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  چكيده
شناسـي سـه قـصه از      انتقادي و بر اسـاس ريخـت  –ي حاضر به روش تحليلي مقاله

ي   در نظريـه  » هـاي قهرمـان   كـاري تـوالي خـويش   « به بررسي و نقد اصـل        شاهنامه،
هـاي شـاهنامه   به اين منظور، نخست سه قصه از قصه       . پردازدشناسي پراپ مي  ريخت

هـا يكـسان    كـاري قهرمانـان آن  شود كه خـويش شناسي، بررسي مي از ديدگاه ريخت  
هـايي وجـود    هـا تفـاوت     ناست و ظاهراً ساختار يكساني دارند؛ اما در عناصرِ متغيـر آ           

رسـد كـه در     ها، بـه ايـن نتيجـه مـي          دارد و پس از تحليل اشتراكات و اختالفات آن        
ها را در يك رده قـرار دهـد         تواند آن كاري نمي ها، تنها توجه به خويش    بندي قصه  رده

و بايد تأثير برخي ازعناصر متغير هم بر آن در نظر گرفته شـود؛ چـون هـر چنـد در                     
كـوچ، عـشق، آزمـايش، ازدواج،       (هـاي قهرمانـان محـدود       كـاري خـويش ها  اين قصه 
و يكسان است، اما برخـي از عناصـر متغيـر ماننـد محـيط اجتمـاعي و يـا                ) بازگشت

  .استها تأثير گذاشتهكاريهويت قهرمان و شخصيت اصلي، بر توالي اين خويش

، هويـت   كاري، محيط اجتماعي  شناسي، توالي خويش  پراپ، ريخت  :ها  كليدواژه
  .قهرمان
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  مقدمه - 1

هاي اساطيري، حماسي و تاريخي است كـه در مجمـوع تـاريخ      اي از داستان  مجموعهشاهنامه  
خـالقي مطلـق بـه نقـل از     (گيـرد   ي ساسـانيان را در بـر مـي    ايران از آغاز آفرينش تا پايان دوره 

ازدواج "هاي متعددي وجود دارد كه          هقص در خالل اين تاريخ عظيم،    ). 176: 1386محمدي،    گل
ازدواج پـسران   هـاي       قـصه  دهـد؛ از جملـه      ها را تـشكيل مـي        موضوع اصلي يا فرعي آن     "و پيوند 

 دختـر شـاه     كـاووس بـا    ، زال با رودابـه دختـر مهـراب كـابلي          ،فريدون با دختران سرو شاه يمن     
 سـياوش بـا     ، سـياوش بـا جريـره دختـر پيـران          ،رستم با تهمينه دختر شاه سـمنگان      ،  هاماوران

 ، گشتاسب با كتـايون دختـر قيـصر روم   ، بيژن با منيژه دختر افراسياب،فرنگيس دختر افراسياب 
 كـسري بـا مـادر       ، بهرام گور با سپينود دختـر شـنگل شـاه هنـد            ،وسقداراب با ناهيد دختر فيل    

د، پرويز با مريم دختر قيصر روم، بهرام چوبين با دختر خاقان چين، خسرو پرويز با شيرين        نوشزا
  ... .  و ارمني

اي انيرانـي   در اكثر اين پيوندها عالوه بر اين كه شاه، شاهزاده يا پهلواني از ايـران بـا شـاهزاده           
 شود  ناميده مي1سريها برون هم   اين نوع ازدواج-كند ي ايران وصلت مي يعني خارج از محدوده

 ، داماد به داليل متعددي مثل قهر با پدر، وجود دشمني در تخـت               -)525: 1360روح االميني، (
شود و بدون اين كه مخاطب متوجه هـدف و         از ايران خارج مي   ... شاهي، تقدير، روابط سياسي و      
باشد،  زمايش هم مي باشد، مراحلي را كه نوعي آ     ) پيوند وازدواج (ها    خويشكاري اصلي اين داستان   

ايـن سـير روايـي، سـبب     . كند، ازدواج نمايد   پيمايد تا با همسري كه در آن مكان انتخاب مي           مي
هـا خويـشكاري قهرمانـان ازدواج، آن هـم از نـوع بـرون                 هـايي كـه در آن       شده تا بيشتر داستان   

دد هـاي متعـ   همسري است، ساختار ظـاهراً مـشتركي داشـته باشـند و زمينـه را بـراي بررسـي          
... ساختاري و محتوايي، مانند تحقيقات مختلف اساطيري، جامعه شناسي، تاريخي، جغرافيايي و           

  .فراهم كند
  تـوان آن را بـه    ي سـاختار قـصه مطـرح اسـت و مـي      هاي مهم امروزي كه درباره  يكي از بحث  

"شناســي ريخــت"هــاي شــاهنامه هــم تعمــيم داد،   ايــن قــصه
  شناســي يكــي از  ريخــت. اســت 2

ات و      شناسـي، جامعـه     تي كه در علوم متعـددي ماننـد زيـست         اصطالحا كـاربرد  ...  شناسـي، ادبيـ  
  ). 17: 1386پــراپ، (» هاســت از لحــاظ واژگــاني بــه معنــي بررســي و شــناخت ريخــت« دارد و

  هـا، تجزيـه و تحليـل سـاختار       بنـدي قـصه     هـاي تنظـيم و طبقـه          در اصطالح ادبي يكي از شيوه     
  ، محقــق روســي، بــراي اولــين بــار بــه تبعيــت 3الديميــر پــراپ و قالــب ايــن آثــار اســت كــه و

  : 1387خـديش،  (شناسـي ناميـد    هـا را ريخـت     فرماليـست  ي  از زيست شناسـان، ايـده و نظريـه        
125.(  
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  ، )10: 1386پـراپ،  ( روسـي آزمـود   4هـاي پريـان    ي قـصه  هرچند پـراپ ايـن روش را دربـاره     
  . هاسـت  ي اقـوام و ملّـت   هاي همه   تعميم بر قصهاما تحقيقات نشان داده است كه اين شيوه قابل   

  هـاي محققـان در    هاي ايراني كه از اين امر مستثني نيـستند؛ چنـان كـه پـژوهش         از جمله قصه  
  ) 1379پـاييز  (اين زمينه و براساس ايـن نظريـه، دالّ بـر همـين ادعاسـت؛ بهـرام جاللـي پـور                   

  نــشان داده كــه ســاختار  ،"دراني جنــگ مازنــ شناســي قــصه ريخــت"اي بــا عنــوان  در مقالــه
  هـاي دو بخـش اسـاطيري و پهلـواني شـاهنامه از يـك الگـوي                     ي جنگ مازنـدران و قـصه        قصه

   از  "شناسـي هـزار و يـك شـب          ريخـت "ي ديگـري بـا عنـوان          كنند يا در مقاله     واحد پيروي مي  
  هـايي از هـزار و يـك شـب بـر اسـاس ايـن نظريـه                    ، حكايـت  )1383زمستان(محبوبه خراساني   

  ي  در مقالــه. پـذير و پايــا معرفـي شــده اسـت    ي پـراپ آزمــون  و نمادهـاي آن بررسـي و نظريــه  
  ) 1384بهـار   ( از فاطمـه مجيـدي       "شناسي داسـتان شـيخ صـنعان        ريخت"ديگري هم با عنوان     

  ي پـراپ بررسـي شـده اسـت و بـه ايـن نتيجـه دسـت يافتـه كـه              اين داستان بر اساس نظريـه     
  هـومن   و خليـل پروينـي  . رفـاني هـم فرمـول خاصـي پيـدا كـرد      هـاي ع   توان بـراي داسـتان      مي

   پـراپ  ريـ مي والدييگرا سـاختار يالگـو "اي با عنـوان   در مقاله  )1387پاييز و زمستان     (ناظميان
  ، ده داســتان از كليلــه و دمنــه را بــر اســاس روش پــراپ "يشناســ تيــ آن در روايو كاربردهــا

  هـا هـم داراي سـاختار واحـدي هـستند كـه دال بـر                  اند كه اين فابـل      بررسي كرده و نشان داده    
شناسـي   ختهاي نو در ري    يافته" ي ديگري با عنوان     مقاله. شناسي پراپ است    تأييد الگوي ريخت  

    )1387تابـستان    ( و پگـاه خـديش       شـناس  دكتر علي محمد حـق     از   "هاي جادويي ايراني   افسانه
   انـد،  ه پـراپ بررسـي شـد   ي ه شـيو بـه  ايرانـي   هاي جادويي  در اين مقاله قصه   نيز نوشته شده كه     

  مـصاديق    و در هـر كـاركرد،  ههـا كـاهش يافتـ     قـصه ي  هبا اين تفاوت كـه شـمار اجـزاي سـازند          
  همچنــين طــي . ؛ ماننــد مــذهب روســي وجــود نــدارد هــاي  كــه در قــصه شــدهديــدي يافــتج

 ي در مثنـوي، طبـق نظريـه    قلعـه ذات الـصور  ي  هشناسـي قـص    ريخت"ي ديگري با عنوان    مقاله
   الگــوي ،)1389پــاييز و زمــستان  (ســبيكه اســفنديارو مــسعود روحــاني از  "پــراپ والديميــر
  هـا هـم ايـن      در بيـشتر پايـان نامـه   .  معرفي شده اسـت ي پراپ موافق با الگو  اين قصه  ساختاري

  هـاي سـمك عيـار توسـط جعفـر       اي كـه بـر داسـتان    مثال پايـان نامـه  . نتيجه حاصل شده است   
  در دانشگاه گيالن، بر اساس اين نظريـه نوشـته شـده اسـت، ايـن الگـو           ) 1385شهريور  (فيضي  

ــر ايــن قــصه مــي  ــل تعمــيم ب ــد را قاب ــ. دان ــا ) 1384(ي پگــاه خــديش  ان نامــهالبتــه در پاي   ب
  لــزوم افــزودن عوامــل جديــدي بــه فهرســت  ،"هــاي جــادويي  شناســي افــسانه ريخــت"عنــوان 

  هـا       هـم پوشـاني نقـش      ،هـاي ايرانـي        عـدم تـوالي يكـسان كاركردهـا در افـسانه           ،مصاديق پراپ 
  م هـا بـا هـ    ركتـي آن حهـايي كـه جـنس     هـاي كـاركردي ميـان افـسانه     ها و تفـاوت      و شخصيت 

ــشان داده شــده اســت ،متفــاوت اســت ــه . ن ــه  خــديش همــين نتيجــه را در مقال   ي ديگــري ب
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در ) The Morphology of Persian Fairy Tales") 2009" زبـان انگليـسي و بـا عنـوان    
  .  به چاپ رسانده است"Fabula"ي  مجله

   رود و بــا روشــي توصــيفي و ايــن مقالــه از تجزيــه قــصه بــر اســاس ايــن نظريــه فراتــر مــي 
  بنـدي قـصه      كند تا با فرض مـورد صـحت قـرار گـرفتن مبنـاي رده                 انتقادي تالش مي   -تحليلي

  بر اساس خويشكاري يكسان و محدود كه عنصر ثابت در ديدگاه پـراپ اسـت، بـه بررسـي سـه                     
  بـراي نيـل بـه      . هـاي ايرانـي بيازمايـد         هاي شاهنامه بپردازد و آن را در مـورد قـصه              قصه از قصه  

  هــا در شــاهنامه محــدود و يكــسان  هــاي قهرمانــان آن  قــصه كــه خويــشكاريايــن هــدف، ســه
  دليـل انتخـاب ايـن سـه قـصه عـالوه            . است و ظـاهراً سـاختار يكـساني دارنـد گـزينش شـدند             

  هـا نيـز هـست؛ قهرمانـان       بر خويشكاري يكسان، وجـود برخـي از عناصـر متغيـر در ايـن قـصه              
ــصه ــاه،    ق ــي ش ــاهنامه يعن ــاوت ش ــشر متف ــه ق ــا از س ــتان ه ــوان و داس ــاهزاده و پهل ــا از   ش   ه
  بـراين،   عـالوه . انـد  هاي مختلف اين اثر يعني اساطيري، پهلـواني و تـاريخي گـزينش شـده          بخش

  تـا  . هـا از سـه مكـان متفـاوت كابـل، روم و هنـد اسـت          مكان انتخـاب همـسر در ايـن داسـتان         
  ا سـاختار كـامالً   هـ   هـاي يكـسان، در ايـن قـصه      به اين سؤال پاسـخ داده شـود آيـا خويـشكاري           

تواند سبب تفاوت سـاختاري يـا    آورد يا تفاوت در عناصر و شرايط ديگر، مي  يكساني به وجود مي   
  گردد؟ ... ها و ها يا عدم توالي يكسان آن حداقل باژگونگي در خويشكاري

  ي پراپ خويشكاري قهرمان قصه در نظريه

  الت متعــددي نوشــته شــده و ي اينكــه روش و نتــايج كــار پــراپ چگونــه بــوده، مقــا دربــاره
 تـوجهي او بـه برخـي از مـسائل اجتمـاعي             نقدهاي زيادي هم بر آن وارد شده اسـت؛ مـثالً بـي            

)Peinado and Gervas, 2011: 400 ( ــذهب   از ) khadish, 2009: 291(و مـ
هـاي پريـان،      شناسي قصه   توان گفت كه او در كتاب ريخت        به طور اجمال مي   . هاست  ي آن   جمله

  هـا    بندي براساس مضمون، موتيـف و مقولـه         بندي، يعني رده    هاي رايج در رده      از شيوه  چند مورد 
"هـا   خويـشكاري "هـا     بـرد، امـا براسـاس اسـتنتاج سـاختارهاي عـام آن              را نام مي  

  ي قهرمانـان   5
  واحــد  تــرين كوچــك در نگــاه او. شــمارد بنــدي قــصه برمــي قــصه را عنــصر خــوبي بــراي رده

 كــاركرد يــا هــا، همــان عملكــرد آن ســاختماني الگوهــاي و هاواحــد متقابــل روابــط ســاختاري
يا به عبارتي خويشكاري قهرمـان اسـت و بـراي    ) Propp, 1968: 19-39(هاي قصه  شخصيت

توجه بيش از حد او بـه ايـن عنـصر، سـبب           . تحليل ساختاري بايد اين عنصر را مد نظر قرار داد         
هارلنـد،  (ي او تلقي كننـد        تماني در نظريه  شده تا برخي از محققان آن را به مثابه آجرهاي ساخ          

1385:247.(  
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تـوان    و مـي  هاي پريان معرفي كرده است        شناسي قصه    سي و يك كاركرد را در كتاب ريخت        او
نقض . 4 نهي. 3 غيبت. 2وضعيت آغازين   . 1 :ها را عبارت از اين موارد دانست        به طور خالصه آن   

ي  مقابلـه . 10 گـري  ميـانجي . 9شـرارت  . 8ري فريبكـا . 7كسب خبر   . 6 خبرگيري شرير . 5نهي  
دريافـت عامـل جـادويي    . 14 واكنش قهرمـان . 13اولين كاركرد بخشنده  . 12عزيمت  . 11 اوليه
. 21بازگـشت    .20رفـع مـشكل     . 19پيروزي  . 18داغ گذاشتن   . 17مبارزه  .16انتقال مكاني   . 15
. 26كـار دشـوار   . 25ي بي پايه ادعاها. 24ورود به طور ناشناس. 23نجات  . 22گيري، تعقيب     پي

عروسي كه هريك   . 31مجازات شرير و    . 30تغيير شكل   . 29شناخته شدن   . 27انجام كار دشوار    
  . دهد ها را با نمادي نشان مي از آن

ها را در  ها را عناصر ثابت و پايدار قصه و توالي آن او در تحليل ساختاري خود، اين خويشكاري      
اما آيا اين كاركردها ). Propp, 1968: 21-22؛ 1386:10پراپ، (اند د ها يكسان مي  تمامي قصه

ها تحـت    دهند؟ آيا توالي اين عناصر ثابت در قصه هاي ايراني را هم تشكيل مي  عناصر پايدار قصه 
گيرد و هميشه يكسان است؟ قبـل از پاسـخ بـه ايـن سـؤاالت                  تأثير عناصر متغير قصه قرار نمي     

آيد؛ بنابراين، نخست به اجمـال بـه          نتخابي شاهنامه الزم به نظر مي     معرفي مختصر سه داستان ا    
  . سير روايي اين سه قصه از شاهنامه اشاره خواهد شود

 توصيف  -2

  ي سه قصه از شاهنامه خالصه. 1. 2

 سه داستان شاهنامه هـستند كـه بـا          "بهرام و سپينود  "،"گشتاسب و كتايون  "،"زال و رودابه  "
اند و در مقدمه بـه دليـل انتخـاب ايـن سـه       د در شاهنامه انتخاب شده خويشكاري ازدواج و پيون   

  .داستان اشاره شد
  زال از پهلوانان دربار منوچهر و مقيم سيـستان اسـت كـه پـس           : پيوند زال و رودابه   . 1. 1. 2

  ســپارد، بــا گروهــي از ســپاهيانش از زابــل بــه  از آن كــه پــدرش پادشــاهي زابــل را بــه او مــي
  رودابـه هـم    . گـردد   شنود، عاشقش مـي      تعريفي كه از رودابه دختر شاه كابل مي        با. روند  كابل مي 

  پـس از آن بـا   . شـود  ي زال مـي    هـاي زال از زبـان پـدرش، شـيفته و دلباختـه              با شنيدن ويژگي  
ــن دو     ــدار اي ــيش درآمــدهاي دي ــه، پ ــز از ســوي روداب ــد كني ــانجي شــدن غــالم زال و چن   مي

  رود و بـا رودابـه    ي قـصر بـاال مـي    يله كمنـد از كنگـره  زال شب هنگـام بـه وسـ      . گردد  فراهم مي 
  انـد؛ سـام دسـتور     اما پـدر زال و رودابـه هـر دو از ايـن پيونـد ناراضـي             . بندد  پيمان زناشويي مي  

  شـود، قـصد      دهد تا به كابـل حملـه كننـد و مهـراب چـون از لـشكر كـشي سـام آگـاه مـي                          مي
  اي   كنـد و سـام بـا نوشـتن نامـه            ضـي مـي   كند، اما زال، سـام را را        كشتن سيندخت و رودابه مي    
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سيندخت هم با فرزانگي، مهراب . كند تا بدين وصلت رضايت دهد   به منوچهر از او درخواست مي     
گناهـان را نريـزد و بـه      خواهد خون بي    رود و از او مي      كند و چون سفيري نزد سام مي        را آرام مي  

ي وصـلت     و شاه بـه خـاطر سـام اجـازه         برد    زال شخصاً نامه ر انزد منوچهر مي      . كابل حمله نكند  
آيـد و پـس از آن ازدواج    ها سر بلند بيرون مي  هايي كه زال از آن      دهد البته با برگزاري آزمون      مي

  .پذيرد اين دو انجام مي
ــايون.2. 1. 2 ــد گــشتاسب و كت ــه خــاطر توجــه  گــشتاسب شــاهزاده:  پيون   ي ايرانــي، ب

  شـود و قـصد رفـتن     اهي از او ناراحـت مـي  پدرش لهراسب به كاووسيان و طلب تاج و تخـت شـ        
   .گـردد  كند، اما با وساطت زرير و به شـرط سـپردن تـاج و تخـت شـاهي بـه او بـاز مـي         هند مي 

  . رود كنـد و بـه روم مـي    براي دومين بار قـصد رفـتن مـي    بيند، چون اوضاع را به همان شيوه مي 
  ا بـراي پيـدا كـردن كـار بـه           شـود و او گـشتاسب ر        جا نخست با هيشوي باژخواه آشنا مي        در آن 

  يابد تا ايـن كـه نامـداري از ده گـشتاسب              جا و بازار روم كاري نمي       برد، اما در آن     دربار قيصر مي  
  . گيـرد  اش برود و در نهايت كار او بر نخجير قـرار مـي             كند تا به خانه     بيند و از او دعوت مي       را مي 

   گونـه بـوده كـه تمـامي پهلوانـان       در اين اثنا رسـم قيـصر روم در شـوهر دادن دختـرانش ايـن               
  كتـايون كـه نـام او ناهيـد بـوده اسـت،       . كرد شدند و او از ميان آنان يكي را انتخاب مي  جمع مي 

ي   براي انتخاب همسر خود با شصت كنيز كه هر كدام دسته گلي داشتند، گرد كساني كه آماده                
كنـد، بنـابراين قيـصر دسـتور       نميي اول كسي را انتخاب        در مرحله . گردد  ازدواج با او بودند، مي    

هـا يكـي را انتخـاب     وران روم را جمع كنند تا دخترش كتايون از ميان آن ي مايه دهد تا همه   مي
رود و در  انـد مـي   گشتاسب براي تماشا به جمـع مهترانـي كـه بـراي ازدواج كتـايون آمـده         . كند

پـسندد و آن افـسر نامـدار را     مـي بيند و او را  كتايون گشتاسب را از دور مي     . نشيند  اي مي   بيغوله
دهد تـا سـر او را         شود و دستور مي     قيصر روم از انتخاب گشتاسب ناراحت مي      . گذارد  برسرش مي 

دهد،   شود و او دخترش را برخالف ميل باطني به گشتاسب مي            ببرند، اما اسقف مانع اين كار مي      
پس از كشتن گرگ و اژدها در كـوه  تا اين كه . كند اما بدون گنج و هديه و او را از دربار طرد مي    

پس از شكست اليـاس و قـصد    . گردد  گيرد و از نزديكانش مي      سقيال مورد توجه شاه روم قرار مي      
دهـد و او بـه    ي قيصر روم به ايران به كمك گشتاسب، لهراسب تخت شـاهي را بـه او مـي         حمله

  .گردد ايران باز مي
هند در زمان بهرام گور، بسيار ظـالم بـوده          شنگل شاه   :  پيوند بهرام گور و سپينود     .3. 1. 2
گيرد شخصاً به دربار او برود و موقعيت لـشكري او   رسد، تصميم مي   وقتي به بهرام خبر مي    . است

خواهد يـا بـا       جا مي   برد و در آن     بنابراين در زي رسولي، نامه را براي شنگل مي        . را مشاهده نمايد  
كشتي بگيرد و در كشتى كه به همين منظـور بـر پـا              دو نفر دانا مناظره كند يا با مردان جنگي          

گويد، بهرام را فريب دهد تا در هنـد بمانـد،    شنگل به وزيرش مي. گردد شود، بهرام، پيروز مي   مي
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كند، پس بهتر است بـه   گويد اگر در هند بماند، شاه ايران هند را ويران مي    اما بهرام در پاسخ مي    
شـنگل دختـرش   . كـشد  ها را مـي  جنگد و آن    و اژدهايي مي   بهرام در هند با گرگي    . ايران برگردد 

او در حالي كه شاه هند براي جـشن     . دهد به شرطي كه در هند بماند         را به بهرام مي    "سپينود  "
زنـد و بـا سـپينود فـرار        كند؛ از رفـتن سـر بـاز مـي           رود، تظاهر به بيماري مي      به بيرون شهر مي   

بينـد كـه از       ها را مي    رود و وقتي آن     شان مي   ل به دنبال  ها، شنگ   پس از آگاهي از فرار آن     . كند  مي
خواهم و  گويد از تو باژ نمي     مي كند و   در اين هنگام بهرام خود را به او معرفي مي         . اند  دريا گذشت 

رود و سـپينود ديـن    بعد از بازگشتن از هند، به آذر گشـسپ مـي   . كنم  دخترت را بانوي خود مي    
  . پذيرد زرتشتي را مي

قهرمانان  هاي مشترك شناسي سه قصه از شاهنامه براساس خويشكاري يختر. 2. 2
  ها آن

شناسـانه، گـزينش    چنان كه در مقدمه اشاره شد، سه داستان از شاهنامه براي بررسي ريخـت       
داستان زال و رودابه در بخـش       . اند با خويشكاري يكسان و تفاوت در برخي از عناصر متغير            شده

شـود؛ داسـتان گـشتاسب و     نـشان داده مـي  / ز/ ي مقاله با حرف   دامهاساطيري شاهنامه كه در ا    
شـود و داسـتان بهـرام گـور و سـپينود           مشخص مـي  / گ/كتايون در بخش حماسي كه با حرف        

بـراي بررسـي و دسـتيابي بـه نتـايج      . نامگذاري خواهـد شـد  / ب/هندي در بخش تاريخي كه با      
. ها تعيين گـردد     ها و اشتراكات آن     تا تفاوت ها پرداخته خواهد شد       نخست، به بررسي ساختار آن    

شناسـي ايـن      هـاي قهرمـان اسـت، در ريخـت          البته چون اساس رده بندي پراپ بر خويـشكاري        
شود و از توجه به ساير عناصر مثل يـاريگر، تقـدير و    ها هم بيشتر بر اين عنصر تأكيد مي         داستان

ها به هفت كاركرد      پ در اين داستان   ي پرا   هاي سي و يك گانه      خويشكاري. گردد  خودداري مي ... 
  .يابند مشترك تقليل مي

  ) ها تعادل اوليه قهرمانان در اين داستان(وضعيت آغازين . 1. 2. 2

ه       ها مشاهده مي ي اين داستان    در ابتداي همه   شـود كـه قهرمـان در تعـادل اوليـ)A (   بـه سـر
تمديـد كـرده   ، هنـد  مـاى و ،  زابل،  كابل منوچهر، منشور سام را براي امارت او بر       / ز/ برد؛ در     مي

، كتـاب اول،  1380فردوسـي،  (برد  است و زال هم در كنار اين پدر به خوبي و خوشي به سر مي             
ي كيكاووس در دربار پدر همراه با          گشتاسب فرزند لهراسب و نبيره     /گ/در  ). 225بيت  : منوچهر

از زبـان وزيـر     / ب/در   و) 23-24بيـت   : همان، كتاب دوم، لهراسـب    (برد    زرير برادرش به سر مي    
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همان، بهرام (گردد كه بهرام شاه ايران و همه جاي ايران آرام و بدون آشوب است               بهرام بيان مي  
  ).1874-1875بيت : گور

  برهم خوردن اين تعادل . 2. 2. 2

تواند مـانع و يـا        كشد كه اين تعادل، توسط عاملي كه مي         در هر سه داستان چندان طول نمي      
خورد؛ اين مانع در نموداري كه بعـد از ايـن مباحـث         ي داستان باشد، به هم مي       وليهگره افكني ا  

نشان داده شده است و هرچند از عناصـر متغيـر اسـت، امـا چـون در                   )a1(خواهد آمد با حرف     
و زمينه ساز اولين خويشكاري قهرمان در داستان است، به آن  ها مشترك ي داستان ابتداي همه

/ ز/در  . نمايد  مورد با كاركرد نهي و نقض نهي در كاركردهاي پراپ برابري مي           اين  . شود  اشاره مي 
 سام نريمان فرمانـداري      و ديوان مازندران و سركشان گرگان بر منوچهر شاهنشاه ايران شوريدند         

بيـت  : ، كتـاب اول، منـوچهر  1380فردوسـي،  (سـپارد   زابلستان را به فرزند دالورش زال زر مـي        
: همـان، كتـاب دوم، لهراسـب   (تاسب خواهان تاج و تخت شاهي اسـت        ، گش /گ/در  ) 249-247
  :گويد اما پدرش به او مي) 39-41ابيات

  گوى به اندازه و بسنج را سخن      مجوى بلندى اين هنوز جوانى
) 1013/46(  

  
  شـود كـه شـنگل شـاه هنـد،          ، در آن همه آرامـي اوضـاع مملكـت، بهـرام مطلـع مـي               /ب/در  

-79همـان، بهـرام گـور، بيـت     (گيـرد   شده و از چين و سند باژ مـي     بسيار ظالم بوده و سركش      
1876(.  

  )غيبت(سفر يا كوچ . 3. 2. 2

ي قهرمانـان اولـين       ي داسـتان توسـط موانـع فـوق، همـه            بعد از به هم خوردن تعـادل اوليـه        
ه    ) B(خويشكاري خـود يعنـي دوري و كـوچ           ي خـود      از محـيط اوليـ)b1 (     و تنهـايي را تجربـه

شود، طـوري كـه روزي        ساز رفتن او به كابل مي       ماند و همين زمينه     زال تنها مي  / ز/در  . كنند  مي
و با تني چند از دليران و گروهي از سپاهيان روي به دشت و هـامون                كند   آهنگ بزم و شكار مي    

ابيـات  : همان، كتاب اول، منـوچهر     (رسد  به سرزمين كابل مي     در مسير خود   كهاين  تا  گذارد   مي
ي توجـه بـيش از        رسد، به بهانه    هم گشتاسب كه به آرزوي قلبي خود نمي       / گ /در ).294-290

قصد  او نخست . گيرد  شود و راه تنهايي و دوري در پيش مي          حد لهراسب به كاووسيان، آزرده مي     
شـود و زريـر را    لهراسـب از رفـتن گـشتاسب بـه هنـد ناراحـت مـي          امـا  كنـد،   رفتن به هند مي   



 167   كيوان گوركخاور قرباني،/ پراپ  شناسي قهرمان در نظرية ريخت هاي بررسي و نقد توالي خويشكاري

 

 تا براي پيدا كردن گشتاسب با خود لشكري بـه هندوسـتان ببـرد و    گويد خواند و به او مي    فرامي
: همـان، كتـاب دوم، لهراسـب    (گـردد  گشتاسب به شرط سـپردن تـاج و تخـت شـاهي بـاز مـي            

كنـد و بـه    براي دومين بار قصد رفـتن مـي        بيند و   اما اوضاع را به همان شيوه مي       ،)53-96ابيات
  :رود سمت روم مي

      جوى راه روان و جوى گاه به دل      ىرو بنهاد روم سوى ايران از
) 1016/120(  

  
گيرد شخصاً بـه      كند و تصميم مي     بهرام شاه ايران نيز بر هم خوردن اوضاع را بهانه مي          / ب/در  

-84بيـت   : همان، بهرام گـور   (دربار شنگل شاه هند برود و موقعيت لشكري او را مشاهده نمايد             
ام از قهرمانان به طور عمد يـا آگاهانـه قـصد ازدواج        شود، هيچ كد    چنان كه مشاهده مي   ). 1883
  .ندارند

  )ي اوليه مقابله(ي پس از كوچ و تنهايي  مانع اوليه. 4. 2. 2

هـا   بـر سـر راه آن  ) a2(به محض رسيدن گشتاسب و بهرام به سرزمين بيگانه، موانع ديگـري        
 دو نفر دانا بـراي منـاظره   گويد بهرام در همان ابتدا به شنگل شاه هند مي   / ب/در  . شود  ظاهر مي 

كـه بـه همـين منظـور بـر پـا             اي  مردان جنگي براي كارزار با او انتخاب كند و در ميدان كشتى           
گشتاسب هم در همـان ابتـداي       / گ/در  ). 2012-1594/13(رسد    شود، بهرام به پيروزي مي      مي

 دبيـري خـود     خواهـد از هنـر      نخست مـي  . شود  ورود با مشكل فقر و پيدا كردن كار رو به رو مي           
تـن  هـم    به سارباني و چوپاني      حتيگشتاسپ   .دنپذير مياما او را به دبيري قيصر ن      استفاده كند،   

 سر  و دهند ولي كاري به وي نمي    ،  )161بيت  : ، كتاب دوم، لهراسب   1380فردوسي،  (دهد   در مي 
تـك را بـر      ولـي چـون اولـين پ       ، تا در كارگاه او كار كنـد       رود انجام به نزد آهنگري بوراب نام مي      

 دهـد   به او جـواب رد مـي       و بوراب    شكنند  سندان و پتك هر دو مي      ، از نيروي او   كوبد  ميسندان  
  ).189-194ابيات: همان(

شـود و زال      آنچه شايان توجه است، اين است كه در داستان زال اين مانع اوليه مشاهده نمـي               
: ، كتـاب اول، منـوچهر  همـان (گيـرد   در همان ابتدا مورد توجـه مهـراب و مهمـاني او قـرار مـي              

، البته به اين دليل كه زال قبالً آزمايش سخت خود يعني تنهـايي در بيابـان و                  )364-370ابيات
هاي آن را كه در شاهنامه به زيبايي توصيف شده، پشت سر گذاشته است تا مورد توجـه                     سختي

  . اطرافيان خود قرار بگيرد
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  گانهيعشق قهرمان به دختر ب. 5. 2. 2

ها     شود و در اين قصه      اي است كه به ازدواج ختم مي         از لوازم و عناصر ثابت هر قصه       )C(عشق  
شـود كـه    مشاهده مي/ ز/بايد آن را خويشكاري دوم قهرمانان شمرد؛ اما اين خويشكاري تنها در      

  :  يكي از دليران از دختر مهراب ياد كرد و گفت او با مهرابهنگام بزم
   ...تر استه رويش ز خورشيد روشنك   او يكي دختر استي پس پرده

)116/313(  
  
. قرار از او باز گرفت      مهر او در دلش رخنه كرد و آرام و         ،وصف دختر مهراب شنيد   وقتي  زال  و  

، كتـاب اول،  1380فردوسـي،   (ي او بود و خواب بـر ديـدگانش گـذر نكـرد     همه شب در انديشه 
  .)320-321ابيات : منوچهر

شـود و ايـن كتـايون     ي اول عشقي ابراز نمي  شتاسب در مرحله  از طرف گ   /گ/در حالي كه در     
چـشمش بـه   كنـد، وقتـي    است كه در ضيافت دومي كه پدر بـراي انتخـاب همـسر برگـزار مـي        

 و بـي درنـگ او را بـه شـوهري           يابـد  به بيداري مـي   ،   آن را كه به خواب ديده      افتد، گشتاسپ مي 
  .)247-250ابيات: همان، كتاب دوم، لهراسب (گزيد ميبر

داستاني كه در بخش تاريخي قرار دارد، سخن از عشق هيچ يـك     / ب/جاست كه در      جالب اين 
پـس، قهرمانـان در   . گيرد  از طرفين نيست، ضمناً هيچ مراسمي براي آشنايي اين دو صورت نمي           

اين كاركرد در بـين كاركردهـاي   . اولين خويشكاري خود در سرزمين بيگانه با هم اختالف دارند         
  .شود اهده نميپراپ هم مش

  ازدواج بعد آزمايش؟ يا آزمايش بعد ازدواج ؟. 6. 2. 2

گيـرد كـه      شود كه موانع بزرگتري سر راه قهرمان قـرار مـي            بعد از انتخاب همسر مشاهده مي     
ي هدف اصلي او يعني پيونـد بـا       عبور از اين موانع است كه الزمه       )D(خويشكاري سوم قهرمان    

شود   ها مشاهده مي    م، تفاوت چشمگيري در توالي خويشكاري     در اين مرحله ه   . است) E( همسر
شنگل پس از آزمايش بهرام يعني كشتن گرگي و اژدهايي از ميان سه دختر خـود،            / ب/مثالً در   

  :دهد سپينود را به او مي
  چو سرو سهي شمع بي دود را      بدو داد شنگل سپينود را

)1601/2188 (  
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/ ز/در  . كنـد   شود، بعد ازدواج مي      يعني نخست آزموده مي    البته به اين شرط كه در هند بماند،       
رود و با قبـولي در آزمـايش    هم پس از اطالع منوچهر از اين عشق و مخالفت او، زال به دربار مي 

  .گردد موبدان است كه با ازدواج او موافقت مي
س از آن  و پـ   دختر را به گشتاسپ داد       ،ين ديرين يقيصر براي پيروي از آ    / گ/در حالي كه در     

بيشه فاسقون كه تني چون اژدها و نيـشي چـون گـراز           ي در   گرگكنيم كه با كشتن       مشاهده مي 
ي پـذيرش او در دربـار    به جاي اهـرن، كـم كـم زمينـه    اژدهايي در كوه به جاي ميرين و  داشت  

بينـد و بـا       هاي او را مي     شود و در جشن عروسي دو دختر ديگر، قيصر هنرنمايي           قيصر فراهم مي  
به طور كلي، اول دختر بـه او   .بخشد   گنج و انگشتر به گشتاسپ مي       داستان آشنا شده و    حقيقت
  .گذارد شود بعد آزمايش خود را پشت سر مي داده مي

  بازگشت و تعادل نهايي. 7. 2. 2

كـه   )F( تا بتواند بـه تعـادل نهـايي    ي خود برگردد قهرمان بايد پس از ازدواج به محيط اوليه
برد، اما    زال پس از ازدواج با رودابه او را به زابل مي          . هرمان است، دست يابد   آخرين خويشكاري ق  

گونه كه گفته شد شرط ازدواج با سپينود براي بهرام، ماندن در هند بود، پس بهرام ناچـار                    همان
رود، خود را به بيمـاري زده و از رفـتن    شود روزي كه شاه هند براي جشن به بيرون شهر مي       مي

پـس از   .كنـد  و با سپينود فرار ) 2290-99ابيات: ، كتاب دوم، بهرام1380فردوسي،  ( زند  سر باز   
. انـد   بيند كه از دريا گذشـته       ها را مي    رود و وقتي آن     شان مي   ها، شنگل به دنبال     آگاهي از فرار آن   

بهـرام   گـردد كـه   تعادل نهايي زماني برقرار مـي . كند بهرام خود را به او معرفي مي       در اين هنگام  
پـذيرد و شـنگل از    رود، سپينود ديـن زرتـشتي را مـي        بعد از بازگشتن از هند به آذرگشسپ مي       

، كتـاب  1380فردوسـي،   (رود خواهد عهد او را تازه كند و با هفت شاه نـزد بهـرام مـي               بهرام مي 
ها براي تازه كردن عهد خود با او در نهروان همديگر را مالقات              آن). 2411-16/ابيات: دوم، بهرام 

  .كنند يم
  شـود؛ پـس بايـد بـه      نيز پس از پذيرفتـه شـدن گـشتاسب خويـشكاري او تمـام مـي        / گ/در  

  توانـد ماننـد دو    ايران بـازگردد، امـا چـون رفـتن او همـراه بـا قهـر بـوده، ناچـاراً داسـتان نمـي                 
   خـزر   اليـاس پادشـاه   ابتدا بايـد     گشتاسب. داستان پيش بالفاصله با يك هسته به تعادل برگردد        

  تمند است را شكست دهد تا با اين كار شـهرتش عـالوه بـر روم، بـه ايـران هـم برسـد و          كه قدر 
لهراسـپ بـا   هاي بسيار با زررير بـه ايـران برگـردد؛     و پس از تفصيل   پدر از حضور او باخبر گردد     

 و بدين ترتيب تعادل نهـايي برقـرار         دندست خود تاج بر سر فرزند نهد و او را به شاهي آفرين ك             
  .شود
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  ترسيم نمودار حركتي سه داستان. 3. 2

تر و تحليل دقيق اشتراكات و اختالفات اين سـه قـصه، نمـودار حركتـي           ي آسان   براي مقايسه 
شـان   شود كه در مباحث فوق بـه معرفـي   ها از حروفي استفاده مي گردد و در آن   ها ترسيم مي    آن

  . پرداخته شده است
  
  /ز/
  
  
  /ب/
  
  
  /گ/
  

  اشتراكات بين سه داستان تطبيق اجمالي . 4. 2

هـا، تعـادل، بـرهم خـوردن      ي ايـن داسـتان   شود، در همـه  كه در جدول زير مشاهده مي       چنان
تعادل، سفر و تنهايي، مانع، پيروزي بر مانع و پيوند، بازگشت و كـسب تعـادل مجـدد مـشاهده                     

هـا بـا    قـصه ي ريخت شناسان در شباهت سـاختاري          ي نظريه   اين بيانگر و اثبات كننده    . شودمي
  .هاي يكسان و ثبوت اين عنصر است خويشكاري

  
  /گ/ /ب/ /ز/

 تعادل اوليه حضور در دربار پدر اوضاع آرام كشور همراهي با پدر در زابل

ظلم شـنگل شـاه      رفتن سام از زابل
 هند

ــا   ــب ب ــت لهراس مخالف
 شاهي او

ــوردن  ــرهم خ ب
 تعادل

 رفـتن   قهر گـشتاسب و    رفتن بهرام به هند رسيدن به كابل
 به روم

 سفر

   موانع اوليه  فقر و سرگرداني  كشتي  به سربردن در بيابان
 آشنايي و عشق در مراسم قيصر روم .... تعاريف اطرافيان

F           E          D    A           a1            B             a2             C       

   F E          D                A           a1              B                 a2                …    

             E       F  D  A             a1          B             a2                …            
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سيمرغ در دوران كودكي و     
 پاسخ به سواالت منجمان

كـــشتن گـــرگ و 
 اژدها 

كشته شدن دد وحشي    
 و اژدها

 آزمايش

ــرام و  ازدواج با رودابه ازدواج بهـــ
 ينودسپ

 ازدواج ازدواج رسمي با كتايون

ــران و    بازگشت به ايران زندگي در زابل ــه اي ــشت ب بازگ
 شاهي

بازگشت و كسب   
 تعادل نهايي

  بررسي و نقد. 3

شناسـان   و غايـت پـراپ و سـاير ريخـت     هدف خود خودي به ساختاري تحليل و تجزيه تنها
ترين كاربردهـاي نقـد و   كي از اصليي .است براي كاربردهاي ديگر آغاز اين كار يك بلكه نيست،

ها است تا از   هاي يك مّلت يا قوم بر ديگر قصه  تحليل ساختاري، استفاده از آن براي تطبيق قصه      
توان موتيـف  ها را پيدا كرد زيرا بدين وسيله مي ها و اشتراكات بين آن   اين طريق بتوان همانندي   

هـاي    يي كه بـين قهرمـان     هالي را يافت و شباهت    ها و نوع كاركرد كاركترهاي اص     اصلي بين قصه  
شـود درك و فهـم بيـشتري از جهـان      باعث مـي «ها وجود دارد را پيدا كرد كه اين كار هم               قصه

» ها و انديشه اصلي مولف كه نهفته در ماجراهاي قهرمانـان قـصه هـست پيـدا كنـيم                      بيني قصه 
  ).190: 1371؛ همو، 14: 1386پراپ، (

  هـاي ديگـر شـاهنامه،           بايد دليل اين همه شباهت در ايـن سـه قـصه و قـصه               بنابراين نخست 
  توانـد در سـبب شـباهت سـاختار سـه قـصه مـورد پـژوهش،                   عوامـل زيـادي مـي     . تعيين گردد 

  هــاي جوامــع قــديم  هــا فرهنــگ و رســومي اســت كــه در ازدواج يكــي از آن دخيــل باشــد كــه 
"آيين پاگشايي "ها،    ي آن   وجود داشته و از جمله    

   نـام دارد كـه نمـود ايـن آيـين در شـاهنامه               6
  هـاي بـرون همـسري در شـاهنامه      چنان كه نشان داده خواهد شد، يكي از داليل كثـرت ازدواج    

  هـاي عاميانـه        ميرچا الياده هم در كتاب اسطوره و واقعيت عقيده دارد نبايـد بـه قـصه               . هم است 
  ابـزاري بـراي سـرگرمي نگريـست،        كه جذابيت زيادي در زندگي مدرن دارنـد، تنهـا بـه شـكل               

ــه آن ــي از آن    بلك ــد و يك ــستينه دارن ــومي نخ ــشه در رس ــا ري ــت    ه ــشايي اس ــين پاگ ــا آي   ه
)eliade, 1968: 202 .(  

  آيين پاگشايي . 1. 3

  ي محققـان در بيـشتر جوامـع بـدوي اجـرا              هايي اسـت كـه بـه گفتـه          اين آيين يكي از آيين    
   بـود كـه پيونـد       7 كـرد پـل سـنت ايـو         ا بيـان  نخستين كسي كـه ايـن انديـشه ر        شده است،     مي
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  ايـن   كـاركرد اجتمـاعي   ).146: 1370اسـماعيلي،  (ميان افسانه و آيـين پاگـشايي را نـشان داد     
ــه جامعــه و آســان كــردن  ،آيــين ــراي پيوســتن ب ــان ب ــوغ در   آمــاده ســاختن نوجوان    دوران بل

   و ايـن    بـوده اسـت   گـر    دي ي  هاي بـه مرحلـ     نوجوان از مرحلـه    .راستاي گزينش همسر بوده است    
  نوجــوان از نظــر  از رهگــذر پاگــشايي، .يــردگ گــذار بــا كردارهــايي نمــادين بيــان و انجــام مــي

   از نظــر ذهنــي بــه دانــش و تــواني جــادويي،  بــه تعــادل،نــياز نظــر روا اجتمــاعي بــه هويــت،
: 1387همـان؛ غيـوري،      (يابـد   بدني به زورمندي و از ديد جنسي به مردي دست مـي             از ديدگاه 

18(.  
   چـون قهرمانـان مـورد نظـر مـرد هـستند، در ايـن مقالـه تنهـا بـه           -مراحل آن براي پسران     

  نخـست   بـه ايـن ترتيـب بـوده كـه            -شـود     ذكر مراحلي كـه پـسر بايـد طـي كنـد، اكتفـا مـي               
  چنـان كـه در مباحـث فـوق اشـاره           ). 147: همـان  (شود  مرده انگاشته مي   ،شده نوجوان پذيرفته 

  اي نمـادين     ها بـا سـفر قهرمـان و تنهـايي او، ايـن مرحلـه بـه گونـه                    استانشد، در تمامي اين د    
  قهرمان با روبه رو شدن او با جانوراني بلعنده، شبيه گرگ يـا اژدهـا               مرگ موّقتي   شود و     آغاز مي 

  سـيمرغ   . سـيمرغ اسـت    ، جـانور بلعنـده    ،در داسـتان زال   . به خوبي نشان داده شـده اسـت       ... و  
   پـس نخـستين كـاركرد سـيمرغ در         .بـرد  اش مـي    آشـيانه    بچگان به  نخست زال را براي خوراك    

  در داسـتان گـشتاسب و بهـرام گـور نيـز اژدهـا و               ). 151:همـان  (ين داستان بلعيدن زال است    ا
  ي قابــل توجــه ايــن اســت كــه هــر چنــد آزمــايش بهــرام در  نكتــه. شــوند گـرگ مــشاهده مــي 

تاريخنامـه  . 624: 2 لقاسـم پاينـده، ج    ، ترجمـه ابوا   1375طبـرى،   (منابع تاريخي، جنگ با فيـل       
، مترجم ابوالقاسـم امـامى،    1376مسكويه الرازى،   (و دشمن شاه هند     ) 653: 1 ، ج 1378طبرى،  

دانسته شده است، امـا در شـاهنامه تبـديل بـه همـان جـانور                ) 660: 1992 المعارف،   150: 1 ج
اسـتاني شـاهنامه را نـشان       گردد و اين اصـالت د       ي آيين پاگشايي يعني گرگ و اژدها مي         بلعنده

  .دهد مي
چـون موجـودي   در اين آيين، قهرمانان پس از پيروزي بر اين مرگ موقتي يا جانوران بلعنده،       

داراي  بـه زبـاني ديگـر،     .ندوش  نام و نشان مي     داراي و   دنگذار تازه دوباره پاي به جهان هستي مي      
ند و با دستيابي به آن در       ور مسر مي به دنبال ه   ند،يآ به جامعه در مي    »پاگشوده«  و گشتههويت  

هـر سـه قهرمـان شـاهنامه هـم پـس از             ). 147: 1370اسـماعيلي،    (ندوش خيل قبيله داخل مي   
  .دستيابي به همسر و شهرت، به ميان خويشان خود بازگشتند

هـاي ديگـر شـاهنامه ماننـد بيـژن و       توان در داسـتان  ي اين آيين را مي بديهي است كه ريشه  
هـا كـه مجمـوع     ي آن رديابي كرد و در همـه ....  س و سودابه، خسروپريز و مريم و     منيژه، كيكاوو 

دهند، مردن، آزمايش و ازدواج و بازگشت را بـه   هاي برون همسري را در اين اثر شكل مي       ازدواج
  .ي تمثيلي بررسي كرد شيوه



 173   كيوان گوركخاور قرباني،/ پراپ  شناسي قهرمان در نظرية ريخت هاي بررسي و نقد توالي خويشكاري

 

   تفاوت در توالي خويشكاري قهرمانان  .2. 3

هـايي   ها، تفاوت شود، عالوه بر شباهت و جدول مشاهده ميها   چنان كه در نمودار حركتي قصه 
هاي قهرمانان وجـود دارد؛ بـه عنـوان مثـال،         ها به ويژه در توالي خويشكاري         هم در ساختار قصه   

در (گيـرد   و گاهي بعـد از آن صـورت مـي   ) در داستان زال و بهرام(آزمايش گاهي قبل از ازدواج   
و گاهي برعكس از طرف همسر      ) زال(ز طرف قهرمان    عشق به همسر گاهي ا    ). داستان گشتاسب 

علـت ايـن تفـاوت در دو عامـل عمـده            . گردد  مي) بهرام(ابراز و گاهي حذف     ) گشتاسب(قهرمان  
محـيط و   . 1: است كه از عناصر متغير هستند و بسيار تأثيرگذار بر عنصر ثابت قصه و عبارتند از               

  .شخصيت اصلي يا قهرمان. 2
  تـوان چنـين    بـا انـدكي تأمـل در سـه داسـتان، مـي         : خويـشكاري تأثير محيط بر تـوالي      

  انـد تـا    استنباط كرد كه دو داستان زال و بهـرام از نظـر تـوالي حـوادث، بيـشتر بـه هـم شـبيه                     
  تـوان عامـل اصـلي آن را محـيط يـا         داستان گشتاسب و خوشبختانه از خود شـاهنامه هـم مـي           

  ن رسـومي بـوده كـه بـراي شـاهزادگان           مكاني كه قهرمان به آن كوچ كـرده اسـت، دانـست و آ             
  شـد    بايست ضـيافتي بـراي او بـر پـا مـي             در انتخاب همسر در روم وجود داشته است؛ يعني مي         

 و دختـر، شـوي   ندآراسـت   و انجمنـي مـي   نـد خواند  مي جا فرا    كشور را به آن    و بزرگان و فرزانگان   
ــان آن بزرگــان برمــي  ــد دلخــواه خــود را از مي : اب دوم، لهراســب، كتــ1380فردوســي،  ( گزي

يعنـي قهرمـان   . بنابراين تفاوت در اين بخش ناشي از تفاوت در محيط، اسـت          ). 217-221ابيات
پس طبيعي است كه حق ابراز عشق در ابتـدا، خويـشكاري او         . بايد انتخاب شود، نه انتخاب كند     

خويـشان  نيست و با انتخاب شدن ناچار است به اين ازدواج تن دردهد، اما چون هنوز در ميـان                   
بايد با آزمـايش خـود را بـراي زايـايي     ) برد هنوز در مرگ موقتي به سر مي(خود پذيرفته نيست   
  . مجدد به دست آورد

ي   افتنـد و ايـن دو مكـان رابطـه           در حالي كه دو داستان زال و بهرام در هند و كابل اتفاق مي             
و  ) 300: 1373قزوينـي،   ( د  دانان كابل را از واليت هنـ        جغرافيايي نزديكي با هم دارند؛ جغرافي     

داننـد در     مـي ) 427: 4 ج 1383حموي بغدادي،   (از لحاظ موقعيت آن را ما بين سيستان و هند           
توان استنباط كرد كه كابل از شهرهاي هند بـوده   شاهنامه هم نام اين دو مكان با هم آمده و مي      

  . است
  سوي كابل و دنبر و مرغ و ماي       سوي كشور هندوان كرد راي

)115/291(  
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هـايي   ها تا حدود زيادي شبيه هم باشد و داستان بنابراين طبيعي است كه رسوم ازدواج در آن  
هايي از لحاظ توالي حوادث يا خويـشكاري قهرمـان داشـته              افتند، شباهت   جا اتفاق مي    كه در آن  

  .باشند
 در داستان رسـتم    شود؛ مثالً   هاي شاهنامه هم ديده مي      تأثير محيط بر ازدواج در ساير داستان      

اين شهر از توابع طخارستان در باالي بلخ و بغالن واقـع      . افتد  و تهمينه كه در سمنگان اتفاق مي      
ــدگي مــي  ــه اعــراب زن ــد  شــده اســت و در آن طايف ؛ 252 :3 ج ،1383بغــدادى،  حمــوى(كنن

ن اي اسـبا  و بر اساس حدود العالم در اين شـهر آخورهـاي زيبـايي بـر        ) 71 :1  ج ،1361مقدسي،
  :وجود داشته است

ها   هايش از جنس سنگ سپيد است و در اين كوه           سمنگان شهري است در ميان كوه كه كوه       «
ي آلتـي كـه مـر     ها و خانه هاست و آخـور اسـبان بـا همـه      ها و كوشك  اند و مجلس ها كنده    خانه

» زيـاد دارد  ي    هاي گوناگون كشيده شده و شراب و ميـوه            ها نقش   بر روي آن  . ها را ببيايد      كوشك
كه اين سخنان، هر مخاطب شاهنامه را بـه    ). 121: 1423حدود العالم من المشرق الى المغرب،     (

  : هاي آن جا  ياد شكار رستم در دره
  كرد تير از پر تركش و بست كمر      كرد نخچير ساز دلش بد غمى
  وىــج نخچير دژاگاه شـــير چو    روى بنهاد چو توران مرز سوى

) 301/18-17(  
  
  : گم شدن رخش در اين شهر براي ازدياد نسل اوو

   همى هر يك از رخش جستند بهر      شهره گرفتند و بردند پويان ب
)301/30(  

  
توان استنباط كرد كه تنها ازدياد نسل اسبان در ناپديد شدن اسب       از اين مطلب مي   . اندازد  مي

 قهرمـاني ماننـد رسـتم    رستم نقش ندارد؛ كسي كه بخواهد دخترش را براي يك شب در اختيار   
هـا   قرار دهد، هدفش، ازدياد نسل رستم هم است، يعنـي ازدواج در ايـن محـيط بـا بقيـه مكـان         

  . متفاوت بوده است
هـاي    گونه كه گفته شـد يكـي از خويـشكاري           همان: تأثير هويت قهرمان بر توالي خويشكاري     

  گـشتاسب نمـودي از آن      امـا در داسـتان بهـرام و         . قهرمان عشق پيش از ازدواج به همسر است       
  در مورد گشتاسب به تـأثير رسـوم اجتمـاعي اشـاره شـد، امـا در مـورد بهـرام،                     . شود  يافت نمي 

  قهرمـان ايـن داسـتان، شـاه اسـت و           . عامل اصلي تغيير هويت قهرمان است نه محيط اجتماعي        
  هـاي سياسـي صـورت        هاي بـرون همـسري شـاه بيـشتر بـه خـاطر منفعـت                در شاهنامه ازدواج  
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  يعنـي نـه تنهـا لزومـي نـدارد          ). 528: 1360روح االمينـي،    (گيرد تا رعايـت رسـم و رسـوم            مي
  شــاه دختــر را ببينــد و عاشــق او شــود، بلكــه حتــي گــاهي بــدون ديــدار ايــن پيونــد صــورت  

  شـود كـه بـراي     عالوه بر داستان بهرام، در داستان خسروپرويز بـا مـريم مـشاهده مـي             . گيرد  مي
  ي  مايش ذكـاوت ايرانيـان مهـم اسـت و او بـراي ايـن كـار، ابتـدا مجـسمه         قيصر، پدر او، تنها آز 

  ، كتــاب دوم، پادشــاهي 1380فردوســي، ( ســازد كــه در حــال گريــه كــردن اســت زنــي را مــي
فرستند تا با او صحبت كنـد، ولـي او    و ابتدا گستهم را نزد او مي     ) 1378-84ابيات  : خسرو پرويز 

 را "انــديان" و "بــالوي"بعــد ). 1388-407: همــان(شــود كــه دختــر جادوســت  متوجــه نمــي
در نهايـت خـراد بـرزين بـه         ) 1408-19: همـان (بيننـد     فرستند، اما آنان نيز حقيقت را نمي        مي

پرويـز   خـسرو  نـزد  دخترش مـريم را  و سپاه قيصر پس از اين دريافت،  . برد  جادوي قيصر پي مي   
  :فرستد مي

  كام و راى با و سنگ با و خردمند      به نام مريـم بود دخترش يكى
   آفرين كردگار از خواســت همى      دين به آيين فرستاد به خسرو
  سپرد به خســـــــرو نيكو بĤيين      گرد گستهم دخترش بپذرفت

)1983/504-1502(  
  

ي بربريان نخست بـه هامـاوران         يا در داستان كاووس در شاهنامه، كاووس براي سركوب فتنه         
  :شوند كند و آنان مطيع او مي حمله مي

  بيفكند شمــــشير و گرز گران      نخستين سپهدار هـــاماوران
)275/65(  

  
كند و كاووس بدون اين كه ديدن         كسي او را از وجود سودابه در دربار شاه هاماوران مطلع مي           

  :كند او برايش اهميت داشته باشد، او را را خواستگاري مي
  ر خورستشنيدم كه گاه مرا د    ي تو يكي دختر است پس پرده

) 276/85(  
  

يـا در   دهـد  ي كـاووس تـن درمـي    و شاه هاماوران، عليرغم ميل باطني خود ناچار به خواسـته      
گوينـد كـه      بـه داراب مـي     پس از پيروزي شاه بر قيصر،      داستان ازدواج داراب با دختر قيصر روم      

و از او   ) 67-68ابيات  : ، كتاب دوم، پادشاهي داراب    1380فردوسي،  (فيلقوس دختر زيبايي دارد     
   :كند كه ناهيد نام داشته خواستگاري مي

   است افسر بانوان تارك بر كه    است دختر يكى تو ي پرده پس
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  ورا نشانى زريــــــن اورنگ بر      ورا خوانى ناهيد كه نگارى
)1259/73 -72(  

  
رمـان  هـا تأثيرگـذار باشـد، هويـت قه     تواند بر توالي خويشكاري بنابراين يكي از عواملي كه مي    

هـا را در   هاي را برنمي تابد يا ممكـن اسـت تـوالي آن    است كه گاهي اوقات برخي از خويشكاري     
  .داستان بر هم بزند

  گيري نتيجه

  تـوان سـاختار ظـاهراً يكـساني بـراي         اي از سـه داسـتان مـي         هرچند در ابتدا با قرائـت سـاده       
  هرمانـان ايـن سـه داسـتان        هـاي ق    ها در نظر گرفت و با توجه به ايـن كـه خويـشكاري                 اين قصه 

  مـي باشـد، بـر اسـاس اصـول         )كـوچ، عـشق، آزمـايش، ازدواج، بازگـشت        (، محدود   )عنصر ثابت (
  گـردد كـه تنهـا        تـر مـشخص مـي       ي پراپ بايد در يك رده جاي گيرند، اما با بررسي دقيـق              ايده

  كـرد، بلكـه    بنـدي     هـا را رده       توان اين قصه    هاي قهرمان نمي    با توجه به عنصر ثابت و خويشكاري      
  ي فرهنـگ و جهـان بينـي نهفتـه در قـصه هـستند،            بايد برخـي از عناصـر متغيـر كـه سـازنده           

  . هـا و يـا هويـت قهرمـان را نيـز در نظـر گرفـت             مانند تأثير محيط بـر تـوالي ايـن خويـشكاري          
  تواننـد از يـك آيـين نـشأت گرفتـه باشـند، امـا         چون با وجود ايـن كـه ايـن سـه داسـتان مـي          

  تــوان تــأثير محــيط اجتمــاعي را در پيونــد قهرمــان در روم و تفــاوت در تــوالي  وضــوح مــي بــه
   يعنــي ســرزمين ســند قــرار دارنــد، مــشاهده  حــوادث بــا هنــد و كابــل كــه در يــك محــدوده

  توانــد بــر تــوالي و عــدم تــوالي  از طرفــي ديگــر قهرمــان و مقــام و منــصب او نيــز مــي . نمــود
هـا، بايـد تـأثير     بر توجه به خويـشكاري در ايـن داسـتان   پس عالوه . ها تأثير داشته باشد  داستان

تـري از قـصه       تـر و دقيـق      عناصر متغير را نيز در نظر گرفت كه در آن صورت رده بندي متفاوت             
  .قابل ارائه است

  ها نوشت پي

1- Exogamy  

2- morphology  

3- Vladimir prop  

4- Fairy tales  

5- Functions  
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6- initiation  

7- Paul Saint yves  
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   . 45شماره 

 .للنشر الثقافيه الدار: قاهره).  ق1423( . المغرب الى المشرق من العالم حدود

  شناســي  هــاي نـو در ريخــت   يافتـه «). 1387تابــستان . ( پگــاه،خـديش  و شــناس، علـي محمــد  حـق 
   ي   شـماره  .دانشكده ادبيات و علـوم انـساني دانـشگاه تهـران          . »هاي جادويي ايرانـي       افسانه
186.   
 سـازمان : تهران.  چاپ اول . ي علينقي منزوي     ترجمه .البلدان معجم). 1383. (بغدادى، ياقوت  حموى

 .كشور فرهنگى ميراث

. ي رودكـي   مجلـه . »شاهنامه براي ايرانيان تـاريخ اسـت نـه افـسانه          «).1386. (خالقي مطلق، جالل  
  .15شماره 

نـشر علمـي و     : تهـران . چـاپ اول  . هـاي جـادويي       سي افسانه شنا  ريخت). 1387. (خديش، پگـاه  
  .فرهنگي
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 ي شـماره  .هاي ادبي پژوهش .»شناسي هزار و يك شب      ريخت«). 1383زمستان  . (خراساني، محبوبه 
6 .   

ــود  ــي، محم ــسري «). 1360 (.روح االمين ــرون هم ــسري و ب ــستا. »درون هم ــماره.  دي.چي    ي ش
5. 

قلعـه ذات   «ي شناسـي قـصه   ريخـت «). 1389پاييز و زمـستان  .( سبيكه اسفنديار، و  مسعود،روحاني
 ادبيات و علوم انـساني دانـشگاه   ي دانشكده .»پراپ طبق نظريه والديمير. در مثنوي» الصور
  ).220( 53 .تبريز

 :تهـران . پـنجم  چـاپ  .پاينـده  ابوالقاسـم  ي  ترجمـه . طبرى تاريخ). 1375 (.جريـر  بن طبرى، محمد 
   .اساطير

پـژوهش زبـان و ادب   . »العبـاد الـي المعـاد سـنايي        تحليلي بـر سـير    «). 1387. (غيوري، معصومه 
  .پاييز و زمستان. ي يازدهم شماره. فارسي

چـاپ  .  فردوسي براساس چاپ مـسكو      جلدي شاهنامه  نسخه دو ). 1380. (فردوسي، ابوالقاسم 
 .ققنوس: تهران. دوم

جهـانگير ميـرزا قاجـار      : مترجم. آثار البالد و اخبار العباد     .)1373( بن محمود     زكريا محمد  .قزويني
 .اميركبير: تهران. به اهتمام ميرهاشم محدث

 ي   شـماره  .هاي ادبي  پژوهش .»شناسي داستان شيخ صنعان     ريخت«). 1384بهار   . (جيدي، فاطمه م
7 .   

   :تهـران  .امـامى  ابوالقاسـم  متـرجم : يكـم  جلـد  .األمـم  تجـارب ). 1376 (.علـى  الرازى، ابـو   مسكويه
  .سروش

 علـي ي    هترجمـ .  االقـاليم  هاحسن التقاسيم في معرف   ). 1361(. محمدبن احمد ... ابوعبدا ،مقدسي
 . شركت مؤلفان و مترجمان ايران. چاپ اول. نقي منزوي

 گروه مترجمـان  .بارت تا افالطون از ادبي نظريه بر تاريخي درآمدي). 1385. (ريچارد هارلند،

  . چشمه :تهران .دوم چاپ .جوركش شاپور نظر زير
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