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 چکیده:
 یهانهیآنها، زم وندیپ یو کشف الگو یمتنعناصر درون یسبب بررسبه یبه آثار ادب ینگاه ساختار

تواند به یم یخلق آثار برتر ادب یشگردها ةارائ و باآورد یرا فراهم م اتّیادب تّیتر از ماهستهیشا افتیدر

 یو بررس ییروا یهابه فرم گرااز منتقدان ساختار یکمک کند. گروه یپردازش اثر ادب یگسترش الگوها

با  «ماسیگر»و « کلود برمون»، «تزوتان تودوروف»اند. ازجمله آنها پرداخته بیترک نیعناصر داستان و قوان

 نیروابط ب یچگونگ ةیپا بر ،یطرح کی هر ت،یروا یبرا یاوارهشکل شینما بر یمبتن یهاابداع نظام

( بهیفردوس ة)از شاهنام دونیپژوهش حاضر طرح داستان فر رکنند. دیم شنهادیواحدها، پ نیترککوچ

شده است.  لیو تحل یبررس ،مزبور انیساختارگرا یآن، بر اساس الگوها ةدهندلیاز اجزاء تشک یکیعنوان 

میزان انطباق  یو بررس ماسیتودوروف، برمون و گر اتیپژوهش شناساندن هرچه بهتر نظر نیهدف ا

آن نظریات است. روش تحقیق  ةداستان بر پای نیآنان و تحلیل ساختار ا یهاپژوهشداستانی از شاهنامه با 

ساختارگرایان مورد  اتیبا نظر دونیداستان فر ییدهد که ساختار رواای و تحلیلی است و نشان میكتابخانه

 بحث منطبق است.

 .یادب ةی(، نظررنگیطرح )پ ت،یساختار روا دون،یداستان فر کلیدی: واژگان
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 مقدّمه

 ةكهه دربردارنهد   یالع دارند، تحقیقتا آنجا كه نگارندگان اّط دونیداستان فرة دربار

 نجامع نظریات ساختارگرایان باشد و طرح داستان را با چند نظریه بررسهی كنهد تهاكنو   

توانهد  نظریات مهورد بحه ، مهی    ةصورت نگرفته است. منطبق بودن طرح داستان با هم

ه بوده است و راهگشاي اي باشد كه كمتر مورد توّجت شاهنامه از جنبهاهمّی ةدهندنشان

 هاي شاهنامه از این دیدگاه باشد.ستاندا ةهاي بیشتر در زمینپژوهش

 -که با سحر کالم و هنر داستاناست ییهااز داستان يامجموعه ،یفردوس ةشاهنام

 -بهه  اریآورد. بسه یوجهود مه  را در خواننده به يو درستکار يجوانمرد يرویپردازي ، ن

هها و  شهاهنامه، داسهتان   ةشهمندان یاند شیاز سهرا  شیپه  یکه فردوس میریجاست اگر بپذ

را در بهازوان پهر    یاست. او اراده و قدرت انسهان  دادهقرار  یابیها را مورد ارزتّیشخص

آنها قرار داده و در عین حال از قضا و قهدر و شهکر    ةصادقان يهاتّیقدرت پهلوانان و ن

قدرت انسهان و   وندیپ نیا مهّم ياز بسترها یکی دون،ی. داستان فرستیپاک غافل ن زدیا

را کهه از اههدا     یو فلسهف  یانسان مسائل مهّم قیکه تلف نجاستیاست. و ات الهی مشّی

 (11ص ،1831 ،يموسو ؛11ص ،1831 ،ییغمای).توان مشاهده کردیاست م یفردوس

         اسههت و  تیههاز حههوادب بههر اسههاع اصههل عّل يارشههته انیهه(، ب Plot) رنهه یپ   

 نیه ا رنه  یدههد. پ یرا شکل م ییاست که متن روا ییاجزا ایاز واحدها  یکی، 1رفتیپ

 تّیشخصه  يحهوادب بهرا   ةرفت است کهه در آن همه  یل از دو پساده و متشّک ،داستان

 رن یبرد و پیم شیرا پ تیوااوست که ر يهاو کنش و واکنش دیآیوجود مبه دونیفر

گذار اسهت و  ریو تأث قیحال عم نیداستان ساده و در ع نیدهد. حوادب در ایرا شکل م

مت هادل   تّیداسهتان ابتهدا و ه     نیشده است. در ا یداستان طراح تّیبا شخصمتناسب 

از پشهت  شهود. په   یت ادل م نیها باع  برهم خوردن اتّیبرقرار است و کنش شخص

)در  تّیو سرنوشهت شخصه   ردیگیشکل م ياتازه داریپا تّیو   حوادب،سر گذاشتن 

 ایه  رنهده یگ دونیه فر ،داسهتان  نیه ا شهود. در یص مه شکست( مشّخ ای يروزیصورت پ

 رجیه ا یخهواه نیکه  یاو در پ یباطن ای یاحساع درون ،يو ةگر است و فرستندافتیدر
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 یمتنهاق  و زنهدگ   بهل با مهر  از نهوع تقا   یداستان تقابل زندگ نیدر ا نیچناست. هم

 است. یمخالف ةدو از نوع رابطآن ةو رابط سلم و تور از نوع تقابل تضاّد یبا زندگ رجیا

 

  ییو ساختار گرا  یشناس تیروا

بهره باشد. یب يساختار يکه از کارکردها افتیتوان یرا م يامروزه کمتر نقد

 اتیبا الهام از نظر ییمکتب ساختارگرا جادیم اصر، منجر به ا ینقد ادب يهاشرفتیپ

بر  هیبا تک انیاز آن پسا ساختارگرا و ب د دیگرد «دو سوسور نانیفرد» نةزبان شناسا

و روش کار  شهیاند یمبان ان،یبه ساختارگرا ییانتقادها انیجر در ،یشکنساخت

 نیتراز شگفت یکی ییبر آثار روا ژهیوبه يساختار لیشکل دادند. تحلرا  خودشان

بار توسط تزوتان نینخست 1«یشناستیروا»م اصر است. اصطالح  ینقد ادب يدستاوردها

کار به رانسهف میمق يشناع بلغارتیرواشناع و ، زبانTzvetan Todorof)تودورو )

اصطالح را در کتاب  نیاصطالح دانست. او ا نیاو را مبدع ا دیبرده شد و درواقع با

 ةدر مقال 1838( در سال Gerard Genetteکرد و ژرارژنت) شنهادیخود پ «يقایبوط»

 یداستان تیروا يعنوان مطال ه و مراعات ساختارهارا بهآن «یداستان تیروا ةسخن تاز»

 (1128ص ،1831 ،ینیحس دی)س.دکر فیت ر

 فیگونه ت رنیرا ا یشناستیروا «م اصر یادب ةینظر يراهنما»در کتاب  کیمکار

نظام حاکم بر  ،ییروا يژانرها ةدربار یاز احکام کّل يامجموعه ،یشناستیروا»کند: یم

 (12ص ،1831 ک،ی)مکار.«است رن یو ساختار پ تیروا

اساع  ها بردهیپد یاست که به شناخت، مطال ه و بررس ياهینظر ییساختارگرا

 وهیش نیپردازد. ایاند، موجود آوردهآنها را به يادیکه ساختار بن ییقواعد و الگوها

ل متشّک ییهاموجود در آنها را همچون مجموعه يهادهیگوناگون و پد یعلم يهارشته

 يها دهیکه پژوهشگران، پدروش درآن است نیا یژگیو. »انددیم وستهیپهماز عناصر به

دهند، ینم مورد مطال ه قرار گریکدیطور مستقل و جداگانه از مختلف علم خود را به

از آنها  یکه جزئ ییهادهیبا مجموعه پد را درارتباط دهیکوشند هر پدیبلکه همواره م
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 -درواقع ساختار (161ص ،1813پرع، ییکومیشل؛ییباالکریستف).«کنند یاست، بررس

هستند  تیبر انواع مختلف روا یمنسجم در سطح جهان ییساختارها افتنی یدرپ انیگرا

 را داشته باشند.  ییمتفاوت روا يهاگونه ياعمال بر رو تّیکه قابل يبه نحو

 انیرا ب ياهدانست که قّص یمتن انیب نیترو عام نیتررا ساده تیبتوان روا دیشا

نیرا ا تی، روا«تیروا تّیماه». اسکولز وکال  در کتاب است داراي راويکند و یم

ه و حضور وجود قّص تّیدو خصوص يرا که دارا یمتون ادب ةیکّل»د: کنیم فیگونه ت ر

 (86ص ،1811ت، )اخّو.«دانست ییمتن روا کیتوان یگو است، مهقّص

به  ه خود راتوّج نیشتریب ییگوناگون، مکتب ساختارگرا یمکاتب ادب انیمدر

 دست زده است.   ياگسترده يهابه پژوهش بارهدر این م طو  کرده و تیروا

کردند و هر  زیمتما گریکدیرا از  تیروع، دو بخش روا انیگرابار شکلنیلاّو

    آنان داستان  ةدی. بنابر عقرن یل از دو سطح دانستند: داستان و پرا متشّک تیروا

 ییبازآرا رن یو پ وندندیپیهم مبه یزمان یاز رخدادها است که بر اساع توال يرشته ا

 (12ص ،1811ت، ؛ اخّو101ص ،1831،  کی)مکار.ستا ییرخدادها در متن روا يهنر

 یینقش بسزا ت،یروا ةنیدسته از پژوهشگران در زمن یا يهایو بررس قاتیتحق

 بر عهده داشته است.  یشناستیروا ةیو تکامل نظر يریگدر شکل

با  ياند، تا حدودارائه داده تیروا ةدربار انیکه ساختارگرا یاتیاز نظر گرید ةدست

 -اعیق يااز پاره»ساختارگرا  یتیروا ةینظر نیواقع اارتباط دارد. در یقواعد دستور زبان

)سلدن، .«است یتیروا نیقوان یمدل اساس ةشود و نحویآغاز م یماتمقّد یزبان يها

 ر،یمشمول و فراگ یجهانيالگوها افتنیساختارگرا یشناستیروا هد  (102ص ،1811

-برجسته ساختار است و باتالش پژوهشگران  یازح تیمختلف رواانواع یبررس يبرا

ژرارژنت، تزوتان تودورو ، کلودبرمون و ... تا  ماع،یپراپ، گر ریمیچون والد يا 

 است. افتهیمهم دست  نیبه ا يحدود
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 شناسانتیو انواع آن از نظر روا ییروا یواحدها

 -لیاست که در تحل ییجز نیو مهمتر تیعناصر روا نیتریاز اساس یکی ،طرح

 یتوال ،داستان»شود. یبه آن پرداخته م ییانواع متون روا ةنیدر زم انیساختارگرا يها

. «م لول استت و و روابط عّل تّیبر موجب هینقل حوادب با تک ،حوادب و طرح یزمان

  وجود  را به تیروا ةیو پا اساع ،طرح ،فرضشیپ نی( با ا113ص ،1831)فورستر، 

 دایناپ یسمانیهمچون ر عیوقا انیت و م لول مو روابط عّل یزمان تّیسبب زیراآورد؛ یم

 (111ص ،1838؛ داد، 11ص ،1831)مستور، .زندیم وندیداستان را به هم پ عیوقا

   یدهند، بررسیم لیرا تشک ییمتن روا کیکه  ییمبح  انواع واحدها نیا در

نقش  تیروا کیوجود آمدن است که در به يعنصر ،یی. منظور از واحد رواشودمی

 کیعنصر ممکن است  نیدهد. ایاثر را شکل م تیروا گر،یدارد و به کمک عناصر د

به شود که یم هیتجز یبه عناصر مختلف ییروا متنجمله باشد.  نیچند ایو  کیکلمه، 

الکساندر  انیساختارگرا در میانشود. یگفته م ییواحد روا کیاجزا  نیهرکدام از ا

 نیا يکرد. و يگذار هیرا پا ییواحد روا نیبار کوچکتر نینخست يبرا یوسلوفسک

است  ییواحد روا نیتره سادهیمابن»کرد:  فیگونه ت رنیو آن را ا دینام هیماواحد را بن

مربوط به  يهاپرسش ای يبدو تّیگوناگون ذهن يهابه پرسش یلّیتخ ياوهیکه به ش

ها یمنظور جبران کاست( پراپ به36ص ،1831)تودورو ، .«دهدیآداب و رسوم پاسخ م

که در  يعنصر يو ةدیرا مطرح کرد. بنابر عق رّیثابت و متغ اریم  ،اعتقاد نیا صیو نقا

 ایاست و واحد  یکند، عنصر اصل ینم رییو تغ استگوناگون ثابت  يهاقّصهو  اتیارو

کند. هر چند افراد یم یعنصر ثابت م رف نیا يرا برا ژهیپراپ نام نقش و ؛نام دارد هیپا

ژهیا نقش وع است، اّمآنان متنّو يهاگوناگون و حرفه و کنش تیروا يهاتّیو شخص

 (112ص ،1830 ،ي)احمد.ثابت و محدود است شانیا

گزاره  نیرفت نام دارد که هرکدام از آنها از چندیبزرگتر از گزاره، پ ییواحد روا

دهند، آنگاه یم را شرح داریپا تّیرفت، موق یهر پ نیآغاز يهاشوند. گزارهیم لیتشک

  مت ادل برقرار  یتّیباز هم و   انیم نیا در ا؛ اّمزندمیرا بر هم  يداریپا نیا ییروین
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. ردیگیم يرفت جایپ کی ةگزار نیدر آخر داریپا تّیموق  نیمشود. م مواًل دویم

رفت از  یشده است و هر پ لیرفت تشکیپ نی( از چندتی)روا ییهر متن روا نیبنابرا

را در بر دارد و هر  داریحالت پا کی فیگزاره همواره توص نیگزاره که نخست يت داد

 است. هیقابل تجز يکوچکتر يگزاره به اجزا

 

 دونیفر یداستان پادشاه ةدیچک

و مردم در  ردیگیو آرامش سراسر کشور را فرا م تّیامن دونیفر یدر زمان پادشاه

 رجیه تور، سلم و ا يهاسه پسر به نام دونیکنند. فریم یو کار و کوشش زندگ یشادکام

 یرا به زن منیاز نامداران لشکرش( دختران شاه  یکیجندل ) ییداشت. سپ  با راهنما

را به تور، خاور  نیکند. توران و چیرا بر سه قسمت م ودو ممالک خ ردیگیآنها م يبرا

شهود، سهلم از   یمه  ریپ دونیدهد. چون فریم رجیرا به ا منیو  رانیو روم را به سلم و ا

        رجیه کنهد و بهدخواه پهدر و بهرادرش ا    یمه  يآنچه پدر به او داده بهود، اههارناخشهنود  

را کهه   مهن یو  رانیه کهه ا  نهد کیو از عدل پدر شهکوه مه   سدینوی. به تور نامه مشودیم

 نیه تهر بهود، داد و در ا  کهه پسهر کوچهک    رجیپر ن مت و آبادان بودند به ا يهانیسرزم

شوند و یداستان مهم گریکدیبخشش بر من و تو ستم رفته است. پ  آن دو بدخواه با 

 یلشکرکشه  ،یدل مها را بهه عهدل خرسهند نکنه     فرستند که اگر یم دونیرا نزد فر یکیپ

 غهام یرا از پ رجیه ا دونیه آورد. فر میو کشهورش دمهار برخهواه    رجیه کرد و از ا میخواه

کهه بسهتر همگهان را     رجیا انبرد شود؛ اّم ةخواهد که آمادیکند و از او میبرادران آگاه م

رود. سهرانجام په    ینزد برادران م ییجوصلح يداند برایخشت م آنها را نیخاک و بال

در دل  رجیه ا ییمهرجهو  د،یآیم دیان آنان پدیکه م ییوگونزد آنان و گفت رجیاز آمدن ا

بهرد و  یدرد و سهر او را مه  یرا م رجیا يزهرآلود پهلو يشود و با خنجریتور کارگر نم

 سر فرزند  دنیدوخته بود، با د رجیکه چشم به راه بازگشت ا دونیفرستد. فرینزد پدر م

 يروزگهار  چهون شهود.  یم کیکند که چشمانش تاریم هیگر نقدریشود و ایهوش میب

از او بهاردار   دیه به نهام مهاه آفر   رجیا زانیاز کن یکیشود که یه ممتوّج دونیگذرد فریم
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 یپدر را خواهد گرفت. هنگهام  نیچون بزر  شود، ک نکهیشود به ایاست؛ دلش آرام م

پرورنهد  ی. او را بهه نهاز مه   دیه آیم ایبه دن دیماه آفراز  يرسد دختریکه زمان زادن فرا م

 ایه بهه دن  يپسهر  یکند و پ  از سالیاو را همسر پشن  م دونیشود، فریچون بزر  م

زدوده  دگانشیه د یرگه یکند و تیم شیشود و خداوند را ستایدلشاد م دونیآورد. فریم

سهپاهان   یو پهلهوان  یدگیه گذارد. چون سهلم و تهور از بال  یشود. نام او را منوچهر میم

خواهند کهه منهوچهر را نهزد    یو از او م رستندفینزد پدر م یکیشوند، پیمنوچهر آگاه م

 رجیه : اکنون که ادیگویخطاب به آنها م دونیآنان فرستد تا کمر به خدمت او ببندند. فر

 یشهاخ  دیه . از آن درخهت کهه کند  دیابسته منوچهر کمر يبه نابود دیاکشته يخواررا به

        رانیه و لشهکر بهه ا   ندشهو یمه  کهار یپ ة. سلم و تهور آمهاد  دیباش کاریرسته است، آماده پ

گهذرد و  یکند. روز به نبرد مه یم کاریشود و با آنها پینبرد م ةآماد زیکشند. منوچهر نیم

بر پشهت   يازهیشود و نیرو مکارزار، با او روبه ةزند منوچهر آمادیم خونیچون تور شب

فرستد. چون خبهر مهر  تهور    یم دونیکند و نزد فریزند و سرش را از تن جدا میاو م

اسهت   انشیکه پشت سر سپاه ییکه به بارو شدیاندیشود و میرسد نگران میبه سلم م

کنهد.  یمه  رانیه آنجا را و رکانهیز ياشود و با نقشهیاش آگاه مشهیپناه ببرد. قارون از اند

منهوچهر بهر لشهکرش     انیسهپاه  ندیبیم رانیآنجا را و رسد وی ه ملق کیچون سلم نزد

کنهد و سهر او را   یمه  میزند و تنش را دو نیبر گردن سلم م یغیرج تیبرند و ایحمله م

 نههار یخواهند و چون زیم نهاریسلم از منوچهر ز انیفرستد؛ سپ  سپاهیم دونینزد فر

و  ردیه گیمه  شیرا در پ رانیه ا. آنگاه منوچهر رادیآیاز همگان بر م يشاد ویغر ابندییم

 دونیه گهذرد کهه فر  ینمه  يریه کنهد. د یم شیایخداوند را ن دونیشود و فریوارد کاخ م

گهذارد و  یمه  يا. آنگاه منوچهر او را در دخمهه ردیمیدهد و میرا به منوچهر م یپادشاه

 (    68-81صص ،1880،یبندد.)فردوسیدر آن را م
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 آنان یهادگاهیشناسان و دتیروا

 (Vladimir Proppپراپ ) ریمیوالد

انهواع مختلهف    یدر بررسه  ییسهاختارگرا  ةکهه در حهوز   یشناسه تیروا نینخست

 نهه یزم نیه اثهر او در ا  مهمتهرین پهراپ بهود.    ریه میارائه داد، والد ریفراگ یطرح ت،یروا

 يهها هقّصه  ةپراپ دربهار  يهاو پژوهش قاتیاست. تحق «انیپر يهاهقّص یشناسختیر»

داسهتان اسهت کهه     ةدربهار  انهیسهاختارگرا  يهها پژوهش نیاز مهمتر یکیروع  انهیعام

 یپراپ سه  ریمیقرار گرفت. والد ماعیاز جمله گر انیاز ساختارگرا ياریکار بس يالگو

 ه در نظهر گرفهت کهه ب هداً    قّص يهانقش يبرا اتّیعمل ةو هفت حوز ژهینقش و کیو 

 (161ص ،1863او پرداخت.)پراپ،  ةینظر لیبه تکم ماعیگر

 (Tzvetan Todorofتزوتان تودوروف)

 بهازگو   یته یروا یئته یزبهان در ه  يقواعد نحو ةّیکل»تزوتان تودورو  م تقد است 

واحهد   دییداند و پ  از تأیم (Proposition) هیرا قض تیروا ةنیواحد کم يشوند. ویم

و  (Sequence) کند: سلسلهیم فیتوص زیتر آراء خود را نی(، دو سطح عالهی)قض نهیکم

 ةآورنهد و سلسهل  یوجهود مه  سلسله را به ا،یاز قضا یگروه ي. بنابر اعتقاد وText)متن )

است کهه درههم    ینّیم  تّیو   فیشود که ناهر بر توصیم لیتشک هیاز پنج قض ياهیپا

 سامان گرفته است.   افته،ی رییتغ یو دوباره به شکل ختهیر

 ص کرد: مشّخ ریبه شرح زتوان یرا م هیپنج قض نیا از اینرو

 مثال صلح. ي. ت ادل؛ برا1»

 .دشمن(؛ هجوم 1. قهر)1

 رفتن ت ادل؛ جن . انی. از م8

 .دشمن(؛ شکست 1. قهر )1

 (110 -111صص ،1811)سلدن، .«دیجد طی(؛ صلح و شرا1. ت ادل )2

هها  دههد گهزاره  یم حینامد و تو یرا گزاره م ییواحد روا نیترکوچک تودورو 

 دو نوع هستند:  
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 .  رندیگیو وصف شکل م تّیشخص بیکه از ترک یوصف يها( گزارهالف

  ،ی)تها .شهوند یمه  جهاد یو کهنش ا  تّیشخصه  بیه که از ترک یف ل يها( گزارهب

 (1863ص ،1813

 یکه یهسهت:   8 زودیدو نوع اپ تیدر هر روا ردیگیم جهیتودورو  نت نیپ  از ا

کند کهه  یم حیرا تشر يامت ادل تازه تّیو موق  هیلمت ادل اّو تّیکه موق  تّیو   زودیاپ

زنهد.  یگذار که حالت مت ادل را بر ههم مه  زودیاپ گریشود و دیم جادیا تیروا يدر انتها

 ایه )مت هادل   یکهه حهالت   ییزودهها یوجود دارد: اپ زودیاپ نوعدو  تیروا کیدر  نیبنابرا»

حالهت بهه    کیه گهذار از   ةکننهد فیکه توصه  ییزودهایکند و اپیم فینامت ادل( را توص

 (81ص ،1831)تودورو ، .«است گرید یحالت

-یپ نیرفت باشد، ایپ نیشامل چند یتیکه روا یم تقد است هنگام يو نیهمچن

 شود: بیترک تیتواند به سه شکل در روایها مرفت

 ةسلسل کی ،یاصل ةسلسل ةیاز پنج قض یکی يروش به جا نی: در ايریگ. درونه1

 یرفت اصهل یدر دل پ یکامل فرع ةسلسل کی گریبه عبارت د رد؛یگیقرار م گریکامل د

 فیتوصه  ةتوانهد رابطه  یهها وجهود دارد، مه   رفهت یپ نیا انیکه م يا. رابطهردیگیقرار م

 باشد.   راندازیتأخ ایو  لتقاب ةرابط ،یجدل ای یاستدالل

بهه طهور    ریه زنج کی يهاحلقهها مانند سلسله ،يسازرهی: در زنجيسازرهیزنج -1

شهود و سهپ    یسلسله به طور کامل ذکهر مه   کی. رندیگیقرار م گریدکیاز پ   یمتوال

 .  دیآیم گرید ةسلسل

شهود؛ گهاه   یمه  دهیه سلسله در ههم تن  نیچند يایروش، قضا نیتناوب: طبق ا -8

 ةاز سلسههل ياو گههاه گههزاره دیههآیل مههرفههت اّویپهه ایههاز سلسههله  ياهیقضهه ایههگههزاره 

 (88 -81صص ،تودورو ).گرید
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 تزوتان تودوروف   هیبر اساس نظر دونیداستان فر یساختار لیتحل

شده است  لیتشک یمتوال ةاز دو سلسل دونیتودورو ، داستان فر ةینظر اساعبر 

 شود:یها پرداخته مسلسله نیا یبه بررس ریکه در ز

 لاّو ةسلسل

و آرامش سراسر کشهور را فهرا    تّیامن دونیفر یدر زمان پادشاه ن؛ی. ت ادل آغاز1

 هها يدل از داور ؛يزدیه / گرفتنهد ههر که  ره ا   ياندوه گشت از بد یزمانه ب» رد؛یگیم

 (68ص ،1880 ،ی)فردوس.«جشن نو ساختند یکی نییآهبپرداختند/ ب

را بهه تهور،    نیکند. توران و چه یممالک خود را بر سه قسمت م دونی: فر1. قهر1

      باعه    يبنهد میتقسه  نیه دههد. ا یمه  رجیه را بهه ا  منیو  رانیروم و خاور را به سلم و ا

 دونیه فر یعهدالت یو از به  سهد یبه تور بنو ياکند و نامه یتیشود که سلم اههار نار ایم

نهزد   یکه یشهوند و پ یداسهتان مه  هم میتقس نیبه ناعادالنه بودن اکند. آنگاه آنها  تیشکا

 رجیه کرد و دمار از ا میخواه یلشکرکش ینکن تیفرستند که اگر عدل را رعایم دونیفر

 .آورد میبرخواه رانیو کشور ا

روم و  یکه یجههان؛   دونیه از نهان/ به سه بخش کهرد آفر  دیکش رونینهفته چو ب»

بهه سهلم انهدرون     نینخسهت  ن؛یزمه  رانیه / سوم دشت گردان و انیخاور، دگر ترک و چ

/ ورا کرد سهاالر  نیرا داد توران زم ر...، دگر تودیور مر او را سزروم و خا ی/ همدیبنگر

 دی...، بجنبدیگز رانی/ مر او را پدر شهر ا دیرس رجیبه ا ابتی...، پ  آنگه ننیترکان و چ

بخش پدر/ کهه   دهی...، نبودش پسنديورا نییتر شد به آگونه/ دگريمر سلم را دل ز جا

خرم و شهادکام...،   ،يز دی/ که جاوامیدادش به کهتر پسر تخت زر...، فرستاد نزد برادر پ

راز  نیه ...، چهو ا سهت ین ي/ به مغز پهدرت انهدرون را  ستین يبخشش اندر مرا پا نیبد

/ يگفهت و گهو   نی...، تو را با من اکنون بدری/ برآشفت برگاه چون تند شریتور دل دیبشن

و  ادلنه یو ب ي/ سهخنگو ریه و ریه ت يپه  موبهد   دنهد ی...، گزياند آورد رو يبه رو دیببا

...، اگر تاج از آن یبه بخش اندرون راست ي/ نکردیو کاست يجزاز کژ ی...، نجستریادگی

/ ههم از روم  نیجهان زورها...، و گرنه سواران ترکهان و چه   ابدیبها/ شود دور یب تارک
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 ،ی)فردوسه .«برآرم دمار رجیو ا رانیدار/ از ا گرز يفراز آورم لشکر ن؛یک ندهیگردان جو

 (30 -38صص ،1880

        رسهاند و از او  یمه  رجیه بهرادران را بهه ا   غهام یپ دونیه رفهتن ت هادل:  فر   نی. از ب8

را  نیرود تها که  ینزد برادران م ییجوصلح يبرا رجیا اشود. اّم کاریپ ةخواهد که آمادیم

 رجیتور از سخنان ا رد،یگیآنها صورت م نیکه ب یی. پ  از گفت وگودیاز دل آنها بزدا

 يزنهد و خنجهر بهرا   یم رجیرا که بر آن نشسته بود، بر سر ا يایو کرس دیآیبه خشم م

مها نهادنهد    ي/ ز خهاور سهو  ين دو پسر جنگجواورا گفت ک»کشد؛ یم رونیکشتن او ب

داد  نی..، چنه و بهر بنهد بهار.    يکار/ در گنج بگشها  جی...، گرت سر به کار است بپسيرو

بگهذرد/   یبهر مها همه    بهاد گردش روزگار؛ که چون  نی/ نگه کن بداریشهر يپاسخ که ا

 یدوان، ب شانیا شیمرا تاج و تخت و کاله/ شوم پ دیخردمند مردم چرا غم خورد...، نبا

آورم...، چو تن  انهدر آمهد    نیآورم/ سزاوار تر ز آنکه ک نیورشان به د نهیسپاه...، دل ک

/ گرفتنهد  يکخهو ین یکه ی...، دو پرخاشهجو بها   کشانیتار ي/ نبود آگه از راکشانیبه نزد

نهزد او ارجمنهد...،    یپسند/ نبود راست رجی)تور( گفتار ا امدشی...، نيپرسش نه بر آرزو

زر بدست؛ بزد بر سر خسهرو تها    ینشست/ گرفت آن گران کرس يبر آمد ز جا کیکای

 (32 - 38صص ،)همان.«نهاریبه جان ز رجیجدار/ از او خواست ا

 یپهدر مه   يکشهد و سهرش را بهرا    یرا مه  رجیزهرآلود ا ي: تور با خنجر1. قهر1

 ریه بهدان ت  د؛یاو چهادر خهون کشه    ي/ سهراپا دیکشه  رونیه خنجر از موزه ب یکی»فرستد؛ 

/ بهه  لهوار یبرش...، سر تاج ور ز آن تن پ یانیکرد چاک آن ک یزهرآبگون خنجرش/ هم

 (80ص ،)همان.«خنجر جدا کرد و برگشت کار

. تهور و سهلم بهه    دیه آیوجهود مه  بهه  دیجد طیشرا رجی: با کشته شدن ا1. ت ادل2

 .  نندینشیم رجیبه سو  ا انیو سپاه دونیروند و فریم شانیکشورها

گونهه  نیروم...، بر ا يسو یکیو  نیچ يسو یکیشوم/  دادیبرفتند باز آن دو ب»   

رستش اندر کنار...، سراسهر همهه کشهورش مهرد و      ایتا گ یچندان به زار/ هم ستیبگر
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/ نشسته بهه انهدوه در   اهیانجمن...، همه جامه کرده کبود و س یکیکرده  يزن/ به هر جا

 (80 -81صص، 1880 فردوسی،).«سو  شاه

 دوم  ةسلسل

 مت ادل است.    تّیوجود ندارد و و   ی: جنگ1. ت ادل1

از او بهاردار   رجیا زانیاز کن یکیشود که یمتوجه م دونیفر یت: پ  از مّد1. قهر1

 دیه رسد مهاه آفر یهنگام زادن فرا م یشود. وقتیبه گرفتن انتقام م دواریام نیاست؛ بنابرا

او را بهه   دونیه شهود فر یپرورند و چون بزر  میآورد. او را با ناز میم ایبه دن يدختر

و  دیه آیمه  ایه بهه دن  يسهر پ وندیپ نیگذرد که از اینم ی. سالوردآیپشن  در م يهمسر

 یدگیه و بال یسلم و تور از پهلوان ،يگذارد. پ  از روزگارینام او را منوچهر م دونیفر

خواهنهد بهه آنچهه در    یفرستند و پوزش مه یم دونینزد فر یکیشوند. پیمنوچهر آگاه م

کهه  خواههد  یداند و از آنهان مه  یم هودهیآنها را ب یمانیپش دونیاند. فرگذشته انجام داده

 يبرا کاریجز پ ايچاره نندیبیگونه منیشوند. چون سلم و تور او اع را بد کاریپ ةآماد

 کشند.  یلشکر م رانیا يبه سو نیند. بنابرایابیخود نم

خوبچهر پرستنده  یکینگه کرد شاه؛  رجیچند گاه/ شبستان ا کی زین نیبر ا برآمد»

از او  زکیه داشهت/ قضها را کن   اریبر او مههر بسه   رجیکه ا د؛ی/ کجا نام او بود ماه آفردید

گرفتنهد   یجههان  د،یه دختر آمهد ز مهاه آفر   یکی/ دیزادن آمد پد ةبارداشت...، چو هنگام

/ چهو  يتنش...، چو بر جسهت و آمهدش هنگهام شهو     یبزرگ وپروردنش/ بر آمد به ناز 

 يپشهن / بهدو داد و چنهد    شینامزد کرد شهو  این ؛يمو ریو چون ق يشدش رو نیپرو

پور زاد آن هنرمند ماه / چگونه سزاوار تخت و کاله...، هنرهها کهه    یکیبرآمد درن ...، 

/ که شهد  یآگه نیآمد ا ور...، به سلم و به تارینامور شهر اموختشیبد پادشاه را به کار/ ب

روز جههان   رهیه / شهده ت شهگان ی...، نشسهتند ههر دو پهر اند   یروشن آن تخت شاهنشهه 

مها...، ز کهردار بهد     نیه ما/ شود پاک روشهن شهود د   نیسر از ک...، اگر پادشا را شگانیپ

مگر با سهپاه/ ز پهوالد بهر     شیرو نندیپوزش آراستن/ منوچهر را نزد خود خواستن...، نب

الژورد...، ز  شهان یو شهد رو  دیه چیرا دل ز درد/ بپ شهه ی...، دو مرد جفها پ الهسر نهاده ک
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 رانیه ا کیو ز خاور سپه ساختند...، سپه چون به نزد نیلشکر سواران برون تاختند/ ز چ

 (81 -86صص ،1880 ،ی)فردوس.«دیرس دونی/ همانگه خبر بآفردیکش

پردازند و یشود و دو سپاه به جن  مینبرد م ةرفتن ت ادل: منوچهر آماد نی. از ب8

     را بها منهوچهر    یرگه یو چ ابنهد یینمه  یچنهدان  قیه سلم و تور در روز توف انیچون سپاه

مقابله بها   ةشود و آمادیآورند. منوچهر از قصد آنان آگاه میم يرو خونیبه شب ،نندیبیم

 شود.  یم خونیشب

ههر دو   دندینهارون...، رده برکشه   ةشه یمنوچهر با قارن رزم زن/ برون آمهد از ب »   

دو چو کوه/ دماده بر آمد ز ههر   کسری يسپاه/ منوچهر با سرو در قلبگاه...، برفتند از جا

گر لشکر  دادیپر از مهر بود...، دو ب یتیبا منوچهر بود/ کز او مغز گ یرگیگروه...، همه چ

منوچهر شاه/ بگفتند تا برنشاند  شیبه پ دهیبآرزو خواستند...، شن یهم خونیآراستند/ شب

 (101 -108صص ،)همان.«سپاه

آورد و او را یمه  رونیب نگاهیمنوچهر سر از کم ،زندیم خونی: چون تور شب1. قهر1

زنهد و  یبر پشت او م يازهیرود و نیاو م یمنوچهر در پ زد؛یگریکند. تور میم ریغافلگ

دژ پنهاه  النآسلم به  نکهیا يکند. سپ  قارن برایزند و سر او را جدا میم نیاو را بر زم

پهردازد  یبه نبرد با منوچهر مه  يقارن کاکو ابیرود. در غیآنجا م کردن رانیو ينبرد برا

    او اسهب   یمنهوچهر در په   زد،یه گرید و مه نشهک میپشت سلم  ،شودیوچون او کشته م

گونه سپاه دشهمن  نیکند و بدیم میزند و او را دو نیبر سر و گردنش  م یغیتازد و تیم

 خورد. یشکست م

کهارزار...، بهرآورد شهاه از     ةکمهر بسهت   امهد یشد تور با صد هزار/ ب رهیچو شب ت»

/ برآمهد ز  يو برگاشهت رو  دیه چیگهذر؛ عنهان را بپ   هیسر/ نبود تور را از دو رو نگاهیکم

خهواه؛   نهیاندر آن نامور ک دیدمان از پ  اندر منوچهر شاه/ رس ؛يو هو يها یکیلشکر 

...، سرش را همانگهه  ي/ نگونسار شد خنجر از مشت اويانداخت بر پشت او زهین یکی

کرد/ که: گر  شهیسخن قارن اند نیا یساز کرد...، همز تن باز کرد/ دد و دام را از تنش، 

راه...، در  میریه دژش باشد آرامگاه/ سزد گر، بر او بهر، بگ  یاز نبرد؛ االن يرو دیچیسلم پ
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 غیه بهر ت  دیحصن بگرفت و اندر نهاد/ سران را از خون بر سر افسر نهاد...، چهو خورشه  

(/ يتن کهرد بها صهد ههزار )کهاکو     تاخ یکی...، دیدژ بد نه دژبان پد نیی/ نه آدیگنبد کش

زد شاه بر گردنش/ همه چهاک شهد جهوش انهدر      غیت یکیسواران گردن کش نامدار...، 

شهد   یتهه  ؛يآمدش را گری/ شکسته شد و ديتنش...، چو او کشته شد پشت خاور خدا

 نیه تاخهت اسهب انهدر ا    یحصار...، همه  يرفت سو یهم رزانیدار/ گر نهیسر ک نهیز ک

زد بر سر و گردنش/ به  غیت یکی)سلم(؛  ياندر او دیرس یبه تنگ کیکای/ يگفت و گو

تنش...، همه لشکر سلم همچون رمه/ که بپرا گند روزگهار رمهه؛    یشد خسروان مهیو نَد

، 1880 فردوسههی،).«غههار و کههوه درگروههها گههروه/ پراگنههده در دشههت و  دلیههبرفتنههد ب

 (101 -110صص

       نههار یخواهنهد و شهاه بهه آنهها ز    یمه  رنهها یسلم از منهوچهر ز  انی: سپاه1. ت ادل2

آورد. یرو مه  رانیه ا يو منوچهر بهه سهو   دیآیاز همگان بر م يشاد ویدهد. آنگاه غریم

     دههد و خهود از جههان   یرا بهه منهوچهر مه    یتخت پادشاه دونیگذرد که فرینم يرید

کنون سر به سر شهاه   م؛یخواه آمد نهیآرزو ک ر/ نه بمیرزمگاه آمد نیبد یسپاه»رود؛ یم

/ ز تهن  دیه و افسهون کن  دییه ...، همه مهر جومیآگنده ا ي/ دل و جان به مهر ومیرا بنده ا

ساختشهان...،   گهه ی...، سپهبد منوچهر بنواختشان/ بر انهدازه بهر جا  دیکن رونیآلت جن  ب

فرمهود تها    دونشی...، فردیکش دونیآفر يدژ، سو نی/ ز چدیبه هامون کش ایسپه را ز در

به دست...، بفرمود پ  تا منوچهر شاه/ نشست از بر  شیو بپسود رو دیبر نشست/ ببوس

 دونیه از بر تاج و گاه/ نهاده بر خود سهران سهه شهاه؛ فر    دیتخت زر با کاله...، کرانه گز

 (110-111صص ،)همان.«دراز يروزگار نیبشد، نام از او ماند باز/ برآمد چن

 

  ییروا یهاگزاره

ورزنهد.  یحسد م رجیا بی: سلم و تور حسود هستند و بر بهره و نصیوصف ةگزار

 .فتندیب رجیشود به فکر کشتن ایشرارت آنها باع  م نیهمچن
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منهوچهر آنهها را    گهر یکشهند. از طهر  د  یرا مه  رجیه : سلم و تور، ایف ل ةگزار   

 .ردیگیرا م ایدهد و انتقام نیشکست م

 ییروا یزودهایاپ

ندارنهد. همهه بهه     یدادگر است و مردم غهم و انهدوه   دونی(: فر1)تّیو   زودیاپ

انهدوه گشهت از    یزمانهه به  »مت ادل است.  تّیکنند و و  یم یو آرامش زندگ شیآسا

 (68ص ،1880 ،ی)فردوس.«يزدی/ گرفتند هر ک  ره ايبد

بهار   تّیو ه   ا،یه منوچهر و گرفتن انتقهام ن  ی(: پ  از لشکرکش1)تّیو   زودیاپ

نشهاند و خهود رخهت از    یمنوچهر را بر تخت سلطنت م دون،یشود. فریمت ادل م گرید

 دونیه بفرمود پ  تا منوچهر شاه/ نشست از بر تخت زر با کاله...، فر»بندد. یجهان برم

 (111ص ،)همان.«دراز يروزگار نیبشد، نام از او ماند باز/ برآمد چن

کننهد.  یرا آغهاز مه   یورزند و دشمنیحسد م رجیا ةگذار: سلم و تور بر بهرزودیاپ

  دونیه فر يکشهند و سهر او را بهرا   یم د،یآینزد شان م ییجوصلح يرا که برا رجیآنها ا

 رجیه به سبب کشته شدن ا دونیگردند. فریخود بازم يهانیفرستند و آنگاه به سرزمیم

از او باردار است به فکر انتقهام   رجیا زکیشود که کنیه مپردازد و چون متوّجیم هیبه مو

آورد او را یمه  ایه بهه دن  يدختهر  دیه شود. چهون مهاه آفر  یگونه شادمان منیافتد و بدیم

 ایه بهه دن  يکند و پسریشود با پشن  ازدواج میکه بزر  م یدهند و هنگامیپرورش م

آموزد. سهپ   یهنرها را به او م دونیفرگذارد. ینام او را منوچهر م دونیآورد که فریم

کننهد  یمه  یخود عذرخواه ةفرستند و از رفتار گذشتیم دونیرا نزد فر یکیسلم و تور پ

       و از آنهها   ردیپهذ یپهوزش آنهها را نمه    دونیه ا فرشهوند اّمه  یمنوچهر مه  داریو خواهان د

کننهد و منهوچهر بها    یم یلشکرکش رانیشوند.  سلم و تور به ا کاریخواهد که آماده پیم

 .ردیگیرا م ایپردازد و با شکست دادن آنها انتقام نیم کاریپآنها به 

در  يسهاز رهیه رفت ها به صهورت زنج یپ تیروا نیتودورو  در ا ةیبنا بر نظر   

انهد و در درون  دو سلسهله داسهتان پشهت سهر ههم آمهده       ی نیهم قرارگرفته است.  یپ

 اند.نشده تیو به صورت متداخل روا گریکدی
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 (Claud Bremond)کلودبرمون 

 ةصهاحب دو مقاله   ،يفرانسهو  يشناع ساختارگراتیشناع و رواکلودبرمون زبان

 گهر یاز د «همنطهق قّصه  »کتهاب   زیه و ن «یداسهتان  يهها منطهق ممکهن  »و  «یداسهتان  امیپ»

 يداستان، به الگوهها  يبرا یمنطق جهان افتنی یاست که در پ ییپژوهشگران ساختارگرا

 نیاو در نخسههت (61ص ،1811ت، )اخههّو.افههتیدسههت  نهههیزم نیههدر ا یو ثههابت ریههفراگ

و  یاستخراج کرده بود )س انیپر اتیکه پراپ از حکا ییکارکردها رامونیپ شیجستارها

از  یر شهد کهه برخه   ه( متهذکّ قّصه  يهانقش يبرا یاتّیعمل ةو هفت حوز ژهینقش و کی

کننهد.  یداللهت مه   گریکهد یبر  ییدارند و از نظر م نا یارتباط منطق گریکدیکارکردها با 

. برمون با حذ  ابدیداستان ب ةیلعناصر اّو انیرا م وندهایپ نیا تّیتالش کرد ماه نیبنابرا

 يرا بر ههم زده بودنهد، بهه سهاختار     یمحور اصل يکه نظم ساختار یانجیم يکارکردها

 هها گزاره نیا ةوارشکل شیو با نما افتیکارکرد دست يهابر ارتباط م نادار گزارهیمبتن

 بیه ترتنیروشن کنهد. بهد   تیروا کی را در کّل یمنطق يهامجموعه ریز ةابطتوانست ر

 -نوع تّیکه عدم قابل سمیفرمال يهايگرفتار نیاز بدتریکیخودش، او از  ةبراساع گفت

 (183ص ،1838)اسکولز، .ها بود، رها شدفرم نیب يزگذاریو تما یشناس

را بهه عنهوان    یمورد نظر پراپه  يدر م ناکه کارکرد آن يکرد به جا شنهادیبرمون پ

چند کارکرد را به عنهوان واحهد    یمنطق یتوال م،یریدر نظر بگ تیواحد روا نیترکوچک

 sequence)« )رفهت یپه »چند کهارکرد را   یمنطق یتوال نی. او امینظر قرار ده مّد یاساس

ت ادل به سهمت عهدم ت هادل و     تّیاز حرکت از موق  یرفت را ناشی. برمون هر پدینام

 (183_111صص ،)همان.داندیت ادل م يد به سوبازگشت مجّد

 استوار است:   هیرفت بر سه پایاو هر پ دگاهیبنابر د

 را در خود دارد، یکه امکان دگرگون یتّی. و  1

 دهد،یرخ م یدگرگون ای. حادثه 1

 . دیآیم دیپد ق آن امکان دارد،عدم تحّق ایق که محصول تحّق یتّی. و  8
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وجهود دارنهد.    یفرع يهاتیروا گریها و به عبارت درفتیدر طرح هر داستان، پ

 ،ي)احمهد .اسهت   یاصل ای یرفت کّلیاست و هر داستان پ یرفت، داستان کوچکیهر پ

 (32ص ،1838؛ اسکولز، 166ص ،1830

و مت ادل آغهاز   داریپا تّیرفت با و  یهر پ زیهر داستان و ن ه،ینظر نیاساع ا بر

را دارد، ناگههان   یلو تحهوّ  یکه در خود امکان دگرگون نیآغاز تّیو   نیا اشود، اّمیم

 یتّیو ه   داد،یه رو نیه کنهد. په  از گهذر از ا   یرا دگرگون م زیهمه چ يابا بروز حادثه

و مت ادل شکل  داریو دوباره حالت پا دیآیوجود مکه محصول آن حادثه است به دیجد

است که تزوتان تهودورو  در مهورد    یفیحالت درست مطابق با ت ر رییتغ نیا. ردیگیم

 رفت ذکر کرده است.یپ

 ه سه نوع است:  قّص یبرمون م تقد است توال نیهمچن

 .  يوندیپ یتوال -8 یانضمام یتوال -1 يارهیزنج یتوال -1

خهود   ثاقیانجام م يآزمون است که قهرمان برا ای ثاقیم ی: تواليارهیزنج یتوال -1

 نیه روبه روست و ا ییهاها با واکنشکنش نیاز ا کیزند که هر یم ییهادست به کنش

شکست  ایرا انجام دهد ) ثاقشیتا قهرمان م ابندییوار ادامه مرهیها زنجها و واکنشکنش

 (66 -10صص ،1811ت، )اخّو.بخورد(

کمهک و حضهور    منهد ازین یتهوال  کیاگر تبلور (: »یمحاط ای) یانضمام یتوال  -1

بهه انجهام    يقهرمهان بهرا   (68ص ،)همهان .«ندیگویباشد به آن انضمام م گرید يهایتوال

 تّیه دهنده دارد و در هر مرحله از مأمورياری يروهایبه کمک ن ازیرساندن هد  خود ن

 .ردیبگ ياری روهاین نیاز ا دیخود با

 یتهوال  م،یرا ا هافه کنه   بیه رق دگاهیه د یانضهمام  ی: اگر به تواليوندیپ یتوال -8

  یابیه ارز گهر یبها قهرمهان د   وندیکنش قهرمان را در پ یتوال نی. ادیآیبه دست م يوندیپ

بهدتر شهدن     ،یخب يرویشود و از نظر نیم یتلّق تّیقهرمان بهبود و   دیکند. از دیم

 (68ص، 1811اخّوت، ).انحطاط است ای تّیو  
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 کلودبرمون  ةیبر اساس نظر دونیداستان فر یساختار لیتحل

 شده است: لیرفت تشکیکلود برمون از دو پ يداستان بر طبق الگو نیا

 لرفت اّویپ

 دونیه فر یرا در خود دارد: در زمهان پادشهاه   یکه امکان دگرگون یتّی( و  1 ةیپا

 مت ادل است. تّیدر سراسر کشور وجود دارد و و   تّیامن

کند و به سهه  یممالک خود را به سه قسمت م دونی: فریدگرگون ای( حادثه 1 ةیپا

بهه تهور    ياکند و نامهه یم ياههار ناخشنود يبندمیتقس نیدهد. سلم از ایفرزند خود م

نهزد پهدر    یکه یشود و پیداستان مبا او هم زینالد. تور نیپدر م یعدالتیو از ب سدینویم

     رجیه از ا دونیه آورنهد. فر یبهر مه   رانیه نکند دمار از ا تیرعا رافرستند که اگر عدل یم

   از دل آنهان را بهه جنه  بهر      نهه یزدودن ک رجیا انبرد با آنان شود؛ اّم ةخواهد که آمادیم

آنهان   انیه م یرود، گفت وگو و پرسش و پاسهخ ینزد آنان م رجی. پ  از آنکه اندیگزیم

زند. سپ  یرا بر سر او م يایشود کرسیم نی. تور از سخنان او خشمگدیآیوجود مبه

 فرستد.یپدر م يبرد و برایدرد. آنگاه سر او را میرا م رجیا يکشد و پهلویخنجر م

آن اسههت: تههور و سههلم بههه   یق دگرگههونکههه محصههول تحّقهه یتّی( و هه 8 ةیههپا

 .نندینشیم رجیبه سو  ا انشیو سپاه دونیروند. فریم شانیکشورها

 رفت دومیپ

بهه   رجیه در سهو  ا  انیرانیرا در خود دارد:  ا یکه امکان دگرگون یتّی( و  1 ةیپا

 برند.یسر م

بهه نهام    رجیا زانیاز کن یکیشود که یه ممتوّج دونی: فریدگرگون ای( حادثه 1 ةیپا

کهه چهون    دیه ام نیه شود بهه ا یدلش آرام م يمقدار نیاز او باردار است. بنابرا دیماه آفر

     زمهان زادن کهودک فهرا     یپهدر را خواههد گرفهت. وقته     د شود انتقاماز او متوّل يفرزند

او  دونیه شود، فریپرورند و چون بزر  مید. او را با ناز میآیم ایبه دن يرسد، دختریم

 ایه بهه دن  يگذرد که آن دختر فرزنهد ینم یاز سال شیآورد. بیپشن  در م يرا به همسر

 ییو توانا یدگیب د سلم و تور از بال یتگذارد. مّدینام او را منوچهر م دونیآورد، فریم
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فرستند و عمل خهود  یم دونینزد فر یکیپ مناک،یشوند. بیاو آگاه م انیمنوچهر و سپاه

عهذر   دونیه آنها را گمراه کهرده بهود. فر   منیاهر نکهیدانند و ایاز قضا و قدر م یرا ناش

بهه مبهارزه    انهه یجونهه یمنهوچهر ک  يزودهکه به  دیگویداند و به آنان میم هودهیآنان را ب

شهوند و  ینبرد م ةدشنوند آمایپاسخ م دونیگونه از فرنیخواهد آمد. چون سلم و تور ا

. آنگهاه  ابدییم یرگیو منوچهر چ زندیآویدر هم م انیکنند. سپاهیم یلشکرکش رانیبه ا

زند، منوچهر آگهاه از قصهد   یم خونیافتند و چون تور شبیم خونیسلم و تور به فکر شب

تازد و سرانجام سر یاو م یو منوچهر در پ زدیگریآورد. تور میم رونیب نیاو سر از کم

شود که به االن دژ پناه ببرد. قهارن از  یخبر مر  تور بر آن م دنیبرد. سلم با شنیاو را م

 هحاک بها    ةریه نب يزمان کاکو نیکند. در همیم رانیشود و آنجا را ویاو آگاه م ةشیاند

 او  یمنهوچهر در په   زد،یه گریشود، سلم مه یپردازد و چون او کشته میمنوچهر به نبرد م

گونهه  نیکنهد. بهد  یمه  میزنهد و تهن او را بهه دو نه    یسر و گردن او را م غیت ارود و بیم

 .  زندیگریشوند و میسلم پراکنده م انیسپاه

پراکنهده از   انیآن اسهت: سهپاه   یق دگرگهون کهه محصهول تحّقه    یتّی( و ه  8 ةیپا

   رانیه ا يشهود. منهوچهر رو بهه سهو    یمت ادل م طیو آنگاه شرا ندیجویم نهاریمنوچهر ز

کنون سر به سر شهاه   م؛یخواه آمد نهیک ،/ نه بر آرزومیرزمگاه آمد نیبد یسپاه»نهد. یم

بر انهدازه بهر   ...، سپهبد منوچهر بنواختشان/ میا دهآگن ي/ دل و جان به مهر ومیرا بنده ا

 (110-111صص ،1880،ی)فردوس.«ساختشان گهیجا

سهلم و تهور،    دنیه مت ادل برقهرار اسهت و حسهد ورز    یتّیو   تیروا يابتدا در

 ،ی)مهک که   «يتمام حهوادب ب هد   یو اصل هیلت اّوعّل»همان  ی نیک است؛ محّر ةحادث

ساده  یرنگیداستان پ نیدهد. ایم رییرا از سکون به حرکت تغ تی( که روا18ص ،1838

سرنوشهت   ان،یدر پا زیرا(؛ 18 -30صص ،1832 ،یصادق ریاز نوع بسته دارد )م یانیو پا

شود و ب د از سپردن حکومت به منهوچهر  یمشخص م دونیداستان، فر یاصل تّیشخص

 .ردیمیم
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 داستان یها یتوال

و قصهد آنهها    رجیحسادت سلم و تور نسبت به ا ،داستان نی: در ايارهیزنج یتوال

ا بهر  رود اّمه ینزد آنها مه  ییصلح جو يدارد که برا یرا درپ رجیکشتن او، واکنش ا يبرا

 دونیعمل فر رجیکشته شدن ا گرید يدهد. از سویکار جان خود را از دست م نیسر ا

   جنه    ةروانه  رجیه گهرفتن انتقهام ا   يدهد و بهرا یم زشدارد. او منوچهر را آمو یرا درپ

خواسهت فریهدون   کند و با شکست دادن سلم و تور یم یمنوچهر هم لشکرکشکند. یم

 بخشد.را تحقق می

 کند.یم تّیت و م لول تب داستان از روابط عّل ،يارهیزنج یبر اساع توال

 ا،یه گهرفتن انتقهام ن   يمنوچهر بهرا  ةدهند اری يروین ،یتوال نی: در ایانضمام یتوال

 هستند. انیقارن و سپاه

 رجیه گهرفتن انتقهام ا   يبهرا  دونیه فر يهاتمام کنش ،داستان نی: در ايوندیپ یتوال

 یو حتمه  یقط  ياجهیضاد با خواست سلم و تور است. داستان نتمّت يزیچ نیاست و ا

 است. تّیدر جهت بهبود و   یتوال نیدارد و ا

 . توالی پیوندي1جدول 

 دهنده یارينیروي موردنظرشخصّیت بی یاخآدم شریر کنندهاعزام قهرمانان

 غایب فریدون سلم و تور ----- ایرج

 قارن، سپاهیان ایرج سلم و تور فریدون منوچهر

 (A. j. Greimas) ماسیداس گر نیژول ریآلژ

 نیتهر فرانسهه از برجسهته   میمقه  ییایتوانیشناع لنشانه ماع،یداع گر نیژول ریآلژ

 -تیرواة نیساختارگرا است که در زم یشناستیشناسان عصر حا ر است. او روانشانه

 -تالش تیانواع مختلف روا یو ثابت به منظور بررس نّیم  ییالگوها ةارائ يبرا یشناس

پهراپ   تیه حکا یشناسه خهت یرا بهر اسهاع ر   یشناستیانجام داده و روا یفراوان يها

 (68ص، 1832 ،یصادق ری)م.استوار نمود
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 يرییه پراپ نظر داشته و در آن تغ تّیشخص يبندالگو به دسته نیدر ا ماعیگر   

 يهها تّیاش از شخصه گانهه هفهت  يبنداو بر خال  پراپ که دسته»اعمال نموده است. 

داد، م تقد اسهت کهه   ینم میو آن را ت م دیدیها متیحکا نیا را خاّص انهیعام یتیحکا

الگو منطق جهان  نیو از ا افتیرا  تّیشخص يهاکنش ياز الگوها یتوان ت داد اندکیم

 (168ص ،1830 ،ي)احمد.«دیداستان را آفر

دارند  گریکدیکه با  ییهابر اساع مناسبات و تقابل تیعناصر روا يو ةدیبنابر عق

 شوند:یم میتقس ریز ةبه شش دست

( 2دهنهده،  ياریه ( 1( مو هوع،  8 ام،یه پ ةرنهد ی( گ1/ تقا هاکننده،  امیپ ة( فرستند1

 قهرمان.( شناسنده/ 6مخالف، 

را بهه قهرمهان انتقهال     ییاست که مو وع شناسا یحّس ای يزیچ ای یکس فرستنده،

او  يکه بهرا  یاست و مو وع، هدف تیقهرمان( متن روا دهد. شناسنده، قهرمان ) ّدیم

را که هد  اوست،  يعمومًا قهرمان است که مو وع و مقصود رندهیشود. گیم فیت ر

است که بهه قهرمهان    ییروهاین ای روین ،دهندهياریرود. یکند و به دنبال آن میم افتیدر

است که در  ییروهاین ای روین ز،یمخالف ن تیکند به هد  خود برسد و در نهایکمک م

 یدر په  یاصهل  تّیشخصه » گهر ید انیکند؛ به بیم جادیقهرمان به هد  مانع ا دنیراه رس

 راسهخ قهدرت   کیه شود؛ یرو مهروب فیاست، با مقاومت حر یبه هد  خاّص یابیدست

( ههم  رنهده یگهر )گ افهت یدر کیه روال  نیدارد. ایم لیگس تی)فرستنده( او را به مأمور

انسهان باشهند، بلکهه     دیدهنده و مخالف لزومًا نباياری (121ص ،1831 ک،ی)مکار.«دارد

دهنده و مخهالف در  ياریتوانند به عنوان یم ییعدم توانا ای ییر، احساع، تواناتفّک کی

کننهد.   جهاد یاو بهه ههد  مهانع ا    دنیدر رس ایقهرمان کمک و  بهو  ابندیحضور  تیروا

 ةدر همه  ياست کهه بهه صهورت فطهر     یذات یژگیو ایاحساع  کیعمومًا  زیفرستنده ن

بهه اههدا  گونهاگون     دنیرس يها برااز تالش ياریبس ةها وجود دارد و سرچشمانسان

شهود و گهاه   یمه  افتیرد تیروا کیگاه هر شش عنصر در  ماعیگر ةدیاست. بنابر عق

 از آنها حضور دارند.     يشمار
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خهاص   یاز آنها بهه مو هوع   کیکه هر  ییهارا بر اساع نسبت تیاو عناصر روا

( نسهبت خواسهت و   1» ها عبارتند از:نسبت نیقرار داده است. ا یکّل ةدارند در سه دست

 (168ص ،1830 ،ي)احمهد .«کاری( نسبت پ8 گر،یکدیها با  تّی( ارتباط شخص1 اق،یاشت

 -را بر اساع روابهط، مناسهبات و تقابهل    تیواعنصر ر ماعیطور که اشاره شد گرهمان

روابط متقابل بر سه نهوع   نیکرده است. ا يگذارهیدارند، پا گریکدیکه با  يادوگانه يها

 -تّیمتناق  هر کدام از شخصه  ةضاد و مخالف مشتمل است. در رابطمتناق ، مّت ةرابط

وجهود   ةنق  کنند یکیبهتر وجود  یانیو به ب گرندیکدیوجود  ناقِ  ،میها و گاه مفاه

مفههوم   کیه  ایه شخص  کیاست که در آن وجود  يامتضاد، رابطه ةاست. رابط يگرید

 ةسهازگار باشهند. در رابطه    گریکهد یبها   تواننهد یهمراه است و آن دو نم يگریبا عدم د

مهانع   جهاد یا ياند، براقرار گرفته گریکدیکه در تقابل با  یاز اشخاص کیهر  زیمخالف ن

 (62ص ،1811ت، )اخّو.کنندیبه هد  تالش م يگرید دنیسدر راه ر

هها از نهوع تنهاق  و    ها، تقابلتیها و رواداستان شتریدر ب ماعیگر ةدیبنابر عق   

 نیخورد. بر ایبه چشم م نهایو امثال ا يخردیو ب ییدانا ،یهمچون مر  و زندگ تضاّد

خواننهدگان   يبرا یجانیت و هلّذ چیه ییهاتقابل نیبدون داشتن چن ییاساع متون روا

 شتریب ییروابط متقابل در متون روا نیو هر اندازه ت داد ا اشتخود به همراه نخواهند د

 ،یهی هها در متهون روا  تقابهل  نیوجود ا زیرا ابد؛ییم شیآنها افزا ییگراواقع زانیباشد، م

داستان وجهود   يامکان برا نیتوان گفت که ایم نیاست. بنابرا تّیاز جهان واق  يدیتقل

و آنهها را در ههم ادغهام کنهد.      سهه یمقا گریکدی ارا ب یگوناگون زندگ يهاوهیدارد که ش

داده اسهت کهه    يجها  یکّله  ةرا در سه دسهت  تیروا ةدهندتشکل يرفت هایپ ماعیگر

 عبارتند از: 

       یتیانجهام مهأمور   ایه اسهت کهه داللهت بهر عمهل       يارهیزنج ؛ییاجرا ةری( زنج1 »

  کند.  یم

اسهت   یهی مهتن روا  ةبهر عههد   يافهه یوه رهیه زنج نیه در ا ؛يقهرارداد  ای یثاقی( م1

 کند(.یم ییهد  راهنما يداستان را به سو تّی)و  
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 یحهالت  ایه و  تّیو ه   رییه است که بر تغ يارهیزنج ؛یانتقال ای یانفصال ةری( زنج8

از  ایه و  یمختلف است )از مثبهت بهه منفه    يهاشکل رییتغ ةرندیکند و در برگیمداللت 

 (66 ص ،1811ت، اخّو).«به مثبت( یمنف

 سه نقش قائل است:  ،ییمتون روا يهاژهینقش و يبرا ماعیگر نیچنهم

نقهش   کیه در  مهان یپ ةنقش من قد کننهد  يگریو د مانینقش مت هد پ ؛یمانی( پ1»

 ژه؛یو

 ژه؛ینقش و کیگر در نقش آزمون يگریشونده و دآزمون؛ نقش آزمون( 1

. «ردیه گیرا بهر عههده مه    يکه نقهش داور  يگریو د ينقش مورد داور ؛ي( داور8

 (66همان، ص)

شهده   لی( تشهک رهیزنج ای) هیپا نیرفت از چندیرفت و هر پیداستان از چند پ هر

 -یداند که مجموع آنها په یم یمختلف يهال از گزارهرا متشّک تیهر روا ماعیاست. گر

 دهد:یم يجا یکّل ةآورد و او آنها را در سه دستیرا در داستان به وجود م یرفت

 دهد. یرا شرح م یتّیو موق  طیشرا ؛یوصف ة( گزار1 »

 دهد.یرا نشان م یحالت ؛یوجه ة( گزار1

 (.111ص ،1838)اسکولز، « داللت دارد يبر انجام کار ؛يمت ّد ة( گزار8

 ماسیداس گر نیژول ریآلژ ةیبر اساس نظر دونیداستان فر یساختار لیتحل

 است: تّیدو موق  يداستان دارا نیا ماعیگر دگاهیبر اساع د

 اول تّیموقع

 يسلم و تور هسهتند کهه بهرا    تّیموق  نیقهرمان(: شناسندگان در ا ) ّد شناسنده

 کنند. یبه هد  خود تالش م دنیرس

ق مشهوّ  ران،یه ا یو جستن تخت پادشاه رجیحسادت نسبت به ا: احساع فرستنده

 مو وع و هد  خود حرکت کنند. يسلم و تور است تا به سو

 روم و خاور. ن،یتوران، چ انی: سپاهگرياری

 . رجی: کشتن اییشناسا مو وع
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 : سلم و تور.رندهیگ

 سلم و تور به هدفشان شود. دنیتواند مانع رسیکه نم دونی: فرمخالف

 یاز آنها مهر  و زنهدگ   یکیمتقابل است که  ةدو نوع رابط ةداستان دربردارند نیا

 ةکننهد نقه   یکه یوجهود   ی نه یمتنهاق  اسهت؛    ةدهد و از نوع رابطیرا نشان م رجیا

 یبا زندگ رجیا یتقابل زندگ گریرسد. دیم انیبه پا یاست. با آمدن مر ، زندگ يگرید

 دو با هم ناسازگارند.   نیا زیرات؛ تضاد اس ةسلم و تور است که از نوع رابط

 لاّو تّیموقع ییروا یهاگزاره

  و آرامهش سراسهر کشهور را فهرا      تّیه امن دونیفر یدر زمان پادشاه ؛یوصف ةگزار

 ،1880 ،ی)فردوسه .«يزدیه / گرفتند هر که  ره ا ياندوه گشت از بد یزمانه ب: »ردیگیم

 (68ص

: نهد یآیبر م رانیو دمار برآوردن از ا رجیسلم و تور درصدد کشتن ا ؛یوجه ةگزار

 (38ص ،)همان.«برآرم دمار رجیو ا رانیگرز دار/ از ا يفراز آورم لشکر»

بهرد و  یدرد و سر او را مه یرا م رجیا يتور با خنجر زهر آلود پهلو ؛يمت ّد ةگزار

...، د؛یاو چهادر خهون کشه    ي/ سراپادیکش رونیخنجر از موزه ب یکی»فرستد. ینزد پدر م

 (80ص ،)همان.«/ به خنجر جدا کرد و برگشت کارلواریسر تاج ور ز آن تن پ

 اول تّیموقع ییروا یهارهیزنج

خهود را   تّیه و مأمور فیوهها  یسلم و تور بخوب ،رهیزنج نیدر ا ؛ییاجرا ةریزنج

 شود.یبه دست تور کشته م رجی. ارسندیدهند و به هد  خود میانجام م

       سهلم و تهور بها خودشهان بسهته       انیه م یمهان یپ رهیه زنج نیدر ا ؛يقرارداد ةریزنج

 را بکشند. رجیشود که ایم

اسهت و   یحرکت داستان از  مثبهت بهه منفه    ریس رهیزنج نیدر ا ؛یانفصال ةریزنج

 .شودیدگرگون م تّیشود و و  یکشته م رجیا

و  دونیه را فر يشونده و مورد داورآزمون مان،ید پمت ّه يهانقش تّیموق  نیدر ا

 را سلم و تور بر عهده دارند. يگر و داورآزمون مان،یپ ةکنندقد من يهاو نقش رج؛یا
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 دوم تّیموقع

 منوچهر است.  تّیموق  نی)قهرمان(: شناسنده در ا شناسنده

 رجیه کنهون چهون ز ا  »کشهاند.  یههد  مه   يانتقهام او را بهه سهو    : حه ّ فرستنده

بهر  و   ،خونهبرست/ ب رجیا نیکه از ک یبپرداختند/ بخون منوچهر برساختند؛...؛ درخت

 (82ص ،1880،ی)فردوس.«شست میبارش بخواه

(، سهام  منیسرو )پادشاه  ،يرویش دوش،یقارن، شاپور نستوه، ش دون،ی: فرگرياری

برون آمهد از  منوچهر با قارن رزم زن/ » .یهزار مرد سپاه صدیسرداران سپاه و س گریو د

بها قبهاد؛ رده    لیه سهام   منهه ینارون؛...؛ چپ لشکرش را به گرشاسب داد/ ابهر م  ي شهیب

 (101همان، ص).«سرو در قلبگاه؛... اهر دو سپاه/ منوچهر ب دندیبرکش

 . رجیا یخواهنی: کشتن سلم و تور و کییشناسا مو وع

 و منوچهر. دونی: فررندهیگ

او بهه   دنیمنوچهر وجود ندارد که مانع رسه  يبرا یمخالف تّیموق  نی: در امخالف

 هد  شود.

 دوم تّیموقع ییروا یهاگزاره

 سوگوار هستند.  رجیبه خاطر کشته شدن ا انیو سپاه دونیفر ؛یوصف ةگزار

کهار   نیو منوچهر را بد دیآیبر م رجیدرصدد گرفتن انتقام ا دونیفر ؛یوجه ةگزار

 ،یفردوسه  ).«ز پهلو بهه ههامون گهذارد سهپاه     بفرمود پ  تا منوچهر شاه/. »زدیانگیبر م

 (86، ص1880

کشهد.  یآنها را م يپردازد و هر دویمنوچهر با سلم و تور به نبرد م ؛يمت ّد ةگزار

 یبه تنگ کیکایسرش را همانگه ز تن باز کرد/ دد و دام را از تنش، ساز کرد)تور(؛...؛ » 

 .«تهنش  یشد خسهروان  مهیزد بر سر و گردنش/ به دو ن غیت یکی)سلم(؛  ياندر او دیرس

 (28 -108صص ،)همان
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 دوم تّیموقع ییروا یهارهیزنج

دهد و به ههد   یخود را انجام م فیمنوچهر وها رهیزنج نیدر ا ؛ییاجرا  ةریزنج

 شوند.  یرسد . سلم و تور توسط منوچهر کشته میم

شود کهه  یمنوچهر با خودش بسته م انیم یمانیپ رهیزنج نیدر ا ؛يقرارداد ةریزنج

 . ردیرا بگ رجیانتقام ا

 به مثبت است.  یحرکت داستان از منف ریس رهیزنج نیدر ا ؛یانفصال ةریزنج

صهبر   دونیه فر رج،یشود. پ  از کشته شدن ایتمام م یبخوب دونیفر يبرا تیروا

 . ردیگیانتقام خون اورا از سلم و تور م نکهیکند تا ایم شهیپ

را سهلم و   يشهونده و مهورد داور  آزمهون  مان،ید پمت ّه يهانقش تّیموق  نیدر ا

و منهوچهر بهر عههده     دونیرا فر يگر و داورآزمون مان،یپ ةمن قدکنند يهاتور؛ و نقش

 دارند.

 

 یریگ جهینت

حهوادب   ی نیشده است؛  میتنظ يابر اساع زمان گاهنامه دونیساختار داستان فر

    در امتهداد زمهان بهه وقهوع      يگهر یپه  از د  یکی ،یداستان یداستان بر اساع زمان خّط

شده که حهوادب آن بهه شهکل     لیرفت تشکیپ ای. طرح داستان از دو سلسله وندندیپیم

 :میدار یتّیو   نیدر طرح داستان چن نیاند. بنابرابه دنبال هم آمده ریزنج يهاحلقه

د ت هادل مجهدّ             داریه ناپا تّیو ه  به هم خهوردن ت هادل و               هیلاّو ت ادل

 (.ردیگیکه شکل م ياتازه داریپا تّی)و  

  هاي كالسیك داراي چنین سهاختاري  هاي شاهنامه و بخصوص داستان اکثر داستان

رنگهی بسهته دارنهد و از    هاي شاهنامه و كالسیك( پی د. این داستان )و تمام داستانهستن

كنند كه منطقی است. حوادب یكی پ  از دیگهري بهه    میت ت و م لولی تب ّیروابط عّل

اي  رسند. پ  این داستان تهوالی زنجیهره   اي قط ی و حتمی می آیند و به نتیجه وجود می
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یابنهد تها قهرمهان     ها به صورت زنجیروار ادامه مهی  تهاي شخصّی ها و واكنش دارد. كنش

 میثاقش را به انجام رساند.

خهورد. در  یهم مه ها به تّیا با کنش و واکنش شخصت ادل وجود دارد اّم ،در آغاز

شهوند و په  از پشهت    یآزمون م تیروا يمحور يهاتّیشخص ت،یروا از قسمت نیا

یت ادل دوباره برقرار مه  نی( ادونی)فر یاصل تّیسر گذاشتن حوادب، و با اقدام شخص

رسهد. در  یمه  انیه بهه پا  تیافتد و روایفاق مداستان، دوبار اّت نیحالت در ا نیشود که ا

شهود و بهه   یص ممشّخ تّیو سرنوشت شخص تّی(، موق تیروا انیمت ادل )پا تّیو  

داسهتان را بهه    نیه تهوان طهرح ا  یم یگردد. به طور کّلیم روزیو پ ابدییهدفش دست م

 داد. شینما ریصورت ز

 تنش                                          اوج ةنقط                                      

                                           

 (1ح)                                           

 فرود                              

 (            1حوادب           ح)                                    

 داستان آغاز                                                         

 داستان ةگذشت                                                        

                                                      

  . ساختار حوادث داستان1نمودار                   زمان  

 

 شاه و مردم. یداستان: آسودگ ةگذشت

 سلم و تور. دنیداستان: حسد ورز آغاز

 به دست سلم و تور. رجی(: کشته شدن ا1)ةحادث

 منوچهر و نبرد با سلم و تور. ی(: لشکرکش1)ةحادث

 اوج: شکست خوردن آنان. ةنقط

 مت ادل. تّی: و  فرود
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حال از حهوادب سهاده برخهوردار     نیساده است و در ع یرنگیپ يداستان دارا نیا

 دونیه فر تّیبا شخص يذات پندارگذارد و باع  همیبر خواننده م یقیعم ریاست که تأث

که پ  از سلسله حهوادب   یمت ادل تّیر شد که و  نکته را متذّک نیا دیه با. البّتشودیم

)ت هادل   دیجد تّیو در و   ستیداستان ن نیآغاز ادلمانند ت  د،یآیداستان به وجود م

بهه وجهود آمهده اسهت. بها       ییهایداستان، دگرگون يهاتّیشخص یزندگ ی( و کّلدیجد

برمهون و  تهودورو ،  چهون   یانیشناسان و سهاختارگرا تیروا اتینظر لیو تحل یبررس

آنان منطبق است  اتیبا نظر دونیفر داستان ییکرد که ساختار روا انیتوان بیم ماعیگر

در سهطح   یثهابت  يبهه الگوهها   ،یاند به طور نسبق شدهموّف انیساختارگرا کهو بیانگر آن

 .ابندیدست  تیروا يبرا یجهان

 

 هاادداشتی

ترجمهه   «رفهت یپه » يو بابهک احمهد   «سلسله»( را عباع مخبر Sequenceاصطالح )ه 1

اسهت و ههر    یرفت، داستان کوچکیداستان هستند. هر پ یفرع يهاتیرفت ها روایاند. پکرده

 (166ص ،1830 ،ي)احمداست. یاصل ای یرفت کّلیداستان پ

و  نیالته  Narrara ایه  Narreآن  ةشه یاسهت، ر  یسیانگل  Narrate ةم ادل واژ تیروا -1

Gnarus واژةدانش و شناخت است که خود آن از  یبه م ن یونانی Gna  اسهت.   ییهند و اروپها

 (116، ص1836 ،ي)احمد.دانش است افتنی یبه م ن تیرو روا نیاز ا

و در واقهع در   دیه آیمستقل که در متن داستان مه  يدادیرو ایداستان : »زودیاپ فیت ر -8

 ییبهه تنهها   تواندیم زودیبه آن است. اپ یع بخشداستان و گاه تنّو رن یخدمت رساندن مفهوم پ

حهذ  کهرد.    د،یوارد آ یداستان خلل آنکه در کّل یب آن را توانیکه مباشد. چنان یداستان کامل

بهه   میمسهتق  ریه غ وجه و کاماًل نیداستان را به بهتر يهاتّیشخص اتّیو خصوص فاتص زودیاپ

 (11ص ،1816)انوشه،..«اندینمایخواننده م

 

 و مآخذ منابع

 مرکز. ، نشر(، ساختار و تأویل متن، چاپ هشتم، تهران1830. احمدي، بابک، )1
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 فردا.نشر  ،(، دستور زبان داستان، اصفهان1811ت، احمد، ). اخّو1

فرزانهه   ةات، ترجمه (، درآمدي بر ساختارگرایی در ادبّیه 1838. اسکولز، رابرت، )8

 آگه. ، نشرطاهري، تهران

سهازمان چهاپ و   ، نامهه ادبهی فارسهی، تههران    (، فرهنه  1816. انوشه، حسهن،) 1

 انتشارات.

ههاي داسهتان کوتهاه،    (، سرچشمه1813، )ی پرعکوی کریستف و میشل . باالیی،2

 پاپیروع. ، انتشاراتاحمد کریمی حکاک، تهران ةترجم

   فریهدون   ةههاي پریهان، ترجمه   هشناسهی قّصه  (، ریخهت 1863. پراپ، والدیمیر، )6

 مرکز. ، نشراي، تهرانبدره

محمهد نبهوي، چهاپ     ة(، بوطیقاي ساختارگرا، ترجم1831. تودورو ، تزوتان، )1

 آگه. ، نشردوم، تهران

مازیهار حسهین زاده و    ةترجم ،اي نقد ادبی م اصره(. نظریه1831.تای ، لی . )3

 نگاه امروز.انتشارات  ،تهران ،فاطمه حسینی

 .مرواریدنشر  (، فرهن  اصطالحات ادبی، چاپ دوم، تهران،1838. داد، سیما، )8

عبهاع مخبهر،    ةادبهی م اصهر، ترجمه    ة(، راهنماي نظری1811. سلدن، رامان، )10

 طرح نو.انتشارات  ،تهران

انتشهارات   ،هاي ادبی، چاپ چهارم، تهران(، مکتب1831حسینی، ر ا، ) . سید11

 نگاه.

(، شاهنامه، به تصحیح و تو یح دکتر میهر جهالل   1880. فردوسی، ابوالقاسم، )11

 سمت.انتشارات  ،ین کزازي، چاپ هفتم، تهرانالّد

ابهراهیم یونسهی،    ةههاي رمهان، ترجمه   (، جنبه1831. فورستر، ادوارد مورگان، )18

 نگاه. ، انتشاراتچاپ پنجم، تهران

 مرکز. ، نشر(، مبانی داستان کوتاه، چاپ دوم، تهران1831. مستور، مصطفی، )11
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مههران   ةادبهی م اصهر، ترجمه   ة نظریه  ة(، دانش نام1831. مکاریک، ایرناریما، )12

 آگه. ، نشرمهاجر و محمد نبوي، تهران

 ، انتشاراتمحمد گذر آبادي، تهران ةان، ترجم(، داست1838. مک کی، رابرت، )16

 هرم .

 ،فردوسهی، شههرکرد   ةین جنه  در شهاهنام  (، آیه 1831. موسوي، سید کاهم، )11

 انتشارات دانشگاه شهرکرد.

 سخن. ، نشر، چاپ چهارم، تهرانات داستانیادبّی(، 1836. میرصادقی، جمال، )13

 سخن. ، نشرچهارم، تهران، چاپ عناصر داستان(، 1832___، )____. ___18

 (، زگفتهار دهقهان، تلخهیص شهاهنامه بهه نثهر، تههران،       1831. یغمایی، اقبهال، ) 10

 توع.انتشارات 

 


