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چكيده
تحلیل ساختاری آثار ادبی به دلیل بررسی عناصر درون متنی و کشف الگوی حاکم برر
آنها ،به درک و دریافت شایستهتر آثار ادبی منجر میشود و با کمک نتایج حاصرل از ایرن
تحلیلها میتوان به شگردهای خلق آثار مختلف دست یافت و الگوهای مناسب تحلیل هرر
اثر را کشف کرد .یکی از روشهای تحلیل سراختاری آثرار ادبری ،الگروی روایری آلژیررداس
گریماس است .کاربرد فرایندها و الگوهای روایتشناسی و نشانه – معناشناسی گریماس در
شناسایی ساختار کلی روایت و همچنین تحلیل متون منثور و منظوم فارسی امری ضروری
به نظر میرسد و میتوان در متون مختلف با نگاهی نقادانه در پی اثبات یرا رد ایرن الگوهرا
در جریان تولید معنا نتایج قابل مالحظهای ارائه داد .بسیاری از داسرتانهای شراهنامه برر
اساس نظریۀ گریماس بررسی شدهاند .شرماری از ایرن داسرتانها ،در برگیرنردۀ جلوههرای
جادو و جادوگری هستند و در این زمینه نیز مطالعات فراوانی صورتگرفته؛ امرا ترا کنرون
پژوهشی در خصوص دستور زبان روایت جادو و جادوگری در شاهنامه انجام نشده .هدف از
این پژوهش ،بررسی ساختار طرح و تحلیل الگوهای کنشی و شناخت سرازوکارها و عناصرر
شکلگیری تولید معنا در روایت جادو و جادوگری در داستان رسرتم و اسردندیار و بررسری
mahboobez53.mz@gmail.com
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چگونگی تأثیر جادو بر ساختارهای این روایت است .نترایج حاصرل از ایرن پرژوهش نشران
میدهد آنجا که پای کنشگران غیرانسانی (جادویی) به داستانهای شاهنامه باز میشرود،
این کنشگرها نقشی اصلی در شکلگیری و پیشبررد روایرت ایدرا میکننرد و کنشگرران
انسانی را به حاشیه میرانند و در حقیقت یک دستورزبان ویژه برای آثار حاوی جادو ،خلرق
میکنند .کشف و شناخت ایرن دسرتورزبان خراص و ویژگیهرای منحصرر بره فررد سربک
نویسنده ،میتواند محققین را یاری کند تا بتوانند سره یا ناسره برودن برخری از آنچره بره
صاحب اثر نسبت داده شدهاست را ثابت کنند
کليد واژگان :روایت جادو ،شاهنامه ،نظریۀ گریماس ،نبرد رستم و اسدندیار.
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مقدمه
روایتشناسی به عنوان بزرگترین ارمغان ساختارگرایی ،از مهمترین حوزههای نظریۀ
ادبی مدرن محسوب میشود .در قرن بیستم میالدی ،ساختارگرایان به پیروی از پراپ ،در
صدد ارائۀ الگوی کلی ساخت انواع روایت برآمدند .در همین زمینه ،آلژیرداس ژولین
گریماس ( )1992-1917مشهورترین نظریهپرداز روایت ،از دامنۀ محدود مطالعات پراپ
فراتر رفت و با ارائۀ الگوی کنشی و زنجیرههای روایت خود ،تالش کرد تا به دستور کلی
زبان روایت دستیابد و هر روایت را با ساختار روایی خاص خود تجزیه وتحلیل کند .هدف
اصلی او دستیابی به دستور زبان جهانی روایت بود و در این راه از تحلیل معنایی ساخت
جمله بهره برد .الگوی روایتشناسی گریماس ،الگویی با انعطافپذیری باال و قابل تطبیق با
انواع ادبی است .به گونهای که ساختار اصلی (و کلی) هر روایت را میتوان با نظریۀ
روایتشناسی وی تحلیل و بررسی کرد.
از جمله روایتهایی که میتوان در تحلیل و بررسی آن از الگوی گریماس بهره برد،
داستانهای جادویی شاهنامه است .در مطالعات انجام شده به منظور نگارش رسالۀ مرجع
این مقاله ،داستانهای شاهنامه که مبنا و جلوههای جادو در آنها وجود دارد بررسی
شدند .در نتیجۀ این پژوهش ،داستانهای جادویی شاهنامه را میتوان در دو گروه
دستهبندی کرد؛ داستان های دارای کنشگر جادویی مثبت یا اهورایی و داستانهایی با
کنشگرهای مندی و اهریمنی .کنشگران اهورایی در تمامی این داستانها یاریگر
قهرمانان ایرانزمین هستند و آنها را برای رسیدن به اهدافشان یاری میکنند و در مبارزه
با دشمن درچهرۀ مانع و ضدقهرمان دشمنان ایران ظاهر میشوند .همین نیروهای فرامادی
و جادویی مثبت آنجا که پای رستم در میان است به یاری او میشتابند ،حتا اگر مخالف
رستم فردی مانند اسدندیار ،فرستادۀ شاه ایران باشد .اما نیروهای جادویی اهریمنی در
سرتاسر داستان های جادویی شاهنامه ،علیه قهرمانان ایرانی اعمال جادوگرانه انجام
میدهند و یاریگر نیروهای انیرانی هستند.
یکی از داستان های پرچالش شاهنامه داستان نبرد رستم و اسدندیار است .این مقاله
برآن است تا ساختار روایی نبرد رستم و اسدندیار را بر اساس نظریۀ گریماس بررسی کند.
هدف از این پژوهش ،تحلیل ساختار طرح و الگوهای کنشی و شناخت سازوکارها و عناصر
اصلی شکل گیری معنا در روایت جادو و جادوگری در داستان رستم و اسدندیار و بررسی
میزان انطباق داستان با پژوهشهای گریماس است .روش تحقیق کتابخانهای و تحلیلی
است و نتایج پژوهش نشان میدهد ساختار روایی این داستان با دستور زبان روایی
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گریماس منطبق است و تنها از نظر میزان تأثیر کنشگران انسانی و جادویی تداوتهایی
وجود دارد.
پيشينة پژوهش :اولینبار والدیمیر پراپ ( )1895در مورد قصههای پریان در زبان
روسی دست به بررسی ساختارگرایانه زد .نتیجۀ پژوهشهای وی در کتاب «ریختشناسی
قصههای پریان» ( ،)1378منتشر شد .پس از پراپ ،پژوهشگرانی مانند آلژیرداس ژولین
گریماس ،کلود برمون ،تزوتان تودوروف ،ژرار ژنت و روالن بارت ،ادامهدهنده و
تکمیلکنندۀ کار وی در زمینۀ روایتشناسی ساختارگرا بودند .آثار زیادی با محتوای
روایتشناسی خلقشده و بسیاری از متون روایتشناسی به زبان فارسی ترجمه شدهاند.
بسیاری از متون ادب فارسی نیز بر اساس نظریات روایتشناسی ،بویژه نظریۀ «آلژیرداس
گریماس» نقد شدهاند.
داستانهای شاهنامه به صورت موردی و گاه به شکل مقایسه با داستانهای حماسی در
محک نقد روایی یا ریختشناسانه (بر اساس نظریات روایتپژوهان مختلف) قرار گرفتهاند.
پژوهشهای یافت شده در این زمینه را میتوان در دو دسته جای داد؛ دستۀ اول با عنوان
جادو در شاهنامه ،داستانهایی از شاهنامه را بررسی کردهاند که در آنها جلوههایی از
جادو و جادوگری مشاهده میشود (البته بدون توجه به مباحث روایت و ساختارگرایی) و
گروه دوم پژوهشها ،به تحلیل داستان یا داستانهایی از شاهنامه بر اساس نظریۀ گریماس
اختصاص دارند:
پژوهشهای جادو در شاهنامه :در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خانم فاطمه آالشتی با
عنوان «تحلیل مردم شناختی جادو در شاهنامه (با تبیین شاخۀزرین اثر جیمز فریزر)»،
جلوههای جادو در شاهنامه شناسایی شدهاند و نویسنده با نگاه مردمشناسانه به تحلیل
داستانها پرداخته است .محمدمهدی خسرویان در مقالۀ «جادو و جادوگری در
شاهنامه» ،و مهین شمسایی در مقالۀ «جایگاه جادو ،دیو و پری در شاهنامه»،
داستانهایی از شاهنامه را که در آنها جادو و جادوگری دیده شده ،بدون تحلیل روایی،
بررسی کردهاند.
پژوهشهای روایتشناسي در شاهنامه بر اساس نظریة گریماس :در پژوهشهایی که
در ادامه ،عنوان و مؤلف آنها میآید ،نویسندگان به تحلیل داستان یا داستانهایی از
شاهنامه اقدام کردهاند و بر اساس نظریۀ ساختاری گریماس آنها را نقد کردهاند ،گاهی نیز
ساختار روایی آن داستان از شاهنامه را با داستان مشابه از نویسندهای دیگر (تطبیقی)
مقایسه کردهاند؛ اما توجه خاص و ویژهای نسبت به شخصیت و نوع کنشگرها ( از نظر
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طبیعی یا غیرطبیعی بودن /زمینی یا غیرزمینی بودن) نداشتهاند :کاظم دزفولیان در مقالۀ
«تحلیل الگوی کنشی و زنجیرههای روایی گریماس در روایت مرگ رستم» ،علیرضا نبیلو
در مقالۀ « مقایسۀ رستم و سهراب فردوسی و رستم و سهراب متیوآرنولد (از نظر ساختار
روایی و داستان) » و پرستو کریمی در «تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس
الگوهای تودوروف ،برمون و گریماس».
تداوت و مزیت این پژوهش این است که با دیدگاهی تازه و متداوت به دستور زبان
روایت در یکی از داستانهای شاهنامه میپردازد .داستانی که در آن نیروهای جادویی و
غیرانسانی به عنوان کنشگر ،دارای نقش ویژه هستند و با این نگاه تازه میتوان نیروهای
جادویی داستان را با کنشگرهای انسانی آن مقایسه کرد .و دریافت که آیا الگوی گریماس
بر این نوع روایات نیز صدق میکند یا خیر.
بيان مسأله« :والدیمیر پراپ» ،یکی از بزرگترین فرمالیستهای روسی با تکیه بر
نظریۀ ارسطو در مورد پیرنگ ،به مطالعۀ ساختار قصههای عامیانه پرداخت و الگویی در
این زمینه ارائه داد .مطالعات پراپ و انتشار کتاب «ریختشناسی پریان» آغازگر کار
روایتشناسان فرانسوی شد و آنها را بر آن داشت تا نظریهها و الگوهایی در زمینۀ
ساختار روایت عنوان کنند .پراپ هدت نقش روایی را در عین اصرار بر تبعیت آنها از سی
و یک کارکرد ویژه یا خویش کاری معرفی کرد .او با هدف شناسایی عوامل ثابت و متغیر
قصههای پریان ،به بررسی خویشکاریها یا کارکرد و نقشهای ویژۀ مرتبط با آنها
پرداخت .او «خویشکاری را عمل شخصیتی از اشخاص قصه میدانست که از نقطه نظر
اهمیتی که در جریان عملیات قصه دارد تعریف میشود» (پراپ.)53:1397،
بعد از پراپ ،لوی استروس تعداد نقش ویژههای پراپ را کاهش داد و تعدادی از این
نقش ویژهها را در نظام تازهای به هم نسبت داد اما کارش در بند مدهوم نقش ویژه باقی
ماند .گریماس از دامنۀ مطالعات پراپ (حکایتهای عامیانه) فراتر رفت و فرمول کلیتر و
فراگیرتری ارائه داد « .نظریات گریماس صورت تعدیل یافتۀ نظریات پراپ است که
جنبههای کلیتری از روایت و ساختار داستان را بیان میکنند .همچنین ،قوانین گریماس
فرمولهای جهانشمولی را ارائه میدهند که بسیار کلیتر است و از داستانهای عامیانه
فراتر رفته ،ساختار همۀ انواع ادبیات داستانی را در بر میگیرند»( ساداتی.)60:1387،
از نظر گریماس ،داللت با تقابلهای دوتایی شروع میشود .پایین و باال ،چپ و راست،
تاریک و روشن بر اساس تقابلی که با هم دارند در ارتباط با یکدیگر تعریف میشوند .از
دید او هیچ باالیی بدون پایین شکل نمیگیرد و خوب بدون بد معنا نمیدهد و معنا به
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واسطهی تقابلهایی که میان دو واحد معنایی قائل میشویم شکل میگیرد« .گریماس به
تبعیت از پراپ که پیشتر هدت نقش روایی و تبعیت آنها از سی و یک کارکرد ویژه یا
خویشکاری معرفی کرده بود پیشنهاد کرد تا دستهبندی کلی حاکم بر تمام روایتها فقط
متشکل از شش نقش یا مشارکت در سه تقابل دوسویه باشد .این دستهبندیها عبارتند از
فاعل ،مدعول /دهنده ،گیرنده /یاری دهنده ،مخالف» ( توالن.)82:1383،
در این دستهبندی  -1فرستنده یا تحریککننده :عامل یا نیرویی است که «کنشگر» را
به دنبال خواسته یا هدفی میفرستد .به عنوان نمونه در عمل کوهنوردی ،انگیزهای که
کنشگر را وادار به صعود میکند ،عامل فرستنده است-2 .گیرنده :کسی است که از کنش
«کنشگر فاعل» سود میبرد -3 .کنشگر فاعل :معموال مهمترین شخصیت داستان است
که عمل را انجام میدهد و به سوی «شیء ارزشی» خود میرود -4 .شیء ارزشی یا
مدعول :هدفی است که کنشگر به سوی آن میرود یا عملش را بر روی آن انجام میدهد.
 -5کنشگر بازدارنده :کسی است که جلو رسیدن «کنشگر فاعل» را به «شیء ارزشی»
میگیرد .در عمل کوهنوردی هوای بد یا گردنههای سخت عامل بازدارنده هستند-6 .
کنشگر یاریدهنده :او «کنشگر فاعل» را یاری میدهد تا به «شیء ارزشی» برسد .در
عمل کوهنوردی هوای خوب عامل یاریدهنده است (خادمی و پورخالقی چترودی.)49:1388،
برره عبررارت دیگررر «شخصرریت اصررلی در پرری دسررتیابی برره هرردف خاصرری اسررت ،بررا
مقاومررت حریررف روبررهرو میشررود ،یررک قرردرت راسررد (فرسررتنده) او را برره مأموریررت
گسرریل مرریدارد .ایررن روال یررک دریافررتگررر (گیرنررده) هررم دارد» (مکاریررک.)152:1388،
یاریدهنده و مخرالف لزومرا نبایرد انسران باشرد ،بلکره یرک تدکرر ،احسراس ،توانرایی یرا
عرردم توانررایی میتوانررد برره عنرروان یاریدهنررده و مخررالف در روایررت حبررور یابررد و برره
قهرمان کمک و یا در رسیدن او به هدف مانع ایجاد کند.
گریماس تأک ید داشت که ممکن است در یک روایت هر شش عنصر حبور نداشته
باشند .قصهها با توجه به حبور یا عدم حبور یکی از شش کنشگر مورد نظر قابل
دستهبندی هستند؛ در برخی از داستان ها هر شش عنصر حاضر هستند و در برخی یک یا
دو مورد از این شش کنشگر حبور ندارند .فرستنده /گیرنده و فاعل /مدعول (هدف) ،چهار
کنشگری هستند که در برخی روایتها میتوان این چهار مشارکت را فقط با دو کنشگر
عرضهکرد .از سوی دیگر ،اهمیت شش کنشگر مذکور متداوت است .جایگاه هر کدام با
دیگری فرق میکند .همچنین عمل هر شش کنشگر به دیگری وابسته است و امکان دارد
در هر روایتی وزن حبور کنشگرها متغیر باشد.
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گریماس ساختار هر روایت را مانند ساختار یک جمله میدانست .به عقیدۀ او
همانطور که جمله دارای اجزای بنیادینی چون فاعل ،فعل و مدعول است ،ساختار یک
روایت نیز از همین اجزا تشکیل شده است .برای تکمیل دستور زبان روایت به فهرست
ساختارهای نحوی نیاز است این انتقال ارزش ،در امتداد یک زنجیره صورت میگیرد.
گریماس این زنجیرۀ روایی را به دو گروه تقسیم میکند :گروه اسمی و گروه گزارهها .در
مجموع ،گروه اسمی و گزارهها در یک جملۀ روایی ،پیرنگ یا خط سیر روایتی داستان را
تشکیل میدهند .از نظر گریماس ،پیرنگ یا اعمال و افعالی که کنشگرها انجام میدهند،
در زیر مجموعۀ یکی از زنجیرههای سه گانۀ «اجرایی ،پیمانی و اندصالی» قرار میگیرند
(ر.ک :حرّی.)50:1392،
از دیدگاه گریماس هر داستان مجموعۀ چند الگوی کنش است .این چند الگو به شکل
زنجیرهواری با یکدیگر در ارتباط هستند و بعد از ترکیب و به هم پیوستن ،تمامی
کنشهای موجود در روایت را که به دست کنشگران انجام میشوند نمایان میسازد« .سه
دسته کنشگر در سطح روبنایی سه نوع ساختار همنشینی (زنجیرۀ روایی) با یکدیگر اجرا
می کنند :همنشینی اجرایی (آزمون ،مبارزه) ،قراردادی (بستن و شکستن پیمان) و
اندصالی (رفتن و بازگشتن)» (اسکولز.)154:1379،
هر کدام از زنجیرههای روایی ساختار طرح روایت ،با توجه به مبامین ،محتوا و
خصوصیات منحصر به فرد خود ،متبمن سه کارکرد ویژه هستند که عبارتند از :پیمان،
آزمون و داوری .این سه کارکرد هر کدام دو نقش یا مشارک الزم دارند که متقابال با هم در
ارتباط هستند « .مشارکان عبارتند از :منعقدکنندۀ پیمان و متعهّد پیمان ،آزمونگر و
آزمونشونده ،داور و مورد داوری ...در واقع ،تا نقشهای متعهّد پیمان ،آزمونشونده و مورد
داوری را به یک فاعل واحد که قهرمان یک قصّه میشود ،ندهیم ،این پیرفت به یک
روایت بدل نمیشود» (همان .)156 :در زنجیرۀ اجرایی نقش اصلی با فاعل ،یاریگر ،گیرنده
و رقیب است .در زنجیرۀ پیمانی فاعل و فرستنده کنشگرهای اصلی روایت هستند و در
زنجیرۀ اندصالی فاعل نقش اصلی را ایدا میکند.
گریماس به جای اینکه از نقش ویژۀ شخصیتها استداده کند ،عناصر روایت را از
دیدگاه الگوی کنش و بر اساس آنچه انجام میدهند و نسبتهایی که هر یک از آنها با
موضوعی خاص دارند در سه دستۀ کلی قرارداد .این روابط متقابل شامل سه نوع رابطۀ
متناقض ،متباد و مخالف است.
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بنابراین ،کنشگران الگوی گریماس« ،سه انگارۀ اساسی را توصیف میکنند که شاید در
همۀ انواع روایت اتداق میافتد -1 :آرزو ،جستوجو یا هدف (شناسنده /موضوع شناسایی).
 -2ارتباط (فرستنده/گیرنده) -3 .حمایت یا ممانعت (کمک کننده /مخالف) (سلدن،
ویدوسون.)144:1384 ،
گریماس در مطالعات خود ،هر پیرفت روایی را که شامل رویدادهای متوالی است ،به
مجموعهای متوالی از «گزارههای روایی» تبدیل میکند .این گزارههای روایی شامل
گزارههای «وصدی»« ،وجهی» و «متعدی» هستند.
«گزارههای وصدی» ویژگیهای فاعل و موقعیت او را شامل میشود« .گزارههای
وجهی» به آرزوها ،ترسها ،وظایف و ممنوعیتها و باورهای کنشگر فاعل و کنش مرتبط
با آنها اشاره دارد« .گزارههای متعدی» شامل جابهجایی ارزشها یا تغییر موقعیتهاست.
-1ساز و کار روایي در داستان نبرد رستم و اسفندیار
در داستان نبرد رستم و اسدندیار زنجیرههای سهگانۀ گریماس مشاهده میشود؛
زنجیرۀ میثاقی :پیمان بستن اسدندیار با گشتاسب برای دستگیری رستم .زنجیرۀ اندصالی:
حرکت اسدندیار به سمت زابلستان برای مبارزه با رستم .و زنجیرۀ اجرایی :نبرد اسدندیار با
رستم .در این زنجیرهها اثری از نیروهایی جادویی به شکل اهورایی یا اهریمنی دیده
نمیشود و کنشگران انسانی ایجادکنندۀ زنجیرهها در هر سه شکل هستند.
سه نقشی که گریماس برای خویشکاریهای متون روایی عنوان کرده ،در این روایت
نیز به چشم میخورد؛ به عنوان مثال گشتاسب در نقش داوریکننده و اسدندیار در نقش
داوریشونده هس تند .گشتاسب در نقش منعقدکنندۀ پیمان از اسدندیار به عنوان متعهد
پیمان می خواهد که رستم را شکست دهد و در عوض حکومت ایران را به دست آورد و
آزمون گر نیز خود اوست که آزمون شونده یعنی اسدندیار را مورد آزمایش قرار می دهد .در
بررسی این سه نقش مشاهده میشود که نیروهای جادویی در مقام داوری کردن و داوری
شدن نیستند .این نیروها نه مورد ارزیابی قرار میگیرند و نه موقعیت آزمونگر بودن
مییابند .ضمنا در عقد و فصل پیمانها نیز مشارکتی ندارند.
مجموعهای متوالی از «گزارههای روایی» قسمت دیگری از دستور زبان روایی گریماس
است ک ه در این داستان وجود دارد؛ گشتاسب در پی گسترش متصرفات خود و
افتخارآفرینی است و برای رسیدن به این هدف دستبهکار میشود (گزارۀ وصدی).
گشتاسب به بهانۀ نابودی رستم درصدد نابودی و ازمیان برداشتن پسر خود اسدندیار
برمیآید (گزارۀ وجهی) .گشتاسب اسدندیار را راهی زابلستان میکند (گزارۀ متعدی).
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تقابلهای دوتایی مورد نظر گریماس و شکلگیری معنا را میتوان در داستان مشاهده
کرد؛ اسدندیار بارها با اشاره به هنرنماییهایش ،قدرت خود را به رخ کشیدهاست و خود را
عامل پیروزیهای پیاپی و صاحب افتخارات این پیروزیها میداند .از دیگر سو گشتاسب بر
آن است تا هرچه بیشتر شخصیت اسدندیار را در این فتوحات کمرنگ نشان دهد ،اعمال
اسدندیار را نابخردانه توصیف میکند و به او گوشزد میکند که شاه برای نامآور شدن
نیازی به جنگ ندارد .گشتاسب به کشتار بیرویۀ اسدندیار و خونریختنهای متعدد او
اشاره میکند و پیوسته او را به خردورزی توصیه میکند.؛ اما اسدندیار از پدر دلگیر است
و گشتاسب را متهم میکند که چندین بار به او وعدۀ واگذاری سلطنت را داده و هربار به
بهانههای گوناگون ،از واگذاری تخت فرمانروایی به او سر باز زده است .به همین دلیل
همیشه میان گشتاسب و اسدندیار اختالف و کشمکش وجود داشته و اسدندیار بارها این
نکته را به مادر خود یادآوری کردهاست:
چنررررین گدررررت بررررا مررررادر اسرررردندیار
مررررا گدرررت چرررون کرررین لهراسپشررراه
همرررران خررررواهران را بیرررراری ز بنررررد
جهررران از بررردان پررراک بیخرررو کنررری
همرررره پادشرررراهی و لشررررکر تراسررررت

کرره بررا مررن همرری بررد کنررد شررهریار
بخرررررواهی بمرررررردی ز ارجاسپشررررراه
کنررری نرررام مرررا را بررره گیتررری بلنرررد
بکوشررررری و آرایشررررری نرررررو کنررررری
همرران گررنج و بررا تخررت و افسررر تراسررت
(فردوسی)20-25 :293،

راوی داستان ،این دو نیروی مخالف (پدر و پسر) را در یک سمت و سو قرار میدهد تا
به یاری یکدیگر به م بارزه با نیروی مخالف مشترک بپردازند و به هدفی ظاهرأ مشترک
دست یابند:
بررره گیتررری نرررداری کسررری را همرررال
کررره او راسرررت ترررا هسرررت زاولسرررتان
بررره مرررردی همررری زآسرررمان بگرررذرد
کررره بررررپیش کررراوسکی بنرررده برررود
بشرررراهی زگشتاسررررپ رانررررد سررررخن
برره گیترری مرررا نیسررت کررس همنبرررد
سررروی سیسرررتان رفرررت بایرررد کنرررون

مگررررر بیخرررررد نررررامور پررررور زال،
همررران بسرررت و غرررزنین و کاولسرررتان
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
(همان)119-125 :302،
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وضعیت داستان در آغاز متعادل است اما با شروع درگیریهای رستم و اسدندیار
شکلی بسیار نامتعادل به خود میگیرد و سرانجام با کمک سیمرغ و کشته شدن اسدندیار،
تعادل دوباره به داستان بازمیگردد.
همانطور که گریماس در دستور زبان خود میگوید ،وجود تقابلهایی همچون مرگ
و زندگی ،خیر و شر و نیروهای زمینی و فرازمینی و راستی و دروغ در این داستان باعث
شکلگیری روایت میشود و تبادهای موجود در ارتباط با یکدیگر شکل میگیرند ،معنا
پیدا میکنند و تعریف میشوند (رک:شعیری.)8:1381،
 -1نمودار معرف کنشگرهای داستان رستم و اسفندیار
کنشگر

معرفي کنشگر

گشتاسب

پدر اسدندیار و شاه سلسلۀ کیانیان شاهنامه

اسدندیار

پسر گشتاسپ و پهلوان کیانی که برای مبارزه با رستم راهی زابلستان
میشود

رستم

پهلوان زابل

کتایون

همسر گشتاسب و مادر اسدندیار

بهمن

پسر اسدندیار که مأمور آوردن رستم به نزد پدر میشود

زواره

برادر رستم

فرامرز

پسر زواره

زال

پدر رستم

آذرنوش و مهرنوش

پسران اسدندیار که توسط زواره و فرامرز کشته شدند

رخش

اسب رستم

سیمرغ

جادوی اهورایی و یاریگر رستم در نبرد با اسدندیار

گریماس ،شخصیتها را کنشگرر مرینامرد و طررح او از شرش کنشگرر کره برا هرم
مناسبات نحوی و معنایی دارند ،تشکیل میشود :فاعل ،هدف؛ یاریگر ،بازدارنده؛ فرستنده،

گیرنده.
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 -1نمودار کنشگرهای گریماس و انطباق آن بر داستان نبرد رستم و اسفندیار

کنشگر فاعل:
کنشگر فاعل و به عبارت دیگر ،مهمترین شخصیت این داستان ،اسدندیار است .این
کنشگر در طول داستان گاه به یک فرستنده تبدیل میشود و افرادی را برای رسیدن به
هدف و شیء ارزشی به مأموریت میفرستد .اسدندیار برای انجام مأموریتی که به او محول
شده ،راهی زابلستان میشود .ابتدا پسرش بهمن را نزد رستم میفرستد (بهمن در نقش
فاعل راهی جایگاه رستم میشود) و شکایت گشتاسپ را از نافرمانی رستم و نیامدن او به

درگاه ،اعالم میکند.
زمانی که رستم ،اسدندیار را به خوان خود دعوت میکند نمیپذیرد و به رستم
میگوید :پادشاه به من دستور میهمانی نداده است و اگر با من دستبسته نزد گشتاسب
بیایی ،بخشایش و عدو تو را از پادشاه خواهم خواست.
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ولرررریکن ز فرمرررران شرررراه جهرررران
بررره زابرررل ندرمرررود مرررا را درنرررگ
ترررو آن کرررن کررره بریرررابی از روزگرررار
تررو خررود بنررد بررر پررای نرره بیدرنررگ

نپرررریوم روان ،آشررررکار و نهرررران
نرره بررا نامررداران ایررن برروم جنررگ
بررر آن رو کرره فرمرران دهررد شررهریار
نباشررررد ز بنررررد شهنشرررراه ننررررگ
(فردوسی)502-505 :333 ،

فردوسی در روایت داستان به گونهای عمل کرده که نمیتوان گدت در تقابل رستم و
اسدندیار جانب کدامیک را میگیرد و در جبهۀ کدام پهلوان قرار گرفته است .رستم و
اسدندیار در کنار هیرمند با یکدیگر مالقات میکنند و هریک ،دیگری را مایۀ مباهات و
فخر گروه خود و روشنی جان و مایۀ کامکاری میداند و هردو به وجود یکدیگر میبالند.
اسدندیار با کمال احترام از رستم میخواهد بند بر پای نهد و به دیدار شاه برود و رستم
همانقدر محترمانه خود را معذور میداند .تنها عاملی که اسدندیار را مجبور به نبرد و
مقابله با رستم می کند ،دستور پادشاه است که گویی با فرمان پروردگار برابری میکند و
نافرمانی از آن موجب گرفتاری در آتش دوزخ میشود.
گرررر اکنرررون بیرررایم سررروی خررران ترررو،
ترررو گرررردن بپیوررری ز فرمررران شررراه،
دگرررر آنکررره گرررر برررا ترررو جنرررگ آورم،
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
بررردان گیتررری آترررش برررود جایگررراه
(همان)529-533 :336،

کنشگر فرستنده:
در میان کنشگران داستان ،گشتاسب ،کنشگر فرستنده است .میتوان انگیزۀ او از این
نبرد که منقاد کردن رستم است را نیز به عنوان فرستنده در نظر گرفت .اسدندیار ،دستان
و رستم را بهانه ،و انگیزۀ اصلی پدر را ،از میان برداشتن خود میداند  ،با این وجود در برابر
فرمان شاه چارهای جز اطاعت نمیبیند و راهی نبرد میشود.
سرررپهبد بروهرررا پرررر از تررراب کررررد
ترررا نیسررت دسررتان و رسررتم بکررار
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
مرررا گوشررهای بررس بررود زیررن جهرران
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بدرمررررران و رایرررررت سررررررافکندهام
(همان)151-155 :305،

کنشگر گيرنده:
گشتاسپ با اسدندیار پیمان می بندد که اگر در نبرد با رستم پیروز شود ،پادشاهی را به
او خواهد داد .توقع نیز چنین است که گیرنده و کسی که از این مأموریت به مندعتی
میرسد ،اسدندیار باشد؛ اما با کشته شدن اسدندیار ،گشتاسب نیز شکست میخورد زیرا به
هدف خود که کشتن رستم بوده دست نمییابد .و کنشگر هدف (رستم) به پیروز میدان و
گیرندۀ اصلی بدل میشود.
کنشگر هدف (شيء ارزشي):
گشتاسب به عنوان فرستندۀ اسدندیار به نبرد ،هدف و شیء ارزشی را رستم ذکر
میکند و به اسدندیار تذکر می دهد که اگر رستم را به بند آورد او را بر تخت شاهی
خواهد نشاند.
سررروی سیسرررتان رفرررت بایرررد کرررن
برهنرررره کنرررری تیررررآ و کوپررررال را
که چون ایرن سرخنها بره جرای آوری
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
(همان) 125-130 :302،

کنشگران یاریگر:
در این نبرد ،یاریگران اسدندیار دو دسته هستند؛ یاریگران انساني و یک یاریگر
جادویي؛ مهمترین یاریگر انسانی اسدندیار در نبرد با رستم ،بهمن پسر اوست و دو
یاریگر کماثر دیگر ،آذرنوش و مهرنوش هستند .حبور یاریگران اسدندیار در این داستان
بسیار سطحی و موقتی است و درحقیقت بود و نبود ایشان یکسان است .بهمن برای
رساندن پیغام اسدندیار به رستم ،راهی نخویرگاه رستم میشود و زمانی که هیبت رستم را
میبیند از ترس کشته شدن پدر ،تصمیم میگیرد سنگی از کوه بر سر رستم بیدکند و او را
بیجان کند .رستم با دیدن سنگ از جای نمیجنبد و با پاشنۀ پا سنگ را دور میکند.
بهمن از این بزرگی و کردار رستم غمی میشود و تنها چارۀ اسدندیار را مدارا با رستم
میپندارد .کاری که بهمن انجام میدهد کاری ناجوانمردانه و دور از مردانگی است و با
شکست مواجه میشود و دو یاریگر دیگر نیز کاری از پیش نمیبرند.
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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
زواره همرری کرررد از آن گونرره شررور،-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،

بترسرررم کررره برررا او یرررل اسررردندیار
من این را بره یرک سرنگ بیجران کرنم
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
برررزد پاشرررنه ،سرررنگ بنرررداخت دور
غمررری شرررد دل بهمرررن از کرررار اوی
همررری گدرررت :اگرررر فررررخ اسررردندیار
تررن خررویش در جنررگ رسرروا کنرررد

(همان)331-341 :319،

یاریگر غيرانساني اسدندیار ،جسم آسیبناپذیر و تن رویین اوست .رویینتنی
اسدندیار همۀ سالحها را بی اثر کرده و تیر رستم نیز بر آن کارگر نیست .این یاریگر نیز با
وجود جادویی و فراانسانی بودنش باعث نجات اسدندیار نمیشود و مغلوب قدرت ماورائی
دیگری به نام سیمرغ میشود.
همرری تاخررت بررر گررردش اسرردندیار

نیامررررد برررررو تیررررر رسررررتم بکررررار
(همان)1134 :387 ،

این یاریگر نیز با وجود غیر طبیعی و فراانسانی بودنش باعث نجات او از مرگ نمیشود.
کنشگر بازدارنده:
در مبارزه و کشمکش میان رستم و اسدندیار نیروهای بازدارندهای بر سر راه اسدندیار
که فاعل داستان است ،قرار میگیرند .این نیروها دو دسته هستند؛ نيروهای بازدارندة
انساني و یک نيروی جادویي و غيرزميني.
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
(رستم) کمک میکنند و مانع رسیدن فاعل به هدف میشوند و حتا آنجا که توان مقابله
با فاعل را در خود نمییابند با از میان برداشتن و حذف یاریگران او (آذرنوش و مهرنوش)
برای شکست دادن کنشگر فاعل به یاری مدعول میشتابند .زواره برادر رستم در این نبرد
با اوست و با یاری فرامرز به کشتن آذرنوش و و مهرنوش (پسران و یاریگران اسدندیار)
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اقدام میکند و موجب خشم و اندوه اسدندیار میشود .تا جایی که اسدندیار رستم را مورد
خطاب قرار میدهد و میگوید:
به رستم چنین گدت کای بدنشان
تو گدتی که لشکر نیارم به جنگ
نداری ز من شرم و از کردگار؟
پیمانشکن
مردان
که
ندانی

چنین بود پیمان گردنکشان؟
ترا نیست آرایش نام و ننگ
نترسی که پرسند روز شمار؟
ستوده نباشد به هر انجمن؟
(همان)1107-1110 :385 ،

دو مبارز نبرد تنبهتن را آغاز میکنند .یاری یاریگران اسدندیار و ممانعت نیروهای
بازدارنده انسانی او (زال و زواره و فرامرز) ،نمی تواند نقش موثری در نتیجۀ مبارزه داشته
باشد .اسدندیار به تنهایی و البته به مدد تن رویین خود از بازوی رستم به سالمت میرهد.
رستم زخم برمیدارد و در آستانۀ شکست به نزد یاران خود بازمیگردد.
در این هنگام زال که از نجات رستم درمانده شدهاست ،به یاد وعدۀ سیمرغ میافتد و به
او متوسل میشود .سیمرغ شاهنامه ،پرندهای اهورایی ،مقدس و ماوراءطبیعی است .سیمرغ
حامی زال و فرزندان اوست .او زال را در دامان خود پرورده و چون دایهای مهربان او را در
آشیانۀ خود جای داده و با بوگان خود برآورده .بعدها ،هنگام تولد رستم به یاری زال و
رودابه شتافته و او را از مرگ نجات داده است .اینبار نیز به محض درخواست زال ،به کمک
زال و رستم میشتابد و بهعنوان عامل بازدارندۀ اسدندیار وارد عمل میشود و اندر زمان فرّ
خود را به نمایش میگذارد.
چون سیمرغ ظاهر میشود ،زال ماجرای جنگ رستم و اسدندیار و زخمی شدن رستم
و رخش را به سیمرغ میگوید .سیمرغ تیرها را از بدن رستم و رخش بیرون میآورد و
زخمها را التیام میبخشد .آنگاه راه کشتن اسدندیار را به رستم میگوید و او را به درخت
گزی ،راهنمایی میکند .و به او میگوید :شاخهای را از درخت گز ببر و به وسیلۀ آتش آن را
راست و استوار کن و هنگام جنگ آن را بر چشم اسدندیار بزن .سیمرغ به رستم گوشزد
میکند :باز در میدان جنگ با عجز و البه او را به صلح و آشتی فراخوان اگر اسدندیار
پیشنهاد صلح تو را نپذیرفت پس عمرش به سرآمده و او را با تیر بزن و به رستم میگوید:
کشندۀ اسدندیار هم در این جهان و هم در جهان آخرت دستخوش عذاب خواهد شد.
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 -1جدول تاثير کنشگران یاریگر و بازدارندة اسفندیار
گروه

نام کنشگر

نتیجۀ یاریگری یا
ممانعت

انسانی

بهمن
آذرنوش
مهرنوش

بیاثر
بیاثر
بیاثر

جادویی

رویینتنی

کماثر

انسانی

زواره
فرامرز
زال

بیاثر
بیاثر
موثر با کمک سیمرغ

جادویی

سیمرغ

موثر

کنشگران یاریگر
اسدندیار

کنشگران بازدارندۀ
اسدندیار

نتيجهگيری
گریماس دستور زبان پیشنهادی خود را بسیار کلی و فراگیر ارائهکرده است به گونهای که
می توان هر داستان و روایتی را در قالب این الگو ریخت و به نتیجۀ دلخواه گریماس دست
یافت .داستان انتخابی در این مقاله نیز از نظر ساختار روایی ،کامال با نظریۀ گریماس
منطبق است .در این پژوهش ،داستان نبرد رستم و اسدندیار ،بر اساس نظریۀ گریماس
مورد بررسی قرار گرفته و دلیل انتخاب این داستان ،حبور سیمرغ و نیروی رویینتنی
اسدندیار به عنوان نیروهای جادویی و غیرمادی در داستان است .نتایج حاصل از پژوهش را
میتوان چنین خالصه کرد:
 -1گزاره های مورد نظر گریماس محدود به نوع خاصی از شخصیت نشده و همۀ
شخصیتهای داستان را دربرمیگیرد .گزارههای وصدی ،وجهی و متعدی هر یک از
پیرفتهای داستان را تشکیل میدهند و هر پیرفت بدون وجود یکی از گزارهها ناقص
بوده ،قابلیت اجرایی ندارد.
 -2زنجیرههای سهگانه در تحلیل پیرفتها به کار میآید و میتوان وجود این سه
زنجیره را در زیربنای داستان مشاهده کرد.
 -3داستان رستم و اسدندیار دارای شش کنشگر است و تقابل کنشگرها با
یکدیگر ،داستان را شکل میدهد .گریماس در الگوی روایی خود از موجودیت
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کنشگران داستان سخن نگدته و ویژگی خاصی برای آنها در نظر نگرفته است؛ بنابر
این میتوان ا ین الگو را بر انواع مختلف شخصیت در داستان تطبیق داد .کنشگرهای
فرستنده ،گیرنده ،فاعل و مدعول ،در این داستان ،همه انسانی هستند و از این جنبه
میان این داستان و سایر داستانهای شاهنامه دستور زبان روایی متداوتی مشاهده
نمیشود؛ اما در تقابل میان کنشگرهای یاریگر و بازدارنده ،میتوان میان نیروهای
انسانی و جادویی تداوت قائل شد .آنجا که پای نیروی جادویی به میان میآید وزن
حبور نیروی یاریگر غیرانسانی و نیروی بازدارندۀ جادویی از نیروهای زمینی و
انسانی بیشتر است .رویینتنی اسدندیار به عنوان نیروی یاریگر او بسیار
کمککنندهتر از آذرنوش و مهرنوش عمل میکند و سیمرغ به عنوان نیروی بازدارنده
رنگی ویژه در داستان دارد و آنجا که از هیچ نیروی بازدارنده کاری ساخته نیست،
سیمرغ کار را یکسره میکند و مانع از رسیدن اسدندیار به هدف میشود.
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، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی،دانشکده روانشناسي و علوماجتماعي
.پایاننامه کارشناسی ارشد
 « مقایسۀ رستم و سهراب فردوسی و رستم و سهراب میتوآرنولد.)1393( . علیرضا، نبیلو،1393 بهار، رشد آموزش زبان و ادب فارسي،»)(از نظر ساختار روایی و داستان
.18-21 صص،شمارۀ یکصد و نهم
References
- Dezfulian, Kazem. (2018). "Analysis of the action pattern and
narrative chains of Grimas in the narrative of Rostam's death",
Quarterly Journal of Literary Text Research , Summer 2018, No. 80.
7-32.
- Ferdowsi, Abulqasem. (1375). Shahnameh, By Jalal Khaleghi Mutlaq,
Volume 5, Mazda Publications in cooperation with Iran Heritage
Foundation: Tehran.
- Horri, Abulfazl. (1392). A Guide to Understanding and Analyzing
Fiction Literature (Collection of fifteen essays), Tehran: Liqaal
Noor.
- Karimi, Parastoo. (2011). "Structural analysis of the plot of Kyomerth
based on the models of Tedorov, Bermon and Grimas", Two
quarterly journal of fiction studies, Fall 1391. No. 1. 83-95.
- Khademi, Narges. Pourkhaleghi Chatroudi, Mahdokht. (1388).
"Meaning-structural analysis of two anecdotes from Beyhaqi history
based on the model of Grimas actors", Literary Essays, Fall 2018,
No. 3. 47-67.
- Khosravian, Mohammad Mahdi. (1386). "Magic and witchcraft in the
Shahnameh", Book of the Month of Literature, Khordad 1386, No.
2. 45-54.

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

196



- Makarik, Irnarima. (1388). Encyclopaedia of Contemporary Literary
Theory, trans. Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi, Tehran:
Agah Publishing House.
- Nabi Lo, Alireza. (2013). "Comparison of Rostam and Sohrab
Ferdowsi and Rostam and Sohrab Mitto-Arnold (in terms of
narrative and story structure)", Roshd Persian Language and
Literature Education, spring 2013, No. 109. 18-21.
- Naseri Alashti, Fateme. (2011). "Anthropological analysis of magic in
Shahnameh (with an explanation of the Golden Bough by James
Frazer)", Mohammad Aref and Mohammad Homayoun Sepehr,
Social Sciences, Faculty of Psychology and Social Sciences, Central
Tehran Azad University, Master's Thesis.
- Propp, Vladimir. (1398). Morphology of the folktale, trans. Fereydoun
Badrei, Tehran: Tous.
- Sadati, Shahab. (1387). "The narratology of Hasan Kachal's story from
the three perspectives of Vladimirprop, Grimas and Teodorov",
Golestaneh magazine, March 2017, No. 96. 57-61.
- Scholes, Robert. (1379). An introduction to structuralism in literature,
trans. Farzaneh Taheri, Tehran: Agah.
- Selden, Raman. Widdowson, Peter. (1384). A Reader's Guide to
Contemporary Literary Theory, trans. Abbas Mokhbar, Tehran:
Tarhe No.
- Shamsai, Mahin. (2015). "The Place of Magic, Demon and Fairy in
Shahnameh", International Conference on the Third Millennium and
Human Sciences, by Farhangian University, Jihad University
Scientific Information Center Database. 1-10.
- Shayiri, Hamidreza. (1381). Basics of modern semantics, Tehran:
Samt.
- Tolan, Michael. (1383). Narrative: a criticallinguistic introduction,
translated by Fatemeh Alavi and Fatemeh Nemati, Tehran: Samt.

