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  :مقالهقد معرفی و ن
  

  1ناسازگاري نظریه با نوع ادبی

  
  مهري بهفر

  پیشوا وارمینعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
  
آیا هر رویکرد نقد ادبی قابلیت بررسی هر اثر ادبی را دارد؟ و از آن فراتر، آیا هر نظریۀ 

رف ص هابلیت بررسی هر متنی را دارد؟ بق... شناختی، فلسفی و شناختی، جامعه روان
هاي موجود در یک نظریه  اي ضعیف و کوچک از بحث مشاهدة چند شباهت یا نشانه

الً  توان آن را براي تفسیر و تحلیل هر متن ادبی مناسب دانست؟ آیا نمی می باید اصو
هاي متن  راز و پیچیدگی و گر و گشایندة رمز اي که قرار است تحلیل میان متن و نظریه

زگاري و همگونی وجود داشته باشد؟ و در چه صورتی باشد، نوعی ارتباط و سا
الً یک متن کهن بنا بر یک نظریۀ علوم  توان گفت منتقد در ارائۀ خوانش تازه می اي از مث

 ست؟ شاید البته اگر منتقد برداشت و تحلیل جدیدي را از متنا  انسانی توفیق یافته
مایۀ 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 جدید نشان دهد، اگر با ارائۀ آگاهی اندیشه
اي ناشناخته از متن یا به شناخت  متن دگرگون کند و در نهایت بتواند به کشف الیه

  .جدیدي از آن دست یابد
اي از این  شف و دریافت تازهشخصیت زال از نگاه آدلر چه ک -براي مثال -مطالعۀ

هاي سازندة این پرسوناي  دهد؟ و آیا ما را به درك جدیدي از مؤلفه شخصیت ارائه می
 شاهنامهتواند خویشکاري و نقش زال را در  رساند؟ آیا می حماسی می -اساطیري
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توضیح دهد؟ آیا نگریستن به شخصیت زال از نگاه آدلر میان پرسوناي زال و 
  کند؟  می اي را کشف  رابطه... رکرد وي وخویشکاري و کا

نقص جسمانی، مورد توجه بسیار : بنا به نظریۀ آدلر، اشخاص به سه علت
اي  توجهی قرارگرفتن در خانه، به عقده قرارگرفتن در خانه و یا عکس آن یعنی مورد بی

مثابۀ  به -این عقده آن در پی جبران هاي پس از  شوند که در تمام سال دچار می
 .نک(اند  یافتن به کمال و برتري به دنبال دست -شان ترین عامل انگیزش هستی زرگب

92 -103.(  
البته بنا به تلقی نادرست مقالۀ مورد (زال هم به دلیل نقص جسمانی مادرزادش 

و براي جبران  )106قبادي، ( شود دچار سرکوب و سرخوردگی روانی می) بحث
هاي جبرانی را  سري کنش یکاش  هاي ناشی از مشکالت جسمانی سرخوردگی

است که دیگران از   گیرد که نتیجۀ آن، رسیدن به مقامی می ناخودآگاه در پیش 
  ).جا همان(اند  یابی به آن محروم دست
حال پس از این دو پاراگراف که اولی چکیدة نظریۀ آدلر و دومی چکیدة تفسیري  

آیا هر نظریۀ : باید پرسید ؛ آمده  دست ست که از برخورد این نظریه و داستان زال به ا
کار برد؟  ادبی به) ژانرهاي(توان براي تحلیل و بررسی هر نوعی از انواع  ادبی را می

کرد؟ و اگر   توان با هر نظریۀ علوم انسانی بازخوانی فراتر از آن، هر نوع ادبی را می
هاي رئالیسم  با نظریه انتقادي دارد یا نه؟ آیا -آید ارزش تحلیلی دست می بهبتوان، آنچه 

توان داستان زال را خواند و با نظریۀ ستم طبقاتی جایگاه سام را ترسیم  سوسیالیستی می
کرد و زال را از تولد تا نوجوانی پرولتاریایی دانست که از سرمایۀ تولید محروم است؟ 

هاي اقتصادي ادام اسمیت  با دیدگاهرا  شاه توان داستان سیاوش و جمشید آیا می
بینی دورنماي جهان  بازخواند و تراژدي انتهاي داستان را با بدبینی ادام اسمیتی در پیش

براي مثال در کتاب  -به لحاظ اقتصادي توضیح داد؟ آیا روایات مربوط به عرفا را
شناسی امیل  خر جامعهأهاي مت یا نظریه  ستم طبقاتی و نظریۀتوان با  می -االولیاء ةتذکر

  یا آنتونی گیدنز مورد نقد و بررسی قرار داد؟دورکیم، ماکس وبر 
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 ۀاینکه بررسی شخصیت زال با نظری ۀست براي مالحظا قیاسی فقطها  این پرسش
تناسب  ، چقدر بی صرف وجود شباهتی ضعیف و ناچیز میان این داستان و نظریه آدلر، به

  .اندازه ناممکن است و تا چه
آید  می  دست تان زال از نگاه آدلر بهسرانجام، آنچه از خواندن نقد و بررسی داس

) مورد بررسی اشت نویسندگان مقالۀبنا به برد( چیست؟ اینکه نقص جسمانی در زال
و  ،حقارت ةشدن هم موجب عقد شود و طرد پدري می ۀاز خان اوشدن  موجب رانده

 29. یابد؛ همین  به جایگاه بلندي دست در نهایتشود زال  حقارت هم باعث می ةعقد
حه مطلب شامل گذري بر دیدگاه آدلر و نمونه آوردن از داستان زال براي رسیدن صف

اي سطحی بنابر نظرگاهی نامتناسب با  واقع چیست؟ نتیجه این نتیجه به به این نتیجه و
هایی نادرست از شخصیت مورد بحث و جایگاه او و نوع  بر برداشت  داستان و مبتنی

  .تاس به آن وابستهادبی که این متن 
را هیچ اشکالی ندارد اگر کسی تمام آنچه  .گوییم سخن می نقص زال ةنخست دربار

و نیز همچنان  -است الي اسطوره و حماسه موجود شدن زال در البه علت رانده ةدربار
. آدلر پیش بکشد ۀگفت -براي مثال - کنار نهد و سخن دیگري را بنا به به -قابل کشف

اي این  که به متن حماسه و فرامتن اسطوره جاتا آن کم دستاما ابتدا باید یادآور شود که 
  جهت وحشتی  که بهنیست؛ بلشدن زال به سبب نقص او  علت رانده ،گردد داستان برمی

اگر حال  .کند اش به تولد اهرمن از زروان ایجاد می ست که ظاهر نامعمول او با تداعیا
راز و شکوه  و خوانند و نه رمزخواهند آن را نقص ب مورد بحث می ۀنویسندگان مقال

رِ بزرگ شده تقدیس باید ابتدا  ؛کند پدري او می ۀرا شایست شاهنامه ترین پهلوان اي که پد
کنند، با   این سنت معنایی اشاره هاي برآمده از مایه دار و نقش الگوي ریشه به این کهن

ه رویارو شوند، شدن زال در حماسه و اسطور هاي معنایی رانده الگو و داللت این کهن
و  ندخوانبجویند رد کنند و سپس آن را نقص  استناد می ه آناي که ب آن را بنابر نظریه

  .به سراغ نظریۀ آدلر بروند براي واکاوي چون و چرایی آن
هاي  که در رمان  چنان -هاي معمولی شخصیت دوم اینکه آیا در نوع ادبی حماسه با  

و  است از داستان منوچهر  م که داستان زال بخشیدانی رو هستیم؟ می روبه -رئالیستی
مشخصاتی که  است با اثري حماسینیز  شاهنامه و شاهنامه ست ازا   این داستان بخشی
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هاي رشد و  تفاوت دارد؛ در رمان »رمان رشد و کمال«شک با رمان رئالیستی از نوع  بی
زِ شخصیت می کمال زِ او، از محیط خانواد توان امرو گی، از پدر و مادر، از را از دیرو

. نتیجه گرفت... محیط رشد و تحصیل، از پایگاه اقتصادي خانواده، از دوستان و
گیري قهرمان حماسه در خانواده و محیط اجتماعی و  انداز ما به شکل آیا چشم ،بنابراین

هاي رشد و کمال وجود دارد؟  هاي رمان شخصیت در میان اطرافیان همان است که در
گیري کامل و  ي نوع ادبی حماسه چنین است که خواننده در جریان شکلآیا اقتضا

دیکنز یا  کاپرفیلد دیویددر رمان  براي مثالکه  چنان ؛گیرد شخصیت قرار ۀنگران جزئی
  میان فریدون که به ؛بینیم؟ اگر چنین است آن می ماننداثر رومن روالن و  ژان کریستف

 بهسیاوش که بدون پدر و مادر و  ،دجاي پدر و مادر گاو برمایون بزرگش کر
کیخسرو که از پیش از تولد پدربزرگش افراسیاب درصدد  ،سرپرستی رستم بزرگ شد

که سگ بزرگش کرد، جز تفاوت ) تاریخ یا افسانه( کورش یکشتن او بود و حت
و نه با اشاره به  -آدلر نه براي آنان ۀست که نظری ا ظاهري زال چه تفاوت دیگري

توان چیزي را که  رفته؟ و آیا می کار براي تحلیل شخصیت زال به ه فقطکبل -ها آن
  اساس آن مقاله را پیش برد؟ و فقط بر پنداشتنقص ظاهري هم نیست، نقص 

 ، کیخسرو، سیاوش و کوروش که در قیاس با نقش زال بهکه آیا فریدوندیگر آن
اند؟ پس  کردهتر کوشش بیششان ة حقارتیافتند، براي جبران عقد  جایگاه بلندتري دست 

پدر یا مادر  ها بی این ۀاند؟ هم ها نرفته چرا نویسندگان این مقاله به سراغ این شخصیت
. ها از خانه بزرگ شدند شدن و تهدیدها و رانده هاهر دو و در معرض انواع خطر  یا بی

ط عقد جاي بحث سطحی و بی تر این نیست که به آیا درست ل، حقارت آدلر با زا ةارتبا
که هایی  توجه کرد؟ شخصیتها  الگوي اساطیري مشترك میان این شخصیت به کهن

و  ندآور همگی بزرگ و نام اند؛ تاریخ و شبهاند  وابستهافسانه  و همه به اساطیر، حماسه
هایی که  آیا برخورد رئالیستی با شخصیت .ند ا هر دو رشد کرده  پدر یا مادر یا بی بی

 ةالگوهاي اساطیري و نمایند ابرپهلوان حماسه و در پیوند با کهنبلکه  ،نما نیستند واقع
خوانی که رستم و  هفت ةاست؟ نویسندگان این مقاله دربار پذیرفتنیاند  زمینی ایزدان

 چرا گویند؟ ها چه می طلبی این شخصیت جویی و واالیی کنند و کمال می  اسفندیار طی 
 ةشد شاه و خودش تقدیس ش گشتاسپاسفندیار که مادرش کتایون دختر قیصر و پدر
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چیز را جبران  خواهد چه ت؟ او میاس  جویی چنین در پی برتري ،زردشت پیامبر است
شناسد  ست که فرزندش را بازنمیا  پیروزي ؟ و رستم که در جنگ چنان در پیکند

تواند به جایگاه بلندتري از پدرش زال  رستم میچرا اند؟  چه؟ او را که از خانه نرانده
ها  حقارت ندارد؟ آیا این نمونه ةگونه دلیلی براي جبران عقد که هیچ یابد، درحالی  دست
کوتاه است و  شاهنامهاي بر تحلیل متنی چون  کند که دست چنین نظریه نمی  روشن

 قدر آدم لنگ خواست، آن براي آن نارسا و نادربایست؟ در ضمن آدلر اگر می
و دچار عیب و نقص در اساطیر یونان بود که از ) ادیسه( قامت و کوتاه) هفائستیوس(

  . ها براي بیان مقصودش استفاده کند آن
  : است  آمده  مورد بررسی ۀدیگر اینکه در مقال ۀنکت

مضمون . برد هاي عامیانه می وهواي داستان از همان آغاز فردوسی ما را به حال
هاي مردمی  شتر افسانهخورد، در بی فرزندي می سر غم بی پادشاه یا پدري که پیرانه

تنها این نکته را بیفزاییم که گزارش . شود و نیازي به ذکر شاهد نیست دیده می
  .  )105(هاي ملی همخوانی ندارد  فردوسی با روایت

بینیم متنی که در برابر روایت  دهند و ما می نویسندگان سپس به پانوشت ارجاع می
 ناگفته پیداست که. است بندهشنگرفته به خود را » هاي ملی روایت« فردوسی، عنوان

ست که  ا فردوسی ۀشاهنامست و این ا  از متون دینی زرتشتی به زبان پهلوي بندهشن
  . بندهشنست و نه  ا روایت ملی

 جبراني برا زال ۀانیجو کمالي ها کوشش وصف در مقاله نیا ازي گریدي جا در
الً کهی حقارت ةعقد یی بایز در رودابهی فردوس تیروا هب بنا« :است آمده کرده تجربه مث

 ذهن دریی غا هدف ویی نها عنصر کی ینوع به و است کمال مظهر لطافت و حسن و
 را حقارت همان کند یمی سع وجود،م نیا بهی ابی دستي برا او و کرده  جادیا زال

ي ربرگزا زین و معما چند طرح با مهراب« :نیز آمده بود ترپیش .)114-115( ».دینما  جبران
 آزمون ۀبوت به را اوی جنگ مهارت و زور و هوش تن، به تن ةارزمب وي راندازیت مراسم

 چیه مهراب. نداردی ارتباط  هیچ ،رودابه پدر ،مهراب باآزمون زال  .)104( ».گذارد یم
ي برا زال دست به سام کهي ا نامه از پس که -منوچهرشاه بلکه کند؛ ینم برگزاری آزمون

 از -کند موافقت رودابه و زال ازدواج با کند یم خواهش او از آن یط و فرستد یم او
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 ندیازمایب مرگ وی هست و جهان  ةدربار  یلیتمثي ها پرسش با را زال خواهد یم موبدانش
 اتیادب بنابر نکهیا فاحش اشتباه نیا از تر مهم اما .)223- 216 مسکو، چاپ شاهنامه،(

 شمعشوق /همسر /زن و پهلوان انیم ۀرابط رد شاهنامه در ما که آنچه تمام وی حماس
 منزلت و اعتبار کند یم انتخاب کهی کس به اش یپهلوان فره با که است پهلوان ،مینیب یم
  .عکسرب نه و دهد یم

 کانشینزدي برا را آن هنوز اما ،شده عاشق زال که میخوان یم زال داستان نیهم در
 اش یپهلوان فیوظا به ای ندیبگز همسر که ست ا یدودل و دیترد در و است  هنکرد فاش
 در .)پهلوان بودن را ترجیح دهد جهان ۀیا همچون پسرش رستم انجام وظیف( کند  عمل

  :دیگو یم خود با زال اتیاب نیا
  )159/ 1( شوم رسوا خردمند نزد به                     شوم رعنا که دینبا عروسم     

 ویی رسوا گرفتن عروس است پهلوان که او يبرا شدیاند یم خود با کشمکش در زال
  .است خردمندان نظر رد شدن اعتبار یب و ییرعنا
 از نوباوه کردن دوري براي ا زهیانگ دنبال بهی فردوس«: است آمده مقاله نیا در زین
 مورد بحث بر ۀآیا مقال. )106( ».دیجو یم ها تیشخص درون را زهیانگ نیا و است پدر

 ۀینظر بری مبتن ستا  ينقد ای است   شده نوشته لفؤم قصد به طوفمع رویکرد نقد ۀپای 
ي ازین آن یستیچ وی چون وی فردوسي ها زهیانگ به بردن یپی چگونگ ةدربار ایآ آدلر؟

   ست؟ین شاهد و لیدل ۀارائ به
 وي بلند و عظمت انیب حماسه و است یحماسی متن شاهنامه که نیا آخر سخن

. دیبرآ عظمت نیا انیب پس از کوشد یم که میفخ انزب و فاخر سبک با است شکوه
 فره: برخوردارند -ها آن ازی کی ای سه هر -فره سه از شاهنامه یاصلي ها تیشخص
 دري فرا نورتروپ که طور همان ها، تیشخص نیا. یپهلوان فره وي موبد فره ،یپادشاه
 ها آن. تندهسي عاد مردمان از برتر دهد، یم نشان )49- 47 ،يفرا( تشیشخص جدول

 و العاده خارقي کارها انجام به موفق شوند، یم روزیپ و جنگند یم ،کنند یم کوشش
 خداداده، فروغ همان از ها نیا ۀهم از شیپ اما ؛شوند یم کشته یحت شوند، یم ناممکن

. ندا ابرانسان و برخودارندي زدیا فرهی عنی یذات اقتیل آن ،يعاد مردمان بري برتر آن
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یی معنا چه عقده از پسی جبران کوشش دربارة بحث دارد، وجود فرهی وقت پس
  2باشد؟ داشته تواند یم

  
  نوشت پی

نوشتۀ حسینعلی قبادي و مجید  »بررسی روانکاوانه شخصت زال از نگاه آلفرد آدلر«نقد مقاله . 1
  .119 - 91هوشنگی چاپ شده در شمارة هفتم فصلنامۀ نقد ادبی صص 

نامه  یادداشت و کتاب ي نشر نقد مقاالت وجود دارد، نگارنده بخشی از این به دلیل محدویتی که برا. 2
  .موجود است فصلنامهکامل آن در دفتر . است را حذف کرده 
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