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Abstract
The present descripto - analytic study, which significantly emphasizes on
the interdisciplinary enquiries to achieve a deeper understanding of the
human knowledge assuming the close interrelationship between literature
and psychology, employs Erich Fromm’s Theory of Love to explore and
analyze the characteristics of Love in relation to Belquis - the character in
Kelidar’s Novel. The study was developed based on the propositions of
American School of Comparative Literature, which is interdisciplinary by
nature. The study aimed to answer the question why and how the motif of
Love has been elaborated and expanded as the inersection between
psychology and literature in a novel like kelidar which is on socio - political
issues and filled with oppression, tyranny and slavery. The findings
demonstrates that according to Erich Fromm’s Theory of Love in Kelidar’
Novel, initially unlike the popular belief, Love is not confined to the
relationship between lover and loved or a specific person; rather, it has a
variety of functions, motivations, and contexts. Secondly, contrary to the
popular beliefs, Dolatabadi's works were not limited to raising indigenous,
climatic, naturalistic issues, etc. In fact, beautiful and creative expressions
of Love are represented in place of his works, and specifically in the
character of Belquis, which is portrayed as an artist who has greatly
enriched his works. Morever, the findings illustrate that Belquis has all the
characteristics of Fromm’s Love, the quality of her presence in the novel
and the events occurred prove that responsibility, endurance of suffering,
deep knowledge of the tribe and family, needlessness, sacrifice all by
Belqis, born by the praiseworthy and tru love which are considered as the
characteristics of true Love in Fromm’s theory.
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صص ()59-85
چکیده
جستار حاضر با تأکید بر اهمیّت مطالعات بینارشتهای در درک و دریافت بهتر دانش بشری و با
فرض پیوند تنگاتنگ ادبیّات و روانشناسی ،به روش توصیفی  -تحلیلی و بر اساس گزارههای
مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی به تحلیل شخصیّت بلقیس در رمان کلیدر پرداخته ،با
رویکردی علمی و نظاممند؛ با کاربست نظریّۀ عشق اریک فروم ،زمینهها و ویژگیهای عشق را
در ارتباط با بلقیس واکاوی میکند .هدف پژوهش یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است
که چرا و چگونه در رمانی همچون کلیدر که سخن بر سر مسائل سیاسی  -اجتماعی و سراسر
آکنده از ستم و استبداد و بندگی است ،موتیف عشق به مثابۀ یکی از نقاط تالقی ادبیّات و
روانشناسی همچنان پرورانده و گسترانده شدهاست .یافتههای پژوهش نشان میدهد طبق
نظریّۀ عشق فروم در رمان کلیدر ،اوالً :برخالف تصوّر عموم ،عشق تنها اختصاص به روابط میان
عاشق و معشوق یا یک فرد مشخص ندارد؛ بلکه انواع گوناگونی با کارکردها ،انگیزهها و
زمینههای متعدّد دارد؛ ثانیاً ،آثار دولتآبادی نیز بر خالف تصوّر عموم ،محدود به طرح مسائل
بومی ،اقلیمی ،طبیعتگرایی و ...نبوده ،نمودهای زیبا و خالقانهای از عشق در جایجای آثارش
و بهطور مشخص در شخصیّت بلقیس با هنرمندی تمام بازنمایی شده که غنای آثارش را دو
چندان ساختهاست .یافتهها همچنین نشان میدهد بلقیس ،تمام ویژگیهای عشق فروم را
دارد ،کیفیّت حضور او در رمان ،و حوادثی که روی میدهد گواه آن است که مسئولیّتپذیری،
تحمل رنج ،معرفت عمیق به ایل و خانواده ،بینیازی ،فداکاری همه و همه از سوی بلقیس ،زادۀ
عشق ستودنی و راستینی است که فروم یکایک آنها را از ویژگیهای عشق راستین برمیشمارد.
واژههای کلیدی :مطالعات بینارشتهای ،کلیدر ،محمود دولتآبادی ،اریک فروم ،نظریّۀ عشق،
شخصیّت بلقیس.
 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی ،واحد خدابنده ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خدابنده ،ایران.
mohammadi.25000@yahoo.com
 -2استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی و ادبیات تطبیقی ،واحد خدابنده ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خدابنده ،ایران( .نویسندۀ
مسئول) Namdar.lida@gmail.com
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 -1مقدمه
 .1-1بیان مسأله
به سخن صاحبنظران «مطالعات بینارشته ای شامل تحقیقاتی است که با درهم تنیدن
اطالعات و نظریّههای دو یا چند رشته با شاخههای مختلف علوم به حل مسائلی میپردازد
که پاسخشان در فضای محدود یک رشته یا یک علم به دست نمیآید» (انوشیروانی،
 ،)4 :1392از این رهگذر ادبیّات و روانشناسی که مانند سایر شاخههای علوم انسانی و
هنرهای زیبا به هم پیوند خورده ،بستر مناسبی برای مطالعات بینارشتهای پیش روی
پژوهشگران ادبیّات تطبیقی قرار میدهند .در این راستا عشق ،بهعنوان حلقۀ اتصال ادبیّات
و روان شناسی در نزدیکی این دو به هم ،نقش محوری داشته و روانکاوان برجستهای چون
آبراهام مزلو ) ،(Abraham Maslowرنه آلندی ) ،(Rene Allendeرابرت استرنبرگ
) ،(Robert Sternbergو اریک فروم ) ،(Erich Seligmann Frommدیدگاهها و نظریّههای
ارزشمندی در این خصوص ارائه دادهاند.
از سوی دیگر بررسی اجمالی ادبیّات داستانی ایران نشان میدهد با ظهور نویسندگانی
پرتوان ،ادبیّات داستانی روندی رو به رشد یافته و به معیارهای ادبیّات داستانی جهان
نزدیک گردیده (ر.ک :میرعابدینی)27-119 :1383 ،؛ بهگونهای که قالب داستان از وعظ
اخ القی گذشتگان به مرحلۀ خالقیّت هنری ارتقا یافته و کوشیده به جستجوی عمیق در
بطن هستی و هویّت انسان و جامعه بپردازد .از میان موضوعات متعدّد بهکار برده شده در
ادبیّات داستانی ایران عناصر عاشقانه ،همیشه حضور چشمگیری داشته ،وسعت و قدرت
شگرف آن در بیان عواطف و احساسات درونی انسان محملی برای انعکاس روشن پیوند
میان ادبیّات و روان شناسی بوده و نویسندگان بسیاری با شرح زوایای درونی افراد و توصیف
روابط مبتنی بر عشق ،دقّت در جزئیّات ،قوّۀ تخیّل ،شخصیّتپردازی ،صحنهپردازی و ...آثار
عاشقانۀ زیبایی آفریدهاند.
از آنجا که عشق از موضوعات محوری آموزههای فروم نیز بوده نگارندگان ،با هدف واکاوی
ویژگیهای عشق در آراء اریک فروم ،جلوهها و نمودهای آن را در شخصیّت بلقیس بررسی
کردهاند تا به این پرسش پاسخ دهند که چرا و چگونه در رمانی همچون کلیدر که سخن
همواره بر سر مسائل سیاسی -اجتماعی و سراسر آکنده از ستم و استبداد و بندگی است،
موتیف عشق همچنان پرورانده و گسترانده شده و آیا عشق تنها اختصاص به روابط میان
عاشق و معشوق یا یک فرد مشخص دارد؟ لذا پژوهش پیش رو به روش توصیفی  -تحلیلی،
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به دنبال اثبات این فرضیه است که میان صفات شخصیّتی بلقیس با ویژگیهایی که فروم از
عشق راستین در انسانها بر میشمارد ،همانندیهایی وجود دارد .با بیان این نکته که
مبنای عشق در آرای فروم بر پایۀ عمل بنا شده نه حرف و گفتار (ر.ک :فروم)41 :1387 ،
و ویژگیها و شخصیّتی که دولتآبادی از بلقیس پیرامون عشق ارائه کرده نیز بیشتر
عملگرا است تا بیان لفظ.
 .1-2اهمیّت و ضرورت
یکی از نقاط تالقی ادبیّات و روانشناسی ،عشق است .این پیوند ،به قدری تنگاتنگ و
ریشهدار است که حتّی پیش از آنکه روانشناسی جدید به کاوش در دنیای انسان بپردازد،
شاعران و نویسندگان این کار را انجام دادهاند (ر.ک :یاوری ،)245 :1387 ،همین روابط
متقابل ادبیّات با روانشناسی و نیز سایر شاخههای گوناگون دانش بشری باعث شده تا در
عصر حاضر ،ضرورت مطالعات بینارشتهای به حقیقتی انکارناپذیر تبدیل شود .فراوانی و
گونهگونی پژوهشهایی فزاینده در این حوزه ،گواهی بر این ادّعاست.
هم-چنین نگاهی به پژوهشهای جدید نشان میدهد «برخالف گذشته که پژوهشگران
ادبی ،بهصورت جزیره و بدون توجّه به یافتههای سایر رشتههای علوم انسانی عمل
میکردند ،امروزه برای درک کامل هر اثر ادبی باید به شبکههای تودرتو و بافت اجتماعی،
فرهنگی و ارتباط آن به سایر هنرها و دانشها توجّه کرد» (آتشی و انوشیروانی:1390 ،
 .)101از اینجاست که اهمیّت مطالعات بینارشتهای بیش از پیش آشکار میشود؛ مطالعات
میانرشتهای با «افق دید وسیع و عمیقتری که بر پژوهشگر میگشاید( »،انوشیروانی،
 )4 :1392به مثابۀ «پل ارتباطی بین جزایر پراکندۀ ادبیّات فارسی و خارجی و سایر علوم
انسانی» (همان )9 :عمل کرده ،اهمیّت مطالعات بینارشتهای به مثابۀ یکی از حوزههای
پژوهش در ادبیّات تطبیقی را تبیین میکند.
 .1-3پیشینۀ تحقیق
با اینکه دربارۀ دولتآبادی و نقد آثار وی بهویژه کلیدر پژوهشهای بسیاری از
دیدگاه های مختلف به رشتۀ تحریر درآمده؛ در رابطه با بررسی آثار ادبی بر اساس نظریّۀ
عشق اریک فروم ،مقاالت محدودی تحت عناوین« :عشق از دیدگاه سعدی و اریک فروم» از
نجمه نظری و راهله کمالی در پژوهشنامۀ ادب غنایی (« ،)1394تحلیل شخصیّت فرهاد در
منظومۀ خسرو شیرین نظامی بر اساس نظریّۀ اریک فروم» از خدابخش اسداللهی و حسین
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قاسمیزاده ( )1399در فصلنامۀ ادبیّات و پژوهشهای میانرشتهای و «تأثیر عشق بر
سالمت معنوی نزد فروم و مولوی» از محمّد عبدالرحیمی و محمّدنقی فعّالی ( )1394در
پژوهشنامۀ ادیان به رشتۀ تحریر درآمدهاست؛ در این میان و بهطور مشخص دربارۀ تحلیل
شخصیّت بلقیس در رمان کلیدر بر اساس نظریّۀ عشق اریک فروم تاکنون پژوهش مستقلی
با رویکرد تطبیقی و سنجشی انجام نشدهاست.
 .1-4روش تحقیق
روش پژوهش توصیفی  -تحلیلی به شیوۀ کتابخانهای و بر اساس گزارههای مکتب
آمریکایی ادبیّات تطبیقی مبتنی است که مطالعات بینارشتهای را یکی از حوزههای نوین
ادبیّات تطبیقی برمیشمارد.
 .2مبانی نظری
 .2-1مطالعات بینارشتهای )(Interdisciplinary Studies

قرارگرفتن دو یا چند رشته به هر شکلی در کنار هم از نظر عموم ،رویکرد میانرشتهای
نامیده شدهاست .رماک بر آن است که ادبیّات تطبیقی ) (Comparative Literatureیعنی
مطالعۀ ادبیّات در آنسوی مرزهای یک کشور خاص ،و مطالعۀ رابطۀ ادبیّات با دیگر
حوزه های دانش بشری چون هنرها ،فلسفه ،تاریخ و( ...ر.ک :رماک )3 :1961 ،لذا «فلسفۀ
ادبیّات تطبیقی بر مطالعۀ ادبیّات در بیرون از مرزها مبتنی است» (نظریمنظم:1389 ،
 .)235ولک نیز با همراهی آستین وارن ) ،(Austin Warrenبخش بزرگی از کتاب نظریّۀ
ادبیّات را به موضوع پیوند ادبیّات با دانشهای دیگر بشری قرار داده و به برخی مبانی
نظری و نمونههای عملی آن اشاره کردهاست» (زینیوند 23 :1392،به نقل از ولک و
آستین وارن.)71-138 :1373 ،
مطالعات میانرشتهای با «افق دید وسیع و عمیقتری که بر پژوهشگر میگشاید»
(انوشیروانی ،)4 :1392 ،بهمثابۀ «پل ارتباطی بین جزایر پراکندۀ ادبیّات فارسی و خارجی و
سایر علوم انسانی» (همان )9 :اهمیّت ادبیّات تطبیقی را تبیین میکند؛ چرا که این موضوع
خود از سویی به ارتباط هرچه بیشتر و معنادارت ر «رویکردهای نقد ادبی چون هرمنوتیک،
نشانهشناسی ،روانکاوی ،اسطورهشناسی ،جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی» (همان)4:
میانجامد و از سوی دیگر ادبیّات را از حالت تکبعدی بودن خارج میسازد.
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 .2-2عشق در آرای اریک فروم
عشق از مباحث عمدۀ ادبیّات و روانشناسی است« .مایۀ زندگی و مبنای هستی بوده و
از ماهیّت حیات آدمی ،ناشی میشود» (بیانی .)179 :1385 ،در باب ارتباط تنگاتنگ
ادبیّات و روانشناسی همین بس که عشق ،کهنالگویی است که در روان انسان ،خانه دارد
و «کهنالگوها نیز عناصر شکلدهندۀ تجربۀ ادبی بهشمار میآیند» (ر.ک :فرای-33 :1957،
« .)57عشق ،نمود ناب و نهایی همبستگی آدمیان است ،انسان بهشیوهای سطحی و
تصادفی و با تفکّری صرف ًا درونگرایانه به دیگری نمیپیوندد» (مختاری)612 :1378 ،؛
عشق میتواند آدمی را از خویشتن گرفتار تنگ دنیاییاش ،بیرون آورد .در جهانی که همه،
ددی و درندهخویی است یک لحظه آشتی ،صلح جاویدان را نشانه کند .بارزترین مشخصۀ
عشق ،فقدان درد است وقتی دنیا را سراسر درد گرفته اگر بشود لحظهای از آن ،دور ماند،
مطلب و مطلوب آدمی فراهم است؛ از همین روست که حتّی اگر عشق ،از حتمیّت روشنی
هم برخودردار نباشد باز گرایش روحانی دارد تا با فقدان درد هماهنگ شود (ر.ک :همان،
 .)513-512مالحظۀ این نکات است که از عشق گفتن ،بهعنوان یکی از اساسیترین صفات
معنوی انسانها در اشخاص ،فرهنگها و جوامع مختلف میان تمام اندیشمندان همواره با
دقّت و باریکبینی خاصّی مورد توجّه بودهاست؛ امّا مفهوم عشق در آرای فروم جایگاهی
بس رفیع و واال دارد او «انسانی را که از نظر روانی سالم است ،کسی میداند که با عشق
زندگی میکند و پیوندش با جهان ،از راه عشق است» (فروم 314 :1392 ،و  .)236به باور
فروم ،عشق در وهلۀ اوّل وابستگی به یک شخص خاص نیست؛ بلکه بیشتر نوعی رویّه و
جهتگیری منش آدمی است که او را به تمامی جهان ،نه به یک معشوق خاص میپیوندد.
اگر انسان فقط یکی را دوست بدارد و نسبت به دیگران بی اعتنا باشد ،پیوند او عشق
نیست؛ بلکه یک نوع بستگی تعاونی یا خودخواهی گسترش یافتهاست» (فروم.)58 :1387 ،
استدالل او این است که «وجود انسان دارای مجموعهای از نیازهای اصیل است و تنشهای
روانیِ انسان از برآورده نشدن آن نیازهای اصیل وجودی ایجاد میشود .از نظر او عشق یکی
از آن نیازهای اصیل طبع آدمی است» (فروم )229 :1392،و «خأل آن را هیچ چیز دیگری
جبران نمی کند .نیازهای اصیل ،نیازهایی هستند که ریشه در طبع آدمی دارند و رشد و
سالمت روانی انسان در گرو برآورده شدن آنهاست و غفلت از آنها ،سالمت انسان را مختل
میکند» (همان.)9-10 :
فروم انسان را دارای استعدادی درونی برای عشقورزی میداند و شکوفایی عشق
ی آن استعداد درونی میخواند که بهواسطۀ اراده و خواست فرد از
راستین را نشانۀ ثمرده ِ
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یک سو و موضوع و متعلّق عشق از طرف دیگر ،از حالت قوّه به حالت فعل درمیآید .پس
عشق جنبۀ انفعالی ندارد؛ بلکه عملی فعّال است و شادمانی ،رشد و آزادی از عالئم آن
بهشمار میآید (ر.ک :فروم .)129 :1391 ،از دیدگاه فروم« ،عشق پاسخی به مسألۀ وجودی
انسان است .انسان باید در ابتدا با خودش آشنا گردد و خود را بشناسد و این شناسایی تنها
زمانی کامل و واقعی میشود که از راه عشق بهدست آید .انسانی که از این راه به شناخت
خود میپردازد خودبه خود به سوی شناسایی دیگران و جهان خارج کشیده میشود»
(آقاجانی و همکاران .)94 :1395 ،بر اساس همین باور است که «پیشنیاز عشقورزی به
دیگران را دانستن و توجّه به این نکته میشمرد که همۀ آدمیان از یک گوهرند و اعضای
یک پیکرند» (فروم .)74 :1387 ،او توصیه میکند که همۀ انسانها بهجای گرفتار شدن در
بند تعلّقات ملّی و جغرافیایی ،باید خود را «فرزند آدم» بدانند .از اینرو ،وطنپرستی را نوعی
«بتپرستی» و «عشقی حرام» و نشانۀ نبودِ سالمت روانی میخواند «همچنانکه عشقی که
متوجّه یک فرد باشد و شامل دیگران نشود «عشق» نیست .عشق به یک کشور نیز اگر
جزوی از عشق به انسانیّت نباشد ،عشق نیست؛ بلکه بتپرستی است» (فروم-81 :1392 ،
 .)80البته او کاملترین صورت عشقورزی را عملِ کاملترینِ انسانها میداند و تصریح
می کند که درجۀ کمال عشق به درجۀ کمال خودِ فرد بستگی دارد (ر.ک :فروم:1387 ،
 )88و به همین جهت است که از نظر او «عشقورزی یک فعالیّت بارور است» (فروم،
1363الف.)64 :
خودآگاهی انسان از دید فروم اقسامی دارد «یکی از این آگاهیها ،آگاهی از تنهایی و
جدایی است .درک این جدایی باعث بروز اضطراب میشود ،اضطرابی که سرچشمۀ تمام
اضطرابها است .جدایی یعنی بریدن از هر چیز بدون استفاده از تواناییهای انسانی؛ یعنی
درک اینکه دنیا می تواند به من هجوم بیاورد بدون اینکه قادر باشم واکنش نشان دهم .به
همین علّت است که جدایی سرچشمۀ اضطراب شدید است» (آقاجانی .)94 :1395 ،به باور
فروم انسان باید جدا شود تا موجودیّت خود را از جهان پیرامون تشخیص دهد و تبع ًا
موضوعی برای عشق ورزی بیابد .مادامی که کودک خود را از جهان جدا نساخته ،جزئی از
آن است و در نتیجه قادر به عشقورزی به آن نیست (ر.ک :فروم1363 ،ب.)83-84 :
فروم معتقد است اگرچه انسانها برای غلبه بر تنهایی راههای متفاوتی در پیش
می گیرند؛ امّا فقط درصورت برقراری یک عشق سالم و دو طرفه است که فرد میتواند
بهطور حقیقی بر تنهایی غالب شود (ر.ک :فروم .)41 :1387 ،به باور فروم ،انسان چیزی را
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دوست دارد که برایش سختی کشیده باشد و تنها رنج آن چیزی را بهجان میخرد که
عاشقش باشد (همان .)53 :فروم عشق را با عافیتطلبی سازگار نمیداند از دیدگاه او
«عشق ورزیدن ،ارتقای مقام و رسیدن به مرتبۀ یک معشوق واقعی ،نیازمند جسارت و
شجاعت بسیاری است که بهترتیب ارزشهای منحصر بهفرد انسانی را به داوری نشسته،
شرایطی فراهم میکند تا انسان برای کسب این ارزشهای واال ،تمامی داشتههای خود را به
خطر بیندازد» (همان )160 :و معتقد است که «دوست داشتن؛ یعنی تسلیم کامل عاشق
در برابر معشوق تا بلکه بتواند عشق او را بهدست آورد ،عشق نهایت ایمان و اعتقاد است،
بنابراین کسی که ایمانش کم است ،از عشق نیز بهرهای نخواهد برد» (همان )162 :و تنها
انسانهای رشدیافته و بالغ ) (matureو شخصیّتهای مولّد و خلّاق (productive
ق چنین انسانهایی ،که «عشق راستین» است
) characterقادر به عشقورزی سالماند .عش ِ
از عناصری تشکیل میشودکه مهمترین آنها عبارتند از .1 :استغنا و بینیازی  .2تواضع و
مهربانی  .3مراقبت ،توجّه و احساس مسئولیت  .4معرفت و شناخت  .5احترام  .6واقع بینی
 .7شهامت و شجاعت  .8بخشش و فداکاری (ر.ک :فروم.)37-158 :1387 ،
 .2-3ویژگیهای عشق از دید فروم
با بررسی و مطالعۀ آثار فروم ویژگی شاخص و حائز اهمیّت در بین تمام آثار او پرداختن
به موضوع عشق و ابعاد منحصر به فرد آن است .فروم حصول به عشق را منوط به چند
مرحله دانستهاست ،که درجۀ اوّل آن ،استغناست .استغنا برترین مظهر قدرت است و با
استغناست که انسان ،قدرت ،ثروت و توانایی خود را تجربه میکند .تجربۀ نیروی حیاتی و
قدرت درونی که به این وسیله به ح ّد اعالی خود میرسد و انسان را غرق شادی میکند.
در این هنگام است که او خود را لبریز ،فیاض ،زنده و در نتیجه ،شاد احساس میکند.
استغنا در عشق ،مسألۀ مهمی است؛ نه به این دلیل که انسان به محرومیّتی تن میدهد؛
بلکه به این علّت که احساس زنده بودن میکند (همان )33 :انسانها فکر میکنند
نثارکردن فقر می آورد؛ امّا برای کسی که دارای شخصیّت بارور و سازنده است؛ نثارکردن
ال متفاوتی دارد .برای این افراد نثارکردن ،برترین مظهر قدرت آدمی است .در
مفهوم کام ً
نثارکردن انسان ،قدرت ،ثروت و توانایی خود را تجربه میکند؛ چرا که نثارکردن ،از
دریافتکردن شیرینتر است (ر.ک :فروم.)113 :1390 ،
دوّمین خصیصۀ مهم در نظریّۀ عشق اریک فروم ،مهربانی ) (compassionاست .به نظر
او عشق ،عبارت است از رغبت جدّی به زندگی و پرورش آنچه به آن مهر میورزیم (ر.ک:

| 69جستارنامة ادبیات تطبیقی ،سال ششم ،شمارة نوزدهم ،بهار 1401

فروم ) 36 :1387 ،مثل عشق مادر به کودکش که توأم با دلسوزی است .باید دانست که
عشق و رنج ،جدایی ناپذیرند؛ آدمی چیزی را از صمیم قلب دوست میدارد که برای آن رنج
برده باشد و رنج چیزی را بهجان میخرد که عاشق آن باشد .مهربانی جنبۀ دیگری از عشق
را در بر دارد و آن ،احساس مسئولیّت ) (feeling of responsibilityاست .احساس
مسئولیّت در معنای واقعی آن ،امری ارادی است؛ یعنی پاسخ انسان به احتیاجات انسان
دیگری است؛ خواه این احتیاجات بیان شدهباشند یا بیان نشدهباشند .بهعبارت دیگر،
ا حساس مسئولیّت کردن یعنی توانایی و آمادگی جهت پاسخ دادن .البته باید توجّه داشت
که اگر احترام ) (honer/Respectوجود نداشتهباشد ،احساس مسئولیّت بهراحتی به
سلطهجویی و میل به تملّک سقوط می کند .منظور از احترام ،ترس و وحشت نیست؛ بلکه
توانایی درک طرف مقابل ،آنچنان که او هست و آگاهی از شخصیّت بیهمتای اوست؛ به
عبارت دیگر ،احترام یعنی عالقه به این مطلب که دیگری آن طور که هست باید رشد کند
و شکوفا شود و این موضوع زمانی میّسر است که انسان به استقالل رسیده باشد .رعایت
احترام بدون شناخت طرف مقابل ،ساختگی نیست و اگر مهربانی و احساس مسئولیّت را
معرفت رهنمون نباشد ،هر دوی آنان بینتیجه خواهندبود .معرفت ،درجات بسیاری دارد و
معرفتی که نتیجۀ عشق باشد ،سطحی نیست؛ بلکه تا عمق وجود رسوخ پیدا میکند
(همان .)36-39 :چنین معرفتی زمانی میّسر میشود که فرد بتواند بر عالیق خود فایق آید
و دیگری را چنان که هست ببیند .در واقع احترام به دیگری بدون شناختن او میسر نیست.
آدمی عالقه مند است انسان را بشناسد و دانشی عمیق نسبت به آن پیدا کند راه آگاهی از
این راز ،عشق است (ر.ک :آقاجانی و همکاران .)96-98 :1395 ،مجموعۀ خصایص مطرح
شده برای عشق ،همگی به یکدیگر بستگی دارند .آنها مجموعهای از رویّههای بشری هستند
که فقط در وجود آدم بالغ که نیروهای خود را بهصورت ثمربخش پرورش داده باشد ،پیدا
میشوند .انسان بالغ نیز کسی است که فقط خواهان حاصل کوششهای خویش است و
پندارهای خودپرستانۀ علم مطلق و قدرت مطلق را از یاد برده ،به فروتنی ناشی از قدرت
باطنی دست یافتهاست.
ذکر این نکته ضروری است که دلیل انتخاب مؤلفههای مورد بررسی ،جایگاه خاص این
نوع از عشق و تأثیر محسوس آن در نگرش شخصیّت بلقیس در سیر حوادث رمان است و
گرنه مؤلفههای یاد شده را کم و بیش در ادبیّات عاشقانۀ نویسندگان همعصر دولتآبادی
نیز میتوان دید.
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 -3بحث و بررسی
 .3-1معرفی رمان کلیدر
رمان کلیدر ،کمالیافتهترین اثر دولتآبادی و شاید داسـتاننویسـی معاصـر فارسـی،
بـا درونمایهای فاخر و مضمون حماسی با زبانی استوار و متّکی بر پیشینۀ غنـی ادبیّـات
فارسـی عرضه شده است .موضوع این رمان پرآوازۀ قطور که طـی پـانزده سـال و با بیش از
شصت شخصیّت بهعنوان بلندترین رمان معاصر ایران نوشته شده« ،دربارۀ آگاهی و
ناخودآگاهی در جامعهای سرکوبشدهای» است (گمار 2 :1392 ،بهمن) که به مسألۀ
انهدام تدریجی ایالت و عشایر و ساکنشدن آنها در دهات و یاغیشدن و به کوهزدن آنها
میپردازد .طرح کلّی رمان ،تصویر شکلگیری مبارزهای دهقانی -عشیرهای ضد مالکان دِه و
حاکمیّت زور در فاصلۀ سالهای  1325پس از پایان غائلۀ آذربایجان تا  1327پس از تالش
نافرجام برای ترور محمّدرضا پهلوی (ر.ک :امامی )88 :1377 ،در خطۀ پهناور خراسان
است .این اثر ،به لحاظ بافـت روسـتایی و حماسـی ،زبـان و سـاخت ممتاز ،نقطۀ عطفی در
رماننویسی فارسی بهشمار میرود .روال عرضۀ داستان «بهطور کلّی توصیفی و وصفی
است» (قانونپرور .)358 :1367 ،ویژگی برجستهای که باعث امتیاز آن نسبت به سایر آثار
همعصر خود ،و سبک نویسندگی دولتآبادی شدهاست .خود نویسنده بر آن است که کلیدر
«بیان حماسی یک واقعیّت تاریخی در کشور ماست که باید بازگو و ثبت تاریخی میشد»
(شیری .)91 :1392 ،از همین رو است که از تحوّالت جامعۀ زمان خود غافل نیست ،از
تحوّل سنّتها گرفته تا حزب تودهای که به روستا کشیده میشود.
در کلیدر اگر یک روی سکّه ،مواجهۀ فرد با نظام اجتماعی باشد روی دیگر آن ،مبارزۀ
انسان با سرکشیهای طبیعت است .دولتآبادی کتاب خود را نه حماسۀ مردمانی کویز
نشین؛ بلکه حماسۀ عشق میداند .او در کتاب ما نیز مردمی هستیم ،میگوید :این کتاب،
کتاب عشق است ،نه فقط عشق در محدودۀ زن و مرد ...عشق به منزلۀ یک جاذبۀ وجودی،
من اگر این کتاب را به پایان برسانم ،حق دارم خوشبخت باشم .از اینکه یکی از زیباترین
سنن فرهنگی ملّت خودمان را در اینجا متبلور کردهام و آن همانا عشق است (ر.ک:
چهلتن و فریاد .)2-31 :1368 ،او در کلیدر همه را عاشق میپندارد چرا که معتقد است
«نان اگر می خورم برای این است که جان به نیرو در عشق نهم» (دولتآبادی.)77 :1374 ،
به اعتقاد وی «عشق ،همان نیروی الیزال است که بنده و کدخدا نمیشناسد .ارزشی شایانِ
آدمی و خود ویژۀ اوست .از گریبان فقر هم عشق سرمیکشد» (همان )8 :و «آدم بدون
عشق نمیتواند زندگی کند» (همان .)2053 :از همینرو است که دولتآبادی چنان تصاویر
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نیرومند و زندهای از عشق در کلیدر روایت میکند که در لحظهلحظۀ آن همراه قهرمانان،
قلب به تپش میافتد و روح ،میان کلمات به پرواز درمیآید به بیانی کلیدر «روایت و
بازآفرینی عشق است» (افتخاری .)131 :1369 ،چرا که روابط بهتصویر درآمده در کلیدر
برخاسته از تجربیّاتی است که دولتآبادی در رویارویی با مردم آنها را لمس کرده و آنها را
در رمان خویش بازنمایی کرده و به سخن خود نویسنده« :کلیدر به یک معنا ،ادبیّات برای
مردم است» (چهلتن و فریاد.)18 :1368 ،
 .3-2عشق مادرانه از نظر فروم
انگیزۀ عشقورزی در وجود تمام ماداران بهصورت ذاتی از سوی خداوند به ودیعه نهاده
شده و قبول این واقعیّت انکارناپذیر که «عشق نمودی خاص از نوعدوستی و جنبهای از
گرایش رویکرد به حیات است» (بیانی )184 :1385 ،موجب شده تا روانکاو برجستهای
همچون فروم نیز عشق مادرانه را باالترین نوع عشقها و مقدسترین پیوندها بداند .از دید
وی ماهیّت این عشق ،نوعپرستانه و بیچشمداشت است .فروم عشق مادرانه را عشقی
می داند که نیاز به از خودگذشتگی و فداکاری دارد .ماهیّت این عشق ،ایثارگری است .این
عشق در تکامل یافتهترین نوع آن در روح مادران موج میزند و هیچ عشقی را توان یارای
آن نیست (ر.ک :فروم .)77-81 :1387 ،مادرانی که در کلیدر بهتصویر درآمدهاند مصداق
روشنی از این عشق هستند از بلقیس گرفته تا نورجهان و ...همگی «حتّی در اوج بلوغ و
فراچنگ فرزندانشان سر تسلیم فرود نیاورده
ِ
شکوه فرزندان ،نگران هستند تا زندگانی
است» (دولتآبادی.)1780 :1374 ،
بیتردید تجلّی عشق مادرانه در کلیدر با بلقیس معرفی میشود؛ مادری در «انبوه
عشق و رنج» (همان )193 :دولتآبادی بهصورت موجز و مؤثر بلقیس را چنین معرفی
میکند« :موهبتی ست چنین مادری داشتن ،اگرت حتّی از عمر خود بکاهی و بر عمر او
بیفزایی» (همان .)1884 :بلقیس زنی است با ویژگیهای خاص زنان کویرنشین ،خشک و
یکرویه؛ در ورای ظاهر خشنی که نویسنده از او بهتصویر میکشد خواننده به مرور با زنی
سرشار از احساسات که عاشقانه فرزندانش را میپرستد ،آشنا میشود« :غم و وجد در قلب
مادر ،با سکوتی که جهانی برآشفته در دل داشت به هم آمیخته بودند .چنانکه بلقیس
درحالیکه دست گرم گلمحمّد را بر استخوان شانۀ خود حس میکرد ،این خموشی
پرشکوه را با سخن دنیا هم تاخت نمیخواست بزند» (همان.)1778 :
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لحظۀ وادع گلمحمّدها با مادر به قصد مبارزهای بیبازگشت از تراژیکترین و
عاشقانهترین لحظات داستان است:
«بلقیس میدید که قلبش دارد کنده میشود ،میدید که چشمش دارد کور
میشود ،و میدید که پایش دارد فلج میشود .بلقیس میدید پسرهایش دارند
میروند و این به سخن ،آسان میآمد ...بلقیس دست راست خود را به التماس و
تضرّع به جانب صورت گلم حمّد باال گرفت و گفت :بیا رویت را ببوسم .حرمت
مادر را گل محمّد رکاب خالی کرد و از اسب فرود آمد و پاسخی به عشق مادری
سر بر شانۀ او وانهاد ...بلقیس چشم و روی بر شانۀ فرزند نهاده بود و عطر آشنای
پیراهن و تن فرزند را میبویید .چانۀ استخوانی گلمحمّد به قرار بر تارک سر
مادر قرار گرفته و پلکهایش بر هم نشسته بودند و مینمودند که گلمحمّد نیز
روح خود را تسلیم مادری بلقیس کردهاست» (همان.)2521-2523 :
فروم به موازات برشمردن ویژگیهای عشق ،داشتن ویژگیهای منحصر بهفردی مانند
عاطفۀ قوی ،معرفت و بیداری و شور زندگی را هم از مقدماتی میداند که در صورت داشتن
و یا ایجاد این صفات در هر فرد ،توانایی دوست داشتن که از ثمرات یک عاشق واقعی و
راستین است در انسان بهوجود میآید (ر.ک :فروم.)88 :1387 ،
 .3-3ویژگیهای عشق در شخصیّت بلقیس بر اساس نظریّۀ فروم
 .3-3-1استغنا و بینیازی
فروم استغنا را از مهمترین خصایص عشق میداند .در مقابل افرادی که استغنا را از
دست دادن میدانند ،عدّه ای دیگر نیز هستند که از نظر آنان ،استغنا نوعی فضیلت و به
معنای فداکاری است؛ درست به همان میزان که «استغنا» عملی دشوار و ناگوار است،
انسان باید بب خشد و انفاق کند .این افراد استغنا را از دریافت کردن گواراتر میدانند ،نه به
این سبب که شخص فداکار به محرومیّتی تن میدهد؛ بلکه به این دلیل که شخص در خود
احساس زنده بودن میکند (ر.ک :فروم .)33 :1387،روح بلند بلقیس حتّی در اوج نداری
نیز چشمنواز است .در جایی از رمان که شرایط سخت معیشتی ،عرصه را بر آنان تنگ کرده
و خانواده با تکه نانی رفع گرسنگی میکنند ،بخشندگی و مهماننوازی بلقیس بیش از
پیش به چشم میآید او با امنیههایی که برای گرفتن خراج به چادرها مراجعه کردهاند
سخاوتمندانه رفتار میکند و طوری وانمود میکند که همه چیز بر وفق مراد است« :شما
مهمان ما هستید .این نان را من برای شما پختم .ما که خودمان به اندازۀ امشبمان ساج
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داشتیم» (دولتآبادی .)609 :1374 ،بخشندگی و بزرگمنشی را باید جزو ویژگیهای
ذاتی بلقیس برشمرد؛ چرا که در قبال دوست و دشمن ،رفتاری یگانه دارد همانقدر که در
قبال نزدیکانش دست و دلباز است در مواجهه با دشمنان ایل نیز گشادهدست است.
هنگامیکه جهنخان به قصد پیداکردن ردّی از گلمحمّدها و جنگ با آنها نزد بلقیس
میرود رفتار بلقیس شگفت انگیز است و تنها با نظر فروم که عاشق واقعی را کسی میداند
که نه تنها به فرد بلکه به همۀ انسانها عشق میورزد ،قابل توجیه است؛ آنجا که به دور از
قصد و نیت دشمن از او میپرسد« :سوارهایت چه میخورند برایشان مهیا کنم؟ نان و
خورشت یا فقط چای؟» (همان )2529 :اوج استغنای او خواننده را به شگفتی وا میدارد.
 .3-3-2تواضع و مهربانی نردبان عشقورزی
فروم در کتاب هنر عشق ورزیدن به رابطۀ «عشق» با «فضایل اخالقی» نگاه ویژهای
دارد و توانایی عشقورزی را در گرو تواضع و مهربانی میداند به نظر او انسان آراسته به
خُلق تواضع ،در پرتو مهربانی ،از غرور و خودفریبی پیراسته میشود میتواند بیآنکه دیگران
را پایینتر از خود بپندارد ،به آنان عشق بورزد (ر.ک :فروم.)151 :1387 ،
نخستین برخورد خوانندۀ رمان با بلقیس در لحظۀ ورود مارال به کالته است .همانگونه
که فروم ،عشق و رنج را جداییناپذیر میداند و معتقد است انسان آنچه را دوست میدارد
که برای آن رنج کشیده باشد (همان ،)38 :چهرهای که دولتآبادی در نخستین نگاه از
بلقیس ترسیم میکند زنی کوشا و مسئولیّتپذیر است که در پس ظاهر خشک و بیروح،
قلب رئوف و مهربانی دارد ،بهگونهای که رنج دوری از برادر را -که حاصل کدورتهای
چندین ساله میان خود و برادرش بر سر ازدواج با مادر مارال بوده و بهزعم همۀ خانواده
کلمیشی ،هم کفو با ایشان نبوده و باعث شرمساری و سرافکندگی ایل گردیدهاست – به
عشق او و برادرزادهاش تحمل کرده و همین که مارال به کالته میرسد و خود را دختر
عبدوس (برادر بلقیس) معرفی میکند ،گویی همۀ گذشتهها را از یاد میبرد و با شوقی
مضاعف در حالی که با افتخار ،مارال را به دیگران معرفی میکند او را درآغوش میکشد:
«بلقیس پیش از اینکه دختر را بغل بگیرد به نگاهی تند و ژرف ،چهره و
چشمان او را به خود جذب کرد و پس ،آشفته و پر شور دختر عبدوس را در
آغوش کشید و همراه صداهایی بریدهبریده که از گلویش کنده میشد چهره بر
چهرۀ او مالید؛ بازوها ،شانهها و گیسوانش را نوازید .پس سیریناپذیر به چشم و
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چانه مارال نظر دوخت؛ تالشی به یافتن نشانی از برادر .مارال را به درون برد .به
همه شناساند :دختر عبدوسه .سرو! سرو! چشم بد دور .خوش آمدی عمهجان.
خوش آمدی» (دولتآبادی.)43-1374:44 ،
کلیدر را میتوان به اذعان بسیاری از نویسندگان و منتقدان ،حماسۀ عشق نامید .ریشۀ
تمام حوادث داستان برگرفته از عشق است .عشقهایی که از مبدأ عشق به مردم ،عشق به
خاک و بوم ،عشق به همسر ،عشق به مادر و ...سرچشمه گرفته .عشق مادرانه در روابط
بلقیس و فرزندانش همان تعریفی را دارد که فروم از عشق مادرانه ارائه داده «محبت مادر
به فرزندانش نه بدین سبب است که آنان موجب خوشحالی او میشوند؛ بلکه بدین دلیل
است که فرزندان او هستند .بنابراین عشق مادر را نمیتوان با رفتار خوب ،جلب کرد و یا با
گناه کردن از دست داد ،عشق مادرانه شفقت و رحمت است» (فروم1363 ،الف.)197 :
عشق بلقیس به فرزندانش در حد جاندادن بدون ذرّهای چشمداشت است .نگاه ،رفتار و
کردار بلقیس بازتاب این نوع از عشق است« :دست گلمحمّد همچنان بر شانۀ مادر بود و
بلقیس به هنگام رفتن ،لنگش مالیم پای فرزند را در غمی که دل را میگزید ،احساس
میکرد» (دولتآبادی.)1778 :1374 ،
 .3-3-3لزوم احترام عاشق به معشوق
در نظریّۀ عشق فروم ،خصیصۀ دیگر عشق ،احترام است« .اگر احترام وجود نداشتهباشد،
احساس مسئولیّت بهآسانی به سلطهجویی و میل به تملّک دیگری تنزّل مییابد .منظور از
احترام ،ترس و وحشت نیست؛ بلکه توانایی درک طرف ،آنچنانکه وی هست ،و آگاهی از
فردیّت بیهمتای او» (فروم .)38 :1387،در خصیصۀ احترام ،استثمار وجود ندارد و عاشق
خواهان آن است که معشوق در راه خویش پرورش یابد و شکوفا شود ،نه برای پاسداری از
او (همان.)39 :
در جای جای رمان ،گفتگوی بلقیس با فرزندانش توأم با احترام برخاسته از عشق و
محبت و تعصّب به آنهاست از آنجا که احترام به دیگری بدون شناخت او میسر نیست و راه
آگاهی از این راز تنها بهواسطۀ عشق بهدست میآید (ر.ک :آقاجانی و همکاران:1395 ،
 .)98-96بلقیس نیز هنگامی که شیرو را در خانۀ آالجاقی میبیند ،بدون چشمزد از مقام
ارباب ،با گذشت از لکۀ ننگ و زخم دردناکی که دخترش با فرار با معشوقهاش بر کالبد
خانواده واردکرده و مایۀ سرشکستگی و خوار شدنشان در ایل و دهات اطراف شده با
شناختی که از دختر دردانهاش دارد با احترام با او برخورد می کند و با خود به ایل میبرد و
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حتّی خطر بردن او را به سر چادرها بهجان میخرد و پس از بازگشت شیرو به میان ایل،
این اوست که دختر را به گرمی میپذیرد و در برابر برادران خشمگین میایستد تا صدمهای
به شیرو وارد نشود« :چه کرده است او مگر؟ غیر از کارهایی که هر کدام از شما به یک
طریقی کردهاید یا میکنید؟» (دولتآبادی)1791 :1374 ،
 .3-3-4عشق محصول معرفت و فداکاری
انسان درصورتی می تواند به درک صحیحی از دیگران و جهان پیرامون دست یابد که به
تواناییها ،خلقوخو ،ویژگیها و روحیّات درونی خود در مصاف حوادث مختلف واقف و به
شناختی کامل رسیده باشد .چنین فردی با آگاهی از صفات درونی خود در مواجهه با عشق،
برخوردی آرمانگرایانه خواهدداشت .فروم معرفت یا شناخت را منتج به فداکاری میپندارد.
ی
از نظر وی ،شناخت و درک حقیقت یکی از نشانههای انسانهای سالم است و توانای ِ
حقبینی در آدمی توانایی عشقورزی را ایجاد میکند .به بیان دیگر ،رابطهای ناگسستنی
بین درک حقیقت و عشق راستین وجود دارد .فروم شناخت را اساسیترین عنصر عشق
میشمرد و عشق بدون معرفت را کور میخواند (ر.ک :فروم .)42 :1387 ،معرفت درجات
بسیاری دارد معرفتی که زادۀ عشق باشد ،به یقین ،سطحی نخواهدبود و تا عمق وجود
رسوخ خواهدکرد (همان.)40 :
بلقیس در تمام دقایق زندگی بر مبنای معرفت ذاتیای که به مرور ابعاد پنهان آن ،بر
خواننده آشکار میشود ،فداکارانه در پی برآوردهساختن آرزوهای اطرافیان بهویژه فرزندانش
است« .بلقیس حرمت عشق را ،بلوغ عشق را میشناسد .بلقیس پرورانندۀ عشق ،مادرِ عشق
ی
است .بیخللی که صدای قدمهایش در سکون وجود درافکند ،بیخراشی که خویشکار ِ
دستانش در سکوت عشق بهجای گذارد» (دولتآبادی .)2502 :1374 ،فروم انسانی را که
از نظر روانی سالم است ،کسی میداند که با عشق زندگی میکند و پیوندش با جهان از راه
عشق است .استدالل او این است که وجود انسان دارای مجموعهای از نیازهای اصیل است
و تنش های روانیِ انسان از برآورده نشدن آن نیازهای اصیل وجودی ایجاد میشود .از نظر
او عشق یکی از آن نیازهای اصیل طبع آدمی است (ر.ک :فروم.)229 -314 :1392 ،
در جایی از داستان هنگامیکه امنیهها برای گرفتن از مالی که وجود خارجی ندارد به
چادرها میآیند و اصرار دارند یا مالیات بگیرند و یا در عوض گلمحمّد را بهخاطر تنگدستی
و عدم استطاعت مالی در پرداخت مالیّات با خود به شهر ببرند ،بلقیس آنی از فکر فرزندش
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جدا نیست حاضر است تمام داشتههایش را بدهد؛ امّا در عوض گزندی به نور چشمش
نرسد« :بلقیس به گردنبند خود نگاه کرد و زیر لب گفت :چه میارزد؟ هزار تاش فدای یک
تار موی جوانم» (دولتآبادی.)630 :1374 ،
بدیهی است هنگامیکه این دیدگاه در روان انسانی نقش بستهباشد ،بذل مال و جاه و
مقام و نام و ننگ هیچ جایگاهی نخواهد داشت .از نظر فروم در عشق زن و مرد ،دو نفر که
جدا بودند یکی می شوند .در عشق مادرانه دو موجود که یکی بودند از هم جدا میشوند...
الزمۀ عشق مادرانه فداکاری است؛ زیرا باید همه چیز را نثار کرد .همینجاست که بیشتر
مادران در عشق مادرانه خود شکست میخورند .بهترین محک برای توانایی عشقورزیدن
این است که مادر بتواند جدایی را با اشتیاق تحمل کند و حتّی پس از جدایی نیز در عشق
خود پایدار بماند .عشق مادرانۀ فروم نه تنها آرزوی زندهماندن بلکه عشق به زندگی را در
نهاد فرزند القا میکند (ر.ک :فروم .)77-81 :1387 ،بلقیس مادری است که «تمام
لحظههای تبآلود و نابهنجار را تاب میآورد» (دولتآبادی .)2469 :1374 ،رهبریاست
نقش آفرین با حرکات و سکنات که با ایماء و اشاره به فرزندانش درس زندگی و مردانگی
میآموزد .شکست و دودلی را از آنها میزداید ،همه را دور هم جمع میکند .در قسمت
پایانی داستان وقتی بلقیس ،مرگ فرزندانش را میبیند ،جزعی نمیکند و بدون عجز و
البه ،صورت گلمحمّد را میشوید و به او آب مینوشاند:
«بلقیس پیش آمد و ایستاد .گلمحمّد پلک گشود و پلک فرو بست .بلقیس
آب خواست .آوردند .کنار شانۀ گلمحمّد زانو زد ،لبان تفتیدۀ پسر را با آب
شست و سپس به او آب چشانید .طعم آب یکبار دیگر تازه بود .پس بلقیس روی
پسر را بشست ،در او نگریست و لبخند زد و گفت :شیرم حاللت ،پسرم» (همان:
.)2588
پس از آنکه با سر بریدۀ گلمحمّد ،مواجه میشود بیهیچ جزع و فزعی در حالیکه
قامت فرتوت خود را راست نگاه داشته و چشمانی که بسان چشمۀ خشکیده ،عاری از هر
رطوبتی است .گسیوانش را به رسم انزجار از روزگار و مردمان فریبکارش بر گور فرزندانش
میپاشد و دل جهنخان و اطرافیانش را با پایداری و شجاعت به درد میآورد:
«بلقی س به آرامی سربند را بازکرد ،آنچه گیله و گیسو که داشت به دور
دست پیچید و به گزلیکی از بیخ بریدشان و بر گور پاشید .پس سر بریده را به
جهن سپرد و از میانه به در رفت ...بلقیس براه افتاد رشیدتر از همیشه مینمود.
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قد تکیدهاش را راست گرفته بود ،استوار گام برمیداشت .رو به سوی بیابان
میرفت» (همان.)2594-2595 :
 .3-3-5واقعبینی در عشق
توانایی دیدن حقیقت اشیا و امور از ویژگیهایی است که تنها انسانهای معدودی از
عهدۀ آن برمی آیند .انسان عاشق ظهور حقیقت را تنها در معشوق میبیند و بیواهمه از
خطرات مسیر رسیدن به معشوق ،بهسوی حقیقتی گام برمیدارد که در بسیاری از موارد به
محوشدن در صفات معشوق ،ختم میشود .از دید فروم واقعبینی «دیدن افراد و اشیاست
بهطور عینی و آنچنانکه هستند» (فروم .)138 :1387 ،در کلیدر ،بلقیس شخصیّت
واقعبینی است که در برابر حوادث و نامالیمات زندگی پیرامون خود و اطرافیانش با دیدی
باز و حقیقتنگر برخورد میکند ،هیچگاه آرمانگرایانه به جهان نمینگرد و تصاویری
ماورایی در ذهن ندارد؛ بلکه همان تصاویری را از خانواده ،ایل و افراد جامعه پیرامون
میشناسد که در شخصیّت آنهاست؛ به عبارت دیگر ،میان تصویری که از اطرافیان در ذهن
بلقیس نقش بسته ،با حقیقت و چهرۀ واقعی افراد جامعه تناسب برقرار است .بلقیس رفتار و
کردار پسرش را در مواجهه با دولت و اربابان منطقه که در ظاهر با او هستند ،میبیند و با
دیدی آیندهنگرانه میگوید« :اگر نتوانستند گلمحمّد را به جرگۀ خودشان بکشانند ،آنوقت
سرش را گرد میکنند و میگذارند روی سینهاش» (دولتآبادی.)1887 :1374 ،
از دید فروم شناخت حقیقت ،همان راه عشقورزی است و «عشق تنها راه شناخت
است که در حین وصل ،انسان را به این تمنای خویش میرساند ،در عشقورزیدن و نثار
کردنِ خود است که حتّی خود را مییابیم ،خود را کشف میکنیم .هم خود و هم دیگری را
میشناسیم ،و انسان را مشاهده میکنیم» (فروم .)126 :1387 ،در کلیدر نیز چنین است
در کلیدر ،بلقیس همواره کنار گلمحمّد حضور دارد و هنگامیکه میبیند اربابان چگونه
فرزندش را به بازی گرفتهاند با شهامت تمام حقایق را میگوید و او را از اربابها برحذر
میدارد« :تو همسنگ اینها نیستی ننه؛ گلمحمّد! ...با این داراها پلو مخور ننه؛ گلمحمّد»
(دولتآبادی.)2094 :1368 ،
او هدایتگری است آگاه ،روشنگری است فهمیده نسبت به حکومت و دار و دستهاس،
بدبین ،دلچرکین و کینهای.
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«بخت و خطر دو بال یک شاهینند ،برادر! خطر باال سر پسرهای من بال
میزند» (همان.)1885 :
سخنان او آویزۀ گوش گلمحمّد است .در سختیها و شداید گفتارش در گوش گلمحمّد
به نجوا درمیآید« .برۀ نر برای کارد است» (همان .)1887 :این جمله گلمحمّد را در تصمیمات
و کارهایش استوار و پابرجا میکند تا وسوسۀ اطرافیان و عامالن حکومت نگردد.
فروم که عشق راستین و رنج را دو جزء جداییناپذیر و همیشه توأمان میداند ،معتقد
است جوهر عشق ،رنج بردن برای چیزی و کوشش برای پروردن آن است .به اعتقاد فروم،
آدمی رنجِ آن چیزی را بر خویشتن هموار میکند که عاشقش باشد:
«شاخههای خیال بلقیس به هر سوی کشیده میشد .به همه سوی .هر
وجودی در خانوار ،نشانی و شاخهای از بلقیس بود .مادر مدام ،خود را در مرکز
این گرهِ پیوسته میدید .چنین بود که بلقیس از همه ،در همه و با همه بود؛ با
خانمحمّدش در زندان بود و با بیگمحمّدش در راه .با کلمیشی به گلّه بود و با
خانعمو در بیم و شتاب .با زنها در اندوه بود و با صبراو در اندیشه .با عبدوس در
جدایی بود و با گلمحمّدش در تنگنا .آبگیری بود بلقیس که همۀ جویها بر او
میریختند و هم از او روان میشدند» (همان.)401 :
ت تمام ،هر
در عشق مادر به فرزند اشاره میکند که در آن ،مادر با احساس مسئولیّ ِ
رنجی را برای محافظت از فرزند و پرورش او جانانه میپذیرد (ر.ک :فروم.)31-41 :1387 ،
«زینب بالکشم من ،زینب بالکش» (دولتآبادی.)295 :1374 ،
 .3-3-6تهوّر و شجاعت در عشق
شجاعت را میتوان «توانایی و آمادگی جهت پاسخ دادن» (فروم )36 :1387 ،در برابر
قدرت های مافوق ،بدون ترس از عواقب ناخوشایند آن دانست .از نکات قابل تأمل در
شخصیّتپردازی بلقیس ،صراحت لهجه و گفتار حق در برابر ایادی ظلم و نثار عشق
بی نهایتی است که به فرزندانش دارد و از اینکه جانش را در راه عزیزانش فدا کند ،واهمهای
ندارد .بلقیس دارای شجاعتی ذاتی است چنانکه در کشتن امنیهها به گلمحمّد یاری
میرساند و هنگام رفتن پسرانش به قتلگاه ،مویه نمیکند؛ میگوید« :برۀ نر برای کارد
است» (دولتآبادی 2326 :1374 ،و  )1887و سر جنازۀ عزیزانش میگوید« :خوشا به
مردانگی تو ...ای مرد مردان؛ خوشا به غیرتی که تو داشتی» (همان.)2589 :
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نمونۀ بارز عشق و شجاعت او را میتوان در مواجهه با جهنخان و بابقلیبندار زمانیکه
مردان کلمیشی به عزم جنگ قلعهمیدان را ترک کردهاند ،دید .با اینکه میداند تاب مقابله
با مزدوران دشمن را ندارد؛ ولی با رشادتی وصف ناشدنی حق مطلب را ادا میکند:
«پا پائین بگذار جهن ،فرود آی! اینجا کسی نمانده تا بخواهد به تو شلیک کند.
کی شنیدهای که پسرهای من در خانه و محلۀ خود دیگری را شکار کرده باشند؟ نه
جهن ،پسرهای من چنین عادتهایی از من به ارث نبردهاند ،فرود بیا! ...بلقیس به
بابقلی بندار برگشت در او نگریست و گفت :تو چی ...نمک به حرام؛ باز هم برایت
بختۀ پرواری سر ببرم؟» (همان)2529 :
 .3-3-7قدرت ایمان در عشق
ایمان مورد نظر فروم ،اعتقاد راسخ عاشق به وجود یقین و قاطعیّتی است (ر.ک :فروم،
 )141 :1387که ریشه در فعالیّتهای ثمربخش عقلی و عاطفی دارد .بلقیس در تمام طول
رمان ،همواره بر قدرت عشق خود ایمان دارد و تجلیّات روح بزرگش در جایجای رمان به
چشم میخورد زنی است که زندگی در کویر از او انسانی خودساخته ،مقاوم ،نستوه و صریح
اللهجه ساخته که یکتنه ،بار غم خانواده را بر دوش میکشد ،یار و غمخوار همگان است و
اندوه خود را با شکیبایی زایدالوصفی در درون میخشکاند.
«بلقیس فقط آب پاکیزه و خنک را دوست میداشت و نان برشته را ،و گوسفند
چربدنبه و پر شیر را .در جوانی ،یورش گلّهای تشنه به آب ،شاید برایش زیبا و
دلانگیز بود؛ امّا امروز دیگر اینطور نبود .امروز ،شیر پستان بز برایش عزیزتر از به
پستان رسیدن بزغاله بود .در گذشته ،او هم آسمان را دوست میداشت؛ چرا که
شب را به یاد یاری بیداری میکشید و این آسمان بود که راز سینۀ بلقیس را
میدانست ،و ستارهها بودند که او یکایکشان را میجست و میشمرد» (دولتآبادی،
.)77-76 :1374
عشق نهایت ایمان و اعتقاد است ،بنابراین کسی که ایمانش کم است ،از عشق نیز
بهرهای نخواهد برد (ر.ک :فروم .)162 :1387 ،در اوضاع و احوالی که فقر و ناچاری امان
کلمیشیها را بریده و خشکسالی و بزمرگی برآنها شبیخون زده و همه در این غم جانفرسا
در تب و تابند ،تنها اوست که با ایمانی راسخ و اعتقادی پابرجا در پی فایق آمدن بر
مشکالت و رسیدن به صبح امید است.
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 .3-3-8فعّال بودن الزمۀ عشقورزی
م نظور از تالش ،کوشش یا حمیّت داشتن در انجام امور از منظر فروم ،انجام کار و
فعالیّتی ملموس نیست؛ بلکه یکی از انگیزههای مهم انسان در روانکاوی وی در باب
عشقورزیدن ،لزوم غلبه بر تنهایی و ترک زندان جداییهاست (ر.ک :همان .)21-29 ،در
نظریّۀ عشق فروم ،فعّال بودن توجّه دائمی عاشق به معشوق (ر.ک :فروم )49 :1387 ،است.
با در نظر گرفتن این دیدگاه و شباهتیابی آن در شخصیّت بلقیس میتوان دید در روند
حوادث و رخدادهای رمان ،بلقیس شخصیّتی فعّال دارد؛ از لحظۀ ورود به داستان تا انتها،
مشارکتی ثمربخش در وقایع دارد و این تالش و کوشش او در بحرانیترین شرایط خانواده
همه در راستای اتّحاد و یکپارچگی خانواده است .او به تکتک فرزندان ،همسر و حتّی
عروسی که او را الیق پسر خود نمیدید (دولتآبادی ،)50 :1374 ،عشق میورزد و بر
اساس دیدگاه عشایری خود تمام توان خویش را بهکار میگیرد تا مانع از فروپاشی روابط،
جدایی و تنهایی اعضاء خانواده گردد .بلقیس با مشغولیّتهای کاری در بیشتر موارد به
دنبال فرار از رنج تنهایی و انزوا است؛ چرا که عشق در جامعۀ ایلی که چندان با معیارهای
شهری مطابقت ندارد؛ تنها با کار و کوشش و دوشادوش هم موانع را برطرف کردن حاصل
میشود« .در خاک و باد بیابان ،عشق از گونۀ دیگر او را زنده وامیداشت .عشقی پهناورتر،
ژرفتر .عشقی به خود آمیخته ...جان به نان بستهاست» (همان.)77 :
در جلد هشتم ،بخش بیست و سوّم ،بلقیس با اعتماد به نفس کلمیشی را که به شدّت
از بیماری در رنج است با کمک سایر زنان ایل جراحی میکند (همان .)1861-1866 :در
جلد دهم ،بخش سیام ،با استواری در برابر جهن میایستد و حاضر نمیشود به محل
اختفای مردان ایل اشاره کند (همان )2531 :و در تمام مدّت نبرد ،کنار مارال میماند و به
او دلگرمی میدهد .سرانجام ،هنگامیکه بر سر پیکر نیمهجان گلمحمّد حاضر میشود،
لبان خشکیدۀ پسر را با آب میشوید و با عزیزانش که بر خاک افتادهاند وداع میکند و
گیسوی خود را بر خاک آنها میافشاند؛ ولی به غم اجازه نمیدهد که به کمر او خم آورد
(همان .)2595 :این احساس تالش در بلقیس را حتّی آنگاه که در حوادث داستان حضور
فیزیکی ندارد هم قابل ردیابی است؛ آثار اندیشه و تاثیر صحبتهای او بر سایرین همواره در
خاطر خواننده متصوّر است.
فروم معتقد است محنت کشیدن برای یک چیز و تالش برای پرورش آن ،جوهر واقعی
عشق است و عشق سالم است که انسان را یاری میدهد تا بر انزوای خود فایق آید و در
عین حال خودش باشد (ر.ک :فروم .)44: 1387 ،بلقیس از آغاز تا پایان رمان مانند نقطۀ
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ثقلی ،همۀ فشارهای وارده را تاب میآورد و قدمی خالف جهت منافع ایل و خانواده بر
نمیدارد .او عاشقی است از خودگذشته که «خودش ،خودش را نمیتواند ببیند تا بتواند
حال خودش را وصف کند» (دولتآبادی .)1462 :1374 ،پردازش کامل جنبههای مختلف
شخصیّت بلقیس از نظر چگونگی اندیشه و رفتار او حضوری به یاد ماندنی برایش در رمان
ترسیم کردهاست .حضور او در صحنههای مختلف زندگی ایلی ،در ایجاد و پردازش روح
واقعگرایانۀ حاکم بر اثر تاثیر بسیاری دارد و شخصیّت او را به یکی از اصلیترین
شخصیّتهای تصویرگر محیط عاشقانه در کلیدر بدل میسازد .شخصیّت او بهعلّت حضور
در بافت روایی اثر ،محمل مناسبی برای عبارتپردازیها و دخالت قلمی نویسنده فراهم
میآورد؛ ولی شخصیّت او بهخوبی در فضای رمان جای گرفتهاست و بخشهای حضور او در
رمان ،زمینۀ آرامش بین گرههای اصلی داستان را بهخوبی فراهم آوردهاست .با این اوصاف،
بلقیس ،همواره در اظهار عشق شخصیّتی فعال از خود بروز میدهد و استفادۀ ثمربخشی از
فعالیّتهای باطنی و نیروهای درونی خود دارد.

جدول  .1تطبیق ویژگیهای عشق از دید اریک فروم بر شخصیّت بلقیس در رمان کلیدر
عناصر
تشکیل دهندۀ
عشق

ویژگیها

مصداقها در شخصیّت بلقیس

بخشش و انفاق ،نوعی فضیلت و برترین مظهر قدرت آدمی است؛
که سبب میشود انسان در خود احساس زنده بودن کند.

مهماننوازی و بخشندگی از امنیهها و
جهنخان با وجود شرایط سخت
معیشتی.

تواضع و
مهربانی

توانایی عشقورزی در گرو رغبت جدّی به زندگی و پرورش آنچه به
آن مهر میورزیم و نیز پیراستهشدن از غرور و خودفریبی در پرتو
مهربانی است.

پذیرفتن مارال به جمع خانواده و
زدودن کدورت با برادر ،محبت به
فرزندان در حد جان دادن.

احساس
مسئولیّت

توانایی و آمادگی پاسخ دادن ارادی به احتیاجات انسانی دیگر.

استغنا و
بینیازی

معرفت و
شناخت

احترام

توانایی شناخت خلقوخو ،ویژگیها و روحیّات درونی جهت درک
آرمانگرایانه عشق که منتج به فداکاری در قبال دیگران میگردد.
توانایی درک طرف مقابل ،آنچنانکه هست ،و آگاهی از فردیّت
بیهمتای او و آرزوی شکوفایی و پرورش معشوق در راه شناخت و
رسیدن به خویشتن خویش.

احساس مسئولیّت در برابر همسر و
فرزندان ،عروس و تمام وقایع پیرامون
خانواده.
برآورده ساختن آرزوهای اطرافیان
بهویژه فرزندان و همراهی فداکارانۀ
آنها در راه حق و عدالت.
احترام و پذیرفتن دختری که باعث
سرشکستگی ایل شدهاست.
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واقعبینی و
حقیقتنگری

شجاعت و
شهامت

ایمان

فعّال بودن

قدرت درک حقیقت وجودی افراد و اشیاء بهطور عینی.

برخورد واقعگرایانه و حقیقتنگرانه در
برابر حوادث و نامالیمات زندگی.

توانایی و آمادگی پاسخ دادن در برابر قدرتهای مافوق ،بدون ترس
از عواقب ناخوشایند آن.

صراحت لهجه در برابر دشمنان
کلمیشیها و بیان بیواهمه حقایق به
بندار و مزدورانش که برای جنگ با
فرزندانش آمدهاند و یا همراهی با
گلمحمّد در کشتن امنیهها.

ایمان ،اعتقاد راسخ ،یقین و قاطعیّتی که ریشه در فعالیّتهای
ثمربخش عقلی و عاطفی دارد.

با وجود چیرگی فقر و ناچاری ،با
ایمانی راسخ و اعتقادی پابرجا در پی
فایق آمدن بر مشکالت و رسیدن به
صبح امید است.

توجّه دایمی عاشق به معشوق در راستای غلبه بر تنهایی و ترک
زندان جدایی برای دستیابی به عشق راستین.

بهکارگیری تمام توان برای حفظ
کیان و روابط ایل و رفع تنهایی اعضاء
خانواده ،درمان همسر ،کمک به
تأمین مایحتاج خانواده ،همراهی
فرزندان در جنگی نابرابر.

 -4نتیجهگیری
دانش بشری به اندازۀ کافی از تخصصگرایی افراطی ضربه دیدهاست اگر دانشهای
تطبیقی نتوانند وظایف خویش را در پیوست مجدّد معرفت و ارائۀ یک نگرش کالن انجام
دهند آیندۀ معرفت و حتّی حیات بشری در معرض خطرات متعدّدی قرار میگیرد .در
صفحات پیشین برای مقابله با این موضوع و دیگر چالشهای ادبیّات تطبیقی ،مطالعات
بینارشتهای که یکی از حوزه های نوین پژوهش در ادبیّات تطبیقی است را وجهۀ همت قرار
داده و به منظور ارائه الگویی عملی با واکاوی شخصیّت بلقیس در کلیدر بر مبنای نظریّۀ
عشق فروم و موارد قابل تطبیق در این اثر ،افزون بر اینکه تالش شد رابطۀ ادبیّات با سایر
شاخههای علوم انسانی از جمله روانشناسی به قدر مقدور بازنمایی شود ،اهمیّت مطالعات
بینارشته ای در بررسی آثار ادبی مورد تأکید قرار گرفت .نتیجه این بررسی داد که
شباهتهای زیادی میان نظرات روانکاوانۀ فروم و پردازش شخصیّت بلقیس در رمان کلیدر
وجود دارد ،و بلقیس به معنای حقیقی عاشقی راستین است که همه چیز خود را در راه
رسیدن به هدف فدا می کند و کردار و گفتار او در جریان حضور در رمان ،گواهی آشکار بر
این واقعیّت است .بر اساس مطالعۀ انجام شده ،شخصیّت بلقیس را میتوان نمونۀ دقیقی از
عاشقی دانست که ویژگی های ضروری برای عشق ورزیدن راستین را داراست .او انسانی
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است بینیاز برابر با دیدگاه فروم که از همۀ عالقهها و آرزوهایش در راه رسیدن به عشق
واقعی که همانا فرزندانش می باشند ،میگذرد .ویژگی دیگر بلقیس مهربانی و تواضع اوست
از این رهگذر ،عشق چشم انداز اوست؛ عشق به همراهان و همدمانی که برای پرورش آنها با
تمام وجود میکوشد و رنجهای بسیاری را تاب میآورد .عشق به انسان که در کلیّت خود،
روح غناییاش را بهواسطۀ این عشق فراگیر سیراب میکند بلقیس در این عشق ناب ،خود
را مسئول میداند و طبق نظر فروم ،در عمل نیز بهشدّت مسئولیّتپذیر است این موضوع
کامالً ارادی بوده و هرگز نمی توان آن را با ادای وظیفه برابر دانست .لزوم احترام به طرف
مقابل ،دیگر ویژگی عشق در شخصیّت بلقیس است ،بیآنکه سبب احترام او ترس و وحشت
باشد .ا حترامی که در جزء به جزء ذهن او نشانی از عشق به همنوعان است .آخرین
مشخصهای که برای عاشقی راستین ضروری مینماید ،معرفت و فداکاری است؛ فداکاری
عمیق بلقیس نسبت به خانواده و ایل ،زادۀ عشق است و نمیتوان آن را سطحی و گذرا
دانست .افزون بر این ،بلقیس از ویژگیهایی همچون حقیقتنگری ،شجاعت ،ایثارگری،
ایمان و کوشا بودن بودن نیز در راه عشقورزی به عزیزانش برخوردار است و سرانجام
بلقیس در حماسۀ عشقی رمان کلیدر همۀ ویژگیها و صفات مورد نیاز برای عشقورزیدن
را از دیدگاه اریک فروم دارد و میتوان او را عاشقی حقیقی و واقعی دانست و جان کالم
اینکه دولت آبادی از نویسندگان پرتوانی است که در آثارش ،مسائل سیاسی -اجتماعی با
همۀ هستی او از جمله عشق ،عجین شده گویا به باور دولتآبادی ،عشق حتّی هنگامیکه
جهان ،مستعد عشق نیست هم نباید لحظهای خدشه پذیرد .ناگفته پیداست که برای
تکمیل این مختصر ،مطالعات بینارشتهای گستردهتری در حوزۀ علم روانشناسی ،اجتماعی،
ادبی و هنری باید بهره جست؛ امّا اینجا تا حد توان و به قدر مقدور تالش شد اهمیّت
ارتباطات بینارشتهای نشان داده شود؛ لذا بررسی موشکافانه و تخصصیتر در این زمینه ،به
پژوهشهای آتی موکول میشود.
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