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1. Introduction
Romances, like love poems, are full of elegance, beauty, and
literary and cultural highlights. A scientific view of sweet Persian
romances convinces any fair viewer that in such stories, there is a
value far beyond fiction. Except through scientific attention to such
tales, it is impossible to get acquainted with some of the
characteristics of Iranian society in the dimensions of anthropology,
sociology, mythology and historiography. Many Iranian stories are
inspired by popular Indian stories. A large number of Persian tales
from the Timurid period onwards, has been written in India. Some of
them are the art of Iranian writers. A brief look at Indian love stories
is a clear proof that apart from the content of some stories - in which
the influence of Indian rituals can be seen - the deep influence of
Persian literature and culture is abundant in these stories and poems
(Zolfaqari, 2015: 56).
"Firuz Shah Badakhshani" is a folk prose romance written in India
in the 11th century AH. While briefly introducing the tale, Safa called
it a pleasant story with ancient roots (Safa, 1990: 1524). Examine the
vocabulary, grammatical and syntactic features of the text, clearly
indicates its Indian origin. The main theme of this story is love and
affection. But in addition to emotional tension, the story uses other
tensions such as hero battles and supernatural elements (demons,
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fairies, ...). Firoozshah's tale has a chain structure with lovely, martial
and somewhat mystical theme.
2. Methodology
The idea of the present study is based on this hypothesis that
behind ordinary and frequent actions and despite the simple text and
far from conviction, Firoozshah's tale has the ability to study
scientifically and discover cultural subtleties in a horizon beyond
similar Indian stories. In a descriptive-analytical manner and with the
help of library resources, the present article, mentioned the structural
elements or properties of the hypothesis in the text of tale and if there
are these functions, the analysis and adaptation has been done by
referring to manuscript. Through this adaptation, the literary richness
and cultural value of the story are explained and analyzed and finally
new achievements of research are mentioned. Such research is
noteworthy in at least three respects: explaining the textual value,
cultural-mythological characteristics and finally introducing a new
model for reviewing stories in Persian.
3. Discussion
Peter Gillette's pattern of analysis in the study of stories is in fact a
review of the Prop model and a modification of its functions. Gillette
has reduced 31 functions of Prop to five. One of the similarities
between Propp and Gillette pattern is paying attention to the ancient
rituals of shamanic initiation. Gillette also considers oral stories as a
narrative. Because the special feature of tales is their storyline; It is a
set of events that occur consecutively over time (Gillette, 2018: XVII(.
Having the following components, Peter Gillett's theory is inclusive
and includes all the theories that analyze stories based on structure and
form as well as content and theme:
First position
An important common denominator of all stories is the existence of
the first situation. This situation involves a kind of irregularity that has
emerged in the structure of the family or at the macro level of society.
In the following story, the king's incurable disease is the first
deficiency.
Interact with the helper
The hero of history and seeker character, is a sufferer who willingly
or unwillingly encounters a helper or benefactor who is either kind or
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cautious. This helper comes to his aid after testing the hero
(Mokhtarian, 2005: 122). The helper, because of his knowledge and
power, is in fact part of another world and is also associated with the
enemy.
Interact with the princess
Based on the model of the present study, the princess is a potential
source of fertility and fertility (Gillette, 2018: 113( and sometimes
appears in the role of helper. Basically, in the world of fairy tales and
legends, women are an important and significant reward for who live
in another world.
Interact with the enemy
The enemy in the story is sometimes superhuman characters such
as demons, dragons, lions, bears and sometimes and sometimes has
human face. Dragon-killing myths are especially common among
people who have had difficulty with water (Hasuri, 2009: 21). As the
hero of the story, Firoozshah Respectively faces a lion, a dragon and a
demon. The sequence of enemies and hero battles with them has gone
from easy to difficult. The false hero is a resident of the ordinary
world and usually a close relative of hero. He/She takes the spoils or
the princess from the hero and sometimes claims that he was the one
who did the hard work and got through the story; not the hero (Gillett,
2018: 118).
The return of the hero
The hero returns to his homeland after completing a difficult
mission, finding a rare object, or marrying a princess. Here, as in the
early adventures of the hero as he enters another world, we see
hostility (Gillett, 2018: 118). The border between the two worlds in
the story of Firuz Shah is represented in the form of sea and desert.
The ordinary world and the other world
The concept of the "other world" has already been proposed by
Joseph Campbell. What we see is a story event in an unknown land,
the hero's women live in distant cities, the hero's troubles are amazing
and unbelievable, it symbolically tells us about another world. Stories
can be considered as a scene of conflict between the ordinary world
and the other world or the enmity between the hero and the enemy to
obtain the source of power and wealth and fertility, which is the
princess.
Story and initiation rituals
One of the most important features manifested in the story is the
reference to initiation rituals. One of the most important features
manifested in the tale is the reference to transition rituals. In the
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process of "transition ritual", a person changes from one state to
another or from one base to another. Firoozshah's departure from
Badakhshan is associated with great difficulty. To quench the princess'
hunger, the hero finds bread by begging during this journey (Shamloo,
N.D: 39). It is not without reason that the hero often marries after
completing a difficult mission and returning to society. In the end, the
hero returns the strange object to the ordinary world, thereby
removing its strangeness.
The symbolism of the four women in tale
In mythological interpretation the number four is the number of
femininity (Chevalier and Gerberan, 2000: 2/557) and according to
Jung, the development of the female element has four stages: First
"Eve", second "Helen", third "Holy Mary" and fourth "Mona Lisa"
(Jung, 2014: 281). Meymooneh character is similar to Eve. Hamyan
Pari is a symbol of beauty and humor. Fairy dance in the tale has a
dual erotic-ritual function. Jeyhoon is the wise lady. But more
passionate than these four women is the fairy queen, who is a mixture
of power, grandeur, beauty, wisdom, kindness and gratitude.
4. Conclusion
Peter Gillette's model in the analysis of tales is the result of
simultaneous attention to the structure and form of the work as well as
the content and meaning of the story. In other words, it is a mixture of
previous textual and contextual theories in the analysis of story
elements. In the analysis of the studied tale, it was proved that all the
five functions of the aforementioned pattern, in the same order and
expected sequence exist in the narrative structure of the story. The
roles used in the tale including: hero, helper, queen, enemy and false
hero, are fully adaptable to the pattern of Gillette theory.
Keywords: Indian tales, morphology, peter Gillette, Firuzshah
folktale, Textual and hypertext analysis.
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چکیده
در میان نظريههای ساختاری و بافتی كه به بررسی و تحلیل قصههای شفاهی پرداختهاند ،الگوی
پیشنهادی پیتر جیلت برای پژوهندگان پارسیزبان چندان نامآشنا نیست .اين الگو برآيندی از مـدل
ريختشناسی پراپ و نظريههای مضمونی تحلیل قصه است .جیلت شمار كاركردهای متعدد پراپ
را به پنج كاركرد كاهش داده و روايی نظريه خود را بـا تحلیـل قصـههـای فـراوان از ادب شـفاهی
مناطق مختلف دنیا اثبات كردهاسـت .پـژوهش ضا ـر بـه شـیوة توصـیفی-تحلیلـی و بـا اسـتناد بـه
نشـانههـای درونمتنـی ،بـر آن اسـت تـا از رهگـرر معرفـی قصـه ناشـناخته «فیروزشـاه بدخشــانی»،
كاركردها و عناصر قصه را بر اساس اين الگوی نويافته بررسی و تحلیل نمايد .نتیجة پژوهش نشـان
داد كه قصه پیش گفته ،تمامی پنج كاركرد :موقعیت نخستین ،تعامل بـا يـاريگر ،تعامـل بـا شـهبانو،
تعامل با دشمن و بازگشت قهرمان را دارا است .همچنین دو جهان «معمـولی» و «ديگـر» در فضـای
روايی قصه قابل جداسازی است .قصة فیروزشاه را میتوان نمونهای روشن از بقايای آيین تشرف و
رازآموزی اقوام كهن دانست كه عناصر نمادين فرهنگیشـان را در ررفسـاخت فـرم دينـی خـود
ضفظ كردهاند.
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واژههایکلیدی :قصههای هندی ،ريختشناسی ،پیتر جیلت ،قصـه فیروزشـاه ،تحلیـل متنـی و
فرامتنی.

 -1مقدّمه
قصههای منثور عاشقانه نیز بسان گونة منظوم آن سرشار از ظرافت ،زيبايی و
برجستگیهای ادبی و فرهنگی است .اين قصهها آنچنان در تاروپود زندگی مردم تنیده بود
كه كسی ضتی گمان پاک شدنش را از لوح سینهها نداشت .اما شوربختانه ادب رسمی و
متون كالسیک ادبیات به اين گنجینههای ملی ،نگاهی نکوهنده داشته و در بیشتر آثار فاخرِ
پارسیزبان ،جايگاهی درخور نیافتهاست .اما نگاه علمی به اين «عشقنامههای »9پارسی ،هر
بیننده دادمندی را مجاب میسازد كه در بطن اين گونه قصهها ،ارزشی بسیار فراتر از
«تُرّهات» و «اَسمار» نهفتهاست و آشنايی با بخشی از ويژگیهای جامعة ايرانی در ابعاد
انسانشناسی ،جامعهشناسی ،اسطورهشناسی و تاريخپژوهی ،جز از راه دلنهادن به اين گونه
قصههای خیالانگیز ،ناشدنیاست.
صادق هدايت ( )881 :9228بررسی قصههای عامیانه را به منزلة مصالح اولیه بهترين
شاهکارهای بشر برشمردهاست .نگاه علمی به قصه از قرن نوزدهم و در فرنگ جدی شد.
امروزه نظريههای ساختاری و مضمونی متعددی را میتوان برشمرد كه هر كدام از
دريچهای خاص (فرمالیستی ،نقد اسطورهای ،روانشناسی ،ساختگرايی) به اين مقوله
نگريستهاند .برخی پژوهندگان و از جمله سیروس شمیسا ( )332-393 :9240عنصر
«روايت» را مركز ثقل گونههای قصه ،داستان ،ضکايت ،افسانه و مانند آن دانسته و بر همین
اساس ،تمايز چندانی میان گونههای پیشگفته قائل نشدهاند.
 -1-1بیان مسئله
سرزمین هند از ديرباز مهد افسانه و قصه بودهاست .شمار فراوانی از قصههای ايرانی و از
جمله :كلیله و دمنه ،سندبادنامه ،طوطینامه ،هزارويک شب ... ،مُلهم از قصههای رايج
هندی است .از دوره تیموری به بعد ضجم انبوهی از قصههای فارسی در سرزمین هند
نگاشته شده 3كه برخی ،هنر نويسندگان و اديبان ايرانی است .نگاهی اجمالی به قصههای
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عاشقانه هندی گواه روشنی است بر اينکه «جز محتوای برخی داستانها -كه تاثیر آيینهای
هندی را در آن میتوان مشاهده كرد -تاثیر عمیق ادب فارسی و فرهنگ غنی آن در اين
داستانها و منظومهها [فراوان] است»(ذوالفقاری .)25 :9218،اين گونه قصهها از يک سو
به قول زرينكوب (« )13 :9202در انحصار طبقات ممتاز و مايه تفريح و التراذ آنها» بود و
از ديگر سو به پیدايش زبان ادبی در مشرق ايران فرهنگی منجر شد (الزار.)31 :9248،
قصة عاشقانة «فیروزشاه بدخشانی» رمانس منثور عامیانهای است كه در سدة  99هجری
به خامة نوروزعلیبیگ شاملو (علینوروزخان) در هندوستان نگاشته شد .استاد صفا من
معرفی اجمالی قصه ،آن را داستانی مطبوع با ريشهای كهن خواندهاست (صفا:9251،
 .)9238/2ادگار بلوشه ( )Blochet,1905: 4/42-43خالصة قصه را يادكرده و هرمان
اته تاكید دارد كه با ضکايت فیروزشاه در «محبوبالقلوب» تفاوت دارد ( Ethe,1903:

 .)528نگارندة قصه گويا شاعر عصر صفوی بوده كه نام و نمونة نظم وی در تركرة
مخزنالغرائب (هاشمیسنديلوی )9324/3 :9103،آمده و نصرآبادی ( )219 :9290نیز در
تركرة خود از وی ياد كردهاست .چهار بیتی كه نصرآبادی از وی آورده ،تقلیدی سست و
كممايه از شعر صائب را مینماياند .در تركرة صبح گلشن (بهوپالی )299 :9213،ابیاتی
چند از اين شاعر سبک هندی به چشم میخورد .اما بجز تحرير اين قصه ،اثر منثور ديگری
از وی ديده نشد .دهخدا در لغتنامه وی را از ايل شاملو و زرگر باشی عباسقلیخان؛
ضکمران هرات دانستهاست .در سرآغاز كتاب «ضماسه بهمنشاه نامه» (بیغمی،)8-2 :9210،
اشاره ای كوتاه به اين نام رفته كه بر سخن ما چیزی نیفزودهاست .قصة «دارابنامه» نیز به
داستان فیروزشاه مشهور است .گفتار دكتر صفا در گنجینه سخن مبنی بر عدم ارتباط
مضمونی اين دو داستانِ همنام ،ما را بینیاز از بازگفت میسازد (ن.ک :صفا-24/9 :9203،
.)29
دقت در وارگان ،ويژگیهای دستوری و نحوی متن ،به روشنی نشان از خاستگاه هندی
آن دارد .جانماية اصلیِ اين داستان عشق و دلدادگی است .اما افزون بر كشش عاطفی ،در
قصه از كشش های ديگر مانند نبردهای قهرمان و نیز عناصر فراطبیعی (ديو ،پری)... ،
استفاده شدهاست .قصه فیروزشاه دارای ساختار زنجیرهای با درونمايهای عشقی ،رزمی و تا
ضدودی عرفانی است.
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ايدة شکلگیری پژوهش ضا ر بر اين فر یه استوار است كه قصة فیروزشاه بدخشانی،
در پس كنش های معمولی و پربسامد و با وجود متن ساده و دور از تعقید و تسجیع ،در
افقی فراتر از قصههای همسان هندی ،قابلیت بررسی علمی و كشف زوايای فرهنگی را
دارد .ويژگیهای قهرمان قصه و شاهبانوان ،هر كدام بنمايهای نامآشنا در ادبیات عامه
است  .تا جايی كه هر كدام از زنان قصه را از ديگری متمايز ساخته و نقشپريری آنها را بر
اساس اين تفاوتها ترسیم میسازد .كوشش شده تا بدين پرسش پاسخی درخور داده شود
كه وجود چهار زن در كنار قهرمان قصه ،آيا مفهومی صرفاً دينی دارد و يا فرادينی و
اسطورهای؟ همچنین تبیین ويژگیهای مفهوم «جهان ديگر» و تعامل قهرمان با عناصر
سازنده آن جهان (با توجه به الگوی جیلت) از اهداف اصلی اين تحقیق است.
 -2-1پیشینۀ تحقیق

پیش از اين در راستای معرفی الگوی پیتر جیلت ،تنها كتابی از وی با عنوان «والديمیر پراپ
و قصة شفاهی جهانی »2به خامة پگاه خديش به فارسی برگردان شده و تاكنون به جز
نوشتار ضا ر ،اثر ديگری بر بنیاد اين روش تحقیق ،بررسی و تحلیل نشدهاست .همچنین
كمترين اثر پژوهشی مستقل پیرامون قصة فیروزشاه وجود ندارد .تصحیح اين رمانس بخشی
از پاياننامة دكتری يکی از نگارندگان بودهاست .بنابراين پژوهش پیش رو فاقد كمترين
پیشینه بوده و از هر دو ضیث پیشتاز است.
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
پژوهشی اينچنین دست كم از سه جنبه ضائز توجه است :از لحاظ تبیین ارزش متنی ،از
نظر خصوصیات فرهنگی ـ اسطورهای و باالخره معرفی الگوی جديد بررسی قصهها در
زبان فارسی .از يک سو قصهای ناشناخته معرفی شده كه تاكنون بر اهل تحقیق پوشیده
بودهاست .از ديگر سو غنای ادبی و فرهنگی قصة فیروزشاه بدخشانی نماينده میشود و
باالخره شیوة تحلیل و بررسی قصههای ايرانی با استفاده از مدل تحلیل پیتر جیلت به بوته
آزمون سپرده میشود .با اين امید كه پژوهش ضا ر ،گامی آغازين باشد در مسیر كشف
ناشناختههای گیتی قصههای پارسی ،بر بنیاد شیوه تحلیل نويافته پیتر جیلت.
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جنبة نخست نوآوری در پژوهش ضا ر اين است كه بیترديد نخستین گام در مسیر
معرفی قصة فیروزشاه و كاوش در آن است .دوم اينکه نخستین پژوهش در زبان فارسی
است كه شیوه بررسی قصه بر بنیاد روش پیتر جیلت را به كار میبندد .همچنین كاوش در
يکی از رمانسهای عاشقانة هندی و شناسايی اين متون ادب عامه ،از ديگر ابعاد اهمیت
پژوهش ضا ر است.
 -2بحث و بررسی
 -1-2آشنایی با الگوی تحلیل قصۀ پیتر جیلت
نام پیتر جیلت؛ استاد دانشگاه غرب استرالیا و پژوهندة ضوزة قصهها و افسانههای ملل،
برای قصهپژوهان ايرانی چندان آشنا نیست .وی با بازبینی الگوی ريختشناسی پراپ و
تعديل كاركردهای آن ،به تحلیل قصههای شفاهی دست يازيد و مدعی شد تمامی
قصههای شفاهی شگفت با اين مدل نويافته همخوانی دارد .میدانیم كه ايده بنیادين پراپ
در ريختشناسی اين است كه تنوع و تکثر جزئیات در اجزای قصه ،در ررفساخت خود
به يک طرح واضد قابل كاهش است .پراپ كاركردهای سازنده قصه را  29مورد برشمرده
و معتقد است كه پیوسته با نظم و توالی ويژهای در قصه پديدار میشوند .جیلت اين
كاركردها را به پنج مورد زير كاسته و آن را تنها ركن تغییرناپرير قصهها میداند:
« -9موقعیت نخستین» ،برابر با كاركردهای يکم تا يازدهم پراپ؛

8

« -3تعامل با ياريگر» ،برابر با كاركردهای دوازدهم تا پانزدهم پراپ؛
« -2تعامل با شهبانو» كه در الگوی پراپ نیامده؛
« -8تعامل با دشمن» ،برابر با كاركردهای شانزدهم تا بیستويکم پراپ؛
« -2بازگشت قهرمان» ،برابر با كاركردهای بیستودوم تا سیويکم پراپ (جیلت:9210،
.)58-50
جدول زير مقايسه نقشها و شخصیتهای پراپ و جیلت را نشان میدهد:
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نقشهای

پراپ

جیلت

نقشهای پراپ
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نقشهای جیلت

شرير

دشمن

بخشنده/تهیه كننده

ياريگر

فرستنده

---

شاهزاده  /مورد جستجو

شاهزاده/شهبانو

قهرمان

قهرمان

قهرمان دروغین

قهرمان دروغین

---

بدل

ياريگر

ياريگر

شیوة كار پراپ الهامبخش پژوهندگان بسیار در بررسی انواع روايت بودهاست (ن.ک:
ضقشناس و خديش .)29-23 :9240 ،به گفتة هولبک بخشهايی از ساختار پراپ ممکن
است در قصه ای خاص نیامده باشد .همچنین ترتیب و توالی كاركردها هم آنقدرها كه
خودش ادعا میكند ،ثابت نیست (هولبک9140،؛ بهنقل :جیلت .)24 :9210،پیتر جیلت
پس از بررسی اجمالی نظريههای ساختی و محتوايی پیش از خود ،عصارة اين نظريات را
در سه نکته بیان كردهاست-9 :يک ساختار متنی مشترک (دستكم برای قصههای
شگفت) وجود دارد؛  -3قصهها دارای يک پیوند بافتی-تاريخی هستند و با توجه به جهان
پیرامونشان معنا و اهمیت دارند؛  -2نظريههای متنی و بافتی ،هر يک به تنهايی (و فارغ از
توجه به ديگری) با قصهها سروكار دارند (جیلت .)22 :9210،وی بر همین اساس روش
تلفیقی خود را پیريزی میكند .نخستین هدف جیلت« ،يافتن يک ساخت زيربنايی
مشترک برای قصة شگفت» است (جیلت .)22 :9210،جیلت بر خالف پراپ به كنشهای
منفرد شخصیتها توجهی نداشته؛ بلکه آنها را بر اساس تعامالت چندگانهشان با قهرمان
مرتب نمودهاست .از اين رو اين كاركردها با يکديگر همپوشانی دارند (ن.ک:
جیلت.)55 :9210،
توجه به آيینهای كهن تشرّف شمنی ،از همانندیهای الگوی پراپ و جیلت است.
جیلت در مبحث :پیوند نظريههای متنی و بافتی ،غايت قصه را درپیوسته با آيینهای تشرّف
و نیز آيینهای بلوغ میشمارد (ن.ک :جیلت .)951-945 :9210،در مقابل ،بنیاد
كاركردهای سیويکگانه پراپ بر تقابلهای دوگانه استوار شده كه جیلت آن را ناديده
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گرفته و تركیب كاركردهای خود را بدين قرار سامان میبخشد :موقعیت نخستین ،تعامل با
ياريگر ،تعامل با شاهزاده/شهبانو ،تعامل با دشمن ،بازگشت قهرمان (جیلت-991 :9210،
 .)993نظرية جیلت در بخش بافت/فرامتن ضاوی عناصر فرهنگی قصه است .يکی از
ويژگیهای شاخص در نظريه جیلت توجه به «جهان» قهرمان و تقسیمبندی آن به دو نوع
«جهان معمولی» و «جهان ديگر» است .وی بارزترين ويژگی قصه را ارتباط با جهان ديگر
میداند (جیلت :9210،شانزده).
اين پژوهشگر همچنین قصههای شفاهی را بهعنوان يک روايت در نظر میگیرد .زيرا
ويژگی خاص قصهها ،خط داستانی آنهاست؛ يعنی مجموعهای از رويدادها كه يکی پس از
ديگری در طول زمان رخ میدهند (جیلت :9210،هجده) .در يک كالم ،نظريه پیتر جیلت
را شايد بتوان برآيند و شامل تمامی تئوریهايی دانست كه قصهها را بر اساس ساختار و فرم
و نیز بر اساس محتوا و مضمون واكاوی میكنند.
 -2-2گزیدۀ قصۀ فیروزشاه
از آنجا كه قصة فیروزشاه بدخشانی هنوز چاپ نشده ،با هدف آشنايی كلی با آن ،در ادامه
گزيدهای از قصه آوردهمیشود .كوشش شده تا اين گزيده علیرغم ايجاز ،دربردارندة
ضوادث مهم و خطوط اصلی پِیرنگ داستان باشد .پس از آن به شیوة توصیفی-تحلیلی و
به ياری منابع كتابخانهای ،به يادكرد عناصر ساختاری يا خويشکاریهای فر یه در متن
قصة مركور پرداخته و در صورت وجود اين خويشکاریها ،با مراجعه به متن نسخة خطی،
تحلیل و تطبیق صورت پريرفتهاست .از رهگرر اين تطبیق ،غنای ادبی و ارزش فرهنگی
قصه تبیین و تحلیل شده و در پايان نیز يافتههای تازه پژوهش مورد اشاره قرار گرفتهاست.
پیشتر نقش ها و كاركردهای الگوی پیتر جیلت را به اختصار معرفی كرديم .در اينجا و
از رهگرر بیان خالصة قصه ،میكوشیم اين كاركردها را در بطن قصة فیروزشاه و به
كمک اصطالضات پیشنهادی الگوی پژوهش نشان دهیم:
پادشاه بدخشان پسری برومند به نام فیروزشاه [قهرمان] و دو پسر خُردتر دارد .وی به
بیماری سختی [كمبود نخستین] گرفتار آمده كه عالج آن« ،گل ديو كَنده» است .فیروز در
جستجوی اين گل ناياب شفابخش ،سفری پرماجرا [سفر قهرمان] را آغاز میكند :به پیکار
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شیری آدمكُش [دشمن] میرود و به پاداش آن ،با «میمونه»؛ دختر پادشاه پیوند میيابد
[تعامل با شهبانو] .در شهری ديگر با كشتن اردها [كار دشوار]« ،همايون» را از ننگ آدمی
خواری رهانیده ،به خواست پادشاه با وی ازدواج میكند [شهبانو] .فیروز در هوای يافتن
گُل ديو كنده به شهری میرسد كه مردمان آن گرفتار ديوی زشتكردارند .وی به مدد
اسم اعظم [ياريگر] ،ديو [دشمن] را بر خاک میمالد و از زن ديو عهد میگیرد كه دخترش
را به كابین خود درآورد .آنگاه «جیحون»؛ شاهدخت گیالن را به زنی میگیرد [شهبانو].
در ادامه به دريايی طوفانی [ضدفاصل دو جهان] میرسد و كشتیاش طعمه امواج
میشود« .همیان» پری ك ه به غسل دريا آمده ،بدن ناتوان فیروز را يافته به نزد مادر میبرد
[گمنامی موقت و آزمودن قهرمان] .مادر به پاس پیمانی كه با فیروزشاه بسته ،همیان را بدو
میسپارد .فیروزشاه مقصود خود از اين سفر را با همیان پری در میان مینهد و پس از
شنیدن اوصاف و ويژگیهای «ديو كنده رانی» از زبان همیان پری ،ناديده دل به آن ملکه
پريان میبازد.
همیان پری فیروزشاه را به سیمای طوطی [عامل جادويی] در میآورد تا به قصر ديو
كنده رانی برسد .ملکه پريان در خواب است كه فیروز چادر و انگشتری خود را با او جابجا
نموده و پس از چیدن چند شاخه از گل زندگیبخش [كار دشوار] ،رهسپار بدخشان
میشود .ملکة ديوان در میيابد كه اين مهم ،جز از فیروز ساخته نیست .پس شیفتة او شده و
به قدرت ويژة خود میفهمد كه قهرمان ،عازم ملک خود است.
در اين سو اما فیروزشاه دوباره پیکر آدمی يافته و در مسیر بازگشت ،دو برادر [قهرمان
دروغین] را مالقات می كند .آن دو نابرادر فیروز را در چاهی افکنده [عدم پريرش قهرمان
در جهان معمولی] گُل را برای مداوای پدر میبرند [جبران كمبود نخستین] و به دستاويز
آن ،ارج و قربی ضاصل میكنند .ديو كنده رانی [شهبانو/جادوگر] از كید برادران فیروزشاه
آگاه ش ده در تقالی نجاتش ،جیحون را از گیالن ،همايون را از فارياب ،میمونه را از فارس
همراه میكند و با همیان پری و لشکری انبوه بهسوی آن چاه میشتابد .فیروزشاه پس از
رهايی ،به همراه ملکه و شاهدختها آهنگ بدخشان میكند [بازگشت قهرمان] .دو برادر
نابکار میگريزند ،اما سرانجام به سزای زشتكاری میرسند [خنثیسازی دسیسه قهرمان

پاییز و زمستان 99

تحلیل متن و فرامتن قصه فیروزشاه بدخشانی بر بنیاد الگوی پیتر جیلت

18

دروغین] .پادشاه بدخشان برای فیروزشاه مراسم دامادی برگزار میكند و با رسیدن قهرمان
به پادشاهی ،روزگار خوش قصه آغاز میشود [تکريم و تقديس قهرمان].
 -3-2کارکردهای قصه
 -1-3-2موقعیت نخستین

فصل مشترک مهم تمامی قصهها ،وجود صحنة آغازين (در اصطالح پراپ) يا موقعیت
نخستین است .هر قصه علیالقاعده با صحنه آغازين شروع میشود (بهنام .)922 :9241،اين
موقعیت دربردارندة گونهای از آشفتگی است كه در ساختار خانواده يا در سطح كالن
جامعه پديدار شدهاست .در قصة پیش رو ،بیماری العالج پادشاه كمبود نخستین محسوب
میشود .اما مسالة ديگری هم هست كه اين كمبود را تشديد میكند« :پادشاه به مادر
فیروزشاه پرغضب شد  ...الچار مادر فیروزشاه برای اوقاتگراری خود ،متصل قصر پادشاه
مقامی آراست» (شاملو،بیتا .)2 :پادشاه ،در مقام پدر خونی قهرمان (و پدر معنوی جامعه
قهرمان) ،در شکلگیری اين بخش از مشکل قصه و پیدايش تیرهروزی برای قهرمان ،به
شکل محسوسی مقصر است.
جايگشت ديگری كه در موقعیت نخستین قصه ديده میشود ،مربوط به سن قهرمان
است كه از دو برادر ديگر خود ،دو سال بزرگتر 2است .چرخشی كه در قصه میبینیم ،به
گمان ،ضاصل تصرف ناشیانه كاتب يا نقاالن است .زيرا «قهرمان نوعیِ اصلی [قصههای
عامه ايرانی] شاهزاده است  ...و معموال سومین يا كوچکترين پسر شاه است؛ درضالی كه
دو برادر بزرگتر ،نقشهای منفی به عهده دارند» (مارزلف .)83 :9205،اين الگو پرورده
دامان داستانهای اساطیری است . 5پس از بروز مشکل در موقعیت نخستین ،سفر قهرمان با
هدف رفع اين مشکل آغاز میشود.
 -2-3-2تعامل با یاریگر

قهرمان داستان و شخصیت جوينده ،رنجبرندهای است كه خواسته يا ناخواسته با
ياریگر يا بخشندهای كه يا بالطف است و يا محتاط ،روبهرو میشود .اين ياریگر  ...پس
از آزمايش قهرمان ،به ياریاش میآيد (مختاريان .)933 :9248،معموالً محل اقامت
ياريگر ،منطقه بینابین دو جهان است كه میتواند شامل گونههايی از موانع طبیعی (كوه،
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جنگل ،صخره ،رودخانه ،دريا) باشد (جیلت .)985 :9210،ياريگر ممکن است از جنس
آدمیزاد (پیر ،درويش ،بستگان كهنسال قهرمان ،)... ،پری ،و گاه ضیوان (توتمی) باشد.
ياريگر تنها باشندهای از ضاشیة جهان ديگر نیست؛ بلکه بهواسطة دانش و قدرتی كه از آن
برخوردار است ،در ضقیقت پارهای از آن جهان است و افزون بر قهرمان ،با دشمن نیز
ارتباط دارد .ويژگی ديگر ياريگر اين است كه در هر پیکری ،غالبا به زبان آدمیزاد سخن
میگويد يا به هیأت انسانی در میآيد ،ولی نیروهای خارق العادهای دارد و به دلیلی در
ضاشیة جامعة انسانی ساكن است (جیلت.)993 :9210،
بر طبق الگوی اين پژوهش« ،شاهزاده/شهبانو نوع خاصی از ياريگر است .زيرا به
قهرمان كمک میكند و مثل بقیه ياريگران رابطه نزديکی با او دارد .به گونهای كه به
همسری قهرمان درآمده و همراه با او ،برای زندگی دايم به جهان معمولی بر میگردد»
(جیلت .) 992 :9210،زنان فیروزشاه ،پیش و بیش از آنکه در نقش معشوق ظاهر شوند،
سیمای ياريگر يافتهاند« .جیحون»؛ شاهدخت گیالن ،پس از پیروزی فیروز بر ديو« ،شکر و
سجدات به جا آورد» (شاملو ،بیتا .)52 :همیان پری مسیر دستيابی به گل ديو كنده (شیء
جُستنی) را هموار ساخت« :برخاست و غلیلة 0ريسمان بیاورد و در گلوی جوان بست.
درضال به شکل طوطی گردانید ( »...شاملو ،بیتا .)12 :ديو كنده رانی ملکه پريان و نماد
زيبايی ،قدرت و صالبت است .اوست كه به كمک قوای فراطبیعی و نیروهای ديو و پری،
قهرمان را از گرفتاری در چاه میرهاند و قهرمان دروغین را به سزای زشتكاری میرساند.
گونة ديگری از ياريگر ،مطابق با ضال و هوای مرهبی قصه ديده میشود و آن نیروی
غیبی الهی است كه در تنگنا فريادرس قهرمان است .در نبرد با شیر آدمخوار« ،فیروزشاه
خدا را ياد آورده» (شاملو ،بیتا )91 :و بر شیر چیره میشود .وقتی میبیند كه به زور بازو
هماورد ديو قویپنجه نیست« ،اسم اعظم» را كه از سابق در ياد دارد ،بر زبان میآورد .باز
میخوانیم كه ديو «به فضل الهی بر جوان قادر نگشت» (شاملو ،بیتا .)59 :يک بار هم در
ساضل دريا [برزخ دو جهان معمولی و ديگر] برای قهرمان «يک كشتی از غیب پیدا شد»
( .) 49اما جزئیات آن در قصه نیامده؛ گو اينکه خالق قصه رورتی نیز بر آن نديدهاست.
ذائقه فرهنگی جامعه مخاطب قصه ،اينگونه امدادرسانیها را به نیکی میپريرد و هضم
می كند .اين نوع ياريگری يادآور فرّه شاهی و فره پهلوانی است كه پشتیبان پهلوانان ضماسه
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است .اما ياريگر ديگری كه به كمک قهرمان میآيد و تاضدودی شگفت مینمايد،
درخت است .قهرمان برای كشتن اردها از درخت مويز 4كمک گرفت .اردها «ضمله بر آن
درخت آورد تا او را به گمان آدم ،به دهان فرو برد» (شاملو ،بیتا .)21 :سپس قهرمان اردها
را نابود میسازد.
 -3-3-2تعامل با شهبانو

پراپ شاهدخت را بهمثابة شیئی كه قهرمان در جستجوی آن است ،مطرح میكند .اما
بر بنیاد الگوی پژوهش ضا ر ،شهبانو به عنوان همسر آينده قهرمان ،منبع و سرچشمه بالقوه
باروری و زايايی است (جیلت )992 :9210،و گاه در نقش ياريگر ظاهر میشود .نکتة مهم
ديگر اينکه به سبب زندگی در جهان ديگر ،شاهبانو تحت امر دشمن است؛ گرچه ممکن
است در براندازی و نابودی دشمن با قهرمان همکاری كند .شاهبانو نیز مانند ياريگر ممکن
است قالب ضیوانی يا نیروهای سحرآمیز داشته باشد (شاملو ،بیتا .)988 :فیروزشاه دو دسته
زن دارد :زنان آدمیزاد و زنان پريزاد .در چشم مردان ،زنانِ پری از زنان آدمیزاد برترند .بر
همین اساس در قصهها میبینیم كه زنان جاهل ،كارهای پری را تقلید میكنند و گاه جان
بر سر اين كار میبازند (مارزلف .)908 :9205،اصوالً در گیتی قصه ،زنان پریزاد پاداشی
مهم و چشمگیر هستند .چنانکه از دست دادن آن نیز ،تنبیه و جزای تمرد و سركشی است.
مضمون تیپ  832Aدر طبقه بندی مارزلف ناظر به همین مضمون در قصههاست.
زنان آدمیزاد قهرمان همه در يک سطح نیستند .يکی را بهعنوان پاداش كار دشوار در
كابین دارد؛ يکی را از سر ترضم برگزيده و ديگری را به ديده عقل پسنديدهاست .در ادامه
اين مو وع را بیشتر خواهیم كاويد .اما وجه مشترک اين هر سه ،آن است كه وقتی قهرمان
را بر انجام ماموريت دشوار مصمم میيابند ،مانعش نمیشوند و راه رفتنش را نمیبندند.
زنان پريزاد قهرمان هم قدرت جادويی شگفت دارند ،هم از اسرار و ناگفتهها آگاهند و هم
فريبا و دلربايند .بر همین اساس است كه ملکة پريان ،به عنوان آخرين زن (و در ضقیقت زن
مطلوب و آرمانی قصه) بر ديگر بانوان تفوق و برتری محسوسی دارد.
پیشتر اشاره شد كه شهبانو در جهان ديگر سکونت دارد .ناآگاهی قهرمان نسبت به نام
سرزمین و نام زنان ،بیش و پیش از آن كه با سنت نامپوشی در ضماسه پیوند داشته باشد،
نشان آشکار ضض ور آنها در جهانی ناآشنا و غیرمعمول است .قهرمان مدتها پس از
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ازدواج و هنگام وداع از زنان ،نام و نشان ايشان را جويا میشود .گفتگوی «فیروز» و
«همايون» در لحظة وداع را بنگريد ...« :لیکن از نام اين شهر واقف نگشتم و تو چه نام
داری؟ مرا از اينها آگاهی بخش تا بدانم .گفت :ای يار وفادار! اين ملک را فارياب
میگويند و مرا همايون نامند» (شاملو،بیتا .)82 :همین صحنه در اپیزود آشنايی قهرمان با
«جیحون» تکرار شدهاست« :فی روزشاه گفت :ای جانان! اين كدام ملک است و نام تو
چیست؟ بگو تا معلوم كنم .دختر گفت :اين ملک را گیالن میگويند و نام من جیحون
است» (شاملو ،بیتا.)01 :
 -4-3-2تعامل با دشمن

در فرهنگی كه ما در آن زيست میكنیم ،قصهها بیشتر قلمرو قهرمانان نرينه است .نگاه
مردساالر و سلطة نگرش دينی در طول سدههای متمادی ،رنگ و بوی زنقهرمانان را از
صحنه قصهها زدوده و جز اندک رد پايی بر جای نماندهاست .اينکه میبینیم در جهان قصه
جنسیت شهبانو/شاهزاده مادينه است ،اما جنس دشمن در اغلب موارد نرينه (ن.ک:
جیلت ،)988 :9210،نشانهای روشن از آرزوهای بر باد رفته اقوامی است كه قرنها با
خاطرات قهرمانان مادينه زيستهاند و اكنون اقوام مهاجم [پريرنده نقش «دشمن» در قصه]
ضتی قهرمانان قصههايشان را هم ربودهاند.
دشمن در قصه گاه از شخصیتهای فراانسانی همچون ديو ،اردها ،شیر ،خرس و مانند
آن است و گاه صورت آدمی دارد .موتیف كشتن اردها به دست قهرمان ،نامدارترين
موتیف داستانهای ضماسی و عامیانه است .اسطورههای اردهاكشی بهويژه در میان مردمانی
كه دشواری آب داشتهاند ،همگانی است (ضصوری .)39 :9244،نبرد پهلوان با اردها
می تواند تعبیری از تقابل روشنی و تاريکی ،سیری و گرسنگی ،جوانی و پیری ،داد و بیداد
و در نهايت شکوهمندترين پهلوان و مخوفترين اردهايان يعنی زندگی و مرگ باشد
(سركاراتی .)381 ،9204،نبرد با شیر نیز همین گونه است.
فیروزشاه به ترتیب با شیر ،اردها و ديو روبرو میشود .ترتیب و توالی دشمنان و
نبردهای قهرمان با آنها ،از آسان به دشوار آمده است .شیر گرچه قدرتمند و تناور است ،اما
به جادو مسلح نیست .اردها نیز گرچه عظیم و دمان است ،اما در برابر «اسم اعظم» تسلیم
مرگ می شود .اما ديو هم قدرت اين دو را دارد و هم چیزی ورای آن .اين باشنده اهريمنی
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توان پرواز 1و نیروی جادو دارد .بر پايه باورهای اساطیری ديو را نبايد كشت .در
اسکندرنامه آمده هر ديوی كه كشته شود و خون آن بر زمین فرو ريزد ،از هر قطره خون او
ديوی ديگر پديدار میشود .لرا ديو را كه رب میزنند ،مشتی خاک بر دهانش بايد
بیفکنند تا آن ديو به جهنم واصل شود (ضکیم .)952 :9244،سالح ديو نیز مانند خودشان
شگفت است .آنها سنگ آسیا يا صخرههايی را كه بر تنه درختی سوار كردهاند ،بهجای
سالح به كار میبرند و با كشتن آنان ،سِحرهايی كه كردهاند باطل میشود (كريستین
سن.)923 :3222،
قهرمان دروغین قصه (دو برادر كوچکتر فیروزشاه) نیز در نقش دشمن ظاهر شده
است .قهرمان دروغین يکی از ساكنان جهان معمولی و معموالً از نزديکان قهرمان است كه
غنیمت يا شاهدخت را از قهرمان میستاند و گاه ادعا میكند او بوده كه كارها را انجام
داده و ماجرا را از سر گررانده ،نه قهرمان (جیلت .)994 :9210،نقشپريری اين دو برادر
كامالً با تیپ  223در طبقهبندی مارزلف يکسان است (ن.ک :مارزلف.)932 :9205،
 -5-3-2بازگشت قهرمان

قهرمان قصه پس از انجام ماموريت دشوار ،يافتن شیء ناياب ،ازدواج با شاهدخت... ،
به سرزمین خود (جهان معمولی) باز میگردد .وی در تعامل با جهان ديگر ،در دو مرضله
مشکل اساسی دارد :يکی هنگام ورود به جهان ديگر و دوم هنگام بازگشت از آن.
مشکالت قهرمان در بازگشت ،نشاندهندة دشمنی و رويارويی جهان معمولی با جهان ديگر
است .همچنان كه ماجراهای اولیة قهرمان هنگام ورود به جهان ديگر ،بیانگر خصومت آن
دو با يکديگر است (جیلت.)994 :9210،
انگیزة اصلی سفر قهرمان انجام كار دشوار (يافتن شیء جادويی و مرموز ،ازدواج با
شاهدخت ،رفع قحطی و خشکسالی )... ،است .شیء مورد جستجوی اين قصه« ،گل ديو
كنده» است؛ نوشدارويی زندگی بخش كه تنها در اختیار ملکه ديوان و پريان است .پیوند
گیاه و زندگی ،يادآور رويش گیاه ريواس از نطفه كیومرث (الهیجی و كار)349 :9209،
است .باورمندی به درمانگری گیاه در باورهای ايرانی با كشتهشدن گاو يکتا در پیوند
است .پس از كشتن اين گاو به دست اهريمن ،تخم گیاهان دارويی از بدن گاو پديد آمد
(دادگی .)40 :9242،در اساطیر گاه شاهد پیکرگردانی درخت به هیئت انسان هستیم .بر
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اساس اين باورها« ،روانهای نیاكان در بعضی درختان ساكناند و از آنجا به شکل جنینی
به بطن زنان راه میيابند» (الیاده .)344 :9241،با توجه به موقعیت نخستین قصه دانسته شد
كه گل ضیاتبخش ،در ررفنای خود از ضقیقتی عمیقتر پرده بر میدارد و آن ،تالش
آدمی برای فرار از چنگال گريزناپرير مرگ و برآوردن آرزوی محال «جاودانگی» است.
معموالً مرز میان دو جهان با يکی از موانع طبیعی (جنگل،رود ،غار ،چاه ،بیابان)
بازنمايی میشود .در قصة فیروزشاه ،برزخ دو جهان در قالب دريا و بیابان نمود يافتهاست.
بنماية گرر قهرمان از آب ،به ديرسالی اسطوره و همسنگ زدودن آاليش ،پیش از رسالتی
دشوار است .فريدون به آهنگ گشودن كاخ حاک ،به اروند میرسد .كیخسرو بی
استمداد كشتی ،از جیحون میگررد و ضضرت موسی(ع) از نیل گرر میكند .در افق اين
قصه ،گرر از آب ضد فاصل و مرز میان جهان معمولی و جهان ديگر است .قهرمان ساضل
نزديک دريا را میشناسد؛ زيرا در جهان معمولی واقع است .اما از كرانة دور آن هیچ
آگاهی ندارد و نمیداند كه «ديوی بهمثل كوهی  ...از جانب دريا میآيد» (شاملو،بیتا:
 .)20بنابراين با رسیدن به كناره دريا فهمید كه «چنان دريا گاهی [هرگز] به عمر خود نديده
و نشنیده .در ضیرانی افتاد كه چگونه از آن گرر كند و عبور شود» (شاملو ،بیتا )01 :و پس
از سه شبانهروز گرر از آب« ،هیچ طاقت در او نمانده بود .به مثل مرده به كناره دريا افتاده
ماند» (شاملو ،بیتا .)49 :ترسیم چنین صحنهای از دريا ،گواه رمزينه بودن فضای آب و
پوشیدگی آن است .در ديگر قصههای منثور هندی و از جمله قصه «ضسنآرا» ،قصه
«كامروپ و كاملتا» و قصه «منوهر و مدهمالت» مضمون گرر قهرمان از آب چنین معنايی
يافتهاست.
 -4-2جهان معمولی و جهان دیگر
چنین به نظر میرسد كه مفهوم «جهان ديگر» را پیش از اين جوزف كمبل مطرح
كردهاست .در آنجا میبینیم كه «مركز ثقل روضانی قهرمان ،از اين جهان به جهان ديگری
منتقل میشود» (جیلت .)929 :9210،اينکه میبینیم رويداد قصه در سرزمین ناشناختهاست،
زنان قهرمان از شهرهای دوردست میآيند ،موانع و مشکالت قهرمان شگفت و باورناپرير
است ،در بطن خود معنايی سازنده و آرمانی دارد و آن اينکه ساضل آرامش و رفاه ،در آن
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سوی دريايی است كه امواج سهمگین و درندگان گرسنه خشمگین دارد .آن ساضل آباد،
بسی نیکوتر از دنیای معمولی و جايی است كه نیوشندگان قصه به آن انس دارند .به بیان
ديگر ،قصه عموماً شهری خیالی است بر بنیاد آنچه اقوام دوردست از خواستههای ناداشته
خود میساختن د .جهان قصه پرتوی از جهان آرمانی بشر است .باشندگان جهان ديگر ،هر
كدام جنبهای از ابعاد وجودی و شخصیتی آدمی هستند كه در آنجا در پیکر اردها ،ديو،
پری ،جن ،میمون ،شیر ... ،ظاهر شدهاند .اين گفتار ،روی ديگر سکه سخن پراپ است كه
معتقد بود ضقايقی كه از قصهها دريافت میشود ،تا ضدی منطبق با ويژگیهای جامعه است
(ن.ک :جیلت.)23 :9210،
قصهها را میتوان صحنه تعارض و تضاد میان جهان معمولی و جهان ديگر يا خصومت
میان قهرمان و دشمن برای به دست آوردن سرچشمة قدرت و ثروت و باروری -كه
شاهدخت/شاهبانو است -دانست (جیلت .)992 :9210،با وجود اينکه اپیزودهای آغازين و
پايانی قصه در جهان معمولی رقم میخورد ،اما بیشتر كنشهای قصه در جهان ديگر
می گررد .اين امر البته منطقی و پريرفتنی است .تمامی راز و رمزها ،شگفتیها ،افسون و
خیال و جادو ... ،در جهان ديگر است .كشش قصه ضول دستیابی به شیء ناياب يا امر
دشوار ،در آن جهان جريان دارد .امر دشوار قصة مورد پژوهش ،به گونهای با برزگری و
كار كشاورزی درپیوسته است و بر توان و نیروی قهرمان در اين بخش تاكید دارد .در
تو یح اين امر بايد به دوگانگی و تقابل میان طبیعت (دشمن) و كِشتكار (قهرمان) اشاره
نمود .در سرزمینهايی كه ضیات باشندگان آن بر بنیاد كشاورزی استوار است ،باران و گیاه
دو ركن مهم چرخة زندگی بهشمار است.
 -5-2قصه و آیینهای تشرّف
در بخش تحلیل فرامتنی و بافتی ،يکی از مهمترين ويژگیهايی كه در قصه تجلی يافته،
اشاره به آيینهای گرار است .در فرآيند «مناسک گرار» ،فرد نوكیش يا رازآموز ،از ضالتی
به ضالتی و يا از پايگاهی به پايگاهی ديگر متحول میشود .الیاده از سه گروه مناسک
آشناسازی ياد كردهاست :نخست آيینهای عبادی گروهی كه كاركرد آن تمهید شرايط
انتقال از كودكی به بلوغ است .دوم مناسک ورود به انجمن سرّی يا انجمن اخوّت است و
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در پايان آشناسازی با ضرفههای رمزآلود مانند جادوگری (الیاده .)38-32 :9254،از اين
مناسک به آيین تشرّف نیز تعبیر میشود كه بسیاری از قصهها كوشیدهاند با زبانی نمادين،
آن را برای كودكان و نوآموزان توصیف كنند.
از اين رو «چه بسا عناصر مربوط به آيینهای تشرف در قصهها ،نه بقايايی غیركاربردی
و كهن ،بلکه يک كل كاربردی و پويا هستند» (جیلت .)945 :9210،شمار فراوانی از
كنشهای شخصیتهای قصه در پرتو آشنايی با اين آيینها به آسانی رمزگشايی میشود.
مقايسه كنشهای قصه با مناسک گرار ،خالصهوار بدين گونه است:
كمبود اولیه  ترک نقش پیشین نوآموز يا رازآموز
آغاز سفر  /جستجو  آغاز انزوای اجتماعی
ضاشیه جهان  برهوت ،سفر به جنگل ،غار ،كوه ،رودخانه ،پس از انزوای اجتماعی
ياريگر  بستگان كهنسال ،ضیوان توتمی
جهان ديگر  مرگ نمادين ،ضبس و نگهداری نوآموز در قفس
بازگشت به جهان عادی و عدم پريرش  اذيت و آزار به دست زنان قبیله
بازگشت به شرايط عادی  پیوند و ارتباط نوآموز با جهان جديد
خروج فیروزشاه از شهر بدخشان [برابرنهاد كودكی در آيین تشرّف] با دشواری بسیار
همراه است .او را از اين كار باز میدارند و دشواریهای راه را برايش بازگو میكنند.
شگفتیها ،نبردها ،پاداشها و عشقهايی كه قهرمان تجربه میكند تا به گل ضیاتبخش
دست يابد ،يادآور تمرينهای دشوار آداب و مناسک مرضلة گرار است .در جريان اين
سفر ،قهرمان برای رفع گرسنگی شاهدخت ،به دريوزه نان میيابد (شاملو،بیتا .)21 :اين
كار يادآور مراسم گدايی در رفتار متصوفان است .93دستيابی قهرمان به گل ديو كنده و
آوردن آن به جهان عادی ،مرضلة پايانی اين آيین و در ضقیقت آغاز مرضلة بلوغ است .بی
سبب نیست كه قهرمان ،پس از انجام رسالت دشوار و بازگشت به جامعه ،غالباً ازدواج
میكند .زيرا آيین تشرّ ف بلوغ به ازدواج يا اعالم آمادگی برای ازدواج منجر میشود.
سپس به پادشاهی دست میيابد .همانگونه كه در فرآيند تشرف ،نوآموز در فرآيند
آزمايشها و آيینهايی كه از سر میگرراند ،با جهانی ناشناخته و شگفت آشنا میشود كه
تاكنون برای وی مجهول بوده ،در قصة موردنظر نیز فیروزشاه در جستجوی گل ناياب ديو
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كنده ،موانعی را پشت سر مینهد و در پايان ،شیئی شگفت و غريب را به جهان عادی باز
میگرداند و با اين كار غرابت و شگفتی آن را میزدايد و به جزئی از لوازم جهان روزمره
بدل میسازد.
 -7-2نمادپردازی زنان چهارگانۀ قصه
نخستین نکتهای كه عنوان باال به ذهن متبادر میسازد ،نفوذ عناصر اسالمی در قصه و بحث
محدود ساختن شمار زنان هر مرد به عدد چهار است .اما پیچیدگی و گستردگی شخصیت
زنان قصه ،پژوهنده را به نکتهای فراتر از اين رهنمون میشود و آن تجلی جلوههای
چهارگانه عنصر زن است كه در میان چهار تن از زنان قصه ،در قالب تفاوتهای فردی
مشهود است .عدد چهار در تفسیر اسطورهای ،شماره زنانگی است (شوالیه و گربران:9201،
 )220/3و بر بنیاد نظر يونگ ،انکشاف عنصر مادينه چهار مرضله دارد :نخست «ضوا»
[تجسم روابط غريزی و زيستی] ،دوم «هلن» [نماينده زيبايی تنانه] ،سوم «مريم مقدس»
[نمودگار عشق روضانی و متعالی» و دست آخر «مونالیزا» [نزديکترين نماد به خرد]
(يونگ.)349 :9212،
زنان قصة فیروزشاه در ضکم منشوری هستند كه هر كدام سیمايی متمايز از باشندهای به
نام «زن» را به تصوير میكشند و در كل ،نقشی آرمانی را ايفا میكنند كه جامعة مردساالر
از اين جنس انتظار دارد .اين چهار تن با مراضل چهارگانة انکشاف كه يونگ آورده،
انطباق جالبی يافته اند :شخصیت میمونه در میان زنان قصه ،با ضوا در عناصر پیشگفته
همانندی فراوان (دستكم در قیاس با ديگر زنان) دارد .میمونه پاداش هر پهلوانی است كه
شر شیر را از سر مُلک و مَلک كم سازد .اين جمله را از قول پدر وی بخوانید ...« :اقرار
كردهام بدين موجب هر كه اين شیر دفع كند ،من او را به دامادی قبول كنم و دختر خود به
اسم میمونه تسلیم او نمايم» (شاملو،بیتا .)32 :اين شاهدخت در انتخاب شوهر كمترين
نقش و ارادهای ندارد .ضتی قهرمان هنگام ترک وی ،از او رخصت نمیگیرد و به سراغ
پدرش میرود.
همیان پری سمبل زيبايی ،طنازی و ظرافت زنانه است .نخستین بار قهرمان او را به ضال
رقص ديد كه «دختری بود محبوب و مرغوب نگاری بود ،و چون نظر فیروزشاه بر آن

92

شماره48

نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی

افتاد ،آشفتة روی او شد و بستة موی او گشت» (شاملو ،بیتا .)50 :پس از ازدواج نیز فیروز
در كنار اين زن« ،روزگار را به راضت و خرمی گررانیدن گرفت؛ چنانچه هیچ غمی و المی
به پیرامون خاطر نداشتند  ...فیروزشاه نزد همیان پری به خوشی تمام بود و قصههای رنگین
میگفت» (شاملو ،بیتا .)42 :همین جرابیت ظاهر است كه او را «معشوقه [دوست؟] ديو
كنده رانی» (شاملو ،بیتا )51 :نمودهاست .در جايی ديگر از قصه ،ملکه پريان با تاكید و
يادآوری سابقه دوستی ديرين ،خطاب به همیان پريزاد میگويد« :تو معشوق قديم منی.
هرچند از تو گناهی صادر گردد ،تا هم تو را از [من] رنجشی نخواهد شد» (شاملو ،بیتا:
 .)939اين ويژگیها آشکارا از زيبايی ،دلربايی و خیالانگیزی اين زن ضکايت دارد .نبايد
فراموش كرد كه اصوالً پری بغبانوی زيبايی است .بنابراين رقص پريان در قصه ،كاركرد
دوگانه اروتیک-آيینی دارد .میدانیم كه در نگاه انسانهای بدوی ،رقص ابزاری برای به
بند كشیدن شیطان است (الیاده .)39 :9250،اما رقص و خنده همیان پری ،آنهم گرداگرد
جنازه ديو ،از كنشی جادويی و ضیاتبخش ضکايت دارد كه نمونه آن را در برخی
قصههای عامیانه ديگر نیز شاهد هستیم .99در جايی از قصه ،پوشیدهوار به ويژگی ديگری از
همیان اشاره شده و آن قدرت پرواز 93است .اين ويژگی گواه ايزدگونه بودن پری در
انديشة انسان بدوی است.
همايون شاهزادهای است كه به سببی نامعلوم ،به مرض آدمخواری گرفتار شدهاست .در
هنگام خواب ،ماری باريک از بینی وی بر میآيد و به اردهايی عظیم بدل شده آدمیان را
فرو می بلعد؛ ضال آنکه دختر در اين ماجرا دستی ندارد .از همین روی پادشاه در جايی دور
از شهر ،هر شب يک آدم برای خوراک اين اردهای هولناک مهیا میدارد .فیروزشاه اردها
را كشته و شبی را با آن بانوی نازکاندام اما خوشلقا میگرراند .در همان شب است كه
عشق از راه نهانی در قلب آن دو رخنه میكند .همايون «آه آورد و بیهوش شد» (شاملو،بی
تا )82 :و فیروزشاه ابیات زير را با ضال خود دمساز يافت:
خداوندا به ضالم كن نگاهی

بده وصلم بدين فرخنده ماهی

برآور مقصدم از پرده بیرون

بدين دلبر شدم آشفته مجنون
(شاملو ،بیتا)82 :
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بانوی خردورز و همسنگ با چهارمین مرضلة انکشاف عنصر زنانه« ،جیحون» است.
شیوة عاشق شدن اين دو بر يکديگر ،مانند داستان زال و رودابه است كه به شنیدن اوصاف
يکديگر و تنها از راه گوش ،دل بر مهر ديگری سپردند .در اينجا نیز شاهدخت ،بهادری
قهرمان را از دور ديده و او را سزاوار همسری خود يافته ،اما عنان دل به كف عقل سپرده و
وزير را نزد قهرمان راهی میكند .92قهرمان نیز «از ناديده بر فطانت و ادراک آن دختر
عاشق گشت و به عقد آوردن او را ی شد» (شاملو ،بیتا .)02 :گفتگويی كه میان اين دو
دلداده هنگام وداع روی میدهد نشان آشکار تدبیر و واقعبینی جیحون است .فیروزشاه
میخواهد با اعالم ماموريت خود مبنی بر يافتن گل ،جیحون را برای تحمل دشواری
جدايی آماده سازد .اما جیحون با هوشمندی تمام پاسخ میدهد كه «تو برای كاری از ملک
خود برآمدی ،من چگونه مانع توانم شد؟ برو هرجا كه دستياب گردد ،ضاصل بکن.
لیکن امر سخت و در اين خطرها است .از ضال خود غافل نباشی .به هرجا كه روی ،هوشیار
باشی و در كارهايی كه در آن كار دشوار[ی] به ظهور آيد ،تمامی كه پريشانی و ضیرانی
نگشتی» (شاملو ،بیتا.)00 :
گرچه در قصة فیروزشاه ،عشق بیشتر به عنوان يک مقولة فرعی و ثانوی در میان است،
اما در مورد جیحون ،نمود اين مو وع بسیار ملموس است .در توالی ضوادث قصه میبینیم
كه فیروزشاه پس از ازدواج با جیحون ،از همیان پری كام میجويد .زيرا كه افسون عشق،
بسی زورمندتر از باطلالسحر عقل است .بنابراين دانسته شد كه قهرمان قصه با چهار زن
پیوند زندگی میبندد .با دقت نظر در داللتهای اسطورهای و اجتماعی قصه میتوان
دريافت كه هر يک از اين چهار زن -كه در كنار فیروزشاه پیشبَرنده رويدادها هستند-
پارهای از سیمای منشورگونه و چندوجهی زن را نمايش میدهند .اما شوق انگیزتر از اين
چهار زن ،ملکه پريان؛ ديو كنده رانی است كه در ضقیقت تمامی خصال اين چهار زن را
در وجود خود گرد آوردهاست .آمیزهای است از قدرت ،ابهت ،زيبايی ،دانايی ،مهربانی و
قدرشناسی.
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 -3نتیجه گیری
نگاه به قصههای ادب شفاهی از منظر مکاتب نوين نقد ادبی ،دستاوردهای بکر و
شیرينی در زمینه پیوند اين گونه آثار با فرهنگ ،ادبیات ،زيستبوم و مرهب در بر دارد.
الگوی پیتر جیلت در بررسی قصهها ،برآيند توجه همزمان به ساختار ،فرم اثر و نیز محتوا و
معنای قصه و به بیان ديگر ،آمیزهای از نظريههای متنی و بافتی پیشین در تحلیل عناصر قصه
است .بررسی قصة فیروزشاه بدخشانی -يکی از رمانسهای ناشناختة عاشقانة سدة يازدهم
هجری -بر اساس الگوی جیلت ،تئوری مناسبی در جهت تحلیل قصه مورد نظر محسوب
است .در تحلیل قصه ثابت شد كه تمامی خويشکاریهای پنجگانة الگوی پیشگفته در
ساختار روايی قصه ،با همان ترتیب و توالی مورد انتظار وجود دارد.
نقشهای بهكار رفته در قصه كامال قابلیت تطبیق با نقشهای الگوی مورد پژوهش،
يعنی :قهرمان ،ياريگر ،شهبانو ،قهرمان دروغن را دارا است؛ با اين تفاوت جزئی كه معادل
نقش «بدل» در قصه ،نمیتوان شخصیتی را نشان داد .فضای مردساالر روايت ،اشاره به
پشتوانههای اسطوره ای و فرهنگی كهن ،سیطره نگاه دينی بر متن و باالخره نمادگرايی در
شمار ويژگیهای كلیدی اين قصه است.
یادداشتها
 -9نظامی به نیکويی ،منظومة لیلی و مجنون را «عشق نامه» خواندهاست:
باالی هزار عشقنامه

آراسته كن به نوک خامه (نظامی)88 :9241،

 -3در اين باره ن.ک :كتاب «داستانسرايی فارسی در شبه قاره در دوره تیموريان» ،طاهره صديقی،
.9200
3- Vladimir Propp and the Universal Folktale: Recommissioning and old
paradigm-story as initiation.

 -8از آنجا كه كاركردهای سیويکگانه پراپ در منابع فراوان آمده ،از بازگفت آن میپرهیزيم.
 -2وقتی به فضای مرهبی و مردساالر قصه مینگريم ،در میيابیم كه اين روايت متاخر ،با بافت
فرهنگی و درونمايه دينی قصه سازوارتر است .زيرا در نگاه مرهبی ،معموال پسر بزرگتر در قبال
والدين مسؤولیت بیشتری دارد.
 -5كتاب «سرنوشت جنگجو» اثر ررر دومزيل به همین مو وع ويژه شدهاست.
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 -0در متن نسخه :غلوله.
 -4ممکن است منظور درخت تاک باشد كه نمادگرايی آن ،شامل هر روح انسانی میشود (شوالیه
و گربران.)232/3 :9201،
 -1در قصهها فراوان از پرواز ديو سخن رفتهاست .از جمله ن.ک( :نقیبالممالک832 :9204،؛
درويشیان و خندان03،291 :9240،؛ ضکیم)89،32 :9244،
 -93در اين باره ن.ک( :میبدی 85/1 :9209،؛ قشیری 858 :9208،؛ كاشانی.)302 :9250،
 -99از جمله ن.ک« :درخت چهلدستان» ،كلیماهلل توضدی ،9201 ،مشهد :محقق ،ص.33
 -93وارة پری از تركیب «پر» با «يای نسبت» ساخته شده و به معنای باشندهای است كه دارای پر و
قدرت پرواز است (محجوب.)05 :9252،
 -92سجاد آيدنلو ،كهنترين نمونه ابراز عشق زن به مرد را خواستگاری ايشتر؛ بغبانوی سامی از
گیلگمش دانستهاست (آيدنلو.)99 :9240،

فهرست منابع
منابع فارسی
 .9آيدنلو ،سجاد« .)9240( .پهلوان بانو» .مجلة مطالعات ايرانی ،شماره ،92صص .99-38
 .3الیاده ،میرچا .)9241( .رساله در تاریخ ادیان .ترجمة جالل سـتاری .چـاپ چهـارم .تهـران:
سروش.
 .2الیاده ،میرچا .)9254( .آیینها و نمادهای آشناساازی .ترجمـة نصـراهلل زنگـويی .تهـران:
آگاه.
 .8الیاده ،میرچا .)9250( .افسانه و واقعیت .ترجمة نصراهلل زنگويی .تهران :پاپیروس.
 .2بهنام ،مینا« .)9241( .ريختشناسی داستان ضسنک وزير به روايت بیهقی» .گوهر گويا .شـماره
 ،42صص.929-923
 .5بهوپالی ،سلیم .)9213( .تذکرۀ صبح گلشن .تصحیح مجتبی برزآبادیفراهانی .تهران :اوستا
فراهانی.
 .0بیغمی ،ضاجیمحمد .)9210( .حماسۀ بهمنشااه ناماه .تصـحیح مـیالد جعفرپـور و ضسـین
اسماعیلی .تهران :علمی و فرهنگی.
 .4پراپ ،والديمیر .)9213( .ریختشناسی قصّههای پریان .ترجمة فريـدون بـدرهای .چـاپ
سوم .تهران :توس.
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 .1جیلت ،پیتر .)9210( .والدیمیر پراپ و قصۀ شفاهی جهانی .ترجمة پگاه خديش .تهـران:
علمی و فرهنگی.
 .93ضصوری ،علی .)9244( .سرنوشت یک شمن :از ضحاک به اودن .تهران :چشمه.
 .99ضقشناس ،محمّدعلی؛ پگـاه خـديش« .)9240( .يافتـههـای نـو در ريخـتشناسـی افسـانههـای
جادويی ايرانی» .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران .شماره .945صص.30-21
 .93ضکیم ،منوچهرخان )9244( .اسکندرنامه .تصحیح علیر ا ذكاوتی .تهران :سخن.
 .92دادگی ،فرنبغ ( .)9242بندهش .گزارنده :مهرداد بهار .چاپ سوم .تهران :توس.
 .98درويشیان ،علیاشرف؛ خندانمهابادی ،ر ا ( )9240فرهنگ افسانه هاای مارد ایاران،
چاپ چهارم ،تهران :كتاب و فرهنگ.
 .92دينوری ،ابنقتیبه9832( .هـ) .الشعر والشعراء .قاهره :دارالحديث.
 .95ذوالفقاری ،ضسن .)9218( .یکصد منظومۀ عاشقانۀ ادب فارسی .تهران :چشمه.
 .90زرينكوب ،عبدالحسین .)9202( .از گذشتۀ ادبی ایران .تهران :الهدی.
 .94سركاراتی ،بهمن .)9204( .سایههای شکار شده .تهران :قطره.
 .91شاملو ،نوروزعلیبیگ( .بیتـا) .قصّۀ فیروزشاه .نسـخه خطـی .اليپزيـک :كتابخانـه دانشـگاه.
شماره رديف .Vollers 962-01
 .33شمیسا ،سیروس .)9240( .انواع ادبی .چاپ سوم .تهران :میترا.
 .39شوالیه ،ران؛ گربران ،آلن .)9201( .فرهنگ نمادها .ترجمه سودابه فضايلی .تهران :جیحون.
 .33صفا ،ذبیحاهلل .)9251( .تاریخ ادبیّات در ایران .چاپ دهم .تهران :فردوس.
 .32صفا ،ذبیحاهلل ( .)9203گنجینۀ سخن .تهران :امیركبیر.
 .38قشیرى ،عبدالکـريم .)9208( .رسالۀ قشیریّه .ترجمـه ابـوعل عثمـان  .چـاپ چهـارم .تهـران:
علم و فرهنگ .
 .32كاشان  ،عزالدين .)9250( .مصباحالهدایه ومفتاحالکفایه .تصحیح همايی .تهران :هما.
 .35الزار ،ريلبر .)9248( .شکلگیری زبان فارسی .ترجمه مهستی بحرينی .تهران :هرمس.
 .30الهیجی ،شهال؛ كار ،مهرانگیز .)9209( .شناخت هویّت زن ایرانی .تهران :روشنگران.
 .34مارزلف ،اولريش .)9205( .طبقهبندی قصههای ایرانای .ترجمـه كیکـاووس جهانـداری.
چاپ دوم .تهران :سروش.
 .31محجوب ،محمدجعفر« .)9252( .بوية پرواز» ،ايران نامه .سال .2شماره .4صص.28-45
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 .23مختاريان ،بهار« .)9248( .الگوی پیشنهادی ردهبندی داستانهـای پريـان بـر بنیـاد اسـطورههـا».
مجله انسانشناسی .شماره .4صص.991-921
 .29میبدى ،رشیدالدين .)9209( .کشفاألسرار وعدۀاألبرار .تصحیح ضکمت .تهران :امیركبیر.
 .23نصرآبادی ،محمّدطاهر .)9290( .تذکرۀ نصرآبادی .طهران :ارمغان.
 .22نظامی ،الیاس بن يوسـف .)9241( .لیلای و مجناون .تصـحیح ثروتیـان .چـاپ دوم .تهـران:
امیركبیر.
 .28نقیبالممالک ،محمّـدعلی ( )9204امیر ارسانن .بـا مقدمـة محمّـدجعفر محجـوب ،تهـران:
موسسه فرهنگی فردا.
 .22هاشمیسنديلوی ،شیخاضمد .)9103( .تذکرۀ مخزنالغرائب .الهور :دانشگاه پنجاب.
 .25هدايت ،صادق )9228( .نوشتههای پراکنده .تهران :امیركبیر.
 .20يونگ ،كارل گوستاو .)9212( .انسان و سمبولهایش .ترجمة محمود سلطانیه .چـاپ نهـم.
تهران :جامی.
منابع عربی
 .9الطهرانی ،آقابزرگ9832( .هـ) .الذریعه إلی تصانیف الشیعه .چاپ سوم .بیروت:
داراأل واء.
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