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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
  18، شماره )1388 (همدسال 

  

 *نقد حماسه و تراژدي بر اساس كليدر دولت آبادي
  

   1دكتر قهرمان شيري
   كرمانشاهدانشيار دانشگاه رازي

   چكيده
گيري ادبيات در جهان، همواره بـا اشـكال گونـاگون            با آن كه حماسه و تراژدي از زمان شكل        

هاي مختلف وجود داشته است، اما تعريف آنها از زمان ارسطو تـا بـه امـروز                خود در فرهنگ ملت   
در اين نوشته، هدف نويسنده آن است كه با نگاهي انتقادي،           . اي پيدا نكرده است    تغيير چندان عمده  

تـر تبيـين    اي امـروزي  هاي آن دو را به گونه حماسه و تراژدي را به ارزيابي مجدد بگذارد و ويژگي   
 اين منظور، رمان كليدر از محمود دولت آبادي به عنوان يـك اثـر حماسـي ـ تراژيـك      براي. كند

هاي گذشته به مقايسه گذاشته شود و از طريـق           ها و حماسه   امروزي انتخاب شده است تا با تراژدي      
هـاي گذشـته بـا       هـا و تـراژدي      خصوصيات حماسه  ةهاي آن با آثار گذشته و مقايس       تطبيق ويژگي 

 نقـد و    ةهاي گذشته و حتي امـروز بـه عرصـ           آشكار شود و هم ديدگاه     آنهاهاي   تكليدر، هم تفاو  
هـاي گذشـته و امـروز،        هـا و ديـدگاه      نمونـه  ةتحليل و تعديل آورده شود و هم از طريـق مقايـس           

خصوصيات مشتركي براي حماسه و تراژدي تدوين شود كه قابل تطبيق به هر نوع اثـري، صـرف                  
براي تكميل مبحث، از نظرات شـماري از منتقـدان چـون ارسـطو،              . د باش هانظر از زمان و مكان آن     

  .جورج لوكاچ، هنري ميلر، و آندره بونار نيز استفاده شده است
  

  .ه، تراژدي، ارسطو، كليدر، اسطورهحماس: ها كليد واژه

                                                           
    11/10/87 :تاريخ پذيرش نهايي        20/12/86 : تاريخ دريافت مقاله*
  ghahreman_shiri@yahoo.com:  نويسندهنشاني پست الكترونيكي - 1
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  مقدمه
 محمود دولـت آبـادي بـراي بـار      ةنوشت) 1363ـ1357(ات ايران، رمان كليدر     در ادبي 
ي عياران و پهلوانان و مبارزه جويان حقيقـت طلـب تـاريخ را در روايتـي پـر                   ديگر دنيا 

ي نهااهايي كه كليدر را از رم ويژگي. كشمكش و پر كشش، زندگي دوباره بخشيده است     
ا آنچه در اينجا بـه موضـوع مـا مـرتبط اسـت              ام ،كند بسيار است   ديگر فارسي ممتاز مي   

هـاي رمـان نويـسي       دي است، و تلفيق آموزه    درآميختگي ساختار رمان با حماسه و تراژ      
اي، و تركيب    هاي آرماني و اسطوره    هايي از نقل و روايت و قهرمان سازي        امروز با شيوه  

اي از آن    ه بخـش عمـده    كـ رمانتيسم با رئاليسم، و سرشار بودن زبان از شور شاعرانگي           
  .هاي دور دارد ريشه در گذشته

انـد، يـك اثـر       ن بسياري نيز بـه اشـاره گفتـه        كليدر دولت آبادي، آن چنان كه منتقدا      
اي در درون  بـا آن كـه وقـايع بـسيار گـسترده     . حماسي ـ تراژدي، از نوع امروزي است 

ماجراي اصلي اين رمان به روايت گذاشته شده است و توصيفات و توضيحات مفصلي              
راي هاي بسياري از آن را حذف كنيم بـر مـاج            اضافه شده است كه اگر بخش      آنهانيز بر   

 آن اضافات است كه كليدر، كليـدر شـده          ةشود؛ اما با هم    اصلي چندان آسيبي وارد نمي    
 آن ةكليــدر بــا  همــ. دهــد ، كليــدر هويــت خــود را از دســت مــيآنهــااســت؛ بــدون 

گـذار و    هاي روايتي و زباني و بياني است كه به يك رمان شـاخص و تـأثير                روي حاشيه
 آن، گويي عمالً به     ةكه خواننده در هنگام مطالع    دار تبديل شده است      ماندگار و پر طرف   

يــك دنيــاي مــستقل و ملمــوس و واقعــي وارد شــده  و در حــشر و نــشر مــستقيم بــا 
ها است كه خواننده زندگي را با        روي با همان حاشيه  . هاي آن قرار گرفته است     شخصيت

ان بـا  ايـن رمـ  . نـشيند  هاي گوناگون آن در كمال صداقت و صميميت به تجربه مي   جلوه
رغـم برخـورداري از     آن جزئيات تفصيلي و با آن زبان توصيفي ـ احـساسي، و بـه   ةهم

هـاي   ت ماجرا و در بسياري از بخـش   يها، در كلّ   قدرت غالب غنايي در بسياري از بخش      
هـاي غنـايي در    مايـه  ديگر، واقعاً يك اثر بزرگ حماسي ـ تراژيك است كه كثـرت بـن   

نمايي در روايت است، تا زنـدگي را بـه            به خصلت واقع   بندي آن  درون آن، به دليل پاي    
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در . هـا بـه نمـايش درآورد       هـا و رزم    ها و بـزم    ها و شادي   همان صورتي كه هست با غم     
شوند  اي هر قوم محسوب مي     هاي كهن نيز كه اغلب خاطرات تاريخي و اسطوره         حماسه

اند، گاه  بسيار همراههاي  گري ها و گزينش ها و دگرديسي ها و تلخيص  و همواره با حذف   
بعضي از ماجراهاي غنايي نيز در درون آن همه حوادث حماسي باقي مانده است؛ مثـل                

  .داستان بيژن و منيژه در شاهنامه
اسـت كـه بايـد      » بيان حماسي يك واقعيت تـاريخي     «به اعتقاد دولت آبادي، كليدر،      

بـيش از   «از، قدمت   و آن واقعيت تاريخي، عبارت است       . شد مي» بازگو و ثبت تاريخي   «
در ايــران، كــه » همچنــدِ آن نظــام شــباني«و » داري شــانزده ـ هفــده قــرن نظــام زمــين  

 قرن يا حتي يـك هـزاره، از طريـق يـك اثـر               8 يا   7هاي فرهنگي آن، در طول       شاخص
كليدر در حقيقت بيان حماسي ـ روايي آن  «. ت به ثبت نرسيده استهنري، در آرشيو ملّ

كـردم   فكر مي.  ماةها زندگي شباني ـ دهقاني در جامع  فرايند قرن ةموقعيت است به منزل
كردم، ممكن بود انجـام نگيـرد و يـك بخـش از              و همچنان معتقدم، اگر اين كار را نمي       

دولت (» .شود چون در كشور ما تاريخ بسيار مفقود مي. تاريخ ما طبق معمول مفقود شود
  )15، ص 1368آبادي، 

  
  هاي آن تراژدي و ويژگي

هاي  گر چه كليدر، يك تراژدي به معناي ارسطويي آن نيست، اما بسياري از ويژگي             ا
يكـي از خـصوصيات     . تـوان يافـت    يك تراژدي تمام عيار امروزي را در ساختار آن مي         

ــان غــم ــراژدي، پاي ــاني شــدن شخــص  اساســي در ت ــا انگيــز مــاجرا و قتــل و قرب يت ي
 آنهـا  ةساني است كـه در ناصـي      هاي اصلي به صورتي ناروا به دست كس يا ك          شخصيت

كـشندگان  . كُـشانه تـا آن زمـان وجـود نداشـته اسـت             نشاني از اين گونه كردارهاي آدم     
 آنهـا محمد و يارانش، اگر چه اربابان محلي و مأموران دولتـي بودنـد، امـا در ميـان                    گل

محمـد   كساني چون بابقلي بندار و قدير نيز حضور داشتند كـه از دوسـتان پيـشين گـل                 
دولـت آبـادي،     . (انـد   ياغيان بوده  ةشدند و يا مثل جهن خان، زماني در زمر          مي محسوب
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نقش دهقانان را كه با جهل و جبوني، و سكوت و انفعال ) 2820 ـ  2800، صص 1368
كنند و به رغـم تمايـل بـاطني، بـا تـرس و               دروني، هيچ حمايتي از حركت انقالبي نمي      

 بخشيده بود دو بـاره بـه        آنهاها به    ز انبار ارباب  محمد ا  هاي گندم را كه گل     تزلزل، گوني 
هاي غير مستقيم،    گردانند نيز البته نبايد دست كم گرفت كه اين گونه واكنش           انبار باز مي  

) 2589، صـص    1368دولت آبادي،     . (هاي دشمنان روياروي ندارد    تر از گلوله   دردي كم 
ش داشتند امـا در ايـن ميـان         هاي بسياري نق   تگيري اين ماجرا، با آنكه شخصي      در شكل 

محمد بود و شمار معدودي از يارانش؛ بنا بر اين، شـاخص بـودن               نقش اصلي از آن گل    
شمار كه مقامي قهرمانانـه و بـا اقتـدار در تـراژدي داشـته             يك يا چند شخصيت انگشت    

كليدر نيز مثل شـاهنامه ـ كـه همـه، حـديث      . باشند نيز در اين جا نيازي به اثبات ندارد
هاي   قسمتةهمچنان كه هم. محمد نيست هاي گل  قهرمانية بود ـ چيزي جز قص رستم

داستان رستم و سهراب و رستم و اسفنديار، جزء به جزء، بـا فـضايي انباشـته از انـدوه                    
درآميخته است، حتي فراغت شكارگاه كه همراه است با گم شدن اسب و زيـن و بـرگ               

فاصله با هجران هميشگي و زهـر جـدايي         جويي كه بال   بر دوش گرفتن، و ازدواج و كام      
ــي ــراه م ــ    هم ــه در درون هم ــدر دارد ك ــاي كلي ــه دني ــسياري ب ــشابهت ب ــود، م  آن ةش
ت همراه است و يگرانه كه در همه جا تقريباً با موفقّ     هاي شورانگيز و شورش    سلحشوري

انگيـز و    هـا و حـوادث غـم       گيـري و قامـت افراشـتگي؛ در همـان حـال، صـحنه              قدرت
در همه جا و همه وقت با حضور هميشگي خود فضاي كلـي روايـت را در                 بار   مصيبت
ها نيز در فضاهاي پـر       ها و عقدها و عروسي     اند و حتي خواستگاري     خود گرفته  ةمحاصر

شود؛ و البته با خشونت و بدون  ها انجام مي  شليك تفنگةهول و هراس جنگ و در ساي     
  .هيچ گونه شرنگ و شادي

ابر قدرت و قاهريت تقدير يا همان بازي سرنوشت نيز از           مغلوب شدن قهرمان در بر    
مهـار    بـي  ةست كه غالباً به دليل قهر خدايان، يا سـيطر         ها خصوصيات قديمي در تراژدي   

هـاي اخالقـي، يـا غـرور         ها، مثل انحراف از حرمت     ي اعمال خود آدم   قضا و قدر، يا حتّ    
 ضـعف نفـساني، بـراي      توجهي به عالئـم و اخطارهـاي قلبـي و يـا            بيش از حد و يا بي     
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ـ       ةهم. شود قهرمان حادث مي   تـر نـدارد كـه يكـي         ت بـيش   اين وقايع در مجموع دو علّ
هـاي عوامـل     گري هاي بشري است و ديگري مداخله      اي دروني و متعلق به ضعف      پديده

كند و قدرت خـود را فراتـر از آن           فرازي مي  بر اولي، قهرمان، گردن   . مافوق طبيعي است  
 تسليم شود و بر دومي، قهرمان كامالً بي اختيار است و آن اسـت كـه                 اآنهداند كه بر     مي

امـا پيداسـت كـه تـراژدي        . نمـايي كنـد    خواهد در برابر قهرمان قدرت     كشي مي  با گردن 
ت و معلولي كه بر بافت آن حاكم است، اين گونـه وقـايع را                علّ ةامروزي، به دليل رابط   

   كه قهرمان تراژديِ امروز نيـز بـه دليـل           همچنان. كند  خود توجيه مي   نيز با منطق خاص 
هـاي قـديمي، مثـل خـود         دور شدن از دنياي رازآميز و انباشته از عناصر فراواقعي قصه          

در دنيـاي تراژيـك كليـدر،       . ي امروزي، نمودي واقعي و ملمـوس شـدني دارد         Ĥنهاداست
تأثيرات مخرب محيط اقليمي با خساست آسمان و خشكي زمين و مرگ و مير خاموش               

 ة، اگر چه يك حادث    )265، ص   1368دولت آبادي،   (محمد    گل ةهاي گوسفند خانواد   لهگ
طبيعي است كه به دست موجودات ماوراء طبيعي به وقوع پيوسـته اسـت، ولـي منطـق                  

ي Ĥنهامحمد از سازم   پاسخ ماندن استمدادهاي گل    بي. علمي و اجتماعي نيز به همراه دارد      
دولـت  ( مـأموران ماليـاتي      ة او بـه وسـيل     ةنواددولتي، و حتي حرمت شكني از حريم خا       

ـ كه در واقـع نـوعي داللـت بـر حرمـت شـكني اجتمـاعي و                  ) 657، ص   1368آبادي،  
سياسي نيز دارد ـ خود تأثير عوامل سياسي و اجتماعي را در شكل دهي به تـراژدي بـه    

امل عو. هاي گذشته همواره ناديده گرفته شده است       كشد كه نقش آن در تراژدي      ميان مي 
تأثير گذار ديگري نيز هستند كه همه ريشه در زندگي اجتماعي و نظام متمركز سياسـي                

ها و به تبعيـت از آن   در دنياي امروز دارند و بر كردار و پندار و حتي گفتار تك تك آدم    
هاي تخريبـي ايـن      نمونه. گذارند بر قهرمان تراژدي، همواره نقش ماندگاري بر جاي مي        

 و نيروهاي   نهاا خ ة كه به وسيل    ديد توان در ظلم و زورهاي بسياري       مي تأثير در كليدر را   
ـ    پيوندد  به وقوع مي  Ĥنهادولتي در حق دهق    هـاي بـسيار    ت، و در فقـر عمـومي كـه موقعي

عملـي عمـومي، و انباشـت        انگيز در همه جا به وجود آورده اسـت، و انفعـال و بـي               غم
محمد بر ايـن      گل ةبينان شراف روشن تدريجي جهل و جور و رنج و درد در همه جا، و اِ            
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هـاي واقعـاً عريـان جـور و جنايـت و       وضعيت و مواجه شدن او به طور عملي با نمونه  
شايد بر ايـن اسـاس اسـت كـه          . ها و فريادهاي دروني    تالش براي سركوب كردن عقده    

» .جان هاي عريان با تقديرهاي عريـان گفتگـو مـي كننـد            «لوكاچ مي گويد، در تراژدي      
 تحريكـات خـود     ةهـاي جنـبش بـه وسـيل        فراهم آمدن جرقـه   ) 37، ص   1385،  لوكاچ(

 و در نهايت كار نيز، عدم همراهي مردم و بعضي اشتباهات كوچك             Ĥنهاها و خ   حكومتي
بـار را در پايـان روايـت         شود شرايط آن تراژدي فاجعـه      محمد انجام مي   كه از جانب گل   

  .آورد فراهم مي
هاي زنـدگي     به تاريخ پيوسته است، چون شيوه      هاي تراژدي ديگر   شماري از ويژگي  

بنا بر ايـن اگـر در   . هاي تاريخي دچار دگرديسي اساسي شده است  دگرگونيةدر گردون 
هاي گذشته اصرار بر اثبات      هاي امروزي نيز همچنان با همان جزم انديشي        تعيين تراژدي 

نظري داشته   و تجديد هماني يا تطبيق هر تراژدي با تعريف سنتي آن بدون هيچ تغيير              اين
درست است كه تراژدي در آغـاز، يـك نـوع هنـر             . ايم باشيم، حقيقتاً راه درستي نپيموده    

انـد، در    نمايشي بوده است، اما امروزه با تنوع بسياري كه آثار تراژيـك در جهـان يافتـه                
 اين آثار بـر جـاي مانـده اسـت           ةعمل تنها خصوصيات ثابت و مشتركي كه در ميان هم         

ست، و مظلوميت و محبوبيت قهرمـان، و همدسـتي          آميز داشتن ماجرا   ان فاجعه همان پاي 
تراژدي به معناي نوعي نمايش ـ و نه داستان ـ   . ترحم ضد قهرمان با تقدير و طبيعتِ بي

هـاي سـه     انگيز كه در آن يك گروه كُر با نمايش دهندگان همسرايي كنند و وحـدت               غم
ز بـه طـور كامـل در آن رعايـت شـود و      گانه ـ وحدت زمان و مكـان و موضـوع ـ نيـ     

هاي آن برخوردار از نمط عالي و سبكي سنگين باشد و قهرمان آن نيـز از ميـان                   ديالوگ
طبقات فرادست جامعه برخاسته باشد و بر اثر يك اشتباه از خوشـبختي بـه تيـره روزي     

د تا با    خويشاوندي وجود داشته باش    ةد قهرمان رابط  افتاده باشد و حتي بين قهرمان و ضّ       
استفاده از وحشت و ترحم، عواطف مردم را پـاك و منـزه سـازد، يـك ديـدگاه كـامالً                     

اي براي توضيح تراژدي آن هم از نوع ارسطويي است كه مـصاديق آن               تاريخي و كليشه  
سيد حسيني،  . ( ارسطو وجود داشته است    ةهايي است كه پيش از دور      فقط همان تراژدي  
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 ةبـر اسـاس گفتـ   ) 143 ـ  133، صـص  1373ا، ؛ شميـس 111 ـ  110، صـص  1، ج1371
هـاي كالمـي و      پذير و برخـوردار از آرايـش       ارسطو، تراژدي عبارت است از، سخني دل      

       ترحم و ترس را در خواننده همراه با آهنگ و آواز، و نمايش دهنده به حوادثي كه حس 
   ي چنـين   هاي اين نـوع از تـراژد       شماري از ويژگي  . در او شود  ة  برانگيزد و موجب تزكي

انـد و تـام و داراي طـول          پيوستگي و وحدت كردارها يا تقليد از اعمالي كه كامل         : است
ــان(معــين  ــه و پاي ــا همــان   ؛ غافــل)آغــاز و ميان ــودن ي گيركننــدگي و دور از انتظــار ب
آور بودن وقايع؛ بازشناخت، يعني تغيير قهرمان از ندانـستن بـه             انگيزي و اعجاب   شگفت

 يافتن بر اوضاع و اشخاص؛ دگرگوني و تغيير وضعيتي بـه ضـد          دانستن يا همان اشراف   
بختي به بدبختي بر اثر ارتكـاب        آن و وارونه شدن كارها؛ تبديل وضعيت قهرمان از نيك         

خطا؛ فاجعه، يا كرداري كه موجب هالك يا رنج گردد؛ انگيزش شـفقت و تـرس؛ و در                  
  )140ـ 129، صص1369؛ ارسطو، 73 ـ 60، صص 1369ديچز، . (آخر، ايجاد تزكيه

بـه  «: گويـد  او مـي  .  تـراژدي دارد   ة از ديگران در بار    تر ا آرتور ميلر نظراتي امروزي    ام
 قدر موضوع مناسب تراژدي در واالترين مفهومش است          باور من، انسان معمولي، همان    

، بـه دليـل آن كـه اگـر كردارهـاي تراژيـك تنهـا از آدم هـاي                    »كه شاهان گذشته بودند   
پـذير    مـردم نبايـد امكـان      ةدر شود، در آن صورت، فهم تراژدي براي تـود         زاده صا  اصيل
هـاي گذشـته، انـسان معمـولي بارهـا           هاي سراسر جهان در طول سـال       در انقالب . باشد

هاي نهفتـه    درگيري. را از خود به نمايش گذاشته است      » ها ديناميك دروني تمام تراژدي   «
كوشد تـا    دهند كه شخص مي    طر رخ مي   ماجراهاي تراژيك نيز، به اين خا      ةدر درون هم  

آمد اجبار كلي بشر     پس، تراژدي، پي  «. را در جامعه به دست آورد     » موضع بحق خويش  «
ها ذاتاً رغبتي به منفعل مانـدن        بعضي از شخصيت  . »حق خويش است   به يافتن جايگاه به   

ن دهنـد و ايـن، همـا       حق خود دارند نشان نمـي      در برابر شأن و تصوري كه از موضع به        
هميـشه  «. شـود  يا نقطه ضعف شخصيت گفته مي     » نقص تراژيك «چيزي است كه به آن      

و . »كننـد   اقـدام مـي    ،كند حيثيتشان مي  در ميان ما هستند كساني كه عليه تمهيداتي كه بي         
 استوار و تغييرناپذير پيرامـون      ةكند كه فرد عليه منظوم     ترس تراژيك زماني بروز پيدا مي     
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ت ها و پشت كردن بـه جهـان اسـت كـه شخـصي              گيري بههدر اين ج  . خود شورش كند  
توانند به اين رفعت و عظمت دست         هم مي  Ĥنهاترين انس  كند و معمولي    پيدا مي  »عظمت«

 خود در   حقّ ا البته هر كس به مقدار اعتراض و جنگي كه براي تثبيت جايگاه به             بيابند، ام 
  .جهان دارد

       ترس و همدردي، ايجاد شـناخت       ديگر آنكه، هدف تراژدي عالوه بر تحريك حس 
خـصوصيت اخالقـي و     .  صحيح زيست در جهان هـم هـست        ة شيو ةو روشنگري دربار  

تعليمي تراژدي نيز عبارت اسـت از فـاش كـردن نـاحق و شـرارت موجـود در محـيط              
بينـي نويـسنده     انگيز دارد اما بيش از كمدي بر خوش        تراژدي اگر چه پاياني غم    . پيرامون

نسبت » ترين نقطه نظرات شخص ناظر     تقويت تابناك « نهايي آن،    ةتيجداللت دارد، زيرا ن   
يابي بـه    ناپذير بشر را به دست     بنا بر اين تراژدي خود به خود ميل فنا        «. به نوع بشر است   

  ».دهد انسانيتش نشان مي
پيوندد كه اشـخاص آن      به اعتقاد ميلر، تراژدي بودن يك نمايش وقتي به حقيقت مي          

داسـتان  . ،  به طور كامل واقعي بـه نظـر برسـند           آنهاواقعي بودن    ز غير به رغم آگاهي ما ا    
 مطـرح شـده در آن،       ةهـا  در مـسئل      اي باشد كه تمام شخـصيت      تراژدي نيز بايد به گونه    

دخيل باشند؛ تا هم علت اندوهناك بودن فرجام روايت را دريابيم و هم طريق اجتنـاب                
ايد تا به آن حد جدي باشد كه بتوانـد بـا            صورت ظاهر ماجراها ب   . ها از آن عاقبت را     آدم

ميلـر،  . ( در آن موقعيت درگيـر كنـد       آنها مستقيم   ةواسطه، ما را با تجرب     ايجاد وحشت بي  
  )64 ـ 55، صص1368

وقتي تراژدي ساخت نمايشي داشته باشد و دنياي آن نيز يك دنيـاي كـامالً قـديمي                 
ز يك سو شخصيت اصلي آن، باشد، در آن صورت چندان ايرادي بر آن وارد نيست كه ا 

رعايت خاستگاه  (هاي قديم باشد     ها و پهلوانان و عياران و شواليه       يكي از همان شاهزاده   
كند بايد از كلمات با صالبت و پر         و اين آدم قديمي هم البته وقتي صحبت مي        ). طبقاتي

هاي   نمايش ةو به شيو  ) تناسب ديالوگ با شخصيت و زمانه     (فخامت قديمي استفاده كند     
تر بر مخاطب، اگر گروهي از نوازنـدگان نيـز بـا             كهن نيز براي جلب توجه و تأثير بيش       
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تناسب زمينه با زنـدگي و      (هايي از نمايش همراهي كنند البته جاي اعتراض ندارد           بخش
اي نداشته باشد، مسلماً تغيير صـحنه و بـه           وقتي سالن نمايش، پرده و پشت پرده      ). زمانه

هـاي    و بلند كردن و ايجاد جا به جايي در زمان و مكـان و واقعيـت                پيروي از آن، كوتاه   
رعايت حقيقت ماننـدي    (نمايشي و تغيير و تنوع موضوعي هم چندان موضوعيتي ندارد           

بـاال  هـاي بـصري آن از اهميـت          در اين جا فقط آراستگي صحنه و جلـوه        ). يا محاكات 
ها در ايـن زمينـه و در         قاعده آن   ةتوان ديد هم   ست كه مي  اين جا . برخوردار خواهد بود  

گيـري تـراژدي بـوده، بـا هـم            پيـدايش و شـكل     ةاين محدوده از زمان كه در واقع دور       
شـود و نـوع      اما وقتي اين گونه نمايش، به دنياي امروز وارد مـي          . هماهنگي كامل دارند  

ـ         ادبي آن نيز به تدريج دچار تغيير و تنوع مي          ه شود، مسلماً بسياري از مالزمات آن هم ب
امـروزه وقتـي تـراژدي سـاخت داسـتاني دارد و داسـتان نيـز                . شود فراموشي سپرده مي  

توانـد   دهد، ديگر نمـي    تصويري از دنياي طبقات متوسط و فرودست در جامعه ارائه مي          
در فضاي امروزي بـه     .  اَشراف انتخاب كند   ةشخصيت تراژدي خود را الزاماً از ميان طبق       

 ةتـر يـك امـر طنزآميـز اسـت تـا نـشان              شها هم بي   لوگكار بردن گفتارهاي عالي در ديا     
شخصي  وقتي نمايش به داستان تبـديل شـود، اسـتفاده از گـروه     . تت و اصالت و اشرافي

رغم تمام  هاي سه گانه ـ حتي به  هاي عالي و بخصوص وحدت آرايي نوازندگان و صحنه
دهـد    انجام مي  آنها اي كه لوكاچ براي موجه جلوه دادن       هاي عرفاني و شاعرانه    آن تحليل 

هـايي چـون طـرح و        اما ويژگي . ـ نيز طبيعتاً موضوعيتي ندارد    ) 40، ص   1385لوكاچ،  (
ترتيب منسجم و منظم وقايع، خودداري نويسنده از دخالـت دادن احـساسات و افكـار                 

                   قهرمـان و    خود در سـير حـوادث، پيـشگويي آينـده، و محـق بـودگي قهرمـان و ضـد 
هـاي امـروز نيـز رعايـت          خوب، تا حـدودي در تـراژدي       برخورداري هر دو از صفات    

ات ت دادن به انسجام و استواري در طـرح و پيرنـگ اساسـاً از خـصوصي                ياهم. شود مي
ي دولـت آبـادي بخـصوص    نهاااصلي در هر داستان است و نوع اعـالي آن را در داسـت   

 جـادوگران و    ةهاي امروز ديگر به وسـيل      بيني در تراژدي   عنصر پيش . توان ديد  كليدر مي 
هـاي   سـير حـوادث و قرينـه      . پذيرد منجمان و خدايان و عوامل ماوراء طبيعي انجام نمي        
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محمـد در    گل. دهد ها را به فرجام ماجراها اشراف مي       ست كه گاه آدم   ها موجود در رفتار  
 مردم به تسليم در برابـر سـتم   ةها و عادت ديرين  ها و امنيه   كليدر بارها از خشونت ارباب    

 است كه   » باز شناخت «اين حقيقت همان    .  بود كه سرانجامي جز شكست ندارد      دريافته
انتقال است از ناشناخت به شناخت كه سبب مـي شـود            «گويد و باز شناخت      ارسطو مي 

بايست به سعادت يا شقاوت رسند كار از دوستي بـه دشـمني، يـا از                  كساني كه مي   ةميان
» .ن است كه با دگرگوني همراه باشدترين بازشناخت آ دشمني به دوستي بكشد و خوش     

اي كـه مـثالً در رسـتم و سـهراب و             اما محق بودگي به گونه    ) 131، ص   1369ارسطو،  (
رستم و اسفنديار، هر دو طـرفِ منازعـه دارنـد در كليـدر دولـت آبـادي و بـسياري از                      

ن  قهرماناني چوي ضداين هم قابل انكار نيست كه حتّ. هاي امروزي وجود ندارد    تراژدي
ايـستند،   محمـدها مـي     وقتي با آن خشونت در برابر شورشياني چون گل         Ĥنهاها و خ   امنيه

محمـد بـا نفـي       از نظر آنـان، گـل     . اي دارند  طلبانه پيداست كه براي كار خود توجيه حق      
حكومت مركزي و نقض قانون رسمي، براي خود حكومت و قانوني مستقل بـه وجـود                

 نويسنده ةعدم مداخل. شود معه دچار هرج مرج مي آورده است و اگر همه چنين كنند جا       
ولـي ايـن اصـل اسـتثنائاً در كليـدر           . در داستان نيز امروزه يك اصل پذيرفته شده است        

چـون  . هاي اندكي از شاهنامه هم رعايـت نـشده اسـت           البته در پاره  . رعايت نشده است  
هـا، گـاهي    زشت تراژدي و حماسه، به دليل عاطفي بودن و متمايز بـودن مـرز ار        خاصي

  .كند ها را گريزناپذير مي گري ناخودآگاه اين گونه مداخله
ت با انسان است و ها، با آنكه خدايان نيز حضور دارند، اما همواره محوري   در تراژدي 

تراژدي، قوانين وضع و موقعيـت آدمـي و طبيعـتش را بـه وي               «. شناخت طبيعت انسان  
رَد و سـود جويـد     يابي الشناسد تا انسان براي دفاع از خود و كم        مي اش، از آن بهـره بـ. «

يي نهااها  بر محور انسان شناسي  و خلق انس          در كليدر نيز تالش   ) 88، ص   1377بونار،  (
قد و زيبا متمركز شده است تا به آن حد كه به قول نويسنده، ديگـران هـم ـ حتـي      تمام

. شـوند  هـا مـي   ها نيز ـ نـاگزير از عـشق بـه ايـن آدم      دشمنان نويسنده و دشمنان آن آدم
توانـد يكـي از مقاصـدش        گمـان مـي    ها نيز، بي   برجستگي بخشيدن به تقدير در تراژدي     
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شناخت درست از جايگاه سرنوشت باشد؛ در كليدر نيز اگر اين پديده در همـه جـا بـا                   
شـناخت  « :دنماي درشت به تصوير كشيده شده است، بايد با اين ديـدگاه ارزيـابي شـو               

 قضاي محتوم در جهان، دعوت انسان به نبرد بـا آن بـراي كـسب و حفـظ آزادي              ةسلط
، ص  1377بونـار،   (» .آفرينش تراژدي، اقدامي است در راه رهايي انـسان        . خويش است 

92     (  
  

  خصوصيات آن حماسه و
اي ه  حماسه آمده است، تنها با حماسه      ةهاي انواع ادبي دربار    توضيحاتي كه در كتاب   

اي كـه در ايـن       هاي بيست و چند گانه     اي و نخستين تطابق دارند و حتي ويژگي        اسطوره
اي اسـت كـه گـويي     ها ـ در زبان فارسي ـ براي حماسه بيان شده است بـه گونـه     كتاب

هـا حتـي بـا     بعضي از اين ويژگـي . اند ي شاهنامه استخراج شده   نهااهمگي از درون داست   
تـرين و    اي كـه اصـيل      يـا نخـستينه و يـا اسـطوره         هـاي سـنتي    شماري از همان حماسه   

تـوان   ناگفتـه مـي   . شوند نيز چندان مطـابقتي ندارنـد       ها محسوب مي   ترين حماسه  طبيعي
ـ هاي او   اين حماسه  ةدريافت كه هر چه از دور      هـاي    حماسـه  ةه دور شـويم و بـه دور       لي

هاي  ريخي، حماسههاي تا هاي پهلواني، حماسه  حماسهةثانويه يا متأخر برسيم، يعني دور
هاي امروزي، ديگر آن دنيـاي       هاي تقليدي، و حماسه    هاي عرفاني، حماسه   ديني، حماسه 

هاي جادويي و ماوراء طبيعـي خـود، انـدك انـدك             ها و جنبه   ها با جلوه   رازآميز اسطوره 
گـاه بـه     دهنـد و آن    هاي تاريخي و واقعي مـي      جاي خود را به زمان و مكان و شخصيت        

هايي كه بـراي حماسـه برشـمرده شـده اسـت بـا ايـن                 ي از آن ويژگي   طور كامل بسيار  
خـصوصيات  .  تجديـد نظـر شـود      آنهاشوند و بايد در      دنياهاي حماسي جديد بيگانه مي    

  : هاي انواع ادبي چنين است حماسه در كتاب
كـشته شـدن هيـوال يـا        . 3نقش عمده داشتن حيوانات       . 2جنگاوري و رشادت      . 1

مـافوق طبيعـي    . 5گياهان عجيب با خـواص جـادويي        . 4رمان  جانور مهيب به دست قه    
داري گروهـي از     طـرف . 7نقش داشتن نيروهاي متافيزيكي در مـاجرا          . 6بودن قهرمان     
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عاشـق شـدن   . 8) جنگ خدايان(خدايان از يك قهرمان و گروهي ديگر از قهرمان ديگر     
ت ي و قومي بودن شخـصي     ملّقهرمان  . 9اعتنايي قهرمان به او        ايزدبانويي به قهرمان و بي    

العاده و غير طبيعي بودن      خارق. 11 آفاق     ةرو حماسه در هم    مگستردگي قل . 10حماسه    
. 14آميـز قهرمـان        سفرهاي دراز و مخـاطره    . 13وجود ضد قهرمان      . 12اعمال قهرمان     

اسـتفاده از انـواع     . 16نبـرد تـن بـه تـن           . 15ي يا معنوي قهرمـان        كردارهاي بزرگ ملّ  
دور بودن مرگ قهرمان از منظر   . 18به كارگيري فريب و نيرنگ در جنگ          . 17ها     حسال

ارتبـاط  .21وجود جادوان و ديـوان و غـوالن           .20گويي و آينده بيني        پيش. 19عمومي    
سبك عالي، معنـايي  . 23عينيت و اقتدار و سادگي و عظمت          . 22شاعر با الهگان شعر         

71 ـ 59، صص 1373شميسا، (ي و الفاظي سنگين و فاخر جد(  
 خود، براي حماسه بيـان      »شعر حماسي « ةاي كه لوكاچ در مقال     خصوصيات چندگانه 

هـاي   انگيز و تحليلي بر آن خصوصياتي اسـت كـه در كتـاب          اي تعمق  كند، هم تكمله   مي
تـوان بـسياري از آثـار        انواع ادبي ما آمده است، و هم با استفاده از اين خصوصيات مـي             

هـا را ايـستا و جـاودان     د را ـ البته بر خالف نظر صـريح لوكـاچ كـه فـرم     حماسي جدي
اي اسـت    داند و شرايط زماني را در حال تغيير و بر اين اساس، عصر حماسـه، دوره                مي

ها  رو حماسه مسازي نسبي، به راحتي به قل سپري شده ـ از طريق انطباق و نوعي همسان 
داند و   هاي مرتبط با آن مي     دو قوم و دالوري   او نيز اساس حماسه را بر جنگ        . وارد كرد 

 ابتدايي تاريخ يك قوم است كه تازه از حالت ناآگـاهي            ةگويد، حماسه متعلق به دور     مي
. ا هنوز دريـافتي از جهـان درون و روان خـود نـدارد            ام ، آگاهي وارد شده است    ةبه دور 

ارتباط زنده و   . 1: شمارد به اختصار چنين است     ها بر مي   خصوصياتي كه او براي حماسه    
 اجتماعيِ زندگيِ عينـي و عملـي         ةنمايش شالود . 2نيرومند و تازه داشتن بشر با طبيعت        

هاي پيش پا افتاده، براي عينيت بخشيدن به سـادگي سـاز و        توصيف اشياء و موقعيت   . 3
ترسيم . 5) ها كنش(ها   ها به افراد و كردارها و رنج       معطوف بودن توصيف  . 4كار زندگي     

اخالق و عالئق، عادات و رسوم، مناسك و        (هاي مختلف جهان بيني و روح قومي         بهجن
وقوع رخدادها بر اثر ضرورتي دروني و پنهـان يـا بـر اثـر     . 6)   تفكر و تمدنةهنر، شيو 
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هاي  دفاع يكي از طرف   . 8ها   تزنده و مشخص بودن فرديتِ شخصي     . 7 خدايان   ةمداخل
تالش براي تحقـق هـدفي كـه تمـام         . 9ر تاريخ     درگير از مشروعيت جنگ خود در براب      

ـ برخورداري حماسه از يـك كلّ     . 10خصايل و حيات قومي با  آن عجين شده است            ت ي
ط تـسلّ . 11هـاي آن بـه صـورتي مـستقل              جنبـه  ةساختاري و گسترش پذير بودن همـ      
 صـفات ويـژه و   ةمتمركز شدن هم. 12ت   شخصيةسرنوشت و حوادث خارجي بر اراد    

ت انسان كامل بودن شخصي   . 13 قومي در يك قهرمان و رهبر قوم شدن او             هاي خصلت
 ةواسـط  وحـدت بـي   . 14هـاي گونـاگون        حماسه و آشكار شدن سرشت او در موقعيت       

  )49 ـ 33، صص1378موقن، . (هاي دروني در حماسه احساس و عمل و هدف
  

  هاي عرفاني حماسه
هاي انـواع   االولياء، كه در كتابةربر اساس اين توضيحات، اگر داستان حالّج در تذك  

ها سنجيده شود، ديده خواهـد       داد شده است با اين ويژگي      م عرفاني قل  ةادبي يك حماس  
پـس بـر    . ي يكي از اين خصوصيات بيست و سه گانـه در آن وجـود نـدارد               شد كه حتّ  

الطيـر    حماسه وارد شده است؟ داسـتان منطـق  ةاساس چه معياري داستان حالّج به حوز    
تنها يكي از اين خصوصيات ـ آن هم در ظاهر ـ بـا ايـن     .  هم وضعيتي مشابه داردعطار

در .  در آثار حماسي اسـت     »آميز وجود سفرهاي دراز و مخاطره    «داستان مطابقت دارد كه     
 چيـزي   آنهـا حالي كه سفرهاي عرفاني اساساً سفرهاي دروني هستند و صورت فيزيكي            

نقـش عمـده داشـتن    . تعليمات اعتقادي نيستم بخشي به   آوري به قصد تجس    جز تمثيل 
       هـا اسـت بـا ايـن داسـتان           ات حماسـه  حيوانات در حوادث حماسي نيز كه از خصوصي

همسويي ندارد به دليل آن كه منظور از آن حيوانات، موجوداتي چون سيمرغ و رخـش                
دهنـد و نـه آن سـي مـرغ معمـولي در              العـاده انجـام مـي      رستم هستند كه اعمالي خارق    

هـا ـ از    هاي متداول در تمثيـل  الطير كه هيچ گونه حركت غير طبيعي ـ جز حركت  منطق
  .شود  صادر نميآنها

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


      
  

    18، شماره )1388 (همدسال ، نامه كاوش     62

حقيقت اين است كه در ماجراي مصلوب كردن حالّج ـ به عنوان يك روايت واقعي 
 سـير  ةلي از طريقـ الطّير ـ به عنوان نمايشي تمثيلي و تخي  ـ و حكايت پرندگان در منطق

تـري از   تـر و البتـه ماليـم    هاي متفـاوت  الي الحق در عرفان ـ ما با گونه العباد من الخلق 
دارد در تعريف و توضـيح خـود از          هاي حماسي رو به رو هستيم كه ما را وا مي           حركت

حماسه تجديد نظر كنيم و آن را به صورتي ارائه دهيم كه اين گونه ماجراهـا را نيـز در                    
ها، شور و شجاعت و       حماسه ةاني، مانند هم   عرف ةدر اين دو حماس   . حريم خود راه دهد   

ديگـر  . سرسختي و سماجت در رسيدن به ايمان و آرمان از خصوصيات اساسـي اسـت              
كـشي، تمايـل بـه        جدال دروني بين عافيـت طلبـي و سـختي          آنهااين كه از يك سو در       

تعلّقات طبيعي و دنيايي و ترك تمـام تعلّقـات، خـود پرسـتي و خـدا پرسـتي، زنـدگي                   
و مرگ جويي در محور ماجرا قرار گرفته است؛ و از سوي ديگر، دو سويگي و                خواهي  

 و  آنهـا هـاي    ها و هدف   ستيزي بين دو نيروي بيروني و ممتنع بودن همسويي حركت          هم
تمايز آشكار در مرز حق و باطل و تعلّق قهرمانان به جناح حقيقت طلب ماجرا، جـدالي            

هاي عرفـاني اسـت و       كه غالباً خاص حماسه   دو اليه را در روايت به وجود آورده است          
هاي دروني و بـا آرامـش و         عالوه بر اين، غالب شدن بر كشمكش      . هاي ديگر  نه حماسه 

اطمينان به سوي هدف رفتن، اطمينان قلبي به محق بودن خويش، هدفي بـسيار مهـم و                 
گونـه هراسـي از مـرگ        قداست آميز در پيش رو داشتن، براي رسـيدن بـه هـدف هـيچ              

 ةهـا بـا تمـام قـواي درونـي و جـسماني، نقـش               ها و مصيبت    سختي ةتن، تحمل هم  نداش
دشمنان و نيروهاي بازدارنده را با مبارزه جويي و اطمينان به درستي راه خود نقـش بـر                  

اي و الگويي ابدي بـه        خود حركتي اسطوره   ةآب كردن، و در آخر، با مقاومت سرسختان       
 ةوميت مـنش و روش مخالفـان را در خـاطر          يادگار گذاشتن و حقانيت راه خود و محك       

هـاي   گونه روايت  تاريخ و فرهنگ و هنر به اثبات رسانيدن، از خصوصياتي است كه اين            
  . كند ها وارد مي  حماسهةعرفاني را به عرص

در تصوف كه دنياي اعتقاد به احسن بودن نظام خلقت و تسليم شدن به مقـدرات و                 
 اصوالً دشمن بيروني از چنان جايگاهي برخوردار         تضادها در هستي است،    ةآشتي با هم  
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جهـاد اكبـر، در ايـن       . نيست كه يك فرد توجه خود را معطوف بـه مبـارزه بـا آن كنـد                
و هفت وادي سير و سلوك نيز، كه نهايـت آن         . فرهنگ، مبارزه با تمايالت نفساني است     

 از رگ گردن زيرا حق. رسيدن به فقر و فناي در حق است اساساً يك سير مكاني نيست           
هـا و     جهد و جديت   ةهم. تر است و قلب انسان نيز عرش رحمان است         به انسان نزديك  
ها در تصوف، نوعي سفر در وطن اسـت و از طريـق              كشي ها و رياضت   سير و صيرورت  

به اين خاطر است كه اساس جدال       . سر در جيب و جبه فرو بردن به حقيقت مي پيوندد          
چنان متمركـز    لطّير، به رغم اشارات بسيار به موانع بيروني، هم        ا در داستان حالّج و منطق    

ستيزي عقل و احـساس، جـدال ديـوِ درون و روح             هاي دروني است؛ يعني هم     بر جدال 
تعلّقي عالم ملكوت، كـشاكش      باري و بي   الهي، كشمكش زرق و برق عالم ملك و سبك        

دي، و آزادي و رهايي     هاي جسمي گوناگون در زندگي ما      هاي فكري و مشغوليت    مشغله
هـاي حماسـي نيـز مبتنـي بـر حـلّ ايـن               و اوج اين روايت   . مطلق در هنگام وصل و لقا     

  .هاي الهي است ها و تفوق ارزش اي همسو با ارزش ها در سويه جدال
  

  هاي حماسه نقد ويژگي
با آن چهارچوبي كه در كتاب هاي انواع ادبي براي حماسه تعيين شده است، ناگفتـه           

سنگي كليدر هم باشند ـ كه در   هاي امروز، حتي اگر به اعتبار و گران كه حماسهپيداست 
 ورود بـه آن  ةاي ترديد وجود نداشته باشد ـ خود بـه خـود اجـاز      ذره حماسي بودن آن

عرصه را ندارند و براي هميشه بايد به بودن در حاشيه و ذكر يك نام تنها، بـدون هـيچ                    
براي برطرف كـردن ايـن كاسـتي، بايـد          . ايت بدهند توجيه و تحليل و تعليل منطقي رض      

اي كـه    هـاي جديـد تعيـين كـرد؛ بـه گونـه            چهارچوب ديگري بـراي ارزيـابي حماسـه       
هـاي حماسـه نيـز بـه راحتـي در درون آن               گونـه  ةاي و حتـي همـ      هاي اسطوره  حماسه

ين ها در تدوين ا ترين قاعده يكي از اساسي. چهارچوب، جايگاه واقعي خود را پيدا كنند   
هـا   ها، پذيرش اين اصل است كه جنگ و درگيري در حماسه           قالب خاص براي حماسه   

داسـتان  (گـاهي جـدال از نـوع فكـري و اعتقـادي اسـت               . هميشه الزاماً فيزيكي نيست   
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، گاهي جـدال بـه      )اديسه(، گاهي جدال با عناصر مختلف و مرموز طبيعت است           )حالّج
هـا   ، و گـاه نيـز جـدال       )الطّيـر  منطق(ست  هاي دروني مربوط ا    نفس پرستي و نابهنجاري   

هر جدالي نيـز  ). ايلياد( قومي و ملي  ة، و گاه جنب   )كليدر( سياسي و اجتماعي دارند      ةجنب
دهد كه هر دو سوي جدال، خـود         شود نشان مي   وقتي به يك ماجراي طوالني تبديل مي      

پـس دو  . كننـد  دانند و سرسختانه در برابـر يكـديگر ايـستادگي مـي            را حق به جانب مي    
مايه شدن بـراي روايـت و        سويگي در جدال نيز يك اصل است و تداوم جدال و دست           

             قهرمـان يـا بـه       حماسه پردازي نيز يك اصل ديگر، و همراه با آن، وجود قهرمان و ضد 
تر نيز از ضـروريات يـك     حق و حقة حق و باطل يا دو جبه      ةتعبير بهتر، وجود دو جبه    

  .مبارزه است
ماسه و تراژدي، با خود همواره مفاهيم ارزشي و اخالقي را نيز            اصطالحاتي چون ح  

پـرداز، بـا اســتفاده از    ، همـواره حماســه آنهـا بــه ايـن خـاطر در ســاختار   . نهفتـه دارنـد  
هاي شكوهمندانه از واقعيت ماجرا و بازتاب روايي آن، بـه نـوعي مداخلـه                 آرايي صحنه

پردازد و در آن ميـان، حتـي بـا           ل مي  حق و باط   ةت تمام به تعيين جبه    كند و با شفافي    مي
كنـد و     حـق ترسـيم مـي      ةاي ساده و صادق و مظلومانه از جبهـ         صراحت تمام نيز چهره   

مانندي و   د بودن به حقيقت   مقي. دهد تر بر همان قسمت قرار مي      كانون روايت را نيز بيش    
ندي كه  مان هاست، اما آن نوع از حقيقت      هاي عمومي در حماسه    عقالنيت نيز، از خصيصه   

 عناصـر موجـود در      ةنمايي نيست، بلكه هماهنگي حـاكم بـر همـ          صرفاً مترادف با واقع   
كاري محال كـه    «به قول ارسطو    .  با منطق عقالني   آنهاي روايت است و انطباق      فضاي كلّ 

. تـرجيح دارد  ] در حماسـه  [محتمل بنمايد، بر امر ممكني كه باور كردني ننمايد، همواره           
يـا بـه قـول      ) 86، ص   1369ديچـز،   (» .ث نـامعقول سـاخته شـود      داستان نبايد از حواد   

، ص  1363كـوب،    زرين(نمايي باشد    كوب، حماسه، بايست داراي اعتدال و راست       زرين
قهرمان حماسه، قوم يا جامعه اسـت؛ امـا قهرمـان           «و ديگر آن كه به قول لوكاچ،        )  125

اند به قهرمان حماسـه     تو و يك فرد، زماني مي    ) 30، ص   1372لوكاچ،  (» رمان فرد است  
 قومي، نژادي، نـوعي، طبقـاتي، فكـري و اجتمـاعي            ة خود وجه  »من«تبديل شود كه به     
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ـ     . دهد محمد در كليدر انجام مي     بدهد؛ همان كاري كه گل     ت وحدت و پيوستگي و تمامي
ي امروزي را بسيار بـه يكـديگر        Ĥنهاها و رم   نيز ار خصوصياتي است كه ساختار حماسه      

هاي قديم نيز اغلب برخوردار از بـدايت و بحـران بودنـد و             زيرا حماسه . كند نزديك مي 
گـر شـدن قـدرت قهرمـان و در            و آنگـاه، اوج و جلـوه       »عقده«گشايي يا    پس از آن گره   

اين پيوستگي كه از بدايت داستان تا نهايت آن ادامـه دارد، از             «. »گشايي عقده«نهايت نيز   
  )125، ص 1363كوب،  زرين(»  تام و واحدسازد حماسه ـ نيز مثل تراژدي ـ امري مي

هاي كهن، ريشه در اين حقيقت       انگيز در حماسه   العاده و شگفت   وقوع حوادث خارق  
هـاي حـضور خـود در هـستي، بـه قـول يكـي از                  در نخـستين دوره    نهااداشت كه انـس   

ـ  ةفاصـل «نويسندگان   ـ    تخي كردنـد و بـه      ت و اسـطوره از تـاريخ را درك نمـي          ل از واقعي
غنيمـي هـالل،    (» هـا  دادند تـا بـه واقعيـت       تر ارزش مي   شانگيز بي  هاي خيال  وييماجراج
ــس) 180، ص 1371 ــه درون  نهاادر آن دوران، ان ــز ب ــزرگ خــود را ني ــال ب ــال و آم  امي
 بـا   آنهاالت با تعقالت، و همراه شدن       كشانيدند و همزيستي تخي    هاي حماسي مي   روايت

 Ĥنهارشتگان و شياطين در سرنوشت انـس      احضار ارواح و ظهور جن و جادو و دخالت ف         
 خدايان، يـك عمـل      ة و ارتقاي مقام قهرمان به مرتب      نهاا انس ةو تنزل مقام خدايان به مرتب     

  .شد مجاز تلقي مي
هاي كهن در     با اين توضيحات، شايد ديگر نيازي به اثبات وجود بعضي از آن قاعده            

 براي تحليل چگونگي تحـول      بنابراين، كوشش حورا ياوري   . هاي امروزي نباشد   حماسه
 سپاس است اما تـالش او بـراي اثبـات      ةتدريجي كليدر از رمان به حماسه بسيار شايست       

هـاي مقبـول در      ناگزيري اسارت انـسان در بنـد نيروهـاي نـامرئي كـه يكـي از قاعـده                 
 نويسنده البته نمود ةگرايان هاي قديم است و در كليدر نيز به دليل اعتقادات تقدير  حماسه

  ، 1380يـاوري،   . (رسـد  اي يافتـه اسـت، چنـدان ضـروري بـه نظـر نمـي               يار برجسته بس
 بـر  »رفتـار حماسـي در كليـدر    «يز كـه جـواد اسـحاقيان بـراي          اتي ن خصوصي) 157ص  
 از رفتـار    آنهـا  ةشمارد، اگر چه همـه بـه نـوعي درسـت اسـت، امـا همچنـان، همـ                   مي

و . رسـند   تصنعي به نظـر مـي      اند و  ها در بخش پهلواني شاهنامه استخراج شده       تشخصي
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ت حماسي را در كليدر آن چنان كه هست          حقيقت و هوي   ةها هم  ديگر آنكه، اين ويژگي   
ات، هـم در حـق كليـدر        با اين خصوصي  . كنند هاي آن بازگو نمي     جوانب و جلوه   ةبا هم 

باري سقوط كـرده     ها به جايگاه حقارت    ستم شده است و هم ساحت پر شوكت حماسه        
به سر بردن   . 4رادي و مردمي قهرمان       . 3آويز با ددگان      . 2م و بزم كسان       رز. 1«: است
ـ . 7)  مركـب (برنشست قهرمان   . 6رايزني قهرمان     . 5وفا     اغـراق  . 8م و ريـشخند       تهكّ

شماري از اين خصوصيات مثل بزم و رزم ) 77 ـ  56، صص 1383اسحاقيان، (» حماسي
ي تـاريخي و عاشـقانه چـون        نهاااسـت و كشتن درندگان و داشتن مركـب معـروف، در د          

 نيـز وجـود دارد؛ و شـماري         »اميرارسالن نامدار «، و   »خسرو و شيرين  «،  »ويس و رامين  «
اتي اسـت كـه در بـسياري از          خـصوصي  زديگر، مثل وفاداري و بخشندگي و مشورت، ا       

گونه مشخـصات نيـست كـه كليـدر را           اين. توان يافت  ي معمولي هم براحتي مي    نهااانس
 اين خـصوصيات را نيـز براحتـي در          ةكند، بلكه آن مشخصاتي است كه هم       يحماسي م 

  .دهد درون خود جاي مي
  

  گيري نتيجه
هـاي زنـدگي بـه       ها و شاكله    سخن آن كه، امروزه تغييرات بنياديني در شيوه        ةخالص

هاي آدميان دچار دگرگوني شده است و به تبعيـت از            ها و كنش   منش. وجود آمده است  
 ت وا آن، ماهية نيز در عرصـ    آنهاهاي مرتبط با     هاي اجتماعي و ماجراها و موقعيت      تقعي 

آميـز   هايي از اين ماجراهاي جدال حماسه نيز كه روايت پاره  . دگرديسي قرار گرفته است   
بنابراين، امروزه بايـد بـه      . تر از گذشته يافته است     ي متفاوت قهرماني و قومي است هويتّ    

هـاي كهـن را       و ثغور حماسه پرداخت كه هـم حماسـه         اي به تبيين و تعيين حدود      گونه
هاي سياسي ـ اجتماعي دنيـاي معاصـر       شمول آن قرار داد  و هم حماسهةبتوان در داير

هـاي دور تـا بـه        هـا را از گذشـته       انواع حماسه  ةي هم ات كلّ بر اين اساس، خصوصي   . را
  :ه كردتوان چنين خالص شود، مي امروز كه شامل كليدر دولت آبادي نيز مي

  )جنگ و جدال(وجود كشمكش فيزيكي و فكري طوالني در بطن ماجرا . 1
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 قهرمان و ضـد   (ها و نيروهاي قدرتمند در هر دو سوي درگيري           حضور شخصيت .2
  )قهرمان

نـاممكن بـودن اجتمـاع      (ها در هر دو سوي تنازع        ها و كنش   آشتي ناپذيري منش  . 3
  )نقيضين

ـ  زشسرسختي در ايستادگي بر موضع سـتي      . 4 اسـتمرار  ( خـود از هـر دو سـو          ةگران
  )مقاومت

تمايز حق   (آنهاتر و تمايز دقيق در مرز         حق و ناحق يا حق و حق       ةوجود دو جبه  . 5
  )و باطل

آشكارگي (ي، مذهبي، مدني، و انساني    هاي برتر ملّ   تعلّق قهرمان حماسه به ارزش     . 6
  )ها ارزش
  )گويي پيش(نده اعتماد به نفس و ايمان و اشراف قهرمان بر آي. 7
ـ  . 8 ـ    فـ ت طر اثبات حقاني اثبـات  (ي بـه رغـم شكـست و نـابودي           داران حقيقـت حتّ

  )مشروعيت
طرفـي روايـي و      بـي ( حـق  ة جوالن دادن به هر دو جبهه اما تمركز بر جبهـ           ةاجاز. 9
  )داري ارزشي جانب
  )رويگي شخصيتكي(سرشار بودن قهرمان از سادگي و صداقت . 10
  )عظمت و اعتال(ت و روايت ي واقعةشكوهمندي شالود. 11
  )انسجام دروني(پيرنگ ماجرايي و منسجم . 12
  )نمط عالي(فخامت و صالبت و شاعرانگي زبان و بيان . 13
  )روايت و قضاوت(گرانه  نقل و نمايش دقيق و مداخله. 14
  ) منطقيةمبالغ(باوري  اغراق و عقل. 15
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