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پژوهش حاضر با تاکید بر خوانش کهنالگویی متن ،در به تصویر کشیدن عناصر داستان و
کنش های آنها تالش می کند مناسبات میان شهریار و همسر وی که می تواند نمودی از
آنیمای منفی باشد که در چهرة زن خیانتكار ظاهر شده ،را به تصویر بكشد .ضمن این که
شهرزاد می تواند نمودی از آنیمای مثبت باشد ،که با ارتباط برقرار کردن با شهریار و سخن
گفتن با او ،شهریار را درمان میکند .درمانی با جلوة زایش و فرزندآوری که در نهایت با به
فعلیت درآوردن نیمه وجودی زنانه وی در راستای تعادل و بهبودی شهریار ،نتیجه ای مطلوب
از داستان را روایت می کند .وزیر نیز در نقش وجدان مالمتگر ظاهر میشود که زمینه را برای
ظهور آنیمای مثبت فراهم میسازد .فرایند فردیت و همراهی بیمار با آنیمای مثبت ،به درمان و
باروری میانجامد .کهن الگوهای دیگری مانند شب و روز ،مروارید ،کالم ،عدد سه نیز در این
متن دیده میشوند ،که به خوانش کهنالگویی متن ،به عنوان روش پژوهش انجام شده غنا و
عمق بیشتری میدهند .بدیهی است وجود این کهن الگوها در داستان بنیادین هزار و یك شب
در زمرة عوامل ماندگاری اثر به شمار می آیند.

مقدمه
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هزار و یك شب کتابی است با سرگذشتی شگفت؛ سرچشمة پیدایش آن مشخص
1
نیست؛ اما آشكارا عناصری از فرهنگ ایرانی ،هندی و عربی در آن به چشم میخورد.
این کتاب در شرق عالم پدید آمده ،اندك اندك جایگاه خود را از دست داده و با
رویدادی شگفت از غرب عالم سر برآورده (ر.ك .ستاری ،)5 :1368 ،سپس به زبانهای
اروپایی ترجمه شده و سخت مورد تحسین قرار گرفته است .هزار و یك شب توجه
غربیان را به ادب مشرق زمین ،بویژه ادبیات روایی و داستانی جلب کرده و به کتابی
ماندگار در تاریخ ادبیات جهان تبدیل شده و سرچشمة پیدایش آثار متعددی گشته 2به
گونه ای که شرح و تفسیرهای گوناگونی به زبانهای مختلف بر آن نوشته شده ،از
دریچههای گوناگون نقد شده و خوانشهای جدیدی از آن صورت گرفته است.
داستان بنیادین هزار و یك شب ،سرگذشت دو برادر است که با مشاهدة خیانت
همسران خود ،واکنشهای متفاوتی نشان میدهند؛ شاهزمان با پریشانحالی ،همسر و
غالمش را میکشد و به سفری میرود که از قبل طرحریزی شده بود؛ در آنجا متوجه
خیانت همسر برادرش ،شهریار ،میشود؛ پس میاندیشد «محنت من پیش محنت برادر
هیچ ننماید ،نشاید که از این پس ملول شوم» (هزار و یك شب .)4/1 :1383 ،شهریار نیز
ماجرا را درمییابد و دو برادر راه بیابان در پیش میگیرند؛ در ساحل عمان عفریتی
میبینند که زنی را در صندوقی آهنین ،زیر آب پنهان کرده ،هر گاه که صندوق را به
خشكی میآورد ،زن به او خیانت میکند .با دیدن این صحنه ،درد آنها اندکی التیام
مییابد و با خود میگویند« :این حادثه ما را سبب شكیبایی تواند بود» (همان .)8 ،با
تكرار این رویداد ،آنان همة زنان را خیانتكار میپندارند .پس «شاه زمان تجرد گزیده از
عالیق و خالیق دور همی زیست ،اما شهریار خاتون و کنیزکان و غالمان را عرضة
شمشیر و طعمة سگان کرد .پس از آن هر شب باکرهای را به زنی آورده بامدادانش
همی کشت و تا سه سال حال بدین منوال گذشت .مردم به ستوه آمده دختران خود را
برداشته هر یك به سویی رفتند و در شهر دختری نماند .روزی ملك شهریار با وزیر
گفت :دختر شایسته ای برای من پدید آور .وزیر آنچه جستجو کرد ،دختری نیافت .از
هالك اندیشناك گشت و به سرای خویش رفته ملول و غمین بنشست و او را در خانه
دو دختر بود :یكی شهرزاد و دیگری دنیازاد 3نام داشت» (همان) .شهرزاد داوطلب
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میشود نزد شهریار برود وعلیرغم میل پدر ،که سعی دارد او را از خطر کردن بازدارد
برای رفتن نزد شهریار پافشاری میکند .او با یاری خواهرش ،دنیازاد ،زمینة قصهگویی
شبانه را فراهم میسازد .شهریار نیز مخاطب ضمنی قصههاست و برای شنیدن ادامة
آنها ،برخالف پیمان نقضناپذیر خود ،شهرزاد را زنده نگاه میدارد .بدینسان شهرزاد
فرصت مییابد تا با ادامة روند قصهگویی ،مرگ را پس راند .پس از پایان هر قصه،
شهرزاد به گونهای به شهریار میگوید حكایت شیرینتر و جذابتر دیگری هم میداند که
اگر شهریار اجازه دهد ،خواهد گفت و بدینسان شهریار را در انتظار میگذارد .در شب
هزار و یكم پس از پایان آخرین داستان ،شهرزاد سه فرزندی را که در طی این مدت از
شهریار به وجود آمده است به او نشان میدهد و میگوید« :تمنا دارم که مرا به این
کودکان ببخشایی و از کشتن م آزاد کنی .ملك کودکان را به سینه گرفت و گفت به خدا
سوگند من پیش از این تو را بخشیده بودم و از هر آسیب امان داده بودم» (هزار و یك
شب.)2329/2 :1383 ،

پيشينة پژوهش
بتلهایم در کتاب «افسون افسانهها» 4شهریار را نماد شخصی میداند سراپا گوش به
فرمان «نهاد» ،که «من» او به سبب سرخوردگیهای شدید دیگر نمیتواند «نهاد» را مهار
کند .شهرزاد نمایندة «من» است .در وجود شهرزاد آن «من» را که به فرمان «ابرمن»
است ،میبینیم ،که چنان از نهاد خودخواه گسسته است که آماده است به پیروی از
تعهدی اخالقی هستی شخص را به خطر اندازد و در وجود پادشاه نیز شاهد «نهاد»ی
هستیم که از «من» و «ابرمن» بریده است (ر.ك .بتلهایم109 :1393 ،و.)110
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دنیای هزار و یك شب دنیای افسانههاست؛ جهانی که رخدادهای غیرعقالنی در آن
طبیعی و پذیرفتنی است؛ اما گمان میرود نقد کهنالگویی بتواند با خوانشی دیگرگونه
از زاویهای متفاوت به آن بنگرد و پاسخی درخور به پارهای از پرسشها و ابهامهای متن
دهد« .اصل و پایة نقد کهنالگویی بر این است که کهنالگوها ،تصاویر ،شخصیتها،
طرحهای روایی و درونمایههای فرعی در تمام آثار ادبی حضور دارد و به این ترتیب،
شالوده ای را برای مطالعه ارتباطات متقابل اثر فراهم میآورد» (مكاریك.)401 :1383 ،
افزون بر آن ،خوانش کهنالگویی نشان میدهد در پس حكایتهایی که در ظاهر برای
سرگرمی پرداخته شده ،چه معانیای نهفته است که سبب ماندگاری آنها میشود.
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جالل ستاری در کتاب «افسون شهرزاد» ( ،)1368بعضی از رمزها را در حكایتها
بررسی کرده است؛ غرق شدن در آب و باززایی ،کشتن اژدها ،رمزهای وصال ،اعداد،
کنجكاوی ،مرگ و تولد دوباره از این دسته است.
بهرام بیضایی در کتاب «ریشهیابی درخت کهن» ( )1383داستان بنیادین هزار و یك
شب را اسطورهای دانسته و با تطبیق آن با اسطورة ضحاك ،آن را نمودی از اساطیر
5
مربوط به خشكسالی و باروری و چرخش فصلها دانسته است.
نغمه ثمینی در «کتاب عشق و شعبده ،پژوهشی در هزار و یك شب» ()1379
کهن الگوهای قهرمان ،باغ ،پرندگان ،آنیما و آنیموس را در بعضی از حكایتها تحلیل
کرده است.
صابر امامی در مقالة «هزار و یك شب برزخی میان اسطوره و تاریخ» ( )1383در پی
یافتن پاسخی برای این پرسش بوده که آیا هزار و یك شب اثری تاریخی است یا
اسطوره ای و آن را برزخی بین تاریخ و اسطوره یافته است.
جواد اسحاقیان نیز در «نقد کهنالگویی حكایت تاجالملوك» ( )1385به جنبههای
زنانه در وجود مرد و جنبههای مردانه در وجود زن اشاره ،و نمودهای مشترك این دو
کهنالگو را با بوف کور صادق هدایت مقایسه کرده است.
مریم حسینی و عاطفه گزمه در مقالة «کهننمونهها در داستانی از هزار و یك شب
(حكایت جوذر)» ( )1390کهن الگوهای این حكایت را زیر سه عنوان شخصیتها،
موقعیتها و نمادهای کهنالگویی بررسی کردهاند .در این مقاله کهنالگوهای قهرمان،
سایه ،پیر خردمند ،مادر و آنیما ذیل کهنالگوی شخصیت بررسی شده است.
چارچوب نظري
یونگ ،ناخودآگاه را شامل دو بخش ناخودآگاه فردی و جمعی میداند .ناخودآگاه فردی
تجربیات هر فرد را شامل میشود و ناخودآگاه جمعی تجربیات مشابه افرادی را که
سابقة زیستی مشترك و مشابه داشتهاند .ناخودآگاه جمعی جایی است که کهنالگوها یا
آرکیتایپها در آن نگهداری میشوند .آرکیتایپ نمونة نخستین الگویی است که از روی
آن رونویسی میشود؛ فكری مجرد ،که نمایندة نوعیترین و اساسیترین ویژگیهای
مشترك داستانها و اساطیر و رهیافتهای هنری است .کهنالگوی نیاکانگرا و جهانی،
محصول ناخودآگاه جمعی و میراث نیاکان ماست (ر.ك .کادن.)39 :1386 ،
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آنیما و آنیموس از کهن الگوهای عمده و اصلی هستند .آنیما یا عنصر مادینه تجسم
تمام گرایشهای روانی زنانه در روح مرد است و میتواند جنبة مخرب و منفی یا
سازنده و مثبت داشته باشد .به نظر یونگ آنیما زنی خاص نیست و شكل مشخص آن
در روان فرد به دانش شخصی مرد از زنان بستگی بسیار زیاد دارد که در ارتباط او با
مادر ریشه دارد و نیز تأثیراتی که در طول رشد از زنان دیگر به دست آورده است (ر.ك.
یونگ .)275 :1377 ،نقش آنیما ممكن است مثبت یا منفی باشد .به قول ستاری «آنیما در
بهترین حالت همسر و یار مرد و در بدترین حاالت روسپی است» (ستاری.)88 :1377 ،
آنیما «گاه پرستش و ستایش میشود و گاه مورد نفرت و مایة بیزاری است .به همین
دلیل یونگ میگوید مادینهجان چون ابوالهول ( )sphinxوجودی نامعین و چندپهلو و
پر وعده و وعید است؛ یعنی هم پیر ا ست و هم جوان ،هم مادر و هم دختر با عصمت
و طهارتی مشكوك» (همان .)89 ،از نقشهای آنیمای منفی ،زن روسپی و خیانتكار است؛
6
نظیر نقش همسران شاهزمان و شهریار.
13
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خوانش كهنالگويي متن
داستان اصلی هزار و یك شب گویی با شاهزمان و ماجرایش آغاز میشود ،اما رفتهرفته
با پررنگ شدن نقش شهرزاد و در البهالی حكایتهای هزار و یك شب ،شاهزمان رنگ
میبازد و در حاشیه مینشیند؛ اما در رویداد اصلی و در تحلیل کهنالگویی داستان
بنیادین همچنان نقش خود را حفظ میکند .آنچه بر شهریار رفته و سبب روانپریشی
وی گشته ،بر شاهزمان هم رفته است .شهریار پس از بازگشت از سفر ،نخست
همسرش را (نمودی از آنیمای منفی) میکشد؛ سپس بر آن میشود ارتباط خود را با
زنان به شكل انتقامجویانهای ادامه دهد .این روانپریشی در داستان به صورت همخوابی
با دختران باکره و کشتن آنها در سپیدهدم نمود یافته است .در هزار و یك شب ،شهریار
مغلوب آنیمای منفی شده و زیر سیطرة او درآمده است ،رهایی از آنیمای منفی با
تحریك وجدان مالمتگر و یاری آنیمای مثبت ممكن میگردد؛ چرا که یكی از دو
مسئولیت جنبة مثبت روان زنانه ای ن است که نقش راهنما یا میانجی برای ارتباط با
7
جهان درون و «خود» را عهدهدار شود (ر.ك .یونگ.)286 :1377 ،
تالش نافرجام «خود» برای بهبود وضعیت شهریار در داستان به این صورت نمود
یافته است« :مردم به ستوه آمده دختران خود را برداشته هر یك به سویی رفتند و در
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شهر دختری نماند» (هزار و یك شب .)8/1 :1383 ،گویی «خود» تمام شگردهایش را برای
برقراری ارتباط به کار گرفته و همچنان ناکام مانده است .این آخرین تیری است که
برای بهبود اوضاع در کمان است .این تیر به یاری وجدان مالمتگر ،رها میشود .وزیر
که پدر شهرزاد هم هست ،واسطة ارتباط شهرزاد و شهریار میشود.
وزیر آخرین تیر را بیهوا رها نمیکند .او نخست با نقل حكایتی تالش میکند
شهرزاد را منصرف سازد .آیا هدف او صرفاً منصرف کردن شهرزاد است یا میخواهد
او را بیازماید و آمادگی و ارادة او را بسنجد؟ آزمون شهرزاد از راه نقل حكایت صورت
میگیرد؛ شیوهای که شهرزاد بخوبی آن را می شناسد .وی با شنیدن این حكایت ،باید
تصمیم بگیرد که آیا میتواند و میخواهد ادامه دهد یا نومیدانه منصرف خواهد شد.
پس از رفتن شهرزاد نزد شهریار ،شهریار تنها یك روزن به روی شهرزاد میگشاید؛
به او اجازه می دهد در آخرین لحظات زندگی خواهرش را وداع گوید .خواهر شهرزاد
کیست و حضور او در داستان از چه روست؟
در الفهرست ابنندیم دنیازاد چنین معرفی شده است« :زن قهرمانی به نام دینارزاد که
همیشه با پادشاه بود در این کار با دختر روی موافقت نشان داده بود» (به نقل از بیضایی،
 .)9 :1383بدیهی است هنوز شهرزاد (آنیمای مثبت) اجازة مخاطب قرار دادن شهریار و
سخن گفتن با او را نیافته است؛ بنابراین خواهرش واسطة اتصال با آنیمای مثبت و
انتقال یا گذار می شود تا با وسعت دادن به زمان به کمك قصه ،فرصتی برای همهویتی
و باروری فراهم آید .اندكاندك از راه همهویتی ،شهریار مخاطب اصلی او میشود و
چهرة دنیازاد بكلی رنگ میبازد.
یونگ در توضیح عملكرد آنیمای مثبت میگوید هر گاه ذهن منطقی مرد از
تشخیص کنشهای پنهان ناخودآگاه عاجز شود ،آنیمای مثبت به یاری وی میشتابد تا آن
کنشها را آشكار کند .همچنین به ذهن امكان میدهد تا خود را با ارزشهای واقعی
درونی همساز کند و راه به ژرفترین بخشهای وجود برد .عنصر مادینه با این دریافت
ویژة خود نقش راهنما و میانجی را میان «من» و «دنیای درونی» یعنی «خود» بر عهده
دارد (ر.ك .یونگ .)278 :1377 ،از دیدگاه یونگ «رهانیدن عنصر مادینه به مثابه ترکیب
درونی روان است و تمامی کارهای واقعاً خالق به آن نیاز دارند» (همان.)187 ،
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شهرزاد در قالب آنیمای مثبت با شهریار سخن میگوید .تا زمانی که این بخش از
روان شهریار ،خاموش و در پرده است و اجازة سخنگویی نیافته ،شهریار در پندار
بیمارگون خویش می ماند .با ورود شهرزاد و اجازه یافتن برای سخنگویی ،شهریار
نجات مییابد و از رفتار دیوانهوارانه خویش دست میکشد .آنیما «با طنازی و عشوه-
گری سرخوردگیها و تلخكامیهای مرد را در زندگی جبران و تالفی میکند و همزمان با
شعبدهبازی ،اغ واگری و فسونكاری ،وی را به بد و خوب زندگی پایبند یا عالقهمند
می سازد .تنها با شعور و هشیاری به مادینهجان و یا با دوری جستن از او میتوان از قید
و بند سلطة قدرتش رست .در آن صورت است که مادینهجان تأثیری مثبت ،عشقآفرین
و وصلساز مییابد و به پختگی و بالندگی مرد مدد میرساند» (ستاری.)74 :1377 ،
در خوانش کهنالگویی ،بیشتر تكیه بر روانرنجوری و بیماری شهریار است که
بخشی از روان خود را نادیده گرفته است .واقعیت این است که این بخش از وجود،
قابل نادیده انگاشتن و انكار نیست و به محض اینكه اجازه و فرصتی بیاید به سخن
خواهد آمد و شهریار را بیدار و درمان خواهد کرد.
آنیمای مثبت در آغاز ظاهر نمیشود و با اصرار و تداوم شهریار بر کشتن دختران،
آنیمای مثبت ظهور میکند .این بخش از روان ،که بیتحرك مانده بود با بیمار سخن
میگوید و او را میرهاند .از گفتگوی آنیمای مثبت با بیمار ،بهرهها و نتایجی به دست
میآید که یكی از آنها درمان بیمار است و دیگر فرزندانی که در طی این هزار و یك
شب پای به جهان نهاده اند .این فرزندان نمود نیروی بالش و قدرت زایش هستند که
پیشتر با کشتن پس از آمیزش از بین میرفتند و بدینسان امكان ادامة نسل سلب
میشد .شهریار که جنس زن را ،خائن و مخرب میپنداشت ،امكان زایش و تولید نسل
را از خویش گرفته بود .پیوند با آنیمای مثبت امكان تولید مثل را برای وی فراهم آورد.
زایشی که خود از آن خبر نداشت .پیوند وی در خودآگاه انجام شد و توانایی زایش
پس از این پیوند در ناخودآگاه وی به وجود آمد.
وزیر ،پدر شهرزاد ،میتواند نمودی از وجدان مالمتگر باشد .وی میداند شهرزاد با
شیوه ای دیگرگونه شهریار بیمار را درمان خواهد کرد و به او دو بهره خواهد رساند:
سالمت روان و نیروی زایش .با کشته شدن دختران ،وجدان مالمتگر بشدت تحریك
میشود تا راه چارهای بیابد.

همراهی شهرزاد و شهریار همراه با توفیق است .یونگ این توفیق در یكپارچه کردن
روان را فرایند فردیت میخواند« .هنگامی که فرد به گونهای جدی و با پشتكار با جنبة
منفی عنصرینه یا عنصر مادینة خود مبارزه کرد تا با آن مشتبه نشود ،ناخودآگاه ویژگی
خود را تغییر میدهد و به شكل نمادین جدیدی ،که نمایانگر «خود» یعنی درونیترین
هستة روان است ،پدیدار میشود» (یونگ.)295 :1377 ،
در بخش پایانی داستان ،شهرزاد با میانجی قرار دادن فرزند[ان]ش از شهریار
درخواست بخشش میکند .وی می خواهد اطمینان یابد پس از گذر شهریار از جهان
داستانهای متفاوت و مشابه با رویدادهای زندگیش به فرایند فردیت دست یافته است.
شهریار در پاسخ میگوید پیش از اینها شهرزاد را بخشیده است.
عالوه بر کهنالگوهای آنیما -و جنبههای مثبت و منفی آن -و وجدان مالمتگر،
کهنالگوهای دیگری نیز در داستان دیده میشود.
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شب و روز
از تقابلهای آشكار متن ،تقابلهای «زن و مرد» و «شب و روز» است .در هزار و یك شب
«در وهلة نخست دو چیز قطعی به نظر میرسد :یكی وجود قصة مدخل یعنی قصة
شهرزاد و دیگری مناسبت قصه با شب که از رسم دیرین سمر ،قصههایی که در آغاز
شب نقل میشود ،تراویده است» (میكل .)11 :1387 ،زنان در شب به تصرف شهریار در
میآیند و با پایان شب ،کشته میشوند بیاینكه اجازة ورود به روز (قلمرو مردانه) یابند.
نسبت ناخودآگاه به خودآگاهی همانند نسبت تاریكی به روشنایی است .آنیما در
ناخودآگاه است و با شب و تاریكی در پیوند؛ بنابراین شبهنگام فرصتی برای بروز و
ظهور مییابد و سحرگاهان با غلبة عنصر مردانه ،روی در نقاب میکشد« .شب منسوب
به اصل منفعل ،تأنیث و ناخودآگاه است ...شب –همانند آب -بیانکنندة باروری،
نیروهای بالقوه و تكثیر است؛ زیرا در آن ،حالت ،انتظاری است که اگرچه روز هنوز
نیامده است ،امید روز شدن در آن هست .در محدودة نظام نمادپردازی همان مفهوم
مرگ و رنگ سیاه را داراست» (سرلو.)518 :1389 ،
شب تصویر ناخودآگاه است و در رؤیای شب ،ناخودآگاه آزاد میشود؛ مانند تمام
نمادها ،شب هم دو جنبه دارد :جنبة تاریك ،جایی که کون و فساد صورت میگیرد و
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جنبة آماده سازی برای روز ،جایی که نور زندگی از آن بیرون میجوشد (ر.ك .شوالیه،
.)30/4 :1385

كالم
سخن به عنوان معجزهگر و درمانگر و نقش آن در درمان بیماری روانی در داستان
بنیادین هزار و یك شب اهمیت ویژهای دارد« .کالم نور است و زندگی است هم در
معنای معنوی و هم در معنای مادی آن که با مرگ و با شب هر دو پیكار میکند .کالم
ضد هیوال ،هرج و مرج ،بدی و تاریكی است» (سرلو .)629 :1389 ،در هزار و یك شب
کالم بر شب ،تاریكی ،تیرگی ،بیماری (شهریار) و مرگ (شهرزاد) فایق میآید .درمان
با قصه از قدیمترین روزگاران وجود داشته است« .در پزشكی کهن هندوستان به
حضور جدی شگرد قصهگویی به منظور درمان اختالالت روانی بیماران اشاره میکنند».
(ثمینی .)34 :1379 ،در هزار و یك شب تنها شهریار نیست که با قصه درمان میشود .در
داستان سندباد نیز سندباد حمال با همین شیوه درمان میگردد (ر.ك .همان.)143 ،
عدد سه
در تعداد فرزندان شهرزاد ،اختالف است .در متن موجود سه پسر آمده ،اما میكل
گاه بعدها گفتهاند سه فرزند ذکور را» (میكل .)12 :1387 ،در داستان ضحاك (که بیضایی
آن را قابل تطبیق با داستان بنیادین هزار و یك شب میداند) ،فریدون از شهرناز و
ارنواز صاحب سه فرزند پسر می شود .صرف نظر از تعداد فرزندان ،حضور فرزندان در
داستان نشاندهندة درمان پادشاه ،رسیدن به فرایند فردیت و کمال است.
«سه» در جاهای دیگری از داستان تكرار میشود :بیماری شهریار «سه» سال طول
میکشد .او طی سه سال دختران را به زنی میگیرد و سحرگاهان آنها را میکشد .از
طرف دیگر ،طول دورة درمان نیز «هزار و یك» شب و در مجموع معادل تقریبی سه
سال است« .سه نشاندهندة حل مسئله ای است که دوگانگی آن را وضع کرده است .سه
محصول هماهنگ اِعمال یگانگی بر دوگانگی است .سه عددی است که بر اصولی
اساسی توجه دارد و مبین کفایت یا گسترش وحدت درونی است» (سرلو.)146 :1389 ،
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میگوید شهرزاد «پسرش را که از پشت اوست نشان میدهد؛ یك پسر و نه آنگونه که
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«نخستین و دومین مورد به گونه ای عام برابر با همان مفهوم پیشین است؛ حال اینكه

سومین مورد نشاندهندة حل معجزهآسا و جادویی مطلوبی است که آن را جستجو می-

کنیم» (همان.)153 ،

سه از نمادهای مربوط به زن است و اصوالً نمادی از باروری به شمار میآید .در
این داستان هم در نهایت شهریار به نوعی باروری و تكامل رسیده است.
مرواريد
شاهزمان برای دیدار برادرش شهریار قدم در راه میگذارد و ناگاه متوجه میشود
مرواریدی را که قصد داشت به عنوان تحفه برای برادرش ببرد ،جا گذاشته است .او
برمیگردد تا مروارید را بردارد و با صحنة خیانت همسرش روبهرو میشود .مروارید
هم «نمایش مرکز اسرارآمیز و تعالی» دانسته شده (ر.ك .سرلو )713 :1389 ،و هم با «روح
انسانی» یكی دانسته شده است (همان) و در شرق و سپس در غرب از آن در درمان
بیماریهای روانی و جسمانی استفاده میشده است( .ر.ك .الیاده .)166 :1393 ،همان گونه
18


که در مورد شهریار میبینیم .همچنین «مروارید نماد منجی برین ایرانیان بود» (همان،

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،50زمستان 1394

 )170و «در مفهوم عرفانی مروارید نماد اشراق و تولد معنوی است» (شوالیه:1387 ،

)234/5؛ چیزی که دربارة شاهزمان ،دیده میشود.
8

18

ناگفته نماند که مروارید «نماد قمری وابسته به آب و زن» است (شوالیه:1387 ،
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 .)228/5مروارید هم با زن و روح زنانه و یا به گفتة شوالیه با «نماد ذاتی زنانگی خالق»
(همان) ارتباط دارد .شاید این ارتباط به دلیل همسانی شكل مروارید زن ایزدان دریا و
چشمه سار و جویبار باشد .مروارید نماد برترین کمال و تحقق واالترین امر ممكن و نیز
طول عمر که از صفات اصلی مروارید محسوب میشود به شمار میآید (ر.ك .دوبوکور،
 .)132 :1391مروارید در بودایی چشم سوم بودا و در هندوئیسم خرد متعالی ،هوشیاری
معنوی و اشراق است (ر.ك .کوپر 351 :1379 ،و.)352

نتيجه

خوانش كهنالگويي داستان بنيادين هزار و يکشب

در داستان بنیادین هزار و یك شب ،سه شخصیت در برابر خیانت واکنشهای متفاوتی
نشان میدهند .شاهزمان ،همسر و غالمش را میکشد؛ به سفر از پیش تعیین شده
میرود؛ دورة افسردگی را پشت سر میگذارد؛ با دیدن صحنههایی از زندگی دیگران به
آرامش میرسد و تجرد میگزیند .شهریار ،همسر و غالمانش را میکشد و تصمیم
می گیرد هر شب با دختری باکره همبستر شود و سپیدهدمان او را به قتل برساند .عفریت
در بیخبری به سر میبرد.
در خوانش این متن با رویكرد کهنالگویی ،میتوان دریافت که شهریار بر اثر
رویارویی با صحنة خیانت به نوعی روانپریشی دچار شده است و نمیتواند هیچ گونه
ارتباط عمیقی با زنان برقرار کند .او در پی نابودی روح زنانه (آنیما) در وجود خویش
است .آنیما در قالب زنان متعددی به نمایش درآمده است که وی هر شب به تصرف
درمیآورد .وجدان مالمتگر در چهرة وزیر و پدر شهرزاد ،آنیمای مثبت به شكل شهرزاد
به شهریار معرفی میشود .شهرزاد با یاری خواهرش ،دنیازاد ،قصهگویی را آغاز میکند.
در این داستان ،دنیازاد را هم میتوان جلوه ای از آنیمای مثبت به شمار آورد؛ چرا که
روان شهریار نمیتواند بسادگی با آنیمای مثبت ارتباط برقرار کند .شهرزاد در آغاز
اندكاندك شهریار در نقش شنونده ،سخنان آنیما را میشنود و با او ارتباط و اتحادی
برقرار میکند که در نهایت به فرایند فردیت و درمان شهریار میانجامد .این درمان در
داستان با زایش و فرزندآوری نشان داده می شود .شهریار بدون یاری شهرزاد ،بیمار و
بیفرزند می ماند .با فعال شدن نیمة زنانة وجودش و در پیوند با او به سوی تعادل و
بهبود گام برمیدارد.
در این حكایت عناصر دیگری هم هست که به تحلیل دقیقتر آن کمك میکند.
همراهی شهرزاد ،آنیما با شب و کالم ،همراهی عنصر مردانه طلوع سپیده دم و کشتار
زنانی که شهریار شب پیشین را در کنار آنان گذرانده ،که نمادی از تسلط عنصر مردانه
بر زنانه است از مضامینی است که همراهی کهنالگوها را در داستان نشان میدهد .در
کنار نمادهای شب و روز ،نمادهای دیگری مانند کالم ،عدد سه و مروارید در این
داستان با زن و زنانگی ارتباط دارد .وجود این کهنالگوها در داستان بنیادین هزار و یك
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شهریار را مخاطب قرار نمی دهد ،بلكه داستان را برای دنیازاد حكایت میکند.
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شب میتواند از عوامل ماندگاری این اثر باشد که بارها و بارها بازخوانی و بازنویسی
شده است.
پينوشت
 .1جالل ستاری در «افسون شهرزاد» و نغمه ثمینی در «کتاب عشق و شعبده» در فصل گسترش
جغرافیایی هزار و یك شب به تفصیل به این مسئله پرداختهاند (ر.ك .ستاری1368 ،؛ ر.ك.
ثمینی.)102-29 :1379 ،
 .2فریده علوی در مقالة «خوانش بینامتنی هزار و یك شب :بستر تالقی ادبیات شرق و غرب» به کاربرد
بینامتنی فراوان و پیوستة داستانهای هزار و یك شب اشاره کرده است (ر.ك .علوی 117 :1391 ،تا
.)133
 .3این نام به صورت دینازاد (دینآزاد) هم آمده است.
 .4عنوان انگلیسی کتاب ” “The uses of enchantmentاست .این کتاب را کمال بهروزکیا با
عنوان «کودکان به قصه نیاز دارند» نیز به فارسی ترجمه کرده است.
 .5بیضایی در توضیح این مسئله میگوید« :اگر جمشید را پادشاه بهار بدانیم و ضحاك را هرم سوزنده

20

« .6آنیمای منفی اغلب در عرصة جهانی در نقش مادر وحشتناك ،جادوگر ،ساحره ،سیرن (فرشتهای که
نیمی از تنش زن و نیمی پرنده بود و ملوانان را با صدای خود شیفته میکرد) ،روسپی و زن
جادوگر که همراه با شهوانیت ،ترس خطر و  ...است ،پدیدار میشود» (ر.ك .گرین.)164 :1383 ،
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خشك بادهای تابستانی و زمستانی و دورکنندة ابرهای بارانی ،اینان با سرشت آبی خود ،چون پاییز
و زمستان در دو چهرة خواهر نمود یافتهاند و پیروزی فریدون بازگشت پادشاه بهار است در
چهرهای نوآیین» (بیضایی.)51 :1383 ،

20

در اسطوره های ایرانی جهی ،آنیمای منفی است که دختر اهریمن است و نماد مردکامگی پلید و
ناپارسایانه به شمار میآید و در پتیاره کرداری و آفرینش آشوبی برترین مینوی ستیهنده است.
جهیكا در اوستا و جه ( )jehدر پهلوی به معنی زن فرومایه و روسپی است (ر.ك .دوستخواه،

.)215 :1380
 .7نقش دیگر آنیمای مثبت یافتن همسری مناسب برای مرد است (ر.ك .همان).
 .8از این روست که مروارید در درمان بیماریهای قمری و برانگیختة قرص قمر مانند جنون و مالیخولیا
به کار میرفته است (ر.ك .دوبوکور.)133 :1391 ،
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بررسي تمثيالت مانوي در ادبيات منثور فارسي

از آغاز تا حمله مغول



سيما فوالدپور*
دكتر محمد شکري فومشي
استادیار دانشكده ادیان و مذاهب ایران

چكیده

كليدواژهها :ادبیات مانوی ،ادبیات منثور فارسی ،تمثیل در ادب فارسی ،کلیله و دمنه.

تاریخ دریافت مقاله1394/8/15 :
* دانشآموخته کارشناسی ارشد ایرانشناسی

تاریخ پذیرش مقاله1394/11/12 :
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این پژوهش به بررسی میزان و چگونگی تأثیر ادبیات مانوی بر ادبیات فارسی میپردازد .برای
این کار ،ابتدا قطعـات تمثیلـیآ آثـار مـانوی بـه زبانهـای ایرانـی میانـه بررسـی ،و آن گـاه بـه
جست وجوی نمونه های فارسیآ مشابه در میان آثار منثور فارسی پرداخته شد .در این پـژوهش
سیوهفت اثر منثور شاخص فارسی ،که زمان نگارش آنها پیش از حملة مغول بـوده ،بررسـی
شده است که طیف وسیعی از موضوعات مختلف را دربرمیگیرد .برخالف انتظار ،نمونههـای
مشابه فارسی از فراوانی بسیاری برخوردار نبودد و حكایتهایی که از نظـر مضـمون و سـاختار
دقیقاً با تمثیالت مانوی مطابقت کند ،فقط در کلیله و دمنه و سندبادنامه وجود داشت .همچنین
به نظر میرسد ،حضور نمونههایی از متون عرفانی ،که از نظـر مضـمون بـه تمثـیالت مـانوی
نزدیك اسست ،میتواند نمودی از تأثیر غیرمستقیم تفكر گنوسی مانویان در اینگونه آثار باشد.
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مقدمه
دین گنوسی مانوی یكی از ادیان ایران باستان است که در دورة ساسانی ظهور کرد و به
گونة کیشی فراگیر ،گسترة جغرافیایی وسیعی را فراگرفت که از سمت شرق تا چین و
از سمت غرب تا روم امتداد داشت .مانویان ،که تا زمان حملة مغول در آسیای مرکزی
به حیات خویش ادامه دادند با فرهنگ و بویژه ادبیات سرزمینهایی که به آنها وارد
میشدند ،رابطهای دوسویه برقرار میکردند؛ همچنانكه از انبوه آثار مانویان ایرانی در
تورفان پیداست ،مانویها به نوشتن و ترجمة آثار ادبی و دینی عالقة بسیار داشتند.
ادبیات مانوی سرشار از تشبیهات و استعارات زیباست .آنان مجموعة پرباری از داستانها
و تمثیالت را از فرهنگهای مختلف در آثار خود گرد آورده و به فرهنگهای دیگر منتقل
نمودهاند؛ بنابراین یكی از وجوه برجستة ارتباط دوسویة آنها با ادبیات فرهنگهای دیگر،
همین گرفتن حكایتهای این فرهنگها و استفاده از آنها برای مقاصد تعلیمی و تبلیغی و
انتقال آنها به فرهنگهای دیگر است.
گرچه تشكیالت دینی مانویان در ایران پس از اسالم حضور چشمگیری نداشت به
نظر میرسد از لحاظ عرفانی ،اسطورهای ،هنری و ادبی در فرهنگ این دوره تأثیرگذار
بوده است؛ اما اظهارنظر قطعی در این مورد ،نیازمند بررسیهای دقیق در موارد و
موضوعات قابلسنجش است؛ لذا با توجه به اینكه ادبیات از وجوه برجسته و در
دسترس هر فرهنگی به شمار میآید و رابطة دوسویة ادبیات مانوی با جوامع دیگر
پذیرفتهشده است ،بررسی رابطة ادبیات مانوی و فارسی ،اهمیت بسزایی مییابد و نتایج
آن میتواند در حوزههای دیگر مطالعات مانوی نیز راهگشا باشد.
 1-1بيان مسئلة پژوهش
بسیاری از تمثیالت و داستانهای مانوی ،که اغلب به بیان مضامین اخالقی میپردازد به
مرور زمان به صورت افسانههایی سرگرمکننده در ادبیات فارسی وارد شده است.
گستردگی و چگونگی ورود این تمثیالت همچنان محل پرسش است .در کوشش
میشود به این پرسش پاسخ داده شود که ادبیات دینی مانویان بر ادبیات فارسی در
دورههای بعد چه تأثیراتی داشته است .آیا ردپای آثار مانوی به نخستین آثارآ ادب
فارسی محدود می شود یا گستردگی آن در آثارآ ادوار بعد نیز قابل شناسایی است؟

بررسي تمثيالت مانوي در ادبيات منثور فارسي از آغاز تا حمله مغول

همچنین ،یافتن پاسخآ این پرسش مهم است که آیا نمونههای مورد بحث در این مقاله،
مضمون و کارکرد مانوی خویش را حفظ کرده و یا بدون بنمایة مانوی فقط در شكل
ظاهری خود وارد ادب فارسی شده است.

 1-3روش پژوهش
از آنجا که بخش قابل توجهی از آثار مانوی را ادبیات منثور تشكیل میدهد ،این
پژوهش را به بررسی آثار منثور ادبیات فارسی محدود کردیم .نظام فرهنگی مانوی و در
پی آن ،ادبیات مانوی یكی از اجزای مهم و قابل توجه فرهنگ ایران پیش از اسالم
است؛ لذا این بررسی با نخستین آثار ادب پارسی آغاز میشود؛ اما به منظور پیشگیری
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 1-2پيشينة پژوهش
کشف مجموعهای عظیم از آثار مانوی در ناحیة تورفان ،که آثاری را به هفده زبان شامل
میشد و به دلیل پرشمار بودن با وجود حدود صد سال کار علمی ،هنوز بخش زیادی
از آن خوانده نشده ،نقطة عطفی در مطالعات مانوی بود که توانست آثاری اصیل از
مانویان به دست دهد .مولر نخستین کسی بود که با کشف رمز خط مانوی ،قطعاتی از
این مجموعه را منتشر کرد .پس از وی ،ایرانشناسان دیگری چون والتر برونو هنینگ،
مری بویس و ورنر زوندرمان در ویرایش و انتشار آثار ایرانیآ مانوی این مجموعه،
نقشی بسزا داشتهاند.
با توجه به نقش میانجیبودنآ مانویان در انتقال روایات میان فرهنگهای مختلف،
پژوهشگرانی که روی قطعات مانوی کار میکنند ،معموال نیمنگاهی به ادبیاتِ
فرهنگهای مرتبط با مانویان نیز میاندازند .به طور خاص در مورد ادبیات فارسی،
میتوان به اثر تحسینبرانگیز هنینگ« ،داستانهای سغدی» اشاره کرد که به تحریرهای
فارسی بعد از اسالمآ آن داستانها نیز توجه کرده است .در میان پژوهشگران ایرانی ،بیش
از همه زرشناس به جستوجوی نمونههای سُغدی در ادب فارسی و تحلیل روایی آنها
پرداخته است .مجموعهای از این گونه قطعات را میتوان در کتاب جستارهایی در
زبانهای ایرانی میانه شرقی مشاهده کرد .وی بیشتر تمثیالت سغدی را به همراهِ
نمونههای فارسی آنها در کتاب قصههایی از سغد (با همكاری پرتوی) منتشر کرده
است.
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از گستردگی بیش از اندازة حوزة بررسی به دلیل تفاوتهای سنّت ادبی فارسی پیش و
پس از حملة مغول از یك سو و تأثیر حملة مغول در نابودی کامل دین مانوی در
مناطق آسیای مرکزی و رابطة فرهنگی مغوالن با این مناطق ،این بررسی فقط به آثار
پیش از حملة مغول محدود میشود.
نخستین گام این پژوهش ،مطالعة آثار مانوی به زبانهای ایرانی میانه و گزینش
قطعات تمثیلی آنهاست .سپس به منظور یافتن نمونههای مشابه در ادب فارسی ،آثار
منثور این گروه از ادبیات ایرانی نیز بررسی میشود .در این بخش ،ابتدا آثار تعلیمی
ادبیات فارسی ،که از نظر سبك و ساختار به تمثیالت مانوی شباهت بیشتری داشت،
مورد بررسی قرار گرفت؛ اما به دلیل کمبسامدبودن نمونهها و برای اطمینان و دقت
بیشتر در نتیجهگیری ،متنهای دیگری نیز به این فهرست افزوده شد تا پژوهش مشتمل
بر بیشینة آثار شاخص و تأثیرگذار دورة مورد بررسی در موضوعات مختلف باشد .در
این پژوهش فقط ادبیات مانوی به زبانهای ایرانی میانه بررسی شده است 1.در اینجا،
همچنین ،فقط تمثیالتی مورد بررسی قرارگرفته که خاستگاه مانوی آنها اثبات شده
2
است.
 .2تمثيل در ادبيات مانوي
تمثیل در ادبیات مانوی و بویژه در ادبیات مانویان شرق در مقام یكی از مهمترین
گونه های ادبی در انتقال مفاهیم دینی نقش بسیار پررنگی داشته است« .تمثیل» در لغت
به معنای مثال آوردن و تشبیه کردن است و عالوه بر اینكه در علمآ بیان ،گونهای از
تشبیه به شمار میرود ،سبكی از داستانگویی نیز هست که درونمایهای غیرداستانی را با
ساختاری روایی توضیح میدهد؛ به عبارت دیگر ،تمثیل نوعی تصویرنگاری است که
در آن شاعر یا نویسنده با گزینش آگاهانة شخصیتها ،حوادث و صحنة داستان ،مفاهیم و
مقاصد اخالقی خاصی را در الیة عمیقتر روایت به خواننده منتقل میکند (پارسانسب،
 .)17 :1389مانی و پیروان او با استفاده از تمثیل ،آموزههای اخالقی و دینی خود را به
مردم میآموختند .هر داستان شامل مقدمه ،پیكرة داستان و نتیجة اخالقی (ویزارشن) آن
است.
جدول زیر ،اطالعات و خالصة تمثیالتی را نشان میدهد که در این پژوهش بررسی
شده است:

بررسي تمثيالت مانوي در ادبيات منثور فارسي از آغاز تا حمله مغول
نام تمثيل
معشـــــــوق
فــــــراری و
3
تدبیر پیرزن

مرواریدسُنب/
4
نگینسای

بازرگــــان و
6
شبح دریا

 M135بـــه خـــط
مــانوی و بخشــی از
کفاالیــــا اســــت.
ویزارشــن فقــط در
مــتن Ti/TM418
آمده است.
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داستان تقریبا کامل
اســت و ویزارشــن
دارد.

پایان داستان بـه مـا
نرســــیده اســــت.
همچنــین بــه دلیــل
افتادگیهــای مــتن و
نبـــود ویزارشـــن،
تفســـیر و کـــارکرد
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دو مـــــــار/
ســبكبــار و
5
سنگینبار

خالصه داستان
زبان
شناسه
M46,
پارسی میانه معشوق شاهزادهخانمی،
M652,
باالی درختی پنهان شده
M526
است .پیرزنی با فریب او
را پــــایین مــــیآورد و
محبوس می کند .پسر بـا
نــواختن نــی جــادویی،
گـــاوش را بـــه کمـــك
میطلبد.
بازرگــانی بــرای ســفتن
 Ti/TM4سغدی
18,
مرواریدهایش مـزدوری
M135
اجیــر مــیکنــد کــه بــه
خواســت او ،تمــام روز
برایش عود مـی نـوازد و
در انتها دستمزد خـود را
طلب میکند .اما بازرگان
به دلیـل ناسـفته مانـدن
مرواریدها ،نمـیخواهـد
مزد او را بدهد.
B136دو مـــار بـــه نامهـــای
سغدی
202
«سنگین بار» و «سبكبار»
در خــالل سفرشــان بــه
دامــــــی از آتــــــش
برمی خورند .سنگین بـار،
نمی تواند از آن دام بپـرد
اما سبكبار با گذشـتن از
تـن ،موفــق بـه عبــور از
آتش میشود.
بازرگانی پـس از هفـت
 T II Dسغدی
66
روز گرفتــاری در میــان
طوفان با شبح دریا پیمان
میبندد که اگر بهسالمت
برسد ،نخستین کسـی را
که به پیشوازش مـیآیـد

توضيحات
پایان داستان موجود
نیست.

میمــــــون و T i
7
روباه

8

بدهیها

M333
M334a,
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28
جــان و تــن،
9
سیم ناسره

M9/II/

تمثیــل کــاه و
10
دانه

M499,
M 706,
M 334b

برای او قربانی کنـد .امـا
هنگام رسیدن به مقصد،
نگران است که دخترش
به پیشوازش بیاید.
روبــاهی ،میمــونی را بــا
سغدی
وعـــدة پادشـــاهی بـــر
حیوانات میفریبد و بـر
سر دامی میبـرد .طعمـة
درون آن را هدیــــــــة
پادشـــــاهی میمـــــون
مـینمایانـد و وی را بـه
دام میاندازد.
افرادی که می خواهند از
پارتی
سرزمینی بروند بـه سـه
دسته تقسیم مـی شـوند:
گـــروه اول ،بـــدهیای
ندارنـد و مـیتواننـد بــه
هرجــا کــه مــیخواهنــد
بروند .گروه دوم ،بدهی
دارند اما می توانند آن را
پرداخت کنند .اما گـروه
سوم ،هیچگاه نمیتوانند
بدهی خود را بپردازند و
در آن ســـرزمین ،اســـیر
هستند.
پارسی میانه چگونگی آمیختگی روح
با جسمیت تن بـه سـیم
ناسره تشبیه شده است.
پارتی

آمیختگی دو بن در روند
بــاززایی در جهــان ،بــه
آمیختگــی دانــه و کــاه
تشبیه شده است.

تمثیـــل مشـــخص
نیست.

حكایــت بخشــی از
یـــــك داســـــتان
طوالنیتر است .مـتن
حكایت کامل است
امـــا ویزارشـــن آن
موجود نیست.

دو قطعه جدا منتشر
شــده ،امــا بــه هــم
مربــــوط اســــت.
ویزارشن این تمثیل
بـــــــه شـــــــكل
سخنرانیهای مانی در
قطعة  M334aآمده
است.

بــر اســاس شــواهد،
ایـــــن قطعـــــه از
نوشــتههــای خــود
مانی است.
ویزارشـــن تمثیـــل
موجود است.

بررسي تمثيالت مانوي در ادبيات منثور فارسي از آغاز تا حمله مغول
جویندة گـنج
11
و جسد

M572

M5030

12

سگ مرده

انسـان قـدیم،
دهقــانی کــه
گنـــــــــدم
14
میکارد.

M6005

15

آزآ جهانساز

M79804

متن کامل به دسـت
ما رسیده است.

مختصر بـودن خـود
مـــــتن و نبـــــود
ویزارشـــــن ،درك
تفسیر مـانوی آن را
بــا مشــكل روبــهرو
کرده است.
این قطعه ،دو صفحه
اســت .صــفحة دوم
ایـن قطعـه ،هشــدار
مسیح دربارة مدعیان
دروغین پس از خود
است.
شـــش پـــاراگراف
نخست این مـتن از
دو قطعــة  M99Iو
 M98Iتشـــــكیل
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ســهمــاهی/
13
خرد و اقبال

M 127

دو مــرد بــرای برداشــتن
پارتی
گنجـــــی ،گـــــوری را
می شكافند .هنگامی کـه
یك مرد ،جسـد را بلنـد
می کند ،جسد بـه پشـت
وی می چسبد .بـه خانـه
می رود ،همسرش جسـد
را از پشــــت او جــــدا
مــیکنــد .جســد پــر از
مروارید و گنج است؛ اما
مرد حاضر نیست دوباره
به قبرستان بازگردد.
این تمثیل ،احساس یك
سغدی
برگزیدة باایمان نسبت به
تــنش را بــه شــاهزادهای
تشبیه می کند کـه سـگی
مرده از گردنش آویـزان
است.
سه ماهی در یك آبگیـر
سغدی
هســتند .مــاهیگیری در
آنجا دام مـیگسـترد؛ دو
مــاهی دانــاتــر اســـیر
می شوند و ماهی بیخرد
نجات مییابد.
پارسی میانه داستان دهقانی است کـه
برای کشت و جمعآوری
گندم از خانه خود بیرون
آمده و زونـدرمان ،آن را
رمز انسان قدیم دانسـته
است.
پارسی میانه در ایــن قطعــه ،آز بــه
معمـــــار ،خیـــــاط و
نگــارگری تشــبیه شــده
است کـه مـواد اولیـه و

این قطعـه در واقـع
باقیماندة سه تمثیـل
را دربــردارد ام ـا بــه
دلیل ازبین رفتگیها و
صدمات زیادی کـه
در ایــــن متـــــون
به وجود آمده است،
نمــیتــوان معنــی و
مفهوم دقیقی از آنها
استنباط کرد.

ابزار الزم بـرای سـاخت
جهان مـادی را از مـردم
به دست میآورد.

نجات نهایی،
چــون کــوچ
16
چادرنشینان

M2/II/

مهمان کـردن
پادشــــــاه و
اهمـــــال در
افــــــروختن
17
چراغ

M47/II/
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تندرســـــتِ
بیمـــــــــار/
ثروتمنــــــدِ
18
مقروض

M580

نجــات نهــایی و انتقــال
پارتی
روشــنائی بــه بهشـــت
جاودان ،به جابه جایی و
کوچ چادرنشینان تشـبیه
شده است.
پارسی میانه شـــاه و اطرافیـــانش در
خانـ ـة مـــردی مهمـــان
هستند .هنگـام غـروب،
مــرد فرامــوش مــیکنــد
چراغها را روشن کنـد و
شاه بدگمان میشود .وی
از ترس بیهوش می شود
اما خـدمتكاران مـرد بـا
هـــزار چـــراغ آنجـــا را
روشن می کنند و شاه به
بـــیگنـــاهی میزبـــان
پیمیبرد.
تشبیه نیوشایان بـه مـرد
پارتی
تندرستی است کـه یـك
بار بیمار می شود و دائما
نگــران اســت .همچنــین
آنها را به مرد ثروتمندی
تشبیه میکند که از کسی
یـــك درهـــم قـــرض
می گیرد و همیشه بـه آن
فكر میکند.

شـدهانـد .بقیـة ایــن
متن ،که تمثیل مورد
نظر ما نیز جزئـی از
آن اســت در قطعــة
 M7980-4بــــــه
دست آمده است.
بــه دلیــل ســاختار
عجیب جمالت این
قطعه ،بویس احتمال
می دهد کـه ترجمـه
باشد.
داستان ،افتادگیهـایی
دارد و بازســازی آن
بی مشكل نیست امـا
طــــرح داســــتان
مشـــخص اســـت.
ویزارشـــن تمثیـــل
موجــود اســت امــا
برخــــی کلمــــات
کلیــــدی از میــــان
رفتهاند.

متن نسبتاً سـالم بـه
دست مـا رسـیده و
بــه صــورت پنــد و
انـــــدرز دربـــــارة
تعلیمــات اخالقــی
مانویان است.
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مــرد فقیــر و
دختـــــــــر
20
زیبایش

M221

مــردی عــامی
کـــه مـــالزم
پادشــــــــاه
21
میشود

M44

22

پنجدران

M2/I/

در این قطعه ،بخشی
بازســـازیشـــده از
انجیل آمـده اسـت.
احتمـــاالً موضـــوع
قطعه توضیح اعمال
و ویژگــی نیوشــای
کامل است.
پایان داستان از بـین
رفته اما با توجه بـه
سنّت روایی مـانوی
و ابتدای متن ،قابـل
حدس زدن است.

داستان ورود مارآمّو
به سرزمین خراسان
و مالقات وی با بـغ
ارد ،واخـــــــــش
خراسان ،اسـت کـه
نخســت وی را بــه
ســرزمین خــود راه
نمی دهد اما هنگامی
کــــه مـــــارآمّو از
تعلیمات دین مانوی
برای او می گوید ،او
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ثـــــــــواب
روانگــــــان،
مانند محصول
19
کشاورزی

M1224

متن حاوی مجموعـه ای
بلخی
تشبیهات است و ثـوابی
را که نیوشـاگ بـه ازای
روانگـــان بـــه دســـت
می آورد ،تشبیه مـی کنـد
به خوراك و نوشیدنیای
کــه در نتیجــة آبیــاری
زمین و تغذیة حیوانـات
اهلی به دست میآید.
پارسی میانه مــرد فقیــری صــاحب
دختــری زیبــا و نجیــب
مــیشــود .وی را نــزد
پادشاه مـی بـرد .پادشـاه
دختر را میپسندد و با او
ازدواج میکند و صاحب
پسرانی میشود.
مـــردی عـــامی شـــیوة
پارتی
ســـتایش پادشـــاه را از
دانایی میآموزد .بر سـر
راه پادشاه میایستد و او
را میستاید .پادشاه او را
میبینـد و بـه او پـاداش
میدهد.
پارسی میانه  .1مردی که سراب می-
بینــد و دیــو او را مــی-
فریبد.
 .2دشــمنان بــرای فــتح
دژی بزمی آراستند ،افراد
درون دژ به طمع دیـدن
فریفته شدند و شكسـت
خوردند.
 .3مـردی کـه دزدان بــا
ســخن او را فریفتنــد و
گنجش را ربودند.

این متن نسبتاً سـالم
به دست ما رسیده و
پیـــــام آن قابـــــل
تشخیص است.

پیـــــــــل و  M5818/Iپارتی
/
23
اسپرغم

گــــــرگ در
24
کوزه

M572

پارتی
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32
32
بذر خوب در M500c
25
زمین خوب

پارتی

پســــــــرك L-
fragmen
26
کروالل
ts
+Ch/So
12400 +

سغدی

 .4کنیزکی زندانی که بـا
شــنیدن نــوای آوازی از
زاری میمیرد.
 -5پیلی که به طمع بوی
اسپرغم از کوهسار مـی-
افتد و میمیرد.
دشنام و تـوهین نادانـان
بـــه دیـــنآوران را بـــه
اسپرغمی تشبیه می کنـد
که بر فیل میزنند.
راهبــی دختــری را بــه
عنوان روانگان دریافـت
کــرده اســت و آن را بــه
امانــت در کــوزهای نــزد
زنــــی مــــیگــــذارد.
شكارچیای کـه گرگـی
شكار کرده بود با اطالع
از حال دختـر ،گـرگ را
به جای او در کوزه قرار
مــــیدهــــد .راهــــب
بازمی گردد و در کوزه را
باز می کند ،گـرگ از آن
بیرون میپرد و راهب را
مــیخــورد (یــا زخمــی
میکند).
ایـــن قطعـــه روایـــت
داستانی ندارد و تمثیلـی
است دربارة بذری که در
زمینهــــای مختلــــف،
محصــــول متفــــاوت
میدهد.
داستان پسری اسـت کـه
پس از مرگ مـادر و بـه
پنـــد او ،خـــود را بـــه

را در سرزمین خـود
می پذیرد و تمثیالتی
دربارة «پنج دروازه»
(گوشــها ،چشــمها،
بینـــــی) بـــــه او
میآموزد.
این قطعه به صورت
نامهای اسـت کـه از
سوی مانی به مارآمّو
نوشته شده است.
این قطعـه در واقـع
باقیماندة سه تمثیـل
را دربــردارد امــا بــه
دلیل ازبین رفتگیها و
صــــدمات زیــــاد،
نمــیتــوان معنــی و
مفهوم دقیقی از آنها
استنباط کرد .گرچـه
بخـــــش عمـــــدة
ویزارشــــــــن آن
بازســـازی شـــده،
اطالعات الزم بـرای
تفسیر این تمثیـل را
در اختیـــــار مـــــا
میگذارد.
گرچــه ایــن قطعــه
افتادگیهایی دارد ،اما
کلمــات کلیــدی آن
مشــخص اســت و
می توان به معنای آن
پیبرد.
این تمثیل ،موقعیـت
آخـــرین روزهـــای
مــــانی پــــیش از
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Ch/U
6926

27

پنج برادران

بینایــــــان و
نابینایــــان در
28
مزرعه

تَبَنگو

شــــــاهزادة
خوشسیما/
30
کر ماهی

M332,
M724

پارتی

Tia

سغدی

T ii t

سغدی

با وجود افتادگیهـای
بســیار ،طــرح کلــی
ایــن داســتان قابــل
تشـــخیص اســـت.
ویزارشن این تمثیل
نیز در تكمیل طـرح
داســــــتان و درك
تفسیر مانوی آن بـه
ما کمك میکند.
متاســـفانه آغـــاز و
ویزارشن این تمثیل
در دست نیست امـا
با افتادگیهـای مـتن،
درك محتـــــــوا و
مضــمون آن ممكــن
است.

ایــن داســتان بســیار
عجیــب بــه رغــم
پژوهشهای طوالنی،
هنوز مبهم است.

ایــن قطعــه احتمــا ًال
مانوی اسـت امـا در
مــتن هــیچ اشــارة
تایید کننـده ای بـرای
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29

So1805,
So1819
7

سغدی

کرواللی میزند؛ نامادری
او چند بار تالش میکند
او را مسموم کند اما پسر
نجات مییابد.
دربارة برادرانی است که
بــا یــك دیــو در نبــرد
هستند .دیو ،چهار بـرادر
را کشــته اســت .شــاید
برادر پنجم تالش خـود
را در نبــرد علیــه دیــو
بیشــتر کــرده اســت؛ مــا
نمیدانیم که در پایان چه
اتفاقی افتاده است.
کشاورزی در زمینی بذر
خوبی میکارد اما پس از
چنـــدی دیگـــر بـــه آن
رسیدگی نمی کند .سپس
فـــردی در آنجـــا ســـم
می پاشد .نابینایانی که از
آن میگذرند ،میـوههـای
سمی مـی خورنـد و بـه
اخطار بینایان نیز توجـه
نمیکنند.
ماجرای قیصـری اسـت
که دزدان او را میفریبند
که مـرده اسـت؛ سـپس
وی را درون تـــــابوتی
مـــیگذارنـــد و بـــه او
می گوینـد صـدای گربـه
دربیاورد.
بــا گفتگــوی نامــادریآ
شــاهزاده بــا شــاه آغــاز
می شود که بـا تأکیـد بـر
بــیگنــاهی خــود ،خبــر

ورودش بــه دربــار
شاهنشــاه بهــرام را
بیان میکند.

خرگـــوش و Ch/U71
15
31
شكارچی
M127/

سغدی
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34
34

النـــــــــــة
32
خرگوش

Ch/So11
603,
Ch/So20
509,
Ch/U63
30,
Ōtani72
23,
Ōtani90

سغدی

غرق شـدن شـاهزاده را
میدهد .شاه بهزاری کنار
آب می رود و پسرش را
می جویـد و بـه روان او
قــول مــیدهــد ،اگــر
مشـــخص شـــود کـــه
نامادری او در این ماجرا
مقصر است از تقصیر او
نگذرد .دسـتنـویس بـا
بازگشت شاه به کـاخ و
زاری او به پایان میرسد
و مشخص نیست که در
ادامه چه اتفاقی میافتد.
نقیضــة معمــاگونــهای
دربــارة یــك خرگــوش
است که توسـط مـردی
شكار شـده اسـت و بـا
خردی فراطبیعی دربـارة
اتفاقات بدی که هرطـور
که با او رفتار شود برای
مرد و خانواده اش پـیش
خواهد آمـد ،پیشـگویی
میکند.

دربارة خرگوشـی اسـت
که با شخصیت نـامعلوم
دیگری صحبت می کنـد
و به او میگوید که نباید
بماند.

ایـن حـدس وجــود
نــدارد و مــیتوانــد
مسـیحی یـا بـودایی
هم باشد .نبود آغـاز
و پایـــان داســـتان،
باعث شده است که
نتـــوانیم مـــاجرای
اصلی و مضمون آن
را دقیقــاً مشــخص
کنیم.

قطعــــة Ch/U
 7115متن ناتمامی
از یك متن تعلیمـی
و درآمدی بـر یـك
تمثیــل اســت کــه
صفحة راست آن به
بزدلی ،فرار و اعتماد
میپردازد
متأســــفانه قطعــــة
 M127نیـــز کـــه
روایـــت آن کامـــل
است ،هیچ نشانه ای
برای تفسیر و تأویل
این داستان به دست
نمیدهد.
افتادگیهــای بســیار
مــــتن و کلمــــات
کلیدی آن ،تشخیص
موضـــــــوع آن را
تقریبا ناممكن کرده
است.
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49
تمثیل دربـارة M 296
33
طوطی

سغدی

طوطیای که زبان آدمیان
را میداند بر یك درخت
بزرگ النه دارد تا زمانی
کـــه درخـــت خشـــك
می شود و طوطی مجبور
است از آنجا برود.

M760

سغدی

این داستان بـا حكایـت
مردی آغاز می شـود کـه
به خانه ای مـیرود و در
آنجا دختر زیبایی را پیدا
مــیکنــد .میان ـة داســتان
نامشخص است؛ سـپس
کسی که شاید همان مرد
باشد به دختر مـی گویـد
خــواهرش دیگــر قصــد
ندارد او را بكشد.

دختـر زیبــا و
34
مرد مسافر

ایــن قطعــه ،فقــط
عنـــوان و آغـــاز و
پایان ناقص دو خط
را شامل میشود؛
نــه طــرح داســتان
مشخص است و نه
ویزارشن آن.
نه تنها آغاز ،میانـه و
پایــــان داســـــتان
مشـــخص نیســـت،
بلكـــه افتادگیهـــای
درون متن نیـز درك
طرح کلی داستان را
بــا مشــكل روبــهرو
میکند.

 3-1سنّت روايي هندي

در اواخر دورة ساسانی – بویژه در دوران خسرو انوشیروان -نهضت ترجمة آثار ادبی و
علمیآ فرهنگهای دیگر به زبان پهلوی ،رشد یافت و آثار گوناگونی از زبانهای سـریانی،
یونانی و هندی ،به فرهنگ ایرا نی وارد شد .در ایران دوران اسالمی ،این آثار مستقیماً به
ادبیات فارسی راه نیافت ،بلكه ابتدا به عربی ترجمه شد و در دورههای بعد ،تحریرهای
متعددی از آنها به وجود آمد که در فرهنگ و ادبیات ایران پس از اسالم تأثیر گذاشت.
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 .3آثار منثور فارسي
در بررسی آثار منثور ادبیات فارسی با سه «سنّت روایی» متفاوت روبهرو شدیم که به
نظر میرسد بدنة اصلی ادبیات فارسی را تشكیل میدهد و ویژگیهایی مختص به خود
دارد که آنها را از هم جدا میکند .باید توجه کرد که هر کدام از این سنّتهای روایی،
جزئی از یك کل – یعنی ادبیات فارسی  -است و از این رو گاه مرز میان آنها چنان
ظریف است که در برخی از آثار ،تمیز میان آنها دشوار میشود.

35


یكی از مهمت رین آثاری که در ادبیات فارسی به عنوان کتابی «هندی» مشهور شده،
كليله و دمنه است .بیشینة کتابهایی که به تقلید یا در معارضه با کلیله و دمنه نوشته
شده است از همین ساختار روایی ،استفاده کرده است .ویژگی دیگرآ آثاری که ما آنها را
ذیل سنّت روایی هندی قرار دادهایم ،بسامد بسیار داستانهایی است که شخصیت اصلی
آنها حیواناتی هستند که شخصیت انسانی میپذیرند و روایت از زبان آنها نقل میشود.
دیگر آثار بررسیشدهای که در این دسته قرار میگیرد ،عبارت است از :داستانهای
بیدپای ،مرزباننامه روضة العقول فرائد السلوك و سِندبادنامه.
 3-2سنّت روايي ايراني باستان
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مهمترین آثار روایی ادبیات ایرانی باستان ،که در دورههای بعد به ادبیات فارسی راه
یافت ،روایتهای افسانهآمیزی است که به زندگی و رفتار پادشاهان ساسانی میپردازد
(زرینکوب .)64 :1375 ،عالوه بر آن ،زمانی مجموعههایی نیز وجود بوده که با عنوان
تاریخ اما با س اختار داستانی به زندگی یكی از شاهان ساسانی میپرداخته است .تحت
تأثیر و گاهی با استفاده از این گونه آثار در ادبیات فارسی روایتهایی به وجود آمد که
نهتنها از نظر منشأ حكایتها بلكه از نظر ساختار نیز ادامة این سنّت روایی به شمار
میآید .در میان آثار بررسیشده در این مقاله ،دارابنامه ،اسكندرنامه ،سمك عیار،
ابومسلمنامه و بختیارنامه ذیل این سنّت روایی قرار میگیرد
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 3-3سنّت روايي اسالمي
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با گسترش اسالم در سرزمینهای مختلف و قدرت گرفتن دستگاه خالفت ،نظام فرهنگی
عربی ـ اسالمیآ قدرتمندی به وجود آمد که ترکیبی از فرهنگ اعراب ،آموزههای اسالم
و فرهنگ سرزمینهای نومسلمان بود .این نظام فرهنگی ،دستگاه ادبی خاص خود را به
دنبال داشت که منابع عمدة آن ،قرآن ،حدیث ،سنّت و تجربة زیست دوران اسالمی بود.
در بیشتر آثار ادبیات فارسیآ دوران مورد مطالعة ما ،ردپای سنّت روایی و مآخذ اسالمی
بخوبی مشهود است و در برخی از آثار ادبی این دوره ،وجه غالب به شمار میآید.
بویژه آثار تاریخی و دینی ـ تعلیمی به مقتضای مضمون آنها ،کامالً رنگوبوی اسالمی و
گاه عربی دارد .همچنین ،متون عرفانی را با اینكه در واقع سنّت روایی خاص خود را
دارد و تأثیر سنّت ایران باستان و عرفان گنوسی در اندیشههای آنان مشهود است به این
دلیل که مستقیماً تحت نفوذ فرهنگ اسالمی است و از تجربة زیست دوران اسالمی
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نشأت میگیرد ،میتوان در این گروه طبقهبندی کرد .آثار بررسیشدهای که در این سنّت
روایی میگنجد ،از این قرار است :تاریخ طبری ،ترجمة تفسیر طبری ،قصصاالنبیای
نیشابوری ،تفسیر کشفاالسرار ،بیاناالدیان ،تبصرة العوام ،تاریخ سیستان ،تاریخ
طبرستان ،تاریخ بیهقی ،نصیحهالملوك ،قابوسنامه ،سیاستنامه ،جوامعالحكایات و
لوامع الروایات ،فرج بعد از شدت ،گلستان سعدی ،برید السعادة ،چهار مقاله (مجمع
النوادر) ،شرح التعرف لمذهب التصوف ،کشفالمحجوب ،طبقاتالصوفیه ،تذکرة االولیا،
نورالعلوم ،مصنفات فارسی شیخ اشراق و رساالت حیبنیقظان و سالمان و ابسال.
 .4نمونههاي مشابه در متون منثور فارسي
هنگام بررسی تمثیالت مانوی ،کمبود منابع و آسیبدیدگی آنها باعث میشود که نتوان
در بسیاری از موارد حكم قطعی و کلی صادر کرد و در بیشتر موارد ،فقط باید به ذکر
شباهت مضمون یا طرح داستان بسنده کرد .از این رو ،تصمیمگیری در مورد بسیاری از
نمونههای فارسی بسیار دشوار است .بنابراین در اینجا سعی میشود از میان آنها
نمونههایی برگزیده شود که وجه شباهت آنها مشهودتر است.
 4-1معشوق فراري و تدبير پيرزن
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یكی از عناصر اصلی این داستان شخصیت پیرزنی است که با نیرنگ و فریب ،عاشقی
را به معشوق خود میرساند یا فردی را به اسارت درمیآورد و در ادبیات فارسی
نمونههای بسیاری دارد؛ اما به طور خاص ،شخصیت «پیرزنآ» فریبكار را که با نیرنگ،
عاشق و معشوقی را به وصال میرساند ،میتوان در دو حكایت «داستان عاشق و
گندهپیر و سگ گریان» (ظهیری سمرقندی )143-130 :1381 ،و «داستان گندهپیر و مرد جوان
و زن بزّاز» (همان )177- 169 ،مشاهده کرد با این تفاوت که در این حكایتها ،معشوق زن
و عاشق مرد است حال ای نكه در تمثیل مانوی ،معشوق پسر جوانی است که مورد عشق
دختر پادشاه قرار گرفته است.
در اسكندرنامه در بخش « آمدن شاه اسكندر بر دشت اراقیت و آمدن عمّ او به مدد
اراقیت» (ابیالبرکات 335 :1389 ،تا  )337نیز با پیرزنی عفریت و جادوگر در میان پریان
برخورد می کنیم که با حیله و درآمدن به صورت آدمیان ،اسكندر را فریب میدهد و او
را در دام اراقیت ،پادشاه پریان ،اسیر میکند که البته در سرانجام کار اسكندر از چنگ
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وی فرار می کند .این حكایت از دو جنبه به تمثیل مورد نظر ما شباهت درونمایهای
دارد :نخست ،حضور پیرزن نیرنگ باز و دیگری زنآ داستان یعنی اراقیت که خواستار
مردِ داستان ،اسكندر ،است.
 4-2مرواريدسُنب
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هنینگ  ،هنگامی که این قطعه را در مجموعه داستانهای سغدی منتشر میکرد ،تشخیص
داد که روایت فارسی این داستان در ابتدای باب «برزویة طبیب» در کلیله و دمنة نصراهلل
منشی با عنوان «بازرگانی که جواهر بسیار داشت» وجود دارد (.)Henning,1945: 466
زرشناس نیز روایت دیگری از این داستان را در کتاب داستانهای بیدپای یافته است که
به متن سغدی نزدیكتر است (زرشناس1380 ،الف.)54 :
گرچه در این سه روایت ،تفاوتهای اندکی هست ،هم اصل داستان و هم نتیجة
اخالقی آن در هر سه یكسان است .همانطور که راویان مانوی این داستان« ،سُفتن
مروارید» را رمز کار نیك و «نواختن عود» را رمز لذایذ مادی دانستهاند ،روایتهای
فارسی نیز آن را تمثیلی دانستهاند از «کسی که کار فریضة خود بگذارد و روی به آن
کار کرد که زیادتی لهو و عشرت دنیا بود» (بخاری .)65 :1361 ،همچنین در هر دو روایت
فارسی ،مؤلف پس از نقل این حكایت ،تأمالتی در باب لذایذ دنیا مطرح میکند که آن
را آمیخته با رنج و بیحاصل می داند .این حكایت سرشار از تشبیهاتی است که به
گفتمان مانوی بسیار شباهت دارد.
باب «برزویه طبیب» را میتوان مناقشهبرانگیزترین باب کلیله و دمنه دانست که
دربارة منشأ و نویسندة آن نظریات مختلفی وجود دارد .ابوریحان بیرونی از جمله
اندیشمندانی است که عقیده دارد ابنالمقفع این باب (یا بخشهایی از این باب) را به
اصل کلیله افزوده است تا در ضمن آن ،عقاید مانوی خود را تبلیغ کند.
هرتل با این استدالل ،که مطالب باب برزویة طبیب ،اصل و ریشة هندی دارد ،این
باب را نوشتة خود برزویه میداند .مهمترین استدالل وی در این باب ،قطعهای است که
به مراحل تكوین جنین و تحول آدمی از تولد تا مرگ میپردازد (منشی 54 :1385 ،و  )55و
بازتاب نظریة پزشكی هندی است و باید نوشتة کسی باشد که با این نظریه آشنایی
کامل داشته است؛ چیزی که به نظر نمیرسد ابنالمقفع با آن آشنا باشد؛ زیرا در میان
آثار متعدد وی هیچ عنوان پزشكیای وجود ندارد (دو بلوا .)70 :1382 ،البته اکنون با پیدا
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شدن دو قطعة سغدی که همین مطلب را نقل میکند (شكری فومشی1391 ،ب،).60 :
می توان در قطعیت این استدالل شك کرد و احتمال داد که این بخش را نیز ابنالمقفع
از آثار سغدی مانوی اقتباس و در این بخش ترجمه کرده است مشروط به اینكه خود
این قطعهها بخشی ا ز تحریری گمنام به زبان سغدی از کلیله و دمنه نباشد .آنچه بیرونی
در این زمینه می گوید معلوم نیست که او معتقد است تمام باب برزویة طبیب نوشتة
ابنالمقفع است یا وی فقط بخشهایی را به آن افزوده است .پژوهشگرانی چون نولدکه
و هرتل نیز که به تأثیر فرهنگ هندی معتقد بوده اند ،معتقدند امكان اینكه مترجم عربی
تغییراتی در متن اصلی داده باشد همچنان باقی است .به هر حال ،چه این باب کامالً
نوشتة برزویه باشد و چه ابنالمقفع چیزهایی به آن افزوده باشد ،مشخص است که
مطالب آن اگر نه مأخوذ از فرهنگ مانوی ،دستکم تحت تأثیر یا مشابه آن هست .در
همین زمینه ،باید به وجود تمثیل مرواریدسنب و تأثیر نفوذ عقاید مانوی در این بخش
از کلیله و دمنه اشاره کرد.
 4-3بازرگان و شبح دريا
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ساختار داستانی این تمثیل دو مضمون اصلی دارد :یكی ارتباط با شبح دریا و آرام شدن
دریا بر اثر پیمان بستن با وی و دیگری ،قر بانی شدن فرزند در راستای عهد پدر و مادر.
مضمون نخست از جمله مضامینی است که نهتنها در ادبیات فارسی ،که در ادبیات
ملتهای دیگر نیز نمونههای فراوانی دارد؛ برای نمونه ،بیشتر بخشهای داستان دارابنامه
در دریا میگذرد و منشأ بیشتر بالیا و محنتها ،دریاست .همچنین در باب دومآ بختيارنامه
بخش قابل توجهی از داستان «بازرگان برگشتهبخت» (دقائقی مروزی 51 :1345 ،تا )70در
دریا اتفاق میافتد و سفر دریا موجب گرفتاریهای متعددی برای وی میشود.
در کتاب فرج بعد از شدت به حكایتی برمیخوریم در باب مردی که در ازای
پرداخت دههزار دینار ،آیهای قرآنی از هاتف دریا میآموزد تا در بال و سختی یار او
باشد .او به کمك آن آیه در حادثة غرق شدن کشتی نجات مییابد (تنوخی 34 :1388 ،تا
 .)38این حكایت ،که در باب هشتم از قسم دوم جوامعالحکايات (عوفی 237/1 :1386 ،تا
 )241نیز به همین صورت ولی با تفصیل بیشتر آمده است ،از نظر ارتباط با موکل دریا،
بخشیدن چیزی عزیز به وی (در اینجا تمام دارایی و سرمایه) و نجات یافتن از طوفان
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با تمثیل مانوی شباهت دارد .اما با توجه به همان مقدار اندکی که از پایان تمثیل مانوی
داریم ،میتوان تصور کرد که پایان این داستان با تمثیل مورد نظر کامالً متفاوت است.
در ارتباط با همین مضمون در باب یازدهم تذكرةاالولياء که به شرح حال و کرامات
ابراهیم ادهم می پردازد ،دو حكایت مختلف از کرامت وی و آرام شدن طوفان به
حرمت وی وجود دارد (عطار نیشابوری .)108 :1385 ،در باب پنجاهوسوم همین کتاب نیز
از قول ابویعقوب النهرجوری تمثیلی آمده است که «گفت دنیا دریا است و کنارة او
آخرت است و کشتی او تقوی و مردمان همه مسافر» (همان .)440 ،این تمثیل
نمادپردازی مانوی را به یادمان میآورد؛ نكتهای که شاید بتواند در تفسیر این تمثیل یا
تمثیلهای مشابه به یاری آید.
 4-4ميمون و روباه

زرشناس ،روایت فارسی این داستان را در کتاب سندبادنامه با عنوان «داستان حمدونه
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با روباه و ماهی» یافته است (زرشناس1380 ،الف .)112 :روایت سندبادنامه بسیار به روایت
سغدی ـ یا بهتر است بگوییم آنچه از روایت سغدی در دست است ـ شباهت دارد.
روایت سغدی در ابتدا و میانة داستان افتادگیهایی دارد؛ اما از آنجا که در قسمتهای
باقیمانده به روایت فارسی شبیه است ،میتوان حدس میزد در این بخشها نیز تفاوت
خاصی بین روایت فارسی و سغدی وجود نداشته باشد.
 4-5سگ مرده

در حكایات متون عرفانی« ،نفس» را به «سگ» تشبیه کردهاند .از آنجا که تعریف «نفس»
نزد متصوفه با تعریف «تن» نزد مانویان تقریباً یكسان است ،شاید این امر نشانة صبغة
فرهنگی مشترك باشد؛ برای نمونه در باب شصتم تذكرةاالولياء که در ذکر عبداهلل
تروغبذی است ،حكایتی دربارة من ،صور حلّاج آمده است که به نزد شیخ و یارانش
می رسد در حالی که دو سگ سیاه در دست دارد و آنها را با خود بر سفره مینشاند.
پس از رفتن حالج و در پاسخ به اعتراض یاران« ،شیخ گفت این سگ نفس او بود از
پی او می دوید از بیرون مانده و سگ ما در درون مانده است و ما از پی او میدویم»
(عطار نیشابوری 465 :1385 ،و .)466در این حكایت ،نفس به بیانی واقعگرایانه به صورت
سگی نشان داده شده که در پی حلّاج میآمده است و از این جهت با تمثیل سگ مرده
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که در آن جسد سگی به صورتی نمادین از گردن شاهزاده آویزان است ،تفاوت دارد.
تمثیل مانوی بسیار مختصر است و تنها به این مضمون اشاره کرده است و نمیتوان از
نظر روایت آن را با حكایت فوق مقایسه کرد مگر در درونمایه .بنابراین در این مورد
فقط میتوان به اندیشه ای مشابه اشاره کرد که لزوماً به معنی تأثیرپذیری حكایت فارسی
از تمثیل مانوی نیست.
 4-6سهماهي

هنینگ در مجموعة داستانهای سغدی به دو روایت مختلف از این حكایت در کتاب
پنچهتنتره اشاره کرده است .روایت نخست آن در کلیله و دمنه آمده است؛ اما روایت
دوم که به روایت سغدی آن نیز شباهت دارد به پهلوی ترجمه نشده است .به نظر
تئودور بنفی ،این امر احتماالً به این دلیل بوده که روایت مزبور بعدها به این کتاب
افزوده شده است ( .)Henning, 1945:471زرشناس در مقالة «سه ماهی (یك تمثیل
سغدی)» این دو روایت را همراه با روایت کلیله و دمنه آورده و روایاتی مشابه در
داستانهای بیدپای و انوار سهیلی را نیز معرفی کرده است .وی در اینجا به وجود روایتی
از این داستان به نقل از کلیله و دمنه در مثنوي نیز اشاره میکند (زرشناس1380 ،الف 29 :تا
.)38
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بنمایة روایت کلیله و دمنه و داستانهای بیدپای به طور کلی متفاوت از درونمایة
روایت سغدی مانوی است .در تمثیل مانوی ،ماهی کمخرد و غافل نجات مییابد و دو
ماهی دیگر اسیر میشوند حال اینكه در روایات فارسی این ماهی کمخرد است که اسیر
میشود .به نظر هرتل واژة «تنتره» در عنوان پنچهتنتره به معنای «حیله و خدعه» یا
«زیرکانه» است و حكایتهای آن نیز نمایانگر فواید زیرکی و نیرنگبازی است (دو بلوا،
 .)44 :1382این ویژگی بر کلیله و دمنه نیز تأثیر گذاشته است؛ چنانكه بیشتر حكایتهای
آن بر محور زیرکی تمرکز یافته است (همان .)45 ،بنابراین ،دلیل نقل روایت نخست این
حكایت در کلیله و دمنه و تفاوت اساسی آن با روایت مانوی مشخص میشود.
همچنین ،تمثیل سغدی بسیار کوتاه و مختصر است ،اما روایات فارسی بهنسبت
مفصل است و جزئیات راهكار و حیلة دو ماهی نجاتیافته در آنها به تفصیل شرح داده
شده است .شاید راوی مانوی به دلیل بیفایده بودن این راهكارها نیازی به توضیح دادن
آنها احساس نكرده است یا شاید شهرت این داستان ،دلیل مختصر بودن آن باشد.
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 4-7مهمان كردن پادشاه و اهمال در افروختن چراغ

حكایت «خره نماه با بهرام گور» (وراوینی 56 :1389 ،تا )60در باب اول مرزباننامه که
روایتی مختصر از آن نیز در روضة العقول (ملطیوی 83 :1383 ،و )84آمده در پیرنگ
داستان به این تمثیل کمی شبیه است .در داستان «خره نماه با بهرام گور» نیز پادشاه
مهمان دهقانی میشود .میزبان که نمیداند مهمان او شاه است در پذیرایی اهمال میکند
و موجب دلخوری شاه میشود؛ اما دهقان اندکی بعد متوجه امر میشود و تكلّف
بیشتری در پذیرایی به خرج میدهد و سرانجام رضایت شاه را جلب میکند .این
داستان با تمثیل مانوی دو تفاوت اساسی دارد :یكی اینكه در تمثیل مانوی ،دهقان
می داند که مهمان او شاه است و دیگر اینكه وی خود شاه را دعوت کرده است؛ اما در
این داستان ،شاه ناخواسته به خانة دهقان وارد میشود و وی نمیداند که میزبان شاه
است .همچنین ،مسئلة افروختن چراغ ،که مهمترین بخش تمثیل مانوی است در این
حكایت ،حضور ندارد.
 4-8مرد فقير و دختر زيبايش
42
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حكایت «خره نماه با بهرام گور» (وراوینی 56 :1389 ،تا )60با این تمثیل نیز از نظر پیرنگ
داستان شباهت دارد .در این حكایت ،هنگامی که بهرام از دهقان کنیزکی طلب میکند،
دهقان دختر خود را نزد وی میفرستد .بهرام به این دختر دل میبندد و وی را به عقد
خود درمیآورد .این ازدواج باعث ارتقای درجة دهقان میشود و مال فراوان نصیب وی
میکند .این حكایت به این دلیل که دختر زیبای مرد و ازدواج وی با شاه ،موجب
پیشرفت پدر میشود با تمثیل مانوی شباهت دارد؛ اما باید توجه کرد که این شباهت،
تنها از ن ظر روایی قابل بررسی است و از نظر معنا و مقصود حكایت ،شباهتی میان این
دو وجود ندارد.
 4-9پنجدران

در باب «برزویه طبیب» کلیله و دمنه ،پس از بخش چگونگی تولد انسان و درست پیش
از تمثیل «مرد در چاه» که هر دو صبغة مانوی دارد ،حواس پنجگانة انسان ،مایة بال و
مانع رسیدن وی به سعادت دانسته شده است (منشی .)56 :1385 ،مؤلف داستانهای بیدپای
در همین قسمت ،این پنج حس را به «پنج در» تشبیه کرده است (بخاری.)69 :1361 ،

بررسي تمثيالت مانوي در ادبيات منثور فارسي از آغاز تا حمله مغول

در باب «بوف و زاغ» کلیله و دمنه (منشی )211 :1385 ،و باب «کالغان و بومان»
داستانهای بیدپای (بخاری )187 :1361 ،حكایتی با عنوان «حكایت زاهد و گوسفند و
طرّاران» آمده که به تمثیل نخست پنجدران دربارة دروازة گوش بسیار شبیه است .این
تمثیل از جمله تمثیالت کوتاه و بدون ذکر جزئیات است؛ بنابراین با وجود چند تفاوت
مختصر میتوان این حكایت فارسی را روایتی مفصلتر از همین تمثیل مانوی دانست با
ذکر این نكتة مهم که کارکرد و نتیجهگیری روایت فارسی و مانوی بكلی از هم متفاوت
است.
تمثیل دوم این قطعه دربارة دروازة گوش ،حكایت دختری زیبا است که در دژی
زندانی است و مردی نیرنگباز آنقدر در پای دیوار نوای خوش مینوازد که دختر
بهزاری میمیرد .در کشفالمحجوب نیز در باب «مراتبهم فی السماع» حكایتی آمده
است (هجویری 596 :1384 ،و )597که به این تمثیل شباهت دارد .این حكایت با تمثیل
مانوی مورد نظر ما دو تفاوت عمده دارد :نخست اینكه مغنّی دختر است و آن که جان
میدهد ،مردی است که به غنای کنیزك گوش میدهد .و دوم اینكه در این حكایت
سخنی از زندانی بودن ،نرفته است .از جمالت پایانیای که دربارة این حكایت آمده،
مثبت دارد حال اینكه بار معنایی تمثیل مانویآ مشابه آن ،منفی است؛ بنابراین ،مقصود و
هدف این دو روایت نیز متفاوت است.
آخرین تمثیل این قطعه ،تمثیل پیل و اسپرغم دربارة پیلی است که به سودای بوی
اسپرغم از کوه فرومیافتد و میمیرد .این تمثیل را میتوان شبیه به پیرنگ بخشی از
داستان «خرس و حمدونة زاهد» در سندبادنامه دانست که خرس به طمع انجیر باالی
درخت میرود و به زمین میافتد و میمیرد (ظهیری سمرقندی 118 :1381 ،تا .)124

 4-10گرگ در كوزه

در باب نخست کتاب فرائد السلوك ،هنگامی که پسر بازرگان از مادر دارایی خود را
طلب میکند ،مادر از این کار خودداری میکند؛ زیرا معتقد است که شادیآ دست یافتن
یكباره ب ه ثروت برای پسر خطرناك است و در این باب ،حكایت صیادی را مثال
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کامالً مشخص است که این سماع و جان دادن جوان در کشفالمحجوب بار معنایی
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می آورد که پلنگی در دام وی اسیر شده است و صیادِ غافل به خیال اینكه روباهی در
دام افتاده است بر سر دام میرود و به دست پلنگ کشته میشود (سجاسی 98 :1368 ،تا

 .)101این حكایت ،هم از نظر حوادث اصلی دا ستان و پیرنگ و هم از نظر هدف
تعلیمی به تمثیل مانویآ گرگ در کوزه شباهت دارد .البته میزان شباهت آنقدر نیست که
بتوان این حكایت را دقیقاً روایتی فارسی از همان تمثیل مانوی معرفی کرد .در اینجا
میتوان به وجود پیرنگ و مضمونی شبیه به تمثیل مانوی اشاره کرد.
 4-11پسرک كر و الل

تمثیل پسرك کر و الل ،سه خردهروایت دارد .1 :پند مادر مبنی بر کر و الل ساختن
خود برای نجات از توطئة نامادری  .2آزار و توطئة نامادری  .3نجات از توطئة غذای
مسموم و مسموم شدن فرزندان نامادری .ما برای هر یك از این خردهروایتها نمونههایی
در متون فارسی یافتهایم؛ اما در ادبیات منثور فارسی با روایتی که هر سة آنها را شامل
بشود و با روایت مانوی دقیقاً منطبق باشد ،نیافتهایم .تنها روایتی که پیرنگ آن به این
44
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تمثیل مانوی شباهت دارد ،داستان عامیانة مردم کرمان« ،کره قطاس» است که در کتاب
قصههایی از سغد معرفی شده است (پرتوی ـ زرشناس 58 :1389 ،تا .)65

خرده روایت نخست این تمثیل (کروالل ساختن پسر) به بخشی از پیرنگ اصلی
داستان سندبادنامه شبیه است که در آن سندبادِ حكیم تنها راه نجات شاهزاده از طالع
منحوس را سكوت وی میداند (ظهیری سمرقندی 49 :1381 ،و  .)50حكایتی شبیه به این
روایت را نیز در باب هجدهم از قسم دوم جوامعالحكایات میبینیم (عوفی481/2 :1386 ،
و )482که استادِ شاهزاده ای ،رمز نجات و رستگاری در هر دو جهان را سكوت میداند و
هنگامی که شاهزاده این سكوت را میشكند ،به دردسر دچار میشود.
روایت نامادریای که علیه فرزند پادشاه توطئه میکند و با متهم کردن وی به
خیانت ،قصد آزار و کشتن وی را دارد از روایات تكرارشونده در ادبیات فارسی است
که داستان «سیاوش و سودابه» در شاهنامه مشهورترین نمونة آن است .داستان اصلیآ
سندبادنامه نیز بر همین اساس اتفاق میافتد .تفاوت اصلی این روایات با داستان پسرك
کروالل این است که در این روایات ،معموالً نامادری عاشق شاهزاده میشود و شاهزاده
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را به خیانت در حرم شاه متهم میکند .اما در این تمثیل ،نامادری به دلیل منافع خود و
فرزندانش برای مرگ پسر دسیسه میکند.
خردهروایت سوم این تمثیل مانوی دربارة توطئة نافرجام نامادری علیه پسرك است.
وی که قصد دارد وی را با غذای زهرآلود مسموم کند ،دو بار شكست میخورد .دومین
توطئة نامادری در تمثیل مانوی به مرگ هفت پسر خودش میانجامد (جدیدترین بازسازی

در :شكری فومشی1391 ،الف 39 :تا  .)51این بخش از تمثیل به حكایت «مكر کردن دختر
شهملك با شاه اسكندر به زهر دادن و کشف شدن شاه را و احوال او» (ابیالبرکات:1389 ،

 489تا  )492در اسكندرنامه شبیه است .در این حكایت ،جام حلوای زهرآلودی که دختر
شه ملك برای کشتن اسكندر آماده کرده است به اشتباه نصیب آشنایان خودش میشود.
در باب دوم از قسم سومآ جوامعالحكایات نیز حكایتی مشابه این حكایت وجود دارد
که زنی جهود ،حلوایی زهرآلود به رسم احسان به یكی از صحابه میدهد و وی در راه
آن را به دو مرد مسافر میبخشد که از قضا پسران همان زن بودهاند و با خوردن آن
حلوای زهرآلود که مادرشان پخته بود ،میمیرند (عوفی 39 /1 :1385 ،تا .)41

همان طور که مشخص است ،این روایتها به تمثیل مانوی بسیار شبیه است .تنها
تقدیر است که دسیسه را نافرجام میکند؛ اما در تمثیل پسرك کروالل ،هشیاری و دقت
خود پسرك او را از مرگ نجات میدهد.
 4-12بينايان و نابينايان در مزرعه

در این تمثیل مانوی« ،بینایان» نماد دینآوران مانوی و «نابینایان» نماد بددینان و کافران
هستند .این تشبیه در ادبیات فارسی نیز نمونههایی دارد؛ برای نمونه ،در بخش «تمهید
بزرجمهر» کلیله و دمنه ،انسان جاهل به «نابینا» و عالم به «بینا» تشبیه شده است (منشی،
 .)40 :1385این تمثیل که در داستانهای بیدپای نیز به همین صورت آمده است ،عذر
نابینایان را موجهتر میداند حال اینكه تمثیل مانوی بهعكس «نابینایان» را مستحق
شماتت میداند (بخاری.)52 :1361،
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در اسكندرنامه ،حكایت « رسیدن شاه اسكندر به والیت چین و آن عجایب که آنجا
دید و احوال او با پادشاهان آنجا» (ابیالبرکات 235 :1389 ،تا  )237به این تمثیل شباهت
دارد .در این حكایت ،اسكندر به والیتی سفر میکند که بیشتر مردم آن «نابینا» هستند و
فقط تعداد معدودی «بینا»« .بینایان» کسانی هستند که در زمان سفر الیاس پیامبر به آن
شهر به خدا ایمان آوردهاند و بقیة مردم شهر ،که بر بتپرستی خود اصرار داشتند به
عذاب الهی گرفتار آمده و «نابینا» شدهاند .این حكایت از لحاظ روایت داستانی به تمثیل
مانوی شباهتی ندارد و تنها شباهت آن در تشبیه مؤمنان به بینایان و کافران به نابینایان
است.
 4-13تَبَنگو

این تمثیل سغدی مانوی ،داستانی بسیار عجیب و با وجود پژوهشهای بسیار ،هنوز مبهم
است .زرشناس عناصر داستانی آن ،مانند تابوت ،صدای گربه و دور کردن دشمنان با آن
را یادآور تابوت سكینه و داستان طالوت میداند (زرشناس138 ،الف .)136 :اما میان قرار
46
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دادن قیصر در تابوت و روایت گذاشتن حضرت موسی در تابوت و رها کردن وی در
نیل که در آثار اسالمی مشهور است ،شباهت اندکی میتوان یافت .باری در میان
داستانهای فارسی ،حكایت داراب در دارابنامة طرسوسی ،که مادرش وی را در
صندوقی گذاشت و در آب فرات انداخت (طرسوسی )11 :1374 ،به این داستان شباهت
دارد .از آنجا که داراب شاهزاده است و همای از ترس تاج و تخت خود ،وی را به آب
میاندازد به نظر می رسد با تمثیل مانوی که دربارة یك پادشاه (قیصر) است ،ارتباط
بیشتری دارد.
در اسكندرنامه نیز ،رو ایت گذاشتن شاه در تابوت وجود دارد .در حكایت «آوردن
زن شرابدار شهملك را و به دست شاه بازدادن به حیلت» (ابیالبرکات 501 :1389 ،تا ،)503
زن شرابدار به شهملك مینمایاند که طرفدار اوست و قصد دارد اسكندر را به نیرنگی
در تابوتی بگذارد و نزد او بفرستد .در اینجا این زن با اسكندر همدست است و جسد
فرزندان شهملك را به جای اسكندر برای او میفرستند.
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به نظر میرسد این حكایت ،به گونهای با تمثیل مانوی ارتباط دارد .نخستین وجه
تشابه ،شخصیت اصلی است؛ شخصیتی که قرار است در تابوت قرار گیرد ،هم در
حكایت فارسی (اسكندر) و هم در روایت سغدی (قیصر) ،پادشاه روم و یونان است.
دیگر نقطة مشترك این دو حكایت ،اهمیت نیرنگ و فریب دادن پادشاه به قصد منتقل
کردن او به جای دیگری است.
 4-14شاهزادة خوشسيما

از متن این تمثیل مانوی ،اینطور برمیآید که شاهزادة داستان مورد آزار و اذیت
نامادری خود قرار گرفته یا به دست او کشته شده است .زرشناس از همین نظر ،این
داستان را با دو داستان شاهزاده کوناله و سیاوش مشابه دانسته است (زرشناس176 :1387 ،

تا  .)187این بخش از داستان به داستان اصلی سندبادنامه نیز شباهت دارد .وجه دیگر این
داستان ،مرگ فرزند است .با این مضمون حكایات زیادی را میتوان در ادبیات فارسی
و آن هم با بیشترین بسامد آنها در متون عرفانی یافت .تنها تفاوت عمدة این حكایات با
تمثیل مانوی ،تأثیر مثبت این حادثه بر پدر است؛ چیزی که آزاد بودن عرفا از هر گونه
تعلق مادی را نشان میدهد .در باب نخست کتاب شرح تعرف مجموعهای از این گونه
 187 :1363تا  .)189به استثنای تنها نقطة اشتراك این حكایات با تمثیل مانوی ،که مرگ
فرزند باشد ،شباهت و ارتباط خاصی میان این دو گروه از متون نمیتوان متصور شد.
 4-15النة خرگوش

از این تمثیل ،تنها بخش نخست آن با افتادگیهای بسیار به دست ما رسیده است .در این
تمثیل خرگوشی به موجودی نامعلوم اعتراض میکند که به النة او وارد شده است .در
باب «بوف و زاغ» کلیله و دمنه (منشی 206 :1385 ،و  )207و باب «کالغان و بومان»
داستانهای بیدپای (بخاری 184 :1361 ،و  )185با حكایتی برخورد میکنیم که آغاز آن به
این تمثیل بسیار شبیه است و میتوان آن را روایت فارسی همین تمثیل بهشمار آورد.
این حكایت ،داستان خرگوشی است که النة کبكی را در زمان غیبت وی اشغال
میکند و هنگامی که کبك بازمیگردد ،حاضر به خالی کردن النة او نمیشود .در
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روایات فارسی ،مشخص است که خرگوش النة کبك را اشغال کرده است؛ اما در قطعة
مانوی به نظر می رسد که آن جانور ناشناخته است که النة خرگوش را تصرف کرده
است .این تفاوت البته باعث نمی شود که این دو روایت را متفاوت از هم بدانیم .با
توجه به تفاوت تمثیل مانوی با روایت و نتیجهگیری داستان «سه ماهی» که آن نیز از
پنچهتنتره گرفته شده و مانند دیگر حكایتهای این کتاب بر محور زیرکی تمرکز یافته
است ،می توان تصور کرد که احتماالً پایان و هدف این داستان نیز با پایان تمثیل مانوی
متفاوت است و فقط حكایت آن توسط مانویان اقتباس شده است.
در کتاب روضه العقول در باب «مناظرة دیو گاوپای با دینی» ،نیز حكایت موشی
آمده است که ماری النة وی را اشغال میکند (ملطیوی 175 :1383 ،تا  .)177در این
حكایت ،موش به جای برخورد و معاندت با مار به نصیحت مادرش برای خالصی از
دست وی تدبیری می اندیشد و با آوردن باغبان بر سر النة مار ،خود را از شر وی
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خالص میکند .با توجه به حدسی که دربارة تفاوت پایانبندی این حكایت در کلیله و
دمنه با تمثیل مانوی مطرح کردیم و از آنجا که حكایت روضة العقول نیز از لحاظ
مضمون و نتیجهگیری بكلی با حكایت کلیله و دمنه که بر اهمیت زیرکی تمرکز دارد،
متفاوت است ،احتماالً در اینجا نیز حكایت روضة العقول به تمثیل مانوی نزدیكتر
است.
 .5نتيجه
پس از جستوجوی گسترده میان آثار منثور فارسی ،سیوپنج نمونة فارسی یافتهایم که
به تمثیالت مانوی شباهت دارد .شباهت بیشتر این حكایات به مضمون یـا طـرح کلـی
داستان محدود می شود .از این میان ،بیستوسه نمونه ،که هشت مورد آنها دقیقاً روایتی
از تمثیلی مانوی است ،قابل مقایسه با آثار مرتبط با سنّت روایی هندی است .بهاستثنای

نمونة فارسی تمثیل «میمون و روباه» ،همة نمونههای کامالً مشـابه فارسـی ،در کلیلـه و
دمنه و داستانهای بیدپای حضور دارد کـه در واقـع دو تحریـر متفـاوت از یـك کتـاب
است..
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از آنجا که منشأ سه تمثیل «سه ماهی»« ،حكایت زاهد و طراران» و «النة خرگـوش»،
کتاب پنچه تنتره است ،مضمون اصلی آن ،فواید زیرکـی و نیزنـگبـازی در حكایتهـای
نقلشده در کلیله و دمنه به همین صورت نمایانده شده است؛ اما پایـانبنـدی و در پـی
آن ،مضمون تمثیل مانویآ متناظر آنها بكلی با نمونة فارسی و هندی متفاوت است .ایـن
تفاوت برجسته و تكرارشونده ،این حدس را ایجاد می کند که دلیل شباهت حكایتهـا و
تمثیالت ،استفاده از یك منبع مشترك بوده است و با قطعیت بیشـتری مـیتـوان گفـت
مأخذ حكایتهای کلیله و دمنه تمثیل مانوی نبوده است .اما نمیتوان مشخص کرد که آیا
منبع تمثیل مانوی ،تحریر پارسی میانة کلیله و دمنه بوده است یا مانویان این حكایت را
مستقیماً از روایت هندی پنچهتنتره اقتباس کردهاند .تنها چیزی که میتـوان بـا اطمینـان
دربارة آن اظهارنظر کرد ،این است که مانویان فقط از وجه روایی این حكایتها اسـتفاده
کرده اند و مضمون آنها را متناسب با عقاید خود تغییر دادهاند.
این مسئله در مورد حكایت «مرواریدسُنب» کامالً متفاوت است .در واقع ،نمونههای
فارسی آن هم از نظر ساختار روایی و هم از نظر مضمون با تمثیل مانوی تطـابق کامـل
دارد و با اینكه در بیشتر نمونه های فارسی ،تفسیر و تأویل مؤلفان سادهتر و زمینیتـر از
به اینكه این داستان در هیچ یك از مآخذ هندی کلیله و دمنه نیست دربـارة منشـأ ایـن
حكایت دو احتمال وجود دارد :نخست اینكه هر دو تحریر فارسی و مانوی این تمثیـل
از یك منبع مشترك ،احتماالً پارسی میانه ،اقتباس است؛ چیزی کـه بـرای اثبـات آن در
حال حاضر هیچ شاهدی در اختیار نیست مگر اینكه تحریر سومی از ایـن حكایـت بـه
دست بیاید .احتمال دیگر این است که ابن المقفع این حكایت را به منظور تبلیغ عقایـد
خود ،مستقیماً از آثار مانوی گرفته باشد.
دربارة دیگر سنتهای روایی باید گفت که نمونههای مشابه تمثیالت مانوی در سنت
روایی اسالمی بیش از سنت روایی ایرانی است .همچنین بیشتر نمونههای ایرانی ،تنها از
نظر پیرنگ داستان به تمثیالت مانوی شباهت دارد؛ اما نمونههای اسالمی با اینكه از نظر
ساختار شباهت کمتری دارد بویژه در متون عرفانی از نظر مضمون به تمثیالت مانوی
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نزدیكتر است .شاید بتوان این شباهت را نمودی از تأثیر غیرمستقیم تفكر گنوسی
مانویان در این گونه آثار دانست.
در میان موضوعات مختلف موجود در تمثیالت« ،آموزههای اساسی مانویت»
بیشترین فراوانی را در نمونههای فارسی دارد .عالوه بر نمونههایی که کامالً به تمثیل
مانوی شبیه ،و در آثار هندی آمده است ،بسامد این موضوع در نمونههای با شباهت
کمتر نیز زیاد ،و فراوانی آنها در سنّت روایی هندی و اسالمی یكسان است با این
تفاوت ،که شباهت نمونههای هندی بیشتر از نظر ساختار روایی است در حالی که
نمونه های اسالمی شباهت مضمونی بیشتری دارد و این نیز میتواند دلیل دیگری برای
ارتباط غیرمستقیم اندیشههای عرفانی ـ اسالمی با تفكرات گنوسی ـ مانوی باشد.
پينوشت
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بررسي جايگاه شعر و سرايندگي در فرهنگهاي جوامع پيش از


ظهور اديان يگانهگرا

بر مبناي مطالعة موردي اين نقش در فرهنگ ايران باستان در مقايسه با نظام
قبيلهاي جامعة عرب جاهلي


دكتر فرزاد قائمي
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

چکيده
این جستار به یاری شواهد به مقایسه و بررسی تشابهها و تفاوتهای جایگاه اجتماعی دو گـروه
در دورة پیشاتاریخی ایران باستان و قبایل عرب جاهلی ،قبل و بعد از سرایش گاثاهـا و نـزول
تحول آن به «گسترش یگانهانگاری -شعر مدحی» ارائه کرده است که بـر مبنـای آن ،گسـترش
وحدانیت ،جایگاه شاعران در نظام اجتماعی را از تبلیغ خدایان و اصنام به مدح قدرت متمرکز
سیاسی -دینی دگرگون کرده است.
كليدواژهها :کوی و کرپن ،شاعران و کاهنان ،ایران باستان ،عرب جاهلی ،تطبیق نقش اجتماعی
شاعران.
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 .1مقدمه
 1-1مسئله و روش مقاله
انسان عصرها پیشتر از ورود به تمدن و زنـدگی شـهری ،سـرودن را آغـاز کـرده بـود.
شاعران بدوی ،شعر را ودیعهای خدایی می دانستند و مدعی بودند که این الهامات غیبی
را از رب النوعها و ایزدان الهامدهنده دریافت میکنند .این شاعران در فرهنگها و ملتهای
مختلف ،قبل از ورود به ساختار اجتماعی متمدن در نظام زندگی قبیلهای واجد نقشها و
گرایشهایی بوده اند که در نمونه های مختلف جهانی خـود ،تشـابه هـای آشـكاری دارد.
بررسی این جایگاه پیشتاریخی در پژوهشهای مردم شناختی ملتهـا و اقـوام ،و جامعـه-
شناسی و فلسفة ادبیات از اهمیت چشمگیری برخوردار است .از شاخصـترین ملتهـایی
که در دورة مشخصی از تاریخ خود در مرحلة زندگی قبیلهای ،واجـد جایگـاه ویـژهای
برای شاعران قبایل بودهاند ،اعراب دورة پیشااسالمی ،موسوم به جاهلی ،و قبایل هند و
ایرانی باستان بوده اند که در این جسـتار از رهگـذار مقایسـة تحلیلـی بـین زمینـههـای
فرهنگی آن دو ،کوشیده میشود نظریه ای دربارة نسـبت میـان دیـن و ادبیـات در ایـن
جوامع ارائه شود.
در زمینة «مطالعات فرهنگـی» ،مطالعـات ادبـی را مهمتـرین رکـن و حتـی رکـن
بیهمتای آن میدانند (میلنـر و دیگـران .)14 :1385 ،در بررسـی تـاریخگرایـی جدیـد یـا
مطالعات پساساختارگرایی نیز اصلی ترین موضوع مورد مطالعه به طـور کلّـی هـر نـوع
«متن» فرهنگی است (کلیگنر .)169 :1388 ،یكی از زمینه های اصلی مطالعات فرهنگـی بـا
رویكرد به ادبیات  ،بررسیهای تطبیقی است .خالصه اینكه ادبیات تطبیقی را با توجه به
رابطة آن با مطالعات فرهنگی چنین تعریف کردهانـد کـه« :ادبیـات تطبیقـی ،مطالعـه و
بررسی مقایسه ای آثاری است که برخاسته از زمینه های فرهنگی متفاوتند» (شورل:1386 ،
)25؛ لذا ادبیات تطبیقی با توجه به نسبت آن با مطالعات فرهنگی باید بـه ایـن پرسـش
پاسخ دهد که «چه پیش می آید وقتـی وجـدان بشـری ،جـزء فرهنگـی مـی شـود و در
رویارویی با هر اثر ،به جزئی از فرهنگ دیگری هم تبدیل میشود؟» (همان.)24 ،
ادبیات تطبیقی به مثابه معرفتی از حیث عوامل مفهومی بر ایـن مفـاهیم تكیـه دارد:
 -1تأثیر و تأثر  -2روابط بینامتنی  -3مطالعات فرهنگی  -4نقد ادبی  -5تـاریخ ادبـی
 -6نظریة دریافت .یكی از حوزه های مهم ادبیـات تطبیقـی بـا توجـه بـه رابطـه آن بـا
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مطالعات فرهنگی شكل گرفته است .در نگاه به درون جامعه ،کیفیتهای جمعی و فـردی
زندگی افراد و در روابط بین جوامع ،تأثیر و تأثر و روابط تاریخی و فرهنگی بین اقـوام
و ملتها در زمینة ادبیات ،اصلی ترین حوزة مطالعات فرهنگی در حوزة پژوهشهای ادبـی
بوده است .این حوزه از وجوه اشتراك مطالعات کالسیك و مدرن بوده است .تداوم این
حوزه از اهمیت مقولة فرهنگی در تكوین هویت و محتوای آثار ادبی حكایت مـیکنـد.
یكی از زمینههای تطبیق در نقد مدرن ،جامعهشناسی تطبیقی ادبیات ،مقایسـة بسـترهای
تاریخی انواع و آثار ادبی و بررسی تكوینی -مقایسهای شكل گرفتن ادبیـات در کـانون
حیات جمعی اقوام و ملتهای بشری بوده است.
این جستار ،با رویكرد مطالعات فرهنگی و جامعهشناسی ادبیات و با کارکرد معرفتی،
میکوشد ،مسئلة شكل گیری شعر در دورة پیشاتاریخی و جایگـاه آن را در عصـر غلبـة
فرهنگ چندخدایی و نظام قبیله ای بر مبنای مطالعة موردی و تطبیق دو حوزه (شعر هند
وایرانی پیشازرتشتی و شعر عرب پیشااسالمی) تحلیل کند .تأثیرپذیری دو حوزه در این
بررسی مورد توجه نیست و تحلیل روابط درونی بر مبنـای تشـابه و تفـاوت دو حـوزه
بررسی میشود.
بخشی از این مسئله که در این جستار بررسـی مـیشـود ،عوامـل تـاریخی -اجتمـاعی
شكل دهنده به این شعر آغازین و نسبت شعر با گفتمان دینی اعصار ابتدایی اسـت .بـر
این مبنا ،سؤال بخش استقرا و مقایسة موردی تحقیق مشتمل است بر:
 . 1جایگاه فرهنگی و اجتماعی شاعران در قبایل هند وایرانی و عـرب جـاهلی ،قبـل از
سلطة نظام دینی وحدانی چه وجوه اشتراك و تفاوت اساسی داشت؟
و سؤال اصلی که مبنای تحلیل و نظریهپردازی پایانی است:
 . 2تغییر گفتمان دینی مسلط بر جامعة کهن از چندخدایی به یگانهانگاری ،چه تغییراتی
بر بافت اجتماعی شاعران تحمیل کرده است؟
به همین ترتیب ،فرضیة نخست ،که دربارة تطبیق ویژگیهای دو سوی مقایسه طـرح
میشود و فرضیة دوم (اصلی) که میتواند با استقرای تـام در فرهنگهـای مختلـف بـه
طرح یك نظریه دربارة «نسبت دین و شعر در عصرپیشاتمدنی» ختم شود به شكل ذیـل
و نتیجة استقرایی است که از مطالعة موردی این جستار آغاز شده است:
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 .1پایگاه دینی -سیاسی مهم در طوایف ،شهرت سرایندگان به کسب الهامـات غیبـی و
مذمت دو گروه در عصر نزول ادیان وحدانی ،مهمترین وجوه اشـتراك شـاعران در
دو نظم اجتماعی پیشاتمدنی ایران باستان و عرب جـاهلی اسـت .تكامـل فرهنگـی
بیشتر و پیوند با باورهای اساطیری -فلسـفی و سـابقة رسـیدن بـه قـدرت سیاسـی
متمرکز ،مهمترین تفاوتی است که شاعر -روحانیون ایران باستان نسبت به همتایـان
خود در عرب جاهلی پشت سر گذراندهاند.
 .2شاعر قبیله  -شمن یا شاعر -کاهن بوده است که با قدرت خاصش در کسب الهـام،
نقش واسطه میان مردم و خدایان و در نتیجه جایگـاه مهمـی در ر س هـرم قـدرت
اجتماعی داشته است؛ همین پشتوانه در اعصار صدر ادیان وحدانی به نكوهش شعر
انجامیده ا ست؛ اما بتدریج (در عصر حكومت دینی یـا حاکمیتهـای مـورد حمایـت
دین) ،شعر در سازگاری با نظامهای سیاسی -دینی اعصار پسین با تبـدیل کـارویژة
واسطه به مبلّغ ،شاعر -شمن را با شاعر -مداح یا شاعر -حكیم جایگزین کرد.
 1-3پيشينة پژوهش
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اگرچه در تطبیق آثار ادبی فارسی و عرب در دورة اسالمی ،پژوهشهای بسـیاری انجـام
شده با توجه به ابهام و کمبود اطالعات و نبودن حوزة فرهنگی مشترك ،هـیچ تطبیقـی
در قلمروی فرهنگی (نه آثار یا مؤلفی خاص) بین دو حوزة فارسی و عرب نیـز انجـام
نشده است که در ضمن به پیش از اسالم معطوف باشد .دربارة دو طرف این تطبیق نیز
اگرچه شعر عرب جاهلی زمینة پژوهشی مهمی برای محققان بوده اسـت بـا توجـه بـه
فاصلة زمانی بیشتر ،مطالعات تاریخ ادبی ایـران باسـتان بیشـتر تـا دورة ساسـانی پـیش
می رود و اطالعات دربارة این کیفیت در ادوار پیشتاریخی بسیار نـاچیز اسـت .فـرض
ارتباط میان پیشینة شاعری در قبایل پـیشتـاریخی هنـد و ایرانـی و فرهنـگ کیـانی ،و
بررسی این ارتباط بویژه به یاری شواهد کتابهای دینی هندوان و ایرانیان موضوعی است
که اول بار در بررسی سنتهای ادبی دخیل در شاهنامهسرایی و شـناخت سـهم طبقـات
راویان در این جریان ،توسط نویسندة این جستار طرح شده بود (ر.ك :قائمی 19 :1389 ،تا
 38و  245 :1387و )264و نویسندة آخرین تألیف فارسی در حوزة تاریخ ادبیات عمـومی
در فصل «صداهای دور»  ،مسئلة سرایندگی در قبایل را به اختصـار و در حـد اشـارهای
گذرا از این نویسنده نقل کرده بود (ر.ك :زرقانی .)3-141 :1390 ،ایـن جسـتار در تكمیـل
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رهیا فتهای پژوهشی در این حوزه ،و بر مبنای رویكرد تطبیقی و روش بررسی تـاریخی
کیفی می کوشد ضمن تحلیل این موضوع در سطح گسترده ،مسئلة سرایندگی در قبایـل
پیشتاریخی هند و ایرانی را مورد مداقة عمیق قرار دهد و سیر تحول این را با سـاخت
تاریخی مقارن خود در تاریخ ادبیات قبیلهای عرب مقایسه کند.
دربارة ارزش شعری گاهان (از قدیمترین بخشهای اوستای موجـود و سـرودههـای
منسوب به زرتشت) پژوهشهای زیادی ابتدا توسط مستشرقان و اوستاشناسـان غربـی و
بعد ایرانی انجام شده که به اعتقاد غالب آنها این بخش از اوستای قدیم و بخشـهایی از
یشتها و یسنا ،اصلی منظوم داشته ،در مراسم مذهبی خوانده میشـده اسـت .خـود واژة
«گاثا» 1یا «گاث» بـه معنـی شـعر و سـرود بـوده ،هنـوز ترکیبهـایی از آن در برخـی از
اصطالحات موسیقی (چهارگاه ،سه گاه ،راست پنجگاه و )...باقی مانده است .البتـه علـم
به منظوم بودن سرودههای دینی در ایران باستان ،کشـف تـازهای نیسـت و از کهنتـرین
دوران اشارههایی به آن شده است؛ از جمله پلینیوس ،2مورخ رومی قرن اول میالدی از
قول کتاب مفقود تاریخ طبیعی هرمیپوس ،3مورخ رومی قرن سـوم پـیش از مـیالد در
خود ،اوستا را دو کرورکرور (دو میلیون) فرد (مصرع) ضبط کرده ،آن را اثری منظوم به
شمار دانسته است (پـورداود )50 :1329 ،؛ با وجود این در میان پژوهشگران اخیـر ،برخـی
معتقد بودند این سرودها قطعات منظومی بوده که در البهالی قطعات نثر میآمده اسـت
و بویژه در مورد گاهان ،سبب گسیختگی بخشهای کنونی را از بین رفتن قطعات منثـور
می دانستند (پورداود62 :1329 ،؛ گلندر 1/286 :1882،4؛ میـه )40 :1925 ،5و برخـی دیگـر ایـن
فرضیه را رد کرده اند و معتقدند اصل گاثاها کامالً منظوم بوده که بخشهایی از آن از بین
رفته و قطعات تفسیری منثور ،قرنها بعد توسط موبدان به آن افزوده شده اسـت (نیبـرگ،
.)461 :1359
در مورد جایگاه ا جتماعی و فرهنگی شاعران و باور به جن و تابعه در شـعر عـرب
جاهلی نیز پژوهشهای بسیار زیادی در نقد ادبی جهان عرب انجام شده است که از آن
جمله میتوان به المنهج األسـطوری فـی تفسـیر الشـعرالجاهلی ( )1987از عبـدالفتـاح
محمداحمد (ترجمه شده بـه فارسـی توسـط نجمـه رجـائی )1378 :و الصـورة الفنیـة
فیالمنهج األسطوری لدّراسة الشعر الجاهلی ( )2002از عماد خطیـب اشـاره کـرد کـه
ظرفیتهای اساطیری معلّقات را از دید انسانشناسـی فرهنگـی بررسـی کـردهانـد .نشـأة

الشعرالجاهلی وتطورّه ( )1999از ناصرالدین سد ،فلسفة الشعرالجاهلی :دراسه تحلیلیـه
فی حرکیةالوعی الشعری العربی ()2001از هاللالجهاد ،و نشـأة الشـعرالجاهلی ()2007
از فرغالی بادیس نیز خاستگاههای نثر مسجّع بدوی را در جامعة عرب پیش از اسالم و
کیفیــت تــداوم بقایــای آن اشــعار را در شــعر عروضــی عصــر امــوی و پــس از آن از
دیدگاه های مختلف نقدی تحلیل کرده اند .برخی از پژوهشـهای عربـی نیـز بـه مسـئلة
پرچالش و اختالفآمیز تـأثیر تمـدن در شـعر پـیش از اسـالم پرداختـهانـد؛ از جملـه
االثرالحضارى فی الشعر الجاهلى ( )1980از کمالالدین محمـد ،مظـاهر مـن الحضـارة
والمعتقد فی الشعرالجاهلی ( )1991از انور علیان ،و مظاهر الحضارة المادیة فی الشـعر
الجاهلی ،از ماهر حمد مبیضین .)2006( ،در مـورد خاسـتگاههـای فرهنگـی شـعر در
ایران باستان نیز میتـوان بـه تـاریخ هشـتهـزار سـال شـعر ایرانـی ( 2جلـد )1370 ،از
رکنالدین همایونفرخ و بخشهایی از دو اثر سـرودهاى روشـنایی :جسـتارى در شـعر
ایران باستان و میانه و سرودهاى مانوى ( ،)1385نوشتة ابوالقاسم اسماعیلپور ،و میراث
ادبى روایى در ایران باستان ( )1384از زهرة زرشـناس ،همچنـین شـعر و شـاعری در
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ایران باستان و میانه (تاریخ حقیقی آغاز شعر ایرانی) در گفت و گو با دکتر اسماعیلپور
(تدوین پوریا گلمحمدی )1393 ،اشاره کرد.
 1-4روششناسي :مطالعة موردي بر مبناي تاريخ تمدن تطبيقي

با اینكه بررسی دربارة خاستگاههای شعر در ایران و بویژه جنبههای شعری متون مقدس
ایران باستانی چون گاتها و یشتها یكی از زمینههای پـژوهش در حـوزة فرهنـگ ایـران
باسـتان در پــژوهش کســانی چــون تفضـ لی و پـورداود بــوده ،مســئلة ارتبــاط شــعر و
ساختارهای اجتماعی دورة پیش از مدنیت که بقایای آنها در عصر مدنیت قابل پیگیری
است ،هنوز مورد بررسی واقع نشده است .بخشی از این ابهام ،شاید به سـابقة دیرپـای
مدنیت و قدمت قوام حاکمیت متمرکز در ایران باستان بازمیگردد کـه فاصـلة مـا را از
اعصار پیش از آن بیشتر از ظرفیت یافتههای متنی و تاریخی میکند؛ امـا بقایـای عصـر
پیشتاریخی ،یكی در یافته های متنی اعصار بعد در آثاری چون گاهان و یشـتها کـه بـه
نقاط عطف دورة رشد مدنیت در ایران متعلق بوده انـد و دیگـری در مطالعـات ریشـه-
شناختی و پژوهشهای باستانشناختی یافت میشود .با استفاده از یافتههای این حـوزه از
مطالعات و به یاری الگوسازیهای تحت تأثیر مطالعـات تطبیقـی ،مـیتـوان بـه طـرح
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فرضیاتی دربارة ارتباط شعر و ساختارهای اجتمـاعی دورة پـیش از مـدنیت در اعصـار
پیشتاریخی ایران باستان پرداخت .در این جستار کوشیده می شود با چنین هدفی و بـا
استفاده از داشته های متنی متعلق به ایران باسـتان و تكمیـل آنهـا در مقایسـة بـا شـاخة
نزدیك هندی ،و الگوسازی آنها در مقایسه با شاخة مقارن عربی ،نقش جایگاه اجتماعی
سرایندگان قبیله در مورد کویها -در اعصار پیشاتاریخی ایـران -و شـاعران -در قبایـل
عرب -بررسی ،و در نهایت به مقایسة آنها پرداخته شود.
 .2بدنة پژوهش
 2-1نقش اجتماعي سرايندگان در قبايل هندوايراني و تطوّر اين جايگاه در ايران باستان
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برای نامیدن سرایندگان قبایل هندوایرانی ،شاخصترین واژة کلیدی در منابع کهـن ،واژة
«کوی» 6در اوستا و ریگ وداهای هنـدی اسـت کـه معـادل «کـی» در شـاهنامه -لقـب
سلسلهای از شاهان اساطیری -تاریخی حماسة ملی ایران -است.
این لفظ در الیههای کهـن فرهنـگ هنـدو ایرانـی (قبـل از اشـتقاق ایـن دو قـوم از
یكدیگر) بار معنایی متفاوتی داشته که به مرور زمان -و فقط در سنت ایرانی خود ،ایـن
معن ا و نقش را از دست داده و معنایی ثانویه -به عنوان «شـاه» و فرمـانروا -بـه دسـت
آورده که با نقش جدیدی منطبق است که این گروه در جامعة ایرانی به دست آوردهاند.
اغلب پژوهشگرانی که از دیرباز دربارة کیانیـان شـاهنامه و کویهـای اوسـتا تحقیـق
کردهاند ،بیشتر همین نقش ثانویه را مورد بررسی قرار داده ،کوشیدهاند بـرای زمـان بـه
حكومت رسیدن احتمالی این طبقه در ایران باستان فرضیاتی را ارائه کنند؛ فرضیاتی که
گاه ناشی از آگاه نبودن پردازندگان آنها بود و بعد توسط دیگر محققـان ،ابطـال آن بـه
اثبات رسید .اولین پندار در این زمینه که تحت تأثیر همنام بـودن گشتاسـپ کیـانی بـا
ویشتاسپ ،پدر داریوش شكل گرفت ،نظریة یكسان شمری کیانیان بـا هخامنشـیان بـود
(ر.ك :سرکاراتی :1356،حواشی 74و  )75و امروز دیگر بطالنـش بـر کسـی پوشـیده نمانـده
است .کسانی چون هنینگ 7و کریستنسن 8با دالیلی روشن مردود بودن آن را به اثبـات
رسانیدهاند (ر.ك :هنینگ4-7 :1951،؛ کریستنسن 96-109 :1336 ،و  4 :1349بهبعـد؛ صـفا :1379
 .)484-488نظریة دوم (نظر کریستن سن و همفكرانش ،چون هنینـگ و بـویس) ،تفسـیر
تاریخی هویت کیانیان است که قابل تأملتراست  .با توجه به اینكـه نـام هشـت تـن از
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کویها -از جمله «کوی ویشتاسپ» ،حامی زرتشت -به عنوان حكمرانان و رهبران دینی
بخشهایی از ایران در اوستا آمده است ،کریستنسن حـدس مـیزنـد کـه حماسـههـای
مربوط به این سلسله باید بازماندههایی از وقایع تاریخی ایران شرقی در گذشتههای دور
باشد .او بر همین اساس معتقد است« :کویها پس از مهـاجرت آریاهـا قـدیمترین نظـام
شاهی را در خاور ایران بنیاد نهادهاند» (کریسـتنسـن .)15 :1350،در ایـن نظریـه ،سلسـلة
کیانیان ،طرحی تاریخی از دورانی معین در اختیار ما میگـذارد کـه پـس از جـایگزینی
آریاییهای مهاجر در مشرق ایران و استقرارشان تحت یك نظام شاهی آغـاز شـده و تـا
زمان دینآوری زرتشت به طول انجامیده است (همـو .)49 :1349 ،بویس نیـز بـا احتیـاط
بیشـتر ،شــاهان کیـانی را بــا هویـت گمشــدة تــاریخی ایـران شــرقی مـرتبط مــیدانــد
(بویس.)52-45 :1954،9
این فرضیه -اگرچه دربارة کشف نقش ثانویة کویها تا حد زیادی در خور تأمـل بـه
نظر می رسد -دارای اشكاالت جدی است کـه کسـانی چـون دومزیـل ،10ویكنـدر 11و
سرکاراتی ،در تحلیل ماهیت اساطیری کیانیان بدان اشاره کردهاند .مهمترین اشكال ایـن
پندار ،فرض سلسلة باشكوهی به نام «کیانیان» است که البد باید قبل از یكپارچه شـدن
فالت ایران توسط امپراتوری پارسـی هخامنشـی وجـود مـیداشـته کـه در اکتشـافات
باستانشناسی نشانی از آن به دست نیامده است .با تطبیق چهرة کیانیان شاهنامه با پیش-
نمونة آنها در اوستا و وداها این اشكال پررنگتر می شود .از جمله پژوهشهای مرتبط بـا
این اشكال نظری است که اول بار دومزیل دربارة هند و اروپایی بودن کاووس ارائه ،و
از آن برای ردّ جنبه های تاریخی کیانیان استفاده کرده بود .او در تطبیق شاهنامه ،اوستا و
ریگ ودا دریافت که کاووس کیانی با «کاویهاوشنس» 12ودایی قابل تطبیق است و نمی-
تواند شاهی منحصر به ایران شرقی باشد؛ اگرچه شخصیتش از حكیم خردمند وداها بـه
شاه خودکامة خداینامهها دگرگون شده باشد (ر.ك :دومزیـل و .)40-25 :1986 ،...این بخش
از پژوهشگران ،اغلب شاهان کیانیان شاهنامه را -همانند پیشدادیان -نه شاهانی تاریخی
متعلق به گذشتههای گمشدة ایران شرقی ،بلكه اسطورههـایی تحـت تـأثیر جهـانبینـی
اساطیری هندوایرانی میدانند .به هر حال ،اگر هم پـس از مهـاجرت هنـد و ایرانیهـا و
جدایی آنها در دوره هایی از پیدایش زندگی شهرنشـینی و حكومـت متمرکـز در ایـران
شرقی ،بخشی از این کویها به حكومت رسیده باشند و سنت پادشاهی آنها در شاهنامه،
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بازمانده ای از همان دوران باشد با تحقیق در گاهان زرتشت و وداهای هندی مـیتـوان
دریافت ،کویها در فرهنگ کهن طوایف غیر شهرنشـین هنـد و ایرانـی از پـیش از دورة
مهاجرت ،نقش و جایگاه دیگری داشته اند که در سنت دینی هندوان همچنان حفظ شده
است.
بنا بر آنچه از اوستا -بویژه از گاهان -برمیآید ،کویها در زمـان زرتشـت« ،رئـیس
کاهنان» عشیرههای آریایی و رهبران دینی -سیاسی قبایل بودهاند .در گاهان ،قـدیمترین
نمونة شعر در سنت ادبی ایران باستان از کویها و کرپنها ،13به عنوان آموزگاران «دین بد»
یاد شده است و زرتشت از آنها انتقاد می کند که در مراسـم خـود بـا نوشـیدن شـربت
مسكر «هوم» -که آن را «دوردارندة مرگ» میخواندهاند و توسط زرتشت منع شده بود-
گاوها را با سرمستی و سردادن فریاد های بلنـد قربـانی مـیکـردهانـد و بـا آموزشـها و
گفتارهای فریبندة خود ،مردم را از بهترین کردار باز میداشته ،او آرزوی تبـاهی آنهـا را
به دست کسانی می کند که روزگاری از آنها سـتم دیـدهانـد ( .)32/12-14آنهـا جهـان و
جهانیان را گرفتار خشم و آز میکنند ()44/20؛ کامرانی خـود را در ایـن جهـان خـاکی
میجویند؛ آبادکنندگان جهان را به تباهی میکشند و پیروانشان «فریفتگـان»انـد (.)51/12
آنها پیروان دئویسنا و دشمنان مزدیسنا هستند که زندگی مردم را بـا هـدایت بـه سـوی
بدی تباه میکنند ( .)46/12در یشتها نیز با عنایت به همین سابقة گاثاها ،همه جا کویهـا
و کرپنها مورد لعن و نفرین واقع شدهاند؛ حتی در «آبان یشت» ،کیخسـرو کـه خـود از
کیانیان است برای اردویسورآناهیتا قربانی میکند و از او کامیابی میخواهد تا بر دیوان،
جادوان ،پریان ،کویها و کرپنها چیرگی یابد (آبانیشت ،کردة ،13بنـد .)5اگـر در میـان ایـن
کویها ،کسی به قدرت (آن هم در اندازه ای محدود) رسیده و قبایلی را مطیع خود کـرده
باشد ،کوی ویشتاسپ ،حامی زرتشت است و تشكیل یك حكومت محلی کوچك تنهـا
در این دوره امكانپذیر است .به قدرت رسیدن احتمالی کویها در ایران ،خواه ناخواه بـه
دورة تمدن و شهرنشینی متعلق است که تمرکز قدرت و تشكیل بنیادهـای مسـتحكمتر
سیاسی را به دنبال داشته و کویها میتوانستهاند از نفوذ خـود یـاری جسـته بـه قـدرت
رسیده باشند.
در ریگودا های هندی ،که شكل کهن و بكرتری از هویت کویها را در خـود ضـبط
کرده است ،کوی به معنی «شاعر سرودههای دینی»ای که بـه حافظـه سـپرده مـیشـده،
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 )1036 :1384که در سنت ودایی معادل «هومه» 14ایرانی بوده است؛ نام گیاهی است کـه
از کوبیدة آن ،افشرة سكرآوری تهیه شده ،در مراسم دینی و جشـنها مصـرف مـیشـده
است .این نوشیدنی مستی بخش استعداد شاعران را در کسب الهامات خـدایان افـزایش
داده ،قریحة آنها را تهییج می کرده ،در سنت اساطیری هنـدو ایرانـی تـا حـدّ یـك ایـزد
عظمت یافته است .واژة کوی در ودایی به معنی «بصیر»« ،فرزانه» و «شاعر» و از ریشـة
( )Kû-/Kavبه معنای «دیـدن» اشـتقاق یافتـه (مجتبـایی ،)112 :1352،در سانسـكریت بـه
شاعرانی که به دریافت الهام و علوم فراطبیعی معروف بودهاند ،اطالق مـی شـده اسـت
(شند .)15 :1967 ،15این ریشة «دیدن» میتواند نمایندة نوعی از بینش اشـراقی ،کهانـت و
مرتبط با رازآیینی ساحرانه و واژه ای باشد که برای روحـانیونی چـون مغـان (در ایـران
غربی) به کار می رفته است که به داشتن الهامات غیبی و حكمت سرّی شهرت داشتهاند.
در ریگودا (کتاباول ،سرود )164از آنها دربارة اسرار عالم پرسش شده است و در جایی
دیگر از کالم مقدسی یاد می شود کـه کویهـا بـا آن خـدایان را مـیخواننـد (کتـابدهـم،
سرود )14و در جایی نیز از اندیشیدن آنها دربارة چگونگی آغاز هستی یـاد شـده اسـت:
«کویها با اندیشه در دل خویش ،پیوند هستی را در نیستی یافتند» (کتاب دهم ،سرود .)129
در مورد کرپنها نیز ،ریشة  Karbپهلوی در سنسكریت معادل  Kalpaبه معنی اجراکننده
و مراقب شعائر و آداب و رسوم دینی آمده است (دوستخواه .)1031 :1384 ،در میان قبایل
و جوامع هندی ،پس از دورة وداها تا سدههای پسین ،همچنان واژة کوی برای نامیـدن
شاعران و شعر قابل استفاده می شود و بین شاعران و جریانهای شعری ،حتـی تـا قـرن
هفتم میالدی در میان قبایل بدوی سورا ،16گزارش وجود شاعرانی با نام «کـوی» دیـده
میشود (ر.ك :چادوری 17و دیگران.)85 :2005 ،
بدین ترتیب این کویها ،کاهنان ،رهبران دینی و شاعران طوایف آریایی غیرشهرنشین
هندوایرانی ،و نوعی شاعر -روحانی بودهاند که با سرودههـای خـود در میـان مـردم از
اعتبار خاصی برخوردار شده این سرودهای مقدس را از جانب مردم قبیله بـه خـدایان
تقدیم می کردند و در سرودن خویش مدعی دریافت الهامات غیبـی از جانـب خـدایان
بودند؛ همان نقشی را که رب النوعهای شعر و موسیقی ،مثالً «مـوز»هـای یونـانی-19 18
در فرهنگهای اساطیری ملتهای مختلف بـر عهـده داشـتند و شـعر را بـه شـاعر تلقـین
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میکردند .20بهترین سند در این زمینه «مهریشت» است؛ یشتی که پس از حذف قطعاتی
از آن ،که نشانه های نفوذ کیش زرتشتی را نشان مـیدهـد (از جملـه بنـدهای  6-1کـه
برافزودهای پیرامون توحید است) ،بقیة آن ،متن آریایی کهنی اسـت کـه نمایـانگر آیـین
کهن مهری و برخی اعتقادات دئویسناست (تیل .)32 :1903 ،در این یشت میبینیم که مهر
سرودهای ستایشی را میشنود تا آنها را در گرزمان فرود آورد (مهریشت :بند .)32ایرانیان
باستان معتقد بودند که این سرودهای ستایشی مقدس به سـوی آسـمان مـیرود تـا در
عرش خدایی طنینافكن شود .در گاثاها نیز زرتشت آرزو میکند با ستایش سـرایندگان
و همراه با نوای این نیایشهای منظوم به مزدا نزدیك شود ( .)34/2تأثیر این باورهـا در
زمینة صعود سرودها به باال در واژة فارسی «گَرزمان» -به معنی عـرش و آسـمان -نیـز
مشاهده می شود که نام بارگاه اهورامزدا است که در اوستایی نـوین «گرونمـان» 21و در
صورت اوستایی کهن خود در گاهان« ،گرودمان» 22بوده اسـت؛ یعنـی «خانـة سـرود و
ستایش» یا »سرای نیایش» (دوسـتخواه )1041 :1382،و جایی که سرودهای مردمـان بـه آن
فراز میرود (نیبـرگ .)160 :1359 ،در مهریشت میبینـیم کـه ایـزد مهـر ،ایـن سـرودهای
ستایشی و یاری خواستن درویشان را می شـنود و آواهـای نمـازگزاران را در گرداگـرد
زمین و هفت کشور میپراکند تا به روشنان فلكی برساند (مهریشـت .)85-84 :البتـه ایـن
خویشكاری الهامی ایزد مهر به همراهی نقش ایزد هوم تكمیل میشـود کـه بـه روایـت
گاثاها در مراسم دینی توسط کویها نوشیده میشد .البته این همراهی را در مهریشت نیز
می بینیم که هرمزد ،ایزد هوم را به عنوان «زوت» (پیشوا) معین میکنـد تـا بـا آواز بلنـد
یسن بسراید و طنین آوای خوش خود را به هفت کشور برسـاند (بنـد  .)89مشـابه ایـن
هماهنگی بین خدایان الهامدهنده و رب النوع مظهر شراب و مستی را در اسـطورههـای
یونان باستان نیز میتوان دید؛ رب النوع شعر در یونان در آغاز آپولون 23بود که به همراه
24
دیونیزوس [رب النوع شراب و بارآوری] به شاعران الهام میبخشید (گریمال :2536 ،ذیل
این واژهها) .25ای ن خویشكاری بعدها بین چندین خدا (موزها) تقسیم شد.
در سنت یكتاپرستانة زرتشت نیزـــ کـه برخـی از ایـزدان دئویسـنا بـه چهـرههـایی
اهریمنی(دیوان) و برخی دیگر به فرشتگان و یاوران اهـورامزدا تبـدیل شـدهانـد -ایـن
خویشكاری از مهر به ایزد سروش منتقل شده است .در یسنا ،نمازگزاران به بانگ بلنـد
سروش را می ستایند تـا بـه یـاری آنهـا رسـد و نـداهای یـزدان پرسـتان را در آسـمان

طنینافگن کند (یسنا .)57 /3:در «سروشیشت» نیز نمازگزاران با بانگ بلند نـام او را بـه
یاری میخوانند (بند  )8و بویژه در گاهان نیز زرتشت سروش را نخستین کسـی برمـی-
شمرد که پنجگاهان وی را سروده است ( .)57/7-8در واقـع گاهـان ،سـرودهایی دینـی
است که زرتشت آنها را به سنت ادبی سرودهای کویها اما با روح یكتاپرسـتانه سـروده
است؛ از همین روی مورد آزار و مخالفت کویها و کرپنها قرار گرفته اسـت و آنهـا بـه
چهرههایی منفور در سنت زرتشتی تبدیل شدهاند.
در بخش بعدی مشابه چنین فرایندی را در عرب جاهلی پی خواهیم گرفت.
 2-2نقش اجتماعي شاعران در نظام قبيلهاي عرب جاهلي
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در ساختار اجتماعی جوامع عرب جاهلی ،که قبل از ظهـور اسـالم حتـی در شـهرهای
بزرگ شبه جزیرة عربستان ،همچنان بر نظام قبیلهای مبتنی بود و هنوز قدرت متمرکـز و
حكومت مقتدر مرکزی بر آن سایه نگسترانیده بود ،شبكهای از روابط بین افـراد طایفـه
حكمفرما بود که در این میان ،شاعران از نقش و شأن بسیار رفیعی برخوردار بودند.
شاعر ،پیامبر قبیله و پیشوای آنان در زمان صلح و قهرمان آنان در زمان جنـگ بـود.
هنگام جستجو از چراگاهها با او ر ی می زدند و تنها به فرمان او خیمه برپا ،و یـا کـوچ
مینمودند و او بود که خیل تشنگان را دریافتن آب مدد میکرد (الفاحوزی.)40 :1368 ،
عالوه بر محیط زندگی و تجربیات شخصی ،مشاجرات و الفزنیها و مفاخرات قومی
و رقابتهای قبایل ،یكی از عمدهترین موضوعات شعر جاهلی ،عقاید خرافی و اندیشـه-
های دینی قبیله بود که شاعر نقش منادی این باورها را ایفا مـیکـرد .شـاعران در ایـن
نظامها نقشی بر عهده داشتند که در دورههای قدیمتر به کاهنان قبایل تعلـق داشـت کـه
عقاید دینی و اغراض و مفاخرات قبیله را به زبانی آهنگین (نثر مسجع) بـر زبـان مـی-
راندند و در دوره های پسین این نقش میان شاعران و خطیبـان و قصّـهگویـان (داسـتان
سرایان) تقسیم شده بود کـه کـالم آنهـا آمیـزه ای از نظـم و نثـر بـود؛ حتـی برخـی از
داستانهای نیممنثور و نیممنظوم منقول در سیرة ابن هشام و کتاب التیجان عبید بن شریه
یا حتی االغانی ابوالفرج اصفهانی در حكایات خرافـی همـین کُهّـان و قصّـاص ریشـه
داشته است؛ به همین دلیل برخی بر ابن اسحاق (منبع ابن هشام) خرده گرفته بودند که
چرا این افسانههای آمیخته به شعر را روایت کرده است (بالشـر .)276 :1363 ،عـالوه بـر
نقش اجتماعی از لحاظ سبكی نیز پیشینة ش عر جاهلی را در همین نثر مـوزون کهّـان و
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خطبا دانسته اند « :وزن ابتدایی اشعار قدیم عرب نوعی وزن وتد مجموع سستی بود که
رجز خوانده می شد و مرکب از ابیات مقفّای کوتاه و احتماال ًصورت تكامل یافتة کـالم
موجز با هیبت در نثر قافیهدار (سجع) بود که گمان میرود که این کلمات مسجع دارای
قدرتهای سحرآمیزی بوده است (گیب .)18 :1362،در چنین محیطی ،مقام شاعر حتی برتر
از خطیب بود و تأثیرش بیشتر از او؛ زیرا شعر بیشتر از نثر در خاطرهها جای میگزید و
روایت آن زبان را آسانتر بود (الفـاحوزی .)40 :1368 ،در روابط برونقبیلهای نیز هر حزب
یا گروهی میکوشید در «گنجینة شاعرانة» خویش مـوارد افتخـارآمیز خـود (مفـاخر) و
موارد ناپسند دشمنان (مثالب) را بازیابد (بالشر.)150 :1363 ،
قبایل عرب از طریق حكومت چندخانواری 26رؤسای خانوادهها و توسط شوراهایی
متشكّل از بزرگان و ریشس پیدان قبیله اداره میشد .در این شـوراها نقـش اساسـی بـر
عهدة «سیّد» (معادل «شیخ» در روزگار امروز) بود که بـا ویژگیهـای پیچیـده و قـدرت
تلقین و اظهار نظر در مسائلی چون جنگ و صلح ،قحطی ،کوچ و  ...قبیلـة خـویش را
مهیا میساخت (بلونت )280 :1882 ،27؛ اما شاعران نیز در این قدرت سهم عمـدهای را بـر
عهده داشتند؛ حتی «قدرت شاعر گاه از رئیس آن قبیله هـم فراتـر مـیرفـت .قبیلـه در
پرتوی الهام شاعر راه صواب مییافت و در مشكالت امور قضایی یـا معضـالت دیگـر
اجتماعی به دامان شاعر دست می زد .سخنش از هر سخنی باالتر بود و گفتارش از نوك
سنان گدازنده تر و حكمش از حكم شرع نا فذتر .گاه شاعر با یك بیت بر شأن و رتبـت
قبیلهای میافزود و یا از آن میکاست .هر قبیلهای میکوشید حتی پیش از داشتن پیشـوا
و خطیب ،شاعری داشته باشد .چون در قبیله شاعری پدید میآمد ،جشنها میگرفتنـد و
مهمانیها می دادند و قبایل دیگر به دیدارشان میآمدند تا وجـود کسـی را کـه بـه زودی
قبیله را با شعر خویش راه خواهد نمـود و از حیثیـت و شـرف آن بـه دفـاع برخواهـد
خاست ...و مثالب و فضـایح خصـم را افشـا خواهـد کـرد و مفـاخر قـوم خـود را در
نغمه های خویش خواهد سرود و روح حماسه را در قوم بیدار خواهد ساخت ،تهنیـت
گویند .ملوك و امرا از این شأن و نفوذ شاعران سود میجستند و آنها را بـه دربارهـای
خویش فرا می خواندند و آنها را به صالت مینواختند( ».الفاحوزی .)40 :1368 ،عطف بـه
حفظ همین مقام و قدرت اجتماعی بود که پس از نزول قرآن و ابالغ پیـام یكتاپرسـتانة
رسول اکرم (ص) ،شاعران در صف اول مخالفان و طاعنان دین جدیـد درآمدنـد و بـه
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آزار و طعن و تبلیغ علیه پیامبر پرداختنـد .در قـرآن مجیـد از ایـن طعنهـا و توهینهـای
شاعران بسیار یاد شده است .آنها قرآن را خوابی پریشان و پیامبر(ص) را شاعر خوانده
بودند (انبیاء )5 :و اظهار می کردند که حاضر نیستند خـدایان خـود را بـه دلیـل شـاعری
مجنون فروبگذارند (صافات )36:و پیامبر را شاعرگونهای قلمداد کرده بودنـد کـه آرزوی
مرگ او را داشتند (طور .)30:در جواب همین تلقینات مشرکانه بود که خداوند در قـرآن
تأکید می فرماید که پیامبر شاعر نیست و قرآن سخنی شعرگونه نیست (حاقـه 41 :و )42و
حضرت را از فراگیری شعر منع فرموده است (یس .)69 :از همین رو است که از شاعران
چهرهای مذموم در کالم الهی نقش بسته است« :شاعران را گمراهان دنبال میکنند .نمی-
بینی که در هر وادی سرگردانند و چیزی میگویند که بدان عمل نمیکنند» (الشعراء.)224:
البته خداوند در ادامة همین آیة شریف ه ،پس از مذمّت شاعران گمـراه ،شـاعرانی را کـه
صراط هدایت را در پیش گرفتهاند از اهل ضاللت مستثنی میکند...« :مگـر کسـانی کـه
ایمان آوردند و عمل صالح در پیش گرفتند و خدا را بسیار یاد کردند» (همان).
به هر حال ،در پی چنین شواهدی است که حتی کسی چـون ابـن خلـدون ،علـت
ضعف نهاد شاعری را در عرب  -پس از اسالم  -همین موضع قرآن نسبت به شـاعران
و پرداختن اعراب به دین جدید میدانست (ابن خلدون .)581 :1956،البته برخی نیز علـت
این ضعف را به اندکی پیش از ظهور اسالم نسبت دادهاند که شعر با مسائل دینی پیوند
خورده بود (بهبیتی ،بیتا.)114 :
به هر حال طلوع اسالم ،پایان عصر درخشان شاعر جاهلی بود؛ شاعری که «پشتیبان
و ضامن افتخار قبیله و مانند اسلحهای در برابـر دشـمنان قبیلـه» بـود (گیـب.)34 :1362،
بخش عمدة قدرت این شاعران در نظام اجتماعی عرب جاهلی از شهرت آنها به کسب
الهامات غیبی میجوشید .اعراب اعتقاد داشتند ،شعر حاصل تلقین شیطان به شاعر است
و هر شاعری را شیطانی خاص او بوده که شعر را به وی الهام میکرده و قدرت شعری
او نیز به قدرت شیطانی بستگی داشته که شعر را به او تلقین میکرده است .ایـن جـن،
که شعر را به شاعر القا میکرد« ،تابعه» خوانده میشد .هر شاعر مذکر و یا مؤنثی ،جنی
به همراه خود داشته است که در این صورت ،مذکر و مؤنث آن را بـه اعتبـار رجـال و
نساء انسانی به دو صیغة «تابع» و «تابعه» میگویند (همایی .)432 :1363،ابوالعالء معرّی در
این باره میگوید « :ان لكل شاعر شیطانا ،یقول الشعر علی لسانه» (نقل از محقق)266 :1369،
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و بدیعالزمان همدانی در مقایسة ابلیسه از قول شیطانی میگوید« :فما احد مـن الشـعراء
اال و معه معین منا» (همان) .ابوالفتوح رازی نیز در تفسیر خود ،شعری از ابوالنجم عجلی
(فضل بن قدامه بن عبداهلل) میآورد « :انی و کل شاعر من البشر شیطانه انثی و شـیطانی
ذکر» و دربارة آن میگوید« :آن شیطانی را میخواهـد کـه عـرب آن را تابعـه خوانـد و
گوید هر شاعری را از جن وانس تابعه باشـد کـه او را شـعر تلقـین کنـد» (رازی:1352،
.)1/75
این باور جاهلی ،پس از اسالم نیز همچنان رواج داشت و عدهای از شاعران بعد از
اسالم نیز از شیاطینی نام میبرند که شعر را به آنهـا تلقـین مـیکنـد؛ از جملـه شـیطان
اعشی« ،مسجل» ،شیطان فرزدق« ،عمرو» ،الهامکنندة بشار« ،شنقناق» و از آن امرؤالقیس،
«الفظ بن الخط» نام داشت (حمیده )53-9 :1956 ،وحتی گفتهاند ،سلیمان بن عبدالملك-
خلیفة اموی -در بیان شباهت کالم جریر و فرزدق میگوید« :ما احتسـب شـیطانهما اال
واحدا» (زرینکـوب )78 :1364 ،؛ یعنی اینكه شباهت سبك شعری دو شاعر را تحت تـأثیر
این می داند که جن واحدی شعر را به هر دو القا میکند! این اعتقاد خرافی تا آنجا پیش
رفته بود که طاعنان قرآن نیز برای طعن خود از آن سود می جستند:
مشرکان پنداشتند که وحی قرآن هم از آن جنس است تـا ربالعـالمین ایشـان را
دروغزن کرد و گفت :ما تنزلت به الشیاطین ،البل نزل به روحاالمین :هرگـز شـیاطین
این قرآن فرود نیاوردند و نسزد ایشان را آن وخود نتوانند و طلب آن نكنند که ایشان
را میسّر نشود و قدرت و استطاعت نبود (میبدی.)7/16 :1371،
کتابهای اهل حدیث ،فرمایشی از رسول معظم اسالم (ص) نقل کردهاند کـه دربـارة
حسان بن ثابت از صحابه و شاعران مدّاح حضرت پیامبر ،فرموده است که حسّان را در
شعر گفتن [نه جن و تابعه] که «روحالقدس» یاری میکند« :ان اهلل یؤیـد حسـان بـروح
القدس ما نافخ عن رسول اهلل» (محمدالطناحی .)1/233 :1964 ،گویا عطف به همین پیشـینة
ذهنی اعراب و در ردّ آن ،پیامبر(ص) ،شـعر حسّـان را دارای خاسـتگاهی قدسـی -نـه
شیطانی -می داند .شیخ عبدالقاهر جرجانی ،امام بالغت با توجّه به همین نكتـه و بیـان
سیرة پیامبر(ص) نسبت به ش اعران و عالقة ایشان به شنیدن اشـعار نیكـو و حمایـت از
سرایندگان آنها انتقادات کسانی را که شعر را مایة گمراهی میدانستهاند ،رد کرده اسـت
و تصریح می کند که اگر واقعاً شعر مكروه میبود ،پیغمبر (ص) کسی را بـه شـعرگفتن

ترغیب نمی نمود و هیچ شاعری هم در این راه مؤیّد به روح القدس نمیشـد (جرجـانی،

.)63 :1368
با توجّه به این کالم نبوی ،در آثار برخی شاعران چون نظامی میبینیم کـه جـوهر
شعری خود را ملهم از جبرئیل دانسته ،کوشیدهاند ،قلم خـودرا نـه منتسـب بـه عـوالم
شیطانی ،بلكه به هدایت الهی با واسطة قدسی الهام یعنی جبرئیل مزیّن کنند:
بر صحیفه چنین کشد رقمم...
قلمم
جنی
به
جبرئیلم
پردة رازی که سخنپروری است

سایهای از پردة پیمبری است
(نظامی)19 :1334،

جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی نیز نقش یاری جستن از روح القـدس را در انشـای
قصایدش چنین یاد میکند:
است از ره الهام
این زقّة
ما مرد مدیح تو نباشیم و لیكن
(جمالالدین عبدالرزاق)263 :1320،
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عطار نیز ،که در شمار معدود شـاعرانی اسـت کـه شـعر را تنهـا در خـدمت بیـان
عقیدهاش به کار گرفته است در ابیـاتی از منطـق الطیـر و بـر خـوان الهـام ،همكاسـگی
روحالقدس را مرام شعری خود میداند و بدان میبالد:
تر کنم از شورواى چشم خویش
چون ز نان خشك گیرم سفره پیش
از دلم آن سفره را بریان کنم

گه گهى جبریل را مهمان کنم

چون مرا روح القدس هم کاسه است

کى توانم نان هر مدبر شكست
(عطار)4569-4567/13- 212 :1374 ،

حافظ نیز با تلمیح به حدیث کنز مخفی ،جبرئیل (روحاالمین) را خزانهدار گنج شعر
خویش میداند و در این خویشكاری واسطه ،این فرشته را با سروش برابر مینهد:
به گدایی به درخانة شاه آمدهایم...
با چنین گنج که شد خازن آن روح امین
لطف

الهی

بكند

کار

خویش

مـــژدة رحمـــت برســـاند ســـروش
(حافظ)500 :1380،

 .3شباهتها و تفاوتهاي جايگاه سرايندگان در ايران پيشاتاريخي و عرب جاهلي
در تطبیق جایگاه اجتماعی کویها و کرپنها به عنوان شاعر -کاهنان ابتدایی در طوایف
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هند و ایرانی ،نسبت به شاعران و خطیبان در قبایل عرب جاهلی ،تشـابههـای زیـر بـه
چشم میخورد:
 -1این سرایندگان ،درون تپندة عواطف ،احساسات و عقاید دینی قبیله بودنـد و در
سرودههای خویش ،خواسته هـای جمعـی قبیلـه و محتـوای ذهنـی و فرهنگـی آنهـا را
منعكس می کردند؛ به همین دلیل قدرت و نفوذ بسیاری در نظامهای اجتماعی کهـن بـه
دست آورده بودند .در قبایل هندی ،ایرانی و عرب ،ربالنوع پرستی ،باورهای توتمی و
فتیشپرستی (بت پرستی) ،رفتارهای آیینی و قوانین و تابوها (محرّمات) خاص خـود را
به دنبال داشت که هستة شكل گیری این جوامع کوچك بود که نوعی خانوادة کالن بـه
شمار می آمد .این جوامع به عواملی فراتر از نسـب و پیونـدهای خـونی بـرای هویـت
بخشیدن به خود نیاز داشتند که هستة آن نوعی ریاسـت ابتـدایی بـرای ریـشسـپیدان،
شیوخ ،پرده داران اصنام و کاهنان قبیله بـود کـه قـدرت نظـارت بـر اجـرای قـوانین و
مجازات متخلفان را به آنها می داد .برای نهادینه کردن معتقـداتی کـه بـه ایـن ریاسـت،
مشروعیت میبخ شید ،یك نظام تبلیغاتی ابتدایی الزم بود و اولین نسل شاعران بـر ایـن
مبنا شكل گرفتند که این نقش در جوامع هندوایرانی و عرب مشترك بود.
 -2مهمترین ویژگی زبانی کالم این سرایندگان ،آهنگین بودن آن بـود (سـرود ،نثـر
مسجع و شعر) که تأثیر روانی سحرآمیزی بر ضمیر مخاطبان و مردم قبیله میگذاشت و
این مضامین منظوم را در لوح حافظة ایشان حك میکرد .اگر بالغت این اشعار اولیه از
نوع بالغت ذاتی بود ،ولی خاستگاه زیباشناسی شعر را در هر دو فرهنگ ،باید در همین
سرودهای اولیة شاعر -مبلغان عصر ربالنوع پرستی جستجو کرد .موسیقی و وزن ایـن
اشع ار ،غیرعروضی و ایقاعی بود که در اعصار بعد بتـدریج تكامـل پیـدا کـرد .در ایـن
زمینه ،شعر ایقاعی پهلوی را با نثر مسجع عربی میتوان سـنجید کـه بـه اعتقـاد برخـی
پژوهشگران عرب چون طه حسین ،اصل معلقات نیز چنین ساختاری داشته است که در
عصر اموی به شكل تكاملیافتة فعلی باسا زی شده است؛ بنابراین وزن در ایـن اشـعار،
«نسبی» است که کمیت اصوات در آن متغیّر بوده است.
 -3این سرایندگان قبیله -چه کویها و چه شاعران -واجد پایگاهی دینی در طوایف
بودند و سروده های ایشان و در پی آن شخصیت خود سـراینده ،تقـدس خاصـی بـرای
افراد قبیله داشت .وجود هارم ونی در کالم ،هـم بـرای مخاطـب از جنبـة قدسـی شـعر
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حكایت می کرد و هم ،چه به تنهایی چه در تعامل با سازهای موسیقایی ،مخاطبان را بـه
سوی رفتارهای جمعی هدایت می کرد (مثل خواندن سرودهای نیایشی برای خـدایان و
اجرای حرکات دست جمعی) .این رفتارها خاستگاه اولیة آیینها بود؛ به همین دلیل ،هم
در جوامع کهن هندوایرانی و هم در قبایل عرب یكجانشین در شهرهای حجاز ،شاعران
نقش دینی مهمی داشتند و در نیایشهای آیینی ،نقش رهبری عواطف و معتقدات به آنها
واگذار شده بود.
 -4شهرت این سرایندگان به کسب الهامات غیبی ،مهمترین علت تقدس و اهمیـت
سروده های آنان بود :کویها از طریق نیایش ایزد مهر و هوم (در سنت ایرانی) و خـدای
سارساواتی و سومه (در سنت هندی) و شاعران عرب از طریق دریافت تلقینـات تابعـه
به این الهام غیبی نایل می شدند .فرض واسطة غیبی در ادامة فرض تقـدّس بـرای شـعر
(بند سوم مشابهات) محقّق می شد و به جایگاه شاعر در جامعه شـرافت و نـوعی هالـة
قداست می بخشید که برتری طبقاتی آنها بر مخاطبانشان در این طوایف ختم میشد.
 -5از لحاظ ارتباط و اتصالی که سرایندگان قبیله به ادعای خود و اعتقاد مردم قبیله
با خدایان داشتند ،ماهیت وجودی آنها با تداوم اعتقاد به شرك و چندخـدایی 28عجـین
شده بود و از همین رو ،پس از سرایش گاثاهـا -در ایـران -و نـزول قـرآن مجیـد -در
جامعة عربی -و ابالغ پیام الهی وحدانیت و آغاز گرایش بـه پرسـتش خـدای یگانـه،29
جایگاه خود را در خطر دیده با آیین جدید به مخالفـت پرداختنـد؛ در نتیجـه کویهـا و
کرپنها در سنت زرتشتی به نفرین ابدی دچار ،و شاعران نیز در نصّ قرآن مجیـد مـورد
مذمّت واقع شدند و در هر دو فرهنگ ،پیروان کالم شاعران به تصـریح قـرآن مجیـد و
گاهان زرتشت ،گمراهان قلمداد شدند.
 -6در اصالح سنّت الهامی ،که در باورهای کهن بـا وجـود خـدایان و شـیاطین در
ارتباط بود در فرهنگهای وحدانی این نقش به فرشتگان انتقال یافت .در سنت زرتشـتی
سروش به عنوان فرشته و یاور اهـورامزدا ،ایـن نقـش را برعهـده گرفـت و در سـنت
اسالمی ،جبرئیل مؤیّد شاعرانی شد که راه صالح را پیش گرفتـه بودنـد .شـكل گـرفتن
اصل این تحول ،مرهون فرایند «اسطورهزدایی» است کـه در تمـام ادیـان توحیـدی بـه
واسطة اصالح معتقدات و آیینهای شرك در سطح خدایان و اصنام ،آنها را به فرشـتگان
فرودست خدای یكتا تنزّل رتبه داده است.
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عالوه بر این شباهتها ،تفاوتهای ذیل نیـز بـین ایـن دو سـنّت در ایـن تطبیـق قابـل
برشمردن است:
 -1در سنت ایرانی نشانههایی مبنی بر این داریم که گروهی از کویهـا در دورهای از
انتقال عصر پیش تمدنی به دورة تمرکز قـدرت ،صـاحب قـدرت سیاسـی و حكـومتی
شدهاند که بازتاب آن را در پیدایش سلسلهای از شاعران اسـاطیری شـاهنامه (کیانیـان)
می بینیم؛ اما در مورد کویهای هند و شاعران عرب ،اگرچه نشـانههـای قـدرت و نفـوذ
سیاسی مشهود است ،دلیلی برای فرض به حكومت رسیدن هیچ بخشی از آنهـا وجـود
ندارد .در عین حال در دورة اسالمی نیز شاعران حتی اگر نقش اصلی در ر س قـدرت
سیاسی به دست نیاوردند در نظام سیاسی متمرکز دربارهای سالطین و خلفای اسـالمی
دوباره صاحب نقش و نفوذ سیاسی شدند و مقاماتی چون ملكالشعرایی دربار از جملة
درجات مرتبط با این نقش سیاسی جدید شاعران در عصر ادیان توحیدی است.
 -2با توجه به تقدم تاریخی ورود قوم ایرانی از مرحلة جامعة کوچـك (مبـتن بـر
پیوند قبایل) به جامعة بزرگ (مبتنی بر قدرت متمرکز سیاسی و نهاد سیاسی مرکزی که
در ایر ان با حكومت هخامنشی و در جامعة عرب با فتح مكّه توسط مسلمین و تأسـیس
نهاد خالفت آغاز شد که بین دو تحول بیش از  1100سال فاصله وجود دارد) ،مفهـوم
کوی و کی در شاخة ایرانی انتقال و باژگونگی معنایی بسیار یافته اسـت؛ امـا جدیـدتر
بودن این تحول در زندگی اجتماعی اعراب مسلمان باعث شده است ،مفهوم کلی شاعر
در فرهنگ این قوم -در دورة غلبة دولتشهری -تغییر خویشكاری کمتری پیدا کند.
 -3شاید به علت همان کهنتر بودن عصر حیات اجتمـاعی کویهـا و سـایة پررنـگ
باورهای اساطیری و آیینی بر آن ،کلیت مضامین این سرودها را کـه انعكـاس آن را در
گاثاها و وداها و مهریشت میبینیم ،جهان بینی و تفكرات دینی و پس از آن ،احساسات
قومی و مفاخرات حماسی -دینی تشكیل میدادند؛ اما با توجه به نزدیكتر بـودن عصـر
تاریخی حیات شاعران در زندگی عرب جاهلی به دوران میانه ،عالوه بر ایـن مضـامین
دینی و قومی ،نگاه طبیعتگرایانه و و اقعگرایانة شاعر را به محیط زندگی وی و تجربه-
گرایــی شخصــی و عــاطفی و تغزّلــی او ،یكــی از اصــلیتــرین زمینــههــای محتــوایی
تشكیل دهندة این اشعار است که مسلماً در مورد نثر مسجع کاهنان در دورههای قدیمتر،
چنین ویژگیای را نمیباید انتظار داشت و میتوان گفت بافت محتوایی کـالم کاهنـان

اصنام عرب احتماالً به سرودههای کویهای هندی و ایرانی نزدیكتر بوده است تا کـالم
شاعران.
 -4دربارة فرایند الهام شعر به سرایندگان در شعر عرب ،واسطة الهام ،فردیت یافتـه
است و بسیاری شاعران ،جن معرفة خاص خود داشتند که در شعر حتـی نـام او را بـر
زبان می راندند؛ اما واسطة الهام شاعران قبایل کهن هندوایرانی ،بین سـرایندگان هویـت
یكسان و غیرتخصیص یافته داشت و هر سراینده ،بسته به باور دینی از پیك الهی خاص
جامعه و نه شخص خود طلب الهام میکرد .این تفاوت نیز به تأخر این نقش در جامعة
عرب بازمیگردد که از سیطرة تفكر اساطیری به واقعگرایی و مضامین غنایی در سرایش
اشعار نزدیكتر شده بودند.
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نتيجه
در پایان بر مبنای تطبیق این دو نمونة مطالعة موردی دربارة جایگـاه پیشـاتمدنی شـعر
باید گفت پیش از شكل گیری تمدن و تشكیل حكومتهای متمرکز در حیـات جمعـی و
جمع گرایانة قبیله که به جای تصمیم فرد بر ارادة جمع مبتنی بود (البتـه نـه بـر تسـاوی
افراد -مشابه نظام دموکراتیك -بلكه بر مبنای سلسله مراتب جایگـاه اجتمـاعی افـراد)،
شعر از اولین مظاهر فرهنگی انسان بدوی بود و سرایندگان این اشعار واجد نقش مهـم
واسطه بین مردم و ارباب انواع (خدایان و توتمها) بودند که خود به کف آورده بودند و
نقش شمن (روحانی قبیله) را داشتند .در دورههـای تمـدنی و همـراه بـا شـكلگیـری
حكومتهای مقتدر و تأسیس دربارها ،شاعران ،که زمانی مرکز احساسات و عواطف قبیله
بودند از این پس بزمآرای مجالس شاهی (دربارها) شدند و سـرودههـای حماسـی -بـا
روحی قومی و دینی -جای خود را به سرودههـای غنـایی مـیداد کـه مـدح قـدرت و
ستایش لذت و تغزل ،زمینة معنایی اصلی آن را به وجود آورده بود .در دورههای بلـوغ
تفكر و هنر دینی نیز شاعرانی پدید آمدند کـه بـرخالف شـاعران بـدوی ،ایـن بـار بـا
پرداختن به شعر تعلیمی در تبلیغ آموزههای دی نی و عرفانی به زبان شـعر و خلـق هنـر
دینی در قالب زبانی می کوشیدند .در هر حـال ،جایگـاه اجتمـاعی شـاعران در جوامـع
بدوی عصر شرك ،مهمترین عامل بود که در عصر ظهور تفكر دینی ،بسیاری از آنهـا را
در جبهة مقابل توحید قرار داده بود؛ جایگاهی که در این دورة انتقالی -که نمونهاش را
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در جوامع کهن هند و ایرانی و جامعة عرب جاهلی بررسـی کـردیم -بتـدریج از میـان
رفت و شاعران متناسب با بافتهای فرهنگی و عقیدتی متأخر ،دارای جایگاه جدیدی در
نظامهای اجتماعی پسین شدند .الگوی ذیل ،که از استقرا در دو نظام باسـتانی ایرانـی و
عرب به دست آمده است ،وجه اشتراك این تحول و مبنای نظری استحصال شده از آن
را نشان میدهد.
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از چندخدايي به عصر تفکر ديني وحدتگرا (بر مبناي استقرا در دو نظام باستاني ايراني و عرب)

پیشنهاد میشود با بررسیهای تطبیقی مشابه و استقرای تام در این حوزه ،نظریة جایگـاه
اجتماعی شعر و نقش آن در تحول ایدئولوژیك جوامع باستان بررسی شود .در الگـوی
ذیل ،طرح ابتدایی این نظریه ترسیم می شود که بـر مبنـای آن شـاعران عصـر شـرك از
خویشكاری الهامبخشی و واسطه (مدیوم) به مادحان یـا ناصـحان دربـاری و مدرسـی
تبدیل شده ،نقش دینی خود را در ر س هرم قدرت جامعه از کف داده ،نقشی سیاسـی
در قاعدة هرم قدرت به دست آوردند که بستر شعر غنایی بود.
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الگوي  -1تحول بستر اجتماعي شعر متناسب با استحالة بافتهاي فرهنگي و عقيدتي در عصر ورود

الگوي  -2طرح ابتدايي نظرية جايگاه اجتماعي شعر و نقش آن در تحول ايدئولوژيک جوامع باستان

پينوشت
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1 . Gaөa
2 . Plinius
3 . Hermipos
4 . Geldner
5 . Meillet
6 . Kavi7 . Henning
8 . Christiansen
9 . Boyce
10 . Dümézil
11 . Wikander
12 . Kávya Uŝanas
13 . Karpan
14 . haoma
15 . Shende
16. Sora people
17 . Chaudhuri
18 . Muses
 -19موز ( )museها نُه الهة یونانی که ربالنوع وحامی هنرها و برخی شاخههای دانـش بودنـد و از
ازدواج زئوس (( )Zeusخدای خدایان) و نیموزینی(( )Mnemosyneالهة حافظه) به وجود آمده
بودند .خویشكاری هریك از این بغبانوها حمایت از یكی از رشتههای هنر و دانش بود (جینالك
(.)41 :1996 ،)Jean-Luc
 -20از نظر رومیان نیز آپولو خدای شعر بود .در هند نیز نظیر چنین عقیدهای وجود داشت .سارساواتی
( )Saraswatiکه همسر برهما ( )Brahmaخدای بزرگ بود ،خدای شعر و فلسفه و موسیقی و
هنر و خطابه شمرده میشد (داوسون .)330 :2004 ،مصریان قدیم خدایی به وجودخدایی بـه نـام
تهوت یا توت ( )Thoth, tothاعتقاد داشتند که مظهر قدرت آفرینش و خدای هوش ،گفتار ،سحر
و جادو ،نوشتن و صاحب نیروی خلق کلمات بود (تروی .)55 :1976 ،به طـور مشـابه در ادیـان
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اسكاندیناوی کهن ،خدایانی مانند اودین ( )Odinمنبع الهام بودند .الهام در شعر عبری نیز در قالب
شنیدن صدای یهوه توسط پیامبر و در مسیحیت به شكل هدیهای از روح القدس متبلور شـده بـود
(شارما.)94 :2013 ،37
21 . garō-nmāna
22 . garō-dəmāna
23 . Apollon
24 . Dionysus
 -25دیونیزوس یونانی یا باکوس رومی ،رب النوع شراب و بارآوری بود .باکانتها ،در دینهای یونـان و
روم ،زنان پرستندة دیونیزوس یا باکوس بودند که هنگام عبادت ،رقصکنان به گرد پیكرة ربالنوع
طواف میکردند و به شنیدن موسیقی خاص به وجد میآمدند .مناسك پنهانی آنها ،که بـا بیخـودی
دیوانهوار به عمل میآمد ،متضمّن میگساری و موسیقی گرم هیجانانگیز بود (دیچز.)33 :1366،
26 . Oligarchy
27 . Blunt
28. polytheism
29 . Monotheism

منابع
قرآن مجيد.
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ابنخلدون ،عبدالرحمان بن محمد؛ تاريخ ابن خلدون؛ دارالكتب لبنان.1956 ،
احمد ،عبد الفتاح محمد؛ المنهج األسـطوري فـي تفسـير الشـعر الجـاهلي :دراسـة نقديـة؛
دارالمناهل.1987 ،
احمد ،عبدالفتاح محمد؛ شيوة اسطوره اي در تفسـير شـعر جـاهلي؛ ترجمـة نجمـه رجـایی؛
دانشگاه فردوسی مشهد.1378 ،
سد ،ناصرالدین؛ نشأة الشعر الجاهلي وتطورّه :دراسة في المنهج :محاولـة وولـ  ،المؤسسـة
العربیة للدراسات والنشر.1999 ،
انور علیان ابوسویلم؛ مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعرالجاهلي ،دار عمار.1991 ،
اوستا؛ گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه؛ 2ج ،چ  ،9تهران :مروارید.1384 ،
بالشر ،رژی؛ تاريخ ادبيـات عـرب؛ ترجمـة آ .آذرنـوش؛ ج  ،1تهـران :مؤسسـة مطالعـات و
تحقیقات فرهنگی.1363 ،
بهبیتی ،نجیب؛ تاريخ الشعر العربي؛ دارالكتب لبنان ،بیتا.
پورداوود ،ابراهیم؛ گاتها؛ بمبئی :انجمن انتشارات زرتشتیان.1329 ،
جرجانی ،شیخ عبدالقادر؛ دالئل االعجاز في القرآن (ترجمة فارسی)؛ ترجمـه و تحشـیة سـید
محمد رادمنش؛ مشهد :آستان قدس رضوی.1368 ،
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حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد؛ ديوان؛ به کوشش سیدعلیمحمد رفیعی؛ بر اساس تصحیح
خانلری؛ تهران :ستارگان.1372 ،
حمیده ،عبدالرزاق؛ شياطينالشعرا؛ مكتبه االنجلوالمصریه1956 ،م.
خطیب ،عماد علی سلیم؛ الصورة الفنية في المنهج األسطوري لدراسة الشعر الجاهلي :دراسة
تحليلية نقدية؛ مكتبة الكتانی والمكتبة األدبیة.2002 ،
دیچز ،دیوید؛ شيوههاي نقد ادبي؛ ترجمة محمدتقی صدقیانی و غالمحسـین یوسـفی؛ تهـران:
علمی.1366 ،
رازی ،جمالالدین شیخ ابوالفتوح؛ تفسير روحالجنان و روحالجنان ،معروف به تفسـير شـيخ
ابوالفتوح رازي؛ تصحیح و حواشی از حاج میرزا ابوالحسن شعرانی؛ به تصحیح علی اکبر
غفاری؛ تهران :کتابفروشی اسالمیه.1352 ،
ريگودا (گزیدة سرودها)؛ ترجمة جاللی نایینی؛ ج ،1تهران :تابان.1348 ،
زرقانی ،سیدمهدی؛ تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي؛ چ  ،2تهران :سخن.1390 ،
زرینکوب ،عبدالحسین؛ سرّ ني؛ تهران :علمی.1364 ،
سرکاراتی ،بهمن؛ «بنیان اساطیری حماسة ملی ایـران» ،شـاهنامهشناسـی (مجموعـة گفتارهـای
نخستین مجمع علمی بحـث دربـارة شـاهنامه در اسـتان هرمزگـان)؛ ج ،1انتشـارات بنیـاد
شاهنامة فردوسی.1356 ،
شورل ،ایو؛ ادبيات تطبيقي؛ ترجمة طهورث ساجدی؛ تهران :امیرکبیر.1386 ،
صفا ،ذبـیحاهلل؛ حماسهسرايي در ايران؛ از قديميترين عهد تاريخي تا قرن چهـاردهم؛ چ ،6
تهران :امیرکبیر.1379 ،
عبدالرزاق ،جمالالدین؛ ديوان؛ تصحیح و حواشی وحید دستگردی؛ تهران :ارمغان.1320 ،
الفاخوری ،حنا؛ تاريخ ادبيات زبان عربي؛ ترجمة عبدالمحمد آیتی؛ چ  ،2تهران :توس.1368 ،
فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهنامة فردوسي؛ تحت نظر ی.ا .برتلس؛ 9ج ،مسـكو ،انتشـارات دانـش
انستیتو خاورشناسی شوروی :شعبة ادبیات خاور.1966 ،
فرغالی بادیس؛ نشأة الشعرالجاهلي؛ عالم الكتب الحدیث.2007 ،
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(براساس شاهنامه و سمک عيار)
افسون قنبري



دكتر غالمحسين غالمحسينزاده
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

چکيده

كليدواژهها :ادبیات عیاری ،ادبیات حماسی ،روابط بینامتنی ،شاهنامه ،سمك عیار.
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تاریخ پذیرش مقاله1394/11/12 :

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
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دربارة جایگاه ادبیات عیاری در طبقهبندی انواع ادبی فارسی اختالف نظر وجود دارد .برخی آن
را زیر مجموعه ادبیات حماسی قرار داده ،و برخی دیگر آن را از اقسام رمانس محسوب داشته،
و برخی دیگر آن را در زمره ادبیات عامیانه برشمردهاند .در این مقاله فرض همسنخ بودن
ادبیات عیاری با ادبیات حماسی مورد بحث قرار گرفته و با بررسی مناسبات ادبیات حماسی و
عیاری ،مهمترین متن ادبی فارسی هر یك از این دو گروه ،یعنی شاهنامه و سمك عیار برگزیده
شده است و سپس با بررسی روابط بینامتنی آنها از دیدگاه سه رویكرد" خاستگاهی ،تولیدی و
خوانشی" ارتباطات و مناسباتی که بین این دو نمونه برجسته متون حماسی و عیاری وجود
دارد توضیح داده ،و تبیین شده ،و در نهایت به این نتیجه رسیده است که با توجه به وجود
رابطه معنادار بین متون عیاری و متون حماسی میتوان گفت که هر یك از متون عیاری و متون
حماسی به عنوان زیر ژانرهایی از مجموعه نوع ادبی کلیتری به نام ادبیات «حماسی قهرمانی»
قرار میگیرد.
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بيان مسأله
از دیرباز اهل نظر دربارة روابط و مناسباتی که از جهات گوناگون بین آثار ادبی وجود
دارد ،اندیشیده و درباب دستهبندی این آثار به گروههای مختلف ،سخن گفتهاند؛ اما
ناگزیر در این تقسیم بندیها ،فقط آثار و منابعی مبنای کارشان قرار گرفته است که در
دسترسشان بوده و با آنها آشنا بودهاند و با همان معیاری به طبقهبندی این آثار
پرداختهاند که آثار ادبی را بر آن مبنا نقد و ارزیابی میکردهاند .ازاینرو ،تقسیمبندی
اینان براساس منابع در دسترس و عمدتاً بومی ،و معیارهای زیباییشناسی شخصی،
استوار بوده است .در نتیجه به زمان ،مكان ،شخص و فرهنگ خاص مقید بوده و
نمیتوانسته است برای کل ادبیات جهان یا فرهنگها و دورههای مختلف عمومیت داشته
باشد؛ اگرچه زمینهها و جهتگیریهایی را برای تقسیمبندی آثار ادبی سایر ملل در زمانها
و مكانهای مختلف در اختیار پژوهشگران بعدی قرار میداده است.
از نخستین تقسیمبندیهای آثار ادبی ،تقسیم بندی ارسطو از آثار ادبی در سه گروه آثار
«دراماتیك ،حماسی و غنایی» است که مبنای تقسیمبندیهای دورههای بعدی قرارگرفته،
ولی همواره نقد و اصالح شده است به گونهای که صاحبنظران بعدی هر یك به
فراخور مطالعات و دیدگاههای خویش ،دستهبندیهای جدیدی را ارائه کرده ،و باب
کشف و نوآوری را در این زمینه همچنان گشوده نگه داشتهاند.
طبیعی است که به دلیل کلی بودن نقسیمبندی ارسطو از نخستین اصالحاتی که در
آن صورت گرفته ،تقسیم کردن آن به دسته های جزئی تر و در نهایت توسعه و
گسترش متفرعات آن بوده است به گونهای که امروز طبقهبندیهای ادبی گسترده و
گوناگونی بین پژوهشگران رواج یافته و گاه درباره تعیین جایگاه برخی از ژانرها و
زیرژانرها اختالف نظر پدید آمده است؛ برای مثال برخی از پژوهشگران ،ادبیات عیاری
را جزء ادبیات حماسی برشمرده اند ،برخی دیگر جزء رمانسها و گروهی دیگر آن را در
دسته ادبیات عامه قرار داده ،و هر یك نیز برای اقدام خود دالیل و توضیحاتی ارائه
کرده اند .هدف این مقاله بررسی مناسبات ادبیات عیاری با ادبیات حماسی است.
در پیشینه ادبیات فارسی از نخستین کسانی که به تفصیل درباب ادبیات حماسی
فارسی سخن گفته و آن را به انواعی تقسیم کرده ذبیحاهلل صفا در کتاب حماسه سرایی
در ایران است .و ی ادبیات حماسی ایران را به سه نوع حماسه ملی ،تاریخی و دینی
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تقسیم کرده است و بعد از وی افراد دیگری زیرژانر دیگری را با عنوان حماسه عرفانی
بر آن افزودهاند(شمیسا:1382 ،ص.)24
چون در این مقاله هدف ،بررسی این فرض است که ادبیات عیاری در زیرمجموعه
ادبیات حماسی قرار می گیرد به وجود مشترکات و روابط و مناسبات متون حماسی و
عیاری پرداخته ،و سپس این مسأله بررسی میشود که اگر ادبیات عیاری در زیر
مجموعه ادبیات حماسی قرار بگیرد ،جزء کدام شاخه از زیر مجموعههای آن است و
اگر در ذیل آن زیرشاخهها قرار نمیگیرد ،جایگاه آن را چگونه میتوان تبیین کرد.
فرض این بررسی این است که عنوان ادبیات حماسی ،شمول کافی را برای داللت
بر همة آثار فارسی که پژوهشگران ذیل این عنوان قرار میدهند ،ندارد؛ بلكه در
تقسیمبندی اولیه به جای «ادبیات حماسی» بهتر است از عنوان «ادبیات قهرمانی» یا
«ادبیات حماسی و قهرمانی» استفاده شود تا هم آثاری همچون شاهنامه را دربرگیرد و
هم داستانهایی که قهرمانیها و پهلوانیهای شخصیتهای غیراساطیری یا تاریخی را شرح
داده است؛ مانند سمك عیار ،حمزه نامه ،امیر ارسالن ،اسكندرنامه و شهنشاهنامه را
شامل شود.
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پيشينه
پژوهشهایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته عالوه بر حماسهسرایی در ایران
نوشته ذبیح اهلل صفا عبارت است از :حماسه و هیاهو(شیوه انتقال حماسه ها در مقایسه
سازه شناختی سمك عیار  ،ابومسلم نامه و شاهنامه فردوسی (دکتر محمود حسن آبادی،
نشریه دانشكده ادبیات و علوم اسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،ش 23بهار  87ص 19تا)58؛ بررسی
تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمك عیار( ،میالد جعفرپور  -دکتر مهیار
علوی مقدم ،جستارهای ادبی ،شماره  175زمستان 90ص 51تا)84؛ تأثیر شاهنامه فردوسی بر
ادبیات عیاری( ،دکتر حسینعلی قبادی -علی نوری ،زبان و ادب فارسی نشریه دانشكده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تبریز ،س ،50ش ، 201بهار و تابستان  ،86ص 63تا)96؛ سمك عیار افسانه
یا حماسه؟ (مقایسه سازه شناسی سمك عیار با شاهنامه( ،دکتر محمود حسن آبادی ،مجله
دانشكده ادبیات و علوم انسانی مشهد  ،ش ،158پاییز  86ص 37تا  .)56این پژوهشها به رابطه
تأثیر و تأثری این آثار از یكدیگر و بویژه از شاهنامه فردوسی پرداختهاست؛ اما این
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مقاله درصدد است مناسبات این متون را از دیدگاه رویكردهای بینامتنی و براساس
رابطه بیناژانری آنها مورد توجه قرار دهد.

86

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،50زمستان 1394

86
86

مباني نظري و روش پژوهش
برای کشف و نشاندادن روابط و مناسبات بین آثار ادبی ،میتوان از روشهای متفاوتی
استفاده کرد .در بررسی روابط بینامتنی ،نظریهها و روشهای مختلفی هست که در هر
روش به یكی از جنبههای این رابطه توجه میشود یا هر نظریهپردازی با توجه به هدف
و نگرش خود بر یكی از این جنبهها تأکید ورزیده و به آن اهمیت داده است در نتیجه
چنانكه در دنباله توضیح داده خواهد شد بناچار از روش تلفیقی استفاده شده و بنا به
ضرورت از رویكردها و روشهایی متناسب با هر بحث بهره برده شده است؛ اما مسلم
است در بررسیهای روابط بینامتنی آثار ادبی ،آنها را از سه جهت میتوان بررسی کرد:
الف) رابطه خاستگاهي( تبارشناسي يا خويشاوندي) که در نقد سنتی مورد توجه
است و بویژه در معنی بررسی رابطة تأثیر و تأثری آن ،رواج گستردهای داشته ،امروز هم
همچنان مورد توجه است و کسانی مانند ژنی و ریفاتر بدان اهمیت ویژهای میدهند. .
ب)رابطه توليدي که مهمترین نظریهپرداز آن یولیا( ژولیا) کریستوا است؛ وی بیشتر
به نقش پدید آورنده اهمیت میدهد و متون را به دو دسته یا الیة زایشی(خفی) و
پدیداری(جلی) تقسیم میکند و -همان طور که در دنباله خواهد آمد -معتقد است
بینامتنیت در فاصله و میان متن پدیداری و متن زایشی صورت میگیرد (نامور مطلق،
147 :1390تا.)150

ج) رابطه خوانشي که روالن بارت از نظریهپردازان اصلی آن است به نقش فرامتنها
از جمله به نقش پیشمتنها و نقش خواننده اهمیت میدهد .وی پیشمتنها را به دو
گروه متون تألیفی پیش از متن و متون تألیفی پس از متن که -پیش از متن خوانده
شدهاست -تقسیم میکند و نقش خواننده را نیز از دو جهت ویژگیهای فردی و
اجتماعی مورد توجه قرار میدهد.
در این مقاله به منظور بررسی دقیقتر ،شاهنامه فردوسی و سمك عیار به عنوان دو
اثر شاخص و معیار از هر حوزه (متون حماسی و متون عیاری) انتخاب شده است تا
بتوان با تكیه بر اصول و ویژگیهای اصلی و اصیل به بررسی مناسبات متون حماسی و
عیاری فارسی پرداخت؛ چرا که شاهد تغییر برخی از ویژگیهای این دو نوع ادبی در
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سیر تطور آنها هستیم .شایان ذکر است در این مقاله ،در نقل شواهد و بررسیها به دلیل
رعایت اختصار ،اصل را بر ذکر نمونهها از کتاب سمك عیار قرار دادهایم و به شواهد
شاهنامه – بویژه به آن دلیل که غالب خوانندگان با آن آشنایی دارند -فقط به اشارات
کوتاه اکتفا شده است.

87

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،50زمستان 1394

معرفي
ذبیح اهلل صفا در تعریف کلی خود حماسه را چنین تعریف کردهاست« :نوعی از اشعار
وصفی که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگیها و افتخارات و بزرگیهای قومی
یا فردی باشد به نحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد» (صفا:1374 ،ص )24و
کادن در تعریف حماسه آن را متنی روایی و بلند درباره رفتار جنگجویان و پهلوانان و
آمیزه ای از اسطوره  ،اف سانه  ،داستان عامیانه ،تاریخ و آداب و رسوم و اعتقادات دانسته
است که به تناسب ،گاه به همه و گاه به برخی از آنها توجه نشان داده شده است (ر.ك:
مدخل .)1948 ،Guddon : Epic
ادبیات عیاری نیز به مجموعه آثاری گفته می شود که درآنها شرح قهرمانیها با عناصر
عامیانه و بعضاً عاشقانه و بویژه با آداب جوانمردی و عملیات شبه پارتیزانی در آمیخته
باشد و محور حرکت ماجراهای داستان براساس عملیات عیاران پیش برود.
شاهنامه ،که مهمترین اثر حماسی فارسی است ،کتاب منظومی است که تاریخ دورة
اساطیری و بخشی از تاریخ شفاهی ایران قدیم را بیان میکند و دالوریهای پهلوانان این
مرز و بوم را در مقابل حمالت متجاوزان شرح میدهد و در ضمن آن مبانی اعتقادی و
اخالقی و رفتاری ایرانیان را توضیح می دهد و در خالل آن چند ماجرای عاشقانه نیز
آمده است .مطالب شاهنامه را به سه دوره اساطیری (کیومرث تا ظهور فریدون)،
پهلوانی (از قیام کاوه تا قتل رستم) و تاریخی (از قتل رستم تا انقراض ساسانیان )تقسیم
کردهاند.
سراینده شاهنامه ابوالقاسم فردوسی ( )411-329است که آن را از روی شاهنامه منثور
ابومنصوری و منابع منثور پیشین دیگر  -که خودِ آنها ،صورتهای گردآوری شده و
مكتوبآ روایات شفاهی پیشتر بوده -فراهم آورده است و حدود هفتاد هزار بیت دارد.
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سمک عيار ،که مهمترین اثر عیاری فارسی است ،یكی از کهنترین نمونههای
داستانیآ قهرمانی و عیاری است که در پنج مجلد به تصحیح پرویز ناتل خانلری منتشر
شده است .این کتاب تألیف فرامرز بن خداد بن عبداهلل کاتب االرجانی است که بنا به
اشاره خودِ وی ،آن را از روی روایت شفاهی صدقه بن ابیالقاسم شیرازی تألیف کرده
است .تاریخ تألیف آن احتماالً  585ه.ق و زمان کتابت تنها نسخه خطی موجودش،
اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم است (االرجانی ،1385 ،مقدمه:ص هفت تا دوازده) .گفتنی
است موضوع این داستان -که از روزگاران باستان بین ایرانیان به صورت شفاهی سینه
به سینه نقل میشده است -شرح دالوریهای سمك عیار و یاران اوست که در خدمت
خورشیدشاه هستند ،خورشیدشاه ،شاهزاده حلب است که دلباخته دختر فغفور ،پادشاه
چین شده و برای به دس ت آوردن وی ،ناگزیر شده است با موانع سر راهش بجنگد.
خانلری در مقدمهای که بر این کتاب نوشته ،آوردهاست« :داستان سمك عیار که
قدیمترین نمونه باقیمانده از داستانپردازی در زبان فارسی است از چند جهت اهمیت
بسیار دارد :نخست از جهت عبارات و لغات و اصطالحات که گنجینهای گرانبهاست و
اگر کتابهای تفسیر و تاریخ را در نظر نگیریم ،مفصلترین و بزرگترین متنی است که از
قرنهای ششم و هفتم در دست مانده است ... .فایده مهمتر اطالعاتی است ...که دربارة
اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران در قرن ششم و هفتم به دست میتوان آورد و از این
حیث ش اید از صد دیوان شعر به این اندازه استفاده نتوان کرد» (همان ،ص هفده و هجده).
 .1رابطه خاستگاه شاهنامه و سمک عيار
اگر چه بررسی رابطه تأثیر و تأثری آثار با یكدیگر ،مورد پسند گروه نخستین
نظریه پردازان بینامتنیت مانند کریستوا و بارت نیست ،پژوهشگران نسل دوم بینامتنیت
مانند « ژنی و ریفاتر با صراحت از تأثیرات بینامتنی سخن میگویند و به نقد منابع
می پردازند؛ این موضوع بویژه در مفهوم ترامتنیت مورد نظر «ژرار ژنت» به اوج خود
میرسد» (نامورمطلق :1390 ،ص 32تا .)35
بنابر این در اینجا نیز باید خط سیری که از منابع و آبشخورهای واحد به سوی
شاهنامه و سمك عیار به پیش آمده است مورد بررسی قرارگیرد و سپس به روش
بررسی تطبیقی (براساس مكتب امریكایی)  -و نه تأثیر و تأثری -نشان داده شودکه این
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دو اثر اگرچه شخصیت مستقل دارد از نظر منابع و آبشخورها چه رابطة خویشاوندی
بین آنها وجود دارد .شواهد نشان میدهد که اشتراکات فراوانی بین این دو اثر هست و
مفاهیم کلیدی و محوری مشابه و گاه یكسان و تكرار شونده در آنها دیده میشود که
حاکی از ارتباط درونی این دو نوع ادبی در یك نظام کلی است .در ذیل برای نمونه به
بعضی از مهمترین شباهتهای تبارشناسانه شاهنامه و سمكعیار به اختصار اشاره
میشود:
الف) هر دو اثر به پيش از اسالم متعلق است :از ویژگیها و شباهتهای شاهنامه و
سمك عیار در بررسیهای تبارشناسی ،بازگشتن اصل آنها به دورههای کهن است که به
صورت روایتهای شفاهی سینه به سینه نقل میشده و بعداً به قید کتابت درآمدهاست.
درباره قدمت روایات شاهنامه ،منابع پژوهشی فراوانی هست که ما را از تكرار بینیاز
میکند .درباره سمك عیار نیز خانلری مینویسد:
قدمت روایات این اثر به پیش از دوران اشكانی و حتی پیشتر از آن باز میگردد.
راویان در طول زمان آنها را از یكدیگر آموختهاند و سینه به سینه منتقل کردهاند و هر
بار داستان به اقتضای زمان و به حكم تحول اوضاع جامعه رنگی تازه به خود گرفته تا
برای شنوندگان غریب و ناآشنا نباشد .قالب کلی داستان مانند تنه تناور درخت برجای
مانده و شاخ و برگهای آن غالباً دستخوش تغییر و تبدیل شده است(خانلری.)5 :1385 ،
عیاری از زمانهای بسیار دور حتی قبل از دوره ساسانیان در ایران رواج داشته ،و حتی
گفته شده است که میان ویژگیهای عیاران و ارزشهای آیین مهری ،مطابقتهایی همچون
اصل یاریگری و اخوت و تأکید بر رفاقت و دوستی وجود دارد که احتمال پیوند این
دو آیین را تقویت می کند .به باور دکتر خانلری سوگندهای عیاران در داستان سمك
عیار از قبیل سوگند به یزدان دادار ،سوگند به نور و نار ،سوگند به زند و پازند ،گواه
سابقه عیاری در پیش از اسالم است ( همان).
شواهد دیگری نیز هست که ثابت میکند آیین عیاری پیش از اسالم در ایران رایج
بود ه است؛ از جمله در زند وندیداد ،گروهی از مخالفان نظام کسانی بودهاند که دزدیدن
از توانگران و بخشیدن به درویشان را «کُرفه»؛ «کارنیك وثواب» میدانستند(شكی.)1372 ،
شواهدی که در داستان سمك عیار هست ،ثابت میکند که اصل این اثر اسالمی
نیست و احتماالً به دوره قبل از اسالم مربوط میشود .شاید مهمترین دلیل این ادعا

90

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،50زمستان 1394

90
90

حاکم نبودن روحیه دینی و اسالمی بر فضای داستان است ،در این داستان هیچیك از
نامهای اسالمی به عنوان نام شخص یا مكان خاصی به چشم نمیخورد .چگونگی
سلطنت شاهان شبیه حكومتهای پس از اسالم نیست .ساختار جامعه به صورت ملوك
الطوایفی طرح شده است .هیچ اثری از اماکن دینی از قبیل مساجد و تكایا نیست.
شرابخواری به صورت غیر مذموم و رایج مطرح است .وجود سنتهای غیر اسالمی ،از
قبیل دفن میت با تابوت ،نبودن احكام اسالمی ،جنگها ،سوگندهای رایج در داستان و
موارد بسیار دیگر در کتاب ،نشانگر این است که ریشههای عیاری به دورانهای قبل از
اسالم برمیگردد.
خانلری معتقد است « :ریشه این داستان [سمك عیار] را شاید در روزگاری بسیار
کهن باید جستجو کرد .به نظر میآید که اصل داستان در عصر زندگی پهلوانی به وجود
آمده و طی زمان ،بارها تجدید حیات کرده و نو شده باشد .شباهت تام صحنههای رزم
آن با صحنههای شاهنامه این گمان را به ذهن میآورد که هر دو داستان سرنوشت
واحدی داشته و به یك گونه در طی زمان تحول یافته تا در مرحله آخرین به صورت
کتاب تثبیت شده و به دست ما رسیده است»(خانلری :1385 ،ص.)5
خانلری معتقد ا ست وجود برخی از نامهای کهن ایرانی مثل خُردَسب شیدو،
هرمزکیل ،شاهك ،گیلسوار ،سرخورد ،مهرویه ،زرند این فكر را به ذهن میآورد که با
داستانی سر و کار داریم که تاریخ آن به گذشته بس دور میرسد و در حدود اواخر
سده ششم به صورتی تازه روایت شده است .او همچنین دادن نام «خورشیدشاه» به
نوزادی که چهره اش همزمان با طلوع خورشید در جهان ظاهر میشود ،نشانهای از
سابقه پیش از اسالمی داستان می بیند و این قضیه را نزدیك به داستان نامگذاری یكی از
نیاکان منوچهر در بندهشن میداند(االرجانی،1385 ،ج ،1مقدمه ص ده و یازده).
ب) شرق ايران خاستگاه هر دو اثر :خاستگاه هر دو اثر شرق ایران است .سمك عیار،
داستانی است مربوط به شرق ایران و در ادامه همان سنت حماسی و به دست همان
گروه از قصه پردازان ،روایتگران شرقی پدید آمده است .فراهم آوردن داستان ،کار
قصهگویان مردمی است که بساط خود را در مكانهای عمومی پهن میکرده ،و
مخاطبانشان نیز مردمان فرودست بوده اند نه اشراف و بزرگان و ثروتمندان؛ گرچه
برخی ،مؤلف و راوی قصه را از مردم فارس دانستهاند (صفا،1366 ،ج 990 :2؛ االرجانی،
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 ،1385ج :1مقدمه/نه تا یازده)؛ اما قراین متعدد ثابت میکند که اصل این روایت متعلق به
شرق ایران یعنی خراسان بزرگ بوده است .نام قهرمان داستان سمك است و نام راوی
آن ،صدقه بن ابی القاسم .ما از طریق تاریخ سیستان میدانیم که در آن ناحیه ،کمی پیش
از این ،دو فرقه به نامهای سمكی و صدقی وجود داشتهاست .هر کدام طرفدار یكی از
دو نواده عمرولیث (تاریخ سیستان 6 :1366 ،و )275بودهاند .این شباهت عجیب هرگز
نمی تواند تصادفی باشد ضمن اینكه داستان این دو فرقه در سمك عیار بهصورت
ماجرای سرخ علمان و سیاه علمان و جنگ و اختالف میان آنها ذکر شده است(االرجانی،
 :1385ج 2،223به بعد).
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عیاران در شرق ایران و در خراسان بزرگ ،گروههای سازمان یافتهای بودهاند که در
مخالفت و اعتراض به خالفت مشهور بوده است .از قابوسنامه میتوان دریافت که در
قهستان در جنوب خراسان که شامل سیستان هم میشده ،یك سازمان مهم و گسترده
عیاری وجود داشته است (قابوسنامه:1378 ،ص 64تا  )243و این موضوع را تاریخ سیستان
هم تأیید می کند .حتی صاحب قابوسنامه ،که خود از اهالی شمال ایران بوده است ،به
مطربان توصیه میکند که اگر قومی سپاهی و عیارپیشگان را بینی ،دوبیتیهای
ماوراءالنهری گوی در حرب کردن و خون ریختن و ستودن عیاران (قابوسنامه:1378 ،ص 6
تا  .)195ا ز نكات قابل توجه دیگر این است که ردپای طبقه دهقانان را ،که حافظان
سنتهای اصیل و روایات کهن گذشته بودهاند در داستان سمك عیار نیز میتوان دید؛
چنانكه پدر سمك عیار ،شرابدار و شرابساز یكی از افراد همین طبقه بوده
است(االرجانی ،ج :1385 ،1ص .)194خانلری نیز ضمن اینكه انتساب این داستان را به
نواحی غربی و مرکزی ایران یا جایی خارج از ایران نمیپذیرد با استناد به دالیل
مختلف از جمله وجه تسمیه خورشیدشاه ،قهرمان اصلی داستان که با آنچه در بندهشن
در ذکر اعقاب منوچهر ،پادشاه کیانی آمده شبیه است(االرجانی ،ج :1385 ،1ص یازده) و
همچنین شیوه انشای کتاب ،که اثباتگر تدوین این روایت در خراسان است ،معتقد است
باید این روایت را مربوط به شرق ایران و به داستانگزاران و روایتگران این منطقه و در
امتداد همان سنت کهن به شمار آورد (همان).
ج) تکيه هر دو اثر بر روايات شفاهي :به طور دقیق نمیتوان گفت که راوی یا راویان
واقعی این دو اثر کیست .آیا میتوان به قطع و یقین فرامرز بن خداد بن عبداهلل
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االرجانی را ،که تألیف کتاب سمك عیار به او منسوب شده و در خالل داستان نیز چند
بار نام او آمده است  -اما در هیچ جای دیگر رد و اثری از او نیست -آفریننده واقعی
سمك عیار دانست یا به قول خانم مارینا گَیّار ،آیا «او فقط الهامبخش موضوعی است
که شاید بعدها آن را گرفته و پروراندهاند و از آن بهره جسته و یا آیا او داستان را از
یك منبع ،که به سنت شفاهی رایج تعلق داشته گرفته است و یا فقط تدوین کننده
داستان یعنی کاتب آن است ،همچنانكه از نام و عنوانش بر میآید؟ در این صورت
صدقه فرزند ابوالقاسم که وجود او هم غیر قابل وارسی و تحقیق است ،کیست؟» (گَیّار،
 :1387ص )4نام ارجانی و صدقه در مجموع شش بار با عنوانهای طالب ،مصنف،
مؤلف(ج/1ص75و ج/3ص 105و  ،)133راوی(ج ،1ص75و92و ج/3ص ،)130جمعکننده
(ج/1ص )1و استادکامل (ج /3ص )269در کتاب سمك عیار آمده است اما این به معنی
محرز بودن نقش آنان به عنوان مؤلف یا مؤلفان قطعی اثر نیست.
گردآوران و راویان شاهنامه منثور و کسانی که فردوسی در اثر گرانقدر خود از آنان
نام بردهاست نیز چنین سرنوشتی دارند .منبع اساسی کار فردوسی ،شاهنامه منثوری
است که تألیف آن به امر ابومنصور محمد بن عبدالرزاق آغاز شده و در  346ه.ق پایان
یافته است .ماخ پیر خراسانی از هرات ،یزدانداد پسر شاپور از سیستان ،ماهوی خورشید
پسر بهرام از نیشابور ،شادان برزین از طوس(ریاحی ،سرچشمههای فردوسی شناسی ،ص)173
چهار موبد سالخوردهای بودند که وظیفه جمعآوری شاهنامه ابومنصوری را بر عهده
داشتند و آنان عالوه بر منابع مكتوب به زبان پهلوی از روایات شفاهی هم که به یاد
داشتهاند ،بهره جسته ،و کتابی آوردهاند که منبع سرودن شاهنامه شده است (ریاحی،
.)60 :1375
د) نقش گوسانها و دهقانان در زنده نگهداشتن و انتقال هر دو اثر :راویان اصلی و
ناقالن و نگاهبانان اصلی این فرهنگ ارجمند بشری گوسانها و دهقانان بودهاند .مردم
پیش از اینكه تاریخ و قصه ها و حوادث زندگی خود را بر الواح نقش کنند در خاطر
خود ضبط میکردند و سپس برای یكدیگر بازگو میکردند .بتدریج انتقال شفاهی
اساطیر و روایات کهن در دست و انحصار گروهی خاص و ویژه درآمد که آن را پیشه
خود ساختند؛ داستانگزاران ،نقاالن و خنیاگرانی دورهگرد که در قلمروی زمانی و مكانی
اشكانیان «گوسان» نامیده میشدند .آنها ،مردمان طبقات متوسط و پایین و نیز بزرگان و
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حاکمان را با شعرها و آوازهای خود سرگرم و مجذوب مینمودند .گوسانهای دورهگرد
پارتی نه تنها شاعر و نوازنده بلكه حامالن و راویان اخبار و داستانهای کهن بودند و
عالوه بر این مهمترین وسیله اطالعرسانی و ارتباط نواحی مختلف قلمروی پارتها با
یكدیگر به شمار میآمدند(حسن آبادی38 :1386 ،و .)39خانم مری بویس اعتقاد دارد که
افسانه های باستانی و اساطیر کهن از زبان همین خنیاگران شنیده و جمعآوری میشده
است .وی این جمله را از متنی مانوی نقل میکند که «گوسان ،ارزشمندی شاهان و
قهرمانان باستان را پرآوازه میدارد» و بر آن است که نزد سایر ملتها نیز چنین اشخاصی
وجود داشتهاند (جیحونی:1372 ،ص.)20
در شرق ایران عمده مسیر حرکت و انتقال اساطیر و حماسهها از طریق همین
گوسانها و به صورت شفاهی بود .الگا دیویدسن این سنت شفاهی را تنها شكل انتقال و
استمرار اساطیر و حماسهها میداند که البته قدری اغراقآمیز به نظر میرسد (ر.ك:
دیویدسن :1378 ،ص.)67-87
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گوسان پارتی نقشی بسیار مهم و سازنده در حفظ و ابقای سنت اساطیری –
حماسی ایران برعهده داشت و سرانجام همین اساطیر و حماسهها ،که از دوره اشكانی
مایههای بسیار پذیرفته بود و بسیاری از شخصیتهای حماسی آن را میتوان با بزرگان و
شخصیتهای اشكانی و کوشانی منطبق دانست ،پس از اسالم به دست ابومنصور
عبدالرزاق و یارانش به شاهنامه منثور و از سوی فردوسی به شاهنامه منظوم بدل
گشت.
« براساس پژوهش صاحبنظرانی مانند نولدکه و مارکوارت بخش قابل مالحظهای از
شاهنامه به تاریخ اشكانی برگزار شده است و مبنای این بخش بدون شك چكامههای
پهلوی بوده که چه بسا تا زمان خود استاد توس همراه با چنگ گوسانها و خنیاگران
اجرا میشده است(ملكی:1366 ،ص .)128برخی صاحبنظران برآنند که «دوام شاهنامه
حاصل استقبال عمومی ملت ایران است و این تأیید و استقبال در صورتی ممكن بوده
است که شاهنامه بر سنت مبتنی باشد؛ یعنی هماهنگ با قواعد اجرای نقالی .حتی
می توان ادعا کرد که بقای شاهنامه در قالب اجراهای بیشمار نقاالن ،خود بهترین دلیل
است بر اینكه عصاره این کتاب را شعر شفاهی تشكیل میدهد» (دیویدسن ،1378 ،ص.)81
دیگر منظومههای حماسی ما نیز چنین وضعی دارد« .قسمتی از داستانها بر مآخذ شفاهی
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مبتنی است یا نویسندگان آنها از روایات شفاهی همچنان استفاده کردهاند که از روایات
مكتوب» (صفا:1363 ،ص.)74
گوسان پارتی در دوره ساسانی به خنیاگر تغییر نام داد و در وظایفش نیز تحوالتی
ایجاد گشت اما به هر حال از اهمیتش کاسته نشد (اقبال:1366 ،ص .)7باربد و دیگر
خنیاگران ساسانی ،شاعر هم بودند و در اشعار خود که با موسیقی همراهی میشد ،گاه
روایاتی کهن را نقل مینمودند .نامهای برخی از الحان باقیمانده از این دوره شاهدی بر
این مدعاست :آیین جمشید ،کین ایرج ،نوروز کیقباد ،سیاوشان ،کین سیاوش و پیكرگرد
و ( ...کریستین سن:1366 ،ص .)36آشكار و بدیهی است که اشعار نوازندگان دورهگرد تا
نسلها پس از پیروزی عربها رواج داشته و این سنت ،یعنی پیوستگی شعر و موسیقی ،از
میان نرفته است .دیویدسن بر آن است که این سنت سالها پس از مرگ فردوسی دوام
داشته است(دیویدسن:1378،ص.)209
« ظاهراً ناقالن این روایات کهن بیشتر از دهقانان بودهاند و خاصیت طبقاتی دهقانان
نیز این اصل را ایجاب میکرده است و به همین سبب فردوسی و حماسه سرایان دیگر
برای اثبات صحت اقوال خویش همواره روایات منقول را به دهقان اسناد میدهند»
(حاکمی:1374 ،ص.)342

ه)نوع تعامل جامعه با اين دو اثر :درکتاب سمك عیار ،هم بنمایهها و سازههای
اساطیری و حماسی شبیه به شاهنامه را میتوان یافت و هم برساختههای اساطیری-
حماسی مردم ایران را وهم افزودهها و اضافاتی که از ذوق و تخیل سرشار راویان
سرچشمه گرفته است و به یقین از فضای ایران بعد از اسالم و دیگر فرهنگهای مجاور
و حتی شاید از روایتهای ترکان که تا آن زمان مدتها از تسلطشان بر این مرز و بوم
میگذشت ،تأثیر پذیرفته باشد .در سمك عیار نیز همچون دیگر حماسهها مضامین
عاشقانه راه یافته است تا جذابیت آن برای شنوندگان عامی بیشتر باشد.
پژوهشگران بر این نكته اتفاق نظر دارند که اوضاع آشفته روزگار فردوسی ،تسلط
ترکان و خوار شمردن آداب فرهیختگی و فرزانگی ایرانی و زور گویی حاکمان نابخرد،
چنان عرصه را بر مردم تنگ کرده بود که آنان را برای نجات از این خفقان ،تشنة
شنیدن داستانهای ایام خوش گذشته کرده بود تا بدین وسیله آبی بر آتش و التهاب خود
بیفشانند و همین اقتضای روزگار بود که اسباب سرودن شاهنامه را فراهم کرد .در ایام
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تألیف کتاب سمك عیار نیز اوضاع روزگار فردوسی همچنان ادامه دارد .در این زمان
نیز سرزمین ایران لگدکوب سم ستور بیگانگان است و مردم را به شنیدن داستانهای
پهلوانی مشتاق کرده است؛ از این رو شاهنامه در مدار توجهات همگان بویژه عامه مردم
قرار دارد؛ مردمی که حكومت غیر خودی را با رگ و پوست خود حس میکنند و با
سالح اس طوره و حماسه و داستان به مقابله با آن میپردازند؛ بنابر این هم قصهگو و هم
شنوندگان او با نیت اعتراض به بیگانگان به شنیدن داستانهای حماسی شاهنامه و سمك
در کنار یكدیگر گوش دل می سپارند .این نكته را شواهد شعری کتاب تأیید میکند که
بیشتر برگرفتة از شاهنامه است.
تعامل اثر و صاحب اثر و گوینده و شنونده ،سبب شده است هدف و محور هر دو
اثر از شخص گذر کند و در یك مفهوم یا آرمان تجلی بیابد .هدف فردوسی در شاهنامه
روایت داستان رستم یا فالن پادشاه یا شخص خاص نیست  .محور بنیادی و اصلی
شاهنامه فردوسی تاریخ ایران و زنده نگهداشتن آن است .در سمك عیار نیز هدف و
محور داستان ،نقل داستان سمك یا خورشید شاه و ذکر دالوریهای آنان نیست .بلكه
محور اصلی داستان جوانمردی است.
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 .2رابطه توليدي بينامتني
نامور مطلق مینویسد براساس نظریة بینامتنیت «هیچ گفتهای نیست مگر اینكه از گفته
دیگری برگرفته باشد و هیچ قولی نیست مگر اینكه خود نقل قول دیگری باشد .هیچ
نقشی خلق نمیشود مگر اینكه آیینهای برای بازتاب نقشهای دیگر باشد؛  ...گفتهها و
برگرفتهها و قولها و نقلقولها دارای رابطه و شبكهای پیچیده است که موجب زایش
متنهای نو و حضور متنهای پیشین در آنها می شود .در پرتوی چنین روابط تو در تویی
است که میراث بشری از متنی به متن دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل میگردد.
...به همین دلیل یك متن وارث تمام متنهای پیش از خود است» (نامورمطلق :1390،ص.)17
حال اگر به این توضیح ،نظر باختین را هم بیفزاییم که جامعه و تاریخ را نیز
همچون متنی می پندارد که نویسنده در آنها و با آنها مینویسد (همان ،ص ،)131راه برای
مقایسه تطبیقی چگونگی تولید شاهنامه و سمك عیار هموارتر میگردد که به طور
موازی از آبشخورآ فرهنگ و جامعة واحد و در دورة زمانی نسبتاً همسان ،و گرایش
شبیه به هم ،ولی از زاویه دیدی گوناگون و زبانی نسبتاً متفاوت ،تدوین شدهاست.
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هموارتر میگردد .در دنباله اگر تقسیمبندی بینامتنیت کریستوایی را که به دو بخش متن
زایشی و متن پدیداری تقسیم می شود نیز بر آن بیفزاییم ،افق دید برای این مقایسه
روشنتر میگردد.
کریستوا ،متن را فرایندی تولیدگرایانه میداند که تالقی گفتههای فراوانی که از
متون مختلف برگرفته شدهاست ،آن را می سازد؛ بنابر این اساساً سرشت متن ،بینامتنی
است و از انحصار صرف مؤلف خارج است (همان ،ص129تا)131؛ به بیان دیگر در نظر
او بینامتنیت به این معنا نیست که متن ،متن پسین خود را (با دگرگون کردن آن) باز
تولید می کند ،بلكه از دیدگاه او بینامتنیت توالی و جایگشت متنها و فرایندی نامعین
برای پویایی آنهاست (همان ،ص.)138
به نظر او در فرایند تولید متن ،دوالیة زایشی(مخفی) و پدیداری (آشكار) وجود
دارد« .متن زایشی در پایینترین و عمیقترین سطح فرایندِ متنی قرار دارد و زیربنای
زبان ارتباطی بهشمار می رود .درمقابل متن پدیداری همان زبانی است که افراد از طریق
آن با یكدیگر ارتباط برقرار میکنند» .کریستوا میگوید «متن زایشی ،خود را همچون
زیربنا برای زبانی قرار میدهد که ما آن [صورت زبانی] را با اصطالح متن پدیداری
مشخص کردهایم» و ادامه میدهد «پس فرایند داللتپردازی ،متن زایشی را همانند متن
پدیداری دربر میگیرد»؛ بنابر این متن زایشی به موضوع کورای نشانهای بسیار نزدیك
میشود (همان ،ص 147و .)148
اما کورای نشانهای چیست؟ «منظور کریستوا از کورا ،عاملی است که هر شخصی
پیش از اینكه چارچوب هویتی او کامالً شكل بگیرد از آن برخوردار است (همان،
ص .)145کورا از نظر افالطون به فضایی گفته می شود که جهان ،پیش از پیدایش در آن
قرار گرفته و محافظت شده است .در مورد انسان نیز به زهدان مادر اطالق میشود که
هما ن کارکرد را دارد .در کورا یك چیز هنوز شكل کامل خود را پیدا نكرده است ،ولی
رگه های اولیة چیزهایی که خلق یا متولد خواهد شد در آن قرار دارد» (همان ،ص.)144
بینامتنیت در معنای کریستوایی آن بیشتر با متون زایشی ارتباط دارد در حالی که
بینامتنیت در نظر نسل دوم نظریه پردازان این مفهوم ،بیشتر با متون پدیداری مرتبط
میگردد.
همان گونه که بیان شد در بینامتنیت زایشی ،زیرساختها و اندیشههایی که متن بر پایة
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آنها شكل میگیرد بررسی میشود .این اندیشهها در متن ،ساختاری واحد اما نمودهایی
متفاوت دارد و همین امر موجب زایش صورتهای مختلف از آنها میشود.
در سمك عیار امانتداری ،پاکدامنی و عفت ،نان دادن ،وفای به عهد ،راستگویی و
راستكرداری و نام جویی از ویژگیهای اساسی اخالق عیاری به شمار میرود و سمت و
سوی هدفمندی داستانها و وقایع را شكل میدهد و توانایی در شبروی ،نقبزدن،
تغییر چه ره ،استفاده از بیهوشانه ،سرعت و دقت در عمل ،و کشیدن سریع خنجر یا
کارد از پایه های کنشهای اصلی قهرمانان است .در شاهنامه نیز پهلوانان راستین به این
اصول پایبندند و این عناصر با ساز و کاری که متناسب با ساختار حماسه است در آن
نقش ایفا میکنند؛ به بیان دیگر از نظر اصلی و فرعی بودن جایگاهِ این عناصر در
داستانها با هم متفاوتند که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره میشود:
الف) راستگويي :از اولین اصول و قواعد جوانمردی و عیاری ،این است که عیار باید
در همه وقت و همه جا راستی و درستی را پیش بگیرد و غیر از راست نگوید
(عنصرالمعالی ،1378 ،باب  :44ص )181و شهرت و اعتبار این صفت چنان است که همواره
به منزله سند یا قول فصل به کار میرود؛ برای مثال وقتی خاطور عیار نزد ارمنشاه و
قزلملك فاش میکند که خورشید شاه و مهپری را در شب زفافشان ربوده است،
شاهزاده شادمان شد« .گفت ای خاطور این سخن راست است یا نه؟ خاطور گفت ای
شاهزاده ،مردان دروغ نگویند خاصه در خدمت پادشاه» (ج ،1ص )371یا سمك عیار در
مناسبت دیگری به فغفورشاه و مهران وزیر یادآور میشود که « خدایگان را بقا باد ،بدان
و آگاه باش که در جهان هیچ به از راستی نیست و راست گفتن به هر جا که باشد در
پیش خاص و عام ،خاصه در پیش شاه ،علیالخصوص که ما سخن گوییم اال راست
نتوانیم گفتن که نام ما به جوانمردی رفته است و ما خود جوانمردانیم» و در ادامه تأکید
میکند که « :ای شاه یك نوبت گفتم که هیچ به از راستی گفتن نیست که از راستی همه
کارها راست گردد و رستگاری بود» (االرجانی ،1385،ج :1ص .)64دوست و دشمن بر این
ویژگی عیاران اذعان دارند (همان :ص.)115
در شاهنامه نیز راستی یكی از ویژگیهای مهم انسانی و شیوههای تخلف ناپذیر
پهلوانی است که در ابیات بسیاری بر آن تأکید شده از جمله در پندنامه اردشیر

(ج7ص183ب 491به بعد) به تفصیل به آن اشاره شده است .فردوسی راستی را پایه و مایه
انسان بودن دانسته است.
ز تاری و کژی بباید گریست
سرمایه مردمی راستیست
(ج ،6ص ،38بیت )490
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ب) پايبندي به سوگند :از دیگر ویژگیهای متون عیاری ،پایبندی جدی عیاران به
سوگند است .شخص عیار ،که در ابتدا با اجرای مراسم سوگند در شمار عیاران جای
میگیرد به سوگند به عنوان امری مقدس مینگرد و هرگز نسبت به سوگند خود
خیانت نمی ورزد .سوگندهای عیاران شكلهای گوناگون دارد که مهمترین و
اساسیترین این سوگندها همان سوگند آغازین شخص عیار است.
در واقع سوگند عیاری مهر و امضای شخص عیار نسبت به مرام عیاری است .در
مرام عیاری یك سوگند میتواند دشمن را به دوست بدل کند .در این اثر ،سوگندها
چنان راستین و قابل اطمینان است که عیاران به حكم سوگند براحتی به دشمن و
کارگزاران آنها اعتماد میکنند (االرجانی ،ج، 1ص )164؛ زیرا سوگند حكم صلحنامه دارد.
خیانت به سوگند بمراتب نابخشودنیتر از خیانت به سپاه خودی است« .احترام به
سوگند در میان عیاران چنان اهمیت داشته است که اگر کسی نسبت به این سوگند
خیانت مینمود ،او را به فجیعترین شكل به قتل میرساندند» (باستانی پاریزی ،1344 ،ص
.)47

در قسمتهای گوناگونی از داستان سمك عیار با سوگند به عنوان عامل آشتی و
پیوند روبهرو میشویم .یكی از این نمونه ها ماجرای سمك و آتشك ،خدمتكار قطران،
پهلوان ارمنشاه است (االرجانی ،ج .) 164، 1در این ماجرا ،فاصله میان دشمنی و برادری
بین سمك و آتشك ،تنها ذکر قسم است .در ادامه همین داستان سمك عیار به پاسبان
دربار ارمنشاه نیز با یادکردن سوگند از جانب او زینهار میدهد(االرجانی ،ج، 1ص. )216
تعهد به سوگند از صفات جوانمردانه عیاران است و کسی که به سوگند خود وفادار
نباشد ،شایسته جوانمردی نیست .از میان همه شخصیتهای داستان سمك عیار تنها یك
نفر است که به سوگند و عهد خود وفا نمینماید .این شخص ،که طرمشه نام دارد،
موجودی دو جنسیتی است که نه مردی به کمال دارد و نه زنانگی به اتمام .انتخاب
چنین شخصیتی به عنوان پیمان شكن و خائن در سوگند از ظرافتهای این داستان
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زیباست(ج  ،1ص239و .)240البته به همین دلیل سمك عیار ،طرمشه را به بدترین شكلی
مجازات میکند (همان 335 ،تا .)338
در شاهنامه نیز ادای سوگند و وفاداری نسبت به آن در بسیاری از ماجراهای
شاهنامه نقش تعیین کننده و مهمی دارد؛ از آن جمله :زمانی که پیران قصد دارد
کیخسرو را به افراسیاب معرفی کند از او طلب سوگند مینماید .ایمنی پیران پس از
سوگند افراسیاب ،نشانگر این است که سوگند در شاهنامه چون آثار عیاری قابل اعتماد
و شكستناپذیر است.
ز ســوگند شــاهان یكــی یــاد کــن..
نخســتین بــه پیمــان مــرا شــاد کــن
همـــی داشـــتی راســـتی را نگـــاه
فریدون بـه داد و بـه تخـت و کـاله
ســر مــرد جنگــی درآمــد ز خ ـواب
ز پیــران چــو بشــینید افراســیاب
بـــه روز ســـپید و شـــب الژورد
یكی سخت سـوگند شـاهانه خـورد
ســـپهر و دد و دام و جـــان آفریـــد
بــه دادار کــاو ایــن جهــان آفریــد
نــه هرگــز بــرو بــر زنــم تیــز دم
که ناید بـدین کـودك از مـن سـتم
که ای دادگر شـاه بـی یـار و جفـت
زمــین را ببوســید پیــران و گفــت
کنـــون یافـــت آرام جـــان و تـــنم
بــرین بنــد و ســوگند تــو ایمــنم
ج

ج

(ج3ص 165-164ب 2514تا)2521

(ج 5ص 25ب297و)298

در داستان هفت خوان اسفندیار ،پس از اینكه همراهان اسفندیار دست به پند و اندرز
برده و از او می خواهند که از خطرها خود را بر حذر دارد ،اسفندیار در اعتراض به آنها
سوگندهای آنها را یادآوری میکند:
بـــه یـــزدان و آن اختـــر ســـودمند
کجا آن همه عهـد و سـوگند و بنـد
(ج ،6ص 185ب)326
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در داستان بیژن و منیژه ،پس از اینكه بیژن در حریم زنانه کاخ افراسیاب گرفتار می
شود از گرسیوز می خواهد در مقابل افراسیاب جان او را باز خرد ،گرسیوز نیز که از
خونریزی بیژن بیمناك است به سوگندی پیمان خود را محكم میکند:
بــه خــوبی بــدادش بســی پنــدها
وفـــا کـــرد بـــا او بـــه ســـوگندها
بــه خــوبی کشــیدش بــه بنــد انــدرا
بــه پیمــان جــدا کــرد زو خنجــرا
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همین طور است در بسیاری از ماجراهای دیگر شاهنامه ؛ مانند داستان دوازده رخ
(ج ،5ص ،150ب)1142؛ سوگند چاکری (ج 5ص  231ب2472تا)2474؛ سوگند مانع افشای
راز (ج ،7ص ،230ب203تا)209؛ پیمانداری با اعتقاد به سوگند ( ج ،8ص ،423ب1752تا
)1756؛ ماجرای نبردهای خسروپرویز و بهرام چوبینه (ج ،9ص ،64ب910تا / 915ص،140
ب2205تا)2207؛ سوگند خسرو پرویز در مقابل گردیه(ج ،9ص ،183ب2947و.)2948
ج) نان دادن و رازپوشيدن :به عقیده شغال پیل زور ،استاد سمك ،دو تكلیف در
صدر شرایط ضروری برای ادعای نام جوانمردی قرار دارند« .حد جوانمردی از حد
فزون است؛ اما آنچه فزونتر است هفتاد و دو طرف دارد و از آن دو را اختیار کردهاند:
یكی نان دادن و دوم رازپوشیدن» (ج ،1ص.)44
در چنین زمینه ای نان دادن (یا نان رساندن) نماد سخاوت است که موضوع اصلی
مورد توجه جوانمردان است و جهت و حدود تمامی رفتار و کردار آنان را تعیین
می کند .این امر مقتضی پناه دادن (زنهار دادن) است که در غالب اوقات به معنای
حمایت و حفاظت تام و تمام کسی است که به قهرمان داستان متوسل شده است؛ زیرا
در بسیاری از اوضاع و احوال زنهار دادن عبارت است از پناه دادن به شخصی که
وجودش مایه یا حاوی خطر است .نمونهها بسیاراست:
سمك آنجا که زخمی می شود و مهرویه او را پناه و زنهار میدهد(ج ،1ص )84و
زرند جراح که سمك را معالجه میکند(ج ،1ص .)86و زینهار خواستن از ارغون (ج1
ص ،)139یا زینهار دادن غور کوهی (ج ،1ص 493و .)494
حفظ اسرار نیز از اصول جوانمردی است .سمك وقتی میبیند زرند جراح او را
شناخته است از ویژگی کتمان سر طبیبان استفاده میکند و از او میخواهد که اسرار او
را نگه دارد (ج ،1ص.)86
رازداری در شاهنامه فردوسی نیز به عنوان امری مهم ذکر شده است؛ اما حوزه این
رازداری به وسعت داستان سمك عیار نیست .در شاهنامه ،شكستن پیمان پناهجویان و
توجه نكردن به زینهاری ،عامل بدنامی و تیرهروزی است .یكی از این نمونهها با
عقوبت تلخ پیمان شكنی ،داستان سیاوش است .شاهنامه از افراسیاب به عنوان شاهی
قدرتمند نام میبرد که از صفات جوانمردانه بهرهای نبرده است .شكستن پیمان
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زینهاردار از جانب چنین شخصیتی ،امری قابل قبول است .افراسیاب پهلوان نمایی
است که در جای جای داستانها رفتارهای غیر جوانمردانه از او بروز میکند.
فردوسی با نمایش صحنه های قتل سیاوش ،حكم ناجوانمردی افراسیاب را صادر
می کند .پیران با اینكه از پهلوانان تورانی و معاون و مشاور افراسیاب است بارها به
بدگویی این ناجوانمردی افراسیاب پرداخته است.
نبردهای کین خواهانه ایرانیان تاوان سخت این پیمان شكنی است .کیخسرو به عنوان
نمادی از جوانمردی در طول این نبردها بارها پناهندگان تورانی را به خـود مـیپـذیرد
(ج ،5ص229تا ،230ب2435تا .)2463نمونه دیگری از زینهارداری پهلوانان جوانمرد ایرانـی
در شاهنامه پذیرفتن بهمـن و تربیـت و پـرورش او توسـط رسـتم اسـت (ج ،6ص،312
ب1517تا .)1519از دیگر نمونهها ،زینهارداری و اماندهی رستم به گرگین در ماجرای گم
شدن بیژن به فریب گرگین است که پس از گرفتاری ،گرگین از رستم مـیخواهـد کـه
واسطه امان یابی او از شاه گردد  .رستم به شـرط پیـدا شـدن بیـژن و رهـایی یـافتن او
زینهارخواهی گرگین را از شاه قبول مینماید (ج ،5ص 58و  ،59ب 856تا .)867
د) بردباري و تحمل سختيها :عیاران مردمانی برآمده از دل جامعـهانـد .آنـان بـرای
برآوردن پیمان و عهد خود ،فداکاریهای بزرگی انجام می دهند .آنها به دالیل مختلفی از
قبیل امانتداری ،رازداری ،زینهارداری ...،گاه سختیهای بسیاری را متحمل میشدهانـد بـا
این حال از عقاید و شیوه های خاص خود دست نمـیکشـیدهانـد .یكـی از شـیوههـای
تمرینی آنها انتخاب سختی های خود خواسته بوده اسـت .آنـان بـرای افـزایش قـدرت
تحمل خود به تمرینهای سختی دست میزدند .حتی « عیاران از برای آنكـه اسـتواری و
پایداری خود را در برابر رنج و ایذا نشان دهند ،گـاه برخـی از اعضـای بـدن خـود را
میبریدهاند» (اخالق ناصری ،1356 ،ص)126؛ به همـین دلیـل اسـت کـه عیـاران در برابـر
شكنجه ها و مصائب بزرگ نیز از عقاید خود دست برنمی داشتند؛ زیرا آنچه برای عیـار
اهمیت داشت رسیدن به هدف بود .عیار برای دستیابی به خواستهاش از زندگی عادی و
معمول دست می شست .سمك عیار در طول داستان ،انسانی پرطاقت و بردبار است؛ با
اینكه بارها مورد شكنجه قرار می گیرد ،هرگز از آرمان خود که عیاری و حفظ حكومت
عادالنه «خورشیدشاه» است ،دست برنمیدارد .تحمل گرسنگی ،تشـنگی ،بیابـانگردی و
زندگی مخفیانه همه از ویژگیهای زندگی سمك عیار و دیگر عیاران داستانهاست.
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پهلوانان شاهنامه هدفی فراتر از خواسته های شخصی دارند .نبردهای پی در پی،
جدایی از خانواده ،گذر از عواطف فرزندی ،نبردهای طوالنی و طاقتفرسا نشان از
ویژگی بردباری میان پهلوانان شاهنامه است .تحمل کاوه آهنگر ،سختیهای داستان
هفتخوان رستم و هفتخوان اسفندیار ،بردباری در سوگ سیاوش از نمونههای برجسته
بردباری و صبوری پهلوانان شاهنامه است .در داستان کاوه آهنگر ،کاوه نماینده انسانهای
رنج دیده ای است که با قدرت بسیار جوانمردی به انقالبی عظیم دست میزند .هفت
خوانها (رستم و اسفندیار) در شاهنامه ،نمایش مراحل سخت و طاقتفرسای زندگی
پهلوانان و قهرمانان است .نمونه دیگر بردباری در شاهنامه ،داستان سیاوش است.
سیاوش برای دفاع از آرمانهای خود به تحمل مصائب بسیاری تن داده است.
ه) شجاعت :شجاعت و دوری از پریشانی و ترس ،ویژگی جدانشدنی عیار جوانمرد
است .در طول داستان سمك عیار بارها از زبان سمك ،قهرمان دلیر داستان شنیده
میشود که «عیاری به بددلی (ترسویی) نتوان کرد» (االرجانی ،1369 ،ج ،1ص .)110شخص
عیار ،گاه برای انجام دادن مأموریت خود تا دل سپاه دشمن پیش میرود و شجاعت
باعث افزایش اعتماد به نفس او میگردد .حضور عیاران در بیراههها و بیابانها،
ر ویارویی آنها به تنهایی با دشمن ،قدرت تغییر لباس و نفوذ به جمع دشمنان و ،...بدون
وجود شجاعت هرگز امكانپذیر نمیتواند باشد.
در جایی از داستان سمك عیار ،سمك خود را در صف درباریان و سرهنگان جای
میدهد و گستاخوار به سرای ارمنشاه میرود« :سرخ ورد و صابر و صمالد آمده بودند
و نظاره میکردند و با یكدیگر میگفتند که عجب مردی که این سمك است .دل و
زهره بدین عظیمی دارد که در چنین جایگاه ایستاده است و شخصی چون مهران وزیر
در پیش روی او نشسته و با وی برآمده است .خود این اندیشه نمیکند .این چنین
مردی با دل و زهره در جهان کجا به دست آید؟» (همان ،ج ،1ص)294
شجاعت ،اساس کار پهلوانان نامآور شاهنامه نیز هست .حضور دو جوانمرد
خوالیگر در داستان ضحاك ،داستانهای مربوط به رستم و دیگر پهلوانان شاهنامه ،همه
مشق شجاعت است.
و) عفت و پاكدلي :اصل رعایت عفت از اصول مورد احترام عیاران است .شخص
عیار در مقام جوانمرد واقعی ،مدافع حریم خصوصی و اجتماعی مردم جامعه است ،از
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(ج ،7ص ،183ب490تا)492

ز) صحنههاي نبرد :از صحنه هایی که به فراوانی در شاهنامه و سمك عیار تكرار
می شود ،وصف جنگها و مبارزة پهلوانان است .از جالب توجهترین این توصیفات،
شباهت فراوان آنها به یكدیگر است .صحنههای جنگی ساختار زیربنایی کلی دارد که با
اندك تفاوتی در رو ساختهای گوناگون و متعدد یا به قول کریستوا در پدیدار ظاهر
میشود و جالب توجه تر از آن ،هنرمندی مصنفان و سخنپردازان آن است که آنچنان به
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این رو همچنان که در زینهارداری و ادای امانت مورد قبول اجتماع است در حفظ
ناموس مردم و عفت و پاکدلی نیز مثال زدنی است (ملك الشعرای بهار.)1320،
عیاران چنان به صفت پاکی و عفت متصف هستند که مردم از همراهی و همجواری
آنها با خانواده و ناموس خود هراسی ندارند .عیاران در داستان سمك عیار چنان به این
صفت آراسته اند که بدون برقراری پیوند ازدواج ،حتی با نامزد خود نمیپیوندند .در
همین داستان ،هرجا عیار داستان قصد برقراری ارتباط با زنی را دارد از رابطه
خواهرخواندگی بهره میجوید « .سمك گفت :ای آتشك دالرام تو به گواهی یزدان
خواهر من است ،از بهر آنكه اگر دست من بر اندام وی آید تو را گمان بد در دل نیاید»
(االرجانی ،1369،ج ،1ص  .)216از این نمونهها شواهد بسیاری در این داستان به چشم
میخورد.
توجه به رعایت عفت و پاکدامنی به عنوان اصل مهمی در شاهنامه نیز وجود دارد.
شاهنامه به عنوان اثری که به بررسی زندگی شاهان و پهلوانان پرداخته است دارای
پردازشی عفیفانه و پرده پوش است .در بسیاری از موارد ،قلم پاك و عفیف شاعر چنان
با هنرمندی به تصویرهای عاشقانه رنگ پاکدامنی داده است که ذهن خواننده را از
انحراف به هر صحنه مبتذل باز میدارد .نمونه این نكته را در مضامین الحاقی ازدواج
رستم و تهمینه میتوان مالحظه نمود .داستان سیاوش از زیباترین نمونههای رعایت
عفت و پاکدامنی یك شاهزاده ،پهلوان است(ج ،3ص ،23ب286تا288و ص 25ب 328و.)329
در پندنامه اردشیر نیز به عفت سفارش شده است:
کــزو خــوبی و سودمندیســت نیــز
دل آرام داریـــد بـــر چـــار چیـــز
کــه باشــد تــرا یــاور و رهنمــای
یكــی بــیم و آزرم و شــرم خــدای
نگـــه داشـــتن دامـــن خـــویش را
دگـــر داد دادن تـــن خـــویش را
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زیبایی و هنرمندی این صحنهها را وصف میکنند که هیچ خوانندهای از خواندن مكرر
آنها خسته نمیشود.
چنانكه گفته شد ،صحنههای نبرد بارها و بارها تكرار میشود و جز در جزئیات
تفاوت عمدهای با هم ندارد .همینکه شیپور جنگ به صدا در میآید دو سپاه رو به
میدان مینهند و رویاروی هم صف میکشند .مؤلف(راوی) معموالً شیوه استقرار قلب و
جناحهای چپ و راست را بیان ،و فرماندهان هر واحد را معرفی میکند ،و میگوید
که شاهزاده (یا شاه) در کجا مستقر شده است .آن گاه یك پهلوان را با ذکر نام وارد
میدان می کند .او یا تازه وارد داستان شده ،و یا تا آن هنگام جایی مهم در داستان پیدا
کرده است .به هر حال این مرد مبارز به آسانی شماری و گاه انبوهی از جنگاوران
دشمن را از پا در میآورد؛ اما گاهی نیز بسختی میافتد و این امر امكان میدهد تا نتیجه
نبرد در وقتی که پهلوان در رویارویی با حریفی هم شأن خود قرار گرفته است بسختی
حدس زده شود و خواننده را نگران و ملتهب کند .معموالً در رویارویی افراد هم شأن،
نام هر دو مبارز به محض ورود به میدان ذکر میشود و یكی از آنان از پا درمیآید و
آن صحنه پایان مییابد؛ گاهی نیز هنگامی که هر دو مبارز ،که بسیار رزم آزموده و
پرهنر هستند -مثل شخصیتهای مهم که برای ادامه داستان هم سودمندند -پس از یك
رویارویی طوالنی و خستهکننده از هم جدا میشوند .اینان در ضمن آن رزم آزمایی از
هر سال حی که دارند ،استفاده می کنند و سرانجام با دست خالی با هم روبهرو میشوند
و کشتی میگیرند بی اینكه یكی بر دیگری فائق آید .در این احوال ،در وقتی که یكی از
مبارزان دچار مشكل شده و یا در ضمن مبارزه به صفوف خود نزدیك شده ،ممكن
است که بخشی از سپاه خودی به میدان بیاید و به او کمك کند .اگر نبرد پایان داشته
باشد کسی که پیروز شده است ،حریف شكست خورده را با خود میبرد و شیپور
استراحت به صدا در میآید.
تفاوت داستانهای عیاری با داستانهای حماسی در صحنه های نبرد در این است که
در داستانهای حماسی سرنوشت جنگ معموالً در میدان نبرد و در مبارزههای تك به
تك نام آوران تعیین می شود؛ ولی در داستانهای عیاری ،روشهای عیاری و جنگهای
پارتیزانی ،سرنوشت جنگ را معین می کند و حتی گاهی با ورود عیار به میدان مبارزه
تك به تك با سپر کاغذی و ابزار جنگی نامتعارف اساساً پهلوان مقابل و جنگ کالسیك

نگاهي به مناسبات بينامتني متون حماسي و عياري

105

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،50زمستان 1394

را به سخره می گیرد و با روشهایی که خاص عیاران است و بیشتر بر هوش و درایت
خالقانه یا روشهای غیر پهلوانانه مبتنی است ،دشمن را مغلوب یا تحقیر میکند .اگر چه
هم در داستانهای عیاری شیوه جنگ داستانهای حماسی وجود دارد و هم در داستانهای
حماسی ،کمتر شیوههای عیاری دیده می شود.
ح) شبروي :بیشتر کارهای عیاری در شب انجام میشود .نوعی حمله شبانه ناگهانی
یا شبیخون هم که غالباً به وسیله گروهی اندك و نه سپاهی بزرگ انجام میگیرد ،فقط
شب ،روی می دهد؛ اما کارهای دیگر ،مثل نبردهایی که در میدان جنگ روی میدهد،
غالباً در روز اتفاق میافتد .نبردهایی که در روز آغاز میشود ،صرف نظر از هر ساعت
که باشد به طور طبیعی و قراردادی با رسیدن شب متوقف میشود .رسیدن به اردو پس
از یك اقدام شبانه و بازگشت برحسب فاصلهای که باید طی شود در ضمن شب یا در
سحرگاه آغاز میشود .همچنین استراحت و دست کشیدن از جنگ پیش از کارهای
حساس شبانه و بویژه اگر جنگ متوقف شده باشد برای گفتگو ،تصمیمگیری در دربار،
نوشتن نامه ،جست و جوی همدست ،درخواست مهلت و مانند اینها همه شب انجام
میشود.
عیاران در شب فرصت اجرای نقشههای مخفیانه خود را دارند و سمك بسیاری از
نقشههای خود را شب به انجام میرساند؛ مانند دزدیدن دایه جادو(ج/1ص ،)52اقدام
برای آزادی فرخروز(ج/1ص ،)55- 56ربودن مهپری از دربار شاه روم (ج /1ص  )376و. ...
در شاهنامه نیز اگرچه اساس ماجراها و جنگها روز صورت میگیرد ،گاهی نمونههایی
از شبیخون یا عملیات شبانه به شیوة عیاران دیده میشود ،شبروی در شاهنامه نیز
وسیله ای برای اجرای بهتر عملیات پهلوانانه و نقشه های مدبرانه قهرمانهاست.
شبیخونها و شب گریزیها بارزترین شكلهای شبروی در شاهنامه است .نبرد میان منوچهر
شاه و سلم و تور(ج ،1ص ،123ب 734و  735و 742و )743؛ شبروی زال به حرمسرای
مهراب کابلی (ج ،1ص ،171ب  536تا)538؛ شبیخون سپاه ایران و توران (ج ،4ص ،172ب
 897و  )... /898از آن جمله است.
ط) كمندافکندن ،نقب بريدن و ناوک اندازي :کمندافكندن از لوازم کار عیاران است و
عیار باید در این کار استاد باشد .یك جا سمك با آتشك ،شبانه به سرای شاه میروند و
سمك از آتشك میخواهد که کمند بیندازد و او موفق نمیشود .سمك کمند را از او
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میگیرد و خودش میاندازد ( االرجانی :1385 ،ج .)215 /1یكی از اصول کمند انداختن این
است که هنگامی که به باالی بام رسید ،کمند را بردارد؛ مبادا دشمن نیز از آن استفاده
کند .در صحنه ای از داستان روزافزون با سمك برای نجات آباندخت میروند.
روزافزون کمند میاندازد و باال میروند و روز افزون فراموش میکند کمند را بردارد که
سمك متوجه میشود« :آهی بكرد و گفت :روزافزون هنوز ناتمام است .کسی کمند به
جای رها کند؟ خاصه در چنین جایگاه؟» (ج /2ص)128
یكی دیگر از حیلههای عیاران نقب زدن است .عیار از زیر زمین به خانه و کاخ و
قلعه در میآمده و مال را با خود حریف میربوده است .کانون ،عیار شهر ماچین به
همراه استادش خاطور ،که در عیاری و نقم بریدن کاردان است ،مأمور دزدیدن
خورشیدشاه و مهپری می شود .آنان پس از شناسایی چادر خورشیدشاه ،جای مناسب
برای نقم زدن را پیدا میکنند و مشغول میشوند و از همانجا که نقم زدهاند ،خورشید
شاه و مهپری را میدزدند و با خود میبرند(ج ،1ص.)370
اگرچه جنگجویی وسپاهیگری کار عیاران نیست ،عیار باید در میدانداری عاجز
ن باشد و آن هنگام که الزم است درنماند .از جمله فنون عیاری «ناوكاندازی» است.
«ناوك ،که گاهی از آن به جوالدوز تعبیر میشود از آالت جنگ آشكارا و میدانی نیست
بلكه از نهانگاه و به طور مخفی به سوی دشمن افكنده میشود» (خانلری:1385،ص.)83
هنگامی که سمك و روزافزون برای رهایی آباندخت میروند ،روزافزون که استاد
ناوك اندازی است عادان(والی شهر) را با ناوك از پای در میآوررد (ج /2ص.)128
این نوع عملیات در داستانهای شاهنامه نیز دیده میشود ولی از نطر اهمیت و بسامد
با داستانهای عیاری قابل مقایسه نیست؛ زیرا این عنصر در متون عیاری میزبان است و
در متون حماسی میهمان .بنابر گفته فردوسی ،آموزش کمند جزء برنامه تعلیم و تربیت
ایرانیان قرار داشته است .رستم برای تربیت پهلوانی سیاوش او را برای آموزش به
زابلستان می برد :
تهمـــتن ببـــردش بـــه زابلســـتان
ســواری و تیــر وو کمــان و کمنــد

نشســتنگهش ســاخت در گلســتان
عنان و رکیب و چه و چون و چنـد
(ج ،3ص10و ،11ب 79و)80

ي) مکر و حيله :مكرو حیله و پنهانكاری ویژگیهایی است که تقریباً ناخودآگاه ،وقتی

نگاهي به مناسبات بينامتني متون حماسي و عياري

ظاهر می شود که هنگام عملیات عیاری است؛ خواه به وسیله دوست و خواه به وسیله
دشمن:
 خاطور همچون کسی توصیف میشود که در زمینه مكر و حیلت و تلبیس (رنگعوض کردن) ،کاردانی به کمال رسیده است« :کانون استادی به غایت کمال داشت
در عیاری و نقم بریدن و مكر و حیلت و تلبیس کاردان؛ نام او خاطور» (ج،1ص.)344
 سرخکافر درباره سمك به ماهانه میگوید« :او هیچ کار به روز نمیکند که مردی عیارو مكار است .به حیلت مردان را بسته کند .در برابر نمیآید ،پنهان کارها میکند»
(ج ،1ص.)617
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 همچنین ارمنشاه در نامهای به دبورآ دیوگیر دربارة سمك مینویسد« :در میان ایشانمردی هست عیارپیشه ،درد ،مكار که از شهر چین برخاسته است» (ج ،1ص.)635
 و تأکید میکند که« :سمك عیار ...به حیلت و مكر و عیاری سپاه ابر را با سرخکافر دربند آورد»(ج ،1ص.)636
مكر اصطالحی است که میتواند تحقیرآمیز و منفی تصور شود؛ اما در عمل و در
ادبیات عیاری مترادف زرنگی و مهارت است و چیزی جز یك وسیله نیست؛ نیرنگی
است که در نظر کسانی که از آن بهرهمند میشوند در خور تحسین است ،ولی از نظر
قربانیان آن ،نادرستی و حقه بازی برای رسیدن به هدف است .مكر غالباً عبارت است از
طرح و تدوین نقشههای پیچیده برای دستیابی به هدف بدانگونه که حالتی پیش آید که
شخص (عیار) اختیار اوضاع را در دست داشته باشد در حالی که دشمن در بیخبری به
سر می برد .مكر عبارت است از اینكه شخص همواره در کمین هر خبر و اطالع باشد تا
بتواند به شیوه ای رفتار کند که طرحهای احتمالی طرف مقابل را خنثی کند (مثل آزاد
شدن مهپری از چنگ مقوقر به دست سمك (ج/1ص .)197گاهی یك مكر ،اگر خوب
طرح و اجرا شده باشد ،ستایش دشمن را هم بر میانگیزد؛ اما به هر حال در همه
حاالت مكر از لحاظ عیار باید از دورویی عاری باشد.
اساساً به کار بردن مكر و تدبیر از لوازم نبردهاست؛ اما در داستانهای عیاری محور
حوادث بر گرد آن می چرخد حال اینكه در متون حماسی اساس کار بر زورآزماییهای
فردی است.
يا) تغيير لباس و چهره :هنر تلبیس(تغییر قیافه) یكی از موارد اجرای مكر و ابزار عیاری
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است .عیاران هر بار به شكلی و لباسی درمیآیند تا کسی آنها را نشناسد و به این وسیله
مقصود خود را انجام می دهند .آنها گاه به کمك رنگ و ابزار تغییر چهره و گاه با
تراشیدن موی سر و صورت به طراحی و تغییر چهره خود می پرداختند به صورتی که
دیگران قادر به شناسایی چهره آنها نبودند .عیاران با این اقدام به میان دشمنان می رفتند
و نقشه خود را عملی میکردند .بویژه سمك مهارت فوقالعادهای در اجرای نقشههای
مختلف (با قیافه های متفاوت) و توانایی بسیار در تهیة لباس مناسب برای هر نقش
دارد .او در قیافه یك زن ،بهزاد را فریب میدهد (ج)224-222/1؛ و وقتی که به رزمیار
برمیخورد ،نقش مست الیعقلی را بازی میکند که در جشن از پا درآمده است
(ج .)225/1خود را به صورت فرمانده نگهبانان ارمنشاه درمیآورد و وارد دربار میشود
(ج)276/1؛ و در قیافه ساقی نزد فلكیار راه مییابد (ج. ...) 387/1
برخی از انواع تغییر قیافه چون از انواع دیگر عملیتر است بیشتر به کار میرود:
مثالً تغییر قیافه دادن به صورت ساقی امكان میدهد تا وقتی قربانی با نوشیدن چند پیاله
از خود بیخود می شود ،عیار وارد خیمه یا اقامتگاه او شود و هر چه بیشتر به او نزدیك
گردد؛ زیرا از این راه میتوان به اطالعات مهم و ذیقیمت دست یافت .در این وضعیت
عیار به نوشیدنی قربانی دسترسی دارد و در صورت لزوم برای خنثی کردن او میتواند
از داروی ب یهوشی نیز استفاده کند .نمونه این امر روزافزون است که خود را به صورت
شاگرد صعدون آبدار درمیآورد و درباره زندانیان خودی اطالعاتی کسب میکند ،آنگاه
از چادر ارمنشاه انگشتری و کمربند شاه را میرباید و بیرون میآید( ج .)465/1این کار
در نتیجه داشتن هنر تغییر قیافه و همزمان با آن ،تغییر شخصیت دادن ،ممكن میشود؛
زیرا تغییر قیافه و لباس برای متقاعد کردن حریف کافی نیست ،بلكه آشنایی کامل به
رفتارها و شیوه ها و عادات و آداب رایج در آن پیشه نیز ضرورت دارد و نیز شخص
باید بتواند با به کار بردن اصطالحات مناسب ،هویت خود را بقبوالند تا طرف مقابل او
را به عوض همان کس که عیار ادعا میکند بگیرد که این خود هنر زبان آوری عیار را
نشان میدهد .یك نمونه ناموفق تغییر قیافه در ج سوم صفحههای  96و  97مشاهده
می شود :چاراسب ،پس از بازجویی از دو تن از پهلوانان طوطیشاه متوجه می شود که
آنان به دروغ خود را بازرگان معرفی کردهاند؛ زیرا هیچ اطالع درستی از پیشة بازرگانی
نداشتند.
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درواقع یكی از پیشهها یا هویتهایی که عیاران غالباً به آن متوسل میشدند بازرگانی
بود؛ زیرا بازرگانی هرگونه جا به جایی و رفت و آمد میان شهرها و کشورها را توجیه
میکرد؛ حتی در زمان جنگ ،با توجه به اهمیت موضوع تأمین آذوقه هنگامی که سپاه
خودی به مقصد جایی حرکت میکرد یا سپاه دشمن شهری را در محاصره میگرفت.
ضرورت تأمین آذوقه دژهای دورافتاده به کارگیری همین حیله را برای راه یافتن به
درون آن جایگاههای تسخیرناپذیر ،ممكن میساخ ت؛ چنانكه کانون برای رخنه به دره
ارغون بغرایی خود را تاجر شراب جا میزند (ج )227/1و سمك نیز برای راه یافتن به
اردویی که دره غورکوهی را محاصره کرده است به همین حیله متوسل میشود
(ج.)551-549/1

یك شخصیت یا نقش دیگر عیار ،جاسوسی است که الزمة آن تداوم رفت و آمدها و
شكیبایی در خودداری از گفتار و توداری و کم سخنی را توجیه میکند؛ چنانكه سمك
پس از بیرون آمدن از دره غورکوهی ،خود را لَمَك جا میزند که از جاسوسان ارمنشاه
است و نزد سیاهابر ادعا میکند که اَزَل است؛ جاسوسی دیگر از دستگاه ارمن شاه(ج/1
ص.)619
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این شیوه عیاران در میان پهلوانان و قهرمانان شاهنامه نیز وجود داشته است .پنهان
نمودن نام :رستم نام خود را از شاه مازندران پنهان ،و خود را چون چاکری برای رستم
معرفی می کند (ج ،2ص ،115ب 726تا)732؛ پوشید لباس مبدل :رستم در حمله سهراب
به ایران زمین به نیت شناسایی سهراب و سرکشی به سپاه او لباس مبدل می پوشد (ج،2
ص  ،208ب483و)484؛ ناشناس رفتن رستم برای نجات بیژن :رستم برای تجات بیژن
تغییر قیافه می دهد و در لباس بازرگانان به دربار افراسیاب میرود (ج ،5ص ،60ب 876
تا)878؛ ناشناس رفتن گیو به توران برای شناسایی کیخسرو (ج ،3ص ،203ب 3097و
 )3098؛ تغییرلباس و بازرگان نمایی اسفندیار در نجات بخشیدن خواهرانش (ج ،6ص:193
ب 461-460و ب )473-478؛ و . ...
يب) سخنداني و زبانآوري :هنر خوب حرفزدن یا به تعبیر دیگر سخندانی و
زبانآوری نیز از جمله ویژگیهایی است که به عیار امكان میدهد تا در هر موقعیتی کار
خود را انجام دهد و از هر مهلكه جان سالم به در ببرد .باید بتوان بدون توهین به
قدرتمندان ،واقعیت را محترم داشت؛ باید راست و درست ماند بیاینكه پرده از کارهای
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شخصی آدمی برداشته شود؛ باید پیامها با ذوق صائب و موقعشناسی گزارده شود؛ باید
در مقام ایلچ ی و رسول خویشتندار و هوشیار بود و در هر موقعیت زبان خاص و
مناسب آن را به کار برد؛ باید بتوان در دیگران نفوذ کرد؛ تحت تأثیرشان قرار داد؛
متقاعدشان کرد؛ بی نظمی و آشفتگی درمیانشان پدید آورد و از آرمان خود یا آرمان
شخص دیگر دفاع کرد .مهران وزیر در ضمن هشدار به ارمنشاه در باره سمك عیار در
این زمینه میگوید« :ندانی که چه جلد و با دانش است ،و زبانآور و سخنگوی و
شبرو و عیار» (ج ،1ص.)238
برای عیار ضروری است که از تمامی دانستنیها و اطالعاتی که یك انسان میتواند در
طول زندگی به دست آورد ،آگاهی داشته باشد و با زیرکی بتواند آنها را به سود
فعالیتهای خود به کار ببرد؛ از جمله آنها تسلط به انواع فنون نگارش است .کانون به
کمك پیامی که به سبك و شیوه فغفور مینویسد ،مهپری را فریب می دهد و به بند
میکشد « :کانون دبیری نیك دانستی ...و نامه نوشت از زبان فغفور به دختر وی ،مهپری،
به خط خوب و عبارتی پسندیده» (ج ،1ص .)271هنری که سمك نیز به این هنر تسلط
کامل دارد و همین او را در چشم یارانش بزرگ و گرامی مینماید و آفرین همگان را
برمیانگیزد(ج ،1ص .)358این ویژگی بخصوص از جهت غلبه بر حریف از طریق
سخندانی و زبانآوری در داستانهای عیاری بسیار پُررنگتر از آثار حماسی است و
عیاران نسبت به پهلوانان از این حربه برای گولزدن یا غلبه بر حریف بیشتر استفاده
می کنند و بواقع یكی از عناصر ویژه متون عیاری به شمار میرود.
يج) خواب و رؤيا :منظور ،خوابهای اخبار دهنده است که شخصیت داستان را در
بزنگاهه ا از امور پنهان یا امور غیر قابل احتراز آگاه میکند؛ اطالعاتی که آگاهی از آنها
جز از راه خواب ناممكن است .خوابها و رؤیاها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول خوابهای اخباری که خبری را پیشاپیش اطالع میدهد؛ مثالً خورشیدشاه
خوابی درباره فرخروز میبیند و چون آن را برای فرخروز نقل میکند ،فرخروز تردیدی
نسبت به پیام آن خواب و رابطه اش با سرنوشت محتوم خود که مرگ است به ذهن راه
نمیدهد و در عالم بیداری نیز چنین می شود او در پایان مبارزه با پهلوانان ارمنشاه پس
از جنگی طوالنی و خسته کننده اسیر میشود و به دست قزل ملك جان میبازد (ج،1
ص . )607 -600برداشتن دستار از سر آدمی به وسیله موجودی که از آسمان آمده در علم
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تعبیر رؤیا نشانه مرگ حتمی است و یا غورکوهی ،آبان دخت را در ته یك چاه به بند
کشیده است .آباندخت در آنجا خواب میبیند که دایهاش خبر از نجات قریبالوقوع او
می دهد (و در واقع سمك در شرف کارهایی برای نجات اوست) و در همان احوال
سرنوشت آیندهاش هم (که بعداً تحقق مییابد) به او خبر داده میشود :او با یك پادشاه
ازدواج خواهد کرد و فرزندشان بر جمله عالم فرمان دهد (ج ،2ص.)86
دسته دوم خوابهای ارشادی یا هشداری است که در لحظههای بسیار سخت ،که
اوضاع بدون مفر جلوه میکند ،راهحلهایی را اعالم یا فرد را از خطر قریبالوقوعی
آگاه میکند.
فرخروز در حالی که در خواب است بهوسیله پدرش از هشدار نزدیك بودن دشمن
آگاه می گردد و چون ناگهان بیدار میشود ،سندانشكن را میبیند که با خنجر برهنه در
باالی سرش ایستاده است .او در آخرین لحظه ،خطر را از خود دور میکند(ج /3ص 271
و .)272
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در داستانهای شاهنامه ،رؤیا و گزارش رؤیا در شكلگیری قصهها نقش مهم و
بسزایی دارد .بسیاری از شخصیتهای برجسته شاهنامه حداقل یك بار در خواب،
رویدادی را پیش از وقوع دیده اند .در شاهنامه ،افراد در موقعیتهای حساس خواب می
بینند و آنها را نگران یا آسوده خاطر میکند .برخی از خوابهای شاهنامه ،سادهاست و
بیننده خواب ،تعبیر آن را حدس می زند ولی برخی از آنها به معبّر نیاز دارد و در برخی
موارد  ،هر کسی از عهده تعبیر آنها برنمیآید « .خوابهای شاهنامه به داستانهای نمادینی
می ماندکه خوابگزاران با کشف راز و رمزهاشان ،آنها را گزارش میکنند .البته در
شاهنامه گاه گاه واقعیتی که در بیداری رخ خواهد نمود ،بیپرده و بیمیانجیگری نمادها
به خواب قهرمان می آید» (سرامی.)980 :1367 ،
در برخی از خوابهای شاهنامه ،نوعی پیشگویی و آگاهی از غیب نیز دیده می شود؛
مانند خوابی که افراسیاب درباره سیاوش میبیند (ج /3ص ،48ب  712به بعد))؛ خوابی که
ضحاك می بیند و با آن از آینده خود باخبر میشود(ج ،1ص 53و  ،54ب  42به بعد).
بعضی وقایع و اتفاقات آینده در خ واب به برخی از پهلوانان شاهنامه الهام شده
است .سام زنده بودن فرزندش زال را در البرزکوه به خواب می بیند(ج ،1ص ،141ب 94
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به بعد)؛ پیران وزیر افراسیاب تولد کیخسرو فرزند سیاوش و کینخواهی خون سیاوش
را به خواب می بیند(فردوسی ،ج /3ص ،158ب  2425به بعد).
يد)طالعبيني و پيشگويي :طالع یا زایچه وسیلهای است که به مخاطب میفهماند که
داستان چه تحوالتی خواهد یافت و در عمل نیز هرگز خالف آن روی نمیدهد .طالع،
که هنگام تولد مشخص و تعیین میشود – و البته امتیازی است که فقط بزرگان از آن
برخوردار هستند -خطوط اصلی مسیری را که سرنوشت خواهد پیمود ( به اراده و
دلخواه راوی که گویی خود به آن باور دارد) نشان میدهد .طالع خورشیدشاه ،که هنگام
بیمار شدن او پس از نخستین دیدار مهپری فاش میشود ،آشكار میسازد که در مورد
نتیجه پیكاری که در راه رسیدن به مهپری در پیش دارد ،باید خوشبین بود؛ هر چند
صدها مانع و حوادث خوش و ناخوش در پیش رو دارد (ج ،1ص.)21
اعتقاد و باور به طالعبینی به مخاطب کمك میکند با توجه به اطالع از نتیجه کار از
نگرانی خود بكاهد ولی در عین حال کنجكاوی او تحریك میشود که این بحرانها
چگونه حل می شود و این داستان را برای خواننده و مخاطبان قابل تحمل و در عین
حال جذاب میکند.
همچنین در ستارهها پاسخ سؤالهای بیپاسخ جست و جو میشود ... .فرخروز که
نگران احوال سمك و مرداندخت است هر روز نزد عدنان مزیر میرود تا به کمك
ستارگان از آنچه بر سرشان آمده است و از جایی که هستند آگاه شود (ج ،4ص.)443
اعتقاد به سعد و نحسی زمان و مناسب بودن اوقات خاصی برای اجرای کاری
معین ،سبب میشود تا پاره ای از مردم هنگام شروع کارهای مهم به سراغ ستارهشناسان
بروند .اکبار ،که از طرف ارمنشاه برای گفتگو نزد صیحانه جادو گسیل میشود ،پیش
از حرکت «روی به شهران وزیر میکند که  :ساعتی اختیار کن تا بدین کار بروم .شهران
وزیر اسطرالب به دست گرفت و جلوی آفتاب آمد و ارتفاعش را به دست آورد و
بیرون آمدن آفتاب را تعیین کرد هفت ستاره آسمان را به سختی آشفته دید .پس آمد و
به شاه گفت :ستارگان آشفتهاند» (ج ،2ص  250و بعد ).
«بهره گیری از سخنان اخترشناسان یكی از شگردهای پرداخت حماسه است .با
اینكه پژوهش راز سپهر در اندیشة اساطیری ایران ،کاری ناستوده به شمار آمده است،
همه جا قهرمانان حماسه از سر استیصال به این کار دست یازیدهاند .اصوالً پیشبینی،
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شگردی عام در گرهگشایی داستانهای حماسی است و از میان انواع آن ،پیشبینی
اخترشناسان همواره از دقت بیشتری برخوردار بوده و معموالً جزییات رویدادها را نیز
در برمیگرفته است .برای نمایاندن اهمیت پیش بینی اخترشناسان در شكل گرفتن
رویدادهای حماسة ملی ایران یادآور میشویم که همة شاهان ایران زمین در دربار
خویش اخترشناسانی را به کار میگماردهاند و این سنت بعد از اسالم نیز رایج
بودهاست» (سرامی 550 :1383 ،و.)551
طوالنیترین و تفصیلیترین پیشبینیهای اخترشناسان در شاهنامه ،پیشبینی
جاماسب وزیر در باب جنگهای این پادشاه با ارجاسب تورانی است؛ برای مثال هنگامی
که لشكریان ایران و توران بر سر رود جیحون صف میکشند ،جاماسب نام یكایك
کسانی را که در جنگ کشته خواهند شد ،میگوید (فردوسی ،93- 87/6 :1373 ،ب-411
.)313

ابیات .)1745-1763

يه) پذيرايي از پادشاهان و فرستادگان :فرستادهای که به دربار میآید ،پس از اینكه
خبر رسیدنش اعالم شد ،روی کرسیای که پادشاه معین میکند ،مینشیند .نگهبانان و
خادمان به گونهای جدی و منظم در جاهای خود میایستند .خدمتكاران ظرفهای نفیس
و گرانقیمت را میآورند و در آنها به سفیر گالب و شربت داده میشود تا خستگی و
تشنگی را فرو نشاند .آنگاه سفره روی زمین گسترده میشود و با آنچه باید خورده
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کاووس پس از تولد سیاوش ستاره شناس بزرگ را فراخواند تا طالع او را ببیند و از
سرنوشت او خبر دهد .ستاره شناس طالع کودك را آشفته و زندگانیش را پر درد و رنج
با سرانجامی نامبارك دید و ناگزیر شد که شاه را از آن حال آگاه سازد (ج /3ص،203
ابیات  . )67-73اسكندر وقتی به بابل رسید در همان شب در آنجا کودکی زاده شدکه
سری چون سر شیر و بر پا سُم و دمی مانند گاو داشت و در ساعت که زاده شد ،بمرد.
آن را نزد اسكندر آوردند؛ به شگفتی در او نگریست و به فال بد گرفت؛ از ستاره
شناسان چویای حال او شد .آنان از بیان واقعیت تن زدند .اسكندر آنان را به کشتن
تهدیدکرد .ناگزیر گفتند چون تو بر طالع شیر زاده شدهای سر کودك که همانند سر شیر
بود ،نشان سرنگون شدن تخت و تاج و پرآشوب شدن زمین است و نشانه های دیگر
نیز گفتند .اسكندر چون شنید ،غمگین شد و همان روز رنجور گردید (ص ،847-848
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شود ،آرایش مییابد .فرستاده ،پس از صرف غذا هدایا را – در صورتی که همراه آورده
باشد -پیشكش میکند و سرانجام نامه را به شاه میدهد .پادشاه نامه را به وزیر یا دبیر
می دهد تا بخواند و چكیده آن را به اطالعش برساند .آنگاه نوازندگان میآیند و
حاضران در مجلس تا دیروقت به باده نوشی میپردازند .قواعد ادب اصوالً حكم میکند
که فرستاده را مسئول محتوای نامه – تهدیدها و توقعات حریف -نمیشناسند و به
سبب خشم ،او را به صورتی که در خور دشمن است ،تنبیه و مجازات نمیکنند.
بدرفتاری با فرستاده اردوی دشمن  ،مخالف با آداب و شئون است و مرگ (یا قتل) او
خبط و خطایی فاحش به شمار میرود که پیامد و عوارض سنگین دارد؛ مثالً قرقوب،
فرستاده ارمن شاه به نزد غورکوهی ،پس از تمهیداتی میگوید« :ای پهلوان ...اکنون چرا
باید که دشمن [من] یك باشی و بر من بیرون آیی و رسولی فرستم ،و او را بكشی؟ از
روزگار کیومرث و جمشید تا بدین هنگام کدام پادشاه یا کدام پهلوان رسول کشته است
یا فرموده؟» (ج،1ص.)519
مراسم پذیرایی از پادشاه یگانه با این مراسم اندك تفاوتی دارد؛ اما جزئیات آن
برحسب مورد بسیار دامنه دار است .پادشاهی که میزبان است ،تاج برسر بر تخت
مینشیند .آن گاه جزئیات اثاثیه وساز و برگ مجلس و جایگاه خاص مهمان وصف
می شود .بزرگان کشور در جاهای خود ایستاده ،پادشاه را در میان میگیرند .نگهبانان و
بردگان و خدمه در جاهای مخصوص به خود هستند .در اینجا نوبت وصف پوشاکها،
کالهها ،ساز و برگ و شیوههای صف کشیدن حاضران میرسد .بعد وضع مجلس
بادهنوشی وصف میشود که ضمن آن به ساز وآواز گوش میدهند .بدیهی است وقتی
که رسولی را محرمانه به جایی میفرستند یا هنگامی که کسانی از لشكرگاه خبر
میآورند ،هیچ مراسمی برپا نمی شود .این مراسم بدون تغییر چشمگیر سیزده بار در
سمك عیار برگزار میشود.
در شاهنامه فردوسی نیز تشریفات و آیینهای پذیره و پیشباز از جمله مسائل مهم و
مطرح است و پذیره و استقبال از مسافر با آداب و رسوم و آیینهای مخصوص همراه
است « .ترتیب دادن مجالس بزم ،تفریحات مختلف و مواردی از این گونه را می توان
مهم ترین آیینهای پذیره در شاهنامه فردوسی به شمار آورد که بیشتر این آیینها در دوره
غزنویان نیز همچون دوره سامانیان وجود داشته ،و بسیاری از این رسوم در کتاب تاریخ
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بیهقی و کتابهای تاریخی مربوط به دوره ساسانیان ،ثبت و ضبط شده است»(ر.ك:
کریستین سن .)1368 ،حضور بزرگان کشوری و سپاهیان در پذیره (پذیره فریدون از فرستاده

پسرانش سلم و تور  :1387ج113/1؛ پیشباز اشكش از کیخسرو ج)375/5؛ شهرآرایی ،آماده کردن
بارگاه و جایگاه نشستن میزبان و رسیدگی میزبان به ظاهر خود (آماده کردن شاهه ،شهر
هاماوراندر پذیره کاوس که برای ازدواج با سودابه به آنجا رفته ج)135 /2؛ مسافتی را به پیشواز
مسافر از شهر بیرون رفتن (پذیره سیاوش از گرسیوز ،برادر و فرستاده افراسیاب ج118/3؛ پذیره
کاوس از نوه اش ،کیخسرو ج)232/3؛ نواختن موسیقی و شادی و سرور (پیشباز منوچهر از سام
که از سفر جنگی گرگساران برگشته بود ج135 /5؛پذیره شاه هاماوران از کیكاوس ج)135 /2؛ نثار
ریختن ،هدیه دادن و بخشش که این بخشش و هدایا با توجه به جایگاه مسافر متفاوت
است (در پذیره شاه هاماوران از کاووس ج135/2؛ اعطای خلعت به سیاوش در استقبال افراسیاب از
او ج)90 /3؛ ترتیب دادن مجالس بزم و میگساری و میهمانی با حضور مسافر(پذیره
کیكاوس از کیخسرو (مسافر جنگ با فراسیاب) ج.)363 /5
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 .3بررسي روابط خوانشي
آنچه بینامتنیت بارت را بهرغم تمام اشتراکش از بینامتنیت کریستوا متمایز میسازد،
تأکید وی بر خوانش و دریافت متن است که پس از وی ،ریفاتر آن را ادامه میدهد .در
واقع بارت با طرح نظریه مرگ مؤلف و همراه با چرخش محور مطالعات از مؤلف به
مخاطب به جای اینكه به خلق اثر توجه کند ،دریافت اثر را مورد توجه قرار داده است.
بنابر این به نظر او مخاطبآ متن ،دیگر مصرفکنندة سادهای نیست ،بلكه برعكس در
خلق اثری که مشاهده میکند ،شرکت دارد (نامورمطلق ،ص 200و  )201و بر این اساس
منابع هر متن فقط آنهایی نیست که پیش از متن تألیف شدهاست ،بلكه آنهایی که پس از
متن تألیف شده و خواننده آنها را خوانده است نیز هست ،و بدین طریق «روابط خطی
زمان دچار تزلزل میگردد؛ چنانكه گویا دو سیر زمانی وجود دارد :یكی زمان نوشتن و
تقدمات نوشتاری که به مؤلفان بازمی گردد و دیگر زمان خوانش که از آنآ مخاطبان
است .این دو در بیشتر موارد نه تنها با هم یكی نیست ،بلكه متفاوت و گاهی
وارونه است؛ به همین دلیل برخالف روند تألیفی در روند خوانشی گاه ،نویسنده معاصر
پیش متن نویسنده باستانی میشود» (همان ،ص .)202به این مطلب میتوان این نكته را
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نیز افزود که روابط ذهنی و اطالعات خواننده نیز به دو بخش قابل تقسیم است :یكی
اطالع از مفاد پیشمتنهای نویسنده و دیگر اطالعات و دانستههای او از پس متنهای او.
البته این بخش دوم نیز به نوبة خود به دو دسته قابل تقسیم است :یكی پسمتنهای
دربارة متن مورد نظر(نقدهایی که بر آن نوشته شده است) و دوم سایر متون.
پس از کریستوا و بارت ،نظریهپردازان نسل دوم کوشیدهاند به نظریههای بینامتنیت
جنبه کاربردی بخشند که بین آنها نقش لوران ژنی و میكائیل ریفاتر از دیگران
برجسته تر و برتر است .این نسل همچنین نقش واسطه میان بینامتنیت و ترامتنیت(پسا
بینامتنیت) را ایفا کردهاند که ژرار ژنت ارائه کننده آن است (همان ،ص223تا.)226
لوران ژنی گذشته از توجه به منابع متن (همان ،ص 233و  )235بر رابطه ساختاری آنها
نیز تأکید میورزد و میگوید «پیشنهاد میکنم از بینامتنیت فقط هنگامی سخن گفته شود
که در وضعیتی باشیم که در هر متن بتوان عناصر از پیش ساختارمند شده نسبت به آن
متن را – فراتر از حد لغوی -بازجویی و بازیابی نماییم» (همان ،ص .)233به نظر وی
«اگر رابطه متن با متن بدون عناصر ساختارمند برقرار شده باشد ،نمیتوان از بینامتنیت
واقعی سخن گفت؛ بلكه میتوان آن را بینامتنیت ضعیف نامید» (همان ،ص.)238
ریفاتر صاحبنظر دیگر نسل دوم بر موضوع ارجاع متن به واقعیت یا متنهای دیگر –
که از موضوعات مهم نقد سنتی است -تأکید میورزد(همان ،ص « .)259ریفاتر[همانند
بارت] دو گونه ارجاع را در خوانش متن از یكدیگر متمایز میکند :ارجاع فرامتنی و
ارجاع بینامتنی .ارجاع فرامتنی ارجاعی است که به جامعه و واقعیت برونی داده میشود
و خواننده یا مخاطب می کوشد به واسطه جهان بیرونی و عینی به خوانش متن بپردازد
و از آن رمز گشایی کند .در مقابل در ارجاع بینامتنی خوانش متن به دلیل جهان متنی و
روابط بینامتنی صورت می گیرد ...ریفاتر شعر و نثر را نیز براساس تمایزی که در
ارجاعت فرامتنی و بینامتنی دارند ،از هم جدا میکند .برپایه این نظریه در شعر ارجاع
بینامتنی غلبه دارد در حالی که در نثر ارجاع فرامتنی از غلبه بیشتری برخوردار است»
(همان ،ص 260و.)261

از مسائل دیگر ،که ریفاتر طرح کرده ،تمایزی است که میان بینامتنیت و بینامتن
قائل شده است .او در تعریف بینامتن میگوید :بینامتن مجموع متنهایی است که هر فرد
در خاطراتش هنگام خوانش نوشتاری معین درمییابد .در نتیجه بینامتن جنبه شخصی و
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نتيجه
از تقسیمبندی ارسطو به عنوان نخستین تقسیمبندی آثار ادبی قرنها گذشته و در
دورههای مختلف مورد نقد و اصالح قرار گرفته است و صاحبنظران به فراخور
مطالعات و دیدگاه های خویش ،مواردی را به آن افزوده و یا دستهبندیهای جدیدی را
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فردی می یابد و براساس زمان و مناسبات و ارتباطات فرد و اوضاع فرهنگی و شخصی
افراد ،تغییر میکند (همان ،ص 269و .)272
وی با طرح نظریه سرخوانش و سرخواننده نیز نكته مهم دیگری را مطرح کرده
است که در مطالعه و بررسی ما و بویژه در تبیین نقش نقاالن اهمیت ویژهای دارد .به
نظر وی « سرخواننده با خواننده معمولی تفاوت دارد؛ زیرا خواننده معمولی در خوانش
خود به واقعیت ارجاع میدهد در صورتی که در نظر ریفاتر ارجاع متن ادبی بویژه
شعری بیش از اینكه به واقعیت باشد بر متن دیگر و روابط بینامتنی استوار است؛ به
همین دلیل سرخواننده برای کدگشایی ،نه به واقعیت که به متنهای دیگر ارجاع
میدهد( » ...همان ،ص285و.)286
با توجه به آنچه گذشت ،نقش نقاالن و شرح و بسط ماجراها یا شرح و توضیح
آنها ،آن هم با انواع اشارات و حرکات سر و دست و صورت که آنان در هنگام نقالی به
کار میبرند یا تغییراتی که در لحن کالم میدهند بویژه با توجه به اوضاع و احوال
اقتصادی و اجتماعی هر روز و روزگار در هر شهر و دیار اهمیت ویژهای مییابد و
نقش راویان شفاهی که سینه به سینه این روایات را نقل کرده ،و همواره به بازتولید آنها
پرداختهاند -تا سرانجام مكتوب شده است -نقش ویژهای مییابد .همینطور است
کارکرد این حكایات در تخلیه روحی و روانی مخاطبان و شنوندگان و اهمیت این
داستانها از نظر سیالیت معنا ،به دلیل ارائه معانی متفاوت با توجه به تفاوت اوضاع و
احوال و دگرگونیهای تاریخی و اجتماعی و فرهنگی مخاطبان در ادوار مختلف که هر
یك به تنهایی موضوع تحقیق مبسوطی میتواند بود .حال اگر نقش این داستانها را در
ایجاد جنبشها و حرکتهای اجتماعی یا تأثیرشان در تولید داستانهای جدید با رنگ زمان
خود را نیز بر آن بیفزاییم ،مثنوی هفتادمن کاغذ خواهد شد .همچنین اگر روابط
بینانشانه ای آن را با سایر هنرها مانند نقاشی و نمایش و مانند آنها نیز در نظر بگیریم،
اهمیت آن از این هم فراتر خواهد رفت.
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ارائه کرده  ،و با تقسیم آن به جزئیات بیشتر آن را توسعه و گسترش دادهاند .در حال
حاضر طبقه بندی گسترده و گوناگونی بین پژوهشگران رواج یافته و گاه درباره تعیین
جایگاه برخی از زیرژانرها اختالف نظر پدید آمده است؛ برای مثال برخی از پوهشگران
ادبیات عیاری را جزء ادبیات حماسی برشمردهاند ،برخی دیگر جزء رمانس و گروهی
دیگر آن را در دسته ادبیات عامه قرار دادهاند و هر یك نیز بر اقدام خود دالیل و
توضیحاتی دارند .در بررسی ر وابط و مناسبات دو اثر شاخص حوزه ادبیات عیاری و
ادبیات حماسی (سمك عیار و شاهنامه) رابطه معناداری به دست میآید که نشان می
دهد ادبیات عیاری باید در زیر مجموعه ای قرار گیرد که متون حماسی به آن تعلق دارد.
با بررسی رابطه خاستگاهی و تبارشناسی شاهنامه و سمك عیار باید گفت که این دو
اثر اگر چه شخصیت مستقل دارد از منابع و آبشخورهای واحد بهره برده است و در
این زمینه رابطه خویشاوندی دارد و در زیر مجموعه یك گروه ادبی بزرگ قرار
می گیرد .تعلق هر دو اثر به پیش از اسالم ،خاستگاه واحد هر دو اثر (شرق ایران) ،تكیه
بر روایات شفاهی ،نقش گوسانها و دهقانان در زنده نگهداشتن و انتقال هر دو اثر و
تعامل جامعه با این آثار ،مهمترین شباهتهای تبارشناسانه شاهنامه و سمكعیار است.
بررسی زیرساختها و و اندیشه هایی که این دو متن بر پایه آن شكل گرفتهاست،
نشان میدهد که این اندیشهها در هر دو متن ساختاری واحد اما نمودهایی متفاوت
دارد و همین امر موجب زایش صورتهای مختلف از آنها شده است .مقایسه تطبیقی
چگونگی تولید شاهنامه و سمك عیارنشان می دهد که این دو اثر به طور موازی از
آبشخور فرهنگ و جامعه واحد و در دوره زمانی نسبتاً همسان ،و گرایش شبیه به هم،
ولی از زاویه دیدی متنوع و زبانی نسبتاً متفاوت ،تدوین شده است .در سمكعیار
امانتداری ،پاکدامنی و عفت ،نان دادن ،وفای به عهد ،راستگویی و راستكرداری و
نامجویی از ویژگیهای اساسی اخالق عیاری به شمار میرود و سمت و سوی
هدفمندی داستانها و وقایع را شكل میدهد و توانایی در شبروی ،نقبزدن ،تغییر
چهره ،استفاده از بیهوشانه ،سرعت و دقت در عمل ،و کشیدن سریع خنجر یا کارد از
پایه های کنشهای اصلی قهرمانان است .در شاهنامه نیز پهلوانان راستین به این اصول
پایبندند و این عناصر با ساز و کاری که متناسب با ساختار حماسه است در آن نقش
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ایفا می کنند؛ به بیان دیگر تنها تفاوت این دو گونه متن در اصلی و فرعی بودن جایگاهِ
این عناصر در این داستانهاست.
اشتراکات فراوان دو اثر ،و مفاهیم کلیدی و محوری مشابه و گاه یكسان که در هر
یــك از آنهــا تكــرار مــی شــود ،نشــان از ارتبــاط آنهــا در درون یــك نظــام کل ـی دارد.
تكرارپذیری وقایع و اهداف در هر دو اثر با تكرارخواهی همراه است .الگوهای ارزشی
که در این دو اثر شرح و توسعه داده شده ،برای این است که آن ارزشها در مخاطبان نیز
تكرار شود و هیچ گاه از حیات و حرکت باز نایستد .هر دو اثر در انتقال روحیه پهلوانی
و جوانمردی و الگوهای ارزشی در جامعه ایرانی توفیق چشمگیری داشته ،و در ایجـاد
جنبشها و حرکتهای اجتماعی نقش مهمی را ایفا کرده اسـت کـه ایـن امـر در بررسـی
بینامتنیت خوانشی بسیار حاثز اهمیت است.
سخن آخر اینكه با توجه به رابطه معنادار «متـون حماسـی» و «متـون عیـاری» و بـا
توجه به تقسیسم بندی که برای متون حماسی تاکنون ارائه شده است ،متـون عیـاری در
زیرمجموعه هیچ کدام از شاخه های ادبیات حماسی (ملی ،تاریخی ،دینی و عرفانی) بـا
گستره و تقسیم بندی کنونی قرار نمیگیرد؛ چرا که عنوان «ادبیـات حماسـی» از شـمول
کافی برای داللت بر همه آثار فارسی که پژوهشگران در ذیل این عنوان قرار مـیدهنـد،
برخوردار نیست .بهتر است در تقسیمبندی اولیه به جای «ادبیـات حماسـی» از عنـوان
«ادبیات قهرمانی» یا «ادبیات حماسی و قهرمانی» استفاده شود تـا هـم آثـاری همچـون
شــاهنامه را دربرگیــرد و هــم داســتانهایی کــه قهرمــانیهــا و پهلوانیهــای شخصــیتهای
غیراساطیری یا تاریخی را شرح داده اند؛ مانند سمك عیار ،حمـزه نامـه ،امیـر ارسـالن،
اسكندرنامه و شهنشاهنامه را شامل شود .با پذیرش نوع ادبی «ادبیات حماسی قهرمانی»
می توان آن را به دو شاخه اصلی و هر شاخه را بـه چنـدین زیرشـاخه تقسـیم کـرد و
تمامی آثار مرتبط ر ا در یك مجموعه منسجم مورد بررسـی قـرار داد .در ایـن تقسـیم
بندی «ادبیات حماسی قهرمانی» که تمامی آثاری را دربر می گیرد کـه از یـك آبشـخور
واحد تغذیه کرده است به دو شاخه اصلی «ادبیات حماسی» و «ادبیات قهرمانی» تقسـیم
می شود .ادبیات حماسی مجموعه آثاری را دربر میگیرد کـه در دسـتان فرهیختگـان و
طبقه خواص قرار گرفته و با زبان سخته تدوین شـده و غالبـاً در قالـب نظـم اسـت و

«ادبیات قهرمانی» مجموعه آثاری است که در دست عامه مردم بالیده ،سینه به سینه نقل
شده تا به دست یكی از همان مردم و به زبان آنان در قالب نثر تحریر شده است.
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فرانسوي

دكتر صدف گلمرادي
مدرس دانشگاه فرهنگيان

چکيده

كليدواژهها :جامعهشناسی ادبیات ،انواع سرمایة پیر بوردیو ،داستان معاصر فارسی ،داستانهای
منیرو روانیپور.
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در این مقاله پس از تبیین جامعهشناسی رمان به بازنمایی انواع سرمایة زنان در داستان کوتاه
کنیزو اثر منیرو روانیپور پرداخته میشود و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و
روایتشناسی ،این نتیجه به دست میآید که این داستان ،بازتولید جایگاه فرودستی زنان را در
میدانهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی آشكار میکند؛ به بازنمایی شیوههای گوناگون
سرمایههای منفی و ضعف انواع سرمایههای زنان میپردازد؛ سوژة منفعل اقتصادی بودن زنان 123
را نشان میدهد؛ سرمایة فرهنگی ناچیز آنان را بر مال میکند؛ از روابط محدود و غیر مولد آنان 
به عنوان سرمایة اجتماعی ناکارآمد پرده برمیدارد و فقر سرمایة نمادین زنان را عیان میکند.
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مقدمه
جامعه شناسی ،علمی است که در پرتوی روشهای نظامیافتة پژوهش و ارزیابی نظریهها
و با کمك استدالل منطقی به شناخت جوامع انسانی میپردازد و موضوع اصلی آن
رفتار خود ما به عنوان موجودات اجتماعی است (گیدنز 32 :1392 ،و .)49
نقد جامعهشناختی ادبیات شاخها ی از پژوهشهای نوین است که با نگاهی
بینارشتهای و بهرهگیری از ظرفیتهای شناختی جامعهشناسی و ادبیات به بررسی ارتباط
میان جامعه و ادبیات می پردازد .براساس این نگرش ادبیات نیز مانند سایر هنرها در
زندگی اجتماعی انسان ریشه دارد و نقش بازنمایی فضای جامعه را بر عهده دارد.
پیشینة باور به میانجیگری ادبیات در انعكاس واقعیات اجتماعی را دراندیشة
فیلسوفان یونان باستان میتوان دید« .مفهوم افالطونی بازنمایی و تقلید ،متضمن درك
ادبیات در مقام آینهای بود که جامعه را تصویر و منعكس میکند» (دستغیب.)80 :1378 ،
دانش مستقل جامعه شناسی ادبیات در سدة نوزدهم بنیان گذاشته شد .نطفة این نظریة
ادبی در اندیشة مادام دو استال و کتاب ادبیات از دیدگاه پیوندهایش با نهادهای
اجتماعی دیده می شود .ایپولیت تن و فیلسوفانی مانند مارکس و هگل ،دیگر پیشگامان
این علم در سدة نوزدهم هستند که تحوالت بعدی ،آگاهانه یا ناخودآگاه تابعی
ازاندیشههای آنان است (ایوتادیه98 :1377،؛ ولك 60 :1379 ،و.)259
آنچه امروز ما با عنوان جامعهشناسی ادبیات میشناسیم براساس آرای جورج لوکاچ
( )1971- 1885مجارستانی و لوسین گلدمن ( )1970- 1913رومانیایی شكل گرفته
است که پیشتازان این علم در قرن بیستم هستند.
لوکاچ ساختارهای اجتماعی را با ساختارهای ذهنی بویژه ساختارهای ادبی مرتبط
میداند (پوینده .)100 :1378 ،او معتقد است هر سبك زندگی سبك هنری مخصوص به
خود را خلق میکند (لوکاچ )96 :1382 ،و بر انعكاس دنیای از همگسیختة مدرن در رمان
معاصر تأکید دارد .لوکاچ بر این باور است که «آشیل و وردر ،ادیپ و تام جونز ،آنتی
گون و آنا کارنینا :وجود فردی آنها  ...را نمیتوان از محیط اجتماعی و تاریخی آنها
متمایز کرد .اهمیت انسانی آنها ،فردیت خاص آنها را نمیتوان از بافتی که در آن آفریده
شدهاند ،جدا کرد» (برتنز 123 :1388 ،به نقل از لوکاچ [.)476 :1972 ]1975
پس از لوکاچ ،گلدمن آثار او را مبنای کار خود قرار داد تا بر اساس آنها روش
جامعهشناسی نوینی برای بررسی کارهای ادبی پیریزی کند.
هدف اصلی گلدمن یافتن ارتباط میان ساختار اجتماعی ،گروههای موجود در اجتماع
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و ساختار فرم ادبی بود (عسگری .)73 :1387 ،او گروههای اجتماعی را آفرینندگان اصلی
آثار هنری میدانست (گلدمن.)11 :1371 ،
«همانطور که جورج لوکاچ تالش میکند حماسه و رمان را در توازی با تمدنهای
بسته و باز به منزلة انواع ادبی متناظر با این جوامع در نظر گیرد و نیز باختین رمان را به
نیروهای مرکزگریز و به عبارت دیگر چندگونگی زبان وابسته میدانست و گلدمن سعی
میکرد تولیدات فرهنگی را به جهانبینی با منافع اجتماعی طبقة خاص اجتماعی
برگرداند ،بوردیو آن را محصول زمینهای میداند که از طریق شناخت قوانین خاص
کارکرد حوزه یا زمینه میتوان وقوع تحوالت در روابط  ...را فهمید» (مقدس جعفری،
.)82 :1386
دو حوزة جامعهشناسی شعر و جامعهشناسی نثر ارکان جامعهشناسی ادبیات است.
رمان را نهتنها در مقایسه با شعر ،که در مقایسه با دیگر هنرها ،غیر از سینما به طور
مستقیمتری از پدیدههای اجتماعی تأثیرپذیر میدانند (زرافا .)9 :1386 ،تحلیل بازنمایی
امر اجتماعی در رمان وظیفهای است که بر عهدة نقد جامعهشناسانة رمان قرار دارد که با
عبور از نظریه ای ،که رمان را در اساس بیانی زیباشناختی قلمداد میکند نه متنی
بازنماگر (دی والت )181 :1382 ،بر فكر صاحبنظرانی متكی است که آن را بیش از اینكه
حامل تخیل باشد ،انعكاسدهندة واقعیت میدانند (زرافا 145 :1385 ،و  )128و به این
ترتیب به دنبال بازنمایی ،تفسیر و تحلیل اوضاع اجتماعی در رمان هستند .این تفسیرها
زمانی که بر نظریة خاصی مبتنی نیست ،نقد اجتماعی نامیده میشود اما هنگامی که در
پرتوی نظریه ای منتخب به تحلیل متون ادبی پرداخته شود ،نقد جامعهشناسانة ادبیات
صورت میپذیرد.
پیدایش رمان را در ایران و جهان محصول مدرنیته میدانند .یكی از ویژگیهای اصلی
پدیدههای مدرن گوناگونی و تنوعی است که ارائة تعریفی واحد از آنها را ناممكن
میسازد .شاید نگاه ریشهشناسانهای که به رمان میشود ،تنها معنای مورد اتفاق برای آن
باشد« .واژة نوول در همة زبانها [البته در غالب زبانها] بر چیزی داللت میکند که تازه
باشد .این واژه را نخست به کار بردند تا این آثار تازه را از قصه باز شناسند» (آلوت،
 .)47 :1380تأکید و اتفاق نظر بر نو بودن رمان از آنجا نشأت میگیرد که رمان محك
عمده اش وفاداری به تجربة فردی بود و با تغییر جهت فردمحورانه و نوآورانه به مبارزة
تمامعیار با سنت ادبی پیشین برخاست (وات )18-9 :1389 ،که بر مبنای تقلید شكل
میگ رفت و با اعتقاد بر اصل مثل افالطونی ،که همه چیز یك بار تجربه شده است و
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اکنون ما آنها را تكرار می کنیم ،سوابق تاریخی را یكی از ذخایر مسلم تجربیات انسان
میدانستند.
وفاداری به تجربة فردی فرم و محتوای گوناگون به رمان میبخشد؛ به این معنی که
تجربههای متفاوت انسان با فلسفههای گوناگون رئالیستی ،سوررئال ،ناتورال و موارد
دیگر و انعكاس آن در رمان به تنوع این گونة ادبی میانجامد؛ به این ترتیب پی بردن به
تمام زوایای هر رمان مستلزم بهرهگیری از پژوهشهای بینارشتهای است و سایر علوم
انسانی مانند روانشناسی ،زبانشناسی ،مطالعات اجتماعی و جامعهشناسی را به کمك
می طلبد .اگر این باور را بپذیریم که رمان ضمیر ناخودآگاه را پیش از فروید و مبارزة
طبقاتی را پیش از مارکس شناخته است (کوندرا ،)84 :1386 ،یكی از وظایف ما در
شناخت رمان نقد جامعهشناسانة شخصیتهای رمان خواهد بود .رمان با جامعیتی که دارد
بهتنهایی می تواند نمایندگی یك اجتماع را بر عهده بگیرد و زوایای آشكار و پنهان
فضای اجتماعی را در خود منعكس کند بر این اساس «رمان بیش از اینكه حاصل تخیل
باشد ،انعكاس واقعیت» (زرافا )128 :1386 ،و گزارشی است آشنا از چیزهایی که هر روز
جلوی چشممان اتفاق میافتد» (آلوت .)48 :1380 ،ویژگی دیگر رمان خودبسندگی
معنایی آن است به این مفهوم که رمان برای قبوالندن آنچه به ما میگوید به متن خود
متكی است و به منبع خارجی به مثابة واقعیت نیازی ندارد (بوتور)316 :1390 ،؛ یعنی
آنچه را در زندگی افراد «روی صحنه» و «پشت صحنه» (ریترز )245 :1378 ،خوانده
میشود در اختیار داریم.
میشل زرافا معتقد است « رمان به منزلة سبك روایتی خاص از قرن دوازدهم به بعد
ظاهر شد؛ اما شناخت کامل آن به منزلة شكلی ادبی تا اواخر قرن هیجدهم فراهم شد»
( .)26 :1386نظر غالب ،تولد رمان را محصول تغییر و تحوالت ناشی از مدرنیته میداند.
در غرب در قرون وسطی داستان شهسوارانه نمونة رایج و مطلوب اثر روایی بود .در
قرن شانزدهم سروانتس و رابله را سرآغاز رمان به مفهوم امروزی آن میدانند که در
قرن هیجدهم پیشرفتهایی در آن ایجاد شد و در قرن نوزدهم هم از نظر زبان و ساختار
و هم از نظر شمار آثار به اوج خود میرسید تا جایی که قرن نوزدهم را در اروپا
دورهای خاص در داستاننویسی میدانند (روحبخشان.)145 :1377 ،
در ایران نیز اگرچه داستانهای منظوم فراوانی در ادبیات فارسی توسط شاعران
سروده شده است ،باید گفت شكل داستانی موسوم به رمان تا اواخر قرن سیزدهم و
اوایل قرن چهاردهم سابقه نداشت.
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در همین راستا زن به عنوان موجودی اجتماعی ،همزمان با انقالب مشروطه به
ادبیات راه مییابد و شخصیت اصلی رمانهای اجتماعی می گردد (میرعابدینی55 :1387 ،؛
مسكوب .)122 :1391 ،در سالهای  1340تا  1357سهم زنان در خلق آثار داستانی قابل
توجه است .سیمین دانشور در این دوره به شهرت میرسد .گلی ترقی ،مهشید
امیرشاهی ،شهرنوش پارسی پور ،مهین بهرامی ،غزاله علیزاده نیز در آثار
حدیثنفسگونهشان زندگی درونی پرمایهای را به نمایش میگذارند (میرعابدینی:1387 ،
 )408و پس از آن این حضور زنان در رمان چه به مثابة زن نویسنده و چه به منزلة
شخصیت داستانی ،روندی رو به رشد داشتهاند.
یكی از نظریههایی که میتواند مبنای پژوهشهای بینارشتهای ادبیات و جامعهشناسی
قرار بگیرد ،نظریة انواع سرمایة پیر بوردیو فیلسوف و جامعهشناس فرانسوی است که
بدون اغراق ،ظرفیت نگاهی شامل و همهجانبه به محتوای متون ادبی را داراست .در
ادامه با اجمال به جزئیات این فكر اشاره خواهد شد.
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بنيانهاي نظري
پییر بوردیو ( )2002 -1930فیلسوف ،جامعهشناس و مردمشناس فرانسوی است که از
جنوب فرانسه برخاست .تحصیالت اولیهاش را در رشتة فلسفه آغاز کرد و پس از آن
به جامعهشناسی روی آورد .دوران سربازی او در الجزایر ،کشور مستعمرة فرانسه،
سپری شد و مطالعات قوم شناسی او دربارة مردم این کشور سرآغاز تغییر رشتة
دانشگاهی او شد .تألیفات بوردیو با جامعهشناسی الجزایر و کار و کارگران در الجزایر
در دهة شصت شروع شد و با تمایز در دهة هفتاد به اوج خود رسید .در مجموع از او
حدود سی جلد کتاب در دست است .او استاد فلسفه ،رئیس پژوهشهای مدرسة
مطالعات عالی علوم اجتماعی ،استاد صاحب کرسی جامعهشناسی و مؤسس و مدیر
نشریة پژوهشنامة علوم اجتماعی بود و مدال طالی آکادمی علوم فرانسه را به خاطر آثار
درخشانش از آن خود کرد (دورتیه226 :1381 ،؛ بوردیو1390 ،الف 9 :و .)10
بوردیو معتقد است علم باید بكوشد ضمن اینكه سرمایه و سود را در تمام
شكلهایش درك میکند به وضع قوانینی بپردازد که به موجب آنها انواع متفاوت سرمایه
در فضاهای کالن و خرد اجتماعی به همدیگر تبدیل شود (بوردیو)154-7 :1389 ،؛ به این
ترتیب او در جوار سرمایة اقتصادی از سرمایة اجتماعی و سرمایة فرهنگی نام میبرد و
در کنار این سه ،وجهی غیرمادی نیز برای سرمایه قایل است که با عنوان سرمایة نمادین
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از آن یاد میکند (همان .)136 ،ارائة تاریخچه ای از انواع سرمایه و نگاه و برداشت بوردیو
از آنها بحثی ناگزیر برای آشنایی بیشتر با آرای اوست.
 .1سرماية اقتصادي :1سرمایة اقتصادی اصلیترین فكر مارکس است .بوردیو نیز بر
این باور است که سرمایة اقتصادی ریشة دیگر انواع سرمایه است (فیلد .)31 :1386 ،این
نوع سرمایه بیدرنگ قابل تبدیل به پول است و ممكن است به شكل حقوق مالكیت
درآید و حتی میتواند ماترك وارثان باشد (بوردیو)136 :1389 ،؛ به بیان دیگر سرمایههایی
هستند که ارزش آنها و نیز رابطة ورودی و خروجی آنها قابلاندازهگیری و مقایسه
است؛ امكان اضافه شدن دارند و هر گونه تغییر ارزش آنها از طریق پول رایج
امكانپذیراست (فیلد 27 :1386 ،و .)28
 .2سرماية فرهنگي :2اصطالح سرمایة فرهنگی قبل از بوردیو در علوم اجتماعی و
حتی زبان محاوره وجود داشت؛ اما استفادة جدی ،دقیق ،علمی ،دانشگاهی و تحقیقاتی
از این مفهوم را بوردیو صورت داد (فاضلی .)79 :1391 ،بوردیو برای فهم روشنتر این
اصطالح به تحلیلی طبقهبندی شده از آن میپردازد و سه نوع سرمایة فرهنگی را بر
میشمرد:
3
 1-1سرماية فرهنگي متجسد  :ویژگیهای دیرپای فكری و جسمی که در وجود
شخص متبلور میشود.
4
 2-2سرماية فرهنگي عينيتيافته  :در واقع شكل مادی سرمایة متجسد است و به
شكل کاالهای فرهنگی مشاهده میشود که ردپایی از نظریهها و افكار است؛ مانند تصاویر،
کتابها ،ادوات و ماشینآالت که قابل انتقال است.
 2-3سرماية فرهنگي نهادينهشده :5شكلی از عینیتیافتگی است که مستظهر به
مدارج آموزشی و امتیازات ضمانت شده است (بوردیو.)147 -137 :1389 ،
پیكرة سرمایة فرهنگی نسلهای پیشین در حكم نوعی پیشپرداخت ،مزیت و
اعتباراست که با فراهم آوردن نمونة فرهنگ تجسمیافته در الگوی مأنوس از همان آغاز
مبتدی را قادر به یادگیری و اکتساب عناصر اساسی فرهنگ مشروع می کند»
(بوردیو1390،الف)112 :؛ به این ترتیب بوردیو نهتنها تحصیالت و عادات و مهارتها را
سرمایة فرهنگی میداند ،بلكه توان ،استعداد و بازدهی آموزشی را از نتایج
سرمایهگذاری فرهنگی به شمار میآورد .به باور او در میدان تولید فرهنگی (میدان
هنری ،میدان علمی و غیره) عامالن نیروهایی در اختیار دارند وم تناظر با چیرگی و
تسلط خود بر این سرمایة فرهنگی در کسب سود و تولید و بازتولید آن میکوشند و
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تمایز و تشخص الزم را برای حفظ یا تثبیت اقتدار خود در میدان فرهنگی به دست
میآورند .این سرمایه در جوامع طبقاتی با توجه به میزان دسترسی و تصرف انحصار
مادی یا نمادین به محصوالت فرهنگی به منزلة سرمایة فرهنگی و عینیتیافته یا
درونیشده تمایزبخش خواهد بود .اما در جوامع کمتر تمایزیافته یا تمایزنیافته ،که در
آنها دسترسی به ابزارهای تصرف ارثیة فرهنگی تقریباً به طور مساوی توزیع میشود و
همة اعضای گروه چیرگی و احاطة تقریبا مساوی بر فرهنگ دارند ،این ارثیة فرهنگی
نمیتواند همچون سرمایة فرهنگی به منزلة ابزار سلطه عمل کند (همان.)312 ،
 .3سرماية اجتماعي :6سرمایة اجتماعی ترکیبی است که ابتدا در حوزة علوم اجتماعی
مطرح شد و پس از آن به دیگر سطوح و پژوهشهای بینارشتهای راه یافت .پیشینة آن به
آرای امیل دورکیم در قرن نوزدهم میرسد که عالقة خاصی به درك شیوة عملكرد
پیوندهای اجتماعی افراد نشان میداد که در قالب رشتههایی در جامعهای بزرگتر شكل
میگرفت (فیلد.)25 :1386 ،
بحث سرمایة اجتماعی به معنای امروزی آن از سال  1980و به طور اخص در آرای
پیر بوردیو ،جیمز کلمن و رابرت پاتنام ارائه شد .بوردیو بر این باور است که حجم
سرمایة اجتماعی مورد تملك هر فرد به اندازة شبكههایی که او با آنها پیوند دارد و نیز
به میزان سرمایة اقتصادی ،فرهنگی و نمادینی بستگی دارد که اعضای مرتبط با او دارند
(بوردیو .)148 :1389 ،این پیوندها میتواند در قالب روابط تصادفی ،همسایگی،
قداستطلبانه و هدایای قوامبخش جا بگیرند (همان 148 ،و .)149
برای سنجش و اندازهگیری روند رو به پیشرفت سرمایة اجتماعی (سرمایة اجتماعی
مثبت) معیارهایی همچون اعتماد عمومی به همدیگر ،اعتماد به نهادهای عمومی و
دولتی ،مشارکت غیررسمی همیارانه در فعالیتهای داوطلبانه در تشكلهای غیردولتی،
خیریهای ،دینی ،اتحادیهها ،انجمنهای صنفی و علمی را مد نظر قرار میدهند .نگارنده
موارد عكس آن را ،که به سرمایة اجتماعی منفی میانجامد در انواع خشونتها و
کنترلهای بیرونی و درونی ،مهاجرت و خودکشی و مواردی از این دست یافته است.
 .4سرماية نمادين :7از نظر بوردیو «سرمایة نمادین به هر گونه دارایی اطالق میشود
(به هر نوع سرمایه ،اعم از طبیعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی) .هنگامی که این دارایی
به وسیلة آن دسته از اعضای اجتماع درك شود که مقوالت فاهمة آنان چنان است که
آنان را قادر میسازد که این دارایی را بشناسند (یعنی آن را ببینند) و به رسمیت
بشناسند (یعنی برای آن ارزش قائل شوند)» (بوردیو1390،ب ،)154 :این شكل از سرمایه

همچون ارزش ماهوی همنشین و همراه با انواع دیگر سرمایه قابل درك است؛ به عنوان
مثال آنچه ارزش ذاتی آثار در میدان هنری سرمایة فرهنگی نامیده میشود ،اشرافیت و
اصالتی که به شكل اعالی سرمایة اجتماعی ظاهر میشود و بازارهای مجموعههای
هنری ،ازدواج ،رفاه اجتماعی ،بنیادهای عظیم فرهنگی (گرنفل ،)172 :1389 ،همه ابعادی
نمادین در جوار سرمایههایی غیرنمادین است« .سرمایة نمادین هر فرد نهتنها در حال
تغییر بلكه در واکنش به وضعیت و ساختار میدان دائماً در سیالن و جریان دگرگونی
قرار دارد» (گرنفل.)206 :1389 ،
قابل ذکر است با توجه به اینكه در بحث سرمایههای اجتماعی منفی مواردی
همچون انوع خشونت در زندگی زنان داستان بازشناسی شده است و به صورت جامعی
تبیین شكلهای خشونت را در کتاب پنج نگاه زیرچشمی به خشونت اثر اسالوی ژیژك
می بینیم در تحلیل موارد خشونت از فكر این صاحبنظر بهره گرفتهام .ژیژك انواعی
چون فیزیكی ،سیستمی ،زبانی ،جنسی ،نمادین و مواردی از این دست را برای خشونت
بر میشمرد و تبیین میکند (ژیژك.)1390 ،
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پيشينة پژوهش (مباني نظري)
سابقة نقد جامعه شناسانة هنر و ادبیات در ایران به دهة چهل میرسد .امیرحسین
آریانپور اولین کسی است که به طرح مسائل جامعهشناسی هنر در ایران پرداخت .کتاب
جامعه شناسی هنر او در اصل سلسله سخنرانیهایی بود که او از سال  1341به بعد با
همین عنوان در دانشگاه تهران ایراد میکرد .این کتاب شامل مجموعه مباحثی است که
هنر را از دید جامعه شناسی تحلیل نموده است و نقش طبقة اجتماعی را در شكلگیری
هنر برجسته میسازد.
در مورد این پژوهش (نقد جامعه شناختی انواع سرمایة پیربوردیو در رمان) کتاب
مستقلی به زبان فارسی وجود ندارد و تنها مقالة ترجمه شده در این حیطه «آموزش
عاطفی فلوبر» بوردیو است؛ اما در زمینة جامعهشناسی ادبیات ،کتابهایی توسط
نویسندگانی مانند حمید صفت جو ،معصومه عصام ،اعظم راودراد ،محمدرضا شادرو،
نسرین پروینی ،هدایتاهلل ستوده ،فریدون وحیدا ،علیاکبر ترابیزاده ،غالمرضا ستوده،
محمدپارسانسب ترجمه ،تدوین یا تألیف شده است .مقاالتی نزدیك به این پژوهش
به زبان فارسی هست که در پی خواهد آمد« :درآمدی بر جامعهشناسی هنر و ادبیات»
نوشتة نعمتاهلل فاضلی« ،بوردیو و جامعهشناسی ادبیات» نوشتة محمدحسن مقدس
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جعفری« ،پیر بوردیو و قواعد هنر» شهرام پرستش« ،درآمدی بر جامعهشناسی ادبیات
جنگ» مسعود کوثری« ،جامعهشناسی گونههای ادبی» مسعود کوثری« ،تحلیلی از اندیشة
پیر بوردیو دربارة فضای منازعهآمیز اجتماعی» غالمعباس توسلی« ،مفهوم سرمایه در
نظریات کالسیك و جدید» غالمعباس توسلی« ،پیر بوردیو» ناصر فكوهی (این مقاله
ترجمهای است از مقاله ای با همین نام از دورتیه) و مقاالت دیگری با عناوین نزدیك به
هم دربارة اندیشه های نظری بوردیو که توسط شهرام پرستش ،حسن مقدس جعفری،
ناصر فكوهی ،سارا شریعتی و دیگران نوشته شده است.

روش پژوهش عملي
مورد پژوهش عملی این مقاله نقد جامعهشناسانة سرمایههای شخصیتهای زن در داستان
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پيشينة پژوهش (مباني عملي)
تنها اثری که در زمینة نقد عملی جامعه شناسانة رمان بر اساس نظریة پیر بوردیو به
فارسی نوشته شده ،روایت نابودی ناب ،تحلیل بوردیویی بوف کور ،نوشتة شهرام
پرستش است که بر اساس نظریة میدان بوردیو بوف کور را در میدان ادبی ایران بررسی
نموده است .اما کتابهای دیگری در زمینة جامعهشناسی رمان تدوین و تألیف شده است
که به آنها اشاره خواهد شد.
واقعیت اجتماعی و جهان داستان اثر جمشید مصباحی ایرانیان ،جامعهشناسی هنر و
ادبیات (مثلث هنر) اثر علیاکبر ترابی ،طلیعة تجدد در شعر فارسی اثر احمد کریمی
حكاك ،ترجمة مسعود جعفری ،در آینة ایرانی با عنوان فرعی تصویر غرب و غربیها در
داستان ایرانی اثر محمدرضا قانون پرور ،نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی با تأکید بر ده
رمان برگزیده اثر عسگر عسگری ،کتاب جامعهشناسی رمان پژوهشی در جای خالی
سلوچ اثر محمود دولتآبادی بر بنیان نظریآ مادهگرایی جدلی اثر ایرج ساعی و پرویز
ارسی .در بخش مقاالت عملی مقالة «تحلیل سه قطره خون با رویكرد جامعهشناسی
ساختگرا» نوشتة علی تسلیمی را د اریم .غیر از رسالة دکتری شهرام پرستش ،که در
قالب کتاب روایت نابودی ناب به بازار عرضه شده تنها رسالة دیگری که با بهرهگیری
از افكار بوردیو در ادبیات نگاشته شده «نقد جامعهشناسانة سرمایههای زنان در رمانهای
منتخب پس از انقالب اسالمی ایران بر اساس نظریة انواع سرمایة پیر بوردیو» است که
نگارندة این سطور در دانشگاه الزهرا (س) از آن دفاع کرده است.

کنیزو از مجموعه داستانی با همین عنوان ،اثر منیرو روانیپور است .این داستان چنانكه
از نام آن پیداست با محوریت زنی به اسم کنیزو شكل میگیرد و غالب فضاهای آن نیز
حول فعالیت زنان میچرخد و سرمایههای متنوع زنان و گاه تعلق دگرگونة آنان به
پایگاه های مختلف اجتماعی امكان بازنمایی روشنتری از فرصتها و چالشهای زندگی
آنان را در پرتوی این تفاوتها فراهم میسازد.
شیوة منتخب این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی با تكیه بر روایتشناسی و
توجه ویژه به ارتباطات و پیامهایی است که بین انسانها رد و بدل میشود .بر این اساس
بخش تحلیل با تقسیم متن به «خوانهها»های (مكوئیالن )204 :1388 ،مفید یعنی تكههایی
که با استفاده از آنها توزیع معنا مطالعه میشود (همان) ،شكل میگیرد.
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خالصة داستان
منیرو روانی پور مجموعه داستان کوتاه کنیزو را در سال  1367نوشته است .این
مجموعه شامل نه داستان کوتاه است که اولین آنها با عنوان کنیزو مورد نظر این
پژوهش است .این داستان کوتاه بیست و نه صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده
است .داستان حول محور شخصیتهای زن از کوچك و بزرگ میچرخد .مریم
دانشآموزی دبستانی است که همراه با مادر و پدر از روستا به شهر آمدهاند .این مادر و
دختر در مقایسة ذهنی میان روستا و شهر ذهنشان دچار نوعی نوستالژی هستند و
گاهگاه برای دیدار مادربزرگ به روستا میروند .مادر مریم در روستا به دامداری مشغول
است و مادربزرگ او نیز آهویی زببا دارد .کنیزو زنی است که در شهر در همسایگی
مریم قرار دارد .او چنانكه می نماید زنی زیباست که مریم چشمان او را به چشمان
آهوی مادربزرگ مانند میبیند و از این طریق به کنیزو نزدیك میشود و او هم زنی
مهربان است که نوعی رابطة عاطفی با مریم برقرار میکند؛ اما به دلیل فقر اقتصادی و
نیازمندی و نیز عدم پیوندهای ضروری و ضعف سرمایة اجتماعی ،حتی در ابتداییترین
سطح آن (خانواده) در دام تنفروشی گرفتار شده است و به همین دلیل مادر مریم،
مدام کنیزو را با القابی چون «سلیطه» و «نانجیب» مورد شماتت قرار میدهد و مریم را
به دلیل ارتباط با او تا حد مرگ کتك میزند و معتقد است باید کنیزو را بسوزانند .در
قطب دیگر این داستان خانم معلم مریم قرار دارد که با نگاهی روشنفكرانه سهم کنیزو
را در این آوارگی و «نانجیب»ی کمتر میبیند و او را گرفتار سرنوشتی شوم میداند که
به دلیل رفع نیاز مجبور است به دام ناهنجاریهای اجتماعی گرفتار آید .ارتباط کنیزو با

نقد جامعهشناختي سرمايههاي شخصيتهاي زن در داستان كنيزو...

مردان و سوء استفادههایی که از او می شود در نهایت او را به جنون میکشاند و او در
کنار خیابان و میان مضحكة همین مردان عرقخور میمیرد و او را به خاك میسپارند.
مریم با مشاهدة این صحنه یاد بمبكها و ماهی میافتد که چطور در دریا بمبكها ماهی را
میخورند (روانیپور 8 :1370 ،و.)17
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پيکرة پژوهش
در این بخش به ترتیب به بازنمایی سرمایههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و نمادین
زنان در داستان کنیزو پرداخته میشود.
 .1سرماية اقتصادي زنان در داستان
مهمترین منابع مشروع سرمایة اقتصادی ،یا ارثی است یعنی به صورت موروثی به افراد
می رسد یا درآمدی است که حاصل فعالیت اقتصادی کنشگران صحنة اجتماعی است.
در جامعة ما بعد موروثی سرمایة اقتصادی زنان در وضعیت معمول متكی بر سلطة
سیستمی قانون نوعی نابرابری را بازتولید میکند و شرایط مالكیت نیز در پی اقتصادی
مردساالر به رغم تمام کوششهای زنان همچنان مردان را در میدان قدرت اقتصادی فربه
میسازد .مادر مریم ،که در روستا «پوزة بزهای مادربزرگ را میگرفت و میپیچاند ،با
تیشه به جان پازن میافتاد و آخر سر خسته موهایش را میکشید( »...روانیپور)8 :1370 ،
این فعالیتهای سخت اقتصادی جایگاه موجهی در میدان اقتصادی نصیب او نمیکرد و
به همین دلیل آبادی را با مادربزرگ و بزهایش وامیگذارد و به شهر پناه میآورد .به
دنبال مهاجرت به شهر هم وضعیت او هیچ گونه تغییری نكرده است و روزگار را با
امور غیرمولد و غیررسمی خانهداری بدون هر گونه منافع اقتصادی میگذراند .تنها
دارایی مادربزرگ نیز در روستا آهویی زیبا و بزهایی است که «از گشنگی دندههاشان
درآمده بود» (همان )9 ،و دیگر زنان آبادیهای نزدیك که هر روز با زنبیلی پر از بازار
میآمدند باز وضعیت متفاوتی نداشتند (همان.)7 ،
شخصیت اصلی داستان ،کنیزو ،هم از این دیدگاه در پایینترین سطح هرم قدرت
قرار دارد .او به دنبال رفع نیاز اقتصادی در دام تنفروشی گرفتار میگردد و در جواب
فحش و فضاحتهایی که مادر مریم نثارش میکند ،میگوید «تو خرجی منو بده تا
نانجیبی نكنم» (همان .)12 ،بنابراین به معامالتی مردساالر تن میدهد که در نهایت این
رفتار ،تمام روابط او را به منزلة سرمایة اجتماعی ،دچار رکود میکند؛ به زوال عقل او
منجر می گردد و وقیحانه جانش را بر سر این اوضاع از دست میدهد .تنها زنی که به

نظر میآید در پناه سرمایة فرهنگی خود از نیازمندی اقتصادی رهیده باشد ،خانم معلم
مریم است که اگرچه منبع درآمد مشخصی را به خود اختصاص داده است ،باز هم
جایگاه موجه و قابل توجهی در میدان قدرت اقتصادی ندارد .آنچه مسلم است این
است که مرتبة تولیدکنندگی و زایایی در میدان اقتصادی به مردان متعلق است و حتی
مریم دختر دبستانیآ داستان هم این مهم را دریافته است؛ به این ترتیب که پیشنهاد او
برای رهایی کنیزو از این وضع نامطلوب و طردشده این است که کنیزو به خونة مرد
زندگیش برود تا خرجی او را بدهد (همان )12 ،یا از این رفتار دست بردارد تا مریم از
پول توجیبی که پدر به او میدهد خرجی کنیزو را تأمین کند.
 .2سرماية فرهنگي زنان در داستان
 2-1سرماية متجسد
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سرمایة متجسد فرهنگی با توجه به ویژگی ذاتیشدة آن ،متضمن عادتوارة طوالنیمدت
کنشگر اجتماعی است که مهمترین منبع کسب آن فضای اجتماعی و تجربة زیستة
کنشگران است اما در کنار آن دانش حاصل از سواد دانشگاهی و بینشی که از این
موقعیت برای شخص به دست میآید ،منابع دیگر این نوع از سرمایة فرهنگی است.
مهمترین سرمایة فرهنگی زنان در این داستان دانش دینی آنان است که در صلواتهای
مادر مریم ،نذرهای آنان به درگاه آقای اشك (امامزاده) (همان ،)20- 1،چادر کنیزو و
مواردی از این دست خود را نشان میدهد؛ حتی مریم کوچك برای کنیزو از روستا
خار میآورد ،خارهای آقای اشك و میگوید« :بخوری ،بعدش هرچه بخوای گیرت
میآد» (همان.)20 ،
باورهای رایج مانند استفاده از آب طال برای برطرف کردن آسیبهای ترس نمونهای
دیگر از سرمایة فرهنگی متجسد آنان است .تنها زنانی که در این داستان در قالب
آموزشهای رسمی به باال بردن سطح دانش متجسد خود اقدام کردهاند ،مریم است که
فعالً در مقام محصل است و خانم معلم که افكارش دربارة نوع رفتار با کنیزو نشان از
بهره مندی او از دانشی متفاوت با باورهای عامیانه و سطحی دارد .او معتقد است که
تنبیه و زندانی کردن کنیزو چارة کار نیست و با دیدة انسانی که نیازمند است و قابل
ترحم به او مینگرد و کنیزو را اسیر سرنوشتی غمانگیز میبینید (همان .)25 ،بنابراین
سهمی حداقلی برای کنیزو در ارتكاب رفتار غیراخالقی او در نظر میگیرد و عناصر
دیگر همدست در این ماجرا را نیز مورد توجه قرار میدهد .به نظر میرسد بخش
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عمدهای ازاندیشة پنهانی داستان برجسته کردن تمایز سطح سرمایة فرهنگی متجسد زنان
است .معلم مریم بر اساس سرمایة فرهنگی متجسد مدرن (تحصیالت) از سطحی از
اندیشه مندی متفاوتِ با دیگر زنان داستان برخوردار است و تحلیل و تفسیرهای او از
رفتار کنیزو بیانگر این است که او بیرون از چارچوب نگاه مردساالر و ارزشگذاری
جامعة جنسیتزده ،مسائل زنان را میکاود و آسیبشناسی میکند تا جایی که در
بررسی ریشههای رفتار ناهنجار کنیزو به این نتیجه میرسد که «او هم محتاجه مثل
گدا» (همان.)21 ،
 2-2سرماية فرهنگي نهادينه

 2-3سرماية فرهنگي عينيتيافتة زنان

سرمایة عینیتیافته ،بُعدی از سرمایة فرهنگی است که در قالب کاالهای فرهنگی
ملموس مانند آثار نویسندگی ،نقاشی ،آثار صوتی و تصویری و مانند آنها قابل مشاهده
میشود و در واقع شكل تكاملیافتة سرمایة فرهنگی متجسد و گاه نهادینه است .در این
داستان هیچ یك از زنان به این درجه از سرمایة فرهنگی دست نمییابند.
 .3سرماية اجتماعي
سرمایة اجتماعی را مجموعهای از تماسها ،رابطهها ،آشناییها ،دوستیها و مراسم
سازمانیافته مانند شبنشینیها ،مهمانیها ،افتتاحیهها ،جشنهای تحصیلی ،فعالیتهای
ورزشی سطح باال و اموری از این قبیل میدانند (شویره و فونتن 98 :1385 ،و .)99
ابتداییترین شكل سرمایة اجتماعی را در چارچوب خانواده مشاهده میکنیم.
خانواده نه فقط با بازتولید زیستشناختی و تولیدمثل ،بلكه با بازتولید ساختارهای

135

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،50زمستان 1394

سرمایة فرهنگی نهادینه درنتیجة به رسمیت شناختن قدرت نهاد رسمی آموزش و گردن
نهادن به سلطة آن در بازتولید ارزشهای مدنظر خود در برابر صدور مدرك به دست
می آید و مجوزی است که اذن ورود افراد به میدان قدرت فرهنگی را صادر میکند.
خانم معلم تنها زنی است که این مجوز رسمی را داراست و صالحیت ورود به مرکز
رسمی انتقال علم و فرهنگ ر ا به دست آورده است؛ به عبارتی او بر اساس این سرمایة
فرهنگی نهادینه مشروعیت ورود به حیطه ای را به دست آورده که تا آن زمان غالباً در
اختیار مردان بوده است؛ اما این جاگیری خانم معلم در میدان قدرت فرهنگی در
سطحی میانی و در حد مدیریت یك کالس متوقف میماند و ردههای باالی مدیریتی
همچنان در اختیار مردان است.

فضای اجتماعی عالیترین نمونة مكان انباشت سرمایه و حفظ و انتقال آن است (بوردیو،

136

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،50زمستان 1394

136
136

1390الف )189 :و از این منظر همچون «فاعل جمعی» (بوردیو1390 ،الف )190 :عمل
میکند .در این داستان ،بخش عمده ای از سرمایة اجتماعی زنان ،تحت تأثیر گسست از
این پیوندهای مفید و ضروری (خانواده) ،بازتولیدی منفی در زندگی آنان ایجاد میکند
و زنان در رویارویی با این حفرههای ساختاری (تحت تأثیر گسست از پیوند ضروری و
مفید خانواده) راهبرد ها ،امكانات و اهرمهای مطلوبی در اختیار ندارند که دستاویزی
برای فرار از این موقعیت باشد .شخصیت اصلی داستان ،کنیزو ،از ابتداییترین شكل
سرمایة اجتماعی محروم است .وقتی مریم از او میپرسد تو درس خواندهای میگوید:
«نه کس و کاری نداشتم» (همان .)16 ،یا زمانی که در نهایت بیحرمتی در آستانة مرگ
قرار میگیرد این جمله را بر زبان میآورد« :کاشكی مادر بود ،کاشكی بود» (همان)13 ،؛
به این ترتیب نبودن خانواده در کنار فقر اقتصادی زمینهساز صدور رفتارهای ناهنجاری
ناهنجاری میشود که گسست پیوندهای ضروری بعدی و در نتیجه فقر شدید سرمایة
اجتماعی او را به دنبال دارد .مادر مریم و خود او نیز با مهاجرت از روستا به شهر،
دائم درگیر جدالی ذهنی هستند .در واقع مهاجرت بریدن از بخش بزرگی از
سرمایههایی است که شخص مهاجر در طول زمان اندوخته است و میتواند زمینهساز
کسب سرمایه های جدید در محیط تازه گردد .مریم و مادر ،که با خانواده روستا را ترك
کرده و به شهر آمدهاند ،خانوادة مادری را به منزلة ابتداییترین و بیغرضترین بخش
سرمایة اجتماعی از دست داده اند و در مقابل در شهر هیچ پیوند مفیدی را نتوانستهاند
جایگزین آن کنند؛ به همین دلیل هم هست که نوستالوژی روستا آنها را رها نمیسازد و
مرتب برای تجدید قوا به روستا میروند .آنان «به شهر آمده بودند بیاینكه بدانند
همسایه هاشان چه کسانی هستند ...شهر مثل روستا نبود که ...آدم  ...کنار آهوی
مادربزرگ بنشیند و کف دستش را ،که هنوز بوی خطکش میداد به او نشان بدهد...
آدم توی شهر دق میکرد» (همان .)9 ،شهر برای این زنان فضاهایی را ندارد که به
بازتولید سرمایة اجتماعیشان بینجامد؛ ضمن اینكه تمام سرمایههای پیشاندوختة
اجتماعی را نیز از آنها گرفته است .برعكس ،مردان که «میدان خاکی بزرگی» (همان)7 ،
دارند که هر روز غروب در آنجا خستگی روزانه را از تن به در میکنند و به این ترتیب
همچنان در حفظ و توسعه و بازتولید سرمایههای اجتماعی خود در فضای اجتماعی
پیشرو باشند و میدان قدرت سرمایة اجتماعی را در اختیار داشته باشند یا در پشتههای
نرم شبهای ساحل» (همان )15 ،از دلیران تنگستانی سخن بگویند.
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در فضای اجتماعی همچنانكه پیوندها ،روابط ،نهادهای مدنی و مواردی از این دست
تقویت کنندة سرمایة اجتماعی و زیربنای تشكیل آن هستند ،خشونت و انواع آن نقشی
منفی در روند شكل گیری سرمایة نمادین زنان این داستان دارند که در ادامه به آنها
پرداخته میشود.

خشونت و انواع آن بهمثابة منشأ سرماية اجتماعي منفي
خشونت با شكلهای گوناگونش کلیدیترین تلة اجتماعی برای زنان داستان کنیزو است.
فارغ از نوع محسوس آن (خشونت فیزیكی) ،انواع پنهان خشونت همچون «خشونت
سیستمی» (ژیژك« ،)20 :1390 ،خشونت نمادین»« ،خشونت زبانی» و «خشونت جنسی»
بسیار ماهرانهتر زندگی زنان را زیر سیطرة خود میگیرد و بخش عمدهای از سرمایههای
آنان را تحت تأثیر ساختار های حاکم بر فضای اجتماعی به سرمایة منفی و غیرمولد
تبدیل میکند.
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خشونت فيزيکي
خشونت فیزیكی نوع محسوس ستیزهای افراطی و نوعی «خشونت کنشگرانه» است
(همان )21 ،که بر عامالن اجتماعی روا داشته میشود .این نوع خشونت یادآور قدرت
قر ن هجدهمی است که در مأل عام و با شكنجه و تنبیه بدنی اعمال میشد (اسمیت،
.)201 :1383
خشونت فیزیكی معموأل از جانب افرادی که دارای قدرت بیشتری هستند در فضای
اجتماعی اعمال می شود .در داستان کنیزو مادر مریم در جایگاه مدیر خانواده از این
شكل از خشونت به منزلة شیوهای تربیتی برای تنبیه مریم بهره میگیرد .یك بار که
شكالتی را از کنیزو میگیرد « ،مادر به جان او افتاده بود و تنش را با جارو سیاه کرده
بود» (روانیپور )11 :1370،و زمانی که در یك شب تابستانی در باالی پشتبام منظرة
ساحلنشینان و حضور کنیزو را در آنجا مشاهده میکند ،باز این تنبیه فیزیكی تكرار
میشود که« :سینما سیل میکنی ،ها؟» (همان )17 ،و بعد به موهای او چنگ میزند و تا
انباری زیرزمینی سوقش میدهد تا جایی که دختر کارش به هذیانگویی میکشد (همان،
 .)17 -8اهمیت این رفتارهای خشونتآمیز مادر از جایی است که طی این تنبیهات
ارتباط مریم با محیط بیرون را محدود و حتی قطع میکند و در یك کنش دوجانبه به
کاهش سرمایههای مریم و نیز کنیزو منجر میگردد .نمونة دیگری از این خشونت ،که

در سیالنی میان خشونت فیزیكی و خشونت جنسی است ،رفتاری است که پسر
تیرکمان به دست با مریم دارد و در خیابان پای او را هدف میگیرد« .سنگی ساق پای
مریم را سوزاند .نگاه کرد .پسری با تیر کمان او را نشانه کرده بود» (همان .)25 ،تیرکمان
به خودی خود ابزار خشونتآمیزی است که نوعی آزادی عمل صرفاً مردانه با خود
یدك میکشد و زمانی که ساق پای مریم را نشانه میرود ،افزون بر خشونت فیزیكی
نوعی خشونت جنسی را نیز القا میکند .این رفتارها در واقع فضای اجتماعی را برای
ورود زنان به آن ناامن می سازد و سرمایة اجتماعی زنان را در سیری معكوس قرار
میدهد این در حالی است که انتظار میرود زنان در جوار نیمة دیگر جامعه یعنی
مردان به تكمیل و تجمیع سرمایههای اجتماعی خود بپردازند.
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خشونتهاي سيستمي
خشونت سیستمی «خشونتی [است] که با ذات هر نظام سرشته شده ...و به شكلهای
ظریفتری از قهر و اجبار مناسبات سلطه و بهرهکشی را احیا میکند» (ژیژك.)20 :1390 ،
ابعاد مختلف اقتداری که در دست دولت تجمیع شده است و انتظار میرود متكی بر آن
به ساماندهی امور بی سامانان بپردازد .پایبند نبودن سیستم به این بخش از وظایف خود
بهرهکشی از کنیزو را به نهایت میرساند تا جایی که زندگی او در این مسیر از دست
می رود .افزون بر آن نظام مردساالری که در آن تمام موقعیتها و مزایا در دست مردان
است ،زنان را در جایگاه متهم و فرودست تثبیت میکند .در برابر تمام اجحافهایی که
مردان در حق کنیزو انجام می دهند ،تنها واکنش متصدیان رسمی برقراری امنیت
برخورد پاسبانی است که نعرههای کنیزو را خاموش کرده بود (همان .)22 ،منیرو
روانیپور این سل طه و خشونت سیستمی را در رمان دل فوالد در قالب اختصاص یافتن
القابی مانند سرهنگ ،ژنرال ،دیكتاتور و مانند آن به نقد میکشد (گلمرادی )67 :1393 :و
از بی اعتنایی قانون در برابر خوارداشتهایی که در حق زنان روا داشته میشود ،شكایت
میکند« :هیچ دادگاهی نیست که محاکمه کند .تاریخ بیعرضه است و زمان همیشه از
دست میرود و دادگاه فقط برای مرگ ناگهانی و آشكار تشكیل میشود و اگر ذره ذره
باشد و با سوزن چرخ خیاطی و سی و پنج سال طول بكشد ،طبیعی است؛ کامالً
طبیعی» (همان.)154 ،
خشونتهاي زباني
فرهنگ بر اثر تغییرات تاریخی عظیم پدید آمده و زبان رسانة اصلی انتقال آن است .آن
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بخش از این فرهنگِ ذاتیشده که از خوارداشتها و نگاههای جنسیتی در تاریخ ناشی
می شود نیز ناخودآگاه در همین محمل زبان منتقل میشود .الفاظی که از جانب مادر
مریم برای کنیزو و رفتاری که از او و مردان سر میزند به کار میرود شكلی از همین
خشونت زبانی است که در اجتماع برای زنان این کاره ساخته شده است اما لفظ معادلی
برای مردان مشابه او در زبان نداریم.
مادر مریم ،کنیزو را «نانجیب» (همان )12 ،و «سلیطه» (همان 9 ،و )11مینامد.
«روزهای اول مادر دو سه بار جلویش [جلو کنیزو] ایستاده بود‘ :نانجیب باید از اینجا
بری’» (همان .)12 ،او حتی زمانی که کنیزو از جلوی منزلش رد میشود ،دختر را از نگاه
کردن به کنیزو بر حذر میدارد« :تو پنجره نشستی که چه؟ مگه نمیفهمی اینجا شهر؛
روسرشون خراب بشه ،مگه نمیبینی سلیطه رد میشه؟» (همان .)9 ،لفظ خراب از دیگر
مصداقهای خشونتهای زبانی است که در داستان از جانب مردان در مورد کنیزو به کار
می رود؛ همان مردانی که خود یك طرف ماجرای خرابی هستند اما خود کامالً از هر
برچسبی مبرا هستند و علناً اعالم میکنند «همین من و تو بودیم که خرابش کردیم»
(همان.)14 ،

خشونت جنسي
روابط جنسی زن و مرد در پرتو شرع و عرف و در قالب ازدواج به طور طبیعی به
تجمیع سرمایههای آنان منجر میشود و فارغ از بازتولید زیستشناختی خانواده ،تولید
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نگاه تحقیرآمیز دیگری که با ابزار زبان ،کنیزو را هدف قرار میدهد ،زمانی است که
یكی از مردان داستان از روی به اصطالح دلسوزی میگوید« :حیف ،بدمالی نبود ،اما ای
عرق بدمصب» (همان . )14 ،به این ترتیب در قالب لفظ مال نوعی نگاه سودجویانه و نیز
فرادستانه به زن ابراز میگردد.
نهایت اینكه در بخشی از داستان ،مادر مریم برای تحقیر صاحبخانة خود او را در
غیاب «قرمساق» (همان )9 ،می نامد که باز هم با رجوع به معنای قاموسی این واژه
درمییابیم در اصل یك خشونت زبانی علیه زنان به شمار میآید که برابر مردانهای برای
آن در زبان یافت نمیشود .بی سبب نیست که پژوهشها نشانگر این است که زبان
فارسی ،زبانی بغایت جنسیتزده است (پاکنهاد جبروتی 48 :1381 ،و )49؛ یعنی شبكهای از
نمادها ،تصورات و نگرشهای غالب مردانه که به خوارداشت زنان میپردازد و در جامعه
نهادینه شده است به وسیلة این زبان القا میشود.
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و بازتولید شكلهای سرمایه را نیز برای آنان در پی دارد؛ اما خارج از این چهارچوب،
هر گونه ارتباطی به روند سرمایههای زنان سیری معكوس و منفی میدهد .نمونة بارز
آن در داستان کنیزو که محوریت داستان را نیز دارد ،همین خشونت جنسی است که از
جانب مردان اعمال می شود و در نهایت زندگی کنیزو را به جنون و نابودی منتهی
مینماید« .بوی عرق همه جا پیچیده بود .دریا با همهمة خود مریم را دلواپس میکرد.
زمین شورهبسته زیر پای جمعیت به کندی نفس میکشید .حمالی پیراهنش را درآورده
بود و میچالند .عده ای لخت شده پیراهنشان را سایبان سر کرده بودند .مرد سر کنیزو
را شسته بود و میخواست شیشه عرقی را تو دست کنیزو جا بدهد» (همان .)14 ،مورد
دیگر این نگاه خشونتآمیز جنسیتی را در پرتاب پسر تیر و کمان به دست مشاهده
کردیم .عالوه بر آن زمانی که جنازة کنیزو را حمل و نقل میکنند «مردی با صدای بلند
کل میزند و دیگری قنبل جنبان بشكن میزند» (همان)7 ،؛ به این صورت حتی تا پایان
زندگی کنیزو ،مردان از اظهار رفتارهای جنسیتی بهره میگیرند که نوعی فرادستی
جنسی و آزادی عمل مردان در این حیطه را ابالغ میکند.
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خشونت نمادين
خشونت نمادین بهمثابة سلطة پذیرفتهشدة درونی در زندگی زنان و کاهش انواع
سرمایههای آنان سهمی دارد که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد .در واقع خشونت
نمادین در آغاز حاصل همدستی مشروع و سرمایة فرهنگی متجسد و عادتوارة
تثبیتشده ای است که هم در فرادستان و هم فرودستان نهادینه شده است؛ سپس به
صورت قانونهای نانوشته در فضای اجتماعی نقش ایفا میکند و به برتری فرادستان
میانجامد .نمونة مشخص این نوع از خشونت همراهی و هماندیشی زنان داستان در
اعمال سلطه ها بر آنان است .کنیزو خود کمتر از مردان قصه در تثبیت موقعیت
فرودستی اش تأثیر ندارد .الفاظی که در زبان برای متهم کردن یكجانبة زنان ساخته شده،
و در بحث خشونت زبانی به آنها اشاره شده است وقتی از زبان زنان به کار میرود باز
این همدستی مشروع و خشونت نمادین را به تصویر میکشد .نمونههای دیگری از این
همدستی مشروع زنان برای رسمیتبخشی به خشونتهای جاری در فضای اجتماعی،
زمانی است که مردان با تخفیف و خوارداشت ،جنازة کنیزو را جابهجا میکنند و زنان
از کنار با پوزخندی آنها را همراهی میکنند (همان )7 ،و یا مادر مریم هنگام عبور کنیزو
از پشت در با صدای کل او را بدرقه میکند.
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 .4سرماية نمادين زنان در رمان دل فوالد
سرمایة نمادین« ،محصول تغییر شكل رابطة قدرت به رابطة معنا»یی است (همان.)99 ،
این سرمایه بُعدی معنوی است که در جوار دیگر سرمایهها کسب میشود .از نظر
شكلهای مختلف سرمایه ،زنانی که فقری آزاردهنده در زندگیشان مشهود است ،طبیعی
است که نشانی از سرمایة نمادین هم در زندگیشان دیده نشود .منابع دیگر کسب
سرمایه های نمادین در زندگی کنشگران فضای اجتماعی عناصری چون زیبایی ،عشق،
شهرت ،اشرافیت ،جایگاه پدر و مادری و مواردی از این گونه است .در این داستان
زیبایی کنیزو با آن چشمان سرمهکشیدهای که مریم را به یاد آهوی مادربزرگ میاندازد
جز اینكه مورد سوء استفاده قرار میگیرد و حرمان نصیبش میکند ،بازتولید مثبتی در
زندگی او ندارد .عشق نیز اصوأل در زندگی زنان این داستان رنگ و بویی ندارد و
شهرت که دیگر آبشخور سرمایة نمادین است به معنای واقعی کلمه در حرکتی وارونه
گردشی به عقب را نشان می دهد .نهایت اینكه جایگاه مادربزرگ در روستا ،که
میتوانست نوعی سرمایة نمادین برای او به شمار آید با مهاجرت مریم و مادر به شهر
اگرچه کامل از بین نمیرود ،کاهش مییابد .گذشته از همة این موارد خود لفظ «کنیزو»،
که شخصیت اصلی قصه با آن نامیده می شود از همان آغاز القاکنندة سیر منفی سرمایة
نمادین این زن در داستان است.
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نتيجه
جامعهشناسی ادبیات و بویژه جامعهشناسی رمان مبتنی بر افكار جدید بخوبی این
ظرفیت را دارد که عمل بازنمایی فضای اجتماعی را در رمان و داستان بر عهده بگیرد و
با تفسیر و تحلیل آن به جنبههای مختلف این بازنمایی بپردازد .نمونهای عملی از این
ادعا نقد جامعهشناسانة سرمایههای زنان در داستان کوتاه کنیزو اثر منیرو روانیپور است
که با بررسی آن به این نتیجه می رسیم که همانندیهای فراوانی میان زنان در جهان
داستان و زنان در فضای اجتماعی وجود دارد؛ به این ترتیب که از زنان داستان کنیزو
نقش فعال و کنشگری مؤثری مشاهده نمیشود و شكلهای سرمایة آنان سیری منفی
دارد و رکودی نگرانکننده را نشان میدهد .در این داستان از بُعد سرمایة اقتصادی هیچ
مالكیتی برای زنان دیده نمیشود؛ ضمن اینكه آنان از آسودهخاطری صاحبان ثروت
موروثی هم بیبهره اند و در فضای اجتماعی نیز تقریبأ از کسب هر گونه ثروت مادی
آبرومندانه ای محروم هستند .ما در مریم چشمش به دستان پدر است که خرجی روزانة
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او را بدهد و کنیزو مجبور به تنفروشی می شود .خانم معلمآ مریم تنها زنی است که از
نظر سرمایة اقتصادی به واسطة حرفة معلمیش تا حدودی استقالل دارد .سرمایة
فرهنگی متجسد زنان به دانش دینیای که برگرفته از هیچ سواد مدرسهای نسیت وابسته
است و باور های رایج بخشی دیگر از این سرمایه را به خود اختصاص داده است .در
این داستان تنها خانم معلم سرمایة متجسد حاصل از تحصیل را داراست که به ارتقای
سطح آگاهی او نیز کمك کرده است و مریم نیز که در چارچوب نظام رسمی به
تحصیل میپردازد در ما جرای کنیزو به پیروی از خانم معلم ،دانشی واالتر از عوام را از
خود به نمایش میگذارد .زنان داستان هیچ سرمایة عینیتیافتهای را در اختیار ندارند و
تنها سرمایة فرهنگی نهادینة آنان نیز همان مدرك تحصیلی خانم معلم است .سرمایة
اجتماعی آنان نیز تحت تأثیر مهاجرت و انواع خشونت سیری قهقرایی دارد و سرمایة
نمادین زنان -که باید به مثابة دستاوردی معنوی به سیر صعودی حجم سرمایههای آنان
بینجامد -به دنبال فقر انواع سرمایه رنگ رخ باخته است .به این گونه این داستان
همچنان سیر منفی سرمایههای زنان را به نمایش میگذارد و به بازتولید فرودستی آنان
در فضای اجتماعی میپردازد.
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مهاجرت عربها به ایران از قرن اول اسالمی آغاز شد .در آن زمان طوایف متعددی از مناطق
مختلف عراق و عربستان به ایران مهاجرت کردند و در مناطق گوناگون ایران سكنی گزیدند.
یكی از مناطق مطلوب آنان جنوب خراسان بود .از آن زمان تا کنون اقوام عربزبان مختلفی در
ناحیهای با عنوان عربخانه ،که در تقسیمات جدید کشوری دهستانی از توابع شهرستان نهبندان
به شمار میرود  ،ساکن هستند .زبان این اقوام به نسبت بقیة اعراب ساکن در خراسان 145
دستنخوردهتر مانده است؛ اما با این حال عناصر فراوانی از فارسی به آن راه یافته است .یكی 
از مهمترین تأثیرهای زبان فارسی بر گویش عربی عربخانه ،ورود ساختهای مختلف فعل
اسنادی به آن است .در این مقاله نگارندگان بر اساس پژوهشهای میدانی در یكی آبادی
خسروآباد از توابع دهستان عر بخانه میزان تأثیر ساخت اسنادی فارسی را بر گویش عربی این
منطقه بررسی کردهاند .در نهایت میتوان گفت به صورت کلی چهار نوع ساخت اسنادی در
این گویش مشاهده شد .1 :فعل اسنادی فارسی  .2ضمیر منفصل جانشین فعل اسنادی فارسی
 .3ترکیب فعل اسنادی فارسی و فعل عربی  .4فعل «کان» عربی (با انواعی از تحوالت آوایی).
از این میان گونههای  1و  3مستقیماً تحت تأثیر ساخت اسنادی و با استفاده از فعل اسنادی
«است» فارسی اما با تلفظ  /est/ساخته شده است .در گونههای  2و  4نیز گرچه فعل-واژه
عربی است ،تأثیر نحو فارسی بر آن غیر قابل انكار است .این چهار نوع ساخت تنها در
ساختمان افعال مثبت مشاهده میشود و در افعال منفی تنها از فعل عربی «کان» (با انواعی از
تحوالت آوایی) استفاده میشود.

مقدمه
در جنوب شهرستان بیرجند ،بخش نهبندان ،اقوام عربزبانی سكونت دارند که دقیقاً
روشن نیست از چه زمانی به این ناحیه کوچانده شده یا کوچیده اند .افزون بر این،
اقوام عرب زبان دیگری نیز در شرق شهرستان بیرجند ،بخش درمیان و شمال و شمال
شرقی قاین ،خذری (خضری /خدری) (دشت بیاض) و اطراف بزن آباد زیرکوه ساکن
هستند .تاریخ مهاجرت این عربها نیز مانند دستة اول روشن نیست؛ اما این رویداد قطعاً
در دورة اسالمی رخ داده و بویژه از زمانی آغاز شده است که عربهای مسلمان ،خراسان
را فتح کردهاند .برخی از مورخان ،فتح خراسان را ذیل حوادث سال  22هـ.ق و در
زمان خالفت عمر بن خطاب و برخی نیز ذیل حوادث سال  29هـ .ق و در زمان
خالفت عثمان بن عفان ذکر کردهاند (آیتی 38 :1371 ،و علی .)84 :1387 ،به هر حال با فتح
خراسان ،مهاجرت عربها به این نواحی آغاز شد .البته برخی از پژوهشگران ،سابقة
مهاجرت پراکندة اعراب را به ایران به پیش از اسالم بازمیگردانند (کاظمی)14 :1393 ،؛
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حتی اگر این ادعا نیز مورد قبول واقع شود ،باید پذیرفت مطابق اسناد تاریخی ،اولین
مهاجرت بزرگ عربها به خراسان در سال  52هـ.ق و در زمان زیاد بن ابی سفیان روی
داد (بالذری .)165 :1364 ،عدة زیادی از عربها نیز به رهبری خازم بن خزیمه تمیمی در
زمان منصور عباسی و برای سرکوب شورش استادسیس به خراسان فرستاده شدند
(میرنیا .)151 :1369 ،عدهای از عربها نیز در زمان نادرشاه افشار از بندرهای جنوبی ایران
توسط طهماسب قلی خان جالیر به خراسان کوچانده شدند (استرآبادی .)230 :1341 ،با
توجه به این مطالب ،میتوان دو دیدگاه مختلف را دربارة تاریخ ورود عربها به جنوب
خراسان در میان پژوهشگران شناسایی کرد .عدهای معتقدند عربهای جنوب خراسان
بازماندة عر بهایی هستند که در صدر اسالم بویژه از قبیلة بنی تمیم به جنوب خراسان
کوچیدهاند و این ادعا را با دالیل زبانشناختی و مذهبی نیز مستدل کردهاند ( Dahlgenn,

 2005: 161و عباسی 31 :1377 ،تا  35و سیدی و دیگران .)152 :1387 ،نتایجی که این
پژوهشگران به دست آوردهاند با نتایج پژوهشهای یاسترو ( )Jastrow, 1996: 95-98نیز
قابل مقایسه است؛ زیرا وی با بررسی گویشهای عربی عربهای ازبكستان و تطبیق آن با
گویشهای عربی عراق به این نتیجه رسید که این گویشها از یك ریشه است و حتی این

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه
منشأ مشترك را به پیش از انشعاب این نوع عربی به قلتو ( )qeltuو گِلِت ()gelet

بازگرداند ()Ibid, 2014: 207؛ اما عدهای نیز عربهای جنوب خراسان را همان عربهای
خوزستان میدانند که در زمان نادرشاه به این نواحی کوچانده شدهاند (ر.ك :.آیتی:1371 ،

 .)27ن ظر دوم امروزه تقریباً میان زبانشناسان عربی طرفداری ندارد؛ بنابراین میتوان
گفت با توجه به موقعیت جغرافیایی و بُعد مسافت ،این اعراب پس از مهاجرت حدوداً
هزارسالة خود با منشأ اصلی خود ارتباط چندانی نداشتهاند و همین امر سبب اهمیت
فراوان این گویشها است ()Jastrow, 1996: 95؛ زیرا فارغ از اینكه اقوام عرب از چه
زمانی به جنوب خراسان آمدهاند و ریشة آنها به کجا بازمیگردد ،مسلم است که این
اقوام قرنهاست در جنوب خراسان ساکن هستند .به همین دلیل از یكسو برخی
ویژگیهای زبان عربی کهن را در خود نگه داشتهاند و از سوی دیگر زبان و فرهنگ آنان

در تماس مستقیم با فارسی قرار گرفته است .در چنین محیط زبانی 1بكری ،بیتردید

رویدادهای زبانی ( )linguistic eventsنیز به وقوع میپیوندد؛ به همین دلیل الزم است

2

که پژوهشهای گستردهای دربارة زبان آنان آغاز شود؛ چراکه میتوان پدیدههای زبانی
متعددی را ،که در چنین محیطهایی قابل پیشبینی است ،به آزمون گذاشت .شاید نكتة
مهاجرت ،زبان این عربها بسرعت رو به فارسیزدگی است؛ با وجود این ،تعداد
پژوهشهای متمرکز بر زبان و فرهنگ این اقوام ،تا کنون به تعداد انگشتان یك دست نیز
نمیرسد در صورتی که دربارة محیطهای مشابه عربخانه ،که در خارج از ایران امروز

هستند ،پژوهشهای بسیار درخوری ،چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی به انجام رسیده
است؛ مانند پژوهش دربارة گویشهای عربی افغانستان ،ازبكستان و نواحی مشابه؛ برای
نمونهای کوچك میتوان به  74مقالهای که دربارة گویشهای عربی خارج از شبهجزیره
در دستنامة بینالمللی زبانهای سامی ( )Weninger, 2011اشاره کرد که در آن حتی یك
مقاله دربارة گویش عربی عربخانه نیست .از این دست منابع میتوان نمونههای فراوان
دیگری نیز ذکر کرد .امید است این مقاله آغاز معرفی این گویش به جامعة علمی ایران
و خارج از ایران باشد.
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عربخانه ،موقعيت جغرافيايي ،طوايف و زبان
منطقه عربخانه در جنوب بیرجند ،کیلومتر  130جاده زاهدان و در شمال نهبنـدان واقـع
شده است .امروزه عربخانه یكی از دهستانهای بخش شوسف ،شهرستان نهبندان است
که در حدود ( )2811کیلومتر مربع وسعت دارد .این دهستان از شمال و شمال غربی به
شهرستان بیرجند ،از جنوب به دهستان میغان و از شرق به دهسـتان شوسـف محـدود
میشود .مطابق آخرین دادههای مرکز آمار ایران (مرجع )http://www.amar.org.ir :ایـن
دهستان شامل  84آبادی کوچك و بزرگ می شود؛ اما در منـابع غیررسـمی تعـداد ایـن
آبادیها را تا  110و حتی بیش از  400نیز گزارش کـرده انـد .مطـابق نتـایج سرشـماری
عمومی نفوس و مسكن سال  1390مرکز آمار ایران ( ،)http://www.sci.org.irجمعیت
ساکن در دهستان عربخانه  5341نفـر گـزارش شـده اسـت؛ امـا در منـابع غیررسـمی
جمعیت ساکن و غیر ساکن آن حدود  72هزار نفر تخمین زده میشود .این جمعیت از
طوایف متعدد عرب تشكیل می شـود کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از :عربهـای خزیمـه
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( ،)xuzaymaخزاعـــی ( ،)xazā‘iزنگـــویی ( ،)zanguyiشـــیبانی ( ،)šaybāniعـــامری
( ،)‘āmeriمیش مست ( ،)miš-mastنخعی ( )naxa‘iو سادات نوربخشیه (.)nur-baxšiya
با توجه به آنچه ذکر شد ،روشن است که امروزه عربهای جنوب خراسان از نظر
زبانی و قومی مجموعهای یكدست و همگن را شكل نمیدهند .گویش عربی شرق
شهرستان بیرجند (درمیان) ،که در روستاهای اندکی به آن صحبت میشود (سراب،
محمدیه و جز آن) با گویشها ی مناطق جنوب شهر بیرجند (نهبندان) ،که روستاهای
متعددی را شامل میشود ،متفاوت است .هر یك از گویشهای شرقی و جنوبی نیز خود
به شاخههایی تقسیم میشود و این امر در گویشهای جنوبی با توجه به پراکندگی بیشتر
جمعیتی و تعدد کاربران بیشتر است.
با توجه به این امر ،نگارندگان در این مقاله پژوهشهای میدانی خود را بر یكی از
آبادیهای دهستان عربخانه یعنی خسروآباد ،متمرکز کردهاند .خسروآباد در فاصلة حدوداً
 40کیلومتری شمال شرقی شوسف قرار گرفته است و از توابع همین بخش نیز به شمار
میرود  .جمعیت ساکن در آن مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسكن مرکز آمار ایران
در سال  1390حدود  90نفر اعالم شده است ( )http://www.sci.org.irکه محتمالً در
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آینده ای نزدیك مانند بسیاری از روستاهای دیگر نواحی کویری ایران خالی از سكنه
خواهد شد .برای روشن شدن بیشتر مطلب ،موقعیت جغرافیایی عربخانه در ایران-
خراسان جنوبی -نهبندان در نقشههای زیر نشان داده شده است:
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طرح مسئله
همان گونه که در اغلب کتابها ی دستور زبان عربی سنتی و جدید آمده و دیدگاه غالب
دانشمندان نحو بر آن قرار گرفته است (در ادامة مقاله برخی از این دیدگاهها بیان
خواهد شد)« ،زبان عربی در زمان مضارع 3فعل اسنادی 4ندارد» ()Watson, 2011: 877؛
بدین معنی که در زبان عربی فعلی معادل «است /هست» فارسی نیست و اصطالحاً زبان
عربی در زمان مضارع دارای فعل اسنادی صفر 5است .البته در زمان ماضی ، 6زمان
مضارع منفی 7و وجه امری 8گونههایی از فعل اسنادی ،که با ریشههای فعلی «کان،
صار ،لیس» ساخته میشود ،در زبان عربی گزارش شده است ( Ben-Mamoun, 2000:
 . )39-43اما در گویش عربی منطقة عربخانه شاهد این پدیدة زبانی هستیم که فعلهای
اسنادی با ساختهای مختلف و از ریشههای فعلی 9مختلف در زمان مضارع به کار
میرو د .به عقیدة نگارندگان ،برخی از این افعال در این گویش بیتردید تحت تأثیر
زبان فارسی شكلگرفته و ساخت آنها نیز مطابق الگوی فعل اسنادی در فارسی است.
عالوه بر کاربرد فعل اسنادی به نظر میرسد ساخت جملة اسنادی 10فارسی نیز بر
ساخت جمله 11در این گویش عربی تأثیرگذار است .البته الزم است یادآوری شود تأثیر
ساخت جملة فارسی بر ساخت جمله در این گویش ،مختص جملههای اسنادی نیست؛
بلكه ساخت تمامی انواع جمله (در این مورد ر.ك :.حقشناس و دیگران17 :1385 ،؛
افراشی 137 :1389 ،تا 158؛ ماهوتیان )18 :1390 ،در گویش عربی عربخانه تحت تأثیر
فارسی قرار گرفته ( )Gazsi, 2011: 1015-1022که خود موضوع تحقیق مستقلی است.
در این مقاله ،نگارندگان در پی این هستند که تأثیر فعل اسنادی فارسی را بر
مقوالت فعلی 12گویش عربی عربخانه بررسی کنند .بخشی از این موضوع ،که دربارة
دستگاه جنس13و شمار 14در شناسههای15زبان فارسی و عربی است در حوزة صرف 16و
بخشی از آن ،که به ساخت جمله و ترتیب اجزای 17آن بازمیگردد در حوزة
نحو18بررسی میشود .گرچه هم صرف و هم نحو ،جزء سطوح 19بسیار سخت هر زبان
است که به دشواری تغییر میکند یا تحت تأثیر زبان دیگر قرار میگیرد؛ اما در این مقاله
خواهیم دید که در گویش عربخانه چنین اتفاقی رخ داده است .این امر نشانهای از تأثیر
بسیار شدید زبان فارسی بر این گویش عربی است.
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پيشينة پژوهش
دربارة گویش عربخانه پژوهشهای بسیار اندکی چه در ایران و چه در خارج از ایران
انجام شده است .از پژوهشهای فارسی در مجموع میتوان به مقالة عباسی (،)1377
پایاننامه آموزگار ( ،)1380مقالة مستخرج از پایاننامة همو ( ،)1387مقالة سیدی و
دیگران ( )1387و کتاب کاظمی ( )1393اشاره کرد .اغلب این منابع توضیحاتی دربارة
تاریخچه ،تقسیمات نژادی و طایفهای و نهایتاً آداب و رسوم عربهای ساکن جنوب
خراسان دادهاند .در پایاننامه آموزگار ( )1380و مقالة سیدی ( )1387بیش از سایر
منابع به پژوهشهای زبانی پرداخته شده است .در حد جستجوهای نگارنده در خارج از
ایران نیز مقالههای اندکی در معرفی و بررسی این گویش انجام شده است که میتوان
به ( )Dahlgenn, 2005و دادههای ( )Seeger, 2002اشاره کرد .در مورد وجود فعل
اسنادی در گویشهای مختلف عربی بویژه خارج از شبهجزیره ،تحقیقات قابل توجهی
هست که از آن جمله میتوان به (Watson, ( ،)Jastrow, 1995( ،)Jastrow, 2014
 )Ingham, 2006( ،)2011و ( )Abu –Haidar, 1991اشاره کرد؛ اما در هیچ یك از این
مقاالت به وجود فعل اسنادی در گویش عربخانه و اصوالً تحلیل ساختاری فعل اسنادی
پرداخته نشده است.

ر.ك :.حقشناس و دیگران 17 :1385 ،و 182؛ افراشی137 :1389 ،؛ وحیدیان کامیار8 :1384 ،؛ ناتل

خانلری217 :1363 ،؛ همایونفرخ )992 :1364 ،که به دالیل متعدد هیچ کدام جامع و مانع
نیست .در زبان عربی نیز تعریف جمله از فارسی کاملتر نیست (ر.ك :.سیدی:1387 ،
 .)317بنابراین در این مقاله ،جمله را مطابق معنای عرفی و ذهنی آن بزرگترین سازة
زبانی (غالمعلیزاده )24 :1380 ،در نظر میگیریم که از مجموعة کلمات آن روی هم،
معنای کاملی در ذهن مخاطب ایجاد شود (نحله 11 :1988 ،و حقشناس و دیگران.)17 :1385 ،
جملة اسنادی فارسی ،یكی از انواع جملة ساده در این زبان به شمار میرود .جملة
ساده با عنوانهای متعدد دیگری مانند بسیط ،آزاد ،مادر ،مستقل و کامل نیز خوانده شده
است (مهیار)79 :1376 ،؛ اما در کل مراد ما از جملة ساده ،جملهای است که در آن
جمله واره یا جملة وابسته نباشد و فقط دارای یك فعل اسنادی یا غیر اسنادی باشد
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دستورنویسان زبان فارسی ،جمله را با شیوههای مختلفی تعریف کردهاند (برای نمونه
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(همان) .بنابراین از همان آغاز میتوان جملة ساده را به دو نوع تقسیم کرد که در این
مقاله تنها نوع اسنادی آن بررسی خواهد شد.
جملة اسنادی ،که به آن جملة ربطی و به غلط جملة اسمیه نیز گفته میشود،
جمله ای است که فعل آن ربطی باشد و در آن حالتی یا صفتی را به اسمی یا ضمیری
نسبت دهند (همان .)84 ،مشهور است که در زبانهای هند و اروپایی و تمام زبانهای
سامی ،جملة اسنادی یا همان اسمیه هست با این تفاوت که در زبانهای هند و اروپایی،
مسند به مسندٌالیه با رابطهای ارتباط داده میشود و در زبانهای سامی از این رابطه خبری
نیست (سیدی)318 :1387 ،؛ برای مثال اگر بخواهیم در زبان فارسی «مسافر» (مسند) را به
«او» (مسندٌالیه) در زمان مضارع نسبت دهیم ،الزم است که در انتهای جمله ،فعل
اسنادی «است» و نظایر آن را ذکر ،و جمله را بدین صورت کامل کنیم« :او مسافر
است» .اما در زبان عربی تنها با ذکر مسندٌالیه و مسند جمله کامل میشود« :هُوَ مُسَافِرٌ» و
بدین ترتیب به ذکر فعل اسنادی نیازی نیست (حلیمی.)79 :1993 ،
در اینجا برخی از متخصصان نحو عربی ،برخی عناصر زبانی20را به عنوان نظیر و
مشابهی برای فعل اسنادی فارسی ذکر کردهاند؛ برای مثال آذرنوش ( ،1370ج )20 :1در
این باره مینویسد« :رابطه [= فعل اسنادی] ظاهراً در جملة عربی نیست؛ اما در واقع به
کمك بازی اعراب است که آن رابطه در جملة عربی واقعیت مییابد؛ گویی تنوین ٌ
است که مقابل رابطة فارسی (= است) نشسته است».
از سوی دیگر برخی از افعال عموم یا افعال ناقص نظیر «کان ،صار و لیس» ،که به
مرفوع (مسندٌالیه) بسنده نمیکند و به منصوب (مسند) نیاز دارد در نوع جملة اسمیه
تأثیری نمیگذارد (شرتونی،1386،ج)209 :4؛ به همین سبب کسانی مانند عبدالقاهر
جرجانی ( ،)13 :1380جملههایی را که با افعال ناقص ،نظیر «لیس و صار» ساخته شده
در جملههای اسمیه -اسنادی آورده است 21.آذرنوش (همان )28 ،در این باره مینویسد:
«اگر زبان عربی چیزی در مقابل «استِ» فارسی ندارد در عوض برای بیان «نیست» از
کلمة «لَیْسَ» استفاده میکند  ...فعل «بودن» عربی (= کان) در زمانهای مضارع و آینده
صرف میشود ،اما مضارع آن هیچ گاه به جای «استِ» فارسی به کار نمیرود .جملة
« حمدُ یكونُ طالباً» جملة درستی است و ممكن است در مواردی خاص به کار آید؛ اما
ترجمة خوبی برای جملة فارسی «احمد دانشجو است» نیست؛ گویی تنوین در بیشتر
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احوال جایگزین «است» میگردد .در عوض برای ماضی ساختن جملههای اسمی ،آنها
را با «کان» ترکیب میکنیم» آذرنوش ( ،1370ج .)56 :2در ج دوم اثر خود نیز آورده است:
« گویی افعال ناقص ( صبَح ،کانَ و جز آن) نقش اصلی خود را از دست داده و برای
ایجاد رابطهای مخصوص (که همانا بودن و شدن) است ،میان نهاد و گزاره به کار
میرود» .طبیبیان ( )163 :1387نیز به این مطلب اشاره میکند که «کان»« ،صار» و «لیس»
تقریباً معادل فعل ربطی فارسی است .البته برخی از محققان نیز بكلی این مشابهت را
رد میکنند و با آن مخالف هستند (ر.ك :.حلیمی.)110 :1993 ،
البته باید توجه کرد که با وجود شباهت معنایی که میان برخی افعال ناقص (کَانَ،
صَارَ و لَیسَ) با فعل «بود ،شد و نیست» فارسی وجود دارد ،جایگاه قرار گرفتن این
افعال و آرایش واژگانی 22جملههای متناظر آنها در زبان عربی با زبان فارسی کامالً
متفاوت است؛ چرا که این گونه افعال اغلب در ابتدای جمله (صار الحقُ باطالً ،کان اهللُ
عزیزاً) و گاهی پس از مبتدا ( حمدُ یكونُ طالباً) میآید؛ اما افعال اسنادی فارسی اغلب
در انتهای جمله ذکر میشود (حق ،باطل شد؛ خداوند عزیز است).

او در خانه است

ū-we fǝ-l-bayt
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جملة اسنادي و فعل اسنادي در عربي گويشي (غير معيار)
همان گونه که پیش از این نیز بیان شد ،عربی معیار ،زبانی شناخته می شـود کـه بـدون
فعل اسنادی ،جملة اسنادی میسازد و به این دلیل نظر بسیاری از نحویان زایشی 23را به
خود جلب کرده است؛ اما این قاعده در مورد گویشهای مختلف عربی ،که غیرمعیار بـه
شمار میرود ،صدق نمیکند؛ چراکه در برخی از گویشهای عربی ،بـرای مثـال گـویش
قلتو در تاجیكستان ،برخـی گویشـها ی عربـی در افغانسـتان و حتـی گـویش بغـدادی
24
مسیحی گونه هایی از فعل اسنادی گزارش شده اسـت .بـه گفتـة واتسـون ( Watson,
 )2011: 877در همة این موارد میتوان تأثیرپذیری از زبانهـای همسـایه ،یعنـی ترکـی،
کردی و فارسی را مشاهده کرد .این زبانها همگی فعل اسنادی پایانی 25دارند؛ به همـین
دلیل در اغلب این گویشهای عربی نیز فعل اسنادی پس از گزاره /مسند 26نقل میشود؛
اما در برخی از گویشها مانند گویش سیرت در آناتولی 27فعل اسنادی بر گزاره /مسـند
مقدم میشود (:)Jastrow, 2006: 89
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در برخی از گویشها فعل اسنادی به صورت اختیاری به کار میرود؛ برای مثال در
گویش عربی مسیحی بغداد کاربرد فعل اسنادی اجباری نیست و میتوان جملة اسنادی
را به دو صورت تولید کرد .در صورتی که فعل اسنادی به کار رود بر گزاره /مسند
تأکید بیشتری وجود دارد (:)Abu-Haidar, 1991: 122
او (مؤنث) (حقیقتاً) زیبا
(است).
تو (مذکر) (حقیقتاً) باهوش
(هستی).

2

1

hǝyyi ḥǝlwi yāha

hǝyyi ḥǝlwi

ǝnta šātǝγ yāk

ǝnta šātǝγ

در برخی از گویشها فعل اسنادی به پیچسب ( )encliticizeتبدیل میشود؛ برای
مثال در گویش افغانی (:)Ingham, 2006: 33
اسمت چه است؟
من افغان هستم.

?ism-ak iš-wa
ana afγōn-inni.

و در گویش مردین ( )Mardinو ازبكی (:)Jastrow, 2015: 185
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[او] در خانه است.
تو که هستی؟

fǝ-l-bayt-we
?hint mīn-inak

در دادههایی نیز ،که سیگر از گویش عربی عربخانه جمعآوری کرده است ( Seeger,

 )2002: 629-646چند نمونه از افعال اسنادی به چشم میخورد؛ برای مثال:
او (مذکر) مشغول است.
تو (مؤنث) مشغول هستی.
شما (مذکر) مسلمان هستید.

(uhū) mašγūl hū.
(inte) mašγūl haθti.
(intu) miθalmān haθtin.

البته وی بدون هیچ گونه تحلیلی ،دادههای مختلفی را از گویشهای مختلف
گردآورده و در هم آمیخته است .نمونههای یاد شده از یكی از چند گویش عربخانه
استخراج شده است.
بنابراین روشن است که در برخی از گویشهای عربی نقاط مختلف فعل اسنادی از
زبانها ی همسایه به زبان عربی راه یافته است .در بخشهای بعدی این مقاله به بررسی
انواع مختلف فعل اسنادی در یكی از گویشهای عربی عربخانه خواهیم پرداخت.
پیش از بررسی موردی ساختمان هر یك از این افعال الزم است توضیحی مختصر
دربارة ساختمان فعل در این گویش و دستگاههای فعال در آن ارائه شود؛ چرا که این

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

دستگاهها در گویش عربخانه با گویش معیار عربی (عربی معیار یا قریشی) تفاوتهایی
دارد .به نظر میرسد اغلب این تفاوتها تحت تأثیر زبان فارسی در این گویش به وجود
آمده است.

مثني

مفرد

صیغهگان

عربی عربخانه

عربی معیار

وجه اخباری

وجه
امری
-

اول شخص مفرد (مذکر و
مؤنث)
مفرد مذکر
دوم شخص

وجه
اخباری
+

وجه
امری
+

+

+

+

+

+

دوم شخص مفرد مؤنث

+

+

+

+

سوم شخص مفرد مذکر

+

+

+

-

سوم شخص مفرد مؤنث

+

+

+

-

دوم شخص مثنای مذکر

+

+

-

-

دوم شخص مثنای مؤنث

+

+

-

-

سوم شخص مثنای مذکر

+

+

-

-
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دستگاههاي فعال در ساختمان فعلي گويش عربي عربخانه
دستگاههای فعال در ساختمان فعل عربی معیار عبارت است از دستگاه شمار (مفرد،
مثنی ،جمع) ،دستگاه جنس (مذکر ،مؤنث) ،دستگاه وجه( 28اخباری ،التزامی (شرطی)،
امری) ،دستگاه زمان( 29ماضی ،مضارع ،مستقبل) ،دستگاه جهت( 30الزم ،متعدی) .بر
اساس این دستگاهها ،صیغهگان صرفی 31شكل میگیرد که در عربی معیار  14صیغه
است .اما در گویش عربی عربخانه این تعداد به ده صیغه در وجه اخباری کاهش
32
مییابد .مهمترین عامل کاهش صیغهگان در گویش عربخانه از بین رفتن شمار مثنی
در این گویش است که به احتمال زیاد تحت تأثیر فارسی بوده است .تأثیر زبان فارسی
بر صیغهگان وجه امری در گویش عربی عربخانه بسیار بیشتر است به گونهای که
صیغهگان امر چهاردهگانة عربی معیار به چهار صیغه کاهش مییابد .این صیغهگان مانند
فارسی تنها برای امر مخاطب به کار میروند و امر غایب و متكلم در این گویش ،شكل
خاصی ندارد و به وجه التزامی شبیه است (آموزگار)194 :1380 ،؛ بنابراین میتوان نمودار
مقایسهای زیر را برای نشان دادن تفاوت صیغهگان عربی معیار و عربخانه ترسیم کرد:

جمع
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سوم شخص مثنای مؤنث

+

+

-

-

اول شخص جمع (مذکر و
مؤنث)
جمع مذکر
دوم شخص

+

+

+

-

+

+

+

+

دوم شخص جمع مؤنث

+

+

+

+

سوم شخص جمع مذکر

+

+

+

-

سوم شخص جمع مؤنث

+

+

+

-

همان گونه که از نمودار نیز برمیآید ،دستگاه جنس همچنان در این گویش عربی
فعال است و زبان فارسی بر آن تأثیر چندانی نگذاشته است .البته این امر تنها در دستگاه
فعلی رخ داده و دستگاههای اسمی مسیر دیگری طی کرده است؛ افزون بر این
دستگاه های وجه ،زمان و جهت نیز در عربی معیار و عربخانه تفاوتهایی بویژه در زمینة
ساختمان ،دارد که خود موضوع مقالة مستقلی است و از آنجا که در این مقاله استفادة
چندانی ندارد به آنها پرداخته نمیشود.
با توجه به آنچه گفته شد به بررسی انواع فعل اسنادی در گویش عربی عربخانه
می پردازیم .این بررسی بر اساس وجه افعال اسنادی در سه بخش اصلی فعل اسنادي
خبري (مثبت و خبری منفی) ،فعل اسنادي امري (مثبت و منفی (نهی)) و فعل اسنادي
التزامي انجام میشود.
فعل اسنادي خبري
مثبت

برای ساخت فعل اسنادی خبری مثبت در گویش عربخانه از افعال اسنادی فارسی،
ضمایر منفصل عربی و همین طور فعل «کان» عربی استفاده میشود .در ادامة مقاله به
بررسی ساختمان این افعال پرداخته میشود.
 .1فعل اسنادي فارسي (زمان مضارع -اول و دوم شخص از مصدر هستيدن)

پیش از این بیان شد که در زبان عربی ،جملههای اسنادی (اسمیه) تنها به مسندالیه
(مبتدا ،فاعل ،نهاد) و مسند (خبر) نیاز دارد و بدون وجود فعل یا کلمة ربط یا
اسناددهندة دیگری کامالً مفهوم اسناد را منتقل میکند؛ اما در فارسی ،جملة اسنادی،

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

بدون وجود فعل اسنادی شكل نمیگیرد؛ برای مثال میتوان دو جملة هممعنی « نا
مُعَلِّمٌ» و «من معلم هستم» را با یكدیگر قیاس ،و مشاهده کرد که در شكل فارسی ،فعل
رابط «هستم» اسناددهندة دو جزء پیشین است و در شكل عربی مسندالیه و مسند به
رابط نیازی ندارد؛ اما در گویش مورد مطالعه یعنی گویش عربی عربخانه به پیروی از
فارسی ،جملههای اسنادی لزوماً با انواعی از افعال ربطی شكل میگیرد .یكی از
پرکاربردترین انواع جملههای اسنادی گویش عربخانه ،جملههایی است که با افعال
اسنادی فارسی نظیر «هست» ساخته میشوند .این گونه از فعل اسنادی در گویش
عربخانه تنها در زمان مضارع و برای اول و دوم شخص و در معنای «هستیدن» به کار
میرود .بنابراین صرف صیغه گان این گروه از افعال اسنادی گویش عربخانه به ترتیب
زیر است:

enta rejjel hast
ente emrayya hast-ē
rejjel/emrayyet

eḥna
hast-in

entow rejjel hast-in
entan emrayyet hast-ēt
-

کامالً روشن است که در این جملهها افزون بر اینكه آرایش واژگانی کامالً فارسی
است  ،فعل ربطی فارسی نیز پیوند دهندة اجزای جمله است .تنها تفاوت چنین ساخت
اسنادیی با ساخت اسنادی فارسی در پایبند نبودن آن به کاربرد دقیق شناسههای صرفی
است .در این گویش تنها صیغههای جمع و مصیغة دوم شخص مفرد مؤنث دارای
شناسة صرفی است .شناسههای ( -ēدوم شخص مفرد مؤنث)( -in ،اول شخص جمع
(مذکر و مؤنث) و دوم شخص جمع مذکر) و ( -ētدوم شخص جمع مؤنث) احتماالً
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فارسی
صیغهگان
اول شخص مفرد (مذکر و من مرد /زن هستم
مؤنث)
تو مرد هستی
دوم شخص مفرد مذکر
تو زن هستی
دوم شخص مفرد مؤنث
سوم شخص مفرد مذکر
سوم شخص مفرد مؤنث
اول شخص جمع (مذکر و ما مرد /زن هستیم
مؤنث)
شما مرد هستید
دوم شخص جمع مذکر
شما زن هستید
دوم شخص جمع مؤنث
سوم شخص جمع مذکر
سوم شخص جمع مؤنث
-

عربی عربخانه
ana rejjel/emrayya hast

گونههای تحولیافتة شناسههای فارسی دوم شخص مفرد ، i :اول شخص جمع im :و
دوم شخص جمع id :است.
 .2ضمير منفصل جانشين فعل اسنادي (هو ،هي ،هم ،هن)
گونة دیگری از کاربرد رابطه در جملههای اسنادی گویش عربخانه ،جانشینی یك ضمیر
منفصل (فاعلی) به جای فعل اسنادی است؛ این گونه از افعال اسنادی تنها در مورد
صیغههای سوم شخص مفرد و جمع به کار میرود؛ یعنی درست بر خالف گونة قبلی؛
بدین تریب صیغه گان صرف شدة این گونه از افعال اسنادی گویش عربخانه عبارت
است از:
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صیغهگان
اول شخص مفرد (مذکر و
مؤنث)
دوم شخص مفرد مذکر
دوم شخص مفرد مؤنث
سوم شخص مفرد مذکر
سوم شخص مفرد مؤنث
اول شخص جمع (مذکر و
مؤنث)
دوم شخص جمع مذکر
دوم شخص جمع مؤنث
سوم شخص جمع مذکر
سوم شخص جمع مؤنث

فارسی
-

عربی عربخانه
-

-

-

او مرد است
او زن است
آنها مرد هستند
آنها زن هستند

zâk rejjel hu
zič emrayya hi
zâlok rejjel hom
zâlanč emrayyet hen

در این نمونهها «هُو»  /hu/و «هی»  /hi/جانشین «هست» و «هُم»  /hom/و «هن»
 /hen/جانشین «هستند» شده است .روشن است که «هو» و «هی» ضمیر منفصل سوم
شخص مفرد مذکر و مؤنث است و چون از نظر شخص و شمار با «است» انطباق دارد
به جای آن نشسته است؛ به همین ترتیب «هُم» و «هن» نیز ضمیر منفصل سوم شخص
جمع مذکر و مؤنث است و از آنجا که با «هستند» انطباق دارد به جای آن نشسته است.
اما باید توجه کرد ضمایر منفصل جانشین فعل اسنادی از نظر آوایی با ضمایر منفصل
در نقش اصلی خودشان متفاوت است .برای روشن شدن مطلب جدول مقایسهای ضمایر

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

منفصل در نقش فعل اسنادی و در نقش اصلی ضمیر آورده شده است:
در نقش ضمیر

در نقش فعل اسنادی

مفرد

انا /ana/

انا /ana/

-

مفرد

انت /anta/

انت /enta/

-

مفرد

انتِ /anti/

انتی /entey/

-

مفرد

هو /huva/

اهو /ohow/

هو /hu/

مفرد

هی /hiya /

اهی /ehey/

هی /hi/

جمع

نحن /naḥnu/

احنا /eḥnā /

-

جمع

انتم /antum/

انتو /entow/

-

جمع

انتن /antunna/

انتن /entan/

-

جمع

هم /hum/

اهم /ohom/

هم /hom/

جمع

هن /hunna/

اهن /ehen/

هن /hen/

همان گونه که مالحظه میشود در گویش عربخانه ،هنگامی که ضمایر منفصل در
جایگاه و نقش ضمیر به کار میرود ،دچار انواعی از تحوالت آوایی میشود که آنها را
از گویش عربی معیار متمایز و تا حدی دور میکند؛ اما هنگامی که همین ضمایر در
جایگاه و نقش فعل به کار میرود ،تحوالت آوایی کمتری را میپذیرد و همان صورت
عربی معیار را از خود نشان میدهد .این امر میتواند هم دالیل تاریخی داشته باشد و
هم غیر تاریخی .از نظر تاریخی ممكن است این نوع کاربرد ضمایر به زمانی بسیار دور
بازگردد که هنوز تحوالت آوایی چندانی در این گویش ظهور نكرده بود؛ به همین دلیل

159

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،50زمستان 1394

عربی معیار
(قریشی)

شخص و شمار
اول شخص
(مذکر و مؤنث)
دوم شخص
مذکر
دوم شخص
مؤنث
سوم شخص
مذکر
سوم شخص
مؤنث
اول شخص
(مذکر و مؤنث)
سوم شخص
مذکر
دوم شخص
مؤنث
سوم شخص
مذکر
سوم شخص
مؤنث

عربی عربخانه
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ضمایر منفصل در نقش فعل مسیر تحول دگرگونهای از ضمیر منفصل در نقش ضمیر را
طی کرده باشد .از سوی دیگر ممكن است کاربران زبان برای تمایز میان این دو نوع
کاربرد ضمایر منفصل ،یكی را از تحول آوایی دور نگه داشتهاند.
احتمال دارد که این ساخت و کاررفت ضمیر منفصل به جای فعل اسنادی ،ریشه در
دو ساخت جملة اسمیة عربی داشته باشد .1 :ساختی که در آن ضمیر فصل و عماد به
کار میرود (مانند :علیٌ هو العالم) .2 .ساخت جملة خبریه یعنی هنگامی که خبر ،جملة
اسمیه است و بنابراین باید با یك ضمیر به مبتدا منسوب شود (مانند :النَجاحُ اساسُه
العمل) (حلیمی 97 :1993 ،و  .)98البته بیتردید گونة اول (ضمیر فصل و عماد) به
ساخت مورد نظر ما بسیار شبیهتر است؛ چراکه در هر دو ضمایر منفصل به کار رفته
است .این گونه ضمیر معموالً هنگامی به کار میرود که مبتدا و خبر (نهاد و مسند) هر
دو معرفه باشد.
الزم است گفته شود که در برخی از گویشهای عربخانه ،که بیشتر تحت تأثیر
فارسی قرار گرفته است برای سوم شخص نیز فعل «هست /است» به کار میرود؛ برای
مثال:
اُهُو رآجّال است :او مرد است.
ذَا إکتَاب است :این کتاب است.

ohow rejjāl hast
δâ ektâb hast

روشن است که در این نمونهها برای انسان و شیء فعل «است» به صورت یكسان
به کار رفته؛ اما در گویشهای کمترتحول یافته ،حتی برای اشیا نیز از فعل  huاستفاده
میشود؛ برای مثال:
ذَا إجتِب هو :این کتاب است.

δâ ejteb hu

 .3تركيب فعل اسنادي فارسي و فعل عربي
گونة دیگری از کاربرد رابطه در گویش عربی عربخانه ،ترکیب فعل اسنادی و بخشی از
فعل عربی است .این نوع از فعل اسنادی در گویش عربخانه دو گونه دارد:
الف) گونة اول :دوم شخص جمع ()-ow

در گویش عربخانه گاهی پسوند  -owبه عنوان شناسه به فعل اسنادی  hastمیچسبد و
در صیغة دومشخص جمع ،این مجموعه کالً به جای فعل اسنادی به کار میرود؛ برای

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

مثال:
إنتو فی البیت هستو :شما در خانه هستید.

entow fe-lbēt hast-ow

در این نمونه «هستو»  / hastow/در جایگاه فعل ربطی قرار دارد .این فعل مرکب از
«هست» (فعل ربطی فارسی) و پسوند  -owاست .در مورد این پسوند میتوان دو
حدس مطرح کرد -ow .1 :بخش پایانی ضمیر منفصل «إنتو»  )/entow/است که خود
گونة تحول یافتة « نتُم»  /antum/در عربی معیار است -ow .2 .بخش پایانی فعل ماضی
(صیغة دوم شخص جمع- :تُم (مثالً در ضَرَبْتُم) که به صورت  -owمتحول شده) است
که به فعل ربطی (اسنادی) متصل می شود .روشن نیست که چرا تنها در این صیغه چنین
ترکیبی شكل گرفته است .اما باید به آشفتگی در کاربرد شناسههای افعال ربطی گونة
«هستیدن» و اینكه برای اول شخص جمع مذکر و مؤنث و دوم شخص جمع مذکر هر
دو شناسة  -inبه کار میرود ،توجه کرد:
اول شخص جمع (مذکر و ما مرد /زن هستیم.
مؤنث)
شما مرد هستید.
دوم شخص جمع مذکر

eḥna rejjel/emrayyet hast-in
entow rejjel hast-in

بنابراین احتمال دارد چنین ساختی برای رفع نقص و ایجاد تقابل اشتقاقی 33میان این
دو صیغه شكل گرفته باشد.

ماضي
در زبان فارسی «است» همواره معنای وجود داشتن چیزی یا حالتی یا انتساب چیزی به
چیز دیگر را در زمان حال به صورت ممتد و اندك اشارهای به گذشتهای نزدیك منتقل
میکند؛ اما در گویش عربخانه گاهی «است» (با تلفظ  ،/est/که در ادامه به دلیل آن
خواهیم پرداخت ،گاهی به معنای «شد» به کار میرود که دارای معنای تحول در زمان
گذشته است؛ برای مثال:

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،50زمستان 1394

ب) گونة دوم« :استيدن» در معني «شدن»
گونة دوم ترکیب فعل اسنادی فارسی و فعل عربی از گونة اول پیچیدهتر است و
صیغههای کاملتری نیز دارد .در این گونه ،فعل «است» به همراه بخشهایی از فعل ماضی
یا مضارع در معنای «شدن» به کار میرود؛ به همین دلیل الزم است که این گونه از فعل
اسنادی در دو زمان ماضی و مضارع بررسی شود.
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edem talaf esta

إدِم تَلَف إستَ :غذا تلف شد.

این گونه از فعل ،صیغههای کاملی دارد که ترکیبی از فعل اسنادی فارسی «است»
 /est/و صیغههای مختلف ماضی عربی است .این صیغهها همراه با صرف فعل «شَرآبَ»
برای مقایسة بهتر در پی میآید:
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اول شخص
مفرد (مذکر
و مؤنث)
دوم
شخص
مفرد مذکر
دوم
شخص
مفرد مؤنث
سوم
شخص
مفرد مذکر
سوم
شخص
مفرد مؤنث
اول شخص
جمع
(مذکر و
مؤنث)
دوم
شخص
جمع مذکر

صرف
«شَرآبَ» در
عربی معیار
(ماضی ساده)

معادل فارسی

گویش عربخانه

من مرد /زن
شدم

ana rejjel/emrayya estēt

šarib-tu

تو مرد شدی

enta rejjel est-ēt

šarib-ta

تو زن شدی

ente emrayya est-ēte

šarib-ti

او مرد شد

zâk rejjel est-a

صرف
«شُرَب» در
عربی
عربخانه
(ماضی ساده)
šorab-t

šorab-t

šorab-tey
šarib-a
šorab
šarib-at

او زن شد

zič emrayya est-at

ما مرد /زن
شدیم

eḥnâ rejjel/emrayyet
est-ēna

šarib-nâ

entow rejjel est-ētow

šarib-tom

شما مرد
شدید

šorab-at

šorab-na

šorab-tow

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه
دوم
شخص
جمع مؤنث
سوم
شخص
جمع مذکر
سوم
شخص
جمع مؤنث

شما زن
شدید
آنها مرد
شدند

est-

entan emrayyet
ētan

šaribtonna

šorab-tan

šarib-u
šorab-aw

zâlok rejjel est-aw
šarib-na

آنها زن شدند

zâlanč emrayyet est-an

šorab-an
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همان گونه که روشن است در این نمونهها ،شناسة فعل اسنادی «إست» ( /est/به
معنی «شد») در صیغة سوم شخص مفرد مذکر با شناسة فعل ماضی غیر اسنادی در
همین صیغه متفاوت است؛ اما در بقیة موارد شناسههای فعل اسنادی با غیر اسنادی تنها
تفاوت آوایی دارد؛ این تفاوت نیز یا به دلیل التقای واج ف انتهایی  estو واج  tابتدایی
شناسه است یا به دلیل اینكه در  estخوشة صامت پایانی st 34وجود دارد و برای تلفظ
سادهتر پیش از شناسه یك مصوت میانهشته 35افزوده شده است .بنابراین در این
صیغهگان ،فعل  /est/با شناسههای تحولیافتة فعل ماضی ترکیب شده و صیغههای
مختلف این گونه از فعل اسنادی عربخانه را شكل داده است.
نكتة دیگر در مورد کاربرد فعل اسنادی «است» صورت آوایی آن در این گویش
است .همان گونه که در نمونهها نشان داده شد در گویش عربخانه گاهی فعل «است» با
تلفظ  /est/به کار میرود .این تلفظ امروزه در فارسی خراسان جنوبی کاربرد ندارد و
از نظر تاریخی نیز به گونههای مرکزی و جنوب غربی ایران متعلق است ( Shaked,
 .) 2009: 454-455البته احمدی گیوی ( ،1380ج )1268 :2نمونهای از کاربرد «است» را
در شاهنامه نشان میدهد که با «فرست»  /ferest/قافیه شده و در صورتی که جزء
عیوب قافیه به شمار نرود ،باید به صورت  /est/تلفظ شود .به هرحال این تلفظ چه از
ناحیهای دیگر وارد گویش عربخانه شده ،و چه متعلق به همین حوزه ،یعنی جنوب
خراسان باشد ،نشاندهندة تلفظ بسیار قدیمتر این واژه است که در فارسی امروز جنوب
خراسان از میان رفته است.

مضارع
در گویش عربی عربخانه گاهی «است»  /est/همراه با بخشهایی از فعل مضارع ،نوعی
فعل اسنادی مضارع را شكل میدهد که به عنوان صرف مضارع «شدن» به کار میرود.
صیغههای این نوع فعل اسنادی همراه با صرف مضارع فعل «شَرآبَ» در عربی معیار و
گویش عربخانه در پی میآید:
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اول
شخص
مفرد
(مذکر و
مؤنث)
دوم
شخص
مفرد مذکر
دوم
شخص
مفرد مؤنث
سوم
شخص
مفرد مذکر
سوم
شخص
مفرد مؤنث
اول
شخص
جمع
(مذکر و
مؤنث)
دوم
شخص

معادل فارسی

گویش عربخانه

من مرد /زن
میشوم

ana rejjel/emrayya ast-e

a-šrab-u

enta rejjel t-est-e

ta-šrab-u

تو مرد
میشوی
تو زن
میشوی

ente emrayya t-est-ēn

او مرد
میشود

zâk rejjel y-est-e

او زن میشود

zič emrayya t-est-e

صرف «شَرآبَ»
در عربی معیار
(مضارع)

صرف «شُرَب»
در عربی
عربخانه
(مضارع)
a-šrab

t-ošrab

ta-šrab-ina

t-ošrab-ēn

ya-šrab-u

y-ošrab

ta-šrab-u

t-ošrab

ما مرد /زن
میشویم

eḥnâ rejjel/emrayyet
n-est-e

na-šrab-u

n-ošrab

شما مرد
میشوید

entow rejjel t-est-on

ta-šrab-una

t-ošorb-un

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه
جمع مذکر
دوم
شخص
جمع
مؤنث
سوم
شخص
جمع مذکر
سوم
شخص
جمع
مؤنث

شما زن
میشوید

entan emrayyet t-estan

آنها مرد
میشوند

zâlok rejjel y-est-on

آنها زن
میشوند

zâlanč red emrayyet
y-est-an

ta-šrab-na

t-ošorb-an

ya-šrab-una

y-ošorb-un

ya-šrab-na

y-ošorb-an

165

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،50زمستان 1394

همان گونه که روشن است در این نمونهها فعل اسنادی فارسی «است»  /est/همراه
دو بخش از فعل مضارع عربی گونة دیگری از فعل اسنادی عربخانه را شكل داده است:
 .1در ابتدای فعل «است»  /est/فارسی ،متناسب با هر صیغه ،حروف مضارعة عربی (
– ت – ی  -ن) قرار گرفته است .این حروف مضارعه در گویش عربی معیار و گویش
عربخانه با تحوالت آوایی مختصری کامالً بر هم منطبق میشود .2 .پس از فعل «است»
 /est/فارسی ،متناسب با هر صیغه ،شناسههای تحولیافتة فعل مضارع عربی به آن
افزوده شده و صیغههای مختلف این گونه از فعل اسنادی عربخانه را شكل داده است.
همان گونه که قابل مشاهده است در مواردی که شناسة مضارع عربی معیار  -uبوده
است (اول شخص مفرد و جمع ،سوم شخص مفرد مذکر و مؤنث ،دوم شخص مفرد
مذکر) در مضارع غیر اسنادی عربخانه  -uحذف شده است؛ اما در مضارع اسنادی به -
 eتغییر یافته است .غیر از این مورد ،شناسهها در بقیة صیغهگان با هم منطبق است.
صیغههای مختلف فعل مستقبل «استیدن» در معنای «شدن» نیز در همین گروه جای
میگیرد؛ زیرا پایة تمامی افعال مستقبل عربی ،همان مادة مضارع است .البته در گویش
عربخانه گاهی قیدهای زمان آینده یا واژههایی مانند «اُقُد» ( /oqod/احتماالً همان «قَدْ»)
و صیغههای مختلف «إرید» ( /erid/خواستن) نیز در کنار فعل مضارع قرار میگیرد و
زمان آینده را نشان میدهد (آموزگار)222 :1380 ،؛ اما در مورد این نوع افعال اسنادی
معموالً این واژهها کاربرد ندارد .بنابراین صیغههای مستقبل فعل اسنادی از «استیدن»
(خواهم شد ،خواهی شد و  )...با صیغهگان مضارع آن تفاوتی ندارد.

 .4فعل «كان» عربي
گونة دیگری از کاربرد فعل اسنادی در گویش عربی عربخانه ،کاربرد فعل «کان» عربی
در جایگاه فعل اسنادی فارسی است؛ به عبارت دیگر در این نوع از کاربرد فعل
اسنادی ،فعل «کانَ» در جایگاه نحوی فعل اسنادی فارسی یعنی انتهای جمله ،قرار
میگیرد؛ برای مثال:
zâk rejjel čen

ذاك رآجِّل چآن :او مرد بود.
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همان گونه که می دانیم از نظر آرایش واژگانی ،جایگاه افعال عموم در ابتدای جملة
اسمیه است؛ به تعبیر نحویان عرب «این افعال در آغاز جملة اسمیه وارد میشود»؛ اما
آن گونه که از نمونة باال برمیآید ،فعل ( čenکان) در انتهای جمله قرار گرفته و بنابراین
آرایش واژگانی جمله را مطابق نحو زبان فارسی تغییر داده است.
نكتة دیگر اینكه در گویش عربخانه ،فعل «کان» تنها در زمان ماضی به کار میرود
که از این نظر با مفهوم اصلی این فعل در عربی معیار انطباق دارد؛ اما باید توجه کرد که
این فعل نیز برای همة اشخاص و برای همة زمانهای ماضی به یك شكل به کار
نمیرود .کاربرد فعل «کان» را میتوان دست کم در دو زمان ماضی ساده و ماضی نقلی
بررسی کرد که هر یك از آنها در پی میآید.
الف) ماضي ساده
در گویش عربخانه ،فعل «کان» در زمان ماضی ساده به دو صورت تحول مییابد .1 :کُن
 /kon/؛  .2چآن  ./čen/هر یك از این گونهها با افزوده شدن شناسههای متناسب،
صیغههای مختلف ماضی ساده را میسازد« .کُن»  /kon/برای صیغههای اول و دوم
شخص به کار میرود و «چن»  /čen/برای صیغههای سوم شخص .در ادامه نمودار
صیغهگان هر دو گونه همراه با صرف فعل «شَرآبَ» در گویش عربی معیار و عربخانه
برای مقایسة بهتر ذکر شده است:
 .1فعل اسنادی ،ماضی ساده با « ُکن» :/kon/
معادل فارسی

گویش عربخانه

صرف «شَرآبَ»
در عربی معیار
(ماضی ساده)

صرف
«شُرَب» در
عربی
عربخانه
(ماضی ساده)

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه
من مرد /زن
بودم

ana rejjel/emrayya
kon-t

šarib-tu

تو مرد بودی

enta rejjel kon-t

šarib-ta

تو زن بودی

ente emrayya konte

šarib-ti

-

-

-

-

ما مرد /زن
بودیم

eḥna
rejjel/emrayyet
kon-na

šarib-nâ

شما مرد بودید

entow rejjel kontow

šarib-tom

شما زن بودید

entan emrayyet
kon-tan

šarib-tonna

-

-

-

-

šorab-t
šorab-tey

šarib-a

šorab

šarib-at

šorab-at

šorab-na

šarib-u
šarib-na

šorab-tow
šorab-tan
šorab-aw
šorab-an

 .2فعل اسنادی ،ماضی ساده با «چآن» :/čen/

اول شخص
مفرد (مذکر و
مؤنث)
دوم شخص
مفرد مذکر
دوم شخص

صرف «شَرآبَ» در
عربی معیار (ماضی
ساده)
šarib-tu

معادل
فارسی

گویش عربخانه

-

-

-

-

šarib-ta

-

-

šarib-ti

صرف «شُرَب» در
عربی عربخانه
(ماضی ساده)
šorab-t

šorab-t
šorab-tey
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اول شخص
مفرد (مذکر و
مؤنث)
دوم شخص
مفرد مذکر
دوم شخص
مفرد مؤنث
سوم شخص
مفرد مذکر
سوم شخص
مفرد مؤنث
اول شخص
جمع (مذکر
و مؤنث)
دوم شخص
جمع مذکر
دوم شخص
جمع مؤنث
سوم شخص
جمع مذکر
سوم شخص
جمع مؤنث

šorab-t

مفرد مؤنث
سوم شخص
مفرد مذکر
سوم شخص
مفرد مؤنث
اول شخص
جمع (مذکر
و مؤنث)
دوم شخص
جمع مذکر
دوم شخص
جمع مؤنث
سوم شخص
جمع مذکر
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سوم شخص
جمع مؤنث

šarib-a

او مرد
بود
او زن
بود
-

zič emrayya čenat

šarib-at

-

šarib-nâ

-

-

šarib-tom

-

-

šarib-tonna

آنها
مرد
بودند
آنها زن
بودند

zâk rejjel čen

šorab
šorab-at
šorab-na
šorab-tow
šorab-tan

šarib-u
zâlok rejjel čenau
zâlanč emrayyet
čen-an

šorab-aw
šarib-na

šorab-an

همان گونه که از این نمونهها بر میآید ،فعل  konبا شناسههای متناسب برای
صیغههای اول و دوم شخص به کار میرود؛ اما برای صیغههای سوم شخص گونة
کامالً تحولیافتة این واژه یعنی  čenبه کار میرود .این تمایز مشابه تمایزی است که
میان کاربرد ( hastبرای اول و دوم شخص) و ضمایر منفصل (برای سوم شخص) در
فعل اسنادی گونة اول (فارسی) مشاهده شد؛ اما دلیل چنین تمایزی میان صیغهگان
اول -دوم و سوم شخص بر نگارندگان روشن نیست.
ب) ماضي نقلي

در گویش عربخانه ،هنگامی که بین دو زمان گذشته و حال ،پیوستگی و اتصال باشد از
زمان ماضی نقلی یا حال کامل استفاده میشود (آموزگار .)213 :1380 ،در زبان عربی معیار
چنین زمانی با صیغههای متمایز و مستقل وجود ندارد؛ بلكه برای نشاندادن وقوع فعل
در حالت مثبت از ترکیب «قد +فعل ماضی» (قَد ذَهَبَ :رفته است) و در حالت منفی از
ترکیب «لَمّا +فعل مضارع» (لمّا یَذْهَبْ :نرفته است) استفاده میشود.
در گونههای مختلف گویش عربخانه برای نشاندادن این زمان شیوههای مختلفی

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

هست .در گونة مورد مطالعة این مقاله ،ساختمان ماضی نقلی همان ساختمان اسم فاعل
است؛ بدین ترتیب برای ساخت ماضی نقلی اسنادی از فعل «کان» این فعل را بر وزن
اسم «فاعل» بازسازی( ،کائِن  )/kâ?en/و با انواعی از تحول آوایی به صورت «چین»
 /čin/تلفظ میکنند .در برخی از گونههای گویشی عربخانه از اسم فاعل  čâyenاستفاده
میشود (آموزگار )213 :1380 ،که به صورت اصلی «کائن» بسیار نزدیكتر است.
نكتة جالب دربارة این ساخت ،تفاوت شناسههای آن با انواع دیگر ماضی از جمله
ماضی ساده است؛ بدین معنی که شاید بتوان گفت در بسیاری از صیغههای این ساخت،
شناسههای تمایزدهندهای نیست .این صیغهگان به همراه صرف ماضی نقلی فعل
«وَجفَ»  /vajf/به معنای «ایستادن» و «قال»  /gâl/به معنی «گفتن» برای مقایسة بهتر در
پی آمده است:
معادل
فارسی
من مرد
بودهام

ana rejjel čin

ایستادهام

vâjof

گفتهام

gâyel

من زن
بودهام

ana emrayya čin-a

ایستادهام

vâjf-a

گفتهام

gâyl-a

تو مرد
بودهای

enta rejjel čin

ایستادهای

vâjof

گفتهای

gâyel

تو زن
بودهای

ente emrayya čin-a

ایستادهای

vâjf-a

گفتهای

gâyl-a

او مرد
بوده است

zâk rejjel čin

ایستاده
است

vâjof

گفته
است

gâyel

169

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،50زمستان 1394

اول
شخص
مفرد
مذکر
اول
شخص
مفرد
مؤنث
دوم
شخص
مفرد
مذکر
دوم
شخص
مفرد
مؤنث
سوم
شخص
مفرد
مذکر

گویش عربخانه

معادل
فارسی

گویش
عربخانه

معادل
فارسی

گویش
عربخانه
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170
170

سوم
شخص
مفرد
مؤنث
اول
شخص
جمع
(مذکر و
مؤنث)
دوم
شخص
جمع
مذکر
دوم
شخص
جمع
مؤنث
سوم
شخص
جمع
مذکر
سوم
شخص
جمع
مؤنث

او زن
بوده است

zič emrayya čin-a

ایستاده
است

vâjf-a

گفته
است

gâyl-a

ما مرد/
زن
بودهایم

eḥna
rejjelin/emrayyet
čin-in

ایستادهایم

vâjf-in

گفتهایم

gâylin

شما مرد
بودهاید

entow rejjel čin-in

ایستادهاید

vâjf-in

گفتهاید

gâylin

شما زن
بودهاید

entan emrayyet činet

ایستادهاید

vâjf-et

گفتهاید

gâylet

آنها مرد
بودهاند

آنها زن
بودهاند

zâlok rejjelin čin-in

zâlanč emrayyet
čin-et

ایستادهاند

ایستادهاند

vojf-in

vojf-et

گفتهاند

گفتهاند

gâylin

gâylet

همان گونه که از نمودار بر میآید در صیغههای مفرد بین اول ،دوم و سوم شخص
تفاوتی نیست .تنها تفاوت میان صیغهها در جنس به چشم میخورد؛ بدین ترتیب اول،
دوم و سوم شخص مفرد مذکر بر وزن اسم فاعل و بدون شناسه  /čin/و اول ،دوم و
سوم شخص مفرد مؤنث بر وزن اسم فاعل با اضافه شدن پسوند  aو به صورت čin-/
 /aبه کار میرود .در صیغههای جمع نیز به همین گونه است :اول شخص مذکر و
مؤنث و همچنین دوم و سوم شخص جمع مذکر بر وزن اسم فاعل و با افزوده شدن
پسوند  -inبه صورت  /čin-in/به کار می رود .دوم و سوم شخص جمع مؤنث نیز بر

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

وزن اسم فاعل و با افزوده شدن پسوند  -etبه صورت  /čin-et/ساخته میشود .از آنجا
که در برخی از گونههای گویشی عربخانه در صیغههای جمع مؤنث به جای  -etپسوند
 -âtبه کار میرود ،میتوان  -etرا گونهای تحول یافته از پسوند -ât
عربی (جمع مؤنث) دانست.
فعل اسنادي خبري
منفي (فعل نفي)

 .1مضارع
در عربی معیار برای ساخت فعل نفی مضارع پیشوند «ال»  /lā/به فعل مضارع متصل
می شود بدون اینكه فعل مجزوم شود؛ اما در اسناد منفی مضارع گویش عربخانه از
گونههای مختلف پیشوند «ما» استفاده میشود .در گویش خسروآباد پیشوند  māتنها
در اول شخص مفرد به کار میرود و در بقیة صیغهها از پیشوند منفی فارسی nē
استفاده میشو د .دلیل این تمایز بر نگارندگان روشن نیست .عالوه بر این به نظر
میرسد در این ساخت از مادة فعلی خاصی استفاده نمیشود؛ بلكه پیشوند  nēمستقیماً
به ضمایر ملكی متصل میشود .دلیل این امر نیز به هیچ وجه روشن نیست؛ اما برای
توصیف دقیقتر ،ضمایر ملكی این گویش در پی نقل میشود:
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در عربی معیار ،شیوة ساخت فعل نفی ماضی و مضارع مشابه است؛ زیرا در اثر وارد
شدن پیشوند نفی بر افعال ماضی و مضارع تغییری در فعل اصلی رخ نمیدهد .تنها
تفاوت ماضی و مضارع منفی پیشوندی است که در هر کدام به کار میرود و برای
ساخت مضارع منفی «ال» و برای ماضی منفی «ما» استفاده میشود .در گویش عربخانه
از آنجا که پیشوند «ال»  /lā/فقط برای ساخت نهی به کار میرود ،تنها پیشوند عربی ،که
برای فعل نفی در ساخت افعال غیر اسنادی به کار میرود« ،ما»  /mā/است که در
گونههای مختلف این گویش به صورتهای مختلفی به کار میرود؛ اما عالوه بر این
تفاوت در فعل اسنادی منفی ،ساختم ان فعل مضارع و ماضی نیز کامالً با هم متفاوت و
به دو گونه است .1 :مضارع :با استفاده از ضمایر ملكی عربی  .2ماضی :با استفاده از
فعل «کان» عربی؛ لذا این افعال را در دو بخش مستقل بررسی خواهیم کرد.

صیغهگان مفرد
اول شخص مفرد
(مذکر و مؤنث)
دوم شخص مفرد
مذکر
دوم شخص مفرد
مؤنث
سوم شخص مفرد
مذکر
سوم شخص مفرد
مؤنث

ضمایر ملكی در
گویش عربخانه
-ē
- âk
- eč
- hu
- hi

صیغهگان جمع

ضمایر ملكی در
گویش عربخانه

اول شخص جمع
(مذکر و مؤنث)
دوم شخص جمع
مذکر
دوم شخص جمع
مؤنث
سوم شخص جمع
مذکر
سوم شخص جمع
مؤنث

- na
-kom
-čen
-hom
-hen

همان گونه که در ادامة مقاله آمده است در فعل مضارع منفی اسنادی گویش
خسروآباد ،این ضمایر ملكی در جایگاه شناسه قرار میگیرد و شخص فعل را نشان
میدهد .صیغهگان این فعل مضارع اسنادی منفی گویش عبارت است از:
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172
172

اول
شخص
مفرد
(مذکر
و
مؤنث)
دوم
شخص
مفرد
مذکر
دوم
شخص
مفرد

معادل
فارسی
نیستم

اسنادی
گویش عربخانه
mē-n-ē

معادل
فارسی
نمیروم

غیر اسنادی
نفی مضارع
(معیار)
ال اَذْهَبُ

نفی ماضی
(عربخانه)
mā-qâd-ē

نیستی

mē-n-âk

نمیروی

ال تَذْهَبُ

nē-tâ-qâdē/nē-tâ-qâ

نیستی

mē-n-eč

نمیروی

ال تَذْهَبآینَ

nē-tâ-qâdēn

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

نمیرود
نیست

mē-n-hu

نیست

mē-hi

نمیرود

ال یَذْهَبُ

ال تَذْهَبُ

nē-yâ-qâdē/nē-yâ-qâ

nē-tâ-qâdē/nē-tâ-qâ

نیستیم

mē-n-na

نمیرویم

ال نَذْهَبُ

nē-nâ-qâdē/ nē-nâ-qâ

نیستید

mē-n-kom

نمیروید

ال تَذْهَبُونَ

nē-tâ-qâdun

نیستید

mē-n-čen

نمیروید

ال تَذْهَبْنَ

nē-tâ-qâdan

نمیروند

ال یَذْهَبُونَ

nē-yâ-qâdun

نیستند

mē-n-hom

نیستند

mē-hen

نمیروند

ال یَذْهَبْنَ

nē-yâ-qâdan
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مؤنث
سوم
شخص
مفرد
مذکر
سوم
شخص
مفرد
مؤنث
اول
شخص
جمع
(مذکر
و
مؤنث)
دوم
شخص
جمع
مذکر
دوم
شخص
جمع
مؤنث
سوم
شخص
جمع
مذکر
سوم
شخص
جمع
مؤنث

در مورد صیغه گان اسنادی منفی مضارع چند نكتة مهم آشكارا به چشم میخورد:
نخست اینكه روشن نیست به چه دلیل در تمامی این صیغهها و اول و دوم شخص
مؤنث ،پس از پیشوند  mēو پیش از ضمیر ملكی یك  nافزوده شده است .دوم اینكه
روشن نیست چرا این  nدر صیغههای سوم شخص مفرد و جمع مؤنث به کار نرفته
است .سوم اینكه در مقایسه با فعل منفی غیر اسنادی در گویش خسروآباد ،همگی
پیشوندهای نفی تغییرکرده است؛ چراکه در فعل منفی غیر اسنادی پیشوند نفی در همة
صیغهها به جز اول شخص مفرد  nē-است که تأثیر فارسی بر این گویش را آشكار
می سازد و در اول شخص نیز پیشوند نفی  mā-است .دلیل این تمایز روشن نیست .از
سوی دیگر در صیغههای  4 ،3 ،2و  5فعل منفی غیر اسنادی ،شاهد کاربرد دو گونه از
یك صیغه هستیم؛ اما در فعل ا سنادی منفی تنها یك گونه وجود دارد .از نظر شناسهها
نیز صیغههای فعل منفی غیر اسنادی مفرد اغلب مشترك است و تنها با حرف مضارعه
از هم جدا میشود؛ اما در فعل منفی اسنادی این تفكیك بدقت و با کاربرد ضمیر ملكی
به جای شناسه انجام میشود.
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174
174

 .2ماضي
در عربی معیار برای ساختن فعل نفی ماضی ،پیشوند «ما»  /mā/به ابتدای فعل ماضی
افزوده میشود بدون اینكه فعل مجزوم شود؛ اما در گونة خسروآبادی عربخانه ،این
پیشوند به صورت  mēکاربرد مییابد که در مورد تحول مصوت پایانی آن میتوان دو
احتمال مطرح کرد .1 :مصوت  āپایانی احتماالً تحت تأثیر فرایند اماله به کسره مایل
شده است .این فرایند در این گویش بسیار رایج است؛ برای مثال lēzem > lâzem :؛
 yēbes > yābes؛  rejjēl > rejjâl؛  .2 .nēzel > nāzelاحتمال دارد مصوت  āپایانی
 /mā/احتماالً تحت تأثیر «نی»  /nē/منفیساز فارسی قرار گرفته باشد .کاربرد پیشوند
منفی فارسی  nēدر فعل غیر اسنادی منفی ،این احتمال را تقویت میکند .به عالوه در
زمان ماضی برای ساختن فعل اسنادی منفی از فعل «کان» به عنوان فعل پایه استفاده
میشود؛ اما از آنجا که در ماضی سادة مثبت صیغههای اول و دوم شخص با گونة
 /kon/صیغههای سوم شخص با گونة  /čen/ساخته میشد در ماضی منفی نیز به همین
ترتیب عمل میشود؛ بدین ترتیب صیغهگان فعل اسنادی منفی ماضی عبارت است از:
الف) اول و دوم شخص با /kon/

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه
اسنادی
گویش عربخانه
معادل
فارسی
mē-kon-t
نبودم

نبودی

mē-kon-te

نرفتی

mā-δahabta

mē-qed-ēt

نبودی

mē-kon-te

نرفتی

mā-δahabti

mē-qed-ētē

نرفت

mā-δahab-a

mē-qed-a

نبود

-

نبود

-

نرفتم

نرفت

نفی ماضی
(عربخانه)
mē-qed-ēt
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mā-δahab-a

mē-qed-at

نبودیم

mē-kon-na

نرفتیم

mā-δahabnā

mē-qed-ēna

نبودید

mē-kon-tow

نرفتید

mā-δahabtum

mē-qedētow
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اول
شخص
مفرد
(مذکر و
مؤنث)
دوم
شخص
مفرد
مذکر
دوم
شخص
مفرد
مؤنث
سوم
شخص
مفرد
مذکر
سوم
شخص
مفرد
مؤنث
اول
شخص
جمع
(مذکر و
مؤنث)
دوم
شخص
جمع
مذکر

معادل فارسی

غیر اسنادی
نفی ماضی
(معیار)
mā-δahb-tu

دوم
شخص
جمع
مؤنث
سوم
شخص
جمع
مذکر
سوم
شخص
جمع
مؤنث

نبودید

mē-kon-tan

نبودند

-

نبودند

-

نرفتید

mā-δahabtunna

mē-qedētan

نرفتند

mā-δahabu

mē-qed-aw

mā-δahabna

mē-qed-an

نرفتند

ب) سوم شخص با /čen/
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176
176

اول
شخص
مفرد
(مذکر و
مؤنث)
دوم
شخص
مفرد مذکر
دوم
شخص
مفرد مؤنث
سوم
شخص
مفرد مذکر
سوم
شخص

اسنادی
گویش عربخانه
معادل
فارسی
نبودم

معادل
فارسی
نرفتم

غیر اسنادی
نفی ماضی
(معیار)
mā-δahb-tu

نفی ماضی
(عربخانه)
mē-qed-ēt

نبودی

-

نرفتی

mā-δahab-ta

mē-qed-ēt

نبودی

-

نرفتی

mā-δahab-ti

mē-qed-ētē

نبود

mē-čen

نرفت

mā-δahab-a

mē-qed-a

نبود

mē-čēn-at

نرفت

mā-δahab-a

mē-qed-at

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

نبودیم

-

نرفتیم

mā-δahab-nā

mē-qed-ēna

نبودید

-

نرفتید

mā-δahabtum

mē-qed-ētow

نبودید

-

نرفتید

mā-δahabtunna

mē-qed-ētan

نبودند

mē-čēn-a

نرفتند

mā-δahab-u

mē-qed-aw

نبودند

mē-čēn-a

mā-δahab-na

mē-qed-an

نرفتند

همان گونه که روشن است ساختمان فعل اسنادی ماضی منفی و مثبت به هم بسیار
شبیه است؛ تنها تفاوت در ذکر پیشوند  mēدر گونة منفی است .این تشابه در فعل
ماضی منفی و مثبت عربی معیار نیز مشاهده میشود.
فعل اسنادي امري
فعل اسنادی در وجه امری نیز احتمال وقوع دارد؛ بدین معنی که در زبان فارسی
میتوان کسی یا چیزی را امر کرد که نسبتی یا حالتی را بپذیرد؛ برای مثال میتوان
گفت« :تو مرد باش» .در این جمله «باش» که وجه امری (و التزامی) فعل «بودن» است
در جایگاه فعل اسنادی قرار میگیرد و به «تو» امر میکند که نسبت «مرد» بودن را
بپذیرد .چنین ساختی در گویش عربی عربخانه نیز قابل مشاهده است.
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مفرد مؤنث
اول
شخص
جمع
(مذکر و
مؤنث)
دوم
شخص
جمع مذکر
دوم
شخص
جمع
مؤنث
سوم
شخص
جمع مذکر
سوم
شخص
جمع
مؤنث
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البته ساختمان فعل امر در گویش عربخانه با عربی معیار بسیار تفاوت دارد؛ در عین
حال ،نكات مشترکی نیز میان این دو گویش وجود دارد؛ از جمله اینكه در هر دو
گویش ساخت امر مخاطب (دوم شخص) با ساخت امر غایب و متكلم (اول و سوم
شخص) متفاوت است .اما باید توجه کرد امر متكلم و غایب (یا به عبارت دقیقتر امر
به هر سه شخص) در عربخانه تحت تأثیر فارسی دارای ساخت التزامی شده و بنابراین
بهتر است آن را امر به شمار نیاوریم .توضیح اینكه در عربی معیار با افزودن «لـَ» به فعل
مضارع و مجزوم نمودن آن ،فعل امر غایب و متكلم یا «امر به الم» ساخته میشود؛ این
ساخت با ساختمان فعل التزامی بكل متفاوت است؛ اما چنین قاعدهای در گویش
عربخانه جاری نیست .در این گویش برای ساختن امر غایب و متكلم (اول و سوم
شخص) قید «إراد»  /erâd/یا «رآد»  /red/به معنی «باید» به فعل مضارع اضافه میشود
بدون اینكه  nانتهایی شناسههای جمع حذف شود (آموزگار .)200 :1380 ،کافی است به
جای این قید از قید دیگری مانند «شاید»  /šāyad/یا «ممكنو» =( /momkenow/
احتماالً ) استفاده کنیم تا معنی امری این ساخت از بین برود و به ساخت التزامی تبدیل
شود؛ بنابراین روشن است که این نوع فعل ،ساختمان مستقلی ندارد و «امر غایب و
متكلم در این گویش شكل خاصی ندارد و به وجه التزامی شبیه است» (آموزگار:1380 ،
)194؛ لذا در مقاله نیز نگارندگان به همین دلیل «امر غایب و متكلم» را در «ساخت
التزامی» ادغام کرده اند .با توجه به آنچه گفته شد ،روشن است که در عربخانه مانند
فارسی تنها برای مخاطب ،ساخت امری وجود دارد.
در این گویش برای اسناد امری از دو فعل  /est/و  /kun/استفاده میشود که اولی از
فارسی قرض گرفته شده و دومی صورت تحولیافتة «کُن» عربی است .بنابراین اسناد
امری در گویش عربی عربخانه دو ساخت دارد :الف) فعل اسنادی فارسی (است)؛ ب)
فعل «کان» عربی.
الف) فعل اسنادي فارسي (است)
امر مخاطب در گویش عربی عربخانه ساختمانی شبیه امر مخاطب در عربی معیار دارد؛
بدین معنی که برای ساخت آن فعل مضارع ،مجزوم میشود ،به جای حروف مضارع
یك همزه می نشیند .تنها تفاوت در ساختمان فعل امر عربی معیار با عربخانه در این
است که همزة آغازین در گویش عربخانه اغلب ،مضموم است .ساختمان امری فعل

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

اسنادی  /est/نیز به جز همزة آغازین آن مطابق همین قاعده و به ترتیب زیر است:

-

-

مرد خوبی
شو

rejjelen ‘aynen est

e-šrab

o-šrab

زن خوبی شو

emrayten ‘aynen estē

e-šrab-i

o-šorb-ē

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مردان خوبی
شوید

rejjelinon ‘aynen estow

e-šrab-u

o-šorb-ow

زنان خوبی
شوید

emrayyeten
est-an

e-šrab-na

o-šorb-an

‘aynen

-

-

-

-

-

-

-

-
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اول شخص
مفرد (مذکر
و مؤنث)
دوم
شخص
مفرد مذکر
دوم
شخص
مفرد مؤنث
سوم
شخص
مفرد مذکر
سوم
شخص
مفرد مؤنث
اول شخص
جمع
(مذکر و
مؤنث)
دوم
شخص
جمع مذکر
دوم
شخص
جمع مؤنث
سوم
شخص
جمع مذکر
سوم
شخص
جمع مؤنث

معادل فارسی

گویش عربخانه

صرف «شَرآبَ»
در عربی معیار
(امر)
-

صرف «شُرَب»
در عربی
عربخانه (امر)
-

همان گونه که مشاهده میشود فعل امر از «استیدن» در معنای «شدن» با افزوده شدن
شناسههای مجزوم هر صیغه به فعل «است»  /est/شكل میگیرد .جدول زیر ،مقایسة
بهتر تحول شناسهها را نشان میدهد:
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دوم
شخص
مفرد مذکر
دوم
شخص
مفرد مؤنث
دوم
شخص
جمع مذکر
دوم
شخص
جمع مؤنث

صرف «شَرآبَ» در
عربی معیار
(مضارع)
ta-šrab-u

صرف «شُرَب» در
عربی عربخانه
(مضارع)
t-ošrab

معادل فارسی

گویش عربخانه

تو مرد
میشوی

enta rejjel t-este

t-ošrab-ēn

تو زن
میشوی

ente emrayya test-ēn

ta-šrab-ina

شما مرد
میشوید

entow rejjel test-on

ta-šrab-una

t-ošorb-un

شما زن
میشوید

entan emrayyet
t-est-an

ta-šrab-na

t-ošorb-an

روشن است که در ساخت امر اسنادی فارسی با  /est/در گویش عربی عربخانه نیز
مانند گویش عربی معیار برای ساخت فعل امر مخاطب از فعل مضارع مجزوم استفاده
شده (به جز صیغة جمع مؤنث) است؛ اما به نظر میرسد همزة مضموم آغازی
ساختمان امر مخاطب در این فعل به کار نرفته است؛ زیرا صیغههای آن با  eآغاز
می شود .البته این احتمال نیز دور از ذهن نیست که همزة آغازین  oبه ابتدای فعل
افزوده شده باشد؛ اما به دلیل ادغام شدن در همزة مكسور آغازین  /est/این دو همزه با
هم به صورت  eتلفظ شود.
ب) فعل «كان» عربي
فعل «کان» به دو صورت در فعل اسنادی امری کاربرد دارد .1 :مثبت؛  .2منفی (نهی).
در ادامه مقاله صورتهای مثبت و منفی ساخت امری با «کان» بررسی میشود.
مثبت

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

گونة دوم فعل اسنادی امری با صیغههای مختلف فعل «کُن» ساخته میشود .همان گونه
که پیش از این نیز بیان شد ،امر مخاطب در گویش عربی عربخانه ساختمانی شبیه امر
مخاطب در عربی معیار دارد؛ بدین معنی که برای ساخت آن از فعل مضارع مجزوم
استفاده می شود .این شباهت ساختمان در اسناد امری با فعل «کان» نیز وجود دارد .در
عربی معیار برای ساخت فعل امر ،پس از حذف حرف مضارع اگر حرف متحرك باشد،
فعل باقیمانده ،صیغه امر است؛ برای مثال :تَعِدُ ← عِدْ ؛ تُزَلْزآلُ← زَلزآل .در مورد «کان»
نیز شرایط به همین نحو است :تَكونُ ← کونْ .از آنجا که ضمه بر واو ثقیل است ،کونْ
تبدیل به کُن می شود .در گویش عربخانه نیز همین ساختمان برای اسناد امری به کار
میرود که صیغههای آن در ذیل آمده است:

زن خوبی باش

emrayt-en ‘aynen kun-ē

kun-i

مردان خوبی باشید

erjel-en ‘aynen kun-ow

kun-u

زنان خوبی باشید

emrayt-en ‘aynen kun-an

kun-na

روشن است که تنها تفاوت میان صیغههای امر مخاطب در گویش عربخانه با عربی
معیار در تلفظ شناسههاست و در بقیة موارد اختالفی میان صیغهها وجود نیست.
منفي (نهي)
در عربی معیار برای ساختن فعل نهی (مخاطب) حرف «ال» را پیش از صیغههای فعل
مضارع مخاطب قرار می دهند .در گویش عربخانه نیز با استفاده از همین پیشوند فعل
نهی مخاطب ساخته میشود .در مرحلة دوم ،فعل مضارع مجزوم میشود (غیر از صیغه
جمع مؤنث) .همان گونه که در امر مخاطب با «کُن» نیز دیدیم ،در عربی معیار و گویش
عربخانه از فعل مجزوم استفاده شد؛ اما روشن نیست به چه دلیل در ساختمان نهی
مخاطب گویش عربخانه از فعل مجزوم استفاده نمیشود .این ویژگی در مورد فعل نهی
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دوم شخص
مفرد مذکر
دوم شخص
مفرد مؤنث
دوم شخص
جمع مذکر
دوم شخص
جمع مؤنث

معادل فارسی
مرد خوبی باش

گویش عربخانه
rejjel-en ‘aynene kun

عربی معیار
kun

«کُن»  /kun/نیز صادق است؛ بدین ترتیب صیغههای فعل نهی مخاطب از فعل «کان» به
این ترتیب است:
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دوم
شخص
مفرد مذکر
دوم
شخص
مفرد مؤنث
دوم
شخص
جمع مذکر
دوم
شخص
جمع
مؤنث

معادل فارسی
مرد بدی نباش

گویش عربخانه
rejjel-en xarâb la-t-kun

عربی معیار
lā-ta-zhab

زن خوبی باش

emrayt-en
kun-ēn

lā-ta-zhab-i

مردان خوبی
باشید

erjel-en ‘aynen la-t-kunon

lā-ta-zhab-u

زنان خوبی
باشید

emrayt-en
kun-an

lā-ta-zhab-na

la-t-

la-t-

‘aynen

‘aynen

همان گونه که روشن است در صیغههای گویش عربخانه عالوه بر مجزوم نشدن،
دو تفاوت آوایی نیز به چشم میخورد .1 :حرف «ال»  /lā/با کوتاه شدن مصوت به
صورت «لَـ»  /la/درآمده است .2 .حرف مضارع  ta-مصوت پایانی خود را از دست
داده ،با متصل شدن به پیشوند  la-یك هجای جدید به صورت  la-t-تشكیل داده
است .نكتة دیگر اینكه در اسناد امری منفی (نهی) تنها از فعل عربی «کان» استفاده
میشود و گونة فارسی  estبه کار نمیرود.
فعل اسنادي التزامي
در عربی معیار ،ساختها ی فعلی مختلفی حامل وجه یا معنای التزامی است .اغلب این
ساختها در جملههای مرکب وقوع مییابد؛ برای مثال هنگامی که حروف ناصبه به فعل
مضارع میپیوندد ،هم فعل را منصوب میکند و هم معنای آن را به مضارع التزامی
نزدیك میکند :خَافُ ن َذْهَبَ  :میترسم بروم؛ اما ساختی که در جملههای ظاهراً
سادة عربی معیار وقوع مییابد و معنای آن به التزام نزدیك است ،ساخت امر غایب و
متكلم است :لِأذْهَبْ :باید بروم.

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

در گویش عربخانه نیز مانند عربی معیار ساخت مستقل و مجزایی برای نشان دادن
وجه التزامی وجود ندارد .در این گویش نیز هنگامی که «إن»  =( /en/ن ناصبه) ،تِـ
« =( /te/تا» ی فارسی) و مانند آن به فعل مضارع متصل میشود ،معنای التزام را به آن
منتقل میکند (ر.ك :.آموزگار .)217 :1380 ،این افعال ،همگی در جملههای مرکب به کار
میرود؛ اما در گویش خسروآباد با افزودن قیدهایی مانند ( šāyadشاید) و
( momkenowاحتماالً) به فعل مضارع ،گونهای ساخت جمله به وجود میآید که
میتوان آن را با فعل الزامی مقایسه کرد .اگر این قید ( redباید) باشد ،میتوان این
ساخت را از نظر معنایی همان امر غایب و متكلم عربی معیار نیز دانست .این گونه
ساختها در افعال اسنادی نیز قابل مشاهده است؛ چراکه افعال اسنادی نیز میتواند در
وجه التزامی به کار رو د .وجه التزامی در افعال اسنادی گویش خسروآباد ،مانند وجوه
دیگر فعلی ،دو گونه دارد .1 :فعل اسنادی فارسی (است)؛  .2فعل «کان» عربی.

اول
شخص
مفرد
(مذکر و
مؤنث)

معادل
فارسی

گویش عربخانه

من باید مرد/
زن شوم

ana red
rejjel/emrayya a-ste

صرف «شَرآبَ»
در عربی معیار
(التزامی)
le-a-šreb

صرف «شُرَب» در
عربی عربخانه
(التزامی)
red a-šrab
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 .1فعل اسنادي فارسي (است)
نخستین گونة فعل اسنادی التزامی با  /est/فارسی ساخته میشود .پایة این فعل نیز فعل
مضارع اخباری با  /est/است .همان گونه که پیش از این بیان شد در گویش خسروآباد
با افزودن قیدهایی مانند ( šāyadشاید) و ( momkenowاحتماالً) به فعل مضارع،
گونهای ساخت جمله به وجود میآید که میتوان آن را با فعل التزامی مقایسه کرد.
البته با توجه به اینكه با افزوده شدن این قیدها هیچ تغییری در ساخت فعل رخ
نمیدهد ،میتوان پیش بینی کرد که ساختمان فعل اسنادی التزامی با  /est/با ساختمان
فعل مضارع اسنادی با  /est/تفاوت چندانی ندارد .صرف صیغههای التزامی فعل
اسنادی  ،/est/به این ترتیب است:
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دوم
شخص
مفرد مذکر
دوم
شخص
مفرد مؤنث
سوم
شخص
مفرد مذکر
سوم
شخص
مفرد مؤنث
اول
شخص
جمع
(مذکر و
مؤنث)
دوم
شخص
جمع مذکر
دوم
شخص
جمع
مؤنث
سوم
شخص
جمع مذکر
سوم
شخص
جمع
مؤنث

-

enta red rejjel t-este

-

red t-ošrab

-

ente red emrayya test-ēn

-

red t-ošrabēn

او باید مرد
شود

le-ya-šreb

red y-ošrab

zâk red rejjel y-est-e

او باید زن
شود

zič red emrayya test-e

le-ta-šreb

red t-ošrab

ما باید مرد/
زن شویم

eḥnâ red
rejjel/emrayyet nest-e

le-na-šreb

red n-ošrab

-

entow red rejjel test-on

-

red t-ošorbun

-

entan red emrayyet
t-est-an

-

red t-ošorban

آنها باید مرد
شوند

zâlok rejjel y-est-on

آنها باید زن
شوند

zâlanč red emrayyet
y-est-an

le-ya-šrebu

red y-ošorbun

le-ya-šrebna

red y-ošorban

همان گونه که روشن است در ساخت التزامی اسنادی نیز مانند ساخت مضارع در
انتهای فعلهای مختوم به  ( uشرُبُ ،نَشرُبُ ،یَشرُبُ ،تَشرُبُ) همچنان مصوت  eکه

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

احتماالً حاصل تحول  o/uبه  eاست ،دیده میشود؛ افزون بر این در صیغههای جمع
اسنادی نیز  nپایانی حذف نمیشود و همچنان به کار میرود .الزم است یادآوری شود
که حذف مصوت  uپایانی از افعال غیر اسنادی مضارع این گویش (مانند صیغة red
 )a-šrabدلیل بر مجزوم شدن این صیغهها نیست؛ بلكه در وجه اخباری هم این
صیغهها بدون مصوت پایانی به کار میرود.

اول شخص
مفرد (مذکر و
مؤنث)
دوم شخص
مفرد مذکر
دوم شخص
مفرد مؤنث
سوم شخص

معادل فارسی

گویش عربخانه

من باید مرد /زن
خوبی باشم

ana
red
rejjel/emrayten ‘ayn
a-kun

a-šrab-u

تو باید مرد خوبی
باشی
تو باید زن خوبی
باشی
او باید مرد خوبی

enta red rejjelen
‘aynen et-kun

ta-šrab-u

t-ošrab

ente red emrayten
‘aynen et-kun-ēn

ta-šrabina

t-ošrabēn

zâk

ya-šrab-u

y-ošrab

rejjelen

red

صرف
«شَرآبَ» در
عربی معیار
(مضارع)

صرف
«شُرَب» در
عربی
عربخانه
(مضارع)
a-šrab
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 .2فعل «كان» عربي
فعل «کان»  / kāna/به عنوان فعل اسنادی به دو صورت در ساخت التزامی به کار
می رود :الف) مثبت؛ ب) منفی .روشن نیست به چه دلیل از فعل  /est/فارسی فعل منفی
التزامی ساخته نشده است .در ادامه مقاله صورتهای مثبت و منفی ساخت التزامی با
«کان» بررسی میشود.
الف) مثبت
دومین گونة فعل اسنادی التزامی با فعل ناقص «کان»  /kāna/عربی ساخته میشود؛
مانند بخش قبل در ساخت التزامی با «کان» نیز قیدهایی مانند ( redباید)( šāyad ،شاید)
و ( momkenowاحتماالً) به فعل مضارع افزوده میشود و گونهای ساخت جمله به
وجود میآید که میتوان آن را با فعل التزامی مقایسه کرد .صرف این صیغهها به این
ترتیب است:

مفرد مذکر
سوم شخص
مفرد مؤنث
اول شخص
جمع (مذکر و
مؤنث)
دوم شخص
جمع مذکر
دوم شخص
جمع مؤنث
سوم شخص
جمع مذکر
سوم شخص
جمع مؤنث
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باشد
او باید زن خوبی
باشد
ما باید مردان/
زنان خوبی باشیم
شما باید مردان
خوبی باشید
شما باید زنان
خوبی باشید
آنها باید مردان
خوبی باشند
آنها باید زنان
خوبی باشند

‘aynen ye-kun
zič red emrayten
‘aynen et-kun
eḥnâ
red
rejjel/emrayyeten
‘aynen en-kun

ta-šrab-u

t-ošrab

na-šrab-u

n-ošrab

entow red rejjelinen
‘aynen et-kun-on

ta-šrabuna

t-ošorbun

entan
red
emrayyeten ‘aynen
et-kun-an
zâlok red rejjelinen
‘aynen ye-kun-on
zâlanč
red
emrayyeten ‘aynen
ye-kun-an

ta-šrab-na

t-ošorban

ya-šrabuna

y-ošorbun

ya-šrabna

y-ošorban

همان گونه که مشاهده می شود در این ساخت به دلیل یا دالیلی که روشن نیست،
حرف مضارعة  t-با نوعی تحول آوایی به صورت  et-درآمده است .ممكن است این
تحول به دالیل آوایی رخ داده باشد.
ب) منفي
ساختمان فعل التزامی منفی با مثبت تفاوت چندانی ندارد؛ بنابراین مانند گونة مثبت،
قیودی نظیر  /red/به فعل مضارع اضافه میشود بدون اینكه  nانتهایی شناسههای جمع
حذف شود .البته در این ساخت از آنجا که با فعل منفی روبهرو هستیم ،پیش از قیود
مورد نظر پیشوند منفیساز  mē-نیز افزوده میشود تا معنای م نفی نیز در ساختمان فعل
وارد شود؛ برای مثال قید ( redباید) در گونة منفی به صورت ( mē-redنباید) در
میآید .صیغههای فعل التزامی مضارع منفی از «کان» عبارت است از:

اول شخص
مفرد (مذکر و

معادل فارسی

گویش عربخانه

من (مذکر و
مؤنث) نباید بد

ana mē-red xarâb akun

صرف
صرف
«شُرَب» در
«شَرآبَ» در
عربی معیار عربی عربخانه
(مضارع)
(مضارع)
a-šrab
a-šrab-u

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه
enta mē-red xarâb etkun

ta-šrab-u

t-ošrab

ente mē-red xarâb etkun-ēn

ta-šrab-ina

t-ošrab-ēn

zâk mē-red xarâb yekun

ya-šrab-u

y-ošrab

zič mē-red xarâb etkun

ta-šrab-u

t-ošrab

eḥnâ mē-red xarâb enkun

na-šrab-u

n-ošrab

entow mē-red xarâb
et-kun-on

ta-šrabuna

t-ošorb-un

entan mē-red xarâb etkun-an

ta-šrab-na

t-ošorb-an

zâlok mē-red xarâb
ye-kun-on

ya-šrabuna

y-ošorbun
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zâlanč mē-red xarâb
ye-kun-an

ya-šrab-na

y-ošorban
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مؤنث)
دوم شخص
مفرد مذکر
دوم شخص
مفرد مؤنث
سوم شخص
مفرد مذکر
سوم شخص
مفرد مؤنث
اول شخص
جمع (مذکر
و مؤنث)
دوم شخص
جمع مذکر
دوم شخص
جمع مؤنث
سوم شخص
جمع مذکر
سوم شخص
جمع مؤنث

باشم
تو (مذکر) نباید
بد باشی
تو (مؤنث)
نباید بد باشی
او (مذکر) نباید
بد باشد
او (مؤنث) نباید
بد باشد
ما (مذکر و
مؤنث) نباید بد
باشیم
شما (مذکر)
نباید بد باشید
شما (مؤنث)
نباید بد باشید
آنها (مذکر)
نباید بد باشند
آنها (مؤنث)
نباید بد باشند

نتيجه
با توجه به آنچه در مقاله آمده ،روشن است که زبان عربی در زمان ماضی (کان،
صار )...،و مضارع منفی (لیس) دارای گونههایی از فعل اسنادی است؛ اما ساختمان
فعلهای اسنادی در گویش عربخانه با این فعلهای اسنادی بسیار متفاوت است؛ به
عبارت دیگر فعل های عموم یا ناقص با شكلی که در عربی معیار کاربرد دارد در گویش
عربخانه دیده نمیشود؛ یعنی چه از نظر آرایش واژگانی و چه از نظر کاربرد ،افعال
ناقص عربی «کان ،صار و لیس» با فعلهای اسنادی عربخانه متفاوت است .دو فعل اخیر
(صار و لیس) اصوالً در عربخانه به کار نمیرود« .کان» نیز با تحوالت آوایی شدید ،تنها

188

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،12شماره ،50زمستان 1394

188
188

در برخی ساختها ی اسنادی در انتهای جمله و در جایگاه فعل اسنادی فارسی به کار
میرود.
آنچه به طور کلی دربارة ساختمان افعال اسنادی در گویش عربی عربخانه میتوان
گفت این است که اغلب این فعل های اسنادی کامالً تحت تأثیر فعل اسنادی زبان فارسی
و برخی از آنها نیز با توجه به برخی امكانات زبان عربی شكل گرفته است؛ اما در افعال
منفی از افعال فارسی نمی شود .بر همین اساس در گویش عربخانه افعال اسنادی به این
روشها ساخته میشود:
الف) فعل اسنادي در وجه خبري دارای چهار ساختمان است .1 :فعل اسنادی
فارسی  .2ضمیر منفصل جانشین فعل اسنادی فارسی  .3ترکیب فعل اسنادی فارسی و
فعل عربی  .4فعل «کان» عربی .فعل اسنادی فارسی تنها در زمان مضارع و برای اول و
دوم شخص از مصدر «هستیدن» به کار میرود .ضمیر منفصل جانشین فعل اسنادی
(هو ،هی ،هم ،هن) تنها در مورد صیغههای سوم شخص مفرد و جمع به کار میرود؛
یعنی درست بر خالف گونة قبلی .ترکیب فعل اسنادی فارسی و فعل عربی در گویش
عربخانه دو گونه دارد :گونة اول :دوم شخص جمع ( ،)-owگونة دوم« :استیدن» در
معنی «شدن» که از گونة اول بسیار پیچیدهتر است و صیغههای کاملتری نیز دارد .در
این گونه ،فعل «است» به همراه بخشهایی از فعل ماضی یا مضارع در معنای «شدن» به
کار می رود .این گونه از فعل اسنادی در دو زمان ماضی و مضارع بررسی میشود؛ بدین
ترتیب که فعل «کانَ» ،جایگاه نحوی فعل اسنادی فارسی یعنی انتهای جمله را اشغال
میکند .کاربرد فعل «کان» در این جایگاه را میتوان دستکم در دو زمان ماضی ساده و
ماضی نقلی بررسی کرد .گونة ماضی سادة آن به دو صورت تحول مییابد .1 :کُن
 /kon/؛  .2چآن  ./čen/هر یك از این گونهها با افزوده شدن شناسههای متناسب،
صیغههای مختلف ماضی ساده را میسازد« .کُن»  /kon/برای صیغههای اول و دوم
شخص به کار میرود و «چن»  /čen/برای صیغههای سوم شخص گونة ماضی نقلی.
ساختمان فعل همان ساختمان اسم فاعل است؛ بدین ترتیب برای ساخت ماضی نقلی
اسنادی از فعل «کان» این فعل را بر وزن اسم «فاعل» بازسازی( ،کائِن  )/kâ?en/و با
انواعی از تحول آوایی به صورت «چین»  /čin/تلفظ میکنند .در فعل اسنادی خبری
منفی (فعل نفی) تنها پیشوندی که برای فعل نفی به کار میرود« ،ما»  /mā/است که در

تأثير فعل اسنادي فارسي بر ساختمان فعل در گويش عربي عربخانه

پينوشت

language situation
linguistic phenomena
present tense
copula verb
null copula
past tense
present tense negative
imperative
verbal root
predicative sentence

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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گونههای مختلف این گویش به صورتهای مختلفی به کار میرود؛ اما عالوه بر این
تفاوت در فعل اسنادی منفی ،ساختمان فعل مضارع و ماضی نیز کامالً با هم متفاوت و
به دو گونه است .1 :مضارع با استفاده از ضمایر ملكی  .2ماضی با استفاده از فعل «کان»
عربی .گونة ماضی خود دو گونة اول -دوم شخص با  /kon/و سوم شخص با /čen/
دارد.
ب) فعل اسنادي در وجه امري در گویش عربی عربخانه دو ساخت دارد :الف) فعل
اسنادی فارسی (است)؛ ب) فعل «کان» عربی .فعل «کان» خود به دو صورت مثبت و
منفی به کار میرود.
ج) فعل اسنادي در وجه التزامي با افزودن قیدهایی مانند ( šāyadشاید) و
( momkenowاحتماالً) به فعل مضارع ،شكل میگیرد و مانند دو وجه پیشین ،دو گونه
دارد .1 :فعل اسنادی فارسی (است)؛  .2فعل «کان» عربی.
فعل اسنادی فارسی (است) از نظر ساخت با ساختمان فعل مضارع اسنادی با /est/
تفاوت چندانی ندارد .فعل «کان» به دو صورت در ساخت التزامی به کار میرود :الف)
مثبت ب) منفی .در این ساخت به دلیل یا دالیلی که روشن نیست ،حرف مضارعة  t-با
نوعی تحول آوایی به صورت  et-درآمده است .از سوی دیگر در ساختمان فعل التزامی
منفی پیش از قیود مورد نظر پیشوند منفیساز  mē-نیز افزوده میشود تا معنای منفی
نیز در ساختمان فعل وارد شود.
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11. sentence structure
12. verbal categories
13. system of gender
14. system of number
15. determinatives
16. morphology
17. order of sentence
18. syntax
19. level
20. linguistic element
 .12الزم است یادآوری شود که جمله هایی که با افعال مقاربه (نظیر کاد ،اوشك و جز آن) ساخته
میشود از این قاعده جدا است؛ چراکه خبر آنها لزوماً باید فعل مضارع باشد
(شرتونی ،1386،ج )213 :4و بنابراین گرچه اسمیه به شمار میرود ،اسنادی نیست؛ برای
مثال« :کادتِ الشمسُ تطلعُ».
22. word order
23. generative syntactician
24. Christian Baghdad
25. final copula
26. predicate
27. Anatolian dialect of Siirt
28. system of mood
29. system of tense
30. system of voice
31. inflectional paradigm
32. dual
33. derivational opposition
34. final consonant cluster
35. anaptyctic
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سیدی ،حسین؛ رويکرد زبانشناختي به نحو عربي؛ مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی.1387 ،
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حقشناس ،علیمحمد ودیگران؛ دستور زبان فارسي؛ تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهای

191


 در دیار آفتاب (خراسان شناسی)؛،» حبیباهلل؛ «پیشینة تاریخی اعراب جنوب خراسان،عباسی
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Impact of Farsi Copula on Structure of Verb in Arabic
Dialect of Arab-Khaneh Region
Hamed Norouzi. PH.D
Kolsoum Qorbani Jouybari. PH.D
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The migration of Arabs to Iran began as of 1 st Century AH. In that
period of time, several tribes from different parts of Iraq and Saudi
Arabia immigrated to Iran and settled down in a number of regions in
Iran. One of their favorite regions was south of Khorasan. As of then,
a number of Arabic-speaking tribes have taken up residence in a
region named Arab-Khaneh, which is a village in the vicinity of the
city of Nahbandan. The language of these tribes has remained
relatively intact. However, still many Farsi terms have entered their
language. One of the most important impacts of Farsi language on the
Arabic dialect of residents in Arab-Khaneh is the entry of different
forms of copula in their dialect. The authors of this article, via
carrying out studies in an oasis in the proximity of Arab-Khaneh, have
researched the level of impact of Farsi copula on the Arabic dialect of
this region. Ultimately, it can be said that in general four types of
copula have been observed in this dialect, namely Farsi copula;
separable pronouns replacing Farsi copula; a combined form of Farsi
copula and Arabic verb; and the Arabic verb ( کانwith a variety of
phonetic types). Among these types, the first and third types are
directly impacted by copula and have been shaped with the usage of
the Farsi copula است. In the 2nd and 4th types, although the verb is
Arabic, the impact of Farsi grammar on it is irrefutable. These four
types of structure are only observed in the structure of positive verbs;
and in negative verbs only the Arabic verb  کانis used (with a variety
of phonetic developments).
Key terms: Arabic dialect, copula, impact of structure, Arab-Khaneh

Sociological Criticism of Capitals of Female Characters in
“Kanizu” Story, Penned by Moniru Ravanipor, Based on the
Theory of Forms of Capital Presented by French Sociologist,
Pierre Bourdieu
Sadaf Golmoradi. PH.D

In this article, after the sociological study of the novel, the different
forms of capital of women are studied in the framework of short story
“Kanizu” which is authored by Moniru Ravanipor. Upon the analysis
of the quality of the story, it is concluded that this short story is a
reminder of the lower status of women in different economic, cultural,
and social fields. It displays the different negative capitals and
fragility of women’s capitals; while manifesting the passive economic
status of women and revealing their negligible cultural assets. This
article also uncovers the restricted and unproductive ties of women as
inefficient social assets; and states the low symbolic assets and
capitals of women.
Key terms: Sociological study of literature; theory on forms of capital,
presented by Pierre Bourdieu, contemporary Farsi story;
stories penned by Moniru Ravanipor

196

1394  زمستان،50 شماره،12فصلنامه پژوهشهايادبي سال

Abstract

196
196

Abstracts

A Glance at Intertextual Relationship between Epic and
Chivalric Literary Texts (Based on “Shah-Nameh” and
“Samak-e Ayyaar”)
Afsoon Ghanbari
. GholamHussein GholamHusseinZadeh. PH.D
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On the status of chivalric literature, there are differences of opinion in
classification of the Farsi literature genres. Some have considered this
literary category as a sub-group of epic literature. Some others have
referred to chivalric types as novels, while another group has
categorized this genre under the heading of common literature. In this
article, the assumed compatibility of epic and chivalric literature has
been discussed and the relation between these two genres of literature
has been studied, while the most important examples of these two
groups of Farsi literary texts, namely the collection of poems of the
celebrated and acclaimed Iranian poet Ferdowsi, referred to as ShahNameh, and the chivalric literary book named “Samak-e Ayyaar” have
been selected. Thereafter, the intertextual relations between two
books, based on the three foundation, productive, and interpretive
oriented approaches have been scrutinized and the bonds between
these two exemplary chivalric and epic literary books have been
detailed and elaborated. Ultimately, it is concluded that given the
meaningful relation between epic and chivalric texts, each of these
two genres’ texts are categorized as sub-groups to a more general
genre, stated as “heroic epic literature” genre.
Key terms: Chivalric literature; epic literature; intertextual relations,
Shah-Nameh, Samak-e Ayyaar

Study of Status of Poetry in Cultures of Communities Prior
to Emergence of Monotheistic Religions (Based on a Case
Study of this Role in Culture of Ancient Iran in Comparison
with the Tribal System of Arab Community in the Age of
Ignorance

This article, with the assistance of evidences, compares and studies the
similarities and differences of the social status of two groups in the
pre-historic era of ancient Iran and Arab tribes of the Age of
Ignorance; prior and after composition of gathas and the divine
revelation of ayahs of Holy Quran. The article has presented a theory
on the level of paradigm of polytheism-Shamani poems, and its
development into monotheism-eulogy. On this basis, the promotion of
monotheism changed the status of poets in the social system from
propagators of gods and idols to admirers of centralized politicalreligious power.
Key terms: poets, ancient Iran, Arabs of Age of Ignorance,
compatibility of social role of poets
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Study of Manichaeism Alegories in Farsi prose literature as
of its Beginning until Mongol Raids
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Sima Fouladpour
Mohammad Shokri Foumeshi. PH.D

This research studies the level and terms of the impact of
Manichaeism literature on Farsi literature. To this end, initially the
alegories in the works of Mani which have been penned in Iranian
languages are studied. Thereafter, the alegori Farsi examples among
Farsi works of prose have been searched. This study has taken into
consideration thirty-seven Farsi works of prose, which have been
authored prior to Mongol raids; that cover a relatively diverse range of
topics. In contrast to expectations, the alegori Farsi examples were
not diverse as such. In fact, the only anecdotes that precisely matched
the Manichaeism alegories in theme and structure were the two books
of “Kelil-e va Demneh” and Sinbad Nameh”. Also, it seems as though
there are cases of mystic texts, which resemble Manichaeism
alegories in regard to theme and content. In fact, this is possibly a
manifestation of the indirect impact of gnostic ideology of followers
of Mani in this genre of works.
Key terms: Manichaeism literature, Farsi prose literature, alegories
in Farsi literature, Kelil-e VA Demneh

Interpretation of Fundamental Archetype
Folk story “One Thousand and One Nights”
Faranak Jahangard. PH.D.

The recent study puts emphasis on the interpretation of the archetype
text, depicting the folk tale’s characters and their actions; while
making every effort to display the relations between Shahriar and his
spouse, which can be a symbol of negative anima, appearing in the
countenance of an betraying woman. Moreover, Shahrzad can be an
epitome of positive anima, who through communicating and speaking
with Shahriar, remedies and treats the latter. Upon giving birth to an
infant, and activation of her feminine aspect which is in line with
betterment of Shahriar, an appropriate outcome from this folk tale is
narrated. The vizier appears in the form of reprimanding conscience,
which lays the ground for emergence of the positive anima. The
process of individuality and accompaniment of patient with positive
anima, leads to treatment and fertility. Other archetypes such as Night
and Day, Morvarid, Kalam, and Number Three are included in this
text, which in turn enrich the interpretation of the archetype text, as
the methodology of choice. Obviously, the presence of these
archetypes in the folk tale of One Thousand and One Nights has
contributed to the immortality of this work of art.
Key terms: Archetype criticism, One Thousand and One Nights,
Shahrzad, anima, process of individuality
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