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 1الياس نورایي

 دانشگاه رازی ،فارسی ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 3ضيه ارتباطمر

 دانشگاه رازی ،فارسی ادبیّاتارشد زبان و دانشجوی کارشناسی
 

 چكيده:
لیین بیار از سیوی ومدی ییر  یرا  وّنقد و تحلیل آثار ادبی است که برای ا ةروشی نوین در حوز شناسی،ریخت

بیا  ای  رییانهیقصّه شناسیریخت مطرح شد.  را  در کتاب خود با عنوان .م 8291فرمالیست روسی( در سال )

اهییری، از ع لکردهیا و یع ظوّیر و تنییم تکثّییرغی، علییهیای عامیانیهقصّهنشان داد  و  ری جنّ ةبررسی صد قصّ

عی ه چنین وی میدّ ساختار روایی ه سانی برخوردارند؛ ها ازقصّهدر نتیجه  ؛کنندهای یکسانی  یروی میکنش

ت را دارند کیه از عنصیر رواییی واحیدی اساطیری نیز این قابلیّ هایهای عامیانه، بلکه داستانقصّهشد که نه تنها 

مطالعه و با اسیتااده از رو  تجزییه و « زال و رودابه» و« رام و سیتا»در این  ژوهش ابتدا دو داستان  ت کنند.تبعیّ

بررسیی  بیهمقاله سیعی دارد این  است.شناسی این دو داستان  رداخته شدهها به تطبیق ومقایسة ریختتحلیل داده

بپردازد و الگوی رواییی ، شاهنامهاز « زال و رودابه»و داستان  رامایانا از کتاب« وسیتا رام» ةداستان عاشقان ساختار

 این دو را استخراج و مقایسه کند.
 

 و سیتا، زال و رودابه. ، رامشاهنامه، رامایانا، شناسیساختار :هاكليد واژه
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 :مهمقدّ

هیای بهیره باشید.  یشیرفتبی و روایی توان یافت که از کارکردهای ساختاریمیرا  امروزه ک تر نقدی

فردینیان  شناسیانةهیای زبیانب سیاختارگرایی بیا الهیام از نهرییهنقد ادبی معاصیر، منجیر بیه ایجیاد مکتی

شیکنی، در جرییان انتقادهیایی بیر تکییه بیر سیاخت د و بعد از آن  ساسیاختارگرایان بیادوسوسور گردی

 رگرایان، به مبانی اندیشه و رو  کار خودشان شکل دادند.ساختا

به ناچار مجبوریم در  ،ترین نوع نقد ادبی به ش ار آوریمقد ساختاری را در عصر حاضر مط ئناگر ن 

جو کنیم. ایین نیوع نقید در و  ترین ساختارگرایان در نقد و تحلیل ادبی جستثار و شیوة کارکرد مهمآ

ا طبیعی است که هر داسیتانی را بایید مطیابق بیا امّ ؛سزایی داشته استت و کارایی بداستانی  یشرف ادبیّات

ر آثار رواییی، یکیی یژه بیویه یب ،ارییآن در نهر آوریم. تحلیل ساخت اسلوب و نوع ادبی خاصّ ،ماهیّت

هداسیتانی و  ةانگیزترین دستاوردهای نقد ادبیی معاصیر اسیت. در حیوزاز شگات هیای اسیاطیری و قصیّ

بندی سیاختاری را در آثیار ومدی ییر  یرا  روسیی و رومن بیارت اسی، بهترین شیوة تحلیل و طبقهح 

تیوان گایت میی»ها و تحلیل رمزگانی هر طبقه است. قصّهبندی ت. رو  آنها طبقهتوان یاففرانسوی می

از کیاری کیه  تقریبیاً ،که بررسی ساختاری داستان، به رغم میراثی که ارسطو تیا بیه امیروز بیه جیا مانیده

 (28: 8132)اسکولز، « ومدی یر  را  روسی حکایت  ریان روسی انجام داده، شروع شده است.

 به تک یل این شییوه  رداختنید. ی اس و دانس،گر چون تودوروف،  ژوهشگران بسیاری  س از آنان 

د و یشیترکی هستنیی میدارای سیاختار روایی ...های عامیانه، ح اسی، اسیاطیری وقصّهاین گروه معتقدند 

این  ژوهش تال  کیرده ها در نهر گرفت. قصّههای ه انندی را برای ت امی ها و کنشرفتتوان  یمی

 ةشیاهناماز  یو داسیتان منتخبی« راما وسییتا» کهن هندی به نام ةعاشقان ةح اس و مقایسةبررسی است تا با 
 گوی سؤامت زیر باشد:،  اسخشناسیریختاز منهر  «زال و رودابه»فردوسی با عنوان 

ت از سیاختار ت تبعیّقابلیّ ی عامیانه،هاه چون داستان ملل مختلف های ح اسی و اساطیریداستانآیا  .8

 روایی از  یش تعیین شده را دارند یا خیر؟ 

 قابل مقایسه با یکدیگر هستند؟ شناسیریختمنهر  آیا از .9

 ؟شاهنامهبا  رامایاناچرا 

طرح شود که چرا این دو اثر با هم مقایسیه شیده اسیت؟ در  اسیخ بایید گایت: م کن است این سؤال م

و  رینتیزرگیه عنییوان بیردوسی بییفی ةامیشاهنیدی و یهنی ةعاشیقان ةتیرین ح اسیبه عنوان کهین رامایانا
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ر هیر دو اثی شیوند.مییادبی جهیان محسیوب  برجستةشاهکارهای  از منهوم فارسی، ترین ح اسةبرجسته

فراوانیی هسیتند و از  ةوزنیدی بسییار بیا ممیامین آمهاداستان ةبردارنداق کهن خود، درارزش ند، در اور

دارای رویکیرد « زال و رودابیه»و « رام و سییتا»هیای قان هستند. داسیتانه محقّد مورد توجّهای متعدّجنبه

میایی فرهیای قهیرمانییان حکیمو انگییز  هیاحرکت بر  یشبردرکی هستند. در هر دو، آنچه عاطای مشت

 ةت آن  نجیه در  نجیقهرمانان به قوّ شودمیکه موجب نیرویی ؛س استکند، عشقی اساطیری و مقدّمی

 بیافرینند. هاسرنوشت، ح اسه ةو در عرص نهند ی تقدیرهاو ناسازگاری هادش نی

 :تحقيق پيشينة

ا امّ ؛انددی واکاوی شدهی متعدّهاکنون از جنبهاین دو شاهکار ادبی کهن، تامند، العات نهاماساس اطّبر

چگیونگی  و هیاحال در جایی دیده نشده که به طور کامل و جامع به بررسی ساختار رواییی کینشه تا ب

کند تا بیه بررسیی میمذکور  رداخته شده باشد. بدین منهور این جستار تال   ةرفت دو قصّع لکرد  ی

ا از آنجیا دو را بیان کند. امّی های آنو تااوت اه رداخته و ه انندی قصّهساختار روایی این دو  و مقایسة

و از   یردازدمی قصّه ةظاهری سازند و اجزای هاترین سازهی خود تنها به کوچکهاکه  را  در بررسی

رومن بیارت بیه  تیودوروف و ، یرا  ةتلاییق شییو ماند، این نوشته سعی دارد بامیمحتوا باز رداختن به 

 پردازد. بررسی دو داستان مورد نهر ب

 :شناسيریختتعریف 

ه. این اصیطالح بیرای توصییف هایعنی بررسی و شناخت ریخت (morphology) شناسیریخت بیر  قصیّ

 .(83: 8111رود ) را ، میبه کار  قصّه با یکدیگر و کلّ هااجزای سازای آن و ه بستگی این سازه  ایة

سیاختار اسیت.  نده و روابط آنها با هم و با کلّ، ه ان اجزای سازهاقصّه شناسیریخت مورد مطالعة موادّ

تعیین و شیناخت واحیدهای سیاختاری و چگیونگی ترکییب آنهاسیت و دانیش  ،لین گام در این زمینهاوّ

 (.898: 8111باشی، شناسی ساختاری است )قافلهل، زباناوّ درجةمورد نیاز در آن نیز در 

ش، م.( بیا اثیر معیروف 8121-8232ناس روسیی )شیومدی یر  را ، میردمی به طور جدّرا این شیوه  

ه یرا ،  ةنهریی براسیاس د.( مطرح کر.م 8291) ی  ریانهاقصّه شناسیریخت ی عامیانیه از نهیر هیاقصیّ

، از  ییش تعییریف شیده ایین الگوهییاند و مطیابق اییبندیی صوری، قابل دستهالگوهای حاکم بر اجزا

را مورد کاو  قیرار داد.  یرا  در کتیاب  هاروابط سازه را تاکیک کرد و قصّه توان اجزای سازندةمی

و  کند و روابط ظاهری این اجزاء را نسیبت بیه هیمترین جزء خود تقسیم میخود، داستان را به کوچک
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بیه بررسیی  ،کنیدمییگیذاری ای که  یرا   اییهشناسیریختبنابراین  ؛گیردت داستان در نهر مییّبا کلّ

و از بییررسی بییافت معنایییی اثیر  ردازدی یمییی داسیتان هیابین ت امی سیازهو روابط ظاهری  هامناسبت

 کیافی نیسیت. لیویی اسیترواس اثر تبنابراین رو   را ، خود به تنهایی برای بررسی جامعیّ ؛ماندمیباز

 ،بافیت معنیایی اثیر()  را  نادیده انگاشیته شیده بیودرا او  رداخت و آنچه  ةبعد از  را  به تک یل شیو

استرواس اگرچه بیا  یرداختن بیه » .ا رو  استراوس نیز با مشکالتی رو به رو بودامّ ؛ه قرار دادتوجّ مورد

او  ةاو شییو ةی  یچییدهاا تحلیلامّ ،کار  را  را جبران کرده است بخشی از نقص عیبِ ،تحلیل محتوایی

در بررسیی سیاختاری  ( بنیابراین882-1: 8132 )اسیکولز،« .اری جدا کیرده اسیتی ساختهاترا از قابلیّ

ی  ییرا  و هیایبیی از شیییوهکییه رو  او ترکچرا ؛تییر دانسیترا باییید جیامع رومن بیارت رو  ،داسیتان

 .(941 :8132اح دی،گیرد )میاسترواس است و صورت و معنا را با هم در نهر 

ای هیکیاریخیویش هییاانیر داستییقیوانین حیاکم بیترین مهم ، را به اعتقاد  شناسیریختاز منهر  

هی بنییادی ایهید و سیازهیایدارنییابت و  یاصر ثییعن اند کهقصّهاشخاص  تعیداد  .درونیمییبیه شی ار  قصیّ

سیرانجام،  ها ه یشیه یکسیان اسیت وشخصیّتل اع ال تسلس ن است.محدود و معیّ هاقصّهکاری خویش

 (.91-98: 8111الع بیشتر نک: ) را ، برای اطّ و  ری یکی است. ی جنّهاقصّه ةساختار ه 

 :اي از داستان رام و سيتاخالصه
رین یتین دو یکیی از کهینیایی ةان هنید باسیتان اسیت و داسیتان عاشیقانراما، یکی از مشیهورترین خیدای

 یدر رام( سیلطنت را بیه رام ) تی داشیراتاکنند. بعد از میدّمیو سیتا ازدواج  جهان است. رام یهااسطوره

ورزد و خواهان  ادشاهی  سر ، میم داشراتا( حسادت ر دوّه س)  اید که کایکی یدیری ن ؛سپاردمی

کند و ه راه برادر  لکش ن و سییتا، میرغم میل باطنی داشراتا، رام سلطنت را رها علی بهارات، است.

  ادشیاه اهری نیی(کنید، راون )مییبیا دیوهیای اهری نیی مبیارزه  شوند. رام در جنگلمیبه جنگل تبعید 

برای نجیات سییتا، بیه  کند. راممید و اسیر ددزمینیرنگ، سیتا را  خیزد و بامیام بردیوها به انتق ةسردست

گیذرد و سیربلند بییرون   از آزمون آتش میاسیتا برای اثبات  اکی شود.میرود و  یروز مینبرد راون 

کشدکه میردم  یطولی ن ،گذاریاز تاج بعد گردند.میبازبه آیودیا گذاری . رام و سیتا برای تاجآیدمی

شیود بیار دیگیر از ه سیر مییکننید و رام مجبیور مییبدبینی به سیتا، نارضیایتی خیود را اعیالم  سبببه 

موا و کوشا( بیه ) تی بعد دو فرزند اوشود. مدّمیتبعید  ،که باردار استسیتا در حالی محبوبش جداشود.

ا سییتا بیار دیگیر بایید امّی ند؛اگردمییا بازآیند. چندین سال بعد، رام، سیتا و فرزندانش را به آیودمیدنیا 
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بیرد. زمیین خواهید او را درکیام خیود فرومیزمین( مادوی ) ةا  را ثابت کند و این بار سیتا از اله اکی

رود و مییت غم و ناراحتی در  ی سیتا به آس ان رام از شدّ گیرد.میبر و سیتای محبوب را در شکافدمی

 یابند.میبهشت دست  رهم د با آن دو به زندگی ابدی

 :از داستان زال و رودابه ايخالصه

راه بیا  ةرود. در میانیمییج به سرزمین هندوان  ادشاه ایران زمین(، زال به قصد تارّدر زمان منوچهر شاه )

 تیورانی ةایرانیی و رودابی زالِ کنید.مییایران( دییدار  ةدش ن دیرین ضحّاک،از نوادگان مهراب کابلی )

 در زال( با این دلیل که ایرانییان گیرند. موبدان و سام )میشوند و تص ی م به ازدواج میعاشق یکدیگر 

راز عشق این دو بر  در و میادر  کنند.میاین ازدواج مخالات  هم دش نی هزارساله دارند، با و تورانیان با

یگر سیو، منیوچهر شود. مهراب نیز مخالف این ازدواج است. از دمیسیندوخت( افشا  و مهراب) سودابه

دهد تا به کاول بتازند و ه یه میداند و دستور میزمین، بدی ن ایران ةبرای آیند را شاه  یوند این دو نژاد

ای نیزد روند. سام، زال را ه یراه بیا نامیهمیچیز را ویران کنند. سیندوخت و زال برای وساطت نزد سام 

بیننید. مییشناسیان طیالع زال و رودابیه را نییک تارهسی فرستد و خواهان مصیالحه اسیت.میمنوچهر شاه 

آید و در نهاییت ایین میاجرای میاز آزمون بیرون  دهد. زال  یروزمیمنوچهر، زال را مورد آزمون قرار 

 یابد.میعاشقانه با ازدواج این دو خات ه 

 :هاشخصّيت

 :رام و سيتا قصّةهاي شخصّيت

                                                            راما قهرمان:                                          
                                                                   :هاي اصليشخصيّت

 سیتا :لمكمّ                                            

 داشراتا، موا، کوشا )مثبت(؛ کایکی، شور اناکا، راونا، ماریچا )منای(تگر: دخال                                      

                                                               درباریان، مردم... ناظر:               :هاي فرعيشخصيّت 
                   هیا و خیرسسیامپانی،  یوا، جاتیایوی، وال یکیی،لکش ن، هانومان، سوگر یاریگر:                                      

 )منای( آکامپانا )مثبت(؛ ماریچا، کاباندا، ویبشانا ها،می ون
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 :زال و رودابه ةي قصّهاشخصّيت

 زال :قهرمان                                                  

  :ي اصليهاشخصيّت
 رودابه ل:مكمّ                                               

 منوچهر مهراب، سام، موبدان، دخالتگر:                                         

                         مردم... غالمان، ناظر:                :ي فرعيهاشخصيّت
خدمتگزاران رودابه، زن  ،شناسان، سیندخت، سام، غالم زالستاره یاریگر:                                                

                                                                         )مثبت( رسان یغام

 : قصّة رام و سيتاي  هاكنش

 داشیراتا تی بعید،کننید. میدّمییرام و سیتا زندگی خوب و آرامی را در کنار هم سپری  :هليّتعادل اوّ .2

تیر، و سییتا بیا عشیق و شیکوه هرچیه ت یام سیپارد و راممیی، در رام( سلطنت را به فرزند بزرگش، رام )

 گذرانند.میروزگار 

م داشیراتا( حسیادت ه سر دوّز به  ادشاهی رسیدن رام، کایکی )بعد ا :عدم تعادل با ایجاد شرارت .1

رغیم مییل )فرزنید کیایکی( بدهید. داشیراتا علیی تخواهد  ادشاهی را به بهارامیورزد و از داشراتا می

و ه یراه بیرادر وفیادار   دهیدمیی رام سلطنت را بیه بهیارات .گذاردمیباطنی، ماجرا را با رام در میان 

 د.شومیلکش ن و سیتا به جنگل تبعید 

 شیوند. رام بیا دیوهیای اهری نییمییرام، سیتا و لکش ن به جنگیل تبعیید  :ایجاد آشفتگي جدال و .3

و خییزد مییخیواهی بردیوها( به انتقام ةسردستد. راون )کُشمیرا کند و بسیاری از آنها میجنگل مبارزه 

ا را ی، در غیاب رام، سیتیبنابیرایین بیا حیله و نییرنگ ؛بیندمیا  از سیتا تنها راه شکست رام را در جدایی

ا سیتا بیه رام و عشیقش امّ ؛کندمیبه خیانت  را وادار کند. راون، سیتامیدزدد و در شهر منکا زندانی می

 رنده( رام را از دزدیده شدن سیتا آگیاه ) جاتایو ؛شودمیماند. رام با غیبت سیتا مواجه میوفادار و  اک 

 کند.می

 آینید. کابانیدامییای بیرای نجیات سییتا بره ه راه لکش ن در جست و جوی چارهرام ب بحران: حلّ. 4

و  هیا ادشیاه می یون) حیاد بیا سیوگریوانجات سییتا را در اتّ ،ط رام آزاد شد(ه توسّای ک)مرد نارین شده

، بیه راون اهری نیی و هیاوخیرس هیاکند و بیا لشیکری عهییم از می یونمیداند. رام چنین می( هاخرس

 یابید. رام از سییتامیخورد و سیتا نجات میبرند. بعد از نبرد بسیار، راون، شکست میسرزمینش، یور  
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آزمون  گردد.ش سوزانده شود و سیتای واقعی بازدر آت ا خواهد آزمون آتش را انجام دهد تا سایهمی

 آید.میشود و سیتای  اک، از آتش سربلند بیرون میآتش برگزار 

گیذاری تیاج ؛شیوندمییگردانیده گذاری به آیودیا بازرام و سیتا برای تاج :برقراري تعادل مقطعي. 1

برقیراری تیوان  ییا ایین آرامیش و تعیادل را نامّ ؛شودمیشکوه آنها آغاز کنند و بار دیگر زندگی بامی

رفیت داسیتان بیا چالشیی کنید و  ییمییر یکه با کنشی دیگر، حرکت داستان تغیچرا ؛تعادل ثانویه نامید

 ست.شود. به ه ین منهور این بخش، تعادل مقطعی و گذرا نامیده شده امیبه رو  دیگر رو

رسیانند کیه مییکشد که جاسوسان وحسودان بیه رام خبیر  یطولی ن عدم تعادل با ایجاد شرارت:. 1

شیود مییمردم به دلیل بدبینی، از وجود سیتا ناراضی هستند و رام برای حاظ آرامش سیرزمینش مجبیور 

که در این هنگام ) ا ، سیتابنابراین برخالف خواستة قلبی ؛جدا کند بار دیگر ه سر محبوبش را از خود

شیود. میت تبعید  با وال یکی زاهد آشنا شود. سیتا در طول مدّمیی دور تبعید هاباردار است( به بیابان

ی هیارسیاند و آمیوزهمیآورد و وال یکی در  رور  آنها به سیتا یاری میموا و کوشا( به دنیا دو  سر )

 دهد.میگوناگون را به آنها یاد 

شناسید و بیه فرزنیدی میروند. رام آنها را میموا و کوشا به آیودیا  چندین سال بعد، ه:تعادل ثانویّ. 7

حایظ  ا بیاز هیم بیرایامّی ،کنیدمیش اری برای بودن با ه سر محبوبش، لحهه کند. رام با آنکهمیقبول 

 ةالهی شیود و ازمییبیار دیگیر آزمیوده  خواهد که به آیودیا بازگردد. سیتا یآرامش کشور ، از سیتا ن

، بیا زمیین او را در کام خود فروبرد. الهیة ،خواهد که اگر عشقش به راما حقیقی استمیزمین( ) مادوی

 ی بیرد. رام بیا خشیمییبیه قعیر زمیین  بیا خیود گویید و او رامییآمد آغو  باز به دختر  سیتا خو 

 او را نیز با خود ببرد. بره یا بیهگرداند یا خواهد سیتای او را بازمیزمین  ةبرخواسته از اندوه بسیار، از اله

رود و مییدهد که او دوباره در بهشت با سیتا ازدواج خواهد کرد. رام بیه آسی ان میخدایگان راما خبر 

 یابد.میدر کنار سیتا به زندگی ابدی دست 

 زال و رودابه:  ةي قصّهاكنش
ج بیه سیرزمین ان ایرانیی، بیه قصید تایرّزال  هلو ،زمین(در زمان منوچهر ) ادشاه ایران :تعادل اوّليّه. 2 

کنید. مییدییدار  - (اهری نی ضحّاک)از نوادگان   ادشاه کاول -راه با مهراب  ةرود. در میانمی هندوان

آرامیی را سیپری  ود یکدیگر زندگییر از وجیخبقهرمان )زال( و )رودابیه( بیی شخصیّتهر کدام از دو 

 کنند.می
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بیا شینیدن وصیف  این کنش، شرارت نیسیت بلکیه عشیق اسیت( زالعامل ) :. بر هم خوردن تعادل1

شود. رودابه نیز با شنیدن اوصاف  هلوانی زال، دل میعاشق و دلداده  ،دختر مهراب() رودابه یهازیبایی

شیود و  ی یان مییر غالم زال و خیدمتگزاران رودابیه، دییدار بیرای آن دو میسیّ  سپارد. به واسطةمیبدو 

 بندند.میازدواج 

اهیورایی دو قیوم مختلیف  -نیروهای اهری نی  )عامل اصلی جدال، تمادّ :. جدال و ایجاد آشفتگي3

ا موبدان رودابه را از نژاد امّ ؛گذاردمیترک و ایرانی است( زال با موبدان ماجرای عشق خود را در میان 

متماد، مخالاند. سیام نییز  ةازدواج این دو از دو تیر دانند و بامی اهری نی )دیرینه دش ن ایران( ضحّاک

ر بیاتید. اییران بیه خطی ةخواهید آینید ییکیه نچرا ؛کنیدمییشنیدن این ماجرا، با این  یونید مخالایت  با

شیوند و مهیراب خشی گین از ایین مییمادر و  در رودابه( از ایین راز آگیاه سیندخت و مهراب کاولی )

خواهید وارد  ییبینید و نمییخطیر  درکشیور  را  ةکه او نیز آینیدچرا ؛کندمیااق، سخت مخالات اتّ

شود و بیرای حایظ کشیور ، میزال آگاه  جنگی ناخواسته شود. از سوی دیگر منوچهر شاه از تص یم

دهد. مهراب، با آگاهی از این دستور، سیعی در کشیتن زن و میرا  به سام دستور نابودی مهراب و کاول

 دختر خود دارد.

شیود. سییندخت،  رود تا مانع او از جنیگمیاین حادثه نزد سام  زال برای جلوگیری از: بحران حلّ. 4

ای به منوچهر شاه خواهیان لغیو آید. سام در نامهمی، برای برقراری صلح، نزد سام ه سر خردمند مهراب

بیننید مییشناسان طالع زال و رودابه را نیک فرستد. ستارهمیفرمان است و زال را ه راه نامه به دربار شاه 

شود که در آینده  شت و  ناه ایران خواهد شید. بیه دسیتور میویند از ازدواج این دو  سری زاده گمیو 

 آید.میگیرد و از ت امی مراحل آن،  یروز بیرون میی سختی قرار هاشاه، زال مورد آزمون منوچهر

، منیوچهر بیا هیابعد از دیدن طالع دو جیوان عاشیق و  ییروزی زال  هلیوان در آزمیون :ل ثانویّهتعاد. 1

 کنند.میکند و آن دو زندگی خوبی را آغاز میازدواج آنها موافقت 

 : رام و سيتا قصّهساختار 

 ثانویه تعادل                                                  گذرا تعادل                                                هلیّ تعادل اوّ

 .حیات ابدی8          بحران               . بازگشت به آیودیا8   جدال و آشاتگی          . ازدواج رام و سیتا8

 . حسادت حاسدان8      گذاری مجدّد رام  تاج. 9  سلطنت . رهایی8   رامبه سلطنت رسیدن . 9

       نارضایتی مردم .9                                   تبعید رام و سیتا .9                              
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 هاو از نهر شباهت ندارای الگوی معیّ هارنگ هر یک از داستاند  یدهنمیطور که ن ودارها نشان ه ان

    :ودشمیآنها  رداخته  به ذکر اهمّدر ذیل که  است لقابل تأمّ هاو تااوت

 :هاو شباهت هاهمانندي
بیا ایین تایاوت کیه در رامایانیا، دو  ؛شیودمییآغازین با صلح و آرامش شروع  ةدر هر دو داستان، صحن

حال آنکه در داسیتان زال  ؛کنندمیل در کنار یکدیگر زندگی آرامی را سپری مان و مک ّقهر شخصیّت

 .کننیدمییچالشیی را طیی آرام و بییخبرند و هریک به تنهایی زندگی و رودابه، این دو از وجود هم بی

 نید.ک یی ساختار ایجاد نارچوب کلّدر چ مزم به ذکر است که این دگرگونی در نوع کارکرد، تغییری

شوند و این میه مطرح لیّفاصله بعد از تعادل اوّ عنصر بحران و بر هم خوردن تعادل در هر دو روایت، بال

بیا وجیود ایین، تایاوت آشیکاری در نیوع  ؛کنیدمین روایی را تأیید معیّ ت از ساختارنکته نیز اصل تبعیّ

ه بیا عامیل شیرارت لیّی، تعیادل اوّرامایانا انگیز  و عامل  یدایی بحران وجود دارد وآن این است که در

 ؛شیودمییب ...( را مسیبّی بعدی )تبعیید وهاآید و حرکتمیحسادت و خودخواهی کایکی( به وجود )

گیردد میه لیّا در دیگر داستان، آشنایی و عشق زال و رودابه به یکدیگر، عامل بر هم خوردن تعادل اوّامّ

 .توان آن را از نوع شرارت دانست یو ن

 ةشیود، دورمییترین بخیش از داسیتان محسیوب ترین و وسیعکه مهم رفت داستان ی ةن مرحلمیسوّ 

بحیران( بیه وجیود قبیل ) ةمرحلی ةدی است کیه در نتیجیجدال و آشاتگی و  یدایش حوادث متعدّ گذار

ی هیاگیذار جیدال بعید از کینش ةبینیم که در رامایانا دورمی ه شدا طبق ن وداری که ارائآمده است. امّ

 یروزی قهرمیان بیر نیروهیای اهری نیی،  ییروزی  ةرسد که در نتیجمیوکوتاهی  فراوان به تعادل مقطعی

فردوسیی  ةشیاهنامیادآور داستان گیذر سییاو  از آتیش در ل در آزمون گذر از آتش )مک ّ شخصیّت

حسد ) ریا با عامل شرارت دیگامّ ؛شودمیآید و تعادل برقرار میاست( و بازگشت به سلطنت به وجود 

ی هیاایین مرحلیه بیا کینش .آییدمییتبعید سییتا(  ییش ) عدم تعادل و بحران حاسدان و نارضایتی مردم(

تراژیک  یل در بهشت،  ایانقهرمان و مک ّ شخصیّتشود و در نهایت با حیات ابدی دو میک تری طی 

ی بسییار ک تیری هیاکیتو حر هاجدال با تعداد کنش ةیابد. حال آنکه در داستان زال و رودابه، دورمی

اصیلی، داسیتان بیه  شخصییّتو آزمیودن قهرمیان و در نهاییت ازدواج دو  هاشود و با وساطتمیسپری 

 کند. میآفرینی  یدا رسد و  ایان خوب و شادیمیتعادلی دوباره 
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 :گيرينتيجه

ست. بیدین وسییله ساختار داستان ا ی نقد نوین در تحلیلهاآثار ادبی یکی از بهترین شیوه شناسیریخت

« زال و رودابیه»و « رامایانیا»سیاختار دو داسیتان  ةاین جستار توانست به نتایج جیالبی از بررسیی و مقایسی

الگیوی از  ییش تعییین  ابعیز تیینیی ی اسیاطیری و ح اسییهانتایج حاصله این شد که داستانیابد.  دست

و اموری کیه بیه  ها، انگیز هانوع کنش، هاشخصیّتاتی چون یّدر جزی هاداستان ای هستند. هرچندشده

اجرایی، ازآغاز تا  ایان، دارای  صوری ا در رونداند، امّشود با هم متااوتمیو کیف داستان مربوط  کمّ

در  ت اثیریّی، روابط اجزای داستان را با هم و با کلّت در آنتوان با دقّمیاند که صیقالب و ساختار مشخّ

 کرد. نهر گرفت و تجزیه و تحلیل 

 سیاختار رواییی ،بودنید سرچشی ه گرفتیه ت و فرهنگ گوناگونیّملّ دو داستان مذکور با آنکه از دو 

ه، بحیران، جیدال و لیّیدهنیده )تعیادل اوّت ام مراحل تشیکیل رفت هر دو داراییکسانی داشتند.  ی نسبتاً

بیه رو  با اندکی تغیییر رو رامایاناان در  یرنگ داست ن ودارها،  ه بها با توجّامّ ؛ه( بودتعادل ثانویّ ،تگیآشا

هایت  کیه در داسیتان رام و سییتابیه طیوری ؛ستهابیشتر بودن تعداد کنش ةهستیم که این تغییر در نتیج

دهیای عیاطای و ه بیه رویکروجّیا تییر بیین امیبینیم و ایمیکنش را ج ی ن کنش و در داستان زال و رودابه

سیاختار رواییی  تاصل حاک یّی ، ذیر نیستآنچه تغییر ؛ر باشدیّمتغ تواندمیی فکری آثار ادبی هامایهبن

ر ین دو اثییبنابراین با بررسی دقیق ایی ؛انددو داستان از این مهم  یروی کردهاثر است که هر  ن بر کلّمعیّ

( ایین ی مختلیفهیاماییهری و ح اسی )با بینی اساطیهاتوان گات که داستانمیاز دو فرهنگ متااوت 

اتی بیاهم متایاوت ولو اینکه در جزییّی ؛ت را دارند که از الگوی ساختاری ه انندی برخوردار باشندقابلیّ

 باشند.
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 انتشیارات :تهیران ،مدوّ ا چی، ایفریدون بیدرهة ، ترج ي پریانهاقصّه شناسيریخت(، 8111) ومدی یر ، را 

  .توس

 عل ی و فرهنگی. انتشارات: تهرانل، اوّ ا چ، هاي جادویيافسانه شناسيریخت (،8113)خدیش،  گاه 

 .نیلوفر: تهران ،بوالامل حریا ةترج ، داستاني بوطيقاي معاصر روایت (،8113)کنان  شلومیت ری ون،

 .صریر :تهران ،لاوّ ا چ، گام به گام ،داستان (،8111) ، حسیناحیفتّ
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 .ال عارف اسالمی ةدایر :تهرانل، اوّ ا چمطلق، تصحیح جالل خالقی، شاهنامه(، 8111)فردوسی 

ی کشیف ال حجیوب و هیاحکاییت شناسییریخیتنقید »، (8111) ده زیبا بهیروزد اس اعیل و سیّباشی، سیّقافله

 .842-883، صص 81، سال  نجم، ش ارة ي ادبيهاپژوهش فصلنامة، «األولیاءة تذکر

 .معین: تهران ل،اوّ ا چ ،در غزليات شمس قصّه بوطيقاي(، 8111)علی  گراوند،

 س.هرم: د شهبا، تهرانمح ّ ةترج  ،ي روایتهانظریه(، 8119)وامس  ،مارتین

 سرو . :تهران م،دوّ ا چ، ي ایرانيهاقصّه بنديطبقه(، 8131)اولریش  ،مارزلف

 چش ه. :تهران ،لاوّ ا چ ،ذوالاقاری حسن به کوشش ،ایران ةعاميان ادبيّات (،8119) د جعارمح ّ ،محجوب

 سخن. :تهران ،مچهار ا چ ،عناصر داستان(، 8112) ال، ج میرصادقی

 : علم.تهران ل،اوّ ا چ ،ن یرانیان ک.ترج ة  ،رامایانا ،(8111) وال یکی


