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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  89تابستان  ـ 19  ـ ش6س 

  

  
  
  
  
  

  پانامه بر بنياد نظريه پر شناسي سه داستان از گرشاسب شكل
  

  

  دكتر فاطمه كوپا ـ نوشين رفيعي سخايي

   تهرانس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نوردانشيار دانشگاه پيام نور تهران ـ كارشنا
  

  چكيده

شناسـي پـراپ      با بـه كـارگيري روش ريخـت        نامه گرشاسباين نوشتار، تحليل حكاياتي از      

» اسـطوره «خت شناسـي در نـوع ادبـي    ي رةين روش، آزموني براي نظر يكاربرد ا . اسـت 
 بـا   نامـه  گرشاسـب ات  ي روا هاي بررسي شده در    اري از اجزا و كنش    يبس. رود مي شمار به

ـ . كسان اسـت  يشناسي پراپ    تيروا ات، يـ قـي سـاختار حكا    ين بـا بررسـي تطب     يهمچن
  .شود ان ميي نماهار ظاهر آشفته و گوناگون آني در زييها همگوني
  

  .اي نامه، ساختار، حكايت اسطوره شناسي، پراپ، گرشاسب شكل :ها كليدواژه

  

  23/12/88: تاريخ دريافت مقاله
  23/3/89: ذيرش مقالهتاريخ پ
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  مقدمه

  هـاي عاميانـه را گـرد آورنـد، بـرادران گـريم              نخستين دانشمنداني كـه قـصه     «
انـه را  يهـاي عام  روان آنها قصهيو پبرادران گريم . آلمان بودندـ ويلهلم و ياكوب ـ در  

 منتـشر  1814-1812هاي   در سالآنان اثر خود را. دانستند هاي كهن مي   ورهط اس ةبازماند
انـه  يهـاي عام  قـات مربـوط بـه قـصه    يم در تحقين مجموعه، اثري عظ يانتشار ا . ساختند
ـ يهـاي عام   ز دانـشمندان كـشورهاي مختلـف، گـردآوري قـصه          يپس از آن ن   . داشت  ةان

  )دو :1386پراپ ( ». همت قرار دادندةش را وجهين خويزمسر
 حوزه فولكلورشناسي را تكـان      1960 و   1950 ةاي كه در ده    هين نظر ياما نافذتر «
 كتـابي بـه     1930 آلماني در سال     1»ولسيآندره  «.  بود )1(يي مكتب ساختارگرا  ةيداد، نظر 

 در  2»راگالن لرد«. ل كرده بود  يانه را تحل  يات عام يد كه در آن صور اصلي ادب      يچاپ رسان 
اسـتاني بـراي    ك طـرح كلـي د     يـ  1936 در سال    پهلوانزش به نام    يكتاب جنجال برانگ  

. وكـار داشـتند، ارائـه كـرد        ري و كهن سـر    ي كه با پهلوانان اساط    ييها ها و اسطوره   قصه
ـ الشعاع قرار داد، پـژوهش دانـشمند فرمال        ها را تحت   ن بررسي ي ا ةقي كه هم  يتحق ست ي

 چـاپ شـده     1928 او در سال     تيشناسي حكا  ختيركتاب  . بود» رپراپيميوالد«روسي  
 انـه يهـاي عام   شناسـي قـصه    ختير عنوان   تحت 1958 در سال    سي آن ي انگل ةبود و ترجم  

 او از   ةانيل سـاختارگرا  يه و تحل  ي تجز .)27:1371پراپ  ( »دين كتاب گرد  يباعث شهرت ا  
 .زي نمـود  يـ ر هيـ جهان پا  انه در يهاي عام  بررسي قصه  دي در ي جد ةان، دور يهاي پر  قصه
ف يرا به معنـاي توصـ     شناسي   ختي اصطالح ر  ،فولكلورشناس روسي  ،3ر پراپ يميوالد
آن و مناسبات اين واحدها با يكـديگر و بـا            ةدهند ليت بر اساس واحدهاي تشك    يحكا

وي بر اساس بررسي يكصد حكايـت فولكلوريـك روسـي           . برد كل حكايت به كار مي    
  : گيرد كه نتيجه مي

_____________________________________________________________ 
1. Andreh ules   2. Lord raglan  3. veladimir prop 
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اين عملكردها مستقل   . ستهاي اشخاص ا  )2 (»عملكرد   « ،عناصر ثابت و پايدار قصه     . 1
گيرند، بنيان سازنده قصه     ن كه به كدام شخصيت تعلق دارند و چگونه شكل مي          از اي 

 . روند به شمار مي

 .ها محدود است ها در اين قصه»عملكرد «ةشمار . 2

 .ها همواره يكسان است»عملكرد«جايگزيني و توالي  . 3

ـ   است و مي» گونه « ها از ديدگاه ساختاري يك     تمامي قصه  .4  نهـايي را  ةتـوان آن گون
  )145:1384احمدي  (.كردكشف 

كنند، نـه ايـن كـه        شود كه اشخاص چه مي     بررسي پراپ به اين نكته محدود مي      
وي براي تعيـين و تعريـف       . رساند دهد و چگونه به انجام مي      چه كسي كار را انجام مي     

  :داند ل مييدو عامل را دخ» عملكرد«
 جـوهر عمـل     ه بر يف، دخالت داده نشود وتك    يچ رو در تعر   يبه ه » كنشگر«) الف

  .باشد
ر يتي كه در مـس    يرون از متن بررسي شود، بلكه بر اساس اهم        يد ب ينبا» كنش«) ب

ني متفـاوتي داشـته     عكسان، م يچون ممكن است اعمال     . شود ف مي يت دارد، تعر  يحكا
  )52:1385پراپ  ( .باشند

 و يـا    Xشود كه از يك شـرّ        هر بسط و گسترشي گفته مي     «قصه به نظر پراپ به      
 Zشود و پس از پشت سر گذاشتن كارهاي بينابيني به عروسـي               آغاز مي  Xد  يك كمبو 

 يا كشورگشايي يا رفع شـرّ  » پاداش«تواند  كار پاياني مي. انجامد يا كارهاي ديگري مي

E   ه روي مـي               « .)143: همان( »باشد...  ودهـد،   هر شر يا كمبود جديـد كـه در سـير قـص
توانـد چنـدين حركـت داشـته باشـد و             ميگاه يك متن    . شود  حركت ديگري آغاز  مي    

اي كـه بايـد بـه آن        مـسأله . ها در قصه است     متن نيز مستلزم تعيين تعداد حركت      ةتجزي
هـا، هميـشه بـه طـور متـوالي رخ             اين است كه بسط و گسترش حركت       ،توجه داشت 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 عي سخايييفاطمه كوپا ـ نوشين رف  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

 

142

شـود   دهد، بلكه ممكن است متداخل شود، يعني گاهي چند حركت با هم آغاز مي              نمي
كنـد، دوبـاره ايـن توقـف بـراي           هي يكي متوقف شده و ديگري ادامه پيدا مـي         و يا گا  

 ةاين سخن بدين معني نيست كـه هـر حركتـي، يـك قـص              . آيد  حركت ديگر پيش مي   
هـا   پراپ اين حركت. تواند در چند جهت گسترش يابد    بلكه يك قصه مي    ،جديد است 
ها چنـد    زماني اين حركت  اي دقيق براي تشخيص اينكه چه        دهد، اما نسخه   را نشان مي  

  )52:1383خراساني (» .دهد قصه و چه وقت يك قصه هستند، ارائه نمي

ها بسيارند،    قصه بندي پراپ بر اين حكم استوار است كه اشخاصِ         اصل مهم رده  
» رده«ه به چهـار     بارپراپ در اين    . دهند، بسيار كم است    ولي تنوع كارهايي كه انجام مي     

  : يابد دست مي
1( ه از طريق عملكرد بسط قص) پيروزي-مبارزه .( 

 ). انجام كار دشوار-كار دشوار (بسط قصه از طريق عملكرد  )2

 انجام كار   -كار دشوار   ( و  )  پيروزي -مبارزه  (بسط قصه از طريق هر دو عملكرد         )3
 ).دشوار

 )201: ب1368پراپ (. موارد فوقبسط قصه بدون هيچ يك از  )4

 كلـي تقـسيم     ةهاي حكايات به هفت دست     در بررسي ساختاري پراپ، شخصيت    
  :شوند مي

او  شـود و   ها مـي   گاه او، قرباني توطئه   . جوگر است و دالوري جست : قهرمان )1
  .دننام مي» قهرمان قرباني«را 

 .جوي اوستو زني نيكوكار كه قهرمان در جست: شاهدخت )2

كه نخست آزمايـشگر قهرمـان اسـت و سـپس يـاور او              : بخشنده يا پيشگو   )3
 .شود مي

 .دوستان و حاميان قهرمان: گرانياري )4
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 .فرستد موريتي ميأشخصيتي كه قهرمان را به م: دارنده گسيل )5

 .گري كه دشمن قهرمان است كنش: ضد قهرمان )6

احمـدي  (. كنـد  كسي كه خود را به جاي قهرمان معرفي مي        : قهرمان دروغين  )7

هـاي   توزيع حوزه عمليـات، در ميـان شخـصيت        « ،به نظر پراپ  . )145:1384
 : شود ه سه شكل عمده ديده ميقصه ب

 .كند حوزه عمليات، صد در صد با شخصيت متناظرش تطبيق مي )1

 . عمليات فعال استةيك شخصيت در چندين حوز )2

ـان ( ».شـود   عملياتي واحد، ميان چند شخصيت، تقسيم مي       ةيك حوز  )3 : هم

164(  

  هـاي كهـن، سـاختار مـشابهي         تعـدادي از اسـطوره    «  است كه  بر اين باور  پراپ  
دهند و بعضي از اين ساختارها را بـه صـورت             را نشان مي   -هاي پريان    يه به قصه   شب -

  )201: همان( » .دارند ناب عرضه مي خالص و

  

  نامه  گرشاسب)3(شناسي شكل

شناسـي در ادبيـات، تحقيـق در سـاختار آثـار ادبـي و شناسـايي اشـكال و                     شكل« 
ر و بـاطن، لفـظ و معنـي،         شناسي، فرم و محتوا، ظاه     پژوهش شكل . هاي آن است   گونه

شـناس،   شكل. گيرد موضوع و مضمون و ديگر مقوالت مندرج در آثار ادبي را در بر مي     
، روابط متقابـل و پيونـدهاي ميـان افـراد ايـن جوامـع               )منطق(قوانين حاكم بر روايات     

هـاي ايـن     هـا و آرمـان     گيـري  و باالخره جهـت   ) شگردها و مناسبات اجزاء با يكديگر     (
شناسي روايات   شكل. دهد  را مورد بررسي و تحقيق قرار مي      ) مايه و پندار   درون(جوامع  

» .ها توانـا گردانـد      گوني   ناهم ةها در چهر    ها و هماهنگي    تواند ما را به كشف همساني      مي
  )9  و8 :1383سرّامي (
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، الگوي گرشاسب نامه  ةمنظوماز  اين نوشتار با بررسي ساختار صوري سه روايت         
 هر داستان همـراه     ةابتدا خالص . اي آزموده است    يك متن اسطوره   پژوهشي پراپ را در   

 قـصه، نمـودار نماهـا و        )4(با شاهد شـعري آن بـه نثـر بيـان گرديـده، سـپس تركيـب                
  .ها و در نهايت ساختار كلي حكايت ارائه شده است ها، نمودار حركتي  قصه شخصيت
  

   پراپهاي خويشكاري

   i وضعيت اوليه -

 Vپرس و جو  . q  4سرپيچي  . k  3دغن  ق. e    2دور شدن . 1

 gهمكاري ناخواسته  . j 7نيرنگ  .  W    6 خبرگيري  . 5

  yلحظه ي پيوند دهنده  . x  9كمبود  .  X    2/8شر  .  1/8
  �حركت قهرمان  . w    11گيري قهرمان قصه   تصميم. 10
  Hواكنش قهرمان  . D        13كننده   اولين كار هبه. 12
  R سرزميني به سرزمين ديگر انتقال از. Z     15 سحرآميز  ةسيليابي به و دست. 14
  Vپيروزي . m     18گذاري  عالمت. l    17مبارزه  . 16
  Pتعقيب  . 21      �بازگشت  . E    20رفع شر . 19
  Fدعوي قهرمان دروغين. O  24رسيدن به صورت ناشناس  . S    23نجات  . 22
  Iناسايي  ش. A    27انجام كار سخت  . M    26كار سخت  . 25
  Puمجازات  . T      30تغيير شكل  . Dv    29افشاگري  . 28
  عنصر پيوند دهنده �        انگيزش�  N    Motعروسي  . 31

  

  حكايت تزويج دختر شاه زابل با جمشيد
آن گاه كه فرّكياني از جمشيد شاه دور مي شود، ضحاك بر تخت شاهي              

  :كند جلوس مي
 اي نـام جـم پـاك شـد         هز هر نام   جهان زيـر فرمـان ضـحاك شـد        

  1)3ب21: 1354اسدي طوسي (

  
1 . iاين صحنه : اوليه وضعيت

يك خويشكاري نيـست، امـا      
ــهيــك عنــصر مهــم   شــمار ب

ود؛ چون قهرمان در ايـن      ر مي
  .شود صحنه معرفي مي
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  :كند جمشيد را بجويند و با بند به درگاهِ او آورند ضحاك اعالم مي
ود با پلنـگ      درون با نهـنگ     و   گرش جـاي بركُـه ـب  گـر زيـر آب اـن

 شسـتبرآريد از آبش چوماهي به         يوزش ببنديد دست   به خشكي چو  

ـه بنـد         نباشد پس از ما چـو او ارجمنــد           به درگاه ما هر كش آرد ـب
  2 )9ـ 7ب22و21: 1354اسدي طوسي (

  

شود، تا آن  هاي مختلف سرگردان مي كند و در سرزمين جمشيد فرار مي
  :رسد  زابلستان ميةنجام به شهري زيبا در خطكه سرا

 در و دشت وكوهش همه باغ وكشت         ديد ازخوشي چون بهشت    يكي شهر 
دو خـسـروي نامــور شـهريـــار       شهي كش نبد كس به صد شهريــار          ـب

ـگ بـود         بــود » كــورنگ «مر آن شـاه را نــام      كـزو تيـغ فـرهنـگ بي زـن

  3 )21ـ 16ب22: همان(

  

در شـاه  رنگ شاه دختري زيبا دارد كه به سبب خردمندي و فراستش،   كو
  :كند مي مشورت گوناگون با اوامور 

ــري    يـكي دختــرش بــود كـز دلبــري         ــردي از دلب ــه رخ ك ـــري را ب  پ
لـسـتـان        ز بد  ـــر دلــستــان     رستــه بــد شــاه زاـب ـــر آن دختـ  ز تـدبيـ

  4 )32و22ب23و22: همان(
  

  : جوان موافق نيستةا ازدواج شاهزادشاه زابلستان ب
 نـه روزي ز فرمانــش كـردي گـذر           نه هرگـز بـه كــس دادي او را پـدر           

ود پيـمانــش بــا مـاه         كـه بپـسندد اوي     كه جفت آن گزيند      روي چنـان ـب
  5 )35و34ب23: همان(

روزي به . اي كابلي دارد، اين دايه افسونگر و پيشگو است شاهزاده دايه
  :گويد ازي از آينده ميشاهزاده ر

دين اللـه رخ گفتـه بـود از نهفـت            كه شـاهي گرانمايـه باشـدت جفـت           ـب
زرگي كــه مانــند او بــر زمـــي          ه خوبــي و دانــش نَبــد آدمــي            ـب  ـب

 خـاك پـايش سـپهر      كه بوسـه دهـد       چــهر  پسر باشدت زو يكـي خـوب      
  6 )41ـ39ب23ص(

  

  :دهد واستگاران جواب رد ميشاهزاده با نهفتن اين راز در دل به خ
ــتي     ز خواهنــده كـــس پــيش نگذاشــتي ــوار برگاش ــدي خ ـــر آن كام  ه

  

  

  

2 .Pu ــب ــل  : تعقي ــراي قت ب
  قهرمان

  

  

  

  

3 .e دور شدن قهرمان  
  
  
  
  
  

   پيدا شدن ياريگر�. 4
  
  

  

5 .      آگاهانيدن كه از عناصـر 
  .پيونددهنده است

  
  
  

  

پيدا شدن پيـشگو يـا      . 6
  بخشنده
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ــوش    بـه هـوش    چ كس را  نكردي پسند اي   ــن روز گ ــتي راز اي  همــي داش

  7 )44و43ب23: 1354اسدي طوسي (
  

  :شود ياز سوي ديگر جمشيد نيز در زابلستان به باغي وارد م
اغ خرم بــد از پيــش جـوي       ــوي    يكي ـب ــگ ج ــاه فرهن ـــر ش  درو دختـ
 كنيـزان خـويش    همي خورد مـي بـا        مي و ميـوه و رود ســازان ز پيــش         

  8 )55ـ 54ب24: همان(
  

  : خواهد كه بيند و جمشيد از او مي يكي از كنيزكان شاهزاده، جمشيد را مي

ــا خـوشــه آميـختــه         ــه    از آن خون ـب ــاك رز ريخت  كــه هــست از رگ ت
د ايــن رز بخـواه          رنــج راه بــه مــن ده رهــان جــانم از   سه جام از خداوـن

   )62و61ب24: همان(
  

 آگـاه   آنچه رخ داده اسـت،    آيد و او را از       ده مي كنيز شادمانه به نزد شاهزا    
  :رود شاهزاده به همراه كنيزك به در باغ مي. كند مي

ـــم     بيـامـد بـه در بــا كنيــزك بـه هــم            ـــدار ج ـــاغ دي ـــد از در ب دي  ـب
ش مهـر در جنـگ شـد           تنـگ شـد    كه برجانش جـاي خـرد        چنـان با دـل

 چـه كـردي پنـاه      گـاه از   درين سـايه     رنـج راه   به جم گفت كاي خـسته از      
اده دلــت كــرد راي         ـــرم درآي    كنون گـر به ـب ــاغ خ ـــن ب ـــدر بدي  از اي

  9 )81و78و73و70ب25: همان(
  

برد  گمان مي) 110ب 27ص(» از آن فرّ و اورنگ و بازو و برز     «شاهزاده  
  :گويد كنان مي كه اين غريبه جمشيد شاه است، از اين رو نيايش

 كه هـستي تـو جمـشيد فــرخ نـژاد             نيــن گـشـاد  خرد بـر دلــم راز چـو      
 ام بــه بنـــد هـــواي تـــــو دل بــسته   ام ز مهر تـو ديـريـست تــا خـستـه        
ــود كــام دل افــروزي        ـــت روزي    م ا همـيـن ـب ـــود ديـدن ــه روزي ب  ام ك

ذيــري مــر          ر آييــنِ بـه       اتـرا ام كـنــون گــر ـپ   جفــت گيــري مـرا      ،ـب
 كـنم خــاك تــن تــا بــه پــي بــسپري     بـه مـن بنگـري   دهم جان گـر از دل  

  10 )234ـ232ـ230و 229ب33: همان(
  

  :اگر پدرت از حضور من آگاه شود: گويد جمشيد در پاسخ مي

گـهــداردم       زرگــي ـن ه طـمــع ـب ـــاك بـــسپاردم    ـب ـــاك ناپـ ــه ضحـ  بـ
   )269ب35: همان(

  
7 .  mot   انگيزه كـه اثـري در

  .جريان قصه ندارد

  

  

8.. o ســيدن قهرمــان بــه   ر
  صورت ناشناس

  

  

  

  

  

  

  
  

  

9 .Dv ــشنده ــان : بخ از قهرم
  .خواهد وارد باغ شود مي

  

  

  

  

  

10. I      شناسـايي قهرمـان بـه
   يك عالمتةوسيل
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  : دهد كه شاهزاده پاسخ مي
 كـه با جـان بـود گـر، برآيـد ز لـب               چنـان دارم ايـن راز تـو روز و شـب       

  11 )276ب35: 1354اسدي طوسي (
  : بندند  زابلي پيمان زناشويي ميةم جمشيد و شاهزادسرانجا

رد جـم را سـوي كـاخ مــاه           ــاه    نهـان بـ ــن بياراســت گ ــه مــشكوي زري  ب
ــه روي شــب و   نشــسـتنـد بـــا نـــاز دو مهـرجـــوي ــده ب  روز روي آوري

  12 )9و 8 ب36: همان(
شود و  شاه از ازدواج شاهزاده و بارداري او آگاه مي در نهايت كورنگ

 اما با تضرع و ،گيرد تا جمشيد را به ضحاك تحويل دهد صميم ميت
  : شود زاري شاهزاده، از اين كار منصرف مي

ــاه     چـو گلـرخ به پايـان نُـه بــرد مــاه          ـــد ز م ــدا ش ـــاره ج ـــاني ست  نه
 فــــرود آمــــد انـــدركنار از ســـپهر   پسـر زاد يــكي كـه گفتيــش مهــر         
ري و بــه پاكــي هنــر          ــدر    به خـوبي ـپ ــره پ ــه چه ــه پيكرســروش و ب  ب

  13)3ـ1ب42: همان(
  :آيد بالد و بر مي گذارند، پسر مي مي» تور«نام پسر را 

 كه شد هركس از ديـدنش ناشـكيب          چنان شد بر او رنگ خـوبي و زيـب         
ه هــر جايــگاه        كـو ـب  بديـدي و زي تــور كــردي نگــاه           نگـار جـم آـن
ـــت    همي گفت كاين تور فرزنـد اوسـت        ـــد اوسـ ـــرا همــانن  ازو زاد زي

   )9ـ7ب43: همان(
  14.كند اين شباهت راز پنهان شدن جمشيد را برمال مي

شـاه كورنـگ بـه      . شود  مي آنچه رخ داده است، آگاه    سرانجام ضحاك از    
مصلحت اين است كه از اين سرزمين به جايي نامعلوم : گويد جمشيد مي

بانه از زابلـستان خـارج      جمـشيد شـ   . بروي تا دست ضحاك به تو نرسد      
يابد  ضحاك در آن سرزمين او را مي      . رسد شود و به سرزمين چين مي      مي

  :شود شاهزاده با شنيدن اين خبر زار و بيمار مي. كند و با اره به دو نيم مي
ي جفت و بيـداد دهـر           سرانجـام مر خـويشـتن را بـه زهــر         بكشـت از ـپ

  15 )28ب44: همان(

  
  

  16.نشيند مي) كورنگ شاه(برتخت شاهي پدر بزرگ » تور«ها بعد سال

  

  

11 .ــت ــز و  گف ــا ج  وگوه
  .عناصر پيونددهنده هستند

  
  
  

12 .N ازدواج  
6y    قهرمان قرباني كه به مـرگ

ــود، نجــات   محكــوم شــده ب
  يابد مي
  
  
  
  

13.   آگاهانيــدن از عناصــر 
  .پيونددهنده است

  
  
  
  
  

14. Iشناسايي قهرمان قرباني   

  

  

  

  

  

15. X14ـان و  كشت ه شدن قهرم
  ة دسيـس  ةياريگر او بـه واسـط     

  شرير
  

16. Nسلطنت فرزند   
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  :نمادها

i وضعيت اوليه  

Pu تعقيب قهرمان  

e  دور شدن( غيبت( 

o رسيدن قهرمان به صورت ناشناس  

Dv خواهد وارد باغ شود بخشنده از قهرمان مي.  

I يك عالمتةشناسايي قهرمان به وسيل   

 �  N  ازدواج  

   Y6 يابد ان قرباني كه به مرگ محكوم شده بود، نجات ميقهرم.  

I شناسايي قهرمان قرباني  

X15 شريرة دسيسةكشته شدن قهرمان و ياريگر او به واسط   

N سلطنت  
  :ها شخصيت

  قهرمان قرباني: شاه فراري

  ياريگر: شاهزاده و پدرش

  ضد قهرمان: شاه ديوصفت

  بخشنده يا پيشگو: كنيز شاهزاده و دايه

  داناي كل : راوي

  مخاطب: روايت شنو
  

  نمودار حركتي 

   i                                      N�-1  

I                                        N 
 -2    

  

  ساختار حكايت

  .كند شاهي دادگر در سرزميني حكومت مي      تعادل اوليه
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  .شود فرّ شاهي از شاه دادگر دور مي  برهم خوردن تعادل
ربايـد و بـر تخـت سـلطنت       ديوي، فـرّ شـاهي را مـي      

اي  كنـد و بـا شـاهزاده       شاه دادگـر فـرار مـي      . نشيند مي
  .كند ازدواج مي

  
  .شود شاه فراري صاحب پسري مي    تعادل مجدد

  .نشيند پسر بعد از مرگ پدر بر تخت سلطنت مي

  

  نبرد گرشاسب با اژدها

  

) پدر گرشاسـب (رط اث. رود ضحاك به قصد لشكركشي به هندوستان مي     
آرايد  آورد و مجلسي مي      راه فراهم مي    ةبراي سپاهيان پادشاه، ساز و توش     

ضـحاك در   . دهـد    قـرار مـي    دلجـويي و ضحاك را در آن مجلس مورد        
بيند و از فرّ و پهلـواني او    مجلس اثرط، گرشاسب، فرزند تنومند او را مي       

نيده بـودم،  وصف پسرت را ش : گويد  پس به اثرط مي   . ماند  در شگفت مي  
   1.اما با ديدن او، اوصافش را باور كردم

  
پادشاها اگر بـدخواه يـا دشـمني داري، گرشاسـب را بـه            : گويد اثرط مي 

گرشاسـب در چهـره بـه       : دهـد   ضحاك جواب مـي   . جنگ با او بفرستيم   
  2.جمشيد ماننده است، حتماً از نژاد اوست

  
هـيچ كـس تـوان    كند كه  با اين حال اژدهايي در اين سرزمين زندگي مي        

  3.ستيزه با او را ندارد؛ بايد آن را از بين ببريم
  

  4.خواهم شد     جنگ با اين اژدها  ةآماد  من :گويد گرشاسب مي
  

جنگ با اين اژدها كار     : گويد اثرط درحالي كه ناراحت و نگران است، مي       
اي  :دهد   مي پاسخآساني نيست، چرا نبرد با اژدها را پذيرفتي؟ گرشاسب          

اي نداشته باش، تو در آرايش بزم با شاه بـاش، تـا مـن بـراي                  اهمهپدر و 
  5.جنگ با اژدها آماده شوم

  
  
  
  
  
  
1 .iوضعيت اوليه   

  

  

  

2 . Iهشناسايي قهرمان قص  

  

  
  

3 .y1     درخواست يـاري از 

  قهرمان قصه

4 .H+  واكـــنش مثبـــت 

  قهرمان

  

  
  

5 .ــزو  گفــت ــا ج  وگوه

  .عناصر پيونددهنده هستند
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ن سهمگين است كه وقتي خبر جنگ گرشاسب با اژدها به اما اژدها آنچنا  

كننـد،    رسد، همگان از زندگي گرشاسب قطع اميد مـي          گوش مردمان مي  
چه، بر اين باورند كه قطعاً گرشاسب، در اين نبرد بازنده است و جان بر               

شود   ستيز با اژدهايي مي    ةگرشاسب در نهايت آماد   . گذارد  سر اين كار مي   
  : كه

ه دم رود   ــده      جيحــــون بيـنباشتـــي    ـب ـه دم زـن اشـتــي    ـب  پيــلي بيـوـب
د رونــده ز جــاي        ور بـ ـه سينه زمين       كُـهـي جاـن  سـاي  در به تن سنگ     ـب

 چو دودش دم و همچو دوزخ دهـن          چـون كوه تن   موي و  سرش بيشه از  
 چــو دو آيــنـه در تـــف آفـتــاب          چشم كبـودش فـروزان ز تــاب      دو

 كـــه هزمـان ز غاري سر آرد بـرون          زبانش چو ديـوي سيــه سرنگـــون       
  6  )66و65و64و62و60 ب54و53: 1354اسدي طوسي (

دهد تا براي او كمـاني آهنـين،          گرشاسب براي مبارزه با اژدها دستور مي      
هـا    ضـحاك، هنرنمـايي    برابـر  از رفتن به جنـگ در        پيشفراهم آورند و    

  : كند مي
ـــداخت د ـــر بيـان ــر ده ز ب ـــر ه  چو زنجيــر پيــوست بـر يكديــگر           ه تي

ـــوار    بـه هـم بـسته زنجيـر پـيالن چهــار       ـــد س ـــزه در آم ـــد نيـ  بيافـكن
 بيفكنـــد كــز تـــك نيـاســـود بـــور   به شمشير هـر چــار نعــل ستــور         
 كه پيـش از پــي اژدهـا كــرده بـود             پس آنگاه آن چـرخ كـين در ربــود         

 چـو ده بــازش انــدازه گــرد بــن            يش ميــدان كهـــنچنــاري بـــد از پــ
ه بــزد بـر ميــان چنــار          ه دو نيمه بـشكافـتش چـون انــار           سـه چـوـب  ـب

   )21و20و19و12و9و7 ب56و 55: همان( 
اگر بـر اژدهـا پيـروز       : گويد ها و رزم پهلوان مي     ضحاك با ديدن دالوري   

 تشويش و نگراني پسر     اثرط با . شوي، تو، پهلوان ايران زمين خواهي شد      
  7.گيرد اي نمي ، اما نتيجهدارد بازميرا از رفتن به جنگ با اژدها 

سازد   سرانجام پدر گرشاسب، ده مرد جنگي را به همراه پهلوان، روان مي           
تا اگر در ميدان جنگ كار بـر گرشاسـب سـخت شـود، او را از جنـگ                   

حاك اهـل   پيش از اين، از قول موبدان نقل شـده بـود كـه ضـ              . بازدارند
  :افسون و جادوست

ـــي  ـــادوي روز نگذاشت ــي جـ ــسي جـــادوان داشـــتي    كــه ب ـــل ـب اب  ز ـب
   )34 ب56: همان(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6 .X1v   حضور ضد قهرمان 

  درندهخو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7.ــت ــز و  گف ــا ج  وگوه

  .عناصر پيونددهنده هستند
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بـا   از راهي شدن گرشاسـب بـراي نبـرد، او را             پيش ضحاك   ،از اين رو  
  :آزمايد افسون و جادوگري مي

ـــر  ـــاد و اب ـــش و ب ــاريكي و آت  ز غـــول و دژم ديــو وز شــير و ببــر   ز ت
ـــر  ـــد گــرد دلي  گذشت از ميان همچـو غرّنـده شـير           نــشد هــيچ از آن كُن

  8 )3و2ب57 و 56: 1354اسدي طوسي (
  

  9.شود گرشاسب راهي جنگ با اژدها مي
بـان    ديده. بيند باني را مي   رسد، ديده  ا مي زماني كه به فاصله يك ميل از اژده       

ـين و تنـگ          اي از گچ و سنگ خارا به سر مي         در خانه  برد، درِ آن خانه، آهن
  :زند  با خروش فرياد مي،او با ديدن گرشاسب پهلوان. است

 ســو نــشيمنگه اژدهاســـــت كـــز آن   چه گرديد ايدر، چه جـاي شماسـت       
ركـشــــد           اين جايگه تان به دم در كـشـــد        هم   اگر زان دره سـر يكـي ـب

ـــان من ايدر بوم روز و شب ديده        چو آيد شـب آتــش كـنم در زمـان             ـب
ــش و روز، دود    كه تا هـركـه بيـنــــد گــريزند زود        ــب، آت ــست ش  نشان

  10 )11و10و 8و7 ب57: همان(
ان كنـد و پهلـو     هاي ده همراه هـم سـود  نمـي          بان، البه  به دنبال هشدار ديده   

  )26 ب58: همان(» به يزدان پناهيد و باره براند« گرشاسب 
     بيند،  شود و وقتي اژدها را از نزديك مي         اژدها مي  ةپس از آن، پهلوان وارد در

  :كند برد و نيايش آغاز مي با حيرت و شگفتي به خدا پناه مي
ـــت  ـــنش تـراس ـــي و آفـري اي  همي سازي آنچ از توانـت سزاسـت          تـواـن

ژمــرده را          اه هر گونـه گـون مـــرده ر        كني زند   دهـي تـازگــي خــاك ـپ
گـاري تـن جــانور صــد هــزار         كـزيشــان دو همـسان نـدارد نگـار          ـن
 كـــه از بنـده بـي تــو نيــايد هنــر             تـو دِه بنــده را زورمنــدي و فـــــرّ   

   )44ـ40 ب59 و58: همان(
رساند و سر و مغزش       مي سرانجام گرشاسب پهلوان، اژدها را به هالكت      

شود و خود     آميزد، لباس جنگي پهلوان پاره پاره مي       را باخاك و خون مي    
آيـد و بـه درگـاه يـزدان         افتد، اما بعد از چندي به هوش مـي          بر زمين مي  
  :گزارد سپاس مي

 كه بي تو مرا زور يــك مور نيـست           توست اين توان من از زور نيـست        ز
 تـو داري و آن را كه خــواهي دهـي             و بهـــيهمـــه زور و فـــرّ و تـــوان

  11 )15و14 ب60: همان(

  
  
  
  
8. . D1  ــان را ــشنده قهرمـ بخـ

  .آزمايد مي
  
9. ) W-� (ــصميم ــري و  تـ گيـ

ايـن دو   ( عزيمت قهرمان براي نبرد   
ـام    ــم انجـ ـا ه ــوالً بـ ــرد معم عملك

  .)شود مي
  
  
  
  
  

10. R  قهرمان قصه به محل مـورد
  .رود جو ميو جست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11. ) L1-V1 (   مبـارزه و پيـروزي
اين دو عملكرد معمـوالً     . (قهرمان

  )شود  با هم انجام مي
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بانان و دالوران با اضـطراب و نگرانـي منتظـر            در آن سوي شكاف، ديده    

شود؛ اما پهلوان را     ناگهان سمند پهلوان از دور ديده مي      . گرشاسب هستند 
  :بينند بر پشت زين نمي
 سرشكش همه خون شد و رخ زريـر         ه شـد گردگيـر    گمانشــان چنان بد ك   

د بــر خـاك بيهـوش و تيــو           همــــي داشتنـد از غـم دل غريــو         فتـادـن
  12 )20و19 ب60: 1354اسدي طوسي (

بيهوده غمين مباشيد كه    : گويد  به همراهان مي   ،بان كه دانايي آگاه بود     ديده
در ايـن  . هـايي نداشـت   افتـاد، اسـبش نيـز ر       اگر قهرمان در دام اژدها مي     

زنـد و آشـفته نمايـان        اي مـي   گو هستند كه گرشاسب پهلوان نعره     و گفت
كننـد و خـداي را سـپاس         د، همه با ديـدن پهلـوان شـادماني مـي          شو مي
دهنـد، او نيـز شـادمان        مـي ) اثـرط (خبر پيروزي را به پدرش      . گويند مي
كننـد و نـزد ضـحاك     شود، سـپس پوسـت اژدهـا را پـر از كـاه مـي          مي

ضـحاك بـا ديـدن آن، بـه سـبب پيمـاني كـه بـسته اسـت،                   . فرستند يم
سپارد و حكومت زاولـستان    پهلواني ايران را به گرشاسب دادور مي       جهان

  13.كند و بست را نيز بدو واگذار مي

  

  

  

  

  

12.ــدن ــز، آگاهانيـ  و جـ

  .عناصر پيونددهنده است

  

  

  

  

  

  

  

13. N�  ــه ــان بـ قهرمـ

  .رسد سلطنت مي
  :نمادها

iوليه وضعيت ا  
I هشناسايي قهرمان قص  

y1 هدرخواست ياري از قهرمان قص 

H+ هواكنش مثبت قهرمان قص  

X1v خو حضور ضد قهرمان درنده  
D1آزمايد  بخشنده قهرمان را مي.  

) W-� (گيري و عزيمت قهرمان براي نبرد تصميم.  

Rرود وجو مي  قهرمان قصه به محل مورد جست.  

) L1-V1(مان مبارزه و پيروزي قهر.  

Nرسد  قهرمان به سلطنت مي�.  

  نمودار حركتي
                 i                                                                               N�  
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  :ها شخصيت

   بخشنده–گسيل دارنده : پادشاه
  قهرمان: پهلوان
  ضد قهرمان: اژدها
  ياريگر: بان ديده
  داناي كل: راوي

  مخاطب: شنو روايت
  

  ساختار حكايت نبرد گرشاسب با اژدها

  
  .كند پهلواني نامدار در سرزميني زندگي مي      تعادل اوليه

  
  . شود اژدهايي در آن سرزمين پديدار مي     برهم خوردن تعادل

  .جنگد پهلوان با اژدها مي
  

  .شود پهلوان در جنگ با اژدها پيروز مي      دوبارهتعادل 
  

  قصة شاه روم و دختر
  :پادشاه روم دختري زيبا دارد

ــه ــدش دختــري الل ربـــودي دل از كــشـي و دلبـــري     رخ كـــز پــري ب 
 افـسرش   عنبريــــن   بـد   كه ماهي  چه   يكــي ســرو پيوســته بــا مـــه ســرش

   )4و3ب210: 1354اسدي طوسي (
آينـد،    به خواستگاري وي ميگوناگونهاي   شاهزادگان زيادي از سرزمين   

  :پذيرد ك را نمياما شاه هيچ ي
ـــداد  ــيچكس را ن ــه ه ــدرش از بن  كه بــي او نبــودي يكـي روز شـاد             پ

  1)11ب210: همان(
  

  
  
  
  
  
  
  

1. Iوضعيت اوليه   
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به دليل جواب رد شاه به خواستگاران دختر، شاهان زيادي علَم مخالفت            

  :افرازند و دشمني با شاه و دختر او برمي
ــتند  ــد از او خواس ــدر چن ــدادش پ  سـبب دشـمنش خاسـتند       زين شهان   ن

  2)15ب211: 1354اسدي طوسي (

دهد تا كماني از آهن بسازند       انديشد و دستور مي    اي مي  پادشاه روم چاره  
  :و از بارگاهِ دربار آويزان كنند

 پنجــه مــن آهــن فــــزون كمــاني ز   بفرمــود تــا ســاخت مــرد فــســـون
ارگـــاه    پـيش سـپاه  بـه پيمـان چنـين گفـت        بيـاويـخـــت از گوشـــه ـب

 كـس كـم آن     هـر  چه باشد ز   گر كشد   كمـان   كـاين   بـود   كـس  آن  كه دامادم 
  3)21و 20و17ب211: همان(

 در سرزمين زاولستان، گرشاسب، پهلوان آن ديـار، راهـي           ،از سوي ديگر  
او در اين سفر تنها و بـدون        . شود تا همسري براي خود برگزيند      سفر مي 

  :سپاه است
ــدان بــي ســپاه و بنـــه ــرونب  كه تا كـس ندانـد چـرا و نـه چـون                شــد ب

جــــام ر ــــد ره اـن وـن ـــام را   اشتـابــــان ـن ـــان داده او را و دل كــ  عـنــ
ـــد  ـــزاري رسـي ـــرِ مـرغ ـــاگه ب ـــد      ز ن ــبزه دي ــارآور و س ـــان ب  درخـت

  4 )9و5و4ب217و216: همان(

 پيــك از دو طــبخ كنــد، تــا آورد صــيدي فــراهم مــي مرغــزار در
  :رسند دورمي
 بــسي يافتـــه رنــج و پيـــموده بـــوم   آن ويــن ز روم همــي آمــد ز خــاور

 زمين جاي نخچيـر و آرام و خـواب           آب سـبزه ديدنـد و     گل و  درخت و 
  5 )20و19ب217: همان(

ـا از تنومنـدي و خـوردن        . نـشينند  ها به همراه پهلوان به خوردن مي        پيك آنه
  :كند و با آنان ميگو گرشاسب شروع به گفت. شوند گرشاسب در شگفت مي

 هرجا كـه دانيـد چيـزي شـگفت          كه   گرفت    هر دو پرسش    از آن          چو پردخت 
گـويــيـــد تـــا دانـــش افـزايـــدم ـــدم    ـب ـــزي بيـاراي ـــه چي ـــر دل ب  مگ

  6 )27و26ب218: همان(
  : گويد قاصد رومي مي

ـــت  ـــر اس ــري دلب ــه روم را دخت  كـه از روي، رشــكِ بـت آزرسـت           ش
ــاهنگــ ـــچهر كــز چــرخ، م ــــدو تيــز كـــردن نـــگاه     ـاري پري يــارد ـب  ـن

  
  
  
  

2. mot  ــر ــه از عناص ــزه ك  انگي

پيونددهنده بين عملكردهاي قصه    

  .است

  

  

  

  
  

3.     عناصـر   و آگاهانيدن كـه جـز 

ــرد    ــت و عملك ــده اس پيونددهن

  .آيد شمار نمي به

  
  
  
  
  
4. X1 نداشتن همسر( كمبود(  

  

  

  

  
  

  

5. D  ــشنده ــشنده، (اولــين كــار بخ بخ
ــصادفي    ـان او را ت ـه قهرمـ ــصي كـ شخ

  ... )بيند مي

  
  
  

6. گوها از عناصر پيوند دهنده     و  گفت
  .هستند
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ــست  ــهي ب ــر ةدل هرش ـــت  مه  هـا پيـكـــر چهــر اوسـت        بر ايـوان    اوسـ
 كمـانـــي ز درگـــه بــر آويـختــست   بهرش پـدر رنگـي آميخـتـســت       ز

  7 )34ـ30ب218: 1354اسدي طوسي (

  
  8.شود مي   روم   سرزمين    راهي  شادماني با  سخن  اين  شنيدن با  پهلوان

  
  9.شود هنوز دو منزل از راه سپري نكرده است كه با گروهي بازرگان رويارو مي

بازرگانان آشفته و هراسان براي دستگيري دزداني كه اموالشان را غـارت            
  10.خواهند اند از پهلوان ياري مي كرده

  
  

ـان را  11.شود آشوبد و راهي تعقيب راهزنان مي  آنان برمي  ةپهلوان با مشاهد    آن
  :گيرد آورد و اموال بازرگانان را بازپس مي از پاي در مي

ـــرِ مـــردم كـــاروان رفـــت شـــاد  ـــال   ب ـــدا ك ــاز داد ةج ــسـي ب ـــر ك   ه
ـــه  ـــان هم ازارگـان ـــه ـب ـــدادش ب  شدنـــدش روان تـــا ســوي روميـــه   ب

  12 )59و 58ب219: همان(
  

  13.شود ور با پهلوان دوست مي در آن ميان بازرگاني مايه
  

  14.گويد پهلوان نيز راز خود را به بازرگان مي
گرشاسب پس از رسيدن    . آورد اما از نام خود و پدرش سخني به ميان نمي         

ـ . رود  بازرگان مي  ةبه سرزمين روم، به خان      شـاهزاده خـانم رومـي بـا         ةداي
ترتيب خبر حـضور پهلـوان       بدين. اشرت دارد  بازرگان مراوده و مع    ةخانواد
  :رسد  بازرگان به گوش شاهزاده ميةدر خان

ـــد دوان  ــره آمـــ ـــه دل خي ـــد داي سخـــن رانـــد بــا دختـــر از پهلـــوان   بِب 
ـــگ او    ي و فرهنـــــگ اواز گــــردي و از ر ــ ـــرّ و اورـن ـاال و از ـف ــ  ز ـب

  15 )89و 88ب221: همان(
  :شود بيند وشيفتة او مي  را از دور مي گرشاسبصبح روز بعد شاهزاده، 

ـال        خـويش   تخـت  بـر   جاي همان بديدش ـيش      ةيكــي بالــغ و كـ   مــي بـه پ
ـاال وچهـــر ـــرّ و بــ ـــرو آرزو كــرد مهـــر            جــواني كــه از ـف  همـي مـه ـب

  16 )93و92ب221: همان(

  
  

7. R    ــورد ــل م ــصه از مح ـان ق قهرمـ
  .يابد جو آگاهي ميو جست

  
8) .W-�( تــصميم گيــري قهرمــان و

  جوو عزيمت او به محل مورد جست
  
9 . iوضعيت اوليه   
  
  

10. y  اعــالم ( لحظــه اي پيونــد دهنــده
ـراي            ـردن او ب بدبختي به قهرمان و راهـي ك

  )مأموريت
  

11) .W-�(  ــت ـري و عزيم ــصميم گيـ ت
  .قهرمان به سوي جايگاه نبرد

  
  
  
  

12) . L1-V1 ( مبـــارزه و پيـــروزي
  .ضد قهرمانقهرمان در برابر 

  
13. D2  ـ بخـشنده ا قهرمـان دوسـت   ب
  .شود مي
  

14. H2پهلوان دوستي : واكنش قهرمان
  .پذيرد با او را مي

  
  
  
  
  
  
  

  پيدا شدن ياريگر.15

  

  

  

16. I   شناســـايي قهرمـــان

  وجوگر جست
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 انجـام آزمـون شـاه     ةاما شاهزاده در بيم آن است كه مبـادا پهلـوان از عهـد            

وي نـزد زن    . انديـشد   اي مـي    خـانم چـاره    هزاده شا ةدر اين ميان داي   . برنيايد
سرانجام دايـه   . كند  مهمان بازرگان پرس و جو مي      ةرود و دربار   بازرگان مي 

شـوند كـه مالقـاتي پنهـاني را ميـان پهلـوان و               و همسر بازرگان بر آن مي     
  :شاهزاده ترتيب دهند

ـــه ز در  ـاگ ـــه ن ـا داي ــ ـاغ ب ــ ـيـــم بـــر ةدر آمــــد پريچـــهر    ســوي ب   س
ــرش ن ـــي ب ـــت روم ــه زربف ـــه ب ــر ســرش    هفت ــسـري ب  ز يــاقوت و در اف

ـــردش نمــاز  ـــدار برجــست و ب ـاقوت گوينــده راز     سپه  مزيـــدش دو يــ
ـــد ــن زمـــي نـــو آراست د و ـب ـتند           نشــستـن ـاد يكـديگران خواس ـــه مـي ي  ـب
  17 )20و17و3و1ب224و223 :1354اسدي طوسي (

مـن  : گويـد   و مي 18رود  شاه روم مي    از اين مالقات، گرشاسب به دربار      پس
، درباريان بـه سـخنان او   19ام مردي غريبم و به خواستگاري دختر شاه  آمده      

اگر شرط شاه، كـشيدن زهِ كمـانِ آهنـي          : گويد  اما گرشاسب مي   ،خندند مي
  : رود سرانجام گرشاسب نزد شاه مي. آيم  آن بر مية من از عهد،است

ـيش شـه آمـد       ـين داد   چو پ ـاهش ز روي فــسوس بپــ   بـوس  زم  ـرسيد شـ
ـال   ــ ـــده ي ـــدي و آكن ـاال بلن ــ ـــه ب ـال؟  و برز  اين بدين شاخ و    نامي  چه   ب  ب

   )25و23ب227: همان(
  »مرا باب نامم كمانكش نهاد«: گويد گرشاسب در جواب مي

   )26ب227: همان(
 بخواهـــم كــشيـد ايــن كمـــان بلنــد   بــه دامــادي شــه گـــر آيـــم پــسنـد

ــانش ــه زهكــشم چــون چن ــر آرم ب  كــه بپــسندي و گــويي از دل كــه زه    ب
   )28و27ب227: همان(

اگر كمان را زه كني، دختـرم را بـه عقـد تـو              : گويد شاه به گرشاسب مي   
سپس ده نفـر  . آويزم  تو را به دار مي   ،درخواهم آورد، اما اگر موفق نشوي     

ـ    20آورنـد  كمان را حمل كـرده و مـي        روي دختـر شـاه      ه، گرشاسـب روب
  : اندازد كند و تيري مي يند و كمان را زه مينش مي

ــشان  ــره زان سرك ــد يكــي نع ــر آم  درو خيره شد شاه چون بيهـشــــان         ب
ر شـادي از رنجــت آمــد پديــد           بدو گفـت كانـت بـه گـوهر رسـيد            ـب

 تــرين اختـــــرم    تـوي فـال فــرخ     دختـرم   جهـان  تـست از     جفت  كنون
  21 )41ـ39ب228: همان(

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  پيدا شدن ياريگران.17

  

18. R قهرمــان بــه محــل مــورد

  .جو مي رودو جست

19.Tr 

  تغيير شكل قهرمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
20.گوهــــا از عناصــــر و  گفــــت

  .پيونددهنده هستند
  
  
  
  
  

21). T-A(   ـان ــوار از قهرمـ ـار دش كـ

شود و قهرمان آن كار دشوار       خواسته مي 

  .دهد، تا به شاهزاده برسد را انجام مي
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 از نثار در و ياقوت بر سر شاهزاده خانم، سوار بر اسـب،              پسرشاسب  گ
  22.شوند به همراه شاهزاده، راهي سرزمين زاول مي

پيكـر در آن     بينـد كـه مـردي غـول        اي بلند مي    در راه بر سر كوهي، قلعه     
  23.گيرد كند و از مردم باج مي زندگي مي

پيكر  ره مرد غول  گرشاسب به د  .  اهالي از ترس در اطاعت او هستند       ةهم
  24.آورد شود، اما پهلوان او را از پاي در مي جنگي سخت آغاز مي. رود مي

پهلـوان از آنجـا راهـي    . كنند اهالي آن سرزمين از پهلوان سپاسگزاري مي   
شـادمان شـده و بـه       ) گرشاسـب (اثرط از آمدن فرزندش     . شود زاول مي 

  :رود پيشواز عروس و داماد مي
ــل     ده پيـــلبيـــاراست بــر كوهـــه زنـــ ــد دو مي ــا و گنب ـــن ز ديب  زد آذي

 يكي گنج يـاقوت و در سـر بـه سـر              گـشاد اثــرط از بهــر جفـــت پــسـر  
  25 )73و 65ب235و234: 1354اسدي طوسي (

  : آيند سرانجام شاهزاده و پهلوان به عقد هم درمي
ـــار از نخــسـت  ــين آن روزگ ــر آي  ز سـر باز بـستنـد عقــدي درسـت           ب

 در ايـوان نشـسـتنـد بــر گــاه نــو            عــروس نـو و شـاه نــو        هـم از ره    
  26 )72و70ب235 :همان(

  
 بازگشت قهرمان به سوي خانـه       �.22

  به همراه شاهزاده
  

23. Xشر  
  
  

24) . L1-V1 (قهرمان با شـر و  ةمبارز 
  پيروزي او

  
  
  
  
  
  
  

  بازگشت قهرمان به خانه�.25

  
  
  

26 .Nعروسي   
  

  :نمادها

iوضعيت اوليه   
I هشناسايي قهرمان قص  

y1 هدرخواست ياري از قهرمان قص 

H+ هواكنش مثبت قهرمان قص  

X1v خو حضور ضد قهرمان درنده  

D1 آزمايد بخشنده قهرمان را مي.  

) W-� (گيري و عزيمت قهرمان براي نبرد تصميم  

Rوجو مي رود  قهرمان قصه به محل مورد جست.  

) L1-V1 (مبارزه و پيروزي قهرمان  

N� رسد هرمان به سلطنت ميق.  

D2 دوستي بخشنده با قهرمان  
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H+ واكنش مثبت قهرمان   

Iوجوگر  شناسايي قهرمان جست  

Rجوو  رسيدن قهرمان به محل مورد جست  

Tr تغيير شكل قهرمان  

) T-A(وسيلة قهرمان  كار دشوار و انجام آن به  

   بازگشت قهرمان به سوي خانه�

X شر  
) L1-V1( شر و پيروزي او بر شر مبارزه قهرمان با  

  بازگشت قهرمان به سوي خانه �

 N عروسي  

  

  نمودار حركتي
i                                  w-�      i                           H+                         �                        N  

 
                              i                                                � 

 
  

  

  :ها در حكايت جامع شخصيت

  قهرمان: پهلوان
  ضد قهرمان:    شاه         

  راهزنان
  ياريگر قهرمان : شاهزاده
  بخشنده: بازرگان

  

  ياريگران :       شاهزاده    ةداي
  زن بازرگان

  

  داناي كل: راوي
  مخاطب: روايت شنو
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  :ها در حكايت دروني شخصيت

  قهرمان: وانپهل
  ضد قهرمان: پيكر مرد غول

  ياريگران: مردم شهر
  ساختار حكايت

  :حركت اول

  .رسد وجوي شاهزاده به سرزمين او مي قهرمان در جست    :تعادل اوليه
  

  .گذارد ضدقهرمان كاري سخت برعهدة قهرمان مي  :برهم خوردن تعادل
  .ج كندقهرمان بايد كار سخت را انجام دهد تا با شاهزاده ازدوا      

  
  .دهد قهرمان كار سخت را انجام مي    :تعادل مجدد

  .كند قهرمان با شاهزاده ازدواج مي      
  .گردد قهرمان به همراه شاهزاده به سرزمين خود بازمي      

  ساختار حكايت

  :حركت دوم

  .شود قهرمان در سفر با گروهي بازرگان رويارو مي    :تعادل اوليه
  

  .دددز ال بازرگانان را ميضدقهرمان امو  :برهم خوردن تعادل
  .رود قهرمان به مبارزه با ضد قهرمان مي      

  

  .هد گيرد و به بازرگانان بازپس مي قهرمان اموال را مي    :تعادل دوباره
  .كند قهرمان ضد قهرمان را نابود مي      

  
  ساختار حكايت دروني

  
  .شود پهلوان به هنگام سفر وارد سرزميني مي    :تعادل اوليه
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  .گيرد ضد قهرمان از مردم آن سرزمين باج مي  :دن تعادلبرهم خور

  .كند پهلوان با ضد قهرمان مبارزه مي
  

  شود و با نابودي ضد قهرمان، مردم  پهلوان پيروز مي    :دوبارهتعادل 
  .شوند آسوده خاطر مي

  
  نتيجه

  :آيد چنانكه برمي
علـل  ... ) ار قـصه و     ها، سـاخت   عملكردها، شخصيت (ها    قصه  با مرتب كردن اجزاي سازنده     -

هاي دروني و    ها، حكايت   گسترش قصه  ةاز علل عمد  . شود ها آشكار مي   بسط و گسترش قصه   
هاي ثابتي بـه     هاي قصه، شخصيت   در حركت . هاي متعدد در داخل يك قصه است       گاه حركت 

ها به سـوي     هاي شخصيت  همراه قهرمان، در رويدادهاي گوناگون، حضور دارند و تمامِ كنش         
حــال آن كــه در حكايــت درونــي، . ك مقــصد و منظــور، در حــالِ شــكل گيــري اســت يــ

شاه روم و   « حكايت   انندم. يابند هاي جديدي نيز در رويارويي با قهرمان، حضور مي         شخصيت
دايـه از   . شـود  قهرمان براي يافتن شاهزاده با بازرگان و همسرش آشنا مـي          كه در آن    » دخترش

 هدف، رسيدن قهرمـان بـه     ،كند و باالخره   با قهرمان آشنا مي   ها شاهزاده را     طريق اين شخصيت  
گيـرد    از ازدواج اين دو، شكل مـي       پيشدر طول اين قصه، حكايت دروني نيز        . شاهزاده است 

  .يابد نهايت قصه با ازدواج قهرمان و شاهزاده پايان ميدر  اما ،... )پيكر  حكايت مرد غول(
 امـا  ،پـذير اسـت   از سير طولي قصه امكـان   حذف حكايت دروني     ،در يك نگاه كلي    -

توجـه   .هاي دروني، شايد خللي در سير علّي و معلولي حكايت به وجود آورد             حذف  حركت  
  .مؤيد اين واقعيت است شماره سه ةها و نمودار حركتي قص به نمودار شخصيت

ه شـكل   وگو در قـص    كه به صورت گفت   ها، انتقال اطالعات يا آگاهانيدن       بيان انگيزه  -
  .ها شود تواند به عنوان عنصر پيونددهنده باعث بسط قصه گيرد، نيز مي مي

- آنچه پراپ در دسته بندي حكايت به - كامالً معيني ة رد ، ساختاري روايات  ة مشخص 
  :با توجه به نمودار كلي. به دست مي دهدرا  -آن پي برده است

و  )  پيروزي -مبارزه  (لكردهاي  هيچ يك از عم   ) دختر شاه زابل با جمشيد    ( قصه اول    -
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  .دهد را نشان نمي)  انجام كار دشوار-كار دشوار (
-قرار دارد)  پيروزي-مبارزه  (ةدر رد) گرشاسب با اژدها( دوم ة قص.  
-    مبـارزه   (هـر دو عملكردهـايِ زوج       ) شاه روم و دخترش   ( سوم   ة و باالخره در قص- 
  .شود ه ميديد)  انجام كار دشوار-كار دشوار(و ) پيروزي

 عنوان نمونه،  به. هاي روايات نيز با هفت شخصيت معين پراپ هماهنگي دارد           شخصيت -
 ة امـا در قـص     ،اسـت » قرباني  «  اول قهرمان    ةدر قص .  قهرمان اصلي حضور دارد    ،در هر سه روايت   

جوي چيـزي باشـد، بـه       و آنكه در فكر جست    اولي بي . (است» جوگرو جست«دوم و سوم قهرمان     
كـشد، امـا هـدف دومـي      رسد كه ماجراهاي بسياري در آن راه انتظـارش را مـي        ز راهي مي  سرآغا
 نبـرد  ة در قـص - پادشـاه  انندم.  عمليات فعال است   ة شخصيت در چندين حوز    ،جو است و جست

 ،»شـاه روم و دختـرش     « ةيا در قص  .  كه هم بخشنده است و هم گسيل دارنده        -گرشاسب با اژدها    
 عملياتي واحـد، ميـان چنـد شخـصيت، تقـسيم            ةگاه يك حوز  . استرمان نيز   شاهزاده، ياريگرِ قه  

 كه كنيزِ شاهزاده و دايه، هـر دو بخـشنده و            »تزويج دختر زابل با جمشيد شاه     « ة قص انندشود، م  مي
 شاهزاده و زن بازرگان هردو ياريگران قهرمان ة، داي»شاه روم و دخترش « ةيا در قص  . پيشگو هستند 

هر سـه     حضور قهرمان در   انندكند، م  ه عمليات با شخصيتِ متناظر آن مطابقت مي       گاه حوز . هستند
  هـا، عروسـي     جو، واكنش در برابر درخواسـت     و هاي او متشكل از رفتن به جست       داستان كه كنش  

  . است... و
 قابل تأمل   ةنكت.  نتايج به دست آمده با تجزيه و تحليل پراپ مطابقت دارد           ،به طور كلي  

در جـدول نمـودار     . دهند بندي نشان مي   ادها قوانين تكامل روايات را با فرمول      اين است كه نم   
  .كلي نمادها، فرمول هر قصه با نمادها نشان داده شده است

كـه  هر يك از نمودارهاي مربوط به سه قصه، خـود بـه عنـوان الگـويي آمـاده اسـت                     
پردازي بتوانـد در     ذهن قصه شايد هر   . تواند هر يك از مضامين داستاني را در خود بگنجاند           مي

هـا در مـضامين      هايي زيبا از زبان جانوران، گياهان حتي بـي جـان           قالب اين نمودارها، داستان   
  .ون بيافريندگوناگ
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  نمودار كلي نمادها

  شاه روم و دخترش  نبرد گرشاسب با اژدها  دختر شاه زابل با جمشيد

i  i  i  
P6  I  X  
E  y1  D  

O    
R 

Dr  H+ 

I  X17  
(W-�)  

(y6-N�)  D1  
i  

I  (W-�)  
y  

X5  R  (W-�)  
  (L1-V1 )  (L1-V1 )  

N  N�  D2  
H+  
I  
R  
Tr  
T-A  
�  
X  

L1-V1  
�  

    

N  

كند و تـوالي جديـد بـه         انحراف در نمودار تركيب عملكردها، اصل توالي عملكردها را نقض نمي          «�

  )213 :ب1368 پراپ(».نمايد ميمعكوس را  بلكه توالي ،آورد وجود نمي

  

  نوشت پي

و تحليـل    بيستم جهت تجزيه     ةاي خاص در آغاز سد     به عنوان نظريه  : ساختارگرايي«) 1(
 )180: 1384احمدي ( ».ه استتفمتون هنري و ادبي شكل گر

)2 (Function: ــ ــاب ةدر ترجم ــص  كت ــي ق ــت شناس ــانةريخ ــدره پري ــن واژه را  ، ب اي اي
 .اند ترجمه كرده» عملكرد «گر،  كاشيو » خويشكاري«

 ».آمده اسـت  morphologyدر زبان فارسي در مقابل : شكل شناسي و ريخت شناسي   «) 3(
  )171: همان(
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ذكر توالي عملكردهاي حكايت، آنچنان كه در طول قصه آمده باشد، تركيب : تركيب«) 4(
 )1: 1371 پراپ(  ».شود داستان ناميده مي

  .آمده است گر  كاشيةترجم، شناسي قصه ختريكتاب هاي پراپ از  خويشكاري
  
  كتابنامه

 .مركز: تهران. 7چ . ساختار و تأويل متن . 1384. احمدي، بابك

. 2چ  . به اهتمام حبيب يغمايي   . گرشاسب نامه . 1354. اسدي طوسي، ابونصرعلي بن احمد    
 .طهوري: تهران

  .برهان قاطع
 .روز: تهران. 1 چ .گر ي كاشةترجم. شناسي قصه ريخت. 1368. پراپ، والديمير

. 2چ  . اي ترجمـة فريـدون بـدره     . هـاي پريـان    شناسي قصه  ريخت. 1386. ـــــــــــــــ  
 .طوس: تهران

: تهـران . 1چ. اي ترجمة فريـدون بـدره    . هاي پريان  هاي تاريخي قصه   ريشه. ـــــــــــــــ  
 .طوس

 .6ش . هاي ادبي  پژوهشةفصلنام. »شناسي هزار و يك شب ريخت«. خراساني، محبوبه

. 4چ ) هـاي شـاهنامه   شناسي داستان شكل (از رنگ گل تا رنج خار     .1383. سرّامي، قدمعلي 
 .علمي و فرهنگي: تهران

  .اميركبير: تهران. 7چ . حماسه سرايي در ايران .1384. صفا، ذبيح اهللا
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