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  سعيد رمشكي - ابراهيم استاجي
  
 دهيچک

بـر   راه را ي،مدرن و امـروز  يهايژگيبا و ييهاداستان با داشتن ،يادب فارس ين اثر حماسيتربزرگشاهنامه فردوسي، 
ـ يسه و تطبيمقا ،آزمون يبرا هاي ادبي متاخر نظريه  نياز بهتـر  يکـ ي يروسـ  ر پـراپ يـ ميوالد روش .از کـرده اسـت  ق ب

ـ به جهت ماه شاهنامه يو حماس يرياساط يهاها و قصهداستان يشناسختير يبندل و طبقهيتحل يها وهيش ت خـاص  ي
ـ بـه تحل  ،اسـت  هـا نهـاده  تيشخصـ  کنش ةيکه کارش را بر پا ،پراپ ةويگرفتن از شحاضر با بهره ةنوشت .استها آن  لي

 ين بررسيدر ا .ق استين تحقيا ياساسو  يعلم ةيفرض ،پراپ ةيرظاوش با نيق داستان سيتطب .پردازدياوش مين سداستا
ارائه شده توسط  يهايشکاريکامال با خو ،اشخاص قصه يهادر کنش ييجابجا يبا مقدار تين روايام که يدهينشان م

. ن مدعاسـت يدهنده و گواه انشان ،ن داستانيد در اموجو يو فرع ياصل يشکاريست و پنج خويب. پراپ هماهنگ است
 ييعناصـر جـدا   ،»عمـل قهرمـان  «و » يکاربيفر« ،»بتيمص«و کنش  است م شدهيتقس يت اصلين پنج شخصيها بکنش
سـه حرکـت    و اسـت با سـه حرکـت   از آرامش به اوج فاجعه  عبور ،روند داستان. داستان هستند ةر و تکرار شونديناپذ

  .واحد هستند يساختار يدارا ،متفاوت ين با وجود مضمون و ظاهرموجود در داستا
 
  هاي كليدي واژه

  .اوشيداستان س ،پراپ ةينظر ي،شناسختير ،شاهنامه
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 ،انـه يعام يهـا بودند کـه قصـه   يافتند و مدعييم ياديبن ياان زبان و اسطوره رابطهيکه م شناسان قرار گرفتاز اسطوره

  .)۱۷:۱۳۶۸،پراپ( سازنديت گشته است منعکس ميها تثبرا که در اسطوره يعيطب يهادهيسم پديسمبول
 نيا نيترمعروف از يكي. دش هانآ يبندطبقه يبرا ييهاروش افتني به معطوف هاكوشش ،هاقصه يگردآور پس از«
 ظـر  مـدن  هاقصه نيا به دادن نظم در را ييايجغراف و يخيتار يهاسايكه مق است مشهور يدفنالن مكتب به ،هاشرو

ـ  ۱۹۱۰ سـال  در مكتب نيا صاحب نظران و روانيپ از يكي ،)Anti Ar ne( آرنه يآنت .داد رقرا  از يفهرسـت  ،يالديم

 يكـ ي )Stith Tampson( نسـو تام ثياست .كرد منتشر هاآن در مندرج يهاهيما درون و مضمون اساس بر قصه انواع
 گـرد  جهـان  مختلـف  يكشورها يگانيبا در كه را قصه يهاگونه تمام و داد گسترش را كار نيا ،او همفكران از گريد

  ).۱۷۲:۱۳۹۱ي،ستار( »فزودا فهرست به بود آمده
هاي عاميانه انجام صهمعنا و مفهوم ق ةهاي با ارزشي دربارشناسان مکتب فرويد و يونگ نيز پژوهش کاوان و روان روان«
-اند و برخي از تجزيه و تحليلخود مورد تجزيه و تحليل قرار داده ةکاواناهداف روان ةها را بر پاياينان متون قصه ؛اندداده

 اما هيچ کدام از. )شش:۱۳۶۸پراپ،( »نده استكهاي عاميانه و اسطوره افروشنايي جديدي بر معنا و پيام قصه ،هاي آنان
و  ۱۹۵۰ ةهـ اي کـه در د نافـذترين نظريـه  «. ها باشدها نتوانست آن چنان که بايد پاسخگوي نياز اساسي قصهتحقيق اين

آلماني در سال  )Andre Jolles( آندره يولس. ساختارگرايي بود مکتب ةنظري ،فولکلورشناسي را تکان داد ةحوز۱۹۶۰
لـرد   .صور اصلي ادبيات عاميانه را تحليل کرده بـود  ،نبه چاپ رساند که در آ "صور ادبيات شفاهي"به نام  کتابي ۱۹۳۰

ها يک طرح کلي داستاني براي قصه. م۱۹۳۶در سال " پهلوان"در کتاب جنجال برانگيزش به نام ) Lord Raglan( راگالن
ها را ين بررسيا ةتحقيقي که هم ،اما در اين ميان و کار داشتند ارائه کرد هايي که با پهلوانان اساطيري و کهن سرو اسطوره

کتاب  .بود )jakovlevic propp Veladimir( والديمير پراپ ،تحت شعاع قرار داد، پژوهش دانشمند فرماليست روسي
-ريخـت «تحت عنوان . م۱۹۵۸انگليسي آن در سال  ةچاپ شده بود و ترجم .م۱۹۲۸شناسي حکايت او در سال ريخت

توان پراپ را مي هاي پريانقصه شناسي ريخت. )۲۷:۱۳۷۱پراپ،( »يدباعث شهرت اين کتاب گرد »هاي عاميانهشناسي قصه
  .هاي محلي استها يا نوعها شناخت تيپهايي دانست که هدف آنحرکت مفيدي براي بررسي ةنقط

  
  ييبر ساختارگرا ياجمال ينگاه

چ يهـ  .وابسته به کل نظام است ،که کارکرد هر جزء يبه نحو ،اجزا به هم ربط دارد ةهم ،در هر نظام. نظام يعنيساختار 
کـل نظـام بـدون درک کـارکرد      ،ن جهتيبه هم .که هست باشد چنان ،رون از کار اجزاءيتواند بيک نظام نميدر  يجزئ

 ،گلـدمن ( ح دانسـت يدرک و توضـ  ةويک شيتوان يرا م) Structuralism( ييگراپس ساخت. ستياجزاء قابل درک ن
ت و يـ روا يسـاختار  يبررسـ . بهره باشديب يساختار يتوان سراغ گرفت که از کارکردهايرا م يامروزه کمتر نقد ).۹ :۱۳۶۹
سـم  يسم و فتوريسم و مکتب پراگ و نئوفرماليبه فرمال ييساختارگرا ةشير .داشته است ياريبس ييشرفت و کارآيپ ،داستان

- سال ) Formalism( ييگراات صورتيق به نظريعم يا شهيبا ر يساختار يهاپژوهش ةنيشيپ. )۱۷۷:۱۳۸۷،سايشم( رسديم

ـ نظر ةبه انـداز  يش نظريچ گرايه ،گذشته ةدر چند ده ).۱۷- ۲۳ :۱۳۷۳ ،واين( گردديباز م يالديم. م۱۹۶۰تا  ۱۹۱۵ يها  ةي
 يهـا  شـرفت يپ .)هفت:۱۳۶۸،پراپ( ر نداشته استيتاث يو علوم اجتماع يدر علوم انسان ،ييگراا ساختياصالت ساخت 

ـ با الهـام از نظر  يينجر به تولّد مکتب ساختگرامعاصر م ينقد ادب  Ferdinand de( نـان دوسوسـور  يفرد ةشناسـان  ات زبـان ي



  ٣٩/    نظريه والديمير پراپ شناسي داستان سياوش بر اساس تحليل ريخت
  

Saussure( شه و ياند يان به مبانيان انتقادها به ساختارگرايدر جر« يشکن ه بر ساختيان با تکيپساساختگرا ،د و بعد از آنيگرد
 ازدر  يفرانسو )Roland Barthes( روالن بارت يهاد تالشينبا البته. )۵۲ :۱۳۸۴ي،احمد( »روش کار خودشان شکل دادند

 ده اسـت يژه بخشـ يو يتياهم ييگرا پساساخت به چرا که ،ده گرفتيناد را در تحليل ساختاري روايت ين جنبش ادبيرهبران ا
برقرار  ،تار اثراستخراج اجزاء ساخ :توان متشکل از سه هدف دانستيرا م ينقد ساختار ).۲۵ :۱۳۸۴،دوسونيو وسلدن (

  ).۱۰ :۱۳۶۹ ،گلدمن( شوديت ساختار اثر مشاهده ميکه در کل يدادن داللتنشان ون اجزاء ين ايساختن ارتباط موجود ب
  

  قيتحق ةنيشيپ
ات و يـ گـر حکا يد هـاي  از نمونـه . اسـت  سـياوش  شناسانه با روش پراپ بر داسـتان ختين نگاه رياول حاضر، پژوهش

ـ آن در روا يهـا ر پـراپ و کـاربرد  يميوالد ييساختارگرا يالگو«توان به مقاله ين روش ميبا ا يمورد بررس يها متن ت ي
بـه عنـوان    -له و دمنه يکل يهاده داستان از فابل ،ن مقالهيدر ا. ان اشاره کرديو هومن ناظم ينيل پرويخل ةنوشت» يشناس

شـده   يل و بررسـ يـ هـا تحل ن قصـه يشناسانه ا ختيل ريپراپ در تحل يت الگويو قابل ييکارآ يابيبا هدف ارز -نمونه 
ـ  ،مسعود روحاني و محمد عنايتي قـاديكاليي  نوشته» فردوسي ةهاي ديوان در شاهنامبررسي قصه« .است  يگـر يد ةنمون

تـا   بررسـي كنـد  وان يـ د يهادر داستان را يو ةشناسانختيپراپ و روش ر يهايشکارينمودار خو كوشد مياست که 
سياهپوشـان بـر اسـاس     ةتحليـل سـاختاري قصـ   « .ها انطباق دارد ن داستانيپ تا چه اندازه بر اه پرايمشخص گردد نظر

طـاهره   نوشـتة » پراپ ةخير و شر بر اساس نظري ةريخت شناسي قص« ،عفت نقابي و كلثوم قرباني ةنوشت ،»الگوي پراپ
حليل ت« ،سكينه مرادي كوچي نوشتة ،»بررسي عنصر داستاني دسيسه در داستان سياوش«گر است يد يهاايشاني از نمونه

هـاي   بررسـي حسين قمري گيوي و سكينه مرادي از نمونه  ،ابراهيم اقبالي نوشتة ،»داستان سياوش بر پايه نظريات يونگ
 .روندروي داستان سياوش هستند كه نوعي نقد ساختاري به شمار مي انجام شده

  
  يخت شناسير روشپراپ و 
اصـطالح   يشناسـ اهيـ در گ. هـا ختيو شناخت ر يبررس يعني )morphology( يشناس ختيواژه ر«ده دارد يپراپ عق

اه و بـه عبـارت   يـ گر و با کـل گ يکديها با اه و ارتباط آنيگ ةل دهنديتشک يو شناخت اجزا يبررس يعني يشناسختير
ان و يه را بين نظريار ان بيپراپ که نخست ).۱۷:۱۳۶۸،پراپ( »اه استيگ ساختمان يجا به معننيدر ا يشناسختير ،گريد

ق حـ ( ر قصـه دانسـت  يـ ق عناصر ثابـت و متغ ين دقييش را شناخت و تعيخو ةين گام در تحقق فرضينخست ،اثبات کرد 
ـ امـا عناصـر متغ   کنندير نمييت وجود دارند و تغيوسته در حکايهستند که پ يعناصر ،عناصر ثابت ).۳۰:۱۳۸۷،شناس ر ي
شـوند و  يات ظاهر مـ يمختلف در حکا يهاکه به صورتاست ن گونه موارد يا ها ونام و صفات آن ،هاتيشخص شامل

  .)۵۶:۱۳۸۹ي،و صلوات پارسا( شونديها متيسبب تنوع حکا
ـ ينظر اهمداند که از نقطهيماز اشخاص قصه  يتيعمل شخص« را )Function( يشکاريپراپ خو ان يـ کـه در جر  يت

دارنـد کـه از    يها ساخت واحـد قصه ةاعتقاد داشت که هم  يو. )۵۳:۱۳۶۸،پراپ( »شوديف ميات قصه دارد تعريعمل
اگر چه حدود هشتاد  .)۴۶:۱۳۸۳ي،خراسان( ق خود اشخاصينه از طر ،است يريگيق عملکرد اشخاص قصه قابل پيطر

ـ لبتـه با ا. )۵۵:۱۳۸۹ي،ذوالفقـار ( آمد اسـت معتبر و کار يگذرد اما هنوز روش ويخ نگارش کتاب پراپ ميسال از تار د ي



  ۱۳۹۲پاييز ) ۱۹پياپي (، ۳سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴۰

 
 ياعده .حاضر خارج استةنوشت ةها از حوصله پراپ وارد است که بحث در مورد آنيهم بر نظر ييرادات و انتقادهايگفت که ا

تواند ينم ي،ل در زمانيبودن از تحل يک کارکرد و خالي و يافتن در سيت يبه جهت کل ،ماو با وجود فضل تقد ةويش اعتقاد دارند
  ).۱۰۲ :۱۳۷۹،ولزاسک( ديجامع به شمار آ يروش
  

  پژوهشو اهداف  هاپرسش
ـ پر يهاقصه يشناسختيپراپ در ر ةيبر اساس نظر اوشيداستان س كه است آنحاضر  پژوهش ياصل پرسش ان چـه  ي
  :پردازد نيز مير يموضوعات ز اين پژوهش به بررسيدارد؟ يساختار

ـ  ينـوع الگـو  ، ن منظومـه يـ ک گانـه پـراپ بـر ا   ي و يس يتعداد انطباق کارکردها و  سـاختار داسـتان  ، داسـتان  يحرکت
  .قصه يها تيشخص

  
  اوشيداستان س يشناسختير

 يشکاريهر خو يو سپس برا شود ميجدا  تين روايا ةل دهنديتشک ياصل ياوش ابتدا اجزايداستان س يشناسختيدر ر
  :شود آورده مير يبه شرح ز يطبق عملکرد پراپ مطالب

کمـک  هـا بعـدا   ن نشانهيا( يشکاريآن خو يقراردار ةنشانو  يشکاريخو يف اختصاريتعر، از ماحصل آن يادهيچک
اوش خواهـد  يداسـتان سـ   يخت شناسير ،کارنيا ةجينت .)ميش دهيد کرد که ساختار قصه را به صورت نمودار نماخواه

  .قصه توسط پراپ ةف شديتعر ةسازند ياجزا ةيف داستان بر پايتوص يعني ؛بود
ـ بن ،شـود ير ارائه داده مـ يزکارکرد پراپ در  ۳۱ن يکه از ب يفرع و ياصل يهايشکاريخو ةريزنج  يشناسـ خـت ياد ري

 :۱۳۶۸ ،پـراپ ( »شـود ين شـروع مـ  يآغاز ةک صحنيهر قصه معموال با « .دارديعرضه م ياوش را به طور کليداستان س
 يمعرف يبرا يامقدمه د چرا کهيآيک عنصر مهم به شمار ميد اما يآيبه حساب نم يشکاريک خويه يت اوليوضع. )۶۰

  .قهرمان است
ابنـد کـه در   ييشه مـ يبا را را در آن بيز يشوند و زنيم ياشهيشکار وارد ب يبرا ردالو يسواران و همراه با توس ويگ

 :د کهيآياز ازدواج کاوس بر نم يبس ؛ندهديرا به کاوس ارمغان م ييبايمانند در زيب زن .ستهمتايب ييو دالرا ييبايز
ـ  ـ ر نيامـبسي ب ـ د بـرين روزگ ــ   راـــــ

  
ــر    ــه خ ــد ب ــدر آم ــگ ان ــه رن ــارک   م به

ـ ش با دـــبگفتن   ـ ک اهــ ـ  اووســـ   يکـ
  

ــه   ــي   ک ــده پ ــاه فرخن ــوردي از م   برخ
ـ فـرخ آم  کـودکي  يـــيک   ـ د پديــ   دــ

  
ــد کشي    ــر باي ــر اب ــون تخــت ب ـــکن   دــ

ــري     ــون پ ــودکي چ ــت زو ک ــدا گش   ج
  

ـــب   ـــه چـ ـــهره بسـ ــت آذريــ   ...ان ب
ــدار ن   ـــامجهان ــردـــــش سياوخـ   ش ک

  
ــرد      ــش ک ــده را بخ ــرخ گردن ــرو چ   ب

  a. نيصحنه آغاز )۲/۲۰۶: ۱۳۸۹فردوسي،(   
 ،نبـرد  ي،ن آزادگييآ به او شيستان برد و در مکتب خويسپارد تا او را به سيبه رستم م يرا از کودک اوشيسکاووس 

  :اموزديشکار و نشست و برخاست ب
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ــده را  ــپردش دل و ديـ ــتم سـ ــه رسـ   بـ
 

ــجهان   ـــجوي گـــ ـــرد پسنــ   اديده رـ
ـ لون ببــردش بــه زا ــــتهمت     ستانــــ

  
ــتن   ــاخت نشس ــش س ـــدر گلست گه   انـ

ــد     ــان و کمنـ ــر و کمـ ــواري و تيـ   سـ
  

  ...عنان و رکيـب و چـه و چـون و چنـد      
  الهـــــز داد و بيـــداد و تخـــت و ک   

  
  پاهــــن رزم و رانــدن ســـــســخن گفت  

ــاموختش،    ــا بي ـــس هنره ـــ ـــسه ر ب   رـ
  

ـ رداشت و آمــي رنج بــبس     د بـه بـر  ــ
  e .بت قهرمانيغ )۲/۲۰۷ :۱۳۸۹فردوسي، (  

  :خويش است ةنظير زمانبي ةگردد در حالي که در کمال جسم و جان، يگانسياوش پس از آموزش به درگاه پدر باز مي
ــ ــي    نوچ ــاه آگه ــاوس ش ــه ک ــد ب   آم

 

ــد سياوخ    ــه آم ـــک ــي  شـــ ــا فره   ب
ــوس       ــو و ط ــپه گي ــا س ــا ب ــود ت   بفرم

  
  د بــا شــادي و پيــــل و کــوسبــــرفتن  

ــدند انج    ــداران شـ ــه نامـ ـــهمـ   منــ
  

ــتن    ــر پيل ــک دســت طــوس و دگ ــه ي   ب
ـــدند     ــهريار آمــــ ــر شـ ــان بـ   خرامـ

  
  درختـي بـه بـار آمـــــدند     کــه با نو  

  ↓ .بازگشت قهرمان )۲/۲۰۸ :۱۳۸۹فردوسي، (   
  :دهدياوش ميش به سيرا بعد از هفت سال آزما ييکاووس تاج زر و منشور فرمانروا

  چنــين هفــت ســالش همــي آزمــود    
 

ــود       ــاک زاده نب ــز پ ــار، ج ــر ک ــه ه   ب
ـــب  ــتم، بفــ ـــه هش ــاج زر ـ ــا ت   رمود ت

  
ــين    ــتانزمـ ــن ک كهسـ ـــو زريـ   مرــ

  انـــــــر پرنيـــــد منشــور بـــــنبشتن  
  

ــه رس   ـــب ــر کي ـ ــان و ف ـــم بزرگ   انــ
ـــزمي   ــتانن ــــ ــاه كهســ   کــه بــود او ســزاي بزرگــي و گــاه        ورا داد شــ

  D. ش اول قهرمانيآزما )۲/۲۱۰ :۱۳۸۹، فردوسي( 
نقش  .شوديوارد قصه م ،دير ناميالح پراپ شرطتوان او را به اصيد قصه است و ميت جدينجا سودابه که شخصيدر ا

وارد کـردن صـدمه بـه     ،تيـ ن بردن تعـادل و در نها ياز ب ي،خرابکار ،بتيمص جاديا ،سودابه بر هم زدن آرامش خانواده
  :بندد ميگذرد که سودابه پرنگار به او دل ياوش نمياز بازگشت س يزيچ .ستقهرمان داستان ا

ـــديد  ــياوش بـــ   چــو ســوداوه روي س
 

ــد    ــر دمي ــش ب ــر انديشــه گشــت و دل   پ
  چنـان شــد کـه گفتــي طـراز نــخ اســت    

  
  خ اســتــــو گــر پــيش آتــش نهــاده ي  

ـــک   ــتاد نزديــ ـــسي را فرس   ک اويــ
  

ــه   ــ :ک ــن بگ ــياووش را اي ــان س   ويـپنه
ـ ان هـــک   ـ در شبسـتان شـاه جه  ــ   انـــ

  
ـــنب   ــان  ــ ــوي ناگه ــگفت ار ش   اشد ش

   y2 ).ياز نه ياشکل وارونه(دشنهايپ )۲/۲۱۱ :۱۳۸۹فردوسي، (   

سودابه با . )۶۸:۱۳۶۸، پراپ(دهند يل ميبنده را تشکيفر يشنهادهاياز پ ينوع خاص ،زيخدعه آم يهامانيقراردادها و پ
 ،زشيـ شنهاد نامشروع و وسوسه انگيپ ،اشنش همسر مورد عالقهيگز يه شبستان برااوش بيآوردن س پيشنهادهايي چون



  ۱۳۹۲پاييز ) ۱۹پياپي (، ۳سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴۲

 
اوش رو به رو ياما چون با مخالفت س خود دارد ةل خواستياوش و تحميفتن سيدر فر يسع ...نده ويآت تاج و تخ هوعد

  :آورديرنگ مين يد و بنايشود رو به تهديم
ــزون زان ــاه   ف ــدار ش ــه دادت  جهان   ک

 

ــبيارايم   ــاج و گ ــ ــاره و ت ـــت ي   اهـــ
ـ ر ســـگا  ـ ر بپيچـي ز فرمـان م  ــ   نـــ

  
  نــــــد دلــت ســوي پيمــان مـــــنياي  

ـ م بر تـو ايـن پادشـاهي تب   ـــکن     اهــــ
  

  شــود تيــره روي تــو بــــر چشــم شــاه  
ـــسي   ــتــ ــدو گف ــ اوش ب ــز مب   ادـهرگ

  
  بــه بــاد ســرمــن دهــم  کــه از بهــر دل،  

ـ  ــــز م    چنين بـــا پـدر بـي وفايــــــي کـنم          نمـردي و دانــش جــدايي کـ
 n .يفتن قربانيفر ير برايتالش شر .)۲/۲۲۳ : ۱۳۸۹فردوسي، ( 

سـودابه و  (دو نفـره   ةک مکالمياغلب به صورت  يشکارين خويا .نامديزوج م يشکاريرا خو n يشکاريپراپ خو
  :برديش ميپ ييوادات سودابه او را تا مرز توطئه و رسينشدن تمه واقع موثر .ديآيدر قصه م) اوشيس

  چنــين گفــت کآمــد ســياوش بــه تخــت
 

  بياراســت جنــگ و برآويخــت سخــــت  
ـ ست جان و دلـم پـر ز م  وکه از ت    هرـــ

  
  چه پرهيزي از مـن تـو اي خـوب چهـر      

  نــــکـه جـز تـو نخـواهم کسـي را ز ب       
  

ـ ي راند بـــهمچنينت    ـ ايد ســـ   خنــ
ــکين س    ــر ز مش ــداخت افس ـــبين   رمــــ

  
ـ اک ــن چـــچني     امه انـدر بـرم  ـزد ج

  n1 .ريئه شرطو تو ياغواگر )۲/۲۲۵ :۱۳۸۹فردوسي، (   
ن يبه ا .شوديقصه آغاز م يها تحرک واقعرا با آنيز برخوردارند يياستثنا يتياز اهم ارائه شده در باال يهايشکاريخو

فاجعـه و گـره    يراه را بـرا  ،سودابه با عمل شرارت خـود  .ميناميقصه م يها را بخش مقدماتطبق نظر پراپ آن ،بيترت
ان ين ماجرا که جدال ميا .شوديسودابه م يسودا ةفتيپسر باور دارد اما فر يگناهينکه به بيکاوس با ا. کنديداستان باز م
ـ آتـش   ةچار(گرم  ش وريبر آزما يموبدان راکه شود يموجب م ،درسانياوج م ةاوش را به نقطيسودابه و س  ا گـذر از ي

کهن  يرا بنا بر باوريز از آتش بگذرد آن روزگارن ييطبق آ ،شيخو يگناهياثبات ب يرد برايپذياوش ميس .دهند) آتش
  :ندارد يرياعتقاد دارد که آتش در پاکان تاث

  ايمـــن از هـــر دوان ســـرانجام گفـــت
 

  نــه روشــن روان ،مـــن ردد دلــــــنگ  
  آتش تيــز پيــدا کنــدـــــــگر کــــــم 

  
ـ ـــگ   ـ رده  را زود رسـنه ک   ...وا کنـد ــ

ــين      ــاه زم ــت ش ـــش را گف   سياوخـــ
  

  انـدر ايـن   کنـون  ت چـه باشـد  ـکه راي  
ـــسي   ــهريار   اوشـ ــا ش ــت ب ــين گف   چن

  
  دوزخ مرا زين سـخن گشـت خـوار    که  

ـــاگــر ک   ـــوه آتـــ ــودـــ ــپرم ش ب بس  
  

ـ ب خوار اسـت اگـر   نيک از اين     گذرمـــ
  D1 .ش دوم قهرمانيآزما )۲/۲۳۳ :۱۳۸۹فردوسي، (  

  :ديآيرون ميکند و سر بلند بياز آتش عبور م ياز خرمن جهيدر نت
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ــت   ــش بتاخ ــوه آت ــر آن ک ـــاوش ب   سي
 

ــگ   ــد تن ــاخت ل د نش ــش بس ــگ آت   جن
ـ ر سـو زبانـه همـي ب   ـــز ه    ر کشـيد ــ

  
ـ  کسي   ـ ود و اسـپ سي خ   اوش نديـد ـــ

ــون     ــر ز خ ــدگان پ ــا دي ــت ب ــي دش   يک
  

  که تـا او ز آتـش کـي آيـــــد بـرون       
ــ   ــ نوچ ــد برخاس ـــت غاو را بديدن   وــ

  
ـ د ز آتـش بـرون شـاه ن   ــــآم که     وـــ

   E1.ت قهرمانيموفق )۲/۲۳۶ :۱۳۸۹فردوسي، (  

  :شوديو با برخورد تند کاووس مواجه م سودابه رسوا
ــد  ــيش خوان ــر آشــفت و ســوداوه را پ   ب

 

ــخن    ــته س ــاگذش ـــراند  ه ــراوان بـ   ف
ــي   ــه ب ــد  ک ــرمي و ب ــش ــردتن   اي هي ک

  
  اي ن بيـــازردهــــــــــفـــراوان دل م  

ـ نمـودي بـه فرجـام ک   چه بـازي       ارــــ
  

  جــان فرزنــد مــن زينهــار ـــــــاکــه ب  
ـ بخــوردي و در آتــش انداخت       يــــــ

  
ــاختي      ــادوي س ــر ج ــه ب ــن گون ــر اي   ب

ـ نيايد ت     و را پـوزش اکنـون بـه کـار    ـــ
  

ــاي و ب   ــرداز جـ ـــبپـ   اردرآراي ــــــ
  EX. ريرسوا شدن شر )۲/۲۳۷ :۱۳۸۹فردوسي، (   

رِ حرکت اولِ يو حال آنکه شر شوندين مجازات ميرِ حرکت دوم قصه و قهرمان دروغيموالً شرمع« :پراپ اعتقاد دارد
  ).۱۳۱ :۱۳۶۸ ،پراپ(» دب در قصه نباشيجنگ و تعق يهايارکشيشود که خويه و مجازات ميتنب يتنها در موارد ،قصه

اوش در يشود و انتقام خون س يده مير بخشيشر ،اوش انطباق دارد چرا که در حرکت اوليبا داستان س قاًين نظر او دقيا
شـاه دسـتور دار زدن سـودابه را    کـاووس  .شودير دوم کشته ميشود و شرياوش گرفته ميرستم از خون س ين خواهيک

  :برديسودابه جان سالم به در م ،اوشيس يگريانجيکند اما با ميصادر م
  ارـــــــسـياوش چنـين گفـت بـا شهري    

 

ـ م جـه ندل را بـدين کـار ر   که     دارـــــ
ـ به مـن بخـش سـوداوه را زيـن گ        ناهــ

  
  ــــــين و راهگر پنــد و آيـــــپــذيرد م  

  همـي گفـت بـا دل کــه بـر دسـت شــاه       
  

ـ گر ايـدونک سـوداوه گ       ردد تبـاه ـــــ
  ه فرجـام کـار او پشـيمان شـود    ــــــب  

  
  ...غــم چـو پيچـان شــود   آنز مـن بينـد     

  شــــــــبخشيدم ســـياوش را گفـــت  
  

  خــون ريخــتن ديــدمش از آن پــس کــه  
  uneg. ريده شدن شريبخش )۲/۲۳۸: ۱۳۸۹،فردوسي(  

گردد يقهرمان به خانه باز م ،رسنديان ميب به پايقهرمان از تعق ييها با رهااز قصه ياريپراپ اعتقاد دارد که تعداد بس
ن يقهرمان در آسـت  يبرا يگريد يبت و بدبختيقصه ممکن است مص ؛ستين نيشه چنين هميبا وجود ا .هذا يو قس عل

ـ پـراپ ا . شـود ين قصه تکرار مـ يشرارت آغاز ،ک سخنيو در  دار شوديگر پدير ممکن است بار ديشر .داشته باشد ن ي
ـ پا يهـا يشـکار يشـود و بـه خو  ياز شروع مين ا کمبود ويرا که در قصه از شرارت  يبسط و گسترش ـ  ياني  ،انجامـد يم

ـ الت يا بـه طـور کلـ   يا برد و يمنفعت  ،تواند پاداشيم يانيپا يهايارکشين خويا .ده استينام »حرکت«اصطالحاً  ام و ي
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تکـرار   ،که در اول قصه آمده اسـت  ييهاها به همان صورتن شرارتيا يگاه ).۱۸۳ :۱۳۶۸ ،پراپ( جبران مافات باشد

در  يخاصـ  يهـا ريشـر  ،داشته باشند يک قصه ممکن است همه تازگي يکه برا گريد يهابه صورت ياما گاه شوند يم
  ).۱۲۲: ۱۳۶۸پراپ، ( دهنديل ميد داستان را تشکيگذارند و حرکت جديد پا به عرصه ميبت جديارتباط با مص

ــود ش  ــدرون ب ــر ان ــه مه ـــب ــانـ ــان      اه جه ـــار آگه ــار کــــ ــنيد گفت ــه بش   ک
ــد و ص  ــياب آم ــه افراس ـــک ــزاـ   رد ه

  
ـــوار    ــمرده ســــ ــان ش ــده ز ترک   گزي

  دن تنـــگ شـــآ دل شـــاه کـــاووس از  
  

ــگ شــد    ــش ســوي جن ــزم راي   کــه از ب
  )داد ربط دهندهيرو( A19ر ياعالن جنگ شر )۲/۲۳۹: ۱۳۸۹فردوسي،(  

  :شودياب ميداوطلب جنگ با افراس ،سودابه ةنياز ک ييرها ياوش برايس
ــت ــدل گف ــاه  ب ــن رزمگ ــازم اي ــن س   م

 

  بگــويم بخــواهم ز شــاه  بــه چربــي    
ــ   ــر ک ــايي دهمگ ـــم ره ــرــــ   د دادگ

  
ــ    ــوداوه و گفـ ــدر و تز سـ ــوي پـ   گـ

ــن ک     ــز اي ــر ک ـــو ديگ ــام آورمـ   ار ن
  

  مه دام آورـــــــچنـــين لشـــکري را ب  
  Mot .قصه است ين عملکردهايوند دهنده بيعناصر پ از كه :زهيانگ  
ــاوس شــاه                      ــيش ک ــر پ ــا کم ــد ب بش

 

ــت م    ــدو گف ـــب ــاه ـ ــن پايگ   ن دارم اي
  کــه بــا شــاه تــوران بجــويم نبــرد      

  
ــر   ــدر آرم   س ــروران ان ــس ـــگه ب   ردــ

  چنـــين بـــود راي جهـــان آفــــرين      
  

ــين    ــوران زم ــه ت ــپارد ب ــه او جــان س   ک
  .Bاعزام به جنگ يقهرمان برا يگريانجيم )۲/۲۴۱ :۱۳۸۹فردوسي، (  

ــک افراس   ــوني بــه نزدي   يابـــــــهي
 

ــد برســان کشت   ــر آبــــــــبرافگن   ي ب
ــ  ــران سپ  هـک ــد ز اي ـــآم ــرانـ   اهي گ

  
  ا او ســرانـــــــبو  شخســپهبد ســياو  

ــو پيل     ــتم گ ــو رس ــش چ ــپه ک ـــس   تنـ
  

  کفــن ديگــربـه يــک دســت خنجـر بــه     
ــاي       ــدين مپ ــاراي و چن ــکر بي ــو لش   ت

  
ـ که از ب     اد کشـتي بجنبـد ز جـاي   ـــــ

  CH. يخبر ده )۲/۲۴۴ :۱۳۸۹فردوسي، (   
ن مفسـرا  .کندياوش ميجنگ خود با س ةندياز آ يرير خواب و خبرگيدر تفس يسع ،هولناک يدن خوابياب با ديافراس

  :کنندير مين تعبيچن
ــان  ــاه جه ــز خــواب ش ــت ک ــين گف   چن

 

  رانــــاهي گــــــبــه بيــداري آمــد سپ  
ــران    ــپاهي گ ـــون س ــداري اکنــ ــه بي   ب

  
  از ايـران بيايـد دالور ســـــــــــران     

ــيش ان     ــه پ ــاهزاده ب ــي ش ـــيک   درونــ
  

ــده   ــي رهن جهاندي ــا وي بس ـــب   مونـــ
ــالع   ــر آن ط ــ شب ــاه   رب ــرد ش ــي ک   گُس

  
ـ م گـردد بـه م  که اين بو     ا بـر تبـاه  ـــــ
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ــاه جن   ــد ش ــياوش کن ــا س ــر ب ـــاگ   گـ
  

ــگ    ــه رن ــي ب ــه شــود روي گيت   چــو ديب
  ي پارســاـــــــز ترکــان نمانــد کس   

  
ــردد از جن    ــي گ ـــغم ــا گ اوـــ   پادش

 CM. ريشر يريخبرگ )۲/۲۵۱ :۱۳۸۹فردوسي، (  

  :شوديغام مامور ميرساندن پ يبرا وزيگرس .کندياب را مجبور به درخواست صلح ميافراس ،بد جنگ ةجيترس از نت
ــيوز آ  ــو گرس ــچ ــو  ي ــک ت ــه نزدي   د ب

 

ـ د آن راي باريــــبياراي   ـ ــــــ   وـک ت
ــرد     ــدون گ ــاه فري ــه گ ــون ب ــان چ   چن

  
  که گيتـي بـه بخشـش بـه گـردان سـپرد        

ــيم و آن راي ب   ـــببخشـ ــمـــ   از آوريـ
  

ـ ز جنگ و ز کـين، پـاي بـاز آور        ميـــ
  ران بگــويـــــتــو شــاهي و بــا شــاه اي  

  
ـ ر نـرم گـردد س  ــمگ     ر جنگجـوي ــــ

  D5. ش و صلح از قهرمانيدرخواست بخشا )۲/۲۵۵ :۱۳۸۹فردوسي، (  
  :کنديدرخواست گروگان م ،ابيمان و سنجش افراسيپ ياستوار ياوش پس از مشورت با رستم برايس

ـ اگر زير نـوش انـدرون زهـر نيس      تـــ
 

ــت     ــر نيس ــان به ــج و زي ــت را ز رن   دل
ـ م بدانـد ه تــــردان که رسز گ    ميــــ

  
  کجا نـام ايشـان بخوانـد هــــــــمي      

  چو پيمـان همـي کـرد خـواهي درسـت       
  

ــت    ــه پيوس ــد ک ــي ص ــت  ةتن ــون تس   خ
ـ رســـــه  من فرستي ب رــــب     م نـوا ــ

  
  بدين خـوب گفـــــتار تـــو بـر گـوا       

   .E 10زند يض و مبادله ميقهرمان دست به تعو )۲/۲۵۸: ۱۳۸۹فردوسي، (   

بـه پسـر امـر     .ر منتظره استيغ ،اما جواب نامه برساند کاوسقهرمان را به گوش  ةمبادل يشود ماجرايرستم مامور م
دست  ياما در نظام فکر ؛با تمام توان به توران حمله کند ها را به درگاه فرستد تا کشته شوند و خودشود تا گروگانيم

  :دارديرا استوار م يمان آشتيپ اوشيس .است يبزرگ و نابخشودن يگناه يمان شکنيپ ،رستم ةپرورد
ــه  ــخ ک ــين داد پاس ـــف چن ــاهـ   رمان ش

 

ــ   ــيد و مــ  دب ــر ز خورش ــه برت   اهـانم ک
ــزدان دل   ــان ي ــه فرم ــيکن ب ـــو ل   يرــــ

  
  کــه و مــه، نــه چيــل و نــه شــيرنباشــد   

  کســي کــو ز فرمــان يــزدان بتافــت      
  

ــد خويشتــ     ــيمه ش ــتـسراس   ن را نياف
  E6. کنديه وفا مقهرمان به وعد )۲/۲۷۳: ۱۳۸۹فردوسي، (   

بـر او   يخواهـد تـا راهـ   ياب مـ ياز افراس ،ندارد يکه راه بازگشت يينهد و از آنجايفرمان کاوس گردن نم اوش بهيس
  :کند يگر رود و در آرامش زندگيد ينيد که به سرزميبگشا

ــت   ــن اس ــر م ــگ به ــتي جن ــن آش   از اي
 

ـ        سـت ا نـهمي نوش تـو درد و زهـر م
ـ تهو سـر نگـردد   ـــــز پيمان ت    يــــ

  
ـــو گــر دور مان   ـــم ز تخــت مــ   هيــ

  ســتا نــــــــجهانــدار يــزدان پنــاه م  
  

  سـت ا زمين تخت و گـردون کـاله مـن     
  



  ۱۳۹۲پاييز ) ۱۹پياپي (، ۳سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴۶

 
ــار   ــاکرده ک ــره ن ـــزين خي ــر کـ   و ديگ

  
  نشايست رفتــــن بـــــر شهريــــار  

ـــيک   ــا بـــ ـــي راه بگشــاي ت   گذرمـــ
  

  رد ايزد آبخشـورم ــــه جايي که کـــب  
ــوري    ــي کش ــدر جهيک ــويم ان ـــج   انـ

  
ـ که نـامم ز کـاووس گ       ردد نهـان ـــــ

  ↑. کنديقهرمان خانه را ترک م )۲/۲۷۴ :۱۳۸۹فردوسي، (  
کـه   و در آغاز داستان بـه آن اشـاره شـد   دارد كه  يموقت بتيمتفاوت از غ ييمعنا ،متيعز ،پراپ از نظرجا نياما در ا

قهرمان قصه و هدف او را بـه دو   ،ن قسمتيپراپ در ا .ودش ميمشخص   Bاز عناصر قصه است و با نشانه  يکيخود 
و هدف قهرمانان گروه دوم که در  است يگروجوها جستمت آنيقهرمانان گروه اول که هدف عز :کنديم ميتقس هگرو

در  ييجوواما جست کشديها را مانتظار آن يمختلف يدادهايآن حوادث و رو يکه در ط يسفر ؛است يواقع آغاز سفر
 يات قربـان يـ ر عمليداسـتان در مسـ   ،واقـع در  ،دوم اسـت گـروه  اوش از نوع يداستان س ).۸۴:۱۳۶۸ ،پراپ( ستيان نيم
وارد به طور همزمـان   يديجد يهاتياکنون شخص .اوست يهار کنشيرد و تحرک قصه در مسيپذيتحول م) اوشيس(

ـ بعد از ازدواج با جر .شوديداشته م يگرام ،نياوش پس از سفر به توران زميس .شونديقصه م  ،سـه يران ويـ دختـر پ  ،رهي
ـ  يداستان با الگو يناهماهنگ ينجا با مقداريدر ا .رديگياب ميم به ازدواج با دختر افراسيتصم م يشـو يپراپ رو به رو م

وار جه انجام کار دشـ ين ازدواج را نتيکند که پراپ ايک بار ازدواج ميان قصه و يقهرمان در پا ،پراپ يچرا که در الگو
  :رديپذيسه انجام ميران ويپ شنهاديپهر دو ازدواج با . دانديقهرمان داستان م

ــرد  ــس پـ ــرد  ةپـ ــد خـ ــن چهارنـ   مـ
 

  چــو بايــد تــو را بنــده بـــــايد شــمرد  
ـــزاوارتر    ــو را آن ســـــ ــيکن تـ   ولـ

  
  کــه از دامــن شــاه جــويي گــــــــهر  

ـــان اوي    ــر ز خوبــ ــريگيس مهتــ   فــ
  

ــوي     ــان روي و م ــي چن ــه گيت ــي ب   نبين
ــت       ــر اس ــهي برت ــرو س ــاال ز س ــه ب   ب

  
ــر اســت    ــر ســرش عنب   ز مشــک ســيه ب

 W٭  .ازدواج قهرمان )۲/۲۹۷ :۱۳۸۹فردوسي،(  

  :رديگيگرد ماوشيم به ساخت سيتصم ،برديو آرامش به سر م يت خوشياوش که در نهايس
  بياراســت شــهري بــه ســان بهشــت    

 

  گــل و سـنبل و اللـه کشــت   بـه هـامون    
ــوان   ــر اي ــدي   ب ــد چن ـــنگنگاري   ارــ

  
ـ ز شاهان و از ب     زم و از کـارزار ـــــــ

ــاج ک   ــاهواـــــــنگــار ســر و ت   وس ش
  

ـ د بــنبشتن   ـ ا يـاره و گ ــ   ...رز و گـاه ــ
  دش نهادنـــد نـــامرــــــش گخســـياو  

  
  هاني از آن شارســتان شــادکامــــــــج  

 T2شگفت آور  يقصر يبنا )۲/۳۱۴ :۱۳۸۹فردوسي، (   

  :کنديدا ميپ انگيزه  غمناک يک تراژديجاد يا يبرا وشايدن شکوه و مقام سيوز با ديگرس 
  بگـذرد  دگـــــــــر سالي  به دل گفت

 

  مردـــــکــس نشه ســياوش کســي را بــ  
  همش پادشاهي است و هـم تـاج و گـاه    

  
  بـوم و بـر هـم سـپاه     همش گـنج و هـم    
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ـ  ـ ش پيـنهان دل خوي ـ دا نکــــ   ردــــ
  

ـ همي بـود پيچـان و رخس       اره زردـــــ
  Mot. زهيجاد انگيا ) ۲/۳۲۱ :۱۳۸۹، فردوسي(  

  :کنديان ميگر بيد يارا به گونه اوشيسدش از شهر يبازد يرود و ماجراياب ميبه حضور افراسپس 
ــيوز  ــت گرسـ ــدو گفـ ــهريار بـ   اي شـ

 

ــياوش    ــرسـ ــار  دگـ ــين و کـ   دارد آيـ
ــد ز ک   ــتاده آم ـــفرس ــاهواــــ   وس ش

  
  راه ندــــــبـــه نزديـــک او چ ينهـــان  

ــين   ــز ز روم و زچـ ــامنيـ ــد پيـ   ش آمـ
  

ــاد کــاو   ــه جــامــــس گيوهمــي ي   رد ب
ــن ش    ــر او انجم ـــب ــپاه ـ ــراوان س   د ف

  
ــد    ــاه ازو بپيچ ــه ناگ ـــج ب ــاهـــ   ان ش

  n1. ريشر ياغواگر )۲/۳۲۸ :۱۳۸۹ فردوسي،(   
 .شودين کار ميوز مامور ايگرس .او را فراخواند ،اوشيامتحان س يدارد تا براين مآ اب را بريوز افراسيگرس يبکاريفر

اوش ياز سـ  نخسـت ؛ دهـد يب مـ يـ اوش را فرياش در دو مرحله سـ کردن نقشه يعمل يبرا گرداوشيهنگام ورود به س
  :ديايکند به استقبال او نيدرخواست م

  چــو نزديــک شــهر ســياوش رســيد    
 

ـ ز لشـــکر زبـــان آوري ب      رگزيدـــــ
  رو بــا ســياوش بگــوي  :بــدو گفــت  

  
ـــجوي     ــر نامـــ ــر مهت ــا گه ــه اي ب   ک

ــر    ــان و س ــه  ج ــوران سپ ب ــاه ت ـــش   اهـ
  

ــاج کــاو    ــه جــان و ســر و ت   س شــاهوب
ــزي ز گ      ــن برنخي ــر م ــه از به ـــک   اهـ

  
  ن آيــي پــذيره بــه راهــــــنــه پــيش م  

  )۲/۳۳۳ :۱۳۸۹فردوسي، (  
اوش ين بردن سياز ب يبرا يااب نقشهيرا که افراسيزد اب نرويخواهد به حضور افراسياوش ميدوم از س يبکاريدر فر

  :کنديوز کمک ميله گرسيشدن ح ياوش ناآگاهانه به عمليجه سيتدر ن .در سر دارد
  لــــــگس آهـــرمن دل خيـــره کنـــون

 
  دل پـــر داغورا از تـــو کـــرده اســـت   

  دلــي دارد از تــو پــر از درد و کــين      
  

ــان آف    ــد جه ــه خواه ــدانم چ ـــن   رينــ
ــوام     ــت دار ت ــن دوس ــه م ــي ک ــو دان   ت

  
ـ ه يـار ت يـژ به هـر نيـک و بـد و        وامـــ

  N. يب قربانيفر )۲/۳۳۳: ۱۳۸۹فردوسي، (   
ـ سـياوش ب  ـ ه گفتـار او ب ـــــ   گرويدـــ

 

ــان ج   ـــچن ــدار او بغنــ ـــان بي   ويدـــ
ــت   ــدو گف ــي ب ــه ران ــخ از آن در ک   نس

  
ــارز    ــت نگ گفت ـــو راي ــن ردمـــ   ز ب

  مـرا زو بخـواه   و خواهشـگري کـن  ـــت  
  

  راه و فرمــان و همــه راســتي جــوي     
 Nk .انهناآگاه يهمدست )۲/۳۳۹ :۱۳۸۹فردوسي، (  

 يوز را عملـ يگرسـ  ةنقشـ  ،سيگيفـر  يناخوش ةاب به بهانينرفتن به دربار افراس و وزياوش به استقبال گرسيامدن سين
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  :شوديجه دستور قتل قهرمان صادر ميدر نت و کند يم

ـــاه    ــوران سپـ ــاالر ت ــت س ــين گف   چن
 

ــک روي راه    ــه ي ــيدش ب ــدر کش ــه ان   ک
ــدا     ــن ج ــر از ت ــر س ــه خنج ــدش ب   کني

  
  هرگـــــز نرويـد گــــيا   ي که به شخ  

ــاک       ــرم خ ــر آن گ ــونش ب ــد خ   بريزي
  

  ممانيــد ديـــــــــــر و مداريــد بــاک  
  A13. دستور قتل )۲/۳۵۰ :۱۳۸۹فردوسي، (   

ــت   ــدر گذش ــهر ان ــکر و ش ــو از لش   چ
 

ــد هــر دو بـــــه دشــت      کشــانش ببردن
ــر آب   ــيوز آن خنجـ ـــز گرسـ   گونـــــ

  
  ونـــــهر خـــــروي زره بســتد از بگــ  

ــد پ   ــه خ بيفگن ــان را ب ــل ژي ـــي   اکــــ
  

  و نـه بـــاک   بـه نيـز  زو  نه شرم آمدش  
ـــرش     ــاد از بـ ــن نه ــت زري ــي تش   يک

  
  ن ســرو ســيمين ســرشآ زاجــدا کــرد   

X14 .قتل قهرمان )۲/۳۵۷ :۱۳۸۹فردوسي، (  
  

ـ  يو بـرا يـ سـفر هفـت سـاله گ    ،دن گودرزيخواب د يعني ،يع بعديوقا .ابدييان مينجا پاياوش در ايداستان س افتن ي
گر کاووس و سرانجام بـه تخـت   يبرز و فرزند ديران و نبرد او با فريخسرو به ايآمدن ک ،اوشيفرزند برومند س ،خسرويک

  ).كز: ۱۳۶۳، ينويم( خسرو استينه ساز آغاز دوران کيهمه زم ،خسروينشستن ک يشاه
  

 نگاره داستان
د که يآير به دست ميز ةنگار ،هاتير کنش شخصنشان داده شده در کنا يقرارداد يهااوش و نشانهيداستان س يبا بررس

نگاره و سـاختار حاضـر از لحـاظ چنـد     . ب استياشخاص قصه در سه حرکت و به ترت يهامجموع کنش ةنشان دهند
 ةاست کـه از جملـ   يخاص هاي و ويژگي تياهم يدارا ،دهنديل ميپراپ را تشک ةيکه اساس نظر يو اساس يکنش اصل

ر بـا  يوجـود چنـد شـر    ،ان قصـه يـ سفر قهرمان در آغاز و م ،رشيو قابل پذ ين منطقيآغاز ةن نقطتوان به داشتيم ها آن
  .اشاره کرد.. .ثابت و يداشتن قهرمان ،متفاوت يرفتارها

  
a e ↓ D y2  n n1 D1 E1 EX=uneg    
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  ها تيشخص
 -۳ر يشـر -۲قهرمـان   -۱ :است ياصل ةقصه به هفت دست يهاتيشخص يدسته بند ،کنديان ميکه پراپ ب يمهم ةمسئل

ـ امـا با  ).۵۹-۱۳۲ :۱۳۶۸ ،پراپ( نيقهرمان دروغ -۷اعزام کننده -۶دخت و پدرش شاه-۵گر ياري-۴بخشنده  د توجـه  ي
ـ پر يهـا ر از قصـه يـ غ يگـر يد يهـا تيـ هـا و حکا قصه يشناسختيداشت در ر هـا و  يشـکار يممکـن اسـت خو   ،اني

  :توان چنين تقسيم كرد هاي قصه را مي در داستان سياوش، شخصيت وجود داشته باشد يکمتر يها تيشخص
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  اوشيس :يقهرمان قربان -۱
  ابيافراس ،وزيگرس ،سودابه :)ضد قهرمان(ريشر -۲
  کاووس :قهرمان ةدل دارنيگس -۳
  سهيران ويپ ،ابيافراس ،رستم :گر قهرمانياري -۵
  يراو :کل يدانا -۶
  

  تيساختار روا
    .شودشود و براي آموزش به دست رستم سپرده ميرو زاده مي سياوش از زن زيبا -۱                      

  .کنددريافت مي را از پدرمنشور فرمانروايي  ،سياوش پس از بازگشت به نزد پدر و پس از هفت سال آزمايش-۲         تعادل اوليه 
  

  .کندو براي رسيدن به او از هيچ کاري دريغ نمي بنددنامادري به سياوش دل مي-۱                       
  .گيردقرار مي قهرمان در معرض اتهام .دهدسودابه را به سوي حيله سوق مي ،پاسخ منفي قهرمان -۲    برهم خوردن تعادل
  .پذيردداوطلبانه مي قهرمان .شودعبور از آتش داده مي هي بأر-۳                       

  
  .کندقهرمان سرافراز از ميان خرمني از آتش عبور مي -۱  

  .شودو به مجازات محکوم مي شودشرير رسوا مي -۲          تعادل نسبي
  .گرددنگري او باعث بخشيده شدن سودابه ميسياوش و آينده ةننامنش قهرما -۳  

  
  شودن جنگ وارد ميدان ميافراسياب به عنوان شرير تازه براي اعال -۱  

  .آوردهاي اوليه را به دست ميرود و پيروزيسياوش داوطلبانه به جنگ او مي -۲                       
  .کنداو را وادار به صلح مي ،افراسياب ةخواب آشفت -۳    تعادلبرهم خوردن 

  .رساندکند و ماجرا را به گوش پدر ميگروگان دريافت مي ،قهرمان در قبال صلح -۴                       
  .ها کشته شوند و به تورانيان حمله شودگروگان :کاووس روشي ديگر دارد -۵  

  
  .کشاندبه توران مي را دارد و اوسياوش او را از اين کار باز مي ةمنش پهلوانان -۱  

  .کنددختر افراسياب ازدواج ميتعادل  سگيدختر پيران ويسه و فري با جريره شود وسياوش در آنجا گرامي داشته مي -۲                      
  .برديرا به سر م يزندگ يت خوشينهد و در نهايگرد را بنا ماوشيسسياوش، شهر  -۳         تعادل      

  
    
  .افتدگرسيوز با ديدن حشمت و جالل سياوش به وحشت مي-۱                       

  .کندرا گرفتار مي وي ،هاي خودهاي زياد از سياوش و حيلهپس از بدگويي گرسيوز -۲   برهم خوردن تعادل
  .شودشود و سياوش ناجوانمردانه کشته ميدستور قتل صادر مي -۳  
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ن کـه خـون   يپس از ا. شوديام ختم ميک التياوش به يحرکت سوم داستان س« ست کهياز لطف ن ين نکته خاليذکر ا

هرگز از خون مظلوم و آه و سخن او غافل مباش و . دن کردياز آن خون شروع به بال ياهيگ ،شد ين جارياوش بر زميس
ن يچنـ نيخون مظلومان ا. رون آمد و رشد کرد و جهان را فراگرفتيب يااه چگونه در لحظهيشه مکن که آن گيهرگز اند

  ).۳۴۸ :۱۳۸۶ ي،گلسرخ(» گواهان فراوان داشته است
  

  داستان ينمودار حرکت
 بـه  آن نگاره و ديآيم يقبل حرکت يپ در ماًيمستق يبعد حرکت که است يحرکت سه ياقصه اوش به ظاهرياستان سد

  :است ريز شکل
a ـــــــــــــــــــــــــــــــــــuneg 
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  جهينت
 و پراپ يالگو انيم ،ساختار نظر از يامالحظه قابل تشابه اوش،يداستان سارائه داده شده در  يشکاريست و پنج خويب

در تحليـل   پراپ يالگو تيبر قابل يتواند گواهيکه خود م وجود آورده استه اوش بيدست آمده از داستان سه ب ةنگار
وجود سه حرکت  ييدن به فاجعه نهايتا رس ت از آرامش به اوج فاجعه استاوش حرکيروند داستان س .اين داستان باشد

ها خبـر از يـک فاجعـه و    کنش شخصيت. دنکناي داستان هم بيش و کم تغيير ميهتشخصي ،هامتناسب با تغيير حرکت. دارد
هـاي خـود،   مصلحت انديشيافراسياب در عين حال که ضد قهرمان و در برابر سياوش است، بنا به  .دهدانگيز ميمصيبت غم

خودخـواهي   هـا، انگيزه. شود در نظر گرفته ميشود؛ به همين دليل براي او دو شخصيت گاهي ياريگر قهرمان هم محسوب مي
  .مي توان از عوامل بسط قصه دانست بخشي از طريق گفتگو را و آگاهي هاضد قهرمانو خيره سري 

 يامـا در ادامـه بـا انـدک     استپراپ  يگام با الگوموافق و هم قاًيدققصه  ،بت قهرمانياوش تا قسمت غيدر داستان س
شود که در تضاد بـا  ين آن ميگزيجا ،شنهاديپ يعني ؛آن ةشود و شکل وارونيم يداستان از عنصر قدغن خال ،ييجاهجاب

 اوشيامـا داسـتان سـ    ابـد ييم انيپا دو هر اي و سلطنت اي ازدواج با هاقصه انيپا ،پراپ الگوي در ستيپراپ ن يالگو
   .است يژگين وياز ا يعار
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  .۱۷ - ۲۵: ۴رضا سيدحسيني؛ مجلة ارغنون، ش  ة؛ ترجمنظر اجمالي به فرماليسم روس). ۱۳۷۳.(نيوا، ژرژ - ۲۱



  ۱۳۹۲پاييز ) ۱۹پياپي (، ۳سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۵۲

 
  


