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  :مقالهقد معرفي و ن
  

  1ناسازگاري نظريه با نوع ادبي

  
  مهري بهفر

  پيشوا وارمينعضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
  
آيا هر رويكرد نقد ادبي قابليت بررسي هر اثر ادبي را دارد؟ و از آن فراتر، آيا هر نظرية 

رف ص هابليت بررسي هر متني را دارد؟ بق... شناختي، فلسفي و شناختي، جامعه روان
هاي موجود در يك نظريه  اي ضعيف و كوچك از بحث مشاهدة چند شباهت يا نشانه

بايد اصوالً  توان آن را براي تفسير و تحليل هر متن ادبي مناسب دانست؟ آيا نمي مي
هاي متن  راز و پيچيدگي و گر و گشايندة رمز اي كه قرار است تحليل ميان متن و نظريه

زگاري و همگوني وجود داشته باشد؟ و در چه صورتي باشد، نوعي ارتباط و سا
اي از مثالً يك متن كهن بنا بر يك نظرية علوم  توان گفت منتقد در ارائة خوانش تازه مي

 ست؟ شايد البته اگر منتقد برداشت و تحليل جديدي را از متنا  انساني توفيق يافته
ماية اثر را با  تواند فراروي دروندست دهد، اگر از راز و رمز اثر پرده بردارد، اگر ب به

هاي تازه درك ما را دربارة  ها و نظرهاي جديد نشان دهد، اگر با ارائة آگاهي انديشه
اي ناشناخته از متن يا به شناخت  متن دگرگون كند و در نهايت بتواند به كشف اليه

  .جديدي از آن دست يابد
اي از اين  شف و دريافت تازهشخصيت زال از نگاه آدلر چه ك -براي مثال -مطالعة

هاي سازندة اين پرسوناي  دهد؟ و آيا ما را به درك جديدي از مؤلفه شخصيت ارائه مي
 شاهنامهتواند خويشكاري و نقش زال را در  رساند؟ آيا مي حماسي مي -اساطيري
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توضيح دهد؟ آيا نگريستن به شخصيت زال از نگاه آدلر ميان پرسوناي زال و 
  كند؟  مي اي را كشف  رابطه... ركرد وي وخويشكاري و كا

نقص جسماني، مورد توجه بسيار : بنا به نظرية آدلر، اشخاص به سه علت
اي  توجهي قرارگرفتن در خانه، به عقده قرارگرفتن در خانه و يا عكس آن يعني مورد بي

مثابة  به -اين عقده آن در پي جبران هاي پس از  شوند كه در تمام سال دچار مي
 .نك(اند  يافتن به كمال و برتري به دنبال دست -شان ترين عامل انگيزش هستي زرگب

92 -103.(  
البته بنا به تلقي نادرست مقالة مورد (زال هم به دليل نقص جسماني مادرزادش 

و براي جبران  )106قبادي، ( شود دچار سركوب و سرخوردگي رواني مي) بحث
هاي جبراني را  سري كنش يكاش  هاي ناشي از مشكالت جسماني سرخوردگي

است كه ديگران از   گيرد كه نتيجة آن، رسيدن به مقامي مي ناخودآگاه در پيش 
  ).جا همان(اند  يابي به آن محروم دست
حال پس از اين دو پاراگراف كه اولي چكيدة نظرية آدلر و دومي چكيدة تفسيري  

آيا هر نظرية : بايد پرسيد ؛ آمده  دست ست كه از برخورد اين نظريه و داستان زال به ا
كار برد؟  ادبي به) ژانرهاي(توان براي تحليل و بررسي هر نوعي از انواع  ادبي را مي

كرد؟ و اگر   توان با هر نظرية علوم انساني بازخواني فراتر از آن، هر نوع ادبي را مي
هاي رئاليسم  با نظريه انتقادي دارد يا نه؟ آيا -آيد ارزش تحليلي دست مي بهبتوان، آنچه 

توان داستان زال را خواند و با نظرية ستم طبقاتي جايگاه سام را ترسيم  سوسياليستي مي
كرد و زال را از تولد تا نوجواني پرولتاريايي دانست كه از سرماية توليد محروم است؟ 

هاي اقتصادي ادام اسميت  با ديدگاهرا  شاه توان داستان سياوش و جمشيد آيا مي
بيني دورنماي جهان  بازخواند و تراژدي انتهاي داستان را با بدبيني ادام اسميتي در پيش

براي مثال در كتاب  -به لحاظ اقتصادي توضيح داد؟ آيا روايات مربوط به عرفا را
شناسي اميل  خر جامعهأهاي مت يا نظريه  ستم طبقاتي و نظريةتوان با  مي -االولياء ةتذكر

  يا آنتوني گيدنز مورد نقد و بررسي قرار داد؟دوركيم، ماكس وبر 
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 ةاينكه بررسي شخصيت زال با نظري ةست براي مالحظا قياسي فقطها  اين پرسش
تناسب  ، چقدر بي صرف وجود شباهتي ضعيف و ناچيز ميان اين داستان و نظريه آدلر، به

  .اندازه ناممكن است و تا چه
آيد  مي  دست تان زال از نگاه آدلر بهسرانجام، آنچه از خواندن نقد و بررسي داس

) مورد بررسي اشت نويسندگان مقالةبنا به برد( چيست؟ اينكه نقص جسماني در زال
و  ،حقارت ةشدن هم موجب عقد شود و طرد پدري مي ةاز خان اوشدن  موجب رانده

 29. يابد؛ همين  به جايگاه بلندي دست در نهايتشود زال  حقارت هم باعث مي ةعقد
حه مطلب شامل گذري بر ديدگاه آدلر و نمونه آوردن از داستان زال براي رسيدن صف

اي سطحي بنابر نظرگاهي نامتناسب با  واقع چيست؟ نتيجه اين نتيجه به به اين نتيجه و
هايي نادرست از شخصيت مورد بحث و جايگاه او و نوع  بر برداشت  داستان و مبتني

  .تاس به آن وابستهادبي كه اين متن 
را هيچ اشكالي ندارد اگر كسي تمام آنچه  .گوييم سخن مي نقص زال ةنخست دربار

و نيز همچنان  -است الي اسطوره و حماسه موجود شدن زال در البه علت رانده ةدربار
. آدلر پيش بكشد ةگفت -براي مثال - كنار نهد و سخن ديگري را بنا به به -قابل كشف

اي اين  كه به متن حماسه و فرامتن اسطوره جاتا آن كم دستاما ابتدا بايد يادآور شود كه 
  جهت وحشتي  كه بهنيست؛ بلشدن زال به سبب نقص او  علت رانده ،گردد داستان برمي

اگر حال  .كند اش به تولد اهرمن از زروان ايجاد مي ست كه ظاهر نامعمول او با تداعيا
راز و شكوه  و خوانند و نه رمزخواهند آن را نقص ب مورد بحث مي ةنويسندگان مقال

بايد ابتدا  ؛كند پدري او مي ةرا شايست شاهنامه ترين پهلوان اي كه پدرِ بزرگ شده تقديس
كنند، با   اين سنت معنايي اشاره هاي برآمده از مايه دار و نقش الگوي ريشه به اين كهن

ه رويارو شوند، شدن زال در حماسه و اسطور هاي معنايي رانده الگو و داللت اين كهن
و  ندخوانبجويند رد كنند و سپس آن را نقص  استناد مي ه آناي كه ب آن را بنابر نظريه

  .به سراغ نظرية آدلر بروند براي واكاوي چون و چرايي آن
هاي  كه در رمان  چنان -هاي معمولي شخصيت دوم اينكه آيا در نوع ادبي حماسه با  

و  است از داستان منوچهر  م كه داستان زال بخشيداني رو هستيم؟ مي روبه -رئاليستي
مشخصاتي كه  است با اثري حماسينيز  شاهنامه و شاهنامه ست ازا   اين داستان بخشي
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هاي رشد و  تفاوت دارد؛ در رمان »رمان رشد و كمال«شك با رمان رئاليستي از نوع  بي
گي، از پدر و مادر، از را از ديروزِ او، از محيط خانواد توان امروزِ شخصيت مي كمال

. نتيجه گرفت... محيط رشد و تحصيل، از پايگاه اقتصادي خانواده، از دوستان و
گيري قهرمان حماسه در خانواده و محيط اجتماعي و  انداز ما به شكل آيا چشم ،بنابراين

هاي رشد و كمال وجود دارد؟  هاي رمان شخصيت در ميان اطرافيان همان است كه در
گيري كامل و  ي نوع ادبي حماسه چنين است كه خواننده در جريان شكلآيا اقتضا

ديكنز يا  كاپرفيلد ديويددر رمان  براي مثالكه  چنان ؛گيرد شخصيت قرار ةنگران جزئي
  ميان فريدون كه به ؛بينيم؟ اگر چنين است آن مي ماننداثر رومن روالن و  ژان كريستف

 بهسياوش كه بدون پدر و مادر و  ،دجاي پدر و مادر گاو برمايون بزرگش كر
كيخسرو كه از پيش از تولد پدربزرگش افراسياب درصدد  ،سرپرستي رستم بزرگ شد

كه سگ بزرگش كرد، جز تفاوت ) تاريخ يا افسانه( كورش يكشتن او بود و حت
و نه با اشاره به  -آدلر نه براي آنان ةست كه نظري ا ظاهري زال چه تفاوت ديگري

توان چيزي را كه  رفته؟ و آيا مي كار براي تحليل شخصيت زال به ه فقطكبل -ها آن
  اساس آن مقاله را پيش برد؟ و فقط بر پنداشتنقص ظاهري هم نيست، نقص 

 ، كيخسرو، سياوش و كوروش كه در قياس با نقش زال بهكه آيا فريدونديگر آن
اند؟ پس  كردهتر كوشش بيششان ة حقارتيافتند، براي جبران عقد  جايگاه بلندتري دست 

پدر يا مادر  ها بي اين ةاند؟ هم ها نرفته چرا نويسندگان اين مقاله به سراغ اين شخصيت
. ها از خانه بزرگ شدند شدن و تهديدها و رانده هاهر دو و در معرض انواع خطر  يا بي

ل، حقارت آدلر با زا ةارتباط عقد جاي بحث سطحي و بي تر اين نيست كه به آيا درست
كه هايي  توجه كرد؟ شخصيتها  الگوي اساطيري مشترك ميان اين شخصيت به كهن

و  ندآور همگي بزرگ و نام اند؛ تاريخ و شبهاند  وابستهافسانه  و همه به اساطير، حماسه
هايي كه  آيا برخورد رئاليستي با شخصيت .ند ا هر دو رشد كرده  پدر يا مادر يا بي بي

 ةالگوهاي اساطيري و نمايند ابرپهلوان حماسه و در پيوند با كهنبلكه  ،نما نيستند واقع
خواني كه رستم و  هفت ةاست؟ نويسندگان اين مقاله دربار پذيرفتنياند  زميني ايزدان

 چرا گويند؟ ها چه مي طلبي اين شخصيت جويي و وااليي كنند و كمال مي  اسفنديار طي 
 ةشد شاه و خودش تقديس ش گشتاسپاسفنديار كه مادرش كتايون دختر قيصر و پدر
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چيز را جبران  خواهد چه ت؟ او مياس  جويي چنين در پي برتري ،زردشت پيامبر است
شناسد  ست كه فرزندش را بازنميا  پيروزي ؟ و رستم كه در جنگ چنان در پيكند

تواند به جايگاه بلندتري از پدرش زال  رستم ميچرا اند؟  چه؟ او را كه از خانه نرانده
ها  حقارت ندارد؟ آيا اين نمونه ةگونه دليلي براي جبران عقد كه هيچ يابد، درحالي  دست
كوتاه است و  شاهنامهاي بر تحليل متني چون  كند كه دست چنين نظريه نمي  روشن

 قدر آدم لنگ خواست، آن براي آن نارسا و نادربايست؟ در ضمن آدلر اگر مي
و دچار عيب و نقص در اساطير يونان بود كه از ) اديسه( قامت و كوتاه) هفائستيوس(

  . ها براي بيان مقصودش استفاده كند آن
  : است  آمده  مورد بررسي ةديگر اينكه در مقال ةنكت

مضمون . برد هاي عاميانه مي وهواي داستان از همان آغاز فردوسي ما را به حال
هاي مردمي  شتر افسانهخورد، در بي فرزندي مي سر غم بي پادشاه يا پدري كه پيرانه

تنها اين نكته را بيفزاييم كه گزارش . شود و نيازي به ذكر شاهد نيست ديده مي
  .  )105(هاي ملي همخواني ندارد  فردوسي با روايت

بينيم متني كه در برابر روايت  دهند و ما مي نويسندگان سپس به پانوشت ارجاع مي
 ناگفته پيداست كه. است بندهشنگرفته به خود را » هاي ملي روايت« فردوسي، عنوان

ست كه  ا فردوسي ةشاهنامست و اين ا  از متون ديني زرتشتي به زبان پهلوي بندهشن
  . بندهشنست و نه  ا روايت ملي

 جبراني برا زال ةانيجو كمالي ها كوشش وصف در مقاله نيا ازي گريدي جا در
يي بايز در رودابهي فردوس تيروا هب بنا« :است آمده كرده تجربه مثالً كهي حقارت ةعقد

 ذهن دريي غا هدف ويي نها عنصر كي ينوع به و است كمال مظهر لطافت و حسن و
 را حقارت همان كند يمي سع وجود،م نيا بهي ابي دستي برا او و كرده  جاديا زال

ي ربرگزا زين و معما چند طرح با مهراب« :نيز آمده بود ترپيش .)114-115( ».دينما  جبران
 آزمون ةبوت به را اوي جنگ مهارت و زور و هوش تن، به تن ةارزمب وي راندازيت مراسم

 چيه مهراب. نداردي ارتباط  هيچ ،رودابه پدر ،مهراب باآزمون زال  .)104( ».گذارد يم
ي برا زال دست به سام كهي ا نامه از پس كه -منوچهرشاه بلكه كند؛ ينم برگزاري آزمون

 از -كند موافقت رودابه و زال ازدواج با كند يم خواهش او از آن يط و فرستد يم او
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 نديازمايب مرگ وي هست و جهان  ةدربار  يليتمثي ها پرسش با را زال خواهد يم موبدانش
 اتيادب بنابر نكهيا فاحش اشتباه نيا از تر مهم اما .)223- 216 مسكو، چاپ شاهنامه،(

 شمعشوق /همسر /زن و پهلوان انيم ةرابط رد شاهنامه در ما كه آنچه تمام وي حماس
 منزلت و اعتبار كند يم انتخاب كهي كس به اش يپهلوان فره با كه است پهلوان ،مينيب يم
  .عكسرب نه و دهد يم

 كانشينزدي برا را آن هنوز اما ،شده عاشق زال كه ميخوان يم زال داستان نيهم در
 اش يپهلوان فيوظا به اي نديبگز همسر كه ست ا يدودل و ديترد در و است  هنكرد فاش
 در .)پهلوان بودن را ترجيح دهد جهان ةيا همچون پسرش رستم انجام وظيف( كند  عمل

  :ديگو يم خود با زال اتياب نيا
  )159/ 1( شوم رسوا خردمند نزد به                     شوم رعنا كه دينبا عروسم     

 ويي رسوا گرفتن عروس است پهلوان كه او يبرا شدياند يم خود با كشمكش در زال
  .است خردمندان نظر رد شدن اعتبار يب و ييرعنا
 از نوباوه كردن دوري براي ا زهيانگ دنبال بهي فردوس«: است آمده مقاله نيا در زين
 مورد بحث بر ةآيا مقال. )106( ».ديجو يم ها تيشخص درون را زهيانگ نيا و است پدر

 ةينظر بري مبتن ستا  ينقد اي است   شده نوشته لفؤم قصد به طوفمع رويكرد نقد ةپاي 
ي ازين آن يستيچ وي چون وي فردوسي ها زهيانگ به بردن يپي چگونگ ةدربار ايآ آدلر؟

   ست؟ين شاهد و ليدل ةارائ به
 وي بلند و عظمت انيب حماسه و است يحماسي متن شاهنامه كه نيا آخر سخن

. ديبرآ عظمت نيا انيب پس از كوشد يم كه ميفخ انزب و فاخر سبك با است شكوه
 فره: برخوردارند -ها آن ازي كي اي سه هر -فره سه از شاهنامه ياصلي ها تيشخص
 دري فرا نورتروپ كه طور همان ها، تيشخص نيا. يپهلوان فره وي موبد فره ،يپادشاه
 ها آن. تندهسي عاد مردمان از برتر دهد، يم نشان )49- 47 ،يفرا( تشيشخص جدول

 و العاده خارقي كارها انجام به موفق شوند، يم روزيپ و جنگند يم ،كنند يم كوشش
 خداداده، فروغ همان از ها نيا ةهم از شيپ اما ؛شوند يم كشته يحت شوند، يم ناممكن

. ندا ابرانسان و برخودارندي زديا فرهي عني يذات اقتيل آن ،يعاد مردمان بري برتر آن
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يي معنا چه عقده از پسي جبران كوشش دربارة بحث دارد، وجود فرهي وقت پس
  2باشد؟ داشته تواند يم

  
  نوشت پي

نوشتة حسينعلي قبادي و مجيد  »بررسي روانكاوانه شخصت زال از نگاه آلفرد آدلر«نقد مقاله . 1
  .119 - 91هوشنگي چاپ شده در شمارة هفتم فصلنامة نقد ادبي صص 

نامه  يادداشت و كتاب ي نشر نقد مقاالت وجود دارد، نگارنده بخشي از اين به دليل محدويتي كه برا. 2
  .موجود است فصلنامهكامل آن در دفتر . است را حذف كرده 

  
  

  


