
 
 
 
 
 
 

  شخصيت بازرگان در داستان هاي طوطي نامه
 سپيده سيدفرجي

  كارشناس ارشد ادبيات فارسي و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي  
 حسين فقيهي 

  استاد دانشگاه الزهرا  -دكتري زبان و ادبيات فارسي و استاد راهنما
  چكيده 

اين مقاله به بررسي كتاب طوطي نامه (قرن هشتم) از ضياءالدين نخشبي از منظر بررسي شخصيت (تيپ) 
بازرگان در اين اثر مي پردازد. تيپ، خصوصيات مشترك طبقه اي از افراد است كه آنها را از ساير طبقه ها 

تفا مي كردند. در طوطي نامه نيز جدا مي كند. نويسندگان قديم در شخصيت پردازي بيشتر به خلق تيپ اك
هاي متعددي ايفاي نقش مي كنند كه در اين ميان تيپ بازرگان در خور توجه است. - شخصيت ها وتيپ 

اين حكايات به اقتضاي شغل خود مجبور به ترك خانه شده و به سفرهاي دور و دراز و طوالني » بازرگانان«
از  –كه تمام داستان هاي ديگر حول آن مي چرخد  –مدت مي روند. نويسنده در داستان اصلي كتاب 

شخصيت بازرگان به عنوان شخصيت اصلي خود استفاده كرده است، بازرگاني كه به سفر مي رود و عرصه را 
زمينه را  هاي ديگر، در داستان انسفر بازرگان و عدم حضورش براي بازگويي داستان هاي ديگر باز مي كند. 

شبي كه  52در يازده حكايت از  شخصيت اصليبه عالوه  .يسنده مهيا مي كندبراي اهداف مورد نظر نو
طوطي داستان هايش را براي همسر بازرگان تعريف مي كند، شخصيت  بازرگان  است كه اين بسامد باال 
دليل ديگرانتخاب اين تيپ شخصيتي براي بررسي در اين مقاله است. در اين مقاله ابتدا به بررسي اجمالي 

ت هاي  موجود در طوطي نامه پرداخته  و در ادامه شخصيت بازرگان به طور تفصيلي بررسي شده شخصي
  است.

  طوطي نامه، بازرگان، سفر، شخصيت، تيپكليد واژه: 
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  مقدمه

به معني حكاكي كردن و عميقاً خراش دادن گرفته شده  Karasseinاز كلمه يوناني  )character(واژه كاراكتر 
هاي مختلف  اي از تيپ رفت كه مجموعه هاي منثوري به كار مي است. در يونان قديم اين واژه براي طرح

شخصيت معادل اين واژه در ادبيات داستاني است و نبايد آن را با اصطالح  آمدند. ها بود كه گرد هم مي آدم
  ي يكي دانست.شناس خاص علم روان

هاي خيالي است كه از ذهن خالق نويسنده درآمده و با قلم او آفريده  منظور از شخصيت در داستان چهره
اي است كه در عين  توان گفت شخصيت در داستان نوعي شبه شخصيت است، انسان واره شوند لذا مي مي

كه مارتين ترنل  چنان يدا كرده است.هاي بيروني، منحصراً در همان متن داستان واقعيت پ شباهت به نمونه
معتقد است هر شخصيتي يك ساختمان كالمي است كه بيرون از محدوده كتاب هيچ موجوديتي ندارد؛ محلي 

شود و اعتبار و ارزش آن در روابطي است كه با  نويس در آن متجلي مي است كه حاالت و احساسات رمان
   .كند هاي كالمي نويسنده برقرار مي ديگر ساختمان

حوادث داستان در اطراف يا در ذهن  در مقايسه اهميت حوادث در مقابل شخصيت داستان بايد گفت:
آيد و آن شخص يا اشخاص را به واكنش در مقابل آن و اغلب كشمكش با  شخص يا اشخاص به وجود مي

ند و تشخص بيشتري معموالً در داستاني كه حوادث يا اعمال داستاني سرعت زياد دار دارد. آن حوادث وامي
يابند شخصيت از اهميت كمتري برخوردار است؛ اما در داستاني كه اساس بر پرورش شخصيت باشد  مي

  گيرد. حوادث هم در خدمت تكامل شخصيت قرار مي
اگر رفتار شخصيت در طول داستان « رفتار شخصيت بايد با اعمالي كه به او محول شده همخواني داشته باشد.

رفتار  ).50-49:1368(الرنس،» بايد نويسنده براي اين تغيير دليلي محكم و قابل قبول داشته باشدتغيير كند 
ها  شخصيتبيشتر كند و در واقع  اي نمي تغييرات عمده داستان هاي طوطي نامهها معموالً در طول  شخصيت

دهد  رفتارش روي نمي ايستا هستند. شخصيت ايستا، شخصيتي است كه از آغاز تا پايان داستان، تحولي در
  گاهي نيز شخصيت ها تغييراتي مي كنند كه اشاره خواهيم كرد. ).54(همان:

 ،وگو هايشان را از طرق مختلف مثل گفت معموالً نويسندگان بسته به نوع فضا و طرح داستان، شخصيت
ت، اين مسئله كنند. در مورد شخصي توصيف مستقيم يا توصيف حاالت ذهني و رواني به خواننده معرفي مي

  قابل توجه است كه بايد زبان او با ميزان اطالعات و رتبه اجتماعي او همگون باشد.
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  شخصيت و انواع آن
به اعتقاد ويرجينيا ولف سر و كار  اند. ترين عنصر داستان دانسته بسياري از صاحب نظران، شخصيت را مهم

خصيت، محوري است كه تماميت قصه بر مدار به عقيده براهني عامل ش ها فقط با شخصيت است. تمام رمان
كنند. دگرگون شدن شخصيت  چرخد. كليه عوامل ديگر علت وجودي خود را از شخصيت كسب مي آن مي

هاي  بندي صاحب نظران، تقسيم شود. موجب دگرگوني حوادث، طرح و توطئه و ساير عوامل ديگر مي
رسد. او شخصيت را به دو تيپ  خصيت به ارسطو مياند. سابقه تحليل ش متعددي درباره شخصيت انجام داده
هاي ساده  بندي عبارت است از شخصيت نوع ديگري از تقسيم ).36:1379خوب و بد تقسيم كرد (عبداللهيان،
هاي  برخي ديگر، شخصيت ).40:1379هاي اصلي و فرعي هستند (هارثون، و جامع و نيز نوع ديگر شخصيت

به آن دو افزوده و شخصيت را از نظر پيشبرد ساختار روايي به سه دسته زمينه (سياهي لشكر) را نيز  پس
  اند: تقسيم كرده

  شخصيت اصلي (اول) -1
  )…شخصيت فرعي (اصلي دوم و سوم -2
  ).56:1377سياهي لشكر (كاموس،يا زمينه  شخصيت پس -3

اي (تيپ) و  يشههاي ساده و پيچيده است، شخصيت ساده خود به دو دسته كل بندي ديگر، شخصيت تقسيم
فورستر نيز شخصيت را به دو دسته تخت (ساده، مسطح) و چند بعدي  شود. ساده خاص شده تقسيم مي
ها را به انواع  ميرصادقي در عناصر داستان، شخصيت ).82كند (همايوني، سال اول: (پيچيده، مدور) تقسيم مي

نامه هنر  و همچنين در واژه )110:1376ادقي، كند: قراردادي، نوعي، تمثيلي و نمادين (ميرص مختلف تقسيم مي
   ).182:1377گويد (ميرصادقي، ميمنت،  داستان نويسي از شخصيت شرير، مخالف، مقابل و همراز سخن مي

  نامه شخصيت در طوطي
 152شخصيت مرد هستند و  520وجود دارد كه از اين تعداد  1شخصيت 891نامه مجموعاً حدود  در طوطي

ا شامل كودكان، حيوانات، جنيان، سه مورد دريا و يك مورد درختي است كه حكم ه مورد از شخصيت
ها نامشخص است بنابراين خنثي هستند جز در مواردي كه به  كند. در اين ميان جنسيت اكثر اين شخصيت مي

  نفر است. 219دختر يا پسر بودن كودك و نر يا ماده بودن حيوانات اشاره رفته است، تعداد زنان 
                                                 

سر و كار داريم كه  …هاي طوطي، خواستگاران، نديمان و ها مانند كودكان، جوجه گاه نه با يك شخصيت بلكه با گروهي از شخصيت -1
  ايم. ها را يك شخصيت به حساب آورده نامه مشخص و ذكر نشده و ما آن تعداد واقعي آنها در كتاب طوطي
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دهنده فضا و محيط  شود تعداد مردان حدوداً دو برابر زنان است و اين نشان طور كه مشاهده مي نهما

هاست. اين در حالي است كه پرداختن به موضوع مكر زنان خود موجب افزايش تعداد  مردساالرانه داستان
  شود. هاي زن در كل اثر مي شخصيت
  هاي اصلي شخصيت

زيرا  ؛هاي حادثه پردازانه) تعيين يك شخصيت اصلي كار دشواري است داستانها (معموالً  در برخي از داستان
شود و فرد  برد و سپس آن شخص از صحنه خارج مي هر قسمت از داستان را عمليات يك شخص پيش مي

توان تنها يك شخصيت را اصلي يا قهرمان دانست  گيرد، بنابراين در اين مواقع نمي ديگري جاي او را مي
  .6 و11يت مانند حكا

ها  شوند لذا تعيين شخصيت اصلي براي برخي داستان ت حوادث پنهان ميشها معموالً در پ اين شخصيت
  هاي اصلي داستان عبارتند از: توان گفت شخصيت با اين حال مي .نمايد دشوار مي

، 81، 70، 65، 62، 59، 56، 55، 45، 44، 40، 19، 2حكايت اصلي  :هاي زاده در داستان بازرگان و بازرگان
 66، 58، 30وزير:  ، 86، 75، 40، 38،  14راي در حكايات:  ، 77،  16، 3پادشاه و شاهزاده در حكايات: 

  79، 71، 27، 7: ، حيوانات 78،  39،  29زن ناشايست: ، 73، 4زن عفيفه: ،  82، 36زاهد: 
در نمودار زير پراكندگي شخصيت هاي عمده اصلي طوطي نامه آورده شده است.

  
  نمودار پراكندگي شخصيت هاي عمده اصلي طوطي نامه -1شكل 
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  زمينه (سياهي لشكر) هاي پس شخصيت
نمايي و ايجاد حال و هوا  دهند و حضورشان تنها به توصيف صحنه، واقع هيچ عملي را در داستان انجام نمي

خواستگاران  ،1در حكايت  نشين هشتاد مرد باديه ، مانند: خوبريان در حكايت اصلي كند. در داستان كمك مي
  و .... 59در حكايت 

  هاي قراردادي يتصشخ
نامه زياد است. زيرا اين نوع شخصيت خصوصيات سنتي و جاافتاده  هاي قراردادي در طوطي تعداد شخصيت

هايي  يتصطبق تعريف شخصيت قراردادي شخ. نامه از ديرباز وجود داشته است دارد و در آثار مشابه طوطي
اند و خصوصيت قراردادي و هميشگي خود  ظاهر شده …ها و در داستانبارها ا تغييراتي بارها و هستند كه ب

  اند. را حفظ كرده
هاي  مانند تمام شخصيت توان قراردادي دانست ها را مي نامه تمامي شخصيت هاي طوطي در بسياري از داستان

  و .... 74هاي انساني داستان  شخصيت ، 82، 81، 70، 20، 19، 12، 11حكايت 
  

  هاي شرير شخصيت
  و .... 79ملك، عفريت در حكايت ، 58وزير سوم در حكايت ، 37زاغ و شغال و همسر در حكايت 

  هاي تمثيلي شخصيت
شغال تمثيل افراد ، 86، 71، 70، 43، 16، 8، 2حكايت اصلي، در  طوطي تمثيل افراد عاقل، سخندان با سياست

  و .... 29ماند اما مكارند در حكايت  مي  هكال كه سرشان بي كاري طمع
  هاي همراز شخصيت

مانند اغلب زنان شاه، راي، بازرگان و نيز مادر ، پردازند هاي همراز به ياري شخصيت رازگو مي همه شخصيت
  . ها شخصيت
  هاي مقابل شخصيت

ها بهتر نشان داده  هاي آن خصوصيت هاي ديگر است تا در تقابل و مقايسه با شخصيتاين نوع از شخصيت 
زاهد كم خرد اما هنرمند در  سهزاهد عاقل در مقابل ، 67شگال در مقابل درازگوش در حكايت: شود. مانند
  و .... 84حكايت

  در جدول زير خالصه اي از شخصيت هاي مختلفي كه در طوطي نامه آورده شده ارائه شده است.
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  شخصيت در طوطي نامه - 1جدول 

درصد تعداد  شخصيت هاي عام شخصيت هاي خاص
شخصيت 

 ها

5/22 117 

طوطي، شارك، روباه، سياهگوش، 
بوزينه،گنجشك، مار، باز، گرگ، 
شغال، غوك، مرغ، عقاب، زاغ، 
سوسمار، درازگوش، گرزه مار، پيل 
سپيد، دراز نول، زنبور، صفدغ،  پيل 

 مست، بط، آهو، گزدم، حمدونه،

دو بچه خرس،جوجگان طوطي، 
شير،گوسفند، پرندگان، موش ها،گربه، 
كبك، طاووس،ماهي، خرسان، يوزان، 

 ببر، پلنگ، خوكان، اسبان،

 حيوانات

19 99 

سعيد بازرگان، بهزاد بازرگان، ناخدا 
منصور، بهوجراج، گلخندان، ماشاءاهللا، 
بكرماكر، شاه جاماس، منوچهر بازرگان 
زاده، زرير شعرباف، صاعد بازرگان، 

زاده، راي مهالر،  زبير بازرگان
عبدالملك بازرگان نيك سيرت، راي 

 بكرماجت،

بازرگان، تاجر، ناخدا، سوداگر، شاه،
سپاهي، امراء، پهلوانان، وزير، مخدوم، 
رامشگران، زرگر، نجار، حاكم، 
لشكري، باغبانان، گل فروشان، صياد، 
كوتوال، سرهنگان، طبيبان، درودگر، 
زرگر، حايك، سياح، شحنه، قاضي، 

اي، صيرفي، بازرگان زاده، وزيرزاده، ر
راهب، برهمن، دزد، دوره گرد، امير، 
سگبانان، اطباء، بيطاران، كشتبان، 
حجام، مشت زن، نديمان، بازاري، زن 

 بازاري، سپيد باف،

صاحبان 
 مشاغل

4/14 75 

ماه شكر، نيك فال، زن سعيد، زن 
ناخدا، زن سوداگر، زن سپاهي، زن 

ر راي، زن آن لشكري، زن برهمن، دخت

زن، خواهر خوانده، ، خوبرويان، زن
سوداگر، معشوق، سيمين بر، زن 
صالحه، زن زيبا،  زاالن آن كاره، زن 

زنان و 
دوشيزگان
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كاره، سيتا، زن وزير، زن شوي مرده، 
عروس عفيفه، دختر شاه، دختر زاهد، 
زن زن زاهد، ناز چهر، كامجوي، زنان 
تجار، زنان حرمسرا، زن گلخندان، زن 
بقال، كامجوي، مهنوش، فرنگيس، 
هزار ناز، سياره، دختر بازرگان، عجب 
نوش، دختر ناقص الخلقه، همسر 

 انماهيگير، زن كشتب

 آن كاره، مادر، كدبانو، خاكجو

 سعيد، صاعد، جانباز، رام، لطيف، 72 8/13

جوان، جوان مهوس، مرد دالور، ژنده
پوش، برهمن، عاشق، مرد عيار، 

مرد  40مرد حكيم ،  80پيرمرد، 
بدوي، جوان خوش الحان، گناهكار، 
پسر كوچك ملك، پسر بزرگ ملك، 
زاهد، مرد زنگي، اميرزاده، جوان امرد، 

 پدر خوانده، برنايي،

 مردان

13 70 
شداد عاد، پادشاه هريو، شاه خوزستان، 

 امير سيستان، ملك چين،
 حاكم، شاه، ملك، امير،

شاهان، 
وزيران، 

امير 
 زادگان

2/8 43  

جبراييل، ققنوس، پيك يزدان، كبك، 
زاغ، شغال، بوزينه، شير، موش ، گربه، 
طوطي، پيل نر، گرگ گرسنه، ماهي(دو 

دو زن، درازگوش،  2ديو مرد،  2رگه)، 
 روباه عاقل، اژدهاي آدمخوار

صورت حيات، سه خاطب، پري، ديو، 
جن، دريا در هيأت آدمي، دو مرد كه 

 ريتتجسم رزق و بخت بودند، عف

شخصيت 
هاي 

نمادين و 
 تمثيلي

شخصيت  راهبان، برهمنان، موسي، نوح، سليمان 18 5/3
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هاي

مذهبي و 
  ديني

9/2 15   
غالمان و 

  كنيزكان

    دريا و باد، درخت  7  5/1

شخصيت 
هاي 

برگرفته از 
  طبيعت

  مرد همسايه، منعمي،  4  1
همسايه، مردمان، سپاهي، كفار،

  ميهمانان،
  عامه مردم

  شخصي، ديگري، قومي،    3  05/0
  اشخاص
  نا معلوم

  
 ها ها و افسانه پردازي در قصه هاي شخصيت و شخصيت ويژگي

) 230:1381) و (شميسا، 51:1379هاي قصه، خوب خوب يا بد بد هستند (مطلق گرايي) (فوالدي،  شخصيت
تابند  كنند و تغيير را بر نمي كند، تغيير نمي ها تغيير ايجاد نمي و حوادث در خصوصيات روحي و خلقي آن

(تقديرگرايي). عدم توجه ها از سرنوشت و تقدير ويژگي ديگر قصه است  (ايستايي). گريز ناپذيري شخصيت
گرايي) ويژگي  به جزئيات وقايع و خصوصيات روحي و خلقي اشخاص و شرح كلي وقايع و امور (كلي

  ). 56:1380هاست (يوسفي،  ديگر قصه
نامه در  هاي طوطي توان گفت شخصيت نامه مي هاي طوطي براساس سخنان نقل شده و با توجه به ويژگي

  قديرگرا هستند.مجموع كلي، مطلق، ايستا و ت
  : مستقيم، غيرمستقيم شود پردازي در داستان به دو صورت كلي انجام مي  شخصيت 

شود. البته تركيب اين دو شيوه نيز معمول است  اين دو شيوه، روش توضيحي و نمايشي هم ناميده مي
ت و دهد و وضعي ها نظر مي ). در روش مستقيم، راوي صريحاً درباره شخصيت191:1374(بيشاب، 
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گويي،  كند. در اين شيوه نويسنده معموالً با كلي هاي اخالقي و خصوصياتشان را توصيف و ارزيابي مي ويژگي
اي داخل داستان نتيجه اخالقي،  كند و پس از هر فصلي يا حادثه سازي شخصيت را معرفي مي تعميم و تيپ

به اجبار از زاويه ديد او به داستان  دهد و خواننده اجتماعي و فلسفي داستان را براي خواننده توضيح مي
  نگرد.  مي

دهد و ما براساس عمل و  پردازي غيرمستقيم نويسنده شخصيت را در حين عمل به ما نشان مي در شخصيت
كنيم. در شيوه غيرمستقيم معموالً زاويه ديد راوي محدود است اين   سخن و فكر او در موردش قضاوت مي

توان از  پردازي غيرمستقيم مي براي شخصيت). «64-62:1380ارد (عبداللهيان، نگري سر و كار د شيوه با جزء
(اخوت، » وگو)، نام، محيط و وضعيت ظاهري اين عوامل سود جست: كنش (اعمال)، گفتار (گفت

141:1371.(  
  نامه به دو صورت مستقيم و تركيبي انجام گرفته است. پردازي در طوطي شخصيت

  ها نام و شغل شخصيت 
اهللا، ،  ها جز در موارد محدودي مانند صاعد، سعيد، ماه شكر، نازچهر، گلخندان، ماشاء نامگذاري بر شخصيت

ها  گيرد. گاهي شغل شخصيت به صورت كلي و براساس شغل، طبقه و موقعيت اجتماعي اشخاص صورت مي
 …صحنه و مكان حادثه وگذارد و موجب فضاسازي، انجام عمل، پيش بردن طرح، ايجاد  بر داستان تأثير مي

ها از جمله حكايت اصلي شغل بازرگاني و الزام بازرگان در رفتن به سفرهاي  شود. در اغلب داستان مي
  كند. دريايي و دور و دراز زمان و مكان خيانت را مهيا مي

  ها كاركردهاي شخصيت 
رويارويي با حوادث،  هاي خود هنگام هر شخصيت داستاني اعم از اصلي و فرعي، جدا از اعمال و كنش

  ها عبارتند از: بيان ماجرا، ياري به طرح اصلي و گسترش طرح و .... كند. اين مأموريت مأموريتي دريافت مي
  نامه ها در طوطي كاركردهاي شخصيت 

اصلي هر داستان برعهده دارد. از ميان كاركردهاي مختلف، بيشترين   معموالً بيشترين كاركرد را شخصيت
  ها، ياري به طرح داستان است زيرا شخصيت و طرح بيشترين پيوند را با هم دارند. يتكاركرد شخص

  ساير كاركردها:
  ها ياري به ديگر شخصيت -
  ها تضاد و كشمكش با شخصيت -
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  بيان ماجراهاي پيش آمده كه گاه دروغ است -
  

  ي در طوطي نامهشخصيت هاي تيپ انواع
و ما را به كليتي در باب مي شود هاي آن  ويژه شخصيته ثر، بيكي از ابعادي كه موجب شناساندن بهتر ا

  ها (كاراكتر) است. هاي اثر و متمايز كردن آن از شخصيت ، توجه به تيپمي گرددها رهنمون  شخصيت
كند، افراد يك تيپ  ها جدا مي ها را از ساير طبقه اي از افراد است كه آن خصوصيات مشترك طبقه ،تيپ
با اين توضيح، افراد يك تيپ خصوصياتي كلي و مشابه هم دارند در حالي  ي امثال خود.اي هستند برا نمونه

كتر خصوصيات فردي و ويژه خود را دارد. بنابراين، تيپ كلي و كاراكتر شخصي است (للج، اكه هر كار
12:1374.(  

تأثيرپذيري از  كردند اما در قرون اخير با پردازي بيشتر به تيپ اكتفا مي نويسندگان قديم در شخصيت
  شناسي به فرديت اشخاص توجه بيشتري شده است. روان
بازرگانان، دزدان، زاهدان، وزيران، جنيان، حيوانات. اين مقاله به  نامه عبارتند از: هاي مختلف طوطي تيپ

  بررسي نقش وزير مي پردازد.
  بازرگانتحليل داستان هاي  

و  56و  55و  45و  44و  40و  19و  2هاي اصلي،  ه در داستانزاد نامه با يازده بازرگان و بازرگان در طوطي
  شويم. روبرو مي 70و  65و  62و  59

وافر حال فاخر اموال بوده است و مايه تربص و سرمايه «شود كه بازرگاني  حكايت اصلي اين گونه آغاز مي
بازرگان به جهت اين . 21ص» …ولكن در جويبار تناسلش نهال فرزندي نبود: …اندازه داشت و تجارت بي

روزي خواجه «كند  دار شدن همه نوع تالشي مي خاطر است و در راه بچه سمموضوع بسيار شكسته دل و منق
سپس صاحب . 22ص» مشرف گشت و از انفاس مبارك او مدد خواست متعبدسعيد به قدمبوس زاهدي 

وري ماه شكر نام از خانداني به جهت فرزند بهشتي، ح«كند و در اوان شباب  شود و شادي مي فرزند مي
پسر بازرگان آنقدر » …بخواستند و ماه و خورشيد را در برج ازدواج و منزل زوجيت، قران سعدين دادند و

پس چنان شد كه «رسد كه  گردد و كار الفت و دلبستگي عروس با داماد به جايي مي دل مشغول عروس مي
» ان سبب مادر و پدر از ديدن جمالش محروم شدند.صاعد از مصالح خانه و مهم بازار دست بداشت و بد
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كند و براي وي حكايتي  گردد و در پي راه چاره فرزند را نصيحت مي بازرگان از اين حال آشفته مي. 23
شب باز  52رود و تا  مي يوال قبلي دست كشيده و به سفري تجارركند كه به موجب آن فرزند از  بازگو مي

و انديشه بد به ذهن ماه شكر باز باشد گردد تا عرصه خيانت  ز حضورش خالي ميگردد و عرصه داستان ا نمي
  راه يابد.

رود و سفرش  خوريم كه به جهت سودا، به طرف خراسان مي گري از هند بر مي ودادر حكايت دوم به س
ر غيابش به رسد وي با سود بازگشته است د به نظر مي .انجامد همانند ديگر بازرگانان كتاب مدتي به طول مي

اج خود را به كلي متغير كرد مزبا زن « .رسد خبر ماجرا به سمع و نظرش ميكه شود و هنگامي  وي خيانت مي
شود  در پايان پس از ماجراهاي فراوان فريفته مي» در گذاشتن و بيرون كردن [زن]، عزيمت مصمم گردانيد.«و 

خود را از قوم [بازرگان] بدان كلمات طوطي، در زمان خواجه نومسلمان «آورد  و همسر را با اعزاز به خانه مي
  45ص » …آن مقام به خانه آورد و دست و پاش ببوسيد و از كرده و گفته خويش بحلي خواست

  كند. خريداري مي ييزاده در سفري كه داشته از حكيمي طوطي سخنگو بازرگان 19در حكايت 
بر سر اموال فراوان و همسرش.  آن همبندي كند  شرطبا وزير زاده شود  زاده ناچار مي در اين حكايت بازرگان

داستان به گونه ديگري  ،بازد اما در پايان شود و در ابتدا شرط را مي زاده خيانت مي در اين حكايت به بازرگان
يان كه آورد و در پا بندي به دست مي زاده اموال و زن و فرزند وزير را در همان شرط خورد و بازرگان رقم مي

  كشد. يابد در تالفي خيانت همسر وي را مي به ماجرا وقوف مي
، در جريان داستان »هاي فراوان ماالمال كثير اموال و سرايش از نعمت«بينيم  بازرگاني را مي 40در حكايت 

بينيم كه عمل نادرست بازرگان بسيار تأثيرگذار است. وي سري  هاي الهي مي شك بازرگان در حكمت درپي
فرد را كشته و در زمان ممات هم  84اش نوشته شده اين سر در زمان حيات  بيند كه بر پيشاني را مي ايدهبري

سوزاند و  كند سر را به خانه برده مي بازرگان در صحت اين ماجرا شك مي همان اندازه خواهد كشت.
عزيمت تجارت به طرفي خواجه «نهد و بعد از چند روز  اي مي اي و سپس در طبله خاكستر آن را در حقه

ها عرصه براي رخداد وقايع مهم در غياب خواجه بازرگان وسيع  و باز همانند ساير داستان» تصميم داد
سپس بازرگان از دختر شوي نكرده خود  .284ص» و بعد از هفت سال بازرگان مراجعت فرمود« شود مي

شناسد (كودك فراواقعي)، او اين  باز ميشود كه در هفت سالگي گوهرهاي ناب را از قلب  اي مي صاحب نوه
فروشد و در اينجا از صحنه خارج  خسي ميباند به ثَمن  به آن شهر آمدهكه پدر را به گروه تجاري  فرزند بي

  شود. مي
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همت در اسراف اموال پدر، همواره «بازرگاني فراوان مال فرزندي ناخلف دارد كه  ،44در حكايت 

ميرد و از صحنه خارج  داشتن مال فراوان و فرزندآوري است و سپس مي نقش بازرگان تنها» گماشت مي
كند و نقش آن بازرگان تنها داشتن  شود. فرزند وي با دختر بازرگاني مالدار از شهري دور دست ازدواج مي مي

زاده  اندهد و هنگامي كه بازرگ پايان مي كه به دختر جهازي فراوان و پيرايه و زيور بي فرزند دختر است و اين
كه از  -افكند. پدر عروس [بازرگان] ربايد و وي را در چاهي مي طينت رخت و كاال را از عروس ميبد 

دهد و داماد را باز  براي بار دوم اموال و اسباب بسيار به دختر مي -اطالع است ماجراي اين مغادرت بي
  گرداند. مي

 - چه صريح چه غيرصريح-كه از ميزان اموالش بينيم  بازرگاني جوان به نام بهزاد را مي 45در حكايت 
كند و در همان اول  مال و فقير باشد. او ازدواج مي رسد بي به ميان نيامده اما در كل به نظر نمي يصحبت

داعي «شود  عرصه كه خالي مي .304 ص »مرد را عزيمت سفري پيش آمد، به ضرورت روان شد«ازدواج 
با ديگري جاي گرم كرد. تا بعد از مدتي خواجه بهزاد از آن «عروس آيد و  در كار مي» شوق و باعث ذوق
اش  كه بيني رود و پس از آن در ادامه ماجرا هزارناز [عروس] به سر قرار با معشوق مي »مسافرت بازگشت.

ه برد و قاضي نادان ك نمايد و با داد و قال وي را به نزد قاضي مي شود شوي را متهم به مثله كردن مي كنده مي
كنند حكم به  بدون سياست و بدون بررسي كافي حكم صادر ميكه نامه  مانند تمام قاضيان ديگر در طوطي

نامه آن  گوي طوطي سياست داستان زيرارهد  نوا از عقوبت مي بازرگان بي  دهد. مثله كردن مرد بازرگان مي
دي خوب و شيرين به رهايي و شادي بن گناهان قطعاً با پايان رود و بي گناه باالي دار نمي است كه سر بي

العمل بازرگان پس از معلوم شدن حقيقت در برابر اين خيانت و تهمت آن است كه هزارناز را  رسند عكس مي
  كند. از خانه خويش اخراج مي

هايي داراي شخصيت  تنها حكايتي است كه حال و روز بازرگان از قانون كلي حاكم بر داستان 55حكايت 
از تصاريف دهر و حوادث عصر، از روز «بينيم كه  بازرگاني را مي زيراكند  نامه پيروي نمي وطيبازرگان در ط

دنياوي و ملك و مال و سرمايه بجز درازگوشي، چيز ديگر  نعمغنيت به شب مسكنت رسيده بود و از 
حركات  مرد زيرك طبع و شيرين«بازرگان مالدار سابق و مفلس كنوني به توصيف راوي . 26ص» نمانده.

كشد تا االغ بدون  بازرگان در داستان نقش فرعي دارد و تنها با زيركي پوست شيري را بر سر االغش مي» بود.
كند كه خاموش باشد و زبان  دردسر وارد مزارع مردم شود و تغذيه نمايد و بازرگان تنها وي را نصيحت مي
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آيد و از  لت كوبي سخت شده تنها بازرگان مي نبادر كام كشد. در پايان ماجرا كه االغ لو رفته و به دست كشت
  كند. خواهد و مركب را رها مي باغبانان عذر مي

بازرگان تنها نقشش آن است كه دو پسر دارد پسري نيك از زني حره و پسري بد طينت از  56در حكايت 
ز صحنه خارج كه از مرگش صحبتي شود يا به ميزان اموالش اشاره گردد ا كنيزك يهودي سپس بدون اين

تا عرصه » روزي مراكب مسافرت را زين نهاد«منش وي نيز بازرگان است و طبق معمول  پسر نيك شود. مي
  تر بد سرشتش باز شود. خيانت براي برادر كوچك

و  سيرت است خوريم كه پدرخوانده خورشيد زن بازرگان جوان نيك در ادامه ماجرا به بازرگان ديگري برمي
بازرگان در اينجا  ،برد برد به وي پناه مي كه از ماجراي سنگسار شدن جان به در مي آن زن بازرگان پس از

دهد اما در پي عمل و افكار پليد و ناشايست پسر  شود كه به خورشيد پناه مي مهربان و تيماردار معرفي مي
يل بر وي گمان بازرگان را به هيچ سب«كه  ترش با آن خود [لطيف] در حق خورشيد و كشته شدن پسر كوچك

او [خورشيد متهم به قتل] را دستوري داد و از كلبه خويش «اما » شد و در برائت او وقوفي تمام داشت نمي
شود و او نهايتاً  خوريم كه خورشيد به وي فروخته مي چندي ديگر به بازرگاني برمي. 368ص» اخراج كرد.

گردد  سيرت از سفر باز مي گامي كه بازرگان نيكهن دهد. كند و به او يك دست جامه مي خورشيد را آزاد مي
كند خورشيد به سبب خيانت سنگسار شده و از آن پس  كه باور مي كند تنها اين نقش خاصي ايفا نمي

اما پايان ماجرا طبق روال ساير  ؛شود كه به سبب خبث طينت كور شده عصاكش برادر بدطينت خود مي
  خورد. ها به خوبي رقم مي داستان
م و دنانير در گنجينه او هنيز تنها در اين حد است كه نعمت بسيار دارد و درا 59ازرگان حكايت نقش ب

حت است بازرگان مالو نام كه بسيار زيبا، رعنا و داراي جمال  اشمار است و نيز پدر دختري است جوز بي
و عنان اختيار را به دست  در مقابل سه خواستگار دختر كه هر كدام در هنري ممتاز و مستثني هستند زمام كار

شود و تنها هنگامي  بسيار كم مي بازرگان در ادامه نقش خواهد برگزيند. سپارد تا خود هر كه را مي دختر مي
  شود و ديگر نشاني از او نيست. قراري مي شود، پدر در زاري و بي كه دختر توسط جني ربوده مي

رعنا و با كماالت دارد. بازرگان زيرك است و با  حكايت بازرگاني است كه دختري دلفريب و 62داستان 
تواند در خور شبستان شاه باشد و از اين رهگذر هم دختر به آسايش  انديشد زيبايي اين دختر مي خود مي

سپس در اقدامي وصف جمال و كمال دختر را  شود. رسد و هم سعادتي براي خود وي حاصل مي مي
كند  نظر مي وزيران از اين ازدواج صرف غدركه شاه به دليل  پس از آنبرد. و  نويسد و به دربار شاه مي مي
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كند وسپس از  بازرگان دوباره دست به كار شده و اين بار دختر را به ضرورت به كوتوال شهر تزويج مي

  گردد. صحنه خارج مي
از گنج  آللينير و خوريم كه با چندان دراهم و دنا به بازرگاني صاحب دنيا و نعيم وافر بر مي 65در حكايت 

اين بار بازرگان سفر  زن با بازرگان ساده دل است. حيله وغدربهره است. اين داستان در مورد  عقل بي
يابد براي تحقيق در صحت و سقم ماجرا به قصد  كند بلكه هنگامي كه اندكي بر خيانت همسر اطالع مي نمي

بانوي زيباي زيرك كه  شود. زير تخت بانو پنهان ميگردد و در  شود ولي پنهاني برمي سفر از خانه خارج مي
كه با معشوق خود در  كند و با آن يابد با ترفندي ماجرا را جور ديگري وانمود مي حضور شوهر را در مي
برد و در نهايت بازرگان ساده دل نه تنها  از اين مهلكه جان سالم به در مي حيله ايخانه خلوت نموده با 
به معذرت در ايستاد كه اي مستوره و اي پاكدامن به چه چيز عذر جميل تو «كند بلكه  عروس را عقوبت نمي

خواست در پگاه و بيگاه و روز و شب رخصت  و حماقت تا جايي است كه آن نامحرم هر گاه مي »خواهم؟
فزود ش از يكي به دو ارو از شهر آراي [عروس] به تجديد عذر خواست و مه«داشت به خانه آنها تردد كند. 

  .422ص » …و در پايش افتاد؛ و آن مرد بيگانه را در خانه خويش به اسم برادر خواندگي زن محرم گردانيد
فرزند است. از اين موضوع به  بي ذهايي با حكايت اصلي دارد. بازرگاني در شهر ترم شباهت 70حكايت 

شود و پسر پس از  حب پسري ميجويد و به پيرانه سرصا دهد و توسل مي غايت نگران است. صدقه بسيار مي
كند و همانند صاعد در حكايت اصلي به عروس مشغول شده از خدمت پدر و  گذر از كودكي ازدواج مي

افتد  كند اما كارگر نمي و بازرگان وي را نصيحت مي گويد. ماند و تربص و تجارت را ترك مي مادر باز مي
دهد كه سخنگو  ن طوطي و شاركي به بازرگان ميدر اين جاست كه دوست بازرگا) (برخالف حكايت اصلي

  شود پسر بازرگان از خانه به در آيد. هستند و وظيفه آنان بازگويي حكاياتي است كه موجب مي
دهد و سپس به  بازرگاني صاحب مال تمام مال خود را در راه علم و اهل علم از دست مي 81در حكايت 

هاي پيشين كه  و طرح و ماجراي اين داستان با تمام داستان رسد الگو بركتي تمام ناشدني ميبه يمن آن 
ها به سفر  شدند متفاوت است. بازرگان به عالوه برخالف ساير داستان بازرگانان مورد خيانت واقع مي

  آيد. اش سخني به ميان نمي بيند و حتي از خانواده خيانت نمي ،رود نمي
  نتيجه گيري

طوطي نامه، داستان در داستان يا دايره اي شكل است. ساختار شخصيت طبق نتايج اين تحقيق، ساختار كلي 
ها نيز دايره اي است به اين ترتيب كه اولين داستان با مضمون خيانت زنان آغاز مي شود سپس داستان هايي 
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با مضامين خيانت و ديگر مضامين در دل داستان اصلي بيان مي گردد. به اين ترتيب كه داستان با سفر 
ان و انديشه خيانت از طرف زنش آغاز مي گردد و در اين ميانه شخصيت هاي مختلف و متعددي وارد بازرگ

خيانت به  –ساختار داستان مي شوند و نقش ايفا مي كنند تا اين كه در پايان زن بازرگان از هدف شوم خود 
  باز داشته مي شود. -همسر

  ت بازرگان است. مشخص شد كه يكي از تيپ هاي اصلي در طوطي نامه شخصي
ها از جمله حكايت اصلي شغل بازرگاني و الزام بازرگان در رفتن به سفرهاي دريايي و دور  در اغلب داستان

 كند. و دراز زمان و مكان خيانت را مهيا مي

  با وجود تعداد زياد تجاري كه به سفر مي روند هيچ داستاني در سفر شكل نمي گيرد و اتفاق 
  از خروج بازرگان از صحنه، اتفاقات اصلي مطمح نظر راوي رخ مي دهند.نمي افتد بلكه پس 

زندگي به  انيوجه مشترك تمام بازرگانان داشتن ثروت و نداشتن فرزند است كه البته تمام آنها در مراحل پاي 
ب روند و اغل كه همگي به سفر تجاري مي ويژگي مشترك ديگر آن .شوند دار مي يمن توسل به بزرگان فرزند

  شان مرتبط است. ها به نقش داستاني هاي آن كنند و ساير ويژگي  سود مي
مضمون حكايت اصلي خيانت همسر بازرگان است. نقش مهم و اصلي بازرگان اين است كه به دليل اشتغال 

  به بازرگاني و لزوم ترك منزل براي مدتي قابل توجه، زمينه را كامالً براي خيانت زن آماده 
  مي كند.

ب داستان هايي كه شخصيت بازرگان شخصيت اصلي آنهاست به مضمون خيانت مي پردازد؛ مثل اغل 
  .70و  45، 65، 59، 19، 2، 1حكايت 

  اشاره به خيانت برادر كوچك تر بازرگان در حق وي دارد. 56در حكايات ديگر مثل حكايت 
مرد بازرگان به شدت انتقاد مي شود؛ عالوه بر اشاره به موضوع خيانت زن، از بالدت و ناداني  65در حكايت 

  در نمي يابد و برداشت كامالً متفاوتي از ماجراها دارد. -خيانت واضح همسر –زيرا حقيقت را 
عالوه بر پرداختن به موضوع خيانت زنان به لزوم پوشيده داشتن راز اشاره و تاكيد شده   11در حكايت 

  حاكم بر اثرمطرح شده است.وحتي موضوع دوم بسيار پررنگ تر از موضوع كلي 
هيچ ارتباطي با موضوع خيانت ندارد و بيشتر بر اين نكته تعليمي تاكيد دارد كه  55در اين ميان حكايت 

تالش براي نگهداري راز از واجبات تاثير گذار زندگي است، بازرگان به سفر نمي رود و به خانوده اش هم 
  شاره اي نمي شود.
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ي با راز پوشي دارد اما به اين موضوع تصريح دارد كه انسان نبايد براي امور نيز ارتباط ضعيف 81حكايت 

  مشابه حكم واحد صادر كند و باز هم ارتباطي با خيانت زنان ندارد.
بنابراين اكثر مضمون هاي مرتبط با شخصيت بازرگان به موضوع مكر و خيانت زنان مي پردازد همان 

و به خاطر آن به وجود آمده است. اما در برخي ديگر  از حكايات  موضوعي كه كتاب طوطي نامه برپايه آن
هم مشاهده مي شود كه تعليم نكات اخالقي مدنظر بوده و از شخصيت بازرگان صرفاً به شغل وي بسنده 

  شده و اشاره اي به سفر بازرگان ندارد.
در پايان اين نتيجه عايد مي شود كه ساختن تيپ شخصيتي بازرگان براي توجيه نبودش در بطن ماجرا و 
توضيح چگونگي خيانت زن با توجه به غياب شوهر و عدم نظارت مستقيم وي، كامالً ضروري بوده است. 

كار به سزاي اعمال خود البته درتمام ماجراهاي طوطي نامه اين نكته قابل توجه است كه افراد خاطي و خيانت
مي رسند و هيچ گاه سر بي گناه باالي دار نمي رود. اين موضوع نشان دهنده اين مطلب است كه راوي 
طوطي نامه سعي ندارد به روايت گير القا كند كه تمام زنان خيانتكار و غير قابل اعتمادند و يا خيانت در 

تان ها و موضوعات اصلي قصد در متنبه كردن روايت جامعه رواجي چشمگير دارد بلكه وي با طرح اين داس
گير ماجراها دارد، با تاكيد بر اين مطلب كه گناهكار حتماً مكافات مي شود و هيچ گاه رازها پوشيده نمي ماند 
مخصوصاً اگر عمل شنيعي چون خيانت باشد، تا بلكه او را از هدف نادرست خود بازدارد كه در پايان به اين 

  گردد.   هدف نايل مي
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