوشتاری مطول چ پی رپی اس .که ر اصطالحاتی
نظیر شهناهه  ،هرزبهننهه  ،فرسنهه  ،بهزنهه چ امبال آن آمک اس..

( )9

ر سن .زنکگینگاری غربی ،ممور یا همان خاطر نامه از اچای قرن بیستم ،بهطور خاص به معنای یلی از
ژانرهای ا بیات غیر استانی مشتم بر رچای.های مفص زنکگی شناخته شک اس ..امرچز نیز خاطر نامه ،نوعی پویا
ر غر اس .که زیرشاخه اتوبیوگرافی اما متفاچت با آن تعریف میشو  .این نوع نوشتاری،احاچی اظهاراتی اس .که
ر مقار چاقعی .رک میشو چ با قصک شرح «پار ای از زنکگی» ،تنها بر قسم.هایی از رچای.های زنکگی انسان
متمرکز اس ..خاطر نامهها اغل از سوی افرا مشهور ،اثرگذار ،سیاستمکاران ،فرمانکهان نظامی چ صاحتان
حرفههای شناخته شک به نگارش رمیآینک چ راچیان ،بیش از زنکگی خصوصی تعمیم یافته ر تمار عمر ،ر آنها به
چجه متعین چ بخش برجسته زنکگی خویش میپر ازنک چ با توجه به جایگا برتر حرفهای ،ماجراهای پش.سرگذاشته
ر زمینه /زمینههای خاص را با رچیلر ی برچنگرا ر مقار فاع یا شاهک رچای .میکننک؛ بهعتارت یگر ،خواننک این
آثار ،کمتر ،از زنکگی خصوصی چ رشک شخصی .چ حاالت رچحی چ رچانی راچی اطالع مییابک؛ بلله بیشتر با
رفتارهای نویسنک چ حوا ثی که چی ر زمینهای که خو تعیین کننک آن اس ،.آشنا میشو چ ازاینجه .شایک بتوان
این آثار را به گزارش چ عی .مو وع یا حرفه مور شهرت راچی ،ر تتیین عرض زنکگی -چ نه طول آن -نز یک
انس ..ازاینرچ ،اغل این آثار ،برخالف فترچه یا اش.هایشخصی ،به قصک انتشار نوشته میشونک .بسیاری از
خاطرات جنگ جهانی اچل از نمونههای ممتاز این نوع نوشتار ر غر شناخته میشونک .شایک بتوان ر تقسیمبنکی
ً
جیمز اچلن ،انکیشمنک آمریلایی ،از زنکگینامههای خو نوش ،.این نوع نوشتاری را تقریتا معا ل گونهای انس .که
ر فرناگنهه ادب فهرسی از آن به «زنکگینامه خو نوش .مضمونی» یا شک اس..

( )10

خاطر نامهها را شایک بتوان نز یکترین نوع زنکگینوش .به استان تصور کر ؛ چراکه بهطور متکاچل ،ر آنها از
تلنیکهای مشابه زیا ی بهر گرفته میشو  .ر خاطر نامهها ترتی خطی زمان چ پیوستگی رچیکا ها ر بافتی
ً
سلسلهچار رعای .میشو  .هرچنک ر این نوع ماننک برخی زنکگینوش.هایادیگ ا ،یک بازگویی نستتا مستقیم از
حوا ث صورت میگیر  ،اما رچای .زنکگی ر این نوع ،قوس احساسی چ شخصی بیشتری ر مقایسه با سایر گونهها
ً
ً
پیکا میکنک .معموال نویسنک این آثار ،خواننک را ر تفهیم چ رک حوا ث سهیم میکنک چ صرفا از ذکر تقویمی
رچیکا ها چری میو ز اد .ر این راستا ،اچ گا الزر میبینک از مقار راچی فاصله گرفته چ خو را ر جایگا خواننک بتینک.
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خواننک نیز ر حین خوانکن استان زنکگی راچی ،بسیاری از مسائ ناگفته چ رچای .نشک را به حکس چ گمان رمییابک
چ با چشم خو ناظر چقوع حوا ث میگر ).)Encyclopedia of life writing: 2001, p. 595
 .2نسبت اتوبیوگرافی و خاطرهنامه

ازآنماکه اغل  ،شناخ .مفاهیم جز ر قیاس با سایر مفاهیم مرتتط کام نمیگر  ،ر ا امه ،بر آن شکیم تا
چیژگیهای خاطر نامه را ر نست .با یلی از انواع همموار آن یعنی «اتوبیوگرافی» ریابیم )11 (.قکم .چاژ اتوبیوگرافی
ر زبان انگلیسی از خاطر نامه کمتر اس ..سابقه کاربر این مفهور به ابتکای قرن شانز میال ی ،با الل .بر هر ثت.
شخصی از چقای  ،نه مفهور چ محتوای تاریخ کام زنکگی برمیگر  .حال آنله چاژ اتوبیوگرافی تا اچاخر قرن همک
چ اچای نوز میال ی بهکار نرفته اس ..ر این زمان بو که این کلمه برای رچای.های شخصی از خو با توجه به
تحوالت بعک از رنسانس چ نهض .رمانتیک به کار رف ..برخی تئوریپر ازان متقکر غربی ،با قائ شکن به ارجحی.
اتوبیوگرافی ر زنکگینوش.ها ،خاطر نامهها را تنها اتوبیوگرافی ناقص چ تاریخ شخصی نا رس .می انستنک؛ اما پس
از رچاج رچیلر های رچننگرانه چ هوی.شناختی از اچای قرن بیستم که بهتکریج نگا نویسنکگان خاطر نامهها را از تمرکز
صرف بر مو وعات بیرچنی جکا کر چ به کشف فر ی .خویش ر متن چا اش ،.چ نیز از طرف یگر با شناخ .بسیاری
از مو وعات اجتماعی چ فرهنگی از سوی اتوبیوگرافینویسان چ افزایش تعام آنان با جامعه ،مرز میان اتوبیوگرافی چ
خاطر نامه تا حکچ زیا ی محو ،غیر صری چ لغزنک شک؛ بنابراین هرچنک تا همین امرچز ،خاطر نامهنویسی همچنان
بهمنزله سنتی نوشتاری ر کنار اتوبیوگرافی ،با چیژگیهای منحصر به خو باقی مانک  ،امرچز بسیاری از اتوبیوگرافیها
را که مو وع چ جایگا خو را به لحاظ تاریخی چ جامعهشناختی ،ریافته چ مطال زیا ی ر تعام راچی با فرهنگ چ
محیط بیرچن سوژ ر بر ارنک ،نمیتوان چنکان متمایز از خاطر نامه انس.؛ بهطوریکه حتی گا ر غر نیز تمایزات
چ نقاب فص آنها که ر ا امه خواهک آمک ،بازشناخته یا رعای .نمیشو ؛ اما ر هههای اخیر ،بسیاری از منتقکان ر
یکگا های خو تمکیکنظر کر چ من تتیین چیژگیهای مصا یق موجو  ،هویتی متمایز چ چیژ برای خاطر نامه ر
مقاب اتوبیوگرافی قائ شک انک ( .)Encyclopedia of life writing, 2001: pp595ر ایران تفاچت میان این
ً
چ گونه ناشناخته اس .چ اساسا با هوی.نایافتگی خاطر نامه ،از همه انواع نوشتارهای فارسی متتنی بر خاطرات
ً
شخصی ،ر مفهومی چسی به «خو زنکگینامه /زنکگینامه شخصی» با معنایی تقریتا معا ل اتوبیوگرافی تعتیر
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میشو  .حال آنله ،به ست چجو مصا یق متعک خاطر نامه -هرچنک که مفهور چ چیژگیهایاآناکمفاواتبیینا
تهای میان این با چ نوع همموار چشم پوشیک:
رتومنامزاتفاو ا
نمداه ا-انر ا
 .2-1محوریت راوی یا رویدادها

اچلین چجه تفاچت این چ نوع ،به رجه تلکیک آنها بر خویشتن نویسنک یا حوا ث بیرچنی ناظر اس ..ر اتوبیوگرافی،
نویسنک  ،هکف چ مقصو اس.؛ هرچنک که این مسئله بهطور قطعی مملن نیس.؛ رحالیکه ر خاطر نامه ،هکف،
ً
نه شخص نویسنک  ،بلله رچیکا /رچیکا های زنکگی اچ یا اساسا یگری اس.؛ بهعتارت یگر ر اتوبیوگرافی ،راچی/
ً
شخصی .اصلی (سوژ ) ،اهمی .ار ؛ اما ر خاطر نامهها رچیکا بیرچنی (ابژ ) مرکز توجه اس ..ر خاطر نامه غالتا
منظور از پیگیری خط زنکگی راچی ،فهم مقط  ،مو وع ،حوا ث یا جنته خاصی از آن اس ..نویسنکگان اتوبیوگرافی
ر رجه اچل به خویشتن بهعنوان سوژ توجه ارنک چ شرح احوال چ رچیکا های بیرچنی ر آنها ،جنته فرعی چ ملم
ار ( .)Silverman, The Meandering...فیالممله ،خاطر نامهها رچیکا محور چ اتوبیوگرافیها راچیمحورانک؛
بنابراین نقطه یا چر اچج ر اتوبیوگرافی ،چنکان معنایی نکار  .رحالیکه میتوان ر برخی خاطر نامهها از آن نشان
یاف ..برای مبال میتوان از  ۲1آذر  13۲۴تشکیس فرق دهوکرات آذربهیجهن و نقش سیدجعفر پیش وری در آن یا کر .
این کتا  ،حاچی خاطرات سرتی علیاکتر رخشانی ،از افسران پایهگذار ارتش جکیک ایران چ فرمانک قشون
آذربایمان غربی ر مقابله با فرقه موکرات به رهتری جعفر پیشهچری ر ماجرای  21آذر  1324چ شلس .فرقه
موکرات آذربایمان اس .که نویسنک ر شرح خاطرات خو  ،اعتنایی به رچای .خویش نکار  .بلله آنها را –
صرفنظر از انگیز رچنی -با تلیه بر ثت .رخکا ها چ آگاهی یگران از رخکا های این چر کوتا به نگارش رآچر
اس..
 .2-2سویه درونی یا بیرونی

ر ا امه چجه افتراق اچل ،میتوان بر برجستگی نقش اجتماعی خاطر نامه ر مقایسه با اتوبیوگرافی ،تلکیک کر ؛ اما
ً
خاطر نامهها غالتا از سوی کسانی نوشته میشونک که حوا ث چ تمار جمعی ارنک چ هکفگیری ر آنها بیشتر به
حضور «من» انسانی ر اجتماع اس .تا رچنیات فر  .به تعتیر یگر ،سویه یا هکفگیری اتوبیوگرافی ،بیشتر رچنی

1

اس .چ اصرار نویسنک بر بیان حقایق جزئی چ کلی چ چاقعی.های تاریخی زنکگی خویش اس.؛ چلی محور
1. inward
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ً
خاطر نامهها با سویه بیرچنی  ،1فهم حوا ث پیرامون اس .چ اساسا خواننکگان برای رک رچیکا ها به خوانش آنها

متا رت میو زند .برای مبال میتوان به هه را ب سختجهنی خود این گمهن نبود اشار کر  .این کتا  ،حاچی
خاطرات سیک ابوالحسن ر وی ،از رجال سیاسی ایران ر چر پهلوی چ نماینک مملس شورای ملی ر
چر های هم تا شانز هم اس ..اچ ر رچای .خاطرات خویش به نق ماجراهای زنکگی شخصی چ احواالت
رچنی چنکان اعتنا نکار ؛ بلله ماجراهایی برای اچ رخور ذکرنک که ر آنها رخکا ی سیاسی چ اجتماعی شرح ا
میشونک.
 .2-3شأنیت فردی یا اجتماعی

ً
ً
نویسینک اتوبیوگرافی ر رجه اچل چ اسیاسیا به «خویشیتن» میپر ازنک اما نویسینک خاطر نامه معموال فر ی اسی .که
ر حوا ث تاریخی نقش اشته یا ناظر بو چ با هکف شرح چقای  ،نه خویشتن ،قلم به س .میگیر ؛ بهعتارت یگر

کارکر اجتماعی خاطر نامهها بیشییتر از اتوبیوگرافیهاسیی ..بهطوریکه بهراحتی میتوان ر آنها از یک گرچ یا طتقه
ً
خاص نشان یاف.؛ بهعتارت یگر محوری .ر این آثار معموال با افرا نیس .بلله با جامعه اس .چ نویسنک بهتنهایی
مو یوعی .نکار بلله اچ قابی اسی .که از طریق آن ،جامعه یک میشیو ؛ بنابراین میتوان هنگار مواجه شیکن با یک
متن خاطر نامه ،اچلین سیؤال را متوجه نقش اجتماعی اثر کر چ از جایگا نویسینک ر فرهنگی که ارائه میکنک پرسییک.
از همین جه .خاطر نامهها بیشیتر ،شیخصیی.ها را تاریخی میبیننک چ با خوانکن آنها اطالعات قاب توجهی ربار
چر ای تاریخی ،رچیکا  ،نها  ،هوی ،.گرچ یا طتقهای خاص نیز ریاف .میشو (Britannica؛ Encyclopedia

 .)of life writing, v2, 2001: p.596ازاینرچ ،عمیک خیاطر نیامیههیا برخالف برخی از اتوبیوگرافیهیا ،بیه قصییک
انتشیار نوشیته میشیونک .برای مبال میتوان از خهطرات سالطهنی از قصار شایرین ته قصار قجر یا کر که به اهتمار
محمکعلی سیلطانی به نگارش رآمک اسی ..این کتا  ،ربرگیرنک خاطرات چ گزارشهای محمکطاهر سیلطانی از
ش ش
چاقعه سییتگیری ،زنکان چ تتعیک سییران کر  ،لر ،بختیاری ،قشییقایی چ بلوچ بهچسیییله حلوم .پهلوی ،ر فاصییله
سالهای  1310تا  1320اس..
 .2-4اشتمال بر همه یا بخشی از زندگی

یگر آنله ،خاطر نامهها برخالف خو زنکگینوش.ها که همه طول عمر را ر بر میگیرنک ،تنها بر توسعه شخصی.
1. outward

۸4

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ دوم

راچی ر گستر ای از چر چ شبعکی از زنکگی اچ متمرکز میشونک .بهعتارت یگر اتوبیوگرافی ،ماجرای یک زنکگی اس.
چ نویسنک بکچن هرگونه محکچ ی .رچنمایهای چ مو وعی ،به نحوی تالش میکنک تا همه عناصر زنکگی خو را
ً
پوشش هک ( .)Encyclopedia of life writing, v2, 2001: p.75برای مبال انتظار نمیرچ که راچی صرفا به
رشک چ حرفهاش بپر از  ،بلله چاقعیات چ هیمانات مرتتط با خو  ،خانوا چ کشملشهای رچنی اچ ر شل گیری
شرح زنکگیاش اهمی .ار  .به تعتیر یگر ،خواننک با هکف شرح چ توصیف رچیکا یا چر ای خاص از زنکگی به
سراغ خاطر نامه میرچ  ،اما ر اتوبیوگرافی به نتال کشف خو راچی چ منتظر فهم رچای.هایاهر اهجانبهاچ تمار زنکگی
اچ اس ..چیلیار زینسر  ،1از پژچهشگ منا یوگ مفراوا،اط اهنویسی بر آن اس .که برخالف اتوبیوگرافی که ر یک خط
مشخص از تولک تا شهرت حرک .میکنک ،خاطر نامهها بر چر ای ر طول زنکگی سوژ که بهطور غیرمعمول چ
فوقالعا رچشن چ برجسته اس ،.تمرکز ار  .آنها بخشی از زنکگی را به تصویر میکشنک چ بیشتر آن را نا یک میانگارنک؛
بهعتارت یگر ،خاطر نامه یک استان طوالنی از تولک تا قت از مرگ نیس.؛ بلله مملن اس .تلهای از زنکگی چ پنمر ای
به سوی آن باشک که از زاچیه نگا چ لنز راچی مور توجه قرار گرفته اس .)Silverman, 2009: 125-127( .امنه زمانی
خاطر نامه را نیز باف .چ زمینه اثر تعیین میکنک؛ گا میتوانک بخشی کوتا چ خاص از زنکگی اچ چ گا چر ای طوالنی
ً
را ربرگیر  .غالتا عام اصلی رخکا های رچای .شک ر خاطر نامه ،مضمون چ ماجرایی خاص اس .که همین،
اساس چحکت چقای ر خاطر نامه اس.؛ برای مبال ،چران ریاس .جمهوری یا متارز چ زنکان نویسنک  .بهترین
خاطر نامهها چنان اس .که نویسنک طوری رچی یک مو وع تمرکز میکنک که گویی ک زنکگی اچ تصویری لحظهای
از آن مو وع اس ..برای مبال میتوان از سهعت  ۴آن روز ،خاطرات معصومه (مهین) محتاج از چ سال باز اش .چ
شلنمه چ زنکانهای مختلف ر چران رژیم پهلوی یا کر که گویی تنها چجه متعین چ چر قاب ذکر زنکگی راچی
چر حتس اچ اس..
 .2-5اشتمال بر وجهی خاص یا وجوهی متعدد

رحالیکه شرححالنویسی به زمان چ گذش .سالهای عمر نیاز ار چ هر چه از سالهای عمر نویسنک بیشتر گذشته
باشک ،مطال بیشتری چجو ار تا اچ بتوانک شرح چ تصویری کام از زنکگی خو از تولک تا بلوغ ارائه هک ،ر
خاطر نامه چجو تنها فلر چ عقیک چ احساس چ حا ثه کافی اس ..ر خاطر نامه چجو تنها فلر چ عقیک چ احساس چ
1. William Zinser
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حا ثه کافی اس ..ازاینرچ خاطر نامهها برخالف اتوبیوگرافیها که به همه ابعا چ جنتههای مهم زنکگی انسان توجه
ً
ارنک ،معموال بر انش ،مو وع یا شبعکی از زنکگی اچ استوارنک چ پر اختن به سایر شئون آن ر چنین آثاری تنها از حیث
توصیف چ تتیین جنتههای کلیکی چ مو وع اصلی اهمی .ار ؛ بهعتارت یگر ر اتوبیوگرافی « ،استان زنکگی» فر
رچای .میشو اما ر خاطر نامه « ،استانی از زنکگی» فر بهمنزله حوا ث برجسته چ نقاب عطف زنکگی چی تعریف
ً
میشو  .به همین لی  ،معموال ر خاطر نامهها از آغاز تا پایان« ،چحکت عم » چجو ار  .ازاینرچ حا ثه یا حوا ثی
که ر تحول این مرحلهها نقش نکارنک ،حذف میشونک .ماجرا ر خاطر نامه ماننک نخ تستی اس .که از میان حوا ث
میگذر چ به اثر شل می هک .استانهایی چجو ار که خاطر نویس میتوانک آنها را حذف کنک ،بکچن آنله به اثرش
صکمهای چار شو  .مملن اس .نویسنک خوشه افلار چ ماجراهایی را ر نظر اشته باشک ،اما تنها ماجرایی مسلط چ
چاحک ،افلار چ رچای.های اچ را به سم.چسوی خو

میبر .)Silverman, The Meandering...( .

ر اینما این نلته

قاب توجه اس .که هر چه جزئیات زنکگی ر ماجرای خاطر نامه ،با کلی .مو وع مسلط ،پیوسته چ هماهنگتر باشنک،
با اثری یلپارچهتر مواجه خواهیم بو ؛ اما ر مقاب  ،اتوبیوگرافی ،سرشار از فراز چ فرچ های مو وعی اس .که ر
طول زنکگی جریان ار  .ازاینجه .میتوان گف .رحالیکه شخصی .راچی ر خاطر نامه ایستا اس ،.ر

اتوبیوگرافی پویا چ تلاملی اس ..برای مبال ر واقع سیهسی الر در سهل  13۲8شمسی که مشتم اس .بر
خاطرات محمک شفی شفیعی ،نماینک مملس چر پانز هم چ شانز هم الر ربار ماجرای چاقعه خونین این
شهر ر زمان انتخابات چر شانز هم مملس شورای ملی ،هیچیک از ابعا چ چجو یگر زنکگی نویسنک رچای.
نشک اس..
 .2-6رویکرد معطوف به نویسنده یا خواننده

نویسنکگان بیشتر خاطر نامهها ،رچیلر ی معطوف به خواننک ارنک؛ یعنی بهمنظور اطالعرسانی ،ا ای ین ،انکرز،
عترت ،بیکارگری ،ایما نگرش انتقا ی چ از این قتی به خلق آثار خو س .میزننک؛ حال آنله گفتمان غال

ر

اتوبیوگرافیها ،گفتمان هستیشناسی ،معرف.شناسی چ رچانشناسی اس .که ر آن ،رچیلر سرگذش.ناته،اتعطوفا
هانویسخدهاشل میگیر چ هوی .فر ی چی برجستگی ار  .از همین جه ،.اتوبیوگرافیها مانکگارنک چون مو وع
ً
آنها انسانی اس.؛ رحالیکه خاطر نامهها معموال به مو وعی مربوب میشونک که از چجه چ اعتنای تاریخی
برخور ارنک چ به همین لی  ،بعک از گذش .مکتزمانی نهچنکان طوالنی ،جذابی .خو را از س .می هنک چ کارکر
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آنها تنها به تتیین تاریخی برای طتقهای خاص از جامعه محکچ میشو  .برای مبال میتوان به از دانشگهه تهران ته
شکاج گهه سهواک :روایت هبهرزات دانشجویی و حکهیت کمیت هشترک ضدخرابکهری .اشار کر  .این کتا  ،مشتم
بر خاطرات جالل رفی  ،از انشمویان متارز انقالبی چ از زنکانیان سیاسی ر چر حلوم .پهلوی اس .که
خاطرات راچی را از اچلین ستگیری ر سال  1354تا  1354ر بر میگیر  .گفتنی اس .بخش اعظم خاطرات
زنکان ،با تمرکز بر رچی کمیته مشترک کخرابلاری ،بیان شک اس..
 .3انواع خاطرهنامه

ربار نوعشناسی گونههای فرعی خاطر نامهها توجه به این نلته رچری اس .که هماننک آنچه پیشتر ربار همه
مقوالت زنکگینوش.ها هشکار ا شک ،ر این طتقهبنکی نیز انتظار هرگونه صراح .چ قطعیتی نابماس.؛ بلله
هکف از نوعشناسی نوشتارهای مذکور ،قراب .حکاکبری به مرزهای انش با اعتنا به غلته چجو همسان یا مشابه میان
آنها چ بکین ترتی حصول شناختی حکاکبری از انواع متکاچل آن اس ..ر ا امه ،برخی از برجستهترین انواع خاطر نامه
با لحاظ اص کلی .چ لزچر اشتمال حکاکبری بر زیرشاخههای فرعی ارائه میگر  .بکیهی اس .ر بررسی مفص تر،
لحاظ اختصاصات جزئی موج خواهک شک ذی هر یک از این انواع کلی ،گونههای فرعی یگری نیز ر نظر گرفته
شو .
 .3-1انواع خاطرهنامه از حیث جریان زندگینگاری

همه زنکگینوش اهای فارسی را میتوان ر جریانهای پرخرچش رچ زنکگینگاری به نحوی بازشناخ .که هر یک
با اعتنا به چجه غال  ،به یلی از سه جریان خویشتننگا یا ،وقای اعنگا یاوادیگ نگا یاتبعلقا اشخدا )12 (.به این اعتتار
میتوان سه نوع «خاطر نامه خویشتنتحو »،ا«،اط اهناتهادیگ تحو »اوا«،اط اهناتهاوقای اعتحو »ا ماتصو اکر ؛ اما
بنا بر آنچه پیشتر ر متحث نست .خاطر نامه با اتوبیوگرافی آمک ،چجه متصور نخس ،.چنکان محقق نیس ..بلله
قری به اتفاق خاطر نامههای موجو  ،با رچیلر های چقای نگارانه چ یگرنگارانه راچی پکیک میآینک چ ر آنها راچی
ً
عمکتا به شرح افعال ،مشاهکات چ مسموعات خویش ر ارتتاب با زمینه برجسته حرفهای ر تتیین رچیکا ها چ
اشخاصی یگر اهتمار ار  .لیلن ر بخشی از آنها ،راچی مؤثر ر عرصه اجتماع ،با رچیلر غال شرح مشاهکات
چ مسموعات ،از بیان عمللر های خو حتی ر رچیکا های بیرچنی چ مربوب به حرفه خو  ،سر باز ز چ ر مقار
«راچی -شاهک» ،اثر خو را با صتغه مشاهک نگاری صورت می هک .برای مبال ،احمکمتین فتری ،از رجال معرچف
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سیاسی ایران ر پهلوی اچل چ چر ،ر مسائ اقتصا ی چران پهلوی ،ر دخهلت هستقیم دولت در اقتصهد کشور:
ً
خهطراتی چاد از دوره زهههداری نویساده در سهل اول جاگ ،عمکتا به بیان تمربیات ،رچایات چ مشاهکات خویش
پر اخته اس ..اچ این کتا را ر پاسخ به خواهش برخی شاگر ان متنی بر ایرا یک سخنرانی یا نگارش رسالهای ر
این مو وع مهم اقتصا ی ،آن را به انشمویان حقوق چ علور سیاسی چ اقتصا ی اهکا کر  .ر این کتا  ،رچای.های
ً
زنکگی شخصی متین فتری جلو ای نکار چ اچ عمکتا از مو وعاتی نظیر عل .پیکایش شرک.های چلتی ر ایران،
انتحار چزیر ارایی ،معار ه مالیه چ اقتصا  ،یک بار چ چنک هواهای مکیریتی چ قرار ا بازرگانی میان ایران چ شورچی ر
سال  1319سخن گفته اس ..ر مقاب  ،ر برخی یگر از خاطر نامهها ،رچیلر چقای نگارانه چنکان غلته نکار چ
راچی به شرح احوال چ افعال خویش نیز تا حکچ ی توجه ار  .برای مبال ،اشرف هقانی ،ر حمهس هقهوهت :چریک
فدائی خلق رفیق اشرف دنقهنی سخن هیگوید ،ر کنار بیان یک ها چ شنیک ها ،بر شرح عمللر های خویش تلکیک
ار  .اشرف هقانی از اعضای اصلی سازمان چریکهای فکایی خلق ایران ،همزمان با چر پهلوی چر به نوشتن
خاطرات خویش اقکار کر چ سرگذش .چ چقای متارزاتی خو چ چستانش را با جزئیات کام از آغاز جنتش چ متارزات
مسلحانه خو به نگارش رآچر  .مو وع چ هکف اغل رچایات اچ ترسیم سیمایی از جامعه طتقاتی ،شرح ستگیری
چ شلنمه ،چ اچ اع زنکان انفرا ی ،زیرزمین شهربانی ،سلول انفرا ی ،زنکانهای اچین چ قصر چ اچ اع زنکانیان چ
باألخر شرح چگونگی فرار از زنکان اس ..ر این کتا  ،هرچنک با غلته چقای نگارانه ،رچای.های زنکگی شخصی
راچی نیز به چشم میخور .
 .3-2انواع خاطرهنامه از حیث موقعیت راوی
 .3-2-1خاطرهنامه فعلمحور

چنانله آمک ،اغل خاطر نامهها زمینهای سیاسی اجتماعی ارنک چ قصک راچی ر آنها ،شرح رچیکا ها چ ماجراهای
ً
بیرچنی اس .که عمکتا بنا به نقش اجتماعی چ سیاسی برجسته ،از عمللر ها چ مشاهکات خویش سخن میگویک.
آنگا که تلیه نویسنک بر بیان عمللر های خویش باشک چ به تعتیر یگر ،نقش چی ر فعلی .رخکا ها برجسته باشک،
ً
میتومنامث اموا ماد ازت ها«،اط اهنات اههایافع اتحو »ا هاشرا اآو د.اد امینا،اط اهنامهها عمکتا توجه به خویشتن نیز،
هرچنک نه با اهمی .غال  ،مح اعتنای نویسنک اس ..برای مبال میتوان از نگهنی از درون ب جابش چپ ایران که
ر آن حمیک شوک .طی گفتگویی فعال ،خاطرات مهکی خانتابا تهرانی ،یلی از رهتران جنتش چد ایران چ یلی
از بنیانگذاران چ اعضای فعال کنفکراسیون جهانی محصلین چ انشمویان ایرانی ر خارج از کشور را از عضوی.
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ر سازمان جوانان حز تو ایران چ کو تای  28مر ا  1332تا یک هه پس از پیرچزی انقال اسالمی ،شنیک
چ ثت .کر اس..
 .3-2-2خاطرهنامه مشاهدهمحور (گزارشی)

آنگا که تلیه نویسنک بر شرح مشاهکات خویش ر گزارش رچیکا های بیرچنی قرار گیر  ،نوعی خاطر نامه حاص
رتومنامزاآنا ها«خاطر نامه گزارشی» تعتیر کر  .گزارش ر معنای اصی  ،شرح چ تو ی یا توصیف
میآیداکهات ا
ً
( )13
جزئیات چ عی .چ موقعی .یا چاقعهای اس .که معموال بر پایه مشاهک چ تحقیق یا هر چی اینها بنا میشو .
میتوان از گزارشهای انککشماری که ر آنها ر ی از حضور نویسنک بر جای اس ،.با عنوان «گزارش شخصی»
یا کر  .ر این س .آثار« ،من» نویسنک یا گزارشنویس نه بهمنزله شخصی .اصلی چ مرج رچای ،.بلله ر
حاشیه رچای.ها قرار ار چ شرح چقای بیرچنی چ مشاهکات اچ انگیز اصلی از شل گیری نوشتار اس ..این آثار ،گا
از تلیه صرف به حافظه فاصله ارنک چ گر آچری چ طتقهبنکی اطالعات نیز ر آنها مور توجه قرار میگیر  .برای مبال
خهطرات شهید سیدهحمد واحدی از فدائیهن اسالم شام رچایات زنکگی سیکمحمک چاحکی نیس .بلله اچ
مشاهکات خو را ر مسیر متارز چ همگار با شهیک نوا صفوی به نگارش رآچر چ بهنکرت از عمللر چ رچایات
شخصی خویش سخن گفته اس..

( )14

 .3-3انواع خاطرهنامه از حیث موضوع

خاطر نامههای ایرانیان را میتوان به لحاظ زمینه مو وعی چ رچاق بنا به تعلق راچی به حرفهای خاص ،به انواعی
متعک نظیر خاطر نامههای سیاسی ،اقتصا ی چ نظامی طتقهبنکی کر  .ر ا امه ،برخی از مهمترین انواع مو وعی
خاطر نامهها با تلکیک بر زمینه فعالی .تخصصی راچی آنها ذکر میشو :
 .3-3-1خاطرهنامه سیاسی (رجال حکومتی و فعاالن سیاسی)

ً
خاطر نامههای سیاسی ،از متکاچلترین خاطر نامههای فارسی به شمار میآینک .چنانله اساسا خاطر نگاری ر ایران
ر چران باستان چ سک های میانه ،با این صتغه آغاز ،چ حتی انواع مکرن آن نیز با غلته چجه سیاسی رایج شک اس..
پس از کتیتههای اریوش ر بیستون چ کتیتههای شاپور اچل چ نرسه چ کرتیر موبک که نمونههای اچلیه آن به شمار میآینک،
ر چاق بسیاری از چقای نگاریهای چران اسالمی را میتوان از اچلین نمونههای خاطر نامههای سیاسی به شمار
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آچر (  )15که ر عصر مکرن نیز از نیمه چر چر قاجار با فراچانی زیا  ،ر ساختاری جکیک فزچنی گرف )16 (.چ ر چر های
بعک ا امه یاف ..این نوع از خاطر نامهها ،با توجه به نقش چ زمینه حرفهای راچیان آنها ،گا با یلکیگر تفاچتهایی ارنک.
یلی از متکاچلترین انواع این خاطر نامهها از سوی چلتمر ان چ فعاالن سیاسی چ حزبی به چجو آمک که از آنها ر
زمر ای چسی چ گستر تح .عنوان «خاطر نامههای سیاسی» یا میشو  .گا این خاطر نامهها توسط رجال
حلومتی نوشته میشونک .برای مبال ،خهطرات جههنگیر تفضلی شام بخشی از خاطرات سیاسی جهانگیر تفضلی،
رچزنامهنگار چ نیز سیاستمکار هه  1320تا پایان چر پهلوی اس ..اچ عالچ بر عهک اری مسئولی .چنکین رچزنامه
چ پایهگذاری حز پیلار ،بسیاری از شپس.های حلومتی را نیز عهک ار بو اس.؛ نظیر معاچن .نخس.چزیری،
بازرسی چل .ر چنک بانک ،نماینکگی مملس چ سرپرستی ا ار ک تتلیغات چ انتشارات .اچ خاطرات خو را ر سال
 1365با کمک حافظه نوش ..گا فعاالن حزبی ر فرقههای کمونیستی یا فعاالن فرقههای چد سیاسی به نگارش
خاطر نامه خو رچی آچر انک .برای مبال میتوان به هوی نهی غریبهن (خهطرات هستوفی) از اسک مستوفی ،از اعضای
فرقه موکرات آذربایمان اشار کر  .مستوفی ر خاطرات خو از حوا ثی منمر به شل گیری فرقه موکرات،
اعالر استقالل چ سپس شلس .حلوم .این فرقه چ نیز شرح فرار خو چ برخی هوا اران چ کارگزاران حلوم.
جعفر پیشهچری به شورچی چ گرفتاری ر سیا چالهای استالینی مینویسک .برخی خاطر نامههای سیاسی را فعاالن
حزبی ر عرصه مطتوعات پکیک آچر انک .برای مبال میتوان از خاطرات رحیم زهتا فر  ،فعال سیاسی چ مطتوعاتی
چطن چس ،.با عنوان خهطرات در خهطرات نار بر  .اچ که حکچ  38سال از عمر خو را ر عرصههای مطتوعاتی چ
سیاسی گذرانک چ ر رچن غائله آذربایمان چ قیار حز

موکرات حضور اش ،.خاطرات رچزهای بحرانی خویش را

ر اچای هه  1370نوش ..همچنین برخی متارزان عقیکتی چ مذهتی نیز به ثت .خاطرات خویش اقکار کر انک که
آثار آنها ر زمر خاطر نامههای سیاسی میگنمک .برای مبال زوایهی تهریک ،ر برگیرنک خاطرات جالل الکین فارسی،
متفلر مذهتی چ نظریهپر از انقال اسالمی ر این شمار اس ..فارسی ر خاطرات خویش ،به بیان فعالی.ها چ
خاطرات سیاسی خو از زمان چل .محمک مصکق تا چل .ابوالحسن بنیصکر میپر از  .برخی خاطر نامههای
سیاسی نیز حاص خامه نظامیان ،فعاالن حزبی چ متارزان فرقههای کمونیستی هستنک .میاتثالااحسن نظری
(غازیانی) ،از نظامیان چ اعضای مؤثر حز تو  ،ر گمهشتگینهی بدفرجهم به بیان خاطرات زنکگی خو بهچیژ ر
زمینه نظامی چ سیاسی پر اخته اس ..چی که ر اچای هه  1320ر هنگ هوایی اصفهان به فعالی.های پنهانی برای
ایما سازمان نظامی حز تو میپر اخ .چ به گرچ افسران قیار خراسان پیوس ،.ر آذربایمان به سازمانکهی
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نیرچهای نظامی جنتش پیشهچری کمک کر  .اچ ر این کتا رچای.های خو را از چرچ به انشلک افسری به نگارش
رآچر اس..
 .3-3-2خاطرهنامه نظامی (افسران نظامی)

گا چجه غال

ر خاطر نامه ،رچیکا ها چ فعالی.های نظامی اس .چ نویسنک بسته به کمرغتتی یا کماطالعی ر

عرصه سیاس ،.کمتر به مو وعات سیاسی توجه میکنک .ر نظمی در دوره پهلوی (شهریور  - 13۲0آبهن )13۵۵
خهطرات سرلشکر بهزنشست پلیس یحیی افتخهرزاده ،این سرلشلر خاطرات خو را از مکت  35سال خکم .ر
پلیس ایران ر چر پهلوی رچای .کر اس ..رچای.های کتا  ،از  20سالگی نویسنک چ شتی که متفقین به ایران
حمله کر نک آغاز میشو  .مو وع رچای.های اچ ربار چگونگی چرچ به نظمیه چ آموزشهای متفاچت ،تحصی ر
انشلک افسری ،ملموری.های مختلف ر شهرهای ایران از قتی آبا ان ،اهواز ،خرمشهر ،گرگان چ نیز کشورهایی
نظیر آلمان ،آمریلا چ چین ،تلسیس ا ار متارز با موا مخکر چ نیز ا ار تشخیص هوی .چ پلیس بینالمل اس..
اطالعاتی ربار نظمیه چ شهربانی ،مستشاران آمریلایی ر ایران ،محسن متصر ،پلیس اینترپول ،ا ار تشخیص هوی.
پلیس بینالمل چ انشلک افسری ارتش از مهمترین مو وعات این خاطر نامه اس..
 .3-3-3خاطرهنامه فرهنگی-ادبی-اجتماعی (فرهیختگان هنر ،اندیشه و قلم)

گلبهنگ هحراب ته بهنگ هضراب ،ربرگیرنک خاطرات جوا بکی زا  ،از آچازخوانان چ نوا سازان معاصر ایران اس..
سیکجوا که چر ای بین سالهای  1304تا  1331به نماینکگی مر ر ر مملس شورای ملی مشغول بو  ،عالچ بر
خواننکگی ،ر امر آهنگسازی نیز شهرت جهانی اش .چ جز ر ایران ،با سفر به کشورهایی نظیر لتنان ،آلمان چ هنک،
به خلق تصنیفها چ آهنگهای زیا ی موفق شک .چی از برجستهترین موسیقی انان چر بیس.ساله ر اشا پهلوی
اس .چ ر خلق آثار موسیقایی این چر نقش مستقیم اشته اس ..بکی زا با افتتاح را یو به جم شورای موسیقی
را یو پیوس .چ ر کنار هنرمنکان معاصر ،آثار مشهوری ر حوز موسیقی ایرانی پکیک آچر  .چی از اچلین هنرمنکانی
اس .که قلم به س .گرفته چ گوشههایی از زنکگی پر ماجرای هنری اجتماعی خو را با بیانی شیرین چ للش نوش..
 .3-3-4خاطرهنامه حبس (زندانیان و مبارزان حکومت پهلوی)

فتا دور قمری (خهطرات زندان) حاچی خاطرات بهکا اربابی ،از متارزان علیه حلوم .پهلوی اس .که مکتها ر
زنکانهای محمکر ا شا گرفتار بو  .خاطر نویس که طی متارزات انشمویی ر چران محمکر ا شا چ بار به

سال پنجاه و چهارم

خاطرهنامههای فارسی گونه ای رایج در میانِ …

91

زنکان افتا  ،خاطرات خو را از آن ایار از جمله نحو ستگیری ،شرایط زنکان ،بازجویی چ شلنمه ،رچحیه
زنکانیان ،چرچ به زنکان ،رچحیات فر ی ،مالقات با پزشک زنکان ،یکار با خانوا  ،اتاقهای بازجویی ،کار چ چرزش
ر زنکان ،ستگیری ممک چ باز اش .چهار ماهه ر کمیته ،ماجراهای زنکان اچین چ قصر ،اچ اع جلسات بازرسی،
ش های انفرا ی ،کار ر زنکان ،حمار زنکان به رشته تحریر رآچر اس..
 .3-3-5خاطرهنامه مشاغل (پیشهوران)

گذشته از افرا ی شناخته که از مشاغ چ پس.های سیاسی چ اجتماعی مشهور برخور ارنک ،برخی از میان عامه جامعه،
ر خاطرات زنکگی خو به خلق گونهای از خاطر نامههای اجتماعی-فرهنگی اقکار کر چ ر آن ،به بیان رچای.های
زنکگی خویش با تمرکز بر زمینه شغلی چ حرفهای اقکار کر انک .برای مبال ،آنسوی دیوار ،خاطرات معلمی به نار
نعم.الله فیرچزکوهی اس .که ماجراهای زنکگی خو را از خکم .ر چر پهلوی چر ،پس از کو تای  28مر ا
 1332به نگارش رآچر اس ..شرح زنکگی اچ از اشتغال به تکریس ر شهریار از تواب تهران چ سپس ر مشهک،
سپس پنج سال خکم .ر سرخس چ چ سفر خارجی به آلمان چ شورچی ،تا سال  1352من گزارش فعالی .ر
رچستاها چ شهرهای متعک  ،ر این اثر آمک اس ..اچ پس از  30سال خکم ،.به سراغ نوشتهها چ یا اش.های مربوب
به چران گذشته رفته چ با استفا از آنها این خاطر نامه را به نگارش ر آچر اس..
 .3-3-6خاطرهنامه سفر (سفرنامه)

سفرنامه ،نوعی خاطر نامه اس .که ر آن ،نویسنک به رچای .خاطرات خو از سفر ،پس از طی ایار سفر چ از طریق
خاطر نویسی اهتمار میچرز  .ر سن .فارسی ،غلته ثت .گزارشهای سفر ،با نوع نگارش به شیو یومیهنویسی اس..
ً
ً
چراکه اساسا مسافران ،پیش از آغاز چ پایان سفر ،بر ثت .لحظات چ رچیکا ها سفر ارا چ اهتمار ارنک؛ چ ثانیا ،به لحاظ
اهمی .ثت .قیق رچیکا های سفر ،مسافران ترجی می ا انک برای از س .نکا ن جزئیات ماجراهای سفر،
نگهکاری آنها را به حافظه موکول نلننک چ ثت .رچزانه رچیکا ها را پیشه کننک )17 (.با چجو این ،گا میتوان از آثاری ر
تاریخ زنکگینوش.های فارسی نشان یاف .که نویسنک ر آنها ،پس از بازگش .از سفر چ گذش .مکتی کوتا یا
طوالنی از رخکا ها ،به ثت .چ نگارش خاطرات سفر سپریشک هم .میچرز  .مملن اس .نویسنک ر این نگارش،
از یا اش.های ناقص ،کوتا چ پراکنک خویش ر طول سفر نیز بهر بتر  .برای مبال میتوان به سفرنهه هسیر طهلبی:
سفرنهه هیرزا ابوطهلب خهن (1۲18-1۲1۲ق) اشار کر که به کوشش حسین خکیوجم تصحی چ منتشر شک اس..
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 .3-3-7خاطرهنامه سفارت (سفارتنامه)

یلی از شعتههای سفرنامه چ رچاق  ،نوعی متکاچل ذی خاطر نامه سفر ،خاطر نامه سفارت اس ..این نوع نوشتاری
که آن را میتوان «سفارتنامه» نیز خوانک ،از سوی کسانی نوشته شک که بنا به ملموریتی حلومتی ،برای مکتی ر سفر
به سر بر انک .یهدبودنهی سفهرت استهنبول از سیکاحمک خانملکساسانی ،نویسنک چ شاعر چ از یپلماتهای عصر
قاجار ،پهلوی اچل چ پهلوی چر ،یلی از آنهاس ..نویسنک  ،ر بهمن  1297با عنوان عضو چزارت امور خارجه به
کنسولگری ایران ر شهر استانتول ترکیه ملمور شک چ ر این چزارتخانه بعک از مکتی به سم.هایی مختلف نظیر منشی
سفارت ،نای سفارت سوئیس چ نای سفارت فرانسه ارتقا یاف ..خانملک ر سال  1344چ ر رچزگاری که 85
سالگی را از سر میگذرانک ،خاطرات خو را از چران ملموری .ر سفارت ایران ر استانتول به قلم رآچر .
 .4-3انواع خاطرهنامه از حیث شیوه شکلگیری (باواسطه یا بیواسطه)
 .1-4-3خاطرهنامه خودنوشت

نوع اصی خاطر نامهها ،ر خاطر نویسی مستقیم راچی شل میگیر ؛ بهطوریکه راچی بهتنهایی یا حکاکبر با کمک
گرفتن از افرا ی مطل چ آشنا به فن نگارش ،به نوشتن خاطر های خو اقکار میکنک .برای مبال اچلین خاطر نامه فارسی
ر چر جکیک ،یعنی روزنهه هیرزاهحمد کالنتر فهرس :شههس وقهیع قسمتنهی جاوبیایران ،به قلم خو راچی به
نگارش رآمک اس ..این کتا  ،حاچی خاطرات خو نوش .میرزا محمک شریفی حسنی ،نویسنک عهک زنکیه چ
کالنتر فارس اس ..میرزا محمک بعک از مرگ پکر ،تح .سرپرستی میرزا محمکحسین ،ایی بزرگ خو قرار گرف.
که ر آن زمان به فرمان نا ر ،تولی .بقعه شاهچراغ را به عهک اش ..راچی ر سال1170ق از سوی کریمخان به
سم .کالنتری استان فارس منصو شک چ از آن پس به میرزا محمک کالنتر مشهور شک .اچ ر رکا علیمر ان خان
به قصک تسخیر مازنکران چ شلس .آقا محمکخان از شیراز به تهران آمک چ پس از شلس .به اصفهان رف ..میرزا
محمک ر اچاخر عمر ،ر سفری که به تهران اش .به نگارش خاطرات خو از سال 1142ق تا 1200ق اقکار کر .
 .2-4-3خاطرهنامه برشنیده

ر این نوع نوشتهها ،فر ی یگر -چ گا افرا ی ،-به شنیکن چ سپس نگارش خاطرات راچی اقکار میکنک .شلن این فر
ر مقار چاسطه ،بنا به انواع چ رچشهای مور اتخاذ ر گف.چشنو (مصاحته) ،از حیث نگارش ،چیرایش چ بازنویسی
رچای.های شفاهی زنکگی راچی قاب تعریف اس .که گا نیز با تحقیق چ تلملهنویسی همرا میشو .

سال پنجاه و چهارم

خاطرهنامههای فارسی گونه ای رایج در میانِ …

خاطر نامههای برشنیک که گف.چشنو از عناصر اساسی ر شل گیری آنهاس ،.اغل

9۳

ر چقای نگاری چ گا

یگرنگاری ،ر تتیین رخکا های سیاسی ،اجتماعی چ فرهنگی جامعه ،ظاهر میشونک .ازاینجه ،.جایگا آنها
خنویسرایاافراینکی متکاچل اس .که امرچز از آن به «تاریخ شفاهی» تعتیر میشو .
بهمنزله محصولی از گونهمیاتا ی ا
ً
برخی نیز اساسا این س .آثار را بکین اصطالح میخواننک )18 (.گذشته از رچایی چ نارچایی این اصطالح ر این کاربر ،
بیشکابخش زیا ی از خاطر نامههای ایرانی -چه ر مو وعات تاریخ چران پهلوی چ چه تاریخ انقال اسالمی چ
فاع مقکس -طی هههای اخیر با این رچش به چجو آمک انک .جز خاطر نامههای موجو پراکنک  ،میتوان به سلسله
آثاری اشار کر که طی آنها ،خاطر نامههای برشنیک زیا ی ر قال چنکین طرح با هکف تتیین تاریخ معاصر ایران
شل گرفتهانک.

( )19

شایک بتوان اچلین خاطر نامه برشنیک ر فارسی را به رچش مصاحته ،خهطرات سیهسی فرخ انس .که به اهتمار چ
تحریر پرچ یز لوشانی ر سال  1347منتشر شک اس ..این کتا  ،حاچی خاطرات سیکمهکی ّفرخ ،از چل.مر ان
ایرانی اچاخر چر قاجار چ چر پهلوی اس .که نز یک به نیمقرن مشاغ چ مقامات مختلف حلومتی چ سیاسی ،از
قتی هف .مرتته استانکاری چ پنج نوب .چزارت چ سه چر سناتوری چ چ چر نماینکگی مملس چ چ مرتته سفارت
کتیری را بر عهک اشته اس ..این اثر چنانله ر مقکمه آمک  ،حاص چهار سال گف.چشنو لوشانی با راچی اس..
راچی ،خاطرات سیاسی خو را از سال 1331ق از چر ملموری .به ترب.حیکریه آغاز کر چ با سلسله چقایعی تا
ماجراهای چر حلوم .قوارالسلطنه چ مملس چهار هم شورای ملی ا امه می هک.
انواع خاطر نامه برشنیک مصاحتهمحور از حیث ساختار ظاهری از این قرارنک:
 .1-1-2-4-3خاطرهنامه برشنیده مصاحبهمحور (با ساختار پرسش و پاسخ)

خاطر نامههایی را که ر پی مصاحته شل میگیرنک ،میتوان بر اساس ساختار ظاهری متلثر از یکگا چ رچش
تکچینکننک  ،به چ گرچ تقسیم کر  .ر ریخ .ظاهری برخی ،پرسشها باقی میمانک چ ر تکچین چ چیرایش ،شیو ای
پیش گرفته میشو که بین گفتههای راچی ،بر اساس پرسشهای متناچ چ متنوع فاصلههایی ایما میگر ؛
بهنحویکه خواننک بتوانک نهتنها به جزئیات پرسشها مطل شو  ،بلله پاسخ قیق هر پرسش را ر برابر پرسش متناظر
ریابک .برای مبال ،ر آثار متعک ی که ر طرح «تاریخ شفاهی ایران» به سرپرستی حتی الجور ی فراهم آمک انک،
صورت نهایی پرسشها برجای مانک انک.

( )20
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 .2-1-2-4-3خاطرهنامه برشنیده مصاحبهمحور (بیساختار پرسش و پاسخ)

ً
ر برخی خاطر نامهها ،پرسشهای مصاحتهکننک /مصاحتهکننکگان حذف میشو چ اساسا خواننک با متنی یلکس.

از حیث زاچیه یک اچلشخص چ ستک گفتار مواجه اس ..بسیاری از خاطر نامههای موجو از این س.انک.
 .5-3انواع خاطرهنامه از حیث سطح روایت

خاطر نامهها را میتوان با اعتنا به غلته هر یک از سویههای نق  ،تلم  ،تحلی چ پژچهش ،به چنک سته تقسیم کر .
این نوشتارها ر نظری کلی ،با عنای .به سط انش چ آگاهیها ،مهارتها چ انگیز های راچی ر بیان خاطرات -اعم
از آنله خاطراتش را خویش به رشته تحریر رآچر باشک یا آنها را بر کسی خوانک یا ر گف.چگویی شفاهی بیان کر
باشک -ر سه سط قاب شناخ .اس ..التته آنچنان که پیشتر تذکر ا شک ،ر این طتقهبنکی نیز نمیتوان از صراح.
چ قطعی .سخن گف..
 .1-5-3خاطرهنامه نقلی

ر این خاطر نامهها ،خواننک تنها با رچای .سا رخکا ها چ نق پی رپی آنها مواجه اس ..برای مبال میتوان به ته
سیهنی در دام شهه از پرچین غفاری اشار کر که راچی ر آن ،بهمبابه فر ی عامی به نق رچایات بخشی از زنکگی
خویش ر ارتتاب با ربار پهلوی چ شخص اچل آن پر اخته اس ..ر این اثر ،خاطرات زنی جوان رچای .میشو که
ر بین سالهای  1326تا  1328معشوقه محمکر اشا پهلوی بو چ پس از سرخور گی ر آرزچی از چاج با شا چ
طر از سوی چی ،به بازیگری چ خواننکگی بهچیژ ر عرصه سینما مشغول میشو  .پرچین ر چران پیری ،لتریز از
احساس شلس .چ ر اچج غرب .چ تنهایی ،بهمنظور افشای فسا پا شاهی که مکتی معاشر چ نز یک اچ بو  ،به نوشتن
این خاطرات اقکار کر چ سرگذش .خو را از چران نوجوانی تا سال  ،1352التته نه با رکی عمیق چ استنتابهایی
جکیک چ تحلی رچیکا های گذشته رچای .کر اس..
 .2-5-3خاطرهنامه تأملی

ر کنار خاطر نویسهایی که تنها به نق رخکا ها نظر ارنک چ به این اکتفا میکننک که بر اساس چقای چ حقایق تاریخی
«چه اتفاقی افتا ؟» ،ر برخی خاطر نامهها اغل این نیز اهمی .ار که استان زنکگی «چه معنایی ار چ چرا این
اتفاق افتا ؟» .نویسنک با تلم ر گذشته خویش ،میکوشک تا معنی رچای.ها را رک کنک؛ نه اینله آنها را تنها نق
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کنک؛ بهعتارت یگر ،اچ من بازگویی تمربه زنکگی خویش ،تالش میکنک تا معنایی چرای آن بساز چ به این ترتی
ر تولیک معنایی بیشتر از زنکگی ک بشر سهم شو  .این خاطر نامهها نشان می هنک که چاقعی.ها چه معنا ارنک؛ فقط
به عق نگا کر ن چ یا آچری گذشته نیس ..میتوان با توجه به نقش خاطر نامه چاقعی ر جستمو برای کشف حقیق.
چقای گذشته چ رک رچابط آنها ر پرتو نور امرچز ،بر این حقیق .تلکیک اش .که نویسنک موفق فقط به رچای .اتفاقات
اهتمار نکار بلله ر پی ارائه فهمهای جکیک یا رسهای زنکگی اس ..اچ ر اثر خو نشان می هک که چطور از
ً
تمربیات تلثیر پذیرفته چ چطور عمیقا آن چقای را اچ را تغییر ا انک تا بتوانک جهان را طوری یگر بتینک .سیلورمن ،از
پژچهشگران معاصر زنکگینویسی ،بر آن اس .که ر خاطر نامه چاقعی ،گذشته نوشته میشو تا حال رک شو  .از
ً
نظر اچ خاطر نامه ،بررسی خو اس .نه صرفا رچای .خو  .راچی تالش میکنک تا عل .حوا ث را کشف چ بیان کنک.
از این جه ،.خاطر نویسی حقیقی ،بیان سا رچیکا ها نیس ..بلله نویسنک تالش میکنک با تفسیر تمربه خو ،
زنکگی فرهنگی چ سیاسی زمان خو  ،معنای زنکگی خو را رک کنک ( .)Silverman: 2009بکین منظور ،نویسنک
من رچای .حوا ث پیشین ،به تحلی باچرهای گذشته چ حال ،چ حتی بیان ایک های آتی خو میگرایک .بهطوریکها
اغل  ،نوشتن از رچیکا های از سر گذشته ،بستری میشو برای رک ،تلم چ بیان یافتههایی مهمکه ر ذهن نویسنک
شل گرفته اس ..ر یک کالر ،رحالیکه برخی ،تنها رچای.ها را نق میکننک ،خاطر نامهنویس موفق ،ر نق
رچای.ها ملث ،چ آنها را تحلی چ تفسیر میکنک .ایران و جههنی پرتالطم؛ خهطراتی از دوران خدهت در وزارت
اهور خهرج  ،13۵9-13۲6نمونهای از این آثار اس ..این کتا حاچی خاطرات چران خکم .فریکچن زنکفر،
یپلماتبرجسته چران حلوم .پهلوی چر چ از سفیران شپرسابقه چزارت امور خارجه اس ..اچ ر سال 1326
فعالی .ر زمینه سیاسی چزارت امور خارجه را آغاز کر چ پس از  16سال چ طی مشاغ چ مکارج متعک  ،به مقار
سفارت ر کوی ،.پاکستان چ عراق نیز نائ آمک .راچی من بیان تلاپوهای سیاس .خارجی کشور ر این مکت،
ر چاق یکگا امرچزی خویش را رخصوص مسائ چ مو وعات چ افرا مربوب نیز بیان میکنک؛ بهعتارت یگر،
اچ به چرایی رچیکا ها پس از چگونگی آنها توجه ار چ ازاینرچ خاطر نویسی چی را میتوان ر زمر تاریخنویسی
تحلیلی ر حوز سیاس .چ یپلماسی به شمار آچر .
 .3-5-3خاطرهنامه پژوهشی

گا نویسنک صاح نظر ،پا را از تلمالت چ تحلی های شخصی ر بیان رچایات زنکگی فراتر گذاشته چ با تقوی .چجه
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استنا ی چ ارائه اطالعات تلمیلی چ حاشیهای با استفا از ستاچر های نگارشی چ پژچهشی پیشین ،اثری از خو به
جای میگذار که جایگا آن را نمیتوان تنها چ بهطور خاص ر رچایات شخصی اصی یاف.؛ بلله این س .نوشتارها
که اغل از سوی مورخان چ تاریخشناسان پکیکآمک  ،به سوی آثار پژچهشمحور با طیفی از اعتتار ،ر گستر تحقیقات
علمی قرار میگیرنک .برای مبال میتومنامزاواقع اعدام جههنسوز و ریش نهی سیهسی و اجتمهعی آن نار بر  .این کتا ،
حاچی خاطرات نمفقلی پسیان ،از رچزنامهنگاران چ محققان چران پهلوی ربار محسن جهانسوز اس ..اچ ر این اثر
ر کنار ارائه گزارشی از این حا ثه به منزله یلی رچیکا های ر ناک هههای اخیر تاریخ ایران ،تحلیلی از برخی
جنتههای فرهنگی چ اجتماعی آن زمان ارائه می هک.
ر کنار مورخان چ پژچهشگرانی که خاطرات خو را با این رچیلر به ثت .رسانک من اد ،گا چجه پژچهشی
ً
خاطر نامه ،توسط فر ی یگر به انمار میرسک یا تقوی .میشو  .ر این آثار ،که عمکتا ر خاطر نامههای برشنیک
مالحظه میشو  ،فر ی که گف.چگو با راچی ،نگارش ،تکچین ،یا برخی فراینکهای منتهی به شل گیری اثر را به عهک
ار  ،بر حس تمار  ،اطالعات گستر چ علمی ر حوز مو وعی خاص چ توان بهر منکی از مکارک چ مناب
پژچهشی متعک  ،با افزچ ن مستنکات چ تو یحاتی تلمیلی ر حواشی چ تعلیق رچایات ،خاطر نامه را از شمار
ً
خاطر نامههای صرفا نقلی چ تلملی فراتر میکشک .برای مبال میتوان به خهطرات عزت شهنی اشار کر که چجه
پژچهشی آن را محسن کاظمی ،از تاریخشناسان عصر پهلوی ،به انمار رسانک اس ..اچ با تلمی برخی رچایات ناقص
چ ارائه برخی اطالعات تلمیلی ر حاشیه متن اصی رچای ،.تا حکچ زیا ی به این اثر اعتتار علمی بخشیک اس..
 .6-3انواع خاطرهنامه از حیث برخورداری از استنادات
 .1-6-3خاطرهنامه متکی بر حافظه

خاطر نامه ،ر معنای اصی آن ،بازگش .فر به گذشته خویش ،تنها از ریچه ذهن چ باچر فر ی اس ..از این جه،.
اغل خاطر نامهها با آزا ی قاب توجه ،به تنهایی بر حافظه تلیه ارنک؛ بهطوریکه آ می ر نگارش خاطر نامه کافی
اس .که هر چه را به یا میآچر ر ترتیتی تاریخی بنویسک .اغل خاطر نات اههای فارسی از این قتی انک .حهصس چهس
سهل خدهت 13۵۵ - 1316یلی از آنهاس ..این کتا  ،حاچی خاطرات خو نوش .فریکچن سنمر ،از نظامیان
نیرچی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران ر چر پهلوی چ بیشتر حاچی سرگذش .چه سال زنکگی نظامی اچ به منزله
یلی از افسران عالی رتته اس .که تنها با اتلا به حافظه نویسنک نوشته شک اس ..شایک همین چیژگی موج میشودا
کهامینانوشبا هاا بواننک جز کوشش ر نوشتن چاقعی.های گذشته ،ر انواع معکچ ی متتنی بر رچایات شخصی چ
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خانوا گی ،شام رچننگری چ تلمالت گذشته باشنک؛ اعم از آنله نوشتههای حاص  ،برای یگران قاب باچر باشک یا
نتاشک.
 .2-6-3خاطرهنامه مستند به مدارک

معکچ ی از خاطر نویسان ،با استنا به مکارک منکرج ر بخشی از اثر خو  ،به تحقیقهای تاریخی نز یک میشونک چ
از این جه ،.خاطر نامههای مذکور به منزله متنی تاریخی همرا با مکارک چ مستنکات ،راستیآزمایی را برمیتا خد .به
تعتیر یگر ،رحالیکه چاقعی.های قاب تلییک ر خاطر نامههای متلی بر حافظه چنکان اهمی .نکارنک ،ر این آثار
نویسنک به نحوی ر پی آن اس .که به خواننک گوشز کنک که جز راستی چ چاقعیات رخ ا را رچای .نمیکنک .از این
جه ،.اعتتار تاریخی این خاطر نامهها اغل با مکارک چ مستنکات پیوس .تقوی .میشونک .مفهور کلی خاطر نامههای
پیشین این اس .که چگونه یک نفر زنکگی خو ش را به یا میآچر  ،رحالیکه نویسنک این س .خاطر نامهها خو
ً
را به تحقیق چ ذکر تاریخ قیق چاقعی.ها نیازمنک میبینک چ اساسا حقایقی را بیان میکنک که الزر میبینک صکق آنها
بررسی چ محقق گر  .ر ترتی عمک خاطر های پژچهشی که پیشتر از آنها یا شک ،از مکارک چ مستنکات نیز استفا
میشو  .برای مبال ،میتوان همچنان از خهطرات عزتشهنی به منزله نمونهای ر این خصوص نیز یا کر .
نتیجهگیری

 .1هرچنک سابقه شل گیری خاطر نامهها ،تنوع چ تعک آنها ر ایران قاب توجه اس ،.این نوع نوشتاری چ گونههای
فرعی آن ر پهنه ا

فارسی ناشناخته مانک اس ..این مقاله ر راستای شناخ .چیژگیها چ انواع خاطر نامه بهمنزله

یلی از گونههای رایج زنکگینوش.های شخصی فارسی شل گرفته اس ..خاطر نامه ،ر کنار «تکخاطر »،
«ممموعه تکخاطرات»« ،اتوبیوگرافی» چ «چقای نامه شخصی» ،انواع شپرکاربر زنکگینوش.های شخصی
ر) را تشلی می هک.
خاطر س ش ا (حاص از شیو خاطر نویس ا
 .2خاطر نامه به شرح ملتو فر ربار تنها بخشی برجسته از زنکگی چ تمربیاتش ر بافتی سلسلهچار چ پی رپی اختصاص
ار  .خاطر نامهها اغل از سوی افرا مشهور ،سیاستمکاران ،نظامیان چ صاحتان حرفههای اثرگذار به نگارش رمیآینک.
من آنله ساختار چ محتوای اغل آنها موج شک تا این نوع به استانهای بلنک شتاه .اشته باشک.

 .3خاطر نامه ،شتاه .زیا ی به اتوبیوگرافی ار  .بهطوریکه گا حتی ر غر نیز چجو تمایز آنها به رستی شناخته
چ رعای .نمیشو  .رحالیکه منتقکان چ نویسنکگان متتحر به چجو تفاچت آنها تلکیک ارنک :ر اتوبیوگرافی،
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نویسنک  ،هکف اس.؛ حال آنله ر خاطر نامه ،هکف ،نه شخص نویسنک  ،بلله رچیکا /رچیکا های پیرامونی
اچ اس ..شناختهشکگی چ برجستگی نقش اجتماعی خاطر نامهنویس ر مقایسه با اتوبیوگرافینویس که میتوانک
خام ذکر باشک ،از یگر چجو تفاچت آنهاس ..سویه بیرچنی خاطر نامه ر برابر سویه رچنی اتوبیوگرافی ،چ
اشتمال آن بر بخش چ چجهی از زنکگی ر برابر توجه اتوبیوگرافی به طول عمر چ ابعا مختلف زنکگی ر آن ،از
مهمترین چجو تفاچت آنها محسو میشونک.
رتوان از حیث موقعی .راچی (مشاهک تحو /افع اتحو )،اتوضوعا(سیاسر/انظاتر/ا
 .4خاطر نات اههایافا سرا مات ا
رچاسطه یا خو نوش /.باچاسطه یا برشنیک ) ،سط رچای.
ف هخگر/احبس/اتماغ ا چ ،)...نحوۀ شل گی یا( ا
(نقلی /تلملی /پژچهشی) چ برخور اری از استنا ات (متلی بر حافظه /مستنک به مکارک) طتقه خدیاک دا.
یادداشتها
 .1برای اطالعات بیشتر ،ر.ک .شمشیرگرها.1397 :
 .2ر «دایرةالمعهرف زندگینوشت» بهطورکلی همه زنکگینوش.ها به قال های اتوبیوگرافیک چ بیوگرافیک تقسیم شک اس..
 .3پیشتر از برخی مقوالت مذکور یا شک که جه .پرهیز از تلرار مطل

ر اینما از بیان آنها صرفنظر شک اس ..ر.ک .شمشیرگرها:

.48-49 ،1397
 .4نتایج طرح مذکور (طی نامه  )3۶۵37 93پس از تصوی چ اجرا ر سازمان اسنا چ کتابخانه ملی اکنون ر مرحله تلمی چ آما سازی
برای انتشار اس..
 .5این نوع نوشتاری ،مو وع نوشتار مستق یگری اس ..رک« .تک خاطر چ ممموعه تک خاطرات فارسی؛ گونهای از زنکگی نوش .های
شخصی خاطر سرش ٬».چفصلنامه علمی پژچهشی ا بیات پارسی معاصر ٬پژچهشگا علور انسانی چ مطالعات فرهنگی ٬سال 10
شمار  2پاییز چ زمستان  ٬ 1399صص .188-157
 .6ر.ک .شمشیرگرها.46-45 ،1397 :
 .7برای اطالعات بیشتر ربار این نوع زنکگینوش .ر غر  ،رک .به مکخ « »memoirر ( Encyclopedia of life writing: 2001,

)pp. 595-596؛ همچنین ر.ک .همین مکخ ر « ایر المعارف بریتانیلا» به آ رس https://www.britannica.com :؛ چ نیز
ر.ک .همین مکخ ر .Oxford advanced learner's dictionary, 2004
 .8جم «خاطر» ،خواطر چ مصکر آن خطور اس ..ر فرهنگهای عمومی مترا فات زیا ی برای این چاژ ر مفهور مظرچف خاطر آمک که
خارج از قصک چ ممال این نوشتار اس ..برای اطالعات بیشتر ،ر.ک .محمک معین .فرناگ هعین .تهران :امیرکتیر ،1391 ،مکخ
«خاطر» ،ص.1389

سال پنجاه و چهارم

خاطرهنامههای فارسی گونه ای رایج در میانِ …

99

 .9برای اطالعات بیشتر ،ر.ک .هخک.19674 ،13 ، 1373 :
 .10این طتقه خدیاد امکخ «زنکگینامه خو نوش ».ر فرناگنامه ادب فارسی آمک اس ..ر.ک .انوشه.765-763 :1376 ،
 .11ربار «اتوبیوگرافی» ر.ک .مکخ « »autobiography: general surveyر (.)Encyclopedia of life writing: 2001, p. 75
همچنین از میان مناب فارسی یا ترجمه شک  ،ر.ک( .کا ن99 ،1380 :؛ مکرسی18-17 :؛ رستگار فسایی283 ،1380 :؛ مقکا ی:
)206 ،1393
 .12برای اطالعات بیشتر ،ر.ک .شمشیرگرها.134-133 ،1397 :
 .13برای اطالعات بیشتر ربار گزارش ،انواع آن ،ر.ک .ادبیهت داستهنی میرصا قی به نق از فرناگ اصطالحهت ادبی هارشا،
صص336-335؛ رستگار فسایی280-278 :1380 ،؛ قا یزا  ،علیاکتر ،گزارشنگهری ،تهران :فتر مطالعات چ توسعه رسانهها،
شتحو ،ا اا.ک.اکر یا،1383 :ا.84
43 :1387؛ مکرسی :1390 ،همچنین برای اطالع ربار خاطر هایاگزم ا
 .14ناگفته پیکاس .نوشتارهایی که نقش راچی یا گزارشگر ر آنها بیمقکار اس .چ ر میان شرح مشاهکات چ رخکا های بیرچنی ،بازتابی از
ً
حضور چ گفتار چ رفتار اچ یاف .نشو  ،اساسا از مقوله زنکگینوش.ها خارجانک.
 .15برای اطالعات بیشتر ،ر.ک .اشرف ،احمک« ،سابقه خاطر نگاری ر ایران» ،بخهرا ،بهمن چ اسفنک ،شمار .363-339 .74
 .16برای اطالعات بیشتر ،ر.ک .عتاسی ،سمیه ،خهطرهنویسی و جهیگهه آن در تهریخنگهری عصر قهجهر ،تهران :سخنوران.1396 ،
 .17با اینله ربار سفرنامهها ،کمابیش ر آثاری متعک سخن گفته شک  ،تاکنون از این یکگا به ساختار چ نحو شل گیری آنها توجه نشک
اس( ..برای مبال ،ر.ک .انوشه821-817 ،1376 :؛ ر وانیان )146-117 ،1388 :شناخ .چ طتقهبنکی نوشتارهای متتنی بر
ً
رچیکا های سفر نیز عمکتا با لحاظ معیارهایی یگر انمار شک اس ..برای مبال ،علیر ا کمری سفرنامهها را از جه .زاچیه یک چ
محتوای منکرج ،بر چهار نوع کلی برزخی (مبالی ،اشراقی) ،علمی چ تخیلی ،تخیلی سیاسی چ اجتماعی ،چ عا ی چ معمولی می انک
(کمری.)85 ،1383 :
 .18ربار مقوله «تاریخ شفاهی» چ ابهامات چ عناصر آن به تفصی ر نوشتارهای مختلف سخن گفته شک اس ..برای مبال ،رک .هجموع
هقهالت نخستین نمهیش تهریخ شفهنی ایران (شهنزدنم اسفاد  .)138۵به کوشش ا ار ک اطالعرسانی چ ارتتاطات معاچن .اسنا ملی،
تهران :سازمان اسنا چ کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران .1387 ،هصهحب در تهریخ شفهنی :هجموع هقهالت چههرهین نشست
تخصصی و کهرگهه آهوزشی تهریخ شفهنی ( 6و ۷اسفادههه  ،)1386انتشارات سور مهر :تهران :شرک .انتشارات سور مهر .1394 ،هسهئس
حقوقی هصهحب نهی تهریخ شفهنی ،پیمانه صالحی ،تهران :سازمان اسنا چ کتابخانه ملی .1399 ،پرسمهن یهد :گفتهرنهیی دربهب خهطره
نگهری و خهطره نویسی جاگ و جبه /دفهع هقدس .چیراستار چ صفحه آرا نسرین خا می خالکی .تهران :صریر.1394 ،
 .19برای مبال میتوان از سلسله آثاری یا کر که ر تاریخ حلوم .پهلوی از چجو متعک ر «طرح تاریخ شفاهی ایران» از سوی مرکز
مطالعات خاچرمیانه انشگا هارار به هم .حتی الجور ی ،چ نیز چنکین اثر ر تتیین «تاریخ جنتش چد ایران» به هم .حمیک
شوک .پکیک آمک اس..
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 .20گفتنی اس .که خواننک به ق .چ قطعی .نمیتوانک از نحو چ میزان خال .مصاحته کننک  ،برنویس ،تکچین کننک چ چیراستار آگاهی
یابک .این چاقعی ،.حتی رخصوص آثاری که فراهمآچرنک  ،به رچشنی رچش کار خو را ر مقکمه نوشتار تو ی می هک نیز تا حکچ
زیا ی صا ق اس.؛ حال آنله قری به اتفاق آثار فعلی ،از تو یحاتی این چنین بیبهر انک .از این جه ،.اطالعاتی رخصوص این
ً
که آیا همه پرسشها ر مقاب هر یک از پاسخها ،حفظ شک یا برخی از آنها ر تکچین با تغییراتی مواجه شک انک ،تقریتا س .نیافتنیانک.
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ممتتی ّ
ممر

1

چکیده
یلی از مهمترین کارکر های رچایات چ حماسیههای ملی ،هوی.بخشیی اسی ..نها های قکرت بهمبابۀ
گر اننیکگیان نظیار اجتمیاعی هموار ر پی کسی ی مشیییرچعیی .بو انیک .هو یی .ملی ،میذهی  ،بیاچرهیای
ایکئولوژیک چ اسیتفا از خر جمعی از مهمترین عناصیر مشیرچعی.بخش به شیمار میآیک .گاهی این
عناصیر با یلکیگر ر تعارض قرار می گیرنک چ نها قکرت ممتور میشیو یک یا چنک عنصیر را برجسیته چ
عناصر یگر را کمرنگ یا بی رنگ کنک .ر تاریخ فرهنگی ایران می توان نمو های گوناگون این تعارضها
را بیه نظیار نشیییسییی ..ر این مقیالیه برآنیم تیا نشیییان هیم چگونیه نهیا هیای غیر ایرانی قیکرت ،برای
مشیرچعی.بخشییکن به خو  ،کوشییک انک تا عناصیر هویتی ایرانی را با سیاخ .چ تبتی .پار ای تفسییرهای
ینی نارچا چ ناسیازگار سیسی .کننک .این تالشها بهتکریج میراثی از تفسییرهای نا رسی .را بر جای نها
که ست پیکایش نزاعها چ رگیریهای هویتی شک اس ..ما میکوشیم با بررسی یلی از شلن نزچلهای
آیۀ  6سییورۀ لقمان -که با عنوان «لهو الحکیث» مشییهور اسیی -.نشییان هیم که چگونه نها های غیر
ایرانی قکرت کوشییک انک رچایات حماسیی چ قومی ایرانی را با تفسییرهای نارچا سیسی .سیازنک چ از این
فرص .برای بسط قکرت خو سو جویی کننک.
کلیدواژهها :تفسیر قرآن ،لهو الحکیث ،شهناهه  ،رستم چ اسفنکیار.
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 -1مقدمه

پس از فت تکریمی ایران به س .اعرا مسلمان ،ستیزهای فرهنگی چ اجتماعی گونهگونی میان اعرا نژا پرس .چ
ایرانیان رگرف ..نمو بیرچنی این رگیریها ،قیارها چ نهض.هایی بو که با حمای .ایرانیان بر ک خلفای عر گرا
چ عممستیز اموی برپا گر یک چ رنهای .منمر به تغییر خالف .چ رچی کار آمکن عتاسیان شک .نمو های رچنی این
جکال نیز به اشلال مختلف ر حوز های فرهنگی ،ا بی چ مذهتی (تفاسیر قرآن کریم چ متون حکیبی) استمرار یاف.
چ تا قرنها بعک به شل پنهان امتکا پیکا کر  .این نتر پنهان پس از کاهش تکریمی سلطۀ اعرا افرابگرا ،از طریق
حلوم.های ترکتتار ا امه یاف ..شایک بارزترین نمو این نتر فرهنگی را بتوان ر آثاری یاف .که با حمای.
حلوم.های غیر ایرانی ،ا عای هماچر ی با شهناهه را مطرح کر  ،یا این کتا ارجمنک را بیارزش شمر انک.
یلی از اصلیترین عرصههای نتر پنهان فرهنگی چ اجتماعی میان عر گرایان چ شعوبیان ،گسترۀ متون حکیبی چ
تفسیری بو اس ..عر گرایان عممستیز کوشیکنک با چار کر ن احا یث چ تفسیرهای ک ایرانی ،برتریهای قومی
خو را به رخ ایرانیان بلشنک .شعوبیان نیز بیلار ننشستنک چ با ساختن احا یبی ر برتری قور ایرانی چ زبان پارسی،
مقابلهبهمب کر نک .ر این میان جریان اعتکالگرای ایرانی مسلمان ،به چر از تعصتات ملی یا مذهتی با تلیه بر آ ا
چ سنن فرهنگی چ همچنین تلکیک بر عناصر محوری عکال .چ برابری انسانی -فارغ از رنگ یا نژا  -ر حال شل هی
یک فرهنگ نوین انسانی بو .
رچایات ملی ایرانی که فر چسی بهترین تکچین آن را بهصورت شهناهه جاچ انه ساخ ،.نمو ی پر رنگ از تالش
ایرانیان اعتکالگرا به شمار میآیک .بسیاری از پژچهشگرانی که ر چرۀ معاصر به شهناهه شناسی چ تحقیق پیرامون مناب
حماسه ملی ایرانیان پر اختهانک ،کوشیک انک نشان هنک فر چسی ر سرایش شهناهه منابعی -ملتو چ غیر ملتو -
ر اختیار اشته که صکها سال پیش از اچ به صورتهای مختلف تکاچل اشته اس ..ر این میان ،یلی از مآخذ
شهناهه پژچهان ،رچایتی اس .که پار ای از مفسران بهعنوان شلن نزچل آیۀ  6سورۀ لقمان ذکر کر انک .این رچای .اگرچه
میتوانک بهمبابۀ سنکی مهم برای چجو چ حضور استانهای اسطور ای چ حماسی ایرانی ر چران زنکگی پیامتر (ص)
چ حتی پیش از ایشان تلقی شو  ،اما ر بافتی قرار گرفته اس .که حماسههای ایرانی را بهمبابۀ یلی از موان عوت
اسالمی ر شتهجزیر عربستان مطرح میکنک .به تعتیر یگر ،یک سنک تاریخی را ر مو عی نا رس .قرار ا انک چ
همین عام ست چاکنشهایی منفی نست .به پار ای از رچایات ملی چ حماسی ایرانی شک اس..
ما میکوشیم ر این نوشته با بررسی چ سنمش این رچای ،.نشان هیم که استفا ابزاری از رچایات قومی ر
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موا عی خاص بر اساس اهکاف از پیشانکیشیکۀ کسانی بو اس .که خواستهانک برای تقوی .قکرت خو چ
مشرچعی .بخشیکن به نها مذه  -با تفسیر خو شان -رچایات ملی ایرانی را ر تعارض با باچرهای ینی نشان هنک.
رچش کار ما متتنی بر بررسی تحلیلی تفاسیر قرآنی ر ذی آیۀ مور بحث خواهک بو  .این بررسی با استفا از مناب
جانتی غنیتر خواهک شک چ رنهای .نگاهی نوین به شلن نزچل این آیه پیش چشم مینهک که هم بر اصول رچای.
حکیث متتنی اس .چ هم بر ساختارهای قکرت حلوم.های غیر ایرانی.
 -2پیشزمینههای ستیز

نتر پنهان عر گرایان چ ایرانگرایان زمینهساز پیکایش چ گسترش سخنانی شک که بهتکریج جامۀ حکیث بر تن خو پوشیک.
ایرانستیزان که میکوشیکنک به هر نحوی تاریخ چ زبان قور ایرانی را تحقیر کننک ر یک حرک .مستمر تاریخی به اشاعۀ
احا یث ساختگی ر نفی چ نهی مظاهر هوی .ایرانی ،از جمله زبان فارسی پر اختنک .این سخنان با چرچ به کتا های
حکیبی بهتکریج تبتی .شک چ حتی برای عک ای شل یک چاقعی .ینی به خو گرف ..محمک بن اسحاق فاکهی ر قرن
سور همری بخشی از کتا خو را به کراهی .سخن گفتن به زبان فارسی ر طواف خانۀ خکا اختصاص ا اس:.
«نهی رسولالله صلیالله علیه چسلم أن یتللم بالفارسیة فی المسمک الحرار»(( )1فاکهی197 :1 ،1424 ،؛ نیز ر.ک:
طرابلسی .)258 :2 ،1423 ،حاکم نیشابوری ر المستدرک آچر اس« :.قال رسولالله صلیالله علیه چسلم :من تللم
بالفارسیة زا ت فی ختبه چ نقص .من مرچءته»(( )2حاکم نیشابوری .)98 :4 ،1411 ،ر جایی یگر ،از قول پیامتر (ص)
سخن گفتن به زبان فارسی را ست نفاق شمر انک (حقرا وسوی،ا ارتا.)428 :8 ،281 :7 ،
ر چاکنش به این ستیز فرهنگی ،ایرانگرایان نیز احا یبی ر ستایش مظاهر هوی .ایرانی چ زبان فارسی از قول
رسولالله نق کر نک .صاح کاز العمهل از قول پیامتر آچر اس« :.إذا ارا الله أمرا فیه لین أچحی به إلی المالئلة
المقربین بالفارسیة الکریة چ إذا أرا أمرا فیه شکة أچحا بالعربیة المهیرة یعنی المتینة»(( )3متقی هنکی:10 ،1401 ،
َ
 )372چ این سخن گویا شل پرچر شک ای اس .از منقوالت حکیبی َمقکسی (متوفی  507ق ).ر ذخیرة الحفهظ:
«إذا ارا الله أمرا فیه لین أچحی به إلی المالئلة المقربین بالفارسیة الکریة چ کالر المالئلة المقربین بالفارسیة
الکریة»(مقکسی .)272 :1 ،1416 ،برخی از این سخنان قرنها ر الیههای فلری چ فرهنگی جامعه ایرانی حضور
یاف .چ حتی هنوز هم از زمرۀ احا یث به شمار میآیک ،ماننک «یا أبا أیو ال تعیر بالفارسیة فلو أن الکین معلق بالبریا
لنالته أبناء فارس»(( )4ماچر ی ،بی تا308 :5 ،؛ ابن جوزی.)415 :7 ،1404 ،
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یک سوی این نتر فرهنگی ،اعرا افرابگرایی بو نک که پس از سیطرۀ حلوم .اموی -به جای گسترانکن عکال.
چ برابری اسالمی -ر صک تحقیر یگر فرهنگها برآمکنک چ بکین منظور بیشترین استفا ۀ ابزاری را از ین کر نک .ر
سوی یگر این نتر  ،ایرانیانی بو نک که میکوشیکنک با تحقیرهای اعرا اموی چ همفلرانشان متارز کننک .این ایرانیان
گا به شل جریانهای شعوبی چ افراطی متارز میکر نک (همایی )71 -65 :1314 ،چ گا با نگاهی اعتکالی به اسالر
چ قور عر مینگریستنک چ حسا کار این چ را از یلکیگر جکا می انستنک .جریان شعوبی سعی ر تحقیر اعرا
اش .چ جریان اعتکالی به نتال تبتی .باچرهای متعالی فرهنگ ایرانی بو  .شهناههۀ فر چسی نمو اری اس .از تالش
جریان اعتکالی ر این نتر .
بیتر یک عل .اصلی ستیز با عناصر هوی .ایرانی از سوی اعرا افراطی ،نوعی انتقارجویی چ خالصی از حس
تحقیری بو که برخی از اعرا  -بهچ یژ ر چران پیش از اسالر -نست .به ایرانیان اشتنک .یگر اقوار غیر ایرانی نیز
که بعکها چ ر چرۀ اسالمی میخواستنک ر سرزمینهای عمم استقرار یابنک ،نیازمنک مشرچعی .بو نک .آنان
نمیتوانستنک مشرچعی .خو را به هوی .ایرانی گر بزننک ،به همین ست به سراغ مشرچعی .مذهتی رفتنک چ کوشیکنک
خو را حلوم.های مشرچع ینی جلو هنک .پیشزمینههای ستیز فرهنگی عر چ ایرانی به این حلوم.ها کمک
کر تا بتواننک با استفا از عناصر مذهتی خو ساخته چ به کمک اعرا ایرانستیز ،نتر ی را بر ک هوی .ایرانی آغاز
کننک .نتر ی فرهنگی که هکفش از میان بر ن احساس هوی .قور پارسیزبان چ ایرانی چ جایگزین کر ن احساس
هوی .ینی -با تفسیر خاص این حلوم.ها از ین -بو .
جتهۀ حلوم.های غیر ایرانی چ متحکانش یعنی اعرا افراطی به سراغ متنهایی رفتنک که کنشهای عمیق چ گستر
اش :.متون حکیث چ تفاسیر قرآن کریم .ازآنماکه ر متن قرآن کریم آیه یا آیاتی که ر صک تحقیر یگر اقوار باشک یاف.
نمیشک ،آنان کوشیکنک با ساختن پار ای شلن نزچلها چ گسترش هکفمنک آنها به مقصو خو نائ آینک .یلی از این شلن
نزچلها ،رچایتی اس .که ر با نزچل آیۀ  6سورۀ لقمان ساخته شک چ به تکریج با انتشار چ نق مستمر ،به یک چجه
تفسیری متکاچل تتکی شک اس ..به گمان ما شل گیری چنین شاننزچلی به ست متارز با هوی .ایرانی چ برای کس
مشرچعی .مذهتی از طریق انکیشههای افراطی عر گرایانه بو اس ..این شلن نزچل نه از طریق تفاسیر خر گرا ،بلله
ازممرای تفاسیر اختاری چ ملثور گسترش یاف .چ به تکریج نوعی تواتر کاذ برای خو کس کر .
 -3لهو الحدیث

ر آیۀ  6سورۀ لقمان ،عتارتی آمک اس .که متنای تفاسیر گوناگون بو چ بر همان اساس ،شلن نزچلهای گونهگونی
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برای آن ذکر کر انکَ ﴿:چ م َن َّالناس َم ْن َیش َتری ل ْه َو ال َحکیث ل شیض ع ْن َستی الله بغ ْیرعل ٍم َچ َی َّتخذها شه شزچا أچلئك ل شه ْم
َ
عذا ٌ شمهی ٌن﴾(لقمان .)6 :ترجمان این آیه رترجمۀ تفسیر طتری چنین اس« :.چ از مر مان هستنک که بخرنک بازی

ّ ّ
عزچج بمز انش ،چ گیرنک آن را افسوس ،ایشاننک که ایشان راس .عذابی
حکیث ،تا گم گر نک از را خکای
خوارکننک »(طتری .)1407 :5 ،1356 ،ر ترجمههای کهن یگر عتارت «لهو الحکیث» به شل «سخن خوشآینک
را به طت از استانهای پیشینیان» (نسفی« ،)774 :2 ،1367 ،نابلار چ بازی سخن چ سخن سس .تهی»(میتکی،
 )481 :7 ،1371چ «باط سخن»(ابوالفتوح رازی )276 :15 ،1408 ،ترجمه شک اس..
تاآنماکه جستمو کر ایم ،چاحکی نیشابوری (ر  468ق ).که یلی از کهنترین استا النزچلهای تاریخ اسالر
را به رشتۀ تحریر رآچر  ،جزچ نخستین کسانی اس .که ر با این آیه چ شلن نزچل ذکر کر اس :.نخس .از قول
کلتی (ر  146ق ).چ مقات ( ر  150ق ).که گفتهانک چون نضر بن حارث برای تمارت به ایران میرف .اختار اعاجم
را میخریک چ برای قریش رچای .میکر چ میگف :.محمک استان عا چ ثمو را برای شما میگویک چ من استان رستم
چ اسفنکیار چ اختار خسرچان را میگویم .از همین رچ قریش به استانهای اچ متوجه میشکنک چ شنیکن قرآن را ترک
میکر نک .شلن نزچل چر از قول مماهک (ر  104ق ).نق شک اس .که نزچل آیه را ر شلن غالمان چ کنیزان خواننک چ
نوازنک انسته اس ..شلن نزچل چر از قول ابو امامه (ر  86ق ).چ ابن عتاس (ر  68ق ).نیز نق شک اس( .چاحکی
نیشابوری73 :484 ،الف).
به تصری چاحکی ،سرچشمۀ شلن نزچل نخس -.اگر اسنا رچایات به کلتی چ مقات رس .باشک -ر نیمه اچل
قرن چر همری اس.؛ رحالیکه شلن نزچل چر از قول مفسران برجستۀ قرن نخس .همری رچای .شک اس.؛
بنابراین میتوان این احتمال را مطرح کر که شلن نزچل مربوب به استانهای ملی چ حماسی ایران از اچاخر قرن اچل چ
اچای قرن چر همری چار گفتمان تفسیری شک اس ..شل گیری چنین شلن نزچلی ،ر قرن چر ،با توجه به شرایط
سیاسی چ اجتماعی ایران چ نزاعهای اجتماعی که به شل قیارهای ابومسلم خراسانی چ یگران نمو ار شک ،نشان
می هک که نتر َنرر حلوم.های غیر ایرانی چ اعرا افراطی از همین چر آغاز شک اس..
محمک بن جریر طتری (ر  310ق ).که یلی از کهنترین چ جام ترین تفاسیر قرآن کریم را به رشتۀ تحریر رآچر
چ حکچ یک چ نیم قرن پیش از چاحکی نیشابوری میزیسته اس ،.من بحث ر با چاژگان مهم این آیه ،رچای.های
مختلفی را پیرامون مصا یق «لهو الحکیث» نق کر اس.؛ اما ر هیچ یک از این رچای.ها سخنی از استانهای
رستم چ سهرا یا رستم چ اسفنکیار ر میان نیس ..چی مصکاق «لهو الحکیث» را چنین برشمر اس :.خریک چ
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فرچش کنیزکان خواننک چ نوازنک  ،هزینه برای استماع غنا یا طت چ یا سخنان شرکآلو  ،ترجی سخن باط بر حق چ
حتی هزینه کر ن برای آن چ سرانمار هزینه کر ن برای سخنی که از را خکا بازمی ار  -بی آنله مصکاقی برای آن ذکر
کنک (طتری.)41 -39 :21 ،1412 ،
تفسیر طتری جزچ تفاسیری اس .که اختار عیف چ اسراییلیات گوناگونی بکان را یافته اس.؛ با این حال ر نق
شلن نزچلهای این آیه سخنی از استانهای ملی ایرانی به چشم نمیخور  .گویا چی به ست آشنایی با جکالهای
شعوبیان چ عر گرایان ،بکین نلته چاقف بو اس .که رج شلن نزچلی از جنس استان رستم چ اسفنکیار ،نهتنها از
لحاظ معنایی با این آیه تناس نکار  ،بلله تالشی اس .برای گسترش ستیز با رچای.ها چ استانهای قومی ایرانی.
با این همه ،ستیز تفسیری با رچایات حماسی ایرانی ،به چسیلۀ کسانی که تمایالت اختاریگرایانه اشتهانک به مرچر
چ از قرن پنمم همری تبتی .چ پس از آن به کتا های متاخرتر چار شک اس ..از همین رچ ،تفاسیر قرآنی که ر قرن
پنمم چ پس از آن به رشتۀ تحریر رآمک بهعنوان یلی از مناب مهم ایکئولوژی مذهتی ،ذیلشان نزچل آیاتی از جمله آیه
 6سورۀ لقمان به نق این اختار پر اختهانک .ر این میان ،مفسرانی که ر نگارش تفاسیر خو صتغۀ اجتها ی چ
خر چرزانۀ بیشتری اشتهانک بهگونهای خاص ر این با سخن رانک انک.
برای نمونه ،شیخ طوسی (ر  460ق ).مفسر خر گرای شیعی ر تفسیر التبیهن آچر اس« :.گفتهانک که این آیه
ربارۀ نضر بن حارث نازل شک اس .که کتا هایی را ربارۀ اختار پارسیان -ماننک استان رستم چ اسفنکیار -خریک
چ با آنها اعرا را سرگرر میکر تا آنان را از گوش سپر ن به قرآن چ تکبر ر آن باز ار »(طوسی ،بیتا .)271 :8 ،نلتۀ
جال توجه این اس .که شیخ ر نق این رچای .از «قی » استفا کر چ سلسلۀ رچای .چ حتی ناق را نار نتر اس..
همین کاربر نشان می هک که چی نیز این ختر را شنیک چ چنکان بکان اعتما ننمو  ،زیرا اگر چنین نمیبو راچی چ
سلسله رچای .را مشخص میکر ؛ چنان که ذی همین آیه چنک رچای .یگر ذکر میکنک که مصکاقهای لهو الحکیث
را غنا چ سخن باط برمیشمر چ ر تمار این رچایات -جز همین رچای .نضر بن حارث که ر انتها آمک اس-.
ً
سلسلۀ راچیان رچای .کامال مشخصانک (همان) .به تعتیر یگر ،شیخ طوسی این شلن نزچل را از حیث رچایی معتتر
نکانسته چ بهعنوان سخنی مشهور آچر اس..
فض بن حسن طترسی (ر 548 .ق ).مفسر بزرگ شیعی ر ذی این آیه ،هیچ اشار ای به ماجرای نضر بن حارث
چ اختار پارسیان نلر اس .چ رچایات مربوب به غنا را آچر اس( .طترسی .)491 -490 :8 ،1372 ،جال اس.
که چی چ رچای .از قول چاحکی نیشابوری آچر که هر چ ر با تحریم غنا اس.؛ پس چرا رچای .نضر بن حارث
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را از چی نق نلر اس.؟ به احتمال قوی ،قو اجتها چ رچش چ منش خر چرزانه طترسی ر قتول رچایات باعث شک
اس .تا این رچای .ممعول را تشخیص هک چ از ذکر آن خو اری کنک چگرنه چگونه میتوانک از چاحکی نق قول کنک،
آن هم چ رچای ،.اما رچای .نضر بن حارث را نا یک بگیر ؟
ً
امار المشللین ،فخر رازی (ر 606 .ق ).نیز که معموال چجو مختلف آیات را بررسی چ شان نزچلهای گوناگون
را ذکر میکنک ،ر تفسیر کتیر خو  ،ذی این آیه هیچ اشار ای به ماجرای نضر بن حارث نلر اس( .فخر رازی،
ً
 .)116 -115 :25 ،1420این سته از مفسران (شیخ طوسی ،طترسی ،فخر رازی) ،که عموما خر محورنک ر بررسی
اختار مربوب به شلن نزچل آیات قرآنی ،نگاهی نقا انه اشته چ از همین رچ برخی از رچایات -از جمله رچای .استان
خوانی نضر بن حارث -را بهعنوان شلن نزچل این آیه ،نامعتتر تشخیص ا انک چ این بی اعتتاری را با عکر ذکر شلن
نزچل یا انقطاع سنک آن ،پیش چشم مخاط نها انک.
برخالف تفاسیر پیشین ،مفسران اختاریگرای قرن ششم چ پس از آن ،شلن نزچل مربوب به نضر بن حارث را ر
ذی آیۀ «لهو الحکیث» نق کر انک؛ اما نلته جال این اس .که ر تمار این تفاسیر ،سلسله اسنا سخن یا مقطوع
ً
اس .چ یا اساسا سلسلهای چجو نکار  .ابوالفتوح رازی (ر  554ق ).مفسر اختاری شیعی برخالف هممسللان
ً
خر گرای خو  -شیخ طوسی چ شیخ طترسی -این رچای .را از قول مقات چ کلتی چ بکچن ذکر سلسله سنک -قیقا
مشابه چاحکی نیشابوری -ذکر میکنک چ ر ا امه رچایاتی پیرامون غنا میآچر که با اسانیک چاحکی ر استا النزچل
یلسان اس ..حتی به نظر میرسک نوع بیان رچای .به زبان فارسی ،ترجمۀ رچان چ آزا ی اس .از استا النزچل چاحکی
ّ
نیشابوری« :آی .ر نضر بن الحارث بن علقمة بن کلکة بن عتک الکار بن قص ّیی آمک ،که اچ به پارس رفتی به تمارت،
ّ
این کتا های اختار چ قصص پارسیان چ سیر چ مقامات چ حرچ ایشان بخریکی چ با مله آمکی چ بر مشرکان
قصه عا چ ثمو اس ،.چ این ّ
محمک میگویک هم از این جنس اس ،.آن ّ
میخوانکی چ میگفتی :آنچه ّ
قصه رستم چ
اسفنکیار ،چ عر را آن خوش میآمک برای آن که غری بو  ،به آن مشغول میشکنک چ سماع قرآن رها میکر نک»
(ابوالفتوح رازی279 :15 ،1408 ،؛ نیز قس با چاحکی نیشابوری73 :484 ،الف).
متاسفانه با افول نهض.های خر چرز ر عرصۀ تفاسیر قرآنی ،نق این رچای ،.فزچنی گرف .چ بیشتر مفسران قرن
ششم چ پس از آن ،این ختر را بهمبابۀ یلی از شلن نزچلهای آیۀ «لهو الحکیث» ر مطاچی آثار خو گنمانکنک (برای
نمونه ر.ک :ابن جوزی430 :3 ،1422 ،؛ زمخشری490 :3 ،1407 ،؛ میتکی486 :7 ،1371 ،؛ بیضاچی،1418 ،
212 :4؛ نیشابوری .)658 :2 ،1415 ،این مقاله گنمایی ذکر شلن نزچل این آیه ر تمار تفاسیر قرآنی را نکار  ،اما با
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یک نگا کلی میتوانیم ریابیم که از حکچ قرن ششم به بعک رچای .نضر بن حارث بهمبابۀ یلی از شلن نزچلهای
«قطعی چ متکاچل» این آیه -آن هم بکچن اسنا محلم چ قیق -ر عمور تفاسیر ذکر شک اس ..شایک بسیاری از مفسران
تنها به ذکر چجهی تاریخی برای تفسیر این آیۀ توجه اشتهانک ،اما بیگمان شل گیری این رچای .ریشه ر تنشهای
فرهنگی قرچن نخستین اسالمی ار چ تا زمانی که حلوم.های غیر ایرانی بر سرزمین ایران حلم میرانکنک -برای
کس مشرچعی .ینی ر مقای مشرچعی .ملی -از فوایک این شلن نزچل برای ر هم کوبیکن عناصر هوی .ایرانی
بهر میبر نک.
ستیزهای تفسیری با رچایات حماسی تنها بخشی از فراینک مقابله با فرهنگ چ هوی .ایرانی بو اس ..ر سوی
یگر این کارزار ،ستیز با جریانهای اعتکالی ماننک شهناهه را نیز میتوان به نظار نشس.؛ اما شگف .آن اس .که
مخالفان شهناهه یا از جنس شاعران ربارهای غزنوی چ سلموقی بو نک که برای خوشامک شاهان غیر ایرانی به تحقیر
چ تخری شهناهه چ فر چسی میپر اختنک چ یا کسانی بو نک که از رچی تعص مذهتی -که بر اساس پیشساختههای
ذهنی جریان ستیز گر با فرهنگ ایرانی شل گرفته بو  -با جلو های فرهنگ چ هوی .ایرانی از جمله شهناهه به
مخالف .برمیخاستنک (برای نمونههایی از این ستیز جوییها ر.ک :ریاحی.)183 -160 ،1380 ،
 -4سنجش روایت

چنان که گفتیم مهمترین منشاء اصلی چرچ این رچای .به متون تفسیری قرن پنمم چ پس از آن ،کتا اسبهب الازول
چاحکی نیشابوری اس ..ناگفته نمانک که این شلن نزچل ،هم زمان با چاحکی ر برخی از تفاسیر فارسی -ماننک تفسیر
سورآبا ی که جنتۀ اختاریگرایانه چ گا خر ستیزانه ارنک -نیز چار شک اس( .سورآبا ی)1903 :3 ،1380 ،؛ اما
چون امنه تلثیرگذاری اسبهب الازول بر تفاسیر پس از خو ش بسیار زیا بو  ،بیشترینه متون تفسیری ،متلثر از این اثر
ً
اس ..این شلن نزچل ر تمار منابعی که به ذکر آن پر اختهانک ،از لحاظ سلسله اسنا  ،عیف اس .چ بلله اساسا
سلسله سنکی برای آن چجو نکار  .فقط به همین مقکار بسنک شک اس .که این رچایات از قول کلتی (ر  146ق ).چ
مقات (ر  150ق ).نق شو  .نه چاحکی نیشابوری چ نه یگر متون چ تفاسیر معتتر ،هیچ ککار از لحاظ سلسله سنک ر
این با  ،حرفی برای گفتن نکارنک .برخی از متون تفسیری نیز (ماننک تتیان شیخ طوسی) از لفظ «قی » برای این شلن
نزچل استفا کر انک که نشان هنکۀ عکر اعتما به آن اس..
مسلله مهم یگری که عمور تفاسیر چ متون حکیبی ر با این آیه ذکر کر انک چ میتوان آن را نقطۀ اتفاق انس،.
تلکیک بر بیهو بو ن سخن یا مطلتی اس .که قرآن کریم آن را «لهو الحکیث» خوانک اس ..اکنون این پرسش پیش
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میآیک که آیا استانهایی ماننک رستم چ اسفنکیار یا رستم چ سهرا  ،سخنانی بیهو انک که تنها برای سرگرمی استفا
میشونک؟ بهراستی پنکهای اخالقی چ تربیتی این استانها را بهکلی بایک نا یک انگاش .چ تازیانۀ لهو الحکیبی بر پیلرۀ
آنان نواخ.؟ به نظر میرسک کسانی که این رچایات ممعول را پیرامون این استانهای اخالقی چ تربیتی نق کر انک،
خو هرگز این استانها را نشنیک چ نخوانک انک چ حتی انککی نینکیشیک انک که چگونه مملن اس .استانهایی که
فرجار بکاخالقیها چ بیاخالقیهای آ می را رچای .میکننک ،لهو انسته شونک .مگر نه اینله بسیاری از مفاهیم
کتا های مقکس به همین صورت ،به شل تمبی ها چ استانهای پنکآموز بیان شک اس.؟
رچای .خریک استانهای حماسی ایرانی -چ نق آنها ر مله برای مقابله با سخنان پیامتر -ر چر های گوناگون،
از سوی برخی مورخان چ حتی پژچهشگران برای تتیین چجو رچای.های ملی ر ایران عصر پیامتر مور استنا چاق
شک اس .چ بسیاری از آنان کوشیک انک از این رچایات نتیمه بگیرنک که آثاری ماننک شهناهه به یلتار چ بر اساس تخی
سراینک اش پکیک نیامک  ،بلله متتنی بر یک پیشزمینه تاریخی بو چ رچای.های آن پیشتر از فر چسی هم چجو اشته
اس ..این استفا ابزاری از رچای.های تفسیری ،اگرچه به ظاهر نتیمهبخش مینمایک ،اما متاسفانه چجو اص این
رچای.ها را ر بافتی که حلوم.های غیر ایرانی چ اعرا افرابگرا میپسنکیکنک تلییک چ تبتی .میکنک .امرچز
گزارشهای گوناگونی اریم که فر چسی ،شهناهه را بر اساس متون چ اختار از پیش رسیک  ،فراهم کر اس( .برای
نمونه ر.ک :خالقی مطلق)539 -512 :1377 ،؛ بنابراین میتوانیم با نگاهی نقا انه ،مرز ستیز جوییهای فرهنگی
را از باف .تاریخی رچایات ملی جکا کنیم.
متلسفانه تبتی .این اختار تفسیری ،به مرچر تاثیرات خو را بر جا نها چ طیفی از منتقکان را پکیک آچر که از
منظری مذهتی به مخالف .با شهناهه برخاستهانک .مؤلف علینهه (قرن پنمم) ،شهناهه خوانی را نوعی از ملر چ
بکع .میشمار که به چسیله مخالفان ین -چ مذه شیعه -ترچیج شک اس:.
بییییه شییییهنامه خوانییییکن بپر اختنییییک

کسیییانی کیییه ایییین ملیییر برسیییاختنک

بلر نیییک ایییین کینیییه اصیییحا کیییین

کییه یییای شیییو گفیی .میییر ان یییین
(ربی .)163 :1388 ،

صاح کتا الاقض (تصنیف حکچ  560همری) نیز سخنانی از همین س .میگویک« :گرچهی بک ینان را
به هم جم کر نک ،تا مغازیهای به رچغ چ حلایات بی اص چ

کر نک ر حق رستم چ سرخا چ اسفنکیار چ
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کاچچس چ زال چ غیر ایشان چ خواننکگان را بر ّ
مربعات اسواق بال متملن کر نک تا میخواننک تا ر باشک بر شماع .چ
فض امیرالمؤمنین چ هنوز این بکع .باقی مانک اس(».قزچینی رازی.)66 :1358 ،
بخشی از این نگا  ،که شهناهه را حاص توطئۀ شمنان ین اسالر میشمار  ،متاسفانه ریشه ر همان رچای.
ممعولی ار که ر شلن نزچل آیۀ لهو الحکیث آچر انک .ناگفته نمانک که برخی از کسانی که ر چر های بعک ّ
مرچج
این نگا بو انک ،قربة الی الله به شهناهه چ رچایات حماسی ایرانی شنار می ا نک چ خرسنک بو نک که با این کار ،عم
نضر بن حارث را ر زمان پیامتر تقتی چ از آن اجتنا میکننک .به نظر میرسک حتی ر چر های بعکتر نیز که کسانی
ا عای هماچر ی با شهناهه را مطرح کر نک چ کوشیکنک این کتا سترگ را کمرنگ چ ناچیز جلو هنک ،همین ترجی

ً
مذهتی را ر ذهن اشتهانک؛ چنان که مؤلف ولینهه که تذکرة االولیهی عطار را ر قرن نهم به نظم رآچر  ،صراحتا

شهناهه خوانکن را گنا میشمار :
َ
کیییز طییی َرف خوانیییکن آن جیییز گنیییا

هییییچ نشیییک حاصییی هیییر نییییکخوا
(ممر .)112 :1397 ،

بی گمان اگر رچزی پژچهش مستق چ مفصلی ر با منتقکان چ معتقکان شهناهه ر طول تاریخ نوشته شو ،
یلی از جریانهای پرشمار نقک شهناهه  ،جریان نقک از منظر مذهتی خواهک بو چ باز بیگمان مهمترین ستاچیز این
جریان ،تلیه بر شلن نزچل آیۀ «لهو الحکیث» اس ..حال آنله تحلی های تاریخی چ سنکی نشان می هک که باف.
تاریخی چ تفسیری این شلن نزچل برساختۀ عر گرایان افراطی چ حلوم.های غیر ایرانی اس .که خواستهانک
بزرگترین هماچر مشرچعی .مذهتی خو  ،یعنی هوی .ملی ایرانی را از میکان به ر کننک.
 -5نتیجهگیری

از اچاخر قرن نخس .همری چ پس از تبتی .خالف .اموی ستیزهای فرهنگی میان اعرا افراطی چ ایرانیان شل
گرف ..اعرا افراطی رصک تحقیر ایرانیان بو نک چ به همین ست کوشیکنک با سوءاستفا از برساختههای مذهتی،
به عناصر هوی .ملی از جمله زبان فارسی آسی بزننک .بهتکریج چ با رچی کار آمکن حلوم.های غیر ایرانی از حکچ
قرن پنمم همری ،عناصر برساختهای که برای ستیز با فرهنگ ملی ایرانی ساخته شک بو گسترش یاف .چ به مرحله
تبتی .رسیک .حلوم.های غیر ایرانی از این عناصر حمای .میکر نک؛ زیرا به آنان این املان را می ا که مشرچعی.
مذهتی به س .آچرنک چ ر مقاب مشرچعی .هویتی-ایرانی را -که میتوانس .به شل یک شمن بالقو به آنان آسی
چار کنک -از میکان به ر کننک.
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ستیز با رچایات چ عناصر هویتی ایرانی بهچیژ از طریق متونی ماننک متون تفسیری چ حکیبی گسترش مییاف ،.زیرا
ر خو قرآن کریم هیچ نوع از تحقیر یا اهان .نست .به یگر فرهنگها چجو نکاش ..استفا از عناصری ماننک
احا یث یا شلن نزچلهای برساخته چ یا قرار ا ن برخی چاقعی.های تاریخی ر بافتی غیرچاقعی اصلیترین شگر
برای ستیز با رچایات حماسی چ ملی به شمار میرف ..بررسی آیه ششم سورۀ لقمان نشان می هک که یلی از
رچای.های ذکر شک برای شلن نزچل این آیه ،نتیمۀ همین ستیزهای ایکئولوژیک بو اس ..این شلن نزچل که بعکها
بهعنوان ابزاری برای مقابله با رچایات ملی چ حماسی ایرانی بکان تمسک جستهانک ،گویا از حکچ قرن چر همری چ با
یک برنامۀ مشخص سیاسی چ ایکئولوژیک پکیک آمک چ متلسفانه از حکچ قرن پنمم به بعک از طریق متون تفسیری
گسترش یافته چ تبتی .شک اس..
یادداشتها
 .1پیامتر خکا پارسی سخن گفتن ر مسمکالحرار را نهی کر .
 .2پیامتر خکا (ص) فرمو  :هر که به فارسی سخن گویک ،بکذاتیاش افزچن گر چ جوانمر یاش کاستی گیر .
 .3هرگا خکاچنک کاری را ارا کنک که ر آن نرمی اس ،.با زبان فارسی ری به فرشتگان چحی میکنک چ هرگا کاری را ارا کنک که ر آن
خشون .اس .با عربی جهیر یعنی رچشنگر چحی میکنک.
 .4ای ابوایو ! پارسی را عی منه که اگر ین به ثریا آچیخته باشک ،پارسیان بکان خواهنک رسیک.
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چکیده
فرهنگ یونانی در نرر ررفت دعد
فرهنگ ایرانی ،جایگاهی همانند سعررا در
برای ابوسع ید ابوالخیر در
ِ
ِ
رغم آنکع هی أعیلی ی اخ دود بع یعادرعار نگع،ادعععتنعد ،ا یمعا در أ عدادی ک یر اخ کتعا هعا
اسعععای این دب ،بع ِ
کنن اد فارسعی را ب سع دع م مختمی میأوان
حضعوری رُررنگ دارندی نرش
آفرینی ابوسع ید در ِ
ِ
متون ِ
ِ
مید ،ادععمی دود اخ نرر م توا هی
دیدی یادکردها اخ اب ،یا دارای منب ی دععنادت دععد هسععتند ب با
ِ
مغایرأی ندارند؛ یا هی مید،ی مشعخ

رغم مشعخ
برای آنها نمیأوان در نرر ررفا؛ یا اینک ب ِ

عتار حا ععر،
عمون آنها در مرایسع با منب ِ ادععمی ،مغایرأی فاحش داردی هدا اخ جسع ِ
بودن مید ،،مضع ِ
ِ
ی
آمدن آنهاسعای نتای حادعم اخ
م رفی این مغایرتها ب أو عی در با ِ لمم متوعور بر وگونگی ُدید ِ
َ
َ
کنار نرم مسععمولات ب جای
مط خندرانی ادععخا ِ مختمی ،در
این ُژبهش نشععان میدهد ،دبط ب د
ِ
ِ
ِ
مخد ،م تو ب همونین اسعت اد اخ مناب باسع در لو ِ رجوب ب مناب ادعمی ،بیشأرین
اسعتناد ب
ِ
ِ
ِ
نرش را در د مریری این سنوها ای ا کرد اسای
کلیدواژهها :ابوس ید ابوالخیر ،حاالت ب سخنان ،اسرارالتوحید ،مرامۀ کنن ب نویافت ی
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مقالۀ پژوهشی

→ با اس ن أوویر ،میأوانید این مرال را در أارنمای مجم مشاهد نماییدی

در معرفی ابوسعید ابوالخیر

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شمارة  ،213تابستان 1400

مؤلفان متون کهن ادب فارسی
خطاهای
ِ

1۲0

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ نّست

مقدمه

ابوسعیک ابوالخیر ،ر میان مشایخ طریق ،.شخصیتی بیماننک اس ..اچ با چجو آنکه هیچ تللیفی از خو به یا گار
نگذاش ،.چ بهرغم آنکه ر تاریخ ّ
تصوف نیز بهعنوان بنیانگذار هیچ سلسلهای مشخص شناخته نشکّ ،اما با اقوال چ
ّ
افعال خو  ،ر تلام صوفیگری چنان تلثیری عمیق برجای گذاش .که اچ را به عل .این حضور نقشآفرین ر فرهنگ
صوفیانه ،شتیه سقراب ر فرهنگ یونان انستهانک (ابن ّ
منور :1371 ،صکچپانز ).
تلثیرگذاری ابوسعیک بر جریان ّ
تصوف ،به لی پیریزی بسیاری از رسور پایکار صوفیانه چ ایما آ ا رایج ر

خانقا بو  .همچنین ،قابلی .اقوال اچ ،ر تتیین بسیاری از آموز های معرفتی ،چ همچنین نقش حلایات مرتتط با احوال
چی ،ر تشری متانی نظری ّ
تصوف ،ر این تلثیرگذاری نقشی اساسی ایفا کر اس ..این اثربخشی احوال چ اقوال،
چنان از جان مؤلفان متون کهن مور توجه قرار گرف .که استفا از سخنان شیخ چ بازتا حلایات مرتتط با احوال
اچ را ر طیفی چسی از مناب کهن ،بهچ وح میتوان یک .ملخذ اصلی مؤلفان برای استفا از این سخنان چ حلایات،
یلی از مقامههای بازمانک از ابوسعیک اس..
ر زمانۀ کنونی ،برای آشنایی با ابوسعیک ابوالخیر ،از سه مقامۀ مشهور میتوان یا کر  .قکیمترین این مقامهها
«حاالت چ سخنان» نار ار  .چمین زنکگینامۀ مستق  ،تح .عنوان «اسرارالتوحید» شناخته میشو  .شفیعی کککنی،
ر سالهای اخیر به یک رچای .یگر از مقامات ابوسعیک س .یافته اس ..اچ از این مقامه ،با عنوان «مقامات کهن چ
نویافته» یا کر اس ..این مقامه با عنوان «چشیکن طعم چق ».منتشر شک اس..
صرفنظر از سه مقامۀ موصوف ،حضور ابوسعیک را ر بخشی کبیر ،از یگر متون کهن ا
ً
مشاهک کر  .این حضور ،معموال به یلی از سه شل ذی اس:.

فارسی نیز میتوان

الف :استفا از احوال چ اقوال شیخ ،ر رجۀ نخس .بهصورت أخذ چ اقتتاس مستقیم مطال  ،از یلی از سه
ً
مقامۀ بازمانک از اچس ..ر این شل از حضور ،تعکا ی نستتا کبیر از حلایات ،چ همچنین بخشی قاب
ّ
توجه از اقوال شیخ ،بکچن کم چ کاس .از نظر محتوا ،به فراخور مو وع مک نظر مؤلفان ،از یلی از سه مقامۀ
مشهور أخذ ،چ ر متن جکیک به کار رفته اس..
 :چمین شل از حضور ابوسعیک ر متون کهن ،چنان اس .که تعکا ی از حلایات منتس به احوال ،چ
همچنین بخشی از اقوال شیخ ،بکچن آنکه بتوان ملخذی شناخته شک برای آنها تعیین کر  ،از جان برخی
از نویسنکگان مناب کهن ،بهکار گرفته شک اس..
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ج :سومین صورت از حضور ابوسعیک ر متون کهن ،چنان اس .که بخشی از آنچه مرتتط با احوال یا اقوال
ابوسعیک اس ،.با آنکه صورت اصلی آنها را ر یلی از سه مقامۀ بازمانک میتوان یافّ ،.اما آن مطال  ،بنا
به الیلیچنک ،بهصورت خطا ،نق چ ثت .شک انک .بررسی اینگونه از موار خاص ،چ تو ی ر با عل
ّ
متصور بر چگونگی پکیک آمکن این مغایرتها ،مو وع جستار حا ر اس..
ضرورت پژوهش
پیشینه و
ِ

ر حوزۀ ابوسعیکپژچهی ،از تحقیقاتی شپرشمار میتوان یا کر  .هیچککار از این پژچهشها از نظر مو وع چ رچیلر ،

همسو با جستار حا ر نیستنک .شایک بتوان آنچه را شفیعی کککنی ر با خطا بو ن انتسا شاعری به ابوسعیک بیان
کر (ابن ّ
منور :1371 ،صکچیاز ) یا آنچه را ربارۀ رچغین بو ن مو وع میراث خرقۀ ابوسعیک برای شیخ احمک جار
نامقی آچر (شفیعی کککنی )55 :1393 ،تا حکچ ی با جستار حا ر ر یک راستا انس ..پژچهش حا ر ر
مقایسه با تحقیقات پیشین ،رچیلر ی چیژ ار که جای آن ر حوزۀ مطالعات مرتتط با ابوسعیکشناسی ،خالی اس..
عکر التفات به مسللۀ خطاگویی ربارۀ ابوسعیک ،چ بیتوجهی نست .به سیر تاریخی این مو وع چ عنای .نشان
نکا ن به تتیین عل مترت بر آن ،ست گر یک تا ر رچزگار کنونی نیز شاهک بیان برخی سخنان ناصوا

ربارۀ ابوسعیک

یا آنچه مرتتط با اچس .باشیم .بهعنوان نمونه ر کتابی که بهمنظور تکریس ا بیات به انشمویان نشر یافته ،چ تا سال
 1394به چاپ سیچ چ چیراس .سور رسیک  ،نویسنکۀ آن ر معرفی یلی از متون منتخ خو  ،که حلایتی از
اسرارالتوحید اس ،.بکچن بررسی هوی .تاریخی مؤلف اسرارالتوحید ،چ حتی بیتوجه به اشارات منکرج ر متن این
منور معرفی کر ی (ابن ّ
اثر ی که مؤلف ،پکر خویش را ابوالبنا نورالکین ّ
منور 168 :1371 ،چ  219چ 342چ  )370با

تصور اینکه ّ
توهم یا ّ
«منور» اسمی اس .فقط برای بانوان ،مؤلف اسرارالتوحید را «نوا ۀ ختری شیخ» معرفی کر

اس( !.ذچالفقاری .)152 :1394 ،شگف.آچرتر از شل گیری خطای مذکور آنکه ر طی این سالها چ با چجو
چاپهای ملرر این متن انشگاهی ،نه مؤلف ر صک اصالح لغزش برآمک نه گویا کسی متذکر آن شک اس..
بحث و بررسی

برخی از مؤلفان متون کهن ا

فارسی ،هنگار بیان بعضی از مو وعات مرتتط با احوال چ اقوال ابوسعیک ابوالخیر ،به

ذکر مطالتی پر اختهانک که ر مقایسه با صورت اصلی آنها ،مغایرتهایی را نشان می هک .آشلار ساختن این خطاها
چ تو ی ربارۀ عل برچز آنها ،هکف جستار حا ر اس ..برای سامان ا ن به این تحقیق 67 ،کتا از متون ا
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فارسی ،ر فاصلۀ قرنهای پنمم تا سیز هم قمری ،بررسی شک .مالک اصلی انتخا این آثار ،بهر گیری از منابعی
ً
ً
بو که اچال از ابوسعیک ر آنها ذکری به میان آمک  ،ثانیا ارزش آن مناب یا اعتتار مؤلفان آنها ر گذر قرچن چ اعصار به
اثتات رسیک باشک.
نتایج حاص از این پژچهش نشان می هک ر  20کتا  ،از منابعی که جامعۀ آماری این تحقیق را تشلی ا انک،
آنچه مؤلفان ر معرفی برخی از احوال ابوسعیک به بیان آن پر اختهانک ،ر مقایسه با صورت اصلی آنها ،بهچ وح تمار
با خطا چ لغزش همرا اس ..این سهوها چ لغزشها را ،از نظر مو وع ،به چنک ستۀ کلی میتوان تقسیم کر :
الف :بخشی از این خطاگوییها ،مشتم بر اشاراتی هستنک که بعضی از چقای چران حیات شیخ را (از کو کی
تا پیری) بهاشتتا بیان کر انک.
 :قسمتی یگر از این لغزشها ،مشتم بر مو وعاتی هستنک که برخی از حلایات مرتتط با ماجراهای زنکگانی
شیخ را بهگونهای اشتتا به رچای .رآچر انک.

ج :پار ای یگر از این اشتتاهات ،مشتم بر خ چ ّ
تصرفهایی هستنک که شل چ محتوای برخی از چقای چران
ً
حیات شیخ را بهصورتی کامال گرگون نشان ا انک.
َ
َ
 :ختط چ خلط زنکگانی اشخاص مختلف ،چ ارتتاب نارچای آنها به چقای چران حیات ابوسعیک ،گونهای یگر از
این اشتتاهات هستنک.
هی :اشار هایی اشتتا به مسائلی چون شمارۀ سالهای زنکگانی چ زمان چفات شیخ ،بخشی یگر از این مغایرتها
را شام هستنک.
مالک ترتی  ،برای ناربر ن از منابعی که بیان احوال ابوسعیک ر آنها با نوعی از خطا همرا اس ،.زمان تللیف
آثار ،یا ایار حیات مؤلفان آنها خواهک بو  .از معرفی این آثار ،به لی پرهیز از اطنا  ،صرف نظر شک اس ..ذی هر
منت  ،فقط تعکا یا کر از ابوسعیک ابوالخیر مشخص خواهک گر یک .آنگا به ذکر مطلتی اشتتا یا ایرا نلتهای خطا که
ر رابطه با ابوسعیک ر آن منت منکرج اس ،.توجه نشان ا خواهک شک .آنگا لغزشها ،با ارائۀ لی  ،تشری چ ر
با آنها تو ی ا خواهک شک.
 1ـ ُ بستانالقلوب

ر این کتا  ،یک حلای .ر ارتتاب با ابوسعیک ابوالخیر چجو ار  .شها الکین یحیی شسهرچر ی میگویک «شنیدم

که شیخ ابوالخیر ر چاقعه یک که :برخیز چ نز شیخ ابوالحسن خرقانی شو چ امانتی که بکچ سپر ایم ،بستان .شیخ
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ابوسعیک برخاس .چ به خکم .ابوالحسن خرقانی رف ..چون چشم ابوالحسن بر چی افتا  ،گف :.یا اباسعیک ،امانتی
ش
که ترا بر من اس ،.آن اس .که بکانی که صوفی از گ نیس ..ابوسعیک چون این بشنیک ،خکم .کر چ بازگش.؛ چ
چنکان جهک کر که آن صوفی را که از گ نیس ،.بکیک؛ چ همه رچز میگف :.الصوفی م الله بالملان( ».شیخ
اشراق.)371 :1380 ،

«الصوفی ش
ُّ
غیر
آنچه را مؤلف بستهنالقلوب ،به آن اشار ار  ،با شط بسیار معرچف ابوالحسن خرقانی متنی بر

مخلوق» ر ارتتاب مییابیم .از رچزگار حیات خرقانی ،مفهور این شط چ همچنین تفسیر آن ،هموار مور پرسش
ٍ
اربا سلوک بو اس ..نخستین اطالعی که ربارۀ این شط ر اختیار اس ،.گفتار ابوسعیک ابوالخیر اس .که ر
اسرارالتوحید چ ر من یلی از ممالس شیخ ثت .شک اس ..ر آنما آمک «شیخ ما گف :.آن پیر ی شبلحسن
خرقانی -میگف :.صوفی ناآفریک باشک» (ابن ّ
منور.)256 :1371،

سفر ابوسعیک ابوالخیر به خرقان ،چ مالقات با شیخ ابوالحسن ،یلی از چقای انلارناپذیر اس ..گزارش ّ
مفص این
سفر ،ر اسرارالتوحید منکرج اس( .ابن ّ
منور .)135 :1371،همچنین ر رسالۀ «ذکر قط الساللین ابوالحسن
خرقانی» به ماجرای این مالقات اشار شک اس( .شفیعی کککنی .)264 :1388،ر «منتخ نورالعلور» نیز شرح
این مالقات ،آمک اس( .مینوی 136 :1354 ،ی شفیعی کککنی .)369 :1388 ،نلتۀ جال توجه آنکه ر هیچککار
ّ
ً
از این مناب  ،به آنچه مؤلف بستانالقلو مکعی آن اس ،.مطلقا اشار ای یاف .نمیشو  .عل .برچز این خطا ،چنانکه
از صکر حلای .نیز میتوان مشاهک کر  ،نق مطل از مسموعات اس..
 2ـ مکارماالخالق

ر با سیچیلم این کتا  ،که به مو وع «رفق چ ک چی» اختصاص ار  ،به استانی لطیف از چقای زنکگانی
ً
ابوسعیک اشار شک اس ..مؤلف هکهرماالخالق این استان را ر مقایسه با صورت اصلی آن ،به شللی کامال گرگون
چ متفاچت ر سرانمار ،عر ه کر اس ..ر هکهرماالخالق آمک «چنین گوینک که شیخ ابوسعیک ابوالخیر
را -رحمةاللهعلیه ی پسری بو سخ .با جمال ،چ لطیف صورت ،چ خو اخالق .ر نشابور صوفیی شیفتۀ جمال چی
ّ
شک؛ چ بر مخالط .چ مالزم .اچ از صوفیان یگر تمییز نمو  .چنکانکه اصحا بر آن چاقع .چقوف یافتنک ،شکت
ّ
حمی .چ صکق ارا ت حاص آمک .تا قصک هالک .اچ کر نک .یلی از ایشان با شیخ متاسطتی اش ..به خواجه انها
کر که چاقع .چنین افتا اس.؛ چ اه خانقا قصکی پیوستهانک .شیخ ،مر خا ر سفر را اشارت کر تا از بهر رچز
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یگر ترتی ساز چ اغذیۀ لطیف شم ّهیا گر انک .چون بامکا یگر از اچرا فارغ گشتنک ،خا ر ،سفر بگستریک چ صالیی
ش
ر ا  .قر چیس .کس از صوفیان بر سفر بنشستنک .پس خواجه فرزنک را بالطیفتر لتاسی ر صکر جم بنشانک،
چ آن شیفته را ر پهلوی اچ جای فرمو ؛ چ پسر را فرمو تا به کفچهای حلواء شلر ر هان اچ مینها ؛ چ خر منکان
ش
شناسنک که جان عشاق ر مفارق .محن.ککۀ تن ،بهانهجوی باشک .بی:.
جان بر سییر پای اسیی ،.ز سیی .سییتم.

هیییان ،گیییر نظیییری نمیکنیییی تیییا بیییرچ

بیچار صوفی ،چون این حال مشاهک کر  ،انس .که خواجه چ جماع .خانقا از آن حال ختر یافتهانک ،از
غای .شرر چ خمال .نعر ای بز  ،چ جان تسلیم کر  .خواجه رچی به جماع .صوفیان کر چ گف :.اصحابنا ،هر که
َ
ش
ش
را به شلر توان کش ،.به تیر نتوان کش( »..ر یالکین نیشابوری.)170 :1341 ،
منور .)81 :1371،محتوای حلای .مذکورّ ،
اص این حلای ،.ر اسرارالتوحید منکرج اس( .ابن ّ
متین مناستات
ابوسعیک ابوالخیر با ابوالقاسم قشیری اس ..نار رچیش موصوف ر این حلای .نیز «بوعلی ترشیزی» ذکر شک  .این
ر حالی اس .که ر یالکین نیشابوری ر رچای .خویش از این ماجرا ،متذکر هیچ ککار از این موار نگر یک  .افزچن
بر این ،پایان حلای .نیز ،بنا به رچای .محمک بن ّ
منور ،جامه خرقه کر ن بوعلی ترشیزی ،لتیک ز ن چ عزیم .به سفر
حج اس ..سخن ابوسعیک نیز ر قسم .پایانی حلای .موصوف آن اس .که « رچیشی را که به نیم لوزینه از شهر
بیرچن توان کر چ به حماز افلنک ،چه بایک چنکان رنمانیکن چ خرقه برکشیکن چ رسوا کر ن( ».همان).
 3ـ تذکرةاالولیا

یلی از مشایخی که عطار ر تذکرةاالولیه به بیان شرح احوال اچ پر اخته ،ابوسعیک ابوالخیر اس ..رچای .عطار (بر
متنای چاپ نیللسون از تذکرةاالولیه) ربارۀ زنکگانی ابوسعیک ،ر پار ای از موار ی چ ر مقایسه با آنچه ر همین زمینه
ر مقامههای شیخ آمک ی با لغزشهایی همرا اس..
ش
شر یاسین»
الف :عطار ،هنگار نق یلی از خاطرات چران خر سالی ابوسعیک ،به جای ذکر اسم «پیر ابوالقاسم ِب ِ
ُ
ابوالقاسم ک َّرکانی» را آچر اس ..این ر حالی اس .که ر مقامههای بازمانک از ابوسعیک ،مشاهک
نار «شیخ
ِ
میشو که شیخ ،خاطرۀ مور اشار را برای فرزنکان چ نوا گان بازگو کر  ،ر من آن به صراح .از «ابوالقاسم بشر
یاسین» نار بر اس..

ش
هرچنک شیخ ابوالقاسم ک ّرکانی نیز از مشایخ معاصر با ابوسعیک ابوالخیر بو  ،چ شیخ با اچ مالقات چ مصاحت.ها
ش
اشّ ،.اما ذکر اسم «ابوالقاسم ک ّرکانی» به جای «ابوالقاسم بشر یاسین» نشان هنکۀ آن اس .که احوال این چ
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«ابوالقاسم» با یک یگر رهمآمیخته اس..
ر تذکرةاالولیه میخوانیم «نق اس .که شیخ [ابوسعیک ابوالخیر] گف :.آن چق .که قرآن میآموختم ،پکر مرا به
ُ
نماز آ ینه شبر  .ر را  ،شیخ ابوالقاسم ک َّرکانی ،که از مشایخ کتار بو  ،پیش آمک( ».عطار 1905 ،ر .)322 :این ر
حالی اس .که مطل مذکور ،ر اسرارالتوحید چنین بیان شک اس .که «شیخ ما گف .که ر کو کی ر آن چق .که
شر یاسین میآمک به نماز؛
قرآن میآموختم ،پکرر بابو ابوالخیر مرا به نماز آ ینه می شبر  .ما را ر را مسمک ،پیر ُبلقسم ب
ِ ِ ِ
چ اچ از مشاهیر علمای عصر چ کتار مشایخ هر بو اس( ».ابن ّ
منور17 :1371 ،؛ نیز :ر.ک :شفیعی کککنی:1386 ،
.)126

ش
 :عطار ر ا امۀ نق خاطرات مرتتط با چران خر سالی ابوسعیک ،متذکر این نلتۀ اشتتا نیز شک اس .که
ّ
همتك م الله طرفة عین خیر لك ّ
«ابوالقاسم ُک ّرکانی» عتارت «لئن تر ّ ّ
مما طلع .علیه الشمس» را (عطار،
ِ

 1905ر )322 :بهعنوان توصیه به ابوسعیک آموخ ..این رحالی اس .که بنا به اشارۀ صری مؤلف اسرارالتوحید ،این
ُ
ابومحمد عنازی» آن هنگار که ابوسعیک ر نز اچ از فراگیری قرآن فراغ .یاف .چ قصک
کالر ،سخنی اس .که «امام
ِ
حضور ر رس ا ی را اش ،.بهعنوان توصیهای نهایی به ابوسعیک آموخ( .ابن ّ
منور.)18 :1371 ،

ّ
ج :عطار ،ر ا امۀ بازگویی احوال ابوسعیک ابوالخیر ،مکت تحصی شیخ ر َمرچ ،ر محضر ابوعتکالله خضری

را «شش» سال عنوان کر  ،گفته اس« .شش سال در مرو پی ِش [ابو]عبدالله خضری تحصیل کردم .چون چفات
ّ
کر  ،پنج سال یگر پیش امار قفال تحصی کر ر( ».عطار 1905 ،ر .)322 :این ر حالی اس .که به تصری هر سه
ّ
مقامۀ بازمانک از ابوسعیک ،این مکت «پنج» سال بو اس ..ر اسرارالتوحید به حضور ابوسعیک ر مملس رس
ش ََ َ َ َ
ّ
ختلف ر مد ِت پنج سال ،بر امار ابوعتکالله خضری
خضری چنین اشار شک اس .که «شیخ ما ابوسعیک ،متفق چ م
خوانک( ».ابن ّ
منور23 :1371 ،؛ نیز :ر.ک :ابورچح لطفالله 62 :1384 ،ی شفیعی کککنی.)128 :1386 ،
ً
 :عطار ر شرح احوال ابوسعیک ،به بیان مطلتی یگر رخصوص چران طال علمی شیخ ر َمرچ ،چ مشخصا

ّ
ر محضر قفال پر اخته که آن اشار را نیز ر هیچ ککار از سه مقامۀ بازمانک از ابوسعیک ،آنگونه که عطار مکعی آن
ّ
اس ،.نمیتوان یاف ..این اشار چنان اس .که «پنج سال یگر پیش امار قفال تحصی کر ر .چنانکه همه ش ر
ّ
کار بو می چ همه رچز ر تلرار .تا یکبار به درس آمدم ،چشمها سرخ کرده ،قفال گفت :بنگر ید تا این جوان،
گمان َبد ُبردی ،پس نشسته گوش اشتم .خود را نگونسار کرده بودم و در چاهی ذکر
شبانه در چه کار است؟ و ِ
چشم من خون میافتاد ،تا رچز استا از آن معنی با من کلمهای بگف( »..عطار 1905 ،ر.)322 :
میگفتم و از ِ
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آنچه ر مقامههای ابوسعیک ر با سرنگون قرارگرفتن شیخ ر چا  ،چ ختم قرآن ر آن حال آمک  ،به چران اچل
ریا  .چ مماهکۀ ابوسعیک ر میهنه مربوب میشو  .همچنین ،آنکه گمان َبک ر حق شیخ شبر چ جویای احوال اچ
گر یک ،پکر ابوسعیک اس( .ابن ّ
منور30 :1371 ،؛ شفیعی کککنی.)130 :1386 ،
هی :یگر لغزشی که ر کالر عطار چ هنگار اشار به احوال چران انشانکچزی ابوسعیک مشاهک میشو  ،به این
ّ
نلته مربوب اس .که عطار به نق از ابوسعیک میگویک «از َمرچ به سرخس رفتم چ با بوعلی زاهد تعلق ساختم» (عطار،
ِ
 1905ر .)322 :ر این قسم ،.اگر اشتتا را از کات یا مصح نسخه نکانیم ،آچر ن اسم «امار ابوعلی زاهر بن
احمک فقیه» (ابن ّ
منور 23 :1371 ،ی شفیعی کککنی )128 :1386 ،بهصورت «بوعلی زاهد» خطاس..
چ :عطار ،ر ا امۀ گزارشی اختصاصی که از احوال ابوسعیک آچر  ،متذکر این نلته شک اس .که ابوسعیک پس از
ّ
آنکه به توصیۀ ابوالفض حسن سرخسی ،به میهنه بازگش ،.مکت «سی سال» ر کنمی نشس .چ به ذکر الله مشغول
بو  .این اشار را ر تذکرةاالولیه چنین مییابیم که «به مهنه آمکر چ سی سال در کنجی بنشستم ،پنته بر گوش نها ر چ
ّ ّ
ّ
میگفتم :الله الله( ».عطار 1905 ،ر .)322 :اشار به مکت «سی سال» ر حالی اس .که به تصری مقامههای
ابوسعیک ،چرۀ ّاچل مماهک چ ریا  .شیخ ر میهنه ،که به ذکر الله سپری شک« ،هف .سال» بو اس( .ابن ّ
منور،
24 :1371؛ ابورچح لطفالله64 :1384 ،؛ شفیعی کککنی.)128 :1386 ،
ز :عطار ،هنگار بیان چقای سفر ابوسعیک به آم  ،به این نلته اشار ار که ابوسعیک ر من را  ،با ابوالحسن
خرقانی یکار چ مصاحت .اشته اس ..ر تذکرةاالولیه آمک که شیخ «گف :.ما را عزیم .شیخ ابوالعتاس ّ
قصا
پکیک آمک ،که نقی مشایخ بو  .پیر ابوالفض چفات کر بو  .ر قتضی تمار میرفتم .ر را پیری یکر که کش.
میکر  .نار اچ ابوالحسن خرقانی بو ( ».عطار 1905 ،ر.)322 :
ر مقامههای بازمانک از ابوسعیک ،نهتنها هیچ اشار ای به نار این پیر نشک  ،بلله مح گف.چگوی ابوسعیک با این
«پیر بینار چ نشان» ر منطقۀ « ر گز» چ رچستای «شامینه» ذکر شک اس( .ابن ّ
منور38 :1371 ،؛ ابورچح لطفالله،
67 :1384؛ شفیعی کککنی .)133 :1386 ،افزچن بر این تصری ها ،ر مقامههای بازمانک از شیخ ابوالحسن خرقانی
نیز ر هیچ کما به این نلته اشار نشک اس .که خرقانی ر منطقۀ ر گز چ ر رچستای شامینه حضور اشته ،ر آنما
ً
به کشاچرزی مشغول بو  ،یا اینکه حتی به آن نواحی سفر کر باشک .نلتۀ جال توجه اینکه عطار این ماجرا را عینا
ر منطقالطیر نیز به نظم رآچر چ ر آنما از پیر مذکور ،بکچن ذکر نار ،با عنوانی کلی «پیر رچستایی» یا کر اس.
(عطار.)384 :1384،
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ح :سهوی یگر که ر رچای .منکرج ر تذکرةاالولیه ر با ابوسعیک ابوالخیر مشاهک میشو  ،به ماجرای سفر
ابوسعیک به خرقان چ اقام .شش رچز ر خانقا شیخ ابوالحسن ،چ مملس سماع که ر آنما برگزار گر یک ،مرتتط
اس ..عطار میگویک «چون از نان خور ن فارغ شکنک شیخ بوسعیک گف :.ستوری شب َو که چیزی برگوینک؟ شیخ
گف :.ما را پرچای سماع نیس ..چللن بر موافق .تو بشنویم؛ چ س .بر بالش ،بیتی بگفتنک .شیخ ر همه عمر خو
َ
ابوبکر خ َرقی نار ،چ مر ی یگر مریک اچ بو  .سماع چنکان
همین یک نوب .به سماع نشسته بو  .مریکی بو شیخ را،
ِ
ر آن هر چ اثر کر که رگ شقیقۀ هر چ برخاس .چ سرخی رچان شک( ».عطار 1905 ،ر.)322 :
ر اسرارالتوحید ،من گزارشی مفص که از این سفر آمک  ،به برپایی مملس سماع اشار نشک اس ..ر مقامات
ً
کهن چ نویافته نیز چنین اشار ای یاف .نمیشو  .ر حاالت چ سخنان نیز ،کال به سفر ابوسعیک به خرقان اشار نشک
اسّ ..اما ر هر چ مقامۀ باز مانک از احوال شیخ ابوالحسن خرقانی ،به برپایی مملس سماع چ چقای من آن اشار
شک اس ..نار مریک شیخ ابوالحسن ،که ر سماع مذکور خون از شقیقۀ اچ رچان شک ،ر رسالۀ ذکر قط الساللین،
بابکر جاجرمی» (شفیعی کککنی )265 :1388 ،چ ر منتخ نورالعلور بهصورت «ابوبکر جاجرم»
بهصورت « ِ

(همان )370 :آمک اس..

ب :یگر لغزشی که ر رچای .منکرج ر تذکرةاالولیه ر با ابوسعیک مشاهک میشو  ،ذکر اسم «شیخ علی
سنماری» بهصورت «شیخ ابوعلی بخاری» اس ..آخرین سخن عطار ر اشارۀ اختصاصی به احوال ابوسعیک چنان
یکر بر تختی نشسته .گفتم :یا شیخ ،ما

اس .که «نق اس .از شیخ ابوعلی بخاری که گف .که :شیخ را به خوا
ّ
َ
ف َع الله؟ شیخ بخنکیک چ سه بار سر بمنتانیک .گف :.گویی ر میان افگنک ،چ خصم را چوگان شلس ،.چ میز از این
سو بکان سو ،بر مرا خویش( ».عطار 1905 ،ر.)322 :
اص این رچای ،.ر مقامات کهن چ نویافته منکرج اس ..ر آنما ،آمک اس .که «شیخ علی سنجاری گف:.
َ
شیخ را به خوا یکر ،بر تختی .گفتم :یا شیخ ،ما فع الله بک؟ شیخ بخنکیک چ سه بار سر بمنتانیک چ گف ،.بی:.
گیوی ر میییکان فلنیک چ خصییم را چوگیان شلسیی.

میبز زین سو ،بیر آن سیو ،بیر شمیرا خیویش گیوی»
(شفیعی کککنی.)220 :1386 ،

الزر به ذکر اس .از  9مور خطای یا شک (بر متنای چاپ نیللسون از تذکرةاالولیه)  7مور از آنها ر چاپ شفیعی
کککنی اصالح شک اس.؛ ّاما  2مور (شمارۀ چ ح) همچنان هماننک چاپ نیللسون هستنک (عطار 867:1399 ،چ .)723
ّ
برای موار اصالح شک  ،تو یحی ر با عل .خطا بو ن صورت رج شک ر چاپ نیللسون ،ذکر نشک اس..
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 4ـ مقاالت شمس تبریزی
ً
هقهالت شمس ،غالتا اشاراتی ممم چ متهم هستنک .این اشارات متهم نیز بهمنظور
یا کر از ابوسعیک ابوالخیر ر
ِ
ّ
رجحان چ برتری احوال عارفان مک نظر شمس ،بر احوال مشایخی نظیر حالج ،بایزیک چ ابوسعیک ابوالخیر ،بیان شک انک.
ً
ر این کتا  ،ممموعا چهار بار از ابوسعیک نار بر شک اس ..از این تعکا  ،چ بار فقط ذکر نار اس .چ چ بار نیز

اشار به برخی از احوال ابوسعیک اس ..یلی از این اشارات چنان اس .که «آن سخن که ی میرف ،.چه جای ابایزیک
چ جنیک ،چ آن حالج رسوای استا نیز ،افتا اس ،.برگیریکش! که ایشان بر تن اچ مویی نتاشنک ،چ آن ابوسعیک چ آن که
دوانزده سال بیخ گیا میخور ی که اگر صکهزار سال بیخ گیا خور  ،آن ر که اچ برگرفته بو به این سخن بوی نتر ی
ی چو با اچ این سخن بگویی ،گویک :ها! چه هاها ،چون هاهای؟ پس چه ر عالم مشغله رانکاختی؟ فریا برآچر ی
که چه؟!» (شمس تتریزی :1385،ج  .)86 / 2اشارۀ شمس به چاز سال ریا  .کشیکن ابوسعیک ابوالخیر ر
ّ
بیابان ،چ ریشۀ گیا خور ن ،ر حالی اس .که به تصری مؤلف اسرارالتوحید ،این مکت هف .سال بو اس.
(ابن ّ
منور.)36 :1371،
 5ـ ترجمۀ آثارالبالد و اخبارالعباد

ر این کتا  ،یک بار از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس ..زکریا قزچ ینی ،ر اقلیم چهارر ،ذی معرفی منطقۀ خاچران،
شرحی مختصر از احوال ابوسعیک را آچر اس ..مؤلف به صراح .ر مقکمۀ شرح مذکور ،متذکر این نلته شک که
آنچه را ر معرفی ابوسعیک ر کتا خویش آچر « ر مقامات اچ چنین آمک اس( ».زکریا قزچینی .)425 :1373،از
جمله حلای.هایی که ر معرفی ابوسعیک متذکر آن شک چنان اس .که «گوینک چ مر خکم .اچ [ابوسعیک]
ش
میگزار نک ،یلی از ایشان ،چ ستار اش.؛ چ یگری ستاری بر سر نکاش ..پس ر ل اچ چنین گذش .که شایک
ارنکۀ چ ستار میخواهک یلی را به اچ بتخشک .چلی اکنون مانعی جلوگیر اچس.؛ چ چون سه بار این انکیشه به ل اچ
رسیک ،به پیر گف :.آیا انکیشههایی که به ذهن ما میآیک ،از ماس .یا از خکا؟ پیر گف :.اگر نیلو باشک ،از خکاس..
به شرب آنکه برای یک ستار ،بیش از سه مرتته به یا نیاچر ( ».همان .)425 :آنچه را زکریا قزچینی ،اشار چار ،متهم،
بهصورتی غیر قیق چ با نقشآفرینی چ مر که خکم .ابوسعیک میگزار نک ،به ذکر آن پر اخته ،ر اسرارالتوحید ر
قال حلای .چگونگی ارا ت آچر ن خواجه حسن مؤ  ،پس از مشاهکۀ اشرافی که شیخ بر ذهن چ میر اچ از
خو نشان ا  ،میتوان یاف( .ابن ّ
منور.)62: 1371،
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 6ـ اوراداالحباب و فصوصاآلداب
ً
ر این کتا  ،ممموعا هش .بار از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس ..یلی از این یا کر ها ،که هنگار مقایسه با صورت
ً
اصلی آن ،شل نهچنکان قیق (چ خصوصا خ چ تصرف ر بیتی که شیخ آن را بر زبان جاری ساخ ).بهچ وح

آشلار میشو  ،ر بخش مربوب به آ ا سماع منکرج اس ..باخرزی میگویک« :شیخ ابوسعیک بن ابیالخیر از
اصحا سؤال کر که ر قرآن کماس .این که ،نظم:
صییاح ْ ختران ارر ،آنمییا کییه تییو هسییتی

تیا جملیه میرا هسیتی؟ ییا عهیک شلسیتی؟»
(باخرزی.)206 :1383،

اص این رچای ،.ر اسرارالتوحید چنین منکرج اس .که «خواجه حسن مؤ

.

گف .که ر آن چق .که شیخ ما

به نیشابور بو  ،أیمه چ مشایخی که ر آن عصر بو نک ی چون شیخ بومحمک جوینی چ استا اسمعی صابونی چ استا
امار بلقسم قشیری ،چ یگر بزرگان ی پیوسته به خکم .شیخ ما آمکنکی چ سخنها گفتنکی با یلکیگر چ از یلکیگر
سؤالها کر نکی .رچزی این جم ر نز یک شیخ ما بو نک چ سخن میگفتنک .شیخ ما را سخن میرف .چ ایشان از
شیخ ما سؤالها میکر نک چ شیخ ما جوا می ا  .ر میان سخن ،این بی .بر زفان شیخ ما برف ،.بی:.
صیییاح ْختران ارر آنمیییا کیییه تیییو هسیییتی
یییک ر ز ن از حییال تییو غاف ی ن ی َیم ای چسیی.
آنگه شیخ رچی بکیشان کر چ گف :.معنی این بی .ر قرآن کماس.؟» (ابن ّ
منور.)269: 1371،
 7ـ فردوسالمرشدیه فی اسرارالصمدیه
ً
ر کتا مذکور ،ممموعا سه بار از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس ..یلی از این یا کر ها ،که با خطا چ لغزش همرا

اس ،.ر هنگار تو ی ر با مسللۀ چار یا عکر چار احوال عرفانی اس ..محمو بن عبمان میگویک «نق اس.
که رچزی شیخ ابوسعیک بوالخیر سؤال کر از شیخ ابوالقاسم قشیری چ گف :.یا شیخ! این حال بر چار باشک؟ شیخ
ْ
ابوالقاسم گفتا :نتاشک؛ اگر این حال بر چار باشک ،نا ر باشک .شیخ ابوسعیک ،چق .خوش گر یک چ گف :.ای خوشا ما
که از آن نا رانیم( ».محمو بن عبمان.)70: 1333،
آنچه را مؤلف فر چسالمرشکیه رخصوص متاحبۀ ابوسعیک با قشیری به نق آن پر اخته ،ر اص به متاحبۀ
ابوسعیک با ابوعلی ّقاق مربوب اس ..اص این حلای ،.ر اسرارالتوحید منکرج اس( .ابن ّ
منور.)51 : 1371 ،
این حلای ،.ر «مقامات کهن چ نویافته» نیز ذکر شک اس.؛ با این تفاچت که طرف خطا شیخ را ،ابوالقاسم
قشیری بیان کر اس ..این رحالی اس .که ،به تصری مؤلف اسرارالتوحید چ تلکیک یگر مناب  ،طرف خطا
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ّ
ابوسعیک ر این گف.چگو ،ابوعلی قاق بو اس( .همان.)496 :
ر «مقامات کهن» آمک اس .که ابوسعیک «یک رچز با استا ابوالقاسم نشسته بو  ،گف :.هیچ کس را این حکیث
ائم شب َو ؟ گف :.نه .گف :.بهتر بنگر! گف :.نه .گف :.اگر کسی را شب َو ؟ استا گف :.آن از نا ران شب َو  .شیخ را چق.
خوش گش .چ گف :.این از آن نا رها اس ..این از آن نا رها اس( ».شفیعی کککنی.)163: 1386 ،
برای رف مغایرت بین اسرارالتوحید با مقامات کهن ،بهناچار میبایس .شرچع حلای .مذکور ر مقامات کهن
به شل «یک رچز با استا ابوالقاسم» قرائ .شو ؛ نه به شل «استا ْ ابوالقاسم» .منظور از ابوالقاسم ،ر این حلای،.

ّ
قشیری اس ..استا قشیری ،چ همچنین ّ
مربی چ مرشک اچ ر طریق .نیز ،ابوعلی قاق بو اس ..ر مرصا العتا نیز،
ّ
متاحبۀ مور اشار  ،به ابوسعیک چ ابوعلی قاق نست .ا شک اس( .نمم رازی .)325: 1374،به نظر میرسک لی

خطای مؤلف فردوسالمرشدی ر نست .ا ن این متاحبه به ابوسعیک با ابوالقاسم قشیری ،استفا از مطال منکرج
ر مقامات کهن بو اس..
ُ
 8ـ تاریخ گزیده
ِ
ر فص چهارر ،از با پنمم این کتا  ،که به مو وع «ذکر مشایخ» اختصاص ار  ،از ابوسعیک ابوالخیر یا شک
ش
اس ..مستوفی ر معرفی ابوسعیک گفته اس« .شیخ ابوسعیک فض الله بن ابیالخیر مهنئی ،چفاتش ر غرۀ شعتان سنۀ
ُ
اربعین چ اربعملئة .هشتاد و نه سال و چهار ماه عمر اش ..ر آخر عمر ،یاران را جم کر چ گف :.کیس .که از

من قتول کنک که بر این چ بی .عم کنک ،تا من مقار خو بکچ تفویض کنم؟ یاران گفتنک :ای شیخ ،چ بی .ککامس.؟
فرمو که این اس:.
عاشیییقی خیییواهی کیییه تیییا پاییییان بیییری؟

بییییس کییییه بپسیییینکیک بایییییک ناپسیییینک

زشییی .باییییک ییییک چ انگارییییک خیییو

زهییییر بایییییک خییییور چ انگاریییییک قنییییک

همۀ یاران گفتنک :ما از عهکۀ این چ بی .بیرچن نمیتوانیم آمکن .ابوطاهر ،که فرزنک محتو اچ بو و ِکهتر از همۀ
فرزندان ،برخاس .چ گف :.بابا ،اگر به من رچانه کنی ،قتول کنم .شیخ ،اچ را بنواخ ،.چ ر میان اصحا قائممقار
خو ساخ( »..حمکالله مستوفی.)695: 1362 ،
ُ
ّ
اینکه مستوفی مکت حیات ابوسعیک را هشتادونه سال و چهار ماه ،بیان کر  ،خطاس ..بنا به تصری مؤلف
اسرارالتوحید ،چران حیات شیخ ،بالغ بر هزار ما بو اس ..این سخن به آن معناس .که ابوسعیک ،هشتادوسه سال
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و چهار ماه ر این عالم خاکی زیس ..تصری مؤلف اسرارالتوحید ر این زمینه ،مستنک به یلی از سخنان ابوسعیک
اس ..شیخ ر آخرین رچزهای زنکگانی ،ر مملسی که برای چ اع با خانوا چ مریکان برپا ساخ ،.این سخن را بر
ّ
زبان جاری کر  .آنچه ر اسرارالتوحید ر این خصوص آمک  ،چنان اس .که «مکت عمر شیخ ما ،هزار ما بو
اس.؛ چ آن هشتا سال چ سه سال چ چهار ما باشک .چنانکه بر لفظ متارک اچ رفته اس .ر مملس چ اع که :اکنون
ایشان را هزار ما تمار شک؛ چ چرای هزار ،شمار نتاشک( ».ابن ّ
منور.)5 : 1371 ،

ّ
الزر به ذکر اس ،.به حسا قیق چ بر اساس سالشمار شمسی ،مکت زنکگانی ابوسعیک ابوالخیر 83 ،سال چ 7
ّ
ما چ  4رچز میشو  .اینکه مؤلف اسرارالتوحید ،مکت عمر شیخ را  83سال چ  4ما آچر  ،بر اساس سالشمار قمری

اس( .همایی.)128: 1362 ،
مطلتی یگر که مستوفی ر نق آن نیز ق .نظر نشان نکا  ،چگونگی انتخا ابوطاهر بهعنوان جانشین ابوسعیک
فرزند ِمهین شیخ
هین شیخ بو اس ..این ر حالی اس .که اچِ ،
ابوالخیر اس ..ابوطاهر ،به گفتۀ مستوفیِ ،
فرزند ِک ِ

بو  .همچنین چگونگی انتخا ابوطاهر ،بهعنوان جانشین شیخ ابوسعیک نیز بنا به تصری مؤلف حاالت چ سخنان چ

فرزند
همچنین تلکیک مؤلف اسرارالتوحید ،ر مملس چ اع ،چنین بو اس .که «شیخ ما هم رین مملس رچی به ِ
هین خویش کر  ،خواجه بوطاهر ،چ گف :.یا باطاهر ،بر پای خیز .خواجه بوطاهر بر پای خاس ..شیخ ،جامۀ اچ
ِم ِ
ش
ش
بگرف .چ به خویشتن کشیک .گف :.ترا چ فرزنکان ترا بر خکم .رچیشان چقف کر یم .این نصیح .ما گوش ار،
بی:.
عاشیییقی خیییواهی کیییه تیییا پاییییان بیییری؟

بیییییس کیییییه بپسییییینکیک باییییییک ناپسییییینک

زشییی .باییییک یییییک چ انگارییییک خییییو

زهییییر بایییییک خییییور چ انگاریییییک قنییییک

پس گف :.قتول کر ی؟ گف :.کر ر .شیخ ما گف :.کسانی که حا رانک بکانها که غای انک برساننک که خواجه
بوطاهر قط اس ..بکچ به چشم بزرگان نگریک( ».ابن ّ
منور343: 1371 ،؛ نیز :ر.ک :ابورچح لطفالله:1384 ،
.)134
ُ
 9ـ روضةالخلد
ُ
ر روضةالخلد ،چنین از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس .که «سلطان طریق ،.برهان حقیق ،.سالک عالم توحیک
شیخ ابوسعیکّ ،قکسالله ش
رچحه ،ین چ نیا هر چ با هم جم اش.؛ تا غایتی که میخهای طویلۀ استان ،از زر کر
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بو  .منلری اعتراض کر که شیخ ،ما را از نیا من میکنک چ خو جم ؟! شیخ این اعتراض از چی بکیک ،س .چی
بگرف .چ به طویله شبر  ،گف :.این میخ که میبینی ،ما را ر گ اس ،.نه ر ل( ».ممک خوافی.)128 : 1345 ،
ّ
گویا زنکگی همرا با ناز چ تنعم ابوسعیک ،ست شک بو تا ر رچزگار بعک از حیاتش ،ر با تملن اچ رچای.های

متالغهآمیز ساخته شو  .یلی از این رچای.ها ،همان اس .که ممک خوافی به بیان آن پر اخته اس ..آگاهی از اص
حلای ،.شم ّتین چگونگی خ چ تصرف ر ساخ .چ پر اختی یگرگون از یک مو وع خواهک بو  .اص این رچای.
ر اسرارالتوحید چنین آمک اس .که «آچر انک که ر آن چق .که شیخ ما ،به نیشابور بو  ،استا امار شبلقسم قشیری را
تصرف میکنی ،میبایک که نیز ّ
پیغار ا که :میشنویم که ر اچقاف ّ
تصرف نلنی .استا امار جوا باز فرستا که

دل
دل ما نیست.
شیخ ما جواب بازفرستاد که :ما را میباید که ِ
اوقاف در ِ
دست شما چون ِ
دست ماست ،در ِ
ِ
شما باشد» (ابن ّ
منور.)280 :1371 ،
این حلای .ر مقامات کهن چ نویافته نیز ذکر شک اس ..آنچه تفاچت رچای .منکرج ر مقامات کهن را نست.
به اسرارالتوحید آشلار میساز  ،مح چقوع رچیکا چ اقوالی اس .که میان ابوسعیک چ قشیری متا له شک اس ..بهنظر
میرسک آنچه ر مقامات کهن ذکر شک  ،به اص ماجرا نز یکتر باشک (شفیعی کککنی.)147 :1386 ،
 10ـ سلکالسلوک

ر این کتا  ،چ بار از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس ..یلی از این یا کر ها ،ر سلک شص.چهشتم منکرج اس..
ر این بخش ،آنما که نخشتی از فضیل .عم بر علم سخن میگویک ،سخن خو را به حلایتی از چقای چران زنکگی
ابوسعیک مستنک ساخته ،میگویک «بشنو بشنو ،چقتی میان ابوعلی سینا چ خواجه ابوسعیک ابوالخیر مالقات شک .چون
ابوعلی از آن مملس بخاس ،.صوفیای بو از چستان ابوعلی ،چ از مریکان شیخ ابوالخیر ،ابوعلی اچ را گف :.میبایک
که بعک از من حا ر باشی چ هرچه شیخ ر با من بگویک ،بر من بنویسی .چون ابوعلی برف ،.شیخ ر با اچ هیچ
نگف ..صوفی پرسیک :ابوعلی چگونه مر ی اس.؟ شیخ گف :.مر ی حلیم اس .چ طتی اس .چ علور بسیار ار ؛
اما ملارر اخالق نکار  .صوفی ،این معنی برچ نتش ..ابوعلی ،بر شیخ ملتوبی نتش .چ این چنین هم نتش .که من
ر ملارر اخالق چنکین کتا ساختهار ،شیخ از کما میفرمایک که ابوعلی ملارر اخالق نمی انک؟ شیخ چون آن
ملتو بخوانک ّ
تتسم کر چ گف :.من اینچنین نگفتهار که ابوعلی ملارر اخالق نمی انک ،اما چنین گفتهار که ابوعلی
ملارر اخالق نکار ( ».نخشتی.)80 :1369،
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ر با ارتتاب ابوسعیک با ابوعلی سینا ،چ ملاتتات میان ایشان ،تر یکی نیس( .ابن ّ
منور :1371 ،چه چسه) .بعک
از مالقات ابنسینا با ابوسعیک ،هر یک از ایشان ،سخنانی را ر حق یگری بر زبان جاری ساختنک« .شاگر ان از
خواجه بوعلی پرسیکنک که :شیخ را چگونه یافتی؟ گف :.هرچه من می انم ،اچ میبینک؛ چ متصوفه چ مریکان شیخ چون
به نز یک شیخ رآمکنک از شیخ سؤال کر نک که :ای شیخ! بوعلی را چون یافتی؟ شیخ گف :.هرچه ما میبینیم ،اچ
می انک( ».ابن ّ
منور.)194 :1371 ،
ماجرای یکار ابنسینا با ابوسعیک ،از همان رچزگار حیات ایشان ،هم ر بین اه مکرسه چ هم ر میان اه خانقا ،
از شهرتی فراچان برخور ار شک .قکیمترین سنک صوفیانه ،که بازگو کننکۀ ماجراهای این یکار اس ،.حلایتی از کتا
).اتحبومیامیناسخد،ا اامندکراتفاوتاد اجزئیات،اد ا
فمالله،ا1384ا:ا144
حهالت و سخاهن می اشدا(م و وحالط ا
ِ

ر آنچه را نخشتی ربارۀ یکار ابوعلی سینا با ابوسعیک مکعی چقوع آن اس،.
اسرارالتوحیدانیزامنعکاسایافبهامس .اتخبه ا
نهتنها ر مقامههای بازمانک نمییابیم ،بلله ر یگر کتا های عرفانی ،نظیر تمهیدات ،که متذکر برخی از چقای این

یکار شک اس .هم نمیتوان یاف ..به احتمال ،آنچه مؤلف سلکالسلوک مکعی آن اس ،.از برافزچ ها چ
حاشیههایی اس .که به مرچر ایار ربارۀ این یکار چ ملاتتات میان این چ شخصی ،.ساخته چ پر اخته شک اس..
 11ـ خیرالمجالس

این کتا  ،مشتم بر ملفوظات شیخ نصیرالکین محمو چراغ هلی اس ..این ملفوظات را حمیک قلنکر (چفات
 768ق) ر قال صک مملس ،به قلم رآچر (حمیک قلنکر 1959 ،ر .)5 :ر خیرالمجهلس ،چاز بار از ابوسعیک
ابوالخیر یا شک اس ..ششمین این یا کر ها ،شرحی اختصاصی از برخی چقای چران حیات چ تو ی

ر با

بعضی از احوال ابوسعیک اس ..ر بخشی از این شرح ،چنین آمک اس .که «شیخ ابوسعیک ،کودک بود ،از میهنه
جهت تعلیم در سرخس آمد چ ر آن ایار ،امام ابومحمد ر سرخس ستق میگف ..به خکم .اچ تعلیم میکر ».
به ِ
(همان.)159 :

اینکه چراغ هلی عنوان اشته ،ابوسعیک ر کو کی از میهنه بهجه .تعلیم به سرخس آمک چ ر محضر امار
ابومحمک ،تعلیم گرف ،.خطاس ..به استنا رچایات منکرج ر مقامههای بازمانک از شیخ ،مقصک اچلین سفر تحصیلی
ابوسعیک ،شهر َمرچ بو  .تاریخ تقریتی این سفر نیز سال  375قمری اس ..ابوسعیک ر این سال ،همکهمین بهار عمر
خو را میگذرانک .یگر آنکه ،ابوسعیک قرآن را ر کو کی ی نه چنانکه چراغ هلی بیان اشته ر سرخس ی بلله ر
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میهنه ،چ از محضر «امار ابومحمک عنازی» فرا گرف ..همچنین ،مسافرت ابوسعیک به سرخس ،چ شرک .ر مملس
رس «امار ابوعلی زاهر» چ آنگا مالقات با «لقمان سرخسی» چ سپس یکار با «شیخ ابوالفض حسن» چ گرایش
رسمی به ّ
تصوف ،به چرانی مربوب اس .که ابوسعیک ایار سالۀ اقام .خویش ر مرچ را به پایان رسانک بو  .تاریخ
تخمینی سفر ابوسعیک به سرخس ،سال  386قمری اس ..ابوسعیک ر این سال ،ر آستانۀ سومین هۀ عمر خو قرار
اش .چ از کو کی اچ سالها گذشته بو .
ابوسعیک ر سرخس ،به مملس رس «امار ابوعلی زاهر» رآمک .این ر حالی اس .که ر خیرالممالس ،ر
ا امۀ تو ی ر با احوال ابوسعیک ،نار این استا به اشتتا «امار ابومحمک جوینی» ذکر شک اس( .حمیک قلنکر،
1959ر .)160 :.امار ابومحمکی که ابوسعیک ر کو کی از محضر اچ ر میهنه قرآن را فرا گرف« ،.عنازی» لق
اش .چ ر هیچ چر ای از تحصی  ،نار هیچ یک از استا ان ابوسعیک ،امار ابومحمک جوینی نتو اس( .ابن ّ
منور،
 24 :1371چ .)25
یگر خطای مؤلف خیرالمجهلس آن اس .که چی از قول چراغ هلی ،چ گویا به تتعی .از آنچه ر تذکرةاالولیه ر
ّ
این زمینه به اشتتا آمک  ،چران ریا  .چ مماهکت ابوسعیک ،چ همچنین مکت اشتغال ابوسعیک به ذکر «الله» را ،سی
سال ذکر کر اس( .حمیک قلنکر1959 ،ر.)160 :.
یا کر یگر از ابوسعیک ر خیرالمجهلس ،مشتم بر بیان حلایتی با این مضمون اس .که « رچیشی به خکم.
شیخ بوسعیک آمک چ ا امارت یک .بارگا چ طنا افریشمین چ میخهای ّزرین .بر خاطر گذرانیک که این چه رچیش

اس .چ این چه فقر اس.؟ هیچ پا شاهی را ّ
میسر نیس ..شیخ ابوسعیک ،خطرۀ رچیش ریافته ،فرمو  :ما هنوز
میخهای ّزرین ر ل نز ایم ،ر گ ز ایم( ».همان .)213 :حلای .مذکور ،ر مقایسه با صورت اصلی آن ر

اسرارالتوحید ،تفاچتی آشلار را نشان می هک .گویا چراغ هلی ر بیان این حلای .ممعول ،به آنچه با محتوایی مشابه
ر روضةالخلد آمک  ،نظر اشته اس..
یگر یا کر از ابوسعیک ابوالخیر ،به ماجرای سفر شیخ به هرات مربوب اس ..این یا کر هر چنک به یلی از چقای
زنکگی ابوسعیک اشار ار ّ ،اما چراغ هلی ،ر بیان نار اشخاص خی ر آن ،چار اشتتا فاحش شک اس( .همان.)243 :

ّ
سفر ابوسعیک ابوالخیر به هرات ،بسیار کوتا مکت بو  .ابوسعیک ،قت از چرچ به هرات ،یک رچز را ر اطراف این

شهر ،ر رچستایی به نار «ریلا» چ ر کوشک «شیخ ابوالعتاس ریلایی» گذرانک؛ چ رچز یگر ،حکاکبر برای ساعاتی
چنک ،رنگی کوتا ر هرات اش ..سپس آن شهر را ترک کر (ابن ّ
منور.)227 : 1371 ،
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چراغ هلی ،ر عوض ذکر نار «شیخ ابوالعباس ر یکایی» اسم «شیخ ابوالقاسم فراتی» را آچر اس ..این ر
حالی اس .که ابوالفض فراتی مرتتط با زنکگی ابوسعیک ابوالخیر ،ر استوا (قوچان) سلون .اش( .عتکالغافر
الفارسی 1409 ،ق  1989ر  .)98 :قصک ابوسعیک از مسافرت به استوا نیز رخواس .کمک بهمنظور رف مشل مالی
صوفیان بو  .ابوسعیک ر این سفر ،با استقتال گرر مواجه شک چ چهار رچز ر خانۀ ابوالفض فراتی (چفات  446ق)
میهمان بو  .شرح این مسافرت ر اسرارالتوحید منکرج اس( .ابن ّ
منور.)230 :1371 ،
یا کر یگر از ابوسعیک ابوالخیر ،به ماجرای بسیار مشهور حضور شیخ ر کلیسای نیشابور چ مسلمان شکن
ترسایان مربوب اس ..ر این ماجرا ی بنا به رچای .منکرج ر اسرارالتوحید ی ابوسعیک ابتکا قصک اش .به مالقات امام
ابوالحسن تونی ،که از اصحا ابوعبدالله ک ّرام بو چ از منلران چ مخالفان شیخ بهشمار میآمک ،برچ ّ .اما به نتال
شنیکن نفرین چ طعنه از زبان امار ابوالحسن تونی که «شیخ را نفرین کر چ گف :.اچ به نز یک ما چه کار ار ؟ اچ را به
کلیسیای ترسایان بایک شک .جای اچ آن بو ( ».همان )93 :چفق آن سخن ،ر کلیسا حضور یاف ..چراغ هلی به اشتتا
محمد کرامی عنوان
چ بکچن توجه به افرا خی ر این رچیکا  ،ماجرای مذکور را ر ارتتاب با مناستات ابوسعیک با امام
ِ
اشته اس( .حمیک قلنکر1959 ،ر.)268 :.
ُ
 12ـ نفحاتاالنس

آنچه ر کالر جامی ر اشار به احوال ابوسعیک با خطا چ لغزش همرا شک اس ،.به شرح ذی اس:.
شب جمعه ،وقت نماز خفتن ،چهارر
الف :جامی ر ذکر زمان چفات ابوسعیک گفته اس« .خکم .شیخِ ،

شعتان ،سنه اربعین چ اربعمائة از نیا رفته ،چ عمر ایشان هزار ما بو اس( »..جامی.)305 :1382 ،

آنچه جامی ر با زمان چفات ابوسعیک ابوالخیر آچر  ،خطاس ..ابوسعیک به تصری تمار مقامهنویسان اچ ،رچز
پنجشنته ،چهارر شعتان ،وقت نماز پیشین ،چشم از جهان فرچبس( .ابن ّ
منور .)347 :1371 ،گویا فضیل .ش
ِ ِ
ش
ّ
جمعه ،باعبی بو تا جامی چفات ابوسعیک را از هنگار نماز پیشین پنجشنته ،به چق .نماز خفتن تغییر هک .اما مهمترین
لیلی که موج گر یک تا زمان چفات ابوسعیک از هنگار نماز پیشین به چق .نماز خفتن تغییر یابک ،خوانشی متفاچت
از قسمتی از متن اسرارالتوحید اس .که به زمان چفات شیخ اشار ار  .این خوانش خاص ،چ به تت آن ،ذکر غیر قیق
زمان چفات شیخ ،حتی ر پژچهشهای انشگاهی که ر رچزگار معاصر ربارۀ ابوسعیک به نگارش رآمک نیز یک
میشو ( اما ی.)61 :1374 ،
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 :یا کر یگر از ابوسعیک ،ر هنگار بیان احوال عتکالرحمان شسلمی اس ..جامی ر این بخش گفته اس.
وفات پیر ابوالفض [حسن سرخسی] به صحت .چی [عتکالرحمان شسلمی] رسیک چ
«شیخ ابوسعیک ابوالخیر بعد از ِ
از س .چی خرقه پوشیک » (جامی .)316 :1382 ،این ر حالی اس .که به تصری تمار مقامههای بازمانک از
حیات پیر ابوالفض حسن ،چ همچنین به توصیۀ این پیر ،به نیشابور سفر کر چ از س .شسلمی
زمان ِ
ابوسعیک ،اچ در ِ
خرقه پوشیک (ابن ّ
منور.)32 :1371 ،
خ چ ّ
تصرف جامی ر ذکر چق .چفات ابوسعیک ،چ همچنین ذکر اشتتا این مطل که ابوسعیک بعک از چفات
ابوالفض حسن سرخسی ،از س .عتکالرحمان شسلمی خرقه پوشیک ،موج شک تا این چ خطای فاحش ر برخی

از آثاری که بعک از نفحهتاالنس به نگارش رآمکنک ،چ ر نق احوال ابوسعیک به سخن جامی نظر اشتنک نیز
سلسلهچار را پیکا کنک.
ج :یگر یا کر از ابوسعیک ،ر من بیان احوال شیخ ابوعتکالله باکویه اس ..جامی ر معرفی ابنباکویه گفته
اس « .ر آن چق .که شیخ ابوسعیک ابوالخیر ر نشابور بو  ،استا ابوالقاسم قشیری از ایشان استکعا نمو بو انک که
ر هر هفته یک رچز ر خانقا ایشان مملس گوینک .منتر نها بو نک چ جامه بر آن پوشیک  ،چ مر ر میآمکنک چ
مینشستنک .شیخ ابوعتکالله باکو به پرسیکن استا امار ابوالقاسم آمک بو  .چون بنشستنک چ یلکیگر را بپرسیکنک ،شیخ
ابوعتکالله گف :.این چیس.؟ استا امار گف :.شیخ ابوسعیک مملس خواهک گف ..بنشین تا بشنوی .ابوعتکالله
َ
گف :.من اچ را شم ْنتلم ،یعنی نامعتقکر .استا ابوعتکالله بنشس ..استا امار گف :.گوش ار ،که این مر شمشرف اس.

بر خواطر ،تا هیچ حرک .نلنی چ هیچ نینکیشی! که اچ حالی بازنمایک .پس شیخ ابوسعیک رآمک چ بر منتر شک .شمقریان
قرآن برخوانکنک چ شیخ عا گف ..چون به سخن آمک ،ابوعتکالله باکو ،شپج شپر با کر پنهان ،چ آهسته با خو گف:.

"بس با که ر ْزبا اس "!.هنوز این سخن تمار نینکیشیک بو که شیخ ابوسعیک رچی به سوی چی کر چ گف :.آری،
ْزبا معکن با اس ..این کلمه بگف .چ به سر سخن رف ..چون شیخ ر سخن گرر شک ،شیخ ابوعتکالله آن حال.
بکیک چ آن سلطن .چ اشراف چی بر خواطر مشاهک نمو  ،انکیشه کر که :چنکین موقف به تمریک بیستا ر چ چنکین
مشایخ را یکر ،از کو کی باز خکم .ایشان کر ر ،ست چیس .که این همه بر این مر ظاهر میشو چ بر ما هیچ
ظاهر نمیشو ؟ شیخ ابوسعیک ر حال ،رچی به چی کر چ گف :.ای خواجه،
ش
مین چنییینم کیه میرا بخی .چنییین اسی .چ چنییین
تییو چنییانی کییه تیرا بخیی .چنییان اسیی .چ چنییان
ی چصلیاللهعلیمحمکچآلهأجمعین ی چ س .به رچی فرچ آچر چ از منتر فرچ آمک چ پیش استا امار چ ابوعتکالله باکو
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شک .چون بنشستنک ،شیخ ابوسعیک ،استا امار را گف .که :این خواجه را بگو که ل با من خوش کنک! ابوعتکالله گف:.
سالم من میآیی ،بعد از این نیایی! شیخ ابوسعید گفت :بسیار
ل خوش آن چق .کنم که هر پنجشنبه که به ِ

مشایخ و بزرگان را چشم بر تو افتاده است ،ما بدان نظرها میآییم ،نه برای تو! چون شیخ ابوسعیک این بگف،.
گریستن چ خرچش از جم برآمک چ شیخ ابوعتکالله نیز بسیار بگریس .چ آن انلار چ اچری از رچن چی برخاس ،.چ
صافی شکنک چ جملۀ جم خوش ل برخاستنک( ».جامی.)326 :1382 ،
اص این حلای ،.ر اسرارالتوحید منکرج اس( .ابن ّ
منور .)83 :1371 ،ر بخش پایانی این حلای ،.که تفاچت
فاحش آن را با آنچه جامی ذکر کر  ،نشان می هک ،چنین آمک اس .که شیخ «از کرسی فرچ آمک ،چ پیش استا امار
چ شیخ بوعتکالله باکو شک .چون بنشس ،.شیخ ما ابوسعیک ،استا امار را گف :.این خواجه را بگوی که ل خوش کن!
بوعتکالله گف :.دل ،خوش آن وقت کنم که هر پنجشنبه تو به خانقا ِه من میآیی به سالم ،بعد از این بیایی تا
آرزوی دیگر خواه .شیخ بوعبدالله گفت :مرا آرزو این
من دل خوش کنم! شیخ بوسعید گفت :این نتوانم.
ِ

است .شیخ بوسعید گفت :بسیار مشایخ را و بزرگان را چشم بر تو افتاده است ،ما بدان نظرها میآییم ،نه به

تو!» (همان.)83 :

ش
الل ش
وسویی المامی اس ..جامی ،ر
 :یا کر یگر از ابوسعیک ،ر من بیان احوال خواجه شمسالکین محمک

اینجا به مو وعی اشار کر اس ،.که پیش از آن نیز ر شرح احوال شیخ احمک جار نامقی به تفصی تمار به بیان
آن پر اخته بو  .این مسلله ،به ماجرای به ارث رسیکن خرقۀ ابوسعیک ابوالخیر ،برای شیخ احمک جار مربوب میشو .
ر اثتات جعلی بو ن این مسلله ،شفیعی کککنی به شرحی تمار سخن گفته اس( .شفیعی کککنی.)55: 1393 ،
لیلی یگر که بر رچغین بو ن سنک خرقۀ شیخ احمک جار میتوان افزچ  ،اشاراتی اس .که جامی ر معرفی خواجه
شمسالکین محمک کوسویی ار  .جامی میگویک «چی از اچال کتار چ احفا بزرگچار حضرت شیخاالسالر احمک
حضرت شیخ که میگویند همان خرقهای است که از شیخ ابوسعید ابوالخیر به
المامی النامقی اس .چ خرقۀ
ِ

میان همۀ اوالد به خانوادۀ
گریبان آن وصلهای از
وی رسیده و در
پیراهن حضرت رسالت موجود است ،از ِ
ِ
ِ
ایشان رسیده( ».جامی.)497 :1382،

قاب توجهترین نلته ،که ر این عتارت نظرها را به خو جل میکنک آن اس .که جامی ،بکچن ر نظر اشتن
رچای .پیشین خویش ،از چگونگی به ارث مانکن این خرقه برای شیخ جار ،چ همچنین بکچن عنای .به آنچه ر کتا
ّ
هقهههت ژندهپیس» چ نیز «خالصةالمقهههت» ر این با آمک  ،متذکر چ نلتۀ نوظهور چ بکی شک اس !.نخستین
«
ِ
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نلتۀ جکیک آن اس .که «در گریبان این خرقه ،از پیراهن ّ ّ
مکرم اسالم وصلهای دوخته شده بود ».یگر آن
نبی ِ
ِ
ِ ِ
ً
که ،جامی قتال به این مسلله اشار کر بو که پس چفات شیخ احمک جار نامقی« ،هیچ کس ندانست که آن خرقه
هقهههت ژندهپیس» رخصوص سرنوش .نهایی این
کجا شد( ».همان .)364 :این ر حالی اس .که ر کتا «
ِ
خرقه آمک اس .که «چ بعک از آن شیخاالسالر به رحم .خکا پیوس .از چی چهار پسر مانک .این پسران ،آن خرقه
را ،خرقه کر نک چ هر یلی از آن نصیتی گرفتنک ّ
تترکی را؛ چ آن ر س .اچال اچس.؛ چ معلوالن چ ر منکان میآینک چ
زیارت میکننک ،به برکات آن ،حق ی تعالی ی ایشان را شفای عاج کرام .میکنک( ».سکیکالکین غزنوی1388 ،
میان همۀ اوالد،
 .)193:جامی ،بکچن توجه به این موار متناقض ،این بار گفته اس .خرقۀ شیخ احمک جار نامقی «از ِ
ُ
الک ُ
وسویی الجامی] رسیده( ».جامی.)497 :1382،
به خانوادۀ ایشان [خانوادۀ خواجه شمسالدین محمد
ملفوظات احرار
 13ـ
ِ

ً
ر این کتا  ،ممموعا  742ملفوظ از خواجه عتیکالله احرار گر آچری شک اس ..ر میان این تعکا  ،سه بار نیز از

ابوسعیک ابوالخیر ذکر به میان آمک اس..
الف :نخستین یا کر  ،ر ملفوظ چیس.چپنما چ چر اس ..میرعتکاالچل نیشابوری ،از قول خواجۀ احرار چنین
آچر اس .که «میفرمو نک که از خکمّ .
سیک قاسم شنیکر که میگفتنک :شیخ ابوسعیک ابوالخیر چ شیخ ابوالحسن

جوانمر ّ
قصا رفتهانک .شیخ ابوسعیک را قتض غال بو چ شیخ ابوالحسن را بسط؛ ر آن مملس،
خرقانی پیش ْ
حال ایشان علس شک  .شیخ ابوسعیک را بسط شک چ شیخ ابوالحسن را قتض( ».میرعتکاالچل نیشابوری:1380،
.)204

آنچه مؤلف ملفوظات ،از قول خواجۀ احرار ،چ اچ نیز از قول ّ
سیک قاسم انوار به نق آن پر اخته ،از چ جه.
خطاس ..نخستین خطای مشهو این نق قول آن اس .که اشخاصی که ر شهر آم به نز ابوالعتاس ّ
قصا رفتنک
چ از چی ر برتری قتض نست .به بسط سؤال کر نک ،ابوالحسن خرقانی چ ابوعتکالله استانی بو نک .منتهی ر هنگار
طرح این سؤال ،ابوسعیک ابوالخیر نیز ر آن مملس حضور اش ..ابوسعیک ،بعکها مشاهکات خو از این ماجرا را،

برای فرزنکان چ مریکان بازگو کر چ از این طریق ر کتا های حهالت و سخاهن چ همچنین ر اسرارالتوحید رج شک
(ابن ّ
منور49: 1371،؛ ابورچح لطفالله.)69: 1384،
ً
عطار نیز ر تذکرةاالولیه این ماجرا را بهگونهای ظاهرا تحریف شک آچر اس ..اچ من تو ی چقای سفر
ابوسعیک ابوالخیر به خرقان ،عنوان اشته «نق اس .که شیخ بوسعیک خواس ،.چ شیخ بوالحسن ،که بسط آن یلی
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بکین آیک چ قتض این یک بکان َر َچ  .یلکیگر را بگرفتنک .آن چ صف .نق افتا  .چنانک شیخ بوسعیک آن ش تا به رچز
سر بر زانو نها  ،میگریس.؛ چ شیخ بوالحسن نعر میز چ رقص میکر  .چون رچز بو  ،شیخ بوالحسن بازآمک چ
گف :.ای شیخ ،انکچ من به من باز  ،که مرا به انکچ خویش خوشتر اس ..تا یگر بار نق افتا  .پس شیخ بوسعیک
را گف :.فر ا به قیام .ر میان میا ،که تو همه لطفی ،تا نیاری ،تا من نخس .برچر چ فزع قیام .بنشانم ،آنگا تو
رآی( ».عطار 1905 ،ر 322 :؛ نیز ر.ک :عطار.)723 : 1399 ،
به ماجرای سفر ابوسعیک به خرقان ،ر اسرارالتوحید ،با تو ی چ تفصی تمار ،اشار شک اس ..عالچ بر آن ،ر
منتخ نورالعلور نیز شاهک طرح چ بیان این ماجرا هستیم .منتهی ر هیچ ککار از این آثار ،کوچکترین نشانهای از
آنچه عطار به ذکر آن پر اخته ،نمییابیم.
صرف نظر از این مو وع ،چمین خطای منکرج ر گفتار خواجه عتیکالله احرار ،رخصوص انتقال صفات قتض
چ بسط از ابوسعیک به ابوالحسن خرقانی ،انتسا حال قتض به ابوسعیک چ منتس ساختن حال بسط به خرقانی اس..
این رحالی اس .که ر رچای .عطار از این ماجرا ،آشلارا ،ابوسعیک صاح بسط چ خرقانی صاح قتض معرفی
شک انک .این مو وعی اس .که ر اسرارالتوحید نیز به آن تصری گر یک  .هنگار بازگش .ابوسعیک از خرقان به نیشابور،
شیخ ابوالحسن خرقانی «به چق .چ اع ،شیخ بوسعیک را گف :.را تو بر بسط چ گشایش اس .چ را ما بر قتض چ شحزن.
اکنون تو شا باش چ شخ ّرر میزی تا ما انکچ تو میخوریم که هر چ کار اچ میکنیم( ».ابن ّ
منور.)144 :1371،

هلفوظهت احرار ،ر ملفوظ چیس.چپنما چسور اس ..مؤلف ر اینجا
 :چمین یا کر از ابوسعیک ابوالخیر ر
ِ
از قول خواجۀ احرار چنین یا کر اس .که «میفرمو نک :شیخ ابوسعیک به زیارت چ مالزم .شیخ ابوالحسن رفتهانک.
به رسم توا

چ نیاز ،رچی خو بر خش .آستانۀ ایشان مالیک انک .شیخ ابوالحسن فرمو نک تا آن خش .را ر مقابلۀ

ایشان ر یوار گرفتهانک چ منظور خو ساختهانک( ».میرعتکاالچل نیشابوری.)204 :1380،
به این مو وع ،ر اسرارالتوحید ،چ ر من تو ی ماجراهای سفر ابوسعیک به خرقان ،اشار ای نشک اس ..ر
هاتخب نورالعلوم نیز چنین مطلتی یاف .نمیشو  .منتهی هماننک نمونۀ پیشین ،ر تذکرةاالولیهس .که عطار به طرح
هلفوظهت احرار،
چنین ماجرایی پر اخته چ یگران نیز به متابع .از اچ ،به تلرار آن رچی آچر انک .منتهی این تلرار ر
ِ
با آنچه عطار بیان کر  ،مغایرت ار  .عطار میگویک ر هنگار چ اع بوسعیک با خرقانی «شیخ بوسعیک بازگش ،.چ
سنگی بو بر رگا  ،محاسن ر آنما مالیک .شیخ بوالحسن ،احترار اچ را گف .تا آن سنگ را برکنکنک چ به محرا بر نک.
چون ش

رآمک ،بامکا آن سنگ به جایگا خویش بازآمک بو  .شیخ یگر بار به محرا باز بر  .یگر رچز به رگا
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بازآمک بو  .همچنین تا سه بار .شیخ بوالحسن گف :.آری ،همچنان بر رگا بگذاری ،پس بوسعیک لطف بسی میکنک.
پس بفرمو تا را از آنما باز افلنکنک چ ری یگر بگشا نک( ».عطار1905 ،ر322 :؛ نیز ر.ک :عطار.)723 :1399 ،

عادات احرار
خوارق
 14ـ
ِ
ِ

ر این کتا  ،یکبار از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس ..مؤلف ،ر فقرۀ صکچنو چنهم ،از قول خواجۀ احرار چنین

ابوحفص حداد آمک انک .ر محلی که به خانۀ
آچر اس .که «میفرمو نک :شیخ ابوسعیک ابوالخیر به یکن شیخ
ِ

ایشان رآمک انک ،خشتی که بر ر آن خانه بو اس ،.بوسیک انک .بعک از آن ،حضرت شیخ ابوحفص آن خش .را
کنک  ،بر باالی ر ،ر مقابلۀ خو نشانک انک( ».موالنا شیخ.)678 :1380،
این رچای ،.خطاس ..اگر منظور از ابوحفص حکا  ،همان صوفی معرچف چ مشهور نیشابوری باشک ،که
خواهرزا ۀ بشر حافی بو  ،میان سال چفاتش با چال ت ابوسعیک ،قری به هشتا سال اختالف چجو ار  .مطل مور
هلفوظهت احرار ،ربارۀ مالقات ابوسعیک
اشارۀ موالنا شیخ ،به رچایتی شتاه .ار که میرعتکاالچل نیشابوری ر کتا
ِ
ابوالخیر با شیخ ابوالحسن خرقانی آچر اس ..به این رچای ،.بهصورت کام  ،ر سطور فوق اشار شک .این که
پنکاشته شو خواجۀ احرار ر بیان رچایتی که اص آن ر تذکرةاالولیه منکرج اس .چار لغزش گر یک  ،ناصوا
ً
هلفوظهت احرار ،شل تقریتا شتیه این رچای ،.با آنچه عطار متذکر آن شک  ،بیان گر یک  .به نظر
اس.؛ چراکه ر
ِ
عهدات احرار ،ر ذکر اسم شیخ ابوالحسن خرقانی
خوارق
میرسک این موالنا شیخ اس .که هنگار نگارش کتا
ِ
ِ
چار خطا شک  ،آن را به اشتتا شیخ ابوحفص حکا ثت .کر اس..

 15ـ روضةالریاحین

ر این کتا  ،ششبار از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس ..نخستین یا کر  ،ر من لی آچر ن بر چگونگی

ّ
شملق شکن شیخ احمک جار نامقی به لق «ژنک پی » اس ..این یا کر  ،چنان اس .که «گوینک که شیخ االسالر
ش
[احمک جار نامقی] میفرمو انک که :شتی ر مقار انس ،چقتی بر آن اش .که ر مناجات گفتم :خکایا! هر بنک از
بنکگان خاص خو را به نار خوانکی .لق بایزیک بسطامی را "باز" خو خوانکی .ابوسعیک ابوالخیر را "مرغ" خو
خوانکی؛ خکایا! احمک را به رگا تو چه نار اس.؟ هاتفی آچاز ا که :یا احمک! تو "زنک فی " مائی( ».بوزجانی،
.)26 :1345
هیچ اشار ای مستقیم چ صری  ،به آنچه بوزجانی مکعی آن اس .ی که ابوسعیک ابوالخیر ،ر بارگا الهی ،لق
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مرغ اشته اس !.ی ر هیچ ککار از مقامات بازمانک از ابوسعیک یاف .نمیشو  .فقط ر اسرارالتوحید ،ر من گزارش
سفر ابوسعیک به مرچ ،که به مالقات با پیر بوعلی سیا چ همچنین یکار با خواجه علی ّ
ختاز منمر شک ،شاهک هستیم
که این چ صوفی مشهور ،ر من ملالمه با یک یگر ،ر مقار استعار  ،از ابوسعیک بهعنوان مرغی تیزپرچاز ،نظیر باز
شلاری یا کر انک که انۀ چالی .را از پیش آنها خواهک شربو (ابنمن ّور .)167 :1371 ،همچنین بار یگر ر
اسرارالتوحید ،چ ر من حلای .مرتتط با سفر ابوسعیک به آم مشاهک میشو که هنگار حضور ابوسعیک ر حوالی
شهر نسا ،چقتی شیخ احمک نصر طابرانی به فراس .ریاف .که ابوسعیک به این شهر رسیک اس .چ قصک رفتن به
باز» طریق .را زیارت کنک ،اکنون میبایک که
رچستای بیسمه را ار  ،به مریکان خویش گف .هرکس آرزچ ار تا «شاه ِ
به بیسمه شو (همان.)39 :

بعیک نیس .ا عای رچیشعلی بوزجانی ،آن هم از قول شیخ احمک جار نامقی ،که ابوسعیک ابوالخیر ر بارگا
الهی لق مرغ اشته ،هماننک ا عای میراث مانکن خرقۀ ابوسعیک برای شیخ احمک جار ،ا عایی کذ چ از
برساختههای اچال چ احفا اچ باشک .ق .ر القا «باز» چ «مرغ» چ تقاب آنها با لق «ژنک پی » بر حس
ْ
برتریجویی ،خو ْ شیفتگی چ ریاس .طلتی شیخ احمک جار ،چ همچنین اچال چ احفا اچ ،نست .به همه مشایخ
تصوف ،اللتی رچشن ار .

چمین یا کر از ابوسعیک ،اشار ای شممم به سلسلۀ خرقۀ شیخ احمک جار نامقی اس ..این اشار  ،صورتی

یگرگون از همان مطلتی اس .که ر مقامات ژنک پی چ همچنین ر خالصةالمقهههت ،به تفصی ر با آن سخن
گفته شک ؛ چ عتکالرحمان جامی نیز ر نفحهتاالنس به تلرار ممک آنها پر اخته اس ..اشارۀ بوزجانی به این مو وع
از این قرار اس .که «شیخ خرقانی ی ش
رحمهالله ی ر کتا مناهجالعباد آچر که انتسا مریکان به مشایخ ،سه طریقه
ِ
اس :.یلی به خرقه ،چیم به تلقین ذکر ،سیم به صحت .چ خکم .چ تل ّ بر آن؛ چ خرقه چ اس :.یلی خرقۀ ارا ت؛
چ آن جز از یک شیخ ستکن رچا نتاشک .چیم خرقۀ ّتترک؛ چ آن از مشایخ بسیار به جه .برک .ستکن رچا باشک؛ چ ر
مو یگر از همین کتا میگویک ر نس خرقۀ ارا ت چ نس تلقین ذکر از چ شیخ گرفتن مذمور اسّ ..اما نس
حم .معهو اس ،.لیلن به شرب اجازت شیخ اچل یا ّقوت حم .شیخ اچل( ».بوزجانی.)29 :1345،

ر مطل فوق ،اگر اشارۀ بوزجانی به «شیخ خرقانی» چ انتسا کتا «مناهجالعباد» به اچ ،همان شیخ
ِ
ً
ابوالحسن خرقانی باشک ،انتسابی کامال خطاس ..خرقانی به تصری خویش چ تلییک مقامات بازمانک از اچ ،مر ی
نانویسا چ ناخوانا بو  .ازاینرچی ،انتسا هرگونه تللیف چ تصنیف به اچ ،مر چ خواهک بو .
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با توجه به تاریخ نگارش روضةالریهحین (تللیف  929ق) کتا هاهنجالعبهدی که بوزجانی میتوانس .از آن نق
قول کنک ،هاهنجالعبهد اثر محمک ابن احمک فرغانی ،معرچف به سعیکالکین فرغانی (چفات  691ق) اس ..عین نق
قول بوزجانی ربارۀ انتسا مریکان به مشایخ چ همچنین ر با انواع خرقه ،ر همین کتا منکرج اس( .فرغانی،
 .)182 :1388اگر بوزجانی را ر این خطاگویی مقصر نکانیم ،مشخص اس .اشتتا کات نسخه یا مصص  ،ر
خوانکن کلمۀ «فرغانی» بهصورت «خرقانی» ر برچز این اشتتا  ،مؤثر بو اس..
بوزجانی پس از ذکر مقکمات فوق گفته اس« .خواجه قط الکین یحیی نشابوری چنین نوشته که شیخ ابوسعیک
خرقۀ ّتترک را از س .شیخ ابوالفض حسن پوشیک  ،چ چی از س .شیخ ابونصر پوشیک  ،چ چی از شیخ محمک
مرتعش ،چ اچ از شیخ جنیک ،چ اچ از سری سقطی ،چ اچ از معرچف کرخی ،چ اچ از اچ طائی ،چ اچ از حتی عممی ،چ
اچ از حسن بصری ،چ اچ از امیرالمؤمنین علی ،چ اچ از سیکالمرسلین (ص)؛ چ شیخ ابوحفص ،نست .صحت.
شیخاالسالر را موافق این بیان کر  ،چالله اعلم .پوشیک نمانک آنچه از خالصةالمقامات نق کر شک ر بیان خرقه،
موافق نیس .بآن که پیشتر از مقامات شیخاالسالر نق کر که آن خرقه میراث مانک بو چ آن را بیس.چ چ تن از مشایخ
پوشیک بو نک؛ چ آنچه خواجه قط الکین یحیی نق کر هم بر آن موافق نیس ..پس میشایک که آن خرقۀ یگر بو
باشک( ».بوزجانی.)26 :1345،
ر مطل فوق ،بوزجانی بر این مو وع تلکیک صری ار که آنچه ر با سلسلۀ خرقۀ شیخ احمک جار آچر  ،با
هقهههت شیخاالسالم [هقهههت ژنده پیس] ر این زمینه آمک ،
مطال منکرج ر خالصةالمقهههت چ همچنین با آنچه ر
ِ
متفاچت اس ..گویا لی این تصری چ تلکیک ،به آن ست اس .که بوزجانی نست .به ّ
صح .مطال منکرج ر آن چ
کتا  ،تر یک جکی اشته ،بلله حتی قائ به جعلی بو ن آن نیز بو اس.؛ بنابراین ،با آچر ن عتارت «میشایک که آن خرقۀ
یگر بو باشک» چ بنا بر مالحظات شاگر ی چ مریکی (که میان اچ چ احفا ژنک پی برقرار بو ) خو را از پذیرش هر نوع
مسؤلی .ر این خصوص شم ّترا ساخته اس ..با این حال میبایک به این نلتۀ مهم توجه اش .که آنچه بوزجانی ربارۀ
ً
سلسلۀ خرقۀ ابوسعیک ابوالخیر به ذکر آن پر اخته نیز با آنچه ر اسرارالتوحید ر این زمینه آمک  ،کامال متفاچت اس.؛ چراکه
ابوسعیک هرگز از س .پیر ابوالفض حسن ،خرقه نپوشیک (ابن ّ
منور .)32 :1371 ،الزر به ذکر اس .ابوسعیک ،خرقۀ چمی
نیز اش ،.که حتی سلسلۀ آن خرقه نیز ،با آنچه بوزجانی به ذکر آن پر اخته ،تناس نکار (همان.)49 :
 16ـ حبیبالسیر

ً
ر این اثر ،ممموعا چهار بار از ابوسعیک ابوالخیر نار بر شک اس ..سه مور از این یا کر ها ،فقط ذکر اسم هستنک.
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یک مور باقی مانک نیز اشار به زمان چفات ابوسعیک اس ..خوانکمیر ،ر ذی حوا ث ایار چل .القائم بامرالله ،چنین
شب جمعه ،چهارر شعتان سنة اربعین چ ارب ملئة ،شیخ ابوسعیک فض الله
از چفات ابوسعیک یا کر اس .که «در ِ
ّ
بن ابیالخیر مهنه ،بهجوار مغفرت الهی پیوس.؛ چ آن جنا مریک شیخ ابوالفض حسن سرخسی بو  .مکت عمر
ُ
عزیزش به رچای .حمکالله مستوفی ،هشتاد و نه سال و چهار ماه اس( »..خوانکمیر 1333 ،ج .)310 : 2
ّ
چنانکه مشهو اس ،.زمان ذکر شک برای چفات شیخ ،از نفحهتاالنس ،چ همچنین مکت حیات ابوسعیک ،از
ُ
تهریخ گزیده نق شک اس ..پیش از این ،ذی تو ی ر با آن چ کتا  ،به اشتتا بو ن این موار چ الی مرتتط با
ِ
آن ،اشار شک.
 17ـ عرفاتالعاشقین

ً
ر این تذکر  ،از ابوسعیک ابوالخیر ر زمرۀ شاعران یا چ تعکا ی نستتا کبیر رباعی به چی نست .ا شک اس ..مؤلف
ش
شب جمعه غ ّر یا چهارر شعتان سنه 440
عرفهتالعهشقین از زمان چفات ابوسعیک چنین یا کر اس .که «چفاتش ر ِ
ُ
ْ
تمار تمار اس.؛ چ زمان بقایش هشتاد و نه سال و چهار ماه بو ».
چ لفظ "تم" ر تاریخ اتمار حیات آن کام

(تقیالکین بلیانی.)138 :1388،

ّ
به نظر میرسک ،مؤلف عرفهتالعهشقین ،هماننک صاح حبیبالسیر ،ر ذکر مکت حیات ،چ همچنین هنگار
ُ
بازگو کر ن شمارۀ سالهای زنکگانی ابوسعیک ابوالخیر ،به مطال منکرج ر تهریخ گزیده چ همچنین نفحهتاالنس
ِ
نظر اشته اس..
 18ـ سفینةاالولیا

این کتا تاکنون بهصورت منق چاپ نشک اس ..نسخۀ خطی موجو از آن ،که ر کتا خانه مملس نگهکاری
میشو  ،صفحات آغازین را نکار  .اچلین صفحۀ این نسخه با شرح احوال ابوسعیک ابوالخیر آغاز میشو  .آنچه ر
ّ
نسخۀ مذکور ربارۀ ابوسعیک آمک  ،چنین اس .که ش
«مشرفالقلو چ همۀ اه الزمان مسخر ایشان بو نک .نست .ارا ت

ایشان به شیخ ابوالفض بن حسن سرخسی اس.؛ چ ایشان مریک ابونصر ّ
سراج ،چ ایشان مریک ابومحمک مرتعش ،چ
فوت پیر ابوالفضل ،خرقه از شیخ عبدالرحمن
ایشان مریک سیکالطایفه حضرت شیخ جنیک بغکا ی؛ چ بعد از ِ
ُسلمی پوشیده است ( ».اراشلو  ،نسخه خطی مملس به شمار  .)1 : 85720اینکه ابوسعیک بعک از فوت پیر

ابوالفض حسن ،خرقه از شیخ عتکالرحمن شسلمی پوشیک ،منقول از نفحهتاالنس چ خطاس ..همچنین ،سلسلهای
که اراشلو برای نست .خرقۀ ابوسعیک ذکر کر  ،ر مقایسه با آنچه ر همین زمینه ر مقامههای بازمانک از شیخ،
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ر با خرقۀ ارا ت چ همچنین خرقۀ ّتترک اچ آمک  ،متفاچت اس( .ابن ّ
منور 32 : 1371 ،چ .)49

اراشلو ر ا امۀ معرفی ابوسعیک ،متذکر یلی از سخنان شیخ شک اس .که «از حضرت پرسیکنک که ّ
تصوف

چیس.؟ فرمو نک :آنچه ر سر اری بنهی ،چ آنچه بر کف اری بکهی ،و از آنچه بر کف داری بدهی ،چ از آنچه
بر تو آیک بجهی ( ».اراشلو  ،همان) .این سخن ،ر مقایسه با شل اصلی آن ،مغایرتی را نشان می هک .سخن
ابوسعیک ر با معرفی ّ
تصوف ،ر اسرارالتوحید چنین نق شک اس .که «شیخ ما را پرسیکنک که صوفیی چیس.؟
گف :.آنچ ر سر اری بنهی ،چ آنچ ر کف اری بکهی ،چ از آنچ بر تو آیک نمهی( ».همان .)285 :مقایسه این چ
کالر با یک یگر ،آشلار کننکۀ خ چ تصرف کات  ،یا لغزش اراشلو ر نق صحی کالر ابوسعیک اس..
ر قسم .پایانی شرحی که اراشلو بر احوال ابوسعیک آچر  ،چنین آمک اس .که «چال ت ایشان رچز یکشنته

شّ
شب جمعه چهارر شعتان سال چهارصکچچه
غرۀ محرر سال سیصکچپنما چهف .همری بو  .چفات ایشان ر ِ
همری بو ّ .مکت عمر ایشان هزار ما اس ..حضرت شیخ ّ
چصی .کر بو نک که این ابیات را پیش جنازۀ ما بخواننک.
رباعی:
آن همیییه انیییکچ بیییو  ،ایییین همیییه شیییا ی

آن همییه گفتییار بییو  ،اییین همییه کییر ار

قتر متارک ر مهمنه اس ( »..اراشلو  ،نسخه خطی مملس به شمار .)6 : 85720
ّ
آنچه را اراشلو رخصوص مو وعاتی چون تاریخ چال ت ،تاریخ چفات چ نیز مکت عمر شیخ چ همچنین بیتی
که ر پیش جنازۀ ابوسعیک خوانک شک ،آچر  ،همگی عین مطالتی هستنک که ر مقامههای بازمانک از شیخ صورت
اصلی آنها را میتوان یاف ..نلتهای اشتتا  ،که ر این کالر نظرها را جل میکنک ،آن اس .که چق .چفات ابوسعیک،
هماننک نمونههای پیشین ،به نق از نفحهتاالنس ،ش جمعه ذکر شک اس..
َ ُاَ
 19ـ خ َزینةاال اصفیاء

َ َُ ا َ
زیاةاال اصفیهء ،شرح احوال ابوسعیک ابوالخیر منکرج اس ..ر آنما ر ذکر سلسلۀ خرقۀ شیخ
ر مخزن ششم کتا خ

چنین آمک که ابوسعیک «نست .ارا ت به شیخ ابوالفض بن حسن سرخسی اش.؛ چ نست .طریق .چی به چنک چاسطه
به سیکالطایفه ،جنیک ،بکین طریق میرسیک که :چی مریک شیخ ابوالفض حسن ،چ چی مریک ابوالنصر ّ
سراج ،چ چی مریک
وفات شیخ ابوالفضل ،خرقۀ خالفت
ابومحمک مرتعش ،چ چی مریک حضرت جنیک ،رحمةالله علیهم أجمعین؛ چ ِ
بعد ِ
ُ
عبدالرحمن ُسلمی نیز پوشید( ».غالرسرچر الهوری 1914 ،ر 1332 .ق .ج .)228 :2
دست شیخ
از ِ
مطالتی که غالرسرچر الهوری ،ر معرفی نست .خرقۀ ابوسعیک ،چ همچنین سلسلۀ آن آچر  ،برگرفته از کتا
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ّ
سفیاةاالولیهء اس ..به همین عل ،.همان لغزشی که ر سخن اراشلو چجو اش ،.ر کالر غالرسرچر نیز بیکم
چ کاس .مشهو اس..
غالرسرچر ،ر ا امۀ سخن ر معرفی ابوسعیک افزچ «نق اس .که رچزی چ کس نز ابوسعیک آمکنک چ بنشستنک
چ گفتنک که ما یاران را با یلکیگر سخن اس .که یلی میگویک که انکچ ازل چ ابک تمارتر ،چ یگری میگویک که شا ی
ازل چ ابک تمارتر .تو چه میفرمایی؟ فرمو  :الحمکلله که منزلگا پسر ّ
قصاب نه انکچ اس .چ نه شا ی .لیس عنک
ِ
ربلم صتاح چ ال مساء .چون آن چ کس رفتنک ،اصحا پرسیکنک که این هر چ کس که بو نک؟ گف :.یلی ابوالحسن
خرقانی چ ثانی ابوعتکالله استانی( ».همان).
لغزشی که ر این بخش چجو ار  ،به این نلته مربوب میشو که ابوالحسن خرقانی چ ابوعتکالله استانی ،پرسش
مشهور خویش ر با فضیل .انکچ نست .به شا ی ،یا رجحان شا ی نست .به انکچ را ر نز ابوالعتاس ّ
قصا
آملی مطرح ساختنک چ از اچ رخصوص این مو وع نظر خواهی کر نک .منتهی ر این مملس ،ابوسعیک ابوالخیر نیز
حضور اش .چ شاهک این پرسش چ پاسخ بو .

غالرسرچر ،من نا یک گرفتن اص رچای .مرتتط با این ماجرا (ابن ّ
منور49: 1371،؛ ابورچح لطفالله:1384،

 )69چ حتی بکچن توجه به عتارات بهکار گرفته از جان خویش ،آنما که میگویک ابوسعیک ر پاسخ آن چ پرسش
کننک «فرمو  :الحمکلله که منزلگا پسر ّ
قصاب نه انکچ اس .چ نه شا ی» چ بکچن لحاظ این نلته که پکر ابوسعیک
ِ
ّ
ابوالخیر  ،هرگز به شع ّ
قصابی اشتغال نکاشته که پسرش بتوانک ر هنگار اشار به خویش از عنوان پسر قصا استفا
کنک ،ر نق ماجرا چار خطا شک اس ..اشتتا غالرسرچر ر این زمینه ،بسیار شتیه اس .به لغزش میرعتکاالچل
هلفوظهت احرار ،که اچ نیز ر بازگویی این ماجرا چار خطا شک بو .
نیشابوری ،مؤلف
ِ
َ َُ ا َ
زیاةاال اصفیهء بر احوال ابوسعیک آچر  ،چنین آمک که «چال ت با سعا ت
ر قسم .پایانی شرحی که مؤلف خ
ّ
شّ
شب جمعه چهارر شعتان سال چارصکچچه
شیخ رچز یکشنته غرۀ ما محرر سال سهصکچپنما چهف.؛ چ چفات ر ِ
همری اس.؛ چ عمر چی هزار ما اس.؛ چ به چق .چفات خو  ،شیخ ّ
چصی .کر که بعک چفات ،این ابیات به آچاز بلنک
پیش جنازۀ من بخواننک:
خییو تر چیسیی .زییین بییه عییالم کییار؟
َ
باشییییییک انییییییکچ اچ سییییییراپا فیییییی ْرح

چسییی .بیا چسییی .رفی .چ ییار بیه ییار
گییر َر َچ نییز چسیییی ،.عییاشییییق زار»
(غالرسرچر الهوری 1914 ،ر)229 : .
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ّ
خطایی که ر این قسم .چجو ار  ،آن اس .که چق .چفات ابوسعیک ،ش جمعه ذکر شک اس ..عل .برچز
این لغزش به آن جه .اس .که مؤلف به آنچه جامی ر این خصوص گفته ،نظر اشته اس( .جامی.)305 :1382 ،
یگر نلتۀ جال توجه آن اس .که غالرسرچر ،به ابیاتی که شیخ به ّ
چصی .خواس .تا ر پیش جنازۀ اچ خوانک شو ،
شللی یگرگون ا اس ..اص این ابیات ر اسرارالتوحید چنین اس .که:
«خو تر انیکر جهیان ازیین چیه بیو کیار؟

چسییی .بر چسییی .رفی .چ ییار بر ییار

آن همیییه انیییکچ بیییو چیییین همیییه شیییا ی

آن هیمیه گیفیتیار بیور ،چیین هیمیه کیر ار»
(ابن ّ
منور.)346 :1371 ،

 20ـ تذکرۀ روز روشن

روز جمعه،
ر این تذکر  ،از ابوسعیک ابوالخیر ر زمرۀ شعرا یا شک چ ر با زمان چفات اچ چنین آمک اس .که « ِ
ش
نماز عشا ،چهارر شعتان سنۀ اربعین چ اربعملة به اعلی علیین منزل گزیک ( ».محمک مظفر حسین:1343 ،
ِ
وقت ِ

 .)20این رحالی اس .که چفات ابوسعیک ،رچز پنجشنته ،چهارر شعتان سال  440قمری به چق .نماز پیشین بو .
نتیجه

از چ منظر ،به تتیین نتایج حاص از این جستار میتوان پر اخ ..یکگا نخس ،.از لحاظ سیر تاریخی نگارش آثار
اس ..یکگا یگر نیز از حیث تعکا خطاهای موجو ر هر اثر اس ..از منظر نخس ،.قرن ششم ،آغاز برچز
اشتتاهات ر معرفی برخی از احوال ابوسعیک اس ..ر این قرن ،از کتا های بستهنالقلوب چ هکهرماالخالق میتوان
یا کر  .قرن هفتم ،چران ا امۀ تکریمی این سهوهاس ..ر این قرن ،از کتا های تذکرةاالولیه ،هقهالت شمس و
آثهرالبالد میتوان نار بر  .قرن هشتم را بهعنوان زمان اچجگیری این لغزشها میتوان ر نظر گرف ..ر این قرن از
ُ
ُ
کتا های اوراداالحبهب ،فردوسالمرشدی  ،تهریخ گزیده ،روضةالخلد ،سلکالسلوک و خیرالمجهلس میتوان اسم
به میان آچر  .ا امۀ فراینک خطاگویی ر با برخی از احوال ابوسعیک ،ر قرنهای نهم چ هم چ یاز هم نیز قاب پیگیری
خوارق
هلفوظهت احرار،
اس ..از میان منابعی که ر قرچن مذکور به نگارش رآمک انک ،از کتهبنهی نفحهتاالنس،
ِ
ِ
عهدات احرار ،روضةالریهحین ،حبیبالسیر ،عرفهتالعهشقین و سفیاةاالولیه میتوان یا کر  .کاهش یک بارۀ رچنک
ِ
روز روشن از آثار این قرن هستنک که برخی از
خطاگویی ر قرن سیز هم اس ..کتا های خزیاةاالصفیه و تذکرۀ ِ

احوال شیخ ر آنها به ناصوا ثت .شک اس..
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از منظر تعکا خطاهای موجو ر هر اثر نیز ،بیشترین سهم به ترتی متعلق به تذکرةاالولیه (با  9مور ) چ سپس
خیرالمجهلس و نفحهتاالنس (هر یک به ترتی با  5چ  4مور ) اس ..ر بقیۀ مناب  ،هرچنک تعکا خطاها از یک یا چ مور
فراتر نمیرچ ّ ،اما به این مسللۀ مهم میبایس .توجه اش .که بخشی قاب توجه از این آثار ،چنان هستنک که فقط یک یا چ بار
از ابوسعیک ابوالخیر ر آنها یا شک چ شگف .آنکه همین تعکا کم نیز با خطا چ لغزش همرا اس ..کتا هایی چون
ُ
بستهنالقلوب ،هکهرماالخالق ،آثهرالبالد ،تهریخ گزیده ،روضةالخلد ،سلکالسلوک ،خوارق عهدات احرار ،حبیبالسیر،
روز روشن ر این شزمر جای میگیرنک.
عرفهتالعهشقین ،سفیاةاالولیه ،خزیاةاالصفیه چ همچنین تذکرۀ ِ
یگر آثاری که ر ر یف جامعۀ آماری این پژچهش جای ارنک ،از نظر تعکا یا کر از ابوسعیک ابوالخیر ،بهگونهای

هستنک که بین سه تا هش .بار از شیخ ر آنها یا شک اس .که از این تعکا  ،فقط یلی از یا کر ها با خطا همرا
اس ..کتا هایی نظیر هقهالت شمس ،اوراداالحبهب ،فردوسالمرشدی  ،هلفوظهت احرار و روضةالریهحین ر این
گرچ قرار میگیرنک.
الیلی را که بر چگونگی شل گیری چ برچز این خطاها مترت هستنک ،به چنک گرچ میتوان تقسیم کر :
الف :نخستین عواملی را که منمر به ذکر اشتتا یک مو وع شک انک ،به استفا ۀ مؤلفان از مسموعات ر عوض
استنا به ملتوبات ،یا به لی نق مطل از حافظه ،بهجای ذکر آن از متن ملتو  ،یا به ست خطای مریکان
ر ثت .صحی آنچه از زبان شیخ شنیک بو نک ،مربوب مییابیم .نقش این چنک عام را ر برچز خطاهایی
خوارق
هلفوظهت احرار چ همچنین
که ر کتا هایی نظیر بستهنالقلوب ،هکهرماالخالق ،هقهالت شمس،
ِ
ِ
عهدات احرار مشاهک میشو  ،شپررنگ میبینیم.
ِ
ّ
 :یگر عل .برچز این مغایرتها ،استفا از برافزچ ها چ حاشیههایی اس .که به مرچر ایار ربارۀ برخی از
ّ
چقای شمسلم تاریخی ساخته شک اس.؛ بهعنوان نمونه ،تلثیر این عام ر سلکالسلوک یک میشو .

ّ
ج :خ چ ّ
تصرف ر یک مو وع ،چ ساخ .رچای.های متالغهآمیز از آن ،یگر علتی اس .که برای این
ُ
مغایرتها میتوان ر نظر گرف.؛ بهعنوانمبال ،نقش این عام ر روضةالخلد مشاهک میشو .
 :استفا از صورت غیر قیق حلایات ،چ بیتوجهی به شل صحی آنها ،یگر عاملی اس .که برای برچز این
خطاها میتوان لحاظ کر  .نقش این عام ر فردوسالمرشدی یک میشو .
هی :بیان ا عاهای خالف چاق  ،یگر ستتی اس .که برای پکیک آمکن این خطاها میتوان ر نظر اش ..این رفتار
ر روضةالریهحین یک میشو .
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َ
چ :اشتتا گرفتن اشخاص همنار ،چ خلط زنکگانی ایشان با یک یگر ،از جمله یگر عواملی اس .که ست برچز
َ
برخی از این مغایرتها شک اس ..این نوع از ختط چ خلطها را ر تذکرةاالولیه ،خیرالمجهلس چ همچنین
ر خوارق عهدات احرار میتوان یک.
ز :استفا از مناب چاسطه ،بهجای مراجعه به مناب اصلی ،یگر عاملی اس .که ست نق ملرر یک یا چنک
خطا ،ر سلسلهای از آثار شک اس ..تلثیر این عام را ر حبیبالسیر ،عرفهتالعهشقین ،سفیاةاالولیه،
روز روشن ،بهچ وح میتوان یک.
خزیاةاالصفیه چ همچنین ر تذکرۀ ِ
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شمس تتریزی ،شمسالکین علی بن ملک ا تتریزی .)1385( .هقهالت شمس تبریزی .تصحی چ تعلیق محمکعلی موحک،
انتشارات خوارزمی ،چاپ سور ،تهران.
شیخ اشراق ،شها الکین یحیی سهرچر ی .)1380( ،هجموع هصافهت شیخ اشراق ،تصحی چ تحشیه چ مقکمه از سیک حسن
نصر ،تهران :پژچهشگا علور انسانی چ مطالعات فرهنگی ،چاپ سور.
عتکالغافر فارسی ،االمار ابی الحسن عتکالغافر بن اسماعی بن عتکالغافر بن محمک الفارسی الحافظ 1409( .هی  1989ر).
الماتخب ِهن السیهق لتهریخ نیسهبور .انتخته ابراهیم بن محمک بن االزهر الصریفینی .تحقیق محمک احمک عتکالعزیز زیکان.
اراللت العلمیة ،طتعة االچلی ،بیرچت ،لتنان.
عطار نیشابوری ،فریکالکین ابوحامک 1905( .ر) .تذکرةاالولیه ،مصح رینولک آل ین نیللسون ،لیکن :مطتعه لیکن.
 .)1384( .هاطقالطیر ،مقکمه چ تصحی چ تعلیقات محمکر ا شفیعی کککنی ،تهران:
انتشارات سخن ،چاپ چر.
 .)1399( .تذکرةاالولیه ،مقکمه چ تصحی چ تعلیقات محمکر ا شفیعی کککنی ،تهران:
انتشارات سخن ،چاپ هفتم.
غالرسرچر صاح الهوری ،غالرسرچر بن غالرمحمک بن مفتی رحیمالله قریشی اسکی هاشمی الهوری 1914( .ر.
ش
 1332ق) .خزیاةاالصفیهء ،ناشر انصاری کت خانه هرات بازار ملک (بازار کتابفرچشی کاب ).
الفرغانی ،محمک ابن احمک سعیکالکین .)1388( .هاهنجالعبهد الی المعهد (مختصر فقه بر چهار مذه به زبان فارسی) ،ترکیه،
استانتول :قک اعتنی بطتعة طتعة جکیکة باالفس .ملتتة الحقیقه.

ممک خوافی .)1345( .روضةالخلد ،مقکمه چ تحقیق از محمو فرخ ،به کوشش حسین خکیو جم ،تهران :کتابفرچشی ّزچار.

سال پنجاه و چهارم
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محمکمظفر حسین ،مولوی محمکمظفر حسین صتا .)1343( .تذکرۀ روز روشن ،به تصحی چ تحشیۀ محمکحسین رکنزا ۀ
آ ّمی ،.تهران :انتشارات کتابخانه رازی.
محمو بن عبمان .)1333( .فردوسالمرشدی فی اسرارالصمدی (سیرتنامۀ شیخ ابواسحاق کازرچنی) ،به کوشش ایرج افشار،
تهران :کتا خانۀ انش.
عهدات خواج عبیدالل احرار ،تصحی چ تعلیقات عارف نوشاهی ،تهران :مرکز نشر انشگاهی،
موالنا شیخ.)1380( .
خوارق ِ
ِ
چاپ اچل.

هلفوظهت احرار ،تصحی چ تعلیقات عارف نوشاهی ،تهران :مرکز نشر انشگاهی ،چاپ اچل.
میرعتکاالچل نیشابوری.)1380( .
ِ
مینوی ،ممتتی .)1354( .هاتخب نورالعلوم ،تهران :کتابخانه طهوری ،چاپ چر.
نمم رازی ،ابوبلربن محمک بن شاهاچربن انوشیرچان رازی .)1374( .هرصهدالعبهد ،به اهتمار محمکامین ریاحی ،تهران :شرک.
انتشارات علمی چ فرهنگی ،چاپ ششم.
نخشتی ،یاءالکین .)1369( .سلکالسلوک ،با مقکمه چ تصحی چ تعلیق چ تحشیه غالرعلی آریا ،تهران :انتشارات کتابفرچشی
ّزچار ،چاپ اچل.
همایی ،جاللالکین .)1362( .تصوف در اسالم (نگاهی به عرفان شیخ ابوسعیک ابوالخیر) ،تهران  :نشر هما.
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Mistakes of Authors of
Faults Ancient Persian Literature
in Introducing Abu Sa'id Abolkheir
Amir Hossein Hemati1

Abstract
The great reputation of Abu Sa'id among the Sufi personalities and his
influential personality on Sufi traditions earned him excellent epithets such
as Sultan Tarighat, Sufi's Malek Al-Muluk, Shahan Shah Moheban. In Iranian
culture, Abu Sa'id Abolkheir has a similar status as that of Socrates in Greek
culture. They have both been mentioned and cited in a large number of books,
even though they have not written a single text. Abu Sa'id Abolkheir’s role in
ancient Persian literature can be seen in three different ways: his remaining
works have known sources with no difference between the works and their
sources in term of content, they have no specific sources, or have specific
sources but there are great differences between the works and the sources.
The aim of the study was to identify the so-called discrepancies and the
reasons behind them. It used a descriptive-analytical method and it is based
on historical process of writing that literary works. The results revealed that
several factors caused the problems, the most important of which are
confusing people with each other, relying on the hearings instead of using
authentic resources and using secondary resources instead of primary sources.
The 16th century AH seems to be the beginning of emerging of mistakes in
introducing some cases in Abu Sa'id’s biography. Also the 8th century AH be
the peak of these mistakes. The mistakes decrease intensively in the 13th
century AH.
Keywords: Abu Sa'id Abolkheir, Hālāt va Sokhanān Sheikh Abu Sa'id, Asrar
al-Tawhid, Maqāmāt Kohan va Nowyāfteh.
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Interpretation Conflict
with Iranian National and Epic Narratives
Mojtaba Mojarrad1

Abstract
One of the most important functions of national narratives and epics is
identity-making. Governments, as administrators of the social system, have
always sought to gain legitimacy. National identity, religion, ideological
beliefs and the use of collective wisdom are among the most important
elements of legitimacy. Political powers have used elements of identity based
on their approaches and social and cultural status. Sometimes these elements
are in conflict with each other and the governments are forced to emphasize
on some elements and deemphasize some elements. In the cultural history of
Iran, various examples of these conflicts can be observed. One of the most
important ways to use identity-making elements is to use beliefs that
eventually become sacred ideological propositions. The study tried to show
how non-Iranian governments, in order to legitimize themselves, have sought
to weaken the elements of Iranian identity by constructing and consolidating
some inconsistent and incompatible religious interpretations. These efforts,
which have been carried out deliberately and with pre-determined goals, have
gradually left a legacy of misinterpretations that have led to identity conflicts.
Using one of the revelations of verse 6 of Surah Luqman, known as Lahv alHadith ()لهو الحدیث, it was tried to show how non-Iranian governments have
tried to weaken the Iranian epic and ethnic narratives with incorrect
interpretations and use this opportunity to expand power. This research also
shows in which periods and by which methods the process of conflict with
the elements of Iranian identity has been introduced to the Qur'anic
interpretations as the sacred text of the Islamic world.
Keyword: Interpretation of the Quran, Lahv al-Hadith, Shahnameh, Rostam
and Esfandyar.
1 . Assistant Professor in Persian Language and Literature, University of Bojnord, Iran, Bojnord
E-mail: Mojarrad_mojtaba@yahoo.com
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Persian Memoirs
as a Common Type of Memoir in Life Writings
Mahboobe Shamshirgarha1

Abstract
Life writing is the most common historical-literary trend in Persian writings
in the contemporary period. The history of these writings in Iran is more than
one and a half century and they are still increasing in number and variety.
Persian life writing as a general genre consists of the different writings. All
of the writings contain a realistic account of the life of Iranians. Life writing
includes “single memoir”, “memoir”, “autobiography” and “personal
essays”. The study focused on the “memoir”. Memoir is a type of personal
writing that describes human life in writing, about only the most prominent
part of his/her life and experiences. Memoirs are often written by celebrities,
politicians, militaries, and those whose jobs are very effective. In memoirs,
the order of time and continuity of events are observed, and their success
usually has an emotional and personal theme. The similarities between
memoirs and autobiographies are such that even in the West, their distinctions
are not properly recognized and observed. While skilled critics and writers
note that in an autobiography, the author is the target, in the memoir, the goal
is not the author himself, but the event/events of his life. Compared to
autobiography, the social role of memoirs is more prominent. So the
memoirist intends primarily to depict a specific event, period, group, or class.
Hence, most memoir writers have a socio-historical character. This article
was written after considering more than 800 lives. A large number of books
were found that have common features in terms of structure and subject
matter. This article is dedicated to recognizing, introducing and describing
the outstanding features of this type with appropriate examples of it.
Keywords: Autobiographies, Memories, Historical Documents, Literary Genres.
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Rereading “Loitering” in Persian Novels of 2000’s:
The Case Study of Charkhdandeha
Safiyeh Khoddami Fahadan1, Samira Bameshki2
Behzad Barekat3, Mahdi Najafzadeh4

Abstract
Loitering is a form of leisure in advanced urban communities that is often
experienced individually with the intention of having fun, enjoyment, and
contemplation. The cultural and political discourses that govern the city affect the
quality of loitering. Following the modernization of Iranian cities, loitering has
become widespread among various social groups, especially the youth. This study,
based on the cultural studies approach, examined the ways loitering is represented in
the Persian novel Charkhdandeha (2009), written by Amir Ahmadi Arian. The study
considers the novel as a means of displaying the cultural developments of Iranian
communities. Since the study aimed to consider and interpret the interactions of
protagonist with the social milieu in a literary text, it used content analysis focusing
on "theme" as the unit of analysis, to answer the questions related to the protagonist’s
motivation and intention of loitering, his interactions with others and even himself,
and the consequences of the loitering process. The results proved that the
protagonist’s experience of loitering is bitter and disastrous because of the
misreading of modernity by Iranian culture. The subject is alien to urban culture but
demands the benefits of the world city. The main motivation throughout the novel is
prosperity, fun and regaining the lost youth. What he experiences are humiliation,
alienation and abnormality. He finds no way but violence, revenge and insanity, and
eventually commits suicide.
Keywords: Urban Novel, Loitering, Underdevelopment, Distortion of Modernism,
Cultural Schizophrenia.
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Manifestations of Eros
in Forough Farrokhzad’s New Poems
Hossein Taheri1

Vida Dastmalchi 2
Abstract
Forough Farrokhzad has used in her new poems the artistic manifestaions of Eros
in a unique way. Eroticism and its related high frequent images are not merely
used to convey lyrical images, but to represent the experience of a deep
understanding of the phenomena of the world around the poet. The
manifestations of this frequency are suggested in four general categories: gender
personification (Adding the quality of masculinity and femininity to inanimate
objects and nature), sexual lyricism (Experience of maturity and personal love of
the poet with passion and enthusiasm, in the form of images), human body
(Female organ symbolizes female role or influence), and Freudianism.
(Interpretation of the poet's relationship with himself, others and the universe
based on the female instinct). The study concluded that the manifestations of
Eros, considering the lyrical emotions, image abilities, femininity of the text and
sexual humanity of the inanimate nature, have given a pulsating and fruitful
meaning to the life of the poet. It is as if Farrokhzad’s femininity has made her
world meaningful. All bitter and sweet experiences of the poet can be interpreted
and understood through her femininity. The poet has also brought his despairing
and mortal thoughts behind his erotic images to his ordinary and daily life to
show the similarity and inseparability of these two opposites in man. The study
aimed at examining and analyzing these unique forms with prominent and
influential examples from the two collections of poems Another Birth ()تولدی دیگر
and Let’s Believe in the Beginning of the Cold Season ( )ایمان بیاچریم به آغاز فص سر.

Keywords: Eros Forms, Forough Farrokhzad, New Poems.
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Investigating the Archetype of Killing Jamshid in Shahnameh
according to the Story of Kei Khosrow and Jamshid
Mokhtar Ebrahimi 1
Abstract

The archetype of the killing Jamshid has been represented in different forms
in Shahnameh. The main focus of the study is that reason this archetype
appears in the story of Jamshid and how Kei Khosrow prevents it. Textual
analyses have revealed the good and positive characteristic features of
Jamshid; therefore, his ingratitude was studied analytically and descriptively
and disapproved. Before Kei Khosrow confronts with the ingratitude and
deceived people and lose throne, he ponders upon the dark future and leaves
throne for Lohrasb. Although clan of Zal and other champions do not agree
with him, he informs them about the serious situation of the country and
himself with his own wise speech. After Kei Khosrow completed his duties
and conquering Afrasiab, he decided to leave the throne to prevent killing
Jamshid that leads country to serious damages. The goal of this study was
explicating the issue which exists in the subconscious of society and
occasionally disturbs the country. Consequently, the appearance of Zahak,
killing Jamshid, and the bad condition of the country and Iranian people
reveal the presence of the archetype pf killing Jamshid, because this archetype
has this opportunity to exist in the era of Jamshid.
Keywords: Shahnameh, Mythology, Archetype, Kei Khosrow, Killing
Jamshid.
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