
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  13شمارة پياپي  -1390 پائيز –م سوشماره  –سال چهارم 
  
  
  

 بانو گشسب نامه »ساختارهاي شكلي«
 )53 - 66 ص(

  
  2مرضيه مسيحي پور،  1)نويسنده مسئول(عبدالرضا سيف

  5/3/90:تاريخ دريافت مقاله 
  8/5/90:ذيرش قطعي تاريخ پ

                             

  :چكيده
 ويكتور اشكولوفسـكي  و ميخائيـل بـاختين مكتـب      والديمير پراپ ،1914حدود سال 

پـيش از پـراپ   .نويني در مطالعات ادبي به وجود آوردند،كـه بعـدها فرماليسـم ناميـده شـد     
پـراپ  .ها  بررسي ميكردنـد  صهشخصيتها يا محتواي ق ةپژوهشگران ادبي قصه ها را به واسط

ها معتقد بود كه از طريق كارهاي اشخاص قصه قابل پيگيري  به يك ساخت واحد براي قصه
اين نگرش و ديدگاه بعدها ساختارگرايي و روايت شناسي ساختارگرا را تحت تاثير قرار .است
حماسي  ةمكارگيري و آزمايش مدل پيشنهادي پراپ بر منظواين نوشته ب ةهدف نگارند. داد

  .بانو گشسب نامه است
  

  :كلمات كليدي
  .، خويشكاري، حركت، پراپنامه بانو گشسب

                                                 
 seif@ut.ac.ir استاد دانشگاه تهران - 1

 mmasihpoor@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران - 2

  



                                                                                 1390 پائيز – 13شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 54

                

  

  :مقدمه
هاي عاميانه را شكلهاي مختلف داستاني ميدانست  كه روايتهاي مختلف  قصهة پراپ هم

ـ .و بازآرايي آنها سبب ايجاد كاركردهاي متفاوتي شده است ة اين كاركردهاي متفاوت به منزل
لهـاي حاصـل از آن را ميشـود    روش پراپ تجربي است و تجزيـه و تحلي . است همان پيرنگ

از سوي ديگر ،روش پراپ تنها به ساختار متن  ميپردازد  و متن را جداي از بافت  .كردتكرار 
  . اجتماعي و فرهنگي آن بررسي ميكند

  
  :كلي و اصلي تقسيم كردة پراپ شخصيتهاي حاضر در حكايتها را در هفت دست

ــا پيشــگو  -3شــاهدخت  -2ن قهرمــا -1 ــا دوســتان قهرمــان -4بخشــنده ي ــاوران ي            ي
قهرمـان دروغـين يـا     -7بدكار و شرير  -6.فرستنده كه قهرمان را به مأموريت ميفرستد  -5

  )145:1380احمدي ،.ك.ر(شياد 
نام قهرمان داستانها و همچنين صفات آنها تغييـر ميكنـد ،امـا    "براساس مطالعات پراپ 

تنتاج كنيم كـه در يـك   از اينجا ميتوانيم اس. اي آنان و خويشكاريهايشان تغيير نميكندهركا
قصـه   ةاين امر مطالع. كارهاي مشابه به شخصيتهاي مختلف نسبت داده ميشودقصه ، اغلب 

  1.را براساس خويشكاري قهرمانانش ميسر ميسازد
ة مـثمن، دربـار   در قالـب مثنـوي، در بحـر متقـارب    بانوگشسـب نامـه   منظومه حماسي 

) پنجم يا ششم ق(، كه در قرن "رستم"، دختر )يا گُشَسب بانو (  "بانو گشسب"دالوريهاي 
 1032بانو گشسب نامه مشتمل بر ة منظوم. فردوسي سروده شده استة به پيروي از شاهنام

را بـه بـانو    "فرامـرز "در آغاز اين منظومـه رسـتم تربيـت پسـرش     . بيت و فاقد مقدمه است
ب ميسپارد و سپس شرح دالوريهاي آن دو بويژه بانو گشسب، كه در منظومـه از او بـا   گشس

حماسي فارسي است ة بانو گشسب نامه، تنها منظوم. عنوان بانو ياد شده است، در پي ميĤيد
ي بانو گشسـب شـايد بـه فرهنـگ     بنمايه اصلي حكايتها و دالوريها .كه قهرمان آن زن است
جنبه شخصيت بـانو گشسـب   نكته قابل توجه در اين منظومه دو . ددكهن اقوام ايراني باز گر

سو زني است زيبا، قدرتمند و سركش كه با مردان حتي شـيفتگان خـود مبـارزه    است، از يك
ادبيات حماسي سكايي ة اين منظومه در زمر. دختري است مطيع پدري ديگر ميكند و از سو

همانگونه كـه  . ا روايات كياني در ميĤميزداست كه مانند روايات ديگر اعضاي خاندان رستم ب
سام، زال و رستم به خدمت كيقباد، كيخسرو و كيكـاووس از پادشـاهان كيـاني در ميĤينـد،     

                                                 
  .يادداشتهاي مقاله مراجعه شود  هبراي ديدن ساختار خويشكاريهاي پراپ ب - 1
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 "هماي"بنابر روايت بهمن نامه، بانو گشسب و خواهرش زربانو نيز به مقام پيشروي و رايزني 
 .ميرسند

ين منظومه بـا  ها، ا در برخي از نسخهاز آنجا كه . سراينده بانو گشسب نامه دانسته نيست
در يك مجلد آمده است، كراچـي احتمـال   ) فرامرز پسر رستم ةاي دربار منظومه(فرامرزنامه 

  .ميدهد كه سراينده هر دو منظومه يك تن باشد
 صنايعدستور،  ،مفرداتة نامه مانند ديگر مثنويهاي حماسي در حوز منظومه بانو گشسب
ز شاهنامه است و اين معني را در جاي جـاي ايـن منظومـه ميتـوان     ادبي و توصيفها، متاثر ا

از همين رو، سراينده اين منظومه مانند ديگر سرايندگان منظومه هـاي حماسـي پيـرو    . ديد
زبـان بـانو   . توانسته است بـه سـبك مسـتقلي دسـت يابـد     نشاهنامه، به جز گرشاسب نامه، 
داسـتان وجـود نـدارد و نشـانه هـاي      عناصر سامي در ايـن  . گشسب نامه ساده و روان است

  )1382:كراچي،مقدمه(كهنگي در زبان شعر اين منظومه فراوان ديده ميشود
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 :ها و تحليل آنها قصه
همسر رستم پسري به دنيا : داستان اول 

رستم نام او را فرامرز ميگذارد و بـه  .مي آورد
دخترش بانو گشسب ميسپارد تا آداب جنگ 

  .بياموزد و بزم و شكار را به او
ــرز ب ــزم را  فرام ــگ و ب ــرعت آداب جن س

ميĤموزد و با يالن  و دليـران روزگـار برابـري    
فرامرز و بانو هر روز به شـكار رفتـه و   .ميكند

  )1.(با هم چون ماه و خورشيد بودند
هـان گـوري از دور   روزي در شكارگاه ناگ

ســرعت بــه بــانو و فرامــرز نمايــان شــد كــه ب
و را تعقيـب  نزديك ميشد در حاليكه شيري ا

  )2.(ميكرد
گـور بـه   ).3(بانو با شمشير شير را كشت 

نزديك اسب بانو آمد و سر بر زمين سـائيد و  
ناگهــان ناپديــد شــد و بــه جــاي آن جــواني 
زيباروي كه نقش دختـري زيبـا بـر پيـراهن     

پادشـاه  "عـين  "داشت ظاهر شد و گفت من 
پادشـاه  "سـرخاب  "م و آن شـير  نپريان زمي

  .جنيان روي زمين
و پادشـاه  )4(رامرز عاشـق تصـوير شـد    ف
ين دختر شاه فرطـوش  ا گفت "عين  "پريان

و راه رســيدن بــه او را بــراي . طــوش اســت 
  .فرامرز بيان ميكند

دوزي بر پارچه  بانو از پادشاه پريان سوزن
و تصوير خود را بـر پارچـه هـا    )5(را آموخت 
  .نقش ميكرد

  
بانو جنگاوري بزرگ بود كه  : داستان دوم

الن روزگار ادعاي برابري و حتـي برتـري   با ي

 
  
  
  
  
  
  
  
)1(α وضعيت آغازين  
  

  
)2(A6  شرير صدمات جسماني وارد مي
  آورد
)3( B ميانجيگري قهرمان)   مصـيبت يـا

  )نياز علني ميشود
  
  
  
  
  
)4( a  ــان ــراد خ ــي از اف واده آرزوي يك

  داشتن چيزي را دارد
  
  
)5(D10  بـــه قهرمـــان وســـايل جـــادو

  بخشيده ميشود
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وي و فرامــرز هــر روز در پــي شــكار.ميكــرد
در  "دشت رغوي"بودند تا اينكه به شكارگاه 

سرزمين توران گذارشـان افتادكـه مرغـزاري    
و هـر روزه شـكار فراوانـي     خوش و خرم بود

  )1.(ميكردند
زال زر آن دو را از اين كـار منـع ميكـرد    

ند چرا كه سرزمين كه به دشت رغوي نرو)2(
تورانيان است و ممكن است تورانيان ناگهـان  
آنان را اسـير كننـد امـا آنـان ايـن سـخن را       
ــا     ــه آنج ــان ب ــتند و همچن ــوده ميدانس بيه

  )3.(ميرفتند
روزي زال به رستم گفت كـه فرزنـدان را   
گوشمال بده كـه هـر روز بـه دشـت رغـوي      

مبادا كه ناگهان در دست تورانيان )4(ميروند 
رسـتم كـه   .شوند و ننگ آن بر ما بمانداسير 

اين سخن را شنيد به زال گفـت كـه آنهـا را    
  .دست بسته به نزد تو ميĤورم 

سپس روز بعد رخش را چون قيـر سـياه   
و نقـاب بـر   ) 5(كرد و لبـاس مبـدل پوشـيد   

چهره انداخت كه شناخته نشود و بـه دنبـال   
فرزندان خود رفـت كـه در دشـت رغـوي در     

  .حال شكار بودند
گسـاري بودنـد    انو و فرامرز در حال بادهب

در حاليكه شمشيري .كه رستم به آنها رسيد 
هندي در دست داشت به آنها گفت زود نـام  
خود را بگوئيد كه شكار خوبي ،يـك غـالم و   
يك كنيـز بـه دسـت آورده ام ،شـما را نـزد      
افراسياب ميبرم و به او ميفروشم و ثروتمنـد  

  )6.(ميشوم

 
  
  
)1(αوضعيت آغازين  
  
  
)2(  rقهرمان از كاري نهي ميشود  
  
  
  
  نهي نقض ميشود�)3(
  
  
  قهرمان خانه را ترك ميكند ) 4(
  
  
  
  
)5(xياريگر تغيير چهره ميدهد 
  
  
  
  
  
  
  

  
)6(D₁ندبخشنده قهرمان را آزمايش ميك  
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و به جنـگ پرداختنـد تـافرامرز و بانو با ا
جنـگ روز بعـد را   ة اينكه غروب شـد و وعـد  

  )7.(كردند
تـن كـوهزاد خوانـد     رستم كه خود را كوه

گفت كه فردا بـرادرش كوهيـار را بـه كمـك     
بانو و فرامرز شب ، جنـگ خـود را بـا    .ميĤورد

روز بعـد  .سواري توراني به رستم و زال گفتند
شت رستم به همراه زواره با لباس مبدل به د

  .رغوي رفتند
ــد    ــه بن ــد و او را ب ــانو جنگي ــا ب رســتم ب

ــد ــد  ) 8(افكن ــه بن ــرز را ب ــس از آن فرام و پ
زال نيز در اين زمان با لباس مبدل بـه  .كشيد

رستم و زواره به استقبال او رفتند .دشت آمد 
  .و به او اداي احترام كردند

بنـد را   ،بانو با ديدن در بند بودن فرامـرز 
ملـه كـرد بـا شمشـير     پاره كرد و به رستم ح

و )9(دست وي را زخمي و نقابش را پاره كرد
  . شمشير را انداخت .او را شناخت

فرامرز اعتراض كرد كه دليـل ايـن زبـون    
  كردن فرزندان چيست ؟

رستم گفت زبون شدن فرزندان به دست 
زواره و زال نيـز  .پدر ،نشان بزرگي آنان است 

ــل    ــه زاب ــاهم ب ــودند و ب ــود را گش ــاب خ نق
  )10.(ندبرگشت

روزي فرامـرز و بـانو بـراي    : داستان سوم 
شكار به دل سرزمين توران رفتنـد و خيمـه   

نزديك غروب لشكري انبـوه از تورانيـان   .زدند
ــي     ــور م ــا عب ــيده از آنج ــپهداري ش ــه س ب

ــ.كــــرد رســــتم را كــــه ة شــــيده خيمــ
فرامرز و بانو غـرق لبـاس جنـگ    .،ترسيدديد

 
  
)7(Hنبرد در فضاي باز  
  
  
  
  
  
  
  
)8( Zقهرمان شكست ميخورد  
  
  
  
  
  
)9(E1 يدةقهرمان از عهدĤآزمون بر مي  
  
  
  
  
  بازگشت قهرمان ↓)10(
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افرامرز به استقبال آنان آمـد و خـود ر.بودند
معرفــي و آنــان را بــه مهمــاني خــود دعــوت 

شيده هنگام .ه پذيرفتندشيدران و يپ )1(كرد
پيــران ) 2(بــاده نوشــي عاشــق بــانو ميشــود 

ــاز      ــياب ب ــار افراس ــه درب ــد و او را ب ميفهم
ميگرداند و عاشق شدن شـيده را بـازگو مـي    

تمرتاش از پهلوانان دربـار افراسـياب   )3(كند 
ــرد     ــير ك ــانو و اس ــا ب ــگ ب ــاده جن ن او آم

با لشكري به سوي بانو مي رود امـا  )4(ميشود
تا بانو را ميبيند ،عاشق او مـي شـود و ابـراز    

بانو با يك ضـربه يشمشـير او را   .عشق ميكند
دو نــيم ميكنــد و نــزد افراســياب ميفرســتد 

شيده كه چنين ميبيند از عشق بانو روي )5(
افراسياب قصد جنگ بـا بـانو   . گردان ميشود 

ران او را پنـد ميدهـد كـه    و پيـ )6(را ميكند 
شايد بـانو طعمـه اي از جانـب رسـتم بـراي      
نابودي افراسـياب باشـد و او را از جنـگ بـاز     

بانو و فرامرز به زابل باز ميگردند و )7(ميدارد
  )8( .د نفرامرز حوادث را بازگو ميكن

 
ة بـا پراكنـده شـدن آواز    :داستان چهـارم 

و راي  جيپـور و چيپـال   ،،سه شـاه هنـد   بانو
و بــــانو را از زال ) 1(ق او ميشــــوند عاشــــ

ة رسـتم بـه هـر سـ    )2.(خواستگاري ميكنند 
آنان همزمان به زابل آنان جواب رد ميدهد و 

  )3.(لشكر ميكشند
و )5(و)4(بانو با جيپور و چيپال ميجنگد 

راي از ترس بانو از )6(آنها را شكست ميدهد 
زال او را امـان ميدهـد و   .زال امان ميخواهد 

 
)1(α وضعيت آغازين  
  

  آوري اطالعات ميپردازد جمع شرير به ₁ )2(
  
)3(a16  شــرير بــه زور دختــري را بــراي

  ازدواج ميخواهد
)4(D9مي بــه نبــرد بــا موجــود متخاصــ

  قهرمان ميپردازد
  
  
)5( E9قهرمان دشمن را سركوب ميكند 
  
)6(A18شرير دستور جنگ ميدهد  
  
  
)7(r₁ شرير از كاري نهي ميشود  
  بازگشت قهرمان ↓) 8(
  
  
  
)1(αوضعيت آغازين  
)2(A₁₆   ــراي ــه زور ب ــي را ب ــرير كس ش

  ازدواج ميخواهد
)3(A₁₉شرير اعالن جنگ مي دهد  
)4(D9 بــه نبــرد بــا  موجــود متخاصــمي

  پردازديقهرمان م
)5 (Hنبرد در فضاي باز  
)6(E9 قهرمان دشمن را سركوب ميكند  
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 .سپاهيانشان به هند باز ميگرداندآنان را با 
ــنجم  ــار  : داســتان پ ــه درب ــانو ب وصــف ب
پهلوانان هركدام خـود  )1(كاووس نيز ميرسد

همسري بانو ميخوانند و سـرانجام  ة را شايست
  )2(بين آنان جنگ در ميگيرد 

كــاووس فــردي را بــه دنبــال رســتم     
رسـتم بـه   .و او را فرا ميخوانـد  ) 3(ميفرستد

گويـد فـرش دربـار را در    و مي)4(دربار ميĤيـد 
صحراي بـزرگ بگسـترند و پهلوانـان بـر آن     

ــينند  ــد  )5(بنش ــان ميده ــتم آن را تك و رس
آنكس كه بـر روي فـرش بـاقي مانـد دامـاد      

  )6(شود يرستم م
شب ازدواج بانو دستهاي گيو را ميبندد و 

يكي از خدمـه بـه   .اتاق مياندازدة و او را گوش
رسـتم  گودرز پدر گيو خبر ميدهـد و او نـزد   

رستم نيز نزد بـانو رفتـه و   .رود يبراي گاليه م
او را نصيحت ميكند و بانو پند پـدر رار و بـه   

  )7.(زندگي با گيو ميپردازد

 
)1(a وضعيت آغازين  
  
)2 (Ð   قهرمان آرزوي داشتن چيـزي را
  دارد

)3(Dx جنگدمتخاصمي مي با موجود قهرمان  
  بخشنده فرا خوانده ميشود₫)4(
  
)5(D1 زمايدĤبخشنده قهرمان را مي  
  
)6(E1 ون را با موفقيت طـي  قهرمان آزم

  ميكند 
  
  
  
  
)7(w ازدواج  
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در اين حركت ، مطابق منطق حاكم بـر الگـوي پـراپ چنـين بـه نظـر        :تحليل داستان اول 
چرا مطابق .ميرسد كه اين حركت در طول زمان كوتاهتر و بخش اصلي آن حذف شده است 

ن عـازم سـفر ميشـود تـا آن را     الگوي پراپ، درپي احساس نياز يكي از افراد خانواده ،قهرمـا 
در اين حكايت از حماسه بانو گشسب نامه آنچه مسكوت ميماند عشق فرامـرز  . برطرف كند 

سـراينده  -به دختر فرطوش طوش است كه به نظر ميرسد ذكر ايـن مقدمـه از جانـب راوي   
يد اين آ آنچه جالب توجه به نظر مي.براي بيان اقدام بانو جهت رساندن برادر به كام دل باشد

است كه از عاشق شدن فرامرز و حتي كودكي او در حماسه فرامرزنامه ذكري به ميان نيامده 
دوزي بـر روي   نيز در همين حركت اوليه بانو از عين،پادشاه پريـان روي زمـين سـوزن   .است

لباس را فراميگيرد كه انتظار ميرفت عين،نقش ياريگر و سوزن دوزي عامل جادويي اهـدايي  
ناگاه از داستان حذف و ديگر يادي از ا برخالف انتظار، اين دو مورد بام.از جانب ياريگر باشند

  !آنها نميشود
شـيري را  بـانو در دشـت   «اين قصه داراي يك حركت است و آن عبارت از اين است كـه 

گـورخر  .دهـد شير را ميكشد و گورخر را نجات ميبانو . ميبيند كه گورخري را تعقيب ميكند
  ».پادشاه پريان ميشودة فرامرز عاشق دختر نقش شده بر جام.پادشاه پريان است

ي در قصــه پديــدار ايــن نــوع حركــت از نــوع حركــت دوم پــراپ اســت ؛يعنــي شــرارت 
  .د سازي ميپرداز ،قهرمان به چارهميشود

  :نمودار اين حركت بدين شكل است
α A₆ B a D₁₀                                                  

بسـط از طريـق   «اين حركت از نظر محتوي از نوع نمودار اول خويشكاريهاي پراپ،يعني 
  :كه پراپ نمودار اين نوع خويشكاري را بدين گونه ارائه كرده است)H-I(»كشمكش و جنگ

A B C ↑  D E F G H J K  ↓ Pr Rs LQ EX TUW                      
           

با مقايسه نمودار اين قصه ،با نمودار پراپ ميبينيم ،اين نمودار ،نمـودار كـاملي از تمـام     
خويشكاريها،آنگونه كه پراپ ارائه كرده است نيست اما تقريبا بر آن منطبق است و جابجايي 

  .در عناصر آن ديده نميشود
  خالصه حركت قصه:تحليل داستان دوم 

زال آنها را ازين كـار  . بانو و فرامرز براي شكار به دشت رغوي در سرزمين توران ميروند«
مبدل به نبرد با آنان ميپردازد ة رستم با چهر.بانو و فرامرز نهي را نقض ميكنند . منع ميكند 

  ».و آنها را شكست ميدهد
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 :تنمودار اين حركت بدين شكل اس
  �  �  ↑ x D₁ H Z E₁  ↓                                       

بسـط و  « اين حركت از نظـر محتـوا، از نـوع نمـودار اول خويشـكاريهاي پـراپ ، يعنـي       
  :كه پراپ نمودار اين نوع خويشكاري را بدين گونه ارائه كرده است ) H-I(»كشمكش

ABC ↑ DEFGHJIK ↓ pr Rs LQ EX TUW 
كت قصه دشت رغوي با نمودار پراپ مي بينيم اين نمودار ، نمودار كـاملي  با مقايسه حر

از تمام خويشكاريها ،آنگونه كه پراپ ارائه كرده است ؛ نيسـت و بـا آن نيـز مطابقـت كامـل      
  .  ندارد

نظر ميرسد خاص ر نمودار پراپ وجود ندارند كه بد  Zو  Xدر اين قصه دو خويشكاري 
، ايـن دو  اي مطابقت اجباري با الگوي پـراپ  در صورت تالش بر. حماسه هاي ايراني باشند 

  .خويشكاري بايد ناديده گرفته ميشدند
كار گرفته شده اسـت كـه در   ار براي خويشكاري شكست قهرمان بدر اين نمودZعالمت 

  .نمودار قصه هاي پريان پراپ ديده نميشود
ر ن خويشـكاري نيـز د  كار گرفته شده اسـت كـه ايـ   ير چهره ياريگر ببراي تغي Xعالمت 

در ميان خويشكاريهاي پراپ تغيير چهره تنها به شرير .شودنمودار پيشنهادي پراپ ديده نمي
  .نسبت داده شده است اما در اين حركت به ياريگر نسبت داده شده است

  خالصه حركت: تحليل داستان سوم 
سـياب عاشـق بـانو    شـيده فرزنـد افرا  .بانو و فرامرز براي شكار به سرزمين توران ميروند«

بـانو شـرير را شكسـت    .را بـراي ربـودن بـانو ميفرسـتد       افراسياب يكـي از پهلوانـان  .ميشود
  ».ميدهد

د و شوعني يك حركت به طور كامل تمام مياين حركت از نوع حركت اول پراپ است ، ي
  :نمودار اين حركت بدين شكل است . شودپس از آن حركت ديگري آغاز مي

                             �₁    �₁₆  D₉ E₉  A₁₈  r  ↓                           
اين حركت نيز مانند ديگر حركتهاي ديگر بـانو گشسـب نامـه ، از نظـر محتـوا ، از نـوع       

كه پراپ نمودار .) H-I(»بسط با كشمكش و جنگ «نمودار اول خويشكاريهاي پراپ ؛ يعني 
  .آن را بدين شكل ارائه كرده است

ABC ↑ DEFGHJIK ↓ pr Rs LQ EX TUW 
پراپ را ندارد اما به طور كامل با آن ة اين نمودار نيز با آنكه تمام خويشكاريهاي ارائه شد

در اين نمودار نيز جابجايي در عناصر ديده نميشود و حتي خويشكاري افـزون  .مطابقت دارد
  .يا مغاير با نمودار پيشنهادي پراپ وجود ندارد
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  خالصه حركت قصه:م تحليل داستان چهار
رستم نميپـذيرد و  . سه تن از پادشاهان هندوستان بانو را از رستم خواستگاري ميكنند«

  ».بانو با آنان ميجنگد و آنان را شكست ميدهد. آنان به زابل لشكركشي ميكنند
  :نمودار اين حركت به شكل زير است 

A₁₆  A₁₉  D₉ H E₉                                       
بـه  .اين حركت نيز مانند ديگر حركتهاي ذكر شده باال از نـوع حركـت اول پـراپ اسـت     

  .زباني ديگر حركت پس از پايان حركت قبل انجام ميشود
بسـط بـا كشـمكش و    «اين حركت از نظر محتوا، از نوع اول خويشكاريهاي پراپ ؛ يعني 

   .است كه نمودار آن ضمن حركتهاي پيشين ذكر شده است) H-I(»جنگ
با اين وجود الگـوي بـه دسـت    . در اين حركت نيز تمام خويشكاريهاي پراپ را نميبينيم

آمده به تمامي با الگوي پراپ مطابقت دارد و جابجايي عناصر يا عنصر مغاير بومي نيز در آن 
  .ديده نميشود

  خالصه حركت قصه  :تحليل داستان پنجم 
ان بر سر شايستگي همسري بانو جنگ بين پهلوان.وصف بانو به دربار كي كاووس ميرسد«

رستم پهلوانان را روي فرشي مينشـاند  .كي كاووس رستم را به كمك فرا ميخواند.در ميگيرد
  ».گيو روي فرش باقي ميماند و داماد رستم ميشود.و آن را ميتكاند

 :نمودار اين حركت به شكل زير است 
   Ð DX  ₫ D₁ E₁ W                          

ت برخالف چهار حركت ذكر شده از نظر محتوا ،از نوع دوم خويشكاريهاي پراپ اين حرك
  :است كه نمودار آن به شكل زير است)M-N(» بسط از  طريق انجام كار دشوار «،يعني

ABC ↑ DEFGLMJNK↓ Pr RS EX TUW                          
يم ايـن  اپ مـي بينـ  با مقايسه حركت قصـه ازدواج بـانو بـا گيـو ، بـا نمـودار الگـوي پـر        

،نمودار كاملي از تمام خويشكاريها، آنگونه كه پراپ ارائه كرده است نيست و  عالوه بر نمودار
نيـز در نمـودار پـراپ ديـده      ₫و Ðاينكه با نمودار پراپ مطابقت كامل ندارد دو خويشكاري 

  .شودي از ساختار قصه ناديده گرفته مينميشود و در صورت حذف آنها بخش اساس
معـادل   ₫و  » قهرمـان آرزوي داشـتن چيـزي را دارد   «معادل  Ðاين حركت عالمت در 

  .كه هيچكدام در نمودار پراپ ديده نميشوند»بخشنده فرا خوانده ميشود«
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 :نتيجه

حركتـي اسـت كـه ترتيـب      پنجة شود بانو گشسب نامه يك حماسهمانگونه كه ديده مي
  .پراپ است)1(حركتها طبق صورت شماره 

هيچ يك از حركتها .ورت هر حركت پس از اتمام حركت پيشين آغاز ميشودطبق اين ص
خويشـكاريهايي افـزون بـا    )4و2(تمام خويشكاريهاي پيشنهادي پراپ را ندارند و دو حركت 

دليـل  تـوان  مي. ل حركتها با الگـوي وي ميشـوند  الگوي پراپ دارند كه باعث عدم تطابق كام
به ده عدد هم نميرسند ،چنـين دانسـت كـه ايـن     تعداد اندك خويشكاريهاي حركتها را كه 

يك حماسـه بـا خويشـكاريهايي بـيش از ايـن      ة ماندهاي فشرده و كوتاه ،خالصه و باقيحركت
نيز بايد به اين نكته در حركت پنجم دقت كرد كـه بـرخالف الگـوي پـراپ در ايـن      .هستند 

اين حماسـه  .داديم نشان  ₫حركت بخشنده به كمك فراخوانده ميشود و ما اين را با عالمت
طبق الگوي پيشنهادي پراپ جهت تقسم بندي حركتها براساس موضـوع و محتـوا بـه جـز     

بسط از طريـق  ة است ؛زير مجموع) M-N(حركت پنجم كه بسط از طريق انجام كار دشوار 
  .قرار ميگيرد ) جنگ و كشمكش(H-Iخويشكاري 

  
  : يادداشتها 

  
  شرح  خويشكاري                             

α ميشوند ، قهرمان معرفي ميشود وضعيت اوليه                        اعضاي خانواده معرفي  
1.β                          يكي از اعضاي خانواده ناپديد ميشودغيبت  
2 .r                      ميتواند بر عكس باشد( ممنوعيت به قهرمان اعالم ميشود ممنوعيت(  
  ممنوعيت نقض ميشودذاشتن              زير پا گ�. 3
  ضد  قهرمان ميكوشد اطالعاتي به دست آورد      شناسايي               �. 4
5 .S                         ضد قهرمان اطالعاتي درباره قرباني كسب ميكندتحويل  
6 .n                     ضد قهرمان سعي ميكند قرباني را فريب دهدحيله گري  
  قرباني فريب ميخوردشراكت در جرم             �.  7
8.A                          ضد قهرمان به يك عضو خانواده آسيب ميرساند ياشرارت  

a                                      عضو خانواده فاقد چيزي است و اشتياق براي چيزي دارد  
9.B                          آشكار ميشود،قهرمان به محل رهسپار ميشود فاجعهوساطت  

10 .C مقابل را ميپذيرد) جوينده(قهرمان ابله                         مق  
11 .n عزيمت                        قهرمان خانه را ترك ميگويد  
12. D    كندقهرمان آزمايش ميشود،عامل ياري دهنده،جادويي را دريافت مي كاركرداعطا كننده اول  
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13 .E             قهرمان در قبال عامل يا اعطاكننده واكنش نشان ميدهد   واكنش قهرمان  
14 .F                قهرمان كاربرد عامل جادويي را فرا ميگيرد دريافت عامل  
15 .G تغيير مكاني                قهرمان به شي ء مورد جستجو رهنمون ميشود  
16 .H             قهرمان و ضد قهرمان به نبرد رويارو ميپردازند           مبارزه  
17. J                  به قهرمان انگ زده ميشودداغ بد نامي  
18 .I پيروزي                       ضد قهرمان شكست ميخورد  
19 .K حل و فصل                 بداقبالي يا فقدان اوليه از ميان برداشته ميشود و  
20 .k قهرمان باز ميگردد ازگشت                     ب  
21 .Pr            قهرمان تعقيب ميشودپيگيري،تعقيب  
22 .Rs                      قهرمان از پيگرد ميرهد نجات  
23 .O ورود به طور ناشناس     قهرمان به طور ناشناس، پا به خانه يا هرجاي ديگر ميگذارد  
24. L     قهرمان دروغين ادعاي بي پايه مطرح ميكند       ادعاي بي اساس  
25 .M              امري خطير به قهرمان پيشنهاد ميشود تكليف دشوار  
26.N                       امر خطير به طور قطعي حل ميشود راه حل  
27 .R                   قهرمان شناخته ميشود  تشخيص  
28.Ex                  مچ قهرمان دروغين يا ضد قهرمان باز ميشود         افشاگري  
29 .T                به قهرمان ظاهر تازه اي داده ميشود تغيير هيئت  
30. U                   ضد قهرمان به سزاي اعمال خود ميرسد  مجازات  
31 .W                  دقهرمان ازدواج ميكند، بر تخت پادشاهي تكيه ميزن  عروسي  
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  :منابع  فهرست 
  1380،5ساختار تأ ويل متن ،بابك احمدي ،تهران ،نشر مركز،چ  -1
كـل جـي تـوالن، ترجمـه ابوالفضـل      زبـان شـناختي بـر روايـت، ماي     –درآمدي نقادانه  -2
 1383،تهران،بنياد سينمايي فارابي ،حري

  1371دستور زبان داستان ،احمد اخوت ،تهران ، نشر فردا ، چ اول ، -2
، نشـر  ه فريدون بدره اي ، تهـران ريخت شناسي قصه هاي  پريان، والديمير  پراپ ، ترجم -4
  1386توس ،
تهران،شـركت  ،قدمعلي سرامي،)شكل شناسي قصه هاي شاهنامه( از رنگ گل تا رنج خار  -5

  1368انتشارات علمي و فزهنگي ،
  1368،ل ،تهران ،نشر روزماشي گر ،چ او.ريخت شناسي قصه ، والديمير پراپ ، ترجمه م -6
روايت در فرهنگ عاميانه ،رسانه و زندگي روزمره ،آرتور آسا برگر ، ترجمه محمـد رضـا ،   -7

   1380تهران ،  سروش ، 
، ترجمه مهران مهاجر  و محمد نبوي دانشنامه نظريه هاي ادبي معاصر ، ايرناريما مكاريك ، -8

  1384تهران ،نشر آگه ،
چ اول ، نشر ،ادبي از افالطون تا عصر حاضر ،بهرام مقدادي ،تهران فرهنگ اصطالحات نقد  -9

  1378فكر روز ،
  1371ريشه هاي تاريخي قصه هاي پريان ، والديمير پراپ ، تهران ، نشز توس، چ اول ، -10
بانو گشسب نامه ، تصحيح دكتر روروح انگيز كراچي ، تهـران ، نشـر پژوهشـگاه علـوم      -11

  1382گي ،انساني و مطالعات فرهن
 
  


