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  چكيده 
يكي از . نشدة فراواني دارد دليل وسعت دامنه و عمق محتوا مسائل پژوهش ادبيات كهن فارسي به

در اين پژوهش، . مال و داستان بلند است هاي ادبي در متون گذشتة فارسي، ساختار داستان ميني قالب
را براساس دو الگوي لباو و ) الطير منطقو  مهنا مصيبت(چارچوب ساختاري دو اثر از عطار 

فرضية نگارندگان اين است كه ساختار . ايم بررسي كرده) 1966(و گريماس ) 1967(والتسكي 
ازلحاظ پيرنگ و وجود درس (دليل اينكه به قصه و حكايت شبيه است  به نامه مصيبتهاي  داستان
دليل شباهت به  به الطير منطقي ساختار كلي داستان ، با الگوي لباو و والتسكي مطابقت دارد؛ ول)اخالق

هاي كوتاه  نيز حكايت الطير منطقچه در  اگر. داستان بلند، مطابق معيارهاي الگوي گريماس است
فراواني هست كه براساس الگوي لباو قابل بررسي است، مقصود ما در اين پژوهش، ساختار كلي 

گيري از منابع  تحليلي و بهره -اين پژوهش توصيفيروش . عنوان يك داستان بلند است كتاب به
و انطباق آن با الگوي  نامه مصيبتمال در  نخست به بررسي ساختار داستان ميني. اي است كتابخانه

و مطابقت آن با الگوي گريماس  الطير منطقلباو و در گام بعدي به بررسي ساختار داستان بلند در 
برده بر آثار يك  يابيم كه انطباق دو الگوي ساختاري نام پردازيم و در پايان به اين نتيجه دست مي مي

هاي  هاي ساختاري اين دو الگو در قالب بر تفاوت در زبان و ساختار اين آثار، تفاوت نويسنده عالوه
  . دهد ساختاري مختلف را نيز نشان مي

  
  . مال، داستان بلند، عطار، لباو و والتسكي، گريماس ساختارگرايي، داستان ميني: هاي كليدي ه واژ
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  مقدمه و بيان مسئله. 1
هاي  هاي علمي معاصر در ادبيات داستاني فارسي، تطبيق آثار كهن با نظريه يكي از خيزش
هاي داستان و شعر  دليل غني بودن پيكره، انواع قالب ادبيات كهن فارسي به. ادبي جديد است

ها  وجود تحول در زندگي بشر و عاليق او به انواع قالب حتي با. را درون خود جاي داده است
مال امروزي  هاي ميني هاي داستان، باز هم در عرصة ادبيات كهن ايران شاهد داستان و سبك

ختصار در دنبال ايجاز و ا علت ماشيني شدن زندگي به انسان معاصر به. هستيم) داستانك(
چه  هر. گنجد هاي بزرگ در حوصلة او نمي زندگي بوده است؛ به همين دليل ديگر خواندن رمان

تغيير  اش هاي زندگي در اكثر جنبه ْدليل نداشتن زمان زندگي انسان رو به پيشرفت گذاشت، به
داستان حجم . يابي به اهداف خود بوده است دنبال كوتاه كردن مسير دست وجود آمد و به به

هاي زندگي رو به اختصار نهاد و از رمان بزرگ به داستان بلند سپس  نيز همراه با ديگر جنبه
از . تبديل شد)  كلمه 55شامل (داستانك / مال داستان كوتاه و امروزه به داستان ميني

پرهيز از اطناب و «ها در مقايسه با رمان و داستان بلند،  هاي اصلي اين داستان ويژگي
ها، طرح ساده، محدوديت  گويي، كم بودن تعداد وقايع، كم بودن تعداد شخصيت زياده
  ). 87: 1390رضي و روستا، (است » پردازي و سادگي روايت صحنه

چيز  هاي ادبي و هنري همه نويسي، بلكه در همة زمينه تنها در عرصة داستان امروزه، نه
ش مهم ادبيات و هنر كنوني است، با مدرنيته كه چال. سوي ايجاز و اختصار گراييده است به

تر است؛ زيرا هميشه و  ايجاز و اختصار همراه است و به ساختارهاي عقالني بشر هم نزديك
كننده بوده است  گويي ناپسند و كالفه هاي ادبي، فلسفي و فرهنگي پر در هر حال در همة مكتب

كرده است، ديگر آن  بشر امروز كه خود را درگير زندگي ماشيني). 19: 1387سجادي، (
امروزه، . اي را ندارد هزار كلمه اي و گاه چند صد صفحه هاي چند ظرفيت و توان خواندن رمان

بر فضاي محتوايي از ايجاز نيز برخوردار  كند كه عالوه هايي را دنبال مي مخاطب بيشتر قصه
افته و كثرت رفته كاهش ي هاي بزرگ رفته در جهان امروز كه رغبت به خواندن رمان. باشد
داستانك حيات / مال هاي نسبتاً متوسط مزيد بر علت شده، استفاده از داستان ميني رمان
  . اي به ادبيات داستاني بخشيده است دوباره

هاي علمي  هاي شناخت ادبيات داستاني سنتي فارسي، بررسي آن با شيوه يكي از راه
  . ي استهاي ساختارگرايانه بر متون رواي جديد و اعمال تحليل
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شامل رخدادها، اشخاص (پردازي، شيوه و چگونگي نقل داستان  از آنجا كه روايتگري و روايت
در سطح متن روايت است و روايت داستاني، جهاني برساخته از زبان است و ) و موجودات

شود و رخداد  داستان يا برساخت زمانمند، مستلزم كنش است، كنش نيز از رخدادها ناشي مي
  .)2: 1390كوپا، (افتد  ق مينيز اتفا

هاي قديم، به شناخت هرچه بيشتر  بر احياي سنت هايي عالوه نتيجة كاربست چنين شيوه
و  ها پردازي نويسندگان و تبيين ضعف ساختار روايي متون، كشف شگردهاي اصلي داستان

 - توصيفيشيوة  پژوهش حاضر به). 18: 1382غالم، (شود  ها منجر مي آثار آن هاي قوت
مال در  اي، نخست به بررسي ساختار داستان ميني گيري از منابع كتابخانه تحليلي و با بهره

و در گام بعدي به بررسي ساختار داستان بلند در  1و انطباق آن با الگوي لباو نامه مصيبت
 كوشد تا در حين پژوهش پردازد و مي و مطابقت آن با الگوي گريماس و لباو مي الطير منطق

  :هاي زير پاسخ دهد به پرسش
براساس الگوي لباو و والتسكي  نامه مصيبتمال و تبلور آن در  ساختار داستان ميني -

  چگونه است؟
  براساس الگوي گريماس چگونه است؟ الطير منطقساختار داستان بلند و تبلور آن در  -
فقط با داستان  توان براساس اين پژوهش ادعا كرد كه الگوي لباو و والتسكي آيا مي -

  مال و الگوي گريماس فقط با داستان بلند مطابقت دارد؟ ميني
  

  پيشينة پژوهش. 2
هايي در ادبيات فارسي انجام شده است؛ ازجمله  هاي عطار پژوهش دربارة ساختار داستان

ها در پنج حكايت از  شناسي نشانه به سبك) 1391(ساناز مجرد لي و  كاووس حسن
شيخ «به تحليل داستان ) 1391(اكبر شوبكاليي  مسعود روحاني و علي عطار، و نامة مصيبت
هاي سبكي و زباني  دربارة ويژگي. اند براساس نظرية كنشگراي گريماس پرداخته» صنعان

آثار عطار مقاالت زيادي نوشته شده است؛ اما پژوهشي كه به مقايسة ساختار داستان در دو 
از مزاياي پژوهش حاضر اين است كه با تكيه بر . تاثر از عطار بپردازد، انجام نشده اس

  . كند شناسي متون كهن را تحليل مي هاي جديد روايت ها و ساختار الگو
  

 
1
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  نامه مصيبتمال و ساختار آن در  تاريخچة داستان ميني. 3
اگر . گرايي است اش كمينه آيد كه معناي اصلي از كلمة مينيمم مي» ماليسم ميني«اصطالح 

م، يعني 1920ماليسم بپردازيم، بايد پيشينة تاريخي آن در دهة بعد از  علمي به مينيروش  به
ماليسم را فرزند خلف فرماليست  روي جنبش فرماليسم قلمداد كنيم؛ به همين دليل ميني دنباله
ماليسم جنبشي در نيمة دوم قرن بيستم در  گرايي يا ميني كمينه). 124: 1382طرغه، (اند  دانسته
اين سبك در . ي پيشينيان شكل گرفت ها ها و درازگويي ست كه در تقابل با پيچيدگيهنر ا
نويسي نمود  جمله معماري، طراحي، نقاشي، گرافيك، موسيقي و داستان از هنر از هايي گونه

رضي و (بيشتري يافت و اساس آن در ادبيات، توجه به سادگي و ايجاز در نوشتن بود 
   ).77: 1388روستا، 
  : گرايي در ادبيات چنين تعريف شده است ، كمينهبريتانيكا نشنامةدادر 

پاية فشردگي افراطي و ايجاز بيش از  ماليسم در ادبيات سبك يا اصلي ادبي است كه بر ميني
روند كه  ها در فشردگي و ايجاز تا آنجا پيش مي ماليست ميني. حد محتواي اثر بنا شده است
  ). 35: 1378جزيني، (ترين شكل باقي بماند  كمترين و كوتاه هم در فقط عناصر ضروري اثر، آن

  : اند داستانك گفته/ مال ميرصادقي و ذوالقدر نيز دربارة ميني
تر و  داستانك يا داستان كوتاه كوتاه داستاني به نثر است كه از داستان كوتاه جمع و جور

بيشتر نيست و در آن عناصر تر است و از پانصد كلمه كمتر و از هزار و پانصد كلمه  كوتاه
پردازي و صحنه و ديگر عناصر داستان كوتاه مقتصدانه و ماهرانه  كشمكش و شخصيت

  ). 100: 1377(كار رفته است  به
اي درحدود  داستانك حكايتي مبسوط و پيچيده«: گويد آبرامز در تعريف داستانك مي

  ). 194: 1384(» .پانصد كلمه است
شدة داستان كوتاه است، ازنظر ساختار  مال شكل فشرده و كوتاه از آنجا كه داستان ميني

شبيه به آن، اما ازنظر حجم و ميزان كاربرد عناصر داستاني با آن ) خط سير داستاني(روايي 
ترين تفاوت كيفي داستانك با داستان كوتاه را بايد در همين ايجاز  عمده«: متفاوت است

پردازي و پروراندن مضمون به نويسنده  شخصيتساختاري و الزاماتي دانست كه ازنظر 
هاي متفاوت  رمان و داستان بلند از چندين شخصيت با كنش). 47: 1385پاينده، (» .كند تحميل مي

پيرنگ، «. برد حالي كه داستانك از كمترين عناصر داستاني بهره مي تشكيل شده است؛ در
» .داستان شدن يك روايت هستندشخصيت، عمل، زمان و مكان حداقل عناصر داستاني براي 
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انجامد؛  اين عناصر در داستانك به قوام و پايداري ساختمان آن مي). 111: 1386عبداللهيان، (
داستانك طرحي ساده دارد؛ . طوري كه تمام اين عناصر در ساختار داستانك دخيل هستند به
هاي اين قالب جديد،  گر ويژگياز دي. اي كه آغاز و پايان آن بسيار به يكديگر نزديك است گونه به

تري با وقايع داستان برقرار  با استفاده از اين ابزار مخاطب ارتباط ملموس. زبان سادة آن است
خالف داستان بلند و رمان، راوي  بر. كند؛ به طوري كه گويي خود شاهد اتفاقات داستان است مي

ها و محدوديت  بودن كنشدليل كم  درواقع، به. در داستانك حضور مستقيم كمتري دارد
 . ها، حضور مستقيم راوي در اين قالب ضرورتي ندارد شخصيت

نويسندگان اين قالب داستاني از ابزارها و شگردهاي خاصي براي آفرينش آن استفاده 
برد و در كمترين  مال از كمترين عناصر داستاني بهره مي از آنجا كه داستان ميني. كنند مي

گو، بازگشت و گريزي، گفت مقدمه«رسد، از شگردهايي مانند  خود ميحجم و ساختار به هدف 
ها و جمالت كوتاه، و پايان  هاي پرماجرا، استفاده از واژه ، انتخاب قصه)بك فالش(به گذشته 

  :در اين زمينه). با تلخيص 85-84: 1388رضي و روستا، (كند  استفاده مي» كشش پر
بندي و نظام ادبي را كه اثر به  طور كلي تقسيم انر و بهژ ژنت رابطة ميان يك اثر و ژانر، خرده

ارتباط با  توان بي نامد، زيرا هيچ اثري را نمي آن تعلق دارد، يا تحت تأثير آن است سرمتنيت مي
  ). 60: 1391حيدري و دارابي، (هاي غالب ادبي يافت  جريان

، كنش خيزان، اوج، )غازآ(مال نيز مانند رمان و داستان بلند داراي مقدمه  داستان ميني
  . دهد سير روايي داستانك را نشان مي شكل شمارة يك. گشايي است كنش افتان و گره

  

  
  مسير روايي داستانك 1شكل 
  )39: 1385پاينده، ( 

  

كنيم، داستانك نيز مانند داستان كوتاه با  گونه كه در شكل شماره يك مشاهده مي همان
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داستان بلند و رمان مقدمه گاه صفحات زيادي از داستان را در . شود مقدمة داستاني آغاز مي
شود؛ ولي در  انجام مي  همگي در مقدمه... ها، مكان، فضا و شود و معرفي شخصيت شامل مي

در داستانك، مقدمه معموالً . شود گونه نيست و راوي سريع وارد داستان مي داستانك اين
زمينه . شود مقدمه وارد اصل داستان مي فشرده و در حد يك بند است و راوي گاهي بدون

شود و  يعني همان شرايط اوليه كه داستان ازنظر زماني با آن آغاز مي«در داستان ) مقدمه(
پس از مقدمه، حوادث ). 115: 1386عبداللهيان، (» .هنوز حركت و پويشي در آن رخ نداده است

عبارت است «كش در داستان كشم. كنند حركت مي) كشمكش اصلي(سمت نقطة اوج  داستان به
كشمكش ). 40: 1385پاينده، (» .از رويارويي دو نيروي متخاصم يا تعارض دو ديدگاه متباين

معموالً بين شخصيت يا طبيعت و همچنين تعارض دو نيروي متباين در ذهن يك شخصيت 
 اوج(در اين نقطه . شود در نقطة اوج تكليف كشمكش داستان روشن مي. آيد وجود مي به

يابد يا چشمانش بر حقيقتي باز  معموالً شخصيت اصلي به موضوعي آگاهي مي) داستان
سمت شرايط اوليه  پس از نقطة اوج، داستان به. شود كه تا آن زمان از آن غافل بوده است مي

به اين قسمت در داستان كوتاه و . شود گردد و از ميزان كشمكش آن كاسته مي بازمي
شود و در پايان گره داستان  گفته مي) سمت شرايط اوليه كت بهحر(داستانك كنش افتان 

مال  هاي داستان ميني ها و ويژگي آنچه در باال دربارة تعريف. شود گشوده، و داستان تمام مي
  . شود وضوح ديده مي عطار به نامة مصيبتهاي  امروزي گفتيم، در حكايت

  
  نامه مصيبتهاي آن در  مال و تشريح ويژگي اي از داستان ميني نمونه. 3- 1

ــاهي دختـــري دلبنـــد داشـــت      پادشـ
ــود   ــرده ب ــوني ك ــوئيش خ ــر م ــر س   ه

ــش  ــقي آتــ ــاد  عاشــ ــانش اوفتــ   فشــ
ــي ــرار  بـ ــانش قـ ــرد در جـ ــراري كـ   قـ

  عاقبـــت چـــون طاقـــت او طـــاق شـــد
ــ  ــر نبـ ــت اگـ ــرمگفـ ــالت رهبـ   ود وصـ

  بايـــدت دختـــرش گفتـــا اگـــر مـــي   
ــم   ــوال ارزنـ ــك جـ ــت يـ   در ره بريخـ

  هــر دو عــالم وقــف يــك يــك بنــد داشــت 
ــود   ــرده بـ ــرنگوني كـ ــان را سـ   سركشـ
ــاد   ــانش اوفتــ ــاي جــ ــور در دريــ   شــ

  كنـــــاراز ميـــــان خلـــــق آمـــــد بـــــا 
ــه  ــيش آن مــ ــاق شــــد   پــ ــارة آفــ   پــ

ــرم  مـــي ــه بـ ــان آنگـ ــه جـ ــا كـ ــدانم تـ   نـ
ــايدت   ــن دري بگشــ ــال مــ ــز وصــ   كــ
ــت     ــه بريخ ــود ناگ ــود خ ــدي ب ــه بقص   ن
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ــك  ــر و ي ــاك  ســوزني برگي ــه پ ــك دان   ي
  چون جـوال ايـن شـيوه پـر ارزن كنـي     

  هــا بــا ســوزني   مــرد عاشــق ســال  
ــوال    ــوزن ارزن در ج ــرد از س ــر نك   گ
  وي عجب ايـن مـرد بـا سـوزن بدسـت     

 

  از ســر ســوزن همــه بــرچين ز خــاك    
  بـــا مـــن آنگـــه دســـت در گـــردن كنـــي

  اي عجــــب يــــك ارزنــــي برنچيدســــت 
ــال  ــرد آن از محــــ ــوالش كــــ   در جــــ
ــت   ــش هس ــاي آن ــد داد و ج ــان بخواه   ج

 

  )152: 1349عطار، ( 
مال و همچنين تمام  تمام عناصر داستان ميني نامه مصيبتمال از  در اين داستان ميني

هاي اساسي  ايجاز از ويژگي. شود گشايي ديده مي چيني تا گره نقاط شكل شمارة يك از مقدمه
: ها سه نفر است تعداد شخصيت. شود مال است كه در اين داستان نيز ديده مي داستان ميني
هاي  شود و در كنش رنگي در داستان دارد و فقط از او نام برده مي نقش كم پادشاه كه

ابراز عشق (رخدادهاي داستان اندك است . داستان نقشي ندارد، دختر پادشاه و مرد عاشق
خالف داستان كوتاه و  همچنين، بر). عاشق به دختر و درخواست ناممكن دختر از عاشق

مال از  در اين داستان ميني - ها زياد است ها در آن وگو ها و گفت كه تعداد صحنه -رمان
خوبي نمايش داده شده  گو بهو سرعت حركت روايي حوادث و ايجاز در گفت نامه مصيبت

هاي شكل  بر اين، تمام قسمت عالوه. نماياند مال را مي است كه اوج خصوصيات داستان ميني
  : شود شمارة يك نيز در آن ديده مي

  . تري زيبا مانند ماه دارد كه دل از همگان ربوده استپادشاهي دخ: مقدمه
  . رود شود و طاقتش از دست مي مردي عاشق اين دختر مي: كنش خيزان

رود و به او  تواند بر خواستة دلش غالب شود و به سراغ دختر مي مرد عاشق نمي: اوج
ارزن او را كه بر  خواهد، كيسة گويد اگر وصالش را مي دختر هم به او مي. كند ابراز عشق مي

از آنجا كه اين داستان عرفاني و نمادين است، بعد از ! خاك ريخته است با سوزن جمع كند
هاي عرفاني مقصود  شود و با استفاده از نماد وارد متن مي) عطار(نقطة اوج، راوي 

در ادامه، خواهيم ديد كه درس اخالق كه خاص الگوي لباو و . كند اش را بيان مي عرفاني
  . شود ديده مي نامه مصيبتهاي  صورت برجسته در داستان التسكي است، بهو

بند كار محال  يابي به محال پاي دست: گويد قسمت پاياني داستان است كه عطار مي: كنش افتان
  . كشاند و سزاي چنين انساني نابودي است است و پرداختن به محاالت انسان نادان را به نابودي مي
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  گشايي  با توجه به نوع داستان، ابراز پيام عرفاني و نمادين نقطة گره: گشايي گره
  . داستان است
مال در اين داستان  هاي الگوي ساختاري داستان ميني گونه كه ديديم، تمام قسمت همان
در ادامه، به معرفي الگوي لباو و والتسكي و تطابق عناصر آن با . شود ديده مي نامه مصيبت
  . پردازيم مي نامه مصيبتمال در  هاي ميني ار داستانساخت
  

  )1967(معرفي الگوي لباو و والتسكي . 4
صورت دانش  ساخت كالن همان چارچوب فكري و ذهني نويسنده، گوينده و شنونده است كه به

ها ضبط شده است؛ يعني هر شخصي براي هر مضمون زباني داراي طرح  در حافظة آن 2زباني
. قرار كند تواند ارتباط بر معيني است كه براساس آن و دانش مشترك با افراد ديگر مي

دست آوردن راهي علمي براي چگونگي ارتباط برقرار كردن  پي به شناسي كالن نيز در زبان
اند، ارتباط  گويان عادي زبان نقل كرده هايي كه سخن رسي داستانلباو و والتسكي با بر. است

هاي  دست آوردند و با مطالعة پيشرفت تكنيك هايشان را به بين خواص صوري داستان و نقش
ها در بين افراد پايين و متوسط، به  داستان از كودكان به افراد بالغ و همچنين تعداد اين تكنيك

شده در  هاي استفاده ها براساس خواص الگو تحقيق آن. تندجداسازي عناصر داستان پرداخ
داستان از سطح بند تا سطح داستان، ساده و پيچيده است كه ازلحاظ صوري به داستان توجه 

شناختي داستان مانند  هاي اصلي تجزيه و تحليل زبان بر تكنيك لباو و والتسكي با تكيه . دارد
وجه ويژه به خواص داستان، به بررسي ساختاري هاي ساختاري متفاوت و ت جداسازي واحد

يافتند كه چنانچه داستاني فقط داراي  لباو و والتسكي در حين تحقيق در. ها پرداختند داستان
ارزش تلقي  محتوا و بي افتاده است و داستاني بي پا همين خصلت روايي باشد، معمولي و پيش

اين نقش با توجه به عالقة شخصي و  معموالً داستان داراي نقش ديگري است كه. شود مي
. 1: بنابراين، داستان داراي دو نقش است. شود واكنش مخاطب در بافت اجتماعي مشخص مي

ترتيبي خاص از عباراتي است  اي براي تكرار تجربه به عنوان وسيله عملكرد داستان به: 3ارجاعي
اين نقش تأكيد : 4ارزيابي. 2. دده هم ربط مي كه تسلسل وقايع گذرا و زماني تجربة اصلي را به

اي  كمتري دارد؛ زيرا هميشه داستان با موقعيت رخداد آن ارتباط مناسبي داشته و بيشتر وسيله
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  :قالب گفتماني داستان براساس الگوي لباو و والتسكي به اين شكل است

  

هـا، مكـان، زمـان و     هاي ساختاري آن است كه در آن شخصـيت 
ها ممكـن اسـت ايـن قسـمت را نداشـته      

هـا و گـاه نـوعي     معرفـي شخصـيت  
در ساختار لباو و والتسـكي، مقدمـه چكيـده نيـز     
براي مثال، در شـروع داسـتان   
كند و با هنرمندي تمام فضاي صحنة بعـد از تيـر   

در غـم  ... در ايـن داسـتان بلبـل، ابـر، نـرگس و     
توان گفت منظور لبـاو و والتسـكي از چكيـده فقـط مقدمـة داسـتان       

) abctract(چكيـده  «: گونـه تعريـف مـي كنـد    
براسـاس تعريـف مايكـل تـوالن، منظـور از      
براسـاس ايـن الگـو، چكيـده شـامل      

5.Michael Tool an  
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  ).تلخيص با 270- 257: 1386توالن، (ها بوده است  براي انسان
قالب گفتماني داستان براساس الگوي لباو و والتسكي به اين شكل است

  تشريح عناصر الگوي لباو و والتسكي 2شكل 

هاي ساختاري آن است كه در آن شخصـيت  مقدمة هر داستان يكي از ويژگي
ها ممكـن اسـت ايـن قسـمت را نداشـته       شوند؛ البته همة داستان موقعيت رفتاري شخصيت معرفي مي

معرفـي شخصـيت  آيـد و شـامل    مقدمة هر داستان پيش از متن روايي آن مي
در ساختار لباو و والتسـكي، مقدمـه چكيـده نيـز     . سازي اوليه در داستان است براعت استهالل و فضا

براي مثال، در شـروع داسـتان   . چكيده معموالً با پايان داستان در اين الگو ارتباط دارد. شود
كند و با هنرمندي تمام فضاي صحنة بعـد از تيـر    يفردوسي ابتدا چكيده را بيان م» رستم و اسفنديار

در ايـن داسـتان بلبـل، ابـر، نـرگس و     . كشـد  تصـوير مـي   خوردن اسفنديار و افتادن او را بـه 
توان گفت منظور لبـاو و والتسـكي از چكيـده فقـط مقدمـة داسـتان        البته، آشكارا نمي. نالند اسفنديار مي

گونـه تعريـف مـي كنـد     چكيده را ايـن  5كل توالناست؛ زيرا براساس اين الگو، ماي
براسـاس تعريـف مايكـل تـوالن، منظـور از      ). 265: 1386(» بـارة چيسـت؟   طور خالصه داستان در

براسـاس ايـن الگـو، چكيـده شـامل      . گيـرد  مـي  بـر  چكيده فقط مقدمة داستان نيست و كل داستان را در
  . ها همگون و مشابه هستند واژه است و اين» مقدمه و فضاسازي

جستارهاي زباني
 

براي انسان
قالب گفتماني داستان براساس الگوي لباو و والتسكي به اين شكل است

  

  
مقدمة هر داستان يكي از ويژگي
موقعيت رفتاري شخصيت معرفي مي

مقدمة هر داستان پيش از متن روايي آن مي. باشند
براعت استهالل و فضا

شود ناميده مي
رستم و اسفنديار«

خوردن اسفنديار و افتادن او را بـه 
اسفنديار مي

است؛ زيرا براساس اين الگو، ماي
طور خالصه داستان در به

چكيده فقط مقدمة داستان نيست و كل داستان را در
مقدمه و فضاسازي«
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  )نگري جهت(روند . 5
گيري،  جهت«. افكني و نقطة اوج است سمت گره همان حركت روايي داستان از آغاز به

هاي زماني و مكاني را در روايت مشخص  خصوص موقعيت ها، به كنندگان و موقعيت شركت
روند يا جهت گيري حد ). 270: همان(» .است) setting(سازي داستاني  كند و معادل زمينه مي

گيري در الگوي  مايكل توالن ذيل جهت. گيرد مي بر افكني را در فاصلة بين شروع داستان تا گره
گيري در اين  پس جهت. »چه كسي؟ كي؟ و كجا؟: گيري جهت«: گويد لباو و والتسكي مي

  .ساختار نقش مهمي در تعيين زمان و مكان داستان دارد
  

  گشايي  رهگره و گ. 6
ها  اي وقايع در برخورد شخصيت گيرد كه در آن معموالً پاره قسمت اصلي داستان را دربرمي

طرف كردن آثار  اين قسمت انگيزة ادامة داستان را براي بر. آيد وجود مي با يكديگر به
گره داستان ) 1شكل (در الگوي مايكل توالن . آورد وجود مي ناخواستة گره در شخصيت به

ابتدا چه اتفاقي افتاد و پس از آن چه اتفاقي : افكن كنش گره«: شود ناميده مي» افكن گرهكنش «
گشايي در  هاي گره و گره در الگوي لباو و والتسكي شيوه). 266: 1386توالن، (» افتاد؟
  : دو گونه است  داستان

  .شود جا حل مي آيد و همان وجود مي گره به -
نژاد،  پهلوان(اند  گشايي شده جا گره اند و يك وجود آمده تان بهترتيب طي داس هايي كه به گره -

1385 :204 .(  
  

   6ارزيابي. 7
گويند كه نقش آن، اهميت  گشايي را ارزيابي مي ازلحاظ ساختاري، حد فاصل بين گره و گره

ها، بخش ارزيابي با  در بيشتر داستان. هاي خاص و مورد نظر گوينده است دادن به قسمت
ارزيابي شامل همة ابزارهايي «). 194: همان(كند  تداخل پيدا مي) حل نتيجه، راه(گشايي  گره

است كه براي به اثبات رساندن و حفظ نكتة اصلي داستان اهميت بافتي، قابليت بازگويي يا 
ارزيابي همان تنة اصلي داستان است ). 271: 1386توالن، (» .رود كار مي پذيري آن به گزارش

 
6
 evaluation5 
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ارزيابي تأكيد نويسنده براي بيان پيام داستان است و . گيرد مي بر مهم روايت را در و بخش
توقف عمل به . 3هاي تأكيدي؛  واژه. 2بيان مستقيم؛ . 1: شود ها انجام مي اين روش  تأكيد آن با
: 1385نژاد،  پهلوان(قضاوت فردي سوم . 4پايه و تكرار؛  هاي هم از طريق بند: دو صورت

حدودي با پيرنگ  گيرد و تا عبارت ديگر، ارزيابي خط سير اصلي داستان را دربرمي  به). 144
ارزيابي، خب حاال كه چرا؟ «: گويد در همين باره مايكل توالن ذيل ارزيابي مي. در ارتباط است

آن قسمتي از ) گشايي گره(حل  اما راه). 266: 1386(» چرا و چگونه اين ماجرا جالب است؟
گيرد و داستان به  گيري داستان را دربرمي آيد و نتيجه ه بعد از ارزيابي ميداستان است ك

  . رسد انجام خود مي سر
  

  درس اخالق . 8
رسند؛ اما برخي داراي قسمتي  پايان مي گشايي به حل يا گره ها با راه بسياري از داستان

اجتماعي  -اخالقياي  اين قسمت بيشتر حاوي نكته .شود كه درس اخالق ناميده مياند  اضافه
توان اين بخش را  طوري كه مي شود؛ به است و بيشتر در متون عرفاني و تعليمي ديده مي

  . اثر نيز درنظر گرفت» پيام«
  
  پايانه . 9

. آيد مي) ها در برخي داستان(گشايي يا درس اخالق  آخرين قسمت داستان است و پس از گره
در . كند گونه كه چكيده آغاز روايت را اعالم مي هماندهد؛  پايانه اتمام روايت را نشان مي

ها اعالم صريح اين نكته است كه  يكي از آن: پايانه استفاده از دو ابزار كامالً معمول است
بعد چه «طوري كه اگر مخاطب در اين زمان سؤال كند كه  پايان رسيده است؛ به داستان به
دهد كه او نكتة  خواهد بود؛ زيرا سؤالش نشان مي كننده معنا يا سرد سؤالش بي» اتفاقي افتاد؟

پس از پايان داستان، نويسنده به دنياي ). 280: 1386توالن، (نيافته است  اصلي روايت را در
با استفاده . 1«: شود هاي زير انجام مي گردد و اين كار با استفاده از يكي از شيوه مي واقعي بر

نژاد،  پهلوان(» .رخدادي كه به زمان حال متصل استبا دنبال كردن . 2اي  از عناصر اشاره
1385 :195 .(  
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براساس سير  نامه مصيبتتطبيق و مقايسة ساختار داستانك در . 10
  )و الگوي لباو و والتسكي 1شكل (روايي داستانك 

  مارافســـايي يكـــي حربـــه بـــه دســـت
  ســاخت معجــوني دگــر هــر زمــان مــي

  نــاگهي عيســي بــر آنجــا درگذشــت    
  هللا اي شـــــمع انـــــاما گفـــــت اي روح

  مــرد ســي ســاله مــرا افســون كنــد     
ــاه   ــت زان جايگـ ــي عاقبـ ــت عيسـ   رفـ
ــار را   ــردي كـ ــه كـ ــا چـ ــرد را گفتـ   مـ
ــي برگرفــت     ــلّه عيس ــر آن س ــد س   ش
ــار از چــه طاعــت داشــتي؟  ــت اي م   گف
  آن همــه دعــوي كــه كــردي از نخســت
  گفــــت مــــن نفــــريفتم ز افســــون او
ــرد    ــام ب ــق را ن ــيار ح ــون بس ــك چ   لي
  او چــون بــه نــام حــق شــدم در دام    

  وصــل همچــون آتشــي جــان ســوزدت
  

  كرده بـود بـر مـار سـوراخي نشسـت     
  ســاخت معجــوني دگــر هــر نفــس مــي

ــت  ــيش او در سرگذشـ ــد پـ ــار آمـ   مـ
  هســت سيصــد ســال عمــر مــن تمــام 
  تـــا ز ســـوراخم مگـــر بيـــرون كنـــد
ــه راه   ــد ب ــرود آم ــاره ف ــر ب   چــون دگ
ــار را    ــردم مـ ــلّه كـ ــدر سـ ــت انـ   گفـ
  چون بديـد او را سـخن از سـر گرفـت    

ــداني ــتي خاصـــه چنـ ــجاعت داشـ   شـ
ــادي چنــين در دام سســت؟   از چــه افت

ــون او  مـــي ــه ريـــزم خـ ــتم كـ   توانسـ
  خـوش مـرا در دام بـرد    نام حق خوش

  صــد چــو جــان مــن فــداي نــام او     
  يـــاد بايـــد تـــا جهـــان افـــروزدت    

  

  عناصر ساختاري حكايت براساس الگوي لباو و والتسكي. 10- 1
  مقدمه، فضاسازي . 10- 1-1

كند تا مار را در  هاي مختلف تالش مي روش نشسته است و بهمارگيري در كنار سوراخ ماري 
اي عيسي من سيصد  «: گويد گذرد و مار به او مي ناگهان حضرت عيسي از آنجا مي. سبد كند

حضرت عيسي از آنجا . »خواهد مرا شكار كند ساله مي سال عمر و تجربه دارم ولي مرد سي
گويد مار  پرسد و مرد به او مي مار از مرد مي گردد، دربارة شكار مي كه بر رود و هنگامي مي

  . را در سبد كرد
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  بخشيدن به گره  گره و سازمان . 10- 2-1
ساله را در سبد كرده است، به سراغ  ساله مار سيصد بيند مرد سي حضرت عيسي وقتي مي 

مار در جواب سؤال . ساله او را در سبد كرد كند چطور مرد سي رود و سؤال مي مار مي
اش نشد؛ بلكه نام خدا و دعا او  گويد افسون و جادوي مرد باعث گرفتاري حضرت عيسي مي

  . را در بند كرد
  
  بندي و درس اخالقي  پايان. 10- 3-1

شود و مار در جواب سؤال حضرت عيسي  در پايان داستان، گره اصلي آن با جواب مار حل مي
عطار در بيت پاياني به . گويد آنچه او را در بند كرد، نام خدا بود نه جادو مي) گره داستان(

اين . »كند وصل مثل آتشي است كه آدمي را متحول مي«: گويد يابد و مي اي اخالقي دست مي نتيجه
  . توان مشاهده كرد ه اخالقي را مطابق با الگوي لباو و والتسكي، در متون اخالقي و تعليمي ميگر

هاي الگوي اخير در  اين است كه تمام بخش نامه مصيبتدستاورد تطابق الگوي لباو بر 
ها بر نمودار  بر اين، مسير روايي داستانك عالوه. شود ديده مي نامه مصيبتهاي  داستانك
 نامه مصيبتهاي  هاي آن بر داستانك واالس مارتين نيز صادق است و تمام بخشساختاري 
طور اتفاقي انتخاب شده است و  به نامه مصيبتدر جدول زير پنج داستانك از . تطابق دارد

  .شود ها ديده مي هاي الگوي لباو و والتسكي در آن كنيم، تمام بخش گونه كه مشاهده مي همان
  

  نامه مصيبتمال  لباو و والتسكي در چند داستان مينيعناصر الگوي  1جدول 
  

  مقدمه  نام داستانك
كنش 

  افكن گره
  گره

سازمان 
بخشيدن به 

  گره
  بندي پايان

درس 
  اخالقي

حضرت عيسي و 
عطار، (مارگير  
1349 :68(  

*  *  *  *  *  *  

ذوالقرنين و مرد 
  )46: همان(دژم 

*  *  *    *  *  
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  1ادامه جدول 
 

  مقدمه  نام داستانك
كنش 

  افكن گره
  گره

سازمان 
بخشيدن به 

  گره
  بندي پايان

درس 
  اخالقي

ابوسعيد و مرد 
  )67: همان( اسير

*  *  *    *  *  

دختر پادشاه و 
: همان(عاشق 
152(  

*  *  *  *    *  

دزد و شبلي 
  *  *  *  *  *  *  )127: همان(

  
معرفي الگوي كنشگر گريماس و مطابقت آن بـا سـاختار داسـتان    . 11

  الطير منطقبلند مرغان در 
. ، از ساختارگرايان روسيه، آغاز شد7م با والديمير پراپ1928مطالعة دقيق طرح داستان در سال 

تشكيل شده ) كاركرد(خويشكاري  31پراپ با بررسي يكصد قصة مختلف دريافت كه هر قصه از 
و نامد  مي) function(هاي پريان را خويشكاري  اي قصه ترين جزء سازه پراپ كوچك«. است

» .كند نظر اهميتش در پيشبرد قصه تعريف مي خويشكاري را به عمل و كار يك شخصيت از نقطه
گرايي قصه بود؛ زيرا نقطة شروعي  نظرية پراپ گام مهمي در حوزة صورت). 8: 1368پراپ، (

از ساختارگراياني كه پژوهش پراپ را در «. زمينة ساختارگرايي شد پردازان بعدي در براي نظريه
گسترده مبنا قرار داد، آلژير داس ژولين گرِماس بود كه با تكيه بر مطالعات معنا و  سطحي

گريماس ). 92: 1391روحاني و شوبكاليي، (» .ساختار توانست فرضية مدل كنشي را ارائه دهد
طوري كه تحليل ساختار  نگريست؛ به الگويي را طراحي كرد كه ازنظر معنا و ساختار به روايت مي

ساس اين الگو نوع ارتباط و نسبت ميان كنشگرها و معناي نهفته در قصه را كشف قصه برا
هاي كنشگر  در اين الگو كه شامل شش كنشگر داستاني است، نقش ).225: 1386موران، (كرد  مي

جاي يكديگر ايفاي نقش كنند؛ براي مثال كنشگر گيرنده  توانند به خوردارند و مي پذيري بر از انعطاف

 
7 .Vladimir Prop 
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در اين الگو شش كنشگر . دهنده ايفاي نقش كند و برعكس در نقش فاعل يا كنشگر ياري تواند مي
دنبال هدفي  شخصيت يا نيرويي است كه كنشگر را به: كنشگر فرستنده. 1: كنند نقش ايفا مي

دنبال سيندرال  هاي قديم پرنسس را به فرستد؛ مثالً عشق و دوست داشتن كه در قصه مي
در اينجا پرنسس كه از . برد كسي است كه از عمل كنشگر سود مي :گيرندهكنشگر . 2. فرستد مي

ترين شخصيت داستان است كه  معموالً مهم: كنشگر. 3. برد، گيرنده است عمل خويش سود مي
در اينجا پهلواني كه مأمور آوردن پرنسس . رود سوي شيء ارزشي مي دهد و به عملي را انجام مي

سمت آن  هدفي است كه كنشگر به ):مفعول(شيء ارزشي . 4. تاست، كنشگر اصلي داستان اس
كسي است كه كنشگر  :كنشگر بازدارنده. 5 .در اينجا سيندرال شيء ارزشي داستان است. رود مي

كه از  - در اينجا حريفان پرنسس و اطرافيان سيندرال. كند را از رسيدن به شيء ارزشي محروم مي
. 6. كنشگران بازدارندة داستان هستند - كنند ي جلوگيري ميبه شيء ارزش) پهلوان(رسيدن كنشگر 

هاي  در اينجا وعده. كند كسي كه كنشگر را در رسيدن به شيء ارزشي ياري مي: دهنده ياري
دهنده را  شده براي اين كار نقش ياري مادي پرنسس به مأموران و همچنين ديگر افراد گماشته

  .دهد اس را نشان ميشكل زير شش موقعيت داستاني گريم. دارند
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  

  
  الگوي كنشگر گريماس 3شكل 
  )57: 1386آستين و ساونا، (

  

  شي ارزشي 

دهنده ياري بازدارنده  

 فرستنده

 كنشگر

 گيرنده
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و تبيين آن  الطير منطقسمت سيمرغ در  داستان حركت مرغان به. 12
  براساس الگوي گريماس

پادشاه است؛  ها بي پرسند كه چرا اقليم آن اند و مي براي طلب سيمرغ گرد هم آمدهمرغان 
  : حالي كه در روي زمين هيچ سرزميني بدون پادشاه نيست در

ــان  ــان جهـ ــد مرغـ ــي كردنـ   مجمعـ
  جمله گفتنـد ايـن زمـان در روزگـار    

  

ــان   ــكارا و نهـ ــد آشـ ــه بودنـ   آنچـ
  نيست خالي هـيچ شـهر از شـهريار   

  

نامد و به مرغان  تر است، خود را پيك حق مي كه از بقية مرغان دانا در اين ميان، هدهد
  :ما پادشاهي به نام سيمرغ داريم كه در كوه قاف است و بايد به طلب او برويم: گويد مي

ــي    خــالف هســت مــا را پادشــاهي ب
ــور   ــلطان طيـ ــيمرغ سـ ــام او سـ   نـ

  

  در پــس كــوهي كــه هســت آن كــوه قــاف
ــا زو دورِ دو   ــك و مـ ــا نزديـ ــه مـ   راو بـ

  

گويد و راه رسيدن به او را ترك تعلّقات دنيوي  هد در وصف بزرگي سيمرغ سخن مي هد
كند كه رسيدن به سيمرغ كار هر كسي نيست؛ بلكه فقط كساني به سيمرغ  داند و اذعان مي مي
سپس هدهد به مرغان پيشنهاد . رسند كه از دنيا دست بكشند و با معنويات عجين شوند مي
دهند؛  مرغان در ابتداي كار شوق زيادي از خود نشان مي. اف حركت كنندسوي ق دهد به مي

  :آورند ولي بعد هر كدام عذري مي
  يـــك كارســـاز گرچـــه ره را بـــود هـــر

  

  هريكـــي عـــذري دگـــر گفتنـــد بـــاز    
  

  : گويد طاقت رسيدن به سيمرغ را ندارد و فقط عشق گل برايش كافي است بلبل مي
ــي   ــارد بلبلــ ــيمرغ نــ ــت ســ   طاقــ

  

ــي را  ــي بلبلــ ــق گلــ ــود عشــ ــس بــ   بــ
  

دليل اينكه قباي سبز پوشيده و سرور و خضر مرغان است، طاقت  آورد كه به طوطي عذر مي
  بعد از طوطي، طاووس داستانِ رانده شدن خود را از بهشت. رسيدن به سيمرغ را ندارد

  :كند بيان مي 
ــن    ــرواي م ــيمرغ را پ ــود س ــي ب   ك

  

  بـــس بـــود فـــردوس اعلـــي جـــاي مـــن
  

  :داند كند و طي اين طريق را مشكل مي كبك عذر خويش را بيان ميبعد از طاووس، 
  چون ره سيمرغ راهي مشـكل اسـت   

  دل كـي رسـم   من بـه سـيمرغ قـوي    
  پاي من بـر سـنگ و گـوهر در گـل اسـت     
ــي رســم   ــل ك ــاي در گ ــر ســر پ   دســت ب
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  همچو آتـش برنتـابم سـر ز سـنگ     
  

ــگ    ــه چنـ ــر آرم بـ ــا گهـ ــرم يـ ــا بميـ   تـ
  

بيند و نشستن بر دست پادشاهان را بر  را سخت و دشوار ميباز هم راه رسيدن به سيمرغ 
  :دهد سيمرغ ترجيح مي

  من كجا سـيمرغ را بيـنم بـه خـواب    
  اي از دسـت شـاهم بـس بــود    رزقـه 

  

  چـــون كـــنم بيهـــوده ســـوي او شـــتاب 
  در جهـــان ايـــن پايگـــاهم بـــس بـــود    

  

رويگردان سوي سيمرغ  آورند و از حركت به يك از مرغان عذر مي به همين ترتيب، هر
  :شوند مي

ــگ  ــذري لن ــود ع ــگ هركســي را ب   لن
  

  چنــين كــس كــي كنــد عنقــا بــه چنــگ  ايــن
  

. بيند ها را وابسته به دنيا و دور از ديدار سيمرغ مي كند و آن هد مرغان را سرزنش مي هد
هاي  شوند و پس از سپري كردن سختي سوي سيمرغ مي سرانجام، جمعي از مرغان آمادة حركت به

  :رسند ها در كوه و بيابان، عاقبت سي تن به كوه قاف مي شدن بسياري از آنراه و تلف 
  همــه مرغــان چــو بيــدل آمدنــد  آن

  

ــه  ــرغ نيمــ ــو مــ ــد  همچــ ــمل آمدنــ   بســ
  

كيستيد؟ و به چه : دهد شود و خطاب به مرغان آواز مي ناگهان، چاوش حق در آنجا پديدار مي
  ايد؟ كار آمده
  ايـد؟  اي قوم از شـهر كـه   هان : گفت

ــاه    ــن جايگ ــديم اي ــد آم ــه گفتن   جمل
  

ــه   ــر چـ ــه از بهـ ــين منزلگـ ــد؟ در چنـ   ايـ
ــاه   ــا را پادشــ ــيمرغ مــ ــود ســ ــا بــ   تــ

  

كنند كه آن سيمرغ  نگرند، مشاهده مي دقت در وجود خويش مي وقتي آن سي مرغ به
كدام  و هر  درواقع اين سي مرغ هستند كه ماديات را ترك كرده و به انسان كامل بدل شده

  ).230-76: 1372عطار، (اند  سيمرغ شدهجلوه و نمادي از 
هد و ساير  هد: كنشگر انساني. الف: شود در اين داستان انواع كنشگرهاي زير ديده مي

. خدا، سيمرغ، عشق به خدا و طلب او، پاكي و اعتقادات ديني؛ ج: كنشگر معنوي. مرغان؛ ب
گونه كه ديديم،  همان .هاي سخت ماديات و تعلقات دنيوي، مشكالت سفر و وادي: كنشگر مادي

گانة گريماس، كنشگر  براساس الگوي شش. كنند تمام اين كنشگرها در داستان ايفاي نقش مي
در ابتداي . فرستد مي) شيء ارزشي(سمت هدف  فرستنده فرد يا نيرويي است كه كنشگر را به

را  ها نآ) طلب كردن پادشاه و كنجكاوي مرغان در نداشتن شهريار(داستان كنشگر فرستنده 
در . برد كنشگر گيرنده كسي است كه از عمل كنشگر سود مي. كند به رفتن سفر تحريك مي
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نقش كنشگر گيرنده را دارند؛ زيرا 
كنشگر اصلي . شود نصيب خود آنان مي

ن هدهد و مرغان هستند؛ زيرا هدهد نقش رهبري مرغان را برعهده دارد 
كنشگر بازدارنده كسي يا نيرويي است كه كنشگر 
در اين داستان، ماديات، دوري راه و پايبند نبودن 

درمقابل نيروي . دارد سوي سيمرغ بازمي
دهنده وجود دارد و آن كسي يا نيرويي است كه باعث ياري كنشگر 
در اين داستان، رهبري هدهد و سخنان او دربارة 
باعث برانگيختن آنان به حركت 

دنبال آن  كسي يا چيزي است كه كنشگر به
شكل زير . است كه درپي آن هستند

  : دهد

  
  براساس الگوي گريماس
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نقش كنشگر گيرنده را دارند؛ زيرا » مرغان«داستان سفر مرغان براي رسيدن به سيمرغ، 
نصيب خود آنان مي) ترك تعلقات و رسيدن به معنويات(سود سفر 

ن هدهد و مرغان هستند؛ زيرا هدهد نقش رهبري مرغان را برعهده دارد در اين داستا
كنشگر بازدارنده كسي يا نيرويي است كه كنشگر . و مرغان نيز كنشگران اين داستان هستند

در اين داستان، ماديات، دوري راه و پايبند نبودن . دارد مي را از رسيدن به شيء ارزشي باز
سوي سيمرغ بازمي ن را از حركت بههاي معنوي آنا مرغان به ارزش

دهنده وجود دارد و آن كسي يا نيرويي است كه باعث ياري كنشگر  بازدارنده، نيروي ياري
در اين داستان، رهبري هدهد و سخنان او دربارة . شود در رسيدن به شيء ارزشي مي

باعث برانگيختن آنان به حركت  صفات نيك سيمرغ و همچنين رستگاري مرغان در پايان سفر
كسي يا چيزي است كه كنشگر به) مفعول(شيء ارزشي . شود سمت سيمرغ مي

است كه درپي آن هستند) كنشگران(شيء ارزشي مرغان » سيمرغ«در اينجا 
دهد را براساس الگوي گريماس نشان مي الطير منطقساختار داستان 

براساس الگوي گريماس الطير منطقساختار داستان  4شكل 

بينيم، شش منطقة داستاني گريماس در داستان بلند  گونه كه مي

محسن محمدي فشاركي  

داستان سفر مرغان براي رسيدن به سيمرغ، 
سود سفر 

در اين داستا) فاعل(
و مرغان نيز كنشگران اين داستان هستند

را از رسيدن به شيء ارزشي باز
مرغان به ارزش

بازدارنده، نيروي ياري
در رسيدن به شيء ارزشي مي

صفات نيك سيمرغ و همچنين رستگاري مرغان در پايان سفر
سمت سيمرغ مي به

در اينجا . است
ساختار داستان 

  

  
گونه كه مي همان
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مال  هاي ميني توان داستان پي آنيم اين است كه آيا مي شود؛ اما آنچه در پژوهش حاضر در مي
عني تمام شش منطقة داستاني الگوي را نيز براساس اين الگو بررسي كرد؛ ي نامه مصيبت

 نامه مصيبتهاي  وجود دارد، در داستانك الطير منطقگونه كه در داستان بلند  گريماس همان
» دختر پادشاه و مرد عاشق«مال  براي پاسخ به اين سؤال داستان ميني. شود نيز مشاهده مي

اين داستان . كنيم را براساس الگوي كنشگر گريماس بررسي و تحليل مي نامه مصيبتاز 
گيرد  قدر مهر دختر در دلش باال مي شود و آن دربارة مردي است كه عاشق دختري زيبا مي

كار غيرممكن و  گويد؛ ولي دختر او را به رود و از عشقش با او سخن مي كه به سراغ دختر مي
هاي  الگو. ردگي شود و نتيجة اخالقي مي در ادامه، عطار وارد داستان مي. كند سختي وادار مي

عشق و ميل دروني؛ : فرستنده: گانة اين داستانك براساس الگوي گريماس چنين است شش
عالقگي دختر  بي: مرد عاشق؛ كنشگر بازدارنده: دختر؛ فاعل: مرد عاشق؛ شيء ارزشي: گيرنده

  . ندارد: دهنده ممكن او از مرد؛ نيروي ياري به مرد عاشق و درخواست غير
از » )ع(مارگير و حضرت عيسي «گانة داستان  هاي شش ه كنشگرهمچنين، بنگريد ب

ناگهان حضرت . كند تا ماري را در سبد كند در اين داستان مردي كوشش مي .نامه مصيبت
كند كه سيصد سال عمر دارد؛ اما  گذرد و مار به حضرت عيسي شكايت مي عيسي از آنجا مي

رود و بعد از مدتي  پي كاري مي ضرت درآن ح. خواهد او را در سبد كند ساله مي مردي سي
حضرت عيسي علت تسليم شدن مار را . بيند كه مرد مار را گرفته است گردد و مي مي بر
گانة اين  هاي شش الگو. گويد علت در دام افتادنش نام خدا بوده است پرسد و مار مي مي

ميل مارگير؛ كنشگر اقتضاي شغلي و : فرستنده: داستانك براساس الگوي گريماس چنين است
هايي كه  ها و ورد دعا: دهنده مارگير؛ كنشگر ياري: مار؛ فاعل: مارگير؛ شيء ارزشي: گيرنده

  .ندارد: خواند؛ كنشگر بازدارنده مارگير براي تسليم شدن مار مي
دليل ضعيف بودن پيرنگ  دهد الگوي گريماس به نتيجة بررسي اين دو حكايت نشان مي

 نامه مصيبتمال  هاي ميني ، بر آن مطابق نيست و قالب داستاننامه مصيبتمال در  داستان ميني
  . با الگوي كنشگر گريماس كمتر مطابقت دارد

براساس الگوي لباو و  الطير منطقدر گام بعدي به بررسي و مطابقت داستان بلند 
  : پردازيم والتسكي مي

پرسند كه چرا   ز خود ميشوند و ا مرغان همگي دور هم جمع مي: مقدمه، فضاسازي. الف
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  .ها پادشاه دارد؛ اما سرزمين پرندگان بدون شاه است تمام سرزمين
گشايي در اين داستان بلند از سه راه  گره و گره :گره و سازمان بخشيدن به گره. ب

اند  مرغان كنجكاو شده: شود جا نيز باز مي آيد و همان وجود مي گرهي كه به. 1: يابد نمود مي
كند و  تر است، مرغان را راهنمايي مي هدهد كه از بقيه دانا). گره(آنان كيست؟  كه پادشاه

گرهي كه اصالً باز . 2). گشايي گره(گويد پادشاه آنان سيمرغ است و بايد به طلب او بروند  مي
مرغان شوق رسيدن به سيمرغ را دارند؛ اما پايبندي به ماديات آنان را از اين راه : شود نمي

گرهي كه در طول داستان . 3. دهد سودي ندارد چه هدهد آنان را پند مي د و هردار بازمي
هاي بسيار به كوه  مرغان پس از مشقت: شود آيد و در انتهاي داستان گشوده مي وجود مي به

در پايان داستان، پي ). گره(» سيمرغ كجاست و چگونه است؟«: پرسند رسند و مي قاف مي
   ).گشايي گره(رغ و نماد سيمرغ هستند ها سي م برند كه خود آن مي

داسـتاني نمـادين و تمثيلـي     الطير منطقاز آنجا كه داستان مرغان : بندي و درس اخالقي پايان. ج
آن  زمينـة صـوري   است، هدف عطار نيز از پرداختن به آن بيان درس اخالقي و هـدف نهفتـه در پـس   

هـا هسـتند و فقـط     مرغان نماد گروهي از انسـان يك از  در اين داستان بلند سيمرغ نماد خدا و هر. است
). درس اخالقـي (توانند به صفات پـاك خـدايي آراسـته شـوند كـه تـرك تعلّقـات كننـد          هايي مي انسان
دليـل نـوع قالـب آن، بـا الگـوي       بـه  الطيـر  منطـق كنيم، ساختار داستان بلنـد   گونه كه مشاهده مي همان

  .شود هاي اين الگو در اين داستان بلند ديده مي سمتساختاري لباو و والتسكي مطابق است و تمام ق
  

  گيري نتيجه. 13
مال نيز مانند داستان  نويسي معاصر، داستان ميني شناسي و داستان هاي روايت در نظريه 

گشايي  افكن، نقطة اوج، فرود و گره كوتاه داراي خط سير داستاني شامل مقدمه، كنش گره
دهد ساختار داستان  عطار نشان مي نامة مصيبتبررسي ساختار داستانك در . است
همچنين، ايجاز در . مال در اين اثر با الگوي ساختاري خط سير داستانك مطابقت دارد ميني

هاي اصلي  پردازي، رخدادهاي داستاني و فشردگي زماني از ويژگي ها، صحنه تعداد شخصيت
  .شود وضوح ديده مي هنيز ب نامه مصيبتهاي  مال است كه در داستان داستان ميني

دو الگوي ساختارگراي لباو و والتسكي و گريماس با يك سال اختالف زماني، داراي 
هاي  دليل بخش الگوي لباو و والتسكي به. هاي مختلف هستند چارچوب ساختاري و بخش
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مال و  خاصِ گره، سازمان بخشيدن به گره و درس اخالق، با هر دو نوع ساختار داستان ميني
طوري كه در اكثر اين آثار شاهد سؤال و  مطابقت دارد؛ به) الطير منطق ونامه  مصيبت(بلند 

هاي  اما الگوي كنشگراي گريماس بيشتر مخصوص داستان. جواب و درس اخالقي هستيم
ها  دهد ساختار اين داستانك نشان مي نامه مصيبتمال از  بررسي دو داستان ميني. بلند است

  .با الگوي گريماس مطابقت ندارد) عرفاني(نوع قالب اثر دليل پيرنگ ضعيف و  به
مال و  سخن پاياني اين است كه الگوي لباو و والتسكي با ساختار دو قالب داستان ميني

هاي بلند است و  حالي كه الگوي گريماس بيشتر شامل داستان داستان بلند مطابقت دارد؛ در
مطابقت  نامه مصيبتدر ) داستانك(مال  شكل بسيار ضعيفي با قالب ادبي داستان ميني به

ها وجود ندارد و  طوري كه هميشه يكي از شش نقطة داستاني گريماس در اين داستان دارد؛ به
هاست؛ زيرا هدف راوي از نقل اين  گونة اين داستان علت اصلي آن، پيرنگ ضعيف و فانتزي

  .پردازي عرفاني است نه داستان -ها بيان نكتة اخالقي داستان
  

  ها نوشت پي. 14
: شناسي روايت). 1953/1386( توالن، مايكل: اختصار از منبع زير استخراج شده است اين الگو به .1

 .سمت: تهران .ترجمة سيده فاطمه علوي و فاطمه نعمتي .انتقادي -درآمدي  زبان شناختي
2. linguistic competence 

3. referential 

4. evaluative 

5. Michael Toolan 

6. evaluation 

7. Vladimir Prop 

  
  منابع. 15

ترجمة سعيد . فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي. )1384/ 1933(آبرامز، ماير هوارد  •
  .راهنما: تهران. سبزيان

ترجمة داوود . شناسي متن و اجراي تئاتري نشانه). 1386(آستين، آلن و جورج ساونا  •
  .سورة مهر: تهران. زير نظر فرزان سجودي. زينلو
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فصلنامة . »هاي آن براي نقد ژانر ادبي داستانك و توانمندي«). 1385(پاينده، حسين  •
  .48-37صص. 13و  12ش. هاي ادبي پژوهش
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مجلة دانشكدة ادبيات و  .»حماسة رستم و اسفنديار براساس الگوي لباو و والتسكي
  .210-190صص. 155ش. علوم انساني دانشگاه فردوسي
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  .سمت: تهران. علوي و فاطمه نعمتي

 .6ش. 1د. كارنامه. »ماليستي هاي ميني شناسي داستان ريخت«). 1378(جزيني، جواد  •
. »پور بينامتنيت در شرق بنفشه، اثر شهريار مندني«). 1391(حيدري، فاطمه و بيتا دارابي  •

  .74- 55صص. 2ش. 4د. فصلنامة جستارهاي زباني
. »نويسي معاصر گرايي در داستان كمينه«). 1388(رضي، احمد و سهيال روستا  •

  .90- 77صص. 3ش. فارسي دانشگاه اصفهان هاي زبان و ادبيات پژوهش
. »المحجوب هاي كوتاه كشف پردازي در حكايت نظام داستان«). 1390( ___________ •

  .113-87صص. 4ش. 2س. دوفصلنامة علمي پژوهشي ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا
. »)ماليسم ميني(نويسي  داستانگويي در  كوتاه و گزيده«). 1387(سيدمحمود  سجادي، •

  .21-16صص. 114ش. ادبيات داستاني
كتاب ماه ادبيات و . »ماليسم چهارمقالة نظامي و سبك ميني«). 1382(طرغه، محمد  •

  .125- 124صص. 76و  75ش. فلسفه
هاي  فصلنامة پژوهش. »داستان بيت يك قالب داستاني جديد«). 1386(عبداللهيان، حميد  •

 .124-111صص. 15ش. ادبي
  .طلوع: تهران. به تصحيح حميد حميد. الطير منطق). 1372(الدين محمد  عطار نيشابوري، فريد •
  .زوار: تهران. به تصحيح دكتر نوراني وصال. نامه مصيبت). 1349( ___________ •
نشرية دانشكدة ادبيات و . »پردازي در بوستان شگردهاي داستان«). 1382(غالم، محمد  •
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 .38-18صص. 189ش. 46س . تبريز دانشگاهعلوم انساني 
الطير  الطير عطار و رساله پردازي در منطق بررسي تطبيقي روايت«). 1390(كوپا، فاطمه  •

  .23- 1صص. 3ش. 2د. )سابق زبان و ادبيات تطبيقي( جستارهاي زباني  فصلنامة. »سهروردي
  .نگاه: رانته. ترجمة ناصر داوران. نظرية ادبيات و نقد). 1386(موران، برنا  •
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