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چكیده
نوشتة حاضر داستان دارابنامه را بر پاية نظرية روايت تودوروف دربارة اجزای روايت ،شامل اسم ،صفت و فعل
(شخص ،ويژگی و کنش) ،بررسی میکندت اساس اين شیوة بررسی مبتنی است بر روشن کردن سازوکار روايت و به طور
خاص قصّههايی که تودوروف آنها را «روايت اسطورهای» نامیده و ضمن برشمردن ويژگیهای اين نوع روايتها ،آنها را
از جنبههای مختلف مورد توجه قرار داده استت دارابنامة موالنا محمد بیغمی ،يکی از داستانهای شفاهی بازمانده از
ادبیّات کهن فارسی است که صورت مکتوب يافته استت اين اثر ،روايت بلندی است از کشورگشايیهای فیروزشاه ،پسر
داراب و ازجمله آثاری است که مشخصات روايتهای مورد بررسی تودوروف را میتوان به روشنی در آنها ديدت به اين
جهت ،روش بررسی تودوروف در مورد اجزای کالم در روايتهای اسطورهای ،در روشنکردن سازوکار روايت و ارتباط
متقابل شخصیتها و نیز چگونگی ارائة معنا در داستان دارابنامه و روايتهای مشابه آن در ادب فارسی ،روشی کارآمد
به نظر میرسدت نتیجة حاصل از اين بررسی نشان میدهد که در دارابنامه ،تنها وضعیت شخصیّتها تغییر میکند و
کیفیت و شرايط اشخاص ،پیوسته ثابت و بدون تغییر میماندت همچنین وضعیتهای حاکم بر مناسبات شخصیّتهای
داستان را میتوان در دو قانون تبعیت از نیروی برتر جامعه (شاه) و قانون وفاداری که شامل وفاداری عاشق و معشوق
نسبت به يکديگر ،وفاداری دوستان و ياران نسبت به هم ،وفاداری وزيران و زيردستان به شاه يا ولینعمت خود و
وفاداری عیّاران به سوگند و پیمان خود میشود ،خالصه نمودت
كلیدواژهها :دارابنامه ،ساختارگرايی ،نظرية تودوروف ،روايت اسطورهای ،اجزای کالمت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
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مقدمه

ترجمهای هم به زبان ترکی در دست است که آن

قصّهها و داستانهای عامیانه از ديرباز مورد توجّه

را صالح بن جالل ،برای سلطان سلیم خان به نام

عموم واقع شده و جنبة تفريح و سرگرمی داشته-

قصّة فیروزشاه به ترکی برگردانده استت (صفا،

اند و گاه با وقايع تاريخی و مذهبی درهم

«يادداشتها و تتت»؛ بیغمی)325 ،322-325/0 ،

آمیختهاندت از زمانهای دور در ايران ،داستان-

بنابر رسم ممالک اسالمی ،قصّهپردازان ،داستان

گزاران يا نقاالن داستانهای حماسی ،قومی ،ملّی،

فیروزشاه را برای عامّة مردم و مردم سینه به سینه و

تاريخی و مذهبی را با بیانی آهنگین و رسا در

دهان به دهان برای يکديگر نقل و روايت میکردند

جمع مردم و يا محفل بزرگان روايت میکردندت

و البته به هنگام روايت داستان ،تصرّفاتی نیز در آن

عدّهای از راويان آنچه را که میگفتند مکتوب

میکردندت دربارة ويژگی و ارزش ساختار ادبی و

میکردند و بعضی اين قصّهها را برای کسانی به

زبانی متن داستان دارابنامه بايد گفت که اين

نام دفترنويس روايت میکردند تا به صورت

داستان نیز مانند بیشتر داستانهای مشابه آن ،زبان و

مکتوب دربیاورندت (بلوکباشی)0 :0255 ،

بیانی ساده و روان و نثری بی تکلّف و دلپذير داردت

از جمله اين داستانهای شفاهی بازمانده از

زبان آن نزديک است به زبان عامة مردمِ آن زمان و

ادبیّات کهن فارسی که صورت نوشتاری يافته

دوراز پیچیدگی و حاوی بسیاری از مفردات و

است ،دارابنامة موالنا محمد بیغمی استت اين

ترکیبات بديعت جملهها در آن کوتاه ،عبارتها

داستان شرح وقايع قهرمانیهای فیروزشاه ،آخرين

روشن و لغزشهای لغوی و دستوری بسیار کم

پادشاه خاندان افسانهای کیانیان است که کاتبی به

استت يکی از ارزشهای اينگونه داستانها ،همین

نام محمود دفترخوان ،به نقل از بیغمی در قرن

نزديکی انشای آنها به زبان گفتاری مردم است که

نهم هجری در  0مجلّد و بیشتر به رشتة تحرير

زبانی طبیعی و خالی از تصرّفات زبان تازی بوده

درآورده استت ذبیحاهلل صفا که مجلّد نخست آن

استت (صفا )501/0 :0252 ،آنچه نقش و اهمیّت

را تصحیح کرده ،گفته است که نام آن را بايد

اينگونه داستانهای عامیانه را بیشتر مینماياند،

فیروزنامه نامید و نه دارابنامه (بیغمی:0250 ،

پرداختن آنها به تاريخ اجتماعی جامعه ،شرح

 )00زيرا تمام اين کتاب دربارة سرگذشت

چگونگی زندگی مردم و رفتارهای فرهنگی و

فیروزشاه است و نقش داراب در آن اندک استت

اعتقادی آنهاستت اين داستانها چون صورت

از دارابنامه يا فیروزشاهنامه ،متن ظاهرا کاملی به

شفاهی داشته و سینه به سینه نقل میشدهاند ،کم و

زبان عربی و با عنوان سیرة فیروزشاه ابنالملک

بیش منعکسکنندة اوضاع اجتماعی و فرهنگی و

داراب يعنی «کارنامه فیروزشاه پسر داراب» در 0

آداب و رسوم مردم آن دوران هستندت (بلوکباشی،

مجلّد در مصر چاش و منتشر شده استت گزارندة

)02 :0210

داستان ،اشعار عاشقانة فراوانی از شاعران معروف

موالنا بیغمی نیز شخصیّتی برخاسته از میان

را نیز در متن داستان آورده استت از اين داستان

مردم جامعة آن زمان بودت وی مردی دين باور و
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ملّیگرا ،با ذهنی فعّال و روشن و حافظهای وقّاد و

(اسم ،صفت و فعل) با تکیه بر نظرية وی بررسی

نیرومند بودت (بلوکباشی )5 :0210 ،صفا در مورد

میشودت بررسی اين ويژگی در دارابنامه در

بیان و گفتار وی میگويد« :دمی گرم و سخنی روان

شناخت و کشف ساختار آثار مشابه و درک

و جذّاب داشتت پست و بلند سخن را میشناختت

نظرية دستور جهانی روايت مؤثر خواهد بودت به

هرجا الزم میديد سخن آراسته میآورد و آنجا که

اين دلیل در اين پژوهش از نظرية تودوروف،

میکردت هر کلمه را

ساختارگرای فرانسوی استفاده شده است که

به جای خود و برای خاطر تأثیری که میخواست،

توجّه ويژهای به قصّهها و روايتهايی از نوع

به کار میبرد»ت (بیغمی)332/0 :0250 ،

دارابنامه داشته استت

الزم نبود به سادگی بیان مطل

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

ساختارگرايی به معنای يک متن واحد نمیپردازد؛

قصّههای عامیانه ،عالوه بر سرگرم کردن و

بلکه عالقهمند بررسی اين نکته است که معنا چگونه

مشغول ساختن خواننده و جل

توجه وی به

در متن ارائه میشودت از ديدگاه ساختارگرايان متن

کارهای خارقالعاده و شگفتِ شخصیّتها با مايه

رونوشتی از ژرفساخت و نقد ساختارگرايانه

گرفتن از زندگی و عقايد هر ملّت ،نمودار بخش

رونوشتی از اين رونوشت استت (ايگلتون:0250 ،

مهمّی از میراث فرهنگی و مذهبی و ارزشهای

 )055همچنین بررسی ساختارگرايانة متن ،نقشی

اجتماعی هر قوم و ملّتی استت به اين جهت

مانند دستور در گفتمان ايجاد میکندت (گرين:0252 ،

بررسی جنبههای مختلف ساختار داستانی اين

 )00هرچند ،هدف همة روايتشناسان ساختارگرا،

نوع آثار و قصّهها میتواند در شناخت پیکرهبندی

درک و توصیف همهشمول ساختار زيرين روايتها

و ويژگیهای ساختاری روايتهايی از اين دست

است؛ اما در عمل هر يک از آنها شکل ساختاری

نیز مفید واقع شودت اهمیَت پژوهش در مدل

متفاوتی را معرّفی کردهاندت در اين میان ،نظرية روايتی

روايی و شگرد روايتگری در اين داستانهات عالوه

تودوروف در بررسی قصّهها از اهمیّتی ويژه

بر اينکه درک پیکرهبندی اين آثار را ممکن می-

برخوردار بوده و ويژگی اين روايتها را که روايت

کند؛ میتواند با قرار دادن دوبارة آنها در کانون

اسطورهای نامیده است ،تشريح و بررسی کرده استت

توجّه ،ما را در حفظ و انتقال میراث گرانبهای

در پژوهش حاضر سعی شده است که داستان

گذشتگان ياری و تشويق کندت

دارابنامة بیغمی در مقولة اجزای کالم (اسم،
صفت و فعل) مورد بررسی قرار گیردت به اين

پیشینۀ پژوهش

منظور ابتدا توضیحی مختصر دربارة نظرية

هرچنــد ســاختارگرايی بــه عنــوان روش علمــی

تودوروف داده میشود و در ادامه ،داستان مذکور

پیشینه ای طوالنی دارد؛ اما به عنوان نظريهای دربارة

بهعنوان روايتی اسطورهای از جنبة اجزای کالم

شکل و ساختار ،بیشتر در سدة حاضر رواج يافتـه
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و به ويـژه از نیمـة دوم ايـن سـده در رشـتههـای

ادراک و عیان کردنشان میتوان به آنها نمود

گونــاگون ،از جملــه مطالعــات ادبــی گســترش

روساختی دادت (سجودی و ديگران)050:0255 ،

چشمگیری پیدا کرده اسـتت (اخالقـی00 :0230 ،؛

به بیان ديگر ساختارگرايی بر اين پايه متّکی است

تايســن225 :0253 ،؛ گــورين و ديگــران:0255 ،

که بايد نظامی زيربنايی از تمايزات و قراردادها

 )021در سالهای اخیر ،بررسـی سـاختاری متـون

وجود داشته باشد که بتواند تحقّق معنای رفتارها

روايـی ادب فارســی نیــز مـورد توجّــه بســیاری از

و تولیدات انسان را ممکن سازدت (کالر:0255 ،

انديشمندان قرار گرفته و در اين زمینه پژوهشهای

 )00ساختارگرايی در بررسی خود به ساختار کلّی

ارزشمندی انجام شده است که نـام بـردن از همـة

يک پديده و نحوه و چگونگی ارتباط اجزا با آن

آنها در اينجا مقدور نیستت بازشناسی روايـتهـای

کل میپردازد و روابط اجزا را با يکديگر و در

اسطورهای در آينة داسـتانهـای ايرانـی (مـدبری و

نهايت با کلّ پديده مورد بررسی قرار میدهد؛ به

حسینی سروری ،)0210 ،نـوعشناسـی سـندبادنامه

گونهای که اجزای ساختار در نسبت با يکديگر و

(طالبیان و حسینی سروری ،)0255 ،وجوه روايتـی

در پی قرار گرفتن به عنوان اجزای يک مجموعه،

هزارويک ش

(حسینی سروری و صـرفی،)0251،

شیوههای آغاز و پايان داسـتان در هزارويـکشـ

دارای معنا میشوندت (زرشناس)050 :0251 ،
هدف ساختارگرايان بررسی امور و پديدههای

(صرفی و حسینی سروری ،)0255 ،بررسی اجزای

متعدّد و ارزيابی آنها نیست ،بلکه آنها در پی آن

کــالم در جنیدنامــه (پويــانمهــر و يحیــی طالبیــان،

هستند تا با بررسی ساختار پديدهها و امور متعدّد

« ،)0210روايت شناسیِ حکايتهای کلیله و دمنه»،

يک نظام ساختاری معیّن ،چگونگی ساختار و

مقداد گلشنی ،کارشناسـی ارشـد ،دانشـگاه عالمـه

قواعد زيربنايی آن را توصیف کنندت در حقیقت

طباطبــايی0251 ،؛ «روايــتشناســی طــوطینامــه و

آنها میکوشند تا با کشفِ ساختارهای زيربنايی

تحلیل داستانهای آن با استفاده از دو نظريه پـراش

پديدههایِ سطحیِ جهان ،در نهايت ويژگیهایِ

و تودوروف» ،فريبا کرمـی فخرآبـادی ،کارشناسـی

ذاتیِ ذهن انسان را کشف کنند ،زيرا معتقدند که

ارشد ،دانشـگاه شـهرکرد0210 ،؛ «روايـتشناسـی

«فهم ما از جهان ،نتیجة ادراک ساختارهای

حکايتهای شرح شطحیات بر پاية نظريات پراش،

موجود در جهان نیستت ساختارهايی که به گمان

تودورف و گريماس» ،سیما رحیمـی ،کارشناسـی

خود در دنیا ادراک میکنیم در واقع ساختارهایِ

ارشد دانشگاه الزهراء (س)0212 ،ت

ذاتیِ (فطری) ذهن انسان هستند که ما به جهان
نسبت میدهیم تا بتوانیم با آن رابطه برقرار کنیم»ت

چارچوب نظري

(تايسن)225 :0253 ،

ساختارگرايی ،روشی است مبتنی بر بررسی

بیشتر اصطالحات ساختارگرايی برگرفته از

ساختارها؛ امّا ساختارها موضوعهايی عینی

حوزة زبانشناسی ساختاری است؛ زيرا زبان،

نیستند؛ بلکه نظامهايی از روابط پوشیدهاند که با

بنیادیترين ساختار ذهن انسان تلقّی میشود و
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بیشتر ساختارهای ديگر به آن وابسته هستند؛ به

شناسايی)؛ 0ت ارتباط (فرستنده /گیرنده)؛ 2ت حمايت

عبارت ديگر میتوان گفت ساختارگرايی کانون

يا ممانعت (کمک کننده /مخالف)ت (تسلیمی:0255 ،

فعالیت خود را در مطالعات زبانشناسی يافته و

 )25-30کار تودوروف جمعبندی کار پراش،

بخش اعظم نیروی محرّکة خود را از

گرماس و ديگران بود که بنابر نظرية او تمامی

دستاوردهای سوسور و ياکوبسن و پژوهشگران

قواعد نحوی زبان اعمّ از کارکردهای نهادی،

ديگر چون تروبتسکوی واجشناس گرفته استت

گزارهای ،صفتی ،فعلی ،وجه و حالت نظاير آن

(اسکولز00 :0231 ،؛ تايسن)200 :0253 ،

روايتی بازگو میشوندت (سلدن )000 :0230 ،از میان

نقد ساختارگرايانه بیشترين تأثیرش را در

پژوهشگران يادشده کارتودوروف در بررسی قصّهها

روايتشناسی و فرهنگ عامه بر جای گذاشته

اهمیّت ويژهای داردت زيرا وی ضمن برطرف کردن

استت اسطورهها ،افسانهها و به طور کلّی فرهنگ

کاستیهای روش پراش ،برخالف گرماس و برمون

و هنر عامیانه از آنجا که موقعیتهای ساده و

کار خود را به شکل ويژهای از روايت که آن را

همگانی را توصیف میکنند ،مورد توجه خاص

روايت اسطورهای مینامد ،محدود کرده است و با

ساختارگرايان قرار گرفتهاند؛ چون در اينجاست

بررسی قصّههای دکامرون ويژگیها و نوعشناسی

که امکان زيادی برای کشف ساختارهای روشن و

اين نوع روايتها را شرح داده استت (اسکولز،

مهم وجود داردت (گلدمن)11 :0250 ،

 )020 :0231نظر به اينکه مقاله حاضر به بررسی

نظرية روايتی ساختارگرا از پارهای قیاسهای

ساختار روايی دارابنامه در مقولة اجزای کالم می-

زبانی مقدّماتی آغاز میشودت مدل اساسی قوانین

پردازدت نخست نظرية روايتی تودوروف به طور

روايتی ،نحو جمله است و تودوروف و ديگران از

مختصر شرح داده میشود:

«نحو روايتی» صحبت میکنند که در اين ديدگاه،

تودوروف در نظرية خود از مفهومی بسیار

نهاد و گزاره نخستین تقسیم نحوی واحد جمله

کلّی آغاز کرد :اينکه بنیان تجربی همگانیای

استت پراش با الگو قرار دادن اين رابطه ،نظرية خود

وجود دارد که فراتر از حد هر زبان و حتّی هر

را دربارة قصّههای پريان تدوين کردت در ادامه

نظام داللتگونة خاصی میرود و تمام آنها را

پژوهشگرانی چون استروس و گرماس با استفاده از

سرچشمة يک دستور زبان يکه و جهانی توجیه

اين مدل به بررسی ساختار زبانی پرداختندت (سلدن،

میکندت (احمدی )220 :0235 ،وی دربارة اين

 )005 -000 :0230استروس ساختارها و تقابلها را

دستور جهانی مینويسد «بیترديد ،دستوری

در اسطورهها به کار بست و واجهای سوسوری را

جهانی وجود دارد که زيربنای همة زبانهاست،

که پراش «کارکرد» نامید« ،واحدهای اسطورهای»

اين دستور جهانی منشأ همة جهانیهاست»ت

خواند و گرماس به جای هفت کنش پراش ،سه

(تودوروف به نقل از سجودی)35 :0252 ،

جفت زوجهای متقابل قرار داد که عبارتاند از0 :ت

«تودوروف نظرية روايتی خود را عمدتا در سه

آرزو ،جستوجو و هدف (شناسنده /موضع

کتاب بوطیقای نثر ،مقدّمهای بر بوطیقا و دستور
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زبان دکامرون مطرح کرده است»ت (اخوت،

قانون عامی به هم مرتبط میشوند که اين واحدها

 )00:0230کار تودوروف در دستور زبان دکامرون

خود نمودهايی از آن هستندت

تا حدودی به کار برمون و گرماس نزديک استت در

ب) روایت اسطورهاي :در اين نوع روايت،

حالیکه آنان شناخت ساختار روايی را موضوع

واحدهای کمینة علّیت ،رابطهای بیواسطه با

پژوهش خود قرار داده بودند ،تودوروف تالش

يکديگر برقرار میکنندت (تودورف)31 -50 :0250 ،

کرده است تا ساز و کار روايت را دريابدت واژة

آثاری مثل دکامرون و هزار و يک ش

دستوری که تودوروف آشکارا به کار گرفت ،زادة

عالی اين نوع روايت هستند که تودورف آنها را

تشابه با دستور زبان در مباحو زبانشناسی است»ت

روايتهای فاقد روانشناسی مینامند و ويژگیهای

(احمدی )031 :0250 ،تودوروف ،روايت را در

آنها را بر میشمرد:

نمونههای

قال های منطقی -دستوری در دستور زبان دکامرون

0ت در اين نوع روايتها ،کنشها غیرمتعدی

( )0121و برخی از قصّهها چون اسطورة اديپ به

هستند و تأکید بر کنش استت هر کنشی ،به

کار بستت (تايسن)221 :02553 ،

خودی خود مهم است و نه برای بیان فالن

تودورف ،بیشتر به بررسی جنبة نحوی
روايت میپردازدت اساس کار او فروکاستن و

خصیصه اين يا آن شخصیّت؛ به عبارت ديگر در
اين نوع روايتها ،تأکید برگزاره است و نه نهادت

تجزية متن به واحدهای کمینه استت از نظر او

0ت رابطة علّی در روايتهای اسطورهای ،از

روابط میان اين پديدهها ،نخستین معیار تمايز

نوع علّیت بیواسطه است و همینکه خصوصیتی

ساختارهای متنی متعدد از يکديگر استت وی

آشکار شود ،کنشی را به دنبال میآورد و فاصلة

متأثر از توماشفسکی دو نوع آرايش عناصر

میان يک ويژگی روانی و کنش متأثر از آن ،بسیار

درونمايگانی را مشخص میکند0 :ت نظم منطقی

کم استت بهعالوه در چنین حکايتهايی يک

و زمانی :در اين شیوه ،عناصر درونمايگانی با

قضیه يا گزارة اسنادی ،نتايج متفاوتی را به دنبال

زمانی تقويمی ،از اصل

ندارد و هر گزاره تنها به يک امکان منجر میشودت

علّیت پیروی میکنندت 0ت نظم فضايی يا مکانی:

2ت يک خصیصة روانی ،در عین حال هم

در اين شیوه ،توالی عناصر به نحوی است که

خصیصه و هم کنش به حساب میآيدت بهعبارت

هیچگونه علّیت درونی در آنها رعايت نشده

ديگر سب  ،يک رکن اساسی و ماقبل نیست؛

استت (تودورف)30 :0250 ،

بلکه جزيی از زوج دوگانة علّت و معلول استت

قرار گرفتن در يک ترتی

تودورف براساس نوع رابطة واحدهای کمینة
علّی ،دو نوع روايت را از يکديگر متمايز میسازد:
الف) روایت ایدئولوژیك :در اين دسته
روايتها ،واحدهای کمینة علّیت ،تنها به واسطة

(اخوت)021 :0230 ،
0ت اين روايتها با گزارههای قالبی نظیر
«آوردهاند کهتتت » و «راويان اخبار و ناقالن اسرار
چنین روايت میکنندتتت» آغاز میشوندت

بررسي اجزاي كالم در دارابنامۀ بیغمي

84

5ت زمان و مکان در اين روايتها مضمونی

با توجه به اينکه بعضی از بخشهای داراب-

فرضی ،مبهم و انتزاعی است و گسترة جغرافیايی

نامه جنبة فانتزی دارد الزم به ذکر است که آنچه

مطرح شده در آنها ،فضايی وسیع از مکانهای

امروزه «ادبیّات شگرف يا فانتزی» نامیده میشود،

واقعی و خیالی برای رخداد حوادث استت

تنها در قرن بیستم بیان تئوريک پیدا کرد و

2ت در نامگذاری شخصیّتها از اسامی

منتقدان و نويسندگان بزرگی سعی کردند تا

خصیصهنما استفاده میشودت شخصیّتها مطلقا

جنبههای نظری و تئوريک اين ادبیّات را قوّت

خوب يا بد هستند و نوعی مطلقگرايی در اين

ببخشندت نخستین منبع مهمی که به درک «داستان

نوع روايتها حاکم استت

فانتزی» به خواننده کمک میکند ،امر فانتزيک:

مرکز توجه تودورف ،در بررسی ساختار

نگاهی ساختاری به نوع ادبی نوشته تودوروف

روايت ،روايتهای اسطورهای استت وی در

استت او در اين کتاب به تحلیل همهجانبة ادبیّات

تجزيه و تحلیل انواع روايتها ،ابتدا سه نوع

شگرف پرداخت و در کنار ادبیّات شگرف

متفاوت واحدهای روايی را ارائه میدهد:

معاصر ،به روايتهای شرقی بهويژه «قصّههای

0ت گزاره يا قضیه :کوچکترين واحد روايی

هزار و يک ش » توجّه بسیار داشتت تودوروف

و همارز يک جملة مستقل استت (تودورف،

فانتزی را زيرمجموعه داستانهای شگفت و
غري

)10 :0250

میداندت او به يک لحظه کوتاه و مرزی در

0ت پیرفت :مجموعه و زنجیرهای مرتبط از

اين نوع داستانها اشاره دارد که مرز بین واقعیت

قضايای منطقی است که يک داستان کامل و

و خیال است (امرواقع در ناواقع)ت تودوروف

مستقل را میسازدت هر داستان حداقل از يک پی-

مشخصه اين نوع داستانها را چنین توضیح می-

رفت تشکیل میشود و يک پیرفت کامل،

دهد که داستانیهايی ابتدا رئالاند و بعد با اتفاق

همیشه و فقط ،متشکل از پنج گزاره خواهد بود:

نامتعارف و غیر عادی به پايان میرسندت داستان-

حالت تعادل ،نیرويی که تعادل را برهم میزند،

هايی که قسمتهايی از رخدادهای آن غري

و

عدم تعادل ،نیرويی در جهت مخالف و تعادل يا

توجیهپذير است و قسمتهای ديگر آن شگفت،

حالتی متفاوت با تعادل اولیهت (همان)10 :

که با تجربههای ما همخوانی ندارد و متن جوابی

2ت متن :آنچه خواننده به طور تجربی با آن

به آن نمیدهدت ادبیات خیال و وهم يا فانتزی

برخورد میکند ،نه گزاره و نه حتّی پیرفت؛ بلکه کلّ

شامل آن نوع از آثار ادبی است که با جهان واقعی

متن استت در اين چارچوب هر متنی ،تقريبا بیش از

اشیاء و اعمال رابطه اندکی داشته باشد و با دنیای

پیرفتها در

خیالی پریها ،ديوها ،جنها ،غولها ،کوتولهها و

متن به سه شیوه صورت میگیرد :درونهگیری،

ديگر پديدههای غیرواقعی يا رؤياگونه يا

زنجیرهسازی ،تناوب يا درهمتنیدگیت (تودورف،

غیرمنطقی سروکار داشته باشدت جهت اطالعات

05-15 :0250؛ اخالقی)30-30 :0230 ،ت

بیشتر به مقالة «پیشدرآمدی بر فانتاستیک ادبی»

يک پیرفت داردت (همان )12 :ترکی
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نوشتة نیل کورنل و ترجمة فتاح محمّدی در

منزلة فعل قلمداد میشودت در اين دستور روايت،

نشرية هنر و معماری ،شمارة  ،05صفحات -22

يک گزاره از تلفیق يک شخصیّت و يک کنش -

 10رجوع شودت

که ممکن است شامل يک عنصر ديگری به نام
مفعول باشد -و يا يک ويژگی تشکیل میشودت

بررسي اجزاي كالم (اسم ،صفت و فعل) در

(اسکولز )020 :0252 ،تودوروف ،ويژگیها يا

دارابنامه

صفتهای خاص موجود در دکامرون را به سه

تودوروف برای کشف ساختار دستور روايت،

دسته تقسیم میکند:

گزارهها را به واحدهای سازندة آنها تجزيه می-

0ت وضعیتها :ويژگیهای ناپايداری مثل

کندت براساس اين نظريه ،واحدهای گزاره همان

عشق که بسیاری از حکايتها حاوی تغیرات

اجزای کالم هستند (سجودی )30 :0250 ،و

آنهاست و در مقیاسی از خوشبختی تا بدبختی

شامل سازههای مشارک و محمول میشوندت به

امتداد میيابندت

نظر تودوروف در قصّه ،روشنتر از زبان ،تضاد

0ت کیفیتها :ويژگیهای نسبتا پايدار که بر

میان توصیف و تسمیه نمودار میشودت پیوسته

مقیاسی از خیر تا شر ادامه دارند و گاه تغییراتی

مشارکین هر گزاره يک اسم خاص مطلوب

در آنها رخ میدهدت

هستند و اگر در گزارهای مشارک يک نام است،

2ت شرايط :ماندگارترين ويژگیها هستند؛ مثل

بايد طوری آن را تجزيه کنیم که از خود واژه دو

دين ،موقعیت اجتماعی و جنسیّتت بسیاری از اين

جنبة توصیف و تسمیة آن مشخّص شودت در

شرايط قابلتغییر است؛ اما غالبا در بسیاری از

چنین تجزيهای ،جنبههای توصیفی ،گزاره و

حکايتها پايدار میماند؛ به عنوان مثال ،زن

جنبههای تسمیهای ،نهادِ گزاره را تشکیل می-

متأهل بايد وفادار بماند؛ اما اگر نباشد ،کیفیت و

دهندت (اخوت)052 :0230 ،

وضعیت او ممکن است تغییر کند؛ اما شرايطش

بنابر نظرية تودوروف ،تجزيه و تحلیل

تغییر نمیکندت به همین ترتی

در نظرية

حکايت ،شباهتهای حیرتانگیزی با تجزيه و

تودوروف (در بررسی داستانهای دکامرون) کلّ

تحلیل پارههای گفتمان يعنی اسم خاص ،فعل و

اعمال و واکنشهای شخصیّتها نیز ،به سه گروه

صفت داردت بنابراين ،وی اجزای کالم را به

فعلی فرو کاسته میشوند که عبارتاند از0 :ت

ترتی

زير از هم جدا میکند:

اصالح و تغییر وضعیت؛ 0ت خطا يا گناه کردن و

0ت اسم خاص (شخصیّت)

2ت تنبیه کردن يا به کیفر رساندنت (اسکولز:0252 ،

0ت فعل (کنش)

)020-020

2ت صفت (ويژگی)

در دارابنامه ،فیروزشاه ،عینالحیات ،فرخزاد

هر شخصیّت ،مشابه يک اسم خاص،

و بهروز عیّار اسامی خاصی هستند که هر يک

خصوصیّات او بهعنوان صفت و اعمال وی به

بیانگر صفاتی میباشند و به نوبة خود بر روابط

بررسي اجزاي كالم در دارابنامۀ بیغمي

87

میان افراد داللت میکنندت هر اسم میتواند به يک

بهروز عیّار ،از بهترين عیّاران ايران است که از

يا چند صفت تبديل شودت به عبارت ديگر ،هر

کودکی با فیروزشاه و فرخزاد بزرگ شده استت

اسم دارای چند خصیصه استت (اخوت:0230 ،

پسر يک غول و آدمیزاد است و بسیار زيرک و

)053ت به عنوان مثال:

باهوش و جنگجو و تیزرو استت طرف مشورت

فیروزشاه ،پسر داراب ،شاه ايران زمین استت

و ياريگر فیروزشاه در بسیاری از جنگها و

وی بسیار شجاع ،بیباک ،نیرومند و با درايت

مددکار و نجاتدهندة وی از بسیاری گرفتاری-

استت به خدا ايمان دارد و در سختیها ،با توکّل

هاستت جاسوسی وفادار و مورداعتماد و توانا و

به او موانع را از سر راه بر میداردت در همهجا

چیرهدست در تمام فنون عیّاری است و بسیاری

وفاداری خود را به معشوقش عینالحیات و

از کارهای مشکل و ناممکن ،به وسیلة او ممکن

دوستان وياران خود ثابت میکندت جوانمرد است

میشودت

و عهد و پیمانش را نمیشکندت مانند پدرش

در حقیقت شخصیّتهای اصلی دارابنامه از

داراب ،عادل و رعیّتپرور است و هنگام فتح

دو قانون جامع پیروی میکنند0 :ت قانون تبعیت از

شهرها و کشورها ،مردم از تجاوز و تعدّی او و

نیروی برتر جامعه (شاه) و 0ت قانون وفاداری که

سپاهش در امانند؛ در عین حال ،خوشگذران و

شامل وفاداری عاشق و معشوق به يکديگر،

است و حتّی در میانه جنگها ،از

وفاداری دوستان و ياران نسبت به هم ،وفاداری

آراستن مجلس بزم و شادی باز نمیماند و در

وزيران و زيردستان به شاه و ولینعمت خود،

جنگ با امیران و وزيران خود مشورت میکند و

وفاداری عیّاران به سوگند خودت اما در داستانهای

با هوش و زيرکی خود ،طلسمها را باطل میکند

مختلف ،شخصیّتهای فرعی همچون جادوگران،

و يا جادوگران را میکشدت

ديوان ،شاهان و پهلوانان کشورهای مخالف اين

عشرتطل

عینالحیات ،دختر سرور ،شاه يمن استت

قوانین را زير پا میگذارند و در صدد تغییر

بسیار زيبا و جنگاور و خردمند است و با وجود

وضیت اولیه (صفت) هستند که همواره و

سختیها ،جنگها و آوارگیهای بسیار ،به عشق

سرانجام با ناکامی روبهرو میشوند و به مجازات

خود فیروزشاه ،سخت وفادار میماند و در مقابل

میرسندت آنها قادر به فرار از مجازات نیستند؛

ناگواریها و مشکالت تسلیم نمیشودت

بلکه سرنوشت محتوم آنها شکست ،مرگ و

فرخزاد ،پسر پهلوان پايتخت کشور ،پیلزور و

ناکامی استت اين قوانین نه تنها بازگوکنندة

از نوادگان رستم زال ،دوست و ياور فیروزشاه و

صفات شخصیّتها است؛ بلکه چگونگی حرکت

به منزلة برادر اوست ،بسیار مبارز و جنگجو

اولیه داستان را نیز بیان میکندت فیروزشاه نمايندة

است ،مطیع و وفادار به فیروزشاه و شاه ايران

نیروی برتر جامعه (شاه) است و عدم تبعیت از او

دارابت

مجازات به دنبال داردت
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شاه سرور که از اين قانون سرپیچی میکند،

سب

میشودت طارق ،از عیّاران کشور مصر ،در

محکوم به تسلیم و شکست استت شاهان

نزد فیروزشاه سوگند وفاداری میخورد و از

کشورهايی چون روم ،مصر ،دمشق وتتت نیز که

عیّاران سپاه ايران میشودت وی با خدماتی که

اين قانون را نقض میکنند و با سرپیچی از

برای فیروزشاه و سپاه ايران انجام میدهد ،در نزد

فیروزشاه (و به تبع آن داراب) در مقابل وی

وی قرب و بزرگی يافته و به طارق تیزدندان

صف کشیده و میجنگند ،همگی ناکام شده و با

ملقّ

و مشهور میشودت در مقابل ،هالل که عیّار

شکست و تصرّف کشورشان به مجازات می-

شاه سرور (شاه يمن) است ،با وجود سوگند

رسندت فعل سرپیچی از قانونِ به تبعیت از نیروی

خوردن در مقابل فیروزشاه ،پیمانشکنی کرده و

برتر (شاه ايران) ،وضعیت نامتعادلی را پديد می-

نه تنها به فیروزشاه ،حتّی به شاه سرور هم خیانت

آوردت برای برگرداندن وضعیت به شکل متعادل،

میکند و به خاطر حفظ منافع خويش ،قانون

بین دو کشور جنگ در میگیردت شاه کشوری که

وفاداری به سوگند و مخدوم خويش را نقض

قانون را نقض کرده (يمن ،مصر ،روم ،دمشق،

میکندت وی برای گريز از مجازات ،با زيرکی و

وتتت) سعی میکند با کمک گرفتن از شهرها

گُربزی خود راهکارهای بسیاری از جمله

و کشورهای دوست و مجاور که به نوعی انکار و

دسیسهچینی ،فرار از معرکه ،مظلومنمايی ،پنهان-

يا پافشاری بر کار نادرست خود است ،از

کاری و تتت در پیش میگیرد؛ اما با وجود امکان

مجازاتی که در انتظارش است فرار کند؛ اما موفق

توفیق در بسیاری موارد ،گاهی نیز با عدم توفیق

نمیشود و سرانجام شاه ايران (فیروزشاه يا

مواجه میشود و به مجازات میرسدت توفیق يا

داراب) با تصرّف کشور ،اسیر کردن و شکست

عدم توفیق وی در گريز از مجازات ،تغییری در

دادن شاهان متخاصم ،وضعیت نامتعادل تخلّف از

قانون وفاداری به سوگند در نزد عیّاران به وجود

قانون را به وضعیت متعادل تغییر میدهدت

نمیآورد و اصل وفاداری و اطاعت محض و

حل

در داستانهای عیّاران ،يکی از آيینهای

احترام به ولینعمت ،همچنان به عنوان اصل

عیّاری ،وفاداری به سوگند و به تبع آن وفاداری

پايدار و خدشهناپذير باقی میماند و سلطة خود

به ولینعمت خويش استت چون عیّاران در

را بر اشخاص و روابط آنها اعمال میکندت

انتخاب ولینعمت خود و خدمت به او آزادند ،در

وفاداری وزيران و خدمت بیچون و چرای

نزدشان وفاداری به مخدوم يک قانون به حساب

آنان به شاه و ارجح دانستن منافع کشور ،نیز

میآيدت نقض اين قانون ،مجازاتهايی چون

قانونی خدشهناپذير است که نقض آن ،مجازات

مطرود شدن ،عدم اعتماد ،کشتن و تنبیه شدن را

در پی خواهد داشتت اغل

وزيران در اين

به دنبال دارد و احترام گذاشتن به اين قانون و

داستان ،افرادی داهی و زيرکاند و به علم طالع-

اجرای آن ،پاداشی چون قرب و منزلت ،ارج و

بینی و پیشگويی آشنايی دارندت بزرگی و

بزرگی و رسیدن به مقام و مرتبههای باالتر را

سربلندی شاه هر کشوری ،ارتباط مستقیمی با
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کاردانی و لیاقت وزير وی داردت طیطوس حکیم،

عینالحیات ،نیز به نحوی عاشق فیروزشاه شده و

وزير داراب ،بسیار خردمند ،باهوش و عاقبت-

آن دو به خاطر فتنهانگیزی و مکّاری طیفور از هم

انديش است و در علم طالعبینی و پیشگويی

جدا میشوندت تمام صحنههای داستان (چه اصلی

چنان مهارتی دارد که هیچگاه خطا نمیکندت وی

و چه فرعی) شامل جنگها ،گرفتاریها،

در همة موارد ،منافع شاه و کشور را در نظر می-

مشکالت و سختیهايی است که دو دلداده برای

گیرد و پاداش او ،ارج و منزلتی نادر در نزد شاه

وصال هم متحمّل میشوند و با وجود همة اين

است که ساير وزيران داراب از جمله روشنرای

موارد ،نسبت به يکديگر وفادار میمانندت در تمام

از آن برخوردار نیستند؛ در مقابل ،طیفور ،وزير

داستانهای دارابنامه ،شاهان و پهلوانانِ دشمن،

شاه سرور است که با بیخردی ،کینهتوزی ،فتنه-

شاهزادگان رقی  ،ديوها ،پريان و جادوگران در

انگیزی و گُربزی خود ،شاه سرور را خوار و ذلیل

پی تغییر وضعیت اولیه که همان وفاداری دو

کرده و يمن و کشورهای ديگر را درگیر جنگ

دلداده به يکديگر است ،برمیآيند؛ اما هرگز موفق

میکند و با شعلهورکردن آتش کینه و دشمنی،

نمیشوند و در اکثر موارد به مجازات میرسندت

صلح را به تأخیر میاندازدت وی با حیلهگری و

صورت ديگر وفاداری ،وفاداری ياران و دوستان

غدّاری ،نه تنها شاه سرور؛ بلکه شاهان کشورهای

نسبت به يکديگر و عمل کردن به تعهّدات خود

ديگر را میفريبد و قانون وفاداری به شاه را نقض

در قبال هم استت در دارابنامه ،بهروز عیّار،

میکندت مجازات او خوارشدن در نزد شاهان و

برای نجات فیروزشاه و فرخزاد جان خود را به

امیران و آشکار شدن عدم کفايت و لیاقت او در

خطر میاندازد و روانة زنگبار ،جزيرة قران،

وزارت و کشورداری و در نهايت مرگ استت

جزيرة زردة جادو و پناهگاه مقنطرة جادوتتت می-

فعل سرپیچی از قانون وفاداری به شاه ،وضعیت

شودت فیروزشاه  ،برای نجات مظفرشاه به استانبول

نامتعادلی را برای شاه يمن پديد میآورد که پر از

لشکر میکشد و يا برای رهايی جمشیدشاه،

جنگها ،درگیریها و شکستهای پیاپی استت

طلسم جزيرة چهارشنبه را باطل میکند و يا برای

خوار شدن و به تبع آن مرگ طیفور ،وضعیت نا

آزاد کردن طیطوس با ارغوش فرنگ ،جنگ می-

متعادل تخلّف از قانون را به وضعیت متعادل

کندت وی حتّی برای وصال دوستان خود به

برمیگرداندت

معشوقشان ،خطر را به جان میخرد و آنان را

وفاداری عاشق و معشوق به يکديگر ،صورتی

ياری میدهد (برای رسیدن قاهرشاه به سمنرخ

ديگر از قانون وفاداری استت موضوع عشق و

با عموی قاهرشاه میجنگد ،برای وصال قبیحا و

دلدادگی در سراسر دارابنامه ،چه داستان اصلی

جثه ،قلعة خوکسران را نابود میکند وتتت)ت عیّاران

و چه در داستانهای فرعی فراوان يافت میشودت

ايران ،چنان با هم دوست و برادرند که برای

داستان از جايی آغاز میشود که فیروزشاه ،عین-

نجات يکديگر حتّی از جان خود میگذرندت مانند

الحیات را در خواب میبیند و به وی دل میبازدت

سیاوش نقاش که به خاطر نجات دوستانش ،به
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دستور قیصر به دار کشیده میشود و يا چنان به

وزير که همواره با صفات خباثت ،حسادت ،سوء

شاهان و شاهزادگان ايرانی وفادارند که يک تنه به

تدبیر و گُربزی شناخته میشودت مخاط

در همان

مصاف سختیها و مشکالت میروندت مانند

ابتدا با ويژگی وزيران آشنا میشود و چون در

آشوب عیّار که به خاطر مظفرشاه و معشوقش

اين نوع داستانها ،فاصلة میان يک ويژگی و

توراندخت ،جندلة جادو را اسیر میکند تا طلسم

کنش متاثّر از آن کم است ،بعد از ذکر ويژگی

مظفرشاه و توراندخت را باطل کند وتتت ت در

شخصیّت ،با کنش آن روبهرو هستیمت به عنوان

دارابنامه از اينگونه فداکاریها و وفاداریها به

مثال ،گُربزی و غدّاری طیفور بعد از ناپديد شدن

وفور يافت میشود و در تمام داستانهای آن می-

فیروزشاه در شکار با تشويق شاه سرور و قیصر

توان نمونههايی از اين قانون وفاداری را يافتت

به پیمانشکنی ،بالفاصله با کنش وی ذکر می-

(به جرأت میتوان گفت همة)

شود« :طیفور وزير ،آن حرامزادة گَزير ،آن سگ

اغل

شخصیّتهای فرعی دارابنامه ،در مقام مقايسه با

غدّار و آن ملعون نابکار پیش شاه سرور آمد و

انواع اسم از ديدگاه دستوری ،در ردة اسامی

گفت :ای ملک ،فیروزشاه گم شده ،گم شدن چه

جنس قرار میگیرند؛ به اين معنی که اسم ،معرّف

باشد؟ به هالک آمده و ديگر هرگز در عالم از او

همة افراد نوع خود است و بهرغم نقشهای

نه نام خواهد بود و نه نشان تتت! شما را دوای خود

متفاوتی که در داستان ايفا میکند ،همواره با

بايد کردنت شاه سرور گفت :چون کنیم که با او

صفت يا صفاتی معرّفی میشود.

عهد کردهايم و سوگند خوردهايم ،اکنون مخالفت
چون کنیم؟ طیفور گفت :شما از عهد خود

 .4وزیر

برنمیگرديد و سوگند نمیشکنیدت چندان که او

وزير در دارابنامه ،دارای صفت فرمانبرداری،

زنده بود ،با او بوديد؛ اکنون که او در عالم نیست

وفاداری و خدمت بیچون و چرا به شاه به عنوان

شد ،گذاشتن عینالحیات در آن سپاه هیچ معنی

قدرت برتر جامعه استت اغل

وزيران ،افرادی

نداردتتت»ت (بیغمی)011/0 :0250 ،

زيرک ،خردمند و مآلانديش هستند که خواست

و يا پیشانديش ،وزير مسروقبنعتبه ،شاه

و فرمان شاه و حفظ منافع کشور ،برايشان ارزش

دمشق ،که چون در سپاه شهر ،توان مقابله با سپاه

و ارجح استت وزير در دارابنامه ،شخصیّتی

ايران را نمیبیندت برای حفظ غرور و شکوه شاه و

است که با صفات اصالت و درايت شناخته می-

سرزمین وی ،او را به صلح و دوستی با داراب

شود و اين صفات به نوعی در نامش گنجانده

تشويق میکند؛ اما چون اين امر مطابق با فرمان و

شده است؛ مانند طیطوس (که نام يونانی او گواه

خواست شاه دمشق نیست؛ به ناچار با نقض

علم و درايت و آگاهی او به طالعبینی ،پیشگويی

قانون پاسداشت حق و فرمان شاه به مجازات

و خردورزی است) ،پیشانديش ،نیکانديش،

میرسد و زندانی میشودت «پیشانديش وزير

بختیار ،نیکاختر ،روشنرای و تتت به جز طیفور

گفت که فتح و ظفر به سپاه غلبه نیست؛
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فیروزشاه با سیصد هزار سوار به مصر آمدت ولید

مجازات روبهرو میکند؛ حتّی زمانی که خواست

خالد نهصد هزار سوار داشتت ديدی که با او چه

شاه در تضاد با صفت و ويژگی وی قرار میگیرد،

کرد؟ به چشم حقارت در اين سپاه نتوان

وی يا تسلیم خواست شاه شده و يا برای گريز

نگريستن که هر که دشمن خود را حقیر داند،

از آن ،راهی جز حیله و چارهانديشی نمیشناسد؛

خود حقیر ماند تتت مسروق بن عتبهتتتحکم کرد تا

به عنوان مثال ،نیکورای ،وزير ملک نصر ،شاه

کشیدند و

وقتی مخالفت نصر را با پذيرفتن پیشنهاد

پیشانديش را از پشت مرک

به شی

حل

در بند کردند»ت (بیغمی )500/0 :0250 ،همانطور

صلح داراب میبیند ،مطابق با صفت و ويژگی

که پیشانديش ،پیشبینی میکند ،مسروق به

خود (نیکو رأی بودن) و قانون حفظ منافع کشور

خاطر نقض قانونِ تبعیتِ نیروی برتر (شاه ايران)

و تبعیت از نیروی برتر (داراب) ،متوسّل به چاره-

حقیر و خوار میشود و با از دست دادن دمشق

انديشی میشود و با بستن دروازههای حل

به

سرانجام شکست میخورد و اسیر میشودت نیک

روی نصر و پذيرفتن پیشنهاد صلح داراب ،شهر

اختر ،وزير سیفالدوله ،شاه مالطیه نیز ،شاه را

و مردمش را از جنگ و اسارت نجات میدهدت

به دلیل نداشتن توان مقابله با ايران ،از جنگ

تنها وزير حسود و بد طینتی که در دارابنامه

برحذر میدارد و به صلح تشويق میکند؛ اما

يافت میشود طیفور وزير است که با سوء نیّت

سیفالدوله ،بر خالف مسروق بن عتبه ،سخن

خود به قهرمان داستان (فیروزشاه [نیروی برتر در

وزير خود را پذيرفته و با تبعیت از نیروی برتر

کلّ داستان]) و يا شاه سرور (نیروی برتر جامعه)

(داراب) پاداش میيابد و شکوه و اقتدار خود را

آسی

میرساندت وی به دلیل نقض قوانین

در مالطیه حفظ میکندت نیکانديش ،وزير ولید،

وفاداری و تبعیت از نیروی برتر و عدم اطاعت

شاه مصر نیز ،به دلیل صفت فرمانبرداری و

محض از شاه ،سرانجام به مجازات رسیده و

خدمت بیچون و چرا به شاه ،جان خود را به

کشته میشودت

خطر میاندازد و به ديدار مقنطرة جادو میرود
تا او را برای جنگ با سپاه ايران با خود همراه

 .3شاه (پدر)

کند و يا بعد از فتح مصر و اسارت ولید در دست

در دارابنامه ،شاهان ،در حقیقت همان نقش پدر

ايرانیان ،با کمک هالل عیّار ،ولید را از اسارت

را بازی میکنند و اطاعت از فرمان شاه (که همان

میرهاند و با وی عازم روم میشودت

پدر است) قانونی است که هر کس آن را نقض

به اتّفاق وزيران در دارابنامه با

کند ،مجازات میشود و هر کس به آن احترام

اسمی که گويای ويژگی و صفت آنهاست ،نامیده

بگذارد ،پاداش خواهد يافتت اين مجازات و

میشوندت احترام به خواست و فرمان شاه،

پاداش به وسیلة قدرت بالمنازع سرنوشت عملی

وفاداری و فرمانبرداری از وی برای وزيران،

میشود و به شکل يکی از سختیها و رنجهای

وظیفه و قانونی است که نقض آن ،آنان را با خطر

بشری يا خوشیها و توفیقهای سرنوشت،

اکثر قري
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خودش را به فرد نشان میدهدت در چنین

عاشق (چه زن ،چه مرد) شناخته میشوند و اين

شرايطی ،تغییر وضعیت نیز ،همیشه نتیجة تالش

صفت به مناسبات میان اشخاص داستان (عاشق و

و تدبیر فرد نیست؛ بلکه حاصل تغییر خواست و

معشوق) جهت و معنا میدهدت

ارادة زوالناپذير تقدير است که دور از اختیار و

شاهزادگان و پهلوانان که با صفت اصالت

دسترس فرد ،وضعیت را به نفع يا ضرر وی

شناخته میشوند ،شخصیّتهای اصلی داستانهای

تغییر میدهدت

عاشقانة دارابنامه هستندت آنان مثل اعالی اصالت؛

فیروزشاه و قطاع هر دو شاهزادهاندت فیروزشاه

يعنی ،زيبايی ،نجابت ،پاکدامنی ،شجاعت و

به دلیل اطاعت از شاه (پدر) خود ،داراب و

جوانمردیاند و آنگاه که در مقام عاشق قرار می-

احترام به خواست و فرمان وی ،همواره دعای

گیرند ،صفت وفاداری را نیز به نمايش میگذارندت

خیر او را به همراه دارد و پیوسته ،مهربانی

آنان به محض ديدن زنان زيبارو (مثل جمشیدشاه،

سرنوشت را با فتحها و توفیقهای بسیار تجربه

مظفرشاه ،فرخزاد) و يا تصوير آنها درخواب (مثل

میکندت در نبردها و گرفتاریها ،در اوج ناامیدی

فیروزشاه)( ،حتّی شنیدن وصف زنی زيبا ،مثل

و شکست ،ورق تقدير و سرنوشت به نفع او

بهمن زرينقبا) دلباختة آنان میشوند و وفاداری

برمیگردد و به نحوی غیر قابل پیشبینی ،پاداشی

به معشوق ،صفت مشخصه و تالش برای وصال

را که توفیق و پیروزی مداوم است ،دريافت می-

با وی ،کنش قطعی و يگانة آنهاستت

کند؛ اما قطاع ،پسر شاه انطاکیه به دلیل عالقة شاه

زنانی هم که درگیر ماجراهای عاشقانه می-

(پدر) به معشوق وی ،گلبو ،کینة او را به دل می-

شوند ،اغل

شاهدختها و دختران بزرگاناند که

گیرد و عالوه بر شکستن حرمت و نافرمانی وی،

به نوبة خود نیز با صفت اصالت شناخته می-

پدر و مادرش را میکشد و با نفرين مردم و

شوندت شخصیّتهای زن داستانهای دارابنامه،

مجازات سرنوشت روبهرو میشودت اوضاع بد

صفتی مشابه مردان عاشق دارند؛ يعنی وفادرای؛

حکومت وی ،خیانت دولتمردان و در نتیجه

بنابراين ،فعل مشابهی هم از آنان انتظار میرود؛

کشته شدن وی به دست بهمن زرينکاله ،پهلوان

يعنی فعل «تغییر دادن»ت در تمام اين داستانها،

ايرانی مجازاتی است که سرنوشت برای او در

عاشق برای رسیدن به خواست خود که وصال

نظر گرفته استت

معشوق است ،چارهای جز روبهرو شدن با
مشکالت و تغییر دادن وضعیت ندارد و هرگاه
فرد عاشق نتواند به تنهايی بر مشکالت غلبه کند،

 .2عاشق -معشوق
عشق ،مضمون اکثر قري

به اتّفاق داستانهای

دارابنامه است و آنچه در اين داستانها ،به

شخصیّت ديگری به عنوان ياريگر در داستان
حاضر میشودت

قهرمان ارزش میبخشد ،اصل وفاداری استت

اکثر ياريگرانِ عاشقان در رسیدن به خواست

وفاداری ،صفت شخصیّتهايی است که به نام

خود ،عیّاران و پهلوانان هستندت فرخزاد و بهروز
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عیّار و سیاوش نقّاش از مهمترين ياريگرانی

در داستانهايی که شخصیّت عاشق نمیتواند

هستند که فیروزشاه را در هنگام مشکالت و

راهکاری برای رسیدن به معشوق پیدا کند،

رويارويی با سختیها در رسیدن به عینالحیات

شخصیّت ياريگر به تنهايی وارد عمل میشود و

ياری میدهندت تالش و کمک آشوب عیّار به

وضعیت را به نفع عاشق و معشوق تغییر میدهد؛

عنوان ياريگرِ مظفرشاه ،بادرفتارعیّار در مورد

مانند تالش آشوب عیّار برای باطل کردن طلسم-

جمشیدشاه وتتت نیز از اين جمله استت شاهدخت

های مظفرشاه و توراندخت و رساندن دو دلداده

ها و زنان عاشق نیز به نوبة خود ياريگرانی دارند

به هم و تالش فیروزشاه برای نابودی قلعة

موارد ،دايههای آنان هستندت ياريگر

خوکسران برای انجام دادن شرط ازدواج جثه با

و غمخوار توراندخت در هنگام جدايی و فراق

قبیحا که خود عاشق از انجام آن عاجز است وتتت ت

وی از مظفرشاه ،دايهاش جانانه است که در

شخصیّت ديگری که در اين داستانهای

رساندن دو دلداده به هم نقشی اساسی بازی می-

عاشقانه نقشآفرينی میکند ،ضدّ قهرمان است که

کندت شفاءالملک نیز به ياری دايهاش ،خورشیدشاه

اغل

عشقی قهرمان داستان بوده و با

را از زندان نجات میدهد و گلبو نیز به کمک

صفات «کینه توزی» و «حسادت» شناخته میشود؛

داية خود ،سیمین تن ،عشق خود را به بهمن

در مقابلِ شخصیّت اصلی که مظهر شجاعت،

زرينقبا ثابت کرده و بهمن را دلباختة خود می-

زيبايی ،بخشش و جوانمردی استت فعل «بحران

که در اغل

کندت

رقی

آفرينی» کنش يگانة آنهاست که در اغل

موارد

پهلوانان ،عیّاران و دايهها ،همه با صفت

به شکل درخواست ازدواج با معشوق و مجبور

يکسانی شناخته میشوند که میتوان آن را

کردن وی ،عملی میشودت زيبايی فوقالعاده و

«ياريگری» نامیدت در بیشتر داستانهای دارابنامه،

منحصر به فرد عینالحیات ،رقیبان عشقی بی-

فرد ياريگر به کمک شخصیّت اصلی داستان می-

شماری را برای فیروزشاه به وجود میآورد که

آيد و او را در رسیدن به خواسته اش و رفع

شامل شاهزادگان و حتّی شاهان میشودت شاهروز

موانع آن ،ياری میدهدت در چنین مواردی ،فعل

کشمیری ،شاهنوش رومی ،شاهصالح مصری،

«تغییر دادن» میان دو کنشگر تقسیم میشود؛ مانند

هورنگ زنگی وتتت همه شاهزادگانی هستند که به

ياری بهروز عیّار به فیروزشاه در نجات وی از

خاطر عینالحیات به فیروزشاه حسادت میکنند و

دست زردة جادو ،قران زنگی ،مقنطرة جادو و

به قصد انتقام و کینهتوزی با او وارد جنگ می-

آزاد کردن و ربودن عینالحیات از قلعة ازمیر

شوند؛ حتّی قیصر ،شاه روم نیز که بعد از مرگ

برای رساندن و بردن وی به نزد فیروزشاه و يا

پسرش شاهنوش ،به عینالحیات دل میبازد ،با

جانانه که با تطمیع زندانبان ،مظفرشاه را به

وجود شکستهای بسیار ،دست از کینهتوزی و

توراندخت میرساند و وسايل عیش و راحتی

انتقام برنداشته و در هر فرصتی به جنگ و

آنان را فراهم میکند وتتت ت

دشمنی با فیروزشاه ادامه میدهدت بهمن زرينقبا
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نیز در عشق خود به گلبو ،رقیبان عشقی از میان

کشور يمن و ايران و ازدواج فیروزشاه و عین-

شاهزادگانی چون قطاع و شاهانی چون عاصم و

الحیات میشودت پهلوانان و جنگجويان ،در میدان

نصر دارد که در مقابل شخصیّت بهمن که جوان،

جنگ به انتقام کشته شدن برادرشان ،به میدان

زشت ،پیر،

رفته و کشته میشوندت «اوّل کسی که عزم میدان

زيبا ،شجاع و دالور است ،اغل
ترسو و حیلهگرندت

کرد سواری بود آراسته به آيین پادشاهی ،تتت

فاعل فعل «بحرانآفرينی» همیشه ضدّ قهرمان

شجاع بن شاه سرور يمنی تتت از سپاه ايران جوانی

نیست؛ در داستان مظفرشاه و توراندخت ،جندلة

با قد بلند و هیکلی عظیم ،نام او بهرام نهروانی

جادو به خاطر حسادت و انتقام از قیسان پری،

بود ،مرک

در میدان جهانید و سر راه بر شاه

توراندخت را میربايد و در طلسمی گرفتار می-

شجاع گرفت و به ضرب نیزه بر او حمله کرد تتت

کند؛ بنابراين ايجاد وضعیت بحرانی نتیجة فعل

شاهشجاع نیزه را بزد بر پهلوی راست او ،چنان

«ربودن» است که به وسیلة شخصیّت جادوگر

که از آن طرف ديگر به در رفت تتت بهرام را اجل

داستان انجام میشودت در داستان فیروزشاه و مه-

رسیده بود ،بیفتاد و بمردت بهرام را برادری بود،

لقا ،کسی که با فعل «ربودن» وضعیت بحرانی را

فرهاد نامت چون برادر خود را کشته ديد ،آه از

ايجاد میکند ،مهلقای پری است که در واقع به

جان او برآمد و از غايت غیرت در میدان درآمد و

عشقی عینالحیات محسوب میشود

نعره بر شاهشجاع زد و به ضرب تیغ ،بر او حمله

و فیروزشاه برای بازيافتن معشوق خود و

کردتتت [شاه شجاع] يک طعن نیزه بر کمر فرهاد

بازگشتن به نزد دوستان ،مجبور به مراعات و

بر خاک افتادت آنگاه

نوعی رقی

چنان بزد که از پشت مرک

تاختت خواست که سر از زمین بردارد،

انجام خواستههای وی میشودت در حقیقت اين

مرک

بحرانها ،آزمونی برای اثبات عشق و وفاداری

امانش نداد ،بزد تیغ بر قفايش و سرش را بر

عاشق و معشوق داستان نسبت به يکديگر است

خاک تیره انداخت»ت (بیغمی)212/0 :0250 ،

که در تمام اين موارد ،با موفقیّت و غلبه بر

کینهتوزی و انتقام ،وضعیت اولیه را به وضعیت

سختیها و موانع راه ،به پايان میرسدت

نامتعادل تبديل میکنند و اين اقدام ،مجازاتهای

صفت «کینهتوزی» از صفات مطرح و حتّی

سنگینی از جمله کشته شدن و يا اسارت را به

شايع در دارابنامه است که منجر به فعل«انتقام-

دنبال داردت اين وضعیت را میتوان در سراسر

جويی» میشودت کورنگ برای انتقام و خونخواهی

دارابنامه به وفور مشاهده کردت (همان،250 :

مرگ پسرش ،هورنگ به يمن لشکر میکشد و با

 200 ،202 ،502 ،005وتتت و جلد ،00 ،00 :0

بردن فیروزشاه به زنگبار و دور کردن او از عین-

 205 ،510 ،500 ،020و تتت)

الحیات بحران را به وجود میآوردت طومار زنگی

نمونة ديگر ،صندلوسديو است که به خاطر

به انتقام خون برادرانش ،میسره و پیروز زنگی به

کشته شدن پدرش ،اکوان ديو به دست رستم زال،

لشکر يمن میپیوندد و به نحوی مانع صلح دو

سوگند خورده است که هر جا نوادگان رستم زال
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را ببیند ،آنان را به بدترين شکل ممکن بکُشدت

دارابنامه اغل  ،نگهبانان و حافظان طلسماند و

صندلوس از بهزاد ،پسر پهلوان پیلزور که از

هنگام باطل شدن طلسم ،به صورت بخاری عظیم

نوادگان رستم است ،کینه به دل میگیرد و به

و تاريک به تصوير کشیده میشوندت آنان اغل

خاطر انتقامجويی با وی درگیر میشود و يک

خدمتکاران ديوها و يا نگهبانان گنجهايی هستند

دست خود را از دست میدهدت در حقیقت ،وی

که به وسیلة شاهان بزرگ جمعآوری شدهاندت

با کینهتوزی و انتقام ،وضعیت نامتعادل را ايجاد

طلسمِ گردابی که کشتی فیروزشاه و قادرشاه و

کرده و بهزاد با کشتن وی ،او را مجازات و

خواجه الیاس در آن گرفتار میشود و قادرشاه

وضعیت را متعادل میکندت

فداکاری کرده و با کوبیدن بر دهلِ باطلالسحر و
خواندن اسم اعظم ،آن را باطل میکند در دست

 .1-1دیوان ،جنّیان ،پریان ،غوالن

يک جنّ است« :گويند که اين طلسم ،در دست

ديوان و جنّیان در دارابنامه براساس کنش و

جنّی بودت او را چنین فرموده بودند که چون آواز

کارکردی که در داستان دارند ،تعريف میشوندت

دهل شنود ،دست از آن طلسم باز دارد تا آب

گاه جنّ و ديو در هم ادغام شده و تحت عنوان

دريا باال نشیند ،آب باال آيد و کشتی روانه شود تتت

جنّ نام برده می شوندت در حالیکه در دارابنامه

ناگاه ،عالم سیاه شدت بخاری عظیم از آن دريا

از غوالن تنها به ذکر نام آنها بسنده میشود و

برآمدت آن جنّی بود که از آن آب دريا برآمد و

با

برفتت آن کشتی که فیروزشاه در آن بود با خواجه

تعريف میشوندت

الیاس بازرگان ،روانه شدند و برفتند»ت (بیغمی،

صفت و ويژگی مشخّصی ندارندت ديوان ،اغل
صفتهای پلید ،زشت و مهی

اما هر دو گروه ،بر شاهدختها و دختران
بازرگانان عاشق میشوند و آنان را میربايند تا با
آنان ازدواج کنندت

)35/0 :0250
طلسم جزيرة چهارشنبه هم که جمشیدشاه را
در گرداب خود گرفتار میکند ،در دست يک جنّ

کنش اين شخصیّتها نیز ،معرّف صفت و

است که با اين طلسم از گنج جزيره نگهبانی می-

نقش آنها در داستان استت بهروز عیّار ،فرزند يک

کندت ف یروزشاه که برای نجات جمشیدشاه عازم

دختر بازرگان و يک غول است که چون دختر از

جزيرة چهارشنبه میشود ،اينگونه جنّ را می-

کاروان جا میماند ،غولی او را ربوده و وقتی

کشد و طلسم را باطل میکند« :شاهزاده توکّل بر

فرزند میشود ،رهايش میکندت صندلوس

خدای تعالی کرد و آن لوح را از بغل بیرون آورد

ديو ،دختری به نام ماهانه -که دخترِ بازرگانی

و بدان تاريکی بنمود و آن اسم اعظم که بر آن

است -را با غرق کردن کشتی پدرش میربايد و

لوح نبشته بودند ،خواندن گرفتت به امر خداوند

در جزيرة خود زندانی میکندت ديوی که گلبو را

تعالی آن دريا به جوش و خروش درآمد و آن

میربايد و تتت همه به نحوی با فعل «ربودن»

آب دريا ،به هم برآمد و آن تاريکی بیشتر شد تتت

بحرانآفرينی میکنندت اما جنّیان در داستانهای

ديوی عظیم سر از آب بیرون کرد ،سری چون

صاح
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گنبدی و دهانی چون غاری و دو چشم چون دو

ظاهر میشودت وی با آزمودن هوش و قدرت

طاس پر خون ،موی به هم برآمده ،به هیبت تمام

بهزاد از طريق پرسیدن سؤال و کشتی گرفتن،

سر و گردن را از آب بیرون کردهت هرکس که با

لوحی را که اسم اعظم بر آن نوشته شده ،به بهزاد

شاهزاده فیروزشاه بودند ،ازآن جنّ بترسیدند تتت

میدهد تا با باطل کردن طلسم خندق سیماب به

[فیروزشاه] بر بندِ دست جنّی زد و دستش را قلم

مکان صندلوس برود و وی را بکشد و خود به

کردتآن جنّ ،چون آنچنان ضربتی بخورد ،دست

خاطر اين خیانت به دست صندلوس کشته می-

ديگر بیرون کرد و در کشتی انداخت تتت جنّی

شودت (همان)210 -300/0 :

خواست که شاخ بر آن کشتی زند ،فیروزشاه تتت

پريان ،شخصیّتهايی زيبا و دوستداشتنی

ضربتی ديگر بزد بر سرش ،چنان که تا حلقش

هستند که نقش مقابل ديوان را بازی میکنندت آنها

بشکافتت جنّی سر به آب فرو برد تتت چون آن

گاهی بهعنوان ياريگر ظاهر میشوند و قهرمان

جنّی کشته شد ،آن تاريکی نماند و آب باال آمد و

قصّه را در رسیدن به هدفش ياری میدهند و

کشتی روان شد»ت (همان)300 :

هنگامی که نقش عاشق را میپذيرند ،از قدرت و

جنّی هم که نگهبان طلسمهای جندلة جادو

توانايیهای خود سوء استفاده میکنند و به خاطر

است و آشوب عیّار با کشتن وی ،طلسم مظفرشاه

رسیدن به خواستة خود ،وضعیت نامتعادل را به

و توراندخت را باطل میکند ،به شکل گاوی

وجود میآورندت آنها با ساحران و جادوگران،

بزرگ ظاهر میشودت (همان )002/0 :در داراب-

رابطة خوبی نداشته و به نوعی دشمن يکديگر به

نامه ،جنّیان از نسل ديوان دانسته میشوند؛ اما با

حساب میآيندت

قدرت و توانايیهای کمتر که با خواندن اسم اعظم

قیسان پری و مهلقای پری ،هر دو به خاطر

میتوان برآنها غلبه يافتت جنّیان در دارابنامه فی-

عشق به آدمیان ،آنها را میربايند و با فعل

نفسه خوب يا بد نیستند و به همین دلیل براساس

«ربودن» بحرانآفرينی میکنندت قیسان پری،

کنش و کارکردی که در داستان دارند ،تعريف می-

توراندخت را میربايد و مهلقا ،فیروزشاه رات در

شوندت آنها با فعل «حفظ و ايجاد کردن طلسم»

هر دو داستان ،روحانة پری به عنوان ياريگر ظاهر

بحرانآفرينی میکنند و وضعیت اولیه را بر هم

میشود و قهرمان قصّه را ياری میدهدت در

میزنند و چنانچه در وظیفة خود کوتاهی کنند،

داستان ربوده شدن توراندخت و جستوجوی

مجازات آنها مرگ خواهد بود (چه اين کوتاهی در

آشوب عیّار و مظفرشاه برای يافتن وی ،روحانة

باطل شدن طلسم باشد و چه خیانت در حفظ و

پری برای جبران اشتباه برادرش ،قیسان پری،

نگهداری طلسمت

آشوب عیّار را در رسیدن به مکان جندلة جادو و

در داستان بهزاد و صندلوس ديو ،جنّی که

باطل کردن طلسمها ياری میدهد (جندله چون

طلسم خندق سیماب را در دست دارد و

عاشق قیسان پری است ،از روی حسادت ،توران-

خدمتکار صندلوس است ،در نقش ياريگر بهزاد

دخت را از وی ربوده و در طلسمی اسیر میکند)ت
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هنگامی که مهلقا دستور میدهد تا روحانة

کینهجويی ،معرّف کنش و شخصیّت ساحر و

پری ،فیروزشاه را بربايد و به قصر او بیاورد،

نقشی است که او بهعنوان ضدّ قهرمان يا ياريگر

روحانه باز بهعنوان غمخوار و ياريگر فیروزشاه

ضدّقهرمان در داستان ايفا میکندت

ظاهر میشود و از او میخواهد که با مراعات

زردة جادو ،ساحری است که در جزيرة خرمیه

کردن و به دست آوردن دل مهلقا ،وضعیت را به

زندگی میکندت قطران زنگی که با او دوستیای

نفع خود تغییر دهد تا بتواند نزد عینالحیات و

ديرينه دارد ،برای غلبه بر فیروزشاه از وی کمک

دوستانش برگرددت

میخواهدت او سوار بر خُمی بزرگ ،فیروزشاه را

بنابراين ،پريان در دارابنامه بهرغم صفات

میربايد و در جزيرهاش زندانی میکند تا کار

خوب و خیرخواهانهای که دارند ،گاهی با فعل

قطران برای شکست دادن سپاه فیروزشاه آسانتر

«ربودن» بحرانآفرينی میکنند و وضعیت متعادل

شودت وی در اينجا ،نقش ياريگر ضدّقهرمان را

را بر هم میزنندت در مواردی هم که در نقش

بازی میکند؛ اما وقتی که قطران به دست فرخزاد

ياريگر ظاهر میشوند ،تالش میکنند تا با فعل

کشته میشود ،زردة جادو برای انتقام ،خود را به

«تغییر دادن» وضعیت را به حالت تعادل اوّلیه

شکل گاومیشی درآورده و فرخزاد را میربايد تا

برگردانند و آن را به نفع قهرمان قصّه تغییر دهندت

به همراه فیروزشاه بکشدت همین کنش او ،معرّف

الزم به ذکر است که اين بخش از دارابنامه
را با توجه به ويژگیهای ادبیات فانتزی میتوان
در اين دسته جای دادت

صفت کینهجويی جادوگر استت
مقنطرة جادو نیز برای کمک به لشکر مصر با
نیکانديش وزير ،سوار بر خُمی بزرگ وارد قصر
ولید میشودت او خود را به شکلهای مختلفی
درمیآورد و پهلوانان و مبارزان ايرانی را از میدان

 .4-1ساحران و جادوگران

زنانی

میربايد و به کوه هفتدوله میبرد تا سپاه مصر به

ساحران و جادوگران افراد انسانی و اغل

هستند که صفت مشترک همة آنها ،آشنايی با

راحتی سپاه ايران را در هم بشکندت او بهعنوان

سحر و جادوگری استت در دارابنامه ،تبديل

ياريگر ضدّ قهرمان در داستان ايفای نقش میکند؛

شدن به حیوانات مختلف و ترسناک ،پرواز کردن

اما وقتی عیّاران ،پهلوانان را آزاد میکنند و تصمیم

به وسیلة خُمی بزرگ ،ظاهر شدن از میان ابرهای

میگیرند او را در میدان در جلوی لشکر مصر به

سرخ و بادهای عظیم و اقامت در جزيرهها،

دار بکشند؛ مقنطرة جادو ،آنان را از انتقام زن خود

قصرها و کوههای صع العبور ،امری ساده و

بیم میدهد و به مرگ تهديد میکندت اين کنش او،

طبیعی تلقّی میشودت جادوگرانی که در دارابنامه

کینهجويی و انتقام جادوگر را توصیف میکندت

نقش ياريگر ضدّقهرمان را

در داستان آشوب عیّار و مظفرشاه در

ظاهر میشوند ،اغل

دارندت آنها با صفت «کینهتوزی» شناخته میشوند

جستوجوی توراندخت ،جندلة جادو در نقش

و در تمام موارد ،کنشی يکسان دارندت صفت

ضدّقهرمان ظاهر شده و با دو صفت «کینهجويی»
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و «حسادت» شناخته میشودت وی که عاشق

اساسی در پیشبرد داستان دارند و با «گرهافکنی»

قیسان پری است به معشوق او ،توراندخت،

به نحوی بحرانآفرينی میکنند و داستان را در

حسادت میکند و او را ربوده و در طلسمی

وضعیت نامتعادل قرار میدهند و يا با «گره-

برای انتقام

گشايی» باعو تغییر وضعیت میشوند و داستان

گرفتن از قیسان ،وی را بکشدت صفات کینهجويی

را به نفع يا ضرر قهرمان تغییر میدهندت عیّاران

و حسادت ،معرّف کنش و شخصیّت جندلة جادو

مطرح در دارابنامه ،بهروز عیّار و هالل عیّار

و نقشی است که او بهعنوان ضدّقهرمان (در اين

هستند که به نوعی رقی

و دشمن هم محسوب

داستان آشوب عیّار قهرمان است) در داستان ايفا

میشوند و حیلههای يکديگر را دفع يا خنثی می-

میکندت در اين داستان میتوان به نوعی نقش

کنندت به عنوان مثال ،هالل عیّار ،عینالحیات را از

عاشق را هم به جندلة جادو اضافه کرد که برای

سپاه ايران میربايد و به روم میبرد و در مقابل،

رسیدن به خواستة خود از قدرت سحر و جادو

بهروز عیّار او را از قلعة ازمیر در روم نجات می-

استفاده میکندت

دهد تا به نزد فیروزشاه برگرداندت طارق عیّار با

گرفتار میکند تا در فرصتی مناس

مکر و فري

سپاهیان مصر را به جان هم می-
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اندازد و ضربهای بزرگ به ولید میزندت عیّاران در

شخصیّتهای عیّاران ،نمونة نوعی يک ويژگی

نجات فیروزشاه و پهلوانان از دست مقنطرة

اخالقی و خصیصة روانی به شمار میروندت

جادو ،نقش مهمی ايفا میکنند و سرنوشت جنگ

نامگذاری اين اشخاص با توجه به صفتی که

را به نفع سپاه ايران تغییر میدهندت بهروز عیّار ،در

معرّف آنهاست ،صورت میگیرد ،مثل بهروز

نجات مظفرشاه از زندان استانبول ،گشودن قلعة

عیّار ،آشوب عیّار ،شبرنگ عیّار ،طارق عیّار ،هالل

لؤلؤ ،نجات فیروزشاه و فرخزاد از دست زردة

عیّار و تتت جلدک جاسوس ،برقآسای جاسوس،

جادو و قران زنگی و تتت نقش اساسی داشته و در

تیزک جاسوستتت ت

رفع بحران و بازگشت وضعیت نامتعادل به حالت

شخصیّتهای عیّاران در دارابنامه به وفور

اولیه تأثیر بسزايی داردت در جای جای دارابنامه

يافت میشوند و با صفات «عیّاری»« ،حیلهگری»

میتوان به فراوانی شاهد بحرانآفرينیها و تغییر

و «فريبکاری» شناخته میشوندت آنان با تغییر

وضعیتها به وسیلة عیّاران (چه ايرانی و چه غیر

چهره ،اشخاص را میفريبند و با ابزارهای

ايرانی) بودت

مختلفی چون کمند ،خنجر و داروی بیهوشی به

مردم عادی کوچه و بازار نیز از جمله

درون سپاه و شهرها نفوذ میکنندت با انواع حیله و

شخصیّتهايی هستند که با صفت معرّف شغل

مکر و فري  ،جنگ و درگیری ايجاد کرده و يا

خود شناخته میشوندت ابوالخیر قصّاب ،ابوالفتح

مشکالت و موانع را برطرف میکنند تا اوضاع را

جرّاح و جواندوست قصّاب اشخاصی هستند که

به نفع مخدومان خود تغییر دهندت عیّاران ،نقش

در فراهم آوردن شرايط تغییر وضعیت قهرمان
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تأثیر بهسزايی دارندت ابوالخیر قصّاب که به فرار

نیايش ،اغل

فیروزشاه و بهروز عیّار از دست پاسبانان مصری

هنگامیکه از يافتن راهی برای باطل کردن طلسم

کمک میکند و آنها را در خانة خود پناه میدهد،

مظفرشاه ناامید میشود با خداوند راز و نیاز میکند

به ياری ابوالفتح جرّاح زخمهای آنان را درمان

و از او توفیق و ياری میطلبدت در هنگام رويارويی

دادن زندانبان ،مظفرشاه را از

با جندلة جادو ،دعايی را که اسماعیل به او آموخته

و

مدام تکرار میکند و با توکّل بر خداوند بر جندلة

سالح خود آنان را از دروازة مصر خارج میکند؛

جادو مسلّط میشود و طلسمها را باطل میکندت

نقشی اساسی در تغییر شرايط و وضعیت به نفع

هنگامیکه فیروزشاه و فرخزاد به وسیلة کورنگ در

قهرمان يا قهرمانان قصّه ايفا میکندت جواندوست

جزيرة فور زندانی هستند ،در برابر حکم و تقدير

قصّاب نیز که از جوانمردان شهر دمشق است،

الهی تسلیم میشوند و خود را به خداوند می-

مسروق بن عتبه و ملکنصر را در

سپارند و با توکّل به او صبر پیشه میکنند؛ تا اينکه

مورد بهزاد تاب نمیآورد و با ياران خود به ياری

به کمک صعلوک زندانیان آزاد شده با کشتن

وی میشتابد و در تصرّف دمشق و گشودن

کورنگ دارای قدرت و سپاه میشوندت فیروزشاه با

دروازههای آن به روی ايرانیان ،نقشی تأثیرگذاری

تالش برای نابودی جزيرهای که مردمانش آدمخوار

بر عهده داردت در همة اين موارد شخصیّت ،با

و آتشپرست بودند و همینطور با نابودی قلعة

شغل و يا صفات نوعی خاصّ خود مثل

خوکسران که بت میپرستند ،صفت يکتاپرستی

نوازی،

خود را به نمايش میگذاردت هنگامیکه بهزاد به

میکند و با فري

زندان آزاد کرده و با در اختیار گذاشتن اس

حیله و فري

درستکاری ،جوانمردی ،وفاداری ،غري
زيرکی و تتت شناخته میشودت

اجابت دعای فرد استت آشوب عیّار

شهر خفتگان میرود و با از دست دادن اختیار

تقوا و پرهیزگاری نیز صفت بسیاری از

خود ،خطايی مرتک

میشود؛ بالفاصله توبه می-

شخصیّتهای اصلی و فرعی دارابنامه استت

کند و گرفتار شدن در دريا و کشتی آدمخواران را

پرهیزگاری و صفات مانند آن ،عالوه بر آنکه بر

مجازات و کیفر کار خود از طرف خداوند میداند

ارزشی اخالقی داللت میکنند ،بیانگر نوعی رابطة

و با تسلیم و رضا به تقدير و حکم الهی تن می-

دو طرفه میان انسان و خداوند هستند که مبتنی بر

دهدت در داستان قادرشاه ،هنگامیکه وی در جزيرة

اصل اطاعت و تسلیم در برابر حکم و فرمان الهی

صندلوسديو گرفتار میشود و سالها اسارت می-

استت در داستانهايی از دارابنامه که شخصیّت با

کشد ،تقدير الهی چنان حکم میکند که بهزاد به

صفت پرهیزگاری يا صفات مانند آن (مثل توکّل،

ياری او بیايد و پاداش صبر و توکّل پانزده سالهاش

صبر ،رضا ،تسلیم ،يکتاپرستی ،اعتقاد به قیامت و

را با ازدواج با ماهانه دريافت کندت

تتت) شناخته میشود ،پايان خوش داستان ،پاداشی

در دارابنامه ،پايبندی به ارزشهای نیک

فرد میشودت

اخالقی مثل کرم ،جوانمردی ،عدالتورزی ،وفای

پاداش پرهیزگاری و پايبندی به عبادت و دعا و

به عهد و تتت با فضیلتهای اخالقی برابر دانسته

است که از سوی پروردگار نصی
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میشود و صاحبان اين اوصاف مانند دينداران و

های مختلفی که در داستان ايفا میکند و کنش-

پرهیزگاران پاداش داده میشوندت جوانمردی

های متفاوتی که از آنها سرمیزندت همواره با

پهلوانان ،عدالتورزی داراب و وفای به عهد

صفتی ثابت معرّفی و شناخته میشوند که اين

عیّاران در جنگها و گرفتاریها دستگیر

صفت ثابت به مناسبات و روابط اين شخصیّتها

صاحبانشان میشود و آنان را در رسیدن به

با يکديگر ،جهت و معنا میدهدت در دارابنامه،
اغل

مقصود و هدفشان ياری میدهدت

صفتی که تغییر میکند ،وضعیت شخصیّت-

هاست و کیفیت و شرايط اشخاص ،پیوسته ثابت
بحث و نتیجهگیري

و بدون تغییر میماندت بنابراين ،میتوان گفت که

در مقالة حاضر ،دارابنامه از جنبة اجزای کالم

دارابنامه براساس تغییر وضعیت ،شکل گرفته

در ديدگاه روايتشناسانة تودوروف ،مورد

استت وضعیتهای حاکم بر مناسبات شخصیّت-
های داستان را میتوان در دو قانون تبعیت از

بررسی قرار گرفته استت
بررسی و تحلیل داستانها از لحاظ ويژگی-

نیروی برتر جامعه (شاه) و قانون وفاداری که

های اسم (شخصیّتها) ،اوصاف و افعال (کنش)

شامل وفاداری عاشق و معشوق نسبت به

آنها ،با تکیه بر نظرية وی ،موضوع اين پژوهش

يکديگر ،وفاداری دوستان و ياران نسبت به هم،

استت شخصیّتهای داستان اصلی ،دارای اسامی

وفاداری وزيران و زيردستان به شاه يا ولینعمت

خاصاند و شخصیّتهای داستانهای فرعی،

خود و وفاداری عیّاران بـه سوگنـد و پیـمان

تحت اسامی جنس طبقهبندی شده اندت منظور از

خـود میشود؛ خالصه نمودت جدول زير ،هريک

اسم جنس در اين داستانها ،اسمی است که

از اسامی دارابنامه و صفات آنها را به تفکیک

معرّف همة افراد نوع خود است و بهرغم نقش-

نشان میدهد:

اسم

فعل

صفت

اطاعت و احترام ← توفیق سرنوشت

شاه /پدر

اصالت  /سطوت

وزير

فرمانبرداری و وفاداری

در برابر شاه

عیّاران و جاسوسان

وفاداری /حیلهگری و زيرکی

ياريگری/ايجاد يا رفع بحران

سطوت

ياريگری /دسیسه/ايجاد بحران

ساحران /جادوگران

حیلهگری و کینهتوزی

ايجاد بحران

عاشق /معشوق

وفاداری

سرپیچی← مجازات سرنوشت

اطاعت ← پاداش

موجودات ماورايی (ديوان،
جنّیان ،پريان ،غوالن)

سرپیچی← مجازات

تالش برای وصال
(مبارزه با مخاطرات ،چارهجويی وتتت)

بررسي اجزاي كالم در دارابنامۀ بیغمي

منابع
احمدی ،بابک ()0250ت ساختار و تأويل متنت چاش
هفتمت تهران :نشر مرکزت
ــــــــــ ()0235ت درسهای فلسفه هنرت چاش دومت
تهران :نشر مرکزت

اخالقی ،اکبر ()0230ت تحلیل ساختاری منطقالطیر
عطارت اصفهان :نشرفردات
اخوت ،احمد ()0230ت دستور زبان داستانت اصفهان:
نشر فردات

اسکولز ،رابرت ()0231ت درآمدی برساختارگرايی در
ادبیاتت ترجمه فرزانه طاهریت تهران :آگاهت
ايگلتون ،تری ()0250ت پیشدرآمدی بر نظرية ادبیت
ترجمة عباس مخبرت چاش دومت تهران :مرکزت
بلوکباشی ،علی ()0255ت نقالیت دايرةالمعارف
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زرشناس ،شهريار ()0251ت پیشدرآمدی بر رويکردها
و مکت های ادبیت تهران :انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و انديشهت
سجودی ،فرزان ()0252ت نشانهشناسی کاربردیت
تهران :قصّهت
ــــــــــ ()0250ت نشانهشناسی و ادبیّاتت تهران:
فرهنگ کاوشت

سجودی ،فرزان و ديگران ()0255ت ساختگرايی،
پساساختگرايی و مطالعات ادبی (مجموعه
مقاالت)ت تهران :انتشارات حوزه هنریت
سلدن ،رامان ()0230ت راهنمای نظريه ادبی معاصرت
ترجمه عباس مخبرت تهران :طرح نوت
صفا ،ذبیحاهلل ()0252ت تاريخ ادبیّات در ايرانت جلد 0ت
تهران :انتشارات دانشگاه تهرانت

کتابداری و اطالعرسانیت زير نظر فريبرز

کالر ،جاناتان ()0255ت بوطیقای ساختگرا :ساخت-

خسرویت تهران :سازمان اسناد و کتابخانة ملّی

گرايی ،زبانشناسی و مطالعه ادبیاتت ترجمه

جمهوری اسالمیت

کوروش صفویت تهران :مینوی خردت

بیغمی ،محمدبن احمد ()0250ت دارابنامهت تصحیح

گرين ،کیت و جیل لبیهان ()0252ت درسنامة نظريه و

ذبیحاهلل صفات ج  0و 0ت چاش دومت تهران:

نقد ادبیت ترجمة گروه مترجمانت تهران :روزنگارت

انتشارات علمی و فرهنگیت

تايسن ،لوئیس ()0253ت نظريههای نقد ادبی معاصر
(راهنمای آسان فهم)ت ترجمه مازيار حسنزاده و
فاطمه حسینیت تهران :نگاه امروزت

تسلیمی ،علی ()0255ت نقد ادبی :نظريههای ادبی و
کاربرد آنها در ادبیات فارسیت تهران :کتاب آمهت
تودوروف ،تزوتان ()0250ت بوطیقای ساختارگرات
ترجمه محمد نبویت چاش دومت تهران :آگهت

گلدمن ،لوسین ()0252ت نقد تکوينیت ترجمة محمد
غیاثیت تهران :نگاهت

گورين ،ويلفرد و ديگران ( )0255درآمدی بر شیوه-
های نقد ادبیت ترجمه علیرضا فرحبخش و زين
حیدری مقدمت تهران :رهنمات

محجوب ،محمدجعفر ()0252ت ادبیات عامیانه در
ايران (مجموعه مقاالت)ت به کوشش حسن
ذوالفقاریت چاش دومت تهران :چشمهت
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Abstract
Storytelling has a very long history in the persian. In Iran some have quoted nationalepic stories to people from the ancient period. Some persons have been narrated these
tales and stories for writer to make up them in written form. Darab-nameh is one of
the stories from the ancient persian which has written. This work is a long narrative of
Firuzshah- the son of Darab- conquest and an epic - love story of the ninth century
AD which is examples of folk literature. Since tales describe old, simple and common
situations special attention have attracted narrative historians and structuralists. One
of success reviews in clarifying the mechanism of narrative and specifically stories is
Todorov's analysis of mythological narratives review. He considered to this type of
narrative in various aspects by expression mythic narrative features and by discovery
the structure of this type of narrative has provided his universal grammar theory. this
article by survey and analysis of Darab-nameh, will examine its narrative structure in
word Components category (nouns, adjectives and verbs). It is clear that discovery
the structure of this work will help us in discovery similar works Structure and
understanding universal grammar theory of narrative.
Keywords: Darab-nameh, Structuralism, Todorov's theory, Mythic narrative, word
components.
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