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بررسي محتوا و مضمون در رباعيها و دوبيتيهاي عاميانة تاجيک



دكتر منوچهر اكبري
استاد زبان و ادبيّات فارسيِ دانشگاه تهران

دكتر رستم آيمحمّداُف (عجمي)
دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

چكيده

كليدواژهها :فولكلور تاجیك ،مضمون ربیاعی ،محتیوای دوبیتیی ،محتیوا و مضیمون فولكلیور
تاجیك.

تاریخ دریافت مقاله1392/2/24

تاریخ پذیرش مقاله1393/3/31 :
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در این مقاله پس از مروری بر سوابق فرهنگیی ،و ادبیی تاجیكسیتان ،و بییان اهمییت و لیزوم
پژوهش درباره ادبیات فولكلور به تبیین خالصهای از ویژگیهای دوبیتیهیا و رباعیهیای عامیانیة
تاجیك ،و بیان موضوعات و مضمونهای گوناگون آنها پرداختیه شیده اسیت .نمونیة رباعیهیا و
دوبیتیهای این مقاله از افواه مردم تاجیكستان جمعآوری شده است .تالش شده اسیت کیه بیا
دستهبندی موضوعی مضمونها ،تا جایی که مجال این مقاله اجیازه مییدهید بیه روشین شیدن
مرزهای موضوعی در رباعیها و دوبیتیهای فولكلور تاجیك پرداختیه شیود .بیرای هیر شیاخة
مضمونی و زیرشاخههای آن نیز مثالهایی از خالل اشعار فولكلور تاجیك آورده ،و بیه صیورت
جنبی به دیگر ویژگیهای این نمونهها هم اشاره شده است.
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 .1مقدمه
فرهنگ هر قومی با اندیشهها و احساسات درونیِ مردمش در طول تاریخ شكل میگیرد.
بر این اساس ،فولكلور یا ادبیّیات عامیانیة هیر ملّیت ،بییانگر طیرز فكیر ،احساسیات و
روحیات آن ملّت است تا جایی که میتوان ادّعا کرد ادبیات فولكلیور هیر قیومی بیرای
پژوهشگران ادبی و اجتماعی ،اصل و اساس به شمار میآید .فولكلور هر ملّیت ،امیانتی
فرهنگی است که سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقیل میشیود .امیروزه بیا ورود
بشر به دوران مدرن و در نتیجة کمتوجّهی نسل کنونی در کشورهای در حال توسعه بیه
حفظ فولكلور و ادبیات شفاهی ،بیم آن میرود که این بخش از میراث معنوی بشیر بیه
فراموشی سپرده شود .بنابراین ،پژوهشی که در این زمینیه انجیام ،و موجیب مانیدگاری
فولكلور شود ،عالوه بر ارزش علمی ،دارای ارج انسانی نیز هست.
تاجیكستان امروزی به همراه بخش شمالی افغانستان امروزین و بخش شمال شیرقی
ایران امروز در روزگاران گذشته ،منطقة «خراسان بزرگ» را تشكیل میداده اسیت .زبیان
رایج امروز مردم ایران و افغانستان و تاجیكسیتان نییز شیكل قوامیافتیه و متطیوّرِ لهجیة
اهالی خراسان بزرگ (دری) در سدههای آغازین دوران اسالمی است« .در تیاریخ زبیان
فارسی سه دورة مخصوص قید میشود :فارسی قدیم ،فارسی میانه و فارسی نیو ...زبیان
تییاجیكی از گییروه ایرانییی عایلییة زبانهییای هنیید و اروپییایی در ر.س.س( .شییوروی)،
تاجیكستان ،در بعضی رَیانهای (ناحیههای) ازبكستان ،قرقیزستان؛ این چنیین در بعضیی
ناحیههای ایران پهن است( »...حسیناف و شكورآوا .)256 :1938 ،عالوه بر این پیوند زبانی،
بخش اعظمی از اهالی این سه کشور فارسیزبان کنونی (تاجیكستان ،ایران و افغانستان)
از نژاد آریایی هستند و ترکان نیز با توجّه به همین تفاوت نیژادی ،مردمیان سیرزمینهای
فرارود را تاجیك (تازیك) نامیدهاند؛ زیرا تاجیكانِ فرارود با توجیه بیه پیونید نیژادی و
فرهنگی با دیگر اهالی خراسان بزرگ ،پیش از ترکنژادان بیا فرهنیگ و تمیدّن اسیالمی
(عربی ،تازی) آشنا شده بودند .با وجود مرزهای سیاسی فعلی ،که خراسان بزرگ را بیه
سه بخش (و بلكه بیشتر) تقسیم کرده است بر مبنای همین همریشگی ،پیوند روحیی و
معنوی عمیقی در فرهنگ اهالی این سه کشور به چشم میخورد .شعر نیز ،کیه یكیی از
وجوه فرهنگ هر ملّت است از نمایش این دغدغههیا و عالییق مشیترک غافیل نمانیده
است.

بررسي محتوا و مضمون در رباعيها و دوبيتيهاي عاميانة تاجيک

 .2پيشينه و روش تحقيق
روش این تحقیق را میتوان میدانی و توصیفی دانست .از روزگار کودکی ،هر گاه که
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تا قبل از انقالب اکتبر  1917میالدی در شیوروی ،نگیارش تاجییكزبانیان بیا خیط
پارسی بوده است که امروزه تاجیكان آن را «خط نیاکان» مینامند .با تحیوالت سیاسیی،
این خط به خطی مأخوذ از الفبای روسی ی سیریلیك ی تغییر شكل یافیت 1.پیس از آن،
هفتاد سال ارتباط میان تاجیكستان ،ایران و افغانستان قطیع شید و تاجیكیان بیا فرهنیگ
مكتوب نیاکان خود بیگانه شدند .امّا بعد از فروپاشی نظام سوسیالیستی شوروی ،دوبیاره
پیوند تاجیكستان با سرزمینهای همزبان و همفرهنگ خود آغاز شد تا جایی که هماکنون
بسیاری از فرهیختگان و ادیبان بزرگ تاجیك امید دارند بار دیگر خیط نیاکیان خیود را
احیا کنند.
در سیر تحوّل تاریخی و فرهنگی تاجیكستان ،بویژه در دوران هفتاد سیالة حكومیت
شوروی (و بویژه سیاستهای لنین) درآمیختگی فرهنگ تاجیكستان با سایر ملتهیا ،باعی
رواج لغات بسیار زیاد ازبكی و روسی بین مردم تاجیك شد به گونهای که مردم تاجیك
هفتاد سال در مدارس و دانشگاههای خود به زبان روسی آموزش میدیدند .همیین امیر
باع رواج لغات بیگانه و تأثیرپذیری ادبیات تاجیك از زبان روسی و زبان سیایر اقیوام
شوروی شد؛ برخالف ایران و افغانستان ،که سنتهای زبانی با خط فارسی جایگیاه خیود
را حفظ نمود« ،لكسیكای (واژگان) زبان تیاجیكی از زبانهیای عربیی ،فارسیی ،ازبكیی،
روسی و غیره کلمههای زیاد گرفته است .همچنین به واسیطة زبیان روسیی کلمیههیای
انترناسیونالی بسیاری نیز وارد این زبان شیده اسیت» (حسییناف و شیكورآوا )256 ، 1938؛
هرچند زبان فارسی در ایران نیز پس از آشنایی با فرهنگ و ادبییات غیرب (مخصوصیاً
انگلستان و فرانسه) دستخوش دگرگونیهایی شد.
با این حال به دالیل مختلف (از جمله همگانی نبودن آموزشهای رسیمی و در امیان
ماندن نسبی فرهنگ شفاهی تاجیكان از تهاجم فرهنگیی تجلّیی یافتیه در متیون درسیی
فرمایشی) ،بخش وسیعی از ادب تاجیك در قالبهای فولكلور دستنخیورده بیاقی مانید.
اکنون جمعآوری و پژوهشهای ساختاری و محتوایی در مورد این منابع فولكلور ،عالوه
بر ارزش علمی ،کمك شایانی نیز به حفظ بخشی از میراث گرانبهیا و مشیترک فارسیی
زبانان خواهد کرد.
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رباعیات و دوبیتیهای دلنشین فولكلور را از خویشان و دوستان نزدیكم میشنیدم ،آنهیا
را از بر میکردم .بعد از ورود به دانشگاه نیز گاهی که از دوستان و نزدیكان تیاجیكم از
این دست رباعیها و دوبیتیها میشنیدم ،یادداشت میکردم .پیس از میدّتی در نتیجیة آن
اشتیاق وافر با انبوهی از دوبیتیها و رباعیهای دلنشیین روبیهرو شیدم کیه انیدک انیدک
اندوخته بودم .از این رو تصیمیم گیرفتم رسیالة دکتیری خیود را بیه ادب فولكلورییك
تاجیك بویژه رباعیات و دوبیتیهای شفاهی اختصیاص دهیم .پیس از آن در فرصیتهای
گوناگونی که به کشورم سفر میکردم ،باز مشغول جمعآوری این رباعییات و دوبیتیهیا
از زبان تودة مردم شدم .پدر بزرگوارم نیز با دلگرمیهای پدرانه راهنماییم نمود و میرا در
جمعآوری این رباعیات و دوبیتیها ،مدیون خودش کرد و بیدریغ ،وقت خود را بیرای
جمعآوری و دستهبنیدی ایین رباعیهیا و دوبیتیهیا در اختییار مین گذاشیت .آنچیه در
سفرهای شهر به شهر و روستا به روستای تاجیكسیتان میرا بییش از هیر چییزی شییفته
نموده بود و شوقم را فزونی میبخشید به روز بودن این رباعیها و دوبیتیهیا بیود .پییدا
بود که چشمة جوشان این اشعار به آبشخور و منبع فزایندة تجربییات زنیدگی روزمیرّة
مردم راه دارد؛ هر کدام از آنها با تأثیرپذیری از روند رو به پیشرفت جامعه سروده شیده
است.
از آنجا که خالق آثار فولكلور ،مردم عامی هستند و این آثار هنری فقط سینه به سینة
مردم نقل و حفظ شده است و خالق مشخّصی ندارد ،بایید گوینیدگان ایین رباعییات و
دوبیتیها را همة مردم تاجیك دانست؛ زیرا این اشعار تنها زبان حال شاعرشیان نیسیت؛
بلكه هر کسی که یكی از این اشعار را به حافظه سپرده و به گنجینة تاریخ شفاهی ملّتش
افزوده نیز آن را زبان حال خود دیده اسیت؛ از ایین رو همیة مردمیان تاجییك را بایید
شاعران دستهجمعی این قبیل اشعار دانست .در این مقالیه ،نخسیت بیه نامهیای کسیانی
اشاره کردهام کیه از آنهیا ایین رباعییات و دوبیتیهیا را شینیدهام و سیپس اشیارهای بیه
صفحات کتابهای فولكلور تاجیك که از آنها استفاده نمیودهام بیویژه «رباعیهیای خلقیی
تاجیییك ،رجییب امییاناف /دوشیینبه  ،1977/م» و «سیییب سییمرقندی ،میییرزاشییكورزاده،
انتشارات روزنه ،تهران »1379 ،کردهام .برخی از ایین رباعییات و دوبیتیهیا در ایین دو
کتاب و آنچه من جمعآوری نمودهام ،اختالف در ضبط دارند که توضیح آنهیا خیارج از
این مقاله است و به مقالة جداگانهای نیاز دارد که در آینده به آن خواهم پرداخت.

بررسي محتوا و مضمون در رباعيها و دوبيتيهاي عاميانة تاجيک

در زمان شوروی ،چه ادیبان تاجیك و چه ادیبیان روس بیه صیورت عیام بیه فولكلیور
تاجیك توجه کرده و کارهایی هم در این زمینه انجام دادهانید؛ امّیا جیای زیباییشناسیی
زبانی ،بیان ارزشهای تاریخی ،طبقهبندی ادبی از لحاظ دستمایههای درونی و بیرونیی ،و
بررسی این اشیعار از حیی محتیوا و مضیمون ،همیشیه خیالی بیوده اسیت .امییدوارم
پژوهشگران فولكلور پس از این در این راه گامهای جدّیتری بردارند.

 3-1ويژگيهاي رباعيات و دوبيتيهاي عاميانة تاجيک

رباعیات و دوبیتیهای عامیانه را غالباً مردم عادی ی و نه شاعران رسمی ،شناخته شیده و
بزرگ ی سرودهاند .به همین دلیل ویژگیهای این رباعیات و دوبیتیهیا بیا شیعر شیاعران
رسمی کالً متفاوت ،و آنچه نیاز روحی مردم عادّی بیوده در ایین رباعییات و دوبیتیهیا
بازتاب یافته است .در این رباعیات و دوبیتیها سادگی زندگی روستایی موج میزنید و
همچنین ناله از بیوفاییهای روزگار ،مشكالت زندگی ،فیراق ،عشیق ،بدعهیدی زمانیه،
دوستی ،انتظار ،مرگ ،و ...بیا زبیانی بسییار سیاده و روان در سرتاسیر ایین رباعییات و
دوبیتیها دیده میشود .همین ویژگی سادگی زبان و مضامین مشترک بشری را میتیوان

13


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،46زمستان 1393

 .3شعر فولكلوريک تاجيک
ادبیات فولكلور ،تمام هنرهای ادبی اعم از شعر و تصنیف و بیازیسیروده و چیسیتان و
الالیی و ...را در بر میگیرد که از ذهن و زبان مردم هر سرزمین برمیآیید و بیه عنیوان
ثروتی گرانبها در سینة مردمان هر قوم و ملّت جا دارد .مردم تاجیك بیا شیعر زنیدگانی
میکنند به گونهای که در تاجیكستان کسی یافت نمیشود کیه شیعری از بزرگیان شیعر
پارسی یا سطرهایی از ادبیات شفاهی در خاطرش نداشته باشید .گوییا شیعر بیا روح و
جان مردم پارسیزبان از ازل تنیده شده است .بیشتر اشیعار راییج در افیواه تاجیكیان در
قالبهای رباعی و دوبیتی است .ادب فولكلور مردم تاجیك ،بویژه رباعییات و دوبیتیهیا،
با زندگانی مردم تاجیك گرهی محكم و ناگسستنی دارد که بیا کشیف ایین رباعییات و
دوبیتیها به راحتی میتوان به حاالت زندگی اجتماعی و روحیات روانیی و شخصییت
فرهنگی مردم تاجیك پی برد .این دوبیتیها و رباعیها با موضوعهای گوناگون در جشنها
و محافل و مهمانیها بر سر زبانهاست تا جیایی کیه حتّیی میادران هیم در کنیار گهیوارة
کودکان خود این قبیل رباعیها و دوبیتیها را به جای الالیی زمزمه میکنند.

بزرگترین و شاخصترین ویژگی ایین قبییل اشیعار دانسیت .برخیی از ایین رباعییات و
دوبیتیها به دلیل گمنام بودن گویندگان و عالقة مردم به آنها ویژگی گردشیی بیه خیود
گرفته ،و منطقه به منطقه و محل به محل در حال گردش ،و این امر باع شده است که
مردم هر منطقه با سلیقة خود مصیراعهای آنهیا را جیا بیه جیا کننید ییا واژهای را از آن
بكاهند یا به آن بیفزایند .نمیتوان با قطعیت نظر داد که اصل اینگونه اشعار چه بوده ،و
یا به چه دورة تاریخی مربوط است .برخی از این اشعار ،آنقدر سائر (گردنده) است که
حتّی در مرز تاجیكستان نیز محصور نمانده است .به این چند نمونه توجّه کنید که بیین
اهالی کشورهای پارسیزبان با اندکی اختالف ،مشترک است:
میییا را ز سیییر برییییده میترسیییانی
چشییمان سیییا بییه نییاز میگردانییی
در کوچیییه عاشیییقی نمیغلتییییدیم
مییا گییر ز سییرِ بریییده میترسیییدیم
(تاجیكستان؛ راوی :عجمی ،محمّدعلی ،شاعر ،دوشنبه / 1387 :شكورزاده)25 :1379 ،
ج
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میییا را ز سیییر برییییده میترسیییانی
در مجلییس عاشییقان نمیییرقصیییدیم

چشییمان خییوده بییه نییاز میگردانییی
مییا گییر ز سییرِ بریییده میترسیییدیم

(افغانستان؛ راوی :کریمی ،سیاوش ،دانشجوی دکتری حقوق ،افغانستان)1389 :

سیصد گل سرخ ،یك گیل نصیرانی
مییا گییر ز سییرِ بریییده میترسیییدیم

ج

میییا را ز سیییر برییییده میترسیییانی
در محفییل عاشییقان نمیرقصیییدیم
(ایران؛ شفیعی کدکنی)611 :1390 ،

از این دست مشترکات را در ادبیات فولكلوریك سه کشور پارسیزبان زیاد میتیوان
دید که به مقالة جداگانهای در بح اشتراکات فولكلور سه ملّت نیاز دارد.
رباعیها و دوبیتیهای شفاهی مردم تاجیك از زبان خود مردم محلّی تاجییك برآمیده
است .میتوان آنها را جزء فرهنگی جدانشدنی آن سرزمین دانست .تاجیكسیتان کنیونی
صاحب چهار والیت (استان) ی والیت سیغد بیه مرکزییت خجنید ،والییت خیتالن بیه
مرکزیت قرغانتپه ،ناحیههای تابع جمهوری ،والیت خود مختار کوهسیتان بدخشیان بیه
مرکزیت خاروق ی است که هر والیت با لهجة خاص خود صحبت میکنند .هر والییت
به دلیل لهجة خاص خود در سرودن اشعار از لغات و صفات مخصوص خیود اسیتفاده
میکنند که گاهی با شنیدن رباعیها و دوبیتیها براحتی مییتیوان تشیخید داد کیه ایین
رباعیها و دوبیتیها مخصوص کدام منطقه است.

بررسي محتوا و مضمون در رباعيها و دوبيتيهاي عاميانة تاجيک
 3-2قالب

دوبیتی و رباعی از قالبهای کهن شعر پارسی است که بیشتر از قالبهای دیگر شعر پارسی
در میان «مردم عادّی» کشورهای پارسیزبان ریشه دوانیده و با فرهنگ آنها بالیده است.
وزن دوبیتی «هزج مسدس محذوف ،بر وزن مفیاعیلن مفیاعیلن مفاعییل» و وزن اصیلی
رباعی «هزج اخرب مكفوف مجبوب بر وزن مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَعَل» است (شمیسیا،
56 :1383و .) 57
شناخت ،بررسی و حفظ این رباعیها و دوبیتیها در جغرافییای سیرزمینهای پارسیی
زبان به معنای دست یافتن به گنجینههیای نهفتیة ادبییات پارسیی اسیت کیه مییتوانید
ارزشهای تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فكری و زبانی هیر ملّیت را در مییراث فرهنگیی
مشترکی حفظ کند.
«رجب اماناف» فولكلورشناس تاجیك دربارة قالب رباعی میگوید:
ادبیات کتبی خلق تاجیك ،که خود تاریخی بیشتر از هزار سال دارد در آغاز پییدایش
خود ،رباعی را به گونهای گسترده مورد استفاده قرار داد ...بدین ترتیب ،ربیاعی ،هیم
در نظم شفاهی خلق تاجیك و هم نظم کتابی آن ،جایگاه بسیار مهمی را اشغال نمیود
( قویم.)1352 ،
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 .4مضمون و محتوا در رباعيها و دوبيتيهاي عاميانة تاجيک
فرهنگ دیرین تاجیكستان پیوسته با شیعر آمیختیه بیوده اسیت و در تمیام عرصیههیای
زندگانی مردم تاجیك شعر اهمیت ویژهای دارد؛ از عروسیها ،جشنهای خانگی ،نیوروز،
الالییها ،سربازی و غریبی و ...گرفته تا کار در پنبهزارها و زمینهای کشت ،مردم با شیعر
راه میروند و شعر میخوانند .و بیاغراق میتوان ادّعا کرد که در فرهنگ مردم تاجییك
برای هر موضوعی یك یا چند دوبیتی و رباعی وجود دارد .با این مقدّمیه بایید بیه ایین
نكته اشاره شود که گسترة موضوعی اشعار فولكلور تاجیك به گستردگی زندگی اسیت.
هر موضوعی که به زیست اجتماعی ،اقتصادی و حتّی سیاسی انسان اشاره کند در اشعار
فولكلور تاجیك ردّپایی دارد .آیینهای قومی ،دینی یا اجتماعی نیز در این میان جایگاهی
اساسیی دارد (ماننیید اشییعار رایییج در مراسیم عروسییی یییا عییزا ییا اشییعار نییوروزی یییا
همسراییهای کار) .برخی از این عناوین موضوعی هم آشكارا نماییانگر وضیع تیاریخی،
اجتماعی و جغرافیایی قلمرو تاجیكستان در دورانهای مختلیف اسیت .از ایین گذشیته،
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بخشی از مضمونآفرینیها در اشعار فولكلور تاجییك نییز در حیوزة دردهیا و آرمانهیای
مشترک بشری جای میگیرد؛ موضوعاتی از قبیل عشق ،فراق ،سختی زنیدگی ،شیكایت
از زمانه ،نگرانی از آینیده ،دلبسیتگی بیه فرزنیدان ،و  . ...در ایین بیاره ،فولكلورشیناس
صاحبنام ،استاد رجب امانوف بیان میکند که« :رباعی ،گواهنامه (شناسنامه)ی آرزوهیا و
دردها و شادیها و غمها و خوشكامیها و ناکامیهیای میردم در دورههیای گونیاگون بیوده
است» (اماناف.)7 :1985 ،
 4-1شعرهاي عاشقانه

موضوعهایی که در این رباعیها و دوبیتیها بسیار چشمگیرتر است ،موضوع عشق میادر
به فرزند ،عشق به معشوق و عاشقانههای فیراق اسیت کیه بسیامد بسییاری در ادبییات
فولكلور تاجیك دارد .عشق ،مقدّسترین واژه و امانتی است که از سوی خدا به هستی و
موجودات ،بویژه انسان هدیه داده شده است.
 4-1-1عشق مادر به فرزند
16
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جایگاه مادر در فرهنگ شرق ،بویژه در سرزمینهای فارسیزبیان بسییار ارزشیمند و واال
است .مهر مادری ،که خود گنجینهای از نور در سینة هر فرزند است از پیای گهیواره بیا
الالییهای گرم مادرانه پیوند روحی و عاشقانه را میان فرزند و مادر ناگسستنی میکند .از
آنجا که مردم تاجیكستان مسلمان هستند و فرهنگ اسالم بیش از هر چیزی بر قلب هیر
تاجیكی حكومت میکند و شأن و منزلت والدین در دین اسالم بسیار با اهمییت اسیت،
این مقام و منزلت منشأ ظهور اشعار مادرانه را در ادبییات فولكلورییك بیویژه ربیاعی و
دوبیتی زیاد نموده است و همچنین اشعار پدرانه که خود بح جداگانیهای دارد .اینیك
به چند نمونه از این رباعیها و دوبیتیها توجه شود که واژة «آچه» ،که در تاجیكستان بیه
معنای مادر است در آنها خیلی استفاده شده است:
الف)
آچییه گ یلِ ارغییوان و دختییر گییل خییار
آچییه بییه قَییراتگین و دختییر بییه حصییار
اِی آچیییه و اِی دختیییر ببیییینن دییییدار
کی باشه که بُشیكَنَه هَمیو قلیفِ حصیار
(فرزانه ،دوشنبه / 1387 :اماناف1977 ،م 102 :؛ شكورزاده)127 :1379،

آچه :مادر
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قراتگین :یكی از شهر های تاجیكستان
حصار :یكی از شهرهای تاریخی تاجیكستان که قلعة حصار آن معروف است.
همو :همان
بُشكَنَه :شكسته شود.
ب)
گرداب سیفید بیه روی آب پنجیهی
وَنجَییی ونجَییی دلییم خمییار ونجییهی
بَچّهم اَی تینم جیدا و رنگیم زردهی
مردم میگَن که رنگُت اِی آچه زردهی
جججج

(بختیار ،دانشجوی حقوق ،دوشنبه / 1387 :شكورزاده)127 :1379 ،

وَنج :یكی از ناحیههای والیت خودمختار بدخشیان اسیت کیه در شیرق جمهیوری
تاجیكستان قرار دارد.
آب پنج :رود پنج که در میان تاجیكستان و افغانستان روان است و ریزشیگاه آن رود
آمودریا است.
ج)
مارهَ غمِ هیچی نیست غمِ فرزنیدهی
چیلییی کییكِ باریییكِ مییا دردمنییدهی
اییین لییذّت عمییرِ آدمییی فرزنییدهی
مردُما میگن« :فرزند چه کار میآیه»؟
چِلیك :انگشت دست .در زبان محاورة تاجیك بویژه در ترانهها و سیرودههیا انیواع
حرف «ک» کاربرد چشمگیری دارد و بیشتر آنها به قصد تحبیب به کار میرود.
د)
پیغییییام مَنییییهَ بییییه بچّییییة دورم بییییر
ای زاغ سیییه کییه میییروی! گوشییات کییر
رنگییش بییه مثییالِ کَییهگِیلِ دیییوار اسییت
اوّل شییین و گییو کییه مییادرت بیمییار اسییت
ججج

(کیمخواه ،یاوان / 1387 :اماناف1377 ،م 38 :؛ شكورزاده) 89 :1379 ،

مَنَه  :مرا
کهگل :مخفف کاهگل
 4-1-2عشق عاشق به معشوق

ارتباط بین تمام اجزای هستی چنان با نظم آفریده شده است که هر موجودی از
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(کیمخواه ،یاوان)1387 :
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کوچكترین ذرّهها تا بزرگترین آنها رسالتی بر دوش دارد .هر موجودی به قدر توانی کیه
خداوند به او داده است ،میتواند به کشف رازهای ناگشوده پی ببرد .بزرگتیرین قیدرتی
که خداوند به انسان هدیه نموده ،عشق است که آن را فقط بر قلب انسانها نهیاده اسیت.
این عشق تنها راه کشف کائنات ،هستی ،انسان و تمام موجودات اسیت کیه خیود بیس
شگفتانگیز است .در فرهنگ تمام ملّتها عشیق پیاکترین و زیبیاترین احسیاس اسیت و
انسانها با یافتن نیمه ناقد خود به کمال میرسند.
عشق در فرهنگ شرق به گونهای عام از عشق عرفانی گرفته تا عشق زمینی است که
بزرگترین ادیبان پارسی ،سخنها در این باره راندهاند .امّا عشق آسمانی و عرفانی پایهاش
عشق زمینی است که اوّلین شرط آن از خود گذشتن اسیت .در اینجیا منظیور از عشیق،
همان عشق ابتدایی است که از قلب ،احساس و زبان میردم عامیة تاجییك برآمیده و آن
سادگی و پاکی که در احساس این اشعار نهفته است ،پلّههای نخستینی است برای عشق
حقیقی .چند نمونه از این رباعیها و دوبیتیها ،که بر مبنیای عشیق زمینیی سیروده شیده
است ،درج میشود[:دوبیتی زیر با لحن عاشقانه یادآور بیت معروف حافظ (اگر آن ترک
شیرازی به دست آرد دل ما را )...است].
الف)
خریییدارت میینم ،قیمییت بگییو چنیید؟
لبییییت قنیییید و دهانییییت النییییة قنیییید
خراسیییییان و بخیییییارا و سیییییمرقند
اگیییییر گیییییویم بهیییییای راسیییییتی را
جج

(عجمی ،دوشنبه / 1387 :مسلمانیان قبادیانی 123 :1379 ،؛ اماناف1977،م)115 :

ب)
عاشییق میینم و نییه َشییو قییرارم نییه روز
سوزن گیر و رشته گییر و چشیمانمَه دوز
ج

ج

عاشق شدم اِی بیه سیوزنی مخمیلدوز!
تا کور شوم پیشیت بشیینم شیب و روز
(کیمخواه ،یاوان / 1386 :شكورزاده)118 :1379 ،

شو :شب
اِی :معنای آه و اندوه را میرساند
رشته :نخ
ج)
ییییاد تیییو کییینم سیییر زبیییانم سیییوزد

گییر صییبر کیینم تمییام جییانم سییوزد
ج

بررسي محتوا و مضمون در رباعيها و دوبيتيهاي عاميانة تاجيک

مغیییزم بیییه درون اسیییتخوانم سیییوزد

سِرّی است کیه پییش کیس نَتیانم گفیتن
ج

(عجمی ،دوشنبه)1386 :

نتانم :نمیتوانم
د)
چشم سیهت کیه مییکنید مسیت میرا

دل میکشد و نمییرسید دسیت میرا

گفتم که بیه کیوی عاشیقی صید توبیه

تییا دیییده بدییید توبییه بشكسییت مییرا
(عجمی ،دوشنبه / 1387 :شكورزاده)61 :1379 ،

 4-1-3عاشقانههاي فراق

مضامین جیدایی ،فیراق از ییار ،دوری از خیانواده و غریبیی در دوبیتیهیا و رباعیهیای
فولكلوریك تاجیك بسیار دیده میشود .در اینجا فقیط نمونیههیایی از اشیعار فولكلیور
تاجیك با مضامین دوری ذکر میشود که بیشتر در برگیرندة معنیای جیدایی ییار از ییار
است.
الف) در بيان ناتواني رفتن دوست به نزد دوست:
کفتییر بچییهای سییفید گییردن گییل خییار2
شییب قطییرة بییارانی و روز ابییر بهییار
از میییا خیییط بنیییدگی ،دعیییای بسییییار
میییا قیییوّت آمیییدن نیییداریم امسیییال
خط بندگی :نامة ارادت
ب) در بيان جستجوي يار و معشوق و دوري از آن:
میین تیییر تفیینگم و نشییان گییم کییردم
میین بلبییل مسییتم و مكییان گییم کییردم
یییك یییار عزیییز مهربییان گییم کییردم
من گیرد جهیان از ایین سیبب مییگیردم
(کیمخواه ،یاوان)1387 :

گرد جهان :دور جهان
ج) در بيان دوري از معشوق و يادآوري تعهّد به ياد همديگر بودن:
جیییان و دل مییین فیییدای نامیییت بیییادا
دوری ز مییین و ز مییین سیییالمت بیییادا
بییی میین تییو نفییس کشییی حرامییت بییادا
میین بییی تییو نفییس نمیییکشییم در عییالم
(آذر ،ختالن / 1387 :اماناف1977،م)98 :

د) در بيان نبود يار و ميل نداشتن به زندگي:
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(آذر ،ختالن / 1387 :شكورزاده)32 :1379 ،
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ای جورة جان! بی تو جهان را چیه کینم؟
بییی تییو گییل سییرخ ارغییوان بسیییارهَی

بی تو گیل سیرخ ارغیوان را چیه کینم؟
دل میییل تییو دارد دگییران را چییه کیینم؟

(آذر ،ختالن / 1387 :شكورزاده 79 :1379 ،؛ اماناف1977،م)76 :

جوره  :دوست ،رفیق ،یار
 4-2شعرهايي با مضامين ديني
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مردم پارسی زبان شرق ،بعد از پذیرفتن دین اسالم در حفظ و نشر دین اسالم تالشیهای
زیادی کردند تا جایی که سابقة درخشانترین بخش تمیدّن اسیالمی را از هیر حیی در
شرق آن و در سرزمینهای پارسیزبان میتوان دید .بزرگیان ،دانشیمندان و عالمیان ایین
سرزمینها در تمام عرصههای علمی و فرهنگی گامهای مؤثری برداشتند و شاعران بزرگ
این دیار با شعرهای خود صادرکنندة تمدّن اسالمی به غرب و اروپا بودند .اشعار حافظ،
موالنا ،سعدی ،عطار ،خیّام ،فردوسی و ...را جهان امروز بخوبی میشناسد .واژگانی کیه
تحت فرهنگ و اعتقادات اسالمی در ادب فولكلوریك تاجیك به چشیم مییخیورد بیه
نوعی آمیختگی این مردم با دین و مذهب اسالمی را نشان میدهد و روشن میسازد که
مردم تاجیك با اعتقادات خویش از این دین پیروی میکنند .واژگیانی از قبییل حیاجی،
طواف ،زنّاره (زنّار) ،زکات ،نماز و ...و همچنین دیگر اصطالحات و معانی دینی ،بسامد
زیادی در ادبیات فولكلور تاجیك ،بویژه در قوالب ربیاعی و دوبیتیی دارد .اینیك چنید
نمونه از این اشعار ذکر میشود:
الف)
زنّییاره بییه گییردنم ز مییوی تییو کیینم
حییاجی شییوم و طییواف کییوی تییو کیینم؟
صیید نالییه و فریییاد ز خییوی تییو کیینم
فیییردا کیییه روم نیییزد خداونییید کیییریم
ج

(موجوده ،یاوان / 1387 :شكورزاده)33 :1379 ،

ب)
خیییزین خیییزین ،وقییت نمییازهَی آچییه!
بلنیسییه میییرم سییه ماهییه و سییه روزه

بلنیسیییه مییییرم رهیییم درازهَی آچیییه!
اییین قصییة سییل کسییل درازَهی آچییه
(کیمخواه ،یاوان)1387 :

آچه  :مادر.
بَلنیسه  :بیمارستان ،واژة روسی .

بررسي محتوا و مضمون در رباعيها و دوبيتيهاي عاميانة تاجيک

سل کسل :یك نوع مریضی
خیزین :برخواستن ،بند شدن
 4-3سوگ و اندوه

یكییی دیگییر از موضییوعهایی کییه در ادب فولكلوریییك تاجیكسییتان فییراوان بییه چشییم
می خورد ،اندوه و غم است .اندوه و غم یكی از مضمونهای اصلی غزل بهشمار میآیید،
امّا در دیگر قالبها هم از این مضیمون بیهفراوانی اسیتفاده شیده اسیت .غیم و انیدوه در
ادبیات فولكلوریك تاجیكستان بیشتر فراق را نشان میدهد امّا معانی دیگری هم ی که با
نوعی از پند و موعظه آمیخته است ی در این مضمون آمده اسیت و همچنیین مضیامینی
چون دلداری دادن به دوستان و نزدیكان و غم دنیا را نخوردن ،و اعتقاد به این باور کیه
هنرمند همیشه با غم متولّد میشود؛ از این قبیل معانی در اندیشیة میردم تاجییك بسییار
چشمگیر است که در لباس شعر ی و بیشتر در قوالب دوبیتی و رباعی ی بیه دنییا آمیده
است .چند نمونه از این اشعار یاد میشود:
3
الف) اندوه هنرمند:
شییادی بییه دل بیییخبییران میییگییردَه
غیییم گیییرد سیییرِ پُرهنیییران مییییگیییردَه
حیییوان صییفتهَی گییرد جهییان میییگییردَه
هر کس که در این جهان سخنفهیم نشید
جج

ج

ب) در بيان اندوه ديگران و بيتوجّه بودن ديگران به اين اندوه و غم:
گیییل مییییشیییكفه ،اللیییه تماشیییا دارَه
بییییاال میییییروی بییییاال َشییییماال دارَه
پُر غم میینالیهَ بییغیم چیه پیروا دارهَ؟
ماالشیییه سیییودا دارَه
َ
َسیییوداگرَه بیییین
ججج

(عجمی / 1387 ،اماناف1977 ،م 90 :؛ شكورزاده)101 :1379،

شماال دارد :نسیم فارم و نیك دارد  /شیمال در تاجیكسیتان معنیی بیاد و نسییم را هیم
میدهد.
سوداگر :فروشنده.
ماالشه :مالهایش را ،جنسهایش را.
ج) در بيان اين كه سراسر گيتي آكنده از غم است:
در روی زمییین گشییتنم بییه یییادم نیسییت
در روی زمییین یییك دم دل شییادم نیسییت
سوختهَی جگیرم قیوّت فرییادم نیسیت
ای دوسییتای شیش یتَهگییی! مالمییت نكنییید
ج

(کیمخواه ،یاوان)1387 :
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(عجمی ،دوشنبه / 1387 :شكورزاده)61 :1379 ،
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شیشته گی :صفت مفعولی به معنای نشسته کیه در زبیان تیاجیكی یكیی از انیواع آن بیا
پسوند «گی» ساخته میشود.
 4-4شعرهاي اجتماعي
 4-4-1سربازي
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سربازی در تاجیكستان برای مردم تاجیك مفهوم خاصّ خود را دارد .بیشتر خانوادههای
تاجیك فرزندان خود را بعد از گذراندن دوران سربازی به چشم دیگری میبینند؛ گوییا
سربازی امتحان بزرگی برای فرزندان تاجیك است که آنها را بعید از دو سیال دوری از
خانواده به پختگی مییرسیاند .خیانوادههیای تاجییك ،شیبی کیه فیردایش قیرار اسیت
فرزندشان به سربازی برود ،مهمانیِ وییژهای میگیرنید و خویشیان خیود را و دوسیتان
فرزندشان را دعوت میکنند و به خوشی آن شب را میگذراننید و صیبح ،هنگیامی کیه
قرار است فرزند خانواده به سربازی برود به او یك نانِ کامل تاجیكی میدهند تیا آن را
گاز بگیرد و بعد از رفتن فرزندشان آن نان را بر دیوار خانیه آوییزان ،و از آن تیا زمیان
برگشتن فرزندشان از سربازی نگهداری میکنند .همیین گونیه آیینهیا نشیان از اهمییت
اجتماعی این موضوع نزد مردم تاجیك دارد .در زیر ذیالً چند نمونه از اشعار فولكلیور،
که این موضوع در آنها نمود یافته است ،آورده میشود:
الف) رباعي در بيان نامه آمدن از سوي فرزند رفته به سربازي و شادي مادر از اين نامه:

آفتیییاب زده اسیییت در تَهَیییكِ آلیییوچم
خطهاشَه گییرم در دییده میالم صید بیار

خییط آمییده اسییت از نییام عسییكر بچّییهم
شادم که به عسكرها کیالن اسیت بچّیهم
(موجوده ،یاوان)1387 :

تهك آلوچه :زیر درخت آلوچه
آلوچه  :در خت آلبالو
خط  :نامه
عسكر :سربازی
کالن :بزرگ
ب) در بيان رسيدن دعوتنامه براي اعزام به سربازي:
یییارم مییوی سییر مانییدهَی ماننیید پییری
آفتیییاب برآمیییدهَی پیییسِ کیییوه ولیییی
گفتییا پاویسییكه آمیید میییرم عسییكری
گفتم کیه کجیا مییرهَی ییار در سیحری؟!
ج

(سراجالدّین ،نورآباد ،دوشنبه)1387 :

بررسي محتوا و مضمون در رباعيها و دوبيتيهاي عاميانة تاجيک

کوه وَلی :نام کوه معروف در تاجیكستان که برای مردم مقدس است.
پاویسكه :برگة دعوت از حكومت برای سربازی  /واژة روسی
ج) سوگ و غم مادر برای فرزند سرباز تیرخوردهاش:
عسكر بچهای به زخم تییر یكسیان شید
آفتیییاو برآمییید سیییرِ کیییوه لیییرزان شییید
بییا کُرتییهی کرباسییی غییرق خییون شیید
آچهش گفت که حال بچّیهم چیون شید؟
ج

(کیمخواه ،یاوان /1387 :رجبامان اف1977 ،م123 :؛ شكورزاده)102 :1379 ،

آفتاو :آفتاب
کُرته :پیراهن
عسكر :سرباز
آچه :مادر
 4-4-2مشكالت ازدواج

ج

(زلیخا ،بشبالق ،یاوان)1387 :

اَتَه تَه :اتهات را  /پدرت را
 4-5شكايت از بخت

گله از بخت و اقبال نیز در شعر فارسی کمسابقه نیست .این موضوع در اشیعار عامیانیه
فراوانتر است؛ زیرا باور به جبر تقدیر نزد عوام رایجتر به نظر میرسد .در شعر فولكلیور
تاجیك هم نمونههای فراوانی از این قبیل میتوان یافت؛ به عنوان مثال این دوبیتی:
غیییم عیییالم نصییییب جیییان میییا کیییرد
فلییك دیییدی کییه بییر جییانم چییههییا کییرد
فلیییك برچیییید و در دامیییان میییا کیییرد
غیییم عیییالم همیییهش رییییگ بیابیییان
(آذر ،ختالن ،قرغان تپّه)1387 :
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گاهی فراق یار ،کیه شیاعر در شیعر فولكلیور از آن شیكایت دارد ،ناشیی از مشیكالت
ازدواج است .نبودن زمینههای مالی مناسب بیرای برگیزاری مراسیم عروسیی و فیراهم
کردن کاشانه و تشكیل خانواده ،یكی دیگیر از میواردی اسیت کیه در اشیعار فولكلیور
تاجیك نمایان است .این گونه اشعار را نیز با توجّه بیه محتیوای آنهیا مییتیوان در ردة
مضامین اجتماعی دستهبندی کرد .به عنوان نمونه این رباعی را بنگرید:
خیاک بییر سیر بیییمیالیم پسیتُم کییردهَی
دختیر! دختیر! اِی ،هیوات مسیتُم کیردهَی
موبییاف شییوم بییه قییدّ تییو بییازی کیینم
مییالی نییداریم کییه اَتَییه تَییه راضییی کیینم

 4-6طبيعت
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نخستین مرحلة تاریخ شعر و پیدایش آن در ذهن بشیر بیا تأثیرپیذیری از طبیعیت بیوده
است .از همان قرون ابتدایی ،بشر با طبیعت آمیختیه و الهیام نخسیتین نامهیا بیرای هیر
عنصری از طبیعت ،خود شعری است که نسل انسان با آنها زندگانی کیرده اسیت .تمیام
هنرمندان جهان از نقّاشان دنیا گرفته تا شاعران و فیلمسازان و آهنگسیازان بیا طبیعیت
پیوند محكمی دارند و اساس هنر آنها بیشتر از طبیعت الهام میگییرد .طبیعیت در شیعر
شاعران پارسیزبان نیز بسیار برجسیته اسیت و در مییان تمیام شیاعران پارسییزبیان از
رودکی گرفته تا شاعران معاصر ،شاعری نیست که در وصف طبیعت یا با الهیام گیرفتن
از آن شعری نسروده باشد .شعرهای منوچهری خود طبیعیت زیبیایی اسیت و زنیدگانی
نیما خود دریا و جنگلی از شعر است .تاجیكستان کشوری سرسبز است که 93درصد از
آن کوهستانی است و رودهای فراوانی دارد با زمینهای کشیاورزی و میوههیای طبیعیی.
خیابانهای شهرهای خجند ،دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیكستان با جامههای سیبزی کیه
درختان بر تن کردهاند ،زیبایی این شهرها را چند برابر کرده است .طبیعت در شعر تمام
شاعران تاجیك چون رودی زنده و جاری است .اشعار فولكلوریك تاجیك نیز ی بیویژه
رباعیات و دوبیتیها که بیشتر مردم آنها را بر سر کار در کشتزارها و یا تپّههیا و کیوههیا
در تفرّج زمزمه میکنند ی خود زادة طبیعت تاجیكستان است و نمیود برجسیته آن را در
این دست اشعار میتوان به نظاره نشست .به چند نمونه از این قبیل اشعار فولكلورییك
توجه شود که نمودهایی از ویژگیهای طبیعت در آنها به چشم میخورد و واژگانی چون
بهار ،گل ،اللهزار ،بلبل ،چنار ،نوروز و  ...را در آنها میتوان دید:
الف)
سییهبرگییه و اللییهزارَه دوسییت میییدارم
میین بلییبلم و بهییارَه دوسییت میییدارم
جانانییه! فقییط شییمارَه دوسییت میییدارم
سییهبرگییه و اللییهزار در بییاغ شماسییت
ج

ج

(خسرو ،کوالب ،ختالن / 1387 :شكورزاده.)23 :1379،

شمارَه :شما را ،ابدال نشانة مفعولی «را» بیه «رَه» و همچنیین بیه حیرف ملفوظیة «ه» در
کلمات بهارَه و الالزارَه
ب)
بلبیییل بیییه سیییر چنیییار آبیییادی کیییرد
از آمیییدن بهیییار ،گیییل شیییادی کیییرد
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بلبییل بییه سییر چنییار میییزد چییهچییه:

«آوازة گیییل دراز و عمیییرش کوتیییه»
(موجوده ،یاوان)1387 :

چنار :از درختان بیمیوه که بلندایش تا سی متر میرسد و دارای برگهای پهن و پرشیاخ
و تناور و سایهگستر است .درخت چنار نزد مردم تاجیك نماد عمر است.
ج)
گلهیا رَه بیه شیشقطیار کیی مییبیینُم
نیییوروزه بیییه نوبهیییار کیییی مییییبیییینُم
دنیییا رَه بییه یییك قییرار کییی میییبی ینُم؟
گلهیا رَه بیه شیشقطیار در فصیل بهیار
ج

(شهرت ،مسكینآباد ،ختالن / 1387 :شكورزاده)24 :1379،

شش قطار :در شش ردیف و صف.
د)
امییییروز هییییوای بییییاغ دارد دل میییین
سیییودای تیییو از دمیییاغ بییییرون نیییرود
ج

سیییودای تیییو در دمیییاغ دارد دل مییین
مثییییل دل اللییییه داغ دارد دل میییین ؟
(فرزانه ،دوشنبه / 1387 :شكورزاده)24 :1379،

 4-7نكوهش دنيا
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دنیا در اعتقاد مسلمانان ،مسافرخانهای موقّت بیش نیست .اینجا برای مسلمانان و مؤمنان
امتحانخانهای است برای خانة اصلی که روح بیقرار انسان در انتظارش اسیت .شیاعران
بزرگ پارسیزبان با تأثیرپذیری از فرهنگ اسالمی در مورد دنیا و چگیونگی زیسیتن در
این سرا سخنها راندهاند .مقصود بزرگان ادب از نكوهش دنیا خود دنییا و شیگفتیهیای
دنیا نیست؛ بلكه بیشتر بر جنبة دلنبستن بشر به این دنیا تأکید دارد؛ زیرا انسیان همیشیه
در این جهان ،ماندگار و جاودانه نیست و همیشه به دلیل دوری و غریبی از بهشت امن
الهی در اینجا احساس رنج و اندوه میکند .اوّلین بیت از مثنوی و معنوی موالنیا جیالل
الدّین بلخی «بشنو از نی چون حكایت میکند  /از جداییها شیكایت مییکنید» همیین
بیقراری روح آدمی را در این دنیا نشان میدهد که از اصل خود بریده و جیدا افتیاده ،و
مشتاق رسیدن به مأمن اصلی خود است .حضرت علی (ع) در این باره در نهیجالبالغیه
بالشیهوات و
چنین میفرمایند« :و امّا بعد فانّی احذرکم الدّنیا ،فانّها حلوه خضره ،حفّیت ّ
تحبّبت بالعاجله و راقت بالقلیل و تحلّلت باآلمال و تزیّنت بالغرور» (خطبه « :)110شما را
از دنیا بر حذر میدارم که در کام ،شیرین است و در چشم ،سیبز و خیرّم و پیچییده در
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خواهشهای نفسانی .مردمان را با نعمت زوال یابندة خود به دوستی فرا میخواند و متاع
اندکش را در چشم آنان زیبا جلوه میدهد» .شاید به دلیل همین منویات دینی است کیه
دنیا در باور مردم تاجیك بیارزش است و مردم تاجیك تالش میکنند برای رسیدن بیه
اصل خود از این سرا سربلند و پییروز بییرون آینید .آنیان همیشیه فرزنیدان خیود را از
دلبستن به این دنیایی که رو به زوال است دور نگه میدارند و زنهار میدهند .رباعیهیا و
دوبیتیهای زیادی در این باره در فرهنگ فولكلیور شیفاهی میردم تاجییك هسیت کیه
میتوان آنها را نشاندهندة اعتقاد و ایمان این مردم به میذمّت دنییا در رواییات اسیالمی
ارزیابی کرد .چند نمونه از این اشعار فولكلوریك ذکر میشود:
الف) در بيان لزوم دور انداختن دنيا و نرفتن در پي آن و همنشين شدن با دوست و
راهنمايي كه اهل معرفت باشد:
دنییییا بیییه مثیییال تییییر پرتیییافتنی اسیییت
هییر چیییز کییه جییویی بازیییابی آسییان
ج

در کییاوش او مشییو کییه نایییافتنی اسییت
جز صحبت دوستان کیه ناییافتنی اسیت

(شهرت ،مسكینآباد ،ختالن / 1387 :اماناف1977 ،م 118:؛ شكورزاده)67 :1379 ،
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ب) در بيان ناپايداري دنيا و توصيه به دلنبستن به آن:
لعنت بیه کسیی کیه دل بیه دنییا مییداد
دنییییا بیییر بیییاد ،کیییار دنییییا بیییر بیییاد
کاهش به زمیین رییزد و دانَیش بیر بیاد
هر کیس کیه بیه ایین خیرمن میا آرد رو
ج

جج

ججج

(خسرو ،کوالب ،ختالن / 1387 :شكورزاده)61 :1379 ،
4

ج) در بيان بيارزش بودن دنيا و هيچ شمردن آن:
این سلطنت و باغ و حرمهیا همیه هیی
دنیییا همییه هییی  ،کییار دنیییا همییه هییی
روزی که اجل رسید الیمهیا همیه هیی
دو روزة عمییر خییود بییه شییادی گییذران
جججج

(سراجالدّین ،نورآباد ،دوشنبه / 1387 :شكورزاده)61 :1379 ،

 .5نتيجهگيري
با نگاهی اجمالی به نمونههای اشعار فولكلور تاجیك میتوان دریافت که:
الف .این رباعیات و دوبیتیها اغلب با اختالف اندک در تعبیرات و کلمات به دلییل
همسانی فرهنگی و زبانی در محدودة جغرافیای فارسی زبانان در گردشند.
ب .این رباعیات و دوبیتیها با اشیتمالی کیه بیر کلمیات و اصیطالحات محیاوره و
عامیانه دارند ،میتوانند منبعی سرشار برای بررسیهای گویششناسی و لهجهشناسی باشند.
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ج .در سطح ادبی حضور طبیعت و مواد و مصالح زندگی روزمره در تصیاویر و نییز
خروج از وزن و عیوب قافیه از ویژگیهای چشمگیر آن است.
د .از دیدگاه فكری بیشترین مضمون به مضامین عاشقانه و زیرمجموعههای آن یعنی
فراق و وصیال و شیكوه و وصیف معشیوق اختصیاص دارد .عشیق مادرانیه ،مصیائب
سربازی ،غربت ،سفر ،و گالیه از روزگار از دیگر مضیامین ایین رباعییات و دوبیتیهیا
است که ظهور و بروز آنها به دالیلی از جمله زبان محاوره و تصاویر حاصل از زیسیت
و حیات روستایی با ادبییات رسیمی تفاوتهیای آشیكار و گونیاگونی دارد .نكتیه دیگیر
حضور اصطالحات مربوط به حوزه دیین و میذهب در ایین رباعییات اسیت .مضیمون
مذهب به شكلی پنهان در رباعیات متجلی است ،یعنیی اصیطالحات مربیوط بیه آن در
بافت تصاویر و در پیوند با مضامین عاشقانه قابیل ردییابی اسیت .ذکیر ایین نكتیه نییز
ضروری است که بر خالف تصور اولیه نگارنده از آنجا که یكیی از ویژگیهیای ادبییات
فولكلور را آمیزش آن با داستانها افسانهها و اساطیر قومی و ملی مییدانسیتهام ،حضیور
این گونه مضامین بویژه در ساخت تصاویر بسییار نیادر اسیت کیه بررسیی دالییل ایین
ویژگی مقالی دیگر میطلبد.

 . 1باید توجّه کرد که الفبای سیریلیك یا کریل ،دقیقاً همان الفبای روسی نیست و تفاوتهایی بیا آن دارد؛
درست شبیه الفبای پارسی که عناصری بیش از الفبای عربی دارد.
 .2تشبیه قطرة باران و ابر بهار به کفتر بچه؛ منظور از کفتر بچه ،دوست و یار است.
 .3نظیر این مضمون را مثالً در این موارد ی از ادبیات کهن ی میتوان دید« :روزی که برف سرخ ببارد از
آسمان  /بخت سیاه اهل هنر سبز میشود» صائب تبریزی« .اگر غیم را چیو آتیش دود بیودی  /جهیان
تاریك بودی جاودانه  /در این گیتی سراسر گر بگردی  /خردمندی نیابی شادمانه» از شهید بلخی.
 .4یادآور این مصراع از حافظ است« :جهان و کار جهان جمله هی در هی است».
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عاميانهنگاري دهخدا ،ضرورتي ناگزير

دكتر محمّد پارسانسب
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

چكيده

كليدواژهها :چرند پرند دهخدا ،ادبیات معاصر و فرهنگ عامه ،زبان در چرند پرند ،داستان
امروز و طنز و فرهنگ عامه.

تاریخ دریافت مقاله1392/9 /17 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/8/22 :
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یكی از پرسشهای بیپاسخ حوزة ادبیات عصر مشروطه ،چراییِ گرایش نویسندگان این دوره به
فرهنگ عامّه و وارد کردن زندگی مردم سطح پایین جامعه در نوشتهها بویژه در داستانهای آن
دوران است؛ به تعبیر دیگر ،آیا پرداختن به سبك زندگی ،زبان ،فرهنگ و تمایالت طبقات
فرودست جامعه ،بعدی تفنّنی و نهایتاً ،جنبة زیباییشناختی داشته و یا برخاسته از نوع نگاه
اجتماعی-سیاسی نویسندگان بوده و ضرورتی ناگزیر به شمار میرفته است .در این مقاله با
نگاهی ریزبینانه در یكی از شاخصترین متنهای عصر مشروطه ،یعنی چرند پرندِ دهخدا در
مسیر تبیین این پرسش و نیز چگونگی تلفیق روایت داستانی با زبان و فرهنگ مردم به این
مسئله پرداخته میشود .به یاد آوریم که نویسندة چرند پرند در دورههای مختلف زندگی،
آثاری کامالً متفاوت در حوزههای مفهومی مختلف (تاریخ ،لغت ،ترجمه و  )...پدید آوردهاست
که تباین آشكاری را نسبت به دنیای چرند پرند به نمایش میگذارد.

 .1مقدمه
چرند پرند دهخدا (1297ق1334-ش) در نخستین نگاه ،مجموعه مقاالتی به نظر
میرسد که نویسندهای هوشمند در آن به طرزی تحلیلی و انتقادی با طنزی زیبا و بسیار
گزنده به نقد ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه میپردازد؛ مقاالتی که
ممكن است عنوان عوامانة آنها ،برخی روشنفكران را نیز گمراه کند و از اینكه به طور
جدّی به بررسی آن بپردازند ،بازدارد؛ امّا در نگاهی عمیقتر ،آن را آمیزهای از انواع ادبی
ی
مختلف مییابیم که به زیبایی تمام در کنار هم نشسته ،ساختار ترکیبی و غالب ًا داستان ِ
چرند پرند را شكل داده است .چنین ترکیب بدیعی از انواع ادبی گوناگون ،نهتنها
ویژگی یا خصلتهای ویژة هر نوع 2را بر خواننده آشكار میکند ،بلكه پیدایش سبك
خاصّی از داستاننویسی را نیز بشارت میدهد .بدیهی است تمام بخشهای چرند پرند از
سبك و شمایل واحدی پیروی نمیکند و به یك نسبت ،واجد ویژگیهای داستانی یا
روایی نیست و ممكن است دربارة هر بخش آن ،بحثی جداگانه پیش کشید؛ با این همه،
3
ویژگی مسلّط بر این اثر را در ابعاد روایی آن باید جست.
منتقدان بر آنند که این نوشتهها (مقاالت چرند پرند) از دیدگاه ادبی آثاری است
میانة قصّه یا حكایت فارسی و داستان کوتاه غربی (نك .باالیی )78 :1378 ،و از حی
محتوا ،هر بخشی از آن «بیانیّهای [است] جاندار و پرتوان در دفاع از آزادی ،قانونمندی،
مدنیّت ،حقطلبی و در انكار خودکامگی» (سیف .)95 :1382 ،دهخدا در چرند پرندهای
خود با نامهای مستعاری مطلب مینویسد که یا مستقیماً برگرفته از فرهنگ عامّه است و
یا به مدد شگردهای هنری نویسنده به قیاس نامهای عامیانه و با طنزی ظریف ،ساخته
شده است؛ نمونههایی از نامها به این قرار است :دخو 4،کمینه اسیرالجوال ،امضا
محفوظ ،اویارقلی ،برهنة خوشحال ،جغد ،جناب ملّا اَینكعلی ،خادمالفقرا ،خرمگس،
دخوعلی ،دخوعلی شاه ،دمدمی ،روزنومهچی ،رئیس انجمن الت و لوتها ،سگ حسن
دَلَه ،غالم گدا ،غالم گدا آزادخان علیاللهی ،فضولباشی ،کمینه ،نخود همه آش و . ...
برای چرند پرندهای دهخدا ،که با عناوین مختلفی چون «فكاهه» (یوسفی151 :1357 ،؛
استعالمی89 :1355 ،؛ صدرهاشمی« ،)131 :1376 ،مقالة فكاهی» (براون 499 :1337 ،و،)500
«نوشتة طنزآمیز» (یوسفی« ،)218 :1371 ،مقالة طنزآمیز» (پزشكزاد« ،)103 :1381 ،مقالة
انتقادی» (خانلری129 :1326 ،؛ یعقوبی ،)40 :1377 ،و «مقالة کوتاه» (آرینپور78 :1372 ،؛ باالئی،
1
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 )70 :1366خوانده شده است « از نظر ابداع ،تخیّل و تفكّرِ درخشان و حتّی هذیانهای آن،
هی گونه پیشینهای در ادبیّات فارسی وجود ندارد» (باالیی .)70 :1366 ،مگر نمونههایی که
در آثار عبید زاکانی ( 700تا  702ق  771 -یا  772ق) بهویژه در اوصافاالشراف،
بتوان سراغ گرفت (یوسفی 151 :1357 ،تا  .)184به سبب وجود همین ویژگیهاست که
منتقدان ،چرند پرند را «نوعی تجدّد در هجو و انتقاد فارسی» (براون 335 :1329 ،تا  )337و
نثر آن را «موجب تأسیس مكتب خاصّی در سبك نثرنویسی فارسی» (خانلری:1326 ،
 « ،)138میانة نثر قصّهنویسی و روزنامهنویسی» و «نثری که از طریق تصویرهای طنزآمیز
به دنبال سرگرمی نیز میگردد» (براهنی )536 :1362 ،خواندهاند؛ با این همه ،همچنانكه
بیان شد ،برجستهترین وجه زیباییشناختی چرند پرند را باید در اشتمال آن بر جوهر
زندگی مردم ،آمال و آرزوها ،دغدغهها و مصائب آنان جستوجو کرد که چون با بیانی
طنزآمیز و انتقادی همراه میشود به اوج زیبایی و تأثیر دست مییابد و تصویری روشن
از اوضاع و احوال جامعة ایرانی ،بهویژه از فرهنگ عامّه در سطوح معنوی و مادی آن
به دست می دهد .توضیح دالیل و کیفیّت ارتباط این اثر با فرهنگ مردم و تحلیل
زیبایی شناختی این رابطه ،مقصود اصلی نگارش این مقاله است که ذیل چهار مقولة
ارتباطهای ساختاری ،زبانی ،محتوایی و بیانی بررسی میشود.
برجستهترین عنصر مشترک تمامی نوشتههای چرند پرند ،حوادث ،تیپها و گفتگوهایی
است که کم وبیش در اغلب آنها حضور دارد و به خلق قالبهای روایی و بیانی تازهای
منجر شده است؛ به این دلیل« ،چرند پرند دهخدا ،تنوّع حیرتانگیزی دارد؛ هی
کدامش شبیه آن دیگری نیست. ..؛ هم قالبهای متفاوت دارد و هم لحن و تیپهای
گوناگون» (درودیان .)110 :1383 ،دهخدا در این اثر ،انواعی چون مكتوب ( 64و  88و
 5،)219اعالن یا اعالنیّهنویسی ،اخبارنویسی ،خاطرهنویسی ( ،)7گفتوگونویسی،
مقالهنویسی ( 107و  146و  181و  ،)200سخنرانینگاری ( 92و  ،)123صورتجلسهنویسی
( ،)74مباحثهنویسی ( ،)82ترجیعبند داستانی 146( 6و  153و  154تا  ،)158سالنامهنویسی یا
تقویمنگاری ( 160و  ،)167داستان کوتاه ( :171قندرون 181 /سرگذشت زندگی صنیعالملك و
 ،)188نمایشنامهنویسی ،نقیضهسازی و حتّی کنسرت را به کار گرفته است (دربارة قالبِ
کنسرت ،نك .پیشین 110 ،و  .)112این قالبها عموماً امروزین و جدید است و در عرصة

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،46زمستان 1393

الف) ساختار روايي چرند پرند و فرهنگ عامّه

31


جامعة نوین به فراوانی کاربرد دارد .یكی از مهمترین و پرکاربردترین آنها ،فرم
«نامهنگاری» یا «مكتوب» و نظایر آن یعنی «اعالن» (« ،)21 ،14تلگراف» (« ،)20اخبار»،
( )58 ،13و «بیسیم» ( )20است .در این موارد ،دهخدا ضمن رعایت ساختار این قالبها
(آغاز ،میانه ،پایان) ،لحن ،سبك ،زبان و تعبیراتی عامیانه به کار میبندد .بهعالوه ،کلیّت
مطلب ،ساختار نامه را دارد و تمامی داستان در شكل نامه ،که گاه نام نویسنده ،عنوان،
مخاطب ،آغاز ،میا نه ،پایان ،امضا ،جواب نامه و  ...را نیز دارد ،نوشته شده است (نك.
چرند پرند :مكتوب شهری7 ،تا 11و 23تا30؛ مكتوب از ارومیه64 ،تا67؛ مكتوب محرمانه88 ،تا90؛
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مكتوب از یزد139 ،تا 144و  .) ...در این شگرد روایی ،که برخی نویسندگان مدرن نیز
داستانهای کوتاه یا رمانهای خویش را در آن قالب آفریدهاند ،شخصیّت داستان ،احوال
خود و به طور تلویحی ،اوضاع جامعه را به شیوة مرور خاطراتِ کتابتشده گزارش
میکند .نكتة قابل توجه اینكه دهخدا در پردازش این قصّههای نامهوار ،غالباً منش،
سطح فكری و زبانی شخصیّت یا راوی قصّه را در نظر دارد و لحن و بیانی متناسب
ایشان برمیگزیند؛ فیالمثل در موارد ذیل:
آغاز نامه به شیوة رسمی :آی کبالئی! خدمت ذیشرافت نوّاب امنعِ اسعد واال
شاهزاده نصرهالدوله حكمران کرمان ،دامت ایّام عدالته (ص )79
آغاز نامه به شیوة عوامانه و لوطیانه :پامریزاد! ناز جونت پهلوون! امّا جون سبیالی
مردونت؛ حاال که خودمونیم ،ضعیفچزونی کردنی( ...ص )88
میانة نامه با لحن عامیانه :مَخلد کالم ( ...ص )10؛ زیاده جسارت است (ص )72؛
کاغذ ما تموم شد .امّا اینجا میخواهم بی رودروایسی ( ...ص )89
پایان نامه با لحن لوطیانه :امضا .رئیس انجمن الت و لوتها (ص )79؛ بچههای چاله
میدون همهشون سلوم دعای بلند بهت میرسونن .باقیش غمِ خودت کم .امضا محفوظ
(ص )89
پایان نامه با لحن رسمی :العبداالحقر یحییبن ابوتراب (ص)20

قالب دیگر ،خاطرهنگاری یا مرور خاطرات یكی از اشخاص داستان است که گاه با
روایتی با زاویة دید سوم شخد ،تلفیق میشود .نمونة زیبای این نوع روایتگری را در
«قندرون» یا چرند پرند شمارههای  27و  28از روزنامة صوراسرافیل (دبیرسیاقی)171 ،
سراغ داریم .داستان قندرون با فراهم آوردن پیشزمینهای در نوع نگرش مردان ایرانی به
زنان و اکراه از ذکر نام ایشان آغاز میشود و بالفاصله ،راوی (دهخدا) ماجرای ورود
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حاجی مالعباس به خانه و فرار زنان خانه از تیررس نگاه او را گزارش میکند .این
بخش از داستان در حجمی حدود یك صفحه گزارش میشود .پس از این ،راوی به
روایت سرگذشت احوال و گذشتة حاجی مالعباس از طریق مرور اطالعاتی میپردازد
که از او در اختیار دارد .بخش اعظمی از داستان ،بدین شیوه پیش میرود .در نهایت،
بار دیگر ،شخصیّت داستان (حاجی مالعباس) را در صحن خانه و مشغول مشاجره با
سوگلی او می بینیم .در این قسمت ،راوی بازگشتی دارد به شیوة روایت پیشین .هرچند
داستان کوتاه «قندرون» از حی شخصیّتپردازی یا گفتوگو ،واجد تنوّع و امتیاز
خاصی نیست ،نویسنده به مدد یكی دو حادثة مختصر ،ذهینّت و نوع رفتار اشخاص را
به تصویر کشیده است؛ فی المثل پارة زیر ،که تصویر گویایی از شخصیّت اصلی داستان،
یعنی شیخی مسلمان و متعصّب در عین حال دلبسته به مستحباتِ شب جمعه -آن
چنانكه ادامة داستان بر آن داللت دارد -عرضه میدارد« :در ماه قربان سال گذشته
همچو شب جمعهای حاجي مالعباس بعد از چندین شب ،نزدیك ظهر آمد خانه؛ از
دمِ در دو دفعه سرفه كرده ،یك دفعه يااهلل گفته ،صدا زد صادق!» (ص  )171و یا در
بندی دیگر ،تصویری کنایهآمیز از خانهای با چندین مستأجر و زنان خانهدار عاطلی
ک وسمه
ارائه میکند که کاری جز آراستن خود ندارند« :زنش ،شلنگانداز از پای كل ِ
ميكشيدند و یكی دیگر هم توی آفتابرو ،سرش را شانه ميكرد؛ دویدند توی
اتاقهاشان» (ص .)171
حضور و نقشآفرینیِ تیپهای عامی ،همهفنحریف ،کاربلد ،زیرک و رند از سنخِ
اویارقلی ،خرمگس ،دخوعلی ،دخوعلیشاه ،دمدمی ،سگ حسن دَلَه ،غالم گدا آزادخان،
نخودِ همه آش و  ، ...با ویژگیهای اخالقی و رفتاریِ شبیه شخصیّتهای پیكارو،7
قهرمانان قصّههای شفاهی و عامیانة فارسی و اشخاص قصّههای پیكارسك 8اروپایی را
به یاد میآورند؛ کسانی که از دید خاستگاه طبقاتی «غالب ًا از الیههای فرودین جامعه
برآمدهاند و همگی آفریدة ذوق نویسنده هستند» (یوسفی.)219 :1371 ،
یكی دیگر از سویههای ارتباط چرند پرند با فرهنگ عامه ،گرتهبرداریِ موفّقی است
که دهخدا در داستانهای خود از نقلهای شفاهی و خاطرهگوییهای عوامانه عرضه میکند.
در این موارد ،اغلب ،شروع ،میانه و پایان قصّهها به شیوة روایتهای شفاهی شكل
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میگیرد؛ مثالً در این چرند پرند« :اگرچه دردسر میدهم ،امّا چه میتوان کرد؟ نشخوار
آدمیزاد حرف است .آدم حرف که نزند دلش میپوسد .ما یك رفیق داشتیم ( »...ص )16
و یا مثالً شیوة آغاز قطعة زیر ،که بسیار زیبا و خواندنی است و سنخ خاطرهگوییهای
روستاییان را به نمایش میگذارد« :خدا رفتگان همه را بیامرزد .خاک براش خبر نبرد.
در قاقازان ما یك ملّا اینك علی داشتیم ،روضهخوان شوخی بود .حاال نداشته باشد ،با
من هم خیلی میانه داشت ( »...ص  )7همچنین ،آنجا که احوال لشكر ایران و
وطنفروشی خیانتپیشگان را گزارش میکند ،روایت خود را چنین ادامه میدهد... « :
همین که لشكر ایران پشت دیوار رسید ،دید این یونانیهایِ بدذاتِ هفتخط با قشون
جلوِ راه را گرفتهاند .خوب حاال ایران چه خاک به سرش کند؟ برود! چهطور برود؟
برگردد! چطور برگردد؟ ماند سفیل و سرگردان  ( »...ص  ،8نیز نك .ص 35 ،20و  )95نمونة
دیگر از نوع رجزخوانی نقّالهاست« :به من چه که  ...رجز میخواند که منم خورندة
خون مسلمین! منم برندة عِرضِ اسالم! منم آنکه ده یكِ خاک ایالت فارس را به قهر و
غلبه گرفتهام ( . ...ص  )20و باالخره ،نمونة آخر که از سنخ نقلِ درویشان و پهلوانان
دورهگرد است ... « :هو  ...حق  ...جانش بیبال  ....دشمنش فنا  ،...هوهوهو حق ،قضا
ی
بال دور ( »...ص  .)95این گونه روایتگری ،یادآور آغاز و میانه و انجامِ نقلهای شفاه ِ
نقّاالن ،قصّهگویان و خاطرهگوییهای قهوهخانهای است .دهخدا حتّی زمانی که به شیوة
روایتگری رسمی روی میآورد و مبحثی جدّی را پیش میگیرد با به کاربردن تعابیری
چون «حاال مطلب اینجا نیست « ،»...باری برویم سر مطلب « ،»...باری چه دردسر بدهم
« »...از اینجا دو کلمه به حاشیه میرویم  » ...و  ،...رنگ و بوی نقلهای شفاهی را به
متن می زند .وی گاهی نیز با هدف نزدیك کردن دو نوع روایت ادبی و شفاهی و یا به
منظو ِر تع الی بخشیدن به روایتهای شفاهی و خارج ساختن روایتهای ادبی از برج عاج
خود ،این عمل را با «تلفیق شگردهای روایتگری ادبی و داستانهای شفاهی» (مرادی،
 )254 :1382انجام میدهد .بهعالوه ،اشاره به برخی قصّههای شفاهی و جاری بر زبان
مردم ،مصداق بارز توجّه دهخدا به فرهنگ عامة مردم است .از این نمونههاست این
موارد :یك دخو الزم است که سر گاو را از خمره بیرون بیاورد (ص )28؛ در قصرها هم
سرسره نساخته بودند (ص )8؛ درست عهد پادشاه وزوزک بود (ص )8؛ ناچار میدان
محاربة کاشی و آذربایجانی خواهد شد (ص .)29

عاميانهنگاري دهخدا ،ضرورتي ناگزير

ب) زبان چرند پرند و فرهنگ عامّه

استفاده از زبان طبقات مختلف مردم کوچه و بازار در چرند پرند ،نه تنها نشانگر تمایل
قلبی نویسنده به مردم و توجّه وی به مشكالت آنان است ،بلكه خاستگاه اصلی اثر او را
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در کنار توجّه خاص دهخدا به نقلهای شفاهی ،باید از گفتگوهای مبتنی بر
محاورات عمومی نیز یاد کنیم .در این موارد ،گفتگوها هرچند از درونمایة فرهنگی،
ال انتقادی دارد ،لحن و بافتار آنها از
سیاسی و اجتماعی بارور است و وجهی کام ً
گفتگوهای مردم تأثیر گرفته است؛ مثالً این گفتگوها از چرند پرندی با عنوان فرعی
«بقیّة سالنامه» (ص  169و« :)170ننهحسنی!  /ننهحسن جواب داد :چیه؟  /گفت :عمو
حوسای چه طونه؟  /گفت :خاک تو سرم کنن ،تمونه / .گفت :چه طو تمونه؟  /گفت:
دندوناش کلوچه ،چشاش به طاقه / .گفت :یه قذه تربت تو حلقش کن / .گفت :میگم
تمونه / .گفت :نگو نگو! مگه جو دست من و توه؟ جو دست حساین مظلومه».
در مجموع ،روایتگری چرند پرند ،ویژگیهایی دارد که بعضاً در عصر زندگی
نویسنده ،منحصربهفرد و نوآیین بوده است؛ از جمله استخدام شخصیّتهای فرودست
جامعه ،پیكاروها و لمپنها در داستان که در متون پیشین ،کمتر نظیری برای آنها سراغ
داریم؛ حضور شخصیّتهای واحد در تمامی طول داستان از جمله راوی-شخصیّت ،نظیر
آی کبالئی و  ...در مسیر داستان و گزارش سرگذشت و مرور خاطرات این افراد ،کتاب
را به رمان یا داستانی بلند ،امّا اپیزودیك بدل کرده است؛ شخصیّتپردازی قوی بویژه
در مقاالتی از چرند پرند که شكل روایی بر آن غالب است 9.در مواردی
شخصیّتپردازی ،صورت نمایشی به خود میگیرد که طبعاً مؤثرتر واقع میشود؛
استفاده از گفتگوهای کاربردی ،مؤثر و جاندار؛ بهکارگیری لحنهای متفاوت برای
اشخاص مختلف داستان ،بسته به منش ،دانش و منزلت وی؛ روایت زندگی عادی و
گزارشی زیبا از آن؛ استفاده از طنز و شگردهای متنوّع طنزپردازی؛ به کارگیری زبان
روایی ،ساده و صمیمی ،برکنار از آرایشها و صنعتگریهای ادبی؛ استفاده از برخی
ژانرها یا میانژانرهایی که در داستاننویسی نوین غربی ،دستِکم در عصر زندگی
نویسنده ،رواج و رونقی داشته ،و برخی هنوز مورد استفاده است؛ نظیر نوشتن داستان
کوتاه به شیوة نگارش و تدوین نامههای کسی؛ نگارش داستان کوتاه به مدد مرور
خاطرات و نظایر اینها؛ به کار بستن گفتگوهای عامیانه در متن روایات و ...
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تعیین میکند .بر این اساس است که برخی معتقدند« :دهخدا از نظر زبان از تمام
نویسندگان پیش از خودش به زبان مردم نزدیكتر است» (براهنی .)544 :1362 ،بهرهمندی
دهخدا از ظرفیتهای زبان محاوره به هی وجه ترفند و ادای روشنفكرانة سیاستبازان
برای نزدیك شدن به اقشار مردم در رسیدن به منافع خود نیست؛ بلكه شگردی روایی
برای نوآیین کردن داستانهای سنّتی است که فراتر از آن ،تصویری از گرهخوردگی
نوشتار و اندیشة دهخدا با جوهر زندگی مردم نیز ارائه میکند .در واقع« ،دهخدا برای
اینكه با مردم سخن بگوید ،زبان مردم را برگزیده است» (یوسفی .)219 :1371 ،حضور
پربسامد کلمات معمولی و تعبیرات عامیانه ،تكیهکالمها ،کنایات ،مثلها ،حكمتها ،شعرها
ص
و ترانهها ،لطیفهها و شوخیها در چرند پرند و جاری شدن آنها بر زبان راوی و اشخا ِ
فرودست قصّهها ،لحظهای مهلت نمیدهد که خواننده از زندگی و فرهنگ مردم عادی
فاصله بگیرد و احیاناً از غمها و نگرانیهای ایشان برکنار باشد .از این حی نیز «زبان
چرند پرند ،زبانی بسیار غ نی و شیوا و پرکنایه است که با مهارت بسیار از هر قیدوبند
فاضالنهای می گریزد و با به کار گرفتن زبان پرانعطاف عوام و ضربالمثلها و
کنایههایشان ،ولتروار به ستیزه برمیخیزد» (آشوری .)103 :1378 ،نكتة دیگر اینكه اصو ًال
شكستن زبان به صورت عامیانه تا زمان دهخدا وجود نداشته است .وی موقعی که
می خواست کاریكاتوری از یك شخصیّت به وجود آورد به تقلید زبان آن شخصیّت
متوسّل شده و زبانش را به عنوان اصیلترین چهرة او گرفته ،ضبط کرده است (نك.
براهنی .)548 :1362 ،از این دیدگاه نیز دهخدا را مبتكری خالق مییابیم که توانسته است
سبك خاص و زبان ویژة مردم را وارد ادبیات کرده به ادبیات عصر ،رنگ و رونقی
اجتماعی و مردمی ببخشد.
القاب و نامهایی که دهخدا برای اشخاص داستانهای خود برگزیده نیز اگرچه بعضاً
«تقلید طنزآمیزی از لقبهای دربار قاجار است» (استعالمی ،)91 :1355 ،بخشی از فرهنگ
مردم و زیباییشناسی حاکم بر آن را به نمایش میگذارد و بهنوعی ،نقد فرهنگ مردم در
نامگذاری و لقبدهی به افراد جامعه نیز به شمار میرود .البته دهخدا در ساخت این
القاب ،رویكردهای متفاوت و گاه تلفیقی پیش گرفته است :در گزینش و کاربرد برخی
از این القاب ،رویكردی سیاسی دارد؛ نظیر آصفالملك؛ پرنس ارفعالدوله؛
اقبالالسلطنه؛ ارفعالسلطنه؛ نصرالدوله؛ نظامالسلطنه؛ عمیدالسلطنه؛ اسب روسیالدین؛
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مقتدر نظام؛ مشیرالملك  .51در برخی دیگر ،انتقاد از اهالی مذهب ،وجهه همّت اوست؛
مانند چماقالشریعه؛ پارکالشریعه؛ کالسكهاالسالم؛ میز و صندلیالمذهب؛ حضرت
ابالملّه 149؛ سیّد جالل شهرآشوب 149؛ جناب خروسعلی 168؛ طاوسعلی  .168در
گزینش برخی دیگر به نقد ساختارهای اقتصادی کشور نظر دارد؛ همچون ملكالتجّار؛
حشمتالملك؛ معینالتجّار؛ مجلّلالسلطان؛ احتشامالسلطنه  .51در انتخاب تعدادی از
آنها ،نقد اخالق حاکمان و نیز نقد شیوههای تحرک اجتماعی را وجهة همّت خود
ساخته است؛ مانند معشوقالسلطنه؛ خوشگل خدمت؛ محبوباالیاله؛ قشنگ حضور؛
ملوس الملك و باالخره در غالب موارد ،با گزینش عناصری از فرهنگ عامه به نقد طرز
فكر طبقات پایین جامعه میپردازد؛ مانند عباس کچل 115؛ علی چراغ 115؛ اکبر بلند
115؛ گوهر خماری.115 10
نكتة قابل توجّه دیگر اینكه زبان دهخدا لبریز است از تكیهکالمها ،اتباع ،جمالت
دعایی ،نفرینها ،ناسزاها ،عبارات تهدید ،تصدیق و تأکید ،سوگندها و نظایر اینها که به
طور معمول بر زبان مردم کوچه و بازار جاری است و ضمن به دوش کشیدن بار
عاطفی و صمیمیّت متن در تقرّب به زندگی و منش مردم از نقد زبان و فرهنگ آنان نیز
خالی نیست و اینك شواهدی برای هر مقوله:
تكيهكالمها :خاک براش خبر نبرد (ص)7؛ روضهخوان خیلی شوخی بود ،حاال
نداشته باشد ،با من هم خیلی میانه داشت (ص)7؛ از صدقه س ِر شما (ص)38؛ من ته دلم
روشن است (ص)46؛ من مرده شما زنده (ص)53؛ بالتشبیه بالتشبیه (ص)70؛ از دو
گوشام التزام میدهم (ص )83و ...
اتباع :شلوق پلوق (ص)8؛ سفیلوسرگردان (ص )8؛ حیدوبید (ص )11؛ شلوپر
(ص )35؛ ساقوسالمت (ص )44؛ ورجه ورجه (ص )44؛ دکترمكتر (ص )45؛ شلوشالته
(ص )123؛ ژولیده و گوریده (ص  )123و ...
جمالت دعايي :خدا رفتگان همه را بیامرزد (ص )7؛ خدا انشاءاهلل پسرهایت را
ببخشد (ص )11؛ خدا یكدانة مرا هم به من زیادی نبیند (ص )44؛ الهی هی سفرهای
یكنانه نباشد (ص )45؛ خاک براش خبر نبره (ص )7؛ ای نور به قبرت بباره 66؛ خدا من
روسیاه را هم پاک کند و خاک کند 66؛ خدا از سر تقصیر همهشان بگذرد (ص )132؛
دست به جوانهای تو (ص )188؛ خدا تیغش را برّا کند (ص  )202و ....
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نفرينها :الهی چشم حسودش درآد (ص )45؛ الهی همیشه نان سواره باشد و او پیاده
(ص )132؛ الهی که آن چشمهای مثل ازرق شامیش را میرغضب درآرد (ص )132؛ الهی
پیش پیغمبر روش سیاه بشه (ص )132؛ الهی رودت ببره (ص )153؛ زبانم به اشد برنگردد
(ص )37؛ عروسی پسرم را نبینم (ص )36؛ دَینِ شمر ،یزید ،حاکم ،فرّاشباشی ،کداخدا
گردن من باشد (ص )36؛ الهی روی تختة مردهشورخانه بخندی (ص  )48و ...
ناسزاها و پرخاشها :چكیدة غیرت (ص )9؛ رِندَه (ص )117؛ باباقوری شدهها؛
ورپریده؛ نامرد از زن کمتر (ص  )131و . ...
اعتراضها و تهديدها :غلط میکند با هفت پشتش که ( ...ص )28؛ امروز اینجا فردا
قیامت (ص )45؛ من مرده شما زنده ( ...ص )53؛ قباحت داره ( ...ص )17؛ به من چه که
( ...ص  19و )20؛ فردا باید یك وجب جا بخوابم ( ...ص )52؛ زبانم الل ( ...ص  )69و . ...
جمالت تصديق و تأكيدي :الّا و للّه (ص )132؛ واهلل باهلل (ص  141و )157؛ گیرم و سلّم
(ص  )157و ...
عبارتهاي محبّتآميز و حرمتانگيز :چشمم کف پات (ص )28؛ بی ادبی میشود ...
(ص )32؛ بیادبی است ( ...ص )45؛ گالب به روتان ( ...ص )45؛ عجب جمال شما ...
(ص )59؛ مُخلد شما ( ...ص )15؛ های جانمی ببری خان! عمرمی ببری خان! (ص )94
و . ...
سوگند و قسم :مرگ من ( ...ص  59و )201؛ محض رضای خدا ( ...ص )64؛ محض
روز پنجاه هزار سال ( ...ص )64؛ تو نمیری فرزندام بمیرند (ص )109؛ به سی جزء
کالماهلل (ص )157؛ هفت قرآن به میان (ص  27و )100؛ به آن سبیلهای مردونه! (ص  )28و
. ...
مهمالت :اوهه هه؛ ها ها ها ها ،هی هی هی هی (ص )224؛ هی! هی! (ص .)215
مثلها و حكمتهای بیشمار چرند پرند نیز غالباً برگرفته از زبان و فرهنگ عوام است؛
ضربالمثلهایی مانند لولهنگش خیلی آب میگرفت (ص )8؛ نشخوار آدمیزاد حرف
است (ص )16؛ چی خوردی؟ نخوداو .بخور و بدَو (ص  )35و از خرس مویی (ص ،)74
مشتی از خروار است .دهخدا گاهی مثلهای عامیانه را با ضربالمثلهایی برگرفته از
فرهنگ مكتوب ترکیب میکند؛ مثلهایی که برخی عبارتی حكیمانه یا مصرع و بیت
شعری است مشهور که از رهگذر متون ادبی یا دیوانهای شاعران در فرهنگ مردم
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رسوخ کرده و هم اکنون بر زبان مردم جاری است؛ نظیر عقل و دولت قرین یكدگرند
(ص )4؛ صالح مملكت خویش خسروان دانند (ص )14؛ ده مرو ده مرد را احمق کند
(ص )32؛ این جهان کوه است و فعل ما ندا (ص )62؛ این قافله تا به حشر لنگ است
(ص  )76و . ...
همچنین است کنایه های بسیاری که در متن چرند پرند کاربرد دارد و عالوه بر اینكه
به گیرایی و زیبایی متن کمك میکند ،از منش فارسیزبانان در دوپهلوگویی و پرهیز از
تصریح در کالم و دشواریِ شناخت منش ایرانیان نیز پرده برمیگیرد .تعداد این موارد
چندان است که به طور میانگین در هر صفحه ،دو تا چهار فقره از آنها دیده میشود:
کبّادة ملكالملوکی را کشیدن (ص )8؛ الم سرات راه انداختن (ص )11؛ در انشر منشر
گیر کردن( .ص )11؛ بریدن پای کسی (ص )13؛ سر سالمت به گور نبردن (ص )14؛ موی
دماغ کسی شدن( .ص  )16و....
پ) محتواي چرند پرند و فرهنگ عامّه
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از دیگر جلوه های زندگی مردم در چرند پرند ،اشارات فراوانی است که دهخدا به
دانشهای عامّه ،باورهای خرافی ،اعتقا دات ،آداب و رسوم و آیینهای رایج مردم دارد؛ از
ی
جمله اشاره به دانشهایی چون کیمیا و لیمیا و سیمیا (نك .ص  7 ،3و )16؛ عامل بیمار ِ
تُخمه کردن (نك .ص  13و )14؛ کاربرد مومیایی و نمك برای دفع ترس (ص )27؛ ریختن
تربت در حلق بیمار مشرف به موت برای شفای وی (ص )170؛ نجس کردن موض ِع
بیماری برای پس رفتن و رفع آن (ص )46؛ چشم بیمار را با عنبر نصارا دود دادن (ص
 )46؛ ساختن ترکیبی از سرخاب با شیر دختر و پشگل ماچه االغ و جوشاندن آنها در
گوش ماهی و ریختن در چشم بیمار (ص )46؛ نشاندن بیمار مبتال به چشمدرد در برابر
کاسهای از آب د ر وقت غروب آفتاب و نگاه کردن در چشمهای وی و هفت تكّه
گوشت لخم یا هفت عدد برنج یا کلوخ را تكان دادن (ص )46؛ خواندن ورد « ...سالمت
میکنم /خودمُ غالمت میکنم /یا چشممُ چاق کن /یا هپول هپولت میکنم» برای دفع
درد چشم (ص )47؛ نزلهبندی کردن بیمار (ص )47؛  :پشت قرآن مهر کردن (ص )60؛
شیوة رمّالی (نك .ص  71 ،29و )137؛ طرز چلهنشینی و طلسم و نیرنج (ص )29؛ جنگیری
(ص )33؛ شیوة مداوای دردِ چشم (ص 47و )47؛ دعانویسی ،مارگیری ،افسونگری،

جامزنی ،حسابگری و طالعبینی (ص )71؛ عشرخوانی (ص )137؛ جزوهکشی (ص  )137و

….
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باور به شیوع وبا به سبب اینكه مرده کفن خود را میجویده (ص )66؛ نحس دانستن
عدد سیزده (ص )71؛ انداختن شپش در کفش مهمان برای تسریع در رفتن او (ص )162؛
باور به روا نبودن دوخت و دوز در ایّام سوگواری (ص )163؛ ریختن آب توبه روی
کسی (ص )176؛ میان انگشت شست و سبّابه را گاز گرفتن به نشانة پشیمانی از خیاالت
و تصوّرات ناروا (ص )181؛ تف کردن بر زمین به نشانة انصراف و پشیمانی از تصوّری
نادرست (ص  )181؛ دستمال نان و پنیر بستن به کمر نوعروس به نشانة انتقال برکت به
خانة همسر (ص  )193؛ خضاب کردن ریش در روز شنبه برای دور ماندن از بیماری (ص
)206؛ حق نمك را رعایت کردن (ص )27 ،14؛ باور به اینكه در عصر ظهور ،خرید و
فروش با صلوات صورت میگیرد (ص )50؛ باور به وقوع مرگ بر اثر افتادن بختك
روی کسی (ص )52؛ باور به مفید بودن لعن چهارضرب در توقّف مرگومیر (ص  65و
)66؛ باور به مطابق آمدن یا نیامدن ستارة دو نفر با هم (ص )131؛ باور به خیر و شر
کردن و صبر و جخد کردن (ص )160؛ باور به افتادن قر در میان مردم (ص )66؛ باور به
روز پنجاه هزار سال (ص  )67و . ...
آیینها و آداب و رسوم :عزا (ص )174؛ ولیمه (ص )174؛ سال (سالگرد) (ص )174؛
چهله (ص )174؛ روضهخوانی (ص )174؛ ختم قرآن (ص )175؛ صوم و صالت استیجاری
(ص )174؛ خضاب کردن ریش (ص )206؛ وقف کردن مدرسه ،ملك و ( ...ص )24؛ شیوة
دعوت از همسایگان در دهات (ص )47؛ حنا بستن ریش (ص )49؛ طرز آرایش ریش
(ص )49؛ بستن گلو و م شخدِ جنزده با نخ دکان عطّاری (ص )71؛ رسم دور باش
کورباش [های هوی ،برید کور شید ،روت را برگردان] (ص )94
ترانهها ،متلها و منظومههای عامیانه نیز در چرند پرند فراوان است و «جزو چرند
پرند است و منطق نثر بر آنها حاکم است و ساخت ،مضمون و زبان این سرودهها
درست مانند نوشتههای دهخداست» (درودیان ،1383 ،مقالة شخد اوّل.)113 ،
دهخدا در چرند پرند با اینكه بر فرهنگ معنوی مردم تمرکز دارد ،هرگز از فرهنگ
مادی آنان غافل نیست؛ به همین سبب ،خواننده در کنار مقاصد اصلی متن با شیوههای
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معاش مردم ،خوراک ،پوشاک ،نوشیدنیها ،سرگرمیها ،ابزار و آالت لهو و تفنن ،مكانها و
بیشتر از همه با مشاغل و پیشههای مردم روزگار آشنا خواهد شد.
ت) بيان چرند پرند و فرهنگ عامّه
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عنصر پربسامدی که بیش از هر چیز و بشدت از فرهنگ عامّه مایهور است ،طنز
دهخداست .وی در کنار استفاده از شیوههای رایج طنزآفرینی نظیر بزرگنمایی و
غافلگیری ،غالباً به مدد فنّ تجاهلالعارف ،نقیضهسازی ،خلق تیپها و موقعیتهای کمیك،
ترکیب زبان رسمی با زبان محاوره و کاربرد کنایه ،آن هم «کنایههایی بلیغتر از تصریح»
(یوسفی )222 :1371 ،به طنزی خاص دست مییابد که نمونة آن را در ادبیات مكتوب و
رسمیِ فارسی ،کمتر سراغ داریم .این از آن روست که دهخدا با ساختن چنین
طنزهایی ،نه فقط در پی نشان دادن عمق فجایع سیاسی و اجتماعی است ،بلكه «از
طریق تصویرهای طنزآمیز انتقادی به دنبال سرگرمی نیز میگردد» (براهنی.)536 :1348 ،
ایجاد سرگرمی برای عموم مردمی که مخاطبان و مشتریان هرروزة کاالی او بودهاند به
مدد شگردهای ذیل به دست آمده است:
 .1کاربرد عبارتهای نقیضی :برادران غییورِ ترییاکی (ص  4 ،3و )9؛ یواشیكی دیدنید
یك نفر از آن جعفرقلی آقاها پسر بیگلرآقاهای قزّاق ،یعنی یك نفر غریبنیواز،
یك نفر نوعپرست ،یك نفر مهماندوست ( ...ص )9؛ اویارقلی  ...بیهعینیه مثیل
اینكه  ...بالتشبیه بالتشبیه مجاهدین شاه عبدالعظیم از غارت محلیة یهیودیهیا
برگشتهاند ( ...ص .)33
 .2کاربرد القاب و واژههای کمیك :کالسكهاالسالم (ص )8؛ میز و صندلیالمذهب
(ص )8؛ اسب روسیالدین (ص .)8
 .3کاربرد کلمات و ترکیبات نقیضی با بار معنایی متضیاد :جنیاب چكییدة غییرت!
(ص )9؛ نتیجة علم و سیاست! (ص )9؛ چنین آدم باوجود! حیف است کیه لقیب
نداشته باشد (ص )9؛ قرضالنَدَهَم (ص )28؛ دیروز عملهجات بازار دیینفروشیی
از کمی مزد دست از کیار کشییدند (ص )30؛ قسیم بیه حیوزة درس آقیا شییخ
ابوالقاسم (ص )95؛ قسیم بیه مشیروطهخیواهی قیوامالملیك (ص )95؛ قسیم بیه
دولتخواهی پرنس ارفعالدوله (ص )95؛ قسم بیه سوسیالیسیت بیودن شیاهزاده
نصرتالدوله (ص .)95

.4
.5
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.6
.7

ایجاد موقعیتهای کمیك :تمثیل کمیك شیوة ترک تریاک (ص )4؛ روایت داسیتان
سپاه درماندة ایران که مصمم است یونان را تصرّف کند (ص  8و .)9
تجاهلالعارف شگرد پرکاربرد در ساماندهی طنز دهخدا :خدا لعنت کند شییطان
را؛ نمیدانم چرا هر وقت من این اسم را میشینوم بعضیی سیفرای اییران ییادم
میافتد ( ...ص )9؛ میگوید :قباحت دارد ،مردم که مغز خر نخوردهاند! تا بگویی
«ف» من میفهمم «فرحزاد» است (ص )17؛ تو بلكه فردا دلت خواست بنویسیی
( ...ص )17؛ آیا من نوشتهام کیه چیرا از هفتیاد شیاگرد بیچیارة مهیاجر مدرسیة
امریكایی میتوان گذشت و از یك نفر مدیر نمیتیوان گذشیت؟ (ص )19؛ تیازه
فهمیدیم که کنیاک آدم است .کنیاک سیرکه شییره نیسیت  ...خیدایا! اگیر حیاال
کنیاک ما را نبخشد چه خاک به سر کنیم؟ این گناه نیست که میا چنیدین سیال
پشت سرِ یك آدم غیبت کنیم و بیچاره یك زن دست و پا کوتاه را سرکه شییره
بدانیم؟ (ص )38؛ امّا نگاه کن ،بگذار ببینم مطلب کجا بود؟ مطلب اینجا بود ،آخ
حواس را ببین .مطلب اینجا بود که پارچههای یزدی خیلی از پارچههای فرنگی
بادوامتر است ،بله مطلب در اینجاست که پارچههای یزدی خیلی از پارچههیای
فرنگی بادوامتر است .زیاده چیه عیرض کینم؟ (ص [ )40نویسینده زمیانی ایین
مطالب را میآورد که مبلغی در نقد سیاست و حكومیت سیخن گفتیه اسیت و
حاال خود را به کوچه علی چپ میزنید]؛ عیالوه بیر ایین ،مگیر بیرادرِ همیین
حضرت واال وقتی یك ماه قبل در اصیفهان میادر خیودش را کشیت ،میا هیی
نوشتیم! (ص )61
شخصیتهای کمیك :دِخَو؛ خرمگس؛ سگ حسن دله؛ آزادخان؛ نخود همیه آش؛
اویارقلی
تشبیهات طنزآمیز :اویارقلی ...بهعینه مثل اینكه خبرنگار «ماتن» از شیرق اقصیی
مراجعت کرده (ص )33؛ قد مثل چنار ،سینه به پهنای جزرِ چارسیو ،بازوهیا بیه
کلفتی نارون (ص )93

نتيجهگيري
بررسیها و تحلیلهای این مقاله چند نكته را بر ما آشكار میسازد :نخست اینكه انگیزة
دهخدا در رجوع به زندگی مردم و وارد کردن آن در ادبیّات فارسی به طور اعم و در
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پينوشت
« .1چرند پرند» عنیوان مشیترک سلسیله نوشیتههیای طنزآمییز علیاکبیر دهخداسیت در نامیة هفتگییِ
صوراسرافیل که به سرپرستیِ میرزا جهانگیرخیان شییرازی و بیا حماییت میالی قاسیمخیان تبرییزی از
ربیعاالخر سال 1325ق تا جمادیاالوّل سال 1326ق در تهران و استانبول بیه چیاپ مییرسیید (نیك.
دبیرسیاقی ،1358 :نیه؛ صیدر هاشیمی143 :1376 ،؛ بیروان)498 :1337 ،؛ نییز عنیوان ییك بخیش از
سهگانهای است که تحت عنوان مقاالت دهخدا (چرند پرند ،هیذیانهای مین ،یادداشیتهای پراکنیده) بیه
کوشش سیدمحمّد دبیرسیاقی به چاپ رسیده است .نكتة قابل توجه این است کیه برخیی پژوهشیگران
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داستاننویسی معاصر به طور اخد ،عالوه بر تقویت جنبههای زیباییشناختی داستان و
جاذبه بخشیدن بدان از ضرورتی ناگزیر پرده برمیدارد که سر منشأ آن ،اعتقاد به
پایهریزی حكومتی مبتنی بر رأی و ارادة مردم بوده است .از این روست که وی در
ابتدای مشروطهطلبی و البتّه پیشتر از داستاننویسانی چون محمدعلی جمالزاده بهیكباره
و بیهی پروا و محاسبهای ،انواع موقعیتها ،اشخاص ،حوادث ،عناصر معنوی و مادی
زندگی مردم عادی را با غ ّ و ثمین آن در قصّههای خود وارد میکند .گویی دهخدا در
آن موقعیت تاریخی خاص با روزنة امیدی که یافته و بستر تحوّلی که در ذهنیّت
خویش ساخته با شتابی تمام بر آن است تا اقشار مختلف مردم را وارد صحنة اجتماع
کند؛ بدین طریق ،هم آنان را به استیفای حقوق خویش برانگیزد و هم ،حكومت را از
ظهور و حضور آنان در عرصة اجتماع باخبر سازد و البتّه به همین شیوه ،زمینة تشكیل
جامعهای چندصدا با حضور او یارقلیها ،آکبالییها ،برهنهخوشحالها ،دخوعلیها،
حسن دَلَهها و غالم گداها را فراهم آورد .نكتة دیگر اینكه بهتناسب دوران انقالب ،که با
شتابزدگی و درهم ریختگی همراه است ،سبك نوشتاری و ساختار روایی چرند پرندها،
آیینهای است تمامنما از همان آشفتگیها و عدمانسجامها که نویسندة هوشمند چرند
پرندها ،آن را در قالب قصّههای خویش بازتولید کرده ،نمونههایی عالی از همان اوضاع
را به تصویر کشیده است .در این تابلوهای نوشتاریِ همخوان با جامعه ،زبان نوشتار،
شتاب آلود و نامنسجم است؛ فرمهای روایی ،گوناگون و در عین حال ،ناپخته و نامدوّن
است؛ عناصر بیانی ،ناهمگون و بعضاً غیر زیباییشناسانه است؛ مضامین ،متكثّر و
ناپرورده است و این همه ،اوج نابسامانی اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعة عصر
مشروطه را بخوبی در برابر چشم خواننده به نمایش میگذارند.
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عنوان این قسمت را «چرند و پرند» ،و برخی دیگر «چرندِ چرند» ضبط کردهاند؛ با این همیه ،صیورت
مصرّح و ظاهراً مورد نظر نویسنده ،همان «چرند پرند» است که بر پیشانی نوشتهها و روی جلد کتیاب
نیز نقش بسته است.
2. genre
 .3دربارة چرند پرند تاکنون مقاالت و کتابهای بسیاری نوشته شده است .برخی از آنها به محتوای چرند
پرند از جمله به ابعاد اجتماعی-سیاسیی آن پرداختهانید (نیك .یزدانیی 208 :1382 ،تیا 242؛ یعقیوب،
 40 :1377به بعد) و تعدادی دیگر به وجوه انتقادی و طنزگونگی آن (درودیان)1378 ،؛ بعضی به ادبیّت
این نوشتهها توجه کردهاند (باالیی 65 :1378 ،تا 131؛ یوسفی 216 :1371 ،بیه بعید) و عیدّهای دیگیر
دالیل تكوین این مقاالت را کاویده و تبیین کردهاند (دبیرسیاقی ،1358 ،مقدمه) .منتقدانی نیز ،جسیته و
گریخته به ویژگیهای مردمشناختی این کتاب نظر داشته ،امّا از توصیف و تحلیل جدّی آن بازماندهاند؛ با
این همه ،چنانكه میدانیم چرند پرند از حی ساختار ،محتوا ،زبان ،و بیان ،نه تنها از فرهنگ عامّه الهام
یافته ،بلكه دقیقاً بر همان فرهنگ مبتنی است و بسییاری از عناصیر آن را در خیود دارد و حتّیی عنیوان
کتاب ،که به معنای «پرت و پال ،چرت و پرت ،هذیان ،سخن مهمل و بیهوده و حرف مفیت» (دهخیدا،
 ،1377ذیل واژه) است ،نیز بر همین جنبه داللت میکند .از ایین حیی  ،جیای تحقییق در جنبیههیای
ساختاری و عامیانگی این اثر ،همچنان خالی است.
 .4واژة «دَخُو» (نك .دبیرسیاقی ،1358 ،چهارده؛ آذرنگ ،1386 ،ذیل چرند پرند) ،یا «دِخَو» (یوسفی،
 )151 ،1358-1357و حتّی «دَخَو )Browne,1966:264( »dakhaw /نیز که پربسامدترین نام
مستعارِ به کار رفته در چرند پرند است «از لحاظ لغوی یعنی دهخدا ،کدخدا و در عرف ،نام ابلهی
قزوینی است که ایرانیان داستانهای سفیهانه و خندهانگیزی به او نسبت میدهند؛ نظیر جُحی در زبان
عربی و ملّا نصرالدّین» (یوسفی.)218 :1371 ،
 .5تمام ارجاعات ما به متن چرند پرند بر اساس کتاب مقاالت دهخدا ،چاپ دکتر محمد دبیرسیاقی،
 1358است.
 .6در این موارد ،عبارات کلیدی و بخشهای تأثیرگذار کالم ،نظیر «امان از دوغ لیلی  /ماستش کم بود
آبش خیلی» یا «تا وقتی که این دوتا با هم نسازند که ما یكی را از میان بردارند» یا «من هی وقت
نمیگویم که  ،»...در فواصلی از متن تكرار میشود .این شیوه ،یادآور ساختار ترجیعبندهای سنّتی
فارسی است.
7. Pícaro
8. Picaresque
 .9کریستف باالیی و میشل کویی پرس در کتاب سرچشمههای داستان کوتاه فارسی (ص  81به بعید)،
چرندپرندهای زیر را بیش از دیگر چرندپرندها ،واجد ویژگیهای داستانی شمرده و به تحلییل برخیی از
آنها پرداختهاند :اخبار شهری از شمارة  3روزنامة صوراسرافیل (دبیرسیاقی ،ص )13؛ مكتوب شهری از
شمارة  6روزنامة صوراسرافیل (دبیرسیاقی ،ص  22تا )26؛ چرند پرنید از شیمارة  7و  8صوراسیرافیل
(دبیرسیاقی ،ص  32به بعد)؛ چرند پرند از شمارة  11صوراسرافیل (دبیرسیاقی ،ص  43به بعد)؛ اخبیار
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شهری از شمارة  12صوراسیرافیل( ،دبیرسییاقی 53 ،تیا )57؛ چرنید پرنید شیمارة  16از صوراسیرافیل
(دبیرسیاقی ،ص  75تا)77؛ و مكتوب از شمارة  22صوراسرافیل (دبیرسیاقی ،ص  117تا.)120
 .10نیز از این قبیل است این موارد :مشهدی ماشاهلل 46؛ میرزا ماندگار 46؛ کبالئی دخو 7؛ هفتخط 8؛
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Abstracts

تحليل داستان «دليله محتاله و علي زيبق» از مجموعه هزار و يک


شب بر مبناي الگوي كنشگران گرماس

دكتر نجمه دري
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

حسين قرباني



كليدواژهها :قصههای هزار و یك شب ،قصه دلیله محتاله و علی زیبق ،تطبیق الگوی کنشگران
گرماس با داستانهای هزار و یك شب.

تاریخ دریافت مقاله1392/9/26 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/12/20 :

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان
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چكيده
افسانهها و قصههای عامیانه تجلیگاه فرهنگها و سنتهای کهن جوامع بشیری اسیت .گروهیی از
پژوهشگران با تكیه بر آثار مكتوب و به جا مانده از اسطورهها و افسیانههیای کهین بیه تحلییل
جنبههای مختلف آن پرداختهاند .از جمله این پژوهشگران والدیمیر پراپ است که به کشیف و
استخراج ساختار قصههای عامیانه روس پرداخت و کارکردهای مشیخد و معینیی بیرای ایین
قصهها برشمرد .آلژیرداس ژولین گرماس نیز با استفاده از مفهوم کنشگر به مختصر کردن نظریه
پراپ پرداخت و به طرح الگویی درباب کنشگران روایت پرداخت .در این پژوهش با اتكیا بیه
الگوی کنشگران گرماس ،حكایت «دلیله محتاله و علی زیبق» بررسی شده است .ایین حكاییت
به دلیل تنوع شخصیتها و کارکردهای تأثیرگذار هریك از آنها ،امكان فراوانیی در زمینیه تحلییل
حوزههای کنشی دارد .بر اساس این پژوهش مشخد شد که الگوی تكرار شونده سایر قصهها
درباب حوزههای کنشی ،در این حكایت نیز مشاهده میشود ولییكن ویژگیی تمیایزبخش ایین
حكایت در گفتمانی است که این اثر در دل آن شكل گرفته است و آن گفتمان دینی است.
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مقدمه
قصههای عامیانه ،نخستین نمودهای روایت است؛ به عبارت دیگر نخستین پیل ارتبیاطی
نوع بشر با روایت است .گرچه روایت در تمام زندگی بشر ساری و جاری است ،زمانی
به صورت برجسته و دلنواز با گوش و روح آنها عجین خواهید شید کیه در سیاختاری
مشخد به نام قصه نمودار شود .یكی از زیر شاخههای ادبیات داستانی ،قصه اسیت .از
آنجا که مخاطبان قصهها در گذشته توده عیامی بیودهانید کیه سیواد خوانیدن و نوشیتن
نداشته و به قصه نقاالن و قصهگویان گوش میدادهاند و تحقق آرزوها و امیدهای خیود
را در آنها میدیدهاند ،لقب عامیانه را به این قصهها دادهاند (میرصیادقی .)101 :1376 ،قصیه
عامیانه زیرشاخه فرهنگ عامیانه است؛ به همین دلیل فرهنگ و تاریخ ملتهای مختلف را
میتوان در قصهها مشاهده نمود.
هزار افسانه ییا هزارافسیان ،کتیابی اسیت کیه برخیی از پژوهشیگران آن را منشیأ و
خاستگاه هزار و یك شب میدانند .این کتاب در عهد ساسانیان از مجموعیه قصیههیای
هندی به پارسی برگردانده ،و درحوالی قرن سوم هجری به عربی ترجمیه شید .هیزار و
یك شب ،معروفترین مجموعه داستانی است که عناصر فرهنگهای ملتهیای گونیاگون را
در دل خود جای داده است .میا آیگرهارت 1مانند غالب پژوهشگرانی که دربیاره هیزار
و یك شب کار کردهاند ،این اثر را محصول خالقیت تعداد بیشماری راوی و قصهگیو و
قصهساز میداند که در زمانهای مختلف و مكانهای گوناگون ،داستانهایشان را بیه کتیاب
افزودهاند (ثمینی.)22 :1379،
ادبیییات عامیانییه ،حییوزه وسیییعی از مطالعییات و پژوهشییهای جامعییهشییناختی،
روانشناختی ،مردمشناختی و  ...را شامل میشود که در این پیژوهش بیه دور از تمیامی
این قابلیتها ،با دقت در ساختار اثر به بررسی چگونگی پیردازش آن از دیید کنشیگران
داستان پرداخته شده است تا بدین طریق با بررسیی حیوزههیای کنشیی داسیتان «دلیلیه
محتاله و علی زیبق» به کشف الگوی کنشیی ایین اثیر بپیردازد کیه نمونیهای از ادبییات
عامیانه است.
نه تنها حكایت «دلیله محتاله و علی زیبق» بلكه اغلب حكاییات عامیانیه بیا الگیوی
آلژیرداس ژولین گرماس ،که از نظریه پردازان معاصر درباب روایت است ،قابل تحلییل
و بررسی است؛ چراکه الگوی گرماس بیه واقیع از دل ایین قصیهها درآمیده اسیت؛ بیه

تحليلداستان«دليله محتاله و علي زنبق» از مجموعه هزار و يکشب برمبناي الگوي...

عبارت دیگر روایت ،چه در قالب قصه و چه در قالب رمان یا هیر قالیب دیگیر ،دارای
ساختمان نظاممندی است که نتیجه ذات زاینده روایت است و پژوهشگرانی چون پراپ
و سایران با غور در قصههای پریان یا قصههای عامیانه ساختارهای ثابت و مشخصیی را
استخراج کردهاند که در اغلب قصهها تكرار شونده است ،در واقع آنها نظریات خیود را
با اتكا به دستمایه غنی خود ارائه کردهاند که قصههای عامیانه است.
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پيشينه پژوهش
هزار و یك شب وسعتی به اندازه تمام بشریت دارد .قصههای آن ریشههیای مختلیف و
متعددی دارد « .در این مجموعه داستان ،نشانههایی از افسانههای هندی ،ایرانی ،عربیی،
یهودی و مصری دیده میشود» (محجوب)362 :1387،؛ به دیگیر سیخن فرهنیگ و تمیدن
تمامی ملتها در این کتاب تجلی یافته است .ازاینرو پژوهشیهای فیراوان و متعیددی در
زمینه هزار و یك شب صورت گرفتیه اسیت .مقیاالت و کتابهیای متعیددی از زواییای
مختلف ،هزار و یك شب را بررسی کردهاند که از میان آنها آثاری که یاریگر ما در ایین
پژوهش است عبارت است از:
• درآمدی بر ریختشناسی هیزار و ییك شیب نوشیته محبوبیه خراسیانی (.)1387
نگارنده در این کتاب به بررسی حكایات درونهگیر (حكایاتی که چندین حكاییت را در
خود جای داده است) هزار و یك شب با اسیتناد بیه روش «والدیمییر پیراپ» پرداختیه
است.
• روایتی دیگر از داستان دلیله محتاله و مكر زنان نوشیته کتیایون مزداپیور (.)1374
این کتاب دارای چند بخش است از جمله :روایتی تازه از داسیتان دلیلیه محتالیه کیه از
روی قصههای هزار و یك شب باز گفته شیده و پیردازش یافتیه اسیت؛ دوم گفتگیویی
است درباره مكر زنان که خود توضیحی است درباره مكرهای دلیله و شیوههای عییاری
و راه و رسم حیله عیاران.
• مقاله «دلیله محتاله» از محمدجعفر محجوب ( )1374کیه در مجلیه اییرانشناسیی،
سال هفتم ،شماره  3چاپ شده است .در این مقاله روایتهیای مختلفیی از داسیتان دلیلیه
محتاله بیان شده که در برخی از آنها داستان با عنوان دلّه مختاله و روایت حیلیهگریهیای
زنی به نام دلّه است .آقای محجوب در پینوشتهای مقاله به داستان دلیله محتاله و زیبیق
مصری اشاره کرده است.
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• مقاله «رویكرد روایتشناختی به حكایت مكاران از داستانهای هزار و ییك شیب»
از حمید عبداللهیان و الهام حدادی ( .)1388هدف این مقاله تحلیل حكایت مكیاران بیر
گرفته از داستانهای هزار و یك شب با دیدگاه روایتشیناختی اسیت .ایین پیژوهش بیا
بهرهگیری عوامل روایتشناسی تحلیلی ساختاری از تمام وجوه روایت حكایت مكیاران
عرضه و بدین شیوه الگویی کلی از بحثهایی چون ژرفساخت ،زمان ،شخصیتپردازی،
کانونیشدگی و  ...ارائه میکند.
• مقاله «بررسی وجوه روایتی در روایتهای هزار و یك شب» از محمدرضا صیرفی و
نجمه حسینی ( .)1389این پژوهش با تكیه بر نظریه وجوه روایتی تودوروف به بررسی
چگونگی ارتباط شخصیتها در روایتهای هیزار و ییك شیب میپیردازد و در نهاییت بیر
اساس شكل و کارکرد وجوه روایتی در چگونگی آغازشدن قصیه و تیداوم و پاییان آن،
روایتهای هزار و یك شب در شش گروه طبقهبندی میشود.
• مقاله «تحلیل ساختاری مكر و حیله زنان در قصههای هزار و یك شب» از محبوبه
خراسانی ،کتایون مزداپور و طیبه ذنوبی ( .)1389این مقاله با اتكیا بیر نظرییه والدیمییر
پراپ به بررسی داستانهایی میپردازد که در آن مكر زنیان در محورییت کنشهاسیت .در
این پژوهش بهرغم اینكه در ابتدا گمان میشد مكرهای زنان فریبكار هزار و یك شیبی،
فقط واکنشی است؛ یعنی در پاسخ به نابرابریها ،اعمال قیدرت و  ...نیرنگهیایی صیورت
میپذیرد که آن را واکنش مینامیم ،مشخد شد که حرکتهای کنشی و ابتیدا بیه سیاکن
نیز از سوی فریبگران صورت میگیرد که تعداد آن  64مورد و در مقابل تعداد واکنشیها
  69مورد -شایان توجه است .نكته قابل ذکر این است که در بیشیتر میوارد ،یعنیی 54بار ،حرکتهای واکنشی عادالنه و موفق است.
• مقاله «چارهگری زنانه در هزار و یك شب» از شایسته ابراهیمی ( .)1388نگارنیده
در این پژوهش با نگاهی متفاوت به مقوله مكر در داستانهای هزار و یك شیب بیه ایین
نتیجه میرسد که آنچه باع شده است همة زنان هزار و ییك شیب حیلیهگیر و منفیی
دانسته شوند ،این است که تمام شخصیتهای زنی که در داستانها حضور دارند بیهنیوعی
از هوش و ذکاوت بیشتری نسبت به مردان برخوردارند و نییز میدبرتر از آنیان شیناخته
میشوند و برای هر مشكلی چارهای دارند؛ چه با بهره گرفتن از هوش و درایت خود و
چه با بهره گرفتن از نیروی سحر و جادوگری که در هیزار و ییك شیب فقیط مخیتد

تحليلداستان«دليله محتاله و علي زنبق» از مجموعه هزار و يکشب برمبناي الگوي...
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خود آنان است .همچنین در جامعهای که مردان ،زنان و دختران را زنجیر میکننید و در
صندوقها نگه میدارند ،این گونه کنشهای آنان نوعی انتقام است.
• مقاله «مردپوشی زنان در دو داستان از هزار و یك شب و دو کمیدی از شكسیپیر»
از زهرا خسروی و بهروز محمودی بختیاری ( .)1390در این مقالیه کیارکرد مردپوشیی
زنان در دو حكایت «قمر الزمان» و «علی شار و زمیرد» از هیزار و ییك شیب و چهیار
کمدی «دو نجیبزاده ورونایی»« ،هر طور شما بخواهیدش»« ،شب دوازدهیم» و «تیاجر
ونیزی» از شكسپیر بر اساس نظریات پساساختگرای سیكسو و و نظریات پسافمینیسیتی
باتلر بررسی شده است .بر اساس یافتههای ایین بررسیی ،زنیان مردپیوش اگیر چیه بیه
اهداف خود میرسند و حتی به صورت تصادفی به باالترین مقام ممكن متن مییرسیند،
پس از فاش شدن راز خود برای رسیدن به جایگاه مطلوب خیویش در گفتمیان حیاکم
بالفاصله دوباره زنپوش میشوند و سعادت خود را در گروی پیذیرش نقیش خیود در
تقابل مرد /زن قلمداد میکنند.
• مقاله «درجستجوی شهرزاد هزار و یك شب» از محمود طاووسی ،نغمیه ثمینیی و
فرهاد مهندسپور ( .)1386در این مقاله با گذری کوتاه بر آرایی که خاستگاههیای هیزار
و یك شب را بر اساس شواهد داستانی ،تاریخی ،بومشناسانه و منطقهای میورد تفحید
قرار دادهاند به هزار و یك شب – و بیویژه قهرمیان محیوری آن ،شیهرزاد – از دییدگاه
بناندیشه و خاستگاه بنییادین اسیطورهای آن پرداختیه شیده اسیت .در اینجیا کهنتیرین
صورتها و الگوهایی که شهرزاد بر ساخته آنهاست و بر اسیاس آنهیا عمیل مییکنید بیه
عنوان بناندیشههای سازنده شخصیت عمل کننده و اندیشمند هزار و یك شیب ،میورد
جستجو قرار گرفتیهانید .در فراینید ایین جسیتجو در میییابیم کیه شیهرزاد ،تجلیی دو
بناندیشه کهن ایرانی است« :هستی برای نبرد» و «فرجاماندیشی معادشناسانه».
• مقاله «نامگزینی زنان در داستانهای هزار و یك شیب» از میریم حسیینی و حمییده
قدرتی ( .) 1390در این مقاله با رویكردی زنمدارانه و با توجه به طبقه اجتمیاعی زنیان،
نامهای زنان و ارزش توصیفی آن در هزار و یك شب نشان داده شده است .نتیایج ایین
پژوهش مشخد میکند که نامهای زنان از نظر آوایی ،معنایی و رمزی بیا شخصییت و
کنش آنها پیوند ناگسستنی و معناداری دارد.
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• مقاله «نقش طلسم و جادو و برخی صنایع غریبه در داستانهای هزار و ییك شیب»
از محمد حجت و مهتاب مهرابیزاده هنرمند ( .)1392در این پژوهش به جادو و علیوم
غریبه از دید کارکرد فراوان آن در متن هزار و یك شب نگیاه شیده اسیت .گفتیه شیده
است که بسیاری از ابزارهای جیادویی در علیم و دانیش میردم ریشیه داشیت و بیرای
محافظت از انسانها ساخته میشد .جادوها در باورها ،آرزوهیا و اعتقیادات میردم ریشیه
داشته است که ریشهای کهن دارد و به دوران قبل از اسیالم بیاز میگیردد کیه در واقیع
جادوگران ،همان مغان و عالمان دینی و مذهبی بودهاند.
• مقاله «سبك روایتگر در حكایتهای هزار و یك شب» ،از نجمه دری ،سیید مهیدی
خیراندیش و الهام کوثری (.)1392
در هی یك از آثار یاد شده ساختار داستان دلیله محتاله و علیی زیبیق میورد تحلییل و
بررسی قرار نگرفته است.
سایر آثاری که در تحلیل هزار و یك شب در زمره پیشینه پیژوهش قیرار مییگییرد،
عبارت است از:
• رابرت ایروین ( ،)1383تحلیلی از هزار و یك شب ،ترجمه فریدون بدرهای ،نشیر
و پژوهش فرزانروز.
• نغمه ثمینی ( ،)1379عشق و شعبده :پژوهشی در هزار و یك شب ،نشر مرکز.
• جالل ستاری ( .)1368افسون شهرزاد :پژوهشی در هزارافسان ،نشر توس.
• جالل ستاری ( .)1382پژوهش در حكایات سندباد بحری ،نشر مرکز.
• آندره شدل ( .)1388جهان هزار و یك شب .ترجمه جالل ستاری .نشر مرکز.
• آندره میكل ( .)1387مقدمه بر هزار و یك شب ،ترجمه جالل ستاری ،نشر مرکز.
• بهرام بیضایی ( .)1383ریشهیابی درخت کهن .انتشیارات روشینگران و مطالعیات
زنان.
چهارچوب نظري پژوهش
گرماس با اتكا به تحلیل شكلشناسانة پروپ و با ارائة طرحوارة روایی کنش ،شخصیت
را در قالبی جدید در معرض تحلیل و بررسی قرار میدهد .او ،هفیت دسیته شخصییت
پروپ را در سه دسته دوتایی کنشگر بر اساس تقابلهای دوگانیة معناشناسیی جیای داد.
«گرماس در کتاب ساختار معنایی ( )1966با درک عملیتر از طرح پروپ ،توانسیت بیا
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استفاده از مفهوم کنشگر به مختصر کردن کار او بپردازد .با توجه به شش کنشیگر ذهین
و عین ،فرستنده و گیرنده ،یاری دهنده و دشمن مییتیوان حیوزههیای عمیل گونیاگون
پروپ را استنتاج کرد» (ایگلتون .)144 :1386 ،شش حوزة عمل گرماس عبارت است از:
 .1شناسنده/موضوع شناسایی  .2فرستنده /گیرنده . 3کمك کننده /مخالف
این جفتها سه انگارة اساسی را توصیف میکند که شاید در همه انواع روایت اتفیاق
میافتد:
 .1آرزو ،جستجو یا هدف (شناسنده/موضوع شناسایی)  .2ارتباط (فرستنده /گیرنده)
 .3حمایت یا ممانعت (کمك کننده /مخالف)» (سلدن 143 :1377 ،تا .)144
با نگاهی دقیق به الگوی گرماس مشخد میشود که او به جیای اینكیه بیه ماهیّیت
خود شخصیتها بپردازد ،ارتباط و مناسبات شخصییتها را میورد بررسیی قیرار مییدهید.
اهمیت کنشگر در نظریة گرماس به اندازهای است کیه گرانیگیاه رواییت شیمرده شیده
است« .گرماس کوشید مییان سیاختارهای اثیر ادبیی و سیاختارهای جملیه ،نزدیكیی و
پیوندی پدید آورد؛ همچنانكه فعل گرانیگاه جمله است ،کنشگران نیز گرانیگیاه رواییت
به شمار میآیند» (محمدی .)113 :1380 ،او برخالف پروپ ،که هفت نقش روایی را تیابع
سی و یك کارکرد داستانی میدانست ،معتقد است که «وقایع نسبت به شخصییت تبعیی
هستند» (تیوالن .)150 :1386،کنشگر در ارتباط با شخصییت ،حالیت «عمیوم و خصیوص
مطلق» دارد ،هر شخصیتی ،کنشگر است ولیی هیر کنشیگری ،شخصییت نیسیت؛ زییرا
«کنشگر» معنایی وسیعتر دارد و عالوه بر «فاعل» ،که انجام دهنده عملی است« ،مفعول»،
که عملی نسبت به او صورت میگیرد ،نیز کنشیگر بیه شیمار میآیید .عیالوه بیر ایین،
«کنشگر» ممكن است فرد ،شیء ،گروه و ییا واژهای انتزاعیی ماننید آزادی باشید؛ بیرای
نمونه اگر «آزادی» یا «استقالل» ،کسی را به عمل یا انتخاب راهی برانگیزد ،نقش کنشگر
دارد؛ چنانكییه در رمییان سووشییون ،مفییاهیم انتزاعییی آزادی ،اسییتقالل ،فقییر ،بییدبختی،
شجاعت ،مردانگی و  . . .همگی برانگیزاننده و محرکان شخصیتهای اصلی رمان هستند.
با توجه به تعریفهای مربوط به شخصیت و با در نظر گرفتن این عنصر داستان در نظریة
گرماس به عنوان کنشگر ،تحلیل کنشها و اعمال شخصیتها در رمیان ،یكیی از مهمتیرین
عوامل کمكکننده در تحلیل ساختار اثر است .این روش یكی از روشهای تحلیلی است که
مستلزم پرداختن به مفهوم «ویژگی» است .معیار شناخت شخصیتها ،صرفاً کنشهایی است

که دایرة حرکتی هر یك از آنان را نشان میدهد.
شش عامل الگوی کنشگران گرماس در درون خود دارای نظامی قاعدهمند اسیت بیه
گونهای که هر یك در ارتباطی منسجم و پیوسته با دیگری است تیا جیایی کیه میتیوان
گفت هر یك عامل پدید آمدن دیگری است .از این رو قدرت زایشیی ایین الگیوی بیه
ظاهر محدود را میتوان در دل خود آن مشاهده کرد .کنشگر فرستندهای ،کنشگر اصیلی
یا فاعلی را برای دستیابی به هدف مشخصی تحریك میکند .در این مییان ،سیه کنشیگر
دیگر نیز در ارتباط با کنشگر اصلی نقشهای متفاوتی ایفا میکنند :دو کنشیگر ییاریگر و
مخالف در قالب ارتباطی رقابتی باع پیشرفت و یا مانع کنشگر اصیلی در راه رسییدن
به هدف میگردند و کنشگر گیرندهای ،سودبرندة کنش کنشیگر اصیلی اسیت .بنیابراین
هدف یا شیء ارزشی که مورد جستجوی فاعلِ روایت است ،وسیله و واسطهای میشود
تا کنشگر گیرنده به سود و منفعتی دست یابد .طبیق الگیوی گرمیاس ،شیش عامیل بیه
صورت ذیل ترسیم شده است:
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فرستنده (ابر یاریگر)
یاریگر

هدف

فاعل

دریافتکننده (گیرنده)
رقیب (مخالف)
(توالن :1386 ،ص)151 .
(ریمون ی کنان :1387 ،ص)50 .

خالصه داستان
حكایت دلیله محتاله و علی زیبق از مجموعه حكایتهیای هیزار و ییك شیب ،داسیتانی
است که شهرزاد قصه گو آن را از شب هفتصد و هشت تا شب هفتصد و نوزده حكایت
میکند .قهرمان این قصه ،علی زیبق است که از جمله عیاران مصر بود .وی بیه دعیوت
یكی از دوستان خود ،که از بزرگان دارالخالفه بغداد بود ،راهی سفر بغیداد شید و طیی
این سفر ،ماجراهای بسیاری را از سر گذراند .در بغداد از زینب دختر دلیله محتاله ی از
زنان طرار بغدادی خوشش آمد و خواست با او ازدواج کنید امیا ایین کیار چالشیهایی را
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برای او به دنبال داشت .درنهایت علی زیبق مصری با یاری خداونید متعیال توانسیت از
پس ترفندهای متعدد دلیله و همراهان او برآید و در نهایت به وصال زینب برسد.

(سعدی :1390 ،ص)498 .

بر آن سرم که ننوشیم میی و گنیه نكینم

اگییر موافییق تییدبیر میین شییود تقییدیر
(حافظ :1383 ،ص)160 .

مییییکنم تیییدبیر گونیییاگون ولیییییك

بسییییته تقییییدیر نگشییییایم همییییی

جججج

(انوری :1389 ،ص)491 .

و دهها مورد دیگر که هریك مضمون ناتوانی تدبیر بشری دربرابیر اراده الهیی را بیه
بهترین شكل نشان میدهد .بنابراین بییان ایین موتییف در سیاختار کلیی ادب فارسیی،
بدیهی است ولیكن نشان دادن آن در دل متونی که در پس روایت و کنشهای کیارکردی
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تحليل متن
حكایت «دلیله محتاله و علی زیبق» از نظر ساختاری به چند بخش تقسیم مییشیود کیه
هر بخش به واسطه یك حرکیت داسیتانی از بخیش دیگیر جیدا و کنشیها و کنشیگران
جدیدی به آن افزوده میشود و در نهایت همگی این بخشها در راستای یكیدیگر عمیل
میکنند .در تمامی این بخشها ،علی زیبق مصری ،که کنشیگر اصیلی و مرکیزی رواییت
است در محوریت روایت قرار دارد و تمامی شخصیتها ،که البته بیش از اینكه شخصیت
باشند ،کنشگر هستند بر مدار کنشهای اصلی او در چرخشند .در این حكایت طبق بافت
متن ،که در زمره قصههای پریان است ،نیروهیای جیادویی دارای حیوزه عمیل وسییعی
هستند و در کل داستان بخشهای مهم حوزههای کنشی را به پیش میبرند ولی آنچیه در
نهایت بر این نیروهای جادویی فائق میشود ،عزم و اراده و نیروی تعقل آدمی است کیه
در برابر هر نیروی ماورایی پیروز خواهد شد و تنها یك نیرو است که از هیر دوی آنهیا
باالتر است و آن نیروی خداوند است .در واقع ،یاریگری اوست که داستان را از بحیران
خارج میکند و به سمت آرامش ثانویه و البته آرامش نهایی داستان سوق میدهد .قابیل
ذکر است که برتری تقدیر و اراده الهیی بیر تیدبیر بشیری در ادبییات فارسیی میوتیفی
تكرارشونده است و درآثار بسیاری از شعرا و نویسندگان آشكارا مشیاهده میشیود؛ بیه
طور مثال:
روی به دیوار صیبر چشیم بیه تقیدیر او
با همه تدبیر خیویش میا سیپر انیداختیم
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آن بییه بیییان مفییاهیم ضییمنی دیگییری نیییز میپییردازد ،امییری اسییت کییه پژوهشییهای
روایتشناختی بدان دست خواهد یافت .شایان ذکر است که در پژوهشهای متعددی که
درزمینه هزار و یك شب صورت گرفته ،به طور مستقل به این موضیوع پرداختیه نشیده
است.
همانطور که گفته شد از آنجا که متن هزار و یك شب در دل گفتمان بزرگی به نیام
دین شكل گرفته و بافت دینی این اثر ،اسالم اسیت ،همیه چییز در نهاییت بیا دخالیت
خداوند به پایان میرسد و دین اسالم ،کنشگر فرستندهای میشود که قهرمان داسیتان را
از بحران رهایی میبخشد .آن کس که باع نجات علی زیبق مییشیود ،دختیر یهیودی
است که در خواب به اسالم آوردن دعوت میشود .این کیالن سیاختار تیأثیر دیین کیه
برگرفته از گفتمان بزرگ فرامتنی است ،خرده ساختارهایی را مناسب با خود بیه عرصیه
روایت کشانده است که حضور چهار دختر تأثیرگذار در رونید کنشیهای علیی زیبیق از
جمله آنها است که در نهایت هر چهار نفر با قهرمان داستان ازدواج مییکننید .ایین امیر
برگرفته از همان تفكر رایج در اسالم است که به مردان اجازه میدهد تا چهار همسر بیه
طور شرعی و قانونی اختیار کنند.
کنشهای حكایت «دلیله محتاله و علی زیبق» به همراه کنشگران و حوزههیای کنشیی
هر یك از آنها ،حرکت جدیدی در داستان ایجاد میکند؛ بنابراین این گفتیه گرمیاس را،
که برخالف پراپ معتقد است «وقایع نسبت به شخصیت ،تبعیی هسیتند» (تیوالن:1386 ،
 )150تأیید میکند؛ چرا که این کنشگران هستند که وقایعآفیرین مییشیوند؛ بیه عبیارت
دیگر با وارد شدن هر کنشگر جدید به عرصیه رواییت (کیه البتیه در ایین داسیتان ایین
ورودها دارای سلسله مراتب مشخد و معینی است یعنی از ضعیف به قوی و از قیوی
به قویتر) ،حرکتی جدید در داستان ایجاد میشود کیه بیه تبیع آن گیره افكنیی و اوج و
فرود جدیدی در داستان شكل میگیرد.
در این حكایت دو مكان مشاهده میشود :یكی مصر و دیگیری بغیداد کیه قسیمت
اعظم داستان در بغداد رخ میدهد و گویی مصر تنها ،دروازهای است به سمت بغداد .از
آنجا که در قصههای عامیانه ،شخصیتپردازی جایگاهی نداشته است ،راوی دانیای کیل
در همان چند خط آغازین به معرفی مستقیم شخصیت اصلی داستان میپیردازد و حتیی
علت نامگذاری او را مستقیماً بیان میکند:
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و اما علی زیبق مصری در مصر از جمله عیاران بود و در آن عهد مردی کیه صیالح
مصری نام داشت ،مقدم دیوان مصر بود و چهل تن در زیر حكم داشت و تابعان صالح
با علی زیبق حیلتها میباختند و دامها بر وی میگستردند و چنان میپنداشیتند کیه علیی
در دام خواهد افتاد ولی علی از آن دام میگریخت؛ چنانكه زیبق همی گرییزد و بیدین
سبب او را زیبق لقب کردند (طسوجی.)68 :1386 ،
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این قسمت عالوه بر اینكه معرفی مستقیم شخصیت اصلی داسیتان اسیت ،نشیانهای
است که گویای فضای کلی داستان و نوع حوزههای کنشی در ادامه رواییت اسیت؛ بیه
عبارت دیگر با خواندن همین چند خط آغازین مشخد میشود کیه چهیارچوب کلیی
حكایت بر «حیلتها» استوار است و به سالمت گریختن زیبیق از ایین دامهیا و حیلیههیا.
بنابراین از همان ابتدا به نوعی کل قصه روایت شده است.
همان طور که بیان شد ،اولین مكان داستان مصر ،و اولین حضور علی زیبق در حالتی
است که «با تابعان خود نشسته بود ،خاطرش بگرفت و دلش تنیگ گشیت» (همیان.)69 ،
این دلتنگی عاملی است برای ترغیب او به بیرون از خانه رفتن و رویارو شدن با سقایی
که زمانی در بغداد با شخصی روبهرو شده که کنش او در برخورد با سقا همچون کینش
خاص علی زیبق است که بعد از سه بیار آب را بیر زمیین ریخیتن ،بیار چهیارم آب را
نوشیده ،که محتمل است که از رسوم عیاران بوده باشد .این کینش مشیترک ،آن هیم در
مقابل شخصی که کامالً اتفاقی با هردوی آنها روبهرو شده است ،باب گشیاینده رواییت
به سمت حكایتی است که در آن همه چیز تغییر خواهد کرد ،تغییر مكان ،که تغییر آینده
شخصیت اصلی داستان را به دنبال دارد ،همگی این تغییرات محتوایی در ساختار اثر نیز
تأثیر دارد و کنشگران و حوزههای عمل جدیدی را وارد عرصه روایت میکند.
مهمترین کنش سقا ،که عامل گسترش روایت است ،حكایت حدیثی است که عامیل
پیوند علی مصری به بغداد می شود .او از سرگذشت خود و شیوه آشناییش با شخصیی
به نام احمد دنف و رساندن امانتی دنف به علی زیبق حكایت مییکنید و بیدین وسییله
علی زیبق دوست خود ،احمد دنف را مییابید و ایین آشینایی ،رواییت را بیه حیطیهی
اصلی خود وارد میکند.
در قصههای کهن معموالً حرکت یك شخصیت از یك مكیان و رفیتن او بیه مكیان
دیگر از ضروریات قصه است .این عمل ،حرکتی در قصه آغاز مییکنید کیه معمیوالً بیا

حوادث و درگیریهای متعددی همراه خواهد بود کیه همگیی سیاختار پیرتنش قصیه را
میسازند؛ به عبارتی دیگر قصهها معموالً پر از حوادث و وقیایعی اسیت کیه اغلیب در
بستر سفر رخ می دهد؛ بنابراین سفر نقش تعیین کنندهای در پیشبرد حوادث قصیه دارد
که پراپ از آن با عنوان عزیمت (حرکت قهرمان داستان) یاد میکنید (ر .ک :پیراپ:1386 ،
.)77
علی زیبق ،که تا کنون بدون انگیزه دستیابی به هدفی در مصر روزگار مییگذرانید ،هیم
اکنون به دنبال هدفی است که زندگی او را دچار تحول بكند .از ایین پیس او بیه دنبیال
یافتن احمد دنف است که به واسطه آشنایی با او به درگیاه خلیفیه تقیرب جویید و بیه
زندگی مرفهی دست یابد .بنابراین اولین عامل ایجاد حرکت در داستان ،سیقا اسیت کیه
به واسطه روایت داستان آشناییش با احمد دنف ،زندگی بیهدف علی مصری را با ییك
هدف بزرگ گره میزند و او را راهی سفر میکند .از اینجاست که حیوزه کنشیی علیی
زیبق ساختاری کامل به خود میگیرد :کنشگر فرستنده احمید دنیف اسیت کیه از علیی
مصری تقاضای آمدن به بغداد میکند و سقا که در جایگاه کنشگر یاریگر قرار میگیرد.
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فرستنده :احمد

هدف:
رفتن به بغداد

دنف

کنشگر
گیرنده :علی
زیبق
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یاریگر :سقا

فاعل:
علی زیبق

رقیب
(مخالف)--- :

علی مصری ،سفر آغاز میکند و طبق سنت قصههای کهین در سیفرها اتفاقیاتی رخ
میدهد که بیان آن اتفاقات برای مردم عوام و سفر نرفته ،مرد اهیل سیفر را ،دنیادییده و
قوی جلوه میدهد؛ از جمله روبهرو شدن با موجودات دریایی و ییا خشیكی عجییب و
غریب که مردم تنها در داستانها شنیدهاند .در حكایت دلیله محتاله نیز برای اینكه از ایین
سنت قصهپردازی عدولی صورت نگرفته باشد ،علی زیبق به همراه دیگران به سیرزمینی
میرسند که در آن شیری هست که هر وقت قافله به آنجا میرسد ،یك نفیر را بیه قیید
قرعه در پیش او میاندازند تا دیگران جان سالم بیه در ببرنید .علیی زیبیق ایین شییر را
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میکشد و پس از آن گروهی را که به قصد غارت به کاروان حمله مییکننید نییز نیابود
میکند و  . ...در واقع چنین حوادثی که در سفر اتفاق میافتد تنها زمینهای اسیت بیرای
نشان دادن نوع کنش زیبق در برابر حوادث بزرگ که این امر ،خود نماییهای اسیت کیه
شخد راهی شده به سمت بغداد را هرچه بیشتر به مخاطب بشناسیاند .گرچیه ابتیدای
داستان راوی مستقیماً شخصیت اصلی را معرفی میکند در جریان سفر تصمیم میگییرد
که شخصیت اصلی را از خالل کنشهایش معرفی کند؛ هرچند این شیوه تنها بیه معرفیی
علی زیبق مصری تعلق ندارد بلكه عمالً معرفی تیپ شخصیتیای است کیه هیم اکنیون
علی زیبق نماینده آن است.
نخستین شخصی که علی زیبق مصری در بغداد با او برخورد میکند ،کودکی به نیام
احمد لقیط است .این کودک ،تا اواخر داستان دیگر در حكایت نقشی ندارد اما در آخر،
یكی از کنشهای مهم داستان به واسطه وجود او صورت میگیرد؛ بدین معنی که درست
زمانی که تمامی بحرانهای داستان به انتها میرسد ،وجود همین شخد بیرای لحظیهای
گره جدیدی در داستان میافكند که البته این بحران زیاد ادامه نمییابد و داسیتان رونید
طبیعی خود را به سمت پایان خوش طی میکند.
پس از اینكه کودک ،خانه احمد دنف را به علی مصری نشان میدهد ،احمید دنیف
با آغوش باز از دوست خود پذیرایی میکند ولی تا زمان تقرب به پیشیگاه خلیفیه از او
می خواهد که از خانه بیرون نرود .ولی دلتنگی خانه نشینی ،که علیی زیبیق را در مصیر
راهی بیرون کرد و همان عامل رسیدن او به بغیداد شید ،بیازهم همیین عامیل ،قهرمیان
داستان را راهی بیرون منزل کرد و این بار در بغداد .دوباره این عامل بیرگ جدییدی در
زندگی زیبق رقم میزند و آن دیدن دلیله محتاله و دخترش زینیب اسیت .ایین دییدار،
هدف اصلی علی زیبق را تا پایان داستان مشخد میکند؛ هدفی که برای دستیابی به آن
تمام حوادث را پشت سر میگذارد.
زمانی که دلیله محتاله ،علی زیبق مصری را میبیند «از بهر او رمل بزد و اقبیال او را
بر اقبال خود و دخترش زینب غالب دیید» (طسیوجی)74 :1386 ،؛ بنیابراین حیوزه فعیال
کنشی از سمت شخصیت مرکزی به سمت شخصیتی متمایل میشیود کیه اهیل رمیل و
حیلت است؛ کسی که به فنون حیله و جادو آشنا اسیت .بیه همیین دلییل نیام او دلیلیه
محتاله است .همانطور که جالل ستاری میگوید« :اصیوال در الیف لیلیه ،مكیر و حیلیه
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همواره با زن ،عشق ،جنسیت و فتنه همیراه اسیت و مكیر زنیان در واقیع میاده اصیلی
داستانهای آن را تشكیل میدهید» (سیتاری .)421 :1368 ،شیایان ذکیر اسیت کیه شایسیته
ابراهیمی معتقد است از آنجا که زنیان ،تیوان مقابلیه و زورآزمیایی بیا عفرییت درییای
مردساالری را ندارند از نیروهای درونی و هوش خود یاری میجویند .این واکنش زنانه
در هزار و یك شب مكر خوانده شده است (ابراهیمی.)125 :1388 ،
دکتر محمدجعفر محجوب درباب نام دلیلیه محتالیه مییگویید :یكیی از داسیتانهای
معروف درباره زنان و مردان طرار و کالهبردار ،قصه دلیلیه محتالیه (ییا دلیلیه حیلیهگر)
است «البته کم کم این دلیله خانم مخفف شده و به دلّه و دله تبیدیل شیده اسیت؛ بعید
مردم عوام محتاله را هم درست نخواندهاند و آن را به مختار و مختار را نییز بیه شیوهر
خانم دله تبدیل کردهاند؛ این است که در تحریرهای جدیدتر کتاب ،اسم کتیاب بیه دلیه
مختار تبدیل شده است» (محجوب.)192 :1387 ،
در زمینه نام دلیله باید این نكته را نیز یادآور شد که این نام ریشهای بس کهین دارد
و در اساطیر یهود از آن نام برده شده استو درکتاب داوران ،که حیاوی سیصید و پنجیاه
سال رویدادهای قبل از دوران حكومت اسرائیل است ،داستان «سامسون و دلیله» روایت
شده است .در این کتاب نیز این نام برای زنی مكار به کیار رفتیه اسیت کیه بیا حیلیه و
ترفند راز قدرت سامسون ،همسر خیود را فیاش میکنید و او را بیه دسیت دشیمنانش
میسپارد (ر.ک :داوران ،18 ،داوران.)16 ،
در واقع کنش این شخصیت و دخترش ،قهرمان داستان را بیه حیوزه کنشیی جدیید
میکشاند .زینب ،دختر دلیله محتاله ،زمانی که گفتیه میادرش را مییشینود ،وارد عمیل
میشود و به حیله علی زیبق را در چاهی میافكند و جامه او را میرباید.
فرستنده:
ترس از اقبال
زیبق

هدف:
برهنه
زیبق

فاعل:
زینب

کردن
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این کنش ،طبیعتاً واکنشی درپی دارد و این واکنش در واقع ،بیه بنید کشییدن همیشیگی
زینب و تسخیر اوست که از طریق عقد ازدواج امكانپذیر میشود .در نتیجه علیی زیبیق
مصری تصمیم میگیرد هرطور شده است زینب را به دسیت آورد و بیا او ازدواج کنید.
همین تصمیم ،سازنده تمام کنشهای زیبق مصری تا پایان داستان است .بنیابراین از ایین
به بعد تمام خرده هدفهای زیبق تحت تأثیر همین هدف اصلی است .نخستین یاریگر او
برای رسیدن به این هدف ،حسن شومان است کیه نخسیتین نقشیه را بیرای ورود علیی
زیبق به خانه دلیله محتاله مطرح میکند .او علی زیبق را به شیكل غالمیك طبیاخ خانیه
دلیله میکند و از این طریق زیبق مصری به خانه دلیله وارد میشود.
کنشگر
فرستنده :انتقام از

هدف:
ورود به خانه
دلیله

زینب
یاریگر:
حسن شومان

کنشگر
گیرنده :علی
زیبق

فاعل:
علی زیبق

رقیب
(مخالف) :دلیله
محتاله
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علی زیبق پس از مست و بیخود کردن غالمك طباخ ،لباسهای او را بر تن میکنید و
وارد خانه دلیله محتاله میشود ،اما نخستین کسی که به حیله او پی میبیرد خیود دلیلیه
است ولی زیبق مصری با اصرار و ترفند از پس زیرکیی دلیلیه بیر میآیید و وارد خانیه
میشود و پس از اینكه همگی آنها را بیهوش میکند ،جامهها و کبوتران نامهبر را با خود
به منزل احمد دنف میبرد .نكته شایان توجه این اسیت کیه در تمیام بخشیهای داسیتان
هرکس برای پیشبرد هدف خود به حیله و ترفند متوسل میشود که عمدهترین حیلیه از
خود بیخود کردن طرف مقابل به وسیله شراب و چشاندن غذایی مسیموم بیوده اسیت.
کامالً مشخد است که ضعف پیرنگ داستان و روابیط علّیی و معلیولی در بسییاری از
قصهها با چنین کنشهایی پوشش داده شده است.
دلیله برای بازپس گرفتن کبوترهایش به خانه احمد دنف میآیید و آنهیا در آنجیا از
دلیله ،دخترش را برای علی مصری خواستگاری میکنند .دلیله نیز ایین امیر را بیه داییی
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زینب ،زریق واگذار میکند که در حكم وکیل زینب است .زریق ،رئییس عییاران عیراق
است و در واقع ارجاع دادن علی مصری به زریق ،انداختن او به دام هالکت است که از
دیگر تدبیرهای دلیله به شمار میرود .این ارجاع به شخصیت جدیید (زرییق) ،یكیی از
قویترین کنشگران مخالف را به عرصه روایت میکشاند .گویی با ورود زریق به داستان،
شاهد حرکت جدید داستانی در روایت هستیم.
علی زیبق پس از فهمیدن این موضوع ،که برای به دست آوردن زینب باید بیا یكیی
از قویترین مخالفان خود روبهرو شود ،بالفاصله دست به کار ،و بیرای رفیتن بیه دکیان
زریق آماده میشود .او خود را به شكل زنی باردار به در دکان زرییق مییرسیاند تیا بیه
حیله ،کیسه زری را که زریق بر در دکانش آویخته برباید تا بدین وسیله به زینب دسیت
یابد .ولی پس از اینكه بخشی از نقشه او بخوبی پیش میرود در نهایت ،آواز حلقههیا و
جرسهای آویخته شده به کیسه زر ،مانع موفقیت او میشود.
کنشگر
فرستنده :به دست
آوردن زینب

هدف:
ربودن کیسه زر
زریق

کنشگر گیرنده:
علی زیبق
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یاریگر :مرد
حمال

فاعل:
علی زیبق

رقیب (مخالف):
زریق-آواز جرس

قهرمان داستان ،هفت بار در یك روز به حیلههای متعدد دست میزنید و هیر هفیت
بار ناموفق از دکان زریق باز میگردد .الزم به ذکر است که علی زیبیق مصیری ،گرچیه
عیاری توانمند است از زمیانی کیه وارد بغیداد میشیود و در جمیع اهیل حیلیت قیرار
میگیرد ،تمام کنشهایش در بستر حیله و نیرنگ شكل میگیرد و معنا میشود؛ به عبارت
دیگر عدم شخصیتپردازی در قصه و صیرفاً توجیه بیه کنشیهای پیشبرنیده حكاییت،
ضعفهایی را به دنبال خواهد داشت که گویای این است که شخصیتی وجود ندارد بلكیه
صرفاً کنشگری است که کنشهای او در بستر و حوزه مشخد کنشی شكل مییگییرد و
معنا میشود .گرایش قهرمان داستان به حیلهگری ،و توانمندی او در این زمینه در هفیت
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هدف :بازپس
گرفتن فرزند

فاعل:
زریق

این تغییر هدف از جانب زریق ،نشانگر تغییر خط مشیی او در برابیر زیبیق مصیری
است؛ بدین معنی که او خود را در برابر زیبق ناتوان میبیند؛ به همیین دلییل بیه دنبیال
راهی برای خالص شدن از شر اوست و هی راهی همچون درگیر کردن او با قیویترین
کنشگر مخالف داستان یعنی عذره یهودی نیست؛ به عبارت دیگر با ورود کنشگر جدید
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مرحله نیرنگی که در برابر زریق اعمال میکند بخوبی نماییان اسیت؛ بیه صیورت زنیی
باردار ،به شكل خادمان ،در هیأت بازرگانان و . ...
زریق ،که متوجه زیرکی و توانایی علی مصری شده است ،شب هنگیام کیسیه زر را
به خانه میبرد تا آنجا از آن نگهداری کند ولی علی مصری متوجه میشیود و کیسیه زر
را از درون منزل او میرباید ولی باز زریق با زیرکی کیسه زر را به دست مییآورد و بیه
منزل باز میگرداند ولی دوباره علی زیبق با نیرنگی کامالً مشابه نیرنگ زریق ،کیسیه زر
و البته فرزند او را میرباید و به منزل احمد دنف میبرد .در این میان مجلس بزمیی کیه
در نزدیكی خانه زریق برپاست باز هم سرپوشی است بر ضعف پیرنگ داسیتان .شیایان
ذکر است که ضعف پیرنگ ،مختد داستان دلیله محتاله نیست بلكه از ویژگیهای قصیه
است.
شاید بیراه نباشد اگر بگوییم ،تنها کنشیگر ییاریگرِ کنشیگران اصیلی حكاییت دلیلیه
محتاله ،حیله و نیرنگ آنها است .نقش کنشگر یاریگر بیه جیز در میوارد انیدکی ،بسییار
کمرنگ است؛ گویی حیله در نقش کنشگری فعال ،پیشبرنده حوزه کنشی یاریگر است.
پس از دزدیده شدن فرزند زریق به دست علی زیبق ،تنها هدف زریق بیاز پیس گیرفتن
فرزند است و به همین دلیل کیسه زر را به زیبق مصری میبخشد و در عوض فرزندش
را طلب میکند.
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و البته قویتر ،حرکت جدیدی در داستان ایجاد میشود؛ حرکتیی کیه طیی آن ،حیوادث
بیشتری در انتظار زیبق مصری خواهد بود .بنابراین زیبق ناچار است از موانع جدییدی
عبور کند که سختترین مخالفش بر سر راه او قرار خواهد داد.
با توجه به بستر فرهنگی و دینی متن هزار و یك شب ،مخاطب داستان تا بیا صیفت
کنشگر جدید روبهرو میشود بر قدرت او نسبت به سایر مخالفیان زیبیق پیی مییبیرد.
صفت یهودی که بر عذره اطالق شده و او را منسوب به دیین یهیود کیرده ،در اندیشیه
مسلمانان نماد حیله و مكر و نیرنگ است ،بویژه زمانی کیه شیخد رنید و حیلیهگیری
چون زریق ،قهرمان داستان را به او ارجاع دهد اوج فاجعه برجسته میشود .ایین اسیت
که در رویارویی قهرمان داستان با زریق ،آسیبی متوجه قهرمان نمیشود؛ تنها اتفاق ایین
است که در برابر کنشگر مخالف خود به موفقیت دسیت نمیییابید ولیی روییارویی بیا
جادوگری یهود ممكن است مشكالتی را برای قهرمان پیش آورد که تبدیل شیدن او بیه
خر ،خرس و سگ از این جمله است.
همان طور که پیش از این اشاره شد ،سیر پلكانی قدرت در بیروز ظهیور کنشیگران
مخالف ،عالوه بر اینكه دستیابی به هیدف را بیرای شخصییت مرکیزی داسیتان دشیوار
میکند ،توانمندی و جنبههای قهرمانی وجود او را برجسته و پررنگتر میکنید؛ چیرا کیه
موفق شدن در برابر دشمنان شروری که یكی قدرتمندتر از دیگیری اسیت ،چییزی جیز
لیاقت و کارامدی قهرمان را نشان نمیدهد.
زریق ،مهر زینب را جامه و زرینههای قمر ،دختیر عیذره یهیودی مییدانید و بیدین
وسیله زیبق را به سمتی میفرستد که هالک او قطعیی اسیت؛ چیرا کیه «عیذره یهیودی
ساحر است و جنیان تسخیر کرده» (طسوجی.)84 :1386 ،
حوزه کنشی عذره یهودی بیش از سایر کنشگران ،فضیای داسیتان را بیه قصیههیای
پریان می کشاند .اما او مشخصاً با جنیان در ارتباط است و آنها را مسیخّر خیود کیرده و
حتی وردخوانی او ،تبدیل انسان به حیوان و  ...از واضحترین فانتزیهای ذهنی بشر است
که در قالب قصه بخوبی نمایان شده و در واقع ایین کینش ،اتفیاقی اسیت کیه تنهیا در
قصهها میافتد .عامل دیگری که به تقویت این فضا کمك میکند ،حضور مكانی به نیام
قصر است؛ آن هم زمانی که تنها با خواندن یك ورد ظاهر شود:
آن گاه یهودی کیسه آورده خاکی از آن کیسه بگرفت و فسونی بر آن خاک خوانده بر
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هوا بپراکنید؛ در آن حال قصر نمایان گشت (همان.)84 ،
یا

پس از آن یهودی فسونی برخواند ،سفره طعام نهاده شد .یهودی طعام خورد .سیفره
خود به خود برچیده گشت و بار دیگر فسیونی برخوانید ،سیفره شیراب گسیترده شید.
یهودی شراب بنوشید (همان.)85 ،

اگر من در تخت رمل ندیده بودم که اقبال تو بر اقبال من غالب است ،هر آینیه سیر
تو را از تن جدا میکردم (طسوجی)85 :1386 ،
دو رمّال حكایت ،یكی دلیله محتاله و دیگری عذره یهودی در تخت رمل خود اقبال
علی زیبق را بر اقبال خود غالب دیدند .اینان کسانی هستند کیه بیه حیلیه قیادر بیه هیر
کاری هستند ولی آنچه در پشت کنش هر دو نفر نهفته است بیه گفتمیان بیزرگ دینیی
فرامتنی باز میگردد که طی آن هی نیرویی قویتر از نییروی اراده پروردگیار نیسیت .در
ژرفساخت این حكایت ،این نكته نهفته است که تقدیر بر هر تدبیری غالب است .ایین
غالب بودگی اقبالِ علی زیبق بر مكر و حیلیه کنشیگران مخیالفش در واقیع غلبیه اراده
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یهودی نیز پس از دیدن علی زیبق ،تخت رمل بزد تا نام و اقبیال او را بدانید .زیبیق
پس از معرفی خود به عذره یهودی ،علت حضورش را در آنجا ،خواسیتگاری از دختیر
دلیله محتاله مطرح میکند و مهر او که جامه دختر عذره است.
والدی میر پراپ در طرح سی و یك کارکردی که با عنیوان خویشیكاری از آنهیا ییاد
میکند و در واقع آنها را کارکردهای ثابت قصیههای عامیانیه مییدانید ،خواسیتگاری از
شاهزاده خانم یا شخصی را مطرح میکند که قهرمان برای دستیابی بیه او بیا مخیاطرات
روبهرو میشود .در این داستان نیز دقیقاً همین خویشكاری رخ میدهد ،ولی آنچه حائز
اهمیت است ،مناسبت شخصیتها با فضای داستان است؛ به عبارت دیگر قهرمان داسیتان
از یك ملكه یا شاهزاده خواستگاری نمیکند بلكه معشوق او دختر یكی از حیلهگرترین
کنشگران حاضر در روایت است و برای رسیدن به دختیر دلیلیه محتالیه بایید در برابیر
حیلهگران و جادوگرانی قویتر ایستادگی کند .بنابراین فضا و شخصیت کامالً با یكیدیگر
هماهنگ ،و گرچه خویشكاری ،خویشكاری ثابتی است ،کیفییت آن بیا فضیای داسیتان
متناسب است .در ضمن مكالمه علی مصری با عذره یهودی مشخد میشود که عیذره
نیز در تخته رمل ،اقبال زیبق را بر خود ،غالب دیده است.

پروردگار بر تدبیر بشر است .همین اقبالِ تقدیر ،علی مصری را بیر سیر خواسیته خیود
مُصِر میدارد و شجاعت عیاری را در وجود او روشن نگه میدارد تا در مقابل نیرنگهای
عذره یهودی عقب نشینی نكند حتی اگر به خر ،خرس و  ...تبدیل شیود .در داسیتانهای
هزار و یك شب ،تبدیل و تغییر (پیكرگردانی) یكی از پرکاربردترین و شاید بتوان گفت
مهمترین اعمال جادویی است که به دو صورت روی مییدهید :ییا جیادوگران خیود را
تبدیل می کنند(برای کاری) یا دیگری را .مورد اول ،بیشتر در میان جنیان و عفریتها رایج
است و مورد دوم ،بیشتر برای انسانها روی میدهد .در این نوع ،شخد جادو شیده بیه
سنگ یا یك نوع حیوان تبدیل میشود .در همه داستانها شخد ،چه خیوب و چیه بید
پس از طی مراحل و پشت سر گذاشتن آزمونهایی به شكل نخست باز میگردد (حجیت،
.)109 :1392
کنشگر
فرستنده :مهر زینب
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یاریگر-- :
--

هدف :به دست
آوردن

لباس

قمر

فاعل:
علی زیبق

کنشگر گیرنده:
علی زیبق و زینب

رقیب
(مخالف) :عذره
یهودی

عذره یهودی ،یك بار او را به شكل خر در میآورد و میفروشد ولی علی مصری با
حیله و نیرنگ نزد یهودی بازمیگردد؛ بار دیگر او را به صورت خرس در میآورد و باز
هم میفروشد ولی این بار مكر و حیله ،علی زیبق را نجیات نمییدهید بلكیه عالقیه و
محبت دختر عذره یهودی ،زیبق را از دل مرگ نجات میدهد؛ چیرا کیه بازرگیانی کیه
خرس را از یهودی می خرد برای نجات زن رنجور و بیمارش ،قصد ذبح کردن خرس و
خوراندن گوشت او به همسرش داشیته اسیت کیه در ایین مییان دختیر عیذره از پیدر
میخواهد که مطمئن شود شخصی که به شكل خرس در آمده است همان زیبق مصیری
است یا نه .به همین دلیل عذره ،عفریتی را حاضر میکند و از او میخواهد بر او روشن
کند و جن نیز علی زیبق را میرباید و به قصر عذره یهیودی بیاز مییگردانید تیا عیذره
مطمئن شود .مسلم است که «عشق» برخی از نقش ویژههای داستان را به سمت و سوی
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هدف:

کنشگر فرستنده:

کنشگر گیرنده:

تقاضای ازدواج با

بازگرداندن علی

علی

به شكل آدمی

سقطی و کنیزک

یاریگر:

فاعل :دختر

رقیب (مخالف):

سقطی

کنیزک

کنیزک

علی زیبق و دختر

نكته قابل توجه این است که از آنجا که کنیزک جادو آموختن را به دختر سیقطی بیا
شرط اینكه دختر هی کاری بیمشورت او نكند و با هرکس که ازدواج کرد ،کنیزک نییز
با او ازدواج کند به نوعی در جایگاه کنشگر رقیب یا مخالف دختر سقطی قرار میگییرد
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معینی سوق میدهد؛ به عبارت دیگر در همین بخش از داستان اسیت کیه دختیر عیذره
یهودی ،چشمش به علی مصری میافتد و مهر علی بر دل او مینشییند و همیین دییدار
است که پایان داستان را به نفع علی مصری و خوشایندِ خاطر مخاطب رقم مییزنید؛ بیا
این حال باز هم یهودی برای بار دیگر علی مصری را به شكل حیوانی دیگر (سیگ) در
میآورد .این بار کنشگری یاریگر ،که یاری او تا کنون مهمتر از سایر ییاریگران معیدود
داستان است به عرصه روایت پا میگذارد .کسی که علیی مصیری را از شیكل و هییأت
سگ بیرون میآورد ،دختر سقطی است .بعد از اینكه سقطی علی مصری را با خیود بیه
خانه می آورد ،دختر بالفاصله تشخید داده که او سگ نیست بلكه علی مصری است و
از آنجا که کنیزک او مدتی را در خانه عذره یهودی گذرانده و فنون جادو را آموختیه و
به او نیز یاد داده است ،علی مصری را نجات میدهند .این پییرفیت فقیط در راسیتای
بازگرداندن شخصیت اصلی به شكل آدمی و نجات او و روایت از چیالش پییش آمیده
است که البته در این میان ،خرده ساختارهایی که برگرفته از گفتمانی فرامتنیی اسیت در
متن حاضر می شود که همان حضور دختر سقطی و کنیزک او و ازدواج هر دوی آنها به
همراه قمر دختر عذره یهودی و زینب دختر دلیله محتاله با علی مصری اسیت؛ بیا ایین
حال این پیرفت در سامان دادن به پایان رونید رواییت ،نقیش مهیم و تأثیرگیذار دارد.
بنابراین کنشهای او در قالب دو الگو میگنجد:

ولی از آنجا کیه همیین شیخد ،شییوه جیادو را بیه او میآمیوزد و در نهاییت نییز بیا
وردخوانی بر آب ،علی مصری به شكل آدمی باز میگیردد در جایگیاه کنشیگر ییاریگر
قرار میگیرد و در سطحی فراتر از آنجا که دختر سقطی و کنیزک بیا ایین کینش ،نقیش
یاریگر را در داستان پذیرا میشوند ،این الگو به شكل دیگری نیز ارائه میشود:
هدف:

کنشگر فرستنده:
عشق به زینب

رهایی از طلسم
عذره یهودی

یاریگر :دختر
سقطی و کنیزک
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کنشگر گیرنده :علی
زیبق

فاعل :علی

رقیب (مخالف):

زیبق

عذره یهودی

با کنش تأثیرگذار دختر سقطی و کنیزک ،بحران داستان به افول میرسید و بیا ورود
قمر دختر عذره یهودی ،که از اسالم آوردن و کشتن پدرش خبیر مییدهید ،بزرگتیرین
نیروی شر بكلی از داستان خارج میشود .بنابراین بزرگترین نییروی ییاریگر ،کیه علیی
مصری را از بحران خارج میکند و او را در رسیدن به هدفش که ازدواج با زینب است،
یاری میکند ،قمر دختر یهودی است.
با نگاهی موشكافانه مشخد میشود که هرچه از آغاز داستان به سمت پاییان پییش
میرویم با مشكلتر شدن بحران داستان ،کنشیگران ییاریگر نییز نقشیهای مهمتیری ایفیا
میکنند به گونهای که وجود آنها ،نقش ویژههای مهم روایی را به پیش میبرد نیه صیرفاً
کنشهای خود قهرمان داستان.
جدای از اینكه با اتكا به نقشویژههیای میتن ،کنشیگران فرسیتندهای در چیارچوب
الگوی گرماس جای میگیرند که برخی مفیاهیم انتزاعیی و برخیی دیگیر شخصییتهایی
عینی است ،در نهایت ،کنشگر فرسیتنده اصیلی کیه گرمیاس از آن بیه ابرییاریگری ییاد
میکند که با دخالت او بحران داستان به پایان میرسد ،خداونید اسیت کیه در حقیقیت
اصلیترین کارکردهای روایی را در متن به عهده دارد و ساختار اثر را به سمت ختم بیه
خیر شدن داستان هدایت میکند .همان طور که خود قهرمان داستان هنگام ذبح شدن به

تحليلداستان«دليله محتاله و علي زنبق» از مجموعه هزار و يکشب برمبناي الگوي...

دست بازرگانی میگوید« :خالصی من جز خدای تعیالی از دیگیری نیسیت» (طسیوجی،

 ،)87 :1386مشخد میشود که در سیطحی کالنتیر ،کنشیگر فرسیتنده در خلیق چنیین
روایتی ،گفتمان فرامتنی دین است کیه در قالیب قصیهای عامیانیه در ژرفسیاخت اثیر،
نیروی خداوند را بر تمام نیروهای جادویی برتر میشمارد ،همیان گونیه کیه در کتیاب
دینی مسلمانان نیز داستان عصای موسی و باطل شدن سحر ساحران در راسیتای القیای
همین مفهوم مهم است؛ بی اثر بودن تمام جادوها و اراده بشری دربرابر ارائه خداوند.
در پیرفتهای پایانی داستان ،گرهافكنی دیگری مشیاهده مییشیود کیه نشیانگر آخیرین
تالشهای شخصیت حیلهگر و در حاشیه رانده شده داستان یعنی دلیله محتاله اسیت .او
که از به دست آوردن جامه قمر دختر عذره یهودی به وسیله علی مصری آگیاه شیده و
ناچار به راضی شدن به خواسته مصری است ،آخرین ترفندهای خود را به کار میگییرد
تا به آسانی تسلیم نشده باشد .او نوه خود ،احمد لقیط را ،در قالب مردی حلیوا فیروش
به سراغ علی مصری میفرستد و بیا بییهیوش کیردن او لبیاس قمیر را از چینگش در
میآورد ولی در همین هنگام حسن شومان ،که در الگوی نظری داستان به عنوان اولیین
یاریگر علی مصری به ایفای نقش پرداخت ،نقیش وییژه آخیرین ییاریگر را نییز پیذیرا
میشود و با بیهوش کردن احمد لقیط ،لباسها را از او پس میگیرد.
کنشگر فرستنده:
عشق به زینب

دادن لباس قمر
به زینب

یاریگر:
احمد شومان

فاعل :علی
زیبق

علی زیبق

رقیب (مخالف):
دلیله محتاله و احمد
لقیط

بدین وسیله داستان به نقطهای ختم میشود که تقریباً نقطه پایان تمام قصههای پریان
و قصههای عامیانه است و آن خویشكاری «ازدواج» است که والدیمییر پیراپ در زمیره
سی و یك خویشكاری ثابت در همه قصهها پریان ،آن را آخرین خویشكاری بیه شیمار
میآورد .علی مصری در پیشگاه خلیفه با هر چهار دختر ازدواج کرد.
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نتيجهگيري
همان طور که پژوهشگران و نظریهپردازان قصههای پریان همچون پیراپ و گرمیاس بیا
غور در قصههای عامیانه با ساختارها و کارکردهای ثابت و مشخصی که دارند و اغلیب
در قصهها تكرار شونده است ،بیان کردهاند ،حكایت دلیله محتاله نیز مانند سایر قصیهها
دارای خویشكاریهای معین و تكرار شوندهای است که از سایر قصهها ممتاز و متفیاوت
نیست؛ اما آنچه طی تحلیل کنشگران این حكایت مطابق بیا الگیوی گرامیاس مشیخد
می شود ،ایفای نقش کنشگران با گفتمانی متناسب است که اثر در دل آن پیرورش یافتیه
است؛ به عبارتی دیگر اختالفی در ساختار قصههای عامیانه ملتهای مختلف بیه صیورت
واضح و چشمگیری مشاهده نمیشود؛ با ایین حیال چگیونگی پیردازش و هیدایتگری
همین ساختار مشخد و معین از طریق گفتمانهای غالب بر هر اثر ،نمود مییابد؛ همان
طور که تجلی نوع خاص گفتمان را در کنشگر فرسیتنده داسیتان (کیه خداونید اسیت)
میتوان مشاهده کرد .گرچه در الگوی گراماس ،کنشگر فرستنده ،کیه ابرییاریگر اسیت،
مستقیماً در الگوی روایی قرار نمیگیرد ،مشخد میشود نیروی برتری که بیه ییاری او
بحران داستان به پایان میرسد ،همان کنشگر فرستندهای است کیه کسیی جیز خداونید
نیست .از آنجا که متن هزار و یك شب در دل گفتمان بزرگی به نام دین شكل گرفته و
بافت دینی این اثر ،اسالم است ،همه چیز در نهایت با دخالت خداوند به پایان میرسید
و دین اسالم ،کنشگر فرستندهای میشود که قهرمان داستان را از بحران به وجود آمیده،
رهایی میبخشد .بنابراین الگوی کلی کنشهای حكایت دلیلیه محتالیه بیه صیورت ذییل
است:
کنشگر فرستنده:
خداوند

یاریگر:
خداوند

هدف :وصال به
معشوق

فاعل :علی
زیبق

کنشگر گیرنده :علی
زیبق

رقیب (مخالف):
دلیله محتاله ،زریق ،عذره
یهودی و ...
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همین گفتمان غالب بر اثر ،باع جایگیری کنشگران در سلسله مراتیب حیوزههیای
کنشی میشود .به عبارت دیگر با توجه به بستر فرهنگی و دینی متن هزار و یك شیب،
بزرگترین کنشگر مخالف در این داستان ،یهودی اسیت .صیفت یهیودی کیه بیر عیذره
اطالق شده و او را به دین یهود منسوب کرده در اندیشه مسلمانان نماد حیلیه و مكیر و
نیرنگ است ،بویژه زمانی که شخد رند و حیلهگری چون زریق ،قهرمان داستان را بیه
او ارجاع دهد ،اوج فاجعه برجسته میشود .این است که در رویارویی قهرمان داستان با
زریق ،آسیبی متوجه قهرمان نمیشود و تنها اتفاق این است که در برابر کنشگر مخیالف
خود به موفقیت دست نمییابد ولی رویارویی با جادوگری یهود ممكن است مشكالتی
را برای قهرمان در پیش آورد که تبدیل شدن او به خیر ،خیرس و سیگ از ایین جملیه
است.
قهرمان این داستان یعنی علی زیبق مصری ،گرچه عیاری توانمند است از زمانی کیه
وارد بغداد میشود و در جمع اهل حیلت قرار میگیرد ،تمام کنشهایش در بستر حیله و
نیرنگ شكل میگیرد و معنا میشود؛ به عبارت دیگر عدم شخصیتپیردازی در قصیه و
صرفاً توجه به کنشهای پیشبرنده حكایت ،ضعفهایی را به دنبال دارد کیه عمیالً گوییای
این است که در داستان ،شخصیتی وجود ندارد بلكه صرفاً کنشگری است کیه کنشیهای
او در بستر و حوزه مشخد کنشی شكل میگیرد و معنا میشود .همین بسیتر و حیوزه
مشخد است که باع میشود تمام حوزههای کنشی در آن معنا یابد .شاید بیراه نباشد
اگر گفته شود که به طور مثال در این بستر تنها کنشگر یاریگرِ کنشگران اصلی حكاییت
دلیله محتاله ،حیله و نیرنگ آنهاست .نقش کنشگر یاریگر به جز در موارد اندکی ،بسییار
کمرنگ است .گویی حیله در نقش کنشگری فعال ،پیشبرنده حوزه کنشی یاریگر است.
سرانجام ،شایان ذکر است که بیشیتر داسیتانهای هیزار و ییك شیب بیه دلییل سیاختار
مشخد خود که قصه است و در زمره قصههای پریان بیا الگیوی پیراپ و بیه تبیع آن
گرماس ،قابل انطباق و تحلیل است؛ چرا که در قالیب رواییی قصیه ،شخصییتپردازی
وجییود نییدارد و شخصیییتهای داسییتان ،نقشییها و کارکردهییای مشخصییی دارنیید و تنهییا
کنشگرانی هستند که حوزههای کنشی را به پیش میبرند؛ بنابراین الگیوی مطیرح شیده
عالوه بر داستان دلیله محتاله بر سایر حكایتهای هیزار و ییك شیب از جملیه حكاییت
سندباد بحری نیز قابل انطباق است .در این داستان نیز گفتمان حاکم بر اثر ،کیه گفتمیان

دین است باز هیم در شیكلگیری حوزههیای کنشیی دارای نقیش اسیت .در سیفرهای
سندباد ،خداوند ابریاریگری است که در بسیاری از بخشهای داستان ،شخصیت اصلی به
یاری او از بحرانهای پیش آمده رهایی مییابد .عالوه بر حكایتهای هیزار و ییك شیب،
سایر قصهها نیز از این دیدگاه با این الگو قابل تحلیل و بررسی است.
پينوشت

1. Mia I. Gerhardt

منابع
ابراهیمی ،شایسته؛ «چارهگری زنانه در هزاروییك شیب» ،نشیریه بهیار ادب؛ س دوم ،ش دوم
( ،)1388ص  125تا .135
انوری ،محمدبن محمد؛ ديوان انوري؛ به اهتمام پرویز بابایی؛ تهران :مؤسسیه انتشیارات نگیاه،
.1389
ایگلتون ،تری؛ پيشدرآمدي بر نظريه ادبي؛ ترجمه عباس مخبر؛ چ  ،4تهران :مرکز.1386 ،
72


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،46زمستان 1393

72
72

پراپ ،والدیمیر؛ ريختشناسي قصههاي پريان؛ ترجمه فریدون بیدرهای؛ چ  ،2تهیران :تیوس،
.1386
توالن ،مایكل؛ روايتشناسي (درآمدی زبانشناختی -انتقادی)؛ ترجمیه سییده فاطمیه علیوی و
فاطمه نعمتی؛ تهران :سمت.1386 ،
ثمینی ،نغمه؛ عشق و شعبده (پژوهشی در هزارویكشب)؛ تهران :مرکز1379 ،
حافظ ،شمسالدین محمد؛ ديوان حافظ؛ براساس نسخه محمد قزوینی و قاسیم غنیی؛ تهیران:
کتابسرای نیك.1383 ،
حجت ،محمد و مهتاب مهرابیزاده هنرمند؛ «نقش طلسیم و جیادو و برخیی صینایع غریبیه در
داستانهای هزارویكشب» ،نشریه ادب و زبان؛ دانشیگاه شیهید بیاهنر کرمیان ،س  ،16ش ، 33
،1392ص  105تا .132
حسینی ،میریم و حمییده قیدرتی؛ «نیامگزینی زنیان در داسیتانهای هزاروییكشیب» ،فصیلنامه
متنپژوهی ادبی؛ ش  ،)1390( 48ص 111تا 140
خراسانی ،محبوبه؛ درآمدي بر ريختشناسي هزار و يک شهب؛ اصیفهان :تحقیقیات نظیری،
.1387

تحليلداستان«دليله محتاله و علي زنبق» از مجموعه هزار و يکشب برمبناي الگوي...

خراسانی ،محبوبه و دیگران؛ «تحلیل ساختاری مكر و حیله زنان در قصههای هزارویك شیب»،
فصلنامه پژوهشهای ادبی؛ س  ،)1389( 7پیاپی  ،30-29ص  9تا.30
خسروی ،زهرا و بهروز محمودی بختیاری؛ «مردپوشی زنان در دو داستان از هزارویك شیب و
دو کمییدی از شكسییپیر» ،نشییریه هنرهییای زیبییا :هنرهییای نمایشییی و موسیییقی؛ دوره  ،3ش 2
( ،)1391ص  55تا .64
دری ،نجمه و دیگران؛ «سبك روایتگر در حكایتهای هزارویك شب» ،مجله تیاریخ ادبییات؛ ش
 ،)1392( 72ص  131تا .151
ریمون_ کنان ،شلومی ؛ روايت داستاني :بوطيقاي معاصر؛ ترجمیه ابوالفضیل حیری؛ تهیران:
نیلوفر.1387 ،
ستاری ،جالل؛ افسون شهرزاد (پژوهشی در هزارافسان)؛ تهران :توس.1368 ،

مزداپور ،کتایون؛ روايتي ديگر از داستان دليله محتاله و مكر زنان؛ تهران :روشنگران.1374 ،
میرصادقی ،جمال؛ ادبيات داستاني؛ چ  ،3تهران :سخن.1376 ،
داوران ،سایت www.pdf.tarikhema.ir

73


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،46زمستان 1393

سعدی ،مصلح بن عبیداهلل؛ كليات سعدي؛ تصیحیح محمیدعلی فروغیی؛ چ  ،4تهیران :بهیزاد،
.1390
سلدن ،رامان و پیتر ویدوسون؛ راهنماي نظريه ادبي معاصر؛ ترجمه عباس مخبر؛ تهران :طیرح
نو.1384 ،
صرفی ،محمدرضا و نجمه حسینی؛ «بررسی وجوه روایتی در روایتهای هزارویكشب» ،ادب و
زبان (نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی کرمان)؛ دوره جدیید ،ش  ،)1389( 27پییاپی ،24
ص  87تا .114
طاووسی ،محمود و دیگران؛ «در جستجوی شهرزاد هزارویكشب» ،فصلنامه پژوهشهای ادبیی؛
ش  ،)1386( 15ص 63تا.80
طسوجی ،عبداللطیف؛ هزارويکشب؛ چ ،3تهران :جامی.1386 ،
عبداللهیان ،حمید و الهام حدادی؛ «رویكرد روایتشیناختی بیه حكاییت مكیاران از داسیتانهای
هزارویكشب» ،فصلنامه هنر؛ ش ،)1388( 81ص  28تا .47
محجوب ،محمدجعفر؛ ادبيات عاميانه ايران؛ به کوشش دکتر حسن ذوالفقاری؛ ج 1و  ،2چ ،4
تهران :چشمه.1387 ،
محمدی ،محمدهادی و علی عباسی؛ صمد :ساختار يک اسطوره؛ تهران :چیستا.1380 ،

74


74

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،46زمستان 1393

74

Abstracts

 

بررسي وجوه روايتي در هزار و يک روز

دكتر جواد دهقانيان
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان


كلثوم منصوري

چكيده

تاریخ دریافت مقاله1392/10/26 :


کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تاریخ پذیرش مقاله1393/3/18 :

75


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،46زمستان 1393

«هزار و یك روز» یك اثر ادبی شرقی ،متشكل از مجموعه قصههای عامیانه با شیوة رواییت در
روایت است .همانطور که از نام کتاب برمیآید ،این کتاب به تقلید از کتاب هزار و یك شیب
نوشته شده است .این کتاب برای نخستین بار در سال  1710میالدی به وسیله پتیس دالکروا از
زبان فارسی به زبان فرانسوی ترجمه شد .در زمان مظفرالدین شیاه قاجیار ،دو متیرجم بیه نیام
محمدحسن میرزا کمالالدوله و محمدکریمخان قاجار آن را از زبان فرانسه بیه فارسیی ترجمیه
کردند .هزار و یك روز به دلیل داشتن بنمایههای اسطورهای جزء روایتهایی به شمار میرود که
میتوان نظریه روایی تودوروف را در آن به بوته آزمایش گذاشت .تودوروف این نیوع قصیهها
را از جنبههای مختلفی از جمله وجوه روایتی مورد بررسیی قیرار میدهید .وجیوه روایتیی بیه
شخصیتهای قصه میپردازد و از روابط درونیی شخصییتهای داسیتان پیرده برمییدارد و بیدین
ترتیب عوامل بنیادین شكلگیری قصه و روند آن را شناسایی میکند .وجوه روایتی تیودوروف
در دو دستة «اخباری» و «غیراخباری» قابل تحلیل است .وجیه غیراخبیاری خیود بیه دو دسیتة
«خواستی» شامل الزامی و تمنایی و «فرضی» شامل شرطی و پیش بین تقسیم میشود.
این مقاله ابتدا به معرفی کتاب هزار و یك روز و سیپس بیه نظرییات تیودوروف و بیویژه
وجوه روایتی مورد نظر او میپردازد و در نهایت براساس شكل و کارکرد وجوه روایتی،هیزار و
یك روز را مورد بررسی قرار میدهد .در این بررسیمعلوم شد که وجه اغلب گزارههای رواییی
این کتاب ،وجه اخباری است .کاربرد محدودتر وجه شیرطی بیدین معناسیت کیه قطعییت بیر
روابط اشخاص این اثر حاکم است.
كليدواژهها :هزار و یك روز ،داستاننویسی فارسی ،نثر فارسی معاصر.

 .1مقدمه
هزار و یك روز (الف النهار) ،مجموعه داستانهایی است که توسط پتیس دالکروا در
اوایل قرن هجدهم به زبان فرانسوی ترجمه و به عنوان داستانهای ایرانی شناخته شده
است .پتیس دالکروا ادعا کرده است که نسخهای از این کتاب را درویشی به نام مخلد
در اصفهان به او اهدا کرده ولی در ایران تاکنون هی اثری از اصل کتاب هزار و یك
روز دیده نشده است .کتاب دالکروا به زبان عربی ،ترکی و فارسی ترجمه شده است.
در مقدمه ترجمه فارسی این کتاب ( چ دوم) ناشر مینویسد« :کتاب الف النهار که
به وسیله دو نفر از ادبای زمان مظفرالدین شاه از زبان فرانسه به فارسی ترجمه شده،
کتابی است که به سیاق الف لیلیة و لیله تنظیم شده و پر از سرگذشتهای عبرتآموز و
شعفانگیز است و چون داستانهای آن به زمانهای جدیدتر مربوط است و ذوق اروپایی
نیز در نگارش آن دخالت داشته بیش از هزار و یك شب سنجیده شده است و در حالی
که اهمیت تاریخی خود را دارد در همین حال امروزیتر و دلپذیرتر است» (دالکروا:1329،
1

2

مقدمه).
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قهرمان این کتاب ،دختری به نام فرخناز ،دختر سلطان کشمیر است که به علت
دیدن خوابی از مردان بیزار شده است و حاضر به ازدواج با هی مردی نمیشود .دایة
او قصد دارد با گفتن قصههایی در مضمون وفاداری مردان به زنان ،نظر او را نسبت به
مردان عوض کند .تمام داستانهای این کتاب در راستای این هدف اصلی پردازش شده
است.
برخی از داستانهای این کتاب با کتابهایی چون هزار و یك شب و الفرج بعد الشدۃ
و بهار دانش همسانیهای فروان دارد و از لحاظ شیوة داستانسرایی نیز شباهتهایی میان
آنها دیده میشود .بدین دلیل بررسی ساختاری داستانهایی از این نوع میتواند به
شناخت و طبقه بندی آنها کمك کند و چه بسا بتوان به بوطیقای خاصی برای قصههای
ایرانی دست یافت.
پژوهشهایی که دربارة کتاب هزار و یك روز در ایران انجام شده بسیار محدود است
که در اینجا به همة آنها اشاره میشود .1 :مقالة «الف النهار» از «محمد جعفر محجوب»
که به معرفی این کتاب و معرفی منتشرکنندة فرانسوی آن ،پتیس دالکروا میپردازد.2 .
مقالة «هزار و یك روز» از «مریم محمدیها» که در حد یك صفحه به معرفی کلی این
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کتاب و علت عدم استقبال آن در میان ایرانیان و اقبال آن در میانفرانسویان میپردازد.3 .
مقالة «معمای حلنشدة هزار و یك روز» از «جالل رستمی گوران» در دو صفحه که
پس از معرفی کتاب به مقایسه آن با کتاب هزار و یك شب میپردازد و همچنین دربارة
منشأ این کتاب و نویسنده واقعی کتاب بح میکند .4 .ترجمه مقالة «مقدمه بر هزار و
یك روز» از «پل صباغ» توسط «جالل ستاری» که در مجموعه مقاالت «جهان هزار و
یك شب» آمده است .بح اصلی این مقاله در این باره است که مترجم یا نویسندة
اصلی این کتاب چه کسی است .دو بازگردانی هم از کتاب هزار و یك روز در ایران
موجود است :یكی کتاب «هزار و یك روز» از «لطفعلی بریمانی» که یك بازنویسی از
کتاب «هزار و یك روزِ» فرانسوی است و دیگری ترجمة یك کتاب فرانسوی که در آن
برخی از داستانهای هزار و یك روز برای کودکان به نام «افسانههای هزار و یك روز»
بازآفرینی شده است .نویسندة این کتاب «سارا .کی» و مترجم آن «رؤیا خویی» است که
انتشارات محراب قلم آن را منتشر کرده است.
یكی از نظریهپردازانی که در مورد ساختار روایتهایی از نوع هزار و یك روز
پژوهشهایی انجام داده ،تزوتان تودوروف 3است .تودوروف ،که «با اعمال کردن الگویی
دستوری بر متون روایی در پی کشف النگ روایت» (برسلر )134 :1386،بود ،متون روایی
را از سه جنبة معنایی ،کالمی و نحوی مورد بررسی قرار داد و بویژه بر جنبة نحوی
تأکید بیشتری داشت.چنین به نظر میرسد که بر اساس طبقهبندیهای تودوروف ،هزار و
یك روز جزء متون کهنی است که او آنها را روایتهای اسطورهای به حساب میآورد.
پاسخ پرسشهایی نظیر اینكه آیا میتوان در حكایتهای این کتاب ،یك ساختار روایی
واحد بر اساس وجوه روایتی تودوروف یافت و چنانچه این ساختار وجود دارد،
چگونه است و دارای چه اجزایی است و چه کمكی به فهم داستان میکند ،از اهداف
بنیادین این پژوهش است.
در این پژوهش ،این کتاب بر اساس یكی از جنبههای ساختاری روایت یعنی وجوه
روایتی تودوروف بررسی میشود .با اعمال نظریات روایی تودوروف بر قصههای هزار
و یك روز میتوان جنبههای مختلف حاکم بر روابط میان شخصیتهای قصه را دریافت و از
آنجا که شخصیت یكی از عناصر اساسی هر قصه است ،درک ارتباط متقابل شخصیتهای
داستان در شناخت سازوکار قصه و چگونگی شكلگیری آن بسیار ضروری است.
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 .2معرفي كتاب هزار و يک روز
هزار و یك روز،یك اثر ادبی کمتر شناخته شده ،متشكل از مجموعه داستانهای عامیانة
شرقی است که همانطور که از نامش پیداست به تقلید از کتاب هزار و یك شب
نوشته شده است.
داستان اصلی کتاب هزار و یك روز ،داستان شاهدخت کشمیر ،فرخناز ،است که بر
اثر خوابی که میبیند از همة مردان بیزار گشته و تمام خواستگاران خود را رد کرده
است و از زناشویی سر باز میزند .شاه کشمیر ،که نگران حال دختر و کشورش است،
نگرانی خود را با دایه در میان میگذارد .سوتلهمهمه ،دایة فرخناز برای رفع سوءظن
شاهزاده ،هر روز برایش قصه میگوید؛ قصههایی که مضمون وفاداری مردان نسبت به
زنان را دارد .با گفتن این داستانها در پایان داستان ،بیم و هراس فرخناز زایل ،و فرخناز
راضی میشود با شاهزاده ایرانی وصلت کند.
این کتاب برای نخستین بار در سال  1710میالدی از زبان فارسی به فرانسوی
توسط پتیس دالکروا ترجمه و منتشر شد« .پتیس دالکروادر سال  1674به ایران آمد وتا
سال  1676در اصفهان اقامت گزید .هدف اصلیش فراگرفتن زبان فارسی بود؛ پس با
درویشی به نام مخلد طرح دوستی ریخت .این درویش همان کسی است که پتیس
دالکروا در مقدمة کتابش او را گردآورندة هزار و یك روز معرفی کرده است»
(حدیدی.)103: 1373،
این کتاب به دست دو نفر از ادیبان زمان مظفرالدین شاه قاجار به نامهای
محمدحسن میرزا کمالالدوله ومحمدکریمخان قاجار از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه
شد و در سال  1314قمری به چاپ رسید.
در مقدمة کتاب پتیس دالکروا که البته در ترجمة فارسی ترجمه نشده ،چنین آمده
است:
ما وجود این داستانها را مدیون درویش مخلد معروف هستیم ...وی رئیس صوفیان
اصفهان بود  ...مخلد وقتی بسیار جوان بود ،تصمیم به ترجمة کمدیهای هنیدی کیه
به همة زبانهای هندی ترجمه شده بود و یك نسخة آن به زبان ترکیی تحیت عنیوان
الفرج بعد الشدۃ در کتابخانه سلطنتی هست ،گرفت و خواست آنها را به زبان فارسی
برگرداند؛ اما برای آنكه رنگی اصیل به تیألیف خیود بدهید ،کمیدیها را لبیاس قصیه
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پوشانید و کتاب خود را هزار و یك روز نامید .وی نسخه خطی اثر خود را بیه آقیای
پتیس الکروا ،که به سال  1675در اصفهان با او رابطة دوستی داشت ،سپرد و حتی بدو
اجازه داد که از روی آن نسخهای بردارد (محجوب.)431: 1383،
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خوانندگان تا مدتها در باب اصل کتاب هزار روز ،همانگونه که پتیس دالکروا بارها
تأکید کرده بود ،تردید نكردند ،اما صاحبنظران و منتقدان در گفتة پتیس دالکروا به چند
دلیل شك کردند تا جایی که او را به شیادی ادبی متهم کردند.
 .1نخستین بار خاورشناس اتریشی «ژ .دوهامر» برای دانستن حقیقت به کتابخانة
ملی پاریس رفت ولی نسخة اصلی و فارسی هزار و یك روز را نیافت و نتیجه گرفت
که مقدمة این کتاب قصه نیز خیالبافیای بیش نیست (صباغ .)116 :1388 ،منتقدان دیگری
نیز گفتة خاورشناس اتریشی را تأیید کردند و به این باور رسیدند که در قرن  17در
اصفهان درویشی به نام مخلد میزیسته و پتیس دالکروا بیگمان وی را شناخته اما
خاورشناس است که هزار و یك را پرداخته است نه درویش .آنها به این نتیجه رسیدند
که پتیس دالکروا قصههای کتاب هزار و یك روز را با تغییر ساختاری و محتوایی
داستانهای شرقی چون الفرج بعد الشدۃ و هزار و یكشب و اقتباس آزاد از آنها با
هوشمندی و ظرافتی نوشته که نشان از ابداع و ابتكار و هنر قصه بافیش است (همان،
 115تا .)121
 .2آقای دکتر محجوب نیز به چند دلیل ،نگاشته شدن این کتاب به دست «درویش
مخلد» را افسانهای بیش نمیداند :الف -هرگز نسخة خطی فارسی هزار و یك روز
که دالکروا از آن سخن گفته به دست نیامده است .ب -این کتاب با هی یك از
کتابهای دوران صفوی ،کوچكترین شباهتی ندارد .ج -میتوان منبع و مأخذ بسیاری از
کتابهای هزار و یك روز را در کتابهایی چون شاه آزادبخت و چهار درویش و بهار
دانش و هزارویك شب یافت (محجوب 435 :1383 ،و .)436
 .3برخی چون «ا.لوازلر دلون شان» ادعا میکنند که پتیس دالکروا که میخواست
اثرش از فضیلتی که موجب شهرت هزار و یك شب شده برخوردار باشد ،یعنی سبك
نگارش آراسته و روان ،قلم به دست نویسنده «لوساژ» [یكی از رماننویسان قرن هفدهم
و نویسنده رمان معروف ژیل بالس] داد و حتی باور دارد که ممكن است که عنوان و
تنظیم قصه های ایرانی را لوساژ به دالکروا تلقین کرده باشد و پتیس دالکروا را فقط

فراهمآورندة مواد برای تصنیف کتاب میداند اما با تحقیقات پژوهشگران معلوم شد که
این تصور ا .لوازلر دالن شان ،درست نیست و نشانی از همكاری لوساژ با پتیس دالکروا
نیافتند (صباغ 121 :1388 ،تا .)124
با توجه به نام کتابهای «هزار و یك روز» و «هزار و یك شب» میتوان دریافت که
این دو کتاب باید شباهتها [با توجه به هزار و یك] و تفاوتهای [تقابل روز و شب]
زیادی از نظر ساختاری و محتوایی با هم داشته باشند.
در اینجا به چند نمونه از تفاوتها و شباهتها اشاره میشود.
تفاوتها
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 .1هزار و یك شب در شب گفته شده ولی هزار و یك روز در روز.
 .2در هزار و یك شب ،شاه به دلیل بیاعتمادی به زنان آنها را به قتل میرساند ،ولی در
داستانهای هزار و یك روز ،قاتل شاهزادهخانمی ضد مرد است.
 .3در هزار و یك شب ،هدف قصهگو ،شهرزاد ،این است که احساس بیاعتمادی به
زنان را از بین برد ،ولی در هزار و یك روز تالش قصهگو بدین خاطر است که با
تعریف داستانهای هر روزة خود احساس تنفر از مردان را از بین ببرد.
 .4در هزار و یك روز ،داستان ،همه دربارة وفای مرد نسبت به زن و بالعكس و محترم
و مقدس بودن پیمان زناشویی است .تمام داستانها دور همین محور میچرخد
(وحدت موضوع) در حالی که در هزار و یك شب ،موضوع مشخد و محور
اصلی وجود ندارد (محمدیها.)142 :1384،
 .5در هزار و یك شب قدرت تخیل بیشتر از هزار و یك روز است؛ شاید به همین
دلیل بیشتر مورد عالقة ایرانیان قرار گرفته است ،ولی درفرانسه هزار و یك روز
بیشتر مورد استقبال قرار گرفت تا جایی که برخی آن را بر هزار و یك شب ترجیح
دادند .دالیل این مسئله را میتوان این گونه برشمرد:
الف) جنبة اخالقی در هزار و یك روز
ب) انطباق هزار و یك روز بر ضوابط ادبی حاکم بر ادبیات قرن هجدهم فرانسه
ج) واقعیتگرایی در هزار و یك روز (همان)142 ،
 .6پتیس دالکروا در مقدمهاش بر هزار و یك روز ،نیات دو قصهگو را با هم مقایسه
کرده است :شهرزاد فقط به امید زنده ماندن و بدون اینكه بكوشد به شهریار اطمینان
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دهد که زنان وفادار نیز هستند قصه میگوید در حالی که سلطان مه مه ،سعی در
اثبات این معنی دارد که مردان باوفایی هم هستند وهی خطری سلطان مهمه را تهدید
نمیکند (صباغ 112 :1388 ،و .)113
شباهتهاي اين دو كتاب

 .1قصههای این دو کتاب به شیوة داستان در داستان آمده است و نمودار ساختار کلی
این دو کتاب بدین صورت است :قصه اصلی ← قصه فرعی ← ادامه قصه اصلی.
 .2در هر دو ،قهرمان و شخصیت محوری یك زن قصهگو است .در هزار و یك روز
سلطانمهمه ،دایة فرخناز و در هزار و یك شب ،شهرزاد ،دختر وزیر ،قصهگو است.
پس در هر دو کتاب ،درایت و ذکاوت زنان برجسته میشود (رستمی گوران:1389 ،
.)69

ال در هر دو کتاب ،قصهها
 .3از نظر بنمایه و درونمایه هم شباهتهای زیادی دارند؛ مث ً
خاصیت روان درمانی دارند .تقدیر و بازی سرنوشت ،عشق ،وجود جنیان و پریان و
جادوگران از بنمایههای مشترک دو کتاب است.
4
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 .3ساختارگرايي
«ساختارگرایی به منزلة فراسوی انسانگرایی و پدیدارشناسی به بررسی روابط درونیای
می پردازد که زبان و نیز تمامی نظامهای نمادین یا گفتمانی را میسازند» (ریمامكاریك،
.)173 :1383
برای فهم ساختارگرایی ،باید ریشههای تاریخی آن را در نظریات و اصول
زبانشناسانة فردینان سوسور ،زبانشناس سویسی اواخر قرن نوزهم و اوایل قرن بیستم
جستوجو کرد .اصول بنیادین زبانشناسی سوسور ،که بر ساختارگرایی ودیگر
رویكردهای نقد ادبی تأثیر گذاشت عبارت است از:
 .1رهیافت همزمانی در برابر درزمانی
5
 .2زبان در برابر گفتار :زبان به عنوان یك نظام والنگ و گفتار به عنوان یك پارول
 .3محورهای جانشینی و همنشینی
 .4زبان در حكم نظامی نشانهای (قاسمیپور 59 :1391 ،تا.)64
بیشترین تأثیر ساختارگرایی در حوزة روایتشناسی بوده است .بدین قرار که
روایتشناسان هم به دنبال کشف و تحلیل قوانین حاکم بر روایتها بودهاند.
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 .4روايتشناسي
گروهی از ساختارگرایان به نام روایتشناسان با گسترش الگوی لوی استراوس در باب
اسطورهها ،نوع دیگری از ساختارگرایی را بنیان گذاشتند.
«روایتشناسی اصطالحی است که تزوتان تودورف نظریهپرداز و منتقد ادبی
ساختارگرا ،آن را به عنوان دانش و نظریهای برای بررسی تمام روایتها و دستور زبان
آنها وضع کرده است» (قاسمیپور.)67 :1392 ،
در روایتشناسی جوانب مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد اما هدف نهایی
روایتشناسی «کشف الگوی جامع روایت است که تمامی روشهای ممكن روایت
داستانها را دربرمیگیرد» (برنتز.)99 :1389 ،
روایتشناسان با تكیه بر نظریة زبان و گفتار سوسور ،ادبیات را نیز دارای سطحی
زیربنایی تلقی کردهاند که دربرگیرندة نظام پایه یا دستور روایت است (گرین:1383 ،
.)102
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روایت شناسان در پی کشف واحدهای روایی پایه و قوانین ترکیب این واحدها
هستند .آنها معتقدند مطالعة ساختار آثار ادبی ،زمینه را برای مقایسههای اصولی و
قاعدهمند فراهم میآورد و در نتیجه فرایند درک آثار ادبی را ارتقا میبخشد (اسكولز،
.)133 :1379

روایتشناسان ساختارگرا ،مهمترین تشابه بین روایتشناسی و زبانشناسی را بر
مقایسه بین ساختار روایت و نحو جمله مبتنی دانستهاند« .به همان صورتی که
ترکیببندی یك جمله تحت تأثیر قوانین نحو است ،شكلگیری یك روایت هم تحت
تأثیر قوانین خاصی است .نحو روایت همان پیرنگ آن است که باع پیآیندی زمانی و
علی ومعلولی اقالم داستانی میشود» (قاسمیپور.)69 :1391 ،
اگرچه پیشینة تجزیه و تحلیل روایت به بوطیقای ارسطو برمی گردد در معنا و مفهوم
امروزی آن ،مهمترین پیشینة روایتشناسی ساختارگرا را باید کتاب «ریختشناسی
قصههای عامیانه» اثر«والدیمیر پراپ» 7دانست .پراپ در این کتاب ،صد قصة عامیانة
روسی را به هفت شخصیت نمایشی و سی یك کارکرد تقسیم کرده است.
آثار «برمون» 8و «آ .ج .گریماس» 9در کشف ساختارهای پیچیدهتر روایت ،جز بر
اساس مفهوم کارکرد روایی و نقش ویژة شخصیتهای مورد نظر پراپ ممكن نشد
(احمدی .)312 :1375 ،همچنین کار پراپ ،راهگشای روایتشناسانی چون «روالن
بارت»« 10ژرار ژنت» 11و «تودوروف» بود.
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83


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،46زمستان 1393

 .5نظرية روايتي تودوروف
تزوتان تودورف یكی از روایتشناسان ساختارگراست که نظریات او در باب ساختار
قصههای عامیانه از اهمیت ویژهای برخوردار است .تودوروف آثار گوناگونی دربارة
روایتشناسی ساختار گرا و قرائت متون دارد .مهمترین اثر او ،کتاب دستور زبان
دکامرون در بررسی ساختار روایت است که در آن الگوی روایتشناسی مورد نظرش را
بیان کرده است« .کوشش او به منظور تدوین یك نظام نحوی جهانشمول برای روایت،
کامالً حال و هوای یك نظریة علمی را دارد» (سلدن.)146 :1384،
تودوروف نظریة خود از مفهومی بسیار کلی آغاز کرد :اینكه بنیان تجربی همگانیای
وجود دارد که فراتر از حد هر زبان و حتی هر نظام داللت گونة خاص است (احمدی،
.)334 :1375
او سه جنبة کلی متن روایت را به سه بخش معنایی ،نحوی و کالمی تقسیم میکند
که از این میان بخش نحوی وکالمی را بیشتر در کانون مطالعات روایتشناسانة خود
قرار میدهد .در بخش کالمی ،عواملی چون وجه ،زمان ،دید و لحن را مورد بررسی
قرار میدهد و در بخش نحوی به ساختارها و واحدهای کمینة متن مثل گزاره و
پیرفتها میپردازد.
اساس کار تودوروف ،فروکاستن متن به واحدهای روایی است که این واحدهای
روایی را به ترتیب زیر از هم جدا میکند:
الف)گز اره :کوچكترین واحدهای روایی است که از لحاظ ساختاری همارز یك
جمله مستقل است.
ب) پیرفت :واحد بزرگتر از گزاره و خود شامل چند گزاره و بهخودیخود یك
حكایت کوچك است (تودوروف .) 91 :1392،یك پیرفت کامل شامل پنج گزاره است.
این پنج گزاره بدین صورت است:
 .1موقعیت متعادل تشریح میشود.
 .2نیرویی موقعیت متعادل را بر هم میزند.
 .3موقعیت نامتعادلی به وجود میآید.
 .4نیرویی برخالف نیروی گزاره دوم ،موقعیت متعادل را برقرار میکند.
 .5موقعیت متعادل تازهای ایجاد میشود (همان.)91،
به اعتقاد تودوروف ،هر متن بیش از یك پیرفت دارد و ترکیب پیرفتها در متن به
سه شیوه صورت میگیرد.
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 .1درونهگیری :در این روش یك پیرفت فرعی کامل ،جایگزین یكی از پنج گزارة
پیرفت اصلی میشود.
 .2زنجیرهسازی :در روش زنجیرهسازی ،یك پیرفت کامل ذکر میشود وسپس پیرفت
کامل دیگری به دنبال آن میآید.
 .3تناوب :طبق این روش ،گزارههای چندین پیرفت در هم تنیده میشود؛ بدین ترتیب
که گاه گزارهای از پیرفت اول میآید و گاه گزارهای از پیرفت دیگر (همان 93 ،و
.)94
تودوروف ،گزارهها را به واحدهای سازندة آنها تجزیه میکند که همان اجزای کالم
است .اجزای کالم در سه ردة اسم (شخصیت) ،فعل (کنش) و صفت (ویژگی) جای
میگیرد .همچنین از نظر او «گزارهها ممكن است مانند صفت عمل کند و به وضعیت
ایستایی امور اشارت داشته باشد یا مانند فعل به گونهای پویا عمل کند و تخطی از
قانون را نشان دهد» (سلدن.)45 :1384،
تودوروف ،ترکیببندی متن را طبق آرایش عناصر درونمایگانی ،دو نوع میداند:
 .1نظم منطقی و زمانی (توالی عناصر در یك ترتیب زمانی تقویمی بر اساس اصل
علیت)
 .2نظم فضایی (قرار گرفتن عناصر بدون رعایت علیت درونی و مالحظات زمانی)
(تودوروف .)76 :1392،او بیشتر به تحلیل روایتهایی میپردازد که بر اساس نظم منطقی و
زمانی است و این گونه روایتها را اسطورهای مینامد.
تودوروف برای گزارهها پنج وجه روایتی را معین میکند که به ارتباط شخصیتهای
روایت توجه دارد .این وجوه روایتی شكلگیری و روند منطقی قصه را شناسایی
میکند .وجوه روایتی تودوروف به دو دستة «اخباری» و «غیراخباری» تقسیم میشود.
وجوه روایتی غیراخباری بر این اساس که با خواست بشر تطابق کند یا نكند به دو وجه
«خواستی» و «فرضی» تقسیم میشود .سپس هر یك از این دو وجه نیز به دو دسته
تقسیم میشود :وجه خواستی شامل دو وجه «الزامی» و «تمنایی»و وجه فرضی شامل دو
وجه «شرطی» و «پیش بین» است.
 .6وجوه روايتي در هزار و يک روز
 6-1وجه اخباري

«قضیههای اخباری آنهایی است که فعل واقع ًا انجام شده است .اگر وجهی اخباری نیست
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به این دلیل است که فعل انجام نشده و فقط عملی است بالقوه به طور مجازی»
(تودوروف .)260 :1379 ،از آنجا که در گزاره های وجه اخباری ،اعمال و رخدادها واقع ًا
انجام شده و تحقق یافته است ،پس زمان وقوع فعل در گزارههای وجه اخباری لزوم ًا
گذشته است.
گزارههایی مثل « به رئیس مستحفظین خود فرمان داد که جعفر را مقید و محبوس
سازد» (دالکروا« ،)8 :1329 ،مجبورمان کرد که در کمال ادب به سلطان و دخترش تعظیم
کنیم» (همان« ،)206 ،چون مرا دید حكم کرد که مرا بسوزانند» (همان« ،)266 ،عجوزه به
وصایای مادرانه پرداخت» (همان« ،)339 ،حكم کرد که آنها را فور ًا حاضر کنند» (همان،
« ،)386دست شاهزادهخانم کشمیر را گرفته و به عمارت برد» (همانع  ،)404نمونههایی از
این نوع وجه هستند که همه عبارتها نشاندهنده انجام شدن قطعی حوادثی در گذشته
است که داستانها بر پایة آنها شكل گرفته است.
 6-2وجه غيراخباري

وجه غیراخباری بر این اساس که با خواست بشر تطابق دارد یا نه که به دو وجه
خواستی و فرضی تقسیم میشود.
 6-2-1وجه خواستي

تخطی از قانون

مجازات
فرار از مجازات (با توسل به فریبکاری)
نادیده گرفته شدن

مجازات
نجات
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وجه خواستی یا جنبة اجتماعی دارد یا جنبة شخصی که بنا بر تعریف تودوروف به دو
زیرمجموعة الزامی و تمنایی تقسیم میشود.
 6-2-1-1وجه الزامي
وجه الزامی ،وجهی است که باید انجام شود .خواستی است قانونی و غیرفردی و قانون
جامعه به شمار میرود و از این رو دارای مقام ویژهای است .این قانون پیوسته ایجابی
است و باید انجام شود .ضرورتی ندارد نام خاصی بر آن نهند؛ قانون همیشه هست،
حتی اگر اجرا نشود (تودوروف )260 :1379 ،و هر کس از این قانون تخطی کند ،گناهكار
شناخته میشود و قطعاً برای او مجازات در پی دارد.
ساختار کلی وجه الزامی در هزار و یك روز بدین صورت است:
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در هزار و یك روز ،هم شخصیتهای قهرمان داستان خالف قانون میکنند و هم
شخصیتهای فرعی .اما اگر قهرمان به تخلف دست میزند یا با فضل الهی یا با عقل و
درایت خویش حتماً نجات پیدا میکند ولی اگر متخلف جزء شخصیتهای فرعی باشد،
به طور حتم مجازات می شود و اگر مجازات نشده به علت این است که یا قدرت
جادویی دارد یا قدرت برتر جامعه است که نمیتوان او را مجازات کرد.
پربسامدترین و اساسیترین قانون الزامی و تخطیناپذیری که شخصیتهای اصلی
قصه باید رعایت کنند ،قانون وفادار ماندن به عشق است .در تمام داستانها قانون
وفاداری از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ زیرا هدف از گفتن قصهها هم بیان همین
قانون است .شخصیتهای عاشق هزار و یك روز ،زن یا مرد ،هرگز اصل وفاداری را زیر
پا نمی گذارند؛ حتی به خاطر تخلف نكردن از این اصل ،خطرهای زیادی را متحمل
میشوند .تنها در داستان «ابوالفوارس سیاح اعظم» ،ابوالفوارس اصل ایمان به اسالم را
برتر از اصل وفادار ماندن به عشق میداند و به هی وجه حاضر نیست دین خود را به
خاطر رسیدن به معشوقش تغییر دهد و نیز در داستان «تاجر بغدادی و زینب خوشكل»
قهرمان چون مجبور است و نمیتواند بر خواستة نامشروع سلطان ،که به زنش اظهار
عشق میکند ،اعتراض کند ،اصل وفاداری به معشوق نادیده گرفته میشود.
بیشترین تخلفی که در حكایات هزار و یك روز صورت گرفته ،خواستههای
نامشروعی است که مردان از زنان دارند .این نوع وجه الزامی در تقابل با وجه تمنایی
قرار دارد .حكایتهایی که این قانون در آن تخطی میشود ،نبودن مجازات یا وجه الزامی
برابر است با نبودن حكایت .مجازات چنین تخلفی یا به صورت مسخ شدن است؛ مثل
حكایت «دو برادر خردمند» یا مجازات به صورت نقد عضوی از بدن؛ مثل حكایت
«رب سیمای باتقوا» یا به شكل انداخته شدن در رود است؛ مثل حكایت «ابوالقاسم
بصری» یا اینكه متخلف با نقشه همان زنی که به او اظهار عشق کرده است ،رسوا
میشود؛ مثل حكایت «عذرای دل آرا» .در چند حكایت هم چنین تخلفی دیده میشود
ولی متخلف به چند دلیل مجازات نمی شود :یا اینكه چون متخلف قدرت برتر است،
مثل حكایت «عذرای دلآرا» ( قدرت پادشاهی) و حكایت «اولین حكیم بخارایی»
(قدرت جادویی) نمیتوان او را مجازات کرد و یا اینكه متخلف به کمك سلطان از
مجازات نجات پیدا میکند؛ مثل حكایت «کولوف و دلآرای خوشسیما».
نقض عهد هم نوع دیگری از زیر پا گذاشتن قانون است؛ که این نقض عهد یا در
حالت مستی است؛ مثل حكایت «کولوف و دلآرای خوشسیما» یا عمدی است؛ مثل
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 6-2-1-2وجه تمنايي
«وجه تمنایی با توجه به آرزوهای شخصیت صورت میپذیرد» (تودوروف.)260 :1379 ،

در داستانهایی چون هزار و یك روز ،که تودوروف آنها را روایتهای اسطورهای مینامد،
از آنجا که مبتنی بر اصل علیت بیواسطه است ،هر آرزو و خواستهای به کنشی منجر
میشود .وجه تمنایی در شكل گیری و پیكربندی حكایتهای هزار و یك روز بسیار مؤثر
است؛ به گونهای که علت شكلگیری حكایتها براساس آن واقع میشود .میل و خواست
شخصیت اصلی حكایت است که موجب روی دادن حوادث داستان و شكلگیری و
گسترش آنها میشود.
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حكایت «شاهزاده خلف و ملكه چینی» یا به علت فراموش کردن است؛ مثل حكایت
«ابوالفوارس در سفر دوم» یا به علت عدم توانایی در پایدار ماندن به عهد است؛ مثل
حكایت «رضوانشاه و شاهزاده خانم شهرستانی».
در چند حكایت هم متخلف یك جن یا جادوگر یا یك قدرت جادویی است؛ مثل
حكایت «شاه تبت و دختر نعمان» که دو جن در چند مرتبه خود را شبیه سلطان و ملكه
میکنند تا جای آنها را بگیرند و نیز در حكایت «شاهزاده فضلاهلل ابن ارتق سلطان
موصل»  ،که جادوگراست ،روح خود را به داخل جسم سلطان میکند و در آخر ،سلطان
که ترفند این جادو را آموخته است ،به داخل جسم خود میرود و روح جادوگر به
جسم یك بلبل وارد می شود و سلطان سر این بلبل را از تن جدا میکند و در حكایت
«اولین حكیم بخارایی» ،چون زن هرمزشاه با خواسته نامشروع آویسن (ابنسینا)
مخالفت میکند؛ با قدرت جادویی خود کاری میکند که وقتی هرمزشاه قرین رضیبگم
میشود ،غش میکند.
تخلفهای دیگری هم در داستانها دیده میشود؛ مثالً در حكایت «عذرای دلآرا»
حكیمی که حاضر نیست بدهیاش را بدهد در آخر داستان مجازات میشود .در
حكایت «عطاءالملك وزیر غمگین» شریكان عطاءالملك در شراکت خیانت میکنند؛
هرچند چندین بار از مجازات فرار میکنند ولی باالخره در آخر داستان زندانی
میشوند .در حكایت «شاهزاده فضلاهلل ابن ارتق» ،قاضی با حیله و مكر کاری میکند
که فضل اهلل که به گمانش دزد است با دختر دشمنش به نام زمرد ازدواج کند ولی وقتی
زمرد میفهمد فضل اهلل شاهزاده است و قاضی قصد خیانت به پدرش را داشته است ،با
ترفند زنانه خودش کاری می کند که قاضی زنش را طالق بدهد و با زشتترین دختر
شهر ازدواج کند.
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حكایتهای متعددی دارای وجه تمنایی است .در حكایت «رضوانشاه و شاهزادهخانم
شهرستانی» ،رضوانشاه از دختری که زیر درخت نشسته میخواهد تا داستان زندگی
خود را برایش بگوید و این خواسته به گفتن حكایت «شاه تبت و دختر نعمان» منجر
میشود و رضوانشاه هم برای تسلی خاطر آن دختر ،حكایت «خاورشاه وزیر» را
برایش نقل میکند .در حكایت «بدرالدین لؤلؤ و وزیرش عطاءالملك ملقب به وزیر
غمگین» ،بدرالدین از عطاءالملك میخواهد که علت غمگین بودنش را بگوید که باع
شكلگیری حكایت «عطاءالملك و شاهزادهخانم زلیخا» میشود .بدرالدین پس از
شنیدن داستان عطاءالملك بر این باور است که افرادی هم هستند که کامالً نیكبختند.
به خاطر اثبات عقیدهاش در جستوجوی افراد به ظاهر بیغم است تا داستان
زندگیشان را برایش بگویند و به خاطر همین باورش حتی به کشورهای دیگر سفر
میکند .تمایل بدرالدین به اثبات چنین عقیدهای ،باع شكلگیری حكایتهای
«سیفالملوک» و «ملك و شاهزادهخانم شیرین» و «هرمزشاه ملقب به پادشاه بیغم»
میشود .در خود حكایت «هرمزشاه» ،وقتی هرمزشاه از وزیرش قضیة حمام عجیبی را
که در حاجی طرخان بنا شده است ،میشنود ،از او میخواهد که استاد حمامی را بیاورد
تا سرّ این حمام عجیب را برایش بگوید .استاد حمامی هم راز این حمام را با ذکر
داستانی برای هرمزشاه فاش میکند و هرمزشاه از استاد حمامی میخواهد تا شرح حال
زندگی خود را برایش بگوید که به گفتن حكایت «اولین حكیم بخارایی» منجر میشود.
پس از داستانهایی که هرمزشاه نقل میکند ،همراهان بدرالدین از او میخواهند قصة
زندگی خود را برایشان نقل کند .بدرالدین و همراهانش در بازگشت از سفر ،سیاه
چادرهایی را در صحرا میبینند و به چادر آنها میروند و بدرالدین از رئیس آنها
میخواهد قصه سفرهایش را برایش بگوید که به شكلگیری حكایت «ابوالفوارس سیاح
اعظم» منجر میشود .علت شكلگیری حكایتهای «دو برادر خردمند» و «تاجر بغدادی و
زینب خوشكل» و «رب سیمای باتقوا» نیز درخواست هارونالرشید و زنش از دو مرد
پیر و جوانی است که در بیرون قصر در حال خندیدن هستند.
برخی از حكایتها با وجه تمنایی آغاز میشود ،اما ادامة داستان با تحقق وجه الزامی
همراه است .این نوع داستانها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
 .1در برخی حكایتها ،که میتوان آنها را حكایتهای عاشقانه نامید ،ابتدا شخصیت اصلی
دختری و یا تصویر او را میبیند و برای به دست آوردن معشوق یا راهی سفر میشود
یا مشكالتی را پشت سر میگذارد و بیتردید در پایان داستان به آرزوی خود میرسد و
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وصال معشوق پاداشی است که در ازای پایبندی فرد به اصل الزامی وفادار ماندن در
عشق نصیبش میشود؛ مثل حكایت «کولوف و دلآرای خوشسیما» و «شاهزاده
فضلاهلل ابن ارتق سلطان موصل» و «سیفالملوک» و «هرمزشاه ملقب به پادشاه بیغم»
و «ابوالفوارس سیاح اعظم».
 .2در ابتدای داستان ،شخصیتی فرعی علیه شخصیت اصلی ،سوءقصدی میکند یا
خواستة نامشروعی از او دارد و ادامه و پایان داستان در گرو وجه الزامی است .در
حكایتهای «شاه جوان تبت و شاهزاده خانم نعمان» و «شاهزاده خلف و ملكه چینی» و
«عطاءالملك و شاهزاده خانم زلیخا» و «عذرای دل آرا» و «رب سیمای باتقوا» ،تضاد
وجه تمنایی با وجه الزامی موجب مجازات قطعی افراد میشود.
در مواردی تنها خواست شاه است که میتواند وجه تمنایی را بر وجه الزامی برتری
دهد و یا حتی آن را جایگزین وجه الزامی کند و به این ترتیب ،ماجرا نه بر اساس
قوانین عام جامعه بلكه بنا بر خواست شخصیت به پایان میرسد؛ برای مثال :حكایت
«کولوف و دلآرا»  ،کولوف که به تصادف سر از سمرقند درآورده و در نقش محلل ،زنی
را عقد کرده است از طالق دادن زن خودداری میکند .خواست کولوف ،که به نوعی
نقض قانون الزامی وفای به عهد است ،او را به درد سر میاندازد اما خلیفه تصادفاً به
خانه او می آید و کولوف به کمك خلیفه از مجازات ناشی از نقض قانون الزامی جامعه
نجات پیدا میکند و به خواست خود میرسد .در حكایت «عطاءالملك و شاهزادهخانم
زلیخا» دلبستگی عطاءالملك به شاهزاده خانم زلیخا ،کنیز خلیفه ،نقض قانون الزامی
پاسداشت حق خلیفه است اما در پایان ،خلیفه وجه تمنایی مبتنی بر خواست شخصیت
را به رسمیت میشناسد و از حق خود ،که بر قانون الزامی مبتنی است ،میگذرد.
در حكایت «عذرای دلآرا» و «ابوالقاسم بصری» ،گماشتگان اجرای قانون عام
جامعه ،که خود مأمور مجازات کسانی هستند که میخواهند وجه تمنایی را بر وجه
الزامی غالب کنند ،خودشان خواسته شخصیشان را بر قانون الزامآور جامعه ترجیح
میدهند .در حكایت «ملك و شاهزاده خانم شیرین» ،هی کس متوجه نقض قانون
الزامی جامعه و برتری وجه تمنایی نمیشود و به همین دلیل هم مجازاتی در پی ندارد
و داستان بنا بر خواست شخصیت به پایان میرسد.
رابطه وجه تمنایی با وجه الزامی را میتوان بدین گونه ترسیم کرد:

مثبت
خواست و آرزو

تحقق آرزو
تحقق آرزو (برای شخصیت اصلی و شخصیت قدرتمند)

منفی
عدم تحقق آرزو (مجازات)
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میل به دانستن سرّ چیزهای عجیب ،گونهای دیگر از وجه تمنایی است .در حكایت
«ابوالقاسم بصری» ،وقتی جعفر وزیر به هارونالرشید در مورد سخاوت باورنكردنی
ابوالقاسم بصری میگوید ،هارونالرشید قصد میکند که به بصره برود و ابوالقاسم و
اموال بیح ّد و مرزش را ببیند و در حكایت «رضوانشاه و شاهزاده خانم شهرستانی»،
میل شاه به دانستن سرّ آهویی که ناگهان در آب پنهان میشود و نیز قصری که گمان
میکردند از سحر ساحری پدید آمدهاست ،موجب حرکت و تداوم داستان میشود.
در برخی داستانها ،عواملی سبب میشود که شخصیت از براوردن خواسته و میل
خود چشمپوشی کند« .چشمپوشی شكل ویژهای از وجه تمنایی است .در این شكل،
شخصیت ابتدا چیزی را آرزو میکند ولی بعد از آن چشم میپوشد» (تودوروف:1379،
 .)261در حكایت «شاه تبت و دختر نعمان» ،شاه میخواهد مقبل که خود را شبیه شاه
درآورده است ،بكشد ولی شاه به شرط اینكه سرّ این کار سحرآمیز را به او بگوید از
کشتنش صرفنظر میکند .در حكایت «عطاءالملك و شاهزاده زلیخا» شاه سمرقند
می خواهد عطاءالملك و کنیزش زلیخا را که به او خیانت کردهاند ،مجازات کند ولی
وقتی از عشق و دلبستگیای که نسبت به همدیگر دارند برای شاه نقل میکنند ،شاه از
مجازات آنها صرفنظر میکند .در حكایتهای «رضوانشاه و شاهزادهخانم شهرستانی» و
«سیفالملوک» و «ابوالفوارس سیاح اعظم» نیز این نوع وجه تمنایی دیده میشود.
 6-2-2وجه فرضي

وجه فرضی شامل دو وجه شرطی و پیش بین است .در این وجه ،ارتباط بین دو گزاره
مهم است و گرچه این دو گزاره بهم مربوط است ،اما فاعل دو گزاره میتواند دارای
ارتباطهای متفاوتی باشد (تودوروف.)261 :1371 ،
 6-2-2-1وجه شرطي

وجهی است که دو قضیة اسنادی را به هم مربوط میکند .از این رو فاعل قضیه دوم و
کسی که شرط را معین میکند ،یك شخصیت است؛ به عنوان مثال  Xاز  Yمیخواهد
کار دشواری را انجام دهد و اگر  Yموفق شد X ،خواسته او را براورده میکند .عموم ًا
وجه شرطی به وجه الزامی منجر میشود (همان.)261 ،
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این وجه نیز در داستانهای هزار و یك روز دیده میشود .میتوان گزارههای این نوع
وجه را در سه دسته جای داد:
در برخی از آنها ،گزاره های اول حالت مثبت دارد .در این نوع ،گزارة دوم یا باع
فرار از مجازات میشود؛ مثل حكایت «شاه تبت و دختر نعمان» .شاه به شخصی که
خود را شبیه شاه درآورده است ،میگوید اگر حقیقت حال خود را به من بازگویی ،تو
را نخواهم کشت و در حكایت «کولوف و دلآرای خوشسیما» پیرزالی به کولوف
می گوید اگر عاقل باشی و حرکت وحشیانه را دوباره انجام ندهی از خطایت
درمیگذرم و نادیده میگیرم و در حكایت «عطاءالملك و شاهزاده زلیخا» ،زلیخا به
عطاءالملك میگوید به شرطی درویش خائن را عفو میکند که از شهر سمرقند به جای
دیگری برود و نمونههای فراوان دیگر.
ال
گاهی نیز جواب شرط ،باع پاداش و نجات یافتن و به مقصود رسیدن است؛ مث ً
در حكایت «رضوانشاه و شاهزادهخانم شهرستانی» ،رضوانشاه به شاهزاده میگوید اگر
مرا ببخشی و از گناه وفادار نماندن به عهدت درگذری از این به بعد سستعهدی نكنم
و شكایتی نكنم و باز در همین حكایت ،مظفر تاجر به کولوف میگوید اگر قبول کنی
که محلل شوی و زن پسرم را عقد کنی و فردا طالق دهی ،پنجاه دینار زر سرخ به تو
میدهم .در حكایت «عذرای دلآرا» حكیم به عذرا میگوید به شرطی بدهی خود را
پس میدهد که عذرا قبول کند با او عشقبازی کند و در ادامة داستان هم قاضی و حاکم
به همین شرط قبول میکنند طلب عذرا را از حكیم بگیرند و . ...
برخی موارد گزارههای اول حالت منفی دارند؛ یعنی فاعل گزارهای که شرط را معین
میکند ،چیزی را می طلبد که عمل او در گزارة دوم ،نتیجه اجرا نشدن خواست اوست.
ال
در بیشتر مواقع در این نوع وجه شرطی گزارة دوم مجازات شخد را در پی دارد؛ مث ً
در حكایت «شاهزاده خلف و شاهزادهخانم چینی» ،عالمگیرخان (امیر طایفه برالس) به
قوشچیان گفته است که اگر بدون گرفتن قوش به در خانه اش روند ،مورد سیاست و
تنبیه قرار گیرند .در حكایت «ابوالفوارس سیاح اعظم» خانزاده به ابوالفوارس میگوید
که اگر از عشقش صرفنظر کند او را مجازات میکند و در حكایت «ابوالفوارس در
سفر دوم» ،مار به ابوالفوارس می گوید اگر از این بقعه دور نشوی و دست از کمك به
عفریت برنداری ،مجبور میشوم که تو را هالک کنم و در حكایت «تاجر بغدادی و
زینب خوشكل» وزیر اعظم به زندانبان میگوید اگر تا  24ساعت دیگر ،عبدالرحمن را
که از زندان آزادش کردی ،نیابی ،مجازات جرم او را بر تو وارد میآورم.
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دو نمونه از این نوع شرط هم هست که گزارة دوم مجازات نیست؛ مثل حكایت
«شاهزاده خلف و ملكه چینی» که سیرکاسین از سلطان خوارزم میخواهد که اگر از ما
خراج نگیرید ،دست از کمك به نقاییها برمیداریم و در حكایت «بدرالدین لؤلؤ و
وزیرش عطاءالملك» ،عطاءالملك از بدرالدین لؤلؤ میخواهد که اگر پادشاه حاجی
طرخان را -که به پادشاه بیغم معروف است  -نیز بیغم نیافت ،دیگر ترک تفتیش حال
آدم نیكبخت فرماید.
در برخی موارد گزارههای اول حالت دووجهی دارد؛ مثل حكایت «ابوالقاسم
بصری» هارونالرشید به سفر می رود تا راست و دروغ حرف جعفر مشخد شود .اگر
جعفر دروغ گفته باشد اعدام میشود و اگر راست گفته باشد ،بخشیده میشود و از
زندان آزاد میگردد .در حكایت کولوف و دلآرا» قاضی میگوید که اگر محلل
(کولوف) واقعاً پسر مسعود تاجر است و حرف او درست است ،باید دلآرا زن او بماند
و اگر دروغ گفته باشد ،مجازات سختی در پیش دارد .در حكایت «شاهزاده خلف و
ملكه چینی» ،سلطان خوارزم به تیمورخان سلطان تاتار نقایی گفته است که اگر خراج
بدهد ،فبها وگرنه به کشورشان حمله خواهد کرد.
گاهی شرط های دووجهی با آزمایش همراه است و آزمایش درونمایة اصلی داستان
است؛ مثل حكایت «شاهزاده فضلاهلل ابن ارتق سلطان موصل» که در ایپزودی از این
حكایت دو نمونه از نوع شرط وجود دارد .یكبار که توراندخت شاهزادهخانم چینی به
پدرش می گوید هر کدام از خواستگارانم از عهدة جواب سؤاالت من برآمدند ،او شوهر
من خواهد شد ولی اگر از عهده برنیامد ،سرش را از تن جدا میکنم و در ادامه نیز
وقتی شاهزاده خلف از عهده جواب دادن به سؤاالت برمیآید ولی میبیند که
توراندخت حاضر نیست ازدواج کند به توراندخت میگوید اگر از عهدة جواب دادن به
سؤال من برآمدی ،من از خواستة خود (ازدواج کردن با توراندخت) صرفنظر میکنم
و شایستة قتلم وگرنه باید با من ازدواج کنی.
از میان تمام حكایتهایی که وجه شرطی در آن آمده است ،حكایتهای «ابوالقاسم
بصری»« ،کولوف و دلآرای خوش سیما»« ،شاهزاده خلف و ملكه چینی»« ،شاهزاده
فضلاهلل ابن ارتق»« ،عطاءالملك وزیر غمگین»« ،بدرالدین لؤلؤ»« ،عذرای دلآرا» و «دو
برادر خردمند» ،وجه شرطی عامل گسترش حكایات و روابط خصوصی بین
شخصیتهاست.
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در داستانهای هزار و یك روز از وجه شرطی تقریب ًا زیاد استفاده شده ولی به نسبت
وجه تمنایی و الزامی کمتر استفاده شده که این نشاندهندة قطعیت بیشتر روابط
اشخاص قصه است.
 6-2-2-2وجه پيشبين

93


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،46زمستان 1393

ساختار وجه پیش بین مثل ساختار وجه شرطی است؛ با این تفاوت که فاعل قضیة
پیشبین ال زم نیست که فاعل قضیة دوم (پیرو) هم باشد .فاعل قضیة اول هی
محدودیتی ندارد .از این رو این فاعل میتواند با فاعل پیشبین یكی باشد .همچنین دو
قضیه میتوانند یك فاعل داشته باشد (تودوروف .)262 :1379 ،وجه پیشبین شكل ویژهای
از منطق راستنمای شخصیت است و منطق راستنمای شخصیت با منطق راستنمای
خواننده متفاوت است؛ برای اینكه منطق راستنمای شخصیت دارای واقعیت صوری
مشخد وجه پیشبین است (همان.)263 ،
این وجه نیز در داستانها به صورت آشكار یا ضمنی دیده میشود .در حكایت اصلی
کتاب هزار و یك روز ،فرخناز که بر اثر خوابی از مردان متنفر شده است ،تصمیم
میگیرد همة خواستگارانش را رد کند .طغرلخان ،سلطان کشمیر ،پدر فرخناز ،که
نگران این وضعیت شده است ،به نزد دایة فرخناز میرود تا با او در مورد این مسئله
صحبت کند .دایه به طغرلخان میگوید :من پیشبینی میکنم که اگر هر روز برای او
قصهای با موضوع وفاداری مردان به زنان بگویم ،میتوانم تصمیم او را برای ازدواج
عوض کنم .پیشبینی دایه در حكایت اصلی ،عامل اصلی شكلگیری داستانها و نقطه
عطفی برای نگارش کتاب هزار و یك روز است.
در حكایت «بدرالدین لؤلؤ و وزیرش عطاءالملك» ،بدرالدین ،که علت غمگینی
عطاءالملك را از او میشنود ،پیشبینی میکند که اگر در جستوجوی شخد بیغم
باشد ،باالخره کسی پیدا میشود که نیكبخت مطلق باشد .همین پیشبینی منجر میشود
که اشخاصی که به نظر میرسد نیكبخت هستند ،قصة زندگیشان را برای بدرالدین
بگویند .حكایت «سیفالملوک» و «پادشاه بیغم» به همین دلیل شكل میگیرد.
برخی پیشبینی ها بر اساس منطق طبیعی نیست بلكه براساس الهام یا طالعبینی یا
خواب یا اعتقاد است؛ به عنوان مثال:
 .1در حكایت «رضوانشاه و شاهزادهخانم شهرستانی» ،رضوانشاه که از پنهان شدن آهو
در آب متعجب است به وزیرش میگوید« :چنین ملهم شدهام که چون این پریزاد ازآب
بیرون شود او را دیدار توانم کرد» (دالکروا.)43 :1329،
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 .2در حكایت «خاورشاه وزیر» ،وزیر پیشبینی میکند که چون انگشترش روی آب
ایستاد و به قعر فرونرفت ،پس شاه بر وی غضب کند .خاورشاه برای جلوگیری از
غضب شاه دستور می دهد اموالش را از خانه بردارند و در مكانی پنهانی انباشته سازند.
« گماشتگان هنوز اثاث وی را به تمامت نقل و تحویل نداده بودند که مأمور غضبشاه
با چند تن قراول درآمدند و گفتند برحسب حكم شاه مأموریم که به زندانت دراندازیم»
(همان .)52 ،چند سالی در زندان محب وس بود تا روزی آش اناری را که چند بار به
موکالن گفته بود برایش بیاورند ولی مضایقه میکردند برایش آوردند ولی هنگامی که
می خواست بخورد ،دو موش در آن آش افتادند .او این را به فال نیك گرفت و یكی از
نوکرهای امین خود را فرستاد که اموالش را به خانه بازگردانند؛ چرا که این نشانة آن
است که سلطان مرا از زندان رها میکند و به مقام نخست باز میگرداند.
 .3حكایت «کولوف و دلآرای خوشسیما» ،کولوف به دلآرا ،که نگران پیامد فاش
شدن دروغش است ،میگوید در قلب خود الهامات غیبی را احساس میکنم که بر
مدعی ظفر یابیم.
 .4در حكایت «ملك و شاهزادهخانم شیرین» ،طالعبینان میگویند که در طالع دختر
سلطان غزنین آمده است که مردی او را فریب میدهد .در برابر این تقدیر ،سلطان
غزنین گمان می کند که اگر برای دخترش قصری بسازد که مستحفظین زیادی از آن
نگهبانی کنند ،میتواند از حكم تقدیر در امان بماند .در این حكایت دو وجه پیشبین
در تقابل هم قرار گرفته و برنده این تقابل تقدیر است.
 .5در حكایت «شرح احوال حكیم بخارایی» ،وقتی سلطان سمرقند متوجه میشود که
دخترش رضیبگم ناپدید شده است از طالعبینان میخواهد که رصد کنند که دخترش
در کجاست .طالعبینان متوجه میشوند که رضیبگم در خوارزم است.
 .6در حكایت «عذرای دلآرا» ،عذرا میاندیشد که اگر آنگونه که پیغمبر اکرم به او
الهام کرده است ،عمل کند ،میتواند حكیم و قاضی و حاکم خیانتكار را مجازات کند.
 .7در حكایت «دو برادر خردمند» ،خدیجه شبی مردی را در خواب میبیند که به او
میگوید « :نیكبخت و خرم نشوی مگر آنكه بروی و خواهرت را در جزیرة سوماترا
بیابی و مرا به دقت نظر کن و بشناس من آن کسی هستم که خداوند مقدر فرموده شوهر
تو باشم» (دالکروا .)344 :1329 ،بقیة داستان طبق همین خواب اتفاق میافتد.
در این دسته از حكایتها وجه پیشبین بر قطعیت و الزام تحقق سرنوشت تأکید
میکند و به روابط شخصیتهای داستان معنا میدهد .در این نوع داستانها حوادثی که رخ
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خواهد داد با حكم تقدیر مطابق میشود .در مقابل این نوع پیشبینی که حسی است،
پیشبینیهای دیگری در حكایات هست که پیشنهادهای عاقالنه و روشمندی است
برای حل یك مشكل که ممكن است محقق بشود یا نشود؛ مثالً:
 .1در حكایت «کولوف و دلآرای خوشسیما» ،عبداهلل دمشقی به سن کهولت رسیده و
هنوز صاحب فرزندی نشده است؛ به نذر و بذل فقرا مالی وافر عطا میکرد ولی
حاجتش برآورده نمیشد .یك روز نزد طبیب میرود و حاجتش را به او میگوید.
طبیب به او می گوید اگر کنیزک جوانی که به این صفات حمیده متصف باشد،
خریداری کنی :بلندقامت ،بزرگصورت ،متناسب االعضا ،کمر قوی ،عظیمالجثه و  ...و
قبل از مباشرت چهل روز بپرهیزی و جز گوشت گوسفند سیاه و شراب کهنه غذایی
نخوری ...امیدوار است که خداوند حاجتت روا دارد.
 .2در حكایت «هرمزشاه ملقب به پادشاه بیغم» ،هرمز که عاشق زیبایی رضیبگم شده
است ،می اندیشد که اگر به نزد باغبان قصر برود و او را کیسه زری بدهد به او کمك
خواهد کرد تا ملكه رضی را دیدار کند.
 .3در حكایت «عذرای دلآرا» ،شوهر عذرا گمان میکند که اگر عذرا نزد قاضی و
حاکم برود ،قاضی و حاکم حق طلبش را از حكیم میگیرند.
 .4در حكایت «ابوالفوارس سیاح اعظم» ،ساکنان کشتی که مورد آزار و اذیت شخد
زشترویی قرار میگیرند ،فكر میکنند که اگر شخد زشترو را در موقع خواب به
دریا بیفكنند از شرش خالصی یابند.
نوع دیگری از وجه پیشبین ،حكایتهای فرد حقهباز است که وجه پیشبین در
خدمت وجه تمنایی است .در این نوع داستانها فرد حقهباز فكر میکند که اگر کار مورد
نظر خود را انجام دهد ،شخد مورد نظر فریب میخورد و به هدفش میرسد؛ مثالً:
 .1در حكایت «شاهزاده فضلاهلل ابن ارتق سلطان موصل» ،پیرمردی که میتواند روح
خود را داخل جسم دیگری کند ،فكر میکند که اگر به سلطان یاد دهد که چگونه روح
خود را به داخل جسم مردهای بكند ،میتواند همین که سلطان به داخل جسم دیگری
رفت و جسم خودش بیروح ماند ،روح خودش را داخل جسم سلطان کند و به جای
سلطان پادشاهی کند.
 .2در حكایت «عطاءالملك وزیر غمگین»  ،شریكان عطاءالملك که جواهرات او را
دزدیدهاند ،فكر می کنند که اگر زودتر از عطاءالملك نزد قاضی بروند و عطاءالملك را
دزد قلمداد کنند ،قاضی عطاءالملك را تنبیه میکند و دیگر عطاءالملك نمیتواند نزد قاضی

از آنها شكایت کند.
 .3در حكایت «عذرای دلآرا» ،حكیم فكر میکند که اگر به عذرای زیبارو پیشنهاد کند
که به جای هزار دینار طلبش ،دوهزار دینار به او بدهد ،عذرا قبول میکند و میتواند به
خواستة نامشروعش دست پیدا کند.
 .4در حكایت «عذرای دلآرا» ،غالم سیاهی که به عذرا پیشنهاد همخوابی داده بود،
وقتی میبیند که عذرا این پیشنهادش را نپذیرفت ،فكر میکند که اگر پسر صاحبش را
بكشد و این جرم را به گردن ربسیما بیندازد ،میتواند تالفی محقق نشدن خواستهاش
را بكند.
در تمام این دسته حكایتها به جز حكایت سیفالملوک ،شخصیتی که در مقابل
شخصیت اصلی قرار دارد ،چنین پیشبینیهایی را میکند تا شخصیت اصلی را مورد
آزار و اذیت قرار دهد و برای او دردسر ایجاد کند ولی هی کدام از پیشبینیها به
حقیقت نمیپیوندد و آن شخصیتی که چنین پیشبینی مكارانهای را میاندیشد در آخر
داستان مجازات میشود.
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 .7نتيجهگيري
هزار و یك روز در ردة داستانهایی است که تودوروف آنها را روایتهای اسطورهای
مینامد .در بررسی وجوه روایتی در داستانهای هزار و یك روز مشخد شد که:
وجه اخباری ،وجه غالب گزاره های هزار و یك روز است و چون زمان وقوع فعل
در گزارههای این نوع وجه لزوماً گذشته است ،نشان میدهد که عمل در این روایتها به
صورت قطع انجام شده و داستان بر پایة آن شكل گرفتهاست.
وجه غیراخباری شامل دو وجه خواستی و فرضی است .وجه خواستی شامل دو
نوع الزامی و تمنایی است که شالوده و اساس شكلگیری داستانهای هزار و یك روز
است .وجه الزامی به دو صورت وفادار ماندن به عشق و تخطی از قانون عام جامعه در
داستانهای هزار و یك روز دیده میشود .پیامد وفادار ماندن به عشق ،پاداش وصال
است و پیامد تخطی از قانون مجازات فرد خاطی است.
وجه تمنایی که با توجه به خواست و آرزوی شخصیت صورت میگیرد در
حكایتهای هزار و یك روز بسامد فراوانی دارد به گونهای که علت شكلگیری بیشتر
حكایتها وجه تمنایی است .در تعداد زیادی از روایتها ،تقابل وجه تمنایی و الزامی
موجب پیچیدگی و گسترش حكایتها میشود .وجه فرضی شامل دو وجه شرطی و
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پیشبین است و نسبت به وجه خواستی در هزار و یك روز کمتر استفاده شده است که
این نشاندهندة قطعیت روابط میان اشخاص قصه است .در وجه شرطی عملی بر
شخصیت تحمیل می شود که اجرای آن به پاداش و یا نجات فرد از مجازات منجر ،و
عدم اجرای آن موجب مجازات فرد میشود.
وجه پیشبین در شكلگیری حكایتهای هزار و یك روز تأثیر فراوانی دارد و به
صورت آشكار یا ضمنی در داستانها دیده میشود .پیشبینیهایی که بر اساس طالع
افراد یا خواب یا الهام است با منطق راستنمای شخصیت جور درمیآید و این نشان از
قطعیت روابط اشخاص دارد ولی پیشبینیهای فرد حقهباز درست درنمیآید و قطع ًا
موجب مجازات او میشود.
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 .5در تمایز زبان ) (langueو گفتار ) (paroleباید گفت« :زبان نظام یک زبان استت نظتا ا از
صورتها) (formsدر حالا که گفتار همان سخن واقعا است ...زبان حصولا اجتماعا است که
وجودش این ا کان را برای فرد پدید اآورد تا استعداد زبتانا وتود را بته کتار گ ترد .گفتتار از
سوی دیگر وجه عملا زبان است که به اعتقاد سوسور هم شتا ترک اتاتا استت کته گویاتد از
طریق آنها ر زگان زبان را برای ب ان افکار شخص وود به کار ابرد و هم شا کان سم روانا-
ف زیکاای که به وی اجاز ادهد تا به این ترک اات تحقق ب رونا بخشد» (کالر  31 :1379و.)32
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ساختار پيرنگ (طرح) در قصّههاي عاميانه فارسي

دكتر حسن ذوالفقاري
دانشيار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

چكيده

كليدواژهها :ادبیات داستانی و قصههای عامیانه ،ساختار روایی در قصههای عامیانه ،پیرنگ و
طرح داستانی در قصّههای عامیانه.

تاریخ دریافت مقاله 1392 /3/4 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/1/30:
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قصّههای عامیانه را از دیدگاههای مختلف چون مضمون و درونمایه ،قالب ،منشأ ،تیپها و ...
میتوان طبقهبندی کرد .این مقاله پس از بررسی ویژگی قصّهها را از دید ساختار پیرنگ،
قصّههای عامیانه فارسی را تنها از همین نظر بررسی میکند و داستانهای مشهور عامیانه را در
شش گروه اصلی جای میدهد.این شش گروه عبارت است از داستانهای با طرح خطّی ،مدور،
درختی ،زنجیرهای و ترکیبی .این طبقهبندی کمك میکند تا گوناگونی و تنوع روایی را در
طرح داستانها شاهد باشیم .این بررسی بر اساس مطالعه در ساختار روایی چهل قصّة عامیانه
مكتوب منثور فارسی صورت میگیرد.
بر اساس نتایج این مقاله ،اغلب داستانهای کوتاه و نیمهبلند عامیانه طرح خطّی دارد .داستانهای
عاشقانه و عیّاری ساختی مدور دارد .طرح درختی به قصّههای دارای منشأ هندی متعلق است.
داستانهای بلند اغلب طرحی زنجیرهای و متلها ،ساختاری پلكانی دارد.
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 .1مقدمه
مقصود از داستان تمامی انواع آن اعم از قصّه ،افسانه ،حكایت ،اسطوره ،روایت ،تمثیل
و نقل است .در گذشته معمو ًال مرز مشخصی برای این انواع نبوده و اغلب به جای هم
به کار میرفته است .داستان عامیانه آنهایی است که محتوا و مضمون ،سبك نگارش،
مخاطبان و شكل ارائة آن باب پسند عامه باشد و در میان مردم رواج داشته باشد.
محجوب داوری قطعی را دشوار میداند؛ زیرا قصّههایی با نثر فصیح امّا مضمون عامیانه
نوشته شده است؛ مثل سندبادن امه ،بهار دانش و هزارویكشب؛ گاه تحریر ادبی و عامیانه
یك قصّه در دست است؛ مثل بختیارنامه (محجوب .)126 :1386،وی به طور مشخد
قصّههای مكتوبی را که از زبان قصّهگویان شنیده شده مثل شاهنامه ،رموز حمزه و
حسین کرد شبستری یا از روی کتاب خوانده میشده است مانند امیرارسالن ،چهل
طوطی و سلیم جواهری را داستان عامیانه برمیشمارد (همان .)32 ،وی شاهنامه را به
دلیل توجه عوام به آن ،خواندن به صورت نقالی و وجود روایتهای شفاهی جزو
داستانهای عامیانه می آورد در حالی که قطعاً جزو ادبیات کالسیك است .اما میرصادقی
داستانی را عامیانه میداند که مخاطب آن مردم باشند (میرصادقی ،ادبیات داستانی:1376،
 . )101آسابرگر دو وجه خیالپردازی و طنزآمیز بودن را به قصد تفنن و سرگرمی از
ویژگیهای داستانهای عامیانه برمیشمارد که در واقع هدف داستانهای عامیانه است
(آسابرگر .)144:1380 ،قصّههای عامیانه در میان مردم چرخش دارد و روایتهای گوناگون
پیدا می کند .ممكن است داستانی از ادب رسمی بر اثر چرخش در میان مردم ،روایتهای
متفاوت پیدا کند؛ مثل برخی داستانهای مثنوی یا شاهنامه .داستان عامیانه ابتدا شكل
شفاهی دارد؛ ممكن است مكتوب نیز بشود.
عالوه بر قصّههای مكتوب ،بخش عظیمی از داستانهای عامیانه را افسانهها ،متلها و
لطایف و تمثیلهای غیرمكتوب تشكیل میدهد که در ادبیات شفاهی همواره سینهبهسینه
نقل شده و به نسلهای بعد رسیده است .تعداد بیشمار قصّهها و افسانههای عامیانه
مكتوب و غیرمكتوب ایرانی با روایتهای فراوان ،لزوم بررسیهای قصّهشناسی را بیشتر
میکند.
 .2پيشينه
قصّهپژوهان همواره به ساختار روایی و قصّههای همساخت فارسی اشارههایی کردهاند اما

ساختار پيرنگ (طرح) در قصّههاي عاميانه فارسي

یكجا طرح تمیامی داسیتانها را بررسیی و طبقهبنیدی نكردهانید؛ از جملیه محمّیدجعفر
قصیههای عامیانیه را بیه
محجوب ( )1374-1303قصّهشناس و متخصد فرهنگ عامیهّ ،
هشت دسته تقسیم میکند.1 :قصّههای تخیّلی :امیر ارسالن ،بدیعالملك ،نیوشآفرین ،گیوهر
تاج  .2قصههای با ریشة تاریخی و حماسی که کمکم رنگ تاریخی خود را از دست داده است؛
قصیة بزرگیان دیین و سرگذشیت آنیان :خاورنامیه،
مثل رستمنامه ،اسكندرنامه ،حسین کرد ّ .3
ابومسلمنامه  .4قصّههای تاریخی که به مقتضای تعصبات دینی قهرمان بزرگ جلوه میکند؛ مثل
مختارنامه  .5داستانهای بر محور عشق با زمینههای اخالقی ،اجتماعی مثل سندبادنامه ،الف لیلی
قصیههای سیاخته
و لیله ،سلیم جواهری  .6قصّههای حیوانات :چهل طوطی ،خاله سوسیكه ّ .7
شده بر مبنای حدی یا روایت؛ مثل عاق والدین  .8آثار بزرگان ادبیی کیه جنبیة عامیانیه یافتیه
است؛ مثل نان و حلوا و شیر و شكر.
اییین طبقهبنییدی از دییید درونمایییة غالییب آنهاسییت .محجییوب ( 186 :1381و )116
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طبقهبندی قصّهها را تنها به لحاظ موضوع بهترین شیوه میداند و آنهیا را بیه گروههیای
هشتگانه ،تقسیم میکند و برخی ویژگیهای ساختی داستانها را برمیشمرد .امّا طبقهبندی
مدونی ارائه نمیکند .جمال میرصادقی (متولد  )1312قصّهنویس و قصّهشیناس ایرانیی،
به سه گروه از قصّههای عامیانه بلند با زمینة عشقی با زمینة گوناگون و با زمینة دینیی و
قصیههایی
مذهبی اشاره میکند (میرصادقی )104 :1376،و تنها در گروه دوم بیه سیاختمان ّ
نظیر هزارویكشب میپردازد .ایین تقسییمبندی اوالً موضیوعی اسیت و ثانییاً میبهم کیه
نمیتوان به ساختمان مشترک قصّههای هم ساخت دست یافت.
نگارنده در مقاله طبقهبندی قصّههای سنتی فارسی ( 23 :1388تا  )45با مطالعة مكاتب،
روشها و انواع دستهبندیها ،قصّهها را به چندین اعتبار تقسیم کرد:
 .1قالبهای قصّه :افسانه ،حكایت ،اسطوره ،تمثیل ،مثل؛ قالبهای داستان :داستان
کوتاه (نوول) ،داستان بلند ،رمان ،رمانس ،نمایشنامه /فیلمنامه ،داستانك
 .2ساختار روایت :خطی ،مدور ،زنجیرهای ،پلكانی ،درختی ،ترکیبی
 .3مضمون و درونمایه :پهلوانی ،عاشقانه ،عرفانی و فلسفی ،اخالقی و اندرزی
 .4منشأ :ایرانی ،هندی ،یونانی ،عربی
 .5پایان :غمنامه (تراژیك) ،شادینامه ،عبرتنامه
 .6سطح ادبی و زبان :ادبی( منظوم ،منثور) ،عامیانه

 .7چگونگی بیان :معمولی و عادی ،تمثیلی و رمزی ،طنزآمیز ،شوخی و لطیفهوار،
مناظره
 .8چگونگی ارائه :شفاهی( :نقالی ،تعزیه ،نمایش) ،مكتوب
 .9حوادث :شگفتانگیز ،واقعی (تاریخی ،نیمهتاریخی) ،تخیلی (جادویی،
هراسانگیز)
 .10حجم :کوتاه ،متوسط ،نیمهبلند ،بلند
 .11تیپها :اوّلیا ،انبیا ،قدیسان  ،زیرکان ،پادشاهان ،عیاران ،جادوگران ،پریان،
پیشهوران و. ...
بررسی داستان از هر دیدگاه فواید و نتایجی دربردارد .طبقهبندی بر اساس ساختار
پیرنگ کمك میکند تا سبك و سیاق واحد داستانهای هممضمون با طرح داستانی واحد
شناخته ،و ویژگیهای هریك بیان شود.
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روش پژوهش
روش این بررسی مطالعة چهل قصّة عامیانة مكتوب منثور تنها از حی ساختار پیرنگ
و نوع روایت است .فهرست قصّههای مورد بررسی به شرح جدول ذیل است:
شماره

نام داستان

قرن

مضمون و درونمایه

نوع پیرنگ

1

اسكندرنامه

7

عیاری

زنجیرهای

2

اسكندرنامه نقالی

9

عیاری

زنجیرهای

3

ابومسلمنامه

11

سفر

درختی

4

اعجوبه و محجوبه

12

اخالقی

درختی

5

افسانة گلریز

12

عاشقانه

مدور

6

امیرارسالن نامدار

13

عیاری

مدور

7

بوستان خیال

12

جادویی

زنجیرهای

8

بهار دانش

12

مكر زنان

درختی

9

بهرام و گلاندام

13

عاشقانه

مدور

10

جبرئیل جوال

13

جادویی

خطی

11

چهاردرویش

11

سفر

درختی
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13

حمزهنامه

9

عیاری

زنجیرهای

14

حیدربك و سمنبر

12

عاشقانه

مدور

15

خاله سوسكه

14

اخالقی

پلكانی

16

خاور و باختر

14

عاشقانه

مدور

17

خاورنامه

13

عیاری

مدور

18

خسرو دیوزاد

13

عاشقانه

خطی

19

دارابنامه

9

عیاری

زنجیرهای

20

دزد و قاضی

12

اخالقی

خطی

21

دلّه و مختار

12

مكر زنان

درختی

22

رستمنامه منثور

11

عیاری

خطی

23

سبزپری و زردپری

8

عاشقانه

مدور

24

سلیم جواهری

11

جادویی

درختی

25

سمك عیار

8

عیاری

درختی

26

سندبادنامه

7

مكر زنان

درختی

27

شاهزاده شیرویه

12

عاشقانه

مدور

28

شاهزاده هرمز

12

عاشقانه

مدور

29

طوطینامه

8

مكرزنان

درختی

30

فیروزشاه نامه

8

عیاری

زنجیرهای

31

قهرمان قاتل

8

عیاری

مدور

32

گلِ بكاولی

8

عاشقانه

مدور

33

مختارنامه

9

عیاری

خطی

34

ملك جمشید

11

عیاری

مدور

35

موش وگربه

11

اخالقی

درختی

36

نه منظر

11

مكر زنان

درختی

37

نجمای شیرازی

13

عاشقانه

مدور
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12

حسین کرد

12

عیاری

مدور
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38

نوشآفریننامه
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 .3پيرنگ (طرح) كلّي قصّههاي عاميانه
پیرنگ نقشه ،طرح یا الگوی رخدادها در هر نمایش ،شعر یا قصّه است (مقدادی:1378 ،
 .)353کلمة پیرنگ مرکب از دو کلمة پی+رنگ آمده است .پی به معنای بنیاد ،شالوده و
پایه آمده و رنگ به معنای طرح و نقشه (میرصادقی جمال و میمنت 52 :1377،و )53؛ بنابراین
روی هم ،پیرنگ به معنای «بنیاد نقش» یا «شالودة طرح» ،معنای دقیقی برای اصطالح
 plotاست (میرصادقی)61 :1380 ،؛ به عبارت دیگر پیرنگ ،حوادث را در داستان چنان
تنظیم و ترکیب میکند که در نظر خواننده منطقی جلوه کند .در واقع پیرنگ نقل
حوادث با تكیه بر روابط علیّ و معلولی است (میرصادقی 52 :1377،و .)53طرح ،وابستگی
میان حوادث داستان را بهطور عقالنی تنظیم میکند .طرح فقط ترتیب و توالی حوادث
نیست ،بلكه مجموعه سازمانیافتة وقایع است که با روابط علی و معلول با هم پیوند
خورده و با الگو و نقشهای مرتب شده است» (میرصادقی .)64 :1380،ای.ام.فورستر در
کتاب جنبههای رمان ( )1927داستان را «نقل رشتهای از حوادث برحسب توالی زمان»
تعریف میکند و طرح را «نقل حوادث با تكیه بر موجبیت و روابط علت و معلول»
(فورستر 112 :1369 ،و  .)113نخستین بار ارسطو در کتاب فن شعر به پیرنگ اشاره کرد.
به اعتقاد او پیرنگ آغاز ،میانه و پایانی دارد و باید چنان ساخته و پرداخته شود که نتوان
هی رویدادی را بدون لطمه زدن به وحدت کلی اثر جابهجا یا حذف کرد .پیرنگ را به
اعتبار کنشهای داستانی به کنشی (توجه به کنشها تا احساسات قهرمان) ،قهرمانی(شرح
مصائب قهرمان بر مشكالت) ،ترحمانگیز (شرح گرفتاری قهرمان سستعنصر) ،کیفری
(شرح انتقام گیری) ،احساساتی (شرح حوادث نابسامان که به نفع قهرمان بسامان
میشود) تقسیم میکنند .پیرنگ به اعتبار شخصیت چهار نوع است :بالغ ،اصالحطلب،
آزمونی و منحط و به اعتبار طرز تفكر و باورها و عواطف قهرمان شامل تفكر فرهیخته،
آشكارکننده و نامتوهم است (انوشه .)292 :1381 ،فارغ از این دستهبندیها ،پیرنگ قصّههای
عامیانه را به لحاظ ساختار روایی آن میتوان دستهبندی و جدا کرد .از این حی پیرنگ
را باید از منظر روایت بررسی و ارزیابی کرد .صورتگرایان روس (ژرار ژنه) دو سطح
برای روایت برشمردهاند :پیرنگ و داستان (همان.)698 ،
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یكی از وجوه مطالعه قصّه های عامیانه ،مطالعة ساختار روایی ،طرح یا پیرنگ آنهاست.
این موضوع نشان میدهد قصّههای عامیانه بهرغم تنوع و تعدد روایات و عناوین،
الگوهای واحدی در ساختمان اصلی و طرح اولیه دارد .پیرنگ داستانهای عامیانه
ویژگیهای خاص خود را دارد .این ویژگیها را میرصادقی یازده مورد برمیشمارد :خرق
عادت ،پیرنگ ضعیف ،مطلقگرایی ،کلیگرایی ،ایستایی زمان و مكان فرضی ،همسانی
بیان شخصیتها ،شگفتآوری ،استقالل یافتگی حوادث و کهنگی (میرصادقی)61: 1376،
ویژگیهای پنجگانه (تصنع ،تكررّ ،سیر مشخد ،راوی ،جابهجایی)ای که مایكل توالن
برای روایت برمیشمرد در روایت قصّههای عامیانه مشهود است :طرح کلی روایت
داستانها تصنعی است؛ در روایت داستان عناصر تكرارپذیر فراوان است؛ راوی در مقام
دانای کل است؛ داستانها حالتی مدور دارد (ر.ک .اخوت.)12: 1371،
با مطالعة دقیقتر قصّهها این ویژگیها را به این شرح میتوان برشمرد:
 3-1روابط علّي و معلولي ضعيف :روابط علّی و معلولی در داستانهای کهن ضعیف
است یا از الگو ،نقشه و نظم منطقی پیروی نمیکند .در ابومسلمنامه مجموعه وقایع و
حوادث با رابطه علی معلولی غیرمنطقی به هم میپیوندد .راوی تقریب ْا در تمام داستان
برای هر حادثهای علتی میآورد که اغلب غیرمنطقی و بر اساس تصادف است .تصادفها
یا براثر خواب ،تقدیر خداوند ،دست یاری اهل بیت ،دعا و مناجات  ...صورت میگیرد.
چون راوی شیعه مذهب است و داستان جنگ شیعیان با سنیان است ،راوی متعصبانه
تصادفها را به نفع شیعیان به کار میبرد .خارجیانی که میخواستند مسجد ابوترابیان را
آتش بزنند ،ناگاه از قضا بادی عظیم میآید و همة مشعلها و چراغها را خاموش میکند
(ج .)608 :1جای دیگر امیر بعد از فرار از دست خارجیان در کوچة بنبستی گرفتار
میشود و در همین هنگام مردی گبر که خواب پیغمبر را دیده و مسلمان شده است به
او کمك می کند (ج  )28 :2و یا شاه طالبه که با مؤمنان از تشنگی کار بر آنها دشوار
میشود ،دعا می کنند و در همان لحظه لشكری عظیم به کمك آنها میآید (ج.)172 :1
 3-2تصادف :به جای روابط علّی و معلولی ،برخی تصادفها جریان داستان را به
وجود میآورد و پیش میبرد تا روابط علی و معلولی .محور اصلی قصّهها بر اتّفاقی
ساده نهاده شده در برخی از داستانها این سلسله اتّفاقات آنقدر پررنگ و فراوان است
که اثر منفی پیدا میکند و در همان لحظة اوّل به چشم میآید؛ مثالً در دارابنامه،
فرخزاد و فیروزشاه به بند کشیده می شوند و در انتظار کشته شدن هستند که ناگهان
روزبه سر میرسد و آنها را نجات میدهد.
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 3-3خرق عادت :یكی از عناصر مهم ،ثابت و پرجاذبه داستانهای عامیانه،
عادتشكنی است که سهم عمدهای در شكلگیری داستانها دارد .در این قصّهها برای
گریز از محسوسات عقلی و تجربیات حسی و قوانین و موازین عینی انواع شیوهها به
کار گرفته می شود .اساساً چون قصّه بر بنیاد امور غیرطبیعی و غریب شكل میگیرد،
فاقد حقیقت مانندی است یا حقیقت مانندی آن ضعیف است و به همین دلیل
میرصادقی ( )60 :1376معتقد است ،خرق عادتهای داستانی پیرنگ قصّهها را ضعیف
میکند .پورنامداریان این ویژگی قصّهها را برجستهترین شكل عدم واقعیت داستان
میداند(پورنامداریان .)132:1367،مهمترین خرق عادتهای قصّههای عامیانه عبارت است از:
نجات خلقالساعه ،زنده ماندن در اوضاع بسیار سخت ،طیاالرض ،نسوختن در آتش،
زنده کردن /شدن مرده ،محفوظ ماندن از چشم دیگران ،غیب شدن ،عمرهای بسیار
طوالنی ،فهم زبان حیوانات ،بر باد سوار شدن ،تبدیل شدن اشیا به طال و سنگ ،تبدیل
شدن انسان به حیوان ،بارشهای غیرمنتظره و مهیب و عجیب ،آبستن شدن بیشوهر،
آگاهی از غیب ،عمرطوالنی ،گرگهای شاخدار ،شكستن طلسم و...
 3-4شگفتآوري :آنچه پیرنگ قصّههای عامیانه را قوت میبخشد ،شگفتآوری
قصّههاست .راویان باید چنان قصّهها را بیان کنند که شنوندگان را به شگفتی وادارند.
نقل داستانهای شگفتآور از انسانها ،جانوران و مكانهای عجیب ،بخش مهمی از
داستانها را تشكیل می دهد .سرتاسر داستان سلیم جواهری نقل ماجراهای عجیب چون
دوالپا ،گوهر شب چراغ سرزمین بوزینگان ،دیو آدمخوار ،کبوتران پریزاد ،سفر بر بال
مرغ جادو است .این عجایب و غرایب برگرفته از یك رشته کتابهایی با همین نام مثل
عجایبالمخلوقات قزوینی ،عجایب نامه ،ظرایف و طرایف است .در کتاب اسكندرنامه
کالیستنس ،اسكندر به حكیم ارسطاطالیس گفت« :از مغرب باز پرداختیم و آن عجایبها
نوشته اند .اکنون کتابی دیگر آغاز کن تا احوال و عجایب مشرق بر آن ثبت کنی»
(اسكندرنامه روایت کالیستنس دروغین.)220 :1343 ،
در کتاب قهرمان قاتل آن چنان عجایب فراوانی است که خواننده درشگفت
میماند :هالک کردن جادو و ریختن خون او بر مردهها و زنده شدن آنها ( )14افسون
خواندن ارزق جادو و پیدا شدن ابری و رعد و برق زدن و سیاه شدن و پیدا شدن
ظلمات و سرما و تیره بودن هوا به مدت  11روز ( )21سنگ کردن بهرام و دختر پادشاه
توسط ارزق جادو به مدت  24سال ( )21گردنكشان هفت سال جادو بود ()23
شخصی که رویش به روی پلنگ می ماند و پنجة او به پنجه شیر و شكم او به شكم ببر

ساختار پيرنگ (طرح) در قصّههاي عاميانه فارسي

107


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،11شماره ،46زمستان 1393

و پای او به پای شتر ولیكن سر چون اژدها و او همان ارزق جادوست ( )24طایفهای
 124000رنگ که هی کدام شبیه دیگری نبود ( )25عمر  1600ساله هوشنگشاه ()78
بیرون آمدن شخصی از میان تابوت ( )82قارونشاه که هفت اقلیم را گرفته است و
سیصد سال گردیده و چهار طلسم را شكسته و در دخمهای سرنوشتش بر لوحی نوشته
شده است ( )83شخصی که صورت آدم بود و پاها چون پلنگ (.)91
 3-5تكرار :دراین داستانها تكرار درونمایه و تم ،صحنهها ،توصیفها و یكنواختى
عبارتها بسیار دیده میشود« .بیغمى مؤلف دارابنامه هر بار پهلوانى را به میدان
مىفرستد ،تمام جزئیات سالحها و لباسهاى او را با دقت تمام شرح مىدهد و این کار
را حتى اگر یك نفر صد بار به میدان رود ،تكرار مىکند .در ابومسلمنامه نیز نظیر این
تكرارها ،ماللانگیزتر و خفهکنندهتر از دارابنامه هست به گونهای که اگر صحنههاى
تكرارى داستان و توصیفهاى یكنواخت آن را ،که هرچند صفحه یكبار حتى بدون
تغییر یك کلمه تكرار مىشود ،حذف کنیم ،حجم داستان از ثل میزان فعلى آن نیز
کمتر مىشود .پیداست که نویسندة داستان ،هر روز قسمتى کوچك از داستان را براى
شنوندگان خویش باز مىگفته است و بدان صورت این گونه تكرارها ،که با حرکات
قصّهخوان آمیخته مىشده ،کسلکننده نمىنموده است .امّا وقتى این عبارات یكنواخت
به قید کتابت درآید و صفحات متعدد را اشغال کند ،طبع ًا خواننده از خواندن آن
روی گردان خواهد شد .این عیب در کتابهاى قدیمتر بیشتر وجود دارد و هرچه پیشتر
صة امیرالمؤمنین حمزه و در
مىآییم ،کمتر مىشود و فىالمثل در ابومسلمنامه بیش از ق ّ
قصّة حمزه بیش از اسكندرنا مه و در اسكندرنامه بیش از امیرارسالن است امّا حتى در
امیرارسالن نیز هست (محجوب )1386 ،دهها روایت تكراری از یك مضمون در قصّهها
بازتولید میشود؛ در این صورت نتیجة داستان از قبل مشخد است؛ زیرا داستان
بازآفرینی نمونههای گذشته است .نتیجه هم تا حدود زیادی روشن است؛ کامالً مقابل
نوع امروزی رمانها که تا آخرین لحظه داستانپرداز سعی در اختفای نتیجة داستان دارد.
بوریس توماشفسكی در کتاب درونمایگان در فرمالیسم روسی عناصر ساختاریِ قصّه را
به نقشمایههای مقیّد و آزاد تقسیم میکند و مینویسد« :نقشمایههایی که موجب تغییر
موقعیّت شود ،نقشمایههای پویا محسوب میشود و نقشمایههایی که باع تغییر
موقعیّت نمیشود ،نقشمایههای ایستا به شمار میآید» (توماشفسكی 68 :1965 ،تا.)70
قصّهپردازان در سنّت قصّه پردازی عامیانه ،عموم ًا بر روایتهای پیشین از نوع روایتهای
هستهای تكیه کرده ،و چنین قصّههایی صرفاً بر نقشمایههای مقیّد مبتنی بوده است.
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نقشمایههای مقیّد عناصر ساختاریِ اصلی ،ثابت و تغییرناپذی ِر قصّهها از نوع شخصیّت
ح
و کنشهای داستانی است که موجب تغییر موقعیّت در داستان میشود و قوام طر ِ
ی قصّهپردازان ،بیشتر به استخدام
داستان بدانها مربوط است .دستكاری و هنرنمای ِ
ف مكان،
عناصری از نوع نقشمایههای آزاد (عناصر فرعی و متغیّرِ از نوع راوی ،توصی ِ
زمان ،اشخاص ،موقعیّتها و حوادث ،حادثههای فرعی و نتیجهگیریها) منحصر شده
است؛ ازاینرو درجة هنرمندی این قصّهپردازان و ارزشهای هنریِ چنین قصّههایی را
میتوان در چگونگی استخدام همین عناصر جستجو کرد.
 3-6تقارن (ساخت دوگانه) :عناصر ،کنشها و حوادث در قصّهها ساختی دوگانه و
قرینهوار دارد .پژوهشگران ادبیات داستانی در تحلیل قصّههای عامیانه به ساختار دوگانة
آنها اشاره میکنند (باالیی 183 :1377،و  .)184ساختارگرایان نیز در تالش برای کشف
ساختارهای پنهان در آثار ،یكی از زیرساختهای آثار ادبی را تقارن و تناسبهای دوگانه
تشخید دادهاند؛ اگر قهرمان امیر یا شاهزاده است ،معشوق نیز چنان است .شاهان دو
وزیر دارند :وزیر نیكاندیش یا وزیر دست راست ،وزیر بدسگال یا وزیر دست چپ.
اغلب قصّهها دو شخصیت دارند :یكی مثبیت (قهرمان) ،یكی منفی (ضدّ قهرمان).
شخصیتها قرینهوار در مقابل همدیگر نقشآفرینی میکنند .حتّی تیپهای مختلف در
داستانهای متفاوت دو گونه نقشآفرینی میکنند؛ مثالً شاهان ،امرا و حاکمان یا عادلند و
رعیّتپرور ،یا ظالم و خانهکن و مردمآزار .قرینه قرار گرفتن خوبان و بدان در مقابل هم
به آنها تمایز و تشخّد میبخشد.
 3-7استقالل حوادث :حوادث در قصّههای عامیانة بلند اغلب مستقل است؛ چنانكه
حذف آنها آسیبی به کل جریان داستان نمیزند در عین حال بافت کلی داستان را شكل
میدهد .هر یك از این حوادث حكم قصّة جداگانهای را دارد؛ دلیلش این است که
چون قصّهها در وعدههای مشخد روایت میشده است ،در عین پیوستگی کل داستان،
داستان هر وعده باید مستقل و به خودی خود کامل باشد .تمام حوادث سمكعیار
استقالل خود را دارد.
 3-8مسلسل بودن قصّهها :داستانهای عامیانه بلند ،اغلب دنبالهدار است؛ از این رو با
نام «کلیات هفت جلدی» منتشر میشد .سلسلهاى بودن داستانها و تنظیم ذیلها و متممها
به این دلیل بوده است که این داستانها به آسانی کش پیدا مىکند و مثالً اگر حمزه رفت
از پى خود فرزندان متعددى نظیر علمشاه و قباد و بدیعالزمان بر جاى مىگذارد که هر
یك مىتوانند پهلوان داستانى باشند .هر یك از این قهرمانان نیز فرزندانى دارند و
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مىتوان هر یك از آنها را با نام تكتك همانگونه صحنههایى که براى پدر و جدشان
آراسته شده است ،وارد میدان کرد و این دور و تسلسل تا زمانى مىتواند ادامه داشته
باشد که نقال یا نویسندة داستان حوصلهاش تنگ نشده یا عمرش به سر نرسیده است و
فىالمثل نوبت از حمزه به حمزة ثانى و ثال و رابع برسد .تنظیم این ذیلها و متممها که
بر این گونه داستانها نوشته مىشود نیز خود کارى بسیار دشوار و پردردسر است؛ چه
قسمتهاى فرعى را طبع ًا هر قصّهگویى به سلیقة خود بازگو کرده است و چون مردم
بیشتر به اوایل افسانه راغبند و آن را بیشتر شنیدهاند و مىشنوند در آن قسمت مجال
تصرف اساسى نیست .امّا در متممها و داستانهاى فرعى ،که کمتر گفته مىشود ،دست
نقال یا نویسن ده براى هر نوع تصرفى بازتر است و بنابراین غالباً اواخر این داستانها
مغشوش و بىنظم مىنماید .قسمتهای مختلف کتاب بزرگ پانزده یا هفده جلدى
بوستان خیال میرمحمّدتقى جعفرى حسینى متخلد به «خیال» (فوت،)1173
مهدىنامه« ،معزنامه»« ،قائمنامه» یا «صاحبقران نامه» خورشیدنامه «قصّة شاهزاده ممتاز»
یا «طرازالمجالس» زُبدَهالخیال نام دارد (محجوب.)625 :1386،
 3-9ناهماهنگي وقايع و حوادث يا ضعفهای تكنیكی بهعمد یا قصد در قصّهها
مشاهده میشود .اشخاص ،زمانها و مكانها در داستانهاى عامیانه تطابق ندارد؛ قصّهپرداز
گاه فاصلههای زمانی را فراموش میکند .بدیعالملك پیرى را مىبیند که سرگرم راز و
نیاز با تصویر زنى زیباست .پیرمرد بدو مىگوید که این تصویر دختر پادشاه است که در
جوانى او را دیده و عاشق او شده و چون به وصالش نرسیده است با تصویرش
عشقبازی میکند و بدیعالملك به دنبال دختری میرود که پیر در جوانی خود عاشقش
شده و حاال باید الاقل شصت یا هفتاد ساله باشد اما میرود و دختر همچنان جوان
است.
قهرمانان چندین بار کشته و دوباره زنده میشوند .محمّد شیرزاد در اسكندرنامه و
قباد شهریار در رموز حمزه چند بار کشته مىشوند .ظاهر ًا علت این بوده است که
نسخه هاى چاپى این گونه داستانها از روى روایتهاى پراکنده تدوین شده است و چون
این روایتها در هی داستان عامیانهاى با یكدیگر تطبیق نمىکند ،این است که فىالمثل
در نسخهاى محمّد شیرزاد کشته شده و حال اینكه طبق نسخة دیگر (که قسمت بعدى
از روى آن طبع شده) هنوز زمان کشته شدنش فرا نرسیده است.
 3-10فشردگى حوادث :در کتابهایى نظیر اسكندرنامه و رموز حمزه با آن حجم
عظیم ،صحنههاى بسیار مهم در چند سطر درنوردیده مىشود و گاه طى دو سطر پنجاه
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تن از دالوران نامى «اسالم» به میدان مىروند و زخمدار مىشوند یا طلسمى شكسته و
جادویى کشته و مملكتى وسیع گشوده مىشود .دلیل این فشردگی ،یادآورى صحنهها به
نقال بوده است و داستانی را که در یكى دو صفحة کتاب درج شده در مدتى قریب به
یك هفته یا بیشتر بازمىگفته است.
 3-11ناتمام بودن داستانهاى عاميانة بلند :برخی قصّههای بلند ناتمام است بویژه
کتابهایى که براى نقالى ترتیب داده مىشده است .قصّة بلند سمك عیّار در پنج مجلد نه
تنها ناتمام است ،بلكه بین مجلد اول و دوم آن نیز مقدارى افتادگى دارد .دارابنامه نیز
ناقد و ناتمام است .گرچه بهظاهر نسخة چاپى رموز حمزه به پایان مىرسد ،امّا در
واقع ناتمام مانده و مؤلف پایان سرگذشت بعضى قهرمانان این کتاب را به اجزاى دیگر
کتاب حوالت کرده است که نامى خاص و جداگانه دارند؛ مانند ایرجنامه ،تورجنامه،
لعلنامه ،صندلىنامه.
 3-12اغراق :دروغهاى باورنكردنى و اغراقهاى مضحك و دور شدن فوقالعاده از
محیط واقعیتها از ویژگیهای قصّههای عامیانه است .در رموز حمزه پهلوانى تورج نام
چنان با آتش باروت به هوا میرود که در ایام منصور دوانقى دیدند که پارهپاره از هوا
بر زمین مىآمد! هرگاه حمزه نعره میزند ،عمرو امیه کاله خود را باال میاندازد و تمام
لشكر پنبه از موزه درآورده و برگوش میزنند؛ زیرا نعرة حمزه شانزده فرسنگ دشت و
کوه را به لرزه درمیآورد و تیغ و کمانها را میشكند ( .)355در افسانة بدیعالملك و
بدیعالجمال ،خوراک بهزاد دیو هر وعده دوازده شتر است و چوب دستی او هزار و
دویست من .در رستمنامة منثور با گرز نهصد منی ( )160لشكر صدهزار نفری ( )161یا
ششهزار لشكر ( )29روبهرو میشویم.
 .4انواع قصّههاي عاميانه فارسي از ديد ساختار پيرنگ (طرح)
اگر مقصود از پیرنگ (طرح) چگونگی شكلگیری روایت قصّه ،تم و موضوع اصلی و
نقشه و الگوی ساخت داستان باشد از این حی تمامی داستانهای عامیانه را میتوان
ذیل شش گروه قرار داد:
گروه داستانهای با طرح خطّی
گروه داستانهای با طرح مدور
گروه داستانهای با طرح درختی (داستان در داستان)
گروه داستانهای با طرح پلكانی

ساختار پيرنگ (طرح) در قصّههاي عاميانه فارسي

گروه داستانهای با طرح زنجیرهای
گروه داستانهای با طرح ترکیبی

و .)438

رستمنامه یا کلیات رستمنامه ،تحریر منثور و عامیانه و صورت نقالی و پرشاخ و
برگ نبر دهای رستم است که به سیاق کتابهای نقالی چون حمزهنامه و حسینکرد و با
افزودههایی تنظیم شده است .رستمنامه در کنار حمزهنامه ،امیرارسالن و حسینکرد از
جمله داستانهای عامیانه و پرخواننده و پرچاپ به شمار میرود .روایت این داستان نیز
خطی است.
 4-2گروه داستانهاي با طرح مدوّر
طرح این قصّهها حالتی مدوّر دارد؛ قهرمان از کشور خود حرکت میکند؛ پس از رسیدن
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 4-1گروه داستانهاي با طرح خطّي
داستان در روایت خطی از نقطة الف آغاز و به نقطة ب ختم میشود .اینگونه داستانها
اغلب برشی از زندگی قهرمان و اغلب داستانهای نیمهبلند هستند .طرح داستان جبرئیل
جوال خطی است.داستان بافندهای است که با صندوق پرندهای به دربار دختر پادشاه
عمان فرود میآید و خود را جبرئیل مینامد و دختر را میفریبد.
قصّة دزد و قاضی نیز روایتی خطی دارد .در این داستان مجادلهای و احتجاجی ،دزد
و قاضی بر سر موضوعی با یكدیگر به گفتوگو ،مباحثه و مجادله میپردازند .دزد برای
دزدی از قاضی و قاضی برای خالص خود از دست دزد به انواع حجتها متوسل
می شوند .کنشها کم و ضعیف است و تنها طرفین برای شكست رقیب به انواع و
شیوههای کالمی ،نقلی و عقلی با اتكا به احادی  ،آیات و قواعد و قوانین دینی و
اجتماعی متوسل میشوند.
داستان خسرو دیوزاد به خالف داستانهای عیاری و عاشقانه ،روایتی خطی دارد.
داستان سرگذشت پهلوانى به همین نام است که حاصل زناشویى کامران دیو و
شاهزادهخانم ماهجبین است .سرانجام خسرو دیوزاد به کمك دایى خود ،ملكجمشید،
والدین خائنش را به کیفر مىرساند .بنمایة اصلى داستان مكر زنان است.
مختارنامه نگاشتة واعظ هرویدر قرن دهم هجری شامل یك مقدمه و بیست و چهار
باب و یك خاتمه است .کتاب به لحاظ ساختار روایی ،خطی است اما گاه داستانهای
فرعی را در خالل خط سیر اصلی خود جا داده است (واعظ هروی295 ،266 ،212 :1387 ،
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به مقصود و طیّ مهالك فراوان ،دوباره به همان کشور بازمیگردد .جریان داستان برشی
از زندگی نیست بلكه تمام زندگی قهرمان از تولّد تا مرگ است .تمام حوادث دیگر
داستان و داستانهای میانی و عشقهای حاشیهای نیز چنین وضعی دارد.
ساختار روایی داستانهای عاشقانه مدور و چنین است :عاشق ،تصویر یا خود معشوق یا
خواب وی را میبیند .موانعی بر سر راه عاشق است که نمیتواند به معشوق دست یابد.
عاشق پس از تحمل مشكالت و رفع موانع به معشوق دست مییابد .در این داستانها
عشق نقطة مرکزی ،و حوادث عیّاری و جنگها بر سر عشق است.
نوع روایت در برخی داستانهای عاشقانه چنین است که راوی از زبان عشاق با
بیتگویی یا «بیت بستن» جریان داستان را دنبال میکند .راوی با شعر پیشگویی ،و
قهرمان با شعر از مرگ نجات پیدا میکند .نظیر این داستان در ادب شفاهی و نواحی
ایران فراوان است؛ مثل عزیز و نگار ،مهدی و نسایی ،طالب و زهره ،امیر و گوهر،
شرفشاه و خروسك ،عزّت و میرک ،طالب و نجما یا نجما و رعنا یا نجما و گلافروز.
قصّة نجمای شیرازی داستان عامیانهای به نثر و شعر است که نجمای شیرازی با تحمل
سختیها به وصال دختر شاه میرسد.
قصّة شاهزاده هرمز و نازنین گل و حسنا ،عشق شاهزاده هرمز پسر ابراهیم ،شاه
استانبول به نازنین گل ،دختر پادشاه خجستان است .داستان برداشتی از منظومة
خسرونامه یا گل و هرمز عطار نیشابوری (خسرونامه )397-34 :و شكل قاجاری شدة آن
است .به لحاظ کنشها و ماجراها نیز همچون آثار همدورة خود مثل خسرو دیوزاد ،
نوشآفرین نامه و ملكجمشید است .طرح داستان ،مدور است.
داستان ملكجمشید همان تم تكراری داستانهای عاشقانه است :ملكجمشید هنگام
شكار گم و از شهرش دور میشود؛ در شهری دیگر عاشق دختر شاه میشود و برای
این عشق به کمك طلسم و جادو پیروز میشود و به وصال ماه عالمگیر میرسد.
افسانة عامیانة بدیعالملك و بدیعالجمال ،داستان شاهزاده بدیعالملك است که برای
رسیدن به بدیعالجمال دختر شاه سلیم ،پادشاه حلب ،سختی بسیار میکشد
(اشكوری )1332،و گلِ بكاولی نوشته عزتاهلل بنگالی (تألیف  )1134که افسانة شهزاده
تاجالملوک است و پس از فرازونشیبهای بسیار با بكاولی ازدواج میکند ،هر دو به روال
داستانهای عاشقانه طرحی مدور دارند.
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 4-3گروه داستانهاي با طرح درختي (داستان در داستان)
طرح این گونه داستانها درختی است .یك تنه و داستان اصلی دارد و از این تنه شاخها
و شاخكها میروید .در قصّة اصلی ،گاه یك یا چند داستان فرعی و میان پیوندی
گنجانیده میشود .این شیوة داستانی به صورت یك سنت در قصّهپردازی ایرانی درآمده
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داستانهای عیّاری و طراری نیز ساختی مدور دارد .در اینگونه داستانها قهرمان برای
یك هدف ملّی یا مذهبی با دشمن میجنگد .ساختار این داستانها را مبارزات پیدرپی و
دالوریهای فراوان چون شیرکشی ،اژدهاکشی ،طلسمگشایی ،رفتارهای عیاری و …
تشكیل میدهد .برخی ،زمینه و بنمایهای عشقی و عاطفی و عدالتخواهانه دارد؛ مانند
«سمك عیار»« ،دارابنامه» «فیروزنامه» و برخی زمینة دینی و مذهبی و عقیدتی؛ مانند
«اسكندرنامه»ها« ،رموز حمزه»« ،ابومسلمنامه» .در خالل این نوع قصّهها ممكن است
یك جریان عشقی هم باشد که غرض اصلی داستانپرداز آن نیست ،بلكه عشق ،چاشنی
قصّه است؛ مثل «امیرارسالن» که عاشق فرخلقا دختر خسرو شاه فرنگی میشود یا
«حسین کرد شبستری».
در داستانهای عیّاری گره هایی از قبیل آزادسازی سردار ،پهلوان ،دختر شاه ،و ...نه از
طریق جنگ ،بلكه با روشهای عیّاری و با تدبیر و نیرنگ و به دست عیاران گشوده
میشود .وجه تفاوت این داستانها با داستانهای جنگی نیز همین است .داستان سمك
عیار پر است از نیرنگهای عیاری.
در برخی از داستانهای طراری ،قهرمان زن با حیلههای بسیار ظریف ،دقیق و
حسابشده به مقصود خود می رسد ،نمونة آن داستان دلیلة محتاله است .دلیله ،که زنی
حیلهگر است ،هربار به ترتیبی خاص اموال مردم را میدزدد.
خاورنامه ،که همان متن منثور خاوراننامه است ،داستان لشكرکشی علی (ع) و
یارانش مالك اشتر ،ابوالمعجن ،سعد ابن وقاص ،قنبر و ...به سوی خاور زمین و نبرد با
شاهان و دیوان نامسلمان ،بت پرست و ستمگر و شكست دادن آنهاست .بسیاری از
شاهان و دیوان و مردم سرزمینهای فتح شده ،مسلمان میشوند .در خالل این نبردها،
ماجراهای سرگرم کننده و مكرر عمرو ،عیار ماهر و شعبده باز نیز بازگو میشود که با
تردستی خود ،دشمنان را غافلگیر و مستأصل میکند .لشكر اسالم پس از پیروزی به
مدینه بازمیگردد و با استقبال پیامبر اکرم (ص) روبهرو میشود.
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است .ساخت اصلی برخی کتابها مثل بختیارنامه و سندبادنامه را یك داستان اصلی و
چندین داستان فرعی تشكیل می دهد .طرح این گونه داستانها یا شكلی منظم دارد؛ مثل
اعجوبه و محجوبه که افسانهای عامیانه و اخالقی از قرن هفتم نوشتة حامد سرخسی
است .ن ام کتاب برگرفته از نام دو کنیز مصری به نامهای اعجوبه و محجوبه است که
برای انبساط خاطر سلطان دربارة مسائل مختلف اخالقی داستان میسرایند؛ مثل
کلیله ودمنه .طی این داستانسرایی ده روزه ،هر کنیز ده داستان و در جمع بیست داستان
نقل میکنند .شاه موضوعی را پیش میکشد و کنیزان بر سر آن بح  ،و هر یك در
همان موضوع اما با زاویهای متفاوت یا عكس ،داستانی نقل میکنند؛ مثالً اعجوبه داستان
بازرگانی بخیل را بیان میکند که غالمش را به دلیل احسان به دختری ضعیف در دریا
میاندازند و سرانجام به جزای خود میرسد و محجوبه در مقابل ،داستان پسر بزّازی را
نقل میکند که به وزیر دچار فقر شده احسان میکند و سرانجام پاداش احسانش را
مییابد (سرخسی .)56 :1381 ،البته این نظم خود در دو شكل برقرار میشود :گاه
داستانگویی دوطرفه است؛ مثل اعجوبه و محجوبه و گاه یكسویه مثل هزارویكشب که
تنها شهرزاد راوی قصههاست.
درگروه دیگر هنگام نقل داستانها نظمی در میان نیست؛ هرجا که راوی احساس
کند ،داستانی را به مناسبت نقل میکند و در میان داستان اخیر باز داستانی دیگر
میآورد؛ بدین ترتیب داستان به حلقههای تودرتو از قصهها تبدیل میشود .نمونة آن
کلیله و دمنه یا مثنوی است که میان روایت اصلی و درونه گاه بسیار فاصله میافتد و از
نظم خاصی پیروی نمیکند.
یكی از علتهای شكلگیری قصّه در قصّه ،داستانگویی برای سرگرمی یا پیشگیری از
مرگ یا هر کار دیگر است .در بختیارنامه جوانی به نام بختیار ،به مخالفت با سلطان و
سوءقصد بدو متهم است و هر روز برای به تأخیرافكندن عقوبت خویش داستانی
میسراید .در طوطینامه نیز طوطی برای جلوگیری از خروج همسر بازرگان قصّه
میگوید .قصّه های میان پیوندی در ارتباط با موضوع و هدف داستان است؛ طوطی در
طوطینامه ،داستانهای عبرتانگیز در عفت و پاکدامنی زن میگوید و قصّههای کنیزان
در اعجوبه و محجوبه دربارة اصول اخالقی است .این داستانهای فرعی دلیلآوری برای
یك موضوع یا وسیلهای برای تلقین اندیشه و تفكری خاص به شمار میآید .داستانهای
میان پیوندی موجب می شود داستان از یكدستی بیرون آید و متنوعتر شود و هیجان
داستان افزایش یابد.
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قصّهگویی در طوطینامه یادآور قصّهگویی در «هزارویكشب» است با این تفاوت کیه
در هزارویكشب قصّههای شهرزاد به هم مرتبط است و شیهرزاد آنهیا را بیه صیورت
دانههای تسبیح به هم اتصال میدهد تا خلیفه شیفتة شنیدن نتواند از فكر پایان میاجرا
رهایی یابد تا شهرزاد نیز زندگی خویش را تیداوم بخشید؛ لیذا شیبها یكیی پیس از
دیگری میآید و قصّه هزارویكشب ادامه مییابد .اما در «طوطینامه» نیوع دیگیری از
نیاز آدمی به قصّه و حكایت تجلی مییابد و «خجسته» هر شیب بیرای چیارهجیویی
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شیوة درختی به جوامع پیچیده و افكار رمزآلود مشرق زمینی مربوط است .در این
قصّهها قهرمان با روشهایی چون قصّهگویی ،تأمل و سكوت ،رفتارهای نمایشی از حادثه
یا مرگ خود یا کسی دیگر پیشگیری میکند .اغلب چنین قصّههایی اصل و منشأ هندی
دارد که در «مهابهاراتا» و دیگر کتابهای هندی ،نظیر آنها را میتوان یافت .در این
داستانها انسان با تمام آفریدهها مثل حیوانات و گیاهان اختالط و آمیزش دارد و از این
رو قصّهها گاه جنبة تمثیلی مییابد؛ مثل «کلیله و دمنه» و «طوطینامه» ،که از زبان
حیوانات سخن گفته میشود .در طوطینامه یا چهلطوطی و روایتهای مختلف آن نیز
طوطی ماده برای اینكه مانع خارج شدن همسر بازرگان از خانه و ارتباط با فاسق شود،
هر شب داستانی عبرتانگیز برای زن نقل میکند تا بازرگان از سفر باز میگردد .گرچه
موطن این داستان هندی است چنان با عناصر ایرانی آمیخته که هویتی ایرانی یافته
است« .طوطینامه» در سانسكریت« ،شوکه سپتتی» به معنی «هفتاد داستان طوطی» است.
برخی روایتهای آن به «چهل طوطی» نیز معروف است .قدیمترین تحریر آن از محمّد
ثغری معروف به جواهراالسمار (تألیف  )714است.
چندی بعد ضیاء نخشبی (تألیف  )730از داستانپردازان و پارسیگویان هند ،تحریر
موفقتری فراهم آورد (نخشبی 7 :1372 ،تا  .)13داستان طوطینامة ضیاء نخشبی با اندک
اختالف همان روایت ثغری است .نام بازرگان مبارک ،پسرش «میمون» و همسرش
«خجسته» است .طوطی میتواند ده روز پیش از وقوع هر حادثهای از آن باخبر شود.
میمون ،شارکی را همدم طوطی میکند .طوطی از میمون میخواهد برای تجارت سفر
دریا پیش گیرد ولی همسرش ،وی را از این سفر خطرناک برحذر میدارد .خجسته از
بام چشمش به شاهزاده میافتد و شاهزاده دلباخته او میشود و از وی میخواهد به
قصر او برود .شارک او را از این کار نهی میکند .زن ،شارک را میکشد .طوطی
قصّهگویی میکند .جز این دو ،تحریرهای دیگری به زبانهای هندی ،سندی ،اردو ،ترکی
و کردی در دست است (دانشنامه زبان و ادب فارسی ،1388 ،ج.)616 :1

بهمنظور رسیدن به معشوق به عشق دیگری مبیتال مییشیود و آن شینیدن حكاییت و
داستانی تازه است از زبان طیوطی .واقعییت ایین اسیت کیه «خجسیته» شییفته هنیر
داستانگویی و دلباختة دانستن رازهای سر به مهر است که طوطی هر شب گیرههیایی
را باز میکند و اسراری را برای خجسته ،همسر میمون ،آشكار میسیازد وگرنیه ،وی
میتواند بدون مشورت با طوطی ،پای از خانه بیرون نهد و دست به معشوق رسیاند.
چگونه است که وی وصیت شوهر را در مشاوره با طوطی میپذیرد اما به خیانتی تن
میدهد که خود و طوطی میدانند عملی زشتتر از تیرک مشیاورت بیا طیوطی اسیت
(ابراهیمزاده 58 :1384 ،و .)59
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کتاب دیگر بَخْتْیارْنامه یا راحه االرواح است که به شمسالدین محمّد دقایقى
صة اصلی و نُه قصّة
مروزی (قرن 6و 7ق) منسوب است .این داستان به صورت یك ق ّ
فرعی است (دقایقیمروزی 317 :1345 ،تا .)49
بختیارنامه و طوطینامه را به لحاظ مضمون و بنمایه باید از داستانهای مكر زنان به
شمار آورد .زنان در چنین داستانهایی نقش محوری دارند .زنان به شیوههای گوناگون
مردان خود را فریب می دهند تا با مردان دیگر رابطة عشقی و جنسی برقرار کنند .زنان
مكار الزاماً منفی و شرور نیستند ،بلكه وجه مشترک آنان هوشمندی ،تدبیر و شناسایی
نقطه ضعف دیگران و بهرهگیری مناسب از آنهاست.گویا کتابهایی در مكر زنان در عصر
فرخی نیز رواج داشته است؛ چنانكه در باب دشمن ممدوحش میگوید:
کنون دایم همیخواند کتاب حیلیة دلییّه
ز بهر آنكه از بند ِتو فردا چون رها گردد
(دیوان)350 ،

و این کتاب حیلة دلیّه همان کتاب عوامانة دلیلة محتاله یا دله و مختار است.
تبدیل دلیله به دله ممكن است به دلیل ضرورت شعری باشد .محجوب دله را «دلیله»
میداند که مخفف و به دلّه و دله تبدیل شده است .عوام ،محتاله (حیلهگر) را هم به
مختار و مختار را نیز به شوهر دله تبدیل کردهاند و در تحریرهاى جدیدتر ،اسم
کتاب به دله و مختار تبدیل شده است (محجوب.)193 :1381،
داستان دلّه و مختار ،افسانهای عامیانة منثور از مؤلفی ناشناس است .حوادث
داستان شگفتانگیز و غافلگیرانه و مضمون اصلی و طرح فشردة آن در مكر زنان و
طرّارى زن حیلهگر عیّاری به نام دله است که عاقبت به سزای نیرنگبازی خود میرسد؛
چنانكه در پایان داستان میخوانیم:
هم به بد خویش گرفتار شود
هر که بد کرد و به بد یار شود
ج

جج
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شیوة روایی بهار دانش نوشته عنایتاهلل کنبوه ،نیز به سبك داستانسرایى هندى،
درختی و با مضمون مكر زنان است .راوی به هر مناسبتى داستانى نو آغاز میکند و گاه
در میان آن نیز داستانى تازه مطرح مىگردد .داستان اصلی ،شرح عشق جهاندارشاه است
که پس از سختی بسیار به وصال بهرهوربانو میرسد و داستانهای فرعی پیرامون این
داستان اصلی شكل می گیرد .حكایات درونی داستان با هدف اخالقی نگاشته شده که
درونمایة اصلی تمامی قصّههای فرعی بیوفایی و مكر زنان است .هفت ندیم شاه،
هفت حكایت در بىوفایى زنان و مكر ایشان بازمىگویند تا شاهزاده را از عشقش
منصرف کنند .قصّة هفتم هفت خلوت دارد که هر خلوت یك داستان است؛ پس از آن
شارک چند حكایت نقل میکند.
صة احمدجامی یا چارپری از جمله داستانهای عامیانه
سبزپری و زردپری یا ق ّ
منسوب به احمد جام ژنده پیل( 536-441ق) در بیوفایی زنان و داستان شاهزادگانی
است که به یاری قلندری به وصال سبزپری و زردپری در سراندیب میرسند .افسانه به
شیوة درختی است :دو داستان فرعی در بیوفایی زنان ،درون داستان اصلی شكل گرفته
که هر دو از نظر هنری و طرح داستانی از داستان اصلی قویتر است .زمانی که شاه و
وزیر از عشق فرزندانشان آگاه می شوند ،وزیر برای آگاه کردن پسران از پیامد عشق و
بیان بیوفایی زن ،این دو داستان را روایت میکند؛ درست مثل شش داستانی که پادشاه
در الهینامه برای فرزندان خود نقل میکند تا آنان را از آرزوهای واهی که یكی از آنها
دیدار با پریان است ،بازدارد .اما داستان دوم را ناتمام میگذارد و یك طوطی به سنت
داستانهای هندی ،آن را به پایان می برد .داستان اول به نظم و دوم به نثر روایت شده
است.
داستان سلیم جواهری نیز طرحی درختی دارد .سرتاسر این داستان را حوادث بسیار
عجیب در یك داستان اصلی تشكیل میدهد .سلیم جواهری باید با نقل قصّههایش
حجاج یوسف را هم بگریاند هم بخنداند و اگر به چنین کاری موفق نشود ،جانش را از
دست میدهد .داستان از نوع قصّهگویی برای درمان یا قصّهدرمانی است .در سلیم
جواهری از شیوههای هزارویكشبی استفاده شده؛ یعنی مانند شهرزاد قصّه گفتن رمز
زنده ماندن است (ر.ک .جعفری قنواتی20 :1387 ،به بعد).
موش و گربه از افسانههای مشهور و از آثار منسوب به شیخ بهایی ( )1031–953است.
موش و گربه دو اهل مدرسه و پرورش یافتة عالمان هستند .هردو برای رد یا تأیید
سخنان یكدیگر از گفتههای بزرگان و اشعار عارفان و حكایتهای گذشتگان و مثل و
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حدی و آیه استفاده می کنند .طرح کلی داستان ،مناظره و استفاده از داستان برای تأیید
یا رد سخنان یكدیگر است.
داستانهای با بنمایه و مضمون سفر نیز طرحی درختی دارد .طرح اینگونه قصّهها
چنان است که یا داستان در سفر شكل میگیرد؛ مثل هفت کشور یا چند نفر همسفر هر
یك داستان خود را برای بقیه بازگو میکنند؛ مثل داستان چهار درویش .هفت کشور که
به نام هفت کشور و سفرهای ابن تراب چاپ شده ،اثر فخری هروی ،داستانی اخالقی
است در شرح سفر دو جوان در هفت کشور که در هر مسافت گفتگوهایی و
داستانهایی بین دو جوان شكل میگیرد .کتاب هفت سیر حاتم یا حاتمنامه نیز چنین
است .اما چهار درویش مشتمل بر یك داستان اصلی و پنج داستان دیگر است .چهار
درویش جهانگرد در اصل شاهزادگان چهار کشورند که تصمیم میگیرند به علّت
ناامیدی خودکشی کنند که ناگاه حضرت علی (ع) بر آنها ظهور میکند و به آنها بشارت
می دهد که در صورت دیدار با شاه روم به مراد خود خواهند رسید .پادشاه روم که
بیفرزند است به سرنوشت چهار درویش گوش میدهد ،پادشاه هم سرگذشت خود را
باز میگوید و در نهایت همگی را به مرادشان میرساند .روایت به شیوة درختی است
که در نهایت ،چهار داستان به هم پیوند میخورد .در هر داستان ،داستانی دیگر است؛
مثالً وقتی درویش دوم ،داستان پیرمرد تاجر را میگوید ،تاجر باز داستان چگونگی
عشق خود به دختر را تعریف میکند؛ در این صورت چهار درویش شامل ده داستان
است.
سفر پرخطر عاشق به سرزمین معشوق در قصّههای عاشقانه یا سفرهای عیاران برای
مقاصد گوناگون از این قبیل است؛ چنانكه در سمكعیار هم خورشیدشاه ،شاهزادة
حَلَب ،عاشق مه پری ،دختر خاقان چین،میشود و به جستجوی او میرود و در
دارابنامة بیغمی هم ،فیروزشاه ،پسر داراب ،به عین الحیات ،دختر پادشاه یمن ،دل
میبازد و به جستجوی او راه سفر در پیش میگیرد .بنمایة سفر در امیرارسالن ،نه سفر
دریا است و نه سرزمین پریان ،بلكه سفر فرنگ است؛ زیرا ناصرالدین شاه ،تنها شنوندة
مشتاق این داستان ،شوقی وصفناپذیر برای سفر به اروپا و فرنگستان دارد.
 4-4گروه داستانهاي زنجيرهاي و مسلسل
در این گروه ،یك داستان اصلی وجود دارد و داستانهای بعدی به طور مسلسل در پی
هم می آید .هر داستان در عین استقالل به دلیل حضور قهرمان اصلی با داستان اصلی
مرتبط میشود .داستانهای بلند اغلب طرحی زنجیرهای دارد .تفاوت این دسته با
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داستانهای درختی این است که در این گروه ،هر داستان میانی اپیزودی مستقل است اما
در داستانهای درختی داستانها کوتاه و به داستان اصلی وابسته است .نمونة آن داستان
سمك عیّار است .در این داستان یك ماجرا به دنبال ماجرایی دیگر رخ میدهد .داستانها
در عین تنوع و کشش بسیار به هم پیوسته است« .داستانگزار ،قصّه را یكباره به پایان
نمیبرد ،بلكه قصّههای وابسته به هم را به هم پیش میبرد؛ بدین سبب است که در
سمك عیار قصّهای که تا آخر گفته نشده است ،قصّهای دیگر آغاز میشود» (سرور
موالیی.)1130 :1353،

(محجوب.)767 :1381،

کتاب بوستان خیال چندین روایت زنجیرهای را در خود دارد و زنجیرهای از چند
داستان است« :کل کتاب به سه بهار تقسیم شده است؛ بهار اوّل دو جلد دارد با عنوان
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فیروزشاهنامه دنبالة دارابنامه به روایت موالنا محمد بیغمی از قصّههای مشهور
عیاری و عامیانة ایرانی است که طرحی زنجیرهای دارد .کتاب حاوی مبارزات ایرانیان و
تورانیان است .خالصة داستان چنین است که ملك داراب پادشاه ایران ،که فرزندی
برای جانشینی ندارد ب ه دنبال چاره است .وزیرش ،طیطوس حكیم ،دختر شاه بربر را
معرفی ،و شاه با او ازدواج میکند .ملك داراب از او صاحب پسری به نام فیروزشاه
میشود .چون فیروزشاه مراحل تربیت را سپری میکند و جوانی برومند میگردد در
یك شب سه بار عین الحیات ،دختر پادشاه یمن را در خواب میبیند و عاشق او
می شود .برای وصال او با فرخزاد ،نوادة رستم ،به سوی یمن میروند و در راه با
سختیهای فراوان روبهرو میگردد و حوادث زیادی را پشت سر میگذارد .او با
همراهی عیاران طی نبردهای بیامان سرزمینهای زنگبار ،یمن ،مصر ،حلب ،دمشق ،روم
را زیر فرمان خود می آورد .پس از رسیدن به عین الحیات ،صاحب فرزندی به نام ملك
بهمن میشود .آنگاه به چین و هند لشكرکشی میکند .در ادامه داستان عشق فرزندش
ملك بهمن به خورشید چهر ،دختر شكمونخان است .ملك بهمن پس از پیروزیهای
خود و دست یافتن بر ممالك فراوان به شادی بر همه فرمان میراند« .کمتر از نیمی از
کتاب شرح دلیریهای فیروزشاه در چین است .وی سرانجام بر خاقان پیروز میشود و
«شهر» چین را میگیرد و کارگزاری آن را به مهریار وزیر میسپرد و عزم هندوستان
میکند .علت رفتن وی به هندوستان خراب کردن دیر کلكسانه و خاموش کردن آتش
آن است .از این پس تمام صحنههای کتاب در هند و سراندیب میگذرد و فیروزشاه به
عهد خویش ،که کشتن آتش گویا و خراب کردن دیر کلكسانه باشد ،وفا میکند»
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مهدىنامه و معزنامه؛ بهار دوم پنج جلد است که جلد اول مقدمه و دوم «گلشن» نام
دارد و هر یك از این دو به دو گلزار تقسیم شده و عناوین خاصى مانند «معزنامه» و
«قائمنامه» یا «صاحبقران نامه» بر آن داده است .بهار سوم هشت جلد دارد و به
خورشیدنامه موسوم است که شامل زندگی شاهزاده خورشید تاجبخش و شاهزاده بدر
منیر است .جلد سوم به دو «شطر» با عنوان خاص «شاهنامة بزرگ» تقسیم میشود.
نامهای فرعی هر داستان به سبب حضور قهرمانان در آن داستان است» (همان.)621 ،
داستانهای عامیانه دنبالهدار و ناتمام است .نهتنها در کتاب چند داستان مسلسل را
می خوانیم بلكه بعد از آن چندین کتاب در شرح حال فرزندان و نوادگان قهرمان نوشته
میشود .داستان بلند چهارجلدی ابومسلمنامه (که خود حاوی چند داستان مستقل
است) اگرچه به مرگ ابومسلم خاتمه مییابد سرداران و امیران ابومسلم بعد از مرگش
به خونخواهی او دوباره جنگی و داستانی را شكل میدهند .داستانهای پیرامون بعد از
ابومسلمنامه ،زمجینامه؛ کوچكنامه؛ مضرابشاهنامه؛ اخبار المقنع؛ اخبار بابك؛ داستان
قحطبه و شرح آن؛ داستان حبیب عطار ساحر و طلسمات او؛ جمشیدنامه؛ قصّة ملك
دانشمند غازی؛ صلتیخ نامه؛ صالحنامه یا بهزادنامه و باز ناتمام میماند.
قصّة امیرالمؤمنین حمزه ،که به نامهای رموز حمزه و حمزهنامه نیز معروف است،
شامل  69داستان است که هر داستان یك حادثه را از جریان کلی بیان میکند .حوادث
در عین داشتن استقالل با پیوندی علی و معلولی به هم مرتبط میشود؛ پس مسلسل
است؛ گاهی راوی با یك گزارة قالبی میانی ،روایت یك حادثه مثالً جنگ را نیمهکاره
رها میکند و به حادثة دیگر میپردازد اما در چند صفحة بعد ادامة حادثه را روایت ،و
آن را تمام میکند (برای نمونه.)471 ،
 4-5گروه داستانهاي با طرح تركيبي
داستان ابومسلم نامه از سویی طرحی مدور دارد :تولد در اصفهان ،بالندگی در خراسان
و خروج و قیام در خراسان و رفتن به شهرها و کشورهای مختلف و پاک کردن شهرها
از خوارج و خطبه به نام امام عصر خواندن و رواج مذهب شیعه و بعد از رسیدن به
مقص ود برگشتن دوباره به خراسان و کشته شدن در بغداد و از سوی دیگر درختی
است :در کنار داستان اصلی ،که تولد ،بالندگی ،قیام و مرگ ابومسلم است ،چند داستان
فرعی نیز میتوان پیدا کرد .داستانهای فرعی همه حكایت یا حكایتوارههایی در ارتباط با
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موضوع و هدف داستان است.
نُه منظر یا شیرزاد و گلشاد افسانهای عامیانه به نثر از مؤلفی ناشناس است که
دلباختگی شیرزاد را به گلشاد را به نمایش میگذارد .قدیمترین تاریخ تألیف این افسانه
به قرن نهم بازمیگردد (خانلری .)839 :1348 ،داستان دو بخش دارد :بخش اول داستانی
عاشقانه است با طرحی مدورکه عشاق طبق روال به هم میرسند .بخش دوم تحت تأثیر
هفتپیكر و هزارویكشب ،تأخیر انداختن مرگ با قصّهگویی و به شیوة درختی است.
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نتيجهگيري
 .1یكی از وجوه مطالعة قصّههای عامیانه ،مطالعه ساختار روایی ،طرح یا پیرنگ
آنهاست .این موضوع نشان میدهد قصّههای عامیانه بهرغم تنوع و تعدد روایات و
عناوین الگوهای واحدی در ساختمان اصلی و طرح اولیه دارد .پیرنگ داستانهای
عامیانه ویژگیهای خاص خود را دارد .از جمله روابط علّی و معلولی ضعیف ،خرق
عادت فراوان ،تكرار درونمایه و تم ،شگفتآوری ،تصادف ،تقارن (ساخت دوگانه)،
استقالل حوادث ،مسلسل بودن قصّهها ،ناهماهنگی وقایع و حوادث ،فشردگى حوادث،
ناتمام بودن داستانهاى عامیانة بلند ،اغراق و دروغهاى باورنكردنى .این ویژگیها به طور
عام در تمام داستانها دیده میشود و حكم ساختار و عناصر قصّههای عامیانه را دارد.
 .2انواع قصّههای عامیانة فارسی از دید ساختار پیرنگ (طرح) را میتوان ذیل شش
گروه قرار داد:
گروه داستانهاي با طرح خطّي :داستان در روایت خطی از نقطة الف آغاز و به نقطة ب
ختم می شود .اغلب کوتاه و برشی از زندگی قهرمان است .اغلب داستانهای کوتاه و
نیمهبلند عامیانه چنین است.
گروه داستانهاي با طرح مدور :طرح این قصّهها حالتی مدوّر دارد؛ قهرمان از کشور
خود حرکت میکند؛ پس از رسیدن به مقصود و طیّ مهالك فراوان دوباره به همان
کشور بازمی گردد .جریان داستان برشی از یك زندگی نیست بلكه تمام زندگی قهرمان
است .داستانهای عاشقانه و عیّاری ساختی مدور دارد.
گروه داستانهاي با طرح درختي (داستان در داستان) :در قصّهها ،گاه یك یا چند
داستان فرعی گنجانیده میشود .طرح اینگونه داستانها یا شكلی منظم دارد؛ هر قهرمان،

داستانی را در برابر داستان دیگری نقل میکند .قصّه در قصّه ،داستانگویی برای
سرگرمی یا پیشگیری از مرگ یا جلوگیری از کاری است .این شیوه به جوامع پیچیده و
افكار رمزآلود مشرق زمینی مربوط است .اغلب چنین قصّههایی اصل و منشأ هندی
دارد .در این داستانها انسان با تمام آفریدهها مثل حیوانات و گیاهان اختالط و آمیزش
دارد و از این رو قصّهها گاه جنبة تمثیلی مییابد .کتابهای مكر زنان و داستانهای سفر
چنین شیوهای روایی دارد.
گروه داستانهاي با طرح زنجيرهاي :یك داستان اصلی وجود دارد و داستانهای بعدی
به طور مسلسل در پی هم میآید که خود در عین استقالل به دلیل حضور قهرمان
اصلی ،مرتبط با داستان اصلی میشود .تفاوت آن با طرحهای درختی این است که در
این داستانها هر داستان میانی بلند و اپیزودی مستقل است اما در داستانهای میانی هر
داستان کوتاه و به داستان اصلی وابسته است .داستانهای بلند اغلب طرحی زنجیرهای
دارد.
گروه داستانهاي با طرح تركيبي :در یك داستان از دو یا سه روش استفاده میشود.
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دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس


افسون قنبري

چكيده

كليدواژهها :چشمزخم ،شعر فارسی و باورهای عامه ،باورهای عامه ،شورچشمی ،چشمپناهها
(ابزارهای دفع چشم زخم).
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هدف این مقاله در ابتدا اذعان به این نكته است که باور به شور چشمی یا چشمزخیم در مییان
ملتهای مختلف از گذشتههای دور ،پیشینهای دیرباز دارد و مردم بیرای روییارویی بیا حیوادث
ناشی از آن و دفع بال از از ابزار و اوراد و گیاهان خاصی به عنوان باطل سحر بهیره مییبردنید.
در این مقاله ابعاد و جنبههای گوناگون این باور عامه را در اشعار کالسیك فارسی کاوییده اییم
و دریافته ایم شاعران ،عالوه بر آنكه با بیان این باور تصویری روشن از جامعه خیود ارائیه داده 125
اند ،به کمك این باورها به تصویر سازی دست زده و بر زیبایی شعر خود افزوده انید .شیاعران 
نه تنها به بسیاری از ابزارهای دفع چشم زخم در باور عامه اشاره کرده انید ،بلكیه برخیی ایین
آداب و رسوم همگانی را نیز شرح داده اند .آنان با بهره گیری از این باورهای دیرینه و فراگییر،
مضمونها و تصویرهای شگفتی آوری در آثارشان پدید آورده اند.
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بيان مسأله
بسیاری از عناصر تشكیل دهنده فرهنگ جوامع بشری ،اصل و ریشه واحدی دارد که از
پی و خمهای روزگاران بیتاریخ عبور کرده تا به دوره تاریخی رسیده است وپس از
آن نیز در هر دوره و زمانی و در هر زیستگاه ومكانی ،هر قوم و ملتی ،رنگی از
تصورات و اعتقادات خویش را بر آن پاشیده و جلوه جدیدی به آن بخشیده است.
از این رو ،فرهنگ همچون «آیینهای است که چهره واقعی و خصلتهای عینی و
ویژگیهای روحی ،ذوقی و فكری اقوام و قبایل جهان را در آن میتوان دید »( ابوالقاسم
انجوی  :1352،ص  ) 12و به مدد آن برخی از نكات تاریك فلسفی و تاریخی را
روشن کرد و به ریشه و مبدأ آداب و رسوم ،ادیان ،افسانهها و اعتقادات مختلف پی برد
( هدایت  :2536 ,ص.)9
در آثار شاعران ،نویسندگان ،مورخان و پژوهشگران ایرانی نیز از دیر باز تیاکنون بیه
زندگی ،آداب و رسوم و دین و اخالق جامعه ،توجه جدی مبذول شدهاست به گونیهای
که آثار منظوم و منثور شاعران و نویسندگان هر دوره بیه آیینیه تمیام نمیایی از زنیدگی
مادی و معنوی مردم آن روزگاران تبدیل شدهاست؛ از ایین رو ردپیا و نشیانههیای ایین
افكار و اندیشهها را در تمام آثار مكتوب فارسی میتوان یافت.
از اینها گذشته  ،احاطه شاعران بیه علیوم و دانشیهای زمیان خیود از جملیه سیتاره
شناسی ،طب ،فراوانی اشارات به امثال و لغات و اصطالحات عامیانه و بهرهگییری آنیان
از فرهنگ اساطیری کهن ،باورها ،اعتقادات ،آداب و رسوم و شیوههای معیشیتی میردم،
زمینه مساعدی را برای ورود فرهنگ عامه در آثارشان فراهم ساخته ،و سبب شده اسیت
آثار ادبی به تاریخ مستندی از افكار  ،اعتقادات و آداب و رسوم درآید.
یكی از این باورهای عمومی ،اعتقاد به شورچشمی یا چشمزخم است کیه سیابقهای
دیرینه در فرهنگ ملل جهان دارد .اسناد نقاشیهای انسانهای نخستین در درون غارهیا تیا
سنگ نوشتهها و آثار مكتوب قرون وسطی و اوراد و سنگهای رایج برای دفع چشمزخم
در روزگار ما تا پایگاههای متعدد اینترنتی ویژة چشمزخم در شبكههای اینترنتی جهانی،
همه مؤید رواج عمیق این اعتقاد بین اقوام و ملل گوناگون در قرون و اعصار مختلف تا
امروز است .
هدف مقاله این است که به بررسی «چشمزخم» پرداخته شود که یكی از عناصر بسیار
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شایع درفرهنگ عمومی است؛ ولی از آنجا که اطالعات و مطالب مربوط به آن بسییار
گسترده است در اینجا فقط بیه بررسیی و تحلییل برخیی از ابزارهیای دفیع چشیمزخم
پرداخته ،و کوشش میشود به این سؤالها پاسخ داده شود که :
«چشم زخم چیست و چه باورهایی درباره چگونگی دفع آن میان ایرانیان و شاعران
پارسی زبان ،وجود دارد؟»

(.) Britannica, 1973, 4:p622

از نظر حوزه رواج ،میتوان گفت چشم زخم اعتقادی دیرینه و جهان شمول است و
از جوامع ابتدایی در کشورهای باستانی مانند یونان و روم و چین و مصر و ایران گرفته
تا ملل متمدن جهان امروز و از ادیان قدیمی (مانند اعتقاد به ارباب انواع) گرفته تا سایر
ادیان مانند یهودی ،بودایی و هندی و از جمله در آخرین آنها یعنی اسالم نمونههای
اعتقاد به آن را میتوان یافت.
از نظر نوع عوامل آسیبرسان هم بررسیها نشان میدهد که معموالً غریبهها  ،افراد
معلول و زنان پیر ،بیش از دیگران به نظرزدن متهم شدهاند .البته گاهی نیز چشمزخم،
غیر ارادی تلقی شده است؛ اما گمان رایج این است که بدخواهی و حسادت به
خوشبختی و زیبایی ،علت اصلی چشمزخم است؛ بنابر این تحسین شدن از سوی
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تعاريف و مفاهيم
از نظر لغوی ،چشم زخم معموالً به آزار و نقصانی گفته میشود که در اثر نگاه آمیخته
با تعجب یا تحسین یا حسادت کس یا کسانی به شخد یا چیزی میرسد .در لغتنامه
دهخدا ذیل چشمزخم آمده است« :چشمزخم و چشزخ و چشم شور ودیده شور و نظر
شور عبارت از آن است که شخصی چیز حُسَین[ بسیار نیكو] و مرغوب را نگاه کند و
به طریق حسد در وی نظر اندازد و بعضی گویند در چشم زخم ،حسد ضرور نیست؛
گاهی نظر دوست هم کار میکند( دهخدا ،لغتنامه  ،ذیل چشمزخم ) .با این تعریف ،چشم
زخم ،آسیب وزیانی است که از نگاه پرمحبت و تحسین یا از نظر آمیخته به حسد و
حیرتِ شورچشمان به افراد یا اشیا میرسد .در دایرهالمعارف بریتانیكا نیز زیر عنوان
چشم زخم 1به جنبه آسیبرسانی آن تأکید شده و آمده است که « اعتقاد برآن است که
اشخاصی می توانند با نگاه خود به دیگران صدمه بزنند و حتی مسبب مرگ آنان شوند و
در این میان کودکان و حیوانات بیش از دیگران مستعد چنین صدماتی هستند»
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دیگران یا تملك چیزی که دیگران ،داشتن آن را تحسین میکنند ،میتواند به بدشانسی
تبدیل شود؛ برای همین است که عباراتی همچون « ماشاءاهلل » یا « خدا حفظش کند» یا
« برکتش دهد» و معادلهای آنها در زبانهای گوناگون کاربرد نسبتاً گستردهای دارد.
اگرچه اقداماتیکه برای دفع چشمزخم انجام داده میشود ،بسیار شبیه به هم است،
برخی از آنها در فرهنگهای مختلف متفاوت است؛ برای مثال برخیاز کارشناسان
حدسمیزنند که هدف از کروسدرسینگ (  - (cross- dressingسنتی ،که در مراسم
ازدواج در بخشهایی از هند اجرا میشود -نوعی روش دفع چشمزخم است  .در میان
برخی از اقوام آسیایی و آفریقایی ،رسیدن چشمزخم به انسان هنگام خوردن یا
آشامیدن ،بسیار خطرناک است؛ زیرا گمان میکنند روح آدمی در زمانی که دهان وی باز
است  ،بیش از هر زمان دیگری آسیبپذیر است؛ به همین دلیل غذاخوردن باید در
تنهایی،یا با بستگان درجه اول و پشت درهای بسته صورت بگیرد
( .)Britannica,1973,4:p622همین طور است این سنت در برخی از کشورهای آسیایی
که برای محافظت از کودکان ،صورت آنها را بویژه در مناطق نزدیك به چشمها سیاه
میکنند یا روشهای دیگری همچون اسپند دود کردن ،به همراه داشتن انواع حرزها و
طلسمها و تعویذها و اشیا و سنگها و انواع دستبندها و گردنبندها یا در معرض دید قرار
دادن اشیا و نقاشیهای تزیینی خاص ،همه از روشهای بسیار رایج جلوگیری از
چشمزخم بین اقوام و ملل گوناگون است.
ابزارهای دفع چشم زخم
همان طور که پیش از این نیز اشاره شد ازگذشتههای دور تا کنون  ،مردم تأثیر چشم
زخم را همانند تأثیر جادو دانسته ،و برای مقابله با حوادث ناشی از آن و دفع بال از
ابزار و اوراد و گیاهان خاص به عنوان باطلالسحر استفاده کردهاند .باطلالسحرها از
جمله تَمائم2ورمانندههایى است که مردم ،آنها را دارای نیروى ماورای طبیعىو
خاصیت جادویى و شرزدایى مىپندارند و در گریزاندن دیو و جن و ارواح پلیداز
انسانها و حیوانات و مزارع  ،مؤثر مىانگارند.
«در طول تاریخ بشر ،اعتقاد بهباطلالسحرها و شیوة کاربرد آنها دستخوش تحوالتى
شده است .بنابر نظر جیمز فریزر،زمانى که بشر به تأثیر طلسم و سحر بر نیروهای
طبیعى و دیوان و ارواحزیانكار اعتقاد داشت برای مطیع کردن و رماندن آنها از
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ص .)82
آثار فیتیشیزم در تقدس طلسمات  ،تعویذها ،زیورها و مهرهها  ،نگین انگشتری و
دیگر حمایلهایی که انسان از آنها امید خیر و برکت یا دفع شر دارد باقی مانده است؛
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باطلالسحرها ورمانندههای جادویى با اعمال و مناسك خاص استفاده مىکرد؛ سپس به
اعتقاداتدینى و موجودات روحانى روی آورد و برای دفع اجنّه و شیاطین و ارواح
آزاردهنده ،رُقْیهها و افسونهای حاوی کلمات مقدس و ادعیه و تعاویذ مذهبى را
بهطلسمات و باطل سحرهای جادویى پیشین افزود و به این اعمال جنبة مذهبى
داد(بلوکباشی ،دایره المعارف بزرگ اسالمی ج :11ذیل باطل سحر ).
اعتقاد به نیروی خارقالعاده برای برخی از اشیا را اصطالح ًا فیتیش 3مینامند .این
اشیا ممكن است ساخته دست انسان باشند یا از طبیعت برگرفته شده باشند  «.فیتیش
پرستی به معنی عبادت و تقدس اشیا و اجسامی است که دارای قدرت جادویی هستند
و از این رو پایه و اساس تمام ادیانی دانسته شدهاند که در آن  ،انسان ارواح نیك و بد
را در سرنوشت خود دخالت می دهد  .قبایل بدوی در بعضی اشیا تجسد و تجسم خدا
را میبینند؛ چنانكه بت پرستی بازمانده و مرحله تكامل یافته فیتیش پرستی است و تمام
[ یا بیشتر ] ملل باستان مانند مصر  ،آشور  ،بابل  ،یونان و روم باستان هر کدام مراحل
بت پرستی را طی کرده اند  .بومیان سواحل غربی آفریقا نیز برای اشیایی چون سنگ،
فلز  ،چوب و غیره احترام روحانی قائلند و آنها را مقدس میدارند و در جنگ و شكار
 ،آن اشیا را با خود حمل می کنند و اگر پیروز شوند آن را از برکت ِ شیء مقدس
میدانند؛ زیرا برای این اشیا به نیروی مانا قائلند» (زمردی  :1382،ص .)313
ویل دورانت معتقد است « فتیشیزم از اعتقاد به سحر سابقه زیادتری دارد و آنچه
هم از آن برجای مانده شدیدتر [رایجتر ] است؛ چون چنین تصور میشود که بسیاری
از حرزها و طلسمها اثر محدود دارند؛ به این معنی که هر طلسم برای عمل خاص به
کار میرود؛ به این دلیل ،بسیاری افراد دیده میشوند که بار سنگینی از اقسام طلسمها را
همراه خود دارند تا در مقابل هر بدبختی که بخواهد بر آنان هجوم آورد ،آماده باشند .
تقریباً نصف مردم اروپا  ،همواره  ،همراه خود طلسمها و نظرقربانیهایی دارند ؛ به این
خیال که آنان را از شر نیروهای فوق طبیعت محفوظ نگاه دارد» (ویل دورانت  ،1365 ،ج:1
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چنانكه برای دفع چشم زخم و شورچشمی از این ابزار و اشیا استفاده میکنند؛ اسپند
میسوزانند یا اوراد و اذکاری میخوانند تا از شر شورچشمی رهایی یابند .
برخی از سنگهای قیمتی ،اجزایی از رستنیها و گیاهان  ،اندامهایی از حیوان  ،ابزار و
اشیا و لوحهای فلزی  ،زیورها و گوهرها  ،تندیس و پیكره ساخته شده از موم و خمیر
 ،رقیه و افسون و حرز و تعویذ نوشته شده بر پوست حیوانات و کاغذ و پارچه و یا
کنده شده روی فلز  ،دستوارهها و چشموارههای فلزی و سفالی و شیشهای  ،چیزهای
ناپاک و آلوده و فضوالت برخی از حیوانات از جمله ابزار و اشیایی هستند که به مردم
کمك می کنند تا هنگام درماندگی و مشكالت ناشی از نیروی زیانكار شور چشمان ،
اضطراب و پریشان حالی را از خود دور سازند .
داروها  ،وسایل  ،ابزار و اورادی که برای دفع چشم زخم یا رفع آثار سوء آن به کار
می رود ،بسیار متعدد است .قدما این ابزارها را به دو گروه تقسیم کردهاند « :تعویذها و
افسونهایى که نامخدا در آنها به کار رفته ،و تعویذها و افسونهایى که نام خدا در آنها به
کارنرفتهاست .طلسمات گونة دوم نیز به دو دستة مفهوم و نامفهوم (اغلوطات)تقسیم
مىشوند (نك :یواقیت /201 ،...بلوکباشی /مقاله باطل سحر /دایره المعارف بزرگ اسالمی ) .
در کتاب « یواقیتالعلوم و دراریالنجوم» آنها را بر حسب شباهتهای کلى و عام در
نوع و کاربرد به چند طبقهتقسیم کردهاند« :نخست طبقهبندی عمومى بر اساس طبیعى
یا مصنوعى بودنطلسمات ،شامل برخى از احجار کریمه و سنگها  ،...دوم طبقهبندی
برحسب مقاصدی که طلسمات را به کار مىبرند؛مانند طلسمات مخصوص پیشگیری
و درمان بیماریها ،حفظ و امنیت کلى و عمومى ازخطرها و آسیبها ،به دست آوردن
قدرت جسمانى ،تحصیل خوشبختى و ثروت و جز آن»(برای طبقهبندی طلسمات و فهرست
طلسمات هر رده ،نك :یواقیت  /بلوکباشی /مقاله باطل سحر /دایره المعارف بزرگ اسالمی  ،ج .)11
کاربرد حرزها یامهرههای باطلالسحر از دیرباز در میان ایرانیان رایج بوده است.
درکتاب روايات پهلوي دربارة خواص جادویى مهرهها برحسب رنگ آنها در جذب
خیرو مهر و محبت یا دفع نوعى شر سخن گفته شده است (تفضلى:1376،

.)178

آقاجمالخوانساری نیز در کتاب عقايد النساء و مرآت البلها از مهرههای کبود خوش
رنگ ،مهرة سفید و مهرة باباغوری (سنگىمدور سیاه و سفید) در شمار باطلالسحرها
نام برده است(خوانساری :1349 ،ص( )26برای مهرههایى که دردفع چشم زخم به کار مىرود ،نك:

چشمپناهها در شعر فارسي

همایونى. )377 ،
بعضی از سنگهای معدنی همان خاصیت طلسم و تعویذ را دارند؛ چنانكه یكی از
آنها که میگویند از گلوی گوساله دریایی بیرون میآید ،کودک را از بیماریها مصون و
محفوظ میدارد و میگویند از بدن کفتار سنگهایی بیرون میآورند (زنیت کفتار ) که هر
کس آن را در بازوی خود داشته باشد ،محفوظ میماند .مهره مار هم همینطور است
(ماسه ،2535 ،ج:2ص .)116

ماهي ،مازو ،طلسم وان يكاد  ،هفت مهره  ،دندان ببر  ،تربت دان  ،سم آهو  ،ناخن
گرگ ،گوز غالغ و قاپ گرگ به عنوان طلسمها و دعاهایی نام برده است که برای در
امان بودن نوزاد از هرگونه آسیبی به همراه سیسمانی نوزاد به خانه دختر میفرستند
(کنیرایی  38 :1378 ،تا.)40
پَتَر ،تَميمه ،چنگ شير ،حرز و تعويذ ،سُروي آهو ،طلسم ،نُشرِه (نُشرِه آب)،
هفت هيكل ،قلعه ياسين ،عودالصليب ،چشمزد ،پنام /چشمپنام (وهام/
چشم وهام) ،چشم آور ،چشم آرو ،چشماروي ،خرمک (خر مهره ) از جمله ابزارهای
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بعضی از استخوانهای حیوانات نیز از چشم زخم مصون میدارد؛ مثالً طلسم عنتر و
میمون که عبارت از دو استخوان کوچك است شبیه جمجمه میمون که آنها را به
یكدیگر میبندند  .این استخوانها عالقه متقابل زن و شوهر را تأمین خواهد کرد و و
آنان را از تأثیرات بد مصون خواهد داشت (ماسه  ، 2535 ،ج :2ص .)116
آویختندعا ،رقیةمعوذتان «وانیكاد» ،پوست تخممرغ و پارچة کبود حاوی حَرمل
(نوعى اسپند) در خانه وباغ و مزرعه (کرباسى147/1:1365،؛ بالغى ،)291 :1369 ،همراه
داشتن مهرههای رنگی و استفاده از رنگهای خاص از جمله ابزار دفع چشم زخم است.
رنگ آبی را نیز دافع جشم بد دانسته اند« .پارچه آبی که به کاله یا آستین بچه
می دوزند و شیشه و سنگهای آبی که از گردن انسان و حیوان میآویزند ،نشانه همین
اعتقاد ب ه رنگ آبی است  .قطعات شیشه آبی و گوش ماهی دافع چشمزخمی به شمار
میرود که کودک را تهدید می کند .اگر یكی از صدفها و یا شیشهها شكاف بردارد آن را
به چشم بد نسبت میدهند و بچه را شادباش میگویند از اینكه از بال رهایی یافته است
(ماسه  ،2535 ،ج  :2ص .)115
کتیرایی در کتاب از خشت تا خشت از نظر قرباني  ،ببين بترک  ،كُجي آبي  ،زبان

دیگر دفع چشم زخم به شمار میرود.

بررسی آثار شاعران نشان می دهد که آنان نیز معموالً مانند دیگران به آداب و
باورهای رایج زمان خود اعتقاد داشتهاند .آنان نیز معتقد بودهاند که سوزاندن دانه سپند
در دفع چشمزخم تأثیر دارد و همراه داشتن آهن  ،دیو و پری را از انسان دور میکند.
برای جلب محبت باید نعل در آتش انداخت یا فلفل در آتش سوزاند و . ...استفاده از
این باورها و عادات عالوه براینكه تصویری از جامعه شاعر را نشان میدهد ،موجب
پیوند بیشتر بین شاعر و خواننده اثر میشود و به این وسیله شاعر امكان مییابد پیوند
خود را با مخاطب استوارتر سازد .از سوی دیگر ،او با کمك این باورها به تصویرسازی
دست میزند و بر زیباییهای شعر خود میافزاید و در نتیجه نظرخواننده غیر عامی را نیز
جذب میکند.
هرآنکهروی چو ماهت به چشم بد بیند
من سپند از چشم بد کردم پدید

برآتش تو به جز جان او سپند مباد
(حافظ :1362،غزل )106
در سپندم نیز چشم بد رسید
(مولوی)2805/6 :1376 ،
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 .1سنگها

132

انسان از گذشته های بسیار دور به استفاده از جواهرات و سنگها عالقه فراوانی داشته
است .اقوام کهن با اعتقاد به جادویی و مقدس بودن سنگها از آنها برای محافظت،
کسب قدرت و ثروت و موفقیت  ،حفظ سالمت و درمان بیماریها و شفابخشی،
جلوگیری از حوادث ناخوشایند  ،خنثی کردن تأثیرات نامطلوب و منفی سیارات و
آینده بینی استفاده کردهاند؛ زیرا انسانها همواره معتقد بودهاند «سنگها در طول میلیونها
سال در اعماق زمین پرورش یافته ،و روند پاالیش و پاکسازی را در تاریكی و انزوا طی
کردهاند .سنگها از عناصر مادر خاک به وجود آمدهاند و قادرند انسان را به انرژی غنی و
مغذی خاک وصل کنند .آنها در طبیعیترین و خالصترین رنگهایشان حامل نورند و
انرژی کیهانی را انتقال میدهند .آنها نیروی آسمان و زمین را جذب و هدایت میکنند و
ساختار بلورینشان آنچه ارتباط انسان و کیهان را برقرار میکند ،انعكاس میدهند و به
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چنانكه گفته شد در ادامه به بررسی برخی از ابزارهای دفع چشم زخم بویژه به آنچه
در شعر پارسی وارد شده است ،اشاره میشود:

چشمپناهها در شعر فارسي
همان نحو تأثیری هماهنگ کننده بر جسم و روان انسان میگذارند» (شعبانخانی:1384 ،ص
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.)56
بنابر این بشر از گذشته ،بعضی از سنگها را خوش یمن میدانست و از آنها در سحر
و افسون  ،طالع بینی ،شفابخشی و اعمال معنوی بهره میبرد .نزد مردم بابل ،مؤثرترین
طلسم آن بوده است که سنگ کوچكی را به نخی یا زنجیری ببندند و آن را به گردن
بیاویزند به این شرط که سنگی که انتخاب میشود از آن سنگها باشد که برای صاحب
آن خوشبختی میآورد و بند آن نیز بنا به غرضی که برای آن به کار میرود ،سیاه یا
سفید یا سرخرنگ انتخاب شود  .همچنین نزد آنان  ،بهترین ریسمان آن بود که از پشم
بز ماده ای تابیده باشند که بز نر به آن دست نیافته باشد (ویل دورانت  ، 1365،ج  : 1ص
.)286
چنانكه پادشاهان  ،پاپها و رهبران دینی نیز از جواهر آالتی مانند یاقوت و الماس
استفاده میکردند تا به این وسیله ،اقتدار شخصی خود را افزایش دهند  .پادشاهان و
ملكهها تاجهای خود را با جواهرات و سنگهای قیمتی زینت میدادند و عقیده داشتند
که هر سنگ  ،خاصیت ویژهای دارد ؛ بنابر این جواهرات تاجهایشان به غیر از قدرت و
مال و مقام  ،آنها را در مقابل هرگونه بال و بیماری بیمه میکند؛ همچنین انرژی
جواهرات  ،نیروهای مثبت را در اطراف سر آنها (چاکرای تاج) افزایش میدهد .
پیامبران و بزرگان دینی نیز از جواهرات و انگشتریهایی استفاده میکردند که اغلب
اسمایالهی روی آنها حك شده بود (شعبانخانی :1384 ،ص  56و.) 57
«در آرامگاهها و معابد مصریان باستان نیز کریستالهای فراوانی وجود داشت که
کارکردی جادویی به آنها منسوب میشد .در اسطورههای یونانی نیز به فراوانی به
کریستالها اشاره شده  ،همانطور که در آرامگاههای امپراتوران چین نیز انواع کریستال
یافت شدهاست  .بومیان امریكایی چون مایاها و آزتكها از کریستالها در جشنها و
مناسك دینی خود استفاده می کردند .در انجیل بیش از دویست بار نام انواع کریستال
آمده است .در این میان عقیق شجری ،4آمیتیس ،5الماس ،6ژاسب ،7سفیر 8و زبرجد یا
توپاز 9از همه معروفترند .در داستان خروج بنی اسرائیل آمده است که هنگام خروج،
روحانی اعظم یهودی س نگهایی گرانبها زیر لباس خود پنهان کرده بود تا قومش را از
شر دشمن حفظ گرداند» (براون  :1384 ،ص .)7
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در برخی از تمدنها ،گردنبندهایی را به صورت تسبیح از سنگها میساختند و از آنها
برای رفع نگرانی و ایجاد آرامش استفاده میکردند .امروزه نیز از این گردنبندهای
تسبیح مانند استفاده می شود  ...در تبت و هند سنگهای جواهر را خرد کرده ،به صورت
پودر در میآوردند و از آن قرص یا مرهم میساختند  .این روش درمانی هنوز در
درمانگاههای سراسر هند متداول است (شعبانخانی :1384،ص 57و  )58و در شعر فارسی
نیز نمونههای متعددی دارد.
اعراب دورة جاهلى انواع سنگها و استخوانهای جمعآوری شده درگورستان ،و
سنگهای قیمتی را که برای هر یك تأثیر سحرزدایى خاصى قائل بودند،همراه افسونهای
ال « همراه داشتن «خصمه»-که به
مخصوص هر یك به خود مىآویختند؛ مث ً
عقیقمىمانست  -و خواندنرقیة ویژة آن را برای تضعیف دشمن وپیروزی بر او در
نبرد مؤثر مىپنداشتند» (نوری:1354،ص  575و. )576
از میان سنگهای جادویی و مقدس  ،و خواص متعددی که هریك از آنها دارند،
برخی نیز بویژه به عنوان سنگ حامی و محافظ و دافع نیروهای منفی و چشم بد
شناخته شدهاست و از آنها به همین منظور استفاده میشود .يشم؛ فيروزه ،10مرجان
سرخ ،11زمرد ،12سنگ الجورد ،چشم ببر ،سنگ خورشيد ،عقيق و شبه از جمله
سنگهایی هستند که مردم از آنها برای دفع چشمزخم استفاده میکنند .در بررسی دیوان
شاعران فارسیزبان از میان این سنگها تنها از عقیق و شبه به عنوان سنگهای دافع
چشمزخم نام برده شده است .
عقيق یكی از قدیمیترین سنگهای شناخته شده و به کار گرفته شده از دوران بسیار
کهن تا به امروز است (رحیمی .)1384 ،این سنگ انواع گوناگون دارد؛ عقیق یمنی ،عقیق
شجری ،آگات ،باباقوری و ...باباقوري(باباغوری) نوعی مهرة مدور سیاه و سفید ،به
شكل و رنگ چشم گوسفندی مرده که برای دفع چشم زخم بر کودکان آویزند و گاه
برای زینت برخود نهند  .در اصطالح کان شناسی  ،نوعی کوارتز نهان بلور است و به
سنگ سلیمانی نیز معروف است »(یاحقی :1375 ،ص 116ذیل :بابا قوری) .در کتابهای
اسالمی به استفاده از عقیق سفارش بسیار شده و به استحباب آن بویژه هنگام نماز تأکید
شده است .
در گییییردنش از عقیییییق تعویییییذ

بر
ججج

سرش

کاله

ارغوانی

(ناصر خسرو؛  :1365ص)342

چشمپناهها در شعر فارسي

شبه :سنگی سیاه  ،براق  ،نرم و سبك است و طبیعتی سرد و خشك دارد .مردم
براین باورند که اگر کسی این سنگ را همراه داشته باشد از چشم زخم و سوختن در
آتش در امان است(دهخدا ،لغت نامه :ذیل شبه ).
دو دیده چو شبه بر بندمش به گردن بر

وگر بخواهد از بهر چشم زخم اکنون

ج

(مسعود سعد سلمان)162 :1391 ،

چو ببینندت ای بدیع نگار
لعل خوشرنگ و لؤلؤ شهوار
شبه از بهر چشم زخم بدار

کی خرند از تو فیروزه هرگز
لب و دندان تو همی بینند
هرچه فیروزه بایدت بفروش

ج

جج

(مسعود سعد سلمان)526 :1384

چنگ شیر و سُروی آهوی نر باز دهید

در حمایل ،سُرو وچنگ چو سودیش نكرد

(خاقانی)164 :1382 ،

شاخ گرگانشان بود میخ طویله در سیفر

چنگ شیرانشان بود تعویذ اسبان در شكار

جج

(فرخی سیستانی)56 :1385 ،
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 .2استخوانها (دندان  ،چنگال و شاخ حيوانات )
در باور عامه برخی از اعضا یا استخوانهای حیوانات نیز دارنده آنها را از آسیب چشم
زخم مصون نگاه میدارد« .دندان ببر  ،خوک ،خرس  ،و سم غزال و چنگال پلنگ یا
گرگ و چنگ خرچنگ را برای دفع چشم بد پیش بچه نگه میدارند و در قدیم شاخ
گوزن و سوسمار به گردن بچه میآویختند (ماسه  ، 2535،ج:2ص 114به نقل از کلثوم ننه ص )98؛
مثالً چنگ شیر یا ناخن شیر  ،تداعی گر قدرت شیر است و شیر  ،نماد حفاظت دربرابر
شر و رستاخیز است؛ حتی گفته شده است که در قدیم تصور میشد تولههای شیر مرده
به دنیا میآیند؛ سپس شیر نر در آنها زندگی میدمد (عسگرزاده  :1383،ص.)100
در قدیم رسم بود که شاخ گوزن را برای دفع چشم زخم بر سر در منازل نصب
میکردند؛ یا شاخ گوزن و ناخن شیر و مانند اینها را در ریسمانی میکشیدند و برگردن
کودکان و بیماران برای دفع چشم زخم و محافظت میانداختند  .در خراسان برای حفظ
نوزاد از شر اجنه از این روش استفاده میکنند که «  ...چند عدد چشم گوسفند قربانی و
ناخن گرگ و استخوان شیر و شاخ مار و پنجه کفتار را به نخ کشیده ،ازگردن بچه
میآویزند تا از شر اجنه محفوظ بماند( شكورزاده  :1363 ،ص. )144

همچنین مرسوم است که وقتی کودک بیمار میشود  ،دست گرگی را که قبالً بریده
و خشك کردهاند  ،میآورند و جلوی بیمار  ،مانند حمله گرگ ،پنجههای دست را به
زمین میکشندو به بیمار نشان میدهند و آهسته به صورت او میمالند و میگویند «
چِخَه  ،چِخَه » و به این وسیله بیماری را میترسانند و از بدن کودک بیرون میکنند .
اگر کسی گرگی را شكار کند و چشمانش را از کاسه بیرون بیاورد ،پس از اینكه آن را
قاب کرد و بر بازوی راست خود بست و دعای خاصی را هم خواند از زخم معده و
چشم زخم در امان خواهد ماند و نیز عالج شب زنده ای است (ممسنی  ،اطالعات .)3037،
ایل بختیاری معتقدند که اگر پاي گرگ را به گهواره نوزاد ببندند ،بیماری کمتر به

سراغش میآید و کمتر او را چشم میزنند (میرنبا  :1378 ،ص .)244
به عهد پاس تو تعویذ گوسفند و شبان

جج

ز دست و پنجة گرگست و ناخنان پلنگ

ج

(نظیری نیشابوری  :1379 ،ص) 385

استفاده از سرخر برای محافظت باغ و بوستان ،رسمی بوده که از قدیم رواج داشته و
حتی امروز نیز در برخی از روستاها متداول است.
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از بهر چشم زخم سر طاق شاندهاند

آنرا چنان کجا سر خر در خنار زار
جج

(سوزنی سمرقندی)41 :1338 ،

عطار و سعدی ضمن بیان این باور دیرینه به اشتباه و خرافی بودن آن در قالب طنز
اشاره کردهاند.
مگر

ججج

دیوانهای

میشد

به

راهی

سر

جج

خر

دید

بر

پالیزگاهی

بدیشان گفت چون خر شد لگد کوب

چراست این استخوانش بر سر چوب

راز

برای آنكه دارد چشم بد باز

چوشد دیوانه زان معنی خبردار

بدیشان گفت ای مشتی جگر خوار

گر آنستی که این خر زنده بودی

بسی زین کار خر را خنده بودی

چنین

جج

گفتند

کای

پرسنده

ج

شما را

دادست ایام

نداشت او زنده چوب از کون خود بیاز

چگونه مرده دارد چشم بد باز

یكی روستایی سقط شد خرش

علم کرد بر تاک بستان سرش

جهاندیده پیری بر او برگذشت

چنین گفت خندان به ناطور دشت

جج

مغز خر

جج

از آنید این سر خر بسته بر دام

ج

ج

ججججج

(عطار – الف)188 :1386

چشمپناهها در شعر فارسي

مپندار جان پدر کاین حمار

کند دفع چشم بد از کشتزار

ج

که این دفع چوب از در کون خویش

نمیکرد تا ناتوان مرد و ریش

جج

(سعدی)139 :1375 ،

 .3مهرهها
مهرهها یكی دیگر از ابزارهای دفع چشمزخم است .مؤلف کتاب روایت پهلوی نیز به
همراه داشتن مهرة سبز یا زبرجد زردگون را همراه با خواندن یك سلسله اوراد  ،بسیار
مؤثر دانسته است ( روایت پهلوی  ،ص  .)82 ،81مهره به عنوان یكی از مظاهر فیتیشیزم در
موارد دیگر نیز همچون نشان َنسَبی ،13عاملی برای رستن از مرگ 14وگاه در حكم حرز
و تعویذ 15محافظت در برابر خطرها است  .مهرههای دفع چشم زخم بسیار متنوع
است.
مهره ازرق  :مهره کبود و نیلی رنگ که برای دفع چشم زخم با خود

همراه دارند (انوری ،1381،ج  :7ذیل مهره ص .)7525در اصطالح عامیانه به مهره ارزق
کُجی آبی میگویند که مهره ای است به رنگ کبود که برای دفع ضرر چشم زخم
برکاله شیر خوارگان میآویزند؛ به آن كُجه نیز می گویند(لغت نامه) .به مهرههای آبی
رنگ سفالینی که برگردن خر میآویزند نیز خرمهره يا كجي میگویند»(فرهنگ

وز پی چشم بد در ایشان بست

مهییییره ازرق آورییییید بییییه دسییییت

جج

ج

(نظامی)619 :1381 ،

 مهره بازو  :مهره ای که برای دفع چشم زخم بر بازو میبندند(سجادی  :1382،ص
.)1493

سپهر مهره بازوی بندگان تو گشیت

ج

از آن قبل ز قبول فنا شده اسیت آزاد

ج

(خاقانی)850 ،1382 ،

 چشم زد  :چشم زد یا خرمك  ،مهرهای شیشهای اسیت (فرهنیگ اسیدی  ،ص.)572
مهرهای از شیشه سیاه و سفید و کبود است که برای دفیع چشیم زخیم بیر گیردن
اطفال میبندند (برهان قاطع  1362 ،؛ دهخدا  ،لغت نامه  :ذیل چشم زد ).
هر آن صورت که خود را چشم زد یافت
ندیدم کس که خود را دید و نشكست

ز چشم نیك دیدن چشم بد یافت
درست آن ماند کز چشم خود رست
(نظامی)187 :1381 ،
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 تميمه  :مهرههای سیاه و سفیدی که برای دفع چشم بد بیه گیردن اندازنید (دهخیدا،

لغتنامه  :ذیل مهره و تمیمه).
از این قصیده که گفتم سخنوران جهان
زهی تمیمة حسان ثابت و اعشی

به حیرتند چو از منطق طیور  ،ذباب
زهی یتیمة سحبان وائل و عتاب16

ججج

(خاقانی )56 : 1382 ،

 مهره گهواره  :مهره کبود یا نظر قربانی که برای دفع چشم زخم بر باالی گهواره
کودکان آویخته میشد (دهخدا  ،لغت نامه :ذیل مهره ).
نسوزد دل اگر صائب سرشك ناامیدی را

ج

که از بهر یتیمان مهرة گهواره میسازد
(صائب)1447/2 :1383،
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در اصطالح عامه به مهره دفع چشم زخم ببين و بترک نیز میگویند .ببين بترک را
برای دفع چشم بد برکاله یا گردن کودکان و خوبان میآویزند (لغت نامه ) .ببین و بترک
یا مهره گهواره در باور عامه« ،مهره ای بود رنگارنگ و همانند چشم باباقوري؛ آن را
توی طال یا نقره  ،کار میگذاشتند و زیر لچك بچه میدوختند  .باورشان بود که اگر
چشمزخمی به بچه برسد  ،این مهره درهم میشكند و خرد و خاکشیر میشود»
(کتیرایی  38 :1378 ،حاشیه .)1

بس که سیراب شد از گریه من  ،میآید



کار سنگ یده از مهرة گهوارة من
(صائب)2992/3 :1383،

مهره گيس :مهره ای که بر گیسوی اطفال برای دفع چشم بد میبندند.
به دکان او مهرهگیس بند

فرو ریخته بهر دفع گزند
(میرزا طاهر وحید ،سی دی درج)3

 عود الصليب :صلیب کوچكی است که آتش آن را زیان ندارد و برای رفع مرض
و چشم زخم و دفع آزار ام الصبیان و شفای صرع به گردن کودکان میآویختهاند .
چوب این صلیب از درخت فاوانیا 17است .نصاری معتقد بودند که خطوط صلیب
شكلی که در مقطع این درخت دیده می شود به وقتی مربوط است که عیسی را به
صلیب کردند ...پارههایی از فاوانیا را برگردن کودکان که گرفتار صرع شده باشند،
میآویزند (شمیسا: 1377 ،ص.)126
قدسیان فهرست این مجلس به حلق آویختند

همچنان کاندر گلوی کودکان عود الصلیب
(فراهانی )140 :1378 ،

چشمپناهها در شعر فارسي

 نظر قرباني :مهره ای رنگارنگ به شكل چشم گوسفند است که برای دفع عین
الكمال و چشم زخم از گردن یا سر کودکان میآویزند (لغت نامه ).روش تهیه و به
کار بردن چشم قربانی چنین بوده است  « :روز عید قربان  ،چشم گوسفند قربانی را
برمیداشتند و یا میدزدیدند -که در این صورت خاصیتش بیشتر میشد  -و آن را
خشك میکردند و در موم یا قشری از طال یا نقره میگرفتند تا گرد و گلوله شود .
هنگام زایش نوزاد  ،آن را به لچكی سرش یا جای دیگر میدوختند .چشم قربانی
برای کسی که «نظر به جگرش کاری شده بود» -یعنی به بیماری سخت دچار آمده
بود و بیم مرگش میرفت -به کار میرفت؛ آن را میساییدند و با آب در میآمیختند
و به بیمار می خوراندند و اگر بیمار زخمی داشت  ،روی زخمش میمالیدند تا
«چاق» شود  -یعنی بهبودی یابد (کتیرایی 38 :1378 ،حاشیه  .)4ماسه نیز در این مورد
نوشته که  «:طلسم نظر قربانی چشم گوسفندی است که روز عید (قربان ) قربانی
می شود .این چشم را خشك میکنند؛ زیرا برای دفع چشمزخم مؤثر است .آن
چشم خشك شده را با یك تكه نمك و گلوله کوچكی از خاک یا خرمهره آبی رنگ
و یا صدف (کُجی) به نخ می کشند و همة آنها را به کاله یا سر شانه بچه می آویزند
(ماسه ،2535 ،ج  :2ص .)114
(بیدل)187 :1389 ،

 .4همراه داشتنيها
عالوه بر سنگها و مهرهها اشیای دیگری نیز برای دفع چشم زخم کاربرد داشته که
برخی از آنها هنوز هم در نقاطی از ایران و برخی از کشورها متداول است  .همراه
داشتن تكه ای آهن  ،افسون و طلسم یا پَتَر از آن جمله است.
پَتَر  :صفحه و قطعهای از طال و مس و نقیره و بیرنج کیه بیر آن اسیما و

طلسمات و تعویذ نقش کنند (شمیسا :1377 ،ص  .)215در غیاث اللغات آمده کیه پتیر
به فتح تَ پاره های آهن پهن کرده شیده و ایین لفیظ مشیترک اسیت در هنیدی و
فارسی مگر در هندی تای فوقانی را مشدد آورند(دهخدا  ،لغت نامه :ذیل پتیر) .در
سانسكریت  patraاز ریشه( patپت) افتادن ،بریدن به معنی برگ درخت ،بال پرنده
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نقطهای از سرنوشت عجز ما روشننشد

چشم قربانی مگر بر جبهه بنشانیم ما
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،در ازمنه گذشته روی برگ درختان چیزی می نوشتندو هر ورقه نوشته را ( patra
پَترا) مینامیدند .طلسمها را نیز روی این پترهیا مینوشیتند(سیجادی ،1382 ،ج  :1ص
 215به نقل از دکتر کونهن راجا – حاشیه برهان قاطع مصصح دکتر معین).
بند تعویذ ببرید و پتر بازدهید

چشم بد کز پتر و آهن و تعویذ نگشت

(خاقانی)164 :1382 ،

 افسون  :عزیمه و هر آن چیزی [است] که شخد را از آفت و صدمه چشیم زخیم
و زهر حیوانات زهر دار محفوظ دارد (دهخدا ،لغتنامه ،ذیل :افسون ).
وهم و سِرّ او به از تغویذ و از افسون

گر ز بهر چشم بد تغویذ و افسون عادتست

جج

بود18

(امیر معزی)156 :1362 ،

باور مردم براین است که خواندن و نوشتن کلماتی که افسونگران توصییه مییکننید،
سبب ایمنی از چشم زخم میشود.
ز بیم چشم بد بلبل همی خواند بر او
افسون

عروس آیین همی خندد به باغ اندر
درختگل

(قطران)333 :1364 ،
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گه افسون خواندهام بیر پیكیر شیاه

گهی

گردیدهام

گرد

سر

شاه

(محتشم)507 :1385 ،

 آهن  :در دین زردشت  ،آگاش دیو و دروج شورچشمی از جملیه دییوانی هسیتند
که با چشم بد خود به مردم آسیب میرسانند  .چنانچه فرد به همراه خود آهین ییا
فلزی ( مثالً سوزن) داشته باشد  ،دیوها یا اجنّیه نمیتواننید بیه او نزدییك شیوند؛
همچنانكه در فرهنگ اسالمی مشهور است کیه «دییو از آهین و بسیم اهلل و آییات
قرآنی میگریزد» (شمیسا ،1377،ج:1ص .)498
حسن در هر جا که باشد چشم زخمی الزم است

سوزن از جیب مسیحا سربدر میآورد
(صائب)1403/2 :1383 ،

 چشمارو  :در فرهنگها دو مصداق برای چشمارو ذکر شده است :
 .1حرز ،تعویذ  ،دعای دفع چشم بد « .چیزی که برای دفع چشم زخم به عمل
آرند  ،اعم از آنكه برای آدمی یا حیوان و کشت وباغ و خانه و سرا باشد»( شمیسا ،
،1377ج:1ص  .)352

چشمپناهها در شعر فارسي

 .2کوزهای که آن را به صورت زیبای انسانی نقاشی میکنند و میآرایند و برای دفع
چشم زخم از انسان یا حیوان یا خانه و باغ و جز اینها به کار میبرند.
بنابر توصیف عطار در اسرار نامه و رسم برخی از روستا های ایران « چشمارو کوزه
یا سفالی است که روی آن چهرة آدمىرا با چشم و رویى زیبا نقش مىکردند و آن را
با پارچههای رنگین می آراسته اند و برای دفع چشم زخم از اهل خانه و اموال و باغ و
کشتزار در آن سكههای سفید و سیاه میریختهاند و در شبچهارشنبه سوری برای دفع
بال و چشم زخم ،آن را از بام خانه به زیرمىافكندند تا بشكند و سكههایش را منتظران
و عابران میبردند (ر.ک :رجایى :1344 ،ص  396تا  .)403عطار فلسفه این کار را چنین
توضیح میدهد:

(عطار – الف )157 :1386/

 تعويذ :طلسم و تعویذ را میتوان یكی از نخستین ظیواهر فرهنگیی بشیر بیه شیمار
آورد و حتی شاید بتوان برای طلسم و تعویذ قدمتی ورای اسطوره قائل شید؛ زییرا
اسطوره زاییده اجتماعات بشری است در حالی که پیش از اجتماعیات  ،زمیانی کیه
بشر به تنهایی به شكار میرفت و از گوشت آن سیدّ جیوع میکیرد  ،قسیمتهایی از
شكار خود از جمله استخوان  ،پوست  ،دندان  ،پنجه و پر آن را به خود میآویخیت
و یا در جایی حفظ میکرد و از آن چون طلسم و تعویذ بهره میگرفت .
درباره تعویذ و شمول معنایی آن اختالف نظر بسیار است .تناولی در کتاب
«طلسم گرافیك سنتی ایران» پس از ارائه تاریخچه استفاده و ساخت طلسم و تعویذ
گفته است :
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زیبا
بیارایند
را
سفالی
کنند از حیله چشماروی آغاز
اگر شخصی ببیند رویش از دور
چوخلقانش ببینند از در و بام
چو بر خاک افتد از عمری نپیچی
بجز نقشی نبینی از جهانش
تو هم خواجه چو چشماروی امروز
ولیكن صبر هست ای خفته در راه

فروپوشند آن را شعر و دیبا
که چشما روی دارد چشم بد باز
چنان داند که پیدا شد یكی حور
در اندازندش از باال سرانجام
نیابی جز سفالی چند هیچی
بجز بادی نبینی در میانش
چوچشماروی زیباروی امروز
که تا در راهت اندازند ناگاه
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«تعویذ ،که معادل واژه « »amuletانگلیسی و فرانسوی است  ،مصدر عربی است
و فارسی آن چشم افسا و چشم پنام است  .تعویذ شكل و شمایلی جدا از طلسم و
دعا دارد و بیشتر برگرفته از اشیا با نوشته  ،یا بی نوشته است .به این گونه اشیا نظر
قربانی هم گفته می شود  .نطر قربانی بیشتر برای حفظ کودکان از چشم بد به کار
میرود و متشكل از اشیایی چون صدف ،حلزون  ،قطعه ای سنگ نمك  ،عقیق ،
چشم خشك شده گوسفند  ،دانه اسفند و دندان برخی حیوانات همراه مقداری
منجوق است  .این اشیا ،یا برخی از آنها اغلب به وسیله سنجاق قفلی به شانه چپ
کودک و یا جلوی سربند قنداق نوزاد نصب میشود .البته نظر قربانی انواع و اقسامی
دارد و مصرف آن بمراتب فراتر از کودکان است(ص61و.)62
در فرهنگها معنایی متفاوت از آنچه ذکر شد برای تعویذ آمده است  :دهخدا
نوشته است تعویذ « آنچه از عزائم و آیات قرآنی و جز آن نوشته جهت حصول
مقصد و دفع بالها با خود دارند (منتهی االرب) و مجازاً به معنی آنچه از ادعیه ،یا
اعداد اسمای الهی نوشته به جهت پناه دادن از بلیات در گلو و بازو بندند (آنندراج)».
وی به نقل از ناظم االطباء  ،برهان قاطع و فرهنگ جهانگیری کماهه و پنام و هر
چیزی که جهت دفع چشم زخم و دفع بال بربازو بندند و برگردن آویزند را تعویذ
نامیده است(ر.ک .دهخدا  ،لغت نامه  ،ذیل تعویذ).
پنام (وهام) عالوه بر پارچهای که در دین زرتشتی در مراسم دینی جلوی دهان
بسته میشود ،به تعویذی که برای دفع چشم زخم به کار میبرند نیز اطالق میشود
(ر.ک .برهان قاطع) و به آن چشم پنام(چشم وهام) نیز میگویند (ر.ک .فرهنگ
جهانگیری) .بنا به نظر صاحب برهان قاطع  ،چشم پنام دعا و تعویذ و اعمالی است
که برای دفع چشم زخم مینویسند ،یا انجام میدهند (ر.ک .برهان قاطع ) .به این
تعویذ چشم آویز  ،چشم وهم ،وهام و چشم وهام نیز میگویند .
شمیسا در فرهنگ اشارات ،حرز و تعویذ را یكی دانسته و گفته اسما و ادعیه و
کلماتی است که برای رفع قضا وچشم زخم و آفات بر کاغذ یا پوست نویسند و به
بازو یا گردن حمایل کنند .تعویذ به زعم رماالن و دعانویسان برای جلوگیری از جن
و جن زدگی نیز نافع است .به تعویذ حرز نیز میگفتند (شمیسا ،1377،ج :1ص.)179
خلعتترا زیب تن سازندخلق از فخر و من

سازمش تعویذ جان از هول روز واپسین
جججججج

(قاآنی )716 :1380،

زاهدا تعویض خود ضایع مكن بر من از آنك

چشمپناهها در شعر فارسي

عشق من ضایع نخواهد شد که دیو خانگی است
(امیر خسرو)80 :1391 ،

صاحب قاموس کتاب مقدس نیز تعویذ را پناه بردن معنا کرده و گفته است « تا به
حال در افریقا و مغرب زمین مستعمل است .در زمان قدیم همچو گوشواره(پید  4:3داو
 34:8اشی  20:3هو  )13:2و گردنبند و سنگهای گرانبهایی که دارای عالمات و قوه
موهومات بود استعمال می شد و اسمای مقدسه را به طور و طرز مخصوص در آنها
ترتیب می دادند و بعضی اشیاء کوچك که آنها را به اجنّه و دیوها نسبت میدادند در
آنها تعبیه میکردند و محض محافظت از اقتدار اجنّه و دیوها برخود قرار میدادند
(قاموس کتاب مقدس  ،1383 ،ذیل :تعویذ ص .)259
یارب ببینم آن را در گردنت حمایل

ایدوستدست حافظ تعویذ چشم زخم است

جج

(حافظ :1362،غزل )307

که دفع چشم بد را زان شمایل

جج

به گردن دست من بادت حمایل

جج

(جامی)669 :1375 ،

بهیییر چشیییم بییید دل مییین پیییر دعیییا
ج

همچو تعویذش به بازو بسته شد

ج

(جامی)406 :1378 ،
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استفاده شاعران از تعویذ و باورهای مربوط به آن گوناگون است  .جنس و نوع
برخی از این تعویذها مشخد نیست و از واژه تعویذ در معنای عام آن استفاده شده
است .برخی از تعاویذ دعای کنده شده بر سنگ و یا نوشته شده برکاغذ و پوست است
که بربازو میبندند و یا برگردن میآویزند و باخود همراه دارند و برخی از این تعویذها
نیز دعاهای خواندنی ،دمیدنی است.
 اسپند  /سپند :اِسْفَنْد ،یا اسپند ،سِپَنْد ،نام گیاهى است خودرو ،پایدار و همیشه سیبز
که در کوه و بیابان و زمینهای کویری مىروید .نیام ایین گییاه از کلمیة « ْسیپِنْته» در
اوستا گرفته شده و « در زبان پهلوی به معنیى «افزونییك» ،یعنیى برکیت دهنیده و
مقدس آمده است ...گیاهی که دانه آن سیاه است و جهت چشم زخیم ماننید بخیور
میسوزانند  ،به کار میرود ؛ همچنین نام دارویی است کیه آن را سیداب کیوهی ییا
هزار اسفند نیز گویند (یاحقی  :1375 ،ص  .)83گیاه شناسان آن را از نوع «سداب بَرّی»
یا «سداب کوهى ،و از انواع حَرْمَلدانستهاند .به عربى آن را «حَرْمَل احمر» یا «حرمل
عامى» نامند( بلوکباشی  ،دایره المعارف بزرگ اسالمی  ،ج  8ذیل  :اسفند).
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گیاه اسفند به سبب داشتن خاصیتهای طبى در درمان برخى از بیماریهیا بیه کیار
مىرود .در فرهنگ عامة مردم سرزمینهای اسالمى از جمله ایران  ،اسیفند و دانیة آن
مقدس شمرده مىشود و آن را برای رماندن بالها و آفتها و دفع چشم زخم بیه کیار
مىبرند.
این گیاه به سبب خاصیت و نیز نیروی رمانندگى بوی تند و زنندة دود ناشیى از
سوختن دانههای آن در گندزدایى محیط زیسیت و در بیاور عامیه ،پیالودن فضیا از
ارواح خبی و جن و شیاطین به کار برده مىشده اسیت .از حضیرت رسیول(ص)
نقل کردهاند که « بر هر یك از برگ و دانة گیاه اسفند ،مَلَكى موکل است که بیا آنهیا
هست تا که بپوسد» .همچنین گفتهاند« :ریشهاش و شاخهاش غم و سحر را برطرف
مىکند و در دانهاش شفای هفتاد درد است»؛ «پس میداوا کنیید بیه اسیفند و کنیدر»
( قمى :1376،ص  ، 574حاشیه).

نظامی گنجوی معتقد است که آفتها در آتش اسفند سیوخته میشیوند و چیون
دود اسفند به فلك برسد  ،فلك راه گزند را به سوی زمین سد میکنید و میانع آن
میشود.
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سپند از پی آن شد افروخته
فسونگر دراین گونه گفتست راز
رسد بر فلك دود مشكین سپند

که آفت به آتش شود سوخته
که چون به اسپند آتش آمد فراز
فلك خود ز ره باز دارد گزند

نقاش که بر نقش تو پرگار افكند
چون نقش تمام گشت ای سرو بلند

(نظامی)1012 :1381 ،
فرمود که تا سجده برندت یك چند
میخواند وانیكاد و میسوخت سپند

ج

(سنایی )1134 :1380 ،

شیوهای
عالی
بود
شهریاری
بیوه هر روزی برافكندی سپند
خادمی را خواند روزی شهریار
گفت رو این پیرزن را ده ز شاه
این سپند از بهر چه سوزی همی
رفت خادم زر بداد و گفت راز
هرچه در کل جهان نامش بری
از گدایی گر چه جان میسوختم

در جوارش بود کنج بیوهای
در تعجب ماندی شاه بلند
داد صد دینارش از زر عیار
پس بپرس از وی که هر روزی پگاه
چون نداری یك شبه روزی همی
پیرزن در حال گفت ای سر فراز
عاقبت چشمش رسد تا بنگری
این سپند از بهر آن میسوختم

چشمپناهها در شعر فارسي

چون گداییِ خود آمد در خورم
اینكم تو زر نهادی در کنار
دیدی آخر چون مرا چشمی بدید

جج

گفتمش چشمی رسد تا بنگرم
آن گدایی رفت و گشتم سیم دار
آن گدایی مرا چشمی رسید

جج

(عطار ،ب)323 :1386/
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نتيجه
از گذشته های دور تا کنون  ،مردم برای مقابله با حوادث ناشی از چشم زخم و دفع بیال
از ابزارهییا و اوراد و گیاهییان خییاص ،بییه عنییوان باطاللسییحر اسییتفاده کردهانیید .
باطلالسحرهاورمانندهها ،که میردم آنهیا را دارای نییروى میاورای طبیعیىو خاصییت
جادویى و شرزدایى مىپندارنید ،در گریزانیدن دییو و جین و ارواح پلییداز انسیانها و
حیوانات و مزارع  ،مؤثر انگاشته شده اند .
برخی از سنگهای قیمتی ،اجزایی از رستنیها و گیاهان  ،اندامهایی از حیوانات  ،ابیزار
و اشیا و لوحهای فلزی  ،زیورها وگوهرها  ،تندیس و پیكره ساخته شده از موم و خمیر
 ،رقیه و افسون و حرز و تعویذ نوشته شده بر پوست حیوانات و کاغذ و پارچه و فلیز ،
دستوارهها و چشموارههای فلزی و سفالی و شیشه ای  ،بعضی چیزهای ناپیاک و آلیوده
از قبیل فضوالت برخی از حیوانات از جمله ابزار و اشیایی هستند کیه بیه میردم کمیك
میکنند تا هنگام درماندگی و مشكالت ناشی از زیانكاری شیور چشیمی  ،اضیطراب و
پریشان حالی را از خود دور کنند .
در این مقاله براساس اشعار شاعران پارسیگوی به بررسی ابزارهای دفع چشم زخیم
پرداخته شد و به دلیل گستردگی و تعدد این ابزارها تنها تعدادی از آنهیا میورد بررسیی
قرار گرفت .به استناد این اشعار شاعران نه تنها به بسیاری از ابزارهایی کیه بیرای دفیع
چشم زخم در باور عامه به کار میروند  ،اشاره کرده اند بلكه برخیی از آداب و رسیوم
مربوط به آن را نیز شرح دادهاند  .دعا خواندن و فوت کردن  ،آداب مربوط به قربیانی و
بالگردان  ،استفاده از سنگها و مهرهها  ،دود کردن سپند و الم و نیل کشییدن از سیوخته
آن از جمله رسومی است که هنوز نیز با همین شیوه بین مردم رایج ،و در شعر شیاعران
نیز انعكاس یافته است .
تنوع مضمونها و تصاویر شعری ،از ویژگیهای اصلی اشعار است .شاعران با بهرهگیری از
باورهای مربوط به این ابزار  ،مضیامین و تصیاویری بیدیع و گونیهگون آفریدهانید کیه
موجب اعجاب خواننده میشود.
برخی از سنگها ،مهرهها ،بخشهایی از بدن حیوانات وحشی ،فلزات و رنگهای خاص
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مانند آبی ،قرمز و سفید از جمله ابزارهایی است که برای حفاظت و پبشگیری از آسییب
ناشی از نگاه افراد شور چشم استفاده میشود .در باور عامهی همراه داشیتن هرییك از
این اشیا مانع رسیدن چشم زخم به دارنده آن میشود .
شاعران نیز به انواع سنگهای دافع چشیم زخیم ،دنیدان ،چنگیال و شیاخ حیوانیات،
مهرههای گوناگون همچون مهره ارزق ،مهیره بیازو  ،مهیره چشیم زد ، ،مهیره گهیواره،
مهرهگیس و نظرقربانی  ،عودالصلیب  ،تمیمه وسایر همراه داشتنیها همچون آهن ،پتیر،
افسون ،طلسم و چشمارو که ابزارهای متیداول در بیاور عامهانید  ،اشیاره کردهانیدو بیا
دستمایه قرار دادن اعتقادات مربوط به آنها تصاویر بدیعی خلق کردهاند.
تعویذ و دعا از جمله ابزارهای باطنی و روانیای هستند که از سپیدهدم تاریخ تاکنون
همواره فریادرس انسانها در غمها و مشیكالت بودهانید و از ایین رو اگیر چیه در نیوع
استفاده از دعاها ،اوراد ،حرزها و تعویذها در اثیر تغیییر و تحیوالت فرهنگیی جوامیع ،
تحوالت و دگرگونیهایی روی داده ،هی گاه از مردم جدا نشده است.
دعاها و تعویذهایی را که برای دفع چشم زخم یا مداوای آسیبهای ناشی از آن مورد
استفاده قرار میگیرد ،میتوان به دوگروه تقسیم کرد  :گروه اول آنهایی است که در آنهیا
نام خدا به کار رفته و در متن آنهیا از آییات مقیدس اسیتفاده شیده اسیت و گیروه دوم
مجموعهای از شكلها و اعداد و خطوط مفهوم و نامفهوم است که به آنها اغلوطیات نییز
گفته میشود .اشعار بررسی شده نشان میدهد که شاعران نیز همچیون سیایر میردم بیه
خواندن و همراه داشتن دعا و تعویذ باور داشته ،و با کمیك آنهیا در صیدد دفیع بیال از
خود ،خانواده ،محبوب ،ممدوح و داراییهای خود بودهاند .
از روزگاران گذشته تا کنون مردم از بخور برای خوشبو کردن فضا و همچنیین دفیع
شر و ارواح شریر استفاده کردهاند .در بسیاری از مراسم دینیی ادییان مختلیف از کنیدر،
اسپند ،عود ،عنبر ،سندروس و دیگر مواد خوشبو به عنوان بخور استفاده میشود .بخیور
در تمام جهان ،مقدس و واسطه ای بین خدا و انسان دانسته شده است.
از میان بخورهای رایج  ،برآتش ریختن اسفند و عنبر و نمیك در دفیع چشیم زخیم
مؤثر دانسته شدهاست و برای گیاه اسفند به سیبب داشیتن خاصییتهای طبیى در درمیان
برخى از بیماریها ،قداست خاصی قائلگردیدهاند.
پي نوشت
 .2جمع تمیمه ،تعویذ و اشیای آویختنى بویژه اشیای سنگى

1. evil eye

چشمپناهها در شعر فارسي
3. Fetish
4. Agate
5. Amethyst
6. Diamond
7. Jasper
8. Sapphir
9. Topaz
10. Turquoise
11.Redcoral
12. Emerald
 .13شاهنامه  :داستان رستم و سهراب  ،سیاوش
 .14شاهنامه  :کیخسرو برای رهیدن گستهم از مرگ  ،مهره ای را که یادگار هوشنگ و طهمورث و
جمشید است بر بازوی او میبندد.
 .15شاهنامه  :مهره ای که خضر به اسكندر میدهد و نیز سنگی که با خود از ظلمات میآورد .
 .16شعر خاقانی که موجب حسرت و اعجاب دیگران شده است .
17. paeonia offieinalis
 .18در مدح تاج الدین خاتون ،مادر سلطان محمد و سنجر  /اسرار او را باالتر از افسون و تعویذ دانسته
است.
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منابع
آقاجمال خوانساری  ،محمد ؛ عقايد النساء و مرآت البلها؛ به کوشش محمود کتیرایی ؛تهران :
 .1349،
ادیب الممالك فراهانی محمدصادقبن حسین ،ديوان كامل اديبالممالک فراهاني؛
محمدصادق امیری فراهانی قائممقامی؛ بهتصحیح و اهتمام مجتبی برزآبادی فراهانی  ،تهران:
فردوس .1378 ،
امیر خسرو دهلوی ،خسروبن محمد؛ ديوان اميرخسرو دهلوي؛ تصحیحی سعید نفیسی ،تهران:
سنایی .1391 ،
امیر معزی ،محمدبن عبدالملك ،كليات ديوان معزي؛ بامقدمه و تصحیح ناصر هیری؛ تهران:
مرزبان .1362 ،
انجوی شیرازی  ،ابوالقاسم ؛ « فولكلور » ،خرد و كوشش ،دوره  ، 2دفتر  ، 4بهمن  :1349ص
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Farsi poems discuss protection against
spells cast by evil eyes
GholamHussein GholamHusseinzadeh, PH.D.
Afsoon Ghanbari

Abstract
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The goal of this article is to initially assert that belief in evil eyes
maintains an age-old history among different nations, and people
made used of different tools and particular plants to face and counter
the consequences of spells, cast by evil eyes. This article discusses the
different dimensions and aspects of this common belief in the view of
Farsi classical works in verse. We realized that poets rendered a clear
picture of community upon statement of this belief, while also
151 creating pictures and redoubling the beauty of their poems with its
assistance. The poets referred to many means for removal of spells,
 cast by evil eyes, while also elaborating on some of these common
customs and traditions. In fact, they create astounding pictures in their
works upon the usage of these age-old and all-encompassing beliefs.
Key Terms: spells cast by evil eyes, Farsi poems and common beliefs,
evil eyes

Structure of plots in common Farsi tales
Hassan Zolfaghari, PH.D.

Abstract
Common tales can be grouped based on their themes, contents,
frameworks, and sources. This article studies common Farsi tales,
based on their plots, while classifying the famous common tales in six
main groups, which are tales with linear, circular, tree-like, chain, and
combined plots. This classification helps us to maintain narrative
diversity in the plots of these tales. This research takes place based on
the study of the narrative structure of forty Farsi prose common tales.
Based on the outcomes of this article, the majority of short and
semi-long common tales maintain linear plots. The romantic tales
maintain a circular structure. The tree-like plot belongs to originally
Indian tales. Long stories maintain a chain plot, while versified
children’s stories have a step-by-step structure.
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Key Terms: Common stories, narrative structure in common stories,
plot of common tales
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The Thousand and One Days is an eastern literary work, which is a
collection of fairy tales based on the model of “One Thousand and
One Nights”. This book was translated for the first time from Farsi to
French language by Petis de la Croix in the year 1710 AD.
Throughout the rule of Qajarid King, Mozafar Ed-Din Shah, two
translators, namely Mohammad Hassan Mirza Kamal Ed-Doulah and
Mohammad Karim Khan Qajar translated this book from French into
Farsi language. Given the legendary nature of The Thousand and One
Days, this collection of fairy tales can be considered among
narrations, on which Todorov’s narrative theory can be tested.
Todorov studies these tales from a number of aspects, including the
narrative dimension. The narrative aspects focus on the tales’
characters, uncovering the inner relations of characters of these tales,
thereby identifying the fundamental factors that contribute to
formation of the tale and its trend. The narrative aspects presented by
Todorov can be analyzed in two indicative and non-indicative groups.
The non-indicative mood is divided into two desirable and assumptive
classifications, with the desirable sub-group in turn separated into
essentials and requests, and the assumptive sub-group divided into
conditional, and forseightful branches.
This article initially introduces The Thousand and One Days, while
later discussing Todorov’s theories, especially the narrative aspects
considered by him. Ultimately, he focuses on, and studies The
Thousand and One Days based on the form and function of narrative
aspects. In this research, it was found out that the majority of narrative
terms of this book maintain an indicative mood. The more limited
function of the conditional mood leads to absoluteness, governing the
relations among characters of this work.
Key Terms: The Thousand and One Days, Farsi story-writing,
contemporary Farsi prose

Analysis of “Dalile Mohtaleh va Ali Zaibaq”
fairy tale from One Thousand and One Nights,
based on Greimas’ role model
Najmeh Dari,PH.D.
Hussein Qorbani.

Abstract

Key Terms: One Thousand and One Nights, “Dalile Mohtaleh va Ali
Zaibaq” fairy tale
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Fairy and folk tales manifest the ancient cultures and traditions of
human communities. A group of researchers, upon reliance on the
written texts, remaining from ancient legendary tales, have studied
these fairy and folk tales. For instance, Vladimir Propp studied and
discovered the structure of Russian folk tales and enumerated a
number of particular functions for these tales. Meanwhile, Algirades
Julien Greimas made use of the “actor” concept, summarizing Propp’s
theory, and presenting a role model in regard to narration’s actors.
This research explores “Dalile Mohtaleh va Ali Zaibaq” fairy tale
with reliance upon Greimas’ role model. This fairy tale maintains a
high capacity for analysis of deeds due to diversity of its characters
and the influential functions of each one of them. Based on this study,
it was found that the repetitive role models of other stories in different
deeds’ realms are also observed in this fairy tale. However, what
distinguishes this fairy tale is its religious dialog.
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Common tales written by Dehkhoda, an irrefutable necessity
Mohammad Parsanasab,PH.D.
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1393  زمستان،46 شماره،11فصلنامه پژوهشهايادبي سال

155


One of the unanswered questions of the field of literature of the
Constitutional Era is the reason behind the tendency of authors of this
era toward common people’s culture and inclusion of the lives of
people from lower classes in their writings, especially their tales. In
other words, has the authors’ inclination to study the lifestyles,
language, culture, and inclinations of the lower classes of the
community maintained a recreational and ultimately aesthetical nature
and/or has it been rooted in the socio-political outlook of authors. In
this article, in order to respond to this question and to study the terms
of combination of tales with the language and culture of common
people, we take into consideration one of the most distinguished and
distinctive texts of the Constitutional Era, being Ali Akbar
Dehkhoda’s “Charand Parand”. As a reminder, the author of “Charand
Parand” has created completely different works in a variety of
conceptual fields such as history, translation, and lexicography, in
different phases of his life, which maintain major differences to
“Charand Parand”.
Key Terms: Dehkhoda’s Charand Parand, contemporary literature
and common people’s culture, language in Charand
Parand

Study of contents and themes of common
Tajik quatrains and couplets
Manouchehr Akbari, PH.D.
Rostam Ay-Mohammadov.

Abstract

Key Terms: Tajik folklore, Themes and contents of folklore Tajik
quatrains and couplets
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This article reviews the cultural and literary history of Tajikistan,
attaching importance to research in folklore literature, while
summarizing the characteristic features of common Tajik couplets and
quatrains, and elaborating on a wide range of topics and themes.
The quatrains and couplets presented in this article have been
collected from the masses of people in Tajikistan. In this article,
efforts have been made to group themes and to relatively clarify the
boundaries of themes in Tajik folklore quatrains and couplets. For
each of the branches of themes and their related sub-groups, examples
have been mentioned from Tajik folklore poems, while also other
characteristic features of these poems have been pointed out.
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