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كهاين براي زباني هايداللت تمامي.است خبرييجمله هرگونه بنيادو اسطوره

 استفاده روايتاز،برسانند خوانندهبه فرستندهازرا پيام صورت بهترينبه بتوانند
است؛ بـه شناسي، بررسي شخصيت مطالعه در روايتاز مسائل قابل يكي. كنندمي

ي شخصيت، به خصوص هاي مختلف دربارههمين منظور در اين مقاله ابتدا ديدگاه

هـاي شود، سپس به بررسي شخصـيت در داسـتان ديدگاه ساختارگرايان، بيان مي

و غنايي شاهنامه پرداخته مي و براساس كـنش حماسي هـا، هـاي شخصـيت گردد

ميها اراالگويي تازه براي بررسي اين داستان و در ادامه نيز نمونه ازلـي ئه اي شود

هاي روايي در داستان. اندگردد كه اين ساختارها براساس آن ساخته شدهمطرح مي

و مبتني بر جنگ، بر اساس كنش شخصيت : ها، سه شخصيت حضور داردحماسي

و مخالفشونده، ياريياري از. كننده سرنمون اين ساختار شخصيت نيـز برگرفتـه

شونده برابر با اهورامزدا، مخالف برابـر شخصيت ياري. است»ي آفرينشاسطوره«

و ياري و به خصوص انسان استبا اهريمن هـاي داستان. كننده معادل موجودات

كننـده ياري) شوندهياري(روايي غنايي نيز مبتني بر چهار شخصيت عاشق، معشوق

آنو مخالف و سرنمون با خداوند، عاشق بـا معشوق. است» هدايت«ها داستان اند

همانسان، ياري و مخالف با شيطان . خواني داردگر با پيامبر

.شناسي، ساختار شخصيتشاهنامه، داستان، روايت: واژگان كليدي
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 مقدمه.1

نخستين بار ارسـطو بـه. شناسي استشخصيت، يكي از عناصر مورد بررسي در روايت
و چهار ويژگي اول ايـن«: براي شخصـيت برشـمرد بررسي شخصيت داستاني پرداخت

و اطـوار او حكايـت از رفتـاري سـنجيده كه سيرت ها بايد پسنديده باشد؛ يعنـي اقـوال
نمايد؛ دوم عبارت است از مناسبت؛ يعني هر چند ممكن است كه اشخاص داسـتان بـه 
و سرشت زن هيچ مناسب نيست كـه بـدين  سيرت مردانگي موصوف گردند، با طبيعت

و نكتهصفت موصوف شو چهارم ثبات در سـيرتيد؛ سوم نكته مشابهت با اصل است
و شاگردانش، مطالعه روي شخصـيت ادامـه) 127: 1371اخوت،(.»است بعد از ارسطو
و سـاختارگرايان مـي يابد تا اين كه نوبت به صورتمي پـراپ در كتـاب. رسـد گرايـان
و سـي شناسي قصهختري و هفـتوهاي پريان به اين موضوع پرداخـت يـك كـاركرد

از؛ها را بيـان كـردي قصهشخصيت عمده قهرمـان،.1: ايـن هفـت شخصـيت عبارتنـد
ميــهدالوري كه جستجوگر است، گاه قرباني توطئه ت؛ـپيـروز اسـ والًـشود؛ اما معما

در.2 و به هر رو زني كه قهرمان در جستجوي اوسـت؛يبارهشاهدخت يا زني نيكوكار
و سپس ياور او مـيــگر قهرمت آزمايشــگو كه نخسبخشنده يا پيش.3 شـود؛ ان است
و دوستان قهرمان؛.4 مي.5ياوران بـدكار.6فرسـتد؛ فرستنده كه قهرمان را به مأموريتي

و قهرمان دروغين يا شياد كه خود را به جاي قهرمـان.7و شرير كه دشمن قهرمان است
(كندمعرفي مي كهجهنتي) 234-١1368:231پراپ،.  گيري پراپ در اين زمينه، اين است

آن) پرسوناژهاي(ها چه شخصيتگر« ها ها در حكايتيك حكايت متغيرند، كاركردهاي
و تـوالي ايـن كاركردهـا ثابـت و هـم ترتيـب و محدود است؛ بنابراين هم تعداد پايدار

(»است وي. بعد از پراپ، گريماس به بررسـي شخصـيت پرداخـت)48: 1391 حري،.
و در عوض هفت دسـته شخصـيتويس يك كاركرد پراپ را به بيست مورد كاهش داد

. هاي دوگانه معناشناسي در نظر گرفـت گر براساس تقابلي دوتايي كنشپراپ، سه دسته
و دشـمن، شـش فاعل، مفعـول، فرسـتنده، گيرنـده، يـاري) 254: 21378تاديه،( دهنـده

آن كنش (كنـد مـي هـا اشـاره گري هستند كه گريماس بـه  فاعـل،)82: 31383تـوالن،.
و قهرمان داستان است . مفعول آرزويي است كه فاعـل در پـي آن اسـت. شخصيت مهم
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هـر. كنـد گر نيز هر آن چيزي است كه فاعل را در راه رسيدن به مفعول كمك مـي ياري
ممكن است هر شخصـيت چنـدين. آن چه بر سر راه فاعل مانع ايجاد كند، رقيب است

و هم ياري نقش را : 1378سـيدان،(.گرايفا كند؛ براي مثال هم فاعل باشد، هم فرستنده
56 (

و الگوي وي مبتني بر مشخصه ويتوالن نيز به بررسي شخصيت پرداخت متمايز
هاي مـتن، عبـارت معنايي تحليل شخصيتيمشخصه«: تحليل خصلت شخصيت است
گر آنها را در شناخت است كه تحليل ها يا صفات بنياديناز فهرستي محدود از مشخصه
كـدام: زنـد ها دامـن مـي اين روش به اين پرسش. [...] دانداشخاص خاص ضروري مي

شناسـد؟ اشـخاص از حيـث روايتـي چـهميگر بـاز ها، دو شخصـيت را از يكـدي جنبه
ني) 183: 1391توالن،( هايي با هم دارند؟ تفاوت برفراي : بندي انواع ادبياساس تقسيمز

و تراژديك  در ميتوس تابستان. بندي كرده استها را دستهشخصيت،مدي، رمانس، طنز
و دوشـيزگان زيبـايي هسـتند كـه بـر ها، قهرمانشخصيت) رمانس( هاي پارساي شجاع

هـاي اصـلي مغلـوب شخصـيت) طنـز( در ميتـوس زمسـتان. شـوند تهديدات پيروز مي
ي را ميتوس پاييز نام نهاده است كه در فراي تراژد. اندانگيز زندگيهاي حيرتپيچيدگي

آن قهرمان تراژدي امكان دست يـافتن بـه برتـري را دارد؛ امـا از اوج خـود بـه جهـان
در كمدي نيز كه ميتوس بهار ناميده شده است، شخصيت اصلي. كندشكست سقوط مي

و سـرانجام پيـروز مـي كه گرفتار مشكالتي است، بر اين مشكالت غلبه مـي  . شـود كنـد
اسـاس قـدرت عمـل شخصـيتبر بندي ديگـري او تقسيم)359-357: ١1387سن،تاي(

و محـيط آن  ايـن كـه آيـا: هـا انجـام داده اسـت اصلي در مقايسه با قدرت سـاير افـراد
از نـوعي فراتـر از افـراد(برتر از سايرين است،شخصيت اصلي يك روايت از نظر نوع
از نظر مقـام برتـر اسـت كـه از ايـن نظـر يا فقط) معمولي، مثل خدايان يا نيمه خدايان

ميشخصيت ها، موجودات آسـماني در اسطوره، شخصيت: شوندها به چند دسته تقسيم
و محيط نظرهستند كه از  اند؛ در رمانس قهرماناني هستند كه از نظـر نوع برتر از انسان

و تراژدي رهبر ان از نظر مقام مقام برتر از هر دو هستند؛ در محاكات برتر؛ يعني حماسه
و رئاليسم افراد معمولي شخصيتتنها از انسان هاي داستان هستند ها برتراند؛ در كمدي

و در آيروني نوع شخصي ضدكه از هيچ نظر برتري ندارند تـر قهرمان است كه پسـت ت،
و محيط استاز انسان ب اسكولز نيز نوع شخصـيت) 362-361: همان(. ها اسـاسرهـا را
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ميگونه دستهنوجه داستان اي و تـراژدي، رهبـران؛: كندبندي رمانس، قهرمـان؛ حماسـه
و هاي معمولي مثل خود ما؛ كمدي چهرهرئاليسم، انسان و تـرحم برانگيـز هـاي كميـك

)363: همان(.آيروني، ضد قهرمان
مبتني، هاي روايي حماسيهاي داستاندر اين مقاله كوشيده شده است تا شخصيت

آنبر،مبتني بر وصل،و غنايي،بر جنگ هـاي داسـتان. بنـدي شـود ها دستهاساس كنش
ازانتخاب حماسي و اسـفنديار: شده براي بررسي عبارتند و سهراب، رستم داستان رستم

و شغاد و شامل داستان شدههاي غنايي بررسيداستان.و رستم و بيژن و رودابه هاي زال
اي. منيژه است شـن پنج داسـتان بر انتخاب و هرت بـيش اسـاس تـر در بـين خواننـدگان
. انـد شـاهنامه دانسـتهيها را به نوعي چكيـده بوده است كه اين داستان شناسانشاهنامه
و حماسـي،هاي مختلـف شـاهنامهي داستانذكر است كه همه شايسته ،از نـوع غنـايي

و همه  بـراي ايـن كـار. ها، قابليت پذيرش ايـن نظريـه را داشـتندي داستانبررسي شد
آنو كهن شودتفاوت اين دو نوع ادبي بررسي مي ارالگوي ميايها  كـه الگـويي. گردده

 معرفـيباتا هستندآنپيدر نويسندگانكه بومي استاينظريه واقعدردشومي ارايه
 متفاوت هايدرونمايهبا ايراني داستاني متوندر بهتر رهيافت براي جديد ساختاري،آن

 در آنهـا،كه ايمبوده هايينامهنوپايا مقاالت كتب، شاهد اخيريدهه چنددر.دكنن ارايه
 آنهـا چهـارچوبو غربـي نظـران صـاحب هاينظريه براساس ايران داستاني كهن متون

و احسـن نحـوبه تنهانه،كهن متون اينكه استآنملأتدرخور نكته.اندشده بررسي
 انـد توانسـته مـي بلكـه؛ اندهبود بررسيو تحليل قابلهاهنظري اين چهارچوبدرلاكم

 مقاله اين نويسندگان،ديد اينباو اساس همينبر.دبيافزاينهاهنظري اينبه نيز عناصري
 ادبـي نـوعدو محوريتبا شاهنامه هايداستان بازشناختدر الگويييارايهباتا برآنند

 نگرشـي بـا هـمودناشـب جديـد نظريات ارايه براي راهگشاييهم) غناييو حماسي(
ثرؤمـ كـار بهبوددرو شناساييآن معايب انديشمندانو نظرانبصاح طرفاز انتقادي
.شود واقع

ي تحقيقپيشينه.2

و مقالـه در در قالـب كتـاب، پايـان شـاهنامهيهاي مختلفي دربارهتاكنون پژوهش نامـه
ــه ــطوره زمين ــي، اس ــد ادب ــف مانن ــاي مختل ــهه ــي، جامع ــي،شناس ــي، روان شناس شناس

و غنايي صورت گرفته است؛ اما هيچ كدام از اين تحقيقـات  بـه،ساختارشناسي، تعليمي
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 هـاي به برخي از مقالـه. هاي شاهنامه نپرداخته استبه بررسي داستان،اين مقالهيشيوه
ميشخصيت در شاهنامهيشده دربارهنوشته شود كه بـه صـورت غيرمسـتقيم بـه اشاره

به اين نتيجـه» پردازي در شاهنامهشخصيت«يمهركي در مقاله: شوندموضوع مرتبط مي
و اعمـال خـود، خـويش را معرفـي رسيده است كه شخصيت ها از طريق گفتار، رفتـار

و شخصيت مي : 1387 مهركـي،(.گزارشي، در مرتبـه بعـد اسـتيپردازي به شيوهكنند
ــه)59 وهيف، زاويــپــردازي، توصــپيرنــگ، شخصــيت«يراشــد محصــل در مقال ديــد

و ديوسپيد نيـز بـه بررسـي برخـي از عناصـر داسـتاني» تصويرپردازي در داستان رستم
و قراردادي بودن شخصيت؛شاهنامه پرداخته است هـا از ايستايي، داشتن الگوي يكسان

در تحليـل شخصـيت«يدر مقالـه)137: 1392راشد محصل،(. نتايج اين پژوهش است
و سهراب برنوي،»داستان رستم و ديـدگاه فرويـد، بـه اساس تيپسندگان هاي شخصيتي

يمالمير در مقالـه) 151: 1392 موسوي،(.اندهاي اين داستان پرداختهواكاوي شخصيت
و اسفنديار« مي» ساختار داستان رستم و اين نبـرد به بررسي ساختاري اين داستان پردازد

و ســنت يقبــول در مقالــه)8: 1385ر، مــالمي(.نامــدهــا مــيرا نبــرد بــين گشتاســبيان
ميگونه نتيجه اين» شناسي شغاد در شاهنامهشخصيت« يكنـد شـغاد دچـار عقـده گيري

)76: 1388قبول،(.حقارت بوده است

)فردوسييبا تكيه بر شاهنامه(هاي حماسي ساختار شخصيت در داستان.3

و مجريـان كـنش مـي ارسطو شخصيت اشـخاص را تـابع دانسـت، پـراپ ها را كارگزار
و گريماس با كنشهاي كنش برميحوزه آنشمرد هـا گر خواندن اشخاص، فرمانبرداري

(كندرا از كنش گوشزد مي  در اين مقاله نيز كوشيده شـده)50-49: ١1387كنان،ريمون.
شان در داسـتان، را بر اساس كنش،شاهنامه،هاي حماسيهاي داستاناست تا شخصيت

شوتقسيم : شـوند هـا بـه سـه دسـته تقسـيم مـي ها در اين نوع داستانشخصيت.ندبندي

و شخصيت مخالفشونده، شخصيت ياريياريشخصيت شخصـيتي شونده،ياري. كننده
يادراست كه  در كليت داستان از حداقل و داستان بنا قسمتي  موضـعي، به داليل خاص

وو شودمحق دانسته مي ويهيا ايد ديگران نيز به سهم خويش اجتمـاعي ايـن انسـاني
هـايي در داسـتان بـه يـاري او به همين دليل شخصيت يـا شخصـيت؛ پذيرندحق را مي

كننده، شخص يا اشخاصي هستند كه در داستان براي ايسـتادن ياريشخصيت. شتابند مي

 
1 Rimmon - Kenan 
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و راهنمـايي شخصـيت يـاري و شـونده خلـق مـي در مقابل شخصـيت مخـالف شـوند
شـود؛ امـا شونده محسوب مـي كه دشمن شخصيت ياريشخصيت مخالف، كسي است 

ميبا شخصيت ياري معموالً هـا هـم در خـط اين سـاختار شخصـيت. شوددهنده درگير
ميطرح اصلي داستان و هم در خط طرحها ديده و پيرنگ داستان. هاي فرعيشود اصل
و واكنش مياز كنش كنـيافگـره.شـود هاي بين اين سه نوع شخصيت است كه ساخته

و درگيري بين شخصـيت يـاري داستان و مخـالف بـه ها از طريق ايجاد تعارض شـونده
و ياريوجود مي با ايجاد اين.كننده استآيد؛ اما كشمكش اصلي بين شخصيت مخالف

مييكشمكش است كه داستان به نقطه و با حذف شخصـيت يـاري اوج كننـده يـا رسد
مييا هر دو، داستان به پايا شخصيت مخالف .رسدن

ذكر است كه اين ساختار شخصيت در خط طـرح اصـلي داسـتان ثابـتيشايسته
هاي فرعي داستان ثابت نيست؛ بدين معنا كه هر لحظه ممكن اسـت است؛ اما در صحنه

شونده تبديل شـود كننده در يك صحنه، در صحنه بعد به شخصيت ياريشخصيت ياري
.ده يا مخالفكننشونده تبديل به ياريو شخصيت ياري

 مخالف شونده ياري

 كنندهياري
 هاي حماسينمودار ساختار شخصيت در داستان

و سـهراب، در خـط طـرح اصـلي داسـتان كـاووس،براي نمونه در داستان رستم
و سهراب مخالفشونده، رستم يارياريي هاي فرعـي داسـتان؛ اما در صحنهاست كننده

مياين نقش شـوندهي مرگ سهراب، سهراب به شخصـيت يـاري در صحنه. كندها تغيير
و كاووس نقش مخالف را مـي شود، رستم ياريتبديل مي ايـن متغيـر بـودن. يابـد كننده

پـردازي شـود؛ زيـرا عـاملي بـراي شخصـيت هاي داستان محسوب مـي ها از مزيتنقش
درمل اينأت درخورنكته. غيرمستقيم داستان است  جـايي اسـت كـه مـنش،هن جابـاي كه

و وكنش شخصيت روش دو رستم در هـر.گيردمي حقيقي قرار ها مورد ارزيابي واقعي
در؛است» دهندهياري«طرح و) شوندهياري(جا كه كاووسآن هم سـهراب محق اسـت

وب دره نوعي باطل و) شوندهياري( قسمت آخر كه سهراب هم كاووس بـه محق است
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مييچهره ودر.شودباطل تبديل چهـره، آيـد توجه به تضادي كه پيش مـيبا اين ميان
ودهنده چهرهياريي منزلهرستم به  ،دگـرد تر معرفي مـي داراي شخصيتي جامع اي محق

ازوهمان رستمي كه در ابتداي داستان درو) شـونده ياري(كاووس ورود به دربار پس
اشخاص در هر نقشـي.شخصيت مخالف است كاووس،يكنندهطوس ياري مواجهه با
و به دليل متغير گيرند،كه قرار مي ايـن سـهيعرصـه شـان در جا شدن نقـش جابه بودن

مي شان نيزمسووليت،عنوان موكيـازو كنـد تغيير ابعـاد،عيـت خـارج شـدهقنـواختي
ميهاوجودي متفاوت آن ونشان داده هـاي خواننده بدون اين كه مستقيم از ويژگي شود

مياين شخصيت و بـا ها سخني به ميان آورده شود، با خصوصيات دروني آنها آشنا شود
همشخصيت ميتاذهاي مثبت داستان احساس در او بـه شخصـيت منفـي، كندپنداري

و سهراب، هر چند سهراب در ابتدا نقـشدر. گيرداحساس تنفر شكل مي داستان رستم
و كاووس نقش ياري هاي داستان، كاووس بـه شونده، در ادامه در صحنهمخالف را دارد

ـ شود،مييك شخصيت مخالف تبديل  كننـده يـا اريسهراب در نقش يـك شخصـيت ي
ميياري س شـود خواننـده بـا سـهراب احسـا اين موضوع سبب مـي.شودشونده ظاهر
و در او، پنداريتاذهم شو نسبت به كاووس كند ،ت مخـالف كه شخصيدتنفري ايجاد

ا،نقش منفي شـود كـه داسـتان از هـا، سـبب مـي اين چرخشي بودن نقـش.ستداستان
خواننده براي اين كه همواره بايد متوجه ايـن تغييـرو اي برخوردار شودساختار پيچيده

كند كه اين عامـل سـبب جـذابيت بيشـترميداستان ها باشد، بيشتر خود را درگيرنقش
ميي شخصيتخواننده خود درباره چنينهم.شودداستان مي و اوسـت ها قضاوت كنـد

و كدامكه تعيين مي و بـدين گونـه كند كدام شخصيت نقش مثبت دارد يك نقش منفـي
.شودداستان از حالت شعاري بودن خارج مي
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 رابنمودار داستان رستم وسه)الف

و و رسـتم و اسـفنديار و فرعـي داسـتان رسـتم اين ساختار در خط طرح اصلي
مي: شودشغاد بررسي مي خواهد رستم را بدين دليل كه به دربـار گشتاسب از اسفنديار

و او نيامده است، دست بسته به دربار بياورد؛ به همين سبب وي راهي سيستان مي شـود
رسيخواسته ميگشتاسب را به و. رساندتم رستم بعد از باخبر شدن از هدف اسـفنديار

و گفت مي،گو با اسفندياروگشتاسب شـود همـراه او نـزد گشتاسـب بـرود؛ بـه حاضر
آناسفنديار نمي. شرطي كه دست به بند ندهد و بين گيـرد كـه در ها جنگي درميپذيرد

دا. شودپايان اسفنديار كشته مي : سـتان عبارتنـد از سه شخصيت مهم خـط طـرح اصـلي
و رستم شـونده گران، گشتاسـب يـاري هاي اين كنشاساس كنشبر. گشتاسب، اسفنديار

و رستم مخالفاست، اسفنديار ياري خط طرح اصلي با اشـاره بـه تعـارض بـين. كننده
و گره و رستم آغاز ميگشتاسب :شودافكني داستان پي افكنده

و فسونهب ســوي سيسـتان رفـت بايد كنون و بند  كار آوري زور
ز آسمـان بـگـذرد هـمـي خويشتن كهتري نشمرد  بمـردي همـي
ز كيخسرو اندر جهان زنده بود  كه بر پيش كاووس كي بنـده بـود
و مـا كـهـن ز گشـتاسب نارد سـخـن كه او تاج نو دارد  بشاهي

ب سوي سيستان رفت و فسونهبايـد كـنـون و بند  كار آوري زور
و گوپــال را بـه بـنــد آوري رستـم زال را  برهنه كـنـي تـيـغ

ج1384فردوسي،( ،6:224(
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طرن گرهاي و اسـفنديارح اصـلي داسـتان مـي افكني سبب كشمكش در خط  شـود
مي) كنندهشخصيت ياري( وقتي اسـفنديار. شودنيز براي گشودن اين گره راهي سيستان

و در گفتبه سيستان مي اي) رستم( گوي با شخصيت مخالفورود شده حل جادتعارض
آننمي ميشود، بين  خواننده نيز براي پي بـردن. شودها كشمكش از نوع جسماني ايجاد

مينبرد بين شخصيت يارييبه نتيجه و مخالف در انتظار به سر بـرد تـا ايـن كـه كننده
مييداستان به نقطه راي بـار آخـر در مقابـل هـم قـراربـ،اين دو شخصيت. رسداوج

و سرانجام با مـرگ اسـفنديار مي گشـايي داسـتان گـره،)كننـده شخصـيت يـاري( گيرند
مي مي و به پايان سا. رسدشود و صـحنه اين هـاي ختار شخصيت را در خط طرح فرعي

ي تيـره بـين رابطـه: شـود توان ديد كه براي نمونه به چند مورد اشاره مـي داستان نيز مي
و گشتاسب جزو خط طرح را. هاي مهم داستان استاسفنديار و تـاج اسـفنديار تخـت

ب مي و هـر روز يهانـه خواهد؛ اما گشتاسب حاضر نيست كه تخت سلطنت را ترك كند
وي. آوردجديدي مي در اين خط طرح، اگر از ديدگاه اسفنديار به مسأله نگريسته شود،

و مـادر شخصيت ياري و گـرزم شخصـيت مخـالف ) كتـايون( شونده است، گشتاسـب
كننده؛ اما اگر از زاويه ديد گشتاسب داستان بررسي شود، وي شخصـيت شخصيت ياري

و ياري و منجمـان شخصـيت شونده، اسفنديار شخصـيت مخـالف كننـده يـاري موبـدان
اسـفنديار. هاي فرعي داستان نبرد گشتاسب با ارجاسب استاز ديگر خط طرح. هستند

گويد هنگامي كه ارجاسب به ايران لشـكر كشـيد، بسـياري از در شرح كارهاي خود مي
و ديگران را كشت و ايرانيان مانند فرشيدورد، جاماسب ر. پهلوانان هايي خود نيز پس از

و ضمن نجات خواهرانش وي را شكست مـي از بند به جنگ او مي در ايـن. دهـد رود
و ايرانيان شخصيت شـونده، اسـفنديار شخصـيت هاي يـاري خط طرح فرعي، گشتاسب

و تورانيان نيز شخصيتياري و ارجاسب . هاي مخالف هستندكننده
پيـك بـه نـزد رسـتم هاي فرعي داستان، رفتن بهمن به عنوان يكي ديگر از صحنه

مي. است ميوقتي بهمن به نخچيرگاه و رستم را و بيند، به فكر كشتن وي مـي رود افتـد
مي،براي عملي كردن اين مقصود :كندسنگ بزرگي را به سمت او پرتاب

د بپيـچد سر از كارزارـنـتاب بترسـم كه بـا او يـل اسـفنـديار
ب كهمن اين را پيك سنگ بيجان و رودابه  چان كنمينم دل زال

)237: همان(
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و بهمن يـاري در اين صحنه، اسفنديار شخصيت ياري كننـده شونده، رستم مخالف
و خا در مقابل رستم در گفتگوي با بهمن خود را يـاري. است نـدان او كننـده اسـفنديار

و آنها را ياريمعرفي مي و از دشمنان اين خاندان بـه عنـوان شخصـيت كند هـاي شونده
: بردمخالف نام مي

 هم ايدر بشادي بباشـي دو مـاه چو آيي بـايوان مـن با سپاه
و ستور  دل دشمنان گردد از رشك كور برآسايد از رنج مرد

) 242: همان(
در ايـن. هاي اين داستان، مهماني رفتن رستم نـزد اسـفنديار اسـت از ديگر صحنه

اسـفنديار مخالفـت خـود را بـا نشـاندن. صحنه هر دو شخصيت نقش مخالف را دارند
و رستم رستم در سمت چپ خود نشان مي  به ظاهر.با جواب رد دادن به اسفندياردهد

دردر هاي اين ساختارشاخص مي اين قسمت توجـه داشـت كـه هـم بايد اما؛ ريزدهم
و هـم شخصـيت يـاريو هم شخصيت مخالفنـد واقعدر،هم رستمو اسفنديار  دهنـده

شونده آن اصل اجتماعي است كه جايگـاه نشسـتن را تعيـين يارييپديده شخصيت يا
ا و) گشتاسـب( اجتمـاعي خـوديطبقـهيدهندهكه اسفنديار يارينتيجه اين.ستكرده

ميواست) زال( مخالف طبقه اجتماعي رستم اسـفنديار.كنـد رستم نيز عكس آن عمل
و رسـتم در  و خاندان سام قصد تحقير نيروي مخـالف خـود را دارد با خوارداشت زال

گـو كشـمكشوگويد كـه در ايـن گفـت مقابل مخالف خود، از بزرگي خاندان خود مي
ميلفظي در مي و از يك حقيقت پرده برداشته نيـروييمنزلـه اسـفنديار بـه. شـود گيرد

بي)شوندهياري(گشتاسبيكنندهياري و خاندانش را مي، رستم و نصب :دانداصل
منــتو آني كه پيش نياك و پـاكان  ان مـن بـزرگـان بـيـدار

ا نجويم همي زين سخن كيمياــبودي همي با نـيپرستنده
ز شاهان من يافت ي چـو در بـنـدگي تـيز بشتافتيــبزرگي

)260-259: همان(
بـا زبـان طنـز بـه جنـگ) شـونده ياري(كننده خاندان سام رستم نيز به عنوان ياري

و گشتاسبي ميمي) مخالف(ها اسفنديار و او را تازه به دوران رسيده :خواندرود
د با فر كـيخسرويــتو انـدر زمـانه رسيــده نــوي اگر چن
ه از كارهاي نهانــتن خويش بيني همي در جهان نه اي آگ

)258: همان(
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مييو شاه شدن خاندان وي را مايه :داندننگ خاندان خود
ز ننگ اندران انجمن خاك خوردرانپدرم آن دلير گـ  مـايـه مــرد

 نـام چندين نماندكه لهراسب را شاه بايست خواند ازو در جـهـان
)262: همان(

و پنجه انداختن ادامه مي :يابداين جنگ رواني در ادامه با زورآزمايي
ز خوناب كرد ز تاب كرد همان ناخنش پر )همان(سپهبد بروها پر

ميو دوب كننـده گشتاسـب اسفنديار خود را يـاري:شوداره جنگ رواني آنها شروع
مي) شوندهياري( و به رسـتم معرفي گويـد او را در جنـگ شكسـت مـي)فمخـال(كند

مي مي و به نزد گشتاسب برد؛ اما پس از اين كه او را نزدگشتاسب برد از او حمايت دهد
و نوع ياريقابل ذكر است كه اين حمايت بدترين. كندمي گري است؛ زيرا همراه تحقير

:است) مخالف( خوار داشت رستم
 بـسازيـم هـر گـونه يي داوريش بخواهشگريــبـباشيـم پيـش

گنــرهان و و رنج بيابي پس از رنج خوبي و درد جـم ترا از غم
)264: همان(

مي) شوندهياري( رستم نيز از زال و به اسفنديارحمايت گويـد مـي) مخـالف( كند
ميپس از شكستش، وي را نزد زال مي و مال و به او تاج بخشد كه ايـن نيـز نـوعي برد

:تحقير اسفنديار است
 يـك زال آرمتز مـيـدان بــه نـزدوش بـر دارمـت ـــز بـاره بـĤغ

دل ور تخت عاج ـــنشانمت بر نام تــافنهم بر سرت بر اجـــروز
)همان(

كنندگي از سوي دو مخالف، كمك واقعـي نيسـت؛ بلكـه بنابراين، اين اظهار ياري

و بند نيز بدتر است و اسفنديار.تحقيري است كه از مرگ نـوش، هنگام نبرد بين رستم

و الـواي را مـي آذر به لشكرگاه رستم حمله مي و فرامـرز بـراي انتقـام. كشـد كند زاوره
ميگرفتن با نوش آذر مي و در پـي آن نيـز مهرنـوش را از جنگند، او را به خاك افكنند

و زواره براي رستم نقش شخصيت. آورندميدر پاي در ساختار كلي شعر، الواي، فرامرز
و نوشكننده را دارنياري ميد و مهرنوش همين نقش را براي اسفنديار ايفا كنند؛ امـا آذر

راياگر اين نبرد در همين صحنه جزيي بررسي شود، الواي نقش شخصيت يـار  شـونده
و فرامرز شخصيت ياري و نوش آذر شخصيت مخالف اسـت دارد، زواره . كننده هستند
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شـود، مهرنـوشه تبـديل مـي شوندآذر خود به يك شخصيت يارياز سوي ديگر، نوش
و فرامرز شخصيت مخالفشخصيت ياري و زواره .شوندمي كننده

مييهنتيج ايستا، پيچيـده براسـاس شناسي پويا،شخصيت،توان گرفتديگري كه
و در نقـش يـاريگر، در اين داستان، اسفنديار بيشـترين.اين الگوست كـنش را داشـته

و مخالف ظاهر شده اسـت كـ ياري دهـد اسـفنديار شخصـيتيه ايـن نشـان مـي شونده
و رستم داشته است پيچيده اسفنديار بيش از ايـن كـه وابسـته بـه. تر نسبت به گشتاسب

و بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف گـاهي  شخص خاصي باشد به دنبال هدف خود است
مييكنندهياري اوگشتاسب و گاهي مخالف ؛در ارتباط با رستم نيز چنـين اسـت. شود

مياي ياريهم ادع و هم او را مخالف خود ايـن موضـوع سـبب. داندگري وي را دارد
پنـداري شده است تا خواننده كمتر او را يك شخصيت مثبت تلقي كند، با وي همـذات 

و از مرگ او ناراحت شود و يـاري.كند شـونده گشتاسب نيز بيشـتر در نقـش مخـالف
و در حوادث داستان حضور كمتري نسب و اسـفنديار دارد ظاهر شده است .ت به رسـتم

و بيشتر از سـوي اسـفنديار يـاري شـده گشتاسب در اين داستان به كسي ياري نرسانده
و ياري. است نقش مخالف از سوي. كننده ظاهر شده استرستم بيشتر در نقش مخالف

و اسفنديار به او نسبت داده مي شود؛ اما او همـواره خـود را يـك شخصـيت گشتاسب
و يار مييمثبت .كندكننده معرفي

و اسفندار)ب  نمودار داستان رستم

و خانـدانش و شغاد، شغاد شخصيت مخالف داسـتان اسـت، زال در داستان رستم
و موبدان، ياريينقش يار آنشوندگان را دارند هنگامي كه شغاد نزد. ها هستندكنندگان
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ميك) شوندهياري(شود، وي به شغاد حاكم كابل فرستاده مي و خانوادهمك و زال ،كند
حتي پس از فرستادن شغاد نزد شاه كابل، رستم به گرفتن. شوندمخالف او محسوب مي

ميماليات از حاكم كابل ادامه مي شود تا شغاد از دست بـرادر دهد كه اين موضوع سبب
و نقشه مييناراحت شود نيـز گردد؛ اما خودقتل او را بكشد كه در اين زمينه نيز موفق
ديد رستم به داستان نگريسته شود،هدر اين صحنه اگر از زاوي. شوددر اين بين كشته مي

و رستم ياريحاكم كابل نقش مخالف را بر عهده دارد، شغاد ياري كننـده؛ امـا از شونده
مي،زاويه ديد شغاد :يابدرستم نقش مخالف را

ز من شرم نيست مـرا سو و آزرم نيستبرادر كه او را ي او راه
ديـچايهـگانچـه مـهـتر برادر چه بي ايهـوانه فرزانه مردي چه

)325: همان(
و فريـب دادن شاه كابل ياري و شغاد بـا راهنمـايي او در كنـدن چـاه شونده است

ميشخصيت ياري رستم :شودكننده
برتو نخچي چن راههگاهي نگـه كـن  دي به نخچيرگاهـبكن چاه
و رخش سـاز بر اندازه نشي رستم  هاي درازان تيغـبـه بـن در

و حـربـ و نيزه زير اندروني آبـگـونههمان نيزه  سنان از بر
)326: همان(

ميدر اين داستان شخصيت و زواره: شودهاي فرعي ديگري نيز ديده زال، رخـش
و از ديگر سوي افراد دعوت) شوندهياري(كنندگان رستم ياري شده بـه ميهمـاني هستند

و او هسـتند حاكم كابل، ياري د. كنندگان شغاد هـا نقـش اسـتان نيـز شخصـيت در ايـن
ها ضمن اين كه موجب درگير ها در بين شخصيتاين متغير بودن نقش. يابندمتغيري مي

ميشدن خواننده در متن مي و تحليل داسـتان شود، سبب گردد تا خواننده در توليد معنا
هـا را توانـد يكـي از شخصـيت اساس قرائن مـيبر نقش مهمي داشته باشد؛ چرا كه وي

براي مثال خانـدان زال،شونده حقيقيواقعي، براي نمونه شغاد، ديگري را ياري مخالف
و حـاكم كابـل بـراي شـغاد،گراي را ياريو عده براي نمونه موبدان براي خانـدان زال
.بداند
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و شغاد:ج  نمودار داستان رستم

)با تكيه بر شاهنامه فردوسي( هاي غناييساختار شخصيت در داستان.4

و مبتنــي بــر وصــل، چهــار شخصــيت وجــود داردداســتاندر خواهنــده،: هــاي غنــايي
و ياري خواسته را) عاشـق(خواهنده.دهندهشده، مخالف شخصـيتي اسـت كـه ديگـري
و) معشوق( شدهخواسته. دارد دوست و عاشـق شخصيتي است كه آن را دوست دارنـد

ويمخالف شخصـيتي اسـت كـه نمـ. شونده هستندمعشوق هر دو ياري گـذارد عاشـق
و ياري و واسطه را برعهـده كننده آن است كه نقش كمكمعشوق به وصال برسند كننده

و بر .معشوق را فراهم كندو وصال عاشقيزمينه،كردن شرايط اين است تا با فراهمدارد
 معشوق

 ياريگر مخالف

 عاشق
 هاي غنايينمودار ساختار شخصيت در داستان
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بر هاي غنايياين الگوي داستان آناست كه و منيـزه،اساس به بررسي داستان بيژن
و رودابه پرداخته مي و منيژه اين چهار شخصيت عبارتند. شودو زال :ازدر داستان بيژن

و منيژه و معشوق( بيژن و رسـتم)عاشق و دربـان،) كننـده يـاري(، دايه، پرستنده، پيران
و طرح داستان). مخالف( قراخان، گرسيوز، افراسياب  معمـوالً،هـاي عاشـقانه در پيرنگ

و معشوق ابتدا به و واسطه(گريك يارييوسيلهعاشق مي) دايه و بـا هـم به هم رسـند
با خبردار شـدن شخصـيت مخـالف، گـره اصـلي در داسـتان افكنـده كنند؛ اماديدار مي

داستان وصـل بـه فـراق،او گرانياريو) افراسياب( مخالف شخصيت ورودبا.شود مي
 صورت وصل وي، همراهانو) رستم(كننده ياري شخصيت با ورود سپسوانجامد مي
و منيژه از طريق دايه در داستان مذكور،. گيرديم بـا هـم رابطـه برقـرار) گـر ياري(بيژن

:كنند مي
 فـرسـتاد مر دايـه را چون نوند كــه رو زيـر آن شـاخ سـرو بلند
 نگه كن كه آن ماه ديدار كيست سياوش مگر زنده شد گر پريست

)5:19ج،1384 فردوسي،(
:دهدوصال كوتاهي دست مي

ببـــژه بيامـــمني ي كمرـش كيانـــاد از ميانـــشگر ـــد گرفتش
)21: همان(

و ايـن وصـال ادامـه دارد؛ امـا زمـ منيژه بيژن را به قصر مي اني كـه دربـان بـه برد
ميافراسياب خبر مي دهد گرسـيوز جويـاي دهد كه منيژه با بيژن است، افراسياب دستور

و با دستگير كردن بيژن وصال ميآن،حقيقت ماجرا شود از. شـود ها به فراق مبدل بعـد
ميميانجي :دهد بيژن را در چاهي زنداني كنندگري پيران، افراسياب به گرسيوز دستور

و گردن بغل يـكي بـنـد رومـي بـه كـردار مـلدو دست ش به زنجير
ز سـر تـا بـه پـايـش بـبنـد اندران  بـبـنـدش بـه مـسـمـار آهنگران
و ماه ز خورشيد  چو بستي نگون اندر افكن بچـاه چو بي بهره گردد

)32: همان(
گـر بـه تـوران يـاري به عنـوانو منيژه را نيز از قصر بيرون كردند تا اين كه رستم

و با آزاد كردن بيژنزمين مي و.رسـاند آن دو را به وصال هـم مـي،رود در داسـتان زال
ش و با و معشوق هستند گيري اين عشق، داسـتانكلرودابه نيز اين دو شخصيت عاشق

و منيژه. گيردنيز شكل مي و پيك،همانند داستان بيژن وصـاليهايي زمينـه ابتدا دايگان
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كنـده گـره داسـتان پـي اف

ن با رفتن وي به ديـدار
و رودابـه ، ازدواج زال

و سـرنمون ازلـي  نظريـه
شخصـيتي باشـد؛ بـه

و غنايي شاهنامه  حماسي

اي نمـادينو بـه گونـه
و در نهايت  خواهد رفت

اسـطوره)14: 1377پـور،
ره اسـطو«. ملـت اسـت

و گيتي، مرده ي هستي
در. بـازگو شـده اسـت

: 1371، سـركاراتي(.»ن
كه مسائل بنيـاديشود
كـه از آن رونويسـيت
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و رودابه را فراهم مي كنند؛ اما با خبردار شدن مهـرت زال
مي،)مخالفان( منوچهر و گـراين وصال به فراق منجر شود
و ياريواسطه ميگر شود كه داستانگري سيندخت سبب

و با راضي كردن او مبنـي بـر  گرفتن داستان به اوج برسد
.گشايي شود گره

و رودابه:د و زال و منيژه نمودار داستان بيژن

رسـد بـين ايـن نظرر مـي توجه به مطالـب فـوق، بـه نظـ
و ارتباط اسطوره،ها در اين دو نوع ادبي اينوعي پيوند

: شود منظور به اين مقوله پرداخته مي

و سرنمون ازلي شخصيت هاي حماسها در داستاناسطوره

و سرگذشتي مقـدس اسـت كـه در زمـ ان ازلـي رخ داده
 چگونه چيزي پديد آمده است، هستي دارد يا از ميان خو

پـور اسـماعيل(. گر هستي اسـتي تمثيلي كاوشه شيوه
و مبين برداشت م باورهاي اوليه هاي مشترك ناآگاه يـك

و جماعتي است در دوراني معين درباره هاي مشترك قوم
و انفس كه بـه شـكل داسـتان بـ و آفاق و بيگانه  خويش
 نهايي، اسطوره تبلوري است از آرايش ذهني در قالب زبان

و ميبه محت سرنمون،الگو شويات ناخودآگاه جمعي گفته
اسـتاي تايپ، الگـوي اوليـه آركي«.گيردميبشر را در بر

اي مجايده در اصطالح عام،)پروتوتيپ(نوعي پيش نمونه
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مدتاهكوت
و منو سام

و. شودمي
و گرف سام
داستان گر

با تو
ه شخصيت

همين منظو

اسطو.5

س اسطوره،
چ مي گويد

اسطوره به
بتجلي گاه

هاپنداشت
خ)انسان( ،

تحليل نهاي
الكهن)85

بشو فطري
نو شود، مي
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و اساسيي نوعياست كه نماينده ؛ باشـد ايـن رده مـي ترين خصوصـيات مشـترك ترين
و نمونه است .»و ميـراث نياكـان ماسـت» ناخودآگـاه«محصول. بنابراين نوعي سرمشق

و فلسـفه الگوها، اسـطوره از نظر يونگ كهن)39: 11380كادن،(  هـايي را بـه هـا، اديـان
الگوهـا اجـزاي بـه اعتقـاد وي كهـن. گذارنـد هـا تـأثير مـي آورند كه بر ملتميوجود
(ها هستنداسطورهي دهنده تشكيل الگو هـر تصـوير يـا نـوع كهن) 112: ٢1386يونگ،.

ميي پيرنگ يا الگوي تكرارشونده شخصيت يا قاعده الگـو يـك كهـن. شـود اي را شامل
هاي گوناگون آن در تـاريخ محصـوالت فكـري بشـر ماننـد نسخه يك ابَر نوع است كه

و مناسك تكرار مي (دشواسطوره، ادبيات، رؤياها، اديان از) 360: 1387تايسـن،. يكـي
و ي سـرنموني انـد، جنبـه شناسان ديگر به آن توجه نشـان داده اسطوره مسائلي كه الياده

و سنتي، سـرنمون هاي قبيلهوي بر آن است كه براي مردم فرهنگ. اسطوره است هـا، اي
و هنجارهاي ردهمدل و شـام هاي نهادهاي اجتماعي ل هاي گوناگون رفتار بشـر هسـتند

در نتيجـه، از نظـر ايـن؛اند كه در آفرينش بر بشـر پديـدار شـده اسـت حقيقتي مقدس
ــرين  ــان الگوهــاي ســرنموني داراي اصــلي ب ــدمردم در«)43-42: 1385 آشــوري،(. ان

سـت يـا اي، هر چيز يا هر كرده تا آن جا حقيقت دارد كه تقليـدي شناسي اسطوره هستي
ب بدين؛تكراري از يك سرنمون مند گشـتن از آن اسـتا تكرار سرنمون يا بهرهسان تنها

هر چيزي كه مدل نمونه نداشته باشد، بي معناسـت؛ يعنـي. توان رسيدكه به حقيقت مي
(»بهره است از حقيقت بي )44:همان.

و كهن الگوها در آن نمود فراوان يافتهادبيات نيز جايگاهي است كه اسطوره انـد ها
ا ها ادبيات چيزي جز بازگفتن همان اسطوره«،ز منتقدان ادبيتا جايي كه به اعتقاد برخي

شـده بـا توجـه بـه مطالـب ارائـه) 348: 1387تايسـن،(.»هاي مختلف نيستدر هيأت
آني كهندرباره و ارتباط و اسطوره ها با ادبيات، اينك بـه بررسـي سـرنمون ازلـي الگو

ميها در داستانشخصيت و غنايي پرداخته .شودهاي حماسي
و نبرد ها در داستانساختار شخصيت هـاي در شاهنامه داستان(هاي مبتني بر جنگ

هاي داستان آفرينش يكي از اسطوره. آفرينش استيمتأثر از سرنمون اسطوره)حماسي
و اهـريمن. هاستبنيادين بين اكثر ملت در اين اسطوره ذكر شده است كه ابتـدا هرمـزد

بو«: وجود داشتند و ديگـري در ازل هرمز و اهريمن، يكي در روشنايي اليتناهي برفراز د

1 kaden 
2 Carl Gustav Jung 
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و آميختگـي دو هرمز دارنده. پايان در فروددر تاريكي بي ي علم مطلق، از بودن اهريمن
و نبرد آگاهي داشت؛ پس آفرينش را كه ابزار جدائي فرجامين است، به مينـوئي آفرينش

.»ت كه تازش اهريمن سـرگرفت سه هزار سال از آفرينش مينوئي هرمز درگذش. بيافريد
مي)31: 1381بهار،( و اهريمن در گيـرد، موجـوداتي آفريـده در نبردي كه بين هرمزد

همشده آفريده شوند يا پيش از اين نبردمي گيرنـد؛ زيـرا ديگر قـرار مـي اند كه در مقابل
يكي از اهداف آفرينش اين موجودات به خصـوص انسـان، يـاري كـردن اهـورامزدا در 

و در اين نبردج و پـذيره«نگ با اهريمن است و اهـريمن در تقابـل ي آفـرينش هرمـزد
و و هميسـتار و براي ضديت با هر يك از آفريدگان روشن نيـك، پتيـاره يكديگر است

هـاي حماسـي هـاي داسـتان سرنمون شخصـيت)93:همان(.»حريفي از اهريمنان است
و نبردداستان(شاهنامه  در شاهنامه يك گروه. تأثر از اين الگوستم)هاي مبتني بر جنگ

كنندگان هستند كه همان موجودات خلق شـده بـراي ياريكننده يا ها يارياز شخصيت
و اهريمن در اسطورهياري ها در نقـش برخي از شخصيت.اندآفرينشيگري اهورامزدا

و منفي ظاهر شده وي آفـ انـد كـه برابـر هسـتند بـا اهـريمن در اسـطوره مخالف رينش
و شخصـيت مثبـت داسـتان شـونده هايي نيز در نقش يـاري شخصيت يا شخصيت انـد

. آفرينش ناميديتوان آنها را همان شخصيت اهورامزدا در اسطورههستند كه مي
)برابر با اهريمن(مخالف) برابر با اهورا مزدا(شونده ياري

)برابر با آفريدگان(گر ياري
 هاي حماسيها در داستاننمودار سرنمون ازلي شخصيت

و به طور كلي داستاندر داستان آنهاي غنايي » وصـل«ها مبتني بـر هايي كه پيرنگ
اهورامزدا با اهريمن در نبـرد،در اساطير. است» هدايت«است، سرنمون ازلي آنها مسأله

بينيرابطه،گرش باشند؛ اما در اديانيدگان را آفريد تا در اين نبرد ياريپس آفر،است
و انسان رابطه و معشوق استيخدا و معبود يا عاشق هم. عابد براي اين كه اين دو به

و انسان در مسير الهي گام بردارد، پيامبراني فرستاده مي و در اين راه نيـروي برسند شود
ميمخالفي به نام شيطان وج و وصال سـرنمون ازلـي. شـود ود دارد كه مانع اين هدايت

آنداستان و چـه عارفانـه،ها وصال استهايي كه موضوع ايـن موضـوع،چـه عاشـقانه
و برابر با اين سـرنمون هسـتند در اين نوع ادبي نيز شخصيت. است و؛ها معادل عاشـق
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دن بـه هـم هسـتند، اند كه ايـن دو شخصـيت در پـي رسـي معشوق برابر با انسان وخدا
و ياريواسطه ميها و معشوق را به هم برسـانند گران همان پيامبرانند كه خواهند عاشق

. اندو مخالفان همان شيطان هستند كه در پي ايجاد مانع در راه اين وصال
)برابر با خدا(معشوق

)برابر با پيامبران(كننده ياري) برابر با شيطان(مخالف

)انسان(عاشق
 هاي غناييها در داستاننمودار سرنمون ازلي شخصيت

و غناييتفاوت ساختار شخصيت در داستان.6  هاي حماسي

و غنـايي اسـت يافتن تفاوت،يكي از نتايج مهم اين بررسي . هاي بين ژانرهاي حماسـي
تايدرباره و غنايي كنون سخنان بسياري گفته شده اسـت كـه تفاوت نوع ادبي حماسي

و: توان به اين موارد اشاره كردبراي نمونه مي شـعر حماسـي برخواسـته از اراده اسـت
مي»او«غنايي برخواسته از عاطفه؛ شعر حماسي از  گويد، شعر در حال عمل با تو سخن

مي»من«غنايي از  يـد دارد، گويد؛ شعر حماسي بر عين تأكدر احوال عاطفي با من سخن
و روشني داستاني را بيان مي كند شعر غنايي بر ذهن؛ حماسه، شعري است كه با وضوح

و هيجان منبع مي و جمعـيو غنايي، شعري است كه از شور گيرد؛ حماسه، هنـر عينـي
و مرحله دوم شعر است؛ شـعر مرحله و فردي و شعر غنايي هنر ذهني ي اول شعر است
با نقش ارجـاعي زبـان وابسـته اسـت،اَدص است، شديشخكه متمركز بر سوم حماسي

به طور چشمگير با نقش عاطفي زبان پيونـد،شخص استكه متمركز بر اول شعر غنايي
 ادبيـات خروجـييدربـاره اغلـب هـا تفاوت اين)22-10: 1386، پورنامداريان(.دارد

 ادبـي نـوعدو اين ساختاري تفاوتبه بيشتر بررسي ايندر امات؛اس غناييو حماسي
و مبتني بـر جنـگ ساختار شخصيت در داستان.مرسييم هـاي بـا داسـتان،هاي حماسي

و مبتني بر وصل متفاوت است هـاي غنـايي چهـار هـا در داسـتان اساس كنشبر. غنايي
و سرنمون آن داستان  هاي است؛ در حالي كه در داستان» هدايت«شخصيت حضور دارد
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در. اسـت» آفـرينشياسـطوره«و سـرنمون آن شـود حماسي سه شخصيت ديـده مـي
و هـدف مخـالف جلـوگيري از ايـن داستان و معشـوق وصـال هاي غنايي هدف عاشق

و مخالف، نابود شدن يكـي هاي حماسي هدف ياريوصال است؛ ولي در داستان شونده
و وصـال كننـده بـه هاي غنايي هـدف يـاري در داستان. از طرفين است رسـاندن عاشـق

شونده در مقابـل مخـالف هاي حماسي هدفش دفاع از ياريت؛ اما در داستانمعشوق اس
باو گره هاي غنايي كشمكش اصليدر داستان. است و معشوق افكني داستان بين عاشق

و در داستانمخالف صورت مي وگره هاي حماسيگيرد كننـده يـاري افكني بين مخالف
و هـر،هاشخصيت،هااساس كنشبر هاي حماسيدر داستان. است نقـش ثـابتي ندارنـد

هاي غنايي نقـش هاي مختلف ظاهر شوند؛ در حالي كه در داستانتواند در نقشكدام مي
 ها تقريبا ثابت استشخصيت

 گيرينتيجه.7

شـونده، هـا، سـه شخصـيت يـاري اسـاس كـنش شخصـيتبرهاي حماسـي، در روايت
آن ياري و مخالف حضور دارد كه سرنمون در ايـن. آفـرينش اسـتيا اسـطورههكننده

و ياريها، شخصيت ياريداستان كننـده شونده برابر با اهورمزدا، مخالف برابر با اهريمن
دريبـا توجـه بـه ايـن كـه در اسـطوره. معادل آفريدگان اسـت  و در پـي آن آفـرينش

ر نابودي يكـديگ) مخالف(و اهريمن) شوندهياري( هدف اهورمزدا،هاي حماسي داستان
و در اين بين آفريدگان هـا را دارنـد، تعـداد كننـدگي آن نقـش يـاري) كنندهياري( است

و واسطهشخصيت آناها نيز بيش از سه نفر نيستند شـود؛ چـرا كـه ها يافت نمـيي بين
اين ساختار شخصيت حالـت متغيـري دارد. ها نابودي ديگري استهدف هر يك از آن

شخكه اين ويژگي سبب مي هـاي ويژگـي،صيت با قـرار گـرفتن در يـك نقـش شود تا
و شخصيت پردازي در داستان به صورت غيرمستقيم شـكل شخصيتي خود را نشان دهد

مي. بگيرد تـر شود تا نقش خواننده در خوانش مـتن مهـم همچنين اين متغير بودن سبب
 ها خواننده براي اين كه بتوانـد نقـش شخصـيت را در هـر صـحنه در اين داستان. شود

و همچنين بـا توجـه بـه پيگيري كند، تالش مي كند با دقت بيشتري داستان را دنبال كند
و معرفـي مـي) اهـورايي( ها خـود را در نقـش مثبـت اين كه هر كدام از شخصيت كنـد

در)اهريمني( دشمن را در نقش منفي ، اين خواننده است كه خود بايد يك شخصيت را
و ديگري را منفي كه مي كل مثبت بداند شود خواننده نيز در معنـادار اين موضوع سبب



197 ـــــــــ شاهنامههاي شناسي به شخصيتو سرنمون ازلي با تكيه بر داستان رويكرد روايت

هاي غنايي نيز چهار شخصيت عاشـق، معشـوق، در داستان. كردن متن نقش مهمي بيابد
و مخالف حضور دارد كه اين شخصيتياري و كننده ها برابر با انسـان، خداونـد، پيـامبر

و غنـايي هـاي حم با توجه به سـرنمون داسـتان. شيطان در داستان هدايت هستند ،اسـي
ميتفاوتي هاي غنـايي ها، در داستاناساس كنشبر. توان يافتهايي بين اين دو نوع ادبي

و سرنمون آن داسـتان  در» هـدايت«چهار شخصيت حضور دارد اسـت؛ در حـالي كـه
و سـرنمون آن هاي حماسي سه شخصيت ديده مـي داستان » آفـرينشياسـطوره«شـود
هددر داستان. است هاي حماسي نابود شدنف وصال است؛ ولي در داستانهاي غنايي

و هاي غنايي هدف ياري در داستان. يكي از طرفين است كننده به وصال رساندن عاشـق
شونده در مقابـل مخـالف هاي حماسي هدفش دفاع از ياريمعشوق است؛ اما در داستان

و گرههاي غنايدر داستان. است ع افكني داستاني كشمكش اصلي و معشـوق بـين اشـق
و در داسـتان با مخالف صـورت مـي  و گـره هـاي حماسـي، گيـرد  افكنـي بـين مخـالف

.كننده است ياري

 منابعفهرست

و رندي در شعر حافظ).1385(.شوري، داريوشآ .مركز: تهران.عرفان
و تأويل متن). 1388(. احمدي، بابك .مركز: تهران.ساختار
.فردا: اصفهان.داستاندستور زبان ). 1371(.اخوت، احمد

.سروش: تهران.اسطوره بيان نمادين). 1377(.پور، ابوالقاسم اسماعيل
.آگه:تهران.پژوهشي در اساطير ايران). 1381(.بهار، مهرداد

 اي،دون بـدره فريـي ترجمـه.هـاي پريـان قصه شناسي ريخت.)1368(.پراپ، والديمير
.طوس:تهران

،1، سـال دانشگاه قـمي مجله.»انواع ادبي در شعر فارسي«.)1386(.پورنامداريان، تقي
.22-7صص،3شماره

(تاديه، ژان ايو .نيلوفر: مهشيد نونهالي، تهراني ترجمه. نقد ادبي در قرن بيستم). 1387.
ل و مازيـار حسـيني ترجمـه.هاي نقـد ادبـي معاصـر نظريه). 1387(.يسوتايسن، زاده

.امروزنگاه: فاطمه حسيني، تهران
مات جييوالن، ابوالفضـلي ترجمه. شناختي بر روايت درآمدي نقادانه زبان). 1383(.كل

.فارابي بنياد سينمايي: حري، تهران



)23پياپي( 1394بهار،1يشماره،7 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــــ 198

با نگاهي بـه داسـتان(شناختي به شخصيتترويكرد رواي«).1391(.ـــــــــــــــــ
و تحليـل ادبيـات: شناسـيتروايـ.»)مردگان اثر جويس  داسـتاني راهنمـاي درك

.حوزه هنري: ابوالفضل حري، اراكي ترجمه.)مجموعه پانزده جستار(
و تحليـل ادبيـات: شناسي آمدي بر روايتدر«). 1391(.حري، ابوالفضل راهنمـاي درك
و تحليل ادبيات داستاني: شناسيترواي.»داستاني مجموعـه پـانزده(راهنماي درك
.حوزه هنري: اراك.)جستار

و حسين زاده، فاطمـه راشد محصل، محمد پـردازي،يتپيرنـگ، شخصـ«).1392(.رضا
و ديوسپيدتوصيف، زاويه و تصويرپردازي در داستان رستم شناسـي ادب متن.»ديد

ص2، شماره فارسي دانشگاه اصفهان . 138-121ص،
(ريمون كنان، شلوميت ابوالفضـلي ترجمـه.بوطيقاي معاصـر: روايت داستاني). 1387.

.نيلوفر:حري، تهران
(ركاراتي، بهمنس نامـه.»هـاي عصـر مـا را آينـدگان خواهنـد خوانـد اسطوره«). 1371.

صص3، شماره2، سال فرهنگ ،84-89.
ــريم ــيدان، م ــد«). 1387(.س ــا دي ــيري ب ــاب گلش ــازده احتج ــي ش و بررس ــل تحلي

.82-53صص،4ي، شماره1، سالي نقد ادبيفصلنامه.»ساختارگرايانه
.قطره:تهران،6و5جبه كوشش سعيد حميديان،.شاهنامه.)1384(.اسم، ابوالقفردوسي

و ياحقي، محمد جعفر .»شناسـي شـغاد در شـاهنامه شخصـيت«). 1388(.قبول، احسان
صص164ي، شماره42، دانشگاه مشهد، سال جستارهاي ادبي ،65-81.

و نقد). 1380(.ايجي كادن، في ترجمه.فرهنگ توصيفي ادبيات :تهران يروزمند،كاظم
.شادگان
و اسفنديار«). 1385(.مالمير، تيمور و نشريه.»ساختار داستان رستم ي دانشكده ادبيـات

.184-163صص،19ي، شمارهعلوم انساني باهنر كرمان
و همكاران و سـهراب«).1392(.موسوي، كاظم .»تحليل شخصـيت در داسـتان رسـتم

. 176-151صص،2ي شماره،5، سال بوستان ادب دانشگاه شيراز
و كمارج، مهسا ، فصـلنامه هنـر.»پردازي در شـاهنامه شخصيت«). 1387(.مهركي، ايرج

صص77شماره ،46-59.
و سمبول). 1386(.يونگ، كارل گوستاو : محمود سلطانيه، تهـراني ترجمه.هايشانسان

.جامي


