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 چكيده
در حوزۀ  توجهیقابلِ دهۀ اخیر، تداولِویژه در دو قرن گذشته و بهدر نیم« حماسۀ عرفانی»یر تعب

ژانري  همچونرا  «حماسۀ عرفانی» وجودِ فرضِ ،اي از محققانهی عدّحتّ و ؛هاي ادبی یافته استوهشپژ

شان دهیم نبر اساس نظریۀ جدید ژانر ایم در پژوهش حاضر كوشیده. اندهكرد طرحفارسی  مستقل در ادب

 نهایتاً، هادب صوفی هاينمونهحماسی و بعضی  هایی از متونمیان جنبه تشابهات بعضیوجود رغم علی كه

لفان ؤم تچنین ژانري نه با نیّ لحاظِكه  چرا پذیرفت ی رافرض صحّت چنینتوان نمیژانر  نقدِ از منظرِ

ده است راهگشایی براي خوانن آگاهیِپیش نه موجدعاملی مهم در تعیین ژانر تطابق دارد،  مثابۀبهصوفی، 

توضیح ر د ضمن آنكه كند.هاي ادب فارسی میتر گونهتر و معقولبندي دقیقكمكی به طبقهاساساً  و نه

ادۀ لعافوق و ثباتِ «آمیختگی انواع»چون  فرایندهایی، و «وجه»پدیدۀ ه به توجّ ،موجودهاي مشابهت

و  انواع مهاجرت مضامین و مفاهیم در بینجریان و  ،جمله در ادبیات فارسیهاي ادبی در شرق ازصورت

 .سازدمیسر میاز موضوع تري را بندي منطقیتبیین و صورت ،قوالب مختلف

 ، تأویل.مایهكالنحماسه، عرفان، انواع ادبی، نقد ژانر، وجه،  :گان کليدیژوا
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 مهمقدّ .1

 . تقرير محل بحث1. 1

انر/ مثابه ژبه« حماسۀ عرفانی»ان اي ادبی با عنوتوان از وجود گونهآیا در ادبیات فارسی، می

یا آچنین ژانري چیست؟ و وجود ، مبناي نظريِ فرضِ سخن گفت؟ اگر آري تمایزم ژانريخرده

صوري و معنایی برخوردارند كه بتوان  توأمانِ هاي آن در ادب فارسی، از چنان همگونیِنمونه

د؟ ل چنان ژانري بحث كرتحوّ و ثانیاً از سنّت و تاریخِ بندي،ذیل عنوانی واحد طبقهها را اوالً آن

ی مترتب ادب فارس در مباحث تاریخ و نقد ،چنین ژانري وجودِ و نهایتاً چه فایده/ فوایدي بر فرضِ

سخن گفته و  اي از محققان ادب فارسی از وجود چنین ژانري با صراحتخواهد بود؟ عده

در این پژوهش ضمن تفكیك میان كاربردهاي عمومی و  اند.هایی نیز براي آن برشمردهنمونه

ژانري مثابه ژانر/ خردهشان دهم كه فرض آن بهام ن، كوشیده«حماسۀ عرفانی» تعبیرِ اختصاصیِ

والً فاقد شده نیز امعرفی هايِدفاعی برخوردار نیست. نمونهمعتبر و قابلِ نظريِ ، از مبنايِمتمایز

كه  اندثانیاً چندان متفرق و پراكندهو همگونی الزم براي قرارگرفتن در یك ژانر واحدند، 

فایده الثاً ثن گفت. تحوالت تاریخی چنین ژانري با اطمینان سخ توان از سابقه و سنّت و سیرِنمی

سودمندي براي  یِرتب نیست چرا كه نه آگاهیِ پیشینبر چنین فرضی مت روشن و كارگشایی نیز

ان اعتنایی براي محقققابلِ هاي تاریخ و نقد ادبی، راهگشايِتواند در بحثخواننده دارد و نه می

  ضروري است. این تعبیر كاربردِ آگاهی از پیشینۀپیش از هر چیز، در اینجا  باشد.

 . پيشينة بحث2. 1

ا یكدیگر هایی نه كامالً مطابق بو تعبیراتی مشابه با آن و البته با داللت« حماسۀ عرفانی»اصطالح 

دید.  تواناي از نویسندگان و پژوهندگان ادب فارسی میعده سی در آثارِ را تقریباً از اواخر دهۀ

بودن غزلیات موالنا، ش( از حماسی3110)چاپ اوّل  سیري در دیوان شمسعلی دشتی در كتاب 

 612: 6111سخن گفته است ) موالناسرایی حماسهنیز ، و «داراي روحانی و دامنهحماسه»با تعبیر 

یك  درواقع»را  الطیرمنطقش(، 3121)چاپ اوّل  با كاروان حلّهكوب در كتاب (. زرین610 –

(. 633: 3102داند )می« حماسۀ ارواح خداجوي»و « حماسۀ مرغان روح»، «نوع حماسۀ عرفانی

: 3122سخن گفته است )« نوعی روح حماسی در مولوي»، از طال در مسبراهنی نیز در كتاب 

حماسۀ »با عنوان  مثنويش( از 3113)چاپ اوّل  خط سوّمالزمانی در كتاب صاحب(. 00 -03

دوشن در سخنرانی خود به تاریخ (. اسالمی ن166: 3106یاد كرده است )« بزرگ تنهایی انسان
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حماسه  مثنويحماسه ایران پیش از اسالم است،  شاهنامهاگر »كند كه: چنین تصریح می 3116دي 

 «حماسه روحانی»موالنا را نوعی  مثنويكوب نیز كلیت زرین (.33: 3116« )ایران اسالمی است

اتصال یا پل میان حماسه و عرفان هاي حلقه»رزمجو ابتدا در مقالۀ (. 363: 3102تلقی كرده است )

انسان ( و بعدتر در كتاب 162- 163: 3102)البته به صورتی نامدون و كلی « در ادبیات منظوم
( 160 – 663: 3103) قلمرو ادبیات حماسی ایران( و نهایتاً در كتاب 3100) آرمانی و كامل

قائل به این نوع در ادبیات فارسی شده است. جواد طباطبایی نیز صورت مشخص و صریح، به

هاي اي از آثار سهروردي از قبیل رسالهتلقی عدهبراي اولین بار به نظریه هانري كربن در باب 

ماسۀ حاشاره كرده و خود او نیز معتقد به ادامه  حماسۀ عرفانیمثابۀ به لغت مورانو  عقل سرخ

( البته او بعدها و در اثر دیگري، منظور 01- 03: 3100سهروردي است ) در ایران بعد از عرفانی

 رحمتی ها بعد انشاءاهللسال(. 23: 3161تعبیر و ترجمه كرده است )« حماسه باطنی»كربن را به 

تفسیر رساله ) حماسۀ عرفانیحماسه پهلوانی تا از »نوشته كربن را در این باب طی مقاالتی با عنوان 

فرهنگ یاحقی در  .(20 – 20: 3106ترجمه و منتشر كرد )نك. كربن، « ردي(سهرو عقل سرخ
حماسی انجام داده است  خانهفتاي میان هفت وادي عرفان و مقایسه اساطیر و اشارات داستانی

حماسۀ »و ذیل عنوان ( 3106)چاپ نخست  انواع ادبیسیروس شمیسا در كتاب  (.216: 3106)

 – 336: 3103از رابطۀ بین دو پدیدۀ حماسه و عرفان سخن گفته است )نك. شمیسا، « عرفانی

(. او ضمن اشاره به نوع حماسۀ عرفانی و اختصاص تقریبی آن به ادبیات فارسی و عدم التفات 361

وي گرچه  .اجمال بحث كرده استهاي این نوع حماسه بهمحققان به این مقوله، از ویژگی

رد، اما بعنوان متونی حماسی نام نمیبه ي مشایخ تصوّفهانامهسیرتها/ اولیانامهصراحت از به

ر شیر، ب سوارشدناز قبیل  بیوغربیعجعارفان، با امور  حالشرحآنجا كه در »كند كه: اشاره می

ی قهرمان حماسپریدن در هوا، سجاده بر آب افكندن مواجهیم، در حقیقت عارف تبدیل به یك 

رو شكند. او نیز چون قهرمان حماسه با اژدها روبهشده است كه منطق زمان و مكان را درهم می

از اشارات وي پیداست كه  (.366 – 363)همان: ...« گویدجاي نبرد با او سخن میشود، اما بهمی

داند. هاي متون حماسی میویژگی حائزهایی از این آثار را اما بخشها، نامهكلیت اولیا اگرنهنیز او 

نوعی سرشت »و از وجود  (61 – 62: 3106)خوانده « حماسه صوفیانه»ر را عطا الطیرمنطقكزازي 

و  مثنويمرتضوي منوچهر . (361هاي صوفیانه سخن گفته است )همان: در سروده« حماسی

: 3106دانسته است )« هانترین حماسۀ عرفانی جبزرگ»، شاهنامهه با اغزلیات شمس موالنا را همر
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ده است ركرا بررسی « پیوند حماسه با عرفان»اي منش )مشفق كاشانی( طی مقاله(. عباس كی62

را در پیوند با  شاهنامه« )!( عارفی كامل»(. او ضمن تلقّی فردوسی همچون 312 – 360: 3106)

خیر هاي اكند. نهایتاً در سالهاي عرفاي ایرانی از این اثر تحلیل میعرفان اسالمی و برداشت

 صراحتهبحماسۀ عرفانی را هاي سابق، بندي دیدگاهصورتی مشروح و با جمعبهحسینعلی قبادي 

( و 66 - 3: 3103رده )یكی از انواع ادبی در ادبیات فارسی قلمداد و بر آن استدالل و احتجاج ك

نامۀ موالنا ]= غزلیات شمس[ است پور نیز مدعی تجلی حماسۀ عرفانی در شمسعلی حسین

(3103 :11 - 16.)  

 . بحث و بررسي2

ها و مونهن ادبی، استقصايِ ژانرها در یك سنّتِ هرگونه بحثی دربارۀ تعیین و تسمیۀگمان بی

بدون  همگی ،تركیبی ژانرهايِو نیز بحث از ژانرها و خرده عناوینهریك از  ها ذیلِآن بنديِطبقه

با ویژه هب دفاع نخواهد یافتمند و قابلِی قاعدهها و چهارچوبی نظري، سامانمباحث بر پایه ابتنايِ

بندي و هبندي آثار و ردچگونگی طبقه در بابنظرها و مباحثات اختالفتوجه به این نكته كه 

وده، منتقدان ب متفاوتِ كه برآمده از رویكردهايِ قدرهمان، هاو زیرگونه هاتسمیۀ هریك از گونه

اریك، رایج در هر سنّت ادبی )نك. مك« بینامتنیتِ»، آثار ادبی گریزِتعریف برخاسته از خصلتِ

همیشگی خالقان آثار به اصول هریك از انواع نیز هست. بنابراین  التزامِ و عدمِ (01 – 06: 3100

اي ناهمگون با آمیزه گاههایی یكدست و خالص بلكه نه با مجموعه ،مواردبیشتر مالً در هر منتقد ع

اع توان مطمئن بود كه بحث از انوروست و بدین ترتیب میها و اوصاف روبهو متداخل از ویژگی

كه  ساه شمیكچنان برانگیز خواهد بود؛اختالفی و مناقشهذاتاً بحثی اي از موارد الاقل در پارهادبی 

 – 336و  60 – 60: 3103است )نك. شمیسا، « حماسۀ عرفانی» فرضیۀكنندگان خود از طرح

یم، ادر اینكه آیا همۀ عناوینی را كه مطرح كرده»نویسد: می انواع ادبی( در مقدمۀ كتاب 361

ادبی بودن برخی  هرحال در نوعِوچرا باشد، بهواقعاً یك نوع ادبی است، ممكن است جاي چون

انی مب ، تبیینِبدین ترتیب (.30: همان« )ز عناوین نسبت به برخی دیگر، یقین یا شك بیشتري استا

 رسد.ر مینظضروري به برانگیز و اختالفی،پیش از ورود به بحثی ذاتاً مناقشهموضوع،  نظريِ
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 . مباني نظری بحث1. 2 

 . رويكردها در تاريخ نظريه ژانر 1. 1. 2

ژانر  درواقعردد. گهاي فلسفی در یونان باستان باز میترین نظامسابقۀ بحث در انواع ادبی، به كهن

ارسطو را  ( است و جملۀ آغازین103ِ: 3100)مكاریك، « ترین مفهوم نظري در تاریخ نقدكهن»

 نواعِا سخن ما دربارۀ شعر و»بحث در باب ژانر تلقّی كرد:  باید نقطۀ عزیمتِ فن شعردر رسالۀ 

(. مجموع آنچه را 331: 3100)ارسطو، « آن است، و اینكه خاصیت هریك از آن انواع چیست

نظران حوزۀ ژانر، تا پیش از پیدایش مكتب رمانتیسیسم و نقدهاي پیروان آن بر مفهوم كه صاحب

چه ربندي نمود. اگجمع« ژانر نظریۀ كالسیكِ»توان تحت عنوان اند، میژانر طرح و ارائه كرده

 توانند تطابقی كامل و در جزئیات با یكدیگر داشتهنمیزمانی چنین طوالنی،  طیِها، این دیدگاه

 دهترین اصول نظریۀ ژانر دیاي از اساسیاي در عدهمالحظهها توافقِ قابلِآن باشند، لیكن در میانِ

هاي میان ژانر شود؛ اصولی همچون موضوعیت و لزوم و كارایی مفهوم ژانر، لزوم تمایزمی

 (.606 - 606: 3106)نك. ولك و وارن، « خلوص انواع»مختلف و اصل 

یژه اصل وترین اتفاقی كه تغییري اساسی و بنیادین در نظریۀ كالسیك ژانر بهمهم

در نیمۀ دوّم قرن نوزدهم پدید آورد اتفاقی بود كه نه در حوزۀ نقد و نظریه و « خلوص انواع»

م( در سال 3006 – 3066هاي ادبی، بلكه در حوزۀ علوم طبیعی رخ داد. چارلز داروین )پژوهش

( Origin of Species) منشأ/ اصل انواعساز خود با عنوان گذار و دورانأثیرم كتاب ت3016

تحوّل »فهوم ها و طرح مبندي گونهرا منتشر و نظریه تكامل را طرح كرد. این نظریه با تأكید بر رده

رار قنیز و الگویی نظري، اساس بحث و تحلیل در حوزۀ نظریۀ ژانر  ، همچون استعاره«هاگونه

روشنی داروینیسم را بر مباحث ژانر در این دوره به العاده وسیعِكه تأثیر فوقنحويهگرفت؛ ب

 م( 3660 – 3026)یر عنوان نمونه، فردینان برونتیكه بهچنان( 360: 3106)نك. دوبرو، توان دید می

با عنوان  یبندي و تكامل در نظریۀ داروین، كتابطبقه منتقد معروف فرانسوي، با الهام از دو مفهومِ

اما نظریۀ ژانر مخالفانی  (.66 – 36: 3103)نك. شمیسا،  كردمنتشر  تكامل انواع در تاریخ ادبیات

 نیز داشته و دارد. 

و هاي بندتها، در دیدگاهمفهوم ژانر را بعد از دورۀ رمانتیك انكارِ ترین شكلِافراطی

 هايِراسر قرن بیستم بر دیدگاههایی كه در ستوان دید؛ دیدگاهق( می 3616 – 3000كروچه )

مخالف با مفهوم ژانر تأثیري بسیار داشته است. كروچه معتقد است كه هر اثر ادبی به سبب آنكه 
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بندي خود دارد بنابراین طبقهآفرینندۀ آن است، خصوصیاتی منحصربه حاصل خالقیت هنرمندِ

ست و آثار ادبی ا فردِنحصربهگرفتن این وجه خالقانۀ مآثار ادبی ذیل عناوینی كلی، نادیده

(. این مخالفت با مفهوم ژانر را در 102: 3100مخالف با ذات و طبیعت ادبیات )نك. مكاریك، 

(، و پساساختارگرایی نیز البته با دالیل و Deconstructionنو، واسازي ) نقدِ مكاتبِ

دریدا و روالن  اي چون ژاكهاي برجستهتوان دید )همان(. چهرهرویكردهاي خاص هریك می

« وع ادبین»هاي نظري خود در نقد و تحلیل متن، منكر كارایی مفهوم بارت نیز بر اساس دیدگاه

رغم همۀ این اما علی (.330: 3106در قرائت و درك بهتر از متن ادبی هستند )نك. دوبرو، 

رن ناقدان برجستۀ قهاي ادبی و در میان ها، توجّه و اعتنا به مباحث ژانر، در سایر نظریهمخالفت

 مكتب شیكاگو )یا مكتب نوارسطویی(، ناقدانِ یكم همچون ناقدانِوبیستم و آغاز قرن بیست

اي هاي برجستههمحور و چهرخواننده باوران و ناقدانِگرا و ساختارگرا، هرمنوتیكصورت

لی، نورتروپ وهمچون تینیانُف، یان موكارژفسكی، تزوتان تودوروف، میخائیل باختین، رُزالی ك

 راحتی مجموع اینتوان بهمیكه نحويفراي و جاناتان كالر، توجّه و اعتنایی درخور است به

اي باارزش در نظریۀ ها، میراث و سرمایهها را گذشته از تفاوت در رویكردها و رهیافتاندیشه

بابك  (،106 – 102: 3100مكاریك ) (،326 – 336: 3106ر دوبرو )دِژانر دانست. هِ معاصرِ

گزارشی از  (233 -601: 3161صباغ )، و زرقانی و قربان: صفحات متعدد(3161احمدي )

توان مجموع میاند. درپردازان ارائه كردهظریههاي این مكاتب و نرویكردها و رهیافت

یه بودن، پرهیز از تحدید انواع و توصژانر را عبارت دانست از: توصیفی هاي نظریۀ معاصرِویژگی

خلوص انواع و تأكید بر امكان آمیختگی انواع و ایجاد  به لزوم رعایت قوانین ژانر، اعتقاد به عدمِ

در « وجه/ لحن» ( و طرح لزوم توجه به پدیدۀ606: 3106)نك. ولك و وارن،  انواع جدیدتر

  (.06 -01: 3106پور، نك. قاسمیهاي مختلط ژانري )اثري با ویژگی تعیین ژانرِ

اجمال ر و بهكه پیشت «ژانر نقد»و « نوع ادبی»نظران نسبت به مقولۀ اي از صاحببدبینی عده

عنوان هب« نوع»بدان اشاره شد البته بیشتر معطوف به اعتبار و اعمال اصول و قوانین قراردادي 

عایت ریعنی سنجیدن و نقد اینكه شاعر/ نویسنده تا چه میزان ملتزم به  معیارهاي ارزیابی است

به اعتبار  توانرسد همچنان مینظر میاما به .بوده است در اثر خود قوانین پیشاپیشی ژانر اصول و

بررسی ( و 103: 3100)مكاریك، « بندي و توصیف متون ادبیطبقه»نظریۀ ژانر در حوزۀ 

 گیشناخت چگونیعنی  تحوّل، و احیاناً انحطاط و انقراض یك نوع ادبیچگونگی پیدایش، 
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هایی كه رغم تمام مخالفتهمچنین علی (.316: 3106ور داشت )نك. رضایی، اب« تكوین ادبی»

هایی ویژه با طلوع مكتب رمانتیسم و از سوي كسانی چون بندتو كروچه و در دورۀ اخیر چهرهبه

چون ژاك دریدا و روالن بارت در باب عدم موضوعیت نوع ادبی و كارایی این مفهوم صورت 

توان یكم نیز همچنان میو(، امروزه و در آغاز قرن بیست330 -331: 3106گرفته )نك. دوبرو، 

 هاییها، معیارها و روشبندي آثار ادبی ولو با اتخاذ دیدگاهدر اصل ضرورت و امكان طبقه

اه طرح مداوم این موضوعات به همر بود. رأيهممتفاوت، و فواید مترتب بر آن، با متفكر یونان 

ژانر گواهی است بر این مدعا )نك.  مدرنِدر نظریه « متن دبیتِا»مفاهیم جدیدتري همچون 

 ،گمان شناخت انواعبی (.160 -601: 3161صباغ، قربان ؛ زرقانی و106 -103: 3100مكاریك، 

دبی تاریخ اعناصر و مواد رویكردها در شناخت و تدوین ترین و كارآمدترین همچنان از ضروري

دهد هر اثر را با سنّت ادبی و مناسبتش را با متون دیگر نشان میمفهوم ژانر، نسبت  است. ازآنجاكه

 رمندي باشد كه در آن هم شبكۀساختا ادبیِ تاریخِ اند موجدِتومی (600: 3161)نك. احمدي، 

یر و ادبی هر دوره، و هم تأث وضعیتِ بنديِفرامتنیِ دخیل در صورت عناصرِ ارتباطات و تعامالتِ

 تعیینِ اسیِشناما روش .باشدمتنی نیز با یكدیگر روشن هاي ادبی و درونعناصر و پدیده تأثراتِ

مفروضِ یك سنّت ادبی خود امري بس مهم و در عمل، گاه با  مصادیق و تعریف ژانرهايِ

 گاه كه در متون و آثار، با مجموعۀویژه آنهمراه است، بههاي نظري و عملی خاصی دشواري

ها بندي آنمؤثر بر بازشناسی و تعریف و طبقه ظریفِ هايِهات متداخل و تفاوتكثیري از تشاب

 یم.باش مواجه

 ژانر و تسميه شناسي شناخت و تعريفروش. 2. 1. 2

شناسیِ شكننده و مؤثر بر روتعیین هايِتشابهات و تفاوت یین چگونگی مواجهه با پدیدۀدر تب

ات ها باید به این نكته توجّه داشت كه مفهوم ژانر و اقتضائها و زیرگونهگونه بنديِتعریف و طبقه

ذهن در  هاي ذاتیآن، صرفاً بحثی ادبی نیست بلكه در اساس و پیش از هر چیز برآمده از كنش

خود، از میل فطري آدمیان به فهمیدن  مابعدالطبیعۀ هاست. ارسطو در آغاز كتابِپدیده شناختِ

جهان را  خواهندآدمیان می»هاي عالم هستی؛ ت؛ میلی ذاتی به تمییز و فهم پدیدهسخن گفته اس

الم را به ایشان ع امورِ همه تعدد و تكثرِاین نهفته در پسِ بنا به اصلی كلی بفهمند: اصلی كه نظمِ

 ،از هر چیز و پیش (. توجه به مفهوم ژانر ادبی نیز مطمئناً بیش330، 3100)نوسباوم، « بنمایاند

 تشابهات و ها از طریق توجّه بهآدمی در شناخت پدیده ذهنِ حاصل همین خصلت ذاتی كنشِ
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ها دو جنبۀ متفاوت تشبیهی و تشابهات و تمایزاتی كه توجّه به آن هاست؛تمایزات میان آن

ر شناختِ عام و خاصِ ذهن را از ه بخشند و نهایتاً موجبات حصولِتفكیكی شناخت را شكل می

عام و  (، و از رهگذر همین شناخت31ِ – 36: 3106آورند )نك. عبادیان، فراهم می ايپدیده

حال نعیو در هاي دیگر تفكیك،خاص است كه ذهن آدمی با تعریف هر پدیده، آن را از پدیده

 هاییها را همچون پدیدههاي متشابه، مجموع آنپدیده كلیِ خصوصیاتِ با توجّه به تجریدِ

ندي، ذهن برسیدن این ردهكند. لیكن براي به نتیجهبندي میاي مشخص رده«قهطب» همگن، ذیلِ

ناچار نادیده گرایی است كه طی آن اختالفات و تشابهات جزئی و فرعی بهناگزیر از نوعی كلیت

 اهراً دو الزامِهاي ادبی، ظبندي گونهشود. بنابراین در هر رویكردي براي تعریف و طبقهگرفته می

 رفتنِگنادیده حال لزومِعینزمان به تشابهات و اختالفات، و درهم توجّهِ وجود دارد: لزومِ متناقض

وند واقع توجّه به دو جنبۀ ایجابی و سلبی در رجزئی. توجه به این نكته در تشابهات و اختالفاتِ

 ن است. آشناختی در ترین اصلِ روشژانر، و به زعم ما اساسیتعیین و تعریف یك ژانر یا خرده

نظري  یِمبان بر اساسبندي و تعریف ژانرها در یك سنّت ادبی، خاصه ردهبدین ترتیب 

رسد. عدم نظر میامر به باديتر از آن چیزي است كه در گاه در عمل پیچیده ن و جامع،روش

ادبی ازجمله  هايارسطویی براي دیگر سنّتافالطونی گانۀمناسب الگوي سه همپوشانیتكافو و 

-113: 3161صباغ، )زرقانی و قربان ها، تحول تاریخی گونه(01-06: 3100زرقانی، ) ادب فارسی

: 3106پور، یقاسم)و لزوم توجه به تفاوت قالب و ژانر  ، اختالط و آمیختگی میان ژانرها(100

 یمشكالت ازجملههاي مختلف، ها و گونهدر قالب مهاجرت و گردش مضامین و معانی، (01-06

 هاي خاصی مواجهبا پیچیدگیعملی  بندي و تعریف ژانرها را از جهت نظري ورده است كه

 دۀبا موضوع پژوهش حاضر دارد، پدی كند. از میان این موضوعات، آنچه البته ارتباط مستقیممی

متعین در یك  و متمایزاي گونه مثابۀلط بهحقق و تعریف ژانري مختانواع و چگونگی ت آمیختگیِ

اد؛ اول آنكه خ دترتیب باید به دو سؤال مهم و مرتبط پاسبنابراین در اینجا به سنّت ادبی است؛

ر ژانرها در یك سنّت ادبی چیست؟ ثانیاً ب تعریف و تسمیۀو  اساساً الگو یا الگوهاي تشخیص

ي ژانر ۀمثابتوان از وجود یك ژانر مختلط بههایی میشناسی و چه شاخصهاساس كدام روش

شاید بتوان در این در مجموع موضوع هر دو سؤال را و  در یك سنّت ادبی سخن گفت؟ متمایز

به « وعیّتن» وصفِ یافتنِتعلّق بندي كرد كه در چه صورت و شرایطی است كه امكانِجمعسؤال 

 یابد؟تحقق می اي از آثاراثر یا مجموعه
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 یك ژانر عبارت دانست از كشف را در بازشناسی و تعریف و تسمیۀآغاز  توان نقطۀمی

ترك مش هايِها، و استخراج و احصاي ویژگیمفروض یعنی متون و نمونه ژانرِ و تعیین مصادیقِ

اشند هم باید در متون ب هااین ویژگی»ژانر. به تعبیر دریدا،  اقلیِحد تصاتِمخ عنوانِها بهآن و عامِ

باغ، صزرقانی و قرباننك. در خارج از متون وجود داشته باشند ) "قوانین ژانري"عنوان و هم به

 هاها در خارج از متون، امكان بازشناسی و تفكیك آن(. منظور دریدا از وجود آن666 :3161

گاه ورف نیز آنازنظر تود، ادبی یا زیباشناختی فارغ از متنی مشخص است. نیاي زبامختصه ۀمثاببه

جربی، وجود لحاظ تدبی سخن بگوییم كه بهتوانیم از بازشناسی، تعریف و تعیین یك ژانر امی

ان سامو به اي كلیباید با نظریه»لحاظ نظري نیز ژانر مذكور هایی ادبی آن را تأیید كند و بهمتن

ترتیب فرض وجود یك ژانر، هم به معناي بدین (.600: 3161باشد )احمدي، « همخوانی داشته

مصادیق ژانر مفروض است و هم بدان  مثابۀمتون در بستر تاریخ ادبی بهاي از وجود مجموعه

 ژانر و فارغ از میزان مفهومِ تحققِ هايِعنوان حداقلاي از مختصات ژانري بهمعناست كه مجموعه

 توان نظامِها وجود دارد؛ مختصاتی كه بر اساس آن میر هریك از نمونهقوت و ضعف آن د

ها هم ناظر به صورت است این حداقل ،ازنظر ولك و وارن مفروض را سامان بخشید. ژانرِ نظريِ

دید اي از آثار ادبی پبندي دستهو هم محتوا؛ ازنظر آنان هر نوع ادبی در واقع با تشخیص و گروه

رونی و نیز شكل د خاص(مبتنی بر شكل بیرونی )بحر و ساختمان  ،كه ازلحاظ نظري»آید می

فتوحی نیز از پنج  (.600: 3106« ))نگرش، لحن، مقصود، و با تسامح موضوع و مخاطب( است

هاي مرحله در بازشناسی و تعریف اشكال ادبی سخن گفته است: شناسایی متون مشابه و ویژگی

یف اصول و قواعد و تعر ارائۀ ،هاهاي خاص، توضیح نقش این ویژگییژگیمشترك، توصیف و

: 3163وحی، )فت« جدید با انواع مشابه نوعِ هايِها و مشابهتتبیین تفاوت»گذاري ژانر و نهایتاً و نام

 هاي هر نوع، نسبت آن نیز، هم با بسترِویژگی در چنین روندي، ضمن تعریف و ارائۀ(. 360

تر در این همم ۀكتامّا ن؛ شودادبی و هم با متون مشابه و متفاوت تبیین و مشخص می سنّتِ عمومیِ

ویژه از آن جهت حائز اهمیت یكدیگر است. این موضوع به ازانواع  تمایزِ وجوهِو  مبانی میان،

هایی كامالً متباین با مرزهایی صریح و قاطع نیستند و به همین دلیل این مبانی ذات ،است كه انواع

 ازنظراي اند. زرقانی خالصهجدل و مناقشه در عین اهمیت، همواره محتملِ ،و وجوهِ تفكیك

اند ترتیب داده است كه عبارتانواع  تمایزِ وجوه و مبانیِمحققان و منتقدان برجسته را در باب 

« او»)اساس ژانر تعلیمی(، و « تو»)اساس غنا(، « من». تفكیك انواع با استفاده از سه ضمیر 3از: 
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شناسی . بر اساس روان6كه برگرفته از دیدگاه فیلسوفانی چون هگل است؛  )اساس حماسه(

اس ژانر )اس« عقالنی» آدمی یعنی قوايِ ۀگانافالطون در باب قواي سه ۀهنرمند و با توجه به نظری

ازنظر كیفیت ارتباط اثر هنري با . »1)اساس حماسه(؛ « ارادي»)اساس غنا(، و « عاطفی»لیمی(، تع

عین و  ۀیانتعلیمی م غنایی متمایل به ذهنیت و نوعِ )حماسه متمایل به عینیت، نوعِ« عین و ذهن

ا متناظر غنگانه )حماسه متناظر با گذشته، درام متناظر با آینده و سه هايِ. بر اساس زمان2ذهن(؛ 

رم در غنا، زبان تیز در حماسه و زبانی اركرد زبان )زبان نَ. توجه به چگونگی ك1با زمان حال(؛ 

 (.63-00: 3100)نك. زرقانی،  (در نوع تعلیمیبینابینی 

هاي گانهن سهافكیك میناظر به توضیح چگونگی تمبانی بیشتر كه پیداست این چنان

بیشتر محل بحث و مناقشه قرار است اما آنچه  (تعلیمینوع درام )یا و  مشهور و كهنِ حماسه، غنا

 هاي متنوع و متعدد در یك سنّت ادبی استبندي زیرگونهیرد تشخیص و تعریف و طبقهگمی

 در صورت و محتواي خود مانژانرهاي مختلف را توأ هاي، ویژگیگاه كه اثر یا آثاريویژه آنبه

یز نژانر  جدیدِ نظریۀ از منظرِازآنجاكه . ایی در مراتب و درجاتهولو با تفاوت دهندنشان می

ف تعیین و تعری شناسیِروش ،اصلی محل مناقشۀ، وجود ندارد« نوع خالص»اصوالً چیزي به نام 

 ۀ؛ نموناست هاي مختلفگونه ژانرهاي آمیخته و مركب از مختصاتِنرها یا خردهژا و تسمیۀ

حماسۀ »اي از آن به عده ،هاي معاصراست كه در پژوهشبارزي از این پدیده همان چیزي 

عنی اصلی كلی به آن اشاره شد ی عنوانِغیر از آنچه در آغاز این بحث به .اندتعبیر كرده «عرفانی

الفات گرفتن تشابهات و اختحال لزوم نادیدهعینزمان به تشابهات و اختالفات، و درلزوم توجّه هم

 ،در عین ضرورتمفهوم مهم  سه، توجه به دستي ازاینآثار ژانرِ تعیینِ شناسیِجزئی، در روش

نیّت » )مایگانِ كالن( و« مایهكالن»)و تفاوت آن با گونه/ ژانر( و « وجه»ست: بسیار نیز كارگشا

 «.مؤلف

 «گونه»و « وجه. »1. 2. 1. 2

بیان، اساس  ن شیوۀ( یا هماMode« )وجه»و ارسطو، كالسیك ژانر و ازنظرِ افالطون  در نظریۀ

شود رح میژانر ط معاصرِ دان معنا كه در نظریۀها بود اما وجه ببندي ادبی و پدید آمدن گونهتقسیم

ی توان اوصافدهد كه چگونه میآثار داللت دارد؛ یعنی نشان می« مایگانیِدرون هايِجنبه»بر 

الزاماً خود  كه كار بُردبهري چون حماسی، غنایی، تراژیك و طنزآمیز را در توصیف و تشریح آثا

را در  هااز این گونه هاییحماسه، غنا، تراژدي، و كمدي نیستند بلكه اوصاف و نشانه ونۀاز گ
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وجه هر اثري، »(. باید توجه داشت كه 06-01: 3106پور، )نك. قاسمی اندخود منعكس كرده

انداز، مثالً (. از این چشم06)همان:  «اي خاص استبرگرفته از گونه "وصفی" دستوريِ صورتِ

شمیسا از این مطلب تحت معنایی حماسی.  اثري است از ژانر رمان با وجهِ« رمان حماسی»مرادِ از 

درستی پور بهقاسمی(. 16: 3103مود )= وجه( و ژانر بحث كرده است )نك. شمیسا،  عنوان فرقِ

سی، و نیز تطبیق آن بر انواع ادبیات فار، از مفهوم وجه/ مودشمیسا تبیین متذكر شده است كه 

جدید  او، آمیختگی و خلط میان دو مفهوم كهن و بحثِو در  نیست درست و تطبیقی دقیق یتبیین

ینی ها از این موضوع تبیترین تبیینترین و مقدمشاید یكی از روشنتوان دید. وجه/ مود را می

: 3100كرده است )نك. مختاري،  دي ارائهباشد كه محمد مختاري در فرق میان حماسه و تراژ

 ، به ضرورت توجه تام به تفاوتاو پیش از پرداختن به تفاوت میان حماسه و تراژدي (.01-363

زعم وي مضمون یا پردازد. بهیك ژانر می مثابۀو تراژدي به« امر تراژیك»ن موجود میا

(. 00)همان: « شودپیدا می هنري تقریباً در تمام اشكال و انواع»میك ك یا كُهاي تراژیخصلت

 مثل داستان رستم و سهراب شاهنامههاي او بر همین اساس، پژوهندگانی را كه بعضی از داستان

)همان:  ندكاند تخطئه میتراژدي تلقی كرده رخورداري از خصلت تراژیك، از گونۀصرف برا به

اقع حاصل درو تراژدي ۀمثاببه شاهنامهتوان چنین گفت كه تلقی بخشی از . می(1، پاورقی 00 -00

 و وجه است. میان دو مقوله گونه توجهی به تفاوتبی

هاي ملی یافتن گونهتوسع و گسترش»(، وجه عبارت است از Duffازنظر داف )

راژیك، پذیرتري همچون تاي همچون تراژدي، كمدي یا مرثیه براي مقوالت انعطافیافتهتثبیت

 «كنندتعدیل میوها را جرحها هستند و هم آنگونهین مقوالت هم معرّف ا اي؛میك و مرثیهكُ

هاي . البته گاهی و ازجمله در ادبیات فارسی وجوه از گونه(01: 3106پور، )به نقل از قاسمی

یا تعلیمی چرا كه این وجوه مسبوق به عرفانی یا هجوآمیز  وجوهآیند مثل مشخص پدید نمی

الب طور نیست كه هر قو نیز ایناند هاي متعین و مشخص نبودهو صورت هایی با ساختارهاگونه

پیداست  بر اساس آنچه اشاره شد (.01-02)نك. همان:  جهی شودپیدایش واي منجر به و گونه

 لی آزادتر و خارج از مرزهايها هستند البته به شكگونه تاریخیِ ها درواقع حاصل تداومِوجه كه

ر طولی بیشتري دارند یعنی در ادوا ها هم گسترۀبه همین سبب گونه ،هاو مشخص گونه متعین

 دهند ویات خود ادامه میهاي دیگر به حو حتی پس از زوال یك نوع، در مطاوي گونهمختلف 

گر هم هاي دیتوانند در گونهمی ،اصلی زمان با گونۀیشتري دارند یعنی همعرضی ب هم گسترۀ
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 .شاهنامههاي حضور داشته باشند همچون حضور پررنگ وجه غنایی در تعدادي از داستان

 فراتر رفته و شئونی دیگر از حیات آدمی را توصیف« متن ادبی»توانند از حتی می ،وجوههمچنین 

 ،«وجه» ،حماسی دارداي كالم یا روحیه شودگفته میشخصی  در وصفگاه كه آنمثالً كنند؛ 

 (.00-00امتنی و فراادبی یافته است )نك. همان: كاربردي فر

 «مايگانِ کالن»يا  «مايهکالن. »2. 2. 1. 2

 (Major Theme)« مایگانِ كالن»یا « مایهكالن»اصلی یا آنچه به  مایۀه به مضمون و بنتوجّ

ویژه آثار حجیم آثار ادبی به ۀ، در تعیین گون(663-666: 3163)نك. شفیعی كدكنی،  تعبیر شده

هاي مختلف را در متن خود و بزرگی كه المحاله امكان حضور عناصر و وجوه متعلق به گونه

باید توجه داشت كه آمیختگی انواع و حضور وجه یا ضرورتی تام و تمام دارد.  ،آورندفراهم می

 حماسه، عموماً چندانی نِغنایی در مت همچون حضور عناصرِ ،اصلی متن ۀوجوهی متفاوت با گون

یك اثر را كه متشكل از صورت و ساختار و مضمون آن است، تغییر  گونۀ نیست كه بتواند مفهومِ

هایی چون زال و رودابه، تهمینه و رستم، و بیژن و منیژه )نك. وجود عاشقانهبه همین سبب،  .دهد

آن  انیِپهلو یعنی روایتِ شاهنامه كالنِتواند و نباید ما را از توجه به مایگانِ ( نمی31: 3106صفا، 

ر د ی هستند از وجود عناصر و وجوه تغزلی در متن حماسه.یاهها نشانهغافل كند. این داستان

ت و تأمالگمان از مدح و مرثیه و هجو و غنا و تعلیم ملی بی روایت كالن و حجیمی چون حماسۀ

 شاهنامه كه درریزي نخواهد بود چنانبشري گزیر و گ حیاتِ اساسیِ فلسفی در باب موضوعاتِ

ی نهد؛ روایت پهلوانو حماسی خود را وانمی فاخر هرگز زبان شاهنامههمه اما ایننیز چنین است؛ با

هم در كلیت  شاهنامهسان كند؛ بدینشود و زمینه ملی را هم ترك نمیمنقطع و مخدوش نمی

  ماند.میردترش همواره حماسه خویش و هم در اجزاي خُ

 «لفت مؤنيّ. »3. 2. 1. 2

قرار  اساس اعتبار تفسیر« مؤلف نیّتِ»، مفهوم «گراقصدي هرمنوتیكِ»ویژه در هرمنوتیك و به

ر ت، مفسّاس« متن معنايِ ۀدهندعوامل تشكیل»ترین مؤلف از مهم تِگیرد و با این فرض كه نیّمی

عابدي  با آن دست یابد )نك. مطابقِ معنايِترین ت یا به تعبیري نزدیككوشد تا بدین نیّمی

خشد بمؤلف اعتبار می تِگرایان به نیّ(. البته آنچه در نظر قصدي362-306: 3106سرآسیا و...، 

 است و نه قصدِمعنایی مشخص  در لحاظِمؤلف  آگاهانۀ پدیدارشناختی یعنی قصدِ صدِق

مؤلف  تِمؤلف هم باشد. مفهوم نیّ اخودآگاهِن روانیِ هايِتواند متأثر از سائقهشناختی كه میروان
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رار ستیز ققصدي در هرمنوتیكِ« مؤلف مرگِ»گرا در تقابل با مفهوم در هرمنوتیك قصدي

، 00، 00، 22: 3161ت مؤلف همچنین نك. احمدي، ؛ در باب نی301ّ-306گیرد )نك. همان: می

ف را در معنایی محدودتر و ناظر ت مؤلمن در اینجا نیّ ، و صفحات متعدد دیگر(.666-661، 332

اهی دقیق یا اجمالی نویسنده/ شاعر و تصریح وي به مؤلف در نظر دارم یعنی آگ نرآگاهیِبه ژا

تواند با صد و تصریحی كه میژانرِ اثري كه آفریده است؛ آگاهی و ق اساسیِ ژانر یا مختصاتِ

تر آن به آن و تفسیر روشمندتر و نزدیك معنايِ ترِدقیق به فهمِمخاطب را اثر،  كردن ژانرِروشن

گاه ژه آنویدر این معنا و محدوده، به تعیین ژانر به« ت مؤلفنیّ»مقصود مؤلف داللت كند. مفهوم 

 دهد كمك شایانی خواهد كرد.كه متن، وجوه و مختصات گوناگونی را در خود بازتاب می

ت چرا فارسی بسیار كارگشاس ادبِ ثارِآ نیّت مؤلف به این معنا، اتفاقاً در تعیین ژانرهايِ

صیل بر تفاجمال یا بهبه ،آثار خود یا مطاويِ شاعران و نویسندگان كالسیك، در مقدمه كه عمومِ

یح تصرلیف اثر اش و قصد و نیت خود از تأقدمایی خود در همان محدوده و تعریف ژانرآگاهیِ

اگرچه طبیعتاً از « بكتا فراهم آوردنِگفتار اندر »و  شاهنامه اند. فردوسی در دیباچۀكرده

شان خود را ن اثرِ و كیفِ برد اما ژانرآگاهی خود و وقوفش به كمّژانر بهره نمی مصطلحات حوزۀ

هِ از گ»است و بازمانده  «گندآوران» و روایتِ «شهریاران نامۀ»كند كه اثرش دهد؛ تصریح میمی

ردوسی، )نك. ف« بر رهِ رمز»هایی است داستان نیست بلكه« دروغ و فسانه»هایش ؛ روایت«باستان

المثل نیز فیصوفی را  مؤلفانِ آثارِ توان و باید عمدۀین مبناست كه می(. درست بر هم0: 3100

ي هاتهاي شهودي و دریافتجربه»آثار برآمده از  استثنايِذیل ادبیات تعلیمی قرار داد چرا كه به

هایی نی متناند یع«متمكن»هاي از نوع متن ،فتوحی به تعبیرِ ، بیشتر این آثار«درونی و شخصی

كه  «منطبق بر آگاهی گروهی و ایدئولوژیك و حاوي مفاهیم اجتماعی و عقاید گروه صوفیان»

(. براي نمونه كافی است مقدمه عطار 10-11: 3106اند )فتوحی، به قصد تعلیم و القاء تألیف شده

ه عمده شمارد كبرمی تذكره فیتألدر  «باعث»پانزده گذراند؛ عطار را از نظر  االولیاءتذكرهبر 

 (.36-0: 3106اند و عبرت )نك. عطار، ها ناظر به مفهوم تعلیمآن

 ؛ معنا و مصاديقحماسة عرفاني. 2. 2

ت و میراثی فربه و كالن هم در ادب حماسی و هم در ادب صوفیانه دارد. ارسی سنّات فیادب

حال این دو گونه نسبتی تاریخی نیز با یكدیگر دارند؛ افولِ تدریجیِ ادبِ حماسی تقارنی درعین

دبیات ا از دامانِهاي پنجم و ششم هجري قرن در فاصلۀكمابیش با طلوعِ تدریجیِ ادبِ صوفیانه 
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رد. تقارن در این افول و طلوع تدریجی و نیز وجود برخی از مختصات حماسه فارسی دا تعلیمیِ

ی از آمیز در بعضو مفاخرهجویانه برتريها و مفردات زبانی و لحن از قبیل مضامین، شخصیت

ران و اي از پژوهشگاز سوي عده« حماسۀ عرفانی»اصطالح  منجر به وضع و كاربردِمتون صوفیه، 

ها اشاره شد. تاریخی به آن ترتیبِو بهبحث  ۀی شده است كه در پیشیننظران ادب فارسصاحب

نشان  بحث منابع پیشینۀدر  حماسۀ عرفانیتأمل و دقت در نوع و چگونگی كاربرد اصطالح 

قی تام و اطال ،مذكور این تعبیر را همگی با معنایی یكسان و مشترك نظرانِدهد كه صاحبمی

كار رفته است ست كه در این باب بهنادع تعابیري نوع و تنوّ را باید دلیلبارزترین اند. كار نبردهبه

 ،«حماسۀ بزرگ تنهایی انسان» ،«ایران اسالمی ۀحماس» ،«داراي روحانی و دامنهحماسه»از قبیل 

و... . تفكیك  «حماسۀ ارواح خداجوي» ،«حماسۀ مرغان روح»، «اسۀ عرفانیدر واقع یك نوع حم»

 ردنك تردقیقضمن  البته ضروري است چرا كه ،مراد ها و شرح اجمالی معانیِمیان این كاربرد

 پژوهش نیز این نكته مهم را روشن كند كه در طرحِ شناسیِروش از جهتِتواند می ،بحث ۀزمین

اید استناد توان و نبها نمیتوان و باید، و به كدامها می، به كدام گفتهحماسۀ عرفانیوجود  ۀفرضی

حماسۀ د: كربندي را در دو معنا دسته حماسۀ عرفانیابتدائاً كاربرد توان این اساس، میبر  كرد.

 ري مستقل.ژانخردهژانر/  ۀمثاببه حماسۀ عرفانیتعبیري عمومی و توصیفی، و  ۀمثاببه عرفانی

انر/ ژ نه در معنایِ مثابه تعبيری عمومي و توصيفيبه حماسة عرفاني. 1. 2. 2

 مستقلژانری خرده

اند ازجمله ردهكار باي از آثار متصوفه بهرا در توصیف عده حماسۀ عرفانیعموم كسانی كه تعبیر 

، یاحقی، كزازي و مرتضوي )نك. پیشینه الزمانی، اسالمی ندوشنكوب، صاحبدشتی، زرین

د بلكه اناراده نكردهرا مستقل و مشخص  ژانريخردهژانر/ این تعبیر، معنایی مرادف با بحث( از 

 روحِ وارِپرمخاطره و ادیسه سیرِ رِمكرّ و مضمونِ مایهبنوجود اي است به اشارهعموماً مرادشان 

قوس  مخاطراتحال درعینو سالك روحانی سالك در بازگشت به مبدأ اعلی و توصیف اشتیاق 

 ن ناظر است و نه معنايِآ« وجهی» به تعبیري مقصود آنان از حماسه، به معنايِصعود روح آدمی. 

رداشتی است. مؤید چنین ب خود گاه توضیحات تكمیلی این نویسندگاننیز تعبیرات و آن. « ژانري»

 «اسه روحانیحم»موالنا را نیز  مثنويتعبیر كرده،  «حماسۀ عرفانی»به  الطیرمنطقاز كوب كه زرین

 نویسد:نامد و در باب آن، چنین میمی
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د كه آینظر میاي روحانی بهمثنوي حماسهگونه ازلحاظ رمزي و تمثیلی، بدین»

حوادث فرعی و جزئیات وقایع آن در صورت رمز و به شكل حكایات و 

هاي رمزي و غیررمزي، و مجموع این قصه شودهاي مختلف تصویر میقصه

. بدین دهدهاي روح را براي رهایی از دام و بند دنیاي ماده نشان میكشمكش

چه ماند و مثل آنادیسه روحانی میرمزي و تمثیلی به نوعی  ازلحاظگونه مثنوي 

، خطرهایی را در قصه هومیروس در احوال ادیسئوس قهرمان یونانی آمده است

باید از سر بگذراند، تصویر كه روح در راه بازگشت به موطن خویش می

  (.363: 3102 كوب،)زرین« نمایدمی

ا همان یحماسه  لفظیِ اي به معنايِبیشتر اشاره حماسۀ عرفانیبیر اینان، در واقع در تع

بته در طریق ال و پرمخاطره بزرگ و پرشكوه و نستوهانه يیعنی كارو فراادبیِ آن  معناي فرامتنی

تقل. ژانري مشخص و مسخردهژانر/ مثابۀ سلوك و تهذیب عرفانی دارد و نه داللت بر تلقی آن به

ر ح به آن، دقل بدون تصریانظران بدون آگاهی از مفهوم وجه یا الدسته از صاحبدرواقع این 

اگرچه در ادامه نشان داده خواهد شد كه تعبیر  ،اندحماسه را در نظر داشته وجهیِ هومِعمل مف

تري عبیر دقیقتوانست تاي نیز چندان تعبیر دقیقی نیست و آنچه میبا چنین تلقی حماسۀ عرفانی

ها آثاري چرا كه عموم این متن استهاي حماسی / عارفانهصوفیانهآنان باشد  از مقصود

ژانربودن دهخرژانر/ سواي آنكه تصریحی به هرحال اند با وجهی حماسی و نه بالعكس. بهصوفیانه

، «ايهگون»، «نوعی»وجود تعابیر و قیودي از قبیل  شود،در كالم آنان دیده نمی حماسۀ عرفانی

. ان گواه دیگري است بر برداشت فوقنظرهاي این دسته از صاحبدر نوشته« سرشتی»و « روحی»

 طرزيتعبیر كرده، به «اي روحانیحماسه»را به  مثنوي ،كوب كه از جهت رمزيحتی زرین

اده و دادبی نشان  نوعِ بودن صورت و قالب نیز در تحقق معنايِهوشمندانه توجه خود را به شرط

را یك حماسه روحانی  مثنويرمزي كه  درهرحال، برخالف معنیِ»نویسد: متن فوق می در ادامۀ

 (.366)همان: « سازدمی "تعلیمی" یك منظومۀ ،، از آنمثنوي كند، قالب و صورت ظاهريِمی

نظر وجه بهم حماسۀ عرفانی ۀدر اثبات فرضی نظرانصاحباز  گروهاین قول استناد به  ،بنابراین

 .رسدنمی
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 و طراحان هانمونه ؛ داليل،مثابه ژانری متمايزبه حماسة عرفاني. 2. 2. 2

اي ژانري در ادب فارسی و اطالق آن بر عدهخردهژانر/ مثابه به حماسۀ عرفانیكاربرد اصطالح 

ع خالی از تنو ،شدهارائه از جهت رویكردهاي اتخاذي و نیز شواهد و دالیلِ ،از آثار ادبی فارسی

 ها وها و قول به وجود آموزهگرانه به متن حماسهیی نیست؛ در سویی رویكرد تأویلهاو تفاوت

ازجمله  «عرفانی در متن آثار حماسیعواطفی شبهپیدایی » و هاي عرفانی در متون حماسیمؤلفه

« هاي عرفانیبارقه» قول به وجودِ( و 161: 3102اسدي طوسی )نك. رزمجو،  نامهگرشاسپدر 

ی در ها و قهرمانان حماسه ملشخصیت ( تا استدالل به تأویل3106ِمنش، )نك. كی شاهنامهدر 

قرار دارد و در سویی دیگر دالیلی همچون راهیابی مفاهیم و هاي رمزي سهروردي داستان

ز حضور سلوك و نیخان به متون صوفیانه در شكل هفت مرحله اي از قبیل هفتمضامین حماسی

اسی در این متون و قول به تحول شخصیت پهلوان حماسه به پیر تصوف و اوزان حمزبانی  عناصر

 ،یز در ادامه بر اساس همین الگوها. ما نهاي صوفیانه طرح شده استها و تذكرهدر متن اولیانامه

 فانیحماسۀ عربررسی و نقد خواهیم كرد: ذیل این عناوین كلی شده را هاي طرحدالیل و استدالل

ها انامهاولیها، زبان و وزن حماسی، و تحول مفاهیم و شخصیت ماسۀ عرفانیحو رویكرد تأویلی، 

ماسۀ حو نهایتاً بحثی در تفاوت میان  حماسۀ عرفانیۀ لحاظ ژانر امكان و فاید، حماسۀ عرفانیو 

 . هاي حماسیو صوفیانه عرفانی

 انیحماسۀ عرفنمونه  عنوانبه نامهگرشاسپو  شاهنامهنظر از تلقی آثاري چون با صرف

 دارانِهايِ طرفدر مجموعِ نوشتهژانر مصادیق این ژانر/ خردهاین آثار،  و بر اساس تأویل صوفیانۀ

ی عطار، بخش الطیرمنطقهاي رمزي شیخ اشراق سهروردي، داستاناند از: ، عبارتحماسۀ عرفانی

این  پژوهندگانِ قائل به وجودِو غزلیات موالنا.  مثنويهاي مشایخ صوفیه، و ها و تذكرهاز اولیانامه

انی(، منش )مشفق كاش: سیروس شمیسا، حسین رزمجو، عباس كیاند ازژانر نیز عبارتخردهژانر/ 

مهمی كه در باب این پژوهندگان و پیش از ورود به  ۀنكت پور.حسینعلی قبادي، و علی حسین

ورتی صاخیر به جو كه در دو دهۀجز رزماست كه به ایشان باید به آن اشاره كرد آن بررسی آراءِ

ي ژانرخردهژانر/ یك از كسانی كه مدعی وجود هیچ تخصصی به ادبیات حماسی پرداخته،

لمه، پژوه به معناي دقیق كشناس و حماسهبه نام حماسۀ عرفانی بوده و هستند نه اسطوره مستقل

اند. و نیز متون عرفانی بودهدوره اسالمی بلكه همگی ادیب و متخصص در ادبیات فارسی 

حماسه در ایران  اوّلِ طرازِ نظرانِكه محققان و صاحبهم یك از كسانی هیچ توجه آنكهجالبِ



 00 حماسة عرفانی؛ از فرضیه تا واقعیت 

ژانر/ نین وجه متذكر چهیچمطلق بهاهلل صفا و خالقیهمچون ذبیحشوند یعنی كسانی شناخته می

اند. صفا در اثر مرجع و مستند نشده و قائل به وجود چنین نوعی از حماسه نبوده ژانريخرده

هاي آن از قبیل یا معادل« حماسۀ عرفانی»اي به ، هیچ اشارهسرایی در ایرانحماسهخویش، 

 هايها به حماسهبندي حماسهجز تقسیمكند. او بهنمی« حماسۀ درونی»و یا « حماسۀ روحانی»

؛ هاي اساطیري و پهلوانی. حماسه3 برد:بندي دیگري از دو نوع نام میطبیعی و مصنوع، در تقسیم

 نویسد: و در ذیل همین دستۀ اخیر است كه چنین می، هاي حماسی تاریخی. منظومه6

ممكن است موضوع حماسۀ تاریخی زندگی یك یا چند تن از قهرمانان دینی »

داستانی  و مطالبباشد كه با توجه به حقایق تاریخی یا با آمیزش وقایع تاریخی 

... نیز اغلب داراي بسیاري از خصائص هاباشد. این منظومه وجود آمدهبه

هاي حماسی است و از این جهت باید در شمار آثار حماسی ملل نام برده منظومه

هاي هاي حماسی را كه اتفاقاً در زبان فارسی نمونهگونه منظومهشود. من این

 راجی و حملۀ باذل و كتاب حملۀ حیدريحسام و ابن نامۀخاورانبسیاري مانند 

ا دارد منظومۀ حماسی دینی هسروش و جز این نامۀاردیبهشتصبا و  خداوندنامۀ

 (0: 3106)صفا، «. مناممی

اریخی ت اي از حماسۀبدین ترتیب پیداست كه او حماسۀ دینی را هم زیرشاخه و زیرگونه

ها، در تقسیم حماسهنیز مطلق خالقی داند و اساساً اعتقادي به وجود حماسۀ عرفانی ندارد.می

 هاي( از سه نوعِ حماسه026: الف3100، مطلق)خالقی« آیندبرحسب محیطی كه در آن پدید می»

برد هاي اشرافی )یا آریستوكراتی( نام میاي )یا پرولتاریایی( و حماسههاي تودهوي، حماسهدَبَ

یر در نوع اخ»نویسد می هاي اشرافی یا آریستوكراتی)همان( و در باب دستۀ اخیر یعنی حماسه

دهد عشقی یا رمانس و سپس به رمان میهاي پهلوانیتكامل خود نخست جاي خود را به حماسه

هاي )همان(. خالقی مطلق پس از بحث دربارۀ حماسه« شودو زبان آن نیز از نظم تبدیل به نثر می

فارسی با  هايِحماسه تحوّلِ ها و تحوّالتشان، در بحثی تطبیقی، به تفاوتِایرانی و انواع و گونه

هاي ند و معتقد است كه برخالف تحول حماسهكهاي میانه در اروپا اشاره میتحوّل حماسه

)همان:  «هاي بدیهی و گفتاري و نوشتاري، نخست به رمانس و سپس به رمانحماسه»اروپایی از 

ۀ سیزدهم ق كمابیش در از آغاز سدۀ چهارم تا پایان سد»هاي فارسی حماسه انواعِ ۀ( هم022

ی، اي، پهلوانی، دینهاي اسطورههاي حماسیگونه شاهنامهاند و حتی در خود كنار یكدیگر بوده
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نویسد: او در تعلیل این پدیده می(. 022)همان: « اندتاریخی و رمانس در یك كتاب گرد آمده

میانه در غرب از اینجاست هاي علت این ناهمخوانی تحوّل حماسه در فارسی با تحوّل آن در سده»

هاي پهلوانی بودند و سپس به هایی از حماسههاي فارسی نخست ترجمه و بازپردازيكه حماسه

راي ب هاسرود اي ازبه گونه. او سپس )همان( «هاي خود ادامه یافتنددر همۀ گونه شاهنامهتقلید از 

ي عناصر حماسی نیز هستند، دارا» ود نكه در روسیه رواج بسیاري داركند اشاره میمقدسان 

، ولی در تاتارهاست دِمتریوس كه در نگاه سطحی توصیف پیروزي برجمله سرود ویگیل سن از

؛ سرودهایی كه در میان یوگسالوها نیز رواج «واقع شعري است در ستایش خدا و قدیسان او.

ت درد و شهاد در بزرگداشتتكیۀ اصلی نه بر كاركردهاي پهلوانی، بلكه » هادارند و در آن

( است در جامۀ Hagiologyاالولیا )جمله شعر سیمون فیندلینگ كه در واقع سیرتاست، از

حماسۀ توانست الاقل از دید طرفداران این نوع اخیر می(. 36: ب3100مطلق، )خالقی« حماسه

مطلق ترین نمونه چنین ژانري در ادب فارسی تلقی شود اما نكته اینجاست كه خالقیمهم عرفانی

شعار در ذیل گونه اایناهلل صفا به تصریح ذبیحدر ادب فارسی كند ضمن آنكه اي نمیبدان اشاره

نكرده ها نیز از همین رو تصریحی بدان خالقیو د، نگیرهاي تاریخی یا دینی قرار میهمان حماسه

ید نیز مؤادب فارسی  هاي دینیِگرفته در باب حماسههايِ مستقلِ صورتپژوهش است.

این  (.306-311: 3106؛ شمشیرگرها، 636-301: 3161شهبازي،  هاي فوق است )نك.استنباط

هاي باید در ذیل حماسهكه المحاله می حماسۀ عرفانیژانري با نام مهمی است كه خرده ۀخود نكت

بحثی  ذكر ودینی، تحقق و مصداقِ قابلِملی و هاي حماسهبندي شود ازنظر پژوهندگان دینی رده

سیك تر انواع شعر كالبندي جدیدتر و مناسبدر طرحی هم كه زرقانی براي طبقه نداشته است.

واع ژانري مستقل و در كنار سایر انخردهژانر/  ۀمثاببه حماسۀ عرفانیفارسی ارائه كرده نشانی از 

 (.00-01: 3100شود )نك. زرقانی، شعر حماسی دیده نمی

 تأويلي و رويكرد حماسة عرفاني .1 .2. 2. 2

. 3هیم: موضوع مواج بر اساس رویكرد تأویلی، با دو گونه طرحِ حماسۀ عرفانیدر میان قائالن به 

قبیل  از« هاي عرفانیبارقه» ۀمالحظ ،عنوان نمونهو به حماسی متنِ عرفانیِ ویلِتأ امكانِقول به 

در « عرفانیشبه عواطفِ»( و یا سخن از 366: 3106منش، )نك. كی شاهنامهخواب و سیمرغ در 

)نك.  شاهنامههاي عرفانی در و مضامین و شخصیت (161: 3102متون حماسی )نك. رزمجو، 

( 136 -136ها و پهلوانان حماسه )همان: ( و تأویل عرفانی نمادها و پدیده661-666: 3103همو، 
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 حماسۀ عرفانیقول به . 6. اي بر آنو شاهد و نمونه عرفانی ۀحماس گیريِشكل مثابۀ اولین مراحلِبه

و  اي از قبیل زالهاي حماسیهاي رمزي شیخ اشراق با استناد به حضور شخصیتبودن داستان

: 3103؛ قبادي، 131: 3103؛ رزمجو، 311-312: 3106منش، نك. كیرستم و اسفندیار و سیمرغ )

ن را هایی از آرزمجو نمونهكه تر دارد چنانتأویل عرفانی حماسه ملی البته تاریخی قدیمی(. 1

هایی ها را به همراه نمونههمین نمونهنیز آیدنلو (. 136 -136: 3103نقل كرده است )نك. رزمجو، 

نشان داده ق( 3361آذر بیگدلی )م و ق(3661(، ادهم خلخالی )مق166مدر آثار سنایی ) دیگر،

ي توان از اثري حماسی، اساطیرگاه نباید و نمیهیچ»طور كه وي تصریح كرده است لیكن همان

(. اصوالً زمانه و زمینه 622: 3166)آیدنلو، « هاي عرفانی كردو تاریخی حتی با تأویل، استنباط

ردي، كاند كه بتوان براي چنین رویع از آننمایه و نیت مؤلف آن، همگی ما، كالنشاهنامهپیدایش 

(. بنابراین رأي كسانی چون 622-623)نك. همان:  شناسی اعتباري قائل شداز جهت روش

خشی از مثابه بگاه تلقی آن بهتأویل عرفانی حماسه ملی و آنمنش )مشفق( و رزمجو در باب كی

سط نماید. طرح موضوع دوم البته شرح و بپذیرفتنی نمیطبیعتاً  حماسۀ عرفانیجریان تكوین 

 طلبد.ري میبیشت

، در طرح در ادب فارسیي قابلِژانرخردهژانر/  ۀمثاببه حماسۀ عرفانیاز طرفداران  بعضی

ویژه به ق(100)م سهروردي هاي رمزي و تمثیلی شیخ اشراقاي از داستاناثبات فرضیه خود عده

 طور مشخصهاي حماسه ملی و بهرا به دلیل حضور شخصیت لغت مورانو  عقل سرخدو رساله 

منش، اند )نك. كیهاي چنین ژانري معرفی كردهها، نمونهسیمرغ، زال، رستم و اسفندیار در آن

این نوعی تحول فرهنگی  آنان،(. به زعم 1: 3103؛ قبادي، 131: 3103؛ رزمجو، 312-311: 3106

حماسی و اساطیري كهن به متون دوره اسالمی و هاي ها و شخصیتاست كه طی آن پدیده

 دِ. این استدالل و شواهاندژانري را پدید آوردهخردهژانر/ و چنان  ازجمله متون متصوفه راه یافته

 شناختی متعددي است. هاي روششده براي آن به زعم ما دچار آسیبطرح

می راه اسال ۀدور كه بسیاري از مضامین اساطیري و حماسی به متون ادبیشكی نیست 

و انتقال مضامین و روایات  شاهنامهاند خاصه به سبب شهرت و نفوذ و بازخوانی مكرر یافته

واسطه این متن مرجع. درواقع این پدیده بر اساس نظریه جدید ژانر همان اساطیري و حماسی به

به وجه است كه  شدنلیتبددر  ژانرها و ادامه حیات ژانرها از طریق وجوه و تمایل« وجه»مفهوم 

 ،هافارغ از اشكال و انواع و صورت« وجوه»اشاره شد. نكته اینجاست كه  به آن نیازاشیپ
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انی آثار تغییري در نوع و طبقه ردگ آنكهیبكار روند مایگانی بهمثابه وصفی درونتوانند بهمی

هاي تمثیلی ن عموم داستانچوتعلیمی شیخ اشراق كه هاي تمثیلیپدید آورند. بر این اساس داستان

در این  نفسی كه»اند؛ «براي شرح حركت یا سفر نفس ناطقه»متصوفه و حكماي نوافالطونی 

 تعالیجهان، غریب و از وطن خود دور افتاده است و قصد دارد به مبدأ یا معاد خود كه همان حق

جه وهیچاساطیري به با پذیرفتن این عناصر حماسی و ،(116: 3160)پورجوادي، « است، برگردد

 صوفیانه باقیدهند و همچنان ذیلِ ادبیاتِ تعلیمیِ حكمیارزش ردگانی خود را از دست نمی

گونه وجه حماسی بارزي هم به این آثار این عناصر هیچ مانند. نكته دیگر آن است كه اصوالًمی

حماسی خود را در  هاي اساطیري واساساً این عناصر معانی و ارزشبخشند به دلیل آنكه نمی

روند ر میكابه «مثابه رمزهاي عالم جانبه»ند و در گفتمان جدید دهاز دست می چنین متونی كامالً

(. همدانی 310: 3100)همدانی، « كنندمعانی مرتبط با تجربه زیسته عرفانی را بازگو می»صرفاً  و

تمان عناصر یك گف یدگردیس»درستی ها، بهحضور عناصر اساطیري و حماسی را در این داستان

د كنتوصیف می« ]= اسطوره و حماسه[ در دل گفتمانی دیگر ]= تصوف/ حكمت اشراقی[

( اما باید توجه داشت كه این امر موجب استحاله گفتمان دوم یعنی تصوف یا حكمت 310: 3100)

زي و تمثیلی ماند كه استحاله معنایی و كاركرد رشود بلكه این عناصر گفتمان نخستاشراقی نمی

و دیگر  اهنامهشالمثل آنچه در باب سیمرغ در . دقیقاً به همین دلیل است كه فییابندمتفاوتی می

قل عمنابع اساطیري و دینی از اوستایی و پهلوي آمده، كمكی به درك مفهوم سیمرغ در رساله 
اسی خود را (؛ سیمرغ در اینجا مفهوم اساطیري و حم326كند )نك. همان: سهروردي نمی سرخ

ا گفتمان دوم است كه معنط با متن و زمینه فكري و فرهنگی دهد و تنها در ارتبااز دست می

 لحاظ حماسی كامالًاي از قبیل منِ روحانی، حضرت حق،... . درواقع این عناصر بهیابد؛ معانیمی

ا به حماسی خود ر هاي اساطیري ووجه در قرائت جدید، معانی و هالههیچتأثیرند و بهخنثی و بی

كنند. به زعم ما، اینكه مضامین و نمادها و قهرمانان حماسه راه به گفتمان ذهن مخاطب القا نمی

كه در دل روایات تمثیلی و رازورزانه حكمی یا صوفیانه، به  صورتنیبدتصوف گشوده باشند 

اركردي معنایی و ك عناصري نمادین و حائز معانی عرفانی تبدیل شوند، نوعی استخدام و استحاله

شود. همچنین باید توجه ژانري جدید منجر نمیژانر یا خردهجدید است كه لزوماً به پیدایش 

كند و تصرفات او بیشتر در ایجاز و اطناب در روایت تصرف نمیداشت كه شاعر حماسه 

 یاتها؛ اما سهروردي در جزئتوصیفات و شگردهاي شاعرانه است و نه در محور روایی داستان
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ها را در كلیت نظام كند چرا كه او قصد استخدام آنها و محور روایت تصرف میاین داستان

چنین سرا حاكم بر روایت است نه ناقل امین آن. نظري خویش دارد؛ او برخالف حماسه

رمزها و  هاي اشراقی و صوفیانه بهبیش از هر چیز زاییده نیاز گریزناپذیر بیان تجربه استخدامی

  باشند. ن عوالمیناپذیر چناگریز و بیانبیان هايِگر معانی و تجربهنمادهایی است كه تمثیل

ۀ حماسعنوان هاي سهروردي بهرسد كه تلقی رسالهنظر میبهاز منظر تاریخ اندیشه 

تفسیري  ربنكاي از هانري كربن فرانسوي باشد. قیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نوشته، مستعرفانی

قاله او در این م .«حماسۀ عرفانیاز حماسه پهلوانی تا »وان دارد با عن سهروردي عقل سرخبر رساله 

 متنی مقدس، مثابۀبه شاهنامهخود از  گرایانۀتأویل دهد كه سهروردي در خوانشِمهم نشان می

رستم و اسفندیار را كه قهرمانان حماسه  طور خاص سیمرغ، زال، ونان آن و بهچگونه قهرما

اند، در روایت رساله خویش و تبیین هبوط و صعود روح، رمز و ممثل غایتی اشراقی قرار پهلوانی

در این  یك از تعابیر كربنباید توجه داشت كه در هیچ .(20 - 20: 3106)كربن،  داده است

له و یا از اینكه وي این رساتوان دید نمیاي نشانهحتی نیست بلكه ، سخنی از ژانر ادبی نوشته

را كه در آن موضوع كیخسرو و جام طرح شده، چیزي جز آثاري رمزي و  لغت مورانرساله 

هره بدر توصیف این دو رساله  حماسۀ عرفانینمادین دانسته باشد. درواقع آنجا كه او از تعبیر 

. در این معنا میان ان معناي ادیسه روح یعنی قوس نزول و صعود روح را در نظر داردهم بردمی

 اند تفاوت چندانی وجود نداردكار بردهنظرانی كه این تعبیر را بهاو و گروه نخست از صاحب

ربن را ك سهروردي و نیز تعبیرِ هايِرساله متنِ ،حماسۀ عرفانیفرضیه  طرفداراناي از لیكن عده

 نماید.اند كه با توجه به محتواي نوشته كربن، پذیرفتنی نمیي بر مدعاي خود دانستهشاهد

 اشتراك در مضامينو تحول مفاهيم  ؛حماسة عرفاني. 2. 2. 2. 2
ترین هایی دارند و دالیلی كه اجمالی، فرضحماسۀ عرفانیژانر طراحان فرضیه ژانر/ خرده

كلی توان چنین تقریر كرد كه ایرانِ دوره اسالمی بهبندي از نقطه كانونی و اساسی آن را میجمع

و  یكی از بارزترین وجوه فرهنگی عنوانبهمنقطع از دوره پیشااسالمی نیست و حماسه و عرفان 

ایشان  ها كه به زعمهم نیستند؛ چه در زمینه كلی آن ارتباط باخالقیت ادبی در این دو دوره، بی

بدي در هر دو عرصه حماسه و عرفان، و چه در عناصر و عبارت است از تقابلِ دوقطبیِ نیكی و 

متون  همفردات مشترك و مشابهی كه به زعم ایشان از متون حماسی و طی فرایندي تحولی ب

اما نكته (. 66-3: 3103؛ قبادي، 166-663: 3103نك. رزمجو، صوفیانه و عرفانی راه یافته است )
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به این  شده از استداللِگرفته ها سخنی نباشد، نتیجۀبار این فرضاگر هم در اعتاینجاست كه 

 ،دوره اسالمی در ادبِ حماسۀ عرفانیژانري به نام ژانر/ خرده لحاظِ یعنی لزوم یا امكانِ ،هافرض

 اشكال و شبهه است.  به دالیل متعددي محلِ

 ،ه و عرفانحماس درنظرگرفتن، شناختی این استدالل و نتیجۀ متخذب روشترین آسیمهم

ف و توان با تجرید اوصارا میحماسه البته  است.« متن صوفیانه»و « متن حماسی» جدا و منتزع از

ناسی، شاي جهانهبه مثابۀ نوعی تلقّی از جهان، گونهاي حماسی، هاي محتوایی آن از متنویژگی

تلقی كرد و در نظر آورد اي از معارف و مضامین اساسی مرتبط با انسان و هستی، و... مجموعهو 

ها و جوانبی مشترك با عرفان داشته باشد جنبه تواندو این مجموعه مفاهیم تجریدي البته می

ته باشد، لیكن هم داش یهاي فلسفبعضی اندیشهالمثل با تواند چنین اشتراكی را فیهمچنان كه می

گاه كه در حوزۀ انواع ادبی از آن سخن آنآنچه نباید از آن غفلت كرد آن است كه حماسه 

« متن»بر تلقّی حماسه در مقام یك  ،بیش از هر چیز یك متن ادبی است، و اساس بحثرود، می

اي از مضامین و نه صرفاً مجموعه است« فرم»هاي زبانی و ادبی خاص و برخوردار از با ویژگی

؛ 313-01: 3103شمیسا، ؛ 360-36: 3100مختاري، )در این مورد نك.  هامفاهیم و شخصیت

متن » ،حماسۀ عرفانیرسد معتقدان به وجود نظر میكه بهدرحالی .ب(3100، مطلقخالقی

عرصه »به بیش از هر چیز و « مضامین حماسی»به منتزع از صورت و ساختار آن، را « حماسی

هاي پركشمكش و اضطراب درونی و بیرونی و روایتی وجود عرصهكاهند. اگرچه می فرو« جدال

اي صوفیانه چه در شكل بیان مستقیم و چه در آثار رمزگونه سلوكِ عقباتِوار از مهالك و ادیسه

 مِلیكن آنچه مفهوهاي حماسی است از وجوه مشابهت این متون با روایت، الطیرمنطقاز قبیل 

وجوه مشخصۀ دیگري است كه نهایتاً صورت و معنایی  ودهد ممیزات حماسه را شكل می نهاییِ

لقی ایشان و ت حماسۀ عرفانیاگر فرض طرفداران بخشد. به این نوع ادبی كهن می مستقل و ویژه

از تقابل میان عقل و عشق و جدال دائمی بین را المثل آنچه فیچرا نباید م، بپذیریرا  از حماسه

یگر از تصویر و روایتی د ادبیات عرفانی ذكر شده،در ویژه و مفهوم در متون غنایی و نیز بهاین د

خود از  ه؛ تقابلی كنكنیمیا خیر و شر یا نور و ظلمت تلقی تقابل دو نیروي مینوي و اهریمنی 

ي گفتگوچرا در مقام مثال، باز و در آن صورت  رین مضامین حماسی است،ترین و بارزتمهم

نظامی و یا محاجّۀ  خسرو و شیرین)نمایندۀ عشق( و خسرو )نمایندۀ عقل( را در منظومۀ  فرهاد

است كه پید رد؟اي غنایی تلقّی كحماسهنباید خواجه عبداهلل انصاري،  رسائلعقل و عشق را در 
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شخیص ژانر تواند به تنمیو غیرمانع در بحث ژانر و تعیین نوع ادبی، اشتراكاتی تا این حد وسیع 

ناسی شژانرهاي ادبی كمك چندانی بكند چرا كه روش معنادارِ بنديِثار و یا تعریف و طبقهآ

 هايِاي از ویژگیمجموعه مبتنی بر كشف و احصايِ ،ژانرها و آثار ادبی يبندو طبقهتعریف 

مثال بارز این امر آن است كه اگرچه بسیاري از صوري و معنایی در متون ادبی است.  توأمانِ

شود و یا اگرچه بسیاري از هاي اساطیري و حماسی در كتب مقدس هم دیده میها و آموزهبنیان

ثار اخالقی و ویژه آدر عموم آثار ادب فارسی بههاي قرآن كریم را ها و شخصیتآموزه

 مشابهاتِ انۀهتوان به بوجه نمیهیچاما به یدتوان دسعدي می بوستانو  گلستاناي از قبیل تعلیمی

 ها، چنین آثاري را ذیل ژانري واحد قرار داد.ها و پدیدهمضمونی و یا اشتراك در شخصیت

، آنچه به مفهوم یك ژانر ابندي و تعریف و تسمیه ژانرهدر تمامی رویكردها به طبقه

ري از كننده بسیاتعیین»أمان است؛ تو هايِاي حداقلی از ویژگیبخشد، وجود مجموعهتحقق می

هر اثري هم كه مصداق ژانري (. 36: 3106)دوبرو، « انواع... بیشتر تأثیر متقابلِ چندین عامل است

ۀ حماسدر باب حداقلی و توأمان برخوردار باشد.  اوصافِشود باید از این مجموعهناخته میش

یدا پعرفانی این متون آشكار و روشن است اما  و آثار متعلق به این گونه، اگرچه حیثِ عرفانی

حماسی این آثار را كدام  صفِیا و حیث، حماسۀ عرفانی نیست كه ازنظر معتقدانِ

 بر دالوري و جنگاوريِ مدار بودن، شمولِروایت سازد.حداقلی و توأمان برمی اوصافِمجموعه

 ر وفاخ و وزن ،فخیم زبان و بیانِملی/ دینی و برخورداري از  زمینۀ پهلوان/ پهلوانان، داشتنِ

هاي ایرانی اعم از ملی و تاریخی و دینی، هایی است كه در تمامی حماسهمطنطن، ویژگی

هاي موجود زمان البته با شدت و ضعف هریك از این اوصاف در نمونهصورتی توأمان و همبه

، خود اظمِن داستان و مهارتِشود؛ یعنی هر حماسه ایرانی كمابیش و بسته به میزان اصالت دیده می

 مان برخوردار استفوق یكجا و توأ يِهاویژگی ، از همۀسط یا ضعیفو در سطحی عالی، متو

 مانتوأ هاي حداقلی و الزاماًاز این ویژگی اينه مجموعه ،عرفانی . طرفداران حماسۀ(3106)صفا، 

 انرِژ ذیلِ ،خاص ياثر در تلقی اند و نه آنكهئه كردهموردنظر ارا را در تحقق حیث حماسی ژانرِ

از اند؛ حداقلی و توأمان پایبند و ملتزم بوده هايِاین مجموعه ویژگی ، به بازنمودنِحماسۀ عرفانی

این  گرایانۀملی، گاه بازخوانی تأویل هاي حماسهگاه وجود عناصر و شخصیتهمین روي 

 از زبان و بیان و لحنی پرطنطنه برخورداريوار، گاه طره و اودیسهپرمخا سفرِ عناصر، گاه وجودِ

مندي از اوزان البته با تعریفی بسیار حداقلی از زبان و فروكاستنش به مفردات زبانی، و گاه بهره
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 ۀ عرفانیحماساي از آثار صوفیانه، اساس و مبناي تلقی یك اثر ذیل طربناك و پرشور را در عده

تنها یكی از این  عموماً ،نكه در مورد هر اثر هم، ضمن آ(3103)نك، قبادي،  اندقرار داده

ماسۀ ح ذیلِبرشمرده  آثارِ ،. به همین سبب)نك. همان( اي بوده استچنین تلقیاوصاف، اساس 

هاي همچون رساله اندو گاه بس كوتاهموالنا  مثنويهمچون اند ، گاه آثاري حجیمعرفانی

ی زبانعطار  الطیرمنطقو  االولیاءتذكرهن چواي عده ؛غزلیات شمسهایی از نمونهسهروردي و 

هاي همچون بسیاري از اولیانامه اي زبانی بس معمول دارندنه الزاماً حماسی و عده و البتهفاخر 

هاي اي مشحون به عرصهعده اي فاقد عنصر روایت؛و عدهاند اي رواییعده مشایخ صوفیه؛

هاي بسط ماالمال از شور و هیجان لحظهاي و عدهعطار  الطیرمنطقهمچون اند پركشمكش

اي یوهتوان چنین ششناسی علمی نمیپیداست كه از جهت روش. اند چون غزلیات شمسصوفیانه

 انستقبول د، قابلِشدهه حیثیتی ژانرساز دادرا كه در هر مورد خاص، تنها به وصفی از اوصاف، 

با لحاظ  یك نوع ادبی قرار داد. ا ذیلِر اي از آثار ناهمگونمجموعهروشی، چنین با گاه و آن

ابه و راستی چه میزان تشپرسید به توانهاست كه میشناختی و تأكید بر آنروش همین اصول

موالنا  مثنويفردوسی با  شاهنامۀصوري و ساختاري و محتوایی میان  توأمانِ اوصافِ در اشتراك

ذیل  اهآنیات شمس وجود دارد كه با تلقّی عطار یا غزل االولیاتذكره هاي سهروردي یایا رساله

ژانري ذیل آن فرض و اعتبار نمود؟ و آیا عنوان خردهكالن، بتوان حماسۀ عرفانی را به یك ژانرِ

، شمس غزلیاتتر بخشی از عطار و یا از همه شگفت االولیاتذكرهموالنا یا  مثنويآثاري همچون 

مستقلی به  یِادب نوعِ ها را ذیلِكه بتوان آن ندیی هستهابه مثابۀ یك متن ادبی، حائز چنان ویژگی

 قلمداد كرد؟« حماسۀ عرفانی»نام 

 تۀن حماسی و عرفانی باید به دو نكدر باب مشابهت و اشتراك مفاهیم و مضامین میان متو

رسد نظر میظاهر مشابه بهدهد حتی آنچه بهزعم ما نشان میدیگر هم اشاره كرد؛ نكاتی كه به

ان هایی بسیار عمیق و مؤثر باشد و همچنین نشتواند در تحلیل نهایی حاوي اختالفات و تفاوتمی

نكتۀ د. یابتر سامان بتواند در الگوهایی منطقیبندي و تفسیر این تشابهات میدهد كه صورتمی

 ،اياینكه عدهمثالً  كننده باشند؛توانند بسیار گمراههاي ظاهري میمشابهت كهآن نخست

مله جنمادین و تمثیلی سلوك صوفیانه و ازهاي خان رستم و اسفندیار را با داستانهاي هفتداستان

ه از ین دو دستا هاي هفتگانه مقایسه و از آن حكم به مشابهتِو عبور مرغان از وادي الطیرمنطق

با تأمل ( 0: 3103قبادي،  ؛216: 3106)ازجمله نك. یاحقی، اند روایات حماسی و صوفیانه كرده
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خان فتنماید. هچندان پذیرفتنی نمیهاي این دو دسته از روایات و دقت بیشتر در اجزا و ویژگی

تی روای ماسه و نهجویی پهلوان حهزاندیشی و زیركی و مبارحماسی بیشتر گزارشی است از چاره

د. توان دیمی الطیرمنطقالمثل در باب احوال مرغان فی كهچنانآناز تحوّل و تكامل درونی او 

م خان رستآن براي تطبیق دادن با هفت اتو مهالك و مخاطر ،هاي هفتگانۀ سلوكوجود وادي

هم وجود  و عمیقیهاي بسیار مهم اختالفدر عمل كننده است لیكن و یا اسفندیار بسیار وسوسه

 دارد:

او  پهلوانی اوست. پهلوان تنها براي اثبات بزرگی و تأكید بر مقامِ خانِ. هفت3

قدام به این سفر ا ،منظور نیل به كمالبه مقام پهلوانی نائل شده، اما مرغان به ،نیازاشیپ

 كنند.می

ند اما كسفر پرمخاطرۀ خود را آغاز می ،. پهلوان براي نجات دیگري/ دیگران6

 مرغان براي نجات و سعادت خود. 

ناس شپیر راه الطیرمنطقیكی از افراد دشمن است ولی در  ،. راهنماي هر دو پهلوان1

 .كندو هادي است كه سالكان را داللت می

و ِرپهلوان چندین راه در پیشِ ،هاخانهفتآغاز داستان و پیش از رسیدن به . در 2

 تنها یك راه وجود دارد؛ و آن الطیرمنطقگزیند لیكن در برمیها را ترین آندارد كه سخت

 شود.تنها راهی است كه به تشخیص پیر راهبر به رستگاري و نجات منتهی می

ن و خطرات و جزئیات آن وجود دارد ها گزارش دقیقی از هر خاخانهفت. در 1

اند و احوالی روحانی الطیرمنطقنه؛ چرا كه این مراحل در  الطیرمنطق مراحل هفتگانه اما در

 اي درونی و مبهم و ناگفتنی است.ها تجربهآن بس كه تجربۀ

ز گذشته احماسی و هفت مقام سلوك  خانِهفت درواقع به زعم ما، اشتراك و مشابهتِ

ر برآمده از بیشتتواند میخود ِاثبات نیست، راحتی قابلآنكه عمالً و به لحاظ علمی چندان هم به

در  ازجمله غربی هاي آسیايِویژه عدد هفت در بیشتر تمدنرازآمیزي و تقدس اعداد و بهاصل 

مدن مانده از تجايگویا خود میراثی بهدر میان اقوام سامی نیز این اندیشه  باشد. هاآریاییمیان 

هفت  بندي ایام در قالبو مفاهیم پیوسته با آن همچون دسته سومري و مرتبط با سیارات سبعه

 آنكهیببدین ترتیب شاید بتوان گفت  (.112-611: 3100روز هفته است )در این باب نك. معین، 
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تواند میخود از آن باشد  يالگوبردارخان حماسی یا لزوماً هفت مقام صوفی حاصل تحول هفت

هاي بنديشمار صورتبیزمرۀ از  دیگري باشد و نمونه مربوطد هفت عد تقدسِ كهنِ به اصلِ

ها نك. در قالب عدد هفت تحقق یافته است )براي مالحظه نمونه ،تمدنی ۀمفاهیم كه در این حوز

كردن . نهایتاً اشتراك در مضامین میان متون حماسی و عرفانی حتی در صورت مسلم فرضهمان(

 یتنهایی عنصري ژانرساز تلقتواند بههاي حماسی به عرفانی، باز هم نمیها و زمینهتحول عرصه

، خان پهلوانی و هفت مقام سلوك نك. آیدنلوهاي هفت)براي بحث تفصیلی دربارۀ تفاوت شود

 .(60ـ3: 3100

دیگري كه توجه به آن در بحث ژانرهاي ادبیات فارسی ضرورت تام دارد، پرهیز  نكتۀ

چراكه  بندي ژانرهاستاز مالك قراردادن صرفاً تشابهات مضمونی در بازشناسی، تعریف و طبقه

بیشتر مرهون استمرار و پیوستگی و »... هاي ادبی شرق والً ادبیات فارسی چون دیگر سنّتا

تمدن ایرانی تا رو كه ( ازآن0: 3106)شواب، « همانندي است تا گسست و ناپیوستگی و استثنا

از نوعی پیوستگی تاریخی و مدرن، پیشا دورۀ شرقیِهمچون تمامی جوامع پیش از دوره جدید، 

مبتنی بر تكرار و بازخوانی سنّت در اشكال و صوَر مختلف برخوردار بوده است یعنی فرهنگی 

نامد. در این ( می30: 3161« )صنعتی ماقبلِ عامِ وضعیتِ»همان چیزي كه پاتریشیا كرون آن را 

جوامع، نوعی ثبات در تلقی از حقایق وجود داشت كه نه گذر زمان از اشتیاق به تكرار آن 

ن امر كرد. ایها چیزي كم میها از اشتیاق مخاطب به بازخوانی مكرر آنتكرار آن كاست و نهمی

اصر خود یشین و معها یافت كه با آثار پتوان در این فرهنگبدان معناست كه كمتر اثري را می

اصه در د خاي نداشته باشمالحظهقابلِ بهاتِمضامین و مفاهیم، اشتراكات و مشا ویژه در حوزۀبه

حجیم و كالن؛ آثار حجیم و كالنی كه در بستر وسیع خود امكان آمیختگی و بازتاب آثار 

ه دلیل آوردند. ثانیاً بمضامین و مفاهیم گوناگون و احیاناً غیرمرتبط با ژانر خود را نیز فراهم می

تر در سنّت كالسیك ادبیات فارسی، این بیش ادبی هايها و قالبناپذیري صورتفثبات و انعطا

ها مهاجرت و گردش كرده و ها و قالباند كه در میان این صورتنی و مضامین بودهمعا

د، در هم اشاره ش نیازاشیپ كهاند. به همین سبب و چنانهاي متكثري را پدید آوردهآمیختگی

ی شناخت تشبیه توان و نباید تنها به جنبۀی، نمیادب كالمِ يِهانقد ژانر و بررسیدن گونه حوزۀ

 ت یا همان مالحظۀختفكیكی شنا ادب فارسی، این توجه به جنبۀ كرد بلكه در باب ژانرهايِاكتفا 

 هاست كه اهمیت مضاعفی دارد.تفاوت
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 و وزن حماسي . زبان3. 2. 2. 2

ه ز آثار صوفیاناي احماسی در عده گاه به وجود بیان یا زبانِ حماسۀ عرفانی طرفداران نظریۀ

 شارۀز اجبه. اندهایی از اشعار موالنا استناد جستهویژه به نمونهبهدر این باب و  استدالل كرده

 دیگران،شمیسا پیش از  ،(00-03: 3122 ،)نك. براهنی هاي موالناسروده حماسیِ براهنی به روحِ

ۀ حماسرا ذیل بحث از  غزلیات شمسحماسی در بعضی آثار عرفانی ازجمله در « بیان نحوۀ»

دیوان براي اكثر اشعار  ،او حتی در جایی (.363-366: 3103شمیسا،  .)نك بررسیده است عرفانی
منش )مشفق كاشانی( (. كی60شده است )نك. همان: « حماسی-غنایی مختلطِ نوعِ»، قائل به كبیر

هم برخی از تركیبات و كلمات و تعابیر حماسی را در غزلیات موالنا برشمرده و نشان داده است 

ید. توان دمی پورحسیناي از تفصیل این نظر را در مقاله حالبااین (.320-321: 3106منش، )كی

 ی از آنهایبه نمونه و ،در استدالل خود بیش از همه بر زبان فخیم و پرصالبت موالنا تأكید او

از شكوه و شوكت اشعار حماسی هیچ كم ندارند بلكه »به زعم وي كند؛ اشعاري كه استشهاد می

پور، ین)حس« تر و تأثیرگذارتر هستنداي موارد از هر شعر حماسی دیگر باشكوهحتی در پاره

بر قدسیان آسمان من هر شبی یا هو زنم/ گر »با مطلع: را از موالنا  ( و آنگاه شعري10: 3103

كند )همان(. گذشته از ، شاهد مدعاي خود ذكر می«صوفی از ال دم زند، من دم ز اال هو زنم

از هر شعر حماسی دیگر »ابیر او در این باره كه گاهی بعضی از اشعار موالنا آنكه اصوالً تع

در استشهاد به ي آنچه و ،آمیز و ناپذیرفتنی استراستی اغراقبه« تر و تأثیرگذارتر هستندباشكوه

اساس روایی شعر حماسی است یعنی عنصري كه  كند، بدان توجه نمیدستنیازاشواهدي 

طرفانه بیحماسه شعري است غیرشخصی، »المثل با شعر غنایی است. آن فی التفاوت اساسیبهما

شواهد وي  .(61: ب3100مطلق، )خالقی« ترین خواست آن نقل داستان استو دراماتیك. مهم

دان به و دیگر معتقتلقی او رسد نظر میبه است. و ذاتی شعر حماسی اساسی این ویژگیفاقد 

  معطوف به كاركرد مفردات حماسی است. ،حماسی نیز از زبان حماسۀ عرفانیوجود 

 ذكرو  ...«سر نهمام كه آمده» عروفِبه غزل م ،ن زبان و بیان حماسی موالنایدر تبیاو 

در عشق زنده » ، و نیز به غزلِ(10: 3103ر و سپر در آن )بَه و كمر و زخم و تَلَمفرداتی چون كُ

ل و غزا ان و رهزنان و طبان و تیغ برّواژگانی چون شیر غرّ كاررفتنو به« باید كز مرده هیچ ناید...

كند كه مفهوم . وي در استدالل خود به این نكته توجه نمی(20)همان:  كنددر آن استناد می و...

هاي گونهبه دهی آن، و نیز همچون نظامی براي شكل شناختیِسبك ویژه در معنايِزبان را به
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توجهی موجب شده او مفهوم و مصداق سازند. همین بیادبی، این تنها مفردات نیستند كه می

اي است زبان حماسی مجموعه آنكهحالاي از مفردات فرو بكاهد، زبان حماسی را به مجموعه

ترین تلقی از زبان آوایی، لغوي، نحوي و بیانی. در واقع حتی در ساده توأمانِ هاياز ویژگی

سعدي كه در آن  خوابِ را در آن نادیده گرفت. افسانۀ «نحو» عنصرِ ،توان حداقلنمیحماسی 

 سراید، خود اشارۀتر از آن میاسیخواند و فردوسی روایتی حمبیتی بر فردوسی می ،شاعر

شتی خدا ك»سراید كه: گونه میمعناداري است به این تلقی حداقلی از زبان حماسه. سعدي این

د كشتی آنجا كه خواهد رَبَ»و فردوسی چنین: « درَجامه بر تن دَد/ وگر ناخدا رَبَ آنجا كه خواهد

در این دو بیت، موضوع، واژگان و وزن »پیداست كه «. د ناخدايرَخداي/ وگر جامه بر تن دَ

بك یا همه، تفاوت در سبندي است بااینیكی است... تنها اختالف در نحو و تركیب یعنی جمله

 (.13: 3100)شمیسا، « ودشلحن دیده می

گذشته » زبان و بیان موالنا تلقی شده است:شدن نیز از عوامل مؤثر بر حماسی« وزن»عنصر 

هاي بودن زبان و بیان موالنا، انتخاب و اختیار وزناز واژگان حماسی، یكی دیگر از دالیل حماسی

زن در بودن ودولختی و تكراريي بودن اوزان )= روْاست... همچنین دَ زیتندوتضربی و ایقاعی و 

ور، پ)حسین« بخشدتر میهاي موالنا به اشعار او حالتی حماسیهر مصراع( در بسیاري از غزل

؛ شعر فارسی مبتنی است زیتندوت دَوْري و بودن اوزانِبر حماسی (. اساس این استدالل20: 3103

 آنكه پژوهشگر چنین دالیل واساسی كه خود نیازمند دالیل و شواهد تاریخی است. گذشته از 

را كه چ رسد كه واقعیت امر درست برخالف این مدعاستنظر میاساساً به ارائه نكرده، شواهدي

ادب فارسی اعم از حماسی و غنایی و تعلیمی در چنین اوزانی روایی هاي یك از منظومههیچ

چنین اوزانی،  هد كه اصوالًد( و این نشان می110 -161: 3100ثالث، نك. اخواناند )سروده نشده

 طربناكِ حوالِا اند. این اوزان بیشتر تناسب با محاكاتِتلقی نشده« روایت»در شعر فارسی مناسب 

 خصلت عمومی اوزان مثنوي روایت. مندِج و زمانذاتاً متدرّ سماع دارند تا با نقلِ صوفی در بسطِ

ري وْهاست كه اوالً اوزان دَو سبكی آنكوتاهی  ،ترین قالب روایت در شعر فارسیعنوان مهمبه

 ها یك وزن( تنهماناند )هاي فارسی بدان سروده شدهاز هفت وزنی كه مثنويچنین نیستند و ثانیاً 

و  نظامی االسرارمخزن)وزن  از بحر سریع« مفتعلن مفتعلن فاعالن/ فاعالت/ فاعلن»یعنی 

ی روي فضا و لحنی حماسهیچتوان وزنی تند دانست كه اتفاقاً بهخواجو و...( را می االنوارروضه

، ویژه روایت حماسیعدم تناسب چنین اوزانی با روایت و به بر كند. شاهد دیگريرا القا نمی
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 ثالث؛ اخوان نظران بر وزن منظومه آرش كمانگیر كسرایی استنقدهاي منتقدان و صاحب

 -610: 3100)براي مالحظه نقدها نك. اتحاد،  را فاقد وزن حماسی دانسته استصراحتاً این شعر 

603 .) 

 ها و حماسهاوليانامه. 4. 2. 2. 2

 حماسۀ عرفانی، اگرنه كلیت ژانر/ خردهاي از قائالن به وجود ژانركه پیشتر اشاره شد عدهچنان

)نك.  انددانسته حماسۀ عرفانییق هایی از قوس حیات مشایخ را از مصادها، الاقل بخشاولیانامه

اند، در تلقّی (. عموم كسانی كه در باب حماسۀ عرفانی بحث كرده366-336: 3103شمیسا، 

عنوان حماسه، توجّه و تأكید بر كنش قهرمان صوفی در پیكار درونی بعضی از متون عرفانی به

 عم عمدۀ این پژوهندگان، خصلتی. در واقع آنچه به زاندداشتهخویش با دشمنی به نام نفس امّاره 

م واهاي گوناگون این نبرد درونی سنگین و سهمگین و متدحماسی به این آثار داده، تجلّی جلوه

ژانر ردهخژانر/ براي این  حماسۀ عرفانیهایی كه قائالن به شكی نیست كه از میان نمونه .است

 ها یعنیتر، همین اولیانامهاند، به زعم ما نیز تنها مصداقِ كمابیش پذیرفتنیبرشمرده

ر توانست دهايِ مشحون از فضایل و كرامات مشایخ و پیران تصوف است كه مینامهزندگی

د اشژانري بخردهژانر/ هاي چنان ها اشاره خواهد شد نمونهصورت نبودِ عوامل و عوایقی كه بدان

جهان اسالم اعم از عربی  هاي صوفیانۀتنابهی در میان نگارشهاي معچرا كه هم مصادیق و نمونه

توان از تكوین و تكامل و پیوستگی آن در بستر و فارسی دارد و این خود بدان معناست كه می

ز ئهاي آن در هر دوره از تكوین و تكامل خود، حاتاریخ ادبی سخن گفت و هم مصادیق و نمونه

هاي مشترك و متشابهی هست كه بتوان قوانین ژانري آن را بازشناسی كرد و چندان ویژگی

و نیز  هاي پركشاكش مبارزه با نفسبرشمرد. البته دلیل چنین فرضی ازنظر ما صرفاً وجود عرصه

گیري نوعی الگوي روایی از مهالك و عقبات سلوك نیست )نك. همان( بلكه اساس آن شكل

راوانی هاي فعادتها و خارقاز مراحل پیشاتولد تا پسامرگ و مشحون از شگفتی حیات مقدسان

شباهت با الگوي حیاتِ پهلوان حماسه نیست اما طی تكوین و تكامل ژانر اولیانامه است كه بی

د. در ادامه باش حماسۀ عرفانیتواند مبنایی براي فرض وجود قویاً معتقدیم چنین شباهتی نمی

تنها از آن جهت كه رفع دخل مقدر و ایضاح  حماسۀ عرفانیمثابه ها را بهیانامهدالیل فرض اول

رغم وجود چنین دالیلی كنیم و سپس نشان خواهیم داد كه چرا علیمحلِ بحث باشد طرح می
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تناد به توان با اساست همچنان نمی حماسۀ عرفانینظر مستندتر از دالیل معتقدان به وجود كه به

 ژانري سخن گفت.خردهژانر/ از چنین ها اولیانامه

 حماسۀ عرفانیها ذیل تري براي تلقی اولیانامهالظاهر دالیل و توجیهات اساسیعلی

است تا « ن ادبیویآفرینش و تك فرایند»توان یافت؛ دالیل و توجیهاتی كه بیشتر معطوف به می

؛ امري نامه استه و تدوین ولی. تأكید من در اینجا بر روند كلّی آفرینش حماس»فرآورده ادبی»

كند و به زعم من ها، متداخل و مشترك میكه این دو مقوله را در بعضی از صفات و ویژگی

توان به مقولۀ حماسۀ عرفانی هویت و تشخص بخشید. در بستر بیشتر از این منظر است كه می

رهنگی مالحظه كرد كه اي فكري و فتوان سامانهپیدایش هر دو مقولۀ حماسه و اولیانامه، می

طبیعت را به ماوراءالطبیعه، انسان را به اَبَرانسان، واقعیت را به فراواقع و نهایتاً تاریخِ مقید به زمان 

ي زمان هاو مكان، و نیز امر واقع را، به روایتی نمادین و الگووار و فارغ از اقتضائات و ناگزیري

 مصاحب آمده، دقت المعارف فارسیدایرهه در دهد. به این تعریف حماسه، كو مكان تغییر می

به  ه از نسلیسینبه( كه سینهخیازتارشیپخاطرۀ حادثه یا حوادثی واقعی است )اما  حماسه،»كنید: 

ن هاي ملتی، بر آنسل بعد نقل شده و گذشت قرون و اعصار و تخیل و افكار و عواطف و آرمان

صورت امور شگفت و غیرطبیعی گشته است و به ها افزوده و بدین سبب همراه باشاخ و برگ

 پیش از تألیف»را به « خیازتارشیپ»)مدخل حماسه(. حال در این تعریف قید « افسانه درآمده

را به  «ملتی»و نیز تعبیر (« ها )و گاه چند سدهها و دههسال»را به « قرون و اعصار»و قید « نامهولی

انگیز فترا بدان بیفزایید، آنگاه به طرزي شگ« رۀ شیخی صوفیدربا»تغییر داده و عبارتِ « طریقتی»

 ِرو خواهید داشت. ها پیشِنامهتعریفی پذیرفتنی و دقیق از ولی

در سرود حماسی، همچنین توجه »نویسد: می دانشنامهخالقی مطلق نیز در مدخلِ حماسۀ 

او همچنین به این نكته اشاره (. 010الف: 3100مطلق، )خالقی« اصلی به پهلوان است نه به داستان

از مجموعۀ سرودهاي پهلوانی، یا از روایات حماسی شفاهی یا مدوّن، حماسه یا »كند كه: می

ها را در روایات مربوط به زندگی (. این ویژگی016)همان: « آیدوجود میداستان پهلوانی به

ال مالحظه كرد. حیات و اطوار و احوتوان ها تدوین یافته نیز مینامهمشایخ كه بعدها در قالب ولی

یابد اما قهرمانان متون عرفانی، بیشتر شباهت با قهرمان شیخ در نقل پیروان، سرشتی حماسی می

بت ها نیست و عاقحماسۀ شَمَنی دارند تا حماسۀ پهلوانی چرا كه كسب نام و ننگ هدف اصلی آن

 (.36 – 6ب: 3100ند )نك، خالقی مطلق، یابنیز به یاري نیروهاي نامرئی و غیرطبیعی پیروزي می
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هاست )نك. هاي حماسی ابهام زمان و مكان در آنهاي منظومهیكی دیگر از ویژگی

ویژه در توصیف و بیان كرامات و (. در روایات مربوط به احوال مشایخ نیز به36: 3106صفا، 

 توانابهام در زمان را می ویژهخوارق عادات ایشان، این ویژگی یعنی ابهام در زمان و مكان، به

« ایاترو»و « حوادث»تواند تا حدودي مربوط باشد به فاصلۀ زمانی میان دید. گرچه این ابهام می

 جهیدرنتها و رفتن استناد و اسناد آنبینشدن صراحت و روشنی وقایع از ذهن راویان و ازو زدوده

رسد كه عالوه بر چنین احتماالتی، نوعی نظر میآمدن ابهام و كلیت در نقل وقایع، اما بهپدید

 آفرین ذاتی بر نقل این روایات حاكم است.گریز و ابهاممنطق دقّت

گونه كه از آن ،قهرمان اولیانامه كه همان شیخ و پیر طریقت است بدین ترتیب

كنند گرچه ریشه در تاریخ دارد اما سر به اوج حماسه و اسطوره نویسان توصیفش میمناقب

اصلۀ نویس نیست بلكه در فنامهولیساید و این تصعید تاریخ به حماسه، صرفاً حاصل قلم می

رد زندگی گِ تدریج برها بهها، افسانهزمانی حیات مشایخ تا زمان تدوین و كتابت نهایی اولیانامه

 ابد.یاندك زندگی او ابعادي اساطیري و حماسی میزنند و اندكترجمه حلقه میواقعی صاحب

ها سخن ها پس از حوادثی كه از آنجا و در هر زمان، مدتهاي حماسی در همهمنظومه

زمانی  ۀ(. این نكته را البته با تفاوتی آشكار در اندازۀ فاصل0: هماناند )نك. گویند، پدید آمدهمی

ها امهناولیاصادق دانست. این  نیزها توان تا حدودي دربارۀ اولیانامهمی ،«روایت»و « حادثه»میان 

و  ،اند و میان تعدادي از وقایع و حوادثهاي پس از وفات مشایخ تألیف شدهعمدتاً در سال

فاصلۀ زمانی موجود میان  حالنیباا ها سال فاصله وجود دارد.ها، دهنامهاولیاها در متن روایت آن

در این دو، تفاوتی چشمگیر و ماهوي دارد؛ شاعر حماسه از رویداد حماسی « روایت»و « حادثه»

شعر پهلوانی ضرورتاً یك شعر روایی است و آن هم تقریباً همیشه با » جهیدرنتبسیار دور است و 

سرا نویس برخالف حماسهنامه(. اما اولیا6ب: 3100)خالقی مطلق، « انگیزطرفی شگفتیك بی

مشهود و صریح  هايلحاظِ اندیشگی و عاطفی نیز پیوستگیتر به رویدادهاست، و بهبسیار نزدیك

 با قهرمان خویش و رویدادهاي پیرامون او دارد. 

رغم آنچه گذشت باید توجه كرد كه پیش از متناظردانستن حیات شیخ صوفی با علی

ه وجود نوعی الگوبرداري ناشناخته و ناخودآگاه فرهنگی میان حیات پهلوان حماسه، یا اعتقاد ب

ی توان از الگوهای، می«شیخ»به « پهلوان»پرداز یا تحول تدریجی نویس و حماسهروایت مناقب

هاي ها سخن گفت یعنی از سیرهتر براي ساخت و پرداخت روایت اولیانامهتر و منطقینزدیك
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(. در 16-30: 3106؛ شیري، 321-361: 3106ایی و نصري، آقابابنبوي )در این مورد نك. حاج

سوانح  ترین اوصاف و نیز مراحل ورفته شیخ در جزئیواقع طی فرایند تكامل ژانر اولیانامه، رفته

یت و تقدّس یابد تا مشروعیت والمی« نبی»قوس حیات خود از پیشاتولد تا پسامرگ تشابهی تام با 

. (306-321: 3161پور نمین، نیا و ابراهیمدر این باب نك. صدري) شبهه بیابدتبیینی بی ،ذاتش

افته از حیات پهلوان یتوانند صورتی تحولها خود می«النبیسیره»البته شاید كسانی معتقد باشند كه 

هاي ند لیكن چنان فرضی خود نامحقق و نیازمند پژوهش و اثبات است. تفاوتوشتلقی حماسه 

هاي قهرمان اولیانامه و پهلوان حماسه وجود دارد یق و سوائق و كنشعمده دیگري نیز میان عال

 تواند محل بحث و تأمل باشد.خود می يجابهكه 

ون گونه كه مضمها و ژانر حماسه آن است كه هماناساسی دیگر در بحث اولیانامه نكتۀ

ۀ متن، حائز مثابشود و باید در ظهور خود بهتنهایی به ایجاد حماسه منجر نمیحماسی به

برخورداري از چنان الگوي  صرفبهها نیز هاي صوريِ زبانی و بیانی باشد، اولیانامهویژگی

روي حائز وصف حماسی باشند. هیچتوانند بههاي صوري حماسه نمیمشابهی و در فقدان حداقل

ونه آثار، به گها به تصریح اكثر نویسندگان ایننیز این اولیانامه« نیّت مؤلف»سواي آنكه ازنظر 

ها را نه و غالبی است كه باید آناند و بر اساس وجود چنین عناصر بارز قصد تعلیم نگارش یافته

بندي كرد القایی تلقی و طبقهژانرِ موهومِ حماسۀ عرفانی بلكه ذیل ژانر تعلیمیخردهژانر/ در ذیل 

  (.366-60: 3100)نك. زرقانی، 

 حماسة عرفانيژانر خرده لحاظِ امكان و فوايد. 3. 2

ژانر،  عاصرِم نظریۀ از منظر نقد و نشان دهیم كه اصوالً و طی مباحث گذشته كوشیدیم نیازاشیپ

 اي مواجه و عمالًبا مشكالت عدیده حماسۀ عرفانیبا عنوان  يژانرخردهژانر/  امكان لحاظِ

، سخن از یك نوع ادبیتوان طرح كرد. ؛ اما این عدم امكان را از جهتی دیگر نیز میناممكن است

ی اي حاكی از چگونگهایی متعدد از آن نوع، و تاریخچهالمحاله و ناگزیر بر فرض وجود مصداق

ود شگاه كه از وجود ژانري سخن گفته میپیدایش و رشد و تكامل آن داللت دارد؛ یعنی آن

گر ار دارند. اي اطمینان و باوبدین معناست كه گویندگان به وجود چنان مصادیق و تاریخچه

 رخعقل سهاي ، رسالهشاهنامههایی از از قبیل بخش حماسۀ عرفانیها و مصادیق برشمرده نمونه

وي مثنهاي صوفیانه، ها و تذكره، بخشی از اولیانامهعطار الطیرمنطقسهروردي،  لغت مورانو 
ر ها بیش از هنمونه موالنا را كنار هم قرار دهیم، آنچه مالحظه این دیوان كبیرو غزلیات  معنوي
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سستگی ها با یكدیگر و نیز گكند ناهمگونی صوري و معنایی این نمونهچیزي به خاطر متبادر می

 نیازاشیپها وجود دارد. به ناهمگونی صوري و معنایی تاریخی مشهودي است كه میان آن

. این تمیتی اسها نیز موضوع بسیار حائزِاهایم اما گسستگی تاریخی میان این نمونهپرداخته

حماسۀ  ژانري به نامخردهژانر/ نضج و رشد و توسعه و تكامل  گسستگی امكان بازشناسی روندِ

وان از تسازد و این بدان معناست كه نمیدار منتفی میطرزي روشن و معنیرا عمالً و به عرفانی

پیشینه  اي نوعی. چنین تاریخچهژانر مذكور گزارشی مستند ارائه كرد« تكوین ادبی»تاریخچه 

ی را اي ادب، رشد و تكامل گونهشیدایپعلّی، مراحل توان بنا بر منطقی زمانیاست كه طی آن می

هاي نمونه و ارائه نشده حماسۀ عرفانیپیوسته و معناداري براي  دید و پی گرفت. چنین تاریخچۀ

بستر در  هااین نمونهتك كه تكدرحالیاي نیستند شده نیز قادر به ایجاد چنان تاریخچهمعرفی

دار و مرتبط با ماقبل و شده و متداول خود، جایگاهی روشن و معنیژانرهاي شناخته تاریخچۀ

هاي در داستان الطیرمنطقهاي سهروردي و در ژانر حماسه، رساله شاهنامهمابعد خود دارند؛ 

دگانی صوفه، و... همگی ارزش و جایگاه رهاي تعلیمی متدر منظومه مثنويتعلیمی صوفیه، تمثیلی

  (.3160؛ و پورجوادي، 3166ازجمله نك. زرقانی، ها این نمونهروشن و مشخصی دارند )در باب 

حماسۀ »در نقد اطالق و تري كه در ادامۀ همین بحث گرایانهنكتۀ بسیار مهم و عمل

 ح كردباید مطرتوان و میمیادب فارسی  درژانري خردهژانر/ و فرض تلقّی آن به مثابۀ « عرفانی

 ،آگاهیپیشو تأثیري كه این  ،ن ادبیهر مت ژانرِ بر اهمیت آگاهی از اصول و قواعدِاست مبتنی 

تاب نهد. هدر دوبرو در مقدمۀ كمی اثرنماي به عالئم نوع شبر تفسیر خواننده از متن و نوع واكنش

: 3106این موضوع را نشان داده است )نك. دوبرو،  با طرح مثالی جالب اهمیت ژانر )نوع ادبی(

عطار كه از  الطیرمنطق المثل در برخورد با متنی مثلكه فی توان پرسیدبر این اساس می(. 0 – 1

هاي حماسۀ عرفانی تلقّی شده آیا این آگاهی از اصول و قواعد ادبیات حماسی است كه به نمونه

دن توقعات و انتظارات خواننده در جریان خوانش تر و نیز برآورده شدرك بهتر و عمیق

شك تلقّی پیشینی به مثابۀ رمز و تمثیلی عرفانی؟ بی الطیرمنطقشود و یا تلقّی منجر می الطیرمنطق

ه، به آگاهی نسبت به اصول و قواعد حماسحماسی و پیش هايبه مثابۀ متنی با ویژگی الطیرمنطق

همین  .اهد كرد و بلكه باید گفت هیچ كمكی نخواهد كردخواننده/ شنونده كمك چندانی نخو

 لقّیت؛ توان مطرح كردهم می« حماسۀ عرفانی»ها و مصادیق ادعایی پرسش را در باب سایر نمونه

 چه عنوان حماسۀ عرفانی، اساساًبههاي صوفیانه ها و تذكرهیا اولیانامهبخشی از اشعار صوفیانه 
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واهد خ آثارتر این پژوه در شناخت بهتر و دقیقخواننده و ادب ايفایده و نتیجۀ سودمندي بر

 افقِ» نیز دارند چرا كه با تعیینِ« زیباشناختی ارزشِ» ،آثار بنديِكه رده كردباید توجه ؟ داشت

صباغ، گذارند )نك. زرقانی و قربانخواننده، تأثیري مهم بر تجربه زیباشناختی وي می« انتظارِ

اي (. در خوانش متنی صوفیانه، بعید است عناصر حماسی، نمود و جلوه113-116: 3161

 ايعدهبه  انیحماسۀ عرفتأثیرگذار در افق انتظار خواننده از متن داشته باشند. بدین ترتیب اطالق 

 .هاهاي آنتر زیباییدرك عمیق نه بهو كند ها كمكی میتر آن، نه به فهم دقیقاز آثار صوفیانه

 حماسي هایِها/ عارفانهصوفيانهعرفاني يا  . حماسة4 .2

 تأثیري در ارزش ردگانی آثار و متون ادبی ندارند« / وجوهوجه» پیشتر به این نكته اشاره شد كه

طراحان  ها و شواهداستدالل ؛ بنابراین در مواجهه باكلی تغییر دهندرا به و قادر نیستند ژانر اثر

ا حماسۀ بایشان،  مفروضِ این پرسش اساسی هست كه آیا ما در مواردِجاي  حماسۀ عرفانی فرضیۀ

ز حتی یكی ا كهجالب آن ؟ «حماسی هايها/ عارفانهصوفیانه»اي عرفانی مواجهیم یا با گونه

د گویسخن می« حماسی بودن عرفان موالنا»صراحت از ، خود بهاسۀ عرفانیحمپردازان نظریه

 اشعار و« نوعی روح حماسی در مولوي»ها پیشتر، از براهنی نیز دهه(. 11: 3103پور، )نك. حسین

 جدیدِ نظریۀبر اساس اما باید توجه داشت كه  (.00-03: 3122، )نك. براهنی استاو سخن گفته 

تعبیري  ،(06-01: 3106پور، در آن وجود دارد )نك. قاسم« وجه» از مفهومِ اي كهژانر و تلقی

اند اما حماسه ژانر، از نوع و گونۀیلِ این خردهبدان معناست كه آثارِ ذ حماسۀ عرفانیهمچون 

وجهی عرفانی دارند و این باز خود بدان معناست كه چنین آثاري برخوردار از حداقلی از 

ها و مضامین و نمادهایی از تصوف و عرفان در مایهحال، بناند و درعینسهحماتوأمانِ  مختصاتِ

حماسۀ  ژانر/ خردهمعتقدان به ژانر ۀاند لیكن این دقیقاً خالف تلقی و ارادها وجهی بارز یافتهآن

داست كه شده، پیارائه هايِاست چرا كه با توجه به مصادیقِ موردِنظر ایشان و نیز تبیین عرفانی

م . بر این اساس معتقدیداننداي از متون متصوفه را برخوردار از مختصاتی حماسی مین عدهآنا

ی، قائل به سالما هاي حماسی با متون صوفیانۀ دورۀشخصیت اگر بتوان بنا بر آمیختگی مضامین و

و نه  تعبیر كرد« حماسی هايِها/ عارفانهصوفیانه»باید از آن به شد، می ژانري متمایزوجود خرده

، اوالً و بالذات و از هر حیث حماسۀ عرفانیفرضیه  طراحانِ موردنظرِ ؛ چراكه آثارِحماسۀ عرفانی

از  ،اندآثاري صوفیانه و عرفانی ،اي اعم از صورت و ساختار و محتوا و نیت مؤلفو جنبه

اي متصوفه هها و اولیانامهتذكره هایی ازو نمونه الطیرمنطقتا گرفته هاي رمزي شیخ اشراق داستان
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البته در اینجا شاید اصوالً ضرورت و الزام چندانی هم براي  و غزلیات موالنا. مثنوي معنويو 

ه در در میان نباشد چرا كنیز « حماسی عرفانِ»یا « حماسی هايِها/ عارفانهصوفیانه»وضع و كاربرد 

« طاهل بس»و « اهل سكر»اي كه به صوفیه اسالمی، نوعی گفتمان خاص در میان عرفانِ سنّتِ

شهرت دارند رایج است كه كاربرد زبان در آن كامالً عاطفی و خالق، و نیز گاه آمیخته با شطح 

( است و آثار برآمده 200 -201؛ و 106 -100تا: و مفاخره و طامات )نك. رجائی بخارایی، بی

ماسی هاي حو به زعم ما صوفیانه سۀ عرفانیحمااي به زعم عدهاز این گفتمان، با بخشی از آنچه 

اي از محققان معاصر نیز به . عدهازجمله آثاري همچون غزلیات شمس همپوشانی دارد تواند بود

 اند )نك.هاي زبانی/ متنی این گفتمان در متون صوفیه پرداخته و جوانب آن را بررسیدهویژگی

ظاهر متباین ف اسالمی با دو چهرۀ بهدر واقع تصوّ : صفحات متعدد(.3166شفیعی كدكنی، 

شود: تصوّفی مبتنی بر زهد و خوف و صحو كه نظر سالك بیشتر معطوف به جالل می شناخته

الهی است و تصوف سالكانی كه نظر به جمال الهی دارند و سلوكشان مبتنی بر محبت و رجا و 

رم و آتشین و حماسی بانی گبه زعموماً (. اهل رجا و سكر 00 -11: 3106كوب، سكر است )زرین

عاشقانه  فانِعر زبانِ شناختیِسبك از سنایی تا عطار و موالنا. در واقع این خصلتِ اند،سخن گفته

: 3106نامیده است )نك. فتوحی، « كالم مغلوب»دسته از آثار صوفیانه را این فتوحی زباناست. 

11- 06.) 

 گيری. نتيجه3

 هاي موجوداسالمی، بر اساس مشابهت ادبیات فارسی دورۀ نظرانِصاحبن و پژوهااي از ادبعده

هاي ها و عرصهها و پدیدهمیان متون حماسی و بعضی متون صوفیانه، و با اعتقاد به تحول شخصیت

با  حماسۀ عرفانیژانري به نام ها به متون عرفانی، از وجود ژانر/ خردهحماسی و راهیابی آن

ها و هولیانامسهروردي، بخشی از ا لغت مورانو  عقل سرخهاي الههایی همچون رسنمونه

 و بخشی از غزلیات موالنا، و ضرورت لحاظِ مثنويعطار،  الطیرمنطق هاي صوفیانه، منظومۀتذكره

حماسۀ عرفانی  عبیرِت كاربردِ اند. البته بررسی سابقه و نوعِچنین ژانري در ادبیات فارسی سخن گفته

حماسۀ دهد كه همگی آنان از پژوهان معاصر نشان میاز سوي ادب دي سال اخیرانو  در پنجاه

ماسۀ حصراحت و با تأكید، اند و تنها چند تن بهمتمایز را مراد نكرده ادبیِ ، نوعی ژانرِعرفانی

كه  تاند. نكته اینجاسژانري متمایز و مشخص در ادبیات فارسی اعالم كردهرا ژانر/ خرده عرفانی

 معاصرِ ریۀنقد و نظ ژانري متمایز و مستقل، از منظرِمثابۀ ژانر/ خردهبه حماسۀ عرفانی تلقی و لحاظِ
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توجه  اوالً عمدۀ ،این فرضیه كنندگانِروست؛ چراكه طرحمتعددي روبه نظريِ ژانر با مشكالتِ

اند، كنندهیار مهم و تعییناختالف كه اتفاقاً بس اند و نه مواردِتشابه كرده خود را معطوف به مواردِ

كیك كه این تفاند، درحالیاعتنایی نداشته« ژانر»و « وجه»دو مفهوم  میانِ و ثانیاً به تفكیكِ

ها آثاري است كه در متن خود آمیختگی ویژگی ژانرِ صحیحِ ترین اصل در تشخیصِمهمگمان بی

داق زعم ایشان مصو آثاري كه به دهند. ثالثاً متونهاي مختلف ادبی را نشان میو اوصاف گونه

ژانر، اصر معدر نظریۀ « مؤلف نیّتِ»و « مایهكالن» مفاهیمِ باید شمردشان، بر مبنايِ حماسۀ عرفانی

عنوان زبان و وزن حماسی، از بندي شوند. آنچه نیز بهذیل چنین تعبیري طبقهتوانند نمی

اي شناختی عمدهار مشكالت روششمرده شده، باز دچ حماسۀ عرفانیهاي هاي نمونهویژگی

ها و لمهیعنی ك« زبانی مفرداتِ»زبان به  ، مفهومِحماسۀ عرفانیاست چراكه در تحلیل طرفداران 

 فهومِم بخشی از غزلیات صوفیانه نیز، در خلطِ هاي تند و طربناكِتعابیر فروكاسته شده و وزن

 زنِو آنكهحالاند حماسی، اوزانی حماسی شمرده شده پیكارِ بسط و شور صوفیانه با ضربِ

حماسی خصلتی شمرده و نیز هماهنگ و متناسب با عنصر روایت دارد و این اوزان تند و طربناك 

ی ژانري، نه آگاهی پیشینتناسب با سماعِ صوفیانه. نهایتاً نیز فرض وجود چنین ژانر/ خرده

 ۀبخشد و نه تأثیري بر تجربنري میصادیق چنین ژاها و مراهگشایی به خواننده در فهم نمونه

 هايِس نمونهچنین ژانري بر اسا ز اصراري ناگزیر بر تفكیك و تسمیۀاگر نی دارد. اوزیباشناختی 

فی زعم ما صرفاً در مقام توصیطرزي اجمالی و البته بهتوان بهشده در میان باشد، تنها میمعرفی

یف این در توصرا « حماسی هايِصوفیانه/ عارفانه» ، تعبیرِ«وجه»ژانري و با تكیه بر مفهوم درون

 اي چشمگیر بر آن مترتب باشد.آنكه ضرورت و فایدهبیكار برد البته ثار بهآ
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