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حامد طالبیان
عض هائت علةی پژوهشگاه فرهنگت هنر و ا تباطات

چکیده
مقالة حاضر بهمنظ

بر سی سار حض

و تی ل اخصات ج انمر

ا باات اسنانی

فا سیت سه اسنان سةک عاا ت « اش آکل» و قادا اش لیاظ اباهتها و تفاوتهام
اخصات و اخصاتپر اشم بر سی اده است .اننخا سه اسنان يا اده بر اين مبناست که
سةک عاا اولان اثر اسنانی فا سی است که نقز عاا ان
پهل انان است؛ اش آکل اولان اخصات اشمشدم
آخرين آنهاست .اين بر سی نشان می هد

آن پر نگتر اش ااهان و

ا باات اسنانی ن ين فا سی و قادا

هر سه اثرت تفاوت قهرمان و ضدقهرمان

به وانی بر مبنام صفت ج انمر م مشخص میا ؛ با اين تفاوت که ضدقهرمان اسنان
« اش آکل» و سةک عاا اش لیاظ خص صاات ظاهرم و فنا م اباه به قهرمان است و
ضدقهرمان اسنان قادا اش اين نظر ناا با قهرمان تفاوت ا  .عالوه بر اينت امارخانی مؤلفة
اعنقا به اسال

ا به عناصر ساشند صفت ج انمر م اضافه کر ه است؛ اما جا اينت قادا

صرف نظر اش خص صاات ظاهرمت اش لیاظ سامان هی ويدا ها جهت برجسنه کر ن
خص صاات اخصات ن عی (تاپ) ج انمر ت کامالً اباه به سةک عاا است.
واژههاي كلیدي :اخصات ج انمر ت اخصاتپر اشمت سةک عاا ت « اش آکل»ت قادا .
* ن يسند مسئ لhosseini.sarvari@gmail.com :
تا يخ يافت4091/44/42 :

تا يخ پذيرش4091/9/20 :

)414ت )444
(صص420-
40914091
 09پاياا
شش
ادبی.449 .
(صص429
فصلنامةعلةی
فصلنامة
علةی -تپژوهشی
 00بها
نقدادبی.
پژوهشی نقد

اسنا يا شبان و ا باات فا سیت انشگاه اهاد باهنر کرمان
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 .6مقدمه
آا

ماان ايراناان بیثها و اخنالف نظرهام

و اعنقا ات مرب ط به ج انمر م

بساا م ا برانگاخنه است؛ اش اخنالف نظر با کلةة عاا و يشة آن تا خاسنگاه آن
شندگی اجنةاعی مر
خانلرمت .)149 :4010
میج

ايران و ظه
م

آن

ا باات فا سی (میج

اصل و يشة اين گروه هم اتفاق نظر وج

ت 917 :4030؛ ناتل

ندا  .بهگفنة

()4441 :4030ت تا مدتها سم بر اين ب ه است که آيان فن ت ا شا

بعد اش اسال می انسنهاند؛ اما پژوهزهام بعدم و اشجةله پژوهزهام خ

و ان
میج

بر اين نكنه پام میفشرند که يشههام آيان عاا م بساا کهنتر اش و ان اسالمی
است :بهنظر نفاسی ()404 :4001ت و و باو هام مان م به اين جريان نشان می هد
سرآغاش عاا م تا يخ اجنةاعیِ ايران پاز اش اسال است؛ ملکالشعرام بها (به نقل اش

خاص اش ماان اس ا ان

کربنت  449 :4032ت  )444سرآغاش ج انمر م ا

ايران و بهط

عصر قديم و و هخامنشی می اند؛ میج

( )4447 :4030يشة آيان و تشكاالت

عاا ان ا به و ان و ست تا يخ يا حنی پاشاتا يخ نسبت می هد؛ مهر ا بها
( )00 :4071صفات پهل ان نة نه ا

پژوهشی با سةک عاا

ا تباط با ايا مهر می اند؛ کاا ()473 :4071

يشههام عاا م ا تا کا ناوال جةشاد

سال ن

نبال

کر ه است؛ اش نظر تاشنر ()71 :4001ت فن ت منشأ وج م تفكر و منز ج انمر م
ايراناان و اامل و جنبة فكرم و تشكاالتی ب ه؛ بهعقاد ناتل خانلرم ( )74 :4010ناات
اين تشكاالتْ ساشمانی اش همبسنگان و يا ان معنقد به آيان خاصی
ب ه است .اين جنبة فكرم و ناا تشكاالتی فناان نهتنها
بلكه

هةة جنبههام شندگی ايراناان و حنی

فنا و کر ا

آ ا و سلسلهمراتب ص فاهت

وضع حرفهها و مشاغل گ ناگ ن

تأثارم عةاق گذاانه است (کربنت .)34 :4032

به لال حض

گسنر ه و تا يخی آيان عاا م

شندگی اجنةاعی ايراناان

و ان

پاشامد نت ا باات فا سی ناا اش تأثار اين نها اجنةاعی برکنا نةانده است .ت جه
مننهام ص فاانه به آ ا
ق انانت و آ ا

عاا م و ناا فن تنامههام منعد م که « با

منزت عقايدت

ج انمر ان ن انه اده است و بخز قابل ت جهی اش ا باات عاماانة

تط
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440

فن ت و

عاا م است.
ا باات اسنانی فا سی ناا حض
به وانی مشاهده میا  .بهنظر میج
منن فا سی

م است که

اخصاتهام منصف به اوصاف عاا م
()910 :4030ت ااهنامة فر وسی قديمترين

آن صینههام عاا م و کا هام عاا ان باشتا

يافنه

است .هةچنان تعدا م اش اسنانهام پهل انی فا سی مثل اب مسلمنامه و م ش
حةاه اخصاتهام عاا نقز و حض م چشةگار اانهاند .با وج اينت سةک
عاا قديمترين اسنان عاماانة فا سی است که اش نظر به ست ا ن اطالعاتی با
عاا م و عاا انت

جة اول اهةات و اعنبا قرا

ا

و اولان کنابی است که نقز

عاا ان

آن پر نگتر اش ااهان و پهل انان است (هةانت  910ت  .)911پس اش سةک ناا

عاا ان

اسنانهام پهل انی

ا باات اسنانی فا سی به حاات خ

ا امه ا ه و

نظار ا ا نامة باغةی بهعن ان نقز مكةل ااهان يا

نقز قهرمانان اسنانهام

افاهی نظار حسان کر ابسنرم ايفام نقز کر هاند؛ اما
مد ن فا سیت « اش آکل» ا میت ان ظه

ا باات اسنانی معاصر و

وبا اخصات عاا

انست که

و

جديد او ا باشنر با نا جاهلت اشمشدم يا التل طی و نظاير اينها میاناسام.
بعد اش « اش آکل» که

سال  4044مننشر ادت تا مدتها

اسنان فا سی خبرم

اش تاپ اشمشدم ناست تا اينكه بعد اش ک تام  23مر ا 4002ت جاهلها به
ماجراهام پاو قی وشنامهها اه میيابند .مشه ترين اين پاو قیهات «اسةال
نا ي ك»ت سنايشی است اش جاهلها که بیباكاند و اهل معرفت و ناا پاو قی «اا
ا » که

آن به نقز اجنةاعی و قد ت سااسی التها ااا ه اده است (مارعابدينیت

 230 :4031ت .)231

هةة اين ن انههات خص صاات ظاهرم و اخالقی و ناا لهجة التی

کالهمخةلیها اباه به هم و يا آو « اش آکل» است.
« اسنانهام جاهلی

صینة ا باات ايران ادم ناافنند؛ اما بهشو م سانةام

فا سی ا تسخار کر ند» (هةانت  )231و اش باز اش هاا فالةی که طی سالهام  4002ت
 4017ساخنه ادت اکثر فالمهام عامهپسندِ پرفروش تاپهام التی ا اخصاتهام
اصلی و قهرمانان خ

برگايدند (اباذ م و پاپلی يا مت  .)42 :4092بعد اش پاروشم انقال
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اسالمیت التل طیها ت اگرچه نه با آن ادت و حدت سابق ت هةچنان
فا سی و

سانةام

آثا فالمساشانی که به فرهنگ و نسل فالم فا سی پاز اش انقال

ا ندت مثل علی حاتةی و مسع

تعلق

کاةاايیت ايفام نقز کر هاند؛ اما التل طیها

هةچنان تا قبل اش اننشا مان قادا ت اش صینة ا باات فا سی غايب ب هاند.
قادا ت آخرين مان امارخانی که

سال  4094مننشر ادت باشگشت وبا

اخصات اشمشدم به ا باات اسنانی فا سی است.
مانت من لد  4019و منعلق به نسل س
ن يسندگان اص لگرام منعهد و ه ا ا انقال
ل طیها

4

ضا امارخانیت ن يسند اين

مانن يسان پس اش انقال

و اشجةلة

است .قادا عة ماً به شندگی اجنةاعی

فاصلة سالهام پس اش ک تام  23مر ا  4002و اعدا طاب حاج ضايی

تا بهةن  4017میپر اش ؛ اما ن يسنده

ِ پايی اش قادا ت قهرمان ل طی اسنانزت ا

فصل پايانی و بهص ت گذ ا تا سالهام فاع مقد

نبال میکند.

فا غ اش اخنالف نظرهايی که بر سر اخنالف معنايی ماان الفاظ عاا و ج انمر يا
خاسنگاه آيان عاا م وج
اخصات ج انمر

ا

يابی کنام .به اين منظ
اخصات ج انمر

ا ت

اين مقاله میک اام تا سار تی ل و تغاار

ا باات اسنانی فا سی اش قديمترين نة نه تا آخرين م
و برام مقايسه و تباان چگ نگی تی الت مؤلفههام معرف
آثا م

بر سیت اش آم شههام وايتاناسی ت و وف

ت ضاح اخصات اسنانی اسنفا ه کر هايم .علت اين اننخا
سن

وايت م

آن است که با اسنفا ه اش

نظر ت و وف میت ان «من ن ا بی ا بر اسا

آنچه بهنظر وم

ويژگیهام وايی بناا م آنهاستت تیلال کر » (تايسنت  .)019 :4037افاون بر اينكه
شمانة اصلی کا ت و وف
مبناست که « هةة وايتهام
با سن

تجايه و تیلال ان اع وايتها و اسنانها بر اين
قالب شبانت مشابهتهام ساخنا م چشةگارمت چه

شبانهام ما و چه با يكديگر مشه

است»ت بنابراين میت ان آثا م

بر سی

ا صرف نظر اش و ان ت لاد آثا و تفاوتهام ساخنا م آنها و صرفاً «بر اسا
اجاام پديدههام وايی تشريح و سپس کا کر ها و وابط ماان آنها ا مشخص کر »
(.)John, 2003: N. 2.1.1
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ا باات اسنانی فا سی...

 .2بحث
اش نظر ساخنا گرايانی مثل ت و وفت هر اسنانی اش سه عنصر اصلی تشكال اده
است :ويدا ها يا کنزهات مشا کتکنندگان و شمانه .هرچند اين سه عنصر

هر

اسنانی به هم آماخنه استت میت ان با تةرکا بر يكی اش آنهات ساخنا هام شيرين يا
سن

شبان اسنان ا مشخص کر ( .)Herman & Vervaeck, 2005: 45 - 46بنابراين گا
بر سی مننت فروکاسنن و تجاية منن به عناصر اصلی تشكال هند آن است؛

اول

هرچند اين وش

هر حالت مسنلا پذيرفنن سطیی اش اننااع

به اين منظ ت ت و وف

ابندا کا خ

«اينكه بناان تجربی هةگانیام وج

ا

مقا تیلال است.

ا با مفه می بساا کلی آغاشيده است:
که فراتر اش حدو هر شبان و هر نظا

اللتگ نة خاصیت تةا آنها ا اش سرچشةة يک سن

شبان يكه و نهايی ت جاه

میکند» (احةدمت  .)000 :4071پس میت ان مقايسهام بان واحدهام ساخنا م وايت و
واحدهام ساخنا م شبان انجا ا ؛ به هةان لال «تجايه و تیلال حكايتها

آ ام

او اباهتهام حارتانگاام با پا ههام گفنةانت يعنی اسم خاصت فعل و صفت ا »
(اي تا يهت .)234 :4073

اين تیلال سن مت اخصاتها بهمثابة اسمت خص صاات آنها

بهعن ان صفت و اَعةال آنها بهمنالة فعل قلةدا میا

(ايگلن نت  )401 :4013و

اخصات يا اسم صرفاً وينرينی خالی است که بايد با صفت (ويژگی) يا فعل (کنز)
پر ا .
قصهت وانتر اش شبانت تضا ماان ت صاف و

بهنظر ت و وف ()33 :4079ت

گاا هامت مشا ك يک نا استت بايد آن ا ط م

تسةاه نة ا میا

و اگر

تجايه کنام که اش خ

واژه و جنبة ت صاف و تسةاة آن مشخص ا  .بنابراين اسم

غالباً اش صفنی حكايت میکند که بر وابط ماان افرا اللت ا ؛ مثالً اسم عاا ال بر
صفت بساطی است که به وابط ماان اين اسم و يگر افرا م که
نقزآفرينی میکنندت جهت می هدت کنز افرا

ا تباط با او

ا معنا ا میکند و بهمنالة صفتت

باانگر وضعات آغاشين اسنانهاست.
بر اسا

اين يدگاهت عالوه بر ت صاف اخصاتها میت ان با اننخا

عناصر و حرکت بهسةت عناصر اصلی يگرت سن

يكی اش

شبانی ساخنا م برام منن ا ائه
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کر و سن

شبانهام ساخنا م من ن مخنلف ا با هم سنجاد .به هةان لال برام

هدف اين مقاله ت که میک اام عالوه بر ت صاف و تباان تی ل اخصات ج انمر
ا باات اسنانی فا سیت اباهتها و تفاوتهام اخصاتپر اشم قهرمان ج انمر و
ضدقهرمان ناج انمر

سه اثر يا اده بر سی کنام ت بناان نظرم مناسبی

ا

بهنظر می سد.
عیار در داستان سمک عیار

 2ل  .6شخصی

قهرمان اصلی سةک عاا ت مر م عاا پاشه و ا ام تةا خصايص اخالقی و وحی
عاا ان (صفات  )933 :4010و مهمترين و
فا سی است .سةک و هةراهانز
خ

خشانترين نة نة اخصات عاا

خدمت ااهشا هام بهنا خ اادااه هسنند که

ناا به صفت ج انمر م سن ه میا

باعث میا

ا باات

و اين مهمترين اصلی است که

آغاش

تا گروه عاا ان به خدمت او کةر ببندند .ماجرام اصلی اسنان ارح

ل ا گی خ اادااه به مهپرم و تالش او برام ست يافنن به معش ق است؛ اما
برجسنهترين قسةتهام وايت به ارح اارينکا مهام سنة عاا ان و بهخص ص
سةک اخنصاص ا .
آا

و اه و سم عاا مت چنانکه اش خالل منن اسنان سةک عاا برمیآيدت باز

اش هر چاا مبننی بر پا ند برا م و فاقت

ماان کسانی است که
ماان خ

ا و سنه گر هم آمدهاند و «به شبان يا لهجة خاصی

يک ساشمان يا
سخن میگ يند»

(کاات  .)90 :4071اجاعتت حاضرج ابی و تر سنیت کةندانداشم و اسنفا
ان اع سالحها صفات الش عاا م است .عاا ان ضدقهرمان اسنان هم
قهرمانان عاا

اسنان اريکاند .وابط عاا ان اةن ناا بر اسا

سلسلهمراتب اسنا و ااگر م تنظام میا
عةلی مشابهی ا ند؛ هرچند

و

ماهرانه اش

اين اوصاف با
وسنی و

اب َوم و عاا م مها تهام

نهايت ضدقهرمان مقه

قد ت و چا هانديشی برتر

قهرمان اسنان میا .
فراتر اش آ ا

و س

شندگی عةلیت عاا م باز اش هر چاا مبننی بر نظامی اش

عقايد است که مجة عة آنها

صفت ج انمر م خالصه میا  .اين خص صات اش
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عاا ان و اسنا سةکت حد و مرشم ندا « :اما آنچه اش هةه مهمتر

استت هفنا و و مرحله است و اش آن هفنا و و مرحلهت و مقامز برگايد ج انمر ان
است :طعا

ا ن به مسكانان و اش نگه اانن» (کاتب ا جانیت  .)04 :4030عالوه بر اين

وت مهمترين اص لی که فر ج انمر به آنها اناخنه میا ت عبا تاند اش :اسنی و
امانت ا مت يا م
مرا مر

ماندگانت پاك امنیت فداکا مت بینااشمت وفام به عهد و س گندت

به حاصل آو ن و سسنی نكر ن

کا  .صفت ج انمر م با تةا

مؤلفههام آنت تنها اصلی است که مرش ماان قهرمان و ضدقهرمان اسنان ا مشخص
میکند .به عبا ت يگرت اگر اسم عاا با صفت ج انمر مشخص ا ت فر ِ عاا
قهرمان است و چنانچه صفتِ معرفِ اسم ناج انمر م باادت اخصاتْ ضدقهرمان
است .مشخصترين ساشوکا

ابطة ماان اسم و صفت ا میت ان

با

اخصات

اصلی اسنان يعنی سةک ت ضاح ا .
سةک نامی ايج

بعضی اش ن احی ايران ب ه است (صفات  )933 :4010و فا غ اش

اينكه برخی آن ا به لغانده تعبار کر ه و معرِف شيرکی اخصات اسنان انسنهاندت
بهتنهايی بر هاچ ويژگی خاصی اللت نةیکند؛ اما لفظ عاا (ج انمر ) گ يام صفنی
است که به وابط ماان ااخاص اسنان معنا می هد و کنزها و انگااههام ااخاص
ا معنا ا میکند؛ به اين معنا که سةک و وسنانز ج انمر ند و اين صفت بساط که
اامل مجة عهام منشكل اش عقايدت آ ا

و اه و سم شندگی استت

ط ل وايت

بلند سةکت کنز و چاسنی ااخاص اسنانی ا تعاان میکندت به وابط آنها معنا
می هد و جهان ا ششهام منن ا برمیساش .
ابطة سةک با يگر عاا انت مر
ج انمر م پايه يام میا
حق ج انمر م است؛ اما

عا م و حنی اةنانز بر مبنام صفت

و انگاا تةا کنزهام سةک

اسنان بهجا آو ن

عان حالت صفت مر انگیِ اخصات عاا بر اسا

کنزهام او باشاناسی میا  .به عبا ت يگرت « اينجا سببت جائی اش شوج وگانة
علت و معل ل است که هاچ کدا اش آن يگرم برتر ناست؛ يعنی يک خصاصة وانی
تنها عامل کنز و حنی معل ل آن هم ناست؛ بلكه

آنِ واحدت هر و است» (ت و وف

به نقل اش اخ تت  272 :4074ت )270؛ مثالً سةک ج انمر استت چ ن بی نگ و بی هاچ
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چشم اانی به يا م وسنانز میانابد و

عان حالت به وسنانز کةک میکندت

چ ن ج انمر است .بهواسطة اين ابطة وس ية علت و معل لت چاسنی اخصاتها
و جدال بان قهرمان و ضدقهرمان «بهص ت طرحی کلی ترسام میا

و نه بهص تی

چندبُعدمت اخصاتها معة الً بهنهايت شيبا هسنند يا شاتت ناکاند يا بدنها » (اسك لات
.)40 :4079

به اين ترتابت قهرمان و ضدقهرمان اخصاتهام سا هام هسنند با صفاتی منضا
آاكا ادنت کنشی يگانه ا بهوج

که بهمی

میآو ند .اين ابطة علی «پارو اصل

علات بیواسطه است و هةان که خص صانی آاكا میا ت کنشی ا بهوج
میآو

و فاصلة بان اين ويژگی و کنز منأثر اش آن بساا کم است» (ت و وف به نقل اش

اخ تت  274 :4074ت )274؛ مثالً سةک اجاع استت پس حنةاً و فقط به مصاف اةنان
می و و آتشک بد ل و ترس ستت پس حنةاً و فقط اش معرکه میگريا  .بنابراين
اخصاتپر اشم قهرمان و ضدقهرمان ظريف و پاچاده ناست؛ آنها اخصاتهام
ثابنی هسنند که يا طرف ا حقاند يا با آن اةن« :اگر به آن مد برسانندت به مر انگی
و پاکی منصف میا ند و اگر سد اه آن بش ندت به خباثت و با لی م ص ف
میگر ندت هةان و بس» (فرامت .)201 :4077

بنابراين مهمترين ا شای که به چاسنی اخصاتها معنا می هدت صفآ ايی آنها
و س م مرش حق و باطل است .اگر وست ا خ اادااه بااندت خ

اند و

ج انمر و اگر مخالف اوت بد و ناج انمر ؛ به عبا ت يگرت تةا مؤلفههام
ج انمر م که به عاا انِ طرف ا خ اادااه نسبت ا ه میا ت اش عاا ان اةن
سلب میا  .بر اين اسا ت تفاوت قهرمان و ضدقهرمان ا میت ان اين گ نه ترسام
کر :
مثال نوعی

اسم

صف

فعل (كنش داستانی)

قهرمان

عاا

ج انمر م

مدا ا با مر ت مبا شه با ناحق و طرف ا م سةک
اش حق

ضدقهرمان

عاا

ناج انمر
م

تعرض به مر ت ساسه و طرف ا م اش کان ن
ناحق

تط
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نة

پادا می-

اخصات عاا خ

تا ح ش عةل و میب بات سةک و يا انز

تةا آفاق گسنر ه

بااد .سةک هر جا که می و ت اش کش هام افسانهام تا چان و قفقاشت وسنانی ا
که او ا تیسان میکنند و به يا ماش میانابند .اين قهرمان که
وگذا میکندت فرجامی نامعل

تةا آفاق گشت-

ا ؛ چ ن اسنان بهاكل ناتةا به ست ما ساده

اسنانهايی مثل سةک عاا :

است .اما

ج هر شمان ماجراج يیت مبننی بر نقطة آغاش و پايان پی نگ است و وقفهام بان
اين و لیظه اش شمان وج
نةیگذا و چ ن خ

ا

اتفاقات

که هاچ

ِ پايی

يک شنجار غارشمانی و

شندگی قهرمان باقی
واقع بیپايانت پشت

سر هم قرا میگارندت میت انام اين شنجاره ا تا آنجا که میخ اهام ا امه هام
(باخنانت  409 :4037ت .)404

بنابراين قهرمان اين اسنانها ناماراست و
او لاهت

ا

اسنان حض

پايان

هةان سن و با هةان اا ابی

و اغلبْ اسنان با اين اطةانان بهپايان می سد که قهرمانِ

پاروش اسنان تا آخر عةر شندگی خ ش و خرمی ا  .اشهةان و
م ج ت

حالی که «

سةک با هةان ا

اين کنا ِ ناتةا

خالل اسنانت بساا م اش پهل انان اش قصه خا ج ادهاندت

و ناروم ج انیت قهرمان قهرمانان است و حا ثهآفرين برجسنة

اسنان» (کاات .)91 :4071

 2ل  .2شخصی

جوانمرد در داستان «داش آكل»

« اش آکل» يكی اش ه اسنان ک تاه مجة عة سه قطره خ ن هدايت است .اين اسنان
ک تاه تا امروش

بساا م اش مجة عه اسنانهام ک تاه فا سی و کنا هام مرب ط به

اسنانن يسی چاپ يا نقد اده است :ي نسی ( )04 :4004خالصه و بخزهايی اش اين
اسنان ا بهعن ان يک اسنان نة نه

کنا

خ

آو ه است؛ مارصا قی ()99 :4034

آن ا اش نظر ساخت پی نگ و يگر مبانی اسنان ک تاهت نة نة م فق اسنان ک تاه
کالساک خ انده است؛ ي سفی ( )007 :4017اين اسنان ا اش هر نظرت بینقص می اند؛
بهگفنة کات شيان ()427 :4072ت « اش آکل» اشجةله اسنانهام اننقا اجنةاعی هدايت و
ااهكا م است که خص صاات يک وان ت اسنان ا ا ؛ بهنظر گلشارم ()114 :4073

سال  / 44اةا 09

444

ناات اسنانی خ شساخت و يكی اش سنگ بناهام اسنانن يسی معاصر است .بنابراين
به لال اهةات اسنان و اولان يا تنها حض
مد ن فا سیت « اش آکل» اثرم خ
اش آکلت ل طی سرانا
اسنان با ارح صینة

جدم اخصات ل طی

ا باات اسنانی

ت جه برام بر سی اخصات عاا است.

اهر ااراشت مر م 01سالهت تن مند و بدساةاست.

گارم لفظی اش آکل با ضدقهرمان اسنانت کاکا سنمت

قه هخانة پات ق اش آکل آغاش میا ؛ جدالی که پاروش آن اش آکل است که قفس
کرکی ا پهل يز گذاانهت با سرانگشنز يخ ا و کاسة آبی میگر اند و

ج ا

جاخ انیهام کاکا سنم میگ يد« :بیغارتها جا میخ انندت آن وقت معل
میا

سنمص لت و افندمپاام کاست!» .به اين ترتابت

وان اش عا تها و اا

آغاش اسنانت تص يرم

حرف ش ن تاپ خاصی ا ائه میا

که بعضی اش

ن يسندگان و قاجا مثل عبداهلل مسن فی و افضلالةلک اش آنها با عن ان ل طی و
اشمشدم نا بر هاند.
بهگفنة مسن فی ()040 :4030ت اشمشدمها تشريفات خاصی برام پذيرفنه ادن
افرا

جةعات نداانند؛ بلكه هر کس عةالً ل طاگرم خ

جةعات آنها میاد و کسی که

ظاهر ل طی اما فاقد صفات ل طاگرم ب ت با صفت

«پِنطی» تیقار میاد و ل طی حقاقی هرگا سر تعظام
چنانکه اش خاطرات و آثا برخی ن يسندگان و
برمیآيدت ل طاگرم اامل آ ا

ا ظاهر میکر ت جاو

مقابل پنطیها فرو نةیآو .

قاجا و سفرنامههام غارايراناان

و اعنقا اتی ب ه است و ل طیها و پنطیها

آا

و

اكل و اةايل ظاهر تفاوتی نداانهاند؛ اش آن جةله پ اادن ا خالق و ملكی کا ااراشت
کركباشم و جةع ادن

قه هخانة سر گذ ( .ك :هةانت  040ت 041؛ افضلالةلکت :4014

 273ت  .)279اعرخ انیت صیبت کر ن با لهجة خاصی که مسن فی ( 041 :4030ت  )041با
ذکر ا اهدم آن ا ارح ا ه و عا ت مبا شهطلبی با قةه پس اش مشرو خ ا م اش
آا

و عا ات فنا م اشمشدمهام عهد ناصرم است ( وگ بان ت  )10 :4017که

اخصات کاکا سنمت ضدقهرمان پنطی اسنانت و اش آکل به قت باشنةايی اده است.
تفاوت ل طیها و پنطیها وقنی مشخص میاده که پام اعنقا ات خاص گروه
اشمشدمها به ماان میآمده است .بر اسا

اين اعنقا اتت «ل طی حرف کلفت ا اش

تط
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ا برام جافة ناا پاز اين و آن اش
يم ندا » (مسن فیت )040 :4074؛ آن قد
و مر انگیت معق لات

تا پام جان میايسند؛ با هةة ته

انی و مروت ا ؛ نامر م نةیکند و شن و بچههام مر

ا مثل عصةت خ

می اند (افضلالةلکت  273 :4014ت  « .)279سنگارم اش ضعافت کةک به مر مان مانده و
پاك امنت تعصبکشی اش افرا جةعات و اهل میلهت فداکا م و بیپروايیت حقگ يی و
حةايت اش حقت بیاعننايی به ما هت عد تیةل تعدم و بیحسابی» (مسن فیت )040 :4074

اش يگر اعنقا ات ل طاان اين عصر اةر ه اده است و هدايت
ماان قهرمان و ضدقهرمان ا بر اسا

اسنان خ ت مرش

هةان اص ل اعنقا ات وان میکند.

برخالف اش آکل که باغارت و بلندهةت استت کاکا سنم بیغارت و ون است.
اش آکل هر اب يک بطرم عرق وآتشه ا سر میکشد و میله ا قرق میکند؛ اما
بدمسنی نةیکند و کا م به کا شنها و بچهها ندا
اوت کاکا سنم عرق میخ
اش آکل که ضر

و با مر مهربان است .بر خالف

و بدمسنی میکند و هاا ج

اسنز هةه ا اش مادان به

بامب ل میشند .بر خالف

میکند و اگر کسی يک جلسه پام

صیبت او بنشاند اافنة او میا ت کاکا سنم وشم سه مثقال ترياك میکشدت شبانز
میگار و

تةا

گارمها و جاخ انیهات مغل

اش آکل میا  .عالوه بر

اينهات مر انگیت با گمنشی و آشا گیت امانت ا مت وفام به عهدت بینااشم و وابسنه
نب ن به هاچ چاا و هاچ کس و ستو لباشم و ستگارم اش مر اشجةله صفاتی
است که باعث میا
به اين ترتابت

مر

اش آکل ا وست اانه بااند و کاکا سنم ا نه.

اسنان هدايت هةان ح ش عةل و تشكاالت عاا م سةکت با
2

تغاار پناهگاه به میله و تعصب به اهل میل بهجام تعصب به عاا ان همگروهت تكرا
میا  .هةچنان

اين اسنان مثل سةک عاا ت مرش قهرمان و ضدقهرمان ا صفت

ج انمر م و ل طاگرم مشخص میکند؛ اشمشدمِ خ
و ل طی است و اشمشدم بدت ناج انمر و نال طی؛ اما
ج انمر

مثل عاا ِ خ

ت ج انمر

اسنان هدايتت آنچه تاپ

ا به اخصات اسنانی تبديل میکندت صفت ثابت مر انگی ناست؛ بلكه

م اجهة اخصات با صفتِ معرفِ اسم و خداه ا ادن اين يگانهصفنی است که پاز
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اش عااق ادن اش آکلت به اسم او معنا می ا ه است و

اينجاست که کنز قهرمان

اسنان حالنی مبهم و فهمناادنی پادا میکند؛ شيرا با آ ا
ج انمر م

و ق اعد نها عاا م و

و ان پاشامد ن ناساشگا است.

اش آکل ناا مثل سةکت پاز اش هر چاا با صفت معرفی و اناخنه میا

که

عن ان اسنان هم آمده است .لفظ اش معرِف تةا خص صاات فنا م و اعنقا م
اشمشدمهاست که اش هةان ابندات قهرمان ا معرفی میکند و به کنزهام او معنا
می هد؛ اما اين صفت

تضا با صفت عااق ت که پاز اش اين

ج انمر جايی نداانه است ت
خ اسنههام اخصی خ
يشه ا شت بايد اننخا

الگ م فنا م فر

تضا قرا میگار  .اش آکل

ت که با صفت عااق معنا ا میا
کند و

تضا ماان
ت و اعنقا ات

نهايت مر انگی ا برمیگايند؛ اما نةیت اند مثل

سةکت با اص ل ج انمر م کنا باايد .به عبا ت يگرت اگر

م

اخصات سا

اسنانیام مثل سةک «با فقدان واناناسی م اجهام» (ت و وف به نقل اش اخ تت :4074

 )270و اخصات فقط با يک صفت بساط اناخنه میا ت اينجا واناناسی اخصات
و تقابل و صفت ج انمر و عااق است که کنزهام قهرمان اسنان ا گاه حنی اش
معنام صريح تهی میکند.
سةک بهمی

اينكه اافنة شيبايی سر و

میا ت اش او خ اسنگا م میکند؛

چ ن صفت بساط ج انمر مت سن العةل وانی برام او ا  :ج انمر میت اند
خ اسنا شنان بااد؛ اما تا شمانی که عقد سةی شناا يی بان فر ج انمر و شنی بسنه
نشده استت نبايد حنی به يد شن به او نگاه کند و مثالً هةان قان ن باعث میا
سةک بالفاصله با شنانی که به هر لالی (اشجةله اينكه معش ق يگرم هسنند) نبايد به
شيبايی آنها ت جه کندت پاةان خ اهر و برا م میبند  .اما اش آکل عااقت حنی
خ ش هم مثل خ انندهت انگاا کنزهايز ا تشخاص نةی هد .آيا عشق مرجان او
ا وا ا میکند تا هفت سال آشگا به کا هام خان ا حاجی صةد سادگی کند يا
ج انمر م؟ آيا ج انمر م مانع ابراش عالقة او به مرجان میا
مرجان او ا نخ اهد؟ اخصانی مثل سةک هرگا

يا تر

اش اينكه

آينه به خ ش نگاه نةیکند تا به

اين نناجه برسد که اايد معش قز مر م با قاافه يا سن و سال او ا نپسند و اش طرف
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يگر اگر ج انمر م برام او بهمعنام خ اسنگا م نكر ن اش خنرم باادکه قاّم
اوستت هرگا
م

ناةههام اب و

خاال خ

او ا

آغ ش نةیکشد .بنابراين

اش آکلت آاكا ادن يک خص صات و انگااه الااماً کنشی يگانه ا بهوج
است؛ برام مثال

نةیآو

و فاصلة بان اين ويژگی و کنز منأثر اش آنت اغلب نامفه

اگر

نظا فكرم اخصانی مثل سةکت اش واج فر م پار و بدقاافه با خنرم

کمسنوسال و شيبا و اش ج انمر م اةر ه ا ت او بی نگ مانع اش واج خنر با
هر فر پار و شانی خ اهد اد؛ اما خداه ا ادن صفت ج انمر م و تقابل آن با
عشقت اش اش آکل اخصانی پاچاده میساش  .جدول شير نة ا تةهاد وايی پر اخت
اخصات

اسنان هدايت است:
صف

اسم

قهرمان

اشمشدم

ل طاگرم
عااقی

ضدقهرمان

اشمشدم

پنطاگرم

فعل

≠ مراعات حال مر و سادگی
به ام خان ا حاجی صةد
بدمسنی و تعرض به مر

اخصات پاچاد اش آکل و نب
م جب میا

مثال نوعی

اش آکل
کاکا سنم

ابطهام يگانه بان خص صات و کنز قهرمان

اسنان اش آکلت بر خالف سةکت اسنان ماجرا نبااد؛ يعنی منن به

ارح اارينکا مهام قهرمان تةايلی ندا

و ناا تقابل قهرمان با اخصات ن عی و

سا ضدقهرمانت م ض ع اصلی منن ناست؛ بلكه تةهادم است برام پايان شندگی و
و ان قهرمانی که شوالز ا خ ش قم میشند؛ اخصات ج انمر م که بر خالف
تاپ آانام ج انمر ان ا باات سننی فا سی که نامارا هسنندت اين با ناآانا و ماراست.
 2ل  .9شخصی

جوانمرد در داستان قیدار

قادا ت آخرين مان ضا امارخانیت ماجراهام اخصانی به هةان نا

ا

فاصله

سالهام بان ک تام  23مر ا تا بهةن  4017وايت میکند .اين شمان تق يةی اش
تصريح به مرگ تخنی و اعدا طاب (برام مثال امارخانیت )70 :4094

پايان کنا ت وايت حض
صینههام فاع مقد

قادا

سراسر کنا

مراسم اسنقبال اما خةانی ( ه) و حض

مشخص میا .

و
وم
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فصل اول مانت با قادا ت اخصات اصلی اسنانت صاحب با گترين گا اژ
با برم پاينخت و مر م ثروتةندت تن مند و پابهسنگذاانه با هةان چهره و تاپ و
لهجة اشمشدمهام تهران آانا میا يم که اش سر ج انمر مت با خنرم بساا
جريان تصا فی علال اده است .و فصل بعدم

ج انتر اش خ ش اش واج کر ه و

کنا ت ماجرام تالشهام انندههام گا اژ قادا
من سل میا ند تا قادا
سادگی به ام

ا وايت میکند که به هر اهی

ا که يگر ح صله و ت ان کا کر ن ندا ت وا ا کنند

گا اژ ا اش سر بگار  .تالشهام گ ناگ ن شير سنانِ قادا به نناجه

نةی سد تا اينكه ساد گلپات ساد باطن ا م که قادا به او ا ا تی مريدگ نه ا ت
ناگهان پادايز میا

و با نهاب اوت قادا به خ

میآيد و تصةام میگار باغ

با گز ا به مكانی برام پناه ا ن به مسنةندان و بیپناهان تبديل کند .سرانجا وقنی
که ويال سروسامانی میگار و آ هايی اش هر ست ا
غابز میشند و امارخانی
ااسیبلندش ا
خةانی ( ه) و

فصل پايانیت

بند جاسک

خ

جام می هدت قادا

ِ پايی اش قادا و هةسرش و البنه مااان

حال اسنن لبا

جذامیهات مراسم اسنقبال اش اما

جبهههام جنگ به خ اننده نشان می هد.

مان امارخانی نُه فصل ا

هر فصل ااهد يكی اش اارينکا مهام قادا

و

هسنام؛ ماجرام وبه و ادن او با سروان ا تز ااهنشاهی يا قاصة تکِ تهرانت
خريدن نفت يا ذغالسنگ و آجر اش جايی که به گةان او پ لز به جاب ااه نةی و
و . ...اين صینهها به هةراه باشنةايی ابهت و ناا قد ت نف ذ قادا

ماان حنی

وابسنگان حك مت ااه و ناا ا ا تی که خاص و عا به او ا ندت هةهوهةه

جهت

پر اخنن نه اخصات اسنانی بلكه ابرقهرمانی ساخنه و پر اخنة ذهن ن يسنده است که
اش هةان يا اات صفیة اول کنا

به خ اننده معرفی میا .

اين يا اات خ اننده ا با طرح کلی م
آانا میکند« :اما سرسلسلة نسل س
اب االنباا [ ]...است که خ

نظر امارخانی

خلق اخصات قادا

قادا نبیت فرشند اسةاعال نبیت فرشندشا

صفنز مدا ام با مر مان ب » .هةچنان ن يسنده

صفیه ت ضاح ا ه است که «آنچه

اين کنا

هةان

[ ]...آمدهت هةه شاياد ذهن ن يسنده

است .تشابه اعال اتفاقی است .اش آقا تخنی تا قادا ت هاچ کدا اش بطن عالم واقع شاياده

تط
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ا باات اسنانی فا سی...

نشدهاند و نخ اهند اد» .علی غم اين ت ضاحت خ اننده پاشاپاز اش ونماية اسنان و
چه يدگاهی آفريده اده

ناا اش اينكه اخصات اصلی اسنان يعنی قادا بر اسا

استت اطالع پادا می کند .بنابراين اش هةان ابندام کا ت قهرمانی به خ اننده معرفی
که قرا است نقشی پاامبرگ نه ا بر مدا ج انمر م و مدا ا با مر مان ايفا

میا
کند.

ساندن سلسلة ج انمر م به پاامبران و بهخص ص ابراهام نبی (ع) برساخنة
فن تنامهها و يگر آثا عرفا با ها به آن ااا ه اده است؛

امارخانی ناست؛ بلكه

مثالً عةر سهرو م ( )19 :4074فن ت ا به لال اننسا

به پاامبرانت برتر اش هةة اهها

می اند .بهاعنقا اوت فن ت اش ابراهام به اسةاعال و سپس بهواسطة او به پاامبر اسال ت
صلیاهللعلاهوآله ت و بعد به اولااءاهلل اننقال میيابد و از سم ظاهر و از سم
که عبا تاند اش :سخاوتت ت اضعت کر ت عف

باطن ا

حمت ناسنی اش منات و

هشاا م (هةان جا؛ ناا عبدالرشاق کااانیت  42 :4014ت 40؛ واعظ کاافی سباوا مت  420 :4014ت
.)421

هةان ابندام کا ت خص صاات اخصات اسنان ا با مذهب و

بنابراين امارخانی

يدگاههام عرفانی پا ند می هد و مؤلفهام ا به صفت ج انمر م اضافه میکند که
پاز اش اين

اخصات ل طی و عاا ا باات اسنانی جايی نداانه است.

اسنان

سةک و « اش آکل»ت اعنقا به اسال يا هاچ مذهب خاصی تعاانکنند صفت
ج انمر م يا ناج انمر م ناست.
ندا ند و به ن
ف قط

سةک عاا ت قهرمانان اسنان هاچ ين خاصی

و نا ت ج انمر م قسم میخ ند و تفاوت بان قهرمان و ضدقهرمان

اين است که قهرمان به س گند خ

هدايت ناات س گند خ

پايبند است و ضدقهرمان نه.

ن اش آکل به پ يام ولی يا تاغة آفنا

0

اسنان

باانگر هاچ

خصاصه يا کنشی ناست؛ بلكه باشنر بهنظر می سد يک عا ت گفنا مِ معرف
اخصات است؛

حالی که

اسنان امارخانیت نهفقط مسلةان ب ن يكی اش

مؤلفههام معرف ج انمر م اخصات قهرمان اسنان استت بلكه اساساً سالت
پاامبران ناا با اصل ج انمر م تعريف میا

و حنی سادگلپا گشنن به و قادا

ا
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هةسنگ سفر حج می اند و سلسلة اشمشدمهايی مثل قادا

ا به پاامبران می ساند

(امارخانیت .)94 :4094

اسنان امارخانی جا

ج انمر

بُعد اعنقا به اسال و وحاناتت

ويژگیهايی که به صفت ج انمر معنا می هدت چه

ظاهر و چه

يگر

اص ل اعنقا ات

و فنا ت هةان تاپ آانام اشمشدم است :پهل ان ق مهاكل کفنرباشم که سنةال
ترمه ست میگار و کفز و نی میپ اد و اهل شو خانه است و...؛ بنابراين
امارخانی تص يرم اش قادا اشمشدم ا ائه می هد که ظاهر و حرکات و سكناتزت اش
فنن به شو خانه تا عَلَمگر انیاش

هائت عاا ا مت يا آو هةان اشمشدمهام

و ناصرم است (مسن فیت  041 :4030ت  .)047عالوه بر اينهات اا
ناا هةان اا

حرف ش ن قادا

معة ل اشمشدمهام تهران است که مسن فی اش آن يا کر ه؛ هةان

اا حرف ش ن اش آکل هدايت .عبا تهايی مثل «حاال ادهام خبرباا گا اژ قادا ؟
گا اژ قادا حصنه »...و «نگفنی که پهل ان پشةهچال سفال ادهام و قرا است ست
وم شن بلند کنی» عالوه بر اا

حرف ش ن قادا ت اخصات و بايد و نبايدها و

ويژگیهام ن عی او ا باشنةايی میکند؛ يعنی هةان صفات عا و اناخنهاد
ج انمر م مثل اش ا مت اهامتت حاضرج ابیت کةک به نااشمندان و پاك امنی که
اخصات قادا ناا مؤلفههام اصلی ج انمر م هسنند و اش اين ماانت و اصلی که منن
باز اش هةه بر آنها تأکاد میکندت غذا ا ن به مسكانان و اشپ ای است؛ يعنی
هةانها که اسنا سةک مهمترين اص ل ج انمر م می اند.
افاون بر اينهات هةان تشكاالت ج انمر م که
اسنان سةک و
اين با

خانهها و پناهگاههام عاا ان

میلههام خاص اشمشدمهام تهران به وابط آنها معنا می هدت

گا اژ قادا و

نهايت

ويالم او تكرا میا ؛ با اين تفاوت که

میدو کنز و ناا میب بات قادا ت بر خالف اش آکلت نه میلة خاص يا تهرانت
بلكه بهمانند سةک کل کش

و حنی کل آفاق است .هةچنان

اسنان قادا ن عی اش

ابطة مرا و مريدم وابط افرا ا تنظام میکند؛ به عبا ت يگرت هةان ابطة بابااةل
با ل طیهام هم گروهز و ناا عاا اسنا با ااگر انزت اينجا
انندههام گا اژ و ناا

وابط قادا با ساد گلپا باشنةايی میا .

وابط ماان قادا با

تط
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ا ا ت قادا به ساد گلپا بهقد م مهم است که مخالفت قادا با ژيم ااه فقط
ا تباط با اين م ض ع معنا ا می ا  .قادا نه يک انقالبی آگاه و مبا ش است و نه
انگااهام جا اعنقا ات مذهبیاش ت که البنه

ساية ا ا تز به ساد گلپا به کنزهام

او جهت می هد ت او ا به مخالفت با ژيم ااه وامی ا ؛ بلكه مخالفت قادا با ااه
ناای اش اين است که ااه ا نال طی و

نناجه نامسلةان و اةن وحانات و

ج انمر انی مثل طاب و تخنی می اند و اايد به هةان لال است که

اين اكلِ

تلقی اش مر انگیت با تةا مظاهر پاشرفت تكن ل ژم و اكل جديد فضاهام اهرم مثل
ترمانالت تل ياي ن نگیت فاکس و ...مخالفت میا  .هةة اينها (البنه به غار اش
ات مبال!) اش مصا يق قرتاگرم و سااستهام ااهی هسنند که با ج انمر ان و
نناجه با سلسلة انباا مخالفاند؛ ااهی که مسلةان ناست و مسلةان ناست چ ن
ج انمر ناست .پس

اينجا هم مثل اسنان سةک عاا ت مرش ماان قهرمان و
طرف ا م اش وحانی خ

ضدقهرمان باز اش هر چاا

(بهجام ااه خ

) و ااه

بد مشخص میا .
با اين طرش تلقی اش مفه

ج انمر مت هةة قرتیها و نال طیهايی مثل ااهر

قرتی قاعدتاً طرف ا ان ااه هسنند و مشغ ل ش وبند با سنگاهها و مظاهر قرتاگرمِ
ااه ساخنه .ااهر قرتیت قاب قادا ت ناا يكی اش گا اژ ا ان ثروتةند پاينخت است؛
هرچند نه ثروتز و نه نف ذش

ماان خاص و عا هرگا با قادا قابل مقايسه ناست.

او تاشهبه و ان سادهام است که حنی ن چههايز فكلکراواتی هسنند .وفام به عهدت
حةايت اش بیپناهان و...

فرهنگ او بیمعناستت شندگی بیبندوبا م ا و با ارع و

اسال و وحانات باگانه است؛ هةچنان ا تباط تنگاتنگ او با ستنشاندگان ژيم ااه
و خبرچانی او و ن چههايز برام آنها اش يگر ويژگیهايی است که منن به او نسبت
می هد.

يک کال ت بر خالف قادا که مرا نامة شندگیاش ج انمر م استت تنها

انگاا اَعةال ااهر قرتیت پنطاگرم است و منن تةا صفاتی ا که بهص ت ايجابی
به قادا نسبت می هدت اش او سلب میکند.
به اين ترتابت اينجا هم مثل اسنانهام سةک و « اش آکل»ت مرش ماان قهرمان
اسنان امارخانیت
و ضدقهرمان به قت مشخص میا ؛ با اين تفاوت که
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اسنان
ضدقهرمان نال طی هائت ظاهرم ناا با اشمشدم ل طی فرق ا  .اگر
و بد ب ند و با
سةک و « اش آکل»ت قهرمان و ضدقهرمانْ عاا و اشمشدمِ خ
وج تشابه ظاهرمت اخنالف و تضا آنها اش طريق تةايا صفات معنايی معنا ا
است و قرتی بد و بهعبا تی امارخانی
اسنان قادا ت اشمشدم خ
میادت
ضةن اينكه به تاپ اشمشدم حاات وبا هام ا باات اسنانی فا سی بخشادهت او
ا تنها نة نة ج ان مر مت چه ظاهر و چه اعنقا ات و کنزهات معرفی کر هت
وجهی يکس يه به او بخشاده و تاپ قرتی يا ژيگ ل ا جايگاين اشمشدم نال طی
کر ه است.
اين قهرمان ل طی و ضدقهرمان قرتی هرچند اش لیاظ ظاهرم با هم تفاوت ا ندت
اش نظر الگ م انگااه و کنز اباهنی بی کموکاست با هم و با سةک ا ند و هر و
مثل سةک و اةنانز با يک صفت يگانه يعنی ج انمر م يا ناج انمر م معرفی و
اناخنه میا ند .به عبا ت يگرت ااهر قرتی ناج انمر استت چ ن به اص ل
اخالقی پايبند ناست و عان حالت هةان ويژگی لالِ ناج انمر م اوست و قادا
ج انمر استت چ ن اخالقمدا است و هةة کنزهام او با هةان خصاصة يگانه
معنا ا میا .
قادا هم مثل سةکت اخصات اسنانی فاقد واناناسی است؛ به عبا ت قاقترت
قادا هم يک تاپ اسنانی آاناست که کنزهام او فاصلة بساا کةی با يک ويژگی
يا انگااه ا ؛ مثالً هةان ط که سةک بی نگ عاش مبا شه با هر فر مننسب به
ا وگاه اةن ناج انمر میا ت قادا هةان که میفهةد چاام ا تباط با ااه و
سنگاه حك منی او ( اةن ناج انمر ) قرا میگار ت با آن اش مخالفت میآيد .بر
اين اسا ت ساخنا وايی مان قادا ا میت ان بدين اكل ترسام کر :
اسم

صف

مثال

فعل (كنش داستانی)

نوعی

قهرمان
ضدقهرمان

اشمشدم
قرتی (ژيگ ل )

ج انمر م

مدا ا با مر و طرف ا م اش حق

قادا

ناج انمر م

تعدم به مر و طرف ا م اش ناحق

ااهر
قرتی

هةان فقدان واناناسی و نة نهوا ب ن اخصاتت اش قهرمان اسنان امارخانی
اخصانی ايسنا میساش که اش نظر وحی و اخصانیت چا تی ل نةیا

و

پايان

تط
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ست مثل سةک و بر خالف

پايان اسنان ن يسنده بهصراحت اش اين خصاصة او يا می-

کند « :اگر وشم [ ]...گرفنا پنطی و نامر اديد []...ت بعد يكه پاز پاينان پاكانی يا
بنامت ترما ش و مر م چها اانه بام هام ج گندمی پاا ه اد [ ]...تةا قد اش جا بلند
ا يد و ست به سانه بگذا يد [ ]...تا

افق و ا

[ ]...با گا هايی که هر کدا به

قاعد يک آسةان است» (امارخانیت  .)290 :4094چنانچه برام اين جةالت پايانی وجهی
نةا ين قائل ا يمت میت ان گفت اگر هدايت

پايان اسنان و بهاكلی نةا ين اش

مرگ ج انمر م خبر می هدت نامارايی قادا حاکی اش شنده ماندنِ ابدم ج انمر م
است و البنه حاات وبا

اشمشدم ج انمر

ا باات اسنانی فا سی.

 .9نتیاله
اين مقالهت بهمنظ

مطالعة سار تط

اخصات قهرمان ج انمر و ضدقهرمان

ا باات اسنانی فا سیت سه اسنان سةک عاا ت « اش آکل» و قادا

ناج انمر

بر سی و مقايسه کر يم و به اين ننايج ست يافنام:

ا

هر سه مننت قهرمان و

ضدقهرمان بر اسا

مهمترين اص ل و ق اعد عاا م و ج انمر م اناسايی میا ند؛

با اين تفاوت که

مان امارخانیت ضدقهرمان اش لیاظ خص صاات ظاهرم اباه به

قهرمان ناست و

اسنانهام

اسنان او قرتی جايگاين اخصات پنطی اده که

سةک و « اش آکل» اش لیاظ ويژگیهام ظاهرم و فنا م کامالً اباه به ل طی است
و فقط

پايبند نب ن به مهمترين ق اعد عاا م و ل طاگرم اناسايی میا  .بهعالوه

امارخانی ويژگی جديدم ا به مؤلفههام معنايی ج انمر م اضافه کر ه و آن اعنقا به
اسال سننی و وحانات و پرهاا اش نها هام مد نِ مرتبط با ااه است که گاه مخالفنی
آا و

سطح اجنةاعی با اخص ااه ناا ذيل هةان مؤلفه معنا ا میا  .با وج

اين تفاوت ها

چاسنی اخصاتت اسنان امارخانی اش لیاظ اا ههام اخصات-

پر اشمت کامالً اباه به سةک عاا است.

اسنان اوت برخالف « اش آکل»ت هةة

ويدا ها بهاكلی سامان هی میا ند که اارينکا مهام اخصات ج انمر

ا
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برجسنه و اش اين طريق بر صفت ج انمر م او و ناج انمر م قابز تأکاد کنند؛
بنابراين قهرمان اسنان او هةان تاپ آانام نامارامِ عاا

ا باات و ان پاشامد ن

فا سی است که فقط اش حاث ظاهر به اش آکل اباه است .به اين ترتابت میت ان
قادا ا نة نهام اش واپسگرايی

اخصاتپر اشم

اسنان معاصر فا سی انست.

هةچنان « اش آکل» و قادا اش نظر احنرا و وفا ا م به يک تشكاالت نان انه که

اسنان سةک

پناهگاه يا خانة عاا ان باشنةايی میا ت والی تقريباً مشابه ا ند؛

با اين تفاوت که

اثر هدايتت میله جايگاين پناهگاه عاا ان اده و هدايت جا

حد ااا هام گذ ات به اين م ض ع نپر اخنه است؛ اما

اثر امارخانیت اسنان بر مبنام

اكلگارم و ساخنه ادن ويالم قادا است که هةان حرمت میله ا يافنه و باشنر
اباه به «چنلی بل» ک واغل  0و جامعة آ مانی عاا م است تا میله و پناهگاه عاا ان
و اسنان پازنة نه.

ص تِ قائل ادن وجه نةا ين برام اسنانهات میت ان

گفت اثر امارخانی بهن عی بااناة (مانافست) جامعة آ مانی است که با ظه
عاا منز عةلی میا

و اگر هدايت با مرگ اش آکل مرگ ل طاگرم ا اعال می-

کندت امارخانی با برساخنن اخصات نامارام قادا ت حاات وبا
اخصات اشمشدم ا

فر مصلح

ل طاگرم سننی و

ا باات اسنانی فا سی آاكا میکند.

پینوش ها
مان من اوت تص يرم اش اخصات ج انمر ا اخصات حاج فناح نشان
 .4امارخانی پازتر
ا هاست؛ اما قادا به اين لال که اخصات اصلی اسنان با صفت يگانة ج انمر م اناخنه
میا و اسنان بهط مشخص بر باشنةايی مناسبات اشمشدمها اصرا
کامل تجديد حاات اين ن ع اخصات ا باات اسنانی فا سی است.
 .2برام آانايی باشنر با مفه

میله و نقز آن

ا ت نة نه با ش و

اعنقا ات و کنزهام اشمشدمها نگاه کناد به

مقالة «پديدهام به نا ل طی و ل طاگرم حاات اجنةاعی تا يخ ايران» ( )4030اش بل کباای.
 .0البنه اين اكل قسم خ ن عان حالت ن عی سم عاا انه و نشان اعنقا اش آکل به اص ل
ج انمر م است؛ هةچنان يا آو ا تباط شو خانه با آ ا فن ت و عاا م است که سابقة آن به
گذانة و تر اش عهد قاجا می سد ( .ك :پرت باضايی کااانیت 4032؛ ش ينک ت  014 :4017ت
.)017

تط
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ا باات اسنانی فا سی...

 .0ک واغل قهرمان عاا منز اسنان پهل انی آذ م است که با يا انز
(برام آانايی با اسنان .ك :بهرنگت  044 :4003ت .)071
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