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Abstract
This study compares the stories of Sindbad-name and Bakhtiyar-name. The essential
grounds for this comparison are the structural similarity between the scripts, as well as
the fundamental differences in terms of actions’ modalities, actors’ roles, and the
connections between them. The basis for this study is Greimas Theory and the
communication model of characters, which assist the study to systematically identify
the characters’ contributions in the events, and their motivations, demands and wills in
the incidents and actions of the story. The results of this study show that Sindbad-name
is the story of active characters and their wills and demands, while Bakhtiyar-name tells
the story of fate and its indisputable dominance over the characters’ lives and their
connections, in which women are more under the control of fate’s power and men’s
role-playing and influence. Accepting the fact that literary scripts, especially folk tales
with simple structures and sequence, are the reflections of the social environment of
their particular historical era, it needs to be admitted that Bakhtiyar-name belongs to the
era of believing in the undisputed power of fate and destiny; the era in which women are
marginalized even more than before.
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چکیده
در این پژوهش ،دو داستان سندباادااه و اختیارااهن هقایسن هنیشندد .علن

اینن هقایسن  ،شنااه

سناتتاری و اینز

تفاوتهای هعدادارِ دو اثر در چگداگی کدشها و اقش شخصی ها و ارتااطِ هیان آاهاسن  .هادنای اینن اررسنی ،اظرین
گریماس و الگدی ارتااطی شخصی های داستاای اوس  .این الگد این اهکان را فراهم هیآورد تا ا طدر اظامهدب ،هینزان
هشارک

اشخاص داستان در وقدع رویبادها و ایز اقش ااگیزه و ارادۀ آاها در وقدع کدشهنا و رتنبادها دریافتن شندد.

اتایج این اررسی اشان هیدهب سدباادااه داستانِ شخصی های کدشگر و ارادۀ آاهاس ؛ اهنا اختیارااهن داسنتانِ قضنا و
قبر و سلط ایچدنوچرای آن در زابگی اشخاص داستان و روااط هینان آاهاسن
سرادش  ،زاان ایش از هردان هقهدر قبرت سرادش
ا ویژه داستانهای عاهیاا ای ک سات
گف

و ایدکن در اینن جهنانِ دسنتخد ِ

و ایز اقشآفریدی هردان هسنتدب .اگنر پ یرفتن شندد اثنر ادانی و

و پیراگی ساده دارد ،اازتاب هحیط اجتماعی دورۀ تدلیبِ اثر اسن  ،اناگزیر ااینب

اختیارااه ا دوراای تعلق دارد ک تقبیر در آن ،قبرتی یکّ تاز اس ؛ دوراای ک زاان انیش از گ شنت ان شاشنی

راابه شبهااب.
واژههای کلیدی
سدباادااه ؛ اختیارااه ؛ اظری گریماس؛ شخصی ؛ اقشهای روایی
1ـ مقدمه
سدباادااه یکی از داستانهایِ شای ا هزار و یک شب اس

داستان هف

وزیر ،کتاب هکرالدسا و ...ایز ااهیبه شبه اس

این داستان ،اتتالف اظر وجدد دارد .اانابیم ادشت اس

ک در گ شت اا اامهای هختلفی هثل کتاب سندبااد شکنیم،
(رک :ظهیری سمرقدبی .)11 :1831 ،درانارۀ اصنل و هدشن
در ااتساب آن ا ایراایان یا هدبیان ،اتتالفاظنر وجندد دارد؛

 استادیار زاان و ادایات فارسی دااشگاه شهیب ااهدر کرهان ،ایران (ادیسدبه هسئدل)
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اها ااتساب اثر ا هدبیان را ا شقیق

ازدیکتر هیداانب (رک :ااننالدنبیم .)112-111 :1831 ،ادیسندبۀ جداهراالسنمار

(ضیاء اخشای )1 :1812 ،و هسعددی ،هؤلف هروجال هب ،آن را داسنتاای هدنبی هنیداادنب (هسنعددی)1 :1831 ،؛ اهنا
شمباهلل هستدفی ( )33 :1811و ظهیری سمرقدبی ن ک کتاب را ا اثر هصددع اازادشت اسن
ال ریع  ،کتاب را ا ایراایان اسا

ن ( )28 :1812و صناشب

هیدهدب (آقاازرگ تهراای.)281 :1823 ،

در هیان صاشباظران هعاصر ایز دراارۀ هدش کتاب ،اتفاق اظر وجندد انبارد .ریپکنا ( )283 :1810و هحجندب (:1838
 )108آشکارا ا اصل هدبی یا ایراای آن اشاره اکردهااب .هیددی ،در هقبهن انر سندباادااه ( ،ظهینری سنمرقدبی )1812 :و
هلکالشعرا اهار ( )10 :2181ادشتن کتاب را ا ایراایان اسا

دادهاانب؛ اهنا صنفا ( )1001 :1818و اتن (2181

 )108 :و

اراون ( )213 :1811آن را از داستانهای هدبی دااست ااب .ا عقیبۀ زرینکدب ،اصل داستان از ادب هدبی گرفت شبه اسن
و ادیسدبگان اسالهی ،در قرون اخستینِ پس از فتدح ،در ادشتن اختیارااه از آن الهام گرفت ااب (زرینکدب.)180 :1813 ،
اختیارااه یا قص ده وزیر ایز داستاای ا شیدۀ هزار و یک شب و هشتمل ار ده داسنتان اسن

کن ه تن اصنلی آن

هشخص ایس  .صفا گمان هیارد تحریرهای اختیارااه  ،از یک هتن کهن پیش از دورۀ اسالهی سرچشنم گرفتن اسن
ک در قرنهای اولی هجری از پهلدی ا عرای ترجم شبه و سپس در عهب ساهاای ،از عرای ا فارسی ارگرداانبه شنبه
اس

(شمسالبین هحمب دقایقی هروزی :1811 ،شش ن ا ) .ا گمان او ،اساس داستان همکن اس

همان اختیارااهن ای

ااشب ک ارپای سخدان هؤلف تاریخ سیستانْ در شرح اشدال اختیار ،جهان پهلدان تسروپرویز ساساای ،اگاشت شبه اس

(همان :شش)؛ اها هلکالشعرا اهار در هقبه تاریخ سیستان اا قاطعین  ،یکنیانددن اینن دو را رد هنیکدنب (رک :تناریخ
سیستان.)21 :1831 ،
ات ( )228 :2181و آراری ( )130 :1811و زرینکدب ( )33 :1838هعتقباب این داستان ،در دورۀ اسالهی و ا تقلینب

از سدباادااه ادشت شبه اس  .ا اظر کدهپارتی و ااس  ،داستان ا قبری شای ا هفن

وزینر (سندباادااه ) اسن

کن

امیتدان آن دو را هتنهایی هستقل دااس ؛ همچدین تقبم سدباادااه ار اختیارااهن و وجندد هنتنهنای سنریاای و اینز
اازتاب آن در هزار و یک شب اشان هیدهب ک سندباادااه صندرت اصنل داسنتان و اختیارااهن  ،تقلینبی از آن اسن
(اختیارااه  ،هقبه ادلبک 81-88 :1811 ،؛ ایز تفضلی.)801 :1811 ،
صفا هعتقب اس

«در عهب ساهاایان ،تحریری از این کتاب صدرت گرفت اس

و اوایل قرن هفتم ،تحریر دیگری تح

و از روی همان تحریر ،در اواتر قرن ششنم

عددان «راشن االرواح» ترتینب داده شنبه اسن » (رک :شنمسالنبین هحمنب دقنایقی

هروزی :1811 ،هقبه )؛ اها دراارۀ ایدک ادیسدبۀ این تحریر کیس  ،اتتالفاظر وجدد دارد .صفا اا اسنتداد ان گفتن عندفی در
لاابااللااب ،آن را ا شمسالبین هحمب دقایقی هروزی اسا
دقایقی را رد هیکدب و آن را ا ادیسدبهای ااشداس اسا

هیدهب؛ اها هحمب روشن ،دیگر هصحِّح کتاب ،استداد کتناب ان

داده اس

(ایز رک :اختیارااه  ،هقبه تاریزی.)1810 ،

اا وجدد هم اتتالفهایی ک در ااب ه ت و ادیسدبۀ کتاب وجدد دارد ،ا یقین هیتندان گفن
سدباادااه ت لیف شبه اس
شبه اس

و ازاظر هدضدع و شیدۀ روای  ،اسیار ا سندباادااه شنااه

اسیاری از صاشباظران ،آن را تقلیبی از سدباادااه اباادب .این شنااه

اختیارااهن اعنب از

دارد .همنین هدضندع ااعن

و اینز تقنبم زهناای سندباادااه انر

اختیارااه  ،هقایس دو اثر را همکن هیکدب.
هبف از این هقایس  ،دس یافتن ا تفاوتهای دو اثر ازاظر کدشهای اشخاص داستان در ارتااط اا یکبیگر و ایز در
ارتااط اا رتبادهای داستانهاس  .ارای دس یاای ا این هبف ،از اظرین روایتنی گریمناس اسنتفاده هنیشندد .علن

هقایس سدباادااه و اختیارااه از اظر الگدی هشارک کددبگان روای

استفاده از اظری روایتی گریماس این اس

ک این دیبگاه ،اهکان اررسنی هینزان هشنارک
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رویبادها و ایز اقش ااگیزه و ارادۀ آاها را در وقدع کدشها و رتبادها ،ا طدر اظامهدب فراهم هیآورد .دراتیج اا کنارارد
این شیده ا تفاوتهای هعدادار دو اثر در طرح پیراگ داستان و ...هیتدان پی ارد .این اررسی ،اهکان هقایس اظامهدنب دو
داستان را فراهم هیآورد و سرااجام راهگشای پژوهش هایی تداهب ادد ک دراارۀ اررسی سیر تغییر و دگرگدای هضمدن
در داستانهای کهن فارسی ااتدج ا عداصر دروای روایات ا ااجام هیرسب.
1ـ 1پیشینۀ پژوهش
در سالهای اتیر ،اررسی داستانهای کهن و عاهیاا فارسی اا استفاده از رو های ساتتارگرا هدضدع پژوهشهنای
اسیاری ادده اس  .از هیان آاها ارتی پژوهشها اا هدضدع این هقال ارتااط ایشتری دارد .از آن جمل اس :
 شسیدی سروری و صرفی ( )1831در هقال «وجده روایتی سدباادااه » اا استفاده از اظری تددوروف ،شیدههنایی رااررسی کردهااب ک داستان را ازاظر چگداگی وقدع رتبادها ساهان هیاخشب.
 -طالایان شسیدی و سروری ( )1831در هقال «ادعشداسی سندباادااه » ،رواین

را از اندع رواین هنای اسنطدرهای

دااست ااب.
 -الیاسیپدر ( )1830در هقال «دو روای

از سدباادااه » ا ریش یاای شضدر سدبااد در ادایات فارسی پرداتت اس .

 هشهبی و واثق عااسی و عارفی ( )1838در هقال «رویکرد تحلیلی ا عداصر داستاای سدباادااه » و تبیج تدبکی( )1831در پایانااه کارشداسی ارشب تدد اا عددان اررسنی عداصنر داسنتاای در اختیارااهن  ،ان راهدمنایی دکتنر علنی
تسدیمی ،داستان را ازاظر هدضدع و دروامای  ،شخصی پردازی ،شکل پیراگ و ...اررسی کردهااب.
 هحمب شکیم آذر ( )1831در هقال «ساک و ساتتار لمع السراج لحضنرهالتناج» ،اثنر را ازاظنر سناکی و سناتتاریاررسی کرده اس  .او ا هداردی هاادب ضعف ایان در روای  ،زاان عقنیم ،اثنر آهیختن ان عرانی اسنیار و آشنفتگی در
شیدهها و فنهای روای

داستان و ...اشاره هیکدب.

 زیدب ارزگر هاهر ( )1833در پایانااه کارشداسی ارشب تدد اا عددان تحلیل روانشنداتتی ویژگنیهنای زانان درادایات کالسیک ااتکی ار کتابهای کلیل و دهد  ،هرزاانااه  ،اختیارااه و سدباادااه  ،ا راهدمایی دکتنر هحمنب یناوری،
هسائل هرادط ا زاان را ن هثل ازدواج ،هسنائل جدسنی ،شمین  ،هدطنق و اسنتبالل ،پناکداهدنی زن ،انبایدی هنرد ن در
کتابهای ااهارده اررسی کرده اس .
 هریم شسیدی ( )1831در هقال «هقایس تطایقی شکای های هدبی ن ایراای در ادب کالسنیک فارسنی» ،امددهنا وجلدههای زن را در داستانهای طندطیااهن  ،سندباادااه  ،کلیلن و دهدن  ،جداهن الحکاینات ،سنمک عینار ،اختیارااهن ،
هرزاانااه  ،گلستان ،اهارستان جاهی و لطایفالطدایف اررسی کرده و ا این اتیج رسیبه اس

ک در داستانهایی هاادنب

اختیارااه و سمک عیار و ...زاان جدس دوم ا شمار هیرواب؛ اها زن تدبِ فرهااارِ پارسا ستایش هیشدد و شیل گری و
هکاری زاان ،از آن ادع ک در داستانهای اا ریش هدبی دیبه هیشدد ،وجدد ابارد.
اگارابه در این پژوهش هیکدشب تا تفاوتهای هعدادار سدباادااه و اختیارااه را ازاظر اقشهای گدااگدن اشنخاص
داستان و روااط این آاها اررسی کدب و دالل های تقسیم این اقشها را در دو داستان تدضیح دهب .ارای دسن یناای ان
این اهباف از الگدی کدشگران گریماس در تایین اقش اشخاص داستان استفاده هیشدد.
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2ـ بحث نظری
اساس کار گریماس ار تصحیح و تکمیل دیبگاههای پیش از او هاتدی اس  .زاانشداسی سدسدر و تحلیل اسطدرهشداسی لندی
استراوس و تحلیل قص های پریان پراپ ،ادیادهای اظری گریمناس اسن  .تمنایزی کن سدسندر انین زانان و گفتنار در اظنر
هیگرف  ،گریماس را ا دریاف
( )immanent levelهبای

اظاهی هاتدی ار تقاال هیان سطح هتالدر ( )apparent levelیا روادا و سنطح دروانی نن ذاتنی

کرده اس  .ار این اساس« ،گرچ روای

دارای ساتتاری جهاای اس

و ا اصطالح ،اقشن ذهدنی

آن هحبود اس  ،تالدر آن در زاانها و فرهدگهای هختلف ،گدااگدن اس ؛ ادااراین ،ا اظر او ،هعدا ( )senseفقط وقتنی قاانل
درک اس

ک در قالب روای

درآیب» (اتدت)23 :1811 ،؛ ا ایان دیگر ،روای  ،هعدا را در دسترس درک و فهنم آدهنی قنرار

هیدهب و از همان سازوکاری استفاده هیکدب ک درک جهان را ارای ااسان همکن هیکدب.
ک ا تنددیتندد هعدنا انبارد؛ الکن هعدایشنان از

ا اظر استراوس ،هم چیزهایی ک هدش فرهدگی دارد ،اشاا هایی اس

شکلدادن ا تقاالها در چارچدب اظاهی ک ا آن تعلق دارد ،فهمیبه هیشدد .دو طرف تقاال ایز ا هنم هراندط اسن ؛ زینرا
ایااگر شضدر یا غیاب چیزی از همان ادع اس

(رک :اراتز .)33-31 :1832 ،گریماس هم هاادب لدی اسنتراوس «عمنال درپنی

ارگرفتن روای ها از سطح زیرین اابیش دوتایی اس » (هارلدب .)812 :1832 ،او هعتقب اس
ساتتاراخشیبن ا جهان در قالب تقاالهای دوتایی هاتدی اس

اساس درک ااسنان از جهنان ،انر

و این «ساتتار ادیادی از تقاالهای دوگاا  ،ا زاان ها و تجران

ها و روای هایی ک از طریق آاها تجرا تدیش را ایان هیکدیم ،شکل هیدهنب» (تایسنن .)811 :1831 ،افنزونانر اینن ،اظرین
پراپ هادی ار ایدک اقشهای ها ،ادیادیترین واشبهای روایی اس
اهکااات ساتتاری ک در کل هجمدع یاف
اوس

و ایز تال

او ارای یافتن یک «شاهشکاین » ن شناهل کلین

هیشدد (رک :اسکدلز )102 :1813 ،ن ادیان دیگر کار گریمناس در اظرین و رو

ک «اصطالشا الگدی روااط کدشی ااهیبه شبه اس » (اراتز.)31 :1832 ،
«در این هبل ،هر کدش یا پیرفتی 1،شاهل شش عدصر هتقاال اس

ک ا آاها عاهالن یا هشارک کددنبگان ()Actants

گفت هیشدد .تحلیل هشارک کددبگان در این هبل ،اساسا ا هعدای هشخص کردن عداصر ینک پنیرفن

( )sequenceو

تفسیر آن ،اراساس تعلق ان یکنی از دسنت هنای هشنارک کددنبه اسن » ( .)Herbert, 2011: 71شنش دسنت هختلنف
از :فاعل ،هبف (هفعدل) ،فرستدبه ،دریاف کددبه ،یاریگر ،اازدارابه .اینن شنش

هشارک کددبه در این هبل عاارت اس

دست ا س تقاال دوتایی تقسیم هیشدد و هریک از این تقاالهای دوتایی ،یکی از هحدرهای تدصیف هشارک کددبگان
را شکل هیدهب.
س هحدر ااال شاهل هدارد زیر اس :
الف) هحدر طلب یا جس وجد ( :)Desire axisاین هحدر از دو هشارک کددنبۀ فاعنل ( )Subjectو هنبف ینا هفعندل
( )Objectتشکیل شبه اس  .فاعل ،کسی یا چیزی اس

ک ا سم

هبفی رهسپار اس

و ا رااط هینان فاعنل و هفعندل

دراصطالح ،اتصال گفت هیشدد .است ا ایدک فاعل اا هفعدل ا پیدستگی ارسب (هثال در پیرف
یا ارسب (هثال در پیرف

قاتل تدااس

شاه ،هلک را هنیتداهنب)

از شرِّ جدازه تالص شدد) ،وصل یا جبایی در این هحدر ا وجدد هیآیب.

ب) هحدر قبرت ( :)Power axisاین هحدر از دو هشارک کددبۀ یاریگر ( )Helperو اازدارابه ( )Opponentتشنکیل
شبه اس  .یاریگر تال
در پیرف

هیکدب تا فاعل و هفعدل ا پیدستگی هطلدب ارسدب؛ اها اازدارابه ،هاا این اتصال اسن

(هنثال

شجاع  ،ا هلک کمک کرد یا اژدها هلک را اازداش ).

ج) هحدر ااتقال ( :)Transmission axisهحدر ااتقال از دو هشارک کددنبۀ فرسنتدبه و گیرانبه تشنکیل شنبه اسن .
فرستدبه ،عدصری (فرد یا هضمدن) اس

ک ارقراری اتصال هیان فاعل و هفعدل را پیشدهاد هیکدب (هثال در پیرف ِ شناه

هقایس سدباادااه و اختیارااه از اظر الگدی هشارک کددبگان روای

از شاهزاده تداس

ک از هلک هحافظ

ک پ یرای تال

کدب) و گیرابه ،عدصری اس

اتصال هیان فاعل و هفعدل سدد هیارد (هثال در پیرف ِ شاه ،تداهنان هحافظن

اس
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و یا ا زانان سنادهتنر ،از

از هلکن شنب) .فرسنتدبه و گیرانبه در

اسیاری از روای ها ،یک فرد یا هضمدن اسن  )Prince, 2003: 162( .اینز (،)Herman and Vervaeck, 2005: 52-55
(هکاریک( ،)881 :1838 ،هارتین )12 :1832 ،و (اراتز.)33-31 :1832 ،
اایب تدج داش

ک در الگدی کدش گریماس «همکن اس

چدبین الگدی کدش ،ا تبریج در یک شخصنی

پیبا کدب» (هارلدب )812 :1832 ،و ایز کدشگران «ا هعدای دقیق کلم  ،اصال شخصی

تحقنق

ایستدب الک اغلنب ایشنتر از آاکن

عیدی ااشدب ،ااتزاعی هستدب» (تدالن )111 :1831 ،و «هیتداادب شاهل یک هدجدد ااساناما (شیدان و شمشیر سخنگند و
غیره) ،یک عدصر ایجان و واقعی هاادب اشیا (هثال شمشیر یا گرز) و یا شتی یک هفهدم (شجاع  ،اهینب ،آزادی) ااشندب.
یک هشارک کددبه همچدین همکن اس

یک شخص و یا یک جماع

(جاهعن ینا گنروه دوسنتی) ااشنب» ( Herbert,

 .)2011: 37شکل زیر ،هبل تصدیری کدشگران گریماس را امایش هیدهب:

ساتتار روایتی گریماس ،ساده و کاراردی اس

و آن را در هتدن اسنیاری هنیتندان ان کنار انرد؛ الاتن «سنادگی و

کاراردیاددن این هبل ،یکی از هشکالت آن ایز هس  .تقلیل هم شخصی هنا و اقنشهاین هنای (هدتینفهنای) ینک
داستان ا شش اقش هشارکتی ،در اسیاری از هدارد ،تقلیلگرایاا اس

و همچدین این هبل ساده عمال تفاوتهای هینان

اسیاری از ژاارها و روای ها را اادیبه هیگیرد» ( .)Herman and Vervaeck, 2005: 54-55انا وجندد ایدهنا ،الگندی او
«ا طرز چشمگیری ،اا طرح اسیاری از قص های عاهیاا سازگار اس » (تدالن.)111 :1831 ،
«ارای کاراس

اظری گریماس هعمدال ا دو شیدۀ هختلف عمل هنیشندد .در تعنبادی از پنژوهشهنا ،اخسن

شیدهای پیشیدی ،هشارک کددبگان یک روای  ،شداسایی هیشداب و سپس تال

هیشدد تا شنکلگینری پنیرفن هنای

هختلف روایی از دل تقاالهای دوتایی هیان هشارک کددبگان ،اازسازی و ارائ شدد .در رو
(سکااسها) و تدالی زهاای یک هتن شداسایی هیشدد و سپس تال

ان

دوم ،اخس

پنیرفن هنا

هیشدد تا اا اتکا ا پیرف هنا ،هشنارک کددنبگان

شداسایی شداب و هبل اهایی گریماسی یک هتن تدلیب شدد» (شسیدی سنروری و همکناران .)11 :1830 ،شنیدۀ اخسن ،
هعمدال هداسب روای های عاهیاا و روای هایی اس
پژوهش از این رو

ک پیرف های آاها تددع چدباای ابارد و ا همین سناب در اینن

استفاده هیشدد.

3ـ بررسی داستانهای سندبادنامه
سدباادااه شاهل یک روای

کلی و سی و یک روای

دروا اس  .هضمدن داستان اصنلی ان داسنتانهنای «یدسنف و
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زلیخا» و «سدداا و سیاو » شااه

هتهم هنیکدنب و

دارد .در این داستان ایز کدیزکِ هحادب شاه ،شاهزاده را ا تیاا

شاه فرهان هیدهب شاهزاده را اعبام کددب .سدبااد شکیم ،پرورابۀ شاهزاده ،در طال او هیایدب ک اگر هفن
کدب ،سرااجام اخ

اا او یار تداهب ادد .در این هبت ،هف

وزیرِ ایکسیرت شاه ،هنر روز انا رواین ِ داسنتاای ،اعنبام

شاهزاده را ا عقب هیاابازاب و در هقاال ،کدیزک هر اار اا روای
هیکدب .سرااجام پس از گ ش
ثاا

هف

روز سنکدت

قص ای ،اار دیگنر شناه را ان اعنبام فرزانب ترغینب

روز ،شاهزاده سکدت تدد را هیشکدب و اا گفتن روای هایی ،ایگدناهی تندد را

هیکدب.
ا این ترتیب کل داستان ،یک پیرف

پیرف هایی تکرارشدابه ،هدقعی
قسم

کلی اس

ک زابگی شاهزاده را از آغاز تا پایان شرح هیدهب و در ضنمن آن،

احراای زابگی شاهزاده را طدالای هیکدب و پایان داستان را ا تن تیر هنیاانبازد .در

احران داستان ک ازرگترین و اصلیترین گزارۀ پیرف

اسن  ،شخصنی هنا اقنشهنای هتفناوتی را ان عهنبه

هیگیراب؛ وزیران شاه و سدبااد شکیم در اقش فاعل و یاریرسان و کدیزک در اقنش اازدارانبه و دریافن کددنبه ظناهر
هیشداب .جالب ایدجاس

ک تدها کدشِ هم اشخاص داستان در هم اقشها ،فعل روای کردن اسن

فرستدبه ،ااگیزه و تداس

شخصی هاس .

و در همن شنال،

جبول  -1اقشهای اشخاص داستان در داستان اصلی سدباادااه
دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

فرستنده
ااگیزه و تداس

شاهزاده

شاه

شاهزاده

کدیزک

شخصی ها

کدیزک

شاهزاده

وزیران شاه

کدیزک

یاریگر
وزیر

هف

سدبااد

وزیران شاه
سدبااد

در دیگر داستانهای سدباادااه ایز تداس

و ارادۀ شخصی هنا و سنرااجام چنارهجندیی آاهنا انرای رسنیبن ان هنبف،

کدشهای اشخاص داستاای را هعدادار هیکدب و ههمترین عاهل پیشارد داستان اس  .در داستان «روااه و شتر» ،شتر انا غلان انر
روااه ا هبف هیرسب و در شکای

«روااه و شمبوا » ،روااه ارای رسیبن ا هاهیای ک در داهی اهاده شبه اسن  ،شمبوان

را فریب هیدهب و هاهی را هیتدرد .در ایدجا ،شکل دیگری از یاریگر دیبه هیشدد ک ااتداست ا شخصی
ا عاارت دیگر ،شخصی

قرااای در چدین داستانهایی ،امدد دیگری از شخصی

کمک هیکدنب؛

یاریگر اس :

جبول  -2اقشهای اشخاص داستان در دو داستان «روااه و شتر» و «روااه و شمبوا »
دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

یاریگر

نام داستان

فرستنده

روااه و شمبوا

ااگیزه و تداس

روااه

روااه

هاهی

دام صیاد

شمبوا

روااه و شتر

شخصی ها

شتر

شتر

اان

روااه

-
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امدا ارتر چدین شکلی از روااط شخصی ها در داستانهایی دیبه هیشدد ک ا هکر زاان هعنروف اسن  .زانان در همن
را ا اف تدد تغییر هیدهدب؛ ان هنبف تندد هنیرسندب و از هجنازات

این داستانها در اقش فاعل ظاهر هیشداب و وضعی

اجات هییاادب .در داستان «کبتبا اا زن و طدطی» ،زن ،طدطی را هزاشم اهیال و اعمال تدد هیایدب؛ ادااراین اا طنرح اقشن ای،
هرد را فریب هیدهب و ا تداست تدد هیرسب .در داستانهایی هثل «هرد لشکری و هعشدق و شاگرد» و «زن پسنر انا تسنرو
و هعشدق» و ...ایز یک الگدی تکراری در روااط هیان شخصی ها تکرار هیشدد ک هاتدی ار همین طرح اس .
جبول  -8اقشهای اشخاص داستان در داستانهای هکر زاان
نام داستان

فرستنده

زن و طدطی

تداس

دریافتکننده

فاعل

زن

زن

هدف
تداس

زن
زن و لشکری

بازدارنده

یاریگر

قاادن

-

زن

فرار از هجازات

تداس

زن

زن

تداس

زن

طدطی

زن /فرار از
هجازات

-

قاادن
لشکری /همسر
زن

زن پسر اا تسرو

تداس

...

زن

زن

تداس

زن

هردی ک

قاادن

هجازات

تداس

شیل های زاان را

زن /فرار از

زن

تداس

زن

-

تسرو

زن

-

قاادن

زن

جم هیکرد

در هاجرای «شهریار زن دوس » ،زنِ هرد اازرگان ارای ایدک از اهیال شاه در اهان امااب ،اا کتاای او را از زشتی عمنل
تدد آگاه هیکدب و ا تداس

تدد ،یعدی شفظ پاکباهدی در غیاب همسر

دس

هییااب.

جبول  -1اقشهای اشخاص داستان در داستان «شهریار زندوس »
فرستنده
تداس

دریافتکننده

زن

فاعل

زن /همسر

هدف
تداس

زن

زن

بازدارنده

یاریگر

شهریار

-

در داستانهایی ک هردی عاشق ،تداستار زای اس  ،عجدزهای ا یاری عاشق هیآیب و اا شیل ای هرد را ا تداسن
تدد هیرسااب.
جبول  -1اقشهای اشخاص داستان در دو داستان «گدبهپیر و »...و «عاشق و گدبهپیر»
نام داستان
گدبهپیر و هرد جدان
اا زن ازاز
عاشق و گدبهپیر و
سگ گریان

فرستنده
تداس

هرد

دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

یاریگر

هرد

هرد

زن ازار

قاادن /همسر زن

گدبهپیر

جدان
تداس

هرد

عاشق

عاشق

عاشق

هعشدق

ایههری هعشدق

گدبهپیر
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در داستان «کددک پدجسال » ،یکی از س دوستی ک پدلی را ازد پیرزای ا اهاا
هیکدب و سپس دو دوس

دیگر ،پیرزن را ا سرق

گ اشنت اانب ،ان دوسنتااش تیاان

پدلشان هتهم هیکددب .کددک پدجسال ای ا کمک پیرزن هیآینب و او

را از اتهام دزدی و هجازات قاضی اجات هیدهب.
جبول  -1اقشهای اشخاص داستان در داستان «کددک پدجسال »
فرستنده
تداس

دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

یاریگر

پیرزن

کددک

پیرزن

دو دوس

کددک

دو دوس

س دوس

شخصی ها

-

کددک

در داستان «پیر ااایدا» ،اازرگاای ارای کسب سددِ ایشتر ا شهری غریب سفر کنرده اسن ؛ در آاجنا گرفتنار دسیسن
طراران هیشدد و هم ثروت تدد را از دس
پدهاای ا گفت های پیر ااایدایی گد

هیدهب .سرااجام ا کمک پیرزای تیرتداه ا ه هن طراران راه هنییاانب و

هیدهب ک سردست طراران اس

و ایدگدا راه تالصی از تطر هییااب و هال تدد

را ایز پس هیگیرد .ا این ترتیب ،پیر ااایدا ارتالف تداست تدد ،اقش یاریگر را در داستان اازی هیکدب.
جبول  -1اقشهای اشخاص داستان در داستان «پیر ااایدا»
فرستنده
تداس

دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

یاریگر

اازرگان

اازرگان

کسب هال

طراران

پیرزن /پیرااایدا

طراران

طراران

کسب هال

پیرزن

-

شخصی ها

در هر دو داستان ،اگر چارهاابیشی و کدش شخصی
غیر این صدرت ،دو دوس

و یاریگر ،سددهدب ااشب ،اازرگان و پیرزن ،گیرابه هسنتدب و در

و طراران ،گیرابه تداهدب ادد.

در دیگر داستانهای سدباادااه ایز اا وجدد تفاوتهایی ک در سنیر داسنتان ینا اندع شخصنی هنا دینبه هنیشندد،
شخصی هاس  .از هجمدع سی و یک داستان دروا سدباادااه  ،تدهنا در چهنار داسنتان ،تصنادف ینا

فرستدبه ،تداس

قضا و قبر ،اقش فرستدبۀ داستان را ایفا هیکدب؛ ا عاارت دیگر ،در داستانهای سدباادااه  ،تداس
ا تغییر شرایط یا ا دس

آوردن چیزی ،عاهل کدش و چارهجدیی اوس

شخصی

ک تقریاا در هم هندارد ،انا هدفقین

و هیل او
همنراه

اس ؛ فقط در هداردی ک قضا و قبر یا تصادف اقش فرستدبه را اازی هیکدب ،فرد از چارهجندیی درهنیهاانب و هقهندر
قبرت سرادش

هیشدد؛ ارای هثال در داستان «صیاد و ااگانین» ،هجمدعن ای از تصنادفهنا کن در پنی هنم هنیآینب،

شخصی ها را ا کدش واهیدارد؛ قطرۀ ااگایدی از ترازوی اقال ار زهین هیچکب ،راسدی دس آهدز اقال ،ااگاین ریختن
ار زهین را هیتدرد ،سگ صیاد ،راسد را شکار هیکدب ،اقال سگ را هیکشب و صنیاد ،اقنال را و کسنا انازار ،صنیاد را
هالک هیکددب و سرااجام ،درگیریِ هم هردم شهر و دتال

شاکم ،شهر و هردم آن را ااادد هیکدب.

جبول  :3اقشهای اشخاص داستان در داستان «صیاد و ااگاین»
فرستنده

دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

یاریگر

قضا و قبر

هم هردم

قضا و قبر

هم هردم

-

-
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در دیگر داستانهایی ک قضا و قبر ا شکلی در آاها اقش اازی هیکدب ایز شخصی هنا چنارهای در اراانر رتنبادها
اباراب و یکسره هقهدر قبرت قضا و قبراب .تدها در داستان شاهزاده اا وزیران ،اجاا

دعای شناهزاده و یناری تباوانب،

شاهزاده را ن ک ا طدر اتفاقی و ا ساب ادشیبن آب چشم ای تغییر شکل داده اس

اول ارگردااب.

ن ا شال

عاهل دیگری ک در اقش فرستدبه ظاهر هیشدد و شخصی  ،ایدراگ ارپای آن رفتار هیکدنب ،اعضنی ویژگنیهنای
ا اسا

ثاا ِ شخصیتی هثل طم یا ابگماای اس

ک در هفن

شکاین

سندباادااه دینبه هنیشندد .در داسنتانهنای

«لشکری و گرا » و «کاک ار و هاده» ،ابگماای و در داستانهای «هبهب و پارسا» و «هدرچ و زاادر» ،طم و در داسنتان
«اازرگان لطیفطا » ،شهدت اازرگان در تدردن تدراکهای پاکیزه و ظاهرایدی او ،عاهل کدشهایی اس
ا زیان یا شتی هرگ شخصی

کن سنرااجام

هیااجاهب.

جبول  -3اقشهای اشخاص داستان در س داستان سدباادااه
نام داستان

فرستنده

دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

یاریگر

هبهب و پارسا

طم

هبهب

هبهب

غ ا

پارسا

-

زاادر

زاادر

هدرچ و زاادر
ابگماای

لشکری و گرا
کاک ار و هاده

ظاهرایدی

اازرگان لطیفطا

هدرچ

گرا  /لشکری

لشکری

گرا

-

-

کاک ار و هاده

کاک ار

کاک هاده

-

-

اازرگان

اازرگان

تدراک پاکیزه

-

-

ادننااراین در  23داسننتان از هجمنندع  82داسننتان سنندباادااه (رک :جننبول  ،)13اشننخاص داسننتان در اقننش فاعننل،
تعیینکددبۀ آغاز و فرجام رویبادها هستدب .این ویژگی همراه اا اقش ا اسا
ایااگر آن اس

ک هحدر غالبِ داستانهای سدباادااه  ،هحدر طلب و جس وجدس ؛ این هحدر اا اقنشآفریدنی هدفنقِ

فاعل عملی هیشدد و هحدر قبرت ،اقشی ا اسا
تداس

اابکِ اازدارابه و یاریگر در این داستانهنا

یا صفات ثاا

ااچیزی در داستانها دارد .همچدین در هحندر اادقنال ،اقنشآفریدنی

شخصی ها در جایگاه فرستدبه ،ههمترین عاهل وقدع رتبادها و کدش اشخاص داستان اس

و

اشخاص داستان و ارادۀ آاها در داستانهای سدباادااه اس ؛ ویژگیای کن در داسنتانهنای

این ،گداه دیگری ار اهمی

اختیارااه  ،اسیار ااچیز اس .

4ـ بررسی داستانهای بختیارنامه
سات

اختیارااه ا سدباادااه شای اس

و در دل داستان اصلی آن ،اُ داستان دروا وجدد دارد ک قهرهااان هرینک از

داستانها ،هاجراهایی شای ا اختیار داراب .داستان اصلی ،اسیار ا سدباادااه شای اس

اا این تفاوت ک اختیار ،ا طندر

اتفاقی و ار اثر فروریختن دیداری ،از شرهسرای شاه سر در هیآورد و وزیران شاه ک اا اختینار دشنمناانب ،انا فنریفتن
همسر شاه ،اختیار را ا تیاا
تال

هتهم هیکددب؛ ادااراین وضعی

وزیران ارای تحریک شاه ا کشتن اختیار و تال

وزیران فقط اا شاه صحا

احراای زابگی اختیار هثنل شناهزادۀ سندباادااه  ،شناهل

اختیار ارای رهایی اس  .الات اا این تفاوت ک در این داسنتان،

هیکددب و تدها راوی قص ها ،اختیار اس

ک هیکدشب تا اا رواین  ،تطنر اعنبام را از تندد
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دور کدب؛ سرااجام ،چدن هدفق امیشدد ،شاه دستدر اعبام او را صادر هیکدب .درس
ههتر عیاران را ک پرورابۀ اختیار اس  ،ا شهر هیآورد و او هدی
اختیار ،فرزاب گمشبۀ تدد

سرادشن ،

در لحظ اعبام ،دسن

اختیار را ارای شاه آشکار هیکدب؛ شاه هیفهمنب کن

اس ؛ وزیران را هجازات و اختیار را ا جااشیدی تدد ااتخاب هیکدب؛ ادااراین در داسنتان

اصلی اختیارااه  ،اقش روایتگری در جایگاه کدش هؤثر شخصی

در دف احران و تغییر وضعی

ن چدااک در

شخصی

سدباادااه دیبه هیشدد ن اادیبه گرفت شبه و قضا و قبر ،یگاا کدشگر هنؤثر در فرجنام کنار شخصنی  ،جنایگزین آن
شبه اس .

جبول  :10اقشهای اشخاص داستان اصلی اختیارااه
فرستنده

دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

یاریگر

قضا و قبر

اختیار

قضا و قبر

اختیار

اختیار

اختیار

شسب

وزیران شاه

اختیار

وزیران شاه

قضا و قبر

شاه

وزیران شاه

(سردست طراران)

شاه

ا این ترتیب ،یک اقش این چدب عاهل یا چدب شخصی

تقسیم هیشدد و قضا و قبر یا تصنادف ،ههنمتنرین عاهنل

شروع داستان و رتباد شدادث و ایز کدش شخصی هاس  .ارتالف داسنتان سندباادااه کن در آن تداسن
شخصی  ،اقط شروع داستان اس  ،در ایدجا سرادش
تال

یا تصادف ،عاهل شروع داستان و گرفتناری اختینار و دراتیجن ،

او ارای اجات از گرفتاری اس ؛ همچدین همین عاهل ،هدقعی

ک ا ساب یک صف

شخصیتی (شسب) فرص

ثاا

سدباادااه  ،ا کدش شخصی

و کندش

هداسب را ارای ابتداهی وزیراای آهناده هنیکدنب

را ارای اااددی اختینار هغتندم هنیشنمراب و سنرااجام ،انرتالف

و عمل روایتگری الک سرادش  ،ااع

اجات اختیار هیشدد.

در دیگر داستانهای اختیارااه ایز همین الگدی کدشی شخصی ها اارها تکرار هیشدد؛ یعدی قضنا و قنبر در اقنش
فرستدبه ،ههمترین عاهل شرک

داستان اس  .در داستانِ «اازرگنان کن اخن

اازرگاای ک «قصب سپهر و شعدذۀ فلک ابههر ،اشدال او را هشد
از سفر دس

از وی ارگشن

و کنار

دگنر گشن »،

گرداایبه» (اختیارااه  ،)38 :1811 ،تصمیم هنیگینرد

اردارد؛ در سداد اصره ساکن شدد و اا هالی ک ارایش ااقی هاابه اس

و اا تریب و ااانارکردن تداروانار،

هدتظر فصل اهار و گرانشبن تدارواار ادشیدب؛ اها در فصل اهار «تقنبیر آسنماای و قضنای راناای ،اعمن هنا را ارزان»
(همان )31 :و تال

او را ایثمر هیکدب؛ ادااراین اازرگان ک اار دیگر ثروتش را از دس

هیشدد؛ اها ااز هم دس

تقبیر اارها و اارها تال

داده اسن  ،راهنی سنفر درینا

او را ایثمر هیکدب و سرااجام ا طدر اتفاقی از شرهسنرای پادشناهی

سر درهیآورد و ا دستدر پادشاه ،چشمهایش را هم از دس

هیدهب.

جبول  -11اقشهای اشخاص داستان «اازرگان ک اخ

از وی ارگش »

فرستنده

دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

یاریگر

قضا و قبر

اازرگان

قضا و قبر

اازرگان

قضا و قبر

قضا و قبر
(دهقان ،غداصان)

هقایس سدباادااه و اختیارااه از اظر الگدی هشارک کددبگان روای

در طدل هاجرای سفر اازرگان ،قضا و قبر گاهی او را ار سر راه کساای قرار هیدهب ک ا یاریا
غداصان و شاه ،هم ا طدر اتفاقی و ا یاری سرادش
هم تال های او ارای رهایی از آاچ سرادش
ایچدنوچرای سرادش
در داستان «گدهرفرو

هیآیدب؛ دهقان و

ار سر راه اازرگان قرار هیگیراب و ااز قضا و قبر ،وضعی

دگرگدن و یاری یاریگرااش را ایثمر هیکدب؛ ا عاارت دیگر ،هم زابگی اازرگان را اازی سرادشن
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او را

رقنم هنیزانب و

پیش رویش قنرار هنیدهنب ،انیثمنر اسن ؛ سنرااجام هقهندر قنبرت

هیشدد.
و ااداع هقاسات و الیات »...ایز همین الگدی اازی سرادش

و اناتداای شخصنی

آن ،تکرار هیشدد .گدهرفروشی ثروتمدب ،زن ااردار تدد را تدها هیگ ارد و ا درتداس
آاجا هاابگار هیشدد .پس از هبتی ،جداهرفرو

از همسر

هیتداهب ک اا دو پسر

در اراانر

پادشاه ا درانار او هنیرود و
ا او اپیدابد .او ا طدر اتفاقی،

دو کددک تدد را در راه هیایدب و هر دو را ا آب هیاابازد .ازقضا یکی از دو پسنر را پادشناهی هنییاانب و دیگنری را
طراران پیبا هیکددب و در هقام غالم ،او را ا هرد جداهرفرو

را هنیشداسنب و ان او صندع

هیفروشدب .هرد ،پسنر

جداهر هیآهدزد و اعب از هبتی ،پسر ا سرزهیدی هیرود ک ارادر  ،پادشاه آاجا شبه اسن
ااع

و ایدگدان  ،سرادشن

کن

جبایی تااداده شبه ادد ،دوااره آاها را ا هم هیرسااب.
جبول  -12اقشهای اشخاص داستان «گدهرفرو
فرستنده
قضا و قبر

دریافتکننده
جداهرفرو

و

هدف

فاعل
قضا و قبر

تاادادها

هرد جداهرفرو

و

و»...
بازدارنده

یاریگر

قضا و قبر

قضا و قبر

تاادادها

اغراق آهیزترین شکل ااتداای ااسان در اراار سرادش  ،در ااب چهارم اختیارااه  ،یعدی در داستان «اادصاار و عاقان
او در اظم اشدال و »...دیبه هیشدد .در این داستان ،اادصاار در هقاال هم رتبادهایی ک ا طدر اتفناقی روی هنیدهنب،
صار اتتیار هیکدب؛ از صار در هقاال شمل شیری ک ا هردم روستای او و گدسفدبااشان شمل هیانرد تنا تنال

هنردم

ارای دادتداهی ازد پادشاهی ک ا اشتااه گمان هیکدب ،عاهلِ او را هردم روستا کشت ااب .سرااجام ،دادتنداهی هنردم انزد
پادشاه ،ااع

آوارگی اادصاار و ازدس دادن زن و فرزابااش هیشدد؛ اها اادصاار ااز هنم صنار پیشن هنیکدنب تاایدکن

قضا و قبر اا او از در لطف درهیآیب و ا طدر اتفاقی پادشناه هملکتنی هنیشندد؛ زن و فرزانبان تندد را انازهییاانب و
دشمدااش را هجازات هیکدب.
جبول  -18اقشهای اشخاص داستان «اادصاار و»...
فرستنده

دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

یاریگر

قضا و قبر

اادصاار

قضا و قبر

اادصاار

قضا و قبر

قضا و قبر

همین شیدۀ تقسیم اقشها در اابهای هفتم تا دهم داستان ایز تکرار هیشدد .در داستان ااب هفتم ،شاهزادهای ا اام
«تیزهد » ک اسیر شاهی ا اام «ا کرد» اس  ،در شکارگاه تیری هیاابازد ک ا طدر اتفاقی ،گد
جبا هیکدب و شاه از گداه او درهیگ رد .اعب از هبتی ،تیزهد

ان کنرد را از سنر او

فرار هیکدب و تدد را ان سنرزهین پنبر

هنیرسنااب.
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دس

هیارد .در آاجا ا کشتن اازرگاای

قضا ،ا کرد را ک در طلب آهدیی ،راه گم کرده اس  ،ا سرزهین پبر تیزهد

هتهم و زاباای هیشدد و از پدجرۀ زابان ،تک سفالی ا ایرون پرتاب هیکدب ک ا گد
سر

جبا هیکدب .شاه ا اعبام ا کرد دستدر هیدهب؛ اها تیزهد

هنیتندرد و آن را از

تیزهد

از راه هیرسب و او را هیاخشب و سرااجام ،داستان اا

این جمل ا پایان هیرسب ک «اگر تیزهد  ،روزی چدب اسیر هن ادد ،شق جل جالل  ،هن را اسیر شنما گردااینب و اگنر
هن ا تطا ایرون اابات  ،هن گد

تیزهد  ،گد

کردم ،شما این زلّ

او را ا سهد ایرون اانباتتم و اگنر آن جداین  ،هنن از وی عفند

از هن درگ اشتیب تا عالمیان اباادب ک هر شجرهای کن در چمنن روزگنار ادشناای ،ثمنرۀ آن ااطنل

اشدد» (همان.)280-223 :
جبول  -اقشهای اشخاص داستان «شاه ا کرد»
دریافتکننده

فرستنده
قضا و قبر

فاعل

ا کرد و تیزهد

هدف
ا کرد و تیزهد

قضا و قبر

بازدارنده

یاریگر

قضا و قبر

قضا و قبر

در اابهای اهم و دهم ایز همین الگدی تکراری و اقش قضا و قبر در جایگاه یگاا عاهل رتباد شندادث و کندش
شخصی ها تکرار هیشدد و چدااک از عددان داستانها هشخص اس  ،جمالت پایاای دو داستان ایز ت کیبکددبۀ اقنش و
اقتبار ایچدنوچرای تقبیر در سرادش

و اعمال ااسان اس :

ن «اختیار گف  :از قضا گریختن و اا قبر ارآویختن ،سدد ابارد ک شاه شجاز ،هرچ اشتیاط ا سر کرد در هد قضنا
و قبر ،ا عاقا

هم ا هخلب شاهین قضا گرفتار شب( »...اختیارااه .)233 :1811 ،

ن «اختیار گف  :رای جهانآرای پادشاه را هعلدم اس

ک هیچکس از قضای الهی اتداانب گریخن

و هنیچ آدهنی ،انا

لشکر قبر اتدااب آویخ » (همان.)801 :
ادااراین در هف
همین عاهل اس

داستان از ده داستان اختیارااه  ،قضا و قبر ههمترین و شتی تدها عاهل رتنباد کندشهاسن

و اناز

ک روااط هیان شخصی های داستان را هشخص و هعدادار هیکدنب .از هجمندع ده داسنتان اختیارااهن ،

تدها در س داستان ،اابهای پدجم و هفتم و هشتم ،شخصی ها اقش هؤثری در روای

داراب؛ الاتن در اینن هندارد هنم

قضا و قبر همچدان اقشی اساسی و درتدر ت هل دارد.
اختیار داستان ااب پدجم« ،ادتمام و وزیر و آفتی ک از شسب جماعتی شساد ا وی رسیب» ،را اا قصب سرزاش شتاب
در کارها ارای شاه روای

هیکدب .ادتمامِ وزیر از ههر و تدج پادشاه ارتدردار اس

و ا همین سناب ،وزینرانِ شسندد

شاه داهی ارای او ترتیب هیدهدب .ااتبا شاه را هیفریادب تا اادتمام را ا تداستگاری دتتر شناه چنین افرسنتب و اعنب از
اازگش ِ اادتمام و ازدواج شاه اا دتتر شاه چین ،اا استفاده از دو تبهتکار شاه ا اادتمام تهم
پادشاه ارتااط دارد .شاه پس از کشتن اادتمام ،ا طدر اتفاقی شقیق

هیزادب کن انا همسنر

را هیفهمب و وزیران را هجازات هیکدب.

جبول  -11اقشهای اشخاص داستان «اادتمام وزیر»
فرستنده

دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

یاریگر

شسب

وزیران شاه

وزیران شاه

ادتمام

وزیران شاه

قضا و قبر

شتاب شاه

ادتمام

شاه

هقایس سدباادااه و اختیارااه از اظر الگدی هشارک کددبگان روای

ادااراین در این داستان ،صفات ثاا
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شخصیتی ،عاهل کدش شخصنی هنا و رویبادهاسن  .شسنب وزینران ،هدجنب

دشمدی آاها و عجدلاددن شاه ،ساب اقبام او و کشتن ادتمام اس  .ههمتر ایدک در طدل داستان ،قضا و قبر تدهنا عاهنل
یاریدهدبۀ وزیران شاه و شاه اس .
ااب هفتم ،داستان «پسر شاه شلب و ااداع تعب ک ا وی رسیب» ایز شکایتی در سنرزاش شنتاب در کارهاسن  .در
این داستان هم قضا و قبر اقشی هؤثر در فرجام کار پسر شاه شلب دارد .او شیفت دتتر شاه هصر اسن
پبر عمل امیکدب .شاه هصر ارای ازدواج دتتر

هالی را طلب کرده اس

و ان اصنیح

و او ارای ایدک زودتر آن هال را فراهم کدنب،

ا راهزای و غارت کاروان اازرگااان روی هیآورد و اسیر هردی هغرای هیشدد ک او را ا هصر هیانرد .شناه شلنب در
جس وجدی شاهزاده ااه ای ا هصر ارسال کرده اس
و ا این ترتیب ،هدی

دراار شاضر اس

و ازقضا وقتی ااه ا دراار هصر هنیرسنب کن هنرد هغرانی در

شاهزاد ارای او آشکار هیشدد و او را ا دراار هیارد .شاهزاده اا دتتنر شناه

هصر ازدواج هیکدب؛ اها ا طدر اتفاقی ،روزا ای در دیدار شرهسرای شاه هیایدب و ا تماشای عروسش هیاشیدب .عروس
ا گمان ایدک شاهزاده جاسدس اس  ،تیری ا سدی او پرتاب و چشمش را کدر هیکدب.
جبول  -11اقشهای اشخاص داستان «پسر شاه شلب»
فرستنده
عشق و تداس

شاهزاده

دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

یاریگر

شاهزاده

قضا و قبر

هعشدق

قضا و قبر

قضا و قبر

شاهزاده

ا جز این ،تدها در داستان ااب هشتم ،داستان شاه داداین ک هشتمل ار هکنر زانان اسن  ،تداسن

شخصنی هنا در

قسمتی از داستان اقش هؤثری دارد؛ اها در همین داستان ایز اقش قضا و قبر در رتباد شدادث و کدش شخصنی هنا و
فرجام کار آاها ،اسیار ههم اس  .داداین ک ا قصب ازدواج اا دتتر شاه روم ،اا او از در جدگ درآهنبه اسن  ،ان سناب
وز

«اادی اکاا از ههب قضا» (اختیارااه  ،)283 :1811 ،در جدگ پیروز هیشدد و اا دتتر شاه ازدواج هنیکدنب .دتتنر

شاه ،پسری از همسر اولش دارد؛ او را در هرتا غالم ا دراار داداین هیآورد .شاجای از شاجاان دراار ،ا طندر اتفناقی،
هادر و پسر را اا هم در شرهسرای شاه هیایدب و ا شاه گزار

هیدهب .شاه ا گمان ایدک همسر

او ارگزیبه اس » (همان ،)211 :دستدر قتل غالم را صادر هیکدب؛ اها پسر ،شقیق

«درمتریبهای را ار

را ا شاجای ک ه هدر کشتن اوس ،

هیگدیب و ا طدر هدقتی از هرگ اجات هییااب .سرااجام ،همسر پادشاه ا یاری پیرزای از زاان درانار ،شقیقن
همسر

آشکار هیکدب و تدد و پسر

را از تطر هرگ هیرهااب.

جبول  -11اقشهای اشخاص داستان «شاه داداین و»...
فرستنده

دریافتکننده

فاعل

هدف

بازدارنده

یاریگر

قضا و قبر

شاه

قضا و قبر

دتتر شاه روم و

قضا و قبر

قضا و قبر

هلک

هلک

شاه /هلک

تداس

پسر هلک

پسر

پیرزن
شاجب

را انرای
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ارتالف داستانهای دیگری ک زاان در آاها اقشی داراب ،هلک شاه داداین ارای رسیبن ا تداسن
تدد و فرزاب  ،دس

تندد و اجنات

ا کار هیشدد؛ اها ااز هم قضا و قبر اقشی تعیینکددنبه در داسنتان دارد .زنِ داسنتان ،انرتالف

زاان سدباادااه  ،از چارهاابیشی ااتدان اس

و تدها اا یاری و شیل پیرزای ااتجرا هیتدااب ا تداس

تندد ارسنب؛ ان

عاارت دیگر ،این داستان در هقایس اا داستانهای سدباادااه  ،ایشتر شای داستاای هثل «عاشق و سنگ گرینان» اسن

تنا

داستانهایی هثل «زن و طدطی» و اهثال آن .زاان داستانهای اختیارااه  ،اقش هؤثر و فعالی در ایجاد یا تغییر وضعی

ان

اف تدد اباراب و جز در یک هدرد ،تدها در اقش هفعدل یا هبف ،در داستانها ایفای اقش هیکددب .آاان اسنیار ایشنتر از
هردان ،اسیر قضا و قبراب و الات در هعرض اقشی هستدب ک هردان ارایشان تبارک هیایددب (رک :جبول .)13
شضدر هؤثر قضا و قبر در هم اقشهای داستانهای اختیارااه  ،ایااگر اهمی

سرادش ِ تارج از دسترس ااسان در

زابگی و فرجام کار اشخاص داستانهاس  .همچدین اشان هیدهب ک در اختیارااه  ،اقش هحدر قبرت ،اسیار ههمتنر از
هحدر طلب و جس وجدس ؛ ان عانارت دیگنر ،شضندر قضنا و قنبر در جایگناه یناریگر و اازدارانبه و اینز فاعنل،
قبرتمدبترین عاهل هحققشبن فعل در داستانهاس ؛ یعدی قضا و قبر ا هعدنای کندش اناگزیر و الاتن ااکنامِ اشنخاصِ
داستان و ایاثرهاابن هحدر طلب و جس وجد در داستانهاس ؛ دراتیج سات

داستانها ار هادای هحدر قبرت اس ؛

قبرتی ک فقط اا کدش قضا و قبر ار رویبادها و اشخاص داستان اعمال هیشدد.
5ـ نتیجهگیری
اررسی و هقایس دو داستان سدباادااه و اختیارااه ازاظر اقش شخصی ها در داستان اشان هیدهب ک در  20داستان از
هجمدع  82داستان سدباادااه  ،یعدی در  12/1درصب داستانها ،اقش فرستدبه ا تداس
در  21درصب داستانها ،ا صفاتِ ا اسا

ثاا

شخصی ها اتتصاص یافت اس

و ارادۀ شخصی های داستان و

و فقنط در  1داسنتان ،یعدنی در 12/1

درصب داستانها ،قضا و قبر اقش فرستدبه دارد.
هقایس این آهار اا داستانهای اختیارااه  ،تفاوت هعدادارِ این دو داستان را در تقسیم اینن اقنش اشنان هنیدهنب؛ در
اختیارااه  ،اقش فرستدبه در  1داستان ،یعدی در  10درصب ،ا قضا و قبر اتتصناص یافتن اسن
تداس

و فقنط در  2داسنتان،

شخصی های داستان ،عاهل وقدع رتبادها و ایز کدش شخصی هاس ؛ شتنی در اینن دو هندرد اینز فرسنتدبۀ

اصلی ،قضا و قبر و سپس تداس

شخصی هاس ؛ ارای هثال در داستان اصلی ،این قضا و قنبر اسن

کن سرادشن

اختیار و گرفتاریهای او را رقم هیزاب و اختیار ا ااچار و ارای اجات تدد از چدگال سرادشن  ،ان عمنل روایتگنری
روی هیآورد .الات در این ااره هم کدش شخصی

راه ا جایی امیارد و سرااجام ،ااز هم دتال

سرادش

و اینن انار

در هقام یاریگر ،اختیار را از تدگدا اجات هیدهب.
ن در سدباادااه  ،در ایش از  30درصب ( 30/121درصب) ،شخصی های داستان در اقش فاعل ظاهر هیشنداب و تدهنا
در س داستان ،یعدی در  3/811درصب از داستانها ،اقش فاعل ا سرادش

اتتصاص یافت اس  .این در شالی اس

کن

در هم داستانهای اختیارااه  ،قضا و قبر ،فاعل اصلی داستان و در  30درصب ،یگاا فاعل داستان اس .
ن در داستانهای سدباادااه  ،قضا و قبر در اقش یاریگر ظاهر اشبه اس
یاریگر غیرِااساای فقط در یک هدرد وجدد دارد و آن ،تباواب اس

و تدها در دو هندرد ،اقنش اازدارانبه دارد.

ک در هخالفن

انا سرادشن

ان یناری شخصنی

هقایس سدباادااه و اختیارااه از اظر الگدی هشارک کددبگان روای

108 /

داستان هیآیب؛ اها در هم داستانهای اختیارااه  ،قضا و قبر در جایگاه یاریگر ظاهر هیشدد و اقشی اساسنی در فرجنام
داستان و پایان کار شخصی ها دارد .قضا و قبر در  3داستان ( 30درصب) همزهان ،عاهل اازدارابه و هدجب سرگشنتگی
و اگدناختی شخصی ها ایز هس .
ن کماایش در هم داستانهای سدباادااه ک شخصنی هنای زن در آاهنا اقنش دارانب ،زانان در اقنش فاعنل ظناهر
هیشداب و تداس

و ااگیزۀ زاان داستان ،فرستدبه و عاهل کدش آاهاسن ؛ در همن هندارد ،انبون ایدکن یناریگری در

داستان ااشب ،سرااجام ا تداس

و هبف تدد هیرسدب .در دو داستان سدباادااه ک زاان در آاها اقش هفعندلی دارانب

ایز زاان پیر یا عجدز ،در جایگاه یاریگر ظناهر هنیشنداب و قهرهنان داسنتان را ان هعشندق هنیرسناادب؛ اهنا در ایشنتر
داستانهای اختیارااه  ،زاان در هیچیک از اقشهای اصلی داستان ظاهر امنیشنداب و تدهنا در دو داسنتان ،تداسن
صف

شخصی

ینا

زن داستان ،فرستدبه اس  .در همین دو هدرد ایز زاان داستان ،گاهی در اقش فاعل ظاهر هیشنداب؛ اهنا

اایب ا این اکت تدج کرد ک در هر دو هدرد ،قضا و قبر اازیگر اصلی اقشهای داستان اس .
ادااراین هقایس آهاری هیان اقشهای کدشگران دو داستان ،ایااگر این اس
کدشگر و اراده و تداس

کن سندباادااه  ،داسنتان شخصنی هنای

آاهاس ؛ اها اختیارااه  ،داستان قضا و قبر و سلط ایچندنوچنرای آن در زانبگی اشنخاص

داستان و روااط هیان آاهاس ؛ شتی در این جهانِ دستخد

سرادش  ،زاان ایش از هردان هقهندر قنبرت سرادشن

و

ایز اقشآفریدی هردان هستدب و تدها در اقشهای شاشی ای ظاهر هیشداب.
ن اختیارااه در هقایس اا سدباادااه  ،ازاظر روای پنردازی و شنیدههنای آن ،اثنری فرودسن تنر اسن  .اینن کتناب
هجمدع ای از داستانهایی اا هضمدای تکرارشدابه دراارۀ اقش قطعی و ااگزیر قضا و قنبر در آغناز و فرجنام و کندش
شخصی هاس

و این ویژگی ا طدر آشکار در تقسیم اقشهای روایتی هیان شخصی های داستاای رخ هنیاماینب .اگنر

اختیارااه را تقلیبی از سدباادااه اباایم ،ا یقین هیتدان گف

ک ازاظر پرداتن

و رواین  ،تقلینبی ااشنیاا و اسنیار

فرودس تر از اصل اس  .همچدین اگر هعتقب ااشیم ک اثر ادای و ا ویژه داستانهنای عاهیاان ای کن سنات
ساده دارد ،اازتاب هحیط اجتماعی عصر تدلیب اثر اس  ،ا ااچار اایب گف

و پیراگنی

اختیارااه ا دورهای تعلق دارد ک اعتقناد ان

تقبیر ،گفتمان غالب جاهع ایران اس ؛ دوراای ک زاان ایش از گ شت ا شاشی راابه شبهااب .همچدین تاریخ آفنریدش
و اازادیسی دو اثر ا طدر دقیق هشخص ایس ؛ دراتیج ا اظر هیرسب اررسی دقیق این تفاوت و تدضیح آن انا ارجناع
اثر ا هحیط اجتماعی تدلیب اثر ،اهکانپ یر اااشب.
پینوشتها
 .1ارای آشدایی اا هفهدم پی رف
اتدت.11-13 :1811 ،
 .2امددارهای کلی داستانها

و چگداگی تشخیص شب و هرز پی رف های هتدالی یک هنتن :انک :تنددوروف31-30 :1813 ،؛
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جبول  -13امددار کلی اقشهای اشخاص داستانهای سدباادااه
نام داستانهای

فرستنده

دریافتکننده

فاعل

سندبادنامه
داستان اصلی

هدف

بازدارنده

یاریگر

(مفعول)
ااگیزه و تداس

شاهزاده

شاه

شخصی ها

کدیزک

شاهزاده

وزیران شاه

کدیزک

شاهزاده

کدیزک

وزیران شاه
سدبااد

وزیران شاه
سدبااد
شاه و فیلاان

تداس

فیلاان

فیلاان

فیلاان

فرار از

-

-

هجازات
قرااای

روااه و شمبوا

تداس

روااه

روااه

روااه

هاهی

دام صیاد

شتر و...

تداس

شتر

شتر

شتر

اان

روااه

-

شمبوا

شمبوا

اجات از

-

-

زن و طدطی

تداس

زن

زن

زن

زن و لشکری

تداس

زن

زن

زن

گازر و پسر

قضا و قبر

(شمبوا )
زن و گدسفدب

پیشایدی شمبوا

سختی
تداس
زن /فرار از

قاادن/

-

طدطی

هجازات

گازر و پسر

قضا و قبر

تداس

قاادن

زن /فرار از

لشکری/

هجازات

همسر زن

گازر و

-

-

-

پسر
کاک ار...

سدءظن

کاک هاده و ار

کاک ار

کاک هاده

-

-

شاهزاده و

قضا و قبر

شاهزاده /وزیران

شاهزاده

تغییر قضا

غدالن

تباواب

غدالن
لشکری و گرا
زن اازرگان

و قبر
سدءظن
تداس

زن

گرا

لشکری

گرا

-

-

زن /همسر

زن

تداس

شهریار

-

زن
تدک و درت

طم

تدک

تدک

ااجیر

-

ادزا

ااجیر و...
هرد گرهاوهاان
اا...

طم گرهاوهاان

گرهاوهاان /زن

گرهاوهاان /زن

شاهزاده

-

-

هقایس سدباادااه و اختیارااه از اظر الگدی هشارک کددبگان روای
عاشق و گدبه

عاشق

تداس

عاشق

عاشق

هعشدق

-

پیر

پیر و...
صیاد و ااگاین

قضا و قبر

هم هردم

قضا و قبر

هم هردم

-

-

و...
اازرگان

اازرگان

تداس

اازرگان

اازرگان

کلدچ

-

-

لطیفطا
زن پسر اا

زن

تداس

زن

زن

تسرو و...

تداس
زن /فرار از

قاادن/

-

تسرو

هجازات
دزد و شیر و...

دزد

تداس

دزد

دزد /شیر

اجات/

شیر /دزد

-

ااتقام
زاهب و پری...
گدبهپیر و هرد

طم
تداس

جدان

زاهب

زاهب

کسب سدد

زن

پری

جدان

جدان

زن ازار

قاادن /هرد

گدبهپیر

جدان
شاهزاده اا

ازاز
دسیس وزیران

شاهزاده

وزیران

شاهزاده

-

تباواب

وزیران
شهریار

زن

تداس

زن

زن

زندوس
آن هرد ک

تداس

شهریار

-

زن
زن

تداس

زن

زن

شیل های زاان

تداس

قاادن

-

زن

جم هیکرد
کبتبا اا ههمان

قضا و قبر

کبتبا و ههمااان

قضا و قبر

و زن
زن و کددک و

کبتبا و

-

-

ههمااان
عشق

کددک

زن

هعشدق

-

-

چاه و...
کددک دوسال

تداس

زن و

زن و لشکری

زن

هعاشق

کددک

-

لشکری
کددک پدج سال

تداس
شخصی ها

پیر ااایدا و...

تداس
شخصی ها

پیرزن

کددک

دو دوس

س دوس

پیرزن

دو دوس

کددک

کددک

اازرگان

اازرگان

طراران

طراران

پیرزن /پیر

طراران

طراران

اازرگان

پیرزن

ااایدا

چهار ارادر

چهار ارادر

دتتر شاه

-

دتتر شاه و

تداس

ارادران

شخصی ها

-

هبهب و پارسا

طم

هبهب

هبهب

داا

قضا و قبر

-

هدرچ و زاادر

طم

هدرچ  /زاادر

زاادر

الف

قضا و قبر

-
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جبول  -13امددار کلی اقشهای اشخاص داستان اختیارااه
دریافتکننده

نام داستان های فرستنده

فاعل

مفعول

بازدارنده

یاریگر

بختیارنامه
داستان اصلی

اختیار

قضا و قبر

قضا و قبر

اختیار

قضا و قبر

شسب

وزیران شاه

وزیران شاه

اختیار

شاه

اختیار

وزیران شاه

قضا و قبر

شاه
اازرگنننان کن ن
اخ

اازرگان

قضا و قبر

قضا و قبر

اازرگان

قضا و قبر

قضا و قبر

از وی...

گنننندهرفرو

گننندهرفرو

قضا و قبر

و...
ادصاار و...

و قضا و قبر

تاادادها
قضا و قبر

گنندهرفرو

و قضا و قبر

قضا و قبر

تاادادها

ادصاار

قضا و قبر

ادصاار

قضا و قبر

قضا و قبر

وزیران شاه

وزیران شاه

ادتمام

وزیران شاه

قضا و قبر

شاسبان

شتاب شاه

ادتمام

شاه

پسر شاه شلب

عشق

شاهزاده

قضا و قبر

ادتمنننننننام و شسب

تداس
شاه ا کرد

شاهزاده

قضا و قبر

هعشدق

قضا و قبر

قضا و قبر

شاهزاده
ا کرد و تیزهد

قضا و قبر

شاه داداین

قضا و قبر

انننن کننننرد و قضا و قبر

قضا و قبر

تیزهد
شاه داداین ک  ...قضا وقبر
تداسن ن

همسنننر همسر داداین

داداین

آاچ از سنماع

داداننننننین /فرزاب او

قضا و قبر

قنندل شاسننبان پاکباهدی زن

دتتر

زاد

تسرو

دتتر وزیر

شاه /شاهزاده

قضا و قبر

شاه شجاز و...

دتتر وزیر

قضا و قبر

قضا و قبر

کاهکننار وزیننر و کاردار وزیر
شاه

قضا و قبر

پیرزن

همسر

شنناه داداننین و شنننهدت شننناه و شاه
کاردار وزیر

همسننر شنناه و قضا و قبر

قضا و قبر

شاه /شاهزاده

قضا و قبر

قضا و قبر
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