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چکیده

طومارهای نقالی بخش مهمی از اسناد مکتوب روایتهای عامیانه حماسیِ این سرزمین را دربرمیگیرند .بخشی کهه گها
امکان روشن شدن پار هایی مبهم از سنت حماسی ایران را فراهم میسازد .حجم عظیم این روایتهها بررسهی ورب بهه
ورب آن ها را تا حدودی دشوار ساخته است .یکی از شیو هایی که میتواند به مطالعه روشمند این روایتها کمک کنهد
فهرست کردن بنمایههای آنهاست .به یاری این فهرست متون روایی به عناصر سازند شان تجزیه میشوند تا را بهرای
بررسیهای درونمتنی هموار گردد.
استیث تامسون در فهرست شش جلدی خویش که دانشنامهای برای مطالعه بنمایههههای ادبیهاع عامیانهه بهه شهمار
میرود بنمایههای روایتهای عامیانه را در سنتهای روایی ملل و فرهنگههای مختلهد دسهتهبنهدی مهیکنهد .رو
تامسون به روایتهای عامیانه اسلوب و چهارچوبی میبخشد که سبب تسهیل دسترسی به بنمایههای هر روایهت و نیهز
نمونههای مشابه آنها در روایتهای دیگر میشود .از سوی دیگر با حفظ نظامی بینالمللی بررسی بنمایهههای مشهابه
در روایتهای ملل مختلد را ممکن میسازد که به مطالعاع تطبیقی روایتها منجر میگردد.
از این رو دستهبندی کردن بنمایههای طومارهای نقالی هم میتواند با فراهم کهردن فهرسهت روشهنی از بهنمایهههها
زمینهای باشد برای دسترسی آسانتر به هر بنمایه در روایتهای مختلد ریشهیابی بنمایهها بررسی سیر تطور تکامل
تأثیرپذیری و بقای یک بنمایه در دور های مختلهد و نیهز مطالعهاع تطبیقهی روایهتهها .در نهایهت فهرسهت کهردن
بنمایههای پار ای از ادبیاع عامیانه میتواند الگویی باشد برای فهرست کردن بنمایههای دیگهر روایهتههای عامیانهه و
حتی ادبیاع رسمی.
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این مقاله با استخراج بن مایههای داستان فریدون از طومار نقالی مشکیننامه میکوشد تا تطبیق شهیو فهرسهت کهردن
بنمایه های تامسون را بر روایاع ایرانی نشان دهد و غنای ادب عامیانه ایرانی در افزودن بهنمایههههای نهو بهه فهرسهت
جهانی را آشکار سازد.
واژههای کلیدی
طومارهای نقالی حماسهی عامیانه فهرست بنمایهها مشکیننامه داستان فریدون
مقدمه
قصه گوییِ ناقالن اخبار و راویان شکرشکن شیرین گفتار در سرزمین کهنِ ایران قدمتی به درازنای تهاری دارد .چنهانکهه
برخی پژوهشگران مطالب سند مکتوب آن را دستکم مربوط به دوران پارتیان میداننهدببوی.)۷۵۷ :۹۶۳۱ ،گوسهانان
این راویان داستان های رزمی و بزمی با نوای ساز و به همرا آواز قصههای دلکشی را احتماالً چهه در دربهار شهاهان و
چه در میان مردم عامه روایت میکرد اند .بعدها در دور های اسالمی وظیفهه گوسهانان را در انتقهال روایهاع عامیانهه
نقاالنِ روایاع حماسی بر عهد گرفتند.
آن چه نقاالن برای مردم روایت میکرد اند چه برگرفته از داستان ههای شهاهنامه بهود و چهه نقلهی از دیگهر روایهاع
حماسی ایرانزمین گا به صورع دستنوشتههایی به کتابت در میآمد که گرچه الزاماً به شکل طوماربکاغذ درنوردیهد
شد ) نبود طومار نقالی نامید میشد .طومارهای نقالی بخش نسبتاً مهمی از ادب عامیانه ایرانزمین به شمار میآینهد امها
متأسفانه این میراث مکتوب ارزشمند به دلیل عامیانه بودنش کمتر مورد توجه ادبا و پژوهشهگران قهرار گرفتهه اسهت در
حالیکه «مطالعه این طومارها از نظر تحقیق در حماسه ملی و روشن کهردن جزییهاع و گوشههههای تاریهک آن اهمیهت
بسیار دارد و اگر محققان فرهنگ عامه آن ها را مورد توجه قهرار دهنهد شهک نیسهت کهه در ایهن پهژوهش بهه مقهداری از
روایتهای اصیل و کهن حماسهی ملی دست خواهند یافت و بدین وسیله بسهیاری از مسهایل روشهن خواههد شهد و نیهز
ممکن است صورعهایی دیگر و روایتهایی تاز از داستانهای معروف حماسی به دست آید» بمحجوب .)۹۹۹۶ :۹۶۳۷
بررسی و طبقهبندی بنمایههای طومارهای نقالی به عنوان پهار ای از ادبیهاع عامیانههی ایهران مهیتوانهد بهه وصهد
ویژگیهای قصههای موجود در طومارها بپردازد روایاع مختلد از قصهههای عامیانهه حماسهی را بیابهد و آنهها را بها
یک دیگر مقایسه کند عناصر دستاندرکار این روایاع را معرفی نماید به ما بنمایاند که چه نوع قصههایی و با چه نهوع
بنمایههایی در اطراف هسته حماسی روایاع شکل گرفتهاند طرح داستانی این قصههای حماسی چگونه اسهت و حتهی
ما را به این نکته رهنمون سازد که خصایل و خوی قهرمانانی که ما در ادب کالسیک با آنها آشنا هستیم در قصههههای
عامیانه حماسی چگونه است؟ و همین امر اهمیت فهرستبندی بنمایهها در طومارهای نقالی را نشان میدهد.
از سوی دیگر بررسی طومارها با آن حجم عظیم داستانها و قصههای عامیانه بهرای دسهتیهافتن بهه یهک داسهتان و
روایت خاص کار ب ،دشواری است بنابراین یکی از را های دستیابی به روایهاع حماسهی مختلهد در ایهن متهون
طبقهبندی بنمایههای داستانی است« .توجه به اینگونه فهرستها وطبقهبندیها به عنوان پیشنیازی برای شرح و تفسهیر
قصهها الزم به نظر میرسد .بهعالو فهرستی ویژ برای هر فرهنگ یا کشوری میتواند راهنمای مطالعاع میهدانی و یها
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فهرستی جامع را برای پژوهشگران آیند فراهم آورد» ب.)Dundes, 1997: 200
این مقاله می کوشد تا این نکته را مورد توجه قرار دهد که فهرست کردن بنمایههای طومارهای نقالی نقهد و ارزیهابی
روایاع موجود در آنها را ممکن خواهد ساخت و ما را هرچه بیشتر با ادب غنیِ حماسی ایرانزمین آشنا خواهد کردو
تال

میکند تا با فهرست کردن داستانی از یک طومار چگونگی فهرست کردن بنمایههههای پهار ای از ادب عامیانهه را

نشان دهد تا را گشای پژوهشهای آیند در این زمینه باشد.
پیشینه پژوهش
از آنجا که در حوز ی استخراج و فهرست کردن بنمایههای ادبیاع عامیانه به طور کلی و نیز طومارهای نقالی بهه طهور
اخص تا به امروز پژوهشی مستقل انجام نشد است شاید بتوان تنهها پیشهینه پژوهشهی ایهن مقالهه را کتهاب ارزشهمند
مارزلد دانست که در زمینه ادبیاع عامیانهی ایران به طبقهبندیهای جهانی و استاندارد نظر داشتهاست.
مارزُلد ب )۹۶۷۹بر اساس شیو ی آرنههتامسون دست به طبقهبندی قصههای عامیانه ایران زد .در این کتاب قصهههای
ایرانی از منابع موجود به شیو مذکور شمار گذاری میشوند و در انتها فهرستی از بنمایههای این داسهتانهها بهه دسهت
داد می شود اما باید توجه کرد که این فهرست که به عنوان بخشی کاملکنند به این کتاب افزود شد اسهت لزومهاً بهر
اساس طبقهبندی تامسون نیست زیرا به شیو ی الفبایی و تنها با آوردن یک موضوع خاصبمانند آب) به عنهوان بهنمایهه
سرعنوانی فهرستبندی شد است بر.ک .منابع).
آثاری که در زمینهی طبقهبندی و فهرستکردن بنمایهها منتشر شد اند در دنیا بسیارند امها مهواردی کهه در دسهترس
بودند بدین شرح هستند:
تامسون ب۹۱۵۳ه )۹۱۵۵ویرایش نهایی اثری مرجع را دربار طبقهبندیِ بنمایههای قصههای عامیانه در شش جلهد بهه
پایان رساند .وی بنمایههای روایاع عامیانه را در بسیاری از سنتهای روایی دنیا جمهعآوری کهرد .البتهه ایهن فهرسهت
هنوز کامل نشد است و با هر پژوهشی در زمینه بنمایههای روایاع عامیانه در هر فرهنگ و کشوری ضمیمههایی بدان
افزود میشود برک .منابع) .کراس ب )۹۱۳۱زیر نظر تامسونبه فهرست کردن بنمایههای ادبیاع کهن ایرلنهدی پرداخهت.
این کتاب از اولین فهرستهایی است که طبق شیو تامسون و نیز تحت نظارع خود او منتشر شد بر.ک .منهابع) گهری و
الشامی ب )۵۰۰۵کتابی مرجع را در رو شناسی شیو ی طبقهبندی تامسون با گردآوری مقاالتی دربار انواع بنمایههها و
شرح و توصید رو

تامسون منتشر کردند بر.ک.منابع) .الشامی ب )۵۰۰۳فهرست بنمایهههای ههزار و یهکشهب را در

کتابی مستقل منتشر نمود .این کتاب یکی از آخرین فهرستهایی است که طبق شیو تامسون نوشته شد اسهت و زمینهه
مطالعاعِ محتوایی را دربار هزار و یکشب به عنوان کتابی از سنت روایی عرب فراهم میآورد بر.ک .منابع).
روش پژوهش
در این پژوهش با استفاد از منابع کتابخانهای وبهشیو تحلیلوتوصید ضرورع فهرست کردن بنمایهها درطومارههای
نقالی بررسی میشود وباعنایتبدینمسألهکهتا بهه حهال اثرقهابلتوجهی دردسهتهبنهدی بهنمایههههای داسهتانی انجامنگرفتهه
است بنمایههای داستان فریدون از طومار مشکیننامه فهرست میشوند.
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طومارهای نقالی
طومارهای نقالی به عنوان سند روایاع عامیانه حماسی مملو از داستانها و قصههایی هستند کهه بهه دور یهک یها چنهد
هسته حماسی گرد آمد اند .معموالً روایاع طومارها از داستان گیهومرث آغهاز مهیشهوند و تها پایهان شههریاری بهمهن
اسفندیار ادامه مییابند .توجه به آنها به عنوان متونی که طبق نظر برخی پژوهشگران بر اساس اسهلوب حماسهه ایرانهی
شکل گرفتهاند نیز ضروری می نماید .به نظر امیدساالر تعریهد حماسهه در ایهران بها تعریهد آن در کشهورهای غربهی
متفاوع است .وی میگوید« :ما ملزم نیستیم که حماسههای خودمان را با معیارهای غربی تعرید کنیم و یا تصهور کنهیم
که چون ارسطو در تعرید حماسه آن را منظوم خواند است پ ،تمام حماسههای ما هم باالجبهار بایهد منظهوم باشهند.
یادمان باشد که تقریباً همه شاهنامههای پیش از فردوسی به استثنای قصید مسعودی منثور بهود انهد .احتمهاالً نهوعی از
حماسه که نثری بود است مزین به کالم م نظوم قالب اصلی حماسه در زبان فارسی بود که ههم در ادب رسهمی رواج
داشته است و هم در ادب عامیانه و نوع عامیانها

همان نقالی معروف است» بامیدساالر )۷-۶۵ :۹۶۳۱

ایههن نکتههه نیههز قابههل توجههه اسههت کههه وا ی "نقههل" در خههود شههاهنامه نیههز بههه گفتههه برخههی محققههان در معنههی
حماسهسراییبالبته به معنی از کسوع نثر به نظم درآوردن) به کار رفتهاست نکتهای که به احتمال وجهود نقهل و نقهاالن
در دور فردوسی و یا حتی پیش از او اشار دارد .خالقیمطلق اشار به این وا را در بیتی از شاهنامه که دربهار دقیقهیِ
شاعر است بدین شکل شرح میدهد:
«ستتتتتتاینده شتتتتتهریاران بتتتتتدی

بتته متتدس افستتر نامتتداران بتتدی

به نقل اندرون سستت ششتتش ست ن

ازو نتتتو نشتتتد روزشتتتار کهتتتن

در اینجا فردوسی دقیقی را بدین جهت که در سرایش شاهنامه راهبر او بود میستاید ولی معتقد است کهه اگرچهه او
در مدح یا قصید سهرایی سهخنوری اسهتاد بهود امها در نقهل یعنهی منظومههسهرایی و حماسههسهرایی دسهتی نداشهت»
بخالقیمطلق .)۷ :۹۶۳۳
آیدنلو معتقد است که «یکی از کهنترین و مهمترین شواهد نقل داستانهای ملهی ه پهلهوانی منثهور در ایهرانِ دور
اسالمی اشار فردوسی به خواندن شاهنامه ابومنصوری در میان جمع و عالقه شنوندگان به آن است:
چتتون از دفتتتر ایتتن داستتتانهتتا بستتی

همی خوانتد خواننتده بتر هتر کستی

جهتتان دن نهتتاده بتتر ایتتن داستتتان

همتتان ب تتردان نیتت و هتت راستتتان

 ...با اینکه نمیتوان سنت داستان گزاری روزگار فردوسی را کامالً و دقیقاً با نقالی در مفههوم اصهطالحی آن ه یعنهی
برخواندن داستانهای ملی ه پهلوانی ایران غالباً در محدود زمانی آغاز کار گیومرث تا پایان شههریاری بهمهن اسهفندیار
بر اساس حافظه یا منبعی مکتوببطومار) و به نثر برای شنوندگان ه سنجید و یکسان شمرد ولی اگهر از یهکسهو توجهه
داشته باشیم که خوانند شاهنامه ابومنصوری نیز همچون نقاالن از روی متنی مکتوب و منثور در حضهور مهردم داسهتان
می خواند است و از سوی دیگر احتمال دهیم که کار او فقط برخوانیِ ساد متن کتاب نبود و شاید ه باز مانند نقهاالن
ه با حرکاع سر و دست و تغییر آهنگِ سخن بر لذع و هیجان داستانها میافزود است که به تعبیر فردوسی «جههاندل
نهاد بدین داستان» میتوانیم نقل/خواندن شاهنامه ابومنصوری را قدیمترین اشار کلی به نقالی در ایران بدانیم .در ایهن
صورع پیشینه فن نقالی مقدم بر سرایش شاهنامهی فردوسی خواهد بود» .بآیدنلو ۳ :۹۶۳۳ه)۶۷
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با اینکه پژوهشگرانی مانند آیدنلو حدس میزنند که نقالی از دور فردوسی و یا حتی قبل از او وجود داشهته اسهت
برخی محققان آغاز و رواج آن را از عصر صهفویان و در قههو خانههههای اصهفهان مهیداننهد بدوسهتخوا ۹۵۶ :۹۶۳۰؛
محجوب .)۹۰۱۳ :۹۶۳۷
مآخذ اصلی این طومارها به عنوان اسنادی ارزشمند از ادب عامیانه ه حماسی ایران به شرح زیر است:
۹ه شاهنامه بداستانهای اصیل و الحاقی آن) و منظومههای پهلوانیِ پ ،از فردوسی.
۵ه پار ای اشاراع منابع تاریخی دربار موضوعاع ملی و پهلوانی ایران.
۶ه اندوختههای ذهنی نقاالن که خود آمیز ای از خواند ها و شنید های آنها با قو خیالپردازی ایشان است.
۴ه طومارهای نقاالن پیشین .بآیدنلو .)۵۵ :۹۶۱۹
فهرست طبقهبندیِ بنمایههای قصههای عامیانه
طبقه بندی کردن در هر زمینه علمی که دربرگیرند ی محتواهای مختلد و متعدد است بسیار ضروری به نظهر مهیرسهد
زیرا هر پار ای از علم نیاز به بررسی و مطالعه ویژ دارد که فهرست کردن و طبقههبنهدی داد هها بهه ایهن امهر سههولت
بیشتری میبخشد .استیث تامسون در اینبار میگوید« :هر شاخهای از علم قبل از اینکه موضوع جدیِ علمی بهه شهمار
آید نیاز به طبقه بندی و فهرست شدن دارد .زمانی بود که زمینشناسی و گیا شناسی فقط مجموعهههایی بهدون ترتیهب
بیهدف و با عجله ترتیبیافته از حقایق و تئوریها بودند و تنها زمانی زمینه مطالعه علمی همه جانبه آنهها فهراهم شهد
که طبقهبندی منظمی بر روی آنها صورع گرفت» .ب)Thompson, 1977: 413
طبقهبندی قصه های عامیانه نیز به دلیل گستردگی و تعدد منابع ضهروری اسهت .مطالعهه ایهن متهون و دسترسهی بهه
محتوای قصههای گوناگون به ویژ زمانی که بحثِ مطالعاع تطبیقی در میان است بهدون داشهتن فهرسهتی مهنظم کهاری
تقریباً محال به نظر میرسد.
در اروپاپ ،از گردآوری قصهها تال هایی برای طبقهبندی آنها صورع گرفت ونهایتاً این طبقهبندی تیپهای قصهه
بود که به طبقهبندی بنمایهها منجر شد .طبقهبندی تیپهای قصه در فنالند و در پایان قرن نوزدهم آغاز شد یعنی همهان
جایی که توجه به ادب عامه توجه به هویت ملی فنالندی به شمار می آمد .جولیوس کرون رو

تاریخی ه جغرافیهایی

را به کار گرفت تا روایتهای گوناگون شعرهای حماسی "کالواال" را با یکدیگر مقایسه کنهد .او روایهت کهالواال را بهه
قسمتهای کوچکتر تقسیم کرد و توزیع جغرافیایی آن ها را مورد مطالعه قرار داد تا بدین وسیله مکان اولیه هر سهرود
را بیابد .پ ،از او پسر

کارل کرون این رو

را برای مطالعهی قصههای عامیانه و بررسهیههای تطبیقهی و تهاریخی

مورد استفاد قرار داد .شاگرد او آنتی آرنه از طریق این رو

سیستمی را برای فهرستبندی قصههها بهر اسهاس تیهپ

آنها پایه گذاری کرد که بعدها توسط استیث تامسون فولکلوریست آمریکایی گستر

یافت .تامسون بر اساس همهین

نوع طبقهبندی دست به فهرست نویسی بنمایههای ادب عامه زد .دلیل اینکه تامسون نوشتنِ فهرست بنمایههها را آغهاز
کرد این است که در اعتراف خود او «در حدود بیش از نیمی از تیپهای قصه در طبقهبندیِ قصهها تنها یک "بنمایهی
روایی" دارند» .ب)Dundes. 1997: 197
فهرست بنمایههای ادبیاع عامیانه تامسون یک مرجع شش جلدی و سلسله مراتبی است؛ یعنی گرو ههای بزرگهی از
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بنمایهها مثل بپیدایش عالم یا حیواناع) به گرو های کوچکتر مثل بآسمانها زمهین حیوانهاع اسهطور ای حیوانهاع
جادویی) تقسیمبندی میشوند .آخرین نسخه این فهرست بیش از د هاهزار بنمایه را در برمیگیرد و هنوز ههم در حهال
گستر

است.

در گستر

بنمایهها محققان باید تصمیم بگیرند که چه چیزی یک بنمایه یا گروهی از بنمایهها و یا زیرگرو ههای

بنمایهای را میسازد .باومن در اینبار مثالی را ذکر میکند« :بنمایه :۶۳۴ Eروح به وسیله موسیقی احضار میشود؛ کهه
این یک بنمایه کلی است و به دو زیر گرو تقسیم میشود" :۹/۶۳۴ E :روح به وسیلهی طبهل احضهار مهیشهود" و E
" :۵/۶۳۴روح با سوع زدن برمیخیزد" .از آنجا که تنها تفاوع میان این دو بنمایه نوع موسیقی است به نظر میرسهد
که قصه اصلی احضار روح باشد به وسیله موسیقی و نیز به نظر می رسد که نهوع موسهیقی ه اگهر چهه در جهای خهود
جالبتوجه است ه آنقدر تمایز برانگیز نباشد که قصهای جداگانه بسازد .درحالی که بنمایه  ۶۳۴ Eیک قصهه در زبهان
انگلیسی بهه شهمار مهی رود بهرای آن دو روایهت موجهود اسهت کهه دو زیرگهرو ایهن بهنمایهه را شهکل مهیدهنهد»
ب.)Baughnam, 1966: 19
تامسون تال

میکند تا در طبقهبندی خود عناصر ادبیاع روایی سنتی را در یک فهرسهت منطقهیِ منفهرد گهردآوری

کند .برخی حوز ها که در جمعآوری بنمایههای گوناگون او را یاری رساند اند شامل :ادب عامه و اسطور افسانههای
محلی رومان،های قرون وسطی افسانه های مربوط به افراد مثالی و مقدسان کتهابههای لطیفهه و رمهان افسهانهههای
موزون سرود های افسانهای و گلچینهای ادبی بود است .این حهوز هها از سهنتههای روایهی مختلفهی ماننهد اروپها
خاورمیانه هند خاوردور اقیانوسیه سرخپوستان آمریکای شمالی و جنوبی و آفریقا فراهم آمد است.
تامسون از رو

طبقهبندی و شمار گذاری کتب بهر اسهاس رو

کتابخانههای دیوییسهود مهیجویهد تها فهرسهتی از

بنمایهها بسازد که در هر زمان و با هر پژوهشی بر روی قصههای ملل قابهل گسهتر

باشهد ب Thompson, 1977:

 .)425وی پ ،از جمعآوری بنمایهها آنها را در بیست و سه فصل به ترتیب حروف الفبای انگلیسیجای میدههد کهه
به ترتیب به بنمایههای اسطور ای حیواناع تابوها جادو مرگ عجایب دیوان و جادوگران آزمهونهها خردمنهدی و
بیخردی اغوا و فریبکاری طهالع و سرنوشهت آینهد و تقهدیر بخهت و شهان ،اجتمهاع پهادا

و کیفهر اسهرا و

تبعیدی ها ظلم و ستم زناشویی و ازدواج زندگی دین ویژگیهای شخصیتها طنز و فکاهه و بنمایهههای گونهاگون
تقسیم میشوند.
به دلیل اینکه بنمایههای بسیاری در فصلهای مختلد فهرست بنمایهها با یکدیگر مرتبط هسهتند ایهن ارتبهاط بها
ارجاع متقابل ب )cross-referenceو عالمت ب )cf.بر.ک:رجوع کنید) در متن نشان داد شد است.
بنمایه
از منظر ادبیاع عامیانه بهرای بهن مایهه تعهارید متعهددی در میهان پژوهشهگران رواج دارد .محققهان ادب عامهه از وا
بنمایه/موتید)(motifبرای عناصر داستانیِ تکرار شوند در طرحهایِ داستانیِ روایاع عامیانه اسهتفاد مهیکننهد ببهرای
مثال؛ شخصیت های موجود اهداف اعمال و رویدادها) .این واحدهای محتوایی که روایاع منثور یا منظوم از آنها یها از
توالی آنها شکل می گیرند در پایان قرن بیستم برای مطالعاع تطبیقی متون در ادب عامه مورد استفاد قرار گرفتند .طبق

طومارهای نقالی و ضرورت فهرستبندی بن مايههای آنها
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داد ...او توضیح داد که برخی بنمایههها ماننهد "خلقهت

خورشید" می توانند مضمون/تم اصلی را در روایت بسازند .اصطالح بنمایه حتی میتواند به طهرح روایهی داسهتان ههم
اطالب شود و یا واحدهای کوچکتر روایت مثل یک رویدادِ واحد یا چندین رویداد متوالی و یا حتی داستانهای فرعهی
را در برگیرد .برخی از این بنمایهها ممکن است در طرحهای داستانیِ گونهاگونی ظههور یابنهد مهثالً بهنمایهه "پرتهاب
موانع" در قصههای مختلد به شکلهای گوناگونی ظاهر میشود :وقتی قهرمان داستان در حال فرار است چیهزی مثهل
شانه سنگ یا بطری آبی را پشت سر

پرتاب میکند و این اشیاء به طرز معجز آسایی تبدیل به جنگلی انبو کو و یها

دریاچهای میشوند که فرار او را امکانپذیر میسازند» .ب)Apo, 1977: 563
داندس نیز میگوید« :تامسون بنمایه را کوچکترین عنصر در قصه میداند کهه قهدرع بهاقی مانهدن در یهک سهنت
روایی را دارد» .ب )Dundes, 1997: 197از این رو بنمایهها عناصری در قصه هستند که به مهرور زمهان و بهه دلیهل
تکرار به جوهرهایی نمونهوار در ادب عامه تبدیل شد اند.
طبق نظر برخی پژوهشگران بنمایهها می توانند طرحِ داستانی یک روایت را نیز مشخص سازند .رابرع اسکولز طرح
داستان را حاصلجمع بنمایههایی میداند که به ترتیبی تنظیم مهی شهوند تها عواطهد خواننهد را درگیهر نگهه دارنهد و
درونمایه را بپرورند او سپ ،کارکرد زیباییشناختی طرح را نیز وابسته به این میداند که توجه خوانند را به بنمایههها
جلب کند باسکولز .)۹۹۳ :۹۶۳۶
بنمایه ها اغلب از داستانی به داستان دیگر و یا حتی از فرهنگی به فرهنگ دیگر منتقل میشوند و درسهت بهه همهین
دلیل کمتر صورع ابداعی دارند .چه بسیارند بنمایههایی که در فرهنگهای مختلهد مشهترکانهد بپارسانسهب :۹۶۳۳
 .)۵۳به سبب به خاطر همین اشتراکاع است که میتوان فهرستی از بنمایهههای داسهتانی در ههر فرهنهگ و ههر سهنت
روایی ترتیب داد که گا در بیشتر بنمایهها با بنمایههای جهانی همسویند و گا نیز یک یا چند ویژگی خاص دارند کهه
آنها را از بنمایههای دیگر فرهنگها متمایز میسازد.
امروز توجه به بنمایهها به عنوان اجزای تشکیلدهند اسطور فولکلور و ادبیاع بسیار مورد توجه اسهت .از طریهق
مطالعه و طبقهبندی بنمایهها میتوان سیر تطور تکامهل تأثیرپهذیری و بقهای بهنمایهههها را فهارا از شهکل ظهاهری و
ساختاری قصهها و اسامی خاص در دور های مختلد بررسی کرد و فهرست روشنی از بنمایههها را بهه دسهت داد کهه
زمینه را برای ریشهیابی آنها آسانتر کند.
ضرورت فهرست کردن بنمایههایِ طومارهای نقالی
«توجه به اینگونه فهرستها وطبقهبندیها به عنوان پیشنیازی برای شهرح و تفسهیر قصهههها الزم بهه نظهر مهیرسهد.
بهعالو فهرستی ویژ برای هر فرهنگ یا کشوری می توانهد راهنمهای مطالعهاع میهدانی و یها فهرسهتی جهامع را بهرای
پژوهشگران آیند فراهم آورد» .ب)Dundes, 1997: 200
«اهمیت فراوان مجموعههای بزرگ قصههای شرقی مانند سندبادنامه کلیله و دمنه و یا هزار و یکشب از دیربهاز بهر
همگان آشکار است .از این ها گذشته همه بر این واقعیت آگاهی کامل دارند که به موازاع این تدوینهای قدیمی قصهه
باز روایاتی شفاهی هم وجود دارد که به عنوان بقایا یا انعکاس منابع کتبی از دست رفته امروز مهیتواننهد دارای اهمیهت
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باشند» بمارزُلد .)۹۵ :۹۶۷۹
از دو سخن باال اهمیت طبقهبندی داد های قصههای عامیانه به ویژ قصههای شرقی آشکار مهیشهود .در کشهور مها
مطالعاع ادب عامه کمتر مورد توجه و تدقیق قرار گرفته است .درنتیجه بررسی و فهرستبندی بهنمایههههای پهار ای از
اینگونهی ادبیاع به غیر از اینکه میتواند راهگشای پژوهشهایی در زمینه شناخت و ماهیت فولکلور ایرانی باشد بهه
منزله متممی نیز برای فهرست طبقهبندی بنمایههای تامسون به شمار میآید.
در ادامه مثالی از فهرستبندی بنمایهها در داستان فریدون از طومار نقالی مشکیننامه ارایه میشود تا رو

فهرسهت

کردن بنمایهها تببین شود و غنای فرهنگ و ادب ایرانی در افزودن بنمایههای روایی به فهرسهت جههانی هرچهه بیشهتر
آشکار شود .در اینجا نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که فهرست تامسون یک فهرست بینالمللی اسهت
که با حروف الفبا و اعداد التین شمار گذاری شد است و از آنجا که هر فهرستی که در هر سهرزمینی تهیهه مهیگهردد
باید به مثابه ضمیمهای بر این فهرست تلقی شود از تغییر الفبا و اعدادِ شمار گذاری آن چشمپوشی شد است .برخی از
بنمایهها با عالمت ستار ب٭) مشخص شد اند این بنمایهها در فهرست تامسون نیستندزیرا اساس فهرست بر این قهرار
دارد که هرگا بنمایه جدیدی پیدا شد آن را با عالمت ستار مشخص سازند و بعداً به اصل فهرست بیفزایند .پیدا شهدن
بنمایههای نو در این پار داستانی نشاندهند این است که قصههای ایرانی توانی بالقو در افزودن بسیاری بنمایههههای
نو به فهرست جهانی دارند و میتوانند سبب غنای آن گردند .از سوی دیگر هر بنمایهای که با بهنمایهه دیگهری مهرتبط
است با عالمت بر.ک ).به معنای رجوع کنید معرفی می گردد تا پژوهشگر بتواند همه بنمایههای مربوط به یک موضوع
را در کنار هم ببیند .صفحاع ارایه شد در پایان هر بنمایه نیز ارجاعی است به صفحاع طومار نقالی مشکیننامهه بهرای
سهولت دسترسی به منبع اصلی.
ب:Bحیواناع)
ه :*B192.4حیوان جادویی کشته میشود؛ شیری از جنگل بیرون میآید و مرکب جادویی و از دریا برآمد فریهدون
و مادر

را میدرد و میخورد .ص۹۴.

ه:B335حیوان یاریگر به دست دشمن قهرمان کشته میشود؛ گهاو پهرور دهنهد فریهدون بهه دسهت مهردار کشهته
میشود .ص۹۴.
ه :*B339.2مرگ حیوان مفید و یاریگر؛ قهرمان بآبتین) شکم مرکبش را پار مهیکنهد تها در آن پنههان شهود بهرای
رهایی از سپا مردار .ص۹۶.
ه :B535.0.1گاو به عنوان پرستار کودک؛ گاوی دایه و پرور

دهند فریدون است .ص۹۴.بر.ک)*T611.12 .

ه : *B557.16مرکب غیرمعمول؛ مرکب قهرمان و پادشا آیند بفریدون) گاو است .ص۹۳.
ه :B576.2حیواناتی که از گنجها محافظت میکنند؛ شیری نگهبان گنجینه جمشید است .ص ۹۴.بر.ک)*N584 .
ه :B771.3حیوان درند به افراد خاندان سلطنت حمله نمیکند؛ شیر فریدون و مادر
ص۹۴.

را مهیبویهد امها نمهیکشهد.
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ب :Dجادو)
ه : D151.4دگرسانی انسان به کالا؛ مبارک غالم گورنگ شا برای گرفتن و رساندن نو دارو بهه ایهرج بهه یهاری
سحر به شکل کالغی درمیآید .ص۵۰.
ه :D199.2دگرسانی انسان به ا دها؛ فریدون با دمیدن اسم اعظم به خود به صورع ا دها درمهیآیهد .ص ۵۹.بر.ک.
)*D1273.0.5.4
ه: D231دگرسانی انسان به سنگ؛ سپا فریدون با جادوی زنان ضحاک سنگ میشوند .ص ۹۳.بر.ک)G263.2.1 .
ه :*D705.2رفع طلسم کردن از مکان؛ فریدون با کشتن شیر طلسم سرداب زیر کو را که جایگا گنجینهه جمشهید
است میشکند .ببا کشتن شیر صاعقه میشود و طلسم شکسته میشود ).ص۹۵.
ه  :D1242.2معجون جادویی؛ نو دارو .ص ۵۰.بر.ک)D1515 .
ه : *D1261.4.0.1.1درمان از طریق دریافت دستورالعمل از شا درگذشته در رویها؛ گورنهگ شها جمشهید را در
خواب میبیند که درمان ایرج با نو دارو را خاطر نشان میسازد .ص ۵۰ .بر.کD1515 .و)*F959.6.3
ه : D1273.0.5ورد و افسونی که نام خدا در خود دارد؛ هوم عابد و شیطان اسم اعظهم مهیخواننهد تها طلسهمههای
یکدیگر را نابود کنند .ص ۹۴.بر.ک *G303.9.8.13.و )*G303.9.6.1.3
ه :*D1273.0.5.1وردی که نام خدا در خود دارد حیواناع را برای کمک احضار میکند؛ ههوم عابهد اسهم اعظهم
میخواند و شیر و ا دها را برای حفاظت از فریدون بر در غار احضار میکند .ص۹۴.
ه : *D1273.0.5.2آموز

وردی که نام خدا در خود دارد به قهرمان و پادشا آیند ؛ هوم عابد به فریدون چند اسم

اعظم میآموزد .ص۹۵.
ه :*D1273.0.5.3قهرمان با وردی که اسم اعظم در خود دارد وسایل اسیر ساختن پادشا ظالم را طلسم مهیکنهد؛
کاو با اسم اعظم می ها و زنجیرهای اسیر ساختن ضحاک را طلسم میکند چاهی در باالی کو دماوند ترتیب مهیدههد
و مشتی گوگرد که اسم اعظم بدان دمید شد است در اطراف چا میپاشد تا را رفتن به سوی آن چها را طلسهم کنهد.
ص ۹۳ .و ۹۱
ه : *D1273.0.5.4تغییر شکل با دمیدن وردی که نام خدا در خود دارد؛ فریدون با خواندن اسم اعظهم و دمیهدن آن
به خود به چهر ا دها درمیآید .ص ۵۹ .بر.ک)D199.2 .
ه :*D1311.6.0.1.1غیب گویی با نگا در اسطرالب؛ موبدان با نگا در اسطرالب مخفیگا فریهدون را بهه ضهحاک
میگویند .ص۹۴.
ه :D1515نو داروبپادزهر جهادویی)؛ نهو دارویهی کهه از ههوم گرفتهه شهد اسهت ایهرج را نجهاع مهیدههد.
ص۵۰.بر.ک D1242.2.و  *D1261.4.0.1.1و )*F959.6.3
ه :D1561.2.2گنجینه جادویی قدرتی شگفتانگیز مهیبخشهد؛ فریهدون بها پوشهیدن تهاج کمهر و قبهای جمشهید
بگنجینهی دفنشد ) سبب شکستن پایه تخت ضحاک افتادن تاج از سر او و باز شدن کمر

میشود .ص۹۵.

ه :D1712.3معبران خواب؛ موبدان خواب ضحاک را تعبیر میکنند .ص ۹۶.بر.ک H617.و )M302.7
ه :D1739.2دست یافتن به قدرتی جادویی با شنیدن صدایی آسمانی؛ مادر فریهدون بها شهنیدن صهدایی قهدرع را
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رفتن بر آب را یه دست میآورد .ص ۹۴.بر.ک *D1827.3.و )F966
ه :*D1766.1.4.1نتایج جادویی دعا :نابینایی با دعا به درگا یزدان پایان می یابد .فریدون با دعها بهه درگها یهزدان
برای دیدن منوچهر بینا میشود .ص ۵۵.بر.ک *F952.8.و )*V52.16
ه :D1812.3.3آیند ای که در رویا آشکار میشود؛ ضحاک خواب میبیند که شیری او را درید است کهه تعبیهر آن
به قول موبدان به دنیا آمدن قاتل ضحاک فریدون است .ص۹۶.
ه :D1814.2دریافت توصیه و اندرز از طریق رویا؛ مادر فریدون خوابی میبیند که به او میگویهد :فهردا فریهدون را
بردار و به سمت چین ببر .ص ۹۶.و نیز خواب دیدن کاو و صالح برای رفتن به دنبال سلطان تاز بفریدون) .ص۹۵.
ه :*D1827.3شنیدن آوای هدایتگر جادویی؛ مادر فریدون صدایی مهیشهنود کهه او را راهنمهایی مهیکنهد .ص۹۴.
بر.ک D1739.2.و )F966
ه :*D2091.17دشمن به شکلی سحرآمیز به دست حملهکنندگانی از غیب کتک میخورد؛ از غیهب بهر سهر مهردار
میزنند و او کتک بسیار میخورد .ص۹۴.
ه :D2125.1قدرع جادویی را رفتن بر روی آب؛ مادر فریدون قدرع را رفهتن بهر روی آب بهه دسهت مهیآورد.
ص۹۴.
ه :D2125.4عبور از آب سوار بر مرکب؛ مادر فریدون سوار بر مرکبی از آب عبور میکند .ص۹۴.
ب :Fعجایب)
ه : F565.4زنان شکارچی .دختر بهرام ابرکوهی همسر فریدون و دختر بهرام ایلبیگی همسر تورک در هنگامه شکار
و زمانی که به دنبال صیدی روان هستند با پهلوانان آشنا میشوند .ص ۹۳.و ۵۵
ه :*F565.5زنان جنگجو .دختر بهرام ابرکوهی با فریدون میجنگد .ص ۹۳.و نیز دختر بهرام ایلبیگی قمربهانو بها
شیدسب به نبرد میایستد .ص ۵۵.و نیز مهربان خواهر قمربانو شیری را کهه بهه او حملهه مهیکنهد از پهای درمهیآورد.
ص۵۵.
ه :*F610.7.0.1پهلوان قویهیکل چنان سنگین است که یک اسب نمیتواند او را حمل کند؛ ههی مرکبهی طاقهت
تورک را ندارد برای رفتن او نزد فریدون عراد ای ترتیب میدهند که هفد گاومیش آن را میکشند .ص۵۵.
ه :*F611.1.16تولد پهلوان قویهیکل با جثهای بزرگ؛ تورک فرزند گورنگ شا زابلی چنان قویهیکل اسهت کهه
در بدو تولد یکساله در یکسالگی چهارساله و در پنجسالگی د ساله مینماید .ص۵۹.بر.ک)T615.
ه*F611.2.4.1پهلوان قویهیکل را در کودکی چهل دایه شیر میدهند؛ تورک پسر گورنگ شا زابلی را در کهودکی
چهل دایه شیر میدهند .ص۵۹.
ه :*F611.3.2.7کسی را تاب مقاومت در برابر پهلوان د ساله نیست؛ کسی از عهد تورک فرزنهد د سهاله گورنهگ
شا کابلی برنمیآید او پهلوانان شجاع را زمین میزند .ص۵۹.
ه :*F611.3.3.0.2پهلوان ارزشمند از پدر درخواست شمشیر میکند و شمشیر

را از پادشا میسهتاند؛ تهورک از

پدر سپ ،از پادشا ایران یعنی فریدون درخواست شمشیر میکند و فریدون شمشیر طهمورث دیو بند را به او میدهد
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شیدسب ابن تور ابن جمشید هم که همرا تورک روانه شد است درخواست شمشیری از فریدون مهیکنهد و فریهدون
شمشیر جمشیدی را به او میسپارد .ص۵۹.
ه :*F624.11پهلوان قویهیکل میلی هفتجو

به وزن د خروار را بلند میکنهد؛ تهورک فرزنهد گورنهگ شها بها

چنین میلی در حال بازی است .ص۵۶.
ه :*F835.2.3گرز بعمود) شگفتانگیز؛ گرز چهارصد منیِ گاو سر فریدون که کهاو آن را از هفهت خهروار فهوالد
میسازد و به عنوان تحفهای برای فریدون میبرد .ص۹۵.
ه :*F952.8نابینایی به شکلی معجز آسا با دعا به درگا یزدان درمان میشود؛ فریدون با دعا به درگها یهزدان بهرای
دیدن منوچهر بینا میشود .ص ۵۵.بر.ک *D1766.1.4.1.و )*V52.16
ه :*F959.6.3درمان معجز آسای زهر؛ دفع زههر بها درمهان معجهز آسهای نهو دارو بدر داسهتان ایهرج) .ص۵۰ .
بر.ک *D1261.4.0.1.1.و )D1515
ه :F966صداهای آسمانی؛ مادر فریدون صدایی میشنود که او را راهنمایی میکند تا به آب بزند سوار مرکبهی شهود
و در جنگل نزد صاحب صدا بهوم عابد) برود .ص ۹۴.بر.ک D1739.2.و )*D1827.3
ه :F1041.3پادشا از گریستن زیاد نابینا می شود؛ نابینایی فریدون پ ،از هفت سال اشک ریختن در سهوگ فرزنهد.
ص۵۵.بر.ک)*P40.
ب :Gدیوان و جادوگران)
ه :G263.2.1جادوگر انسانها را سنگ می کند؛ زنهان جهادوگر ضهحاک سهپا فریهدون را سهنگ مهیکننهد .ص۹۳.
بر.ک)D231.
ه :*G282.2زنان جادوگر سحر را از ابلی ،آموختهاند؛ زنان ضحاک آذرنو

و نو آذر بدختهران جمشهید) نهزد

ابلی ،سحر فراگرفتهاند .ص۹۳.
ه :*G299.3جادوگر عاشق قهرمان می شود و به همین دلیل طلسم را باطل میکنهد؛ زنهان ضهحاک شهیفته فریهدون
میشوند و به فرمان او طلسم سنگشدگی سپا را باطل میکنند .ص۹۳.
ه :*G303.9.6.1.3مبارز ی شیطان و انسان؛ شیطان و هوم با خواندن هفهتبهار اسهم اعظهم بها یهکدیگهر مبهارز
میکنند .ص ۹۴.بر.ک D1273.0.5.و )*G303.9.8.13
ه :*G303.9.8.12اعمال گوناگون اهریمن؛ شیطان مخفیگا آبتین را فا

میکند .ص ۹۶.بر.ک)*K789 .

ه :*G303.9.8.13اعمال گوناگون اهریمن؛ شیطان اسم اعظم مهیخوانهد تها ههوم عابهد را شکسهت دههد .ص۹۴.
بر.ک D1273.0.5.و )*G303.9.6.1.3
ب :Hآزمونها)
ه :H316.2گلهایی که به سمت خواستگاران پرتاب میشوند انتخاب شاهدخت را بهرای ازدواج نشهان مهیدهنهد؛
شاهدخت های یمنی عشق و تمایلشان به ازدواج با هر کدام از پسران فریدون را با دادن گهل بهه فهرد مهورد نظهر ابهراز
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میکنند .ص۵۹.
ه :H617تعبیر رمزی یا نمادین رویا؛ در رویا شیری ضهحاک را مهیدرد کهه موبهدان آن را نمهاد فریهدون بهه شهمار
میآورند .ص ۹۶.بر.ک D1712.3.و )M302.7
ه :*H1133.7تکلید؛ ساختن قلعهای محکم در کو صعبالعبور؛ بهه دسهتور ضهحاک دو قسهمت از دولهتش بایهد
صرف ساختن قلعه ای محکم برای اوالد و اموالش گردد .در حوالی زابل در مهرکو هفت قلعه تودرتهو بهرای ایهن امهر
ساخته میشود که دیوار قلعهی اول با کد قلعه دوم و کنگر دیوار قلعه دوم با کد قلعه سوم مقابل است .ص۹۷.
ه :H1199.5تکلید :شکستن طلسم .اولین تکلیفی که هوم بر عهد فریهدون مهیگهذارد شکسهتن طلسهم جمشهید
است .ص۹۴.
ه :H1224جستجوی پادشا برای کمک نظامی به او؛ کاو سپاهی جمعآوری میکند تا بهه یهاری فریهدون بشهتابد.
ص ۹۵.بر.ک)H1228.
ه :H1228جستجو و سفر برای کینخواهی؛ کاو به جستجوی فریدون برمیخیزد تا بها سهپاهی تشهکیلشهد از
مردم و به یاری فریدون انتقام خون جوانان سرزمینش را از ضحاک بگیرد .ص ۹۵.بر.ک)H1224 .
ه : H1574.3.0.1امتحان فرزندان برای انتخاب ولیعهدِ تاج و تخت؛ فریدون بها خوانهدن وردی بهه صهورع ا دهها
درمی آید تا فرزندان را امتحان کند و ولیعهد خویش را بیابد .تنها کسی که در مقابل ا دها میایستد ایهرج اسهت سهلم و
تور فرار میکنند .ص۵۹.
ب :Jخردمند و بیخرد)
ه : *J155.9زن خردمند؛ مادر فریدون با تظاهر به بیماریبمالیدن زردچوبه بر چهر ) از دست قاتالن فرزند

نجاع

مییابد .ص ۹۶.بر.ک)*R153.4.3.
ب:Kفریبکاری و اغوا)
ه :*K789دستگیری قهرمان به یاریِ شیطان .شیطان مکان پنهان شدن آبتهین بشهکم اسهب) را بهه مهردار مهیگویهد.
ص ۹۶.بر.ک)*G303.9.8.12 .
ه :K1821.3نهان داشتن هویت با زدن نقابی بر چهر  .دختر خزانهدار ضحاک نقابی بر چهر زد است که هویهت او
را پنهان نگا میدارد .ص ۹۳.و نیز دختر بهرام ایل بیگهی کهه در پهی شهکار نقهابی بهر چههر زد اسهت .ص ۵۵.بر.ک.
*N711.5و*N774.3.2و)*T29.2
ب :Mآیند و تقدیر)
ه : M257.1درخواست قهرمان در حال مرگ .دو وصیت ایرج به برادران قبل از مرگ :اول اینکه از طفلی کهه در را
دارد نگهداری کنند و دوم آنکه برای ملک با پدر رزم نکنند و او را صدمه نزنند .ص۵۴.
ه :M302.4طالعبینی به وسیله ستارگان .موبدان با دیهدن سهتار فریهدون و ضهحاک غلبهه فریهدون بهر ضهحاک را
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پیشگویی میکنند .ص۹۳.
ه :M302.7پیشگویی از طریق رویا .موبدان پیشگویی می کننهد کهه قاتهل ضهحاک فریهدون زنهد اسهت .ص۹۶.
بر.ک D1712.3.و )H617
ه :M314پیشگویی :کودک پادشا میشود .هوم عابد پیشگویی میکند که فریهدون پادشها هفهت اقلهیم مهیشهود.
ص۹۴.
ه :M341پیشگویی مرگ .موبهدان بها طهالعبینهی کشهتهشهدن سهه پسهر فریهدون را پهیشگهویی مهیکننهد .ص۹۱.
بر.ک)*M369.8.1.
ه :*M369.8.1پیشگویی دربار کودکانی که در یک زمان متولد شد اند .موبدان پیشگویی میکنند کهه سهه فرزنهد
در یک زمان متولد شد فریدون هرسه کشته خواهند شد و سلم وتور قاتل ایرج هستند .ص ۹۱.بر.ک)M341.
ه: M376.2کشتن زن باردار برای جلوگیری از وقوع پیشگویی مربوط به تولد نوزاد آیند  .کشتن زنهان بهاردار بهرای
جلوگیری از تولد فریدون که طبق پیشگویی قاتل ضحاک است .بر.ک *S185.3.و )*S302.1.1
ب :Nبخت وشان)،
ه :N500گنجینههای دفنشد  .تاج کمر و قبای جمشید در سردابی در کوهی است .ص ۹۴.بر.ک)*N511.1.14.
ه :*N511.1.14گنجینه پنهانشد در زیر کو  .گنجینه جمشید در سردابی در زیر کوهی نههان شهد اسهت .ص۹۴.
بر.ک)N500 .
ه :*N584شیر به عنوان نگبان گنجینه .فریدون باید پ ،از رسیدن به سرداب زیر کو شیری را که نگهبهان گنجینهه
جمشید است و به او حمله میکند را بکشد .ص ۹۴.بر.ک)B576.2.
ه : *N711.5دیدار اتفاقی قهرمان و دختر .فریدون بقهرمان و پادشا آیند ایران) در حال صهید دختهری نقهابدار را
میبیند که در مبارز ای با پار شدن نقاب دختر عاشق او می گردد و تصمیم به ازدواج با او میگیرد باو در نهایهت مهادر
ایرج است) .ص ۹۳.و نیز تورک پسر گورنگ شا زابلی در حین شکار دختری نقابدار را میبینهد کهه در نهایهت بها او
ازدواج میکند و شم از این ازدواج متولد میشود .ص ۵۵.بر.ک *N771.3.و  K1821.3و )*T29.2
ه :*N771.3شا شاهزاد و یا پهلوانی که به دنبال شکار میرود ماجراهایی دارد :به نقابداری میرسد کهه او ههم
به دنبال شکار بود است درحین کشمکش با قهرمان نقاب او کنار میرود یا پار مهیشهود دختهری مههسهیما پدیهدار
میگردد که قهرمان عاشقش میشود با او ازدواج میکند و در ادامه روند داستان معمهوالً فرزنهدی متولهد مهیشهود کهه
قهرمان آیند است .ماجرای فریدون و دختر خزانه دار ضحاک و تولد ایرج .ص ۹۳.و نیز ماجرای تهورک پسهر گورنهگ
شا زابلی و دختر بهرام ایلبیگی و تولد شم .ص ۵۵.بر.ک *N711.5.و  K1821.3و )*T29.2
ه : N848.0.1مرد روحانی به عنوان یاریگر .هوم عابد یاریگر فریدون است .ص۹۴.
ب:Pاجتماع)
ه : *P11.7انتخاب پادشا  .فریدون با یافتن تاج کمر و قبای جمشید و پوشیدن آنها شها آینهد قلمهداد مهیشهود.
ص۹۵.
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ه :*P12.2.1حاکم ظالم به عنوان هیوال .ضحاک چون هیوالیی است که مارهایی بر دو

دارد و بهرای تغذیهه آنهان

هر روز دو نفر از جوانان شهر را به قرعه میکشد .ص۹۵.
ه :P13.5تاجگذاری پادشا  .فریدون پ ،از اسیر ساختن ضحاک بر تخت مینشیند .ص۹۳.
ه :*P14.9.1بقانونی دربار خبر بد ندادن به پادشا ) :رهایی از خشم شا در دادن خبر بد با گرفتن انگشهتری زنههار
بنشان امان پادشا )؛ موبدان انگشتر زنهار میگیرند تا از طالع شوم کودکان پادشا بفریدون) خبر دهند .ص۹۱.
ه :*P19.6سلطنت طوالنیِ پادشا  .ضحاک نزدیک به هزار سال حکومت میکند بهزارسال یک روز کهم) .ص ۹۵ .و
۹۱
ه :*P39شاهزاد برای برادران از پدر شفاعت می طلبد .ایرج نزد پدر برای برگرداندن برادران راند شد ا

شهفاعت

میطلبد .ص ۵۰.بر.ک)*W10.3 .
ه : *P40سوگواری در غم ولیعهد از دست رفته .فریدون هفت سال در دخمه ایرج به سهوگواری مهینشهیند .ص۵۵.
بر.ک)F1041.3 .
ه :*P50.0.2مواجب شمشیری که پادشا به قهرمان می بخشد تیول سهرزمینی اسهت .تیهول هنهد مواجهب شمشهیر
تورک و تیول کابل مواجب شمشیر شیدسب را تأمین میکنند .ص۵۵.
ه : *P282.4تال

نامادری برای کشتن فرزند پادشا با دادن زهر به او .مادران سلم و تور تال

میکنند تا به وسیله

پیرزنی و با زهر ایرج را به قتل برسانند .صص ۹۱.و ۵۰بر.ک)*S31.1.1.
ه :*P311.5.1بیعت دوستی .مردار با هوم بیعت میکند که از فریدون حمایت کند و سپهساالر او شود .ص۹۴.
ه : P324.3زندگی میهمان مصون از گزند است .باحترام به میهمان حتی اگر دشمن باشهد) گورنهگ شها بهه تهورک
اجاز نمیدهد تا زمانیکه سرند متجاوز میهمان آنان در شهر به شمار میرود به او گزندی برساند .ص۵۶.
ه :*P555.2.2سر قطعشد دشمن برای پادشا فرستاد میشود .مردار سری قطعشد را به عنوان سر فریهدون بهرای
ضحاک میفرستد .ص ۹۴.و نیز سلم و تور سر قطعشد ایرج را برای فریدون میفرستند .ص۵۵.
ه :P556هماورد جویی در میدان رزم .سرداران به میدان میآیند و حرید میطلبند .ص۹۳.
ه :*P557.8رسوم نظامی :زدن طبل در ابتدا و پایان روز جنگ .ص ۹۳.و ۹۷
ه :*P557.9رسوم نظامی؛ نبرد ابتدا با صد آرایی دو سپا در برابر هم هماوردجویی پهلوانان و معموالً به شکل تهن
به تن آغاز میگردد سپ ،معموالً به جنگ پهلوان با کل سپا میانجامد و در نهایت مغلوبه میشود بجنگ دو سپا ) .در
برخی موارد به فرار سپا شکستخورد و غارع آن سپا میانجامد .ص۹۷.
ه :*P562شبیخون .شبیخون زدن به سپا ضحاک به پیشنهاد کاو  .ص۹۷.
ه :*P681.1آداب سوگواری :بریدن یال و دم اسبان؛ پ ،از کشته شدن ایرج مالزمان به نشانه سوگواری مرکهبهها
را یال دم کردند ببریدن یال و دم اسبان) .ص ۵۵.بر.ک)*S175.1 .
ب :Qپادا

وکیفر)

ه :Q211.8.2مجازاع برای میل به قتل .فریدون حکم میکنند تا زنانش را به سبب تال

برای کشتن ایرج بکشهند
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اما کاو مانع میشود و فریدون آنها را از شهر بیرون میکند .ص ۵۰.بر.ک Q431.9.1 .و )S411
ه :*Q211.9.3برادرکشی مجازاع میشود :پسر برادر کشته شد به خونخهواهی پهدر برمهیخیهزد .منهوچهر بهرای
قصاص از عموهایش داوطلب جنگ میشود .ص ۵۵.و نیز منوچهر سر سلم را میبرّد .ص ۹۰۰.و نیز منوچهر سهر تهور
را میبرّد .ص۹۰۵.
ه : Q431مجازاع اخراج .فریدون حاکم اصفهان بهرام را که حکم او را نادیهد گرفتهه و همسهران وی را پنها داد
است از حکومت اصفهان اخراج میکند .ص۵۰.
ه :Q431.9.1تبعید به عنوان مجازاتی برای سوءقصد .فریدون دستور میدهد تا همسرانش را به سبب سوءقصهد بهه
جان ایرج از شهر بیرون کنند .ص ۵۰.بر.ک Q211.8.2 .و )S411
ه :Q451.1.6قاصد دشمن قطع عضو میشود .فریدون گو

و بینی قاصد سلم و تور را میبرّد .ص۵۶.

ب:Rتبعید و اسارع)
ه : *R153.4.3نجاع فرزند .مادر فریهدون بها تظهاهر بهه بیمهاری فرزنهد

را از مهرگ مهیرهانهد .ص ۹۶.بر.ک.

)*J155.9
ه :*R332پنا بردن و زنهار خواستن .کدخدای آسمان گرد برای بخشید شدن از سهوی ضهحاک در اصهطبل بسهت
مینشیند .ص۹۶.
ب:Sظلم و ستم)
ه :*S31.1.1زنان ظالم پادشا بر ضد پسر او دسیسه میکنند .زنان فریدون برای کشتن ایرج دسیسه میکنند .صهص.
 ۹۱و  ۵۰بر.ک)*P282.4 .
ه : S33برادران ناتنی ظالم .برادران ایرج در برابر مهربانیهای او بدرفتارند .ص ۵۰.و نیز سلم و تور به ایرج که برای
صلح و آشتی نزد آنان رفته است آنقدر شراب میدهند تا مست شود سپ ،او را میکشند .ص ۵۴.بر.ک)S73.1.1 .
ه :S73.1.1برادرکشی برای تحت فرمان گرفتن قلمرو پادشاهی .سلم و تور ایرج را به قتل میرسانند زیرا حکومهت
ایران را حق خود میدانند .ص ۵۵.بر.ک)S33.
ه :S133قتل با بریدن سر .تور سر ایرج را در طشتی میبرّد .ص۵۵.
ه :*S139.2.2.1.7سر شاهزاد کشته شد برای پدر

فرستاد میشود .سلم و تور سر ایرج را در طشتی مهینهنهد

و نزد فریدون میفرستند .ص۵۵.
ه :*S175.1قطع عضو کردن اسبان به نشانه سوگواری .پ ،از کشته شدن ایرج مالزمان نعهش او را برداشهتند و بها
گریبان پار مرکبها را یال دم کردند ببریدن یال و دم اسبان) .ص ۵۵.بر.ک)۹/۳۳۹ P* .
ه :*S185.3اعمال ظالمانه نسبت به زنان باردار .پار کهردن شهکم چههار ههزار زن بهاردار بهه دسهت مهردار بهرای
جلوگیری از تولد فریدون .ص ۹۶.بر.ک M376.2.و )*S302.1.1
ه :*S302.1.1کودکان به دنیا نیامد قتلعام میشوند تا قهرمانبفریدون) آیند قاتل پادشا ستمگربضحاک) از بهین
برود .ص ۹۶.بر.ک M376.2.و )*S185.2
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ه :S411همسران اخراج می شوند .همسران فریدون به دلیهل تهال

بهرای کشهتن ایهرج اخهراج مهیشهوند .ص۵۰.

بر.ک Q211.8.2.و )Q431.9.1
ب :Tزناشویی و ازدواج)
ه :*T29.2قهرمان زمانی عاشق دختر میشود که نقاب دختر در مبارز پار میشود یا کنهار مهیرود؛ بها پهار شهدن
نقاب دختر خزانه دار ضحاک فریدون بدو مایل میگردد .ص ۹۳.و نیز عاشق شدن تورک پسر گورنهگ شها زابلهی بهر
دختر نقاب بر چهر زد یِ بهرام ایلبیگی .ص ۵۵.بر.ک K1821.3 .و  *N711.5و )*N771.3
ه :*T35.0.3دیدار عاشقانه؛ قهرمان و معشوقها

پ ،از عاشق شدن به بزم مینشینند و شراب مینوشند .فریهدون

و دختر بهرام ابرکوهی خزانهدار ضحاک پ ،از عاشق شدن در باغی به بزم مینشینند و شراب مینوشند .ص۹۳.
ه ه : *T69.1.1ازدواجسههه بههرادر بهها سههه خههواهر .سههه پسههر فریههدون بهها سههه دختههر شهها یمههن ازدواج مههیکننههد.
ص۵۹.بر.ک)*Z71.1.19.
ه :*T95.1.1عاشق پدر معشوقه را میکشد .پدر معشوقه فریدون خزانهدار ضحاک بهرام ابرکوهی اسهت کهه قصهد
کشتن فریدون را دارد و فریدون او را به قتل میرساند .ص۹۳.
ه : T104.2فرد پیروز خواستار ازدواج با دختر پادشا شکستخورد است .فریدون بها دیهدن دختهران ضهحاک بهه
ازدواج با آنها مایل میشود .ص۹۱.
ه : *T105ازدواج سیاسی :ازدواج دختران و پسران دو قلمرو پادشهاهی بهرای برطهرف شهدن دشهمنی .فریهدون بهه
توصیهی وزیران قصد دارد سه دختر پادشا یمن را برای سه پسر

خواستگاری کند .ص۵۰.

ه : T133.4رسوم ازدواج :روانه شدن داماد برای آوردن عروس؛ شا یمن به توصیه وزیر

از فریدون میخواهد تها

رسم ازدواج را به جا آورد و پسرانش را برای بردن عروسهایشان روانه کند .صص ۵۰.و۵۹
ه : T145چند همسری .فریدون با دو دختر ضحاک بمادران سهلم و تهور) و دختهر خزانههدار ضهحاک بمهادر ایهرج)
ازدواج میکند .ص۹۱.
ه :T145.1.3ازدواج با چند خواهر .فریدون در یک شب با دو دختر ضحاک مهر و ما ازدواج میکند .ص۹۱.
ه :*T160.1به فعل رسانی ازدواج با بسته شدن نطفه فرزند در شب زفاف .بسته شدن نطفهه ایهرج سهلم و تهور در
شب ازدواج فریدون با مادران آنها .ص ۹۱ .و نیز بسته شدن نطفه هوشنگ از سلم پشنگ از تور و منوچهر از ایرج در
شب ازدواج پدرانشان با دختران شا یمن .ص۵۹.
ه :*T471.4اسیر کردن دختر جنگجو و گرد آمدن با او بیعقد و با زور و تولد ضد قهرمهان .سهرند پسهر ضهحاک
دختر بهرام ایلبیگی را اسیر میسازد و به زور با او گرد میآید و اینگونه نطفه کوهزاد بسته میشود .ص۵۵.
ه  :*T611.12گاوی قهرمان آیند بفریدون) را شیر میدهد .ص ۹۴.بر.ک)B535.0.1.
ه :T615رشد مافوب طبیعی .تورک فرزند گورنگ شا زابلهی در یهکسهالگی چهارسهاله و در پهنجسهالگی د سهاله
مینماید .ص ۵۹.بر.ک)*F611.1.16 .

طومارهای نقالی و ضرورت فهرستبندی بن مايههای آنها

44 /

ب :Vدین)
ه :*V52.16قدرع اعجابانگیز دعا برای بینا شدن .فریدون با دعا به درگا یزدان برای دیدن منوچهر بینا مهیشهود.
ص ۵۵.بر.ک *D1766.1.4.1.و )*F952.8
ه :*V61.12آداب خاکسپاری :ساختن دخمهای برای قهرمان کشته شد بمرد ) .فریدون دستور میدهد تا دخمههای
ترتیب دهند و نعش ایرج را بدانجا برند .ص۵۵.
ب :Wویژگیهای شخصیتها)
ه : *W10.3مهربانی شاهزاد در حق برادران ظالم .ایرج هرچه در برابر برادران رأفت میکند آنها بدو کهممحلهی و
بدی میکنند .ص ۵۰.و نیز ایرج در مقابل برادرها با ادب میایستد و هفت مرتبه به خاک میافتد و دعها و ثنها بهه جهای
میآورد .ص ۵۴.بر.ک)*P39.
ه :W11.2پادشا گشاد دست .فریدون پ ،از بر تخت نشستن در خزانهها را باز میکند به مردم احسهان مهیکنهد
هفت سال مالیاع را به رعیت میبخشد و به سپاهیان انعام و خلعت میدهد .ص۹۱.
ه :W31ویژگی نیک :فرمانبرداری .ایرج از حکم پدر پیروی می کند و با دختر شا یمهن در فهارس ازدواج مهیکنهد.
ص۵۹.
ه : W126ویژگی بد و نامطلوب :نافرمانی .سلم و تور از حکم پدر سرپیچی میکنند و درهمان یمن ازدواج میکننهد.
ص۵۹.
ب:Zبنمایههای گوناگون)
ه : *Z71.1.19اعداد قالبی :سه .ازدواج سه برادر با سه خواهر در داستان فریدون و ایرج .ص ۵۹.بر.ک)T69.1.1 .
نتیجه
گستردگی و حجم انبو قصهها و روایتها در طومارهای نقالی نیاز به طبقهبنهدی و فهرسهت شهدن دارد فهرسهتی کهه
بتواند انبو بنمایه ها را در کتابی ویژ و مرجع گردآوری نماید تا بدین وسیله مطالعه تحقیق و بررسهی مهواد خهام ایهن
قصهها آسانتر گردد و فضا برای مطالعه تطبیقی آنها با نمونههای مشابه در جهان باز گردد.
فهرست طبقهبندی بنمایههای داستانهای عامیانه یکهی از فهرسهت ههای عظهیم جههانی اسهت کهه اسهتیث تامسهون
بنیانگذار آن است .این شیو کمتر شناخته شد در کشور ما میتواند قصههای عامیانه فارسهی و بهه ویهژ روایهتههای
طومارهای نقالی را سامانی بخشد تا هم به عنوان ضمیمهای به فهرست جهانی بنمایهها افزود گردد و ههم بهه روشهن
شدن پار هایی مبهم از سنت حماسی ایران کمک نماید.
با فراهم آوردن فهرست روشنی از بنمایهها دسترسی آسانتر به هر بنمایه در روایتهای مختلد ممکن میشهود و
ریشهیابی بنمایهها بررسی سیر تطور تکامل تأثیرپذیری و بقای یک بنمایه در دور های مختلفآسانتر میگهردد و نیهز
الگوییجامع برای فهرست کردن بنمایههای دیگر روایتهاپدید میآید.
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با نگاهی به فهرست بنمایههای داستان فریدون این نتیجه به دست میآید که شیو فهرست کهردن بهنمایههههای تامسهون
کامالً بر روایاع عامیانه ایرانی منطبق است و از این را میتوان بنمایههای تاز را به فهرست جههانی افهزود .ایهن موضهوع در
پژوهش کنونی با عالمت ستار ای که در ابتدای بنمایههای نو آمد است کامالً مشهود است .از سوی دیگر بها ترجمهه شهدن
فهرستهای به دست آمد از روایاع ایرانی افزودن بنمایههای تاز به فهرست جهانی امکانپذیر خواهد شد.
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