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چكیده
در دهه  5991میالدی ،یکی از ساختارگرایان به نام ال جرالد جولیوس گریماس که بیشتر به شااخه ی راایاش شساسای هوجاه
داشش ،الگوی کسشی سهگانهای – که هریک متشکل از دا کسشگر متقابل بود -را ارائه نمود کاه براسااس ن امکاان هر ایر ا
هعبیر راایات ادبی ا نگارهها می ر میشد .ازنظر اا «رخداد» عبارت اسش از انتقال چیزی از یک کسشگر به کسشگر دیگر.
گریماس معتقد اسش قوانین کلی حاکم برساختار همه راایشها -متعلق به هر ملیش ا زبانی – با قوانین حاکم برساختار زباان
فعل؛ ا به همین دلیل این الگو قابل هطبیق بر همه راایشهاسش .در این پژاهش باه بیاان دا
مرعول
یکی اسش :فاعل
راایش یونانی (راایش هرالکس یا هرکول) ا راایش ایرانی (رستم زال) ا هطبیق این دا بر الگوی کسشی گریماس پرداختهشده
اسش .درنهایش قابلیش هطبیق هر دا راایش با الگوی گریماس مشاهده ا نتیجه گرفتهشده اسش.
واژگان کلیدی :الگوی گریماس_ روایت هراکلیس  /هرکول – روایت رستم زال.

فرضیه تحقیق:
در این پژوهش سعی شده است با تكیهبر ویژگیهای روایتشده توسط الگوی کنشی گریماس ،ضممن تشمری
این الگو ،به بررسی تطبیقی ساختار روایت اسطوره ای هرکول (بزرگترین اسطوره یونمانی و روایمت حماسمی
رستم (بزرگترین قهرمان حماسی ایران پرداخته شود.
روش تحقیق:
در این تحقیق به منظورجمع آوری اطالعات ،از روش مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است.
پیشینه تحقیق:
در زمینه روایت شناسی از منظر نظریه گریماس ،تاکنون پژوهشهای برجسمته ای اناماش شمده اسمت؛ از جملمه
مقاالتی با عناوین« :تحلیل ساختاری داسمتان پادشماه سمیاه وش از منظربمارت و گریماس(کاسمی » 9831،و
«الگوی کنشگر در برخی روایت همای کال ممی مننموی معنموی براسماس نظریمه کنشمگر گریماس(مشمیدی و
آزاد » 9811،و « بررسممی تحلیلممی سمماختار روایممت در کشممه المحامموس هاممویری براسمماس الگمموی
گریماس(دهقان » 9811،و ...اما تا کنون کمتر با نگاهی روایت شناسانه به داسمتان همای حماسمی و شخ میت
های پهلوانی و اسطوره ای و تطبیق آنها بر این الگو پرداخته شده است .به همین منظور محمدوده پمژوهش بمر
مبنای تطبیق داستان دوپهلوان اسطوره ای ایرانی و یونانی (رستم و هرکول قرار گرفت تا ساختار اصلی الگموی
کنشی گریماس در این دو روایت تطبیق داده شده و بررسی شود.
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مقدمه:
یک متن برای تبدیلشدن به اسطوره متن ،یا در همان نظاش نشانهای خود گسترش مییابد و تكرار میشود و یما
اینکه از مرزهای نشانهای خود میگذرد و به حوزههای نشانهای دیگر وارد و متكنر میشود.
درمیان اساطیر ایرانی« ،شاهنامه فردوسی» یكی از اسطوره متن های فرهنگی است که از بستر نشمانهای نخسمتین
خود خارج میشود و در حوزههای گوناگون معرفتی و هنری حضور مییابد و آنها را متأثر ممیسمازد .چنمین
گذاری از یک نظاش نشانهای به نظاش نشانه ای دیگر« ،ترجمه بنیانشانه ای» است( .بخت آور3: 9831 ،مقدمه
از میان اساطیر یونان و روش ،بزرگترین اسطوره ،هرکول ،یكی از اسطوره متنهایی است که ویژگیهای بنیانشانه
ای را به همراه دارد.
به طورکلی اسطوره متنهایی که برجستگیهای بارزی دارند قابلتقسیم به  8بخش مضمونی ،موضوعی و سبكی
هستند و بهاینترتیب امكان انتقال از مرزهای نشانه اولیه خود را به سرزمینهای نشانهای دیگر دارند.
روایات حماسی رستم و داستانهای اسطورهای مربوط به هرکول (که یونانیان او را همراکلس ممینامنمد دارای
این ویژگی هستند؛ یعنی موضوع و مضمون آن ها عالوه بر اینكه به حوزههای دیگر نشانهای (ماننمد نگمارگری،

ماسمهسازی ،نمایشنامه و ...واردشده است ،توانایی گسترش در همان نظاش نشانهای خود یعنی نظاش کالمی –
نوشتاری را دارا هستند.
امروزه یكی از شیوه های بررسی و تحلیل متون ،استفاده از شیوههای ارائه شده توسمط نظریمات تحلیلمی ادبمی
است .این شیوهها مبتنی بر دانش نشانهشناسی است .یكی از این روشها ،بهمنظور بررسمی ممتن از روی نشمانه
کالمی -نوشتاری آن ،که یكی از الگوهای ساختارگرایانه است« ،الگوی کنشی گریماس» است.
الگوی کنشی گریماس:

ساختارگرایان اصول خود را بر پایه زبانشناسی مطرح می کردند.این امر باعث شد که به دنبال آن ،روایت نیز –

که در کنار زبان ،یكی از مهمترین حوزه های نظریه ادبی مدرن است-شیوه ای گردد بمرای ترکیمب واحمدهای
زبان و ایااد ساختارهای بزرگتر(.وبستر31 :9832،
مهمترین قیاس زبانشناختی برای روایت شناسان ساختارگرا ،قیاس میان ساختار یک روایمت بما روایمات دیگمر
است.
آل جرالد گریماس ،در سالهای دههی  ،9111با تكیهبر تامارس روایمت شناسمی «پمرو » (از بنیمانگمذاران
ساختارگرایی و روایت شناسی حاصل از مطالعات افسانه ای پریان ،با روشی تقلیلی اقمداش بمه ارائمه «الگموی

کنش» کرد 9که بهوسیله آن می توان هر موضوع و هر رخدادی را تفسیر نمود .امما کماربرد آن بمهخ مو

در

حوزه متون ادبی و ت اویر بود .در مدل الگوی کنشی ،یمک رخمداد بمه شمش جمزس ،شكسمته ممیشمود کمه
«کنشگرهای» تحلیل کنشی هستند و شامل توصیه هریمک از عناصمر رخمداد دریكمی از دسمتههمای کنشمی
میباشند(.موسوی لر. 2 : 9811،
این شش «کنشگر» به سه دسته زوج تقابلی تقسیم میشوند که هرکداش ،یک محور کنشی را شامل میشوند:
خواسته  :فاعل/مفعول
قدرت :یاری رسان/بازدارنده
ارسال :فرستنده/گیرنده
9

پرو

الگوی خود را براساس کنشگر ،تعریه کرد ولی گریماس ان را به شش کنشگر تقلیل داد.
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زوج فاعل /مفعول بنیادی ترین جفت است .این زوج کنشگر به همراه زوج کنشگر فرستنده /گیرنده بمه اعتقماد
گریماس ،پایه داللت در همه سخنهاست( .اسكولز رابرت 951 : 9838،
این سه دسته کنشگر در سط روبنایی ،سه نوع ساختار همنشینی روایی با یكمدیگر اجمرا ممیکننمد :همنشمینی
اجرایی (آزمون و مبارزه  ،قراردادی (بستن و شكستن پیممان و انف مالی (رفمتن و بازگشمتن (هممان951 :
بنابراین کل ماموعه کنشگرها در قالب فاعل ،مفعول و فعل شكل می گیرند یعنی در قالب ساختار بنیادی جمله
و متن.
ازنقطه نظر هستی شناختی ،هریک از کنشگرها می تواند به سه دسته :موجودات بشری ،موجودات سُلب و مفاهیم
تعلق داشته باشند .کنشگر در صورتی در دسته موجودات بشری قرار می گیرد که در موقعیت فاعل ،فرسمتنده و
گیرنده باشد ] چنانكه خواهیم دید[اما اگر «مفاهیم» در این موقعیت قرار بگیرند باید شخ میتپمردازی شموند.
(موسوی لر. 8 : 9811،
طبق الگوی گریماس ،کنشگر اصلی و هدف خاصی که او دنبال میکند« ،اولین الگوی کمنش» اسمت .در ایمن
جفت متقابل (فاعل و مفعول  ،فاعل همان کنشگر اصلی است که باید کنشی را انااش دهمد و مفعمول ،همدفی
است که دنبال میشود( .اسدی. 11: 9818،
در الگوی کنش دوش ،کنشگر اصلی یعنی فاعل با مخالفت و بازدارندگی حریه روبرو میشود و از یاریرسمان
کمک می گیرد :بنابراین جفت متقابل دوش ،بازدارنده و یاری رسان هستند .گریماس این الگوی کنش را بهمنظمور
پیش بردن یا پس راندن فاعل بهسوی مفعول تلقی میکند( .همان منبع15 :
در سومین گروه نیرویی است که کنشگر اصلی (فاعل را به دنبال هدفی (مفعول میفرسمتند و کنشمگری همم
هست که دریافتکننده این هدف است .بهاینترتیب جفت فرستنده و گیرنده را در برمیگیرند( .همان . 15:
در روایتی ممكن است تماش این شش کنشگر حضورداشته باشند و یا ممكن است برخی از آنها محذوف باشند؛
به هر صورت ،دوجفت فاعل/مفعول و فرستنده/گیرنده جنبه بنیادین دارند .گریماس معتقد است الگموی کنشمی
او جهان شمول است و با هر روایتی مطابقت دارد( .همان 15:
اکنون به شرح مخت ری از روایت قهرمان اسطورهای و حماسی موردنظر میپردازیم:
روایت اول:

هراکلس (هرکول پسر مشترک زئوس (خدای خدایان یونان و پروردگار المپ  9و یكی از زنان آدمیزاده او به

ناش آلكمنه است .او سرشناسترین و پرآوازهترین قهرمان یونانی است و اغلب او را «ممدافع زممین» ممینامنمد.
هراکلس برای توانا یی بسیارش ،در همه جای جهان حضور داشت و زممین را بمرای زنمدگی آدمیمان اممنتمر
میساخت .بسیار کم از خدایان کمک میگرفت و همهکارهای سختی را که انااش میداد ،مدیون خودش بمود و
در هیچ یک از آن کارهای سخت خود ،در پی به دست آوردن شكوه و آوازه و قدرت نبمود؛ بلكمه همدف او از
این کارها ،به انااش رساندن تكلیه الهی بود( .زنبرگ. 35 : 9831،
اما پدرش زئوس ،مایل بود تا هراکلس جاودانه گردد .درعین حال بمه دنبمال جلمب رضمایت «همرا» ناممادری
هراکلس نیز بود .زیرا هرا از فرزندان زنان دیگر زئوس بیزاری می جست .از کودکی هراکلس نیز در پی کشمتن

9

کوه المپ یا الم وس بلندترین کوه یونان و دارای  52قله است که اقامتگاه رئیس خدایان یونانی (زئوس بود .همچنین بهترین خدایان یونان

در قله آن ،معابد و کاخ هایی داشتند( .سایت ویكی پدیا ،دانشنامه آزاد
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او بود .به همین علت دو مار بزرگ را در تخت خواس هراکلس انداخت ولی هراکلس هر یمک از مارهما را بما
یكی از دو دست خود قاپید و در دش هردوی آنها را خفه کرد( .همان . 33:
هراکلس تا به بزرگ سالی رسید شهرت زیادی کسب کرد ،ازدواج نمود و صماحب سمه پسمر گردیمد .پادشماه
(اوریستیوس که قدرت خود را در مخاطره می دید به هرالكس دستور داد کارهمای سمخت و عظمیم را اناماش
دهد .زئوس شرط جاودانگی او را پیروزی در این کارها اعالش کرد .هراکلس از فرمانبرداری پادشاه سر بماز زد.
به همین دلیل هرا او را دچار جنون ساخت و هراکلس در عالم دیوانگی ،همسر و فرزندانش را کشمت .پمس از
بازیافت سالمت عقل ،از جامعه کناره گرفت و سعی کرد گناه خود را جبران کند .به معبمد دلفمی 9رفمت و بما

سروش غیبی به مشورت پرداخت .سروش غیبی او را به فرمانبرداری از پادشاه و دیگر خمدایان دعموت کمرد.
هراکلس اطاعت کرد و به خدمت پادشاه در آمد و انااش کارهای دشوار دهگانه را آغاز نمود(.همان. 33 :
هرچند از او دستور انااش  91کار را داشت ولی به دلیل این که در دو خوان ،هراکلس از دیگران کمک گرفمت،
موردقبول پادشاه واقع نشد .رویهمرفته خوانهای هراکلس دوازدهتا است( .همان: 33:
مرحله اول :کشتن شیر نیمیا و بردن پوست آن برای پادشاه .هراکلس پس از چیره شدن بر شیر ،پوسمت شمیر را
میکَنَد و باافتخار ،پوست شیر برتن ،بازمیگردد .ازآنپس همواره پوست شیر را برتن دارد.
مرحله دوش :کشتن هیوالی عظیم الانه مرداس به ناش هودره که روز و شب به دنبال گاوها بود و آنها را میکشت
و می خورد .در این مرحله چون از برادرزاده اش ،یوالئوس ،کمک گرفت ،پادشاه این مرحله را از ماموریمت او
به حساس نیاورد( .پیراهنی از خون زهرآلود همین هودره آغشمته گشمت کمه سمرانااش باعمث ممرگ همراکلس
میشود.
مرحله سوش :شكار گوزن شاخ طالیی تند پا
مرحله چهارش :شكار گراز وحشی تندپا به ناش ارومانتوس
مرحله پنام :نظافت طویلههای شاه آوگیاس در یک روز (بهمنظور تحقیر هراکلس کمه چمون همراکلس بمرای
انااش این کار دستمزد طلب کرده بود ،پادشاه این مرحله را از او ن ذیرفت.
مرحله ششم :دور کردن پرندگانی که میوه باغهای مردش را غارت میکردند.
مرحله هفتم :گرفتن گاوی درندهخو که برخالف ت میمی که برای او گرفتهشده بود ،قربانی نشده بود.
مرحله هشتم :گرفتن اسبانی که گوشت آدمیزاد میخورند.
مرحله نهم :گرفتن کمربند ملكه آمازونها (زنان جنگاو و آوردن آن کمربند برای دختر پادشاه.
مرحله دهم :گرفتن رمه گاوان قرمزرنگ غول آسای مخوف که از کمر به باال به شكل سه آدمیزاد مت ملبمههمم
بودند.
مرحله یازدهم :گرفتن سیبهای طالیی از هس ریدها (دختران اطلس
مرحله دوازدهم :رفتن به جهان زیرین و گرفتن سگ سه سر که نگهبان آناا بود.
هراکلس سرانااش بر همه خطرها چیره شد .او پس از انااش ماموریت همای عظمیم و دشموار ،همچنمان درگیمر
ماجراهای دیگر بود.
تطبیق روایت اول (روایت هراکلس با الگوهای گریماس:
9

معبد دلفی پرستشگاهی قدیمی و باستانی است که در  99کیلومتری شمال غرس آتن قرار دارد .در یونان باستان اهمیت زیادی داشته و

پرستشگاه آپولو (خدای روشنایی ،موسیقی ،کمانداری ،هنرها و پیشگویی یونان بوده است.
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طبق الگوی گریماس ،اولین زوج متقابل کنشگر ،فاعل /مفعول هستند که اولین الگوی کمنش یعنمی خواسمته را
شكل میدهند .در این روایت ،کنشگر اصلی ،یعنی فاعل ،هرکول یا هراکلس است و هدف خاصمی کمه دنبمال
می کند ،مفعول است .هدف خا

هرکول (هراکلس  ،به طورقطع ،صرفاً جاودانگی نیست؛ بلكه او به دنبال رفاه

مردش و در اندیشه وضع این راحتی است .به عنوان نمونه در مرحله یازدهم درراه گرفتن سیبهمای طالیمی ،بمه
کشتیگیر نیرومند ی رسید که پس از شكست دادن او ،تماش حیوانات وحشمی منطقمه را کشمت تما کشماورزان
بتوانند درختان زیتون و انگور بكارند( .زنبرگ. 31 : 9831،
دومین الگوی کنش ،قدرت است که شامل زوج کنشگر متقابل بازدارنده  /یاریرسان اسمت .در ایمن روایمت،
نامادری هراکلس یعنی هرا ،شخ یتی است که در طول داستان ،مخاله هراکلس است .در کودکی هراکلس دو
مار بزرگ در گهواره او رها کرد و در جوانی ،هنگامی که انااش کارهای سخت و دشموار را ن مذیرفت ،توسمط
هرا ،مانون و دیوانه گشت؛ بهگونه ای که در عالم جنون ،همسر و فرزندان خود را کشت .او پمس از رهمایی از
جنون ،به معبد دلفی رفت و از سروش غیبی مشورت گرفت .بنابراین کنشگر یاریرسان در این روایت ،سروش
غیبی است.
سومین الگوی کنش ،یعنی ارسال ،از دو کنشگر فرستنده /گیرنده شكلگرفته است .طبق روایت ،ظماهراً کنشمگر
فرستنده ،پادشاه اوریستیوس هست ولی حقیقت این است که زئوس ،پدر همراکلس ،بمرای جاودانمه شمدن او،
می خواهد کارهای عظیم و سخت را که از سوی پادشاه به او دستور داده میشود ،به انااش برساند .پس کنشمگر
فرستنده ،در حقیقت زئوس است ولی کنشگر گیرنده ،یعنی شخ یتی که نتیاه ی هریمک از مراحمل سمخت و
دشوار ،به او برمیگردد اوریستیوس پادشاه است.
از دیدگاه هستی شناختی ،از میان کنشگرهای این روایت ،کنشگرهای فاعل (هراکلس  ،یماریرسمان (سمروش
غیبی  ،بازدارنده (هرا  ،فرستنده (زئوس و گیرنده (اوریستیوس همه از موجودات سُلب هستند.
روایت دوش:
رستم ،بزرگترین پهلوان حماسی ایران ،فرزند زال و رودابه (دختر مهراس کابلی است .رستم کمه بمه شمیوهای
نامتعارف قدش به این دنیا گذاشت ،از ابتدای تولد ،درشتهیكل بود.
در دنیای شاهانه ،همه پهلوانان ایرانی از شهرت و معروفیت خا

برخوردارند؛ اما هیچیمک در حمد و انمدازه

رستم نیستند و مانند رستم محور حوادث عایب قرار نمیگیرند.
رستم ،پ هلوانی یگانه است با روحیاتی متفاوت از دیگر پهلوانان و برخوردار از صفات و خ مال اخالقمی یمک
قهرمان ملی ،که او را به یک مرد افسانهای – تاریخی مبدل ساخته است( .نگهبان21: 9839،

ساش ،جد رستم و پدر زال ،که شیفته رستم و استعداد اوست ،فنون جنگماوری و ترفنمدهای پهلموانی را بمه او
آموزش میدهد .او زال و رستم را ن یحت میکند و دلسوزانه از آنها میخواهد راه ایزدی را در پیش گیرنمد و
به نیكی و خوبی گرایند .درنهایت به آنها میگوید« :بر شما پدر و پسر است که ایران را نگهبان باشید و پادشماه
را یاریگر»( .همان. 81:
رستم جوانی دلیر و پهلوانی ناشآور میشود و به خدمت شاه ایران در میآید.
وقایعی که در شاهنامه با دالوریهای رستم شكلگرفته همراه با حوادثی عایب و خارقالعاده است کمه گماهی
برای خواننده شگفت انگیز و ناباورانه است .از میان این اتفاقات ،هفت خوان رستم پرفراز و نشیب تر و دشوارتر
از سایر وقایع است.

 / 1نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 9811

عبور رستم از هفت خوان ،برای آزاد کردن کی کاووس است؛ پادشاه جوان ،خودبین وبی خرد ایران کمه دربنمد
دیو س ید است و اسیر در غاری تاریک واقع در مازندران.
رستم در سفری چنین دشوار ،فقط مرکمب و سمالحش را بما خمود بمه هممراه دارد .شماید گذشمت رسمتم از
هفتخوان ،دلیل تكامل و بلوغ روان اوست .مهمترین نكته این روایت این است که این سفر را رستم تنها آغماز
می کند؛ اگرچه از راهنماییهای خردمندانهی فرزانه ای چون زال بهره می جوید .همین تنهایی او نیروهای فطری
و درونی او را رشد و اعتال میبخشد( .طالبی. 931: 9831،
مراحل (خوانهای هفتگانه عظیم و دشواری که رستم برای رسیدن به هدفش پشت سر میگذارد عبارتند از:
خوان اول :کشتن شیر
خوان دوش :گذر از بیابان تشنگی
خوان سوش :کشتن اژدها
خوان چهارش :کشتن زن جادوگر
خوان پنام :گذر از تاریكی و غلبه بر اوالد پهلوان (از این خوان به بعد ،همین اوالد ،به ازای گرفتن پادشماهی
مازندران ،راهنمای رستم دررسیدن به اسارتگاه کی کاووس میشود
خوان ششم :کشتن ارژنگ دیو
خوان هفتم :ناات کی کاووس و کشتن دیو س ید
رستم پس از آزاد کردن کی کاووس(که براثر تاریكی ،بینایی خود را ازدست داده بود به اقامتگماه دیمو سم ید
رفت و با کشتن او و ریختن قطره ای از خون دیو س ید در چشم کی کاووس ،بینایی را بمه او بازگردانمد .کمی
کاووس در مازندران به تخت نشست؛ س س باشنیدن سخنان رستم در مورد اوالد و قولی کمه بمه او داده بمود،
اوالد را به پادشاهی مازندران من وس کرد.
تطبیق روایت دوش (هفتخوان رستم با الگوی گریماس:
در الگوی کنشی مرحله اول (خواسته متشكل از دو کنشگر فاعل و مفعول :کنشگر فاعمل رسمتم اسمت کمه از
هفت مرحله دشوار عبور می کند و کنشگر مفعول (یعنی همدف او از ایمن کمار آزاد کمردن شماه ایمران ،کمی
کاووس ،و سرداران ایرانی همراه کی کاووس است.
مرحله دوش (قدرت متشكل از دو کنشگر یاریرسان و بازدارنده:
در ایناا چون در مقایسه با روایت اسطورهای هراکلس ،با روایت حماسی مواجه هستیم و در حماسمه فرهنمگ،
تمدن و محیط پیرامونی تكاملیافته است ،شرح روایت نیز گستردهتر شده است ،معموالً با بیش از یمک کنشمگر
در هر مرحله روبرو هستیم.
در این روایت ،کنشگرهای یاری رسان :زال ،رخش و اوالد (از خوان پنام به بعد هستند که در موفقیت رسمتم
درگذر از این هفت خوان تأثیرگذارند .کنشگرهای بازدارنده ،در این روایت ،به اعتبار هفتخوان ،هفمت ممورد
هستند که همه آنها با غلبهی رستم ،از سرراه برداشته شدند که عبارتند از:
شیر قدرتمندی که پیالن از برابرش می گریختند ،آفتاس داغ و بیابان خشک کمه نیمروی رسمتم را از او گرفمت،
اژدها ،پیرزن جادوگر ،اوالد و پهلوانان همراه او (همین اوالد ،به کنشگر یاریرسان تبدیل میشود  ،ارژنگ دیو
نگهبان و پاسدار مازندران ،و پس از آزادی کی کاووس شاه و دیگر پهلوانان «دیو سم ید» آخمرین ممانع رسمتم
دررسیدن به هدف بود.
در الگوی کنشی مرحله سوش (ارسال متشكل از دو کنشگر فرستنده و گیرنده:

تطبیق الگوی روایت شناسی گریماس بر دو روایت یونانی و ایرانی :هرکول و رستم زال

3 /

فرستنده رستم بهسوی مازندران و عبور از هفتخوان ،پدرش زال است -به خواسته کی کاووس شاه که دربنمد
است -فرزند خویش را راهی این سفر پرخطر می کند .و کنشگر گیرنده ،یعنمی شخ میتی کمه دریافمتکننمده
آزادی است و به آن دست مییابد کاووس شاه و همراهانش هستند.
در این روایت ،کنشگرهای فاعل ،فرستنده و گیرنده که به عقیده گریماس ،نقشی بنیادین دارند ،بهجمز رخمش،
بقیه موجودات بشری هستند.
نتیاه:
هرکول یک شخ یت کامالً اسطوره ای است ولی رستم قهرمانی حماسی و نیمه داستانی است .بمر هممین بنما،
روایتهای مربوط به هرکول (هراکلس گزارش گونهای از پنداشتهای ذهنی انسان باستانی است دربماره جهمان
(کل هستی :آسمان ،زمین ،دنیای زیرزمین و موجودات؛ اما در داستانهای حماسی رستم ،روایتهما پنداشمت
ذهنی همان انسان است در دورانی متأخرتر با نیازها و ویژگیهای دیگر که درعمینحمال بعضمی از مایمههمای
دیرین اساطیری خود را نگهداشته است .روایات اساطیری ایران به غنمای روایمات اسمطورهای یونمان نیسمت...
ممكن است طرح یا الگوی اساطیری برخی از بنمایهها و شخ یتهای حماسی از بین رفته باشد.
در روایات مربوط به حماسه رستم ،با تمدن و فرهنگ تكاملیافته انسانی مواجهیم که بهتبع آن ،جهانبینمیهما و
باورها و نیز محیط پیرامونی انسان تغییر کرده است؛ زیرا حرکت فكری بشر از ع ر اسطوره زیسمتی بمه دوران
اسطوره پیرایی بوده است .در روایات حماسه ،آیینها ،معتقدات ،نبردها و غم و شادیهای زندگی قهرمان را به
شكلی این جهانی ولی منالی و نمونه وار توصیه کرده اند .طبیعی است در این ساختار ،ویژگیهای تماریخی و
اجتماعی دوره را نیز پذیرفته اند که به گفته دکتر آیمدنلو (آیمدنلو 23 :9833،ایمن رونمد اسمطوره پیرایمی در
شاهنامه به اوج خود رسیده است و نگاه خردگرایانه و اسطوره پیرای خود فردوسی به روایات حماسی بهخوبی
آشكار است.
روایت حماسه رستم ،روایت پهلوانی ملت است؛ روزگار اعتبار ارزشهای حماسی و ضرورت حضور پهلموان
است .اهداف و نیت هایی مانند :دفاع از هویت ملی ،ایااد و تحكیم وحدت قوی و ملی ،تنبیت و تمرکز وطنمی
و  ....در روایتهای حماسی بهروشنی دیده ممیشمود؛ درصمورتیکمه در خ مو
بهخ و

اسمطورههما و در ایناما

در مورد هراکلس ،بیشتر اهداف شخ ی (به جاودانگی رسیدن موردنظر است.

در روایات ذکرشده ،میان کنشگرها شباهتها و گاهی تفاوتهایی نیز وجود دارد.
در کنشگرهای فاعل :میتوان به وجود گرز بهعنوان ابزار خا

جنگی در دست هراکلس و رستم اشاره کرد بما

این توضی که گرز رستم سری به شكل سرگاو داشته (گرز گاو سر ولی گرز هراکلس بزرگ و چموبین بموده
است.
مورد شباهت دیگر در خ و

این کنشگرها ،زره و پوشش جنگی آنهاست :رستم در میادین نبرد ،پوست ببمر

به تن دارد (ببر بیان و پوشش هراکلس ،پوست شیر نیمیا است که در مرحله اول کارهای سخت و دشموار ،بما
شكار شیر نیمیا ،آن را به تن کرد.
از دیدگاه هستیشناسی ،اغلب قریب به اتفاق کنشگرهای روایت اول (روایمت همراکلس از موجمودات سُملب
هستند ولی در روایت دوش (رستم بسیاری از کنشگرها موجودات بشری اند .گریماس معتقد است الگوی کنشی
او قابلیت انطباق بر همهی روایات و داستان ها را دارد .در این پژوهش ،روایتی یونانی و روایتی ایرانی بما ایمن
الگو منطبق شدند و همان گونه که گذشت قابلیت تطبیق هر دو بر این الگو مشاهده شد .هرچند گریماس اذعمان
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می کند که گاهی ممكن است در برخی روایات ،چند کنشگر وجود داشته باشند و تعدادی از کنشگرها محذوف
باشند ولی در هر دو روایت ذکرشده هر شش کنشگر موجود در سه الگوی کنشی متقابل ،یافت شد.
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