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معنا در گفتمان را نشان دهد .معنا در نظام ساختارگرا زمانی حاصل مریشرود کره سرو ب براسرا «قصرد»
مشخص از طریق کنشهای برنامهریزی شدب از وضعیّتی اوّلیّه به وضرعیّتی ثرانوی دسر
گفتمانی داستان «سکینه بانو» تالش براین اس

یابرد .در تحلیرل

که با تقلیل متن به عناصرسازندة آن مانند مربّع معنایی ،برنامة

روایی ،محور تنشی و مربع واقعیّ نمایی سازوکار تولید معنرا را در داسرتان نشران دهریم .مطالعرة نشرانه-
معناشناسی داستان سکینهبانو به دنبال آن ساختار اصلی و پایهای اسر

کره انار ام و یکپرارگ ی مرتن را

تضمین کردب و ارتباط و تعامل زن یربهای روایی را با واسازی خالگفتمانی که نتی ة نقش فعّرال و کنترلری
نقّال اس  ،آشکارکردب اس  .همنشینی زن یربهای روایی از طریق بررسی ساختارهای متداول در قصّرههرای
عامیانة بلند من ر به آشکارگی قصد کنشگر شدب و تعامل بین رفساخ

و روساخ

را برقرارکردب اس .

ازسویی داستان با قراردادن زن در جای اب عامل فاعلی ،تنش افعال مؤّثر «نباید» و «خواستن» را که در مرورد
زنان باعث قرارگرفتن در محور دروغ میشود ،نشان میدهد .زنان تا زمانی که در محرور دروغ قررار دارنرد
عامل فاعلیاند؛ با آشکارشدن ظاهرزنانهشان تبدیل به مفعول ارزشی میشوند .تنش عاطفی شردیدی کره در
تقابل با منطق روایی در پایان داستان ای ادمیشود نیز از ن اب غیرتمندانه بره زن در بافر
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مقدّمه
روایتشناسی شاخهای از نشانه -معناشناس ی()semiotiqueاس ت ه ه م یهوش د
فنون و ساختارهای روایی استفاده شده در یک متن ادبی را بررسی هن د و وزة تحلی ل
روایی گفتمانها در«ریختشناسی قصّههای پری ان»()analyse narrative des discours
ادامة بخشی از مطالعات والدیمیرپراپ است نظریة هنشی پراپ معتقد است همة هستیِ
شخصیّت در نقشی هه در داستان برعهده دارد ،خالص ه م یش ود پ راپ مطالع اتش را
براساس قواعد صوری انجام داد نقطة شروع بررسیهای پراپ تعریف ی وی از روای ت
است وی روایت را تغییر از یک پاره یا یک وضعیّت به پاره یا وضعیّت دیگر میدان د
از نظر پراپ «خویشکاری»ها ،رخدادهای پایهای و عناصر اص لی ط ر هس تند (پراپ،
 ،1631ص )11نشانه -معناشناسی فرانسه تالش هرد الگوی پراپ را تکمیل هن د ت ا ب ه
همک آن بتواند اصول سازماندهی گفتمانهای روایی را در هلّیّ ت نش ان ده د الگ وی
زایشی گریماس كه روشی ساختارمند از نشانهشناسی را گسترش م یده د ،از ریخ ت
شناسی والدیمیرپراپ سرچشمه گرفته است
در نظام ساختارگرا معنا زمانی واصل میشود هه از طریق هنشهای برنامهری زی-
شده سوژه از وضعیّتی اوّلیّه به وضعیّتی ثانویه دست یابد گریماس معتقد اس ت ه ه در
اهثرداستانها روند واهم بر ورهت متن به گونهای است هه هم ه چی ز از ی ک نقص ان
آغازمیشود و نقصان منجر به عقد قرارداد میشود بع د از عق د ق رارداد ه نشگ ر در
مروله توانش قرارمیگیرد و بعد از بهدست آوردن توانشهای الزم ،وارد مرول ة ه نش
م یشود (عبّاس ی وهمک اران ،1631،ص )111ب ه عقی دة گریم اس و ه ورتز ،ه نش
گفتمانی«یعنی تحقّق برنامهای روایی هه خود به سبب استفاده از فرآیند روای ی ی ا نظ ام
همنشینی در گفتمان واصل میگردد »(گریماس ،1613 ،ص)36
پژوهشهای گریم اس نش ان دادن د ه ه اس اس تم ام روای ته ا ب ر ی ک اب ر-
ساختار( )super-structureنهاده شده هه آن را به سبب پ ن مرول های ب ودن آن ط ر
هلّی روایت یا طر پن تایی میگویند ،براین اساس روای ت ب ه ای ن ص ورت تعری ف
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میشود :تغییر و تحوّل از یک والت به والت دیگر این تغییر شامل س ه عنص ر اس ت:
عنصری هه تغییر را ایجاد میهند ،قسمت پویایی هه تغییر و تحوّل را تحقّق میبخشد یا
تحقّق نم یبخش د و عنص ری ه ه تح وّل را خاتم ه م یدهد (عبّاس ی ،1635 ،ص)31
نحوروایی روساخت و مربّع معنایی بر ژرفساخت گفتمان داللت دارد ازنظر گریماس
روساخت نحوی-زمانی و ژرفساخت مقولهای است ژرفساخت نمیتواند به تنه ایی
داستان را ایجادهند ،زیرا «سطح انتزاعی گفتمان است هه آن را س اختارهای اوّلّی ة معن ا
نامیدهاند »(شعیری ،1613 ،ص)3
در فرآیندگفتمان ،نشانه درنظامی فرآیندی و در تعامل و چالش با نشانههای دیگ ر
به سوی تولید معنا ورهت میهند؛ از اینرو موض وع اص لی نش انه-معناشناس ی ارتب ا
ساختاری مولّدی است هه در سطح زیرین متن ،معنا را تولید میهند فرآین د معناس ازی
خود تحت نظارت و هنترل نظامی گفتمانی است و گفتم ان مح لّ ثب ت ارزش ،تولی د،
دگرگونی ،بازسازی و تحوّل آن به سوی ارزشی جدید است در مطالعة گفتمانی معنا نه
به صورت منفک و منقطع ،بلکه در هلّیّت متن و در چ ارچو

فرآین د همنش ینی و ب ه

شیوة زایشی بررسی میشود نشانهشناسی الیههای معنایی را میهاود تا هماهنگی برونه
و درونه روایت را بسنجد
براین اساس سؤاالتی هه مقالة واضر با رویکرد نشانه-معناشناسی درص دد پاس خ
گویی به آنهاست ،عبارتند از:
آیا فرآیندهای تحوّل هالمی متناسب با قصد هنشگر توانستهاند انسجام معن ایی را
در نحوروایی ایجادهنند؟ قراردادن زن در جایگاه عامل فاعلی چ ه تغییرات ی را در بُع د
واقعیّتسنجی گفتمان و محورتنشی ایجادهرده است؟چگونه داستان با جبرگفتم انی ب ه
مقابله برمیخیزد؟
پیشینه تحقیق
دیدگاه نشانه-معناشناس ی از مباو

مط ر در و وزة نق دادبی اس ت و هنگ ام

بررسی متون ،انواع نظامهای گفتمانی و سازوهار تولید معنا را تجزیه و تحلیل م یهن د
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عبّاس ی ب ا تأهی د ب ر بع د روای یِ ای ن رویک رد در هت ا ه ای «صمد:س اختار ی ک
اسطوره»(« ،)1611روایت شناسی هاربردی»( )1636ب ه تحلی ل مت ون فارس ی پرداخت ه
است شعیری در «تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان»(« ،)1611راهی به نشانه-
شناسی سیّال»( )1611و ابعادوسّی-ادراهی گفتمان را معرّفی و تبیین هرده است
در میان پژوهشهای نشانه-معناشناسی ،به قصّههای عامیان ة بلن د همت ر پرداخت ه
شده است اسکندرنامهها از جمله اسکندرنامة منوچهرخان وکیم تاهنون از دید نش انه-
معناشناسی بررسی و نظامهای گفتمانی آن معرّفی وتحلیل نشده است
داستان سکینهبانو
داستان سکینهب انو ازداس تان ه ای اس کندرنامة منس و
است(ص

 )13-113اس کندرنامه ازداس تانه ای رای

ب ه منوچهرخ ان وک یم
عصرص فویه اس ت؛ هت ا

آمیختهای از محتویات وافظة اقوام گوناگون هندواروپایی با جعلیّ ات واض ح براس اس
الگوهای سنّتی است (ذهاوتی ،1611 ،ص پانزده) این داستان درمی ان داس تانه ای پ ی
درپی اسکندرنامه قراردارد و با عملیّات برش در گفته و بازگشت جزئ ی ب ه گفتم ان از
سایرگفتهها منفک میشود انفصال یا برش ،قطع ارتبا گفتهپرداز ب ا گفتم ان و و ذف
وضورمستقیم اوست؛ اتصال گفتمانی وض ور زن دة گفت هپ رداز درجری ان گفتم ان ب ا
نشانههای مختلف زبانی است هرگاه سه عامل من ،اینج ا و اهن ون وض ور را ب ه س ه
عامل دیگر یعنی او ،آنجا و زمانی دیگر بدهند،جریان انفصال گفتمانی شکل میگی رد و
به نظام دیگری هه نظام گفتهای خوانده میشود ،سوق مییابد (شعیری ،1611 ،ص)13
«امّا راوی این وکایت دلگشا ،چنین روایت میهند شمع عالم ،اسکندر ذوالق رنین
را »(وکیم ،1611 ،ص )13برش عاملی در اینجا از گفتهپرداز یا راوی گفتمان به سوی
عامل گفته (اسکندرو دخترش) ورهت میهند در پایان داستان پس از وصال شهزادهها،
دوباره ووزة گفته را ترک و به گفتمان رجعت میهند« :دو ش هزاده از وص ال مطل و
خودش ان هامی ا

ش دند ه ه جمی ع جوان ان ب ه مطل و

خودش ان برسند،انش ا ا
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تعالی »(ص )113در این داستان به دلیل وضور نقّال و روای تش نو ،اتص ال گفتم انی،
بازگشت به زمان و مکان نقل گفته است؛ نقّ ال از و وزة گفت ه خ ارم م یش ود ذه ر
نشانههای گفتمان ،راوی و جوانانی هه در وال شنیدن روایتاند ،او،آنجا و آن زم ان را
به من ،اینجا و این زمان مبدّل هرده است وضور نقّال و نقلش نو،ووزهای واس

ب ین

گفتمان وگفتهپرداز نخستین با ووزة گفته و عوامل آن است داستان بین ای ن دو ب رش
قراردارد
سکینه در تبریز با م ادر و پ دربزرگش زن دگی م یهن د وقت ی ب اخبر م یش ود
آذربرزین پدرش نیست ،تصمیم میگیرد به دنبال پ درش ،اس کندر ،ب ه الگ ه ترهس تان
برود در بین راه ازشکست سپاه اسکندر و تصرّف خزان ه و بارگ اه وی توس

تره ان

باخبر میشود ترهان قصد دارند خزانه را به دست شاهزادة ترک ،سلطان محمّد ،در بلخ
برسانند سکینه در نبرد با ترهان ،خزانه و بارگاه اسکندر را پس میگیرد شاهزادة ت رک
به نبرد با سکینه میآید؛ در ضمن جنگ ،نقا

از ص ورت س کینه م یافت د و ش اهزاده

عاشق وی میشود طی نبردهای سکینه و ترهان ،سپاه ایران به همک س کینه م یآی د و
بُنه به دست اسکندر میرسد از اینجا به بعد وضور فعّال سکینه ظاهراً با صحنة نمادینِ
یافتن سکینه در بیابان دروالی هه هالغها اطراف او هستند ،به پایان میرس د امّ ا پای ان
سرنوشت سکینه به قسمت پایانیِ داستان عشق عبدالحمی د وش هربانو م یپیون دد ای ن
داستان قبل از داستان سکینه بانو آغازشده است عبدالحمید با هنرنمایی و هشیدن همان
در بارگاه شاه ترهان شایستگی همسری شهربانو را مییابد میگساری و عشقبازیه ای
آنها ،دروالی هه شاه ترهان با ایرانیان در جنگ اس ت ،مخفیان ه در ب اغ ش هربانو انج ام
میشود اسارت سکینه و واگذاری او به شهربانو ،داستان وی را به داستان عبدالحمی د و
شهربانو میپیوندد جاسوسان ،شاه را باخبر میهنند ش هبانو ب رای تبرئ ة خ ود و دف ع
خشم شاه ،همه را بیهوش میهند و وانمود م یهن د آنه ا را اس یرهرده ش اهزادهه ای
ایرانی را به همراه صندوقی هه سکینه را در آن قراردادهاند ،روی ارابه م یگذارن د و ب ه
دربار شاه ترهان میبرند عیّاران ایرانی ب ه اراب ه ومل ه م یهنن د و ص ندوق س کینه را
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برمیدارند اسکندر و سردارانش جداگانه ،گروه گروه ومله میهنند؛ نهایت سپاه ای ران
پیروز میشود سبکتکینِ شکستخورده خوا

عیسی(ع) را میبین د و عیس ی او را ب ه

تسلیم دربرابر اسکندر و موافقت با ازدوام شاهزادهها توصیه میهند
دراین داستان راوی برای ادامة داستانی ه ه ق بالً قط ع ش ده ،از روای تگردان ی

1

استفاده میهند وچند ماجرا را ه ه در ص حنهه ای متف اوت ر م یدهن د ب ه م وازات
یکدیگر (با قطع یکی و ادامة دیگری) روایت میهند؛ البته او طب ق ی ک برنام ة روای ی
پیش میرود و در نقطهای هر دو ماجرا را به هم میپیوندد در میانة داستانِ سکینه ب انو،
ادامة ماجرای محمدشیرزاد را میآورد« :پس وال ی عبدالحمی د را ب ه اردو آورده دربن د
هشید تا به داستانش برسیم »(وکیم ،1611 ،ص )113و تقریباً در انتهای داستان س کینه
بانوست هه عاملهای هالمی قصّهای هه درون قصّة سکینهبانو روایت شده بود ،به س پاه
اسکندر میپیوندند و شکست شاه ترهستان را وتمی میهنند
بررسی زن یربهای روایی داستان
گفتمان با وضع ابتدایی عامل فاعلی آغاز میشود وض عیّت ابت دایی «نقص ان» ی ا
«نابسامانی» روایت نامیده میشود در وضعیّت ابتدایی عامل فاعلی پی میب رد ب ا ش ی
ارزشی دروال انفصال است؛ عامل فاعلی را در چنین وضعیّتی «فاعل والتی» م ینامن د
او برای عبور از انفصال به «وصال» ،باید از فاعل والتی به «فاعل عمل ی» تب دیل ش ود
ورهتهای ساختاری داستان ازطریق هنشهای عامل ف اعلی ب رای رف ع نقیص ه ایج اد
میشوند عامل فاعلی باید سعی هند در فرآیند تحوّلی ،وضع موجود را تغییردهد
در این گفتمان طبق اطالعات راوی دوری از پ در نقیص ة داس تان اس ت فاع ل
والتی به انفصال با پدر پی میبرد؛ بنابراین بالفاصله برای قرارگرفتن در وال ت وص ال
تصمیم میگیرد و به عامل فاعلی تبدیل میشود عامل فاعلی باید ابتدا اطالع اتی راج ع
به پدرش هسب هند به محض این هه میفهمد آذربرزین پدربزرگش است ن ه پ درش،
از او راجع به پدر میپرسد و اطالعات الزم را برای اقدام ب ه ه نش اوّلیّ ه جم ع آوری
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میهند« :پس پدر من هیست؟ آذر گف ت :پ در ت و ش اه هف ت هش ور و مل ک دادگ ر،
جهانگشای شاهنشان و ولقهفکن گوش گردنکشان ،اسکندر ذوالقرنین است سکینه بانو
گفت:واال پدر من هجاست؟ آذر گفت :به تسخیر الگه ترهس تان رفت ه اس ت »(ص)31
اطالعات درون هالمی فشردهای هه آذر به عام ل ف اعلی م یده د ،دارای ی ک «مرج ع
گسترده» است و قبالً توس گفتهپرداز به گفتهیا

داده شده؛ تنها عامل فاعلی تازهوارد،

از آن بیخبر بوده است
پس از هسب اطالعات ،فعّالیّت عملی هنشگ ر آغ ازمیش ود« :س کینه گف ت :در
تمهید لشکر باش هه به خدمت پدر روم و مِن بعد در تبری ز نخ واهم مان د »(همانج ا)
وضعیّت عامل فاعلی با شاخ

مکانی مشخّ

میش ود؛ زی را ب رای ایج اد تغیی ر در

وضع زندگیاش باید از تبریز خارم شود؛ یعنی«مکان توانش ی» ی ا «خ ودی» را ت رک
گوید مکان توانشی شامل مکانی است هه ورهت قهرمان از آنجا شروع میشود آزمون
سرنوشتساز و اصلی در مکانی دیگر و غیرخودی ،یعنی دور از وطن انج ام م یش ود،
این مکان را «مکان خارجی» یا «هنشی» مینامند در مکان غیرخودی توانش قهرم ان ب ه
هنش تبدیل میشود (عبّاسی وهمکاران ،1631 ،ص )111در اهثرمواقع در فرآیند تحوّل،
فعّالیّت عملی فاعل با تغییرمکان توأم است؛ زیرا مکان همیشگی ،تک راری و یکنواخ ت
شده و امکان تغییر و تحوّل در همان مک ان ت ا و دّی ن اممکن است (ش عیری،1631 ،
ص)11
سکینهبانو به دنبال چیزی هه ارزش است ،ورهت میهند «قصد» برای رسیدن ب ه
شی ارزشی هنشها را برنامهمدار میهند و انس جام روای ی را ایج اد م یهن د «ب رای
شکلگیری سوژة روایی هه جست وجوگری هنشی است ارزشی الزم اس ت ه ه بتوان د
جای خالی چیزی را هه همان ابژه است ،پرهن د س وژه هنش ی س وژهای اس ت ه ه در
جستوجوی چیزی است؛ یعنی براساس پیشبینی تنش ی اب ژهای را ه ه دارای ارزش ی
نشانه-معناشناختی است هدف قرارمیده د ب دون ای ن ه دفگی ری ه ه خ ود مبتن ی
برارزش است ،سوژة هنشی شکل نمیگیرد »(گریماس ،1613 ،ص)31
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«قصد» بیانگر دو موضوع است :نخست این هه فاعل یا قهرمان داستان به انتخ ابی
دست زده ودیگر آن هه در هرقصد ،مسألة مهم هشش یا ورهت به سوی چیزی اس ت
گویا فاعل ،چیزی یا هسی را نشانه میگیرد هرقص د مس ألة اساس ی مقص د را مط ر
میهند و چون از نقطة خاصی شروع میش ود ،دره ر قص د ی ک مب دأ و ی ک مقص د
مدّنظراست (همانجا ،ص)11
نشانه یا قصد در نقل راوی یافتن پدر است (به این قصد میتوان شک هرد) مب دأ
ورهت ،خانه یا تبریز و مقصد الگه ترهستان امّا هنشگر قبل از نف وذ ب ه مک ان هنش ی
باید مکان دیگری راهه عبور از آن ضروری است و «مکان میانی»ی ا «واس طهای» نامی ده
میشود( ،عبّاسی و همکاران ،1631 ،ص )113پشت سر بگذارد بلخ در داستان سکینه-
بانو ،مکان میانی است؛ قبل از رسیدن به ترهستان به بلخ میرود «جستوجو» به خاطر
تغییر در وضع عامل فاعلی بعد پویای هالم محسو

میشود ،زیرا دربردارن دة گ ذر از

مرولهای به مرولة دیگر برای ایجاد تغییر است
پس از عزیمت قهرمان ،روایت پارة ابت دایی را پش ت س رمیگ ذارد و وارد پ ارة
میانی هه قسمت پویای هالم است ،میشود در این قس مت عام ل ف ردی بای د آزم ون
اصلی و سرنوشت ساز را به انجام برساند و نقیصه را التیام بخشد درص ورت موفقیّ ت،
عامل فردی وارد مروله آزمون سرافرازی هه با ارزیابی همراه است ،میشود به عب ارتی
پارة سوم و انتهای روایت شکل میگیرد نیروی ساماندهن ده آش فتگی و ت الش عام ل
فاعلی را به نتیجه میرساند و دوباره تعادل به روایت بازمیگردد؛ امّا تعادلی ه ه دوب اره
به روایت بازمیگردد ،همان وضعیّت آغازین نیست؛ بلکه عامل فاعلی فرآیند «ش دن» را
پشت سرگذاشته است
در داستان سکینه بانو پس از ورود عامل فاعلی به قسمت پویای هالم ،روایت ه ه
برای یافتن پدر آغازشده بود ،با نقصانی دیگر مسیرخود را به سوی قصد دیگر تغییرم ی
دهد این قصد پس گرفتن بُنه اسکندر از ترهان است اگ ر بخ واهیم ای ن داس تان را از
مجموعة اسکندرنامه منفک هنیم و بیتوجّه به داستانهای دیگ ر ب ه تعی ین فرآین دهای
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تحوّل هالمی در این داستان بپردازیم ،ورهت قهرمان دو زنجی رة روای ی ایج ادمیهن د
زنجیرة دوم هه پسگرفتن بنه و بارگاه اسکندر است در درون زنجیرة اصلی هه رس یدن
به اسکندر است ،قرارمیگیرد بدون آن هه پیوند معنایی با سوژة ارزشی ی ا قص د عام ل
فاعلی داشته باشد یا در هالن روایت به عنوان روای ت اب زاری هم ک ب ه تحقّ ق ه نش
اصلی نماید ازسویی سرنوشت قهرمان در زنجیرة سومی هه مربو به داس تان دیگ ری
است ،مشخّ

میشود براین اساس مهمترین طر وارة داستان هه دربردارندة عزیم ت

اصلی هنشگر است به صورت زیر شکل میگیرد:
عامل فاعلی در تبریز زندگی میهند اطالعاتی را هسب میهند هه براس اس آنه ا
دیگر نمیتواند در تبریز بماند و ظاهراً برای یافتن پ در مص مّم م یش ود ای ن زنجی ره
فرآیند انتهایی را هه شامل ارزیابی شناختی است ،ندارد پارة میانی نیز تنه ا در وره ت
عامل هالمی خالصه میشود پس از فتح ترهستان ،خواننده میتواند ودس بزند سکینه،
اسکندر را میبیند ،زیرا راوی سخنی از مالقات آنها به میان نیاورده است
در زنجی رة دوم ،س کینه و آذرب رزین در راه ترهس تان ،از طری ق جاسوس ان
باخبرمیشوند هه خزانه و بارگاه اسکندر را ترهان تص اوب ه ردهان د س کینه تص میم
میگیرد خزانه را از ترهان پس بگیرد؛ قاهرشاه را شکست میده د و ام وال اس کندر را
پس میگیرد امّا قب ل از آنک ه عم ل وی م ورد ارزی ابی قرارگی رد ب ا موان ع نیروه ای
بازدارنده مواجه میشود در این زنجیره آنچه «خوشی» عامل فاعلی را با مشکل مواج ه
میهند« ،عامل ضدّفاعلی» است نیرویی هه خواهان پسگرفتن اس با

و خزان ه اس ت:

«سکینه مستعّد شده بود هه روانه اردوی پدر شود هه از جانب بل خ گردش ده و س لطان
محمّد و قراخان و سگدندان هوش رسیدند ،با شصت هزار ه س ه افربیدی ن در براب ر
لشکرسکینه فرودآمدند »(ص )36مشخّصات عامل ضدّ فاعلی یکی در نیروی همگانی و
منسجم تحت عنوان «لشکر» ودیگر جنبهه ای توص یفی آن« :ه افربی دی ن» بی ان ش ده
است از سویی قصد عامل ضدّفاعلی پس از پیبردن ب ه هویّ ت زنان ة س کینه و عش ق
سلطان محمّد ،عالوه بر بازپسگیری خزانه ،دس تگیری س کینه وازدوام او ب ا ش اهزادة

__________________________________________________________________
323

كاوش نامه ،سال هفدهم ( ،)5931شماره93

ترک است« :قراخان هی بر او زد هه :ای بیدولت! تو هیس تی ه ه در چن ین وقت ی ه ه
میخواستم دختر اسکندر را دستگیر نمایم و به خدمت پسر پادشاه ترهان برم تو آم دی
و جانفشانی برای اسکندر میهنی؟»(ص )33پس ازچندین نبرد ،نیروی همکی از طرف
سپاه ایران میرسد و در نهایت خزانه به دست اسکندر میافتد
زنجیرة سوم ،بخشی از داستانی دیگر است راوی با هارهرد الزامیای ه ه برعه ده
دارد ،هنترلهننده و هدایتهنندة ساختار است و براین اساس زنجیرة سوم را در داس تان
عشق عبدالحمید و شهربانو ادغام میهند وضعیّت ثانوی هر دو داستان در ی ک پای ان-
بندی؛ البتّه با تمرهز بر داستان عبدالحمید مشخّ

میشود دراین زنجیره ش هزادهه ای

ایران با شهبانوی ترهستان(شهربانو) وسکینهبانو در باغ ملکه مجل س نوش انوش ترتی ب
دادهاند؛ عیّارترهان ،شاه را باخبر میهند؛ شاه دروال لشکرهشی به باغ است هه ش هربانو
مطّلع میشود و برای فرار از انتسا

به خیانت و خشم شاه ،با بیهوش هردن شاهزاده-

های ایرانی وانمود میهند عالوه براین هه خیانت نکرده ،به شاه در دستگیری دشمنانش
همک هرده است
اگر طر داستان را پدرجویی تلقّی هنیم با س ه زنجی رة غیرم رتب ب دون ارتب ا
زیرساختی مواجه خواهیم شد؛ دروالی هه «پیرنگ تنها عنصری است هه نم یتوان د ب ه
تعداد زیاد دیده شود همیشه یک پیرنگ اص لی در روای ت وج ود دارد و پیرن گه ای
دیگر نسبت به پیرنگ اصلی ،فرعی هستند »(عبّاسی ،1613 ،ص )15قب ل از تأیی د آنه ا
بهعنوان برنامههای روای ی نامنس جم و پراهن ده ،الزم اس ت نگ اهی ب ه س اختارروایی
داستانهای عاشقانة اسکندرنامه بیندازیم و آنها را با طر داستانهای پدرجویی مقایس ه
هنیم
در داستانهای عاشقانه ،مراول مختلف فرآین دهای تح وّلی ه الم ش بیه یک دیگر
است استعمال ساختاری یکسان برای این داستان ها ،آنها را آشنا و قابل پیشبینی ه رده
است اجزای شناختهشده در روندورهت قهرمان درقصّههای عامیان ة بلن د ،عبارتن د از:
تغییرمکان عامل فاعلی ،ورود ناشناس او به دربار پادشاه همراه بازرگان یا پیرم ردی ه ه
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او را به فرزندخواندگی پذیرفته ،انجام هاری چشمگیر مثل همانهشیدن یا بازپسگی ری
شیای ارزشمند ،معاشقه با دخترشاه و در نهایت شکست یا متقاعدسازی شاه و ازدوام
داستانهای اسکندرنامه نیز از این توالی و ه منش ینیِ هنش ی تبعیّ ت م یهنند (داس تان
محمّدش یرزاد ،ص

 11-13و عبدالحمی د ،ص

 )113 ،31-11 ،33در الگوه ای

قدیمیتر ،هارچشمگیر یا به عبارتی آزمون سرنوش تس از ب ه ص ورت ق راردادی ب ین
خواستگار ،شاه یا دخترش منعقد میشده است به هنشگر گفته میش ده :اگ ر هم ان را
بکشی ،اگر اژدها را بکشی و دخترشاه را به تو میدهند از نمونه داستانهای ش اهنامه
داس تان ازدوام گشتاس ب وهت ایون اس ت ،داس تان هم ای وبهم ن از دارا نام ة
طرسوسی(طرسوسی ،1613 ،م ،1ص )3داستان عش ق ف ر زاد و به زاد در دارا نام ة
بیغمی(بیغمی ،1931 ،م1ص )39و نمونههای رای

چن ین س اختاری اس ت در ای ن

داستانها عقد قرارداد به طور صوری وذف؛ ولی ب ه طورض منی در انج ام ی ک ه نش
چشمگیر باقی مانده است:
عقدقرارداد

هنش

توانش

ارزیابی و قضاوت شناختی وعملی

ارزیابی از طریق دادن دختر شاه به هنشگر انجام میشود به عبارتی عامل ف اعلی
پیروز شده ،مفعول ارزشی را بهدست میآورد
نوع دیگر داستانها ،داستانه ایی ب ا قص د پ درجویی اس ت الگ ویِ هه ن ای ن
است در این الگو پدر و پسر به ص ورت ناش ناس ب ا

داستان ها ،داستان رستم وسهرا

هم نبرد میهنند و در نهایت پسر هشته میشود سازة مرگ پسر اگر به دس ت پ در ر
ندهد ،با تقدّم وتأخّر باألخره اتّفاق میافتد در برخی قصّهها ممکن اس ت شخص ی ه ه
معموالً مادر است ،پدر و پس ر را ب ه یک دیگر معرّف ی هن د اس کندرنامه نی ز مت أثّر از
داستانپردازیهای شاهنامه است

5

داستان سکینهبانو داستانی عاشقانه است؛ زیرا از الگوی همسریابی تبعیّت میهن د
راوی اشتیاق سکینه برای دیدن پدر را به انگیزهای برای توجیه ورهت تغییرداده ،ب دون
آنکه ساختار را براساس آن گسترش دهد در میانه نیز داس تان را ب ه داس تانی ب ا قص د
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جفتجویی پیوندزده است از سویی درتوصیف قهرمانیهای سکینه به گردآفری د نظ ر
داشته است داس تان گردآفری د اندیش ة برت ری ایرانی ان برغیرایرانی ان را در ب افتی ه ه
میتوانست به جفتجویی خ تم ش ود ،بی ان م یهن د در ش اهنامه «قص د» س هرا

و

گردآفرید همسریابی نیست؛ از اینرو داستانِ نبرد و مواجهه آنها پس نیرنگ گردآفری د و
فرار وی متوقّف میشود و در برابر طر اصلی رنگ میبازد
براین اساس زنجیرة دوم نه ب ه ص ورت روایت ی مج زّا؛ بلک ه در فرآین د پوی ای
زنجیرة اوّل قرارمیگیرد ،زیرا برای جلب نظر یا طبق الگ وی عق د ق رارداد (ق راردادی
ناگفته) ازسوی پدر دختر ،هنشگر بای د دس ت ب ه عمل ی چش مگیر بزن د هنرنم ایی
هنشگر در اینجا بازپسگیری شی ارزشی است ونکتة جالب ای ن ه ه شمشیرهش ی و
نبرد هنشگر با هرشمة زنانه توصیف شده است و اشارهای ب ه دلرب ایی و جل ب توجّ ه
معشوق دارد« :بانو با آن ترک در سخن بود و تیغ ،مانند غمزه خوبان ،از غالف هش یده،
نهیب داد هه بگیر از دست من »(ص)35؛ خزانه و بارگاه اسکندر عام ل ارزش یِ درج ة
دوم است و برنامة روایی آن ،برنامة روایی ابزاری است هه درخدمت برنامة روایی پای ه
قرارگرفته است عاملهای هالمی چیزی را میجوین د ه ه آن را دارای «ارزش» بدانن د
قصد سکینهبانو تصاوب خزانه نیست؛ امّا در میانة راه و در پ ارة می انی روای ت طب ق
الگوی چنین داستانهایی باید دست به هنرنمایی بزند جنگهای بعدی ترهان با س کینه
برای بازپسگیری عامل ارزشی است امّ ا از نظ ر تره ان نی ز خزان ه و بارگ اه ارزش ی
استعمالی دارند نه بنیادی «در نظام ارزشی استعمالی ما با ارزشی مواجه هستیم هه فق
وسیلهای برای دستیابی به ارزشی بزرگتر و بنیادی است؛ یعنی وسیلهای ب ه م ا هم ک
میهند تا برنامهای ارزشی را به تحقّق برسانیم »(شعیری ،1631 ،ص )13تص رّف خزان ه
منجر به رویارویی سکینهبانو با شاهزادة ترک میشود پ س از هنرنم ایی موفقیّ تآمی ز
عامل فاعلی طبق مراول یکسان فرآین دهای تح وّل هالم ی در الگوه ای مش ابه ،بای د
معاشقههای مخفیانة عامل فاعلی با یک ی از نیروه ای ض دّعامل ف اعلی؛ یعن ی س لطان
محمّد آغازشود؛ امّا این مروله از داستان وذف میشود؛ محمّد اسیر ایرانیان میش ود و
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سکینه را متعفّن در بیابان دروالی هه هالغها اطراف او جم ع ش دهان د ،م ییابن د ای ن
صحنه نمای عاطفی جریانی است هه دی دگاه موض عگیران ة عوام ل گفتم انی را نش ان
میدهد واالت عاطفی میتوانند هریک دارای صحنه باشند و با تغیی ر هرص حنه ،ن وع
اوساسات و عواطف نیز تغییرهند «صحنه میتواند سبب بروز نمایة خاصّ ی گ ردد ه ه
دارای بارهای عاطفی متفاوتی باشد صحنههای عاطفی ب ا س اختارهای ارزش ی م رتب
می باشند »(شعیری ،1611 ،ص )131صحنة تعفّن و نمایة ویوانی هالغ بیانگر منفورواقع
شدن و طردشدگی است؛ بنابراین به صحنهای فرهنگی-عاطفی تبدیل شده است علّ ت
طردشدگی سکینهبانو در ورهت گستاخانة وی است همچنین این ص حنه م یتوان د
معلول تحقّق زنجیرة سوم داستانهای عاشقانه باشد راوی با قراردادن سکینه بر س ر راه
عبدالحمید و شهربانو داستان را به ماجراهای عاشقانة آنها پیوند م یزن د؛ معاش قهه ای
قهرمانان در باغ شهربانو و بدون وضور سلطان محمّد اتّفاق میافت د؛ ب ه عب ارتی بهت ر
است بگوییم این قسمت از داستان سانسور میشود و ادامة آن به داستان عشق ش اهزادة
ایران به ملکة ترهستان میپیوندد نقش فعّال نقّال موج ب تغیی ر در نظ امه ای مت داول
روایی شده است و با بررسی روند شکلگیری و دریافت نشانه در م تن و ب ا ق راردادن
شریک گفتمانی در خوانش روایت به خأل موجود هه انعکاسی از نگ اه و اندیش ة نقّ ال
به عنوان نمایندة اندیشة جمعی عصر است ،میتوان دست یافت
داستان سکینه بانو از ساختار ههن جفتجویی پیروی م یهن د ن ه پ دریابی ای ن
ساختار با تغییر قهرمان زن به ج ای م رد ،در هن ار وافظ ة فرهن گ جمع ی و نگ رش
غیرتمندانه به زنان قرارمیگیرد زنان ایرانی در قصّ هه ای عامیان ه ب ه تبعیّ ت از چه رة
اساطیری گردآفرید ،وماسی جلوه میهنند و خاطرخواهان ترک را به سخره م یگیرن د
درواقع نگرش شاهنامه در این داستانها در گفتار گردآفری د خالص ه ش ده اس ت« :ه ه
ترهان ز ایرانیان نیابند جفت»(بیت  )513این س اختار در هن ار ای ن نگ رش ،نخس تین
تغییری هه در روساخت ایجاد میهند تبدیل عزیمت با انگیزة جفتجویی به عزیمت با
انگیزة پدریابی در سخنان راوی است دروالی ه ه س اختار داس تانه ای پ درجویی از
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توالی دیگری از جمله رویارویی پدر و فرزند تبعیّت میهند؛ هم انط ور ه ه در ت والی
هنشیِ دو داستان دیگر از مجموعة اسکندرنامه ،یافتن فیروز و داس تان ش اهزاده اص غر

6

مشهود است توالی هنشی و ساختاری داستان سکینهبانو براساس الگ وی جف تج ویی
است و این تناقض عالوه بر نمودساختاری ،در گفت ار راوی نی ز قاب ل بررس ی اس ت
نخست این هه س کینه ب ه س ن چ ارده س الگی رس یده و طب ق گفت ة راوی «اس کندر
ذوالقرنین را دختری به هم رسیده بود »(ص )13؛یعنی به سن بل وغ رس یده ب ود نکت ة
دیگر سوالی است هه سکینه از پدربزرگ خود میپرسد ونشان بلوغ جنس ی وی اس ت:
«روزی درهنار جّد خود نشسته بود ،گفت :ای پدر! چرا در فراش 1مادر من نمیخوابی؟
آذر گفت :ای ملکه! دختر من است مادر تو و تو نتیجة منی؛ و من در فراش دختر خ ود
چون خوابم؟»(ص )35ازسویی با وجود آن هه قصد سکینه از ورهت دیدن پدر است و
اسکندر برای به دست آوردن صندوق سکینه بسیار تالش میهند؛ ولی هیچگ اه س خنی
از مالقات آنها به میان نمیآید بنابراین انگیزة جف تج ویی در قال ب س اختار معم ول
چن ین داس تانه ایی در داس تان س کینهب انو نی ز وج ود دارد و آن را مش ابه داس تان
عبدالحمید و محمّدشیرزاد هرده است؛ امّ ا ای ن س اختار مت أثّر از جبرگفتم انی داس تان
گردآفرید است؛ بنابراین دالوری و جنگاوری سکینهبانو ،ضربه زدن به شاهزادة ت رک و
افتادن هالهخود و دانستن این هه مبارز میدان زن است ،از هم ان ش گفتیه ای داس تان
گردآفرید گرفته شده است و باز ای ن چیرگ ی و مس ائل فرهنگ ی عص ر راوی م انع از
معاشقة سکینهبانو با شاهزادة ترک میشود و زنجیرة سوم داس تان و ذف و در داس تان
عبدالحمید نمود مییابد جبرگفتمانی داستان ،هرچند براین اساس هه تره ان ز ایرانی ان
نیابند جفت ،منع معاشقة سکینهبانو و هتمان انگیزة سفر را ب ه دنب ال دارد؛ امّ ا در پای ان
داستان با ازدوام سکینه و شاهزادة ترک ای ن جب ر شکس ته م یش ود و گفتم انی پوی ا
وجدید شکل میگیرد «جبرگفتمانی عبارت است از جهتمندی گفتار؛ انرژیه ایی ه ه
تولید زبانی گفتهپرداز را تحت تأثیر قرارمیدهند ،دامنة دید؛ چشماندازی هه براساس آن
تولید زبانی شکل میگیرد؛ تصویری هه در هرلحظه گفته پرداز از خود ،شریک یا رقیب
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گفتمانی خود دارد و دائماً دروال تغییراست؛ روش یا شیوة فردی س خن ه ه براس اس
پیش ینهه ای فرهنگ ی و اجتم اعی ،قابلیّ ته ای زب انی ،زم انی و مک انی ش کل
میگیرند »(شعیری ،1611 ،ص)11
در انتهای داستان با ازدوام سکینه و شاهزادة ترک جبرگفتمانیای هه با جایگزینی
زن به جای مرد در ساختارجفتجویانه به مقابله برخاسته بود ،شکسته میش ود ع ادت
فرهنگی و نگرش نژادی و برتریجویانة ایرانی دگرگون م یش ود و تره ان از ایرانی ان
جفت مییابند!
در این تغییر ارزش باید به جایگاه راوی و بافت اجتماعی وی توجّه ه رد هنت رل
ونظارت برنامة روایی از طریق «راوی» صورت میگیرد «وظیفة اص لی و الزام ی راوی،
ایفای نقش هارهردی راوی است این ه ارهرد همیش ه ب ا ه ارهرد هنترل ی ی ا ه ارهرد
هدایتهنندگی ادغام میشود ،زیرا راوی ساختار متنی را هنترل م یهن د »(لین ت ول ت،
 ،1631ص

 )13-13وی با انگیزهها و موضعگی ری فک ری–عقی دتی ه ه در راس تای

موضعگیری شنوندگان/خوانندگانش است و براساس سازههای اجتم اعی-فرهنگ ی ه ه
عادات ،سنن و تحمیل میهنند ،دربارة علّت هنشها دست به مخفیه اری م یزن د از
سویی اشکال ثابت داستانی را دگرگون و بازسازی میهند و ب ا فاص لهگی ری ان دک از
ساختارهای ش ناخته ش ده ب ه ن وعی هنج ارگریزی غیرص ریح م یرس د نتیج ة ای ن
هنجارگریزی به چالش هشیدن سلطة اساطیر بر قصّههای عامیانة بلند است
افول اسطورهگرایی از مشخّصههای ادبیّات عصر صفویه است با غلبة فردگرایی و
ضعف روویة قومی و جمع ی ارزشه ای اس اطیری ه اهش م ییاب د (فتووی،1633 ،
ص )13از اینرو تحلیل فرآیند نشانه-معناشناسی داستان سکینه بانو ،نظ ر هس انی را ه ه
اسکندرنامه را ولقة وس قصّههای عامیانة بلند و رمانه ای جدی د م یدانن د ،مس تدل
میهند «قهرمان داستان اسکندرنامه هنوز جمعی م یاندیش د امّ ا در آس تانة انتق ال ب ه
فردیّت است »(وکیم ،1616 ،ص )15با شکسته شدن جبرهای گفتمانی امک ان تن وّع و
تکثّر در ساختارهای روایی بهوجودمیآید
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مربّع معناشناسی
مربّ ع معناشناس ی بی انگر ژرفس اخت و ن وعی ب ازنمود دی داری از مقول های
معناشناختی است مطالعة همهجانبة فرآیند پویای هالم دستیابی ب ه چن ین ب ازنمودی را
میسّرمیسازد مربّع معناشناسی نقطة مرهزی گفتمان محسو
و ساده هردن مباو
بح

میشود و قادر به فش رده

تجزیه وتحلیل هالم است آنچه به طور گسترده و بسیار ج امع در

فرآیند هالمی با ساختار روبنایی هالم مورد بررسی قرارمیگیرد ،ب ه هم ک مربّ ع

معناشناسی به ساختار هلّی و بسیار خالصه تبدیل م یش ود تفکّ ر و اهم ب راین مربّ ع
اساس ورهت را «نه» میداند تا به چیزی «نه» نگوییم ،نمیتوانیم ب ه س مت متض ادّ آن
ورهت هنیم (شعیری ،1631 ،ص

)153-151

در داستان سکینهبانو اگ ر قص د را پ درجویی تلق ی م یه ردیم ب ا س ه زنجی رة
غیرمرتب بدون ارتبا زیرساختی مواجه میشدیم با درنظرگرفتن ط ر جف تج ویی
بین ساختار و نمایهها ( )FIGUREرابطة منطقی و انسجام درونی ایجاد میش ود مربّ ع
زیر به صورت فش رده ژرفس اخت داس تان را نش ان م یده د نف ی تج رّد در نمای ة
معشوقیابی آشکارمیشود و معشوقیابی درطر در «مکان واسطه» قرارگرفته است:
تجرد

ازدواج

نه-تجرد

نه-ازدواج

بعد واقعیّ سن ی کالم
گریماس وهورتز براساس چهار جنبة واقعیّتسنجی هالم ،مربّعی را ب ه ن ام مربّ ع
واقعیّتسنجی پیشنهاد هردند این مربّع از چهارقطب تشکیل شده؛ دو قطب باالی مربّ ع
را قطبهای متضاد و دو قطب پایین آن را قطبهای نفی متضاد مینامند

__________________________________________________________________
تحلیل نشانه -معناشناسی داستان سکینه بانو از مجموعة اسکندرنامة منوچهرخان وکیم

513

در داستان سکینهبانو ،سکینه نقابدار و با یراق مردانه ظاهر میشود« :اگر من به
هودم نشینم مبادا دشمنان بشنوند هه دختر اسکندر به ترهستان میرود؛ هه اگر فلک
شعبدهباز شعبدهای بازد ،پدر من در مجمع پادشاهان سرشکسته بماند پس مصلحت بر
این است هه من نیز یراق مردانه پوشیده نقا

به ر افکنم »(ص )31دروین نبرد

هالهخود از سرش میافتد و موی و رخسار زنانة وی آشکار میشود با برمالشدن
واقعیّت جنبههای عاشقانة داستان در هنش عامل ضدّفاعلی آغاز میشود بنابراین بعد
واقعیّتسنجی هالم در نمودار زیر به این صورت مشخّ

میشود:

واقعیّت

بود(مرد)

نمود(ظاهرمردانه)

دروغ

رمز

نه-بود

نه-نمود

قالبی

خطو غیرپیوستة مربّع خطوطی هستند هه ورهت سکینه را در مسیر دروغ نشان
میدهند
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داستان سکینهبانو به ماجرای عشق عبدالحمید و شهربانو میپیوندد؛ خیانت به پدر
از ویژگیهای شهبانوان دشمن است در این ماجرا ،شهربانو ضمن مراقبت از س کینه و
معاشقه با عبدالحمید به پدر وانمود میهند دشمن و بدخواه ایرانیان است او ه م چ ون
سکینه نقا

مردانه میزند و در جنگ با برادر خود شرهت میهن د ه نشه ای ض دّ و

نقیض شهربانو و ویلهها و ترفندهایی هه بارها برای فریب پدر در پیش میگی رد جنب ة
دوگانة شخصیّت وی را نمایان میسازد بنابراین مربّ ع واقعیّ تس نجی ه الم در م ورد
افعال و ظاهر شهربانو نیز از محور واقعیّت فاصله میگیرد و مانند سکینهبانو ب ه س مت
فریبکاری و دروغ ورهت میهند او هربار برای تبرئ ة خ ود دس ت ب ه ویل های ت ازه
میزند« :چون به آن نزدیکی رسید و آن هارزار را به نظرآورد ،آه از نهاد او برآم د پ س
به دریای فکر غوطه خورده ،مکری ب ه خ اطر او رس ید »(ص« ،)113ت ا رس یدن ،ب ه
عبدالحمید رسانید هه دست به بنده ده هه مکری اندیشیدهام

»(همانج ا) ش هربانو ب ه

دشمن عشق میورزد؛ پس باید آن را هتمان هند
بیان عشق و همسریابی زنان با بافت فرهنگی جامعه راوی سنخیّت نداشته اس ت؛
بنابراین برای تحقیر دشمنان به دختران و زنان آنان نس بت داده م یش ود ض من آنک ه
شهبانوان مجبور به هتمان آن و توسّل به نیرن گ ب ودهان د باف ت فرهنگ ی و اجتم اعی
جامعة ایران زن را به سمتی هشانده تا برای پ یشب رد «قص د» خ ود ،نم ود متف اوت و
غیرمنتظره از خود نشان دهد و با «وانمود هردن» یا «ویل ه» ه دف خ ود را پ ی گی رد
سکینه در نگاهی هلّیتر در واقع وانمود میهند به قصد یافتن پدر از تبریز خ ارم ش ده
است نهیها و سخنان شکبرانگیز آذربرزین ،یادآور دایهه ا و َلَل هه ایی اس ت ه ه در
داستانهای عاشقانه نهایت مجبور به پذیرش خواست جس ورانة ش هبانو م یش وند در
اینجا این سخنان بر جنبههای متظاهرانة «قصد» وی صحّه میگذارند آذربرزین عالوه بر
این ه ه دائ م س کینه را از رف تن ب ه ترهس تان ب ه خ اطر «از دس ت دادن ن اموس» ی ا
«سرشکستهشدن اسکندر درمجمع پادشاهان» نهی میهند ،وقتی به ووالی بلخ میرس ند؛
جایی هه مقرّ شاهزادة ترک است ،از سکینه قول میگیرد به بلخ وارد نشود« :آذر گف ت:
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پ س ب ه بل خ م رو ب انو گف ت :ای ن و رف معق ول اس ت و م را در بل خ چ ه مه مّ
است!»(ص )31بنابراین چیزی پیشزمینة نگرانی آذر ش ده و او ه ه هم دم شهبانوس ت
بهتر از خواست نهانی وی باخبر شده است س کینه و ش هربانو در جایگ اه عام له ای
فاعلی داستان تا زمانی میتوانند هنشگر باشند هه در محور غیرواقعی قرارگیرند درغی ر
این صورت تبدیل به مفعولهای ارزشی میش وند و از پ ارهه ای پوی ای ه الم و ذف
میشوند این موضوع با بررسی نقش معنایی افعال مؤثّر مؤهّد میشود
افعال مؤثّر و نقش معنایی آنها در کالم
افعالی هه خود به طور مستقیم باع

تحقّق عمل نمیشوند؛ امّا موقعیّت ی ا وض ع

افعال یاگزارههای دیگر را دستخوش تغییرمیهنند افعال مؤثّر( )verb modalشر هافی
یا اختیاری تحقّق عمل هستند هه تحوّل وضع عوامل هالمی به آنه ا بس تگی دارد فع ل
مؤثّر به واسطة نقشی هه در فراهم آوردن شرای تحقّق عمل دارد ،تمام فرآیند تحوّل را
تحت تأثیر قرارمیدهد (شعیری ،1631 ،ص)113
در داستان سکینهبانو تحقّق هرچهار فعل با هسب اطّالع و دانستن این موضوع هه
پدر هیست و هجاست ،موج ب وره ت عام ل هالم ی م یش ود س کینه م یخواه د
پدر/همسرش را بیابد الزامی بیرونی او را ملزم نکرده؛ بلکه اجبار برای ورهت ،درون ی
است و وتی با نهی و نباید عامل هالمی دیگ ر هم راه اس ت اس با

وره ت را مهیّ ا

میهند و میتواند منازل را طی هند؛ سکینه در هرمروله باید برای ادامة مسیر تازهت رین
اطالعات را به دست آورد؛ بنابراین بعد از آذربرزین ،هشاورزان بل خ و جاسوس انی ه ه
به اردوگاه پدر فرستاده اس ت ،اطالع ات الزم را در اختی ار او قرارم یدهن د در ه نش
هنرنمایی یا بازپسگیری خزانه ،فعل توانستن قدرت مبارزه و دالوری سکینهبانوست هه
منجر به شکست ترهان میشود
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همانطور ه ه گفت ه ش د افع ال م ؤثّر عوام ل هالم ی را ه م تح ت ت أثیر خ ود
قرارمیدهند به عبارتی محتوای معنایی افعال مؤثّر همان ویژگی عامل هالمی اس ت ه ه
تعیینهنندة شیوة وضور و قدرت جهتگیری اوست از سویی دارای نقش ارزشیاند:
گاه در فرآیند هالمی یک فعل مؤثّر در قیاس با افعال مؤثّر دیگر از ارزش ،اهمیّت
و قدرت بیشتری برخوردار است و فعل مؤثّر دیگر را تحت انقیاد خود ق رار م یده د
این همان موضوع سلسله مراتب و درجهبندی در افعال است (شعیری ،1631 ،ص)116
رابطة تعاملی بین افعال مؤثّر باع

ایجاد فضای عاطفی میشود هرگاه دو فعل م ؤثّر ب ا

یکدیگر در چالش قرارگیرند و هردوی آنها یک گزاره را به طور همزمان ی ا پ ی درپ ی
تح ت ت أثیر خ ود ق رار دهن د ،زمین ه ب رای ایج اد و ب روز فض ای ع اطفی مس اعد
میشود (عبّاسی و همکاران ،1631 ،ص)111
در زنجیرة اوّل هالم ،وقتی سکینهبانو تصمیم میگیرد ورهت هند ،فعل مؤثّر ،فعل
خواستن است ،زیرا «در جابهجایی ،شکل پویایی از فعل خواستن مطر است هه عام ل
فاعلی به آن مسلّح است از آنجا هه نقل مک ان ب ه دلی ل دس تیابی ب ه مفع ول ارزش ی
صورت میگیرد ،میتوان از آن «جوی ایی» را اس تنبا ه رد »(ش عیری ،1631 ،ص)113
قدرت خواستن ،عامل فاعلی را به دنبال شی ارزشی هه جفتجویی است؛ امّا در ظاهر
پدرجویی نمایان شده ،به ورهت وامیدارد این فعل به ودّی م ؤثّر و ق وی اس ت ه ه
عامل هالمی دیگر را به انقیاد خود در میآورد؛ آذربرزین با وجود آن هه موافق خ روم
از تبریز نیست ،ناچار میپذیرد این فع ل از عام ل ف اعلی شخص ی س رهش و جس ور
ساخته هه در برابر «نهی» دیگران همچنان غلبة خود را به ر میهشد« :آذربرزین گفت:
ای ملکه! بیا برگردیده به تبریز برویم هه در چنین وقت هه شکست به پدر تو واقع شده
است ،رفتن در نزد او خوبی ندارد سکینه گفت :ای جّد! این چ ه ه الم اس ت ه ه ت و
میگویی؟ این محال عقل است؛ البته به خدمت پ در م یروم »(ص )31ب ا توجّ ه ب ه
درجهپذیری افعال مؤثّر ،قید «البتّه» تأهید بیشتر بر تحقّق فعل رفتن از طری ق خواس تنی
قطعی است در نمونههای دیگر هم سکینه نهی آذربرزین را نادیده میگی رد؛ ب ه عن وان
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مثال پس از وملة ترهان« ،آذربرزین گفت :ای ملکه! ورف مرا نشنیدی ،ه ار م ا ب دین
روز رسید! واال اگرسخن مرا میشنوید ای ن ام وال و اس با

را ب رای س لطان محمّ د

بفرست من و تو هر دو زخمداریم و به آسان وجهی این اموال را از دست م ا خواهن د
گرفت ،وتّی ناموس ما را هم »(ص )31عامل فاعلی «نبایدها» را دائماً نادیده میگی رد و
جسورانه برنامة خود را پیش میبرد هویّ ت «سرهش ی» وی ش دّت خواس تن را نش ان
میدهد پس از وملة ترهان و زخمیشدن سکینه و عش ق محمّ د ،فع ل خواس تن ن زد
عامل هالمی ضعیف وبسیار ضعیفتر میشود در زنجیرة سوم روایت ،به تناسب باف ت
هالمی و ساختار متداول در داستانهای عاشقانه ،سکینه باید زمینة م یگس اری و عش ق
بازی در خفا را برای شاهزادة ترک مهیّا هند؛ امّا با سلب تم ام افع ال م ؤثّر ،او ن ه تنه ا
توان تحقّق این اعمال را نمییابد و سرهشیاش خاموش و مهار میشود؛ بلکه از وض ع
فاعلی به جایگاه مفعول منتقل میشود؛ عامل ارزشی برای تره ان اس ت ،زی را ش اهزادة
ترک عاشق وی شده ،ازسویی عامل ارزشی ب رای س پاه ای ران و اس کندر اس ت؛ زی را
ناموس اسکندر نباید به دست دشمن بیفتد« :نقابدار س بزپوش روی ب ه آذرب رزین ه رد
وگفت :اسکندر به تو گفته بود هه دختر به ترهستان بیار؟ اگر این دختر به دست تره ان
افتاده باشد ،دیگراسکندر پادشاهی را چه هند؟»(ص )111در پای ان داس تان ن زاع برس ر
صندوقی هه ترهان سکینه را در آن قراردادهاند و به دربار میبرن د ب ه عن وان مهمت رین
عامل ارزشی هه افراد اسکندر و خود اسکندر از جان میهوشند آن را از چن گ دش من
به دربرند بیانگر تبدیل عامل فاعلی هالم از هنشگر به هنشپذیر است
هنش قسمت سوم روای ت ب ه دس ت ش هربانو م یافت د و در م یگس اریه ای
مخفیانهای هه ترتیب میدهد ،معشوق سکینه غایب است امّا این بخش ادامة س اختاری
داستان سکینهبانوست مالوظات فرهنگی ،باورهای اجتماعی و نگاه خ اص ب ه زن ،ب ه
راوی و شنوندگان هه همگی در ی ک باف ت فک ری و فرهنگ یان د ،اج ازه نم یده د
سرهشیهای سکینه ادامه یابد و او نیز نظیر شهربانو ،مهرانگیز ،رو افزا و بقیّة زنانی ه ه
در جبهه دشمناند ،معشوق را به خلوت فراخوان د ای ن زن ان نی ز در براب ر«نبای د»ه ا
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و«نهی»های شدید قرارمیگیرند به عبارتی هنش زنان تقابل دو فع ل خواس تن و نبای د
است وقتی نباید نادیده گرفته میشود و خواستن در باالترین شدّت ،عامل فاعلی را به
سمت ورهت و هنش میبرد ،نهیهننده هه مسئول تحقّق نباید و جلوگیری از خواس ت
هنشگر بود ،صحنه را ترک میهند آذربرزین از ترس مجازات اس کندر س کینه را ره ا
هرده ،به تبریز برمیگردد« :آذربرزین بعد از این سخنان عتا آمیز پا به عقب نه اد و ب ه
آرامگاه خود رفت و چون دانگی از شب گذشت ،لشکر خود را برداشته به طرف تبری ز
رفت »(ص)111
نزد شهربانو سه فعل خواستن ،توانستن و دانستن جمعاند ،ولی او نباید دس ت ب ه
چنین عملی بزند نباید از سوی عاملهای بیرونی بر عام ل ف اعلی تحمی ل ش ود نه ی
شدید در برابر هیجان و شدّت خواستن ،فع ل فریبک اری و نیرن گ را ایج اد م یهن د
فریبکاری شهربانو بارها منجر به آزادی و نجات عبدالحمید و سکینه میشود
بُعد واقعیّتسنجی اثر با یکی شدن «نمود» و «ب ودِ» عام له ای ف اعلی ،از مح ور
دروغ به محور واقعیّت تغییرمیهند و نشان میدهد فعل«خواستن» دربارة زن ان باتوجّ ه
به بنیانهای فرهنگی جامعة گفتهپرداز تنها با تظاهر و فریبکاری پیش میرود
طرحوارة فرآیند تنشی کالم
دیدگاه پساروایی به بررسی روایتهای متکثّر و سیّال م یپ ردازد؛ روایت ی ه ه در
آخرین مرولة روایی به هنش جدیدی برای دستیابی به گون ة ارزش ی جدی دی تب دیل
میشود ارزشسازی از ویژگیهای فرآیند تنشی است و مربّ ع معن ایی فاق د آن اس ت
فرآیند تنشی ،سیّالیّت معنا را دربردارد و جریانهای همّی و هیفی همس و و ناهمس و را
م یآفرین د ای ن جری انه ا باع

تولی د ارزشه ای اس طورهای ،مرام ی و متع الی

میشوند (عبّاسی وهمکاران ،1631،ص )131فرآیند تنشی با تکثّر وسیّالیّتِ معن ا ،س بب
سیّالیّت ارزش میشود
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براثر هم ین تعام ل تنش ی ،دو گون ة ع اطفی و ش ناختی در ارتب ا ب ا یک دیگر
قرارمیگیرند طر وارة تنشی دارای دو بُعد فشارهای و گسترهای است براس اس منط ق
واهم بر چنین فرآیندی ،فشاره همان بعد عاطفی است هه از وسّاسیّت برخوردار اس ت
و گستره همان بعد هوشمند است هه باع

گشایش ،تعدّد و فاصله میشود تعامل ب ین

این دو بعد یا به سمت فشار عاطفی است یا گسترة شناختی فشارة باال در فرآیند تنشی
یعنی تحقّق بعد عاطفی و گسترة باال در همان فرآیند یعنی تحقّق بُعد شناختی (ش عیری،
 ،1611ص)11
در داستان سکینهبانو وقتی صندوق سکینه را بر روی ارّابه میبرند ،ارزش دیگ ری
در گفتمان شکل میگیرد و گسترة گونههای شناختی جای خ ود را ب ه اف زایش فش اره
عاطفی میدهد؛ فرآیندی هه گذر از انبسا معنایی به تکانههای عاطفی و هیج انی تن د
است هلّ نیروهای متعدّدی هه در گسترههای مکانی متعدّد پراهنده بودند در ی ک نقط ه
متمرهز میشوند ابتدا مردم شهر برای دیدن اسرا میروند« :امّا ُب رق فرنگ ی دی د م ردم
شهر سراسیمهوار دهانها را تخته مینمایند و سرعتانه میدوند »(ص )116بُ رق نی ز ب ه
سرعت خود را میرساند سایر عیّاران اسکندر نیز در آن محل جمع میشوند و صندوق
سکینه را میربایند ترهان هجوم میآورند؛ اهمیّت موضوع باع

م یش ود اس کندر ب ه

تنهایی خود را به معرهه برساند« :غرض ،اس کندر ی ّک ه و تنه ا س وار ش ده متوجّ ه آن
معرهه شد »(ص )111از آن طرف گیسیابانو و فرهنگ دیوزاد خبر را میشنوند به همک
اسکندر میآیند خبر به امیرخان سپهساالر میرسد؛ او نیز با طورثانی ،سام ابن فری دون،
بهزاد دیوزاده و ابن آلوس به معرهه میرسند نقابدار سبزپوش با سی ه زار ه س خ ود
میرسد از آن طرف «در اردوی ترهان دیگر هسی نماند هه همه خ ود را در آن معره ه
رسانیدند »(ص )111والی ترهان نیز به سرعت خود را میرساند« :والی در غضب ش ده
به سرعت تمام خود را به آن معرهه رسانید »(همانجا) تنش ع اطفی ب ه اوم م یرس د؛
هلّیّة عناصر و نشانهها به گونهای عمل میهنند هه داستان به سوی نقطة انفجار یا تکان ة
نهایی برسد گستردگی ،تعدّد و تکثّر به سوی نقطهای متمرهز ،محدود و بس ته ه دایت
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میشود هاهش و محدودیّت فضای گس ترهه ای ش ناختی باع

مح وری ب ا گس ترة

شناختی پایین میشود نگرش «ناموسی» عاملهای هالم ی ب ه زن ب ر ش دّت و فش ارة
محور عاطفی میافزاید؛ راوی نگاه خواننده را از صحنهای گسترده ،متع دّد و متکثّ ر ب ه
سوی صحنهای متمرهز ،محدود و بسته میبرد این فرآیند ،فرآیند هدایت به سوی «اوم
فشارعاطفی» است گفتمان از ورهت منطقی ،ش ناختی و برنام همح ور خ ود خ ارم و
جریان عاطفی بدون قرارگرفتن در مسیری شناختی و برنامهریزی به جمعبندی و واد
گسترشیافتة طر میپردازد پس از فتح شهر و برداشتن ص ندوق س کینه ،ی ک دفع ه
فشاره هاهش مییابد و به گستره تبدیل میش ود« :لش کر مانن د بن ات ال نعش پراهن ده
شدند »(ص)113
محور تنشی داستان به صورت زیر نشان داده میشود در ای ن ط ر واره مح ورx
محور قبض یا فشارة (درونه) عاطفی است و محور  yمحور بس

ی ا گس ترة (برون ه)

شناختی است
x

+

--

y
+

-
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توانایی عمل در طول زمان هسب میشود؛ «امّا عصبی شدن فشارهای عاطفی است
هه آنچه را در طول زمان تحقّق نیافته است ،جبران میهن د »(ش عیری ،1611 ،ص)135
چیرگی بر ترهان هه در طول چند داستان تحقّق یافت با فشارهای عصبی محقّق میشود
هرفشارة عاطفی دارای سازهای است هه از افعال مؤثّر تش کیل ش ده اس ت در زنجی رة
اوّل فشارة عاطفیِ فعل خواس تن ،عام ل ف اعلی را ب ه تحقّ ق برنام ة خ ود وام یدارد
سرهشی سکینه هویّتی است هه تحقّق آن بدون فع ل خواس تن ممک ن نیس ت؛ امّ ا در
زنجیرة آخر روایت ش کلگی ری ارزش ی جدی د در مره ز گفتم ان ب ا فش ارة ع اطفی
«نبایستن» همراه است گسترة زمانیِ «نباید» آن ی است گس ترة ان دک ب ه خ اطر فش ارة
عاطفی است قطعیّتِ «نباید» چون وچرا نمیپذیرد و در برخورد اسکندر ب ا اطرافی انش
واهنشی تند وناگهانی هه فاقد پشتوانة فکری است از خود بروز م یده د؛ زی را دش من
«نباید» به «ناموس» اسکندر دست یابد
نتی هگیری
تجزیة نشانه-معناشناسی داستان سکینهبانو س ازوهار تولی د معن ا و وج وه پنه ان
گفتمان را نشان داد زنجیرههای روایی داستان با تغیی ر «قص د» عام ل هالم ی ،ش کلی
منسجم از الگویِ قدیمی همسریابی را تکرارمیهنند و از این طریق س اختار اص لی ه ه
ضامن انسجام و یکپارچگی گفتمان است و براساس مشخّص هه ای فرهنگ ی ب ا قص د
پدریابی پنهان شده بود ،شکل میگیرد در این ساختار نقصان دوم ،روایتی ابزاری اس ت
هه در جهت تحقّق روایت پایه قرارمیگیرد از اینرو محور همنشینی یا نح و روای ی از
توالی منسجم برخوردار و با ژرفساخت روایت هه ورهت از تجرّد ب ه س مت ازدوام
است ،هماهنگ میشود
داستان ب ا ق راردادن زن در جایگ اه عام ل ف اعلی ،ت نش افع ال م ؤثّر «نبای د» و
«خواستن» را هه در مورد زنان باع

قرارگرفتن در محور دروغ میشود ،نشان داده و ب ا
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تنش عاطفی شدید در پایان داستان ،از مربّع معنایی عبورمیهند و ارزش جدیدی را ه ه
بر نگاه ناموسی به زن متمرهز شده ،میآفریند
تحلیل فرآیند نشانه-معناشناسی داستان سکینهبانو ،نظر هسانی را ه ه اس کندرنامه
را ولقة وس قصّههای عامیانة بلند و رمانهای جدید میدانند ،مستدلّ میهند؛ زی را در
این داستان ،زن به عنوان عامل فاعلی جای مرد را میگیرد و با ورهت جس ورانة خ ود
هه بر همسریابی مبتنی اس ت از س لطة اس اطیری گردآفری د و نف ی ازدوام ب ا دش من
عبورمیهند با شکسته شدن جبرهای گفتمانی امکان تنوّع و تکثّر در ساختارهای روایی
به وجود میآید
یادداشتها
 -1منظوراز روایتگردانی «تغییرموضوع روایت» است وتغییر موض وع از تغیی ر گفتم ان
بنیادِ صحنه مایه میگیرد هه خود معموالً با جایگزینی عوامل صحنه همراه است (ص افی،1631،
ص)11
 -5شیوة غالب اد

عامیانه /شفاهی و روایات نقّالی توجّه هامل به داستانهای رس تم در

شاهنامه است (آیدنلو ،1631 ،ص)11
 -6شخصّیت اسکندر در منابع ایرانی-اسالمی دستخوش تحریف و آش فتگی بسیارش ده
است نحوة نامگذاری و هاربرد نامها نش اندهن دة س لیقه و نگ رش مخاط ب در عصرص فویه
است ب ه عقی دة ذه اوتی از ویژگ یه ا و اس با

ج ذّابّیت اس کندرنامة منوچهرخ ان وک یم

غلیظترشدن مایة اسالمی و افزودن رنگِ شیعی ب ه آن در دورة ص فویه اس ت (ذهاوتی،1636 ،
ص )116ارتبا اسکندرنامه با نامهای اسالمی جدا از عصرصفویه در اسکندرنامههای قدیمیتر
از جمله اسکندرنامة طرسوسی در جریان سفر اسکندر به مکّه مشهود است از پژوهشهایی هه
به این موضوع اختصاص دارد ،هتا
 -1بستر

«نامهای اسالمی» اثر آنه ماری شیمل است
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منابع و مآخذ
الف)کتابها:
 -1بیغمی ،موالنا محمّد( ،)1611دارا نامه ،به هوشش ذبیح ا صفا ،چ اپ دوم،
تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی
 -5پراپ ،والدیمیر( ،)1631ریخ تشناس ی قصّ هه ای پری ان ،ترجم ة فری دون
بدرهای ،تهران ،انتشارات توس
 -6وکیم ،منوچهرخ ان( ،)1611اس کندرنامه(بخش خت ا) ،ب ه هوش ش علیرض ا
ذهاوتی قراگزلو ،تهران ،انتشارات میرا

مکتو

 ،)1611(____________-1اس کندرنامه(ازفرنگ تاهندوس تان) ،ب ه هوش ش
علیرضا ذهاوتی قراگزلو ،تهران ،نشر سخن
 ،)1616(____________-1اس کندر و عیّ اران ،تلخ ی

اس کندرنامة هف ت

جلدی ،گزینش علیرضا ذهاوتی قراگزلو ،تهران ،نشر نی
-3فردوسی ،)1633( ،شاهنامه(از روی چاپ مسکو) ،مجلد اول(شامل جل د 5 ،1
و )6به هوشش سعید ومیدیان ،چاپ پنجم ،تهران ،نشر قطره
 -3شعیری ،ومیدرضا( ،)1631مبانی معناشناسی نوین ،تهران ،انتشارات سمت
 ،)1611(___________ -1تجزیه وتحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان ،ته ران،
انتشارات سمت
___________-3وترانه وفایی( ،)1611راهی به نش انه-معناشناس ی س یّال ب ا
بررسی موردی «ققنوس» نیما ،تهران ،انتشارات علمی وفرهنگی
 -11شیمل ،آنه ماری( ،)1633نامه ای اس المی ،ترجم ة گیت ی آری ن ،انتش ارات
هتابخانة ملّی جمهوری اسالمی
 -11عبّاسی ،علی( ،)1636روایت شناس ی ه اربردی ،ته ران ،انتش ارات دانش گاه
شهید بهشتی
 -15فتووی ،محمود( ،)1633نقد خیال ،چاپ دوم ،تهران ،نشر روزگار
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 -16گریماس ،اَلژیرداس ژولین( ،)1613نقصان معنا ،ترجمة ومیدرض ا ش عیری،
تهران ،نشر علم
 -11طرسوسی ،ابوطاهر( ،)1613دارا

نامة طرسوسی ،به هوشش ذبیح ا ص فا،

تهران ،انتشارات علمی وفرهنگی
 -11محمّدی ،محمّدهادی وعلی عبّاس ی( ،)1611ص مد :س اختار ی ک اس طوره،
تهران ،نشر چیستا
ب)مقاالت:
 -1آیدنلو ،سجّاد(« ،)1631بازشناسی روایات اهوان دیو در سنّت باس تانی ای ران»،
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