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  چکيده
توان با ساختار آن آشنا  هاي یک اثر میها و گزارهامروزه در نقد ادبی با شناخت سازه

شناسی است.  ي اثر، روایتهاي نقد ادبی، با تکیه بر عناصر سازنده شد. یکی از شاخه

شناسی کار کرده و نظریات بسیار مهمی را ارائه  ي روایتبزرگی در زمینه  پردازان نظریه

هاي اساطیري ها و قصهبندي ساختاري در داستاني تحلیل و دستهاند. بهترین شیوهداده

توان یافت. تحلیل می  (Vladimir Propp)شناسی والدیمیر پراپ  و حماسی، در ریخت

ویک رساند. سیهاي روایات حماسی یاري میسازهرمزگانی پراپ به شناختی بایسته از  

هاي  شود حرکتشناسی پراپ سبب میهاي هفتگانی ریختخویشکاري و شخصیت

این مقاله  ي تعادل، قهر و بحران و تعادل نهایی در روایت حماسی دریافت شود. در 

شده-تحلیلی این  بر  سعی  حماسه  توصیفی  ساختار  منظوم  است  از    ببربیاني  که 
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ببربیانمنظومه  قرن ششم    ي  در حدود  و  مغول  عهد  از  پیش  را  آن  سرایش  سده  که 

آغاز می  477اند، در  دانسته دادخواهان هندي  از  دادخواهی گروهی  با  با بیت  و  شود 

رسد. نتایج این توسط رستم و ازدواج او با دختر راي هند به پایان می  شدن ببربیانکشته 

هاي مدنظر پراپ را در این توان الگوي خویشکاري تحلیل حاکی از این است که می

هاي اصلی که در بطن خود  اي دریافت و با نمودگاري حرکت اسطوره   - روایت حماسی

شناسانه  ه شود. در نمودگاري ریختهاي فرعی قرار داده، این نظریه انطباق دادحرکت

صورت غیرمتوالی  ها، هرچند به ویک خویشکاري مدنظر پراپ در قصه این روایت، سی

شناسی پراپ در این منظومه نشانگر همسانی یافت شد. وجود هر هفت شخصیت روایت

هاي مدنظر پراپ است. بسط روایت در این منظومه  و همگونی این حماسه با روایت 

 پیروزي« انجام شده است.   -خویشکاري »کشمکش ازطریق 

 ، والدیمیر پراپ. انی ببرب  يمنظومهشناسی، ساختارگرایی،  شناسی، ریخت : روایتهای کليدیواژه 

 

 . مقدمه ۱

دوم قرن نوزدهم میالدي تغییرات زیادي در اندیشه و ادبیات جهان به وقوع    ياز نیمه

ي نقد ادبی، نقد داستان، انواع ادبی و تحول  هاي جدید در حوزهپیوسته و پیدایش نظریه

پژوهشدر مکتب ادبی در  آثار  و  ادبیات  به  ادبی  نوین جهان اهمیت ویژه و  هاي  هاي 

ي نقد و بررسی  هاي بسیار مهمی که در زمینهنظریهجایگاه خاصی بخشیده است. یکی از  

که به قالب و فرم    اي بود. نظریه (  Formalism)  «فرمالیسم» ي  آثار ادبی مطرح شد، نظریه

هاي  اي در زمینهآثار ادبی توجه فراوانی داشت. »جنبش فرمالیسم سرآغاز مطالعات تازه

اي براي بیان محتوا  ها بر آن باور بودند فرم و شکل، وسیلهمختلف ادبی بود. فرمالیست

تنها  ترتیب، محتوا  اینرساند. بهگیري فرم یاري مینیست؛ بلکه این محتواست که به شکل

ها  (. فرمالیست6:  1388آید« )ایگلتون،  اي مناسب براي شکل به حساب میبستر و زمینه

متنی مانند زمانه، زندگی و شخصیت  با اصل قراردادن متن و کنارگذاشتن عوامل برون

ي اثر ادبی است. مکتبی که از  دنبال کشف اصول و قواعدي برآمدند که سازندهمؤلف، به

هاي ادبی گرایی بود. این مکتب نقش مهمی در نظریه، مکتب ساختدل این جنبش برآمد
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ادبیات، الگویی به بود که از درون نظام  بیرونی  ایفا کرد؛ زیرا در پی آن  عنوان مرجعی 

 (.  26:  1383براي بررسی آثار ادبی ارائه دهد )اسکولز، 

 ی  ـا ساختارگرایـهی از آن ـه یکهاي متنوعی دارد کدیگر، فرمالیسم زیرشاخهعبارتبه

(Structuralism  ) ي روایت و عناصر روایت در متون  اي که به بررسی نحوهاست. نظریه

کار کردند و نظریات بسیار    شناسی ي روایتپردازان بزرگی در زمینهپردازد. نظریهادبی می

 توان به والدیمیر پراپ اشاره کرد.  مهمی را ارائه کردند که ازجمله این افراد می

هاي پریان روسی توانست الگویی  ها و قصهپراپ با بررسی تعداد زیادي از داستان

قصّه این  براي  را  آن  ثابت  در  که  الگویی  کند.  تعریف  )کارکرد(  31ها    خویشکاري 

(Function  )ها  هاي پریان متوجه شد که در تمامی قصّهوجود دارد. پراپ با بررسی قصه

گاه ترتیب وقوع این  تر اینکه هیچها وجود دارد و نکته مهم تعدادي از این خویشکاري

ها  خورد و همه مطابق با یک نظم و الگوي خاصی در داستانها به هم نمیخویشکاري

شده تجزیهبیان  شیوه  این  قصه اند.  قالب  و  ساختار  از  وتحلیل  پس  پراپ  توسط  ها 

نظریهشکل رواج  و  ساختگیري  و  فرمالیسم  یافتههاي  از  و  آمد  وجود  به  هاي  گرایی 

ها بهره گرفت. پراپ این  ها و افسانه بندي قصهشناسی نیز در تعیین حدود و دستهزبان

هاي جادویی روسی  . پراپ در بررسی افسانههاي پریان روسی آزمودشیوه را براي قصه

دهند،  اند؛ ولی کارهایی که انجام میها مختلفهاي قصهبه این نتیجه رسید که شخصیت

کند. وي واحد سازنده روایت را کارکرد نامید. کارکرد، کنش  از شمار معینی تجاوز نمی

از شخصیت واکنیکی  اهمیتی که در مسیر دیگر  ازنظر  داستان  شهاي قصه است.  هاي 

هاي محتمل ترکیب و ها، به راهدارد، او پس از تعیین کارکردها و استخراج مصادیق آن

قصهحرکت در  موجود  )همان:  هاي  پرداخت  رده3ها  داستان(.  این  بندي  از  پیش  ها 

انجام می متن  یا محتواي  )مارتین،  برحسب موضوع  ازجمله  65:  1389شد  پراپ  اما  (؛ 

نیا،  بندي را مشخص کرد )میرهاشمی و سعادتیت مربوط به این ردهکسانی بود که مشکال

مانند  75:  1395 نیز کسانی  پراپ  از  پیش  البته  بدیه   (Veselovsky)  یوسلوفسک (؛  و 

(Bedierتجزیه ،)  بودند. پراپ با  وتحلیل اثر ادبی را برمبناي فرم و ساختار شروع کرده
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اندیشه الهام  از  از مضمون  هاي  گرفتن  اولی موتیف را جدا  وسلوفسکی و ژوزف بدیه، که 

ترین واحد روایی است و دیگري براي نخستین بار کشف  گفت موتیف ساده دانست و می می 

فرماست،  ها روابطی حکم کرد که در قصه عناصر ثابت و عناصر متغیر وجود دارد و میان آن 

ی ادغام نظرات وسلوفسکی و بدیه و  نوع توان به به نگرشی تازه دست یافت که آن را می 

استراوس  (. بعدها افرادي همچون کلود لوي 51:  1387هاست )خدیش،  تکمیل و اصالح آن 

 (Claude Levi Strauss کلود آلن   (،  ) برمون،  گر  ( Alan Dundesداندس  ماس  یو 

(Algirdas Julien Greimasسعی کردند نظریه )روش    ي پراپ را بازبینی و ایرادهاي

 پراپ را رفع کنند.  

ریشگی دارد  اي و حماسی همهاي اسطورهشناسی با بسیاري از داستاني ریختنظریه

روایاتی که  هاي کهن هم دنبال کرد. در سلسلههاي آن را در این داستانتوان مؤلفهو می

اشاره کرد    ي ببربیانحماسهتوان به  جا مانده، می هاي رستم در دوران جوانی بهاز پهلوانی

یک از منابع تاریخی کهن  هاي اساطیري روایتی کهن و اصیل است. »در هیچمایهکه با بن

،  شاهنامه فردوسیهاي حماسی، به این منظومه که به تقلید از  و متأخر و نیز در منظومه

حال در برخی طومارهاي نقالی و نیز در شماري  اي نشده است؛ بااینسروده شده، اشاره

شود. براي هاي گوناگونی از آن دیده میمردمی شاهنامه، روایت  -هاي شفاهیاز روایت

:  1352اي مختصر به این داستان داشته است )رک. صفا،  اهلل صفا اشاره نخستین بار، ذبیح

مقاله (؛ سپس جالل خالقی 323 در  داستان مطلق  این  معرفی  به  بیان«،  »ببر  عنوان  با  اي 

 (.306- 292: 1372مطلق، به نقل از خالقی  76:  1393پرداخته است )غفوري، 

می    نظر  پیکربه  به  توجه  با  اسطوره  ي هرسد  شخصیتداستان  بتوان  مدنظر  اي،  هاي 

در را  پراپ  ببربیان  منظومه  والدیمیر  سرایندهي  به    ي که  و حدس  نیست  مشخص  آن 

ها را دنبال کرد. درحقیقت  سرودن آن در قرن پنجم یا ششم دارند، یافت و خویشکاري

نام ببربیان«، »ساختن  در این منظومه با سه سلسله داستان »نبرد رستم با جانوري آبزي به

اجهیم ي فرامرز« موشدن نطفهي ببربیان از پوست جانور آبزي براي رستم« و »بستهجامه



ـ ــــــــ مهرتابان عليرضا  /ی...مطابق با نظریه  ببر بيانشناسی داستان پهلوانی ریخت   33 ــــــــ

 

گزاره گزارهکه  این  که  دارد  خود  درون  بسیاري،  داستانیِ  مولفههاي  ازطریق  هاي  ها 

 بررسی است.  شناسی این داستان قابلریخت

ي تنگاتنگی با دیگر روایات  ها، رابطهاین داستان هم همچون بسیاري دیگر از داستان

ویژه ایات پهلوانی رستم، بهفردوسی و دیگر رو  شده در شاهنامه  مرتبط با ببربیانِ اشاره

هایی کرد. با  توان به آن هم اشارهي روایات رستم میدر آغاز جوانی او دارد و در چرخه

ي »ببربیان« و اصل این پوشش آمده، این منظومه  هایی که دربارهتوجه به روایات و داستان

ه طومارهاي نقالی  اي براي این پوشش بیابد و داستانی را با اشاره بهم درصدد است ریشه

ي  ( بیان کند. در منظومه1393،  یحماس  يمنظومه  هفتشده )رک.    هاي یافتو نقاشی

به با    انیببربهم مضمون    ارهیپت  داستاننام  دیگري  بسیاري  مشابهات  البته  که  بیان شده 

»منظومه دارد.  با  ي موردبحث  نبرد  براي  این دو منظومه چنین است که رستم  موضوع 

اندیشد آن اژدها را از  رود و با تدبیري که میاژدهاي مخوفی به سرزمین هندوستان می

  منظومه،  این  گفت  توانیم   انیببرب  ي منظومههاي اساطیري  مایهبا بررسی بن  .بردبین می

  بررسی   با.  دارند  اصیلی  و  کهن  روایت   که   است   حماسی  هاي منظومه  دسته   آن  شمار  در

  داستان   روایت  به  نسبت  ،انیببرب  داستان  که روایت  یابیمدرمی  نیز  اساطیري  مضامین  این
می  دارتر پیشینه  و  ترکهن  ارهیپت دروناست  گفت    اره یپت  داستان  مضامین  و  هامایهتوان 

ازسوي75:  1393)غفوري،    است  ببربیان  روایت  از  برگرفته بسیاري  (.  روایات  دیگر 

وضوح روشن نیست )رک.  ببربیان( بیان شده است که هنوز بهجنس زره رستم )  يدرباره

(. »برخی آن را از جنس پوست اژدها، برخی از جنس پوست اکوان دیو،  1378آیدنلو،  

)حیوان   ببر  از جنس پوست  را  آن  برخی  و  یوزپلنگ  یا  پلنگ  پوست  از جنس  برخی 

 (. 47: 1393ارژنه، دشتاند« )رضاییي معروف( دانستهدرنده

ي پوشیدن »ببر« بنا بر تصریح اوستا  دیگر از نظرات هم بر این است که پیشینه  یکی

آبی است،  معناي سگهیچ تردیدي بهگردد و ازآنجاکه »ببر« در اوستا بیبه آناهیتا برمی

ي  (. در منظومه47آبی بوده است )همان:  ببربیان رستم نیز احتمااًل از جنس پوست سگ

رسد یکی دیگر از نظرات  یا دیگر موارد نیامده و به نظر می  موردبحث، نامی از سگ آبی
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ي روایات رستم، این مسئله همچنان بخشد. در حلقهرا که »موجود آبزي« بوده، قوّت می

مانده؛ هرچندکه کتاب و مقالهمبهم  نظر  ها  تاکنون  و  این مورد روایت  در  بسیاري  هاي 

  دساالر، ی ام  ؛1395  و  1378  دنلو،یآ.  متقنی درباره نوع این پوشش بیان نشده است )رک

  مطلق، یخالق  ؛1393  ارژنه،دشت ییرضا  ؛1372  ان،ی زارع  ؛1386  دارا،  ؛1365  ،يباقر  ؛1372

    (1394 و 1393  ،يغفور  ؛1393 ان،یمختار ؛1366  ،يشهباز  ؛1372

  ( Heroic)  هاي زیر پاسخ دهد: آیا داستان پهلوانیاین مقاله درصدد است به پرسش

ي  پذیري نظریهبررسی است یا خیر؟ میزان انطباق ي پراپ قابلبر اساس نظریه  ببربیان

هاي پراپ در این  حدي است؟ چه تعداد از خویشکاريپراپ در تحلیل این داستان تا چه

ي پراپ در این اثر رعایت  هاي نظریهخورد؟ آیا توالی خویشکاريداستان به چشم می

منظومه گرهی از رازواره وجه تسمیه پوشش »ببربیان« رستم شده است یا خیر؟ آیا این  

ي  اي است که به شیوهگشاید؟ روش تحقیق و پژوهش در این مقاله روش کتابخانهمی

 شود. توصیف تحلیلی متن انجام می 

 

 ی پژوهش . پيشينه۱.۱

هاي  شناسی قصهریختهاي این پژوهش گفتنی است که پس از کتاب يدر تبیین پیشینه

تاریخی قصهریشهو    پریان    تئودوروفوالدیمیر پراپ، افرادي همچون  هاي پریان  هاي 

(Todorov،)  برمان  (Bermen  )ماسیگر  و  (Greimas  )  ،پراپ نظریات  از  الهام  با 

بسیاري دربارطرح این کتاب   ساختارشناسی  يههاي  ترجمه  با  دادند.  ارائه  ها و  روایت 

ریختکتاب دیگر  کالم  به  و  روایت  ساختارشناسی  پراپ،  هم هاي  ایران  در  شناسی 

می  زمینه  این  در  گرفت.  قرار  کتابموردتوجه  به  همچون  توان  شناسی  ریخت هایی 
  شناسی هزار و یک شب درآمدي بر ریختي پگاه خدیش و  نوشته  هاي جادوییافسانه

هایی هم در این زمینه نوشته شده که برخی از  قلم محبوبه خراسانی اشاره کرد. مقالهبه

توان به این موارد  ها می ي این مقالهاند. ازجملهعنوان منبع این نوشتار استفاده شدهها بهآن 

  پراپ  شناسیریخت  ينظریه  در  قهرمان  هايخویشکاري  توالی   نقد  و  بررسی»اشاره کرد:  
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  ، کورگ  وانیک   و  یقربان  خاور  ينوشته  «شاهنامه  از  قصه  سه  شناسیریخت   بر  تکیه  با

  و   پور یجالل  بهرام   ي نوشته  «پراپ  روش  اساس  بر   مازندران  جنگ  قصه  شناسی ریخت»

  بر   نظامی  گنبدهفت  صندل   و  سیاه  گنبدهاي  يقصه  روایی  ساختار  يمقایسه  و  تحلیل»

  ، يناصر  فرشته  ينوشته  «پراپ  والدیمیر  پریان   هايقصه  شناسیریخت   الگوهاي  اساس

دربارهماحوز  نی رحسیام  و  فرزاد  نیعبدالحس کتابي.  در  هم  ببربیان  مقالهي  و  ها  ها 

میاشاره دیده  مقالههایی  ازجمله  از  شود،  دیگر  روایتی  پتیاره،  با  »نبرد رستم    داستان ي 
ی،  قائم  فرزادنمادپردازي ببربیان...« به قلم  ي »بررسی  « به قلم رضا غفوري، مقالهانیببرب

هاي  تنی و گونهي آیدنلو و »ببربیان؛ رویین« نوشتهشاهنامه»رویکردي دیگر به ببربیان در 

  تاکنون   پژوهشگر  هاي مشاهده  و  هابررسی  به   توجه  با  مطلق؛ اماي جالل خالقیآن« نوشته

  ي نظریه   با  مطابق   انیببرب  ي مهمنظو   شناسیریخت  بررسی  يدرباره  مستقلی   پژوهش   هیچ

 .  است انجام نشده پراپ

 

 . بحث و بررسی ۲

 ان يببرب  ی منظومه. ۱.۲

ببربیانمنظومهاز   دست  ي  در  حتی  است؛  نشده  گفته  بسیاري  به  نویس سخن  هم  ها 

سرایش    ياهلل صفا سدهاي نشده است. »ذبیحي این منظومه و زمان سرودن آن اشارهگوینده

(؛  323:  1352است )رک. صفا،    دانسته  آن را پیش از عهد مغول و در حدود قرن ششم

)رک.    477در    انی ببرب  يمنظومه منظومهبیت  حماسیهفت  با  274-231:  1394،  ي   )

هاي  منظومهشود که همانند آن را در آغاز  دادخواهی گروهی از دادخواهان هندي آغاز می 

ي  منظومههفت)رک.  فرامرزنامه  (،  308- 306:  3، ج 1386)رک. فردوسی،  بیژن و منیژه  
و  231:  1394،  حماسی پتیاره  (  همان:  داستان  می231)رک.  نیز  غفوري،  (  )رک.  بینیم 

، سرودن یحماس  يهمنظوم  هفت(. گفتنی است سجاد آیدنلو در نقدي بر کتاب  77:  1393

( که دلیل را براي این  21:  1395داند )رک. آیدنلو،  ري میدهم هج  را قرن نهم و  انیببرب

منظومه، ضمیر »او« در    244و    118کند: نخست اینکه در ابیات  مسئله سه چیز بیان می
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اشاره پیشین  قارن رزم زن/ نقش و معناي صفت  لشکر  به کار رفته است: پی  »آن«  اي 

گونه  براي این  هکه نگارند  . همه شواهدي (118رک. همان:  )گرفت او جهان پهلو پیلتن  

ي صفوي و قاجاري  ه.ق و اغلب از متون دوره   9و    8هاي  استعمال او یافته، پس از سده

است و این  معنی »پر کاله« آمدهي »ابلق« بهاست. دوم اینکه در بیتی از این منظومه واژه

بررسیکلمه از دوره اي است که در حدود  نگارنده در متون پیش  ي صفوي دیده  هاي 

اي  رستم نعل اسبش را بسان حلقه   328و    327هاي  ي سوم اینکه در بیتشود. نکتهنمی

افکند. این مضمون داستانی )نعل اسب را به گوش کسی کردن/ گوش میدر گوش گلیمینه

ي  عامیانه بعد از سده  –وجوها مربوط به روایات نقالی و شفاهی  انداختن( نیز طبق جست

  نامه بهمن  نامه،کوش  نامه،گرشاسپتر نظیر  هاي پهلوانی کهننهم است و ظاهراً در منظومه

 (.21و... نیست )رک. همان: 

اي ازسوي شاه هند براي  حوادث این داستان مربوط به زمان منوچهرشاه است. فرستاده 

نام »ببربیان« را از میان ببرند. جانوري  آید تا جانوري به یاري و دادخواهی نزد منوچهرشاه می 

کند. رستم  چیز را نابود کند. شاه ایران، زال را مأمور این کار می آبزي که با نفس گرم خود همه 

خواهد تا نابودي این جانور را به او بسپارد که با  ساله است، از منوچهرشاه می که چهارده 

افزارهاي نیاي خود،  رود تا با جنگ خانه می اسلحه شود؛ اما غضبناک به  اعتراض پدر مواجه می 

ي آموزش او را برعهده دارد، به هند  سام نریمان، و همراهی خواستن از گودرز که وظیفه 

افتند و با پوشیدن نقاب و گفتن نامی مستعار، راه را بر سربازان  برود. رستم و گودرز به راه می 

شود و  رو می نامد، با زال روبه که خود را البرز می کنند. رستم  خواهی می بندند و باج زال می 

نام با پرتاب سنگ با هر دو  پوش خیزد. در حین ستیز این دو، دیوي گلیمینه به ستیز برمی 

سوي هندوستان  پوش تسلیم. همگی به گردد و گلیمینه شود. رستم بر او پیروز می مواجه می 

گمارد  بانان را بر این می دریا فرورفته، دیده   شود که ببربیان در شوند. رستم آگاه می راهی می 

هاي  آمدن ببربیان و دیدن شعله آمدن ببربیان را به او خبر دهند. سپاهیان زال با بیرون که بیرون 

گریزند؛ اما رستم به پرتاب سه تیر خدنگ  کشد، می ها زبانه می سوي آن آتش نفس او که به 

اي از آهن با دیوارهایی از تیغ و  ستم )البرز( خانه پردازد. پیش از این ر سوي ببربیان می به 
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ها و خنجرها در گلو و حلق او جاي  بلعد؛ تیغ شمشیر زهرآلود ساخته، ببربیان خانه را می 

رود. زال خشنود از نابودي  کوبد و ببربیان از بین می گیرد. رستم هم با گرز بر سرش می می 

-ده او شود. گلیمینه د به قول خود عمل کند و باج ببربیان، آرزوي مرگ البرز را دارد تا نخواه 

ي  رود و با دیدن جثه دهد که البرز، رستم پسر اوست. زال نزد رستم می پوش به او خبر می 

اي از پوست  دهد جامه گزارد. رستم دستور می عظیم بر خاک افتاده ببربیان، خداي را سپاس می 

براي او مهیا کنند. راي هند به خوشِی این خبر و این اتفاق، دختر خود را به عقد رستم    ببربیان 

 (.   742  - 302:  1394،  ي حماسی هفت منظومه شود )رک.  ي فرامرز بسته می و نطفه   1آورد درمی 

 

 مفهومی  . چهارچوب۲.۲

  سوم   ي دهه   در   خود   ظهور   با   نامند، می (  نو   نقد )   را   آن   بسیاري   که   گرایی صورت   یا   فرمالیسم 

  که   بود   عمیق   چنان   تحول   این .  کرد   ایجاد   ادبی   نقد   جریان   در   را   شگرفی   تحول   بیستم   قرن 

  خود  تأثیر تحت   نیز   را   ادبی   ي نقادانه   هاي پژوهش   و   مطالعات   اهداف   بلکه   مفروضات،   تنها نه 

  ساختارگرایی   گسترش   در   مهمی   نقش   ازسویی   فرمالیسم .  کرد   دگرگون   را   ها آن   داد و   قرار 

  در   ها آن   ادبیت   کشف   و   ادبی   آثار   و   ها پدیده   به   منسجم   نگاه   بر   تأکید   با   دیگر   ازسویی   و   دانش 

  است   اي »شیوه   ادبی   نقد   در   ساختارگرایانه   ي شیوه .  برآمد   ادبی   آفرینش   هاي شیوه   شناسایی   پی 

  به   شناسی ساختاري، زبان   با   نزدیکی   دارد... و روابط   اروپایی   هایی سرچشمه   که   اي رشته میان 

  . ( 277:1395  گرین، ) «  . دارد (  Ferdinand de Saussure)   دوسوسور   نان ی فرد   کارهاي   ویژه 

شناسی«  نظران است، بحث »روایت یکی دیگر از مباحثی که موردتوجه پژوهشگران و صاحب 

  گونه آن   را   حوادث   برد، می   کار   به   که   گشتارهایی   کمک به   روایتگر   یا   نویسنده   روایت   است. »در 

  اخوت، )  گذارد«می   هم   کنار   را   مشترک   عناصر   و   کند می   جا جابه   خواهد، می   خود   که 

 و  مختلف  هايشکل  به  »روایت:  (Roland Barthes)  بارت  روالن  يگفتهبه  .(11:1371

  شود می   آغاز  بشر  تاریخ  با  روایت.  دارد  حضور  جوامع  و  هامکان  اعضا،  يهمه   در  شماربی

  ادبیات   میان  تفاوت  به  توجه  بدون...  است  نداشته  وجود  روایتبی  ملتی  کجاهیچ  در  و

  درست   روایت:  است  فرافرهنگی  و  فراتاریخی  المللی،بین  ايمقوله  روایت  بد،  و  خوب
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  حقیقت،   فلسفی  وجويدر کالمی دیگر: »جست  .(53:1387  بارت،)است«    زندگی  مانند

  واقع  در .(142:1389 مارتین،)سازد« می  آشکارتر را روایت و داستانی  ادبیات   میان پیوند

  ساختارهاي   به  تا  هستند  این  دنبال به  گوناگون  هاي روایت  يمطالعه  با   شناسانروایت

 . کنند  پیدا دست( روایت زبان دستور)نوعی به یا هاروایت همگانی

 پریان  های قصه شناسی ریخت  ینظریه  و پراپ .۱.۲.۲

  روس   پردازنظریه  و  عامه  فرهنگ   متخصص  شناس،زبان(  1970-1895) پراپ    والدیمیر

  هاي ریشه  و(  1928)پریان    هايقصه  شناسیریخت  عنوان  با  او  مشهور  کتاب  دو.  بود  زبان

  به   دیگر   علوم   و   عامه  فرهنگ  دانش   در   بزرگی  تحول(  1946) پریان    هاي قصه  تاریخی

  و   موضوع  اساس  بر  شفاهی  هايروایت  بندي تقسیم  که  بود  معتقد  پراپ.  آیدمی  شمار

  که   وسلوفسکی،  هاياندیشه  از  گرفتنالهام  با  روازاین  است؛  کنندهگمراه  و  نادرست  محتوا

  است،  روایی  واحد  ترینساده   موتیف  بود  معتقد  و  دانستمی  مضمون  از  جدا  را  موتیف

 وجود متغیري عناصر و ثابت عناصر  يقصه در کرد کشف بارنخستین که بدیه، ژوزف و

  هدف   .(59:1399  مقدم،خدیش و داوودي)فرماست«  حکم  روابطی  میانشان  در  که  دارد

.  کندمی  پیروي   ساختارها   کدام   از  پریان  هايقصه  مایهدرون  کند  معلوم   که   بود   این  پراپ

  هاي قصه  که  رسید  نتیجه  این   به  عامیانه،  داستان  زیادي  تعداد  دقیق  بررسی  راه  از[  پراپ]

  یا   اندمتفاوت  هم  با  ظاهربه  هاداستان  این  هايشخصیت.  دارند  فراوانی  مشترکات  پریان

 در  هاشخصیت  کارکرد  براساس  را  هاآن  وقتی  اما  آِید؛نمی  نظر  به  یکسان  رویدادهایشان

  هاي شباهت  متوجه  کنیم،می   بررسی  داستان  پیشبرد   در   وقایع   کارکرد   یا  پیرنگ

   .(205:1397 پاینده،) شویممی شانساختاري

  (کارکرد)الف( خویشکاری 

  را   خویشکاري  و  نامد می  خویشکاري   را   پریان   هاي قصه  اي سازه  جزء   ترین کوچک   پراپ

  از   وي.  کندمی  تعریف  قصه پیشبرد در  اهمیتش  نظر نقطه از شخصیت یک  کار   و  عمل  به

  ف ی افاناس  يگردآورده   روسی  هايقصه  معروف  يمجموعه  از  قصه  یکصد  تحلیل  و  تجزیه

 (Afanasyev  ،) چگونگی   گاه آن   و   یابد می   دست   خویشکاري   یا   ساختاري   واحد   یک   به  
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  کارکرد   پراپ   باور به   نقش،   ( کارکرد یا 13:1397  کند )پراپ، می   را بررسی   واحدها   این   ترکیب 

  عمقی   ساختار   آن   اساس   بر   روایت   یک   درون   هاي کنش   که   است   بنیادینی   اصل   ي برسازنده 

مطالعه ( 505:1388  مکوئیالن، )  یابند می   سازمان    در   که   داد   نشان [  پراپ ]   او   ي گسترده   ي . 

  معین   شکل   یک   به   داستانی   هر   در   که   دارند   وجود   کارکرد   ویک سی   درمجموع   پریان   هاي قصه 

  هم   ها آن   ترتیب   حتی   که   بود   این   کارکردها   این   ي تکرار درباره   مهم   ي نکته .  شوند می   تکرار 

  ترین انقالبی   و   ترین مهم   از   یکی   کارکرد   از   پراپ   تعریف   . ( 206:1397  پاینده، )   کند نمی   تغییر 

  در  که   ی مکان   از   ي جدا   تواند ی نم   عمل   ک »ی :  نویسد می   او .  است   فولکلور   تاریخ   در   ها نوشته 

  ي درباره   دن ی ش ی اند   که   دهد ی م   نشان   ی روشن به   جمله   ن ی ا .  شود   ف ی تعر   دارد،   ت ی روا   ان ی جر 

  در   ش ی خو   مکان   در   فقط   کارکرد   ا ی   عمل .  است   اشتباه   منفرد   ي ها ف ی موت   اساس   بر   فولکلور 

 . ( 60:1399  مقدم،   خدیش و داوودي ) «  شود ی م   ف ی تعر   ت ی روا   ان ی جر 

   ب( شخصيت 

  این   تمامی  که  شد  متوجه  مختلف  هايداستان  بررسی  با  پراپ  شد،گفته    کهگونههمان

  پریان  هايقصه هايشخصیت دریافت او نمونه براي دارند؛ مشترک زیرساختی هاداستان

 کرد: بنديطبقه عنوان هفت در توانمی  را

نامند و »اگر این شخصیت آدمی  قهرمان: شخصیت اصلی و محوري قصه را قهرمان می  (1

اصیل  )نظیر  قهرمانی  قراردادي  کیفیت  فاقد  و  آرمان معمولی  دالوري،  و  زادگی،  گرایی 

 .( 60:  1376شود« )میرصادقی،  ( باشد، ضدقهرمان نامیده می ومنال نیازي از مال بی 

نوعی    قهرمان (2 درواقع  پراپ  نظام  در  هم  دروغین  قهرمان  عملکرد  دروغین:  کاذب/ 

کند  ایجاد مشکل و شرارت است. قهرمان دروغین معمواًل قهرمان اصلی را مخفی می

ست آورده، تصاحب  رساند، چیزهایی را که او با سعی و تالش به دیا به او آسیب می

ها را انجام داده  شود که در اصل قهرمان آنکند، مدعی انجام کارهاي دشواري میمی

 کند.جاي او معرفی میاست و خود را به

توان دید که مشکل موجود در  هایی می »بدذات/ شریر: شخصیت شریر را در افسانه (3

   (.118:  1387  ش،یخد) ها از نوع شرارت است« آن 
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جنبه (4 اگر  البته  است،  غیب  به  عالم  یاریگر  معمواًل  یاریگر:  داشته  »یاور/  جادویی  ي 

به  چیز خبر دارد. جادوگران را میباشد، و از همه آنان را  با  شناسد و روش مقابله 

عالم به غیب، گاه پیرزنی رهگذر است و گاه کبوترهایی    آموزد. این یاریگرقهرمان می

  (.117: همان) گویند«نشینند و با هم سخن میکه روي درختی می

بیننده کسی است که قهرمان بندي پراپ، بخشنده یا تدارکعطاگر/ بخشنده: در تقسیم (5

د در این  پرسد. اگر قهرمان بتوان کند یا از او چیزي می را آزمایش یا به او حمله می

گاه بخشنده یک عامل جادویی یا یاریگر را در اختیار  عملیات پیروز و موفق شود، آن

:  1386  پراپ،رک.  )    کند  ي آن مشکل را کارسازي میوسیلهگذارد که قهرمان بهاو می

85-86  .) 

هاي پریان هفت شخصیت دیده ي پراپ، در قصّهدارنده: به نوشتهکننده/ گسیلاعزام (6

شاهزاده  شود:می یاریگر،  بخشنده،  گسیلشریر،  قهرمان  خانم،  و  قهرمان  دارنده، 

دنبال انجام کاري  دارنده قهرمان را بهدروغین. پراپ عقیده داشت که شخصیت گسیل

می  شرارتی  دفع  افسانه یا  از  بسیاري  در  دیده  فرستد.  شخصیتی  چنین  ایرانی  هاي 

ها اقدام  ع از شرارتی براي رفع آنشود و خود قهرمان با درک نیازي یا با اطالنمی

بسیار کمکند. ازسويمی این شخصیت نقش  گیري حوادث و رنگی در شکلدیگر، 

نمی وجود  به  خاصی  مشکل  هیچ  نبودنش  و  دارد  کارکردها  رک.  )  ردآوپدیدآمدن 

   (.116-115: همان

شخصیت قهرمان، ازدواج،    ي: در پاسخ به انجام کارهاي قهرمانانه(پادشاه  یا)شاهدخت (7

که   ها این مسئله مطرح شدهشود؛ اما در بررسی افسانهوصال و سلطنت نصیب او می 

تواند  خانم می (. شاهزاده117خانم لزوماً یک انسان مونث نیست )رک. همان:  »شاهزاده

رک. )  عالوه بر کارکردهاي خاص خودش، رفتارهاي شریرانه یا یاریگرانه داشته باشد

  (.119: همان

 توان مشاهده کرد. ها را می تمامی این شخصیت ي ببربیانمنظومهدر 
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 کارکرد در داستان ببربیان  شخصیت 

 ستیز با ببربیان و نابودي آن.  رستم با نام البرز  قهرمان

 نکوهش رستم براي اعالم آمادگی.  زال قهرمان دروغين 

 ندادن. البرز )رستم( براي باج بردنسعی در ازبین 

 برانگیختن البرز )رستم( به ستیز با ببربیان.

 . آرزوي مرگ البرز داشتن براي نخواستن باج

 گوش گليمينه  بدذات/ شریر 

 

 ببربيان

 انداختن به سربازان زال، قارن، کشواد و زال.  سنگ 

 سوي البرز )رستم(. انداختن بهسنگ 

و مرغزار  سوزاندن همه گرم و سوزندهي دشت  دَمِ  ي  با 

 خود و بلعیدن فلزات و سلب آرامش از هندوان. 

 بردن زال و البرز )رستم(.  سعی در ازبین 

 گودرز یاور/ یاریگر 

 

 گوش گليمينه 

شدن گودرز با رستم پس از دلجویی رستم از او و  همراه

به   رسد آزادکردن کشواد و قارنرفتن به هند )به نظر می

 کند(.  پیشنهاد اوست که رستم آن دو را رها می

به رستم و  راهنمایی گلیمینه انقیاد  گوش رستم را پس از 

 مطیع او شدن.

شرح گوش گليمينه  عطاگر/ بخشنده در  قراین  و  شواهد  به  توجه  میبا  نظر  به  رسد ها، 

خانه ساختن  و پیشنهاد  شمشیر  از  دیواري  با  آهنی  ي 

 گوش است. وي گلیمینهخنجرهاي زهرآلود ازس

 معرفی رستم به زال در پایان منظومه. 

کننده/  اعزام

 کننده گسيل

فرستادن زال به ستیز با ببربیان، پس از آمدن پیک راي هند  منوچهرشاه 

انجام   که  قهرهایی  و  رویدادها  )با  منوچهرشاه  دربار  به 

به می می شود،  غیرمستقیم  را صورت  منوچهرشاه  توان 

 کننده دانست(. گسیل

نابودي   دختر رای هند  شهدخت از  پس  رستم  به  هند  راي  دختر  وصلت  پیشنهاد 

 ببربیان. 

 ي فرامرز. شدن نطفهازدواج رستم به دختر راي هند و بسته

به موارد یافت توجه به شود که برخی از شخصیتشده، مشخص میبا توجه  با  ها 

گوش که دیوي است  دهند؛ براي نمونه گلیمینهو شرایط، تغییر هویت می  هاخویشکاري

عنوان شخصیت شریر در منظومه دیده  شود، ابتدا بهو با سپاهیان زال و رستم مواجه می
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منقاد رستم میمی که  بهشود؛ سپس  او  گردد،  و همراه  راهنما  یاریگر،  عنوان شخصیت 

هیِ او، شخصیت یاریگر با شخصیت بخشنده/  شود و بعد هم در ساختن خانه و همرامی

ي شخصیت زال باید گفته شود، اینکه  اي که دربارهدهد. نکتهاعطاگر خود را نشان می

به کارهاي او در طی رویدادها،  تواند بهزال می با توجه  امّا  نوعی قهرمان قلمداد شود؛ 

ها  ي شخصیتید. بقیهتوان نقش قهرمان دروغین را  در او ددهد و می تغییر شخصیت می

هایی  اند. شخصیت ي خود تا پایان داستان نمود یافتهشدهدر داستان با همان نقش معین

هاي اصلی را طی رویدادها و ایجاد قهر  همچون قارن و کشواد تنها نقش مکمل شخصیت

 ها دارند.  و تعادل در آن

 ها )کارکردها(: خویشکاری 

 رویدادها  برای  سازیزمينه: نخست   بخش

(. در این  88:1397کند« )پراپ، »یکی از اعضاي خانواده از خانه غیبت می (:βغيبت). ۱

اي رفتن آرامش از سرزمین هند را نوعی  گونه، شاید بتوان بهداستان ببربیانخویشکاري در  

هم  ایجاد قهر و بحران در روایت است و تعادل داستان به  نوعی غیبت قلمداد داد. همین به

 کار شود تا این خویشکاري را به تعادل برساند.  بهخورد. قهرمان باید دستمی

(. این خویشکاري در روایت  89شود« )همان:  »قهرمان قصه از کاري نهی می (:  ƴنهی).  ۲

 خورد.ربیان رقم میصورت ممانعت زال از رفتن رستم به ستیز با ببببربیان به

شکند« )همان:  گرفته را می شود و قهرمان منع صورت »منع رعایت نمی(:  δنقض نهی).  3

شود؛ درحقیقت  هاي بعد می منظومه خویشکاري است که سبب خویشکارياین  (. در  89

می  این رقم  را  کارکردها  مابقی  خود،  پررنگ  نمود  با  سوي  کارکرد  »]رستم[  زند. 

خواهد که سالح نیاکان او را بیاورد تا بهترین  دار میرود و از اسلحهي پدر میخانهاسلحه

اسلحهآن  نخست  کند.  گزینش  را  می ها  رستم  مانع  پاشنهدار  با  تهمتن  اما  پاي  شود؛  ي 

ان  افزارهاي سام نریمشود. رستم جنگآورد و وارد آنجا میخویش، در را از جاي درمی

کند که رفتن او را براي کسی فاش  دار را تهدید می گزیند و مرد سالحرا براي خود برمی

آن مینسازد.  اسبان  آخور  به  گودرز  گاه  براي  یکی  و  خود  براي  را  اسب  دو  و  رود 
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دلیل اینکه پس از برگشتن از دربار، گودرز به رستم  به  (212:  1397  همان،)گزیند«  برمی

شود؛ رستم به  زند و او بیهوش میستم هم با خشم مشتی به گودرز میزند و رتازیانه می

خواهد تا هر دو به هندوستان روند و با ببربیان جویی از او میرود و با دل نزد گودرز می

 رو شوند. روبه 

به خبرگیري  (εخبرگيری).  4 این    (.63:  1397  پراپ،رک.  )  پردازدی م: شریر  در  شاید 

نوعی زال را در مواجهه با رستم که اعالم ستیز با ببربیان کرده، نوعی  خویشکاري بتوان به

خواسته پسرش را در ستیز  شرور و رقیب قلمداد کرد؛ هرچند که او در جایگاه پدر نمی 

 اندازد.

:  انهمرک.  )  آورددست میي قربانیش بهشریر اطالعات الزم را درباره:  (ζخبردهی).  5

به این بسنده می65 تنها  شود که  (. این خویشکاري در این داستان نمود زیادي ندارد؛ 

 خواهی آمده و قدرت بسیاري دارد.البرز نامی براي ستیز و باج

را بفریبد تا بتواند بر او یا چیزهایی که به   اشکوشد قربانی»شریر می (:  ηکاری)فریب.  6

با توجه به قدرت البرز )رستم(، زال تنها به فکر    (.92:  همان)او تعلق دارد، دست یابد«  

 خواهی و نابودي ببربیان است.  شکست او، رهایی از باج

می(:  ϴهمدستی).  7 فریب  کمک  »قربانی  خود  دشمن  به  ناآگاهانه  بنابراین  و  خورد 

خورد. البرز خود  نوعی دیگر در منظومه رقم می(. این خویشکاري به93« )همان:  کند می

ي پیشنهاد زال نشان  خوردهظاهر خود را فریببردن ببربیان است. بهي ازبیندر اندیشه

 دهد؛ اما درحقیقت این مسئله را پذیرفته است.  می

 

 داستان در افکنی گره: دوم  بخش

سازد... این از اعضاي خانواده صدمه یا جراحتی وارد می  »شریر به یکی(:  Aشرارت). ۱

آغاز می  واقعی قصه  آن تحرک  با  زیرا  دارد؛  استثنایی  اهمیتی  شود. غیبت،  خویشکاري 

براي این خویشکاري  گرفتن نهی، خبردهی و مؤثرافتادن فریبنادیده کاري همه راه را 

افتادن آن را  تر اتفاقآورد یا به زبان سادهوجود میسازد، امکان وقوع آن را بهآماده می
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می میتسهیل  را  نخستین  خویشکاري  هفت  بنابراین،  قصه  سازد؛  مقدماتی  بخش  توان 

نشیند.  (. در این منظومه، کسوت بدذاتی بر تن چند شخصیت می 94:1397نامید« )پراپ،

ابتدا میان زال  گوش است که در میان ستیز  ها، دیوي به نام گلیمینهیکی از این شخصیت

پیدایش می  البرز  زال، سنگو  نام  با شنیدن  ابتدا  بهشود.  بسیار  زال  هاي  سوي سربازان 

او میمی نبرد  براي  که  را  و کشواد  قارن  پارهاندازد. سپس  با چند  زمین  آیند،  بر  سنگ 

میمی نشان  را  زال  اسب  برزمیناندازد؛ پس  و سبب  میگیرد  زال  به  افتادن  البرز  شود. 

 آورد. خیزد و او را به اطاعت خود درمیگوش برمیاخواهی زال به ستیز با گلیمینههو

»یکی از اعضاي خانواده یا فاقد چیزي است یا آرزوي داشتن چیزي را دارد«  (:  aنياز).  ۲

ها باید توالی و ترتیب را در نظر  (. هرچند در بسیاري از روایات و داستان101)همان:  

وجو  ي »ببربیان« جسترسد این خویشکاري را باید در ابتداي منظومهنظر میگرفت؛ اما به

 کرد، آن زمان:

 که ناگــــه فرســـتاده آمـد ز در
 

 وي واالگهرــاه نیک ــــکه اي ش 
 

 فرستاده شــــــاه هندم بــــدان
 

 ک آن شاه ایرانـیان ــــ ه نزدیــب 
 

 ا به تنگ اندریـمــکه شاها ز غم م
 

 ا اژدها ما به جنگ اندریم ــــاب 
 

 ( 232- 233: 1394،  ي حماسیهفت منظومه)

تسلیم  دیگر اگر توالی رویدادها را پیش بگیریم، با دیدن توان و قدرت البرز و بهازسوي

  دهی گوش، زال آرزوي خود را که نبرد و نابودي ببربیان و رهایی از باجدرآوردن گلیمینه

   (.339-344؛ 260: همان)کند به البرز است، با فرستادن قارن به نزد البرز بیان می 

شود. از قهرمان قصه  مصیبت یا نیاز علنی می(: »Bدهنده )گری، رویداد ربطميانجی.  3

شود که  شود که به اقدام بپردازد. به او اجازه داده می درخواست یا به او فرمان داده می

آورد« ي قصه میشود. این خویشکاري قهرمان را به صحنهریت گسیل میبرود یا به مأمو

 (.  102: 1397 )پراپ،
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نوعی زال را قهرمان نامید؛ زیرکه در ابتداي منظومه، اوست که مأمور  شاید بتوان به

رستم است که بدون   دیگرشود به هند برود و ببربیان را از پاي درآورد؛ اما ازسويمی

شود. این خویشکاري با نوعی  اجازه از پدر و با وجود مخالفت او، راهی این سفر می 

کند که قدم در راه رویارویی با حرکت دَوَرانی، قهرمان را رستم با نام »البرز« معرفی می

باید این را درنظر گرفت که رستم به البته  اینکه خود بدوببربیان گذاشته است؛  ن دلیل 

 وجوگر« است.  نوعی »قهرمان جسترود، بهاعزام به هند می

گیرد که به مقابله  کند یا تصمیم میوجوگر موافقت می»جست(:  Cی آغازین )مقابله.  4

قبیل است: »به ما اجازه دهید  کلماتی ازاین  ي این لحظه در جریان قصهبپردازد. مشخصه

« و مانند این. گاهی این لحظه در کلمات  خانمتان بپردازیموجوي شاهزادهکه به جست

نمی  بهمنعکس  قهرمان  و  جستشود  به  خویش  ارادي  تصمیم  میدنبال  پردازد«  وجو 

ي این مقابله در دربار منوچهرشاه در یک روز بهاري و با آمدن  (. مقدمه105:1397)پراپ،

سازد، رستم ار میگیرد. با آنکه منوچهرشاه، زال را مأمور به این کپیک راي هند، شکل می

 کند: اعالم آمادگی می 

 ن رزم رفـــتن مـرا ـــبفرمـــا بدی
 

 ردن مراــ به گردون بـــــــرافراز گ 
 

 در ره داوريـــ پـــدر گــــرچه ان
 

بري  فرمـــان  به  دارد   کمربســـته 
 

 ه نزدیــک یزدان نکوي ــــنباشد ب
 

 تن آسوده پور و پـــدر جنگ جوي 
 

من   کمرکنون  بنــدم  رزم   بدین 
 

پدر   باشد  که  بــــــاید  آسوده   تن 
 

جــانور  کان  است  درست  آن   مرا 
 

سر   ز  برآید  جان  مــنش  دست   به 
 

   (234- 235: 1394،  ي حماسیمنظومههفت )

 انتقال : سوم بخش

گوید. در اینجا عزیمت معنایی متفاوت از غیبت  »قهرمان خانه را ترک می(:  ↑عزیمت).  ۱

مشخص ساختیم،   βي  موقتی که خود یکی از عناصر قصه است و قبالً آن را با نشانه

(. شاید بتوان خویشکاري غیبت موقتی را در »به ناراحتی رفتن رستم 106دارد« )همان:  
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ر »رفتن رستم  از دربار منوچهرشاه پس از نکوهش پدر« دانست و این خویشکاري را د

سازي گودرز  و همراه  شدنش  ناوندیز  وخانه و انتخاب سالح نیاي خود، سام  به سالح

 وقمع کردن ببربیان« دانست.  براي رفتن به هند و عازم هندوستان شدن براي قلع

 گیرد.  پیچ قصه شکل میفاجعه/ گره ↑ABCبا عناصر 

  گیردمی  قرار  موردحمله  شود،می  آزمایش  قهرمان  (:Dنخستين خویشکاری بخشنده).  ۱

  سحرآمیز   ايوسیله  آمد،  بیرون  سربلند  هاآزمون  این  از  اگر  تا  شودمی  هاییسؤال   او  از  یا

  انجام   عطاگر  شخصیت  را  کارها   این)  شود   تعیین   برایش  یاوري   اینکه   یا   کند   دریافت

. در این منظومه، دو شخصیت عطاگر  (شود  احراز  او  براي  قهرمان  شایستگی  تا   دهدمی

می و  است  رستم  معلم  که  است  گودرز  نخست  شخصیت  دارند:  دیو  وجود  توان 

  سمت به  سنگ  پرتاب  با  ابتداگوش را دومین شخصیت عطاگر این منظومه دانست.  گلیمینه

رو شود رستم هم وارد میدان شود و با او روبه ، قارن، کشواد و سربازان زال، سبب میزال 

فرمان رستم میگ بعد مطیع  اما  به زال  ردد؛  را  پایان روایت، رستم  در  اوست که  شود. 

کند که به بلندي  گوش به گودرز پیشنهاد می شناساند. البته در بخشی از داستان، گلیمینهمی

دهد؛ اما  بروند تا از احوال رستم باخبر شوند. این هم نقش مهمی از این دیو نشان نمی

ي آهنی را  گوش پیشنهاد ساختن خانهکند: »گلیمینهمطلق اشاره میدکتر خالقی کهگونهآن

ي دو در آهنی را براي نابودي ببربیان به رستم دهد. او چگونگی ساختن خانهبه رستم می

   (.302: 1372 مطلق،ی خالق)آموخته است« 

۲  .( قهرمان    دهد می  نشان  واکنش  خود  از  عطاگر  کارهاي  دربرابر  قهرمان(:  Eواکنش 

 بیرون  سربلند  عطاگر  هايآزمون  از  اشقهرمانانه  و  درست  عملکرد  با  دیگرعبارتبه)

 گیرد.  عنوان قهرمان، خود کارهایش را پیش می. در این منظومه، رستم به(آیدمی

  شده،   داده  او  به  که   سحرآمیز  يوسیله  از  قهرمان:  (F)تدارک یا دریافت شی جادویی.  3

ي سام خوانده شود؛ اما در  شاید شیء جادویی در این منظومه، اسلحه  .کندمی  استفاده

شود. تنها دلیلی که براي انتخاب این اسلحه  طی این داستان اثري شگفت از آن دیده نمی
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کوبد و  ي پایانی، رستم با گرز سام بر سر ببربیان می توان دید، این است که در لحظهمی

 میرد. او می

راهنمایی  .  4 یا  سرزمين  دو  ميان  مکانی  در  :  (G)انتقال  که  چیزي  مکان  به  قهرمان 

ي  منظومه(. در  107:  1397شود )پراپ،  وجوي آن است، انتقال داده یا راهنمایی می جست
کند؛ اما در  سمت هند حرکت می ، رستم از دربار منوچهرشاه، با همراهی گودرز بهببربیان

شود. راي هند از  سوي هند راهی میاجه و پس از توقفی، بهگوش موبین راه با گلیمینه

اي از  سوي دریا که ببربیان در آن رفته و پس از هفته کند و پس از آن بهها استقبال میآن 

 روند.  آورد، میآن سردر می

 رویارویی: چهارم  بخش

نبرد تن(:  Hکشمکش).  ۱ به  (. کشمکش  124پردازند )همان:  تن می بهقهرمان و شریر 

ببربیان پس از هفته ابتدا زال که میاي رخ میرستم و  او را قهرمان توان بهدهد.  نوعی 

سوي  رو شود، به کند چون ابتدا او به هند رسیده، باید با ببربیان روبه کاذب خواند، بیان می

بیرون  هاي آتش که اشود و شعلهآید. دریا از هم شکافته می ببربیان می ببربیان  ز نفس 

کنند و پاي  هاي خود را رها میشود. سپاه زال با دیدن این صحنه، اسلحهآمده، پدیدار می

برد. البرز )رستم( براي نبرد آماده  گریزد و به کوهی پناه میگذارند. زال هم میبه گریز می

کند. پیش از این البرز دستور  شود؛ اما گودرز از رویارویی او با ببربیان ممانعت میمی

اند. البرز  اي آهنی بسازند که بر دیوارهاي آن تیغ و شمشیر زهرآلود تعبیه کردهداده خانه

پردازد. ابتدا  کند و خود به نبرد میگوش را راهی کوهستان می)رستم( گودرز و گلیمینه

رود.  ي آهنی میفرستد که سودي ندارد؛ پس داخل خانهسوي ببربیان میگ بهسه تیر خدن

رود و  ها و شمشیرهاي زهرآلود در گلو و حلق او میبلعد، تیغببربیان خانه آهنی را می

خواهد به کند. ببربیان میپاره میالبرز که از خانه بیرون آمده، با گرز آهنی ببربیان را پاره

کوبد  اندازد و با گرز چنان به سرش میسوي او میبار البرز کمند را بها ایندریا بازگردد؛ ام 

 آید.  که از پاي در می
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اي  کنند... قهرمان انگشتري یا حوله قهرمان را داغ می :  (J)کردن یا نشان گذاشتن  داغ.  ۲

ي  منظومه(. خویشکاري نشان در  110- 111:  1397دارد )پراپ،  )دستمالی( دریافت می

 دهد: شکلی دیگر خود را نشان میبه یانببرب

 ن رســـتم پیلتن ـــس از آفریــپ
 

 ا نامـــــور انجـمنــبفـــرمود ت  
 

 دن پوستـش تاختندـ ه در کنــــک
 

 ت مر پیرهن ساخـتند ــاز آن پوس 
 

 ر پیلتن روشــن است ـی بـــنشان
 

ببربیان در برش جوشن است   که 
 

 ( 458-460 ؛272:  1394 ،هفت منظومه حماسی)

3  .( می(:  Iپيروزی  شکست  )پراپ:  شریر  و 125،  1386خورد  البرز  نبرد  پایان  در   .)

می  وارد  ببربیان  بدن  به  آهنی  گرز  با  ضرباتی  البرز  اینکه  از  پس  ببربیان  ببربیان،  کند، 

گرز چنان به  اندازد و با سوي او میبار البرز کمند را بهخواهد به دریا بازگردد؛ اما اینمی

 آید. کوبد که از پاي درمی سرش می

بدبختی یا مصیبت یا کمبود آغاز قصه التیام    (: Kالتيام مصيبت یا رفع کمبود آغازین ) .  4

(.  112:  1397دهند )پراپ،  پذیرد... این خویشکاري و شرارت باهم یک زوج را تشکیل می می 

آورد و به نشان پیروزي،  ، پس از اینکه رستم ببربیان را از پاي درمی ي موردبحث در منظومه 

ي نبرد را  گردند تا نتیجه گوش از کوهستان بازمی افرازد، گودرز و گلیمینه درفش خود را برمی 

آیند و جسم بر خاک افتاده  شوند و به میدان نبرد می ببینند. پس از آن با راي هند همراه می 

 گویند.  ها می بینند و بر البرز آفرین الجثه را می ببربیان عظیم 

 

 بازگشت :  پنجم  بخش

۱  .( بازمی(:  ↓بازگشت  صورتگرددقهرمان  همان  به  بازگشت  عموماً  تحقق  .  هایی 

قهرمان به صحنه قصه؛ اما نیازي نیست که خویشکاري    پذیرد که رسیدن و درآمدنمی

رفتن فاصله و طورضمنی بر ازمیانخاصی در دنبال بازگشت بیاید؛ زیرا بازگشت خود به

(. در این منظومه، پیش از بازگشت به ایران و اعالم  130- 129مکان داللت دارد )همان:  

 شوند. به دربار شاه هند وارد می  همراه همراهانپیروزي به منوچهرشاه، قهرمان داستان به
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، بتوان زال را با توجه  ي ببربیانمنظومهاگر در  .  شودمی  تعقیب  قهرمان(:  Prتعقيب ).  ۲

هاي تعقیب و  به رویدادهاي داستان، قهرمان دروغین فرض کرد، شاید بتوان خویشکاري

وچهرشاه، رستم رهایی را در این منظومه پیش گرفت. با توجه به اینکه زال در دربار من

شود، کند و خود راهی میگیرد و از نبرد او با ببربیان ممانعت میرا به باد نکوهش می

شمار آورد. او گودرز را هم شماتت  نوعی شخصیت قهرمان دروغین را در او به توان بهمی

شود. در سوي هند عازم می خوبی رستم را آموزش نداده است و خود بهکند که بهمی

بهرویارو که  با رستم  مییی  مواجه  او  با  »البرز«  نام  با  و  ناشناخته  در  شکل  شود، سعی 

شنود، آرزوي مرگ او بردن او دارد. زمانی هم که خبر پیروزي البرز بر ببربیان را میازبین

 را در دل دارد.  

رهایی رستم از دست  .  بردمی  در  به  سالم  جان  تعقیب  این  از  قهرمان(:  Rsرهایی ).  3

رود گیرد. رستم به خانه میاي آشکار شکل نمیگونهزال، اگر او را قهرمان کاذب بنامیم، به 

به اسلحه بفهمد،  اینکه کسی  بدون  نگهبان هم  خانه میو  به  ارعاب،  تهدید و  با  و  رود 

ینجا از  اي در اگونه گوید از ورود او و برداشتن اسلحه سام، به کسی حرفی نزند و بهمی

برد. در مواجهه ماند. در رویارویی با قارن و کشواد هم جان سالم به در میزال در امان می

با خود  ها نجات میگوش هم سربازان زال را از پرتاب سنگبا گلیمینه بخشد و او را 

 کند.  همراه می

4  .( ناشناختگی  به  به    یا  گرددبازمی  موطن  به  ناشناس  صورتبه  قهرمان(:  Oرسيدن 

اي دیگر و در خویشکاري  گونهي ببربیان، ناشناختگی بهدر منظومه  .رودمی  دیگر  سرزمینی

دلیل آنکه زال هم راهی هند و رویارویی با ببربیان است،  دهد. بهدیگري خود را نشان می

شکلی ناشناس به هند برساند و در این  کند خود را بهرستم در ابتداي رویدادها سعی می

شود. »مرا نام البرز خوانند گفت«؛ رستم با نام »البرز« تا پایان رویدادها  سئله هم موفق می م

   کند.خود را معرفی می

بی .  5 )ادعاهای  قهرمان دروغين  اساس  و  ببربیانمنظومهدر  (:  Lپایه  اینکه    دلیلبه  ي 

داند  بردن ببربیان کرده، زال خود را مسئول میمنوچهرشاه، زال را مأمور به رفتن و ازبین
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این مسئله می  بر  را معطوف  تمام تالش خود  البرز )رستم(  با  او  و در مواجهه  که  کند 

 ي ببربیان باشد.  کشنده

: 1397پراپ،  شود ) دادن کار دشواري از قهرمان خواسته میانجام  (:Mکار دشوار ).  6

می 125 زمانی  را  این خویشکاري  منظومه  این  در  پیشنهاد (.  البرز  به  زال  که  دید  توان 

دهد: اگر زال ببربیان را بکشد، البرز از او باج نخواهد و اگر البرز پیروز شود، زال به  می

هایی همراه است، ازجمله: »آزمون با  او هرساله باج دهد. درحقیقت کار دشوار با آزمون

کردن معما، آزمون گزینش، آزمون جستن، غذا یا نوشیدنی، آزمون با آتش، آزمون با حل

تهیه آزمون  طاقت،  آزمون  بردباري،  و  زیرکی  قدرت،  )پراپ،  آزمون  ساختن«  و  کردن 

1386  :126-128 .) 

   تشخيص: ششم بخش

پس از اینکه البرز ببربیان    (. 129:  1397  پراپ، رک.  ) شود  قهرمان شناخته می (:  Qشناختن ) .  ۱

گوید: اي کاش  شود. »زال با دیدن البرز با خود می آورد، خبر به زال داده می را از پا درمی 

نزد  گوش به کرد. در این هنگام گلیمینه ستانی نمی بود تا دیگر از من باج  اژدها البرز را بلعیده 

م است. زال با شنیدن این سخن به  دهد که البرز همان پسرت رست آید و بدو مژده می زال می 

 (.  215:  1394،  ي حماسی هفت منظومه پردازد« ) سپاسگزاري خداوند می 

ي ببربیان، در منظومه .شودمی  افشا   بدذات شخصیت  یا  کاذب  قهرمان (:EXرسوایی ). ۲

توان براي قهرمان دروغین متصور شد؛ زیرا قهرمان دروغین  خویشکاري رسوایی را نمی

ماندن  پس از شناخت قهرمان اصلی که فرزند اوست، ادعایی ندارد و خداي را براي زنده

 گوید. رفتن ببربیان سپاس میاو و ازبین

: این خویشکاري به یکی از این چهار صورت نمود (Tتغيير شکل و ظاهر قهرمان ).  3

بهیابد: »شکمی یاریگران  از  یکی  اثر عمل جادویی  بر  مستقیماً  و ظاهر جدید  وجود ل 

هاي  کند، صورتاي در برمیسازد، قهرمان جامه تازه آوري میآید، قهرمان قصر شگفتمی

اي  ، قهرمان جامه تازهداستان ببربیان(. در 131- 130: 1386نما« )پراپ، آور و موجهخنده

 کند.بر تن می از پوست ببربیان
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، نابودي  ي ببربیان منظومه در    (. 131:  همان رک.  ) شود  شریر مجازات می   : (U)مجازات  .  4

بلعیده و تیري  آسانی می سوزانده و فلزات را به ببربیان که همه مرغزار را با نفس گرم خود می 

براي رستم  اي  شود. از پوستش هم جامه ترین مجازات معرفی می بر او کارگر نبوده، بزرگ 

پوش رستم نیست و بر  شود. این منظومه هم اشارتی دارد به اینکه ببربیان، پلنگینه فراهم می 

اي که رستم  جامه ي رزم جانوري آبزي است. درباره گذارد که ببربیان، پتیاره این مسئله صحه می 

 توان استناد کرد: به این ابیات می   شاهنامه پوشیده، در  بر تن می 

 رم پلنگ ـــــ دارد ز چیکی جامه  
 

 نگ ــاندر آید به ج،  ه برــب  بپوشد  
 

 دشــ ان خوانـ ام ببربیــــهمی ن
 

 ان و جوشن فزون داندشــز خفت 
 

 ( 953 :1386 ،فردوسی) 

و استناد به ابیاتی که براي فرجام ببربیان بیان شده،   ي ببربیان منظومهاما با توجه به  

شاید بتوان این را هم مستند دانست. با توجه به این منظومه، ببربیان نوعی جانور آبزي  

شود که رستم هنگام جنگ  اي دوخته می بوده که به دست رستم کشته، از پوست او جامه 

اي  استناد است. آیدنلو در مقالهها قابلپوشد. این نتیجه نیز با دریافت خویشکاري آن را می

نیاورده و تنها    ي ببربیانمنظومهباعنوان »رویکردي دیگر به ببربیان در شاهنامه«، نامی از  

اژدهایی خوانده و آن را رد نموده با استناد به منابع دیگر، یکی از نظرات را پوست پتیاره 

توان یکی از نظرات را  اد به این منظومه، میرسد با استننظر می(؛ اما به15:  1378)آیدنلو،  

بههمین مسئله  این منظومه  در  که  دانست  )اي  بیان شده است؛  1394تصحیح غفوري   )

بودن این منظومه براساس روایات شفاهی و طومارهاي نقالی هم  هرچند احتمال ساختگی

 بسیار است. 

 :همانرک.  )نشیند  پادشاهی میکند و بر تخت  قهرمان قصه عروسی می(:  Wعروسی )

  پادشاهی   مقام  به  رسیدن  بر  عالوه  گاهی  و  رسدمی  پادشاهی  به  فقط  البته گاهی  (.141

در این منظومه، راي هند دختر    .شودمی  درآورده  او  عقد   به  جایزه  عنوانبه  نیز   پادشاه   دختر

آورد و خوانده شده، به عقد رستم درمی  2نوش«هاي نقالی به نام »پريخود که در نسخه

 شود.  ي فرامرز میشدن نطفهیمن سبب بستهاین اتفاق خوش
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 ی ببربيان منظومهها در . الگوی خویشکاری ۲.۲.۲

به   یافت  31با نگاهی  ببربیان  منظومهشده در  خویشکاري  با  ي  و مراحل روند روایت، 

مرحله شش  به  زمینهتوجه  گره ي  رویدادها،  براي  انتقال،  سازي  داستان،  در  افکنی 

توان  اند، می ها در این مراحل نمود یافته رویارویی، بازگشت و تشخیص که خویشکاري

 گونه دانست: الگوي ساختاري روایت را این
β ƴ δ  ε ζ η ϴ 

AaBC 

↑DEF 

GHJIK 

↓ PrRsOL 

MQEXTUW 

هاي مدنظر پراپ را در این  ي خویشکاري توان همهسازي، میي زمینه در شش مرحله

 ها را یکجا دید:توان تمامی خویشکاريمنظومه حماسی یافت. در یک نمودگاري می
β ƴ δ  ε ζ η ϴAaBC↑DEFGHJIK↓ PrRsOLMQEXTUW 

باشند که این داستان توانند نشان از این  ها در یک حرکت کلی میاین خویشکاري

حماسی از یک حرکت کلی و چند حرکت درونی ساخته شده است. در این حرکت کلی  

براي  توان سیمی الزامی  باور است  این  بر  را دریافت؛ هرچند پراپ  ویک خویشکاري 

ي دیگر اینکه این داستان از  ویک خویشکاري در داستان وجود ندارد. نکتهدیدن هر سی

 ی مدنظر پراپ ساخته شده است: حرکات کلی تقابل

 M_________W                                                                                                        

ها و تغییرهایی است که در آن ایجاد  ها مسیر رخدادهاي حکایت درحقیقت حرکت

هاي پایان  شود. هر حرکت با یک اتفاق با یک شرارت آغاز و به یکی از خویشکارهايمی

ختم میحکایت و...  مسئله  پیروزي، حل  یعنی شکست،  با  شود. حرکتها  مستقیماً  ها 

خورد  دادن شرارت با مشکلی برهم میها با رخها ارتباط دارند و تعادل حکایت تعادل قصه

گردد. ممکن است  هاي پایانی، دوباره به قصه بازمیشکارينوعی از خویو با رسیدن به

توان مواجه بود؛  اي واحد می یک قصه یک یا چند حرکت داشته باشد. هرچند که با قصه

 زند.  برد و ساختار و تم اصلی داستان را رقم میها داستان را به هیجان میاما این حرکت
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 حرکت را دنبال کرد: توان این چند می  ي ببربیانمنظومهدر 

β____________ δ 

A_________C 

↑_________ G 

H_________K 

O_________M 

M_________W 

البته با توجه به اینکه دو حرکت درونی در بطن حرکت اصلی است، باید این حرکات  

برهم و  فاجعه  درون هم که سبب  در  درنظر گرفت.  روایت شده است،  تعادل  خوردن 

خواهی از او« و »رویارویی بردن ببربیان، »رویارویی البرز با زال و باجحرکت اصلی ازبین

این دو  گوش و تسلیم گلیمینهبا گلیمینه گوش به رستم« هم درنظر گرفت؛ هرچند که 

اند. تنها شاید بتوان ادغام  هم نریختهاند و هنجار قصه را بهحرکت سبب پیچیدگی نشده

 خوردگی هنجار روایت برشمرد.     نوعی برهما بههایشان رها در نقشو تلفیق شخصیت

 ، حرکت کلی این است: ي ببربیانمنظومهدر 

 ( 1شود )بحرانبحران وجود ببربیان که به شکایت اهالی و راي هند از او منجر می

 رفتن ببربیان به دست رستم )تعادل( ازبین

را دریافت. عناصر انگیزشی    M__Wتوان   در این منظومه هم با یک حرکت کلی، می

رساندن به مردم هند باید ببربیان ازبین برود( و شرارت )ببربیان به اموال  دلیل آسیب)به

آسیب می هند  همهمردم  و  را میرساند  این خویشکاريجا  بر  را  سوزاند(،  اثر خود  ها 

 اند.گذاشته 

وا در قصه ارائه داده ها براساس محت بندي دیگري هم از حرکت دیگر پراپ تقسیمازسوي

 است: 

 )جنگ و کشمکش(                H-Iبسط ازطریق خویشکاري  -

 )انجام کار دشوار(           M-N   بسط ازطریق خویشکاري   -

 )کشمکش و کار دشوار(  M-Nو H-I بسط ازطریق دو خویشکاري -

 ها.یک از این خویشکاريبسط بدون هیچ -
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براي بسط روایت هم در منظومه ببربیان، نشان از شکل اول این بسط   این نمودگاري

 دارد که همان جنگ و کشمکش است.  

 

 گيری . نتيجه3

سرایش آن را با تردید پیش از عهد مغول و حدود قرن ششم    يکه سدهي ببربیان  منظومه

دانسته دهم  و  نهم  برخی سده  در  و  دادخواهان    477اند،  از  دادخواهی گروهی  با  بیت 

شدن ببربیان توسط رستم و ازدواج او با دختر راي هند به  شود و با کشتههندي آغاز می

هاي والدیمیر پراپ و  ر خویشکاريرسد. در این نوشتار سعی بر این شد نمودگاپایان می

شخصیت هفتدریافت  اسطورههاي  منظومه  این  در  نظریه  این  حماسی    -ايگانی 

شناسی تا چه حد بر این روایت  موردبررسی قرار گیرد تا مشخص شود این نظریه ریخت 

هاي حاضر در  انطباق دارد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که با توجه به شخصیت

صورت تلفیقی  ها بهظومه، هفت شخصیت یافت شد؛ هرچند برخی از این شخصیتاین من 

صورت شریر  گوش که هم بهآفرینی کردند؛ مانند گلیمینهو ادغامی در این منظومه نقش

نمود یافت و هم پس از رویدادهایی نقش اعطاگر و یاور دریافت کرد. در نمودگاري  

سیریخت روایت،  این  خویشکاشناسانه  قصهویک  در  پراپ  مدنظر  به  ري  هرچند  ها، 

  - ها به شکل الگوي نمودگاري »کشمکشصورت غیرمتوالی یافت شد. بسط خویشکاري

هاي حماسی با  رسد بسیاري از داستانپیروزي« در این داستان یافت گردید که به نظر می

رسد  نظر می  کنند. بهپیروي می  دهندهها از این الگوي بسطي ساختاري آنتوجه به پیکره

می نتیجه که  دیگري  کرد، ي  استناد  شاهنامه  در  دیگر  ابهامی  گشایش  براي  آن  به  توان 

جانوري  اند، پتیارهببربیان است که برخالف بسیاري از نظرات که آن را نوعی پلنگ دانسته

 دوزد.  اي میجامه کشد و از پوستش رزمآبزي است که رستم آن را می

ریخت  الگوي  پژوهش،  این  به  توجه  داستانبا  دیگر  روي  پراپ  هاي  شناسی 

هاي  هاي داستانها و گزارهحماسی هم انطباق دارد. براي دریافت بهتر سازه  -اياسطوره

 توان این نظریه را انطباق داد و اعمال کرد.  صورت تطبیقی هم میاي بهاسطوره  -حماسی
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 ها یادداشت

  چنین بوده است که مردم هند دختري تر داستان ببربیان نیز این صورت کهن  احتمال بسیار،به  .1

خشک  از  جلوگیري  براي  میرا  پیشکش  اژدهایی  به  قحطی،  و  اینکردهسالی  نوبت  اند.  بار 

، دختر شاه هند را از چنگ اژدها رها دخت آن سرزمین بوده است. رستم در نبرد با ببربیانشاه

بهمی را  آن دختر  داستان،  پایان  در  بدو میکند و  پیروزي رستم  پاداش  دهند. )غفوري،  عنوان 

1393 :82  .) 
مطلق،  است )خالقی  Filamersنام فرزند رستم و پري نوش هم در روایت ماندایی، فیالمرس    .2

1372 :300 .) 
 

 منابع 

 . اصفهان: فردا. دستور زبان داستان(. 1371اخوت، احمد. )

ي فرزانه طاهري،  . ترجمهدرآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات (.  1383اسکولز، رابرت. )

 تهران: آگاه.

 ي عباس مخبر، تهران: مرکز. . ترجمهي ادبیدرآمدي بر نظریهپیش(.  1388ایگلتون، تري. )
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اي، تهران:  ي فریدون بدره. ترجمههاي پریانشناسی قصه ریخت(.  1386پراپ، والدیمیر. )

 توس. 
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 . تهران: سمت. ایرانی

 . تهران: علمی و فرهنگی.هاي جادوییافسانهشناسی ریخت (. 1387خدیش، پگاه. )

- 242  ي، شمارهچیستا(. »ببر بیان، تن پوش باستانی یا آرزویی دیرین«.  1386دارا، مریم. )

 .211- 202، صص  243

)دشترضایی محمود.  در  1393ارژنه،  »سگزي«  کنیه  و  »ببربیان«  پیوند  بر  »درآمدي   .)
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  ،ي معصومه زواریان)جستاري در باب روش(. ترجمهگفتمان روایت  (.  1398ژنت، ژرار. ) 
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  شناسی متن «.  ببربیان(. »نبرد رستم با پتیاره، روایتی دیگر از داستان  1393غفوري، رضا. )
فارسی دانشکدهادب  انسانی،  علوم  و  ادبیات  دوره  -ي  اصفهان،  جدید،  دانشگاه  ي 

 .  88-75(، صص  23)پیاپی  3يشماره

، ادب پژوهیهاي حماسی ایران«.  (. »نبرد قهرمان با اژدها در روایت1394)ــــــــــــ.  

 .  128-99،  صص  34ي، شماره 9دوره 
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،  پاژ  شناسی تحلیلی«.بر مبناي رویکرد اسطوره  شاهنامه کننده در  نمادین و محافظت
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)با  ریخت  ينظریه پراپ  ریختشناسی  بر  شاهنامه(«.  تکیه  از  قصه  سه  شناسی 
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 . 144-123، صص 3ي ، شماره47

( مارتین.  روایت.گزیده(.  1388مکوئیالن،  مقاالت  محموديترجمه  ي  فتاح  تهران:    ،ي 

 خرد. مینوي

 . تهران: سخن.ادبیات داستانی(.  1376میرصادقی، جمال. )

شناسی افسانه ماهان مصري  (. »ریخت1395نیا، زهرا. )سیدمرتضی؛ سعادتیمیرهاشمی،  
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