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چکیده
در جُستار حاضر ،داستان تراژیک «رستم و سهراب» براساس نظریۀ روایتشناسیی کلیود برمیون بررسیی
شدهاست .الگوی برمون برمبنای رویکردی دوگانه بنا شده که طبق آن سرنوشت قهرمان منحصراً نه بیه
پیروزی ،بلکه گاه به شکست ختم میشود .براساس نظریۀ برمون ،ایی داسیتان متشیکل از ییک تیوالی
اصلی و چندی توالی فرعی است که پیکرۀ داستان را خلق کردهاند و انواع توالیها از جمله زنجییرهای و
انضمامی و پیوندی در آن به کار گرفته شدهاند .براساس ای نظریه ،هیر تیوالی دربردارنیدۀ سیه کیارکرد
امکان و فرایند و پیامد است که ای کارکردهای سهگانه کیامالً بیا داسیتان همخیوانی و همسیویی دارد.
سهراب در توران ،سهراب در ایران ،کشته شدن سهراب به دست رستم ،به ترتیب مراحل امکان و فرایند
و پیامد داستان را شامل میشوند .از حیث شخصیت ،ای داستان نمونۀ تبیدیل قهرمانیان از کنشیگر بیه
کنشپذیر و برعکس است .مقالۀ پیش رو ،هنر روایتگری و داستانپردازی فردوسی را نیز نشان میدهد؛
زیرا تمام عناصر روایی همچون تنظیم توالی پیرفتها ،موقعیتها ،کنشهیا و مهیمتیر از همیه رویکیرد
دوگانۀ برمون را در دادن اختیار به شخصیتها در گزینش هدف مورد نظر قرار دادهاست.
واژههای کلیدی :رستم و سهراب ،روایتشناسی ،کلود برمون ،توالي ،کارکرد.

 .1رایانامۀ نویسنده مسئول:

fallah@khu.ac.ir
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 .1مقدمه
داستان «رستم و سهراب» که در غرابت و غمناکی ،یکی از آثیار بییماننید ادبییات جهیان
است ،از نظرگاههای مختلفی درخور واکاوی است؛ چنانکه تا کنون آثار زیادی با محوریت
ای داسیتان نوشیته شیدهاسیت .در مقالیۀ حاضیر ،داسیتان «رسیتم و سیهراب» از زاوییۀ
روایتشناسی کلود برمون بررسی میشود .مهمتری اثر برمون که در آن به مسئلۀ روایت
پرداخته ،منطق داستان است که کامالً از کتاب ریختشناسی قصههای پرییان والدیمییر
پراپ تأثیر پذیرفتهاست .در مقالۀ حاضر ،به بررسی مشخصههای روایتشناسی برمیون در
داستان «رستم و سهراب» و تبیی ویژگیهای روایی و هنر روایتگری فردوسیی پرداختیه
شدهاست .بدی منظور ،ابتدا تعاریف مختلفی از روایت بهاختصیار داده مییشیود و سیسس
دیدگاه برمون بهاجمال معرفی و تحلیل میشود و پس از آن ،میزان انطباق داستان با ای
نظریه ،تحت بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
 .4چهارچوب نظری
4ی .1روایت و روایتشناسی
شاید بتوان روایت را در سادهتری و عامتری بیان ،متنی دانست که قصهگویی (راوی) دارد
(اسکولز )199 :1939 ،و روایتشناسی ( )Narratologyشعبهای از رویکرد علمی نسبتاً نوینی
است که دغدغۀ اصلیاش شناسایی عناصر ساختاری و حالتهیای مختلیف ترکییب ایی
عناصر در روایت ،شگردهای مکرر روایت و همچنی تحلیل انواع گفتمان در روایت اسیت
(داد .)411 :1913 ،تالش برای توصیف ساختارهای روایی پایه ،از زمان ارسطو آغاز شدهاست
و بارها گفته شده که از زمان او تا کنون چندان پیشرفتی به دسیت نیامیدهاسیت (اسیکولز،

 .)199 :1939روایت فقط در حوزۀ قصه و ادبیات داسیتانی مطیرح نمییشیود ،بلکیه حیوزۀ
روایتها بسیار گسترده است و حتی در زندگی روزمره نیز اساس ارتباط انسانها با یکدیگر
بر مبنای دریافتهای گوناگون از روایات صورت میگییرد .گیاه بیه سیبب مهیارت راوی،
جذابیت برخی روایات دوچندان میشود؛ حال آنکه همان رواییت از زبیان شیخی دیگیر
ممک است چندان مطلوب نباشد.
در ای چند دهۀ اخیر که روایتشناسیی در جایگیاه علیم مطیرح شیده ،افیراد زییادی
نظریهپردازی کرده و کوشیدهاند به الگوهای روایی مشخصی دست یابند کیه بیرای تمیام
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ساختارهای روایی ی چه قصههای قدیمی و چه داستانها و رمانهای امیروزی ی اسیتفاده
شود .از مهمتری و کارآمدتری ای نظریهپیردازان ،والدیمییر پیراپ ،تزوتیان تیودوروف،
روالن بارت ،ژرار ژنت هستند که به تعاریف و تقسیمبندیهای گوناگون دسیت یافتیهانید
(اخوت13 :1911 ،ی .)49با تمام اختالفنظرهایی که در تحلیل روایتها میان روایتشناسیان
وجود دارد ،اصول کلی روایت روش است و ایشان بر چند مقوله در تعریف رواییت اتفیاق
نظر دارند .ژنتْ روایت را همان کنش گزارشگری میداند (احمدی .)911 :1931 ،تودوروف با
تأکید بر نقش کنش شخصیتها در شکلگیری روایت معتقد است« :در روایت بایید کنشیی
برمال شود و تغییر و تحولی صورت گیرد .در واقع ،هیر تغیییر و تحیولی بیه منزلیۀ حلقیۀ رواییی
جدیدی است؛ بدی ترتیب کنشها یکی پس از دیگری میآید و در غالب اوقات هر دو کینش بیا

هم رابطهای علّی و معلولی دارند» (تودوروف .)41 :1934 ،به نظر پراپ نیز روایت ،متنیی اسیت
که چگونگی تغییر وضعیت را از حالت پایدار به ناپایدار و دوباره بازگشت آن به حالت پایدار
بیان میکند .آنچه پراپ بر آن تأکید میورزد ،نقشویژهها و خویشکاریهاسیت و اعتقیاد
دارد شخصیت فقط ابزار برای وقوع کنش اسیت .امیا در ایی مییان ،نظیر کلیود برمیون
فرانسوی با دیگر نظریهپردازان عرصۀ روایت تفاوت دارد.
4ی .4تحلیل نظریۀ روایی کلود برمون
کلود برمون ( ،)Claud Bermondرواییتشیناس سیاختارگرای فرانسیوی ،متولید 1444
میالدی است .او پایه و اساس کار خود را تکمیل و بازبینی دیدگاه پراپ قیرار داد .برمیون
برخالف پراپ که کنش و کارکرد را واحد پایه میداند ،پیرفت را اساس روایت میشیمارد
و به اعتقاد او «واحد پایۀ روایتْ کارکرد نیست ،بلکه پیرفت است و یک داستان کامل را هر قدر
هم بلند و پیچیده باشد ،میتوان همچون تلفیق پیرفتها معرفی کرد» (اسکولز .)191 :1939 ،بیه
نظر او ،هر داستان مجموعهای است منسجم از توالیها و پیرفتها و هر پیرفت خود سه
کارکرد دارد که عبارت است از :امکان یا استعداد کنش ،فرایند ،پیامد.
ای کارکردها هر کدام دو انتخاب دارد« :در هر مرحله از بسط و گسیترش ،حیق انتخیابی
وجود دارد :در مرحلۀ دوم ،تحقق یا عدم تحقق و در مرحلۀ سوم ،توفیق یا شکست» (همیان) .ای
رویکرد دوگانۀ برمون در قبال کارکردهای هر پیرفت ،امکان انطباق ای نظریه را با هیر
اثر داستانی فراهم میسازد؛ چراکه بنا بر ای نظر ،هر شخصیتی که وارد داستان میشیود
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ملزم به انجام کنشی نیست و از طرفی نتیجه یا پیامد داستان میتواند گاهی بیه شکسیت
قهرمان منجر شود .بنابرای تأکید برمون بر سه اصیل اسیت :اول اینکیه شخصییتهیای
داستان ملزم به انجام کنشی نیستند و در انتخاب آزادند؛ دوم اینکه نتیجه حتماً به پیروزی
قهرمان نمیانجامد و شکست او نیز محتمل است؛ سوم اینکه احتمال تغییر شخصیتها از
کنشگر به کنشپذیر و برعکس وجود دارد.
4ی4ی .1کارکردها و پایههای تشکیلدهندۀ روایت
به نظر برمون؛ هرگونه روایت از سه پایه تشکیل شدهاست :موقعییت پاییدار الیف تشیری
میشود؛ امکان دگرگونی الف پدید میآید؛ الف دگرگون میشود یا نمیشود (احمدی:1931 ،

 .)100به نظر وی ،ما باید در یک روایت ،سه مرحله را از یکیدیگر تفکییک کنییم :امکیان
بالقوه ،فعلیت ،تحقق .ای اصطالحات به طور کلی به معنیای مراحلیی اسیت کیه امکیان
کنش ،گذار به کنش ،و نتیجۀ کنش یا دستاورد را بیان میکنند (برتنس.)39 :1939 ،
4ی4ی .4انواع توالی در روایت
برمون توالیهای موجود در یک داستان را نیز به دو دسته تقسیم میکند :توالی ابتدایی یا
بسیط و توالی مرکب و پیچیده (اخوت .)41 :1911 ،در توالی بسیط ،کارکردهای سهگانیه بیه
نتیجهای آشکار منجر میشوند که از ترکیب ای نوع از تیوالی ،تیوالیهیای پیچییدۀ زییر
ساخته میشوند:
4ی4ی4ی .1توالی زنجیرهای
قهرمان برای انجام میثاق خود به کینشهیایی دسیت مییزنید کیه هیر ییک از آنهیا بیا
واکنشهایی روبهروست .ای کنشها زنجیروار ادامه مییابند تیا قهرمیان میثیاقش را بیه
سرانجام برساند (همان.)04 :
4ی4ی4ی .4توالی انضمامی
تیوالی اول (یعنی بسیت میثاق و حرکت بیرای انجام مأموریت) ممک نمیشود مگیر اینکیه
قهرمان ،مراحل استفاده از ابزار و یاری نیروهای یاریدهنده را پشت سر بگذارد و سرانجام
به مرحلۀ نهایی مأموریت خود برسد (همان).
4ی4ی4ی .9توالی پیوندی
در ای توالی ،کنش قهرمانی در پیوند با قهرمان (یا چند قهرمیان) دیگر ارزیابی میشود .به
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عبارت دیگر ،آنچه از دیدگاه قهرمان بهبود وضعیت تلقی میشود ،از نظر آدم (ییا نیروییی)

خبیث ،بدتر شدن وضع یا انحطاط است (همان).
4ی4ی .9شخصیت در روایت
شخصیتها نیز از نگاه برمون اهمیت روایی خاصی دارند .او شخصیتهیا را بیه دو دسیتۀ
کنشگر و کنشپذیر تقسیم میکند و معتقد است ای شخصیتها قابلیت تبدیل به دیگری
را دارند؛ کارگزاران آنها که کاری انجام میدهند و کارپذیران آنها که اعمالی بر آنها واقیع
میشود .در بیشتر قصهها ،فاعل یا قهرمان ابتدا کارپذیر است و سسس کارگزار میشیود و
اغلب در انتهای حکایت ،دوباره شأن کارپذیر پیدا میکند (اسکولز.)119 :1939 ،
 .9پرسش پژوهش
جستار حاضر در پی پاسخگویی به ای پرسشهاست که اوالً منظومیۀ تراژییک «رسیتم و
سهراب» که به شکست قهرمان میانجامد ،بهلحاظ سیاختاری تیا چیه مییزان بیا نظرییۀ
روایتشناسی کلود برمون بررسیپذیر است و از انواع توالیهایی که برمیون برمییشیمرد،
کدام نوع در ای اثر اتفاق افتادهاست؟ دیگر اینکه آیا مییتیوان ایی داسیتان را مصیداق
روشنی برای آنچه برمون «امکان تغییر شخصیت» مینامد ،به شمار آورد تیا اینکیه دسیت
آخر مشخی شود راوی داستان تا چه اندازه با ویژگیهای روایت و شگردهای روایتگیری
آشنا بودهاست.
 .9روش تحقیق
ای مقاله با رویکردی توصیفی ی تحلیلی به بررسی نظریۀ کلود برمون در منظومۀ «رسیتم
و سهراب» پرداختهاست .از ای رو ابتدا نظریۀ برمون از نظر پیرفتهیا ،کارکردهیا ،انیواع
توالیها و نیز شخصیت بررسی میشود و با تحلیل داستان براساس سازههای ای نظرییه،
میزان انطباق داستان با نظریۀ روایی برمون مشخی میشیود .در پاییان هیر بخیش نییز
نمودارهایی برای وضوح نتیجه آورده شدهاست.
 .1پیشینۀ پژوهش
داستان «رستم و سهراب» به منزلۀ یکی از آثار بینظیر ادبییات جهیان تیا کنیون از زواییای
مختلفی همچون محتوا و مضمون ،ساختار ،زبان و شیوۀ بیان ،روانشناسی ،جامعیهشناسیی،
روایتشناسی بررسی و تحلیل شدهاست ،اما به نظر میرسد تا کنون از منظر «روایتشناسیی
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برمون» تجزیه و تحلیل نشدهاست .پژوهش حاضر در نظر دارد ای اثیر را از دییدگاه رواییی
برمون بررسی کند ،اما پیش از آن ،گزیدهای از آثاری که میتواند در ایی زمینیه راهگشیای

پژوهشگران باشد فهرستوار معرفی میشود :روایت در فرهنگ عامیانه ،نظریههیای رواییت
مارتی  ،روایت داستان فلکیی ،رواییتشناسیی :درآمیدی زبیانشیناختی ی انتقیادی تیوالن،
روایتشناسی از منظر گرماس تیا بیه امیروز ،گزییدۀ مقیاالت رواییت بیه تعیاریف و طیرح
دیدگاههای مختلف روایتشناسانی چون ژنت ،چتم  ،بارت ،کالر پرداختهاند .دربارۀ نظرییات
کلود برمون نیز میتوان به آثاری چون پیشدرآمدی بر بوطیقای روایتشناسیی سیاختارگرا،
بررسی ساختاری رمان کلیدر ،درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات ،دستور زبان داستان و نییز

بررسیهای روایتشناختی شاهنامۀ فردوسی مراجعه کرد .از جمله میتیوان بیه کتیاب نامیۀ
باستان در بوتۀ داستان :تحلیل و طبقهبندی ساختاری شاهنامه نوشتۀ اسدهللا جعفیری اشیاره
کرد .مقالۀ «بررسی داستان رستم و اسفندیار بر مبنای دیدگاه کلود برمیون» نوشیتۀ علیرضیا
نبیلو ،مقالۀ «بررسی ساختاری داستان هفتخوان اسفندیار براسیاس نظرییه کلیود برمیون»
نوشتۀ اسماعیل صادقی و محمود آقاخانی بیژنیی ،مجموعیه مقیاالت همیایش بیی المللیی
بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در هزارۀ دوم شاهنامه در دانشگاه سیستان و بلوچستان،
مقالۀ «تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریههیای رواییتشناسیی» نوشیتۀ صیدیقه
(حدیث) عسکری ،مقالۀ «ساختارشکنی داستان رستم و سهراب» نوشتۀ سیدکاظم موسیوی و
فخری زارعی و غالمحسی مددی نیز در ای زمینه در دستاند.
 .0دربارۀ داستان «رستم و سهراب»
داستان «رستم و سهراب» از شورانگیزتری قسمتهیای شیاهنامه اسیت :داسیتان زبیونی و
درماندگی انسان در برابر سرنوشت که به صورت جنگی بی پدر و پسر بیان شدهاسیت .ایی
داستان در ادبیات بیشتر ملتهای جهان به همی صورت یا چیزی شبیه بدان آمده ،اما هیچ
داستانی ای مایه شورانگیزی و دلربایی را ندارد .عظمت و قدرت هوسانگیز سرنوشیت کیه
سرانجام پسر را به دست پدر تباه میکند و فاجعۀ «رستم و سهراب» را پدید میآورد ،هیچجیا
ای اندازه نمایان نیست و از همی روست که نقادان ،ای اثر فردوسی را شیاهکاری سیتر
تلقی کرده و گاه آن را با بزر تری تراژدیهای یونان برابر شمردهاند (زری کوب.)49 :1934 ،
تراژدی در جایگاه یکی از انواع ادبی ،نمایشگر اعمال جدی و مهمی است که وضیع و
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موقع شخصیت اصلی را به صورت فاجعیهبیاری واژگیون مییکنید (میرصیادقی.)10 :1910 ،
ارسطو در تجزیه و تحلیل متون شعر تیراژدی ،کیردار و فعیل را بیه سیه حالیت منحصیر
کردهاست :نخست آنکه قهرمان داستان به آنچه میکند آگاه است؛ دوم آنکه نادانسیته بیه
عمل تالفی دست میزند و بعد از وقوع فعل ،رابطۀ خویشاوندی را درمییابد؛ سیوم آنکیه
پیش از انجام فعل ،قهرمان به خطای خویش پی میبرد .فردوسی در ای اثر ،حالت چهارم
را که آمیزهای است از حالت اول (دانایی به فرجام فعل) و حالت دوم (ناآگیاهی بیدان) ابیداع
کردهاست .مبیّ حالت اول ،گفیتوگوهیایی اسیت کیه در خیالل آن رسیتم آشیکارا بیه
شباهتهای جسمی و اخالقی سهراب با خاندان سام نریمان اشاره میکند.
در تراژدی ،همیشه قسمتی وجود دارد که گره داستان در آن بسته میشود و قسیمتی
دیگر که گره گشوده میشود .برخی خالقان آثار تراژیک ،ای گروه را جدا از مضمون اصلی
نمایشنامه قرار میدهند و برخی دیگر چون حکیم طوس در تراژدی «رسیتم و سیهراب»،
ای گره را در مت داستان اصلی بر دست و پای اشخاص میبندند و هر زمان بهگونیهای
به دست انسان و تقدیر پیچیده و پیچیدهتر میشود .نخستی عامل ،افراسیاب است که به
هومان و بارمان فرمان میدهد تا به هر تدبیر و حیلهای که بتوانند مانع آشنایی پدر و پسر
در ایران شوند .عامل دیگر هجیر ،نگهبان دژ سسید ،است که از شناسایی پسیر و پیدر بیه
احتمال آنکه ممک است گزندی از سهراب به جان رستم برسد ،خودداری میکند .عامیل
سوم تقدیر است که پیوسته در تراژدیها نقش اصلی را بر عهده دارد .در اینجا نیز هنگامی
که رستم در جامۀ ترکان شبانه برای دیدار سهراب به حصار تورانییان مییرود و قیدم بیه
صحنه میگذارد ،ژندهرزم ،دایي سهراب ،به دست رستم کشته میشود و با میر وی ،راز
پیوند تا هنگام رویارو شدن دو هماورد همچنان ناگشوده میماند.
 .1تجزیه و تحلیل مت
1ی .1مرحلۀ امکان یا استعداد کنش
در مرحلۀ تعادل و پایداری داستان ،باید به توان بالقوه و امکان ییا اسیتعداد کینش رواییی
داستان توجه کرد .در مقدمۀ داستان ،پس از براعت استهاللی که مبیّ انیدوه فردوسیی از
فاجعه است ،غمگی شدن رستم و عزم شکار او و رفت بیه دربیار امییر سیمنگان ،مسیت
شدن رستم و مالقات با تهمینه و تولد سهراب مطرح میشود.
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اگیییر تنیییدبادی برآیییید ز کییین

بییه خییاک افکنیید نارسیییدهتییرن

سیییتمکاره خیییوانیمش ار دادگیییر
اگر میر داد اسیت بییداد چیسیت
از اییی راز جییان تییو آگییاه نیسییت

هنرمنییید دانییییمش ار بییییهنیییر
ز داد اینهمه بانگ و فرییاد چیسیت
بییدی پییرده انییدر تییو را راه نیسییت

جییوانی و پیییری بییه نزدیییک مییر
کنییون رزم سییهراب دانییم نخسییت

یکی دان چو اندر بدن نیسیت بیر
از آن کی که او با پدر چون بجست
(فردوسی104 :1939/4 ،ی)111

 .1غمگی شدن رستم و عزم شکار:
غمی بید دلیش ،سیاز نخجییر کیرد

کمر بست و ترکش پر از تییر کییرد
(همان)111 :

 .4خواب رستم در مرغزار:
 .9دزدیدن سواران تورانی اسب رستم را:
چو بیر دشیت میر رخیش را یافتنید
گرفتنیید و بردنیید پویییان بییه شییهر

سیییوی بنییید کیییردنش بشیییتافتند
همی هر یک از رخش جسیتند بهیر
(همان)111 :

 .9رفت رستم به سمنگان به دنبال رخش و ترس از بدنامی ناشی از گم شدن رخش:
همییی گفییت کییاکنون پیییاده دوان

کجیییا پیییویم از ننیییگ تییییرهروان
(همان)114 :

 .1پرهیز امیر سمنگان از دادن رخش و دعوت از رستم برای مهمانی.
 .0مست شدن رستم در مهمانی:
چو شد مست و هنگام خواب آمدش

همییی از نشسییت شییتاب آمییدش
(همان)119 :

 .1آمدن تهمینه به بالی رستم که با شنیدن وصف او عاشق شدهاست.
 .3آرزوی تهمینه برای داشت فرزندی از رستم:
تییو را ام کنییون گییر بخییواهی مییرا
یکی آنکییه بیر تیو چنیی گشیتهام

نبینیید جییز ای ی مییر و مییاهی مییرا
خیییرد را ز بهیییر هیییوا کشیییتهام

وُ دیگییر کییه از تییو مگییر کردگییار

نشیییاند یکیییی پیییورم انیییدر کنیییار
(همان)111 :
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 .4قول مساعد تهمینه برای یافت رخش:
سه دیگر کیه اسیبت بیه جیای آورم

سیییمنگان همیییه زییییر پیییای آورم
(همان)

 .11سرسسردن رستم به خواهش تهمینه:
بفرمییییود تییییا موبییییدی پرهنییییر

بیایییییید ،بخواهییییید ورا از پیییییدر
(همان)110 :

 .11دادن نشان به تهمینه:
بیه بییازوی رسیتم یکییی مهیره بییود
بییدو داد و گفییتش کییه ایی را بییدار
بگیییر و بییه گیسییوی او بییر بییدوز
ور ایییدون کییه آییید ز اختییر پیییسر

که آن مهره اندر جهیان شیهره بیود
اگیییر دختیییر آرد تیییو را روزگیییار
بییه نی یکاختییر و فییال گیتیییفییروز
ببنیییدش بیییه بیییازو نشیییان پیییدر
(همان)

 .14تولد سهراب:
چون نه ماه بگذشت بیر دخیت شیاه

یکییی پییورش آمیید چییو تابنییده مییاه
(همان)111 :

 .19رشد خارقالعادۀ سهراب که مایۀ شگفتی میشود:
چو یکماه شد همچو یکسال بییود

بییرش چییون بییر رسییتم زال بییود

چو سهساله شد زخم چوگیان گرفیت
چو دهساله شد زان زمی کیس نبیود

به پینجم دل تییر و پیکیان گرفیت
کییه یارسییت بییا وی نبییرد آزمییود
(همان)

 .19پافشاری سهراب برای شناخت پدر:
بیییر میییادر آمییید بسرسیییید از اوی
ز تخییم کیییام وز کییدامی گهییر

بییدو گفییت گسییتان بییا م ی بگییوی
چه گویم چیو پرسید کسیی از پییدر
(همان)113 :

ای مرحله ،مرحلۀ فعلیتنیافتۀ روایت است .احتمال دارد که سهراب به جانب پدر راهیی
شود و امکان دارد که از پیگیری داستان منصرف شود .نکتۀ درخور تأمل ای است که روایت
فردوسی دارای طرحی نظاممند است که بر پایۀ روابط علّی ی معلولی بنیان گرفته و با در نظر
گرفت تمام جزئیات و طرح آنچه ممک است برای مخاطب در مسیر داستان ،پرسشی ایجاد

 /01پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،1شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1941

کند ،شکل یافتهاسیت .ایی مرحلیه ،بیدون کینش اسیت .رواییت ،زمینیهای مییچینید تیا
امکانپذیری را فراهم آورد و امکان بالقوه به فرایند فعلیت یا عدم فعلییت و قطعییت منجیر
میشود .در ای مرحلۀ امکان ،که با پایداری موقعیت همراه است ،قهرمیان هنیوز بیهعنیوان
کنشگر و فاعل کارگذار وارد میدان نشدهاست و شاید هیچگاه چنیی اتفیاقی نیفتید؛ هرچنید
آنگونه که فردوسی تدارک دیدهاست و بیشک ناشی از ارادت قلبی او به رستم و سیعی در
بیگناه نمایاندن او و مقصر دانست سرنوشت در وقوع فاجعه است ،از دیباچۀ داستان میتوان
پایان آن را پیشبینی کرد ،ولی از منظر روایی هنوز رخدادی به وقوع نسیوستهاست.
1ی .4فرایند فعلیت یا عدم فعلیت و قطعیت
در ای مرحله ،فرصت تغییر موقعیت ایجاد میشود و سهراب پس از موقعیت پایدار اولیه و
دانست نام و نشان پدر ،به انجام مأموریت روی میآورد .دانش سهراب از ماجرا و جوانی و
غرور و خامی و بیتجربگی او از یکسو و احساس خطیر افراسییاب از قیدرت سیهراب و
اغوای او از سوی دیگر ،زمینه را برای پیش آمدن امکان تغییر موقعیت هموار میسازد.
 .1سهراب برای یافت پدر مصمم است:
برانگیییییزم از گییییاه ،کییییاووس را

از اییییران ببیییرم پیییی طیییییوس را

به رستم دهم تخیت و گیرز و کیاله

نشییانمش بیییر گییاه کییاووسشییاه

بگییییرم سیییر تخیییت افراسییییاب

سیییر نییییزه بییییگذارم از آفتیییاب
(همان)114 :

 .4فراهم ساخت سساه و تجهیزات افراسیابْ سهراب را به قصد نابودی او و پدر:
چییو افراسیییاب آن سییخ هییا شیینود

خوش آمدش خندید و شیادی نمیود

ز لشیییکر گزیییید از دالور سیییران

کسییی ک یاو گراییید بییه گییرز گییران
(همان)131 :

 .9فرستادن هومان و بارمان را همراه سهراب به قصد ممانعت از شناخت پدر:
دهودو هییییزار از دلیییییران گییییرد

چییو هومییان و مییر بارمییان را سییسرد

بییه گییردان لشییکر سییسهدار گفییت

کییه ایی راز باییید کییه مانیید نهفییت

پیییدر را نبایییید کیییه دانییید پسیییر

که بنیدد دل و جیان بیه مهیر پیدر

مگیییر کیییان دالور گیییو سیییالخورد

شود کشته بیر دسیت ایی شییرمرد
(همان131 :ی)131
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 .9حملۀ سهراب به دژ مرزی ایران و مبارزه با هجیر و فت دژ:
چییو سییهراب نزدیکییی دژ رسییید
نشسییت از بییر بادپییای چییو گییرد

هجیییییر دالور سییییسه را بدییییید
ز دژ رفییت پویییان بییه دشییت نبییرد

ز لشکر برون تاخیت بیر سیان شییر
ز اسب انیدر آمید نشسیت از بیرش
بسیچید و برگشت بیر دسیت راسیت

بییه پیییش هجیییر انییدر آمیید دلیییر
همی خواست از تی برییدن سیرش
غمی شد ز سهراب و زنهار خواسیت
(همان)139 :

 .1رساندن خبر رسیدن سساهی گران با یک فرمانده دوازدهساله و چارهگری کاووس با
انتخاب رستم برای دفع خطر:
یکییی نامییه فرمییود پییس شییهریار
نخسییت آفیییری کییرد برکردگیییار
دگیییر آفیییری کیییرد بیییر پهلیییوان

نوشییییت بییییر رسییییتم نامییییدار
جهانییییدار و پییییروردۀ روزگییییار
کییه بیییداردل بییاش و روش ی روان...

گزاینییدهکییاری بیید آمیید بییه پیییش
چنان باد کاندر جهان جیز تیو کیس

کییز اندیش یۀ آن دلییم گشییت ریییش
نباشیید بییه هییر کییار فرییییادرس
(همان149 :ی)141

 .0رستم با شنیدن خبر حمله ،به یاد فرزند نادیده میافتد اما خود را متقاعد میکند که:
هنییوز آن گرامییی ندانیید کییه جنییگ

تییوان کییرد باییید گییه نییام و ننییگ
(همان)99 :

و از جنگ خودداری میکند.
 .1سر باززدن رستم از جنگ بیا پهلوان تورانیی موجب خشیم کییاووس مییشییود و
رستم در برابر خشم کیاووس از خود دفیاع میکند و خود را از کیاووس برتر میشمارد:
چو خشم آورم شاه کیاووس کیسیت
چییوه آزردم او را نییه میی بنییدهام

چرا دست یازد به م طوس کیست؟
یکیییییی بنییییییدۀ آفریننییییییدهام
(همان411 :ی)411

 .3با میانجیگری پهلوانان ،کاووس از در عذرخواهی درمییآیید و رسیتم بییحرمتیی
کاووس را از یاد میبرد و برای حفظ نام و آبروی پهلوانیاش ،جنگ را میپذیرد:
چو درشد ز در ،شاه بر پیای خاسیت

بسی پوزش انیدر گذشیته بخواسیت

که تندی مرا گوهر اسیت و سرشیت

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

پشیییمان شییدم ،خییاکم انییدر ده ی

بدو گفت رستم که گیهان تو راسیت

همه کهتیرانیم و فرمیان تیو راسیت

کنییون آمییدم تییا چییه فرمییان دهییی

روانیییت ز دانیییش مبیییادا تهیییی
(همان)411 :

 .4رستم با لباس مبدل به سساه سهراب نزدیک میشود .ژندهرزم از دور قامت رستم را
میبیند و رستم ناخواسته ژندهرزم را که تنها امید جلوگیری از وقوع فاجعه است ،میکشد:
تهمییت یکییی مشییت بییر گییردنش

بییزد تیییز و برشیید روان از تیینش...

بسرسیییید سیییهراب تیییا ژنیییدرزم

کجا شد که جایش تهی شید ز بیزم

بییه سییهراب گفتنیید شیید ژنییدرزم

سییرآمد بیییر او روز پیگییار و بییزم
(همان)414 :

به اعتقاد فردوسی ،زمی و زمان و تقدیر و سرنوشت ،همه دست به دست هم میدهند
تا تراژدی مر

پسر را به دست پدر رقم بزنند؛ بنابرای  ،پدر نه مقصر در وقیوع تیراژدی،

بلکه ابزاری است که روزگار با او کارش را پیش میبرد.
 .11مر ژندهرزم انگیزۀ جنگ و کینهجویی را در وجود سهراب دوچندان میکند:
چنی گفیت کییامشب نبایید غنیود

همیه شیب همیی نییزه بایید بسیود

کییه گییر انییدر آمیید میییان رمییه

سییگ و مییرد را آزمییودش همییه...

ز فتییراک زییی برگشییایم کمنیید

بخیییواهم از ایرانییییان کیییی ژنییید
(همان)411 :

 .11رستم که بر و باالی سهراب را دیده ،نهتنها او را تورانی نمیداند ،بلکه او را شیبیه
سام مییابد و ای موضوع را برای کاووس بازمیگوید ،ولی سرنوشت در کار خود اسیت و
رستم همچنان مصمم به جنگ:
وز آن جایگییه رفییت نزدیییک شییاه

ز ترکان سخ گفت و از بیزمگیاه...

که هرگز ز ترکان چنی کس نخاست

به کردار سرو اسیت بیاالش راسیت

بییه تییوران و ایییران نمانیید بییه کییس

تو گویی که سام سوار اسیت و بیس
(همان)411 :

 .14سهراب که هجیر را اسیر کرده ،مشروط به معرفی پهلوانان و نامداران ایران ،او را
امان میدهد ،اما هجیر از معرفی رستم سر بازمیزند ،چراکه میپندارد:
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بر ای زور و ای کتف و ای یال اوی

شود کشیته رسیتم بیه چنگیال اوی

ز ایییران نیاییید کسییی کینییهخییواه

بگیییرد سییر تخییت کییاووسشییاه
(همان)413 :

 .19با ای حال سهراب به امید فاش کردن حقیقت او را نمیکشد و منتظر میماند:
ز باال زدش تنید ییک پشیت دسیت

بیفکنیید و آمیید بییه جییای نشسییت
(همان)414 :

 .19در آغاز نبرد ،سهراب احتمال میدهد که همنبردش رستم است:
م اییدون گمیانم کیه تیو رسیتمی

گیییر از تخمیییۀ نیییامور نیرمیییی
(همان)449 :

 .11ولی رستم سخت انکار میکند:
چنییی داد پاسییخ کییه رسییتم نیییام
که او پهلیوان اسیت و می کهتیرم

هییم از تخمییۀ سییام نیییرم نیییام
نه با تخیت و گیاهم ،نیه بیا افسیرم
(همان)449 :

ناگفته نماند که نامپوشی رفتار ناپسندی نیست؛ چراکه بنا بیر باورهیای اسیاطیری ،بیا
دانست نام واقعی کسی ،میتوان بر تمام وجود و هستی او چیره شد.
 .10بعد از نخستی مبارزه ،سهراب کیه بنیا بیر نشیانههیای میادر احسیاس مییکنید
همنبردش رستم است ،از هومان یاری میجوید و هومان او را فریب میدهد و وجود رستم
را انکار میکند:
به هومان چنی گفت کی شییرمرد
نشییانهییای مییادر بیییابم همییی
گمانی برم می کیه او رسیتم اسیت
بییدو گفییت هومییان کییه در کییارزار
بدی رخش ماند همیی رخیش اوی

که با می همیی گیردد انیدر نبیرد...
بییدان نیییز لختیییی بتییابم همیییی
که چون او به گیتی نبرده کم اسیت
رسیده است رستم به می انید بیار...
ولیییک نییدارد پییی و پخییش اوی
(همان)494 :

 .11رستم تقاضای سهراب را برای توقف جنگ نمیپذیرد:
ز کف بفک ای گرز و شمشیر کی
بدو گفیت رسیتم کیه ای نیامجوی

بییزن جنییگ و بیییداد را بییر زمییی ...
نبیودیم هرگیز بییدی گفیتوگیییوی
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ز کشییتی گییرفت سییخ بییود دوش

نگیرم فرییب تیو ،زیی در مکیوش
(همان494 :ی)499

 .13رستم پس از شکستخوردن از سهراب ،نیرنگ میزند:
کسییی کییاو بییه کشییتی نبییرد آورد
نخستی که پشتش نهید بیر زمیی

سیییر مهتیییری زییییر گیییرد آورد
نبرّد سیرش گرچیه باشید بیه کیی
(همان)499 :

 .14سهراب ای نیرنگ را میپذیرد:
دلیییر جییوان سییر بییه گفتییار پیییر

بییداد و ببییود اییی سییخ دلسییذیر
(همان)491 :

1ی .9توفیق یا شکست فعلیت
ای مرحله به تغییر موقعیت یا عدم تغییر ختم میشود؛ یعنی سهراب یا به هدف میرسد و
موفق میشود همنبرد را شکست دهد ،یا موفق نمیشود و شکست ،سرنوشیت او خواهید
بود .با توجه به روند داستان ،موقعیت به نفع قهرمان تغییر نمیکنید و پیامید آن شکسیتی
است که رهاورد فریب رستم و سرانجام کشته شدن قهرمان است.
 .1در نبرد آخر ،باز به اعتقاد فردوسی سرنوشت وارد میشود و سهراب را دچار ضیعفی
نابهنگام میکند و رستم در کشت هماورد شتاب میگیرد:
سییرافراز سییهراب بییا زور دسیییت

تییو گفتییی سییسهر بلنییدش ببسییت...

زدش بر زمیی بیر بیه کیردار شییر

بدانسییت ک یاو هییم نمانیید بییه زیییر،

سییبک تیییز تیییز از میییان برکشییید

بییییر شیییییر بیییییداردل بردرییییید
(همان490 :ی)491

 .4سهراب پس از زخمی شدن ،هویت خود را آشکار میکند:
بخواهیید هییم از تییو پییدر کییی می

چو بیند که خیاک اسیت بیالی می

از ایی ی نامیییداران گیییردنکشیییان

کسی هم بیرد سیوی رسیتم نشیان
(همان)491 :

 .9رستم با شناخت فرزند ،خود را نفری میدهد و البته سهراب او را تبرئه مییکنید و
گناه را به گردن تقدیر میاندازد:
چو بشنید رستم ،سرش خییره گشیت

جهان پیش چشم اندرش تیره گشت...
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همیریخت خیون و همییکنید میوی

سرش پر ز خیاک و پیر از آب ،روی...

بدو گفیت سیهراب کیای بدتریسیت

بیییه آب دو دییییده نبایی ید گریسیییت

از ای خویشت کشت اکنون چه سود

چنییی رفییت و ای ی بییودنیکییار بییود
(همان493 :ی)494

 .9رستم به دنبال نوشدارو میفرستد ،ولی کاووس از دادن آن خودداری میکند:
بیییدو گفییت کییاووس کییز انجمیی

اگییر زنیییده مانیید چنیییان پیلیییت ،

شیییود پشیییت رسیییتم بنیروتیییرا

هیییالک آورد بییییگمیییانی میییرا
(همان491 :ی)494

در ای مرحله ،تغیییر موقعییت بیه فعلییت رسییده و تیراژدی رن دادهاسیت .سیهراب،
کامنایافته چشم از جهان فرومیبندد و شکست میخورد و رستم نه پهلوان همیشه پییروز،
که سرافکندهای است که با تمام افتخارات ملی ،اکنون دستانش بیه خیون فرزنید آغشیته
است .البته اگر بنا به زعم عدهای از محققان ،ای گونه فرض کنیم که «رستم با آگیاهی از
اینکه همنبردش پسر اوست ،فرزند را در راه آرمان بیزر خیویش فیدا مییکنید ،آرمیان
پاسداری از میه » ،در ای صورت تالش رستم به منظور کشت فرزند ،عامدانه خواهد بود
و رستم پیروز میدان تصور خواهد شد (ر.ك :خالقيمطلق19 :1914 ،ی.)43
 .3پیرفت و کارکردهای آن
برمون تحلیل خویش را بر پایۀ یک توالی سهگانه یعنی خرابیی یی بهبیود ،شایسیتگی یی
پاداش ،ناشایستگی ی مکافات قرار داد (لوفر ی دالشو .)13 :1930 ،پیرفیت ییا تیوالی از نظیر
برمون ،واحد پایۀ روایت است .از نظر او ،داستان ،تلفیق پیرفتهاست« .واحید پاییۀ رواییت
کارکرد نیست ،بلکه پیرفت است و یک داستان کامل را هر قدر هم بلند و پیچیده باشد میتیوان

همچون تلفیق پیرفتها دانست» (اسکولز .)191 :1939 ،به نظر برمون ،هر روایتی از سه پاییۀ
زیر تشکیل شدهاست:
 .1موقعیت پایدار الف تشری میشود (مرحلۀ امکان کنش) .ای مرحله فاقد کنش است
و روایت ،زمینهای را میچیند تا امکانپذیری کنش را فراهم سازد؛
 .4امکان دگرگونی الف پدید میآید (مرحلۀ گذار به کنش) .در دومی مرحله ،عناصیری
به روایت افزوده میشوند؛ آن را به جریان میاندازند یا افزوده نمیشوند .در ایی صیورت
اتفاقی رن نخواهد داد .سهراب برای یافت پدر و رساندن او به شاهی ،عزم سفر مییکنید؛
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شخصیتهایی با انگیزههیای قیدرتطلبیی و اغیوا و فرییب ،زمینیۀ حرکیت او را فیراهم
میآورند .با رستم مبارزه میکند و فریب او را میخورد؛
 .9الف دگرگون میشود یا نمیشود (مرحلۀ نتیجه) .در ای مرحله ،دو حالت قابل تصور
است :امکان دارد روایت دنبال شود یا نشود؛ زیرا ممک است گذار به کینش بیه هیدفش
دست یابد یا نیابد (برتنس .)39 :1939 ،سهراب با ضربۀ خنجر پدر از پای درمیآید.
هر داستان ،مجموعۀ درهمتنیدهای از پیرفتهاست که در بط پیرفیت اصیلی قیرار
میگیرند .در داستان «رستم و سهراب» نیز پیرفت اصلی حرکت سهراب از توران به ایران
با هدف یافت پدر ،و پیامدش کشته شدن او به دست پدر است؛ اما پیرفتهیای دیگیری
همچون مبارزۀ سهراب با هجییر و اسیارت او ییا مبیارزۀ رسیتم بیا ژنیدهرزم و کشیت او
زمینهساز خلق توالی داستاناند .کارکردهای سهگانۀ پیرفتهای یادشده در جدول زیر بیه
نمایش گذاشته شدهاند:

انواع پیرفت

پیرفت

امکان کنش

فرایند گذاز به کنش

پیامد یا نتیجۀ کنش

اصلی
(رستم و سهراب)

سهراب متولد میشود و
میبالد

سهراب در پی پدر به ایران
حمله میکند و فریب میخورد

سهراب براثر زخم پدر
میمیرد

فرعی
(سهراب و هجیر)

هجیر مشغول نگهبانی
از قلعه است

با دیدن سهراب به میدان
مبارزه میشتابد

در مقابل سهراب شکست
میخورد و اسیر میشود

فرعی
(رستم و ژندهرزم)

ژندهرزم در بزمگاه نزد
سهراب است

برای کاری بیرون میآید و
هویت رستم را جویا میشود

رستم با ضربۀ مشت او را
میکشد

 .4انواع پیرفت از نظر ساختار
همانگونه که اشاره شد ،برمونْ داستان را مرکّب از توالی و پیرفتهای مختلف میدانید.
«برمون توالی را به دو دسته تقسیم میکند .1 :توالی ابتدایی یا بسیط؛  .4توالی مرکب یا پیچیده»
(اخوت« .)41 :1911 ،پیرفت بسیط ،یک سهگانه است که در آن احتمال به فعل درمیآید و ای به

فعل درآمدن نتیجهای به دنبال دارد» (اسکولز .)19 :1939 ،توالیهای ساده به اشیکال زییر بیه
صورت توالیهای پیچیده و مرکب درمیآید:
4ی .1توالی زنجیرهای
هرگاه کارکرد سوم یک توالی ،به کارکرد اول توالی بعدی منجر شود و ای تیوالیهیا بیه
کنش و واکنشهای پیدرپی قهرمانان بینجامد ،توالی زنجیرهای شکل مییابید« .قهرمیان
برای انجام میثاق خود دست به کنشهایی میزند که هر یک از اینها با واکنشهایی روبهروسیت
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و ای کنش و واکنش ،زنجیروار ادامه مییابد تا قهرمان میثیاقش را بیه انجیام برسیاند» (اخیوت،

 .)04 :1911در داستان «رستم و سهراب» ،در مرحلۀ امکان کنش با ای نوع تیوالی روبیهرو
هستیم .از زمانی که رستم غمگی میشود و به شکار میرود تا زمانی که با تهمینه ازدواج
میکند ،پیرفتها مثل حلقههای زنجیر عمل میکنند .هر پیرفت ،نتیجۀ پیرفت پیش و
زمینهساز پیرفت بعد است؛ بهگونهایکه اگر هر یک از حلقهها از زنجییرۀ داسیتان حیذف
شود ،پیرنگ آن دچار اختالل میشود.
نمونهای از توالی زنجیرهای داستان رستم وسهراب

4ی .4توالی انضمامی
در ای نوع ،توالیها الزم و ملزوم یکدیگر نیستند ،بلکه یک توالی از بط توالی کلیتری
متولد میشود و به پیشبرد یا آشفتگی اوضاع کمک میکند .در ای نوع« ،یک توالی بهمنزلۀ
نوعی خاص یا جزئیات یکی از کارکردهای خود در داخل توالی دیگری جا میگیرد» (ریمونکنیان،

« .)91 :1931به عبارت دیگیر ،تیوالی اول (بسیت میثیاق و حرکیت بیرای انجیام مأمورییت) ممکی
نمیشود ،مگر اینکه قهرمان ،مراحل استفاده از ابزار و یاری نیروهای ییاریدهنیده را پشیت سیر

بگذارد و سرانجام به مرحلۀ نهایی مأموریت خود برسد» (اخوت .)04 :1911 ،در داستان «رسیتم و
سهراب» ،از ای گونه توالی نیز بارها استفاده شدهاست؛ بیرای نمونیه ،در مرحلیۀ گیذار بیه
کنش ،حرکت سهراب به سوی ایران ممک نمیشود مگیر اینکیه نیروهیای اغواکننیده و
تباهکنندهای چون افراسیاب و هومان و بارمان او را برای تحقق مقصود حمایت کنند.
نمونهای از توالی انضمامی

سهراب قصد حرکت به ایران میکند
افراسیاب ابزار و افراد را آماده میکند

هومان و بارمان با او راهی میشوند

4ی .9توالی پیوندی
در ای نوع توالی ،کنش قهرمانی در پیوند با قهرمان (یا ضدقهرمان) دیگر ارزیابی میشود.
به عبارت دیگر ،آنچه از دید قهرمان ،بهبود وضع تلقیی مییشیود ،از نظیر شخصییت (ییا
نیروی) خبیث ،بدتر شدن وضع یا انحطاط است (همان) .به نظر میرسد در ای نوع تیوالی،
رویکرد دوگانۀ برمون کامالً نمود مییابد و دو نیروی خیر و شر یا قهرمیان و ضیدقهرمان
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به نحو بارزی چهره مینمایانند .در داستان «رستم و سهراب» ،ای نوع توالی هم بیه کیار
گرفته شدهاست .در مرحلۀ پیامد یا نتیجۀ کنش ،ای توالی بسیار برجسته است؛ زمانی کیه
سهراب قهرمان شکست میخورد ،افراسیاب ضدقهرمان به هدف خود دست یافته و پیروز
شدهاست .از طرف دیگر ،زمانی که رستم با آگاهی از حقیقت خیود را نفیری مییگویید و
خاک بیچارگی بر سر میریزد ،کاووس ،خرامان و راضی از نتیجۀ مبیارزه ،بیه قصیر خیود
بازمیگردد .بدیهی است که در صورت وقوع نیافت فاجعه نیز جرییان بیه همیی منیوال،
اگرچه بهگونهای معکوس ،شکل میگرفت و خرسندی و رضایت سهراب و رستم ،ناامیدی
و خشم ضدقهرمان را در پی میداشت.
نمونهای از توالی پیوندی
نتیجۀ کنش

شکست سهراب

پیروزی افراسیاب

شکست رستم

پیروزی کاووس

در صورت عدم وقوع فاجعه:
نتیجۀ کنش

پیروزی سهراب

شکست افراسیاب

پیروزی رستم

شکست کاووس

 .11شخصیت از نگاه برمون
به نظر برمون ،شخصیتها نقش اصلی را در داستان ایفا میکنند و پیامد هر داستان بییان
حاالت روانی شخصیتهاست .او برخالف روایتشناسانی چون پراپ کیه بیر نقیش وییژۀ
شخصیت ها تأکید کردهاند ،متوجه اهمیت شخصیتهاست« .هر پیرفت میتواند تا حیدودی
به پیروزی یا شکست برسد و تکامل روانشناسیک یا اخالقی شخصیت را نمایان کند؛ بدی سیان
قهرمان داستان صرفاً ابزار یا موردی در خدمت کنش نیست .او در عیی حیال ،هیم ابیزار و هیم

هدف داستان است» (احمدی .)111 :1931 ،برمون دو گونه نقش متمیایز مییان شخصییتهیا
یافت :فاعلی و مفعولی؛ و دو دسته شخصیت به دست آورد :آنان کیه کینش را بیه انجیام
میرسانند و آنان که کنش برایشان رن میدهد .هر رواییت ،تبیدیل مفعیول بیه فاعیل و
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بازگشت او به حالت مفعولی است (همان) .به نظر برمون ،شخصیتها به دو دستۀ کنشگر و
کنشپذیر تقسیم میشوند که هر کدام قابلیت تبدیل بیه دیگیری را داراسیت .در رواییت
«رستم و سهراب» ،سهراب در مقام شخصیت کنشگر وارد میدان مییشیود و رسیتم را در
مقام کنشپذیر به جنگ میطلبد ،ولی با وقوع جنگ ،رستم تبدیل بیه نییروی کنشیگر و
سهراب تبدیل به شخصیت کنشپذیر میشود .برمون معتقد است هر شخصیت مییتوانید
عامل پیرفت کنشهایی باشد که به او متعلقاند و هر شخصیت قهرمان ،پیرفت خودش
است (بارت.)01 :1931 ،
11ی .1نمودار تبدیل شخصیت

 .11تحلیل دستاوردها و سازههای منطبق با دیدگاه برمون
داستان «رستم و سهراب» یک پی رفت اصلی و چندی پیرفت فرعی دارد کیه در ضیم
پیرفت اصلی مطرح شدهاند و آن را از یک توالی ساده به یک تیوالی پیچییدهتیر تبیدیل
کردهاند .پیرفت یا توالی اصلی ،حرکت به سوی ایران بیرای ییافت پیدر و بیه پادشیاهی
رساندن او و سرانجام کشته شدن او به دست پدر است .اما توالیهایی از قبیل آمدن رستم
به سمنگان و ازدواج با تهمینه و تولد سهراب که مربوط به مرحلیۀ امکیان کینش اسیت،
یاریگری افراسیاب و همدستانش در حرکت قهرمان به ایران و عملی کردن خواسیتهاش،
فت دژ ایران و مبارزه با هجیر و اسارت او و مبارزه با گردآفرید و گرفتار شدن در دام مکر
وی و مبارزه با رستم و فریب خوردن که مربوط به مرحلۀ گذار به کنش و سرانجام اندوه و
مصیبت ناشی از مر فرزند و تالش بینتیجۀ پدر برای نجات پسر که پیامد کنش است،
در مجموع ،بسترساز گزارۀ اصلی داستاناند؛ هر چنید بیا توجیه بیه اینکیه داسیتان شیرح
شوربختی بزرگی است که در آن هر دو طرف مبارزه در جایگاه قهرمانان دوستداشتنی و
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محبوب داستان ،به گونهای مغبون و شکستخوردهاند و اغتشاش و پریشانی ناشی از وقوع
فاجعه ،فضای داستان را در بر گرفتهاست ،باز راوی توانای داستان بیا شیگرد وییژۀ خیود،
رستم را در مر فرزند تبرئه میکند و گناه را به گردن سرنوشت و تقدیر مییانیدازد و از
زبان سهراب خطاب به پدر میگوید« :چنی بود و ای بودنی کار بود» .در نظیر فردوسیی،
رستم همچنان قهرمان پیروز میدان است.
 .14نتیجه
داستان «رستم و سهراب» با نظریۀ روایی کلود برمون به خوبی تجزیه و تحلیل مییشیود.
داستان از یک توالی اصلی و چندی توالی فرعی ایجاد شیده کیه کارکردهیای سیهگانیۀ
برمون با هر کدام از ای توالیها منطبق و همسوست .مرحلۀ امکان یا استعداد کینش ،بیا
براعت استهالل فردوسی و سسس رفت رسیتم بیه سیمنگان و ازدواج بیا تهمینیه و تولید
سهراب آغاز میشود .مرحلۀ دوم که مرحلۀ گذار به کنش و فرایند داستان است ،با حرکت
سهراب به سوی ایران و مبارزه با رستم ادامه مییابد .مرحلۀ سوم که نتیجۀ کنش اسیت،
با شکست و مر قهرمان داستان پایان میپذیرد .انواع توالیهای مطرح در ایی نظرییه
ش یامل تییوالی زنجیییرهای و انضییمامی و پیونییدی در ای ی داسییتان مطییرح شییدهاسییت.
شخصیتپردازی نیز کامالً با رویکرد برمیون همخیوانی دارد .کنشیگری و کینشپیذیری
قهرمانان اصلی و فرعی داستان تغییر مییابد .با توجه با اینکه داستان به شکست قهرمان
میانجامد ،بیش از سایر نظریههای روایی با نظریۀ برمون تحلیلپذیر است.
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