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تابستان 3131

ساختارگرایی به شناخت و مطالعه و بررسی پدیدهها بر اساس قواعد و الگوهای ساختار
بنيادی می پردازد .تاکنون نظریه پردازان زیادی پيرامون مباحث ساختاری مطالبی را بيان کرده
7
اند.گرینتسر ،محقق روسی نيز از این جمله است که ادبيات هند باستان و اقوام آسيایی را
مورد مطالعه قرار داده است« .پ.آ .گرینتسر ( )3339-3003بزرگترین نویسندهی اهل
مسکوست که توجه او بر مهابهاراتا و رامایانا میباشد ...پ.آ.گرینتسر در کنار مهابهاراتا و
رامایانا ادبيات بومی سانسکریت را نيز مورد مطالعه قرارداده است .وی درامهای سانسکریت
را به روسی ترجمه کرده و در زمينهی ادبيات تطبيقی نيز آثاری از خود به جا گذاشته است»
) .( Serebriany,2012:243وی در رویکرد مقایسه ای خود عناصر تشکيل دهندهی طرح
قصهی حماسی و اسطورهی طبيعت را مقابل هم قرار می دهد« .ویژگی خاص نظریه ی
گرینتسر در رویکرد تطبيقی وی است .او برای روشن ساختن ساختار بسيار پيچيدهی قصه
های حماسی هند  ،توضيحات مشابهی در حماسه و اسطوره شناسی اقوام مختلف (نه فقط
هند و اروپایی) را ارائه میدهد»( .) www.edenhell.netدر این تحقيقات وی به این
نتيجه رسيد که بسياری از قصههای حماسی بر اساس نظریه ی تطبيقی وی ،قابل تحليل
هستند« .شاهنامه فردوسی با توجه به اینکه اثری متعلق به شرق نجد ایران است ،به طور
طب يعی متأثر از اساطير هندو ایرانی بوده است و در عين حال در خویشکاری()function

های روایی ،شدیداً از آیين های هندو ایرانی متاثر است و تا حد ذکر اسامی خدایان این آیين
(مثل مهر ،ناهيد ،اهورامزدا و )...پيش می رود و به همين علّت برخی معتقدند،سيطرهی
غربی بر این اثر حماسی وضوحی کامل دارد»(بهار.)329-332 :3191 ،
ضرورت و سوال کلی تحقیق
ضرورت این تحقيق در بيان همانندی ساخت قصه های اساطيری -حماسی ملل مختلف
است .از این رو در تحقيق حاضر به دنبال پاسخی برای این سوال هستيم که آیا قصههای
حماسی ایرانی نيز مانند قصههای هند بر اساس نظریه گرینتسر قابل تحليل هستند؟
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پیشینه ی تحقیق
تاکنون تحقيقات زیادی پيرامون اسطوره سياوش و همانندهای هندی آن صورت گرفته
است ،ازجمله":تحليل داستان سياوش بر بنياد ژرف ساخت اسطورهی الههی باروری و ایزد
گياهی(خجسته و حسنی جليليان .)3130 ،در این مقاله با نگاهی به روایتهای مختلف
الگوی مرگ و رستاخيز در فرهنگهای مجاور ،عناصر مشترک داستان سياوش و اسطورهی
الههی باروری و ایزد گياهی بازنمایی شده است .مقاله ی دیگری با عنوان" ساخت روایی
«مرگ و رستاخيز» در آیينهی اساطير"نوشته ی (جعفری و طالبيان )3199 :است .نویسندگان
د ر این پژوهش سعی کرده اند که به تحليل ساختاری پی رفت مرگ و رستاخيز پرداخته و
مهمترین نمونه های آن را در ادبيات حماسی ایران وجهان مورد بررسی قرار دهند" .از
ریپهوین تا سياوش ،تحليل اسطوره شناختی ساختار آیينی داستان سياوش و آیينهای
ساالنهی مرگ وتولد دوباره در فرهنگ ایران"(قائمی)3133،است که در آن با تمرکز بر
اسطوره ی هبوط و خروج ایزد تابستانی ریپهوین به زیر و روی زمين و نقش او در حفظ
زایایی طبيعت ،تأویلی از ساختار الگویی مرگ سياوش و بازگشت کيخسرو ارائه داده شده
است .مقاله ی دیگر"بررسی تطبيقی داستان سياوش و سدنوا در شاهنامه و
مهابهاراتا"(رویانی و موسوی )3131،است که نویسندگان آن عناصر وصحنههای مشترک
دو داستان را مورد بررسی قرار داده اند .درمقاله حاضر سعی شده است ساختار داستان
سياوش و دو داستان همانند آن در هند -داستان رام چندر و سدنوا  -بر اساس طرح
گرینستر مورد بررسی قرار گيرد .از آنجا که تاکنون تحقيقات زیادی پيرامون این موضوع
صورت نگرفته است ،تحليل ساختاری طرح این داستانها بر پایهی نظریه گرینتسر ،برای
دوستداران ادب خالی از تازگی نخواهد بود.
ساختارگرایی
هدف نقد ساختارگرایی در تحليل داستان دست یافتن به الگویی منسجم است که قابل
انطباق بر همهی داستانها و حکایتها باشد و طرح هر داستان را نشان دهد« .ساختگرایی
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به بررسی با قاعده و نظام مند اصرار میورزد.هر اثر ادبی برای ساختگرایان دنيایی مستقل
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است و منتقد باید در پی کشف قوانينی باشد که در آن جهان ،بر تأثيرات متقابل اشياء
حکومت میکند»(قاسمیپور.)10 :3192 ،در تحليل آثار روایی منتقدان بزرگی همچون
7

پراپ،اشتراوس ،گریماس ،تودوروف و ...تاکنون نظریات مختلفی ارائه داده اند«.بخش اعظم
دستاوردها و همچنين محدودیتهای شيوههای ساختارگرایانه را میتوان در تالشهایی که
والدیمير پراپ و کلود لوی اشتراوس برای مطالعات قصه انجام دادند ،مشاهده نمود .این
تالش ها ریشه در نگرش محققانی مانند پراپ ،گریماس ،برمون ،لوی اشتراوس ،تودوروف
و بارت دارد که معتقد بودند ساختار قصه و زبان به یکدیگر شبيه است»(ناظميان:3193 ،
.)30یکی از مسایلی که در هنگام مطالعه قصههای مختلف با آن مواجه میشویم تعدد
شخصيتهاست .پراپ معتقد بود برای حلّ این موضوع باید به جای توجّه به عناصری
مانند شخصيتها به کارکرد آنها توجه کرد .از این رو نظریه پردازان پس از وی مانند
گریماس الگویی ارائه دادند که منطبق بر کنشگرها نيز باشد« .به نظر گرماس این طرز نگاه
بسيار درگير درونمایه است و به اندازه کافی (ساختاری) نيست؛ در نتيجه او الگوی کنشی
را مطرح می کند که بسيار انتزاعی است و باید بتواند روایت به مفهوم عام را توصيف کند و
تمامی عناصر احتمالی یک روایت و انواع ترکيبات این عناصر را در متون ادبی و غير ادبی
مشخص سازد .به بيان دیگر ،گریماس به شيوهای کامالً ساختارگرا میخواهد ساختار
بنيادینی را تعریف کند که امکان شکل گيری معنا را فراهم میآورد»(هانس.)91 :3191 ،
گرینتسر نيز که ساختار قصههای حماسی هند و قهرمانان آنها را مورد بررسی قرار داده
است ،در تکميل نظریه پراپ ،طرحی برای حماسه پيشنهاد داده است که شامل چرخه
برجستهای مانند چرخهی حيات در الگوی مرگ و تولد مجدد در طبيعت میباشد-3 « :
تولد معجزه آسای قهرمان -3دشمنان او :موجودات زیر زمين ،اژدها  -1ازبين رفتن تعادل
اوليه :الف) حسادت یا دشمنی دشمنانش ب)اراده بدالهه ،به عنوان مثال در ایلياد-4مرگ
موقت قهرمان یا قهرمانان با :الف) تبعيد قهرمان قبلی ب)آدم ربایی یا اسارت  -1تالش
قهرمان اخير:الف)در زیرزمين ب) درمبارزه او با اژدها(دشمنش)  -2پيروزی یک قهرمان بر
اژدها:پيروزی نمادین او برمرگ-9بازگشت قهرمان و بازسازی تعادل.
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چرخه ی موجود در طرح پيشنهادی گرینتسر با الگوی مرگ ورستاخيز در طبيعت مطابقت
دارد«.این طرح کلی از حرکتهای قصه ،که با شکست مقدماتی و پيروزی نهائی قهرمان
طی سه مرحله افت و خيز و سفر به دست میآید ،در چندین قصهی حماسی ایرانی که
موضوع آنها اسطورهی طبيعت است ،تکرار شده است .در روایتهای حماسی{از قصهی
اسطورهی طبيعت}ظهور و پيروزی پسر -قهرمان مقتول معادل تولد دوباره(بازگشت،
پيروزی)حيوان اساطيری است»(.اخوت .)104: 3193 ،در اسطوره مرگ قهرمان  ،امری
موقتی است اما در حماسه "مرگ ممکن است مرگی ظاهری باشد و یا بدل قهرمان به جای
او بمير د ( بدل سپر بالی قهرمان است و فردی که به جای او قربانی میشود).عنصر
ضروری این سفر جنگ با دشمن است،دشمنی که اغلب به شکل هيوال یا اژدهاست،
موجودی که یا شکنجه گر شخص گمشده است و یا نگاهبان او .در روایت اسطورهی
کالسيکی که قصهی حماسی از آن گرفته شده این ستمگر خدای مرگ وخشکسالی است،
موجودی که میکوشد زندگی را در روی زمين نابود سازد .در مقابل او ،قهرمان مظلوم قرار
دارد :ایزد یا ایزد بانوی طبيعت ،و فردی که راهی سفر میشود تا این ایزد( و یا ایزدبانو) را
نجات دهد ،همسر(مؤنث و یا مذکر) روحانی اوست»(همان« .)334:سناریوی اصلی نو هند
و ایرانی در دو ردیف حوادثی هماهنگ و موازی پيش میرود...در ردیف اول قهرمان
داستان ،خدا یی جنگجو چون ایندراست که درایران ميترا جای او را گرفته .ماجرا از
خشکسالی طوالنی آغاز میشود و به جنگ و ستيز برای تصرّف دژی کيهانی میکشد که
عاقبت منجر به رها شدن آب ها یا ابرهای باران زا خواهد شد که از آغاز انتظار آن میرفته
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است .حوادث وابسته به ردیف دوم ،شامل اژدها کشی ،آزاد کردن زنان در بند و انجام
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زناشوئی با آنها به وسيلهی یک پهلوان انسان است که در ایران فریدون اینکار را انجام می-
دهد.نویسنده ی این نظر بر یکسانی عملکرد اساطير هند و ایرانی در مورد ابرهای باران زا و
7

زنان آزاد شده  ،همچنين شيرگاوها تأکيد میگذارد و باریدن باران را معادل فعاليت جنسی
میشمرد»(همان.)331:
آنّا کراسنو ولسکا ،که بخش پهلوانیِ شاهنامه را (با تکيه بر نظریه گرینتسر) مورد تحليل
قرار داده است ،معتقد است این فراینددر داستانهای ایرانی در سه نسل پياپی رخ می-
دهد(پدرقهرمان-پسرقهرمان-نوه قهرمان).طبق این الگو پدر با تحریک اطرافيان که غالباً یک
زن است ،با گناه جاه طلبی،قدرت طلبی ،غرور وحسادت(برسرزن) و ...پسر -قهرمان را
راهی دیاری دیگر کرده و به صورت مستقيم یا غير مستقيم زمينه ساز مرگ او میشود و به
همين دليل در کشور سوگواری برپا میگردد.پس از اینکه نوه قهرمان متولد میشود ،دورهی
سوگواری تمام شده و نوه قهرمان عليه قاتلين پدر قيام میکند.پدر بزرگ بعد از دیدن انتقام
خون پسر حکومت را به نوه واگذار کرده و میميرد.نوهی او حاکميتی را که پدر از دست
داده بود به چنگ آورده و صلح برقرارمیشود.پس از این ،داستان رو به انفعال مینهد .به
اعتقاد وی«ساختارِ اسطورهایِ بخشِ پهلوانیِ شاهنامه کليد درک اصول خالقيتِ شفاهیِ متن
و مشخصهی آن وجود یک دور( )circleخاص ،یعنی تاریخ زندگیِ اعضای سه نسل از یک
خانوادهی شاهی است .این نمونهی متشکل از سه نسل در پنج دور از تاریخ پهلوانی
شاهنامه تکرار میشود.این دور منعکس کنندهی اسطورهی بنيادی یعنی جست وجوی
جاودانگی است .به این ترتيب،کشمکشِ ایران و توران ریشه در مفهوم دوگانهی مقابلهی
بدی با خوبی ندارد ،بلکه معرّف دوجهان متفاوت است :عالم زندگان و عالمِ مردگان-که
برخی از زندگان میتوانند با ادای مراسمی بدان راه یابند و بازگردند»(روح بخشان،بیتا .)9:
« اسطورهی ایرانی مرگ -رستاخيز در پيشرفته ترین وضع یعنی صورت حماسی ،چنانکه
در شاهنامه آمده ،مبتنی بر طرح مکررّی است که مراحل پيشروندهی عمل و نقشهای
مربوط بدان بين سه نسل از مردان دودمان شاهی اساطيری تقسيم میشود .این داستان
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شبکهی نيرومندی میسازدکه با اسطورهی مذهبی سال هماهنگی مستقيم دارد»(ولسکا:3193،
 .)309به اعتقاد گرینتسر برخالف قصههای پریوار در قصههای حماسی ،تمرکز بر روی
شخص جستجو گر است نه گمشده .این داستانها نيز مانند قصههای پریوار از یاریگر بهره
مند هستند که بدل این نقش را عهده دار است .در این داستانها معموالّ شخص گمشده یا
قربانی همان بدل است که با مرگ وی کشور به سوگ مینشيند« .به اعتقاد گرینتسر
قهرمانان قصههای حماسی هم از یاریدهندگان خاص خود برخوردارند ،البتّه نه یاری
دهندهی جادوگر" .بدل" یکی ازاین یاری دهندگان است ،شخصيتی که بيشتر اختصاصی
قصّهی حماسی است .این فرد بدل قهرمان است ،یعنی دوست نزدیک او و یا کسی که
شباهت زیادی به او دارد و به جای او میميرد»(اخوت.)339: 3193 ،
اسطورهی مرگ و رستاخیز
«اسطوره ی مرگ و رستاخيز ،جاودانگی طلبی انسان را در قالب آیين باروری گياهی نشان
میدهد .این آیين به اعصاری بسيار کهن در تاریخ تفکر بشر تعلق دارد که همان پندار
باروری گياهی در نهادهای فرهنگی مادرساالری هزارههای چهارم و پنجم پيش از ميالد
مسيح در اعتقادات سومری ،سامی و مدیترانهای آسيای غربی بوده است .از نظر مردم آن
زمان ،رمز زندگی و رستاخيز یک دانه در فرو شدن آن به زمين؛ یعنی مرگ آن است.
بنابراین انسانها نيز پس از مرگ رستاخيز خواهند داشت .خدای باروری گياهی نيز فارغ از
این زاد مرد نمیتوانست دگرگونی دائمی بين مرگ و زندگی ایجاد کند .پس الههی بزرگ
زمين و آب (الههی عشق) به پسر یا پسرخواندهی خود(خدای باروری و گياهی)عاشق می-
شود .در اثر روی برگرداندن معشوق ونپذیرفتن عشق الهه ،الهه فرزند یا معشوق را میکشد
یا چنان ضربتی بر او می-زند که وی دیوانه وار خود را میدرد .پس از مرگ فرزند یا
معشوق؛ مادر عاشق سراسيمه به دنبال او میرود و باری دیگر وی را حيات می-
بخشد.ریختن خون فرزند کشته بر زمينهای زراعی به منظور باروری گياهی و کثرت
محصول آن سال ،نمادی بوده برای همين حيات بخشی فرزند یا خدای باروری گياهی.
بنابراین شوهر ایزد بانوی بين النهرینی (رب النوع) به نوعی پسرش هم بوده است»(رضی،
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« .)14-11 :3193کش تن قهرمان این اسطوره که در شکل متأخر آن در قالب مير نوروزی
تابستان 3131

دیده می شود ،گاه به صورت شهادت ،گاه فرو رفتن در آتش یا تبعيدشدن یا به زندان و چاه
تاریک فرو افتادن است .اینها همه نماد پنهان شدن دانه در زمين است و باز گشت قهرمان از
7

جهان زیرین ،از آتش برون آمدن ،ی ا از تبعيد و زندان و چاه خارج شدن ،نماد رستاخيز یا
باز رویيدن و باروری مجدد گياهی است .این اسطوره ناخودآگاه به گياه یا قهرمان کشته
شده جاودانگی میبخشد»(جعفری و طالبيان .)39 :3199 ،این اسطوره به صورتهای
مختلفی در داستانهای عصر کهن نمایان شده است .در اسطورهی مرگ و رستاخيز با
شخصيتهایی مواجه هستيم که میتوان آنها را در طرح داستانهای اسطورهای پهلوانی بر
اساس نظریه گرینتسر نيز مشاهده نمود:
«-پهلوان پيروزمند:که هم نمایندهی اقتدار و شکوه شاه بر حق است و هم بر جنبهی
خورشيدی او تأکيد دارد-/.فرمانروای پيشين که فرّهی خود را از دست داده ،گناهکار ،افليج،
عاجز ،احمق و ناتوان از فرمانروایی است .با بزرگ پدری که از بهشت رانده شده و برای
گناهی که مرتکب گردیده مجازات میبيند و جاودانگی خود را نيز از دست می دهد.
غاصب دیو ،اژدها که به جای پادشاه قانونی تباه و فراری و زندانی شده حکومت میکند،مستبد است و آدمی خواره ،قاتل بلعندهی انسان یا حيوان قربانی است و تجسم مرگ به
صورت آدمی.او نابسامانی و خشکسالی و زمستان و دیگر فجایع را به بار میآورد.
قربانی بی گناه و معموالً منفعل در برابر ظالم که احتماالً به وسيله یا به جای پدر پير بی-فرّهی خود قربانی شده است.او را به عنوان خدای دورهای مرگ و رستاخيز طبيعت می-
ستایند و بر مرگ مظلومانه اش ماتم میگيرند و سوگوار میشوند ،قهرمان اساطيری باروری
که صورت داستانی به خود گرفته و در بيشتر موارد به هيأتی کم و بيش حيوانی او را به
تصور در میآورند .این موجود به احتمال همان حيوان همراه پهلوان است که نيروی
انگيزش زندگی و باروری به او اعطا شده و پهلوان اغلب همراه است با یک یا دو همسر.
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قهرمان زن اسطوره که نقش همسر قهرمان مرد را ایفا میکند که نمونهی او مادر-زمين،مادر نوع بشر است .شاهزاده خانمی از کشوری بيگانه که شاید ربوده و زندانی شده و پس
از این آزاد خواهد شد...در جنگ پيروز میشود.خواهران دوقلو و همسر پهلوان و یک بيوه
که در شخص کين ستان فرهمند و وارث تاج وتخت است»(ولسکا.)339 :3193،از جمله
داستانها یی که با اسطورهی مرگ ورستاخيز قابل تطبيق میباشند می توان به “داستان
سياوش در ایران و داستانهای رام و سدنوا در هند” اشاره نمود که تحليل ساختاری آنها
برپایهی نظریه گرینتسر مورد نظر این مقاله است.
داستان سیاوش
سياوش برای رهایی از دسيسههای سودابه عازم نبرد با تورانيان میشود.پس از مخالفت
کيکا ووس با صلح ،سياوش برای اینکه بيهوده با تورانيان وارد جنگ نشود و پيمان شکنی
نکند ،همچنين برای رهایی از سودابه و بداندیشی پدر ،به توران پناهنده میشود:
دونک

جنگ

آورم

بیگناه

خيره

چنان

باشاه

توران

سپاه

جهاندار نپسندد این بد زمن

گشایند بر سر من زبان انجمن

وگر باز گردم به نزدیک شاه

به

سپاه

ازو نيز هم بر تنم بد رسد

چپ وراست بد بينم و پيش بد

نياید زسودابه خود جز بدی

ندانم چه خواهد رسيد ایزدی

طوس

سپهبد

سپارم

(فردوسی)22: 3194،
سياوش درآنجا توسط افراسياب و اطرافيانش کشته میشود:
بيفگند پيل ژیان را به خاک

نه شرم آمدش زان سپهبد نه باک

یکی تشت بنهاد زرّین برش

جدا کرد ازان سرو سيمين سرش

بجایی که فرموده بد تشت خون

گروی زره برد و کردش نگون
(فردوسی) 313 : 3194،
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پس از مرگ او کشور به عزا مینشيند.رستم به انتقام خون سياوش سودابه را میکشد و
تابستان 3131

توران را به خاک وخون میکشد .با خوابی که گودرز میبيند ،میفهمند که سياوش ازخود
پسری به جا گذاشته است و گيو به جستجوی او میرود .با بازگشت کيخسرو دورهی
7

سوگواری به پایان میرسد.کيخسرو به کينخواهی پدر برمیخيزد و در نبرد پيروز شده
افراسياب را میکشد.کيکاووس تخت پادشاهی را به کيخسرو واگذار کرده میميرد .کيخسرو
حاکميتی را که پدرش از دست داده بود ،به دست آورده و در صلح فرمانروائی میکند.
ازان پس بتخت کيان برنشست

در بار بگشاد و لب را ببست

نبشتند نامه به هر کشوری

به هرنامداری و هر مهتری

باختر

به جایی که بد مهتری باگهر

که روی زمين از بد اژدها

به شمشير کيخسرو آمد رها

زخاور

بشد

نامه

تا

(فردوسی)199: 3194 ،
ساختار طرح داستان سیاوش براساس نظریهی گرینتسر
-3تولد قهرمان:سياوش از مادری تورانی متولد میشود و رستم برای تعليم وی او را نزد
خود میبرد-3.دشمنی دشمنان :در داستان فوق افراسياب که نماد اژدها و خدای خشکسالی
است ،به دشمنی با ایران میپردازد-1.از بين رفتن تعادل اوليه داستان :با تحریکات
سودابه(الههی باروری) وبداندیشیهای کيکاوس ،سياوش راهی سرزمين توران می شود-4.
مرگ موقت :سياوش در توران کشته میشود .پدر وی به صورت غير مستقيم زمينه ساز
مرگ وی توسط افراسياب است-1.تالش قهرمان:رستم سودابه را کشته و به توران حمله
میکند.پس از آن کيخسرو به ایران آمده و با افراسياب میجنگد.در این بخش از داستان
تمام توجّه کيخسرو به گرفتن انتقام خون پدر معطوف است-2.کيخسرو در نبرد با افراسياب
پيروز شده و او را به انتقام خون پدر میکشد -9.تعادل اوليه با بازگشت قهرمان:کيخسرو بر
تخت شاهی نشسته و صلح را در کشور برقرار میکند و پس از این داستان رو به انفعال
مینهد.
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شخصيتهای اصلی در طرح داستان سياوش ،حرکت های پيچيده و برجسته ی
داستان را عهده دار می شوند.

شخصیتهای داستان سیاوش
 -3فرمانروای پيشين :کيکاوس با توطئههای سودابه سياوش را راهی کشوری بيگانه
می کند و به صورت غير مستقيم زمينه ساز مرگ فرزند خود میشود -3.بدل
قهرمان:سياوش که به توران رفته و در آنجا مظلومانه قربانی میشود ،بدل پدر
گناهکار خود است که به جای او کشته میشود -1.غاصب:افراسياب که در این
داستان نماد دیو خشکسالی است ،سياوش را به قتل میرساند -4.پهلوان :این
شخصيت که در داستانهای ایرانی معموالً به شکل نوه قهرمان است ،به صورت
کيخسرو نمایان شده است که کين خواه پدر است و پس از کشتن افراسياب به
تخت مینشيند و صلح و دوستی را در کشور برقرار میکند و داستان رو به انفعال
مینهد -1.قهرمان زن اسطوره ای :سودابه همسر کيکاووس در این داستان به
عنوان الهه ی باروری نقش مهمی را در حوادث داستان و فرستادن سياوش به
سرزمين توران ایفا میکند .در داستان حاضر فرنگيس همسر سياوش نيز نقش
مهمی در پيشبرد داستان برعهده دارد.
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تابستان 3131

راما پسر ارشد"راجه دشرت" پادشاه آیودهيا در هند شمالی بود .زمانیکه راجه سالخورده
می7شود ،تصميم میگيرد که رام را به وليعهدی انتخاب کند ،اما"کيکئی" دومين همسر او که
زنی حليهگر بود ،شوهر خود را مجبور میکند تا بر اساس قولی که به او داده بود،
«دهرت»پسر اورا به وليعهدی برگزیند و راما را تبعيد کند .راما همراه با سيتا و برادر خود
لکشمن به مدت  34سال در جنگل به سر میبرد و به حمایت مرتاض ها مشغول می شود.
پادشاه سيالن ،که دیوی بود به نام راون ،از فعاليتهای راما خشمگين شده و سيتا را ربوده
به سيالن می برد .راما با یاران خود به سيالن تاخته و راون را به قتل میرساند«.سيتا دختر
زیبای جنکه است که از برخورد خيش او با زمين و از شيار خاک تولّد یافته است .پدر
برای خواستگاران متعدد او آزمونی تعيين کرد مبنی بر این که شرط صالحيّت ازدواج با
سيتا ،خم کردن کمانی معروف است .رامای شير دل در این کار توفيق مییابد و با همسرش
عازم دیار خود میشود .نامادری راما به او رشک میبرد و موجب تبعيد او میشود .راما
وسيتا راه جنگل را در پيش میگيرند و هنگام جدا شدن از مردم ایودهيا( ) Ayodhyaکه
برای بدرقهی آنان آمده بودند ،لباسها و زیورهای شاهانه را فرو میگذارند و بوریا برتن
میکنند .در جنگل شاه دختی به نام شورپه به رام دل میبندد و چون رام عشق او را نمی-
پذیرد ،از برادرش «راونه» میخواهد که سيتا را برباید .اگرچه سرانجام راما سيتا را از چنگ
راونه می رهاند ،تحت تأثير سخن بداندیشان به پاکدامنی سيتا شک میکند .سيتا برای اثبات
پاکی خویش از آتش میگذرد زیرا آتش بیگناهان را نمیسوزاند .امّا گویی هنوز اندکی
شک باقی است .سيتا که باردار است به عزلتگاهی در جنگل میرود و دو پسر به دنيا می-
آورد»(خجسته و جليليان.)92 :3130 ،
به این ترتيب راما به حکم وظيفه و بر خالف ميل خود همسرش را به دیر والميکی در
جنگل می فرستد و در آنجا سيتا دو پسر دوقلو به دنيا می آورد ،که بعدها والميکی رامایانا
را به آنان می آموزد .سرانجام خاندان راما به هم می پيوندند.
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ساختار طرح داستان رامایانا براساس نظریه گرینتسر:
-3تولد قهرمان :رامایانا از "کوشليا"همسر اول "دشرت" متولد میشود -3.دشمنی دشمنان:
کيکئی نامادری رام چندر از پدر او می خواهد که او را به جنگل تبعيد کند تا او را از
سلطنت دور کند و حکومت به پسرش برسد -1.ازبين رفتن تعادل داستان :رام به همراه
سيتا به مدت  34سال به جنگل تبعيد میشود -4.مرگ موقت :سيتا توسط راونه ربوده می-
شود -1.تالش قهرمان :رام تالش میکند با کمک ميمونها راون را پيدا کند تا سيتا را آزاد
کند -2.نبرد:رام بر راون چيره شده و او را میکشد و سيتا را آزاد میکند -9.ازگشت تعادل:
رام به ایودهيا باز میگردد و بر تخت سلطنت مینشيند .کشور در صلح و آرامش به سر
میبرد و قهرمان منفعل میشود.

در داستان رام پدر با وسوسههای کيکئی ،رام و همسرش را به جنگل تبعيد میکند و به این
طریق مانع رسيدن وی به سلطنت میشود امّا پدر از دوری پسر میميرد و پسر کيکئی
جانشين وی میشود .سيتا در جنگل توسط راون ربوده شده و رام او را آزاد کرده وراون را
میکشد .پس از آن به کشور خود باز میگردد و برتخت سلطنت مینشيند.تااین قسمت
داستان هندی ساختار تقریباٌ مشابهی با داستانسياوش دارد .با این تفاوت که بدل قهرمان زن
است« .ممکن است سيتا الههای هند و اروپایی باشد ،زیرا در اساطير هند و اروپایی خدای
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باروری زن است»(بهار  .)139 :3192و پهلوان ،رام چندر است که قربانی شدن او به صورت
تابستان 3131

تبعيد به جنگل صورت گرفته است و بازگشت وی از جنگل وبرتخت نشستن وی به جای
برادر ،برابر با همان رستاخيز مجدد وی محسوب میشود و این چرخه مانند داستانهای
7

ایرانی بين سه نسل متوالی دور نمی زند بلکه بين اعضای مختلف خانواده روی می دهد.
شخصیتهای داستان رامایانا
-3فرمانروای پيشين«:راجه دشرت» پدر رام است که به خاطر قولی که به همسر خود کيکئی
برای قبول درخواست او داده بود مجبور شد رام را به جنگل بفرستد-3.بدل قهرمان :در این
داستان سيتا  ،قربانی و بدل قهرمان است.سيتا بدل رام و پدرش محسوب میشود-1.رام با
گناه خود که شک کردن به سيتا بود ،زمينهی قربانی شدن وی را فراهم نمود .پدر رام نيز با
تن دادن به خواستهی همسرش به طور غيرمستقيم زمينه ساز مرگ سيتا شد -4.غاصب:راون
که «نام دیوی بود که ده سر داشت»(ویاسا )194:سيتا را ربوده و به شهر لنکا برد«.راونا،
شخصيت اهریمنی حماسه رامایانا ،در قالب موجودی منفی و شهوت پرست؛ اما قوی و دانا
تصویر شده است .تقریبأ در تمامی نگارهها و مجسمههایی که راوانا را به تصویر کشيده اند،
با موجودی مواجهيم که تعدادی سر و دست دارد»( ادهم -1.)34 :3133،پهلوان :رام با
کشتن راون انتقام خود را از وی گرفت و پس از آن به شهر اودهيا بازگشت و برتخت
پادشاهی نشست و صلح و آرامش بر کشور حاکم شد.در این داستان فرزندان سيتا را نيز
میتوان به عنوان وليعهدان جوانی نام برد که همراه سيتا از جنگل بازگشتند« «.اشاره به تبعيد
رام وسيتا به جنگل عنصری است که در دیگر اساطير نيز وجود داشت؛ امّا تبعيد سيتا به
جنگل و تولّد فرزندانش در این مدّت بيشتر با عنصر رفتن ایزدان به جهان زیرین و
بازگشتشان به روی زمين در اساطيرباروری هماهنگ است.گویا سيتا دانه ای است که در
زمين کاشته شده است پس از چندی در هيئت فرزندانش دوباره میروید»(خجسته و حسنی
جليليان -2.)30 :3130،قهرمان زن اسطوره ای :سيتا همسر رامایانا در این داستان به عنوان
خدای باروری نقش مهمی را درداستان ایفا میکند.
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داستان سدنوا
«سدنوا پسر کوچک راجه هنس الدهج است.وقتی اسب قربانی ارجن به شهر این راجه وارد
میشود،راجه تصميم می گيرد با ارجن مقابله کند و اسب اورا بگيرد .پس به سپاهيانش
دستور میدهد که در خارج شهر جلوی ارجن را بگيرند و حکم می کند که هرکس در
اجرای فرمان تعلل ورزد و دیر برسد ،او را در دیگ روغن بيندازند .سدنوا پسر راجه بنا به
خواهش همسرش دیر حرکت میکند زیرا همسرش از او میخواهد کمی بيشتر در کنارش
بماند تا اگر در جنگ کشته شد از او فرزندی داشته باشد .راجه دستور میدهد تا او را به
گناه بی اعتنایی به حرف پدر در دیگ روغن بيندازند .سدنوا بدون هيچ اعتراضی ،لباس
پاکيزه پوشيده نام خدا را بر زبان میآورد و او را در دیگ روغن میاندازند؛ امّا در مقابل
حيرت مردم روغن او را نمی سوزاند .راجه و برهمنان فکر میکنند که او گياه بی مرگی در
دهان داشته و نارگيلی را برای امتحان در دیگ میاندازند ،امّا میبينند نارگيل در جا ریز ریز
میشود.سپس پدر و پسر با یکدیگر آشتی کرده و به نبرد با ارجن میپردازند .سدنوا با
شجاعت بسيار با ارجن و سپاهش میجنگد و کشته میشود و سر از بدنش جدا می-
کنند(»...رویانی و موسوی .)1493 :3131،شرتهه برادر سدنوا به کين خواهی برادر به مقابله
با ارجن میپردازد و او را تا حد مرگ پيش میبرد امّا با حمایت کرشن از ارجن ،وی نيز
کشته میشود و درنهایت راجه هنس الدهج طبق خواسته کرشن با ارجن صلح میکند.
ساختار طرح داستان سدنوا براساس نظریه گرینتسر:
-3تولد قهرمان :سدنوا پسر کوچک راجه هنس الدهج است-3.دشمنی دشمنان :در داستان
حاضر پدر سدنوا با جاه طلبی خود سدنوا را عازم نبرد با ارجن میکند-1.به هم خوردن
تعادل اوليه :سدنوا عازم ميدان نبرد میشود-4.مرگ موقت :سدنوا در نبرد با ارجن کشته
میشود-1.تالش قهرمان :برادر سدنوا به کين خواهی برادر خود به مقابله با ارجن می-
پردازد-2.نبرد :شرتهه بر ارجن پيروز میشود و او را تا حد مرگ پيش میبرد اما در نهایت
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کرشن به کمک ارجن میآید و شرتهه کشته میشود-9.بازگشت تعادل :در داستان حاضر
تابستان 3131

راجه هنس الدهج پس از مرگ فرزندان طبق خواستهی کرشن با ارجن صلح میکند.
7

در داستان فوق ،سدنوا بدل قهرمان است.کين خواه وی ،شرتهه برادر وی است که تا
آستانهی پيروزی بر ارجن پيش میرود امّا حمایت کرشن از ارجن باعث مرگ وی شده
صلح برقرارمیشود .در این داستان اگرچه کين خواه موفق به تشکيل حکومت نمیشود ولی
با مرگ قهرمانانه خود مقدمات صلح و آسایش را برای حکومت پدر فراهم میکند.
شخصیتهای داستان سدنوا
 -3فرمانروای پيشين :راجه هنس الدهج با فرستادن پسر خود به نبرد با ارجن مسبب مرگ
فرزند خود میشود-3.بدل قهرمان :سدنوا در این داستان نقش قربانی و بدل قهرمان را دارد
که به جای پدر پير و ناتوان خود کشته میشود-1.غاصب :ارجن که سر سدنوا را از تن جدا
میکند-4.پهلوان :شرتهه برادر سدنوا به خونخواهی برادر خود به جنگ با ارجن میپردازد و
او را تا حد مرگ پيش میبرد امّا موفق به کشتن او نمیشود و سرانجام کشته میشود و بعد
از مرگ وی کرشن نزد راجه هنس الدهج آمده و با وی صلح میکند.در این داستان پهلوان
خونخواه نيز به کام مرگ فرستاده میشود چون کرشن حامی ارجن است و او نمیتواند بر
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کرشن پيروز شود .اما با مرگ خود صلح را حکمفرما میکند و داستان رو به انفعال می-
نهد -1.قهرمان زن اسطورهای :در داستان سدنوا نيز وجود یک زن به عنوان همسر قهرمان،
نمایان شده است.
نتیجه
بر اساس تحقيقات انجام شده در پژوهش حاضر به این نتيجه رسيدیم که برخی قصّههای
هندی مانند رام و سدنوا نيز با نظریهی گرینتسر قابل تحليل میباشند.در این قصهها معموالً
توجّه عمدهی روایت معطوف به قهرمان قربانی است.در قصهی ایرانی قهرمان اصلی نماینده
ی دو یا سه قهرمان اصلی دیگر است که از سه نسل به هم پيوسته میباشند؛ ولی در قصه-
های هندی سه نسل پياپی نيستند و دیگر اعضای خانواده نقش قهرمان اصلی را ایفا میکنند
و طرح این داستانها به این صورت است:
-3فرمانروای پيشين  :که معموالُ پدری عاجز و ناتوان یا گناهکار است و با تحریک
اطرافيان ،قهرمان را عازم جنگ به دیاری دیگر می نماید یا او را تبعيد میکند3.
بدل قهرمان یا قربانی :قهرمانی است که معموالً توسط پدر یا فرمانروای حاکم به کشوردیگر فرستاده میشود و هرگز باز نمیگردد یا تبعيد میشود.معموالً مجازات گناه فرمانروا
متوجه او میشود و وی به جای او قربانی میشود.
-1پهلوان نو :که در حماسه ایرانی برابر با نوه قهرمان است و نشانهی تجسم اسطورهی
گياهی قهرمان است که در جسم پهلوان تولد دوباره یافته است.
-4غاصب :که در اسطورهی تقویمی به صورت خدای خشکسالی ظاهر میشود ،در طرح
داستانهای حماسی معموالَ قاتل بدل قهرمان است.
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