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 چکیده

ای( توصیفی )کتابخانه -این نوشتار به روش  تحلیلی 

نامه و برآن است تا ضمن تحلیل داستان رزمانجام گرفته 

دن کرشن شناسی پراپ و روریختمطابق با الگوی کنیزک 

خویشکاری کنیزک، همزمان با روش نقد کهن الگویی 

، کهن الگو آنیما را در شخصیت کنیزک کاویده تا یونگ

شناختی بر گزینش این نام از سوی شاید دلیلی روان

معلوم دارد. اگرچه حضور کنیزک بسامد  راویانمصحح  و

دهنده و پیوند دهنده اما به عنوان عنصر آگاهی ،کمی دارد

 استان ضمن اینکه عامل حرکت آغازین پهلواناندر د

برای رفع شر است، مطابق با کهن الگوی یونگ وقهرمانان  

به عنوان آنیمای روان جمعی، عاملی برای پیروزی پهلوانان 

رسد این نیز سبب پر رنگ شدن است و به نظر می

کاتبان شده  شخصیت کنیزک هم در ذهن و روان راویان و

سوی مصحح  نقش داشته  ن نام ازگزینش ای و هم در

 الی است که ازؤراستای طرح س دالیل یادشده دراست. 

سوی برخی از پژوهندگان انجام گرفته و نام کنیزک را 

 اند.مناسب برای این منظومه ندانسته
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Abstract 

Morphology of Razmname_kanizak And rolle 

of  anima This descriptive_analytical study had 

a library approach and aimed to analyz 

razmnameye_kanizak base on prpp 

morphology and explore the ancient anima 

pattern in the character of Kanizak using 

archetypal criticism to possibly find 

a psychological reason for the selection of this 

name by the reviser. Despite its low frequency, 

Kanizak was considered a factor for victory of 

heroes as the collective psychic anima due to 

being the informing and linking element in the 

story in addition to being the cause of the initial 

movement of the heroes to eliminate evil. 

Therefore, these impacts have led to 

highlighted role of Kanizak both in the minds 

of narrators and writers of the story and in 

selecting this name by the reviser.The 

mantioned reasons are in line with the qustion 

raised by some reserchers whov considered the 

name “kanizak inappropriate for the story. 
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 مقدمه 

بندی های تحلیلی و طبقهامروزه یکی از شیوه

های اساطیری و ها و قصهشناسی داستانریخت

با نگاهی  حماسی روش والدیمر پراپ روسی است که

ساختارگرایانه به نقد و مطالعه ادبیات داستانی 

ها و پردازد. به گفته او آثاری که حاوی قصهمی

های گوناگونی از یک ژانر ادبی مانند حماسه روایت

ای بر آنها اصولی واحد، مشابه و تکرار شونده ،هستند

ای بزرگ از حاکم است. ادبیات حماسی مجموعه

ها و همچنین قصه و روایت و تاریخ تا اسطوره

باورهای دینی و مذهبی را در خود جای داده است. 

ای به زبان گورانی و روایتی از نامه کنیزک حماسهرزم

یادگار زریران است. این پژوهشی در صدد تطبیق 

الگوی تکرار شونده پراپ با این حماسه است. در 

ترین واحد سازنده نخستین گام با پرداختن به کوچک

خصوص ه ها بصه، عملگر یا کارکرد شخصیتق

پردازد تا نقش او در پیشبرد قصه بکاود و می« کنیزک»

-های بعد در بررسی اثر با رویکردی رواندر گام

شناختی نتایج حاصل شده را به نوعی به جهان خارج 

از متن پیوند دهد. در نقد کهن الگویی یونگ 

ادبی نمود  اثر های ذهنی متعددی که با آفرینشصورت

یکی از این نمودها در ارتباط  .شودبررسی می ،یابندمی

با آنیما )نیمه زنانه روان( است که به گفته یونگ به آن 

بخشی از ناخودآگاه روان جمعی مربوط است که میل 

به سوی کمال و تمامیت دارد. اگرچه حضور کنیزک 

رسد که با در این داستان بسامد کمی دارد، به نظر می

ر نظر داشتن عملکرد خویشکاری او بر مبنای د

شناسی پراپ و نقش آن به عنوان آنیمای روان ریخت

جمعی شاید سبب محور قرار دادن نام او برای این 

 حماسه باشد. 

 پیشینه پژوهش 

ای به زبان گورانی و روایتی نامه کنیزک حماسهرزم

پس از یادگار زریران »از یادگار زریران است. شاید 

ترین اثر فردوسی ناب شاهنامهترین و پس از یلاص

: 1395)اکبری مفاخر،  .«حماسی ایران باشد

پیشگفتار( برخی زبان گورانی را زیر مجموعه 

دانند و لکی و تر به نام پهلوانی میای بزرگدسته

)ایزدی،  .دانندهای اصلی آن میهورامی را شاخه

اکبری ( این اثر ارزشمند به همت دکتر 173: 1992

رونمایی شد که آن را در  1396مفاخر در دی ماه 

( از 1393« )نامه کنیزکرزم»پژوهشی با عنوان 

های ملی به زبان گورانی در ترین حماسهمناسب

کند که یادآور داستان یادگار غرب ایران معرفی می

-زریران به زبان پهلوی ساسانی است و بخشی از رزم

یادگار زریران پهلوی روایت  یزک را دقیقاًننامه ک

داند و می -خالصه یادگار زریران پارتی –موجود 

ای افزایی گستردهزدایی و رستمدر آن زرتشتی

صورت گرفته است. همچنین در پژوهشی با عنوان 

( دوره کامل 1395« )های گورانیرستم در حماسه»

 است. زندگی رستم را از تولد تا مرگ وی پژوهیده 

نگاهی دیگر به »( در 201۸)رضایی باغ بیدی 

به لحاظ  پیکره داستان، « حماسه کهن یادگار زریران

های لفظی توالی رویدادها و برخی از  ویژگی

های نزدیکی میان یادگار زریران و حماسه شباهت

نامه کنیزک یافته و به طور  مبسوط به آن گورانی، رزم

( به نکاتی در 1397پرداخته است. کامران ارژنگی )

صحیح منظومه پرداخته و با طرح دالیلی نام منظومه ت

خواننده با دیدن نام کتاب »را مناسب ندانسته است: 

شخصیت اصلی این منظومه یک که برد گمان می

ها و نبردهای او کنیزک است. قرار است شرح پهلوانی
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 را از چشم بگذارند، اما اینگونه نیست. این منظومه در

 113و کنیزک تنها در  بیت سروده شده است 1124

( در انتها 57: 1397 )ارژنگی، «.بیت آن حضور دارد

های منظومه که پیش از پژوهش اکبری مفاخر به نام

طرح شده، اشاره  کرده است. همچنین خطیبی در 

های ادبی تاریخی مجله بخارا در ارتباط با یادداشت

در « نامه کنیزکرزم»گوید: عنوان این منظومه می نام

ل نسخه نیست و این عنوان را خود اکبری مفاخر اص

بر اساس نقشی که یک کنیزک در بخشی از داستان 

با این به دو دلیل اند. من کند، برگزیدهایفا می

نامگذاری چندان موافق نیستم. یکی اینکه کنیزک در 

این داستان نقش چندان مهمی ندارد که منظومه به نام 

واننده با دیدن این عنوان دوم اینکه خ و او نامیده شود

کند برد که در این داستان، البد کنیزک رزم میگمان می

حال آنکه کنیزک که نه  ؛جنگدو با هماوردانی می

 )خطیبی، ....«کند و نه نقشی در رزم دارد رزمی می

سوی  ازجلسه رونمایی کتاب  ( همچنین در13:1397

م از که چرا این نا ال طرح شدؤاین س ژاله آموزگار

انتخاب شده  (1396)اکبری مفاخر، سوی مصحح 

در تحلیل شخصیت کنیزک او را  است. اکبری مفاخر

همچنین همسان با گلنار در و اهورایی معرفی کرده 

داستان اردشیر بابکان شاهنامه دانسته است. تاکنون 

-خویشکاری کنیزک در این حماسه منطبق با ریخت

-کرد روانشناسی والدیمر پراپ و همچنین روی

شناسانه یونگ با محوریت کهن الگوی آنیما تحلیل 

نشده است. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به آنها 

نامه کاویده علت گزینش عنوان کنیزک را برای این رزم

 است. 

 

 بیان مسئله 

پردازد و متن را روش پراپ تنها به ساختار متن می

 کند.جدا از بافت اجتماعی و فرهنگی آن بررسی می

رسد که روش تجزیه و تحلیل ساختاری به به نظر می

بلکه یک آغازگر  ؛خودی خود هدف و غایت نیست

شده از این مطالعات را به باید نتایج حاصلو است 

جهان خارج از متن با رویکردهای متعدد پیوند داد، 

یکی از آنها رویکرد روانشناختی است. این پژوهش 

یانه پراپ به این بر آن است ضمن نگاه ساختار گرا

داستان و در نظر داشتن خویشکاری عناصر، با 

نامه رزم»شناختی نیز علت انتخاب نام رویکردی روان

رغم حضور کمرنگ او در این داستان بهرا « کنیزک

 بیابد. 

 

 بحث و بررسی 

 روش مطالعاتی پراپ  .1

تحلیلی ساختاری به ویژه در آثار روایی یکی از 

ردهای نقد ادبی معاصر است. در ترین دستاوشگفت

های اساطیری و حماسی، ها و داستانحوزه قصه

بندی ساختاری را در آثار بهترین شیوه تحلیل و طبقه

توان والدیمر پراپ روسی و روالن بارت فرانسوی می

ها و تحلیل بندی قصهیافت. روش پراپ طبقه

توان گفت که بررسی می»رمزگانی هر طبقه است. 

رغم میراثی که از ارسطو تا به ی داستان، بهساختار

از کاری که والدیمر پراپ  امروز به جا مانده تقریباً

روی حکایت پریان روسی انجام داد، شروع شده 

 (91: 13۸3)اسکولرز،  .«است

 ،او یکصد نمونه از یک نوع ادبی روایی مشخص

های پریان روسی و عناصر یعنی قصه
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اندیشه اصلی که  .العه کردسازنده آن را بررسی و مط

کند این است که پراپ در کتاب خود مطرح می

 ،رغم ظاهر متکثری که دارندهای پریان روسی بهقصه

 .دارای ساختاری مشخص و عناصر ثابت و متغیر است

ها و روش به این ترتیب که نام و صفات شخصیت

ها و انجام کار و ابزار آن متغیر، اما نوع شخصیت

این عملکرد »ای که به گونه ؛ها ثابت استعملکرد آن

کند که همواره )کارکرد( از سی و یک مورد تجاوز نمی

آیند، در واقع ویژگی با نظمی خاص در پی هم می

لویت عملکردها و وشناسی پراپ اعتقاد به اریخت

 ( 66: 13۸4)ریکور،  .«ها استشخصیت

در تجزیه و تحلیل پراپ ساختاری، گام نخست 

ترین واحد ساختاری ی، کشف و تعیین کوچکو اساس

است که البته دشوارترین بخش تحقیق ساختارگرایانه 

است. گام دوم بررسی روابط متقابل این واحدها و 

از نظر پراپ، »الگوهای ساختمانی آنها است. 

ترین واحد سازنده قصه عملکرد یا کارکرد کوچک

عمل  های آنها است. منظور او از این اصطالحشخصیت

یا کار یک شخصیت از نقطه نظر اهمیتش در پیشبرد 

 ( ۸و  7: 136۸)پراپ، «. قصه است

وی بر اساس بررسی یکصد حکایت 

 گیرد که: فولکلوریک روسی نتیجه می

های «عملکرد». عناصر ثابت و پایدار قّصه، 1

اشخاص است. این عملکردها مستقل از اینکه به کدام 

گیرند، بنیان ه شکل میشخصیت تعلق دارند و چگون

 روند.سازنده قصّه به شمار می

ها محدود ها در این قصه«عملکرد». شماره 2

 است.

ها همواره «عملکرد». جایگزینی و توالی 3

 یکسان است.

« گونه»ها از دیدگاه ساختاری یک . تمامی قصّه4

«. توان آن گونه نهایی را کشف کرداست و می

 ( 145:13۸4احمدی، )

شود که بررسی پراپ به این نکته محدود می

کنند، نه اینکه چه کسی کار را انجام اشخاص چه می

وی برای تعیین »رساند. دهد و چگونه به انجام میمی

 داند:دو عامل را دخیل می« عملکرد»و تعریف 

به هیچ رو در تعریف، دخالت « کنشگر»الف( 

 داده نشود و تکیه بر جوهر عمل باشد.

نباید بیرون از متن بررسی شود، بلکه « نشک»ب( 

بر اساس اهمیتی که در مسیر حکایت دارد، تعریف 

شود. چون ممکن است اعمال یکسان، معنی می

 ( 52:13۸5 ،)پراپ«. متفاوتی داشته باشند

هر بسط و گسترشی گفته »قصّه به نظر پراپ به 

آغاز  Xو یا یک کمبود  Xشود که از یک شرّ می

س از پشت سر گذاشتن کارهای بینابینی شود و پمی

پایانی انجامد. کار یا کارهای دیگری می Zبه عروسی 

و  Eگشایی یا رفع شرّ یا کشور« پاداش»تواند می

هر شر یا کمبود جدید که در » (143 )همان: .«....باشد

شود. دهد، حرکت دیگری آغاز میسیر قصّه روی می

اشته باشد و تواند چندین حرکت دگاه یک متن می

ها در قّصه تجزیه متن نیز مستلزم تعیین تعداد حرکت

ای که باید به آن توجه داشت، این است لهئاست. مس

ها، همیشه به طور متوالی که بسط و گسترش حرکت

یعنی  ؛بلکه ممکن است متداخل شود ،دهدرخ نمی

شود و یا گاهی یکی گاهی چند حرکت با هم آغاز می

ری ادامه پیدا متوقف شده و دیگ
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ن توقف برای حرکت دیگر پیش کند، دوباره ایمی

آید. این سخن بدین معنی نیست که هر حرکتی، می

تواند در چند قصّه می»یک قصّه جدید است، بلکه 

ها را نشان جهت گسترش یابد. پراپ این حرکت

ای دقیق برای تشخیص اینکه چه دهد، اما نسخهمی

صه و چه وقت یک قصّه ها چند قّزمانی این حرکت

 (52:13۸3)خراسانی،  .«دهندهستند، ارائه نمی

های مختلف های عامیانه را شکلپراپ همه قصّه

های مختلف و بازآرایی دانست که روایتداستانی می

آنها سبب ایجاد کارکردهای متفاوتی شده است. این 

 کارکردهای متفاوت به منزله همان پیرنگ است.

کنش یک شخصیت بر اساس »را  «نقشه ویژه»او 

 ، دانست«های حکایت دارداهمیتی که در مسیر کنش

 و چهار قانون کلی به دست آورد:

. عناصر ثابت و دائمی حکایت را نقش 1

 دهند.ها تشکیل میهای شخصیتویژه

ها محدود ها در این حکایت. شماره نقش ویژه2

 است.

ها همواره . جایگزینی و توالی نقش ویژه3

 یکسان است.

ها از دیدگاه ساختاری یک . تمامی حکایت4

 توان آن گونه نهایی را کشف کرد.گونه هستند و می

ها را در های حاضر در حکایتپراپ شخصیت

 هفت دسته کلی و اصلی تقسیم کرد:

 ،. بخشنده یا پیشگو3 ،. شاهدخت2 ،. قهرمان1

را . فرستنده که قهرمان 5 ،. یاوران و دوستان قهرمان4

. قهرمان 7 ،. بدکار و شریر6 ،فرستدبه ماًموریت می

 (  145:13۸6)احمدی،  .دروغین یا شیاد

 

 نامه کنیزکشناسی رزم. ریخت2

شناسی معادل واژه شناسی یا هیئتواژه ریخت»

است، یعنی بررسی و شناخت  Morplogyانگلیسی 

ها، شناسی قصهها، مواد مورد مطالعه ریختریخت

هم و با کل  سازنده و روابط آنها با یهمان اجزا

( ایران 12: 13۸6باشی و بهرزو، )قافله«. ساختار است

های ینرای تنوع فرهنگی بسیاری است از آیپهناور دا

های غربی ینمی و محلی شرق و مرکز گرفته تا آیرس

اند. های اساطیری شکل گرفتهکه اغلب با بن مایه

اساطیر »گوید: ها میمهرداد بهار درباره تغییر اسطوره

های ایرانی سه مرحله را پشت سر ایران مانند زبان

مانوی و  -اوستایی، پهلوی  -گذاشته است: گاهانی

-( از این۸7: 1376، )بهار .«اساطیر ایرانی بعد از اسالم

تعریف اسطوره گستره وسیعی است که به راحتی  ،رو

یر ها در حال تغیتوان به آن دست یافت. اسطورهنمی

های ادوار مختلف و دگردیسی هستند که بر حماسه

ه در زمینه شعر که زبان را بکوشش »اند. سایه افکنده

گیرد و این راهی طور برجسته و ممتازی به کار می

عادی گفتار، از نظر طرز استخدام  است که با شیوه

-طور طبیعی منجر به جسته کلمات متفاوت است، ب

جاز و رمز در زبان شعر جو و تحقیق از وظیفه مو

ای در باب طبیعت جوی تازهوشود و نیز به جستمی

( .Daiches, 1956: 197 D) .کشداسطوره می

توان در های پهلوانی و حماسی را میداستان

ها، ارامنه، ها، ترکمنهای شفاهی تاجیکفرهنگ

اگر چه  ؛ها، کردها و لرها نیز دریافتها، بلوچراجی

ن آنها وجود دارد و میزان تسلط اختالف نسبی بی

ی هااسطوره بر آنها متفاوت است. یکی از بن مایه

مشترک حضور پریان 
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ز اسالم است. نقش پریان در روایات گاهانی تا بعد ا

ی تعریف خوش تغییر شده است. بر مبنادست

توان در نظر داشت که ها، میشناسی قصهریخت

مشابهی، شبیه  های کهن، ساختارتعدادی از اسطوره»

دهند و منبعی از این های پریان را نشان میبه قصه

ساختارها را به صورت خالص و ناب عرضه 

 دیگر، ( به عبارت201: 13۸4)احمدی،  .«دارندمی

رسد که کوتاه عرصه روایت از یک سو به اسطوره می

ساده، شفاهی و همگانی است و از سوی دیگر به رمان 

مکتوب است و عرصه عالی که پیچیده، طوالنی و 

 .«رودبرای مطالعات ساختارگرایانه به شمار می

( این بخش با بیان ترجمۀ 91: 13۸3 ،)اسکولز

)نگارش فارسی( هر مرحله از داستان، جهت تبیین 

ها ه تطبیق خویشکاری شخصیتـزک بـاه کنیـجایگ

ی شده پراپ ـاری معرفـک خویشکـی و یـا سـب

پردازد.می

 

وضعیت اولیه که در  بخش  لح و آرامش  است پهلوانان شاه مشغول کار شکار و تفرج هستند. ایران در ص

 iشود آغازین و داستان معلوم می

 کند. افراسیاب با شکوه و هیبت حمله می

گونه که ستارگان در افراسیاب و نهصد هزار سپاهی را در انجمنی گردآورد، آن

نامه کنیزک، شماره رزم .(1396مفاخر، آرش ) اکبری) گرد و غبار آن ناپیدا بودند

( سپاه منزل به منزل از جیحون گذشت تا به خاک ایران 1) («ترجمه فارسی ابیات»

 (2زمین رسید )

 معرفی و حرکت ضد قهرمان

کیخسرو برای شکار ایران را ترک کرده، رستم به زابل زمین رفته و فرزندان دستان 

 اند. نیز به سیستان رفته

آوران کشور و سرهنگان گو همراه با شاه نو، چهل شب بود ا گروه کیانان، نام)ام

 (32 – 33که به شکار رفته بودند و از کار تورانیان آگاه نبودند )

 2Xکمبود  

 کند. سیوز ایران را چپاول میگر

(، 25)گرسیوز رفت، سراسر ایران را غارت کرد و سپاه چینیان را قراول ساخت )

( مردم 29ن را از بیخ برآوردند و از قلعه سرخه تا سخناخ را گرفتند )ریشه سمنگا

 ((30شهر سمنگان را قتل عام کردند و مرز ایران اینگونه ویران شد )

 غلبه ضد  قهرمان

  1X)شر(

)زال، رستم، کیخسرو( فریبرز در شهر ری جانشین کیخسرو است. شیران نامی 

شماری اسیر،  سپاهیان ایران تار و مار و ( )ایرانیان بی34 – 40) حضور ندارند

 (56بازماندگان فراری شدند، فراری !؟ )

روند به دنبال گور فرامرز همراه با فرزندش سام و برادرش جهانگیر به شکار می

یابند )از آنجا بشنو که فرامرز شیر با فرزندش، سام همراه با روند آن را نمیمی

هوای مرز ترکستان در سر داشتند ناگاه گوری  جهانگیر به عزم شکار روان شدند و

پر خط و خال چمن چریده، پیر و کهنسال در آن دشت و صحرای پرشور آشکار 

 (64 – 67شد جهانگیر و سام در پی گور به راه افتادند. )

 تکرار )نبودن قهرمان(

خویشکاری نیست معرفی 

 قهرمان اصلی

 دیدن گور

 Y)لحظه پیوند دهنده( 
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  .بیندجو خود کنیزی را میوگیر در میانه جستسام و  جهان

 ای نشسته دیدند)سام و جهانگیر در جستجو بودند که کنیزی اسیر را در گوشه

 .کردکه گریه می

 (76) .«گفت: ای یزدان! به فریادم رسگریست و میکس زار میناتوان و بی»

گو عنصر پیوند دهنده وگفت ∅

 )پیشگو(

یی بیابم و تا رستاخیز بدنام نشوم. کیخسرو همراه شاید از دست توران رها

( فلک این کار را به ۸3 – ۸4) .شیرانش بیاید و آنان چون شر شکاری بشتابند

اسیر از او پرسید:  (۸6دید که تورانیان ایرانیان را به اسیری ببرند. )خواب نیز نمی

 (120نام تو چیست؟ چرا حال و روزت برای خستگی من پریشان است؟ )

O رسیدن به صورت ناشناس 

 I شناسایی  گفت جهانگیر فرزند سامم. من دور از پیلتن فردی گمنام هستم. 

کنیزک گفت: فدایت شوم! شاه در شکار است. شیران ایران نیز حضور ندارند شاه 

 125) .افراسیاب فرصت را غنیمت دانسته و ریشه ایرانی را از بیخ در آورده است

– 124) 

پیوند دهنده )آگاه گو وگفت ∅

 کننده(

 کند و هم سو با قهرمانان است. کنیز خود را معرفی می

 (136پاسخ داد: فدایت شوم! نواده ایران و کنیز ویژه شاه کیان هستم. )
 یاریگر )شخصیت(

 حرکت سام و جهانگیر و فرامرز به سمت جاجرم. 

پیکر را پیش کشیدند های هژبر فرامرز همان دم غالمان خود را فرا خواند. درفش

یک هزار نفر مردان پاک سرشت همگی مرد نبرد و پیلتن شناس، روان شدند تا 

 (161 – 163ای از سپاه به چشم ندیدند. )جاجرم هیچ نشانه

+H  1واکنش مثبت قهرمان 

آور شیری تمام، دوان دوان آمد و به ناگاه فردی کابلی به نام رهام، مردی جنگ

ت شوم، همین امشب از جاجرم کوچ کردند و پیش خانه را فرامرز گفت تا فدای

 (16۸به سوی رود رَم بردند. )

وگو پیوند دهنده گفت ∅

 گر()یاری

 جهانگیر و سیصد هزار نفر همراه او و سام به رم رفتند و جنگیدند. 

(، 179اندیش به راه افتاد ))جهانگیر در دم پیشاپیش سپاه جوشان شد. آن ببر بی

فر پذیرفتند و همانند هاله ماه برگرد جهانگیر حلقه زدند و دو سپاه آن سیصد ن

 ( 210 – 211) .بزرگ در هم آمیختند

I مبارزه 

 شود. ترساند و همین سبب خشم بیشتر او میپیران افراسیاب را از حمله رستم می

رو شدم، )در این شب دیجور شخصی را به چشم دیدم. هنگامی که با او روبه

در ظاهر و ترکیب خود پیلتن است. برخیز! دلم پر از ترس و بیم است. گریختم، 

(222 – 221) 

Mot  انگیزه که از عناصر پیوند

دهنده، بین عملکردهای قصه 

 )در جبهه شر( است

گوها )وصف سپاه ایران و رستم( بودند که ناگاه از وشاه و پیران در این گفت 

 میدان رستاخیزی به پا خاست.
I ارزهادامه مب 
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پس از نبردهای پی در پی )سام و جهانگیر پشت به یکدیگر داده بودند. دنیا برای 

 (292تورانیان چون قیر سیاه شد. )
E رفع شر 

پذیرد. )پلنگ خواهد تا جهانگیر را شکست دهد و او میافراسیاب از پلنگ می -

 .«فرا گرفت به شاه سجده برد و روی به میدان نهاده میانه میدان را گرد و غبار

(301) 

 گو با جهانگیر وهای پلنگ و گفترجزخوانی -

پلنگ دست به گرز برد. از سخنان او میدان پر از قیل و قال شد. جهانگیر زال به 

 (305 – 306پلنگ گفت: تو پهلوانی، اما برای افراسیاب مرد میدان هستی. )

 )یاریگر ضد قهرمان(

 )خویشکاوی نیست(

گرز گاوسر آورد، اما شیر مرد آن گونه بر روی سپر کوفت که  پلنگ سپر در برابر 

سپر در فرق مرد دلیر سرمست فرو نشست و از اسبش صدایی چون زنگ 

 ( 313 – 314برخاست. )

I مبارزه 

 یاریگر )شخصیت( آید: سام به یاری جهانگیر می

 رفع شر E (330) .سام یل پلنگ را به میدان کشیده و با تیغ بران سر از تنش جدا کرد

تر از قیر شد و به پیران فرمود: رایزنی افراسیاب با پیران )افراسیاب با دیدن آن سیاه

 (231 – 232؟ )«ای صاحب تدبیر! نشستن تا کی مصلحت چیست

Mot  انگیزه که از عملکردهای

 )در جبهه شر( قصه است

 نبرد و ضعف ایرانیان 

کرد. ن را که توانی داشتند با هم درگیر میبارید و آنا)اجل همانند باران نم نم می

 (352) .( در آن رزمگاه تنها جهانگیر و فرامرز همانند کوه البرز باقی ماندند350)

I ادامه مبارزه 

رسد و سپاه افراسیاب را تار فرامرز با اژدها درفش همراه با سپاه دستان از راه می 

 کند. و مار می
 Iیاریگر و ادامه مبارزه 

امرز با مردان خاندان و دستان، سرهنگان سرکش و رستم پرستان، شتابان حاضر )فر

 (370 – 371) .شدند. یورش آوردند و سپاه کیفرجو را تار و مار کردند
E رفع شر 

 ترساند. کند و او  را از رستم میفرامرز رو به پیران می

 (432) .فرستد()اگر پیلتن از این اتفاقات آگاه شود، به زودی برایت کفن می
 گو پیوند دهنده است.وگفت

جنگ سه پهلوان با تورانیان )سه تن از سپاه پیران و نوه زال پیر با گرز و گوپال 

 ( پهنه میدان جنگ پر از الشه بود. 437برای رزم خروشیدند. )
I  نبرد 

کنند و  در گوشه صحرا به فرامرز، جهانگیر و سام در تاریکی میدان را ترک می

شناسد( کس دیگری را نمی شوند )در این شب سیاه هیچخواری مشغول میدهبا

ای از صحرا رویم و شاه را ها نیز نفسی برای رزم ندارند، بگذارد به گوشهاسب

 (457 – 45۸) .بر جای رها کنیم

J نیرنگ 

کشت بردند و پدر فرزند خود را بدون اندوه میجو بر یکدیگر هجوم میسپاه کینه

 ( بر هومان آشکار شد که ایرانیان در میدان نیستند. 462کس )و برع
g همکاری ناخواسته 
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افراسیاب کوزیپ را به قصد بستن دستان فرامرز و کشیدن وی به پای درفش 

نهد )کوزیپ پاسخ داد: من کوزیپ از دیار ماچین و افراسیاب رو به میدان می

 (512. )شرجوی شرانگیز پهنه کارزارم

 یاریگر شر

 نبرد I (515 – 521) .یابدنبرد ادامه می

جنگیدن سام با کوزیپ و سرانجام به زیر کشیدن او و جدا کردن سر از تن کوزیپ 

 .)کوزیپ را در میدان کارزار سرنگون کرد، شاه و شهریار بر او آفرین کردند

(522)) 

 کنند. گریزد، قهرمانان شادخواری میسپس افراسیاب می

E رفع شر 

برد سربازان پیک را به پای از ری خبر هجوم افراسیاب را برای کیخسرو میپیکی 

شود. زال با شاه ها  با خبر میها و زیانشاه از خرابی .برنددرفش کیخسرو می

 خواهد که طوس را عازم ایران کند. کند و میگو میوگفت

 گووگفت ∅

 دهنده()آگاهی

آنان را از چنگ تورانیان بازپس بگیر! ایران ای شاه به فریاد  اسیران ایران برس و 

 ( 563 – 546) .ویران شد و اسیر از دست رفت شر بارید و در خیر بسته شد

 (573) .فرمان بده بر گبر که و کوس بکوبند و طوس سپهدار پیشرو سپاه باشد

 گو پیوند دهندهوگفت

 دهنده()آگاهی

  .بل زمینحرکت پذیرفتن شاه و نامه نوشتن به رستم در زا

)دلیران و جنگاور سیستان زمین و نوادگان زال سهمگین حتی یک تن در خاک 

 (591 – 592ساله از سرزمین کابل بیاور. ) 6زابل نماند، کودکان 

H واکنش قهرمان 

شود و دار رستم )زرعلی( زرعلی آگاه میگو با نیزهوفرستادن پیک و گفت

 دانم او کجاست.من خودم میروم. من به دنبال پیلتن می» :گویدمی
 گفتگو پیوند دهنده ∅

 نالد. یابد و به درگاه خداوند میزرعلی پس از سه شبانه روز رستم را نمی

 )زرعلی با ناله و زاری سر بر خاک گذاشت و گفت: ای صاحب هفت قله افالک: 

 – 62۸) .ها: من گم کرده راهم. پشت و پناهم در اینجا ناپیدا استای رهنمای راه

627) 

 .«تا در آن دشت و هامون رخش در نظرش نمایان شد که چون کوه بیستون بود

(633) 

خواهد جایگاه رستم را به وی نشان اندازد و میزرعلی دست در گردن رخش می

زند و او را گوید. رخش زانو میدهد و از آنچه در نبرد کیخسرو اتفاق افتاده می

رعلی دست در گردن رخش انداخت و گفت شیر )ز .کندرهسپار جایگاه رستم می

( رخش با شنیدن این خبر زانوانش را خم 639تاج بخش را به من نشان بده: )

 (644کرد و شاطر ر ا بر دوش گرفت، دمش را برافراشت. )

Y  لحظه پیوند دهنده 

زند زرعلی رستم شود حادثه ناگوار را حدس میرستم از خروش زرعلی بیدار می

گوید که سام و فرامرز ر ا در دیای کند و از خواب خود سخن میمی را سرزنش

 آگاهی قهرمان

 )خویشکاری نیست(
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)از صدای او رستم از خواب بیدار شد. شیر کارزار آشفته حال   .آتش دیده است

( ساعتی پیش از این 652 – 653) .بود دانست رویداد ناگواری اتفاق افتاده است

. ... شراره آتش در اوج و در اینجا خوابیده بودم که سام کینه خواه به خوابم آمد

 ( 67۸ – 679) .دنیا از دود سیاهش هراسان بود

خواهد تا با سپاهی وسیله یکی از زواره میه رود و برستم به شهر اورنگ شاه می

)من آرام و قرار ندارم. خود شبانه به اردوی سپاه توران  .به یاری ایرانیان بشتابد

( و 739(، )زواره همه خبر را شنید و دود از فر ق سرش برخاست )71۸) روممی

 راهی نبرد شد. 

+H  2واکنش مثبت قهرمان 

در شهر قمقام زرعلی گوری شکار  .رسنداز سوی سپاه زواره با سی هزار نفر می

بینند و نوشی میخورند. سپاه توران رسیده آنان را در حال بادهکند با رستم میمی

یابند پیلتن با شنیدن رسیدن سپاه رز وجهانگیر و سام زخمی را ناتوان میفرام

)رستم فرمود: زرعلی! دنیا روشن شده  .فرستدتوران زرعلی را برای خبرگیری می

( خوب نگاه کن و بدان که چیست؟ 760) .دانم که سپاه و لشکر اینجاستو من می

 ( 763باد شمال بوی فرزندانم را دارد. )

W ریخبرگی 

جنگد )زرعلی رستم نبرد، به هومان نگاه کرد و به سوی زرعلی، پیاده با هومان می

 (۸01 – ۸03) (.پروا او را کشیدهومان را گرفتار کرد و بی او روی کرد .
I مبارزه 

اما  ،ابتدا هومان را از اسب به زیر کشید، تورانیان او را نجات داد تا گریخت

ند گرفتار کرد و کاله خود و تاج هومان را نزد رستم زرعلی یکی از آنان را با کم

 (۸04 – ۸14برد. )

A  انجام کار سخت )توسط

 یاریگر قهرمان اصلی(

کند و احتمال یورش رستم را گوشزد پیران افراسیاب را از رویدادها آگاه می

گاه کند. )پیران گفت: پیلتن امشب به اینجا آمده و چون البرز بر روی رزممی

 (9 – 1) .ده استایستا

 آگاهی و عنصر پیونددهنده ∅

)میدان از سپاه تورانیان خالی شد در آن دم کنیزک فرصت را غنیمت شمرد در 

جوشی؟ چرا خاموشی برای رزم نمی :پای رخش پیلتن سجده برد. به رستم گفت

(90۸ – 906) 

Mot انگیزش 

رزم روی کردند و  رو شدن سپاه افراسیاب و پنج شیر شکاری )پنج شیر بهروبه

 ( 922) .آن پلنگان جنگاور هجوم آوردند
I نبرد 

 پهلوانان )یاریگر( (926 – 927) .رسیدن سپاه کیخسرو )زال زر، نوذر، گودرز و دیگر پهلوانان(

 آمدن سپاه هومان و شکست گودرزیان 

 (944) .)سپاه تورانی هجوم آوردند و خاندان گودرز را در میان گرفتند
 قهرمانغلبه ضد 

)سپاه مغربی به طوس روی آوردند  .جنگندطوس و نوذریان با سپاه مغربی می

 (955) (.طوس مانند آبنوس سیاه رنگ شد
I ادامه نبرد 
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)به دشت و هامون روی کند  .کندشاه گرگین را برای آوردن خبر روانه میدان می

 (966. )(و از کردار گردون دون آگاه شوید

W خبرگیری 

 )جبهه شر(

 نبرد I (970 – 976نبرد سپاه خیر و شر در مقابل هم )

فرستد. )برو و شتابان از آن دشت پرشور کیخسرو بیژن را برای خبرگیری می

 (9۸3) (خبری بیاور که دنیای من شب دیجور شده است

W خبرگیری 

 )جبهه شر(

 شود. یآورد و زال آماده نبرد مشود خبر نمیبیژن در گیر نبرد با سپاه چین می

 (995  - 1040) .گیرددر مقابل سپاه گرسیوز قرار می

( )سپاه بیژن 992میدان نبرد بیژن و دلیران با سپاه چین با یکدیگر یورش بردند. )»

 (997) (.و میالد و نه هیچ کس دیگر از آن دشت و هامون باز نگشتند

I ادامه نبرد 

آمدن رستم را زواره به مژده  .شودنبردها سبب کشته شدن ایرانیان و تورانیان می

)خورشید از پر پیکان تیره و تار شد. ایران بر باد رفت و توران  .دهدکیخسرو می

  (1041. )(ویران شد

رسیدن یاری گر اصلی 

 )خویشکاری نیست(

تازد و مژده رسیدن رستم آنها را به پیروزی نزدیک زال و سپاهانش بر دشمن می

  .کنندمی

 (1069) .«و صدای رعد آسایش زمین را شکافت مژده پیلتن آمد»

 گریزد. آورد، ولی او مییاب را به بند میبیژن با کمند تاج افراس

)تور افراسیاب با اندوه گریخت و بیژن در پی شاه افراسیاب افتاد با صد نیرنگ و 

 .  (فن از چنگش گریخت، اما تاج آن ببر هنرمند بر جای ماند

A کار سخت 

شیر مست بر جای افراسیاب نشست و خیمه زرنگارش را به چنگ  طوس همانند

 (10۸۸آورد. )
N  پیروزی 

 (1090) .سام و جهانگیر با سرکشان  به سوی شهر خود  به راه افتادند

  .اسیران آزاد شدند

 (.کیخسرو به ایران بازگشت )از آن پس شاه انجم به سرزمین و دیار خود وارد شد

(1120) 

 بازگشت

 

 ساختار در کل روایت  الف(

تعادل اولیه: سرزمین ایران )خیر( در آرامش است، 

  .پهلوانان و شاه در شکار

بر هم خوردن تعادل: حمله افراسیاب )ضد قهرمان( 

سبب ویرانی، نابودی و اسارت است. آگاهی قهرمانان 

نگیر( از آشوب در ایران در اصلی )فرامرز، سام، جها

  .رو شدن با کنیزکروبه

 

 

: حضور یاریگران، فرار افراسیاب و تعادل دوباره

 .بازگشت قهرمانان اصلی و پیروزی ایرانیان
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 ها ب( شخصیت

 قهرمان = سام، فرامرز، جهانگیر 

 پیشگو = کنیزک

 ضد قهرمان = افراسیاب 

 یاریگران = رستم، زال، گودرزیان 

 راوی = دانای کل 

 روایت شنو = مخاطب 

با  شود وآغاز می« کمبود»ه با داستان از وضعیت اولی

، توران و تورانیان، اولین جرقه حرکت را «حضور شر»

دهنده سبب کنیزک، عنصر پیوند دهنده و آگاهی

عنوان ه شود. سام، جهانگیر و فرامرز سه پهلوان بمی

قهرمان اول داستان با نبردهای پی در پی دو بار سبب 

گر، با شوند. سپس رستم به عنوان یاریرفع شر می

آگاهی از حضور ضد قهرمان حرکت بعد را آغاز 

کند که در طی چند مرحله نبرد همراه با سایر می

 یابند.پهلوانان به مرحله پیروزی دست می

  

 مفهوم آنیما  .3

ها در شعر، از نظر بعضی مکاتب نقد مسئله اسطوره»

ادبی معاصر، دارای اهمیت بسیار است و به ویژه آنها 

اه مکتب یونگ به مباحث نقد نزدیک که از دیدگ

جوهای ایشان وحوزه اصلی جست .شوندمی

( کهن 234: 13۸5)شفیعی کدکنی،  .«هاستاسطوره

ساز در ضمیر رهالگوهای عناصر ساختاری اسطو

ها در عمق اند. این عناصر از اولین زمانناخودآگاه

ها تداوم دارند اند، در تمام نسلوجود انسان جا گرفته

کهن الگو برگرفته از »سازند. نیاد روان انسان را میو ب

ه معنای قالب یا الگوی ب etupon Arkhواژه یونانی 

دادهای های شخصیتی یا رویاولیه است که تیپ

های متعلق به نمادینی هستند که در اسطوره

شوند و های مختلف به دفعات ظاهر میفرهنگ

ن الگوها ترین کهیکی از مهم .رفتاری مشابه دارند

است. آنیما وجه زنانه حاضر در ناخودآگاه « آنیما»

جمعی مردان است که اغلب در بستر بسیاری از آثار 
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ای یابد. یونگ آنیما را با تصویر یا انگارهادبی نمود می

های مرد با زن قابل بنیادین یا با اندوختن همه تجربه

در  نکته که شاعران غالباً داند و به اینتعریف می

 .«کنداند، اشاره میستایش آنیما اشعاری سروده

 (69: 13۸3)یونگ، 

های کهن الگوی آنیما نیز مانند دیگر صورت

ازلی دارای دو رویه مثبت و منفی است. اگر محتویات 

انرژی  ،مثبت آنیما نتواند به طور ناخودآگاه بروز کند

شود و نمود های منفی کهن الگو منتقل میآن به جنبه

صورت جادوگر و فریبکار است. آنیمای مثبت  ههآن ب

خردی پنهانی است. به اعتقاد یونگ و آنیما  ۀنمایند

شود. گاهی به شکل منبع الهام یا حامل وحی ظاهر می

، نمود دیگر آنیما به ( بنابراین64: 1370، )یونگ

بخشی در چهره زن . با الهامبخشی استصورت الهام

مود آنیما است. ترین نشود و متعالیمحبوس می

معرفتی »گوید: فوردهام نیز در توصیف آنیما چنین می

)فوردهام، . «رمزی یا خردی پنهانی با او پیوسته است

1394 :139) 

 

 . کنیزک نمود کهن الگوی آنیما و سنت نامگذاری4

آنیمای مثبت راهی به سوی آگاهی و کمال است و 

در بنیادی خردورزانه دارد. خردی که پنهان است و 

نقش ». کندبخش زنانه ناخودآگاه روان جلوه می

تر عناصر مادینه این است که به ذهن امکان حیاتی

های واقعی درونی همساز دهد تا خود را با ارزشمی

های وجود برد ... و خشترین بکند و راه به ژرف

ه با این دریافت ویژه خود نقش راهنما و عنصر مادین

به « خود»یای درونی، یعنی و دن« من»میانجی را میان 

 ( 27۸  :13۸3عهده دارد. )یونگ، 

 ب، ـب و غریـی عجیـای فراطبیعـن دنیـدر ای»

عالی مقام  ۀقهرمان بیش از هر چیز با یک خدای مادین

شود. خدای رو میبهو یک خدای نرینه عالی مقام رو

: 13۸۸)سیگال، «. بتی مادرانه داردمادینه مهر و مح

 و نمونه عالی زیبایی پاسخ تمامی او مظهر( »151

بخش سلوک دنیوی ها و امیال و غایت سعادتخواسته

 Campbell, pp . 110)«. و معنوی هر قهرمانی است

- 111)  

کنیزک در کل روایت دوبار فعال است. بار اول 

-ه، تزرع به درگاه خداوند ظاهر میدر حال نیایش، نال

کند. نهان میواقعی خود را پ شود. با سیاست چهره

پس از اطمینان، در موقعیتی مناسب خود را معرفی 

دهنده است. پهلوانان را از وقایع آگاهی عنصرو کرده 

های او سازد. هر یک از کنشو رخدادها مطلع می

ثیری مثبت در أنمودی از کهن الگوی آنیماست که ت

 جریان روایت دارد. 

 نمودهای آنیما  هاکنش 

 ا راز و نیاز با خد

 ها همراه گریه واگویه 

 ناشناخته ماندن

 پنهان کردن چهره واقعی 

اخبار وقایع و دعوت به 

 دفاع از سرزمین

 شکرگزاری

 اتصال به خرد ملکوتی 

 معرفی، بخش زنانه 

 دنیای ناخودآگاه 

پنهان ماندن رویه مثبت 

 آنیما و ناخودآگاهی

 آگاهی دهنده 

ید و کمال بخش أیت

  زنانه )آنیمای مثبت(

 

از نظر یونگ اساطیر بیان و تظاهر مستقیم 

ناخودآگاه قومی است و آنیما بخشی از آن است. 

نقش  ،یابدرموزی که در خویشکاری کنیزک نمود می

رغم بهتر جلوه داده است. آنیمای روان جمعی را پررنگ

های او نمایانگر ظهور بسامد کم حضور کنیزک کنش

نامه کنیزک است ر رزمآنیمای مثبت به شیوه نمادین د
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ه ترین حرکت در جریان داستان است. بکه سبب مهم

ثیر و نقش مهم این بخش از ناخودآگاه جمعی أعالوه ت

های در داستان دیگر، سازد. از سویرا آشکار می

و جهان انگره مینو به شماری از ماده دیوان  ایطورهاس

اهای وظیفه یاتو و پایریک»خوریم که در این میان برمی

در نقش نیروهای تیره چه در  اوستا و جادو زن شاهنامه

اوستا چه در شاهنامه عبارت است از منحرف کردن 

مردان از راه راست. آنان درست مانند جن و پری 

اند، ولی از راه سحر و جادو و خود ها پیر و زشتقصه

اند تا آنها را همچون سالحی علیه مردان را زیبا ساخته

که هر چند  –ند. تنها بر زبان آوردن نام خدا به کار گیر

نماید ولی تصادفی نیست، بلکه باید به تصادفی می

برای خلع  –عنوان دفاع نیروی روشنایی داشته شود 

خود کافی ها به شکل واقعی شدن آنسالح کردن ظاهر 

که رسد ( به نظر می20: 1395است. )خالقی مطلق، 

یر ایزد بانوان اساطیری ثأکنیزک در این منظومه یا زیر ت

رساند و ایران همانند ایزد بانو آناهیتا به مردان یاری می

در جنگ حامی آنهاست و یا در مسیر فرایند دگرگونی 

های ادبیات ایران اسالمی قرار گرفته است. پریان قصه

پایریکاهای بعد، یعنی پریان شاهنامه و »که  همچنان

تدریج ه می بها و ادبیات ایران اسالپریان قصه

ولی بر  ،ایمانی خود را از دست دادهبدسرشتی و بی

زیبایی آنها افزوده شده است. آنها دیگر سرشت 

اهریمنی خود را باخته و به صورت پری و حتی فرشته 

که رسد به نظر می ،رو( از این19 :ان)هم .«انددرآمده

نقش پررنگ کنیزک به عنوان رویه مثبت آنیما در 

ثیر داشته است. انتخاب أوسیله مردم ته بگزینش نام 

های سنت نامگذاری  است. کلمه اول متن یکی از روش

عنوان اکدی حماسه گیلگمش از کلمات »همچنان که 

نخستین آن )ش نگب ایمورو = کسی که همه چیز را 

و مضمون  ( موضوع319:1379) .دید( گرفته شده است

ب برخی از نیز معیار دیگری در نامگذاری است. انتخا

های آن بر این مبنا است. های کتاب قرآن و سورهنام

 ؛نام هر سوره با متن آن مناسبت و بستگی تام دارد»

مناسبت داستان بقره و حکمت  که سوره بقره را بهچنان

اند و آوری که در آن هست بدین نام خواندهشگفت

اند. سوره نسا را به علت احکام درباره زنان و ...نامیده

هایی که چند اسم دارند یکی از آن میان مشهورتر سوره

( 5۸1 :1362تر است. )رامیار، محمود، و معروف

همچنین تسمیه سوره، گاه با اسمی که در همان سوره 

وجود دارد یا موضوعی که در آن سوره از آن بحث 

کرده مربوط است و ... گاه جمله از اول سوره را ذکر 

 «.انا انزلنا»مانند  ،اندار دادهنموده و معرف آن سوره قر

 ( گاه شخصیت اصلی داستان یا219: 1360)مظلومی، 

شود. میان مردم سبب شهرت آن می کثرت کاربرد نام در

همه  در» اند:مفاخر در ویراست دوم کتاب آورده اکبری

اما با توجه به  ،ای نشدهها به نام داستان اشارهروایت

نامه / رزم»دم و راویان شهرت این داستان در میان مر

و همچنین نقش محوری یکی از « نامه کنیزکجنگ

برای داستان « یزکنامه کنرزم»کنیزان ویژه کیخسرو نام 

 ( از155:1397)اکبری مفاخر،  .«انتخاب شده است

جایگاه کنیزک در الگوی که رسد به نظر میدیگر،  سوی

در  ثرؤپراپ و نقش او در ناخوداگاه جمعی از عوامل م

 این گزینش است. 

 

  گیرینتیجهبحث و 

های ها و پیروزینامه کنیزک جنگشالوده داستان رزم

اما کل  ،شودموقتی است که نصیب خیر و شر می

های درونی با کمبود آغاز ساختار داستان، مانند حرکت

ر و با آگاهی و سپس نبرد، به پیروزی نهایی خی



 113 آناهیتا امینی /نامه کنیزک و نقش آنیما در نامگذاری آنشناسی رزمریخت
 

ی آثار فولکوریک بندانجامد. والدیمر پراپ، دستهمی

اساس قواعد صوری آنها انجام داد و خویشکاری را بر

دانست و های قصه را اجزاء بنیادی قصه میشخصیت

اساس کار خود قرار داد. در انطباق الگوی پراپ، 

 های این داستان با هفت شخصیت او تقریباً شخصیت

هماهنگی دارد و یاریگران متعددند. بسامد باالی 

نگیر، فرامرز سبب شده تا قهرمان حضور سام، جها

اصلی داستان باشند و در راستای باور پراپ که 

کنند؛ از شخصیت ایفای نقش میعملکردها مستقل 

خصوص ه رود زال و گودر زیان و بچه انتظار میاگر

 ،س قهرمانی باشندأای که دارند در ررستم با پیشینه

وان عنه ب .اما با بسامد کم حضور آنها مواجه هستیم

زنند. در پایان سه یاریگر پیروزی نهایی را رقم می

گردند و عملکرد قهرمان اصلی به شهر خود باز می

همچنین شاه نیز به سرزمین  .کنندبازگشت را ایفا می

 ،اما طوس که در نقش یاریگر است ،گرددخود باز می

نشیند و خیمه زرنگار را به بر تخت افراسیاب می

 آورد. چنگ می

تواند چندین حرکت فته پراپ هر قصه میبه گ

ها ممکن است متوالی یا داشته باشد که این حرکت

هر شر یا کمبود جدیدی که در مسیر  .متداخل باشند

کند و با حرکت دیگری آغاز می ،دهدقصه روی می

های درونی را تعیین نمود. توان حرکتتجزیه متن می

هرمان نامه کنیزک با حمله ضد قدر ساختار رزم

علت نبودن ه خورد و ب)افراسیاب( تعادل به هم می

شاه و پهلوانان در جایگاه خود، با نبردهای پی در پی 

یابد. های درونی قصه هستند، ادامه میکه حرکت

پهلوانان به واسطه ظهور کنیزک )نشانه و عنصر پیوند 

دهنده( هنگام شکار گور از وضعیت نابسامان سرزمین 

ای است که ند، دیدار کنیزک لحظهشوخیر آگاه می

موجب حرکت آغازین پهلوانان )سام، فرامرز، 

شود. از سویی جهانگیر( و واکنش مثبت آنها می

کنیزک که بخش آنیمای ناخودآگاه روان جمعی است 

زند. از با خویشکاری خود پیروزی پهلوانان را رقم می

کنیزک در ذهن و روان  مردم پررنگ شده  ،رواین

. همچنین با نظر به سنت نامگذاری و اینکه به است

به  ،نقل از مصحح نام کنیزک در میان مردم رواج دارد

ال علت ؤدر پاسخ به طرح سکه رسد نظر می

از سوی پژوهندگان، « نامه کنیزکرزم»نامگذاری 

 توان عوامل مذکور را یاد کرد.می
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