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  چكيده

اسفنديارِ شاهنامة فردوسي بر اساس الگوي لباو در اين پژوهش به بررسيِ ساخت كالن يا چارچوب فكريِ حماسة رستم و      
كنندة  تر است كه هر كدام از آنها بيان روايت رستم و اسفنديار شامل ده روايت كوچك. پرداخته شده است)  1967(و والتسكي 

 انطباق بندي است، هاي عمدة الگوي فوق كه شامل مقدمه، روند و پايان اين روايت بر زير بخش. ضرورت وجود ديگري است
اند  سازي شده در اين داستان مقدمه از تعداد چهار روايت، روند از يك روايت كه در داخل آن چهار روايت ديگر درونه. داده شده
هاي به پادشاهي رسيدن بهمن و خونخواهيِ او از خاندان رستم  بندي از دو روايت كه هردوي آنها در واقع براي روايت و پايان

بندي، از كليت  گونه طرح اين. شوند، تشكيل شده است هاي متواليِ شاهنامه مي  باعث يكپارچگيِ داستانكنند و فضاسازي مي
. نحوه و محل ارزيابي: ب. دارا بودن چكيده: الف: هايي است كه عبارتنداز تر داراي تفاوت كند؛ ولي در موارد جزئي الگو پيروي مي

  . اي درس اخالقيِ الگوه عدم تطابق درس اخالقيِ داستان با مشخصه: ج
 هستند كه لباو و والتسكي معرفي "ارزيابي" و "ارجاعي"در نهايت، كلية بندهاي موجود در داستان در خدمت دو نقش اصليِ 

  . اند كرده
  

ارجاعي،  اخالقي، نقش گشايي، درس آشنايي، روند، گره، ارزشيابي، گره، ساخت كالن، چكيده: ها كليدواژه
  ارزيابي نقش

  
  مقدمه  - 1 

كه اين پژوهش جنبة ساختاري دارد و از اعمال نظرهاي شخصي نويسندگان به دور است،        از آنجايي
بسزايي در شناخت واقعي و ساختاريِ حماسة رستم و اسفنديار باشد و چنانچه تحقيقات  تواند كمك  مي

  . توانيم به الگويي بومي دست يابيم گونه انجام پذيرد، مي بيشتري از اين
ها براي تجزيه و تحليل داستان دربارة موضوعات پيچيدة ادبي يا رسوم شفاهي مانندِ  تاكنون بيشترين تالش

نظر  ها بوده است كه به ها و حماسه  ـ تاريخ1شفاهي ـ كه سينه به سينه نقل شدههاي  ها، داستان افسانه
ها و  اند و داراي چرخه تر تشكيل شده رسد خودِ اين موضوعات ادبي از تركيب و ارزيابي عواملي ساده مي

درخيلي از موارد، ارزيابي داستاني خاص، آن را از نقش . تكرارهايي در ساختارهاي اصلي داستان هستند
پيشرفت زياد در تجزيه و تحليل و . شود نقش جديد آن را نيز تشخيص داد اش جدا كرده و به ندرت مي اصلي

                                                 
1 folk tale 
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ترين ساختارهاي زيربنايي و اساسي  نخواهد بود، مگر اينكه سادهپذير  هاي پيچيده امكان درك داستان
  ).97: 1967لباو و والتسكي،(شان ـ تجزيه و تحليل شوند  ها ـ در ارتباط مستقيم با نقش اوليه داستان

 با الهام از سوسور  1مانفردجان. ، نحوة گفتن آن است"روايت"شود و   آن چيزي است كه گفته مي"داستان"
روش (داند كه روايت  اي پيچيده مي داند ـ متن روايي را نشانه  مي3 و مدلول2نشانه را متشكل از دالـ كه هر 
در اين تحقيق بر آن شديم ). 106: 2002مانفرد، (، مدلول آن است )توالي حوادث(، دال و داستان )بازنمايي

  . يم و با الگو مطابقت دهيمكه با كاوش در اين روايت، ساختارهاي زيربنايي و اساسيِ آن را پيدا كن
  
   سئوال تحقيق- 2 
   وجود دارد؟)1967(  الگوي لباو و والتسكيبا رستم و اسفنديار ساخت كالن حماسة آيا تطابقي بين 

  
   فرضية تحقيق- 3 

بندي لباو و والتسكي  بندي كالن اين داستان و قالب هاي زباني، تطابق بين الگوي قالب با توجه به جهاني
  .جود دارد و)1967(
  
  معرفيِ الگوي لباو و والتسكي -4  

 در 4زباني صورت دانش ونده است كه بهكالن، همان چارچوب فكري و ذهني نويسنده، گوينده و شنساخت 
حافظة آنها ضبط شده است؛ يعني هر شخصي براي هر مضمونِ زباني داراي طرح معيني است كه بر اساس 

دست آوردن  شناسي كالن نيز در پي به زبان. تواند ارتباط برقرار كند آن و دانش مشترك با افراد ديگر مي
  ) 217: 1373ميرعمادي، . (راهي علمي براي چگونگي ارتباط برقراركردن است

اند، ارتباطِ خواص صوري داستان  گويان عادي زبان نقل كرده هايي كه سخن لباو و والتسكي با بررسيِ داستان
هاي داستان از كودكان به افراد بالغ و همچنين  ردند و با مطالعة پيشرفت تكنيكدست آو هايشان را به و نقش

  .ها در بين افراد كم سواد و متوسط، به جداسازي عناصر داستان پرداختند تعداد اين تكنيك
تحقيق آنها براساس خواص الگوهاي استفاده شده در داستان، از سطحِ بند گرفته تا سطح داستانِ ساده و 

  .شود محسوب مي) صورتگرا(است كه از اين لحاظ، صوري كامل 
شناختي داستان، مانندِ الف ـ  جداسازي  هاي اصليِ تجزيه و تحليل زبان لباو و والتسكي با اتكا به تكنيك

  .ها پرداختند واحدهاي ساختاري متفاوت ب ـ توجه ويژه به خواص داستان، به بررسيِ ساختاريِ داستان
سازد،  ت اينكه هر واحد ساختاري داستان را به رخدادي گذرا در دنياي واقعي مرتبط ميها به عل تحقيق آن

چنانچه داستاني فقط داراي همين خصلت  عالوه بر اين، آنها دريافتند شود؛ نيز تلقي مي) گرا نقش(نقشي 
عموالً داستان، داراي م. شود ارزش تلقي مي محتوا و بي پا افتاده است و داستاني بي روايي باشد، معمولي و پيش

                                                 
1 Manfred Jan 
2 signifier 
3 signified 
4 linguistic knowledge 
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العمل مخاطب در بافت اجتماعي مشخص  نقش ديگري است كه اين نقش با توجه به عالقة شخصي و عكس
   :توان گفت كه داستان، داراي دو نقش است بر اساس مطالب باال مي. شود مي
  ؛     1رجاعيـ ا1
 )2: 1967لباو و والتسكي، (2ـ ارزيابي2

عباراتي است كه اي تكرار تجربه به ترتيبي خاص، اي بر همچون وسيلهعملكرد داستان : نقش ارجاعي
  .  دهد تسلسل وقايع گذرا و زمانيِ تجربة اصلي را به هم ربط مي

نقش دوم از تأكيد جهاني كمتري برخوردار است و علت آن، اين است كه هميشه داستان با موقعيت رخداد 
اين . شمار آمده است كنندگان بشري به اي براي استفاده آن ارتباط مناسبي نداشته، بيشتر همچون وسيله

در اين . شود كه به مخاطبان و پيام داستان توجه دارد  ناميده مي3ارزيابينقش براساس نظر لباو و والتسكي 
 )143: 2001 ،توالن (.نقش، گوينده و ترجيحاً شنونده مورد توجهند
  :گونه عرضه كردند مانيِ داستان را اينلباو و والتسكي با بررسيِ انواع بند، قالب گفت

  
  ) مقدمه (4 آشنايي4-1

گيرد كه با توجه به نقش ارجاعي داستان سعي در معرفي  در اول هر داستان، تعدادي بند آزاد قرار مي
. شود  گفته مي"پرداخت" يا "آشنايي"به اين قسمت، . ها، مكان، زمان و موقعيت رفتاري آنها دارد شخصيت

ها  گيرند؛ البته همة داستان ي، آنها بندهاي آزادي هستند كه پيش از اولين بند روايي قرار ميطور صور به
دهد كه قسمت  ها نشان مي ها، بررسي كلي داستان رغم محدوديت علي. ممكن است داراي اين قسمت نباشند

؛ به نقل از 1967 سكي،لباو و والت. (هاست  داستان5هاي  ساختاري در چار چوب اصلي گيآشنايي، يكي از ويژ
http://www.clarku.edu .(  

  

 6 پيچيدگي يا گره4-2
افتد، تشكيل  ها اتفاق مي اي وقايع كه در برخورد شخصيت قسمت اصلي بندهاي روايي معموالً از مجموعه

وجود  ها به اين بندها، انگيزة ادامه دادن داستان را براي برطرف كردن آثار ناخواستة گره در شخصيت. شود مي
اين بخش ـ كه داراي . گشايي آن به نفع خود خواهند داشت ها سعي در گره آورد و هر كدام از شخصيت مي

  .عهده دارد بيشترين بندهاي روايي است ـ وظيفة ايجاد گره و پرداخت آن را به
  

   7 ارزيابي4-3
ها معموالً در جواب  داستان. عالوه بر نقش ارجاعي، داستان بايد داراي نقش ارزيابي نيز باشد تا كامل شود

ها به نحوي طراحي  شوند؛ عالوه براين، داستان اي گفته مي وجود آوردن عالقه محركي از بيرون يا براي به

                                                 
1 referential 
2 evaluative 
3 evaluation 
4 orientation 
5 schemata 
6 complication 
7 evaluation 
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. هاي غيرمعمول و عجيب تأكيدكنند و گوينده را در بهترين وضعيت ممكن قرار دهند اند كه بر خصلت شده
  .گذارد ر ميهاي داستان بر ساختار صوري آن  تأثي نقش

گيرد و نقش  گشايي وجود دارد، قسمت ارزيابي را در برمي از لحاظ ساختاري، حد فاصلي كه بين گره و گره
قسمت عمدة ارزيابي از نظر ساختاري از . هاي خاص و مورد نظر گوينده است آن، اهميت دادن به قسمت

ها، بخش ارزيابي با  گره   در بيشتر داستان.اند پاية چندگانه، بندهاي آزاد يا محدود تشكيل شده بندهاي هم
كند؛ بنابراين، بخش ارزيابي، بخشي است كه رفتار گوينده را نسبت  تداخل پيدا مي) نتيجه، راه حل(گشايي 

هاي آن ـ  به داستان ـ با تأكيد بر اهميت نسبي بعضي از واحدهاي داستاني در مقايسه با ديگر قسمت
 :شود كه عبارتند از هاي گوناگوني انجام مي وشاين تأكيد به ر. كند مشخص مي

  ـ بيان مستقيم؛ 1
  هاي تأكيدي؛ ـ واژه2
  :ـ توقف عمل به دو صورت3
  پايه و محدود  از طريق بندهاي هم1- 3
  تكرار؛  2- 3
  .ـ قضاوت فردِ سوم4

  .گيري بخش ارزيابي در داخل چارچوب اصلي داستان است درجة درونه  يكي از خواص مهم داستان
  
 1گشايي  راه حل يا گره4-4

آيد و چنانچه ارزيابي آخرين قسمت باشد،  راه حل، قسمتي از داستان است كه بعد از قسمت ارزيابي مي
گشايي  نشدة روايت، گره هاي گشوده در اين قسمت، گره. گيري همراه آن خواهد بود قسمت راه حل يا نتيجه

  . رسد شوند و داستان به سرانجام خود مي مي
  
 2 درس اخالقي4-5

رسند؛ اما بعضي از آنها قسمتي اضافه دارند كه  گيري به پايان مي ها با قسمت نتيجه       بسياري از داستان
  .  شود  ناميده مي"درس اخالقي" يا "قطعة آخر"

 رسند؛ لذا نقش اين قسمت برگرداندن خواننده به       وقايع توصيف شده در طول داستان، به زمان حال نمي
ها  اين عمل ـ يعني برگرداندن خواننده از دنياي داستاني به دنياي واقعي ـ به اين شيوه. زمان حال است

  : شود انجام مي
  اي؛  ـ استفاده از عناصر اشاره1
  )110: 1999جي، . (كردن رخدادي كه به زمان حال متصل است ـ دنبال2
  
  

                                                 
1 resolution 
2 coda 
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  )1976(التسكي چارچوب فكري روايت يا ساخت كالن از ديدگاه لباو و و
  فضاسازيمقدمه               

 

  گره       روند
  سازمان بخشيدن به گره

  

                        ارزيابي
 

  گره گشايي  بندي پايان
  درس اخالقي   

                  
   روايت  تجزيه و تحليل انواع بند، تعيينِ نقش آنها و ساخت كالن- 5

.  بندِ مستقلِ ساده، گسترده و مركب است2682 بيت و 1687سفنديار، متشكل از روايت رستم و ا           
 مطابقت) 1967 (اين روايت از لحاظِ دو نقش اصلي ـ يعني ارجاعي و ارزيابي ـ دقيقاً از الگوي لباو و والتسكي

مت به در اين قس. كند؛ زيرا ساختارهاي روساختيِ آن بيان كنندة همان دو نقش اصلي روايت است مي
  .شود بررسيِ انواع بند و تعيين ساخت كالن پرداخته مي

  
   انواع بند1- 5
   بندهاي ثابت1- 1- 5

اين بندها  براساس . دهند و نقش ارجاعي دارند بندهاي روايي ثابت كه قسمت عمدة داستان را تشكيل مي
باشد، هستة بند  زمانيِ بند اند و فعلي كه داراي نشانة  زمان و رخدادهاي داستان در ترتيبي ثابت عرضه شده

  :هاي اصليِ بندهاي روايي، گذشته و حال ساده هستند؛ مانند زمان. روايي است
  

  ة باستانـد از گفتـكه بر خوان  ي داستانــ يكشنيدمز بلبل 
  كه با من همي بد كند شهريار  ارـ با مادر اسفنديگفتچنين 
  سارـگ همي بود با رامش و مي   پيش گشتاسب اسفندياربشد
دــاه شـدة گـكه فرزند جوين  آگاه شدم روز گشتاسپ ـسِي  

  ان لهراسب راـهمان فال گوي  ان جاماسب راـآن زمبخواند 
  ارـ شاه از گو اسفنديبپرسيد  ارــا بر كنــا زيجهــببرفتند 

  نــهاي كه  آن زيجنگه كرد   داناي ايران سخن بشنيدچو
  آب كردر مژگان پر از ز تيما  تاب كردروها پر از ـز دانش ب
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 نقش بيان تسلسل زماني وقايع را در داستان به عهده دارند ،شود، فقط بندهاي مستقل طور كه ديده مي همان
) 1967 (والتسكي و لباوشود و بنابر عقيدة  و تغييرِ ترتيب آنها باعث برهم زدن پيوستگيِ داستان يا روايت مي

در كلية بندهاي فوق فعلِ هستة بند روايي به زمان گذشتة ساده آورده . كند آن را از حالت روايي خارج مي
  . شده است

  
   بندهاي وابسته2- 1- 5

سير معنايي را بر هم زنند؛ در هر جايي از داستان ممكن است عرضه شوند؛ بدون اينكه ترتيب زماني تفا
  :مانند

  
  اـــدهـــ پنزديـــم آن ايـــبپذرفت  اـــدهــت سوگنــوردم من آن سخـبخ

  ود بت پرستــرد شـــدلش تاب گي  كه هر كس كه آرد بدين در شكست
  اجـردي سزاوار تـكه هستي به م  اجــــت عــــارم ترا افسر و تخــــسپ

  كه گويند گنج و سپاهت كجاست  استـن شرم خـــان بريــــمرا از بزرگ
  

   بندهاي ارزيابي آزاد3- 1- 5 
شوند؛ ولي  هاي داستان ديده مي اند ـ در تمامي قسمت  بيت تشكيل شده120از ارزيابي ـ كه بخش ابيات 

گونه بندها ممكن است در   اينوالتسكي و لباوبراساس گفتة . گشايي اصلي بيشتر است فراوانيِ آنها بعد از گره
طور  ده و همينكنندة علت بيان داستان از ديدگاه نويسن ها وجود نداشته باشند؛ زيرا آنها بيان برخي روايت

گونه نقشي در وقايع اصلي داستان ندارند؛ بلكه آنها  عامل اهميت دادنِ خواننده به داستان هستند و هيچ
تم و گونه بندها در روايت رس از اين. كنند را كاربردي مي اند و آن ارتباط دهندة داستان با زندگي واقعي

  :اسفنديار وجود دارد؛ مانند
  

  ان هوشيارــكه نيكو زد اين داست  ارــــفنديادر اسـچنين گفت با م
  ن بازيابي به كويـچو گويي، سخ  ويـــه پيش زنان راز هرگز مگـك

  ي راي زنــي زنـــكه هرگز نبينان زن      ــاري به فرمـچ كـن هيـمك
  انـچه خواهد برين مرگ ما ناگه  ه سيمرغ گفت اي گزين جهان ــب

  د به جز مردميـي نمانـه گيتــب  ي ـــ ما رفتنان يادگارست وــجه
  تــمرا نام بايد كه تن مرگ راس  و گر بميرم رواستــــام نكــــبن

  جهان را چنين است آيين و راي  ايــــد و ما را سپردند جــبرفتن
  وي با كردگارــدگـــالم ز بـــبن  ار ـــزدان نمايم به روز شمـــبه ي

  همان عهد او گشت چو باد دشت  زدان بگشتكس كه از راه ي هر آن
  ودــرد بايد كه خندان بـــلب م  زدان بود ـك هر دو ز يـد و نيـــب
  كس كه دارد خرد چنين داند آن  گذرد ـي بـك بر ما همـد و نيـــب
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  اكـــزدان پــرد روان سوي يـبپ  اك ـام بستر بود تيره خـجــرانـــس
  ان بشنويـن هرچ گويي همـسخ  ويان بدرـه كاري همـان بر كــهم
  درختي بود كش بر و بوي نيست  ن هرچ برگفتنش روي نيست ــسخ
  ود بر تو درازـس ـيار بــود كــش  رد راه آز ــو بسپـــان تــر جــو گ

  هـــام پردخته بـد كـار بــز گفت  ه ـه بـد سخن سختـر سرايـچو مهت
  رــان تيـزد از مرگ پيكـكه نگري  چه گفت آن جهان ديده دهقان پير

  ه راهــم دارد بـرا چشــم تــروان  اج و سپاهـج و تـن از گنــمشو ايم
  ه نگشتـردِ گذشتــدِ گــخردمن  ردان كه يارد گذشتــردون گــزگ

                    
  :نظر استهاي مورد  ق بر شيوهبمنطيات ارزيابي هاي بيان و عرضة اب شود، روش طور كه مشاهده مي   همان
  :هاي داستان در طي گفتگوهايش ارزيابي توسط يكي از شخصيت - 1

   رستم             
  دار كه اي شير دل مهتر نام  ارــز من پاسخ اين بر به اسفندي

  ردــا بنگــة كارهــسرِ ماي  ردـكس كه دارد روانش خ هر آن
          

              گشتاسپ
  د گِردِ گذشته نگشتخردمن  ز گردون گردان كه يارد گذشت

                            
  اسفنديار            

  كه نيكو زد اين داستان هوشيار  ارــچنين گفت با مادر اسفندي
  ويـچو گويي، سخن بازيابي بك  كه پيش زنان راز هرگز مگوي
  زني رايـــي زنـز نبينـكه هرگ  مكن هيچ كاري به فرمان زن

  
  المثلي  ن ضرب ارزيابي با آورد- 2  

  انــكه ياد آرد از گفتة باست  ز دهقان تو نشنيدي آن داستان
  ود تيز دندان و گردد دليرـش  رـره شيــر پروري بچة نــكه گ

  در آيد به پروردگارـنخست ان  چو سر بر كشد زود جويد شكار
                      

   ارزيابي توسط نويسنده-  3
  ي بوي مشك آيد از جويبارـكه م  اروــي خوشگــكنون خورد بايد م

  خنك آنك دل شاد دارد به نوش  خروش وزمين پر ز جوشــر هوا پ
  دــد بريــدي توانــر گوسفنــس  دـــام نبيــل و جــدرم دارد و نق

  تـــردم تنگدسـاي بر مــببخش  مرا نيست، فرخ مر آن را كه هست
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   بندهاي محدود4- 1- 5
سلسل زماني ندهاي ارزيابي آزادند و نه مانند بندهاي روايي، ثابتند و نقشي نيز در تچنين بندهايي، نه مانند ب

  :داستان ندارند؛ مانند
  بخواهي به مردي ز ارجاسب شاه  مرا گفت چون كين لهراسب شاه

  ي بلندـا را به گيتـام مـي نــكن  ران را بياري ز بندـان خواهــهم
  يــو كنـي نــي و آرايشــبكوش  و كنيـان از بدان پاك بي خـجه

  
اي به تعبير معنايي يا  جا شدنند، بدون اينكه لطمه بقية بندهاي فوق، قابل جابه "...مرا گفت "به غير از بندِ 

  .تسلسل زمانيِ وقايع روايت بزنند
  
  تعيين ساخت كالن روايت2- 5

ترين قالب گفتماني روايت را  هاي گفتماني، حماسة رستم و اسفنديار كامل بندي و قالب      از لحاظ طرح
  :هاي گوناگون زير است دارد و متشكل از قسمت

  

  چكيده   مقدمه
   فضاسازي 

  

  گره    روند  
   پرداخت گره

                             
  ارزيابي

      

  گشايي گره  پايان بندي
 گيري  نتيجه

                       
 و ابيات ارزيابي نيز  بندي گنجانده شده وند و پايان مقدمه، رةمت عمدهاي نام برده در سه قس    همة قسمت

  .اند تقريباً در همه جاي داستان پراكنده
گشايي و  هاي مقدمه، گره، ارزيابي، گره قسمت) 1967 (والتسكي و  لباو    با توجه به اين كه قالب گفتماني

هايي نيز عالوه بر آنها  اً منطبق بر الگوست و قسمتتوان گفت قالب اين روايت تقريب بندي را دارد، مي پايان
هاي نام برده، يك يا چند روايت كوتاه آمده است كه  در هر كدام از قسمت. افزايند داراست كه بر ارزش آن مي

هاي ديگر پرداخته  به خوبي از عهدة نقش محولة روايت اصلي برآمده و عالوه بر آن زمينه را براي وجود روايت
كنند؛ با اين تفاوت كه   پيروي ميوالتسكيو  لباو اين روايات نيز هر كدام به تنهايي از طرح. اند كردهو مهيا 

  .هاي اصليِ روايت را دارند ها فقط قسمت نسبت به داستان اصلي مختصرترند و اكثر آن
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   چكيده1- 2- 5
م فضاي صحنة بعد از تيرخوردن دارد و با هنرمنديِ تما اي را بيان مي در شروع داستان، فردوسي چكيده     

ابر نيز ـ . نالند مي در آن بلبل، نرگس، همه و همه در غم اسفنديار. كشد اسفنديار و افتادن او را به تصوير مي
غرّد و در عين حال در سوگ اسفنديار جامة خويش را بر تن  درد ـ مي اش دل شير را مي چون رستم كه نعره

  نمودهگشايي ت نويسنده، گرة اصلي داستان را ـ كه آخرين گره نيز هست ـ گرهدر اين قسم. كند پاره مي پاره
كند و در بدو شروع، تراژيك بودن روايت را به او  ترين صحنه وارد فضاي داستان مي و خواننده را در غمگين

 بندهاي گشايي اصلي را به طور ضمني و بدون استفاده از چكيده، قسمتي از مقدمه است كه گره. فهماند مي
دهد و درس اخالقي داستان اصلي نيز در اولين بندهاي آن ـ كه بندهاي ارزيابي است ـ آورده  روايي انجام مي

اين قسمت، . شود اي از روايت اصلي است به اين اسم خوانده مي شود و با توجه به محتواي آن كه خالصه مي
ها ممكن  در بسياري از روايت. بندي اصلي است گشايي و پايان اي مختصر از مقدمه، گره، گره داراي خالصه

  .است چكيده وجود نداشته باشد
  

  )زبان پهلوي(نامفهوم بودن سخنان بلبل : گره     
  يــبزير گل اندر چه مويد هم  يـكه داند كه بلبل چه گويد هم

  
  .شوند يكنند و از مرگ اسفنديار آگاه م پهلوي خوانان سخنان بلبل را درك مي: گشايي گره     

  ويـن گفتن پهلـبلبل سخ ز  رگاه تا بشنويـنگه كن سح
  راـــه زو يادگـز نالـندارد بج  همي نالد از مرگ اسفنديار

  
  :      ارزيابي

  ارـكه مي بوي مشك آيد از جويب  وارــي خوشگـون خورد بايد مـكن
  كه دل شاد دارد به نوشـخنك آن  وشـهوا پر خروش و زمين پر زج

  دـــد بريــوسفندي توانــر گــس  دــيـام نبــل و جــو نقدرم دارد 
  تـــگدســاي بر مردم تنــببخش مرا نيست، فرّخ مر آن را كه هست

  
   فضاسازي  2- 2- 5

 وجود دارد "پادشاهي خواستن اسفنديار از پدرش"هاي كاملي از جمله روايت   در اين قسمت روايت      
چنين فضاسازي براي  گشايي، ارزيابي و هم هضاسازي، گره، پرداخت، گرهاي مقدمه، ف كه خود شامل قسمت

كند و با استفاده از بندهاي ارجاعي  در اولين بيت آن، نويسنده، راوي داستان را معرفي مي. روايت بعدي است
در عين حال خواننده را با . پردازد يا روايي و رعايت تسلسل زماني، مكاني و رخداديِ وقايع، به نقل آنها مي

  . دهد كند و او را در مسير روايت قرار مي  داستان بيشتر و بيشتر آشنا ميهاي اصليِ شخصيت
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  پادشاهي خواستنِ اسفنديار:  گره
  تـــها نهف ندارد ز من راستي  ها كه گفت بگويم پدر را سخن

  يزدان كه بر پاي دارد سپهر، به  وگر هيچ تاب اندر آرد به چهر
  مــكشور ايرانيان را دهه ـهم  همـر نــكام او تاج بر س كه بي

                
  گشايي كامل در آنجا فرستادن اسفنديار به جنگ رستم و گره: گشايي گره   

  به كار آوري زور و بند و فسون  سوي سيستان رفت بايد كنون
  م زال راـــد آوري رستــنــبب  ي تيغ و گوپال راـه كنـــبرهن

                 
  :      ارزيابي

  كه بر چرخ گردان نيابد گذر  رـ داد پاسخ ستاره شمچنين
  مردي و دانش كه آمد رها به  ازين بر شده تيز چنگ اژدها

  انـنجستست ازو مرد دانا زم  انـگم يـبباشد همه بودني ب
               

اراي  كه خود د"گفتگوي اسفنديار و مادرش"       در ادامة فضا سازي، نويسنده با استفادة از روايت 
سازي براي روايت اصلي ـ يعني  هاي مقدمه، فضاسازي، گره، پرداخت و ارزيابي است، دست به زمينه قسمت

هاي آنها هر چه بيشتر  توانايي هاي اصلي داستان و  زند و خواننده را با شخصيت جنگ رستم و اسفنديار ـ مي
 آماده 10 و 9هاي  ين زمينه را براي گرهچن هم. سازد كند و او را از وقوع حادثة اصلي مطمئن مي آشنا مي

  . افزايد ها با استفاده از بندهاي ارزيابي به ارزش اين روايت و روايت اصلي مي عالوه بر اين. كند مي
  

  كردن اسفنديار از رفتن به زابل و بردن فرزندانش منصرف:      گره
  گونه بر دوش خويش نهاده بدين  مبر پيش پيل ژيان هوش خويش

  واند تو را پاك رايـا نخــكه دان  ايـر كودكان را به پــوزخ مبد به
                     

  . شوند شود و دو فرزندش كشته مي  منصرف نمي:گشايي گره   
  :بندهاي ارزيابي   

  بماند منِش پست و تيره روان  چو با زن پس پرده باشد جوان
  اهـر زخم گوپال شـه گذارد به  اهـه بايد او را نگــگ ر رزمــه به

                                            
اين روايت .  است"لشكر كشيِ اسفنديار به زابل"     روايت سومي كه در قسمت فضاسازي قرار گرفته 

بندي آن معادل با مقدمه و  گشايي و ارزيابي است و پايان هاي مقدمه، فضاسازي، گره، گره نيز داراي قسمت
  .است) كشته شدن اسفنديار (5گرة پرداخت 
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  نبردن شتر فرمان: گره   
  تو گفتي كه گشتست با خاك جفت  شتر آنك در پيش بودش بخفت

                       
   كشتن شتر:گشايي گره     

  رشـان اختـبدو باز گشت آن زم  رشـان سـد پرخاشجويــبريدن
                 

  :      بندهاي ارزيابي
  روز گشتــسر بخت او گيتي اف گشتكس كه پيروز  گفت كانچنين

  ه خندان بودــرد بايد كــلب م  ودـزدان بــك هر دو ز يــد و نيــب
                   

 "انتخاب بهمن به عنوان پيك و برخورد او با رستم"         چهارمين روايتِ گنجانده شده در فضاسازي 
ساز برخورد  اين روايت، زمينه. بندي دارد گشايي، ارزيابي و پايان پرداخت، گرهاست كه مقدمه، فضاسازي، گره، 

  .دو شخصيت اصلي داستان ـ يعني رستم و اسفنديار ـ است
   سنگ انداختن بهمن به سمت رستم:گره    
  .اندازد رستم، سنگ را با پاشنة پا دور مي: گشايي گره    

  :     ارزيابي
  ردـــا بنگـــة كارهـــرِ مايــس  ردـش خـكس كه دارد روانـر آنــه

  درختي بود كش برو بوي نيست  تـسخن هرچ بر گفتنش روي نيس
  سود بر تو دراز ار بيــود كـــش  رد راه آزــو بسپــان تـــر جـــوگ
  ام پردخته بهــد كــار بــز گفت  هـن سخته بـر سرايد سخـو مهتـچ

                                    
  :هاي معرفي شده     شخصيت

           اسفنديار، گشتاسپ، كتايون، جاماسب، رستم، زال، فرامرز، ايرانيان، پشوتن، بهمن، خواهران و 
  فرزندان اسفنديار    

                                                                                                                    
   روند اصلي3- 2- 5

) انجامند هايي كه به گره اصلي مي شاملِ بر خوردها و كنش(          بعد از اتمام فضاسازي، روند داستان 
جنگ رستم و "روايت . اند بيشترين بندهاي ارجاعي يا روايي در اين قسمت واقع شده. شود شروع مي
گشايي آن همة   قسمت قرار گرفته و با گره  ـ كه اصل حماسة مورد بررسي است ـ در اين"اسفنديار

كم به پايان  شوند و روايت اصلي از نقطة اوج خود نازل شده، كم گشايي مي وجود آمده گره هاي از پيش به گره
  :اند كه عبارتند از در داخل اين روايت، چهار روايت ديگر گنجانده شده. رسد مي
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  :ديدار رستم واسفنديار     
  دعوت نكردن اسفنديار رستم را:    گره             

   رفتن رستم بدون دعوت :گشايي گره              
  طلبيِ اسفنديار  جنگ:گره              
  جنگ رستم و اسفنديار و كشته شدن اسفنديار : گشايي گره              

  :                 ارزيابي
  به سوزن ندوختكسي چشم دين را   رستم نخواهم فروخت دو گيتي به

  نـــكي هــازد بــاران نيـــدل شهري  ي برگزينـ اكنون بهـمه گفتـهم
  وانـد مخـه بسيار گويـي را كــكس  ند خواــد چيزي كه داريــبياري

                       
  :شدن پسران اسفنديار كشته

  آذر ها و وارد جنگ شدن نوش  حملة زابلي:گره                
  دست زواره شدن او به  كشته:گشايي گره                

  آذر و وارد جنگ شدن مهرنوش شدن نوش  كشته:گره                
  دست فرامرز كشته شدن او به: گشايي گره                

  :                  ارزيابي
  خردانـد ز كردار نابـــبمان  اودانـبرين تخمه اين ننگ تا ج

  مرگ اندر آويختن نشايد به   خون ريختنكه سودي نبينم ز
  برفتن خرد بادمان دستگير  ا و پيرــرنـه مرگ را ايم بــهم

      

  :گرفتن رستم از سيمرغ كمك
  شدن رستم و رخش زخمي:                  گره
  هاي رستم و رخش را كردن سيمرغ زخم  درمان:گشايي                   گره
  : بي                  ارزيا

  يــجز مردم ي نماند بهـگيت هـب  يـجهان يادگارست  و ما رفتن
  مرا نام بايد كه تن مرگ راست  تـو گر بميرم رواسـام نكـن هـب

  

  :تيرخوردن اسفنديار و مردن او
  تن بودن اسفنديار  رويين:گره                
   زدن گز به چشم او و مردنش:گشايي گره                 

  :   ارزيابي                
  تو از كشتن من بدين سان منال  الــاك باشد نهـه را خــتن كشت

  ه دمــردد بــاد آمده باز گــز ب  كجا شد فريدون و هوشنگ و جم
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بندي  گشايي، ارزيابي و پايان هاي مقدمه، فضاسازي، گره، پرداخت، گره ها داراي قسمت همة اين روايت
  .  بندي روايت اصلي است  رستم و اسفنديار همان پايانْبندي جنگ هستند و پايانْ

  
                                                                                                                بندي     پايان4ْ- 2- 5

گشايي،  هاي گره ملِ قسمتشويم كه خود شا بندي مي از لحظة تيرخوردن به چشم اسفنديار وارد مرحلة پايان
گشاييِ روايت اصلي، تمام  شود تقريباً با گره طور كه ديده مي همان. گيري است بندي و نتيجه ارزيابي، پايان

يابند و  تعداد ابيات ارزيابي به طور چشمگيري افزايش مي. شوند گشايي مي هاي ناگشودة كل روايت گره گره
هاي زيرْمجموعه نيز،  اند؛ هر چند كه در هر كدام از روايت قرار گرفتهبيشترين موارد ارزيابي در اين قسمت 

ْبندي، نويسنده سعي در پي ريزيِ  در همين ابتداي پايان. ابيات ارزيابي به طور پراكنده وجود داشته است
  : هاي بعديِ خود نيز دارد؛ مانند داستان

  
  گردرد ج و را بيش گريم بهــت  رستم چنين گفت زال اي پسر به

  نــزمي رانـاسان ايـز اخترشن  نـدون شنيدم ز داناي چيـكه اي
  ارــرو روزگـد بـزد سرآيـريـب  ارـكه هركس كه او خون اسفندي

  و گر بگذرد رنج و سختي بود  دوــاش شوربختي ب ن گيتيـبدي
    

بهمن توسط رستم پرورش "روايت .  دارد"رستم و شغاد"  در اين ابيات، فردوسي سعي در فضاسازي روايت 
به پادشاهي رسيدن "چون  هاي ديگري هم  در اين قسمت است كه خود، زمينة روايت"و باز گشت او به ايران

  .كند  را آماده مي"خواهيِ بهمن از خاندان رستم خون" و "بهمن
  :شدن اسفنديار عرضه شده؛ مانند تهگيريِ داستان در طي ابيات ارزيابي بعد از كش   نتيجه

  
  چو روزش سر آمد بينداختم  م  ـورا در كمان ساختزمان 

  ديــار گز كي فراز آمـمرا ك  گر او را همي روز باز آمدي
  د زدنــبپرهيز يك دم نشاي  نازين خاك تيره ببايد شد
  مـوزين تيرگي در فسانه من  مـهمانست كز گز بهانه من

  
  اي

  
  ن تيركه نگريزد از مرگ پيكا  ديده دهقان پير چه گفت آن جهان

                    
هايي  اند كه در قالبي خاص در قسمت دهندة روايت اصلي تر، اجزاي تشكيل طور كلي ده روايت كوچك      به

  . اند بندي گنجانده شده و پايان) پرداخت(چون مقدمه، فضاسازي، روند  هم
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  طرح قرارگيري و سلسله مراتبي اجزاي روايت
  

          داستان رستم و اسفنديار                                                    
 
  
  

 بندي                                 روند                               پايان    مقدمه                      
               

  ستم و اسفنديارجنگ ر                                                    
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  گشايي هاي ايجاد گره و گره  شيوه-6

  :گشايي به چند روش صورت گرفته است كه عبارتنداز       در اين داستان، گره و گره
 .گشايي شده است جا گره وجود آمده و همان گرهي به) 1   

  گشايي                    گره                        گره
  .اند گشايي شده جا گره طور يك اند و به وجود آمده هايي به ترتيب در طي روايت به  گره)2             

  جا گشايي يك                              گره13، 9، 6، 5، 3، 2هاي                     گره
  .هاي زير مشاهده كرد توان در نمونه گشايي را مي اين دو روش ايجاد گره و گره
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   نامفهوم بودن زبان پهلويِ بلبل:1       گ
  .شود  در اين گره ناآگاهيِ خواننده از نتيجة روايت بيان مي

  
  اندر، چه مويد همي زير گل به  كه داند كه بلبل چه گويد همي

  
  . كنند خوانان، زبان بلبل را درك مي پهلوي: 1 گشايي رهگره و       گ

  
  ويـ پهلنـگفت ز بلبل سخن  ويـن سحرگاه تا بشنـه كـنگ
  ارــادگـجز ناله زو ي ندارد به  ارــي نالد از مرگ اسفنديـهم

  
دارد و خواننده را با دانشي قبلي وارد   نويسنده از زبان بلبل راز اصلي داستان را بيان مي1گشايي  در گره

ره توان گ هاي داستاني نيست، مي اين گره را به اين دليل كه مربوط به شخصيت. كند فضاي روايت مي
 .محسوب نكرد

  
  پادشاهي خواستن اسفنديار: 2  گ     

  . هاي پدرش تاج و تخت را از اوبگيرد خواهد با توجه به وعده شخصيت مركزي، اسفنديار است كه مي
  

  ا نهفتــه يـن راستــندارد زم  ها كه گفت بگويم پدر را سخن
  ريزدان، كه بر پاي دارد سپه هب  رـوگر هيچ تاب اندر آرد به چه

  مـــه كشور ايرانيان را دهـهم  مــكام او تاج بر سر نه ه بيـك
                  

  آگاهي گشتاسب از خواستة اسفنديار : 3گ       
با . اش بردارد      شخصيت اصليِ اين گره گشتاسب است و سعي دارد اسفنديار را از سرِ راهِ ادامة پادشاهي

  .رسيم ن ميپرداخت اين گره به گره اصليِ داستا
  

د جويندة گاه شدــه فرزنــك  دـــاه شـم روز گشتاسپ آگـسِي  
  گويان لهراسب را الـان فـهم  بخواند آن زمان شاه جاماسب را

  
  پرسيدن گشتاسب از جاماسب دربارة گيرندة جان اسفنديار : 4  گ    

مند براي اسفنديار  تواندر اين گره، شخصيت اصلي گشتاسب است كه سعي در پيدا كردن دشمني جدي و 
  . است3در واقع اين قسمت، پرداخت . گشايي شوند  گره3و 2هاي  دارد تا او را از بين ببرد و گره

  
  د گريستـكزان درد ما را بباي  ورا در جهان هوش بر دست كيست
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  .كند جاماسب، رستم را معرفي مي: 4گگ      
  

  دارــه مـــخوار مايتو اين روز را   اي شهريارـدو گفت جاماسب كـــب
  ودـان بــت تهم پور دستــبه دس   ودـان بــــوش در زاولستــــورا ه

  
  به بند كشيدن رستم: 5گ       

          در اين گره سه شخصيت گشتاسپ، اسفنديار، رستم، درگيرند كه سختي آن متوجه رستم و 
  . اسفنديار و گشايش آن براي گشتاسپ است

  
  ونــد و فسـكار آوري زور و بن هـب  ونــنـد كـ بايان رفتـسوي سيست

  م زال راــد آوري رستـــنــه بـب  ال راپـــغ و گوـي تيــه كنــبرهن
  ي كه كس بر نشيند به زينــنمان  نــچني مــــرز را هـــــزواره فرام

  
  خوابيدن شتر در دو راهي زابل و گنبدان دژ: 6 گ     
  

  تو گفتي كه گشتست با خاك جفت  بخفتك در پيش بودش ـــشتر آن
  اروانـان كــاند آن زمـن بمــز رفت  اروانـي چوب زد بر سرش ســهم

 
شود و تأكيد بر همراهيِ قضا و قدر با رستم در از ميان  در اينجا براي جنگ رستم و اسفنديار فضاسازي مي

  .برداشتن اسفنديار دارد
  

  .كشتن شتر: 6   گگ
  

  رشــان اختـبدو باز گشت آن زم  رشــويان ســج اشـد پرخــبريدن
  

  .اندازد بهمن از باالي كوه به سوي رستم سنگ مي: 7   گ
  

  مــان كنــه پيچــدل زال و روداب  جان كنم يك سنگ بي من اين را به
  دـــار بلنــت زان كوهســفروهش  ارا بكندــي سنگ زان كوه خـــيك

                       
 . كند گشايي مي آورد و او، آن را به سادگي گره وجود مي كه بهمن براي رستم به   گرهي است 
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  .اندازد رستم، سنگ را كنار مي : 7گگ    
  

  ورــرد و پـــــزواره برو آفرين ك  ت دورـــبزد پاشنه، سنگ بنداخ
 
 .خواند اسفنديار، رستم را به جنگ مي: 8  گ  

رستم از كارزار با اسفنديار . هاي اصلي داستانند  واقع همان شخصيتهاي اصلي اين گره در         شخصيت
  .داشتنِ رستم، مجبور به اطاعت از پدر و جنگ با اوست ناخشنود است و اسفنديار نيز در عين دوست

  
  چـه ايوان شو و كار فردا بسيــــب  چــش را نيز مستاي هيـــن خويـت

  نــ مپيماي با من سخاز اين پس  نـــازكــه جنگ را سـسليحت هم
  مكن زين سپس كار بر خود دراز  ازــس اه آي در جنگ من چارهـــپگ

             
  آذر  جنگ نوش: 9  گ   
  

  آذر آن ديد بر ساخت كار چو نوش  شمار يــان بـــد ز ايرانيــــبكشتن
  

  آذر  كشته شدن نوش: 9    گگ 
  

  گه سرش در آمد همانــخاك ان به  رشـــزه زد بر بـــي نيــزواره يك
  

  جنگ مهرنوش: 10    گ
  

  دـه شـه روز بر گشتـسپه را هم  دــه شـور كشتـآذر نام و نوشـچ
  وشـد نام او مهرنـه بـي كـجوان  وشــبرادرش گريان و دل پر زج

  
  كشته شدن مهرنوش: 10    گگ 

  
  ون، لعل شد خاكِ آوردگاهـز خ  اهــاده تبــرز كردش پيــــفرام

  
  شدن رستم و رخش زخمي: 11   گ 

  
  تن رستم و رخش جنگي بخست  تـچو او از كمان تير بگشاد شس

  تــگي درسـد باره و مرد جنـنب  برِ رخش ازان تيرها گشت سست
  
  .شود  نزديك مي8، 5، 3، 2گشايي  وجود آمدن اين گره براي رستم، اسفنديار به گره ا بهب
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  . كند مان ميسيمرغ، رستم و رخش را در: 11    گگ
  

  منقار از آن خستگي خون كشيد به  دـــبيرون كشي هـازو چار پيكان ب
  ان گشت با زيب و فرـدر زمـان مـه  ا بماليد پرــه يـــرآن خستگــب

  
  ناتواني رستم در كشتن اسفنديار : 12    گ

  
  ارـــك م بهــرو تير رستــد بـنيام  ارــهمي تاخت بر گردش اسفندي

  
  .كاربردن آن دست آوردن تير گز و راهنمايي رستم در نحوة به كردن سيمرغ براي به كمك: 12   گگ

  
  رــت سرش برترين و تنش كاست  رــت بدو گفت شاخي گزين راست

  دارــتو اين چوب را خوار مايه م  راـــوش اسفنديــبدان گز بود ه
  

  شدن اسفنديار كشته: ،8، 5، 3، 2   گگ 
  

  مكه بر من ز گشتاسپ آمد ست  ي تيز دمـــبگفت اين و برزد يك
  اكـتن خسته افگنده بر تيره خ  هم آنگه برفت از تنش جان پاك

  
 گيري ـ خالصه و  نتيجه7

) 1967(والتسكي  و لباو در موارد كلي منطبق بر الگوي فردوسي   قالب گفتماني رستم و اسفنديارِ شاهنامة 
گشايي آن  آيد كه هر كدام سعي در گره وجود مي يار و گشتاسپ بهدر اين روايت، گره اوليه براي اسفند. است

به سود خود دارند و گشتاسپ گرهي جديد ـ يعني به بندكشيدن رستم ـ را شرط گشايش گره اوليه به نفع 
 و در آن  گرديدهشدن اسفنديار ـ پرداخت اين گره تا آخر روند داستان ـ يعني كشته. دهد اسفنديار قرار مي

بيشتر . آيد وجود مي انگيز براي رستم و اسفنديار به شود و آن پايانِ حزن  نفع گشتاسپ گشوده ميلحظه به
عالوه . وقايع از طريق مكالمات دو نفره بيان شده كه باعث روانيِ بيان و دوري از پيچيدگي داستان شده است

هايي مشاهده  تر تفاوت رد جزئيهاي مورد نظر بوده است؛ ولي در موا براين نحوة ارزيابي، منطبق بر شيوه
  :شود كه عبارتند از مي
اين قسمت كه در اول آن آورده شده است و كليت حماسه را به خواننده  معرفي : چكيدة داستان: الف
  .كند، در الگو وجود ندارد مي
تعداد زيادي گشايي است؛ ولي در اين روايت  ارزيابي در الگوي لباو و والتسكي بعد از گره: محل ارزيابي: ب

اند كه البته فراواني اين ابيات بعد از  ابيات ارزيابي به صورتي هنرمندانه در همه جاي داستان پراكنده شده
  . گشايي اصلي بيشتر است گره
هاي مطرح شده در الگو وجود ندارد؛ ولي پندهاي  يا قطعة آخري با ويژگي درس اخالقي: درس اخالقي: ج

گشايي  خصوص بعد از گره يِ روزمره را در ابيات ارزيابي، در سراسر داستان و بهمفيد و قابل اجرا در زندگ
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در نهايت، كلية بندهاي موجود در داستان، در خدمت دو نقش . هاي متعددي عرضه كرده است اصلي به روش
  .اند  معرفي كردهوالتسكي و لباواي هستند كه   اصليِ ارجاعي و ارزيابي
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