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Abstract
In the historical culture of Iran, narration means lecturing and giving an account of any
story in its broad sense. Story research pays attention to the presence of the narrator, as a
human factor, in the transfer of the story, but does not examine the signs of his presence,
extent of his possession, or adherence to resources in a methodical and accurate manner.
The confusion of the narrator with the writers shows that, despite acknowledging that the
story does not have an official writer, lecturers have taken the narrator of the fictional
world the same as either the writer or with the narrator. On the other hand, the interventions
of the editor of the story, in the form of the use of punctuation marks, and highlighting or
hyphenation of some sentences in order to distinguish the narrator from the storyteller
without having a precise and measured basis has added to the existing confusion.
Narratology examines narrative instances and levels based on the interaction of the
narrator, the actor, and the audience in the work. The narratological approach is very
important in knowing long folk tales that have been reconstructed and recorded through
the tradition of narration and storytelling because by distinguishing at the narrative levels,
the narrator's position and discourse are determined. Is it possible to consider a concrete
and abstract role of narration for the narrator apart from the lecturer? The results of this
study are compared with the views of storytellers about narrators, lecturers, and writers.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي موقعیتها و سطوح روایي در قصههای عامیانة بلند با
تأکید بر «ابومسلمنامه»
کبری بهمنی



دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

چکیده
ناالي در گرشته فرهنگي ایران به معناي گسترده ،خواندن و بازگفتن هرگونه داستان است .قصهپژوهي،
حضور عامل انساني ناال در انتاال قصه را موردتوجه قرار ميدهد ،اما نشانههاي حضور ،ميزان تصرف یا

تاریخ دریافت8931/41/48 :

ذوالفقار عالمی

پژوهشگر پسادکتری ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

پایبندي وي به منابع را به شکلي رو مند و دقيق بررسي نميکند .آشفتگي و اختالط ناال با راوي و نویسنده
نویسنده و گاه با ناال یکي دانستهاند .همچنين دخالت مصححِ قصه به صورت کاربرد عالئم سجاوندي،
پررنگ کردن و یا در ميان خط تيره قرار دادن برخي جمالت به منظور تمایز ناال از راوي بدون آنکه مبناي
دقيق و سنجيدهاي داشته باشد بر آشفتگيهاي موجود افزوده است .روایتشناسي ،موقعيتها و سطوو روایي
را براساس تاابلِ راوي ،کنشگر و مخاطب در ا ر بررسي ميکند .رویکرد روایتشناسي در شناخت قصههاي
عاميانه بلند که از طریق سنت ناالي و داستانگزاري بازسازي و بت شدهاند ،اهميت بسزایي دارد؛ زیرا از

تاریخ پذیرش8933/42/42 :

نشان ميدهد قصهپژوهان با وجود ارعان به اینکه قصه ،نویسنده عيني ندارد ،راوي جهان داستاني را گاه با

طریق قائل شدن به تمایز در سطوو روایي ،جایگاه ناال و گفتمان وي مشخص ميشود .آیا براي ناال سطح
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روایي جدا از راوي ،نویسنده ملموس و انتزاعي قابل دریافت است؟ نتایج این پژوهش با دیدگاه قصهپژوهان
راجع به ناال ،راوي و نویسنده ماایسه ميشود.

بهمنی و عالمی | 010

مقدمه
ناالي در گرشته فرهنگي ایران به معناي گسترده ،خواندن و بازگفتن هرگونه داستان اعم از
پهلواني ،تاریخي ،غنایي ،دیني و ...بهکار ميرفته و «ناال» کسي است که این روایات را از
حافظه یا منبعي مکتوب (طومار) و به نثر براي شنوندگان نال ميکند (آیدنلو.)6833 ،
براساس این تعریب ،موضوعي که حضور عامل انساني در انتاال قصه را مورد توجه قرار
ميدهد نشانههايِ زبانيِ حضور ناال و ميزان تصرف یا پایبندي وي به منابع است .ناال رائاه
شنوندگان را در نال قصه نادیده نميگيرد و قصه را بر نگر ها و قراردادهاي اجتماعي زمان
نال انطبا ق ميدهد .این ویژگي زماني که قصه در محل منازعات فرقهاي قرار ميگيرد ،شدت
ميیابد .برخي گروههاي اجتماعي مانند مناقبيان و فضائليان از ابزار قصه براي تبليغات خود
استفاده ميکردهاند (ر .ک :صفا .)6819 ،به همينخاطر گاه با تغيير حاکميتِ نظامهاي
ارزشي و بافتار فرهنگي -اجتماعي ،قصهگو در معرض تهدید و تنبيه قرار ميگرفته و براي
حفظ موجودیت خود ،گفتمان قصه را در جهت قدرت حاکم تغيير ميداده است؛ بنابراین،
قصه داراي سازههاي ابت و سيال است .عنصر متغير با تنظيم خود در نظام قصه بر تحول
گفتمان و بت ارز هاي جدید صحه ميگرارد .ناالي در فرهنگ ایراني ،عناصر متغير قصه
را بر چشماندازها و نگر جمعي عصر منطبق ميکند؛ زیرا عالوه بر نالکننده ،نالشنو را
در نظام ارزشي و فکري خود دخيل ميکند.
لحاظ کردن تمایز سطوو روایي ميتواند برخي پرسشهاي مربوط به ناال را پاسخ دهد.
چنانکه در برخي داستانها ميتوان قاطعانه گفت قصه ،نال زباني نيست و در برخي دیگر
این قطعيت به چالش کشيده ميشود .6ارتباط بين نال زباني و نگار که باعث تفکيک ا ر
به نثر استادانه و عاميانه ميشود (ر .ک :خالاي ،)6831 ،نميتواند براي تعيين حدود دخالت
و تعریب عاملهاي فرهنگي در همة قصهها راهگشا باشد .همچنين این نکته را باید در نظر
داشت که هنگام تبدیل روایت شفاهي به کتبي ،تغييرات بسياري اتفا ق ميافتد؛ از جمله نثر،
ادبيتر ميشود.

 .6دراسکندرنامه منوچهرخان،راوي به جمع شنوندگان اشاره ميکند«:الهي،جمعي که حاضرند،به مراددل برسند».
(حکيم )6835،درعينحال به صورت مکتوب ا رهم اشاره ميکند «:اما قبل از این،مرقوم این خامة عنبرین شمامه
شد(».همان)55:

 | 016متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 96تابستان 0010

قصهپژوهي سنتي ،تعریب و حد مشخص و متمایزي از راوي ،ناال ،نویسنده ،داستانگزار
و کاتب ارائه نميدهد و تاریباً همه را یکي ميداند .بررسي موقعيتهاي روایي با توجه به
ویژگيهاي بيان شده ،چالشي را ایجاد ميکند که نتيجة آن لزوم بازنگري و تعریب جایگاه
ناال ،راوي و فر ق آنها با نویسنده است.
آیا براي ناال سطح روایي جدا از راوي ،نویسنده ملموس و انتزاعي قابل دریافت است؟
ابهام سطح نویسنده -مخاطب چه تأ يري بر نظامهاي ارزشي قصه گراشته است؟ نتایج این
پژوهش چه تعارضي با دیدگاهها و تعاریب قصهپژوهان دارد؟ اینها سؤاالتي است که در
این پژوهش درصدد پاسخگویي به آنها هستيم و براي این منظور «ابومسلمنامه» و پيشدرآمد
آن« ،جنيدنامه» بررسي ميشوند .از این رو ،ابتدا سطوو روایي براساس روایتشناسي معرفي،
سپا این سطوو در قصه بررسي و در آخر چالشهاي موجود مطرو ميشوند.

 .1پیشینة پژوهش
عالوه بر کتاب لينتولت ( )6868با عنوان «رسالهاي در باب گونهشناسي روایت» ،ماالههاي
عباسي با عنوانهاي «دورنماي روایتي» ( )6839و «گونههاي روایتي» ( )6836به تبيين
دیدگاه لينتولت 6و تفاوت آن با ژنت 2پرداختهاند .ماالة عباسي و کریمي فيروزجائي
( )6866با عنوان «کارکرد روایي در داستان حضرت آدم» موضوع فراراوي و دخالت وي در
سطح راوي-کنشگر را بررسي ميکند .برخي مااالت این حوزه بدون توجه به سطوو و
موقعيتهاي روایي ،تنها به تعيين گونة روایي و نوع راوي اکتفا کردهاند .دربارۀ ناال و اصول
کار وي در قصههاي عاميانة بلند ميتوان به «مادمهاي بر ناالي در ایران» و «خردهروایتها،
گریزگاه ناال از برنامة روایي» اشاره کرد .در ماالة «گزارنده ،راوي ،شاعر:کليدي براي حل
مسألة منابع شاهنامه» نویسنده راوي را از شاعر جدا ميداند و با این تمایز به دنبال حل مسأله
است ،اما راوي را در خارج از متن پيگيري ميکند و اتصالهاي گفتماني را به راوي /دهاان
و موبد /مترجم نسبت ميدهد.
پژوهش حاضر قصد دارد با بررسي سطوو روایي ،کارکرد کنترلي راوي و تناوبهاي
گفتماني در «ابومسلمنامه» ،راوي ،ناال ،کاتب و نویسنده را جدا و جایگاه هر یک را بدون

1. Lintvelt, J.
2. Geraed, G.
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ارجاع به واقعيت بيرون مشخص کند؛ بنابراین ،آنچه از این تفکيک به دست ميآید ،قابل
تعميم بر آ ار دیگر است ،مگر آنکه سطحي روایي به سطوو قصه اضافه شود.

 .6مباني نظری
روایتشناسي از جمله ابزارهاي است که سطوو و موقعيتهاي روایي را در داستان بررسي
ميکند.
ژنت پایة روایتشناسيا را بر تمایز بين داستان ،روایت و عمل روایت 6گراشت.
درحاليکه لينتولت بر رابطة تاابلي راوي و مخاطب از یکسو و راوي و کنشگر ازسوي
دیگر متمرکزشد .براساس ارتباط تاابلي که بين سطوو روایي ایجاد ميشود ،روایت یک
متن ،روایي است شامل گفتمان روایي بيانشده توسط راوي ،گفتمان بيانشده کنشگران و
نالقولهایي که راوي از گفتههاي کنشگران ارائه کرده است (لينتولت .)6868 ،از این
رو ،روایتشناسي «فنون دروني یک روایت 2را که خود از داستاني8نال شده تشکيل شده
است ،بررسي ميکند» (عباسي .)6868 ،اینکه راوي با کارکردکنترلي که دارد کنشگر را
در نال گفتمان خود آزاد بگرارد یا گفتمان کنشگر را حرف کند یا با گفتمان خود همسو
و ...مبتني بر ارتباط راوي با کنشگران است و زنجيرۀ تناوبهاي گفتماني را در روایت
ایجاد ميکند .با مطالعه گونة روایي غالب و بررسي تناوبهاي گونهشناختي قادر به تعيين و
تحليل کارکرد وجوه روایي در داستان خواهيم شد .متن روایي ادبي به واسطة تعامل پویا بين
وجوه مختلب روایي بر چهار محور استوار است:
 -6نویسنده و خوانندۀ ملموس :نویسندۀ ملموس خالق واقعي ا ر ادبي است که در جایگاه
فرستنده ،پيام ادبي را به خوانندۀ ملموس که دریافتکنندۀ پيام است ،ميفرستد .این دو به
دنياي ا ر ادبي تعلق ندارند (لينتولت)6862 ،
 -2نویسنده انتزاعي 5و خواننده انتزاعي :9نویسندۀ انتزاعي توليدکنندۀ دنياي ادبي است .در
نظر گرفتن نویسندۀ انتزاعي به ویژه زماني که گفتمان وي با راوي متفاوت باشد،

1. Narration
2. recit
3. histoire
4. auteur abstrait
5. lecteur abstrait
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اجتنابناپریر است .خوانندۀ انتزاعي نيز طي فرآیند خوانشِ فعال معناي کامل ا ر را عينيت
بخشد (همان).
مؤلب انتزاعي یک موجود بازنمایيشده یا یک آفریدۀ قصدمند از مؤلب عيني نيست،
بلکه به لحاظ ماولهاي بدین شيوه از راوي متمایز ميشود ،راوياي که هميشه -چه صریحاً
چه تلویحاً -موجودي بازنمایيشده است (اشميد.)6865 ،6
 -8راوي 2و مخاطب :8راوي وجه متداول یک متن روایي ادبي است .نویسنده انتزاعي ،جهان
داستاني را که شامل راوي خيالي و خواننده خيالي است به وجود ميآورد .راوي خيالي،
عالم داستاني را که جهان روایت شده است به خواننده خيالي یا مخاطب منتال ميکند.
تصویر مخاطب به شيوۀ غيرمستايم و از طریق نداهایي که راوي مخاطب را مورد خطاب قرار
ميدهد ،شکل ميگيرد (لينتولت.)6862 ،
 -5کنشگران :تاابل بين راوي و کنشگر ابت و هميشگي است .راوي ایفاي کارکرد
روایي و کنترلي را بدون دخالت در ناش کنشي برعهده دارد؛ درحاليکه کنشگر هميشه
واجد ناش کنشي بوده و فاقد کارکرد روایي و کنترلي است .بنابراین ،در دنياي روایتشده
که راوي آن را خلق کرده ،دنياي دیگري به نام دنياي نالشده که گفتمان شخصيتهاي
داستاني را شکل ميدهد ،قابل بازشناسي است .هر یک ازکنشگران ميتوانند به ارائه
وضعيت تفسيري و ایدئولوژیکي خاص خود بپردازند؛ تفاسير آنها ميتواند دیگر مواضع
ایدئولوژیکي ا ر ادبي را تأیيد ،تکميل یا ردکند (همان).
عمل روایت با توجه به رابطة دیالکتيک راوي و مخاطب و درارتباط با روایت ،داستان و
در نتيجه با کنشگران موردبحث و بررسي قرار ميگيرد .تمایز سطوو دروني و بيروني
روایت از طریق اتصال و انفصال گفتماني است .اتصال و انفصال گفتماني در نشانهمعناشناسي
مطرو ميشود ،زماني که «راوي [در] روایت کردن داستان خود ،زمان و مکان شخصيتهاي
داستاني را رها ميکند و به زمان عمل روایت ميپيوندد .در این حالت راوي تال ميکند
با کسي که در ماابل و در زمان و مکان او قرار دارد به شکل گفتماني سخن بگوید .او با این
عمل براي لحظهاي عمل روایت را قطع و به شکل دیالوگ با طرف ماابل خود سخن
ميگوید» (عباسي.)6869 ،
1. Schmidt, W.
2. narratair
3. narrateur
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عمل روایت محصول کنش گفتهپردازي است و در هر کنش گفتهپردازي یک
گفتهپرداز پنهان است (عباسي و کریمي .)6866 ،با عمليات اتصال گفتماني ،حضور
گفتهپرداز را در یکي از دو قطب قصه دنبال ميکنيم.

 .3بحث وبررسي
 .1-3نویسندۀ ملموس و انتزاعي
ماهيت قصههاي عاميانه ،رشد و تکامل آنها در فرهنگ توده و حضور عنصر فرهنگي ناال
در جایگاه انتاالدهنده ،نخستين تأ يري که بر روایتشناسي و وجوه روایي قصه ميگرارد،
ابهام و نامشخص ماندن نویسندۀ ملموس است .دربارۀ این ویژگي باید طومارهاي ناالي
اگر نویسنده مشخص دارند -و قصه -انتاال شفاهي نيست یا سلسله راویان اخبار ندارند -رامستثني کرد.
«ابومسلمنامه» به روایت ابوطاهر طرسوسي (قرن ششم ه ) .بت و تحریر شده است.
روي جلد کتاب نوشته شده به روایت ابوطاهر طرسوسي که منظور آن است که ابوطاهر،
نویسنده این ا ر نيست؛ بلکه وي یکي از راویان در ميان سلسله راویان (نالکنندگان) قصة
ابومسلم است .درآغاز داستان به عنوان کسي که از او نال ميشود و او نيز از دیگري خوانده
و نال کرده ،اینگونه آمده است« :از راویان اخبار و ناقالن آ ار و خوانندگان قصص و
تواریخ ،استاد فاضل کامل ابوطاهربن حسن بن علي بن موسي الطرسوسي اسعدهاهلل في
الدارین چنين روایت ميکند که( »...طرسوسي .)6836 ،نام ابوطاهر در کتاب با عنوان راوي
اخبار و ناقل اسرار ،طباة اجتماعي وي را معين ميکند؛ ابوطاهر از قصهگویان دربار غزنوي
است (ر.ک :مادمه اسماعيلي بر ابومسلمنامه.)6836 ،
داستانگزاران معموالً روایات مکتوب خود را به «راویان اخبار» و «ناقالن آ ار» و
«مورخان» و امثال آنها معوّل ميکردهاند و از اینجا ميتوان دریافت داستانهایي که نال
ميشده ،روایات کهني بوده که سينه به سينه گشته و به آنان رسيده است (طرسوسي.)6836 ،
قصهگو با ارجاع پيوسته به راویان گرشته بر سندیت روایات مورو ي تأکيد ميکند.
در «ابومسلمنامه» قصهگو با پيش کشيدن نال ناقالن مختلب ،صحت گزار روایي خود
را ا بات ميکند« :سليمان کثير چون بر مضمون آن نامه اطالع یافت ،راوي روایت کند که
فریفته شد در روایت ابومحفب .اما روایت ابوطاهر برخالف این است و او هم گفته شود که
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هيچ فرو نگراشته باشيم» (طرسوسي .)6836 ،به گواه مصحح ،قصهگو چهار نسخه از
«ابومسلمنامه» را در دست داشته است .تناقضهاي بسياري که مصحح در پاورقي به مخاطب
گوشزد ميکند ،شاهد این مدعاست.
زمان و مؤلب مشخصي را براي نخستين روایت نميتوان تعيين کرد .نویسندۀ ملموس
ابت نيست و به تبع سياليت قصه و نویسندگان آن ،شبکههاي متنوع از نظامهاي ارزشي در
قصه شکل ميگيرند .هر تحریر با کمرنگ کردن نظام ارزشي قبلي و آوردن قصه در قلمروي
فکري خود -بدون آنکه قادر باشد به طورکامل ردپاي نظام ارزشي قبلي را حرف کند-
طيفي ازگرایشهاي فکري مختلب را منعکا ميکند .نشانههایي که قصه به واسطة گرر از
قرنهاي مختلب در درون خود پریرفته یا مسلکهاي که با تصاحب آن ،گفتمان خود را در
بين عامه ترویج دادهاند ،بيانگر انباشتگي نظامهاي ارزشي و گفتمانهاي گاه ضد و نايض در
قصههاست .چون هيچ نالي دقيااً بازگفت نال قبلي نبوده و هنگام بررسي نویسندۀ انتزاعي،
روایتشناس با نظام ارزشي یا من دوم مشخص مواجه نميشود؛ زیرا به تبع تکثر نویسنده و
نالخوان نظام ارزشي متنوع است .در «ابومسلمنامه» این ویژگي به خاطر جدالهاي فرقهاي
شدت بيشتر یافته است .اصل تاریخي قصه بر ا ر نال گفتاري ،سازگار شدن با گرایشهاي
فکري و ایدئولوژیک از ماهيت تاریخي خود خارج شده است.
محجوب معتاد است هر یک از قصهخوانان «ابومسلمنامه» به رو سخنگویي خویش
تحریري از این کتاب ترتيب داده است (محجوب .)6838 ،تحریر چا شدۀ داستان ابومسلم
نوعي دید التااطي و ترکيبي از انواع جریانهاي شيعي (غالت ،زیدیه ،دوازده امامي و حتي
سني متشيع) است (رکاوتي .)6832 ،مصحح در مادمه کتاب ،جریانهاي فکري متعدد را
که به ابومسلم گرایش و در پراکندن داستان ناش داشتهاند ،معرفي کرده است.
قصهگوي ابومسلم در عصر صفویه نسبت به حضور برخي نظامهاي ارزشي مانند
اعتاادات اهل تسنن یا هواخواهان آلعباس سختگير است و تال کرده ا ري از آنها در
روایت باقي نگرارد .با وجود این ،نشانههاي برخي نظامهاي ارزشي حتي از دل توصيب قابل
ردیابي است .توصيب زیر همسویي قيام ابومسلم با آلعباس را نشان ميدهد:
«خسرو روز از پيش سلطان شام روي به هزیمت نهاد و شب ظلماني عالم نوراني را چون
لباس عباسيان تيره و تاریک گردانيد ،باد خنک وزیدن گرفت و ابر سياه ،چون دل خارجيان،
بر روي هوا بایستاد» (طرسوسي.)6836 ،

بهمنی و عالمی | 011

سلطان شام پيروز است؛ زیرا سياه شعار ابومسلم است .6پيروزي با عباسيان پيوند ميخورد.
در حالي که وجه گمراهيِ آن به خارجيان نسبت داده ميشود .تاابل نور و تيرگي و ارتباط
آن با هدایت در متون دیگر نيز مشهود است .تاابل نظامهاي ارزشي داستان ،تاابل فضاهاي
نور و تاریکي را ایجاد کرده است .در نمونة اخير از «ابومسلمنامه» ،پيروزي به شب تعلق
ميگيرد که مانند لباس عباسيان است .همچنين وقتي پایة ارز گراري و ارتباط نور و
سياهي ،رستگاري ميشود ،دل مروانيان چون شب سياه است (همان) و ابومسلم چون
خورشيد« :اميریالن چون ماه تابان و خورشيد درخشان بر تخت هفتپله سليماني برآمد»
(همان).
هرچه نظام ارزشي شيعه در روایت برجستهتر باشد ،ناش عباسيان و نشانههاي اهل تسنن
بدون اینکه کامل از بين برود ،کمرنگتر ميشود؛ در دو مورد ،خطابي که براي گروه
ابومسلم بهکار رفته مربوط به اهل تسنن است« :اي سپاه سنت و جماعت ،اي موحدان ،و اي
دوستاران آل یاسين» (همان)« .بادیلدا گفت:اي سنّيان مترسيد که اگر ما اندکيم ،حق تعالي
با ماست» (همان) درصورتي که همين خطاب در بسياري از قسمتهاي دیگر ناسزا و معادل
کافر و خارجي است.
شکل ترکيبي ابومسلمنامه در گنجاندن نظامهاي ارزشي ،بيانگر گرر پر تنش روایت از
قرنها و جابهجایي ،تعدیل ،حرف ،ترکيب و ...در عناصر آن است .تمام گفتمانها با تنوعي
که دارند در روایت باقي ميمانند ،اما یک زاویه برجسته ميشود و جهت گفتمان را تعيين
ميکند؛ بنابراین ،پایة کنش ادراکي در جهتگيري گفتمان ،زاویه دیدي است که فرهنگ
جمعي عصر راجع به آن به توافق رسيده است ،آن را تبلي ميکند و مهر تأیيد مخاطب را در
پي دارد.

 .6-3راوی و مخاطب
راوي با وجود شباهت به نویسنده ،صورتي مستال است که توسط نویسنده خلق شده و به
کليت ا ر ادبي تعلق دارد (لينتولت .)6868 ،راوي کسي است که روایت ميکند (عباسي،
.)6836

 .6نسخههاي شيعي آن را به نشان ماتم براي امام حسين ميدانند.
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در «جنيدنامه» سطح راوي -مخاطب بين سطح ابوحفض -هارون و دنياي روایت شده
قرار گرفته است .ابوحفض داستان جنيد را براي هارون نالميکند .راوي روایت ابوحفض،
بيماري هارون و واکنشهاي وي از شنيدن قصه را براي مخاطب نال ميکند .حرکت از
دنياي کنشگران به سطح ابوحفض -هارون از طریق اتصالهاي گفتماني متداول در قصه
صورت ميگيرد .در این سطح ،کنش ابوحفض ،نال است و کنش هارون ،خنده ،گریه،
تأیيد ابوحفض و نهایت دستور براي کتابت قصه است .در شاهد زیر ،ابتدا راوي با جملة
«راوي گوید که چون قصه به اینجا رسيد» از سطح کنشگران وارد سطح ابوحفض -هارون
ميشود .سپا با تکرار آخرین جمله از جایي که روایيگري را قطع کرده بود ،دوباره به
سطح کنشگران بازميگردد:
«راوي گوید که چون قصه به اینجا رسيد ،خليفه به خنده افتاد ،بسيار بخندید و گفت :احسنت
اي ابوحفض ،حکایتي گفتي که تا یومالايامه هرکا این قصه را بشنود ،صدهزار فایده برد.
بگو ببينم که حال آن سيد بزرگوار به کجا رسيد! این بگفت و بفرمود تا چند دست جامه
نيکو و زر بسيار به ابوحفض دادند .ابوحفض قصه آغازکرد و گفت :اي خليفه ،چون ابليا
دعاکرد ( »...طرسوسي.)6836 ،
آغاز داستان ابومسلم با وجود ارجاع راوي به مابعد گسترده با پایان «جنيدنامه» یکي
نيست .محرر یا کاتب یا قصهگوي «ابومسلمنامه» براي رسيدن به نسخهاي جامع ،نسخههاي
مختلب را با یکدیگر تلفيق کرده است؛ «جنيدنامه» را از نسخهاي اخر کرده و داستان ابومسلم
را از نسخهاي دیگر.
کاتب یا محرر داستان را نيز نباید با راوي و نویسنده یکي دانست .او گفتهپرداز دیگري
است که گفتمانش را راوي نال ميکند؛ غالبا خنثي و بيتأ ير نيست و در متون فارسي به
قول اکثر مصححان به امانتداري پایبند نيست .مصحح ابومسلمنامه و رکاوتي در ماالة «نگاهي
به ابومسلمنامه» ،بدون تعيين حدود دخالت کاتب در نظام ارزشي داستان ،این نکته را
یادآوري کرده است .در «ابومسلمنامه» کاتب از راوي جهان داستاني قابل تمایز نيست؛
نزاعهاي مرهبي و موضعگيري پررنگ راوي به حدي است که دخالت احتمالي کاتب در
آن گم ميشود ،اما در «جنيدنامه» این تمایز از طریق تفاوت بين گفتمان راوي و کنشگر با
گفتمان کاتب قابل دریافت است .عبارت «عليهالعنه» براي هارون که با گفتمان راوي و
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ابوحفض یکسان نيست ،بيانگر ناش کاتب است .او در سطح هارون و ابوحفض قرار ميگيرد
و موضعگيري ایدئولوژیکي خود را فاط بر این سطح تحميل ميکند .ابوحفض ،هارون را
خليفه ميداند و پا از اتصالهاي گفتماني با خطاب «اي خليفه» روایت را ادامه ميدهد.
اگر «عليهالعنه» از ابوحفض ميبود جهتگيري اعتاادي ،نشانههاي زباني دیگري را ایجاد
ميکرد و زبان ابوحفض را دو قطبي ميکرد درصورتي که ابوحفض فاط قصهگو است و
برخالف یاران ابومسلم که از خوارج هدیه نميگيرند ،صلة خليفه را دریافت ميکند:
«ابوحفض فرمان جهانمطاع را به گو جان استماع کرده ،نظم بيان خویش را بنيان نهاد و
چنين گفت که زندگي عزیز خليفه سالهاي بيشمار و قرنهاي بسيار مستدام و پردوام ،و
قرین کامراني و جاودانگي باد!» (طرطوسي.)6836 ،
توصيب «فرمان جهانمطاع» و ...از سوي راوي و دعاي ابوحفض« ،زندگي عزیز خليفه
سالهاي بيشمار و قرنهاي بسيار مستدام و پردوام ،»...گفتمان راوي و ابوحفض را از کاتب
جدا و ردپاي محدود کاتب را در عبارت قالبي «عليهالعنه» تأیيد ميکند .همچنين راوي
«جنيدنامه» با راوي «ابومسلمنامه» یکي نيست؛ زیرا راوياي که دنبالة داستان را در
«ابومسلمنامه» نال ميکند ،آنچنان داراي جهتگيري تند و افراطي است که از طریق کارکرد
تفسيري و کنترلي ،ایدئولوژي خود را بر گفتمان کنشگران و سطح راوي -مخاطب تحميل
ميکند.
حضورکاتب در پایان قصه صریح است؛ جمالت پایاني سخن اوست؛ زیرا تنها کاتب
است که در این تاریخ نوشتن داستان را تمام کرده است.
«تمام شد کتاب سيد جنيد بن سيد منرر ابن عبدالمطلب ،في پنجم ربيعاالخر ،سنه ،6821
خط نوراهلل ولد پاشا چگني ( »...همان).
کاتب با توجيه بدخطي خود از خواننده ،توقع دعا دارد .عالوه بر آن ،نگران تباه کردن
کتابت خود در جریان نزاعهاي مرهبي است؛ از این رو ،ميگوید« :هر که خط مرا سياه کند/
جگر را علي تباه کند» (همان).
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از دیگر عاملهاي خارج از دنياي کنشگران که راوي جهان داستاني ،گفتمانش را
روایت ميکند ،استاد سخن است .هنگام نال شعر ،راوي ميگوید :استاد سخن گوید ،چنان
که شاعر گوید و . ...این استادان سخن که شعر آنها در روایت درج ميشود با استاد
سخنسنجي که پيوسته از او ميخواهند قصه بگوید ،یکي نيست« :اما استاد سخن را سال و
ماهي قرارندادهاند» (همان) .استاد سخنسنج در اینجا ناال یا قصهخوان است و جمله ،رونق
مجلاگویيهاي پي درپي وي را تأیيد ميکند .کاتب ،استاد سخن و قصهخوان کساني
هستند خارج از دنياي کنشگران که توسط راويِ دنيايِ روایتشده حضورشان به مخاطب
گوشزد ميشود؛ مجموعه عواملي که خارج از جهان داستان قرار دارند .ردپاي آنها در
الیههاي مختلب داستان و نظامهاي ارزشي آن باقي است ،اما سهم هریک نامشخص.
با در نظر گرفتن کارکرد تفسيري راوي از خلط احتمالي راوي با نویسنده انتزاعي
جلوگيري و واکنشهاي عاطفي راوي در سطح وجوه خيالي روایت پریرفتني ميشود .راوي
مشخصاً در یکي از قطبها قرار ميگيرد و از آن زاویه ،قطب دیگر را ارزیابي ميکند.
گفتمان عاطفي و ارزیابيکنندۀ راوي از واژگان دو قطبي تشکيل شده است و با ژرفساخت
داستان که تصادم دو نيروي خير و شر است ،هماهنگ است:
«خالفت ميکرد تا ضربت عزرائيل بدو خورد و به جهنم پيوست .بعد از آن ،محمدبن وليد
به خالفت نشست و ده ماه ایام خالفت او بود که ناگاه ملکالموت قبض روحش بکرد و به
مالکان دوزخش سپرد...تا مروان حمار به خالفت نشست؛ و هنوز کودک بود ،اما سگي بود
از سگان جهنم» (همان).
راوي نسبت به حوادث ،واکنش عاطفي نشان ميدهد:
«با این همه تغيّر ،آتش خشم بر وي ا رکرد و جهان در چشم او سياه و تاریک شد.
چشم همه خارجيان تاریک باد!» (همان).
اظهارنظر دربارۀ خود روایت از شيوههاي اخالل در کنش روایي توسط راوي است.
«عزم مصر کردند و رفتند تا به در مصر کي رسند.
عجب حکایتي است! انشااهلل تعالي گفته آید» (همان).
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راوي خيالي ،جهان روایت شده را به خوانندۀ خيالي یا مخاطب منتال ميکند .اگرچه
ارتباطي دیالکتيک بين راوي و مخاطب برقرار است ،تصویر مخاطب جز به شيوۀ غيرمستايم
و از طریق نداهایي که راوي ،مخاطب را مورد خطاب قرار ميدهد ،شکل نميگيرد
(لينتولت .)6868 ،نداهاي راوي و مخاطب با اتصال گفتماني همراه است .اتصال و انفصال
گفتماني براي اولينبار توسط گرما 6درحوزۀ نشانهمعناشناسي مطرو شد .حضور مستايم
گفتهپرداز با نشانههاي مختلب در متن ،اتصال گفتماني و قطع ارتباط گفتهپرداز با گفتمان و
حرف حضور مستايم او را انفصال گفتماني ميگویند.
مطالعه انفصال و اتصال گفتماني بدون توجه به عمل زباني امري غيرممکن است .اتصال
گفتماني ،عمليات بازگشت به بنيانهاي گفتمان است (شعيري .)6866 ،بنابراین ،از سویي به
بسط گسترۀ کالمي و از سوي دیگر به افزایش شدت عاطفي کالم منجرميشود.
راوي با خطابها و جمالتي که در ارتباط او و مخاطب معنا ميدهند از آنجا ،آن زمان
و او در دنياي روایتشده ،وارد سطح راوي -مخاطب ميشود .کاربردهایي که این ارتباط
براي راوي دارد ،عبارتنداز:
 -6راوي ضمن جلوگيري از تکرار در نال حوادث ،بخشهایي را که قبالً روایت کرده است
به مخاطب گوشزد ميکند .او با ارجاع فشرده به ماقبل گسترده مطمئن ميشود مخاطب رشته
حوادث را از دست نخواهدداد؛ بنابراین ،با اطمينان از نتيجهبخش بودن یادآوري خود،
روایت را در خط سير خود ادامه ميدهد.
گفته شد -پيشتر از عايل در رسيد»

مثال« :ابوالجود -آن جواني که پيشتر رکر خير
(طرسوسي.)6836 ،
 -2راوي با ارجاع به مابعد گسترده به مخاطب قول ميدهد سرگرشت کنشگران را نالکند.
مثال« :شيبو بود که درمجلا اول شرو کردیم و در اینجا نيز به وقتش گفته شود» (همان).
خطاب مستايم راوي و مخاطب چه براي ارجاع به مابعد و چه براي ارجاع به ماقبل مستلزم
عبور از دنياي روایت شده است.
 -8راوي نگران دلزدگي و مالل مخاطب است و به بهانه آن از خالصهگویي استفاده
ميکند.
مثال« :چندان نعمت بياوردند که اگر وصب کنيم ،قصه به طول انجامد» (همان).

1. Greimas, A.
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 -5راوي به فکر تأ ير بر مخاطب به گونهاي که او را طرفدار گفتة خود کند و ارز دیگري
را به او بباوراند ،نيست .مخاطب در «ابومسلمنامه» باید همسو و همفکر با راوي باشد؛ زیرا
راوي ،مخاطبي غير از هممسلکان نميپریرد .راوي د رطول روایت پيوسته از مخاطب،
واکنش عاطفي مشابه واکنش خود را توقع دارد و به خاطر حاانيتي که براي گفتمان خود
قائل است ،شک ندارد مخاطب نيز مانند او فکرميکند.
مثال« :سر او را گو تا گو  ،از ملک بدن جدا ساخت .هرکه دست مریزاد نگوید ،لعنت
خدا بر او باد!» (همان).
نمونه زیر نشان ميدهد راوي عالوه بر دخل و تصرف در گفتمان کنشگر چگونه از
مخاطب ميخواهد موضعگيري عايدتي خود را شبيه راوي نشان دهد.
«مروان گفت :اي ابوترابي ،یک امروز با تو ميکوشم ،یا آن است که جان خود را باختم یا
بردم ،چراکه از حد گرشت جور تو بر آل بنياميّه ،که صدهزارلعنت خدا و نفرین رسول بر
آل بنياميّه باد!
بر چنان قوم تو لعنت نکني شرمت باد!» (همان).
بنابراین ،گفتمان راوي نه تنها در دنياي کنشگران گفتماني مسلط است و اجازه بت
ارز هاي متفاوت را نميدهد در سطح راوي -مخاطب نيز غالب است.
 -9به خاطر سنت ناالي و داستانگزاري مخاطبان فرضي راوي دو دستهاند :مخاطب عام و
مخاطب خاص .مخاطب خاص ،ناال یا قصهگو است که قرار است براساس صورت
نوشتاري ،قصه را براي شنوندگان درآینده نال کند.
تاسيمبندي کتاب به بخشهایي تحت عنوان مجلا ،حاکي از آن است که گفتهپرداز
متوجة جنبههاي کاربردي قصه براي ناال یا قصهخوان است« :اکنون بنگر که خارجيان چه
تدبير ميسازند و باقي در مجلا دیگر گفته شود» (همان).
مجلا دیگر که وعده ميدهد به این صورت شروع ميشود« :مجلا نودوهفتم از حرب
شجاع زمان ابومسلم مروزي ،رحمهاهلل عليه» (همان).
مخاطب خاص باید در توصيب و امانتداري سنگ تمام بگزارد.
«تعریب بایدکرد :ابومسلم را سر برهنه بر شتري انداخته بود(»...همان).
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در پاورقي آمده این عبارت دستورالعمل راوي به قصهخوان است .قصهخوان اگر این
توصيب را حرف کند ،شباهت بين ابومسلم و اسراي کربال را نادیده گرفته است .بنابراین،
راوي ،نال آن را الزام ميکند و در نال برخي از اجزاي قصه به او اختيار داده ميشود؛
ميخواهد این بخشها را گستر دهد یا اصالً مسکوت گرارد.
«در دستِ قصهخوان است ،اگر خواهد لشکرکشي بخواند و بگوید که مروان را دو جادو
بود .یکي را غرباي و دیگري را قرباي جادو نام بود» (همان).
اضافه کردن و گستر قصههاي مربوط به جادوگران و پریان الزام نيست .مخاطب
خاصي که ریشه در سنت ناالي و قصهخواني دارد ،جایي را که مربوط به نظام ارزشي است
نباید حرف کند و براي حرف یا رکر بخشي که سرگرمکننده و مهيج ميتواند باشد ،مختار
است.
 -1راوي به دنبال حوادث داستان و پایان کار کنشگران با قالبهاي روایتگرداني مثل
پا ،راوي گوید ،اي عزیزمن بدانکه ...به اندرز و ارزیابي ميپردازد .اندرز او بر حوادث
دنياي روایتشده برچسب تعليمي واخالقي ميزند.
«جان پاک را به جانآفرین تسليم کرد ...اي عزیزمن ،بدان که تو را ازین دنيا ميباید رفت.
پا ،آن بهترکه خود را شادداري» (همان).
 -7راوي با اتصال گفتماني راجع به آنچه از «آن زمان» باقي مانده ،گزار

ميدهد.

«فرمود تا آن حصار را خراب کردند و او را تلّ ابومسلمي نام کردند و حاال مردم هم ،چون
به آنجا ميرسند ،او را تل ابومسلم ميگویند» (همان).
گاه راوي با اتصال گفتماني از طریق ماایسه اکنون با آن زمان ،گفتمان معترضانه خود را
آشکار ميکند (همان).

 .3-3تقابل راوی و کنشگر
روایت نه تنها شامل گفتمان روایي بيان شده توسط راوي است ،بلکه شامل گفتمان بيان شدۀ
کنشگران و نالقولهاي است که راوي از گفتههاي کنشگران ارائه ميکند .بنابراین،
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روایت در زنجيره و در تناوب گفتمان راوي و گفتمان کنشگران شکلميگيرد (لينتولت،
.)6868
وظيفة اصلي راوي ایفاي کارکرد روایي است که هميشه با کارکرد کنترلي یا
هدایتکنندگي وي ادغام ميشود .بدین معنيکه قادر است گفتمان کنشگران را درون
گفتمان خود بگنجاند و همانجا نال کند یا ازطریق تغيير لحن در داخل گفتمان خود
واردکند (همان).
در ابومسلمنامه راوي با تفسير حداکثري ،دنياي دو قطبي شدۀ داستان را شدت ميبخشد
و مجال هرگونه برداشت متفاوت از کنش و گفتار قهرمانان را از بين ميبرد .در قصهها دو
نظام ارزشي متباین وجود دارد .شدت واکنش راوي و ایدئولوژي وي در برابر هر یک از
این نظامهاي معنایي ،یکدست نيست .راوي «دارابنامه» یا «اسکندرنامه» 6اندکي تعامل و
پریر دیگري را برميتابد ،اما در «ابومسلمنامه» به خاطر ماهيت دیني و حاانيت مسَلم شيعه
هرگفتمان دیگري به شدت رد و نکوهش ميشود.
واکنشهاي عاطفي راوي عالوه بر دنياي روایت شده در دنياي نالشده نيز پررنگ است.
راوي ،گفتمان کنشگر بازدارنده را با تغيير ،حرف و تمسخر نال ميکند .راوي حتي در
قالبهاي کالمي و گفتوگوهاي کنشگران تصرف ميکند .ارتباطات گفتاري عاملهاي
کالمي ،متأ ر از حوزه کنشي آنهاست .اگرچه کنشگر ،سيا ق کالمي را که بيانگر تشخص
زباني وي باشد ،ندارد ،خطابها در قصهها معموالً بيانگر موضعگيريهاي است که چه بسا
با نگر راوي همسان نيستند؛ مثالً در «اسکندرنامه» منوچهرخان در حالي که کنشگر به
شاه ترکان «شهریار» ميگوید ،راوي او را «آمر ترکان» معرفي ميکند (حکيم .)6835 ،این
موارد نشان ميدهند با وجود آنکه راوي ،زبان کنشگر را در سيا ق گفتاري خود درج
ميکند ،حفظ تکيهکالمها و خطابها ،استاالل اندکي به گفتار کنشگر ميدهد و بين گفتار
او و راوي مرز ایجاد ميکند .راوي ابومسلمنامه حتي در این تکيه کالمها و خطابها دست
ميبرد.
«اگر تو این شغل را کفایت کني ،به جان مروان خر ،که تو را از مال دنيا بينياز گردانم و از
تو مایه آزادي به اميرالفاساين مروان ميفرستم!» (طرسوسي)6836 ،
 .6حضورپوراندخت باوجود وجه پيامبري اسکندر،چالش وتعامل بين ایراني ویوناني را درکل داستان ادامه ميدهد.
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درحالي که گوینده نصر سيار است .در تمام صفحات «ابومسلمنامه» گفتمان راوي بر
کنشگران بازدارنده تحميل ميشود .نمونة زیر گفتوگوي دروني یکي از هواداران بنياميه
است:
«اگر خراسان را تمام بگيرد  ...دین محمدي خلل یابد و مرهب آل بنياميه ،که صدهزار انبار
لک و لعنت برایشان باد ،منسوخ گردد» (همان).
در دنياي نالشده که دستخو موضعگيري ایدئولوژي راوي است تنها گفتمان
کنشگران همسو با راوي شکل ميگيرد و تنها به این گروه ،کارکرد تفسيري محول ميشود.
بسياري از تکيهکالمها بين راوي و گروه ابومسلم مشترک است.
واکنشهاي عاطفي راوي به موارد بيان شده ،محدود نميشود ،بلکه زاویة دید کنشگر
را نيز دربر ميگيرد و اجازه ارزیابي نميدهد:
«چون محتاج مرورودي رسيد و نگاه کرد ،ابومسلم را دید که در قلب قرارگرفته ،و لشکر
خود را به طریاي آراسته کرده که هيچ پادشاهي را به آن طریق قرارنتوان دادن .با خود گفت
که این روستایي را ببين که چون در صب کارزار ایستاده است؟» (همان).
ابومسلم در زاویة دید محتاج قرار دارد .گفتوگوي دروني به خاطر صفت تمسخرآميز
«روستایي» متعلق به محتاج است ،اما ارزیابي ابومسلم در لشکرآرایي ،گفتمان راوي است.
با زاویه دید کنشگر -شاهد ،زبان به اول شخص تغيير ميکند .برخالف سایر قصههاي
عاميانه در «ابومسلمنامه» کنشگري که شاهد ماجراست گاه مشاهدات خود را نال ميکند.
مصحح معتاد است که «ناال در روال داستان بارها رشتة کالم را بریده و دنبالة سخن را به
دست شخصيتهایي ميسپرد که خود در این ماجرا ،ناش نخست را به عهده داشتهاند»
(همان) .منظور مصحح از ناال ،راوي است.
«حيدعليابادي گفت که غورياي دیدم که با اسب در کمر تاخت که من پياده هرچند که
خواستم که برآیم ،نتوانستم!» (همان) .مشخص نيست حيد براي چه کسي مشاهدات خود را
نال ميکند.

 | 012متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 96تابستان 0010

سخن کنشگر -شاهد در «ابومسلمنامه» هستة تاریخي داستان را مستند ميکند .خواجه
سليمان و عثمان کثير از شاهدان نبردهاي ابومسلم هستند که به همراه کاتبان وقایع و حوادث
جنگ را مينوشتهاند (همان) .زاویهدید آنان درحالي که نه در معرکة جنگ حاضرند و نه جزو
مبارزان هستتر ،داللت بر نگاهي دارد که خارج از صحنه متمرکز جنگ قرار گرفته است:
«پا ،محتاج گربز و یعاوب و عبدالرشيد و سرهنگان اميراحمد زمجي و حيد و ابوسهل
حملهکردند ،الاصه ،اگر نام همه را برم ،قصه طویل گردد و شنونده ملول .اما چون حرب
سخت شد ،به سرپل درآمدند و حرب در آنجا بيشتر شد ،چنانچه خواجه سليمان حيران ماند
و گفت که «حرب چنان گرم شد که حيدعليابادي را شمشير از قبضه شکست و مجال نداشت
که تيغي دیگر به دست آرد ،به مشت درآمد و حرب ميکرد تا آن خارجيان را در شهر
انداختند!» (همان).
عثمان در زاویة دید ،راوي نيست .به عبارت دیگر ،قبل از نالقول در صحنههاي متوالي ميدان
نبرد که راوي توصيب ميکند ،حضور ندارد ،اما سخنش نال ميشود .نالقولهاي از این دست
نشاندهنده آن استکه این جمالت از زبان شاهدان ماجرا در روایت باقي مانده است.
در نمونة زیر با تغيير شخص ،دستوري بدون آنکه کنشگر ،مخاطب داشته باشد و بدون
آنکه چنين سخني در معرکه جنگ ضرورت داشته باشد به صورت نال خاطره از زبان
کنشگر روایت شده:
«عاقبت ملکزاد تيغي بزد...حيران جنگ او مانده بود و ميگفت که من هرگز در جنگ
کسي همچون مظفر ندیدم و یک کا دیگر که او را حدیث سايني ميگفتند در ترکستان،
ازین دو شخص ترسيدم .پا ،چون مظفر را بکشت به تي جانستان ،چاردانگ شب گرشته
بود» (همان).
«آن سنگ از بناگو احمدزمجي به دررفت و آن صداي سنگ در گو احمد بماند و
احمد بارها گفت که آن باد سنگ در گو من تا سه روز بمانده بود .پا ،آن سنگ از
قضاي رباني ،چون از احمد رد شد( »...همان).
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کساني که از قول کنشگر روایت ميکنند ،راویان اخبار هستند؛ راویاني که سينه به سينه
داستان را منتال کردهاند و براین اساس یکي از آنها کنشگر را دیده و از قول او سخن
گفته است .بنابراین ،این تصور ایجاد ميشود که بين هسته تاریخي داستان که کنشگران را
در خود گنجانيده و ناقالن سرنوشت آنها ،ارتباطي گفتاري برقرار بوده است.

 .0نقدی بر مصحح قصه و قصهپژوهان
 .1-0تمایز راوی ،نقال و نویسنده
موضوعي که آشفتگي ناشي از آن پژوهشهاي مربوط به قصه را دربرميگيرد ،عدم ارائه
تعریب و مشخص نکردن مرز بين ناال ،قصهگو ،کاتب ،داستانگزار ،راوي و نویسنده است.
در روایتشناسي راوي ،وجه خيالي است که نویسنده او را خلق ميکند و کارکرد اصليا
روایيگري است .راوي جهانداستاني با راوياي که قصه را نال کرده و در فرهنگ شفاهي
ما از سلسلة راویان اخبار و ناقالن آ ار است ،یکي نيست؛ درحالي که از نظر قصهپژوهان
یکي شمرده ميشود.
تحليل قصه براساس روایتشناسي نشان داد که ناال ،سطح روایي ندارد .آنچه به ناال
نسبت داده ميشود از نوع اتصال گفتماني است که توسط راوي جهان داستاني و حرکت
وي بين دنياي روایتشده و سطح راوي -مخاطب رخ ميدهد .بنابراین ،در جواب سؤال
راوي کيست باید گفت «کسي است که روایت ابوطاهر طرسوسي یا به طورکلي سخن راویان
قدیم و ناقالن اسرار را براي مخاطب نال ميکند» .بنابراین ،حضور طرسوسي و هر ناقل
دیگري در داستان سطح روایي مستال ایجاد نميکند .گفتمان نالشدۀ طرسوسي یا هر قصه-
گوي دیگري از فيلتر رهن و نگاه جمعي عصر گرشته و راوي مخلو ق نگر جمعي است.
بنابراین ،راوي وجهي خيالي است که با وجود ارجاع به قصهگوي ملموس در بافت و گفتمان
دیگري پرورده و خلق شده است .حضور راوي در گفتماني که از ابوطاهر طرسوسي سندیت
ميگيرد با آوردن «که» در نالقول غيرمستايم مشخص و متمایز ميشود« .که» بيانگر نالقول
غيرمستايمي است که دست راوي را در تغيير زبان و گفتمان بازميگرارد .راوي پایبند نال
طرسوسي نيست .ابوطاهرطرسوسي یکي از سلسله راویاني است که نال او از داستان ابومسلم
باقي مانده است و براساس ماهيت قصه و الیههاي آن ،ابوطاهر نيز در نال خود پایبند راویان
قدیم نبوده است .وي قصهگوست نه آفرینندۀ قصه .در داستان جنيد ،نامي از ابوطاهر نيست.
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راوي «جنيدنامه» در حال نال روایتي است که ابوحفض براي هارون نال کرده است .فر ق
او با ابوطاهر در این استکه حضور ابوحفض -هارون در «جنيدنامه» مثل «هزارویک شب»،
یک سطح روایي به سطوو قصه اضافه کرده است.
اگر از این خطا به خاطر عدم شناخت وجوه روایي چشمپوشي کنيم ،اشتباه دیگر ،یکي
دانستن راویان اخبار با نویسنده است .این درحالي است که همة قصهپژوهان تأکيد ميکنند
نویسندۀ مشخصي براي قصه وجود ندارد و قصهها سينه به سينه نال شده و سپا به کتابت
درآمدهاند .در مادمه «دارابنامه» ،صفا ميگوید:
«نویسنده این کتاب که بيتردید یکي از راویان داستان داراب بوده و همه جا خود را مؤلب
اخبار و گزارنده اسرار ابوطاهر طرسوسي یاد ميکند ،در آغازکتاب «استاد فاضل کامل
ابوطاهربن محمدبن حسن بن علي بن موسي الطرسوسي اسعده اهلل في الدارین» معرفي شده
است» (طرسوسي .)6836 ،درحاليکه طرسوسي نویسنده نيست و ناقل یکي از روایتهاست.
مصحح خود نيز در ادامه در الحا ق عنوان نویسنده به طرسوسي ميماند و فعل را به طریق
مجهول بهکار ميبرد (معرفي شده است)؛ زیرا در همين جمله ميداند نویسنده دربارۀ خود
چنين جملة دعایي (اسعده اهلل في الدارین) را بهکار نميبرد .همين موضوع در تصحيح
اسماعيلي از ابومسلمنامه مشهود است.
«ابوطاهر نامبرده ،داستانسرایي یگانه در ادبيات عاميانه فارسي است که رهن بارور
کمنظيري آفریده و داستانهاي بيشماري به وي نسبت داده شده است» (همان).

آ ار

انتساب داستان به رهن بارور ابوطاهر در حالي است که در صفحه قبل ،طرسوسي را یکي
از راویان /ناقالن شيرینزبان ابومسلمنامه ميداند و در مادمة کتاب احتمال ميدهد
پدیدآوران ابومسلم ،نخست یاران و همراهان وي بودهاند.
نتيجهاي که از حضور این راویان گرفته ميشود آن است که احتماالً چهارچوب کلي
داستان در همان آغاز به وسيلة همرزمان ابومسلم ریخته شده است .این طرو نخستين با نال
و روایتهاي یاران ابومسلم درهم آميخته و با عناصر ماوراءالطبيعه آراسته شده است .نکته
جالب اینجاست که «ناال» در روال داستان بارها رشتة کالم را بریده و دنباله سخن را به دست
شخصيتهایي ميسپرد که خود در این ماجرا ،ناش نخست را به عهده داشتهاند .بدین ترتيب
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در آغاز مواد خامي فراهم شد که یکدست نبود و با آرمان و آرزوهاي فردي و اجتماعي
سرشته شده بود.
انبوه مواد خامي که به گونهاي کتبي -شفاهي در سراسر خراسان و شاید عرا ق ،پراکنده
ميشد ،دستمایة تاریخنویسان و داستانپردازان آینده شد .سپا ،این روایات پراکنده نيز از
یادها و دفترها ناپدید شد؛ درحاليکه ردپاي خود را در نسخههاي فراوان «ابومسلمنامه» و
تناقضات بيشمارموجود درآن برجاي گراشت (همان).
مصحح فر ق بين راوي و نویسنده را جدي نميگيرد و از این طریق نظر خود راجع به
منشأ قصه را که در ادامه ميآورد ،ناض ميکند .در ادامه همين مطلب باز ناال و راوي
جهانداستاني را یکي ميشمرد .درحالي که ناال و راوي جهانداستاني یکي نيستند .منظور
مصحح راوي است؛ زیرا راوي است که ميتواند با کارکرد کنترلي خود رشتة سخن را یا
خود به دست گيرد یا اجازه دهد کنشگر روایت را پيش ببرد.
در زیر «مطلب اساسي که دربارۀ شيوۀ این کتابها باید گفته شود آن استکه نویسندگان
آنها از ميان مردم عادي برميخاستند و از مردم عادي و از داستانگزاراني که مانند خود آنها
درکنار حلاة قصهگویان ایستاده و از آنان روایاتي آموخته بودند ،سخناني به یاد ميسپردند،
سپا همانها را براي مردم بيان ميکردند » (طرسوسي )6836 ،پيچيدگي بيشتر ميشود.
منظور از نویسندگاني که از ميان مردم عادي برخاستند ،نویسنده نيست ،بلکه کسي است
که روایت شفاهي را تبدیل به صورت مکتوب ميکند .در ادامه کسي که داستان را به کتابت
درآورده با قصهگو و ناال یکي ميشود؛ زیرا او نيز قصد دارد آنچه را شنيده «براي مردم بيان
کند» .همچنين از جملة باال استنباط ميشود بين داستانگزار و قصهگو فر ق است در صورتي
که قصهپژوهان به این تفاوت نپرداختهاند و معموالً آنها را مترادف ميدانند .صفا ()6836
داستانگزار را مترادف با قصهخوان ،قاص ،دفترخوان و ...ميداند در حالي که در مادمة
«دارابنامة» بيغمي ميگوید« :ناال بيغمي است و کسي که کتابت کرده دفترخوان است
و مشخصاً در روایت بيغمي ،محمود دفترخوان کتابت را برعهده داشته است».
رکاوتي ( )6835نيز بدون معرفي داستانپرداز و فر ق آن با ناال ميگوید که «داستانپرداز
«اسکندرنامه» ،رویدادهاي قهرماني و ماجراهاي عياري و حوادث جادویي و پيشامدهاي
عشاي را از هر آنچه شنيده یا خوانده بوده گرد کرده و به قلم آورده و به دست و زبان ناال
سپرده است و هر ناالي با ترزباني برآن افزوده یا کاسته» (حکيم.)6835 ،
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در توضيحات مصحح ابومسلمنامه ،راوي و کاتب مترادف ميشوند .مصحح رنگ و بوي
شيعي را گاه نتيجه دخل و تصرف فرقهها و گاه مربوط به اعمال سلياة کاتب ميداند و اشارههایي
نظير «چهار یار» را مربوط به روبناي داستان ميداند« .این اشارههاي روبنایي تنها ما را به شناخت
بينش راوي و یا کاتب راهنمایي ميکند و نه به ساختار عايدتي داستان» (طرسوسي.)6838 ،
در صورتي که حتي اگر راوي را نه برمبناي روایتشناسي ،بلکه در چارچوب نظر
قصهپژوهان قرار دهيم باز با کاتب یکي نميشود و دایرۀ اختياراتشان تفاوت اساسي دارد.

 .6-0چالش مصحح و روایتشناس
قصههاي عاميانة بلند اغلب متون کهني هستند که ابتدا از روي نسخههاي خطي تصحيح و
سپا چا شدهاند .حضور عوامل مختلب گفتماني و نالهاي پي در پي از قصه ،بين نسخ
معمولي و نسخههاي روایت شده تفاوت اساسي ایجاد کرده است .در این نسخهها،
روایتهاي متعدد و معنادار با تفاوتهاي بسيار وجود دارد که در نسخههاي معمولي نيست.
حضور کاتب تاریباً محدود است .دامنة تغييرات و نظراتي که مصحح در تصحيح ارائه
ميدهد ،بسيار محدود و مشخص است .مصحح توضيحات خود را در متن وارد نميکند و
از پاورقي استفاده ميکند .بهکار بردن عالئم سجاوندي نيز بخشي از کار مصحح است که
به خوانش و دریافت بهتر متن کمک ميکند.
روایتشناس براي جدا کردن گفتمانهاي مختلب و بررسي موقعيتهاي روایي به عالئم
نگارشي توجه ميکند .بيتوجهي به این موضوع در بررسي برخي قصهها از جمله
«ابومسلمنامه» باعث آشفتگي در تحليل موقعيتهاي روایي ميشود.
از مشکالت «ابومسلمنامه» کاربرد نادرست عالئم نگارشي است .گرشته از عالمت توجه
که در انتهاي جمالت خبري به وفور آمده ،عالمت گيومه در نالقولهاي غيرمستايم از
مواردي است که با قواعد سجاوندي همخوان نيست .این عالمت چون مرز بين گفتمان راوي
و کنشگر است براي روایتشناس اهميت دارد .گيومه نشانة نالقول مستايم است؛ به
عنوان نمون به قول بيهاي« :بنياد ظلم در جهان اندک بود .هر کا چيزي بدان مزید کرد تا
بدین غایت رسيد» (روالفااري.)6869 ،
در قصههاي عاميانه کنشگر یا خود صحبت ميکند یا راوي سخن او را نال ميکند .در
این صورت راوياي که وقایع را از دریچة چشم شخصيت ميبيند ،مشخصات زبان او را به
سه شکل ميتواند منتال کند:
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 -6نالقول مستايم :او فکرکرد ،چادر من تنهایم.
 -2نالقول غيرمستايم :او فکرکرد ،که او چهقدر تنها بود.
 -8نالقول غيرمستايم آزاد :و چهقدر او تنها بود .جملة شخصيت را غيرمستايم نال کرده،
اما سيا ق کالم و لحن او را حفظ کرده است (اخوت .)6877 ،در گفتار غيرمستايم آزاد «که»
موصولي حرف ميشود .عالمت نالقول وجود ندارد ،اما سيا ق گفتاري که ميخواهيم نال
کنيم عيناً حفظ ميشود .این شيوه معموالً اختصاص زبان گفتاري است .برخالف
داستاننویسي جدید در داستانهاي سنتي فارسي از این شيوه کمتر استفاده ميکردند (همان).
در «ابومسلمنامه» معياري براي گيومه در انواع نالقولها ،گفتوگوي دروني ،نال
مضمون نامهها و ...وجود ندارد.
مورد دیگر آنکه مصحح برخي از اتصالهاي گفتماني راوي را بين دو خط تيره قرارداده است:
«سليمان کثير را آن سخن باورآمد و فریب خورد ،و با چندتن از چاکران خود زره
دربرکردند-جان عزیز است -تي ها بستند( »...همان).
در آن وقتيکه نصرسيار–گفتم که -در کنار مرو قرار گرفت» (همان).
مصحح در مادمه ،توضيح یا معياري براي پررنگ کردن برخي جمالت راوي ،جدا
کردن اتصالهاي گفتماني یا کاربرد غيرمعمول عالمت توجه و گيومه نياورده است.
از ویژگيهاي دیگر «ابومسلمنامه» آن است که نسخههاي ترکي آن بيشتر از فارسي است.
این موضوع به تحریم «ابومسلمنامه» در قلمرو صفوي و رواج آن در قلمرو عثماني برميگردد
(ر.ک :طرسوسي( )6836و صفا ( ،)6819ماجراي تحریم ابومسلمنامه) .با توجه به معدود
بودن نسخههاي فارسي و افتادگي نسخة مورد تصحيح ،مصحح براي بخشهاي افتاده ،نسخة
ترکي را ترجمه کرده و از طریق قالب ([]) ،آن را در متن اصلي گنجانده است .اگر از نسخة
ترکي براي تشخيص جریان ارزشي حاکم بر گفتمان چشمپوشي کنيم ،این موضوع در
بررسي پيرنگ مشکل ایجاد ميکند .فرآیندهاي تحول کالمي از این طریق جابهجا ميشوند.
نمونة مشخص آن در آغاز داستان –ماجراي عشق جنيد و رشيده -مشهود است.
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بحث و نتیجهگیری
«ابومسلمنامه» دامنة دگرگوني ،تلفيق و جابهجایي رویدادهاي تاریخي را به گونهاي که
برداشتها و احساسات مردم در دورههاي مختلب ميپسندیدهاند ،منعکا ميکند.
شکوفایي ،رواج و تحریم آن بيانگر مسير ناهمواري است که در جریان نزاعهاي مرهبي،
پشتسر گراشته است.
از منظر روایتشناسي ،داستان فاقد نویسنده ملموس است و با در نظر گرفتن تأ ير
بازنویسي قصه و سنت داستانگزاري ،طيفي از نظامهاي ارزشي متفاوت در آن شکل
گرفتهاند .این موضوع داللت دارد بر اینکه نویسندۀ انتزاعي یا من دوم ،ناقلِ مشخصي نيست،
بلکه گفتمانها و نظامهاي ارزشيِ مختلفي است که در دورههاي مختلب شکل گرفته ،رواج
یافته و یا به حاشيه رانده شدهاند.
بررسي موردي «ابومسلمنامه» نشان داد راوي جهان داستاني با ناال (راویان اخبار)،
داستانگزار ،کاتب و نویسنده یکي نيست .ناال نشانة زباني و سطح روایي مستال ندارد.
اتصالهاي گفتماني و تناوبِ روایت و گفتمان ،عبور در سطح راوي -مخاطب و سطح
کنشگران را نشان ميدهد .اتصالهاي گفتماني ،شکل مکتوب قصه را تأیيد ميکند.
بنابراین ،دیدگاههاي راجع به ناال در زمينة قصهپژوهي براساس مستندات خارج از متن بر ا ر
تحميل شدهاند .همين دیدگاهها بر تصحيح نسخههاي خطي نيز ا ر گراشته است؛ از جمله
در کاربرد گيومه و خط تيره که براي تمایزگفتمان راوي ،ناال و کنشگر بدون دقت در
سطوو روایي و ...صورت گرفته است.
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______________ .)6836( .ابومسلمنامه .تصحيحِ حسين اسماعيلي .تهران :قطره.
عباسي ،علي .)6868( .روایتشناسي کاربردي .تهران :دانشگاه شهيدبهشتي.
_________ .)6869( .نشانه معناشناسي روایي مکتب پاریا .تهران :دانشگاه شهيد بهشتي.
_________ .)6839( .دورنماي روایتي .پژوهشنامة فرهنگستان هنر.66-79 ،6 ،
عباسي ،علي و علي کریمي فيروزجاني .)6866( .کارکردفراراوي درداستان حضرت آدم .مطالعات
قرآن و حدیث.639-696 ،)6( 1 ،
حکيم ،منوچهرخان .)6835( .اسکندرنامه (بخش ختا) .به کوشش عليرضا رکاوتي .تهران :ميراث
مکتوب.
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