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 مقدمه
پردازی از  های فکری و فرهنگی در باب اسطورهستار، شناسایی جریاناین جاصلی  هدف

های هفتم تا دهم هجری قمری و ایضاح روند یا )ع( طی سدهبن ابی طالبشخصيت علی 
سازِی این شخصيت  فراتاریخی زمانی به تداوم جریان هویژه در این دور كه بهروندهایی است 

 همهم جهان اسالم كمک كرده است. گزینش شخصيت علی)ع( را تنها نباید در گستر
هایی بود های كالمی بين تشيع و تسنن تفسير كرد. علی)ع( واجد ویژگیمتعارف كشمکش

اولين مسلمان و  و )ص(مبرپيا و داماد پسر عمو ؛ددا كه او را ورای مجادالت كالمی قرار می
او  دربارههای بسياری یکی از خلفای راشدین بود و در عرصه پهلوانی و جنگاوری داستان

شده برای این پژوهش در ردیف یکی از  زمانی انتخاب هباز 4.ها بوده است بر سر زبان
های م است. این اهميت از جنبهترین ادوار تاریخ سياسی و فرهنگی ایران و جهان اسال مهم

های فراوانی تحوالت مختلف و به دالیل متعدد قابل بررسی است و البته نوشتارها و پژوهش
و تيموریان، اضمحالل  نایلغار مغوال 5اند.بررسی كردهرا با رویکردهای متفاوت  هاین دور

 هله شيعهای مختلف مذهبی از جمتر شدن فرقهمرجعيت دینی جهان اسالم، فعال
به  شانو ورود شيعيانهای كالمی  شپویكيش، در فقدان قدرت مذهبی راست ،امامی دوازده

صدمات مادی و  در پی تحملهای مردم توده مياندنياگریزی در رواج عرصه سياست، 
های متعدد تصوف، نزدیکی تشيع به حمالت بيگانگان و گسترش فرقه ناشی از معنوِی 

ان فتوت از جمله تحوالت شاخص سياسی، اجتماعی و فرهنگی شدن جری تر تصوف و فعال
 است.  هاین سه سد
ای پيدایش تصویری اسطوره ازه فراگير و موّج  ارائه تبيينیبرای مقاله نویسندگان  هدف

 هكه ضمن انعطاف فراوان، بتواند گستر آید میدست  بهروشی  فتنگر با پيشاز علی)ع(، 

                                                 
گاهی از تحوالت زندگانی علی بن ابی طالب)ع( و جنبهبر .4 دانشنامۀ امام های مختلف شخصيت ایشان نک. ای آ

 مجّلدات مختلف، به ویژه جلد هشتم. ،على)ع(
 اشاره كرد: بویل؛ اقبال آشتيانی؛ اشپولر؛ بيانی و منز.آمده  ان كه در بخش كتابشناسیاینتوان به آثار برای نمونه می .5
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گيرد و توضيح دهد. در نهایت با ها در بر م تفاوت در گونهرغ را به مرتبطوسيعی از متون 
 . هدف نویسندگان به دسترس آمدنظریه و روش  همثاب به 6بينامتنيت انتخاب

و رویکردهای متفاوتی را  7نقد ادبی است هشده در حوزبينامتنيت روشی شناخته
 شتِی توجه به تفاوت سرنویسندگان اما با   8نظری و روشی سراغ گرفت. هتوان در این حوز می

 دچارادبيات،  هها( با منابع حوزنامهتو فتو ها كتيبهستار )منابع مورد استفاده در این ج
 1دغدغه انتخاب رویکردی مناسب از بينامتنيت شدند و سرانجام رویکرد روالن بارت

 ،هینگاتنها با این انتخاب توجيه . را برگزیدند، متفکر مشهور فرانسوی م(9195-9191)
نخستين بار، ژوليا . مقدور خواهد شدكوتاه به خاستگاه بينامتنيت و رویکرد بارت ولو 

-1815) 11باختين  تعبير ميخائيل ميخائيلوویچ  م، در ترجمه1162  در دهه 12كریستوا
اصطالح  _ابداع كرده بود 1132كه او آن را در دهه _ 12«وگویی منطق گفت» م( از1175

را  13«مناسبات بينامتنی»كه پيش از او، اصطالح  برد؛ درحالیكار  را به« بينامتنيت»
مثابه هنر به»در مقاله  15ویژه ویکتور اشکلوفسکیروس، برای اولين بار، به 14صورتگرایان

  17وگویی باختين مطرح كرده بودند. ، متأثر از منطق مکالمه یا منطق گفت16«تمهيد

                                                 
6. Intertextuality 

بينامتنيت  هاشاره كرد كه با استفاده از نظری ،«كتابشناسی»آثار افراد زیر، مذكور در بخش توان به برای نمونه می .7
 زاده ميرعلی و قنبری عبدالملکی.  اند: رضایی دشت ارژنه؛ حسنسامان یافته

( -arold BloomH( )1132( و هارولد بلوم )-Gérard Genette( )1132نت )برای نمونه ژرار ژ .8
 Allen, esp. chaptersنک.  ،اند. برای تفصيل آرای این دوهای متفاوتی را در حوزۀ بينامتنيت ارائه كردهدیدگاه

3 & 4 .  
9. Roland Gérard Barthes 

10. Julia Kristeva 

11. Mikhail Mikhailovich Bakhtin 

12. dialogism 
13. intertextual relations 

14. formalists 

15. Viktor BorisovichShklovsky 

16. Art as Techniques (1917). 
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مثابه  ادبی و به همدرن، فراتر از نظریستاما بينامتنيت در نگاه بارت به عنوان متفکری پ
شود. امروزه این ایده كه در خوانش آثار در پی دست یافتن به فکری فهميده می هیک منظوم

هایی از این دست با مقبول است؛ اما این اندیشه یا اندیشه ی درون متن هستيم، كامالمعنا
در  اند. اصوالكشيده شده رن به چالشمدهای پستشان در ارزیابیوجود ظاهر بدیهی

شوند و های پيشين بنا میها، رمزگان و سنتها بر اساس نظامفرهنگی معاصر، متن هنظری
دانند.  ها را فاقد هرگونه معنای مستقل میامروزی متن پردازانت متن معنا ندارد. نظریهاصال

بارت  این رویکرداند. ها تشکيل شدهتناز بينام ،از جمله بارت ،متون از نگاه اینان
تأویل یک متن درواقع  ،داند. بنابراینای از روابط متنی میرا باب ورود به شبکه «خوانش»

ردیابی همين روابط است. بر همين اساس است كه خوانش به صورت روندی از حركت در 
آید. معنا نيز در این فرایند، بين یک متن و دیگر متون مورد مطالعه ميان متون درمی

َروی از متِن مستقل و ورود به شبکه مناسبات متنی همان چيزی یابد. این برونودیت میموج
شود. در این رویکرد  به بينامتنيت، خوانده می« بينامتن»است كه در نگاه بارت نه متن بلکه 

كنند. ول معناهای متعددی دانست كه خوانندگان در متون كشف میؤتوان مسمؤلفان را نمی
یک »كند: مشاركت می آناننده یا مخاطب متن در موجودیت بخشيدن به معنای درواقع، خو

شود و وارد روابط های بسياری ناشی میهای متعدد ساخته شده، از فرهنگمتن از نوشته
شود، اما جایگاهی وجود دارد كه مركز ثقل این متقابل مکالمه، هجو، و مجادله می

  18.«هاست و آن خواننده استچندگانگی

                                                                                                                   
 «نقد بينامتنی هبينامتنيت، پيشينه و پسين»ای تحت عنوان فرهاد ساسانی در مقاله ؛276؛ صفوی، 63ميرزایی،  .17

پيدا كنيم؛ اگرچه ممکن توانيم در فرهنگ ایرانی موارد مشابه بسيار زیادی برای تعبير بينامتنيت  نویسد: میمی (175)
یا « نویسی حاشيه»توان به تعابيری چون  می  های و تعبيرهای دیگری به كار رفته باشد. از آن جمله است با نام

احادیث، روایات و سيره پيامبر)ص( و   چون توان مطالبی هم چنين در تفسير قرآن، می كرد. هم  اشاره« تحشيه»
ها  نویسی بركتاب حاشيه در قالب ابتدا عمدتا  تفسير متون غيردینیتفسير آن دانست. های قرآن و  امامان)ع( را بينامتن
 .شد عرضه میای مستقل  و بسط آنها در كتاب یا كتابچه  و رساالت و یا شرح

18. Barthes, 148.  

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NOORMAGS

  13/مثابه رهيافت پژوهشی در مطالعات تاریخ اجتماعی  نظریه بينامتنيت به 
 

خاص خود را در بينامتنيت عرضه كرده  لحاظ روشی نيز بارت روش فارغ از نظریه، به
دهد و بدین به خواننده اصالت می ،نامدمی« تحليل متنی»را كه آن این روش در است. او 
كوشد دیگر از تحليل متنی به این شيوه می 22.كشد پيش میرا  11«مرگ مؤلف» هترتيب اید

و حتی از چگونگی ساختار متن  ،د )معنای متعارف نقد تاریخی(خاستگاه متن سخن نگوی
ریخته  هم كوشد بگوید متن چگونه بهحرفی به ميان نياورد )تحليل ساختاری(، بلکه می

 هبارت برای نشان دادن كارایی نظری 21د.گردشود، چگونه فراپاشيده و افشانده می می
سيم شود كه او هركدام از آنها را د متن به قطعات كوچک تقكنبينامتنيت پيشنهاد می

كند، خفيف عمل می هلرزهر خوانه همانند یک زمين ،ناميده است. به باور بارت 22«خوانه»
 هبلکه به سوی عرص ،نه به روی ساختار ،یک انفجار خفيف معنایی كه چشم خواننده را

هم  ادن شيوۀ بهنشان د ،تکه كردن متنگشاید. به دیگر سخن، هدف بارت از تکهبينامتن می
چه در این جستار از حيث تحليل متنِی  آن  23شدن متن از تاروپود متن اجتماعی است. بافته

گاهی از اختياری بودن خوانه دیگر  ها است، بدین معنا كه خوانندگاِن بارت مهم است آ
، های دیگری برای متونی كه در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته استتوانند خوانه می

 24كشف كنند.
اندازه به كار پژوهش حاضر خواهد آمد؟  بارت چهروش و  اكنون باید پرسيد نظریه

هایش، فرهنگ عامه است. درواقع بارت عزیمت بارت در بيشتر پژوهش هنقط گفتنی است
توان به می ؛های اجتماعی نيز نباید گذشتترین دادهنشان داده است كه از كنار كوچک

 جست. بازعد تاریخی و پيشينه ب ،هاییدر بينامتنيت، برای چنين داده كمک رویکرد بارت

                                                 
19. La mort de l'auteur 

20. Barthes, 142-146. 

21. Ibid, 126-127.  

22. lexia 

23. Allen, 83. 
24. Barthes, 136. 
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هایی از رادهماعی و فرهنگ عامه، همواره با ب  در نوشتارهای بارت درباره مسائل اجت
ناشدنی و  نام و بازیافتشود، بیهایی كه متن از آنها ساخته میقولنقل»تاریخ مواجهيم: 

و تنها به مدد تحليل  25«اندقولهایی بدون عالمت نقلقولنقلاند: آنها هميشه از قبل مرده
چه هدف بارت از مطالعه پدیدارهای  ؛شوندمحقق است كه به ميدانگاه پژوهش وارد می

ساخت و چرایی كوشيده است ژرفاجتماعی، مطالعه سطح ظاهری آنها نبوده بلکه می
بارت با چنين رویکردی به مسائل  واقعوجو كند. درهایی را جستپدید آمدن چنين مؤلفه

های فرهنگی را آشکار كوشد ایدئولوژی نهفته در اسطورهمی ،اجتماعی پيرامون خود
   26سازد.

ای شخصيت علی)ع( را در دو اسطوره بعد دربارهستار، پژوهش گان این جنویسند
ن در این اند. نگارندگاها بررسی كردهنامهفتوتها و  یعنی كتيبه ،ساحت متنی معماری

های متنی توليدشده در اند، مبتنی بر رهيافت بارتِی بينامتنيت، در ميان دادهرویکرد كوشيده
ای را حول محور پردازانههایی باشند كه گفتمان اسطورهمایهدنبال دروندورۀ مورد مطالعه، به 

گاه ذهن انسان عامی اثر نهادهشخصيت علی بن ابی و در  طالب)ع( ساخته و در ناخودآ
در فرهنگ عامه به حيات خود ادامه داده  )ع(طالبقالب بازنمایی شخصيت علی بن ابی

 است. 
های تاریخی ژرفی دارد، اما مختصات زمانی  هرچند توجه به شخصيت علی)ع( ریشه

در باب آن سخن رفت، به اشاره هفتم تا دهم هجری قمری كه پيش از این  های هسد
سازد. تر می )ع( برجستهپردازی پيرامون شخصيت علیطورهضرورت چنين توجهی را به اس

عنوان انسان كامل، قطب،  )ع( بههای فرهنگی این دوران، نماد علیعرصه هدر هم تقریبا
های فراانسانی، خودنمایی كرده است. بر اساس  الگو و شخصيتی تاریخی، با ظرفيت

شيع، تصوف، اسالم مردمی، یکی از نمادهای اسالم رسمی، ت )ع(های تاریخی، علی داده

                                                 
25. Allen, 76.  

26. Ibid. 
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رود. این  شمار می فرهنگ عامه و به طور كلی حيات فکری و اجتماعی ایرانيان مسلمان به
در توان آنها را در طيفی گنجانيد كه  گونی یافته كه می های گونه جلوه« شخصيت تاریخی»

سر دیگر تاریخی و مستند ایستاده است و در  مثابه شخصيتی كامال ، علی)ع( بهیک سر آن
مکانی و  كه با صفاتی همچون قهرمانی، بی  ای اسطورهاست شخصيتی  )ع(آن، نماد علی

 ناپذیری و ناميرایی همراه شده است.  زمانی، شکست بی
شده، به لحاظ روشی و با مبانی نظری و فکری یاد هنویسندگان این جستار با مالحظ

 همعماری و فتوت در گستر هدو حوز بارت، ابتدا متونی شاخص را در تأسی از تحليل متنِی 
پردازانه، های برخاسته از گفتمان اسطورهاند، سپس بر اساس دادهزمانی مورد مطالعه برگزیده

ها بر اساس تعاریف و اند؛ گزینش خوانهتقسيم كرده «خوانه»هر متنی را به تعدادی 
به این  ؛اده شده استدست دپرداز و فرهنگ عامه بهاست كه از گفتمان اسطوره تفاسيری

های چنين گفتمانی باشد. چنين گفتمانی های برگزیده باید حاوی مؤلفهترتيب فحوای خوانه
چون  شخصيت علی)ع( است، هم گرفته برگرد محور اِی شکل اسطورهواجد مضامين 

بخشی، جاودانگی، قدرت فرابشری، نبرد با مندی، المکانی، نجاتشجاعت، كرامت
در بستر همين  درستهای برگزیده است، و تحليل خوانه ،سپسينگام  .عناصر فرازمينی

 نشيند. بار می بارت به هاست كه نظریه بينامتنيِت خوانه ادبيات تحليلِی 
 

 بینامتِن معماری .1
ای را به روی مطالعه متونی جز این جستار، روزنه هشناسان رهيافت نظری و رویکرد روش

ها و  ای ست كه به عنوان كتيبهترین این متون، عرصهی از مهمها نيز گشوده است. یکكتاب
متون از یک سو از ميانه سراغ داریم. این دسته از دوره ها در هنر و معماری ایران  دیوارنگاره
كاركردهای  لحاظ شناسایی و از سوی دیگر بهتحوالت تاریخ هنر و زیبایی گيریحيث پی

 ينی اهميت دارند.  یآ –تبليغی 
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های اغراقویژه در دوره مورد نظر ما،  العه بينامتِن معماری تاریخ ایران ميانه بهمط
. در دهد بازتاب میها و ابنيه ها، محرابنگارهها، كاشیبر كتيبهرا علی)ع( در حق  كاررفته به

كنند كه متأثر از آفرینی میساز، در كسوت مؤلفانی نقشا و كاشیاین ساحت، خطاط و بنّ 
اغلب با رویکردی نمادین و در _های شخصيت علی)ع( را االذهانی، بينامتنبينفضاهای 

د. از كننمی منعکسهای بصری مایهها و در نقشكتيبهبر  _پردازانه روایت اسطوره قالب
جاكه در تحليل متنی بارت، خوانش محقق در تحليل اهميت زیادی دارد، روشن است  آن

از این  .تواند محل رجوع و مطالعه باشد ار است میهر چيزی كه بر این خوانش اثرگذ
چه در دل  تواند بركنار از آن رهگذر، خوانش متون نوشتاری از سوی مخاطب كنشگر، نمی

 بيانهای مذهبی از شخصيت علی)ع( نقش شده است، باشد. به ها و دیوارنگارهكتيبه
 هدیگری از بازنمایی یک چهرها، نموِد ها و ختاییتر نام علی)ع(، در ميان اسليمی وشنر

ست. مضمون اصلی ا ای متأثر از گفتمان اسطوره هایتاریخمند مذهبی در قالب باورداشت
های دور حول  ست كه از گذشتها ایطلبانهگرفته از ادبيات كمال وام كامال بيشتر این نقوش

 .ستابوده  محور شخصيت علی)ع( شکل گرفته
 

 تحلیل متنی  .1 .1
اصلی از گفتمان مفروض در  همتنی بارت، دو خوان خش به تأسی از روش تحليلدر این ب

اند. دهكراین دو خوانه را در این گسترۀ متنی بررسی  ،گيرند و نویسندگانكنار هم قرار می
ها در محتوای متون مورد این خوانه اط بتبهای مرداده و خوانه بر اساس فراوانیگزینش این د

 است.  مطالعه صورت گرفته
ای كه در دوره تاریخی مورد ينات بصرِی ابنيهیها و تزنگاشتهدیواردر بسياری از 

فراوانی به كار  بخشی به شخصيت علی)ع( بهاند، دو موضوع برای تقدسمطالعه ساخته شده
دیگری تبيين ، رفته است: یکی پيوند معنوی ميان شخصيت پيامبر)ص( و علی)ع(

 انسان كامل. اصطالحای متعالی از انسان و به مونهشخصيت علی)ع( به عنوان ن
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كه در تاریخ ایران  دارداین خوانه تا بدان پایه اهميت  )ص(.و پیامبر )ع(نشینی علی هم .الف
بارها از گفتمان اجتماعی، فکری و هنری وارد گفتمان سياسی نيز شده است و در همه این 

كه پيوند مداوم علی)ع( و  نشان داده است، چنان گراییها همواره ميل انسان را به آرمانعرصه
هایی از  اند كه از صدر اسالم همانند نشانهشمار آورده محمد)ص( را دو رمز سنتی به

  27اند.كاميابی انسانی و سعادت این جهانی بشر برای مسلمانان ارزش و اهميت داشته
غذیه كرده و شکل گرفته از احادیثی ت ،ایبيش از هر عرصه ،رسد این خوانه نظر می به

در متون روایی و حدیثی و تاریخ صدر اسالم، )ع( علی هاست كه از قول پيامبر)ص( دربار
پردازانه مطرح  ای در طول تاریخ همواره در گفتمان اسطورهبر جای مانده است. چنين خوانه

یکی از  .توان سراغ گرفت حيات آن را در گفتمان فرهنگ عامه نيز می هبوده است و ادام
 ایدهد قصه های مندرج در فرهنگ عامه كه اهميت این خوانه را نشان میترین روایت مهم

« پيامبر هسوگند به سر و سين»عنوان  ذیلهای عاميانه معراج پيامبر كه در قصه هست دربارا
در معراج از خداوند  )ص(پيامبركه  پس از آنضبط شده است. بر اساس این روایت، 

ناگهان دستی » ؛بفرستد تا او را در خوردن شيربرنج همراهی كند شنی براینشي هم ستخوا
از غيب آمد و شروع به خوردن غذا با رسول اكرم)ص( كرد و فقط دست معلوم بود. هنگام 
غذا خوردن مقداری شيربرنج داغ پشت آن دست ریخت و اثر سوختگی به جا گذاشت. 

زگشتن از معراج رسيد، حضرت از تمام شد و زمان با )ص(وقتی غذای حضرت رسول
خداوند خواست تا یک سوغاتی برای بهترین یاور او علی)ع( بدهد كه یک نصفه سيب از 

محض رسيدن حضرت  به )ع(داده شد. حضرت علی )ص(طرف خداوند به حضرت محمد
به استقبال او شتافت. حضرت محمد)ص( وقتی به دست  ،از معراج به زمين )ص(محمد

گاه كرد دید همان سوختگی شيربرنج بر روی دست حضرت علی)ع( ن )ع(حضرت علی
نصف سيبی را كه خداوند به وی عطا  )ص(نقش بسته است. در این هنگام حضرت محمد

                                                 
 .132مزاوی،  .27
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اما با كمال تعجب مشاهده كرد كه نصفه دیگر  ؛كش كرد پيش )ع(كرده بود به حضرت علی
كرمانشاه روایت اهالی ان، از این روایت از قول نورالدین نجفي 28.«سيب نزد علی)ع( است

در  و هایی با صبغه بينامتنی، مؤلفی ندارندشده است، اما واقعيت آن است كه چنين روایت
. این روایت مؤلفی خاص برای آنها تعيين كردتوان  اند و نمیمتون در حال حركت همياِن شبک

 كند.  پردازانه را در یک سير تاریخی بازنمایی می گفتمان اسطوره
در دور پایه یا گریو گنبد در دارد:  برجسته یای در بنای گنبد سلطانيه نمودنين خوانهچ

 21بسيار زیبایی، نام علی)ع( در مقابل نام رسول)ص( نوشته شده است  ميان كاشی به شيوه
های مسجد جامع یزد نيز نام محمد و علی به گلدسته هچنين بر ساق هم .(2 هتصویر شمار)

ای كه در چنين انگاری ویژهدسیق همؤلف 32خط كوفی تکرار شده است.شکل متداخل به 
خود  تری بهدسی، وجه ق«هاللّ » هها با ادغام واژای وجود دارد، در برخی دیوارنگارهخوانه

آنجا كه امامت را در كنار _ست ا امامیشيعه كه یادآور گفتمان كالم  گيرد و افزون بر این می
كيد می )ع(جه خدایی و نزدیکی علیبر و _كند نبوت توجيه می ورزد. در به خداوند نيز تأ

ه، محمدا الاله اال اللّ »عبارت  ( نيزه 111)زاده حبيب بن موسی در كاشان محراب امام
چنين عباراتی در كنار هم بر  31در كنار هم نقر شده است. «هه و علی ولی اللّ رسول اللّ 

تصاویر ) 32شود انی در نطنز نيز دیده میكاشيکاری سردِر خانقاه شيخ عبدالصمد اصفه
ه، محمد الاله اال اللّ »عبارت  همسردِر اصلی مسجد جامع یزد  هبر كتيب .(1و  6 هشمار

در قسمت مقرنس درگاه مسجد جامع  .درج شده است «حّق  ه حّق ه و علی ولی اللّ رسول اللّ 
شود كه در كنار آن  یدیده م یزنجير هبه خط نسخ پيچيد توحيد های سوریزد نيز در شمسه

                                                 
 .41وكيليان و صالحی،  .28
 .132ب، 1382فر، ؛ شایسته122لو، حمزه .21
 .72زمرشيدی،  .32
 .2/142گدار،   .31
 چنين نک. بلر. ؛ هم14اعظم واقفی،  .32
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چنين در دو طرف  هم .(5 هتصویر شمارتکرار شده است ) یبه خط كوف «یه محمد علاللّ »
های نام هاهای آنخورد كه در كناره درگاه مسجد جامع یزد، دو طاقچه به چشم می

معرق تکرار شده  یكاش یها وبوته ميان گل یينیتز یبه خط كوف ی)ع(و عل )ص(محمد
 است.

در كنار  )ع(بازمانده از این دوره، نام علی هابنيهای  كتيبهبرخی در ، هار اینافزون ب
امامی یا باباقاسم  همدرس آنروشن  هنمون ؛ذكر شده است ی راشدینو خلفا )ص(پيامبر

 گيریزمان با قدرت هم كه آل مظفر است هاز آثار معماری برجای مانده از دور ،اصفهان
نمادی از تفاهم به وجود چنين آثاری را  ؛ندا وفری داشتهكزی كّر در ایران مر ،جانشينان تيمور

شتی را چنين بردا 33اند.آل مظفر تعبير كرده هآميز ميان شيعه و سنی در دورمسالمت
توان داشت كه با محتوای صلوات بر  محراب مسجد می هحاشيكتيبه با دیدن  مخصوصا

زاده علی بن جعفر شهر در محراب امام 34.ين شده استیامام به خط كوفی تز پيامبر و دوازده
افزون بر این،  35معصوم درج شده است. دارد، صلوات بر چهارده ه713قم نيز كه تاریخ 

 36اند.در تهران نيز نقر كرده (815)به تاریخ زاده یحيیچنين عبارتی را بر صندوق امام
مذهبی  هورودی ابني است كه حتی بر در اهميت و محبوبيت چنين عباراتی چنان زیاد بوده

 هتوان به در ورودی مسجد جامع قریه بفروی از جمله می ،نيز چنين عباراتی حک شده است
نوشته  «ه، علی، حسن و حسيناللّ »آهنی یک لنگه از در  هميبد در یزد اشاره كرد كه بر تسم

و  )ع(علیاین كه نام  37آمده است. انامام دیگر  های لنگه دیگر در، نام هشده است و بر تسم

                                                 
 .2/348گدار،  .33
 .325-324هنرفر،  .34
 .2/44مدرسی طباطبایی،  .35
 .21، 11مصطفوی،  .36
 .1/17افشار،  .37
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حک شده است، خود اشاره به  هدر كنار نام اللّ  )ص(دو فرزندش بدون اشاره به نام پيامبر
 مطالعه دارد.  های مورددر سده)ع( دسی، كامليت و عظمت جایگاه علیوجه ق

 
معماری این  های كتيبهمهم دیگری كه در  هخوان. بخشانسان کامل، انسان نجات ،علی .ب

 همثاب است كه بارها و شاید به)ع( ود دارد، انساِن كامل دانستن علیبرجستگی نم به هدور
پرداز، در متون مختلف تکرار شده است؛ این خوانه مؤید آن  گفتمان اسطوره هترین خوانمهم

انسانی  هیک نمونرا به او كه ست ا دسی و تأیيدات الهیهای قواجد مؤلفهاست كه علی)ع( 
های گنبد ها و نقشينهدر كتيبه )ع(. تکرار نام علیقا داده استارتبا كرامات و كماالت ویژه 

تأویل شود. در زیر دور )ع( شخصيت علی لمتواند نمادی از وجه قدسی و كا سلطانيه، می
ه در هر دایر ،های جنوب غربی و جنوبی در ميان نقوش شمسه در دوایر متعدد سقف ایوان

 هاسليمی و گل و بوت  در ميان نقوشفته است. لث نگارش یاشانزده بار نام علی)ع( به خط ث
چنين در زیر دور  شده است و هم  وفور نوشته لث بهبه خط ث« علی»گچبری شده، كلمه 

دوم به خط  هدر طبق  های كوچک ایوان جنوبی و جنوب غربی ویزه در طاقو ت    قوس طاق
 (1 هتصویر شمار) 38تکرار شده است.« علی» هكلم ،وارونه(  لث )به نقش چليپایث كوفی و

 های آرمانی از جهان ماوراییها، مؤید بازتاببر قلب دیوارنگاره )ع(علی هتکرار كلم
ای چند گانه، یاد كرد، در ابنيهیک تکرار سه همثاب توان از آن به ست. این تکرار را كه گاه می ا

كيد وواجد رسد این تکرار خود  نظر می توان یافت. به می نمایی بزرگ وجهی بصری از تأ
ها بر جای مانده است، با چنين . افزون بر گنبد سلطانيه، ابنيه دیگری نيز كه از این سدهاست
بخش و  مثابه قهرمانی نجات پردازانه و بازنمایی كمال علی)ع( به ای در گفتمان اسطورهشيوه

ع اند، از جمله مسجد گوهرشاد مشهد، مسجد جامآفرینی كردهجا، نقشحاضر در همه
(، مسجد جامع ورزنه ه845اف )و(، مدرسه غياثيه خرگرد خه841ميرچخماق یزد)

                                                 
 . 122لو، حمزه .38
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  31(.ه848)
ترین و زیباترین مصادیق تيموری یکی از مهم هينات مسجد جامع ورزنه را در دوریتز

منبر این مسجد، نام علی به  هحاشي بر» ؛توان برشمرد ساز در معماری میگفتمان اسطوره
به هم  «ع»حرف  جانبای هفت رنگ سه مرتبه تکرار شده كه از بهخط كوفی بنایی در كتي

تکرار  .(8 هتصویر شمار) 42«نشيمن دارد اضالع شش ضلعیمتصل است و خط كرسی بر 
توان دید  عّرق ایوان اصلی مسجد جامع یزد نيز میكاشِی م ها به این ترتيب در كتيبنام علی ر

 .(4 ه)تصویر شمار 41تكه نام علی به خط كوفی در آن تکرار شده اس
خواهانه  چه در متنيت معماری محرز و چشمگير است، وجه فرازمينی و كمال آن

)رسالت محمد)ص( و توان در شکل ترسيم شهادتين شيعی كه این ویژگی را می است، چنان
 وجوجستكه به نوعی به علی و وجهه ویژه و فراانسانی وی باز می گردد،  والیت علی)ع((

ن شيعی، در بسياری از ابنيه، در اشکال هندسی چهارگوشه و در جهت چرخش كرد. شهادتي
های ساعت نشان داده شده است. محققان از این شکل نگارش نام علی چنين نتيجه عقربه
بينِی های ساعت، معنایی نمادین دارد و در جهاناین چرخش در جهت عقربه»اند كه گرفته

كند، چه با توجه به نجوم اسالمی، بهشت و زمين دور  اسالمی، مفهوم بهشت را متبادر می
توان  تاریخی می ههای ابنيتبلور این شهادتين را در بسياری از دیوارنگاره .«گردندای میدایره

پنجم به بعد(، مسجد جامع   مسجد جامع یزد )از سده»توان به  مشاهده كرد، از جمله می
گنبدار   (، شبستانه848) ورزنه اصفهانبعد(، مسجد جامع   كرمان )از سده هشتم به

ندرآباد یزد ) نهم( و تزیينات خارجی  هعبدالله در نطنز )سد  (، گنبد امامزادهه878مجموعه ب 
  42.«ورودی اصلی مقبره شيخ عبدالصمد در نطنز )سده هشتم( اشاره كرد

                                                 
 .83الف، 1382فر، شایسته .31
 .27، 1386فر، شایسته .42
 .2/147افشار،  .41
 .72الف، 1382فر، شایسته .42
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أویل كرد توان چنين نمایش نمادینی را در تحليل متنی به این ترتيب ت بر این اساس، می
های علی)ع( از نگاه مؤلفان متنيِت معماری، به بهشت خواهد انجاميد. كه پيروی از آموزه

پردازانه در فرهنگ عامه نيز به  روشنی در قالب ادبيات اسطوره بخشانه به این وجه نجات
اند و های عاميانه با چنين مضمونی شکل گرفتهحيات خود ادامه داده است. بسياری از قصه

ای به پيش از تولد را در ساختاری افسانه)ع( علی هبخشان ی در شماری از آنها وجه نجاتحت
اول علی، آخر »ای اشاره كرد كه تحت عنوان توان به قصه از جمله میاند؛ وی نسبت داده

، مادر علی)ع( كه شود. در این قصه، فاطمه بنت اسد ، در متن فرهنگ عامه روایت می«علی
گاه كه در صحرایی در حال دویدن ست، پيش از ازدواج آناتاریخی  یک شخصيت كامال

اندام و سپيدپوش شير را با شمشيرش از پای در رشتخورد و مردی دست، به شيری بر میا
، همان بخش نجاتگيرد. این مرد  بند فاطمه را هدیه می آورد و به پاس این خدمت گردنمی

دهد و در  را از چنگال شير نجات می شخود، مادر علی، فرزند فاطمه است كه پيش از تولد
خود  یمکان و بی یزمان آورد تا حجتی بر بیدر می بند فاطمه را از آستين به گهواره، گردن

  43نشان دهد.
به عنوان انسان )ع( های مورد مطالعه، بازنمود علیمعماری سده های كتيبهدر بافت 

تاریخی  هیافته است؛ از جمله در برخی از ابني تجّلیكامل، مقدس و ویژه به انحاء مختلف، 
برداری شده جایگاه فراانسانی و ملکوتی علی)ع( بهره جلوه دادنو مذهبی از ادعيه برای 

نام »، اشاره كرد. (ه172)چوبی امامزاده ابراهيم  درِ  هتوان به كتيب برای نمونه می ؛است
ين یچنين در قسمت پا الی در و همينی در قسمت بایعلی)ع( چهار مرتبه به صورت كوفی تز

ناد »ينی، ایهای باالیی و پ در قسمت ،در ترِ  سمت راست تکرار شده است. در بخش بزرگ
  44.«كند لث زیبایی جلوه می، به خط ث«عليا مظهرالعجایب

                                                 
 .21وكيليان و صالحی،  .43
 .82الف، 1382فر، شایسته .44
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خوریم كه همين ای از قرآن برمیشده تاریخی، به آیات خوشنویسی هدر شماری از ابني
تا  18توان به آیات  از جمله می ؛كند ای را در خود منعکس می اسطوره انه وشمارلموجه كا

اصفهان و  هامامي ههشتم هجری قمری بر محراب مدرس هتوبه اشاره كرد كه در سد هسور 22
اصلی مسجد كبود تبریز و ایوان اصلی مسجد گوهرشاد مشهد، نقش بسته  چنين درِ  هم

رت علی)ع( كه در راه خداوند قيام نموده است حض هاین آیات مقام و رتب هدر ترجم»است؛ 
حتی بيش از آنان است كه مقام آب دادن به حاجيان )سقایت( و ساخت )تعمير( مسجد 

  45.«الحرام را بر عهده دارند
ترین ابنيه مذهبی و  مخاطبی كه با نقوشی از نام علی)ع( بر دیواره مهمبه هر رو، 

دسِی گرداگرد این نماد هنری، و نقش كليدی ق ههالتواند از  بوده است، نمی مواجهمعنوی، 
هایی به بگذرد و متأثر از چنين بارقه اعتنافراانسانی بی هخواهانآن در گفتمان بصرِی آرمان

 خوانش متون مبادرت خواهد ورزید. 
 

 هانامهفتوت بینامتن .2
های اساس خوانهون برگزیده بر در این بخش با توجه به الزامات تحليل متنی، محتوای مت

ها مورد تحليل قرار نامهپردازانه و تکرارشونده در ساحت فتوت نبعث از گفتمان اسطورهم
ها از یک سو به این دليل است كه این متون ریشه در نامهخواهد گرفت. گزینش فتوت

تصوف دارند و از دیگر سو پيوند تنگاتنگی ميان محتوا و هدف نهفته در این متون با فرهنگ 
را به معانی جوانی، پهلوانی و « فتوت» .عامه و زندگی و تاریخ اجتماعی برقرار است

بسياری از  گویند می 46د.ان شمردهو آن را اساسا متکی بر تصوف می دانستهجوانمردی 

                                                 
 .66الف، 1382فر، شایسته .45
م( ضمن اشارات مکرر به پيوند صریح ميان فتوت و تصوف بر 1182-1122البته گولپينارلی ). 1گولپينارلی،  .46

یابيم كه اهل فتوت از همان ابتدا مالمتيه است در می هترین متن درباركه كهن الصوفیهطبقاتاین باور است كه از 
 .(12اند )خوردهاند و با مالميته جوش میكردهخود را از صوفيان جدا می
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اهل تصوف  همشایخ مانند علی بن احمد پوشنگی و احمد بن خضرویه قبل از ورود به حلق
  47اند.تيان بودهدر شمار فِ 

 ؛اندهداشتهمواره قرابت خاصی با تشيع نيز  ،با تصوف فتيان افزون بر پيوندهای دیرینه
یعنی شجاعت  ،كم در یک امر كه فتيان همگی دست ن قرابتی آن بودیکی از دالیل چني گویا

تمایل آنها به مذهب شيعه  همين رواند و از دانستهرا پيشوای خود می)ع( علیو جنگاوری، 
د، ش تدوین نمیآنان های مذهبی نویسان بر اساس بنياننامهفتوت واقع آثاردر  48جلب شد.

 ؛نگری آنان فراتر از موقعيت مذهبی وی بوده استدر جهان)ع( بلکه مقام و اهميت علی
فراوانی  بهرا نام علی)ع(  ،فتوت تبيينكه شيعه نبودند در  نوشتند میكسانی  ها را نامهاگر فتوت

فتوت اشاره شده است  هدربار )ع(با علی )ص(گوی پيامبرو ؛ از جمله به گفتدان كار برده به
مردان آن است كه مصطفی)ص( با علی)ع( گفت: علی  سيرت و طریقت جوان»كه: 

نواز و  دار و پرعطا و مهمان دل، درویش گزار و رحيم جوانمرد راستگوی بَود، وفادار و امانت
  41.«نيکوكار و شرمگين

رسد  به نظر می 52،از شيعه بودن شماری از فتيان در شهرهای كوفه و بغداد نظر صرف
در برخی سنن فتوت مؤید آن است كه  نامهتبریو  نامهَتولىچون  وجود و اعتقاد به متونی هم

جمالتی در  نامهتولى»اند: در وصف این متون نوشته ؛اندفتيان نگاهی ویژه به علی)ع( داشته
جمالتی بوده است در لعن  نامهتبریو آل او بوده و  )ع(تن حضرت علیاقرار به دوست داش

  51«.و نفرین به دشمنان علی)ع( و دشمنان خاندان پيامبر)ص(
روند و در اند، خود از جمله متصوفه به شمار مینامه نوشتهبسياری از كسانی كه فتوت

                                                 
 .933حاكمی،  .47
 . 33همو،  .48
 «.مقدمه»كاشفی، سيزده و چهارده  .41
 .2/117، 1182الشيبی،  .52
 «.مقدمه»افشاری، سی و هشت  .51
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 . از مياناند نام بردهو متصوفه های فتيان های پيوند ميان اندیشههای خود از حلقهنامهفتوت
علی »الدین همدانی معروف به  توان به امير سيدعلی بن شهاب ترین این صوفيان میمهم
فتوت را با تصوف برابر دانسته و  ،ةرساله فتوتیای تحت عنوان رسالهدر اشاره كرد كه « دوم

ن اشاره به شماری از به تشکيالت منظم فتيان اشاره كرده است. گولپينارلی نيز ضم آشکارا
ه در این نویسد ك ، میالرکان المشايخ و اصحاب الشدنامۀ ها از جمله فتوتنامهفتوت

خود گرفته است و مؤلف بدون نام  حتی غلوآميز بهو شيعی  ماهيتی كتاب، اركان فتوت كامال
ازده امام پردازد و سخن خود را با نام دو تنها به ستایش علی)ع( می ،اول هبردن از سه خليف

علی)ع( را به عنوان وصی خود  اشاره دارد و این كه پيامبر رسماالوداع ةكند و به حج آغاز می
و آورد امام را می علی)ع( و دوازده اط بتبآیات و احادیث مر چنين نویسنده هم ؛برگزیده است

ها نتيجه  دادهگولپينارلی بر اساس همين  52.نویسد بازمی یتبر هدرباررا آیاتی  هاآن در مطاوی
ترین و اهل بيت را بزرگ )ع(و محبت علی )ع(،اهل فتوت راه خود را راه علی»گيرد: می

كه فتوت از  این همحبت اهل بيت در ميان اهل فتوت و اعتقاد ب ند.شمارفضيلت و فریضه می
بط ت، اعتقادی اساسی است. آنان پيوسته به آیات و احادیث مر)ع( رسيدهپيامبر)ص( به علی

  53.«كنندوالیت و فتوت علی )ع( و حتی به بعضی حکایات مجعول استدالل می اب
  

  متنی تحلیل .1 .2
كه نزدیک به دوره مورد  استای  نامه ( نخستين فتوتههفتم  ه)سد ابن معمارنامه  فتوت

نویسی نامهفتوت هشيعی در عرص ههای غالياننوعی سرآغاز گرایش مطالعه نوشته شده و به
نيز سندی  فتيانهای صوفيانه برای چون سلسله هم كوشد میمعمار  رود. ابنار میشم به

 نامه نقاشفتوتهای بعدی از جمله نامهبر فتوت كاری كه ،ترتيب دهد )ع(به علی منتسب

                                                 
 .61-62گولپينارلی،  .52
 .  15همو،  .53
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الدين شیخ شهاب هنامفتوتافزون بر این،  54.اثر گذاشتهفتم تاليف شده  هكه در اوایل سد
نامه روایت این فتوت هاند، چنان كه دربارن زمينه بسيار مؤثر دانستهرا نيز در ای سهروردی

با این متن، وارد جریان  )ع(علی هشده است كه برای اولين بار باورهای صوفيانه دربار
عِد آ كه در دورهرا باورهای شيعی  أنویسی شد. منش نامه فتوت ای به ينی پيچيدهیهای بعدی، ب 

كرد. طرح این عقاید توسط  وجوجست عبدالرزاق كاشانینامه فتوتگيرد باید در  خود می
 ههای دورنامهاوج گرفت و در برخی فتوت نامه سلطانىفتوتنهم در  هعبدالرزاق در سد

تحولی به سوی  هنقطهایی كه نامهمتعارف فراتر گذشت. از جمله فتوت صفوی از حد
( ههفتم  هالدین زركوب )سدنجم هنامفتوت، بودهسازی اهل فتوت  پردازی و اسطورهافسانه
  55است.

زمانی  هگونی كه در این دورهای گونهنامهكه از این توضيحات پيداست فتوت چنان
روشنی مشخصات  توان به می هاگيرند، گفتمانی كه در آننوشته شده، در یک گفتمان قرار می

اصلی  هن گفتمان، دو خواني. بر اساس هممشاهده كردپردازانه را  برجسته فرم روایت اسطوره
 مورد مطالعه، واكاوی خواهد شد:  هنویسی در دورنامهفتوت در ساحت

 انسان کامل  :علی
 همنشین پیامبر :علی

 
بنيان فتوت بر اساس تعاریفی كه در متون ثبت و ضبط شده است،  .انسان کامل :علیالف. 

فتوت درواقع  .كند ارد، برابری میمفهوم انسان كامل در تصوف وجود د هبا تعاریفی كه دربار
كاری مناسب اعمال نيز شباب و  هنگاِم  مفهومی جوانی و نيز به الغتی عربی است به معن

ترین و مهم كه ، چنانی دیگر هم پيدا كرده استاچندین معنچنين  همجوانی. فتوت 
ت، كه شامل فضایلی مانند بزرگواری، سخاو استسن اخالق ح ،فتوت معنایترین  رایج

                                                 
 .143و  38، 1، 4گولپينارلی،  .54
 آبادی.نک. مشهدی نوش .55
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حقيقی انتظار  تایفتيان، از یک فَ  هنام ين و مرامیهایی كه در آ ، خصال و ویژگیاسترشادت 
  56رفته است.می

گفتند كه به منتهای مفهوم می تی  كه اعراب قدیم به كسی فَ  توجه به اینچنين تعریفی با 
تأیيد  هرم بر اهميت تمركز بر موضوع انسان كامل در فرهنگ فتوت 57داشب انسانيت رسيده

های فتيان، آنها را اند، داشتن ویژگینوعی به فتوت پرداخته زند. در بسياری از متونی كه بهمی
فتيان  هافزون بر این، همواره بر مقام ارشادگران 58خاصگيان حق معرفی كرده است. همثاب به

آن است جوان است و جوان  تی  فَ »گفته  تی  نيز اشاره شده است، چنان كه در تکميل تعریف فَ 
 اهل فتوتعنوان  كه به آید كسی از این تعریف برمی 51«.گردانيدن دیگران كه قادر بود بر كامل

چنين تعریفی به لحاظ  ؛شدن هدایت كند شود باید دیگران را نيز به سوی كامل شناخته می
در متون متصوفانه است  «ولی»در متون متکلمانه و مبحث  «امامت»بينامتنی یادآوِر مبحث 

شود، در مکالمه با متون  دهد كه بسياری از عناصری كه در متن فتوت مطرح می نشان میو 
متن  اند و متن فتوت، تکرار همان درونزمان تکرار شده طراز خود پيش از این و یا هم هم

 هاست. 
ها را ای آرمانی از انسانهتيان برای دستيابی به چنين منزلتی به تأسی از تصوف، نمونهفِ 

ترین نمود . این انتخاب خود روشناست)ع( ترین آنها علی زینند كه یکی از مهمگبرمی
تيان و )ع( به عنوان سرور فها علینامهكردن اوست. در بيشتر فتوت كامل تلقی انسان
 حقيقی تبيين شده است.  یاتسان برای دستيابی به مقام یک فَ ای از كوشش و توان ان نمونه

مؤلفان پس از حمد و ثنای خداوند و صلوات بر پيامبر و اوالد در بسياری از این متون، 
كریم هر »، «تيانسرور ف»كنند و بارها از او با عبارت طور ویژه از علی)ع( تمجيد می او، به

                                                 
 نک. تيشنر. .56
 .11حاكمی،  .57
 .281نفيسی،  .58
 .12طوسی،  .51
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ترین كنند. گولپينارلی ضمن اشاره به یکی از منسجمیاد می« الغالباسدالله»و « دو جهان
های جزء كتاب 9111 های به شمارناس دارد و در مجموعهای ناشها كه نویسندهنامهفتوت

هایی از شود به نقل قول داری می راد ماّل نگهم هم( در كتابخان9191-9175عبدالحميد اول )
هشتم هجری  هاین رساله در اواسط سد ،. بر اساس توضيحات گولپينارلیپرداخته است هاآن

 های كامل از زبان فارسی ادبی دورنمونههفتم و  هشده است و در نتيجه محصول سد تدوین
قطب »ها از علی)ع( به عنوان نامهافزون بر این، در بسياری از فتوت 62رود.شمار می خود به

 فکری هدهد این شخصيت تا چه اندازه در گستر نام برده شده است كه نشان می« فتوت
)ع( نيز از علی همدانی علیفتوتیه  هرسالدر  61ارزشمند و صاحب مقام عاليه است. ،فتيان

چنين در  هم 62یاد شده است.« معدن جود و مروت»و « منبع عين فتوت»تحت عنوان 
در  63خوانده شده است.« قطب مدار فتوت»علی)ع(  ،نفايس الفنون فى عرايس العیون

در تفکر فتيان اشاره شده است: )ع( روشنی بر اهميت مقام علی های منظوم نيز بهنامهفتوت
هر فتوت كز علی آید پدید /  /ت گبر و ترسا و جهود/ مرعلی را جمله داند بحر جوددر فتو»

در فتوت دوستدار حيدرند / همچو حلقه جمله او را بر  /]كذا[دین بود از وی شنيد هر كه بی
نيز به نقش و حضور علی)ع( و تشيع در فتوت اشاره شده  نامۀ سلطانىفتوتدر  64«.درند

سناد به حضرت شاه والیت و فرزندان بزرگوار آن مين بس كه اِ این علم ه شرف »است: 
 65«.حضرت كرده

خود  هنامدانند در فتوت می یشكه چرا فتيان علی)ع( را سرور خو  هباراین  كاشفی در
علی را جوانمرد خوانند برای آن كه در شب غار جان فدای سيد مختار »است:  چنين آورده

                                                 
 .23گولپينارلی،  .62
 .81و  25همو،  .61
 .165ریاض،  .62
 .2/113آملی،  .63
 . 15، «رسالۀ دوم»افشاری، . 64
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و دیگر شب طعام نخورد و به سائل  "هِ اللّ مرضاِت  ه ابتغاءَ ی نفَس رشتَ ن یَ مَ  الناِس  َن و مِ " ،كرد
آن را ایثار  ،و با وجود احتياج به طعام "سکينا و یتيماه مِ بّ لی ح  َع  الطعامَ  وَن معِط و ی  "داد كه: 

من بخشيد و شو دیگر سر به د ،"ة  صاصبهم ِخ  ِن كاَ  نفسهم و لولی اَ َع  روَن ؤثِ و ی  " ،فرمودمی
 ود  و الج  " :كه استاد گفته است چنان ،دی آن است كه از سر جان برخيزدنهایت جوانمر

و حقيقت آن است كه اقسام جوانمردی منحصر در دو صفت  ..."الجودِ  ةِ قصی غایاَ  بالنفِس 
است: یکی نفع به دوستان رسانيدن و آن به سخاوت حاصل شود و دویم ضرر دشمن از 

مرتضی  د...و الحق كمال این دو صفت  شجاعت وجود گيراز ایشان بازداشتن و آن 
 .پس پيشوای جوانمردان این امت او باشد ؛السالم را بود عليه

 66«.پيشوای او علی مرتضی است          هر كه را نام جوانمردی سزاست
ست امتمركز ای های برجستهویژگی رب ابن معمار هنامفتوتبخش زیادی از محتوای 

های تاریخی هایی كه بر دادهاست، ویژگی لور دیدهمتبكه مؤلف در شخصيت علی)ع( 
به  67اند.مستند شده است كه فتيان از آن به فداكاری، ایثار و شجاعت علی)ع( تفسير كرده

روشنی  رسد از رهگذر همين اهميت و محوریت است كه فتيان در رسایل خود به نظر می
  68اند.يدهنام« خيرالبشر» راعلی)ع( 
از  كه اندارجاع داده)ع( به كالمی از علیرا سان تعریف خود از فتوت نوینامهفتوت گاه

ای دیگر تصریح نامهدر فتوت 61اشاره كرد. فتوتیه على همدانى هرسالتوان به  میآنها جمله 
ست كه اميرالمؤمنين علی فرموده است كه هر كس هوس ا آداب فتوت آن»شده است كه 

اه فتوت نورزد و این شغل را مختصر شناسد از فتوت كند و به حيلت زندگانی كند و ر
و هر كه این مختصر را در جان گيرد و روش انبيا و اوليا داند و  ،حقيقت فتوت محروم ماند

                                                 
 .22همو،  .66
 .286و  284، 275ابن معمار،  .67
 .66افشاری،  .68
 .165ریاض،  .61
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نامه فتوتكاشفی نيز در  72«.طریق جوانمردان شناسد خود را در سلک مردان كشيده باشد
از حضرت شاه والیت »كند:  یت میفتوت روا ههایی را درباربارها از علی)ع( یاد و نقل قول

السالم منقول است كه فرمود فتوت آن است كه در دنيا و آخرت هيچ خصم نباشد و عليه
الدین عمر  شهاب 71«.رید حاصل شودفتجرید و ت هشک نيست كه این صفت در مرتب

 ،بود ولّی  ،نبی نبود )ع(اگر علی»كه:  هدركخود تصریح  هنامفتوت هسهروردی هم در رسال
  72«.نبود و نباشد )ع(كس به فتوت علیچنان كه از عهد نبوت تا نفخ صور هيچ هم

عد ارشادگران ها نامه فتوتدر این متن و  كيد شده است)ع( شخصيت علی هبر ب  ، نيز تأ
نگری و گویی امام شيعيان، ولی متصوفه و قهرمان ادبيات حماسی، در چنين جهان كه چنان

هر كس كه گام در راه »شده است. بر همين اساس است كه: ای بازتوليد شناسی معرفت
 و گردد آن داشته باشد، مظهر اخگری از فيض علی)ع( می هفتوت نهد، و یا نيت خوب دربار

واجب است كه هر كس به راه فتوت درآید، از وی ]پس[ تابد.  از وجود او نوری بر او می
ذات مقدس او مدد جوید و از روح پاک او از  ،پيروی كند و بر هدایت و اخالق او اقتدا كند

پيروی از او، و به سبب تعقيب راه او، مناسبتی با او  و فيض بطلبد. بدین سان با محبت بدو
كند و با این مناسبت نيز ظهور استعداد فيض از كمال او و بعضی حاالت وی را به  پيدا می

در انقياد و اطاعت آورد به درجه رسوخی كه در محبت اوست، اخالصی كه  دست می
را با ارجاع به )ع( علی بلندها مقام نامهدر فتوت 73«.اوست به استعداد تعالی دست می یابد

این  ؛كنندضبط شده است توجيه می منابع مختلفدر  )ص(پيامبر ازاحادیث مشهوری كه 
 كند.  روشنی وجه بينامتنِی این عناصر فرهنگی را تأیيد می امر به

 

                                                 
 .21افشاری،  .72
 . 12كاشفی سبزواری،  .71
 .122، به نقل از صراف، نامهفتوتسهروردی،  .72
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ها تصریح شده است كه فتوت به عنوان نامهدر بسياری از فتوت .پیامبر همنشین :علیب. 
به پيامبر اسالم و الهی تفویض شده،  یامری الهی ابتدا از سوی خداوند به شماری از انبيا

كه همانا بر اساس تعریف شيعيان و صوفيان علی)ع( _رسيده است و از سوی او به ولی 
گفتمان مورد مطالعه دهد كه فتيان نيز چون مؤلفان  ن میرسيده است. این دیدگاه نشا _باشد

و به زبان رساتر )ع( چنين اثبات افضليت علی و هم افزودن به قداستستار، برای در این ج
به _اند كه ميان پيامبر مشهوری شده قرابت واقعیبرای بازنمایی این شخصيت، متوسل به 

وجود داشته )ع( و علی _مسلمانان عنوان یک شخصيت مقدس پذیرفته شده در ميان همه
با نقل احادیثی مرتبط با این موضوع آغاز  ها اساسانامهس، بسياری از فتوتاست. بر این اسا

 هفتوت كه در خان»كند:  خود را با این روایت آغاز می نامهفتوت هاند. سهروردی، رسالشده
طالب   ميرالمؤمنين علی بن ابیبه ا _السالمعليه_آورد پس از سيد نبوت یا والیت سربر می

و ابن عم خواجه بود. سيد در حق  ،السالمعليه ،رسيد كه از نسل سيد بود _رضی الله عنه_
وی در  74«.ن موسیمِ  هاروَن  ةِ نزلَم ی بِ نّ مِ  یا علی انَت »اميرالمؤمنين علی)ع( چنين فرمود: 

طریقت و فتوت از »ویسد: ن كند و می ادامه به حدیث مشهور دیگری از پيامبر نيز اشاره می
طریقت و شریعت فتوت و شهرستان  _عليه السالم_زیرا سيد  ؛خاندان نبوت به علی مانده

شهرستان علم بود و از آنجاست كه  كرامت و سخاوت و مروت بود و اميرالمؤمنين علی درِ 
در شهرستان هركس  "هاباب   العلم و علّی  ةا مدیننَ اَ "در حق او فرمود:  _السالم عليه_خواجه 

اول مقام خدمت علی  ،كرد _ه عنهاللّ رضی_علم و عمل قدم نهاد گذر بر اميرالمؤمنين علی 
  75«.گه در شهرستان قدم نهاد آن ،یافت

كند كه خطاب به  نقل می )ص(از پيامبر ،خود هنامابن معمار نيز در ابتدای فتوت
 ابوَک » :فرماید، سپس به امام می«تیخو فو اَ  فتی   ابن   و فتی   یا علّی  نَت اَ » :علی)ع( گفت

در  )ع(سپس به رشادت علی .«ینّ ک مِ و فتوت   ت ابيَک ن فتّو وتی مِ تّ نا و ف  و اخوک اَ  ابراهيم  
                                                 

 .122-11، به نقل از صراف، نامهفتوتسهروردی،  .74
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از  76.«اال علّی  تی  فَ ال » :كند كه ندا داد امام اشاره می هد و ندای هاتف غيبی دربارجنگ اح
نسبت داده )ع( س و نمادینی كه به علیهای مقدبرخی از ویژگی ،هانامهدیگر سو در فتوت

تر نقل  تر و آسمانی ای پيامبر مقدس هایی مرتبط با نقش واسطه واره ، با روایت داستانشده
برای پيامبر به »كه  اند نقل كردهدسی روایتی قخرقه و لباس فتوت  هشده است، از جمله دربار

ظاهرا این  ؛«را به علی داده استوسيله جبریيل خرقه و لباس فتوت نازل شده، او نيز آنها 
كوشش  عد نخست این روایت، مؤیدب   77.اتفاق در جریان نبرد حنين رخ داد

 )ص(پيامبر هبا ارجاع ب)ع( تر نشان دادن جایگاه علینویسان برای هر چه مقدس نامه فتوت
عد دوم، ارجاع آنها به داده بسياری  نمایاند، گویی از این منظر،های تاریخی را میاست و ب 

 های تاریخی در پيوندی بينامتنی به متون دیگر نيز سرایت كرده است.  از داده
ها تفسيری عرفانی و قدسی از برخی روایات متقن تاریخی  نامه برخی فتوت به هر رو

ع روایت تاریخی را در جهت خواست خود با ادبياتی متناسب با بافت قدست داده و در وا به
 هتوان به روایتی اشاره كرد كه دربار از جمله می ،اند زآفرینی كرده، بایشفکری گفتمان خو

در این روایت پس از  ؛نقل شده استكاشفی  نامه فتوتاز جمله ها نامهالوداع در فتوتةحج
و از  ختهسابه دستور خدا برای معرفی كردن امامت علی)ع(  )ص(اشاره به منبری كه پيامبر

دست اميرالمؤمنين را بگرفت و بر باالی  ،بعد از خطبه»كه:  است آمدهچنين  فتهرآن باال 
شخصی از  ؛منبر برآورد و او را در پيراهن خود كشيد و هر دو از یک گریبان سر به در آوردند

گویيد جسم نبی و اید و میدرآورده ر بهسروی حسد گفت كه: شما دو كس از یک گریبان 
 ،السالم پيراهن برداشتتا معلوم گردد! رسول عليهعلی یکی است، پيراهن از سر بيرون آرید 

السالم جسم ولی و نبی یکی بود؛ صحابه تعجب كردند. در آن حال حضرت رسول عليه
بند خود را از روی سجاده برداشت و و ... ميان "مواله فهذا علی مواله نت  من ك  " :فرمود

ن من بسته است، ما در ميان تو بند است كه جبرئيل در شب معراج در مياگفت: این آن ميان

                                                 
 .136-135ابن معمار،  .76
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 78«.گره اول به نام خدا، دویم به نام جبرئيل، و سيوم به نام حق ؛بندیم یا علی! به سه گرهمی
  .خود درج كرده است هنامكاشفی نيز همين روایت را در فتوت

 
 نتیجه

ین نظریه چه بارت از اویژه بر اساس آنبه ،بينامتنيت هرسد كاربست نظریهرچند به نظر می
زیادی جسورانه باشد، اما از آنجا كه چنين  هپژوهی تا اندازكند، در تاریخبرداشت می

انگيزند. دهد، بسيار حایز اهميت و بحثنظریاتی به مطالعات تاریخی انعطاف بيشتری می
مدرنيستی چنين نگرشی است كه عد پستب هاحتماال متوج ،ترین انتقاداتیکی از مهم

دهد، اما گرایی را بازتاب میای نسبیهای تاریخی یا گونهن مالک صدق دادهای فقداگونه
شناسانه برای واقعيت آن است كه دست پژوهشگر تاریخ اجتماعی در انتخاب رهيافت روش

های فلسفه كند وفاداری به بنيانای باز است و همين آزادی است كه كمک میچنين نظریه
ال ادا شود. درواقع بينامتنيت به یاری محقق تاریخ مك ای بهتاریخ، در كاربست چنين نظریه

ای در یک فضای گسترده های چنين انگارهشتابد تا پژوهش خود را بر اساس بنيانمی
تاریخی و متنی بگنجاند. دو فایده اصلی بر چنين رویکردی مترتب است: از یک سو این 

های تاریخ بزرگی را كه در داده كند نقصانآزادی و سياليت در زمان به محقق كمک می
های تاریخی را در قالب یک گفتمان اجتماعی وجود دارد جبران كند و از دیگر سو داده

 تاریخی فهم و نقل كند.
 

 کتابشناسی
، تصحيح ابراهيم ميانجی، تهران، العیونعرايسفى الفنون نفايسالدین محمد بن محمود، آملی، شمس
 ش.9399اسالميه، 

و تحقيق مصطفی جواد، بغداد، مکتب المثنی،  ة، مقدمةکتاب الفتومار، محمد بن ابوالمکارم،  ابن مع

                                                 
 .16 كاشفی سبزواری، ؛122-121افشاری،  .78
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 م.9151
 ش.9317محمود ميرآفتاب، تهران، علمی و فرهنگی،  ه، ترجمتاريخ مغول در ايراناشپولر، برتولد، 

 ش.9311، نطنز، انجمن ميراث فرهنگی نظنز، میراث فرهنگى نطنزاعظم واقفی، سيد حسين، 
 ش.9311، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، يادگارهای يزدافشار، ایرج، 

، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ها و رسائل خاکساريهنامهفتوتافشاری، مهران، 
 ش.9397

 ش.9391، تهران، نگاه، تاريخ مغولاقبال آشتيانی، عباس، 
 ش.9391الله كاوسی، تهران، فرهنگستان هنر، ، ترجمه ولینزمعماری ايلخانى در نطبلر، شيال،  

 ه، ترجمتاريخ ايران کمبريج، از آمدن سلجوقیان تا فروپاشى دولت ايلخانیانبویل، جی. آ. )گردآورنده(، 
 ش.9396، 5حسن انوشه، تهران، اميركبير، ج 

 ش.9315-9361، تهران، سمت، دين و دولت در ايران عهد مغولبيانی، شيرین، 
 ش.9335، 7، ش 1 ه، دورادبیات هدانشکد همجل، «فتوت در كشورهای اسالمی»تيشنر، فرانتس، 

 ش. 9397، تهران، اساطير، آئین فتوت و جوانمردیحاكمی، اسماعيل، 
بازتاب اشعار سنتی و معاصر فارسی در شعر »زاده ميرعلی، عبدالله و قنبری عبدالملکی، رضا، حسن

 ش.  9311، 96، ش 1 هدورادب غنايى،  همپژوهشنا، «شفيعی كدكنی
 ش.9391، 37و  39، ش کتاب ماه هنر، «نام علی بر گنبد سلطانيه»لو، منوچهر، حمزه

 ش. 9395اسالمی،  ه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشامام على)ع( هدانشناماكبر، رشاد، علی
، 9 هدور ،نقد ادبى، «س رویکرد بينامتنيتنامه بر اساای از مرزباننقد و تحليل قصه»رضایی دشت ارژنه، 

 ش.9391، 1ش 
 ش.9397دار، تهران، اساطير، ، به اهتمام عبدالکریم جربزهنامهفتوتریاض، محمد،  

مرشيدی، حسين،   ش.9311، 39و  31، ش مسجد، «سيری در نماسازی مساجد در ادوار اسالمی»ز 
 ش.9393، 6و  5، ش ینابب، «پيشينه و پسينه نقد بينامتنی»ساسانی، فرهاد، 

، صص 991و  911، ش کتاب ماه هنر، «اصفهان ههای ابنيتجلی نام علی در كتيبه»فر، مهناز، شایسته
 ش.9396، 77-39

 ش )ب(.9391، 99، ش هنرهای تجسمى، «ای گنبد سلطانيهتزئينات كتيبه»، همو
ش 9391، 73، ش وم انسانىمدرس عل، «های اسالمیجایگاه قرآن، حدیث و ادعيه در كتيبه»، همو

 )الف(.

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NOORMAGS

  115/مثابه رهيافت پژوهشی در مطالعات تاریخ اجتماعی  نظریه بينامتنيت به 
 

عليرضا ذكاوتی قراگوزلو،  ه، ترجمدوازدهم هجری هتشیع و تصوف تا آغاز سدالشيبی، كامل مصطفی، 
 ش.9351تهران، اميركبير، 

 م.  9197، بيروت، داراالندلس، بین التصوف و التشیع ةالصل، همو
اسی ایران و فرانسه و انتشارات معين، شنانجمن ایران ،، تهرانرسائل جوانمردانصراف، مرتضی، 

 ش.9311
، تهران، سازمان چاپ و دانشنامه ادب فارسى، حسن انوشه، «مناسبات بينامتنی»صفوی، كوروش، 

 ش.9316انتشارات، 
، به كوشش حسين اسماعيلی، انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران و نامهابومسلمطرسوسی، ابوطاهر، 

 ش. 9391نشر قطره، 
، به ای به فارسى در سماع و فتوتيا رساله ةفى معان الوجدي ةالسعدي ةالهدي، احمد بن محمد،  طوسی

 ش.9361اهتمام احمد مجاهد، تهران،  منوچهری، 
، به اهتمام محمدجعفر محجوب، تهران، انتشارات بنياد سلطانى هنام فتوتكاشفی سبزواری، مال حسين، 

 ش.9351فرهنگ ایران، 
 ش.9315، ترجمه ابوالحسن سروقدمقدم، مشهد، بنياد پژوهش های اسالمی، ثار ايرانآگدار، آندره، 

 ش.9311سبحانی، تهران، روزنه، ه ترجمه توفيق. فتوت در کشورهای اسالمى، گولپينارلی، عبدالباقی، 
 ش.9335، قم، مهر قم، تربت پاکانمدرسی طباطبایی، سيد حسين، 

 ش.9363مه یعقوب آژند، تهران، گستره، ، ترجپیدايش دولت صفویمزاوی، ميشل، 
های قرون پنجم تا هشتم و گرایش شيعی در نامهجایگاه علی)ع( در فتوت»آبادی، محمد، مشهدی نوش

 ش.  9319، 31، ش شناسىشیعه، «االخوانةتحف
، تنظيم: ميرهاشم محدث، تهران، انجمن آثار و مفاخر آثار تاريخى طهرانمصطفوی، سيدمحمدتقی، 

 ش.9315نگی، فره
جواد عباسی، مشهد،  ه، ترجمقدرت، سیاست و مذهب در ايران عهد تیموریمنز، بئاتریس فوربز، 
 ش. 9311دانشگاه فردوسی، 

 ش. 9391، 1، ش انجمن ايرانى زبان و ادبیات عربىكاوی شعر، ميرزایی، فرامرز، روش گفتمان
 ش. 9371، تهران، سپهر، نامهقابوسمنتخب نفيسی، سعيد، 

، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد های عامیانهحضرت على در قصهوكيليان، سيد احمد و صالحی، خسرو، 
 ش. 9391اسالمی، 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 9315ن ستاتابو  بهارم، سوازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 116

 ش.9311، اصفهان، ثقفی، آثار تاريخى اصفهان هگنجینالله، هنرفر، لطف
Allen, Graham, Intertextuality, Routledge, London, 2000.  

Barthes, Roland, Image-Music-Text, Stephen Heath (trans.), Fontana, 

London, 1977a. 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 های بر دیواره« علی». تکرار نام 9تصویر 
 (ههشتم  هبنای گنبد سلطانيه )سد

 

و « محمد»، «الله»های نشست نام. هم7تصویر 
 های گنبد سلطانيهنگارهبر سقف« علی»

 . سقف ایوان مسجد جامع یزد 3تصویر 
 (ه)سده نهم 

های بر دیوارنگاره« علی». تکرار نام 1تصویر 
 (همسجد جامع یزد )سده نهم 

 مسجد جامع یزد )سده ایوان قوس. 1تصویر 

 (هنهم 

« علی»و « محمد» نشينی نام هم. 6تصویر 
 در كتبيه زیر گنبد بقعه شيخ عبدالصمد نطنزی

 (ه)سده نهم 

در یکی از  )ع(نام علیچهار . تکرار 5تصویر 
نقوش گچکاری دیوار راهروهای طرفين ایوان 

 مسجد جامع یزد
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بر دیوارهای « علی»نام گانه  تکرار سه. 9تصویر 
 (هم نه)سده  كاری شده مسجد جامع ورزنه كاشی

 
بر « علی»نام  گانۀ. تکرار سه8تصویر 

مسجد جامع  ۀکاری شددیوارهای کاشی

 (ق.ورزنه )سده نهم 

 

های كاریدر كاشی« علی»و « محمد»نشينی نام  . هم1تصویر 
 (همسجد جامع نظنز )سده نهم 

 

های متاخر در مسجد . نمایی از نگاره1تصویر 
 ه(جامع نطنز )سده هشتم 
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