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 .1مقدّمه
 .1 .1تقرير محل بحث
آیا در ادبیات فارسی ،میتوان از وجود گونهاي ادبی با عنوان «حماسۀ عرفانی» بهمثابه ژانر/
خردهژانري متمایز سخن گفت؟ اگر آري ،مبناي نظريِ فرضِ وجود چنین ژانري چیست؟ و آیا
نمونههاي آن در ادب فارسی ،از چنان همگونیِ توأمانِ صوري و معنایی برخوردارند كه بتوان
اوالً آنها را ذیل عنوانی واحد طبقهبندي ،و ثانیاً از سنّت و تاریخِ تحوّل چنان ژانري بحث كرد؟
و نهایتاً چه فایده /فوایدي بر فرضِ وجودِ چنین ژانري ،در مباحث تاریخ و نقد ادب فارسی مترتب
خواهد بود؟ عدهاي از محققان ادب فارسی از وجود چنین ژانري با صراحت سخن گفته و
نمونههایی نیز براي آن برشمردهاند .در این پژوهش ضمن تفكیك میان كاربردهاي عمومی و
اختصاصیِ تعبیرِ «حماسۀ عرفانی» ،كوشیدهام نشان دهم كه فرض آن بهمثابه ژانر /خردهژانري
متمایز ،از مبنايِ نظريِ معتبر و قابلِدفاعی برخوردار نیست .نمونههايِ معرفیشده نیز اوالً فاقد
همگونی الزم براي قرارگرفتن در یك ژانر واحدند ،و ثانیاً چندان متفرق و پراكندهاند كه
نمیتوان از سابقه و سنّت و سیرِ تحوالت تاریخی چنین ژانري با اطمینان سخن گفت .ثالثاً فایده
روشن و كارگشایی نیز بر چنین فرضی مترتب نیست چرا كه نه آگاهیِ پیشینیِ سودمندي براي
خواننده دارد و نه میتواند در بحثهاي تاریخ و نقد ادبی ،راهگشايِ قابلِاعتنایی براي محققان
باشد .در اینجا پیش از هر چیز ،آگاهی از پیشینۀ كاربردِ این تعبیر ضروري است.
 .2 .1پيشينة بحث
اصطالح «حماسۀ عرفانی» و تعبیراتی مشابه با آن و البته با داللتهایی نه كامالً مطابق با یكدیگر
را تقریباً از اواخر دهۀ سی در آثارِ عدهاي از نویسندگان و پژوهندگان ادب فارسی میتوان دید.
علی دشتی در كتاب سیري در دیوان شمس (چاپ اوّل 3110ش) از حماسیبودن غزلیات موالنا،
با تعبیر «حماسهاي روحانی و دامنهدار» ،و نیز حماسهسرایی موالنا سخن گفته است (612 :6111
–  .)610زرینكوب در كتاب با كاروان حلّه (چاپ اوّل 3121ش) ،منطقالطیر را «درواقع یك
نوع حماسۀ عرفانی»« ،حماسۀ مرغان روح» و «حماسۀ ارواح خداجوي» میداند (.)633 :3102
براهنی نیز در كتاب طال در مس ،از «نوعی روح حماسی در مولوي» سخن گفته است (:3122
 .)00 -03صاحبالزمانی در كتاب خط سوّم (چاپ اوّل 3113ش) از مثنوي با عنوان «حماسۀ
بزرگ تنهایی انسان» یاد كرده است ( .)166 :3106اسالمی ندوشن در سخنرانی خود به تاریخ
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دي  3116چنین تصریح میكند كه« :اگر شاهنامه حماسه ایران پیش از اسالم است ،مثنوي حماسه
ایران اسالمی است» ( .)33 :3116زرینكوب نیز كلیت مثنوي موالنا را نوعی «حماسه روحانی»
تلقی كرده است ( .)363 :3102رزمجو ابتدا در مقالۀ «حلقههاي اتصال یا پل میان حماسه و عرفان

در ادبیات منظوم» البته به صورتی نامدون و كلی ( )162- 163 :3102و بعدتر در كتاب انسان
آرمانی و كامل ( )3100و نهایتاً در كتاب قلمرو ادبیات حماسی ایران ()160 – 663 :3103
بهصورت مشخص و صریح ،قائل به این نوع در ادبیات فارسی شده است .جواد طباطبایی نیز
براي اولین بار به نظریه هانري كربن در باب تلقی عدهاي از آثار سهروردي از قبیل رسالههاي
عقل سرخ و لغت موران بهمثابۀ حماسۀ عرفانی اشاره كرده و خود او نیز معتقد به ادامه حماسۀ
عرفانی در ایران بعد از سهروردي است ( )01- 03 :3100البته او بعدها و در اثر دیگري ،منظور
كربن را به «حماسه باطنی» تعبیر و ترجمه كرده است ( .)23 :3161سالها بعد انشاءاهلل رحمتی
نوشته كربن را در این باب طی مقاالتی با عنوان «از حماسه پهلوانی تا حماسۀ عرفانی (تفسیر رساله

عقل سرخ سهروردي)» ترجمه و منتشر كرد (نك .كربن .)20 – 20 :3106 ،یاحقی در فرهنگ
اساطیر و اشارات داستانی مقایسهاي میان هفت وادي عرفان و هفتخان حماسی انجام داده است
( .)216 :3106سیروس شمیسا در كتاب انواع ادبی (چاپ نخست  )3106و ذیل عنوان «حماسۀ
عرفانی» از رابطۀ بین دو پدیدۀ حماسه و عرفان سخن گفته است (نك .شمیسا– 336 :3103 ،
 .)361او ضمن اشاره به نوع حماسۀ عرفانی و اختصاص تقریبی آن به ادبیات فارسی و عدم التفات
محققان به این مقوله ،از ویژگیهاي این نوع حماسه بهاجمال بحث كرده است .وي گرچه
بهصراحت از اولیانامهها /سیرتنامههاي مشایخ تصوّف بهعنوان متونی حماسی نام نمیبرد ،اما
اشاره میكند كه« :آنجا كه در شرححال عارفان ،با امور عجیبوغریب از قبیل سوارشدن بر شیر،
پریدن در هوا ،سجاده بر آب افكندن مواجهیم ،در حقیقت عارف تبدیل به یك قهرمان حماسی
شده است كه منطق زمان و مكان را درهم میشكند .او نیز چون قهرمان حماسه با اژدها روبهرو
میشود ،اما بهجاي نبرد با او سخن میگوید( »...همان .)366 – 363 :از اشارات وي پیداست كه
او نیز اگرنه كلیت اولیانامهها ،اما بخشهایی از این آثار را حائز ویژگیهاي متون حماسی میداند.
كزازي منطقالطیر عطار را «حماسه صوفیانه» خوانده ( )61 – 62 :3106و از وجود «نوعی سرشت
حماسی» در سرودههاي صوفیانه سخن گفته است (همان .)361 :منوچهر مرتضوي مثنوي و
غزلیات شمس موالنا را همراه با شاهنامه« ،بزرگترین حماسۀ عرفانی جهان» دانسته است (:3106
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 .)62عباس كیمنش (مشفق كاشانی) طی مقالهاي «پیوند حماسه با عرفان» را بررسی كرده است
( .)312 – 360 :3106او ضمن تلقّی فردوسی همچون «عارفی كامل» (!) شاهنامه را در پیوند با
عرفان اسالمی و برداشتهاي عرفاي ایرانی از این اثر تحلیل میكند .نهایتاً در سالهاي اخیر
حسینعلی قبادي بهصورتی مشروح و با جمعبندي دیدگاههاي سابق ،حماسۀ عرفانی را بهصراحت
یكی از انواع ادبی در ادبیات فارسی قلمداد و بر آن استدالل و احتجاج كرده ( )66 - 3 :3103و
علی حسینپور نیز مدعی تجلی حماسۀ عرفانی در شمسنامۀ موالنا [= غزلیات شمس] است
(.)16 - 11 :3103
 .2بحث و بررسي
بیگمان هرگونه بحثی دربارۀ تعیین و تسمیۀ ژانرها در یك سنّتِ ادبی ،استقصايِ نمونهها و
طبقهبنديِ آنها ذیلِ هریك از عناوین و نیز بحث از ژانرها و خردهژانرهايِ تركیبی ،همگی بدون
ابتنايِ مباحث بر پایهها و چهارچوبی نظري ،سامانی قاعدهمند و قابلِدفاع نخواهد یافت بهویژه با
توجه به این نكته كه اختالفنظرها و مباحثات در باب چگونگی طبقهبندي آثار و ردهبندي و
تسمیۀ هریك از گونهها و زیرگونهها ،همانقدر كه برآمده از رویكردهايِ متفاوتِ منتقدان بوده،
برخاسته از خصلتِ تعریفگریزِ آثار ادبی« ،بینامتنیتِ» رایج در هر سنّت ادبی (نك .مكاریك،
 )01 – 06 :3100و عدمِ التزامِ همیشگی خالقان آثار به اصول هریك از انواع نیز هست .بنابراین
هر منتقد عمالً در بیشتر موارد ،نه با مجموعههایی یكدست و خالص بلكه گاه با آمیزهاي ناهمگون
و متداخل از ویژگیها و اوصاف روبهروست و بدین ترتیب میتوان مطمئن بود كه بحث از انواع
ادبی الاقل در پارهاي از موارد ذاتاً بحثی اختالفی و مناقشهبرانگیز خواهد بود؛ چنانكه شمیسا كه
خود از طرحكنندگان فرضیۀ «حماسۀ عرفانی» است (نك .شمیسا 60 – 60 :3103 ،و – 336
 )361در مقدمۀ كتاب انواع ادبی مینویسد« :در اینكه آیا همۀ عناوینی را كه مطرح كردهایم،
واقعاً یك نوع ادبی است ،ممكن است جاي چونوچرا باشد ،بههرحال در نوعِ ادبی بودن برخی
از عناوین نسبت به برخی دیگر ،یقین یا شك بیشتري است» (همان .)30 :بدین ترتیب ،تبیینِ مبانی
نظريِ موضوع ،پیش از ورود به بحثی ذاتاً مناقشهبرانگیز و اختالفی ،ضروري بهنظر میرسد.
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 .1 .2مباني نظری بحث
 .1 .1 .2رويكردها در تاريخ نظريه ژانر
سابقۀ بحث در انواع ادبی ،به كهنترین نظامهاي فلسفی در یونان باستان باز میگردد .درواقع ژانر
«كهنترین مفهوم نظري در تاریخ نقد» (مكاریك )103 :3100 ،است و جملۀ آغازینِ ارسطو را
در رسالۀ فن شعر باید نقطۀ عزیمتِ بحث در باب ژانر تلقّی كرد« :سخن ما دربارۀ شعر و انواعِ
آن است ،و اینكه خاصیت هریك از آن انواع چیست» (ارسطو .)331 :3100 ،مجموع آنچه را
كه صاحبنظران حوزۀ ژانر ،تا پیش از پیدایش مكتب رمانتیسیسم و نقدهاي پیروان آن بر مفهوم
ژانر طرح و ارائه كردهاند ،میتوان تحت عنوان «نظریۀ كالسیكِ ژانر» جمعبندي نمود .اگرچه
این دیدگاهها ،طیِ زمانی چنین طوالنی ،نمیتوانند تطابقی كامل و در جزئیات با یكدیگر داشته
باشند ،لیكن در میانِ آنها توافقِ قابلِمالحظهاي در عدهاي از اساسیترین اصول نظریۀ ژانر دیده
می شود؛ اصولی همچون موضوعیت و لزوم و كارایی مفهوم ژانر ،لزوم تمایز میان ژانرهاي
مختلف و اصل «خلوص انواع» (نك .ولك و وارن.)606 - 606 :3106 ،
مهمترین اتفاقی كه تغییري اساسی و بنیادین در نظریۀ كالسیك ژانر بهویژه اصل
«خلوص انواع» در نیمۀ دوّم قرن نوزدهم پدید آورد اتفاقی بود كه نه در حوزۀ نقد و نظریه و
پژوهش هاي ادبی ،بلكه در حوزۀ علوم طبیعی رخ داد .چارلز داروین (3006 – 3066م) در سال
3016م كتاب تأثیرگذار و دورانساز خود با عنوان منشأ /اصل انواع ()Origin of Species
را منتشر و نظریه تكامل را طرح كرد .این نظریه با تأكید بر ردهبندي گونهها و طرح مفهوم «تحوّل
گونهها» ،همچون استعاره و الگویی نظري ،اساس بحث و تحلیل در حوزۀ نظریۀ ژانر نیز قرار
گرفت؛ بهنحويكه تأثیر فوقالعاده وسیعِ داروینیسم را بر مباحث ژانر در این دوره بهروشنی
میتوان دید (نك .دوبرو )360 :3106 ،چنانكه بهعنوان نمونه ،فردینان برونتییر ( 3660 – 3026م)

منتقد معروف فرانسوي ،با الهام از دو مفهومِ طبقهبندي و تكامل در نظریۀ داروین ،كتابی با عنوان
تكامل انواع در تاریخ ادبیات منتشر كرد (نك .شمیسا .)66 – 36 :3103 ،اما نظریۀ ژانر مخالفانی
نیز داشته و دارد.
افراطیترین شكلِ انكارِ مفهوم ژانر را بعد از دورۀ رمانتیكها ،در دیدگاههاي بندتو
كروچه ( 3616 – 3000ق) میتوان دید؛ دیدگاههایی كه در سراسر قرن بیستم بر دیدگاههايِ
مخالف با مفهوم ژانر تأثیري بسیار داشته است .كروچه معتقد است كه هر اثر ادبی به سبب آنكه

 2زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،07شماره  ،232پاییز و زمستان 62

حاصل خالقیت هنرمندِ آفرینندۀ آن است ،خصوصیاتی منحصربهخود دارد بنابراین طبقهبندي
آثار ادبی ذیل عناوینی كلی ،نادیدهگرفتن این وجه خالقانۀ منحصربهفردِ آثار ادبی است و
مخالف با ذات و طبیعت ادبیات (نك .مكاریك .)102 :3100 ،این مخالفت با مفهوم ژانر را در
مكاتبِ نقدِ نو ،واسازي ( ،)Deconstructionو پساساختارگرایی نیز البته با دالیل و
رویكردهاي خاص هریك میتوان دید (همان) .چهرههاي برجستهاي چون ژاك دریدا و روالن
بارت نیز بر اساس دیدگاههاي نظري خود در نقد و تحلیل متن ،منكر كارایی مفهوم «نوع ادبی»
در قرائت و درك بهتر از متن ادبی هستند (نك .دوبرو .)330 :3106 ،اما علیرغم همۀ این
مخالفتها ،توجّه و اعتنا به مباحث ژانر ،در سایر نظریههاي ادبی و در میان ناقدان برجستۀ قرن
بیستم و آغاز قرن بیستویكم همچون ناقدانِ مكتب شیكاگو (یا مكتب نوارسطویی) ،ناقدانِ
صورتگرا و ساختارگرا ،هرمنوتیكباوران و ناقدانِ خوانندهمحور و چهرههاي برجستهاي
همچون تینیانُف ،یان موكارژفسكی ،تزوتان تودوروف ،میخائیل باختین ،رُزالی كولی ،نورتروپ
فراي و جاناتان كالر ،توجّه و اعتنایی درخور است بهنحويكه میتوان بهراحتی مجموع این
اندیشهها را گذشته از تفاوت در رویكردها و رهیافتها ،میراث و سرمایهاي باارزش در نظریۀ
معاصرِ ژانر دانست .هِدِر دوبرو ( ،)326 – 336 :3106مكاریك ( ،)106 – 102 :3100بابك
احمدي ( :3161صفحات متعدد) ،و زرقانی و قربانصباغ ( )233 -601 :3161گزارشی از
رویكردها و رهیافتهاي این مكاتب و نظریهپردازان ارائه كردهاند .درمجموع میتوان
ویژگیهاي نظریۀ معاصرِ ژانر را عبارت دانست از :توصیفیبودن ،پرهیز از تحدید انواع و توصیه
به لزوم رعایت قوانین ژانر ،اعتقاد به عدمِ خلوص انواع و تأكید بر امكان آمیختگی انواع و ایجاد
انواع جدیدتر (نك .ولك و وارن )606 :3106 ،و طرح لزوم توجه به پدیدۀ «وجه /لحن» در
تعیین ژانرِ اثري با ویژگیهاي مختلط ژانري (نك .قاسمیپور.)06 -01 :3106 ،
بدبینی عدهاي از صاحبنظران نسبت به مقولۀ «نوع ادبی» و «نقد ژانر» كه پیشتر و بهاجمال
بدان اشاره شد البته بیشتر معطوف به اعتبار و اعمال اصول و قوانین قراردادي «نوع» بهعنوان
معیارهاي ارزیابی است یعنی سنجیدن و نقد اینكه شاعر /نویسنده تا چه میزان ملتزم به رعایت
اصول و قوانین پیشاپیشی ژانر در اثر خود بوده است .اما بهنظر میرسد همچنان میتوان به اعتبار
نظریۀ ژانر در حوزۀ «طبقهبندي و توصیف متون ادبی» (مكاریك )103 :3100 ،و بررسی
چگونگی پیدایش ،تحوّل ،و احیاناً انحطاط و انقراض یك نوع ادبی یعنی شناخت چگونگی
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«تكوین ادبی» باور داشت (نك .رضایی .)316 :3106 ،همچنین علیرغم تمام مخالفتهایی كه
به ویژه با طلوع مكتب رمانتیسم و از سوي كسانی چون بندتو كروچه و در دورۀ اخیر چهرههایی
چون ژاك دریدا و روالن بارت در باب عدم موضوعیت نوع ادبی و كارایی این مفهوم صورت
گرفته (نك .دوبرو ،)330 -331 :3106 ،امروزه و در آغاز قرن بیستویكم نیز همچنان میتوان
در اصل ضرورت و امكان طبقهبندي آثار ادبی ولو با اتخاذ دیدگاهها ،معیارها و روشهایی
متفاوت ،و فواید مترتب بر آن ،با متفكر یونان همرأي بود .طرح مداوم این موضوعات به همراه
مفاهیم جدیدتري همچون «ادبیتِ متن» در نظریه مدرنِ ژانر گواهی است بر این مدعا (نك.
مكاریك106 -103 :3100 ،؛ زرقانی و قربانصباغ .)160 -601 :3161 ،بیگمان شناخت انواع،
همچنان از ضروريترین و كارآمدترین رویكردها در شناخت و تدوین عناصر و مواد تاریخ ادبی
است .ازآنجاكه مفهوم ژانر ،نسبت هر اثر را با سنّت ادبی و مناسبتش را با متون دیگر نشان میدهد
(نك .احمدي )600 :3161 ،میتواند موجدِ تاریخِ ادبیِ ساختارمندي باشد كه در آن هم شبكۀ
ارتباطات و تعامالتِ عناصرِ فرامتنیِ دخیل در صورتبنديِ وضعیتِ ادبی هر دوره ،و هم تأثیر و
تأثراتِ عناصر و پدیدههاي ادبی و درونمتنی نیز با یكدیگر روشن باشد .اما روششناسیِ تعیینِ
مصادیق و تعریف ژانرهايِ مفروضِ یك سنّت ادبی خود امري بس مهم و در عمل ،گاه با
دشواريهاي نظري و عملی خاصی همراه است ،بهویژه آنگاه كه در متون و آثار ،با مجموعۀ
كثیري از تشابهات متداخل و تفاوتهايِ ظریفِ مؤثر بر بازشناسی و تعریف و طبقهبندي آنها
مواجه باشیم.
 .2 .1 .2روششناسي شناخت و تعريف و تسميه ژانر
در تبیین چگونگی مواجهه با پدیدۀ تشابهات و تفاوتهايِ تعیینكننده و مؤثر بر روششناسیِ
تعریف و طبقهبنديِ گونهها و زیرگونهها باید به این نكته توجّه داشت كه مفهوم ژانر و اقتضائات
آن ،صرفاً بحثی ادبی نیست بلكه در اساس و پیش از هر چیز برآمده از كنشهاي ذاتی ذهن در
شناختِ پدیدههاست .ارسطو در آغاز كتابِ مابعدالطبیعۀ خود ،از میل فطري آدمیان به فهمیدن
سخن گفته است؛ میلی ذاتی به تمییز و فهم پدیدههاي عالم هستی؛ «آدمیان میخواهند جهان را
بنا به اصلی كلی بفهمند :اصلی كه نظمِ نهفته در پسِ اینهمه تعدد و تكثرِ امورِ عالم را به ایشان
بنمایاند» (نوسباوم .)330 ،3100 ،توجه به مفهوم ژانر ادبی نیز مطمئناً بیش و پیش از هر چیز،
حاصل همین خصلت ذاتی كنشِ ذهنِ آدمی در شناخت پدیدهها از طریق توجّه به تشابهات و
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تمایزات میان آنهاست؛ تشابهات و تمایزاتی كه توجّه به آنها دو جنبۀ متفاوت تشبیهی و
تفكیكی شناخت را شكل میبخشند و نهایتاً موجبات حصولِ شناختِ عام و خاصِ ذهن را از هر
پدیدهاي فراهم میآورند (نك .عبادیان ،)31 – 36 :3106 ،و از رهگذر همین شناختِ عام و
خاص است كه ذهن آدمی با تعریف هر پدیده ،آن را از پدیدههاي دیگر تفكیك ،و درعینحال
با توجّه به تجریدِ خصوصیاتِ كلیِ پدیدههاي متشابه ،مجموع آنها را همچون پدیدههایی
همگن ،ذیلِ «طبقه»اي مشخص ردهبندي میكند .لیكن براي به نتیجهرسیدن این ردهبندي ،ذهن
ناگزیر از نوعی كلیتگرایی است كه طی آن اختالفات و تشابهات جزئی و فرعی بهناچار نادیده
گرفته میشود .بنابراین در هر رویكردي براي تعریف و طبقهبندي گونههاي ادبی ،ظاهراً دو الزامِ
متناقض وجود دارد :لزومِ توجّهِ همزمان به تشابهات و اختالفات ،و درعینحال لزومِ نادیدهگرفتنِ
تشابهات و اختالفاتِ جزئی .توجه به این نكته درواقع توجّه به دو جنبۀ ایجابی و سلبی در روند
تعیین و تعریف یك ژانر یا خردهژانر ،و به زعم ما اساسیترین اصلِ روششناختی در آن است.
بدین ترتیب ردهبندي و تعریف ژانرها در یك سنّت ادبی ،خاصه بر اساس مبانیِ نظري
روشن و جامع ،گاه در عمل پیچیدهتر از آن چیزي است كه در بادي امر بهنظر میرسد .عدم
تكافو و همپوشانی مناسب الگوي سهگانۀ افالطونیارسطویی براي دیگر سنّتهاي ادبی ازجمله
ادب فارسی (زرقانی ،)01-06 :3100 ،تحول تاریخی گونهها (زرقانی و قربانصباغ-113 :3161 ،
 ،)100اختالط و آمیختگی میان ژانرها و لزوم توجه به تفاوت قالب و ژانر (قاسمیپور:3106 ،
 ،)06-01مهاجرت و گردش مضامین و معانی در قالبها و گونههاي مختلف ،ازجمله مشكالتی
است كه ردهبندي و تعریف ژانرها را از جهت نظري و عملی با پیچیدگیهاي خاصی مواجه
میكند .از میان این موضوعات ،آنچه البته ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش حاضر دارد ،پدیدۀ
آمیختگیِ انواع و چگونگی تحقق و تعریف ژانري مختلط بهمثابۀ گونهاي متمایز و متعین در یك
سنّت ادبی است؛ بنابراین در اینجا بهترتیب باید به دو سؤال مهم و مرتبط پاسخ داد؛ اول آنكه
اساساً الگو یا الگوهاي تشخیص و تعریف و تسمیۀ ژانرها در یك سنّت ادبی چیست؟ ثانیاً بر
اساس كدام روششناسی و چه شاخصههایی میتوان از وجود یك ژانر مختلط بهمثابۀ ژانري
متمایز در یك سنّت ادبی سخن گفت؟ و در مجموع موضوع هر دو سؤال را شاید بتوان در این
سؤال جمعبندي كرد كه در چه صورت و شرایطی است كه امكانِ تعلّقیافتنِ وصفِ «نوعیّت» به
اثر یا مجموعهاي از آثار تحقق مییابد؟
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میتوان نقطۀ آغاز را در بازشناسی و تعریف و تسمیۀ یك ژانر عبارت دانست از كشف
و تعیین مصادیقِ ژانرِ مفروض یعنی متون و نمونهها ،و استخراج و احصاي ویژگیهايِ مشترك
و عامِ آنها بهعنوانِ مختصاتِ حداقلیِ ژانر .به تعبیر دریدا« ،این ویژگیها هم باید در متون باشند
و هم بهعنوان "قوانین ژانري" در خارج از متون وجود داشته باشند (نك .زرقانی و قربانصباغ،
 .)666 :3161منظور دریدا از وجود آنها در خارج از متون ،امكان بازشناسی و تفكیك آنها
بهمثابۀ مختصهاي زبانی ،ادبی یا زیباشناختی فارغ از متنی مشخص است .ازنظر تودورف نیز آنگاه
میتوانیم از بازشناسی ،تعریف و تعیین یك ژانر ادبی سخن بگوییم كه بهلحاظ تجربی ،وجود
متنهایی ادبی آن را تأیید كند و بهلحاظ نظري نیز ژانر مذكور «باید با نظریهاي كلی و بهسامان
همخوانی داشته» باشد (احمدي .)600 :3161 ،بدینترتیب فرض وجود یك ژانر ،هم به معناي
وجود مجموعهاي از متون در بستر تاریخ ادبی بهمثابۀ مصادیق ژانر مفروض است و هم بدان
معناست كه مجموعهاي از مختصات ژانري بهعنوان حداقلهايِ تحققِ مفهومِ ژانر و فارغ از میزان
قوت و ضعف آن در هریك از نمونهها وجود دارد؛ مختصاتی كه بر اساس آن میتوان نظامِ
نظريِ ژانرِ مفروض را سامان بخشید .ازنظر ولك و وارن ،این حداقلها هم ناظر به صورت است
و هم محتوا؛ ازنظر آنان هر نوع ادبی در واقع با تشخیص و گروهبندي دستهاي از آثار ادبی پدید
میآید «كه ازلحاظ نظري ،مبتنی بر شكل بیرونی (بحر و ساختمان خاص) و نیز شكل درونی
(نگرش ،لحن ،مقصود ،و با تسامح موضوع و مخاطب) است» ( .)600 :3106فتوحی نیز از پنج
مرحله در بازشناسی و تعریف اشكال ادبی سخن گفته است :شناسایی متون مشابه و ویژگیهاي
مشترك ،توصیف ویژگیهاي خاص ،توضیح نقش این ویژگیها ،ارائۀ اصول و قواعد و تعریف
و نامگذاري ژانر و نهایتاً «تبیین تفاوتها و مشابهتهايِ نوعِ جدید با انواع مشابه» (فتوحی:3163 ،
 .)360در چنین روندي ،ضمن تعریف و ارائۀ ویژگیهاي هر نوع ،نسبت آن نیز ،هم با بسترِ
عمومیِ سنّتِ ادبی و هم با متون مشابه و متفاوت تبیین و مشخص میشود؛ امّا نكتۀ مهمتر در این
میان ،مبانی و وجوهِ تمایزِ انواع از یكدیگر است .این موضوع بهویژه از آن جهت حائز اهمیت
است كه انواع ،ذاتهایی كامالً متباین با مرزهایی صریح و قاطع نیستند و به همین دلیل این مبانی
و وجوهِ تفكیك ،در عین اهمیت ،همواره محتملِ جدل و مناقشهاند .زرقانی خالصهاي ازنظر
محققان و منتقدان برجسته را در باب وجوه و مبانیِ تمایزِ انواع ترتیب داده است كه عبارتاند
از .3 :تفكیك انواع با استفاده از سه ضمیر «من» (اساس غنا)« ،تو» (اساس ژانر تعلیمی) ،و «او»
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(اساس حماسه) كه برگرفته از دیدگاه فیلسوفانی چون هگل است؛  .6بر اساس روانشناسی
هنرمند و با توجه به نظریۀ افالطون در باب قواي سهگانۀ آدمی یعنی قوايِ «عقالنی» (اساس ژانر
تعلیمی)« ،عاطفی» (اساس غنا) ،و «ارادي» (اساس حماسه)؛ « .1ازنظر كیفیت ارتباط اثر هنري با
عین و ذهن» (حماسه متمایل به عینیت ،نوعِ غنایی متمایل به ذهنیت و نوعِ تعلیمی میانۀ عین و
ذهن)؛  .2بر اساس زمانهايِ سهگانه (حماسه متناظر با گذشته ،درام متناظر با آینده و غنا متناظر
با زمان حال)؛  .1توجه به چگونگی كاركرد زبان (زبان نَرم در غنا ،زبان تیز در حماسه و زبانی
بینابینی در نوع تعلیمی) (نك .زرقانی.)63-00 :3100 ،
چنانكه پیداست این مبانی بیشتر ناظر به توضیح چگونگی تفكیك میان سهگانههاي
مشهور و كهنِ حماسه ،غنا و درام (یا نوع تعلیمی) است اما آنچه بیشتر محل بحث و مناقشه قرار
میگیرد تشخیص و تعریف و طبقهبندي زیرگونههاي متنوع و متعدد در یك سنّت ادبی است
بهویژه آنگاه كه اثر یا آثاري ،ویژگیهاي ژانرهاي مختلف را توأمان در صورت و محتواي خود
نشان میدهند ولو با تفاوتهایی در مراتب و درجات .ازآنجاكه از منظرِ نظریۀ جدیدِ ژانر نیز
اصوالً چیزي به نام «نوع خالص» وجود ندارد ،محل مناقشۀ اصلی ،روششناسیِ تعیین و تعریف
و تسمیۀ ژانرها یا خردهژانرهاي آمیخته و مركب از مختصاتِ گونههاي مختلف است؛ نمونۀ
بارزي از این پدیده همان چیزي است كه در پژوهشهاي معاصر ،عدهاي از آن به «حماسۀ
عرفانی» تعبیر كردهاند .غیر از آنچه در آغاز این بحث بهعنوانِ اصلی كلی به آن اشاره شد یعنی
لزوم توجّه همزمان به تشابهات و اختالفات ،و درعینحال لزوم نادیدهگرفتن تشابهات و اختالفات
جزئی ،در روششناسیِ تعیینِ ژانرِ آثاري ازایندست ،توجه به سه مفهوم مهم در عین ضرورت،
بسیار نیز كارگشاست« :وجه» (و تفاوت آن با گونه /ژانر) و «كالنمایه» (مایگانِ كالن) و «نیّت
مؤلف».
« .1 .2 .1 .2وجه» و «گونه»
در نظریۀ كالسیك ژانر و ازنظرِ افالطون و ارسطو« ،وجه» ( )Modeیا همان شیوۀ بیان ،اساس
تقسیمبندي ادبی و پدید آمدن گونهها بود اما وجه بدان معنا كه در نظریۀ معاصرِ ژانر طرح میشود
بر «جنبههايِ درونمایگانیِ» آثار داللت دارد؛ یعنی نشان میدهد كه چگونه میتوان اوصافی
چون حماسی ،غنایی ،تراژیك و طنزآمیز را در توصیف و تشریح آثاري بهكار بُرد كه الزاماً خود
از گونۀ حماسه ،غنا ،تراژدي ،و كمدي نیستند بلكه اوصاف و نشانههایی از این گونهها را در
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خود منعكس كردهاند (نك .قاسمیپور .)06-01 :3106 ،باید توجه داشت كه «وجه هر اثري،
صورتِ دستوريِ "وصفی" برگرفته از گونهاي خاص است» (همان .)06 :از این چشمانداز ،مثالً
مرادِ از «رمان حماسی» اثري است از ژانر رمان با وجهِ معنایی حماسی .شمیسا از این مطلب تحت
عنوان فرقِ مود (= وجه) و ژانر بحث كرده است (نك .شمیسا .)16 :3103 ،قاسمیپور بهدرستی
متذكر شده است كه تبیین شمیسا از مفهوم وجه /مود ،و نیز تطبیق آن بر انواع ادبیات فارسی،
تبیینی درست و تطبیقی دقیق نیست و در بحثِ او ،آمیختگی و خلط میان دو مفهوم كهن و جدید
وجه /مود را میتوان دید .شاید یكی از روشنترین و مقدمترین تبیینها از این موضوع تبیینی
باشد كه محمد مختاري در فرق میان حماسه و تراژدي ارائه كرده است (نك .مختاري:3100 ،
 .)363-01او پیش از پرداختن به تفاوت میان حماسه و تراژدي ،به ضرورت توجه تام به تفاوت
موجود میان «امر تراژیك» و تراژدي بهمثابۀ یك ژانر میپردازد .بهزعم وي مضمون یا
خصلتهاي تراژیك یا كُمیك «تقریباً در تمام اشكال و انواع هنري پیدا میشود» (همان.)00 :
او بر همین اساس ،پژوهندگانی را كه بعضی از داستانهاي شاهنامه مثل داستان رستم و سهراب
را بهصرف برخورداري از خصلت تراژیك ،از گونۀ تراژدي تلقی كردهاند تخطئه میكند (همان:
 ،00 -00پاورقی  .)1میتوان چنین گفت كه تلقی بخشی از شاهنامه بهمثابۀ تراژدي درواقع حاصل
بیتوجهی به تفاوت میان دو مقوله گونه و وجه است.
ازنظر داف ( ،)Duffوجه عبارت است از «توسع و گسترشیافتن گونههاي ملی
تثبیتیافتهاي همچون تراژدي ،كمدي یا مرثیه براي مقوالت انعطافپذیرتري همچون تراژیك،
كُمیك و مرثیهاي؛ این مقوالت هم معرّف گونهها هستند و هم آنها را جرحوتعدیل میكنند»
(به نقل از قاسمیپور .)01 :3106 ،البته گاهی و ازجمله در ادبیات فارسی وجوه از گونههاي
مشخص پدید نمیآیند مثل وجوه عرفانی یا هجوآمیز یا تعلیمی چرا كه این وجوه مسبوق به
گونههایی با ساختارها و صورتهاي متعین و مشخص نبودهاند و نیز اینطور نیست كه هر قالب
و گونهاي منجر به پیدایش وجهی شود (نك .همان .)01-02 :بر اساس آنچه اشاره شد پیداست
كه وجهها درواقع حاصل تداومِ تاریخیِ گونهها هستند البته به شكلی آزادتر و خارج از مرزهاي
متعین و مشخص گونهها ،به همین سبب گونهها هم گسترۀ طولی بیشتري دارند یعنی در ادوار
مختلف و حتی پس از زوال یك نوع ،در مطاوي گونههاي دیگر به حیات خود ادامه میدهند و
هم گسترۀ عرضی بیشتري دارند یعنی همزمان با گونۀ اصلی ،میتوانند در گونههاي دیگر هم
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حضور داشته باشند همچون حضور پررنگ وجه غنایی در تعدادي از داستانهاي شاهنامه.
همچنین وجوه ،حتی میتوانند از «متن ادبی» فراتر رفته و شئونی دیگر از حیات آدمی را توصیف
كنند؛ مثالً آنگاه كه در وصف شخصی گفته میشود كالم یا روحیهاي حماسی دارد« ،وجه»،
كاربردي فرامتنی و فراادبی یافته است (نك .همان.)00-00 :
« .2 .2 .1 .2کالنمايه» يا «مايگانِ کالن»
توجّه به مضمون و بنمایۀ اصلی یا آنچه به «كالنمایه» یا «مایگانِ كالن» ()Major Theme
تعبیر شده (نك .شفیعی كدكنی ،)663-666 :3163 ،در تعیین گونۀ آثار ادبی بهویژه آثار حجیم
و بزرگی كه المحاله امكان حضور عناصر و وجوه متعلق به گونههاي مختلف را در متن خود
فراهم میآورند ،ضرورتی تام و تمام دارد .باید توجه داشت كه آمیختگی انواع و حضور وجه یا
وجوهی متفاوت با گونۀ اصلی متن ،همچون حضور عناصرِ غنایی در متنِ حماسه ،عموماً چندانی
نیست كه بتواند مفهومِ گونۀ یك اثر را كه متشكل از صورت و ساختار و مضمون آن است ،تغییر
دهد .به همین سبب ،وجود عاشقانههایی چون زال و رودابه ،تهمینه و رستم ،و بیژن و منیژه (نك.
صفا )31 :3106 ،نمیتواند و نباید ما را از توجه به مایگانِ كالنِ شاهنامه یعنی روایتِ پهلوانیِ آن
غافل كند .این داستانها نشانههایی هستند از وجود عناصر و وجوه تغزلی در متن حماسه .در
روایت كالن و حجیمی چون حماسۀ ملی بیگمان از مدح و مرثیه و هجو و غنا و تعلیم و تأمالت

فلسفی در باب موضوعاتِ اساسیِ حیاتِ بشري گزیر و گریزي نخواهد بود چنانكه در شاهنامه
نیز چنین است؛ بااینهمه اما شاهنامه هرگز زبان فاخر و حماسی خود را وانمینهد؛ روایت پهلوانی
منقطع و مخدوش نمیشود و زمینه ملی را هم ترك نمیكند؛ بدینسان شاهنامه هم در كلیت
خویش و هم در اجزاي خُردترش همواره حماسه میماند.
« .3 .2 .1 .2نيّت مؤلف»
در هرمنوتیك و بهویژه «هرمنوتیكِ قصديگرا» ،مفهوم «نیّتِ مؤلف» اساس اعتبار تفسیر قرار
میگیرد و با این فرض كه نیّتِ مؤلف از مهمترین «عوامل تشكیلدهندۀ معنايِ متن» است ،مفسّر
میكوشد تا بدین نیّت یا به تعبیري نزدیكترین معنايِ مطابقِ با آن دست یابد (نك .عابدي
سرآسیا و .)362-306 :3106 ،...البته آنچه در نظر قصديگرایان به نیّتِ مؤلف اعتبار میبخشد
قصدِ پدیدارشناختی یعنی قصدِ آگاهانۀ مؤلف در لحاظِ معنایی مشخص است و نه قصدِ
روانشناختی كه میتواند متأثر از سائقههايِ روانیِ ناخودآگاهِ مؤلف هم باشد .مفهوم نیّتِ مؤلف
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در هرمنوتیك قصديگرا در تقابل با مفهوم «مرگِ مؤلف» در هرمنوتیكِ قصديستیز قرار
میگیرد (نك .همان301-306 :؛ در باب نیّت مؤلف همچنین نك .احمدي،00 ،00 ،22 :3161 ،
 ،661-666 ،332و صفحات متعدد دیگر) .من در اینجا نیّت مؤلف را در معنایی محدودتر و ناظر
به ژانرآگاهیِ مؤلف در نظر دارم یعنی آگاهی دقیق یا اجمالی نویسنده /شاعر و تصریح وي به
ژانر یا مختصاتِ اساسیِ ژانرِ اثري كه آفریده است؛ آگاهی و قصد و تصریحی كه میتواند با
روشنكردن ژانرِ اثر ،مخاطب را به فهمِ دقیقترِ معنايِ آن و تفسیر روشمندتر و نزدیكتر آن به
مقصود مؤلف داللت كند .مفهوم «نیّت مؤلف» در این معنا و محدوده ،به تعیین ژانر بهویژه آنگاه
كه متن ،وجوه و مختصات گوناگونی را در خود بازتاب میدهد كمك شایانی خواهد كرد.
نیّت مؤلف به این معنا ،اتفاقاً در تعیین ژانرهايِ آثارِ ادبِ فارسی بسیار كارگشاست چرا
كه عمومِ شاعران و نویسندگان كالسیك ،در مقدمه یا مطاويِ آثار خود ،بهاجمال یا بهتفصیل بر
ژانرآگاهیِ خود در همان محدوده و تعریف قدماییاش و قصد و نیت خود از تألیف اثر تصریح
كردهاند .فردوسی در دیباچۀ شاهنامه و «گفتار اندر فراهم آوردنِ كتاب» اگرچه طبیعتاً از
مصطلحات حوزۀ ژانر بهره نمیبرد اما ژانرآگاهی خود و وقوفش به كمّ و كیفِ اثرِ خود را نشان
میدهد؛ تصریح میكند كه اثرش «نامۀ شهریاران» و روایتِ «گندآوران» است و بازمانده «از گهِ
باستان»؛ روایتهایش «دروغ و فسانه» نیست بلكه داستانهایی است «بر رهِ رمز» (نك .فردوسی،
 .)0 :3100درست بر همین مبناست كه میتوان و باید عمدۀ آثارِ مؤلفانِ صوفی را نیز فیالمثل
ذیل ادبیات تعلیمی قرار داد چرا كه بهاستثنايِ آثار برآمده از «تجربههاي شهودي و دریافتهاي
درونی و شخصی» ،بیشتر این آثار به تعبیرِ فتوحی ،از نوع متنهاي «متمكن»اند یعنی متنهایی
« منطبق بر آگاهی گروهی و ایدئولوژیك و حاوي مفاهیم اجتماعی و عقاید گروه صوفیان» كه
به قصد تعلیم و القاء تألیف شدهاند (فتوحی .)10-11 :3106 ،براي نمونه كافی است مقدمه عطار
بر تذكرهاالولیاء را از نظر گذراند؛ عطار پانزده «باعث» در تألیف تذكره برمیشمارد كه عمده
آنها ناظر به مفهوم تعلیماند و عبرت (نك .عطار.)36-0 :3106 ،
 .2 .2حماسة عرفاني؛ معنا و مصاديق
ادبیات فارسی سنّ ت و میراثی فربه و كالن هم در ادب حماسی و هم در ادب صوفیانه دارد.
درعین حال این دو گونه نسبتی تاریخی نیز با یكدیگر دارند؛ افولِ تدریجیِ ادبِ حماسی تقارنی
كمابیش با طلوعِ تدریجیِ ادبِ صوفیانه در فاصلۀ قرنهاي پنجم و ششم هجري از دامانِ ادبیات
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تعلیمیِ فارسی دارد .تقارن در این افول و طلوع تدریجی و نیز وجود برخی از مختصات حماسه
از قبیل مضامین ،شخصیتها و مفردات زبانی و لحن برتريجویانه و مفاخرهآمیز در بعضی از
متون صوفیه ،منجر به وضع و كاربردِ اصطالح «حماسۀ عرفانی» از سوي عدهاي از پژوهشگران و
صاحبنظران ادب فارسی شده است كه در پیشینۀ بحث و بهترتیبِ تاریخی به آنها اشاره شد.
تأمل و دقت در نوع و چگونگی كاربرد اصطالح حماسۀ عرفانی در منابع پیشینۀ بحث نشان
میدهد كه صاحبنظرانِ مذكور این تعبیر را همگی با معنایی یكسان و مشترك ،و اطالقی تام
بهكار نبردهاند .بارزترین دلیل را باید نوع و تنوّع تعابیري دانست كه در این باب بهكار رفته است
از قبیل «حماسهاي روحانی و دامنهدار»« ،حماسۀ ایران اسالمی»« ،حماسۀ بزرگ تنهایی انسان»،
«در واقع یك نوع حماسۀ عرفانی»« ،حماسۀ مرغان روح»« ،حماسۀ ارواح خداجوي» و . ...تفكیك
میان این كاربردها و شرح اجمالی معانیِ مراد ،البته ضروري است چرا كه ضمن دقیقتر كردن
زمینۀ بحث ،میتواند از جهتِ روششناسیِ پژوهش نیز این نكته مهم را روشن كند كه در طرحِ
فرضیۀ وجود حماسۀ عرفانی ،به كدام گفتهها میتوان و باید ،و به كدامها نمیتوان و نباید استناد
كرد .بر این اساس ،میتوان ابتدائاً كاربرد حماسۀ عرفانی را در دو معنا دستهبندي كرد :حماسۀ
عرفانی بهمثابۀ تعبیري عمومی و توصیفی ،و حماسۀ عرفانی بهمثابۀ ژانر /خردهژانري مستقل.
 .1 .2 .2حماسة عرفاني بهمثابه تعبيری عمومي و توصيفي نه در معنایِ ژانر/
خردهژانری مستقل
عموم كسانی كه تعبیر حماسۀ عرفانی را در توصیف عدهاي از آثار متصوفه بهكار بردهاند ازجمله
دشتی ،زرینكوب ،صاحبالزمانی ،اسالمی ندوشن ،یاحقی ،كزازي و مرتضوي (نك .پیشینه
بحث) از این تعبیر ،معنایی مرادف با ژانر /خردهژانري مستقل و مشخص را اراده نكردهاند بلكه
عموماً مرادشان اشارهاي است به وجود بنمایه و مضمونِ مكرّرِ سیرِ پرمخاطره و ادیسهوارِ روحِ
سالك در بازگشت به مبدأ اعلی و توصیف اشتیاق روحانی سالك و درعینحال مخاطرات قوس
صعود روح آدمی .به تعبیري مقصود آنان از حماسه ،به معنايِ «وجهی» آن ناظر است و نه معنايِ
«ژانري» آن .تعبیرات و نیز گاه توضیحات تكمیلی این نویسندگان خود مؤید چنین برداشتی است.
زرینكوب كه از منطقالطیر به «حماسۀ عرفانی» تعبیر كرده ،مثنوي موالنا را نیز «حماسه روحانی»
مینامد و در باب آن ،چنین مینویسد:
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«بدینگونه ازلحاظ رمزي و تمثیلی ،مثنوي حماسهاي روحانی بهنظر میآید كه
حوادث فرعی و جزئیات وقایع آن در صورت رمز و به شكل حكایات و
قصههاي مختلف تصویر میشود و مجموع این قصههاي رمزي و غیررمزي،
كشمكش هاي روح را براي رهایی از دام و بند دنیاي ماده نشان میدهد .بدین
گونه مثنوي ازلحاظ رمزي و تمثیلی به نوعی ادیسه روحانی میماند و مثل آنچه
در قصه هومیروس در احوال ادیسئوس قهرمان یونانی آمده است ،خطرهایی را
كه روح در راه بازگشت به موطن خویش میباید از سر بگذراند ،تصویر
مینماید» (زرینكوب.)363 :3102 ،
در واقع در تعبیر اینان ،حماسۀ عرفانی بیشتر اشارهاي به معنايِ لفظیِ حماسه یا همان
معناي فرامتنی و فراادبیِ آن یعنی كاري بزرگ و پرشكوه و نستوهانه و پرمخاطره البته در طریق
سلوك و تهذیب عرفانی دارد و نه داللت بر تلقی آن بهمثابۀ ژانر /خردهژانري مشخص و مستقل.
درواقع این دسته از صاحبنظران بدون آگاهی از مفهوم وجه یا الاقل بدون تصریح به آن ،در
عمل مفهومِ وجهیِ حماسه را در نظر داشتهاند ،اگرچه در ادامه نشان داده خواهد شد كه تعبیر
حماسۀ عرفانی با چنین تلقیاي نیز چندان تعبیر دقیقی نیست و آنچه میتوانست تعبیر دقیقتري
از مقصود آنان باشد صوفیانه /عارفانههاي حماسی است چرا كه عموم این متنها آثاري
صوفیانهاند با وجهی حماسی و نه بالعكس .بههرحال سواي آنكه تصریحی به ژانر /خردهژانربودن
حماسۀ عرفانی در كالم آنان دیده نمیشود ،وجود تعابیر و قیودي از قبیل «نوعی»« ،گونهاي»،
«روحی» و «سرشتی» در نوشتههاي این دسته از صاحبنظران گواه دیگري است بر برداشت فوق.
حتی زرینكوب كه از جهت رمزي ،مثنوي را به «حماسهاي روحانی» تعبیر كرده ،بهطرزي
هوشمندانه توجه خود را به شرطبودن صورت و قالب نیز در تحقق معنايِ نوعِ ادبی نشان داده و
در ادامۀ متن فوق مینویسد« :درهرحال ،برخالف معنیِ رمزي كه مثنوي را یك حماسه روحانی
میكند ،قالب و صورت ظاهريِ مثنوي ،از آن ،یك منظومۀ "تعلیمی" میسازد» (همان.)366 :
بنابراین ،استناد به قول این گروه از صاحبنظران در اثبات فرضیۀ حماسۀ عرفانی موجه بهنظر
نمیرسد.
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 .2 .2 .2حماسة عرفاني بهمثابه ژانری متمايز؛ داليل ،نمونهها و طراحان
كاربرد اصطالح حماسۀ عرفانی بهمثابه ژانر /خردهژانري در ادب فارسی و اطالق آن بر عدهاي
از آثار ادبی فارسی ،از جهت رویكردهاي اتخاذي و نیز شواهد و دالیلِ ارائهشده ،خالی از تنوع
و تفاوتهایی نیست؛ در سویی رویكرد تأویلگرانه به متن حماسهها و قول به وجود آموزهها و
مؤلفههاي عرفانی در متون حماسی و «پیدایی عواطفی شبهعرفانی در متن آثار حماسی» ازجمله
در گرشاسپنامه اسدي طوسی (نك .رزمجو )161 :3102 ،و قول به وجودِ «بارقههاي عرفانی»
در شاهنامه (نك .كیمنش )3106 ،تا استدالل به تأویلِ شخصیتها و قهرمانان حماسه ملی در
داستانهاي رمزي سهروردي قرار دارد و در سویی دیگر دالیلی همچون راهیابی مفاهیم و
مضامین حماسیاي از قبیل هفتخان به متون صوفیانه در شكل هفت مرحله سلوك و نیز حضور
عناصر زبانی و اوزان حماسی در این متون و قول به تحول شخصیت پهلوان حماسه به پیر تصوف
در متن اولیانامهها و تذكرههاي صوفیانه طرح شده است .ما نیز در ادامه بر اساس همین الگوها،
دالیل و استداللهاي طرحشده را ذیل این عناوین كلی بررسی و نقد خواهیم كرد :حماسۀ عرفانی
و رویكرد تأویلی ،حماسۀ عرفانی و تحول مفاهیم و شخصیتها ،زبان و وزن حماسی ،اولیانامهها
و حماسۀ عرفانی ،امكان و فایدۀ لحاظ ژانر حماسۀ عرفانی و نهایتاً بحثی در تفاوت میان حماسۀ
عرفانی و صوفیانههاي حماسی.
با صرفنظر از تلقی آثاري چون شاهنامه و گرشاسپنامه بهعنوان نمونه حماسۀ عرفانی
و بر اساس تأویل صوفیانۀ این آثار ،مصادیق این ژانر /خردهژانر در مجموعِ نوشتههايِ طرفدارانِ
حماسۀ عرفانی ،عبارتاند از :داستانهاي رمزي شیخ اشراق سهروردي ،منطقالطیر عطار ،بخشی
از اولیانامهها و تذكرههاي مشایخ صوفیه ،و مثنوي و غزلیات موالنا .پژوهندگانِ قائل به وجودِ این
ژانر /خردهژانر نیز عبارتاند از :سیروس شمیسا ،حسین رزمجو ،عباس كیمنش (مشفق كاشانی)،
حسینعلی قبادي ،و علی حسینپور .نكتۀ مهمی كه در باب این پژوهندگان و پیش از ورود به
بررسی آراءِ ایشان باید به آن اشاره كرد آن است كه بهجز رزمجو كه در دو دهۀ اخیر بهصورتی
تخصصی به ادبیات حماسی پرداخته ،هیچیك از كسانی كه مدعی وجود ژانر /خردهژانري
مستقل به نام حماسۀ عرفانی بوده و هستند نه اسطورهشناس و حماسهپژوه به معناي دقیق كلمه،
بلكه همگی ادیب و متخصص در ادبیات فارسی دوره اسالمی و نیز متون عرفانی بودهاند.
جالبِتوجه آنكه هیچیك از كسانی هم كه محققان و صاحبنظرانِ طرازِ اوّلِ حماسه در ایران
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شناخته میشوند یعنی كسانی همچون ذبیحاهلل صفا و خالقیمطلق بههیچوجه متذكر چنین ژانر/
خردهژانري نشده و قائل به وجود چنین نوعی از حماسه نبودهاند .صفا در اثر مرجع و مستند
خویش ،حماسهسرایی در ایران ،هیچ اشارهاي به «حماسۀ عرفانی» یا معادلهاي آن از قبیل
«حماسۀ روحانی» و یا «حماسۀ درونی» نمیكند .او بهجز تقسیمبندي حماسهها به حماسههاي
طبیعی و مصنوع ،در تقسیمبندي دیگري از دو نوع نام میبرد .3 :حماسههاي اساطیري و پهلوانی؛
 .6منظومههاي حماسی تاریخی ،و در ذیل همین دستۀ اخیر است كه چنین مینویسد:
«ممكن است موضوع حماسۀ تاریخی زندگی یك یا چند تن از قهرمانان دینی
باشد كه با توجه به حقایق تاریخی یا با آمیزش وقایع تاریخی و مطالب داستانی
بهوجود آمده باشد .این منظومهها ...نیز اغلب داراي بسیاري از خصائص
منظومههاي حماسی است و از این جهت باید در شمار آثار حماسی ملل نام برده
شود .من اینگونه منظومههاي حماسی را كه اتفاقاً در زبان فارسی نمونههاي
بسیاري مانند خاوراننامۀ ابنحسام و حملۀ حیدري باذل و كتاب حملۀ راجی و
خداوندنامۀ صبا و اردیبهشتنامۀ سروش و جز اینها دارد منظومۀ حماسی دینی
مینامم»( .صفا)0 :3106 ،
بدین ترتیب پیداست كه او حماسۀ دینی را هم زیرشاخه و زیرگونهاي از حماسۀ تاریخی
میداند و اساساً اعتقادي به وجود حماسۀ عرفانی ندارد .خالقیمطلق نیز در تقسیم حماسهها،
«برحسب محیطی كه در آن پدید میآیند» (خالقیمطلق3100 ،الف )026 :از سه نوعِ حماسههاي
بَدَوي ،حماسههاي تودهاي (یا پرولتاریایی) و حماسههاي اشرافی (یا آریستوكراتی) نام میبرد
(همان) و در باب دستۀ اخیر یعنی حماسههاي اشرافی یا آریستوكراتی مینویسد «نوع اخیر در
تكامل خود نخست جاي خود را به حماسههاي پهلوانیعشقی یا رمانس و سپس به رمان میدهد
و زبان آن نیز از نظم تبدیل به نثر میشود» (همان) .خالقی مطلق پس از بحث دربارۀ حماسههاي
ایرانی و انواع و گونهها و تحوّالتشان ،در بحثی تطبیقی ،به تفاوتِ تحوّلِ حماسههايِ فارسی با
تحوّل حماسههاي میانه در اروپا اشاره میكند و معتقد است كه برخالف تحول حماسههاي
اروپایی از «حماسه هاي بدیهی و گفتاري و نوشتاري ،نخست به رمانس و سپس به رمان» (همان:
 )022همۀ انواعِ حماسههاي فارسی «از آغاز سدۀ چهارم تا پایان سدۀ سیزدهم ق كمابیش در
كنار یكدیگر بودهاند و حتی در خود شاهنامه گونههاي حماسیهاي اسطورهاي ،پهلوانی ،دینی،
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تاریخی و رمانس در یك كتاب گرد آمدهاند» (همان .)022 :او در تعلیل این پدیده مینویسد:
«علت این ناهمخوانی تحوّل حماسه در فارسی با تحوّل آن در سدههاي میانه در غرب از اینجاست
كه حماسههاي فارسی نخست ترجمه و بازپردازيهایی از حماسههاي پهلوانی بودند و سپس به
تقلید از شاهنامه در همۀ گونههاي خود ادامه یافتند» (همان) .او سپس به گونهاي از سرودها براي
مقدسان اشاره میكند كه در روسیه رواج بسیاري دارند و «داراي عناصر حماسی نیز هستند،
ازجمله سرود ویگیل سن دِمتریوس كه در نگاه سطحی توصیف پیروزي بر تاتارهاست ،ولی در
واقع شعري است در ستایش خدا و قدیسان او».؛ سرودهایی كه در میان یوگسالوها نیز رواج
دارند و در آنها «تكیۀ اصلی نه بر كاركردهاي پهلوانی ،بلكه در بزرگداشت درد و شهادت
است ،ازجمله شعر سیمون فیندلینگ كه در واقع سیرتاالولیا ( )Hagiologyاست در جامۀ
حماسه» (خالقیمطلق3100 ،ب .)36 :این نوع اخیر میتوانست الاقل از دید طرفداران حماسۀ
عرفانی مهم ترین نمونه چنین ژانري در ادب فارسی تلقی شود اما نكته اینجاست كه خالقیمطلق
بدان اشارهاي نمیكند ضمن آنكه در ادب فارسی به تصریح ذبیحاهلل صفا اینگونه اشعار در ذیل
همان حماسههاي تاریخی یا دینی قرار میگیرند ،و خالقی نیز از همین رو تصریحی بدانها نكرده
است .پژوهشهايِ مستقلِ صورتگرفته در باب حماسههاي دینیِ ادب فارسی نیز مؤید
استنباطهاي فوق است (نك .شهبازي636-301 :3161 ،؛ شمشیرگرها .)306-311 :3106 ،این
خود نكتۀ مهمی است كه خردهژانري با نام حماسۀ عرفانی كه المحاله میباید در ذیل حماسههاي
دینی ردهبندي شود ازنظر پژوهندگان حماسههاي ملی و دینی ،تحقق و مصداقِ قابلِذكر و بحثی
نداشته است .در طرحی هم كه زرقانی براي طبقهبندي جدیدتر و مناسبتر انواع شعر كالسیك
فارسی ارائه كرده نشانی از حماسۀ عرفانی بهمثابۀ ژانر /خردهژانري مستقل و در كنار سایر انواع
شعر حماسی دیده نمیشود (نك .زرقانی.)00-01 :3100 ،
 .1 .2 .2 .2حماسة عرفاني و رويكرد تأويلي
در میان قائالن به حماسۀ عرفانی بر اساس رویكرد تأویلی ،با دو گونه طرحِ موضوع مواجهیم.3 :
قول به امكانِ تأویلِ عرفانیِ متنِ حماسی و بهعنوان نمونه ،مالحظۀ «بارقههاي عرفانی» از قبیل
خواب و سیمرغ در شاهنامه (نك .كیمنش )366 :3106 ،و یا سخن از «عواطفِ شبهعرفانی» در
متون حماسی (نك .رزمجو )161 :3102 ،و مضامین و شخصیتهاي عرفانی در شاهنامه (نك.
همو )661-666 :3103 ،و تأویل عرفانی نمادها و پدیدهها و پهلوانان حماسه (همان)136 -136 :
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بهمثابۀ اولین مراحلِ شكلگیريِ حماسۀ عرفانی و شاهد و نمونهاي بر آن .6 .قول به حماسۀ عرفانی
بودن داستانهاي رمزي شیخ اشراق با استناد به حضور شخصیتهاي حماسیاي از قبیل زال و
رستم و اسفندیار و سیمرغ (نك .كیمنش311-312 :3106 ،؛ رزمجو131 :3103 ،؛ قبادي:3103 ،
 .)1تأویل عرفانی حماسه ملی البته تاریخی قدیمیتر دارد چنانكه رزمجو نمونههایی از آن را
نقل كرده است (نك .رزمجو .)136 -136 :3103 ،آیدنلو نیز همین نمونهها را به همراه نمونههایی
دیگر ،در آثار سنایی (م166ق) ،ادهم خلخالی (م3661ق) و آذر بیگدلی (م3361ق) نشان داده
است لیكن همانطور كه وي تصریح كرده «هیچگاه نباید و نمیتوان از اثري حماسی ،اساطیري
و تاریخی حتی با تأویل ،استنباطهاي عرفانی كرد» (آیدنلو .)622 :3166 ،اصوالً زمانه و زمینه
پیدایش شاهنامه ،كالنمایه و نیت مؤلف آن ،همگی مانع از آناند كه بتوان براي چنین رویكردي،
از جهت روششناسی اعتباري قائل شد (نك .همان .)622-623 :بنابراین رأي كسانی چون
كیمنش (مشفق) و رزمجو در باب تأویل عرفانی حماسه ملی و آنگاه تلقی آن بهمثابه بخشی از
جریان تكوین حماسۀ عرفانی طبیعتاً پذیرفتنی نمینماید .طرح موضوع دوم البته شرح و بسط
بیشتري میطلبد.
بعضی از طرفداران حماسۀ عرفانی بهمثابۀ ژانر /خردهژانري قابلِطرح در ادب فارسی ،در
اثبات فرضیه خود عدهاي از داستانهاي رمزي و تمثیلی شیخ اشراق سهروردي (م100ق) بهویژه
دو رساله عقل سرخ و لغت موران را به دلیل حضور شخصیتهاي حماسه ملی و بهطور مشخص
سیمرغ ،زال ،رستم و اسفندیار در آنها ،نمونههاي چنین ژانري معرفی كردهاند (نك .كیمنش،
311-312 :3106؛ رزمجو131 :3103 ،؛ قبادي .)1 :3103 ،به زعم آنان ،این نوعی تحول فرهنگی
است كه طی آن پدیدهها و شخصیتهاي حماسی و اساطیري كهن به متون دوره اسالمی و
ازجمله متون متصوفه راه یافته و چنان ژانر /خردهژانري را پدید آوردهاند .این استدالل و شواهدِ
طرحشده براي آن به زعم ما دچار آسیبهاي روششناختی متعددي است.
شكی نیست كه بسیاري از مضامین اساطیري و حماسی به متون ادبی دورۀ اسالمی راه
یافتهاند خاصه به سبب شهرت و نفوذ و بازخوانی مكرر شاهنامه و انتقال مضامین و روایات
اساطیري و حماسی بهواسطه این متن مرجع .درواقع این پدیده بر اساس نظریه جدید ژانر همان
مفهوم «وجه» و ادامه حیات ژانرها از طریق وجوه و تمایل ژانرها در تبدیلشدن به وجه است كه
پیشازاین به آن اشاره شد .نكته اینجاست كه «وجوه» فارغ از اشكال و انواع و صورتها،

 27زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،07شماره  ،232پاییز و زمستان 62

میتوانند بهمثابه وصفی درونمایگانی بهكار روند بیآنكه تغییري در نوع و طبقه ردگانی آثار
پدید آورند .بر این اساس داستانهاي تمثیلیتعلیمی شیخ اشراق كه چون عموم داستانهاي تمثیلی
متصوفه و حكماي نوافالطونی «براي شرح حركت یا سفر نفس ناطقه»اند؛ «نفسی كه در این
جهان ،غریب و از وطن خود دور افتاده است و قصد دارد به مبدأ یا معاد خود كه همان حقتعالی
است ،برگردد» (پورجوادي ،)116 :3160 ،با پذیرفتن این عناصر حماسی و اساطیري بههیچوجه
ارزش ردگانی خود را از دست نمیدهند و همچنان ذیلِ ادبیاتِ تعلیمیِ حكمیصوفیانه باقی
میمانند .نكته دیگر آن است كه اصوالً این عناصر هیچگونه وجه حماسی بارزي هم به این آثار
نمیبخشند به دلیل آنكه اساساً این عناصر معانی و ارزشهاي اساطیري و حماسی خود را در
چنین متونی كامالً از دست میدهند و در گفتمان جدید «بهمثابه رمزهاي عالم جان» بهكار میروند
و صرفاً «معانی مرتبط با تجربه زیسته عرفانی را بازگو میكنند» (همدانی .)310 :3100 ،همدانی
حضور عناصر اساطیري و حماسی را در این داستانها ،بهدرستی «دگردیسی عناصر یك گفتمان
[= اسطوره و حماسه] در دل گفتمانی دیگر [= تصوف /حكمت اشراقی]» توصیف میكند
( )310 :3100اما باید توجه داشت كه این امر موجب استحاله گفتمان دوم یعنی تصوف یا حكمت
اشراقی نمیشود بلكه این عناصر گفتمان نخستاند كه استحاله معنایی و كاركرد رمزي و تمثیلی
متفاوتی مییابند .دقیقاً به همین دلیل است كه فیالمثل آنچه در باب سیمرغ در شاهنامه و دیگر

منابع اساطیري و دینی از اوستایی و پهلوي آمده ،كمكی به درك مفهوم سیمرغ در رساله عقل
سرخ سهروردي نمیكند (نك .همان)326 :؛ سیمرغ در اینجا مفهوم اساطیري و حماسی خود را
از دست میدهد و تنها در ارتباط با متن و زمینه فكري و فرهنگی گفتمان دوم است كه معنا
مییابد؛ معانیاي از قبیل منِ روحانی ،حضرت حق . ...،درواقع این عناصر بهلحاظ حماسی كامالً
خنثی و بیتأثیرند و بههیچوجه در قرائت جدید ،معانی و هالههاي اساطیري و حماسی خود را به
ذهن مخاطب القا نمیكنند .به زعم ما ،اینكه مضامین و نمادها و قهرمانان حماسه راه به گفتمان
تصوف گشوده باشند بدینصورت كه در دل روایات تمثیلی و رازورزانه حكمی یا صوفیانه ،به
عناصري نمادین و حائز معانی عرفانی تبدیل شوند ،نوعی استخدام و استحاله معنایی و كاركردي
جدید است كه لزوماً به پیدایش ژانر یا خردهژانري جدید منجر نمیشود .همچنین باید توجه
داشت كه شاعر حماسه در روایت تصرف نمیكند و تصرفات او بیشتر در ایجاز و اطناب
توصیفات و شگردهاي شاعرانه است و نه در محور روایی داستانها؛ اما سهروردي در جزئیات
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این داستانها و محور روایت تصرف میكند چرا كه او قصد استخدام آنها را در كلیت نظام
نظري خویش دارد؛ او برخالف حماسهسرا حاكم بر روایت است نه ناقل امین آن .چنین
استخدامی بیش از هر چیز زاییده نیاز گریزناپذیر بیان تجربههاي اشراقی و صوفیانه به رمزها و
نمادهایی است كه تمثیلگر معانی و تجربههايِ بیانگریز و بیانناپذیر چنان عوالمی باشند.
از منظر تاریخ اندیشه بهنظر میرسد كه تلقی رسالههاي سهروردي بهعنوان حماسۀ
عرفانی ،مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نوشتهاي از هانري كربن فرانسوي باشد .كربن تفسیري
بر رساله عقل سرخ سهروردي دارد با عنوان «از حماسه پهلوانی تا حماسۀ عرفانی» .او در این مقاله
مهم نشان میدهد كه سهروردي در خوانشِ تأویلگرایانۀ خود از شاهنامه بهمثابۀ متنی مقدس،
چگونه قهرمانان آن و بهطور خاص سیمرغ ،زال ،و رستم و اسفندیار را كه قهرمانان حماسه
پهلوانیاند ،در روایت رساله خویش و تبیین هبوط و صعود روح ،رمز و ممثل غایتی اشراقی قرار
داده است (كربن .)20 - 20 :3106 ،باید توجه داشت كه در هیچیك از تعابیر كربن در این
نوشته ،سخنی از ژانر ادبی نیست بلكه حتی نشانهاي نمیتوان دید از اینكه وي این رساله و یا
رساله لغت موران را كه در آن موضوع كیخسرو و جام طرح شده ،چیزي جز آثاري رمزي و
نمادین دانسته باشد .درواقع آنجا كه او از تعبیر حماسۀ عرفانی در توصیف این دو رساله بهره
میبرد همان معناي ادیسه روح یعنی قوس نزول و صعود روح را در نظر دارد .در این معنا میان
او و گروه نخست از صاحبنظرانی كه این تعبیر را بهكار بردهاند تفاوت چندانی وجود ندارد
لیكن عدهاي از طرفداران فرضیه حماسۀ عرفانی ،متنِ رسالههايِ سهروردي و نیز تعبیرِ كربن را
شاهدي بر مدعاي خود دانستهاند كه با توجه به محتواي نوشته كربن ،پذیرفتنی نمینماید.
 .2 .2 .2 .2حماسة عرفاني؛ تحول مفاهيم و اشتراك در مضامين
طراحان فرضیه ژانر /خردهژانر حماسۀ عرفانی ،فرضهایی دارند و دالیلی كه اجمالیترین
جمعبندي از نقطه كانونی و اساسی آن را میتوان چنین تقریر كرد كه ایرانِ دوره اسالمی بهكلی
منقطع از دوره پیشااسالمی نیست و حماسه و عرفان بهعنوان یكی از بارزترین وجوه فرهنگی و
خالقیت ادبی در این دو دوره ،بیارتباط با هم نیستند؛ چه در زمینه كلی آنها كه به زعم ایشان
عبارت است از تقابلِ دوقطبیِ نیكی و بدي در هر دو عرصه حماسه و عرفان ،و چه در عناصر و
مفردات مشترك و مشابهی كه به زعم ایشان از متون حماسی و طی فرایندي تحولی به متون
صوفیانه و عرفانی راه یافته است (نك .رزمجو166-663 :3103 ،؛ قبادي .)66-3 :3103 ،اما نكته
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اینجاست كه اگر هم در اعتبار این فرضها سخنی نباشد ،نتیجۀ گرفتهشده از استداللِ به این
فرضها ،یعنی لزوم یا امكانِ لحاظِ ژانر /خردهژانري به نام حماسۀ عرفانی در ادبِ دوره اسالمی،
به دالیل متعددي محلِ اشكال و شبهه است.
مهمترین آسیب روششناختی این استدالل و نتیجۀ متخذ ،درنظرگرفتن حماسه و عرفان،
جدا و منتزع از «متن حماسی» و «متن صوفیانه» است .البته حماسه را میتوان با تجرید اوصاف و
ویژگیهاي محتوایی آن از متنهاي حماسی ،به مثابۀ نوعی تلقّی از جهان ،گونهاي جهانشناسی،
و مجموعهاي از معارف و مضامین اساسی مرتبط با انسان و هستی ،و ...تلقی كرد و در نظر آورد
و این مجموعه مفاهیم تجریدي البته میتواند جنبهها و جوانبی مشترك با عرفان داشته باشد
همچنان كه میتواند چنین اشتراكی را فیالمثل با بعضی اندیشههاي فلسفی هم داشته باشد ،لیكن
آنچه نباید از آن غفلت كرد آن است كه حماسه آنگاه كه در حوزۀ انواع ادبی از آن سخن
میرود ،بیش از هر چیز یك متن ادبی است ،و اساس بحث ،بر تلقّی حماسه در مقام یك «متن»
با ویژگیهاي زبانی و ادبی خاص و برخوردار از «فرم» است نه صرفاً مجموعهاي از مضامین و
مفاهیم و شخصیتها (در این مورد نك .مختاري360-36 :3100 ،؛ شمیسا313-01 :3103 ،؛
خالقیمطلق3100 ،ب) .درحالیكه بهنظر میرسد معتقدان به وجود حماسۀ عرفانی« ،متن
حماسی» را منتزع از صورت و ساختار آن ،به «مضامین حماسی» و بیش از هر چیز به «عرصه
جدال» فرو میكاهند .اگرچه وجود عرصههاي پركشمكش و اضطراب درونی و بیرونی و روایتی
ادیسهوار از مهالك و عقباتِ سلوكِ صوفیانه چه در شكل بیان مستقیم و چه در آثار رمزگونهاي
از قبیل منطقالطیر ،از وجوه مشابهت این متون با روایتهاي حماسی است لیكن آنچه مفهومِ
نهاییِ حماسه را شكل میدهد ممیزات و وجوه مشخصۀ دیگري است كه نهایتاً صورت و معنایی
مستقل و ویژه به این نوع ادبی كهن میبخشد .اگر فرض طرفداران حماسۀ عرفانی و تلقی ایشان
از حماسه را بپذیریم ،چرا نباید فیالمثل آنچه را از تقابل میان عقل و عشق و جدال دائمی بین
این دو مفهوم در متون غنایی و نیز بهویژه در ادبیات عرفانی ذكر شده ،تصویر و روایتی دیگر از
تقابل دو نیروي مینوي و اهریمنی یا خیر و شر یا نور و ظلمت تلقی نكنیم؛ تقابلی كه خود از
مهمترین و بارزترین مضامین حماسی است ،و در آن صورت باز در مقام مثال ،چرا گفتگوي
فرهاد (نمایندۀ عشق) و خسرو (نمایندۀ عقل) را در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی و یا محاجّۀ
عقل و عشق را در رسائل خواجه عبداهلل انصاري ،نباید حماسهاي غنایی تلقّی كرد؟ پیداست كه
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در بحث ژانر و تعیین نوع ادبی ،اشتراكاتی تا این حد وسیع و غیرمانع نمیتواند به تشخیص ژانر
آثار و یا تعریف و طبقهبنديِ معنادارِ ژانرهاي ادبی كمك چندانی بكند چرا كه روششناسی
تعریف و طبقهبندي ژانرها و آثار ادبی ،مبتنی بر كشف و احصايِ مجموعهاي از ویژگیهايِ
توأمانِ صوري و معنایی در متون ادبی است .مثال بارز این امر آن است كه اگرچه بسیاري از
بنیانها و آموزههاي اساطیري و حماسی در كتب مقدس هم دیده میشود و یا اگرچه بسیاري از
آموزهها و شخصیتهاي قرآن كریم را در عموم آثار ادب فارسی بهویژه آثار اخالقی و
تعلیمیاي از قبیل گلستان و بوستان سعدي میتوان دید اما بههیچوجه نمیتوان به بهانۀ مشابهاتِ
مضمونی و یا اشتراك در شخصیتها و پدیدهها ،چنین آثاري را ذیل ژانري واحد قرار داد.
در تمامی رویكردها به طبقهبندي و تعریف و تسمیه ژانرها ،آنچه به مفهوم یك ژانر
تحقق میبخشد ،وجود مجموعهاي حداقلی از ویژگیهايِ توأمان است؛ «تعیینكننده بسیاري از
انواع ...بیشتر تأثیر متقابلِ چندین عامل است» (دوبرو .)36 :3106 ،هر اثري هم كه مصداق ژانري
شناخته میشود باید از این مجموعهاوصافِ حداقلی و توأمان برخوردار باشد .در باب حماسۀ
عرفانی و آثار متعلق به این گونه ،اگرچه حیثِ عرفانی این متون آشكار و روشن است اما پیدا
نیست كه ازنظر معتقدانِ حماسۀ عرفانی ،حیث یا وصفِ حماسی این آثار را كدام
مجموعهاوصافِ حداقلی و توأمان برمیسازد .روایتمدار بودن ،شمولِ بر دالوري و جنگاوريِ
پهلوان /پهلوانان ،داشتنِ زمینۀ ملی /دینی و برخورداري از زبان و بیانِ فخیم ،و وزن فاخر و
مطنطن ،ویژگیهایی است كه در تمامی حماسههاي ایرانی اعم از ملی و تاریخی و دینی،
بهصورتی توأمان و همزمان البته با شدت و ضعف هریك از این اوصاف در نمونههاي موجود
دیده میشود؛ یعنی هر حماسه ایرانی كمابیش و بسته به میزان اصالت داستان و مهارتِ ناظمِ خود،
و در سطحی عالی ،متوسط یا ضعیف ،از همۀ ویژگیهايِ فوق یكجا و توأمان برخوردار است
(صفا .)3106 ،طرفداران حماسۀ عرفانی ،نه مجموعهاي از این ویژگیهاي حداقلی و الزاماً توأمان
را در تحقق حیث حماسی ژانرِ موردنظر ارائه كردهاند و نه آنكه در تلقی اثري خاص ،ذیلِ ژانرِ
حماسۀ عرفانی ،به بازنمودنِ این مجموعه ویژگیهايِ حداقلی و توأمان پایبند و ملتزم بودهاند؛ از
همین روي گاه وجود عناصر و شخصیتهاي حماسه ملی ،گاه بازخوانی تأویلگرایانۀ این
عناصر ،گاه وجودِ سفرِ پرمخاطره و اودیسهوار ،گاه برخورداري از زبان و بیان و لحنی پرطنطنه
البته با تعریفی بسیار حداقلی از زبان و فروكاستنش به مفردات زبانی ،و گاه بهرهمندي از اوزان
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طربناك و پرشور را در عدهاي از آثار صوفیانه ،اساس و مبناي تلقی یك اثر ذیل حماسۀ عرفانی
قرار دادهاند (نك ،قبادي ،)3103 ،ضمن آنكه در مورد هر اثر هم ،عموماً تنها یكی از این
اوصاف ،اساس چنین تلقیاي بوده است (نك .همان) .به همین سبب ،آثارِ برشمرده ذیلِ حماسۀ
عرفانی ،گاه آثاري حجیماند همچون مثنوي موالنا و گاه بس كوتاهاند همچون رسالههاي
سهروردي و نمونههایی از غزلیات شمس؛ عدهاي چون تذكرهاالولیاء و منطقالطیر عطار زبانی
فاخر و البته نه الزاماً حماسی و عدهاي زبانی بس معمول دارند همچون بسیاري از اولیانامههاي
مشایخ صوفیه؛ عدهاي رواییاند و عدهاي فاقد عنصر روایت؛ عدهاي مشحون به عرصههاي
پركشمكشاند همچون منطقالطیر عطار و عدهاي ماالمال از شور و هیجان لحظههاي بسط
صوفیانهاند چون غزلیات شمس .پیداست كه از جهت روششناسی علمی نمیتوان چنین شیوهاي
را كه در هر مورد خاص ،تنها به وصفی از اوصاف ،حیثیتی ژانرساز داده شده ،قابلِقبول دانست
و آنگاه با چنین روشی ،مجموعهاي از آثار ناهمگون را ذیلِ یك نوع ادبی قرار داد .با لحاظ
همین اصول روششناختی و تأكید بر آنهاست كه میتوان پرسید بهراستی چه میزان تشابه و
اشتراك در اوصافِ توأمانِ صوري و ساختاري و محتوایی میان شاهنامۀ فردوسی با مثنوي موالنا
یا رسالههاي سهروردي یا تذكرهاالولیا عطار یا غزلیات شمس وجود دارد كه با تلقّی آنها ذیل
یك ژانرِ كالن ،بتوان حماسۀ عرفانی را بهعنوان خردهژانري ذیل آن فرض و اعتبار نمود؟ و آیا
آثاري همچون مثنوي موالنا یا تذكرهاالولیا عطار و یا از همه شگفتتر بخشی از غزلیات شمس،
به مثابۀ یك متن ادبی ،حائز چنان ویژگیهایی هستند كه بتوان آنها را ذیلِ نوعِ ادبیِ مستقلی به
نام «حماسۀ عرفانی» قلمداد كرد؟
در باب مشابهت و اشتراك مفاهیم و مضامین میان متون حماسی و عرفانی باید به دو نكتۀ
دیگر هم اشاره كرد؛ نكاتی كه بهزعم ما نشان میدهد حتی آنچه بهظاهر مشابه بهنظر میرسد
میتواند در تحلیل نهایی حاوي اختالفات و تفاوتهایی بسیار عمیق و مؤثر باشد و همچنین نشان
میدهد كه صورتبندي و تفسیر این تشابهات میتواند در الگوهایی منطقیتر سامان بیابد .نكتۀ
نخست آنكه مشابهتهاي ظاهري میتوانند بسیار گمراهكننده باشند؛ مثالً اینكه عدهاي،
داستانهاي هفتخان رستم و اسفندیار را با داستانهاي نمادین و تمثیلی سلوك صوفیانه و ازجمله
منطقالطیر و عبور مرغان از واديهاي هفتگانه مقایسه و از آن حكم به مشابهتِ این دو دسته از
روایات حماسی و صوفیانه كردهاند (ازجمله نك .یاحقی216 :3106 ،؛ قبادي )0 :3103 ،با تأمل
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و دقت بیشتر در اجزا و ویژگیهاي این دو دسته از روایات چندان پذیرفتنی نمینماید .هفتخان
حماسی بیشتر گزارشی است از چارهاندیشی و زیركی و مبارزهجویی پهلوان حماسه و نه روایتی
از تحوّل و تكامل درونی او آنچنانكه فیالمثل در باب احوال مرغان منطقالطیر میتوان دید.
وجود واديهاي هفتگانۀ سلوك ،و مهالك و مخاطرات آن براي تطبیق دادن با هفتخان رستم
و یا اسفندیار بسیار وسوسهكننده است لیكن در عمل اختالفهاي بسیار مهم و عمیقی هم وجود
دارد:
 .3هفتخانِ پهلوان تنها براي اثبات بزرگی و تأكید بر مقامِ پهلوانی اوست .او
پیشازاین ،به مقام پهلوانی نائل شده ،اما مرغان بهمنظور نیل به كمال ،به این سفر اقدام
میكنند.
 .6پهلوان براي نجات دیگري /دیگران ،سفر پرمخاطرۀ خود را آغاز میكند اما
مرغان براي نجات و سعادت خود.
 .1راهنماي هر دو پهلوان ،یكی از افراد دشمن است ولی در منطقالطیر پیر راهشناس
و هادي است كه سالكان را داللت میكند.
 .2در آغاز داستان و پیش از رسیدن به هفتخانها ،پهلوان چندین راه در پیشِِرو
دارد كه سختترین آنها را برمیگزیند لیكن در منطقالطیر تنها یك راه وجود دارد؛ و آن
تنها راهی است كه به تشخیص پیر راهبر به رستگاري و نجات منتهی میشود.
 .1در هفتخانها گزارش دقیقی از هر خان و خطرات و جزئیات آن وجود دارد
اما در مراحل هفتگانه منطقالطیر نه؛ چرا كه این مراحل در منطقالطیر احوالی روحانیاند و
بس كه تجربۀ آنها تجربهاي درونی و مبهم و ناگفتنی است.
درواقع به زعم ما ،اشتراك و مشابهتِ هفتخانِ حماسی و هفت مقام سلوك گذشته از
آنكه عمالً و به لحاظ علمی چندان هم بهراحتی قابلِاثبات نیست ،خود میتواند بیشتر برآمده از
اصل رازآمیزي و تقدس اعداد و بهویژه عدد هفت در بیشتر تمدنهاي آسیايِ غربی ازجمله در
میان آریاییها باشد .این اندیشه در میان اقوام سامی نیز گویا خود میراثی بهجايمانده از تمدن
سومري و مرتبط با سیارات سبعه و مفاهیم پیوسته با آن همچون دستهبندي ایام در قالب هفت
روز هفته است (در این باب نك .معین .)112-611 :3100 ،بدین ترتیب شاید بتوان گفت بیآنكه
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لزوماً هفت مقام صوفی حاصل تحول هفتخان حماسی یا الگوبرداري از آن باشد خود میتواند
به اصلِ كهنِ تقدسِ عدد هفت مربوط و نمونه دیگري باشد از زمرۀ بیشمار صورتبنديهاي
مفاهیم كه در این حوزۀ تمدنی ،در قالب عدد هفت تحقق یافته است (براي مالحظه نمونهها نك.
همان) .نهایتاً اشتراك در مضامین میان متون حماسی و عرفانی حتی در صورت مسلم فرضكردن
تحول عرصهها و زمینههاي حماسی به عرفانی ،باز هم نمیتواند بهتنهایی عنصري ژانرساز تلقی
شود (براي بحث تفصیلی دربارۀ تفاوتهاي هفتخان پهلوانی و هفت مقام سلوك نك .آیدنلو،
3 :3100ـ.)60
نكتۀ دیگري كه توجه به آن در بحث ژانرهاي ادبیات فارسی ضرورت تام دارد ،پرهیز
از مالك قراردادن صرفاً تشابهات مضمونی در بازشناسی ،تعریف و طبقهبندي ژانرهاست چراكه
اوالً ادبیات فارسی چون دیگر سنّتهاي ادبی شرق « ...بیشتر مرهون استمرار و پیوستگی و
همانندي است تا گسست و ناپیوستگی و استثنا» (شواب )0 :3106 ،ازآنرو كه تمدن ایرانی تا
پیش از دوره جدید ،همچون تمامی جوامع شرقیِ دورۀ پیشامدرن ،از نوعی پیوستگی تاریخی و
فرهنگی مبتنی بر تكرار و بازخوانی سنّت در اشكال و صوَر مختلف برخوردار بوده است یعنی
همان چیزي كه پاتریشیا كرون آن را «وضعیتِ عامِ ماقبلِ صنعتی» ( )30 :3161مینامد .در این
جوامع ،نوعی ثبات در تلقی از حقایق وجود داشت كه نه گذر زمان از اشتیاق به تكرار آن
میكاست و نه تكرار آنها از اشتیاق مخاطب به بازخوانی مكرر آنها چیزي كم میكرد .این امر
بدان معناست كه كمتر اثري را میتوان در این فرهنگها یافت كه با آثار پیشین و معاصر خود
بهویژه در حوزۀ مضامین و مفاهیم ،اشتراكات و مشابهاتِ قابلِمالحظهاي نداشته باشد خاصه در
آثار حجیم و كالن؛ آثار حجیم و كالنی كه در بستر وسیع خود امكان آمیختگی و بازتاب
مضامین و مفاهیم گوناگون و احیاناً غیرمرتبط با ژانر خود را نیز فراهم میآوردند .ثانیاً به دلیل
ثبات و انعطافناپذیري صورتها و قالبهاي ادبی در سنّت كالسیك ادبیات فارسی ،این بیشتر
معانی و مضامین بودهاند كه در میان این صورتها و قالبها مهاجرت و گردش كرده و
آمیختگیهاي متكثري را پدید آوردهاند .به همین سبب و چنانكه پیشازاین هم اشاره شد ،در
حوزۀ نقد ژانر و بررسیدن گونههايِ كالمِ ادبی ،نمیتوان و نباید تنها به جنبۀ تشبیهی شناخت
اكتفا كرد بلكه در باب ژانرهايِ ادب فارسی ،این توجه به جنبۀ تفكیكی شناخت یا همان مالحظۀ
تفاوتهاست كه اهمیت مضاعفی دارد.
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 .3 .2 .2 .2زبان و وزن حماسي
طرفداران نظریۀ حماسۀ عرفانی گاه به وجود بیان یا زبانِ حماسی در عدهاي از آثار صوفیانه
استدالل كرده و در این باب بهویژه به نمونههایی از اشعار موالنا استناد جستهاند .بهجز اشارۀ
براهنی به روحِ حماسیِ سرودههاي موالنا (نك .براهنی ،)00-03 :3122 ،شمیسا پیش از دیگران،
«نحوۀ بیان» حماسی در بعضی آثار عرفانی ازجمله در غزلیات شمس را ذیل بحث از حماسۀ

عرفانی بررسیده است (نك .شمیسا .)363-366 :3103 ،او حتی در جایی ،براي اكثر اشعار دیوان
كبیر ،قائل به «نوعِ مختلطِ غنایی-حماسی» شده است (نك .همان .)60 :كیمنش (مشفق كاشانی)
هم برخی از تركیبات و كلمات و تعابیر حماسی را در غزلیات موالنا برشمرده و نشان داده است
(كیمنش .)320-321 :3106 ،بااینحال تفصیل این نظر را در مقالهاي از حسینپور میتوان دید.
او در استدالل خود بیش از همه بر زبان فخیم و پرصالبت موالنا تأكید ،و به نمونههایی از آن
استشهاد میكند؛ اشعاري كه به زعم وي «از شكوه و شوكت اشعار حماسی هیچ كم ندارند بلكه
حتی در پارهاي موارد از هر شعر حماسی دیگر باشكوهتر و تأثیرگذارتر هستند» (حسینپور،
 )10 :3103و آنگاه شعري را از موالنا با مطلع« :بر قدسیان آسمان من هر شبی یا هو زنم /گر
صوفی از ال دم زند ،من دم ز اال هو زنم» ،شاهد مدعاي خود ذكر میكند (همان) .گذشته از
آنكه اصوالً تعابیر او در این باره كه گاهی بعضی از اشعار موالنا «از هر شعر حماسی دیگر
باشكوهتر و تأثیرگذارتر هستند» بهراستی اغراقآمیز و ناپذیرفتنی است ،آنچه وي در استشهاد به
شواهدي ازایندست ،بدان توجه نمیكند اساس روایی شعر حماسی است یعنی عنصري كه
مابهالتفاوت اساسی آن فیالمثل با شعر غنایی است« .حماسه شعري است غیرشخصی ،بیطرفانه
و دراماتیك .مهمترین خواست آن نقل داستان است» (خالقیمطلق3100 ،ب .)61 :شواهد وي
فاقد این ویژگی اساسی و ذاتی شعر حماسی است .بهنظر میرسد تلقی او و دیگر معتقدان به
وجود حماسۀ عرفانی از زبان حماسی نیز ،معطوف به كاركرد مفردات حماسی است.
او در تبیین زبان و بیان حماسی موالنا ،به غزل معروفِ «آمدهام كه سر نهم »...و ذكر
مفرداتی چون كُلَه و كمر و زخم و تَبَر و سپر در آن ( ،)10 :3103و نیز به غزلِ «در عشق زنده
باید كز مرده هیچ ناید »...و بهكاررفتن واژگانی چون شیر غرّان و تیغ برّان و رهزنان و طبل و غزا
و ...در آن استناد میكند (همان .)20 :وي در استدالل خود به این نكته توجه نمیكند كه مفهوم
زبان را بهویژه در معنايِ سبكشناختیِ آن ،و نیز همچون نظامی براي شكلدهی به گونههاي
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ادبی ،این تنها مفردات نیستند كه میسازند .همین بیتوجهی موجب شده او مفهوم و مصداق
زبان حماسی را به مجموعهاي از مفردات فرو بكاهد ،حالآنكه زبان حماسی مجموعهاي است
از ویژگیهاي توأمانِ آوایی ،لغوي ،نحوي و بیانی .در واقع حتی در سادهترین تلقی از زبان
حماسی نمیتوان حداقل ،عنصرِ «نحو» را در آن نادیده گرفت .افسانۀ خوابِ سعدي كه در آن
شاعر ،بیتی بر فردوسی میخواند و فردوسی روایتی حماسیتر از آن میسراید ،خود اشارۀ
معناداري است به این تلقی حداقلی از زبان حماسه .سعدي اینگونه میسراید كه« :خدا كشتی
آنجا كه خواهد بَرَد /وگر ناخدا جامه بر تن دَرَد» و فردوسی چنین« :بَرَد كشتی آنجا كه خواهد
خداي /وگر جامه بر تن دَرَد ناخداي» .پیداست كه «در این دو بیت ،موضوع ،واژگان و وزن
یكی است ...تنها اختالف در نحو و تركیب یعنی جملهبندي است بااینهمه ،تفاوت در سبك یا
لحن دیده میشود» (شمیسا.)13 :3100 ،
عنصر «وزن» نیز از عوامل مؤثر بر حماسیشدن زبان و بیان موالنا تلقی شده است« :گذشته
از واژگان حماسی ،یكی دیگر از دالیل حماسیبودن زبان و بیان موالنا ،انتخاب و اختیار وزنهاي
ضربی و ایقاعی و تندوتیز است ...همچنین دَوْري بودن اوزان (= دولختی و تكراريبودن وزن در
هر مصراع) در بسیاري از غزلهاي موالنا به اشعار او حالتی حماسیتر میبخشد» (حسینپور،
 .)20 :3103اساس این استدالل بر حماسیبودن اوزانِ دَوْري و تندوتیز شعر فارسی مبتنی است؛
اساسی كه خود نیازمند دالیل و شواهد تاریخی است .گذشته از آنكه پژوهشگر چنین دالیل و
شواهدي ارائه نكرده ،اساساً بهنظر میرسد كه واقعیت امر درست برخالف این مدعاست چرا كه
هیچیك از منظومههاي روایی ادب فارسی اعم از حماسی و غنایی و تعلیمی در چنین اوزانی
سروده نشدهاند (نك .اخوانثالث )110 -161 :3100 ،و این نشان میدهد كه اصوالً چنین اوزانی،
در شعر فارسی مناسب «روایت» تلقی نشدهاند .این اوزان بیشتر تناسب با محاكاتِ احوالِ طربناكِ
صوفی در بسطِ سماع دارند تا با نقلِ ذاتاً متدرّج و زمانمندِ روایت .خصلت عمومی اوزان مثنوي
بهعنوان مهمترین قالب روایت در شعر فارسی ،كوتاهی و سبكی آنهاست كه اوالً اوزان دَوْري
چنین نیستند و ثانیاً از هفت وزنی كه مثنويهاي فارسی بدان سروده شدهاند (همان) تنها یك وزن
یعنی «مفتعلن مفتعلن فاعالن /فاعالت /فاعلن» از بحر سریع (وزن مخزناالسرار نظامی و
روضهاالنوار خواجو و )...را میتوان وزنی تند دانست كه اتفاقاً بههیچروي فضا و لحنی حماسی
را القا نمیكند .شاهد دیگري بر عدم تناسب چنین اوزانی با روایت و بهویژه روایت حماسی،
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نقدهاي منتقدان و صاحبنظران بر وزن منظومه آرش كمانگیر كسرایی است؛ اخوان ثالث
صراحتاً این شعر را فاقد وزن حماسی دانسته است (براي مالحظه نقدها نك .اتحاد-610 :3100 ،
.)603
 .4 .2 .2 .2اوليانامهها و حماسه
چنانكه پیشتر اشاره شد عدهاي از قائالن به وجود ژانر /خردهژانر حماسۀ عرفانی ،اگرنه كلیت
اولیانامهها ،الاقل بخشهایی از قوس حیات مشایخ را از مصادیق حماسۀ عرفانی دانستهاند (نك.
شمیسا .)366-336 :3103 ،عموم كسانی كه در باب حماسۀ عرفانی بحث كردهاند ،در تلقّی
بعضی از متون عرفانی بهعنوان حماسه ،توجّه و تأكید بر كنش قهرمان صوفی در پیكار درونی
خویش با دشمنی به نام نفس امّاره داشتهاند .در واقع آنچه به زعم عمدۀ این پژوهندگان ،خصلتی
حماسی به این آثار داده ،تجلّی جلوههاي گوناگون این نبرد درونی سنگین و سهمگین و متداوم
است .شكی نیست كه از میان نمونههایی كه قائالن به حماسۀ عرفانی براي این ژانر /خردهژانر
برشمردهاند ،به زعم ما نیز تنها مصداقِ كمابیش پذیرفتنیتر ،همین اولیانامهها یعنی
زندگینامه هايِ مشحون از فضایل و كرامات مشایخ و پیران تصوف است كه میتوانست در
صورت نبودِ عوامل و عوایقی كه بدانها اشاره خواهد شد نمونههاي چنان ژانر /خردهژانري باشد
چرا كه هم مصادیق و نمونههاي معتنابهی در میان نگارشهاي صوفیانۀ جهان اسالم اعم از عربی
و فارسی دارد و این خود بدان معناست كه میتوان از تكوین و تكامل و پیوستگی آن در بستر
تاریخ ادبی سخن گفت و هم مصادیق و نمونههاي آن در هر دوره از تكوین و تكامل خود ،حائز
چندان ویژگی هاي مشترك و متشابهی هست كه بتوان قوانین ژانري آن را بازشناسی كرد و
برشمرد .البته دلیل چنین فرضی ازنظر ما صرفاً وجود عرصههاي پركشاكش مبارزه با نفس و نیز
مهالك و عقبات سلوك نیست (نك .همان) بلكه اساس آن شكلگیري نوعی الگوي روایی از
حیات مقدسان از مراحل پیشاتولد تا پسامرگ و مشحون از شگفتیها و خارقعادتهاي فراوانی
طی تكوین و تكامل ژانر اولیانامه است كه بیشباهت با الگوي حیاتِ پهلوان حماسه نیست اما
قویاً معتقدیم چنین شباهتی نمیتواند مبنایی براي فرض وجود حماسۀ عرفانی باشد .در ادامه
دالیل فرض اولیانامهها را بهمثابه حماسۀ عرفانی تنها از آن جهت كه رفع دخل مقدر و ایضاح
محلِ بحث باشد طرح میكنیم و سپس نشان خواهیم داد كه چرا علیرغم وجود چنین دالیلی
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كه بهنظر مستندتر از دالیل معتقدان به وجود حماسۀ عرفانی است همچنان نمیتوان با استناد به
اولیانامهها از چنین ژانر /خردهژانري سخن گفت.
علیالظاهر دالیل و توجیهات اساسیتري براي تلقی اولیانامهها ذیل حماسۀ عرفانی
میتوان یافت؛ دالیل و توجیهاتی كه بیشتر معطوف به «فرایند آفرینش و تكوین ادبی» است تا
«فرآورده ادبی« .تأكید من در اینجا بر روند كلّی آفرینش حماسه و تدوین ولینامه است؛ امري
كه این دو مقوله را در بعضی از صفات و ویژگیها ،متداخل و مشترك میكند و به زعم من
بیشتر از این منظر است كه می توان به مقولۀ حماسۀ عرفانی هویت و تشخص بخشید .در بستر
پیدایش هر دو مقولۀ حماسه و اولیانامه ،میتوان سامانهاي فكري و فرهنگی مالحظه كرد كه
طبیعت را به ماوراءالطبیعه ،انسان را به اَبَرانسان ،واقعیت را به فراواقع و نهایتاً تاریخِ مقید به زمان
و مكان ،و نیز امر واقع را ،به روایتی نمادین و الگووار و فارغ از اقتضائات و ناگزیريهاي زمان
و مكان تغییر میدهد .به این تعریف حماسه ،كه در دایرهالمعارف فارسی مصاحب آمده ،دقت
كنید« :حماسه ،خاطرۀ حادثه یا حوادثی واقعی است (اما پیشازتاریخ) كه سینهبهسینه از نسلی به
نسل بعد نقل شده و گذشت قرون و اعصار و تخیل و افكار و عواطف و آرمانهاي ملتی ،بر آن
شاخ و برگها افزوده و بدین سبب همراه با امور شگفت و غیرطبیعی گشته است و بهصورت
افسانه درآمده» (مدخل حماسه) .حال در این تعریف قید «پیشازتاریخ» را به «پیش از تألیف
ولینامه» و قید «قرون و اعصار» را به «سالها و دههها (و گاه چند سده)» و نیز تعبیر «ملتی» را به
«طریقتی» تغییر داده و عبارتِ «دربارۀ شیخی صوفی» را بدان بیفزایید ،آنگاه به طرزي شگفتانگیز
تعریفی پذیرفتنی و دقیق از ولینامهها پیشِِرو خواهید داشت.
خالقی مطلق نیز در مدخلِ حماسۀ دانشنامه مینویسد« :در سرود حماسی ،همچنین توجه
اصلی به پهلوان است نه به داستان» (خالقیمطلق3100 ،الف .)010 :او همچنین به این نكته اشاره
میكند كه « :از مجموعۀ سرودهاي پهلوانی ،یا از روایات حماسی شفاهی یا مدوّن ،حماسه یا
داستان پهلوانی بهوجود میآید» (همان .)016 :این ویژگیها را در روایات مربوط به زندگی
مشایخ كه بعدها در قالب ولینامهها تدوین یافته نیز میتوان مالحظه كرد .حیات و اطوار و احوال
شیخ در نقل پیروان ،سرشتی حماسی مییابد اما قهرمانان متون عرفانی ،بیشتر شباهت با قهرمان
حماسۀ شَمَنی دارند تا حماسۀ پهلوانی چرا كه كسب نام و ننگ هدف اصلی آنها نیست و عاقبت
نیز به یاري نیروهاي نامرئی و غیرطبیعی پیروزي مییابند (نك ،خالقی مطلق3100 ،ب.)36 – 6 :
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یكی دیگر از ویژگیهاي منظومههاي حماسی ابهام زمان و مكان در آنهاست (نك.
صفا .)36 :3106 ،در روایات مربوط به احوال مشایخ نیز بهویژه در توصیف و بیان كرامات و
خوارق عادات ایشان ،این ویژگی یعنی ابهام در زمان و مكان ،بهویژه ابهام در زمان را میتوان
دید .گرچه این ابهام میتواند تا حدودي مربوط باشد به فاصلۀ زمانی میان «حوادث» و «روایات»
و زدودهشدن صراحت و روشنی وقایع از ذهن راویان و ازبینرفتن استناد و اسناد آنها و درنتیجه
پدیدآمدن ابهام و كلیت در نقل وقایع ،اما بهنظر میرسد كه عالوه بر چنین احتماالتی ،نوعی
منطق دقّتگریز و ابهامآفرین ذاتی بر نقل این روایات حاكم است.
بدین ترتیب قهرمان اولیانامه كه همان شیخ و پیر طریقت است ،از آنگونه كه
مناقبنویسان توصیفش میكنند گرچه ریشه در تاریخ دارد اما سر به اوج حماسه و اسطوره
میساید و این تصعید تاریخ به حماسه ،صرفاً حاصل قلم ولینامهنویس نیست بلكه در فاصلۀ
زمانی حیات مشایخ تا زمان تدوین و كتابت نهایی اولیانامهها ،افسانهها بهتدریج بر گِرد زندگی
واقعی صاحبترجمه حلقه میزنند و اندكاندك زندگی او ابعادي اساطیري و حماسی مییابد.
منظومههاي حماسی در همهجا و در هر زمان ،مدتها پس از حوادثی كه از آنها سخن
میگویند ،پدید آمدهاند (نك .همان .)0 :این نكته را البته با تفاوتی آشكار در اندازۀ فاصلۀ زمانی
میان «حادثه» و «روایت» ،میتوان تا حدودي دربارۀ اولیانامهها نیز صادق دانست .این اولیانامهها
عمدتاً در سالهاي پس از وفات مشایخ تألیف شدهاند و میان تعدادي از وقایع و حوادث ،و
روایت آنها در متن اولیانامهها ،دهها سال فاصله وجود دارد .بااینحال فاصلۀ زمانی موجود میان
«حادثه» و «روایت» در این دو ،تفاوتی چشمگیر و ماهوي دارد؛ شاعر حماسه از رویداد حماسی
بسیار دور است و درنتیجه « شعر پهلوانی ضرورتاً یك شعر روایی است و آن هم تقریباً همیشه با
یك بیطرفی شگفتانگیز» (خالقی مطلق3100 ،ب .)6 :اما اولیانامهنویس برخالف حماسهسرا
بسیار نزدیكتر به رویدادهاست ،و بهلحاظِ اندیشگی و عاطفی نیز پیوستگیهاي مشهود و صریح
با قهرمان خویش و رویدادهاي پیرامون او دارد.
علیرغم آنچه گذشت باید توجه كرد كه پیش از متناظردانستن حیات شیخ صوفی با
حیات پهلوان حماسه ،یا اعتقاد به وجود نوعی الگوبرداري ناشناخته و ناخودآگاه فرهنگی میان
روایت مناقبنویس و حماسهپرداز یا تحول تدریجی «پهلوان» به «شیخ» ،میتوان از الگوهایی
نزدیكتر و منطقیتر براي ساخت و پرداخت روایت اولیانامهها سخن گفت یعنی از سیرههاي
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نبوي (در این مورد نك .حاجآقابابایی و نصري321-361 :3106 ،؛ شیري .)16-30 :3106 ،در
واقع طی فرایند تكامل ژانر اولیانامه ،رفتهرفته شیخ در جزئیترین اوصاف و نیز مراحل و سوانح
قوس حیات خود از پیشاتولد تا پسامرگ تشابهی تام با «نبی» مییابد تا مشروعیت والیت و تقدّس
ذاتش ،تبیینی بیشبهه بیابد (در این باب نك .صدرينیا و ابراهیمپور نمین.)306-321 :3161 ،
البته شاید كسانی معتقد باشند كه «سیرهالنبی»ها خود میتوانند صورتی تحولیافته از حیات پهلوان
حماسه تلقی شوند لیكن چنان فرضی خود نامحقق و نیازمند پژوهش و اثبات است .تفاوتهاي
عمده دیگري نیز میان عالیق و سوائق و كنشهاي قهرمان اولیانامه و پهلوان حماسه وجود دارد
كه بهجاي خود میتواند محل بحث و تأمل باشد.
نكتۀ اساسی دیگر در بحث اولیانامهها و ژانر حماسه آن است كه همانگونه كه مضمون
حماسی بهتنهایی به ایجاد حماسه منجر نمیشود و باید در ظهور خود بهمثابۀ متن ،حائز
ویژگیهاي صوريِ زبانی و بیانی باشد ،اولیانامهها نیز بهصرف برخورداري از چنان الگوي
مشابهی و در فقدان حداقلهاي صوري حماسه نمیتوانند بههیچروي حائز وصف حماسی باشند.
سواي آنكه ازنظر «نیّت مؤلف» نیز این اولیانامهها به تصریح اكثر نویسندگان اینگونه آثار ،به
قصد تعلیم نگارش یافتهاند و بر اساس وجود چنین عناصر بارز و غالبی است كه باید آنها را نه
در ذیل ژانر /خردهژانرِ موهومِ حماسۀ عرفانی بلكه ذیل ژانر تعلیمیالقایی تلقی و طبقهبندي كرد
(نك .زرقانی.)366-60 :3100 ،
 .3 .2امكان و فوايد لحاظِ خردهژانر حماسة عرفاني
پیشازاین و طی مباحث گذشته كوشیدیم نشان دهیم كه اصوالً از منظر نقد و نظریۀ معاصرِ ژانر،
امكان لحاظِ ژانر /خردهژانري با عنوان حماسۀ عرفانی با مشكالت عدیدهاي مواجه و عمالً
ناممكن است؛ اما این عدم امكان را از جهتی دیگر نیز میتوان طرح كرد .سخن از یك نوع ادبی،
المحاله و ناگزیر بر فرض وجود مصداقهایی متعدد از آن نوع ،و تاریخچهاي حاكی از چگونگی
پیدایش و رشد و تكامل آن داللت دارد؛ یعنی آنگاه كه از وجود ژانري سخن گفته میشود
بدین معناست كه گویندگان به وجود چنان مصادیق و تاریخچهاي اطمینان و باور دارند .اگر

نمونهها و مصادیق برشمرده حماسۀ عرفانی از قبیل بخشهایی از شاهنامه ،رسالههاي عقل سرخ
و لغت موران سهروردي ،منطقالطیر عطار ،بخشی از اولیانامهها و تذكرههاي صوفیانه ،مثنوي
معنوي و غزلیات دیوان كبیر موالنا را كنار هم قرار دهیم ،آنچه مالحظه این نمونهها بیش از هر
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چیزي به خاطر متبادر میكند ناهمگونی صوري و معنایی این نمونهها با یكدیگر و نیز گسستگی
تاریخی مشهودي است كه میان آنها وجود دارد .به ناهمگونی صوري و معنایی پیشازاین
پرداختهایم اما گسستگی تاریخی میان این نمونهها نیز موضوع بسیار حائزِاهمیتی است .این
گسستگی امكان بازشناسی روندِ نضج و رشد و توسعه و تكامل ژانر /خردهژانري به نام حماسۀ
عرفانی را عمالً و بهطرزي روشن و معنیدار منتفی میسازد و این بدان معناست كه نمیتوان از
تاریخچه «تكوین ادبی» ژانر مذكور گزارشی مستند ارائه كرد .چنین تاریخچهاي نوعی پیشینه
است كه طی آن میتوان بنا بر منطقی زمانیعلّی ،مراحل پیدایش ،رشد و تكامل گونهاي ادبی را
دید و پی گرفت .چنین تاریخچۀ پیوسته و معناداري براي حماسۀ عرفانی ارائه نشده و نمونههاي
معرفیشده نیز قادر به ایجاد چنان تاریخچهاي نیستند درحالیكه تكتك این نمونهها در بستر
تاریخچۀ ژانرهاي شناختهشده و متداول خود ،جایگاهی روشن و معنیدار و مرتبط با ماقبل و
مابعد خود دارند؛ شاهنامه در ژانر حماسه ،رسالههاي سهروردي و منطقالطیر در داستانهاي
تمثیلیتعلیمی صوفیه ،مثنوي در منظومههاي تعلیمی متصوفه ،و ...همگی ارزش و جایگاه ردگانی
روشن و مشخصی دارند (در باب این نمونهها ازجمله نك .زرقانی3166 ،؛ و پورجوادي.)3160 ،
نكتۀ بسیار مهم و عملگرایانهتري كه در ادامۀ همین بحث و در نقد اطالق «حماسۀ
عرفانی» و فرض تلقّی آن به مثابۀ ژانر /خردهژانري در ادب فارسی میتوان و میباید مطرح كرد
مبتنی است بر اهمیت آگاهی از اصول و قواعدِ ژانرِ هر متن ادبی ،و تأثیري كه این پیشآگاهی،
بر تفسیر خواننده از متن و نوع واكنشش به عالئم نوعنماي اثر مینهد .هدر دوبرو در مقدمۀ كتاب
ژانر (نوع ادبی) با طرح مثالی جالب اهمیت این موضوع را نشان داده است (نك .دوبرو:3106 ،
 .)0 – 1بر این اساس میتوان پرسید كه فیالمثل در برخورد با متنی مثل منطقالطیر عطار كه از
نمونه هاي حماسۀ عرفانی تلقّی شده آیا این آگاهی از اصول و قواعد ادبیات حماسی است كه به
درك بهتر و عمیقتر و نیز برآورده شدن توقعات و انتظارات خواننده در جریان خوانش
منطقالطیر منجر میشود و یا تلقّی منطقالطیر به مثابۀ رمز و تمثیلی عرفانی؟ بیشك تلقّی پیشینی
منطقالطیر به مثابۀ متنی با ویژگیهاي حماسی و پیشآگاهی نسبت به اصول و قواعد حماسه ،به
خواننده /شنونده كمك چندانی نخواهد كرد و بلكه باید گفت هیچ كمكی نخواهد كرد .همین
پرسش را در باب سایر نمونهها و مصادیق ادعایی «حماسۀ عرفانی» هم میتوان مطرح كرد؛ تلقّی
بخشی از اشعار صوفیانه یا اولیانامهها و تذكرههاي صوفیانه بهعنوان حماسۀ عرفانی ،اساساً چه
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فایده و نتیجۀ سودمندي براي خواننده و ادبپژوه در شناخت بهتر و دقیقتر این آثار خواهد
داشت؟ باید توجه كرد كه ردهبنديِ آثار« ،ارزشِ زیباشناختی» نیز دارند چرا كه با تعیینِ «افقِ
انتظارِ» خواننده ،تأثیري مهم بر تجربه زیباشناختی وي میگذارند (نك .زرقانی و قربانصباغ،
 .) 116-113 :3161در خوانش متنی صوفیانه ،بعید است عناصر حماسی ،نمود و جلوهاي
تأثیرگذار در افق انتظار خواننده از متن داشته باشند .بدین ترتیب اطالق حماسۀ عرفانی به عدهاي
از آثار صوفیانه ،نه به فهم دقیقتر آنها كمكی میكند و نه به درك عمیقتر زیباییهاي آنها.
 .4 .2حماسة عرفاني يا صوفيانهها /عارفانههایِ حماسي
پیشتر به این نكته اشاره شد كه «وجه /وجوه» تأثیري در ارزش ردگانی آثار و متون ادبی ندارند
و قادر نیستند ژانر اثر را بهكلی تغییر دهند؛ بنابراین در مواجهه با استداللها و شواهد طراحان
فرضیۀ حماسۀ عرفانی جاي این پرسش اساسی هست كه آیا ما در مواردِ مفروضِ ایشان ،با حماسۀ
عرفانی مواجهیم یا با گونهاي «صوفیانهها /عارفانههاي حماسی»؟ جالب آن كه حتی یكی از
نظریهپردازان حماسۀ عرفانی ،خود بهصراحت از «حماسی بودن عرفان موالنا» سخن میگوید
(نك .حسینپور .)11 :3103 ،براهنی نیز دههها پیشتر ،از «نوعی روح حماسی در مولوي» و اشعار
او سخن گفته است (نك .براهنی .)00-03 :3122 ،اما باید توجه داشت كه بر اساس نظریۀ جدیدِ
ژانر و تلقیاي كه از مفهومِ «وجه» در آن وجود دارد (نك .قاسمپور ،)06-01 :3106 ،تعبیري
همچون حماسۀ عرفانی بدان معناست كه آثارِ ذیلِ این خردهژانر ،از نوع و گونۀ حماسهاند اما
وجهی عرفانی دارند و این باز خود بدان معناست كه چنین آثاري برخوردار از حداقلی از
مختصاتِ توأمانِ حماسهاند و درعینحال ،بنمایهها و مضامین و نمادهایی از تصوف و عرفان در
آنها وجهی بارز یافتهاند لیكن این دقیقاً خالف تلقی و ارادۀ معتقدان به ژانر /خردهژانر حماسۀ
عرفانی است چرا كه با توجه به مصادیقِ موردِنظر ایشان و نیز تبیینهايِ ارائهشده ،پیداست كه
آنان عدهاي از متون متصوفه را برخوردار از مختصاتی حماسی میدانند .بر این اساس معتقدیم
اگر بتوان بنا بر آمیختگی مضامین و شخصیتهاي حماسی با متون صوفیانۀ دورۀ اسالمی ،قائل به
وجود خردهژانري متمایز شد ،میباید از آن به «صوفیانهها /عارفانههايِ حماسی» تعبیر كرد و نه
حماسۀ عرفانی؛ چراكه آثارِ موردنظرِ طراحانِ فرضیه حماسۀ عرفانی ،اوالً و بالذات و از هر حیث
و جنبهاي اعم از صورت و ساختار و محتوا و نیت مؤلف ،آثاري صوفیانه و عرفانیاند ،از
داستانهاي رمزي شیخ اشراق گرفته تا منطقالطیر و نمونههایی از تذكرهها و اولیانامههاي متصوفه
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و مثنوي معنوي و غزلیات موالنا .البته در اینجا شاید اصوالً ضرورت و الزام چندانی هم براي
وضع و كاربرد «صوفیانهها /عارفانههايِ حماسی» یا «عرفانِ حماسی» نیز در میان نباشد چرا كه در
سنّتِ عرفانِ اسالمی ،نوعی گفتمان خاص در میان صوفیهاي كه به «اهل سكر» و «اهل بسط»
شهرت دارند رایج است كه كاربرد زبان در آن كامالً عاطفی و خالق ،و نیز گاه آمیخته با شطح
و مفاخره و طامات (نك .رجائی بخارایی ،بیتا106 -100 :؛ و  )200 -201است و آثار برآمده
از این گفتمان ،با بخشی از آنچه به زعم عدهاي حماسۀ عرفانی و به زعم ما صوفیانههاي حماسی
تواند بود همپوشانی دارد ازجمله آثاري همچون غزلیات شمس .عدهاي از محققان معاصر نیز به
ویژگی هاي زبانی /متنی این گفتمان در متون صوفیه پرداخته و جوانب آن را بررسیدهاند (نك.
شفیعی كدكنی :3166 ،صفحات متعدد) .در واقع تصوّف اسالمی با دو چهرۀ بهظاهر متباین
شناخته می شود :تصوّفی مبتنی بر زهد و خوف و صحو كه نظر سالك بیشتر معطوف به جالل
الهی است و تصوف سالكانی كه نظر به جمال الهی دارند و سلوكشان مبتنی بر محبت و رجا و
سكر است (زرینكوب .)00 -11 :3106 ،اهل رجا و سكر عموماً به زبانی گرم و آتشین و حماسی
سخن گفتهاند ،از سنایی تا عطار و موالنا .در واقع این خصلتِ سبكشناختیِ زبانِ عرفانِ عاشقانه
است .فتوحی زبان ایندسته از آثار صوفیانه را «كالم مغلوب» نامیده است (نك .فتوحی:3106 ،
.)06 -11
 .3نتيجهگيری
عدهاي از ادبپژوهان و صاحبنظرانِ ادبیات فارسی دورۀ اسالمی ،بر اساس مشابهتهاي موجود
میان متون حماسی و بعضی متون صوفیانه ،و با اعتقاد به تحول شخصیتها و پدیدهها و عرصههاي
حماسی و راهیابی آنها به متون عرفانی ،از وجود ژانر /خردهژانري به نام حماسۀ عرفانی با
نمونههایی همچون رسالههاي عقل سرخ و لغت موران سهروردي ،بخشی از اولیانامهها و
تذكرههاي صوفیانه ،منظومۀ منطقالطیر عطار ،مثنوي و بخشی از غزلیات موالنا ،و ضرورت لحاظِ
چنین ژانري در ادبیات فارسی سخن گفتهاند .البته بررسی سابقه و نوعِ كاربردِ تعبیرِ حماسۀ عرفانی
در پنجاه و اندي سال اخیر از سوي ادبپژوهان معاصر نشان میدهد كه همگی آنان از حماسۀ
عرفانی ،نوعی ژانرِ ادبیِ متمایز را مراد نكردهاند و تنها چند تن بهصراحت و با تأكید ،حماسۀ
عرفانی را ژانر /خردهژانري متمایز و مشخص در ادبیات فارسی اعالم كردهاند .نكته اینجاست كه
تلقی و لحاظِ حماسۀ عرفانی بهمثابۀ ژانر /خردهژانري متمایز و مستقل ،از منظرِ نقد و نظریۀ معاصرِ
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ژانر با مشكالتِ نظريِ متعددي روبهروست؛ چراكه طرحكنندگانِ این فرضیه ،اوالً عمدۀ توجه
خود را معطوف به مواردِ تشابه كردهاند و نه مواردِ اختالف كه اتفاقاً بسیار مهم و تعیینكنندهاند،
و ثانیاً به تفكیكِ میانِ دو مفهوم «وجه» و «ژانر» اعتنایی نداشتهاند ،درحالیكه این تفكیك
بیگمان مهمترین اصل در تشخیصِ صحیحِ ژانرِ آثاري است كه در متن خود آمیختگی ویژگیها
و اوصاف گونههاي مختلف ادبی را نشان میدهند .ثالثاً متون و آثاري كه بهزعم ایشان مصداق
حماسۀ عرفانی باید شمردشان ،بر مبنايِ مفاهیمِ «كالنمایه» و «نیّتِ مؤلف» در نظریۀ معاصر ژانر،
نمیتوانند ذیل چنین تعبیري طبقهبندي شوند .آنچه نیز بهعنوان زبان و وزن حماسی ،از
ویژگیهاي نمونههاي حماسۀ عرفانی شمرده شده ،باز دچار مشكالت روششناختی عمدهاي
است چراكه در تحلیل طرفداران حماسۀ عرفانی ،مفهومِ زبان به «مفرداتِ زبانی» یعنی كلمهها و
تعابیر فروكاسته شده و وزنهاي تند و طربناكِ بخشی از غزلیات صوفیانه نیز ،در خلطِ مفهومِ
بسط و شور صوفیانه با ضربِ پیكارِ حماسی ،اوزانی حماسی شمرده شدهاند حالآنكه وزنِ
حماسی خصلتی شمرده و نیز هماهنگ و متناسب با عنصر روایت دارد و این اوزان تند و طربناك
تناسب با سماعِ صوفیانه .نهایتاً نیز فرض وجود چنین ژانر /خردهژانري ،نه آگاهی پیشینی
راهگشایی به خواننده در فهم نمونهها و مصادیق چنین ژانري میبخشد و نه تأثیري بر تجربۀ
زیباشناختی او دارد .اگر نیز اصراري ناگزیر بر تفكیك و تسمیۀ چنین ژانري بر اساس نمونههايِ
معرفیشده در میان باشد ،تنها میتوان بهطرزي اجمالی و البته بهزعم ما صرفاً در مقام توصیفی
درونژانري و با تكیه بر مفهوم «وجه» ،تعبیرِ «صوفیانه /عارفانههايِ حماسی» را در توصیف این
آثار بهكار برد البته بیآنكه ضرورت و فایدهاي چشمگیر بر آن مترتب باشد.
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كوشش مهدخت معین ،ج ،3تهران :معین ،ص.112-611
 .10مكاریك ،ایرنا ریما ،)3100( .دانشنامه نظریههاي ادبی معاصر ،ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي،
چ سوم ،تهران :آگاه.
 .16نوسباوم ،مارتا ،)3100( .ارسطو ،ترجمه عزتاهلل فوالدوند ،چ سوم ،تهران :طرح نو.
 .06ولك ،رنه؛ و آوستن وارن ،)3106( .نظریه ادبیات ،ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر ،چ دوم،
تهران :علمی و فرهنگی.
 .03یاحقی ،محمدجعفر ،)3106( .فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی ،چ اول ،تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و سروش.

