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 چكيده

هاي روايت شناسي است. اين ديدگاه به پيروي از ترين و ديرپاترين مكتبساختارگرايي يكي از رايج

هاي پايه(هسته) را بتواند ساختار روايت ريزي شد؛و در پي تدوين دستور زبان داستان بود تا زبانشناسي پايه

رفت از رفت و هر پيهر داستان از تعدادي پي )A.J.Greimasگريماس( بر اساس نظر توضيح دهد.

 تعدادي الگوي كنش تشكيل شده است.

نامه يكي از آثار تمثيلي زبان فارسي است كه سعدالدين وراويني در اوايل قرن هفتم آن را از مرزبان

هاي  كليله و دمنه ترجمه كرده است. ساختار منسجم و جنبه ةري كهن به نثر فني فارسي و به شيوزبان طب

هاي نقد ادبي بازخواني كرد. ازاينروي، انداز نظريهروايي اين اثر، سبب شده است كه بتوان آن را از چشم

سه شريك «و داستان » هشاه اردشير و داناي مهران ب«) دو حكايت كنشگر محور داستان action (هايكنش

 شود.) باب سوم پيوند دارد، با رويكرد گريماس بررسي ميplotاز باب سوم كه با طرح (»  راهزن

هاي فارسي رويكرد گريماس نشان داده شده كه اين شيوه براي بررسي حكايت ة در اين مقاله بر پاي

 ة ين تشكيل دهندمهمترها، كنشگرها از چه ميزان توانايي برخوردار است. روشن شد كه در اين حكايت

ي و ظاهري شخصيتهاي م انتزاعي، ويژگيهيهاي اصلي، مفاشخصيتعناصر داستان هستند كه عالوه بر 

 گيرند.ها را نيز دربر ميشخصيت

 نامه.: ساختارگرايي، روايت، الگوي كنش، گريماس، مرزبانگان كليديواژ
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مه      مقد 
آن ازحد بيرون  شمار و عمر انسان دارد به درازناي )،تاريخيnarrativeروايت(

هاي فرهنگي گوناگون، زمينههاي انساني و طبقات اجتماعي با پسگروهة است. هم
برند.  مي لذّتهاي خاص خود را دارند و از آفريدن، شنيدن و خواندن روايت روايت

اندازي جهان گي داراي چشمي فرهنانهاگفتمةها در ميان مجموعبه عبارت ديگر، روايت
هاي جمعي، دانش و معرفت ذخيره شده در خود را اند، كه به صورت روششمول

 سازند.مبادله و منتقل مي
اي از هايي از تاريخ، گسترههاي كهنسال كه دورهيران نيز به عنوان يكي از تمدنا

خود  ي خاصهاچين تا مصر و از قفقاز تا وراي خليج فارس داشته، داراي روايت
 هاي آن بازتاب يافته است. و تمثيل آنهاها، داستها، حماسهاست كه در اسطوره

بررسي متون كهن فارسي اعم از تاريخي و تمثيلي بر اساس رويكردهاي 
هاي ايران آغاز انداز گريماس مدتي است كه در دانشگاه از چشمبويژه ساختارگرا و 

 ها اشاره كرد:توان به اين مقالهشده است، كه مي
) از 1387پوش از منظر بارت و گريماس() تحليل ساختاري داستان پادشاه سياه1

 فاطمه كاسي.
) تحليل معناي ساختاري دو حكايت از تاريخ بيهقي با تكيه بر الگوي 2

 ) از نرگس خادمي.1388كنشگرهاي گريماس(
 لو.نبي عليرضا) از 1389شناسي داستان بوم و زاغ  در كليله و دمنه() روايت3
) از كاظم دزفوليان و فؤاد 1390شناسي(روايتة ر بر پايطي) تحليل منطق ال4

 مولودي.
كنشگر  ةهاي كالمي مثنوي بر اساس نظري) الگوي كنشگر در برخي روايت5

 ) از جليل مشيدي و راضيه آزاد. 1390آلژير داس گريماس( 
 توان ياد كرد از جمله:مي نامه نيزهاي مرزبانحكايت ةاز دو مقاله دربار

 ) از مرضيه آزاد.1388نامه(هاي مرزبان) بررسي ساختاري حكايت1
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) از 1391گريماس( ةنظرية ) تحليل ساختاري داستان جوالهه با مار بر پاي2
 محمود فضيلت و صديقه نارويي.

نامه كه قابليت انطباق با اين رويكرد را داشت، اين دو حكايت از مرزبان اما
 گيرند.خستين بار است كه با رويكرد گريماس مورد بررسي قرار مين

 

 ساختار روايت
هاي ادبي است ها در پژوهشين نكتهمهمترشناخت ساختار روايي داستان يكي از 

شناسي هاي روسي است. روايت آورد فرماليست  به آن دست توجهكه آغاز 
narratology)(شناسي اي از نشانه) شاخهsemiologyكوشد تا  ) است كه مي

اي ها را در متن بازيابد. اصوالً هر داستاني از بيان حادثهساختار و مناسبات دروني نشانه
معنا بخشد و براي گزينش خود طرحي روايي به آن مية شود. راوي با نحو آغاز مي

كه يازد  خيالي دست مي حتّيمخاطب ناگزير به يك مبناي مشترك واقعي و يا يافتن نزد 
اي همدلي ميان راوي و مخاطب استوار است. اين همدلي در شكل داستان بر گونه

نامند. در  مي» افق معنايي ةمكالم«يافتني است؛ كه در هرمنوتيك ادبي آن را 
آيد و گريماس به عنوان يكي ساختارگرايي شكل روايت بر اساس اين همدلي پديد مي

بنيادين معناشناختي را در گرو درك اشكال  پردازان روايت، فهم ساختارهاي از نظريه
 داند.ميروايت 
 »(هاي پريانقصهشناسي ريخت«روش پراپ در  ةشناسي خود را بر پايو روايتا

morphology بنا نهاد. پراپ دستور زبان روايت را بر اساس (تموضوع يا شخصي )
ة جمله) قرار (محمول يا گزار )functionها (ها يا نقش ويژهنهاد جمله) و خويشكاري

دانست و معتقد ها را بسيار زياد ميشخصيتها را اندك و شمار خويشكاري«داد. او 
، 1368پراپ، »( هستند قصههاي معنايي ، سازهقصههاي شخصيتبود كه خويشكاري 

ن ميا«كند. عنصر بنيادي روايت است كه معنا را معين مي ،). به نظر پراپ، كاركرد52ص
مارتين، »( شدهايي يافت ميهاي كمبل و راگالن هماننديپراپ و يافته ة اين يافت
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هاي كساني مشهود است كه راه او را پراپ در نوشتهة ). ثمربخشي نظري63ص، 1382
دنبال كردند. دو منتقد فرانسوي يعني كلود برمون و گريماس از جمله كساني هستند كه 

 -پراپ  تر قرار دادند. گريماس از ژانر خاصهاي جامعنظريهة آراي پراپ را دستماي
را بيابد. او به جاي هفت » دستور زبان داستان«فراتر رفت و كوشيد تا  -هاي پريان قصه

-هاي دوگانه را پيشنهاد كرد كه بنا به قاعدههاي پراپ سه دسته از تقابلشخصيتدسته 

-داستان با اصول متعارف روشگيرند. روش معناشناسي هاي معناشناختي شكل مي

نمايد كه داستان نيز همچون جمله چنين مي«شناختي در معناشناسي همخوان است. 
هاي همانند تقسيم كرد و سپس در  ها را به گروهداراي ساختاري است؛ ابتدا بايد جمله

). او معتقد 67ص ) را همانند اجزاي گفتار يافت(همان،sequenceرفت( هر گروه، پي
است كه روايت داراي دو سطح ظاهري و ذاتي است كه سطح ظاهري آن در زبان 

كند. گريماس با ساختاري مشترك ايجاد مي ةيابد و سطح ذاتي آن نوعي بدنمي تجلّي
رفت از رفت و هر پيهر داستان از تعدادي پي« دهد كه:  كارگيري اين شيوه نشان ميبه

 –) ناميده است actantial modleرا الگوي كنش ( آنهااس كه گريم-تعدادي الگو
). الگوهاي كنش قابل سنجش با 162ص، 1370احمدي، »(تشكيل شده است

ها در الگوي پراپ هستند. همانگونه كه براي شناخت معناي يك جمله بايد شخصيت
هاي دستوري و نحوي را دانست، براي شناخت معناي يك معناي واژگان و قاعده

هاي دستور زبان داستان را دانست. هر چند كه ها و قاعدهرفتايت نيز بايد معناي پيرو
-قراردادي نيست و بستگي به مناسبت ،رفت، مانند داللت معنايي واژه داللت معنايي پي

هاي دروني عناصر اسمي با فعل دارد. همانطور كه در معناشناسي، واحدهاي معنايي 
هاي  شوند، در معناشناسي روايت نيز جملهجمله مطرح مي هاي معناييبراي فهم قاعده

روند. در واقع گريماس با اين روش هاي معنايي متن به كار مياسمي براي فهم قاعده
ساختار « تر از روايت برسد كه آن اليه اي انتزاعي خواهد به اليهساختارگرايانه مي

 ).96ص، 1382برتنز، » ( آورديبنيادي است كه امكان پديدار شدن معنا را به وجود م
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كار برد و به )function(را به جاي خويشكاري )sequence(رفتگريماس پي
 رفت عبارتند از: نحوي نام برد. اين سه پي ة رفت اصلي همچون قاعداز سه پي
-چيني وظايف، نقش ويژه، كه وابسته به زمينه( Per formative )) اجرايي1« 

 است.ها و غيره ها، كنش
داستان را به سوي يك  وضعيت)، كه Contra ctural ) پيماني يا هدفمند(2

 كند، همچون اراده به انجام كاري يا سرباز زدن از آن.هدف راهنمايي مي
ها را در ها و حركت، كه دگرگونيdisjunctive) ) متمايز كننده يا انفصالي (3

 گيرد.برمي
زد، و ساختار روايي هر داستان متكي به آن سارفت اجرايي طرح داستان را ميپي

نشان  زيرااز آن است؛  مهمتررفت پيماني يا هدفمند شناسي پيبه لحاظ روش امااست. 
خوانيم مي وضعيتمركزي طرح نيستند، بلكه آنچه ما  ةها در خود نكتوضعيتدهد مي

 ).162ص، 1370(احمدي، » در حكم پذيرش يا رد پيمان است
ها را شخصيتتوان تعدادي اندك از الگوهاي كنش تقد است كه ميگريماس مع

الگوي «ها منطق جهان داستان را آفريد. او كوشيد تا بر اساس يافت و از اين كنش
ظهور رخدادها در داستان را بيابد. طرح گريماس از شش واحد ة بنياد و قاعد» هاكنش

اين شش واحد عبارتند « شود. مي يابند تشكيلكه با هم مناسبات نحوي و معنايي مي
 از:

 )sender(پيام يا تقاضا كنندهة ) فرستند1
 )reciever(پيام ة)گيرند2
 )object() موضوع3
 )helper(دهنده) ياري4
 )opponent() مخالف5
 ).163، ص1370، احمدي() subject(») قهرمان6
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داند؛ از گريماس ميان هر يك از اين عناصر و كنشگرها، مراحلي را دخيل مي
داند كه عبارتند از:ارتباط، ميان فرستنده و گيرنده چند مرحله را دخيل مي« جمله: 

عول) فدهنده(فاعل) و مخالف(م قرارداد تا تبديل اطالعات. به همين ترتيب ميان ياري
). در طرح 72، ص1382مارتين، »( دهدمراحل مشاجره و رويارويي را قرار مي

كند؛ هاي ساير الگوهاي كنش تعيين ميهاي او با كنشكنش گريماس جايگاه قهرمان را
هر شش دسته در « او گاه گيرنده است و گاه نيست. از اين شش عنصر ممكن است 

 احمدي،»( شوندحكايتي يافت شود و گاه فقط شماري از آنان مطرح مي
الگوي «). در طرح گريماس، موضوع (مورد سوم) مورد تأكيد است. او 163،ص1370
با موضوع خاصي  شخصيتي جاي داد كه در هر يك مناسبت كلّة را در سه دست» كنش

 مطرح است:
 ؛) نسبت خواست و اشتياق1
 ؛ها با يكديگرشخصيت) ارتباط 2
 ) نسبت پيكار.3
روايي چونان الگوي كنش ديد و  ةها را در گسترشخصيتبايد «و نوشته است كه ا

همان، »(حكايت بر عهده دارند ةمعنايي و نقشي كه بر اساس درونماي ةنه در گستر
ها را نه بر اساس آنچه هستند بلكه بر شخصيت). به عبارت ديگر، گريماس 177ص

داده و » الگوي كنش«عنوان  آنهابندي كرده و به دهند دستهاساس آنچه انجام مي
مفعول، فعل) بررسي كرده حضورشان را در سه ساحت معناشناختي هر جمله( فاعل، 

ها يا واحدهاي معنايي اي از دالاست. به اين ترتيب به نظر گريماس هر متن مجموعه
شوند. هاي معنايي مياست. اين واحدها از راه فهم مناسبات بينامتني تبديل به موضوع

در اين مقاله سعي شده است تا چگونگي تحقق اين الگو بر دو حكايت كنش 
ازباب سوم مرزبان نامه نشان » سه شريك راهزن«و» شير و داناي مهران بهشاه ارد«محور

كه با پيرنگ باب سوم پيوند دارد، استخراج،  توصيف، ،كنش آن داده شود والگوي
 تحليل و تأويل گردد. 
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 باب سوم مرزبان نامه )plot(طيپيرنگ خ ةخالص
حكايت دوم با اين باب شامل يك حكايت اصلي و يك حكايت فرعي است كه 

شاه «به صورت اپيزودي در دل حكايت اصلي يعني حكايت » سه شريك راهزن«عنوان 
آن به  طيگيرد. روساخت اين باب در قالب پيرنگ خقرار مي» اردشير و داناي مهران به

 اين صورت است: 
و برخوردار قدرتمند و نيكوكار روزگار از جمله ملوك و پادشاهان » شاه اردشير«

 سنّ بلوغوت و مكنت فراوان بود. او دختري زيبا و پاكدامن داشت. اين دختر به از ثر
رسيد و از اطراف و اكناف ممكت از جانب ملوك و اشراف براي او خواستگاران بسيار 

نداشت. شاه اردشير كه معتقد بود هي خواستگارانش توج زچ يك اهيآمد. دختر به مي
كرد تا دخترش را راضي كند تا به اف باشد تالش ميزادگان و اشر ش بايد از ملوكداماد

يكي از خواستگارانش جواب مثبت دهد. دختر شاه اردشير كه معيارهاي پدرش را 
دانست، راضي به ازدواج با فرد مورد نظر پدرش نشد.  مغاير با معيارهاي خود مي

دخترش را فرزندش بود، مردي مناسب و دلخواه  ةسرانجام شاه اردشير كه نگران آيند
كه در يكي از ممالك » بهمهران«براي ازدواج با او انتخاب كرد. اين مرد كسي بود به نام 

 شد.كرد و به نيكويي از او ياد ميشاه اردشير زندگي مي
به با هم ازدواج و زندگي خوبي را شروع سرانجام دختر شاه اردشير و مهران

پرسيد. مدام از حال و روز دخترش ميكردند. شاه اردشير از سر دلسوزي و مهر پدري 
پرسي دخترش رفت، دختر در يك روزكه شاه اردشير براي چندمين بار به احوال

به راضي است جز نوع پوشاك، خوراك و ساده چيز مهران جوابش گفت كه از همه
زاده نيست. شاه اردشير كه از زيست همسر يك پادشاه ةزيستي او كه متناسب با شيو

به صحبت كند و نظر او را مطابق با داد كه با مهرانشد به دخترش قول اين امر مطلع 
به آغاز هاي شاه اردشير و مهرانميل خود و دخترش تغيير دهد. در ادامه بحث و جدل

فت گيرد. در بين گآن  بين آن دو گفت و گوهاي بسياري صورت مي طيشود و در مي
كه به خاطر حرص و طمع بسيار موجب هالك » سه شريك راهزن«و گوها، حكايت 
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شود. در پايان به براي متقاعد كردن شاه اردشير آورده ميشوند از زبان مهرانيكديگر مي
هاي خود و دخترش به را مطابق با خواستهتواند مهرانحكايت نه تنها شاه اردشير نمي

شود شاه اردشير را منقلب مي موفّقبه است كه كه اين مهرانمتقاعد و متمايل سازد؛ بل
 زيستي در پيش بگيرد.ساخته و كاري كند كه او راه مهران به را در قناعت و ساده

 
 تحليل روايت باب سوم براساس الگوي كنش گريماس

 ازعناصر مهم روساختي و ظاهري هايي داستانيها به عنوان روايتين حكايتا
رفت و غيره تشكيل شده اند. در جريان  ، كنش، رخداد، پيشخصيتچون زمان، مكان، 

ها، توالي كالن در توالي موجود در آن بعد از ايجاد خرده توالي حركت داستان و خطّ
سطح اين باب به صورت توالي پيشرفت( در حكايت اصلي) و توالي آشفتگي(در 

ماس اشاره شد؛ اين عناصر يگر ةه در نظريطور كشود. همانحكايت فرعي) ايجاد مي
، 1387روساختي و زيرساختي در اين باب دو سطح ظاهري و ذاتي داستان(كنان، 

نامه به عنوان يك  اند. اين حكايت از مرزبان) و روايت را به وجود آورده38- 28صص
» غييرت«مند از فرايند داستان و برساخته، نوعي حركت است كه در درون يك طرح زمان

اين حركت دو نوع سير صعودي و نزولي در  طي). در 16ص، 1377گويد(اسكولز، مي
يابد. شكل و ساختار اي پايان ميآمده و در نقطه دو حكايت موجود در آن به اجرا در

اي است كه در آن بستر مناسب براي بازنمائي گونهها در اين باب بهاين حكايت
واكنش به  طينامه در در اين باب از مرزبان هاشخصيتفراهم است.  شخصيت

ث رويدادها و كنش ديگران به تدريج دگرگون شده و در سطح روايت و پيرنگ، باع
 اند. ) رويدادهاي پيرنگ شده204-201صص، 1390افزايش نيروي تقابل(كوري، 

Pمالهايي مينينامه به عنوان حكايتدر اين باب از مرزبان هاحكايتين ا

1
P از كه

چينش  ).31ص، 1387اند(كنان، رفت(رخداد)اصلي و متصل به هم تشكيل شدهچند پي
اي ين و آخرين رخداد آن در رابطهاولها به صورتي است كه رفتو ارتباط بين اين پي

سازي گيرد و در بستر زماني نوعي حركت و تغيير و وارونهمعكوس با يكديگر قرار مي
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ها و خرده رفتين باب از مرزبان نامه، با توالي و حركت پيآورد. در ارا به وجود مي
اصلي  ةساخت و درونمايهاي اصلي و فرعي داستان، ژرف رفت رخدادها در دل پي

بر مبناي جايگزيني قناعت به » هاشخصيتت و خصلت تغيير هوي«داستان كه شامل 
-وجود مين باب بهشود و كالن روايت را در سطح ايروي است، ايجاد ميجاي زياده

ساخت و  آورد. در واقع تمام عناصر روساختي در اين باب در خدمت پيشبرد اين ژرف
رفت مياني رفت اصلي و يك پيدر جريان دو پي ،گيرند. در اين بابقرار مي درونمايه

از » بهشاه اردشير و داناي مهران«و فرعي، داستان در حكايت اصلي آن يعني  حكايت 
عدم تعادل مياني، و گذر از  ةشود و با ورود به مرحلدل آغازين شروع ميتعا ةمرحل

ها و رخدادهاي فرعي سرانجام با رسيدن به تعادل پاياني يك ها و كشمكشآشفتگي
سه «بالعكس حكايت  اماكند. كرده و توالي پيشرفت را ايجاد مي طيسير صعودي را 

هاي  رفت رفت فرعي و مياني در دل پيو پي» ج«رفتكه به عنوان پي» شريك راهزن
گيرد، با حذف كنشگرها در پايان آن منجر به توالي آشفتگي و سقوط اصلي قرار مي

 شود. مي
تغيير و تعالي را در قالب  ةاين دو حكايت كوتاه از مرزبان نامه به زيبايي درونماي

در جريان  آنها ها و تقابالت موجود درجاييها و جابهها و خصايل و ارزششخصيت
رمان و سير زماني  طياند. در اين باب براساس پيرنگ خهاي خود نشان دادهروساخت

رفت نوع چينش كنشگرهاي داستان تغيير كرده و و علي و معلولي رخدادها، در هر پي
ها شود.  كنشگرها در اين باب با تشديد نيروي تقابلي در درون حكايتجا ميمدام جابه

در كنار خصايل و  آنهافريني در پيرنگ داستان شده و كنش و گفتار و رفتار آباعث نقش
ي و معلولي باعث پيشبرد داستان و علّ ة شان در رابطيشخصيتهاي ظاهري و ويژگي

 است.و رسالت اصلي آن شده  درونمايه
مال است شامل نامه در قالب دو حكايت مينيبه عبارت ديگر، اين باب از مرزبان

اند و هاي اصلي داستانرفترفت (الف) و (ب) پي دو پي  .رفت و چندين رخدادپيسه 
-رفت (الف) و (ب) آمده است. اين پي رفتي فرعي است كه در دل پيرفت (ج) پيپي
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ها و است كه به عنوان يكي از تمثيل» سه شريك راهزن«رفت مربوط به حكايت 
رود. اين كالن كار ميرفت (ب) بهنتيجه رساندن پيها از زبان مهران به براي به استدالل

ست كه به نتيجه آنهاي شخصيتهاي روايت با تغيير كنشگرها و تغيير خصايل و ويژگي
ماس ارائه شد؛ در اين باب نيز كنشگرها يرسد. همانطور كه در الگوي كنش گرمي

-رفتي اصلي پيها شخصيتعناصر داستان هستند كه عالوه بر  ةين تشكيل دهندمهمتر

و » دختر شاه اردشير« و » داناي مهران به« ، »شاه اردشير«هاي (الف) و (ب) يعني 
م انتزاعي، خصايل هيمفاة رفت (ج)؛ دربردارنددر پي» سه شريك راهزن«هاي شخصيت
-ميشامل ات، اسباب ظاهري و ... را نيز ها، نيشخصيتها؛ شكل و شمايل شخصيت

ر در داستان، هايي مؤثّهاي نام برده در اين حكايت به صورت عاملشوند. تمامي كنشگر
 آنهاها و پيوند بين ساخت روايي اين باب بوده و در تشكيل روساختدر پيشبرد ژرف

در سه  گريماسمؤثر هستند. جايگاه و نسبت بين اين كنشگرها همانند الگوي كنش 
رفت اجرايي، ط در سه پيمناسبت تقابلي شوق و آرزو؛ حمايت و ممانعت؛وارتبا

-هاي (الف) و (ب) توالي پيشرفت را تشكيل ميرفتانفصالي و پيماني است؛ در پي

آن كنشگرها در ارتباط تقابلي خود با يكديگر سرانجام به توافق و  طيدهد؛ كه در 
-رفت (ج) نيز  با حذف كنشگرها به توالي آشفتگي منجر ميرسند. در پيسازش مي

به نكات ياد شده،  توجهرفت (الف) و (ب) است. با وعي تمثيلي براي پيشود؛ كه به ن
ها و جايگزيني و چينش كنشگرهاي آن در باب سوم به اين رفتترتيب و توالي پي

 صورت است:    
 

 »شاه اردشير و داناي مهران به « حكايت 
نقشي  ةبلكه در گستر ،ها نه درقالب نقششان در حكايتشخصيتدراين حكايت، 

ها برطبق الگوي اين كنشگر ةگيرند. رابطكه در روايت دارند به عنوان كنشگر قرار مي
گيرد.  ها شكل مياست كه براساس مناسبات بين كنشگر» تقابلي« به صورت  گريماس

هايي از تقابالت ها يا كنشگرهاي خود را به صورت زوجنقش گريماسطور كه همان
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نيز اين تقابالت به » بهشاه اردشير و داناي مهران«ايت دهد، در حك معنايي قرار مي
شود. همچنين برطبق ها ديده ميانتزاعي وارزش مفاهيمها و شخصيتوضوح بين 

ممكن است نقش يا چند عامل كنشي را به  شخصيتعوامل كنشي هر  الگوي كنش كه
و يا چند كنشگر ها در قالب دشخصيتعهده داشته باشد، در اين حكايت نيز  بعضي از 

-كنشگر ةين قسمت حكايت است كه هممهمتراند. هدف يا موضوع ارزشي  قرار گرفته

رفت اصلي(الف) و اند. در اين حكايت، ما با دو پيها حول محور آن متمركز شده
رو هستيم، كه مربوط  به قبل از ازدواج دختر شاه اردشير و بعد از ازدواج او ه (ب)روب

 رفت، رخدادهاي روساختي آن مورد تجزيه شوند. براي بررسياين دو پيمي با مهران به
 قرار گرفته است. و تحليل
 »الف«رفت پي

رخدادهايي است كه حول محور شاه اردشير و دختر او  ةرفت دربردارندين پيا
رفت به رود. اين پيگيرد و در جريان سه رخداد و خرده توالي به پيش ميقرار مي

است. كنشگرهاي موجود در آن عالوه بر دو » اجرايي و پيماني«فت رعنوان يك پي
هايي فرعي و همچنين شخصيت، »دختر شاه اردشير«و » شاه اردشير«اصلي  شخصيت

هاي ظاهري دختر شاه اردشير؛ ها؛ ويژگي شخصيتكنشگرهايي ديگر چون خصايل 
شود. كنشگرها در اين نيز ميم انتزاعي و غيره هيي شاه اردشير؛ مفاي؛ اموال و دارانيات

 گيرند.  عمل كرده و در تقابل با يكديگر قرار مي فعالرفت به عنوان عواملي پي
 

 اولرخداد 
حكايت است كه با وصف شاه  اولرفت (الف) مربوط به از پي موقعيتين ا

اي انتزاعي مفاهيمو  شخصيتشود. در اين قسمت با اين دو اردشير و دخترش آغازمي
)، عفت و پاك دامني(خصايل شخصيتچون عدل و احسان، زيبايي ظاهري(شكل 

هاي ديگري چون  شخصيتكنيم. در ادامه برخورد مي سنّ بلوغ) و رسيدن به شخصيت
شوند. عدل و پادشاهان بزرگ و فرزندان آنان به عنوان خواستگاران وارد حكايت مي
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فرستد بابت دختر، او را به سوي دخترمياش احسان پدر در كنار مهر پدري و نگراني
تا او را راضي به ازدواج كند. از يك طرف زيبايي دختر و عفت و پاكدامني او و 

انگيزد تا دختر به عنوان نيروي ياري دهنده، پدر را برمي سنّ بلوغهمچنين رسيدنش به 
هاي ت معياررا ترغيب به ازدواج كند. درطرف مقابل، ممانعت دختر از ازدواج و مغاير

كنند. هاي پدر به عنوان نيروي بازدارنده و مخالف عمل مي او در انتخاب شوهر با معيار
 شويم:پس به اين ترتيب ما با سه تقابل دوگانه در اين رخداد روبه رومي

ازدواج دختر  -1نسبت شوق و اشتياق( كنشگر / موضوع ارزشي): ( شاه /  –1
 ا يكي از اشراف ). بوصلت دختر  -2

عدل و احسان شاه  -2مهر پدري   -1نسبت ارتباط(فرستنده / گيرنده): (  –2
شاه  -1شاه اردشير /  هيخوااشرافيت حس -3دختر ة اردشير و نگراني از بابت آيند

 دختر شاه اردشير ). -2اردشير 
 -2يگر پادشاهان د -1نسبت حمايت يا ممانعت(ياري دهنده / بازدارنده): ( –3

 هاي دختر براي ازدواج ).هاي شاه اردشير / معيارمعيار -3خواستگاران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1نمودار 

 كنشگرگيرنده :
شاه اردشير، دختر 

 كنشگر: شاه اردشير
 شاهاردشير

 :ء ارزشيشي
 ازدواج دختر

ممانعت دختر  -1كنشگر بازدارنده :
هاي مغايرت معيار -2از ازدواج 

ژرف انديشي -3باپدردختر 
عدم توجه دختر به ثروت  -4دختر

 توجه به دانش وقناعت -5ونژاد 

 -2پادشاهان ديگر  -1كنشگرياري دهنده : 
عفت  -4زيبايي دختر -3خواستگاران متعدد
رسيدن دختر به سنّ  -5وپاك دامني دختر

توجه شاه به نژاد وثروت ( كه  -6بلوغ 
 خواستگاران دخترداراي اين ويژگي بودند)

مهر  -1كنشگرفرستنده : 
عدل و احسان شاه  -2پدري 

ي نگراني بابت آينده -3
آسوده خاطرشدن  -4دختر
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اجرايي و «رفتپية ، دربردارند1رفت(الف) مطابق نمودار اين رخداد از پي
در ابتدا زمينه چيني براي شروع حكايت است و سپس منجر به  زيرااست؛ » پيماني

برده، شاه اردشير نام موقعيتشود. در شاه براي شوهر دادن دختر مية تصميم و اراد
ت داراي نوعي حسهيخوااشرافي پدري او را وادار  است. همين ويژگي در كنار حس

خود قرار  توجهي در كانون كند تا ازدواج دخترش را به عنوان يك موضوع ارزشمي
 دهد.

 
 رخداد دوم

و  شخصيترفت(الف)، داناي مهران به، به عنوان از پي رخداد و موقعيتدراين 
شود. مهر پدري، به عنوان نيروي فرستنده عمل كرده و كنشگر جديد وارد حكايت مي

شود تا شاه اردشير به دنبال همسري مناسب براي ازدواج با دخترش باشد. در باعث مي
 هيخوااشرافيتبر حس  فعال، مهر پدري به عنوان يك كنشگر غالب و موقعيتاين 

به را بر خالف ميل خود براي ازدواج با كند؛ به همين دليل او مهرانشاه اردشير غلبه مي
 گزيند.  دخترش برمي

 اين قسمت به اين صورت است : ةه گانهاي ستقابل
نسبت شوق و اشتياق(كنشگر / موضوع ارزشي): ( شاه اردشير / ازدواج و  -1

 خوشبختي دختر).
ممانعت دختر از  -2مهر پدري  -1نسبت ارتباط(فرستنده / گيرنده): (  -2

 مهران به ). -2شاه اردشير  -1ازدواج/ 
 -2شاه  ةفرستاد -1بازدارنده): ( نسبت حمايت يا ممانعت(ياري دهنده /  -3

 زيردستان شاه /   ندارد  ).
» اجرايي«رفت پية ، تنها دربردارند2رفت(الف) مطابق نمودار اين رخداد از پي

همسر مناسب را  ،آن شاه اردشير و دخترش بعد از جست و جو طيدر  زيرااست؛ 
چيني براي آغاز اصل زمينه رفت به عنوان يككنند. در واقع اين پيبراي دختر پيدا مي
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شاه اردشير همچنان داراي  شخصيترفت ماجرا در اين حكايت است. در اين پي
تحسمي گذرداست. او براي خوشبخت شدن دخترش از خواست خود  هيخوااشرافي 

گزيند. از اينجا به  و براي دخترش، مهران به را كه مغاير با معيارهاي خود اوست، برمي
 افتد.مي اتّفاقصلي بين كنشگرها بعد تقابل ا

 
 
 
 
 
 

 2نمودار 
 

 رخداد سوم
ويم كه دختر شاه اردشير با مهران شوارد مقطع دوم اين حكايت مي دراين رخداد،

، مسئوليتبه ازدواج كرده است. شاه اردشير به حكم دلسوزي و مهر پدري و احساس 
رفت (الف) همچنان موضوع شود. در اين رخداد از پيد مياماجوياي حال دختر و د

ت ارزشي ازدواج دختر و خوشبخت شدن اوست. حسو دلسوزي شاه اردشير  مسئولي
به عنوان يك كنشگر غالب او را به پرس و جو در مورد زندگي و احوال دخترش با 

شود. ها از اين رخداد آغاز ميشخصيتكند. تقابل بين كنشگرها و به ترغيب ميمهران
ان به را براي همسري دخترش ري، مهرشاه اردشير كه به حكم مهر و عطوفت پد

ل طلبي را در سر دارد. به همين دليل و تجم هي خواةاشرافيت؛ همچنان انديشةدبرگزي
داند دخترش كه با را ميزيبه مدام او را زير نظر دارد؛ پس از ازدوج دخترش با مهران

-مياختالف دچاريك زندگي اشرافي بزرگ شده،  همانند خود او با مهران به 

 اين بخش عبارتند از:  ةهاي سه گانشود.تقابل

شاه  -1كنشگرگيرنده: 
 مهران به -2اردشير

-1كنشگرياري دهنده : 
زيردستان  -2فرستاده شاه

 شاه

كنشگر بازدارنده: 
 ندارد

ء شي
 ارزشي:
 

 كنشگر:
شاه 

 

شاه  -1كنشگر فرستنده: 
 -2اردشير (مهر پدري) 
 عدم ازدواج دختر
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نسبت شوق و اشتياق(كنشگر/ موضوع ارزشي): ( شاه اردشير /آسوده خاطر  -1
 شدن از خوشبختي دختر).

آسوده خاطر شدن  ةانگيز -2مهر پدري  -1نسبت ارتباط(فرستنده/ گيرنده): (  -2
 از بابت دختر / شاه اردشير، دختر شاه اردشير).

 كننده / بازدارنده): ( وجود ندارد ).سبت حمايت يا ممانعت(حمايتن -3
 
 
 
 
 
 

 3نمودار
نشان داده شده است؛  3رفت الف همانطور كه در نمودار اين رخداد از پي

اين رخداد، شاه اردشير در قالب نقش  طياست. در » اجرايي«رفت پية دربردارند
 شود.كند و حال دخترش را جويا ميخود عمل مية پدران

 » ب«رفت پي
رفت اصلي اين باب است كه حول محور دو رفت به عنوان دومين پياين پي

-قرار دارد و از توالي دو رخداد تشكيل مي» داناي مهران به«و » شاه اردشير« شخصيت

شود. اين دو كنشگر بيشترين ميزان نيروي تقابلي را در سطح حكايت به وجود 
گيرد. رفت (ج) در دل آن قرارمي اي است كه پيآورند. ساختار اين حكايت به گونه مي

هاي آن از سه رخداد قبلي ين قسمت حكايت است كه تعداد كنشگرمهمتراين قسمت، 
گيرد. م انتزاعي در بر ميهيها و مفاهاي اين بخش را انگيزهبيشتر است. بيشتر كنشگر

 ةكنار گذاشتن شيو دخترش را در مورد ةرود تا خواستشاه اردشير به سراغ مهران به مي
گونه به او تذكر دهد. در اين ميان بين مهران به وشاه اردشير گفت وگو و زندگي قناعت

 كنشگر گيرنده:
 شاه اردشير

 

مهرپدر -1كنشگرفرستنده: 
آسوده -2و فرزشاه اردشير)

 خاطرشدن ازدختر

كنشگر :          
 شاه اردشير

ء ارزشي: آسوده شي
خاطر شدن 

 ازخوشبختي دختر

 كنشگر باز دارنده:
 ندارد

كنشگر ياري 
 دهنده:
 ندارد
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نصايح خود ة گيرد. سرانجام در پايان مهران به شاه را به وسيل پند و نصيحت صورت مي
رفت، يك بار، شاه اردشير نقش شود. در اين پيمطابق عقايد خود قانع كرده و پيروز مي

 گيرد.قهرمان و كنشگر را بر عهده دارد و يكبار مهران به در نقش اين كنشگر قرار مي
 

 اولرخداد 
شود. هدف و دراين رخداد، شاه اردشير به عنوان كنشگر اصلي وارد عمل مي

به را راضي كند تا آنگونه كه او و دخترش موضوع ارزشي او اين است كه بتواند مهران
و ثروت شاه كسب تمتع كند. شاه اردشير كه  داراييخواهند زندگي كند، بپوشد و از مي

هاي زياده خواهانه و اشرافي خود در مقابل قناعت ورزي و ساده زيستي با انديشه
هاي كند تا او را قانع كند. تقابلگيرد از تمامي قدرت خود استفاده ميبه قرار مي نمهرا

نظر گرفتن شاه اردشير به عنوان كنشگر اصلي به اين صورت  اين رخداد با درة سه گان
 است:

خوشبخت  -1نسبت شوق و اشتياق(كنشگر / موضوع ارزشي): (شاه اردشير /  -1
بر  دامادهم جهت كردن  -3متقاعد كردن مهران به (بر طبق مراد دختر) -2كردن دختر 
 اسراف و زياده خواهي). ، به سويبههاي اشرافي خود(متمايل كردن مهرانطبق انديشه

هاي خود شاه اردشير(انديشه -2دختر  -1نسبت ارتباط(فرستنده / گيرنده): (  -2
آسوده خاطر شدن از بابت خوشبختي  -3شاه اردشير در كنار مهر پدري)  ةگراياناشراف

 مهران به). -2شاه اردشير  -1دختر / 
ثروت شاه اردشير  -1(  نسبت حمايت يا ممانعت(ياري دهنده / بازدارنده): -3

هاي شاه به وعده -5ن و خدمتكاران شاه ماغال -4حرص و طمع شاه  -3لشكر شاه  -2
عدم حرص  -2قناعت وخرسندي   -1(  مهران به )  /  اعتقادات دروني مهران به : 

بردباري و صبر  -6علم و دانش مهران به  -5پيمودن راه اعتدال  -4ياد مرگ  -3وآز  
مواعظ ونصايح او  -9گزاردن حق عمر  -8مسئول بودن در مقابل خدا  -7مهران به 

 سخنوري او ).  -13اغتنام فرصت  -12ترس از عقوبت  -11ناپايداري دنيا  -10
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هاي هاي شاه اردشير به عنوان نيروي ياري دهنده و نصايح و پنددراينجا، وعده
ها را ازدارنده، مهم ترين كنشگرمهران به در كنار اعتقادات دروني او به عنوان نيروي ب

 انتزاعي هستند: مفاهيماين رخداد  فعالدهند. كنشگران تشكيل مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4نمودار 

اجرايي و «رفت پي ة، در بردارند4رفت ب مطابق نمودار اين رخداد در پي
دش اماآن شاه اردشير در جهت متقاعد كردن و تغيير نگرش د طيدر زيرااست؛ » پيماني

 آورد. اجرا درمي ةمورد نظر خود تصميم گرفته و آن را به مرحلهاي به سوي ايده
 

 رخداد دوم
-قرار مي فعالبرخالف رخداد قبلي، مهران به  به عنوان كنشگر  ،دراين قسمت

گيرد و در مقابل شاه كه با دادن وعده به او سعي مي كند او را قانع كند، اعتقادات خود 
گيرد. باالخره  مهران به بر اردشير به كار مي را در قالب پند و نصيحت در مقابل شاه

آورد. در شاه اردشير پيروز شده و نوعي وارونه سازي را در سطح حكايت به وجود مي

شاه  -1كنشگر گيرنده: 
 مهران به -2اردشير 

كنشگر: 
شاه 
 اردشير

 -2ثروت شاه  -1كنشگرياري دهنده : 
غالمان  -4حرص و طمع  -3لشكرشاه 

وعده هاي شاه  -5وخدمتكاران شاه 
 اردشير ( به مهران به ) براي قانع كردن او

قناعت مهران -1كنشگر بازدارنده: 
 -3عدم حرص وآز دراو  -2به 

او علم و دانش  -4يادكردن مرگ
مسئول بودن در  -6بردباري او  -5

 -8موعظه وپند -7مقابل خدا
گزاردحق -9ناپايداري دنيا 

 -11ترس از عقوبت  -10عمر
 اغتنام فرصت (اعتقادات)

ء ارزشي: شي
متقاعد كردن 
مهران به در 
مورد ارزش 
 زياده  خواهي

شاه اردشير  -2دختر -1كنشگرفرستنده : 
شاه براي متقاعد  ةانگيز -3(مهر پدري ) 

كردن داماد( براي جداكردن پوشيدني از 
شاه  ةانگيز -4خوردني و مواد غذايي ) 

هم جهت كردن مهران به بر طبق  براي
 هاي اشرافي خودانديشه
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رفت و رخداد جريان حكايت برعكس شده و بر خالف آغاز حكايت، به جاي اين پي
هاي برتر ن ارزشبه، به عنواطلبي، قناعت و ساده زيستي مهراناشرافيتو  هيزياده خوا

 كند.شاه اردشير را منقلب مي شخصيتقرار گرفته و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5نمودار                                    
ة )، دربردارند5ين رخداد اين حكايت( مطابق نمودار مهمتراين رخداد به عنوان 

-اين رخداد، داناي مهران به تصميم مي طياست. » اجرايي؛ پيماني و انفصالي«رفت پي

به سرانجام كند. مهران دفاعهاي خود گيرد كه در مقابل شاه اردشير بايستد و از ديدگاه
شود. در به متقاعد كردن او مي موفّقگفت و گو و استدالل با شاه اردشير ة در نتيج

را به عنوان ضد  هيخوا اشرافيت، اسراف و هيپايان نه تنها شاه اردشير زياده خوا
به هم عقيده شده و قناعت را به عنوان راه درست گذارد، بلكه با مهرانارزش كنار مي

به  5اين رخداد مطابق نمودار  ةهاي سه گانقابلشود. تل ميگيرد و متحودر پيش مي
 اين صورت است:

نسبت شوق و اشتياق(كنشگر / موضوع ارزشي): (مهران به / متقاعد كردن  -1
 شاه اردشير(در مورد ارزش قناعت). 

كنشگر :         
 مهران به

شاه ء ارزشي : شي
اردشير ( متقاعد 

كردن او و هدايت 
كردنش به راه 

  

دات مهران اعتقا -1كنشگر ياري دهنده : 
به كه شامل : قناعت ، ياد مرگ ، تسليم 
بودن در مقابل نفس ، ياد جهنم وعقاب ، 

گذر عمر و اغتنام فرصت ، احساس 
 -3علم و دانش مهران به  -2مسئوليت ، 

سخنوري  -4پند و نصيحت مهران به 
 حكايت سه شريك راهزن. -5مهران به 

حرص  -1كنشگر بازدارنده : 
توجه شاه به  -2وطمع شاه 

زندگي  -3ثروت ومقام 
جايگاه برتر  -4اشرافي شاه 

-وعده -5شاه و مقام باالي او 

هاي شاه ( به قصد به طمع 
 انداختن مهران به )

 كنشگر گيرنده:
 مهران به -1

 شاه اردشير-2

مهران به (اعتقادات -1كنشگر فرستنده: 
ي انگيزه -2هاي دروني او) وخصلت

 مهران به دراثبات حقانيت خود
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 ةانگيز -2به اعتقادات دروني مهران -1نسبت ارتباط(فرستنده/گيرنده): ( -2
 خود). تحقانيت به براي اثبامهران

 -1نسبت حمايت يا ممانعت(ياري دهنده / بازدارنده): ( اعتقادات مهران به :  -3
گذر عمر  -5ياد جهنم و عقاب  -4تسليم بودن در مقابل نفس  -3ياد مرگ  -2قناعت 

پند و  -9سخنوري  -8 مسئوليتاحساس  -7به دانش و علم مهران -6و اغتنام فرصت 
حرص و طمع شاه  -1به/ راهزن از زبان مهران ذكر حكايت سه شريك -10نصيحت 

دادن وعده به  -5 داراييثروت و  -4مقام و منزلت شاه  -3شاه به جاه و مقام  توجه -2
 مهران به).

 

 »سه شريك راهزن « حكايت 

 »ج«رفت پي
هاي رفترفت فرعي در دل پياين حكايت در ميان حكايت قبلي و به عنوان پي

رفت در واقع افتد. اين پيمي اتّفاقگيرد و با توالي سه رخداد مي اصلي(الف و ب) قرار
خود در اين باب، به عنوان  ة گونرفت داستان است كه جدا از نقش حكايتدومين پي

هاي تمثيلي مهران به در  رفت قبلي در قالب يكي از استداللكنشگر ياري دهنده در پي
ه است. مهران به با آوردن اين حكايت تمثيلي مقابل شاه اردشير مورد استفاده قرار گرفت

و حرص و طمع  زياده خواهي در پي نشان دادن اين امر است كه نتيجه و عاقبت 
 نابودي  و زيان است.

 

 اولرخداد 
در اين رخداد كه مربوط به آغاز حكايت است، سه مرد راهزن به عنوان 

شوند راهزني معرفي مي دستي، آوارگي وهي هاي اصلي حكايت با ويژگي تشخصيت
 كنند.را غارت مي آنهاكه از روي ظلم و ستم بر گذرگاه مسلمانان كمين كرده و 

 به اين صورت است : موقعيتاين  ةتقابلهاي سه گان
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نسبت شوق و اشتياق(كنشگر / موضوع ارزشي): ( سه دوست راهزن / غارت  -1
 ).زياده خواهي ودزدي براي كسب ثروت(

خصلت ظلم وستم  -2دستي و آوارگي دزدان  هيفقر و ت -1ط ( نسبت ارتبا -2
 مسلمانان ). -2سه نفر راهزن -1در دزدان / 

 نسبت حمايت يا ممانعت ( ندارد ). -3
 
 
 
 
 
 
 

 6نمودار 
رفت پي ةنشان داده شده ، دربردارند 6همانطوركه در نمودار  ،اين رخداد

براي آغاز اين حكايت  اين رخداد تنها به عنوان يك مقدمه چينيزيرا است؛ » اجرايي«
 آمده است.

 

 رخداد دوم
-اي مي اند، به خرابهدراين رخداد، سه راهزني كه اموال مسلمانان را به غارت برده

يابند. در اين ميان يكي از آن سه  نفر كه براي  اي پر از طال ميرسند. در آنجا صندوقچه
شود كه دو شريكش رود، دچار حرص و طمع شده و وسوسه ميغذا به شهر مي هيةت

را  آنهاگنج را تصاحب كند. به همين دليل غذاي  ةرا به هالكت برساند و خود هم
زياده بينيد در اين رخداد، حرص و طمع و طور كه ميكند. همانآغشته به سم مي

 كند.ين كنشگر ايفاي نقش ميمهمتربه عنوان  خواهي 

كنشگرگيرنده: سه 
 دوست راهزن

-1كنشگر فرستنده :   
 -2فقر و تهي دستي 

ظلم وستم ( دروجودسه 
 راهزن )

كنشگر :        
سه دويت 

 راهزن

كنشگرياري 
 دهنده : ندارد

كنشگربازدارنده : 
 ندارد

ء ارزشي : شي
غارت ( از 
 مسلمانان )
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 اين رخداد به اين صورت است: ة هاي سه گانتقابل
موضوع ارزشي): ( يك نفر مرد راهزن/ /نسبت خواست و اشتياق(كنشگر -1

 گنج). كشتن دو شريك خود ( تصاحب كلّ
تصاحب گنج  ةانديش -2حرص و طمع  -1نسبت ارتباط(فرستنده/ گيرنده): (  -2

 پر از طال و خرابه / يك نفر مرد راهزن ).ة كوز ةوسوس -3
 ). -/ بازدارنده): ( سم كشنده / نسبت حمايت يا ممانعت(ياري دهنده  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7نمودار 
پيماني و «رفت )، پي7رفت اين رخداد، بر طبق نمودار ذكر شده(نمودار پي
دو دوست راهزن به فكر تصاحب گنج و كشتن شريك خود افتاده و زيرااست؛ » اجرايي

 كنند.براي به اجرا درآوردن آن عمل مي
 

 رخداد سوم 
رفت است. در اين رخداد دو راهزن اين رخداد، آخرين رخداد اين حكايت و پي

آيند. به همين هالك كردن دوست خود بر مي در پيديگر نيز به سبب حرص و طمع 
كنند ولي خود نيز ندانسته از رسد او را خفه ميدليل زماني كه دوستشان از شهر مي

رفت خصلت حرص و طمع و شوند. در اين پيخورند و هالك ميغذاي پر از سم مي

حرص و  -1ستنده : كنشگر فر
 تصاحب كلّ ةانديش -2طمع 
پر ازطال  ةكوز ةوسوس -3گنج 

 وخرابه

كنشگر ياري دهنده:  سم 
 كشنده ( در غذا )

 ء ارزشي : شي
كشتن دو شريك خود 

 ( تصاحب گنج )

 كنشگرگيرنده: 
 يك نفر مرد راهزن   

كنشگر بازدارنده :   
 ندارد

 كنشگر:
 فر مرد راهزنكني
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-هاي اين پيشخصيتين كنشگر عمل كرده و باعث حذف مهمتربه عنوان  ة خوازياده

 اين رخداد عبارتند از: ةهاي سه گانشود. تقابلرفت مي
وضوع ارزشي): ( دو نفر راهزن / كشتن منسبت شوق و اشتياق(كنشگر/ -1

 به گنج (تصاحب گنج و ثروتمند شدن). شريك براي رسيدن
تصاحب  ةانديش -2حرص و طمع  -1نسبت ارتباط(فرستنده / گيرنده): (  -2

 پر از طال و خرابه / دو نفر شخص راهزن ). ةصندوقچ ةوسوس -3گنج 
نسبت حمايت يا ممانعت(ياري دهنده / بازدارنده): ( نيروي دو شخص راهزن  -3

 غذاي پر از سم ).براي خفه كردن دوستشان / 
 
 
 
 
 
 
  
  

 8نمودار                                                
ة نشان داده شده است، دربردارند 8رفت اين رخداد همانطور كه در نمودار پي

اهزن براي آن سه شريك ر طيدر زيرا است؛ » اجرايي؛ پيماني و انفصالي«رفت پي
يكديگر توطئه كرده و با كردار خود نه تنها به تصاحب سهم بيشتري از طال و گنج عليه 

، حركت »ج«رفتشوند. در پيرسند بلكه باعث هالك و مرگ يكديگر ميطاليي نمي
رخدادها و داستان در جهت توالي آشفتگي و سقوط است؛ چون با مرگ كنشگرها به 

توالي صعود ة ايجادكنند» ب«و » الف«هاي رفترفت در دل پياين پي امارسد. اتمام مي
 و پيشرفت است.

 

 كنشگرياري دهنده:
نيروي دوشخص 
 راهزن درخفه كردن

 كنشگربازدارنده:

 غذاي پرازسم

 كنشگر:
 نفرراهزندو 

 شيء ارزشي:
 كشتن شريكوتصاحب گنج

 كنشگر گيرنده:
 دو نفر شخص راهزن

 كنشگر فرستنده:
انديشة  -2حرص و طمع  -1

وسوسة صندوقچة  -3تصاحب گنج 
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 گيرينتيجه
هاي ادبي است. يكي از كساني كه از ها در پژوهشين رويكردمهمترشناسي، از روايت

-مند به تحليل عناصر داستان پرداخت، گريماس از ساختارگرايان و نظريهطريق علمي و نظام

سعي در نمايان كردن نقش كنشگران و » الگوي كنش«شناسي است. او از طريق پردازان نشانه
 ها در داستان داشته و الگوي خود را بر كنش روايت استوار كرده است.شخصيت

نقد  ةدر اين مقاله با استفاده از الگوي كنش گريماس، نشان داده شده است كه اين شيو
باب  حكايتدو هاي فارسي است. بر همين اساس روايي تا چه ميزان قابل انطباق بر حكايت

مال با اين رويكرد مورد بررسي قرار گرفت. هايي مينينامه به عنوان حكايتسوم مرزبان
ها و رفتها، پيشخصيتساختار اين دو حكايت در عناصر روساختي كه شامل جايگزيني 

اين  طيه است. در رفت اصلي و چندين رخداد شكل گرفترخدادهاست با توالي سه پي
ساخت ژرفة (زير ساخت) داستان كه دربردارندها و تغييرهاي روساختي، درونمايهحركت

گيرد. كنشگرهاي اين باب به است در قالب تقابل بين كنشگران داستان شكل مي» تغيير«
رفت اجرايي، انفصالي و هدفمند عالوه بر گانه و در جريان سه پيهاي سهصورت تقابل

تهاي انتزاعي، ويژگي مفاهيمها شامل تشخصيتي، ظاهر شخصيها(شكل و شمايل شخصي
ين مهمترشود. كنشگرها در اين باب به عنوان ، اشياء بي جان و غيره مينياتها)، شخصيت

داستان با ايجاد و تشديد نيروي تقابلي رويدادهاي داستان، بر محور  ةعناصر تشكيل دهند
اند. بر طبق بررسي انجام شده از طريق اين الگوي داستان قرار گرفتهة موضوع و درونماي

ص شد كه در اين باب، ارتباط بين عناصر روساختي و زير ساختي، چينش اين ساختاري مشخّ
ها و ديگر عوامل كنشي در خدمت پيشبرد شخصيتعناصر و همچنين نقش كنشگران در قالب 

فته است. همچنين معلوم شد كه چگونه كنشگران با داستان صورت گر ةها و درونمايرفتپي
ها رفتها و پيتواليايجاد نيروي تقابلي در سطح داستان، به طرق مختلف عالوه بر ايجاد خرده

گانه در قالب هاي سههاي دروني و بيروني و تقابل ، در جريان كشمكشآنهاو ايجاد پيوند ميان 
يابند و رندگي و خواست و آرزو تغيير هويت  مي، حمايتي يا بازداطيهاي ارتبامناسبت

 دهند.روايت را در سطح داستان شكل مي كالن

 
 



 __________________________________________________________________  
 28)، شماره 1393سال پانزدهم (كاوش نامه،      290

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 ها: داشتياد
داستان ميني مال: متشكّل از سه رخداد به هم متّصل است. اولين و سومين رخداد  -1

ثابت و دومي پوياست. وانگهي، سومين رخداد عكس اولين رخداد است. سرانجام اينكه، سه 
 رخداد با كلمات ربط بدانگونه به هم متّصل مي شوند كه:

الف) اولين رخداد از نظر زماني از دومين رخداد و دومين رخداد از سومين رخداد عقب 
 تر است.

به نقل از  31، ص1974ب) دومين رخداد، رخداد سوم را ايجاد مي كند (پرينس، 
 )31، ص1387كنان،  -شلوميت ريمون

 

 خذ:آمنابع و م

 كتابها-لفا
 مركز. ،)، ساختار و تأويل متن، تهران 1370احمدي، بابك،( -1
 مركز. ن،تهرا ،فرزانه طاهريترجمة ،عناصر داستان ،)1377(،اسكولز، رابرت-2
آهنگ  ،فرزان سجودي، تهرانترجمة ادبي،  ة)، نظري1382برتنز، يوهانس ويلم،(-3

 ديگر.
فريدون  ترجمةهاي پريان، قصه)، ريخت شناسي  1386پراپ، والديمير،(  -4

 توس. ،بدره اي، چاپ سوم، تهران
ترجمة قاي معاصر، طي)، روايت داستاني: بو1387ريمون كنان، شلوميت،(-5

 نيلوفر. ،ابوالفضل حري، تهران
 ،تهران ،محمد شهبا،ترجمة هاها و راوي). روايت1391وري(گكوري، گري-6

 مينوي خرد.
 ،فتاح محمدي، تهرانترجمة هاي روايت، ريه)، نظ1382مارتين، واالس،(-7

 مينوي خرد.
ب رهبر، طيخخليل نامه، به كوشش )، مرزبان1389وراويني، سعدالدين،( -8

 صفي عليشاه. ،تهران
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 مقاالت-ب
-، پژوهش»نامههاي مرزبانبررسي ساختاري حكايت« )، 1388آزاد، مرضيه،( -1

 . 123-140، صص 9پياپي  ،3نامه زبان و ادب فارسي(گوهر گويا)، شماره 
تحليل معناي ساختاري دو حكايت از تاريخ بيهقي «)،  1388خادمي، نرگس،(  -2

 ة هاي ادبي، سال چهل و دوم،  شمار، جستار»گريماسهاي با تكيه بر الگوي كنشگر
 .47 -67، صص 166

-يتروا ةر بر پايطيتحليل منطق ال«)،  1390دزفوليان، كاظم و فؤاد مولودي،(  -3

 .  113 – 135بيستم، صص ة ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شمار»شناسي
تحليل ساختاري داستان جوالهه با «)، 1391فضيلت، محمود و صديقه نارويي( -4

، 5نامه تخصصي نظم و نثر فارسي(بهار ادب)، سال ، فصل»گريماسة نظرية مار بر پاي
 . 253-262، صص 15، شماره پياپي اولشماره 
پوش از منظر تحليل ساختاري داستان پادشاه سياه«)،  1387كاسي، فاطمه،( -5

 .183 -200، شماره پنجم، صص ة، ادب پژو»گريماسبارت و 
6-هاي الگوي كنشگر در برخي روايت«)،  1390دي، جليل و راضيه آزاد،( مشي

زبان و هاي ، پژوهش» گريماسالگوي كنشگر آلژير داس  ةكالمي مثنوي بر اساس نظري
، 3 ةدانشگاه شيراز، سال سوم، شمار –ادبيات فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني

 .  35-46صص 
، »شناسي داستان بوم و زاغ در كليله و دمنه روايت«)،  1389رضا،( علينبي لو،  -7

 .7-28چهارده، صص ، شمارههيادب پژو
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