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  چكيده
ارائة  اب شناسي روايت ةكه در زمين است ي ساختارگراشناس روايت )م1992 -1917( 1گرمسولين ژ

هاي فراواني انجام داده و به منظور بررسي انواع مختلف روايت، تالش ،الگوهاي معين و ثابت
  .استوار نموده است شناسي حكايت پراپ ريختاساس  شناسي را بر روايت

 ،»اساختارگرشناسي  روايت«هاي جديد ادبي از جمله اساس نظريه عطار بر ةنامدر اين مقاله الهي
و كاركرد روايي ، مورد تحقيق قرار گرفته است »ژنت ةشناسان شكل«و  »گرمس ةمعناشناسان« هايالگو

گرمس تحليل و تفسير شناسي  روايتبر مبناي الگوي ، او عشق و كعب دختر و صالحه زن: دو حكايت
رسي الگوي به بر، كانون روايت ژنت ةاساس نظري بر ،هاي متن رواييتا ضمن شناسايي موقعيتشده 

مفعول ) / فاعل(، كنشگر )رندهيگ(پذير كنش) / فرستنده(گزار كنش :رشگشش كن( پيرنگ، الگوي كنشي
و همچنين ميزان قابليت تحليل دو ) بازدارنده(ضد كنش ) / رسان ياري (يار و كنش) شيء ارزشي(

   .پرداخته شود از طريق مربع معنايي، باالحكايت 
در دو » كنشگر«و » پرداز روايت«راوي  ةهاي روايي و رابطررسي ويژگياين مقاله، ب ةهدف از ارائ

  .است گرمس و ژنت ةشده؛ مبتني بر نگرش ساختارگرايان حكايت ياد
  

  .كانون روايت، ژنت ، عمل روايت، الگوي گرمس،نامه الهي  :واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
 ر ادبيات ايران و جهان استرويكردهاي نقد ادبي د ةكاركرد روايي از مباحث جديد در حوز

به نوعي تلفيق ادبيات جديد  ،هاي ادبيات جهانترين يافتهاستفاده از رويكردي نوين و تازه و
و  يشناخت علم اكه ب يپژوهش و يبررسهرگونه به همين منظور . شودو قديم محسوب مي

  . دينمايم ي، ضرورساختار جمله همراه باشد ويژه به ،آثار ادبي ايران مدون
از منظر دو  نامه الهيشناخت كاركرد روايي دو حكايت از  ،اصلي در اين مقاله ةمسئل
كنشي، مربع معناشناسي شود الگو باشد و تالش مي مي گرمس و ژنت پرداز فرانسوي، نظريه

  .و كانون روايت در اين دو حكايت مورد تحليل و تفسير قرار گيرد
  :براي سؤاالت زير است اين مقاله به دنبال ارائة پاسخ مناسب

دو حكايت مورد  باتوان هاي الگوي كنشي و مربع معناشناسي گرمس را ميآيا شاخص •
  نظر مطابقت داد؟

 شده مورد مطالعه قرار داد؟  توان كانون روايت ژنت را در ساختار دو حكايت يادچگونه مي •

 : گونه برشمرد توان اينهدف از ارائة مقاله را نيز مي

 ؛ نامهدر دو حكايت از الهي كنشگر و مربع معناشناسي الگوي گرمسشناخت شش  •

  . اساس كانون روايت ژنت هاي روايي دو حكايت بربررسي ويژگي  •

 ،شناسي روايتدر تحليل  ،دهد كه الگوي روايي گرمس و ژنتتحقيق نشان مي ةفرضي
ايجاد ران شگي و كنبين راو ،گيردعمل روايت صورت ميكه  ؛ زيرا زمانيهستندمكمل يكديگر 
 بين راوي و ةوجود آمده توان فاصلة ببا تلفيق و ادغام اين دو نظريه ميكند؛ ميانفصال 

   .ودنم ران را احصاء و بررسيشگكن
  

  تحقيق ةپيشين. 2
 نقددر رويكردهاي نقد ادبي به رويكرد شناسي  روايتنوين تحليل گفتمان و  مطالعات ةريش
ها و تحوالت مربوط به نقد آغاز دگرگوني ةتوان پيشيننميني روش رسد و به ي ميستيفرمال

ي آغازين قرن بيستم، ادبيات و نقد ادبي كشورهاي ها  سالدر . دكرادبي را كامالًً مشخص 
گرايان قرار داشت كه  گرايان و ساخت اين رويكرد علمي صورت تأثيراروپايي تحت سيطره و 



1393آذر و دي ، )20پياپي ( 4ش،  5د   جستارهاي زباني
 

 

19  

  . با خود به همراه آورده استاي را هم اين روش نتايج بسيار ارزنده
رومن : افرادي چون ازتوان علوم انساني مي ةان اين رويكرد علمي در حوزپرداز نظريهاز 

  . نام برد...  ياكوبسن، لوي استروس، بارت، تودوروف، پروپ، گرمس، ژرار ژنت و
ي اين اين رويكرد علمي در ايران خيلي دور نيست و از جمله متخصصيني كه به معرف ةسابق

از و كتاب  ويل متنأساختار و ت ليف كتابأبابك احمدي، او با ت: اند از عبارت، رويكرد پرداختند
 احمد اخوت؛ اي را در ترويج اين علم بنيان گذاشتحركت گسترده ،هاي تصويري تا متننشانه
عرفي شناسي را م هاي مربوط به روايتنظريه تنها نه دستور زبان داستان ،در كتاب خود نيز
از ديگر نويسندگان كه در اين . ها را روي ادبيات فارسي هم پياده كندبلكه سعي كردآن ،نمود

علي  شناسي نوين، مباني معنارضا شعيري با تأليف كتاب  حميدتوان از  مي ،راه گام برداشتند
ي ها  سالو همچنين در  د ساختار يك اسطورهمصعباسي و محمدهادي محمدي با تأليف كتاب 

  .نام برد... ابوالفضل حري و  جو، خير از مترجميني چون شهبا، يزدانا

تحـت   جستارهاي ادبي، در مجلة دكتر بامشكي ودكتر پورنامداريان توان از مقالة نيز مي
» شناسي ساختگرا با رويكرد روايت الطير هاي مشترك مثنوي و منطقداستان ةمقايس« :عنوان

تحـت   تهـران هاي خارجي دانشـگاه   زبان ةدانشكد در مجلةو همچنين مقالة دكتر علي عباسي 
جسـتارهاي  و نيز مقالة ناهيد حقيقت و همكاران در مجلة » پژوهشي بر عنصر پيرنگ«عنوان 
الحظـه  لقـاء فـي  ـ معناشناسي ساختار روايـي داسـتان كوتـاه     بررسي نشانه«با عنوان  زباني
گـو در   نـويس و قصـه   تفـاوت راوي قصـه  «و مقالة محمد تقوي و مينا بهنام با عنوان » رحيل

نام برد كه در ايـن   جستارهاي زبانيدر مجلة تخصصي » داستات شير و گاو از كليله و دمنه
  .ها استفاده شده استپژوهش از آن

  

  تعريف روايت. 3
اصطالح ادبي كه براي ساختار روايت به «گرايان، روايت داراي ساختاري است و از نظر شكل

گويد؛ ارسطو از روايت سخن ميبار  نخستين .)57 :1382، واالس(» است 2يرنگپ ،رود مي كار
و بازنمايي آن از طريق ) نقل(راوي  ةبه وسيل) سرگذشت(او ميان بازنمايي يك اُبژه 

 ي راشناس روايتتاريخ علم . )150: 1384 مكاريك،( قايل شد تمايز) محاكات(ها شخصيت
 ةدور .2 ؛)م 1960 -1914( فرماليسم روسي ةدور .1 :توان به سه دوره تقسيم كرد مي
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. 3 و) م1980 -1960( شودساختارگرايي كه بيشتر با ساختارگرايي فرانسوي شناخته مي
   .)149: همان( ساختارگرايي پساة دور

قد و تمن) 42: 1371 اخوت،( »خود مبدأ زمان است ،روايت«: تودوروف اعتقاد دارد كه
گذار روايت  فرايند بسيار تأثير«: گويدمي) ـ ؟ 1934( 3دريك جيمسونفر ،پرداز آمريكايي نظريه

 ةشالود«بدين نحو روايت  .)43: همان(» كنمذهن انسان تلقي مي ةرا كاركرد اصلي يا نمون
 »بخشددهد و يا به آن سامان ميهاي نوشتار و شناخت را تشكيل ميشكل ةتفكر و هم

گونه تعريف آن را اين ماهيت روايت در كتاب5كالك و 4رابرت اسكولز. )81: 1382وبستر، (
 ،گو استوجود قصه و حضور قصه متون ادبي را كه داراي دو خصوصيت همة « :اندكرده
   .)8: 1371 اخوت،. نك( »توان يك متن روايي دانستمي

گويي آمده سخن گفتن از كسي يا داستان ،حديث /روايت در لغت به معني نقل كردن خبر
به نحوي  ؛اي از حوادث واقعي و تاريخي يا خيالي استنقل رشته ،در اصطالح ادبي است و

گذر از  روايت،« .)172: 1388 ،كارميرصادقي و هم(ها وجود داشته باشد كه ارتباطي بين آن
كم در اين حركت، ميان آن دو  كه دست وضعيت آغازين به وضعيت پاياني است؛ به شرط اين

 ةتوان در سه حوزبنابراين روايت را مي .)180: 1385عباسي، ( »ددگرگوني رخ داده باش
  .بررسي كرد مخاطبو  متن، راوي
  

  مباحث نظري تحقيق . 4

  ) كنشي الگوي( گرمس ةمعرفي نظري .4 - 1

شود كه تفاوت ساختي مشابه براي روايت متصور مي هاي پراپ، زيراساس تئوري گرمس بر
گرمس اعتقاد دارد كه ساختار روايت  .يي و فرماليسم استساختارگرا مايزپراپ تآن با كار 

او معتقد . است 7داستان مجزا ةاست و كار ما كشف اين گرامر با مطالع 6بسيار شبيه گرامر
  .)96 :1387 ساداتي،( كنندهايشان از يك گرامر تبعيت ميتفاوت ةها با هماست كه داستان

را ارائه  8»كنشي الگوي« نظريةتوانست يي معناشناسي و ساختارهاي معنا ةبا مطالع او
 و ها در روايت مطرح شد كنش، با هدف نمايان ساختن نقش شخصيت الگوي حقيقت، در. دهد

 .كنش و شخصيت، به شناخت شخصيت كمك شاياني كرد ةدهند   پيوند هاي مفهوم حوزه
در نظام  رمس، الگوي معناشناسي خود را بر كنش روايت استوار كرد و كوشيد آن راگ
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  .)109: 1387سهراب،  مقدم و پور علوي( شناسي بسنجد نشانه
بر و كند ها و پيشرفت داستان مطالعه ميي، شخصيت را براساس كنششناس روايتبحث 

هايي را در و هسته و وابستهكرده ها تأكيد اهميت برخي اجزا و عناصر در برابر ساير قسمت
ها سهم بسزايي در شخصيت يهاكنش/ اعمال اي ازارهپدر اين ميان، . كندداستان بيان مي
كنش  برد وداستان را به پيش مي ،ويژه شخصيت اصلي ها، بهكنش شخصيت. داستان دارند

گاه اين شخصيت . .گذاردديگر و ساير عناصر داستان تأثير مييكها بر شخصيت يا شخصيت
گرانيگاه اصلي و يا به قول  ةنقط هر ساختار داستاني، يك « .داستان است گرانيگاه مركزي،

عناصر و روابط ساختار هميشه در پيوند  .دارد طلّمس9 سطحيك ساختارگرايان مكتب پراگ، 
 ينقش شخصيت اصلي، پيشبرد داستان و القا .)65: 1378 ،محمدي( »با اين گرانيگاه هستند

عمل و ايفاي نقش  نوع ورود و خروج و. مايه و ايجاد توازن و تعادل در داستان است درون
. كنش هر شخصيت، كاركرد معيني دارد .ها در گرو ارتباط با شخصيت اصلي استشخصيت
 ةپردازند تا داستان به نقطاساس بر هم خوردن تعادل اوليه به ايفاي نقش مي ها برشخصيت

ه پيش دهند و داستان را بمي در موقعيتي، كنشي انجام يكپايان يا تعادل ثانويه بازگردد و هر
مايه و هدف داستان  ترين ارتباط را با دروندر اين ميان، شخصيت اصلي، عميق. برندمي
  . دارد

هاي نقش اصلي در ارتباط با هدف،) كنشگر( گرمس با مركز قرار دادن شخصيت
  . پراپ را تغيير و الگوي جديدي را ارائه داد ةشده به وسيل بيان

ص داده بود، تجديد نظر كرده، يار و ياور كه گرمس در هفت شخصيت قصه كه پراپ تشخي
شود، خصم تلقي مي ياورو نيز قهرمان دروغيني را كه  رود به شمار ميمنطقاً نوعي بخشنده 

 افزايدمي جمع مرجع را كه منطقاً با فرستنده ارتباط دارد، بر/ كند و شخصيت گيرندهحذف مي
   .)19: 1366 ،دالشو -لوفلر(

گرمس « .كند ها مطرح ميشخصيت دوي به اساس ارتباط دو برگرمس الگوي خود را 
روايات  ةبناي هم مقوالت كلي در زير ة، به منزل)كنشگر( كند كه فقط شش نقشپيشنهاد مي

  .)65: 1378 ،محمدي( »دهندمي وجود دارد كه سه جفت مرتبط با هم را تشكيل
در الگوي . گيردمي بر همه اشخاص داستان را در ةشش نقش يادشده، كاركرد و وظيف

غير از نقش هدف كه لزوماً شخصيت  به. ها هستندشخصيت ،هانقش ةهم ةكنشگر، نمايند
عناصر ديگر  ةكنشگر اصلي با هم ،يدر الگوي كنش. تواند مفهوم يا شيء باشدنيست و مي
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 يگاهآگاهي و  ،)گيرنده(پذير  كنش و )فرستنده( گزار كنشمحور ارتباط فاعل با . مرتبط است
و قهرمان از وضعيت نامطلوب گزار  كنشبر اثر حادثه و بحران در داستان، . توانايي است
جو يا مقابله با عامل  و كسي است كه كنشگر اصلي را به جست گزاركنش. شوندآگاه مي
كنشگر اصلي در درك . دهدفرستد و پس از انجام عمل، به كنشگر اصلي پاداش ميبحران مي
براي حل بحران با  يريگ همسان و در تصميم )فرستنده( گزار كنشو اهداف با  هاو فهم ارزش

در ارتباط با كنشگر اصلي آن است  )فرستنده( گزاركنشاهميت . كنشگر اصلي مشترك است
كند؛ به عبارتي، نوع انديشه و تفكر و ميزان آگاهي در داستان تأكيد ميو  كه بر محور انگيزه
و تأثير متقابل اين دونقش را ) كنشگر اصلي و گزاركنش( هاشخصيت ةذهنيت و تفكر و انگيز
از ارزش و معناي هدف آگاه است و كنشگر اصلي  گزاركنش .دهدمي در داستان نشان

محور دانايي و ادراك  ،اين دو نقش. يابدداستان از نظر آگاهي به جايگاه فرستنده دست مي
  . )1376 ،شيري. ك. ر( هدف در داستان هستند

نحو ) ها فلش( راهنماها براي و به نمايش درآمده استنقش كنشگران  ،زير نمونةدر 
  :دهد ران را نشان ميشگبين كن يرواي
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  پيرنگ. 4 - 2

اصطالح ادبي كه براي ساختار روايت «گرايان، روايت داراي ساختاري است و  از نظر ريخت

 ضد كنشگر

)كنشگر بازدارنده(   

 

يار                       كنش

)دهنده كنشگر ياري(  

 

 �����  

ارزشي ءشي  

                    زارگكنش
  )فرستندهرگكنش(

پذير كنش  
  )كنشگر گيرنده( 
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پيرنگ را يكي از ، بوطيقا در كتابارسطو « .)57 :1382واالس، ( »پيرنگ است ،رودبه كار مي
از كليتي در نگاه او پيرنگ بايد  .آوردبه شمار ميتراژدي  ةگانعناصر اصلي و شش

است كه اگر عنصري از  معتقداو . ابتدا، وسط و انتها داشته باشديعني  ؛برخوردار باشد
   .)36: 1371 اخوت،( »ريزد مي هم  اساس داستان به ،پيرنگ كاسته شود

وجود ه يك روايت پيرنگ است كه وحدت ساختاري را در داستان ب يترين اجزا مهم
الگوي . تواند با عناصر ديگري غير از خود ارتباط و پيوند برقرار كندميپيرنگ . آورد مي

كه عناصر ديگر داستاني چنين  صورتي در ؛مستقيم دارد اي كامالٌكنشي با پيرنگ رابطه
با . اين است كه ديگر عناصر را با نظم به يكديگر متصل كند پيرنگ ةوظيف. ارندرا نداي ويژگي

، پيرنگهاي از ديگر ويژگي .آيدوجود ميه روايت وحدتي ب يبرقراري ارتباط بين اجزا
  . هم ريختن يك تعادل است ههر داستان، حاصل ب«. گانه است هاي سه پاره

 ،ي بودنا پنج مرحله دليلبه اند كه ريزي شده پايهاساسي و مهم  ها بر يك ساختارتمام روايت
 روايت به اين صورت تعريف ،بر اين اساس. گويندتايي مي را طرح كلي روايت يا طرح پنج آن
اين تغيير و تحول از سه عنصر تشكيل . تغيير و تحول از يك حالت به حالت ديگر: شودمي

   :شده است
   ؛)كننده در داستان نيروي تخريب(اندازد  مي اهعنصري كه روند تغيير و تحول را به ر  .1
 ؛بخشدبخشد و يا نمي مي كه اين تغيير و تحول را تحققاي  پويايي  .2

دهنده در  نيروي سامان(دهد عنصر ديگر كه اين روند تغيير و تحول را خاتمه مييك   .3
 ).4: 1385عباسي، ( )داستان

 

  
 

  
  
  
  

ابتدايي، مياني و  ةبت و تغييرناپذير كه همان سه پاريك ساختار ثا حضور« ،باالدر الگوي 
 ؛داشته باشددر خود اين سه پاره حتماً بايد تغيير و تحول را . شودديده مي ،انتهايي است

 

:دهنده نيروي سامان  

:دهكنن نيروي تخريب  

:پارة مياني  

:پارة آغازين :پارة پاياني   
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زيرا تغيير و  ؛توان آن اثر را داراي يك طرح داستاني دانستصورت نمي زيرا در غير اين
   .)مانه(» تحول بايد هر دو با يكديگر همراه باشند

  
  )ادبي ،هاي متن رواييموقعيت(كانون روايت ژنت  .4 - 3

دهد كه ژنت بر چگونه نگريستن به متون متمركز است و به ما اين امكان را ميشناسي  روايت
دست ه ب ،هاي ديگردر درون داستانشده  ذكرهاي تصويري از چگونگي درونه شدن داستان

كه  دهدبه دست ميكانات تركيبي نامحدود حاالتي او تصوير جامعي از ام ،واقع در. آوريم
   .)104: 1388 برتنز،(كند روايت ارائه مي

و شگردهاي ادبي در آثار داستاني، استعدادها و  10تحليل و بررسي كانون روايت
. شود نماياند كه به كشف ساختار منسجم و دقيقي از روايت اثر منتهي ميهايي را باز مي قابليت
 ةساز و زاوي هاي مختلف ارتباط راوي با كانونتشخيص گوناگوني كانون ديد، شكل ،رو اين از
اساس آن  توان برهاي روايي كه مييكي از انواع تكنيك. از اهميت فراواني برخوردار است 11ديد

 ةدهي به ساختار و نظام روايي اثر داستان سنجيد، نظري پرداز را در شكل هاي داستانتوانمندي
وجه و لحن روايت  ةاست كه در آن به بررسي دو مقول) ـ ؟ 1930(12ژنت ايت ژراركانون رو
و عمل  15داستان ، 14وايترابتدا سه عامل  13»كالم روايي« ةژنت در مقال. شودپرداخته مي
تنها شامل  يك متن روايي است كه نه ،منظور از روايت. كنديكديگر متمايز ميرا از  16روايتي

 هايي استقول كنشگران و نقل ةشد بلكه شامل گفتمان بيان ،توسط راوي است هشد گفتمان بيان
- بنابراين، روايت در زنجيره و در تناوب گفتمان. هاي كنشگران ارائه كرده استكه راوي از گفته

. شودداستان ناميده مي  محتواي روايي روايت،. گيردهاي راوي و گفتمان كنشگران شكل مي
كند، به همان شكل نيز گفتمان راوي را با گفتمان كنشگران تركيب مي ،كه روايت طور همان

دهد و نيز شامل حوادثي است داستان شامل كنشي است كه موضوع گفتمان راوي را شكل مي
داستان تلفيقي است از دنياي «بنابراين، . شوند كه توسط گفتمان كنشگران بازآفريني مي

  .)25: 1390، ولت لينت( »شده قلنشده و دنياي  روايت
   :گيرداساس تقابل كاركردي بين راوي و كنشگر شكل مي از ديدگاه ژنت دو قالب روايي بر

عنوان كنشگر ظاهر  اگر راوي در داستان به: عمل روايت در دنياي داستاني ناهمسان .1
 ؛نشود، عمل روايت ناهمسان است
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 منِ( ستاني دو كاركرد راوياگر يك شخصيت دا: عمل روايت در دنياي داستاني همسان .2
 ةاي كه هم روايت و هم ايفا كنندگونه را بر عهده بگيرد، به )شده روايت منِ( و كنشگر) كننده روايت

   .)317 - 316: 1386 احمدي،( نقشي در داستان باشد، عمل روايت همسان است
 تان، روايتداسيعني  ؛ييتا بدين ترتيب، تالش بر اين است تا روابط ممكن بين عناصر سه

موقعيت  ،17يعني وجه ؛اساسي ةچهار مقول دروناين روابط  كه ديده شود و عمل روايت
ها و روابط بين اين مقوله ةشناسي مطالع هدف روايت. شودديده مي 19سطح و زمان ،18ييروا
واقع، متن روايي به واسطة تعامل پويايي بين وجوه مختلفي كه همواره بر  در .ستا ها آن

   :ند ازا اين وجوه عبارت. شودمشخص مي ،محور استوارندچهار 
  ؛)lecteur concret(ملموس  ةخوانند  )auteur concret( ملموس ةنويسند .1
   ؛)lecteur abstrait(انتزاعي  ةخوانند  )auteur abstrait(انتزاعي  ةنويسند .2
   ؛)narrataire fictif(مخاطب تخيلي   )narrateur fictif(راوي تخيلي  .3
  .رشگكن  )cteur(ر شگكن .4

  .دكنرا معرفي مي متن روايي ادبي) وجوه( هايموقعيت ريزالگوي 
  

 
  

 ،مراتب معنايي هاي متناوب نشان از وجود سلسله اين مربع ةقرار گرفتن مرحله به مرحل
كل  ،انتزاعي ةمراتب، نويسند اليه اين سلسلهبين وجوه گوناگون دارد كه در اوج و منتهي

شده از روايت توسط ژپ  اساس تعريف ارائه بر. كند ساختار اثر ادبي را فرمانروايي مي
اساس  زمان و مكان كامالً جدا از يكديگر را در الگوي باال بر دو كم دستتوان مي ،20ولت لينت



  ...بررسي كاركرد روايي دو حكايت                    و همكاران                                        اسماعيل آذر 
 

26 

   :كردمشاهده كنشگران / تقابل راوي ـ مخاطب
 ي كه راوي و مخاطب در آن قراريعني همان زمان و مكان :زمان و مكان لحظة روايت .1
  دارند؛
هاي خود را در كنش ،يعني همان زمان و مكاني كه كنشگران :كنشگران زمان و مكان .2

  . اندآن زمان و مكان انجام داده
روايت، روايت كنشگران را آغاز  ةلحظن ِي از زمان و مكايروايت با جدا ةراوي در لحظ

مكاني بين او و كنشگران روايت كه در سطح  در اين صورت، گسست زماني و. كندمي
راوي به كمك اين گسست يا . دهدرخ مي ،يعني در زمان و مكان ديگري قرار دارند ،ديگري

گذشته نسبت به راوي و ( كند كه در گذشتهانفصال زماني و مكاني حوادثي را روايت مي
اين راوي گاهي به . كندياو اين حوادث را براي مخاطب خود روايت م. اندرخ داده )مخاطب
كند و هاي مستقيم، غير مستقيم وغير مستقيم آزاد سخن كنشگران را نقل ميقول كمك نقل

گذارد با گاهي كنشگران را آزاد مي .كنشگران سخن بگويند دهد كه خودگاهي اجازه مي
   .)26 -25: 1390حجازي، و  عباسي( )ديالوگ(يكديگر صحبت كنند 

نامه كه از ابزارهاي ايجاد ارتباط بين روايت، راوي و وايت الهيكانون ر گوناگوني
كردن روايت با آن،  كانوني ةآيد و انطباق مباني نظري ژنت دربارمي شمارخواننده به 

با بررسي . پردازي عطار و هنر شاعري اوست اهميت شگردهاي داستان ةدهند نشان 
 ،سخن روايي ةر كعب بر مبناي دو مقولدخت ،حكايت زن صالحه و رابعه هاي مختلف دو بخش

روايت با بيان راوي، ميزان اطالعات راوي از  ةبه كشف فاصل ايم كوشيدهوجه و لحن، 
تا از  بپردازيمروايت و مكان راوي با توجه به شخص دستوري  ةها، زمان و ارائشخصيت

و از  هدريافت را كانون روايت ژنت ةنامه با نظريسويي چگونگي تطبيق ساختار روايي الهي
با كانون ديد  ،هاحكايت ةبر ارائرا  داستان در داستانسوي ديگر، تأثير گفتمان و نظام روايي 

  .نماييممشخص  ،متنوع
  

  مربع معناشناسي . 4 - 4

اين  .كرد معرفي متقابل ةدوگان مفاهيم تحليل ابزار عنوان به را 21معناشناسي مربع گرمس
شناسي، دو واژه كه با يكديگر در تضاد باشند،  در معنا. توار استاي اسمربع، بر ارتباط مقوله
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از درون عنصر  ،هستند» ييمربع معنا«ي كه همان يهاي معنامقوله .شوندخوانده مي مقوله
دو قطب بااليي  ؛مربع معناشناسي از چهار قطب تشكيل شده است. آيندمي بيرونپيرنگ 
يك از اين متضادها  با منفي كردن هر. ستا ادهاگروه متضيعني  ،اصلي ةمقول ةدهند تشكيل

براي مثال،   .خواند گروه نقض متضادهاتوان آن را گيرد كه ميدو قطب پاييني مربع شكل مي
را در » نقض مرگ و نقض زندگي«گروهي تحت عنوان   »مرگ و زندگي« ةتوان براي مقولمي

   :واهيم داشتخ به اين ترتيب مربعي متشكل از چهار مفهوم. نظر گرفت
  

          
  
  

             
   
  

و براي به تصوير كشيدن همين فرايند حركت و كامالً پويا است منبعي  ،مربع معناشناسي
اساس حركت را  ،تفكر حاكم بر اين مربع. شويمپويايي در كالم است كه به آن متوسل مي

اساس  پس، بر. متضاد آن حركت كنيم توانيم به سمتتا به چيزي نه نگوييم، نمي. داندمي» نه«
كه ابتدا آن  توان از متضادي به متضاد ديگر حركت كرد، مگر آنمنطق حاكم بر اين مربع نمي

توان به سوي متضاد متضاد را نقض كنيم و تنها در صورت نقض يك متضاد است كه مي
ض كرد؛ يعني به آن براي عبور از زندگي به مرگ، ابتدا بايد زندگي را نق. ديگر رهسپار شد

  :گفت» نه«
  
  
  
  
 

نقض زندگي     

 زندگي 

مرگ   

 زندگي مرگ

 نقض مرگ نقض زندگي
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نقض زندگي، خود زندگي  ةمرگ، نقض زندگي و الزم ةيابيم كه الزمبه اين ترتيب در مي«
» يعني حركت از مرگ به سوي زندگي ؛همين حركت در جهت عكس نيز ممكن است .است
   .)129 -127 :1391 شعيري،(

  

  نامه الهيساختاركلي روايت . 5
ساختار آن  كهبيت  5611در بحر هزج مسدس محذوف در است اولين مثنوي عطار  ،نامهالهي
اساس يك داستان اصلي و  را بر نامه الهيعطار، ساختار روايت . حكايت است 282شامل 
هاي متعددي را درون خود گنجانده است، كه حكايات و تمثيل )داستان خليفه و پسران( جامع

هاي عرفاني از سر شور و حال صوفيانه به بيان استنتاج ،يتطراحي كرده و در پايان هر حكا
نامه با روايت الهي ةبندي روايي، از عوامل مؤثر در ارائ اين بخش. و اخالقي پرداخته است

 خواهد مي پدري دارد، قصه وجود پاره  شش اثر، اين در .رود مي هاي مختلف به شمارنظرگاه
 خود را آرزوهاي و ها خواسته كه خواهد مي ها آن از. بگويد خود فرزند شش به را ماجرايي

  . دنماي اييهنمار ترعالي اي مرتبه به را ها آن كه كوشد مي پدرو  بياورند زبان بر
  

  نامه الهي درشناسي  روايت. 6
 ،هاي فرعيچه حكايت هاي جامع اصلي وچه داستان ،نامه هاي الهيساختار اصلي داستان

اي پيش گونه در ادبيات كالسيك داراي توالي زماني طبيعي است و بهها ديگر داستان انندم
پسين  ةقبلي و پيش از واقع ةاي بعد از واقعرود كه در امتداد زمان هر شخصيت يا واقعهمي

حسب سير طبيعي  ها و وقايع كه برترتيب حضور شخصيت. يابددر طرح داستان حضور مي
ممكن . فاعل، مفعول، فعل: عناصر جمله در زبان استشوند، تابع نظم طبيعي زمان وارد مي

داستان با . محدود شوديا بيشتر يك از اين اركان به يك شخصيت و يك عمل  است هر
رود و گسترش مي پيش ،شودپيشين خود زاييده مي ةيك از جمل هاي ديگري كه هر جمله
هاي زير است كه ل جملهآرزويي دارند، شام يكپدر با شش پسر خود كه هر ةمكالم. يابد مي

  :دنرواز جايي آغاز و روي خط تاريخي تا پايان پيش مي ؛از نظر زماني سيري طبيعي دارند
  ؛پسر آرزوي چيزي دارد.1
  ؛پدر با آن آرزو مخالف است .2
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  ؛شوندپدر و پسر درگير مكالمه مي .3
  ؛شودپدر پيروز مي .4
  .دشوپسر مغلوب مي .5

 ؛دختر شاه پريان: ترتيب به( آرزوي يك چيز يك شش پسر دارد كه هر) خليفه( چون پدر
نامه  كل داستان الهي دارند،را  )كيميا و انگشترسليمان ؛آب حيات ؛جام جم ؛سحر و جادو

. دنرواي از همان پنج جمله به شمار مييك مجموعه شامل شش داستان مشابه است كه هر
دو . يكديگرند ةيوند معنايي دنباليك از پنج جمله، از نظر توالي زماني و پ هر بينيم ميچنانكه 

اختالف فعل . دهندهاي مخالف انجام ميهاي مختلف نسبت به يك مفعول، فعلفاعل با نظرگاه
. پيروزي يكي و شكست ديگري است ،نتيجه اين درگيري. شودبه درگيري دو فاعل منجر مي

نسبت ) خصيت اصليدو ش( هاي مختلف دو فاعل نظرگاه ةداستان نتيج ةچنانكه پيداست واقع
   .)209ـ 207: 1390نامداريان،  پور( است )موضوع مناظره( به يك مفعول

  

  گرمس و ژنت  ةتحليل حكايات طبق نظري. 7

  حكايت زن صالحه كه شوهرش به سفر رفته بود. 7 - 1

  رود و سرپرستي زن را به برادر كوچك خود وا مي شوهر زن زيبا به حج :روايت ةچكيد
در متن داستان زن . پروراندبندد و فكر خيانت در سر ميدر دل به جمال زن ميبرا. گذارد مي

ولي عفاف خود را حفظ كرده و تن به  ؛شود مي بار با مشكالتي از اين دست مواجه چندين
كند و خداوند دعاي او را مستجاب در فرجام از خدا طلب كمك مي. سپارد پليدي نمي

يابد كه مي د و درشوه واقف ميتد؛ بر آنچه گذشكنجعت ميچون شوهر از سفر مرا. گرداند مي
  .بردبه نشاط و صالبت با او به سر ميرا عمر  ةبقي. نهاد دارد همسري پاك

  اساس كانون روايت ژنت  تحليل حكايت بر

   گسست كنشگري
عنوان يك  به ،»بود رفته سفر به شوهرش كه صالحه زن« گسست كنشگري در حكايت

   :شامل موارد زير است ،حكايت مستقل
  ؛ 135ص ، 578از آغاز داستان تا بيت : پادشاه  .1
  ؛135ص  ،582تا بيت  578از بيت : مرد اعرابي .2
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  ؛137ص  ،635تا بيت  582از بيت:  پادشاه .3
  ؛137ص  ،639تا بيت  635از بيت :  زن زيبا .4
  . 137ص  ،792تا بيت  639از بيت :  پادشاه .5

  نيگسست مكاني و زما

عنوان  به ،»بود رفته سفر به شوهرش كه صالحه زن«زماني در حكايت  و گسست مكاني
جمعي كه با ( »اينجا«پادشاه از  ؛افتداتفاق مي )اول ةمقال( روايت از روايت اصلي يك خـرده

زمان صحبت با ( »حاال«و از  )محل زندگي زن زيبا با شوهرش( »نه اينجا« به) فرزندانش دارد
. كندتغيير يافته و روايت داستان را آغاز مي) روزگار زندگي زن زيبا(» نه حاال«به  )فرزندانش

نقل » بود رفته سفر به شوهرش كه صالحه زن« كه در حكايت يبا توجه به سه نوع گسست
دنياي داستان «كه طبق الگوي كانون روايت اين حكايت به كمك گيريم  مينتيجه  ،شد
  .شودروايت مي »همسان نا

چيز و  او از همه .كندروايت را آغاز مي ،اوي اين داستان با جدايي از زمان و مكانر
  .جا با خبر است همه

  )از كل به جزء(هاي متن روايتي ادبي موقعيت

  : )دنياي واقعي( اول ةالي

  ؛ الدين عطار نيشابوري فريد: ملموس  ةنويسند
مقدماتي اين حكايت ـ شعر را  تمام كساني كه توانايي خواندن و درك: ملموس ةخوانند
  .دارند
  : )اثر ادبي(دوم  ةالي

  ؛الدين عطار نيشابوري فريد ،مجرد» منِ«: مجازي ةنويسند
  .خوانندتمام كساني كه اين روايت را مي ،انتزاعي »منِ«: مجازي ةخوانند

  : )دنياي داستان(سوم  ةالي

   ؛پادشاه: راوي تخيلي
  .فرزند اول پادشاه :مخاطب تخيلي

  : )دنياي روايت(چهارم  ةالي

  :كنشگران
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   ؛برادر كوچك .3  ؛شوهر زن .2   ؛)صالحه(زن بسيار زيبا  .1
   ؛غالم مرد اعرابي .6   ؛مرد اعرابي .5  ؛قاضي .4
  ؛بازرگان  .9  ؛مرد جوان .8  ؛زن مرد اعرابي .7
   .زنان رعيت  .12  ؛پادشاه داخل داستان .11  ؛اهالي كشتي. 10

  : )شده نقل يدنيا( آخر ةالي

او  .كندسر متن صحبت مياراوي در سر. نقش راوي در متن ايهام وجود ندارد بارةدر
. كندمخاطب را نيز در روايت دخيل مي ،گويدكه از اصول اخالقي يا عرفاني سخن مي هنگامي

 يا) فرزند اول(» توِ« ) + پادشاه(» منِ« : شود كه عبارت است ازمي» ما«در اين حالت راوي 
كنشگر فاعل  كند، سعي مي)پادشاه داخل داستان( كنشگر فرستنده). مخاطبان حكايت( »شما«

و او را به ) محافظت از زن زيبا و دادن معبد به او( را در حفظ شيء ارزشي ياري نموده
  . )عنوان جانشين انتخاب زن زيبا به( سمت سطح ارزشي باالتري سوق دهد

  تحليل داستان طبق الگوي گرمس

ها انساني شخصيت ةهم» زن صالحه كه شوهرش به سفر رفته بودحكايت « ر داستاند
  :شمرد ها را در دو گروه برتوان آنهستند كه مي
، شوهر زن، برادر شوهر، قاضي، مرد )صالحه( زن زيبا :هاي انساني خاصشخصيت

   ؛اعرابي، غالم مرد اعرابي، زن مرد اعرابي، مرد جوان و پادشاه
  .و مردم شهر گواهان، بازرگان، اهالي كشتي، زنان رعيت :عادي هايشخصيت

    : )مدل كنشي( نظام روايي

) اشعصمت و پاكدامني( موضوع ارزشي خود براي حفظ و دفاع از )زن زيبا( كنشگر
به  و دهدتن به سنگسار مي ؛راندبرادر شوهر را از خود مي( شودهوشيار و فعال مي

در مسير دفاع از موضوع ارزشي، . )دهدگران پاسخ منفي ميهاي مكرر عشق ديدرخواست
كند و پذيرد؛ حرفش را قبول مي او را به خواهري مي ؛آيدبه كمك او مي) مرد اعرابي( يار كنش

مرد ( پذير كنش داستان، ةدر ادام. دهد تا بتواند موضوع ارزشي را حفظ نمايدبه او پول مي
غالم  ،مرد اعرابي(كنشگران  ضد .)يابد ز مرگ رهايي ميا( برد نشگر سود ميكاز عمل  )جوان

يك با طلب عمل نامشروع  هر )شده، بازرگانان كشتي و ناخداي كشتي مرد اعرابي، جوان آزاد
  .ندكندر رسيدن كنشگر به موضوع ارزشي مشكالتي ايجاد مي
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حفظ (يابي زن زيبا به موضوع ارزشي  دست ،تحول اساسي در اين داستان :تحول
از مسير دشوار انواع خطرات و تهديدهايي است كه از سوي اشخاص شرير ايجاد  )اكدامنيپ
   .شودمي

  پيرنگ از منظر الگوي گرمس

براي  زن اين شوهر .شودمي آغاز داستان با توصيف زني زيبا :ابتدايي ةپار
كه به  اينبا  -اش رااو تأمين مخارج زن و خانه .شودعازم مكه مي حج، ةآوردن فريض جاي به

  .)132ص  ،497بيت (سپارد و ميه ااز روي ناچاري ب -برادر كوچكش اعتماد كافي ندارد
 -  502ابيات (كوچك مرد  مكرر برادر انةشقاهاي عدرخواست: » 1«ة كنند نيروي تخريب

  .)132ص ، 507
عاشقش  نيز اعرابي مرد برد؛ مي خود ةخان به را زن اعرابي، مرد :» 1« مياني ةپار
 .شنود كه زن شوهر داردو مي دهدمي ازدواج پيشنهاد زن به ايمانش ةبه واسط اما ؛شود مي
پاسخ منفي زن از  دليلبه  و شده زن عاشقنيز  اعرابي غالم مرد .پذيردمي خواهري به را او
در  را خونين چاقوي كشد واعرابي را مي مرد و شبانه فرزند گيردكينه به دل مي او

 شدت كتك را به زن همراهي غالم، هب مرد اعرابي همسر روز بعد. كندي ميمخف زن رختخواب
  .)135 -133ص ص ،568 – 525ت ابيا( زنند مي

، اصرار غالم مرد اعرابي بر عشقش و كينه به دل گرفتن :» 2«ةكنند نيروي تخريب
  . بدگماني همسر مرد اعرابي

 عدم دليل به جواني بيند مردمي و آيداعرابي بيرون مي ةزن از خان: » 2« مياني ةپار
. شودسبب آزادي او مي و پرداخته را او خراج زن. ه خواهد شدبه دار آويخت خراج پرداخت
 هم رد را او تقاضاي زن شود ومي زن ةعاشق جمال بسيار فريبند ،مانند ديگرانه مرد جوان

 584ابيات (فروشد ميبازرگان  يك به عنوان كنيزش به صد درهم بهجوان او را  مرد .كندمي
   .)136 -135ص  ،615 -

شدن زن زيبا به جاي  درخواست عشق مرد جوان و فروخته :» 3«ة كنند نيروي تخريب
  .كنيز از سوي او

در كشتي  بازرگان. شودمي كشتي سوار بر ناچار با بازرگان زن به: » 3« مياني ةپار
او را از شر . كندمي شتي تقاضاي كمكك اهل با فرياد از زن را دارد؛ زن به ننزديك شد قصد
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زن كه طاقتش از . شوندنظيرش ميعاشق جمال بي ها نيز آن ةهم اما ؛كنندبازرگان خالص مي
، از اعماق دل از خداوند طلب آمده سر بهاني مردان سرچراني و هو اين همه هرزگي و چشم

  . )137 -136ص ، ص635 - 616 ابيات(كند كمك مي
توجه و ارادت پادشاه داستان به او  ؛مستجاب شدن دعاي زن زيبا  :ندهده نيروي سامان

  .)139 - 137 صص، 673 - 635ت ابيا( يك غالم است شكلكه در 
در ساحل، مردم كه از ديدن كشتي پر از مال و ثروت و تنها يك غالم در  :انتهايي ةپار

به  ،بخشدرا به شاه مي زن تمام اموال كشتي. كنندشاه را خبر مي اند،زده شده آن شگفت
در كه شاه . كندشاه به ميل او رفتار مي. امني براي عبادت او فراهم آيد ةشرط اينكه گوش
دهد كه زمان زن مژده مي. سپارداش را به او ميحكومت و جانشيني ،گيردحال مرگ قرار مي

مسر خودش كه ه( شوهري دلخواه ،وي سپس از بين مردان. پادشاهي زنان فرا رسيده است
گيرد و روزگار را به گزيند و زمام حكومت را در دست ميمي بر )در ابتداي داستان است

  . )142 -144 صص، 792 -  647ت ابيا(گذراند خوشي مي
  

  »زن صالحه حكايت« شناسي مربع معنا

  
  
  
  
  
  
  

سمت برادر شوهر، مرد جوان، بازرگان و اهالي كشتي حركتي را از  يعني كنشگران ضد
و  »شهوت -نه«آغاز و بعد از ، )كسب معرفت( »شهوت  -نه«سوي به » شهوت اميال شيطاني«

  . كنندحركت مي »پاكدامني«به طرف  ،تحصيل معرفت
  
  
  

���	
��� ����   

زن صالحه   

  شهوت -نه

 ����)������ ����	( 

 –مرد جوان  -برادر شوهر

اهالي كشتي –ازرگان ب  

پاكدامني –نه   
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  اوتحليل حكايت دختر كعب و عشق او و شعر  .7- 2

ابعه، ر. نامه است هاي الهيترين روايتترين و جامعاين حكايت يكي از طوالني :روايت ةچكيد
در جشني رابعه . سپارداو را به برادر مي جان دادنبه هنگام پدرش دختر پادشاهي است كه 

افكند و رگ حيات بكتاش را در چاه مي ،خبر شده برادر از موضوع با. بنددبه بكتاش دل مي
 سر بر و كشدمي را حارث يابد،مي فرار فرصت بكتاش مدتي از پس. كنددختر را منقطع مي

   .دهدمي پايان خود زندگي به ،شكم در شمشير بردن فرو با و شودمي محبوب حاضرگور 
  اساس كانون روايت ژنت تحليل حكايت بر

  گسست كنشگري

روايت  عنوان يك خرده به ،»او شعر و او عشق و كعب دختر«گسست كنشگري در حكايت 
پيش از شروع  ،نامه هيمانند ديگر حكايات ال، )الحادي و العشرون ةمقال( از روايت اصلي
  . افتدروايت اتفاق مي

   :شامل موارد زير است، عنوان يك حكايت مستقل بهشده،  ذكرگسست كنشگري در حكايت 
  ؛ 376 -371 صص، 5857از آغاز داستان تا بيت : پادشاه  .1
  ؛378 -376 صص، 5896تا  5854از بيت  : رابعه .2
  ؛ 379 - 378ص ، ص5924تا  5896از بيت :  پادشاه .3
  ؛379ص ، 5932تا  5924از بيت :  رابعه .4
   ؛379ص ، 5936تا  5932از بيت :  عطار .5
  . 379ص ، 5940تا  5936از بيت:  بوسعيد .6

   گسست مكاني و زماني

به عنوان يك  ،»شعر او و او عشق و كعب دختر« زماني در حكايت و گسست مكاني
» اينجا«پادشاه از  ؛افتداتفاق مي )و العشرونالحادي  ةمقال( روايت از روايت اصلي خرده
زمان ( »حاال« و از )كعب محل زندگي دختر( »نه اينجا« به) جمعي كه با فرزندانش دارد(

تغيير يافته و روايت داستان را آغاز  )روزگار زندگي كعب( »نه حاال«به) صحبت با فرزندانش
، در متن اين حكايت نيز گسست زماني آغازين حكايت و عالوه بر گسست مكاني. كندمي

  :بينيمزماني ديگري مي
مراقبت از رابعه به حارث توصيه  بارةپيش از مرگ در(ميرد كه كعب مي از زماني .1
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جشني كه حارث به مناسبت جلوس برپا  تادچار گسستگي زماني شده و  ،روايت )كند مي
: شماره يك ةزمان گذشت« ردگسست زماني  ،بنابراين طبق الگوي ژنت. يابدادامه مي ،كرده

كه حارث در حال  زماني: شماره دو ةزمان گذشت« تا ،»زماني كه كعب درحال وفات است
اين گسست زماني از فضاي اندوهگين  ةنتيج در ،اتفاق افتاده و روايت »برگزاري جشن است

 .يابدمرگ پدر به فضاي شاد جشن جلوس تغيير مي

روايت دچار گسست زماني و مكاني  ،كشدخود را ميگور رابعه  كه بكتاش بر از زماني .2
قرن چهارم در يكي از قبايل ( بنت كعب ،رابعهروزگار روايت از زمان و مكان  ؛ديگري شده

تغيير ) نيشابور درقرن ششم و هفتم ( ابوسعيد ابوالخير روزگار به زمان و مكان) عرب
هاي آغازين چهارم به اليه ةسير روايت را از الي ،اين گسست زماني و مكاني. يابد مي
   .گرداند مي ازب

روايت  »همسان دنياي داستان نا«اين حكايت به كمك  ،طبق الگوي كانون روايت ،نتيجه در
  .شودمي

روايت نيز  كند و در خردهروايت را آغاز مي ،راوي اين داستان با جدايي از زمان و مكان
  .خبر است جا با چيز و همه او از همه .شوددچار گسست زماني مي

  )از كل به جزء و از جزء به كل(هاي متن روايتي ادبي موقعيت

  :  )دنياي واقعي( اول ةالي

  ؛ الدين عطار نيشابوري فريد: ملموس  ةنويسند
ـ شعر را دارند:  ملموس ةخوانند   .تمام كساني كه توانايي خواندن و درك مقدماتي اين حكايت 
  :  )اثر ادبي(دوم  ةالي

  ؛الدين عطار نيشابوري فريد ،مجرد» منِ«: مجازي ةنويسند
  .خوانندتمام كساني كه اين روايت را مي ،انتزاعي »منِ«: مجازي ةخوانند

  :  )دنياي داستان(سوم  ةالي

   ؛پادشاه: راوي تخيلي
  . فرزند سوم پادشاه: مخاطب تخيلي 

  : ) دنياي روايت(چهارم ةالي

  :گرانكنش
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 . كعب. 5؛              حارث. 4 ؛             دايه .3؛          اشبكت .2         رابعه؛ .1

  :  )شده نقل دنياي( آخر ةالي

او  .كندراوي در سراسر متن صحبت مي. ايهام وجود ندارد ،نقش راوي در متن بارةدر
  .كندمخاطب را نيز در روايت دخيل مي ،گويدكه از اصول اخالقي يا عرفاني سخن مي هنگامي
 ،»او شعر و او عشق و كعب دختر« حكايت ادبي -روايي متن هايموقعيت ،انتهايي ةپاردر 

  :دنكنكل حركت مي به جزء حالت معكوس به خود گرفته و از
  )بوسعيد( ارجاع مخاطب به راوي ديگر          )اثر ادبي(دوم  ةالي    )      شده نقل دنياي(آخر ةالي

  تحليل داستان طبق الگوي گرمس

  .ها انساني هستندشخصيت ةهم ،»حكايت دختر كعب و عشق او و شعر او«در داستان 
تحليل  ةه در ادامكچنان هستند،قهرمان داستان  رابعه و بكتاش :شخصيت اصلي خاص

  .استشوند و حارث ضد قهرمان هر دو دچار تحول مي ،خواهد آمد
گوي پير خردمند پيروي ال شخصيت فرعي است و البته از كهن ،كعب :شخصيت فرعي عام

  .كندمي
  نظام روايي حكايت

در مسير دفاع ؛ )مسلك است پيشه و شاعر عاشق( شودهوشيار و فعال مي )رابعه( كنشگر
 ه همراهيجويد و براهنمايي مي )كعب( از پير خردمند ،)عشق الهي( از موضوع ارزشي

براي رسيدن به عشق الهي  ايعشق بكتاش بهانه( كندمي طريقطي  )بكتاش( گزار كنشگر كنش
ها  از عشق آن( كندمانع ايجاد مي )حارث(كنش  كنشگر ضد تا اينكه شخصيت شرير يا ؛)است

تواند مي )دايه( يارا كمك كنشب )رابعه( كنشگر .)شودكند و باعث مرگشان ميآگاهي پيدا مي
از سير روايت  )طارع( گر اصليبا ورود روايت ه،در ادام. عشق خود را به بكتاش اعالم كند

 گيري در گفتمان، سير روايي را به راوي ديگر گر اصلي با جهتخطي خارج شده و روايت
   .دهدارجاع مي )ابوسعيد(

در مسير دفاع از  )رابعه( تحول اساسي در اين داستان تغيير حالت كنشگر :تحول
تغيير ايجاد  )عشق به بكتاش(كنشگر  در باورهاي نخستينِ. است) عشق( موضوع ارزشي

كعب ( كنشگران يار نيز هاي سطحيدر اليه .)شودعشق الهي مي ةعشق زميني مقدم( شود مي
  .شوندثر واقع ميؤم ،در ايجاد تحول در سير داستان )رابعه ةو داي
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  پيرنگ حكايت از منظر الگوي گرمس

 به را دختر ،مرگ ةدر آستان كعب .است بلخ پادشاهان از كعب، دختر ،رابعه :ابتدايي ةپار
برگزيند  وي براي شايسته همسري كه كندمي سفارش او به و سپاردمي حارث ،وي برادر
  .)372ص ، 5760بيت (

مرگ پدر باعث تغيير تخريب موقعيت ابتدايي رابعه شده و او  :» 1« ةكنند نيروي تخريب
  . )373 ص، 5773بيت (شود  مي وي گيريدهد و باعث گوشهرا در موقعيت جديدي قرار مي

 امر همين و شودمي وي زيبايي ةشيفت و بيندبكتاش را مي اتفاقي طور به رابعه: 1مياني ةپار
  .)388 - 377 صص، 5896 -  5883 تاابي(شود مي بيمار كه حدي به تا شودمي دختر شيدايي موجب

 اين از را بكتاش رابعه از عشق او به بكتاش باخبر و ةداي :» 1« ةدهند نيروي سامان
   .)379 - 378ص ص، 5920 - 5988 ابيات( كندمي آگاه عشق

شود و قصد نزديك شدن به او را مي يار ةنديد روي ةشيفت نيز بكتاش :» 2«مياني  ةپار
 داند اي از عشق به خدا ميكند و عشق خود به بكتاش را شمهشدت امتناع مي دارد كه رابعه به

  . )379ص ، 5925 -  5924ت ابيا(
 شده، بكتاش خبردار ماجرا از شاعر رودكيِ طريق از حارث :» 2« ةكنند نيروي تخريب

 هايشاهرگ و كردهحبس  در حمامي را دهد تا رابعهمي دستور و اندازدچاهي مي به را
  .)385 -384ص ، ص6081 -  6056ت ابيا(بزنند  را وي دست

گور  سر بر و كشدمي را حارث كند؛فرار از چاه را پيدا مي فرصت بكتاش :پاياني ةپار
ت ابيا( دهدمي پايان خود زندگي به ،شكم در شمشير بردن فرو با و شودمي رابعه حاضر

  .)387ص ، 6133 - 6129
  »او شعر و او عشق و كعب دختر« مربع معناشناسي

   

  
  
  
 

 

  

 عشق حقيقي ـ الهي

  به خدا رابعهعشق 
) مجازي(عشق زميني   

 عشق رابعه به بكتاش 

عشق زميني –نه   

عشق حقيقي -نه  
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. كندحركتي را آغاز مي) عشق زميني بكتاش( ارزشي يءرسيدن به ش براي) رابعه( كنشگر
دهد حركت را ادامه مي» عشق زميني - نه«به » عشق زميني«دهد؛ از كنشگر تغيير حالت مي سپس

  .افتد مي اين حالت با تغيير ديدگاه رابعه در روايت اتفاق. مي رسد )معشوق ازلي( و به عشق حقيقي
  

  گيري  نتيجه. 8
و ژنت بررسي  گرمس ةاساس نظري را بر نامه الهيدر اين مقاله كاركرد روايي دوحكايت از 

مكمل يكديگر  هاين دو نظريشناسي،  روايتدر تحليل  ه،شد با توجه به پژوهش انجام .كرديم
بين راوي و كنشگران ايجاد انفصال گيرد؛ كه عمل روايت صورت مي ؛ زيرا زمانيهستند
ين وسيله ه ازيرا ب ؛كند كه در اين صورت مجبور هستيم از روش ژنت كمك بگيريم مي
نگاه به جهان راوي كنشگران را پيدا كنيم و با  بين راوي و ةوجود آمده فاصلة ب توانيم مي
كند و چون فاصله، توليد رابطه مي. كندرا بيان مي» آن روز«حوادث  ي،ديد ةچه زاويبا م يببين

پيدا كردن اين رابطه براي ما بسيار با اهميت است كه  ،شودمعنا توليد مي ،به دنبال آن
 . تلفيق و ادغام اين دو نظريه به آن دست يافتتوان از  مي

براي تطبيق و  شده از الگوي گرمس و ژنت در دو حكايت ياد برگرفتههاي يافته ،در پايان
  :شودگيري ارائه مينتيجه
انسجام دروني ( است كه از منطقي منسجم كالممبين اين  ،دو حكايت اينتحليل روايي  .1

توان دريافت كه نظام روايي كنشگران در اين دو متن د و ميننكپيروي مي )بين عناصر روايت
عنوان الگويي مناسب از ديدگاه الگوي كنشي  تواند بهاين دو حكايت مي چنانكه ؛حضور دارد

  ؛گرمس ارائه شود
 )ابتدايي، مياني و انتهايي ةسه پار( توان به يك الگوي ثابتدر دو روايت مورد نظر مي. 2
اي از اين زيبايي بر مجموعه. ز شرايط اثر هنري، اصل زيبايي در آن استزيرا يكي ا ؛رسيد
ديد متفاوت  ةبعدي، زاوي هاي چندنظم، انسجام در پيرنگ، شخصيت: بنيادي از جملهاصول 

  ؛خوبي نمايان است به باالراوي استوار است كه در دو روايت 
ژنت از قابليت و استعدادهاي اساس كانون روايت  شده بر ساختار روايي دو حكايت ياد .3

   :توان به نكات زير اشاره كردميباره  در اينمتعدد روايي برخوردار است كه 
شود؛ اما مخاطب با  مي دو حكايت، داستان از زبان يك راوي نقلهر در طول روايت . الف
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 سازي چندگانه و تركيبي روايت رو است كه از كانون به هاي مختلفي روصداها و ديدگاه
سازي به صورت متناوب ميان راوي و  نقش كانون ،بر اين اساس .دهدخبر مي
  .ها در حال تغيير استشخصيت

ست كه در ا هاكانون روايت ةهاي نقل روايت، گوناگوني زماني در ارائيكي از جلوه. ب
واختي زماني در آن كندو حكايت مورد نظر شكست زماني و بر هم زدن سير خطي و ي

 .مشهود است
راوي متعلق به دنياي داستاني ناهمسان . ستا گراروايت در دو حكايت، متن ةگون. ج

ست؛ در همه جا حضور دارد؛ زندگي دروني كنشگر را ادراك و ا از كنشگران جدا. است
- به تحليل رواني كنشگران مي ،به دور از احساساتو به صورت آشكار د و كنبازگو مي

 .پردازد
 

  هانوشت پي .9
1.  Algirdas julien Greimas 

2.  plot  

3.  Fredric Jameson 

4.  Robert scholes 

5.  Glak 
6.  langue 

7.  parole 
8.  actatial Model 

9.  level 

10. focus of narration 
11. Point of view 
12. Gerard Genette 

13. narrative Discourse 
14. recit 
15. histoire 

16. narration 
17. facet 

18. narrative verisons 

19. tense 
20. Lint velt jaap 
21. semantic square 
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  منابع . 10
   .مركز: تهران. 9 چ .متن ليتأو و ساختار ).1386( بابك ،ياحمد •
 .فردا: اصفهان .داستان زبان دستور ).1371( محمودرضا اخوت، •

 .ديگر آهنگ :تهران. 2 چ. سجودي فرزان ةترجم. ادبي نظرية). 1388( ويلم يوهانس برتنز، •
 عطار نيدالديفر يها شهياند و آرا ليتحل( مرغيس با داريد .)1390( يتق ان،يپورنامدار •

 . يانسان علوم ةپژوهشكد: تهران .)يشابورين

داستان حسن كچل از ديدگاه پروپ، شناسي  روايت«  ).1387( الدين شهاب  ساداتي، سيد •
 . 6 ص ).اسفند( .96ش . گلستانه ةامهنما .»گريماس و تودوروف

مركز تحقيق و  ؛تسم: تهران. مباني معناشناسي نوين ).1391( شعيري، حميدرضا •
 . علوم انساني ةتوسع

 .12و  11ش  .ادبيات معاصر ةمجل .»2و  1 ساختار داستان« .)1376( شيري، قهرمان •
 . 18 -17 صص .)ارديبهشت فروردين و(

هاي  زبان ةدانشكد ةنام پژوهش. »پژوهشي در عنصر پيرنگ« )1385( عباسي، علي •

 . 4ص  .33ش . تهرانخارجي دانشگاه 

 ةنقط ،شناسي روايت ي در باب گونهيها  هسالر). 1390( حجازينصرت ي و عل عباسي، •

  . فرهنگي وعلمي : تهران. ديد
 .يكدكن يعيشف محمدرضا قيتعل و حيتصح .نامه ياله ).1387( نيدالديفر ،يشابورين عطار •

   .سخن: تهران .3 چ
مس در نقد كاربرد الگوي كنشگر گر«  ).1387( سهراب پورشهرام مقدم، مهيار و  علوي •

ص  .)زمستان( 8ش . 2س . گوهر گويا ةمجل. »هاي داستاني نادر ابراهيميشخصيت
109 . 

: تهران .جالل ستاري ةترجم .وار هاي پريزبان رمزي قصه .)1366( .دالشو، مـ لوفلر •
 .توس

نصرت حجازي  ةترجم. شناسي روايت ي در باب گونهيها  هسالر). 1390( ژپ، ولت لينت •
  .فرهنگي و علمي: تهران .و علي عباسي

 .سروش :تهران .ات كودكانيشناسي نقد ادب روش .)1378(محمدي، محمدهادي  •
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 . چيستا: تهران. د ساختار يك اسطورهمص ).1380( .عباسيعلي و  -------------  •

مهران مهاجر و  ةترجم .هاي ادبي معاصرنامه نظريه دانش ).1384(ريما ايرنا مكاريك،  •
  .آگاه: نتهرا .محمد نبوي

  .سخن :تهران .7 چ .داستان عناصر ).1390( صادقي، جمال مير •

 .2 چ .نويسي داستان هنر ةنام واژه ).1388( .ميرصادقيميمنت و  ------------  •
  .مهناز بكتا: تهران

  .هرمس: تهران. محمد شهبا ةترجم. هاي روايتنظريه). 1382( واالس، مارتين •
. 1چ . الهه دهنوي ةترجم. ادبي ةنظري ةي بر مطالعدرآمد پيش ).1382( وبستر، راجر •

 .روزنگار: تهران
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