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چکيده
این مقاله با بررسی ساختار و محتوای داستانهای عرفانی ،الگوهایی دربارة درونمایره و بنمایرة
این داستانها با محوریت شخصیت محمود غزنوی عرضره مریکنرد .در ایرن تحلیرل الگوهرای
دوازدهگانه ای برای بررسی شخصیت محمود غزنوی اسرتخراج شرده اسرت .روش گرردآوری
داده ها در این مقاله ،بررسی متون عرفانی و استخراج داستانها و حكایراتی اسرت کره محمرود
غزنوی و گاهی ایاز در آنها حضور داشته است؛ سپس داسرتانها مرورد تحلیرل قررار گرفرت و
الگوهایی معرفی شد .دستیابی به این الگوها در شناخت داستانها و نقاط مشترك آنها و میرزان
تكرارپذیری هر درونمایه و بنمایه از اهمیت ویژهای برخوردار اسرت .در ایرن نوشرتار حردود
هفتاد حكایت و داستان (منظوم  -منثور) تا قرن هفتم بررسی شده است .در نهایرت مشرخص
شد گرایش نویسندگان در پرداختن به ابعاد عاشقانة شخصیت محمرود و ایراز بریش از سرایر
درونمایه ها است که بیشتر در آثار عطار نمود یافته است .یافتههای این پژوهش نشران داد کره
می توان از دیدهای گوناگون به این شخصیت پرداخت و ویژگیهرای داسرتانی و نكرات بسریار
دیگری که طی مقاله بیان میشود ،نشاندهندة توان نهفته در داستانهای فارسی است.
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 .0مقدمه و طرح مسئله
آثار عرفانی سرشار از حكایات و داستان است؛ زیرا حكایات و داسرتانها مریتوانرد در
جهت فهم دقایق و نكات عارفانه سودمند باشد .محمود غزنوی ،فراتحی اسرت کره در
لوای دینداری به قهر کافران همت گماشت؛ البته تنها این فتوحرات ،سربب شرهرت او
نشد؛ آنچه بیشتر سبب حضور و درخشش او در متون ادبی و عرفانی شد ،غالمش ایاز
بود که محمود ،او را عاشقانه میپرستید .شاید بتوان با دقت در مطالعة آثار عرفرانی بره
این نتیجه رسید که همین عامل به خودی خود میتوانسرت سربب توجره اهرل نظرر و
عرفان به سلطان محمود باشد .محمود غزنوی از آن که در زمان حیاتش به سبب وجهة
دینی و اشعار ستایشگرانة شاعران دربار و بعد از آن در متون عرفانی دچرار دگردیسری
شخصیت شده است با گرفتن القاب و عنوانهرای مختلرف و برا وجرود ایراز در مترون
عرفانی و ادبی جاویدان شد .باید دانست یكی از عواملی که سربب دگردیسری سریمای
محمود و ایاز شده همین حكایات و داستانها است .کاربرد حكایتهای مربوط به این دو
شخصیت در زبان داستاننویسان و اهل ذو و عرفان و عالقة مخاطبران بره شرنیدن و
خواندن این داستانها سبب شد ،یك حكایت و داستان معمولی به شكلهای گوناگون در
متون عرفانی بیان شود .این نوع داستاننویسی و افسانهپردازیها زمینة دگردیسی محمود
غزنوی را به قهرمانی جاویدان و در عین حال مقدس به دلیل شخصیت کاریزماتیك او
و نیز به این علت کره او اسرطورة دینرداری برود ،فرراهم کررد (بررای تفصریل بیشرتر رك:
طاهری 995 :9312،تا  932و همان .)9319 :محمود و ایاز در متون عرفانی تجلی و نمادی از
خدا و بنده هستند؛ بویژه در آثار عطار و مولوی .آن دو در آثرار عرفرانی ،اندیشرههرای
عارفان را بازگو می کنند و رمزآلود و در پرده بودن رابطهشان این هدف را بیشتر محقق
می کند؛ برای مثال در یكی از حكایات عطار ،محمود شروع بره تعریرف کرردن از ایراز
میکند و به ایاز می گوید این حكومت و من مال تو هستیم اما ایاز که بیخرود شرده و
فار از دنیاست ،مورد سرزنش حسن میمندی قرار میگیررد .از اینجرا بره بعرد زیبرایی
اندیشة عارفانة عطار از زبان ایاز بیان می شود .از این قبیل داسرتان و حكایرت در آثرار
عارفانه کم نیست و تنها برای اشاره نمونه ای آورده شرد .در ادمرة بحرث و در الگروی
شمارة  99توضیحات بیش تر داده شده است .در حكایاتی که سلطان محمود بره تنهرایی
حضور یافته است نیز میتوان اندیشه و دغدغة عارفان را شاهد بود؛ برای نمونه وقتری
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.)23

بنابراین ابتدا درونمایه ها در جدول شماره  9مشخص و براساس درونمایه ،داستانها
ذیل گروههای مرتبط تقسیم بندی شده است .البته این نكته را از یاد نباید بررد کره مررز
میان درونمایه و بنمایه بسیار نزدیك است و در تمایز آنها نباید دچار اشتباه شرد .البتره
نشانههایی چون ب رجستگی و تكرار شوندگی و تعاریفی که بعداً دربرارة بنمایره عرضره
می شود برای شناخت بنمایه از درونمایه مفید است؛ سپس در تحلیل داستانها بنمایههای
هر الگو برجسته شده است .درون مایة داستانها عبارت است از :یاری رسانی ،مالقرات،
کسب شهرت ،خواب دیدن ،فرمانبرداری ،ظلم و ستم و مواردی از این دست.
باید دانست که در گذر زمان حكایات و داستانها با رویكرد توصیف سلطان محمود
غزنوی و ایاز غرالم تررك او از لحراظ سراختاری پیچیردهترر و تكامرل یافترهترر شرد.
پارسانسب ( 94 :9333تا  )91معتقد است در سنت قصهپردازی فارسی ،قصهپرردازان برر
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سنایی و عطار قرار است دربارة اخال پادشاهان و ستم آنها سخن بگویند ،محمود را
مثال میزنند .در واقع میتوان گفت آثار سنایی و عطار اوج درخشش شخصیت محمود
و ایاز در عرصة ادبیّات عارفانه است .ارزش کار سنایی در این است که به شرعر جنبرة
مردمی می دهد و محمود را طرف گفتگو با عامة مردم میکند؛ برای نمونه در داستانهای
زن دادخواه با سلطان محمود ،9داسرتان پیرزنری کره سربدی انگرور داشرت برا سرلطان
محمود؛ 0کاری که پیش از او عمرکی (خمرکی) در روضه الفریقین در داستان محمود و
خارفروش 3انجام داده ،عطار آن را به بهترین شكل ادامه داده که در الگوی  2 ،0و  3به
این داستانها اشاره شده است.
میتوان گفت درونمایه ،فكر اصلی و مسلط هر اثر است .خرط یرا رشرتهای کره در
خالل اثر کشیده می شود و موقعیتهای داستان را به هم پیوند مریدهرد؛ بره بیران دیگرر
درونمایه را به فكر و اندیشه حاکمی تعریف کرده انرد کره نویسرنده در داسرتان اعمرال
میکند؛ به همین دلیل است که می گویند درونمایة هرر اثرری جهرت فكرری و ادراکری
نویسنده اش را نشان میدهد .جوزف شیپلی ،درونمایه و اقسام آن را چنین تعریف کرده
است؛ درونمایه موضوع مقاله (داستان) عمل یا حرکت اساسی (زیربنرایی) یرا موضروع
کلی است که داستان تصویری از آن است .درونمایه را میتوان به این موارد تقسیم کرد:
مكانیكی ،ارگانیك ،اجتماعی ،نفسانی و فردی ،روحانی و الهری (میرصرادقی 20 :9340 ،و

11

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،01شماره  ،93بهار 0931

11
11

روایتهای پیشین از نوع روایتهای هستهای تكیه میکنند و چنین قصرههرایی صررفاً برر
نقشمایههای مقید (عناصرر سراختاری اصرلی) مبتنری اسرت .دسرتكاری و هنرنمرایی
قصهپردازان بیشتر به استخدام عناصری از نوع نقشمایههرای آزاد (عناصرر سراختاری
فرعی و متغیر داستانها از نوع راوی ،توصیف مكان ،زمان ،اشخاص و  ...که باعث تغییر
موقعیت در داستان نمیشود ).منحصر است؛ از این رو ،درجة هنرمندی این قصهپردازان
و ارزشهای هنری چنین قصههایی را میتوان در شیوة استخدام همین عناصر جسرتجو
کرد.
در این حكایات و داستانها نیرز گراه درونمایره ،یكسران اسرت و صرحنهپرردازی و
شخصیتها تغییر میکند .علیت در حكایرات و داسرتانهای عرفرانی برا محوریرت نقرش
محمود و ایاز از نوع آشكار است؛ بررای مثرال اگرر محمرود در مقابرل «پیررزن» قررار
می گیرد؛ حتماً قصد او نصیحت یا سرزنش سرلطان محمرود اسرت و یرا اگرر در برابرر
«رقیبان عشقی او» واقع میشود ،حتماً مورد سرزنش قرار میگیررد و تعرداد داسرتانهای
این چنین کم نیست .البته تعدادی از داستانها نیرز اینگونره نیسرت .گراهی شخصریتهای
مقابل به خوبیها و ویژگیهای مثبت سلطان اشاره می کنند .اغلب این داستانپردازیهرا برا
نقشمایه های آزاد کم و زیادی همراه است ولی در کلیرت ،آنچره در زمران مریگرذرد،
روایت میشود و نقشمایههای آزاد در هدف پیشبرد داستان است.
دربارة گزینش داستانها باید به این نكته توجه کرد با توجه به اینكه «حكایرت اثرری
است روایی و کوتاه به نظم یا به نثر که دست کم از دو شخصیت ،یرك کرنش و یرك
گفتگو تشكیل شده باشد» (پارسانسب ،)91: 9330،بیشرتر حكایرات و داسرتانها (منظروم -
منثور) در باب سلطان محمود  -بجز داستانهای منظوم سنایی و عطار -حكایت نامیرده
می شود .با توجه به تعریف عرضه شده برای نمونه آنچره در کشرفالمحجروب و آثرار
عین القضات دربارة سلطان محمود آمده حكایتواره است؛ زیرا فاقرد کرنش و گفتگروی
داستانی است؛ برای نمونه « :زخم و لهب محبت به نزدیك هندوان اندر شرهرگی چرون
زخم محمود است اندر هندوستان» (هجویری.)250 :9330 ،
در نامهها آمده است  « :سلطان محمود در مملكت خود منادی فرمود که هر که یكری
را بزند عقوبت کنم ولكن ایراز خراص از آن میانره مسرتثنی برود و همره عرالم داننرد»
(همدانی9330،؛ .)42 ،3/9
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« اگر سلطان محمود وا ایاز گفتی که برو خدمت دیگری کن و او برفتی خطا برودی
آن کسی که در آن مقام فرمان برد ،ناپخته است» (همان.)05 ،
در تمهیدات آمده است:
دریغا سلطان محمود ایاز را دوست دارد و او را برتخت مملكت بنشاند و دیگرران
را پی گم کند که شما اهلیت آن ندارید که مملكت مرا الیق باشید ،خود دانری کره
این کلمه چیست؟ آخر این کلمه که شنیدهای که عشق سلطانست آنجا فرو آید که
خواهد (همدانی.)001: 9331،

همچنین:

با توجه به این مطالب در بررسی الگوی داسرتانها و حكایرات مربروط بره سرلطان
محمود غزنوی به حكایتوارهها پرداخته نشده است.
تفاوت و شباهت میان داسرتانها زمرانی بیشرتر آشركار خواهرد شرد کره در جامعرة
مطالعاتی به دسته بندی مشخصری از داسرتانها دسرت یرابیم .تقسریم بنردی حكایرات و
داستانهای مورد مطالعه در این پژوهش را در جدول شماره  9مشراهده خواهیرد کررد؛
برای مثال داستان «رقابت سلطان محمود با نمكفروش در عشق ایاز» در سوانحالعشا
غزالرری ،عشررقنامه سررنایی و الهرری نامرره عطررار ،پیرنگرری واحررد دارد و تنهررا تفرراوت در
نقشمایههای آزاد است.
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دریغا ایاز گفت در خدمت سلطان هیچ گناه چنان نمیدانم که مرا بر تخت مملكت
مینشاند و آنگاه او زیر تخت من مینشیند و میگوید ای آنکه عشق ما از تو مراد
یافته است .ای آن که وجود تو مملكت حضرت ما گشته است .ای آنکه وجود مرا
از تو زیبایی یافته است .ای ما از تو و ای تو از ما (همان.)001 ،
محمود گفت لشكر خود را که هرچه خواهید که میگویید از من و از مملكت
من گویید اما از ایاز هیچ مگویید .ایاز را به من بگذارید .در آن حالرت هرر چره از
محمود گفتندی ،خلعت یافتندی و هر چه از ایاز گفتندی ،غیرت محمرود دمرار از
وجودشان برآوردی» (همان 032 ،و .)039
دریغا چه میگوییم اگر چنانچه دانسته ای که مجنون لیلری را چره برود و لیلری
مجنون را چه و محمود ایاز را چه بود و ایاز محمود را چره؛ در دنیرا پرس ممكرن
باشد که بدانی که محمّد (ص) مر خدا چه بود و چیست و احد مر احمرد را چره
بوده است و چیست» (همان).
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پارسانسب ( 00 :9333تا  )32بنمایههای داستانی را عناصر ساختاری  -معنایی از نوع
کنشها ،اشخاص ،حواد  ،مفاهیم ،مضامین ،اشیا ،نمادها و نشانهها در قصهها میدانرد
که بر اثر تكرار به عنصری تیپیك و نمونهوار بدل شده است .به عقیدة او ،بنمایههرا در
موقعیت روایی خاص و معموالً به سربب تكرارشروندگی ،برجسرتگی و معنرای ویرژه
مییابند و حضورشان در قصه موجب بسطِ حجمی آن ،زیبایی روایت و تقویت جاذبة
داستانی و درونمایة قصه میشود .بنمایهها را به دلیل تعدد و تنوعی که دارند ،میتوان
به عناوین اصلی مانند اشخاص ،حواد  ،مفاهیم ،مضامین ،اشیا ،نمادهرا ،مكانهرا و ...
تقسیم کرد و برای هر عنوان اصلی ،زیر عنوانهایی در نظر گرفت؛ برای نمونه اشخاص
واقعی -انسانی ،شامل شخصیتهای حقیقی :شیخ ،مرید ،ابلره ،دیوانره ،عاشرق ،معشرو ،
محمود ،ایاز و ...شخصیتهای نمادین :جوحی ،ایاز ،حاتم طرایی و ...اشرخاص واقعری-
حیوانی شیر ،روباه و ...قابل تقسیمبندی است؛ برای نمونره در داسرتانهای عرفرانی کره
مورد بررسی قررار گرفرت ،تعرداد بنمایرههرای ثابرت و تكرارشرونده بیشرتر در سرری
بنمایه های عاشقانه جای میگیرد؛ بنمایه هایی چون رقابت ،جنون عاشقانه ،دیدار عاشق
و معشو  ،جزء بنمایههای اشخاص و مكانها است.
وسلوفسكی 2بنمایه را اینگونه تعریف می کند :کوچكترین واحد روایی بنمایه است؛
برای مثال در جملة سلطان محمود عاشق ایاز است ،محمود و ایاز و عاشق و معشرو
بودن آنها هر کدام یك بنمایه است؛ زیرا در برخی داستانها عنصرر ثابرت و تكرارپرذیر
است .به عقیدة او به هر یك از کلمات این جمله گزارههای روایی میگویند« .آ» سلطان
محمود است« .ب» ایاز است« .آ» عاشق «ب» است .هرکدام از گرزارههرای کالمری «آ»،
«ب» نقش نحوی دارد .ما میتوانیم به جای «آ» و «ب» شخصیتهای دیگری قرار دهریم.
در پایان تحلیل هر الگو ،ساختار شبیهسازی شدهای چون مثال باال آوردهایم .بره عقیرده
توماشفسكی روایتها نمایانگر گذار از یك موقعیت به موقعیتی دیگر است .بنمایرههرایی
که یك موقعیت را تغییر میدهند ،بنمایه هایی پویا اسرت و برنمایرههرایی کره تغییرری
نمی دهند ،ایستا هستند .به نظر او بعضی از بنمایرههرا را مریتروان از اثرر حرذف کررد
بیاینكه به زنجیره روایت آسیب بزند؛ به این بنمایهها آزاد میگویند و به بنمایههایی که
حذف آنهرا ممكرن نیسرت ،پیوسرته مریگوینرد (ترودوروف 34 :9330 ،ترا  .)10اصرطالح

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

بنمایه های آزاد و پیوسته ،پیش از این با عنوان نقشمایههای مقید و آزاد از پارسانسرب
نقل شد.
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 .1پيشينة پژوهش
مقاالت بسیاری دربارة حیات سیاسی ،لشكرکشیها ،رفتار محمود با کتابخانههرا و مرردم
ری ،رفتار او با فردوسی و سیمای وی در تاریخ بیهقی نوشته شده است کره در اینجرا
موضوع بحث نیست .در این قسمت به مقاالتی توجره شرده کره مشخصراً بره بررسری
سیمای محمود و ایاز در ادبیات و عرفان پرداخته است.
انزابینژاد ( )9302در نگاهی گذرا به معرفی و توصیف محمرود تراریخی و محمرود
عرفانی در متون مختلف پرداخته است .وی در چند صرفحه بره اجمرال ،هرر آنچره در
کتابها دربارة محمود غزنوی آمده بیان کررده اسرت؛ کراری کره بعردها نویسرندگان در
مقاالت متفاوت به تفصیل تكرار کردهاند .مجوزی ( )9333نیز با طرح فرضیة دگرگرونی
محمود غزنوی از سرده ششرم بره بعرد ،علرت اصرلی آن را ایراز دانسرته و برا آوردن
ویژگیهایی از ایاز به بازتاب سیمای عرفانی آن دو در متون عرفانی از سده ششم تا دهم
و از سده دهم تاکنون پرداخته است .ضعف مقالة مجوزی شاید به این دلیل اسرت کره
تنها به ذکر برخی از آثار اکتفا کرده است .معدنکرن ( )9332در کنرار توصریف سریمای
محمود در متون مختلف بره بررسری سریمای تراریخی او و صرفات مثبرت و منفریای
پرداخت که سبب شهرتش شد .نصیری ( )9334معانی عرفانی برخاسته از شخصیت ایاز
را در متون عرفانی و ادبی بررسی کرده و نشان داده است وجود تاریخی ایاز در مقابرل
شخصیت عرفانی او در ادبیات رنگ باخته است .مقالة مجوزی و نصیری از این دیدگاه
که به بازتاب برخی از داستانهایی پرداخته اند که محمود و ایاز در آن حضور داشتهانرد،
شباهت بسیاری با یكدیگر دارند اما در کل از نظرر تحلیرل داسرتانها ضرعیف بره نظرر
می رسد .کرامتی مقدم ( )9333نیز به توصیف سیمای محمود و غالم او ایاز میپرردازد و
در پی این است تا دالیل اهمیت پیدا کردن ایاز را بر سایر غالمان با توجه به صرفات و
ویژگیهای او و مقایسة آن در اشعار عطار و مولوی نشان دهد .مقالة کرامتری مقردم نیرز
شباهت بسیاری به مقالة نصیری دارد و هر دو به ایاز پرداختهاند؛ تنهرا تفراوت ایرن دو
مقاله در این است که نصیری به تعداد داستانهای بیشتری پرداخته و کرامتی مقدم تنها به
داستانهای عطار و موالنا اکتفا کرده است .شیدا و کیا ( )9312نیز به ذکر متون عرفانی و
ادبیای پرداخته اند که محمود و ایاز در آن حضور داشتهاند؛ کراری کره بارهرا پریش از

ایشان صورت گرفته است .تعداد مقاالت فراوان در این حوزه با اندکی تغییرات ،نشران
از این دارد که پژوهشگران به کارهایی که پیش از آنها صورت گرفته است بیتوجهند و
این سبب شده است در یك موضوع خاص در هر زمینهای شاهد مقاالت مشابه باشیم.
نویسندگان در این مقاله با مطالعة کارها و پژوهشهای صورت گرفته با نگرشی نرو و از
زاویة دیدی کامالً متفاوت به طرح موضوع پرداختهاند.
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 .9روش تحليل
روش تحلیل در این مقاله ،مطالعرة داسرتانهای منظروم و منثرور عرفرانی برا محوریرت
شخصیت محمود غزنوی تا قرن هفتم بر پایة تحلیرل محتروا ،درونمایره و بنمایره آنهرا
است .در هنگام بررسی ،ویژگیهای خاص هر الگرو متمرایز شرده اسرت و مشرابهتهای
داستانی و تفاوتها نیز برجسته می شود؛ گاهی نیز به روش تطابقی داسرتانهای مشرابه برا
درونمایة یكسان آورده شده است .از آن روی که محمود و ایاز امكان مطرح شردن در
نقشها ،بنمایهها و درونمایههای مختلف را داشته است .داستانهای مربروط بره آن دو برا
فضاسازیها ،توصیفها ،اشعار ،صحنه پردازیها و شخصیتهای متفاوت و گاه شربیه بره هرم
نگاشته شده است .در این نوشتار حدود هفتراد حكایرت و داسرتان (منظروم  -منثرور)
بررسی شده است .ابتدا ساختار حكایت و داستان تجزیه شده و سپس به تحلیل نقش و
جایگاه محمود و ایاز در این آثار پرداخته شده است .در این جستجو محور بودن نقش
محمود و ایاز به تفكیرك نمایران شرده اسرت .مترون بررسری شرده عبرارت اسرت از:
اسرارالتوحید ،کشف المحجوب ،طبقاتالصوفیه ،روضه الفریقین ،سوانحالعشا  ،نامهها و
تمهیدات ،روحاالرواح فی شرح االسماء الملك الفتاح ،حدیقه الحقیقه و شرریعهالطریقره،
عشقنامه ،کشفاالسرار ،اسرارنامه ،الهینامه ،تذکرهاالولیا ،مصیبتنامه و منطقالطیر.
شخصیت محمود و ایاز در بیش از  02داستان (منظوم  -منثور) عارفانه بازگوکننردة
این است که می توان این داستانها را بر اساس چنرد الگروی خراص طبقرهبنردی کررد.
یادآوری این ن كته ضروری است که نویسرندگان در انتخراب نرام و عنروان داسرتانها و
حكایات به دلیل ایجاز و نیز توجه به پیرنگ در برخی موارد مختارانه عمل کردهاند.
از آنجا که هدف مقاله ،دست یافتن بره ویژگیهرای داسرتانی ایرن حكایرات اسرت،
ضرورتی برای طرح مباحث عرفانی نیست .البته این نكته در هر الگو مدنظر قرار گرفته
و تا حد امكان به تحلیل عرفانی نیز توجه شده است.
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جدول شماره9:
الگوي داستانها و حکايات محمود غزنوي

0

پادشاه مهربان و
برره فكررر مررردم
ضعیف

-

3

پادشررررررراهی
قدرتمند

غالمی فرمانبردار

9

كاركرد
شخصيت اياز

درونمايه

محتواي
حکايات

داستانهاي دربردارنده
اين الگو

معشررررررررروقی
دوستداشتنی

برتررری عاشررقان
حقیقی

تقابل عشق
و سلطنت

یاری رسراندن بره
مردم

نسرررررربت
قرررردرت و
رعیت

فرمانبرداری

تقابل بندگی
و عصیان

محمود و ایاز و عشق گدا
(من/مص)  -محمود و ایاز
و عشرررق زن (مرررص) -
محمررود و ایرراز و عشررق
دیوانره (اس)  -محمررود و
ایاز و عشق نمك فرروش
(سررروانح /ال /عشرررق) -
محمرررود و سرررؤال او از
عاشررقی دربرراره عشررق
(مص)
محمود و خاك بیز (من) -
محمود و گلخنی (مرن) -
محمود و خارکش (من) -
محمود و عامل (مرص) -
محمود و خونی محكروم
به دار (مص)  -محمرود و
پیرزن (مرص) محمرود و
مظلرروم (ال)  -محمررود و
پیرمرد هیزم فروش (ال) -
محمود و دینارهای درون
شكاف (حد)  -محمرود و
پیرزنی که سبد انگرورش
را گرفتند (حد)  -محمرود
و زن دادخواه (حد)
ایاز و جام لعرل (مرص) -
محمود و ایاز و قدحی از
یاقوت سررخ (کشرف) -
محمود و ایاز و پوسرتین
(مص /کشف)  -خریردن
هرررزار بنرررده و رایگررران
خریدن ایاز (مص)
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الگو

كاركرد
شخصيت
محمود
پادشاه قدرتمند

1

الگو

كاركرد
شخصيت
محمود
پادشاهی ظالم

5

پادشررررررراهی
قدرتمنررررررد و
کاردان

-

4

پادشرراهی اهررل
معرفت

-

دیرردار شرریوخ و
عارفان

0

پادشاهی متدین
و عادل

-

مدعی اسالم

نسرررررربت
قرررردرت و
دین

نادیرررده گرفتررره
شررردن سرررلطان
توسررررط اهررررل
معرفت
عشق

تقابل قدرت
و خرد

2
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درونمايه

محتواي
حکايات

داستانهاي دربردارنده
اين الگو

كاركرد
شخصيت اياز
-

ستم شاه به مردم

تقابرررررررل
حكومررت و
رعیت

محمود و گبری کره پلری
سراخت (ال)  -محمررود و
پیرررزن (ال)  -محمررود و
پاك رایی که خرواب او را
دید (من)  -عاقبت محمود
در آن دنیرررا (اسررررار) -
محمررود و گرردا (روح) -
محمررود و خوشررهچررین
(مص)  -محمود و طفرل
هندو (مص)

ثروت و شرهرت
و آینده نگری

تقابل ثروت
و فقر

نسرررررربت
قرررردرت و
معرفت

محمررود و شررمار کررردن
فرریالن (ال)  -ابوسررعید و
پدرش (اسرار)  -محمود
و رومیان (حد)
محمرود و رفررتن بررر سررر
مررزار بایزیررد (طبررق) -
محمرود و شرریخ خرقررانی
(تذك)
محمررود و بررت سررومنات
(من /روضه)  -محمرود و
نبرررد بررا هنرردیان (مررن) -
محمررود و اسررالم آوردن
پادشاه هند (من)  -محمود
و حسن و روز دادخواهی
(مص)
محمود و دیوانره (ال سره
بار /من /مرص دوبرار) -
محمود و استادش سردید
عنبری (مص)
محمررود و مالیرردن پررای
ایرراس(مص)  -محمررود و
غالمررش کرره برره سرربب
راهزنی فرمان کشرتن داد
(مص)

11

3

پادشررررررراهی
نقدپررررررذیر و
نصیحت شنو

-

1

پادشاهی عاشق

بنده فرمانبردار

تقابل پادشاه
و بنده

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)
الگو

كاركرد
شخصيتمحمود
-

كاركرد شخصيت
اياز
عاشق

92

درونمايه
در کنررار محمررود
بررررودن وصررررال
حقیقی

محتواي
حکايات
تبلور عشرق
بررره معنررری
حقیقی

90

معشو

عاشق

عشررق ایرراز برره
محمود

تقابرررررررل
معشرررو و
عاشق یا بنده
و خدا
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عاشق

معشو

عشق محمرود بره
ایاز

تقابل عاشق
و معشو یا
خدا و بنده

داستانهاي دربردارنده اين
الگو
محمود و ایراز و لشركریان
محمود که به دنبرال سرایه
هما بودند (مص)  -محمود
و آرزو خواسررتن بزرگرران
(ال)  -محمررود و سررلطنت
دادن به ایاز (من)
گوی باختن محمود و ایراز
(مص)  -محمرود و ایراز و
فرستادن غالمری نرزد ایراز
بررررای دانسرررتن حرررالش
(مص)  -محمود و ایراز در
حالت وفات (ال)  -محمود
و ایاز و پرسش اینكه کدام
یرررك پادشررراهانرررد (ال) -
محمررود و ایرراز در گرمابرره
(ال)  -محمرررود و ایررراز و
عرض سپاه (ال)  -محمرود
و ایررراز و اینكررره شررركار
یكدیگرند (ال)  -محمود و
عرض لشكر (من)  -محمود
و ایاز و پرسش اینكه کدام
یررك نیكوترانررد (مررص) -
مفرراخره محمررود و ایرراز
(مرررص)  -محمرررود و آزاد
کررردن غالمرران (مررص) -
محمررود و ایرراز (سرروانح) -
خشم گرفتن سلطان بر ایاز
(مص)  -محمود و خلعتی
دادن (کشف)
محمود و ایاز کره خرود را
حجررررررراب و مرررررررانع
میدانست(مص)  -محمرود
و ایرراز و بوسررریدن پرررای
محمررود (ال)  -محمررود و
شكار کره (مص)  -بیماری
محمرود و مردهوش شرردن
ایاز(مص)
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الگوي شماره يك شامل داستانهایی است که بی بهرگی سلطان محمود را در عشرق
ایاز در مقابل انسانهای فقیر اما عاشق بازگو میکند؛ این قبیل داستانهای منظوم و منثرور
در آثاری چون منطق الطیر؛ داستان محمود و ایاز و عاشرق شردن گردا (ص 333و ،)331
مصیبت نامه؛ داستان محمود و ایاز و عاشق شدن زن (ص  ،)345محمود و ایاز و عاشرق
شدن گدا (ص ، )022محمود و سؤال او از عاشرقی دربراره عشرق (ص  ،)294اسررارنامه؛
داستان محمود و ایاز و عاشرق شردن دیوانره (ص 949و  )940و در الهرینامره (ص،)320
سوانحالعشرا (ص  )951و عشرقنامه (ص  )33داسرتان محمرود و ایراز و عاشرق شردن
نمكفروش آمده است.
این حكایات و داستانها به گونهای زمینهچینی میشود تا سلطان محمرود شخصریت
مقابل بنمایة اشخاصی ،چون گدا ،دیوانه ،نمك فروش و زن قرار گیرد .هدف این تقابل،
نشان دادن رقابت سلطان محمود پادشاه ثروتمند و جاهطلب با عاشقان حقیقی در عشق
ایاز است تا هدف نهایی یعنی بی بهرگی از معنای حقیقی عشق بر محمود آشكار شرود.
در حقیقت این اشخاص نماد عاشقان و سالكان وارستهای هستند که با اخالص خود به
رهروان این راه ،طریق دست یافتن به عشق حقیقی را نشان میدهند.
عاشق حقیقی معتقد است تا وقتی جان در تختبند تن دارد ،هنوز به افالس حقیقی
دست نیافته است و شرط دست یافتن به عشق حقیقی را جان دادن میداند؛ زیررا تنهرا
در این صورت است که جان مییابد.
زیررن گرردایی بررر ایرراز آشررفته شررد

این سخن در پیش سلطان گفته شرد

پیش خویشش خواند حالی شرهریار

گفت از این پس با ایازت نیست کار

گر برود کاریرت بریم کشرتن اسرت

تو نمری دانری کایراز آن مرن اسرت؟

مرد گفرت :ای پادشراه حرق شرناس

گر از آن توست ایرن سراعت ایراس

گررر کنرری از وی فراقرری حاصررلم

چررون ترروانی برررد عشررقش از دلررم؟
(عطار9333،پ)022 :

داستان منظوم «محمود و ایاز و عاشق شدن گدا» از کوتاهترین نمونه ها بررای بیران
بنمایه داستان است.
ایاز (بنمایة اشخاص) ،نماد معشو حقیقی است که تنها عاشقان وارسرته از مرال و
مكنت زمینی می توانند عشق او را در سر بپروراننرد .بنمایرة ایرن قبیرل داسرتانها دیردار

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

آوردهاند که روزی سلطان محمود در بارگاه نشستهبود .مردی درآمد و طبقی نمك
بر دست نهاده و در میان حلقة بارگاه آمد و بانگ میزد کره نمرك کره مریخررد.
محمود هرگز این حال ندیده بود ،بفرمود تا او را بكوفتند ،چرون خرالی شرد او را
بخواند و گفت این چه حالت و جسارت بود که تو نمودی و بارگراه محمرود چره
منادی گاه نمك فروش بود؟ گفت :ای جوانمرد مرا با ایاز تو کار است ،نمك بهانره
است .گفت ای گدا تو که باشی که با محمود دست در کاسه کنی؟ مرا که هفتصرد
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عاشق ،جنون عاشقان ،رقابت عشقی ،تهیدستی عاشق حقیقی ،مناظره میان عاشق حقیقی
و عاشق مجازی ،ترك جان عاشق حقیقی است .در این داستانها عشق بنمایة اصلی بره
شمار می رود و میان عاشق حقیقی و عاشق مجازی گفتگو درمیگیرد تا درونمایة اصلی
این داستانها محقق شود که «برتری عاشقان حقیقی بر عاشقان مدعی» است .این دسرته
داستانها ،از نوع روایت دو شخصیت و یك حادثه هستند و نقشمایههای مقید یكسران
دارند که پیرنگ داستان را شكل می دهد اما در نقشمایه هرای آزاد برا یكردیگر تفراوت
دارند و می توان آنها را بدون اینكه به توالی روایت یا طرح کلی داستان آسیب برسد از
داستان حذف کرد .گفتگو میان محمود و شخصیت دوم رخ می دهد و ایراز معشرو و
موضوع سخن است .داستانپرداز در این الگو نقطه آغازین را بره گونرهای زمینرهچینری
می کند تا محمود در موقعیتی رو در روی مفلس یا دیوانهای و  ...قرار گیرد کره عاشرق
ایاز هستند؛ برای مثال بنمایة آغازین اغلب این داستانها اینگونه است :گشت عاشق برر
ایاز آن مفلسی  /شد به صد دل عاشق روی ایاس  /زین گدایی بر ایاز آشفته شد  /ایراز
دلستان را دید یك روز  /ز سر فرقش تا قدم افتاد در سوز  /بر محمرود شرد دیوانرهای
خوار /که هستم بر ایازت عاشق زار .همانطور که مالحظه مریکنیرد ،آغراز داسرتان برا
عشق است .داستان میتوانست به گونه ای دیگر آغاز شود؛ اما این بنمایه ،کلیدی بررای
ورود به داستان است .آنچه بعد از این اتفا میافتد ،بنمایة مناظره و گفتگوی محمود با
این عاشقان است؛ گفت و گوی دو طرفهای که یركنواخرت اسرت و موجرب تغییرر و
حرکت داستانی نیست و بیشتر سخنی حكیمانه از جانب عاشق حقیقی است که در این
گفتگو برتری عاشقان حقیقی و ضعف محمود در عشق برازگو مریشرود .در آخرر نیرز
گاهی به بنمایة مرگ و ایثار جان عاشق حقیقی ختم می شود ترا بریپروایری عاشرق در
عشق به اوج خود برسد؛ زیرا عاشقان وارسته از دنیا تنها راه رسیدن به معشو ازلی را
فنای خویشتن میدانند.

پیل بود و جهانی والیت ،تو را یكشبه نان نیست .گفت ای محمود قصه دراز مكن
که این همه که تو میگویی ساز وصال است نه ساز عشق – ساز عشق دلی اسرت
بریان و جگری کباب و آن ما را به کمال است و به شرط کار است .البرل ،دل مرا
خالی است و هفتصد پیل را در وی گنجایی نه و چندین والیت و تدبیر و حساب
نمی باید اال دل خالی سوختة عشق ایاز .یا محمود این همه که تو بر میدمری سراز
وصالست و عشق را از وصال هیچ صفت نیست .چون نوبرت وصرال برود ایراز را
خود ساز وصال به کمال هست .ای محمود این هفتصد پیل و این همه والیت بری
ایاز هیچ ارزد؟ گفت نه .گفت وا ایاز در گلخنی یا در ویرانه تاریك وصال به کمال
بود؟ گفت بود .گفت پس این همه که تو بر میشماری ساز وصال هم نیسرت کره
ساز وصال معشو را تواند بود نه عاشق را و آن خد و خرال و زلرف و جمرال و
کمال است .در دیگ عشق تو نمك تجرید و زلت درمیباید که زمین وصال نیستی
آمد و زمین فرا هستی تا شاهد الفنا در صحبت بود وصال بود چرون او برازگردد
حقیقت فرا سایه افكند ،انكار وصال برخیزد که عاشق را ساز وصال نتواند بود که
آن وظیفة معشو است (غزالی.)951 :9120 ،
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صفات محمرود و ایراز در ایرن داسرتانها :سرلطان ،ایراس ،شراه ،ایراز مراهرو ،شره
حكمتشناس ،شاه حق شناس ،شهریار ،ایاز ماهروی ،ایاز سیمبر.
«آ» سلطان محمود غزنوی است« .ب» ایاز است« .پ» مفلس /دیوانه /نمك فروش /
زن است.
«آ» عاشق «ب» است« .پ» رقیب عاشق است.
«پ» با مناظره و گفتگو بر «آ» در عشق برتری مییابد.
الگوي شماره دو شامل داستانهایی است کره درونمایرة آن یراری رسراندن سرلطان
محمود به مردم است؛ این قبیل داستانهای منظوم در آثاری چون منطق الطیر؛ محمرود و
خاكبیز (ص  )331؛ محمود و گلخنری (ص 340و  )343؛ محمرود و خرارکش (ص 320و
 ،)323در مصیبتنامه؛ محمود و عامل (ص )025؛ محمود و مردی که بر دار میآویختنرد
(ص  935و )934؛ محمود و پیرزن (ص ،)300در الهینامه؛ محمود و پیرمرد هیرزمفرروش
(ص  905و )904؛ محمررود و مظلرروم (ص ،)329در حدیقرره؛ محمررود و دینارهررای درون
شكاف (ص )509-502-541؛ محمود و پیرزنی که سبد انگورش را گرفتنرد (ص-553-550
)549-542-551؛ محمود و زن دادخواه (ص  )523-520-524-525آمرده اسرت .ایرن الگرو
تعداد فراوانی از داستانها را به خود اختصاص داده است.

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

این الگو از آن نظر که شخصیت س لطان محمود و طبقات پایین جامعه را مقابل هرم
قرار می دهد ،شبیه الگوی شماره یك است .امرا در ایرن الگرو از بنمایرة عشرق خبرری
نیست .محمود ،پادشاهی مهربان و عارف مسلك اسرت و طبیعری اسرت در ایرن قبیرل
داستانها که محوریت پرداختن به ویژگیهای شخصیتی محمود است از ایراز سرخنی بره
میان نیاید.
سلطان محمود در این داستانها به دالیل مختلفی ،چون دور افتان از سپاه ،گم کرردن
راه ،رد شدن از شهر ،وارد شدن به دهی و ...با بنمایة اشخاصی چون خاكبیز ،گلخنری،
خارکش ،خونی ،پیرزن ،مظلوم ،هیزمفروش و زندادخواه روبهرو میشود؛ این برنمایرة
اشخاص در بیشتر داستانها تكرار میشود.
ناگهی محمود شد سروی شركار

اوفترراد از لشرركر خررود بررر کنررار

پیرمردی خارکش مری رانرد خرر

خررار وی افترراد مرریخاریررد سررر..

از کرم آمرد بره زیرر آن شرهریار

برد حالی دست چون گل سوی خار

برار او برر خرر نهراد آن سررفراز

رخش سوی لشركر خرود رانرد براز
(عطار 320 :9330 ،و )323
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ایررن دسررته داسررتانها نیررز از نرروع روایررت دو شخصرریت و یررك حادثرره هسررتند و
نقشمایههای مقید یكسان دارند که پیرنگ داستان را شكل میدهد؛ اما در نقشرمایههرای
آزاد با یكدیگر تفاوت دارند و می توان آنها را بدون اینكه به توالی روایت یا طرح کلری
داستان آسیب برسد از داستان حذف کرد .گفتگرو میران محمرود و شخصریت دوم رخ
می دهد .داستانپرداز در این الگو نقطة آغازین را به گونهای زمینهچینی میکند تا محمود
در موقعیتی رو در روی خاك بیز ،گلخنی ،خارکش و  ...قرار گیررد بررای مثرال بنمایرة
آغازین اغلب این داستانها «دیدار ناگهانی» است و داستان اینگونه شروع می شود :یك
شبی محمود می شد بی سپاه /یك شبی محمود دل پرتاب شد  /ناگهی محمود شد سوی
شكار  /در رهی می رفت محمود از پگاه  /د ر دهی افتاد حیران سر به سر  /مگر محمود
می شد بامدادی  /شاه محمود زاولی به شكار  /روزی از روزهرا بره وقرت بهرار /رفرت
محمود زاولی به شكار .در این نوع داستانها پس از روبه رو سلطان برا اقشرار مظلروم و
ضعیف و بعد از مناظره با آنها اگر نیازی داشرته باشرند ،بررآورده مریکنرد (محمرود و
خارکش) و در غیر این صورت با آنها ساعاتی میگذرانرد (محمرود و گلخنری) و اگرر
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گناهی داشته باشند از گناهشان در می گذرد (محمود و عامل ،محمود و خونی که بر دار
میآویختند).
در داستانهای ذیل محمود غزنوی تحول شخصیت پیدا میکند:
نمودار تحول شخصيت محمود در داستانهاي (محمود و عامل ،محمود و خوني كه بر دار ميآويختند)

اگر ستمی به مردم شده باشد (محمود و پیرزنی که سبد انگورش را گرفتند ،محمود
و زن دادخواه) احقا حق می کند و اگر مالی به دست آورده اسرت بره مرردم ضرعیف
میبخشد (محمود و دینارهای درون شكاف).
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از آنجا که هدف این نوع داستانها نشان دادن جنبه هرای مثبرت شخصریت سرلطان
محمود و درونمایة یاری رسانی است ،داستانها با همین درونمایه به پایان میرسند.
سلطان محمود در آغاز داستان پیرمرد هیزمفروش (الهی نامه) در اثر عدول از قردرت و
ورود به عالم فقر نماد قداست و برکت است؛ اما در ادامه داستان تحول شخصیت پیردا
کرده است.

صفات محمود در این داستانها :شاه ،شهریار ،پادشاه ،شاهجهان ،خسرو ،دادگر ،شراه
محمودزاولی ،ملك ،سلطان ،شهریارجهان ،یمیندین که نمایرانگر ابعراد دینری سرلطنت
سلطان محمود ،و با توجه به نوع روایت و بنمایة داستان به کار گرفته شده است.
«آ» سلطان محمود است« ،ب» خراك بیرز /گلخنری /خرارکش /خرونی /پیررزن مظلروم/
هیزمفروش /زن دادخواه.
«آ» با «ب» روبهرو میشود.
«پ» یاری و فعل کمك کردن است.

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

«آ» به «ب» «،پ» میرساند.
الگوي شماره سه شامل داستانهایی است که فرمانبرداری ایراز را در برابرر سرلطان
محمود بازگو می کند .این قبیل داستانهای منظوم و منثور در آثاری ،چون کشفاالسررار
میبدی؛ محمود و ایاز و قدحی از یاقوت سرخ (ج  5ص)313؛ محمود و ایراز و پوسرتین
(ج 3ص )530و مصیبت نامه؛ ایاز و جام لعل (ص 334و )330؛ رایگان خریدن ایاز (ص335
و )334؛ ایاز و پوستین (ص  )032آمده است.

درونمایة اصلی این حكایات فرمانبرداری است و رفتار سلطان محمود بررای نشران
دادن برتری و تمایز ایاز از دیگران است .در واقع ایاز ،همچون سالكان و عارفانی است
که به مرحلة فنای خویشتن دست یافته اند و در هر زمانی همواره اصل خود را بره یراد
دارند و به همین صورت راه رسیدن به وصال حقیقی را طی میکنند .در داستان «ایاز و
پوستین» ایاز به این دلیل که اصلش را از یاد نبرد ،پوستینش را همواره نرزد خرود نگره
داشته است (مص032 :؛ کشف :ج .)530 ،3
روایت این داستان از حیث شخصیت سازی و حادثهپردازی تازگی نردارد؛ امرا ایرن
ضعف تكرار را عطار در داستانهای دیگری چون رایگان خریدن ایاز و ایاز و پوستین با
شیوه های داستانپردازی ویژة خودش به زیبایی از میان برده اسرت .در ایرن حكایرات و
داستانها ،ایاز و محمود (بنمایة اشخاص) و نماد غالم و پادشاه هسرتنند .درونمایره نیرز
بندگی و حق شناسی است« .فرمانبرداری ایاز از سلطان» بره ایرن چنرد داسرتان کره در
کشف االسرار و مصیبتنامه آمده است ختم نمی شود؛ بعدها در مقاالت شمس ،مثنروی،
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چنانكه حكایت می کنند از سلطان عارف محمود که در مجلس انرس جرز برا ایراز
ننشستی .ندما و خواص در دندنه آمدند ،سلطان از آن غیرت باخبر بود ،فرمرود ترا
همه ندیمان و خواص را در یك مجلس حاضر کردند .پس قدحی از یاقوت سرخ
که قیمت آن خراج یك والیت محمود بود با سندانی از آهن پیش محمود آوردنرد.
وزیر را بفرمود که این قدح یاقوت را بر سندان زن تا پاره گردد .وزیر گفت زینهار
ای سلطان هر چند که فرمان سلطان باالتر بود اما زهره ندارم این دلیری کردن .هم
چنین ندیمان و خاصان را فرمود همه کاله از سر فرو نهادند و لرزه بر نهاد ایشران
پدید آمد و زهره نداشتند که آن را بشكنند .پس به ایاز اشارت کرد .گفت ای غالم
این قدح بر این سندان زن تا پاره گردد .ایاز قدح بر سندان زد تا ریزه گشت .پرس
محمود گفت از متابعت فرمان سلطان تا خلوت چهار هزار منزلست .کسی که هنوز
از فرمان محمود پرهیزکند او را چه زهره آن (میبدی9350،؛ .)313 : 22 /5

انسالتائبین ،پنج گنج ،دقایق الحقایق ،مظهرالعجایب ،ینبوع االسرار فی نصایحاالبررار ایرن
درونمایه تكرار شده است (رك :طاهری.)050 ،9312 :
ویژگی اصلی و ویژة ایاز در داستان «رایگان خریردن ایراز» در برازاری کره غالمران
عرضه می شدند و هر یك هنری را به نمایش میگذاشتند؛ فرمانبرداری و حرقشناسری
اوست.
شه بخواند او را و گفتش ای غرالم

چه هنر داری بگو با من تمرام

گفت گر تاج خرودم برر سرر نهری

جایگه سازی مرا تخت شرهی

هفررت کشررور زیررر فرمررانم کنرری

برر همرره آفررا سررلطانم کنرری

مررن نیفررتم در غلررط تررا زنرردهام

زآن که من دانم که دایم بنردهام
(عطار9333 ،پ )334-335 :
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صفات محمود و ایاز در این داستانها :سلطان عرارف محمرود ،شراه ،سرلطان ،ایراز،
ایاس ،ایاز پاکدل.
«آ» سلطان محمود است« .ب» ایاز است« .پ» فرمانبرداری و بندگی است.
«ب» از «آ»« ،پ» میبرد.
الگوي شماره چهار شامل داستانهایی است که ستم شاه محمود را به مرردم برازگو
می کند؛ این قبیل داستانهای منظوم و منثور در آثاری ،چون :محمرود و گبرری کره پلری
ساخت (ص 932و)935؛محمود و پیرزن (ص )009در الهرینامره ،پراكرایری کره عاقبرت
محمود را در خواب دید (ص )002در منطقالطیر ،عاقبت محمود در آن دنیا (ص  )055در
اسرارالتوحید ،محمود و گدا (ص )593در روحاالرواح ،محمود و خوشرهچرین(ص ،)050
محمود و طفلی هندو (ص  )343در مصیبتنامه شایان ذکر است.
این الگو از نظر درونمایه برخالف الگوی شماره دو است .پیش از این نیز گفته شد
در داستانهایی که محوریت پرداخت ن به ابعاد سیاسی شخصریت محمرود اسرت از ایراز
سخنی به میان نمیآید و کارکردی ندارد.
« محمود در شكار برود .گردایی جسرت و عنران مرکرب سرلطان بگرفرت .محمرود
تازیانه ای گرم بزد .گدا سر بر آورد .گفت سخت زدی؛ اما خوش زدی دیرر برود ترا در
آرزوی آن بودیم که پادشاهی ما را بزند» (سمعانی.)593 :9343،
این داستان به خوی ظالمانة سلطان در رویارویی با افراد مظلوم اشاره دارد.

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

این سیمای منفی از سلطان محمود که گویی شرهرة آفرا شرده اسرت در مراجرای
(سلطان محمود و طفل هندو) که اوج داستانپردازی عطار است و گاهی نیز برا خبرر از
غیب و در خواب ،عاقبت او در آخرت (پاك رایی که عاقبت محمود را در خواب دید)
بیان میشود.
شیخ ما گفت که محمود را رحمه اهلل کسی از آن او به خواب دید ،گفت سلطان را
چگونه است ؟ گفت خاموش چه جای سلطان است .من هیچ کرس نرهام .سرلطان
اوست .آن غلطی بود .گفت آخر او را چگونه است؟ گفتا مرا اینجا به پای کردهاند
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سلطان محمود پادشاهی است که در تاریخ به جنگاوری و فتوحاتش شرهرت یافتره
است .ویژگی بارز او کشت و کشتار مردم در لوای گسترش اسالم برود .همرین وجهرة
دینی و القابی که به او داده شد و عوامل دیگری چرون شراعران مرداح دربرار سرلطان
محمود ،حمایت دستگاه خالفت ،دیدار سلطان با عارفان ،قلم نویسرندگان و شخصریت
خاص و کاریزمای او سبب شد چهرة او دستخوش دگردیسی شود.4
ویژگیهای شخصیت تاریخی محمود غزنوی ،هیچگاه از دید نویسرندگان و شراعران
پنهان نماند .شخصیت «محمود» (بنمایة اشخاص) به دلیل تكرارشروندگی و برجسرتگی
از جمله تیپهایی است که در داستانها و حكایات فارسی اغلرب در مقرام بنمایره ایفرای
نقش می کند؛ چنانكه داستانهای نسبتاً زیادی به ظلم و جور او با مرردم ضرعیف اشراره
دارد .بنمایة اصلی این داستانها «ستم سلطان» است .بنمایة «سرتم کرردن» پادشراهان در
داستانهای سنتی ،فراوان تكرار شده است .این ستم گاهی به اقشار ضعیف جامعه است؛
برای مثال داستان گبری که پلی ساخت و محمود به دلیل اینكه نام خودش به نیكی بره
جای بماند در پی آن بود تا به هر قیمتی حتی به قیمرت جران آن گبرر ،پرل را بره نرام
خودش کند و یا در داستان پیرزنی که به او ستم شد و دادخواه بود اما برا بریتروجهی
سلطان روبهرو شد (محمود و پیرزن ،محمود و گدا).
گاهی افرادی ،سلطان را از ظلم و جورش آگاه میکنند و سبب تحول شخصریت او
می شوند؛ گاه با آمدن در خواب سلطان (محمود و پیرزن) و یا با حرام دانستن اموال او
(محمود و خوشهچین).

و از ذره ذره میبرسند که چه کردی و از کی فرا ستدی و فرا کی دادی؟ بیت المال
کسی دیگر ببرد و حسرت و درد و دا به ما بماند و پشیمانی بسیار (میهنی:9340 ،
.)055

در این حكایت محمود ،نماد قدرت پاالیش یافته و محو و فرانی در برابرر حقیقرت
است.
گاه اتفا میافتد در پای ان داستان سلطان به گریه افتاده (محمود و خوشه چرین) یرا
پشیمان از عمل خویش است (پاکرایی که عاقبت محمود را در خرواب دیرد) .ایرن دو
بنمایة «گریستن» و «پشیمانی» در داستانهای زیادی به کار گرفته شده است.
در دو داستان «محمود و طفل هندو» و «محمود و پیرزنی که او را در خرواب دیرد»
نیز تحول شخصیت رخ داده است؛ تحول شخصیتی سلطان محمود از شخصیتی مستبد
به شخصیتی مثبت.
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این داستانها گاه با بحران همراه است؛ بخش عمدة آنها با کنش پیش میرود و نتیجة
داستان نیز در آخر حاصل همین کنش اسرت؛ بررای مثرال «محمرود و گبرری کره پلری
ساخت».
صفات و القاب به کار رفته در این داستانها :سلطان دین محمرود ،شراه زمانره ،شراه
عالی ،سلطان دین محمود غازی ،شاه ،سلطان نیكو روزگار ،سلطان جهراندار ،سرلطان،
خسرو صاحب کمال ،پادشاه ،شهریار و شاه نامدار.
«آ» سلطان محمود است.
«ب» گبر /خوشه چین /پیرزن /گدا هستند.
«آ» به «ب» ظلم میکند.
الگوي شماره پنج شامل داستانهایی است که ثرروت و شرهرت سرلطان محمرود را
نشان می دهد؛ این قبیل داستانهای منظوم در آثاری چون «محمود و شرمارکردن فریالن»
در الهینامه (ص  )013آمده است .در این داستان سلطان ،شرمار زیراد فریالن را عنایرت
خداوند می داند .شهرت سلطان محمود و پرداختن داستانهایی با این مضمون که شهرت
او را بازگو کنند از آنجا شروع می شود که پدر ابوسعید سر در سرایش را با نام محمود

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

محمود به سر گور بایزید شد .درویشی دید آنجا .گفت این استاد شما چره گفتری؟ گفرت
وی گفتی :هر که مرا دید وی را بنسوزند .محمود گفت این هیچ چیز نیست .بوجهل ،مصطفی
را دید وی را بسوزند .آن درویش گفت ندید ای امیر ندید (انصاری 322 :9340 ،و .)325
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و لشكریانش نقش بست در حكایت «ابوسعید و پدرش» اسرارالتوحید (ص  .)90با اینكه
این داستان دور از ذهن مینماید ،قلم نویسندگان آن را باور پذیر کررده اسرت .در ایرن
داستان محمود غزنوی شخصیتی فرعی و نماد حجاب و محبوب اهل غفلت دنیا است.
داستان «سلطان محمود و رومیان» در حدیقره (ص )543و پریشبینری اوضراع از جانرب
سلطان نیز نشان از کاردانی و کفایتهای محمود دارد.
بنمایة اصلی این داستانها شهرت مادی و تواناییهای سلطان محمود است؛ ویژگیای
که او را در میان سالطین تاریخ ماندگار کرده است .عالقة سلطان محمود به جمعآوری
فیالن و سفرهای مداومش به هند به انگیزة جلب توجره دیگرران بروده اسرت؛ در ایرن
داستانها نیز ایاز کارکردی ندارد.
صفات محمود در این داستانها :شاه شاهان ،یمین دین ،شاه غازی ،یمین دین خردا،
سلطان ،محمود عدوبند.
«آ» سلطان محمود است.
«ب» ویژگیهایی چون لطف خدا ،نظر عرفا ،کاردانی و کفایت.
«آ» با لیاقت و شایستگی صفات مثبتی چون «ب» را دارا است.
الگوي شماره شش شامل داستانها و حكایاتی است کره دیردار سرلطان محمرود از
شیوخ و عارفان را بازگو می کند؛ این قبیل داستانها و حكایات در آثاری چون :محمود و
رفتن او بر سر مزار بایزید در طبقاتالصوفیه (ص 322و  )325و محمود و شیخ خرقرانی
در تذکره االولیا (ص  )533آمده اس ت .داستانهای مالقات سرلطان محمرود برا عارفران و
توجه آنان به وی ،ویژگی است که دروازة ورود سلطان محمود به نوشتههرای عرفرانی
بوده است و در حقیقت یكی از دالیل دگردیسی سلطان محمود به شخصیتی عرفانی به
شمار میآید (رك؛ طاهری 930، 9312 :تا .)922
در این قبیل داستانها ایاز کارکردی ندارد و تنها در حكایت «محمود و شیخ خرقانی»
ایاز نقش فرعی دارد .سلطان محمود نیز نماد نیروی زمینی و بشریای ست که پیوسرته
به نیروی آسمانی و الهی نیاز دارد.

بنمایه های این داستان شامل مالقات ،منراظره و گفتگرو ،جسرارت ،حقیقرت شناسری و
ایمان است.
داستان مالقات سلطان محمود و شیخ خرقانی که در تذکرهاالولیای عطار نیز آمده از
نظر مالقات محمود با عارفان مانند داستانی است که در طبقراتالصروفیه آمرده اسرت.
بنمایه های این داستان دعا و ایمان ،پاکی و تحول است؛ اما فضایی که این حكایرت در
آن روایت می شود با فضای قبلی متفاوت است .در دیدار محمود برا درویرش موقعیرت
گورستان است؛ اما ایرن حكایرت در صرومعة شریخ خرقرانی اتفرا مریافترد .حضرور
شخصیت «سلطان محمود و اهل معرفت» در این حكایرات ضرروری اسرت و در غیرر
اینصورت فضای داستان شكل نمیگیرد .البته میتوان اشخاص دیگری نیرز جرایگزین
کرد؛ اما پیرنگ داستان نیازمند تقابل دو شخصیت سیاسی و دینی است.
تحول شخصیت سلطان محمود در این داستانها در نمودار نشان داده شده است.
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«آ» سلطان محمود است.
«ب» اهل معرفت.
«آ» به دیدار «ب» میرود.
الگوي شماره هفت شامل داستانهایی است که قدرت دینی سلطان محمود را نشران
می دهد؛ این قبیل داستانها در آثراری چرون :محمرود و برت سرومنات (ص 305و )304؛
محمود و نبرد با هندیان (ص 304و )300؛ محمود و اسالم آوردن پادشاه هنرد (ص 353و
 )352در منطق الطیر ،محمود و حسن و روز داد خواهی(ص 209و  )200در مصیبتنامره،
محمود و بتسومنات (ص )932در روضه الفریقین آمده است .همان طور کره در الگروی
شماره دو بیان شد در این قبیل داستانها که بره ویژگیهرای سیاسری شخصریت محمرود
پرداخته میشود ،ایاز کارکردی ندارد.
محمود در این داستانها نماد زهد ،تشرع و بیاعتنایی بره دنیاسرت .شخصریت او در
این داستانها از شخصیت تاریخی و واقعی او فاصله گرفته است.
هنرردوان را پادشرراهی بررود پیررر
چون بر محمود بردندش سرپاه

شد مگر درلشكر محمود اسیر
شد مسلمان عاقبت آن پادشراه
(عطار)352-353 :9330 ،

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

در این سری داستانها سلطان محمود دین را به دنیا نمیفروشد؛ حتی به بهای فراوان
(محمود و بت سومنات) و در نبرد با کفار میکوشد و در موقعیتهای بحرانی نذر میکند
(محمود و نبرد با هندیان).
عاقبت محمود کرد آن زر نثرار

عاقبت محمود داشت آن شهریار
(همان) 300 -304:

محمود به هندوستان شد تا به سراندیب برفت و منرات کره معبرود ایشران برود از
دست ایشان بیرون کرد که به غزنین آرد .ملوك هندوستان به حسرن میمنردی کره
وزیر بود کس فرستادند و گفتند چندان که تو بر ما حكم کنی تو را خردمت کنریم
گر تو سلطان را بر آن داری که منات را به ما گذارد چندین هرزار دینرار خزینره را
خدمت کنیم ...محمود گفت اینكه تو میگویی نكوست .لیكن اگر فردا در عرصات
قیامت ندا برآید که بیارید آن آزر بتتراش را و محمود بت فروش را جرواب ایرن
ندا که باز دهد؟ (شاشی عمرکی)932 : 9351 ،
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همین داستان را عطار در منطق الطیر آورده است (ص 305و  .)304بنمایة اصلی ایرن
قبیل داستانها «دینداری و ایمان» سلطان محمود است .بنمایة دیگر «وسوسه» اسرت کره
سلطان هم در داستان «بتسومنات» با پیشنهاد گرفتن زر و طال وسوسه می شود و هرم
در داستان «نبرد با هندیان» که لشكریان او را از ادای نرذر براز مری دارنرد .امرا سرلطان
محمود با اندیشیدن به آخرت و یا پرسش از اهل معرفت به ایرن وسوسره بریتروجهی
می کند .او در این داستانها نماد انسانهای متعالی ای است که هیچ چیز مانع رسیدن آنهرا
به قرب حقتعالی نمیشود.
سكوت دربار محمود نیز حاکی از برقراری عدالت است که او را راضی نمیکنرد و
غرور پادشاهیش خواهان آنست تا مردم در دربارش رفت و آمد کننرد (محمرود و روز
دادخواهی 209 :و .)200
داستان «محمود و بت سومنات» عالوه بر منطقالطیر در آثاری چرون روضرهالخلرد،
عجایبنامه ،مثنوی بهلول آمده است.
صفت و القابی که در این داستانها به سلطان اطال می شود ،حاکی از همین خروی
دیندارانه و عدالت طلبانة اوست؛ صفاتی؛ چون شاه ،شاه خسروان ،شاه دادگر ،شرهریار،
شاه جهان ،پادشاه ،خسرو و شاهنشاه.
«آ» سلطان محمود است.
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«ب» ایمان و عدالت.
«آ» در رویارویی با سختیها و مشكالت «ب» دارد.
الگوي شماره هشت داستانهایی است که بری تروجهی اهرل معرفرت را بره سرلطان
محمود نشان میدهد؛ این قبیل داستانها و حكایات در آثاری چون محمود و دیوانه کره
اندوه جهانی داشت (ص )023؛ محمود و دیوانه که دیدگانش را به محض دیدن محمود
بست (ص )012؛ محمود و پیرزنی که ملكش را به ملك محمرود نفروخرت (ص  )324در
الهی نامه ،داستان محمود و دیوانه که بره او دشرنام داد (ص  314و  )310در منطرقالطیرر،
د استان محمود و دیوانه که گفت روزی آسان بره دسرت مریآیرد (ص)045؛ محمرود و
استادش سدید عنبری (ص  )093در مصیبتنامه آمده است.
این دسته داستانها از نوع روایت دو شخصیت و یك حادثه و یك گفتگو است کره
نقشمایههای مقید یكسان دارد و پیرنگ داستان را شكل میدهد .اما در نقرشمایرههرای
آزاد با یكدیگر تفاوت دارد .گفتگو میان محمود و شخصیت دوم رخ میدهد .دیوانگران
و پیرزنان از جمله تیپهای اجتماعی هستند که در بیشرتر حكایرات و داسرتانها حضرور
دارند و اغلب این شخصیتهای مقابل سلطان محمود نام خاصی ندارنرد .داسرتانپرداز در
این الگو نقطة آغازین را به گونهای زمینهچینی میکند تا محمود در موقعیتهای مختلرف
ده ،ویرانه رو در روی پیرزن ،دیوانه و اهل علم قرار گیرد سپس در منراظره ای کره رخ
می دهد در اغلب موارد مورد انتقاد تند و صریحانة آنها قرار میگیرد .این داستانها به این
دلیل که سلطان محمود شخصیت مقابل اقشار پایین جامعه است ،شبیه به الگوی شماره
یك و دو هستند .بنمایة آغازین اغلب این داستانها رویارویی با اهرل خررد یرا عقرالی
مجانین است .در آن ویرانه شد محمود یك روز  /یكی دیوانهای را دیرد دلسروز  /شرد
مگر محمود در ویرانه ای  /دید آنجا بیدلی دیوانه ای  /در رهی محمود می شد با سرپاه /
از سپاه و پیل او عالم سیاه  /شاه دین محمود سلطان جهان  /داشت استادی بره غایرت
خرده دان  /مگر محمود می شد در شكاری /جدا ماند او ز لشركر برکنراری .ایرن افرراد
نكاتی را به محمود تذکر میدهند و با کنایه به او میفهمانند در ناز و نعمت اسرت و از
سختیها بی خبر (محمود و دیوانه که اندوه جهانی داشت) ،گاه با نادیده گرفتن سلطان و
خودداری از دیدار او به سلطنت او شك میکنند (محمود و دیوانه که دیردگانش را بره
محض دیدن محمود بست) ،گاه شراه را از خرود دور ،و او را برا صرفاتی چرون کرافر

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

نعمت ،دون همت خطاب ،و به او یادآوری می کنند که از خدا دور شده است (محمود
و دیوانه که به او دشنام داد) ،گاه نیز تمام ثروت و داراییهای محمود را بیفایده میدانند
و به او می فهمانند که روزی بدون این تجمالت هم حاصل میشود (محمرود و دیوانره
که گفت روزی آسان به دست میآید) و عزت انسان به مال و دارایی نیسرت؛ زیررا بره
دست آوردن ثروت به بهای خون دیگران همانا خواری است (محمود و استادش سدید
عنبری).
به هر حال هدف این داستانها ،نشان دادن ابعاد سیاسی شخصریت سرلطان محمرود
چون پرداختن به مادیات ،دور شدن از خداوند و بریبهرره برودن از صرفا و صرمیمیت
انسانهای رها شده از مادیات است ،در این داستانها ایاز کارکردی ندارد.
برردو گفتررا چرررا کررردی چنررین گفررت

که ترا رویرت ببیرنم شره برآشرفت

بررردو گفترررا لقرررای شررراه عررررالم

نمرریداری روا گفررت آن خررود هررم

چو خود بینی در این مذهب روا نیست

اگر غیری ببینری جرز خطرا نیسرت

شرررهش گفترررا او لرررواالمر جهرررانم

بود برر ترو همره حكمری روانرم...

برردو دیوانرره گفررت ایررن برره بینرردیش

که امرت چون روا نیست بر خویش

نباشررد بررر دگررر کررس هررم روانرره

مررررا مبشرررول چنرررد آری بهانررره
(عطار9333 ،ب)012 :

صفات سلطان محمود در این داستانها :سلطان ،پادشراه ،شراه ،شرهریار ،شراه دیرن،
سلطان جهان است.
«آ» سلطان محمود است.
«ب» اهل معرفت است.
«پ»بیتوجهی ،توهین ،نصیحت.
«آ» با «ب» روبهرو میشود و «پ» روی میدهد.
الگوي شماره نه شامل داستانهایی است که عشق محمود به ایاز را بازگو مریکنرد؛
این قبیل داستانها در آثاری چون «محمود و مالیدن پای ایاس» (مرص« ،)330 :محمرود و
غالمش که به سبب راهزنی فرمان کشتن او صادر شد (مص )900 :آمده است.
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برررر دیوانرررهای محمرررود بنشسرررت

نهاد او چشم بر هم شراه بشكسرت

هدف اصلی پرداختن به شخصیت محمود و ایاز ،استفاده از بعرد عاشرقانة ایرن دو
شخصیت است؛ بنابر این در میان بیش از هفتاد داستان (منظوم  -منثور) بررسی شرده،
بیش از  02داستان به همین ویژگی توجه داشته است؛ در این قبیل داستانها گاه محمود
عاشق است و ایاز معشو و گاه جایگاه آنها تغییر می کند .در این الگو بره داسرتانهایی
پرداخته ایم که محمود پادشاهی عاشق است و ایاز غالمی فرمانبردار.
بنمایة این داستانها عشق است ،اما عشقی متفاوت؛ برای مثال در داستان «محمرود و
مالیدن پای ایاس» با عشقی روبهرو هستیم که در حالت بیخویشی و فنای از خود برای
سلطان محمود رخ می دهد و وقتی به هوش می آید در عالم هوشیاری چنین بیحرمتری
را نمیپسندد.
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یررك شرربی محمررود شرراه حررقشررناس

اشررك مرریافشرراند بررر روی ایرراس

جامه چون از اشك خود در خون کشید

مررروزه او عاقبرررت بیررررون کشرررید

طشررررت آورد و گررررالب آن نیكنررررام

شست اندر طشرت زر پرای غرالم...

روی آخرررر برررر کرررف پرررایش نهررراد

پس ز دست عشرق در پرایش فتراد...

همچنررران مررریبرررود ترررا شررراه بلنرررد

گشت از بریهوشری خرود هوشرمند

گفررت ایررن برریحرمترری در کررل حررال

هست شاه هفرت کشرور را کمرال...
(عطار9333 ،پ)330 :

این داستان حكایت از فرو افتادن و نزول سلطان از مقام سلطنت به مقام بندگی دارد
که این اتفا نمی افتد مگر در عالم عشق .محمود عاشق و ایاز معشو است.
درحكایتی دیگر ،سلطان محمود قصد دارد غالمی را به سبب نافرمانی گرردن بزنرد
اما نمی خواهد در برابر دیدگان ایاز این اتفا بیفتد ولی ایاز معتقد است حاضر شدن با
ادب در برابر سلطان از صد بار گردن زدن سخت تر است .بنمایة اصلی عشق است؛ اما
عشقی با ممیزههای سلطانی؛ زی را سرختیها و بالهرای ایرن عشرق از هرر کرار دیگرری
سختتر است.
صفات و القابی که به سلطان محمود داده شده عبارت است از :سرلطان ،شراه حرق
شناس ،شاه بلند ،شاه عالی مقام و پادشاه.
«آ» سلطان محمود است.
«ب» ایاز است.
«آ» عاشق «ب» است.

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

الگوي شماره ده شامل داستانهایی است که نشاندهندة عشق ایاز نسبت به محمود
است؛ این قبیل داستانها در آثاری چون داستان محمود و ایاز و لشكریان محمود که بره
دنبال سایة هما بودند (ص  )041در مصیبتنامه این داستان در زینتالمجالس نیرز آمرده
است و یا داستان آرزو خواستن بزرگان (ص  )093در الهینامه یا سلطنت دادن بره ایراز
(ص  303و  )302در منطق الطیر آمده که همه گویای این است که آنچه برای ایاز اهمیرت
دارد در سایه سلطان بودن و مورد توجه او قرار گرفتن است.
درونمایة اصلی «مورد توجه سلطان بودن» است.
هر سه داستان با توصیف آغاز می شود و شخصریت (محمرود و ایراز) و درونمایرة
(مورد توجه واقع شدن) در هر سه یكسان است.
سررر برره سرررر در سررایة او تاختنرررد

خررویش را برررا یكررردگر انداختنرررد

ترررا ایررراز آمرررد برررر مقصرررود ش
پرررس در آن سرررایه میررران خررراك راه
آن یكری گفرتش کره ای شرروریده رای

در پنرررراه سررررایة محمررررود شررررد
هر زمان در سرر بگشرتی پریش شراه
نیسرررت آنجرررا سرررایة پرررر همرررای

گفت سلطانم همرای مرن برس اسرت
چون بدانستم که کار این است و برس

سررایة او رهنمررای مررن بررس اسررت
در دو عالم روزگار این است و برس

سرررر نپررریچم هرگرررز از درگررراه او

مررریروم بررریپرررا و سرررر در راه او
(عطار9333 :پ)041 ،

در این داستانها غالباً رفتار قهرمان (ایاز) به این دلیل اسرت ترا بره دیگرران (لشركر
سلطان ،بزرگان ،محمود) بفهماند که نهایت آرزویش آنسرت کره مرورد توجره سرلطان
باشد .در این داستانها ایاز نقش اصلی دارد .او که خود را سالك طریق حق میداند بره
رهروان این راه معنای حقیقی عشق و تمایز عشق حقیقی و عشق مجازی را میفهمانرد
و به آنها نشان می دهد که در راه وصال حقیقی ،دل بستن به ظواهر مانع درك حقیقرت
است.
در این داستانها عشق بن مایة اصلی است و گفتگو میان ایاز و شخصیت سومی اتفا
می افتد که اغلب لشكریان ،بزرگان و سپاهیان هستند .بر همین اساس ،درونمایة اصرلی
این داستانها یعنی «عشق ایاز به محمود» محقق مری شرود .ایرن دسرته داسرتانها از نروع
روایت دو شخصیت و گاه چند شخصیت و یك حادثه است؛ این گفتگو هنگام شركار
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گفررت یررك روزی همررایی مرریپریررد

لشرركر محمررود هرررك او را بدیررد
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یا دربار پادشاه رخ می دهد و ایاز در موقعیتهای مختلف چرون شركار (گفرت سرلطانم
همای من بس است  /سایة او رهنمای من بس است) ،آرزو خواستن شاه از او (من آن
خواهم همیشه در زمانه  /که تیر شاه را باشم نشانه) ،پادشاهی دادن محمود به ایاز (گرر
به حكم من کند ملك جهان  /من نگردم غایب از وی یك زمان) معانی بلند عرفرانی و
نادیده گرفتن ظواهر دنیایی را برای رسیدن به وصال حقیقی بازگو میکند .داسرتانپرداز
در این الگو نقطة آغازین را به گونهای زمینهچینی می کند تا بلندنظری ایاز را در عشرق
محمود بیان کند برای مثال بنمایة آغازین اغلب این داستانها این گونه است :گفت یرك
روزی همایی می پرید  /لشكر محمود هرك او را بدید  /بزرگانی که سر بر چرخ سودند
 /همه در خدمت محمود بودند  /گفت ایاز خاص را محمود خواند  /تاج دارش کرد و
بر تختش نشاند .این گفتگو یكنواخت نیست و موجب تغییر و حرکت داستانی میشود
و موضوع سخن عشق منحصر به فرد ایاز نسبت به محمود است که حاضر نمیشود آن
را با هیچ چیز عوض کند.
صفات محمود و ایاز در این داستانها :سلطان ،شاه ،ایاز خاص ،ایراز هوشریار ،شراه
انجمن.
«آ» ایاز است.
«ب» توجه سلطان است.
«آ» میکوشد تا از «ب» کاسته نشود.
الگوي شماره يازده شامل داستانهایی است که نشاندهندة عشق محمود به ایاز است
و تفاوت آن با الگوی شمارة نه در این است که در آنجا ایراز غالمری فرمرانبردار و در
اینجا معشو است؛ این قبیرل داسرتانها در آثراری چرون گرویبراختن محمرود و ایراز
(ص)359؛ مفاخره محمود و ایاز (ص)039؛ پرسش اینكه کدام نیكوترند (ص)203؛ محمود
و آزاد کردن غالمان (ص )291؛ محمود و ایاز و فرستادن غالمی برای دانستن حالش (ص
)321؛ خشم گرفتن سلطان بر ایاز (ص )232در مصیبت نامه ،کدام یك پادشاه و سرلطانند
(ص)013؛ محمود و ایاز و اینكه شركار یكدیگرنرد(ص)021؛ محمرود و ایراز در حالرت
وفات (ص)095؛ محمرود و ایراز در گرمابره (ص  ،)021محمرود و ایراز و عررض سرپاه
(ص )039در الهی نامه ،محمود و عرض لشكر (ص )225در منطرقالطیرر ،محمرود و ایراز
(ص )900در سوانح ،محمود و خلعتی دادن (ص ،033ج )5در کشفاالسرار آمرده اسرت؛

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

این حكایات دربردارن دة داستانهایی است که محمود عاشق است و ایاز معشو و بخش
اعظم داستانها را شامل می شود .در این داستانهای عاشقانه از بنمایههرایی چرون عاشرق
شدن با شنیدن صدا یا دیدن چهره یا ربودن معشو خبری نیسرت .گراهی بنمایرة ایرن
داستانها رقابت عشقی ،غیرت عاشق ،جنون عاشق ،گوی بازی و شكار (که مورد عالقه
پادشاهان داستانی) است .درونمایة اصلی این داستانها عشق است .گاه ایرن عشرق اوج
می گیرد و آسمانی می شود .محمود ،نماد خداوند و ایاز نماد انسان کامل می شرود و آن
دو به مرحله استغرا و فنا می رسند .در این داستانها محمود و ایاز عاشرق و معشروقی
هستند که به یكی شدن و اتحاد رسیده اند و افرادی صاحبنظر ،که گراه خرود ایراز ایرن
موضوع را تأیید میکند.
چون نگه کردم به شاه حقشناس

بود از سر تا قدم جملره ایراس

چون ایاست را نگره کرردم نهران

بود هفت اعضای شراه جهران...

لیك چون هر دو یكی دیدم عیان

حكم نتوان کرد هرگرز در میران
(عطار9333 ،پ)201-203 :
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در این داستانها عشق بنمایة اصلی است و میان محمود و ایاز و گاه شرخص سروم
گفتگو در می گیرد تا درون مایة اصلی این داستانها محقق شود که «عشق محمود به ایاز»
است؛ این دسته داستانها از نوع روایت دو شخصیت و گاه سه شخصیت و یك حادثره
است ..گفتگو میان محمرود و شخصریت دوم رخ مری دهرد کره در بیشرتر مواقرع ایرن
شخصیت دوم ایاز است (در حالت وفات ،کدام یك پادشاه و سلطانند ،مفراخره ،کردام
نیكوترند ،آزاد کردن غالمان) و گاه داستان میان محمرود و ایراز و شخصریتهایی چرون
نظارگی ،خادمی ،رسول شاه ،رفیقی ،حسن میمندی (گروی براختن ،فرسرتادن غالمری،
عرض سپاه ،در گرمابه ،عرض لشكر) اتفا مری افترد .داسرتانپرداز در ایرن الگرو نقطرة
آغازین را به گونهای زمینهچینی می کند تا محمرود در مروقعیتی رو در روی ایراز قررار
گیرد؛ برای مثال بنمایة آغازین اغلب این داستانها این گونه است :گفت محمرود و ایراز
دلنواز  /هر دو در میدان غزنین گوی باز  /چون خبر آمد به محمود از ایاس  /خادمی را
خواند شاه حق شناس  /ایاز سیم بر را کرد درخواست  /که با او میبگویم یرك سرخن
راست  /مگر سلطان دین محمو د یك روز  /ایاز خراص را گفرت ای دل افرروز؛ مگرر
روزی ایاز سیم اندام  /چو جانها سوخت تنها شد به حمام  /مگر سلطان دیرن محمرود

019


پیروز /سپه را خواست دادن عرض یك روز  /گفت محمود و ایاز سیمبر  /فخر کردنرد
ای عجب با یكدگر  /بامدادی شد بر سلطان ایاس /خوبیش بیحد ملیحیش بیقیراس /
گفت روزی فرخ و مسعود بود  /روز عرض لشكر محمود بود  /کرد محمرود از بررای
احترام /یك شبی آزاد بسریاری غرالم .بنمایرة منراظره و گفتگروی محمرود برا ایراز در
موقعیتهای مختلفی چون میدان غزنین هنگام گوی برازی در بسرتر بیمراری ،در حالرت
وفات ،در گرمابه ،عرض سپاه رخ میدهد .این گفتگو یكنواخت نیست و موجب تغییرر
و حرکت داستانی می شود و موضوع سخن برتری ایاز بر محمود و یا محمرود برر ایراز
است که نهایتاً به اتحاد و استغرا آن دو در یكدیگر و یا غیرت و عشق منتهی میشود.
اگر چه پادشاهی حاصل توسرت

ولرریكن پادشرراه تررو دل تسررت

دل تو زیر دست این غالم اسرت

مرا این پادشاهی خود تمام است

تویی شاه و دلت شاه ترو امرروز

ولی من بر دل ترو شراه و فیرروز
(عطار9333 :ب)013،
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البته گاهی این داستانها گویای عشق زمینی محمرود و ایراز هسرتند؛ ماننرد داسرتان
محمود و ایاز در گرمابه(ص .)021
«آ» سلطان محمود است.
«ب» ایاز است.
«آ» عاشق «ب» است.
«پ» اتحاد است.
«آ» و «ب» به «پ» رسیدهاند.
الگوي شماره دوازده شامل داستانهایی است که نشاندهندة عشق ایراز بره محمرود
است .تفاوت این الگو با الگوی شرماره ده ایرن اسرت کره در آنجرا سرلطان محمرود
کارکردی نداشت؛ این قبیل داستانها در آثاری چون محمود و ایاز که خود را حجاب و
مانع میدانست (ص 014و  )010در مصیبتنامه ،محمود و ایاز و بوسریدن پرای محمرود
(ص )093در الهی نامه ،محمود و شكار کره و گریستن ایاز (ص)230؛ و بیماری محمود و
مدهوش شدن ایاز (ص  )330در مصیبت نامه آمده است؛ در ایرن داسرتانها ،گراه ایراز از
عشق محمود زرد روی می شود (ایاز که خرود را حجراب مری دانسرت) و یرا عاشرقانه
محمود را میپرستد (ایاز و بوسیدن پای محمود) و یا حاضر است در هر موقعیتی مورد

درونمايه و بنمايه داستانهاي عرفانيتا قرن هفتم (با محوریت شخصیت محمود غزنوی)

توجه سلطان قرار گیرد (محمود و شكار کره و گریستن ایاز) و گراه برا دیردن بیمراری
محمود بیمار می شود (بیماری محمود و مدهوش شدن ایاز).
گفررت ایرراز آمررد بررر سررلطان پگرراه

چهررررة گلنررراریاش ماننرررد کررراه...

گفت شاه آخرر چره برودت ای ایرا

کآتشررم در دل فكنرردی برریقیرراس؟

بررود پرریش شرراه خلقرری برریشررمار

هررر یكرری از بهررر کرراری برریقرررار...

گفت خلرق بری حسرابند ایرن همره

چون بگویم؟ چون حجابند این همه

شرراه خررالی کرررد حررالی جایگرراه

تررا ایرراز آنجررا بمانررد و پادشرراه...

گفت شاها من حجابم چرون کرنم؟

خویش را بو کرز میران بیررون کرنم

چون حجاب خویش در عرالم مرنم

خلق بود آن دم حجاب ایرن دم مرنم

تا که می ماند ز مرن یرك مروی براز

نیسررت روی آنکرره بترروان گفررت راز

چون نمانم من تو مانی جملره پراك

راز من آن گه بررون جوشرد ز خراك
(عطار9333 :پ)014 ،

علترری محمررود را گشررت آشرركار

شد ز مدهوشی سه روز و شب ز کار...

وای عجب آن گه که شاه حق شناس

شد ز هوش از هوش رفته بُد ایراس..

چشم چرون بگشراد از هرم پادشراه

دیرررد ایررراز خرررویش را آن جایگررراه

گفت :ترو کری آمدسرتی ای غرالم؟

گفت :این سراعت زهری عرالی مقرام..

گفت هرگرز در دروغرم نیسرت راه

لیك چرون باشرد وجرودم غرر شراه

شاه چون بی خود شود بیخود شوم

چون به خود براز آیرد او بخررد شروم

از سر خویشم وجود خاص نیسرت

این سخن جز از سرر اخرالص نیسرت

چررون وجررود مررن بررود از شررهریار

کرری شررود برری او وجررودم آشرركار
(عطار9333 :پ)300 ،
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در حقیقت ایاز خودش را مانع و حجابی برای وصال می داند؛ چرون معتقرد اسرت
عاشق باید در برابر معشو به مرحلة استغرا و فنای خویشتن دست یابد ترا برا یكری
شدن و اتحاد در وجود یكدیگر به بقای حقیقی نایل شوند؛ مفهومی که بارها عطرار آن
را در داستانها و حكایات مختلف آورد؛ برای مثال در داستان بیماری محمود و مدهوش
شدن ایاز به اتحاد و استغرا ایاز و محمود در وجود یكدیگر اشاره شده است؛ گرویی
ایاز رمزی از معبود و انسان کامل و محمود رمزی از وجود خداوند است.
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این دسته داستانها از نوع روایت دو شخصیت و یك حادثه و یك گفتوگو هستند
که نقشمایه های مقیرد یكسران دارنرد کره پیرنرگ داسرتان را شركل مریدهرد .امرا در
نقشمایههای آزاد با یكدیگر تفاوت دارند .گفتوگو میان محمود و ایراز رخ مریدهرد.
ایاز و محمود در این داستانها بنمایة اشخاصی هستند که بر اساس گفتوگرو میران آن
دو یك مفهوم عرفانی چون اتحاد و فنای عاشق و معشو بیان می شود؛ برای مثرال در
این ابیات چون نماند من تو مانی جمله پاك  /راز من آن گه برون جوشد ز خاك؛ چو
این جا نیست غیری این به اخالص /بسی نزدیكتر این بایدم خاص؛ گرر کنرون هسرتم
غالمی ناکسم  /آن زمان محمود گردم این بسم؛ بنده دایم از تو موجود اسرت و برس /
خود که باشد بنده محمود است و بس .داستان پرداز در این الگرو نقطرة آغرازین را بره
گونهای زمینهچینی میکند تا ایاز در موقعیت های مختلفی؛ چون در برابر شاه ،در هنگام
استراحت ،شكار ،بیماری با محمود همسخن شود .سپس در مناظرهای که رخ مریدهرد
وحدت و یكی شدن عاشق و معشو مورد توجه قرار میگیرد .بنمایرة آغرازین اغلرب
این داستانها مواجهة ایاز با محمود است؛ برای نمونه گفت :ایاز آمد بر سرلطان پگراه /
چهرة گلناری اش مانند کاه؛ نشسته بود ایاز و شاه پیروز  /ایازش پای میمالیرد ترا روز؛
کرهای میتاخت سلطان در شكار  /میگریخت از وی شكار بیقررار؛ علتری محمرود را
گشت آشكار  /شد ز مدهوشی سه روز و شب ز کار.
صفات و القاب :سلطان عارف محمود – ایاز – ایاس -شاه -ایاز پاك دل -سلطان.
«آ» ایاز است« .ب» محمود است.
«آ» عاشق «ب» است.
نتيجهگيري
جدول شماره  9حاصل مطالعة بیش از هفتاد حكایت و داستان ادبیات عرفرانی اسرت.
این جدول دوازده الگو را به خود اختصاص داده است .هر الگو شماری از داسرتانها را
در بر می گیرد که از جهت کارکرد ،درونمایه و بنمایة داستانی به یكدیگر شباهت دارند.
با نگاهی به این جدول می توان دریافت که بسیاری از داستانها شباهت چشرمگیری بره
یكدیگر دارند و گاه با اندکی تفاوت از یكدیگر نوشته شده اند .بسرامد داسرتانهایی کره
محمود شخصیت اصلی آن است 25 ،داستان ،بسامد داستانهایی که ایاز شخصیت اصلی
آن است هشت داستان و بسامد داستانهایی که هر دو آنها با هرم نقرش داشرتهانرد93 ،
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داستان است .درونمایة داستانها عبارت است از :یاری رسانی ،مالقات ،کسب شرهرت،
خواب دیدن ،فرمانبرداری ،ظلم و ستم و مواردی از این دست .محتوای حكایات تقابل
عشق و سلطنت ،نسبت قدرت و رعیت ،تقابرل بنردگی و عصریان ،تقابرل حكومرت و
رعیت ،تقابل ثروت و فقر ،نسبت قدرت و معرفت ،نسبت قدرت و دین ،تقابل قردرت
و خرد ،تقابل پادشاه و بنده ،تبلور عشق به معنی حقیقی ،تقابل عاشق و معشو یا خدا
و بنده و تقابل معشو و عاشق است؛ در این حكایات و داستانها گاه درونمایه یكسران
است و صحنه پردازی و شخصیتها تغییر میکند .علیت در حكایات و داستانهای عرفانی
با محوریت نقش محمود و ایاز از نوع آشكار است؛ برای مثال اگرر محمرود در مقابرل
«پیرزن» قرار میگیرد ،حتماً قصد او نصیحت یا سرزنش سلطان محمود است و یا اگرر
در برابر «رقیبان عشقی خود» واقع می شود ،حتماً مورد سرزنش قرار می گیررد و تعرداد
داستانهای این چنین کم نیست .اغلب این داستانپردازیها با نقرشمایرههرای آزاد کرم و
زیرادی همرراه اسرت ولرری در کلیرت ،آنچره در زمران مرریگرذرد روایرت مریشررود و
نقشمایههای آزاد در هدف پیشبرد داستان است.
این تحلیل نشان می دهد گرایش نویسندگان در پرداختن به ابعاد عاشقانة شخصیت
محمود و ایاز بیش از سایر درونمایه ها است که بیشتر در آثار عطار دیده میشوند و در
الگوی شماره  99آمده است؛ در این داستانها محمود ،نماد خداوند و ایراز نمراد انسران
کامل می شود و آن دو به مرحله استغرا و فنا می رسند و گاه محمود و ایراز عاشرق و
معشوقی هستند که به یكی شدن و اتحاد رسیدهاند.
در داستانها ،تعداد بنمایه های ثابت و تكرارشونده بیشتر در سری بنمایههای عاشقانه
جای میگیرد؛ بنمایه هایی چون رقابت ،جنون عاشقانه ،دیدار عاشق و معشو و یا جزء
بنمایه های اشخاص و مكانها هستند .محمود و ایاز و عاشق و معشو بودن آنها نیز هر
کدام یك بنمایه است؛ زیرا در برخی داستانها عنصر ثابت و تكرارپذیر است« .آ» سلطان
محمود است« .ب» ایاز است« .آ» عاشق «ب» است .هرکدام از گرزارههرای کالمری «آ»،
«ب» نقش نحوی دارد .در پایان تحلیل هر الگو ،تالش شد ساختار شبیه سازی شردهای
چون مثال باال آورده شود تا در یك نگاه ،خواننده را با چند و چون داستان آشنا سازد.
بعد از ایاز ،بیشترین بنمایة اشخاصی که مقابل سلطان محمود قررار مریگیرنرد؛ کسرانی
چون گدا ،دیوانه ،نمك فروش ،زن عاشق ،خاكبیز ،گلخنی ،خارکش ،خرونی ،پیررزن،
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مظلوم ،هیزم فروش و زن دادخواه هستند .اغلب این شخصیتهای مقابل سرلطان محمرود
نام خاصی ندارند و بیشتر در داستانهای عطار و سنایی و خیلی کمتر در آثرار غزالری و
خمرکی تكرار شده است .در واقع هدف نویسندگان از مقابرل هرم قررار دادن سرلطان
محمود با این اشخاص بیان مفاهیم ارزشمند عارفانه و صریحی اسرت کره شراید هریچ
کسی قدرت و جرأت بیان آن به پادشاه را نداشته باشد.
نتیجررة بررسرری نشرران داد در تمررام داسررتانها منظررور شرراعران و نویسررندگان طرررح
موضوعات عرفانی نبوده است گاه ،هدف بیران ویژگیهرای سیاسری شخصریت سرلطان
محمود است؛ مانند الگوی شمارة .3 ،0 ،5 ،2 ،0
گاه یك الگو امكان دارد که دچار تغییر شود؛ برای مثال الگوی شماره دو از این نظر
که شخصیت سلطان محمود و طبقات پایین جامعه را مقابل هرم قررار مریدهرد ،شربیه
الگوی شماره یك است؛ امرا در ایرن الگرو از بنمایره عشرق خبرری نیسرت و محمرود
پ ادشاهی مهربان و عارف مسلك اسرت و یرا الگروی شرماره چهرار از نظرر درونمایره
برخالف الگوی شماره دو است؛ زیرا در اینجا محمود پادشاهی ستمگر اسرت .الگروی
شماره هشت به این دلیل که سلطان محمود شخصیت مقابل اقشار پایین جامعه اسرت،
شبیه به الگوی شماره یك و دو است .الگوی شماره یازده نیز شامل داستانهایی است که
نشاندهندة عشق محمود به ایاز است و تفاوت آن با الگوی شمارة نه در این اسرت کره
در آنجا ایاز غالمی فرمانبردار و در اینجا معشو است .الگروی شرماره دوازده شرامل
داستانهایی است که نشاندهندة عشق ایاز به محمود است .تفاوت این الگرو برا الگروی
شماره ده این است که در آنجا سلطان محمود کارکردی ندارد .همان طور که بیران شرد
گاه داستانها با اندکی تفاوت از هم نوشته شده  ،و این تفاوت در الگوهرا آشركارا قابرل
مشاهده است.
در برخی داستانها محمود غزنوی دچار تحول شخصیتی میشود؛ از جمله در الگوی
شماره دو ،چها ر و شش که در بیشتر مواقع از شخصیتی منفی به شخصیتی مثبت تغییرر
حالت می دهد و در الگوی شمارة شش این تحول روحی است.
آمار و الگوها و توجه به جنبه های داستانی و مفاهیم آن در بردارندة تمام داستانهای
عرفانی بود که تا قرن هفتم به نگارش در آمده است .توجه نویسندگان به شخصریتهای
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تاریخی و وجود بیش از هفتاد داستان و حكایت منظوم و منثور در ادب عارفانة فارسی
نشاندهندة این است که باید بیشتر به این موضوعات پرداخت.
این پژوهش حاصل تالشی گسترده تر است که با یافتن منابع و طبقهبندی داستانها
و حكایات به دست آمده است و در نهایت بررای ایرن مقالره الگوهرای دوازدهگانرهای
استخراج و دستهبندی شد.
براساس جدول شماره  9و توضیحاتی که بیان شد ،مهمتررین نتیجرة ایرن پرژوهش
عرضه الگویی یكسان برای داستانهایی اسرت کره در طرول چنرد سرال اخیرر موضروع
پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است .یافته های این پژوهش نشران داد کره مریتروان از
دیدهای گوناگون به این شخصیت پرداخت و ویژگیهای داستانی و نكات بسیار دیگری
که پیشتر بیان شد ،نشاندهندة توان نهفته در داستانهای فارسی است.
پینوشت
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