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چکیده
سرزمین سیستان ،با تاريخی مملو از دالوریها و پیشینة عمی ،تاريخی ،گنجینهای غنـی از روايـتهـای
داستانی را داراست .در سیستان به افسانه« ،آسوکه» اطالق میشود .آسوکهها انواع مختلج اسـطورهای،
تاريخی ،افسانهای ،تمثیلی و طنز را شامل و در دو قالب نثر و نظم روايـت مـیشـوند .عشـ ،،ازدواج،
جستجو برای يافتن محبوب و اثبات شجاعت و لیاقت بهرغم ضعجهـای جسـمانی ،تکیـه بـر روحیـه
دينداری ،جوانمردی ،مهماننوازی ،آيین پهلوانی ،وفای به عهد ،مرزداری ،شجاعت و غیرت ،گذشـت و
اخالق انسانی از برجستهترين مضامین افسانههای سیستانی است .با اين همه مضامینی هستند که به نظـر
میرسد تنها در آسوکههای سیستان ديده میشوند؛ همچون مضمون انتقام که گاه در خشـونتآمیزتـرين
اشکال در آسوکهها بروز میيابد .در بررسی جنبههای نمايشی و تحلیل عناصر دراماتیک آسوکهها ،ابعاد
قوی نمايشی آسوکهها آشکار و بر قدرت روايی آنها تثکید میشود .بررسی عناصر نمايشـی در آسـوکه
«ترمه» ،به عنوان نمونهای از آسوکههای سیستان ،بر اين مدعا صحه میگذارد کـه آسـوکههـا بـه مثابـه
گنجینهای فناناپذير و برخوردار از مفاهیم انسانی دارای اين قابلیت هستند که دستمايه تولیدات نمايشـی
قرار گیرند و دايره اقتباس را وسیعتر سازند.
کلیدواژهها :افسانه ،آسوکه ،افسانه بومی سیستان ،جنبههای نمايشی ،آسوکه «ترمه» ،آسوکه
«نَنه مه کنجَکه تُونو».

 .2این مقاله برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی ویژگیهای نمایشی قصههتا و افستانههتای اقتوام ایرانتی گمطالعته متوردی
آسوکههای سیستان » است که برای مرکز تحقیقات صداوسیما در سال  2837انجام گرفته است.
 .1کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی ،پژوهشگر واحد فرهنگ مردم مرکز تحقیقات صداوسیما ،رایانامه:
elatrod7@gmail.com
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مقدمه
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افسانهها و قصههای عامیانه از جمله عناصر تشکیلدهنده فرهنگ در جوامتع بشتری
و نمونهای درخشان از اندیشهورزی انسانها به شمار میرونتد .امتروزه از روایتتهتای
شفاهی عامیانه که به انواع مختلف ادبی همچون :افسانه ،قصه ،حکایت ،ضربالمثل و...
تقسیم میشوند ،به عنوان گنجینه فرهنگی هر ملت یاد میشود .امتری کته بتی

از هتر

چیز نمایانگر هویت فرهنگی و پیشینه غنی ادبی نزد آن ملت است .افسانهها را میتتوان
به موجوداتی در سفر تشبیه کرد .در این سفر عینی ،هر قتوم و جغرافیتایی بته فراختور
تاریخ ،فرهنگ و سنت خود ،به روایتهای داستانی ،شکل و زبانی آشنا بخشیده و آنهتا
را از آنِ خود کرده است .افسانهها و قصههای قتومی ،رهآورد ستفر عینتی روایتتهتای
داستانی از جغرافیایی به جغرافیای دیگرند .داستانهای شفاهی و ادبیات فولکلور بتومی
هر قوم دارای رنگ و بویی از اعتقادات و ساختار اجتماعی و فرهنگی آن قتوم استت و
در نتیجه نمادپردازی خاص خود را در این داستانها به نمای

میگذارند تا هویت ملی

و فرهنگی خود را استمرار بخشند .مضامین مشترک ،دردهتا و شتادیهتایی شتبیه هتم،
خطوط روایی و شخصیتهایی که تنها نام خود را عوض کردهانتد ،وجتود ریشتههتای
مشترک افسانهها را در بین اقوام به اثبات میرستاند .قصتههتا و افستانههتای قتومی در
سراسر ایران ،با رنگ و بوی قومی و بومی خاص هر ناحیته و بتا فرهنتگ فولکلتور آن
همگام است و نشان از خاستگاههای کهن افسانهها دارد« .تنوع گوی هتا و لهجتههتای
زبان فارسی ،به همراه تکثر فرهنگی مردم ایران و همچنتین تنتوع اقلیمتی ،باعت

شتده

است که مردم هر منطقه اصطالح خاصی را برای افسانه به کار گیرند» گجعفری قنتواتی،
 . 238 :2834چنان که افستانه در منتاطق مختلتف ایتران بتا عنتوانهتایی چتون آستانو
گدامغان  ،اوسنه گخراسان  ،آسوکه گسیستان  ،آسونک گدماوند  ،سُنگ گختارک  ،متیتل
گبویراحمدی  ،اُستونیه گبوئین زهرا  ،پاچا گکرمانشاه و چیرُک گکردی نامیده میشوند.
سرزمین سیستان ،دارای یکی از غنیترین فرهنگها به لحاظ ادب شفاهی استت کته
با تاریخی مملو از دالوریها و پیشینه عمیق تاریخی ،گنجینهای محفوظ از روایتتهتای
داستانی را در دل خود دارد« .سیستان ،سرزمین افستانهستاز تتاریخ کهتن ایتران ،تتاریخ
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قدیمی و باستانی دارد و از مهتمتترین منتاطق ایترانزمتین استت کته در طتول تتاریخ
سیستان و سرگذشت مردم دلیر آن که در زمانهای کهن در این مرز و بوم میزیستهاند،
همانند تاریخ همه سرزمینها و اقوام باستانی ،افسانهها و داستانهای شیرین و شورانگیز
دارد که در حال حاضر ،قسمتی از پیکره ستبر استتان سیستتان و بلوچستتان را تشتکیل
میدهد» گافشار سیستانی« . 7 :2875 ،آسوکه»ها بخشی از گنجینه باشتکوه روایتتهتای
شفاهی و یکی از شاخههای ادبیات شفاهی هستتند کته در میتان مردمتان سیستتان ارج
گذارده میشوند.
تولیدات نمایشی تلویزیونی از جمله ابزار قدرتمند فرهنگستازی و انتقتال فرهنتگ
شناخته میشود .دایره اقتباس نیز چنان گسترده است که هر ذهن خالق با بهرهبترداری
از گوشهای از عناصر قصههای عامیانه بسته به ذوق و توان خود میتواند دست به خلق
اثری با شاخصههای فرهنگی آشنا زده و دین خود را به بخشی از فرهنگ سرزمین ایران
ادا کند .ابعاد آموزشی افسانهها ،پیامهای تربیتی و اخالقی که با زبتانی غیرمستتقیم و بته
شیواترین و شیرینترین اشکال بیتانی ،استباب ارتبتاط را فتراهم متیستازند و مفتاهیم
معنوی ،اخالقی و اجتماعی که در لفافه روایتهای داستانی جان گرفتهاند ،گوشتهای از
ویژگیهایی است که روایتهای داستانی عامیانه را برای تولید برنامتههتای نمایشتی در
رسانههای تصویری مناسب و بخشتی از اهتداف رستانه را در تبلتور هویتت ایرانتی و
نمای

آن ،محقق میسازند .این مقاله در همین راستا با بررستی ظرفیتتهتای نمایشتی

یکی از آسوکهها به قصد پربار شدن ابعاد بومی تولیدات رستانهای انجتام گرفتته استت.
مطالعات اندک در آسوکههای سیستان ،کمتر شناخته بودن روایتهای داستتانی در ایتن
خطه جغرافیایی ،فرهنگ غنی سیستان و پیشینۀ تاریخی آن و سرانجام نیاز بته تولیتدات
نمایشی در این حوزه ،نگاهی دوباره را به آسوکهها میطلبد؛ از این رو آسوکه «ترمه» بتا
نام بومی «ننه مه کنجکه تونو!» 1به عنوان نمونهای درخشان از روایتهتای بتومی کهتن
سیستان ،که در بستری آهنگین و موسیقیایی روایتت متیشتود ،بته دلیتل ظرفیتتهتای
1. nane me kanjake tunu
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پراضطراب این کشور دستخوش حتوادث گونتاگون بتوده استت .از ایتن رو ،سترزمین
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دراماتیک ،جایگاه فرهنگی و دلبستگی مردمان آن دیار به آن و به دلیل ویژگیهتایی کته
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بین ماهیت قصه و جنبههای نمایشی وجود دارد ،دستمایه نگارش این نوشتتار از منظتر
آشکارسازی ظرفیتهای نمایشی آن قرار گرفتته استت .روش تحقیتق مبتنتی بتر روش
اسنادی و کتابخانهای بوده و با روش توصیفی ت تحلیلی تبیین شده است.
آسوکه و انواع آن

آسوکه 7در گوی

سیستانی به افسانهها ،داستانهای شفاهی ،متلهتا و روایتتهتای

شفاهی اطالق میشود .در آسوکهها رد پای تاریخ اقلیمی و اسطورهای سرزمین سیستتان
را میتوان مشاهده کرد ،از روزگاری که سرسبزی و آبادی هیرمند ،دشت سیستان را بته
بهشت هخامنشیان و ساسانیان تبدیل کرده بود تا روزگاری کته قتدرتطلبتی حاکمتان،
جنگهای مکرر و هجوم دشمنان ،نسلی از آهنینمتردان ایرانتی را در دل استطورههتا و
افسانهها متولد ساخت .رستم دستتان ،رادمتان و آذرک از نستل قهرمانتانی هستتند کته
نامشان با ایران و ایرانی پیوندی ابدی و جاویدان یافته است و قدمت سترزمین سیستتان
را به دوران اساطیری منسوب میسازند.
سابقه تاریخی و اسطورهای سیستان و جایگاهی که در تمدن و فرهنگ ایرانتی دارد،
قدمت پنج هزار ساله آن و وقایع تاریخی و اجتماعی که بر این سرزمین گذشتته استت،
آسوکهها را نیتز بته لحتاظ نتوع و مضتمون تحتتتت ثیر قترار داده استت .از ایتن نظتر
آسوکههای سیستان را میتوان به انواع زیر تقسیم کرد:
 .2روایتهای اسطورهای ،که کاملتترین شتکل آن در شتاهنامه آمتده استت .شترح
دالوریهای رستم و دیگر قهرمانان اساطیری کته تتاریخ باستتانی سیستتان را تتا زمتان
گرشاسب ،پادشاه پیشدادی به عقب می رانند .چنانکه نام سیستان نیز برگرفتته از همتین
دوران تاریخی استت ،در تتاریخ سیستتان آمتده استت« :سیستتان در زمتان گرشاستب
«سیوستان» نامیده شد ،یعنی سرزمین مردان و به مرور زمان ،سیوستتان بته یتک حترف
کمتر گو سیستان شد ».گبهار11 :2824 ،
1. âsuke
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 .1روایتهای تاریخی که در آمیختگی با افسانههتا ،حکایتتهتای عامیانته در افتواه
مردم جاری است ،همچون آسوکه «کِنجه کِه شهر زاهِدو» ،بعضی از آسوکهها بر استاس
یک شخصیت تاریخی شکل گرفتهاند ،مانند آستوکههتای «ذوالقترنین دو شتاخ دارد!» و
«شاه سلیمان» و آسوکههایی مانند «شهر کاکها» و «شهر ساووری» که از زبان افسانههتا،
تاریخ شکلگیری دو شهر را روایت میکنند.
 .8روایتهایی افسانهای با درونمایه جادویی ،که با ورود به جهتان بتیحتد و مترز
افسانهها ،بر تخیل شگرف راویان آن صحه گذاشته و بدنه فرهنگی ادبیات سیستان را به
پیکره عظیم افسانه های ایرانی پیوند می زند .آسوکههتایی همچتون« :شاترستان»« ،ملتک
فیصل و ملکه خاتون»« ،کلم جن»« ،شتاه بتاران»« ،جوستر پهلتوان» و «شتاهزاده و سته
پریزاد» ،افسانههایی از این دست هستند.
 .4روایتهای واقعگرا ،برگرفته از سبک و شکل زندگی مردم ،روایتهایی که گاه با
زبان طنز ،ظرافتهای روایی افسانههتای عامیانته را در نشتان دادن الگوهتای تربیتتی و
آموزشی آشکار می سازد .ارائه پندها و اندرزها و رهنمودهایی که جستن از خطتر را در
بحبوحه بحران های زندگی در خشکسالی و تنگناهای برآمده از شترایط اقلیمتی ممکتن
میسازد و با مفاهیم اخالقی همچون عشتق متادر بته فرزنتد و نشتان دادن راه و رستم
زندگی همراه است .آسوکههایی همچون« :سوخته نان سوغاتی»« ،دو برادر دارا و نادار»،
«یک دانه انار و زن آبستن»« ،مد تنبل» و «چهل دختر ،چهل پسر» از جملته افستانههتای
واقعگرا بهشمار میروند.
 .5روایتهایی که شخصیت اصلی آنها حیوانات هستند و در قالبی تمثیلی روایتگر
نکات ظریف اخالقی و پند و اندرزهای اخالقی هستند .در این دستت روایتتهتا ،گتاه
حتی در سادهترین آنها ارزشهایی مانندِ کار ،چرخه تولید و همجواری با طبیعت دیتده
میشود .نگاه کلیشهای به حیوانات نیز در برخی از افسانهها دستتخوش تغییتر متیشتود
چنانکه در آسوکۀ «عاقبت یک شیر» ،گرگ که در اغلب آسوکهها چهرهای حیلهگر دارد،
در نهایت جوانمردی ،کمک حال شیر درماندهای میشود که با ناسپاستی بته رفاقتت او
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مردم را از رخدادی تاریخی بیان میکنند .برخی از این آسوکهها به شکل مثتل بتر زبتان
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خیانت میکند .از دیگر آسوکه های تمثیلی میتوان به« :تیستک» گدم جنبانتک « ،گترگ
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گرسنه و روباه» ،آسوکۀ «کاکلی و مار»« ،مرغ نیممنی» و «بزک جنگلی شاه» اشاره کرد.
 .7افسانهها و قصههای طنزآمیز نیز بخ

دیگری از آسوکهها را تشکیل میدهند ،در

این دسته از روایتها ،پیامهای اخالقی با تکیه بر کالمی طنزآلود و طعنتهآمیتز و یتا بتا
ساخت موقعیتی برآمده از دل وقایع ارائه میشوند .در این قصههتا ،ستادهدلتی مردمتان،
بی فکری و ناآگتاهی ،خصوصتیات اخالقتی و یتا رفتتاری آنتان اغلتب دستتمایه خلتق
موقعیتهای طنزآمیز میشود .در آسوکۀ «ستبز پنبتهختوار» ناآگتاهی مردمتی کته بترای
نخستین بار هندوانهای را در مزرعه خود مشاهده میکنند به موقعیتت ترا یتک کمتدی
ختم میشود که بی

از هر چیز برخاسته از ترس و جهل متردم استت و یتا در آستوکه

«مهمان بیخیال» ،رودربایستی و تعارف با مهمان ،میزبانان را در موقعیتی کمیتک قترار
میدهد که برای گریز از آن چارهای جز خشونتی اغراق شده دیده نمیشود .خیالپردازی
و رویابافی نیز در دو آسوکۀ «نقل بز و باغ» و «خر بیدم و دو گوش» هجتو شتده و بتا
زبانی شیرین اما طعنهآمیز شماتت میشود .طنز در آسوکهها زبتانی قدرتمنتد و کارآمتد
دارد و این اصل مهمی است که آسوکهپردازان نیز در نقلهای خود آنچنتان کته از متتن
آسوکهها برمیآید به آن اهتمام میورزند« .مترد کوتتاهقتد و زن بلندقتد»« ،کتی

کتی

مگسها!»« ،کچل و کتالغ لنتگ»« ،مهمتان بتیخیتال»« ،پتدربزرگ مالعتوض» و «ریتخ
شوخی» از جمله روایتهای طنزآمیز آسوکههای سیستان به شمار میرود.
درونمایهها

ادبیات عامیانه در هر منطقهای نمایانگر و شناسنامه همه احساسات و عالیق ،نیازهتا
و تحوالت فکری و آداب و رسوم مردم آن منطقه است .آسوکههای سیستان نیز از ایتن
اصل مستثنی نیستند .تاریخ سیستان با قصهها و افسانهها آمیخته و به نوعی روح افستانه
و قصهها در این سرزمین باستانی جاری است.
آسوکه ها صتحنه ابتدی جتدال خیتر و شتر هستتند و تصتویری زنتده از سترانجام
انتخابهای آدمی میان خوبی و بدی را ارائه متیدهنتد .دنیتای آستوکه دنیتای ستادهای
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است؛ قهرمانان آسوکههتا هتم مثتل دنیتایشتان ستادهانتد ،از ایتن رو تستلیم تقتدیر و
خود مسیری را در پی

میگیرند که سرانجامِ آن را بی

از هر چیز صفات اخالقی آنان

تعیین میکند؛ مردان شجاع و جنگاور که با شجاعت و غلبه بر ترسهای خود در جنگ
با دیوان پیروز میشوند و ا دها را به تسلیم وامیدارند و در این مسیر از کمک نیروهای
غیبی و یا بخت و اقبالی نیکو بهرهمند متیشتوند و یتا بتا بتدطینتی ،فریبکتاری و دروغ
سرافکنده شده و عاقبتی تلخ مییابند.
عشق ،ازدواج ،جستجو برای یتافتن محبتوب و اثبتات شتجاعت و لیاقتت بته رغتم
ضعفهای جسمانی از برجستهترین مضامین افسانههای سیستانی است که بته نتوعی از
شناختهشدهترین درونمایههای افسانههای مناطق دیگر و جهان بته شتمار متیرونتد .بتا
وجود این مضامینی است که به نظر تنها در آسوکههای سیستان دیده میشوند؛ مضتمون
انتقام گاه در خشونتآمیزترین اشکال در آسوکهها بتروز متییابتد؛ چنانکته در آستوکه
«تلخک» ،انتقام به خشنترین شکل ممکن به تصویر کشیده میشود ،درونمایهای کته در
افسانه «پنج ارغن» نیز به عنوان مضمون اصلی هر پنج افسانه ،روایتت داستتانی را پتی
می برد و خلق و خو ،روح بیابانی و جنگاورانه باستانی مردمتان سیستتان و بلتوچ را بته
تصویر میکشد که گویا هرگز تسلیم شدن در برابر ظلم را برنمیتابند.
درونمایههای طنزآمیز ،بخ

دیگتری از مضتامین آستوکههتا را تشتکیل متیدهنتد،

بالهت و سادهدلی ،روبرو شدن با خرافهها ،دستمایه قرار دادن خیالبافیهتای بتیاستاس
گآسوکه «نقل بز و باغ» و محتک زدن ادعاهتای دروغ در رفاقتت و ت کیتد بتر عواقتب
توهمات بیهوده با زبانی طنز گخر بی دم و دو گوش و به سخره گرفتن غرور بیجا کته
اغلب در آسوکههای تمثیلی حیوانات دیده میشوند ،از نمونه مضامین اخالقی است کته
در آسوکههایی با رویکرد واقعگرا ،اخالقی و تمثیلی در بستری از طنز موقعیت روایتت
میشوند.
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سرنوشت ،بر بال بخت و اقبال خود سوار میشوند و با تکیه بر هتوش و توانتاییهتای
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ساختار آسوکهها
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

ساختار افسانهها شامل یک ابتدا ،گزارش متن و پایانبندی است.
الف جمله هتای ابتتدایی :جمتالت قتالبی کته قصته را بته گذشتتهای دور منتستب
میسازد .گذشتههایی که خیالی و غیرواقعی بودن آنها از وا هها و جملههای به کار رفته
در توصیف آنها مشخص است .جمالتی مانند «روزی بود ،روزگاری بود» یا «یکی بتود،
یکی نبود».
ب جملههای میانی :عبارتهایی که برای ارتباط دادن قسمتهای مختلف افسانه از
سوی راوی به کار میروند ،جمالتی نظیرِ «از آن طرف بشنوید « ،»...حاال دو کالم بشنو
از تاجر.»...
ج جملههای پایانی :جملههای پایانی بر غیرواقعی و خیالی بودن افسانههای روایت
شده ت کید دارند .جمالتی نظیر «قصه ما دروغ بود .همهاش دزد و دروغ بود» گجعفتری
قنواتی233 :2834 ،ت 104؛ تمیمداری. 55 :2830 ،
ساختار در آسوکههای سیستانی نیز تابع قاعده کلی ساختار در افسانههاست« .آسوکه
ابتدا با یک مقدمه زیبا و شیرین و جمله «یکه بو ،یکه نبو غیر از خدا هیچکه نبو» آغتاز
و سپس اصل داستان پیگیری میشود و در پایان نیتز بیشتتر قصتههتا بتا دعتای خیتر و
پیروزی بر دشمن ختم میشود .از ساختار آسوکهها ،با عنوان «تشریفات» یاد شده است.
آسوکه تشریفاتی ابتتدایی دارد و تشتریفاتی انتهتایی گعمرانتی . 80 :2832 ،آستوکههتا
معموالً با عبارت «بود ،بود ،از خدای ما و شتما کستی بهتتر نبتود!» شتروع متیشتوند.
آسوکهگو عبارتهایی مانند «بود ،بود و بود تا  »...و عبارت «آقایی کته شتما را دارم» را
برای ارتباط بین بخ های آسوکه به کار میبرد .در پایان نیز با عبارت «ختدا هتمچنتان
که مراد او را داد ،مراد همه را گجمیع بندگان خود را بدهد» داستان به اتمام میرسد.
شخصیتهای آسوکه

قهرمانان در آسوکههای سیستانی تابع ویژگیها و خصوصیات «قهرمان» در افسانههتا
هستند و بنابر نوع آسوکه سحرآمیز گجادویی بتودن آن یتا واقتعگترا بتودن ،مجموعته
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جغرافیایی و ریشه در تاریخ باستانی این سرزمین قصهخیز دارند« .بزلنگتی» نمونتهای از
این شخصیتهاست که ویژگیهای در میتان شخصتیتهتای منفتی افستانههتا ،بته او
چهرهای یگانه بخشیده است .پرداخت شخصتیت بزلنگتی و جزئیتاتی کته در توصتیف
ظاهر او گفته میشود یادآور اسفنکس7هاست« .موجودی قوی شبیه دیو که مثتل انستان
روی دو پا راه میرفته و چون نمیتوانسته به طور دائم بایستد یک پای
این موجود در افسانههای سیستانی نق

را میکشیده و

عمدهای در جنگ بتا متردم دارد و اغلتب هتم

دچار شکست میشود» گخمر :2833 ،مقدمه .
شخصیت دیگر آسوکهها« ،گرگک» استت.گرگک گرتتهبترداری یتا تکترار یکتی از
معروفترین قهرمانان افسانهها یعنی «کچل» است« .گرگ یعنی انستان کچتل ایتن فترد
کچل آدمی است نیرنگباز که مسائل بسیار مشکل را حل میکند و انسانی استت بستیار
باتدبیر که مشکالت را به سادگی از پی

پا برمتیدارد و همیشته هتم در حتل و فصتل

معضالت موفق است» گهمان  .یکی از مهم ترین ویژگیهای کچل ،آسان گرفتن زندگی
و زیرکی در حل مشکالت است ،به طوری کته ایتن نتوع برختورد بتا زنتدگی بترای او
خوش شانسی می آورد« .کچل» با زیرکی علیه شر مبارزه می کند .این کشمک

علیه شر،

قصه ها را پر از حادثه می سازد ولی قصه ها پایتان ختوش دارنتد .بته غیتر از بزلنگتی و
گرگک که نق

اصلی افسانههای سیستان را دارا هستند ،موجتودات دیگتری نیتز مثتل

خروسک ،دیو و  ...در افسانههای سیستان نق های گوناگونی دارند .گهمان
شخصیتهای انسانی آسوکهها نیز پرتعدادند .در آسوکهها متردان دو گتروه هستتند:
 .2انستتانهتتای عتتامی و معمتتولی؛ کشتتاورزان ،تتتاجران ،چوپانتتان و هیتتزمشتتکنان.
شخصیتهایی که سادهدلی ،فقر و شاید ترس از مهمترین خصوصیات آنهتا باشتد .آنهتا
در طی ماجراها و حوادثی که بر آنها میگذرد دچار طمع ،ضترر و شکستت متیشتوند.
برای حل مشکالتشان دست به دامان ری سفیدانی متیشتوند کته گتاه ماننتد آنچته در
آسوکه «سبز پنبهخوار» شاهدیم ،اوضاع را از آنچه که هست بدتر میکنند.
 .2ترکیب انسان با حیوانات در مجسمهسازی باستان؛ نمونههایی از آن در معماری هخامنشیان دیده میشود.
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صفاتی را مییابند که بیشتر معرف «تی » در روایت داستانی هستند تتا «شخصتیت» .در
آسوکههای سیستان ،شخصیتهایی رخ مینمایانند که به نظر تنها متعلق به همتین خطته
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 .1پادشاهان و شاهزادگان؛ امیران ،حاکمان ،پادشاهان و شتاهزادگان در افستانههتای
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جادویی و سحرآمیز اغلب در دو نق

مثبت گپروتاگونیست و منفتی گآنتتیگونیستت

حضور مییابند .در آسوکهها ،شاهزادگان اغلب وضعیت متزلزلی دارند ،چنانکته بعتد از
مرگ پدر ،با خدعه وزیر دچار حرمان شده و مجبور به تترک تختت و تتاج ستلطنتی و
شهر و دیار خود میشوند ،اگرچه تقدیر همواره به گونهای رقم میختورد کته شتاهزاده
بعد از کسب تجربهها و پشت سر گذاشتن حوادث بسیار ،حقانیتت ختوی

را ثابتت و

میراث پدر را تصاحب میکند.
بخشی از تصویری که از زنان در آسوکههتای سیستتان ارائته متیشتود ،پیترو نگتاه
تاریخی و رایج در افسانه هاست .مکر زنان همتواره بته عنتوان یکتی از درونمایتههتای
شناخته شده افسانهها مطرح میشود .در افسانهها اغلب از پیرزاالن ،زنان پیتر ستاحره و
زیبارویان بدطینت یا زنان خیانتکار سخن به میان میآیتد کته در آستوکههتای سیستتان
کمتر بر این موضوع ت کید میشود .وفاداری و پاکدامنی زنتان ،فتداکاری آنهتا ،صتبر در
برابر مصائب و هنرمندی و تدبیر آنان ،آسوکههای سیستان را از سایر افسانههایی از ایتن
دست متفاوت ساخته است .مظلومیت زن و نگاه انتقادی به نظام مردستاالرانه برختی از
آسوکهها را از زمانه خود جدا میکند و دیدگاهی نو در زمینۀ توانایی زن به مثابه انسانی
مستقل و صاحب احساس و دارای توانایی همپای مردان ارائه میدهد.
در آسوکۀ «یک دانه انار و زن آبستن» ،زنتی آبستتن از روی شترم و حیتا ،پنهتان از
چشم برادران و شوی خود دانهای انار را از روی هوس بارداری میختورد و همتین بته
فاجعهای دردناک و مرگ مظلومانه او میانجامد .در آسوکۀ «چهل دختر ،چهل پستر» بته
صراحت توانایی زنان در تجارت و تدبیر امور در رقابت بتا متردان بته چتال

کشتیده

میشود .در آسوکههایی مانند «شاه و وزیر هوسباز» ،تدبیر زن در انتقام از پادشاهی کته
به او نظر سوا دارد و یا «آسوکه ش

انگشتی» فداکاری زنانی که با تحمل تهمتتهتا و

قضاوتهای نابجا همچنان پاکدامنی خود را حفظ میکننتد ،نمونتههتایی از ایتن دستت
است .در آسوکه «مرد تاجر» ،زن حتی با وجود مرگ فرزندان

به دست وزیتر هوستباز

تسلیم خواسته او نمیشود و همچنان به همسرش وفادار متیمانتد .مظلومیتت زنتان در
آسوکۀ «ترمه» شکلی جدید مییابد .نگاه انتقادی به رسوم قبیلهای که نخستتین قربانیتان
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آن زنان هستند ،بیپناهی دختر نوجوان و تنهایی او ،التماسهای بیهودهاش بترای گریتز
بیان هنرمندانه دردها و رنجهای تاریخی زنان سیستان تبدیل ساخته است.
شخصیتهای غیرانسانی آسوکه نیز متنوع هستند .دیو ،ا دها ،جادوگر ،بزلنگی ،پریتزاد و
انواع حیوانات سخنگو از جمله عناصر جادویی افسانههای سحرآمیز سیستانی هستند.
پریزادگان ،موجوداتی فرشته خو که گاه در برابر آدمیان از خود ارادهای ندارنتد و در
وفاداری و زیبایی سرآمد موجودات افسانهای هستند ،موجوداتی دست نیافتنی و وفتادار
به عهد و پیمان خود با آدمیان معرفی میشوند .پریزادگان در سرزمین ختود کته پشتت
کوه قاف است منزل دارند ،شهری که ورود آدمیان به آن ممنتوع استت .آنتان شکستت
حرمت خود را تاب نمیآورند و گاه دست به اعمال خشونتآمیز نیز میزنند.
دیوها ،دشمن آدمیزادند و رباینده زیبارویان اما با وجود قدرت و توانایی کته دارنتد
موجوداتی نادان هستند که پس از شکست ،سرسپردگی آدمیان را میپذیرند.
جادوگران ،اغلب در چهره پیرزاالن ظاهر میشوند .جادوگران با پریزادگان عتداوت
دارند و از آنجا که راه طلسم آنها را میشناسند ،همپای پادشتاهان و وزیتران بدستیرت،
نیات شوم خود را عملی میکنند.
بزلنگی ،موجودی شرور با هیبتی ترسناک و نیمه بز ت نیمه انسان استت .بزلنگتیهتا
دشمن آدمیان و تجسم شرّ مطلق هستند« .به قول کسانی که در سیستان افسانه میگویند
این حیوان آدمنما وقتی انسان را میبیند با همین صدا میگوید :بو بقنه بوی آدمیزاد بقنه
که یعنی من بوی آدمیزاد را حس میکنم» گخمر:2833 ،مقدمه  .اگر آدمیتزاد بزلنگتی را
بکشد میتواند از خاصیت جادویی چشم آن برای درمان نابینایی استتفاده کنتد گآستوکه
اللو  .بزلنگیها با خانوادهاشان زندگی می کنند و فرزندانشان نیز مانند خود آنها شرورند
گآسوکۀ چارچشم  .بزلنگی ممکن است گاهی روی خوش نشان دهد؛ اما قطعتاً بنتا بتر
سرشت ناپاک

پایانی تلخ را برای آدمیان رقم خواهد زد گآسوکۀ مترد تتاجر  .بزلنگتی

تنها در آسوکههای سیستان دیده میشود .تاکنون پژوهشی درباره خاستگاه ایتن موجتود
افسانهای به انجام نرسیده است؛ اما از آنجا که بزلنگی و چهرهای که از او در آستوکههتا
به نمای

گذاشته میشود در تناقض کامل با جایگاه و چهرة اسطورهای «بتز» در تتاریخ
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از ازدواجی اجباری و تن دادن به رسم خونبس ،آسوکۀ ترمه را به نمونهای درخشان از
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و فرهنگ ایران چه پی

از اسالم و چه پس از آن است ،شاید بتوان در جستتجو بترای
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یافتن ریشههای ظهور و بروز این چهرة نیمهاساطیری شرور در آسوکههای سیستانی بته
ت ثیر فرهنگ هلنیستی بر فرهنگ مردم از دوران سلوکیان اشاره داشت ،امری کته اثبتات
آن به تحقیق و بررسیهای بیشتر نیاز دارد.
حیواناتی که در بزنگاههای سرنوشتساز ناگهان به سخن درآمده و سببساز نجتات
قهرمان قصته از گرفتتاریهتای پتی

روی متیشتوند از جملته دیگتر شخصتیتهتای

غیرانسانی افسانههای سیستانی به شمار میروند .در آسوکهها هم اغلب کبوتر این نقت
را به عهده دارد.
خروس ،نیز در آسوکهها گاه و بیگاه ظاهر میشود .او پیرو نق

نمادین خود میتواند

بازگوکننده حقایق باشند و پرده از بدکاری آدمیان بردارد گآسوکۀ فاطمته کتو اشتیه کته و
گاه نیز با آواز بیموقع خود ،متضرر و پشیمان میشود گآسوکۀ خروس پولدار .
شخصیتها و اشیای جادویی نیز در آسوکهها نقت

دارنتد .اشتیایی ماننتد انگشتتر،

دیگی که به اراده صتاحب آن متیتوانتد در لحظته ،غتذای مفصتلی تهیته کنتد ،چتوب
جادویی ،قالیچه پرنده و ...از جمله عناصر و اشیای جادویی آسوکهها به شمار میرونتد.
در این میان انگشتری حضرت سلیمان از جایگاه ویژهای برخوردار استت؛ ایتن انگشتتر
در نزد پریزادها و دیوان حرمت دارد و کسی از آنها نیستت کته در برابتر آن انگشتتر و
قسم به حضرت سلیمان ،حرمتشکنی کرده و به عهد خود وفا نکند .اهمیت ایتن اشتیا
هنگامی آشکار میشود که قابلیتشان در یاری به قهرمانان قصه در برقتراری عتدالت و
دستیابی به کامیابی و پیروزی خیر بر شر ،مؤثر واقع شده و روایتت را تتا آنجتا کته بته
پایانی خوش برسد ،پی

میبرند.

آسوکة «ترمه» و ویژگیهای آن

یکی از ترانتههتای قتدیمی سیستتانی کته در میتان غتزلختوانی آئینتی جتای دارد،
خداحافظی حزنانگیز مادر و دختر در شب عروسی است که با عنوان «نَنته مته کنجکته
تُونو!» گمادر ،این منم دختر تتو! شتناخته متیشتود و سالهاستت در مجتالس عروستی
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سیستانیان ،عروس آن را به هنگام ترک منزل متیخوانتد  .سرچشتمه ایتن ترانته ،قصته
2

شور اجرا میشود گپایگاه خبری تحلیلی نیزار  .بافتار بومی آسوکۀ «ترمه» که به زبتان
شعر روایت میشود ،به دلیل آمیختگی آن با آداب و رسوم و سنتهتای رایتج در میتان
قبائل و طایفههای خطه سیستان و نگاه انتقادی که به برخی ستنتهتای اجتمتاعی دارد،
این آسوکه را بین همتایان خود متمایز ساخته است.
آسوکه «ترمه» ،روایت دختر زیبایی به همین نام است کته بایتد در ازای ختونبهتای
قتل یکی از مردان طائفهاش ،به همسری جوانی بدنام به نام «جانمحمد» درآید .ترمه که
به این وصلت راضی نیست ،راز دل به متادر متیگویتد ،امتا التمتاسهتا و ضتجههتا و
نالههای

کارگر نمیافتد و روزی میرسد که باید روانه خانه بخت سیاه خود شتود .در

میانه راه در حالی که کاروان عروسی در میان شادی طائفه جانمحمد راهی خانته دامتاد
هستند ،حال جانمحمد به هم میخورد و او بدون هیچ دلیل خاصی در مقابتل چشتمان
حیرتزده پدر و خانوادهاش جان میدهد .ترمه را عروس شوم مینامند و به خانه متادر
بازمیگردانند .اما بعدها ترمه به عقد حبیب ،جتوانی زحمتتک

از اهتالی طائفتهاش در

آمده و با خوشحالی راهی خانه بخت میشود.
نطفه درام و موقعیت دراماتیک در آسوکه ترمه ،بتر پایته ستنتهتا و آداب و رستوم
طائفهای شکل میگیرد .لوفلر دالشتو 3در «زبتان رمتزی قصتههتای پریتوار» متیگویتد:
«اشخاص قصهها و افسانه ها ،خاطره و یادگاری از برگزارکنندگان مراستم و مناستک در
آیینهای مردمیاند که امروزه کمابی

فراموش شدهاند» گدالشو . 78 :2877 ،مانتدگاری

آسوکۀ ترمه و ادامه حیات آن در طی زمان ،گویای ت کید بر فراموش نکردن افسانههتایی
 .2در محبوبیت این شعر و ترانه محلی نزد مردم سیستان همین بس که نامدارترین موسیقیدانان سیستان آن را اجرا کترده و در
حفظ ملودی آن کوشیده اند .این ترانه بارها از سوی هنرمندان سیستان بازخوانی شده است و اشتعار آن از زبتان متردم شتنیده
میشود .خواندن این شعر آهنگین ،در عروسی های سیستانی هنوز کاربرد دارد و به عنوان یکی از رسوم مانتدگار و ت ثیرگتذار
در مراسم ازدواج شناخته میشود.
 .1البته برخی از هنرمندان در آواز دشتی و آواز افشاری نیز آن را تنظیم کردهاند .ریتم این ترانه
تحلیلی نیزار .

5
8

لنگ است گپایگاه خبتری
3. Loffler Delachaus
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دختری است که به خونخواهی گرفته میشود .این ترانه عتاطفی سیستتانیان در دستتگاه
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از این دست است که هویت یک قوم را از منظر روایت داستانی بته نمتای

گذاشتته و
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یادآور آداب و رسومی است که از پس اجرای مکرر آن در مراسم و جشتنهتا بتهرغتم
درونمایه حزنانگیزش در حافظه تاریخی مردمان این دیار ماندگار بر جتا مانتده استت.
چنانکه «برخی از افسانهها به لحاظ ظرفیتتهتای نمایشتی تبتدیل بته نمایشتنامههتایی
عامه پسند و مردمی شده و چون با اعتقادات آن مردمان یگانه بتوده ،رشتد کترده ،بتاقی
ماندهاند و با تضادهای اجتماع و طبیعت روزمره پرداختت شتده و بته شتکل تترا دی،
حماسه و گاهی ملودرام یا بیان شعر و شاعری درآمدهاند ».گستاری258 :2877 ،
آسوکه ترمه( 4ننه مه کنجکه تونو!)0

دخترک پانزده سال بیشتر نداشت .سیاهی چشمان
میشد ،تمامی سیاهی شب جمتع شتده و در چشتمان
میخوابید دوباره شب از میان مژههای

طوری بود که انگار وقتی صتبح
خانته متیکترد و شتامگاه کته

بیرون آمده وگسترده میشد .نام

تترمته بود،

مثل ترمه زیبا بود و لطیف .قترار بتود ترمته را بته جتانمحمتد شتوهر بدهنتد .در ازای
خونبهایی که طایفه ترمه بایستی به طایفه جانمحمد متیداد بته ازای ختونی کته حتتی
اتهام ثابت نشده بود.
قضیه از این قرار بود که چند ماه پی  ،محمدامیر عیار که از طایفه جتانمحمتد بتود
در نیزار و به طرز مشکوکی کشته شده بود .جسد خیس او ،صبح ِ پگاه و نزدیک طلتوع
آفتاب روی توتناش پیدا شده بود .هرچه پرسوجو کردنتد و بته دنبتال نشتانه گشتتند
چیزی پیدا نشد .فقط به این دلیل که افرادی از طایفه ترمه در آن نزدیکی مشتغول پهتن
کردن دام و بریدن نی بودند ،متهم شدند .کار ،باال گرفته بود و خان طایفته ترمته بترای
اینکه درگیریها شتدت پیتدا نکنتد و باعت ختونریزیهتای بیشتتر نشتود ،در جلسته
ری سفیدی به درخواست خانِ طایفه جانمحمد ،تن داد و قرار شد که ترمته بته عقتد
 .2آسوکه «ترمه» ت براساس ترانه «موکه مه کنجکه تونو» ) (mu ke me kanjake tunuبازنویستی شتده استت .منبتع ایتن
روایت سایتهای اینترنتی است ،برای اطمینان از صحت روایت ،متن آسوکه با چند بازخوانی از این ترانه ،مقایسه شده است.
نام نویسنده نامعلوم است .گوبالگ خانه فرهنگ سیستان
 .1مادر! این منم دخترک تو!
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موکه!
گمادر!

موکه مه کنجکه تونو!
گمادر! این منم دخترک تو!

منه نلی که بره ...
گمگذار که مرا ببرند...

ستتتتتوزونِ دستتتتتتکه تونتتتتتو ....
گمن که مثل سوزنی در دستت تتوام

2

ختتتته دول و ستتتتازک متتتتی بتتتتره
گبتتتا دهتتتل وستتترنا متتترا متتتیبرنتتتد

 .2گوش به حرف تو بودهام.
 .1با اسباب شور و شادی میبرند ،ولی من راضی نیستم.

1

منتته نلتتی کتته بتتره...
مگذار که مرا ببرند...

منتته نلتتی کتته بتتره...
مگذار که مرا ببرنتد...
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یکی از افراد طایفه جانمحمد در آید .جانمحمد را همه میشناختند ،آدم سر بته راهتی
نبود ،بیقید و الابالی.
چند روز قبل از عروسی سر ِتندور گتنور موقع پختن نتان ،ترمته کلتی بتا متادرش
صحبت کرده و گفته بود که دل به این وصلت رضا نیستت و دوستت نتدارد کته زن
جانمحمد شود .ولی مادر هیچ نداشت که برای قانع کردن بگوید.
از آن طرف جانمحمد سرمست و خوشحال بود .دیگر محمدامیر ِعیار هم نبتود کته
با این وصلت مخالفت کند .میدانست که اگر محمدامیر زنده بود به واسطه دوستی کته
با شیرعلی ت پدر ترمه داشت اجازه نمیداد کسی مثل او شوهر ترمه شود.
تعداد عیاران کمتر و کمتر میشد و تعتداد کستانی کته بتا ظلتم و نتابرابری مبتارزه
میکردند نیز کمتر.
گذشت  ...تا روز عروسی فرا رسید.
داماد در کنار عروس قرار گرفت .ترمه سرش را باال گرفت .سفیدی چشتم دیگتر
به سرخی میزد .رو به مادرش کرد و با صدایی که بغض در آن نشسته بود گفت:
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و مادر که خیلی سعی داشت تا استوار و محکم بماند جواب داد:
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ننتتتته و جتتتتون ننتتتته

کنجتتتتتته کلونتتتتتته ننتتتتتته

گای جتتتتتان متتتتتادر!

دختتتتتتتر عاقتتتتتتل متتتتتتن!

ننتتتته و جتتتتون ننتتتته

کتتتتتتار کُتتتت تنِ درِ خونتتتتتته
آبادی این خانه بودهای

گای جتتتتتان متتتتتادر!

تو باع

آال کتته متتیبتتره تتتره

آتتتتت ت

گاالن که تو را متیبرنتد

آتتتت

آال کتته متتیبتتره تتتره

اشتتتتتتتو گریونتتتتتتو ننتتتتتته

گاالن کته تتو را میبرند

ببتتین کتته چتگونتته گریتانم!

و جونتتتتتتو ننتتتتتته
بتتته جتتتانم افتتتتاده!

رو به خواهرش کرد و گفت:

خه جفت جوری میبره
گبا یک جفت جارو مرا میبرند

2

منه نلی که بره ....

مگذار که مرا ببرند...
و خواهر جواب داد:

دده و جتتتتتتتون دده

آال کتتتتته متتتتتیبتتتتتره تتتتترَه

گای جتتتان ختتتواهر!

االن کتتته تتتتو را متتتیبرنتتتد

از خونتته نتتتِ کِ بابتتا

خونتتته تتتتو متتتیبتتتره تتتتره

گاز خانته نیتک پدری

به سر خانه و زندگیات میبرند

و باز رو به برادرش کرده و گفت:

از رائه خَمک میبره

منه نلی که بره.....

گاز راهی که به خمک میرود مرا میبرند ،مگذار که مرا ببرند...

 2برای بیگاری و کار کشیدن میبرند.
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و برادر:
گای جتتتتتان بتتتتترادر!

االن کتته تتتو را متتیبرنتتد

دن ستترا مته مستتو دده

از زیتر قترآن گترا بکنتی
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دده و جتتتتتتتتتتون دده

آال کتتته متتتیبتتتره تتتتره

گمن بر در سرای خانه با قرآن میایستم تا تو از زیر آن رد شوی
و مادر باز برای دلداری رو به دختر کرد و گفت:

گریه مکو دخترک نازوک و بلگ چغَک
گگریه نکن دخترکم! ای که مثل برگهای تازه بهاری نازک و لطیفی!

اِمشو که میبره تره نمک مزه بر دلتَک
گدر این شبی که تو را میبرند بر دل زخم دیدهام نمک مزن

سبا موکه تو بیایه رازای دل بُتکنی تو
گصبح فردا مادرت به دیدار تو میآید تا سنگ صبورت باشد

خاکای زیر حجله را از گریه گل بُتکنی تو
گمیدانم که از گریه زیاد خاکهای زیر حجله را گتِل خواهی کرد
عروس از زیر قرآنی که دست برادرش بود گذشت و با گامهتای نتامطم ن پتای در
رکاب اسب گذاشت و خیلی آرام بر زین اسب نشست .در میان این همته آدم ،ختودش
را تنها میدید .تنها در برابر خدای خود.
«خدایا خودم را به تو میسپارم»
ضرب دهل و آوای سرنا از سر گرفته شد و جمعیت به راه افتاد .چند نفر از اقتوام دامتاد
با طعنهها و نیشخندهایی به نزدیکان عروس از اینکه دخترشان را میبرند ،نی

میزدند.

رفتند ...و رفتند تا از ده دور شدند.
مادر و بقیه با دلهای گران گدلهای گرفته به درون خانه برگشتند .اسب ترمته آرام
و رهوار ،ره میسپرد .ترمه ساکت و آرام در افکار خود فرو رفتته بتود .ناگهتان صتدای
نالهای بلند شد .اسب ترمه ایستاد .با صدای ناله ،جمعیت نیتز ایستتاد .همته دور استب
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جمع شدند و نگاهها همه به طرف جانمحمد خیره شد که روی زمین افتاده و در ختود
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میپیچید .برادر و پدرش به شتاب ،باالی سرش حاضر شدند .پدر سرش را باال گرفت.
ت چی شده پسرم چی شده
و سراسیمه دست و پاها و بدن پسرش را وارسی میکرد .فریادهای جانمحمتد کته
دو دست

را به شکم چسبانده بود بلندتر و بلندتر میشد .پدر با ستر بته آبتادی اشتاره

کرد و گفت:
ت اینجا چیزی خوردی
و جانمحمد با همان حالت نزار جواب داد :نه! هیچی!...
و چشمان

در چشمان پدر خیره شد ...پتدر متات و مبهتوت شتده و ناباورانته بته

صحنهای که جلوی چشمان

شکل گرفته بود ،نگاه میکرد.

جانمحمد آرام گرفت و دیگر هیچ نگفت .پدر ،برادر ،مادر و خواهرهای  ،نالهکنان
به بقیه میگفتند:
ت برگردید!!
ت سریع!
ت زود باشید ،حکیم را خبر کنید!
ولی دیگر دیر شده بود و از دست هیچ کس کاری بر نمیآمتد ...جتانمحمتد مترده
بود.
چقدر ناگهانی و باورنکردنی!
خانواده داماد و خویشان او به ترمه لقب عروس شوم داده و ترمه را بته ختانوادهاش
برگرداندند .اما خیلیهای دیگر بعد از این شوک ،به خود آمده و متیگفتنتد :ایتن آه دل
دخترک بود که جانمحمد بدنام را ناکار کرد.
این ماجرا دهان به دهان بین مردم همه آبادیها گشتت و آوازه ترمته ت دخترکتی کته بتا
نیروی قلب خود و توکل به خدا بر نامرادیها فائق آمده بود ت تا شهرهای دورتر نیز رفت.
دو سال از این ماجرا گذشته بود که...
یک روز که ماه بیبی به خانه آمد ترمه را صدا زد .دخترش را در گوشهای نشتاند و
با او شروع به صحبت کرد.
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وقتی مادر ،اسم حبیب را برای ترمه آورد ،نهتنها چشمهای ترمه ،شادی و شتعف را
بود که تیشه بر دوش برای آبیاری زمین سوی صحرا روانه میشود.
از فردا ترمه با شور و شوق و دقت زیاد مشغول آماده کردن سور و ستات عروستی
بود .فقط لتُنگِ گلدوزی شده سرتراشک ،آنقدر پر از طترح بتود کته دوختتن آن چنتد
هفته طول کشید.
مراسم عروسی به پتا شتد .آتت

بزرگتی در میانته میتدان افروختته شتد .ضتربات

دُهتُلچی همه را به یک رقص حماسی فرا میخوانتد .حلقته چوبتازی تشتکیل شتد و
هماهنگ با ضربات دُهتُل ،شروع به چرخیدن کرد .ضربات چوبهتا کته بتر همتدیگر
فرود میآمدند ،آت

را مست میکرد و زبانههای آن همنوا با این شادمانی میرقصیدند.

وقت رفتن عروس از خانه پدری فرارسیده بود .برادر عروس با قرآنی در دست نتزد
خواهرش آمد و طبق رسم ،هدیهای گیک النگو به او پیشک

کرد تا نازِ عروس ختانم

را برای رفتن بخرد .با برخاستن ترمه صدای کتتَل کشتیدن و هلهلتهزنهتا بلنتد شتد و
گداره دایرههایشان را بر سر دستها گرفتند تا مراسم پابرداری با خواندن ترانته زیبتای
«نوگل عروس جان جان» آغاز شود .گوبالگ خانه فرهنگی سیستان
ساختار افسانه به لحاظ نمایشی

مقدمه (زمینهچینی)
مقدمهچینی به معنای خلق موقعیت داستانی اولیه استت .در ایتن مرحلته صتحنه بته
شیوههای گوناگون طراحی میشود ،شخصیتهتا معرفتی متیشتوند و کشتمک

آغتاز

میشود .در آسوکۀ ترمه مقدمهچینی به همین ترتیب با معرفی شخصیتها ،آغاز میشود
و سپس به سرعت به خط اصلی روایت با مروری بر چرایی و چگونگی رویدادها ورود
مییابد؛ ترمه ،دخترک پانزده ساله و شخصیت اصتلی افستانه ،بته دنبتال قتتل متردی از
طایفۀ جانمحمد بنابر سنت و در ازای خونبهتایی کته طایفتۀ ترمته بایستتی بته طایفتۀ
جانمحمد بدهد ،بناست به عقد و ازدواج او درآید.

شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

نشان میداد بلکه لبهای او نیز به خنده وا شد .حبیب را میشناخت .بارهتا او را دیتده
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شخصیت
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

شخصیتها در این آسوکه ،تابع واقعگرایی افسانه ،از قالتب تیت هتای قتراردادی و
متعارف قصههای عامیانه خارج و همپای شخصیت در داستانهای متدرن دارای ابعتادی
روانشناختی میشوند.
شخصیتهای اصلی
ترمه :شخصیت اصلی این آسوکه دختری پانزده ستاله و یتتیم بته نتام ترمته استت.
جوانی و زیبایی ترمه ،بزرگان طایفه را مصمم میسازد تا او را بته عنتوان ختونبهتا بته
طایفه مقتول بدهند .ترمه جوان ،همپای مادرش در میان طایفه در هنرمندی و کتدبانویی
سرآمد دختران طایفه است و در تهیه مخارج زندگی به مادرش یاری متیرستاند .ترمته
برای گریز از ازدواج اجباری ،پناهی جز مادر ندارد ،اما مادر نیز چارهای جتز تستلیم در
برابر این تقدیر نمییابد .جنبه اعتقادی شخصتیت ترمته ،هنگتامی بته نمتای

گذاشتته

میشود که وی به خدا توکل میکند و در دل از او یاری میطلبتد .روح لطیتف ترمته و
نهاد پاک و ایمان او به معجزه و مظلومیت  ،سرانجام کتار را رقتم متیزنتد و ترمته بته
خواست الهی و مرگ غریب داماد از این بند میرهد.
جانمحمد :جانمحمد ،مردی از طایفه مقتول که بناست ترمه در ازای خونبها ،بته عقتد
و ازدواج او درآید .جانمحمد به روشنی نق

شخصیت منفتی و آنتتیگونیستت را در ایتن

روایت داستانی به عهده دارد .بدنامی جانمحمد ،بیقیدی و الابالیگتری او زبتانزد ختاص و
عام است و از او شخصیتی شرور ساخته است .او از غیبت و نبود عیاران و جتوانمردانی کته
در بیگناهی و بیپدری ترمه ،فریادرس او باشند و متانع از ایتن وصتلت گردنتد خوشتحال
است و همین شخصیت سوااستفادهگر و طماع او را آشکار میستازد .در برشتی از آستوکه،
جانمحمد در کنار ترمه قرار می گیرد در حتالی کته جامته دامتادی بته تتن دارد و ترمته بتا
چشمانی سرخ در کنار او نشسته است .جانمحمد اعتنایی به احوال ترمته نتدارد و بته او بته
جز از دریچه چشم اسیر و قربانی نگاه نمیکند .سنگدلی که در این برش روایتی بته تصتویر
کشیده میشود ،آزاردهنده و ت ثیرگذار است و نشان از ناجوانمردی جانمحمد دارد.
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شخصیتهای فرعی
پشیمان کردن طایفه و مادر از ازدواج اجباری دارد .مادر در آسوکه ترمه در نق

ستنتی

خود ظاهر میشود و وظیفه تحقق بخشیدن بته خواستت طایفته را دارد تتا دختترش را
راهی خانه بخت کند .اگرچه او نیز مانند دختر از این تقدیر غمناک و دلشکسته استت،
اما گویا توان و اراده الزم را برای نجات دخترش ندارد.
پدر جانمحمد :پدر جانمحمد در صحنه مرگ پسر حاضر میشود ،اما تالشهای
برای نجات او از مرگ به نتیجه نمیرسد .ضجههای پدر و برادر جتانمحمتد بتر بتالین
بیجان او ،گویا جانمحمد را نیز در جایگاه قربتانی یتک تصتمیم و ستنت غلتط قترار
میدهد و بر خوان های نمادین متن میافزاید.
برادر و خواهر ترمه :هر دو تنها شنوای دردمندی و التماسهای ترمتهانتد .بتا آنکته
تنها در دیالوگهای مختصری چهره مینمایانند؛ اما انفعال و ناکارآمتدی آنتان ،در کنتار
تسلیم مادر برابر تصمیم بزرگان طایفه ،به اقتدار رستوم ستنتی و قبیلتهای متیافزایتد و
تنهایی و مظلومیت ترمه را برجستهتر میسازد.
گفتوگو
ساختار آسوکه ترمه به لحاظ روایی در قالب گفتوگوهایی کته بتین ترمته و ستایر
شخصیتهای داستان رد و بدل میشود شکل میگیرد .به همین لحاظ افستانه ترمته ،از
نظر بهرهمندی از گفتو گو به عنوان یتک عنصتر نمایشتی ،غنتی و شتباهت بستیار بته
ساختار نمایشنامه یافته است .گفتوگوها در پیشبرد روایت مؤثرند و دستیابی بته عمتق
ت لمات روحی و ذهنیت شخصیتها را ممکن میسازند.
بحران
در اصطالح ادبی «بحران لحظهای در داستان یا نمای

است کته کشتمک

بته اوج

شدت میرسد و منجر به تصمیمگیری میشود .در روند داستان ممکن است بحرانهای
متعددی رخ دهد که هر یک فرا رسیدن نقطه اوج را تستریع کنتد» گداد . 74 :2873 ،در
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مادر :ماه بیبی ،مادر ترمه ،مخاطب اصلی او در گفتوگوهایی استت کته بته قصتد
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آسوکۀ ترمه ،بحران با تصمیم بزرگان طایفه و متادر در اجبتار ترمته بته ازدواج در ازای
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

خونبها آغاز میشود .در حالی که روند روایتت ،گفتتوگوهتا ،شخصتیت و مقتدمات
وقوع این حادثه ،بحران را به اوج میرساند و در نهایت ترمه بر ختالف میتل ختود بته
ازدواج جانمحمد درمیآید .بحران هتای فرعتی دیگتر در ایتن آستوکه ،قتتل مشتکوک
محمدامیر عیار است که در نهایت به خوانخواهی ختم میشود.
کشمکش
کشمک

یا جدال در اصطالح ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی ،تعتارض دو نیترو

یا دو شخصیت با یکدیگر است .کشمک  ،عنصر مهم شکلگیری پیرنگ داستان استت.
کشمک

به اشکال مختلف ممکتن استت ظتاهر شتود :کشتمک

جسمی میان دو شخصیت؛ کشمک

ذهنی ،کشمک

تعارض میان عواطف مختلف شخص و کشمک

جستمانی ،تعتارض

میان دو فکر؛ کشتمک

عتاطفی،

اخالقی ،ستیز و مخالفتت شخصتیت

داستان با اصول اخالقی گهمان . 835 :در این آسوکه کشمک

به هر چهار شکل ختود

مشاهده میشود.
کشمک

جسمانی :قتل محمدامیر عیار ،کته زمینتهستاز رویتدادهای بعتدی استت،

نمونهای از کشمک های جسمانی است اگرچه این مرگ در هالتهای از ابهتام پوشتانده
شده ،اما یافتن جسد در قایق مقتول ،میتواند نشان از درگیری جستمی و پیامتدهای آن
باشد.
کشمک

ذهنی :کشمک

ذهنی در این آسوکه به نظر در گفتوگوهایی بین ترمه و

مادرش تجسم مییابد .ترمه از مادر کمک میخواهتد و متادر او را وادار بته تستلیم در
برابر تقدیر و قبول ازدواج میکند.
کشمک

عاطفی :کشمک

و درگیری ترمه با خود برای گریز از این ازدواج ،یافتن

راهی برای نجات از بحران و یا تسلیم در برابتر تصتمیمی کته بترای او گرفتته شتده از
نمونههای کشمک

عاطفی در شخصیتهای نمایشی و داستانی است.
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کشمک

اخالقی :تقابل کالمی ترمه با مادر و تالش او برای گریز از تصمیم بزرگان

میگذارد.
گرهافکنی
گرهافکنی در روند روایت آسوکه پیامد تصمیمی است که از سوی جمع ،بر ختالف
میل شخصیت اصلی ،برای او گرفته میشود .آیین خونبس ،رسمی قبیلتهای استت کته
تسلیم شدن در برابر آن ،پیوندهای قومی و قبیلهای را تقویت و پیوستگی فرد بته جمتع
را ممکن میسازد .ترمه با علم بر این واقعیت که هرگونه سرپیچی باع

مطترود شتدن

اوست ،سعی بر ایستادگی در برابر این تصمیم دارد و در همین جاست کته گتره اصتلی
روایت خلق میشود و داستان را به پی

میبرد.

گرهگشايی
گرهگشایی به حوادثی اطالق میشود که در پی اوج داستان رخ داده ،همه ابهامات و
پیچیدگیها را میگشاید و سرنوشت شخصیت اصلی داستان را روشن متیستازد .گآذر،
 2277 :2877مرگ ناگهانی جانمحمد ،اگرچه دلیلی به جز التفات و رحم الهی بر ترمه
ندارد ،اما گره از بخت ناخواسته ترمه برداشته و شرایط درام را به وضعیت عتادی ختود
بازمیگرداند.
تعلی،
اضطراب و تشوی

نمایشی از دل همذاتپنداری و همدلی با شخصیتهای نمای

به وجود میآید؛ از همین روی پرداخت شخصیت ترمه در این آسوکه به گونهای استت
که در بدو امر ،همدلی را در مخاطب برانگیخته و او را نگران سرنوشت ختود متیکنتد.
ترمه نه فقط با التماسها و تحریک عواطف مخاطب این همدلی را به دستت متیآورد،
بلکه با راهی شدن به خانه بخت ،و تن دادن به سرنوشتتی نتامعلوم و اطاعتت از متادر
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طایفه ،نوعی از کشمک

اخالقی و ایستادگی فرد در برابر جمع و جامعه را به نمتای
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است که بهمثابه شخصیتی آسیبپذیر همراه جریانی متیشتود کته از دل آن اشتتیاق بته
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

پیگیری داستان از سوی مخاطب به وجود میآید.
قتل ،تصمیم ری سفیدان قبیله مبنی بر خونخواهی و مسیری که روایت در پذیرفتن
یا نپذیرفتن این تصمیم از سوی ترمه و خانوادهاش طی میکند از نقاط تعلیقبرانگیز این
آسوکهاند.
اوج
نقطه اوج با گرهگشایی در این آسوکه به یکباره به وقوع میپیوندند .مترگ ناگهتانی
داماد در حین بازگشت از مراسم عروسی و تبدیل شدن مجلس سور به سوگ که نجات
ترمه را از وضعیت دشوار و نجات او از بحتران را در پتی دارد ،نقطتۀ اوج آستوکه بته
شمار میرود.
زمان و مکان
مکان و زمان در آسوکۀ ترمه ،تابع خاستگاه بومی و منطقتهای آستوکه ،در سترزمین
سیستان و جایی در میان طوایف آن تعیین میشود.
خانه ترمه ،محیط جغرافیایی که طایفه او در آن زنتدگی متیکنتد و بتاالخره دشتتی
بیرون از ده در مسیر بازگشت کاروانیان عروس از دیگر مکانهای وقوع این آسوکهاند.
اگرچه در متن روایی داستان به زمان مشخصی اشاره نمیشود ،اما اشتاره بته وجتود
عیاران ،میتواند آسوکه را به دورانی از تاریخ وصل کند که چهره جوانمردانته و متمتایز
عیاران هنوز در بین مردم عوام دارای اعتبار بوده است.
نقاط قوت و ضعج
در اقتباس از آسوکۀ ترمه ،پیشینه ذهنی مخاطب ،منظوم بودن این آسوکه و همراهتی
روایت با موسیقی به گونهای است که گویی نیمی از اهداف اقتباس از پی

محقق شتده

است .جذابیت های شنیداری این آسوکه ،محبوبیت آن در بین مردم و از سویی پرداختن
به آداب و رسوم محلی که مخاطب بومی را جذب خود میکند ،اقتباس تصویری از این
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آسوکه را با تردیدهای کمتر روبرو میسازد .از سویی توجه بته درونمایته انتقتادی ایتن
که میتواند مشخصههای قومی و بتومی را بته مخاطتب بشناستاند ،وی را بته متروری
انتقادی بر پیشینۀ تاریخی فرهنگی خود دعوت میکند .وجود عناصر قوی دراماتیتک از
جمله دو شخصیت جانمحمد و ترمه ،بر بستر ملودرام و عاشقانه قصه ،کشتمک هتای
متعدد که خط روایی داستان را با بحران ،گترهافکنتی و در نهایتت گترهگشتایی همتراه
ساخته است ،قرار گرفتن شخصیت زن در مرکز آسوکه و توجه به شخصیت ،درونیتات،
دردمندیها و رنجهای وی از نقاط قوت این آسوکه به شمار میروند.
از نقاط ضعف آسوکه ،مرگ بیدلیل جانمحمد است کته بترخالف رابطته علتت و
معلولی در بح

کن های نمایشی ،به انجام میرسد .اگرچته از اراده و خواستت الهتی

در وقوع این حادثه یاد میشود ،اما در بح

اقتباس و برگردانهتای تصتویری ،از آنجتا

که مخاطب امروز کمتر به امور حستی و شتهودی و متاورایی تکیته دارد ،ایتن احتمتال
وجود دارد که باورپذیری روایت نزد مخاطتب خدشتهدار شتود و ایتن امتر اقتبتاس را
دشوار میسازد.
جمعبندی

ادبیات شفاهی در هر منطقه ای نمایانگر و شناسنامه همه احساسات و عالیق ،نیازهتا
و تحوالت فکری و آداب و رسوم مردم آن منطقه است .آسوکه های سیستان نیز از ایتن
اصل مستثنی نیستند .تاریخ سیستان با قصهها و افسانهها آمیختته استت ،چنانکته گتویی
همواره روح افسانه و قصهها در این سرزمین باستانی جاری بوده و هستت .در گتوی
سیستانی به افسانهها آسوکه اطالق میشود .آسوکهها رهآورد گذر از قترنهتای طتوالنی
برآمده از سینه خاموش راویان آن هستند که با نقل سینه به سینه به حیتات ختود ادامته
دادهاند و در هر برههای از تاریخ مت ثر از شترایط اجتمتاعی ،فرهنگتی و حتتی سیاستی
پیرامونشان در حالی که نشانگان اقلیمی را بر پیشانی خود حفظ کردهاند ،با کالمی روان
و متناسب با عصر و دوره تاریخی روایت شدهاند.
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آسوکه نسبت به سنتهای غلط قبیلهای و بهرهمندی از زبانی ساده و همهفهم ،همانقتدر
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آسوکههای سیستانی در انواع نظم و نثر روایت میشوند .آسوکههای منظتوم بخشتی
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

از روایتهای سیستانی را تشکیل میدهند و از مشهورترین آنها متیتتوان بته مجموعتۀ
پنج ارغن اشاره کرد .در انواعشناسی آسوکهها بهترین مرجع ،همان تقسیمبندی معمتول
در انواعشناسی افسانههاست .از اینرو با توجه به سابقه پنجهزار ساله سیستان و وقتایع
تاریخی و اجتماعی آن میتوان به لحاظ نوع و مضمون نیز آسوکهها را بررسی و آنها را
در انواع مختلف روایتهای اسطورهای ،روایتهای تاریخی ،روایتهتایی افستانهای بتا
درونمایه جادویی ،روایتهای واقعگرا و روایتهای تمثیلی نیز مورد بازشناستایی قترار
داد.
در آسوکههای سیستانی بر مضامین اخالقتی ،دینتداری ،جتوانمردی ،مهمتاننتوازی،
آیین پهلوانی ،وفای به عهد ،مرزداری ،شتجاعت و غیترت ،گذشتت و اختالق انستانی
ت کید میشود.
مضمون انتقام گاه در خشونتآمیزترین اشکال در آسوکهها بروز مییابتد و خلتق و
خو ،روح بیابانی و جنگاورانه باستانی مردمان سیستان و بلوچ را به تصویر میکشتد کته
گویا هرگز تسلیم شدن در برابر ظلتم را برنمتیتابنتد .درونمایتههتای طنزآمیتز ،بخت
دیگری از مضامین آسوکهها را تشکیل میدهند ،نگاه انتقادی به ضتعفهتای بشتری بتا
زبانی طنزآلود و طعنهآمیز در بستری از طنز موقعیت ،از ویژگیهای بتارز ایتن دستته از
آسوکههای سیستانی است.
قهرمانان آسوکه ،طیف گستردهای از شخصیتهتای انستانی تتا شخصتیتهتایی بتا
نیروهای فرابشری و جادویی را دربرمیگیرند؛ دیوها ،جادوگران ،بزلنگیهتا ،پریزادگتان
و حیوانات سخنگو از جمله عناصر جانتدار جتادویی افستانههتای ستحرآمیز سیستتانی
هستند و اشیایی مانند انگشتر ،دیگی که به اراده صاحب آن میتوانتد در لحظته ،غتذای
مفصلی تهیه کند ،چوب جادویی ،قالیچه پرنده و ...از جمله عناصتر و اشتیای جتادویی
آسوکهها به شمار میروند.
در بررسی جنبه های نمایشی و تحلیل عناصر دراماتیک آسوکهها ،ابعاد قوی نمایشی
آسوکهها آشکار و بر قدرت روایی آنها ت کید میشود .بررسی عناصر نمایشی در آسوکه
ترمه ،به عنوان نمونهای از آسوکههای سیستان ،بر این مدعا صحه میگذارد که آسوکهها
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به مثابه گنجینه ای فناناپذیر و برخوردار از روحی انسانی دارای این قابلیتت هستتند کته
های آن بیفزایند .تبیین ارزشهتای اخالقتی ،ت کیتد بتر هویتت ملتی و قتومی ،نمتای
هنرمندانه از دغدغههای مردان و زنان سیستتانی در طتول تتاریخ و آشتنایی بتا میتراث

معنوی گذشتگان که خودشناسی و تعلتق ختاطر مخاطتب بته نیاکتان باستتانی ختود و
فرهنگ ایرانی اسالمی را به همراه دارد از جمله دستاوردهایی است که لتزوم بتازنگری
در نوع رویکرد رسانه به افسانههای قومی را تبیین و برداشتن گتامهتای جتدی در ایتن
حوزه را ضروری میسازد.
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