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   چكيده

ام اقودیگر و نیز  ی و فرهنگی کهنی در میان قوم کردکه پیشینة تاریخ ییها یکی از افسانه

ها و  کردهای نمادین شخصیتجمشید است. در این مقاله به بررسی کار دارد، افسانة ملک

مردمان کرد پرداخته شده است.  این افسانه و نیز باورها، اعتقادات و آداب زندگی قهرمانان

ها و  های ادبیات تطبیقی، تفاوت گیری از چارچوب براین، تالش شده است که با بهره افزون

اشرف  اساس روایت علیبر -و مکتوب ی روایت افسانه در ادبیات شفاهیهاشباهت

های پژوهش نیز بیانگر آن است که فرهنگ  بررسی شود. یافته -درویشیان و رضا خندان 

که در شمار اهداف بنیادین  -تکامل و غنای فرهنگ ملی و جهانی عامه و شفاهی در

 باشد.  ؤثری داشتهتواند نقش ممی -گیرندادبیات تطبیقی قرار می

 جمشید. فرهنگ عامه، افسانه، اسطوره، ملک های کليدی: واژه
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 . مقدمه1

ها و الگوهای مختلفی  های شفاهی در گذر زمان روایت ای و نقل های اسطوره داستان

ای و  . جهان اسطورهندا د و یگانهنندار چندانیهای  های ادبی روایت اند؛ اما داستان یافته

گیرند. ادبیات و  تری، که جهان داستان نام دارد، جای می رون گسترة بزرگادبیات، در د

ی ختشنا ویژه ادبیات داستانی هر قوم و ملتی منبع موثق و سرشاری از اطالعات جامعه به

کنندة شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی آن  ی و منعکسختشنا و مردم

 . های متفاوت تاریخی است قوم در دوره
شود که به صورت شفاهی یا  های کهنی گفته می های عامیانه به انواع قصه قصه

مکتوب در میان اقوام و ملل گوناگون از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. 
های  های پریان و نیز قصه های عامیانه انواع متنوعی دارد، ازجمله اساطیر، قصه قصه

)درویشیان و خندان رفته شده است مکتوبی که موضوعات آن از فرهنگ قومی گ

 (. 28:5978مهابادی، 

توان آن را انکار کرد.  های عامیانه از چنان اهمیتی برخوردار است که نمی قصه
ای عقیده دارند که  دانند و عده های عامیانه می برخی سرمنشأ ادبیات مکتوب را قصه

اکثریت دارند،  های عامیانه در اساطیر هر قوم است. گروهی نیز که ریشة قصه
 (. 44-49)همان، دانند  های عامیانه را یادمانی از زندگی ابتدایی بشر می قصه

تحلیلی با مطالعة موردیِ افسانة ـ  پژوهش حاضر بر آن است تا به شیوة توصیفی

جمشید، چگونگی و چرایی پیوند ادبیات رسمی با فرهنگ عامه و کارکرد  مشهور ملک

ایت را از زاویة ادبیات تطبیقی بررسی و تحلیل کند. این های این رو نمادین شخصیت

جمشید در پی پاسخ به این پرسش است که فرهنگ  پژوهش با محوریت افسانة ملک

عنوان یکی از قلمروهای ادبیات تطبیقی  توانند به های عامه چگونه می شفاهی و افسانه

 در گسترش و غنای فرهنگ ملی و جهانی سودمند باشند؟ 

 پژوهشينۀ . پيش2

ها منتشر  پردازی و تحلیل محتوایی و ساختاری داستان آثار بسیاری دربارة قصه، افسانه

(، به بررسی 5918) پرداز معاصر، والدیمیر پراپ ترین نظریه شده است. مهم



 و همکار وند تورج زينی  _________________________________ جمشید انة ملکتحلیل نمادين افس

29 

( به 5982( و تودوروف )5973های پریان روسی، و اسکولز ) شناسانة قصه ریخت

شناس دانمارکی و نیز  سن، ایران اند. کریستین های روایت پرداخته بررسی نظریه

های عامه و زبان کردی  اسکارمان، پژوهشگر آلمانی، مطالعاتی دربارة فرهنگ و قصه

سبب  های ایرانی معتقد است به بندی قصه اند. اولریش مارزلف، نیز ضمن طبقه انجام داده

دیگر بررسی کرد.  های ها را جدا از قصه های کردی، باید آن ماهیت ویژة افسانه

پور  (، محسنی و غنی5932(، جوادی نیک )5932زاده ) پژوهشگرانی همچون تقی

ها و  ها، رمان های محتوایی و ساختاری داستان دربارة تحلیلمقاالتی  (5932شاه )ملک

  اند. کردهشناسی، تحلیل  از ابعاد اجتماعی و روانها را  آنو  اند های مختلف نوشته افسانه

افسانة   ازجمله ،های زیادی وجود دارد های کردی نیز نمونه ها و افسانه قصهدربارة 

الممالک به  اشرف درویشیان و محمدعلی نقیب جمشید که محققانی چون علی ملک

اند. این افسانه در میان قوم کرد شهرت زیادی دارد.  شرح روایاتی از آن پرداخته

جمشید در  اسطورة ملک»با عنوان ای  بری لیماکی در مقاله همچنین مصطفی خلعت

های گوناگون این افسانه در ، به بررسی روایت«فرهنگ عامه: بررسی چند روایت

پردازی و تحلیل نمادین، روایات را  فرهنگ عامه پرداخته است؛ اما از نظر شخصیت

های  ها و شباهت وار و تحلیلی اندک از تفاوت ای خالصه بررسی نکرده و تنها مقایسه

 روایت ارائه کرده است. چند 

و  جمشید ملک»یک از مواردی که ذکر شد به طور خاص به مطالعة تحلیلی افسانة  هیچ

اند. هدف از مقالة  اشرف درویشیان و رضا خندان نپرداخته روایت علی« خورشیدِ ملک

های  خورشید با تأکید بر جنبه جمشید و ملک ای ملک حاضر آن است که روایت افسانه

شود. در این نوشتار، ابتدا پیوند  های آن، بررسی  تربیتی و اجتماعی شخصیت نمادین،

و سپس داستان  - که یکی از محورهای ادبیات تطبیقی است - بین ادبیات عامه و رسمی

های نمادین و کارکردی  به روایت درویشیان و جنبه« خورشید جمشید و ملک ملک»

حلیل خواهد شد. البته گفتنی است های داستان بررسی و ت ها و شخصیتقهرمان

نیز از  -های مشابه و گاه متفاوت  ها و شکل با قهرمان -های گوناگون دیگری روایت
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زاده ، سعید یوسف«جمشید قصة ملک»هایی همچون این افسانه وجود دارد، روایت

لقا نظام  ، فرخ«درخت سیب و دیو»اللهی )نطنز(؛  ، رضا روح«قصة سیمرغ»)اورمیه(؛ 

، احمد محرابی «محمد قصة ملک»، زهره وفایی )تبریز(؛ «جمشید داستان ملک»تهران(؛ )

، صادق صحرایی «قصة باغ انار»، عباس مهیار )تبریز(؛ «احمد داستان ملک» )الیگودرز(؛

، محسن «جمشید و دیو ملک» ، هلن آساطوریان )تهران(؛«درخت سیب» )الیگودرز(؛

بری لیماکی،  )خلعتجا(  فاطمه رضایی ریایی )بی ،«باغ سیب»حسینی )شهرری(؛ غالم

21:5988.) 

 . تحليل داستان9

 جمشيد در ادبيات مكتوب . افسانۀ ملک1-9

نیست؛ اما با منطبق فردوسی  شاهنامۀهای  جمشید هرچند دقیقاً بر داستان روایت ملک

 ک دارد. های مشتر های اساطیری پیوند و ریشه مایه های آن از نظر بن برخی از داستان

الگوی  توان به کهن می شاهنامهالگوهای اساطیری در  ها و کهن مایه از جملة این بن

که فردوسی  - شاهنامه های ترین قهرمانان )پهلوان( و شخصیت قهرمان اشاره کرد. از مهم

رستم است. او  - با عالقه و هنر خاصی در ترسیم زوایای متفاوت شخصتی او کوشیده

است. وجود قهرمانان  شاهنامهالگوی قهرمان در میان قهرمانان  ی از کهننماد نسبتاً کامل

است. از دیگر  شاهنامه های پیوند این روایت با جمشید از ریشه در روایت ملک

ها هستند. از نظر  ، گیاهان و رستنیشاهنامههای اساطیری و نمادین در  مایه بن

گانی است که به هرچندگاه تجدید عالم نباتات مجالی واقعیت زنده و زند»نمادشناسی 

اش بخشکد، با تولد  آنکه ریشه میرد و بی گیاه هرساله می(. 901: 5972)الیاده، « شود می

: 5917)شناسی یونگ  کند. از دیدگاه روان شکفد و تجدید حیات می بهاران، از نو می

دگی غریزی باشند که با زن گیاهان نمایندة سمبولیک رشد و زندگی روانی می»نیز  (291

نمادینگیِ  شاهنامهدر «. تفاوت دارد -که حیوانات معموالً سمبل آن هستند  -

بینیم که از مرگ او گیاهی  بخشی و زندگانی و تجدید حیات را دربارة سیاوش می حیات



 و همکار وند تورج زينی  _________________________________ جمشید انة ملکتحلیل نمادين افس

29 

میرد و با تولد  اند که می شخصیت سیاوش را نمادی از خدای نباتی دانسته»روید.  می

شود و تولد کیخسرو را نیز نمادی از بازگشت او به جهان  طبیعت دوباره متولد می

از دیگر نمودهای مفهوم اساطیری تقدس گیاهان و (. 202: 5979)بهار، « اند زندگان دانسته

سازد تا بر چشم اسفندیار  ، درخت گزی است که رستم از آن تیر میشاهنامه درختان در

 بنشاند. 
 کمان را به زه کرد و آن تیر گز

 

 پیکانش را داده بد آب رزکه  
 

  (5971ب 710: 5981)فردوسی،        

 بزد تیر بر چشم اسفندیار
 

 سیه شد جهان پیش آن نامدار 
 

 (5988)همان، ب  

جمشید نیز وجود دو درختی است  الگوهای اساطیری در داستان ملک ازجمله کهن
عمر و زندگی دو قهرمان کارند که نشانة  که قهرمانان در ابتدای سفر در باغچة قصر می

است و زردشدن درختان، نماد زندگی تباه آنان است. همچنین وجود برگ درختی که 
بخشد،  کند و به او حیات دوباره می قهرمان با استفاده از آن، قهرمان مرده را زنده می

بخشی درخت و گیاه در این روایت است. این امر پیوند بین این  نشانة کارکرد حیات
 کند. را اثبات می شاهنامه های اساطیری مایه با بنروایت 
های آن است.  وجود جانوران سمبلیک در داستان شاهنامهای دیگر در  مایة اسطوره بن

ای بودند که از سرچشمة اسرار  جانوران برای انسان نخستین، دارای شعور و اراده
یعت در رسیدن به کردن به گوهر پنهان طب جوشید و انسان را با نزدیک گیتیانه می

که در سنت کهن  -شاهنامه کرد. یکی از نخستین جانوران نمادین در اهدافش یاری می
، بندهشبه روایت « گاو یکتاآفرید»گاو است.  -هندوایرانی ارزش و تقدس بسیاری دارد

 (.40: 5913)دادگی، « پنجمین مخلوق هرمزد است که قبل از کیومرث آفریده شده است
رود، در یورش اهریمن  شمار می شأ و نیای اساطیری همة جانوران بهاین گاو که من

را در داستان  شاهنامهشود. بیشترین نمادینگی گاو در  کشته و نطفة او به ماه برده می
 دهد: او را پرورش می« برمایون»بینیم که گاو  فریدون می

 همان گاو کش نام برمایه بود
 

 ز گاوان ورا برترین پایه بود 
 

 (552ب 205: 5981، دوسی)فر
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 رنگ ز پستان آن گاو طاووس
 

 برافراختی چون دالورپلنگ 
 

 (517ب 22)همان، 

ای هستیم که در شیردهی به  جمشید نیز، شاهد حضور گاو اسطوره در داستان ملک

ای  پریزاد، هدایت قهرمان به سمت کاخ پریزاد و رساندن قهرمان به هدف، نقش ویژه

های پهلوانی و  خصوص در داستان خاندان که به شاهنامه ر جانورانکند. از دیگ ایفا می

اروپایی، اسب از  و در فرهنگ عوام هند»سپهساالران اهمیت زیادی دارد، اسب است. 

اسب نه مرکبی صرف، که  (.22: 5911سن،  )کریستین« ارزشی بنیادین برخوردار بوده

کنندة بخشی از قوای مادی  مینهمچون شخصیتی برای پهلوان، نقش مکمل، یاریگر و تأ

کرده است. بارزترین نمود آن در رابطة بین  بخش طبیعت را ایفا می و روحانی پیروزی

تواند پیروز شود و  رستم بدون رخش نمی ان،خ هفتدر شود.  رستم و رخش دیده می

ان سوم و پنجم نیز به کند و در خ ست که با شیر نبرد میان اول، رخش اویژه در خ به

شود. در داستان رستم و شغاد نیز  ری رخش، رستم بر اژدها و تاریکی غالب مییا

 زند. رخش از حرکت به سمت گودال سر باز می

 یافت بوی همی رخش زان خاک می
 

 تن خویش را کرد چون گرد گوی 
 

 همی جست و ترسان شد از بوی خاک
 

 زمین را به نعلش همی کرد چاک 
 بزد گام رخش تکاور به راه 

 

 چنین تا بیامد میان دو چاه 

 (519-510ب 712: 5981)فردوسی،  

، اسب فریدون که با آن از «گلرنگ»توان به  می شاهنامههای نمادین  از دیگر اسب

 گذرد؛ نیز  رود اروند می

نام اسب لهراسب و گشتاسب  گوید؛ شبدیز اوش که با وی سخن میبهزاد، اسب سی

گر  و خسروپرویز و اسب شگفت یزدگرد بزه گور های بهرام و همچنین نام اسب

، شاهنامههای شاهان و پهلوانان نامی  اشاره کرد. همچنین وجود نام اسب در نام

چون گرشاسب، لهراسب، شهرسپ، وزیر دانای طهمورث، و شیدسپ، پسر 

 شاهنامهلهراسب، و ... حتی ارجاسب تورانی، دلیل دیگری بر نمود مفهوم اسب در 

پردن رستم و اسبش در یک گور نیز مفهومی نمادین از وحدت خاک س است. به
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: 5970)جایز،اند  باشد که آن را رسمی سکایی دانسته جسم قهرمان و اسب او می

51.) 

العاده و  که قدرت خارق -جمشید های سبزرنگ باد و باران در روایت ملک اسب

نقش مهم و اساسی اساطیری دارند و در پیشبرد اهداف قهرمان و رسیدن او به هدف، 

شاهنامۀ های  ای این روایت با داستان تواند بیانگر پیوندهای اسطوره می -کنند را ایفا می

 باشد. فردوسی

های  جمشید و داستان های مشترک در روایت ملک مایه از دیگر مضامین و بن

 گری توان به وجود دیوان و جادوگران اشاره کرد که نماد پلیدی و حیله ، میشاهنامه

های دیوان سرشار است؛ از کشتن سیامک به چنگال دیو سیاه  از نمود شاهنامه هستند.

ها به فرمان جمشید و  چیرگی طهمورث و هوشنگ با دیوان و تسخیر آن تا مصاف و

 گر دورة کیکاووس و دیوان مازندران و ها در عصر ضحاک و دیوان افسون کاری آن بزه

یابد و  ی در لشکر ارجاسب تورانی نیز امتداد میها با رستم که وجودشان حت نبرد آن

شوند و حقیقت بر ظلم و سیاهی  نابود می شاهنامهسرانجام به دست پهلوانان و قهرمانان 

جمشید نیز دیوان و جادوگران به دست قهرمانان نابود  شود. در داستان ملک پیروز می

ست که سرانجام در پی جمشید، فرزند طهمورث، شاهی فرهمند ا شاهنامه شوند. در می

کشد.  دهد و ضحاک ماردوش او را می خودبینی و غرور، فره ایزدی را از دست می

انجامد. کارهایی که انجام آن در  طول می هفتصدسال به شاهنامهپادشاهی جمشید در 

اند از: ساختن ابزار جنگ، تهیة پوشش  به او نسبت داده شده است، عبارت شاهنامه

مردمان به چهار قسمت )مردمان دین که کارشان پرستش بود و  کردن مردمان، بخش

دیگر برزگران و دیگر کارگران و  آوران، سه ها جای داد، دودیگر جنگ ایشان را در کوه

بها از دل  زنی، برآوردن گوهر و فلزات گران سازی و خشت ورزان(، ساختمان دست

ساختن کشتی، جشن  سنگ، برآوردن بوهای خوش مثل گالب، عود، مشک و کافور،

های شخصیتی  ویژگی (.74ـ47ب 54ـ52: 5981)فردوسی، ...  نوروز و گرفتن شراب و

در روایت درویشیان متفاوت است. های جمشید  با ویژگی شاهنامهجمشید جم در 
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دهد، شباهت  های این روایت و اتفاقاتی که در چندین مرحله برای قهرمان رخ می انخ

جمشيد ندارد؛ اما در بسیاری موارد با اتفاقاتی که در مثنوی  امهشاهنهای  انبه خ چندانی

آید، نزدیکی زیادی دارد. ساوجی  اثر سلمان ساوجی برای جمشید پیش می و خورشيد

این مثنوی را در بحر هزج مسدس محذوف یا مقصور در حدود  ق(778ـ708)حدود 

: 5948)ر.ک: ساوجی، ق سروده است 719هزار بیت و به درخواست سلطان اویس در  سه

خالصة مثنوی ـ که با افسانة مورد پژوهش در این مقاله  و وهمن، شانزده(. مقدمة آسموسین

 به این شرح است:  -نیز تناسب سبکی و محتوایی دارد

جمشید، تنها پسر پادشاه چین، شبی در عالم خواب عاشق خورشید، دختر قیصر 

ها و  گشته، بعد از تحمل سختیگردد و پس از بیداری حالش دگرگون  روم می

های فراوان برای رسیدن به محبوب، با دوستش مهراب بازرگان راهی سفر  مرارت

گردد و پس از جنگ و ستیز بسیار به وصال محبوب  پرمخاطرة دیار روم می

 -)همان، شانزدهنشیند  گردد و سرانجام به جای پدر می رسد، آنگاه به چین برمی می

 هفده(. 

داستان سفر پرمخاطرة پسر نوجوانی است که از خانوادة  يد و خورشيدجمشمثنوی 

گذارد تا بتواند به معشوق خود برسد.  شود و به دنیای خطرناک پامی خود جدا می

کند. این  ها غلبه می شود و بر آن جمشید در راه با خطراتی چون اژدها و دیو مواجه می

آوردن هویت است.  دست به برایو خواهی نوجوان و تالش ا داستان تجلی استقالل

نوجوان باید هویتی مستقل برای خود کسب کند و این دوران را به سالمت پشت سر 

رین پیام این داستان ت بگذارد. هماهنگی نیروهای درونی و حل تعارضات درونی مهم

جمشید  ساوجی و روایت ملک جمشيد و خورشيدها و اتفاقات مثنوی  اناست. برخی خ

های اندکی نیز با همدیگر دارند، ازجمله مشترکات این دو  یگرند؛ اما تفاوتشبیه یکد

اند از: دیدن جمشید خورشید را در خواب، سفر جمشید به روم،  داستان عبارت

شدن  شدن دیو به دست جمشید، رفتن جمشید به اقامتگاه خورشید، عاشق کشته

افتادن خورشید به دستور کردن خورشید جمشید را، در بند  خورشید بر جمشید، طلب
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تابی جمشید در فراق خورشید، رفتن جمشید به دژ خورشید و دیدن او،  مادرش، بی

گونه است که در مثنوی ساوجی،  های این روایات این آزادشدن خورشید. تفاوت

بیند و شیفتة او  خورشید معشوقة جمشید است و ابتدا جمشید او را در خواب می

شود؛ اما در روایت درویشیان خورشید  اشق جمشید میشود و سپس خورشید ع می

بیند و عاشق  برادر جمشید و پریزاد معشوقة جمشید است که جمشید را در خواب می

کند؛ اما در  ساوجی، مادر خورشید او را حبس میِ خورشيد جمشيد وشود. در  او می

 .کند روایت درویشیان، شاهزادة جادوگر چین پریزاد را حبس و طلسم می

 . پردازش تحليلی موضوع9

 . معرفی داستان1-9

ها در شکل کلی خود، ماجرای تغییر وضعیت و موقعیت قهرمانان قصه هستند و  قصه

جمشید و  است. روایت ملک« سفر»دهد،  دست می آنچه امکان چنین تغییری را به

این  شود. این روایت به نسبت روایات دیگری که از خورشید نیز با سفر آغاز می ملک

ای بهره گرفته  ای و افسانه ها و عناصر اسطوره مایه افسانه نقل شده است، بیشتر از بن

 است. داستان این دو شاهزاده بدین شرح است:

گوید که بیا تا راهی سفر شویم  خورشید، می ملک جمشید به برادر خود، روزی ملک

گذارند که  راه شرطی میو دنیا را سیاحت کنیم و برویم دنبال سرنوشتمان. در ابتدای 

گوید: ای برادر پس  جمشید می اگر بر سر دوراهی رسیدند، از هم جدا شوند. ملک

گوید در باغچة قصر، دو درخت  خورشید می چگونه از حال همدیگر باخبر شویم؟ ملک

ها برگردد و هر روز  نونهال بکارند و به سفر بروند؛ اگر به دوراهی رسیدند، یکی از آن

شود که  ن آب بدهد. اگر درخت کسی که به سفر رفته خشک شود، معلوم میبه درختا

رود. دو برادر به دوراهی  که شرط کردند پیش می برایش اتفاقی افتاده است. ماجرا چنان

گردد.  خورشید به قصر بازمی دهد و ملک جمشید به سفر ادامه می رسند، ملک می

ند. بعد از اینکه از خواب بیدار ک جمشید در پای درختی سرسبز استراحت می ملک
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زند و به خانة  آید و او را گول می شود، جادوگری به شکل ابر سیاه باالی سرش می می

تیز که قرار بود با آن یک قطره از خون  برد. جادوگر با استفاده از یک نی نوک خود می

خشک او  کند و جسد ای می مکد و در کوزه جمشید را بگیرد، تمام خون او را می ملک

، است جمشید که زرد شده اندازد. برادر با دیدن درخت عمر ملک ای می چاله را در سیاه

خورشید نیز به زیر  پردازد. ازقضا، ملک جویش می و برد و به جست پی به گرفتاری او می

کرد و جادوگر سراغش آمد.  رسد که برادرش زیر آن استراحت می همان درختی می

خورشید گول جادوگر را  ید برای او نیز تکرار شد؛ اما ملکجمش همان سرنوشت ملک

خورد و با پرسش از جادوگر که کدام کوزه را بیشتر دوست دارد و اشارة جادوگر  نمی

گیرد.  کند و آن را در دست می اش، کوزة عمر جادوگر را پیدا می داشتنی به کوزة دوست

ش را تحویل او بدهد، کوزه را به کند که اگر برادر خورشید با جادوگر معامله می ملک

دهد. به محض تحویل برادر و برگرداندن خون و سالمتی بدنش، وی تحویل می

شود و در زمین  زند و جادوگر آب می خورشید کوزة عمر جادوگر را به زمین می ملک

 رود. فرو می

ه افتد و از طریق یک گاو و هدایتش ب اتفاقاتی می جمشید در ادامة سفر برای ملک

پریان که در طلسم جادوگر شاهزادة چین اسیر است، با این دختر آشنا  قصر دختر شاه

جمشید را در خواب دیده بود و عکس او  پریان چند وقت قبل، ملک شود. دختر شاه می

اش حک کرده بود و عاشقش شده بود. وقتی که پریزاد )دختر  را بر روی انگشتری

کند، خواب را برایش تعریف  واقعیت مالقات میجمشید را در عالم  پریان( ملک شاه

شود. پریزاد انگشتری خود و نیز چمدانی را  جمشید نیز دلباختة پریزاد می کند. ملک می

دهد که جادوگر کبوتری را داخل آن زندانی کرده بود. چنانچه درب  جمشید می به ملک

دهد که بیایند  خبر میرود و  پرد و به قصر شاهزادة چین می چمدان باز شود، کبوتر می

بهتر »گوید:  جمشید یک روز با خود می و پریزاد را به عقد شاهزادة چین درآورند. ملک

که درب  همین«. است درب چمدان را باز کنم و سر کبوترِ جادوگر را از تنش جدا کنم

رود. وقتی پریزاد از موضوع باخبر  پرد و به قصر می کند، کبوتر می چمدان را باز می
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زند تا وزیر شاه او را از بین نبرد. در ادامة  جمشید عطر بیهوشی می شود، به ملک می

آید که با نیروی برادرش و فراست  های دیگری برای قهرمان پیش می داستان گرفتاری

شود و  ها کنده می کنند و سر یکی از آن که از دو گنجشک که با هم دعوا می -او

کند، شیوة زنده کردن  مالد، او را زنده می ش میدیگری با برگ سبزی که به محل زخم

کند و به کمک  یابد و جادوگر را نابود می از طلسم رهایی می -آموزد جمشید را می ملک

آورد و  رود و پریزاد را به دست می اسبان سبزرنگِ باد و باران به قصر شاهزادة چین می

زی وجود دارد و آن، استفاده از کند. در این روایت نکتة متفاوت و بار با او ازدواج می

 عنوان نشانة جان دیو است که در بیشتر روایات، جان دیو در شیشه است. کوزه به

 های داستان . شخصيت2-9

 گوید:  های داستان می دربارة شخصیت (241:5988)تودوروف 

ای که بازنموده شده و نه چیز  زمانیـ  شخصیت برشی است از جهان فضایی

های  دهندة )اسامی خاص، بعضی زنجیره ه یک شکل زبانی ارجاعدیگری، همین ک

گونه ظاهر  اسمی و ضمایر شخصی( داخل متن و درخصوص یک موجود انسان

  .شود، با شخصیت سروکار داریم

اند و محبوب  های داستان یا مظهر خیر مطلق ها شخصیت ها و داستان در قصه

های این روایت  شوند. شخصیت شمرده می قهرمان اند که ضد ، یا مظهر شر مطلق خواننده

خورشید، پریزاد، جادوگران، وزیر شاهزادة چین، گنجشک، گاو،  جمشید، ملک ملک

های سبزرنگ باد و باران، کبوتر و مورچه هستند. شخصیت اصلی این روایت  اسب

خورشید و پریزاد هستند. جادوگران، وزیر  های فرعی ملک جمشید و شخصیت ملک

های فرعی  ن، گنجشک، گاو، اسبان سبزرنگ، مورچه و کبوتر شخصیتشاهزادة چی

خورشید، پریزاد، گنجشک، گاو و  جمشید، ملک های مثبت ملک اند. شخصیت روایت

 های منفی جادوگران، مورچه و کبوتر هستند. اسبان سبزرنگ و شخصیت



 5931بهار  ، 8، شمـارة 4 سال  ________________________________ فصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه

112 

 ها های نمادين آن های داستان و برداشت . شخصيت9-9

 . شخصيت قهرمان1-9-9

خورشید هستند.  جمشید و ملک های ملک های داستان دو برادر به نام قهرمان

قهرمان  خورشید قهرمان فرعی و به نوعی کمک جمشید قهرمان اصلی و ملک ملک

خورشید  جمشید و ملک ها مثل قصة ملک مایة آن هایی که درون اند. در بیشتر قصه داستان

رود و سرنوشت خود را  ها به سفر می ز آنشوند و یکی ا است، دو برادر از هم جدا می

ها برادری که خانه را ترک کرده و به سفر رفته است، به  زند. معموالً در داستان رقم می

گونه است. در اساطیر و  جشید نیز این شود. در قصة ملک خطر و مرگ دچار می

د. در بیشتر شو ها معموالً قهرمان، بر اهریمن )شیطان، دیو یا نفس( پیروز می افسانه

تر است و  تر و دوراندیش های عامه، قهرمان اصلی از همة اشخاص داستان باهوش قصه

 شتابد.  ای موارد به یاری او می قهرمان یا قهرمان فرعی در پاره معموالً کمک

و آمادة تر از قهرمان اصلی  تر و دوراندیش قهرمان فرعی زیرک ،در این داستان

اسیر جادوی جادوگر  ،رای برادرش است که در اثر سادگیخطر انداختن جان خود ب به

منزلة فرایندهای روان ما  اگر دو برادر به»گوید:  می (520-553: 5981)شده است. بتلهایم 

باشند، فرایندهایی که کارکردشان با یکدیگر موجب هستی ماست، پس مرگ یا فساد 

که همة  یت ما، در صورتیاشاره دارد به فروپاشی شخص -فروپاشی آن  -شیء جادویی 

توانند  بنابر گفتة وی هرکدام از این برادران می«. عناصر آن با یکدیگر همراه نباشند

های  مثبت یا منفی شخصیت وجودی افراد باشند که جنبه منزلة فرایندهای روانی به

یا کنند؛ این تضاد که آ سازند و به انجام اعمال متضاد وادارش می متضاد طبیعت او را می

های نفس حیوانی را بپذیرد یا از امیال مادی چشم بپوشد و اقدام انسانی  باید خواهش

شوند  انجام دهد. این فرایندها در کنار یکدیگر باعث تقویت و تکامل شخصیت فرد می

خورشید  و دور از هم، موجب نابودی شخصیت فرد هستند. در این داستان، ملک

کند و  و ناتوانی و کمبودهای قهرمان را جبران میقهرمان یا قدرت پشتیبان است  کمک

گرفتن از  که بدون یاری -های خود را  سازد تا عملیات و کنش جمشید را قادر می ملک
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خورشید بسیار باهوش و  انجام برساند. ملک به -ها را انجام دهد توانست آن برادرش نمی

 دارد.  سر راه قهرمان برمی کند و از زیرک است و با تدبیر خود جادوگران را نابود می

 . شخصيت پريزاد2-9-9

قهرمان و هدف  ای دارد که به نوعی کمک پریان( شخصیت ثانویه پریزاد )دختر شاه

اصلی و غایت درونی قهرمان داستان است؛ شخصیت زنی که در بیشتر روایات 

شود و قهرمان برای  ای وجود دارد و معموالً در طلسم دیو و جادوان اسیر می افسانه

رود و حاضر است برای نجات او و  نجات او به جنگ دیو و غول و جادوگر می

جمشید بعد از  آوردنش، حتی از جان خویش نیز بگذرد. در این روایت نیز ملک دست به

بردن به عالقة پریزاد نسبت به خود،  دیدن پریزاد و باخبرشدن از خواب او و پی

زند و  ات پریزاد از طلسم جادوگر، به هر کاری دست میشود و برای نج عاشقش می

ها،  بندد. در برخی موارد، شخصیت زن اساطیر و افسانه کار می تمام تالش خود را به

گونه  شود. در این داستان نیز این بیند و شیفتة او می قهرمان را در عالم رؤیا و خواب می

بیند و  قعیت، او را در خواب میجمشید در عالم وا است و پریزاد قبل از دیدن ملک

 کند.  را بر روی انگشتری خود حک می او شود و عکس می اش هدلباخت

 . شخصيت شاهزادۀ چين9-9-9

شاهزادة چین نماد رقیب قهرمان و سد و مانعی است بر سر راه او تا به معشوق و 

، چنین ای های شفاهی و افسانه محبوبش، پریزاد، نرسد. در بیشتر اساطیر و روایت

شخصیتی وجود دارد؛ ولی حضورش در داستان خیلی پررنگ نیست، اما افعال و اعمال 

او در روند کلی داستان نقش بسزایی دارد، قدرت و حاکمیت در دست اوست، 

نیروهای نظامی و مالی فراوانی دارد، سپاهیان زیاد، وزیر و نوکرانی در اختیار دارد که 

کنند، به هر چیزی که دوست داشته باشد به  جرا میکارهای حکومتی و فرامینش را ا

رسد. در بیشتر موارد چنین شخصیتی  کمک موقعیت و قدرت و ثروت خویش می

پردازد و در صورت  شود و با وی به مبارزه می رقیب، دشمن و نقطة مقابل قهرمان می
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و یابد. در این روایت نیز، روال به همین شکل است  موفقیت به محبوبش دست می

رود و با کمک کنیز شاهزاده،  قهرمان برای نجات پریزاد به قصر شاهزادة چین می

دهد و مانع از ازدواج شاهزادة چین با  جمشید و اسبان باد و باران، او را نجات می ملک

 شود. پریزاد می

 . شخصيت جادوگران9-9-9

سبب  داستان، بهسینة  به های عامه و نقل سینه در دورة پیش از پیدایش خط و عصر قصه

بشری و قدرت جادو، به جادو و جادوگری  اعتقاد مردم و جامعة سنتی به نیروهای فوق

که گاهی سرنوشت قهرمان یا شخصیت اصلی داستان، با  شد؛ چنان ای می توجه ویژه

خورد و این از سوی مردم و شنوندگان، پذیرفتنی بود.  جادو و فعل جادوگر رقم می

رسد،  ها به ذهن می های عامه و افسانه ت جادوگران در قصهچیزی که دربارة شخصی

یکی ها اسم ندارد و شاید،  ها، جادوگر قصه . در بسیاری از داستانهاست بودن آن نام بی

شود، برای مثال جادوگر پیر، جادوگر بدجنس، جادوگر  های بارز او بیان  از ویژگی

 .پوش سیاه

پردازی، و  جامعة سنتی در دورة افسانه گویی جادو و جادوگری یکی از عناصر مهم

تر بوده است؛ زیرا در بیشتر موارد به  ها از نام و شخصیتشان بسیار مهم عمل و تأثیر آن

ای  العاده شد نه عامل و کسی که فعل غیرعادی یا خارق اعمال و مفاهیم امور توجه می

شکل سیاه  ز ابهام بهای ا ها، همیشه در هاله دهد. پس شخصیت جادوگر در قصه انجام می

بارة  کریم در قرآن اند. شود. جادوگران نماد شیاطین یا خاکستری و در سایه مطرح می

، یعنی شیطان، اعمال (49)انعام/ « وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشیطانُ ما کانوا یَعمَلون»فرماید:  شیطان می

دوگرانی که عینه معنای سحر و جادوست. جا ایشان را در نظرشان بیاراست و این به

دهد  آید و دیگری کبوتر را داخل چمدان قرار می یکی به شکل پرنده و ابر سیاهی درمی

شود. این دو  ای حقیر و ناتوان تبدیل می خورشید به مورچه و درنهایت، با تدبیر ملک

اند که درنهایت، دچار ضعف و  نماد سحر و جادوی و فریبکاری و اعمال شیطانی



 و همکار وند تورج زينی  _________________________________ جمشید انة ملکتحلیل نمادين افس

119 

خورشید و دیگری با تدبیر  با شکستن کوزة عمرش به وسیلة ملکشوند؛ یکی  زبونی می

 سازد.  ای مبدل می خورشید که او را به مورچه ملک

 . شخصيت درخت9-9-9

ها نقشی بسیار پراهمیت و جایگاهی ویژه دارد و  درخت در متون اساطیری و افسانه

ختان در های روزگار است. وجود در نماد زندگی و حیات، جاودانگی و دگرگونی

ای به نام  های یونانی، هر درخت را فرشته در افسانه»اساطیر وقف ایزدان است. 

که جان وی به حیات  کند نگهبانی می -که در داخل آن درخت پنهان است  - 5هامادرایا

در اساطیر کهن باستان، درخت رمز آفرینش  (.7: 5972)رنگچی، « درخت بستگی دارد

اش در سراسر  هایش در آسمان و ریشه پیکر که شاخه ولکیهان است، درختی ستبر و غ

های آن هستند. درخت رمز طبیعت بارور  زمین گسترده است و ماه و خورشید میوه

دهد. مرگ و حیات دوباره و تکرار چرخه،  است و تغییرات فصول سال را نمایش می

تداوم حیات و نظر باروری و  تواند یادآور قیامت و رستاخیز عظیم باشد. درخت از می

زایش، ساحتی زنانه دارد و یادآور نقش و شخصیت مادر در باروری و توسعة جامعه 

 است. 

درخت در این افسانه، نماد روح و جان و نشانة زندگی و هویت هریک از قهرمانان 

است. چنانچه هریک از قهرمانان به گرفتاری و خطر مرگ دچار شوند، درختشان زرد 

برد و به دنبال او  می گر از طریق این نشانه به گرفتاری برادرش پیشود و قهرمان دی می

ها، زرد و پژمرده و  رود تا نجاتش دهد. روح و جان انسان با مشکالت و گرفتاری می

گردد. در این روایت در جای دیگری نیز به درخت اشاره شده است و آن  نابود می

سفر در زیر آن استراحت  قهرمان در طول درخت سرسبزی است که قهرمان و کمک

؛ کند آید و گرفتارشان می ها می کنند و جادوگر در زیر همان درخت به سراغ آن می

 تأثیر نیست.  بنابراین این درخت نیز در سرنوشت قهرمانان داستان بی
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 شخصيت گاو. 9-9-9

ن توانند آزادانه در جها از آنجا که حیواناتی مثل گاو، اسب، کبوتر، گنجشک و ... می
های شفاهی  که هرکدام در داستان -رسد که این حیوانات  نظر می بگردند؛ طبیعی به

ها را در تکاپوهایش برای رسیدن به  بتوانند قهرمان قصه -شوند شخصیتی شمرده می
هدف و مقصود آرمانی راهنمایی کنند. در این روایت نیز گاو سفیدی، که متعلق به 

کند. گاو در  را به سوی هدف راهنمایی میپریزاد است، قهرمان اصلی و فرعی 
، ]خدای جو زمین[روزگاران کهن نماد تجلی قدسی خدای زایاننده و مظهر آثار جوّی 

طوفان و رعد و برق و باران و زایایی معرفی شده است. در آثار پهلوی نیز، گاو و یا 
ستان گاو نماد در ایران با»، به معنی حیات و زندگی آمده است. «گئو»از ریشة  2«گئو»

زرتشت پیروانش را از کشتن گاو، برحذر » (.25:5917)صمدی،  «ماه شناخته شده است
ناشایست،  )شایست« داشته و در متون پهلوی نیز بر حرمت کشتن آن تأکید شده است

عنوان نماد  کردن گاو، آیینی مذهبی بود و از گاو به در اساطیر باستان قربانی (.524:5913
کردن گاو در فرهنگ ایرانیان و خدایان  شد. قربانی خدایان استفاده می قربانی برای

کردن اهریمن )نفس اماره( بوده است و با ذبح گاو، تعلقات  باستان، نمادی از قربانی
 شود.  نفسانی نیز ذبح می

کند و راهنما و هدایتگر قهرمان  قهرمان عمل می عنوان کمک در این روایت، گاو به
که هدایتگر قوم  است سورة بقره به گاوی اشاره شدهدر کریم  قرآن. در شود داستان می

ها نیز، گاو نماد حماقت  کند. البته در بعضی فرهنگ شود و گناهکار را مشخص می می
معرفی شده است؛ ولی در این داستان، نماد هوشیاری و فراست و وفاداری است. گاو 

گونه که گاو  یکی و خوبی و بدی است. هماندر اساطیر ایرانی، نمادی از نبرد نور و تار
دهد، در این افسانه نیز پریزاد از شیر گاو استفاده  ، فریدون را پرورش میشبا شیر

 کند.  می

 های باد و باران شخصيت اسب. 7-9-4

اسب در ادبیات حماسی، مظهر شجاعت و غیرت، در ادبیات اخالقی مظهر نجابت و 

: 5935یاحقی،)ر.ک: ظهر وصال و تقرّب و سلوک است سودمندی و در ادبیات عرفانی م
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نخستین معنای اساطیری نماد اسب، نقشی است که در نمادینگی حیات مادی  (.559

گیتیانه )با مظهر آب(، در مقابل حیات روحانی و آسمانی دارد و سویة زیبا و شکوهمند 

ی انسان که مرکبی برای روح الوه -و قدرت شگفت و سحرآمیز زندگی زمینی را

 گذارد.  نمایش می به -)سوار/ قهرمان( است 

دهندة غریزة جانوری  شناسی تحلیل، اسب نمادی از بخش تشکیل از منظر روان

روان انسان است که به تعبیر یونگ نمایندة روان غیرناخودآگاه انسان و به تعبیری 

افکنی دیگر، نمایندة بخش مادون انسان یا سویة جانوری وجود اوست که از فر

ناخودآگاهانة این بخش قدرتمند از وجود قهرمان در موجودی بیرونی، صاحب 

این خویشکاری شده است؛ موجودی تنومند، نجیب و وفادار که نشستن قهرمان 

یافتة روان او بر نیروهای مهارشدة طبیعت و  )سوار( بر آن، تسلط وجود پاالیش

ها به این  شدن بر آن هرمان، با چیرهکند؛ غرایزی که ق غرایز سرکش او را نمادینه می

نیروی روانی شگرف دست یافته است، به همین دلیل مجموعة معانی نمادین 

های بشری از سویی قدرت و سرکشی طبیعت و غرایز را و از  اسب، در فرهنگ

های بیرونی و  سویی دیگر مقاومت و آزادگی روح متعالی را، در برابر بازدارنده

 (.51-54: 5988)قائمی و یاحقی، کند  درونی نمایندگی می

خورشید به توصیف  جمشید و ملک دو اسب سبزرنگِ باد و باران که در روایت ملک

بخشی برای قهرمان  ها پرداخته شده است، نمادهایی از قدرت، سرعت و نجات آن

کنند و قهرمان و پریزاد را در  قهرمان را ایفا می شوند و به نوعی نقش کمک شمرده می

بودن  ها نشانة تقدس و ماورائی کنند. رنگ سبز اسب اه رسیدن به اهدافشان یاری میر

 هاست. آن

 شخصيت وزير و همراهان. 9-9-4

قسمتی از کارهای اجرایی حکومت بر عهدة وزیر است. شاه در بیشتر مواقع با وزیر 

و  کند و تدابیر مملکتی در عمل بر عهدة وزیر است. او چشم مشورت و همفکری می

عنوان نماد عقل و حکمت، رعایت ادب،  ها معموالً به گوش شاه است و در فرهنگ
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ای فارسی است که از   گری آمده است. وزیر در اصل واژه زیرکی و فراست و حیله

«Vicir » پهلوی و پارسی میانه و«Vichira»  داور و میانجی»پارسی باستان به معنی »

و همراهانش در این روایت، نماد سیاهی لشکر گرفته شده است. وزیرِ شاهزادة چین 

دهند. وزیر  کنند و اعمال حکومت را انجام می هستند که دستورات شاهزاده را اجرا می

برند و  و همراهان در این روایت، در حاشیة داستان هستند و داستان را به جلو می

 اند.  سازند و در تحقق اتفاقات سهیم تر می پررنگ

 وتر. شخصيت کب2-9-9

های این  توانند در آسمان پرواز کنند. یکی از شخصیت پرندگان موجوداتی آزادند و می

روایت کبوتر محبوس در چمدان است. این پرنده در بین اعراب، نماد حماقت و اندوه 

درنتیجه،  ؛سازد است؛ حماقت به این دلیل که النة خود را در جاهای ناامن و سست می

القدس  شکنند. کبوتر سفید در نمادآفرینی مذهبی، نمایندة روح افتند و می هایش می تخم

بشری بوده است. کبوتر  خواه فوق است و از اوایل دوران مسیحیت، نماد نیروهای نیک

 (.119)همان، گناهی و پاکی روح است  سفید سمبل آزادی، بی

دگی خوار است و بیشتر در زمین و مناطق بیابانی زن خوار و حشره کبوتر، دانه»

« کند. این پرنده دارای انواع مختلفی، ازجمله کبوتر چاهی و کبوتر کوهپایه است می
 (. 279-272: 5984)عطوفت شمسی، 

یابی این پرنده بسیار قوی است و  کبوتر، از ریشة کبود )آبی( است. حس جهت
کنند  رسانی و کسب خبر تربیت می منظور نامه های آن را به جهت برخی گونه بدین

ای کبوتر است که به  بر( گویند. کبوتر قاصد گونه ها کبوتر قاصد )نامه ه آنو ب

گیرد که به آن کبوتر  ها مورد استفاده قرار می رسانی خصوصاً در جنگ منظور نامه
هایِ کبوتر صحرایی، کبوتر چاهی،  های مختلف کبوتر به نام گویند. گونه بر می نامه

کاکلی، فرعی، حضرتی، غبغبی، پاپر، کبوتر کبوتر پرکاغذی، چتری، قاصد، طوقی، 

  «(.کبوتر»)معین، ذیل سینه وجود دارد 
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این پرنده در بین اعراب، نماد حماقت و اندوه است؛ حماقت به این دلیل که النة 

شکنند.  افتند و می هایش می سازد، درنتیجه تخم خود را در جاهای ناامن و سست می

القدس است و از اوایل دوران  نمایندة روح کبوتر سفید در نمادآفرینی مذهبی،

بشری بوده است. کبوتر سفید سمبل آزادی،  خواه فوق مسیحیت، نماد نیروهای نیک

 گناهی و پاکی روح است.  بی

تواند رها از جسم در عالم هستی  در این روایت، کبوتر نماد روح انسان است که می

ین روح دارد، او را اسیر کرده است. به پرواز درآید و چمدان که حکم جسم را برای ا

های زندگی است که در چمدان اختیار  رسانی و فرصت این روایت نماد پیک، نامه کبوترِ

انسان، زندانی و اسیر است؛ اگر بپرد و از دست برود، جبران و برگرداندن آن سخت و 

ی های زندگی است. در ادبیات عرفان شمردن فرصت دشوار است و به معنی غنیمت

 کبوتر کنایه از دل است.

 . شخصيت گنجشک11-9-9

بودن است. دو گنجشکی که در داستان  مزاج گنجشک نماد ضعف، شیطنت و دمدمی

افتد  شود و با بدنش به زمین می ها بعد از جنجال و دعوا کنده می هستند، سر یکی از آن

جان او  سر بی کند، بر باالی و گنجشک دیگر با برگ کوچکی که با منقار خود حمل می

مالد و او را زنده  چسباند، برگ را به گردن او می آید و سر و بدنش را به هم می می

دارد و به  خورشید با دیدن این صحنه، همان برگ را از روی زمین برمی کند. ملک می

 -ر بیهوشی بر روی زمین افتاده استجانش در اثر عط که جسد بی -جمشید  گردن ملک

شود. دو گنجشک در این روایت  کند و زنده می ای می جمشید عطسه مالد و ملک می

قهرمان هستند و راه را برای موفقیت  ها نماد کمک کنند. آن نقش بسیار مهمی را ایفا می

  حل و گشودن گره کنند. این قسمت از روایت، یعنی آموزش و ارائة راه او هموار می

تواند یادآور  به یک انسان، میماجرا و مشکل از سوی دو حیوان کوچک و ضعیف 

جان برادر را دربرداشت و  داستان قرآنی هابیل و قابیل باشد؛ وقتی که قابیل جسد بی

ها  کار کند، دو کالغ در مقابلش با هم درگیر شدند. یکی از کالغ دانست با آن چه نمی
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خت و با کشته شد، کالغ دیگر با نوک زمین را کند و کالغ مرده را درون آن چاله اندا

نوک خود بر روی جسدش خاک ریخت. قابیل از این صحنه و ماجرا درس گرفت و 

خورشید نیز از صحنة درگیری دو گنجشک  فهمید چگونه جسد هابیل را دفن کند. ملک

ها توسط دیگری به کمک برگی کوچک درس گرفت و برادرش  کردن یکی از آن و زنده

 نجات داد.کوچک زنده کرد و او را  را با همان برگ

 . شخصيت مورچه11-9-9

کوشی و همچنین قناعت و  مورچه در ادبیات فارسی نماد کار و تالش و سخت

سازی معرفی شده است. مورچه مظهر حقارت، خردی و زبونی است. در این  ذخیره

گردد و در برابر آدمیان، توان  شدن به مورچه، حقیر و ناتوان می داستان جادوگر با تبدیل

 شود. دهد و نابود می خود را از دست میدفاع از 

 . عنصر زمان و مكان12-9-9

ها مبهم است؛  خورشید نیز مانند بسیاری دیگر از افسانه جمشید و ملک زمان قصة ملک

افتد. در روایات دیگری که از این افسانه وجود  یعنی داستان در زمانی مجهول اتفاق می

. در (207همان،  )« گردد عباس صفوی برمی هجمشید به دورة شا زمان حیات ملک»دارد، 

خورشید که پژوهش حاضر بر مبنای آن انجام گرفته، به  جمشید و ملک روایت ملک

ای نشده است. مکان این افسانه نیز، ابتدا در قصر شاهزاده  زمان به صورت مستقیم اشاره

ای  اخته و تازههای ناشن رود و قهرمان افسانه وارد مکان است، سپس داستان به جلو می

  همچون چمنزار و زیر درخت سرسبز در مسیر سفر، خانة جادوگر، قصر دختر شاه

 شود. پریان، قصر شاهزادة چین و ... می

 . پيام داستان19-9-9

های شکوفا و شکوهمندی دارد.  های عالی و اندیشه مایه ادبیات عامه مضامین و بن

ها  اند. این افسانه اعتقادات مردم نشئت گرفته های عامه، از باورها و ها و داستان افسانه
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های تودة مردم در طول اعصار  ها، آمال بشری و آرمان نمای باورها، ارزش آینة تمام

های  دهند. داستان ها و افکار را انعکاس می هستند که با زبان ساده و شیوا این ایده

اند، الجرم  ایع زندگی مردماند و شرح وق فولکلور از آنجا که از دل مردم جامعه برآمده

ها سرشار از مضامینی، چون عشق به استقالل و آزادی،  نشینند. این داستان بر دل می

وقفه برای رسیدن به  مبارزه با ظلم و ستم و تنفر از زورگویی و بدگویی، تالش بی

گرایی، تالش و کوشش همیشگی برای جلوگیری از استعمار و استثمار،  هدف، واقع

کاری، و اعتقاد به پیروزی راستی و عدل  ادن پاکدامنی و صداقت بر گناه و زشتد برتری

جمشید نیز از این قاعده مستثنی نیست و  بر ظلم و نور بر تاریکی هستند. افسانة ملک

ها  داستان کند، ازجمله و مضمون را تبلیغ میمانند دیگر آثار ادبیات شفاهی چند پیام 

ها هستند و آنچه امکان چنین  موقعیت قهرمانان قصه ماجرای تغییر وضعیت زندگی و

است. سفر سبب تغییر سرنوشت و احوال زندگی « سفر»، کند تغییری را فراهم می

شود و سرنوشتش  ها و مصائب است که انسان آزموده می شود و در گرفتاری ها می انسان

بندند، در  یگر میخورد. در این روایت عهدی که دو برادر در شروع سفر با یکد رقم می

بر سر دوراهی گذاشته شده؛ اما در این روایت به صورت « کتیبه»ها به صورت  قصه

سازد که از حال هم باخبر  شرط درآمده است؛ شرطی که قهرمان و برادرش را ملزم می

ها و مشکالت به یاری یکدیگر بشتابند. این مسئله یکی از امور  شوند و در گرفتاری

ای زندگی افراد اجتماع است که باید در مواقع گرفتاری و بروز مشکل الزم و اساسی بر

 به یاری هم بشتابند و از همدیگر دستگیری کنند. 

ها اشاره کرد که با عنصر  شمردن فرصت توان به غنیمت های داستان می ازجمله پیام

در  شود و بیانگر آن است که فرصت و اختیار تا وقتی که کبوتر داخل چمدان بیان می

که از دست رفت و  دست انسان و محدودة اختیار اوست، باارزش است؛ ولی هنگامی

های باارزش  پرید، دیگر انسان هیچ اختیاری نسبت به آن ندارد و لحظات و فرصت

ها  ها را دانست و از آن عمر قابل بازگشت و جبران نیستند. پس باید همیشه قدر فرصت

ی عناصر طبیعت برای کمک به انسان و در جهت به بهترین شکل استفاده کرد. تمام
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های بشری، چون  هایش و در خدمت ترقی و پیشرفت و تحقق آرمان رسیدن به خواسته

رهایی از ظلم و ستم، پیروزی حق بر باطل و نور بر ظلمت و ... است. ظلم و ستم و 

خورده و منفور، و راستی و عشق و محبت در تمامی مراحل  جادو همیشه شکست

پس انسان باید همیشه برای رسیدن به عشق و تعالی و  ؛اریخ همواره پیروز بوده استت

تمام تالش خود  -که از اهداف اصلی و واالی زندگی است  -تکامل و معرفت واقعی 

کار بندد و با استفاده از قوای جسمانی و عقالنی و قدرت اختیار و انتخاب و با  را به

 ف برسد و بر مشکالتش فائق آید.یاری نظام طبیعت به این اهدا

 گيری نتيجه

مایة حماسی و اساطیری دارند، بیش  های مردمی که درون های عامه و افسانه بیشتر قصه

از آنکه توالی حوادث خوب و بد باشند، ماجرای زندگی انسانی )قهرمان( است که 

وی حقیقت ج و کند و در پی جست های پایدار و ناپایدار عبور می پیوسته از آزمون

 انسانی در کنار هم است.  انسانی، با حضور عناصر و موجوداتی انسانی و غیر

های عامه است که سرنوشت قهرمانان آن با سفر  جمشید یکی از افسانه افسانة ملک

یابد. این عنصر با  بوی دیگری می و شان رنگ خورد و زندگی به دنیای جدید رقم می

در حیاط قصر به نشانة جان دو برادر( بین دو  شرط و قراردادی )کاشتن دو درخت

دهد که درنهایت قهرمان  شود. در طول سفر، حوادثی رخ می قهرمان افسانه آغاز می

رسد و پایان ماجرا  قهرمانان به موفقیت می اصلی داستان با کمک و مساعدت کمک

 کند. سرنوشت شیرینی پیدا می

توان به  اند، ازجمله می استان دخیلگیری د عناصر، عوامل و اشخاصی چند، در شکل

های اصلی، فرعی و ... اشاره کرد. شخصیت اصلی داستان  عنصر زمان، مکان، شخصیت

اند. جادوگران  های ثانوی داستان خورشید و پریزاد، شخصیت جمشید است. ملک ملک

و ای از همراهانش، گنجشک، گاو، اسبان باد و باران، مورچه  وزیر شاهزادة چین و عده
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و   های منفی اند. جادوگران، مورچه و کبوتر شخصیت های فرعی داستان کبوتر شخصیت

 اند.  های مثبت این روایت هایی که ذکر شد، همگی شخصیت دیگر شخصیت

و روایت در زمانی مجهول اتفاق روشنی بیان نشده  این روایت، بهزمان افسانه در 

اند که در  جمشید اشاره شده و گفته لکافتد؛ اما در روایات دیگر به زمان حیات م می

است. مکان این روایت ابتدا در قصر شاهزاده  زیسته  عباس صفوی می زمان شاه

های  قهرمان به مکان رود و قهرمان و کمک جمشید است، سپس داستان به پیش می ملک

ای همچون خانة جادوگر، قصر پریزاد و قصر شاهزادة چین وارد  تازه و ناشناخته

 ود.ش می

پیروزی خیر و نیکی بر شرّ و پلیدی  ،ترین پیام و برداشت نمادین داستان برجسته

است. مبارزه با دشمنان درونی و بیرونی و ستم ستمگران، تالش برای رسیدن به 

های بشری و سرانجام رهایی از ظلم و تزویر و رسیدن به سعادت و  ها و آرمان خواسته

 پیروزی و شادکامی است.

 ها نوشتپی
1. Hamaderaya 

2. Gao 
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