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 ته پوخ  چكیده 
داستان کک کوهزاد در زمرۀ آثار حماسی سروده شده پس از شاهنامه 

از بخش فراموشو یکی  انگاشته شدۀ حماسۀ های  نادیده  یا  و  شده 

های مختلف نظم و نثر روایت شده است.  زمین است که به شیوه ایران

 تحلیلی، شش روایت داستان کک کوهزاد -شیوۀ توصیفیاین مقاله به  

و ) زبان کُردی  به  فارسی و دیگری  زبان  به  دو روایت منظوم: یکی 

چهار روایت عامیانه( را بر اساس الگوی گریماس، بررسی نموده است.  

گانۀ کک کوهزاد روایات شش   دهد کهبه دست آمده نشان می  نتایج

محتوا و  ساختاری  منطقی  نظم  و دارای  بوده  حماسی  روایات  یی 

برخالف انتظار چهار روایت عامیانه که به واسطۀ ذهن و زبان مردم 

اند، ساختاری همانند روایات منظوم عامه بازتولید و به نثر روایت شده

ها دارند و جز در یکی دو مورد جزئی، اختالف چندانی در بین آن

وم یا منثور/ منظ)قابل مشاهده نیست و به عبارت دیگر نوع روایت  

زبان   یا عامیانه( و  فارسی( در عدم تطابق روایات ) رسمی  یا  کُردی 

همچنین مباحث ساختاری نبوده است.    مذکور با یکدیگر تأثیرگذار

زنجیره  نحوی  تقابلی، ساختار  روایات مذکور های سهالگوی  گانه در 

الگوی کنشی جز در یک روایت عامیانه، الگوی   رعایت شده و از نظر

 ی کاملی در روایات کک کوهزاد قابل مشاهده است. کنش

له   ێککو یه   یە وانی دوای شانامه کی پاڵه یە کۆزاد هۆنراوهیکه   چیرۆکی 
ئێرانه که   ییوانری پاڵه یعکانی شگیراوهرچاو نه به لە یان    ،کان کراوهلەبیرشه  به 

به شێوازی   بەردەستوتاری    گێڕدراوەتەوە. ،  پەخشانبه دوو شێوازی هۆنراوه و  
)دوو هۆنراوه:   کۆزاد یکه   چیرۆکی  گێڕانەوەی ش  شه   شیکارانە،-تەوسیفی

یه   ێککیه  و  فارسی  زمانی  چوار    تر  کێکیبه  و  کوردی  زمانی  به 
. ه و ما و شێوازی گریماس تاوتوێ کردوبنه   ەسەر( لجەماوەریانە   گێڕانەوەی
ئه  لێکدانه ئاکامی  دهم  نیشان  هه وه  که  شه دات  چیرۆکی   گێڕانەوەیش  ر 

وه، بارودۆخێکی گونجاوی یە رۆکیهو یی و نا ی پێکهاته کۆزاد له ڕوانگه یکه 
هه یە وانیپاڵه   گێڕانەوە پێچه   یە کانی  به  چاوه وانه و  چوار  هه   یەوەڕوانیی  ر 
زمانی خه   ،جەماوەرییەکە   گێڕانەوە و  بیر  و  هزر  به  ئاساییه که  لە وه  ڵکی 
-ڵبه هه   گێڕانەوەشنی  ک هاوچه یە پێکهاته ،  وهته نە گوتراو پەخشاندا    ڕواڵەتی
هێنده    ییەکیباتی چکۆله، ناته ک دوو بابه جگه له یه بێو    هەیە کانیان  ستراوه

 /پەخشان )هۆنراوه یان    گوتراوه   شێوەی   ،تر  یەکی به واتا  .ناکرێ  ەدیرچاو ببه 
-نی هاودهبوو )کوردی یان فارسی( له نه   مانی ( و زجەماوەریانە رمی یان  فه 
-پێکهاته   گێڕانەوانەداو  ها له روهبووه و هه ر نه کاریگه   گێڕانەوەکاندا نێوان    ییق

له    یی دانه ی سێرخه وانی و چه ی زمانه ڕوویی، پێکهاته شقی ڕوبه رمه ی سه 
هه به  به  و  گیراوه  شێوه رچاو  کردهرمه سه   مان  یه بێیی،  وهشقی  له  ک جگه 

 کرێ. ده  ەدیواوی ببه ته   گێڕانەوەکاندای  پاشماوه   ، له جەماوەریانە   گێڕانەوەی

روایت    ؛گریماس   ؛شناسیروایت   ؛ساختارگرایی  واژگان کلیدی:

 . کک کوهزاد ؛گانهشش

س هگهوش   ؛گریماس   ؛ناسیگێڕانەوە   ؛خوازیپێکهاته   کی:هر هلی 
 . کۆزاد یکه  یی؛ش دانه گێڕانەوەی شه 

 مقدمه  -١
شود صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با او همراه می   زندگی انسانی است که از آغاز زندگی بهروایت همان جزء الینفک  

ها  ندرت در مورد روایت ( اگرچه ما به  ١٥:  ١٣8٠)  ها حضوری چشمگیر دارد و به قول آسابرگرها و مکانو در همۀ زمان

می دریافکر  در  زندگی  دم  واپسین  تا  عمر  روزهای  نخستین  از  اما  داستانکنیم،  از  قصهیی  و  غوطهها  که ها  وریم 

 (. Barthes,1977:79)است«   نداشته روایتی وجود بی جا ملت  در هیچ» همان( و ) بینیممی  خوانیم یامی  شنویم، می
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       گانۀ )فارسی و کُردی( داستان کُک کوهزادساختاری روایات ششتحلیل 

 

معنای دانش و شناخت    به  gnarus.  رسدیونانی می gnarus در التین و narrara به narration واژۀ  ریشۀ

 واژۀ کهن و فراموش   .یونانی مشتق دیگر آن است()   gnosو  دارد gna هندواروپاییاست که خود ریشه در تبار  

دارد. به این اعتبار روایت به معنای یافتن   هندواروپایینیز ریشـه در همان واژۀ    geenawwan  شدۀ انگلیسی

خوانـد )احمدی،  تانِ استوار بر تقلید را »تحقق دانش« میدانش است. ارسطو نیز در نظریۀ ادبی خود داس

( و در زبان فارسی روایت در لغت به معنی نقل کردن خبر یا حدیث یا سخن گفتن از کسی یا  ١٧٦:  ١٣8٠

که ارتباطی بین  نحویای از حوادث واقعی و تاریخی یا خیالی است بهگویی و در اصطالح ادبی رشتهداستان

های  داستان   (.٦٩٥:  ١٣٧٦انوشه،  )( و  ١٧٢:  ١٣88صادقی،    اشته باشد )میرصادقی) ذوالقدر( و میرها وجود دآن 

توان از زوایای مختلف روایی مورد هایی هستند که میشاهنامه و روایات حماسی پس از آن نیز از جمله روایت

ادبی ژانرهای  از  زیرا یکی  قرار داد؛  بررسی  نظامکه هم ماهیتی روایی و ه  بحث و  مند دارد و  م ساختاری 

حماسی است  هایشناسی قابل توجّه و مطالعه قرار گیرد، داستانتواند در مطالعات روایتحال بسیار میدرعین

های عاشقانه کارکردهای مشابهی قابل  ها و داستانها، اسطورههای عامیانه، کمدیها همانند قصهکه در آن

 های یکسان، مفاهیم تکراری و ماهیت روایی هستند. مایهارای بن( و د١٤٢: ١٣8٤سلدن، ) مشاهده است

و نبردهای آغازین   روایتگر بخشی دیگر از زندگی رستم، پهلوان نامیرای حماسه  داستان کک کوهزاد که

( ظاهراً از  ٣١٩:  ١٣٦٩)  گیرد، روایتی که براساس نظر صفااو در اوان جوانی است، نیز در این دایره قرار می

همان( و برخالف نظر برخی )  دفتری مستند بر روایات شفاهی راویان سیستان و خراسان نشأت گرفته است

این داستان را مجعول، بی افراد که  از قبیل بوط به زمان مغول دانستهاهمیّت و مراز  بر مبنای دالیلی  اند، 

های  های حماسی قرن پنجم، استعمال کم واژگان عربی و فقدان نامسرایی آن به داستانشباهت سبک سخن

عربی در آن شباهت فراوان آن به سبک خراسانی پیش از مغول و عدم بازتاب افکار مربوط به قرن هفتم در  

( و از سوی دیگر آشکار بودن تأثیرپذیری ساختاری و محتوایی این روایت که از قرن  ٣٢٠-٣١٩همان:  )  آن

دیگر روایات  برخی  و  کوهزاد  )کک  بعد  به  نسخهبه  (دهم  در  الحاقی  ذکر شدهصورت  شاهنامه  از های  اند، 

وم در (، داستانی مهم و قابل توجّه است که عالوه بر روایت منظ٢٥٤-٢٥٥:  ١٣٦٤مطلق،    خالقی)  شاهنامه

که در این مقاله به منظور درک و دریافت میزان شباهت    های بعد روایاتی منثور از آن نیز پدید آمده استسده

 ناظر جامع روایت که الگوی های روایات مذکور و به دست آوردن شناخت بهتر ابعاد داستان و کشفو تفاوت

روایت   هاست،آن توصیف قابل ساختار با  هاروایت  شناختیزبان  صورت بر دو  شامل  داستان  این  روایت  شش 

شناسی یکی به زبان فارسی و دیگری به زبان کُردی( و چهار روایت عامیانۀ منثور از منظر روایت)  منظوم

دهد که ساختارگرا و مدل کنشی گریماس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بررسی آثار پیشین نشان می

مورد بحث که به صورت همزمان روایات منظوم دو زبانه را با روایات منثور    تا کنون پژوهشی دربارۀ روایات

عامیانه و با این سنجۀ مشخص، یعنی الگوی گریماس بررسی نماید، انجام نشده است، از این رو در این نوشتار  

 سؤال اساسی در این زمینه پاسخ داده شود:  تالش شده است به دو

 اساس الگوی گریماس تا چه اندازه است؟ حماسی کُک کوهزاد بر  گانۀ داستانشباهت روایات شش -١

کُردی یا فارسی(  )منظوم یا منثور/ رسمی یا عامیانه( و زبان  )   آیا بر مبنای الگوی گریماس نوع روایت   -٢

 بوده است یا خیر؟  با یکدیگر تأثیرگذار هادر تطابق و یا احیاناً عدم تطابق داستان
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 پیشینۀ پژوهش - ١-١

داستان رستم و »   ای با عنوان( در مقاله١٣8٤)اند: محمدی آثاری که به داستان کک کوهزاد پرداختهدستۀ اول  

کک کوهزاد« ضمن معرفی داستان کک کوهزاد و بحث دربارۀ سرایندۀ داستان و منطقۀ سرایش، منشأ آن را  

یان و آزارهای ایشان بر اهالی  بلوص( و افغانان با سیستانیان و خراسان)  قفص، قفس( و بلوچ)  مناقشات اقوام کوچ

نواحی می و ممالکداند که در کتب  این  نسخه به   مسالک  به معرفی  است. سپس  بیان شده  این تفصیل  های 

روایت دیگر از نبرد رستم »   ( در مقالۀ١٣٩١پردازد. غفوری )داستان و در نهایت تأثیر کالم فردوسی بر این اثر می

بلند و کوتاه داستان کُک و چهرۀ اساطیری او را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده  با کُک کوهزاد« دو روایت  

مایۀ اصلی روایت بلند، غیرت رستم در  تر از روایت بلند آن است؛ زیرا دروناست که روایت کوتاه متقدم و کهن

مایۀ اصلی روایت کوتاه، خواهی خون نیاکانش و تالش او برای به دست آوردن نام و زدودن ننگ است، امّا بنکین

تر  مایۀ کهنپردازد که بنفراتر از آن است و به نبرد پهلوان با پتیاره و آزادکردن دختران پادشاه اسیر شده می

 ای با عنوان نامه( در پایان١٣٩٠نژاد )آن، اژدهاکشی پهلوان و ازدواج با دختر گرفتار در چنگ اژدهاست. الهی

های به این نتیجه رسیده است که حماسه  « شاهنامه فردوسی تا اول دورۀ تیموری بررسی و تحلیل تقلیدهای  » 

اند. تاریخی و پهلوانی پس از شاهنامه در دو حیطۀ لفظ و معنا و ترتیب موضوعات خویش از شاهنامه تأثیر پذیرفته

مایۀ قی شاهنامه« درون های سه داستان الحامایهبررسی درون»   ای با عنوان( نیز در مقاله١٣٩١عالمی و کریمی )

الحاقی جمشید، کُک کوهزاد و سوسن فلسفی، سه داستان  از منظر  را  برزونامه است،  از داستان  نامه، بخشی 

سرایی در  حماسه ( در کتاب  ١٣٦٩اند. صفا )اخالقی، غنائی، اجتماعی، زن و ملی با هم مقایسه کرده  مذهبی،
مذکو  ایران داستان  ارزشمندی  بیان  و  معرفی  شیرازی به  انجوی  است.  پرداخته  کتاب  ١٣٥٤)  ر  در  و  (  مردم 

از داستان کک کوهزاد را که در میان مردم رایج بوده، نقل کرده است که بررسی این شاهنامه ، چهار روایت 

  ( ٢٠١١روایات نشانگر رواج هر دو روایت بلند و کوتاه داستان کک کوهزاد در میان مردم آن روزگار است و امینی )

های شاهنامۀ کُردی است، این ای از داستانورامی= اورامی( که شامل مجموعههه)  شاهنامۀ کوردی کتاب  نیز در  

بر اساس الگوی   بررسی شده داستان را نقل کرده است و در این دسته به شمار است. دستۀ دوم: آثار حماسی

-روایت»   گاه کردستان با عنوان( در دانش١٣٩٤)  پناهی نامۀ دکتری حسینروایی گریماس است. از جمله پایان

( در دانشگاه تربیت مدرس با عنوان »بررسی ساختار  ١٣8٩)  ارشد خراسانینامۀ  ناسی حماسه در ایران«، پایانش

، مقالۀ »تحلیل ساختار روایت در نگارۀ  « گرمس روایی داستان سیاوش بر پایۀ نظریۀ نشانه معناشناسی روایی

(، مقالۀ »تحلیل ساختاری ١٣٩٠اس«. ، )خادمی و پورخالقی چترودی:  اساس الگوی کنش گریم  مرگ ضحاک بر 

 (.١٣٩١مصباح:   ولر اساس الگوهای تودوروف، برمون و گریماس« )موسوی  طرح داستان کیومرث بر

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  - 2-١

جهان است که با  در  پژوهشهای جدید  اساس آراء مختلف یکی از شیوه  ادبی و بررسی متون بر نقد و نظریۀ

 جامعه الزم  و  ضروری  نیاز  یک که ادبیات  شدن جدید در راستای تخصصی  و قدیم ادب  متون از بسیاری  مطالعۀ

ادبی است، گام برمی  این کار دستعلمی و  با  بهتر شیوه دارد و  ادبی گذشتگان و مایۀ درک  آثار  های نگارش 

بهره و  نوشتار  و  مراحل  شیوه  از  میگیری  آیندگان  به  را  نوشتن  در  خاص   شناخت با بتوانند تا آموزدنظم 

های کهن منظوم  رو تحلیل و بازخوانی روایتبپردازند؛ ازاین  معنوی آن بنیادهای  تحلیل به متن، زبانی ساختارهای 

دیگر از    تر این آثار یاریگر باشد. یکیتواند در شناخت بیشتر و عمیق نظریۀ گریماس( می)  اساس این نظریه  بر

شناسی منظومه حماسی کُک کوهزاد است؛ عدم انجام پژوهشی با موضوع روایت  پژوهش حاضر   تضرور   دالیل

 تواند مبحثی تازه در این زمینه باشد.که بر این مبنا این نوشتار می
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 بحث و بررسی  -2

 های کُک کوهزادروایت - ١-2

های مختلف منظوم و منثور روایت شده شاهنامه به شیوهماجرای کُک کوهزاد، داستانی حماسی است که پس از  

ای که مدّ نظر  در دسترس فردوسی نبودن و یا قرار نگرفتن در سلسله روایت تاریخی  است و به دالیلی همچون

فردوسی بوده، در شاهنامه ذکر نشده است. سرایندۀ گمنام این اثر، ماجرای نبرد رستم با کُک کوهزاد را به رشتۀ  

بر اساس منابع در دسترس این نظم کش بیافریند.  اثری درخور  یده و به شیوۀ شاهنامه تالش کرده است که 

شامل پنج   ١٢١٣نسخۀ بودلیان شمارۀ    -١منظومه دو روایت کوتاه و بلند دارد و پنج نسخه از آن موجود است » 

بهمنمنظومه: سام کُک کوهزاد،  برزونامه،  بانوگشسبنامه،  منظومه:   -٢نامه.  نامه،  با هفت  بریتانیا  موزۀ  نسخۀ 

سامگرشاسپ کُک نامه،  فرامرز  نامه،  پتیاره،  برزوکوهزاد،  بانوگشسپنامه،  و  )نامه  تاریخ  به  در    - ٣(.  ١٢٤٩نامه 

، قطعات الحاقی وجود داشته که داستان کُک هم جزو  ٤و روککرت   ٣، ترنر ماکان ٢، فوللرس١های لومسدننسخه

بیت است از نسخه استراسبورگ    ٧٠٠لومسدن« ماجرای رستم با کوک )کُک( را که شامل  ها بوده است. » آن

در چاپ دبیرسیاقی و در جلد ششم به نام ملحقات    -٤داند.  اقتباس کرده است. نُلدکه این داستان را جعلی می

تصاویر مینیاتوری   نسخۀ خطی به همراه   -٥این داستان به همراه داستان جمشید و بخشی از برزونامه آمده است.  

همچنین در زبان کُردی    .(٤١-٤٠:  ١٣8٤نزد نگارنده بدون تاریخ تحریر و بدون نام کاتب« وجود دارد )محمدی،  

های شاهنامه کُردی آمده است که رشید امینی آن را در  ای دیگر از این داستان در ضمن روایات و داستان نسخه

ده است. سرایندۀ این منظومه نیز مشخص نیست. این روایت به نظر  ای به همراه روایاتی دیگر گرد آور مجموعه

های رسد بر اساس یکی از نسخ فارسیِ در دسترس سراینده، ترجمه شده باشد که در ادامۀ سلسله داستانمی

خاندان رستم به رشتۀ تحریر درآمده و در آن ماجرای جنگ رستم با کک کوهزاد در اوان جوانی روایت شده 

ای باشد. همچنین از این ماجرا چهار روایت  خان کندوله ته احتمال داده شده است که سرایندۀ اثر الماساست، الب

گردآوردۀ انجوی شیرازی نیز نقل شده است که بر اساس موقعیت جغرافیایی   مردم و شاهنامهعامیانه در کتاب  

وسیلۀ راویان و یا انجوی   بوده و احتماالً به   رسد زبان روایات لُری روایات و فرستندگان، که لُر هستند، به نظر می

ها داستان کُک کوهزاد است، ضد مایه و مضمون اصلی تمام روایتاند. درونشیرازی به فارسی برگردانده شده

از شاهان  های سال از شاهان ایران و ایرانیان باج ستانده و کسی راقهرمان و دشمنی که به دلیل توانمندی، سال

یارای مقابله با او نبوده است و حال قهرمان شاهنامه، رستم، در عنفوان جوانی این حقیقت را دریافته  و پهلوانان

شود. مشخصات روایات مذکور در جدول زیر  گیرد و سرانجام بر این دشمن غدّار پیروز میو تصمیم به مقابله می

 قابل مشاهده است:

 

 
1 Matthew Lumsden 
2 Joannes A.Vullers 
3 Turner Macan 
4 Friedrich Rückert 
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 گانه: مشخصات کلی روایات شش١جدول شماره 

 های داستانشخصیت ابیات و سطور  روایات

 سایر یاران قهرمان و ضد قهرمان ضد قهرمان قهرمان 

منظوم  

 فارسی 

کک   رستم بیت  700

 کوهزاد 

 یاران قهرمان: گودرز، میالد، کشواد 

 بان، یاران ناشناس کُکیاران ضد قهرمان: بهزاد برادرزاده کُک، مرد دژدار، موبدان خوابگزار، دیده

 ناشناس  نفر دو

 

منظوم  

 کُردی

 نام ایرانی رز، زال، سپاه زال، پهلوانان بییاران قهرمان: گوده ی کوزاد که رستم بیت  110

 یاران ضدقهرمان: فراشان شرّ، غالم خاص کُک 

 

 عامیانه

 یک 

 یاران قهرمان: گرگین، الماس، زال، منوچهر شاه کهزاد  رستم سطر  72

 منجمان دربار کُک، ساکنان قلعۀ دژ کُک/ یاران ضد قهرمان: بهزاد،  

عابر  دو 

شیر،  ناشناس 

 هاشم دیو 

 عامیانه

 دو

کند و همراه  احتماالً گرگین که رستم او را مست می)  یاران قهرمان: زال، پهلوانی از گودرزیان کهزاد  رستم سطر  23

 برد(، چند نفر سپاهی ایرانی خود می

 برادران کُک( )  یاران ضد قهرمان: بهزاد، آزاد

 

 عامیانه

 سه

 کوک رستم سطر  147 

 زاد بن کوه

یاران قهرمان: زال، یاران ناشناس رستم، رئیس کاروان خراج، زن و فرزندان زال، لشکر ایران،  

 نگهبان زندان، دو نفر قراول ایرانی 

 یاران ضد قهرمان: قراوالن و نگهبانان کک، رئیس قراوالن

کاروان 

فرد   خراج، 

کاروانی،  

 امشگران ر

 عامیانه

 چهار 

 رستم سطر  25

 

 یاران قهرمان: زال، یکی از مالزمین زال  کهزاد 

 یاران ضد قهرمان: نگهبان خبررسان کهزاد 

نفر   دو 

 ناشناس 

 شناسی دیدگاه گریماس در عرصۀ روایت مبانی نظری: -2-2

پردازد  بررسی ساختارهای مختلف روایت میشناسی علم نسبتاً نوبنیادی است که به  دیگر روایتعبارتروایت و به 

شناسی به والدیمیر  (. اساس مبحث روایت٢: ١٣٧١اخوت،) و یکی از مباحث مهم در حوزۀ نقد و نظر ادبی است

با تحلیل حدود  » گردد که  م. بازمی  ١٩٢8او در سال    های عامیانهقصه   بررسیروسی و کتاب    پراپ، فرمالیست

به   عامیانۀ روسی،  تکرارشوندۀ آن مایهبنصد قصۀ  یافت«  های  بر ١٠٩:  ١٣8٣گیرو،)ها دست    (. ساختارگرایان 

شده بودن، تکراری بودن، داشتن خط سیر  های روایت، یعنی مصنوعی و دارای طرح از پیش تعیین اساس ویژگی

راستای درک  ( تالش فراوانی در  ٣٥:  ١٣٩٣آذر، )جایی حوادث و ... و روایتگر مشخص و فراهم بودن امکان جابه

های مشخصی را هم  و شناخت اجزاء و تعریف چهارچوب مشخص برای روایت از خود نشان دادند و نظر و شیوه 

آلژیر  میان  این  در  کردند،  عرضه  راستا  این  نشانه  مقیم لیتوانیایی گریماس  داس ژولین  در  و  فرانسه  شناس 

با چاپ کتاب  حوزۀ  گرای ساخت  گوناگون   های جنبه   تحلیل   به  ١٩٩٦ال  در س  ساختاری شناسی  معنی  روایت 

نماید و در این راه موفق   تبیین  را   هاآن  و  کشف  را  و مهم زبان  اصلی  راهکارهای   تا  پرداخت و تالش کرد   گفتمان

مانند سایر ساختارگرایان، به پیروی از زبانشناسی  گریماس روایت« شد. »   ای به نام »دستور زبانبه طرح نظریه 

یا همان دستور همگانی است.سوسوری در   بوطیقا  به ساختار    جستجوی  نزدیک  را بسیار  روایت  او ساختار   .

:  ١٣8٠داند« )احمدی،هایشان متأثر از یک الگو و ساختار می ها را با وجود تفاوت داند و داستانگرامری زبان می

های منفرد. نه متن  ،هاستروایت   ۀسازندت است دستور زبان زیربنایی و  آنچه برای گریماس حائز اهمیّ»  (.١٦٤

( و  ١١٥: ١٣٩٣ عالوه بر این گریماس اعتقاد دارد که دستور روایت نیز مانند دستور زبان محدود است« )توالن،

 (. ١١٠: ١٣8٣گرین و لبیهان، )

تار  تری از روایت و ساخهای کلیجنبه به  نظریات پراپ است که    ۀتعدیل یافتتغیییر و  ماس شکل  یگر  آراء

ساختار تمامی   رفته،های عامیانه فراتر  از سطح داستان کند که  ها و قواعدی را ارائه میپردازد و فرمولمی  داستان
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  ۀ شود. مفاهیم اولیهای دوتایی شروع میاز نظر گریماس داللت با تقابل»   .شودداستانی را شامل می  ادبیاتنوع  

صو مثل  درست  اولیت رتفکر،  این  ۀهای  به  می  گفتار،  جدا  هم  از  باال/پایین، ترتیب  چپ/راست،  شوند: 

ارچوبی که ذهن انسان در قالب آن هترین چبنیادی »  از نظر گریماس  .( ١١٥:  ١٣8٧کنان،  ریمون  تاریک/روشن«) 

(؛ بنابراین اساس ١١٢:  ١٣٩٣  )توالن،  کند، تقابل است« بخشد و سپس مفهوم آن را درک می به جهان ساختار می 

ها بسیار  های دوگانه و بنیادینی که درک و شناخت آن های دوگانه است، تقابلگریماس بر مبنای تقابلکار الگوی  

های او راه پیدا  های ذهنی انسان نخست به زبان و در مرحلۀ بعد به روایتسازی حائز اهمیت است؛ زیرا تقابل

عنوان  مثال  کند.  به سازی  میف مفهومهای مخال کند و انسان  با ساختار  بخشیدن به جهان در  قالب جفت می

:  ١٣8٢سجودی،  )  ( و١١٤:  )همان  « )نفی عشق به معنای فقدان عشق است     )متضاد عشق، نفرت است( و نفی آن

همچنین گریماس با مطالعۀ معناشناسی و ساختارهای معنایی توانست نظریۀ »الگوی کنشی« را با هدف  (.٧٣

مقدم و سوسن پور،   شناسی بسنجد )علوی ارائه دهد و آن را در نظام نشانهها  ساختن نقش شخصیت   نمایان

 باشد،و غیرادبی می ادبی  ژانرهای  با  تطبیق   قابل و پذیر انعطاف شمول،جهان نظر  به» الگویی که    (. ١٠٩:  ١٣8٧

مشهدی و  )  کرد بررسی تحلیل و   او شناس  روایت نظریۀ با   توان  می   را   روایت   هر   اصلی   ساختار   که ای گونهبه

 (.8٥: ١٣٩٣ثواب، 

 ساختار طرح روایت از نظر گریماس   -١-2-2
های دوگانه در روایت  اساس تقابل  پردازد: نخست برگریماس در مبحث ساختار طرح از دو جنبه به موضوع می

 .زنجیرۀ انفصالی(زنجیرۀ میثاقی یا پیمانی، زنجیرۀ اجرایی و ) بر مبنای قواعد نحوی شامل و دوم

 های دوگانهتقابل -١-١-2-2

دهد و به پیروی از  طرح، شخصیت و ...( تسری می )  های دوگانه را در تمامی اجزای قصهگریماس نظریۀ تقابل

های دوگانه در ارتباط  داند، برای مثال از نظر او تقابللوی استراوس ساختار قصه را هم منبعث از این تقابل می

های زمانی )شرایط آغازین متعادل و یا غیرمتعادل در مقابل شرایط پایانی تقابل» :  این شکل استبا طرح به  

یابد. شود و دوباره تعادل میمیحلی پیدا  قصّه( در برابر شرایط مضمونی )برای مضمون معکوس و غیرمتعادل( راه 

رسند و مضمون به سرانجام می  گذارند وهای قصّه که شرایط آغازین را پشت سر میماس تمام آن کنش یگر

بر   (.٦٥:  ١٣٧١اخوت،  )( و  ٤٣٢:  ١٣8٠)احمدی،  داند« بخشند جزء عناصر طرح قصّه می معکوس را تعادل می

 ( نقل شده است:٩٢: ١٣٩٣مشهدی و ثواب، )مبنای الگوی زیر که از مقالۀ 

 : ١نمودار شماره 

 

 اساس الگوی تقابلی گریماس : طرح بر٢جدول شماره 

شرایط آغازین   روایت 

 متعادل 

شرایط پایانی   شرایط میانی نامتعادل 

 تغییر وضعیت از نامتعادل میانی به متعادل پایانی تغییر وضعیت از متعادل آغازین به نامتعادل میانی متعادل 

منظوم  

 فارسی 
رستم از راهی در  

 حال عبور است 

. دو نفر ناشناس رستم را) از نظر توانمندی و قدرت(  1

 کنند به کک کوهزاد تشبیه می 

 ستانند. مأموران کک از ایرانیان باج می2 

شود و تصمیم به . رستم از وجود کک کوهزاد آگاه می3

 گیرد مقابله می

رادران  رستم با ب  .2شتابد/. رستم به سوی کک می 1

.  3کند.  ها را اسیر میجنگد و آنمی  کک کوهزاد

کند و پس از اسیر  با کک کوهزاد مبارزه می رستم

 کشد کردن او، کک را با برادرانش می

درخواست بخشش  

سپاهیان کک از زال و  

نامه به  نوشتن فتح 

 ایران 

 آغازین متعادلشرایط 

 

 

 پایانی  متعادلشرایط  میانی متعادلناشرایط 

 

 

11
۴۴



 

   ١٤٠٠بهار و تابستان ، ١١ پیاپی ، ١ ش.، ٧ س.                                   وهشنامه ادبیات کردیپژ

 
 

 

در نمودار و جدول فوق شاهد سه بخش هستیم: شرایط متعادل آغازین، شرایط نامتعادل میانی و شرایط  

متعادل پایانی که بیانگر موقعیت داستان است. به این معنا که در آغاز قهرمان، رستم، از وجود ضد قهرمان، کُک  

ستانی زیردستان شرایط متعادل آغازین است و در میانه داستان، یعنی زمان باجخبر است و این همان  کوهزاد، بی

شود و سرانجام در  کُک از مردم ایران و خاندان رستم و آگاهی او از این موقعیت داستان دچار عدم تعادل می

خورد. می  مرحلۀ سوم با رفتن رستم به جنگ کُک کوهزاد و کشتن و دفع شرّ او، شرایط متعادل پایانی رقم

ها دارای  گانه فارغ از نوع، زبان و تعداد کنشهمچنین جدول فوق نشانگر این مطلب است که کلیۀ روایات شش

ها روایت شرایط متعادل آغازین، نامتعادل میانی و متعادل پایانی را  طرح و پیرنگی مشخص هستند که در آن 

گیرد؛ به این معنا که رستم به عنوان کنشگر  میگذارد و تغییر وضعیت از منفی به مثبت صورت  پشت سر می

اند، یعنی از بین بردن دشمن دیرینه، کُک کوهزاد، قطع اصلی از عهدۀ کاری که نیاکان او از انجام آن عاجز بوده

ستانی او و در نتیجه اثبات پهلوانی خویش برآمده است. دالیل این تغییر از وضعیت متعادل به نامتعادل چنین  باج

در دو روایت منظوم فارسی و روایت عامیانۀ یک، تشبیه رستم توسط دو فرد ناشناس به کُک کوهزاد؛ در   است:

روایت عامیانۀ چهار، زمزمۀ دو نفر با خود در خصوص امکان هماوردی رستم با کک کوهزاد؛ در روایت منظوم 

ستانی کُک از مردم  دو، شنیدن خبر باجستانی همراه با آزار و اذیت مأموران کُک؛ در روایت عامیانۀ  کُردی باج

سوی کُک و آگاهی رستم از آن است. همچنین وضعیت اصفهان و در روایت عامیانۀ سه، رفتن کاروان خراج به

فتح ارسال  منوچهر،  توسط  کُک  سپاهیان  بخشش  همچون  مواردی  در  نیز  پایانی  ایرانمتعادل  به  زمین،  نامه 

منظوم  

 کردی
-رستم در مکتب

خانه گودرز در  

آموزی  حال علم

 است

ستانند و فریاد  می  مأموران با شکنجه از ایرانیان باج.  1

ها به آسمان بلند است و زال توانایی و یارای مقابله آن

. رستم، از گودرز درباره فریاد و ضجه مردم و 2ندارد 

-. گودرز با اکراه ماجرا را بازگو می3پرسد  دلیل آن می

می4ند  ک آگاه  کوهزاد  کک  وجود  از  رستم  و  .  شود 

 گیرد تصمیم به مقابله می 

 شتابد . رستم به سوی کک می1

کوهزاد   .2 کک  با  اسیر می   رستم  را  او  و  جنگد 

وسیله رستم بریده . سر کک کوهزاد به3کند.  می

 شود می

 

گرداندن سر کوهزاد  

در ایران برای  

احساس آسایش شاه 

 و دلیران ایران 

 عامیانه

 یک 
خبر از  رستم بی

وجود ضدقهرمان 

لستان در  در زاب

 حال عبور است. 

کوهزاد  1 کک  به  را  رستم  تنومندی  ناشناس  نفر  دو   .

. رستم از آنها و سپس از پدرش درباره 2 کنندتشبیه می

از وجود کک کوهزاد  3کند.وجو میکک پرس . رستم 

. زال رستم را  4گیرد  شود و تصمیم به مقابله میآگاه می

دهد  ر میدارد و دستوحذر می  از رفتن به جنگ کک بر

 دروازه قلعه را ببندند تا رستم به جنگ نرود. 

شتابد و در مسیر  . رستم به سوی مکان کک می1

.  2کشد  جنگد و شیر را میبا شیر بیشه گودنار می

کند و او را از دم تیغ  رستم با هاشم دیو مبارزه می

کارزار و    . رستم با برادر کک کوهزاد3گذراند   می

با کک کوهزاد مبارزه    . رستم4کند  او را اسیر می

. کک کوهزاد و برادرش بر 5کندو او را اسیر می

 شونددار آویخته می

تسلیم شدن یاران 

کوهزاد، بخشیده شدن 

ها توسط منوچهر و  آن

ها در  اجازه اسکان آن

شرط قلعۀ کُک به

 گزاری. خراج

دو  عامیانه رستم در اصفهان  

سکونت دارد و از  

ستانی  ماجرای باج

 آگاه نیست

باج1 دربارۀ  زال در  . خبر شنیدن رستم  از  ستانی کک 

-آگاه شدن رستم، از وجود کک و تصمیم  . 2اصفهان،  

 یری برای مقابله با کُکگ

به1 رستم  می.  کوهزاد  کک  مکان  . 2شتابدسوی 

. کک کوهزاد  3کندرستم با کک کوهزاد مبارزه می

 شود خورد و کشته میشکست می

ترتیب شرّ این و به 

کهزاد از سر مردم کم  

 شود می

سه عامیانه رستم، با دوستان  

خود در باغی  

خارج از زابل  

مشغول تفریح و  

گذرانی  خوش

 است

شب1 رستم  می.  را  کاروانی  صدای  از  هنگام  و  شنود 

ستانی  . سرکاروان راز باج2کند وجو میسرکاروان پرس 

ود کک باخبر  . رستم، از وج 3کند  کک از زال را برمال می

 گیرد. شود و تصمیم به مقابله میمی

به1 .  2شتابد  سوی مکان کک کوهزاد می. رستم 

قراوالن کوهزاد با  راه  و مبارزه می  رستم در  کند 

جنگد و او را  . رستم با کک می 3کشد.  ها را میآن

. کک با فریب زندانبان موفق به فرار  4کند  اسیر می

. کک  5کند/دوباره او را اسیر میشود اما رستم  می

 شود کوهزاد به دست رستم دو نیمه می

عالمی را از شر آن 

مرد دزد و رهزن  

 خالص کرد 

 عامیانه

 چهار 
سالگی  رستم در ده

 رود به شکار می

بتواند با کک  . دو نفر ناشناس می1 گویند شاید رستم 

ها و زال دربارۀ حقیقت وجودی  . رستم از آن2درآویزد  

. رستم، از وجود  3کند  وجو میستانی او پرسو باجکک  

. انذار  4گیرد.  شود و تصمیم به مقابله میکک باخبر می

 زال به رستم برای پرهیز از جدال با کک. 

 شتابد سوی قلعه کک کوهزاد می. رستم به1

با کک می 2 جنگد و او را شکست داده،  . رستم 

 کشدمی

خبر آوردن مالزم از  

رای  پیروزی رستم ب

زال و خوشحال شدن 

 او
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       گانۀ )فارسی و کُردی( داستان کُک کوهزادساختاری روایات ششتحلیل 

 

گ کُک کوهزاد و ... مشهود است و از این منظر روایات مذکور با الگوی احساس آسایش مردم ایران پس از مر

 گریماس همخوانی دارند.

 طرح بر مبنای ساختار نحوی  -2- ١-2-2

از شیوه در  یکی دیگر  بررسی ساختار نحوی داستان است که  الگوی گریماس  و  نگرش  در  بررسی طرح  های 

مورد نظر    گانۀ  شش    ترتیب در روایات    به    اجرایی و انفصالی است که  برگیرندۀ سه زنجیرۀ میثاقی یا پیمان،  

بحث      به    روایت در جدولی مشخص،    های موجود درزنجیره  سپس درج      توصیف و    و در قالب  این نوشتار  

 گذاشته خواهد شد.

 های روایی گریماس زنجیره  -2-2-2

های روایت و تقلیل سی و یک کارکرد  برخورد با تسلسلگریماس در راستای پایبندی به الگوی کنشی خود در  

(. در  ١٤٤:  ١٣8٣ر.ک: ایگلتون،  )  شناسان عمل کرده استتر از سایر روایتپراپ به بیست کارکرد بسیار موفق

اصلی نام   ۀرفت اصلی همچون سه قاعداو از سه پی » رفت است و  الگوی مورد نظر او طرح روایت دارای سه پی

ها و  ها، کنش ویژه چینی وظایف، نقش اجرایی، که وابسته است به زمینه   -١از:    اندعبارت رفت  یبرد. این سه پ 

کند، همچون اراده به انجام  یک هدف راهنمایی می  سوی به ، که وضعیت داستان را  هدفمندپیمانی یا    -٢  .غیره

(؛ ١٦١:  ١٣8٠)احمدی،  گیرد« ر بر می ها را دها و حرکت متمایزکننده، که دگرگونی  -٣  .کاری یا سر باز زدن از آن

ای را که : این زنجیره وظیفه ٥زنجیرۀ پیمانی  -١داند:  بنابراین او ساختار قصه را از سه توالی یا زنجیره منتج می

ای : زنجیره ٦زنجیرۀ اجرایی   -٢رساند.  رساند یا نمی به عهدۀ قهرمان قصّه گذاشته شده، به سرانجام معهود خود می 

ای که داللت بر تغییر  زنجیره  :٧زنجیرۀ انفصالی یا انتقالی  -٣کند.  داللت بر عمل و یا انجام مأموریتی میاست که  

(. توضیح این که زنجیرۀ پیمانی ٦٦:  ١٣٧١اند )اخوت،های قصّه کند و دربرگیرندۀ تغییر شکلوضعیت یا حالتی می

ها و مبارزات مرتبط است و زنجیرۀ انفصالی با آزمونها است. زنجیرۀ اجرایی  در برگیرندۀ بستن و شکستن پیمان

ها از منفى به مثبت است. پردازد. به عقیدۀ گریماس سیر حرکت بسیارى از قصّه به وضعیت تعادل در جمله می 

را مى  داستان  اصلى  اجرایى، طرح  داستانزنجیرۀ  روایى هر  از دیدگاه    به آن  متّکى  سازد و ساختار  امّا  است؛ 

خود نکتۀ مرکزى طرح   به خودى   ها دهد وضعیت تر از آن است؛ زیرا نشان مىسى، زنجیرۀ پیمانى مهمشناروش 

اساس   (. حال بر١٥٤:  ١٣8٣پذیرش یا ردّ پیمان است )اسکولز،    حکم  در   خوانیمنیستند و آنچه ما وضعیت مى 

 صورت زیر قابل طرح است:گانۀ کُک کوهزاد به  مسائل مطرح شده سه زنجیره یا توالی در روایات شش

 زنجیرۀ پیمانی  -١- 2-2-2

روایت کُک کوهزاد دارای زنجیرۀ پیمانی است و زنجیرۀ پیمانی در داستان مذکور به دو صورت غیرمستقیم و 

شود؛ بدین معنا که در شیوۀ غیر مستقیم قهرمان از طریق افراد ناشناس یا غریبه که تنومندی مستقیم انجام می

کنند )روایت منظوم فارسی و دو روایت عامیانه شماره یک و چهار(، به تهمتنی او را به کُک کوهزاد تشبیه می و 

نوعی به صورت غیرمستقیم از طرف جامعه مسؤولیت مبارزه  برد و به  ماهیّت وجودی ضد قهرمان، کُک، پی می

ستانی همراه با  رؤیت حوادثی از قبیل باجو در شکل مستقیم خود رستم با    شودبا کُک بر عهده او گذاشته می 

روشدن با  ظلم و ستم مأموران کُک کوهزاد و پرسیدن ماجرای آن از معلم خود، گودرز، در )روایت کُردی(، روبه

 
5 Syntagmes contractual 
6 Syntagmes per formative 
7 Syntagmes disjunctive 
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   ١٤٠٠بهار و تابستان ، ١١ پیاپی ، ١ ش.، ٧ س.                                   وهشنامه ادبیات کردیپژ

 
 

 

ستانی از مردم اصفهان و یا باج  (٣روایت عامیانه  )  کاروانی که حامل مال و گنج و ... است و پرسش از فرد کاروانی

از حقیقت ماجرا آگاه شده و احساس مسؤولیت    (٢  روایت عامیانه)   آنان توسط مأموران خراج در  و ضرب و شتم 

 جان بکوشد.  گیرد در رفع شر و فتنۀ کک کوهزاد بهشود و تصمیم میو انگیزۀ درونی در وی ایجاد می

 آزمون() زنجیرۀ اجرایی  -2- 2-2-2

 مشاهده است:گانه زنجیرۀ اجرایی زیر قابل در روایات شش 

 در تمام روایات(. ) سوی مکان ضد قهرمانگیری و حرکت به الف( تصمیم 

  ( ٤و    ٢  روایت منظوم فارسی، عامیانۀ) طلبی او    ب( آگاهی ضد قهرمان از وجود قهرمان با شنیدن صدای هماورد

 .(٣ عامیانۀ )  منظوم کُردی( و رئیس قراوالن) (، غالم١منثور) بانیا از طریق دیده

 ( و مبارزه پیشقراوالن با رستم ١روایت منظوم فارسی و عامیانۀ  )  به میدان آمدن و مبارزه برادر کک با رستم پ(  

 (.٣عامیانۀ  )

 کُک کوهزاد(.) و ضد قهرمان (رستم) ت( جدال و مبارزه قهرمان

سیر شدن کک  ا  ٣ث( اسیر شدن ضد قهرمان و برادر او )در تمام روایات( با این توضیح که در روایت عامیانۀ  

 افتد.بار در میدان جنگ و بار دیگر پس از فرار او پس از تطمیع نگهبان اتفاق میکوهزاد یک 

 ج( کشته شدن کُک کوهزاد و برادر او. 

 زنجیرۀ انفصالی یا انتقالی   -3- 2-2-2

گیری رستم زمان تصمیماین زنجیره در روایات مورد نظر از منفی به مثبت در حال تغییر است؛ به این معنا که از  

تا مبارزه، پیروزی رستم و   اند(برای رفتن به میدان مبارزۀ کُک کوهزاد )کاری که پیشینیان از عهدۀ آن برنیامده

نامه کشته شدن کُک کوهزاد و در نهایت اعمالی همچون درخواست بخشش سپاهیان کُک از زال و نوشتن فتح

گرداندن سر کوهزاد در ایران و احساس آسایش شاه و دلیران ایران به دلیل از    .( روایت منظوم فارسی) به ایران  

ها توسط منوچهر و اجازۀ  روایت منظوم کُردی(، تسلیم شدن یاران کوهزاد، بخشیده شدن آن)  بین رفتن دشمن

تم برای زال و  خبر آوردن مالزم از پیروزی رس (.١گزاری )روایت عامیانۀ  شرط خراج ها در قلعۀ کُک به اسکان آن

گانۀ گریماس برند و بر این مبنا زنجیرۀ سه( روند انتقالی روایت را به پیش می٤روایت عامیانۀ  )   خوشحال شدن او

نظام روایی کاملی است   دارای  گانۀ کُک کوهزاد قابل اثبات است و به عبارت دیگر داستان مذکوردر روایات شش 

 و با قواعد الگوی گریماس همخوانی دارد.

 الگوی کنشی گریماس   -2-2-3

هر ساختار داستانی، یک نقطۀ گرانیگاه اصلی و یا به قول ساختارگرایان مکتب پراپ، یک سطح مسلط دارد.  » 

( و ساختارگرایان آن را  ٦٥:  ١٣٧8عناصر و روابط ساختار همیشه در پیوند با این گرانیگاه هستند« )محمدی،  

. این عنصر  (8٧:  ١٣8٢واالس،  )  شمارنددارد، عنصر ثابت روایت برمیدر مقابل پیرنگ که حرکتی رو به جلو  

پیوندد. )مشهدی کلیدی، ثابت و گرانیگاه داستان همان شخصیت است که روایت با اعمال و رفتار او به ظهور می

یۀ  نظر -١»  اند:های شخصیت را به سه دستۀ عمده تقسیم کردهبه نقل از اخوت(، نظریه ٩٩-٩8:  ١٣٩٣ و ثواب

گرایانه(. از نظر معتقدان به نظریۀ کنشی، در داستان هر شخصیتی  اسم)نظریۀ اسمی    -٣نظریۀ معنایی.    -٢کنش.  

ازاین  ها  رو آننقشی بر عهده دارد که باید آن را انجام دهد و در حقیقت، شخصیت چیزی جز بازیگر نیست، 
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عۀ معناشناسی و ساختارهای معنایی توانست گریماس با مطال « )همان(.نامندمی(  actant)  شخصیت را کنشگر

ها در روایت نظریۀ »الگوی کنشی« را ارائه دهد. در حقیقت، الگوی کنش، با هدف نمایان ساختن نقش شخصیت 

های پیونددهندۀ کنش و شخصیت، به شناخت شخصیت کمک شایانی کرد. گریماس، مطرح شد و مفهوم حوزه 

مقدم  شناسی بسنجد )علوی یت استوار کرد و کوشید آن را در نظام نشانهالگوی معناشناسی خود را بر کنش روا

الگوی وی بر مبنای روابط تقابلی شخصیت ١٠٩:  ١٣8٧پور،  و سوسن او(.  فقط شش نقش  »   هاست و به نظر 

به  تشکیل   )کنشگر(،  را  هم  با  مرتبط  جفت  سه  که  دارد  وجود  روایات  همۀ  زیربنای  در  کلی  مقوالت  منزلۀ 

 کنندهتحریک     فرستنده یا  -١  از:    روایت به نظر وی عبارتند   شش کنشگر اصلی    (.٦٥:  ١٣٧8)محمدی،    دهند« می
: کسی ٩گیرنده   -٢دهد.  فرمان را می  فرستد و دستور اجرای  می  خواسته یا هدفی      به دنبال     گر« را او »کنش   :  8

شیء   -٤گراید.  به سوی »شیء ارزشی« میکند و  : او عمل می١٠کنشگر   -٣برد.  گر« سود میاست که از »کنش 

گر« را : کسی است که جلوی رسیدن »کنش١٢کنشگر بازدارنده  -٥گر« است.  : هدف و موضوع »کنش١١ارزشی 

دهد تا به »شیء ارزشی« برسد  : او کنشگر را یاری می١٣دهنده کنشگر یاری   -  ٦گیرد.  به »شیء ارزشی« می

فرستد تا گیرنده از آن  تر: فرستنده کنشگر را به دنبال شیء ارزشی میدقیق( و به عبارت کوتاه و  ١١٤:  همان)

گیرند  دهند و کنشگران بازدارنده جلو او را میدهنده او را یاری میوجو، کنشگران یاری سود برد و در جریان جست 

(Greimas,1983:86 کنش .)شی( آگاه است گزار که همان فرستنده است از ارزش و معنای اصلی هدف )شیء ارز

آذر: »این دو نقش،  یابد که بنا بر نظر اسماعیل و کنشگر اصلی داستان از نظر آگاهی به جایگاه فرستنده دست می

 (. ٩٥: ١٣٩٣)محور دانایی و ادراک هدف در داستان هستند« 

نقش  همۀ  نمایندۀ  گریماس،  کنشگر  الگوی  شخصیتدر  بهها،  هستند.  که    ها  هدف  نقش  از  لزوماً غیر 

تواند مفهوم یا شیء باشد. در این الگو، کنشگر اصلی با همۀ عناصر دیگر مرتبط است. شخصیت نیست و می 

پذیر )گیرنده(، آگاهی و گاهی توانایی است. بر اثر حادثه و  گزار )فرستنده( و کنش محور ارتباط فاعل با کنش 

گزار کسی است که کنشگر اصلی  شوند. کنش اه میگزار و قهرمان از وضعیت نامطلوب آگبحران در داستان، کنش 

دهد. کنشگر  فرستد و پس از انجام عمل، به کنشگر اصلی پاداش میوجو یا مقابله با عامل بحران می را به جست 

گیری برای حل بحران با  گزار )فرستنده( همسان و در تصمیم ها و اهداف با کنش اصلی در درک و فهم ارزش 

گزار )فرستنده( در ارتباط با کنشگر اصلی آن است که بر محور انگیزه  ست. اهمیت کنش کنشگر اصلی مشترک ا

ها  کند؛ به عبارتی، ذهنیت و تفکر و انگیزۀ شخصیتو نوع اندیشه و تفکر و میزان آگاهی در داستان تأکید می 

(. گریماس  ١١:  ١٣٧٦ری،  دهد )شیگزار و کنشگر اصلی( و تأثیر متقابل این دو نقش را در داستان نشان می )کنش 

شمار    در هفت شخصیت قصه که پراپ تشخیص داده بود، تجدیدنظر کرده، یار و یاور که منطقاً نوعی بخشنده به

کند و شخصیت گیرنده / مرجع را که شود، حذف میرود و نیز قهرمان دروغینی را که یاور خصم تلقی میمی

 (.١٩: ١٣٦٦فزاید )لوفلر دالشو، امنطقاً با فرستنده ارتباط دارد، بر جمع می 

 

 : هستند کنشگران بین روایی  بیانگر نحو هاو فلش  کنشگران دهندۀ نقشنشان زیر نمودار

 
8 sender 
9  receiver 
10 subject 
11 object 
12 opponent 
13 helper 
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 الگوی کنشی گریماس: روایات کک کوهزاد :٢ نمودار شمارۀ

 

 

 

 

 

 

 

 : کنشگرهای روایات کک کوهزاد ٣جدول شمارۀ 

فرستنده/   روایت 

 کننده یک تحر

 شیءِ ارزشی دهنده یاری بازدارنده گیرنده  کنشگر 

منظوم 

 فارسی 

 دو نفر ناشناس 

 رستم

منوچهر، زال   رستم

 و ایرانیان 

برادرزاده کُک،   بهزاد   / مرد  زال 

خواب موبدان  گزار،  دژدار، 

 بان، یاران ناشناس کُک دیده

شکست دشمن دیرینه، کک کوهزاد ،   گودرز، میالد، کشواد 

 ستانی از ایرانیانکشتن او و اتمام باج

منظوم 

 کُردی 

خراج ستان  عمال 

 کک

 گودرز 

منوچهر، زال   رستم

 و ایرانیان 

  زال، گودرز 

 رز گود

کوهزاد ،  شکست دشمن دیرینه ،کک  

ستانی از ایرانیانکشتن او و اتمام باج  

 عامیانه

 یک

 

 دو نفر ناشناس 

منوچهر، زال   رستم

 و ایرانیان 

 زال، گرگین و الماس 

 بهزاد  شیر، هاشم دیو و

 

 --------------- 

شکست دشمن دیرینه، کک کوهزاد ،  

ستانی از ایرانیانکشتن او و اتمام باج  

 عامیانه

 دو

خراج ستان  عمال 

 کک

 رستم

منوچهر، زال   رستم

 و ایرانیان 

 

 زال 

گودرزیان  از  پهلوانی    زال، 

احتماالً گرگین که رستم او را  )

می خود  مست  همراه  و  کند 

 برد(، چند نفر سپاهی ایرانی می

شکست دشمن دیرینه، کک کوهزاد ،  

ستانی از ایرانیانکشتن او و اتمام باج  

 عامیانه

 سه

کاروان   رئیس 

 خراج 

 رستم

منوچهر، زال   رستم

 و ایرانیان 

کک،   نگهبانان  و  قراوالن  زال، 

 نگهبان زندان

 

و   زن  خراج،  کاروان  رئیس 

 فرزندان زال، لشکر ایران 

شکست دشمن دیرینه، کک کوهزاد ،  

ستانی از ایرانیانکشتن او و اتمام باج  

 عامیانه

 چهار 

 

 دو نفر ناشناس 

منوچهر، زال   رستم

 و ایرانیان 

 

 زال 

 

 یکی از مالزمین درگاه زال

کوهزاد   دیرینه، کک  شکست دشمن 

 ستانی از ایرانیانو اتمام باج

جز روایت عامیانۀ یک که  دهندۀ این موضوع است که بهبررسی الگوی کنشی روایات کک کوهزاد نشان

کنشگر یاریگر در آن وجود ندارد، کلیۀ اجزای کنشگر مورد نظر گریماس در پنج روایت دیگر حضور دارند و سه 

شیء ارزشی= شکست دشمن دیرینه،   گیرنده= منوچهر، زال و ایرانیان /  کنشگر اصلی یا فاعل= رستم/)عامل  

ستانی از ایرانیان( در شش روایت مذکور یکسانند، اما در کنشگر فرستنده یا  کک کوهزاد، کشتن او و اتمام باج

کننده منظوم فارسی، عامیانه یک و عامیانه چهار= دو  هایی با هم دارند. فرستنده یا تحریک کننده تفاوتتحریک 

ستان کُک و گودرز/ در عامیانۀ دو= فرستنده عمال    وایت منظوم کُردی= عمال خراج نفر ناشناس، فرستنده در ر

است. همچنین کنشگر    ستان کُک و خود رستم/ در عامیانۀ سه فرستنده رئیس کاروان خراج و خود رستم  خراج

در روایت منظوم  در روایت منظوم فارسی: گودرز، میالد، کشواد/ . ها با هم اختالف دارددهنده نیز در روایت یاری 

 زال و ایرانیان  ،منوچهر گیرنده:
ستان  عمال خراجدو نفر ناشناس،    فرستنده:

 رستم، سرکاروان، ،گودرز ، کک

 

 

 فاعل: رستم 

 

زال،    /گودرز، میالد، کشواد  دهنده:یاری

چند   ،(احتماالً گرگین)  پهلوانی از گودرزیان

رئیس کاروان خراج، زن    ،نفر سپاهی ایرانی

یکی از مالزمین    ،و فرزندان زال، لشکر ایران

 درگاه زال 

 

 

شکست دشمن    شیء ارزشی:

کک  دیرینه او،  کشتن  و   کوهزاد، 

 ستانی از ایرانیاناتمام باج

 

 

برادرزاده    /زال  بازدارنده: بهزاد 

خواب موبدان  دژدار،  مرد  گزار،  کُک، 

کُکدیده ناشناس  یاران    / گودرز   /بان، 

  بهزاد   شیر، هاشم دیو و  گرگین و الماس

نگهبان   / کک،  نگهبانان  و  قراوالن 

 / زندان

 بهزاد  شیر، هاشم دیو و
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احتماالً  )  کُردی: گودرز/ در روایت عامیانۀ یک یاریگری وجود ندارد/ در روایت عامیانه دو: زال، پهلوانی از گودرزیان

و چند نفر سپاهی ایرانی/ در روایت عامیانۀ سه: رئیس کاروان خراج، زن و فرزندان زال و لشکر ایران/    (گرگین

 مالزمین درگاه زال.  در روایت عامیانۀ چهار: یکی از 

عنوان پدر رستم به دلیل بیم از توانمندی کُک  ها زال بهدر مورد کنشگر بازدارنده نیز در تمامی این روایت

کند از رفتن فرزند به میدان جنگ پیشگیری  عنوان کنشگر بازدارنده تالش می  های تلخ پیشین، همواره بهو تجربه

شود، اما در متن، کنشگرهای بازدارندۀ دیگری نیز وجود دارند، از جمله مینماید و با وجود سعی فراوان موفق ن

خواب  موبدان  دژدار،  مرد  کُک،  برادرزاده  بهزاد  همچون  کسانی  فارسی  منظوم  روایت  دیدهدر  یاران  گزار،  بان، 

الماس، شیر، عنوان معلم رستم، در روایت عامیانۀ یک گرگین،    روایت منظوم کُردی، گودرز به  ناشناس کُک، در

جز زال کسی دیگری بازدارندۀ رستم نیست در روایت عامیانۀ بهزاد، در روایت عامیانۀ دو و چهار به  هاشم دیو و

-سه قراوالن و نگهبانان کُک، نگهبان زندان کنشگران بازدارندۀ روایت هستند. همچنان که اشاره شد ناهمسانی

  ها وجود دارد که ممکن است از تفاوت منشأ و بنیان این روایتگانه  در کنشگرهای فعال در روایات شش هایی
ها از طریق راویان به متن راه یافته و حاصل اختالف گرفته باشد و یا در طول روزگاران ناهمانندی  سرچشمه

ی ها مشکلی در انطباق روایات مذکور با الگوی کنش اما نکتۀ مهم این است که این اختالف  جغرافیایی و ... باشد،

ایجاد نمی از نظر  کند؛ زیرا تمامی کنشگرهای مدّ نظر گریماس در روایت گریماس  ها فعال هستند. همچنین 

( بر خالف سایر روایات با یک ١ها انسانی هستند، در روایت عامیانۀ )شخصیتی اگرچه در کلیۀ روایات شخصیت

گیرد و  بازدارنده در مسیر قهرمان قرار میعنوان کنشگر  شویم که به  رو میشیر( در متن روبه)  شخصیت حیوانی

 خوان است.نوعی یادآور رویارویی رخش رستم با شیر در هفت به

 ١٤مربع معناشناسی -٤-2-2

معناشناسی اوست. مربع   یکی دیگر از آراء مبتنی بر تقابل و ابزار تحلیل مفاهیم دوگانۀ متقابل گریماس مربع

چه دستیابی به چنین بازنمودی اما آن  ای معناشناختی است؛دیداری و واضح از مقولهمعناشناختی، نوعی بازنمود  

ساخت گفتمان شناسی با ژرفجانبه فرآیند پویای کالم است. درواقع مربع معنا سازد، مطالعۀ همه را میسر می

ژرف  این  بر  گفتمان  روبنایی  ساختار  تمام  که  است  گفتممرتبط  مرکزی  نقطۀ  همان  که  محسوب ساخت،  ان 

  مفاهیم   تحلیل  ابزار  عنوان  به  را  معناشناسی  مربع  گریماس   (.١٢٧- ١٢٦:  ١٣٩١شود، استوار است )شعیری،  می

  موقعیت ها را به چهار  توان آنمربع معناشناسی از چهار واژه تشکیل شده است که می   .کرد  معرفی  متقابل  دوگانه

کرد تشبیه  مربع  روی  موقعیت   یکـی  اشغال  با  نشانه   هر  یعنی  ،بر  و می  معنادار   فوق   چهارچوب   در  هااز    شود 

 : شودمی  حاصل  ارتباط نوع  موقعیت، سه چهار  مجموع این شد، از ذکر  پیشتر  که گونههمان 

یعنی بین دو واژۀ باالیی مربع )مرگ و زندگی( وجود   ،که بر روی محور متضادها  ١٥:ی الف( ارتباط تقابل تضاد

 . دارد

تقابل   ارتباط  می  ١٦:تناقضیب(  ایجاد  آن  نفی  و  متضاد  یک  بین  مرگکه  نقیض  و  )مرگ  در    ؛شود  خطوط 

 (.وارۀ طرح

 
14 carré sémiotique 
15  relation de contrariete 
16 relation de contradicti 
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خطوط  شود )نقیض مرگ و زندگی؛  که بین یک نفی متضاد و واژۀ مثبت برقرار می ١٧:یج( ارتباط تقابل تکمیل

   (.وارۀدر طرح 

توان آن را در  گیرد که می ها شکل میها و مکملاین سه ارتباط، سه محور متضادها، متناقض   اساس   بر

   (:١٢٩)همان:  وارۀ زیر نشان دادطرح

 مربع معناشناسی گریماس :٣ شمارۀ نمودار  

 

 

 

 

 

روایات کوک کوهزاد بر مبنای مربع معناشناسی ما را به درک معنای نهفته روایت و نمودار زیر  بررسی  

ارتباط تقابل تضادی: شکست   -١کند که در آن، هر سه رابطۀ تضادی، تناقضی و تکمیلی وجود دارد:  هدایت می

ارتباط تقابل تکمیلی:   -٣  ارتباط تقابل تناقضی: شکست و نقیض شکست، پیروزی و نقیض پیروزی.  -٢و پیروزی.  

 نقیض پیروزی و شکست و نقیض شکست و پیروزی.

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه  -3

است و این امر زمانی   گانۀ کُک کوهزاد دارای نظم منطقی ساختاری و محتوایی روایات حماسیروایات شش

 ها را با یک محک و الگو کند که چهار روایت عامیانه را در کنار روایات منظوم آورده و آن بیشتر اهمیّت پیدا می

واسطۀ ذهن و زبان مردم عامه بازتولید  که چهار روایت عامیانه بهرغم اینسنجیده و دریابیم علی (  الگوی گریماس)

پای روایات منطقی ذهنی روایتگران، پابه  اند؛ به دلیل تأثیر نقالی که منبعث از متون است، و یا نظمو روایت شده

داستان  کلی  تحلیل  نهایت  در  بنابراین  ندارند؛  چندانی  اختالف  جزئی،  مورد  دو  یکی  در  جز  و  شده  سروده 

منظوم یا منثور/ رسمی یا عامیانه( و زبان )دهندۀ سؤاالت موردنظر نوشتار است؛ بدین معنا که نوع روایت  پاسخ

 
17 relation de complementarite 

 زندگی مرگ 

 نقیض مرگ  نقیض زندگی

 شکست 

 نقیض پیروزی

 پیروزی

 نقیض شکست 
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مطابقت   گانه با همدیگرروایات شش  نبوده و  عدم تطابق داستان مذکور با یکدیگر تأثیرگذارکُردی یا فارسی( در  )

وضعیت متعادل آغازین، وضعیت    دارند. همچنین در روایات مذکور مباحث ساختاری هم الگوی تقابلی، یعنی

پیمانی، اجرایی و   یعنی،  گانههای سهنامتعادل میانی و وضعیت پایانی متعادل و هم ساختار نحوی، یعنی زنجیره 

جز روایت عامیانۀ یک  دهد که بهالگوی کنشی روایات کُک کوهزاد نشان میوجود دارد.     طور کامل انفصالی، به  

که در آن کنشگر یاریگر وجود ندارد و کلیۀ اجزای کنشگر مورد نظر گریماس در پنج روایت دیگر حضوری فعال  

نشگر اصلی یا فاعل«، »گیرنده« و »شیء ارزشی« با هم اشتراک دارند،  گانه در سه عامل »کدارند و روایات شش

ها  هایی دارند. منشأ این ناهمسانیدهنده و بازدارنده با هم اختالفکننده، یاری اما در کنشگر فرستنده یا تحریک

یق راویان به متن راه  هایی که در طول روزگاران از طرها و یا ناهمانندی را باید در تفاوت منشأ و بنیان این روایت

ها مشکلی در  اما نکتۀ مهم این است که این اختالف  یافته و حاصل اختالف جغرافیایی و ... است، جستجو کرد؛

ها فعال هستند و از نظر نوع کند؛ زیرا تمامی کنشگرها در روایت انطباق روایات مذکور با الگوی کنشی ایجاد نمی

های انسانی ( عالوه بر شخصیت١ها انسانی هستند، در روایت عامیانۀ )یت شخصیت، اگرچه در کلیه روایات، شخص

عنوان کنشگر بازدارنده در مسیر قهرمان قرار  شویم که به  رو میشیر( در متن روبه)  با یک شخصیت حیوانی

سی در موضوع مربع معنایی برر  خوان است.نوعی یادآور رویارویی رخش رستم با شیر در هفت   گیرد و به می

رساند که در آن، هر سه رابطۀ تضادی، تناقضی و تکمیلی داستان کُک کوهزاد و روایات آن ما را به نموداری می

 وجود دارد. 
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. به  شناسی ژرار ژنتمعناشناسی آلژیر گرمس و شکل   -نامۀ عطار در نظریۀ نشانهالهی(.  ١٣٩٣)آذر، امیر.  اسماعیل 

 اهتمام ویدا آزاد. تهران: سخن.

 سلیمانیه. هورامی(.)  شاهنامه کُردی (.  ٢٠١١)امینی، محمدرشید. 

 . تهران: چاپخانۀ سپهر.مردم و شاهنامه(. ١٣٥٤)انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم. 

 ت.سازمان چاپ و انتشارا  تهران: ، جلد دوم.دانشنامۀ ادب فارسی (.١٣٧٦) . )سرپرست( .انوشه، حسن

 بیگی. تهران: نشر دیگر. . ترجمۀ اکبر معصوم مارکسیسم و نقد ادبی(. ١٣8٣ایلگتون، تری. )

چاپ . ترجمۀ فاطمه علوی و فاطمه نعمتی.  انتقادی   - شناسی: درآمدی زبانشناختیروایت (.  ١٣٩٣توالن، مایکل. ) 

 دوم. تهران: انتشارات سمت.

. سال چهارم.  نامهایران(«.  ٣)   های شاهنامهنویس»معرفی و ارزیابی برخی دستمقالۀ  (.  ١٣٦٤)مطلق، جالل.  خالقی

 .٢٥٥ - ٢٢٥ ، صص١٤شمارۀ 

 .نیلوفر :تهران. ابوالفضل حری  ۀترجم .روایت داستانی: بوطیقای معاصر (.١٣8٧ریمون کنان، شلومیت. )

 . تهران: علم.شناسی کاربردی نشانه (. ١٣8٢، فرزان. )سجودی 

 ترجمۀ عباس مخبر. چاپ سوم. تهران: طرح نو. .راهنمای نظریۀ ادبی معاصر(. ١٣8٤سلدن، رامان. )

 . تهران: انتشارات سمت.مبانی معناشناسی نوین. (١٣٩١) شعیری، حمیدرضا.

 .١٢  و ١١ شمارۀ .معاصر  ادبیات «. مجلۀ٢ و ١ داستان  (. مقالۀ »ساختار١٣٧٦)شیری، قهرمان. 

 . چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیرکبیر. سرایی در ایرانحماسه (. ١٣٦٩اهلل. )صفا، ذبیح

های داستانی (. مقالۀ »کاربرد الگوی کنشی گرمس در نقد شخصیت١٣8٧)پور.  علوی مقدم، مهیار و شهرام سوسن

 . ١٣٠ - ١٠٧ ، زمستان، صص8. سال دوم، شمارۀ  گوهر گویانادر ابراهیمی«. مجلۀ 

 . تهران: روزنگار.. ترجمۀ گروه مترجماندرسنامۀ نظریه و نقد ادبی(. ١٣8٣)گرین، کیت و جیل لبیهان. 

 . ترجمۀ محمد نبوی. چاپ دوم. تهران: آگه.شناسینشانه(. ١٣8٣یر. )گیرو، پی

 . ترجمۀ جالل ستاری. تهران: توس.های پریوارزبان رمزی قصه(. ١٣٦٦)لوفلر دالشو، مارگریت. 

 . تهران: سروش.شناسی نقد ادبیات کودکانروش(. ١٣٧8)محمدی، محمد هادی. 

،  ٩١. شمارۀ  کتاب ماه ادبیات و فلسفهداستان رستم و کک کوهزاد«. ماهنامه  »   (. مقالۀ١٣8٤)محمدی، هاشم.  

 . ٤٣- ٣8ماه، صص هشت اردیب
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       گانۀ )فارسی و کُردی( داستان کُک کوهزادساختاری روایات ششتحلیل 

 

 نظریۀ پایۀ  اندام برگل و بهرام داستان روایتی ساختار  تحلیل» (. مقالۀ  ١٣٩٣) ثواب. و فاطمه امیر   محمد  مشهدی،

 . ١٠٥  - 8٣ صص .٦١ شماره ،١8 دورۀ .ادبی پژوهیمتن  گریماس.،

 . تهران: کتاب مهناز.نویسینامۀ هنر داستانواژه(. ١٣88میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی. )

 . ترجمۀ محمد شهبا. تهران: هرمس.های روایتنظریه (. ١٣8٢)  واالس، مارتین.

English 

Barthes, Roland. (1977). “Introduction to Structural Analysis of  Narratives.’’ Image 

music-text. London: Fontana. 
Greimas, Algirdas Julien. (1983). Structural semantics: An Attempt at a method. 

Nebraska Press. 

 

11
۵۴




