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 چکیده
 برمیون بررسیی   شناسیی کلیود   روایت ۀبراساس نظری «رستم و سهراب»تراژیک داستان  ،ستار حاضرجُدر 

نه بیه   گانه بنا شده که طبق آن سرنوشت قهرمان منحصراًالگوی برمون برمبنای رویکردی دو .است شده

الی ایی  داسیتان متشیکل از ییک تیو     ، برمونۀ نظری براساس شود. شکست ختم میبه  گاه بلکه ،پیروزی

 و ای از جمله زنجییره  ها انواع توالی و اند را خلق کرده داستانۀ اصلی و چندی  توالی فرعی است که پیکر

سیه کیارکرد   ۀ دارنید هیر تیوالی دربر   ،ای  نظریه براساس. اند شدهبه کار گرفته  در آنانضمامی و پیوندی 

 دارد. ییهمسیو و  یهمخیوان داسیتان  بیا   کیامالً  گانه سهاست که ای  کارکردهای پیامد  فرایند و امکان و

فرایند  رستم، به ترتیب مراحل امکان وبه دست سهراب شدن  کشته ،ایران درسهراب  سهراب در توران،

گر بیه  از کنشی  قهرمانیان تبیدیل  نمونۀ ای  داستان  ،حیث شخصیت از شوند. می و پیامد داستان را شامل

 دهد؛ را نیز نشان می ی فردوسیپرداز ستانداو گری  هنر روایت مقالۀ پیش رو، .عکس استپذیر و بر کنش

تیر از همیه رویکیرد     هیا و مهیم   کنش ،ها موقعیت ،ها رفت تنظیم توالی پیهمچون م عناصر روایی تمازیرا 

 .است دادهها در گزینش هدف مورد نظر قرار  رمون را در دادن اختیار به شخصیتب دوگانۀ
 

 توالي، کارکرد.، کلود برمون ،شناسی روایت  رستم و سهراب، :یکلیدهای  واژه
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 مقدمه. 1

ادبییات جهیان    ماننید   ، یکی از آثیار بیی  ر غرابت و غمناکیکه د «رستم و سهراب»داستان 

وریت آثار زیادی با مح تا کنونکه  چنان ؛استواکاوی  درخور یهای مختلف نظرگاه از ،است

 ۀاز زاویی  «سیهراب  رسیتم و »داسیتان  حاضیر،   ۀ. در مقالی اسیت  شیده ای  داسیتان نوشیته   

 روایت ۀن به مسئلتری  اثر برمون که در آ مهم .شود کلود برمون بررسی میشناسی  روایت

والدیمییر   انیی پر های شناسی قصه ریختاز کتاب  ست که کامالًا منطق داستان ،پرداخته

شناسی برمیون در   های روایت به بررسی مشخصه مقالۀ حاضر،ست. در ا رفتهیر پذیتأثپراپ 

گری فردوسیی پرداختیه    های روایی و هنر روایت و تبیی  ویژگی «رستم و سهراب»تان سدا

و سیسس   شیود  میی داده  اختصیار  بهتعاریف مختلفی از روایت  ابتدا ،ی  منظوربد .است شده

ان انطباق داستان با ای  میز ،و پس از آن ودش میاجمال معرفی و تحلیل  دیدگاه برمون به

 .ردیگ میلیل قرار یه و تحبررسی و تجز تحت ،نظریه

 چهارچوب نظری .4

 شناسی روایت و روایت. 1ی4

 دارد (راوی)گویی  متنی دانست که قصه ،تری  بیان تری  و عام شاید بتوان روایت را در ساده

نوینی  ای از رویکرد علمی نسبتاً شعبه (Narratology)شناسی  و روایت (199: 1939 ،اسکولز)

ایی   هیای مختلیف ترکییب     شناسایی عناصر ساختاری و حالتاش  اصلی ۀاست که دغدغ

تحلیل انواع گفتمان در روایت اسیت  همچنی  کرر روایت و های مشگرد ،عناصر در روایت

 است شدهاز زمان ارسطو آغاز  ،های روایی پایهتالش برای توصیف ساختار .(411 :1913 ،داد)

 ،اسیکولز )اسیت   به دسیت نیامیده  رفتی چندان پیش تا کنونکه از زمان او شده  گفتهبارها  و

 ۀبلکیه حیوز   ،شیود  قصه و ادبیات داسیتانی مطیرح نمیی    ۀدر حوزفقط یت روا .(199: 1939

ها با یکدیگر  ر گسترده است و حتی در زندگی روزمره نیز اساس ارتباط انسانها بسیا روایت

 ،رت راویاگیاه بیه سیبب مهی     .گییرد  وناگون از روایات صورت میهای گ مبنای دریافت بر

حال آنکه همان رواییت از زبیان شیخی دیگیر      ؛شود روایات دوچندان میجذابیت برخی 

 ممک  است چندان مطلوب نباشد.

افیراد زییادی    ،م مطیرح شیده  علی در جایگیاه  شناسیی   اخیر که روایت ۀدر ای  چند ده

 کیه بیرای تمیام   دست یابند  یی مشخصهای روایبه الگو اند کوشیده و پردازی کرده نظریه
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اسیتفاده   ی  های امیروزی  و رمان ها های قدیمی و چه داستان چه قصه ی  یی روایساختارها

 ،فوتزوتیان تیودور   ،والدیمییر پیراپ   ،پیردازان  تری  و کارآمدتری  ای  نظریه از مهم .شود

 انید  افتیه های گوناگون دسیت ی  بندی ژنت هستند که به تعاریف و تقسیم ژرار روالن بارت،

شناسیان   ها میان روایت ی که در تحلیل روایتنظرهای اختالف . با تمام(49ی13: 1911 ،اخوت)

اصول کلی روایت روش  است و ایشان بر چند مقوله در تعریف رواییت اتفیاق    ،وجود دارد

ف با وروتود .(911: 1931 ،دیاحم)داند  میی گزارشگرروایت را همان کنش  نظر دارند. ژنتْ

کنشیی  در روایت بایید  »: گیری روایت معتقد است ها در شکل تأکید بر نقش کنش شخصیت

رواییی   ۀحلقی  ۀزلی هیر تغیییر و تحیولی بیه من     ،واقع در .و تحولی صورت گیرد مال شود و تغییربر

دو کینش بیا    آید و در غالب اوقات هر دیگری می ها یکی پس از ترتیب کنش بدی  ؛جدیدی است

متنیی اسیت    ،به نظر پراپ نیز روایت .(41: 1934 ،تودوروف) «ی و معلولی دارندای علّ هم رابطه

ر ر به ناپایدار و دوباره بازگشت آن به حالت پایداتغییر وضعیت را از حالت پایداچگونگی که 

اعتقیاد  هاسیت و   کاریها و خویش ژهوی نقش ورزد، میآن تأکید  آنچه پراپ بر .کند بیان می

نظیر کلیود برمیون     ،ییان ایی  م  امیا در  .برای وقوع کنش اسیت  ابزارفقط شخصیت دارد 

 دارد. روایت تفاوت ۀان عرصپرداز با دیگر نظریه فرانسوی

 روایی کلود برمون ۀتحلیل نظری .4ی4

 1444د متولی  ،رگرای فرانسیوی شیناس سیاختا   تروایی  ،(Claud Bermond)کلود برمون 

ون برمی  .بینی دیدگاه پراپ قیرار داد بازاو پایه و اساس کار خود را تکمیل و  .است میالدی

شیمارد   روایت میرفت را اساس  پی ،داند که کنش و کارکرد را واحد پایه میخالف پراپ بر

هر قدر رفت است و یک داستان کامل را  بلکه پی ،کارکرد نیست روایتْ ۀواحد پای»و به اعتقاد او 

بیه   .(191: 1939 ،اسکولز) «ها معرفی کرد رفت وان همچون تلفیق پیت می ،هم بلند و پیچیده باشد

رفت خود سه  ها و هر پی رفت ها و پی است منسجم از توالی  ای هر داستان مجموعه ،نظر او

 .پیامد ،فرایند ،کنشامکان یا استعداد  :از است کارکرد دارد که عبارت

حیق انتخیابی    ،هر مرحله از بسط و گسیترش  در» :ها هر کدام دو انتخاب داردای  کارکرد

ای   .(همیان ) «، توفیق یا شکستسوم ۀقق یا عدم تحقق و در مرحل، تحدوم ۀ: در مرحلداردوجود 

ه را با هیر  امکان انطباق ای  نظری ،رفت کارکردهای هر پیدر قبال برمون  ۀرویکرد دوگان

ود شی  ه وارد داستان میهر شخصیتی ک ،ای  نظر بر چراکه بنا ؛سازد میاثر داستانی فراهم 
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تواند گاهی بیه شکسیت    یجه یا پیامد داستان میطرفی نت ملزم به انجام کنشی نیست و از

هیای   اول اینکیه شخصییت   کید برمون بر سه اصیل اسیت:  بنابرای  تأ .قهرمان منجر شود

یروزی به پ دوم اینکه نتیجه حتماً ؛در انتخاب آزادندداستان ملزم به انجام کنشی نیستند و 

ها از  مال تغییر شخصیتسوم اینکه احت ؛انجامد و شکست او نیز محتمل است قهرمان نمی

 وجود دارد. برعکسپذیر و  به کنش کنشگر

 روایت ۀدهند های تشکیل پایه کارکردها و .1ی4ی4

موقعییت پاییدار الیف تشیری       :است شدهایه تشکیل گونه روایت از سه پهر ؛به نظر برمون

: 1931 ،احمدی)شود  شود یا نمی الف دگرگون می؛ آید امکان دگرگونی الف پدید می؛ شود می

: امکیان  ه مرحله را از یکیدیگر تفکییک کنییم   س ،ما باید در یک روایت ،ویبه نظر  .(100

ای  اصطالحات به طور کلی به معنیای مراحلیی اسیت کیه امکیان       .تحقق فعلیت، ،بالقوه

 .(39: 1939 ،تنسبر) کنند بیان می کنش یا دستاورد را ۀو نتیج ،گذار به کنش ،کنش

 روایت انواع توالی در .4ی4ی4

کند: توالی ابتدایی یا  ستان را نیز به دو دسته تقسیم میهای موجود در یک دا برمون توالی

بیه  گانیه   کارکردهای سه ،. در توالی بسیط(41: 1911 ،اخوت)کب و پیچیده توالی مر و بسیط

زییر   ۀهیای پیچیید   تیوالی  ،شوند که از ترکیب ای  نوع از تیوالی  منجر میای آشکار  نتیجه

 :شوند می ساخته

 ای توالی زنجیره .1ی4ی4ی4

زنید کیه هیر ییک از آنهیا بیا        دسیت میی  هیایی   به کینش  قهرمان برای انجام میثاق خود

یابند تیا قهرمیان میثیاقش را بیه      ها زنجیروار ادامه می ای  کنش .سترو روبه یهای واکنش

 .(04: همان)انجام برساند سر

 توالی انضمامی .4ی4ی4ی4

شود مگیر اینکیه    نمی ممک  (موریترای انجام مأیت  میثاق و حرکت بیبس یعنی)والی اول یت

دهنده را پشت سر بگذارد و سرانجام  حل استفاده از ابزار و یاری نیروهای یاریمرا ،قهرمان

 .(همان)موریت خود برسد نهایی مأ ۀبه مرحل

 توالی پیوندی .9ی4ی4ی4

به  .شود دیگر ارزیابی می (ند قهرمیان یا چ)کنش قهرمانی در پیوند با قهرمان  ،در ای  توالی
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 (ییا نیروییی  )از نظر آدم  ،شود ، آنچه از دیدگاه قهرمان بهبود وضعیت تلقی میعبارت دیگر

 .(همان)است یا انحطاط  ضعشدن و بدتر ،خبیث

 شخصیت در روایت .9ی4ی4

 هیا را بیه دو دسیتۀ    او شخصیت .ها نیز از نگاه برمون اهمیت روایی خاصی دارند شخصیت

به دیگری  ها قابلیت تبدیل قد است ای  شخصیتکند و معت پذیر تقسیم می کنشگر و کنش

اعمالی بر آنها واقیع   آنها که کارپذیران دهند و کارگزاران آنها که کاری انجام می ؛را دارند

شیود و   ار میکارگزسسس پذیر است و ان ابتدا کارفاعل یا قهرم ،ها قصهبیشتر شود. در  می

 .(119: 1939 ،اسکولز) کند دوباره شأن کارپذیر پیدا می ،تهای حکایتاغلب در ان

 پرسش پژوهش .9

رسیتم و  »ژییک  ترا ۀمنظومی  اوالً ست کهها پرسشیی به ای  گو پاسخپی  حاضر درتار جس

 ۀنظریی  بیا تیا چیه مییزان    لحاظ سیاختاری   به ،انجامد که به شکست قهرمان می «سهراب

 ،شیمرد  هایی که برمیون برمیی   از انواع توالیو  است ریذپ شناسی کلود برمون بررسی روایت

تیوان ایی  داسیتان را مصیداق      دیگر اینکه آیا میی  ؟است نوع در ای  اثر اتفاق افتادهکدام 

دسیت  نکیه  یبه شمار آورد تیا ا  ،نامد می «امکان تغییر شخصیت»نچه برمون روشنی برای آ

روایتگیری   شگردهای ای روایت وه آخر مشخی شود راوی داستان تا چه اندازه با ویژگی

 .است آشنا بوده

 روش تحقیق  .9

رسیتم  » ۀنظومکلود برمون در م ۀبه بررسی نظریتحلیلی  یای  مقاله با رویکردی توصیفی  

انیواع   کردهیا، کار هیا،  رفت پینظر  از برمون ۀابتدا نظری روی  ا از .است پرداخته «و سهراب

 ،های ای  نظرییه  براساس سازهداستان با تحلیل و شود  میبررسی  ها و نیز شخصیت توالی

هیر بخیش نییز     . در پاییان شیود  می مشخی روایی برمون ۀداستان با نظریمیزان انطباق 

 .است شدههایی برای وضوح نتیجه آورده نمودار

 پژوهش ۀپیشین .1

از زواییای   تیا کنیون  نظیر ادبییات جهیان    یکی از آثار بی ۀمنزل به «رستم و سهراب»داستان 

 ،شناسیی  جامعیه  ،شناسی روان ،بیان ۀزبان و شیو ،ساختار ،محتوا و مضمونهمچون مختلفی 

سیی  شنا روایت» از منظر تا کنونرسد  اما به نظر می ،است شدهبررسی و تحلیل شناسی  روایت
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دییدگاه رواییی    در نظر دارد ای  اثیر را از  حاضر . پژوهشاست شدهنه و تحلیل تجزی «برمون

گشیای   هدر ایی  زمینیه را   تواند آثاری که میای از  ، گزیدهپیش از آن ، امادبرمون بررسی کن

هیای رواییت    نظریه، روایت در فرهنگ عامیانه شود: ار معرفی میو ران باشد فهرستپژوهشگ

، تیوالن  انتقیادی  یشیناختی    زبیان آمیدی  در :شناسیی  رواییت  ،فلکیی  روایت داستان ،مارتی 

 طیرح  بیه تعیاریف و   مقیاالت رواییت   ۀگزیید  ،امیروز  شناسی از منظر گرماس تیا بیه   روایت

نظرییات   ۀدربار .اند پرداخته کالر بارت، چتم ، سانی چون ژنت،شنا ای مختلف روایته دیدگاه

، شناسیی سیاختارگرا   درآمدی بر بوطیقای روایت پیشآثاری چون به توان  کلود برمون نیز می

نییز   وزبان داستان  دستور، در ادبیاتگرایی درآمدی بر ساختار ،بررسی ساختاری رمان کلیدر

 ۀنامی کتیاب  تیوان بیه    از جمله می .مراجعه کردفردوسی  ۀشاهنام شناختی های روایت ررسیب

اشیاره  اسدهللا جعفیری   نوشتۀ بندی ساختاری شاهنامه تحلیل و طبقه داستان: ۀباستان در بوت

علیرضیا   ۀتنوشی  «ود برمیون دگاه کلید یمبنا ار بریداستان رستم و اسفند یبررس» ۀمقال .کرد

 «برمیون  خوان اسفندیار براسیاس نظرییه کلیود    بررسی ساختاری داستان هفت» ۀمقال ،لو نبی

 یالمللی   یبی  شیهمیا  مقیاالت  مجموعیه  ،یژنی  یب یاسماعیل صادقی و محمود آقاخاننوشتۀ 

 ن،دانشگاه سیستان و بلوچستا در شاهنامه دوم ۀهزار در یفردوس ابوالقاسم میحک بزرگداشت

 صیدیقه  نوشیتۀ « شناسیی  هیای رواییت   اساس نظریهبر رستم و سهرابتحلیل داستان » ۀمقال

 و سیدکاظم موسیوی  ۀنوشت «رستم و سهرابساختارشکنی داستان » ۀمقال ،عسکری )حدیث(

 .اند نه در دستی  زمیز در این غالمحسی  مددی و فخری زارعی

 «رستم و سهراب»داستان  ۀدربار .0

زبیونی و   : داسیتان  اسیت  شیاهنامه هیای   از شورانگیزتری  قسمت «سهرابرستم و »داستان 

  یی ا .اسیت  شدهبی  پدر و پسر بیان  صورت جنگیبه که  نوشتبر سربرا ماندگی انسان دردر

اما هیچ  ،شبیه بدان آمده یا چیزی های جهان به همی  صورت ملتدر ادبیات بیشتر داستان 

انگیز سرنوشیت کیه    عظمت و قدرت هوس .ی را نداردی و دلربایورانگیزداستانی ای  مایه ش

جیا   هیچ ،آورد را پدید می «رستم و سهراب» ۀکند و فاجع سرانجام پسر را به دست پدر تباه می

سیتر   ی ای  اثر فردوسی را شیاهکار  ،روست که نقادانهمی   ای  اندازه نمایان نیست و از

 .(49: 1934 ،کوب )زری  اند ونان برابر شمردههای ی ژدیتری  ترا و گاه آن را با بزر  تلقی کرده

نمایشگر اعمال جدی و مهمی است که وضیع و   ،یکی از انواع ادبیدر جایگاه تراژدی 
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. (10: 1910 ،صیادقی میر) کنید  میی  بیاری واژگیون   ه صورت فاجعیه موقع شخصیت اصلی را ب

منحصیر   کیردار و فعیل را بیه سیه حالیت      ،ارسطو در تجزیه و تحلیل متون شعر تیراژدی 

دوم آنکه نادانسیته بیه    ؛استآگاه کند  ت آنکه قهرمان داستان به آنچه مینخس :است کرده

سیوم آنکیه    ؛یابد خویشاوندی را درمی ۀرابط ،زند و بعد از وقوع فعل عمل تالفی دست می

حالت چهارم  ،فردوسی در ای  اثر .برد خویش پی میقهرمان به خطای  ،پیش از انجام فعل

ابیداع   (آگیاهی بیدان  نا)و حالت دوم  (دانایی به فرجام فعل)ای است از حالت اول  را که آمیزه

آن رسیتم آشیکارا بیه     هیایی اسیت کیه در خیالل    وگو گفیت  ،لت اول  حامبیّ .است کرده

 کند. خاندان سام نریمان اشاره می سهراب با های جسمی و اخالقی شباهت

شود و قسیمتی   در آن بسته می گره داستانهمیشه قسمتی وجود دارد که  ،در تراژدی

صلی مضمون ا ای  گروه را جدا از ،ن آثار تراژیکبرخی خالقا .شود گشوده میدیگر که گره 

 ،«رسیتم و سیهراب  » خی دیگر چون حکیم طوس در تراژدیدهند و بر نامه قرار می نمایش

ای  نیه گو ند و هر زمان بهبند ستان اصلی بر دست و پای اشخاص میمت  دا ای  گره را در

ت که به اسافراسیاب  ،نخستی  عامل .شود تر می ت انسان و تقدیر پیچیده و پیچیدهبه دس

سر بتوانند مانع آشنایی پدر و پکه ای  دهد تا به هر تدبیر و حیله هومان و بارمان فرمان می

پسیر و پیدر بیه     است که از شناسایی ،نگهبان دژ سسید ،عامل دیگر هجیر .نددر ایران شو

عامیل   کند. یداری مخود ،جان رستم برسد سهراب بهی از ندآنکه ممک  است گز احتمال

 در اینجا نیز هنگامی دارد. بر عهدهها نقش اصلی را  در تراژدیوسته سوم تقدیر است که پی

رود و قیدم بیه    دیدار سهراب به حصار تورانییان میی  ترکان شبانه برای  ۀکه رستم در جام

، راز شود و با میر  وی  کشته میبه دست رستم  ایي سهراب،، درزم ژنده ،گذارد صحنه می

 ماند.  شدن دو هماورد همچنان ناگشوده می پیوند تا هنگام رویارو

 تجزیه و تحلیل مت  .1

 کنش امکان یا استعداد ۀمرحل .1ی1

باید به توان بالقوه و امکان ییا اسیتعداد کینش رواییی      ،تعادل و پایداری داستان ۀدر مرحل

سیی از  انیدوه فردو   یّمبپس از براعت استهاللی که  ،داستان ۀمقدم وجه کرد. درداستان ت

مسیت   ،شدن رستم و عزم شکار او و رفت  بیه دربیار امییر سیمنگان    ، غمگی  فاجعه است

 شود. سهراب مطرح می و مالقات با تهمینه و تولدرستم شدن 
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 اگیییر تنیییدبادی برآیییید ز کییین    

 مش ار دادگیییریسیییتمکاره خیییوان 

 داد اسیت بییداد چیسیت   اگر میر   

 ییی  راز جییان تییو آگییاه نیسییت  از ا

 جییوانی و پیییری بییه نزدیییک مییر 

 کنییون رزم سییهراب دانییم نخسییت 
 

 تییرن  بییه خییاک افکنیید نارسیییده    

 هنیییر مش ار بیییییهنرمنییید دانییی 

 ز داد اینهمه بانگ و فرییاد چیسیت  

 بییدی  پییرده انییدر تییو را راه نیسییت 

 در بدن نیسیت بیر   یکی دان چو ان

 با پدر چون بجستاز آن کی  که او 
 

 (111ی104: 4/1939)فردوسی، 

 :زم شکارشدن رستم و ع. غمگی  1

 سیاز نخجییر کیرد    ،غمی بید دلیش  
 

 کمر بست و ترکش پر از تییر کییرد   
 

 (111)همان: 

 :. خواب رستم در مرغزار4

 :دزدیدن سواران تورانی اسب رستم را .9

 چو بیر دشیت میر رخیش را یافتنید     

 ه شییهرگرفتنیید و بردنیید پویییان بیی 
 

 کیییردنش بشیییتافتند سیییوی بنییید 

 همی هر یک از رخش جسیتند بهیر  
 

 (111)همان: 

 :رخش شدن ناشی از گمبه سمنگان به دنبال رخش و ترس از بدنامی رستم رفت   .9

 همییی گفییت کییاکنون پیییاده دوان  
 

  روان کجیییا پیییویم از ننیییگ تییییره  
 

 (114)همان: 

 .رستم برای مهمانیرخش و دعوت از  امیر سمنگان از دادن پرهیز .1

 :رستم در مهمانی شدن مست .0

 هنگام خواب آمدشو چو شد مست 
 

 همییی از نشسییت  شییتاب آمییدش   
 

 (119: )همان

 .است شدهآمدن تهمینه به بالی  رستم که با شنیدن وصف او عاشق  .1

 :رزندی از رستمآرزوی تهمینه برای داشت  ف .3

 ام کنییون گییر بخییواهی مییرا تییو را 

 ام تیو چنیی  گشیته    ریکی آنکییه بی  

 دیگییر کییه از تییو مگییر کردگییار   وُ
 

 نبینیید جییز اییی  مییر  و مییاهی مییرا 

 ام خیییرد را ز بهیییر هیییوا کشیییته  

 نشیییاند یکیییی پیییورم انیییدر کنیییار
 

 (111)همان: 
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 قول مساعد تهمینه برای یافت  رخش: .4

 جیای آورم  سه دیگر کیه اسیبت بیه   
 

 سیییمنگان همیییه زییییر پیییای آورم 
 

 )همان(

 به خواهش تهمینه:سسردن رستم سر .11

 هنییییرتییییا موبییییدی پر بفرمییییود
 

 بخواهییییید ورا از پیییییدر ،بیایییییید 
 

 (110)همان: 

 دادن نشان به تهمینه: .11

 یکییی مهیره بییود  بیه بییازوی رسیتم  

 بییدو داد و گفییتش کییه اییی  را بییدار

 بگیییر و بییه گیسییوی او بییر بییدوز  

 ز اختییر پیییسر آییید ور ایییدون کییه
 

 که آن مهره اندر جهیان شیهره بیود    

 رار آرد تیییو را روزگییی اگیییر دختییی 

 فییروز اختییر و فییال گیتییی کبییه نییی

 ببنیییدش بیییه بیییازو نشیییان پیییدر 
 

 ()همان

 :سهرابتولد  .14

 چون نه ماه بگذشت بیر دخیت شیاه   
 

 یکییی پییورش آمیید چییو تابنییده مییاه 
 

 (111)همان: 

 :شود شگفتی می ۀسهراب که مای ۀالعاد رشد خارق .19

 سال بییود  همچو یک ماه شد چو یک

 د زخم چوگیان گرفیت  ساله ش چو سه

 ساله شد زان زمی  کیس نبیود  و دهچ
 

 بییرش چییون بییر رسییتم زال بییود    

 دل تییر و پیکیان گرفیت    به پینجم 

 کییه یارسییت بییا وی نبییرد آزمییود   
 

 ()همان
 :پافشاری سهراب برای شناخت پدر .19

 ویامیییادر آمییید بسرسیییید از   بیییر 

 ز کییدامی  گهییر م وا ز تخییم کییی 
 

 بییدو گفییت گسییتان بییا میی  بگییوی 

 ویم چیو پرسید کسیی از پییدر    چه گ
 

 (113)همان: 

احتمال دارد که سهراب به جانب پدر راهیی   .روایت است ۀنیافت فعلیت ۀمرحل ،ای  مرحله

که روایت مل ای  است درخور تأ ۀگیری داستان منصرف شود. نکتود و امکان دارد که از پیش

 نظر ان گرفته و با دریبنولی معل یی روابط علّ ۀپای مند است که بر فردوسی دارای طرحی نظام

پرسشی ایجاد  ،گرفت  تمام جزئیات و طرح آنچه ممک  است برای مخاطب در مسیر داستان
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 چینید تیا   میی ای  زمینیه  ،رواییت  .کینش اسیت  بیدون   ،ایی  مرحلیه   .اسیت  یافتهشکل  ،کند

نجیر  و قطعییت م ن بالقوه به فرایند فعلیت یا عدم فعلییت  ورد و امکاپذیری را فراهم آ امکان

عنیوان   ، قهرمیان هنیوز بیه   که با پایداری موقعیت همراه است ،امکان ۀشود. در ای  مرحل می

چنید  هر ؛گاه چنیی  اتفیاقی نیفتید    و شاید هیچ است شدهن نار وارد میداو فاعل کارگذ کنشگر

شک ناشی از ارادت قلبی او به رستم و سیعی در   است و بی ه که فردوسی تدارک دیدهگون آن

توان  داستان می ۀ، از دیباچدانست  سرنوشت در وقوع فاجعه است او و مقصرایاندن گناه نم بی

 است. ایی هنوز رخدادی به وقوع نسیوستهولی از منظر رو ،بینی کرد پایان آن را پیش

 فرایند فعلیت یا عدم فعلیت و قطعیت .4ی1

اولیه و  پایدار شود و سهراب پس از موقعیت فرصت تغییر موقعیت ایجاد می ،رحلهدر ای  م

و  جوانی دانش سهراب از ماجرا و .وردآ نجام مأموریت روی میا به ،نشان پدر دانست  نام و

سو و احساس خطیر افراسییاب از قیدرت سیهراب و      یک از تجربگی او ر و خامی و بیغرو

 .سازد میمدن امکان تغییر موقعیت هموار آ، زمینه را برای پیش وی دیگرساغوای او از 

 :م استمراب برای یافت  پدر مصسه .1

 کییییاووس را ،برانگیییییزم از گییییاه

 به رستم دهم تخیت و گیرز و کیاله   

 بگییییرم سیییر تخیییت افراسییییاب  
 

 از اییییران ببیییرم پیییی طیییییوس را 

 شییاه نشییانمش بیییر گییاه کییاووس  

  سیییر نییییزه بییییگذارم از آفتیییاب  
 

 (114)همان: 

 :ابودی او و پدرسهراب را به قصد ن سساه و تجهیزات افراسیابْفراهم ساخت   .4

 هییا شیینود چییو افراسیییاب آن سییخ 

 ز لشیییکر گزیییید از دالور سیییران  
 

 خوش آمدش خندید و شیادی نمیود   

 و گراییید بییه گییرز گییراناکسییی کیی
 

 (131)همان: 

 هراب به قصد ممانعت از شناخت پدر:. فرستادن هومان و بارمان را همراه س9

 دو هییییزار از دلیییییران گییییرد و ده

 تبییه گییردان لشییکر سییسهدار گفیی  

 پیییدر را نبایییید کیییه دانییید پسیییر 

 کیییان دالور گیییو سیییالخورد مگیییر
 

 چییو هومییان و مییر بارمییان را سییسرد 

 کییه مانیید نهفییت کییه اییی  راز باییید

 که بنیدد دل و جیان بیه مهیر پیدر     

 مردشود کشته بیر دسیت ایی  شییر    
 

 (131ی131)همان: 
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 :دژ فت یر و سهراب به دژ مرزی ایران و مبارزه با هج ۀحمل .9

 کییی دژ رسییید چییو سییهراب نزدی 

 ردپییای چییو گ یی  بییر بادسییت از نش

 سیان شییر   ز لشکر برون تاخیت بیر  

 ز اسب انیدر آمید نشسیت از بیرش    

 بسیچید و برگشت بیر دسیت راسیت   
 

 هجیییییر دالور سییییسه را بدییییید   

 ز دژ رفییت پویییان بییه دشییت نبییرد 

 بییه پیییش هجیییر انییدر آمیید دلیییر  

 خواست از تی  برییدن سیرش    همی

 غمی شد ز سهراب و زنهار خواسیت 
 

 (139)همان: 

گری کاووس با  ساله و چاره دوازده یک فرماندهساهی گران با . رساندن خبر رسیدن س1

 :انتخاب رستم برای دفع خطر

 یکییی نامییه فرمییود پییس شییهریار  

 نخسییت آفیییری  کییرد برکردگیییار  

 دگیییر آفیییری  کیییرد بیییر پهلیییوان

 کییاری بیید آمیید بییه پیییش  زاینییدهگ 

 چنان باد کاندر جهان جیز تیو کیس   
 

 رسییییتم نامییییدار نوشییییت  بییییر  

 روزگییییار ۀدار و پییییروردهانییییج

 ...روان کییه بیییداردل بییاش و روشیی 

 آن دلییم گشییت ریییش ۀکییز اندیشیی

 بییه هییر کییار فرییییادرس    نباشیید 
 

 (141ی149)همان: 

 کند که: متقاعد می افتد اما خود را به یاد فرزند نادیده میه، . رستم با شنیدن خبر حمل0 

 هنییوز آن گرامییی ندانیید کییه جنییگ
 

 نییام و ننییگ باییید گ ییه  تییوان کییرد 
 

 (99)همان: 

 کند. و از جنگ خودداری می

ود و یشی  اووس میی یی موجب خشیم کی  یوان تورانا پهلیزدن رستم از جنگ بباز . سر1

 شمارد: اووس برتر مییک کند و خود را از اع مییس از خود دفاوویبرابر خشم ک در رستم

 چو خشم آورم شاه کیاووس کیسیت  

 ام بنییده دم او را نییه میی  رآز هچییو
 

 چرا دست یازد به م  طوس کیست؟ 

 ام آفریننییییییده ۀی بنییییییدیکیییییی
 

 (411ی411)همان: 

حرمتیی   د و رسیتم بیی  آیی  رمیی ، کاووس از در عذرخواهی دگری پهلوانان . با میانجی3

 پذیرد: جنگ را می ،اش و برای حفظ نام و آبروی پهلوانیبرد  از یاد میکاووس را 

 پیای خاسیت   شاه بر ،شد ز درچو در

 که تندی مرا گوهر اسیت و سرشیت  

 بسی پوزش انیدر گذشیته بخواسیت    

 ...چنان زیست باید که یزدان بکشت
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 چییو آزرده گشییتی تییو ای پیلییت    

 یهان تو راسیت بدو گفت رستم که گ

 کنییون آمییدم تییا چییه فرمییان دهییی
 

 خییاکم انییدر دهیی  ،پشیییمان شییدم

 م و فرمیان تیو راسیت   یهمه کهتیران 

  روانیییت ز دانیییش مبیییادا تهیییی   
 

 (411ان: )هم

از دور قامت رستم را  رزم . ژندهشود ساه سهراب نزدیک میس. رستم با لباس مبدل به 4

 کشد: می ،که تنها امید جلوگیری از وقوع فاجعه استرا رزم  ناخواسته ژندهرستم بیند و  می

 تهمییت  یکییی مشییت بییر گییردنش 

 رزمدبسرسیییید سیییهراب تیییا ژنییی  

 رزمشیید ژنیید بییه سییهراب گفتنیید  
 

 ...شیید روان از تیینش و بر بییزد تیییز  

 کجا شد که جایش تهی شید ز بیزم  

  و بییزم ارپیگیی آمد بیییر او روزسییر
 

 (414)همان: 

دهند  همه دست به دست هم می ،، زمی  و زمان و تقدیر و سرنوشتبه اعتقاد فردوسی

 ،نه مقصر در وقیوع تیراژدی   پدر ،ای بنابر رقم بزنند؛به دست پدر  را تا تراژدی مر  پسر

 برد. را پیش میبا او کارش روزگار که است  بلکه ابزاری

 :کند چندان میسهراب دو جویی را در وجود جنگ و کینه ۀرزم انگیز . مر  ژنده11

 امشب نبایید غنیود  چنی  گفیت کیی  

 کییه گییر  انییدر آمیید میییان رمییه  

 زییی  برگشییایم کمنیید   ز فتییراک 
 

 زه بایید بسیود  یی همیه شیب همیی ن    

 ...و مییرد را آزمییودش همییه  سییگ

 ژنییید ایرانییییان کیییی بخیییواهم از 
 

 (411)همان: 

 بلکه او را شیبیه  ،داند تورانی نمیتنها او را  ، نهسهراب را دیده و باالی . رستم که بر11

کار خود اسیت و  سرنوشت در ولی ، دگوی میوضوع را برای کاووس بازیابد و ای  م سام می

 :رستم همچنان مصمم به جنگ

 وز آن جایگییه رفییت نزدیییک شییاه   

 رکان چنی  کس نخاستکه هرگز ز ت

 بییه تییوران و ایییران نمانیید بییه کییس 
 

 ...گیاه  ز ترکان سخ  گفت و از بیزم  

 بیاالش راسیت   به کردار سرو اسیت 

 تو گویی که سام سوار اسیت و بیس  
 

 (411)همان: 

، او را مشروط به معرفی پهلوانان و نامداران ایران ،. سهراب که هجیر را اسیر کرده14  

 :پندارد ، چراکه میزند میاز معرفی رستم سر بازهجیر  اام ،دهد امان می
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 یو ای  کتف و ای  یال او ی  زورا بر

 خییواه ز ایییران نیاییید کسییی کینییه   
 

 یشود کشیته رسیتم بیه چنگیال او     

  شییاه بگیییرد سییر تخییت کییاووس  
 

 (413)همان: 

 :ماند کشد و منتظر می کردن حقیقت او را نمیبا ای  حال سهراب به امید فاش  .19 

  زدش تنید ییک پشیت دسیت    ز باال
 

 جییای نشسییت بیفکنیید و آمیید بییه  
 

 (414)همان: 

 :نبردش رستم است دهد که هم سهراب احتمال می ،در آغاز نبرد .19

 

 م  اییدون گمیانم کیه تیو رسیتمی     
 

 نیییامور نیرمیییی  ۀگیییر از تخمییی  
 

 (449)همان: 

 :کند رستم سخت انکار میولی  .11

 ام چنییی  داد پاسییخ کییه رسییتم نییی

 لیوان اسیت و می  کهتیرم    که او په
 

 ام سییام نیییرم نییی   ۀهییم از تخمیی  

 افسیرم   نیه بیا   ،نه با تخیت و گیاهم  
 

 (449)همان: 

بیا   ،طیریهیای اسیا  بیر باور  چراکه بنا ؛پوشی رفتار ناپسندی نیست نامناگفته نماند که 

 و هستی او چیره شد. توان بر تمام وجود می ،دانست  نام واقعی کسی

کنید   هیای میادر احسیاس میی     بیر نشیانه   ، سهراب کیه بنیا  همبارزنخستی  . بعد از 10

دهد و وجود رستم  و هومان او را فریب میجوید  می، از هومان یاری نبردش رستم است هم

 :کند را انکار می

 ی  شییرمرد به هومان چنی  گفت ک

 هییای مییادر بیییابم همییی    نشییان

 گمانی برم می  کیه او رسیتم اسیت    

 بییدو گفییت هومییان کییه در کییارزار 

 رخش ماند همیی رخیش اوی  بدی  
 

 ...گیردد انیدر نبیرد    که با می  همیی   

 بییدان نیییز لختیییی بتییابم همیییی   

 رده کم اسیت که چون او به گیتی نب 

 ...رسیده است رستم به می  انید بیار   

 ولیییک  نییدارد پییی و پخییش اوی  
 

 (494)همان: 

 :پذیرد اضای سهراب را برای توقف جنگ نمی. رستم تق11

 کی  ز کف بفک  ای  گرز و شمشیر

 بدو گفیت رسیتم کیه ای نیامجوی    

 ...بییزن جنییگ و بیییداد را بییر زمییی  

 وگیییوی نبیودیم هرگیز بییدی  گفیت   
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 گییرفت  سییخ  بییود دوشز کشییتی 
 

 زیی  در مکیوش   ،نگیرم فرییب تیو  
 

 (499ی494)همان: 

 :زند ، نیرنگ میخوردن از سهراب . رستم پس از شکست13

 و بییه کشییتی نبییرد آورد اکسییی کیی

 ر زمیی  نخستی  که پشتش نهید بی  
 

  سیییر مهتیییری زییییر گیییرد آورد    

  ید سیرش گرچیه باشید بیه کی     نبرّ
 

 (499)همان: 

 :پذیرد   نیرنگ را می. سهراب ای14

 دلیییر جییوان سییر بییه گفتییار پیییر   
 

  بییداد و ببییود اییی  سییخ  دلسییذیر   
 

 (491)همان: 

 یا شکست فعلیتتوفیق  .9ی1

رسد و  سهراب یا به هدف می یعنی ؛شود ختم میموقعیت یا عدم تغییر  تغییربه ای  مرحله 

سرنوشیت او خواهید    ،شود و شکست ، یا موفق نمینبرد را شکست دهد شود هم موفق می

تی کنید و پیامید آن شکسی    نفع قهرمان تغییر نمیموقعیت به  ،بود. با توجه به روند داستان

 قهرمان است. شدن کشتهسرانجام است که رهاورد فریب رستم و 

شود و سهراب را دچار ضیعفی   ه اعتقاد فردوسی سرنوشت وارد میباز ب ،خر. در نبرد آ1

 گیرد: د و رستم در کشت  هماورد شتاب میکن ابهنگام مین

 سییرافراز سییهراب بییا زور دسیییت   

 زدش بر زمیی  بیر بیه کیردار شییر     

 از میییان برکشییید سییبک تیییز تیییز
 

 ...تییو گفتییی سییسهر بلنییدش ببسییت 

 ،و هییم نمانیید بییه زیییرابدانسییت کیی

 دل بردریییییدربییییر شیییییر بیییییدا
 

 (491ی490)همان: 

 :کند هویت خود را آشکار می ،شدن . سهراب پس از زخمی4

 بخواهیید هییم از تییو پییدر کییی  میی 

 کشیییان از ایییی  نامیییداران گیییردن
 

 چو بیند که خیاک اسیت بیالی  می      

 کسی هم بیرد سیوی رسیتم نشیان    
 

 (491)همان: 

کنید و   راب او را تبرئه میی و البته سهدهد  میخود را نفری   ،رستم با شناخت فرزند. 9

 اندازد: گناه را به گردن تقدیر می

 ...جهان پیش چشم اندرش تیره گشت  سرش خییره گشیت  ،چو بشنید رستم
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 کنید میوی   ریخت خیون و همیی   همی

 بدو گفیت سیهراب کیای  بدتریسیت    

 از ای  خویشت  کشت  اکنون چه سود
 

 ...روی ،خیاک و پیر از آب   سرش پر ز

 د گریسیییتبیییه آب دو دییییده نبایییی

 کییار بییود چنییی  رفییت و اییی  بییودنی
 

 (494ی493)همان: 

 :کند ولی کاووس از دادن آن خودداری می ،فرستد رستم به دنبال نوشدارو می .9

 بیییدو گفییت کییاووس کییز انجمیی  

 راشیییود پشیییت رسیییتم بنیروت ییی   
 

 ،اگییر زنیییده مانیید چنیییان پیلیییت    

 گمیییانی میییرا  هیییالک آورد بیییی 
 

 (494ی491)همان: 

 ،سیهراب  .اسیت  رن دادهتیراژدی   موقعییت بیه فعلییت رسییده و     تغیییر  ای  مرحله،در 

 ،پهلوان همیشه پییروز رستم نه  خورد و می شکست بندد و یمنایافته چشم از جهان فرو کام

دستانش بیه خیون فرزنید آغشیته     اکنون  ،ای است که با تمام افتخارات ملی افکندهکه سر

رستم با آگیاهی از  »گونه فرض کنیم که  ای  ،محققان ای از بنا به زعم عده البته اگر است.

آرمیان   ،کنید  ا در راه آرمان بیزر  خیویش فیدا میی    فرزند ر ،نبردش پسر اوست اینکه هم

 عامدانه خواهد بود ،کشت  فرزندبه منظور صورت تالش رستم ای   ، در«پاسداری از میه 

 .(43ی19: 1914 مطلق، : خالقيكر.) و رستم پیروز میدان تصور خواهد شد

 رفت و کارکردهای آن پی .3

 یی  شایسیتگی  ،بهبیود  یی  خرابیی گانه یعنی  یک توالی سهۀ برمون تحلیل خویش را بر پای

نظیر   رفیت ییا تیوالی از    پی. (13: 1930 دالشو، ی )لوفرمکافات قرار داد  ی ناشایستگی پاداش،

رواییت   ۀاحید پایی  و»هاست.  رفت تلفیق پی ،، داستانروایت است. از نظر او ۀواحد پای ،برمون

تیوان   هر قدر هم بلند و پیچیده باشد میرفت است و یک داستان کامل را  بلکه پی ،کارکرد نیست

 ۀاز سه پایی  ی، هر روایتونبرم به نظر. (191: 1939 ،اسکولز) «دانستها  رفت همچون تلفیق پی

 :است شدهزیر تشکیل 

 ای  مرحله فاقد کنش است .(امکان کنش ۀمرحل) شود الف تشری  می موقعیت پایدار .1

 سازد؛پذیری کنش را فراهم  چیند تا امکان ای را می زمینه ،روایت و

عناصیری   ،مرحلهدومی   در .(گذار به کنش ۀمرحل) آید امکان دگرگونی الف پدید می .4

در ایی  صیورت    .شوند اندازند یا افزوده نمی آن را به جریان می ؛شوند به روایت افزوده می

 ؛کنید  میی  عزم سفر ،پدر و رساندن او به شاهیافت  یسهراب برای  ن نخواهد داد.اتفاقی ر
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حرکیت او را فیراهم    ۀزمینی  ،طلبیی و اغیوا و فرییب    هیای قیدرت   هایی با انگیزه شخصیت

 ؛ردخو کند و فریب او را می رستم مبارزه میبا  .آورند می

دو حالت قابل تصور  ،لهدر ای  مرح .(نتیجه ۀمرحل)شود  شود یا نمی الف دگرگون می .9

زیرا ممک  است گذار به کینش بیه هیدفش     ؛نشود روایت دنبال شود یاامکان دارد  :است

 .آید خنجر پدر از پای درمی ۀ. سهراب با ضرب(39: 1939 ،تنسبر)دست یابد یا نیابد 

رفیت اصیلی قیرار     هاست که در بط  پی رفت ای از پی تنیده درهم ۀمجموع ،هر داستان

رفت اصلی حرکت سهراب از توران به ایران  نیز پی «رستم و سهراب»در داستان  .گیرند یم

 ی دیگیری هیا  رفت اما پی او به دست پدر است؛ شدن کشتهدش و پیام ،یافت  پدربا هدف  

رزم و کشیت  او   رسیتم بیا ژنیده    ۀاو ییا مبیارز  هراب با هجییر و اسیارت   س ۀمبارزهمچون 

در جدول زیر بیه  شده های یاد رفت پی گانۀ کارکردهای سه .ندا ساز خلق توالی داستان زمینه

 اند: نمایش گذاشته شده

ی
ع پ
نوا
ا

 
ت
رف

 

 کنش ۀپیامد یا نتیج گذاز به کنش فرایند  امکان کنش رفت پی

 اصلی

 (رستم و سهراب)

و  شود می سهراب متولد

 بالد می

هراب در پی پدر به ایران س

 خورد کند و فریب می حمله می

زخم پدر  اثرسهراب بر

 میرد می

 فرعی

 (سهراب و هجیر)

هجیر مشغول نگهبانی 

 از قلعه است

ا دیدن سهراب به میدان ب

 شتابد مبارزه می

مقابل سهراب شکست  در

 شود و اسیر می خورد می

 فرعی

 (رزم رستم و ژنده)

رزم در بزمگاه نزد  ژنده

 است سهراب

آید و  ن میبرای کاری بیرو

 ودش هویت رستم را جویا می

مشت او را  رستم با ضربۀ

 کشد می
 

 نظر ساختار از رفت انواع پی. 4

 .دانید  های مختلف می رفت ب از توالی و پیداستان را مرکّ ونْبرم ،اشاره شدگونه که  همان

 «توالی مرکب یا پیچیده .4 ؛توالی ابتدایی یا بسیط .1: کند ون توالی را به دو دسته تقسیم میبرم»
آید و ای  به  ه فعل درمیه است که در آن احتمال بگان یک سه ،رفت بسیط پی» .(41: 1911 ،اخوت)

 های ساده به اشیکال زییر بیه    . توالی(19: 1939 ،اسکولز) «ای به دنبال دارد درآمدن نتیجهفعل 

 آید: یمهای پیچیده و مرکب در یتوال صورت

 ای توالی زنجیره .1ی4

بیه  هیا   منجر شود و ای  تیوالی ول توالی بعدی به کارکرد ا ،گاه کارکرد سوم یک توالیهر

ن قهرمیا » .یابید  ای شکل می هتوالی زنجیر ،رمانان بینجامدهپی قدر های پی کنش و واکنش

روسیت   هبهایی رو ها با واکنشاز این د که هر یکزن هایی می برای انجام میثاق خود دست به کنش
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 ،اخیوت ) «ن میثیاقش را بیه انجیام برسیاند    یابد تا قهرما زنجیروار ادامه می ،  کنش و واکنشو ای

رو  هبی امکان کنش با ای  نوع تیوالی رو  ۀدر مرحل ،«رستم و سهراب»داستان  در .(04: 1911

که با تهمینه ازدواج تا زمانی  رود به شکار می شود و از زمانی که رستم غمگی  می .هستیم

و پیش رفت  پی ۀنتیج ،رفت هر پی .کنند عمل می های زنجیر مثل حلقه ها رفت پی ،کند می

داسیتان حیذف    ۀها از زنجییر  یک از حلقه که اگر هر ای گونه به ؛رفت بعد است ساز پی زمینه

 شود. رنگ آن دچار اختالل می پی ،شود
 رستم وسهراب داستانای  از توالی زنجیرهای  نمونه

 

 مامیتوالی انض .4ی4

ری ت توالی از بط  توالی کلییک بلکه  ،ها الزم و ملزوم یکدیگر نیستند توالی ،در ای  نوع

 ۀمنزل یک توالی به» ،در ای  نوع .کند می شفتگی اوضاع کمکشود و به پیشبرد یا آ می متولد

 ،کنیان  ریمون) «درگی می های خود در داخل توالی دیگری جاوعی خاص یا جزئیات یکی از کارکردن

ممکی    (مورییت حرکیت بیرای انجیام مأ    بسیت  میثیاق و  )تیوالی اول   ،به عبارت دیگیر » .(91: 1931

سیر   دهنیده را پشیت   حل استفاده از ابزار و یاری نیروهای ییاری مرا ،مگر اینکه قهرمان ،شود نمی

رسیتم و  »در داستان  .(04: 1911 ،اخوت) «موریت خود برسدنهایی مأ ۀانجام به مرحلبگذارد و سر

گیذار بیه    ۀدر مرحلی  ،نمونیه  بیرای  ؛است شدهاستفاده بارها گونه توالی نیز  از ای  ،«سهراب

مگیر اینکیه نیروهیای اغواکننیده و      شود به سوی ایران ممک  نمیحرکت سهراب  ،کنش

 چون افراسیاب و هومان و بارمان او را برای تحقق مقصود حمایت کنند.ای  کننده تباه
 از توالی انضمامیای  نمونه

 

 

  
 

 وندییتوالی پ .9ی4

 شود. می دیگر ارزیابی (قهرمانیا ضد)ی در پیوند با قهرمان مانکنش قهر ،ای  نوع توالی در

ییا  ) تیشخصی از نظیر   ،شیود  میی  تلقیی  ضعد وبهبو ،آنچه از دید قهرمان ،به عبارت دیگر

 ،رسد در ای  نوع تیوالی  می به نظر. (همان)یا انحطاط است  ضعشدن و بدتر ،خبیث (نیروی

قهرمان ضید  و شر یا قهرمیان و  دو نیروی خیریابد و  می نمود برمون کامالً ۀرویکرد دوگان

 کند می سهراب قصد حرکت به ایران

 کند افراسیاب ابزار و افراد را آماده می شوند می هومان و بارمان با او راهی
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کیار    نوع توالی هم بیه  ای ،«رستم و سهراب»نمایانند. در داستان  می به نحو بارزی چهره

زمانی کیه   ؛جسته استای  توالی بسیار بر ،کنش ۀپیامد یا نتیج ۀدر مرحل .است شدهگرفته 

ود دست یافته و پیروز قهرمان به هدف خضد ، افراسیاب خورد می شکستقهرمان  سهراب 

و گویید   میی زمانی که رستم با آگاهی از حقیقت خیود را نفیری     ،از طرف دیگر .است شده

بیه قصیر خیود     ،مبیارزه  ۀخرامان و راضی از نتیج ،کاووس ،ریزد می خاک بیچارگی بر سر

 ،فاجعه نیز جرییان بیه همیی  منیوال    نیافت  قوع بدیهی است که در صورت و گردد. میباز

ناامیدی  ،خرسندی و رضایت سهراب و رستم گرفت و می شکل ،معکوسای  گونه  بهاگرچه 

 داشت. می پی را در قهرمانو خشم ضد
 وندییای از توالی پ نمونه

 

 

 

 

 : در صورت عدم وقوع فاجعه

 

 

 

 

 شخصیت از نگاه برمون. 11

ن بییان  استاکنند و پیامد هر د می ایفادر داستان ها نقش اصلی را  ، شخصیتبه نظر برمون

 ۀناسانی چون پراپ کیه بیر نقیش وییژ    ش یتبرخالف روا هاست. او حاالت روانی شخصیت

تواند تا حیدودی   می رفت هر پی»هاست.  متوجه اهمیت شخصیت ،اند ها تأکید کرده شخصیت

سیان   بدی  ک یا اخالقی شخصیت را نمایان کند؛شناسی و تکامل روان به پیروزی یا شکست برسد

هیم ابیزار و هیم     ،الحی عیی    او در ش نیست.ابزار یا موردی در خدمت کن ن صرفاًقهرمان داستا

هیا   نقش متمیایز مییان شخصییت   برمون دو گونه  .(111 :1931 ،)احمدی «هدف داستان است

 آنان کیه کینش را بیه انجیام     و دو دسته شخصیت به دست آورد: ؛فاعلی و مفعولی یافت:

تبیدیل مفعیول بیه فاعیل و      ،رواییت هر  دهد. یم آنان که کنش برایشان رن رسانند و می

 نتیجۀ کنش

 شکست سهراب

 شکست رستم

 پیروزی افراسیاب

 پیروزی کاووس

 نشنتیجۀ ک

 سهراب پیروزی

 پیروزی رستم

 شکست افراسیاب

 شکست کاووس
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کنشگر و  ۀها به دو دست ، شخصیتبه نظر برمون. )همان(بازگشت او به حالت مفعولی است 

در رواییت   شوند که هر کدام قابلیت تبدیل بیه دیگیری را داراسیت.    می پذیر تقسیم کنش

رسیتم را در  شیود و   میی  شخصیت کنشگر وارد میداندر مقام سهراب  ،«رستم و سهراب»

نشیگر و  رستم تبدیل بیه نییروی ک   ،ولی با وقوع جنگ، طلبد می پذیر به جنگ مقام کنش

توانید   میی  است هر شخصیت برمون معتقد شود. می پذیر سهراب تبدیل به شخصیت کنش

رفت خودش  ، پیهر شخصیت قهرمانو ند ا که به او متعلقباشد یی ها رفت کنش عامل پی

 .(01: 1931 )بارت،است 

 نمودار تبدیل شخصیت .1ی11

 

 

 

 

 

 

 

 های منطبق با دیدگاه برمون تحلیل دستاوردها و سازه .11

 ضیم    دارد کیه در رفت فرعی  رفت اصلی و چندی  پی یک پی« رستم و سهراب» داستان

تیر تبیدیل    ک توالی ساده به یک تیوالی پیچییده  اند و آن را از ی شده رفت اصلی مطرح پی

بیه پادشیاهی   ه سوی ایران بیرای ییافت  پیدر و    حرکت ب ،توالی اصلیرفت یا  پی اند. کرده

هایی از قبیل آمدن رستم  اما توالی .او به دست پدر است شدن کشتهسرانجام رساندن او و 

 ،اسیت  امکیان کینش   ۀمربوط به مرحلی که به سمنگان و ازدواج با تهمینه و تولد سهراب 

 ،اش کردن خواسیته به ایران و عملی  دستانش در حرکت قهرمانمریگری افراسیاب و هیا

شدن در دام مکر  و مبارزه با هجیر و اسارت او و مبارزه با گردآفرید و گرفتار ایران فت  دژ

اندوه و سرانجام گذار به کنش و  ۀمربوط به مرحلکه و مبارزه با رستم و فریب خوردن وی 

 ،که پیامد کنش است رپسپدر برای نجات  ۀنتیج یبت ناشی از مر  فرزند و تالش بیمص

ه بیه اینکیه داسیتان شیرح     چنید بیا توجی    هر ند؛ا اصلی داستان ۀبسترساز گزار ،مجموع در

داشتنی و  گاه قهرمانان دوستیدر جاطرف مبارزه هر دو بزرگی است که در آن  بختیشور
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اند و اغتشاش و پریشانی ناشی از وقوع  خورده مغبون و شکستای  گونه، به محبوب داستان

 ،خیود  ۀاوی توانای داستان بیا شیگرد وییژ   باز ر ،است گرفتهفضای داستان را در بر  ،عهفاج

انیدازد و از   میی  کند و گناه را به گردن سرنوشت و تقدیر می رستم را در مر  فرزند تبرئه

 ،. در نظیر فردوسیی  «چنی  بود و ای  بودنی کار بود» :گوید می بان سهراب خطاب به پدرز

 پیروز میدان است. رستم همچنان قهرمان

 نتیجه. 14

 .شیود    میی  خوبی تجزیه و تحلیلروایی کلود برمون به  ۀبا نظری «رستم و سهراب»داستان 

 ۀگانی  توالی فرعی ایجاد شیده کیه کارکردهیای سیه     و چندی  اصلی داستان از یک توالی

ا بی  ،امکان یا استعداد کینش  ۀحلست. مرهمسوها منطبق و  برمون با هر کدام از ای  توالی

ازدواج بیا تهمینیه و تولید    رفت  رسیتم بیه سیمنگان و    سسس و فردوسی  براعت استهالل

با حرکت  ،گذار به کنش و فرایند داستان است ۀدوم که مرحل ۀشود. مرحل می غازسهراب آ

 ،کنش اسیت  ۀسوم که نتیج ۀمرحل د.یاب می به سوی ایران و مبارزه با رستم ادامه سهراب

های مطرح در ایی  نظرییه    انواع توالی. پذیرد می ستان پایانبا شکست و مر  قهرمان دا

 .اسییت شییدهمطییرح اییی  داسییتان پیونییدی در  انضییمامی و و ای امل تییوالی زنجیییرهشیی

پیذیری   و کینش کنشیگری  . ی داردهمخیوان با رویکرد برمیون   پردازی نیز کامالً شخصیت

 داستان به شکست قهرمانیابد. با توجه با اینکه  می قهرمانان اصلی و فرعی داستان تغییر

 .است ریپذ برمون تحلیل ۀهای روایی با نظری بیش از سایر نظریه ،انجامد می
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