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مقدمه
رمانس ،قصة منظوم یا منثور سدههاي ميانه است که بر مبناي افسانهها ،ماجراهناي عشنق و
شواليه گري یا مضامين فوق طبيعي شکل گرفته است و نيز منظور از رمنانس ،داسنتانهناي
آرمانگرایانهاي است که به شخصيتهاي خيالي در زمانها و مکانهاي پرت و دورافتناده
ميپردازد و معموالً از مضامين قهرماني ،ماجرایي یا اسرارآميز مایه ميگيرد .بنهطنورکلي،
رمانسها ،آرمانهایي چون آدابداني ،ثبات قدم ،وفاداري ،دالوري و عشق را بازگو مني
کنند و طرحهاي آنها تخيلي ،قالبي و گزافهآميزند و بر پاینة نبنرد شنواليههنا بنا غنوالن و
جادوگران استوار است (رضایي .)1382 ،رمانس به عنوان گونهاي ادبني اغلنب بنا ادبينات
قرون وسطي پيوند خورده است و در آن دوره به زبانهاي بومي جدیندي اطنالق منيشند
که ریشه در التين داشتند و در عين حال در برابر زبان رسمي و عالمانه ،یعنني التنين قنرار
مننيگرفتننند .توجننه بسننيار بننه عشننق و منناجراجویي و نننوعي افسارگسننيختگي تخيننل،
ویژگيهایي بودند که در آن زمان با ادبيات زبان بومي تنداعي منيشندند .رمنانس ،قنالبي
اروپایي است ،اما دستاوردهاي آن از زمان جن

هاي صليبي متنأثر از فرهنن

شنرق و از

قرن هيجده به بعد مشخصاً متأثر از هزار و یکشب بودند (بير.)1395 ،
نورتورپ فراي ،1نظریهپرداز کانادایي ،ویژگيهاي این نوع ادبي را در کتابهاي نقند
خود برشمرده است .به نظر او ،رمانس ،جوهرۀ ساختاري کالم مخيّل است و ازآنجایيکنه
مستقيماً از قصه هاي عاميانه نشئت گرفته اسنت ،منا را بيشنتر از هنر جنبنة دیگنر ادبينات بنه
مفهوم کالم مخيّل نزدیک ميکند (فراي .)1384 ،فرد رمانسسرا درحاليکه در زنجينره-
اي از پاره داستانهاي ناپيوسته دست و پا ميزند ،ميکوشد که ما را به قلّة داستان برسناند.
این چش انداز عمومي تا اندازهاي شخصيتسازي قطبيشدۀ غير عنادي در رمنانس ،یعنني
گرایش آن به بخش شدن ميان قهرمانان و تبهکاران را توجيه ميکند (همنان .)74 :فنراي،
رمانس را به دو شکل عمده تقسي ميکنند :شنکل غيرمنذهبي مشنتمل بنر شنواليهگنري و
سلحشوري و شکل مذهبي مختص افسانههاي مردان خدا .در هنر دو ننوع ،بنه دلينل علقنة
داستاني ،تکيه بر معجزات و نقض قنانون طبيعني بسنيار اسنت (فنراي .)1377 ،بنه نظنر او،
رمانس منطقة ميان اسطوره و محاکات را به خود اختصناا منيدهند .طبنق اینن تعرینف،

1- Frye N.
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رمانس با شخصيتهایي سروکار دارد که نيروها و تواننایيهایشنان از انسنان عنادي فراتنر
ميرود ،اما به پاي خدایان و ایزدان نميرسد (ميرصاقي.)1377 ،
گستردگي مفهوم رمانس و آثار پدید آمده در این نوع ادبي ،شناخت و بررسني آن را
دشوار ميکند ،بنابراین استفاده از مطالعات ساختارگرایانه براي شنناخت رمنانس راهگشنا
است .یکي از مطالعات بنيادیني که الگوي مهمي براي پنژوهشهناي سناختارگرایانه شند،

ریختشناسي والدیمير پراپ 1است .اثر معروف پراپ؛ «ریختشناسي قصنههناي پرینان»،
منشأ تحوالت چشمگيري در بررسي داستانها ،افسانههنا و اسنطورههنا شند .دسنتاوردهاي
پنراپ بننهوینژه دو ویژگنني مهن کننار او ،یعنني اسننتخراج نامتغيرهنا و نمایاننندن دو محننور
ه نشيني و جانشيني در ساختار قصه هناي پرینان ،سنن بننایي بنراي سناختارگرایي شند.
چهرۀ شاخص این مکتب لوي استروس 2است .از آنجا کنه او از مينان آثنار و پدیندههناي
مختلف با دورهبندي هاي تاریخي متفاوت ،ساختار و کليت مشنترکي اسنتخراج منيکنند،
تغييرات و دگرگونيهاي ناشي از تاریخ ،نقشي در تعيين ساختار ندارد .هدف اسنتروس از
دست یافتن به ساختار ،کشف و تحليل ژرفساخت بود .او این ژرفساخت را نه در امور
عيني و قابل مشاهده ،بلکه در امور ناخودآگاهي ميیافت که به ساختار شکل دادهانند .بنه
نظر استروس ،ساختار نهنایي اسنطوره ،بينان سناختار نهنایي ذهنن آدمني اسنت (احمندي،
.)1386
هرگاه بخواهي ویژگي هاي عمومي رمانس را بر متون منثور فارسي ت طبيق دهي و
رمانس هاي منثور ایراني را شناسایي کني به داستان هاي بلند عاميانهاي مني رسني کنه
عموماً در گذشته توسط نقاالن در ميان مردم به صورت شفاهي روایت شنده و سنپس
یک کاتب ،آن مطالب را مکتوب کرده است .رمانس هاي منثنور فارسني ،مربنوط بنه
دوره هاي مختلف تاریخي اس ت .اختالف زماني در روایت هر رمنانس ،حجن زیناد و
نيز گستردگي جغرافيایي این متون ،روساخت آن ها را متنوع سناخته اسنت؛ بنا وجنود
این تنوع و تفاوت در شيوۀ روایت رمانس ها ،ساختار اصلي آن ها مشابه است .پرسش
این است که رمانس هاي منثور فارسي داراي چه ساختاري هستند؟ ژرفسناخت اینن
ساختار چيست؟
1- Propp, V.
2- Claude Lévi-Strauss
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 .1پیشینه پژوهش
پژوهشهایي را که دربارۀ رمانس انجام شده است ،ميتوان بنه چنند بخنش تقسني کنرد؛
بخشي از آنها به تعریف رمانس و معرفني رمنانسهناي فارسني اختصناا دارد و مبنناي
نظرات نویسندگان ،شکل و زبان رمانسها بنوده اسنتHanaway, 1971( :؛ محجنوب،
 1386و ایزدي .)1392 ،برخي محققان ،به مطالعة موردي بنمایههاي رمانسهاي فارسي و
نوع ادبي آنها پرداختهاند ،ازجمله :حسنآبادي با تطبيقي سازهشناختي« ،سنمک عينار» را
به دليل داشتن بنماینههناي حماسني ،ینک حماسنه دانسنته اسنت (حسننآبنادي)1386 ،؛
محمدیان و همکار« ،سمک عيار»« ،دارابنامه» و «اميرارسنالن» را داسنتانهناي حماسني-
پهلواني منثور شمردهاند (محمدیان و جعفرپور)1391 ،؛ نوروزي با تعریف حماسه ،رمنان،
رمانس و قصه« ،سمک عينار» را قصنة پهلنواني -تخيلني نامينده اسنت (ننوروزي)1386 ،؛
فسنقري و همکار ،ریشههاي حماسي «سمک عيار» را در حوزۀ عناصر شخصيت ،کنشهنا
و باورهاي حماسي و سنبک جنن در حماسنه بررسني کنردهانند (فسننقري و جعفرپنور،
)1390؛ صرفي و همکنار بنا بررسني ویژگنيهناي «دارابنامنة بيغمني» ،آن را در ردینف
روایننتهنناي اسننطورهاي قننرار دادهاننند (صننرفي و رحيمنني صننادق)1395 ،؛ عزیننزيفننر،
بنمایههاي اساطيري «دارابنامة طرسوسي» را دستهبندي کرده است (عزیزيفر.)1391 ،
پژوهشگران در بخشي دیگر ،مطالعة ساختاري رمانسهاي فارسي را در نظر داشتهانند:
یاوري یکي از عناصر ساختاري قصههاي عاميانه به نام گزارههاي قالبي را در «اميرارسالن»
تحليل کرده اسنت (یناوري .)1388 ،جعفرپنور و همکنار ،سناختار بننماینههناي داسنتاني
اميرارسالن را در چهار بخش بنمایههاي شگفتانگيز ،حماسي ،عيناري ،عاشنقانه و دینني
بررسنني کننردهاننند (جعفرپننور و علننوي مقنندم .)1391 ،خيراننندیش و همکننار ،سنناختار
داستان پردازي در سمک عيار شامل زمان ،مکان ،حادثه و شخصنيت را بررسني کنردهانند
(خيراندیش و درّي .)1391 ،رحيمي با استفاده از روش تودورف 1در بررسي رواینتهناي
اسطورهاي ،وجنوه روایتني «دارابنامنة بيغمني» را بررسني کنرده اسنت (رحيمنيصنادق،
 .)1394ذبيحي و همکار ،حوادث سفر اسکندر در «دارابنامة طرسوسي» را با اجزاي سفر
قهرمان جوزف کمپبل تحليل کردهاند (ذبيحي و پيکاني.)1394 ،

1- Todorov, T.
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دربارۀ قصههاي عاميانة فارسي به صورت عام ،کتابي تنأليف شنده کنه مبتنني بنر ینک
طرح سناختاري -معننایي اسنت .ازجملنه مطالنب اینن کتناب ،تعرینف رمنانس و تشنریح
مختصات آن ،مقایسة رمانس با حماسه ،بررسني سنير تناریخي رمنانس در اروپنا و اینران،
توصيف مختصات سبکي و معرفي گونه هاي آن و نيز تعریف عشق به عنوان عنصر اصنلي
رمانس است (عباسي.)1395 ،

 .2روش
در ميان متون ادب فارسي ،هفت متن منثور شناسایي کردهای که داراي ویژگيهناي ننوع
ادبي رمانس هستند و جامعة آماري ما را تشکيل ميدهنند .اینن رمنانسهنا عبنارتانند از:
سننمک عيننار از فرامننرز بننن خننداداد ارجنناني ،دارابنامننة طرسوسنني ،دارابنامننة بيغمنني
(فيروزشاهنامه) ،حمزهنامه ،ابومسل نامه به روایت ابوطاهر طرطوسي ،حسين کرد شبسنتري
و اميرارسالن نامدار .این پژوهش به روش کتابخانهاي و تحليل محتوا انجام شده و ساختار
رمانسهاي منثور فارسي بر اساس الگوي ساختارگرایي لوي استروس بررسي شده است.
ساختارگرایي یکي از گستردهترین نظریاتي است که مبناي کار پژوهشنگران مختلنف
قرار گرفته است .ساختارگرایي در وسيعترین معننا عبنارت اسنت از شنيوۀ جسنتوجنوي
واقعيت در روابط ميان اشياء (اسکولز .)1383 ،1بهعبارتدیگر ،ساختارگرایي مطالعة دقينق
یک اثر و کشف عناصر سازندۀ آن و دریافت روابط حناک مينان آن عناصنر اسنت .اینن
روش ،مننا را بننه کشننف چننارچوب کلنني اثننر راهنمننایي مننيکننند .از نظننر ایگلتننون،2
ساختارگرایي روشي تحليلي است نه ارزیابيکننده .هملنين در این روش ،معنناي آشنکار
اثر رد ميشود تا ژرفساخت آن نمایان شود (ایگلتون.)1380 ،
اسننتروس در بررسنني هننر اسننطوره ،ابتنندا سننعي منني کننرد عناصننر نننامتغير و ثابننت را
استخراج کند و براي این کار ،از روابط مبتني بر تضاد ميان عناصر استفاده کرد .او اینن
عناصننر ثابننت را واحنند اسننطوره یننا اسننطورهواج 3نامينند و پننس از اسننتخراج واحنندهاي
اسطوره ،به تحليل روابط مبتني بر تضاد ميان این واحدها پرداخت .این رابطههاي متقابل

1- Scholes, R.
2- Eagleton, T.
3 - Mytheme
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و مبتني بر تضاد ،شبکه ینا نظنامي از روابنط را تشنکيل منيدهنند کنه «سناختار» نامينده
ميشود (لوياستروس.)1373 ،

 .3ساختار روایي رمانسهای فارسي
فرهن و دستاوردهاي مکتوب و شفاهي بشر با وجود تمنام تننوع و تمایزهنایي کنه مينان
آنها وجود دارد از ساختارهاي مشترکي برخنوردار اسنت .اینن سناختارها در بيشنتر آثنار
هملنان حفظ شده است .بسياري از قصهها ،افسانهها و اسطورهها با وجود روساخت سناده
و شاید کودکانهاي که دارند در پسن خود ،الیههناي عميقني از تجنارب فکنري و تمندني
بشر دارند .داستان هاي بسيار زیادي وجود دارنند کنه بنا وجنود فضناهاي متننوع حماسني،
بزمي ،عاشقانه ،ماجراجویانه و ...از ژرفساخت و کارکردهاي مشنترکي برخوردارنند .در
ساختار روایي رمانسهاي منثور فارسي ،کمينههاي مشترکي همواره تکرار شده است .این
کمينهها مثل جملههایي هستند که با کنار ه قرار دادن آنها ميتنوان کالمني را سناخت.
در اینجا اسطوره به مثابه زبان است.
همانطور که انتقال پيام ،مه ترین کارکرد زبان اسنت در اسنطوره نينز انتقنال پينام بنه
شيوۀ خاا خود صورت ميگيرد .در داستانهایي که در این نوشتار بنه آنهنا پنرداختي ،
پيام نه در روساخت ،بلکه در ژرفساخت داستانها نهفتنه اسنت .گنام اول بنراي دریافنت
ژرفساخت داستانها ،تبيين ساختار روایي آنها است .عناصر اصنلي سناختار داسنتانهنا،
اسطورهواجهایي هستند که سناختار داسنتانهنا برمبنناي آنهنا شنکل گرفتنه اسنت« .اگنر
اسطوره از جميع روایتهایش فراه منيآیند در تجزینهوتحلينل سناختاري بایند یکاینک
آنها را به دیده گرفت» (لوياستروس .)1373 ،از روساخت داستانهاي بيان شنده ،شنش
کمينة روایي را ميتوان استخراج کرد -1 :قهرمان ،آموزشهاي علمني و رزمني منيبينند،
 -2قهرمان ،عاشق دختري زیبنارو منيشنود -3 ،قهرمنان بنراي رسنيدن بنه خواسنته ،سنفر
ميکند -4 ،قهرمان براي رسيدن به خواسته ،آزمنون ینا آزمنونهنایي انجنام منيدهند-5 ،
قهرمان به پاداش دست منيیابند و  -6قهرمنان بنه سنرزمين خنود بنازميگنردد .چننانکنه
استروس ،اسطورهواجها را در مقياس جمله استخراج ميکرد ،اینن عناصنر نينز هرینک در
حک یک جمله هستند که عمومناً آنهنا را منيتنوان در واژههنایي منفنرد خالصنه کنرد؛
عناصر «آمنوزش ،عشنق ،سنفر ،آزمنون ،بازگشنت ،پناداش» .درنن

در اینن کميننههناي
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مشتره در روساخت ،ما را به این فر ميرساند که سناختار اصنلي رمنانسهناي منثنور
فارسي بر پایه ساختار پاگشایي بنا شده است.
آشناسازي ،پاگشایي و آیينهاي تشرف و گذار بر مجموعهاي از مراسن و مناسنک و
آموزشهاي شفاهي داللت دارد که هدفشان ایجاد تغيير و تحنولي بنينادین و تعينينکنننده
در وضعيت دیني و اجتماعي آن فردي است که رازآموخته ،مشرف یا پاگشا منيشنود .بنا
تعابير فلسفي ،رازآموزي و تشرف معادل با تغيينري اساسني بنا وضنعيت وجنودي شنخص
است .فرد نوآموز با موهبت هستي کامالً متفاوتي از آنله قبنل از مراسن تشنرف داشنته از
آزمایش دشوارش بيرون مي آید؛ او به فرد دیگري تبدیل شده اسنت (اليناده .)1392 ،دور
شدن از خانواده ،گذراندن مراحنل دشنواري از خشنونتهنا ،نبردهنا ،تحمنل گرسننگي و
تشنگي ،یادگيري اسرار و رموز آیيني قبيله تحت نظنر راهنمایناني بنا خصوصنيات وینژه و
سرانجام بازگشت قهرمان تشرفیافته به جامعه از مهن تنرین آداب مراسن آشناسنازي در
فرهن ها و جوامع مختلف است (الياده.)1368 ،

 .1-3آموزش
مطنابق کمينننة اول ،قهرمننان نوآمنوز بننراي درسننت انجنام دادن مراحننل تشننرف ،آمننوزش
ميبيند؛ کارکرد عل آموزي به نوآموز در این سطح ،آموختن اسرار به او بنوده و شنروعي
است براي گام نهادن در جادۀ دشوار تشرف .قهرماننان در رمنانسهناي منثنور فارسني در
همة زمينهها آموزش ميبينند ،چنانکه در انواع دانشها و هنرهاي بزمي و رزمني ،سنرآمد
روزگار خود مي شوند .قهرمان که عمومن ًا شناهزاده اسنت در کنودکي تحنت تعلني قنرار
مي گيرد و آموزش دانش و هنر به او ،شاهزاده را براي مسئوليت پادشاهي در آینده آمناده
ميکند .آموزش به قهرمان گاه در محلي خاا انجام ميگيرد .راهنمایان ،نوآمننوز را بننه
محلنني دورتنننر از قبيلنننه منننيبرنننند .اینننن جایگننناههنننا از ارزش و اهمينت آیينننني
برخوردارند .انتقال نوآموز به این جایگاهها به معنناي اننزواي نوآمنوزان از جامعننه اسننت
(الياده .)1368 ،چنانکه در «دارابنامة طرسوسي» ،پير زاهدي به نام سليطون بنه داراب در
یک غار ،اسرار و رموز را ميآموزد و در پایان رازآمنوزي بنه او نشنانهنایي شنبيه سنن
هدیه مي کند؛ ارسطاطاليس حکي نينز در حجنرۀ خنود و کلبنة اسنکندر در صنحرا بنه او،
فرهن

و دانشهاي گوناگون ازجمله عل تعبير خواب یاد منيدهند (طرسوسني.)1389 ،

 | 36متن پژوهی ادبی| سال  |24شماره  | 86زمستان ()1399

حمزه ابتدا در مکتب ،آموزش علمي مي بيند ،سپس استادي غيبي که گویند مهتنر جبرینل
بوده است ،او را به دامنة کوه قبيس ميبرد و انواع هنرها را بنه او منيآمنوزد (حمنزهنامنه،
 ،1347ج )1؛ خورشيدشاه در کنودکي ،علن و داننش ،ادب ميندانداري ،ادب سنواري و
گوي و حلقه و درنهایت ،سازهاي مطربي را فراميگيرد (ارجناني ،1385 ،ج )1؛ ابومسنل
نيز در مکتب آموزش ميبيند (طرطوسي ،1380 ،ج .)1
ویژگي آموزشها ،جامع و کامل بودن آنها اسنت و قهرمنان ،همنة داننشهنا و فننون
زمان خود را فراميگيرد و به حد کمال ميرسد .فيروزشاه همراه دوستش فرخروز ،دانش
و آداب جنگاوري را در کودکي ميآموزند و به بلوغ ميرسند (بيغمني .)1339 ،اسنکندر
در طول سفر از راهنمنایي و آمنوزش حکيمناني ماننند ارسنطاطاليس ،بطلمينوس ،بقنراط،
لقمان ،افالطون ،الياس و خضر بهره ميگيرد .خضر نيز راهنماي او در سنرزمين هلمنات و
جستوجوي آب حيات است (طرسوسي ،1389 ،ج  .)2مسيح دکمهبنند تبرینزي هنر روز
به حسين کرد ،تعلي ميدهد تا از قانون سپاهيگري ،عياري و شمشيربازي بنه حند کمنال
برسد (حسين کرد شبستري .)1386 ،خواجه نعمان ،سرپرست اميرارسالن نامندار ،او را بنه
استادي ميسپارد تنا همنة علنوم و زبنانهنا را بنه او بيناموزد ،سنپس او را بنه ینک سنپاهي
مي سپارد تا سواري و آداب جن را فراگيرد .اميرارسالن در همنة اینن هنرهنا ،سنرآمد و
یگانه ميشود (نقيبالممالک.)1388 ،

 .2-3عشق
جدایي نوآموز از مادر از مراحل اوليه در آشناسازي بلوغ است .در آیين پاگشنایي ،جنوان
با رسيدن به سنّ بلوغ از خانواده جدا ميشود که نشانة ورود به گروه بزرگسناالن اسنت.
دالیل و مناسنبتهناي دور افتنادن ینا هجنرت گزیندن در داسنتانهنا ،متفناوت اسنت؛ در
رمانسهاي فارسني -چننانکنه در عنصنر دوم سناختار آنهنا آمنده اسنت -عمومناً عشنق
قهرمان ،دلينل دوري او از خاننه و سنفر بنه سنرزمينهناي دور دسنت اسنت ،امنا بنه گفتنة
لننوياسننتروس «مسننألة اصننلي ،جسننتوجننوي واسننطهاي ميننان مننرگ و زننندگي اسننت»
(لوياستروس .)1373 ،کشف این واسنطه در رمنانسهناي منثنور فارسني بنه مندد عشنق،
امکانپذیر است .عشق به دختر به شکلهاي مختلفي در رمانسهاي فارسي دیده ميشنود.
در برخي رمانسها ،قهرمان ،خواب شاهدخت زیبارو را ميبينند و عاشنق او منيشنود .در
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«سمک عيار» ،خورشيدشاه براي شکار به کوه و مرغزار ميرود و در تعقيب یک گنورخر
به خيمهاي ميان بيابان مي رسند کنه دختنري زیبنارو در آن اسنت .دختنر ینک انگشنتر بنه
فيروزشاه ميدهد و شاهزاده ،عاشق او ميشود .وقتي بنه خنود منيآیند ،خيمنه و دختنر را
نميبيند و درميیابد که خواب دیده است (ارجناني)1385 ،؛ خورشيدشناه بنا پنرسوجنو،
صاحب انگشتر را که مهپري دختر فغفور چين است ،شناسایي ميکند .در «فيروزشاهنامنه»،
فيروزشاه با دیدن خوابي ،دلباختة دختري زیبارو ميشود و دختر در خواب ،نشانههنایي بنه
او ميدهد .طيطوس حکي  ،خواب شاهزاده را تعبير ميکند و او درميیابند کنه آن دختنر،
عينالحيات ،دختر شاه یمن است (بيغمي.)1339 ،
شکل دیگر عاشق شدن قهرمان از راه دیدن تصویر معشوق اسنت .اميرارسنالن نامندار
پس از رسيدن به پادشاهي روم ،تصویر فرخلقاي فرنگي را در کليساي فرنگيان منيبينند و
عاشق آن دختر ميشود (نقيبالممالک .)1388 ،در رمانسهاي دیگري کنه عنصنر عشنق
آمده است ،قهرمان ،دختر زیبایي را رو در رو ميبيند و عاشق ميشود (طرسوسني،1389 ،
ج  1و 2؛ حمزهنامه ،1347 ،ج  1و طرطوسي ،1380 ،ج  1و .)3

 3-3سفر
سفر و دور شدن قهرمان از خانه در تمام داستانهاي مربنوط بنه آشناسنازي قهرمنان دینده
ميشود .همنة اینن آینينهنا کن وبنيش از الگوي معيّني پيروي ميکننند و آن گسسنتن از
جامعنه و اننزواي نوآمنوز ،گذرانندن مراحنل سخت و دشوار با کمک راهنماینان ،تصنوّر
مرگ آیيني و سنپس بازگشت بنه جامعنه است (بيتس و پالگ .)1389 ،انگينزۀ قهرماننان
رمانس براي سفر ،متفاوت اسنت .یکني از ویژگنيهناي مربنوط بنه آشناسنازي قهرماننان،
تصور حرکت قهرمان از زمين (زادگاه) به دنياي تناریکي (دنيناي مردگنان ،دوزخ) اسنت
(مالمير .)1391 ،در بيشتر آنها ،قهرمان با هدف جستوجوي معشوق و بنه دسنت آوردن
او از زادگاه خود به سرزمين معشوق که دور و پر از دشواري است ،سفر ميکند؛ ازجملنه
سفر خورشيدشاه از حلنب بنه چنين در طلنب منهپنري (ارجناني ،1385 ،ج  )1و سنفرهاي
فرخروز ،فرزند او به سرزمينهاي مختلف براي یافتن گلبوي ،سنفر فيروزشناه بنه یمنن در
جستوجوي عينالحيات (بيغمني )1339 ،و سنفر اميرارسنالن نامندار بنه فرنن بنراي بنه
دست آوردن مهلقا (نقيبالممالک.)1388 ،
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در داستان بهمن از «دارابنامة طرسوسي» ،انگيزۀ انتقام خون اسفندیار از خانندان زال،
سبب سفر قهرمان به سيستان ميشود (طرسوسني ،1389 ،ج  .)1در همنين رمنانس ،داراب
براي فاصله گرفتن از دربار هماي تا فرارسيدن زمان پادشاهي خنود بنه جزاینر یوننان سنفر
ميکند .قهرمان در «حمزهنامه» براي رفتن به دربار انوشيروان و پيوستن به او به مداین سنفر
ميکند (حمزهنامه ،1347 ،ج  )1و در ادامه براي انجام آزمونهاي دیگر بنه سنرزمينهناي
مختلف ازجمله کوه قاف سفر ميکند؛ جنيد ،پس از یافتن معشوق ،براي نجنات دوسنتش
به کوه قاف سنفر منيکنند (طرطوسني ،1380 ،ج  .)1ابومسنل بنراي نبنرد بنا خارجينان و
برانداختن حکومت اموي به شهرهاي مختلف عراق سفر ميکند (همنان) .هملننين اسنت
سفر حسين کرد به هند براي نبرد با ازبکان و براي گرفتن خراج هفت سنالة شناه عبناس از
هندیان (حسين کرد شبستري.)1388 ،

 .4-3آزمون
آزمون ،کاري دشوار براي اثبات توانایيهناي فردي است .قهرمان خود را بنراي مبنارزه و
مقابلنه بننا آن آمنناده مننيکننند و تنهننا راه او بننراي تنداوم زنندگي ،گنذر از آن اسنت.
آزمونهاي سخت تجربة مذهبي ،آشناسازي را تشکيل ميدهند؛ یعني مواجه شندن بنا امنر
مقدس .بيشتر آزمونهاي آشناسازي ،اشاره بر مرگي آیيني ميکنند که رستاخيزي یا زادن
جدیدي در پي دارد (الياده .)1368 ،قهرمانان در رمانسهاي فارسي براي به دسنت آوردن
معشوق و ازدواج با او آزمونهایي دشوار انجام ميدهند؛ اهمينت اینن آزمنونهنا در نظنام
کهن ،نه براي این است که دختر شاه همبستري دانا و توانا داشته باشد ،بلکه بنراي آشنکار
شدن توانایي هاي بایستة پادشاه آینده است .پس براي داشتن پادشناهي هرچنه شایسنتهتنر،
زیبایيهاي شاهزادهخان را هرچه فریبندهتر تنا سنرزمينهناي دوردسنت منيپراکندنند تنا
رشيدترین جوانان را به سرزمين خویش بکشانند (اسماعيلي .)1370 ،شاهزادگان زیادي به
اميد وصل دختر و رسيدن به پادشاهي در انجام آزمونها موفق نميشوند و جان خود را از
دست ميدهند تا اینکه جوان پادشاهزادهاي با شکست رقيبان ،گشودن طلسن هنا و نبنرد بنا
حيوانات درنده از عهدۀ آزمونها برميآید و با شاهدخت زیبارو ازدواج ميکند.
خورشيدشاه براي ازدواج با مهپري باید آزمونهایي را که داینة او ترتينب داده اسنت،
پشت سر نهند؛ اسنبي توسنن را رام کنند ،غالمني حبشني را شکسنت دهند و مسنألة سنرو
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سخنگو را حل کند (ارجاني ،1385 ،ج  )1و پس از انجام اینن آزمنونهنا بنا خواسنتاران
مهپري مبارزه ميکند و بر همة رقيبان پيروز ميشود (همنان) .آزمنون اصنلي خورشيدشناه
در ميدان جن

با رقيب اصلياش قزلملک ،فرزند ارمنشاه از ملک ماچين رق ميخورد.

این دو رقيب در چندین جن

فرسایشي که چند سال طول ميکشد ،روبنهروي هن قنرار

ميگيرند و سرانجام خورشيدشاه ،او را شکست ميدهد؛ آزمونهاي فرزند او فنرخروز در
راه رسيدن به معشوق ،نبرد با حاکمان سرزمينهایي است که گلبوي را اسير کردهاند و نيز
اسارت او در زندانهاي مختلف است.
رمانسهاي منثور برگرفته از ادبيات شفاهي هستند و در ادبيات شنفاهي ،هنر بخشني از
روایت ،دو ،سه یا چهار بار تکرار مي شود .دلينل اینن امنر آشنکار اسنت .تکنرار ،سناختار
اسطوره را آشکار ميکند؛ اسطوره ،ساختاري ،الینهالینه دارد کنه هنر الینهاي در فرآینند
تکرار هاهر ميشود (ن.ه .لوياستروس .)1373 ،اسطورهواج آزمنون ازجملنه عناصنري
است که خود را در چند بخش از روایت نشان ميدهد .ازجملنه آزمنونهناي پرتکنرار در
رمانسهاي فارسي ،نبرد قهرمان با حيوانات بزرگجثه مثل ببر ،شنير ،دینو و آزمنون وینژۀ
نبرد با اژدها است .این آزمونها براي اثبات توانایي قهرمان در بسياري از رمانسهنا آمنده
است .ازجمله ،اژدهاکشي مختار در ابومسل نامه (طرسوسني ،1380 ،ج  ،)1نبنرد جنيند بنا
دیوان ،جادوگران و موجودات خطرناه کوه قاف و شکست آنها (همنان) ،ابومسنل در
اولين آزمون در  15سالگي براي نشان دادن توانایي خود ،ببنر بيشنة کشنميهن در نزدیکني
مرو را ميکشد (همان) ،حمزه که ابتدا در سفري کوتاه به یمن بنا مقبنل حلبني -شناهزادۀ
حلب -منذرشاه یمني و غشام بن علقمة خيبري و عمر معدي کنرب منيجنگند و آنهنا را
شکست منيدهند (حمنزهنامنه )1/1347 ،در راه منداین بنا ینک پلنن منيجنگند و او را
ميکشد (همان )75 :و زماني که عاشق مهرنگار ،دختر انوشيروان ميشود ،انوشيروان از او
مي خواهد که به سرندیپ هند برود و لندهور را مقهور کند تا اجازۀ ازدواج او با مهرنگنار
را صادر کند (همان).
در اینگونه داستانها« ،آن کسي که آزمون را بر قهرمان تحميل ميکند ،پدر شاهزاده
خانمي است که قهرمان دلباختنة اوسنت و ینا بنا او ازدواج منيکنند» (اسنماعيلي.)1370 ،
حمزه طي چند نبرد ،لندهور را شکست ميدهد و دربنند منيکنند (حمنزهنامنه.)1/1347 ،
پس از این پيروزي ،او از انوشيروان ميخواهد که به مصر ،یونان و روم برود ،اصحاب آن
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کشورها را مقهور کند و از آنها خراج بگيرد .این آزمون را خودش درخواست منيکنند
و با موفقيت به پایان ميرساند (همان)؛ پس از چندي امير حمزه به کوه قناف منيرود18 ،
سال در آنجا مي مانند و بنا دینوان و اهریمننان آنجنا مبنارزه منيکنند و آنهنا را شکسنت
ميدهد؛ نبرد او با انواع دیوان اسپسر ،شترسر ،س

سر ،گاوسر ،زاغسر ،طوقسر و انواع

بالیاي کوه قاف و نيز نبرد با سيمرغ در ميانة دریا و کشتن او ،آزمونهاي او در اینن دوره
هستند که با پيروزي ،آنها را پشت سر مينهد و در بازگشت از آنجا به سنالمت از هفنت
دریا عبور ميکند (همان.)244 :
امير حمزه پس از ازدواج و تنا پاینان عمنر نينز مشنغول مبنارزه و نبنرد اسنت کنه اینن
کارکردهاي او ه در ردیف آزمونهاي او هستند؛ ازجمله :فتح کاووس حصنار ،نبنرد بنا
شداد بوعمر حبشي و شکستن حصر مکه ،عبور از ریگستان خطرناه حبشه ،نبرد با پنوالد
کُرد ،نبرد با لشکر فرن و شکست آنها ،نبرد با اژدها و کشتن او ،ویران کردن آتشنکدۀ
نمرود ،نبرد با سمندون دیو و هفت نرّه دیو دیگر و کشتن آنهنا ،نبنرد بنا گنرگسنواران،
نبرد با لشکر آدمخوار ،گشودن طلسمات جمشيد ،نبرد بنا دینو سنپيد و کشنتن او ،نبنرد بنا
کاچ مردمخوار و ارغش خونخنوار و کشنتن آن دو ،فنتح شنهر آدمخنواران و سنوزاندن
آنجا ،نبرد با لشکر نبستان و نابود کردن حصار آنان ،نبرد با اردوان پيلدنندان و کشنتن او،
گشودن طلسمات زردهشت و سوختن او ،نبرد با لشکر جادوان ،نبرد به بنور هنند و لشنکر
کفار در مکه و شکست آنان ،نبرد با لشکر ایران و روم.
از دیگر جلوههاي آیين پاگشایي ،مرگ آیيني است .مرگ نمادین بنه وسنيلة آزمنون
هایي سخت و گاه طاقنتفرسنا انجام ميگيرد .بناور جوامنع بندوي بنر اینن اسنت کنه در
مراس آشناسازي ،موجود برتنر (خندا یا خدایان قبيله ،هيوال ،کروکودیل و )...نوآمنوز را
ميبلعند (اليناده .)1368 ،در رمانسهاي فارسي ،قهرمان با خش و شوریدگي بنا حيواننات
بزرگجثه و خطرناه مبارزه ميکند و آنها را شکست منيدهند کنه جلنوهاي از منرگ
آیيني قهرمان نوآمنوز اسنت .منرگ نمنادین نوآمنوز بنهننوعي حناکي از بازگشنت او بنه
وضعيت جنيني خواهد بود .این نوعي تکرار و بازسازي نخستين حاملگي یا تولد جسنماني
از مادر نيست ،بلکه ضمناً بازگشتي موقتي به وضعيت بالقوۀ پيش از نظام کيهاني یا هرج و
مرج ازلي است که تولد دوبارهاي را در پي دارد که ميتواند بنا آفنرینش گيتني هماننند و
منطبق شود (الياده.)1392 ،
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در «دارابنامه» ،چند قهرمان وجود دارد که آزمونهاي زیادي انجنام منيدهنند .نبنرد
بهمن با هماي در مصر و نبرد او با دشمناني که تاج و تختش را تصنرف کنردهانند ،اولنين
آزمونهاي قهرمان است .او با هنرنمایي در این نبردها ،شایستگي خنود را بنراي ازدواج بنا
هماي نشان ميدهد و دوباره به پادشاهي ميرسد (طرسوسي ،1389 ،ج  ،)1اما در آزمنون
نبرد با اژدها شکست ميخنورد و اژدهنا ،او را منيبلعند (همنان)8 :؛ داراب ،بارهنا تنن بنه
آزمونهاي دشوار مي دهند .نبردهناي داراب بنا قنطنرش و زنگينان و حاکمنان و پهلواننان
مختلف ،سفرهاي دریایي او که با خطر مرگ همنراه اسنت ازجملنه آزمنونهناي قهرمنان
هستند .هنگنامي کنه داراب از قنطنرش و افنراد او فنرار منيکنند بنه غناري پنناه منيبنرد،
درحاليکه خون زیادي از بدنش جاري شده است تا جایي کنه بيهنوش منيشنود و چننان
ناتوان و بيطاقت ميشنود کنه زاز زار منيگریند (همنان)78 :؛ پنس از نجنات از آنجنا از
آزمون دریا به سالمت عبور ميکند (همان.)86 :
یکي از آزمونهاي او ،آزمنون دشنوار کمنانکشني اسنت .پادشناه جزینرۀ سننکرون،
کماني از زنجير دارد که شرط کرده ،هرکس این کمان را بکشد ،دختر خود را به او دهن
و حکمراني را با او تقسي کن و هرکس ادعا کند و از عهنده برنيایند ،سنر از تنن او جندا
کن  .داراب ،کمان پادشاه آن والیت را بدون انتظار پاداش ،سه بنار بنا موفقينت منيکشند
(همننان)؛ در ادامننة سننفر ،خواریننق زنگنني ،او را بعنند از تنبيننه بنندني س نخت -طننوريکننه
اندامهایش مجروح و گوشت او تکهتکه ميشود -به همنراه طمروسنيه در چناه فراموشنان
زنداني ميکند .او ه پس از شکنجههاي بسيار و مجروح و خونآلود شدن ،آنقدر آنجنا
ميماند که اندامهایش گنده ميشود و کرم به بدنش ميافتد .این ممنوعينتهناي غنذایي،
سکوت ،تاریکي و اعمال ریاضتي ،باعنث تمرکنز ،مراقبنه و آشننا شندن او بنا ارزشهناي
روحاني است .او در چاه ،از این همه رنج و خشونت به گریه منيافتند تنا اینکنه بنه همنراه
طمروسيه ،راه خروج را به کمک یک گاو پيدا ميکنند (همان.)129 :
اسکندر ،ابتدا خواب فيلقنوس را تعبينر منيکنند و نشنانه هناي داننایي خنود را نشنان
مي دهد .بعد از این آزمون ،او دوران کودکي را پشت سر مي نهد و صاحب نام و هویت
مي شود ،سپس به دربار فيروزشاه مي رود ،خواب شاه را تعبير ميکند و بنه پرسنشهناي
دانایان دربار او پاسخ مي دهد (همان) .در دربار فيروزشاه ،اسکندر را در حضور مادرش
چوب ميزنند ،چنانکه خون از او روان مي شود ،سپس او را در زندان رها منيکننند تنا
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در آنجا بميرد (همان) ،پس از رهایي از آنجا و رسنيدن بنه پادشناهي روم و اینران ،دور
بعدي آزمون هاي او فرامي رسد .سفرهاي او و نبرد با حاکمان و لشکریان سنرزمينهناي
مختلف ،روبهرو شدن با جانوران و پدیده هاي شگفتانگيز و نبرد با آنها از جملنة اینن
آزمونها است.
فيروزشاه در راه سفر به یمن از کوه و بيابان عبنور منيکنند و بنا صنعلوکان و راهزننان
ميجنگد ،سنپس سنوار کشنتي منيشنود ،در راه بنا دزدان درینایي منيجنگند و آنهنا را
شکست ميدهد ،هملنين گرفتار طوفان و رعد و برق و گردابي هاینل منيشنود (بيغمني،
 )1339که از آن نجات ميیابد و به یمن ميرسد .در آنجا شناه یمنن ،دسنتور کشنتن او را
ميدهد (همان) ،اما پشيمان مني شنود و فيروزشناه پنس از ماجراهنایي در آنجنا بنه جزاینر
زنگبار ميرود ،مدتي در آنجا سرگردان و سپس گرفتار زندان جزیرۀ فنور منيشنود؛ اینن
اسارت و سپس رهایي از آنجا ،آخرین آزمون اوست.
حسين کرد پنيش از سنفر بنه هنند بنا کسناني مثنل ببرازخنان ،اخترخنان ،قراچنهخنان،
ميرحسين و یارانش مبارزه ميکند و آنها را شکست ميدهد .در سفر هند نيز با حيوانناتي
بزرگ اندام و خطرناه مانند نهن
(حسين کرد شبستري.)1386 ،

 ،ببر ،اژدها و فيل دیوانه ميجنگد و آنها را ميکشند

آزمون هاي اميرارسالن نامدار در نبرد او بنا فرنگينان و شکسنت آننان و فنتح روم
آغاز مي شود (نقيب الممالنک) 1388 ،؛ هنگنامي کنه بنراي ینافتن فنرخ لقنا بنه فرنن
مي رود ،ابتدا شش ماه در بيابان ،سرگردان و آو اره است و گرسنگي و تشنگي ،اندوه
و چره ،او را هملون غولي مي سازد؛ چنانکه موها و نناخن هنایش بلنند مني شنود و
پاهایش آبله ميکند و پينه مي بندد (همان)؛ پس از مدتي به فرن مي رسند .در آنجنا
فریب قمر وزیر را مي خورد و گرفتار جادو مي شود ،چنان که تا سال ها در بيابنانهناي
خطرناه و طلس شده و پر از غول و عفریت و دیو بنا تحمنل گرسننگي و تشننگي و
آلودگي سرگردان است و سرانجام پس از غلبه بر موجودات ترسناه بنه سنالمت از
این موانع عبور مي کند .کشتن فيل در باغ فازهر ،گشودن طلس هاي مختلنف ،کشنتن
فننوالد زره دیننو و مننادرش و نجننات فننرخلقننا از طلس ن دیننو و کشننتن الهنناه دیننو،
آزمون هاي او در این مدت هستند (همان).
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 .۵-3بازگشت
مرحلة پایاني آشناسازي ،بازگشت قهرمان آموزشیافته است (اليناده .)1368 ،قهرماننان در
رمانسهناي فارسني پنس از انجنام آزمنونهنا و دسنتینابي بنه خواسنته بنه زادگناه خنود
بازميگردند که شکلي از بازگشت قهرمان نوآموز به خانه پس از انجام مراحنل پاگشنایي
است .بهمن همراه همسرش هماي از مصر به اینران بنازميگنردد و تناج و تخنتش را پنس
ميگيرد و دوباره به پادشاهي ميرسد (طرسوسي ،1389 ،ج .)1داراب کنه در کنودکي از
مادرش جدا شده است در زمان بلوغ به دربار مادرش هماي برميگردد (همان)49 :؛ او در
جواني براي بار دوم از مادرش جدا ميشود و پس از سفري طوالني به ایران بنازميگنردد
و به جاي مادرش بر تخت پادشاهي مينشيند (همان) .مرحلة بازگشنت امينر حمنزه زمناني
اسننت کننه او پننس از  18سننال اقامننت در کننوه قنناف بننه ميننان دوسننتان و لشننکریان خننود
برميگردد که در تنجه مستقر شدهاند (حمزهنامه ،1347 ،ج  )1و نيز بازگشنت او بنه مکنه
پس از سال ها مبارزه و سفر و پيوستن به پيامبر اکنرم در مکنه (همنان ،ج  .)539 :2حسنين
کرد پس از گرفتن خراج هفت ساله از هندیان به اصفهان و دربار شاه عبناس بنازميگنردد
(حسين کرد شبستري .)1386 ،اميرارسالن نيز پس از انجام آزمونهنا و نجنات فنرخلقنا از
دیوان و جادوگران ،همراه او از سرزمين دیو و پري به فرن بازميگردد (نقيبالممالک،
 )1388و پننس از ازدواج بننا معشننوق ،همننراه او بننه زادگنناهش روم برمننيگننردد (همننان).
بازگشت ابومسل به خراسان پس از سفرها و نبردهاي طوالني و گماشتن واليان بنر شنهرها
(طرطوسي ،1380 ،ج .)4

 .6-3پاداش
هدف نهایي قهرمانان اغلب رمانس هاي فارسي ،ازدواج با معشوق است و قهرمنان پنس از
انجام آزمونها و اثبات شایستگي خود براي ازدواج با معشوق با او ازدواج ميکنند .اليناده
معتقد است که ازدواج در تمام اقنوام بنندوي و باسننتاني بنهننوعي تننداعيگننر اسننطورۀ
آفرینش است و «یادآور نکاح مقندّس اینزدان و بنهوینژه پيونند ازلني زمنين و آسننمان را
تجدیند ميکند» (اليناده .)1378 ،ازدواج گناه در سنرزمين پندري معشنوق و گناه پنس از
بازگشت قهرمان به زادگاهش در آنجا انجام ميشود؛ خورشيدشاه که براي یافتن منهپنري
به چين رفته است ،او را پس از جن

و اسارت و مشکالت فنراوان بنه دسنت منيآورد و
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همانجا با او ازدواج ميکند (ارجاني ،1385 ،ج  .)1فرخروز ،فرزند خورشيدشناه پنس از
یافتن گلبوي ،نزد پدر و مادرش بازميگردد و با معشنوق ازدواج منيکنند (همنان ،ج .)5
بهمن پس از غلبه بر هماي در مصر با او ازدواج ميکند (طرسوسني ،1389 ،ج  .)1داراب
پس از موانع بسيار و جدایي از معشوق به سرزمين پدري او ميرسد ،معشوق را ميیابند بنا
او ازدواج مي کند و به جاي پدر معشوق ،پادشاه آن سرزمين منيشنود (همنان) .اسنکندر،
ایران را فتح ميکند و پس از چندي تعقيب و گرینز بنا بنوراندخنت ،دختنر دارا ،بنا او در
ایران ازدواج ميکند (همان ،ج  .)2حمزه پس از انجام آزمونها و برگشنتن از کنوه قناف
با مهرنگار ازدواج ميکنند (حمنزهنامنه ،1347 ،ج  .)1فيروزشناه پنس از تحمنل رننجهنا،
سرگرداني در سرزمينهناي مختلنف و انجنام آزمنونهناي بسنيار درنهاینت در لشنکرگاه
ایرانيان با عينالحيات ازدواج ميکند (بيغمني ،1339 ،ج  )2و اميرارسنالن پنس از نجنات
فرخلقا از دست دیوان با او در فرن

ازدواج ميکند (نقيبالممالک.)1388 ،

 .4تحلیل ساختار
توانایي نویسندۀ رمانس در روایت پردازي و بازپيکربنندي آن ،مبتنني بنر «تنوانش رواینين»
اوست؛ چنانکه در مواجهه با روایتهاي موجود ميتواند وجه روایني آنهنا را تشنخيص
دهد و در مرحلهاي پيشنرفتهتنر بنه بازپيکربنندي رواینتهنا در قالنب رواینتهنایي دیگنر
بپردازد .این توانش روایي نيز خود مبتني بر فرآیندها و سازوکارهاي مختلفي اسنت .یکني
از این فرآیندها ،اصل تقابنل هناي دوگاننه اسنت .بنا توجنه بنه سناختار ادراکني انسنان در
شناخت امور براساس ایجاد نسبتهناي متقابنل ،شنبکهاي از تقابنلهناي دوگاننه ،سناختار
روایي داستانها را شکل ميدهند و پيشرفتن روایت داستان و حرکنت معننا در الینههناي
آن ،منوط به ایجاد تقابلهاي دوگانه در ساختار روایي متن است .فرآیند دیگر در تکنوین
روایت رمانس ،خالصهسازي است که از مصادیق متعارفسازي متن است .این فرآینند بنا
منسج کردن و کليّتبخشي به متن روایي ،پيرن و طرح کلّي روایت را استنباط ميکند
و زمينة ساختارمندي و معنادهي آن را مهيّا ميسازد؛ بنهوینژه آنکنه رواینتهناي رمنانس،
محصول ذهنيت الگوبنيناد هسنتند و در فرآینند خنوانش و بازپيکربنندي رواینت از سنوي
نویسندۀ رمانس ،فه روایت و بازپيکربندي آن در روایتي نوین ،هملنان بنر مبنناي همنان
الگوها و پيرن

هاي بنيادین صورت ميگينرد .در هنر حنال ،در کننار کميننههناي اصنلي
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روایت ،عناصنر و رمزگنان دیگنري نينز وارد منتن روایني رمنانس منيشنوند کنه برآینند
تحوالت فکري و فرهنگي جامعه هسنتند .بنر اینن اسناس ،شنکلگينري و تکامنل رواینت
رمانس محور در ایران ،ارتباط تنگناتنگي بنا تحنوّالت فکنري و فرهنگني در جامعنة اینران
داشته است ،اما پيرن

هاي الگوبنياد در ساختار اسطورهاي اغلب رمانسها هملنان حفنظ

شده است.
در فرآیندي دیگر ،خوانش و بازپيکربندي روایت رمنانس ،تنابعي از نسنبت متضناد
داستان و گفتمان است .در این منطق متضاد ،تکوین معننا در رواینت مني توانند حاصنل
رویدادها و کنش هاي پيشيني در داستان باشد و یا اینکه تحت تأثير نظام خناا موجنود
در گفتمان روایي ،صورت گرفته باشد ،چنان که معنا مني توانند شنکل خاصني بنه خنود
بگيرد که برخالف سير واقعي رویدادها در داستان باشد ،چننان کنه برخني رواینتهناي
تاریخي در جریان خوانش ها و بازپيکربنندي هناي متعندد در دوره هناي مختلنف در اثنر
غلبة ذهنيت اسطوره اي و الگوبنياد به تدریج ساختاري اسطوره اي یافته انند .در فرآینندي
دیگر ،گاه در جریان بازپيکربندي روایت رمنانس ،نویسننده در بزنگناه هناي خاصني از
داستان که انتقال از وضعيتي به وضنعيت دیگنر صنورت مني گينرد ،ننوعي غنافلگيري و
تعليق ناشي از تحوّل یک بارۀ وضعيت و نيز انتقا ل از جهل به آگاهي ایجناد منيکنند بنه
این صورت که کنش یا وضعيتي به حک ضرورت و یا بر حسب احتمنال ،بنه کننش ینا
وضعيتي ضد آن تبدیل مي شود (=تحوّل) و درنتيجه ،یک باره انتقالي از جهل به آگاهي
صورت مي گيرد (=تعرّف) که ممکنن اسنت دشنمني را بنه دوسنتي و ینا دوسنتي را بنه
دشمني تبدیل کند .نوع و نحوۀ به کارگيري این تکنيک ها نيز از تمهيداتي است کنه در
بازپيکربندي ها و خوانش هاي مجدد روایت هاي رمانس ،در جاهناي خاصني از رواینت
داستان تعبيه شده است.

 .۵یافتهها
تقابلهایي که در ساختار رمانسهاي منثور وجود دارد ،عبارتاند از:
 -1تقابل سفر قهرمان و بازگشت قهرمان :این تقابل مبتنني بنر رفنتن قهرمنان بنه سنرزميني
دیگر و بازگشت اوست .این تقابل در ژرف ساخت به معناي رفنتن قهرمنان نوآمنوز بنراي
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گذراندن مراحل آشناسازي و بازگشت او بنه خاننه پنس از موفقينت در آزمنونهناي اینن
دوران است.
 -2تقابل خواستة قهرمان و به دست آوردن آن :قهرمان در همة داستانها خواسنتهاي دارد
که عموماً یافتن معشوق و ازدواج با اوست و در پایان به خواستة خود دست ميیابد.
 -3تقابننل نبننرد و پيننروزي قهرمننان :قهرمننان بننراي پننيش بننردن آرمننانهننا و رسننيدن بننه
خواستههایش با مخالفنان مبنارزه منيکنند .گناهي اینن مبنارزه بنا حيواننات و موجنودات
خطرناه ازجمله جادو ،دیو و اژدها انجام ميشود .همة اینن نبردهنا در پاینان بنا پينروزي
قهرمان همراه است.
 -4تقابل سرزمين پدري و سرزمين معشوق :حرکت قهرمان همواره از سرزمين پدري
خود آغاز مي شود و به سرزمين بيگانه مي رسد .اینن تقابنل در ژرف سناخت بنه دلينل
اهميت ازدواج برون خانواده اي و انتخاب همسر از سرزميني بيگانه است .در اینن ننوع
ازدواج ،مرد با زني از طایفه اي جز طایفة خود ازدواج مي کنند ،قهرمننان ،زادگناهش
را تره و با اقوام همسرش زندگي مي کند .طبق این الگو ،پسنران پادشنناه نينز ماننند
دیگر مردم به هنگام جنواني ،خنانوادۀ خنود را تنره و بنا دختننري از تبنناري دیگنر
ازدواج و تا آخر عمر نزد خانوادۀ همسر خود زندگي مني کردننند .دختننران شناه در
خانة پدر در انتظار خواستگاري الیق باقي مي ماندنند و بنه اینن ترتينب جانشنيني بننه
جاي پسر پادشاه به داماد او مي رسيد (فریزر .)1388 ،این الگو با چنند جابنه جنایي در
ساختار اغلب رمانس هاي منثور دیده مي شود؛ به این صورت که قهرماننان در سنمک
عيار ،داراب نامة طرسوسي ،داراب نامة بيغمي ،ابومسل نامه و اميرارسالن نامدار پس از
ازدواج با شاهدخت در سرزمين بيگانه به سرزمين پدري خود برمي گردند .اینن الگنو
در اقبال نامه و حسين کرد شبستري دیده نمي شود.
کمينههاي ششگانه در روساخت رمانسهاي فارسي گاه بنه صنورت کامنل و گناه بنا
حذف برخني از آنهنا آمنده اسنت .اینن کميننههنا در برخني داسنتانهنا از تنوالي خطني
برخوردارند و در برخي دیگر ،توالي خطي ندارند و عناصنر در محنور همنشنيني رواینت،
جابهجا شدهاند .شيوۀ چينش کمينهها در جدول ( )1آمده است.
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جدول  :1کمینههای ششگانه در رمانسهای فارسي
نام رمانس

آموزش

عشق

سفر

آزمون

بازگشت

پاداش

سمک عیار

1

2

3

4

*

5

دارابنامه

*

2

1

3

4

۵

دارابنامه

2

3

1

4

۵

6

دارابنامه

2

4

1

3

*

۵

دارابنامه

2

*

1

3

*

4

فیروزشاهنامه

1

2

3

4

*

۵

حمزهنامه

1

3

2

4

۵

*

ابومسلمنامه

1

4

2

3

۵

*

حسین کرد شبستری

1

*

2

3

4

*

امیرارسالن

1

3

2

4

۵

6

بحث و نتیجهگیری
در رمانسهاي منثور فارسي ،قهرمان با انگيزهاي که عموماً جستوجوي معشنوق اسنت از
خانه دور ميشود و سفري طوالني با تحمل انواع سختيها در پيش ميگيرد .آزمنونهنایي
دشوار از سر مي گذراند و درنهایت با پيروزي بر دشنمنان و بنه دسنت آوردن خواسنته بنه
خانه برميگردد .این گزارهها ،اجزاي روساختي هستند که ساختار اصلي رمانسهنا را کنه
مبتني بر الگوي آیينهاي پاگشنایي اسنت ،روشنن منيکنند .در اینن الگنو ،قهرمنان بنراي
رسيدن بنه کمنال و ایجناد تغيينر در وضنعيت دینني و اجتمناعي خنود ،دورهاي دشنوار از
آزمونها را بهتنهایي و به دور از اجتماع طي ميکند و درحاليکه با وضعيت پيشنين خنود
متفاوت است به ميان جامعه بازميگردد.
بررسيها نشان ميدهد که ژرفساخت رمانسهاي فارسي مبتني بر تقابلهایي ازجمله
تقابل سفر قهرمان و بازگشت او ،تقابل خواستة قهرمان و دستیابي به خواسته ،تقابل نبنرد
قهرمان و پيروزي او و مه تر از همه ،تقابل سرزمين پدري و سرزمين معشوق است کنه بنه
دليل اهميت ازدواج برونخانوادهاي و انتخاب همسر از سرزميني بيگانه است .بنا اینکنه در
برخي رمانس ها سفر قهرمان با انگينزۀ رسنيدن بنه معشنوق نيسنت ،امنا بنا بررسني تطبيقني
داستانها ،ميتوان ژرفساخت مشتره آنها را کنه مينل بنه جناودانگي و کمنال اسنت،
بازیابي کرد.
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کمال گرایي در کارکردهاي قهرمانان رمانس دیده ميشود که در پي بهترین جایگناه،
بهترین معشوق و همسر و بهترین پاداش هستند .آنان خنود شناهزادگاني زیبنارو و از همنه
لحنناظ سننرآمد و کامننل هسننتند و شنناهدختهننایي در اوج زیبننایي و کمننال بننه همسننري
برميگزینند و هملنين به پادشاهي که باالترین جایگاه و مقام است ،دست ميیابند.
با وجود دورههاي مختلف تاریخي ههور رمانسهاي فارسي ،الگوي ساختار پاگشنایي
در همة آنها ثابت است و با چند جابهجایي در روساخت داستان ،تکرار ميشود.
عناصر «آموزش ،عشق ،سفر ،آزمون ،پاداش ،بازگشت» ،گاه به صورت کامنل و گناه
با حذف برخي از آنها در روساخت داستان آمده است .این عناصر در برخي داستانهنا از
تننوالي خطنني برخوردارننند و در برخنني دیگننر ،تننوالي خطنني ندارننند و عناصننر در محننور
همنشيني روایت ،جابهجا شدهاند .در کنار کميننههناي اصنلين رواینت ،عناصنر و رمزگنان
دیگري نيز وارد متن روایين رمانس ميشوند که برآیند تحوالت فکري و فرهنگني جامعنه
هسننتند .بننر ایننن اسنناس ،شننکلگيننري و تکامننل روایننت رمننانسمحننور در ایننران ،ارتبنناط
تنگاتنگي با تحنوّالت فکنري و فرهنگني در جامعنة اینران داشنته اسنت ،امنا پيرنن هناي
الگوبنياد در ساختار اسطورهاي اغلب رمانسها هملنان حفظ شده است.
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