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 چكيده

حاکم برر  یو کشف الگو یعناصر درون متن یبررس لیبه دل یآثار ادب یساختار لیتحل     

 نیرحاصرل از ا جیو با کمک نتا شودیمنجر م یآثار ادب ترستهیشا افتیها، به درک و درآن

هرر  لیمناسب تحل یو الگوها افتیخلق آثار مختلف دست  یبه شگردها توانیم هالیتحل

 رداسیرآلژ یریروا یالگرو ،یآثرار ادبر یسراختار لیتحل یهاوشاز ر یکیاثر را کشف کرد. 

در  ماسیگر یشناسمعنا –و نشانه  یشناستیروا یو الگوها ندهایاست. کاربرد فرا ماسیگر

 یضرور یامر یمتون منثور و منظوم فارس لیتحل نیچنو هم تیروا یساختار کل ییشناسا

الگوهرا  نیررد ا ایراثبات  ینقادانه در پ یدر متون مختلف با نگاه توانیو م رسدیبه نظر م

 شراهنامه برر یهااز داسرتان یاریارائه داد.  بس یاقابل مالحظه جیمعنا نتا دیتول انیدر جر

 یهراجلوه ۀرنردی، در برگهاایرن داسرتاناز  یاند. شرمارشده یبررس ماسیگر یۀاساس نظر

گرفته؛ امرا ترا کنرون صورت ینمطالعات فراوا زین  نهیزم نیهستند و در ا یجادو و جادوگر

در شاهنامه انجام نشده. هدف از  یجادو و جادوگر تیدر خصوص دستور زبان روا یپژوهش

و شناخت سرازوکارها و عناصرر  یکنش یالگوها لیختار طرح و تحلسا یپژوهش، بررس نیا

 
 mahboobez53.mz@gmail.com 
rezaporian@gmail.com  
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 یرسربر و اریدر داستان رسرتم و اسردند یجادو و جادوگر تیمعنا در روا دیتول یریگشکل

نترایج حاصرل از ایرن پرژوهش نشران است.  تیروا نیاساختارهای جادو بر  ریتأث یچگونگ

شرود، های شاهنامه باز میبه داستان گران غیرانسانی )جادویی(جا که پای کنشدهد آنمی

گرران کننرد و کنشبررد روایرت ایدرا میگیری و پیشگرها نقشی اصلی در شکلاین کنش

رانند و در حقیقت یک دستورزبان ویژه برای آثار حاوی جادو، خلرق انسانی را به حاشیه می

سربک هرای منحصرر بره فررد کنند. کشف و شناخت ایرن دسرتورزبان خراص و ویژگیمی

چره بره از آن یناسره برودن برخر ایسره  تواند محققین را یاری کند تا بتوانندنویسنده، می

 است را ثابت کنندصاحب اثر نسبت داده شده

 ، نظریۀ گریماس، نبرد رستم و اسدندیار.روایت جادو، شاهنامه :گانواژ کليد
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 مقدمه

های نظریۀ ترین حوزهختارگرایی، از مهمترین ارمغان ساشناسی به عنوان بزرگروایت

، در شود. در قرن بیستم میالدی، ساختارگرایان به پیروی از پراپمی ادبی مدرن محسوب

ین ژول صدد ارائۀ الگوی کلی ساخت انواع روایت برآمدند. در همین زمینه، آلژیرداس

مطالعات پراپ ز دامنۀ محدود پرداز روایت، ا( مشهورترین نظریه1917-1992) گریماس

تور کلی های روایت خود، تالش کرد تا به دسفراتر رفت و با ارائۀ الگوی کنشی و زنجیره

د. هدف یابد و هر روایت را با ساختار روایی خاص خود تجزیه وتحلیل کنزبان روایت دست

ساخت ی عناییابی به دستور زبان جهانی روایت بود و در این راه از تحلیل ماصلی او دست

ا ببل تطبیق پذیری باال و قاشناسی گریماس، الگویی با انعطافمله بهره برد. الگوی روایتج

توان با نظریۀ )و کلی( هر روایت را می ای که ساختار اصلیانواع ادبی است. به گونه

 کرد. شناسی وی تحلیل و بررسیروایت

ی گریماس بهره برد، بررسی آن از الگو وتوان در تحلیل هایی که میاز جمله روایت 

رجع ر نگارش رسالۀ مشاهنامه است. در مطالعات انجام شده به منظو های جادوییداستان

ها وجود دارد بررسی های جادو در آنهای شاهنامه که مبنا و جلوهاین مقاله، داستان

توان در دو گروه های جادویی شاهنامه را میشدند. در نتیجۀ این پژوهش، داستان

هایی با نگر جادویی مثبت یا اهورایی و داستاندی کرد؛ داستان های دارای کنشبدسته

گر ها یاریگران اهورایی در تمامی این داستانگرهای مندی و اهریمنی. کنشکنش

ه ر مبارزکنند و دها را برای رسیدن به اهدافشان یاری میزمین هستند و آنقهرمانان ایران

امادی شوند. همین نیروهای فرقهرمان دشمنان ایران ظاهر میبا دشمن درچهرۀ مانع و ضد

الف اگر مخ شتابند، حتاان است به یاری او میمی جا که پای رستم درو جادویی مثبت آن

نی در هریمارستم فردی مانند اسدندیار، فرستادۀ شاه ایران باشد. اما نیروهای جادویی 

جام انان ایرانی اعمال جادوگرانه انرمهای جادویی شاهنامه، علیه قهسرتاسر داستان

 گر نیروهای انیرانی هستند. دهند و یاریمی

های پرچالش شاهنامه داستان نبرد رستم و اسدندیار است. این مقاله یکی از داستان

برآن است تا ساختار روایی نبرد رستم و اسدندیار را بر اساس نظریۀ گریماس بررسی کند. 

کارها و عناصر یل ساختار طرح و الگوهای کنشی و شناخت سازوز این پژوهش، تحلهدف ا

گیری معنا در روایت جادو و جادوگری در داستان رستم و اسدندیار و بررسی اصلی شکل

ای و تحلیلی خانههای گریماس است. روش تحقیق کتابمیزان انطباق داستان با پژوهش

زبان روایی  داستان با دستوردهد ساختار روایی این است و نتایج پژوهش نشان می
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هایی گران انسانی و جادویی تداوتگریماس منطبق است و تنها از نظر میزان تأثیر کنش

 وجود دارد.

های پریان در زبان ( در مورد قصه1895بار والدیمیر پراپ )اولین: پيشينة پژوهش

شناسی ریخت» های وی در کتابروسی دست به بررسی ساختارگرایانه زد. نتیجۀ پژوهش

گرانی مانند آلژیرداس ژولین نتشر شد. پس از پراپ، پژوهشم(، 1378« )های پریانقصه

 دهنده وبارت، ادامه گریماس، کلود برمون، تزوتان تودوروف، ژرار ژنت و روالن
شناسی ساختارگرا بودند. آثار زیادی با محتوای کنندۀ کار وی در زمینۀ روایتتکمیل

اند. شناسی به زبان فارسی ترجمه شدهشده و بسیاری از متون روایتشناسی خلقروایت

یرداس آلژ»شناسی، بویژه نظریۀ بسیاری از متون ادب فارسی نیز بر اساس نظریات روایت

  .اندنقد شده« گریماس
 های حماسی درهای شاهنامه به صورت موردی و گاه به شکل مقایسه با داستانداستان

اند. پژوهان مختلف( قرار گرفتهشناسانه )بر اساس نظریات روایتریختمحک نقد روایی یا 

توان در دو دسته جای داد؛ دستۀ اول با عنوان های یافت شده در این زمینه را میپژوهش

از هایی ها جلوهاند که در آنهایی از شاهنامه را بررسی کردهجادو در شاهنامه، داستان

( و ارگرایی)البته بدون توجه به مباحث روایت و ساخت دشوجادو و جادوگری مشاهده می

بر اساس نظریۀ گریماس  هایی از شاهنامهیا داستان ها، به تحلیل داستانگروه دوم پژوهش

 اختصاص دارند:

ا طمه آالشتی بنامۀ کارشناسی ارشد خانم فادر پایان های جادو در شاهنامه:پژوهش

، «فریزر( شاهنامه )با تبیین شاخۀزرین اثر جیمز شناختی جادو درتحلیل مردم»عنوان 

شناسانه به تحلیل اند و نویسنده با نگاه مردمهای جادو در شاهنامه شناسایی شدهجلوه

جادو و جادوگری در »ها پرداخته است. محمدمهدی خسرویان در مقالۀ داستان

 ،«شاهنامهگاه جادو، دیو و پری در جای» ، و مهین شمسایی در مقالۀ«شاهنامه

وایی، رها جادو و جادوگری دیده شده، بدون تحلیل هایی از شاهنامه را که در آنداستان

 اند. بررسی کرده

هایی که در پژوهش :شناسي در شاهنامه بر اساس نظریة گریماسهای روایتپژوهش

یی از هایا داستان آید، نویسندگان به تحلیل داستانها میدر ادامه، عنوان و مؤلف آن

اند، گاهی نیز ها را نقد کردهاند و بر اساس نظریۀ ساختاری گریماس آنشاهنامه اقدام کرده

ای دیگر )تطبیقی( ساختار روایی آن داستان از شاهنامه را با داستان مشابه از نویسنده

) از نظر گرها ای نسبت به شخصیت و نوع کنشاند؛ اما توجه خاص و ویژهمقایسه کرده
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اند: کاظم دزفولیان در مقالۀ زمینی یا غیرزمینی بودن( نداشته /یا غیرطبیعی بودن طبیعی

لو ، علیرضا نبی«های روایی گریماس در روایت مرگ رستمتحلیل الگوی کنشی و زنجیره»

مقایسۀ رستم و سهراب فردوسی و رستم و سهراب متیوآرنولد )از نظر ساختار » در مقالۀ 

تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس »رستو کریمی در و پ« روایی و داستان( 

 «.الگوهای تودوروف، برمون و گریماس

ن زبا تداوت و مزیت این پژوهش این است که با دیدگاهی تازه و متداوت به دستور

ویی و ی که در آن نیروهای جادپردازد. داستانهای شاهنامه میروایت در یکی از داستان

یروهای نتوان گر، دارای نقش ویژه هستند و با این نگاه تازه مینوان کنشانسانی به عغیر

ریماس گگوی گرهای انسانی آن مقایسه کرد. و دریافت که آیا الجادویی داستان را با کنش

 کند یا خیر.بر این نوع روایات نیز صدق می

ا تکیه بر های روسی بترین فرمالیست، یکی از بزرگ«والدیمیر پراپ»: بيان مسأله

در  لگوییاهای عامیانه پرداخت و نظریۀ ارسطو در مورد پیرنگ، به مطالعۀ ساختار قصه

ر غازگر کاآ« شناسی پریانریخت»طالعات پراپ و انتشار کتاب این زمینه ارائه داد. م

ۀ ها و الگوهایی در زمینها را بر آن داشت تا نظریهشناسان فرانسوی شد و آنروایت

 ها از سیآن ت عنوان کنند. پراپ هدت نقش روایی را در عین اصرار بر تبعیتساختار روای

غیر و مت کاری معرفی کرد. او با هدف شناسایی عوامل ثابتو یک کارکرد ویژه یا خویش

ها های ویژۀ مرتبط با آنها یا کارکرد و نقشکاریهای پریان، به بررسی خویشقصه

دانست که از نقطه نظر صیتی از اشخاص قصه میکاری را عمل شخخویش»پرداخت. او 

 .(53:1397)پراپ،« شودان عملیات قصه دارد تعریف میاهمیتی که در جری

این  های پراپ را کاهش داد و تعدادی ازبعد از پراپ، لوی استروس تعداد نقش ویژه 

ویژه باقی ای به هم نسبت داد اما کارش در بند مدهوم نقش ها را در نظام تازهنقش ویژه

تر و لیکهای عامیانه( فراتر رفت و فرمول ماند. گریماس از دامنۀ مطالعات پراپ )حکایت

ه کنظریات گریماس صورت تعدیل یافتۀ نظریات پراپ است »داد. فراگیرتری ارائه 

چنین، قوانین گریماس کنند. همتری از روایت و ساختار داستان را بیان میهای کلیجنبه

های عامیانه تر است و از داستاندهند که بسیار کلیشمولی را ارائه میجهانهای فرمول

 .(60:1387ساداتی،) «گیرنداستانی را در بر میفراتر رفته، ساختار همۀ انواع ادبیات د

شود. پایین و باال، چپ و راست، های دوتایی شروع میاز نظر گریماس، داللت با تقابل

شوند. از دیگر تعریف میبلی که با هم دارند در ارتباط با یکتاریک و روشن بر اساس تقا

دهد و معنا به گیرد و خوب بدون بد معنا نمیدید او هیچ باالیی بدون پایین شکل نمی
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گریماس به »گیرد. شویم شکل میهایی که میان دو واحد معنایی قائل میی تقابلواسطه

ها از سی و یک کارکرد ویژه یا تبعیت آنتر هدت نقش روایی و تبعیت از پراپ که پیش

ها فقط بندی کلی حاکم بر تمام روایتنهاد کرد تا دستهکاری معرفی کرده بود پیشخویش

ها عبارتند از بندیسه تقابل دوسویه باشد. این دسته متشکل از شش نقش یا مشارکت در

 .(82:1383توالن،) « گیرنده/ یاری دهنده، مخالف فاعل، مدعول/ دهنده،

را « گرکنش»نیرویی است که  کننده: عامل یارستنده یا تحریکف -1بندی در این دسته

ای که نوردی، انگیزهفرستد. به عنوان نمونه در عمل کوهبه دنبال خواسته یا هدفی می

ست که از کنش اگیرنده: کسی -2کند، عامل فرستنده است. گر را وادار به صعود میکنش

ت ت داستان استرین شخصیگر فاعل: معموال مهمکنش -3برد. سود می« گر فاعلکنش»

ا شیء ارزشی ی -4رود. خود می« شیء ارزشی»دهد و به سوی که عمل را انجام می

دهد. رود یا عملش را بر روی آن انجام میگر به سوی آن میمدعول: هدفی است که کنش

« شیء ارزشی»ه برا « گر فاعلکنش»گر بازدارنده: کسی است که جلو رسیدن کنش -5

 -6های سخت عامل بازدارنده هستند. نوردی هوای بد یا گردنهگیرد. در عمل کوهمی

برسد. در « شیء ارزشی»دهد تا به را یاری می« گر فاعلکنش»دهنده: او گر یاریکنش

 .(49:1388ترودی،)خادمی و پورخالقی چ دهنده استدی هوای خوب عامل یارینورعمل کوه

هرردف خاصرری اسررت، بررا یابی برره شخصرریت اصررلی در پرری دسررت»برره عبررارت دیگررر  

شررود، یررک قرردرت راسررد )فرسررتنده( او را برره مأموریررت رو میمقاومررت حریررف روبرره

                                                       .(152:1388)مکاریررک،« گررر )گیرنررده( هررم دارددارد. ایررن روال یررک دریافررتگسرریل مرری

 انرایی یرادهنده و مخرالف لزومرا نبایرد انسران باشرد، بلکره یرک تدکرر، احسراس، تویاری

دهنررده و مخررالف در روایررت حبررور یابررد و برره توانررد برره عنرروان یاریعرردم توانررایی می

 قهرمان کمک و یا در رسیدن او به هدف مانع ایجاد کند. 

عنصر حبور نداشته گریماس تأکید داشت که ممکن است در یک روایت هر شش 

نظر قابل  گر موردبور یا عدم حبور یکی از شش کنشحها با توجه به باشند. قصه

ها هر شش عنصر حاضر هستند و در برخی یک یا بندی هستند؛ در برخی از داستاندسته

ار ف(، چه)هد مدعول گیرنده و فاعل/ گر حبور ندارند. فرستنده/دو مورد از این شش کنش

گر توان این چهار مشارکت را فقط با دو کنشها میستند که در برخی روایتگری هکنش

 گاه هر کدام باگر مذکور متداوت است. جایکرد. از سوی دیگر، اهمیت شش کنشعرضه

ارد گر به دیگری وابسته است و امکان دچنین عمل هر شش کنشکند. همدیگری فرق می

 ر باشد.گرها متغیدر هر روایتی وزن حبور کنش
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دانست. به عقیدۀ او گریماس ساختار هر روایت را مانند ساختار یک جمله می 

 ر یکطور که جمله دارای اجزای بنیادینی چون فاعل، فعل و مدعول است، ساختاهمان

فهرست  زبان روایت به است. برای تکمیل دستور روایت نیز از همین اجزا تشکیل شده

 گیرد.ورت میانتقال ارزش، در امتداد یک زنجیره ص ساختارهای نحوی نیاز است این

ها. در هکند: گروه اسمی و گروه گزارروایی را به دو گروه تقسیم می گریماس این زنجیرۀ

ان را سیر روایتی داست روایی، پیرنگ یا خط ۀها در یک جملگروه اسمی و گزاره مجموع،

دهند، گرها انجام میافعالی که کنشیرنگ یا اعمال و دهند. از نظر گریماس، پتشکیل می

 گیرندقرار می« ندصالیپیمانی و ااجرایی، » های سه گانۀدر زیر مجموعۀ یکی از زنجیره

 .(50:1392)ر.ک: حرّی،

ل ه شکاز دیدگاه گریماس هر داستان مجموعۀ چند الگوی کنش است. این چند الگو ب

ی م پیوستن، تمامترکیب و به ه دیگر در ارتباط هستند و بعد ازواری با یکزنجیره

سه »سازد. شوند نمایان میگران انجام میت کنشهای موجود در روایت را که به دسکنش

جرا ادیگر روایی( با یک نشینی )زنجیرۀگر در سطح روبنایی سه نوع ساختار همدسته کنش

و  مان()آزمون، مبارزه(، قراردادی )بستن و شکستن پی نشینی اجراییمی کنند: هم

 .(154:1379)اسکولز،« اندصالی )رفتن و بازگشتن(

 وهای روایی ساختار طرح روایت، با توجه به مبامین، محتوا هر کدام از زنجیره

، یمانخصوصیات منحصر به فرد خود، متبمن سه کارکرد ویژه هستند که عبارتند از: پ

در   با همقابالم دارند که متآزمون و داوری. این سه کارکرد هر کدام دو نقش یا مشارک الز

گر و زمونمشارکان عبارتند از: منعقدکنندۀ پیمان و متعهّد پیمان، آ»ارتباط هستند. 

ورد شونده و مهای متعّهد پیمان، آزموننده، داور و مورد داوری... در واقع، تا نقشوشآزمون

رفت به یک پیشود، ندهیم، این داوری را به یک فاعل واحد که قهرمان یک قصّه می

گر، گیرنده ، یاریدر زنجیرۀ اجرایی نقش اصلی با فاعل .(156: همان)« شودروایت بدل نمی

ر و د گرهای اصلی روایت هستندو رقیب است. در زنجیرۀ پیمانی فاعل و فرستنده کنش

 کند.زنجیرۀ اندصالی فاعل نقش اصلی را ایدا می

ا از ها استداده کند، عناصر روایت رکه از نقش ویژۀ شخصیتگریماس به جای این

ها با هایی که هر یک از آندهند و نسبتچه انجام میدیدگاه الگوی کنش و بر اساس آن

 ۀطراب ن روابط متقابل شامل سه نوعموضوعی خاص دارند در سه دستۀ کلی قرارداد. ای

 متناقض، متباد و مخالف است.
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کنند که شاید در گارۀ اساسی را توصیف میسه ان»گران الگوی گریماس، بنابراین، کنش

موضوع شناسایی(.  جو یا هدف )شناسنده/وآرزو، جست -1افتد: همۀ انواع روایت اتداق می

)سلدن،  مخالف( مایت یا ممانعت )کمک کننده/ح -3رتباط )فرستنده/گیرنده(. ا -2

 .(144:1384ویدوسون، 

ه بست، دادهای متوالی اه شامل رویرفت روایی را کگریماس در مطالعات خود، هر پی

های روایی شامل کند. این گزارهتبدیل می« های رواییگزاره»ای متوالی از مجموعه

 هستند.« متعدی»و « وجهی»، «وصدی»های گزاره

های گزاره»شود. های فاعل و موقعیت او را شامل میویژگی« های وصدیگزاره» 

گر فاعل و کنش مرتبط های کنشها و باورممنوعیت ها، وظایف وبه آرزوها، ترس« وجهی

 هاست. ها یا تغییر موقعیتجایی ارزشهشامل جاب« های متعدیگزاره»ها اشاره دارد. با آن

 ساز و کار روایي در داستان نبرد رستم و اسفندیار-1

شود؛ گانۀ گریماس مشاهده میهای سهدر داستان نبرد رستم و اسدندیار زنجیره

دصالی: ۀ انگیری رستم. زنجیریرۀ میثاقی: پیمان بستن اسدندیار با گشتاسب برای دستزنج

با  سدندیارابرد حرکت اسدندیار به سمت زابلستان برای مبارزه با رستم. و زنجیرۀ اجرایی: ن

ده ها اثری از نیروهایی جادویی به شکل اهورایی یا اهریمنی دیدر این زنجیره رستم.

 ها در هر سه شکل هستند.ران انسانی ایجادکنندۀ زنجیرهگشود و کنشنمی

های متون روایی عنوان کرده، در این روایت کاریسه نقشی که گریماس برای خویش 

کننده و اسدندیار در نقش خورد؛ به عنوان مثال گشتاسب در نقش داورینیز به چشم می

عهد اسدندیار به عنوان مت سب در نقش منعقدکنندۀ پیمان ازشونده هستند. گشتاداوری

خواهد که رستم را شکست دهد و در عوض حکومت ایران را به دست آورد و پیمان می

 دهد. در گر نیز خود اوست که آزمون شونده یعنی اسدندیار را مورد آزمایش قرار میآزمون

ری شود که نیروهای جادویی در مقام داوری کردن و داوبررسی این سه نقش مشاهده می

گر بودن گیرند و نه موقعیت آزمونشدن نیستند. این نیروها نه مورد ارزیابی قرار می

 ارند. ها نیز مشارکتی ندر عقد و فصل پیماندیابند. ضمنا می

ریماس گزبان روایی  قسمت دیگری از دستور« های رواییگزاره»والی از ای متمجموعه

ی گسترش متصرفات خود و است که در این داستان وجود دارد؛ گشتاسب در پ

)گزارۀ وصدی(.  شودکار میبهدن به این هدف دستافتخارآفرینی است و برای رسی

ر ندیاگشتاسب به بهانۀ نابودی رستم درصدد نابودی و ازمیان برداشتن پسر خود اسد

 کند )گزارۀ متعدی(.آید )گزارۀ وجهی(. گشتاسب اسدندیار را راهی زابلستان میبرمی
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توان در داستان مشاهده گیری معنا را میهای دوتایی مورد نظر گریماس و شکلتقابل  

ا است و خود رهایش، قدرت خود را به رخ کشیدهکرد؛ اسدندیار بارها با اشاره به هنرنمایی

داند. از دیگر سو گشتاسب بر ها میهای پیاپی و صاحب افتخارات این پیروزیعامل پیروزی

ال رنگ نشان دهد، اعمتر شخصیت اسدندیار را در این فتوحات کمآن است تا هرچه بیش

آور شدن کند که شاه برای نامکند و به او گوشزد میاسدندیار را نابخردانه توصیف می

های متعدد او ریختنرویۀ اسدندیار و خونبه کشتار بینیازی به جنگ ندارد. گشتاسب 

گیر است کند.؛ اما اسدندیار از پدر دلوصیه میت کند و پیوسته او را به خردورزیاشاره می

ه ب و هربار را داده طنتسل اریگذوا ۀعدو او به ربا چندینکند که و گشتاسب را متهم می

 به همین دلیل زده است. زبا سربه او  ییوافرمانر تخت اریگذاز واهای گوناگون، بهانه

ا این شته و اسدندیار بارهوجود دا مکشکشو  فختالا رسدندیاو ا گشتاسبهمیشه میان 

 است: نکته را به مادر خود یادآوری کرده
 چنررررین گدررررت بررررا مررررادر اسرررردندیار 

 شررراهمررررا گدرررت چرررون کرررین لهراسپ
 همرررران خررررواهران را بیرررراری ز بنررررد

 یکنرررخرررو جهررران از بررردان پررراک بی
 همرررره پادشرررراهی و لشررررکر تراسررررت

 

 کرره بررا مررن همرری بررد کنررد شررهریار 
 شررررراهبخرررررواهی بمرررررردی ز ارجاسپ

 ی نرررام مرررا را بررره گیتررری بلنررردکنررر
 کنررررریی و  آرایشررررری نرررررو بکوشررررر 

 همرران گررنج و بررا تخررت و افسررر تراسررت
 (20-25: 293)فردوسی،                    

دهد تا می )پدر و پسر( را در یک سمت و سو قرار راوی داستان، این دو نیروی مخالف

رک أ مشتبه هدفی ظاهردیگر به مبارزه با نیروی مخالف مشترک بپردازند و به یاری یک

 دست یابند:
 گیتررری نرررداری کسررری را همرررالبررره 

 کررره او راسرررت ترررا هسرررت زاولسرررتان   

 بررره مرررردی همررری زآسرررمان بگرررذرد

 کی بنرررده برررودکررره بررررپیش کررراوس

 بشرررراهی زگشتاسررررپ رانررررد سررررخن

 برره گیترری مرررا نیسررت کررس همنبرررد

 سررروی سیسرررتان رفرررت بایرررد کنرررون

 

 ر زال،خرررررد نررررامور پررررومگررررر بی 

 ن و کاولسرررتانهمررران بسرررت و غرررزنی

 همررری خویشرررتن کهترررری نشرررمرد،

 ز کیخسررررو انررردر جهررران زنرررده برررود 

 کررره: او تررراا نرررو دارد و مرررا کهرررن 

 ز رومرررررری و ترررررروری و آزادمرررررررد            

 بکررررار آوری زور و بنررررد و فسررررون  
 (119-125: 302)همان،                   
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 ستم و اسدندیارهای روضعیت داستان در آغاز متعادل است اما با شروع درگیری

دیار، گیرد و سرانجام با کمک سیمرغ و کشته شدن اسدنشکلی بسیار نامتعادل به خود می

 گردد. تعادل دوباره به داستان بازمی

چون مرگ هایی همگوید، وجود تقابلزبان خود می طور که گریماس در دستورهمان

اعث بستان و دروغ در این دای و راستی و زندگی، خیر و شر و نیروهای زمینی و فرازمین

نا گیرند، معدیگر شکل میشود و تبادهای موجود در ارتباط با یکگیری روایت میشکل

 .(8:1381رک:شعیری،) شوندکنند و تعریف میپیدا می

 گرهای داستان رستم و اسفندیارنمودار معرف کنش -1

 گرمعرفي کنش گرکنش

 نیان شاهنامهو شاه سلسلۀ کیا پدر اسدندیار گشتاسب

تان ابلسپسر گشتاسپ و پهلوان کیانی که برای مبارزه با رستم راهی ز اسدندیار

 شودمی

 پهلوان زابل رستم

 همسر گشتاسب و مادر اسدندیار کتایون

 شودپسر اسدندیار که مأمور آوردن رستم به نزد پدر می بهمن

 برادر رستم زواره

 پسر زواره فرامرز

 پدر رستم زال

 پسران اسدندیار که توسط زواره و فرامرز کشته شدند آذرنوش و مهرنوش

 اسب رستم رخش

 جادوی اهورایی و یاریگر رستم در نبرد با اسدندیار سیمرغ

 

گرر کره برا هرم نامرد و طررح او از شرش کنشگرر مریها را کنشگریماس، شخصیت

 ؛ فرستنده،گر، بازدارندهاریشود: فاعل، هدف؛ یمناسبات نحوی و معنایی دارند، تشکیل می

 .گیرنده
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 رگرهای گریماس و انطباق آن بر داستان نبرد رستم و اسفندیانمودار کنش -1

 
 گر فاعل:کنش

ن ترین شخصیت این داستان، اسدندیار است. ایگر فاعل و به عبارت دیگر، مهمکنش

به  ی را برای رسیدنشود و افرادگر در طول داستان گاه به یک فرستنده تبدیل میکنش

و محول فرستد. اسدندیار برای انجام مأموریتی که به اهدف و شیء ارزشی به مأموریت می

ش بهمن در نقفرستد )سرش بهمن را نزد رستم میشود. ابتدا پشده، راهی زابلستان می

 او به شود( و شکایت گشتاسپ را از نافرمانی رستم و نیامدنگاه رستم میفاعل راهی جای

 . کنددرگاه، اعالم می
پذیرد و به رستم کند نمیزمانی که رستم، اسدندیار را به خوان خود دعوت می

اسب بسته نزد گشتست و اگر با من دستاهمانی نداده گوید: پادشاه به من دستور میمی

 بیایی، بخشایش و عدو تو را از پادشاه خواهم خواست. 
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 ولرررریکن ز فرمرررران شرررراه جهرررران 

 درمرررود مرررا را درنرررگ بررره زابرررل ن 

 ترررو آن کرررن کررره بریرررابی از روزگرررار 

 درنررگ تررو خررود بنررد بررر پررای نرره بی

 

 نپرررریوم روان، آشررررکار و نهرررران  

 نرره بررا نامررداران ایررن برروم جنررگ 

 بررر آن رو کرره فرمرران دهررد شررهریار 

 باشررررد ز بنررررد شهنشرررراه ننررررگ ن
                              (502-505: 333)فردوسی،           

توان گدت در تقابل رستم و ای عمل کرده که نمیی در روایت داستان به گونهفردوس

است. رستم و  گیرد و در جبهۀ کدام پهلوان قرار گرفتهیک را میندیار جانب کداماسد

اهات و کنند و هریک، دیگری را مایۀ مبدیگر مالقات میاسدندیار در کنار هیرمند با یک

بالند. دیگر میداند و هردو به وجود یککاری میمایۀ کام فخر گروه خود و روشنی جان و

رستم  وه دیدار شاه برود بپای نهد و  خواهد بند برکمال احترام از رستم می اسدندیار با

 وداند. تنها عاملی که اسدندیار را مجبور به نبرد قدر محترمانه  خود را معذور میهمان

کند و یممان پروردگار برابری ه است که گویی با فرکند، دستور پادشامقابله با رستم می

 شود.نافرمانی از آن موجب گرفتاری در آتش دوزخ می

 گرررر اکنرررون بیرررایم سررروی خررران ترررو،

 ترررو گرررردن بپیوررری ز فرمررران شررراه،

 کررره گرررر برررا ترررو جنرررگ آورم،دگرررر آن

 فررررامش کررررنم مهررررر نرررران و نمررررک:

 وگررررر سررررر بپرررریوم ز فرمرررران شرررراه:

 

 ،شررروم شررراد و پیرررروز مهمررران ترررو 

 مررررررا ترررررابش روز گرررررردد سررررریاه:

 بپرخرررررراش خرررررروی پلنررررررگ آورم،

 بمرررن برررر دگرگونررره گرررردد فلرررک 

 گررراه بررردان گیتررری آترررش برررود جای
 (529-533: 336)همان،                   

 گر فرستنده:کنش

این  توان انگیزۀ او ازگر فرستنده است. میگشتاسب، کنش ،گران داستاندر میان کنش

 ، دستاندیارم است را نیز به عنوان فرستنده در نظر گرفت. اسدننبرد که منقاد کردن رست

ر برابر دن وجود داند ، با ایو رستم را بهانه، و انگیزۀ اصلی پدر را، از میان برداشتن خود می

 شود. یمبیند و راهی نبرد میای جز اطاعت نفرمان شاه چاره

 سرررپهبد بروهرررا پرررر از تررراب کررررد

 ارترررا نیسررت دسررتان و رسررتم بکرر

 دریررآ آیرردت جررای شرراهی همرری 

 ترررا برراد ایررن تخررت و ترراا مهرران 

 برره شرراه جهرران گدررت کررز دیررن مگرررد  

 همرررری راه جررررویی برررره اسرررردندیار 

 مررررا از جهررران دور خرررواهی همررری 

 ای بررس بررود زیررن جهرران مرررا گوشرره
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 ام ولررریکن تررررا مرررن یکررری بنرررده

 

 ام بدرمررررران و رایرررررت سررررررافکنده

 (151-155: 305)همان،                   

 گر گيرنده: کنش

ه اهی را ببندد که اگر در نبرد با رستم پیروز شود، پادشگشتاسپ با اسدندیار پیمان می

ی ندعتموریت به ماست که گیرنده و کسی که از این مأاو خواهد داد. توقع نیز چنین 

به خورد زیرا رسد، اسدندیار باشد؛ اما با کشته شدن اسدندیار، گشتاسب نیز شکست میمی

 ه پیروز میدان وب)رستم(  گر هدفیابد. و کنشهدف خود که کشتن رستم بوده دست نمی

 شود.  گیرندۀ اصلی بدل می

 گر هدف )شيء ارزشي(:کنش

کر گشتاسب به عنوان فرستندۀ اسدندیار به نبرد، هدف و شیء ارزشی را رستم ذ

آورد او را بر تخت شاهی ا به بند ردهد که اگر  رستم دیار تذکر میکند و به اسدنمی

 خواهد نشاند. 
 سررروی سیسرررتان رفرررت  بایرررد کرررن

 برهنرررره کنرررری تیررررآ و کوپررررال را

 ها بره جرای آوریکه چون ایرن سرخن

 سرررپارم تررررا تخرررت و گرررنج و سرررپاه

 

 بکررررار آوری زور و بنررررد و فسررررون  

 ببنررررررررد آوری رسررررررررتم زال را 

 ز مرررن نشرررنوی زان سرررپس داوری 

 نشررررانمت بررررا ترررراا در پیشررررگاه 

 (  125-130: 302)همان،               

 گر:گران یاریکنش

گر ارییو یک  گران انسانيیاریگران اسدندیار دو دسته هستند؛ یاری در این نبرد،

و دن پسر اوست و گر انسانی اسدندیار در نبرد با رستم، بهمترین یاری؛ مهمجادویي

تان ران اسدندیار در این داسگمهرنوش هستند. حبور یاری واثر دیگر، آذرنوش کم گریاری

ی سان است. بهمن برابسیار سطحی و موقتی است و درحقیقت بود و نبود ایشان یک

ستم را رشود و زمانی که هیبت رساندن پیغام اسدندیار به رستم، راهی نخویرگاه رستم می

و را گیرد سنگی از کوه بر سر رستم بیدکند و ابیند از ترس کشته شدن پدر، تصمیم میمی

کند. جنبد و با پاشنۀ پا سنگ را دور میجان کند. رستم با دیدن سنگ از جای نمیبی

ا رستم شود و تنها چارۀ اسدندیار را مدارا ببهمن از این بزرگی و کردار رستم غمی می

مردانه و دور از مردانگی است و با ندهد کاری ناجوانجام میپندارد. کاری که بهمن امی

 برند.گر دیگر نیز کاری از پیش نمیشود و دو یاریجه میشکست موا



 190  1401بهار و تابستان ، 33پياپي هجدهم، شماره اول، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 
 بترسرررم کررره برررا او یرررل اسررردندیار

 جران کرنممن این را بره یرک سرنگ بی

 یکرری سررنگ از آن کرروه خررارا بکنررد

 ز نخویرگرررررررراهش زواره بدیررررررررد

 خروشررررید کررررای پهلرررروان سرررروار

 نرره جنبیررد رسررتم، نرره بنهرراد گررور 

 همرری بررود تررا سررنگ نزدیررک شررد

 داخت دوربرررزد پاشرررنه، سرررنگ بنررر

 غمررری شرررد دل بهمرررن از کرررار اوی

 همررری گدرررت: اگرررر فررررخ اسررردندیار

 تررن خررویش در جنررگ رسرروا کنرررد 

 

 نتابررررد، بپیوررررد سررررر از کررررارزار  

 دل زال و رودابررررره پیوررررران کرررررنم 

 فروهشرررررت از آن کوهسرررررار بلنرررررد 

 هرررم آواز آن سرررنگ خرررارا شرررنید، 

 یکرری سررنگ غلترران شررد از کوهسررار 

 ،-مرری کرررد از آن گونرره شررورهزواره -

 ،-ز گرررردش برررر کررروه تاریرررک شرررد -

 زواره برررررو آفرررررین کرررررد و پررررور 

 چرررو دیرررد آن بزرگررری و دیررردار اوی

 کنررررد بررررا چنررررین نررررامور کررررارزار،

        همررران بررره کررره برررا او مررردارا کنرررد،         
  (331-341: 319)همان،                   

تنی ین. رویناپذیر و تن رویین اوستجسم آسیب اسدندیار، انسانيگر غيریاری

گر نیز با اثر کرده و تیر رستم نیز بر آن کارگر نیست. این یاریها را بیاسدندیار همۀ سالح

رائی شود و مغلوب قدرت ماووجود جادویی و فراانسانی بودنش باعث نجات اسدندیار نمی

 شود.دیگری به نام سیمرغ می
 همرری تاخررت بررر گررردش اسرردندیار

 

 نیامررررد برررررو تیررررر رسررررتم بکررررار  

  (1134: 387)همان،                           

 شود. میرگ نماین یاریگر نیز با وجود غیر طبیعی و فراانسانی بودنش باعث نجات او از 

 گر بازدارنده:کنش

سدندیار ای بر سر راه امکش میان رستم و اسدندیار نیروهای بازدارندهدر مبارزه و کش

ندة وهای بازدارنيراین نیروها دو دسته هستند؛  گیرند.که فاعل داستان است، قرار می

 . یک نيروی جادویي و غيرزمينيو  انساني

نیروهای انسانی زواره و فرامرز و زال هستند که مانند هر نیروی مادی و انسانی دیگر   

 با استداده از نیرنگ و فریب یا زور شمشیر و سنان و سرنیزه به شیء ارزشی داستان

جا که توان مقابله آن شوند و حتارسیدن فاعل به هدف می ند و مانعکن)رستم( کمک می

گران او )آذرنوش و مهرنوش( یابند با از میان برداشتن و حذف یاریبا فاعل را در خود نمی

شتابند. زواره برادر رستم در این نبرد گر فاعل به یاری مدعول میبرای شکست دادن کنش

گران اسدندیار( )پسران و یاری کشتن آذرنوش و و مهرنوشبا اوست و با یاری فرامرز به 
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شود. تا جایی که اسدندیار رستم را مورد کند و موجب خشم و اندوه اسدندیار میاقدام می

 گوید:دهد و میخطاب قرار می
 به رستم چنین گدت کای بدنشان

 تو گدتی که لشکر نیارم به جنگ

 نداری ز من شرم و از کردگار؟ 

 شکنمردان پیمان ندانی که

 

 چنین بود پیمان گردنکشان؟  

 ترا نیست آرایش نام و ننگ 

 نترسی که پرسند روز شمار؟ 

 ستوده نباشد به هر انجمن؟ 

 ( 1107-1110: 385)همان،                   

یروهای گران اسدندیار و ممانعت نکنند. یاری یاریتن را آغاز میبهدو مبارز نبرد تن

اشته بارزه دیجۀ م)زال و زواره و فرامرز(، نمی تواند نقش موثری در نت انسانی او بازدارنده

رهد. مت میسال باشد. اسدندیار به تنهایی و البته به مدد تن رویین خود از بازوی رستم به

 گردد. دارد و در آستانۀ شکست به نزد یاران خود بازمیرستم زخم برمی

 افتد و بهاست، به یاد وعدۀ سیمرغ میستم درمانده شدهدر این هنگام زال که از نجات ر

طبیعی است. سیمرغ ای اهورایی، مقدس و ماوراءشود. سیمرغ شاهنامه، پرندهاو متوسل می

در  ن او راای مهرباحامی زال و فرزندان اوست. او زال را در دامان خود پرورده و چون دایه

 ی زال ویار ورده. بعدها، هنگام تولد رستم بهآشیانۀ خود جای داده و با بوگان خود برآ

ک ل، به کمبار نیز به محض درخواست زارودابه شتافته و او را از مرگ نجات داده است. این

شود و اندر زمان فرّ عنوان عامل بازدارندۀ اسدندیار وارد عمل میشتابد و بهزال و رستم می

 گذارد.خود را به نمایش می

ستم ن رخمی شدر و زسدندیاو استم رجنگ ای ماجرشود، زال یمظاهر چون سیمرغ  

آورد و ون میش بیرخو رستم ن ربدرا از تیرها غ سیمرگوید. غ میبه سیمررا خش و ر

خت دربه گوید و او را میستم ربه ر را سدندیااکشتن ه راه گابخشد. آنم میلتیارا اها خمز

آن را تش ۀ آسیلوبه و خت گز ببر ای را از درخهشاگوید: او میبه کند. و می نماییی، راهگز

 زدوشگم ستربه غ سیمرن. بزر سدندیاابر چشم آن را جنگ م هنگاو کن ار ستوو است را

ر ندیاسداگر ان اخواشتی فرو آبه صلح او را البه و جنگ با عجز ان میدز در باکند: می

گوید: میستم ربه ن و یر بزبا ته و او را مدآبه سرش نپذیرفت پس عمررا صلح تو د پیشنها

 د.شهد اخواب عذ خوشت دستخرن آجهادر هم ن و ین جهار ادهم ر سدندیاۀ اکشند
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 گران یاریگر و بازدارندة اسفندیارجدول تاثير کنش -1 

گری یا نتیجۀ یاری گرنام کنش گروه 

 ممانعت

 

گر گران یاریکنش

 اسدندیار

 بهمن  انسانی

 آذرنوش

 مهرنوش

 اثربی

 اثریب

 اثربی

 اثرکم تنیرویین جادویی

 

گران بازدارندۀ کنش

 اسدندیار

 زواره انسانی

 فرامرز

 زال 

 اثربی

 اثربی

 موثر با کمک سیمرغ

 موثر سیمرغ جادویی

 

 گيرینتيجه

ای که نهکرده است به گونهادی خود را بسیار کلی و فراگیر ارائهگریماس دستور زبان پیش

 خواه گریماس دستتیجۀ دلتان و روایتی را در قالب این الگو ریخت و به نتوان هر داسمی

 گریماس ظریۀیافت. داستان انتخابی در این مقاله نیز از نظر ساختار روایی، کامال با ن

س ریمامنطبق است. در این پژوهش، داستان نبرد رستم و اسدندیار، بر اساس نظریۀ گ

تنی یینخاب این داستان، حبور سیمرغ و نیروی رومورد بررسی قرار گرفته و دلیل انت

وهش را ز پژااسدندیار به عنوان نیروهای جادویی و غیرمادی در داستان است. نتایج حاصل 

 توان چنین خالصه کرد:می

های مورد نظر گریماس محدود به نوع خاصی از شخصیت نشده و همۀ گزاره -1 

های وصدی، وجهی و متعدی هر یک از گیرد. گزارههای داستان را دربرمیشخصیت

ها ناقص دهند و هر پیرفت بدون وجود یکی از گزارههای داستان را تشکیل میپیرفت

 بوده، قابلیت اجرایی ندارد.

توان وجود این سه آید و میها به کار میگانه در تحلیل پیرفتهای سهزنجیره -2

 زنجیره را در زیربنای داستان مشاهده کرد.

گرها با گر است و تقابل کنشاستان رستم و اسدندیار دارای شش کنشد -3

دهد. گریماس در الگوی روایی خود از موجودیت دیگر، داستان را شکل مییک
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ها در نظر نگرفته است؛ بنابر گران داستان سخن نگدته و ویژگی خاصی برای آنکنش

گرهای تان تطبیق داد. کنشتوان این الگو را بر انواع مختلف شخصیت در داساین می

فرستنده، گیرنده، فاعل و مدعول، در این داستان، همه انسانی هستند و از این جنبه 

زبان روایی متداوتی مشاهده  های شاهنامه دستورمیان این داستان و سایر داستان

توان میان نیروهای گر و بازدارنده، میگرهای یاریشود؛ اما در تقابل میان کنشنمی

آید وزن جا که پای نیروی جادویی به میان مینسانی و جادویی تداوت قائل شد. آنا

گر غیرانسانی و نیروی بازدارندۀ جادویی از نیروهای زمینی و حبور نیروی یاری

گر او بسیار تنی اسدندیار به عنوان نیروی یاریتر است. رویینانسانی بیش

کند و سیمرغ به عنوان نیروی بازدارنده تر از آذرنوش و مهرنوش عمل میکنندهکمک

جا که از هیچ نیروی بازدارنده کاری ساخته نیست، رنگی ویژه در داستان دارد و آن

 شود.کند و مانع از رسیدن اسدندیار به هدف میسره میسیمرغ کار را یک
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 مرکز پایگاه گاه فرهنگیان،دانش، به کوشش المللي هزاره سوم و علوم انسانيبين

 .1-10صص، گاهیدانش اطالعات علمی جهاد

مطلق، جلد پنجم، جالل خالقی ، به کوشششاهنامه(. 1375فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 کاری بنیاد میراث ایران: تهران.انتشارات مزدا با هم
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ای تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس الگوه(. »1391کریمی، پرستو. ) -

، سال اول انينامه مطالعات داستدو فصل، «تودوروف، برمون و گریماس

  .83-95، شمارۀ اول، صص 1391پاییز

اجر و ، ترجمه مهران مهنامة نظریة ادبي معاصردانش(. 1388رناریما. )مکاریک، ای -

 محمد نبوی، تهران: نشر آگه.

بیین تتحلیل مردم شناختی جادو در شاهنامه )با (. »1391ناصری آالشتی، فاطمه. ) -

عي، علوم اجتما، محمد عارف و محمدهمایون سپهر، «شاخه زرین اثر جیمز فریزر(

رکزی،  گاه آزاد واحد تهران م، دانشاجتماعيو علوم شناسيکده رواندانش

 نامه کارشناسی ارشد.پایان

یتوآرنولد مقایسۀ رستم و سهراب فردوسی و رستم و سهراب م(. »1393لو، علیرضا. )نبی -

، 1393، بهاررشد آموزش زبان و ادب فارسي، «)از نظر ساختار روایی و داستان(

 .18-21صد و نهم، صصشمارۀ یک
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