
  
  
  
  
  
  

 تحليل ساختاري داستان ضحاك

 دكتر فاطمه مجيدي                                                                      

 عضوهيئت علمي گروه ادبيات فارسي،دانشگاه تربيت معلم سبزوار            

  ليال اكبر زاده
دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي ، دانشگاه تربيت معلم سبزوار                                      

  چكيده                                                          
سي است. در اين تحقيق با روايت در شاهنامه فردوسي اهميت كليدي دارد كه از زواياي مختلف قابل برر

ها ي پيرنگ،شخصيتبررسي و تحليل ساختاري روايت ضحاك،ارتباط شكل ظاهري روايت با عناصر سازنده
ها مورد توجه قرار گرفته است، و از اين راه به بيان چگونگي و اعمال آنها و موضوع و تنوع اعمال شخصيت

هاي پارهها وبخشسي تقسيم داستان ضحاك به پارهگيري اين روايت پرداخته شده است.روش اين بررشكل
ها ونمودارهايي نشان داده شده ي آن است و نتايج حاصل از اين بررسي به صورت جدولتشكيل دهنده

  .است.
  روايت،ضحاك،تحليل ساختاري ، شاهنامه فردوسيكليد واژه: 

 
 مقدمه:

ي فردوسي ساختاري روايت ضحاك،به گزارش شاهنامهگيرد،تحليل آنچه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي
) نام علم خاصي نيست بلكه نام روشي است كه از اوايل قرن structuralismeاست. مكتب ساختارگرايي(

شناسي،بسط پيدا كرده بيستم به بعد تدريجا به تمام علوم انساني و حتي علومي مانند رياضيات و زيست
هاي گوناگون  علم خود را به طور جداگانه و مستقل ت كه پژوهشگر پديدهاست. ويژگي اين روش در آن اس
هايي پديده كوشد تا هر پديده را در ارتباط با مجموعهدهد بلكه همواره مياز يكديگر مورد بررسي قرار نمي
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كه كه آن پديده جزءي از آنهاست بررسي كند. علم جديد بخوبي ازاين نكته آگاه شده است كه چيزهايي 
  هايي نيستند كه روي هم انباشته يا دري پديدهدهد،مجموعهمورد مطالعه قرار مي

 "ساختاري"كنار هم گذاشته شده و تأثيري بر يكديگر نداشته باشند،بلكه برعكس،هر پديده جزءي از كل يا 
(كريمي توان اين پديده را به طور صحيح و كامل فهميد.است و تنها در درون آن ساختار است كه مي

 . 1) 267: 1387حكاك،

هاي روس     گرايان روس و فرماليستدر نقد ادبي اين افكار ابتدا در دو محفل ادبي روسيه كه به شكل      
ي اينها گذاري همهگروه ديگري در پراگ به وجود آمد كه در پايه 1921هايمشهورندو پس از آن. در سال

،                  2ي ديگري همچون رنه ولكهاي برجستهنار او چهرهنقشي اساسي داشت. در ك 1رمان ياكوبسن
ها نيز شركت داشتند. پس ازبيست و پنج سال سكوت توجه منتقدان دوباره  به فرماليست 3يان موكاروسكي

ي او بسيار ي تخيل عاميانهو كتاب سازه شناسي،قصه 4معطوف شد. در اين تجديد حيات، والديمير پراپ
ي مستقيم ،محقق هلندي بود كه بدون رابطه5د. يكي ديگر از پيشگامان ساختار گرايان ادبي آندره ژلمؤثر بو

                                                 
١ jomanRakobson 

٢ Rene wellek 

٣ Jan mukarovsky 

٤ Vladimir pr٠pp 

 ٥  Andre jolle 

 ٦  Roland barthes 

 ٧ Tzvetan todorof   
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اي كم و بيش مشابه عرضه كرد . پس از آن ساختارگرايي در فرانسه و توسط هاي روس نظريهبا فرماليست

 ) 270. 269. 268گسترش يافت (همان.2و تزوتان تودروف 1بزرگاني چون رالن بارت 
� 

، منتقدان جديد در زمينه ادبيات ، در بررسي آثار ادبي به تجزيه و تحليل دقيق  1960تا 1945هاي بين در سال
- هاي تحليل رمان خلق شد تا در رمان نيز به عنوان نوع برجستهشكل آنها توجه نمودند و در اين راستا نظريه

هاي تحليل  ها به تدريج جاي خود را به نظريهنظريهاي از آثار ادبي مانند شعر شور و هيجان ايجاد كنند.اين 
و ساختارگرايان فرانسوي 4،بوث  3روايت سپردند. اين تغيير و تحوالت در آثار كساني چون نروتروپ فراي

گيري اينگونه م به بعد درسنت نقد آمريكا نفوذ كرد.در كنار شكل 1970ر شد و گسترش يافت و از پديدا
ي تحليل روايت نيز قدرت مي هاي جديد روانشناسي و روانكاوانهالگو 1960ال نگرش به ادبيات از س

شناختي روايت از ساختارگرايي هاي ماركسيستي و جامعهگرفتند و به همين ترتيب در سالهاي بعد تحليل
 )13822بهره گرفتند.(واالس مارتين،

چگونگي ورود اين رويكرد به ادبيات توجه ي پژوهش ساختاري داستان ، ابتدا بايد به براي بررسي پيشينه
اند،در هايي كه به شرح و بسط اين نظريه در ايران پرداختهدانيم حجم زيادي از كتابگونه كه ميكرد.همان

اثر رنه ولك ترجمه سعيد ارباب شيراني،و  3"تاريخ نقد جديد"هايي مانند گيرند كتابي ترجمه قرار ميحوزه
ساختار و تأويل "توان نقش شگرف اثري مانند،ترجمه حسين پاينده. هر چند نمي4دبييا زبانشناسي و نقد ا

ي عطفي در بابك احمدي را ناديده گرفت،زيرا اين كتاب كه چيزي بين تإليف و ترجمه است نقطه5 "متن
ي يهسازي هر چه بيشتر نظرآيد. از آثاري كه پس از آن به بوميي نقد ادبي در ايران به شمار ميحوزه

توان نام را مي 6هاي حسين پاينده،مانند گفتمان نقدترديد برخي از نوشتهساختگرايي در ايران كمك كرد بي
 برد.  

هاي داستان كوتاه فارسي اثر كريستف بااليي ي تحليل ساختاري داستان در ايران به كتاب سرچشمهاما پيشينه
اثر كتايون  7گري همچون ؛ رمان درخت هزار ريشههاي ديهاي اخير، پژوهشرسد. پس از آن در سالمي

                                                 
 

 

٣ Nortrop frye 

٤ Andre both 
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توان به عنوان نمونه نام برد . البته در اثر اكبر اخالقي را مي 8راد و تحليل ساختاري منطق االطير عطارشهپر
هاي فارسي به چاپ ي ديگري در اين زمينه در نشريات و مجلههاي پراكندههاي اخير مقاالت و نوشتهسال

 رسيده است.
 
ها و ر اين تحقيق پس از ذكر خالصه داستان و بررسي وجه روايي آن روايت ضحاك را به پاره، بخش پارهد

ايم و با توجه به اين تقسيم بندي،براي تحليل روايت موارد زيررا ي آن تقسيم نمودههاي تشكيل دهندهكنش
 ايم:بررسي كرده

 .گيري پيرنگ روايت داردبا تاثيري كه بر شكل پاره و موضوع آنهاي هر بخشبررسي ارتباط تعداد كنش

 .گيري آن شخصيت و اهميتش در روند روايتهاي هر شخصيت بر شكلبررسي تاثير تعداد كنش

 . هاهاي برجسته هر يك از شخصيتبررسي كنش

ا ههايي آمده است تا ارتباط شخصيتدست آمده نمودارها و جدولو در پايان براي نشان دادن نتايج به
 تر كند.ها را با عناصر داستاني ملموسوكنش

 داستان يپيشينه

 )AŽIDAHĀKA( ضحاك

اي است  اسطوره را بايد داستان و سرگذشتي مينوي دانست كه داستان ضحاك از جمله داستان هاي اسطوره 
ازآن از اي طبيعي است كه دست كم بخشي معموال اصل آن معلوم نيست و شرح عمل،عقيده نهاد يا پديده

سنتها و روايتها گرفته شده و با آيينهاو عقايد ديني پيوندي ناگسستني دارد در اسطوره وقايع از دوران اوليه 
دهد آيد و به هستي خود ادامه ميشود به عبارت ديگر سخن از اينست كه چگونه هر چيزي پديد مينقل مي

تر از شاهنامه فردوسي دنبال كرد. ر متون بسيار كهنتوان دي داستان ضحاك را ميپيشينه9) 3: 1385(آموزگار،
هاي ديني ايران جزء ديوان و فرزند اهريمن است كه سه سر،شش چشم، و سه پوزه دارد. دهاك  در متناژي

تر از ديگر آفريدگان زيانكار توصيف شده است. در اوستا فقط شخصيت ديوي دارد او روشنتر  و اساطيري
دارد . در اوستا به عنوان فرمانروا از او ياد نشده است، شورد و او را از ميان برمياو مي كه سرانجام فريدون بر

 .خواهد مردم و هر چه روي زمين است نابود كند.بلكه فقط اژدهايي است كه مي

هاي ي كيشها و به وجود آورندهي كامل يك ستمگر ، جد ساميضحاك در ادبيات پهلوي مردي است نمونه
شود و بعد از مدت زمان فرمانروايي از فريدون شكست تازد و بر جمشيد پيروز ميت كه به ايران ميبد اس
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پردازد، اما گردد وبه نابودي جهان ميشود در پايان جهان از بند رها ميخورد و در كوه دماوند زنداني ميمي

دهش او را گاه دهاك و . مثالً در بن10)56: 1385دارد(اموزگار،سر انجام گرشاسب پهلوان او را از ميان بر مي
انجام اورا به شمارد و سررود كه تا چهارده پشت او را بر ميخواند و تا آنجا پيش ميدهاك ميگاه اژي

 رساند.اهريمن مي

در كتابهاي ديگر چون مروج الذهب، المسالك و الممالك ، التفهيم و اخبار الطوال نيز از اين داستان سخن به 
آمده اما مهمترين كتابهايي كه به شرح اين ماجرا پرداخته اند تاريخ بلعمي و نهايه االرب في اخبار ميان 

 .ي فارسي به نام تجارب االمم نيز موجود الفرس و العرب است كه از كتاب دوم ترجمه

 خالصه داستان

كشد و ي او پدر را ميضحاك پسر نافرمان و ناپاك مرداس، شاه عربستان، به وسوسه ابليس و با راهنماي
شود و ضحاك او را به خواليگري جانشين او مي شود. ابليس به هيئت جواني آراسته بر ضحاك ظاهر مي

- رويد. ضحاك در هيئت پزشك حاضر ميي ابليس بر دو كتف ضحاك دو مار سياه ميپذيرد. در اثر بوسهمي

- كند. در اين ميان ايرانيان كه از خيرهنان عنوان ميشود و راه مداواي اين درد را تغذيه مارها از مغز سر جوا

شود. در دوره هزار طلبند .ضحاك پادشاه ايران مياند از ضحاك ياري ميهاي جمشيد به خشم آمدهسري
ساله حكومت او تيرگي و بدي بر ايران سايه انداخته است. چهل سال از پادشاهي او باقي مانده كه خواب 

- شماران تعبير خواب او را نابودي توسط كودكي كه به دنيا خواهد آمد ميدان و ستارهبيند مؤبوحشتناكي مي

ماند اما پدر آيد و با تالش مادرش فرانك، زنده ميخواهي پدر.فريدون به دنيا مياش را كيندانند و بهانه
ي او اقدام به شود. فريدون پس از قيام كاوه بر ضد ضحاك ، براي نابودفريدون به دست ضحاك كشته مي

كند. ضحاك توسط كارگزارش از حضور كند و در نبود ضحاك تاج و تختش را تصاحب ميلشكركشي مي
كشد و در كوه خورد و فريدون ضحاك را به بند ميشود و در نبرد با فريدون شكست ميفريدون آگاه مي
 .كند.دماوند اسير مي

 وجه روايي داستان

وار پي واقعه، كاشف توالي، و زنجيرهدرايت است.روايت به مفهوم بازگويي پيترين عنصر داستان روبنيادي"
                                               11) 7: 1387(مستور،"كندبودن گفتاري است كه راوي  آن را بازگو مي
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نويسنده به عبارت ديگر ي روايت داستان است توسط ديد در داستان فرم و شيوهمنظور از ديدگاه يا زاويه"
ديدگاه،  روش نويسنده است در گفتن داستان. هر شيوه روايت مانند دريچه اي است براي ارائه اطالعات 

  12)35: 1387/(مستور،"داستان به خواننده

اي نقال گونه وسنتي داستان را هاي كهن زاويه ديد يكنواختي دارند و معموالً خود نويسنده با شيوهقصه
هاي شاهنامه فردوسي نيز اين گونه است و توسط داناي كند شيوه روايت بخش عمده اي از داستانيروايت م

 .شودكل نامحدود و از نگاه سوم شخص بيان مي

داند و بر همه دهد، ميدر اين شيوه از روايت، راوي همه چيزهايي را كه در كل فضاي داستان رخ مي
كند و دست به تفسير ها اظهار نظر ميد. راوي گاه درباره شخصيتاطالعات مربوط به شخصيت ها احاطه دار

كند . اين شيوه قدرت وسيعي براي روايت داستان در اختيار ها داوري ميزند و درباره شخصيتوقايع مي
 .دهد.نويسنده قرار مي

به روايت  "حدودداناي كامل نام"ي نيز فردوسي ( در مقام راوي) با استفاده از شيوه "ضحاك"در داستان 
هاي اين شيوه ، خوانندگان را از جزئيات وقايع و داليل رخدادها آگاه داستان مي پردازد و با توجه به ويژگي

دهد گيري داستان حكم كند، توضيح مياي كه روند شكلها به اندازهكند و در مورد هر كدام از شخصيتمي
ونه دارد و اشراف او بر وقايع كامل است حاالت و افكار و از آنجا كه در اين روش ، راوي موقعيتي خدا گ

افزايد و ارتباط خوانندگان با كند و از اين طريق بر تأثيرگذاري داستان ميها را نيز بيان ميشخصيت
 .كندها را تقويت ميشخصيت

روايت سوم ها داستان را از خستگي و يكنواختي شيوه در روايت داستان ضحاك ، وجود تعداد زياد گفتگو
 .كند.شخص،دور كرده و خواننده را به دنبال كردن ماجرا ترغيب مي

روايت ضحاك در شاهنامه ،روايتي حماسي است و از بسياري مختصات روايت حماسي برخوردار است 
.جنگاوري، نابود شدن حيوان يا انساني منفي به دست قهرمان، حضور موجودات غير طبيعي، انجام اعمال 

ها با منطق و ده،حظور فرد قهرمان به عنوان قهرمان ملي، عدم هماهنگي حوادث و اعمال شخصيتخارق العا
ي رويارويي قهرمان با خصم و عوامل آن، وجود عنصر پيشگويي و جادو و همچنين واقعيت، ترسيم صحنه

در داستان  هاي بيان حماسي روايت هستند كهسبك عالي ، معناي جدي و الفاظ فاخر ، همه و همه ويژگي
                                                                                 13)   86تا75:  1383ضحاك وجود دارند.(شميسا،

 تحليل ساختاري داستان
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 ي نخست: ضحاك پيش از پادشاهي بر ايرانپاره

 .ي نخست: ضحاك توسط ابليس فريب مي خوردپارهبخش

 ضحاك را فريب:  ابليس 1ك

 كشد : ضحاك پدرش را مي2ك

 .ي دوم: نشستن ضحاك بر تخت پارهبخش

 نشيند: ضحاك با حيله گري به جاي پدر بر تخت مي1ك 

 آيد: ابليس در هيئت آشپز به خدمت ضحاك در مي2ك

 پزد: ابليس غذاهاي خوب مي3ك

 دهد: ضحاك به او پاداش مي4ك

 كنندبيهوده مي: پزشكان در مداواي ضحاك تالش 5ك

 : ابليس در هيئت پزشك بر او ظاهر مي شود6ك

  هاي جمشيد و ياري خواستن از ضحاك                                           سريي سوم: نا رضايتي مردم ايران از خيرهپارهبخش
 آيند: مردم ايران به خروش مي1ك .گيرندو از جمشيد روي برمي .

 جويندضحاك ياري مي :  ايرانيان از2ك

 رود: ضحاك به سوي جمشيد مي3ك

 : جمشيد صد سال ناپديد مي شود4ك

 كشد : ضحاك جمشيد را مي5ك

 رسدي دوم: ضحاك به پادشاهي ايران ميپاره

 ي دوم: به اسارت بردن دختران جمشيدپارهبخش

 برند: شهناز و ارنواز، دو دختر جمشيد، را به درگاه ضحاك مي1ك

 ي سوم: خورش ساختن از مغز سر جوانان در خورش خانه ضحاكرهپابخش

 سازد: خروشگر هر شب براي درمان ضحاك از مغز سر دو جوان خورش مي1ك

 كنند: دو نفر انسان پاكدين به عنوان خواليگر براي نجات جوانان اقدام مي2ك

 برندگران مي: روزبانان هر روز دو جوان را براي خالي كردن مغز آنها نزد خوالي3ك

 .دهند: خواليگران هر روز يكي از آنها را نجات مي4ك
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 .دهند كه در دشت و صحرا پنهان شود: نجات يافته را پند مي5ك

 پاره سوم: خواب ديدن ضحاك

 .شودبيند و بيدار ميي نخست: ضحاك خواب وحشتناكي ميپارهبخش

 شود: ضحاك  از خواب بيدار مي1ك

 پرندفريادش از خواب مي: زنان ، با صداي 2ك

  گويد                                                          ي دوم: ضحاك خواب خود را براي ارنواز باز ميپارهبخش
 شود   : ارنواز علت وحشت او را جويا مي1ك

 گويد: ضحاك آنچه در خواب ديده را باز مي2ك

 كندبدان و ستاره شماران براي تعبير خوابش ترغيب مي: ارنواز ضحاك را به فرا خواندن مو3ك

 آيندي سوم: موبدان و ستاره شماران با دستور ضحاك براي تعبير خواب او گرد ميپارهبخش

 گويد: ضحاك خوابي را كه ديده است براي موبدان باز مي1ك

 كنند: موبدان از شدت ترس و وحشت سكوت مي2ك

 گويديد و تعبير خوابش را ميآ: موبدي زيرك  به حرف مي3ك

 .ي چهارم : زاده شدن فريدونپاره

 آيدي نخست: فريدون به دنيا ميپارهبخش

 : فريدون با فر شاهنشهي به دنيا مي آيد1ك 

 شود: گاوي پرمايه نام كه موجب  متولد مي2ك

 شود: ابتين به دست ضحاكيان كشته مي3ك

 دهدميي دوم: فرانك فريدون را نجات پارهبخش

 : فرانك فريدون را به مرغزاري كه پرمايه آنجا است مي برند1ك

 : فرانك از نگهبان برمايه مي خواهد فريدون را نزد خود نگه دارد2ك

 پذيرد: نگهبان برمايه،حفاظت از فريدون را مي3ك

 آورد تا به مردي ديني و پاك بسپارد: فرانك فريدون را به البرز كوه مي4ك

 پذيردنگهداري فريدون را مي : مرد ديني5ك

 .برد: ضحاك پرمايه را بين مي6ك
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 .كند: ضحاك خانه فريدون را با خاك يكسان مي7ك

 .ي سوم: فريدون نژاذ خود را از مادر جويا مي شودپارهبخش

 آيد: فريدون زماني كه شانزده سال دارد به نزد مادر مي1ك    

 .شودمي:  نام و نژاد خود را از مادر جويا 2ك

 .گويد: فرانك هر آنچه رخ داده را براي او باز مي3ك

 افتد : فريدون به فكر انتقام گرفتن از ضحاك مي4ك

 .: فرانك او را باز مي دارد5ك .

 .ي پنجم: ضحاك پس از تولد فريدونپاره

 .خواندگري فرا ميي نخست: ضحاك در پي حفظ قدرت، بزرگان را براي چارهپارهبخش

 .خواندرگان و موبدان را به كاخ مي: بز1ك

 .خواهد كه لشكري عظيم فراهم كنند: از بزرگان مي2ك

 .دهد كه به نيكي او گواهي  دهد: ضحاك دستور نوشتن محضري را مي3ك

 .دهند: همه بزرگان به خاطر ترس از ضحاك محضر را گواه مي4ك

 .ي دوم: دادخواهي كاوه در مجلس شاهپارهبخش

 .پيچدكاوه در محفل شاه مي: فرياد 1ك

 .برند: او را نزد شاه مي2ك

 .پرسد كه از چه كسي ستم ديده است:ضحاك از كاوه مي3ك

 .آورد كه از شاه بر من ستم رسيده: كاوه فرياد بر مي4ك

 شود كه قرار است مغز او غذاي ماران شود: كاوه خواهان آزادي فرزندش مي5ك

 .دانند و از او دلجويي مي كنندگر: فرزندش را به او باز مي6ك

 .دهد كه بر محضر گواهي دهد: پادشاه به كاوه دستور مي7ك

 .دهد، آن را پاره مي كند: كاوه بر آن محضر گواهي نمي8ك

 .شود: كاوه به همراه فرزندش از كاخ خارج مي9ك

 .استگيرند كه چرا در برابر بي حرمتي كاوه سكوت كرده : بزرگان بر ضحاك عيب مي10ك

 .گويد: ضحاك از شگفتي و عجز خود در برابر كاوه مي11ك
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 .ي سوم: قيام كاوه عليه ضحاكپارهبخش

 .شود: كاوه از بارگاه ضحاك خارج مي1ك

 .خواند:كاوه مردم را به سوي داد فرا مي2ك

 .زند: چرم آهنگري خود را بر سر نيزه مي3ك

 : به سوي فريدون مي رود4ك

 .گيردتصميم به نابود كردن ضحاك مي ي ششم: فريدونپاره

 .شودي نخست: فريدون براي حمله به ضحاك آماده ميپارهبخش

 .كند: فريدون مادر را از قصد خود براي حمله به ضحاك آگاه مي1ك

 .كند: فرانك هر چند ناراحت است اما او را به دعاي خير بدرقه مي2ك

 .خواهدكيانوش ياري مي: فريدون از دو برادرش ، برمايه و 3ك

 .دهد: دستور ساختن گرز گاو سر را مي4ك

 .آورند: برادران آهنگران نامدار را نزد فريدون مي5ك

 .كند: فريدون تصويري از گرز مورد نظرش را رسم مي6ك

 .سازند: آهنگران گرز را به نيكي مي7ك

 .دهد: فريدون به آهنگران پاداش مي8ك

 .كنندريدون به سمت ضحاك حركت ميبخش پاره ي دوم: سپاه ف

 .شود: فريدون آماده نبرد مي1ك

 .شوند: سپاه بر درگاه فريدون جمع مي2ك

 .روند: كيانوش و برمايه، دو برادر فريدون كه فرمانبردار او هستند همراه او مي3ك

 .آيند: به جايگاه يزدان پرستان مي رسند و آنجا فرود مي4ك

 .كندغيبي است، شب هنگام فريدون را از رمز و راز ها آگاه مي: نيك خواهي كه سروش 5ك

 .شود:  خواب بر فريدون چيره مي6ك

 .كنند: برادران، قصد جان فريدون را مي7ك

 .غلتانند: برادران سنگي را از باالي كوه به سمت او مي8ك

 .: فريدون سنگ را با افسون بر جاي بند مي كند9ك
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 .كندحركت مي: كاوه پيشا پيش سپاه 10ك

 .رسد: سپاه به اروند رود مي11ك

 .طلبد: فريدون ازرود بانان كشتي مي12ك

 .زنند: رود بانان از اين كار سر باز مي13ك

 .شود: فريدون خشمگين مي14ك

 .كند:  با اسب از آب عبور مي15ك

 .به سمت گنگ دژهوخت مي روند16ك:

 .كندا تصاحب ميي سوم: فريدون در نبود ضحاك كاخش رپارهبخش

 .شود:  وارد كاخ مي1ك

 .كند: تمام بزرگان و نره ديوان ضحاك را نابود مي2ك

 .نشيند: فريدون به جاي ضحاك بر تخت مي3ك

 .آورد: زنان شبستان ضحاك را بيرون مي4ك

 .پرسند: دختران جمشيد از نام و نشان فريدون مي5ك 

 .گويدبه ضحاك را مي: فريدون نام و نشان خود و داليل حمله 6ك

 خواهد جايگاه ضحاك را به او بگويند:از آنها مي7ك 

 .گرددگويند كه به زودي باز ميكنند و مي: دختران جمشيد فريدون را از مكان ضحاك آگاه مي8ك

 .كندي چهارم: كندرو ضحاك را از حضور فريدون آگاه ميپارهبخش

 آيدنزد فريدون ميگزار ضحاك است : كندرو كه بنده و كار1ك 

 كند: بدون هيچ عكس العمل و هيچ هراسي فريدون را ستايش مي2ك

 دهد: فريدون به كندرو دستور فراهم كردن وسائل بزم را مي3ك

 رود: كندرو به نزد ضحاك مي4ك

 كند: كندرو ضحاك را از حضور فريدون آگاه مي5ك

 دهد او را مهماني گستاخ بپندارد: ضحاك ترجيح مي6ك

 كند: كندرو در رد پندار ضحاك به حضور فريدون در شبستان شاه اشاره مي7ك

 شود: ضحاك خشمگين مي8ك



 953    هاي زبان و ادبيات فارسيهاي پنجمين همايش پژوهشمقاله

 .شودي پنجم: ضحاك به دست فريدون نابود ميپارهبخش

 شود:ضحاك با سپاه بزرگي راهي كاخ مي1ك

 روند: سپاه فريدون به مقابله با او مي2ك

 خيزندي: مردم شهر به حمايت از فريدون بر م3ك

 برد: ضحاك به محبوبيت فريدون رشك مي4ك

 : به كاخ حمله مي كند5ك

 : شهرناز به بد گويي از ضحاك نزد فريدون مشغول است6ك

 كند: ضحاك با خشم به شهرناز حمله مي7ك

 كوبد: فريدون با گرز بر سر ضحاك مي8ك

 دارد: پيغام سروش غيبي فريدون را از كشتن ضحاك باز مي9ك

 نشيندريدون به جاي ضحاك بر تخت مي: ف10ك

 برد: فريدون آئين بد ضحاك را از بين مي11ك

 كند: فريدون مردم را نصيحت مي12ك

 برد: فريدون ضحاك را به سمت كوه مي13ك

 كند: قصد كشتن ضحاك را مي14ك

 شود: سروش غيبي مانع كشتن او مي15ك

 برد: فريدون ضحاك را به كوه دماوند مي16ك

 ضحاك را در آن غار به بند مي كشد :17ك

كنش به دست 115پاره و همان گونه كه ديده شد، از تحليل ساختاري اين روايت شش پاره ، بيست بخش
  آمد  

 پردازيم:   ها ميها و تعداد كنشپارهبه ارتباط موضوع بخش در  اين قسمت

رو هستيم اين تعداد كنش كه شروع روايت را كنش روبه 6و  6و  2هاي آغازين به ترتيب با در بخش پاره
كند؛ تعدادي متعادل است چرا كه زياده گويي دهد و نقطه ناپايداري ايجاد ميسازد، موضوع را شرح ميمي
سازد و يا با كم گويي رواني و سليس بودن موضوع را رو نميكند و خواننده را با انتظار و كسالت روبهنمي
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اد كنش ها دقيقاً متناسب با اهميت موضوع است، نارضايتي ايرانيان كه پل ارتباطي كند. تعدخدشه دار نمي

 .دهدكنش را در خود جاي مي 6روايت به قسمت بعد است 

ي دوم كه قصد راوي تصوير كردن اوضاع كلي حكومت ضحاك است، تعداد كنش هاي هر هاي پارهدر كنش
 .دهدعات مورد نياز را در اختيار خواننده قرار ميبخش پاره بسيار اندك است و به طور مختص اطال

رود و كنش فراتر نمي 10يابد اما از ها افزايش ميدر پاره سوم كه نقطه اوج روايت است ،مجدداً تعداد كنش
 .كندبه اين ترتيب تأثير شك ايجاد شده براي مخاطب را پايدار مي

-ي چهارم بيشترين كنش مربوط به بخشيابد. در پارهه مياين نقطه اوج تا تولد فريدون، يعني پاره بعد ادام

 .كندي دوم است،و نجات فريدون توسط فرانك را براي خواننده ملموس ميپاره

آوري ي پنجم كه اضطراب و التهاب ضحاك تصوير شده است، گويي تنها يك يادي اول از پارهپارهدر بخش
كنش ميزان  4ها آشنا شده است .بنابراين قبل با اين نگرانيگيرد چرا كه خواننده در قسمت هاي صورت مي

 .مناسبي است براي اين يادآوري كه البته پل ارتباطي با قسمت پرتنش بعد نيز هست .

گيرد كنش مربوط به اين قسمت اكثراً به كاوه تعلق مي 10بخش پاره دوم نقطه فراز ديگري در روايت است 
شود و معرفي ها پرداخته ميشخصيت كاوه در روايت فقط در همين كنش و علت اين امر نيز اين است كه

 .گيردكامل او همين جا صورت مي

كنش مي شود. اهميت قيام كاوه از اين روست كه مقدمه تصميم  4ي سوم، قيام كاوه است كه شامل پارهبخش
شود كه اين تعداد كم داده مي فريدون براي نابود كردن ضحاك است اما به عنوان يك پل ارتباطي گذراا شرح

 ..كند كه قرار است به قسمت مهمي از روايت نزديك بشودها به خواننده القا ميكنش
 

ي تعليق ها نقطهپارهكنش است. اين بخش 8،17،9ي اول به ترتيب شامل پارهي ششم، سه بخشدر پاره
 با فضاي تعليق استها دقيقاً متناسب كنند و تعداد باالي كنشداستان را خلق مي

آورد و در عين حال ذهن مخاطب را آماده اي به وجود ميي چهارم تا حدودي نقطه فراز دوبارهپارهبخش
كند. خواننده از ابتداي داستان منتظر نابودي ظلم است و در همان ورود به قسمت اصلي و نهايي داستان مي

 .گر چگونگي سرنگوني اين ظلم و سياهيهاي آغازين گره اساسي در ذهن او ايجاد نشده مبخش

ها در شود. اين تعداد كم كنشي چهارم كندرو با چند كنش مهم و غير عادي وارد داستان ميپارهدر بخش
كند، چراكندرو آغاز ورود او خواننده را ترغيب به پيكري اعمال او براي شناختن بيشترين شخصيتش مي
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شود و معرفي هاي بعدي اين ابهام بر طرف مييكو سرشتي است؟ در كنشستايد؟ آيا او انسان نفريدون را مي
- هاي كندرو شايد به اين علت است كه اين قسمت فقط مقدمهشود تعداد كم كنششخصيت كندرو كامل مي

 .اي براي رويارويي ضحاك و فريدون است .به هر حال ضحاك بايد از آمدن فريدون آگاه بشود.

رسيده داند كه زمان نابودي ضحاك فراي پاياني ديگر خيال خواننده راحت شده چون ميهپاربنابراين در بخش
كنش كه  18است پس خواننده مي تواند طوالني بودن اين قسمت را به راحتي و حتي با لذت تحمل كند.

ه بيشتر دهد.م نكته جالب اين است كهاست اهميت نقطه اوج نهايي روايت را نشان ميتعداد بااليي از كنش
هاي او هماهنگ است. شدن كنش هاي اين قسمت متعلق به فريدون است و نابودي ضحاك با كمكنش

گيري است، فريدون قهرمان پيروز اين نبرد است(هماهنگ با تعداد بيشتر پادشاهي فريدون در حال شكل
 ها در داستان ضحاك:هاو شخصيتهاي او) و ضحاك در حال كمرنگ شدن و نابودي               كنشكنش

اين گفته هنري جيمز بسيار مشهور است: شخصيت چيست مگر شرح وقايع ، واقعه چيست مگر نمايش "
( "بخشددهد و هم به شخصيت هويت ميشخصيت.حركت شخصيت در متن رويداد هم واقعه را بسط مي

كه با اعمال و رفتار خود،  پردازدهايي ميدر هر داستان، نويسنده به خلق شخصيت 14)32.33: 1379مستور،
ها و وقايع در ارتباطي دو سويه زنند. در واقع شخصيتبرند و حوادث داستان را رقم ميداستان را پيش مي

  كنند.به خلق يكديگر كمك مي
هاي يك داستان را به اصلي و فرعي توان شخصيتها ، ميگذاري شخصيتبا توجه به حضور، فعاليت و تأثير

هاي اصلي در تمام طول داستان حضور دارند و وقايع بر محور حضور ر تقسيم كرد، شخصيتو سياهي لشك
هاي فرعي در كنار شخصيت اصلي حضور دارند اما حضور آنها در داستان مداوم گيرد. شخصيتميآنها شكل

هاي هاي فرعي براساس ميزان حضورو تأثير گذاري كه در روند داستان  دارند ،در طيفنيست. شخصيت
ي داستان حضور دارند، اين هاي سياهي لشكر در حاشيهگيرند. شخصيتگوناگوني از اهميت قرار مي

ها و اعمال رفتار هر كدام از آنها در داستان بسيار كمرنگ است، البته از اين نكته نبايد غافل شد كه شخصيت
حوادث آن نقشي بر عهده دارند و  گيري داستان و پيشبردها و اعمال و رفتار آنها در شكلتمام شخصيت

 .هاي سياهي لشكر نيز از اين مقوله جدا نيستندشخصيت

هاي اصلي معموالً بيش از يك يا دو نفر نيستند چرا كه داستان كوتاه به علت هاي كوتاه، شخصيتدر داستان
ي مورد به اندازه هاي بيشتري به طور كامل ومحدوديتي كه در حجم داستان دارد قادر به پرداختن شخصيت
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نياز شخصيت اصلي نيست. داستان ضحاك نيز كه از جمله داستان هاي كوتاه است دو شخصيت اصلي را در 

 گيرد:ها در داستان ضحاك  شكل ميها و كنشخود پرورده كه داستان بر محور حضور شخصيت

شود و پس از آن اعمال يكي از دو شخصيت اصلي داستان است كه در آغاز توسط راوي معرفي مي ضحاك
 .دهدو رفتار او در طول داستان، شخصيتش را شكل مي

كند. حضور او در داستان با تعبير فريدون ديگر شخصيت اصلي داستان است كه نقش قهرمان را ايفا مي
كند ،البته در طول داستان نيز شود و پس از آن راوي اقدام به پردازش شخصيت او ميخواب ضحاك آغاز مي

 .كنندگيري شخصيتش كمك ميعمال و رفتاراو به روند شكلا

هاي فرعي و سياهي لشكر است، اي كه در اين قسمت الزم به ذكر است تفاوت ميان برخي شخصيتنكته
هاي ها در اين دو تقسيم بندي كنششايد اين سوال به وجود بيايد كه با توجه به اينكه بعضي از شخصيت

 اند؟گذاري شدهسياهي لشكر و بعضي فرعي ناممساوي دارند، چرا برخي 

هاي فرعي و حتي با يك كنش، نقش مهمتري در روند روايت به عده دارند در پاسخ بايد گفت كه شخصيت
  و اين نكته با توجه به تأثير نقش آنها قابل مشاهده است. 

 هاي اصلي و فرعي:در شخصيت هاي برجستهبررسي كنش

پردازيم و تنوع و تعداد ها ميهاي برجسته هر كدام از شخصيتموضوعي كنش در اين قسمت به بررسي
 :هيمها را مورد توجه قرار ميها، و تحليل و بررسي كنشكنش

   
ي قابل توجه ايناست كه هيچ ها در شخصيت ضحاك مربوط به عنصر گفتگو است ونكتهبيشترين كنش

 .گفتگويي بين ضحاك و فريدون رخ نداده است.

دهد و جنگ كه كنش ديگر كنش را به خود اختصاص مي -6شتن به اقتضاي شخصيت ويرانگر ضحاك ك
ضحاك است در دو مرحله رخ داده است، يكي جنگ براي تسخير پادشاهي جمشيد كه در ابتداي داستان 

را كنش  -7كوتاه و مختصر بيان شده است و ديگر جنگ ضحاك با فريدون كه از نقاط اوج روايت است و 
 گيردميدر بر

ي ضحاك به عنوان شخصيت اصلي زياد است اما در كنش هاي او تنوع چنداني وجود هاهر چند تعداد كنش
  ندارد. 

 گيرد كه مهمترين قسمت اين روايت استهاي شخصيت فريدون در جنگ با ضحاك شكل ميبيشترين كنش
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ها اين است كه هر چند ارتباط و نزديكي گفتگوها است. نكته قابل توجه در گفتگو همچنان عنصر ثابت كنش
 .بين كاوه و فريدون در روند ماجرا كامال واضح است  اما گفتگويي كه بين آنها رخ داده باشد ذكر نشده است

هاي شخصيت فريدون بيشتر از ضحاك است و اين پويايي قهرمان روايت در برابر ضد قهرمان را تنوع كنش
 . دهدبه خوبي نشان مي

گيرد و در واقع قيام او كاوه شخصيت فرعي اما بسيار مهم اين روايت است كه در كنار فريدون قرار مي
شود و در همان ي حركت فريدون براي نابودي ضحاك است. اين شخصيت با گفتگو وارد داستان ميمقدمه

شود هر چند كه ديده ميهاي او كم اما بسيار تأثير گذاراست. همانگونه شود. تنوع كنشگفتگو معرفي مي
كاوه در جنگ فريدون و ضحاك حضور دارد اما جز يك بار از او نامي برده نشده چرا كه اهميت كار كاوه در 

 كنش تصوير شده است 3برپايي قيام است كه با 
  

ه هاي فرعي است كه تنها در آغاز داستان حضور دارد اما اعمال او زمينه ساز حوادث آيندابليس از شخصيت
 است و اين دليل اهميت نقش ابليس در روايت است

گيرد و افسون و جادو كه كنش ديگر اين گفتگو كه كنش غالب ابليس است فقط با ضحاك صورت مي
 .نمايد و قابل پذيرش استبودن شخصيت عجيب نمي "ابليس"شخصيت است با توجه به 

شود هاي او نيز آغاز ميفريدون كنش فرانك شخصيت فرعي مهم ديگري در روايت ضحاك است. با تولد
كند پس از آن .بيشترين كنش اين شخصيت گفتگوي او است هر چند كه فردوسي در عبارتي او را معرفي مي

 .شود. ها شخصيتش معرفي ميدر جريان همين گفتگو

نجات ها براي كنش ديگر اين شخصيت فرار او از دست ضحاك است براي نجات فرزندش ، كه همين تالش
 . دهدقهرمان به شخصيت او اهميت بيشتري مي

شوند و با كنشي كوتاه در هاي پاياني وارد داستان ميكيانوش و برمايه كه بردران فريدون هستند در قسمت
دهد كنار فريدون قرار مي گيرند. نكته قابل توجه در مورد آنها كنش حسادت است كه در يك صحنه رخ مي

 .كندشود و تصويري كامالً خاكستري از اين دو شخصيت خلق مي-موش ميو پس از آن كامال فرا

هاي فرعي در اين روايت هر كدام يك كنش دارند كه عمدتاً گفتگو است. در مورد عنصر ديگر شخصيت
گيرند و ها مي توان گفت كه بيشتر نقش غير فعال و در واقع مخاطب را بر عهده ميگفتگو دراين شخصيت

 هاي فرعي مهمتر استها اغلب يا شخصيت اصلي و يا شخصيتگفتگو نقش فعال اين
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هاي نسبتاً زيادتري دارند نيز تنها با چند گفتگو در -هايي مانند شهرناز و ارنواز كه كنشحتي شخصيت

 داستان حضور دارند.

 نتيجه گيري:

آمد. تطبيق هر كنش برجسته به دست 115بخش پاره و 20پاره، 6پس از بررسي ساختاري روايت ضحاك 
دهد كه اين تعداد با مراحل گيري روايت، نشان ميهاي آنها با شگلها و تعداد كنشكدام از اين بخش

 .مختلف هماهنگ هستند. اين ارتباط در شكل گرفتن پيرنگ روايت نقش مهمي بر عهده دارد

گروه اصلي ، فرعي و  هاي اين روايت كه بر اساس اهميت و تأثير گذاري در روند حوادث به سهشخصيت
يابند و _گذاري كه در داستان دارند، در روايت حضور ميسياهي لشكر تقسيم شده اند با توجه به ميزان اثر

 .دهند كه تعداد آنها ارتباط مستقيمي با اين اثر دارد.هايي را انجام ميكنش

لي شكل گيري اين روايت دهد كه اوالً گفتگو عنصر اصهاي برجسته نيز نشان ميبررسي موضوعي كنش
ها در آيند و دوماً تنوع  كنشها پديد ميها و حوادث مهم در حين اين گفتگواست ،وبيشتر شخصيت پردازي
 ها و ميزان اثر گذاري آنها در روايت استارتباط مستقيم با نوع شخصيت

هاي روايت در كنار هم و و پارهبنابراين، با تحليل ساختاري اين روايت توانستيم با توجه به   تحليل اجراء 
 دهيم.ي داستان و چگونگي شكل گيري آن را مورد بررسي قرارهادر كل اثر ويژگي
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  ضميمه

 پاره پارهبخش كنش

 1 خوردضحاك توسط ابليس فريب مي 2

ضحاك پيش از 
 پادشاهي بر ايران

1 
 2 نشيندضحاك برتخت پدر مي 6

6 
-جمشيد به ضحاك پناه ميمردم ايران از 

 برند
3 

 1 برنددختران جمشيدرا به اسرت مي 1
پادشاهي ضحاك بر 

 ايران
2 

5 
-براي ضحاك از مغز جوانان خورش مي

 سازند
2 

 1 بيندضحاك خواب وحشتناكي مي 3

خواب ديدن 
 ضحاك

3 
 2 گويدضحاك خواب را براي ارنواز باز مي 3

4 
بارگاه ضحاك  شماران درمؤبدان و ستاره

 آيندگرد مي
3 

 1 آيدفريدون به دنيا مي 2

 2 دهدفرانك فريدون را نجات مي 8 4 زاده شدن فريدون

 3 پرسدفريدن نژادخود را از مادر مي 5

ضحاك پس از تولد  1 خواندضحاك بزرگان را فرا مي 4
 فريدون

5 
 2 خيزدكاوه به دادخواهي برمي 10

 3 كندضحاك قيام ميكاوه بر ضد  3

نابودي ضحاك 
 توسط فريدون

6 

8 
- فريدون براي حمله به ضحاك آماده مي

 شود
1 

17 
-سپاه فريدون به سمت ضحاك حركت مي

 كند
2 

 3 دودفريدون به كاخ ضحاك مي 10
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 4 كندرو ضحاك را آگاه ميكند 9

 5 شودضحاك به دست فريدون نابود مي 18

  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعداد 
هاي كنش

 مهم

 فريدون 25
 هاي اصليشخصيت

 ضحاك 16

 كاوه 9

 هاي فرعي با اهميت بيشترشخصيت

 فرانك 6

 ابليس 4

 شهرنازو ارنواز 5

 كندرو 6

 ارمايل وگرمايل 3

 اهميت كمتر با فرعي هايشخصيت

 كيانوش و برمايه 3

 زيرك 1

 شمارانمؤبدان و ستاره 1

 نگهبان پرمايه 1

 دينيمرد  1

 آبتين 1

 يافتهجوانان نجات 1

 هاي سياهي لشكرشخصيت

 فرزند كاوه 1

 بزرگان دربار 2

 آهنگران 1

 رودبانان 1

 پزشكان 1



 961    هاي زبان و ادبيات فارسيهاي پنجمين همايش پژوهشمقاله

  
  
  
  
  
  

 هانموداركنشهاي شخصيت
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مرد 
ديني 

و 
نگه
بان 
پرما
 يه

زير
 ك

 آبتين

كيانو
 ش
و 

برما
 يه

ارمايل 
و 

 گرمايل

شهر
ناز و   

ارنوا
 ز

كندر
 و

 فريدون كاوه فرانك ابليس
ضحا
 ك

 گفتگو 9 5 1 3 1 3 2 - - - 1 1

 جنگ 2 1 1  - - - - 1 - - -

 كشتن 2 2 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - 1 - 
به بند 

 كشيدن

 نصيحت - 1 - 1 - - - - - - - -

- - - - - - - 1 - - 1 - 
افسون و 

 جادو

 قيام - - 1 - - - - - - - - -

 فرار - - - 1 - - - - - 1 - -

 حسادت - - - - - - - - 1 - - -

 نجات دادن - 1 1 1 - - - 1 - - - -

  
                                                 

i،انجمن ايران شناسي -ي احمد كريمي حكاك (تهران معين،ترجمههاي داستان كوتاه فاسيسرچشمهكريستف بااليي،ميشل كويي پرس
     267): 1387فرانسه

  )                                                        1382ي محمد شهبا(تهران: هرمس،ترجمههاي روايتنظريهواالس مارتين،
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  )                                                 1375ي سعيد ارباب شيراني،(تهران: نيلوفر،،ترجمهتاريخ نقد جديدرنه ولك،  3 

  )                                              1386،ترجمه حسين پاينده ومريم خوزان(تهران:ني،زبانشناسي و نقد ادبيراجر فالروديگران،  4،

اين كتاب بررسي سه                                                        ).                 1378(تهران: مركز،ساختار و تأويل متنبابك احمدي، 5:
پردازد. ساختار و تأويل متن كه اثري بين ترجمه و تأليف است،نه شكني وهرمنوتيك ميي ادبي،يعني ساختارگرايي،شالودهآيين جديد نظريه

هاي بسياري كه دارند ي مورد بحث جدا ازتفاوترسيدن به اين نتيجه كه سه نظريه پردازد؛بلكه باها ميتنها به معرفي كامل و كارامد اين نظريه
      اي كه با اين مباحث آشنا است نيز مفيد خواهد بود.                                                                              سرانجام با يكديگر همسويي دارند؛براي خواننده

  )                                                                                              1382(تهران: روزنگار،گفتمان نقدحسين پاينده،

                                            )     1382،ترجمه آذين حسين زاده(تهران:معين،رمان درخت هزار ريشهكتايون شهپر راد،  7

  )                                                                  1377(اصفهان: فردا،تحليل ساختاري منطق الطير عطاراكبر اخالقي،8

                                                                                       3)1385(تهران:سمت،تاريخ اساطيري ايران،ژاله آموزگار، 9

                                                                                               56همان.10

                                                                                     7):1379(تهران:مركزداستان كوتاهمصطفي مستور مباني ،11

                                                                                                                                                     35همان.12

                                                                         ):                        1383(تهران:فردوس،انواع ادبيسيروس شميسا، 13

                                                                                                                                   33و32مستور.همان. 14

 فهرست منابع:
  .چاپ هشتم.تهران:سمت                        تاريخ اساطيري ايران).1385.آموزگار،ژاله(1
  .چاپ چهارم.تهران:نيلوفر                     ساختار و تأويل متن).1378.احمدي،بابك(2

 3..چاپ اول.اصفهان:فرداتحليل ساختاري منطق الطير عطار).1377اخالقي،اكبر(

 –.چاپ اول. تهران:معين هاي داستان كوتاه فارسيسرچشمه).1378.بااليي،كريستف و كويي پرس،ميشل(4
 انجمن ايران شناسي فرانسه

 .چاپ اول.تهران:روزنگارگفتمان نقد).1382.پاينده،حسين(5
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 ي محمد شهبا.تهران:هرمس.ترجمههاي روايتنظريه).1382.مارتين،واالس(9
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