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(تاریخ دریافت ،39/3/58 :تاریخ پذیرش)34/7/62 :

چکیده
پیکرگرداني تغییر شکل ،ماهیت ،طبیعت و نهاد موجودات حقیقي یا خیالي و بهعبارتيدیگر
استحاله ،مسخ و دگردیسي است و معناي دیگر آن ،تغییر شکل ظاهر و تغییر اساس هستي و
هویت شخص یا چیزي با استفاده از نیرویي ماوراءالطبیعي است.
جواهراالسمار اثر عمادبنمحمد الثغري ،از نویسندگان قرن هشتم هجري و از منشیان
سلطان عالءالدین ،مجموعهافسانههایي است غنایي ،به زبان تمثیلي و با نثري ساده که
سرشار از تازگيها و لطایف ویژهاي است .درونمایة اصلي این کتاب مکر زنان است.
راوي آن «طوطي»  511افسانه را به مدت  16شب نقل ميکند .افسانههاي متعدد و پرشاخو
برگ جواهراالسمار از نظر ساختار و موضوع ویژگيهایي دارد .هدف از تدوین مقالة
حاضر آن است که با شیوة توصیفي-تحلیلي و برمبناي چارچوب نظري تحقیق ،مهمترین
انواع پیکرگرداني در روایات ِافسانههاي جواهراالسمار بررسي و تبیین شود .درمجموع
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ميتوان گفت که بیشترین نوع پیکرگردانيها در این اثر ،در بخش استحالة جماد به موجود
زنده صورت گرفته است.
واژههای كلیدی :جواهراالسمار ،طوطینامه ،افسانه ،پیکرگرداني ،استحاله.

 .1مقدمه
اصل سنسکریت کتاب جواهراالسمار ،سوکه سپتاتي است« .سوکه» به معني طوطي و
«سَپتاتي» به معناي هفتاد است (آلاحمد.)16 :5921 ،

عمادبنمحمد الثغري به این دلیل کتاب خود را جواهراالسمار نامیده است که در
گزینش حکایتهایش وسواس و دقت گوهرفروش را بهکار برده است (همان )15 ،و
منشأ اصلي حکایتهاي آن ،درحقیقت به جاتکههاي بودایي ميرسد .سازندة اصلي این
مجموعه ،داستانها و افسانههاي گردآوردة خود را که اساس آنها بر فریبکاري ،فسق و
مکر زنان مبتني است ،در قالب ِحکایت ریخته است .روایت ِمفصلتر این مجموعه دو
بار در آغاز قرن هشتم هجري در هند به فارسي درآمد؛ نخستینبار به دست عمادبن
محمد الثغري ،از منشیان زمان سلطان عالءالدین خلجي (5952–5632م) ،به نام جواهر
االسمار و بار دوم به دست ضیاءالدین نخشبي به نام طوطینامه .البته محجوب (:5986

 )421معتقد است که ضیاء نخشبي «کتاب چهل طوطی را اولینبار از سنسکریت به
فارسي ترجمه کرد».
افسانههاي این کتاب بهسبب اینکه بخشي از آنها از پنچاتنترا گرفته شده ،با برخي
از حکایتهاي كلیلهودمنه همانند است .مؤلف جواهراالسمار برخي از آنها را حذف
کرده است (تقوي .)557 :5972 ،سراسر کتاب گویاي وسعت دانش مؤلف در علوم
قرآن ،حدیث و ادب عرب است .نقل ابیاتي از نظامي ،خاقاني ،انوري ،سعدي و جز
اینها بیانگر اُنس نویسنده با اُمهات دیوانهاي شعراي پیش از خویش است.
همچنین عمادبنمحمد ،در شیوة نگارش کتاب از عبارات و جمالت مغلق و پیچیده
پرهیز کرده است« .نثر کتاب سلیس و نسبتاً روان است» (نبيلو و اکبري ،)544 :5982 ،زبان
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و سبک بیان آن نیز درخور فهم عوام است و کمتر قصد و انگیزة هنرنمایي در آن به
چشم ميخورد .ملکالشعرا بهار ( )613 /9 :5923هم نثر کتاب جواهراالسمار را در زمرة
نثرهاي سادة هندي آورده است.
قصههاي عامیانة ادب فارسي از نظر حجم به دو نوع کوتاه و بلند تقسیم ميشوند
و نوع بلند آن از نظر موضوعي به انواعي دستهبندي ميشود که یک نوع آن
قصههاي بلندي است که به شیوة کتاب هزارویکشب نوشته شده است ،نظیر قصة
چهل طوطي (رزمجو.)586 :5986 ،

در جواهراالسمار ،سه نوع افسانه دیده ميشود:
الف) افسانههاي غنایي و عاشقانه؛
ب) افسانههاي تمثیلي حیوانات؛
ج) افسانههاي اندرزي.
افسانههاي کتاب جواهراالسمار به صورت حکایت است «که معموالً به صورت
«اپیزود» [است] ،یعني داستان فرعي در متن داستان بلند یا مطلبي ميآید» (شمیسا:5989 ،
 .)655این شیوه از «ویژگيهاي قصههاي هندي است» (میرصادقي.)591 :5921 ،

 .7پیشینۀ پژوهش
دربارة کتاب طوطینامه تاکنون چندین مقاله نوشته شده است که بیشتر آنها دربارة
طوطینامۀ ضیاء نخشبي است و کمتر دربارة جواهراالسمار الثغري سخن رفته است.
هیچ پژوهش مستقلي دربارة پیکرگرداني در افسانههاي جواهراالسمار وجود ندارد و این
پژوهش ميتواند توجه پژوهشگران را به حوزة یادشده جلب کند .برخي از آثار
منتشرشده در این زمینه عبارتاند از:
 .5محمدجعفر محجوب« ،افسانة گلریز و کتاب طوطینامه» ،سخن ،ش .7
 .6کریستف باالیي (« ،)5984قصههاي عامیانه و طوطینامه» ،ادبیات داستانی .مؤلف
در این مقاله به کاربرد فراوان مضامین عامه در قصههاي طوطینامه پرداخته است.
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 .9گرجي (« ،)5984درآمدي بر طوطینامه با جذابیتهاي امروزین» ،كیهان فرهنگی.
مؤلف مقاله تالش کرده است تا نشان دهد طوطینامه ،امروزه هم ميتواند براي
مخاطبان جذاب باشد.
 .4نبيلو و اکبري (« .)5982تحلیل عناصر داستاني طوطینامه» ،پژوهشهای ادبی.

نگارندگان این مقاله به بررسي و تحلیل عناصر داستان در کتاب طوطینامۀ ضیاء
نخشبي پرداختهاند.
 .7خالصۀ داستان جواهراالسمار (طوطینامه)
بازرگانزادهاي به نام «صاعد» که در تجارت شکست خورده بود ،روزي در بازار
طوطياي را ميبیند که قیمتش معادل سرمایة اوست .طوطي سخندان که پیشگو نیز
هست ،صاعد را آگاه ميسازد که بعد از سه روز ثروتمند ميشود .پیشگویي طوطي به
وقوع ميپیوندد و صاعد سهروزه پولدار ميشود .وي طوطي را ميخرد و برایش جفتي
«شارک»نام به خانه ميآورد .بازرگان به سفر تجاري ميرود و در غیاب او همسر
جوانش« ،ماهشکر» ،با شاهزادهاي طرح دوستي ميریزد.
در آغاز امر ،طوطيِ ماده با زباني خشن و سخناني تند درصدد اندرز به ماهشکر
برميآید .نصیحت طوطي بر ماهشکر گران ميآید و شارک را ميکُشد؛ اما طوطي نر که
چربزبان و داناست ،هرشب که ماهشکر را ميبیند با نیرنگ خود را همراه ،همفکر و
همزبان وي ميشمرد و او را ترغیب به رفتن ميکند؛ اما با افسانهاي شیرین و جذاب
که تا صبح ادامه ميیابد درعمل مانع رفتن وي ميشود .این افسانهها  16شب بهطول
ميانجامد تا اینکه صاعد از سفر بازميگردد و زن را بهعقوبت ميرساند.
درمجموع ،افسانههاي جواهراالسمار شباهت بسیاري به طوطینامۀ ضیاء نخشبي
دارد ،تنها نامهاي اشخاص و عاقبت کار زنِ بازرگان در دو داستان با هم متفاوت است.
نامهاي شخصیتهاي اصلي در جواهراالسمار ماهشکر ،صاعد و طوطي ،و در طوطینامۀ

ضیاء نخشبي خجسته ،میمون و طوطي است.
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 .7پیکرگردانی چیست؟
اصطالح «پیکرگرداني» به معناي تغییر شکل ظاهري و تغییر ساختمان و اساس هستي و
هویت شخص یا چیزي با استفاده از نیروي ماوراءالطبیعي است که امري غیرعادي و
فراتر از توان انسانهاي معمولي است .در این حالت ،شخص یا شيء از حالتي به
حالتي دیگر تغییر ميیابد و صورتي دیگرگون پیدا ميکند که این صورت ميتواند هم
در ظاهر آشکارا دیده شود و هم در نهان پدیدار گردد و آثار شگفت و بنیادین داشته
باشد (رستگارفسایي.)55 -51 :5989 ،

پیکرگرداني ميتواند شامل چنین مظاهري باشد :تغییر موجودات ماورائي به انسان؛
تغییر انسان به حیوان یا گیاه ،شيء یا موجودات ماورائي؛ تغییر حالت دادن اشیا به پیکر
گیاهان ،حیوانات و انسانها؛ تغییر صورت دادن انسان به خدایان ،حیوانات و اشیا یا
تغییر حالت دادن به موجوداتي نیمهانسان و نیمهخدایان؛ توانمندشدن انسان در دسترسي
به آب حیات ،توانایي سخنگفتن با جانوران؛ دستیابي به عمر جاوید یا نفوذ به دنیاي
زیرین خاک یا بر فراز آسمانها؛ خواندن و دانستن آینده؛ بزرگ و کوچک گردیدن و
جوانشدن در عین پیري و جز اینها.
با نگاهي عمیقتر به ادبیات داستاني در جايجاي جهان ميبینیم که انسانها در هر
رنگ و نژاد با توجه به شرایط اقلیمي و محیطي خود ،موجوداتي را خلق ميکنند که
قادرند در پیکرههاي مختلف ظاهر شوند و با توانایيهاي عجیب و غریبشان سبب
دلنشیني داستانها گردند.
 .7-1انواع پیکرگردانی در افسانهها

با توجه به اینکه افسانههاي عامه همچون موجي لطیف و جاري در سراسر جهان در
بین افواه مردم همواره در جریان بوده است ،چنین استنباط ميشود که مبحث
پیکرگرداني مختص یک قوم ،ملت و فرهنگي خاص نبوده است .با تحلیل داستانها،
حکایات و افسانهها ،انواع بسیاري از پیکرگرداني مشاهده ميشود ،ازجمله :پیکرگرداني
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انسان به حیوان ،نباتات ،موجودات ماورائي ،پیکرگرداني انسان در هیئت انساني دیگر،
جمادات ،طبیعت و همچنین پیکرگرداني حیوان به انسان ،حیوان در هیئت حیواني
دیگر ،موجودات ماورائي ،نباتات ،جمادات ،و . ...
در پدیدة پیکرگرداني به بسیاري از دیدگاههاي شخصي ،اجتماعي ،فلسفي،
روانشناسانه و نیز به گونههاي تجلي فرهنگي انسان در ادوار مختلف ،همچون تخیل،
زبان ،ادب و هنر و شرایط و اوضاع و احوال گوناگون سیاسي ،اجتماعي ،دیني و
اخالقي توجه ميشود و کمتر موضوعِ مادي یا ماوراءالطبیعي است که پدیدة
پیکرگرداني آن را دربر نگیرد؛ بدین معني که از قلمرو خدایان و ایزدان و فرشتگان
گرفته تا حوزة اهریمنان ،دیوان ،پریان ،جادوگران -که پیوسته در نبردهاي بيامان و
جاویدان درگیرند -و انسانهاي قدرتمند ،گیاهان و حیواناتِ موجود ،در گسترة این
موضوع قرار ميگیرند و به نوعي عظمت دنیاي داستانها و حکایات و قدرت تخیل و
ظرفیت بيپایان ذهن بشر را یادآور ميشوند.

 .7پیکرگردانی در جواهراالسمار
پیکرگرداني ازجمله امور خارقالعاده و اعجابانگیز و یکي از ویژگيهاي مهم قصهها و
داستانهاست« .براي گروهي گفتنِ قصهاي هیجانانگیز فينفسه هدف است .آنها از
آوردن رخدادهاي نامحتمل یا حتي خیالي در اثر خود ابایي ندارند» (اسکولز.)61 :5989 ،
از میان داستانهاي طوطینامه  91مورد با حوادث خارقالعاده همراه است و  21مورد
فاقد این ویژگي است .بیشتر این حوادث بر محور شخصیتها ميچرخد و با حیوانات
و اشیا گره ميخورد .برخي از این حوادث شگفت بدین شرحاند:
 .7-1استحالۀ انسان به انسان (نسخ یا حلول روح از انسان به انسانی دیگر)

در این گونه پیکرگرداني ،قهرمان داستان از حالت انساني خویش خارج نميشود؛ بلکه
تنها به تغییر ظاهر خود بسنده ميکند.
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 .7-1-1استحالۀ شرور در هیئت همسر

طوطي در افسانة  96از جواهراالسمار نقل ميکند که« :جواني بود  ...از خرد و کفایت
بهغایت دور و به پلیدي و معصیت نیک مشهور ( » ...الثغري .)659 :5981 ،جوان عاشق
ِزن متأهل و پارسایي به نام «مهپیکر» ميشود .مهپیکر در برابر همة نقشههاي شیطاني
جوان مقاومت ميورزد تا اینکه جوان خود را به هیئت همسر وي درميآورد و وارد
خانهاش ميشود .الثغري در ادامة افسانه شرح ميدهد که جوان ،اسم اعظم خداوند را
از راهبِ در حال ِموت آموخت و با استفاده از آن توانست صورت و هیئت خود را بر
شکل و نهاد شوهر مهپیکر درآورد.
در این افسانه« ،جوانِ عاشق» از قدرت «مانا» بهره برده است .مانا قدرت یا قوة نافذي
است که خصیصة جسمي ندارد و ميتوان گفت فوقطبیعي است؛ اگرچه ميتواند در
نیروي جسماني و یا در هر نوع قدرت و کمالي تجلي کند که براي انسان میسر است .مانا
ذات فردي خاص نیست؛ ميتوان آن را از وي گرفت و به شخص دیگري منتقل کرد .مانا
نه خصیصة فردي دارد ،نه هویت شخصي .یکي از اولین و اساسيترین وظیفههاي هر
مذهبي کشف اینگونه عناصر شخصي در مقوالت مقدس و قدسيِ غیردیني است (کاسیرر،
.)598 :5921

در افسانههاي سحر و جادویي که مهمترین کارکردها را در بحث پیکرگرداني دارند،
مفهوم مانا جایگاه ویژهاي دارد .شخصیتهاي روایات با استفاده از نیروي مانا در تغییر
حاالت خود و دیگران نقش مهمي دارند و بنابر تعاریف ذکرشده در انتقال یا جابهجایي
این قدرت است که چارچوب افسانه شکل ميگیرد.
قدرت جادویي مانا در افسانة شب چهلونهم نیز دیده ميشود .در این افسانه،
طوطي از قول «راي بکرماجت» بیان ميکند که «مرا علم نقل روح از قالب خویش در
قالب دیگري بهدست آمده است» (الثغري .)163 :5981 ،در ادامة همین افسانه ،وزیرزاده
که رقیب عشقي بکرماجت شمرده ميشود ،با نیرنگ و مکر ،خویش را به هیئت او
درميآورد و در پي تصاحب ِ«نازبدن» است .نازبدن متوجه ميشود و ادامة داستان.
22

فصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه ________________________________ سال  ،4شمـارة  ،8بهار 5931

در دو افسانة جواهراالسمار که استحالة انسان به انسان صورت گرفته است،
شخصیتهاي اصلي افسانه افراد شرور هستند و شریر از قدرت مانا براي اهداف پلید
جسماني و شهواني استفاده ميکند؛ اما با وجود همة تالشها در این زمینه ناکام
ميماند.
 .7-1-7استحالۀ «پیر» در هیئت ِ«جوان»

در افسانة شب هفتم آمده است« :راي بهوجراج» که پیرمردي کریم و جوانمرد بود
توانست به مدد ِ «آب حیوان» جوان گردد:
«بهوجراج»  ...برفور خود را در آن دیگ آهنین  ...درانداخت و آب حیوان برابر
داشت .سلیمالبدن و صحیحالنفس بیرون آمد  ...درزمان به سان  ...جوان دوازدهساله
گشت (همان.)558 -557 ،

«پیر» یکي از چهرههاي درخشان افسانههاست .او نمایندة خرد و دانایي است .زبان
رمزي را ميفهمد ،پیشگویي ميکند و راهنماي دیگران است .گاه به شکل کمک قهرمان
غیبي بر سر راه قهرمان قصه قرار ميگیرد و راهنمایياش ميکند و گاه در هیئت یک جوان
خود قهرمان ميشود.
 .7-7استحالۀ انسان به حیوان (مسخ یا گذر روح از بدن انسان به حیوان)

در بین تمام انواع پیکرگردانيها ،نوع انسان به حیوان بسیار زیادتر است .این حیوانات
که گاه پرندگان هستند و گاه چهارپایان ،گاه وحشياند و گاه اهلي ،در بیشتر افسانهها
مراحل مشابهي را طي ميکنند.
در بیشتر افسانههایي که انساني به آهو ،اسب ،گاو ،فیل ،بوزنه ،مگس و جز اینها
تغییر شکل ميدهد ،نشان از بيگناهي و مورد ظلم و ستم قرار گرفتن اوست .در یک
رباعي منسوب به خیام ( )582 :5979آمده است:
اي رفته و بازآمده بل هم گشــــته

نامت ز میان نامها گم گشـــــته
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موها همه جمع گشته و دم گشته

ناخن همه جمع گشته و سم گشته

این تعابیر بیانگر نوعي نگرش مذهبي و اسالمي و نیز پیکرگرداني بشر به حیوانات
است که به افسانههاي عامه راه یافته است و افسانهسرایان از آن بسیار استفاده کردهاند.
 .7-7-1تغییر هیئت «جوكی» به شکل پیل (افسانۀ )1 /7

در افسانة فرعي شب چهارم آمده است که «جوکي» مصمم است تا عصمت زنش را
حفظ کند؛ لذا به هیئت «پیل» درميآید و کجاوهاي بر پشت پیل ميگذارد .او همسرش
را داخل کجاوه منزل ميدهد تا بدینترتیب از وي مراقبت و محافظت کند؛ اما زن
جوکي بر انجام فساد مصمم است ،درنتیجه ،با صد نفر فساد ميکند (الثغري.)76 :5981 ،

«در هرجا که دین هندویي و بودایي برقرار گردید ،تصاویر فیل دیده ميشود  ...فیل
را نماد حاکمیت ،عقل سالطین و نیروي اخالقي و رواني ميدانستند» (هال-76 :5981 ،
.)79

تغییر شکل دادن (پیکرگرداني) و دستیابي به توانایي انجام آن ،یکي از راههاي
رسیدن به مقصود است .معموالً جادوي تغییر شکل در اختیار ضدقهرمان است؛ اما در این
افسانه در تصرف قهرمان قرار دارد که خود را به شکل ِفیل درآورده است.
 .7-7-7مسخ دو كودک ِزرگر به هیئت دو بچهخرس

طوطي در افسانة شب سوم روایت ميکند که چگونه درودگر براي انتقامگرفتن از
زرگر ،دو فرزند او را به دو بچهخرس مسخ نمود (الثغري.)22-17 :5981 ،

یکي از مهمترین ارکاني که در هر افسانهاي موجب رقمخوردن آن حکایت ميشود،
وجود دشمنان و مخالفاني است که آیین حق در تضاد با باورها و منافع آنهاست .هستة
اصلي افسانه نیز نبرد بین نیکي و بدي است .جدال آرماني میان خیر و شر یکي از
بنمایهها یا موتیفهاي مشهور در افسانههاست« .بنمایه عبارت است از یک مفهوم،
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یک تصویر ،یک رویداد یا یک کهنالگو که در داستان مرتباً تکرار ميشود و به غناي
زیبایيشناختي اثر ميافزاید» (ذوالفقاري.)18 :5983 ،

در بیشتر افسانهها دو نیروي خیر و شر در برابر یکدیگر قدعلم ميکنند و همیشه این
خوبي و نیکي است که پیروز میدان است.
 .7-7-7مسخ به هیئت مگس ،آهو و بوزنه

در افسانة شب چهلونهم ،طوطي روایت ميکند که یکي از هنرهاي «راي بکرماجت»
«نقل روح است که از قالب خویش در کالبد حیواني مرده کرده آید» (الثغري.)163 :5981 ،

در همین افسانه وزیرزاده ،خود را به شکل مگس درميآورد و بار دیگر «از صورت
مگس بر خلقت خویش شد» (همان .)163 ،وزیرزاده مدام این عمل را در همین افسانه
تکرار ميکند« :وزیرزاده مگسي شد و زماني پرواز نمود و باز آدمي گشت» (همانجا).

در ادامة همین افسانه «بکر ماجت» خود را به شکل آهویي درميآورد« .بکرماجت
 ...آهویي که صید کرده بودند ،جان خود را در تن او درآورد و دویدن گرفت » ...
(همانجا) .باز در همین افسانه ،بکرماجت ،معشوقة خود« ،نازبدن» را به شکل «بوزنه» در
ميآورد« .صنم در حال ،بوزنه گشت و از هیئت میان برفت» (همان.)167 ،

 .7-7استحالۀ حیوان به انسان
در این گونه پیکرگرداني تبدیل حیواناتي مثل مار ،قورباغه ،آهو ،ماهي ،میمون و  ...به
انسان دیده ميشود .در شب هفدهم طوطي نقل ميکند« :نیت» خوبامیرزادهاي ،به
صورت و هیئت زني زیبا درآمد و این زن زیبا به نام «نیک فال» مالزم امیر شد .در ادامة
همین افسانه آمده است :ماري براي اینکه به خدمت امیرزاده دربیاید« ،قوت تشابه
هیئت داشت .درزمان بر شکل و شبهِ مردي خوشمحاوره شد و به خدمت امیرزاده
آمد( » ...همان.)695 ،
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الثغري در ادامة حکایت ميآورد که «و صفدع نیز بر مانند مار  ...درحال بر شکل و
صورت آدمي خوبصورتشده بیامد ( » ...همانجا).

گاهي این تغییر حالت تنها نوعي حرکت رفتوبرگشت است؛ بدین معنا که حیوان
موردنظر که به انساني خاص تغییر حالت داده ،در گیرودار ماجراهاي افسانه مجدداً به
صورت حیوان پیکرگرداني ميشود.
در تمدنهاي بدوي و کهن ،مار بیشتر به دور تخم گیاهان پیچیده و به صورتي تصویر
شده است که دمش را گاز ميگیرد؛ یعني نوکنندة نیروي حیات است و با نیش خود سم را
به درون پیکرخویش ميجهاند و بهاینترتیب ،از خود بارميگیرد و دوباره زاده ميشود
)امامي .)797 :5981 ،این موجود بیانگر تبدیل دائم مرگ به زندگي و دوقطبيبودن هستي
است؛ یعني مرگ از زندگي ميتراود و زندگي از مرگ.
مار را گاهي نماد آزردگي ،افسردگي ،انتقام ،بدجنسي ،پیامرساني نیز دانستهاند .در
افسانههاي ایراني مار بیشتر نماد ثروت است .در بیشتر روایات مارها بر روي گنجها چمبره
زدهاند و اگر رابطة خوبي با قهرمان داشته باشند ،او را به ثروتي هنگفت و بادآورده
ميرسانند .در بیشتر پیکرگردانيها نیز مار نقش مهمي ایفا ميکند .بیرونآمدن پسري رعنا و
زیبا از جلد مار نیز نشان از رجولیت این نماد در افسانههاي شفاهي دارد.
در حکایت شب یازدهم ،در افسانة دختر مازندراني آمده است که دخترِ مازندراني
همینکه «قدري راه برفت ،گرگي گرسنه در کمینگاه بود .خواست تا سگي کند و حمله
آرد ( » ...الثغري .)521 :5981 ،در پایان همین حکایت شرح ميدهد که کسي که به شکل
«گرگ» درآمده بود« ،مردي اکول و شکمپرست بود» (همان .)524 ،گرگ حیواني است که
بیشتر به بدي شهرت دارد و نماد درندهخویي و بيرحمي است (هال.)31 :5981 ،

همچنین در افسانة شب پنجم طوطي روایت ميکند که طوطيِ طبیب ،اندام «راي» را
عالج کرد.
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 .7-7استحالۀ جماد به موجود زنده
برخي از صور و اشکال استحالة جماد به جاندار در افسانههاي جواهراالسمار به این
شرح است:
 .7-7-1جانگرفتن صورت تراشیدۀ طوطی

طوطي در افسانة شب نهم روایت ميکند که :در شهر نجاري حکیمپیشه بود« .طلسمي
دارد که به وقت و ساعت نگاه ميکند و از چوب ،طوطي ميتراشد که در سخن ميآید
( » ...الثغري.)599 :5981 ،

 .7-7-7جانگرفتن صورت تراشیدۀ زن

طوطي در افسانة شب ششم روایت ميکند که :نجار ،زرگر ،زاهد و حایک صورتي
ميتراشند که به زني تبدیل ميشود  . ...هر چهار نفر شیفتة او ميشوند و ادعاي
تصاحب آن زن را دارند  ...درخت زن را در خود فروميبرد و همه پشیمان ميشوند.
موضوع آفرینش یکي از دالیل پیکرگرداني است .این تفکر نیز در این موتیف
خودنمایي ميکند .آفرینش مجدد نمایانگر این واقعیت است که زندگي جریان دائمي و
صیرورتي سیال دارد.
 .7-7-7استحالۀ دریا در هئیت آدمیزاد

این افسانه در دو روایت ِجواهراالسمار دیده ميشود که به این شرح است:
طوطي در شب ِچهلوپنجم نقل ميکند که :چهار جوان ِجویاي کار به دریا ميروند ...
و چون مال و توشهاي همراه خود نیاوردهاند ،به رنج و محنت سفر دچار ميشوند .دریا
که رنج و سختي ایشان را ميبیند ،میهمانان خود را غمگین نميپسندد و در هیئت
آدمیزاد بر آنها ظاهر ميشود و حسب حالشان را ميپرسد ،و پس از شنیدن

77

«پیکرگردانی» در افسانههای جواهراالسمار _______________________________ آسیه ذبیحنیا عمران

سرگذشتشان به آنها هشت گوهر قیمتي ميدهد که هریک از آنها با خراج دهسالة بلخ
برابر است ( ...همان.)485 ،

در این افسانه الگوي «رفتوبرگشت» دیده ميشود .قهرمان ،خانه و موطن خود را
براي یافتن کار ،ثروت ،شيء جادویي ،دارو ،معشوقه ،و  ...ترک ميکند و پاي در سفري مي
گذارد که مملو از حادثه و خطر است .در این سفر او با حوادثي مواجه ميشود که هریک
برایش ثمرهاي خاص دارند .قهرمان در بیشتر موارد پیروز و سربلند به خانه و موطن
خویش باز ميگردد.
طوطي در افسانة شب دهم روایت ميکند:
آب تواضع ميکند و سر بر زمین مينهد و به صورت آدمي ،آبي ،پستي ميورزد و
فروتني مينماید و رسوم اخالص بهجاي ميآرد  ...راي برخاست و به تعظیمي
هرچه وافرتر پیش آمد و دریا را در کنار گرفت و بشاشتي بسیار کرد ( ...همان،
.)541

افسانهها مملو از ماجراهایي است که در آن پرندگان و جانورانِ سخنگو محور اصلي
داستان هستند .سخنگفتن جماد نیز بهکرات در آنها دیده شده است .این سخن گفتنها
حاکي از نوعي شخصیتیافتگي عناصر طبیعي است و مصادیق آن را ميتوان در فابلها،
ازجمله در برخي از افسانههاي جواهراالسمار مشاهده کرد.
این موتیف ميتواند حاکي از تصورات اولیة بشر دربارة اشتراکات ناخودآگاهاش با
موجودات دیگر باشد .قرارگرفتن «دریاي» سخنگو  -که در افسانة باال به کمک قهرمان
اصلي ميآید و به او هدایایي ميبخشد -در کنار قهرمان و سخنگفتن با او ،نشان از
وجود اعتقاد به اشتراکات با جمادات است.
 .7-7-7استحالۀ «سعی» و «تقدیر» به شکل آدمی

در افسانة شب بیستوششم آمده است که :عمل و سعي به هئیت مردي ظاهر شدند و
تقدیر نیز به شکل آدمي درآمد (همان.)995 ،
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در افسانهها سرنوشت را نميتوان تغییر داد و اقدام به هر تمهیدي براي عوضکردن
سیر قضا و قدر ،کاري بس بیهوده و عبث است .گاه در افسانهها تقدیر چیزي را رقم
ميزند و ضدقهرمان سعي در تغییر آن دارد؛ اما با توجه به اینکه قسمت و تقدیر توسط
نیرویي ماوراءالطبیعي براي انسان تعیین شده ،لذا غیرقابلتغییر است.
 .7-7-7استحالۀ «عمر» به هیئت زنی زیبا

در افسانة دوم آمده است که صورت حیات پادشاهِ خوزستان به شکل زني زیبا استحاله
شد« .جانبار پرسید که اي صنم! تو با چندین صباحت و نزاهت و مالحت و نیکویي
کیستي؟ و از کجایي؟  ...پريروي گفت :من بر وجه تمثیل ،عمر پادشاه خوزستانم » ...
(همان.)14 ،

این پیکرگرداني با هدف پاداش و بازگرداندن نتایج خوب کردار آدمي به خودش
صورت گرفته است.
 .7-7-7سکتهكردن ،دفنشدن و دوباره زندهشدن دختر

طوطي در شب نوزدهم نقل ميکند:
دختر زاهدي که سه شوي او را ميخواستند در شب زفاف وفات یافت  ...بعد از
دفن او ،برنایي «چوبي و دوالي بر دست کرد و بر اندام و اعضاي چون گلبرگ او
فرو ميآورد  ...تا  ...نازنین بر خود بجنبید .پس از ساعتي خود را فراهم آورد  ...و
واقعة حال خویش ميپرسید ( ...همان.)619 ،

در این افسانه ،دختر با چوبي و دوالي زنده ميشود .زندهشدن مردگان در افسانهها با
یک عطسه یا ضربة چوب و یا برگ جادویي و روغن سحرآمیز از آرزوهاي دیرینة بشر
است .
 .7-7-7جداكردن سر دو مرد و زندهكردن آنها با گذاشتن سر یکی به جای دیگری

طوطي در افسانة شب سيوسوم نقل ميکند:
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دختر راي  ...سر در بتخانه کرد ،شوي را دید مرده و برهمن مسکین موافقتش کرده
 ...با خود گفت که :شوي را در سوختن موافقت خواهم نمود و در گداختن با او
خواهم بود  ...که از هوا آوازي برآمد  ...سرهاي کشتگان را بر تنهاي ایشان بنه ...
(همان.)988 ،

دختر چنین کرد:
و از بس رعب و هراس آن ندا ،سر و تن را از یکدیگر تمییز نتوانست کردن .سر
شوي را بر تن برهمن نهاد و سر برهمن تن شوي را داد  ...هر دو کس زنده
گشتند و در زمان برخاستند و در میان ایشان به جهت ِآن صنم مخاصمه پیدا شد و
جنگ و جدال ظاهر گشت (همان.)983 ،

بیان تخیلي و هنرمندانة زندهشدن مردگان حکایت از آرزوهاي دورودراز بشر دارد که
همیشه با او بوده است .گاه در افسانههاي سحر و جادویي ،سرِ بریده بر تن ميچسبد و
زنده ميشود .این مردنهاي مکرر و زندهشدنها دال بر این تفکر اساطیري و مذهبي است
که انسان هیچگاه از چرخة حیات خارج نميگردد و زندگي همیشه جاري است.
 .7-7-7خندیدن مرغ ِمسمن

طوطي در افسانه شب ِبیستویکم روایت ميکند که« :رایي» در اقصاي سومنات بود و
زني به نام «نازچهر» داشت  ...نازچهر نزد ِهمسرش مدعي بود که «این گل را با چشم
مردم تشبیهي تمام است ،و نميشاید که بهجز چشم ِراي ،دیدة دیگري ،محرم جمال
من شود» (همان)679 ،؛ درحاليکه نهاني رابطة نامشروعي با غالم زنگي داشت« .نازچهر
چون این سخن بگفت ،مرغ مسمن که بر طبق بود قهقههاي بنمود ( » ...همانجا).

 .7-7-7خندۀ ماهیان

طوطي در حکایت شب بیستودوم ميآورد که :بازرگاني «کلّه سري دید  ...آن را به
خانه برد به آتش انداخت و خاکستر آن را ،بعد از بیختن ،چون سپید در حقهاي نهاد
( »...همان .)689 ،دختر 56سالة بازرگان ،از روي کنجکاوي ،از آن چون نمک چشید و
باردار شد .پس از نُه ماه پسري به نام ماشاءاهلل متولد شد .تا اینکه روزي صیادي براي
77

فصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه ________________________________ سال  ،4شمـارة  ،8بهار 5931

«بکرماکر» ،حاکم شهر ،که  89زن داشت ،چند ماهي تحفه آورد .ماهیان تا چشمشان به
همسر شاه افتاد ،خندیدند  ...ماشاءاهلل سرّ خندة ماهیان بازگفت و خیانتِ تمامي
همسران شاه را ،راز ِخندة تمسخرآمیز ِماهیان دانست.
دو پیکرگرداني باال که به قصد تنبیه صورت گرفته است ،یکي از موتیفهاي
پیکرگرداني جواهراالسمار است .همچنین در هر دو افسانه که رنگوبوي فریب و نیرنگ
در آن دیده ميشود ،قهرمان با این فن آزموده ميشود.
درکل ،در داستان جواهراالسمار زنان نقش بسیاري ایفا ميکنند و به نوعي محور
حوادث قرار ميگیرند .بنمایة مکر ِزنان در بیشتر روایات دیده ميشود .در این گونه
داستانها ،گویي طرح اولیة مشابه و یکساني  -که همان نیرنگ و مکر است  -را در
تمامي این داستانها ميتوان یافت« .یک طرح اولیه را ميتوان با تعداد زیادي طرح
روایي بیان کرد» (برتنس .)43 :5984 ،در بیشتر روایت جواهراالسمار ،راوي ميگوید:
«زنان را نیرنگها بسیار باشد و ازین جنس فتنهها بيشمار بود» (الثغري.)71 :5981 ،

 .7-7استحالۀ جماد به انسان و استحالۀ انسان به جماد
 .7-7-1دیدن بازرگان خوارزمی بخت ِخویش به صورت راهب ،و زرینشدن راهب

در افسانة شب چهلوهفتم طوطي روایت ميکند:
عبدالملکنامي مالي بيحد و اندازه داشت  ...و بدان خواسته  ...کار مساکین فقرا
ساخته؛ چنانکه در مدت نزدیک خواجه عبدالملک ،مسکین و مضطر شد و
صعلوک و فاقهزده گشت  ...القصه عبدالملک بازرگان بهسبب فقر و فاقه ،شب و
روز در تفکر و تحیر ميبودي  ...تا یک شبي  ...بخت خود را به صورت راهبي
خوبمنظر و نیکومخبر بدید که در پیش او آمد و تواضع فراوان نمود  ...فردا  ...در
سراي تو خواهم آمد[ .بخت گفت ]:شرط آن است که چوبي گران و محکم بر سر
من بزني  ...مشاهده کني که اندام من از سر تا پاي جمله زرین خواهد شد ...
(همان.)115 ،

راهب در جواهراالسمار دو چهرة متضاد دارد :یکي به صورت ریاکار ،سیاهکار و پلید
و دیگر مردي پارسا که ترک دنیا گفته و چهرهاي مثبت دارد.
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در کل در افسانههاي جواهراالسمار تکیه بر حوادث و امور خارقالعاده است« :تأکید

بر حوادث خارقالعاده ،بیشتر از تحول و تکوین آدمها و شخصیتهاست .در قصه
یا حکایات ،محور ماجرا بر حوادث خلقالساعه قرار دارد؛ حوادث ،قصهها را بهوجود
ميآورد و درواقع ،رکن اساسي و بنیادي آن را تشکیل ميدهد» (داد .)694 :5981 ،براي
نمونه چند مورد از حوادث خارقالعادة افسانههاي جواهراالسمار نقل ميشود:
 -گوشت از اندام خود بریدن شاهزاده (داستان )58

«ملکزادهاي قوي کریم و رحیم بود  ...و براي ماري که بيطعمه و توش مانده بود،
برفور کاردي بیرون کشید و پَرکالهاي [پارهاي] از ران خویش ببرید و پیش مار انداخت
( » ...الثغري.)667 :5981 ،
 به هم چسبیدن سر و بدن (داستان )94 سبوي شگفتانگیز (داستان )45 بیناشدن کور بهواسطة مار سیاه (داستان )46 -میوهاي که حیات ابدي ميدهد (داستان .)3
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نتیجهگیری
همة یکصد افسانة جواهراالسمار اندرزي هستند و در آنها نکتههاي اخالقي و
اجتماعي بسیاري نهفته است ،حتي در پیکرگرداني نیز به این امر بسیار توجه شده
است .گاه خودِ افسانه حالت تمثیلي دارد و هدف آن نتیجهگیري است و گاه استحکام
الزم در ربط افسانه و نتیجة آن وجود ندارد .زبان و لحن اشخاصِ همة افسانهها یکسان
است.
در افسانههاي جواهراالسمار در منبع اصلي شخصیتي جایگزین شخصیت دیگر
ميگردد یا بخشي از افسانهاي در افسانة دیگر آورده ميشود .همچنین نام شخصیتها
و مکانها از هندي به فارسي تغییر ميکند .محمدبنعماد الثغري نامهاي ایراني را براي
اسامي و مکانهاي هندي برگزیده است .او همچنین در پي ساختن روایات و
افسانههایي تازه از متن سانسکریت جواهراالسمار ،اشخاص جدیدي نیز بر افسانه
افزوده و توانسته است به جاي  76روایت ،از  511افسانة آن بهره ببرد .درمجموع ،در
پیکرگرداني افسانههاي جواهراالسمار ،زنان نقش بسیاري ایفا ميکنند و به نوعي محور
حوادث قرار ميگیرند .همچنین بیشتر پیکرگردانيها را راهبان و جوکیان یا راي و
برهمن انجام ميدهند.
پیکرگردانيِ انسان به حیوان ،بیشتر در هیئت فیل ،مگس و آهو صورت گرفته است.
نیز در پیکرگرداني فقط افراد شرور از قدرت مانا بهره ميبرند .الثغري در پیکرگرداني،
با تغییر و تصرف در روایات منابع پیشین ،مانند خندیدن مرغ بریان  -که الگوي
مشابهي با پیکرگرداني خندیدن ماهیان صیدشده دارد -افسانهاي تازه ميسازد.
وي در پیکرگرداني به جنبههاي عیني و بیروني بیشتر توجه کرده است و نکتة در
خور تأمل اینکه پیکرگردانيهاي متعدد در افسانههاي جواهراالسمار چه از نظر نوع ،چه
از نظر کاربرد به پیشبرد متن افسانه بسیار کمک کرده است.
در یک نگاه کلي ميتوان نتیجه گرفت که بیشترین نوعِ پیکرگردانيها در بخش
استحالة جماد به موجود زنده است.
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