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چكيده:
ریختشناسی ،روشی نوین در حوزة نقد و تحلیل آثار ادبی است که برای اوّلیین بیار از سیوی ومدی ییر یرا
(فرمالیست روسی) در سال  8291م .مطرح شد .را در کتاب خود با عنوان ریختشناسی قصّههیای رییان بیا
بررسی صد قصّة جنّ و ری نشان داد قصّههیای عامیانیه ،علییرغییم تکثّییر و تنییوّع ظیاهییری ،از ع لکردهیا و
کنشهای یکسانی یروی میکنند؛ در نتیجه قصّهها از ساختار روایی ه سانی برخوردارند؛ ه چنین وی میدّعی
شد که نه تنها قصّههای عامیانه ،بلکه داستانهای اساطیری نیز این قابلیّت را دارند کیه از عنصیر رواییی واحیدی
تبعیّت کنند .در این ژوهش ابتدا دو داستان «رام و سیتا» و «زال و رودابه» مطالعه و با اسیتااده از رو

تجزییه و

تحلیل دادهها به تطبیق ومقایسة ریختشناسی این دو داستان رداخته شدهاست .این مقاله سیعی دارد بیه بررسیی
ساختار داستان عاشقانة «رام وسیتا» از کتاب رامایانا و داستان «زال و رودابه» از شاهنامه ،بپردازد و الگوی رواییی
این دو را استخراج و مقایسه کند.
كليد واژهها :ساختارشناسی ،رامایانا ،شاهنامه ،رام و سیتا ،زال و رودابه.

 .8تاریخ دریافت8128/89/81 :
( nooraeielyas@yahoo.com .9نویسندة مسئول)
m_ertabat@yahoo.com .1

تاریخ ذیر 8129/1/92 :
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مقدّمه:
امروزه ک تر نقدی را میتوان یافت که از کارکردهای ساختاری و روایی بیبهیره باشید .یشیرفتهیای
نقد ادبی معاصیر ،منجیر بیه ایجیاد مکتیب سیاختارگرایی بیا الهیام از نهرییههیای زبیانشناسیانة فردینیان
دوسوسور گردید و بعد از آن ساسیاختارگرایان بیا تکییه بیر سیاختشیکنی ،در جرییان انتقادهیایی بیر
ساختارگرایان ،به مبانی اندیشه و رو

کار خودشان شکل دادند.

اگر نقد ساختاری را در عصر حاضر مط ئنترین نوع نقد ادبی به ش ار آوریم ،به ناچار مجبوریم در
آثار و شیوة کارکرد مهمترین ساختارگرایان در نقد و تحلیل ادبی جست و جو کنیم .ایین نیوع نقید در
ادبیّات داستانی یشرفت و کارایی بسزایی داشته است؛ امّا طبیعی است که هر داسیتانی را بایید مطیابق بیا
ماهیّت ،اسلوب و نوع ادبی خاصّ آن در نهر آوریم .تحلیل ساختیاری ،بیه وییژه بیر آثار رواییی ،یکیی
قصیههیای اسیاطیری و
از شگاتانگیزترین دستاوردهای نقد ادبیی معاصیر اسیت .در حیوزة داسیتانی و ّ
ح اسی ،بهترین شیوة تحلیل و طبقهبندی سیاختاری را در آثیار ومدی ییر یرا روسیی و رومن بیارت
فرانسوی میتوان یافت .رو

آنها طبقهبندی قصّهها و تحلیل رمزگانی هر طبقه است« .مییتیوان گایت

که بررسی ساختاری داستان ،به رغم میراثی که ارسطو تیا بیه امیروز بیه جیا مانیده ،تقریبیاً از کیاری کیه
ومدی یر را روسی حکایت ریان روسی انجام داده ،شروع شده است( ».اسکولز)28 :8132 ،
س از آنان ژوهشگران بسیاری چون تودوروف ،گری اس و دانس ،به تک یل این شییوه رداختنید.
این گروه معتقدند قصّههای عامیانه ،ح اسی ،اسیاطیری و ...دارای سیاختار روایییی مشیترکی هستنیید و
میتوان یرفتها و کنشهای ه انندی را برای ت امی قصّهها در نهر گرفت .این ژوهش تال

کیرده

است تا با بررسی و مقایسة ح اسة عاشقانة کهن هندی به نام «راما وسییتا» و داسیتان منتخبیی از شیاهنامة
فردوسی با عنوان «زال و رودابه» از منهر ریختشناسی ،اسخگوی سؤامت زیر باشد:
 .8آیا داستانهای ح اسی و اساطیری ملل مختلف ه چون داستانهای عامیانه ،قابلیّت تبعیّت از سیاختار
روایی از یش تعیین شده را دارند یا خیر؟
 .9آیا از منهر ریختشناسی قابل مقایسه با یکدیگر هستند؟
چرا رامایانا با شاهنامه؟
م کن است این سؤال م طرح شود که چرا این دو اثر با هم مقایسیه شیده اسیت؟ در اسیخ بایید گایت:
رامایانا به عنوان کهینتیرین ح اسیة عاشیقانة هنییدی و شاهنییامة فییردوسی بییه عنییوان بیزرگتیرین و
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برجستهترین ح اسة منهوم فارسی ،از شاهکارهای برجستة ادبی جهیان محسیوب مییشیوند .هیر دو اثیر
ارزش ند ،در اوراق کهن خود ،دربردارندة داستانهای بسییار بیا ممیامین آموزنیدة فراوانیی هسیتند و از
جنبههای متعدّد مورد توجّه محقّقان هستند .داسیتانهیای «رام و سییتا» و «زال و رودابیه» دارای رویکیرد
عاطای مشترکی هستند .در هر دو ،آنچه بر یشبرد حرکتهیا و انگییز هیای قهیرمانییان حکیمفرمیایی
میکند ،عشقی اساطیری و مقدّس است؛ نیروییکه موجب میشود قهرمانان به قوّت آن نجیه در نجیة
دش نیها و ناسازگاریهای تقدیر نهند و در عرصة سرنوشت ،ح اسهها بیافرینند.
پيشينة تحقيق:
براساس اطّالعات نهاممند ،این دو شاهکار ادبی کهن ،تاکنون از جنبههای متعدّدی واکاوی شدهاند؛ امّا
تا به حال در جایی دیده نشده که به طور کامل و جامع به بررسی ساختار رواییی کینشهیا و چگیونگی
ع لکرد یرفت دو قصّة مذکور رداخته شده باشد .بدین منهور این جستار تال

میکند تا بیه بررسیی

و مقایسة ساختار روایی این دو قصّه رداخته و ه انندیها و تااوتهای آن دو را بیان کند .امّیا از آنجیا
که را در بررسیهای خود تنها به کوچکترین سازهها و اجزای ظاهری سازندة قصّه می یردازد و از
رداختن به محتوا بازمیماند ،این نوشته سعی دارد با تلاییق شییوة یرا  ،تیودوروف و رومن بیارت بیه
بررسی دو داستان مورد نهر بپردازد.
تعریف ریختشناسي:
قصیه بیر
ریختشناسی ( )morphologyیعنی بررسی و شناخت ریختها .این اصیطالح بیرای توصییف ّ
ایة اجزای سازای آن و ه بستگی این سازهها با یکدیگر و کلّ قصّه به کار میرود ( را .)83 :8111 ،
موادّ مورد مطالعة ریختشناسی قصّهها ،ه ان اجزای سازنده و روابط آنها با هم و با کلّ سیاختار اسیت.
اوّلین گام در این زمینه ،تعیین و شیناخت واحیدهای سیاختاری و چگیونگی ترکییب آنهاسیت و دانیش
مورد نیاز در آن نیز در درجة اوّل ،زبانشناسی ساختاری است (قافلهباشی.)898 :8111 ،
این شیوه را به طور جدّی ومدی یر را  ،میردمشیناس روسیی ( 8121-8232م ).بیا اثیر معیروفش،
قصیههیای عامیانیه از نهیر
ریختشناسی قصّههای ریان ( 8291م ).مطرح کرد .براسیاس نهرییة یرا ّ ،
الگوهای حاکم بر اجزای صوری ،قابل دستهبندیاند و مطیابق اییین الگوهییای از ییش تعییریف شیده،
میتوان اجزای سازندة قصّه را تاکیک کرد و روابط سازهها را مورد کاو

قیرار داد .یرا در کتیاب

خود ،داستان را به کوچکترین جزء خود تقسیم میکند و روابط ظاهری این اجزاء را نسیبت بیه هیم و
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با کلّیّت داستان در نهر میگیرد؛ بنابراین ریختشناسیای که یرا

اییهگیذاری مییکنید ،بیه بررسیی

مناسبتها و روابط ظاهری بین ت امی سیازههیای داسیتان میی ییردازد و از بییررسی بییافت معنایییی اثیر
بازمیماند؛ بنابراین رو

را  ،خود به تنهایی برای بررسی جامعیّت اثر کیافی نیسیت .لیویی اسیترواس

بعد از را به تک یل شیوة او رداخت و آنچه را را نادیده انگاشیته شیده بیود (بافیت معنیایی اثیر)،
مورد توجّه قرار داد؛ امّا رو

استراوس نیز با مشکالتی رو به رو بود« .استرواس اگرچه بیا یرداختن بیه

تحلیل محتوایی ،بخشی از نقص عیبِ کار را را جبران کرده است ،امّا تحلیلهای یچییدة او شییوة او
را از قابلیّتهای ساختاری جدا کیرده اسیت( ».اسیکولز )882-1 :8132 ،بنیابراین در بررسیی سیاختاری
داسیتان ،رو

رومن بیارت را باییید جیامعتییر دانسیت؛ چراکییه رو

او ترکیبیی از شیییوههیای ییرا و

استرواس است و صورت و معنا را با هم در نهر میگیرد (اح دی.)941 :8132،
از منهر ریختشناسی به اعتقاد را  ،مهمترین قیوانین حیاکم بییر داستییانهییا خیویشکیاریهیای
قصیه بیه شی ار مییرونید .تعیداد
اشخاص قصّهاند که عنیاصر ثییابت و یایدارنیید و سیازههییای بنییادی ّ
خویشکاری قصّهها محدود و معیّن است .تسلسل اع ال شخصیّتها ه یشیه یکسیان اسیت و سیرانجام،
ساختار ه ة قصّههای جنّ و ری یکی است .برای اطّالع بیشتر نک ( :را .)91-98 :8111 ،
خالصهاي از داستان رام و سيتا:
راما ،یکی از مشیهورترین خیدایان هنید باسیتان اسیت و داسیتان عاشیقانة اییین دو یکیی از کهینتییرین
اسطورههای جهان است .رام و سیتا ازدواج میکنند .بعد از میدّتی داشیراتا ( یدر رام) سیلطنت را بیه رام
میسپارد؛ دیری ن ی اید که کایکی (ه سر دوّم داشراتا) حسادت میورزد و خواهان ادشاهی سر ،
بهارات ،است .علیرغم میل باطنی داشراتا ،رام سلطنت را رها میکند و ه راه برادر

لکش ن و سییتا،

به جنگل تبعید میشوند .رام در جنگل بیا دیوهیای اهری نیی مبیارزه مییکنید ،راون ( ادشیاه اهری نیی)
سردستة دیوها به انتقام برمیخیزد و با نیرنگ ،سیتا را میدزدد و اسیر میکند .رام برای نجیات سییتا ،بیه
نبرد راون میرود و یروز میشود .سیتا برای اثبات اکیا

از آزمون آتش میگیذرد و سیربلند بییرون

میآید .رام و سیتا برای تاجگذاری به آیودیا بازمیگردند .بعد از تاجگذاری ،طولی ن یکشدکه میردم
به سبب بدبینی به سیتا ،نارضیایتی خیود را اعیالم مییکننید و رام مجبیور مییشیود بیار دیگیر از ه سیر
محبوبش جداشود .سیتا در حالیکه باردار است ،تبعید میشود .مدّتی بعد دو فرزند او (موا و کوشا) بیه
دنیا میآیند .چندین سال بعد ،رام ،سیتا و فرزندانش را به آیودیا بازمیگرداند؛ امّیا سییتا بیار دیگیر بایید
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اکیا

را ثابت کند و این بار سیتا از الهة مادوی (زمین) میخواهید او را درکیام خیود فروبیرد .زمیین

میشکافد و سیتای محبوب را دربر میگیرد .رام از شدّت غم و ناراحتی در ی سیتا به آس ان مییرود و
آن دو به زندگی ابدی با هم در بهشت دست مییابند.
خالصهاي از داستان زال و رودابه:
در زمان منوچهر شاه ( ادشاه ایران زمین) ،زال به قصد تارّج به سرزمین هندوان مییرود .در میانیة راه بیا
مهراب کابلی (از نوادگان ضحّاک ،دش ن دیرینة ایران) دییدار مییکنید .زالِ ایرانیی و رودابیة تیورانی
عاشق یکدیگر میشوند و تص ی م به ازدواج میگیرند .موبدان و سام ( در زال) با این دلیل که ایرانییان
و تورانیان با هم دش نی هزارساله دارند ،با این ازدواج مخالات میکنند .راز عشق این دو بر در و میادر
سودابه (مهراب و سیندوخت) افشا میشود .مهراب نیز مخالف این ازدواج است .از دیگر سیو ،منیوچهر
شاه یوند این دو نژاد را برای آیندة ایرانزمین ،بدی ن میداند و دستور میدهد تا به کاول بتازند و ه یه
چیز را ویران کنند .سیندوخت و زال برای وساطت نزد سام میروند .سام ،زال را ه یراه بیا نامیهای نیزد
منوچهر شاه میفرستد و خواهان مصیالحه اسیت .سیتارهشناسیان طیالع زال و رودابیه را نییک مییبیننید.
منوچهر ،زال را مورد آزمون قرار میدهد .زال یروز از آزمون بیرون میآید و در نهاییت ایین میاجرای
عاشقانه با ازدواج این دو خات ه مییابد.
شخصيّتها:
شخصيّتهاي قصّة رام و سيتا:
قهرمان :راما
شخصيّتهاي اصلي:

مكمّل :سیتا
دخالتگر :داشراتا ،موا ،کوشا (مثبت)؛ کایکی ،شور اناکا ،راونا ،ماریچا (منای)
شخصيّتهاي فرعي:

ناظر :درباریان ،مردم...
یاریگر :لکش ن ،هانومان ،سوگریوا ،جاتیایوی ،وال یکیی ،سیامپانی ،خیرسهیا و
می ونها ،کاباندا ،ویبشانا (مثبت)؛ ماریچا ،آکامپانا (منای)
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شخصيّتهاي قصّة زال و رودابه:
قهرمان :زال
شخصيّتهاي اصلي:
مكمّل :رودابه
دخالتگر :موبدان ،سام ،مهراب ،منوچهر
شخصيّتهاي فرعي:

ناظر :غالمان ،مردم...
یاریگر :ستارهشناسان ،سیندخت ،سام ،غالم زال ،خدمتگزاران رودابه ،زن
یغامرسان (مثبت)

كنشهاي قصّة رام و سيتا:
 .2تعادل اوّليّه :رام و سیتا زندگی خوب و آرامی را در کنار هم سپری مییکننید .میدّتی بعید ،داشیراتا
( در رام) سلطنت را به فرزند بزرگش ،رام ،مییسیپارد و رام و سییتا بیا عشیق و شیکوه هرچیه ت یامتیر،
روزگار میگذرانند.
 .1عدم تعادل با ایجاد شرارت :بعد از به ادشاهی رسیدن رام ،کایکی (ه سر دوّم داشیراتا) حسیادت
میورزد و از داشراتا میخواهد ادشاهی را به بهارات (فرزنید کیایکی) بدهید .داشیراتا علییرغیم مییل
باطنی ،ماجرا را با رام در میان میگذارد .رام سلطنت را بیه بهیارات مییدهید و ه یراه بیرادر وفیادار
لکش ن و سیتا به جنگل تبعید میشود.
 .3جدال و ایجاد آشفتگي :رام ،سیتا و لکش ن به جنگیل تبعیید مییشیوند .رام بیا دیوهیای اهری نیی
جنگل مبارزه میکند و بسیاری از آنها را میکُشد .راون (سردستة دیوها) به انتقامخیواهی برمییخییزد و
تنها راه شکست رام را در جداییا

از سیتا میبیند؛ بنابیرایین بیا حیله و نییرنگ ،در غیاب رام ،سیتییا را

میدزدد و در شهر منکا زندانی میکند .راون ،سیتا را وادار به خیانت میکند؛ امّا سیتا بیه رام و عشیقش
وفادار و اک میماند .رام با غیبت سیتا مواجه میشود؛ جاتایو ( رنده) رام را از دزدیده شدن سیتا آگیاه
میکند.
 .4حلّ بحران :رام به ه راه لکش ن در جست و جوی چارهای بیرای نجیات سییتا برمییآینید .کابانیدا
(مرد نارین شدهای که توسّط رام آزاد شد) ،نجات سییتا را در اتّحیاد بیا سیوگریوا ( ادشیاه می یونهیا و
خرسها) میداند .رام چنین میکند و بیا لشیکری عهییم از می یونهیا وخیرسهیا ،بیه راون اهری نیی و
سرزمینش ،یور

میبرند .بعد از نبرد بسیار ،راون ،شکست میخورد و سیتا نجات مییابید .رام از سییتا
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میخواهد آزمون آتش را انجام دهد تا سایها

در آتش سوزانده شود و سیتای واقعی بازگردد .آزمون

آتش برگزار میشود و سیتای اک ،از آتش سربلند بیرون میآید.
 .1برقراري تعادل مقطعي :رام و سیتا برای تاجگذاری به آیودیا بازگردانیده مییشیوند؛ تیاجگیذاری
میکنند و بار دیگر زندگی باشکوه آنها آغاز میشود؛ امّا ایین آرامیش و تعیادل را ن ییتیوان برقیراری
تعادل ثانویه نامید؛ چراکه با کنشی دیگر ،حرکت داستان تغییر مییکنید و ییرفیت داسیتان بیا چالشیی
دیگر رو به رو میشود .به ه ین منهور این بخش ،تعادل مقطعی و گذرا نامیده شده است.
 .1عدم تعادل با ایجاد شرارت :طولی ن یکشد که جاسوسان وحسودان بیه رام خبیر مییرسیانند کیه
مردم به دلیل بدبینی ،از وجود سیتا ناراضی هستند و رام برای حاظ آرامش سیرزمینش مجبیور مییشیود
بار دیگر ه سر محبوبش را از خود جدا کند؛ بنابراین برخالف خواستة قلبیا  ،سیتا (که در این هنگام
باردار است) به بیابانهای دور تبعید میشود .سیتا در طول مدّت تبعید
دو سر (موا و کوشا) به دنیا میآورد و وال یکی در رور

با وال یکی زاهد آشنا میشیود.

آنها به سیتا یاری میرسیاند و آمیوزههیای

گوناگون را به آنها یاد میدهد.
 .7تعادل ثانویّه :چندین سال بعد ،موا و کوشا به آیودیا میروند .رام آنها را میشناسید و بیه فرزنیدی
قبول میکند .رام با آنکه برای بودن با ه سر محبوبش ،لحههش اری میکنید ،امّیا بیاز هیم بیرای حایظ
آرامش کشور  ،از سیتا ن یخواهد که به آیودیا بازگردد .سیتا بیار دیگیر آزمیوده مییشیود و از الهیة
مادوی (زمین) میخواهد که اگر عشقش به راما حقیقی است ،او را در کام خود فروبرد .الهیة زمیین ،بیا
آغو

باز به دختر

سیتا خو آمد مییگویید و او را بیا خیود بیه قعیر زمیین مییبیرد .رام بیا خشی ی

برخواسته از اندوه بسیار ،از الهة زمین میخواهد سیتای او را بازگرداند یا او را نیز با خود ببرد .بره یا بیه
خدایگان راما خبر میدهد که او دوباره در بهشت با سیتا ازدواج خواهد کرد .رام بیه آسی ان مییرود و
در کنار سیتا به زندگی ابدی دست مییابد.
كنشهاي قصّة زال و رودابه:
 .2تعادل اوّليّه :در زمان منوچهر ( ادشاه ایرانزمین) ،زال هلوان ایرانیی ،بیه قصید تایرّج بیه سیرزمین
هندوان میرود .در میانة راه با مهراب  -ادشاه کاول (از نوادگان ضحّاک اهری نی)  -دییدار مییکنید.
هر کدام از دو شخصیّت قهرمان (زال) و (رودابیه) بییخبیر از وجیود یکدیگر زندگی آرامیی را سیپری
میکنند.
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 .1بر هم خوردن تعادل( :عامل این کنش ،شرارت نیسیت بلکیه عشیق اسیت) زال بیا شینیدن وصیف
زیباییهای رودابه (دختر مهراب) ،عاشق و دلداده میشود .رودابه نیز با شنیدن اوصاف هلوانی زال ،دل
میسیر مییشیود و ی یان
بدو میسپارد .به واسطة غالم زال و خیدمتگزاران رودابیه ،دییدار بیرای آن دو ّ
ازدواج میبندند.
 .3جدال و ایجاد آشفتگي( :عامل اصلی جدال ،تمادّ نیروهای اهری نی  -اهیورایی دو قیوم مختلیف
ترک و ایرانی است) زال با موبدان ماجرای عشق خود را در میان میگذارد؛ امّا موبدان رودابه را از نژاد
ضحّاک اهری نی (دیرینه دش ن ایران) میدانند و با ازدواج این دو از دو تیرة متماد ،مخالاند .سیام نییز
با شنیدن این ماجرا ،با این یونید مخالایت مییکنید؛ چراکیه ن ییخواهید آینیدة اییران بیه خطیر بیاتید.
سیندخت و مهراب کاولی (مادر و در رودابه) از ایین راز آگیاه مییشیوند و مهیراب خشی گین از ایین
اتّااق ،سخت مخالات میکند؛ چراکه او نیز آینیدة کشیور

را در خطیر مییبینید و ن ییخواهید وارد

جنگی ناخواسته شود .از سوی دیگر منوچهر شاه از تص یم زال آگاه میشود و بیرای حایظ کشیور ،
به سام دستور نابودی مهراب و کاول را میدهد .مهراب ،با آگاهی از این دستور ،سیعی در کشیتن زن و
دختر خود دارد.
 .4حلّ بحران :زال برای جلوگیری از این حادثه نزد سام میرود تا مانع او از جنیگ شیود .سییندخت،
ه سر خردمند مهراب ،برای برقراری صلح ،نزد سام میآید .سام در نامهای به منوچهر شاه خواهیان لغیو
فرمان است و زال را ه راه نامه به دربار شاه میفرستد .ستارهشناسان طالع زال و رودابه را نیک مییبیننید
و میگویند از ازدواج این دو سری زاده میشود که در آینده شت و ناه ایران خواهد شید .بیه دسیتور
منوچهر شاه ،زال مورد آزمونهای سختی قرار میگیرد و از ت امی مراحل آن ،یروز بیرون میآید.
 .1تعادل ثانویّه :بعد از دیدن طالع دو جیوان عاشیق و ییروزی زال هلیوان در آزمیونهیا ،منیوچهر بیا
ازدواج آنها موافقت میکند و آن دو زندگی خوبی را آغاز میکنند.
ساختار قصّه رام و سيتا:
تعادل اوّل ّیه
 .8ازدواج رام و سیتا

تعادل گذرا
جدال و آشاتگی

 .8بازگشت به آیودیا

 .9به سلطنت رسیدن رام  .8رهایی سلطنت  .9تاجگذاری مجدّد رام

 .9تبعید رام و سیتا

تعادل ثانویه
بحران
 .8حسادت حاسدان
 .9نارضایتی مردم

.8حیات ابدی
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 .1نبرد رام با دیوهای جنگل و یروزی او  .1تبعید سیتا و جداییا

از رام

 .4راون به انتقام خواهی برمیخیزد

 .4تولّد فرزندان سیتا

 .1راون سیتا را میدزدد.

 .1بازگشت فرزندان به آیودیا

 .1رام و سوگریوا متّحد میشوند

 .1یافتن در

 .3سیتا را در منکا ،اسارتگاهش مییابند

 .3آزمون دوبارة سیتا

 .1لشکرکشی رام به سوی منکا

 .1یروزی سیتا و در زمین فرورفتن وی

 .2نبرد با راون و یروزی رام

 .2به آس ان رفتن رام برای رسیدن

 .82گذر سیتا از آتش و اثبات اکدامنی او

به سیتا

ساختار قصّه زال و رودابه
تعادل اوّلیّه
 .8زال (قهرمان) در کشورخود

تعادل ثانویّه
دورة جدال و آشگاتی

با آرامش زندگی میکند.
 .9رودابه در زندگی آرامی را

 .8دیدار زال و مهراب
 .9عاشق شدن زال و رودابه و

کاول سپری میکند.

بستن ی ان ازدواج

 .8ازدواج زال و رودابه
برقراری صلح و آرامش

 .1مخالات موبدان با تص یم زال
 .4مخالات سام ( در زال) با ازدواج آنها
 .1افشاشدن راز این عشق بر در و مادر رودابه
 .1خشم و مخالات مهراب کاولی با ازدواج
 .3مخالات منوچهر شاه با ازدواج
و دستور ویرانی کاول و کاولیان
 .1میانجیگری سیندخت نزد سام
 .2میانجیگری زال نزد سام
 .82نوشتن نامه و فرستادن زال به دربار منوچهر توسّط سام
 .88نیک دیدن طالع زال و رودابه
 .89آزمودن زال
 .81یروزی زال در آزمون
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ه انطور که ن ودارها نشان میدهند یرنگ هر یک از داستانها دارای الگوی معیّن و از نهر شباهتها
و تااوتها قابل تأمّل است که در ذیل به ذکر اهمّ آنها رداخته میشود:
هماننديها و شباهتها:
در هر دو داستان ،صحنة آغازین با صلح و آرامش شروع مییشیود؛ بیا ایین تایاوت کیه در رامایانیا ،دو
شخصیّت قهرمان و مک ّل در کنار یکدیگر زندگی آرامی را سپری میکنند؛ حال آنکه در داسیتان زال
و رودابه ،این دو از وجود هم بیخبرند و هریک به تنهایی زندگی آرام و بییچالشیی را طیی مییکننید.
مزم به ذکر است که این دگرگونی در نوع کارکرد ،تغییری در چارچوب کلّی ساختار ایجاد ن یکنید.
عنصر بحران و بر هم خوردن تعادل در هر دو روایت ،بال فاصله بعد از تعادل اوّلیّه مطرح میشوند و این
نکته نیز اصل تبعیّت از ساختار معیّن روایی را تأیید میکنید؛ بیا وجیود ایین ،تایاوت آشیکاری در نیوع
انگیز

و عامل یدایی بحران وجود دارد وآن این است که در رامایانا ،تعیادل اوّلیّیه بیا عامیل شیرارت

(حسادت و خودخواهی کایکی) به وجود میآید و حرکتهای بعدی (تبعیید و )...را مسیبّب مییشیود؛
امّا در دیگر داستان ،آشنایی و عشق زال و رودابه به یکدیگر ،عامل بر هم خوردن تعادل اوّلیّه میگیردد
و ن یتوان آن را از نوع شرارت دانست.
سوّمین مرحلة یرفت داستان که مهمترین و وسیعترین بخیش از داسیتان محسیوب مییشیود ،دورة
گذار جدال و آشاتگی و یدایش حوادث متعدّدی است کیه در نتیجیة مرحلیة قبیل (بحیران) بیه وجیود
آمده است .امّا طبق ن وداری که ارائه شد میبینیم که در رامایانا دورة گیذار جیدال بعید از کینشهیای
فراوان به تعادل مقطعی وکوتاهی میرسد که در نتیجة یروزی قهرمیان بیر نیروهیای اهری نیی ،ییروزی
شخصیّت مک ّل در آزمون گذر از آتش (یادآور داستان گیذر سییاو

از آتیش در شیاهنامة فردوسیی

است) و بازگشت به سلطنت به وجود میآید و تعادل برقرار میشود؛ امّا با عامل شرارت دیگری (حسد
حاسدان و نارضایتی مردم) عدم تعادل و بحران (تبعید سییتا) ییش مییآیید .ایین مرحلیه بیا کینشهیای
ک تری طی میشود و در نهایت با حیات ابدی دو شخصیّت قهرمان و مک ّل در بهشت ،ایانی تراژیک
مییابد .حال آنکه در داستان زال و رودابه ،دورة جدال با تعداد کنشها و حرکیتهیای بسییار ک تیری
سپری میشود و با وساطتها و آزمیودن قهرمیان و در نهاییت ازدواج دو شخصییّت اصیلی ،داسیتان بیه
تعادلی دوباره میرسد و ایان خوب و شادیآفرینی یدا میکند.
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نتيجهگيري:
ریختشناسی آثار ادبی یکی از بهترین شیوههای نقد نوین در تحلیل ساختار داستان است .بیدین وسییله
این جستار توانست به نتایج جیالبی از بررسیی و مقایسیة سیاختار دو داسیتان «رامایانیا» و «زال و رودابیه»
دست یابد .نتایج حاصله این شد که داستانهای اسیاطیری و ح اسیی نیییز تییابع الگیوی از ییش تعییین
شدهای هستند .هرچند داستانها در جزییّاتی چون شخصیّتها ،نوع کنشها ،انگیز ها و اموری کیه بیه
کمّ و کیف داستان مربوط میشود با هم متااوتاند ،امّا در روند صوری اجرایی ،ازآغاز تا ایان ،دارای
قالب و ساختار مشخّصیاند که میتوان با دقّت در آن ،روابط اجزای داستان را با هم و با کلّیّیت اثیر در
نهر گرفت و تجزیه و تحلیل کرد.
دو داستان مذکور با آنکه از دو ملّیّت و فرهنگ گوناگون سرچشی ه گرفتیه بودنید ،سیاختار رواییی
نسبتاً یکسانی داشتند .یرفت هر دو دارای ت ام مراحل تشیکیلدهنیده (تعیادل اوّلیّیه ،بحیران ،جیدال و
آشاتگی ،تعادل ثانویّه) بود؛ امّا با توجّه به ن ودارها ،در یرنگ داستان رامایانا با اندکی تغیییر رو بیه رو
هستیم که این تغییر در نتیجة بیشتر بودن تعداد کنشهاست؛ بیه طیوریکیه در داسیتان رام و سییتا هایت
کنش و در داستان زال و رودابه نیج کنش را میبینیم و ایین امیر بییا تییوجّه بیه رویکردهیای عیاطای و
بنمایههای فکری آثار ادبی میتواند متغیّر باشد؛ آنچه تغییر ذیر نیست ،اصل حاک یّیت سیاختار رواییی
معیّن بر کلّ اثر است که هر دو داستان از این مهم یروی کردهاند؛ بنابراین با بررسی دقیق اییین دو اثییر
از دو فرهنگ متااوت میتوان گات که داستانهای اساطیری و ح اسی (با بینماییههیای مختلیف) ایین
قابلیّت را دارند که از الگوی ساختاری ه انندی برخوردار باشند؛ ولو اینکه در جزییّیاتی بیاهم متایاوت
باشند.
منابع:
اح دی ،بابک ( ،)8118ساختار و هرمنوتيک ،چا دوّم ،تهران :گام نو.
بینیاز ،فتحاهلل ( ،)8113درآمدي بر داستاننویسي ،چا اوّل ،تهران :انتشارات افزار.
را  ،ومدی یر ( ،)8111ریختشناسي قصّههاي پریان ،ترج ة فریدون بیدرهای ،چیا دوّم ،تهیران :انتشیارات
توس.
خدیش ،گاه ( ،)8113ریختشناسي افسانههاي جادویي ،چا اوّل ،تهران :انتشارات عل ی و فرهنگی.
شلومیت ری ون ،کنان ( ،)8113روایت داستاني بوطيقاي معاصر ،ترج ة ابوالامل حری ،تهران :نیلوفر.
فتّاحی ،حسین ( ،)8111داستان ،گام به گام ،چا اوّل ،تهران :صریر.
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