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جستاری در آنیمای دایه در داستانهای عامیانۀ فارسی
(با تأکید بر سمکعیّار ،ابومسلمنامه و حسینکرد)

چکیده
همزیستی با یک اصل مؤنث یا مذکر در جسم و جان مرد و زن از دیرباز مورد توجه بوود
است؛ اگرچه در برخی موارد این دیدگا مستور ماند است ،اما برخی از پژوهشگران چون
یونگ با تعبیر «آنیما» و «آنیموس» از ایون دو اصول ،سوعی در مطور کوردن آن در علوو
انسانی داشتهاند .در قصّههای عامیانه و متون داستانی کهن ،نمودهای این دو اصل در قالو
رُمانسها نمایان است .یکی از این جلو های کهنالگویی ،حضور برخی شخصویتهایِ توا
حدودی در سایه است که از آن به «دایه» تعبیر میشود .حضور او در مراحل ابتدایی رشود
قهرمانان قصّهها و نیز برخی کُنشهای مثبت و منفی از سوی او ،بیانگر جلوو کهنالگوویی
قصوه اسوت .ایون پوژوهش بوه روو توصویفی-
آنیمایی وی در ذهن و ضمیر گزارندگان ّ
تحلیلی و مطالعۀ کتابخانهای به انجا رسید اسوت .مسوۀلۀ محووری ایون اسوت کوه دایوه
بهعنوان یک آنیما چه کُنشهای آنیمایی انجا میدهد ،نقش محوری او در چوه ویژگویای
نهفته است و اینکه نقشهای آنیمایی او یکدست و ایستاست یا دو قطبی است .بوا بررسوی
این قصّهها نُه نقش از دایه نشان داد شد است که در این میان شوش نقوش مثبوت و سوه
نقش منفی است؛ ازجمله :تربیت و ترضیع ،واسطگی و دلالی ،محر اسرار شوا زاد بوودن،
زفاف ،افسونگری ،جوادوگری و

کاردانی و چار گری ،شفاعت و پایمردی ،کارگزاری ش

طلسم گذاری ،اطلاعرسانی و مدیریت خرابات .از میوان ایون کردارهوا ،تربیوت و پورورو
بهعنوان آنیمای مثبت بیشترین بسامد و از میان آنیمای منفی ،جادوگری و طلسوم بیشوترین
بسامد را داشته است .در بخش ویژگیهای مثبت آنیما ،واسطگی و دلالگی ،محور اسورار،
کاردانی و چار گری ،شفاعت و پایمردی و کارگزاری شو

زفواف هموه در ذیول ویژگوی
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از میان قصّههای عامیانه بلند ،قصّههای سمکعیّار ،ابومسلمنامه و حسینکرد را به دلیل بلند
بودن داستان ،تنوع بنمایهها و نیز بسامد بالای حضور دایه در آن گزینش کرد ایم.
کلیدواژهها :آنیما ،دایه ،سمکعیّار ،ابومسلمنامه ،حسینکرد.
 .1مقدمه

اسطور ها ،افسانهها و قصّهها در ادبیّات هر سرزمین نمودار بخشی مهم از میورا فرهنگوی اسوت کوه
ارزوهای سنّتی ،فرهنگی و روانشناختی هر جامعه را رقم میزند .قصّهها همچوون رییاهوا ،چنانکوه
روانکاوان ادعا میکنند ،مانند اسطور با ناخودآگا آدمی سروکار دارند و محتوای ناخودآگوا را نمایوان
میسازند .قصّههای عامیانه یک منبع غنی پژوهشی است که بیانگر روحیات ،تعاملوات ،آداب ،مونش و
سیر مردمان یک بو است ،که در آن در کنار حضور پررنوگ و محووری شواهان و درباریوان (طبقوۀ
فرادست و حاکم) مردمان عوادی (طبقوۀ فرودسوت و محکوو ) نیوز در سوایه نقوش بوازی مویکننود.
دوشادوو مردان ،زنان نیز حضووری فعّوال و پررنوگ دارنود .دراینبوین و از میوان تموا زنوان ،چوه
فرودست و چه بالادست ،یکی از این افراد که پیوسته در سایه حضور دارد ،اموا نقشوی مهوم بور عهود
دارد ،دایه است .گرچه بهزعم برخی در تمامی منظوموههوای داسوتانی عاشوقانه و غنوایی ادب پارسوی،
یکی از قهرمانان و شخصیتهای فرعی و گمنا که نقش مهمی را در اینگونه منظومهها دارند ،دایوههوا
هستند (محمدی .)19 :1982 ،اما باید گفوت کوه چنوین نظور مطلقوی در بواب حضوور دایوه در تموا
منظومههای عاشقانه و غنایی فارسی با تسامح است .وجود دایه و گفتار و کردارو آنگونوه اسوت کوه
گا داستان را غیراخلاقی جلو میدهد؛ او بهگونهای عمل میکند که گوویی از پیونود نواروای ویوس و
رامین و فری

دادن موبد مونیکان لذتی سرشار میبرد (اسلامی ندوشن .)17 :1931،دایهها و ندیموههوا،

غالباً بهعنوان واسطه و دلاله وارد عمل میشوند ،هرچند در کنار اینان به اعتقاد جلال خالقی مطلق زنوان
دیگری نیز بودند که تا همین اواخر در ایران بودند و شاید هنوز هم باشند که کارشان ایون بوود کوه در
ضمن فروو سفیداب اصل و کیسه حما مرغوب ،نشانی جوانان سربهرا و دختوران خانوهدار را هوم
رد و بدل میکردند (خالقی مطلق.)019 :1913 ،

سال پنجا و یکم

جستاری در آنیمای دایه در داستانهای عامیانۀ ...

181

دایگان در قصّهها از منظر کردارهایی که انجا میدهند ،توانش تحلیول روانکاوانوه را دارنود .شواید
بتوان گفت وجود دایه در قصّه برای قهرمان ،یک الزا روانشناختی است ،دایه بهعنوان آنیما در فراینود
«تشرف» قهرمان و گذار او از مراحل شناختِ خویشتنِ خویش و مبارز با سایه 1به مرحلوۀ بازیوابی و
تولدی دیگر 0میرسد .به اعتقاد برخی در اینگونه داستانها ،قهرمان تما مراحل سلوک آیینوی خوود را
برای شناخت و درک خویشتنِ خویش با شناخت آنیما و قبول دعوت او بورای سوفر بوه ناخودآگوا و
دریافت راهنماییهای پیر خِرَد و مبارز با جنبههای متعدّد سایۀ خود طوی کورد اسوت و در پایوان ،بوا
خروجی نمادین از مرحلهای سخت که با ویژگیهای خاصّی متّصف است ،مراحل بلوو و تشورّف را
طی کرد است و تولّد دوبار خود را با خروج از مراحل دشووار تجربوه میکنود( .نوک بوه حسوینی و
شکیبی ممتاز )18 :1933 ،این پژوهش میکوشود بوا بازنموایی نقشهوای دایوه در برخوی داسوتانهای
عامیانۀ فارسی ،تفسیری کهنالگویی از مفهو دایه داشته باشد .دایه در این داستانها از فردیوت خوارج،
بدل به نمایند صنفی و جنسی شد است؛ او نمایند صنف و جونس زن اسوت و حضوور او بازتواب
روانکاوانۀ کردارهای زن است .مسۀلۀ محوری این است که دایه بهعنوان یک کهنالگوی آنیموایی چوه
کُنشهایی انجا میدهد ،نقش محوری او در چه ویژگیای نهفته است و اینکوه نقشهوای آنیموایی او
یکدست و ایستاست یا دو قطبی است .هدف نگارند این جستار آن است که با تبیین مفهو آنیموا ،بوه
دستهبندی کُنشهای دایه بپردازد تا نشان دهد دایه در خلال داسوتانهوا و رونود پوردازو داسوتان چوه
نقش یا نقشهایی بر عهد دارد.
 .2پیشینۀ تحقیق

در زمینه پژوهش حاضر با محوریت دایه دو کار پژوهشی به انجا رسید که بر حسو تقود زموانی،
نخستین پژوهش ،رسالۀ دکتری عفت مولایی (مستشوارنیا) بوا عنووان« بررسوی تویریر دایوه در داسوتانها
روایات و ادبیات فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم»( )0791-0791است کوه نویسوند پوس از تعریوف
لغوی و اصطلاحی دایه ،درخلال کتابهایی همچون :شاهنامه ،سمک عیار ،رمووز حموز  ،هوزار و یوک
ش  ،خسرونامه عطار ،اسکندرنامه و داراب نامه ،به کُنشهای دایه ،بدون بسوامد و فراوانوی نقوش او و

1. Shadow
2. Rebirth
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نیز بدون دستهبندی این نقشها اشار کرد است ،غالباً دایوه در ایون رسواله در دو نقوش شویردهند و
مربی ایفای نقش میکند .پژوهش دیگر با محوریت این موضوع از آن هاشم محمودی( )1982بواعنوان
«نقش دایهها در داستانهای عاشقانه ایرانی» است .مقالۀ مذکور نگاهی کُلوی ،گوذرا و بسویار مووجز و
بدون دستهبندی موضوعی(درحد پاورقی جراید) ،به نقش دایه در متون پارسی دارد که بوا اهودافی کوه
این مقاله درپی آن است ،تفاوت دارد .دیگر پژوهشگران نیز به صورت کم رنگ ،به رگههوایی از نقوش
دایه اشار کرد اند؛ ازجمله جلال خالقی مطلق ( )1913در مقالوهای بواعنوان «بیوژن و منیوژ و ویوس و
رامین؛ مقدمهای بر ادبیات پارتی و ساسانی» پس از بیان وجو تشابه و تفواوت ایون دو داسوتان ،بحوث
مختصری (در چند سطر) در باب نقش دایه در این داستان دارد کوه بودون دسوتهبنودی اسوت .افسوانه
خاتونآبادی( )1911نیز در مقالۀ «مضمون عشق و منش قهرمانان در داستان ویس و رامین» بوه موتیوف
عشق در این قصّه اشار کرد و در چند سطر به نقش دایه در روند این عشق اشار میکنود .امیرعبواس
قصوههوای عامیانوه مکتووب
عزیزیفور در رسوالۀ دکتوری خوود بوا عنووان «تیو شناسوی قهرمانوان ّ
ایرانی»( )1932نیز بحثی مختصر در باب دایه دارد .در بحث نظری این پژوهش نیز تحقیقواتی صوورت
گرفته است؛ ازجمله فاطموه مدرسوی و پیموان ریحوانینیوا ( )1932در پژوهشوی بوا عنووان «بررسوی
کهنالگوی آنیما در اشعار مهدی اخوان رالث» با تکیه بر جلو هوا و کارکردهوای کهنالگووی آنیموا ،بوه
تحلیل اشعار اخوان و کارکردهای مثبت و منفی آنیما پرداختهاند ،محمدرضوا صورفی و جعفور عشوقی
( )1981در مقالهای با عنوان «نمودهای مثبت آنیما در ادبیات فارسی» بر اساس نظریه یونگ به بررسوی
جنبه مثبت معشوق در ادبیات فارسی پرداخته و نتیجه گرفتهاند که جلو مثبوت آنیموا متویرر از یکوی از
ایزد بانوان ایرانی است .با توجه به نقش کلیدی دایه در داستانها و افسانههای فارسی ،در ایون مقالوه بوا
مطالعه سه قصّۀ بلند سمک عیار ،ابومسلم نامه و حسین کرد ،کُنشهای دایه از منظور یوک شخصویت
«سرنمون» دستهبندی و بر حس

نقشمایه ،تحلیل و بررسی شد است.
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 .3مفاهیم نظری
 .1 .3آنیما

1

آنیما از نظر یونگ« 0مظهر وفایی است که مرد گاهی به خاطر مصالح زندگی باید از آن چشوم بپوشود.
او جبران بسیار ضروری مخاطر هوا و تسولیبخش هموه تلخیهوای زنودگی اسوت و در عوین حوال
شعبد باز بزرگ است( ».یونگ ،)00: 1989 ،یونگ همچنین معتقود اسوت کوه عنصور مادینوه ،تجسوم
تمووامی گرایشهووای روانووی زنانووه در رو موورد اسووت؛ هماننوود احساسووات ،خلووق وخوهووای مووبهم،
مکاشفههای پیامبرگونوه ،حساسویتهای غیرمنطقوی ،قابلیوت عشوق شخصوی ،احساسوات نسوبت بوه
سرانجا روابط با ناخودآگا که اهمیتش از آنهوای دیگور کمتور نیسوت (یونوگ .)012 :1930 ،ویلفورد
گرین 9مادینه روان را پیچید ترین کهنالگوی یونگ شمرد و آن را مربوط به رو میدانود و تعریفوی
که از رو ارائه میدهد همان نیروی زندگی یا انرژی حیاتی انسانی است .سوپس از زبوان یونوگ نقول
میکند که مادینۀ روان «چیزی زند در انسان است که هم خود زند است و هم مایوۀ زنودگی اسوت...
اگر جهشها و تلیلوهای رو نبود ،انسان در بزرگترین شهوت خوود یعنوی بطالوت مویگندیود ».وی
همچنین تیکید میکند که از نظر یونگ «تصویر مادینه روان اغل

بر زنان فرافکنی میشود ...بنا بر یوک

ضربالمثل آلمانی قدیمی ،هر موردی حووای خوویش را در درون خوود دارد( ».گورین)189: 1912 ،
آنیما متعلق به مردان است و با مواردی کوه مادینوه هسوتند در ارتبواط اسوت؛ مثلواً سویاهی و تواریکی
عناصری زنانه هستند و ما نیز از مفهو تینیث برخوردار است و از ایون جهوت بوا آنیموا پیونود یافتوه
است؛ علاو بر این ،آتش نیز که مایۀ تحرک است مؤنث شمرد مویشوود و در اغلو مووارد نگهبوان
آتش یک خدابانو یا الهه است؛ از این رو هریک از این مفاهیم نیز میتوانند بر وجود آنیما دلالت کننود.

منبع الها در بسیاری از موارد در شعر عموماً و در غوزل خصوصواً ضومیر ناخودآگوا اوسوت و آنیموا
نهفته در ژرفای ناخودآگاهی اسوت ،از نظور یونوگ هنور و ادبیوات نیوز ماننود خوواب ،محول تجلوی
صورمثالی و ظهور ناخودآگا جمعی است (شایگان فر )193 :1982 ،در سونن ادبوی لواتین اصوطلاحی
وجود دارد با این عنوان که آن زن زیبا بیمعرفت (نامهربان) است ،کوه بیوانگر هموان بقایوای کهون یوا
1. Anima
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کهنالگویی است .این معشوق ازلی موجودی نیمه فرشته -نیمه جادویی است و پیوسوته ایون تضواد و
دوگانگی را به صورت سرشته شد در خود دارد ،ایون زن اریوری پیوسوته در میوان ایون دو کُونش در
حرکت است و بر هیچ یک پایا نیست ،گا شافی است و گا جافی ،گا ترزبان و شویرین سوخن ،گوا
تلخ زبان و لائم ،گا پوشید روی است و گا عریان روی و همین رفوت و آمود از «مواد » بوه «ذهون»
است که وجودی فعال ،پویا و در عین حال اریری از وی ساخته است.
آنیما امروز در حقیقت همان مادر یا الهۀ مقدسی است که با ظهور یهودیت کم کوم اهمیوت خوود
را از دست داد و موجود مذکر جانشین آن شد .این صورت مثالی موادر بوه طوور کامول در ذهون هور
کودکی باقی است ،در ناخودآگا فرو نشسته و تحت تیریر شخصویت موادر در صوورتهوای مختلوف
قصوهها و رُمانسهوا جانشوین موادر
نمود مییابد (نک به سیف و دیگران .)111 :1931 ،دایه در بیشتر ّ
است و بیشترین کُنش و اساساً کُنش بودوی و محووری وی ،پرورنودگی و ترشویح اسوت .ولوی ایون
موجود در قصّهها ،چنانکه خواهیم دید دو جنبهای است ،آنیما هم دو جنبۀ مثبت و منفوی دارد؛ چنوان-
که یونگ معتقد است که کهن الگوها میتوانند بر روی ذهن ما کُنشی خلاق و یوا بوه وارونوه ویرانگور
داشته باشند ،وقتی الها بخش انگار های تاز باشند ،خلاق میشوند و هنگامی که هموین انگوار هوا بوا
پیشداوریهای خودآگا  ،که مانع کشفیات بعدی هسوتند ،برخوورد کننود ،آنگوا کهون الگوهوا نقشوی
ویرانگر ایفا میکنند (یونگ .)313-382 :1930 ،در اساطیر ما زن اساطیری در نمادهای مختلفوی ماننود
امشاسپندان نگهبان زمین (سپندارمذ) ،ایزد بانوی آب (آناهیتا) ،ایزد بانوی روشنایی و پیمان (مهر) ،ایوزد
بانوی توانگری و بخشش (اشی یا آرد) و مانند آن ظاهر شد و در مقابل در نقشهای پلیود و منفوی در
قال

دیو زن آلودگیهای زنانه و نماد روسپیگری (جه یا جهوی) ،دیوو زن نخووت و تکبور (ترومود)،

دیو زن زایند و به وجودآورند هفت سر دیو ضحاک (اودگ) و مانند آن نمود پیدا میکنود (موسووی
و خسروی .)197 :1981 ،فوردها به نقل از یونگ میگوید :آنیما از نظر وابستگی به کیفیوات و سونخ-
های متفاوت زنانه دوسویه است و دارای دو جنبه است؛ یکی روشن و دیگوری تاریوک ،در یوک سوو
خلوص خیر ،تمثال نجی

الهه مانند و در سوی دیگر روسپی ،فریبکوار یوا سواحر  ،مکوان گزیود انود

(فوردها  .)33 :1913 ،دایه به صورت کلی در دو جبهۀ مثبت و منفی قرار میگیرد ،آنگوا کوه یواریگر
قهرمان است و در «تشرف» او نقشی محوری و یاریگرانه دارد ،نمود مثبت یک شخصیت کهنالگوویی
«پرورند » است و آنگا که در مسیر تعالی و تکامل قهرمان ،مانع آفرینی میکنود ،برآینود نقوش منفوی و
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منفور او ،بهعنوان ضد قهرمان یا یکی از یاریگران ضد قهرمان نموود موییابود کوه البتوه در ایون نقوش،
سرنوشت او شو است و قهرمان یا یکی از یاران قهرمان او را از پای در میآورد.
به اعتقاد یونگ عنصر مادینه (آنیما) هنگامی نقش مثبت میگیورد کوه مورد بوه گونوهای جودی بوه
احساسات ،خلق وخو ،خواهشها و نمایههایی که از آن ترواو میکند ،توجوه کنود و بوه آنهوا شوکل
دهد؛ مثلاً به صورت نوشتههای ادبی ،نقاشی ،هنرهوای تجسومی ،موسویقی یوا رقون (یونوگ:1930 ،
 )081از دیدگا برخی یکی از نمودهای آنیما در ناخودآگا مرد ایرانوی از پروتوتایو واحودی نشویت
میگیرد و این پروتوتای  ،به احتمال زیاد یکوی از ایزدبوانوان کهون ایرانوی اسوت (صورفی و عشوقی،
.)73 :1981
 .2 .3آنیما و دایه

در اینجا برای ایجاد ارتباط میان دو بحثِ محوریِ این پژوهش؛ یعنی آنیموا و دایوه بوه چگوونگی ایون
ارتباط میپردازیم .بهزعم برخی از پژوهشگران شخصیتهای کهنالگویی یا «سورنمونی» [پروتوتوایپی
به صورتهای مختلفی همچون :سایه ،آنیما و پیرخردمند خود را نشوان میدهنود (نوک بوه حسوینی و
جوادی ترشیزی .)78 :1983 ،دایه در این جستار به شکل صورت دو ؛ یعنی یکوی از جلو هوای آنیموا
ظهور میکند .آنیما خود را بیشتر در نمودهای شخصی نشان میدهد (سویف و دیگوران.)117 :1931 ،
دایه یکی از نمودهای شخصی مفهو آنیماست .حضوور او یعنوی حضوور زن و زن نقوش محووریش
پرورو بُعد جسمانی و تربیت فیزیکی است؛ چنانکه سوهروردی معتقود اسوت کوه جونس زن مودافع
حالیّت است و از فرا رفتن تکامل آدمی ممانعوت میکنود (بوه نقول از داکوانی .)087 :1982 ،آنیموا در
دوران باستان نماد الهه و ساحر بود است؛ در قرون وسطا به هیویت ملکوۀ آسومانهوا یوا بوه صوورت
کلیسا (مثل مادر) (نک به مونرو .)11 :1981 ،یکی از جنبههای نمادین زن ،افسونگری است کوه انسوان
را از رشد و تکامل باز میدارد ،دومین جنبه از خصلت نمادین آنیما در دایه متجلوی میشوود (نوک بوه
حسینی و جوادی ترشیزی .)11-10 :1981 ،این خصولت آنیموایی بیوانگر «پرورنودگی» و رشود دادن
است .مطابق با جنبۀ عاطفی این زن ،بچه را در دامان خود پرورو میدهد ،اما هنگامی که بچه بوه سون
رشد میرسد از دایه جدا میشود؛ جدا شدن از او برای تکامول و بالنودگی ضوروری اسوت( .نوک بوه
یونگ )07 :1918 ،به اعتقاد کوپر این جنبه از اصل زنانه ،دارای ویژگیهای پذیرنود  ،محوافو و روزی
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د است (کوپر .)180 :1982 ،چنانکه پیداسوت ایون ویژگویهوا تمامواً در وجوود و هیویت شخصویتی
همچون دایه تجسم مییابد .آنیما در اشکال زن ،دایه و خواهر با جهوان تیرگوی ارتبواط دارد؛ چوون در
ارتباط با صورت قرار میگیرد (حسینی و جوادی ترشویزی .)10 :1981 ،آنجوا کوه دایوه نقوش مثبوت
میگیرد ،به تکامل جسمانی و فیزیکی قهرمان کمک میکند و آنگا که نقش منفی ایفا میکنود ،قهرموان
را از فراروی و تکامل و تعالی بازمیدارد ،چنانکه خواهیم دید در این داستانها دایه تا مرحلوۀ «رضواع»
نقشی مطلوب دارد و چه بسا حضور وی برای قهرمان از هرچیزی بایستهتر است ،اما همین دایه آنگوا
که در جلو هایی همچون جادوگری ،روسپیگری و «مانع آفرینی» خود را نشان میدهد ،بورای قهرموان
مشکلساز میشود.
 .4آنیمای دایه در داستانهای فارسی با تکیه بر سمک عیار ،ابومسلم نامه و حسین کرد

دایه نخستین شخصیتی است که در آغاز تولد تا جوانی وگا بزرگسوالی افوراد بوا او در ارتبواط اسوت،
بنابراین ارتباط دایه و کودک ارتباطی صرفاً جسمانی نیست ،بلکه بیشتر ارتباطی روحوی-روانوی اسوت.
نخستین پندار کودک در باب زن ،در قال دایه نمایان میشود و از این جهت دایه نوه یوک شخصویت،
بلکه کُنشگری فعال است که در ناخودآگا کودک تیریری انکارناشودنی دارد .در یوک نگوا کلوی بایود
نقش محوری دایه را در پرورو و تربیت کودک دانست ،جالو

آنکوه دایوه لزومواً زن نیسوت و بوه

اعتقاد برخی او ممکن است مرد هم باشد؛ چنانکه عفت مولایی معتقد است که دایوه لفظوی اسوت کوه
لزوماً بر زن اطلاق نمیشود ،و یک عنوان کُلی برای انسان است که ممکون اسوت زن یوا مورد باشود و
البته غیرانسان نیز میتواند دایه باشد ،و کار مهم او پرورو ،تربیت ،آموزو ،مراقبت وکارگزاری اسوت
(مولایی .)11 :0791 ،دایه در داستانهای فارسی نقوشهوایی چوون پورورو کوودک ،واسوطگی میوان
عشاق ،تربیت ،محر اسرار و سنگ صبور ،پیک و قاصد ،آرایشگری ،مشواورت و رایزنوی ،کواردانی و
فراست ،افسونگری و جوادوگری ،خباروت و بودطینتی ،چوار گوری و خبرگیوری را برعهود دارد .در
افسانههای عامه از دایه با عنوان دد و دد سیا یا کنیز یاد میشود که بیشوتر چهور ای منفوی دارد .گوا
خونخوار است و قهرمان را میکشود (بهرنگوی .)31 :1911،کوار او تهدیود و تووهین اسوت (انجووی
شیرازی .)081:1973 ،گا نیز زن و بانوی خود را میکشد تا به جوای او بوا شواهزاد ازدواج کنود .دد
سیا در چند داستان دختر را به آب میافکند (بهرنگی101 :1911،و  )037و البتوه در پایوان داسوتان بوه
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ببندند (صبحی )091 :1911 ،و یوا

دد را خوراک سگها میکنند (بهرنگی.)30 :1911،
«در منظومههای داستانی عاشقانه و غنایی در ادب فارسی ،یکی از قهرمانان و شخصیتهای فرعوی
و گمنا بود است .وظیفۀ او تعلیم و تربیت و پرورو کودک بود است و تا زمان رسویدن کوودک بوه
سن رشد و رفتن به مکت  ،نقش بسیار مهمی داشته است و گا تا آخر عمر همرا پورورو شووند و
طرف مشورت او قرار میگیرد و بهعنوان رابط بین عاشق و معشوق وظیفوه سونگینتوری را بوه دوو
میگیرد .با بررسی نقش ایشان در داستانهای غنایی و بزمی چنین خصوصویاتی از او دیود مویشوود:
گروهی پنهانکار و عاقلاند ،گروهی ملامتگر و سرزنش کنند اند و گروهوی همووار موورد نفورین و
طرد دائماند (نک به محمدی .)10 :1982 ،اینک جلو های مثبت و منفی او را میکاویم:
 .1 .4دایه؛ آنیمای مثبت
 .1 .1 .4تربیت ،ترشیح و ترضیع کودک

نقش محوری دایه در همین ویژگی بنیادین آنیما بروز یافته اسوت؛ «حیوات بخشوی»؛ چنانکوه موونرو
معتقد است که آنیما سرنمون نفوس زنودگی و د جواودانگی اسوت (موونرو .)17 :1981 ،پورورو و
ترشیح ویژگی محوریِ اصل تینیث است .مادر و جلو هوای گونواگون او در قالو

دایوه ،زموین ،موا ،

درخت و ...همه و همه بیانگر همین ویژگی اوست .گویا نقش عمد و بدوی دایوه در گذشوته هموین
بود است؛ چنانکه گا در دربار سلاطین چندین دایه به همین منظور حضور داشتند .در دربوار فرعوون
چهل دایه برای پرورو کودکان بوود انود (سوورآبادی :1917،ج  .)182-113 ،9دایوه در شواهنامه نیوز
نقش پروردن و ترشیح کودک را بازی میکند؛ چنانکه سیمر زال را میگوید:
 ...تووووو را پرورنوووود یکووووی دایووووها

هموووت دایوووه هوووم نیوووک سووورمایها .
(شاهنامه ،ج )199 :1

نقش بدوی و مهم دایه پرورو بزرگزادگان است .محمودعلی اسولامی ندوشون در بواب کیفیوت
حال و مقا دایه چنین میگوید« :معلو میشوود کوه او برجسوتگی و خصوصویتی داشوته کوه تربیوت
فرزندان بزرگان به وی واگذار میشد است .به هرحوال زنوی اسوت بسویار زیورک و کواردان ،از فون
آرایشگری و افسونگری و دیگر هنرهای زنانه باخبراست ...از خود مال و تمکن داشته ،زنوی عوامی و
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بیمایه نیست و کم وکیف طبیعت انسان را خووب مویشناسود( »...اسولامی ندوشون .)927 :1931 ،در
داستان سمک عیار دایۀ خورشید شا پس از ولادت ،نخستین کسی است که او را درآغووو کشوید و
او را جهت نامگذاری به حضور پدر (شا ) میبرد (ارجانی ،ج .)7 :1917 ،1911 ،1چون کوودک بزایود
چندین دایه سینه در کا او مینهند ،تا کدا طلبد و کودک یکی را برمویگزینود؛ هوم چنوانکوه هنگوا
ولادت فرخ روز ،فرزند خورشیدشا  ،چهل دایه را برمیگزینند و هریک سوینه در کوا او موینهنود ،توا
سرانجا فرخ روز مشکویه را برمیگزیند (همان ،ج .)033 :0معمولاً کودک را تا پویش از دوسوالگی بوه
دایه میسپارند؛ طمخان از شخصیتهای داستان سمک به گورخان میگوید ...« :این پسر را هنوز یوک
سال تما نیست ،دایگان بخوان و او را بر ایشان سپار تا چون بزرگ شود ،ترا پدر دانود( »...هموان ،ج:0
 .)937در داستان ابومسلم نامه نیز اسد ،جنید را که تاز به دنیا آمد به دایه میسپارد توا او را شویردهد و
بزرگ کند (طرسوسی ،ج.)011 :1982 ،1
دایه معمولاً فرزند را در محلی دور از مادر پرورو میدهد و همه گونه اسباب پرورو و خوورو
فرزند را در اختیار دارد .در داستان پادشا حجاز و یاغی شدن پسور او در «بختیارناموه» نیوز نقوش دایوه
پرورو فرزند پادشا حجاز است (دقایقى مروزی039 :1937 ،و  .)921در داسوتان «سولامان و ابسوال»
(جامی )919-907 :1911 ،و داستان موسی در قصور فرعوون در کتواب «تفسویرگازر» (جرجوانی ،ج،1
 )11-11 :1991نیز نقش بودوی دایوه پورورو کوودک اسوت .در داسوتان بهورا گوور و پادشواهی او
درکتاب «تاریخ بلعمی» نیز چند دایه میمور پرورو بهرا هستند و یزدگرد برای پورورو بهتور فرزنود،
برای او و دایگان ،کاخی مجزا و با تما امکانات فراهم مویکنود (بلعموی .)372-300 :1979،اموا نکتوۀ
مهم در همین زمینه این است که چرا مادران ،کودکان شیرخوار خود را به دایگان مویسوپارند ،بوه نظور
میرسد نداشتن شیر مادر و نیز مشغله و گرفتاری پرورو کودک و رسیدگی به او چنان سونگین بوود
که مادران ،آن هم مادران غالباً مرفه و درباری ،از انجا آن سرباز میزد اند .به دلیل هموین کُونش اسوت
که دایه به تما خصوصیات فطری و ذاتی کودک آگاهی تا دارد.
 .2 .1 .4واسطه و دلاله

اگر به این واقعیت روانی توجه داشته باشیم که مرحلۀ آنیما ،مرحلۀ گذار و تشرف است کوه قهرموان از
قِبَل آن از سایه میگذرد و وارد مرحلۀ تولد نوین و بازآفرینی مویشوود( .نوک بوه حسوینی و شوکیبی
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ممتاز )18 :1933 ،در آن صورت پذیرو این نقش و اهمیّوت آن آشوکار میشوود .او در ایون مرحلوه،
نقش «میانجی» را بازی میکند تا قهرمان را از حالت انفعال و «کمون» به حالوت کنوایی و بوروز و نیول
به «مکاشفه»های جدید برساند .یکی از بدیهیترین و نخسوتین نقوشهوای دایوه ،واسوطگی و دلوالگی
است .دایه محر اسرار درونی و واسطه رساندن شاهزادگان به معشوقان و محبوبانشان است .آنچنوان
کاردان و باتجربه است که از حال بزرگ زادگان ،دفتر ضمیرشان را میخواند و این بوزرگزادگوان نیوز
اسرار و احوال عشقی خود را به او میگویند و از او چار مویجوینود ،ایشوان نیوز ایون عاشوقان را بوه
وصال معشوق میرسانند .دایه به دلیل تجربه بالا و نیزآگاهی به احوال درونی جوانان ،در امر واسوطگی
بسیار تواناست .در داستان سمک عیار ترنجه دایه ،دایۀ گیتوینموای چنوین نقشوی دارد( ،ارجوانی ،ج،9
 )973 :1911شریفه و نیز دایه منتی خاتون (بینا ) از احوال عشوق جمیلوه و منتوی خواتون باخبرنود و
مقدمات وصال ایشان را با حسن قحطبه و ابومسلم فراهم میکنند (طرسوسی ،ج013 :1982 ،9و.)79
 .3 .1 .4کاردانی و چارهگری

کاردانی و چار گری دایه در اینجا در راستای همان کُنشی است که از آنیما سرا داریوم؛ راهنموایی .در
اساطیر مختلف ،آنیما در جنبۀ مثبت خود به صورت معشوق ،پری زیبارو یوا فرشوتهای آسومانی نموود
مییابد و یا خردمندی که به راهنمایی قهرمان میپردازد (نک به سویف و دیگوران .)110 :1931 ،یکوی
از مهمترین کُنشهای دایه کاردانی و چار گری در راستای راهنمایی است که این امر به دلیول تجربوه و
سن بالای اوست .آنگا که قهرمان /ضدقهرمان در انجا کاری را به جایی نمیبرد و تودبیری نودارد ،از
دایه چار میخواهد .آنگا که روزافزون ،به جلدی و عیواری ماهسوتون ،ماهانوه و دُردانوه را از سومک
میرباید ،از دایهاو میخواهد تدبیری به کارگیرد تا آنان را از دسوت ندهود و بوه جوایی دیگور منتقول
سازد ،دایه نیز به کمک صندوق ساز ،ایون کوار را بوه سوامان مویرسواند (ارجوانی ،ج.)013 :1911 ،1
دایگان بر اسرار و احوال شا زادگان به خوبی آگاهند و ظرافتهای اخلاقی و رفتاری ایشان را نیز نیوک
میدانند ،راضی کردن و متقاعد کردن شاهزادگان به انجا کاری تنها از عهد این تی برمویآیود و ایون
موضوع به دلیل کاردانی و کیاست آنان است؛ آنگا کوه طووطی شوا در پوی وصوال گلبووی اسوت و
گلبوی نیز اصلاً به این کار تن در نمیدهد ،دایۀ او به طوطی شا قول میدهد او را نور کنود و متقاعود
سازد ،او میگوید« :ای شا ! زنان با سخن نر  ،را شوند و چون خواری ببینند ،خاطرشان پژمورد شوود
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و در دلشان صفا نماند ،سنگ سخت با زدن نر نمیشود ،بر من که او را از بهر تو نر کونم( ».ارجوانی،
ج.)011 :1911 ،9
 .4 .1 .4شفاعت و پایمردی

شفاعت و پایمردی نیز در راستای همان راهنمایی است که در بحث کاردانی و چوار گری بودان اشوار
کردیم؛ از سوی دیگر برحسو

آنچوه اندیشومندان در ایون حووز معتقدنود کوه یکوی از نقوشهوا و

ویژگیهای آنیما ،میانجی بودن میان خودآگا و ناخودآگا است (نک بوه فوردهوا 71 :1913 ،؛ موونرو،
 .)17 :1981بنابراین این کُنش دایه نیز در راستای میانجیگری اوست .از کُنشهای مثبوت دایوه در ایون
قصّهها ،پایمردی و میانجیگری است ،بدان منظور که خوونی بور گوزاف ریختوه نشوود .یکوی از ایون
دایگان ،نیک انجا  ،دایۀ شروان بشن است .او همچون نا نیکش با پایمردی سب میشوود توا شوروان
بشن از ریختن خون برگزاف گلبوی و چگل ما  ،رقیبان عشقی او ،دست بازکشود .شوروان بشون ایون
دو شخن را مانع کامیابی و وصال او با فرخ روز میداند و از سرحسادت زنانوه ،در پوی کشوتن آنوان
است و دایه با پایمردی و تذکر این نکته که اگر تو آنان را بکشی ،سمک از دنبالۀ تو باز نباشد توا توو را
قهرکند ،او را از این کار باز میدارد (ارجانی ،ج .)913 :1911 ،3در جلد دیگری از این قصّه نیوز آنگوا
که حمور ،سپهسالار قابوس شا  ،در پی کشتن مردان دخت به کین پودر اسوت ،شومامه دایوه وسواطت
میکند و مانع انجا این کار میشود (همان ،ج.)322 :7
 .5 .1 .4کارگزاری شب زفاف

این کُنش دایه بیانگر همین ویژگی پیشین آنیماست؛ یعنی میانجیگری .یکی از کارکردهای مهوم دایوه،
زفاف است .از آنجا که دایه زنی کاردان و بوا تجربوه اسوت و بوه

آموزو آداب زناشویی و تمهید ش

خوبی از خصلت و منش زنان و مردان ،به ویژ شاهزادگان ،آگا اسوت و میموریوت ویوژ ای کوه شوا
بدو محول میکند ،کارگزاری همین امراست؛ چنانکه شیرین ،دایۀ غری
تا چگل ما و گیتی نمای را برای ش

شا  ،از طرف او میمور اسوت

زفاف آماد کند و بایسوتههوای شووهرداری را بودانان بیواموزد،

عمر دایه 112سال است که خود نشوان دهنود تجربوه و کوارآزمودگی اوسوت (ارجوانی ،ج:1911 ،3
 .)993دایه در ش

زفاف حجله را آماد کرد  ،دست عروس را در دست داماد موینهود و عوروس را

به داماد میسپارد؛ شیروانه در ش

زفاف سید جنید و رشید  ،دست سید را گرفتوه ،بوه حجلوۀ رشوید
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میآورد و دست ایشان را در دست هم مینهد (طرسوسوی ،ج)331 :1982 ،1؛ همچنوین شوریفه ،دایوۀ
جمیله ،در ش

زفاف او و حسن قحطبوه ،برقوع از روی عوروس برداشوته ،او را بوه دامواد مویسوپارد

(همان ،ج )17 :9او در آن ش

در پس پرد (یا درب اتاق) نشسته ،تا چون پس از پیوسوتن عوروس و

داماد ،جلابی در گلوی ایشان ریزد (نک به ارجانی ،ج.)111 :1911 ،1
 .6 .1 .4محرم اسرار

دایه از افراد بسیار نزدیک و اندرونی خاندان سلطنت است کوه در اموور نهوانی و محرمانوه ،کوه اغیوار
اجاز حضور ندارند ،او حضور دارد؛ چنانکه دایۀ جهان افروز ،دختر شمشواخ شوا  ،در آن هنگوا کوه
سمک در خفا و تنها در حضور پدر و مادر دختر ،با او عهد خواهر -بورادری مویبنودد ،دایوه حضوور
دارد (ارجانی ،ج .)103 :1911 ،9هنگا روی دادن مسۀلۀ عاطفی و دلدادگی ،دختران از شور والودین،
یارای مطر کردن این دلدادگی را ندارند و فقط دایه است که در این موارد از مادر به دختر نزدیوکتور
است و محر اسرار اوست؛ چنانکه جهان افروز ،که دلباختۀ خورشید شا است ،فقط ایون موضووع را
با دایه در میان میگذارد (همانجا )191 :همین کُنش را دایۀ چگل ما  ،آنگا کوه او بور عشوق فورخ روز
بیتاب است ،به انجا میرساند (همانجا .)997 :در ابومسلم نامه نیز آنگا که دختر نصرسویار ،در خفوا
عاشق حسن قحطبه میشود ،ناچار موضوع را با دایهاو ،شریفه مروزی ،در میان موینهود ،ایون موورد
اخیر از آنجا اهمیت دارد که دختر ضد قهرمان(نصر سیار) عاشق یکی از یاران قهرمان (ابومسولم) موی-
شود و به همین دلیل نقش دایه بسیار حساس و مهم اسوت (نوک بوه طرسوسوی ،ج )79 :1982 ،9بوه
واسطه همین کُنش است که در امور خواستگاری نظر دایه بسیار مهم اسوت و نقوش او در ایون زمینوه
بسیار مهم است .از این منظر دایه از چنان احترامی نوزد شواهدخت برخووردار اسوت کوه وی جوواب
خواستگاران را منوط به نظر و رضایت دایه میداند؛ چنانکه شیرواندخت میگویود « :آنچوه مویبایود
گفتن ،با دایه بگویید تا آنچه مصلحت باشد مگر به صواب ،جوواب تووانیم دادن( »...هموان ،ج.)911 :7
هنگا خواستگاری از شیرواندخت ،او نظر خود را منوط به رضایت و نظر دایهاو (شومامه) مویدانود
(همانجا) .او حتی خود شخصاً میمور خواسوتگاری اسوت و بورای شواهان ،بوه خواسوتگاری مویرود؛
چنانکه جا شا  ،دایه را میمور میکند تا از گلبوی خواستگاری کند (همان ،ج.)933 :9
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 .2 .4دایه؛ آنیمای منفی
 .1 .2 .4افسونگری ،جادوگری و طلسمگذاری

اساساً نقش جادوگر در قصّهها و داستانها نقشی نیست که مورد تییید و پذیرو فرهنگ جامعوه بوود
قصوهها
باشد و بهطور غال  ،جادوگران و جادوپرستان مورد نفرت عمومی قرار داشتهاند .این نقش در ّ
و بیشتر داستانها ،بهصورت عا بر دوو زنان گذاشته شد است .در مواردی دیگر نیز سورانجا زنوان
جادوگر نابود و رسوا میشوند؛ زیرا درهرحال آنان دارای ویژگیهای نوامطلوب فرهنگویانود و نموی-
تواتند موردپذیرو قرار گیرند .افزون براین در برخی داستانها از زنان با نقوش و شخصویتی نوامطلوب
و درجه دو نا برد شد است .اظهار نظر روزافزون ،از قهرمانوان داسوتان سومک عیوار دربوار دایوه،
بسیار جال

است ،او میگوید ...« :دایه را باید کشتن که تا ما بود ایم از این طایفه نیکوی ندیود ایوم.»...

(ارجانی ،ج )391 :1911 ،9همو در چند سطر بعد مجدداً میگویود ...« :ای فولواد! زینهوار توا بور زنوان
اعتماد نکنی ،خاصه که دایه باشد که من از اینان نیکی ندید ( »...همانجا.)938 :
این نقش دایه ،بیانگر ویژگی منفی آنیماست؛ آنیما در جنبۀ منفوی خوود نموود هور زن وحشوتناک،
روسپی و خونخوار و گا نشان اختگی و ناباروری است (نوک بوه سویف و دیگوران .)110 :1931 ،در
این کُنش دایه با اهدافی مختلف دست به جادو و طلسمگذاری میکند؛ یا برای مفتون کوردن قهرموان و
در نهایت نابودی اوست ،که در این مورد دایه غالباً در قال

پیکرگردانی ظاهر میشود؛ چنوانکوه دایوۀ

مهپری ،شروانه ،به جادو خود را به شکل گورخری بر قهرمان ظاهر میکند تا دل او را بربایود ،در واقوع
او با این کُنش پلید ،در پی ایجاد حرکت در قصّه است و میتوان گفت نووعی گسویلکننود اسوت ،او
انگشتریای که نا معشوق (مهپری) به صورت مقطعه برآن نگاشته شد  ،بر دست قهرموان (فورخ روز)
میکند و او را به تکاپو و چالش میکشاند ،حتی او برای خواستگاران شاهدخت ،شورایط تعیوین موی-
کند .شروانه برای خواستگاران مهپری شروطی سخت و گا غیرممکن تعیین میکند (نوک بوه ارجوانی،
ج .)1-17 :1911 ،1عاقبت چنین دایگان شریری ،مورگ اسوت و مورگ او موجو خرسوندی شوا و
شاهدخت است .خواهر همین شروانه ،دایۀ ما درموا نیوز جوادوگری چورب دسوت اسوت کوه موانع
ازدواج شاهدخت با فرد مورد علاقه است ،عاقبت همین دایه نیز بوه دسوت پورورد خوود ،موا درموا ،
کشته میشود (همان ،ج .)901 :0دایۀ چگل ما  ،زور جادو ،بوه جوادو طلسومی بور شواهدخت بسوته
است تا خواستگاران به دیدن او نروند و از انواع مکر و حیله بهور منود (هموان ،ج )900 :9همچنانکوه
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شروانه ،دایۀ ماهانه است و خواهر صیحانه جوادو نیوز دایوۀ موا در موا اسوت (هموان ،ج )102 :0آیوا
جادوگری دایه با اسامی دختران که پسوند یا پیشوند «ما » دارند ،بی ارتباط است؟ دایه پرورنود اسوت
و ما نیز از چنین خصوصیتی برخوردار است .این موضوع ارتباط عنصر مادینۀ آنیموا را بوا رنوگ سویا
نیز گوشزد میکند؛ تاریکی و سیاهی با آنیما در پیوند است و ما نیز که بوا شو پیوسوته اسوت ،یکوی
دیگر از نمادهای زنانگی و مرتبط بوا آن اسوت .موا را نموادی از قلمورو ناخودآگواهی نیوز بوه شومار
میآورند (نک به سیف و دیگران .)113 :1931 ،ما از مفهو تینیث برخوردار است و از این جهوت بوا
آنیما پیوند یافته است .برخی از این دایگان جادوگر ،پیشگو نیز هستند و با پویشگوویی و پویشبینوی،
پرورد خود را پاس میدارند؛ چنانکه سهانه ،دایۀ تیغوحاکم هفتاد در  ،چنوین ویژگویای دارد (هموان،
ج .)713 :7دایه یا به منظور پاسداری از جوان شواهزادگان برچیوزی افسوون مویخوانود؛ چنوانکوه در
ابومسلم نامه دایۀ دختر قیصر رو برای حفاظت از جوان او ،در چواهی بور نردبوانی طلسومی گذاشوته
است (طرسوسی ،ج )071 :1982 ،1این دایه نیز همچون دیگور دایگوان جوادوگر ،بوه دسوت یکوی از
قهرمانان عیار قصّه (شیبو) کشته میشود (همانجا .)078 :یا به منظور انتقا و یا کموک بوه لشوکر پسور
خود در برابر لشکر قهرمان ،به جادوگری میپردازد؛ چنانکه سوزان جادو به جادو در برابر سوید جنیود
(قهرمان) میپردازد و باعث شکست مقطعی او میشود ،عاقبت او نیز به دست یکوی از یواران قهرموان
(شیبو) کشته میشود (همانجا .)909:همچنین شیروانه ،دایۀ کاروس ،فرزند حبی عطار ،بوا جوادوگری
و به اشکال مختلف در قال پیکرگردانی ،در پی نابودی قهرمان (سید جنید) و شکست لشوکر اوسوت
(همانجا )311 :همین کُنش از دیگر دایۀ جادویی این قصّه ،شیدانه ،دایۀ کراس سر مویزنود ،عاقبوت او
نیز به دست یاران قهرمان (رشید و شیبو) کشته میشوود (همانجوا )331 :و یوا بوه منظوور طورد و رد
خواستگاران ،به جادوگری و طلسم پردازی میپردازد( .شروانه دایۀ مهپری بورای رد خواسوتگاران وی،
به طلسمات و جادوهایی دست زد است (ارجانی ،ج )13 :1911 ،1یا هدف از جادو وطلسومگوذاری
دایه ،ربودن شاهدختان برای ازدواج با پرورد خود است؛ چنانکه دایۀ مهتر زنگیوان در قلعوۀ جمشوید،
شاهدخت مصری را ربود و به طلسم بربسته ،بدان منظور که با مهتر زنگیان ازدواج کنود (طرسوسوی،
ج.)011 :1982 ،1
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 .2 .2 .4اطلاعرسانی

یکی از کارکردهای اصلی دایگان ،نظارت بر رفتار و کردار شاهدختان و بزرگزادگوان و گوزارو آن بوه
سلطان یا والی است .هر اقدامی که توسط شاهدختان انجا شود ،مو به مو توسط دایوه بوه اطلواع پودر
میرسد ،هنگا گزارو دادن ،ابتدا با نرمش و استمالت (غالباً بهصورت مالش پای سولطان) سولطان یوا
والی را آماد نیوشیدن خبر میکنند؛ همچنان که در قصّۀ حسینکرد ،دایۀ شمس پرینوو ابتدا بوا نرموی
خلخالخان را با مالش دستو پا ،بیدار میکند و سپس با نرمی و گیرایی اعمال دختر را کوه بوا دشومن
سلطان(میرسید باقر آجرپز) به باد نوشی و معاشرت نشسته است ،گزارو مویدهود (ناشوناس:1981 ،
 .)78او از موانع قهرمان و گونهای ضد قهرمان قصّه به شمار میآید .عاقبت این دایه نیز کشته میشوود.
همین کُنش به صورت دقیق در دوجای دیگری از قصّه گزارو میشوود؛ آنجوا کوه دایوۀ سونبل بوانو،
دختر حسن چلپی ،به پدر گزارو میدهد که دخترو با دشمن او (میرسید باقرآجرپز) به بواد نوشوی
و معاشرت نشسته است (همان .)171 :همچنین دایۀ خورشید بانو ،دختر خسورو خوان ،از معاشورت و
باد نوشی دختر با دشمن او (میرسید باقرآجرپز) خبر میدهد (همان .)301 :نکتوۀ قابول توجوه در ایون
قسمت این است که وضعیت به یک صورت است؛ دختر حاکم یوا سولطان (ضود قهرموان) عاشوق و
دلباختۀ قهرمان (میرسید باقر) میشود و فار از کینه و دشمنی پدر و محبوب ،با او بوه معاشورت موی-
نشیند ،موارد بالا همه به همین صورت رخ میدهد.
یکی دیگر از کردارهای دایه که در ذیل همین کُنش قرار میگیرد ،آگاهی از اوضاع و احوال بیورون
قصر است؛ از آنجا که شاهدختان به راحتی و آسانی به میان بازار نمیروند ،دایه نقوش رسوانه را بوازی
میکند؛ چنانکه جمیله ،دختر نصرسیار ،از دایۀ خود ،شریفه میخواهد به میان بازار رود و از اوضواع و
احوال جامعه او را آگاهی رساند (طرسوسی ،ج.)108 :1982 ،9
 .3 .2 .4مدیر خرابات

در ایران خرابات به تبع تغییرات اجتماعی مفهومی منفی یافت و به مکانی برای کوامجویی و شوهرترانی
و جایگا تن فروشان و روسپیان بدل یافت .در بحث کهنالگوی آنیموای منفوی ،روسوپی نمواد مورگ
است و میخواهد هر کس به او روی آورد در خود فرو بکشد ،ببلعد و نوابود سوازد ،نموود منفوی زن
در شعر شاعران کلاسیک نیز خود را نشان داد است .آنهوا در وصوف دنیوای پسوت و بویارزو آن را
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عجوز های پیر و بدکار شمرد اند (نک به سیف و دیگوران .)103 :1931 ،ایون ویژگوی دایوه در ایون
قصّهها در راستای یکی از ویژگیهای منمفی آنیما؛ یعنی پلیدی و پلشتی و کوامجویی اسوت .مودیریت
خرابات یکی از معدود نقشهای دایه در این قصّههاست .به این شکل که دایه مسۀول اموور خرابوات و
جمعآوری مسکوکاتی است که مرد به خراباتیان ،برای رقاصی ،نوازندگی و زنگبازی آنوان پرداخوت
میکنند؛ چنانکه دایۀ کابل قزی ،دختر خراباتی ،پس از رقن و نوازندگی او ،مجموعوه را بوه گوردو
درآورد و زر و اشرفیهایی که مرد بدو میدهند ،جمع میکند (ناشناس .)139 :1981 ،باز بوه هموین
صورت چنین کُنشی از دایۀ خورشید بانو دید میشود (همان .)931 :نکتۀ قابل توجوه اینکوه فقوط در
قصّۀ حسین کرد ،چنین کُنشی از دایه دید میشود و به نظر میرسد تحولات اجتمواعی و تقابول ایوران
عهد صفوی و ازبکان در نقش اخیر دایه ،بیتیریر نباشد ،خرابات (بار) و مشروب فروشوی بیشوتر نواظر
به فرهنگ فرنگ است تا ایران ،به ویژ اینکه این خرابات در خارج از ایوران اسوت؛ محول خرابوات در
ولایت ازبکان است که در آنجا زنان اسیر شد ایرانی را ،برای بد نا کردن ایرانیان ،بوه کوار خرابوات وا
میدارند؛ چنانکه یکی از این رقاصهها یه یکی از جاسوسوان ایرانوی مویگویود ...« :شوا ایون ولایوت
(ولایت ازبکان) فرمان داد تا مرا در خراباتخانه نشانید و هر شا و صبح در بالای سر مون نقوار خانوه
مینوازد و شخصی بر بالای سر من منادی میکند که این دختری است که او را از ایوران آورد ایوم و او
را درخرابات نشاند ایم ،انشاءالله کُل زنان اهل ایران را در اینجا آورد و در خرابوات خوواهیم نشواند».
(همان.)938 :
 .5نتیجهگیری

دایه در داستانهایی که خودو حضوری تیریرگوذار دارد ،تنهوا عجووز ای مهجوور ،مسوتمند و منفعول
نیست ،بلکه شخصیتی فعال است که در رشد و تعالی قهرمان داستان نقشی انکارناپوذیر دارد .آن میوزان
که دایه در روند قصّه و در زندگی درباریان (شا و شواهزادگان) نقوش دارد ،همسور سولطان یوا موادر
شاهزاد نقش ندارد و این از نکات قابل توجه در بررسی قصّههای مورد نظر است .گویی نقش اصولی
قصوه و روایوت از
شا بانو در به دنیا آوردن شاهزاد است و دیگر در قصّه نقشی ندارد و در ادامۀ روند ّ
صحنه خارج میشود ،هرجا شاهزاد ای باشد ،دایه نیز با اوست و به تبع میزان حضوور شواهزاد  ،دایوه
نیز حضور دارد .در قصّهها غالباً درباریان (شاهان و شاهزادگان) دایه دارند و گوویی مورد عوادی دایوه
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ندارند؛ چنانکه در داستانهای مورد بررسی این پژوهش چنوین اموری دیود مویشوود .دایوه بوهعنوان
جلو ای از آنیما در دو قط مثبت یا منفی در این داستانها ایفای نقوش کورد اسوت؛ بوا بررسوی ایون
قصّهها نُه نقش از دایه نشان داد شد است که در این میان شش نقش مثبت و سه نقوش منفوی اسوت؛
ازجمله ویژگیهای مثبت آنیمایی او :تربیت و ترضیع ،واسطگی و دلالی ،محر اسورار شوا زاد بوودن،
کاردانی و چار گری ،شفاعت و پایمردی ،کارگزاری ش

زفاف است و جلو های منفی آنیموایی او در

افسونگری ،جادوگری و طلسم گذاری ،اطلاعرسانی و مدیریت خرابات نشان داد شد اسوت .بیشوتر
کُنشها و منشهایی که از تی

دایه در اذهان متصور است ،در داستانهای موورد بررسوی نیوز متجلوی

است؛ تربیت و ترشیح ،واسطگی و دلالی ،محر اسرار شا بانو بودن ،کواردانی و چوار گوری ،افسوون-
گری و جادوگری ،اطلاع رسانی ،تمهید ش زفاف و ...از کُنشهوا و منشهوایی اسوت کوه از دایوه در
تصور عمومی وجود دارد و در خلال قصّههای مورد نظر دیود شود .از میوان ایون کردارهوا ،تربیوت و
پرورو بهعنوان آنیمای مثبت بیشترین بسامد و از میان آنیموای منفوی ،جوادوگری و طلسوم بیشوترین
بسامد را داشته است .در بخش ویژگیهای مثبت آنیما ،واسطگی و دلوالگی ،محور اسورار ،کواردانی و
چار گری ،شفاعت و پایمردی و کارگزاری ش زفاف همه در ذیل ویژگی «میانجی»گوری آنیموا قورار
میگیرد .بیتردید واسطهگری و دلالی دایه در وصال عاشق و معشوق و نیز پورورو آنوان ،مویتوانود
قصوه-
دستمایۀ داستانپرداز در ساخت و پرداخت داستان باشد .در داستان سمک عیار ،نسبت به سوایر ّ
قصوه یوا یکوی از
های مورد بررسی ،دایه در بیشتر موارد نقشوی منفوی و منفوور دارد و اتفاقواً قهرموان ّ
یاریگران او ،جواب این پلیدی را با کشتن او میدهد .از آنجا که بسامد شاهان و شاهزادگان در داسوتان
سمک ،بیشتر است ،لذا بسامد نقش دایه و میزان حضور او بیش از دیگر قصّههاست .دایگوان جوادوگر
قصوهای
و طلسمگذار ،نیز کشته میشوند .در قصّۀ حسنکرد ،کُنشی از دایه دید میشود کوه در کمتور ّ
دید میشود و آن مدیریت خرابات است .این ویژگی دایه ،برآیند نمود منفی آنیما در پلیودی و پلشوتی
و روسپیگری است ،ضمن اینکه به نظر میرسد تحولات اجتماعی و تقابول ایوران و ازبکوان در نقوش
اخیر دایه ،بیتیریر نباشد ،خرابات(بار) و مشروب فروشی بیشتر ناظر به فرهنگ فرنگ اسوت توا ایوران؛
به ویژ آنکه این خرابات در خارج از ایران است؛ محل خرابات در ولایت ازبکوان اسوت کوه در آنجوا
زنان اسیر شد ایرانی را ،برای بد نا کردن ایرانیان ،به کار خرابات وا میدارند .در داستان ابومسولمناموه،
دایگان بیشتر در جلد نخست ،معروف به «جنیدنامه» نقش و حضوری پررنگ دارند و هر چوه از جلود
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نخست فاصله میگیریم ،نقش دایه کم رنگ و کم رنگتر میشود؛ چنانکه در جلد چهار هیچ کُنشوی
قصوه
از دایه دید نمیشود ،شاید بدان دلیل که کتاب مذکور تا آخرجلود نخسوت بوه سوبک و سویاق ّ
است و بعد از آن به نظر ساختار داستان و رُمان بلند بر آن حاکم میشود و شخصیتها جای قهرمانوان
و افراد «تیپیک» را میگیرند .نتیجۀ دیگر آنکه در قصّههایی کوه دارای بُونمایوههوای عیّواری و دربواری
است ،میزان حضور دایه بیش از سایر قصّههاست ،و هرچه زمان داستان به عق میرود و تیریرپوذیری
قصوه
آن از حماسه ملی (شاهنامه) بیشتر میشود ،حضور دایه بیشتر میشود و ساختار داستان بیشتر بوه ّ
نزدیک میشود ،همچون داستان سمک ،حال آنکه در قصّههای ابومسلم نامه و حسین کورد ،کوه دارای
بُنمایههای تاریخی -مذهبی است ،حضور دایه کم رنگتر است ،به نسبت داستان سمک عیار.
کتابنامه
ارجانی ،فرامرز بن خداداد .)1911( .سمکعیار ،تصحیح پرویز ناتل خانلری .تهران :آگا
اسلامی ندوشن ،محمدعلی .)1931( .جا جهانبین .تهران :جامی
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سعدی
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تهران :امیرکبیر
ستاری ،جلال .)1911( .بازتاب اسطور در بوف کور .تهران :توس
سورآبادی ،ابوبکر عتیق نیشابوری .)1917( .تفسیر سور آبادی .تهران :نشر نو
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صفوی ،کوروو .)1930( .درآمدی بر معنی شناسی .تهران :انتشارات سور مهر
طرسوسی ،ابوطاهر محمدبن حسن .)1982( .ابومسلم نامه 3 .جلد .به کوشش حسین اسماعیلی .تهران:
نشر معین با همکاری قطر و انجمن ایران شناسی فرانسه
عباسی داکانی ،پرویز .)1982( .قصۀ غربت غربی .تهران :تندیس
عوفی ،سدیدالدین محمد .)1912-1912( .جوامعالحکایات و لواموع الروایوات ( 1جلود) .بوه کوشوش
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