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  چكيده  

از  تار سه  وهزارويك شباز » حكايت نمازفروش«هدف اين مقاله بررسي تطبيقي رابطة پيرنگ بين روايت 

بسيار » حكايت نمازفروش«به  تار سه ، روايت)فيگورتيو(اين باوريم كه ازلحاظ شكلي  بر. احمد است جالل آل

د دارد كه سبب ناهماهنگي در انسجام روايي اين وجو تار سه اما عنصر يا واژه يا چيز ديگري در. شبيه است
خواهيم بدانيم اين عنصر كدام  براساس اين، مي. روايت شده و پيرنگ آن را تخريب و نامنسجم كرده است

در تحليل . مطرح شدن اين پرسش نتيجة مقايسة تطبيقي است كه بين اين دو روايت صورت گرفته است. است
ة مقاله را همواره به خود مشغول كرده بود كه چرا بين فيگورها و ساختارهاي اين دو اثر، اين پرسش نگارند

  كه در روايت اي منطقي و همچنين انسجامي دروني وجود دارد؛ درحالي رابطه» حكايت نمازفروش«دروني 
سو و ساختار دروني روايت از سوي ديگر ديده  اين انسجام و هماهنگي دروني بين فيگورها از يك تار سه
: بندي شود شكل فرمول تواند به اين  كمك آن نگارنده بايد به پرسش باال پاسخ گويد مي فرضي كه به. شود نمي

برد و آينده را  شخصيت داستاني روايت يعني نمازفروش به تخيل خود پناه مي» حكايت نمازفروش«در روايت 
اما . دنبال هم روايت كند شكل خطي و به ها را به تواند كنش كند؛ به همين سبب او مي مقابل خود ترسيم مي

سو، تمايز رجوع به  از يك. كند يعني جوان نوازنده با پناه بردن به ذهن خود به گذشته رجوع مي تار سه كنشگر
شود پيرنگ روايت در  شود و از سوي ديگر، سبب مي گذشته و آينده باعث تفاوت اين دو روايت از يكديگر مي

، پناه بردن به تار سهدر . نامنسجم ارائه شود تار سه و منسجم و در روايتكامل » حكايت نمازفروش«
شود شخصيت داستاني در وضعيت انتهايي روايت واقع شود و ديگر نتواند از  خاطرات گذشته سبب مي

 داراي پيرنگي ناقص است؛ زيرا پيرنگ اين روايت فقط تار سه به همين سبب،. هاي آينده سخن بگويد كنش
  . داراي هر سه پاره يا هر سه وضعيت است» حكايت نمازفروش«حالي كه پيرنگ  و وضعيت است؛ درداراي د

  
  . ، روايت، زايش معناتار  سهاحمد، ساختار روايي،  ، جالل آل»فروش حكايت نماز« پيرنگ، :هاي كليدي واژه
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  مقدمه . 1
هر داستان در زيبايي اما ارزش . اي از دو عنصر زيبايي و ساختار است  آميختهيهر داستان

 زيبايي است كه پيوند  خود اگرچه عنصر مهمي است، خودي  زيرا ساختار به؛نهفته در آن است
 زيبايي رتواند ب  ساختار درست داستان ميوجود اين،با. آورد وجود مي اثر را با دنياي هنر به

 عاطفي كردن :رندشود از اين قرا ترين عواملي كه موجب ريبايي روايت مي مهم.  بيفزايدآن
 هاي ناب، پردازي  خيال ،استعاره و غيره   تشبيه،مانندهاي زباني  كارگيري پيرايه زبان از راه به

هاي  آفرينش شخصيت، )183 و 180: 1381محمدي و عباسي، ( داستان بديع »پيرنگ«
  ... . راوي سنجيده و  ديد متفاوت،ةچندبعدي، زاوي

كلي در هنر،  طور به در ادبيات و. هنگي بنا شده استاساس هر ساختاري بر تعادل و هما
 هميشه بين ،به اين دليل. دنشو شناختي در وحدت با هم نشان داده مي هاي زيبايي ارزش
وانگهي، تصويرهاي . هاي ساختاري پيوندي وجود دارد شناختي و ارزش هاي زيبايي ارزش

 نظم و هماهنگي وجود ير چارچوب، در هيقين به.  مشخص ارائه شونديهنري بايد در چارچوب
 وجود دارد و در آفرينش داستان ي آفرينشي است كه در آن قوانين مخصوصداستانْ. دارد

  .  برد اي از اين قوانين سود مي هر نويسنده
 هزارويك شباز » حكايت نمازفروش«هدف اين مقاله، بررسي تطبيقي رابطة پيرنگ بين روايت 

 به تار سه، روايت )فيگورتيو(لحاظ شكلي  بر اين باوريم كه به. ستاحمد ا  از جالل آلتار سهو 
 وجود دارد كه تار سهاما عنصر يا واژه يا چيز ديگري در . بسيار شبيه است» حكايت نمازفروش«

. سبب ناهماهنگي در انسجام روايي اين روايت شده و پيرنگ آن را تخريب و نامنسجم كرده است
مطرح شدن اين پرسش نتيجة مقايسة تطبيقي . انيم اين عنصر كدام استخواهيم بد براساس اين، مي

در تحليل اين دو اثر، اين پرسش نگارندة مقاله را . است كه بين اين دو روايت صورت گرفته است
» حكايت نمازفروش«پيوسته به خود مشغول كرده بود كه چرا بين فيگورها و ساختارهاي دروني 

 اين انسجام و تار سه كه در روايت  انسجامي دروني وجود دارد؛ درحالياي منطقي و همچنين  رابطه
. شود سو و ساختار دروني روايت از سوي ديگر ديده نمي هماهنگي دروني بين فيگورها از يك

: بندي شود شكل فرمول تواند به اين  كمك آن نگارنده بايد به پرسش باال پاسخ گويد مي فرضي كه به
برد  شخصيت داستاني روايت يعني نمازفروش به تخيل خود پناه مي» ازفروشحكايت نم«در روايت 

دنبال هم  شكل خطي و به ها را به تواند كنش كند؛ به همين دليل او مي و آينده را مقابل خود ترسيم مي
. كند يعني جوان نوازنده با پناه بردن به ذهن خود به گذشته رجوع ميتار   سهاما كنشگر. روايت كند
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شود و از سوي  سو، تمايز رجوع به گذشته و آينده باعث تفاوت اين دو روايت از يكديگر مي يكاز 
تار   سهكامل و منسجم و در روايت» حكايت نمازفروش«شود پيرنگ روايت در  ديگر، سبب مي

شود شخصيت داستاني در  ، پناه بردن به خاطرات گذشته سبب ميتار سهدر . نامنسجم ارائه شود
 به همين دليل،. هاي آينده سخن بگويد نتهايي روايت واقع شود و ديگر نتواند از كنشوضعيت ا

داراي پيرنگي ناقص است؛ زيرا پيرنگ اين روايت فقط داراي دو وضعيت است؛ درحالي كه تار  سه
   .داراي هر سه پاره يا هر سه وضعيت است» حكايت نمازفروش«پيرنگ 

در بخش دوم پس . ها خواهيم پرداخت رنگ در روايتدر بخش اول اين مقاله به مسئلة پي
ساخت آن يعني  اي از دو روايت، سعي خواهيم كرد آن دو را ازلحاظ ژرف از بيان خالصه

  . در بخش نتيجه هم به پرسش مقاله پاسخ خواهيم داد. پيرنگ بررسي كنيم
 

  ي پژوهشپيشينة نظر. 2
يكي از اين الگوها، الگوي . شني دست يابدشناسي سعي كرده است به الگوهاي روايي رو روايت

پ سعي كردند رخدادها را در يك مدل اادامة كارهاي پراين دو در .  است2و الري واي 1گرماس
 -ها بر يك ابر براساس كارهاي اين دو پژوهشگر، تمام روايت. خيلي ساده و انتزاعي قرار دهند

 همرحل  پنجدليل به(گويند  تايي مي ت يا طرح پنج رواي4را طرح كلي اند كه آن ريزي شده پايه 3ساختار
تغيير و تحول از : كنند گونه روايت مي پرداز روايت را اين ، اين دو نظريهبراساس اين. )بودن آن

  :اين تغيير و تحول از سه عنصر تشكيل شده است.  به حالت ديگريحالت
كننده در  نيروي تخريبتوان  مياين عنصر را (شود  سبب مي عنصري كه روند تغيير و تحول را .1

  . ) ناميدداستان
كند يا سبب  پذير مي امكانتغيير و تحول را شود و  در روايت ميپويايي عنصري كه سبب  .2

  .شود عدم تحقق آن مي
دهنده در  يا همان نيروي سامان(دهد   عنصر ديگري كه اين روند تغيير و تحول را خاتمه مي.3

  ).داستان
تواند براي هميشه ادامه   يك حالت يا يك پاره مي،در اين طرح. ساده استار بسيفهم اين مدل 

شود تخريب ، الزم است اين پارة جاوداني و هميشگي شكل بگيردبراي اينكه داستاني . داشته باشد
براي اينكه اين پاره . نخواهد افتاد اتفاق رگز داستان ه،صورت   در غير اينشود؛تا داستان آغاز 

هاي زباني  افعال كنشي به نشانه.  بايد افعال كنشي وارد صحنه شوند،ا تخريب شودبشكند و ي

 
1
 1Greimas 

2
 Larivaille2 

3
 super- structure3 

4
 schéma canonique4 
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 شدن اين پارة  با تخريب. توان از ماضي ساده نام برد دهند كه براي نمونه، مي خود را نشان مي
نكته اين است كه . شوند نمايان ميحوادث يكي بعد از ديگري از  اي ابتدايي يا وضعيت ابتدايي، پاره

دهنده همان مرحله و زماني است كه  نيروي سامان. جايي بسته شوند  بايد درسرانجامين حوادث ا
ها به  هنده، كنش درست پس از پايان كنش نيروي سامان. شود ها مي سبب جمع كردن كنش

. پايان رسيده است توان گفت داستان به  شوند كه در اين صورت، مي وضعيت پاياني داخل مي
. دهد نكته الزم است كه وضعيت يا پارة انتهايي پارة ثابت و دائم ديگري را تشكيل مييادآوري اين 

  . تواند وضعيت ابتدايي براي روايتي ديگر باشد اين پارة انتهايي بالقّوه مي
ناپذير  ها حضور يك ساختار ثابت و تغيير شود، در تمام اين نظريه طور كه مشاهده مي همان
پاره حتماً بايد در خود  اين سه.  پارة ابتدايي، مياني و انتهايي استشود كه همان سه ديده مي

تغيير و تحول داشته باشند؛ زيرا در غير اين صورت، آن اثر فاقد طرح يا پيرنگ داستاني خواهد 
  . گفتني است كه تغيير و تحول بايد هر دو با هم در روايت وجود داشته باشند. بود

هاي  ورند كه روايت نتيجة يك عمل روايي است و از ويژگي معناشناسان بر اين با-نشانه
پس در اين . »افتادن است  حال اتفاق  در آنجا چيزي در«توان به اين نكته اشاره كرد كه  روايت مي

هاي توصيفي  يادآور شويم كه گفتمان(حالت، تكية بيشتر روي عناصر متغير است تا عناصر ثابت 
در . هاي تلويزيوني اشاره كرد توان به آگهي براي نمونه، مي). شوند بيشتر از عناصر ثابت منتج مي

كنند و  را به بيننده معرفي مي» الف«اي به اسم  كننده هاي كوتاه تبليغاتيِ تلويزيون مادة پاك آگهي
در اين حالت، بيننده با دو . كند دهند كه چگونه اين ماده لباس يا پارچه را تميز مي نشان مي

تغييري را » آنجا«بيننده در . روست ة ابتدايي و انتهايي، يا حالت قبل و بعد روبهوضعيت يا پار
كمك اين ماده، تميزي لباس را   در حالت اول لباس كثيف است و در حالت دوم به: كند مشاهده مي
 كه اغلب با اختالف -اين تغيير حالت، يعني تبديل شدن از حالت اول به حالت دوم. كند مشاهده مي

  . شود آساني مشاهده مي ها به ها و روايت  در آگهي-ني قبل و بعد در ارتباط استزما
 
  
  
  

هاي پريان را ازلحاظ  هاي تلويزيوني دقيقاً بر همان اساسي كه والديمير پروپ قصه اين آگهي
ها يك وضعيت ابتدايي و يك  كنند؛ يعني در آن شكلي و ساختاري معرفي كرده است، عمل مي

هاي تبليغاتي روايت با يك  در يك كالم، در اين نوع از آگهي. شود يي ديده ميوضعيت انتها
براي نمونه، . رسد پايان مي به» رفع اين كمبود و نقصان«شود و با  آغاز مي» نقصان يا كمبود«

 قبل بعد
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. شود سيندرال كه در ابتداي داستان تحقير شده است، در انتهاي روايت از او قدرداني و ستايش مي
البته، در . نشيند ها، قهرمان در ابتدا فقير است و در انتها بر تخت سلطنت مي از داستاندر بعضي 

خالف حالت  دهد و كامالً بر شكل ديگري خود را نشان مي ها اين تغيير و تحول به بعضي از داستان
ها  در اين نوع از روايت. قهرمان داستان ابتدا خوشبخت است و در انتها بدبخت: پيشين است

ها  هايي هستند كه در اصطالح به آن ها همان روايت اين روايت. است» بد«به » خوب«ركت از ح
ها  توان ادعا كرد روايت ها مي كمك اين مثال  حال به. شوند تمام مي» بد«گوييم كه  هايي مي داستان

.  انتهاييسوي وضعيت متعادل   ريختة ابتدايي به  هم حركت از وضعيت به: شوند گونه آغاز مي  اين
هاي  ها و چه در گفتمان هاي پريان، چه در رمان هاي تبليغاتي، چه در قصه اين حالت چه در روايت

دهند  هايي كه به شهروندان خود نويد مي شود؛ گفتمان سياسي يا گفتمان مردان سياسي ديده مي
اين وضعيت حتي . رسند در آينده مي» خوبي«امروزي به وضعيت » ساز مشكل«و » بد«از وضعيت 

. هاي علمي هم مشاهده كرد توان در گفتمان را مي) يعني وجود دو مرحلة ابتدايي و انتهايي(روايي 
شود كه پايانش خوشبختي  در گفتمان علمي كه پاية شناختي دارد، خواننده به ماجرايي كشانده مي

دانستن و «انتهاي آن و » ندانستن«است؛ يعني اين گفتمان يك ابتدا و يك انتها دارد؛ ابتداي آن 
كدام روايت نيستند؛  هيچ...) گفتمان سياسي، علمي و(هاي اخير  شايان ذكر است مثال. است» آگاهي

روايت عمل . اند بودن و حالت روايي داشتن دو پديدة كامالً متفاوت روايت . بلكه حالت روايي دارند
 براي نمونه چلوكباب، يك عمل  كه در تهية دستور غذا، فرد است؛ درحالي به و كنشي منحصر
 ,Courtés(» روايت حداقل«معناشناسان، در   - به اين ترتيب، از نگاه نشانه. روايي وجود دارد

دادن تغيير و  براي مثال، هدف داستان نشان . تمايزِ دو حالت بايد نشان داده شود) 69 : 1991
 يا شدن با حالت ثابت يا دائمي اگر اين تغيير و تحول: شخصيت داستاني است» شدنِ«تحول يا 

شخصيت داستاني آغاز شود، توصيف آن بايد حتماً درطول روايت، از حالت متغير يا ناثابت اين 
ها از شخصيت داستاني از  اين توصيف. شخصيت داستاني آغاز شود و به حالت ثابت آن برسد

 و در تضاد با يكديگرند، حاصل اي كه از يكديگر متمايز درپي  واحدهاي تمايزدهنده و از مراحل پي
توان بين پارة ابتدايي و انتهايي روايت  پس، فقط براساس اين اصل تقابلي است كه مي. شود مي

 را سيندرالاگر روايت . كند يادآور شويم كه اين تفاوت و تمايز معنا را توليد مي. تفاوت قائل شد
بزرگي «سوي   به) پارة ابتدايي(» تحقير«ان از سير داست   بينيم كه خط شكل گذرا بررسي كنيم، مي  به

كه اين مسير حركتي براي خواهران سيندرال درست  درصورتي (است ) انتهاي روايت(» و شكوه
طور كه قبالً اشاره شد، روايت حداقل يعني گذر از يك وضعيت  بنابراين همان). برعكس است

در اينجا شايسته است بيشتر روي اين . ربه وضعيتي ديگر يا گذر از حالتي به حالت ديگ) پاره(
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از اين . ، و كمتر بر اين دو حالت ابتدايي و انتهايي تكيه داشته باشيم»حركت«يا » مسير«يا » گذر«
 كه 5روايت يعني روند انتقال يا تبديلي«: كنيم بندي مي نوعي ديگر فرمول نگاه، تعريف روايت را به

 .»ت واقع شده استبين دو پاره يا وضعيت متوالي و متفاو

پس از ارائة الگوي اصلي روايت و تعريف روشن از روايتِ حداقل، به مقايسه و تحليل 
اين دو روايت در سه سطح زير با يكديگر . پردازيم ميتار   سهو» حكايت نمازفروش«تطبيقي 

  : مقايسه خواهند شد
  مقايسة سطوح روايي؛. 1
  مقايسة فيگورتيو؛. 2
  .مقايسة پيرنگ. 3
  

  تار سه و »حكايت نمازفروش«الگوي روايت . 3
  

  تار سهچكيدة روايت   »حكايت نمازفروش«تمام روايت 
 

اي  : وزير شماس گفتاي ملك جوانبخت،  : گفت
ملك، و هركس در چيزي پيش از تمام شدن او 

سخن گويد مانند نمازفروش است كه روغن بر سر 
حكايت نمازفروش چون : ملك پرسيد. گرفته بود

  ت و او را چه روي داد؟اس
  ]حكايت نمازفروش[

، مردي در نزد شريفي از اشراف بود و ملكاي  : گفت
آن مرد در هر روزي از شريف سه قرصه نان با 

اندك روغن و عسل جيره داشت و روغن در آن شهر 
دادند  چه روغن بدو مي بسي گران بود و آن مرد هر

آن . ر شدكرد تا اينكه آن كوزه پ اي جمع مي در كوزه
مرد از بيم تلف شدن روغن كوزه را در باالي سر 

ها آن مرد در  خود آويخته بود تا اينكه شبي از شب
فراش خود نشسته و عصا در دست داشت و در كار 

: و با خود گفتروغن و گراني او به فكرت اندر شد 
بهتر است كه اين روغن بفروشم و از قيمت او بزي 

تاري براي خود داشته  اي آرزو داشت سه جوان نوازنده
. دست آورد كمك آن بتواند درآمد خوبي به باشد تا به

. خرد تاري مي باالخره، با سعي و كوشش بسيار سه
هاي  پله«تار، هنگام عبور از  خرسند از خريد سه

شود و با آن  ور مي در تخيالت خود غوطه» شاه مسجد
محض  به. شود نزديك مي» شاه ددرِ بزرگ مسج«به 

، پسرك عطرفروشي »در بزرگ مسجدشاه«رسيدن به 
اش نشسته بود، ناگهان از جايش بلند  كه جلوي مغازه

جوان نوازنده  تار سه .برد طرف او حمله مي شود و به مي
كند و آن را محكم به زمين  را از دستش خارج مي

 ت بهجوان نوازنده مات و مبهو. شكند كوبد و مي مي

  .كند اش نگاه مي شكسته تار سه
  

 
5
. transformation 
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ان شريك شوم و آن بز در شراكنم و با يكي از فالح
سال نخستين دو بچة نرينه و مادينه زايد و پيوسته نر 

آن گاه بزها با شريك خود قسمت .  زاده شوند و ماده
كنم و حصة خود بفروشم و فالن زمين شري كنم و 

قصري بزرگ در آن زمين بسازم و غالمان و 
دست  هاي نيكو به ها و فرش كنيزكان بخرم و جامه

تر فالن بازرگان تزويج كرده عيشي بزرگ آورم و دخ
هاي  برپا كنم و گوسفندان و گاوان بكشم و خوردني

ها طبخ كنم و در آن عيش بازيگران و  فاخر و طعام
مغنيان حاضر آورم و توانگران و فقيران و عالمان و 
بزرگان دولت به منزل عيش دعوت كنم و منادي را 

 به آرزوي گويم كه ندا در دهد كه هركس تمنا كند
پس از آن نزد عروس شوم و از . خود خواهد رسيد

حسن جمال او تمتع برگيرم و به لهو و لعب و عيش و 
به آرزوي : طرب زندگاني كنم و با نفس خود گويم كه

خود رسيدي و از نماز فروختن و رنج بردن راحت 
يافتي يا نه؟ پس از آن زن من آبستن شود و پسري 

ها دهم و او را در نعمت و  يمهمن ازبهر او ول. زايد
دولت و عزت بپرورم و حكمت و ادب بر وي بياموزم 

ها بازدارم و به  ها امر كنم و از بدي و او را به نيكويي
هاي بزرگ او را  اش وصيت كنم و عطيت پرهيزگاري

برد احسان بر وي  اگر ديدم كه او فرمان همي. بدهم
مايل شود به زيادت كنم و اگر ببينم كه او به معصيت 

آن گاه عصا بلند كرد كه پسر . اين عصا او را بكوبم

او را . عصا به كوزة روغن برآمد. خود را بزند

بشكست و روغن بر سر و جامه و ريش او 

  .فروريخت
اي ملك، اين مثَل ازبهر آن گفتم كه كسي نبايد پيش 

طسوجي (از تمام شدن كاري در او سخن گويد 
  ).2059 -2058: 1383تبريزي، 
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  مقايسة سطوح روايي اين دو روايت. 4

 ,Genette؛ 224: 1381محمدي و عباسي، ( 6»روايت دنياي داستان ناهمسان«از نوع تار   سهروايت

اي زماني و  راوي با فاصله. نيستروايت هاي   يعني راوي يكي از شخصيت؛است )256 :1972
او . تصوير بكشد اي را به كند روايت جوان نوازنده گران اين روايت تالش ميمكاني نسبت به كنش

راحتي در ذهن دو شخصيت اصلي، يعني جوان  به» روايت دنياي داستان ناهمسان«با انتخاب 
واقع اين  در. كند ها را براي مخاطب روايت مي شود و تفكر آن نوازنده و جوان عطرفروش وارد مي

اين . دهد پردازي نشان مي شة دو طيف جامعه را دربارة يك پديده در زمان گفتهروايت، تفكر و اندي
سو با تصوير جوان نوازنده و از سوي ديگر با طرز تفكر و تصوير جوان  دو نوع تفكر از يك

شوند و نفي يكي  اين دو شخصيت داستاني با يكديگر درگير مي. شود عطرفروش آشكار مي
نكتة درخور توجه در روايت . شود جوان نوازنده نمايان مي تار هس وسيلة ديگري با شكستن به

يا » نويسندة انتزاعي«شود؛ بلكه  اين است كه تقابل اين دو انديشه از سوي راوي بيان نميتار  سه
درواقع، . كند صورت تلويحي از زبان راوي بيان مي اي را به پرداز است كه چنين انديشه گفته

آورد كه بيان  مي نوعي راوي را به سخن در به) احمد جالل آل» منِ دوم«يعني (نويسندة انتزاعي 
گونه  درواقع، نويسندة انتزاعي انديشة خود را اين. انديشة خود او دربارة مسائل اجتماعي باشد

» نويسندة انتزاعي«سو،  از يك. دهد ارائه مي) 33: 1383صفوي، (» نقش ادبي«صورت با زبان و  به
داند كه در  ، او را معرّف طيفي از جامعه مي»گرداند تسبيح مي«فروش كه  عطربا معرفي جوان 

  . سنت خود ريشه دارد
شاه رسيده بود و روي سنگ صافِ آستانة آن پا گذاشته بود  با اين افكار خود، دم در مسجد

پاييد، و به انتظار  فروشي كه روي سكوي كنار در مسجد، دكان خود را مي كه پسرك عطر
  . گرداند، از پشت بساط خود پايين جست و مچ دست او را گرفت ، تسبيح ميمشتري

  ).11: 1389احمد،  آل! (توي خانه خدا؟! با اين آلت كف توي مسجد؟!  المذهب-
ريخت و  روي پيشانيش مي«كه » موهاي آشفته«از سوي ديگر، با معرفي جوان نوازنده با آن 

نمايش  طيف ديگري از جامعة دوران خود را به، قصد دارد »گرفت جلوي چشم راستش را مي
 از سنت خود است، با پديدة مدرن هم پيوند  احتماالً اين طيف، ضمن اينكه برخاسته. بگذارد
تواند يادآور اين موضوع باشد كه مدرن  اين جوان نوازنده با خريد ساز سنتي، مي. دارد

). نشان از اين واقعيت دارد رتا سه نوع آلت موسيقي يعني(بودن او در سنت ريشه دارد 
با انتخاب اين نوع روايي و انتخاب اين دو كنشگر تالش دارد » نويسندة انتزاعي«درواقع، 

 
6 La narration heterodiegetique 
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. تضاد دو نوع تفكر و ديدگاه و همچنين واكنش متفاوت دو ديدگاه را به يك پديده نشان دهد
وش و شكستن تارش شاه و يورش پسر عطرفر هاي مسجد با پايين آمدن جوان نوازنده از پله

. آساني مشاهده كرد توان تقابل اين دو تفكر را به ، مي»المذهب«و استفاده از واژگاني مانند 
دهد تا بتواند در  وانگهي، انتخاب روايت دنياي داستان ناهمسان اين توانايي را به راوي مي

تاني، با داخل شدن در ذهن هر دو شخصيت داس. ذهن هر دو شخصيت داستاني داخل شود
  . تواند افكار و احساسات اين دو شخصيت داستاني را درك كند خوبي مي خوان به گفته
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  تار سه هاي متن روايي ادبي  موقعيت1شكل 
  

 »روايت دنياي داستان ناهمسان« از نوع »حكايت نمازفروش«روايت ، تار سهمانند روايت 
» انفصال«با » وزير شماس«ين روايت يعني راوي ا. است) 224: 1381محمدي و عباسي، (
اي زماني و مكاني نسبت به كنشگران اين روايت تالش  يا فاصله) 63-43: 1381شعيري، (

روايت دنياي «او با انتخاب . تصوير بكشد را به» نمازفروش و كوزة روغن«كند روايت  مي
شود و  فروش ميآساني وارد ذهن شخصيت اصلي روايت يعني نماز به» داستان ناهمسان
 گونة روايي،  با انتخاب اين. كند روايت مي» ملك«ها را براي مخاطبش يعني  تفكر و تخيل آن

  . راوي قصد دارد به مخاطب خود يعني ملك درسي اخالقي بدهد
ملك . اي ملك، اين مثَل ازبهر آن گفتم كه كسي نبايد پيش از تمام شدن كاري در او سخن گويد

: شماس به سجده برد و او را دعا كرده گفت. است گفتي و نيكووزيري هستياي وزير، ر : گفت
مرا خشنودي از خشنودي تو است و . اين ملك، بدان كه من چيزي را از تو پوشيده ندارم

  ).2060-2059: 1383طسوجي تبريزي، (اندوه تو اندوه من است 
  

  

:مخاطب  

مخاطب 

 نامعلوم

:راوي  

راوي 

 نامعلوم

: كنشگران  

  جوان نوازنده  . 1

 جوان ريشو . 2

 دنياي داستان

دنياي 

شده روايت  
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  مقايسة فيگورهاي دو روايت  . 5

ابتدا . كنيم فيگورهاي اين دو روايت را با يكديگر مقايسه كنيم  تالش ميدر اين بخش
در اين . كنيم گاه اختالف بين اين دو روايت را آشكار مي دهيم، آن ها را نشان مي همانندي

» تخيل در گذشته«و » تخيل در آينده«يابد اختالف  لحاظ فيگورتيو، خواننده درمي مقايسه، به
  . كند توانستند شبيه به هم باشند، تغيير  ين دو روايت كه كامالً ميشود پيرنگ ا باعث مي

  
  تار  سه  »حكايت نمازفروش«

  تشابه

  .نمازفروش كوزة روغن دارد. 1
تخيل با كوزة روغن آغاز : كند كنشگر تخيل مي. 2

  .شود مي
» بزي شرا«فروشد و  كنشگر در تخيل روغن را مي. 3

ها زمين  و با فروش آنكنند  مثل مي بزها توليد. كند مي
  .گيرد خرد و زن مي و خانه مي

خواهد او را  شود، مي كنشگر داراي فرزند پسر مي. 4
زمان چوب به  زند و هم تنبيه كند، با چوب او را مي

  .شكند خورد و كوزه مي كوزة روغن مي
  

  تفاوت

  .كند  تخيل ميآينده راكنشگر 

  تشابه

  . داردتار سه جوان نوازنده. 1
آغاز  تار سه تخيل خود با: كند ر تخيل ميكنشگ. 2

  .شود مي
پول  تار سه كنشگر در تخيل خود با نواختن. 3
  .آورد و ديگر به كسي احتياج ندارد دست مي  به
  
تاري كه دارد ديگر به كسي احتياج  كنشگر با سه. 4

گيرد و  او را مي تار سه ندارد، ناگهان جوان ريشو
  . شكند مي
  

  تفاوت

  .كند  تخيل مي راگذشتهكنشگر 

  

: كنشگران  
  نمازفروش . 1

 زن و فرزند. 2

 

: مخاطب  

 ملك   

: راوي  

وزير 

 شماس

 دنياي داستان

 دنياي

هشد روايت  

»حكايت نمازفروش«هاي متن روايي ادبي   موقعيت2شكل   



 1392 بهار ،)13پياپي  (1ة  شمار،4ة دور   جستارهاي زباني
 

 

 99

  مقايسة پيرنگ اين دو روايت . 6
مقايسة فيگورهاي دو (كنيم از مقايسة شمارة دو  قبل از مقايسة اين دو پيرنگ، تالش مي

  . كمك بگيريم تا در ادامه به تحليل پيرنگ اين دو روايت بپردازيم) روايت
د؛ يعني او آرزوهايي در سر شو ، كنشگر هنگام تخيل به آينده متوسل مي»حكايت نمازفروش«در 

كند كه بزي خواهد خريد،  براي مثال، كنشگر تخيل مي. دارد كه همگي در آينده اتفاق خواهند افتاد
اين . دهد ، كنشگر تخيل خود را به گذشته ارجاع ميتار سهاما در روايت . اي خواهد خريد و غيره خانه

كمك آن توانسته  ويد چه چيزي را انجام داده كه بهگ گويد كه چه انجام خواهد داد؛ بلكه مي كنشگر نمي
عاقبت امروز توانسته بود «: رسيده است، ديگر آرزويي نداردتار   سهرا بخرد و وقتي بهتار   سهاين

سازي » بركت بي«قول خودش  هاي به حال كه توانسته بود با اين پول» ... .به آرزوي خود برسد
توانست آنچه را كه دلش  حاال مي.  ساز مال خودش بودحاال. بخرد، به آرزوي خود رسيده بود

  . توانست چنان تار بزند كه خودش به گريه بيفتد حاال مي. راحتي بنوازد خواهد، به مي
هميشه ته كالس . خاطر همين ول كرده بود مدرسه را به. كرد خواني مي سه سال بود كه آوازه

ها بيداري كشيده  قدر شب قدر خسته بود و آن آن. ... كرد نشسته بود و براي خودش زمزمه مي
ولي اين داستان نيز چندان . خوابيد ماند، و يا سركالس مي خواب مي بود كه يا تا ظهر در رخت

  . زودي مدرسه را ول كرد طول نكشيد و به
هر شب آواز خوانده بود و ساز زده بود و هر . سال اول خيلي خودش را خسته كرده بود

هايي كه در يك عروسي آبرومند به  فقط در اين اواخر، با شباش. ... بيده بودروز تا ظهر خوا
و اكنون كه صاحب تار  .نو بخرد تار سه او رسيده بود، توانسته بود چيزي كنار بگذارد و يك

هنوز به . شد آرزوهاي بيشتري هم داشت  البد مي.دانست ديگر چه آرزويي دارد شده بود نمي
 و حاال فقط در فكر اين بود كه زودتر خود را به جايي برساند و.  بوداين مسئله فكر نكرده

  ).10-8: 1389احمد،  آل(خود را درست رسيدگي كند و توي كوكش برود  تار سه
تـوان   ، مـي »دانست ديگر چه آرزويـي دارد  اكنون كه صاحب تار شده بود نمي«: كمك اين عبارت   به

لحـاظ منطقـي، كـسي       بـه . كردن زندگي جوان نوازنده است    گفت رواي با نگاهي به عقب درحال روايت         
جـاي او، درمقـام    اند و او يا كس ديگري به آورد، يعني حوادث قبالً اتفاق افتاده    خاطر مي  كه گذشته را به   

وضـعيت  «يا هر روايـت ديگـري در        تار     سه خواهد آن حوادث را بازسازي كند؛ پس راوي         روايتگر مي 
عمـالً  تـار    سـه  روايت قرار خواهد داشت و روايتگر);Reuter, 1991: 46، Riffaud, 2002: 65(» انتهايي

حـال روايـت     اصـل در   او در . او در وضـعيت انتهـايي روايـت قـرار دارد          : روست  با چنين وضعي روبه   
اصـل   رسـد، در    كـه بـه وضـعيت انتهـايي مـي           كردن وضعيت ابتدايي، مياني و انتهايي اسـت و زمـاني          

از اينجا به بعد هر حادثـة جديـدي كـه رخ           . گيرد  راي روايت جديدي شكل مي    وضعيت ابتدايي جديدي ب   
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يقـين، داراي وضـعيت ابتـدايي جديـد، ميـاني       دهد، در ارتباط با پيرنگ جديد است و اين پيرنگ جديد به    
شـاه    هـاي مـسجد     كه كنشگر نوازنـده از پلـه        به همين دليل، زماني   . جديد و وضعيت انتهايي جديد است     

كـه جـوان ريـشو     د، ما در جايگاه خواننده در وضعيت انتهايي روايت اوليه هستيم و زمـاني    آي  پايين مي 
. شـود  كنندة جديد واقـع مـي   كند، خواننده دربرابر نيروي تخريب    رود و با او برخورد مي       طرف او مي    به

گيرد و اين روايت جديد با درگيري بـين جـوان نوازنـده و جـوان ريـشو          پس، روايت جديدي شكل مي    
در ايـن  ). »روايـت حـداقل  «(يابـد   شود و با خاتمة اين درگيري بين ايـن دو كنـشگر پايـان مـي         آغاز مي 

پايـان برسـاند؛ يعنـي خواننـده      بـه  تـار  سه كند روايتِ خود را با شكسته شدن      صورت، رواي سعي مي   
 بعـد چـه     پرسـد كـه     كننده قرار گرفته است و در ادامه، پيوسته از خود مي            فقط درمقابل نيروي تخريب   

 اين باور است كـه تخريبـي صـورت گرفتـه اسـت و حـاال                  خواننده بر . افتد و چه خواهد شد      اتفاقي مي 
پايـان رسـد؛ ولـي چنـين كنـشي       كنشگران بايد اين وضعيت نابسامان را سامان بخشند تـا روايـت بـه      

از تـار   سـه فـت  تـوان گ  به زبان فني مي . رسد  پايان مي  شكل ناقص به    شود و روايت به     هرگز انجام نمي  
هايي كه باعـث نابـساماني    يك روايت كامل و يك روايت حداقل يا نيمه تشكيل شده است و يكي از علت           

با ارائة ناقص پيرنگ، روايـت هـارموني و     . در توليد و زايش معنا شده، ممكن است اين دليل اخير باشد           
  . دهد يكدستي معنايي خود را از دست مي

نشان تار   سهو سپس الگوي پيرنگ» حكايت نمازفروش«روايت در زير ابتدا الگوي پيرنگ 
  :شود داده مي

  
  

»حكايت نمازفروش« الگوي پيرنگ روايت 3شكل   
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دليل   اما به؛پرورانده است  در سر مي را)شكل باال (پيرنگيچنين تار   سه راوي،ظاهر به
 . متفاوت با اين پيرنگ شده استتار   سهتغييراتي كه در نوع تخيل ايجاد كرده، پيرنگ

  
 

  
  

  

  
كننده و پارة  دهندة اين است كه مرحلة مياني، نيروي تخريب نچين نشا خطوط نقطه

طور كه در شكل  همان. انتهايي براي پيرنگ دوم وجود ندارد و اين پيرنگ، پيرنگ ناقصي است
شود، پيرنگ اين روايت محل برخورد دو شخصيت اصلي را در منطقة  باال مشاهده مي

از آنجايي آغاز تار   سه، روايت اصليدرواقع. دهد دوم نشان مي» كنندة نيروي تخريب«
از برخورد اين دو شخصيت، . كنند شود كه اين دو شخصيت اصلي با يكديگر برخورد مي مي

فروش حاصل   تنشي در پسرك عطر- تنشي در جوان نوازنده و صعود عاطفي-افت عاطفي
» ت و مبهوتيما«جوان نوازنده از اوج سعادت به نقطة : شود شود و تنش معنا نمايان مي مي
 . شود مشـغول مي» ذكر گفتن«به » خاطر آسوده«رسد و جوان عطرفروش  مي

شاه رسيده بود و روي سنگ صاف آستانة آن پا  ، دم در بزرگ مسجدبا اين افكار خود 
و به  پاييد،   كه روي سكوي كنار مسجد، دكان خود را ميفروشي كه پسرك عطرگذاشتته بود 

  .مچ دست او را گرفتگرداند، از پشت بساط خود پايين جست و  انتظار مشتري، تسبيح مي
  ).11: 1389احمد،  آل( !توي خانة خدا؟! با اين آلت كفر توي مسجد؟! ال مذهب -

اش  او با كاسة چوبي تار سه  كهفقط وقتي. خود او هم ملتفت نشد. طور شد كس نفهميد چه هيچ
پيچيده و  هم هايش در پاره شد و سيم شكست و سهدار  به زمين خورد و با يك صداي كوتاه و طنين

تار  سه الگوي پيرنگ4شكل   
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  ... ؛ او مات و متحير در كناري ايستاد و به جمعيت نگريست شده، به كناري پريد و لوله
در ته سرمايي كه باز به دلش  شده پيچيده و لوله تارش درهم هاي سه تمام افكار او همچون سيم

و . كرده افتاده بود اي كز گوشه و در زده بود   يخكرد، كم به مغزش نيز سرايت مي يافت و كم راه مي
انگار قلب او را هاي آن  ، همچون كاسة اين ساز نوبافته سه پاره شده بود و پارهپيالة اميدش

  ).13-12: همان( زد چاك مي
خاطر  پسرك عطرفروش كه حتم داشت وظيفة ديني خود را خوب انجام داده است، آسوده

سر و صورت خود را مرتب كرد و .  دوباره پشت بساط خود رفتاز ته دل شكري كرد و. شد
  ).13: همان(تسبيح به دست مشغول ذكر گفتن شد 

توان گفت شخصيت داستاني، جوان نوازنده، هنگام پايين  هاي باال مي براساس شاهدمثال
او در اوج . شاه در وضعيت عاطفي بسيار بااليي قرار داشته است هاي مسجد آمدن از پله

پردازِ اين روايت، چندين صفحه را به اين حس عاطفي  گفته. ادت درحال قدم زدن استسع
كاركرد ارجاعي «ها به بيرون از متن يعني با استفاده از  با ارجاع نشانه. اختصاص داده است

شاه تا در مسجد بسيار  هاي مسجد توان گفت فاصلة پله مي) Klinkenberg, 1996: 35(» زبان
كند و به درون ذهن جوان نوازنده وارد  پرداز عمل روايي را متوقف مي تهگف. كوتاه است

پرداز هنگام روايت، حتي با بازگشت به عقب، چگونگي  گفته. كند شود و تفكر او را روايت مي مي
چيز متوقف  رود و همه گويي كنشگر ديگر راه نمي. كند خوان بيان مي را براي گفته تار سه خريد

خوان توضيح دهد تا با شناخت بيشتري كنش  چيز را براي گفته پرداز همه شده است تا گفته
 كه در ارتباط با بعد شناختي و محور افقي -اي صفحه پس از اين توضيح چند. اصلي را ببيند

شعيري، (» تنش و نوسان معنا«كنند و   ناگهان دو كنشگر با يكديگر مالقات مي-واره است طرح
ترين درجة عاطفي و جوان  اي كه پسرك نوازنده به پايين گونه  دهد؛ به رخ مي) 36: 1385

اي آغاز  رسند و روايت جديدي با پيرنگ تازه مي) 36: همان(» اوج تنش عاطفي«عطرفروش به 
  !كند طرف گستردگي و پايان خود حركت نمي داليلي، اين روايت به شود كه بنابه  مي

  

 گيري  نتيجه. 7

احمد  آل جالل اثرتار   سهو هزارويك شب از »حكايت نمازفروش«ي  ساختار رواي اين مقالهرد
اي  با بررسي پيرنگ و ساختار روايي اين دو اثر به نتايج بسيار ارزنده. را بررسي كرديم

يكي از عناصر اصلي دانيم  طور كه مي همان. كنيم ها اشاره مي رسيديم كه در ادامه به آن
پيرنگ، وحدتي است كه در ساختار هاي  ويژگي ديگر از. ساختار روايي، پيرنگ روايت است



 1392 بهار ،)13پياپي  (1ة  شمار،4ة دور   جستارهاي زباني
 

 

 103

تواند با عناصر ديگري غير از خود ارتباط و پيوند  پيرنگ مي. آورد وجود مي كلي روايت به
 اين است پيرنگوظيفة .  ندارنداي  عناصر ديگر داستاني چنين ويژگيدرحالي كه ؛برقرار كند
وحدتي را در دنياي داستان ايجاد پيرنگ .  را با نظم به يكديگر متصل كند ديگركه عناصر

 و آفرين است  اين وحدت زيبايي. شود نمايان ميروايت ساختار  ابركند كه اين وحدت در  مي
ريزي  لطف طرح ها به در يك كالم، پويايي ساختار داستان. دانكش خواننده را به طرف خود مي

  . گيرد كامل و صحيح انجام مي) پيرنگ(
شود انسجام معنايي و شكلي اثر ادبي  ه يكي از عواملي كه باعث مياين باوريم ك بر 

دهندة روايت با يكديگر ناهماهنگ شود، در ارتباط با  آسيب ببيند و رابطة بين عناصر تشكيل
. ساخت هر روايتي وجود دارد ساختار روايي است و ترجيحاً عنصر پيرنگ است كه در ژرف

، است، باعث )Lintvelt, 1989: 30(» نويسندة مجازي«دة پيرنگ نادرست كه نمودار تفكر پراكن
شود زيبايي اثر هنري و  اين امر سبب مي. شود تمام اثر اين ناهماهنگي را نمايان كند مي

توان ادعا كرد بين انديشه و ساختار، از  به همين دليل، مي. انسجام معنايي اثر مخدوش شود
رو، نگارندة  ازهمين. اي مستقيم وجود دارد طهسو و ساختار و زيبايي از سوي ديگر راب يك

  . را بيابدتار   سهمقاله در تالش بود تا با مقايسة تطبيقي اين دو اثر، اين ناهماهنگي در پيرنگ
اما نويسندة . است» حكايت نمازفروش«درواقع تكرار همان پيرنگ داستان تار   سهپيرنگ

حكايت «ث شده است پيرنگ كامل و درست با تغيير در نحوة تخيل كردن، باعتار   سهمجازي
سوي آينده   تخيل راوي به» حكايت نمازفروش«در : به پيرنگ ناهماهنگ تبديل شود» نمازفروش

تخيل به گذشته گراييده است و تمام مشكل هم از اين تار   سهكه در گيري شده؛ درحالي  جهت
، شخصيت »نمازفروشحكايت «در روايت . انتخاب راوي در عمل روايت ناشي شده است

 درمقابل خود ترسيم  رابرد و آينده داستاني روايت يعني نمازفروش به تخيل خود پناه مي
 اما كنشگر. دنبال هم روايت كند شكل خطي و به ها را به تواند كنش كند؛ به همين دليل او مي مي

تمايز رجوع به . كند يعني جوان نوازنده با پناه بردن به ذهن خود به گذشته رجوع ميتار  سه
شود و از سوي ديگر سبب  سو باعث تفاوت اين دو روايت از يكديگر مي گذشته و آينده از يك

نامنسجم و تار   سهكامل و منسجم، و در روايت» حكايت نمازفروش«شود پيرنگ روايت در  مي
 در شود شخصيت داستاني ، پناه بردن به خاطرات گذشته سبب ميتار سهدر . ناقص ارائه شود

 به همين دليل،. هاي آينده سخن گويد وضعيت انتهايي روايت واقع شود و ديگر نتواند از كنش

  داراي پيرنگي ناقص است؛ زيرا پيرنگ اين روايت فقط داراي دو وضعيت است؛ درحاليتار  سه
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  . داراي هر سه پاره يا هر سه وضعيت است» حكايت نمازفروش«كه پيرنگ 
  

  ها نوشت پي. 8
  

1. Greimas 
2. Larivaille 

3. super- structure 
4. schéma canonique 
5. transformation 
6. la narration hétérodiegetique 
heterodiegetique 
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