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 والدیمیر پراپ نامه طبق نظریة شناسی رستم ریخت
 

 علیرضا آرمان 

  دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری 

 منیر محبوبی

 ارشد ادبیات دبیر آموزش و پرورش مشهد             کارشناسی       

 چکیده 

های ساختارگرایی کاه بار    توجه به فرم و محتوا و ساختار آثار ادبی، ابتدا در مکتب فرمالیسم مورد توجه قرار گرفت و سپس با نظریه

ها برای اولین بار توسّط  ت شناسی قصّهها دنبال شد و پس از آن ریخ اساس نظریة دوسوسور مطرح شده بود در مورد ساختار داستان

دسات  داستان مسلمان شدن رستم دستان باه  نقد و تحلیل اجزای سازنده . انجام شد« والدیمیر پراپ»فولکلور شناس مشهور روس 

سات کاه   اصلی این ا ةلأبه عبارتی مس. حاضر است ةپراپ در باب ریخت شناسی، محور اصلی مقالة با توجه به نظری (ع)امیرالمؤمنین

 نشاان  مقاله حاصل نه؟ یا هست بحث خور در بوده، پراپ نظر مدّگونه که  آن ،های پریان هاز حیث ریخت شناسی قص داستانآیا این 

 از برخای  مشااهدة  و نماود  بار  عاالوه  نامه رستم مطالعة و بررسی با. گنجدمی پراپ نظریه قالب در مطالعه مورد داستان که دهد می

 در غیبای  نیروهای حضور، غضب و خشم دعوت، پذیرش دین، به دعوت: نظیر هایی کاری خویش و کارکردها هدشا پراپ، کارکردهای

 .هستیم کتاب این در اطاعت پوشی، نام و خواهی نام خوانی، رجز و جنگ، مفاخره

 .کارکرد، شناسی ریخت، پراپرستم نامه، : ها کلیدواژه

 

 مقدّمه

نوع اوّل آن است که الگو و طرح . ع تجزیه و تحلیل ساختاری در فولکلور وجود داردنخست باید چنین گفت که دست کم دو نو

دیگری آن است که ریخت شناسی پراپ نمودار و مثل  .توصیف کرد( تقابل دوگانة قبلی بر پایة یک اصل)نهفته در یک متن را 

بال همان توالی نظم زمانی متوالی خطی عناصر در این نوع، ساختار یا سازمان صوری یک متن فولکلوریک به دن. اعالی آن است

ای در بردارندة عناصر الف  به این ترتیب اگر قصّه. شود موجود در متن، به صورتی که از یک گوینده گزارش شده است، توصیف می

یل ساختاری توالی توان این تجزیه و تحل به تبع لوی استراوس می. گردد تا ی باشد، ساختار قصّه به موجب همان توالی تعیین می

بررسی اجزای سازندة : گونه تعریف کرد را این توان آن و می. در زبان نامید« زنجیری»خطی را اصطالحاً تجزیه و تحلیل ساختاری 

در این مقاله که موضوع بحث ما نمونة دوم یعنی (. 1: 4916پراپ، )ها بایکدیگر و کل داستان است  ها و روابط متقابل سازه قصّه

باشد سعی بر این است با استفاده از این روش به بررسی اجزای سازندة داستان مسلمان شدن رستم دستان به دست  پراپ می نظریة

که از میان سی و یک کارکرد  بپردازیم و ببینیم که آیا این داستان از این دیدگاه قابل بررسی است یا نه؟ و این (ع)امیرالمؤمنین

ن منظومة یت ایو جذاب ییبایل زیبه دل. نمونه از این کارکردها در این داستان قابل رویت استمطرح شده در این نظریّه چند 

 . ن اثر ارزناده برداشته شودیا ییدر راه شناسا ید که گامیرس می الزم به نظر یحماس

 پیشینه تحقیق

: نزدیک به این جستار عبارتند ازهای  هدر مورد ریخت شناسی در آثار زبان فارسی تحقیقات زیادی انجام شده، که برخی نمون

های کشف المحجوب و  شناسی حکایت ایی تحت عنوان نقد ریخت های ادبی در مقاله اسماعیل قافله باشی در فصلنامة پژوهش

شی، قافله با)ها هستند ها زاییدة کنش ها، شخصیّت تذکرةاالولیاء به این نتیجه رسید که از میان عناصر ثابت داستان در عارفانه

ایی تحت عنوان تجزیه و تحلیل  فاطمه کوپا در فصلنامة تخصّصی پیک نور زبان و ادبیات فارسی در مقاله(. 411-443: 4916

ر نامه وکارکردهای آن را مورد بررسی قرا  های قصّه کوش حکایاتی از کوش نامه که در آن سعی کرده تا مطابق الگوی پراپ حرکت

رحمان مشتاق مهر در (. 41-39: 4911کوپا، )، ولی بسیار با نتایج تجزیه و تحلیل پراپ مطابقت دارد گوید اگر نگوییم کامالً دهد می

های کوتاه دولت  های کوتاه محمود دولت آبادی، داستان شناسی داستان ایی تحت عنوان ریخت فصلنامة تخصصی نقد ادبی در مقاله
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فاطمه کوپا در فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ( 441-39: 4911ور، مشتاق پ)داند آبادی را نیز منطبق با نظریه پراپ می

ایی تحت عنوان شکل شناسی سه داستان از گرشاسب نامه بر بنیاد نظریه پراپ به این نتیجه دست یافت که بسیاری از اجزا  در مقاله

هایی در  است و با بررسی ساختار حکایات، همگونیهای بررسی شده در روایات گرشاسب نامه با روایت شناسی پراپ یکسان  و کنش

امّا تاکنون تحقیق مستقلی در مورد ریخت شناسی رستم (. 6 -43: 4913کوپا، )شود  ها نمایان می زیر ظاهر آشفته و گوناگون آن

 . رسد می لذا انجام این تحقیق ضروری به نظر. نامه مشاهده نشده است

 شناسی پراپ و ریخت

  در سال. ای با ریشه و تبار آلمانی به دنیا آمد بورگ در خانواده پطرز در سن 4133گِرایِ برجستة روس متولّد  اختفرمالیست یا س

در یک  4321های دهة  در سال. اللغة زبان روسی و آلمانی پرداخت بورگ به تحصیل در رشتة فقه پطرز در دانشگاه سن4349

او یک . استاد و رئیس بخشِ فولکلور در دانشگاه لینگراد بود 4333گام مرگش در تا هن 4392  از سال. کرد دبیرستان تدریس می

ترین کار  مهم. شناسیِ تاریخی پرداز برجسته در حوزة فولکلور روسی بود با تمرکز بر داستان پریان و نیز شعر حماسی و معنی نظریّه

چهارده؛ : 4916؛ پراپ، 31: 4913خدیش، )یان است های پر شناسی قصّه ترین مساهمتش در حوزة فرمالیسم ریخت او و شاخص

ها انتخاب کرد و آن را در هاصطالحی که پراپ برای نخستین بار برای تحلیل ساختاری شکل قصّ(. 911: 4934کدکنی،  شفیعی

دانشی است  شده وشناسی گرفتهاین واژه از اصطالحات زیست. است« شناسیریخت»ها به کار گرفت، اصطالح زمینه مطالعه قصه

کند و به طور کلی تحقیق در اشکال و غیرزنده بحث می( اعم از گیاهان و جانوران)که از ساختمان و شکل ظاهری موجودات زنده 

 ( 9: 4961سرامی، . )ظاهری موجودات است

کیل دهنده گیاه و شناسی بود و منظور از آن بررسی و شناخت اجزاء تشکاربردهای این اصطالح در دانش گیاه نخستینیکی از 

توان در مطالعه قصه به پراپ معتقد بود همین روش را می. ارتباط آنها با یکدیگر و با کل گیاه یعنی ساختمان و ساختار گیاه است

منظور از آن در . ها استشناسی به معنای مطالعه صور و شکلکلمه ریخت»: گویدباره می او در این( 43: 4961پراپ، . )کار برد

صور ... دهنده گیاه و مناسبات آنها با هم و با خود گیاه یا به بیان دیگر مطالعه ساختار گیاه استشناسی، مطالعه اجزای تشکیلهگیا

پراپ در  (44:همان) «.های آلی استتی مطالعه کرد که در خور هریک از صورت بندیشود با همان دقّو اشکال قصه را نیز می

ی و با همه ه به طور کلّاگر این کار برای قصّ»: شودنویسد یادآور میمی« های پریانهشناسی قصّریخت»ای که بر کتاب مقدمه

ه در شوند، یعنی قصّ های پریان خوانده میهها که قصّها در هر حال برای آن گروه از قصّگسترش و بسط آن در خور تأکید نباشد امّ

شناس و همچنین به کارهای کارلوس لینائوس، معروف به کارل لینه، گیاها( 43: همان. )«معنای محدود آن، قابل تأکید است

اصطالح . (32: 4913خدیش، . )استشناسی گیاهان اشاره کردهریختة های گوته، دربارو نیز آثار و نوشته( م4331-4313)سوئدی 

ها چگونه با  که آن لة یک نظام و دریافتن اینها اشاره دارد با نگاه کردن به اجزای متشکّ شناسی به مطالعة ساختارها یا شکل ریخت

ها مبنی بر این  هر دوی این تحلیل: این اصطالح با قیاس با اصطالح کالبدشکافی بهتر قابل درک است. شوند دیگر مربوط می یک

 که یدرحالاسد شن کالبدشکافی صرفاً اجزا را از هم باز می. گیرد ای اجزاء شکل می فرض هستند که هر اُرگانیسم از مجموعه

شناسی به  شناسی در گیاه ریخت. پارچه هستند برسازندة یک کلّیّت سازمند و یک واقع درگوید این اجزاء منفک  شناسی می ریخت

. به عبارت دیگر بررسی ساختمان گیاه. دیگر و با کلِّ گیاه داللت دارد ها با یک دهندة گیاه، مناسبات آن های تشکیل مطالعة بخش

او این رویکرد را به این خاطر برگزیده است که . پردازد های عامیّانه می شناسی پراپ نه به گیاهان، که به قصّه ریخت»: ویدگ برگر می

توانند مقدار کافی  گیرد که نمی د انتقاد میگران فرهنگ عامه را به با او برخی از پژوهش. اند اعتقاد دارد رویکردهای دیگر نارسا بوده

ها موجود  های فراوانی از آن داستان کنند که نسخه های عامیّانه معیّنی، گرد آورند، چون استدالل می رای تحلیل قصّهمادّة اوّلیّه ب

. هاست های آن شناسی عبارت از تحقّق در ساختارهای آثار ادبی و شناسایی اشکال و گونه در ادبیّات، شکل(. 93: 4911برگر، )« است

در . شناسی است دیگر متمایز کند از مقولة شکل هایی از یک که بتواند آثار ادبی را بر اساس مشخصّه بندی در ادبیّات هر نوع تقسیم

دیگر و سرانجام تقسیم یک اثر ادبی به اجزاء متشکّلة  شناسی چیزی جز تجزبة ادبیّات و تفکیک آثار ادبی از یک حقیقت شکل

ها  بستگی این سازه ها و هم ها بر پایة اجزای سازندة آن نی توصیف قصّهشناسی قصّه یع امّا ریخت(. 1: 4961سرامی، )خویش نیست 

گیری و تکوین ساختارهای  ای در باب شکل شناسی نظریّه ریخت»در یک تعریف کوتاه (. 13: 4916پراپ، ) قصّهدیگر و با کل  با یک

های  شناسی قصّه و عبور از الیه اختار یا ریختبررسی س. (999: 4911سبزیان مرادآبادی و کزّازی، )« پیچیده از اجزاء منفک است
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کوب، این امر  به قول مرحوم زرّین. های زیرین آن حائز اهمیّت بسیار است ها و الیه ظاهری ساختمان قصّه و رسیدن به زیر ساخت

. سازد وافی و جاندار می دهد و هم قصّه را برای بیان مقصودِ بهتر، هم قدرت گوینده را در ایجاد هماهنگی بین اجزای آن نشان می

توجّه به ساختار قصّه یا (. 161: 4966کوب،  زریّن)بنابراین تحلیل قصّه بدون توجّه به ساخت و شکل آن فایدة چندانی ندارد 

د و ها را بهتر دریاب ها را مجسّم کند و گفته کند تا ناگفته ها مخاطب را یاری می شناسی قصّه و دقیق شدن بر چگونگی خلق آن ریخت

توان  شناسی و رسیدن به ژرف ساخت قصّه می های ریخت گذشته از این، از طریق بحث. با قصّه ارتباطی ژرف و صمیمانه برقرار سازد

پراپ در مهمترین یافته خود به استخراج  (.12: 4912رضایی دشت ارژنه، )ها را به نحو بهتری نشان داد  بسیاری از اخذ و سرقت

است را دادههای گوناگون رخ میهای پریان البته به شیوه او عناصر ثابت قصه را که در تمام قصه. پردازدصه میعناصر ثابت و متغیر ق

کند که همواره با ویک کارکرد یا عملکرد را مشخص میاو در مطالعه خود سی. نامد می« نقش واژه»یا « خویشکاری»، «کارکرد»

اعتقاد به اولویت عملکردها بر »شناسی پراپ  رین نکته در الگوی ریختدر واقع مهمت. آیندنظم خاصی در پی هم می

عمل شخصیتی از اشخاص قصه، : کندرا چنین تعریف می( ویژهنقش)او کارکرد یا خویشکاری ( 66: 4911ریکور، ) «.هاست شخصیت

. جریان عملیات قصه چه اهمیتی دارد هاست، از این نظر که دراز نظر اهمیتی که در جریان قصه دارد؛ یعنی کارکرد، عمل شخصیت

 . های بنیادی یک قصه هستند دهند؛ آنها سازه خویشکاری یا کارکردهای قصه، عناصر ثابت و پایدار را در یک قصه تشکیل می

 ها به لحاظ نوع شخصیت و نوع کارکرد و عملها بسیار متنوع و متکثر است، اما تمام قصهدارد هرچند ظاهر قصه عقیدهپراپ 

ها و شیوه انجام نماید، صفات ونام شخصیت آنچه متغیر و متکثر می. داستانی، شامل تعداد محدود و معینی از شخصیت و عمل است

باری قدم اول شناخت و تعریف »: گویدهای پریان میشناسی قصهای در مقدمه کتاب ریختفریدون بدره . هاستعمل از سوی آن

کار بزرگ پراپ در ( هشت: 4961پراپ، )«.لترین کار، یافتن کوچکترین واحد ساختاری باشدکوچکترین واحدهاست و شاید مشک

توان بر به گفته پراپ می. همین کوچکترین واحد قصه پریان است« خویشکاری»در حقیقت . قصه پریان کشف این واحدها است

پراپ با بررسی بیش از صد قصّة عامیانة . پرداختها، به تحلیل قصه و روایت کاری آناساس کارکردهای قهرمانان قصه و خویش

 : ویک کارکرد دست یافته است روسی به سی

،𝛗خبردهی شریر ،εخبرگیری شریر، δنقض نهی ،𝛄 ، نهی𝛃غیبت، 𝛂وضعیت آغازین کمبود  A شرارت، همدستی  ƛکاری  فریب 

 انتقال، Fدریافت عامل جادویی، Eواکنش قهرمان ، Dده اولین کارکرد بخشن، عزیمت، Cمقابلة اوّلیه ، Bگری میانجی، aو نیاز 

، Oورود به طور ناشناس، Rsنجات ،Prپیگیری، تعقیب ،بازگشت ، K رفع مشکل، Iپیروزی   gنداغ گذاشت ،Hمبارزه  ،Gمکانی 

 Wعروسی، U،ریرمجازات ش، Tتغییر شکل، xر یشررسوایی ، Qشناخته شدن ،Nانجام کار دشوار ،Mکار دشوار، Lپایه ادعاهای بی
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احمدی، )ها خوانده است  ها، را نقش ویژه شخصیّت حکایت شدنیاحمدی در کتاب ساختار و تأویل متن، حوادث همیشگی و تکرار 

 :است قائل شخصیّت هفت پریان های قصّه برای پراپ کارکرد، بر عالوه (.416: 4911

 .است پیروز معموالً امّا شود، می ها توطئه قربانی گاه است، وجوگر جست که دالوری قهرمان،- 4

 .اوست جوی و جست در قهرمان که نیکوکار زنی مواردی در یا شاهدخت- 2

 . شود می او یاور سپس و است قهرمان گر آزمایش نخست که پیشگو، یا بخشنده- 9

 .قهرمان دوستان و یاوران - 1

 . فرستد می مأموریّتی به را قهرمان که فرستنده- 3

 . است قهرمان شمند که شریر و بدکار- 6

 (. 413: 4911 احمدی،) کند می معرّفی قهرمان جای به را خود که شیّاد، یا دروغین، قهرمان- 3

 : باشد داشته وجود تواند می رابطه نوع سه کارکردهایشان و ها شخصیّت این میان

 .دارد سروکار کنش حوزة یک با فقط شخصیّت یک .4

 .کند می شرکت کنش حوزة چند در شخصیّت یک .2

 (. 39: 4913 خدیش،) شود می تقسیم مختلف شخصیّت چند میان کنش حوزة یک .9

 :یافت دست ها قصّه این دربارة کلّی رکن چهار به قصّه های شخصیّت و کارکردها تحلیل و تجزیه با پراپ چنین هم

 . دهد می انجام را ها آن چگونه و کسی چه که این از جدا اند قصّه ناپذیر تغییر و ثابت عناصر و بنیادی های سازه کارکردها .4

 . است محدود پریان های قصّه در کارکردها تعداد .2

 .است نواخت یک و یکسان همیشه کارکردها و عناصر این توالی .9

 (.32:همان) هستند تیپ یک به متعلّق ساختارشان و ریخت جنبة از پریان های قصّه همة .1

 و ترتیب به پریان های قصّه های خویشکاری ،بر اساس این. دهد می نشان نیز را پراپ روش عملی مراحل جهتی، از فرضیه، چهار این 

 ها قصّه همة در کاریها  خویش همة  وجود منزلة به این که است گفتنی. افتد می اتّفاق دیگری از پس یکی زمانی، توالی اساس بر

 و کند نمی نقص را توالی قاعدة عنوان هیچ به مسئله این امّا شود؛ می ذفح ها کاری خویش برخی ها، قصّه بعضی در گاهی. نیست

 .زند نمی هم بر راها  کاری خویش بقیه نظم و ترتیب

 نامه رستم

 ناشناس ای سراینده از هجری یازدهم قرن از مانده جا به متنی السّالم علیه علی حضرت دست به رستم شدن مسلمان منظوم داستان

 .است سروده عامه های افسانه از استفاده با را کتاب عاراش سراینده. است

 که است این گفت توان می کتاب محتوای درباره آنچه

 اماام  یااران  از یکای  عناوان  به، اشتر مالک پسر، مالک بن ابراهیم و امامان مدح، اسالم پیامبر نعت خداوند، ستایش که مقدمه ا الف

 نظام  و منظوماه  داستان شنیدن و نجف به سراینده سفر از گزارشی، السّالم علیه علی تحضر وصف بیت، 23 در ای نامه ساقی زمان،

 .شود می شامل را آن

 (.969 -411 ابیات) داستان متن ا ب

 . ایران بزرگ یالن و شهریاران مرگ تذکر با جهان بودن فانی درباره( آخر تا 961 بیت از) مؤخره ا ج

 و شناختی جامعه تاریخی، گوناگون های تحلیل که داند می این در را نخست بخش ضوعمو در منظومه این اهمیت آیدنلو سجاد

 علی امام و رستم نبرد و رویارویی» شفاهی -مردمی روایت متعدد های گزارش از یکی بار نخستین برای و برتابیده را روانشناسانه

 . است کرده فارسی رسمی ادب قلمرو وارد را «السّالم علیه
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 کتاب مقدمه در( آیدنلو)کتاب مصحح. است بوده شنیده نجف شهر در را آن ناظم، و است شفاهی کتاب، نخست بخش نداستا ماخذ

 عنوان به السّالم علیه علی حضرت به مردم عالقه دلیل به که است عامیانه باورهای از موضوع این»: آورد می چنین باره دراین

 شده مطرح شکل این به و گرفته جای عامه پردازی داستان در روایت این ،حماسی شخصیتی عنوان به رستم و مذهبی شخصیتی

با توجّه به این تعریف و سایر تعاریف از کارکرد با بررسی و مطالعة رستم نامه عالوه بر نمود و مشاهدة برخی از کارکردهای  .است

 حضور، غضب و خشم دعوت، پذیرش دین، هب دعوت: نظیر هایی کاری خویش: هایی نظیر کاری پراپ، شاهد کارکردها و خویش

  .هستیم کتاب این در اطاعت پوشی، نام و خواهی نام خوانی، رجز و جنگ، مفاخره در غیبی نیروهای

 کارکردهای رستم نامه با توجّه به مذهبی بودن این حماسه با کارکردهای پراپ متفاوت است

 فرستادن نامه 

 جهااااااان را در آورده زیاااااار نگااااااین 

 داری و هاااار مهتااااریبااااه هاااار ناماااا

 ز گردیااد وزحااق مگذریااد  بااه حااق بااا  

 (رستم نامه)

 ساااالیمان بااااه اماااار جهااااان آفاااارین 

 باااه هااار شاااهریاری و هااار ساااروری    

 فرسااااتاد نامااااه کااااه فرمااااان بریااااد

 

 جمع شدن و رفع تدبیر برای حل مشکل 

 پاای مشااورت جملااه بسااتند میااان   

 بگفتناااد بسااایار از خاااوب زشااات  

 کااااه بایااااد رود رسااااتم ساااارفراز  

 یاااک را در جهاااان ببیناااد باااد و ن 

  (رستم نامه)

 چااااو آگاااااه گشااااتند ایرانیااااان    

 ....بیاراسااتند مجلساای چااون بهشاات 

 از ایاااان گونااااه بشااااار گفتنااااد راز

 بااااه درگاااااه آن پادشاااااه زمااااان  

 

 
 انتقال مکانی  

 گاااو پیلاااتن سااااز رفاااتن نماااود  

 

 سااار پهلاااوانیش بااار چااارخ ساااود  

 

 خبااار رفااات پااایش رساااول خااادا

 

 تمااااااامیّ آفاااااااق را کدخاااااادا  

 

 سااااتم پهلااااوان بفرمااااود تااااا ر 

 

 بیایااااد بااااه آیااااین پیغمبااااران   

 

 

 خباااار باااارد شخصاااای باااار پااااور زال

 سااااالیمان بسااااااط ناااااو آراساااااته  

 ا تااااا ببیناااای کااااه پروردگااااار  بیاااا

 

 کاااه بااار خیاااز و دیاااده دساااتی بماااال 

 ساااتهنشساااته باااه تخااات و تاااو را خوا 

 چاااه انعاااام کااارده باااه ایااان شاااهریار  

 

 

 چااو بشاانید رسااتم میااان را ببساات 

 

 همان لحظه بار رخاش رخشاان نشسات     

 

 

 چااااو شااااد پهلااااوان داخاااال بارگاااااه

 نباااد جاااای خاااالی کاااه گیااارد قااارار  

 

 چااپ و راساات افکنااد هاار سااو نگاااه      

 تیاااااره گردیاااااد از انتظاااااار دلاااااش

 

 

 نجنبیااااد از جااااای خااااود هاااایچکس

 بیامااااد بااااه نزدیااااک آن ناااارّه دیااااو 

 

 باااه دل کرسااای دیاااو گشاااتش هاااوس 

 ز دیااااوان برآمااااد خااااروش و غریااااو 

 

 جدال لفظی

 تاااو را باااا مکاااان بزرگاااان چاااه کاااار    ای کاااای دیاااو نازساااازگار  بااازد نعاااره 
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 ود صااادر هااار مجلسااای جاااای مااانبااا

 نجنبیااااااد دیااااااو از هیاااااااهوی او  

 کااااه گویااااا ندیاااادی در ای انجماااان 

 ...کااه جااای ماارا کاارد طبعاات هااوس     
 خیالاات کااه هسااتم چااو گااودرز و طااوس    
 و یاااااا مثااااال پیااااارانم ای نامااااادار 

 

 ناااه جاااای تاااو ای دیاااو ناهوشااامند    

 باااازد بانااااگ باااار رسااااتم نااااامجو   

 و ماانز دیااو و پااری عاااجزی هاام چاا    
 نکاارد ایاان هااوس در جهااان هاایچ کااس     

 

 کااه عاااجز شااوم از تااو چااون اشااکبوس      

 کاااه از ضااارب تیغااات نماااایم فااارارگ 

 

 خشم و غضب

گردد؛ در اسالم تأکید شده است که مسلمانان از آن بپرهیزند  ای روحی است؛ که گاهی انسان به آن دچار می خشم و غضب، عارضه

البتّه یک . شود و غضب، حالتی است که اغلب بر سپاهیان، هنگام جنگ مسلّط می خشم. و در صورت بروز خشم، آن را فرو خورند

پهلوان باید بداند که چه وقت نرمی و فروتنی به کار برد و چه هنگام از خشم و غضب بهره ببرد؛ زیرا نرمی و درشتی، دو صفت 

تواند تحمّل نظرهای  طور مثال هیچ پهلوانی نمی به. شایسته و الزم برای هر پهلوانی است که مکمّل یکدیگرند نه متضاد با هم

 (.121-129: 4911اسالمی ندوشن، )شود  نادرست و تحقیرهای حریفش را بکند پس در این مواقع به خشم و غضب متوسّل می

 بااار آشااافت رساااتم بااار آن هااارزه گاااو  

 

 گاااارفتش گریبااااان فشااااردش گلااااو   

 

 مبارزه

 بااار آشااافت رساااتم بااار آن هااارزه گاااو  

 ن شااور بخاات ز یااک دساات هاام پااای آ  

 بااااااازد دسااااااات آزاد در گاااااااردنش 

 

 گاااارفتش گریبااااان فشااااردش گلااااو   

 گرفااات و کشااایدش ز بااااالی تخااات   

 کاازان صاادمه لاارزه بااه جااان در تاانش   

 

 پیروزی 

 بیفتااااااد آن دیاااااو مااااادهوش شاااااد  

 

 هااوش شااد  ز یااک ضاارب، عفریاات باای   

 

 یاری و کمک طلبیدن

 ساااالیمان ز رسااااتم تعجّااااب بمانااااد   

 

 آفاااارین را نهااااانی بخوانااااد   جهااااان 

 

 

 اه باااه امااار خااادای جهاااان   کاااه ناگااا 

 ز دساااات چااااپ آواز مرکااااب شاااانید  

 سااااواری بدیااااد او عجااااب در کمااااین  

 

 شهنشااااه دنیاااا و دیااان شاااد عیاااان    

 دیاااادنگااااه کاااارد ناگااااه سااااواری ب 

 کااه از هیبااتش نااه فلااک راساات باایم    

 

 

 کااااای رسااااتم ناماااادار    باااازد نعااااره 

 بگااااردان از ایاااان ره تمنااااای خااااویش 

 نباشاااااد سااااالیمان چاااااو افراسااااایاب

 وس ناااه اکاااوان دیاااو اسااات ناااه اشاااکب  

 نااه ایاان ساارزمین اساات تااوران و چااین    

 باااه دل آن خیاااالی کاااه داری باااه سااار  

 یمان باااودکاااه ایااان ملاااک جاااای سااال 

 

 ندیااااااده نباااااارد دلیااااااران کااااااار 

 مباااادا کاااه آیاااد گزنااادت باااه پااایش  

 کااااه بنیاااااد او را رسااااانی بااااه آب   

 ناااه مانناااد ایاااران و کااااووس و طاااوس

 هااا کمااین  کااه رسااتم نمایااد بااه ایاان   

 بااااارون سااااااز ای رساااااتم ناااااامور  

 د ایااااران و تااااوران بااااود نااااه مانناااا

 

 پوشی  خواهی و نام نام

شد؛ که حریف نیز گاهی نام حقیقی خود را پنهان  افتد که پهلوانی، نام حریف را از او جویا می در نبردهای حماسی، بسیار اتّفاق می

کهن دارد و در اساطیر و  این عمل ریشه در اعتقادات جادویی اقوام. گویند پوشی می خواهی و نام نمود؛ که به این عمل نام می
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های کهن نیز متجلّی شده است؛ آن عقیده چنین بود که اگر فردی نام فردی را بداند، به این معنی است که او را به درستی  حماسه

 (.12: 4936شمیسا، )شناسد، بنابراین بر او احاطه و تسلّط پیدا خواهد نمود  و به طور کامل می

 باااه خاااود آماااد و گفااات ای نامااادار

 

 چااه نااامی بکاان رساام خااود آشااکار  

 

 نااام ماان شااهش گفاات ضاایغم بااود   

 سااالیمان مااارا خاااود بااارادر باااود   

 

 ماانکااه یعسااوب دیاانم بااه هاار انج  

 که بر جن و اناس جملاه سارور باود    

 

 تو خاواهی کاه بار هام زنای تخات او      

 بیااااا اول از ماااان بیاااااموز جنااااگ 

 

 خااات اوبپاشااای ز هااام کشاااور و ب 

 گاه بکان عازم جناگ پلناگ      پس آن

 

 خوانی رجز مفاخره و 

گرفتند و ضمن معرّفی  های حماسی، پهلوانان قبل از آغاز نبرد، در مقابل سپاه دشمن یا حریفی از سپاه دشمن قرار می در رزم

کردند و از  پرداختند، از خود تعریف و تمجید می هایی که در گذشته داشتند، می ها و پیروزی ها و دالوری خویش، به بیان شجاعت

 :کردند نمودند و در مقابل حریف را تحقیر و تمسخر می بزرگی یاد مینیاکان خود به 

 چااو بشاانید رسااتم در آمااد بااه جااوش     

 کااااه گویااااا تااااو از رزم ماااان غااااافلی   

 نااااگز ترساااام فااااراری بااااه دریااااا نه 

 پاااادر زال و جاااادّم نریمااااان و سااااام   

 

 بااارآورد چاااون دیاااو نااار او خاااروش     

 مااااانم شااااایر دل رساااااتم زابلااااای 

 ناااگباااه خشاااکی ز بااایمم گریااازان پل

 تاااا چاااه داری تاااو ای نیاااک ناااامبیاااا 

 

 پیروزی/ مبارزه

 باااه جلاااوه در آورد رساااتم سااانان  

 ساانانش بااه نزدیااک ساالطان رسااید  

 رباااود آن چناااان نیااازه از دسااات او 

 بااه یااک ساامت صااحرا فکنااده امیاار   

 کشاااید از غضاااب بااارد بااااالی سااار 

 ن گرفاات از کفااش گاارز ساااالر دیاا    

 ...چو رساتم چناان قاوّت از شااه دیاد     

 

 کاااار فااارو ماناااد باااازوی رساااتم ز 

 چااو فااوّاره از بیناای اش خااون روان   

 

 بیفکناااد بااار یاااال مرکاااب عناااان  

 اش را گرفااات و کشاااید سااار نیااازه

 کااه گردیااد رنجااه ساار شساات او    

 بغرّیاااد رساااتم باااه مانناااد شااایر   

 کااه کوبااد بااه مغااز ساار شاایر ناار     

 ن نجنبیاااد و زد گااارز را بااار زمااای  

 باازد دساات و تیاا  از میااان برکشااید

 بپیچیااد باار خااود بااه ماننااد مااار     
 شااد بااازوی اش خااون روان  چکااان گشاات 

 

 حضور نیروهای غیبی

هاا، گااهی    شاویم؛ کاه در برخای از آن    ها، گاهی با نیروهای غیرطبیعی و فراتر از ماده رو به رو مای  در آثار حماسی در خالل داستان

هاای بسایاری از    د نموناه در شاهنامة فردوسی، شاه. کنند تا پیروز و موفّق گردند پهلوانان را در حین جنگ و بروز مشکالت یاری می

که حماسه ای ماذهبی و اساالمی اسات،     رستم نامه، به دلیل آن.. .گونه موجودات هستیم نظیر سیمرغ، سروش، دیوان، جادوان و این

 : های ملّی است؛ در این جا شاهد نیروهای غیبی آن، متفاوت با حماسه

 

 روایاااااات کنااااااد رسااااااتم ناماااااادار 

 شااااانیدم زبااااااال خاااااروش ملاااااک   

 پااایش مااان تیاااره شااادزماااین و زماااان 

 بشسااتم ز جااان دساات باای جااان شاادم    

 کاااه دیااادم یکااای گفااات کاااای نامااادار   

 ز باااااال نمااااایی چااااه عاااازم نشاااایب   

 چااه شاااد تیاااره باار چشااام او روزگاااار   

 کاااه در ذکااار بودناااد باااه فاااوق فلاااک 
 جهااان در جهااان پاایش ماان خیااره شااد     
 میاااااان هاااااوا زار و نااااااالن شااااادم 

 رسااتگارچااه خااواهی از ایاان غاام شااوی     
 ی فریاااااااابز روی ادب نااااااااه ز رو
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 رسااای چاااون باااه نزدیاااک آن شهساااوار 

 

 بگاااو یاااا علااای تاااا شاااوی رساااتگار   

 

 امان خواستن 

 ساااااتم ای پهلاااااوان جهاااااانمااااانم ر

 

 امااااان یااااا علاااای االمااااان االمااااان   

 

 دعوت به دین

بااا توجّااه بااه تعااالیم دیاان اسااالم کااه هاادف از جنگیاادن را هاادایت کفّااار   –هااای دیناای  هااای خاااصّ حماسااه یکاای از موتیااف  

 :داری و راه راست پیشه کردن در ابتدای نبرد است دیندعوت به  -داند می

 ولاااااای خاااااادا گفاااااات ای ناماااااادار

 

 ه دیااان انااادرا تاااا شاااوی رساااتگار  بااا 

 

 پذیرش دعوت

 سااااپهدار ایااااران ز نااااو جااااان گرفاااات  

 

 ره کفاااار بگذاشاااات ایمااااان گرفاااات   

 

 امر 

 بااه ایااران چااو رفتاای بااه خساارو بگااو    

 بگاااارد از ره رساااام و دیاااان مجااااوس

 انکااه تااا نااام یااابی بااه هاار دو جهاا      

 و گرنااااه ز دیااااوان سااااپاهی گااااران  

 باااه هااام بااارزنم لشاااکر و کشاااورت    

 کااانم تیاااره بااار دیاااده ات روزگاااار    

 نماناااااد نشاااااانی ز آتاااااش پرسااااات

 

 کااه در دهاار جااز نااام نیکااو مجااو     
 مکاان گااوش باار حاارف گااودرز و طااوس
 ساااتایش کننااادت کهاااان و مهاااان 

 فرسااتم کااه تااابش نیارنااد سااران    

 چااه ایمااان نیاااری بکااوبم ساارت     

 م دماااااارز گودرزیانااااات بااااارآر 

 کااانم ناااارت از پرتاااو ناااور پسااات 

 

 اطاعت 

نخستین صفت و ویژگی الزم برای هر مبارز، به ویژه پهلوان مسلمان اطاعت از فرماندة خویش است؛ که باید از دل و جان امر وی را 

 :بپذیرد و در مقابل او سر تسلیم فرود آورد

 چااااه گفاااات پااااذیرفت رسااااتم همااااه آن 

 مااااارخّص شاااااد از بارگااااااهش، ز جاااااان 

 ت و عاااازّت و اقتاااادا بااااه صااااد حشاااام  

 

 ز ایماااان رساااتم گااال دیااان شاااگفت   

 کماااار بساااات در خاااادمت خاناااادان  

 زماااین رفااات آن نامااادار   باااه ایاااران 

 

 اظهار  عجز 

 بااااه درگاااااه خساااارو چااااو آمااااد ز دور     

 دلیااااران چااااه رسااااتم سراساااار بدیااااد    

 کااه هساات ایاان ساالیمان شااه باارّ و بحاار      

 مااارا نیسااات باااا ایااان چناااین کاااس جااادال

 

 بدیااادش شاااده ناااار مایااال باااه ناااور   

 فااات بسااایار و پاساااخ شااانیدساااخن گ

 بشااار مطااایعش باااود جااان و اناااس و 

 ندیااادم چاااه او شااااه صااااحب کماااال  

 

 گیری نتیجه

پریان که پراپ کار کرده است تفاوتهایی دارد های  هحاصل سخن این است که خویشکاریهای قهرمان در این منظومة حماسی با قص

دیگر های  هدینی از نظر ریخت با قصهای  ها نشان داد حماساین تحقیق  که به م. و این به خاطر مذهبی بودن این حماسه است

اما با بررسی و مطالعة . است متفاوت پراپ کارکردهای با حماسه این بودن مذهبی به توجّه با نامه رستم کارکردهای. تفاوتهایی دارند

دعوت به دین، پذیرش : هایی نظیر ریکا رستم نامه عالوه بر نمود و مشاهدة برخی از کارکردهای پراپ، شاهد کارکردها و خویش

 .خواهی و نام پوشی، اطاعت در این کتاب هستیم خوانی، نام، مفاخره و رجزحضور نیروهای غیبی در جنگ، دعوت، خشم و غضب

 :نامه کتاب

 . انتشارات انجمن آثار ملّی: ، زندگی و مرگ پهلوانان، چاپ اوّل، تهران(4911)اسالمی ندوشن، محمّدعلی، 

 .نشر مرکز: ، ساختار و تأویل متن، تهران(4911)، بابک، احمدی
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 . سروش: ، روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره، ترجمة محمدرضا لیراوی، تهران(4911)برگر، آرتور آسا، 

 . توس: ای، چاپ دوّم، تهران های پریان، ترجمة فریدون بدره شناسی قصّه ، ریخت(4916)پراپ، والدیمیر، 

 .زوّار: گر، تهران های پریان، ترجمة م کاشی شناسی قصّه ، ریخت(4961)، _________

 . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: های جادویی، تهران شناسی افسانه ، ریخت(4913)خدیش، پگاه، 

 .مرکز پژوهشی میراث مکتوب: تهران. ، به کوشش سجاد آیدنلو(4916)رستم نامه 

 . گام نو: ، ترجمة مهشید نونهالی، چاپ اوّل، تهران(پیرنگ و حکایت تاریخی)ان و حکایت، زم(4911)ریکور، پل، 

، 63، ماهنامة ادبیّات داستانی، سال یازدهم، شمارة «دو قصّة کهن در بوتة نقد ساختاری»، (4912)رضایی دشت ارژنه، محمود، 

 . 66 -63صص 

 . علمی :، بحر در کوزه، تهران(4966)زریّن کوب، عبدالحسین، 

 . مروارید: ، فرهنگ نظریّه و نقد ادبی، تهران(4911)الدین،  کزّازی، میر جالل؛ سبزیان مراد آبادی، سعید

 . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ، از رنگ گل تا رنج خار، تهران(4961)سرامی، قدمعلی، 

 .سخن: ، تهران(گرایان روس نظریة ادبی صورتدرس گفتارهایی دربارة )، رستاخیز کلمات (4934)شفیعی کدکنی، محمّدرضا، 

 . انتشارات فردوس: ، انواع ادبی، چاپ پنجم، تهران(4936)شمیسا، سیروس، 
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