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دانشآموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده:
سنّت قصّهگویی و داستانپردازی نزد ایرانیان سابقهای بسیار طوالنی داشته است .از دیرباز در ای ران،
گروهی داستانهای حماسی و ملّی را برای مردم بازگو میکردهاند .بعضی از شاهان و امیران نیز قصّهگوی انی
در دربار خود داشتهاند که این قصّهها و داستانها را برای دفترنویسان روایت میکردهاند تا آنها قصّههایشان
را به صورت نوشتاری دربیاورند.
یکی از داستانهای شفاهی بازمانده از ادبیّات کهن فارسی که صورت نوشتاری یافته اس ت ،دارا -
نامة موالنا محمّد بیغمی است .این اثر ،روایت بلندی است از کشورگش اییه ای فیروزش اه ،پس ر دارا

و

داستانی حماسی -عشقی از قرن نهم هجری که از نمونههای ادبیّات فولکلوریک به شمار میرود.
از بررسیهایی نیز که در روشن کردن ساز و کار روایت و به طور خاص قصّهها ،موفقیّت چشمگیری
یافته است؛ روش تجزیه و تحلیل تودوروف در بررسی روایتهای اسطورهای است.
در این نوشته ،با توجّه به خصوصیّاتی که تودوروف از روایتهای اسطورهای به دس ت داده اس ت،
دارا نامه در ردیف روایتهای اسطورهای قرار گرفته است .این بررسی در شناخت س اختار نه ایی و درک
پیکرهبندی داستانهایی از این نوع نیز مؤثّر خواهد بود.
واژگان کلیدی :دارا نامه ،ساختارگرایی،روایتشناسی ،نظریة تودوروف ،روایت اسطورهای.
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تاریخ پذیرش نهایی49/6/03:
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 -1مقدّمه
قصّهها و داستانهای عامیانه از دیرباز مورد توجّه عموم واقع شده و جنب ة تف ریح
و سرگرمی داشتهاند و گاه با وقایع تاریخی و مذهبی در هم آمیختهاند .از زمانهای دور
در ایران ،داستانگزاران یا نقّاالن داستانهای حماسی ،قومی ،ملّی ،ت اریخی و م ذهبی را
با بیانی آهنگین و رسا در جمع مردم و یا محفل بزرگان روای ت م یکردن د .ع دّهای از
راویان آنچه را که میگفتند مکتوب میکردند و بعضی این قصّهها را برای کسانی بهن ام
«دفترنویس» روایت میکردند تا بهصورت مکتوب دربیاورند(.بلوکباشی ،1831 ،ص)2
از جملة این داستانهای شفاهی بازمان ده از ادبیّ ات که ن فارس ی ک ه ص ورت
نوشتاری یافته است؛ دارابنامة موالنا محمّد بیغم ی اس ت .ای ن داس تان ش رو وق ایع
قهرمانیهای فیروزشاه ،آخرین پادشاه خاندان افسانهای کیانیان اس ت ک ه ک اتبی ب هن ام
محمود دفترخوان ،بهنقل از بیغمی در قرن نهم هج ری در  4مجلّ د و بیش تر ب ه رش تة
تحریر درآورده است .ذبیح اهلل صفا که مجلّد نخست آن را تصحیح ک رده اس ت ،گفت ه
است که نام آن را باید «فیروزنامه» نامید و نه دارا ب نام ه (بیغم ی ،1831 ،ص )11زی را
تمام این كتاب دربارة سرگذشت فیروزشاه است و نق

داراب در آن ان د اس ت .از

دارابنامه یا فیروزشاهنامه ،متن ظاهراً کاملی به زبان عربی و با عن وان س یرة فیروزش اه
ابنالملک داراب یعنی«كارنامه فیروزشاه پسر داراب» در  4مجلّد در مصر چاپ و منتشر
شده است .گزارندة داستان ،اشعار عاشقانة فراوانی از ش اعران مع رور را نی ز در م تن
داستان آورده است .از این داستان ترجمهای هم به زبان ترکی در دست است ک ه آن را
صالح بنجالل ،برای سلطان سلیم خان ب ه ن ام قصّ ة فیروزش اه ب ه ترک ی برگردان ده
است(.صفا« ،یادداشتها و  ،»...دارابنامة بیغمی ،ج ،2صص671-677و )673
دارابنامه دارای تمام ویژگیهای نوع ادبی «رمانس» است؛ بنابراین میت وان آن را
«رمانس فیروزشاه» نامید؛ زیرا « -1ماجراهای حماسی آن حول محور عشق است؛ عشق
فیروزشاه به ع ینالحی ات ،دخت ر ش اه یم ن -2-داس تانی اس ت مش حون از ح واد
هیجانانگیز ،جادو و وق ایع خ ار الع اده -8-عیّ اران و فتی ان در ماجراه ای مختل ،،
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حضور چشم گیری دارند -4-سراسر داستان ،سرگرم کننده و ش اد اس ت و شکس ت و
ناکامی در آن وج ود ن دارد؛ چن انک ه فیروزش اه س رانجام ،ب ه وص ال محبوب ة خ ود،
عینالحیات میرسد»(.شایگانفر ،1834 ،ص)441
بنابر رسم ممالک اسالمی ،قصّاصان ،داستان فیروزشاه را برای عامّة مردم و م ردم
نیز آن را سینه به سینه و دهان به دهان برای یکدیگر نقل و روایت میکردند و البتّ ه ب ه
هنگام روایت داستان ،تصرّفاتی نیز در آن میکردن د .درب ارة ویژگ ی و ارزش س اختار
ادبی و زبانی متن داستان دارابنامه باید گفت که این داستان نیز مانند بیشتر داستانهای
مشابه آن ،زبان و بیانی ساده و روان و نثری بی تکلّ ،و دلپ ذیر دارد .زب ان آن نزدی ک
است به زبان عامّة مردمِ آن زم ان و دور از پیچی دگی و ح اوی بس یاری از مف ردات و
تركیبات بدیع و نزدیك به دستة لهجات غربی ایرانی .جملهها در آن كوت اه ،عب ارته ا
روشن و لغزشهای لغوی و دستوری بسیار ك م اس ت .یک ی از ارزشه ای ای نگون ه
داستانها ،همین نزدیکی انشای آنها به زبان گفتاری مردم است که زبانی طبیعی و خالی
از تصرّفات زبان تازی بودهاست(.صفا ،1817 ،ج ،4ص )115آنچه نق

و اهمیّت ای ن-

گونه داستانهای عامیانه را بیشتر مینمایاند ،پرداختن آنها ب ه ت اریخ اجتم اعی جامع ه،
شرو چگونگی زندگی مردم و رفتارهای فرهنگی و اعتقادی آنهاس ت .ای ن داس تانه ا
چون صورت شفاهی داشته و سینه به سینه نقل میشدهاند ،ک م و ب ی

م نعکسکنن دة

اوضاع اجتماعی و فرهنگی و آداب و رسوم مردم آن دوران هس تند(.بلوكباش ی،1851 ،
ص)18
موالنا بیغمی نیز شخصیّتی برخاسته از میان مردم جامعة آن زمان ب ود .وی م ردی
دین باور و ملّیگرا ،با ذهنی فعّال و روشن و حافظهای وقّاد و نیرومند بود(.بلوكباش ی،
 ،1851ص )3صفا در مورد بیان و گفت ار وی م یگوی د« :دم ی گ رم و س خنی روان و
جذّاب داشت .پست و بلند سخن را میشناخت .هرجا الزم میدید سخن آراس ته م ی-
آورد و آنجا که الزم نبود به سادگی بیان مطلب میکرد .ه ر کلم ه را ب ه ج ای خ ود و
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برای خاطر تأثیری که میخواست ،به کار میبرد»(.صفا« ،یادداشته ا و  ،»...دارابنام ة
بیغمی ،ج ،2ص)668
 -1-1بیان مسأله
بررسی ساختاری متون ادبی ،دریچهای نو به جهان متن است؛ زی را س اختارگرایی
به معنای یک متن واحد عالقه ندارد؛ بلکه عالقهمند بررسی ای ن نکت ه اس ت ک ه معن ا
چگونه در متن ارائه میشود .هرچند ،ه در هم ة روای تشناس ان س اختارگرا ،در و
توصی ،همهشمول ساختار زیرین روایتها است؛ امّا در عم ل هری ک از آنه ا ش کل
ساختاری متفاوتی را معرّفی کردهاند .در این میان ،نظریة روایتی ت ودورور در بررس ی
قصّهها از اهمیّتی ویژه برخوردار بوده و ویژگی این روایتها را که روای ت اس طورهای
نامیده است ،تشریح و بررسی کرده است.
در پژوه

حاضر سعی شده است که داستان دارابنام ة بیغم ی ب ه لح ان ن وع

روایی مورد بررسی قرار گیرد؛ به ای ن منظ ور ابت دا توض یحی مختص ر درب ارة نظری ة
تودورور داده میش ود و در ادام ه ،داس تان م ذکور  ،ب ا توجّ ه ب ه خصوص یّاتی ک ه
تودورور از روایتهای اسطورهای بهدست داده است ،در ردی ،روایتهای اسطورهای
قرار م یگی رد .بررس ی ای ن ویژگ ی در روای ت ،در ش ناخت س اختار نه ایی و در
پیکرهبندی داستانهایی از این نوع مؤثّر خواهد بود .ب ه ای ن دلی ل در ای ن پ ژوه

از

نظریة تودورور ،ساختارگرای فرانسوی استفاده شده است که توجّه ویژهای به قصّهه ا
و روایتهایی از نوع دارابنامه داشته است.
 -2-1ضرورت انجام تحقیق
قصّهها و داستانهای عامیانه به دلیل داشتن جنبة تفریح و سرگرمی از دیرباز مورد
توجّه عموم مردم بوده است؛ عالوه بر آن به دلیل مایه گ رفتن از زن دگی و عقای د ه ر
ملّت ،ویژگیهای رفتاری و آداب و رسوم اجتماع ات گون اگون م ردم ،نم ودار بخ
مهمّی از میرا

فرهنگی و مذهبی و ارزشهای اجتماعی هر قوم و ملّتی است .ب ه ای ن

ص هه ا م یتوان د در
جهت بررسی جنبههای مختل ،ساختار داستانی این نوع آث ار و ق ّ
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شناخت پیکرهبندی و ویژگیهای ساختاری روایتهایی از ای ن دس ت نی ز مفی د واق ع
شود .اهمیَت پژوه

در مدل روایی و شگرد روایتگری در این داستانها ،عالوه براین

كه در پیكرهبندی این آثار را ممكن میكند؛ میتواند با قرار دادن دوبارة آنها در کانون
توجّه ،ما را در حفظ و انتقال میرا

گرانبهای گذشتگان یاری و تشویق کند.

 -3-1پیشینة پژوهش
ساختارگرایی آیین و روش جدی دی اس ت ک ه از اوای ل ق رن بیس تم ،در عل وم
مختل  ،مانن د زیس تشناس ی ،ریاض یّات ،زب انشناس ی ،نق د ادب ی ،روانشناس ی،
مردمشناسی ،اسطورهشناسی ،فلسفه و زیباییشناسی به ک ار گرفت ه ش د و در نظ اممن د
کردن این علوم ،بسیار راهگشا ب ود(.اخالق ی ،1861 ،ص21و تایس ن ،1836 ،ص883و
گورین و دیگران ،1833 ،ص)475
لوی استروس ساختار را در معنای رایج خود به دو گون ه مط رو م یکن د :یک ی
معنایی که در معماری دارد و به معنای چارچوب یک بنا و ساختمان اس ت ،ش الودهای
که بر آن میتوان عناصری را قرار داد .ای ن چ ارچوب تعی ین کنن دة مناس بات درون ی
عناصر یا اجزا است .معنای دوم زیستشناسانه است و به مفه وم ه مخ وانی ارگانی ک
میان اجزا باز میگردد(.احمدی ،1838 ،ص)86
س اختارگرایی نی ز ،روش ی اس ت مبتن ی ب ر بررس ی س اختارها؛ امّ ا س اختارها
موضوعهایی عینی نیستند؛ بلکه نظامهایی از روابط پوش یدهان د ک ه ب ا ادرا

و عی ان

کردنشان میتوان به آنها نمود روساختی داد(.س جودی و دیگ ران ،1833 ،ص )114ب ه
بیان دیگر ساختارگرایی بر این پایه متّکی است که باید نظامی زیر بن ایی از تم ایزات و
قراردادها وجود داشته باشد که بتواند تحقّق معنای رفتارها و تولیدات انس ان را ممک ن
سازد(.ک الر ،1833 ،ص )21هرچن د س اختارگرایی ب ه عن وان روش علم ی پیش ینهای
طوالنی دارد؛ امّا به عنوان نظریهای دربارة شکل و ساختار ،بیشتر در سدة حاض ر رواج
یافته و بویژه از نیمة دوم این سده گسترش چشمگیری در رشتههای گوناگون ،از جمله
مطالعات ادبی پیدا کرده است(.اخالقی ،1861 ،ص21و تایسن883 ،1836 ،و گورین و
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دیگران ،1833 ،ص )475ساختارگرایی در بررسی خود به س اختار کلّ ی ی ک پدی ده و
نحوه و چگونگی ارتباط اجزا با آن کلّ م یپ ردازد و رواب ط اج زا را ب ا یک دیگر و در
نهایت با کلّ پدیده مورد بررسی قرار میدهد؛ بهگونهای که اجزای ساختار در نسبت ب ا
یکدیگر و در پی قرار گرفتن به عن وان اج زای ی ک مجموع ه ،دارای معن ا م یش وند.
(زرشناس ،1835 ،ص)132
هدر ساختارگرایان بررسی امور و پدیدههای متعدّد و ارزیابی آنها نیس ت ،بلک ه
آنها در پی آن هستند تا با بررسی ساختار پدیدهها و امور متع دّد ی ک نظ ام س اختاری
معیّن ،چگونگی س اختار و قواع د زی ر بن ایی آن را توص ی ،کنن د .در حقیق ت آنه ا
میکوشند تا با کش ِ،س اختارهای زی ر بن ایی پدی دهه ایِ س طحیِ جه ان ،در نهای ت
ویژگیهایِ ذاتیِ ذهن انسان را کش ،کنند ،زیرا معتقدند که «فه م م ا از جه ان ،نتیج ة
ادرا ساختارهای موجود در جهان نیست .ساختارهایی که به گمان خود در دنیا ادرا
میکنیم در واقع ساختارهایِ ذاتیِ (فطری) ذهن انسان هستند ک ه م ا ب ه جه ان نس بت
میدهیم تا بتوانیم با آن رابطه برقرار کنیم»(.تایسن ،1836 ،ص)883
بیشتر اصطالحات ساختارگرایی برگرفته از حوزة زب انشناس ی س اختاری اس ت؛
زیرا زبان ،بنیادیترین ساختار ذهن انسان تلقّی میشود و بیشتر ساختارهای دیگر به آن
وابسته هستند؛ به عبارت دیگر میتوان گفت س اختارگرایی ک انون فعالیّ ت خ ود را در
مطالعات زبانشناسی یافته و بخ

اعظم نیروی محرّکة خود را از دستاوردهای سوسور

و یاکوبسن و پژوهشگران دیگر چون تروبتسکوی واجش ناس ،گرفت ه اس ت(.اس کولز،
 ،1865ص22و تایسن ،1836 ،ص)841
نقد ساختارگرایانه بیشترین تأثیرش را در روایتشناسی و فرهنگ عامّ ه ب ر ج ای
گذاشته است .اسطورهها ،افسانهها و به طور کلّ ی فرهن گ و هن ر عامیان ه از آنج ا ک ه
موقعیّتهای ساده و همگانی را توصی ،میکنند ،مورد توجّه خاصّ ساختارگرایان ق رار
گرفتهاند؛ چون در اینجا است که امکان زیادی برای کش ،س اختارهای روش ن و مه مّ
وجود دارد(.گلدمن ،1832 ،ص)55
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نظریة روایتی ساختارگرا از پارهای قیاسهای زبانی مقدّماتی آغاز م یش ود .م دل
اساسی قوانین روایتی ،نحو جمله است و تودورور و دیگران از «نحو روایتی» صحبت
میکنند که در این دیدگاه ،نهاد و گزاره نخستین تقسیم نحوی واحد جمله است .پ راپ
با الگو قرار دادن این رابطه ،نظریة خود را دربارة قصّههای پریان تدوین ک رد .در ادام ه
پژوهشگرانی چون استروس و گریماس با استفاده از این مدل به بررسی س اختار زب انی
پرداختند(.سلدن ،1862 ،صص )111-111استروس ساختارها و تقابلها را در اسطوره-
ها بهکار بست و واجهای سوسوری را که پراپ «کارکرد» نامید« ،واحدهای اس طورهای»
خواند و گریماس به جای هفت کن

پراپ ،سه جفت زوجه ای متقاب ل ق رار داد ک ه

عبارتن د از  -1آزرو ،جس توج و و ه در (شناسنده/موض ع شناس ایی)  -2ارتب اط
(فرس تنده/گیرنده)  -8حمای ت ی ا ممانع ت (کم ک کنن ده/مخال( )،تس لیمی،1833 ،
صص )73-61کار تودورور جمعبندی کار پراپ ،گرماس و دیگران بود که بنابر نظریة
او تمامی قواعد نحوی زبان اعمّ از کارکردهای نهادی ،گزارهای ،صفتی ،فعل ی ،وج ه و
حالت نظایر آن روایتی بازگو میشوند(.سلدن ،1862 ،ص )111از میان پژوهشگران ی اد
شده کارتودورور در بررسی قصّهها اهمیّت ویژهای دارد؛ زیرا وی ع الوه ب ر برط رر
کردن کاستیهای روش پراپ ،برخالر گرماس و برمون کار خود را به ش کل وی ژهای
از روایت که آن را روایت اسطورهای مینامد ،محدود کرده است و با بررسی قصّهه ای
دکامرون ویژگیها و نوعشناسی این نوع روایتها را شرو داده است( .اس کولز،1865 ،
ص)171
-2بحث
 -1-2شرح مختصر نظریة روایتی تودوروف
تودورور در نظریة خود از مفهومی بسیار کلّی آغاز کرد :ای نک ه بنی ان تجرب ی
همگانیای وجود دارد که از حدّ هر زبان و حتّی هر نظام داللتگونة خاصّی فراتر می-
رود و تمام آنها را سرچشمة یک دستور زبان یکّه و جهانی توجیه م یکن د( .احم دی،
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 ،1861ص )884وی دربارة این دستور جهانی مینویسد «ب یتردی د ،دس توری جه انی
وجود دارد که زیربنای همة زبانهاست .این دستور جهانی منشأ هم ة جه انیهاس ت».
(تودورور به نقل از سجودی ،1838 ،ص)63
«تودورور نظریة روایتی خود را عمدتاً در سه کتاب بوطیقای نث ر ،مقدّم های ب ر
بوطیق ا و دس تور زب ان دک امرون مط رو ک رده اس ت»(.اخ وّت ،1861 ،ص )24ک ار
تودورور در دستور زبان دکامرون «تا حدودی به کار برمون و گرماس نزدی ک اس ت؛
در حالیکه آنان شناخت س اختار روای ی را موض وع پ ژوه

خ ود ق رار داده بودن د،

تودورور تالش کرده است تا ساز و کار روایت را دریابد .واژة دستوری که ت ودورور
آشکارا بهکار گرفت ،زادة تشابه با دستور زبان در مباحث زبانشناسی اس ت»(.احم دی،
 )265 ،1834تودورور ،روایت را در قال به ای منطق ی -دس توری در دس تور زب ان
دکامرون( )1575و برخی از قصّهها چون اسطورة ادیپ ب ه ک ار بس ت(.تایس ن،1836 ،
)875
تودورور ،بیش تر ب ه بررس ی جنب ة نح وی روای ت م یپ ردازد .اس اس ک ار او
فروکاستن و تجزیة متن به واحدهای کمینه است .از نظر او روابط میان ای ن پدی دهه ا،
نخستین معیار تمایز ساختارهای متنی متعدّد از یکدیگر است .وی متأثّر از توماشفس کی
دو نوع آرای

عناصر درونمایگانی را مشخّص میکند 1 :نظم منطقی و زمانی :در ای ن

شیوه ،عناصر درونمایگانی با قرار گرفتن در یک ترتیب زمانی تقویمی ،از اص ل علّّی ت
پیروی میکنند 2 .نظم فضایی یا مکانی :در این شیوه ،توالی عناصر به نحوی است ک ه
هیچگونه علّیّت درونی در آنها رعایت نشده است(.تودورر ،1832 ،ص)62
آثاری که بر مبنای نظم فضایی سازمانبندی شدهاند ،معموالً روایت خوانده نم ی-
شوند .این ساختار در گذشته در شعر رواج بیشتری نسبت به نثر داش ته اس ت(.هم ان،
ص )38امّا بیشتر آثار داستانی گذشته بر مبنای نظمی سازماندهی شدهاند که میتوان آن
را به نظم زمانی و منطقی تعبیر کرد .منظور از رابطة منطق ی ،رابط ة اس تلزام ی ا علّّی ت
است(.همان ،ص)67
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تودورور براساس نوع رابطة واحدهای کمینة علّی ،دو نوع روایت را از یک دیگر
متمایز میسازد :ال -،روایت ایدئولوژیك :در این دس ته روای ته ا ،واح دهای كمین ة
علّیّت ،تنها به واسطة قانون عامی به هم مرتبط میشوند كه این واحدها خود نموده ایی
از آن هستند .ب-روایت اسطورهای :در این نوع روایت ،واحدهای كمینة علّیّت ،رابطه-
ای بیواسطه با یكدیگر برقرار میكنن د(.ت ودورر ،1832 ،ص ص )65-31آث اری مث ل
دكامرون و هزار و یك شب نمونههای عالی این نوع روایت هستند كه ت ودورور آنه ا
را روایتهای فاقد روانشناسی مینامید و ویژگیهای آنها را بر میشمرد:
 -1در این نوع روایتها ،كن ها غیرمتعدّی هستند و تأکید ب ر ک ن

اس ت .ه ر

كنشی ،به خودی خود مهم است و نه برای بیان فالن خصیصه این یا آن شخص یّت؛ ب ه
عبارت دیگر در این نوع روایتها ،تأكید برگزاره است و نه نهاد.
 -2رابطة علّی در روایتهای اسطورهای ،از نوع علّیّت بیواسطه است و هم ین
كه خصوصیّتی آشكار شود ،كنشی را به دنبال میآورد و فاصلة میان یك ویژگی روانی
و كن

متأثّر از آن ،بسیار كم است؛ بهعالوه در چنین حكایتهایی یك قضیه یا گ زارة

اسنادی ،نتایج متفاوتی را به دنبال ندارد و هر گزاره تنها به یك امكان منجر میشود.
 -8یك خصیصة روانی ،در عین حال هم خصیصه و هم كن

به حساب میآی د؛

بهعبارت دیگر سبب ،یك ركن اساسی و ماقبل نیست؛ بلكه جزیی از زوج دوگانة علّت
و معلول است(.اخوّت ،1861 ،ص)275
 -4این روایتها با گزارههای قالبی نظی ر «آوردهان د ک ه » ...و «راوی ان اخب ار و
ناقالن اسرار چنین روایت میکنند »...آغاز میشوند.
 -1زمان و مکان در این روایته ا مض مونی فرض ی ،م بهم و انتزاع ی اس ت و
گسترة جغرافیایی مطرو شده در آنها ،فضایی وسیع از مکانهای واقعی و خی الی ب رای
رخداد حواد

است.

 -7در نامگذاری شخصیّتها از اسامی خصیصهنما استفاده میشود .شخص یّته ا
مطلقاً خوب یا بد هستند و نوعی مطلقگرایی در این نوع روایتها حاکم است.
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مرکز توجّه تودورور ،در بررسی ساختار روایت ،روایته ای اس طورهای اس ت.
وی در تجزیه و تحلیل انواع روایتها ،ابتدا سه نوع متفاوت واح دهای روای ی را ارائ ه
میدهد:
 1گزاره یا قضیه :کوچکترین واحد روایی و همارز ی ک جمل ة مس تقل اس ت.
(تودورر ،1832 ،ص)52
 2پیرفت :مجموعه و زنجیرهای مرتبط از قضایای منطقی است که ی ک داس تان
کامل و مستقل را میسازد .هر داستان حداقل از یک پیرفت تشکیل میشود و یک پ ی
رفت کامل ،همیشه و فقط ،متشکّل از پنج گزاره خواهد بود :حالت تعادل ،نیروی ی ک ه
تعادل را برهم میزند ،عدم تعادل ،نیرویی در جهت مخال ،و تعادل یا ح التی متف اوت
با تعادل اوّلیّه(.همان ،ص)51
 8متن :آنچه خواننده به طور تجربی با آن برخورد میکند  ،نه گزاره و ن ه حتّ ی
پیرفت؛ بلکه کلّ متن است .در این چارچوب هر متنی ،تقریباً ب ی

از ی ک پ یرف ت

دارد(.همان ،ص )58ترکیب پیرفتها در متن به سه شیوه ص ورت م یگی رد :درون ه-
گیری ،زنجیرهسازی ،تناوب یا درهمتنی دگی(.هم ان ،ص ص 54-51و اخالق ی،1861 ،
صص)61-61
در مرحلة بعد ،وی گزارهها را به واحدهای سازندة آنها تجزیه میکند .ب ر اس اس
این نظریه ،واحدهای گزاره همان اجزای کالم هستند(.سجودی ،1834 ،ص )61و شامل
سازههای مشار و محمول میشوند« .به نظر تودورور م یت وان ب ا تجزی ه و تحلی ل
روایت ،به واحدهایی دست پیدا کرد که با اجزای کالم دستوری (اس م خ اص ،فع ل و
صفت) شباهت چشمگیری دارند»(.اخالقی ،1861 ،ص)75
پس از تجزیة سازههای گزاره به كوچكترین عناصر تشكیلدهندة آنها ،ت ودورر
با توجّه به مقولههای ثانویة دستور زبان ،وجوه روایتی را كه بیانگر ارتباطهای مختل ،
شخصیّت قصّه است ،برمیشمرد و ابتدا ،به تقابل وجه اخب اری و تم امی وج وه دیگ ر
اشاره میكند .وجه اخباری ،حالت گزارههایی است ك ه فع ل در آنه ا ،واقع اً ب ه انج ام
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رسیده است و اگر وجهی اخباری نیست ،به این دلیل است كه فعل واقع اً انج ام نش ده
است و فقط به طور مج ازی عمل ی ب القوّه اس ت(.اخ وّت ،1861 ،ص )271ت ودورر
تمامی وجوه غیراخباری را بر این اساس كه آیا با خواست بشر تطابق دارد یا نه ،ب ه دو
گروه تقسیم میكند« :وجه خواستی» و «وج ه فرض ی» .وج ه خواس تی دو ن وع اس ت
«الزامی و تمنّایی» .وجه فرضی نیز شامل دو نوع است «شرطی و پی بین».
با توجّه به آنچه گفته شد؛  ،به علّت گستردگی نظریة روایی تودورور تنها به یک
بخ

آن ،یعنی بررسی نوع روایی داستانهای عامیانه و ویژگیهای روای ت اس طورهای

که دارابنامه نیز ذیل این نوع قرار میگیرد ،میپردازیم.
 -2-2بررسی نوع روایی دارا نامه
تودورور بر اساس نوع روابطی كه واحدهای كمینة علّیّت( ،رابطة ب یواس طه ی ا
رابطه بهواسطة یك قانون عام) با یكدیگر برقرار میكنند ،روایت را ب ه دو ن وع تقس یم
میكند؛ روایتی كه در آن ،گونة نخست علّیّت تسلّط دارد؛ یعنی واحدهای كمینة علّّی ت
رابطهای مستقیم با یكدیگر برقرار میكنند ،روایت اسطورهای و روایتی ك ه در آن گون ة
دوم علّیّت مسلّط است؛ یعنی اندیشه و قانونی واحد ارتباط را ممك ن جل وه م یده د،
روایت ایدئولوژیك است(.تودورر ،1832 ،ص)63
تودورور در بوطیقای نثر از این دو نوع روایت ،با عنوان روایت روانش ناختی و
روایت بدون روانشناسی نیز نام میبرد و ویژگیهای آنان را اینگونه شرو میدهد:
 -1-2-2در روایت روانشناختی ،هر كن
شخصیّتها است .كن

داستانی در خدمت بیان خلق و خوی

به خودی خود مهم نیست؛ بلكه با توجّه به فاعل خود متع دّی

میشود؛ امّا در روایت بدون روانشناسی ،كن ها غیرمتعدّی است .هر كنشی به خ ودی
خود مهم است نه برای بیان خصیصه و من

این یا آن شخصیّت .تأكید ه م بیش تر ب ر

گزاره (كن ) است نه نهاد (شخصیّت) .تأكید تودورر بر كن  ،در روای ته ایی نظی ر
هزارویك شب تا حدّی است كه موجب حذر فاعل دستوری میشود .ت ودورور ای ن
روایتها را غیرشخصی میداند(.اخوّت ،1861 ،ص)261

__________________________________________________________________
511

كاوش نامه ،سال هفدهم ( ،)5931شماره 93

ال -،در داراب نامه با روایت مربوط ب ه زن دگی فی روز ش اه از توّل د ت ا وص ال
معشو روبهرو هستیم .این روایت شامل شرو حواد  ،ماجراها و جنگهای فیروزشاه
و پهلوانان و عیّاران ایران با شاهان و پهلوانان و عیّاران كش ورهای مختل  ،،ج ادوان و
جادوگران ،لشكركشیها ،فتوحات و  ...است.
در دارابنامه ،راوی ،بر شخصیّت قهرمانان تأكید و تكیه میكند؛ امّا به بعد درونی
شخصیّتها و ح االت روح ی آن ان نم یپ ردازد و تنه ا ب ه توص ی ،دقی ق ظ واهر و
ملموسات از جمله وص ،پوش

پهلوانان و ساز و برگ جنگ ی آنه ا اع م از شمش یر،

خنجر ،گرز ،عمود ،اسب و ...روش مبارزة آنها درمیدان ،شیوه رجزخوانی و مبارزطلبی،
مجالس بادهنوشی و شادخواری و ...اكتفا میكن د ودر تم ام ای ن توص یفات ،فیروزش اه
نمونهای مطلق از طبقة شاهزادگان ایرانی است كه تمام رفتار و كردار و ظ اهرش ،ش بیه
اشرار همطبقة خوی

است .در اینجا به نمونه هایی چند اشاره میشود:

وص ،پوش  ،اسب و ساز و برگ جنگی پهلوان پیلزور« :از میمنة سپاه دالوری،
بر مرکبی تکاور چون کوه پاره ای برنشسته؛ چگونه مرکبی؟ کوچکسری ،خردگوش ی،
گوهرچشمی ،ماهپیشانیای ،آهنخایی ،درازدستی ،کشتینهادی ...و برگستوانی بر پش ت
مرکب انداخته و غژغاوی از گردن مرکب آویخته ،پی بندی از آینة چین ی ب ر پیش انی
مرکب بسته ،زین و لجام زرّی ن ،تن گ ابریش مین ...ص احب مرک ب  ...خفت انی س یاه
دربرکرده و کالهخودی دوازده پهلوی زراندود بر سر نهاده ،ساقین و ساعدین بربس ته و
سپری از آیینة چینی در چپ انداخته ،عمودی دویست من از هفت ج وش در قرپ وس
ص ع از کم ر
انداخته ،کمندی از ابریشم خام در فترا مرکب بس ته ،شمش یر هن دی مر ّ
درآویخته و تیغی دیگر فرنگی در زیر رکاب تعبیه کرده ،کمان عاجقبضة طیّارگوش ه ب ا
تیرهای خدنگ درآویخته و خنجر الماس در زر گرفته ب ر روی ران درآویخت ه و م وزة
پوالد در پای کشیده و نی زة خطّ ی ب ر گ وش مرک ب راس ت ک رده(.» ...بیغم ی ،ج،1
ص144؛ نیز صص)428 ،848 ،415 ،834 ،416 ،843 ،712
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ب ر او ب ود ،ازی ن

مرکب فیلنهادی ،کوهبنیادی ،رعدآوازی ،بر تازی ،شیرنبردی ،ببر زوری ...از گوش ت ا
به دم و از دم تا به سم در آهن و پوالد رفته ،ب ر پش ت او س واری ،دالوری ،ن امآوری،
جوان چون سرو سهی ،خفتان لعلی در بر و کالهخودی شانزده پهلو مذهّب بر تار سر
و زرهی خرد حلقة داوودی پوشیده ،ساقین و ساعدین بسته ،عمود ص د و ن ود م ن در
قرپوس انداخته و تیغ مصری قبضه جواهر آویخته و س پری از پ والد هف ت قّب ه از زر
پ ر از تی ر خ دنگ (.» ...بیغم ی ،ج ،2ص727؛ نی ز

سرخ در چ پ انداخت ه و ت رک

صص)168 ،132 ،127 ،152 ،646 ،784 ،135 ،132 ،111 ،741
روش مبارزة فیروزشاه ب ا طوم ار زنگ ی و ش یوه رجزخ وانی و مب ارز طلب ی او:
«طومار گفت :تو کیستی که بدین دلیری و پهلوانی در میدان پهلوانان آمدهای؟ مگر اجل
گریبانت گرفته است و در پی

منت کشان کرده و آورده است؟ ...فیروزش اه گف ت :ای

سیاه کِرای پر بال و ای دراز بیهودهگوی! تو را چه زهرة آن باش د ک ه ن ام و نش ان م ن
پرسی؟ ...چون طومار آن عمود گران را برکشید ...فیروز شاه سپر در سر کشید و س ر و
گردن در زیر سپر پنهان کرد و هر دو دست را ستون سپر کرد و توکّل کل بر ک رم ق ادر
ذوالجالل کرد .طومار به هر قوّتی که داشت بزد بر قبّة سپر فیروزشاه ...یک ذرّه دست و
بازوی فیروزشاه نلرزید و رنگ

متغیّر نشد ...طومار زنگی چنان دید که حملهاش خط ا

شد ،دست خود بگزید و یک کبابوار گوشت ب ر خ ا ان داخت و ب ار دیگ ر حمل ه
آورد ...فیروزشاه چون آب و آت

بر او حمله کرد و مرکب جهانید و آن تیغ جانس تان

را به زور هرچه تمامتر بر قبّة سپر طومار بزد چنانک شمشیر فیروزشاه سپر را در دست
طومار به دو نیم کرد و سر یلمان تی غ ب ر دوش طوم ار آم د و زره و جوش ن ببری د و
گوشت و پوست جدا کرد و از استخوان بگذشت و ی ک دس ت طوم ار را چ ون ی ک
درخت چنار به روی خا انداخت(.»...همان ،ج ،1ص411؛ نی ز ص ص ،424 ،844نی ز
ج ،2صص)415 ،127 ،168 ،211
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وص ،مجالس بادهنوشی و شادخواری« :گردان و امیران بر کرس یه ای زرّی ن و
سیمین قرار گرفتند و فرّاشان طشتهای سیمین و آفتاب ة زرّی ن درآوردن د ت ا دس ت و
دهان از گرد و غبار میدان بشستند و شربتهای جالّب از قند و نبات و مشک و گالب
مطیّب کرده درآوردند ،در قدوهای چینی و بلور پی

مبارزان بداشتند .چون ش ربته ا

نوشیدند ،ساالرانِ خوان درآمدند و س فرهه ای ابریش مین درآوردن د و بگس ترانیدند و
کاسهای چینی و حلبی و زرّین و سیمین و نعمتهای الوان درآوردن د»(.بیغم ی ،ج،1
ص412؛ نیز صص)716 ،851
در ضمن راوی ،در مواردی اند به وص  ،برخ ی از ح االت درون ی برخ ی از
شخصیّتها میپردازد كه در قیاس با اوصار ظاهری بسیار اند است .اوصار م ذكور
نه تنها در مورد قهرمان (فیروزشاه) بلكه در مورد سایر شخصیّتها آن هم در موقعیّت-
هایی چون ترس ،گرفتاری ،تنهایی و ...به صورت حدیث نف س ی ا ت كگ ویی درون ی
وجود دارد؛ مثال:
سخن گفتن شاه سرور یمنی با خود در مورد دخت رش ع ینالحی ات ...« :اگ ر ن ه
سبب مملکت میبود من این دختر را هال میک ردم و از ب دنامی و س رننگی خ ود را
میرهانیدم یا کاشکی اوّل او را به فیروزشاه داده میبودم ت ا ای ن زحم ت نم یبایس ت
کشیدن(.»...همان ،ج ،2ص35؛ نیز صص)875 ،281 ،211
فیروزشاه در فرا عینالحیات و در اسارت مهلقا« :این چه سرنوشت بود که پ ی
من آمد ...آیا من به چه طالع از مادر متولّد ش دم؟ ی ک روز ،روز خ وش ندی دم ،ی ک
ساعت دم خوش نزدم(.»...هم ان ،ص )628نی ز س خن گف تن فرخ زاد ب ا خود(هم ان،
صص )241 ،232 ،155 ،137نیز پهلوان طرمتاش(همان ،ص )185و . ...
با وجود این؛ به دلیل اند بودن حاالت درونی در مقایس ه ب ا شخص یّتپ ردازی
بیرونی و توصیفات ظاهری ،اطال روایت روانشناختی بر دارابنامه نادرست است.
ب -راوی دارابنامه ،تنها بخ

آغازین داستان ،یعنی تولّد فیروزشاه و نس بت او

به داراب را از تاریخ گرفته و باقی داستان چنانکه مرسوم قصّهپردازان حماس ی -غن ایی
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بوده ،بهوسیلة خود او به آرای

118

كالم و توصی ،مناظر و ص حنهه ا و ط ول و تفص یل

(شاخ و برگ دادن) قصّه آمیخته شده است .در واقع بخ

اعظم داس تان از هن ر راوی

برخاسته است نه از واقعیّتهای تاریخی .نویسنده در متن كتاب ب ه اقتب اس خ وی

از

ص هگوی ان
متن خاص و یا راوی خاصی اشاره نمیكند؛ اگرچه مطابق مرسوم نقّاالن و ق ّ
از گزارههای قالبی چون« :راویان اخبار و مهندس ان اس رار چن ین روای ت م یكنن د»...
(بیغم ی ،ج ،1ص« ،)814راوی م یگوی د از ای ن داس تان غری ب(»...هم ان ،ص،)416
«راویان داستان كهن چنین میگویند(»...همان ،ص« ،)743مؤلّ ،اخبار و گزارنده اس رار
چنین روایت میكند(»...همان ،ص )25و ...استفاده میكند .راوی در مواردی نیز ،با بی ان
كن های قهرمان ،به معرّفی و شناساندن شخصیّت

كمك كرده است .راوی با گ زارش

كن های شخصیّت ،عالوه بر افزودن حقیقتمانن دی روای ت ،زمین ة مناس ب را ب رای
شكل گیری طرو داستان و توجیه رفتار و كردار قهرمان در همان لحظه و یا آینده فراهم
كرده است؛ گرچه قبل از خواب دیدن فیروزشاه و حركت او به سوی یمن ،عمل ی ك ه
دالِّ بر شجاعت ،عدالت ،جوانمردی ،خوشگذرانی ،درایت و اوص ار دیگ ر فیروزش اه
باشد از وی به ظهور نمیرسد؛ امّا در ضمن سفر او به یمن ،لشكركشیها و جنگها ،به
بسیاری از این اوصار میتوان پی برد.
مهمترین گزارههای این بخ

كه صفات فیروزشاه را دربرم یگی رد از ای ن ق رار

است:
 -1فیروزشاه (به همراه فرخزاد) با طالع سعد متولّد میشود .تأكید گزاره ب ر ط الع
سعد قهرمان در هنگام تولّد است(.بیغمی ،1831 ،ص)1
 -2فیروزشاه در محیطی شاهانه رشد كرده و پ رورش م ییاب د .تأكی د گ زاره ب ر
تربیت شاهانه و زندگی مرفّه قهرمان است(.همان ،ص)3
 -8فیروزشاه در خواب عاشق عینالحیات میشود .تأكید گزاره بر عاشقی قهرم ان
است(.همان ،ص)13
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 -4فیروزشاه شخصی را برای آگاهی از وجود عینالحیات به یمن روانه م یكن د.
تأكید گزاره بر عاقبتاندیشی قهرمان است(.بیغمی ،1831 ،ص)21
 -1فیروزشاه به همراه فرخزاد ،قبل ازبازگشت فرستاده به جانب یمن حركت می-
كنند .تأكید گزاره بر بیقراری قهرمان است(.همان ،ص)21
 -7فیروزشاه در راه یمن موانع و مشكالت بسیاری را پشت سر میگ ذارد .تأكی د
گزاره بر شجاعت و بیباكی قهرمان است(.در طول داستان)
 -6فیروزشاه در رویارویی با مشكالت به خداوند توكّل میكند .تأكی د گ زاره ب ر
ایمان قهرمان است(.همان ،صص148و )153
 -3فیروزشاه با چارهاندیشی ،خود را از گرفتاری و بند میرهاند .تأكید گ زاره ب ر
توانایی و درایت قهرمان است(.همان ،صص)183،273،416
 -5فیروزشاه برای رسیدن به عینالحی ات ،لشكركش یه ا ،جن گه ا و فتوح ات
بسیاری انجام میدهد .تأكید گزاره بر تالش و اصرار قهرمان ب رای دس تیابی ب ه ه در
است(.در طول داستان)
 -11فیروزشاه در حین جنگها ،مجالس بزم و بادهنوشی ترتیب م یده د .تأكی د
گزاره بر خوشگذرانی قهرمان است(.همان ،صص)288،132
 -11فیروزشاه عینالحیات را به عقد خ ود درم یآورد .تأكی د گ زاره ب ر ت زویج
قهرمان است.

1

 -12فیروزشاه به جنگها وکشورگشاییهای خود ادامه میدهد .تأکی د گ زاره ب ر
قدرتطلبی و فتوحات قهرمان است(.ادامه داستان)

2

ج -دارابنامه ،شامل داستانهای فرعی از حواد

و رویدادهای جنگی ،پهل وانی،

جادوانه و عیّاری نیز هست كه به محوریّت شخص یّته ای دیگ ر از جمل ه پهلوان انی
چون فرخزاد ،بهزاد ،جمشیدشاه و ، ...شاهانی چون داراب و مظفرشاه و عّی ارانی چ ون
بهروزعیار ،آشوب عیار و ...صورت میگیرد .در دارابنامه ،میت وان فاع ل دس توری را
حذر كرد؛ یعنی میتوان در هر حادثه ،شخصیّتی دیگ ر را جانش ین شخص یّت اص لی
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كرد؛ چون آنچه اهمیّت دارد كن

111

و اعمال قهرمان ان اس ت .در اكث ر آنه ا گ زارهه ای

جنگیدن ،اسیرش دن ،فرارك ردن ،مج ازات ش دن ،عاش ق ش دن و دالوریك ردن ب رای
پهلوانان ایرانی یكسان است .بهعالوه در دارابنامه ،داستانهای فرعی عاش قانه بس یاری
دیده میشود كه برخالر شخصیّت اصلی قصّه(تنها فیروزشاه ابتدا ب ه ع ینالحی ات دل
می بندد) ابتدا تنها دختر زیبای شاه كشور ،بر پهلوانی ایرانی عاشق شده و سرانجام پ س
از تالش برای رهایی وی و تحمّل رنجها و مصائب بسیار به وصال میرس د؛ ب هعن وان
مثال ،عشق شفاءالملك ،دختر شاه طائ ،به خورشید شاه ،عشق توراندخت ،دختر ش اه
مصر به مظفرشاه ،عشق جهانافروز ،دختر قیصر روم به فیروزشاه ،عشق گلبو ،دختر شاه
دمشق به بهمن زرین قبا و . ...گزارههای دلیل جنگیدن سپاه ایران با كشورهای مختل ،
نیز به این قرار است:
 -1پادشاه كشوری علیرغم هشدار ایرانیان ،به كش ور دش من م یپیون دد .تأكی د
گزاره بر آشكارشدن دشمنی است.
 -2پهلوانان ایرانی برای جنگ باكشور مخال ،،لشكركشی میكنن د .تأكی د گ زاره
بر ضرورت جنگ است.
 -8ایرانیان بعد از نبردهای پیاپی بر دشمن پیروز شده و كشورش را تصرّر م ی-
كنند .تأكید گزاره بر فتح و پیروزی ایرانیان است.
همانطور كه دیده میشود؛ اگرچه حضور شخصیّتهای شاهان ،پهلوانان ،عّی اران
ص ه نق
و معشوقان ،سبب انسجام قصّه است؛ امّا كن ه ای داس تانی ،در ق ّ

مح وری

دارند و با رابطة جانشینی میتوان هر پادشاه و یا هر شخصیّت مش ابه و متناس بی را ب ا
شخصیّتهای دیگر قصّه جایگزین كرد و روایت جدیدی ساخت .شرو و بسط داستان
در دارابنامه با استفاده از عناصری صورت میگیرد که در واقع نمک داستان هس تند و
هیچ داستانی بینیاز از آنها نیست .پادشاه كشور دشمن ،معشوقان و پهلوان ان درگی ر در
نبرد ،هر كسی میتوانند باشند؛ به عنوان مث ال تم رّد و سركش ی پادش اه مص ر و م ورد
حمله واقع شدن وی به وسیلة سپاه ایران را میتوان با تمرّد و مورد هج وم قرارگ رفتن
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شاهان دمشق ،روم ،اسكندریه ،فرنگ ،استانبول ،یمن،مصر ،قسطنطنیه ،طائ ،،ج ایگزین
كرد که در مجموع به تعداد کشورهای درگیر در جنگ؛ یعنی 5بار ،با تکرار ای ن گ زاره
در متن داراب نامه ،رو به رو هستیم.
كن ها ،خلق و خوی شخصیّتها را نشان نمیدهند بلكه برعكس شخصیّته ا،
ابزاری برای وقوع كن ها هستند؛ حتّی تأكید برگزاره تا حدّی اس ت ك ه ابع اد درون ی
شخصیّتها نادیده گرفته میشود .بررسیها نشان میدهند كه در اكثر داستانهای كه ن،
از شخصیّتهای افسانهای و اسطورهای استفاده میشود .شخصیّتهایی ك ه از توان ایی-
های خار الع اده و منحص ر ب ه ف رد و بعض ًا ج ادویی برخوردارن د؛ ا ّم ا از عواط ،،
احساسات و وضعیّتهایی روحی و روانی پیچیده بیبهره ان د؛ ب هگون ه ای ك ه گ ویی
راوی هرگز به دنیای درون این شخصیّتها نفوذ نمیكند و در داستان جایی برای اب راز
عواط ،و احساسات آنها باز نمیكند(.ثمینی،1865،ص )125در دارابنامه ،شخصیّتها
فاقد بعد روانی و ویژگیهای فردی هستند؛ بههمیندلیل گ اه ی ک داس تان تک راری ب ا
تغییراتی جزیی در نام کن گران و یا صحنة داستان و ...به عنوان داستانی جدید روای ت
میشود؛ مانند داستان خورشیدش اه و ش فاءالملک و داس تان مظفرش اه و ت وراندخ ت.
گزاره های هر یک از این داستانها عبارتند از:
داستان اوّل :خورشیدشاه و شفاءالملک
 -1شفاءالملک ،دختر شاه طائ ،است .تأکید گزاره بر اصالت و اشرافیّت است.
 -2هنگامیکه خورشیدشاه را برای اسارت به طائ ،میآورند ،شفاءالملک ب ه وی
دل میبازد .تأکید گزاره بر عشق است.
 -8شفاءالملک با کمک دایة خود ،خورشیدشاه را از زندان نجات میده د .تأکی د
گزاره بر تالش برای وصال است.
 -4خورشیدشاه به کمک شفاءالملک ،طائ ،را تصرّر میکن د .تأکی د گ زاره ب ر
پیروزی قهرمان است.
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داستان دوم :مظفرشاه و توراندخت
 -1توراندخت ،دختر شاه دمشق است .تأکید گزاره بر اصالت و اشرافیّت است.
 -2هنگامیکه مظفّرشاه را برای اسارت به دمشق میآورند ،توراندخت ب ه وی دل
میبازد .تأکید گزاره بر عشق است.
 -8توراندخت با کمک دایة خود ،مظفّرشاه را از زن دان نج ات م یده د .تأکی د
گزاره بر تالش برای وصال است.
 -4مظفّرشاه به دلیل خیانت الالکافور ،دوباره به زندان م یافت د .تأکی د گ زاره ب ر
گرفتاری قهرمان است.
 -1مظفّرشاه به کمک فیروزشاه و عیّاران از زندان نجات مییابد .تأکی د گ زاره ب ر
پیروزی و رهایی قهرمان است.
مقایسة گزارههای دو داستان نشان میدهد که شخص یّت(کن گ ر) در دارابنام ه
مورد توجّه راوی نیست و چون شخصیّته ا فاق د خصوص یّات ف ردی هس تند ،تغیی ر
اسامی ،تن ها و انگیزههای جدیدی در داس تان ب ه وج ود نم یآورد .در داس تان دوم،
ورود کن گران جدید ،به طول داستان افزوده است .با وجود ای ن تف اوته ای جزی ی
میان دو داستان ،بالفاصله میتوان تشخیص داد که با روایتی تکراری از داس تانی یگان ه
روبهرو هستیم .در دارابنامه با موارد بسیاری از این دست روایتها ک ه تنه ا ب ازنمود
یک داستان تکراریاند مواجه میشویم .این گزاره ها عالوهبر دو داستان باال در داستان-
های «فرخزاد و گلنوش» و « بهمن زرینقبا و گلبو» نیز تکرار میش ود ک ه در مجم وع
4بار ،با تکرار این گزاره در متن داراب نامه ،روبهرو هستیم.
د -ازطرفی دیگر ،در نامگذاری اسامی گزارههای اینبخ  ،از اسمهای خصیصه-
نما برای بسیاری از شخصیّتها استفاده شده است كه نش انة تأكی د ب ر شخص یّته ای
قصّه است .مثالً وزیران درستكار و نیكسیرت و عاقبتاندی

نامهایی چون روش ن-

رای ،نیكاختر ،نیكاندی  ،پی اندی  ،نیك ورای و ...دارن د .عّی اران و جاسوس ان ب ه
خاطر شبروی ،چستی و زیركیشان نامهایی چون بر آسا ،شبرنگ ،بادرفتار ،آش وب،
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طار  ،جلد  ،هالل (از فرط پنهانكاری) و ، ...مكانهایی چون ب ا نش اطآب اد ،قلع ة
خرّمآباد ،قلعة خو سران و ...یا معشوقانی به نامهای عینالحیات ،گ لان دام ،گلن وش،
گلبو ،جهانافروز ،مهلقا و ...و حتّی خود فیروزشاه كه در هم ة جن گه ا پی روز اس ت،
كمكی در جهت شناسایی شخصیّتها ،مكانها و كاركردشان در داستان به شیوة مستقیم
است .به اعتقاد كریست ،باالیی توصیفات ظ اهری در مت ون س نّتی و كه ن ،اغل ب ب ه
صورت فراوان و به وسیلة یك راوی برون روی دادی روای ت م یش ود و ای ن ش گرد
شخصیّتپردازی بدون توجّه به روانشناسی شخص یّته ا ص ورت م یگی رد(.ب االیی،
 ،1863ص)185
ه -در دارابنامه به دلیل فراوان بودن نامها ،گاه با تکرار اسامی نیز روب هرو م ی-
شویم؛ به عنوان مثال ،ارغوش فرنگ هم نام شاه قبروس است و هم نام شاه استانبول .با
این تفاوت که شاه قبروس با فیروزشاه درگیر شده و در جنگ کشته میش ود؛ امّ ا ش اه
استانبول با فیروزشاه صلح کرده و با پذیرش دوستی کشور ایران ،به حکومت و حک م-
رانی خود در استانبول ادامه میدهد .قابوس هم در دارابنامه دو بار تکرار ش ده اس ت.
یکبار به عنوان پهلوانی رومی که با کمک کنیزِ جهانافروز ،فیروزشاه و پهلوانان ایران ی
را به همراه عینالحیات و جهانافروز در قصر زندانی میکند و در جایی دیگر به عن وان
پسرعموی مهلقا ،دختر شاه پریان ،که با کشته شدن وی ،جنگ و درگی ری ب ین ش اهان
پری درمیگیرد .سمنرخ نیز ،هم نام دخترعم و و معش و قاهرش اه اس ت و ه م ن ام
معشو لوالب ،امیر قلعة گلحصار .نام خدمتکاران ش اهدخته ا در بس یاری م وارد
سنبل وکافور ذکر شده که تنها عمل و کارکردش ان ب ا ه م متف اوت اس ت .س نبل ن ام
خدمتکار خاتونانی چون گلبو ،گلنار و زرّین تاج است و کافور نام خ دمتکاران گلب و و
توراندخت .این امر نشان دهندة این است که در اینگونه داستانها تأکید بر کن

است

نه بر شخصیّت؛ چنانکه با وجود نام مشتر بعضی شخصیٌتها ،آنچ ه داس تان را پ ی
میبرد عمل و نق

آنهاست نه شخصیٌت و ویژگی منحصر به فرد آنها.
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 -2-2 -2از دیگر خصوصیّات روایت بدون روانشناسی اصل سببیّت ب یواس طه
است .در این روایتها ،مشخّص شدن خصوص یّتی در اف راد بالفاص له كنش ی در پ ی
خواهد داشت .این نوع سببیّت از نوع « xشجاع است پس ب ه مص ار هی وال م یرود».
است .در دارابنامه این نوع سببیّت بسیار دیده میشود؛ ب هعن وان مث ال ،داراب ش اهی
عادل است پس وقتی شهری را فتح میكند به دستور او جان و مال رعیّت از تج اوز در
امان است .فیروزشاه ،شجاع است پس بیدرن گ ب ه مص ار ج ادوگران م یرود و ی ا
جوانمرد است پس سوگند و پیمان خود را نمیشكند.
 -3-2-2از دیگر روشهای تشخیص روایت بدون روانشناسی این است كه یك
خصیصة اسنادی نمیتواند در طول روایت نتایج متفاوتی داش ته باش د .م ثالً « ،xب ه y
حسادت میكند» پس نتیجه این است كه « y ،xرا اذیت میكند» و امكان نتایج دیگ ری
از قبیل « ،xخودكشی میكند» ،x« ،تملّق  yرا میگوید» ،x« ،جامعه را تر میكند»و ...
وجود ندارد .ثبات میان دو قض یه امك ان هرن وع اس تقالل و ه ر معن ای غیرمتع ّدی را
ازجمله سلب میكند(.اخوّت ،1861 ،ص )261ب هعن وان مث ال در دارابنام ه ،تم رّد و
سرکشی شاهان مخال ،در برابر داراب و فیروزشاه ،فقط شکست و خواری آنه ا را ب ه
دنبال دارد كه به یكیاز دو شكل عقبنشینی یا اسارت شاهان اتّفا میافتد و برای آنه ا
انتظار پیروزی یا عزّت و سربلندی را نمیتوان داشت .فیروزشاه و دیگر پهلوانان ش جاع
ایرانی ،بیدرنگ و بیمهابا به جنگ دشمن میروند و هنگامیکه عاشق میشوند ،به ه ر
وسیله و روشی ،راهی برای وصال معشو مییابند؛ بن ابراین از آنه ا کاره ای دیگ ری
چون فرار ،توسّل به حیله و فریب یا تزویر و ریا ،صررنظر از معشو و چشمپوشی از
وصال وی را نمیتوان انتظار داشت.
 -4-2-2از دیگر ویژگیه ای روای ت ب دون روانشناس ی ای ن اس ت ك ه ی ك
خصیصة روانی هم عامل كن
كن

و هم معلول آن است؛ ب ه عب ارت دیگ ر ،حص ول ی ك

از یك خصیصه و عدم تمایز زوج دوگانة علّت و معلول از دیگ ر خص ایص ای ن

نوع روایتها است .در اینجا سبب یك ركن اساسی نیست؛ بلكه جزئی از زوج دوگانة
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علّت و معلول است .زوجی كه هیچكدام برتر از دیگری نیست؛ به عنوان مث ال « xب ی
رحم است؛ زیرا زن

را میكشد» و در عین حال « xزن

را میكش د؛ زی را ب یرح م

است»(.اخوّت ،1861 ،ص )262م ثالً در دارابنام ه ،فیروزش اه ج وانمرد اس ت؛ زی را
سوگند خود را نمیشكند و در عینحال سوگند خود را نمیشكند؛ زیرا جوانمرد اس ت
یا داراب عادل است؛ زیرا وقتی شهری را فتح میكند به جان و مال رعیّت دستدرازی
نمیكند و چون به جان و مال رعیّت دستدرازی نمیكند عادل است.
رابطة دوسویة علّت و معلول سبب میشود تا نوعی مطلقگرایی ب ر روای ته ای
اسطورهای حاکم باشد .شخصیٌتهای این نوع روایتها مطلقاً خوب یا بد هستند و حد
و مرز صفات آنها به دقّت ترسیم میشود .شاهان ،شاهزادگان و پهلوان ان ایران ی نمون ة
اعالی زیبایی ،عفت و پاکی ،جوانمردی ،ش جاعت ،درای ت و مهرب انی ،ش اهدخته ا
نمونة زیبایی مطلق ،وفاداری و پاکدامنی و ضدقهرمانان و ضدپهلوانان ،نمونة مطلق شر،
بدی ،خبث طینت ،ظلم و حیلهگریاند .به دلیل فقدان روانشناسی و نمونهوار بودن این
شخصیٌتها ،قهرمانان این داستانه ا ایس تا هس تند و تح وّل نم یپذیرن د(.میرص ادقی،
 ،1867ص )25همه به یک زبان سخن گفته و در گفتارشان اختالف ی دی ده نم یش ود.
(درویشیان ،1866 ،ص)26
 -5-2-2روایتهای اسطورهای با گزارههای قالبی و عب ارته ایی نظی ر «چن ین
حکایت کردهاند که ( ،» ...و در داستانهایی از نوع دارابنام ه نظی ر) «راوی ان اخب ار و
مهندسان اسرار چنین روایت میكنن د« ،»...راوی م یگوی د از ای ن داس تان غری ب،»...
«راویان داستان كهن چنین میگویند« ،»...مؤلّ ،اخبار و گزارن دة اس رار چن ین روای ت
میكند »...و ...آغاز میشوند که بر نوعی بیزمانی -که خاصّ این قصّههاس ت -دالل ت
میکند .این جمالت در آغاز داستان ،روای ت را در زم انی دور از زم ان ح ال و دور از
جهان خواننده ،شنونده و قصّهگو به حرکت در میآورد .ای ن ن وع داس تانه ا ،در نق ل
روایت از پذیرش چارچوب مکانی مشخّص نیز سرباز میزنند .ذکر مکانه ای خاصّ ی
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چون یمن ،دمشق ،مصر ،روم ،فرنگ و ...بر مکان خاصّی داللت نمیکند و اصوالً فضای
خاصّی مورد توجّه راوی نیست.
در این داستانها زمان و مکان ،روشنی و صراحت خود را به ابهام میبخشد؛ مثالً
فیروزشاه بدون آنکه از دریا استفاده کند از روم (آسیای صغیر) به چ ین م یرود؛ امّ ا از
ایران نمیگذرد یا مشخّص نمیشود که وی چگونه از یمن به زنگبار میرود یا آن هم ه
جزیرهها و مکانها که او و پهلوانان دیگر دیدند ،صحرای محترقات ،ک وه ق ار و ک وه
بر ربا ،معدن الماس و ...در کجا واقع شده است .هم ة اینه ا نش ان ابه ام در اندیش ة
جغرافیایی داستانگزار است که همینطور ه م بای د باش د(.ص فا« ،یادداش ته ا و ،»...
دارابنامة بیغمی ،ج ،2ص )666همچنین در این نوع روایتها ،چ ون تأکی د ب ر ک ن
است ،این کن ها ،فار از قید زمان و مکان ،در هر زمان و مکانی میتوانند اتّفا افتاده
و عملی شوند.
 -3نتیجه گیری
در مقالة حاضر ،دارابنام ه از دی دگاه روای تشناس انة ت ودورور ،نظری هپ رداز
ساختارگرای فرانسوی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بنابراین با توجّه ب ه خصوص یّاتی
که تودورور از روایتهای اسطورهای بهدس ت داده اس ت ،م یت وان دارابنام ه را در
ردی ،روایتهای اسطورهای قرار داد زیرا:
در دارابنامه ،توجّه راوی به توصی ،ظواهر و امور ملموس مثل پوش

قهرمانان

و ساز و برگ جنگیشان ،روش مبارزه ،مجالس بادهنوشی و ، ...اهمّیّت نف وذ ب ه درون
شخصیّتها و کاویدن افکار و احساسات آنها را کمرنگ جلوه میدهد.
استفاده از گزارههای قالبی چون «راویان داستان کهن چنین میگویند »...بر ن وعی
بیزمانی و بیمکانی که خاصّ این قصّههاست داللت میکند.
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شخصیّتهای قصّه از اسامی خصیصهنم ا برخوردارن د و تأکی د راوی بیش تر ب ر
کن

است نه شخصیّت .تکرار اسامی در دارابنامه نیز ،دلیل دیگری است بر تأکی د ب ر

کن

و اهمیّت اعمال شخصیّتها.
در این داستان به دلیل تأکید بر کن  ،حذر فاعل دستوری نیز امکانپ ذیر اس ت

و میتوان در هر حادثه یا داستان ،شخصیّت دیگری را جانشین شخصیّت اصلی ک رد و
روایت جدیدی ساخت.
شرو و بسط داستان در دارابنامه با استفاده از عناصری صورت میگی رد ک ه در
واقع نمک داستان هستند و چون شخصیّتها فاق د بع د روان ی و ویژگ یه ای ف ردی
هستند؛ به همین دلیل گاه یک داستان تکراری با تغییراتی جزیی در نام کن گ ران و ی ا
صحنة داستان به عنوان داستانی جدید روایت میشود.
سببیّت بیواسطه باعث میشود که در داراب نامه بالفاصله بعد از ذکر خصوصیّت
فرد ،با کن

مربوط به آن روبهرو شویم.

عدم تمایز زوج دوگانة علّت و معلول نیز بیانگ ر ای ن اس ت ک ه ی ك خصیص ة
روانی هم عامل كن

و هم معلول آن است و از طرفی رابطة دوس ویة علّ ت و معل ول

سبب شده نوعی مطلقگرایی(خوب یا بد) بر دارابنامه حاکم باشد.
یادداشتها
 .1نظر به ناقص بودن داستان داراب نامه حاضر ،ازدواج فیروزشاه و عینالحیات در ای ن
نسخه ذکر نشده و در داراب نامه عربی که سرگذشت کامل فیروزشاه است؛ ذکر گردیده است؛
از اینرو ،ارجاع گزارة حاضر به صفحة مشخصّی در دارابنامة بیغمی مقدور نبود.
 .2نظر به یادداشت شمارة  ،1ادامة فتوحات فیروزشاه در دارابنامة عربی دنبال میشود.
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تهران ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
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 -11سجودی ،فرزان( ،)1838نشانهشناسی کاربردی ،تهران ،نشر قصّه.
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مطالعات ادبی(مجموعه مقاالت) ،تهران ،انتشارات حوزة هنری.
 -13سلدن ،رامان( ،)1862راهنمای نظری ة ادب ی معاص ر ،ترجم ة عب اس مخب ر،
تهران ،انتشارات طرو نو.
 -15صفا ،ذبیحاهلل( ،)1817تاریخ ادبیّات در ای ران ،ج ،4ته ران ،انتش ارات چ اپ
دانشگاه تهران.
 -21كالر ،جاناتان( ،)1833بوطیقای ساختگ را :س اختگرای ی ،زب انشناس ی و
مطالعة ادبیّات ،ترجمة کوروش صفوی ،تهران ،انتشارات مینوی خرد.
 -21گلدمن ،لوسین( ،)1838تقد تکوینی ،ترجمة محمّد غیاثی ،ته ران ،انتش ارات
نگاه.
 -22گورین ،ویلفرد و دیگران( )1833درآمدی بر شیوهه ای نق د ادب ی ،ترجم ة
علیرضا فروبخ

و زینب حیدری مقدّم ،تهران ،انتشارات رهنما.

 -28میرصادقی ،جمال( ،)1867عناصر داستان ،چاپ سوم ،تهران ،نشر سخن.
)مقاالت:
 -1افخمی ،علی؛ فاطمه علوی(« ،)1832زب انشناس ی روای ت» ،مجلّ ة دانش کدة
ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،ش ،171صص.11-62
 -2بلوکباشی ،علی( ،)1851دارابنام ه :داس تان قهرم انی فیروزش اه پس ر داراب،
مندرج در :ارجنامه ذبیحاهلل صفا(آثار و افکار ذبیحاهلل صفا) ،ب هکوش

عل ی آل داوود،

صص.817-888
 -8بلوکباشی ،علی(« ،)1831نقّالی» مندرج در :دایر المعارر کتابداری و اطّ الع
رسانی ،زیرنظر فریبرز خسروی ،تهران ،سازمان اسناد و کتابخانة ملّی جمهوری اسالمی.
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 -4شایگانفر ،حمیدرضا(« ،)1834بیغمی» ،مندرج در :در دای ر المع ارر ب زرگ
اسالمی ،زیرنظر محمّدکاظم موسوی بجن وردی ،ته ران ،مرک ز دائ ر المع ارر ب زرگ
اسالمی ،ج ،18صص .441-441
 -1معین ،بابک(« ،)1832معناشناسی روایت» ،پژوه نامة عل وم انس انی دانش گاه
شهید بهشتی ،ش ،86صص.182-183

