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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Intertextuality is one of the techniques that
can help to create new novels based on ancient texts. Intertextual studies are
among the important approaches in contemporary literary research, according
to which every literary text is a retelling and reproduction of previous or
contemporary literary works. Majid Shafiei, one of the leading writers in the
field of children and adolescents in the country and winner of several literary
awards, is among those who have turned to this literary format. The novel
"Mahan’s nightmare", written by Majid Shafiei, seeks to apply new method in
narration and avoid traditional methods based on the intertextuality.
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study with the library
method whose extent and study population include Nezami’s Haft Peykar and
Mahan’s nightmare.
FINDINGS: The findings of this study show that the theme of anti-oppression
and avarice in the two stories and the symbolic use of light versus darkness are
common concepts, and applying color and light with its high frequency, has
strengthened the intertextual aspects in Mahan’s nightmare.
CONCLUSION: It is being conclude that Shafiei has used explicit-intentional and
implicit intertextuality based on Haft Peykar in Mahan’s nightmare, and has also
applied storytelling techniques and common concepts.
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زمینه و هدف :بینامتنیت یکی از تکنیکهایی است كه میتواند به خلق رمانهای جدید
بر پایج متون كهن كمک كند .مطالعات بینامتنی یکی از رویکردهای مهم در پژوهشهای
ادبی معاصر است و طبق آن ،هر متن ادبی ،بازخوانش و زایشی از آثار ادبی پیشین یا
معاصر است .مجید شفیعی ،از نویسنددان برجستج حوزۀ كودک و نوجوان كشور و برندۀ
چندین جایزۀ ادبی ،از جمله كسانی است كه به این قالب ادبی روی آورده است .رمان
«كابوس ماهان» ،نوشتج مجید شفیعی ،بر پایج بینامتنیت و در پی بکار درفتن شیوهای
تازه در روایت و دریز از شیوههای سنتی است.
روش مطالعه :پژوهش پیش رو ،مطالعهای نظری به شیوۀ كتابخانهای است كه محدوده
و جامعج مورد مطالعج آن هفت پیکر نظامی و كابوس ماهان را در برمیگیرد.
یافتهها :درونمایج ستمستیزی و زیادهخواهی در دو داستان و استفادۀ نمادین از نور در
مقابل ظلمت از مفاهیم مشتركی است كه با آن روبرو هستیم و استفاده از رنگ و نور
نیز با بسامد باالیی كه دارد ،وجوه بینامتنی را در اثر فوق قوت بخشیده است.
نتیجهگیری :شفیعی از بینامتنیت صریح تعمدی و بینامتنیت ضمنی بر پایج هفت
پیکر در این اثر خویش استفاده كرده است و از شگردهای داستانپردازی و مفاهیم
مشترک نیز بهره برده است.
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مقدمه
مجید شفیعی اهل قزوین ،متولد  ،4355نویسندۀ بیش از پانزده اثر در حوزۀ ادبیات كودک و نوجوان و بردزیدۀ
چندین جشنوارۀ ادبی كشور مانند دومین جشنوارۀ انتخاب كتاب برتر ( )4394با كتاب «كفشهای بابا» و چهارمین
جشنوارۀ داستان انتشارات علمی و فرهنگی ( )4345با داستانهای «امیركبیر مدرسج ما بود» و «زنددی نعناست،
روح پنبهای» است .وی در مصاحبه با خبردزاری صبح قزوین ،بدین نکته اشاره میکند كه از عوامل موفقیت ادبیات
و هنر غرب ،وابستگی و توجه آنان به ادبیات كهن و داشتههای فرهنگی كشورشان است .وی تأكید میکند كه باید
به افسانهها و اسطورهها رجوع كنیم؛ زیرا در پس آن ناخودآداه جمعی هفتاد میلیون نفر نهفته است .مجید شفیعی
با چنین بینشی و با نگاهی دیگردونه به هفتپیکر حکیم نظامی توانسته است رمان پرخواننده و بحثبرانگیز
«كابوس ماهان» را بچاپ برساند .كابوس ماهان داستانی دربارۀ اهمیت سحر كالم است؛ سحری كه میتواند جنگ
را به صلح تبدیل كند .شفیعی برای اثبات این موضوع دست به دامن داستان نظامی میشود؛ چراكه نظامی در زمرۀ
كسانی است كه به اهمیت سخن پرداخته و دیگران را متوجه آن ساخته است؛ بنابراین راه پیش روی شفیعی،
پرداختن به بینامتنیت در «كابوس ماهان» است.
بینامتنیت و آراء ژنت
نسبت هر متن با متن دیگر بینامتنیت است« .اصطالح بینامتنیت ( )intertextualityكه اولین بار توسط جولیا
كریستوا مطرح شد ،به معنی شیوههای متعددی است كه هر متن ادبی بواسطج آنها بطور تفکیکناپذیری با سایر
متنها از رهگذر نقل قولهای آشکار و پنهان یا بلحاظ مشاركت اجتنابناپذیر در ذخیرۀ مشترک سنن و شیوههای
زبانشناسیک و ادبی تداخل مییابند .در حقیقت یک بینامتن ( )intertextualجایگاهی است از تالقی متنهای
بیشمار دیگر ،حتی متنهایی كه در آینده نوشته خواهند شد» (فرهنگ اصطالحات ادبی ،داد :ی .)4395
در نظر چندلر مفهوم بینامتنیت این مسئ له را به ما یادآوری میکند كه هر متن در ارتباط با دیگر متون است كه
وجود مییابد .در حقیقت متون ،بیشتر مدیون دیگر متنها هستند تا سازنددانشان (مبانی نشانهشناسی ،چندلر :ی
.)693
هنت نیز پیرامون بینامتنیت مطالعاتی انجام داده است كه از بوطیقای ساختاردرای او نشئت میگیرد .او بجای تأكید
كردن بر تولید یک اثر ،به مطالعج روالهایی می ردازد كه حاكم بر نظام ادبی است و آفرینش متن منفرد درون آن
اتفاق می افتد .ورود هنت به بینامتنیت از آنجا آغاز میشود كه او تحلیل متن منفرد را با مجموعج مناسبات متن و
نظام ادبی خاستگاه آن مورد توجه قرار میدهد .وی معتقد است نمیتوان هیچ متنی را یافت كه در آن بازتاب آثار
دیگر پیدا نشود ،اما این آثار از نظر میزان استفاده از متون دیگر با هم متفاوت هستند (بینامتنیت ،آلن :ی .)416
هنت معتقد است میتوان بینامتنیت را به سه دروه تقسیمبندی كرد .صریح تعمدی ،پنهان تعمدی ،و ضمنی .در
نوع اول حضور آشکار یک متن را در متن دیگر داریم؛ بصورتی كه نویسنده تمام یا بخشی از متن دذشته را در اثر
خود ذكر میکند .نقل قول ،اقتباس ،درج ،تضمین در بینامتنیت صریح عمدی جای دارند .در بینامتنیت پنهان
تعمدی ،با حضور پنهان ی ک متن در متن دیگر روبرو هستیم كه هنت سرقتهای ادبی را از این نوع میداند .اما در
بینامتنیت ضمنی ،مؤلف نشانه هایی در متن بکار میبرد كه با آنها میتوان بینامتن را تشخیص داد .دراین نوع از
بینامتنیت است كه دانش مخاطب برای درک متن بمیان میآید (بررسی تطبیقی محورهای سهدانج بینامتنیت
هنت و بخشهایی از نظریج بالغت اسالمی ،صباغی :ی .)47-46
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ضرورت و سابقۀ پژوهش
خوانش بینامتنی شاخه ای از نقد مدرن است كه به خواننده كمک میکند تا درک بهتری از اثر پیش روی خود
داشته باشد؛ زیرا راهیابی به الیههای درونی یک اثر ادبی ،كلیدی راهگشا در برابر بسیاری از سؤاالت مهم مخاطب
است و بطور قطع ،یکی از این راهها كه بوسیلج آن میتوان به تاروپود درونی متن نفوذ كرد ،یافتن روابط بینامتنی
است؛ اینکه شاعر یا نویسنده در هنگام تولید اثر ادبی ،آداهانه و ناخودآداه از چه متونی تأتیر می ذیرد و میان كدام
اثر قدم برمیدارد ،نقش مهمی در فهم ذهن و زبان او خواهد داشت.
تاكنون پژوهشهای دونادونی در رابطه با بینامتنیت انجام شده است .از آن جمله میتوان به مقالههای «نقد و تحلیل
قصهای از مرزباننامه براساس رویکرد بینامتنیت» نوشتج محمود رضایی« ،نقد بینامتنی سه اثر ادبی مسخ ،كوری
و كرددن» اثر قدرتاهلل ظاهری « ،خوانش بینامتنی هزار و یک شب بستر تالقی ادبیات شرق و غرب» كاری از
فریده علوی اشاره كرد .اما جای خالی پژوهش در حوزۀ ارتباط بینامتنی رمانهای معاصر و آثار كهن فارسی همچنان
محسوس است.
مقالج حاضر بر این فرض استوار است كه رمان «كابوس ماهان» ارتباط بینامتنی ضمنی و داه صریح و تعمدی با
هفت پیکر نظامی دارد و ازآنجاكه مخاطب این رمان ،كودكان و نوجوانان هستند ،تعمد نویسنده از توجه دادن این
نسل نوپا به آثار كهن این مرزوبوم مشهود است .این مقاله میکوشد تا چگونگی و میزان اشتراكات دو اثر مذكور را
بررسی كند.
بحث و بررسی
خالصۀ كابوس ماهان
ماهان نوجوان ،پزشک دربار خوارزمشاهیان و شادرد نظامی است كه در این زمینه یادآور ابوعلی سینا نیز میباشد.
ماهان بدلیل حفاظت از نسخج خطی هفت پیکر در صندوقهای هفتگانهاش كه به رنگ هفت دنبد نظامی هستند،
با هایل بیابانی و خوابگزار كه دشمن سلطان خوارزمشاه و از عمّال خلیفج فاطمی «ناصر باهلل» هستند ،دردیر میشود
و اجازه نمیدهد كه آن دو ،نوشتهها را با خود ببرند ؛ زیرا نظامی آن نسخ را به ماهان س رده است و ماهان نیز تمام
تالش خو د را در راه حفاظت از آنها انجام میدهد .او كاركردی جدید برای آن دستنوشته یافته و متوجه میشود
كه میتواند از نوشتههای هفت پیکر برای درمان دردها و اندوههای سلطان خوارزمشاه و مردم ایران استفاده كند.
او با اشعار نظامی ،باغی سحرآمیز بنا میکند كه عالوه بر درمان درد مردم ،باعث پیروزی خوارزمشاهیان دربرابر
غوریان میشود .اما درنهایت ،به تحریک مادر و خوابگزار ،سلطان خوارزمشاه نام او را از صفحات تاریخ پاک میکند.
در پایان داستان ،ماهان با اندوهی بیپایان به تماشای بوقوع پیوستن سخنان نظامی كه هنگام مرگ حملج
تنگچشمان مغول به ایران را پیشگویی كرده بود ،مینشیند.
خالصۀ ماهان مصری هفت پیکر
بهرام دور در هر روز از روزهای هفته ،با یکی از دختران هفت اقلیم در دنبدی به رنگ خای بسر میبرد و از زبان
آنها ،داستانهای غریبی میشنود .روز چهارشنبه در دنبد فیروزهرنگ ،از زبان دختر پادشاه اقلیم پنجم ،این داستان
نقل میشود :ماهان در حال خوشگذرانی شبانه است كه با پیشنهاد مردی كه ادعا میکند میتواند بدون پرداخت
مالیات ،مقداری كاال وارد شهر كند ،از شهر خارج میشود .اما پس از مدتی مشخص میشود كه آن مرد غولی فریبکار
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بیش نیست .ماهان كه سردردان در راهی ناشناخته است ،در شب بعد با غولهای «غیال و هیال» روبرو میشود و
پس از آن غولی دیگر او را اسیر میکند .در شبی دیگر به باغبانی میرسد و او ماهان را باالی درختی پنهان میکند
و از او میخواهد منتطر بماند تا بردردد و در هیچ شرایطی از درخت پایین نیاید؛ اما ماهان با دیدن پریوشان
سیمین تن در پای درخت ،از خود بیخود میشود و قولی را كه داده فراموش میکند .به جمع آنها می یوندد و به
خوشگذرانی می ردازد .اما صبح خود را در آغوش غولی عفریت مییابد .او كه درفتار رنج و ضاللت شده است ،در
نهایت از كار خود پشیمان شده و توبه میکند و با عنایت پرورددار و همراهی خضر نبی (ع) از مرحلج آواردی به
مرحلج ایمنی میرسد و خود را دوباره در جایی كه از آن سفر را آغاز كرده است ،مییابد.
بینامتنیت صریح
بنیامتنیت صریح و اعالمشده ،عبارت است از حضور آشکار یک متن در متن دیگر .در این نوع بینامتن مؤلف متن
دوم در نظر ندارد مرجع متن خود یعنی متن اول را پنهان كند .به همین دلیل ،به نوعی میتوان حضور متن دیگری
را در آن مشاهده كرد .از این منظر ،نقل قول (با دیومه و یا بدون ارجاع) دونهای بینامتنی محسوب میشود
(ترامتنیت مطالعج روابط یک متن با دیگر متنها ،نامور مطلق :ی .)434بینامتنیت در این اثر به دو روش صریح و
ضمنی صورت درفته است .در صفحات نخستین كتاب ،نویسنده با آوردن اشعار نظامی و شخصیت الیاس ،بصراحت
به خواننده میگوید كه با داستان نظامی و اشعار او روبروست .ادرچه آوردن نام نظامی بصورت الیاس ممکن است
برای مخاطب نوجوان اندكی ناشناخته باشد اما كمی جلوتر متوجه میشود كه با نوشتههای نظامی روبرو است.
«الیاس ضجه میزد و میخواند:
آفییتییابییی در آفییتییابییه كشییییییییم
چنیید ت یمییار از ا ین خرابییه كشییی یم
روزی آواز میییا بیییرآیییید نیییییییز
آمییید آواز هیییركیییس از دهیییلیییییییز
فریاد میکشید؛ اما صدایش بیرون نمیآمد .حس كرد در دردابی عظیم غوطهور شده است (كابوس ماهان ،شفیعی:
ی .)46
شفیعی ،با تلفیق شخصیتهای داستان دنبد فیروزه ،قصه ای نو میگوید .و در این میان از بهرام نیز غافل نمیشود و
هرازداهی او را بصورت نقشی كه بر دیوار یا قالی نشسته است به روایت وارد میکند تا با كلماتش الیاس را آرام كند
(همان :ی .) 43شفیعی از زبان بهرام به معرفی نظامی می ردازد تا به این ترتیب حس كنجکاوی خواننده برای
آشنایی با پیش متن را برانگیزد و او را بسمت خواندن داستان اصلی هدایت كند.
از دیدداه هنت ،رابطج پیشمتن و بیشمتن زمانی میان دو اثر برقرار میشود كه در متن دوم ،نشانههایی صریح از
متن نخستین موجود باشد .هنت معتقد است داه در زبرمتن آشکارا از زیرمتن یاد میشود (ترامتنیت مطالعج روابط
یک متن با دیگر متنها ،نامورمطلق ،ی  .)94استفاده از شخصیتهای داستان هفت پیکر مانند هایل و سایر دیوهایی
كه تالش میکنند ماهان را از راه به در كنند ،از مصادیق بینامتنیت صریح در این اثر میباشد .در داستان ماهان
مصری نیز دقیقاً همین اتفاق میافتد .دیوها به دونههای مختلف میکوشند او را از راه راست به دمراهی بکشانند
كه درنهایت ماهان مصری با كمک خضر ،به وادی ایمن میرسد .در این داستان نیز ماهان نوجوان كه دردیر توطئج
دیوهاست ،با كمک سخنان نظامی كه بعنوان خضر برای او كاربرد دارند ،در نهایت به خواستج الیاس كه حفاظت
از نسخج خطی هفتپیکر است ،عمل میکند (كابوس ماهان ،شفیعی :صص .)34-39
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شفیعی شصت بیت از «هفتپیکر» را نیز عیناً در اثر خود درج كرده است كه شاهد كاركرد متفاوت برخی از این
اشعار با آنچه نظامی در هفتپیکر آورده ،هستیم؛ برای مثال:
خدای
خشمهای
ز
آفریده
دییید عییفییریییتییی از دهیین تییا پییای
چندانی
ندید
كس
كاهدها
داومیشیییییییییییییییییی دراز دندانیییییی
از زمین تا به آسمان دهنی
ز اهدهییا دردییذر كییه اهییرمیینییی
بركشند
كه
كمانی
چون
خییفییتییه پییوشییییی نییعییوذ بییاهلل كییوه
(هفت پیکر :صص)344-343
این ابیات نظامی در توصیف عفریتی است كه خود را بشکل زنی زیبا بر ماهان عرضه میکند تا از او كامجویی كند.
اما هنگامی كه ماهان فریب او را خورده و به سمتش میرود ،تبدیل به عفریتی میشود كه سرتا پایش آفریده شده
از خشمهای خداست.
اما شفیعی از همین اشعار در جایی استفاده میکند كه ماهان با سحر هایل دست به دریبان میشود .از خانج خوابگزار
دودی بسمت خانج ماهان میرود .این دود از سحر هایل برخاسته است و پس از آنکه تبدیل به تکههای یخ شده
است ،بشکل درازی درمیآید كه از دندانهایش كلمات سلطان محمد خوارزمشاه بیرون میآید .شفیعی در توصیف
این دراز ،بزیبایی از متن غایب نظامی بهره میگیرد و آن حیوان جادویی را درازی میخواند كه چون اهدهایی با
دهانی از زمین تا آسمان است .پس در متن حاضر نیز همچون «هفت پیکر» ،ماهان با دیوها دست به دریبان است
و یکی از كاركردهای اشارۀ مستقیم به اشعار هفت پیکر آن است كه ماهان را از دست دیوها میرهاند.
« دستش به بردهای اشعار هفت پیکر خورد .آن را جلو چشم دیو درفت ...نور از كلمات بصورت دیو خورد و دیو به
دیو ار چسبید ...از صندوقچه نوری باال آمد .ماهان شروع كرد به خواندن اشعاری از هفت پیکر كه مربوط به هایل
بیابانی بود:
دیو بود آن كه مردمش خوانی  /نام او هایل بیابانی
هایل دوباره دود شد و از پنجره بیرون رفت» (كابوس ماهان ،شفیعی :صص .)39-15
اما برخی از این اشعار ،با اشعار مندرج در كتاب «هفت پیکر» كاركردی یکسان دارند؛ بویژه آنجا كه شاهد رخداد
و ماجرای مشابه هستیم؛ برای مثال ،شفیعی در حکایت هریک از هفت مظلوم نزد ماهان ،ابیاتی از هفت پیکر را
تضمین میکند كه عیناً در حکایت دادخواهی هفت بردزیده مظلوم دربرابر شاه بهرام حضور دارند؛ همچنانكه
مضمون دادخواهیها در دو اثر یکسان است .برای نمونه:
«اشعار حکایت مظلوم سوم روبروی ماهان درخشید:
كای تو را سوی هرچه خواهی راه
دییفییت زنییدانییی سییییوم بییا شییییاه
روزییییم زان سیییفر مهییییا بیییود»
بییینیییده بیییازردیییان درییییا بیییود
(كابوس ماهان ،شفیعی :ی )415
همان ابیاتی كه در هفت پیکر در «شکایت كردن مظلوم سوم نزد بهرام» مشاهده میشود ،اما نه با طول و تفصیل
هفت پیکردونه ،بلکه با ایجاز و اختصار یک رمان نوجوان.
بینامتنیت ضمنی
داهی مؤ لف متن دوم ،قصد پنهانکاری بینامتن خود را ندارد و نشانههایی بکار میبرد كه میتوان با آن بینامتن و
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حتی مرجع آن را شناخت« .اما این عمل هیچگاه بصورت صریح انجام نمیگیرد و به دالیلی و بیشتر به دالیل ادبی
به اشارات ضمنی بسنده میشود .به همین دلیل ،در این نوع بینامتنیت عدۀ خاصی یعنی مخاطبان خاصی كه به
متن اول آداهی دارند ،متوجه بینامتن میشوند .مهمت رین این نوع بینامتن كنایات ،اشارات ،تلمیحات و ..است»
(ترامتنیت مطالعج روابط یک متن با دیگر متنها ،نامور مطلق :ی.)437
بنظر میرسد بیشترین نوع ارتباط بنیامتنی «كابوس ماهان» با «هفت پیکر» در حوزۀ بینامتنیت ضمنی باشد كه
البته وجوه و اشکال مختلفی را دربرمیگیرد كه در ذیل بدانها اشاره شده است:
شگردهای داستانپردازی
الف :شخصیتپردازی :در تعریف شخصیت آمده است «شخصیتها افرادی هستند كه در یک نمایشنامه یا اثر
روایی ارائه میشوند و خواننده بر مبنای استنباط از خلقوخو و صفات اخالقی و عاطفیی كه در دفتهها -دیالودها-
و نیز رفتار -اعمال داستانی -آنها بروز مییابد ،آنها را تحلیل مینماید» (فرهنگ توصیف اصطالحات ادبی ،آبرامز:
ی .)13شخصیت ركن اصلی و اساسی داستان است .در آثار مورد بررسی ،شباهتها و تفاوتهایی در اعمال و افکار
شخصیتهای داستانی دیده میشود:
ماهان :ماهان شخصیتی بینامتنی است كه از هفت پیکر نظامی به كابوس ماهان آمده است .او شباهتها و تفاوتهایی
با ماهان و بهرام هفت پیکر دارد كه به هریک بطور جدادانه پرداخته میشود:
شباهتها :ماهان رمان ،طبیبی است كه دردها و اندوههای سلطان و مردم را درمان میکند .آنچه یاریگر وی در
فرایند درمانگری است ،هفت پیکر نظامی است .همانطوركه ماهان ازرقپوش در دنبد پنجم با كالم نظامی از
بیماری ساده اندیشی نجات پیدا میکند و در نهایت ،با حضرت خضر بسوی خوشبختی میرود ،در این داستان نیز
اشعار نظامی میتواند جنگی را خاموش كند و كابوسهای پادشاه را فرونشاند و دردهای مردم را تسکین دهد (ر.ک:
كابوس ماهان ،شفیعی :ی.)54
ماهان همچنین از سحر كالم نظامی برای مقابله با دشمنان بهره میبرد ،اما درنهایت ،شاه به تحریک سایرین نام او
را از تاریخ حذف میکند .استاد او و صاحب حقیقی آن اشعار درانبها در رمان ،الیاس نام دارد كه یادآور جمالالدین
ابومحمّد الیاسبن یوسفبن زكیبن مؤیَّد ،متخلص به نظامی صاحب هفتپیکر است .از سویی دیگر ،شخصیت
ماهان رمان یادآور بهرام در هفت پیکر است؛ هرچند ماهان طبیب است نه پادشاه ،اما در نقش منجی وطن و مردم
ظاهر میشود و مظلومان نزد او دادخواهی میکنند .بهرام بعنوان یک پادشاه و در جایگاه یک فرمانروا با عدالتخواهی
و شفقت خود از ظلم به مردم تحت حکومتش پرهیز میکند؛ درحالیکه ماهان بعنوان طبیب و شادرد نظامی ،با
جادوی سخنان استادش یاریگر مردم است .او با صندوقچج اشعاری كه از استاد خود ،الیاس ،به یاددار دارد ،به
یاری افراد و بویژ ه شاه میشتابد .شاید نویسنده میخواهد دریزی بزند بدین نکته كه شاه بهرام هم ارج و شکوه
جاودان خود را به لطف نظامی و اشعار زیبایش بدست آورده است .برای نمونه ر.ک :كابوس ماهان ،شفیعی :ی،56
.)44
«درختانی كه بر هر شاخهشان سازی آویزان بود ،بیرون میآمدند و نواهایی به رنگ فیروزهای همهجا را پر میکرد
كه به كلمات اشعار هفت پیکر تبدیل میشدند و بشکل شعر بر شانج سرداران میریختند .شعرها س س دوباره به
حرف و صوت تبدیل میشدند و بر تنج درختان می یچیدند» (همان :ی.)73
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نمونههایی از این دست فراوان است و نشان میدهد كه ماهان با جادوی كلمات و اشعار الیاس یا همان نظامی در
بحبوحج جنگها ،ناآرامیها ،بی عدالتیها چون منجی ،یاور ستمدیددان و همچنین شاه میشود .جادوی كلمات نظامی
قدرت پیشگویی به وی داده است كه حوادث مهم كشور را از پیش مینگرد و بدین جهت ،متهم به جادودری،
ظاهرفریبی و دوستی با دشمنان شاه میگردد (همان :ی .)443رنگ زرد و كهربایی را به رنگ فیروزهای كه نماد
پیروزی است ،تبدیل میکند .صندوقچهای دارد كه مردم درددلهای خود ،رازها و رویاهایشان را بدون هیچ ترسی
برای آنها وادویه میکنند .صندوقچهها بگونهای میخواهند دردها و آالم مردم را كاهش بدهند (همان :ی.)443
از سویی دیگر ،حکایت هفت مظلوم در نزد ماهان ،یادآور دادخواهی هفت بردزیدۀ مظلوم دربرابر شاه بهرام بخاطر
دسیسهها و ستمهایی است كه از وزیرش ،راست روشن ،متحمل شدند .حکایتهایی كه هفت مظلوم بکار میبرند،
در هر دو داستان تقریباً یکسان است .در هفت پیکر ،بهرام پس از شنیدن شکوۀ آنها ،حقشان را پس میدهد و در
رمان حاضر ،ماهان به هریک از آنها اجازه میدهد سر در صندوقچه كنند و شروع به حرف زدن نمایند (همان:
ی.)414
همچنین نبرد ماهان با دیو و غلبه بر آن با خواندن هفت پیکر(كابوس ماهان ،شفیعی :ی  ،)464یادآور نبرد بهرام
دور با دیوان (هفت پیکر :ی )74است .بنابراین نویسندۀ رمان در شخصیتپردازی ماهان ،مایههایی از ماهان
ازرقپوش و مایههایی از بهرام د ور را میگیرد و فضا ،داستان و موقعیت جدیدی برای وی ایجاد میکند و در واقع
ابداعدرانه آن را بازآفرینی میکند.
تفاوتها :یکی از تفاوته ای بارز ماهان نظامی در مقایسه با ماهان شفیعی ،زودباوری و سادهلوحی وی است .ماهان
متن غایب ،بساددی فریب دیوان را میخورد و در پی هوای نفس از راه راست منحرف میگردد .اما درست در نقطج
مقابل ،ماهان طبیب ،حایز كمال و پختگی الزم برای نیل به هدف خویش كه همانا نجات ایران و ایرانیان از دست
دشمنان است ،میباشد .از آنجا كه ماهان نظامی پس از فریب خوردن و دذراندن مراحلی ،به چنین كمالی میرسد،
اینگ ونه بنظر میرسد ماهان نظامی به رمان حاضر وارد شده و با تجربیاتی كه در دنبد پنجم اندوخته ،به ایفای
نقش می ردازد .درواقع ،ادرچه ماهان در هفت پیکر شخصیتی فرعی محسوب میشود و جز در یک افسانه ،اثری از
وی دیده نمیشود ،اما در «كابوس ماهان» شخصیتی اصلی است.
یکی از وجوه تمایز بهرام شاه با ماهان «كابوس ماهان» ،عالقج وی به زنان و افراط در معاشرت با آنان است .در
«كابوس ماهان»  ،زنی بر سر راه ماهان قرار نمیگیرد و اینطور بنظر میرسد كه برخالف بهرام شاه ،چنین موضوعی
از دغدغههای ماهان نیست .این موضوع در داستان دنبد پنجم نیز مشاهده و درواقع توجه به زنان ،به فریب و
دمراهی ماهان «هفت پیکر» میشود.
دیگر وجه تمایز این شخصیتها از منظر پویایی و ایستایی آنان است .هر دو شخصیت مخلوق نظامی از شخصیتی
پویا برخوردارند؛ چراكه این نوع شخصیت از تحول و ددردونی برخوردار است .این تحول بیشتر در فکر ،اندیشه و
احساسات فرد موردنظر است .درواقع « شخصیت پویا ،شخصیتی است كه یکریز و مداوم در داستان ،دستخوش
تغییر و تحول باشد و جنبهای از شخصیت او ،عقاید و جهانبینی او یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او ددردون
شود .این ددردونی ممکن است عمیق باشد یا سطحی ،پردامنه باشد یا محدود .ممکن است درجهت متعالی كردن
او پیش برود یا در زمینج تباهی او ،این تغییر اساسی و مهم است و تغییری نیست كه مثالً در سرماخورددی در
حال و وضع آدم ظاهر شود یا در لحظهای حالت و عقیدۀ شخص را ددردون كند» (عناصر داستان ،میرصادقی:
ی.)41
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شخصیت بهرام نیز در طول داستان دچار ددردونی میشود .در واقع میتوان دفت نظامی ،زنددی بهرام را در سه
مرحله بتصویر میکشد« :مرحلج آغازین (تولد و پرورش بهرام) ،مرحلج میانی (دورۀ پادشاهی و فرمانروایی او) و
مرحلج پایانی (ناپدید شدن او در غار و رسیدن به كمال و جاودانگی).
مراحل تحول و ددردونی و رسیدن به كمال را میتوان در ماهان دنبد پنجم نیز مشاهده كرد .ماهان پس از نشیب
و فرازهای بسیار از مرحلج ساددی ،زودباوری و همچنین هواهای نفسانی همچون حری و شهوات جسمی دذر
كرده و به پختگی بعنوان مراحل سیروسلوک یا نیل به كمال وارد میشود.
اما برخالف شخصیت پویا ،شخصیت ایستا شخصیتی است كه هیچ تغییری در ظاهر ،كردار ،اعمال و افکارش حاصل
نمیشود« .درخور تأ مل است كه شخصیت در پایان همان باشد كه در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او تأثیر
نکند و یا ادر تأثیر بکند ،تأثیر كمی باشد» (عناصر داستان ،میرصادقی :ی .)43شخصیت ماهان «كابوس ماهان»
بخوبی در تعریف مذكور میگنجد؛ چراكه وی از همان ابتدا شخصیتی كامل و مجرب دارد .ادرچه داشتن چنین
شخصیتی از یک نوجوان پانزده ساله بعید مینماید ،اما واقعیت این است كه شخصیت ماهان در طول داستان
دستخوش كوچکترین تحولی نشده و با پختگی تمام در مسیر نیل به اهداف خود دام برمیدارد.
هایل
نامگذاری «هایل بیابانی» بر یکی از شخصیتهای رمان «كابوس ماهان» ،ارتباط دو كتاب را بیش از پیش آشکار
میسازد .هایل در دنبد پنجم ،دیوی است كه ماهان را بدلیل رؤیایی كه برای بدست آوردن سود در سر پرورانده،
میفریبد و در بیابان درفتاریها ،تنها و آواره رها میسازد .در واقع هایل برای فریفتن ماهان ،از مسیر آرزوها و رؤیاهای
وی وارد میشود و در لباس دوست ظاهر میگردد (ر.ک هفت پیکر :صص.)34-67
در «كابوس ماهان» ،هایل مأمور خلیفه است و با تحریک شاه قصد عصیان دارد .وی نیز سیرت و منش ظاهرفریب
خویش را دارد« :من میخواهم تو را از فتنج غوریان و قراختاییان و اسماعیلیان نجات دهم .آنها طمع در خاک تو
كردهاند .آنها قصد كشتن تو را دارند» (كابوس ماهان ،شفیعی :ی  ،)34اما ماهان زیركتر از آن است كه فریب این
حرفها را بخورد و با خواندن اشعار هفت پیکر ،هایل را به دود تبدیل میکند .هایل جادویی سیاه را بکار میبندد تا
با آن ،رؤیاهای مردم سرزمین ماهان را بدزدد .هایل میکوشد اجازۀ عبور به هیچ رؤیایی را ندهد .او میخواهد دَرد
خرافه و دغل را به خواب همه ب اشد .او همچنین تمام تالش خود را بکار میبندد تا ماهان به یاران خلیفه ب یوندد
اما موفق نمیشود (كابوس ماهان ،شفیعی :ی .)14بنابراین هایل بیابانی در هر دو داستان ،چهرۀ منفی و منفوری
از خود به نمایش میگذارد؛ اما هایل رمان ،محافظهكار و فریبکار ،تنها بانی شر در قسمتی از داستان نیست ،بلکه
در پیریزی همج فتنههای ایجادشده نقش چشمگیری دارد .در قسمتی از رمان حتی ماهان نوجوان به خواندن
داستان دنبد فیروه اقدام میکند و با آن كالم به جنگ هایل میرود (همان :ی .)94
صحنهسازی
صحنه یا  settingعبارت است از موقعیت مکانی و زمانی كه عمل داستانی در آن تحقق مییابد .یکی از سه وظیفج
اصلی صحنه در داستان ،ایجاد فضا و رنگ یا حال و هوای داستان است؛ حالت شادمانی و غمانگیزی ،شومی،
ترسناكی و حالت شاعرانه (فرهنگ اصطالحات ادبی ،داد :صص  .)334-364صحنج داستان میتواند بعنوان یکی از
عناصر مهم بینامتنی مورد بررسی قرار دیرد .در واقع این عناصر داستانی  -صحنه ،تصویر و فضا -میتوانند بعنوان
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موتیف عمل كرده و در پیشبرد درونمایج داستان نقش مؤثری ایفا كنند .متن حاضر ،در توصیف موقعیتها ،مکانها
و صحنهها بویژه در توصیف دیو ،از هفت پیکر مایه میگیرد و حالتی شعردونه پیدا میکند و تصاویر مشترک بسیاری
با «هفت پیکر» میسازد؛ اما از تفاوتهای مهم آن با اثر نظامی ،فضای داستان است .ادرچه در هر دو اثر از عوامل
ماورایی و جادو استفاده شده است ،حالوهوای دهشتناک «كابوس ماهان» با آنچه در دنبد پنجم میخوانیم ،بسیار
متفاوت است .شفیعی برای ایجاد چنین فضایی از داستان «ضحاک ماردوش» فردوسی نیز الهام میگیرد« .زمین
به لرزه افتاد و موجودی بلندقد با اندامی پر از موهای سرخ و زرد و سری پوشیده از موهایی كه تا شانههایش
میرسید ،با دو مار كه از شانههایش بیرون آمده بود ،ظاهر شد» (كابوس ماهان ،شفیعی :ی .)19
فضای خوفناكی كه در متن حاضر خلق شده است ،با اثر غنایی نظامی بسیار متفاوت است .در هفت پیکر ،از آنجا
كه همج شخصیتهای ماورایی و جادویی ملبس به جامج دوستی بر ماهان ظاهر میشوند ،شاهد صحنههای هراسانگیز
نیستیم؛ زیرا «هفت پیکر پیام شادی و سبک روحی و دریز از بیش و كم و چندوچون حیات و پناه درفتن در
كاخهایی است كه بنیادشان بر شادی و منظرشان تماشای جمال هستی در مکانی محدود و سنجش رنگ و هیأت
هر دنبد با هر یک از سیارات است» (مقدمج هفت پیکر ،دستگردی).
بنمایه و درونمایه
در مطالعات نقد ادبی امروز ،دریافت كاركرد بنمایه و درونمایه یکی از نکات مهم در بررسی آثار و تحلیل سطح
محتوایی آنهاست و میتوان چنین دفت كه «یک استراتژی تجزیه و تحلیلی مناسب در نقد ادبی ،شناسایی موتیفها
و مشخّص كردن اثر متقابل درونمایهای آنهاست» (فرهنگ دایره المعارف نقد ادبی ،شافر :ی  .)357باید دقت
داشت كه موتیف خود را در كلّ متن تکرار میکند تا ما را به چیزی مهم در ذهن نویسنده یا روح حاكم بر عصر
نویسنده جلب كند .در این داستان سحر كالم و اشعار نظامی ،خضر ماهان ،نقش مهمّی در فضاسازی داستان دارد.
در حقیقت درونمایج اصلی رمان كابوس ماهان ،اعجاز كالم نظامی است كه بصورت موتیف در كل داستان تصاویر
فراوانی خلق میکند .در این داستان بصورت نمادین میبینیم كه چگونه سخن میتواند در جلودیری از جنگ و در
راستای ایجاد صلح مفید واقع شود .در آثار نظامی نیز با درونمایج سحرانگیزی كالم روبرو هستیم .نظامی سخن را
مقدس و كاردشای مشکالت میخواند.
سحر كالم
در ایدئ ولوهی نظامی ،سخن از جایگاه واالیی برخوردار است تا جایی كه وی ،علت غایی و هدف نهایی آفرینش را
سخن میداند .وی ضمن تأكید بر تقدّس سخن ،خود را آیینج غیبنما و دارای دم مسیحایی میخواند (ر.ک لیلی و
مجنون ،در شکایت حسودان و منکران :بیت.)9-4
پیشگویی نظامی در ابتدای داستان مبنی بر حملج مغوالن به ایران بدلیل بیتدبیری خوارزمشاه و اثبات این
پیشگویی در انتهای داستان ،نشان از تأیید آیینج غیبنما بودن نظامی توسط شفیعی دارد (كابوس ماهان ،شفیعی:
ی )454؛ همچنین شفیعی سحرآمیز بودن كالم نظامی را نیز بگونهای شگفتانگیز در «كابوس ماهان» بتصویر
میکشد (همان :ی .)94
اشارههای شاعرانج شفیعی به سحر و جادوی كالم نظامی در «كابوس ماهان» عالوه بر تأكید بر اعجاز سخن نظامی،
میتواند بیانگر آن باشد كه چگونه سخن به معنای عام آن باعث برقراری ارتباط ،صلح و دوستی شده و از جنگ و
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خونریزی جلودیری مینماید« :ماهیها دور بدن سربازان میچرخیدند و با بالههایشان اشعار هفتپیکر نظامی را بر
بدن آنها مینوشتند ... .كلمات وقتی بر بدن سربازان نقش میشدند از خود نورهایی فیروزهای پخش میکردند .آنها
بیاختیار سالح و زرۀ خود را بر زمین میانداختند» (همان :ی .)73
عدد و رنگ
در این اثر ،بنمایههای تکرارشونده و مضامین مشترک ،تأثیر بسزایی در شکلدیری روابط بینامتنی دارند كه بسامد
رنگها و اعداد ،در آن بیش از سایر موارد است .در حقیقت رنگها ،جزئی جداییناپذیر از پیکرۀ هفتپیکری هستند
كه خود هر یک داستانی جدادانه دارند .این رنگ ها تنها برای رنگ و لعاب دادن اثر نبوده و درک معنای اصلی
داستان در پس درک نمادی است كه این رنگها در دل خود جای دادهاند .رنگها ،شالودۀ كابوس ماهان را نیز تشکیل
میدهند .با این تفاوت كه در این اثر ،رنگ فیروزهای و زرد به تبعیت از درونمایج داستان و همچنین داستان دنبد
پنجم هفت پیکر كه بعنوان پیشمتن اصلی مطرح است ،از بسامد بیشتری برخوردارند.
رنگ فیروزهای
رنگ آبی مظهر ازلیت و ابدیت خوانده میشود (روانشناسی رنگها ،لوشر :ی  .)77نظامی در آثار خود ،معانی نمادین
متفاوتی از این رنگ ارائه میکند .تاج فیروزه بر سر نهادن اسکندر و بر تخت فیروزه نشستن وی ،و رنگ فیروزهای
جام كیخسرو بیانگر اشرافی نشان دادن این رنگ است( .هفت پیکر :ابیات .)364-465در اسکندرنامه نیز جایگاه
دینداران با رنگ فیروزهای نشان داده میشود .این موضوع با دیدداه ایتن دربارۀ رنگ فیروزهای تناسب دارد .از نظر
وی «رنگ فیروزهای همیشه به عالم برتر اشاره دارد» (هنر رنگ ،ایتن :ی .)654
رنگ دنبد پنجم هفتپیکر ،فیروزهای است .از نظر نظامی ،این رنگ نماد پیروزی است و در كابوس ماهان ،هنگام
مقابلج ماهان با دشمنان رنگ فیروزهای حضوری چشمگیر دارد .پس از آنکه فضا با حضور نور فیروزهای روشن
میشود ،ماهان بر دشمنان غلبه میکند و آنها را از خود میراند .بهرام برای ورود به دنبد فیروزه از پوششی فیروزهای
استفاده میکند ،ماهان نیز با ردایی فیروزهای رنگ وارد داستان میشود ،در حقیقت پوشش شخصیت اول در هر دو
داستان فیروزهای است (كابوس ماهان ،شفیعی :ی .)44
رنگ زرد
رنگ زرد ،رنگ جاودانگی است و مصریان آن را نماد خورشید و خدای خود میدانستند .در روانشناسی رنگها رنگ
زرد ،ازآنجاكه دارای صفات روشنی و خوشحالی است ،به معنای رهایی از مسئولیتها ،مشکالت ،آزارها یا محدودیتها
نیز میباشد (روانشناسی رنگها ،لوشر :ی.)97
رنگ زرد در آثار نظامی كاربردها و معانی متفاوتی را نماینددی میکند .در جایی شادی را مینمایاند و در جایی
دیگر درما و سوزاننددی بیابان را نشان میدهد ،اما استفادۀ غالب از رنگ زرد در هفت پیکر ،مضمون شادی و
شادیآفری نی را به همراه دارد .در داستان دنبد زرد پادشاه در انتهای داستان ،زیورهای زرین فراوانی در پای
كنیزک میریزد تا آنجا كه رنگ او به زردی میگراید (ر.ک هفت پیکر ،نشستن بهرام روز یکشنبه در دنبد زرد،
ابیات  .)635-667اما در «كابوس ماهان» ،این رنگ تنها در معنای منفی آن بکار رفته است و نشانی از شادی و
انبساط خاطر و آرامش در آن دیده نمیشود .لذا با معنای روانشناسی رنگ زرد و همچنین معنای نمادین آن در
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هفت پیکر در تقابل است .این رنگ تنها زمانی مورد استفاده قرار میگیرد كه نویسنده قصد دارد ناسزادویی ،تحقیر،
تنفر و اضطراب را به نمایش بگذارد» (كابوس ماهان ،شفیعی :صص .)45-44عالوه بر نشان دادن حاالت و
خصوصیات منفی ،این رنگ نمایندۀ شخصیتهای مقابل نیز میباشد .لذا در طول داستان با حضور خلیفه ،سلطان
خوارزمشاه ،تركان خاتون و ...كه جملگی از شخصیتهای شرور بحساب میآیند ،ظهور پیدا میکند (همان :ی .)34
اعداد
از میان اعداد ،عدد هفت از دیرباز مورد توجه اقوام مختلف جهان بوده و از میترائیسم سرچشمه درفته است .وجود
برخی عوامل طبیعی مانند تعداد سیارههای مکشوف جهان باستان و همچنین رنگهای اصلی امثال آن مؤید رجحان
و جنبج مابعد طبیعی آن دردید (فرهنگ فارسی ،معین ،ذیل واهۀ هفت) .ردّپای این عدد را نهتنها در فرهنگ ایران
باستان ،بلکه در ادیان مختلف توحیدی نیز میتوان جستجو كرد .بعنوان مثال ،هفت امشاس ند ،هفت عامل شر
(سر دیوان) ،هفت آتشکدۀ مقدس و ...در دین زرتشت ،هفت نر و ماده در تورات ،هفت معجزه ،هفت روح پلید و...
در انجیل و هفت طبقج آسمان و زمین ،هفت بار طواف كعبه و ...در ادبیات فارسی نیز عدد هفت بکرّات مورد
استفاده قرار میگیرد .هفت خوان رستم ،هفت شهر عشق عطّار و هفت پیکر نظامی از این دست میباشند.
نمونج عالی استفاده از عدد هفت در ادبیات ،حماسج هفت پیکر نظامی است .نظامی میگوید كه چگونه قهرمان
داستان در هر روز هفته شاهزاده خانم تازهای را میبیند و آن روز ،ستارۀ مربوط ،رنگ ستاره و تأثیرات دیگر بر
اساس قوانین حکمت طالع بینی بیان شده است» (راز اعداد ،شیمل :ی .)443بهرام در هفت روز به هفت دنبد با
هفت رنگ متفاوت وارد میشود و از زبان هفت شاهزاده كه هر یک به سرزمینی جدادانه تعلق دارند ،هفت داستان
میشنود.
تأكید بر عدد هفت و استفاده از آن در «كابوس ماهان» نیز بچشم میخورد و نشانهای دیگر بر وجود بینامتنیت
بین این دو اثر است .هفت فرزند الیاس كه لباس آنها به رنگ هفت دنبد نظامی است (كابوس ماهان ،شفیعی :ی
« .)44سفالی كه نقش هفت كبوتر دارد و با شکستن آن ،هفت كبوتر آزاد میشوند ... .درختان ،اشعار هفت پیکر را
زمزمه میکنند و هفت اسب به رنگ هفت دنبد ،زیر درختان سرو ایستادهاند» (همان :ی « .)61هفت دنبد
كندهكاریشده بر هفت صندوق از هم باز شدند» (همان :ی  .)454هفت مظلوم من (همان :ی)45؛ دیو هفت سر
(همان :ی )444و. ...
درونمایۀ ستمستیزی اصل مردمداری است
بیتردید درونمایه عبارت است از نگاه نویسنده به موضوعی كلی كه اثرش را از آثار دیگر كه به آن موضوع خای
پرداختهاند ،متمایز میسازد .با نگاهی كلی به داستانهای نظامی میتوان دریافت كه ستمستیزی حاكمان ،از درونمایه-
های اصلی این آثار است .نظامی زهددرایی را با ستم ستیزی قرین میداند و خود را از دل بستن به جهان برحذر
میدارد .وی با ارائج داستانهای زیادی در قالب تمثیل به جنگ با ستم برمیخیزد و در مبارزهای تمامناشدنی نشان
میدهد كه تنها انصاف و عدل است كه میتواند به یاری پادشاهان و فرمانروایان بیاید (ر.ک خسرو و شیرین :بیت
.)146
داستان پیرزن مظلوم كه برای تظلم بر سر راه سلطان سنجر سلجوقی قرار میگیرد و از او دادخواهی میکند ،داستان
جغدهای خرابهنشین مخزناالسرار كه انوشیروان را از خواب غفلت بیدار میکنند و داستان یافتن آب حیات توسط
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اسکندر در اسکندرنامه ،نمونههایی از این دست میباشند .مردمان این آرمانشهر ،ستمستیزی را مبنای كار خود
قرار دادهاند.
در نگاه نظامی ،بهرام نمونهای مثالزدنی از مردمداری و پادشاهی عادالنه است .نمونج این عدالتخواهی را میتوان
در دلسوزی وی نسبتبه مردم در موضوع خشکسالی مشاهده كرد .در این داستان از هفت پیکر ،مردم دراثر كفران
نعمت و ناس اسی دچار خشکسالی میشوند .رأفت بهرام به اندازهای است كه مرگ یک تن در ملک وی در دوران
خشکسالی او را بشدت متأثر میسازد .داستانهایی چون ممنوعیت شکار دوران زیر چهار سال و همچنین نجات
فرزند مادهدور از شکم اهدها نمونههایی از «هفت پیکر» هستند كه بر این ادعا صحّه میگذارند .اهدها بعنوان
موجودی اهریمنی در برابر نیروهای ایزدی ناتوان است و این ویژدی بکرّات در حماسههای پهلوانی بکار رفته است
(پژوهشی در اساطیر ایران ،بهار :ی  .)15بهرام نیز با برخورداری از این نیرو به مقابله با اهدها میرود و در نهایت
بر آن غلبه میکند.
ادرچه بهرام شاه در كابوس ماهان حضور ندارد ،اما تصویر وی در حال نبرد با اهدها در سراسر داستان دیده میشود.
این حضور غیرمستقیم بر درونمایج عدالتخواهی و ستمستیزی تأكید دارد .ماهان در این داستان بگونهای یادآور
بهرام است كه با اندوه فراوان از ستمی كه بر مردم میرود ،یاد میکند و در تالش است تا مردم را از وضعیتی كه در
آن هستند ،نجات دهد (كابوس ماهان ،شفیعی :ی.)455
درونمایۀ زیادهخواهی باعث تباهی است
یکی از درونمایههای دیگر داستان كابوس ماهان ،زیادهخواهی است .این زیادهخواهی ،با نشانهها (نمادها)ی مختلفی
ظهور میکند .خلیفج عباسی ،سلطان خوارزمشاه و مادر شاه ،نمادهایی از زیادهخواهی و قدرتطلبی در این داستان
هستند؛ این زیادهخواهی ،با نماد سیاه پوشی خلیفه و عمال وی با داستان دنبد سیاه نظامی با درونمایهای مشابه،
همخوانی دارد .جادوی سیاه هایل بیابانی ،دود سیاه ،ردای سیاه همگی دال بر این درونمایه هستند« .از بینیش
بخار سیاه رنگی به هوا بلند شد .ردای بلند سیاهش را بر زمین انداخت و پیراهنش را از دردن پاره كرد ...نادهان
سقف پر از نقش ونگار كاخش ،شکاف برداشت ...سواری كه لباس تیره به تن داشت خنجرش را از شال كمرش
بیرون آورد و بر دلوی خلیفه دذاشت» (كابوس ماهان ،شفیعی :ی .)34
رنگ سیاه در اساطیر ،در بسیاری از موارد ،نماد پلیدیها ،نیروهای شر ،اهریمن ،دیوان و جادو است ،چنانکه
برای نشان دادن پلیدی موجودات اساطیری از رنگ سیاه استفاده میکنند .شیطان نیز به روایتی ،دارای دمی بلند،
شبیه دم شیر است و دو شاخ در سر شیطان وجود دارد ،كه به روایتی هنگام سقوط از آسمان این شاخ بوجود
آمده است و بدنش سیاه و عریان است (شیطان در ادبیات ،فرهنگخواه :ی  .)63در هفتپیکر موجودات اهریمنی
سیاهرنگند .ماهان در دنبد فیروزه درفتار غولهای سیاه بیابان میشود .شفیعی نیز شخصیتهای منفی داستانش را
در پوششی سیاه بتصویر میکشد (كابوس ماهان ،شفیعی :ی .)47
تقابل دوگانۀ نور و ظلمت
از دیگر مضامین تکرارشوندۀ مشترک در هر دو داستان ،استفادۀ نمادین از مضمون روشنایی و تاریکی است .نور
یکی از مهمترین و زیربناییترین مضامین فلسفه و عرفان است .به عقیدۀ سهروردی نور امری است كه در حقیقت
نفس خود ظاهر است ،پس ظاهركنندۀ موجودات دیگر میباشد( .مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،سهروردی ،ج:6
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ی  .) 443در داستان ماهان مصری ،هنگامی كه ماهان در پی هوای نفس در وادی ظلمت قدم میگذارد و در
مراحل سفر با غولهای مختلف روبرو میشود ،همج ای ن نمادهای اهریمنی پس از ظهور نور و روشنایی روز ،ناپدید
میشوند .غول اول كه در زمان مستی ماهان ،به هیأت انسان درآمده ،ماهان را با وعدۀ شراكت در سود ،همراه
میکند .اما هنگام روز ماهان او را دمشده و خود را تنها مییابد (ر.ک هفت پیکر ،نشستن بهرام در دنبد فیروزه:
صص .)55-19
با توجه به نظر سهروردی میتوان نور را آداهی ،معرفت و خرد انسان تعبیر كرد كه با ورود او اهریمن نادانی و غفلت
ناپدید میشود .سهروردی نفس را عین نور میداند ،آن نفس ،همچون نور در مقابل بدن ظلمانی قرار دارد؛ زیرا نفس
هم برای خود حضور دارد ،هم از خودآداهی بهره مند است و هم جوهری غیرمادی است كه این صفات ،از جنس
نور بودن نفس را از دید سهروردی نشان میدهد (سهروردی و مکتب اشراق ،امین رضوی :ی  .)454نور در این
داستان چه سمبل وجود ،خرد ،آداهی ،معرفت و چه سمبل انوار ماوراءطبیعی و خداوند باشد ،در تقابل با ظلمت
و تاریکی كه نماد ستم و جهل است قرار میگیرد .برجستهترین ویژدی نور نقشآفرینی آن در هدایتگری است .نور
(مادی و معنوی) در زنددی این جهان راه راست را به بشر مینمایاند .ازهمینرو نظامی با بهرهدیری از حضور نور،
ماهان مصری را به سرمنزل سعادت برمیگرداند .در كابوس ماهان نیز حضور نور در ازمیان بردن جادو و دیو همراه
و یاور نوجوانی میشود كه میخواهد ستم و جهل را از زنددی مردم دور كند و آنها را به سرمنزل امن و آسایش
برساند« :نادهان نور فیروزهایرنگی حجم یخ و مه و برف را درید و همه جا را روشن كرد» (كابوس ماهان ،شفیعی:
صص.)464-465
نتیجهگیری
«كابوس ماهان» رمانی برای نوجوانان است كه پررنگترین شگردش روابط بنیامتنی با «هفتپیکر» نظامی بویژه
دنبد پنجم آن است .نویسنده با ایجاد ارتباط با این داستان ،از مناسبات بینامتنی برای القای مفاهیم و معناها و
شرح و بسط عناصر داستانی استفاده میکند .بیشتر این وامگیریها از نوع بنیامتنیت ضمنی است و بخش محدودتر
آن مربوط به بنیامتنیت صریح .در زمینج بینامتنیت ضمنی ،بیشترین اشتراكات در دو بعد شگردهای داستان ردازی
و مفاهیم است .بعد نخست دربردیرندۀ شگردهایی چون شخصیتپردازی و صحنهسازی است و بعد دوم شامل
مفاهیم مشتركی چون درونمایج ستمستیزی و زیادهخواهی ،اعداد و رنگهای مشترک و توصیف سحر كالم نظامی
است.
در زمینج شخصیتپردازی ،مهمترین مشخصج «كابوس ماهان» بازآفرینی شخصیت ماهان دنبد پنجم ،متن غایب،
در قالبی جدید با مایه درفتن از شخصیت بهرام است؛ به عبارتی دیگر ماهان متن حاضر ،همسانیهایی با هر دو
شخصیت مذكور هفت پیکر دارد و دومین شخصیت مشترک دو اثر ،هایل بیابانی است كه البته در متن حاضر،
منفورتر و تأثیردذارتر به تصویر كشیده میشود.
صحنه سازی آخرین مورد مذكور در شگردهای مشترک این دو اثر است كه بیانگر تأثیرپذیری «كابوس ماهان» از
«هفت پیکر» در توصیف موقعیتها ،مکانها و صحنههاست ،اما نه با فضای شاد هفت پیکر ،بلکه توأم با فضای
خوفناک و غمناک حاكم بر رمان كابوس ماهان.
اما در بعد دوم بینامتنیت ضمنی كه شامل مفاهیم مشترک است ،حضور مفهوم ستمستیزی چشمگیر است .بهرام
بعنوان مظهر عدالتخواهی و ستمستیزی با حضور مستقیم خود در متن غایب و حضور غیرمستقیم در متن حاضر،
این مشخصه را آشکارتر میسازد .زیادهخواهی نیز در این اثر همراه با ستمستیزی بعنوان درونمایج موردتوجه

بررسی بینامتنی رمان نوجوان «كابوس ماهان» نوشتج مجید شفیعی 93/

نویسنده بوده است .همچنین این دو اثر ،سرشار از رنگها و تصاویری هستند كه بیشتر آنها كاركرد مشتركی دارند.
از مفاهیم مشترک دیگر در این آثار ،حضور بسیار پررنگ عدد هفت در عناصر مختلف داستانی است .بخصوی
دزینش هفت صندوق به جای هفت دنبد در «كابوس ماهان» از این نظر قابل توجه است.
همچنین منزلت باالی سخن و در پی آن سخن نظامی در دو اثر خاطرنشان شده است .اشارههای شاعرانج شفیعی
به سحر و جادوی كالم نظامی در قالب موتیف ،در «كابوس ماهان» عالوه بر تأكید بر اعجاز سخن نظامی ،میتواند
بیانگر آن باشد كه چگونه سخن به معنای عام آن باعث برقراری ارتباط ،صلح و دوستی شود.
در زمینج بینامتنیت صریح ،شفیعی شصت بیت از «هفت پیکر» را در البالی رمان خود به مناسبات دونادون درج
نموده است كه كاركرد برخی از آنها یکسان و برخی دیگر متفاوت از آن ابیات در «هفت پیکر» است .بطور كلی
پیوند عمیق این دو اثر ،نشاندهندۀ آن است كه نویسندۀ متن حاضر در پی ایجاد ارتباط آثار معاصر با آثار كهن
ایران است و درصدد است توجه مخاطب نوجوان را بسمت اینگونه منابع ارزشمند سوق دهد.
مشاركت نویسندگان
این مقاله با تحلیل محتوا و دادهها حاصل تالش و مشاركت سركار خانم فرزانه مونسان دانش آموخته دكتری و
آقای دكتر علی صفایی استاد دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دیالن كه در دردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی
نقش داشتهاند ،میباشد.
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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