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 چكيده

مي از كي شاهنامهي كيان در دوره و از مهم قباد آغاز هاي اسـاطيري ترين دوره شود

كيكي. رودمي ملي به شماريحماسه آفرينان ترين نقش قباد، از مهم كاووس، فرزند

و گيراي حماسي ماننـد جنـگ بسياري از داستان. اين دوره بوده است  هاي جذاب

س  و سياوش در عـصر وي مازندران، جنگ هاماوران، و سهراب فر به آسمان، رستم

مي. دهدرخ مي  هاي ساختاري روشـني پيـروي ها از ويژگي رسد اين داستان به نظر

هاي خاص در اين داستانيدهد كه الگوها ها نشان مي درنگ در اين داستان. كنندمي

ه در هـاي مطـرح شـدي ديـدگاه اين پژوهش بر آن است تا برپايـه. شودتكرار مي

هـاي مربـوط بـه چگونگي ساختار داسـتان،ساختارگرايي با تأكيد بر روش پراپ

و روشن سازد كـه كـدام داسـتان دوران كي  ي هـا سـاختار كاووس را بررسي كند

و كدامهمانند ؟ متفاوتي ساختار، دارند

 به جز داسـتان-هاكاركردهاي اصلي در اين داستان هاي پژوهش نشان داد يافته

و سه يك-رابرستم ،متني تكميل شده با اطالعات برون چنينهم. سان است تقريباً

و تصويري تا در مجموع ديدي نو به مخاطب مي ويـژه هـا بـه زه از شخصيت بخشد

و رستم، كي مي... كاووس .كندارائه

و ادبيات فارسي∗  mirjavad2003@yahoo.comاستاديار زبان
و ادبيات فارسي∗∗ مس نويسنده( shessampour@yahoo.com دانشيار زبان )ولئي
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ان ـــسفر به آسم.3ارگراييــساخت.2دران ـــجنگ مازن.1: كليديهايهواژ

. هاماوران.6وس كاوكي.5سياوش.4

 مقدمه.1

كيي دوره،شاهنامهي ملي ايران در حماسه مي كيانيان از و تا گـشتاسپ قباد شروع شود

مي اساطيري حماسه ترين دوره اين دوره مهم. يابدادامه مي  كيي و از لي است كـاووس

تـرين بيش،او اگر چه پادشاهي بدنام است. آيدترين پادشاهان اين دوره به شمار مي مهم

ميهرحوادث داستاني در دو  دهد؛ حوادثي مانند جنـگ مازنـدران،ي همين پادشاه روي

و داسـتان سـياوش بـه ايـن دوره  و سهراب جنگ هاماوران، سفر به آسمان، نبرد رستم

در. بخشد تي ويژه مي جذابي و در اوسـتا از ايـن پادشـاه  چنـدين مرتبـه نـام بـرده شـده

كـوي«نـام او بـه صـورت. موجود، مثبت ترسيم شده استي او در متن چهره،مجموع

و آمـده اسـت كـه»)Kavi usan(كوي اوسن«و»)Kavi usadan(اوسذن ثبت شـده

و ده هـزار« و هـزار گـاو كوي اوسن زورمند بسيار توانا بر فراز كوه ارِزيفي صد اسـب

و ازو در برابر اين هدايا چنين خواست   كـه وي را يـاري گوسفند به آناهيت قرباني داد

و كرپنـان كند تا بزرگ و كويـان و پريـان و آدميان و بر ديوان ترين پادشاه ممالك گردد

و اردويسور اناهيت او را در اين كار يـاري كـرد  ) 458: 1374صـفا،(».فرمانروايي يابد

و مطلب مهم ديگري درباره .ي وي ذكر نشده استاين مطالب در آبان يشت آمده

پ  بـه اسـاطير نامش، در ادوار بعداي ايران است كه ادشاه صرفاً اسطوره كاووس تنها

و در سـن كريـستين. از او ياد شده است» اوسانس كاوي« با نام ودايگرهندي راه يافته

و معتقد اسـت شـهرت آوازه كاووس مي اين مسأله را ناشي از اهميت جايگاه كي  ي داند

علكاووس به دره و به همين در،تي سند رسيده كريـستين(. راه جسته استودا نامش

و جمشيد نيز در متون هندي آمده اسـت نام)28؛ 1346سن،   ولـي اينـان؛هاي فريدون

و ايراني هستنداسطوره .هاي مشترك هندي

اي شخـصيت اسـطوره،مينـوي خـردو بندهش، دينكرتدر منابع پهلوي از جمله

و مطالب بيش  بـه،در اين منـابع.ي او ذكر شده است تري درباره كاووس گسترش يافته

و اساطير، نقش اسطوره1»جاييهجاب«علت ويژگي  در جايگـاه اي كـاووس تغييـر يافتـه

كهيموضوع شايسته. معرفي شده است،پادشاهي با عملكردهاي منفي  درنگ اين است
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و فريـدون نيـز رخ داده اسـتيچنين وضعيتي درباره رد. دو پادشاه ديگر؛ يعنـي جـم

كي« آمده كه دينكرت و فريتون بر اثر تباهي خردو نيز » خويش خدايي«اوسن مانند جم

و شدناسپاس )488: 1374صفا،(» حق ناشناس

ر مـشخص پيـروي هاي مربوط به كاووس از يك سـاختا داستانكه نمايد چنين مي

مي. كند مي كرو ها جست توان ساختار روشني را در اين داستان آيا واقعا د؟ اگـر ايـن جو

ساختار فرضي وجود دارد، داراي چه اجزايي است؟ آيا درك اين ساختار به فهـم بهتـر 

اطـب را بـه نتـايجي تـازهمخ،كند؟ آيا درك ساختاري داسـتان كـاووس متن كمك مي 

 سازد؟ رهنمون مي

و دقّ  تحقيق بر اين پايه قـرار گرفتـه كـهيت در متن، فرضيه پس از خوانش مكرر

يـك سـاختار) يك پادشـاه منفـي در جايگاه( شاهنامهدر مربوط به كاووس هاي داستان

به. مشخص دارد  ويژه در سه داستان جنـگ مازنـدران، جنـگ اين ساختار تكرارشونده

عناصـر سـاختاري ايـن. تـر اسـت ملموس،و سفر به آسمان) ازدواج سودابه(هاماوران 

 اما با داسـتان رسـتم؛ قابل انطباق استي زيادي با داستان سياوش نيز ها تا اندازه داستان

. داليل احتمالي اين مسأله نيز بررسي شده است،در ادامه.و سهراب سنخيت ندارد

 روش ساختارگرايي اسـت؛، اين موضوعي ترين روش براي پژوهش درباره مناسب

و پيشينه،بنايراين نخست . آن به كوتاهي توضيح داده مي شودي روش تحقيق

 نظري پژوهشمباني.2

و(هاي ادبي معاصر نظريه آنپسمنظور فرماليسم  تـوان متـأثر از پوزيتويـسم را مـي) از

)Positivism(و و ادبيات دانست زبان در به ويژه در علوم انساني گرايان اثبات. شناسي

و،ي امور كوشيدند به همه مي و پرسـشيمسا چارچوب علمي دهند رال بـر هـاي بـشر

و سوسـور از سـوي فرماليست. علمي بررسي كنند قواعديپايه هاي روسي از يك سـو

و ادبيات به كار بردند زباني همين ديدگاه را درباره،ديگر هـا قـصد فرماليـست. شناسي

ـ را با يك متن غير ادبي  ـ خصوصاً شعر  كالبدشـكافي،داشتند علت تمايز يك اثر ادبي

يكآن. كنند مي)Devices(شعر از تمهيداتي ها به اين نتيجه رسيدند كه  كـه گيردبهره

؛انـد ساختارگرايي دانـستهيگام نظريه سوسور را پيش. كندآن را از زبان عادي جدا مي

و مطالعهيسوسور با طرح مسأله  الگـوي مناسـبي را بـراي، زبـاني تمايزها در بررسي
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مد. ساختارگرايي پديد آورد و و نوشتار، دال و لول، بررسي هـم تمايز ميان گفتار زمـاني

و محــور هــم و جانــشيني در زمــاني و بــه،نــشيني  نخــستين بــار از طــرف وي مطــرح

وي زبـان را مركـب از دو بخـش) 231: 1385امـامي،(.اصطالحات رايج نقد بدل شد

وي. دانستمي) گفتار(و پارول) نظام زباني(النگ  از هر واژه نشانه،از نظر اي است كه

وودو جز و مـدلول را سوسـور رابطـه. شـده اسـت سـاخته،مـدلول دال ي ميـان دال

مي دل و مدلول در حقيقت دو روي يك سكه بخواهي و اعالم كرد دال  نشانه: انددانست

)Sign(=دال)Signifier(/ــدلول ــلدون،(.)Signified(م او)136: 1377س ــث  بح

هميدرباره و جانشيني نيز مورد توجه محور محـور. تقدان بسياري قرار گرفتمن نشيني

در هم و و محور جانشيني بـر سـاختار عمـودي جملـه و تركيب افقي نشيني بر چينش

. ها تمركز دارد گزينش واژه،نتيجه

و پري از اين قاعده استفاده پراپ در بررسي داستان بهيهاي جن و دو فراوان كرد

و قهرم نام شخصيت.1: رسيدمهمينتيجه انان اهميت چنداني ندارد؛ چون بر اسـاس ها

آن،محور جانشيني  و ترين اصل براي طبقه مهم.2؛به راحتي قابل تغيير است ها نام بنـدي

ميي كاركرد قهرمان است كه بر پايه،بررسي علمي   اين دو اصل.شود محور افقي تعيين

.رو اهميت فراوان داردي پيشدر مقاله

 سـاختارگرايي بـسياريگيري نظريـهت سوسور در شكلو مطالعا ميراث فرماليسم

ميآن. تمركز كردند) النگ(ساختارگرايان بر مفهوم نظام. گير بود چشم كوشيدند ايـن ها

آن. شناسي به ديگر مطالعات گسترش دهند مفهوم را از زبان  پيروان ايـن نظريـه در پـي

و نظم موجود در متن، سا  ختارهاي ذهني، اجتمـاعي بودند كه از طريق كشف ساختارها

را،و در صورت امكان بازيابندو فرهنگي را   روشـن دليل وجود سـاختارهاي مـشخص

و آيد كه مي هاي ساختارگرايان چنين برمي از نظريه. كنند توان سـاختارهاي ذهنـي بـشر

و ادبياتدر مردم ساختار فرهنگي جوامع انساني را . كشف كردشناسي

در پژوهش شناسـي،م انـساني ماننـد زبـان هـاي گونـاگون علـو حوزهگران فراواني

و شناســي، مــردمادبيــات، اســطوره و ... شناســي بــه ســاختارگرايي عالقــه نــشان دادنــد

روالن بـارت كوشـيد بـر. اين نظريه شـكل دادنـدي را بر پايه گيري هاي چشم پژوهش

د كلود لوي اشتراوسِ مـردم. نظام پوشاك را كشف كند،همين اساس  ر سـطحي شـناس،

و سـاختارهاي خويـشاوندي پرداخـت ها، آيـين اسطوره2واجي به تحليلِ،ترپيچيده . هـا
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و عملكردهـاي توانند براي هريك از فعاليـت ساختارگرايان بر اين باور بودند كه مي هـا

را. مشخصي تعيين كننـد» دستور زبان«،انسان مـشهورترين پـژوهش ادبـي سـاختارگرا

مي. پريان روسيه انجام داد هاي قصهيپراپ درباره  توانـد بـا خواست بداند آيا مي پراپ

و به عبارتي،يات، اصوليكنار زدن جز  ؟ها را كشف كند ساختار اين نوع داستان، قوانين

و»)Function(كاركردهـاي«ي ها بر پايـه كلي اين داستانياو دريافت كه پيكره  سـي

،اعمال مهـم يـك روايـت يـا بـه عبـارتي منظور وي از كاركرد. يك گانه بنا شده است

اين كاركردهـا.شدهاي مختلف تكرار مي ها بود كه در داستان هاي اصلي شخصيت كنش

هـاآني اي شـامل همـه هرچند كه هـيچ افـسانه. كردنداز نوعي توالي منطقي پيروي مي 

و پري كشف كرد، نـوعي سـادگي كاركردهايي كه پراپ براي داستان.شدنمي هاي جن

و قابل انطباق با متون پيچيده نيست كليشه كـه بـراي يـك شخـصيت، مگر ايننداي دارند

و يا اين،داستاني  يـك نقـش را بـر،كه چند شخـصيت چندين نقش در نظر گرفته شود

مي، اديپي اين وضعيت در اسطوره. عهده بگيرند زمـان شود؛ اديـپ هـم به خوبي ديده

و تبـه دهنده، قهرمان دروغي قهرمان، نجات  گونـه كـه همـان)142همـان،(.كـار اسـتن

 بـه طـوري كـه يـك؛ چنين وضعيتي در داستان سـياوش نيـز وجـود دارد،خواهيم ديد 

.هاي متعددي را ايفا مي كند نقش،شخصيت

و يك كاركرد مورد نظر وي،پسساختارگرايانِ  از پراپ كوشيدند با كاستن از سي

و قابل تطبيق با همه  به همـين منظـور گرماس،. آثار ادبي دست يابنديبه اصولي جامع

كـرقرا» روايت جهانيِ زبانِدستورِ«هدف خود را كشف و مدل ديگري را در داده بود ه

تزوتـان. بـود، پيـشنهاد كـرد) گـر شش نقش كنش(تاييي سه جفت تقابل دو برگيرنده

و گرماس پرداخت  ) كمينـه(تـودورف واحـد واجـي. تودورف به جمع بندي كار پراپ

و سلـسله،ها قضيه،تردر سطح عالي. روايت را قضيه نام نهاد هـا مـتن را پديـد سلـسله

ميي پنج قضيه،هر سلسله از حداقل. آورند مي از.3؛قهر.2؛تعادل.1: شود زير ساخته

به) 146همان،(تعادل.5؛قهر.4؛ميان رفتن تعادل  اصـول، با ايـن شـيوه خود گمان او

. را به دست آورده بودكلي روايت

و الگـوي هاي ساختارگرايان پس از پراپ چشم از ديدگاه،در اين مقاله پوشي شده

. دارد، برگزيده شده اسـت تري بيش پراپ كه بر اساس نظر وي با آثار حماسي سنخيت 

گيري از اين مدل به دليل آن است كه حماسه تا پـيش از گـردآوري بهره،به سخن ديگر
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وهي از ادبيات شفايجز،و تأليف و فولكوريك بـوده  ادبيـاتو از تـدوين، جـز پـسي

و كالسيك مي. شده است رسمي و پـرييقصه«: كندپراپ نيز بر اين اصل تأكيد  جـن

، با اين ديدگاه)139: 1368 پراپ،(». يك اسطوره است،شناسي آن از نظر اصول ريخت

بايملي حماسه آنهايداستان ايران و پري كه  ادبيـات فولكـور اسـت،و نيـز جـز جن

ييآهاي مربوط به كاووس كـار البته الگوي تودورف نيز در بررسي داستان. همانند است

و كليشه؛دارد تـري ها، الگوي پراپ سنخيت بيش اي اين داستان اما به دليل ساختار ساده

و روش پراپ به ايـن معنـا نيـست كـه. دارد ،يبـا تقليـدي غيرمنطقـ به كارگيري الگو

هـاي بر قامت داستان تعيين كرده،)روسيه( هاي پريانكاركردهايي را كه پراپ براي قصه

و روش پـژوهش با بهره شده تالش بلكه؛كاووس بپوشانيم مربوط به كي  گيري از مـدل

و بررسـيهااين داستان تكرار شونده در وي، كاركردهاي  ، بـدين منظـور.گـردد كشف

و بـه كـار،اپ كه همانـا تعيـين كاركردهاسـت ترين بخش روش تحقيق پر مهم  اقتبـاس

؛شـود تنها به كشف ساختار بـسنده نمـي، گفتني است در اين پژوهش.گرفته شده است

معنايي كه به بـاور. تالش شده كشف ساختار در خدمت درك بهتر معنا قرار گيرد بلكه

و به باور برخي ديگر،برخي و نوع نگـاه خواننـده، در متن  بـه مـتن نهفتـه در خوانش

)10: 1379تودورف،(.است

كي)كاريخويش(بررسي كاركرد.3  كاووسها در داستان

هـاي هـاي تكرارشـونده در داسـتان كاركردها يا كليـشه، روش پراپيجا بر پايه در اين

مي مربوط به كاووس جزينكته. شود بررسي يـات بـهي مهم در ايـن مرحلـه، كنـار زدن

» دسـتور زبـان« سـاختارگراياني اصول كلي مشترك يا بـه گفتـه منظور دست يافتن به 

ينـشيني كـه در بردارنـده محـور هـم،گونه كه مشاهده خواهيم كردهمان. داستان است

؛ تكرار شـده اسـت،هاي گوناگون ها به شكل داستاني در همه،ساختار يا كاركردهاست

.كندمي گاهي تغييررگ جا فاعل كنش در اينياما محور جانشين

و پادشـاه را بـه انجـام كـاري شخصي از ميان جمع برمي:كاركرد نخست.3.1 خيـزد

مي(انگيزاند برمي .)فريبدشخصي پادشاه را

كي.3.1.1 مي در آغاز داستان شـاه بـا. شـود كاووس، تصويري از اقتدار وي ارائه

و پهلوانان ايران  خيـزد از ميان برمـي گري ديوزاد رامش. نشسته است، در مجلس بزرگان
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و هوسناك از مازندران، پادشاه را بـه فـتح ايـن سـرزمين ترغيـبدليو با توصيف انگيز

. كندمي

 بيامد كه خواهد بر شاه بار دار گري ديوزي پرده چو رامش

و بومش آباد باد كه مازندران شهر ما ياد بـاد ...  هميشه بر

ج1374فردوسي،( ،2:77(

در داستان جنگ هاماوران نيز شخصي كاووس را از وجود دختر زيباروي.3.1.2

:آگاهاندهاماوران مي

 از آن پس به كاووس گوينده گفت كه او دختري دارد اندر نهفـــت

س اسـكه از ز مشك سيه بر سرش افسرسترو باالش زيبــاتر  ...ــت

به... ارـبهشتيست آراستـــه پر نــــگار چو خورشيد تابان به خرم

م اهـنشايد كه باشــد به جز جفت شاه چه نيكو بود شاه را جــفت

)131 همان،(

ابلـيس: شـود در داستان سفر كاووس به آسمان، همين ساختار تكـرار مـي.3.1.3

و از آن ياران خود را جمع مي  از. راه كنند خواهد كه جان كاووس را بي ها مي كند يكـي

ميئديوها اين مس :پذيردوليت را

 دستي مراستيكي ديو دژخـيم بر پاي خاسـت چنين گفت اين چرب

و شايستمي بياراسـت از خويشــــتن سخــنالغ منــي انجهـگـوي

ش ز بهــر ز پهلو بـــرون شـد  كارـهمي بـــود تا يك زمان شهريـار

 گــل به كاووس داديبيامـــــد بر او زمــين بوس داد يكي دســـته

ك تواچنين گفت ج يــن فرّ زيبـاي توــهمي چرخ گردان ســزد  اي

)151همان،(

و ديو از كاووس مي و روز و از راز پيـدايش شـب خواهد كه راز چرخ را بگشايد

و غروب خورشيد  و منطقـي آميـ كـه اتفاقـاً درنـگ هـا اين پرسـش. پرده بردارد،طلوع ز

و احتماالً از روزگار كهن تا امروز ذهـن هـر انـسان انديـشمندي را بـه خـود مي نمايند

 شـديدااوشود كه در آن كاووس به دليـل توجـه بـه اند، مبناي داستاني مي مشغول كرده 

.گيردمورد انتقاد قرار مي
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پر) شاهنامه( مليي كاووس در حماسهيجا كه چهره از آن هاسشمنفي است، اين

مي،اي ديگر به گونه هـا را نـوعي ها اين پرسـشآن؛شود در ميان بزرگان مخالف مطرح

مييبدعت در مسا   پهلوي پرواز كـاووس بـه، متون مذهبييدر همه. كنندل ديني تلقي

و ادعـاي و آن را مانند جنگ با خـدا خـويش«آسمان شديداً مورد اعتراض قرار گرفته

. انددانسته» خدايي

 بـه تفـصيل از بـه آسـمان رفـتن12-7 فقـرات دينكرت در فصل نهم،ي نمونه برا

و عملكرد كاووس چنين تعبير شده است ديوان از پي تبـاه كـردن«: كاووس سخن رفته

كيرهاوسن به چا كي و ديو خشم بر و جـان او را تبـاه گري پرداختند اوسن ظـاهر شـد

ن چنان؛كرد و بر آن شد كه بر آسـمان يعنـي كه ديگر به پادشاهي هفت كشور راضي بود

كي،جايگاه امشاسپندان  و نيز در دست يابد و فريتون بر اثر تباهي خـرد اوسن مانند جم

شد» خدايي خويش« و حق ناشناس )488: 1374صفا،(».ناسپاس

 تكـرارايبه گونـه در داستان سياوش نيز)1يكاركرد شماره(اين ساختار.3.1.4

؛كنـد ها چنين كاري را نمي آشكارا مانند ديگر داستان، در اين داستان؛ سودابه شده است

و وسوسه و دلربـا اما با رفتار و سـرانجام شـاه را بـه كـاري وامـي،هاي اغواگرانـه دارد

مي كي  در ايـن روشـن اسـت. بار اسـت زند كه پيامد آن فاجعه كاووس به اقدامي دست

و همين مـسأله، سـاختار داسـتان را از حالـت تر است معموال كاركردها پيچيده،داستان

 سـودابه نقـش،جـا در اين. تري به آن بخشيده است جذابيت بيش،اي خارج كرده كليشه

شر( فردي را بر عهده دارد كه عمل فريب مي) عامل سـودابه كـه عاشـق. دهـد را انجام

مي،سياوش شده  خـيكوشد اين شاهزاده نخست و بـه شبـستان ويش دلربـا را بفريبـد

آن؛ از همـين كنـد اما شاهزاده از پذيرش ايـن دعـوت خـودداري مـي؛فراخواند رو بـر

كي مي : كاووس را بفريبدشود،

 بر شـــاه ايــران خــراميد تفـــتتـدگــــر روز شبگير سودابه رفـ

و ماهـبــدو گفــت كاي شهــريار سپ  اه كه چون تو نديدست خورشيد

تنه ان و جــــهان شـاد بــادا به پيــوند تـوـدر زمــين كـس چو فرزند

و فغــستان خويـش فــرستش به سوي شبستان خويش  بر خـــواهران

ج1374فردوسي،( ،3:14(
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عا:كاركرد دوم.3.2 فريـب(گيـرد مـل كـاركرد نخـست قـرار مـي شاه زير تأثير

مي مي و برانگيخته ):كنش مورد نظر عامل فريب را انجام دهدتا شود خورد

كي.3.2.1 كاووس پس از شـنيدن وصـف مازنـدران، در ماجراي جنگ مازندران،

 پادشـاهانيشاه مدعي است كه از همه. كندخود را براي جنگ با آن سرزمين آماده مي 

رار است؛ بنابراين جنگي را ترتيب مي پيشين برت دهد كه باور دارد ديگران تـوان انجـام

ج1374فردوسي،(.اندآن نداشته ،2:78(

او پس از جنگ هاماوران، كاووس با شنيدن زيبـايي.3.2.2 هـاي سـودابه، عاشـق

ميمي ميشود، فرستادگاني نزد شاه هاماوران و از او خواستگاري :كندفرستد

جـبي بجن ز  چنين داد پاسخ كه اين است رايايــد كاووس را دل

جهـ بگوي  ...بجويــــند كارآزمـــوده مــهانانــش كه پيوند ما در

 رخ آشـــتي را بــــشويم همي ون با تو پيوند جويم هميـكن  ...

مرت ـــ پس پرده تو يكي دختـرس  ...ا در خور استشنيدم كه گاه

قبـچ  ...  چنان دان كه خورشيد داد تو دادادـو داماد يابي چو پور

)132همان،(

مي.3.2.3 :شود شاه را بفريبد در سفر كاووس به آسمان نيز ديو موفق

ا بي دل شـــــاه شدز آن ديـو ز انـديش راه ه كوتاه شـدــروانـش

 گمانش چنان شد كه گـردان سپهر به گيتي مر او را نمودست چهر

و ايزد يكي است  ندانست كين چرخ را مـايه نيست ستـاره فراوان

)152همان،(

مي.3.2.4 شود با سخنان خود شاه را متقاعد در داستان سياوش، سودابه موفق

كاووس در اين داستان مانند ديگر مواردكي. كند تا سياوش را به شبستان بفرستد

مي1هيچ مقاومتي درخواست عامل كاركردبي،پيشين :پذيرد را

تخورست بدو گفت شاه اين سخن در  را مهر صــد مادر استـو بر او بر

و مهر نتوان نهف و رگ و گفت كه خون تـ سپهبــد سـياووش را خواند

)3:14جهمان،(

شد گونه كه پيش همان جز اين داستان ساختاري پيچيده،تر گفته و آنيـيتر دارد ات

و به مراتب بيش 3:تري است بيش كاركردهاي فرعي داراي، در نتيجهتر است
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هاي مورد بحث، اين در داستان سياوش با ديگر داستان2ديگر تفاوت مهم كاركرد

و پـي به يك كنش بسنده نمي) سودابه(است كه عامل فريب  هـاي درپـي بـه شـكل كند

مي،گوناگون م. برد داستان را به پيش مياين دهد كه عامل شر تـا چـه انـدازه سأله نشان

و تأثيرگذار در پيش  مي نقش مثبت و تنوع در كاركردهاي او جذابيت برد داستان ايفا كند

.دهدداستان را بسيار افزايش مي

مي) شاه( فريب عامليبا انديشه: كاركرد سوم.3.3 در(شود مخالفت ايـستادگي

.)برابر عامل كاركرد نخست

مي، جنگ مازندراني انديشه.3.3.1 :اندازد بزرگان ايران را به وحشت

 ان كس اين راي فرّح نديدـاز ايش سخن چون به گوش بزرگان رسيد

ب و پرچين جنـ همه زرد گشتند گ ديـوان نكرد آرزويـه روي كسي

سشــا نهاني روان كسي راست پاسخ نيارســـت كرد ردـن پر از بـاد

)78 همان،(

مي بزرگان به زال در سيستان مينامه و از وي . خواهند كه شاه را پند دهدنويسند

و ديگر مخالفان توجه نمي . كنداما شاه به نظر وي

) پادشاه هاماوران( پدرشيدابه شاه را از نقشهسو،در داستان هاماوران.3.3.2

ميآگاه مي و از او :پذيرد اما كاووس سخن او را نمي؛خواهد به مهماني نرودكند

س ــدرـت ســــودابه راي پـــ بدانس رـكه با سـور پرخـــاش دارد به

ككيكاووس به ن جاي نيستنيست تو را خود به هاماورا رايينا گفت

ب د نبـــايد كه با ســـور جنگ آورندـي بـــهانه به جنگ آورنـ تو را

 كسي را به مردنيامدش زيشــــان ودابه گفتـــار بـاور نكردــز ســـ

)135 همان،(

 در اين مرحله صورت، شاه در داستان سفر به آسماني مخالفت با انديشه.3.3.3

وگو به گفت با يكديگر، كاووسي بزرگان ايران پس از شكست نقشه.گيردمي

و وي را به دليل رفتار نابخردانه مي مياشپردازند :كنند، نكوهش

مرـ به رستم چنين گف ا ســير شــيرت گودرز پيـر كه تا كرد مــادر

و بزرگـــان بيــداربخت و تخت كيـــان  همي بينم اندر جهان تاج
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و مهـانــــدم كـس از كهتــچو كاووس نشنيدم اندر جـــهان ندي  ران

به جايهب خرد نيست او را نه دانش نه راي نه هوشش و نه دل  جاي ست

)154 همان،(

مي،در ادامه : كند گودرز مخالفت خود را با شاه چنين بيان

 كه منـــشور تيــغ تو را برنخواند به گيتي جز از پاك يزدان نماند

 پرداختي به جنگ زمين سر به سر تاختي كنون به آســــمان نيــز

)154-155 همان،(

هاي گوناگون به خود هاي شاه شكل مخالفت با ديدگاه، در داستان سياوش.3.3.4

4.گيردمي

و داراي فـرّه ايـزدي بـوده اسـت شاه در فرهنگ باستاني ايران .مقـامي واال داشـته

، اهميـت غيـر قابـل)شما موجودات الهي(به معني» اشمابغان«و» خدايگان«ظيرن القابي

و ديگـران، ظهيـري(.رسـاند مـي،تصور مقام پادشاه را در دوران باستان )78: 1389 نـاو

هـا داسـتانيكاووس اين است كه او تقريباً در همهكيي درنگ دربارهيمطلب شايسته

مي،ايگونهبه  و تحقير چنين برخوردي با كـاووس، درسـت بـر خـالف.ودش سرزنش

 مثبـت اوسـتا تر گفته شد، شخصيت كـاووس در گونه كه پيش همان. سنت پيشين است 

آن؛است و به دنبـال آن5،ها كامالً روشن نيست اما به داليلي كه ماهيت  در متون پهلوي

در ايـن. شـود شديد به انتساب افعال منفي بـه كـاووس ديـده مـيي گرايش،شاهنامهدر

و از جمله رستم،هاداستان ها در پي فرصتي هستند تـا موقعيتي در همه، بزرگان ايران

. كاووس انتقاد كننداز عملكرد كي

مي، شاه در رسيدن به اهدافش:كاركرد چهارم.3.4 مي/ ماند ناكام . خوردشكست

م كاووس پس از پيروزي.3.4.1 ـ ازندران، با مشكالت هاي اوليه در روه جدي روب

مي،ديو سپيد به كمك ابرها. شود مي و. كند بر كاووس غلبه و يارانش همه كور كاووس

ميسپس  :شوندزنداني

 شب آمــــد يكي ابر شــد با سپاه جهان كرد چون روي زنگي سيــاه

 چو درياي قارست گفـــتي جـهان همـــه روشــناييش گــشته نـهـان

و قـير سيه شـد جهان چشمي  ها خيره خـيركي خيمه زد بر سر از دود

 وي را چــشم تاريك شـدـج جهان روز نزديك شـد، چو بگذشت شب
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ز خشـــمز لشكر دو بهره شـده تيــره  چـشم سر نامــداران ازو پـــر

ج1374 فردوسي،( ،2:86(

و در جنگ هاماوران، كاووس سخن سودابه را نمي.3.4.2 و اسير خدعه پذيرد

ميشبيخون پادش :شود اه هاماوران

و تاختن  ـد آرزو ســـاخــتنـكسـي را نـــبــ شبي بانگ بوق آمد

ه  ـت شاهـامــاوران شـــاد دل گشـز بربرستان چون بيـــامد سپاه به

راـ گرفتنـــد ناگـ را ــاه كاووس و چون طوس و چون گيو  چو گودرز

)136 همان،(

مي از عقاب،كاووس در سفر به آسمان.3.4.3 و كجاوهها بهره ي خود را به گيرد

ميكمك آن مي،بعد از مدتيها عقاب. بردها به آسمان و سفينه خسته ي اساطيري شوند

ميشاه در جنگل .كندهاي شير چين سقوط

و پرها به خوي در نشاندن چو با مرغ پرنــــده نيرو نما د غمي گشت

ب سوي بيشه  زمـيـــن آمدنـــدرويهي شير چين آمدنــد به آمــل

)153همان،(

هـاي گونـاگون بـا هـاي كـاووس بـه صـورت انديشه، در داستان سياوش.3.4.4

ميهشكست روب  د. شودرو مستقيم استان به پشتيباني مستقيم يا غير كاووس در روند كلي

و سياوش توطئه هاي وي راه به جايي نمي حمايت. پردازد سودابه مي از هـا را پـشت برد

و اندوه. گذاردسر مي   ولـي آتـش بـر؛سـپارد فرزندش را به كوه آتـش مـي،شاه با شرم

و بـا سياوش را به جنگ بـا افراسـياب مـي،مدتي بعد. شودسياوش گلستان مي فرسـتد

كند كه سـياوش بـه سـرزمين بيگانـه اي رفتار مي گونههاي اوليه، با او به وجود پيروزي 

مي، نيروي فريب در جايگاه سودابه. شودپناهنده مي  از سرانجام موفق شـود سـياوش را

 ولـي موفقيـت؛جنگنـد با سپاه توران مـي، سياوش خواهي ايرانيان در خون. ميان بردارد 

و به ايران بازمي چنداني به دست نمي وب به ايران حملـه مـي افراسيا. گردندآورند كنـد

ج(.گيـرد ايران را دربرمـي،ساليهفت سال خشك  ايـران تـا بازگـشت) 3:198همـان،

مي،كيخسرو و عذاب به سر :برد در سختي

ش و بويــز ايران پراكنده  سراســر به ويـــراني آورد رويد رنـــگ
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و رنجش بسوخت به كردار آتش رخش بر فروخ تـدل خسرو از درد

)208،همان(

مي: كاركرد پنجم.3.5 مي/ آيد رستم به ياري ايرانيان .شوداز رستم طلب ياري

مي، وي پيكي به نزد رانپس از گرفتاري كاووس در مازند.3.5.1 و رستم فرستد

:كنداز او طلب ياري مي

 جگر برون كرد مردي چــو مرغي بپر جوي خسته از آن پس جهان

و رســتم درودـ سوي زابلس  تان فرســـــتاد زود به نزديك دستان

سرـ كن و تيره بخت به خاك اندر آمد و تختون چشـــم تيره  .... تاج

ت و نبندي بديــــن بر ميان همه ســـود را مــايه باشد زيانـ اگر

ج( )2:88فردوسي،

و برجـسته خوان كه در واقع يكي از مهم هفت تـرين عملكردهـاي رسـتم در تـرين

اسيحماسه مي ملي رسـتم پـس از پـشت سـر نهـادن. افتـد ت، در همين مرحله اتفاق

كي،گانهمراحل هفت  مي موفق به نجات . رسدو خود نيز به اوج شهرت مي شودكاووس

و شـاه مازنـدران را برمـي جـا اسـت كـه پاد قدرت رستم در اين مرحله تا بـدان گزينـد

مي كي . كندكاووس انتخاب او را تأييد

از.3.5.2 كي پس بـار ديگـر رسـتم كاووس در هاماوران، يـك به بند كشيده شدن

كي. شود تا به ياري ايرانيان بشتابد فراخوانده مي  اوضـاع ايـران كـاووس، با گرفتار شدن

يكآشفته مي  و تركا شود؛ از و از سوي ديگر سـوران سو افراسياب » وران دشـت نيـزه«ن

و سپاه ايران پراكندهبه ايران حمله مي :شودميكنند

ش سپاه اندر ايــــران پراكـــنده شد و كودك همه بـنده و مرد دـ زن

ز ايــــران پن ي سيــاهـاه به ايــــرانيان گشت گيتـهمه درگرفتـــند

دـدو بهره ســـوي زاولســتان شدند به خواهــش بر پور دستان شدن

ز بــدها تو  باشــي پناه چو گم شد سـر تاج كاووس شاهكه مــا را

و شـيران شــود  دريغ است ايران كه ويـــران شود كنـــام پلنــگان

ب ديـ همه جاي جنــــگي سواران بدي نشســـتنگه شـــهريــاران

و و رنج تــچنـگ اژدهاس بالست نشــستنگه تيزكنون جاي سختي

)138همان،(
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كي پس از سقوط كجاوه.3.5.3 ي شير چين، رستم به همراه كاووس در بيشهي

كي،پهلوانان ديگر مي نجات :گيردكاووس را بر عهده

و طوس برفتند با لشكري و گيو و كوس خبر يافت زو رستم  گشن

)154همان،(

و در مرحله.3.5.4  به توران، رسـتم بـا سـپاه نخست حملهي در داستان سياوش

و كـي ايران همراه مي و پس از اختالف ميـان سـياوش كـاووس، بـه نـزد كـاووس شود

در مي و چـون و سـرزنش شـاه قـرار مـي آن رود  بـه سيـستان،گيـرد جـا مـورد عتـاب

اگرچـه حـضور. فرسـتد شاه نيز طوس را به جاي رستم به ميدان نبـرد مـي. گرددميباز

 جنـگ، واقعي ايـن داسـتاني با اين حال ادامه،گير است رستم در اين داستان نيز چشم 

و خون دخواهي بزرگ ايرانيان با افراسياب ر دوران پادشاهي كيخـسرو سياوش است كه

و زماني كه او به كمـك سـپاه رنگپر،حضور رستم در اين مرحله. دهدرخ مي تر است

مي،آيدايران مي مي ناكامي ايرانيان پايان و پيروزي نهايي بر افراسياب ميسر . گردديابد

ي شاد در پايان داستان شروع يك دوره:كاركرد ششم.3.6

پسكي.3.6.1 گـرددمي با شادي به ايران باز، از پيروزي بر شاه مازندران كاووس

و بخشش مي   رسـتم بـيش از همـه مـورد لطـف،در ايـن مرحلـه. كندو شروع به بذل

و) سيـستان(بها، حكمراني نيمـروز افزون بر هداياي گران. گيردميقرار بـه خانـدان زال

. شودرستم سپرده مي

 به نوي همه كشور نيمــــروزسپرد اين به سـاالر گيتي فروز

 چنان كز پس عهد كاووس شاه نباشد بران تخـت كس را كاله

و كوپال را  مـگر نامــــور رستــم زال را خداوند شمـــشير

)125همان،(

ب ميدر ابيات ميشود كه شاه دورهعد اشاره و عدالت را آغاز و به اي از شادي كند

و بخشش در ميان همه ميي بذل و پهلوانان ايران . پردازدبزرگان

مي.3.6.2 به. شودپس از جنگ هاماوران نيز اين ويژگي ساختاري تكرار شاه

ميايران بازمي و در حضور بزرگان مجلس شادي برپا را. كندگردد شاه به ويژه رستم

ومورد لطف قرار مي و دوراني آرماني از عدل ميدهد :شود داد شروع

پي بيامد سوي پارس كاووس  كي جهـــاني به شــادي نو افكند
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و بگـسترد داد و خوردن دل اندر نهاد بياراست تخت  به شــادي

 همي روي برتـافت گرگ از بــره سره جهاني پر از داد شـد يك

و فّره و زيبايي و دام گشــتش رهــپيـز بس گنج و دد يـري

ي زو شــمـردـهمه روزگــار بهـردـجهان پهلواني به رستم سپ

)150همان،(

و ووس پس از ماجراي سفر به آسمان، از كردهكا.3.6.3 ي خود پشيمان شد

و او نيز يك بار و توبه پرداخت تا اين كه خداوند او را بخشيد چهل روز به نيايش

و داد را آغاز كرد يكدر اين. ديگر دوراني از عدل ش،بار ديگر جا ادي با حضور مجلس

:گيردبزرگان شكل مي

كه يكي داد نو ساخت اندر و مهـانـجــهان كه تابنده شد بر  ان

ا شـدستـت همان شاه بر گاه زيبـ جهان گفتي از داد ديبا شدس

د افســريـري كه بر سر نهادي بلنـز هر كشـــوري نامــور مهت

دــد وز آن سركشيدن به راه آمدنـ به درگاه كاووس شــــاه آمدن

 زمانه چنان شد كه بود از نخست به آب وفا روي خسرو بشـست

)156 همان،(

مي.3.6.4 كاووسكي. يابدداستان سياوش با باز گرداندن كيخسرو به ايران پايان

و آزادگان،ي پادشاهي خوددر آخرين دوره بر، در حضور بزرگان  تاج پادشاهي ايران را

ميسر كيخسرو مي و بخشش و به بذل . پردازدگذارد

مي. آغاز عهد كيخسرو است،كاووس پايان پادشاهي كي توان بر خالف كيخسرو را

 پادشاهي او بسيار آرمانيي شيوه. ترين پادشاه حماسي ايران ناميدنام خوش،كاووسكي

و بخشش،گذاري دوسي پس از توصيف مراسم تاجفر. است ، با تأكيد بر اهميت شادي

ميآغاز دوره :دهداي خوشايند را نويد

ت  وان داشــتن شــــــادمان به شادي چرا نگـذراني زمــــــانــ اگر دل

ب و به خوبي ببخـشــن به خوشـي 6خـشدمكن روز را بر دل خويش از

ت تـــ و فرزنــــد را هم دهـد درختي كه از بيخ و برجــــــهدـــرا داد

 جهاني به خوبـي بياراســته ســت نبيني كه گنجش پر از خواسته است
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 كمي نيــــست در بخـــشش دادگر فزوني به خوردســت انده مـخور

ج( )3:250همان،

 تحليل داستان بر اساس كاركردها.4

يـك ها با اين داستان. سان استيكجا ها، تقريباً در همه شكل ورود به اين داستان.4.1

مي دوره  كـرده گذاري نام،پراپ اين دوره را تعادل اوليه.دنشوي خوشبختي اوليه شروع

شـود دگرگون مـي، خيلي زودهاي ياد شده اين دوره با ورود عامل شر در داستان. است

 خوشـبختييباعث پايـان دوره)شر(كنش عامل فريب. گيردو بحران داستان شكل مي 

رود، ضد قهرمان نيـز بـه شـمار مـي،كه در عين حال) كاووس(قهرمان داستان. شودمي

ب   بـا نجـات قهرمـان،)رسـتم(دسـتيار قهرمـان. بـرده پيش مي بحران داستان را تا پايان

و دوره ها خاتمه مي به هر يك از اين بحران) كاووس( ي خوشبختي يا تعادل ثانويه دهد

 بحرانـي ديگـر آغـاز،و خيلـي زود آوردنمـي تعادل ثـانوي چنـدان دوام. شودآغاز مي

در،اين وضعيت. شود مي و رمـان نـوع ادبـي درست همانند سير حـوادث هـاي مقامـه

و پيكارسك است كه قهرمان حادثه  امـا؛گـذارد اي را پـشت سـر مـي حادثه) پيكارو(اي

و حادثه داستان پايان نمي آن. اي تازه در انتظار اوست يابد ،جا كه برخـي بـراي مقامـه از

ه7اندل شدهياصلي ايراني قا ي مثبتي نـدارد، امكـان چنين قهرمان مقامه چندان چهرهمو

ش و يا البتـه اثبـات ايـن. مقامـه وجـود دارد بـا هـا باهت ميان ساختار اين داستان رابطه

. دارديتر موضوع نياز به تحقيق علمي بيش

ك داستان،گونه كه گفتيم همان اووس با ورود يـك عامـل شـر آغـاز هاي مربوط به

مي در اين. شود مي و چـرا جا اين پرسش اساسي مطرح شـر شود كه عامل شـر كيـست

ع. شودناميده مي  ميآن–امل شر آيا اساسا در-كند گونه كه متن القا  ماهيـت شـر دارد؟

شر،داستان سياووش و نزديك- سودابه- عامل از همسر و ترين فرد به كـاووس اسـت

و حتي در برابر پسر، بيش  . شـود تر جانب او رعايت مـي حمايت پادشاه برخوردار است

و سفر به ع در جنگ مازندران و ديـوزاد معرفـي آسمان، متن حماسـه امـل شـر را ديـو

معرفي شـده» گوينده«در داستان ازدواج كاووس با سودابه اين عامل تنها با لفظ. كند مي

 اعتراض بزرگان ايـران؛ ظاهراً حالتي خنثي دارد،در متن» گوينده«ياگر چه واژه. است



115 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي كاووس نگاهي ساختارگرايانه به داستان

تـر بـهي وي نيـز بـيش كه چهـره دهدبه كاووس در ماجراي ازدواج با سودابه نشان مي

.كندقطب منفي ميل مي

و مشاوران پادشاه نيست؛ يعنـي همـان،در واقع  عامل شر كسي جز درباريان، وزرا

و مي اين واقعيت. نظر كنند توانند اظهار گروهي كه در جلسات خصوصي حضور دارند

و در ادوار بعد منفي شـده كاووسيكه چهره   هـد كـه مـتند نـشان مـي در طول زمان

 احتمال ايـن كـه تـصوير، در نتيجه؛ تنظيم شده استوي مخالفان حماسه بر اساس نظر

و نزديكان وي نيز تغيير كرده باشد، بسيار است) منفي/ مثبت( ،به سخن ديگر. مشاوران

و از نزديكـان او هـستند اين افراد در نظر كاووس چهره  ولـي حماسـه؛اي مثبت دارنـد

و،كاووسبهرا رويكرد منفي و مشاوران او نيز تسري داده وا چهـره به ياران ي زشـت

ي روشـن بـراي اثبـات ايـن مـدعا، سـخن يك قرينـه. تصوير كرده استها از آن منفي

را. كاووس پس از رويارويي با مشكالت جنگ مازندران است وي عامل اصـلي جنـگ

:خوانده بود» يوزادد«داند؛ يعني همان كسي كه در ابتدا، متن او را وزير خود مي

ز گنج  سپهبد چنين گفت چون ديد رنج كه دســتور بيدار بهتــر

ج1374فردوسي،( ،2:86(

آن،ها داستاني عامل شر در همه و پس از كه عمل فريـب را انجـام يك كنش دارد

در. اين وضعيت در داستان سياووش متفـاوت اسـت. شي ديگري بر عهده ندارد داد، نق 

مييها عامل شر كنش،اين داستان ،طور كـه گفتـه شـد همان. دهدي متعدد از خود نشان

 متعـدديهـاي كنـد، گـرهج مـي اي خـار حضور اين عامـل، داسـتان را از حالـت كليـشه

مي مي و كشش داستاني و بر جذابيت .يدافزاآفريند

،به جز داسـتان سـياووش. عامل شر، مجازات نشدن او استيگفتني ديگر درباره

مي. آيد سخني از مجازات عامل شر به ميان نمي،در موارد ديگر توانـد بـدين اين مسأله

معنا باشد كه عامل شر آن قدر به شاه نزديك بوده كه امكان مجازات وي وجود نداشـته 

و اين به منزله  شر دي است بر ايني تأيي است يي طبقـه صورت تغييـر يافتـه،كه عامل

و مشاوران شاه است .وزرا

در. نقش دستيار قهرمـان را بـر عهـده دارد،هاي كاووس رستم در داستان.4.2 معمـوالً

مي) كاووس( او كسي است كه قهرمان،هاي داستان همه رو. دهدرا نجات  نقـش،از اين

ع و در. رودامل اساسي در ايجاد تعادل داستان بـه شـمار مـي رستم بسيار برجسته است
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اي را از حكومـت مركـزي كـسب امتيـازات گـسترده، رستم در پايان هر داستان،ضمن

مي،هاي كاووس بررسي ساختاري داستان. كند مي سـازد مخاطب را با اين پرسش مواجه

 كه چرا نقش رستم تا اين اندازه پررنگ است؟ 

وياي از نظريهپرسش بايد تا اندازهبراي پاسخ به اين  ساختارگرايي فاصله گرفـت

و شرايط شكل صـفا معتقـد اسـت. توجـه كـرد) عامل برون متني(گيري وقايع به زمان

–دولـت( متعلق به عصر اشكاني است كه ايران بـه صـورت ملـوك الطـوايفي شاهنامه
مي) شهر ر سـلطنت بـا شاهنـشاهان هاي بـزرگ در امـ خاندان،در اين دوران«.شداداره

هاي شاهان اشكاني دخالـت در لشكركشي،اين امرا در هنگام لزوم. اشكاني سهيم بودند

دهـد كـه بررسي داستان هاي مربوط به كاووس نشان مـي)48: 1374صفا،(».كردندمي

دو. اشكاني بـا عـصر وي كـامال قابـل انطبـاق اسـت) شهر– دولت(ساختار حكومت 

در-ايـن دوره،شهر اصلي دولت از-گيـر دارنـد نمـودي چـشم شـاهنامه كـه : عبارتنـد

و سيستان . مازندران

و در شرايط، با اين حال؛كندرستم در سيستان حكومت مي  حكومت مستقل ندارد

و ضروري به كمك دولت مركزي فرا حسا ميس رستم خود را پيرو دولت. شودخوانده

و پادشاه مي  و در مواقع بحرامركزي در؛آيـد ني به يـاري حكومـت مـي داند  امـا تقريبـاً

و نارضايت، مواردي همه وي نوعي اختالف و شخص كاووس در رفتار  از دولت مركزي

مي. شودگفتار وي ديده مي و رسـتم اين مسأله ،تواند به اين معنا باشد كه اختالف شـاه

و كـاووس) شـهرها نمايندگان دولـت(نمودي از نوعي جنگ قدرت ميان بزرگان ايراني

و بزرگـان. است) دولت مركزي( رستم رهبري جريان مخالف را بر عهده داشـته اسـت

 نگـرشي ملي در حقيقـت بـر پايـهيحماسه.نداهكردايران نيز شديداً او را حمايت مي 

 رسـتم،در نتيجـه. همين گروه كه ضمنا مخالف كاووس نيز هستند، شكل گرفتـه اسـت

.گرددميو كاووس تحقيرشود ستوده مي

نبـرد مازنـدران اولـين. يابـد نخستين داستان كاووس بازتـاب مـي جنگ قدرت در

و بزرگـان. شهر استي جدال دولت مركزي با يك دولت صحنه احـساس خطـر رسـتم

و منطقي است؛ چون دولت مركزي قصد افزايش قدرت خود را دارد  ايران كامالً طبيعي

و ديگر بزرگان به خوبي مي  ـ داننو رستم شـهرتد كه كـاووس بـه درهـم شكـستن دول

مي،رو از همين؛مازندران بسنده نخواهد كرد  شـود بـراي همراهـي ايـن كاووس ناگزير
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آن،بزرگان و از جمله رستم امتيازاتي بدهد به در؛ها  اما افزايش قـدرت دولـت مركـزي

نـدران شـهر ماز شهر سيستان را با وضـعيتي مـشابه بـا دولـت كيان، دولتي اواخر دوره

و دولت مواجه مي  و تقابل حكومت مركزي جنـگ. شـود شهر سيستان نـاگزير مـي سازد

و اسفنديار نمود اسطوره  و همان رستم مي اي اين واقعيت است  اين جنگ،دانيمگونه كه

. شهر سيستان استسرآغاز نابودي دولت

ار مـشخص هاي مربوط به كـاووس از يـك سـاخت داستان،ه شد ديدگونه كه همان.4.3

مي. كنندپيروي مي  تواند بالفاصله مطرح شود، اين است كه چرا اين ساختار پرسشي كه

و آيا اين ها ديده مي در اين داستان  هـاي شـاهنامه ساختار قابل تعميم به كل داستان شود

مي. دشوار است،؟ پاسخ قطعي به اين پرسش هست تواند در رسيدن دقت در نكات زير

شايد نتـوان بـه طـور قطعـي. كاووس يك پادشاه منفي است)1:ا باشدگشاهر،به پاسخ 

 امـا؛هاي منفي به كار رفته هاي كاووس لزوماً براي شخصيت ادعا كرد كه ساختار داستان 

در. اسـت قابل انطبـاق) پادشاه منفي(اين ساختار تا حدودي با ساختار داستاني ضحاك

. كنـد پادشـاه را بـه كنـشي ترغيـب مـي داستان ضحاك نيز معموالً يك شخصيت منفي،

و داسـتان ادامـه مـي سـخنان وي مـيي پادشاه فريفته  بـا ايـن تفـاوت كـه؛يابـد گـردد

بــ ظاهراً قابل تطبي،كاركردهاي بعدي اين داستان ؛تـاي كـاووس نيـســها داستانــق

ميي فرضيه)2 توان در پاسخ بـه ايـن پرسـش مطـرح كـرد ايـن اسـت كـه ديگري كه

و الگوي واحد براي بيـان موضـوعات متفـاوت) مردم(گان حماسه سازند از يك كليشه

 باعـث شـده، كـاووسي يـك داسـتان منفـي دربـاره،به سخن ديگـر. انداستفاده كرده 

ايـن بـدان معناسـت كـه. شخصيت وي ساخته شودي هاي مشابه ديگري درباره داستان

و منفي،شخصيت كاووس در طول زمان  ي گيري با مطالعه اين نتيجه. تر شده است منفي

در) سير تاريخي(» در زماني« نيز سازگار است؛ چون كاووس از يـك شخـصيت مثبـت

و اوستا اين مسأله بـا. تبديل شده است شاهنامه به يك شخصيت منفي در متون پهلوي

،ي مـدرن تـا پـيش از دوره. سنتي نيز پـذيرفتني اسـتي در نظر گرفتن وضعيت جامعه 

ها در يكي از دو قطـب تر شخصيت بيش، در نتيجه؛يي بر ذهن انسان چيره بود گرامطلق

هـاي مثبـت يـا يك كنش منفي يا مثبت كافي بود تا كنش. گرفتندمثبت يا منفي قرار مي 

ي زيـادي راز اين مسأله تـا انـدازهكهمنفي ديگري نيز به آن شخصيت نسبت داده شود 

.ندكمنفي شدن شخصيت كاووس را آشكار مي
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و سـهراب بـا ديگـر داسـتان پيش.4.4 ،هـاي كـاووس تر به عدم سنخيت داستان رستم

 دو ديـدگاه وجـود،گـراني اين داستان در ميان پـژوهش به طور كلي درباره. اشاره شد

ديدگاه ديگر ايـن اسـت8.نداهايي مطرح كرده ترديد آن نيز اصالتيبارهدردارد؛ برخي

 بـا توجـه بـه ايـن مطلـبي ديـدگاه چنين.ي فردوسي استدهيادشده، افزو كه داستان 

و سهرابيداستانمطرح شده كه  شـاهنامه هايي كه پـيش از يك از كتاب در هيچ، رستم

مي. نيامده است،تأليف شده و نويـسندگان«: نويسدنولدكه در اين باره در كتاب ثعـالبي

پ،ديگر به عربي  و بالنتيج هيچ ذكري از سهراب، آور يل زابلـيه از جنگ اندوه سر رستم

و شـادروان صـفا بـه صـراحت)86-85: 1369نولدكـه،(».با پسر پهلوانش نرفته است 

و سهراب تأكيد مي بهي مستقل داستان،كند داستان رستم  افـزوده شـده شاهنامه است كه

بنـدي از ديـدگاه جعفر يـاحقي در يـك جمـع محمد)45-44: 1333ك صفا،.ر(.است

و سـهراب، كويـاجي، گردآورنـده، مانند مجتبي مينوي گراني پژوهش ي داسـتان رسـتم

و افسانه آييني كتاب نويسنده و چين باستان ها ازي كتـاب، سرامي، نويـسنده هاي ايران
و«يي مقالـه نويـسنده،و فريـدون وهمـن رنـج خـار گـل تـا رنگ و سـهراب رسـتم

 در هـيچ،كـه پيداسـت چنـان«: نويسديم،»هاي ديگران به آن در افسانه هاي شبيه داستان

و سـهراب( نشاني از اين داسـتان،كتاب فارسي يا عربي مقدم بر عهد فردوسي ) رسـتم

و برخي قراين در خود داستان. ديده نشده است زگفتـار« نظير اين بيـت كـه،همين امر

دا برخي پژوهش»ي باستان بپيوندم از گفته/ دهقان يكي داستان  شـته كـه گران را بـر آن

و فردوسي مايه،بپندارند و با كمك ذوق ي اصلي ماجراي اين داستان را از جايي شنيده

و پرداخته،هنر سرشار خود و آن را بدين صـورت، چيزهايي ساخته  بر آن افزوده است

و كمال با توجه به مطالب يادشـده)18: 1368ياحقي،(». عرضه كرده است،يافتهآراسته

بو نتيجه  كـاووس بـه دسـت آمـد،ر روزگار كـي هاي ديگا بررسي ساختار داستان اي كه

تري اين فرضيه را تأييد كرد كه بـا توجـه بـه سـاختار متفـاوت توان با اطمينان بيش مي

و سهراب  و حـدس اين داستان مربوط بـه روزگـار كـي،داستان رستم كـاووس نيـست

مي،گران در اين باره پژوهش .نمايد درست

. كنـد ايـن گمـان را تقويـت مـي هاي مربوط بـه كـاووسي داستان بررسي ساختار

ي خـاص پيـروي هاي مربوط به كاووس از يك كليشه تمام داستان، شد ديدهگونه همان

و سـهراب؛دنكنمي و بـا ايـن، در حالي كه ساختار داستان رستم  شـكلي متفـاوت دارد
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قـد بـود اجـزاي بنيـادينپ معتاز آن جـا كـه پـرا. خواني ندارد عناصر تكرار شونده هم

و قهرمـان اهميـت چنـداني،ي قصه دهنده تشكيل و شخص  همان كاركردهاي آن است

 اين احتمال وجود دارد كه با توجه بـه ذهنيـت،ندارد، بنابراين بر اساس محور جانشيني

تـر كاووس بيش. منفي به وي نسبت داده شده باشدي نقش پادشاه،مخاطب از كاووس

دي  ، چـرا كـه او در حماسـه؛تواند ايـن نقـش را بـر عهـده بگيـرد گري مي از هر پادشاه

و اين داستان نيز به چنين شخصيتي نياز دارد  بـه،از طـرف ديگـر. شخصيتي منفي دارد

ترين دوران پهلواني خود را در عصر كاووس به سـر بـرده اسـت، كه رستم مهم دليل آن

 در نـزد مخاطـب آسـان،اووسبـه عـصر كـ را فضاي داستاني نيز پذيرش تعلق داستان 

. گرداند مي

 گيرينتيجه.5

مي،متني ساختارگرايي با در نظر گرفتن قواعد درونينظريه و به تحليل اثر ادبي پـردازد

 بـه ويـژه، تعميم بـه ديگـر متـون قابل،كوشد قوانيني را كشف كند كه تا حد امكان مي

دنـ همان ساختار مـتن يـا روايت،رشوندهاين قوانين مشترك يا تكرا. هاي مشابه باشد متن

 تغييـر،در بررسي اين كاركردها بايد دقـت كـرد. ها را كاركرد خوانده است كه پراپ آن

و مهم كاركردي است كه انجام مي . پذيردقهرمان اهميت ندارد

مي،هاي مربوط به كاووس در داستان ولـينا. شـود حداقل شش كاركرد اصلي ديده

آغـاز) البته بر اساس قبول خوانش متن، اين نيرو شر اسـت(نيروي شرّ با ورود،كاركرد

و تعامل قهرمان،كاركرد دو تا پنج. شودمي ضد قهرمان را بـا عامـل/ چگونگي درگيري

در) كاووسكي(نوع برخورد يا واكنش قهرمان داستان. دهدشر نشان مي  با حوادثي كـه

و در ان دارد؛ چون وي را به چهره پيوندد، اهميت فراو اين مراحل به وقوع مي  اي منفـي

ميضد،عين حال  ضـدقهرمان؛/ي دسـتيار قهرمـان در مقابـل، چهـره. كندقهرمان تبديل

و قابل تأمل گونهبه،يعني رستم  در. شده است مثبت ترسيم،اي شگفت دسـتيار قهرمـان

ـ آورد كه مخاطب مي اين شرايط جايگاهي را به دست مي  ه مراتـب از پذيرد اهميت او ب

اين مضمون به كمك تأكيد بر نقش دستيار قهرمان،. تر است اهميت قهرمان داستان بيش

كـاركرد پـنجم. شـود هـا تكـرار مـي داستاني در همه،به صورت يك ويژگي ساختاري 

بـه) رسـتم( چگونـه از دسـتيار قهرمـان،دهد كه در بخش پاياني هـر داسـتان نشان مي 

و عامل شر در مـسير داسـتان بـه.شودصورت رسمي ستايش مي   در واقع تقابل قهرمان
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و دستيارش بدل مي و اين مسأله مي تقابل قهرمان  نمـود اسـاطيريِي تواند به منزله شود

و بزرگان تلقي گردد جدال قدرت ميان كي تعادل داستان كه از كاركرد نخـست. كاووس

مي) كاركرد پنجم( تا همين مرحله،خورده بودو با ورود عامل شر به هم  پس. يابدادامه

،)كـاركرد شـشم( پايـانييكه رستم امتيازات الزم را به دسـت آورد، در مرحلـه از اين

ميدوره و تعادل ثانويِاي از شادي آغاز ميشود .آيد داستان به دست

اي افزون بر اثبات وجود ساختاره،هاي مربوط به كاووس بررسي ساختاري داستان

و كاركرد شخصيت شوندهتكرار اي ديگـر هاي داستاني، نتيجـهو به چالش كشيدن نقش

و سهراب است  و آن احتمال اصالت نداشتن داستان رستم داسـتاني كـه. نيز در برداشت

. كند مطابقت نمي،با ساختارهاي مشخص شده

ها يادداشت

به هر دليلي.1 كه به اين معنا است  مـثالً؛به وجـود آيـد در كاركرد اسطوره تغييراتي، جابجايي

و يا پيكره و منفي آن عوض شود جـاه ديگـر جابـيي يك اسطوره با اسطوره بار معناي مثبت

مي، در اين حالت،به عبارت ديگر.شود )1378:216سركارتي،(.شود نقش اسطوره دگرگون

كه واحد كمينه زبان.2 شناسيرهرا براي اسطو) Mythem( شناسي بود، ميثم وي در برابر واج

: 1377 سـلدون،.ك.ر(.ترين واحـد شـناخت اسـطوره اسـت ميثم كوچك، بنابراين؛ابداع كرد 

139(

مي)الف.3 . كوشد سياوش را پنهاني به شبستان بخواند سودابه نخست

كي سياوش نمي)ب به به ناچار و سودابه مي پذيرد ،پادشاه در ايـن داسـتان. آوردكاووس روي

ميي ميان نقش واسطه و سياوش را بازي كـاووس در ايـن داسـتان كـي،در واقـع. كندسودابه

و تأثيرگذار دارداگر و سياوش؛چه نقشي مهم به نسبت سودابه . فرعي است، نقش او

مي)ج به شبستان . فرستد شاه با وجود مخالفت سياوش، او را

مي سياوش با يادآوري داستان جنگ هاماوران، ازدواج با دختران سودا)د . شماردبه را ناپسند

اي مثبتبه چهره،)سودابه(1 سياوش بر خالف پدر، به دليل مقاومت در برابر عامل كاركرد)ه

.شودتبديل مي

مي،نخست.4 و شاه مقاومت به تحريك سـودابه.كند سياوش در برابر درخواست سودابه ، شاه

به شبستان برود از سياووش مي كه مي سياوش در آغا. خواهد ويز پندارد، پدر در حال آزمودن

مي. است و زنانِ به پدر  اگـر،با اين حال. اي براي آموزش من ندارند نكته، آن گويد كه شبستان
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و. دهد، خواهم پذيرفت شاه فرمان مي از چند مخالفت ديگر در مـاجراي اثبـات گنـاه سـياوش

و كـي  به رويارويي رستم كه بگذريم، در جريـان جنـگ.رسـيميكـاووس مـ گذر وي از آتش

و رستم با كشتن گروگان  مي سياوش با افراسياب، سياوش و خواهان برقـراري ها مخالفت كنند

مي كاووس مخالفت. صلح هستند  و طـوس را بـه گيرد، رستم را سـرزنش مـي ها را ناديده كنـد

ميي همين مسا.فرستدجنگ مي  به تـوران پناهنـده شـودل باعث كه سياووش ،سـي فردو(.شود

ج1374 ،3:61(

و يا تاريخ واقعي دليل اين.5 چه تحولي در اساطير  باعث ايجاد چنين نگرشي شده، نياز بـه،كه

مي؛تحقيقي مستقل دارد دل اما  الطـوايفيِ شهري يـا ملـوك-ل ساختار دولتيتوان حدس زد به

خت شهر-، رقابت شديد ميان دولت كاووس حكومت كي به نفع طرفداران كاووس و ها م نـشده

و بر اساس برداشت خـود، طرف غالب،در نتيجه  از شخـصيت كـاووس ارائـه، تصويري منفي

.داده است

و اما رخش در اين؛مده استآ» پخش« كلمه،در نسخه بدل.6 . ميخته اسـتآجا به معني درهم

)، ذيل رخش فرهنگ معين.ك.ر(

و ريـشه براي مقامه منشأ ايراني قايل،شناسي نثر بهار در سبك.7  ايـن كلمـه را گاثـه،ي اسـت

و گاه دانسته است ج1349 بهار،.ك.ر(. گاس ،2:324(

از» روايتي ديگـر در مـرگ رسـتم« اي با عنوان دكتر رستگار فسايي در مقاله.8 تـصويري تـازه

و سهراب ارائه  و روايت موجـود داده است؛ داستان رستم كه حالتي ساختارشكنانه دارد  روايتي

و به مي، عبارت ديگرمتن به چالش .كشد اصالت متن را
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