تحلیل بن مایههای داستانی منظومهی عزیز و نگار
زهرا دری
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راضیه فقیهی
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چکیده
پژوهش حاضر در پی معرفی یکی از آثار ادب فارسی به نام منظومهی عزیز و نگار است که
جزو قصههای فولکلور و عامیانهای است که به صورت روایی و سینه به سینه در منطقهای خاص
نقل میشده است .همچنین دستیابی به بن مایههای داستانی آن از انواع حماسی ،عاشقانه ،شگفت
انگیز و کرامت است.
این منظومهی محلی و عامیانه در منطقهی طالقان ،مورد هیچ گونه تحقیقی قرار نگرفته و معرفی
آن در قدم اول از اهداف این پژوهش است.از این اثر نگارشهای متعددی در زمانهای مختلف
وجود دارد که هر یک در جزئیات با دیگر نگارشها متفاوت است .این نسخ از روی هم نگاشته
نشدهاند و نقاالن و مشتاقان پس از سالها ،از حافظهی خویش و بنا بر سلیقهی خود و مخاطبانشان آن
را به نگارش در آوردهاند .نتیجهی تحقیقات و تحلیل در بن مایهها نشان میدهد که اکثر بن مایههای
قصهی عزیز و نگار در ادبیات ایران و جهان دیده میشوند.
از جمله :کوری ،سفر ،خوارق عادت ،نبرد ،جنون و رقابت عشاق ،نامه و نامه بر ،درویش ،سیب
و چشمه؛ که حضور این گونه بن مایهها در این قصه از ارزشهای آن به شمار میآید.
واژههای کلیدی :قصهی عزیز و نگار ،موتیف ،بن مایههای حماسی ،عاشقانه ،کرامت ،شگفت انگیز.

 - 1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی ایران .کرج
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی ایران .کرج
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مقدمه
قصهی عزیز و نگار جزء آثار عاش��قانه در ادب فارس��ی اس��ت .این قصه یکی از
داس��تانهای فولکلور و محلی اس��ت ک��ه در منطقهی طالقان به ص��ورت روایی ،نقل
میشده است .در طول دویست تا دویست و پنجاه سالی که از عمر این قصه میگذرد
تغییر و تحول بسیار پیدا کرده و روایتهای مختلفی از آن پدید آمده است .ولی تمام
روایتها به نام عزیز و نگار معروف است .این قصه در خطهی شمال ایران در مناطق
مازندران و فومن و تالش نیز رواج داش��ته اس��ت« .یکی از خصوصیات داس��تانهای
عامیانهی اصیل به ویژه متون نقالی ،این است که نسخههای گوناگون آن قابل مقابله با
(فرخی)206 :1381 ،
یکدیگر نیستّ ».

یکی از ش��یوههای تحلیل و بررسی متون داستانی ،پرداختن به موتیف یا بن مایهها

است .بحث از بن مایه در نقد وتحلیل جنبههای ساختاری و محتوایی آثار ادبی فواید
و کاراییه��ای بسیاری دارد.ازای��ن رو اگاهی از جنبههای معنای��ی و تعریفهای بن
مایه برای پرداختن به آثار و تحلیل آنها ضروری اس��ت.در تعریف موتیف آمده است:
«موتیف موضوعی اس��ت که در یک شعر یا آثار کسی یا در یک نوع ادبی تکرار شود.
گاهی موتیف همان سنت ادبی است(».شمیسا)385:1382 ،
در این بررسی به تحلیل بن مایههای داستانی این اثر فولکلوریک پرداخته میشود
که در نتیجه میتوان این داس��تان را با داستانهای دیگر مقایسه نمود و ساختار داستانی
آن را تبیین کرد.
عزیز و نگار ،قصهای فولکلور
قصههای عامیانهی مردم در فرهنگهای متعدد ،در گوشه و کنار دنیا مورد بحث و
بررسی تعدادی محقق قرار گرفت که باعث به وجود آمدن علمی جدید شد.
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نخس��ت باید بدانی��م که «فولکلور ،به عنوان یک زمینهی مطالعاتی و دانش��ی جدید
در قرن نوزدهم میالدی پدید آمد .آن هنگام بود که عتیقه شناس��ان انگلیسی و فقه اللغه
شناس��ان آلمانی ،ش��روع به تدقیق در راه و رسم زندگی طبقات پایین اجتماع کردند .در
سال  1812برادران گریم به چاپ و انتشار داستانهای شفاهی عامیانه و تفسیر اسطورهای
آلمان��ی پرداختند که اثر زیادی در برانگیختن گرایش دانش��مندان به این گونه مطالعات
داش��ت .نامی که آنها برای موضوع مورد بررسی خود به کار بردند Volk Skunde .بود
که به معنای علم و هنر عوام است( ».پراپ)6 :1371 ،
بعدها با گسترش این علم ،واژهی فولکلور برایش انتخاب شد.
موضوعاتی را که مورد بحث فولکلور شناس��ان است ،میتوان زیر دسته بندیهای
کلی قرار داد« .از آن جمله ادبیات ش��فاهی ،که گاهی هنر زبانی یا هنر ش��فاهی نامیده
میشود .یکی از بخشهای هنر شفاهی داستانهای عامیانه است( ».همان)
قصهی عزیز و نگار ،قصهای عامیانه است که از طریق هنر زبانی شده ونقل شفاهی،
منتقل شده و جزو داستانهای فولکلور محسوب میشود .این دست از آثار ادبی ،یا به
«گفتهی ویلهم شلگل ژانر ادبی» (احمدی )144 :1370 ،بیانگر آداب و رسوم و فرهنگ
طبقهی عادی و پایین جامعه است.
این قصه که به صورت س��ینه به سینه نقل میشده ،اخیرا ً و در پنج دههی گذشته،
روایتهایی از آن ضبط گردیده و روایتهایی نیز توس��ط ش��اعران طالقان به صورت
ِ
عشاق مطرح در این قصه
منظوم مکتوب شده است .این قصه به لطف دو بیتیهایی که
به زبان محلی برای هم س��رودهاند ،ماندگار مانده است .اشعاری که به منظور رساندن
پیام یا در دلهای آنها برای هم س��روده میش��ده و نش��ان دهندهی عشق سوزان این
عشاق است.این دو بیتیها به گویش تاتی است.
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گذری بر قصهی عزیز و نگار
در روس��تای آردکان طالقان و در حدود دویست تا دویست و پنجاه سال پیش ،دو
برادر متمول و متدین میزیستند که در س��نین پیری و توس��ط دعای درویش و تناول
سیبی متبرک ،صاحب دو فرزند زیبا به نامهای عزیز و نگار میشوند.این دو کودک در
دوران تحصیل عاش��ق و دلباختهی هم میشوند.وقتی به سنین جوانی میرسند پدران
خود را از دس��ت میدهند.مادر نگار ،عزیز را برای دامادی نمیپسندد از این رو نگار
را ب��دون رضایت به عقد خواهر زادهی بی مایهی خود در میآورد.نگار ناگزیر پس از
عروس��ی به محل زندگی احمد ،الموت طالقان یا باالروچ میروند.عزیز این دوری را
تاب نمیآورد و برای برگرداندن نگار به طالقان و وصلت با او ترفندهایی میاندیشد.
او در این راه پرخطر وصعب ،متحمل س��ختیها و مصیبتهای جانگدازی میشود.اما
عشق سوزان او هیچگاه کمرنگ نمیشود و مشکالت نیز او را ناامید نمیکنند.
او در به��ار ب��ه بهانهی خری��د برنج از گیالن هدف خود را پی��ش میگیرد .ابتدا با
دوس��تان خود به گیالن میرود و پس از خرید برنج ،در راه بازگش��ت با دروغی که به
احم��د میگویند و حیلهای که در مقابل مادر کور احمد به کار میگیرد ،نگار را راهی
طالقان میکند و خود نیز پشت سر او به طالقان میرود .پس از این ماجرا ،احمد همسر
نگار از آنها به حاکم رودبار ش��کایت میکند.حاکم نیز در پی دادخواس��ت او هر س��ه
نف��ر را به حظور میطلبد و طی تحقیقاتی که ب��ه عمل میآورد و امتحاناتی که از آنها
میگیرد ،به این نتیجه میرس��د که نگار فقط الیق عزیز است.در همان مجلس نگار را
که بعد از ش��ش س��ال هنوز دوشیزه بود به عقد عزیز در میآورد.آن دو به پابوس امام
رضا(ع) میروند و در بازگش��ت جشن عروس��ی به راه میاندازند.مادرِ کینه توز نگار،
گروه��ی اوباش را برای جنگیدن و کش��تن عزیز ،اجیر میکند.گ��روه اوباش در روز
عروس��ی حمله میکنند و عدهای جوان از جمله احمد ،به دست عزیز کشته میشوند.

شماره  ،17پاییز 1392

193

ولی عزیز به خاطر اینکه خونهای مردما ِن فریب خورده ،بیش��تر ریخته نشود خود را
به آب شاهرود میزند.نگار که شاهد غرق شدن عزیز در امواج رود بود تاب نیاورد و
برای نجات عزیز درون رودخانه میرود و دست در گریبان هم در آب شاهرود غرق
میشوند.بدنهای آنها در خاک منجیل دفن میشود.
بن مایه یا موتیف
«موتیف (بن مایه) عنصر ،حادثه ،س��خن ،مطلب ،موضوع یا مضمونی است که در
کل ادبیات یا کل آثار کسی یا در یک اثر خاص مدام تکرار میش��ود( ».شمیسا:1386:
 )145مفاهیم��ی در زمینهی ادبی��ات وجود دارند که تکرار ش��ونده هستند این تکرار
شوندهها هر چیزی که در ذهن انسان دارای معنی است ،میتواند باشد.
می��ر صادقی نیز در ای��ن مورد مینویس��د« :موتیف ،در ادبیات ،عبارت اس��ت از
درونمایه ،تصویر ،خیال ،اندیش��ه ،عمل داستانی ،موضوع ،وضعیت ،موقعیت ،صحنه،
فض��ا ،رنگ یا کلمه و عبارتی اس��ت که در اثر ادبی واحد ی��ا آثار ادبی مختلف تکرار
میشود( ».میرصادقی)276 :1387:
بن مایهها عالوه بر صفت تکرار ش��وندگی و برجسته نمایی ،میتوانند در حرکت
داس��تانی مؤثر واقع ش��وند و میتوانند موجب بسط حجمی و تقویت جاذبهی داستان
شوند« .همچنین تکرار شوندگی آن در کل ادبیات یا در کل آثار یک فرد ،حایز اهمیت
است( ».تقوی)5 :1388 ،
موتیفها ممکن است در یک یا چند قصهی هم زمان ،یا در یک گونهی خاص از
داس��تانها یا در آثار ادبی گروه یا دورهه��ای مختلف و در مواردی در آثار یک قوم یا
اقوام متعدد حضور یابند.
قصهه��ا را با توجه به بن مایه هایش��ان ،میتوان به انواع��ی تقسیم کرد که در کتاب
ادبیات داستانی این گونه آورده شده است« :قصههای بلند و عامیانهی فارسی که زمینه و
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بن مایهای عشقی و عاطفی و عدالت خواهانه دارند .قهرمان قصه برای رسیدن به وصال
معش��وق به ماجراهای گوناگون کش��انده میش��ود و در واقع قهرمان به بهانهی عشق و
عاشقی به جنگ زشتیها و پلیدیها بر میخیزد .در این گروه ،تک زنی و یک معشوقی
و همچنین بن مایهی س��فر ،از عناصر مهم محسوب میش��ود.گروه دیگر ،قصههایی که
زمینهی دینی و مذهبی و بن مایهی عقیدتی دارند .در این گروه تعصب دینی اس��ت که
قهرمانه��ا را به جنگ و جدال با یک دیگر وا میدارد .در این گروه از قصهها ،قهرمانان
به زن واحدی قانع نیستند و بعد از سفرهای دور و دراز و فتح شهرهای بسیار که سفرها
به همین منظور هستند ،قهرمان اصلی به فکر جاودانگی میافتد .همچون قهرمان قصهی
گیل گمش ،که به منظور خود نمیرسد و تسلیم مرگ میشود.
گروه س��وم قصههایی است که به شیوه و روال ساختمانی هزار و یک شب آفریده
ش��ده اند .در واقع نقل قصهها به س��بک و اسلوب قصههایی اس��ت که اصل آنها به
هند باز میگردد .در برخی از این قصهها از زبان حیوانات به وجه تمثیل س��خن گفته
میش��ود؛ و قصهای در میان قصهی دیگر میآید .این گروه قصهها بر خالف دو گروه
دیگ��ر ،از محتوای واحدی پیروی نمیکنند و حوادث و مضامین در آنها بسیار متنوع
است( ».میرصادقی)134 :1372 ،
یکی از فواید مطالعهی بن مایه این است که میتواند در طبقه بندی و گونه شناسی
داستان مفید باشد .از این روست که <<داستانهای سنتی فارسی اغلب در بهره مندی
از درون مایهها ،اش��تراکات بسیاری دارند .داس��تانها را با توجه به بن مایه هایش��ان
میتوان به انواعی چون ،داستانهای «شگفت انگیز»« ،عاشقانه»« ،کرامت» و «حماسی»
تقسیم کرد( ».پارسا نسب)27 :1388 ،
منظومهی عزیز و نگار که قصهای عامیانه است ،در گروه اول که بن مایهی عشقی
دارند ،جای میگیرد .قهرمان برای رس��یدن به وصال معشوق ،مصیبتها و سختیِ راه
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و س��فر را تحمل میکند ،و البته به ای��ن بهانه به جنگ پلیدیها میرود .قهرمان قصه،
تک معشوق است و با تمام اغواگریهایی که از سوی زنان ،متوجه او میشود ،لغزشی
را در او ش��اهد نیستیم .بن مایهی س��فر نیز هم چنان که گفته شد در تمام قصه ساری
و جاری است.
انواع بن مایههای داستانی درعزیز و نگار
-1بن مایههای شگفت انگیز قصه عزیز و نگار
-1-1خ��وارق عادت« :خوارق ع��ادت در میان پهلوانان و قهرمانان بسیار اس��ت.
پهلوانان یک تنه و با یک س��پاه میجنگند و همه را از میان بر میدارند .مث ً
ال رس��تم به
درجهای اس��ت که درختی را مانند عل��ف از زمین میکند و نره گوری را بر آن کباب
میکند .یا او در حالت نش��سته یک س��ر از کسانی که نزد او ایستاده اند ،بلندتر است».
(صفا)239 :1389 ،
در این اثر نیز ،عزیز در جنگ با رودباریان در حملهی اول ،یک تنه همه را حریف
است و به تنهایی جلوی گروه سی نفری میایستد.
			
شـرر کردند بر پا هـمرهانش
اگرچه همرهانش بود سی تن

نمودند جنگ و دعوا یاورانش
تمـامی منــتهزم گشــتند از من

(دیوان11 ،و )113 :12

-1-2چشمه :عنصر چشمه نیز از عناصر پر کاربرد در ادبیات ایران و جهان است.از
مهمترین جلوههای حضور این عنصر میتوانیم چشمهی آب حیات را عنوان کنیم که
انسانهای زیادی از اقوام و زمانهای مختلف از جمله اسکندر(فردوسی)539 :1384 ،
درپی یافتن آب این چش��مه و خاصیت منحصر به فرد آن که جاودانگی است ،بودند.
در این قصه ،چشمهای توسط نگار کشف میشود و آب اندک آن با دستان نگار ،افزون
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میش��ود ،مانند رستم که در خان دوم ،چشمهای مییابد و توسط ان چشمه خود را از
مرگ رهایی میبخشد(.همان )119:بعد از این که نگار آن مکان را ترک میکند ،عزیز
در کنار آن چشمه مأوا میگزیند و آن را یادگاری از نگار میداند.
		
با تفحــصهای بســیار از نــگار

ناگـهان آب کـمـی شــد آشــکار

		
کند و کاوی اندر این چشمه نمود

آن قــدر کــان آن ســیرابی نمود

		
آن قدر آن چشمه را کاوش نمود

تا که آب چشمه افزون گشت زود

(همان)95 :3-1 ،

-1-3کوه البرز :اگرچه نام خود را از کوهی در شمال ایران گرفته است ،خصوصیات
و صفات اس��اطیری آن که بعدها به کوه قاف هم داده ش��ده ب��ا کوههای این جهان و
از جمله رش��ته کوه البرز هیچ ارتباط��ی ندارد(.پورنامداریان )79:1374 ،در متون ادب
فارسی ،البرزکوه هیچگاه با مختصات و مشخصات طبیعی آن یاد نشده اما در این اثر،
کوه البرز دقیقا در همان منطقهای اس��ت که وجود دارد و جز اقلیم و جغرافیای همان
منطقه اس��ت و با تمام خصوصیات طبیعی و واقعی از آن یاد ش��ده اس��ت .این اثر که
تمام حوادث و به طور کلی رویدادهایش دامنه البرز است ،از نظر قهرمان قصه بهترین
نقطه برای ساخت قصر و ایوانی است که بعدها بتواند با نگارش در آن به سر ببرد.
-2بن مایههای حماسی
-2-1س��فر :این بن مایه و هم ،در دس��تهی حماسی قرار میگیرد و هم در دستهی
فتح
بن مایههای عاش��قانه .به دلیل این که سفرهای قهرمان قصه از نوع حماسی ،یعنی ِ
جایی نیست ،از آن در بحث بن مایههای عاشقانه یاد میکنیم.
-2-2دو راه��ی :قهرمانان همواره بر س��ر دو راهی ق��رار میگیرند .گویا همین دو
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راهی ،محک عیار آنان اس��ت .مثل دو راهیهایی که قهرمانانی نظیر رستم ،سیاوش ،و
آرش با آن دست به گریبان بودند .در این قصه هم دو راهی وجود دارد که عزیز گرفتار
آن ش��ده است .دو راهی بر س��ر مرگ و زندگی خویش .او میتواند بماند و بجنگد و
خون انسانهای بیش��تری ریخته ش��ود و یا میتواند برود و خود را به آب بزند و جان
مردمانی را از مرگ نجات بدهد .با علم به این که اگر خود را در آب بیاندازد ،خواهد
مرد .ولی قهرمانان همیش��ه راههای س��خت و صعب را انتخاب میکنند .بدون در نظر
گرفتن خطر ،ترس و یا حتی مرگ.
شد سوار اندر سمندش با شتاب

چون جالل الدین بزد خود را بر آب

(دیوان)6:228 ،

-2-3نبرد :نبرد یکی از مهمترین بن مایههای حماس��ی است ،چرا که درواقع اصل
حماسه بر پایهی جنگ و نبرد حادث میشود .در قصهی عزیز و نگار هم ،دو بار جنگ
و درگی��ری رخ میدهد و هر دو بار نیز عزیز ب��ا گروهی به نبرد میپردازد .در هر دو
ب��ار نیز این گروه رودباریان هستند که به عزیز حمله میکنند و قصد جانش را دارند.
ولی بر طبق الگوی س��نتی ،نیروی خیر اگر چه یک نفر باش��د ،بر شر و بدی در قالب
گروه پیروز میشود.
-2-4گرز :در تمامی جنگها ،ابزاری برای نبرد باید وجود داشته باشد تا به کمک
قهرمان و انسانهای رزمنده بیاید .آنچه برای دفاع از خود بر میگزیند ،گرز است .البته
گرز نش��انهی پهلوانی است .چرا که برای ما یادآور قهرمان -پهلوان شاهنامه ،فریدون
و رس��تم است .گرز س��نگینی که هر کس قدرت در دست گرفتنش را ندارد .عزیز به
طور مش��خص دو تن را با گرز از پای در میآورد و کسان دیگر را زخمی میکند .او
گ��رز را در قربوس زی��ن قاطرش نگه داری میکند و هر زمان که بدان احتیاج دارد به
تندی آن را بر میدارد و از آن استفاده میکند .به تندی برداشتن گرز سنگین ،کنایهای
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به پهلوانی قهرمان قصه نیز هست.
		
به آن گرزی که در قربوس زین داشت

به فوری دست برد و گرز برداشت

(همان)8:95 ،

-2-5دروغ و مک��ر و فری��ب :این بن مایه به عنوان وزنهای در قصهها وجود دارد.
در کفهی دیگر ترازو خوبی و نیکی و صداقت است .و همین دو عنصر باعث حرکت
داستانی و کشمکشها و در نتیجه روند داستان میشود .اصل و موضوع این است که
هر که دروغ بگوید ،و با مکر و حیله دیگران را بفریبد ،همان بال س��رخودش میآید.
در این قصه ،عزیز که نماد همه خوبیها اس��ت نباید دروغ بگوید و یا کسی را فریب
دهد زیرا این اعمال مختص ش��خصیتهای منفی اس��ت و در خور قهرمان قصه نیست
ولی زمانی که معش��وقش ر ا با حیله از او دور میکنند ،او نیز با مکر و حیله و دروغ
او را پس میگیرد .مانند زمانی که رس��تم پهلوان با حیله و نیرنگ س��هراب و اسفندیار
را از پای درمی آورد .اما این واژه برای ضد قهرمان و یارانش حیله و فریب اس��ت .و
برای قهرمان ،تیز هوشی و ذکاوت نامیده میشود.
		
هـــزاران حـیله و نــیرنگ بــودش

غلــط اندر غلــط بد تار و پودش

		
خالصه پـول و رشــوه در میـان شد

از ایــن ره تیر بد نامی نشــان شد

(همان)64 :16 ،
(همان)189 :7 ،

-3بن مایههای عاشقانه
یکی از مؤثرترین موضوعات در قصههای عامیانه ،عش��ق اس��ت .عمیقترین عشق
در این اثر که خود باعث حوادث بسیاری اس��ت ،عش��ق عزیز به نگار اس��ت .قهرمان
بعد از س��الها و تح ّمل مش��کالت بسیار به معش��وق خود میرس��د .از موارد دیگر
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عش��ق در این قصه میتوان به عش��ق احمد به نگار ،عش��ق بانو به عزیز ،عشق گلناز
و پریخان به عزیز و عش��ق ملاّ حسن به نامزدش اش��اره کرد .در این گروه از قصهها
«بن مایههایی چون س��فر ،عاشق شدن توس��ط شنیدن صدا یا توصیف قهرمان ،رقابت
عشقی ،ربودن معشوق ،جنون عاشق ،صحراگردی عاشق ،مجلس بزم و ترک وطن به
کار میرود(».فرخی)223 :1389 ،
-3-1عاش��ق شدن توسط شنیدن توصیف :عاشق شدن از روی تصویر و یا شنیدن
اوص��اف یکی از حوادث رایج در داس��تانهای ایرانی اس��ت خصوص�� ًا قصههایی که
زمان وقوعش��ان به دوران پیش از اس�لام باز میگردد .مانند عاش��ق ش��دن خسرو و
شیرین( ،نظامی )73 :1390 ،یا عاشق شدن نوروز از طریق شنیدن وصف گل از پری.
(خواجوی کرمانی )33:1370 ،در این قصه نیز بانوجان و گلناز از راه ش��نیدن اوصاف
عزیز ،از راه دور ،عاشق او شده بودند.
-3-2رقابت عشقی :تقریب ًا در تمامی داستانهای عاشقانه ،بن مایهی رقابت عشقی
وجود دارد .چرا که وجود این بن مایه باعث حرکت داس��تانی میش��ود و س��رانجام
قهرمان داس��تان بر رقیبان پیروز میش��ود و معش��وق از آن خود میکند .مانند هزاران
قصهی عاش��قانه که در ادبی��ات ایران وجود دارد از جمله :هم��ای و همایون ،لیلی و
مجن��ون و وی��س و رامین .در عزیز و نگار هم ،رقابتی عمیق و ریش��ه دار بین عزیز و
احمد بر سر نگار است که کشمکش قصه را باعث میشود.
-3-3جنون عاش��ق :هرگاه عاشق معشوق خود را از دست بدهد یا از او دور افتد،
دچ��ار جنون میش��ود .از معروفتری��ن این جنونها ،جنون قیس عامری اس��ت که در
ادبیات زبان زد ش��ده اس��ت .در این قصه هم ،زمانی که نگار به عقد احمد در میآید،
عزیز از دوری او راهی کوه و بیابان میش��ود و در زمانی که مادر نگار ،خواس��تگاری
او را رد میکند ،عزیز س��ر به صحرا میگذارد و برای دیدن او گهگداری به روستا باز
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میگردد .و در کل آوارگی که در تمام قصه ش��اهد هستیم از نوعی جنون سرچش��مه
میگیرد.
روز و شب در کوه و صحرا گشت جا
روزها در دشت غم سرگشته بود

شد جلیس وحش و طیر آن بی نوا
شب به خاک و خشت مونس گشته بود

(عزیز و نگار7 ،و)87 :8

-3-4ترک وطن :در اغلب قصههای عاشقانه ،عاشق به طلب معشوق یا خواستههای
او ،ش��هر و دیار خود را ترک میکند .در قصهها ،گهگداری معش��وق از دیاری دیگر
اس��ت و همین عامل س��بب ترک وطن عشاق میگردد .در عزیز و نگار ،عزیز برای به
دس��ت آوردن نگار ،به دنبالش به روستاهای دیگر راهی میشود و در نهایت به گیالن
میرود.
-3-5حضور معش��وق بر بالین عاش��ق بیمار :این نکته در ادبیات ایران رواج دارد.
عاش��ق از دوری معشوق بیمار میش��ود ولی نه بیمار جسمی ،بلکه بیماری او روحی
است .و درست در همین زمان است که حضور معشوق بر بالین عاشق موجب شفای
او میگردد.از جمله نمونههای ماندگار در این زمینه داستان شاه و کنیزک مثنوی است.
در این قصه نیز ،دور ماندن عزیز از نگار برای مدتی ،باعث بیمار ش��دن او میش��ود و
حضور نگار بر بالین او موجب تسالی خاطر و شفایش میگردد.
دو دستانت به دستم نه نمیرم
من آن بوی خوش و روی قشنگت

از آن بوی خوشت آرام گیرم
چو اکنون دیدهام دیگر نمیرم

(دیوان2 ،و)123 :3

-3-6ابراز عشق توس��ط زن :موضوعی که در داستانهای ایرانی تکرار شده است
ابراز عش��ق توسط معشوق است .در شاهنامه نمود پررنگی از این موضوع وجود دارد
و آن ابراز عشق تهمینه به رستم است(.فردوسی)142 :1384 ،
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البته ش��اید بتوان گفت :ای��ن موضوع به مسألهی پری��ان در افسانههای ایرانی باز
میگردد« .پری موجودی اس��ت موهوم ،افسانهای و زیبا و دلپذیر .چنان که از روایات
کهن بر میآید ،پری موحودی اس��ت لطیف و بسیار زیبا که اصلش از آتش اس��ت و
با چش��م دیده نمیش��ود .و با زیبایی فوق العاده اش آدمی را میفریبد .پری نیکوکار
و جذاب اس��ت( ».یاحقی )244 :1391 ،پریان دلباختهی پهلوانان میش��وند و آنها را
افسون میکنند و با زایش س��ر و کار دارند .حضور زنانی مثل گلناز و بانوجان مرانی،
که هم از ّ
تمکن مالی هم برخوردارند و هم از زیبایی ،و ابراز عشقشان به عزیز ،نمودی
از اعمال پریان و بن مایهی تکراری قصههای عامیانه و عاشقانه است.
ابراز عشق بانو جان به عزیز:
		
اگر بامـن تو نرد عــشق سـازی

نگارت را نمـیگیری به بـازی

		
تو را خوشبخت سازم بی فسـانه

نباشـد غـم و غـصه در زمـانه

(همان4 ،و)130 :5

ابراز عشق گلناز به عزیز:
		
برون از شرم گفتای مرد ایمان

بیا با من عروسی کن به گیالن

(همان)152 :8 ،

-3-7نامه و نامه بر :این بن مایه در منظومههای عاشقانه لیلی و مجنون و همای و
همایون و امثال آنها نمود بارزی دارد .در این قصه نیز ،فرس��تادن نامه از س��وی عزیز
به نگار ،و بالعکس شش بارتکرار شده است.
نامه عزیز به نگار:
		
چـند سکه در کـف کودک نهاد

نامهای جوف کمربند جای داد

		
انـدر آن نامه نوشـت آغــاز کار

اول از حـمد و ثــنای کردگار

		
«شب تار است و گرگان میبرن میش

دو زلفونت حمایل کن بیا پیش
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از آن لعل لبت بوسی به من ده		

بگو راه خدا دادم به درویش»

جوانـک شـاد شد نامـه را برد		

به دلـدار نگار آن نامه بسپرد

جواب نگار:
پس نگار یک نامهای بنوشت زود		

با کمربـندش اعـاده او نمود

«عزیزا تو بیامی سیب فروشی		

نمیدانم تو مستی یا به هوشی

برو در سر خرمن بار بیـنداز		

شاید شکرلبان آنجا بنوشی»

(عزیز و نگار 9-7 ،و 14و )108 :19-17

 -3-8مالق��ات پنهانی :در این قصه چندین بار ش��اهد مالقاتهای پنهانی عزیز و
نگار هستیم .مالقاتهای کوتاه و بلند آن دو به دور از چش��م رقیب در ش��ب و روز
وجود دارد .مالقاتهای کوتاهی در سر مزرعهی جو یا مالقاتهای بلند مانند شبی در
خرمن گاه و مالقات پنهانی دو هفتهای بر س��ر بالین عزیز .از این دست مالقاتها در
منظومههایی نظیر لیلی و مجنون(نظامی ،)266:1364 ،ویس و رامین (اس��عد گرگانی،
 )195:1377و همای و همایون(خواجوی کرمانی )114 :1370 ،نیز وجود دارد.
دوباره گفت معـشوق پریشان		

از این رفتن به جان هستم پریشان

اگر مردم بداننـد بودم اینجا		

شوم انگشت نما از سرزنشها

(دیوان6 ،و)115 :7

ِ -3-9ش��کوه کردن :از بن مایههایی که حتم ًا در داستانهای عاشقانه حضور دارد،

مسألهی ش��کوه کردن عاش��ق یا معشوق است .عاش��ق معموالً از دوری معشوقش با
عناصر طبیعت و یا با اشیاء و حیوانات ِشکوه میکند و معشوق در زمانی که با عاشق
دیدار دارد ش��کوه هایش را عنوان میکند .در این قصه هم ،این گونه اس��ت .عزیز از

دوری نگار دلگیر اس��ت و ِش��کوه هایش را به سنگ و گل و پرندگان میکند .اما نگار
ِشکوه هایش را یا به عزیز میگوید یا در تنهایی خود ،با خودش زمزمه میکند.
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شکوه کردن عزیز:
		
فلک ویران شوی رسم تو کین است

به عاشق پیشگان رفتارت این است

		
نبـودی هیــچ گه بر اصــل واثق

نگـشتی هیچ گه بر کام عاشـق

(همان11 ،و )98 :12

-3-10امتح��ان دو رقیب :در این قص��ه ،امتحان دو رقیب ،یعنی عزیز و احمد ،دو
بار حادث میشود و در نهایت عاشق اصلی که قهرمان قصه نیز هست ،پیروز میشود.
		
عـزیز و احـمد این زنها ببـینند

نـگار نازنیــن را بــر گزینــند

		
نشـانی داد یک تن را کل احمد

نشـانی اشــتباه از آب درآمــد

		
عـزیز با یـک نگـاهی مــاهرانه

بیـان کرد یک دوبیتی عاشقـانه

		
«نگـارم چـادری شبرنــگ داره

دو پایش بر سر یک سنگ داره

		
نمیدانـم بگــویم یا نــگویــم

زره پوشــیده مـیل جنگ داره»

		
نگه کردنـد دیـدند راست گفته

نشـانی بیکم و بیکاست گفته

(همان15 ،150 ،و 16و )215 :23-20

-3-11ترس از ربایش عروس :این بن مایه در این اثر دوبار تکرار شده است .اول
بار آن ش��بی که در مالخانی به عزیز حمله کردند دلیلش آن بود که میترس��یدند عزیز
نگار را برباید و آبرو و غیرت آنها خدش��هدار ش��ود .بار دوم ،آن زمانی است که عزیز
به اس��م دوس��ت احمد ،وارد خانهی آنها میش��ود ،در آن جا نیز پیرزن (مادر احمد)
این ترس به دلش میافتد که نکند او عزیز طالقانی است و قصدش ربودن نگار باشد.
ناگـهان آمد جوانی با خروش

گفتای مردم چرا گشته خموش

یـک جـوانی آمده از طالـقان

تــا بـرباید عـروس از دسـتمان

بسی از حال مهمانش بپرسید

چـو از بهر عروسش میهــراسید

(همان 16 ،و )93: 17
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زنک زنگ خطر احساس میکرد

(همان11 ،و )138 :12

-3-12ش��عر سرودن :از دیگر بن مایههای عاش��قانه در ادبیات ایران شعر سرودن
عاشق برای معشوق و بالعکس ،یا شعر سرودن به منظور رساندن پیغام یا غرض است.
در منظومهی لیلی و مجنون(نظامی )266 :1364 ،س��رایش شعر بسامد باالیی دارد .در
این قصه نیز ،تقریب ًا این بن مایه همه جا حضور دارد .هم ش��عرهای عاش��قانه سروده
میشود و هم شعرهایی به هدف رساندن منظوری خاص.
شعری که نگار برای آگاهی عزیز میسراید:
		
«عــزیز طالـقان برگـرد ،برگرد

یـار آزرده جـان بـرگرد ،برگرد

		
از این پــشته جلوتر پای مگذار

شـوی کشته بدان ،برگرد ،برگرد»

(دیوان5 ،و)6:94

شعری که عزیز برای نگار میسراید:
		
«نگارم جو میچینه جـو میچـینه

بلـوری چوچه دوجـال میچینه

		
بـذار این جو بمانه سال تا سال

هر آن ابله بکاشت خوش بچینه»

(همان1 ،و)126 :2

-3-13شب :شب در قصهها ،آبستن حوادث بسیاری است .اکثر فرارها و حملهها
و قتلها و یا مالقاتهای پنهانی ،دسیسهها و شبیخونها در شب اتفاق میافتد .در این
قصه ،فرار نگار از خانهی احمد در شب رخ میدهد .مالقاتهای پنهانی عزیز با نگار
در خرمن گاه و شبیخون رودباریان به عزیز نیز در شب است.
-3-14زیبای��ی :زیبایی صفتی اس��ت ک��ه تقریب ًا برای تمام ش��خصیتهای اصلی
داس��تانها وجود دارد .زیبایی معش��وق قهرمان که باعث دلبستگ��ی مردان دیگر به او
میش��ود و یا یا زیبایی خود قهرمان که باعث میش��ود ،زنهای دیگر قصه عاش��قش
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ش��وند .در قصهه��ای ایرانی و قص��هی مورد بحث ما که جزو همین قاعده اس��ت .به
زیبایی اغراق آمیز اش��خاص ،اشاره میش��ود .از زیبایی زنهای دیگر داستان که قصد
اغوای قهرمان را دارند ،بسیار تعریف میشود و به طور کل در قصهها ،همهی زنها و
برخی از مردان زیبایی مسحور کننده و خیره کنندهای دارند.
زیبایی عزیز و نگار:
		
بر عالالدیـن کـرامت شد پــسر

احسن الخلقت بد آن نیکو پسر

		
بود این دختر چو گل اندر بـهار

نسـترن انـدام و نامش شد نگار

(همان10 ،و)23 :7

زیبایی شخصیتهای فرعی:
		
او پری خـان خواهر مالحسـن

ثانی لیلی بد آن شیرین سـخن

		
بود در زیبایی او شـیرین منش

مشکبویوخوبرویوخوشروش

(همان7 ،و)107 :8

-3-15زن ب��د نهاد :دس��یسه چینی ،کینه توزی ،توطئه ،که ه��ر کدام میتوانند بن
مایهای جداگانه برای قصههای ایرانی باش��د ،در مجموع در وجود زن بد کنش وجود
دارن��د .او از ای��ن عناصر کمک میجوید که قهرمان یا معش��وقش را از پای در آورد.
مادر نگار نمونهی زن بدنهاد اس��ت که از تمامی هنر خود استفاده میکند تا نگار را به
عق��د احم��د در بیاورد و از عزیز دور کند .بر علی��ه آن دو فتنه بر پا میکند و احمد و
رودباریان را با حیله وادار میکند که به عزیز حمله کنند .و در آخر ،همین بد کنشی او
باعث میشود احمد کشته شود ،عزیز خود را به آب بزند و نگار غرق شود .و چیزی
جز افسوس برای آن زن باقی نماند.
مادر بد نهاد نگار:
باچنین عش��ق عمیق و س��وزناک		

آن روی سکه عیان شد روی خاک
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زیـن سبب این عشق را بر باد داد

(دیوان4 ،و)52 :5

-3-16ش��هرت قهرمان :در داس��تانها و قصهها ،زودتر از این که قهرمان به جا و
مکانی برسد ،آوازهی او میرسد ،به گونهای که همه انتظار دیدن او را میکشند .همین
موضوع باعث مشهور شدن او میشود .عزیز هم از این قاعده مستثنی نیست .او به هر
روستایی که وارد میشود ،اهالی آنجا ،عزیز را میشناسند .آوازهی شعرگویی و زیبایی
و عش��قش نسبت به نگار ،باعث ش��هرت او شده اس��ت .مانند مجنون که شهرتش در
زمان زندگی به ابراز عشق به لیلی مطرح بود.
		
بدیـد چون او عزیز را آنچـنانی

بگفتا کیـست ایـن سهراب ثانـی

		
بگفتندش عزیز است مرد پیـروز

که مشهور است در دنیای امـروز

		
بــهر دیـدار عــزیز نــامـــدار

آن که بــد مشـــهور دلدار نگار

(همان8 ،و)149 :9
(همان)9:106 ،

 -3-17دوش��یزگی :در منظومههای معروفی چون ویس و رامین (اس��عدگرگانی،
 )94 :1377و لیلی و مجنون (نظامی )183 :1364 ،میبینیم که دختران باکرگی خود را
حفظ میکنند ،زیرا دل در گرو کسی که با او ازدواج میکنند ،ندارند .شهرت و ثروت
مردان دیگر آنها را نمیفریبد و خود را از همهی لذتها به دور نگه میدارند تا زمانی
فرا برس��د که به محبوبشان برس��ند .در ادبیات این فداکاری را از زن شاهد هستیم که
خود را به کسی که دوستش ندارند تسلیم نمیکنند و به هر سختی ،دوشیزگی خود را
حفظ میکنند .نگار نیز برای شش سال ،دوشیزگی خود را محفوظ میدارد تا به عزیز
برسد و این گونه وفاداری خود را ابراز میکند.
بگویش گرچه در زندان شویم

بمانـده چـون نگــهبانی به کـویم
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ولی من گــوهری ناســفته هستم

کــه تا روزی رسد دستت به دستم

(همان7 ،و )146 :8

-3-18ک��وری :کوری آفتی اس��ت که به قهرمان نمیچسبد به همین دلیل پش��ت
نابینایی ،بینایی اس��ت .البته همیشه قهرمان نیست که نابینا میشود .در داستان کاووس
که در ش��اهنامه آمده اس��ت ،زمانی که کاووس و سپاهیانش در مازندران به دست دیو
سپید نابینا شدند ،رستم با چکاندن خون جگر سپید در چشمان کاووس او را بینا کرد.
(فردوس��ی )125 :1384 ،در قصص قرآنی نیز ،یعقوب را ش��اهد هستیم که در فراق
یوسف نابینا میشود و زمانی که پیراهن یوسف به او میرسد ،بینایی اش باز میگردد.
البته ضمانت بینایی دوباره اش��خاص مستلزم واس��طهای است که حضور دارد .در این
قصه ،مادر احمد کور است و دلیلش کهولت سن اوست .کوریش درمان ناپذیر است،
اما به واسطهی همین کوری اوست که عزیز میتواند او را فریب دهد و نگار را برهاند.
کل احمد از قضا یک مادری داشت

که کور و کر بد او تخم بدی کاشت

(دیوان)185 :13 ،

 -3-19حضور ناصح :در این اثر مانند دیگر آثار ادب فارسی چون ویس و رامین
ک��ه نصیحت گ��ری به نام به گوی حضور دارد(اس��عد گرگان��ی)222 :1377 ،و لیلی
و مجن��ون که حضور نوفل جوانمرد را ش��اهد هستیم(نظامی)154:1364 ،ش��خص یا
اش��خاصی در مقام ناصح حضور دارند که عاش��ق را از عش��قش منع میکنند .آنها از
منظر خود این عشق را بی اساس و غلط میدانند و لی در قاموس عاشقان پاکباز ،رها
کردن عشق خیانت است .در این اثر مشخصا دو فرد به عنوان ناصح حضور دارند .در
ابتدا فردی به نام ش��یرزاد و بار دوم درویشی به نام مالحسن .هر دو زمانی که داستان
عش��ق عزیز را میش��نوند ،کار او را بیهوده و عبث میپندارند و او را از این عشق بی
فرجام منع میکنند.
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نصیحت شیرزاد به عزیز:
		
بگــفتش دســت بردارای جـوانمرد

مـزن چکش عبــث بر آهـن سرد

		
چو رفت از دست تو یارت به رودبار

بـیا و از چنیــن زن دســت بردار

(همان3 ،و)112 :4

نصیحت مال حسن به عزیز:
		
سپــس گــفتای عــزیز آردکـانی

نبـاشد عــشق جـسمی جاودانی

بــیا از من شــنوای عاشـــق پـاک		

مشـو در عاشقی این قدر بی باک

مرو دنبـال عشقت ،حرفم این است

بـدانم دشمــنت انـدر کمین است

(همان)114 :16-14 ،

 -3-20تسلیم بودن دختر در برابر خواس��ت والدین:در متون ادب فارسی از جمله
وی��س و رامین(اس��عد گرگانی ،)56 :1370 ،گل و ن��وروز( خواجوی کرمانی:1370 ،
 ،)185لیل��ی و مجنون(نظام��ی )181 :1364 ،و هم��ای و همایون(خواجوی کرمانی،
 )155:1370و اثر مورد نظر ما دختران در برابر خواست پدر یا مادر خود در امر ازدواج
تسلیم هستند .در عزیز و نگار این مادر نگار است که به جای او تصمیم میگیرد ،عزیز
را رد میکند و او را به عقد احمد در میآورد.
		
مــادر دخـتر به صد رنگ و ریا

پای در یک کفش کرد آن بی حیا

		
کــه نــگار نازنیــن مه جــبین

نــامزد گــردد به احـمد بالیـقین

پس نـدا در داد بر خــرد و کبار

نامــزد گشته است احمد با نگـار

		
دخترک از این سخن مدهوش شد

کـرد فـریادی و پس خاموش شد

(همان)109 :9-6 ،

-4بن مایههای کرامت
قصههای کرامت اغلب بازماندهی میراث صوفیه است .کرامتها به چندین گونهی
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ب��زرگ «اخبار از غیب ،اش��راف بر ضمای��ر ،تصرف در طبیعت ،ش��نیدن ندای غیبی،
پیشگویی ،تحقق امری در آینده ،خواب دیدن ،تحقق رویا در عالم واقع ،دعا و اجابت
دعا ،دیدار با اولیاء و طی االرض» تقسیم میشود( .فرخی)225 :1389 ،
-4-1حضور درویش :حضور درویش که با نام کلی تر ،دیدار با اولیا ذکر شد ،در
باور عامه ،خضر اس��ت که با قیافهای مبدل مثل درویش یا دوره گرد ظاهر میش��ود و
به راه گم کردهها کمک میکند و آنها را به آرزویشان میرساند(.همان )228 :در این
قصه نیز ،حضور درویش با نام در دو جا ذکر میشود .در ابتدای قصه ،حضور درویشی
را داری��م ک��ه به پدران عزیز و نگار ،کمک میکند و س��یب متبرک را به آنها میدهد
و بار دوم آنجایی اس��ت که عزیز حیران و پریش��ان در کنار چشمه سرگردان است و
ملاّ حسن را که در قصه با نام درویش یاد شده ،میبیند و با راهنماییهای او از تنهایی
و سردرگمی نجات مییابد.
بـا توکــل وز توســـل بر خـــدا		

بعـد صدها نذر و خیـرات و دعا

		
سیــد درویــش آمد در حـــضور

رهنــما گــردید ایشان را به سور

		
به سنـگ و خاک آنجا همزبان شد

کـه ناگه مـرد درویـشی عیان شد

(دیوان7 ،و )84 :8
(همان)102 :10 ،

-4-2دعا و اجابت آن :نذر و دعا و اجابت آن در آغاز بسیاری از قصههای ایرانی
وجود دارد و آن هم برای طلب فرزند اس��ت .از نمونههای آن میتوان گل و نوروز و
لیلی و مجنون را نام برد .عزیز و نگار هم چنین سرآغازی دارد و با آنها با نذر و دعا،
صاحب فرزند میشوند .درویش به دو برادر عقیم دعایی را میآموزد و خود نیز برای
آنها دعا میکند و به توسل همین دعا آنها به آرزوی خود میرسند.
-4-3فرزند دار ش��دن در پیری :پدر و مادرانی که در پیری صاحب اوالد میشوند
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در قصهها فراوانند .از جمله ویس که در زمان کهولت پدر و مادر زاده میشود(.اسعد
گرگانی )47 :1377 ،در قصص قرآنی نیز چند نمونه وجود دارد از جمله ،اس��حاق و
یحیی ،پسران ابراهیم و زکریا در زمان پیری والدین خود به دنیا میآیند .در این قصه،
نیز عزیز و نگار در زمان کهولت پدرانشان متولد میشوند و آن گونه که در قصه شاهد
هستیم در زمان قبل از ازدواج پدرانشان را از دست میدهند.
تا چــهل پنــجاه سالی آن دو تــن		

از قــضا بودند عقیم و در محن

(همان)84 :6 ،

-4-4س��یب :به دلیل این که س��یب به میوهی بهش��ت معروف شده و تندرستی و
س�لامت را به آن نسبت میدهند ،در قصهها اکثرا ً برای فرزند دار شدن ،سیب متبرکی
را تناول میکنند .اولریش مارزلف در کتاب طبقه بندی قصههای ایرانی این موضوع را
متذکر میشود .سیب اکثرا در دستان درویش قرار دارد و طبق سنت قصههای ایرانی به
منظور بارداری تناول میشود«.رابطه با خدا سبب گردیده که درویش گاه دارای صفاتی
سحرآسا باشد .بدین ترتیب است که شاه بی فرزند سیب(متبرک) را که میتواند زنی را
آبستن کند از درویش برای زن خود میگیرد(».مارزلف )42 :1376 ،عمل خرق عادت
که همان فرزند دار شدن توسط خوردن سیب میباشد ،در این قصه نیز وجود دارد.
کرات در این منظومه تکرار شده است .حضور درخت
-4-5درخت :این بن مایه ،به ّ

به عنوان مکانی برای اس��تراحت به طور عام در قصهها نمود دارد .البته گهگداری نیز
به عنوان شخصیت در داستانها حضور دارد مانند درخت سخن گو ،یا از آن به عنوان
دستاویزی برای ادای نذرها و حاجات بهره میبرد.
در این قصه حضور نگار زیر درخت توت و گلدوزی دستمال به عنوان یک حادثه
در قصه است .زمانی هم که عزیز چوب دست خود را در زمین فرو میکند و آن چوب
به درختی تبدیل میشود نیز نمود دارد .و درختی که بین قبرهای آن دو کاشتند که به
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گفتهی راوی هنوز پابرجاست.
نتیجه گیری
در قصهی عامیانهی عزیز و نگار بن مایههای متنوعی از داس��تانهای حماس��ی،عاش��قانه و کرامت و ش��گفت انگیز به کار رفته اس��ت به دلیل موضوع عاش��قانه ،بن
مایههای عاش��قانه باالترین بسامد را دارند و از اصلیترین بن مایههای آن س��فر است
که در کل قصه تکرار میشود .بن مایههای به کار رفته در این قصه در ادبیات ایران و
جهان وجود دارد مانند :کوری ،سفر ،خرق عادت ،نبرد ،جنون و رقابت عشاق ،نامه و
نامه بر ،درویش ،سیب و چشمه.
بن مایههای قصهی عزیز و نگار ش��امل این موارد است؛ بن مایههای داستانهایش��گفت انگیز :خرق عادت ،چشمه و کوه البرز اس��ت.بن مایههای قصههای حماسی
چون :س��فر ،دوراه��ی ،خرق عادت ،نبرد و گرز ،دروغ و مک��ر و فریب .بن مایههای
داس��تانی عاش��قانه چون :عاشق شدن توسط ش��نیدن صدا یا توصیف ،رقابت عشقی،

جنون عاش��ق ،ترک وطن ،ابراز عشق توسط زن ،نامه و نامه بر ،مالقات پنهانیِ ،شکوه
کردن ،امتحان دو رقیب ،ش��عر س��رودن ،ش��ب ،زیبایی ،زن بد نهاد ،شهرت قهرمان،
دوشیزگی ،کوری ،حضور ناصح و تسلیم بودن دختر در برابر خواست والدین است .و
از بن مایههای داستانهای کرامت چون :حضور درویش ،دعا و اجابت دعا ،فرزنددار
شدن در پیری ،سیب و درخت را میتوان نام برد.
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