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  چكيده

حجم باال . حماسي و بازماندة سنّت روايي گوسانان پارتي است هاي منثور ، نخستين روايتنامه دارابو  سمك عيار
اي  انگيزه نامه دارابو  سمك عيارجاي  هاي حماسي و پراكندگي آنها در جاي اي روايت و گستردگي عناصر سازه
 اين هاي اتّصال روايي در بطن دو روايت، ناپيدا و گم شود؛ با هاي برجستة ادبي و حلقه شده تا بسياري از ويژگي

هاي روايي در آغاز و حين جريان رويدادها، دريافت وقايع و فرجام رخدادها را براي  حال، وجود برخي از مضمون 
پژوهش حاضر كوشيده است تا . شوند ناميده مي» هاي ممكن روايت«خواننده فراهم آورده است كه در اين پژوهش، 

گويي، دخالت مشيت الهي، افكار و عقايد  بيني و پيش عهاي ممكن را در هفت بخش خواب و رؤيا، طال گونة روايت
هاي  روايت. ها و طومارهاي خاص و دعا و اجابت آن، بررسي كند انگيز، لوحه متداول، نقش فراپندار و شگفت

داستاني دانست؛ زيرا با آنها چارچوب كلّي رخدادهاي دو روايت » براعت استهالل«حقيقت بايد  ممكن را در
شود كه  زماني آشكار مي نامه دارابو  سمك عيارارزشمندي آثاري چون . شود وتاه به خواننده منتقل مياي ك گونه به

هاي  نقد و تحليل بر پاية شناخت روايت. پردازي نويسندگان اين متون نشان داده شود شناسي و روايت هنر مخاطب
  .كند ها نزديك مي گونه تحليل اي ما را به اين اندازه ممكن، تا
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  مقدمه

  هاي ممكن منطق روايت

ندرت به  ما به. شود روايت با تاريخ بشر آغاز مي
گونة  كنيم؛ اما زندگي ما به ميها فكر روايت

، 2: 1380آسابرگر، ( .ور است عميقي در آنها غوطه

پردازان از زمان ارسطو  پژوهشگران و نظريه )15
ترين اصل متون نمايشي  تاكنون روايت را بنيادي

روايت « )79: 1382وبستر، ( .اند و داستاني دانسته
» .يكي از اشكال چهارگانه خلق نوشتار است

شناسانه  پيشينة نگاه روايت )277: 1378ي، مقداد(
به متون ادبي زبان فارسي، شايد كمي بيش از دو 

تا بسياري از  اي شده دهه نباشد، همين امر انگيزه
ي با حجم باال هاي ها در متن اي روايت عناصر سازه

عناصري كه با . و گسترده، پراكنده و ناپيدا شوند
ستة هنري و هاي برج توان ويژگي تحليل آنها مي

هاي اتّصال روايي را در بطن متن پيدا و  حلقه
تحليل كرد، اين پژوهش كوشيده است تا برخي 
. از همين عناصر داستاني را نمايان سازد

هايي كه در آغاز و حين جريان رويدادها،  داستان
دريافت وقايع پسين و فرجام روايت را براي 

  .خواننده ايجاد كرده است
وايي، كمابيش با كار هاي ر بررسي فرم

كه به   اي او با توجه. آغاز شد» والديمير پراپ«
روابط متقابل كاركردها داشت؛ بستري مناسب را 

آلژيدراس «پردازاني چون  براي نسل پسين نظريه
تزوتان «، )م1917-1992(» جوليوس گرماس

) م1929(» كلود برموند«و ) م1939(» تودورف
بررسي عناصر هدف اين گروه، . فراهم ساخت

پردازان بر  نظريه. روايت و قوانين تركيب آنها بود

ترين واحد روايي  آن بودند تا با تشخيص كوچك
تر از  و ارتباط آن با واحدهاي ديگر به دركي ادبي

بار  ميان، براي نخستين  اين در. روايت دست يابند
، 1980 و 1964در دو مقاله در سال  1كلود برموند

هاي ممكن و مفهوم كلّي  يتاصطالح منطق روا
  :ه دادئآن را ارا

توان به دو  شناختي روايت را مي بررسي نشانه«
سو  يك شناسي روايت از نشانه. بخش تقسيم كرد

 به تحليل و واكاوي فنون روايت پرداخته و از
ديگر به كاوش و بررسي قوانين و شروط   سوي

اين . شده اختصاص دارد حاكم بر محتواي روايت
 -الف(يافته  ن كه خود به دو سطح سازمانقواني

محدوديت شوند،  مربوط مي) 3تنزل -ب ؛2بهبود
تابانند كه  وار از رخدادها را بازمي منطقي سلسله

در قالب روايت سامان يافته و براي روشني و 
اين . بايست مورد بررسي قرار گيرند تفهيم آنها مي

  هاي جهان مخصوص رخدادها اصول و ويژگي
افزايند كه  ها مي خود را نيز به اين محدوديتبه 

 برداشتبراي هر روايتي ارزشمند و معتبر 
هايي از يك  ها و مشخّصه شود، ويژگي مي

و حتّي خود  فرهنگ، دوره، نوع ادبي، سبك راوي
كه توسط والديمير   از تشريح روشي  پس. روايت

ه ئهاي عاميانة روسي ارا پراپ در بررسي داستان
جر به شناسايي خصوصيات ويژة يكي از شد تا من

كار مرا  اين   لزوم پرداختن به. ها شود همين زمينه
وادار و متقاعد ساخت كه مانند اقدامي آغازين 

نوع ادبي   ة هر نوع توصيفي از يكئبراي ارا
ممكن  هاي ترسيم نقشة منطق روايت خاص، به

                                                 
1  . Claude Bremond 
2. Amelioration 
3. Degradation 



 92فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال دوم، شماره دوم، زمستان    42

  

  )Bremond, 1980: 387(» .روي آورم

نيز براي  1»مارينا گيار«پژوهندة فرانسوي 
حاكم بر محتواي  هاي بررسي قوانين و شرط

داشتن  نظر تنها با در سمك عيارشدة  روايت
هاي ممكن و  مفهوم كلّي اصطالح منطق روايت

شناختي، پنج  فضاي معنايي آن، در خوانشي نشانه
را شناسايي و  سمك عيارروايت ممكن در 
؛ كه )137-158: 1389گيار، (تحليل كرده است 

بيشتر آنها برخاسته از فضاي فرهنگي و اجتماعي 
نگارنده با كاوش پيرامون نظرات وي  .ايران است

داشتن مفهوم مطرح شده برموند،  نظر و در
توانست دو روايت ممكن ديگر را نيز در سمك 

صورت تطبيقي،  بندي آنها به عيار يافته؛ با جمع
ادامة روايت آن در ( نامه دارابهاي ممكن  روايت

  .را نيز بررسي كند) نامه فيروزشاه
هاي ممكن، بسته به نوع آثار و حجم  روايت

آنها بسامد و كيفيت خاص خود را دارند؛ اما 
 سمك عيارعاملي كه انگيزة بررسي اين الگو را در 

دن بخشي از كر برانگيخت، نمايان نامه دارابو 
ي است كه راويان فنون روايي اين آثار و الگوي ثابت

هاي  و ديگر روايت نامه دارابو  سمك عيار
هاي  مضمون. اند حماسي فارسي از آن بهره برده

روايي در ادبيات فارسي انواعي مشخص دارد كه 
هاي مختلفي كه  بسته به ديد راوي در موقعيت

بيشتر دور از انتظار شنونده و مخاطب است، 
هاي  اين نشانه تاهمي. شود كار برده مي  آگاهانه به

روست كه راوي تنها با استفاده  روايي، بيشتر از آن
ساخت  تواند ژرف از يك يا چند كلمه كه بيشتر مي

معنايي فرهنگي و اجتماعي نيز داشته باشد، 
                                                 

1. Marina Gaillard 

ها وقوع  با ديدن نشانه 2صورت خودكار به
ممكن است در  رويدادهايي را حدس بزند كه

ونده را براي همچنين شن. فتدلحظات پسين اتفاق ا
دريافت حادثه و رويدادي ديگر آماده سازد و 

ها را  مخاطب را بدون آنكه نقش اين روايت
. سوي داستان بكشاند  آگاهانه دريابد، به

هاي ممكن هرچند بسامد زيادي دارند و  روايت
بارها از پيش چشم مخاطب گذشته و براي وي 

تون در م شان دليل پراكندگي  شود؛ ولي به تكرار مي
يت آنها و الگوي پرحجم روايي، نقش و اهم

شان گنگ و ناشناخته باقي مانده است؛  منسجم
ي در تحقيقات اخير نيز كه حت  اي گونه به

دليل نگاه سطحي و برداشتي  پژوهندگان به
هاي ممكن موجود در متون  روساختي، روايت

  :اند شمار آورده  روايي را ضعف اين آثار به
هايي در  ن ضعف و قوتنقّال اميرارسال«

وبيش در همة  هاي او را كم ضعف. روايتگري دارد
اند،  صورت شفاهي روايت شده هايي كه ابتدا به قصه
ال توان يافت و اين امري طبيعي است؛ چراكه نقّ مي

. ات قصه را نداردفرصت بازنگري در جزئي
ترين ضعف عبارت است از لو دادن قصه كه  عمده
بسيار است؛ ازجمله همان ابتدا هاي آن  نمونه

بيند  اميرارسالن، خواجه نعمان در رمل اسطرالب مي
كه ستارة اميرارسالن بلند است و روم و فرنگ را 

) شنونده(جهت خواننده    اين از. كند تسخير مي
داند كه اميرارسالن پيروز نهايي همة  مي

آورد  گاه نيز نقّال عباراتي به زبان مي... نبردهاست
يابد، رويدادي درحال  درمي) شنونده(خواننده كه 

  ).48ـ 49: 1389نژاد و سيدان،   حاجيان(» ...وقوع است
                                                 

2. Automatic 
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هاي ممكن و  كه گفته شد، الگوي روايت چنان
گيري ناپيدايي و نشناختن كلّي آنها انگيزة شكل

اي كه به  فنون روايي ويژه. شود چنين آرايي مي
را پيش  رويدادهايي ممكن، داستاني هفت گونه

حقيقت براعت  كشد؛ در چشم خواننده مي
  استهاللي است در ريختي آشكارتر از آنچه پيش

براعت استهالل، / فنون روايي. شناختيم اين مي از
ي از روايت پسين را با بخشرويدادهاي كل يا 

براي ادامة ) شنونده(هدف ترغيب خواننده 
كند و او را هرچه بيشتر به  خوانش، بازسازي مي

 ازديگر،   بيان  به. دهند پيگيري روايت سوق مي
هاي كالسيك فارسي،  شيوة نقل روايت كه آنجا

جعبه يا گذاشتن رويدادي  در  بيشتر آرايش جعبه
در دل رويداد ديگر است، حركت رواييِ بيشتر 
رويدادها همواره براي آشكارساختن رويدادهاي 
موضوعي است؛ بدين شكل كه نخست، روايت 

شود و در  حقيقت آغاز مي ساختن آشكار وعدةبا 
اين حقيقت . كند را بيان ميخود حقيقت پايان، 
داده در آغاز روايت را، روايت ممكن   وعده

هاي  شناختي، گونه ناميم كه با خوانشي نشانه مي
هاي ممكني كه مارينا  روايت. نماييم آن را بازمي
كند،  گيري از نظرية برموند معرفي مي گيار با بهره

گونة ديگر را نيز بر  گونه است كه نگارنده، دو پنج
ها و طومارهاي  لوحه) الف: آن افزوده است

هاي ممكن  روايت. دعا و اجابت آن) خاص؛ ب
شكلي پويا نقش خود را براي  در اين جستار، به

 نامه دارابو  سمك عيارهاي پسين  درك روايت
ري كنند و بسامد و برانگيزندگي چشمگي اجرا مي
هايي هستند كه وجه شباهت  آنها نمونه. نيز دارند

توان  سختي مي بسياري با يكديگر دارند و به

. وجود چنين كيفيتي را در ديگر انواع ادبي جست
اين جستار، با  هاي الگوي ارائه شده در روايت

، شاهنامههاي مشابه يعني  توسع در ديگر نمونه
، نامه حاتم، نامه حمزه، نامه ابومسلم، شيرويه نامدار

 اميرارسالنو  جمشيد ملك، كُرد شبستري  حسين
 .نيز وجود دارد كه درخور بازشناسي است

  

  و ضرورت تحقيق  روش، پيشينه

سمك هاي حماسي  اين پژوهش با تحليل روايت

، نظم و ترتيب منطقي نامه دارابو  عيار
هاي روايي را بازخواني و  اي از مضمون مجموعه

هايي را  رده و دايرة معنايي مصداقتعريف ك
ي ها گسترش داده كه داللت بر وقوع روايت

  .ممكن داشته است
 سمكهاي  كه روايت هاييباوجود پژوهش

ـ  را از زواياي گوناگون فرهنگي نامه دارابو  عيار
 اند؛ اي بررسيده مايه اجتماعي، حماسي و بن 

پژوهشي، اين موضوع را جداگانه   تاكنون هيچ
بررسي نكرده و نبود چنين جستاري در برخي از 

 وجود آورده است؛ از هايي را به ها، كاستي ديدگاه
تحليلي «اي با عنوان  جمله اينكه؛ در مقاله

صورتي  ، به»ساختارگرايانه بر قصة اميرارسالن
كوتاه و گذرا، نه تحليلي و موشكافانه، به برخي 

بر اندك   شده و با تكيه هاي ممكن اشاره از روايت
شواهد موجود، برداشتي سطحي از فنون روايي 

دست   هاي مشابه آن به اميرارسالن و ديگر روايت
هايي كه در  از ديدگاه اين مقاله، گزاره. داده است

اميرارسالن انگيزة لو رفتن رويدادهاي پسين 
در جستار . شود شده، ضعف برداشت مي خوانده

كه با آن،  حاضر داليلي ارائه و شرح خواهد شد
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دست  هاي ممكن به دركي بهتر از شگرد روايت
  .داده شود

و  سمك عيارممكن در   هاي منطق روايت

  نامه داراب

هاي شگفت و  ؛ يكي از پديدهخواب و رؤيا. 1
اي است كه آدمي از ديرباز دربارة آن  پيچيده

آنچه آدمي در حالت خواب و . انديشيده است
معنا نيست؛ ولي  و بي مفهوم بيند، بي ناخودآگاه مي

معناي آنها، همان معنا و مفهومي نيست كه در 
ديگر،   سخني  به. حالت بيداري بر آنها داللت دارد

زبان خواب و رؤيا، زباني ديگر است و قواعد 
زبان ناخودآگاه آدمي، زبان . خاص خود را دارد

هاي  به ياري رؤياست كه نهفته. رؤياست
روي،   اين شود؛ از ناخودآگاه خويش، آشكار مي

دانيم  روشني نمي هنوز به. رؤيا دروازة رازهاست
كه رؤيا چيست؟ و با ديدن آن، چه بر ما 

گذرد؛ هرچند  آنچه در رؤيا بر ما مي. گذرد مي
ها و  مانند و به دور از آزموده آور و بي حيرت
هاي ماست، به همان اندازه در چشم ما  شناخته

تواند همچون  مي كه زنده و راستين است؛ چنان
ما . ما در جهان بيداري باشد  هاي پيرامون پديده

بينيم، پندار و بيهوده و  آن چيزي را كه در رؤيا مي
   )78: 1387 كزّازي،( .دانيم بنياد نمي بي

هاي مهمي كه در درك  يكي از مضمون
توجهي شده،  چارچوب كلّي آثار ادبي به آن بي

اين بررسي، البته در . شايد همين مضمون باشد
هاي خبردهنده است كه در فرآيند  منظور خواب

و سمك عيار بار در  گيري رويدادها، چندين شكل
دليل گستردگي و  اتّفاق افتاده؛ ولي به نامه داراب

تكراري، نقش آن در  هاي پراكندگيِ مضمون
باور . شده است هاي ممكن ناديده گرفته  روايت

و تاريخي  بر آن بوده است كه رخدادهاي سترگ
بايست روي  اي دور يا نزديك مي كه در آينده

 .تابيدند اي رمزي بازمي شيوه دادند، در رؤيا به مي
همين باور در گذشته وجود داشته و  )79: همان(

 سمك عياراي امروز وجود دارد و راويان  تا اندازه
شگرف و آييني   هاي از ويژگي نامه دارابو 

اند؛ زيرا  بوده خوبي مطّلع خواب و رؤيا به
هاي داستاني را  هاي اخباردهنده، شخصيت خواب

در بخشي خاص از داستان از امور احترازناپذير 
ساختند؛ يا اطّالعاتي را در زماني معين به  آگاه مي

يات و اطّالعاتي كه كسب آنها ئجز. رساندند او مي
هاي  شخصيت. جز با خواب، ناممكن است

  ند و صادق بهاي باورم گونه  داستاني به
بودند، در داستان ظاهر   هايي كه ديده خواب

شوند و به آنچه در خواب ديده بودند، آگاهانه  مي
  . اعتقاد داشتند

و  سمك عيارهاي اخباردهنده در  خواب
را بايد براعت استهالل رويدادهايي  نامه داراب

دانست كه در وقايع پسين يا فرجام هر بخش 
اي  نده در پس پردهگويي نويس. دهد روي مي

فهماند كه به اين براعت  ناپيدا به خواننده مي
آن را دنبال ! استهالل داستاني توجه داشته باش

زيرا در فرجام به  !و در كمين حوادث بنشين! كن
ها و رؤياهاي  مجموع خواب. پيوندد وقوع مي

 اخباردهنده در دو روايت حاضر در اين جستار
به  ممكن اثرگذارند،هاي  گيري روايت كه در شكل

  :شوند دو دسته تقسيم مي
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دستة نخست اينكه، خبر درگذشت يكي از 
رسد؛ براي  بستگان نزديك يا يك دوست را مي
بيند  روز مي نمونه، خورشيدشاه خوابي دربارة فرّخ

كند، وي  روز نقل مي  و چون آن را براي فرّخ
اش با سرنوشت  ترديدي به پيام آن خواب و رابطه

  .دهد خود، به ذهن راه نمي محتوم
اگر من با تمام لشكر نابود شويم؛ برايم «

گواراتر است از اينكه حتّي يك تار مو از سر تو 
مبادا طوري شود كه غمي به دل ما . كم شود

برسد؛ زيرا سحرگاه ديشب خوابي ديدم و از آن 
در خواب ديدم كه ! اي برادر: گفت... . در هراسم

افتاده بودم و اسب مرا  من با اسبي در گردابي
تو آمدي و عنان اسب مرا گرفتي و . چرخاند مي

جا ايستاده  بعد هر دو در آن. مرا بيرون آوردي
زديم كه ناگهان عقابي  بوديم و با هم حرف مي

. آمد و كاله از سر تو برداشت و به هوا پرواز كرد
اينكه ! اي شاه: روز گفت فرّخ. ترسم من از اين مي

من به پيشواز مرگ . نشانة فراق استگويي  تو مي
... . كنند كشند و يا اسير مي روم؛ يا مرا مي مي

روز را  ابر حمله كرد و كمربند فرّخ ناگهان سياه
 پا روز از ابر چربيد و فرّخ قدرت سياه... گرفت
روز را گرفتند و بستند و او را نزد  فرّخ... درآمد
شير ملك كه همچنان شم قزل... شاه بردند ارمن

روز زد و سرش را  دست داشت، با آن بر فرّخ به
؛ 370، 1/366: 1388األرجاني، (» .از تن جدا كرد

  )545، 311، 191: 1388بيغمي، 
نيز خبري ممكن از راه خواب  نامه دارابدر 

رسد كه در آن چگونگي  شاه مي به كورنگ
  :بيند شدن خود را پيشاپيش مي كشته
ام  خوابي ديدهكورنگ گفت كه امشب چنين «

كه دو شير در خم كمند داشتم، ايشان را 
كشيدم، از ناگاه آن شيران از خم كمند من  مي

جستند و خالص شدند و در من آمدند و مرا از 
پشت مركب به شيب كشيدند و شكم مرا بر 
دريدند و سر در شكم من كردند و دل و جگرم 

... من از ترس اين خواب بيدار شدم،. خوردند مي
آن كار آن است كه : فيروزشاه گفت] سرانجام. [

ما را از بند بيرون آوري و از بهر ما دستي سالح 
و مركبي بياري كه ما چون از بند خالص شويم، 
سالح دربركنيم و بر پشت مركبان سوار شويم، 
ملك كورنگ زنگي را بكشيم و مملكت زنگبار را 

از بند چون ايشان ... تمامي بگيريم و به تو دهيم به
كورنگ گفت كيست در اين ... خالص شدند

جزيره كه چنين با تيغ كشيده به استقبال من آيد؟ 
هرچند ... زاد رسيدند تا گفتن فيروزشاه و فرّخ

كورنگ مبارز تمام بود، ولي هيچ سالحي با خود 
ناچار دست و  نداشت، چون ضرب تيغ ديد به
فيروزشاه نام . ساعد خود را سپر آن تيغ كرد

اي تعالي بر زبان آورد و به ضرب تمام خد
كه دست و ساعد كورنگ جدا  فروكوفت، چنان

كرد و بر كلّة سرش آمد تا ميان دو ابروش 
آه از جان كورنگ برآمد و خون چو . بشكافت

» .سيالب روان شد و از پشت مركب درافتاد
  )202، 1/200،197: 1381بيغمي، (

هايي بسيار  ها در لحظه دستة دوم خواب
شود كه اوضاع بدون پناهگاه  ديده مي سخت

دهد كه  هايي را پيشنهاد مي حل كند؛ و راه جلوه مي
، مانند رسيدن كمك از خارج؛ يا اند يا خارجي

داخلي كه گشايش در انجام كاري است كه 
ها را  حل تنهايي توانايي يافتن آن راه شخص، به
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  .يابد ندارد و تنها به ياري خواب به آنها راه مي
ديد كه شمعي افروخته و دختري همچون «

كه بند بر پا  ماه و آفتاب در آن نشسته، درحالي
دارد و خادمي با سر و پاي برهنه كه او هم در بند 
. بود و پيرزني نيز كنار آنها بدون بند ايستاده است

چه   اين: سمك در شگفت شد و با خود گفت
همين اآلن : وضعي است؟ همان موقع دختر گفت

ديدم كه من تا گردن در لجن و گل . بي ديدمخوا
توانستم از آن در  وجه نمي هيچ  به سياه بودم و 

كرديد كه مرا  تو و اين خادم هم كوشش مي. بيابم
از آن گل سياه بيرون بياوريد و سرانجام مرا 

وقت يكي آمد و مرا در  بيرون آورديد و همان
 آغوش گرفت و بسيار نوازشم كرد؛ ولي از هر دد

ناگهان بچه . و دامي اطراف ما را گرفته بودند
شيري كه مال ما بود بيرون آمد و رو به آن 

: دايه گفت. جانوران آورد و همه را پراكنده كرد
دل خوش دار كه تو از اينجا رهايي ! اي دختر

كني كه پادشاه است و  يابي و شوهري مي مي
آيد كه بر تمام دنيا  وجود مي فرزندي از شما به

من سمك : سمك جواب داد كه... يابد رمان ميف
خواهد تو را از گل  هستم، همان مردي كه مي

سياه بيرون آورد و به خورشيدشاه برساند؛ همان 
شود و فرزندي از تو  پادشاهي كه شوهر تو مي

» .كند آيد كه در جهان فرمانروايي مي وجود مي به
  )1/441: 1388األرجاني، (

كه مظفّرشاه در راه  هنگامي، نامه دارابدر 
دست جندلة جادو گرفتار  دخت كه به يافتن توران

كند؛ ولي  رود، راه را گم مي شده بود، به سفر مي
دخت را در خوابي  فرجام رهايي خود و توران

ـ در پايان اين بخش از  از مدتي بيند و پس مي

  .شود خواب وي، به واقعيت بدل مي ـ  داستان
. اي م كه چه خواب ديدهبگو تا بشنو«

مظفّرشاه گفت در خواب ديدم كه مرغ سفيدي 
در دست داشتم؛ از ناگاه زاغ سياه بيامد و آن مرغ 
سفيد را از دست من بربود و من در عقب آن مرغ 
دوان شدم كه تا مرغ را بگيرم، اژدهاي سياه پيدا 
شد و آن مرغ سفيد را از آن زاغ به دم دركشيد و 

در ميان حلقة دم گرفت كه از هيچ  فرو برد و مرا
از ناگاه شيري پيدا . طرف راه بيرون رفتن نبود

شد و روي بدان اژدها كرد و پنجه بزد و شكم 
اژدها را بدريد و آن مرغ سفيد از شكم اژدها 

آشوب گفت . بيرون آمد و بر دست من نشست
كند كه عاقبت به مراد برسيم و آنچه  داللت مي
  )2/375: 1381بيغمي، (» .بيمكنيم، بيا طلب مي

؛ نگريستن به طالع و بيني و پيشگويي طالع. 2
پيشگويي رويدادهاي آينده افراد، يكي ديگر از 

هاي ممكن داستان است كه بيشتر در  روايت
با مضمون خواب و رؤيا  نامه دارابو  سمك عيار

. همراه است و بسامد بااليي در هر دو اثر دارد
مانده از ميراث  جاه البتّه اين رسم، سنّتي ب

-نيز  نامه دارابو  سمك عيارحماسي است و در 

ـ داستاني، از اخترشناسان  مانند همة آثار حماسي
فضاي داستان در  رايزفراواني سخن آمده است؛ 

؛ و اينكه، نويسنده براي محيطي اشرافي است
توجيه رويدادهاي داستاني به اخترشناسي دست 

بيني، شگردي عام در  حال، پيش هر  به. زند مي
هاي حماسي است؛ و از ميان  گشايي داستان گره

 تر انواع آن، پيشگويي اخترشناسان همواره بادقّت
بوده است و بيشتر جزئيات رويدادها را نيز 

ة شاهان ايران زمين در هم. گرفته است دربرمي
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گماردند و  كار مي دربار خويش اخترشناساني را به
از اسالم نيز رايج بوده است  اين سنّت، پس

؛ )249: 1376؛ شميسا،  550ـ  551: 1383سرّامي، (
بيني، امتيازي بوده است كه تنها  هرچند طالع

  .گرفتند اشراف و صاحبان قدرت از آن بهره مي
گاران در آغاز هر يكي از وظايف اخترن

گويي آيندة  رويدادي، نگريستن به طالع و پيش
شاه، شاهزادگان و پهلوانان است و حوادث پسين 

گويان  داستان هميشه مطابق روايتي است كه پيش
  .دارند امكان و حتّي قطعيت وقوع آن را ابراز مي

طالع يا زايجه، ابزاري است كه به مخاطب 
شود چه  ايت ميدهد، داستاني كه رو نشان مي

 و مسئله اينجاست كه در تحوالتي خواهد يافت؛
در  كه  طالع. دهد عمل هرگز خالف آن روي نمي

شود،  هنگام تولد هر فرد، معين و مشخّص مي
خطوط اصلي مسير و رويدادهاي پيش روي فرد 

همچنين رويدادهاي آيندة . دهد را نشان مي
  .نماياند ميداستاني را پيشاپيش به خواننده 

از تولد   ، پيشگويان نيز پسسمك عياردر 
اي از كل  بيني، چكيده خورشيدشاه در قالب طالع

داستان و چارچوب حاكم بر آن را در اختيار 
  .دهند مخاطب قرار مي

ما رنج بسيار كشيديم و ! اي شاه بزرگوار«
سرانجام ديديم كه ستارگان چنين حكم كردند كه 

رسد و اين رنج از دختري  شاهزاده را رنجي مي
شاهزاده اندوه . است كه از اين واليت نيست

ستارگان . فراوان خواهد برد تا به او برسد
زودي از اين بيماري  همچنين گفتند كه شاهزاده به

يابد و همين امروز و فردا است كه  بهبود مي
شود و از اينكه اميدوار به وصال  فرجي حاصل مي

همچنين حكم آنها . شد شود بهتر خواهد دختر مي
اين است كه شاهزاده از خان و مانش جدا شود و 

شاهزاده بر هفت . در غربت كارش انجام پذيرد
ش كارهايي ا شود و در پادشاهي اقليم پادشاه مي

او . كند كند كه هيچ پادشاهي نكرده و نمي مي
ستارگان همچنين . كند چهل سال پادشاهي مي

بند و زندان و رنج  دهند كه در پادشاهي نشان مي
» .اش خير است كشد؛ ولي سرانجام فراوان مي

  )1/27: 1388األرجاني، (
از تولّد سه  گوييِ پيش نيز پيش نامه دارابدر 

، ولي )13، 9، 1/2: 1381بيغمي، (دهد  بار رخ مي
تا حدي است  نامه دارابگاه مهارت اخترنگر در 

كه روايت ممكن روز جنگ را نيز در طالع 
بيند و آن، كشته شدن نوادة رستم در ميدان  مي

؛ همو، 547، 543، 542، 1/550: 1381بيغمي، ( .است
، 328ـ 329، 315، 309، 164، 161، 118: 1388
425 ،435 ،437 ،448 ،464 ،514 ،576 ،584 ،594 ،
649 ،655 ،685 ،686(  

؛ سرنوشت، مفهومي مشيت الهيدخالت . 3
هاي گوناگون در داستان شكلاست كه بيشتر به

كه  هاي وجود يك ارادة واال نشانه. شود آشكار مي
كه،  آنجا از. چيز در دست قدرت اوست همه

م ابزار اصلي كار راوي است، با همين عالئ
آميزد كه گاه سرنوشت يا مشيت  مداخالتي درمي

. زند رقم مي  و بدفرجام پروردگار به صورت منفي
تنها پرده بر عاليق و تمايالت راوي  اينها نه

بايد اين . سازد افكند كه آن را آشكارتر هم مي نمي
 اي كه راوي، مرحله اصل را درنظر داشت، هنگامي

كند  آغاز مي نامه دارابو  سمك عيارجديد را در 
تنها زماني از روايت ممكن سرنوشت، استفاده 
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ديدار، حضور، (يك عنصر ملموس كند كه  مي
كشي يا كشف تله توسط دشمن و لشكريان  كمين

واكنش يك (، نه يك محرّك رواني )حريف
. را وارد داستان كند) شخصيت براساس طبيعتش

. كند محرّك رواني بر مبناي يك علّت عمل نمي
توان به تصادف يا  پس، دخالت او را نمي

اگر گفته  ديگر،  عبارت  به. سرنوشت نسبت داد
از قضا جاسوس حاضر بود و اين خبر «شود 
عبارتي نظير  ، ولي برخالف آن هرگز به»بياورد

از قضا، فالني كه «اين جمله برنخواهيم خورد كه 
اين . »دچار خشم شده بود، فالن كار را داد

. الگويي است كه در هر دو اثر رعايت شده است
اه هاي ممكني كه از ر كارگيري روايت شيوة به

شود،  وارد داستان مي دخالت مشيت الهي
از كمي پيشروي   اي است كه مخاطب پس گونه به

يابد، آنگاه با عباراتي چون  در داستان، آن را درمي
حق تعالي تقدير «، »...تقدير ايزدي«، »...از قضا«

رو  روبه» ...اتّفاق چنان افتاد كه«، »...كرد كه
آمادة دريافت بنابراين، پيشاپيش بايد ؛ شود مي

گويي اين تقدير الهي هم . خبري ناگوار باشد
دستي است كه راوي خود را در پشت آن پنهان 

البتّه نه از ديد خوانندة امروزي؛ كه . كند مي
اي طبيعي و بر پاية زمينة فرهنگي و ديني  شيوه به

  )144: 1389گيار، ( .روزگار

 كه راوي به  ها، هنگامي دست روايت  اين از
دهد،  رويدادها را ادامه نمي تنِرت ناگهاني گفصو 

ديگر اين راوي نيست كه جريان داستان را پيش 
برد؛ بلكه مشيت الهي است كه حوادث آينده  مي

مشيت الهي در . دارد دست گرفته و بيان ميرا به
  :به دو شكل حضور دارد نامه دارابو  سمك عيار

؛ در اين حالت، راوي غيرمستقيم) الف
امدهاي پسين داستان را بازبسته در مشيت پيش

صورت مستقيم داند و خداوند به الهي مي
  .عملكردي ديدني ندارد

مردي چوپان  كهولي تقدير الهي چنين بود «
. زاده بوددر آنجا بود كه بسيار بدكردار و حرام

وقتي از ماجرا اطّالع حاصل كرد، همان شب به 
! اي پهلوان: گفتراه افتاد تا نزد غاطوش آمد و 

كار غافل هستي؛ چراكه سمك عيار به  تو در اين
قلعه رفت و برادرت غضبان را كشت و زندانيان 
و مال فراواني را از قلعه پايين آورد و به همراه 
شحشام به درة غوركوهي رفت و در آنجا پناه 

  )1/304: 1388األرجاني، (» .گرفت

ركب و وليدخالد بترسيد و خود را از پشت م«
بينداخت كه تا باشد كه در ميان دست و پا بيرون 

ولي تقدير خداي تعالي چنان بود كه در آن . رود
حالت كه او خود را به شيب انداخت، خلق غلبه 

كس را پرواي او نبود و برهم بودند و هيچ
وليدخالد، پادشاه مصر، از پشت مركب . افتادند مي

ديد، فغان ملك داراب ب. در خندق پر آب افتاد
برآورد كه دريابيد كه وليد در خندق پر آب 

ولي حكم خداي تعالي چنان بود كه او !... افتاد
مرد گران بود، چون در خندق افتاد فرورفت، از 
بيم جان دهن برگشود، آب به حلقش فرورفت 

: 1381بيغمي، (» .تا عاقبت در آب هالك شد
، 368، 363، 360، 105، 69: 1388؛ همو، 2/364

512 ،632(  

؛ گاه دخالت خداوند، مستقيم در مستقيم) ب
برخي از . شود جريان رويدادهاي داستان ديده مي

اين موارد در چارچوب معتقدات اساطيري قرار 
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گيرد كه با الگوي ديني خود پيوندي آشكار  مي
در اين حالت خضر كه مطابق روايات و . دارد

به اعتقادات، بر افراد خاصي كه او بخواهد و 
شود و مشكل آنها را  فرمان خدا باشد، آشكار مي

دخالت  )333: 1386ياحقّي، ( .دارد ميان برمي از
، نامه دارابو  سمك عيارمستقيم مشيت الهي در 

. پذيرد پايان نمي خضروجود حضرت  تنها به 
شك، اين  سيمرغ نيز حضوري پويا دارد؛ چون بي

هاي  مايهترين  از مهم اي پرندة شگرف و افسانه
اساطيري است كه در فضاي فرهنگ ايران و پهنة 

ياحقّي، ( .ادب فارسي آشكارا تجلّي يافته است

گفتني است  )505: 1388؛ رستگارفسايي، 56: 1386
مضمون اساطيري در اين دو اثر، با مضامين ديني، 

  .سازد اي برقرار نمي رابطه
افروز آب خواست و كسي  وقتي عالم«

كه  ر آن كار فروماند و همچنانجوابش را نداد د
هنوز ... ناليد، صورتش را بر زمين گذاشت مي

صورت سمك بر زمين بود كه خداوند، حضرت 
ـ را به بالين او فرستاد كه اين  السالم خضرـ عليه

. بندة مرا درياب و او را از آن بال نجات بده
ـ آمد و دستش را بر پشت  السالم خضرـ عليه

اي به سمك  آن كار، راحتيسمك گذاشت كه از 
تو : پس گفت. كه توانست بنشيند رسيد؛ طوري

همه گريه   اين: ـ گفت السالم كيستي؟ خضرـ عليه
و زاري براي چيست؟ برخيز كه يزدان بر تو رحم 
آورد و مرا براي تو فرستاد تا تو را از اين رنج و 

آنگاه دعايي خواند و بر روي . مشقّت برهانم
درت حق تعالي و از معجزة به ق. سمك دميد
بند سمك خوب شد؛  ـ هفت السالم خضرـ عليه

  . ...كه گويي هيچ رنجي به او نرسيده بود  طوري

خاطر حقّ،  به! اي پيغمبر خدا: سمك گفت
دعايي به من بياموز تا من به سالمت از ميان اين 

كس از آن آگاه  كه هيچ طايفه بيرون بروم؛ طوري
پنج نام خداوند را به او خضر پيغمبر ... نشود

هاي  اگر در هركاري اين نام: آموخت و گفت
جاني، األر(» .رسي اعظم را بخواني، به مقصود مي

  )1/666؛ 989، 2/988: 1388
. پس خودش را بر روي آن تخته انداخت«

افروز را با خود  گشت و عالم تخته روي آب مي
از  افروز روز گذشت تا اينكه عالم دو شبانه. برد مي

طاقت شده و بخار دريا او  گرسنگي و تشنگي بي
كه ... اميد از جان بريد. حس كرده بود را بي

... اي بسيار بزرگ ديد كه آمد ناگهان پرنده
اين قدرت خداوند است : افروز با خود گفت عالم

و از روي حكمتش اين مرغ را فرستاده تا من پاي 
پايين سوي  تا اينكه رو به... اين مرغ را بگيرم

درختي بزرگ ديد كه پرنده بر آن درخت . آورد
... هايي داشت آن پرنده بچه... نه ساخته بودشياآ

» .افروز درخت را بسيار بلند و عظيم ديد عالم
  )1/723: همان(

پرست را ديد، از باالي  وقتي سيمرغ، يزدان«
او همچون . درخت پايين آمد و او را دعا كرد

افروز هم  زد و عالم حرف ميپرست  ها با يزدان آدم
كرد و از سخن گفتن مرغ متعجب شده  تماشا مي

دانم آن شهر  من نمي: سيمرغ گفت... بود
برم و به آباداني و ميان  كجاست؛ ولي او را مي

اي آزادمرد بر : سيمرغ گفت... رسانم مردم مي
: همان(» .گردن من بنشين و پر پشت مرا بگير

اه بر آن باالي چون دو روز قادرش« )1/730
درخت بسر برد؛ گرسنگي برو غالب شد، تشنگي 
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و ... دل بر مرگ نهاده بود. خود نهايت نداشت
هاي بزرگ بخواند؛ و  خداي عزَّوجل را به نام

؛ آفتاب هنوز طلوع نكرده ...دست زاري برآورد
تقدير خداي تعالي از ناگاه مرغي سفيد،  بود كه به 

آن درخت بنشست  باالي سر قادرشاه بر... عظيم
زد  كرد و صفيري عظيم مي و از هر طرفي نگاه مي

قادرشاه چون آن مرغ را . كوفت هم مي و پروبال به
چنان بديد گفت كه خداي تعالي رستگاري و 

  )81: 1381بيغمي، (» .نجات فرستاد
 نامه دارابو  سمك عيار؛ باورهاي متداول. 4

هستند كه » هاي القايي انديشه«نمايانگر تعدادي از 
همچون حقايق بديهي و كلّي در همه وقت و 

گونه اين. جا پذيرفته و مورد تأييد است همه
ها كه در سراسر رويدادهاي اين دو اثر  مضمون

هايي از اوضاع آينده  فرض وجود دارد، بيشتر پيش
دارند و معمول آن است كه با عياران يا حتّي 

يده راوي داستان در زواياي گوناگون بارها د
هاي ممكن را بيشتر  اين دسته از روايت. شود مي

گشايي بعضي از وقايع،  راوي داستان براي راه
از رسيدن به نقطة اوج گشايش موانع طرح   پيش
زمينة خشنودي  راوي از زبان خود، پيش. كند مي

سازد تا گذشته از آماده ساختن  خواننده را مهيا مي
اشتياق  ذهن او براي پذيرش روايت، تمايل و

  .پيگيري رويداد را نيز در وي برانگيزد
شناسي و همسويي طرح داستاني با  مخاطب

پذيرش رواني خواننده، يكي از رمزهاي موفّقيت 
بوده است؛ زيرا  نامه دارابو  سمك عيارراويان 

گمان حجم باالي  يابد كه بي هوش راوي درمي
زدگي مخاطبان  داستان يكي از عوامل رغبت

خواهد شد؛ بنابراين با استفاده از اين نوع 

هاي ممكن، قصد دارد همان اصلي را  روايت
بگسترد كه خواننده در جامعه با آن آشناست و در 

او . جريان روابط روزمره نفوذ آن را پذيرفته است
اي فراهم سازد تا براعت  زمينه خواهد پيش مي

ملموس كند  استهالل و روايت ممكني را عيني و
هاي بعدي يا حتّي چند لحظة ديگر  كه در بخش

  .شود رو مي خواننده با آن روبه
شده در داستان كه  ترين موضوعات مطرح رايج

  :ند ازافرد هم هستند عبارت منحصربه
؛ اين عنصر را بايد حلقة قدرت زر) الف

اتّصال روايت ممكني دانست كه آن را به قطعيت 
درلحظة ديدن اين عامل، رساند و خواننده  مي

يابد رويدادي كه ناممكن بوده است در  درمي
گمان ممكن خواهد شد و اين  هاي پسين بي بخش

حدسِ ممكن را تا رسيدن به جريان اصلي با 
  .دارد خود نگاه مي

كه   سمك در بخشي از روايت هنگامي
كردن صيحانة  يابد گروهي را براي خبر درمي

لشكر خورشيدشاه را كنند تا  جادوگر روانه مي
شكست دهند، قصد دارد اين كاروان را با بيهوشانه 

سوي طال، روايتي  كار از  براي اين. اسير كند
همراه شدن با كاروان دشمن در نقش (ناممكني 

سازد كه خواننده گمان به  را ممكن مي) بازرگان
او با آزمندساختن سردار سپاه . برد انجامش نمي

سازد و  ه با خود همراه ميدشمن، او را ناآگاهان
 مخاطب از. كند گونه در لشكر دشمن نفوذ مي بدين
كه خود نيز اثر چنين عاملي را درك كرده  آنجا

شود و  است با ديدن چنين تمهيدي، خشنود مي
  .انگارد روايت پسين را ممكن مي

مصلحت آن است كه من هم در خدمت تو «
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ساطت بيايم و خودم ماجرايم را بگويم و تو هم و
كني؛ باشد با همت تو كار من هم درست شود و 

اكبار . من نيز به خاطر آن مال خدمتي به تو بكنم
رسد،  وقتي شنيد كه چيزي از آن مال هم به او مي

ببين كه اين زري . دهانش بسته شد، دلش رام شد
آنكه  كند؛ بي ريگي است چه كارهايي مي كه مرده

برند،  ميكه نامش را  همين. رنجي حاصل شود
برد و دوست و  در ميه چگونه مردي را از راه ب
رساند؟ طوري كه اكبار  دشمن را به هدفش مي

: 1388األرجاني، (» .داني اي پير خودت مي: گفت
1/541(  

كه  ، هنگاميسمك عياردر بخشي ديگر از 
شكل ناشناس  سمك براي ورود به قلعة دشمن به

نام رزماق درخواست   شكن، به از پيرمردي هيزم
كند تا او را همراه خود به قلعه ببرد؛ پيرمرد،  مي

  :راند؛ ولي نخست سمك را از خود مي
ورد و آتشك  گو بودند كه سرخو در اين گفت«

من : ورد گفت سمك به سرخ. نيز رسيدند
گساري  نه ياري، نه غم. ام وقت چنين تنها نبوده هيچ

ن است و حال و نه همدمي و رفيقي و مونسي با م
! اي پهلوان: ورد گفت سرخ. ام چنين درمانده شده

زني؟ يار و مونس  چه حرفي است كه تو مي  اين
خواري  يار آن است كه غم: چيست؟ سمك گفت

ما را كند و گره از كار ما بگشايد و ما را به كام 
پس دست در ... خوار، طالست اين يار غم. برساند

اندازة دويست  اي زر به كمر خود كرد و كيسه
سمك كيسه . دينار بيرون آورد و به سمك عيار داد

را گرفت و بر آن بوسه داد و آن را نزد پيرمرد 
همه طال را ديد، مدهوش  رزماق وقتي آن. گذاشت

همه زر به خود   شد؛ چراكه در تمام عمر خود اين

اگر از دست من برآيد، : پيرمرد گفت... نديده بود
» .من و فرزندانم بخواهحاجتت هرچه هست از 

  )1/196: همان(
همچنين اصلي حاكم است و  نامه دارابدر 

سمك عيار راوي از همين الگوي مهم موجود در 

پيروي كرده و زر را اصلي براي پيوندزدن روايت 
 نامه دارابدر . ممكن و ناممكن قرار داده است

كه ابوالخير قصاب قصد نفوذ به زندان  هنگامي
سليمان نبي دارد تا مظفّرشاه را از بند برهاند، هيچ 

  :يابد راهي نمي
ايشان در اين بودند كه ابوالخير قصاب نيز «

اي شاهزاده، چون : درآمد و خدمت كرد و گفت
شما بيرون آمديد من در عقب شما بيرون آمدم 

 جهد نتوان و جد  ا بهكه دانستم كه اين زندان ر
در اول صبح بر در ... گرفتن، مگر من تدبيري كنم 

در زندان خالي بود و زندانبان . زندان رسيدند
ابوالخير . كرد نشسته بود و از هر طرف احتياط مي

هيچ نيست ... قصاب پيش رفت و سالم كرد
ناچار بر در زندان آمدم تا مرا اجازت دهي تا  به

آنگه دست در كيسه كرد و يك .. .در زندان روم و
درآورد و در پيش زندانبان نهاد و  سرخ به] تنگة[

بدين گستاخي كه كردم اين را از من قبول : گفت
. ام خدمت ايستاده  دار كه ديگر به كن و معذور مي

زندانبان چون آن زر را بديد، فريفته شد كه 
درحال در ... زندانبان. عالميان را زر از راه ببرد

؛ 599، 598، 1/597: 1381بيغمي، (» .دان بگشودزن
  )733، 1/732، 2/227: همان

يكي از عواملي كه  ؛بد آدمي نهاد نيك و) ب
 شود و تا هاي ممكن بر پاية آن بنا مي روايت
هاي داستاني چنين  اي در بيشتر روايت اندازه
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اي وجود دارد، براعت استهالل روايي از راه  زمينه
هاي  نيك و بد شخصيتدادن سرشت  شكل

نويسنده بر پاية چنين اصلي، . داستاني است
سازد كه از شخصيت  خواننده را متقاعد مي

سامان و از شخصيت بدنهاد، سرشت، كار به نيك
مخاطب از اين راه . زند سامان سر مي عمل نابه

كه در جريان رويدادها چنين  يابد، هنگامي درمي
گمان رويدادي  شود، بي شخصيتي وارد داستان مي

 از. هاي پسين اتّفاق خواهد افتاد ناگوار در بخش
و سمك عيار ها در  كه بيشتر شخصيت آنجا

تاحد زيادي حضور پويا دارند، راوي  نامه داراب
تنها در يك يا چند مرحله، مستقيم با سخن 
آشكار داستاني با مخاطب همراه گشته و بر 

شتر هايي كه بي نهادي شخصيت بدنهادي يا نيك
  .گذارد نقش فرعي در دو اثر دارند، صحه مي

، طرمشه از آن دسته سمك عياردر 
هاي بدنهادي است كه از همان ابتداي  شخصيت

ورود او در جريان رويدادها، نويسنده نكوهش 
كند و ابتدا پليدي وي را  خود را از او آغاز مي

شكند؛  مي پروراند؛ سپس شخصيت او را فرو مي
دست سمك اسير شده  كه طرمشه به  تا آن هنگام

كند؛ ولي چون  و با او سوگند وفاداري ياد مي
راوي وي را بدنهاد معرفي كرده، مخاطب 

سرانجام . يابد كه سوگند وي دروغ است درمي
شاه با خيانت طرمشه، ياران سمك را دستگير 

كه گفته شد، راوي نخست وي   گونه همان. كند مي
اي بد از وي نشان  خواند و وجه را بدنهاد مي

دهد؛ سپس مخاطب را در ميان رويداد آزاد  مي
گذارد تا خود، فرجام سوگند طرمشه را حدس  مي

بيني كند و تا  بزند و روايت ممكن خيانت را پيش

، )دستگيري ياران سمك(نقطة اوج رويداد 
  .داستان را دنبال كند

عادت طرمشه چنين بود كه اگر كسي را به «
ر همان ساعت ورودش به او برد، د زندان مي

كه آن زنداني از   طوري  زد، به پنجاه چوب مي
مرد و بسياري اتّفاق افتاده بود كه در زير  ترس مي

اين : سمك با خود گفت... مرد چوب مي
... دست جالد داد ناجوانمرد خنثي دو جوان را به

سام از گنبد بيرون پريد و او را به چهارميخ كشيد 
زد  زاده بود كه مرا چوب مي مهمين حرا: و گفت

و از بسياري چوبي كه به من زد نزديك بود مرا 
آنگاه طرمشه چنان سوگندي خورد كه ... بكشد

زاده تنها  سمك عيار خوشش آمد؛ ولي اين حرام
آورد و در دل با خود  كلمات را بر زبان مي

اگر كاري نكنم كه تا دنيا است از آن : گفت كه مي
اي : ورد گفت سرخ... نيستم بگويند، پس طرمشه

امروز . خواستي بشود پهلوان ازين بدتر چه مي
شود،  ديگر در مردان، وفاي به عهد پيدا نمي

طرمشه . خصوص كه اين نه مرد است و نه زن به
وقت مردانگي  گرچه از نامرد هيچ. خيانت كرد

او سوگند دروغ خورد و ما را لو . آيد پديد نمي
شيو و  رستاد و خردسبداد تا شاه كساني را ف

» .گيل و سام را گرفتند و در بند كردند سياه
  )195، 193، 192، 164، 1/157: 1388األرجاني، (

  :هم وجود داردنامه  دارابچنين الگويي در 
افروز درآمد و هالل را درآورد،  جهان«

ها از عقب بربسته و در برابر شاهزاده باز  دست
هركه آنجا بودند الحيات  فيروزشاه و عين. داشت

تحقيق   جمله در هالل نگاه كردند، او را به
زاده  فيروزشاه گفت اين هالل، حرام. بشناختند
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كجا گرفتي او را؟ گفت بر سر بام . است
ها كردي و  ياد داري كه تو در عالم چه. گرفتمش

... چگونه بر دار كشيدي؟] را[سياوش نقّاش 
كه الحيات گفت اي شاهزاده به جان تو  عين

زاده را باور مكن كه هر باليي كه  سخن اين حرام
... بر من آمد جمله سبب اين ملعون بود

زاده مكّار  الحيات گفت اي شاهزاده اين حرام عين
: فيروزشاه گفت... است، اين ملعون را ببايد كشتن

. راست بگو كه شما چون دانستيد كه ما اينجاييم
پيش شبي بود كه هالل عيار  قابوس گفت نيم

قصر آمد و از حال شما با قيصر بگفت و ما را او 
الحيات گفت تو را گفتم كه  عين. بدين قلعه آورد

بيغمي، (» .زاده را بكش، قبول نكردياين حرام
1381 :2/295 ،296 ،301(  

؛ وجود برخي از طبيعت و سرشت زنان) ج
كه عملكردهايي  نامه دارابو  سمك عيارزنان در 

اي شده تا  اند، انگيزه گذاشته اي جمنفي از خود به
از نگرش منفي موجود در   ها راويان اين داستان

جريان اجتماعي خود، البتّه نه مطلق و فراگير؛ 
هاي ناپسند آنان استفاده  بلكه تنها دربارة خوي

اي براي درك كلّي  زمينه كند و آن را تمهيد و پيش
هاي ممكني قرار دهند كه آنها در جريان  روايت

البتّه از اين هنجار نبايد . دهند رويدادها انجام مي
چنان برداشت كرد كه شكل كلّي عملكردهاي 
منفي زنان، برآمده از اصول فمينيستي امروزي 

اي دارد كه الگوي مطلق  است؛ و جريان كليشه
  .بررسي همة آثار است

گفتني است، برخي از معيارهاي كاذب و عام 
آويزي براي  دستسمك عيار و  نامه دارابدر 

سمك در . هاي ممكن شده است ايجاد روايت

آويز قرار دادن چنين اصلي،  راوي با دست عيار
آورد تا مخاطب، خود  تمهيدي اتّفاقي را فراهم مي

كه   اساس، هنگامي  اين بر. آن را حدس بزند
» غور كوهي«دهندگان  پناه» روزافزون«و » سمك«

سمك با كند،  بودند؛ روزافزون خطايي مي
كارگيري افكار و عقايدي كه دربارة طبيعت  به

زنان وجود دارد، روايت ممكني را براي توجيه 
  .كند خطاي روزافزون ايجاد مي

اگر خواهر من از روي ناداني : گفت] سمك[«
كاري كرد كه مستوجب عقوبت است، به 

قدر هم  زن هر چه. جوانمردي خود از او درگذر
عقلي كارهايي  ي كمدانا و زيرك باشد، از رو

آيد و اتّفاق افتاده  كند كه مردم خوششان نمي مي
غور گفت ... كار او دنيايي بر باد رود  كه از آن

بنشين، مرغي كه از قفس پريد مشكل است كه 
 )1/351: 1388األرجاني، (» .بازگردد

. دهد نيز روي مي نامه دارابچنين هنجاري در 
شدن ياران شوي   زن ابوالخير قصاب محل پنهان

گويد و راوي داستان  داروغه مي خويش را به
گونه افكار و  از چنين رويدادي، از همان  پيش

عقايد متداول دربارة زنان را به اين زن نسبت 
وفايي اين زن نسبت  دهد تا روايت ممكن بي مي

 به شوهرش را از پيش تحقّق بخشيده باشد؛ از
كند كه زن  كوشد مخاطب را قانع ديگر مي  سوي

هايي، اين كار را  دليل چنين ويژگيابوالخير به
  .انجام داده است

: كند كه راوي داستان چنين روايت مي
ابوالخير قصاب را زني بود به غايت نادان و «

عقل و جاهل؛ و در اين مدت كه شاهزاده  بي
فيروزشاه در آن خانه بود و شفقت ابوالخير در 
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بروم به در خانة ... تديد، با خود گف حقّ او مي
والي چون ... . والي شهر و او را خبردار گردانم

گويد؟ مگر  اين زن چه مي: اين سخن بشنيد گفت
!... كند ديوانه است؟ سرّ شوهر خود را فاش مي

چون ابوالخير اين سخن از زن بشنيد آه از جانش 
اي رعناي گيس بريده تو چها : گفت. برآمد

چرا چنين ! ايگويي؟ مگر ديوانه شده مي
ابوالخير . والي گفت زنت آمد و گفت... كردي؟

ها  زنم ديوانه است و از جنون چنين سخن: گفت
تو راست : والي گفت. گويد گويد و دروغ مي مي
» .عقل نبودي چنين نگفتي گويي، اگر زن بي مي

  )611، 610، 1/609: 1381بيغمي، (

؛ شايد انگيز ناب نقش فراپندار و شگفت. 5
هاي خاص يك مضمون  تاكنون وجود ويژگي

هاي يك قهرمان و نبرد او  دالوري داستاني، مانند
با عجايب و موجودات ماورايي و كردارهاي 

» خارق عادت«شگرف او، چيزي جز از يك 
شد؛ ولي بايد گفت در دنياي  درنظر گرفته نمي

شناسي، كاركرد ديگري نيز براي چنين  روايت
درپي عناصر  دخالت پي .هايي وجود دارد حالت

هاي  گرفته شده از خرق عادت، بر ديگر ويژگي
افزوده است و  نامه دارابو  سمك عيارهنري 

خالي از اغراق نيست كه حلقة اتصال بيشتر اعمال 
خارق عادت را در سمك عيار و بهروز عيار 
بدانيم؛ ولي چرا سمك و بهروز در هر دو اثر، هم 

تدارك كارها و اعمال گيرند كه  جاي كسي را مي
بيند و نقشِ دهنده دارد؛ و هم جاي  شگرف را مي

 انگيز و جادويي را؟ راوي از دست ياري اعجاب
دهد كه يك انسان ساده،  اين رهگذر نشان مي

دليل انتظاري  تنها توقّعي كه از خود دارد؛ بلكه به نه

شدة وي در كه مخاطب از شخصيت پرورده
هاي داستاني  ر شخصيتداستان دارد و اينكه ديگ

به عملكردهاي بهروز و سمك اعتقاد دارند، بايد 
  نقشي. انگيز داشته باشند نقشي فراپندار و شگفت

كه تنها ويژة آنان است و به اصطالح نقش فراپندار 
اگرچه چنين زيربنايي در يك جامعة . ناب است

 نظر  شود، چندان درست به واقعي اعمال مي
جزئيات فراپندار شخصيت گيار همة . رسد نمي

داند كه وي از  سمك را ريشه در توقّعي مي
   )148: 1389گيار، ( .خودش دارد

نگارندگان، چنين تعبيري را مطابق با واقع 
دانند؛ زيرا اگر قرار باشد نقش خارق عادت  نمي

سمك را ريشه در توقّعي بدانيم كه او از خود دارد، 
و » روزافزون«هاي ديگري نظير  بايد شخصيت

را نيز داراي نقشي خارق عادت بدانيم؛ اما » خُردك«
ين انتظاري شود كه اين دو تن نيز چن بارها ديده مي

انجام  خارج از توان ديگراناز خود دارند و اعمالي 
اي شده است  مجموعة اين عوامل انگيزه. دهند مي

تا خواننده در بسياري از رويدادها، روايت ممكن را 
گمان  بي دحدس بزند و چنين احتمالي را نيز باي

 نامه دارابو  سمك عياربا اينكه رويدادهاي . دانست
چيزِ خود را به  افتد كه هيچ اتّفاق مياي  در جامعه

داند؛ ولي  فراطبيعت و خرق عادت مديون نمي
كه چنين محيطي با محور فراپندار و   هنگامي
سازد، اين  انگيز رويدادها ارتباط برقرار مي شگفت

حدس مخاطب است كه حضور شخصيتي ماورايي 
كه پيشتر  را در چنين رويدادي بطلبد؛ هرچند

گفتني . ق نياز داستان شكل گرفته بودماهيتشان مطاب
 ناست راويان دو اثر، آگاهانه چنين بستري را با اي

  .نوع از روايت ممكن، فراهم كرده بودند
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شاه، سمك  در بخشي از نبرد خورشيدشاه و جام
. كند رنجد و سپاه را ترك مي روز مي عيار از فرّخ

روز را مالمت كرده و  خورشيدشاه فرزند خود، فرّخ
در ادامه، . شود قش فراپندار سمك را يادآور مين

خورشيدشاه و هم راوي، روايت ممكني را كه در 
. شوند اثر نبود سمك احتمال وقوع دارد، يادآور مي

در اين روايت، نخست خورشيدشاه شكست 
شود؛ و  سنگيني از لشكر جادوگران متحمل مي

گردد  سرانجام سمك دلخوش گشته و به سپاه بازمي
  .دهد وان را شكست ميو جاد
كاري بود كه تو كردي؟ دل او  اين چه! اي پسر«

كند براي  داني كه او هركاري مي آيا نمي. را آزردي
تنها . داند كند؟ تمام كارها را او بهتر مي صالح ما مي

ما . كاره اوست نام پادشاهي بر ماست؛ و گرنه همه
آزرده  نبايد او را دل... پادشاهي خود را از او داريم

دانم از اين رنجي كه به دلش رسيده،  نمي. كردي مي
افروز رفت،  كه عالم حال... آيد؟ براي ما چه پيش مي

خيلي زود پادشاهي ما . دنيا پيش چشمم تاريك شد
؛ 1133، 2/1048: 1388األرجاني، (» . ...گيرد زوال مي

1/209 ،530(  
كه راوي، شخصيت  آنجا نيز از نامه دارابدر 
خوبي پرورده است؛ در  عيار را پيشتر بهبهروز 

جاي روايت، اين بهروز است كه راهگشاي  جاي
در نقاطي . رويدادهاي خارق عادت و عجيب است

نيز كه گره داستان گشودني نيست، عملكرد بهروز 
هاي حاضر در  شود و شخصيت كم آشكار مي كم

  .برند رويدادها بر نقش خارق عادت بهروز پي مي
ت دين كودك نظر كردم؛ در وقت والدر طالع ا«

اين . ديدم كه قيقاوس در طالع اين كودك بوده است
رونده و عيارپيشه بوده باشد و بسيار  كودك عظيم

كارهاي بزرگ از دست اين كودك برآيد و خيلي 
كارهاي عظيم در عالم بكند و در آخر عمر او را 
سفري واقع باشد كه در آن سفر به مقامي رود كه 

آدميزاد در آن موضع نرسيده باشد و در آن  هرگز
ملك ... . موضع پادشاه شود و در آن پادشاهي بماند

داراب گفت كه نامش چه باشد؟ طيطوس حكيم 
انديشه بايد   اكنون نيك... نامش بهروز نهاديم: گفت

آشوب گفت تو بهتر . كرد كه با اين قوم چون كنيم
ناخت، شاد شد فيروزشاه آواز بهروز را بش... . داني

يزدان پاك تو را ! نيك آمدي اي آزادمرد: و گفت
اي، زود باش و ما  جا آمده قوت داده است كه بدين

را رهايي ده كه از گرسنگي وقت است كه هالك 
بهروز خدمت كرد و گفت اي شاهزاده ... . گرديم

فيروزشاه گفت اي ... اين همه گريه از بهر چيست؟
م تيغ زدم و بسيار بند و برادر، چندين سال در عال

دست آوردم، از دستم هالل  جفا كشيدم تا او را به
به تو نيز اميدي داشتم كه باشد . زاده بدر برد حرام

دست آوردي و از دست  دست آوري، به تواش به
كه  همچنان... . اكنون در دست دشمنان است. دادي

اتّفاق كرديد و به سياه غار رفتيد و مقنطرة جادو را 
دست  كار به  فتيد و ما را از بند خالص كرديد، آنگر

آمد؛ اين نوبت نيز كرمي كنيد؛ و  سپاه عالم برنمي
بهروز عيار رو به عياران كرد ... . كمر در ميان بنديد

و گفت اي جوانمردان، بنگريد كه شاهزاده چون 
طارق عيار گفت ما همه بنده و ... نگران است؟

به جان ايستادگي . ايم خدمتكار حضرت شاهزاده
تو كه بهروز عياري . كنيم تا مراد شاهزاده برآريم

ساالر و سرور مايي، با تو بياييم و آنچه تو مصلحت 
» .جاي آريم داني چنان كنيم؛ و هركار كه امر كني به

  )167ـ 2/168؛ 13، 1/680: 1381بيغمي، (
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از   ؛ يكيها و طومارهاي خاص لوحه. 6
هاي منثور پس پربسامد حماسههاي مهم و  ويژگي

ـ  هاي حماسي ، نمود عيني مضمونشاهنامهاز 
جاي  از اسالم در جاي  اساطيري ايران پيش

پس، دور نيست كه . هاست گونه روايت اين
ها در ادامه ميراث  بگوييم برخي از همين مضمون

پيوند اين . است شاهنامهمانده از  جاه ب
كه راويان،  هاي ممكن، از شگردهايي است روايت

اي،  جداي از عيني ساختن تلميحات شاهنامه
هاي ممكنِ  هدفي براي روشن ساختن روايت

اند و راه دستيابي به  نگرفته در داستان داشته شكل
ها و طومارهايي خاص  اين هدف را با لوحه

  . اند فراهم ساخته
ممكن، قصرها و  هاي روايت گونه در اين

ه و گور شاهان و هايي كه جاي گنجينه بود مقبره
هاي اساطيري مانند كيومرث، هوشنگ و  شخصيت

صورت اتّفاقي   سيامك در آن قرار دارد، همواره به
. گيرد بر سر راه عياران و شاهزادگان قرار مي

اي  طومارهايي در مقبرة آنان وجود دارد كه آينده
دهد و آنان را وارث  ممكن را به شاهزادگان نويد مي

كند؛ هرچند چنين الگويي هميشه  ميگنج معرفي 
هايي را  ثابت نيست و گاه پهلوانان و عياران لوحه

آورند كه چگونگي رويدادهاي پسين  دست مي به
  .اثر را هم بيان كرده است

روز  فرّخ. قصري ديدند و به در آن قصر آمدند«
پس هر دو داخل . دستي به آن در زد و در باز شد

وقتي از يكي دو . ديدندهايي آويخته  پرده. شدند
پرده گذشتند، تختي را در وسط آن قصر ديدند كه 
يك نفر باالي آن خوابيده بود و طوماري در 

اي آدمي كه  :روز خواند كه فرّخ. كنارش افتاده بود

بدان و ! روز است رسي و نام تو فرّخ به اينجا مي
هفتصد . آگاه باش كه من طهمورث ديوبند هستم

روز اين گنج  اي فرّخ... ندگي كردمجا ز سال در اين
و تاج و شمشير و كمربندي را كه در باالي سر من 

آيي برندار؛  گذاشته شده است؛ دفعة اولي كه مي
آيي، همه را  ولي در بار دوم كه با لشكر به اينجا مي

 اگر آن دفتري را كه باالي سر من گذاشته... بردار
» .بيني ميشده، برداري و در آب بشويي، عجايبي  

   )2/875: 1388األرجاني، (
در زيرزمين راهي ديدند و بدان راه درآمدند و «

اي  خانه فرسنگ برفتند؛ تا عاقبت به سنگ  مقدار نيم
اي؛ در آن سردابه درآمدند،  رسيدند، مثل سردابه

تختي ديدند كه در ميان آن سردابه زده بودند و 
شخصي بر باالي تخت در خواب رفته بود و 
چادرشبي از پرنيان بر روي كشيده و لوحي از 

فيروزشاه آن لوح را به زير . باالي سر او آويخته
  :آورد، خطي بر آن لوح نبشته بود

 نبشته چنين بد كه هرگز خرد
 بدين جاي و مأواي من نگذرد

 چه باشد ز بهر سراي سپنج
 ندارد دل خـويشتن را به رنج

 شاه بلند منم پور هوشنگ
 ...تهمورث ديـوبندجهاندار 

 تو اي پهلوان گُرد جوينده كام
 كه خوانند فيروزشاهت بنام

 ز ما بر تو باد آفرين و درود
 چو آيي بدين كاخ فرّخ فرود

 طلسمي كه بستم تو داني گشاد
 »چو ديدي ز كردار ما دار ياد

  )1/820: 1381بيغمي، ( 
اي هست، اكنون چند  ولي آن طلسم را نامه«
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دست ما افتاده، بر رِقّ  است كه آن مكتوب بهسال 
تواند خواندن كه  كس نمي اند، ولي هيچ آهو نبشته

به خط يوناني است، از حكماي قديم يونان بايد 
من : طيطوس حكيم گفت. كه آن خط را بخواند

بخوانم كه من از يونانم و پسر مرنقاليس 
اين «نامه نبشته است كه  در اين گنج... . ام حكيم

السالم، نهاده  داوود، عليه بن نجي است كه سليمانگ
... است، از براي جواني كه شاهزادة ايران باشد

چون ايزد تعالي اين گنج نصيب او كرده است 
البد شد ما را طلسم كردن تا دست هركسي بدان 

   )1/739: 1381بيغمي، (» . ...»نرسد
بهزاد مركب در پيش آن سنگ راند، چون به «

خطّي ديد . كمرسنگ رسيد، نگاه كردنزديك آن 
نبشته . بر آن سنگ كشيده بودند، بهزاد مطالعه كرد

كه بدين موضع برسي، معلوم   كسي  اي آن: بود كه
كس بدين  هيچ. دان كه اين نه راه و نه منزل است

در ... االّ كه به هالك آيد ،راه نرود كه باز گردد
قفاي آن كوه خندقي است از سيماب و طلسم 

ست و در قفاي آن خندق، شهري است بزرگ و ا
در آن شهر، خلق عظيم فراوان؛ و آن شهر را شهر 
خفتگان گويند و خلق آن شهر در سالي دو نوبت 

كس را در آن شهر گذار  و هيچ... خفته و بيدارند،
دست  نيست كه طلسم اين خندق و شهر به

كه از ايران باشد،  مگر كسي. صندلوس ديو است
و اين طلسم باطل كند و از آن خندق او بيايد 

ولي عاقبت به مراد ... بگذرد و بدان شهر برسد
  )494، 486: 1388؛ بيغمي، 2/686: همان(» .باشد
؛ شايد آخرين روايت دعا و اجابت آن. 7

، نامه دارابو  سمك عيارممكن موجود در 

بسامد باالي دعا . مضمون دعا و اجابت آن باشد
خود گرفته  مايه هم به بنتاجايي است كه شكل 

گونه  در اينجا بايد پرسيد چرا دعا در اين. است
ها كاربردي فراوان دارد؟ و چرا همة اين  داستان

هاي  شود؟ در ساختار روايت دعاها اجابت مي
شود كه  بيشتر هنگامي دعا مطرح ميداستاني، 

قهرمان داستان، در تنگنا قرار گرفته و هيچ راه 
در اين برهه از . يابد د نميگشايشي در كار خو

كند؛  روايت؛ قهرمان، مخاطب را دچار ايستايي مي
ولي ناگهان سر به دعا برداشته و گشايش كار 

جالب آنكه مجموع . طلبد خود را از خداوند مي
دعاها نيز به اجابت رسيده و در كار قهرمان و 

 .كند ادامة جريان داستان نيز گشايش حاصل مي
گيري  ترين حالت شكل اين وضعيت، مناسب

راوي هنگامي كه قهرمان در . روايت ممكن است
تنگنا قرار گرفته و نزديك است كشته شود، 

او با استفاده از . گيرد مضمون دعا را وام مي
پيشينة ذهني و باور راستين ايرانيان با اجابت دعا، 

ة پذيرش رهايي ممكن قهرمان از  مخاطب را آماد
ركرد بارها و بارها اتّفاق كند و اين كا تنگنا مي

  .گيرد افتد تا اينكه روايت ممكن شكل مي مي
ديد كه . خواست كه برخيزد نتوانست«

شخصي چون كوه گران در غايت گراني بدويد و 
فيروزشاه را محكم . بر سينة فيروزشاه نشست

فروگرفت و هر دو دست خود را در بن حلق 
. فيروزشاه انداخت و حلق فيروزشاه را بگرفت

فيروزشاه ديده برگشود و نگاه كرد، كاورون را 
. اش نشسته و حلق او را گرفته بودديد كه بر سينه

فيروزشاه چون چنان ديد دريغ خورد كه اي دريغ 
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. ولي اكنون چون كنم... كه خود را بر باد دادم
اي و تدبيري ندارم به غير از آنكه يزدان  هيچ چاره

نياز  و به درگاه بياين بگفت . پاك به فريادم رسد
بناليد و گفت الهي تو به فريادم رس كه به غير از 

كه چون كاورون بر سينة ... تو فريادرسي ندارم
فيروزشاه بنشست و بن حلق فيروزشاه را 
بگرفت، گفت هان اكنون چوني و خود را چون 

اكنون تو را به عذابي بكُشم كه مرغ  هم. بيني مي
اميرانت . حال تو بسوزدهوا و ماهي دريا را دل بر 

در آن ... را ديروز هالك كردم، اكنون نوبت تست
الحاجات  با قاضي. دم كار بر فيروزشاه سخت شد

ناگاه به . در مناجات درآمد و به درگاه حق بناليد
... امر الهي از عقب كاورون نعرة عظيم برآمد

فيروزشاه چون آن قدرت را بديد از جاي 
الوجود  شكر واجب. يدبرخاست و از آن بال بره

فيروزشاه بناليد و از خداي تعالي ... . را
درخواست كرد و گفت خداوندا تواَم به فرياد 

اين ... اي رس كه اين عظيم باليي است كه آفريده
وار زور كرد، قدوباالي كاورون را  بگفت و مردانه

آن تيغ، گرد سر ... از جاي برداشت و بر زمين زد
ر كاورون زد كه چون خيارش بگردانيد بر بند كم

بيغمي، (» ...چون او را بكشت. به دو نيم كرد
1388 :314- 312 ،375 ،433 ،545 ،574 ،693 ،
، 243، 168، 80-1/81: 1381؛ همو، 433، 411، 375
، 651، 477، 414، 389، 386 -2/387؛ 828، 536
  ).1256، 2/988: 1388؛ األرجاني، 712، 665 -667

  يگير نتيجهبحث و 

شده به نكات   هاي بررسي از برآيند كلّي مضمون
  :توان دست يافت زير مي

الگوي كارآمدي كه در اين جستار، هفت روايت 

صورت تطبيقي  را به نامه دارابو  سمك عيارممكن 
خوبي هنر راويان را  ، بهه استبررسي كرد

دادن  هاي ممكن ضمن نشان اين روايت. نماياند مي
اين آثار، قوانين حاكم بر  بخشي از فنون روايي

اصولي . شدة آنها را نيز بررسي كرد محتواي روايت
كه برخي از آنها آبشخور فرهنگي و اجتماعي 
داشته و برخي برخاسته از بستر اعتقادي و ديني 

حال  عين موجود در فرهنگ ايران بوده و در
صورت مشترك و يكسان در هر دو روايت  به

مفهوم كلّي . است ه كار گرفته شد  داستاني به
هاي ممكن، هنجارهايي را  اصطالح منطقِ روايت

سازد كه بر مبناي آن، به مضامين  خاطر نشان مي
كند؛  توجه نمي نامه دارابو  سمك عيارشدة   روايت

هاي روايي كوتاه و گنگي  بلكه بيشتر به نشانه
نگرد كه در آغاز حكم، مفهومي ساده و ابتدايي  مي

گفت هنجارها بر پاية منطقِ  توان مي. دارد
حقيقت روايت كل  هاي ممكن، در روايت
هاي گوناگون داستان را در خود گنجانده  بخش

هاي ممكن،  است و با آشكار ساختن روايت 
رويدادهايي را كه خواننده از چگونگي و كيفيت آن 

كيفيت . رساند قطعي به او مي اي گونه غافل است، به
 ممكن در اين جستار، تا هاي شدة روايت  بررسي

حدي است كه مشكل بتوان مجموع آنها را در ديگر 
هاي ممتاز كالسيك يا حتّي  ها و داستان روايت

وجه، خود از غناي ادبي و فنّ   اين. معاصر يافت
هاي پيشين حكايت  پردازي ايران در سدهروايت

سمك عيار نبايد از حضور گستردة اساطير در . دارد

هاي حماسي منثور  كل در روايت  و به نامه دارابو 
  .و منظوم غافل شد

ها  لوحه(جستار، الگو و دستاورد ششم   اين در
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، از كاركردهاي مارينا گيار )و طومارهاي خاص
محور انسجام . نبوده؛ و او از آن غافل مانده است

ها و طومارهاي  گيري روايت ممكنِ لوحه و شكل
اطير و كاركرد پوياي خاص، بسته به وجود اس

آنهاست كه اگر اين اصل از روايت ممكن گرفته 
گيري اين مضمون  اي براي شكل شود، ديگر بهانه

مانند چنين ؛ روايي ممكن وجود نخواهد داشت
دعا و (برداشتي را در هفتمين روايت ممكن 

نيز شاهد هستيم، كيفيتي كه برخاسته ) اجابت آن
  .يكتاپرستي استاز باور راستين ايرانيان در 

هاي ممكن،  سرانجام، با نگاهي كلّي به روايت
گويي را  و پيش بيني حضور و نفوذ باالي عنصر طالع

اي را  پيش شاهديم و نبايد چيرگي و سيطره از  بيش
از ياد ببريم كه اين باور در اعتقادات اساطيري و 

  .كهن بشر نخستين نيز وجود داشته است
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