
  
  
  

 

   چهاردهمشمارة 
  1389 زمستان 
  7-28صفحات 

  
  
  
  
  

  دمنهوكليلهدر   داستان بوم و زاغشناسيِ روايت
  

  ٭لو دكتر عليرضا نبي
     دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

  
  چكيده
هـا و   هاي مطالعاتي است كه به دنبال بررسي نظام حاكم بر روايـت             شناسي يكي از حوزه     روايت

ساختارگراياني نظيـر   . دة روايت است  اجزاي سازن  كشف و دريافت مناسبات و پيوندهاي درونيِ      
هـاي  مايـه   كـشف الگوهـا و بـن   بيـشتر بـه   مطالعة روايـت      در گرماس، تودوروف، ژنت و برمون    

شناسـي سوسـور و     گرمـاس كـار خـود را براسـاس زبـان           .انـد  توجه كـرده   هااي داستان زنجيره
 تقابـل كنـشگرها     هـا را در     ثير تفكر آنها، هستة پديد آمـدن قـصه        أياكوبسن آغاز كرد و تحت ت     

هـا    ايـن تقابـل     و   هاي دوگانه در داستان و روايت توجه زيادي داشت          او به نقش تقابل   . دانست 
  .گيرنده /ياريگر و رقيب و ،فرستنده/ فاعل و هدف :شود گونة زير در الگوي او ديده مي به

 .ندا  بندي  رد نظر گرماس، قابل دسته    يكي از شش كنشگر مو    وجود و عدم    ها با توجه به      قصه    
است كـه بـه     ) پيرفت(هاي روايي     شناسي گرماس، توجه به زنجيره      يكي ديگر از مباحث روايت    

شناسي  در اين مقاله به روايت .اجرايي، پيماني و انفصالي: نظر او در سه قسم قابل بررسي است    
   .استه از منظر گرماس پرداخته شددمنه و كليلهداستان بوم و زاغِ 
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  مقدمه   -1
مناسبات درونـي، روابـط و      كشفِ  ها و     شناسي به دنبال بررسي نظام حاكم بر روايت         روايت

اي از احكــام    شناسـي، مجموعـه    روايـت «.  عناصر سازندة روايت اسـت     رپيوندهاي حاكم ب  
و ساختار پيرنـگ  ) گويي داستـان(هاي حاكم بر روايت     كلـي دربـارة ژانـرهاي روايي، نظام    

 ةدور: شناسـي را بـه سـه دوره تقـسيم كـرد            تـوان تـاريخ روايـت     طور كلي مـي    به ...است
» پـساساختارگرا  ةو دور ) 1980 تـا    1960 از(سـاختارگرا    ةدور،  )1960تـا   (ساختارگرا   پيش

ترين  مهمبسيار مهم است و شناسي   ساختارگرايي در تاريخ روايت  ةدور .)149 :1385مكاريـك،   (
 .برداردنظريات روايت را در

هـا يـا صـورتگرايان از نخـستين كـساني بودنـد كـه بـه مطالعـة روايـت و                      ماليستفر
هـايي بودنـد تـا سـاختار          آنها درصدد كشف قواعد و فرمـول      . ساختارهاي روايي پرداختند  

وار مورد توجه    ادبيات را به صورت علمي و رياضي        و ها را براساس آن بررسي كنند     داستان
ا در عرصة مطالعات ساختار زباني، به تجزية جمالت بـه           ه كه فرماليست  آنچنان. قرار دادند 

 صدد كشف الگوهاييها نيز در پرداختند، در بررسي داستان اجزاي قابل تحليل و تكواژها مي
ها، سـاختارگراياني نظيـر گرمـاس،    بعد از فرماليست  . خاص از راه تجزيه و تحليل برآمدند      

 هـا  در اين نوع تحليل. رهاي آن پرداختندتودوروف، ژنت و برمون به مطالعة روايت و ساختا      
 زيـرا غـرض پژوهـشگر كـشف الگوهـا و            ،شود  به جزئيات و عناصر داستان زياد توجه نمي       

 روايـت   ، همچون گرماس و ديگران    ،از نظر تودورف  «. هاست اي داستان هاي زنجيره  مايه  بن
 اي از قواعدِ   عه براساس مجمو  ،اي است از امكانات زباني كه به طريقي خاص          مجموعه صرفاً

  .)160: الف1383 اسكولز،( »اند ساختاربندي زبردستوري يكجا جمع آمده
هايي   دهنده، تفاوت   ميان قصه و داستان از نظر ساختار و عناصر تشكيل          ،از سوي ديگر  

داسـتان   «.اسـت هـاي معاصـر بيـشتر نمايـان شـده           ها در بررسي    وجود دارد و اين تفاوت    
اش و چيزهايي   ترين انطباق ممكن را بين قصه      قع باشد و نزديك   تواند مبتني بر امور وا     مي

بافانـه باشـد و دركـي را كـه از            اند حفظ كند يـا بـسيار خيـال          در جهان رخ داده    كه عمالً 
در قـصه يـا     «همچنـين    .)5 :ب1383،  همـان ( »ممكنات معمول زندگي داريم زير پا بگذارد      

آورد ها را به وجود مـي ارد، حوادث، قصهالساعه قرار د    محور ماجرا بر حوادث خلق     ،حكايت
  مطالعه و بررسي    در .)234: 1380داد،( »دهدواقع ركن اساسي و بنيادي آن را تشكيل مي        و در 
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 داسـتان    خصوصاً -جاي هم   اين دو را به    ،ادبيات داستاني كهن و سنتي گاه از روي تسامح        
   . اندكار برده به-جاي قصه را به

هـا و    اسـت و تمـام خـصوصيات قـصه        كار رفتـه   ه معناي اعم به   ن مقاله، داستان ب   در اي 
هـاي    داسـتان ،  نامهمرزبانچون  ،  ]و دمنه [كليلهدر آثار مشابه    «. گيرد حكايات را در بر مي    

 كمتر از مثل و بيشتر از حكايت، داسـتان و افـسانه و              ،نامه طوطي و   فرائدالسلوك،  بيدپاي
از نظر ساختار و عناصر      نهدم وكليلهروايات   .)83: 1376 تقوي،(» استگاه قصه استفاده شده   
گيـرد و   ها انسان در كنار حيوانات قـرار مـي     در اين داستان   .تر است   به قصه و فابل نزديك    

در بـسياري از   «.خـورد  كند و كارهايش با اعمال آنها گره مـي   با آنها گفتگو و همزباني مي     
ناپـذير تلقـي     ق دنيـاي واقعـي امكـان       كه با منطـ    دادند ميها، رويدادهايي رخ     اين داستان 

پيرنـگ  .  مانند جاندار شدن و صحبت كردن اشيا يـا بازگـشت زمـان بـه عقـب                 ،شوند مي
 بـر   كيـد تأ .)58 :1389 پاينـده، (» هاي رئاليستي از چنين رويدادهايي عاري هـستند        داستان

يستايي هاي مشترك، محكم نبودن روابط علت و معلولي ميان رويدادها، ا           مايه  حوادث، بن 
را بـه    نهدم وكليلهگرايي و ختم شدن به نتايج اخالقي،          ها، مطلق  و تغييرناپذيري شخصيت  

  .استتر كردههاي سنتي نزديك قصه و داستان
در . توان دست يافت    هاي يكساني مي    مايه  هاي كهن ايراني به بن      در بسياري از داستان   

 ايـن   .نـد ها و مفاهيم مكرر    مايه   بن  دهندة ها و رويدادها گسترش      شخصيت ،ها  اين نوع قصه  
پـراپ بـا تحليـل      « :اسـت وسيلة پـراپ اثبـات شـده       هاي روسي به    موضوع در تحليل قصه   

» شـوندة آنهـا دسـت يافـت       هـاي تكرار   مايه  به بن  محتواي حدود صد قصة عاميانة روسي،     
   .)109: 1383 گيرو،(

 طـرح اوليـة     ،رسـند   ميچه از نظر موضوعي متنوع به نظر        اگر نهدم وكليلههاي    داستان
را  ]داسـتاني  يـا ايـدة   [ يك طرح اوليه  « زيرا   ،توان يافت    مي آنهامشابه و يكساني در اغلب      

همين دليـل الگـوي      به .)49: 1384،  برتنس (»توان با تعداد زيادي طرح روايي بيان كرد         مي
ت دارد و   ها مطابقـ    مورد نظر پراپ و گرماس و ساير الگوهاي ساختارگرايانه با اين داستان           

  .ها را بررسي نمود اي روايي داستانتوان ساختار زنجيره از اين نظر مي
كند، طرز    هاي كهن ضمن آنكه به شناخت بهتر آثار كمك مي           بررسي ساختار داستان  

 و همچنين خواننـده را      نمايدميپردازان سنتي را از عناصر داستان مشخص         تلقي داستان 
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چون زبان و گفتگو، شخصيت، راوي، زاوية ديـد، زمـان و             عناصري   استفادة قدما از  از نوع   
  .شودهنمون مياي از اين متون ر هاي تازه  به دريافتاو راسازد، و  آگاه مي ...مكان و

اسـت كـه    انجـام شـده   هـاي فراوانـي     و وجوهِ داستاني آن پـژوهش      نهدم وكليلهدربارة  
  :اشاره كردتوان به موارد زير  مي

 كارشناسي ارشـد،  ةنام پايان، ه ام ن ان رزب ما  ب نهدم وكليله  اي ه ستان دا  ةساي  ق   و م   ي  ررس  ب -
 ةو  ي   شـ   ه  بايـن پـژوهش       م  ج  ن   پ  ش  خ  بدر  نويسنده   .)1382(  وري   اي  ان  دي  م  ح  م صديقه   ةنوشت
  .ت سا ه ت رداخ ر پ دو اث  يان ت ر داس اص ن ع ا و ه  ت اي ك ار ح ت اخ  و س ردازي پ  ان ت داس
 زالكـان  صديقه   ة كارشناسي ارشد، نوشت   ةنام پايان ،نهدم وكليله و   نامه  مرزبان ةمقايس - 

نيز بررسي  را   كلي دو اثر پرداخته و برخي از عناصر داستاني دو اثر             ة كه به مقايس   )1384(
 .استكرده
 ةنامـ  ، پايـان  ي  ل  ي  ه   سـ  وار  انا     ب   آن   ةس  اي  ق  و م  نـه دم وكليلـه   اي  ه ان  ت   داسـ   ي  اسـ   ن  ش  ل  ك  ش -

شناسـي و بررسـي عناصـر      كـه بـه شـكل   )1380(  وب ك دن  ي  ل  ع ةكارشناسي ارشـد، نوشـت    
  .استداستاني دو اثر پرداخته

 كارشناسـي ارشـد،     ةنامـ  ، پايـان  نهدم وكليله در    ردازي  پ ت  ي  ص  خ   و ش   ان  ت  ر داس   اص  ن  د ع   ق  ن
  خـصوصاً  ،نـه دم وكليلـه  عناصر داستاني    شترپژوهش بي در اين    .)1381 ( ي  ب  ذه ژاله   ةنوشت

 .است موردنظر بوده،ها تحليل شخصيت
 ولـي  ،اسـت  پرداختـه شـده  نـه دم وكليلـه هـاي   به داستانهاي فوق پژوهشاگرچه در  

ــرويكــرد ــر نگــرش  شناســي داســتا  روايــت در حاضــرة مقال ــوم و زاغ كــه مبتنــي ب ن ب
  . استر نوع خود تازهساختارگرايانه و متمركز بر ديدگاه گرماس است، د

  
  شناسي  ساختارگرايي و روايت-2

سـاختارگرايي كـه    «. شناسي ساختاري اسـت     اصطالح ساختارگرايي برگرفته از حوزة زبان     
به اوج شكوفايي خود رسيد، رهيافتي به تحليل ادبـي اسـت كـه ريـشه در                 1960 ةدر ده 
  .)124: 1386برسلر، (» شناسي ساختارگرا يا علم زبان دارد زبان

ساختارگرايي در مفهوم وسيع روشي است براي جستجوي واقعيت در روابـط اشـياي              
ة نحـوة   ها و شـگردها، ديـدگاهي علمـي دربـار           گيري از روش    ساختارگرايي با بهره  . منفرد
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عنوان مثال در ادبيات، ساختارگرايان به دنبـال دريافـت           دهد، به  ميه  دستيابي به معنا ارائ   
اي مطالعـاتي تلقـي    نبايـد سـاختارگرايي را حـوزه   «. هستندنظام موجود و رمزگشايي آن    

هـاي مطالعـاتيِ     مند ساختن تجربة بشري كـه در حـوزه          كرد، بلكه روشي است براي نظام     
عنوان يك حوزة مطالعـاتي      ادبيات به  .)336: 1387تايسن،  (» شود  بسياري از آن استفاده مي    

رسـد كـه      به نظر مي   «. گرفته است  در قرن بيستم بسيار مورد كنكاش ساختارگرايانه قرار       
عنـوان   عنوان يك حوزة مطالعاتي و سـاختارگرايي بـه          محكمي بين ادبيات به    توازي نسبتاً 

 بنابراين ساختارگرايي بـه شـاكله و زيربنـاي          .)354: همان(» روشي براي تحليل وجود دارد    
رايي در  سـاختارگ «. هـاي يـك مـتن توجـه دارد           سـازه  بـر آثار ادبي و روابط پنهان حاكم       

دهد كه توجهش معطوف است به قراردادهـايي كـه    لعات ادبي، بوطيقايي را ترويج مي    مطا
  .)166: 1385كالر،  (»سازند آثار ادبي را ممكن مي

 ولـي بيـشترين     ،انـد   هاي مختلف ادبـي بـه تحقيـق پرداختـه           ساختارگرايان در عرصه  
پراپ اين اصطالح را    «. استكوشش آنها صرف بررسي و پژوهش در داستان و روايت شده          

دهنـدة آنهـا و مناسـبات ايـن          ها بر اسـاس واحـدهاي تـشكيل         به معناي توصيف حكايت   
   .)144 :1382احمدي، ( »كار برد واحدها با يكديگر و با كل حكايت به

  
   تحليل روايت -3

ع ها از اين نظر تاب      روايت. روايت بازگويي اموري است كه از نظر زماني و مكاني از ما دورند            
سازد تا بـا اشـاره بـه امـور،            انسان را قادر مي    كه   هستند 1جايي هيك اصل زباني يعني جاب    

ها يا وقايعي كه در زمان و مكاني دور از گوينـده يـا مخاطـب هـستند، در زمـان و                        پديده
هاي متعددي برخوردار است      روايت به معناي عام از ويژگي     . مكان ديگري آنها را فرابخواند    

ساختگي و تصنعي بودن، از پـيش سـاخته بـودن، تكـراري             : اند از عبارتها  كه برخي از آن   
بودن، داشتن خط سير روايتي و نقطـة پايـان، داشـتن گوينـده و مخاطـب، خـصوصيت                   

 منظور از تصنعي بودن آن اسـت كـه بـا            .اند ارجاع  به اموري كه غايب      جايي و نهايتاً   هجاب
 بر روي روايت كار شـده و بـا فكـر و انديـشة               ه تفاوت دارد، معموالً   گفتار و سخنان روزمرّ   

                                                 
1. displacement 
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 خوانـده يـا شـنيده       آيند كه قبالً    ها از اجزايي پديد مي       همچنين روايت  .آيد  قبلي پديد مي  
   .شودمي روايت براي مخاطب قابل درك رواز ايناند و  شده

بررسي كاركردهاي روايي منحصر به نوع ادبي خاصي نيست و هر ژانر ادبي كه جنبـة                
مشاهدة اين كاركردهـا نـه      «. و روايي دارد از نظر ساختار روايي قابل بررسي است         حكايي  

هـا،   هـا، اسـطوره   هاي جن و پري روسي يا حتي غير روسي، بلكه در كمدي           تنها در افسانه  
 .)142: 1384 سـلدن، (» طور كلي دشوار نيـست     ها به   هاي عاشقانه و قصه     ها، داستان   حماسه

هـا، تـاريخ، خـاطرات،      حـال   ها، حسب  نامه  اي است كه در زندگي     گونه ها به   فراگيري روايت 
  .توان ردپاي روايت و ساختارهاي روايي را ديد مي ...هاي كودكان و قصه

 امـا هـدف نهـايي       ،گيرد  شناسي جوانب مختلف روايت مورد مطالعه قرار مي         در روايت 
ورت ي جـامع روايــت اســت، الگوهــايي كـه نــاظر بــر صــ  هــا كــشف الگو،شناســي روايـت 

ساختار بيـشتر نـاظر بـر روابـط      .دنها يا ساختار قابل توصيف آنها باش شناختي روايت  زبان
هـاي    اين اصطالح به تجزيـه و تحليـل سـازه         . هاي يك متن است     پنهان حاكم ميان سازه   

  )1(.پردازد هاي پنهان آن مي ها و زنجيره قصه
عناصـر  تـرين    بـزرگ  تـا تـرين     كوچـك  ،هـا   ها و قصه    ساختارگرايان در بررسي داستان   

  :اند هكردآنها را مطالعه بر  روابط حاكمو نيز داستاني 
. گرايي يعني بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سازاي يك شيء يا موضوع فولكلوريـك              ساخت

گرايانـه را    روش سـاخت  ... هاي عاميانـه و اسـطوره نيـست         صهتنها محدود به ق   ] گرايي ساخت[
  .)هفت: 1368 پراپ،(كار بست  توان دربارة هر موضوعي به مي

  
هاي ساختارها، پنهان بودن و نامرئي بودن آنهاست كه نيـاز بـه كـشف                 يكي از ويژگي  

رو شـد، بلكـه آنهـا         روبـه  هايي نيستند كه با آنها بتوان مـستقيماً         ساختارها موضوع «. دارد
 .)154: 1388 ي،سجود (»آيند تا به دريافت     اند، بيشتر به ادراك مي      نظاماتي از روابط پوشيده   

هاي   ساختارگرايان به دنبال الگوهاي محدود و مشتركي هستند كه تعداد بسياري از داده            
   :ادبي را بتوان با آن الگوها تطبيق داد و آنها را تحليل كرد

در تحليل ساختارگرايانة روايـت، جزئيـات ظريـف سـازوكارهاي درونـي متـون ادبـي بررسـي                   
بـر   حـاكم ) ماننـد عملكـرد شخـصيت     (نيادي يا عملكردهـاي     شوند تا واحدهاي ساختاري ب      مي

   .)364: 1387 تايسن، (كاركردهاي روايي متون كشف شوند
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  شناسيتر سير روايب مروري -4
هاي پريان را منتشر كـرد و آرا و           شناسي قصه    كتاب ريخت  1928والديمير پراپ در سال     

هـاي عاميانـة روسـي        بندي قـصه   پراپ كارش را با طبقه    . نظريات خود را در آن بيان كرد      
هـا را بررسـي كـرد و دريافـت كـه بـا وجـود                  او عناصـر ثابـت و متغيـر قـصه         . شروع كرد 
 1او خويشكاري . هاي آنها ثابت و محدود است       ها، خويشكاري   هاي متغير در قصه     شخصيت

عمل يك شخصيت كه برحسب ميزان اهميت آن در پيـشبرد            «:كند  را چنين توصيف مي   
هـا،    بر ثابت و محدود بودن خويشكاري      عالوه .)96: الف1383 اسكولز،(» شود  كنش تعريف مي  

ها هميشه يكسان است و شامل مراحل تدارك، پيدايش،           او معتقد است توالي خويشكاري    
بـر   ايـن نگـرش پـراپ عـالوه       . شـود  جايي، مبارزه، بازگشت و شناسايي مي      هگرفتاري، جاب 

تـوان از ايـن       گيرد و هر نوعِ روايي را مي        مي يز در بر  ها را ن    هاي عاميانه، ساير داستان    قصه
 ساختاري و نحوة تركيب و      هايترين واحد  شدن كوچك  منظر بررسي كرد، زيرا با مشخص     

   :توان به شناخت ساختار دست زد مي،انسجام و روابط متقابل آنها
را به عمـل    نامد و خويشكاري     مي خويشكاريهاي پريان را     سازاي قصه  ترين جزء  پراپ كوچك 

  .)هشت: 1368 پراپ،(كند  نظر اهميتش در پيشبرد قصه تعريف مي و كار يك شخصيت از نقطه

 يعني  ، ثابت ايها و حوادث داستاني را حذف و اجز          يعني شخصيت  ،اجزاي متغير  پراپ    
او . بندي كرد و سي و يك خويشكاري در آنها مـشخص نمـود             دستهكاركردهاي روايي را    

  :)272: همان. نك (كردبه شش دسته تقسيم مذكور را  ريخويشكا سي و يك
   2آغازينوضعيت  يا چيني  زمينه-1
  3لهئ پيچيدگي مس-2
   4 انتقال-3
  5 ستيز-4
   6 بازگشت-5
   7 به رسميت شناخته شدن-6

                                                 
1. function 
2. preparatio 
3. complication 
4. transference 
5. struggle 
6. return 
7. recognition 
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   گرماس و چگونگي تحليل ساختار روايي از نگاه او  نظرية-5
كه در شناخت ساختارهاي روايـت،       از كساني است     )م1992(آلژيرداس جوليوس گرماس    

شناسـي اسـت و بـه          او از نظـر مبـاني فكـري در زمـرة مكتـب نـشانه               .هايي كـرد    نوآوري
گرماس مانند ساير ساختارگرايان به پيـروي از      . ساختارگرايي فرانسه وابستگي نظري دارد    

 سـاختار  او. اسـت شناسي سوسوري در جستجوي بوطيقا يا همـان دسـتور همگـاني             زبان
هـا را بـا وجـود        دانـد و داسـتان     ت را بسيار نزديـك بـه سـاختار گرامـري زبـان مـي              رواي

  :يابدثر از يك الگو و ساختار ميهايشان متأ تفاوت
هـاي   هاسـت نـه مـتن     بنايي و سـازندة روايـت      گرماس حائز اهميت است دستور زير      آنچه براي 

اننـد دسـتور زبـان محـدود      عالوه بر اين، گرماس اعتقاد دارد كه دستور روايـت نيـز م             ...منفرد
تـرين اقـدامات سـاختارگرايي       جمله مهم ها از  تالش براي يافتن توصيفي از دستور روايت      . است

   .)110: 1383 گرين و لبيهان،(شود  محسوب مي

. گيرد بر قصه و داستان، ساير ساختارهاي روايي را نيز در بر مي            اين ساختار كلي عالوه       
گيري از تحليل معنايي ساخت جمله به دسـتور زبـان             هرههدف گرماس آن است كه با ب      «

تـوان در چنـد بخـش         نظرية گرماس را مي    .)144: 1384 سلدن،( »جهاني روايت دست يابد   
  :زير بررسي كرد

  
  گانه  شش1هاي متقابل و كنشگرهاي  جفت-5-1

 ثير تفكـر أشناسي سوسور و ياكوبسن آغاز كرد و تحت تـ  گرماس كار خود را براساس زبان    
  . دانست ها را در تقابل كنشگرها مي آنها، هستة پديد آمدن قصه

هـاي دوگانـه در       گراي سوسوري به نقش تقابل      شناسي ساخت   ثير از زبان  أگرماس به ت  
او هفت دسته شخصيت مورد نظر پـراپ را بـه سـه             . داستان و روايت توجه زيادي داشت     

  :شود ونة زير در الگوي او ديده ميگ اين تقابل دوگانه به. تغيير داد دوتايي كنشگر ةدست
  )2(بياريگر و رقي) / گيرنده(كننده  و دريافت) فرستنده(كننده اعطا/ فاعل و هدف 

كنند كه شـايد در همـة انـواع روايـت      هاي فوق سه انگارة اساسي را توصيف مي   جفت
  :افتد اتفاق مي

                                                 
1. actant 
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  ؛)موضوع شناسايي يا هدف /شناسنده يا فاعل(ف آرزو، جستجو يا هد -1
  ؛)گيرنده/ فرستنده(ارتباط  -2
 .)مخالف/ كننده كمك(حمايت يا ممانعت  -3

  )153 و 152: الف1383 و اسكولز، 151: 1386؛ توالن، 144: 1384سلدن، (      

   :شود از نظر گرماس داللت با تقابل دوتايي شروع مي
ـ ا  هـاي پايـه عبـارت        وجود حداقل دو مشارك ضرورت دارد و كـنش         ، روايت رفتِيدر هر پ   د از  ن

روايت در اسـاس عبـارت اسـت از انتقـال يـك             . جدايي و وصال، مبارزه و آشتي      :فصل و وصل  
گرماس كار خـود    ؛  )147: الف1383 اسكولز،(ارزش يا يك شيء از يك مشارك به مشارك ديگر           

هر زنجيـرة   . كند  ي، كه منش اصلي ادراك انسان است، آغاز مي        را با مفهوم بنيادي تقابل دوشقّ     
كارگيري دو عامل كنش كه بايد يا متقابل هم باشند يا معكوس همديگر، بـه ايـن                  بهروايت، با   

همين رابطة تقابل يا تضاد است كه كنش بنيـادي گسـست و             . بخشد  منش ادراكي عينيت مي   
   .)66: 1384 سجودي،(كند  پيوست، هجر و وصل، قهر و آشتي و غيره را خلق مي

 نظـر حـضور      مـوردِ  وايت هر شش عنـصرِ    كيد دارد كه ممكن است در يك ر       أت گرماس
  نظـرِ ها با توجه به حضور يا عدم حـضور يكـي از شـش كنـشگر مـوردِ       قصه.نداشته باشند 

 ها هر شش عنصر حاضرند و در برخـي          در برخي از داستان    ؛بندي هستند   گرماس، قابل دسته  
  چهـار  هـدف / گيرنده و فاعـل   / فرستنده. يك يا دو مورد از اين شش كنشگر حضور ندارند         

توان اين چهار مشارك را فقط       ها مي  در برخي روايت  «كنشگري هستند كه به نظر گرماس       
 اهميـت شـش كنـشگر       ،از سـوي ديگـر     .)150: الـف 1383اسكولز،  ( »با دو كنشگر عرضه كرد    
همچنـين عمـل هـر شـش        . كند  كدام با ديگري فرق مي     جايگاه هر  مذكور متفاوت است و   

  .امكان دارد در هر روايتي وزن حضور كنشگرها متغير باشداست و كنشگر به ديگري وابسته
هـا   با طرح الگوي كنشي خود كوشيد تا الگوي پراپ را اصالح نموده و روايـت  گرماس

   :)3(زيابي قرار دهدررا از منظري ديگر مورد ا
پ توانـست بـا     تـر از طـرح پـرا        با دركي عملـي   ) 1966 (ساختار معنايي گرماس در كتاب     .ج .آ

اي خـاص و نـه       اين مفهوم نه قصه   . ه از مفهوم كنشگر به مختصرتر كردن كار او بپردازد         استفاد
با توجـه بـه شـش كنـشگر ذهـن و عـين،          .  بلكه مفهومي ساختاري است    ،حتي يك شخصيت  

هاي عمـل گونـاگون پـراپ را اسـتنتاج      توان حوزه دهنده و دشمن مي   فرستنده و گيرنده، ياري   
  .)144 :1383 ايگلتون،(ي دست يافت  زيباترسادگيِ  كرد و حتي به
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 يعنـي شـخص     ،بنابراين گرماس اين شش كنشگر را در تقابل با هفت شخصيت پراپ           
كننـده،   آورنده، مددكار، شخص مـورد جـستجو و پـدرش، اعـزام            خبيث، بخشنده و فراهم   

  :دهد  قهرمان دروغين قرار مي وقهرمان
. ة كافي ساختاري نيـست    يه است و به انداز    ما  به نظر گرماس طرز نگاه پراپ بسيار درگير درون        

كند كه بـسيار انتزاعـي اسـت و بايـد بتوانـد روايـت بـه         نتيجه او الگوي كنشي را مطرح مي  در
ات اين عناصـر در     مفهوم عام را توصيف كند و تمامي عناصر احتمالي يك روايت و انواع تركيب             

  .)85: 1384 برتنس،(ادبي را مشخص سازد متون ادبي و غير

كه ذكر شد گرماس شش نقش يـا كنـشگر را اسـاس بررسـي سـاختار روايـت                   انچن
 ولـي در    ،اي دارنـد  حوادث و رويدادهاي داستان نقش برجـسته      نيز   در نظر پراپ     .داند  مي

 ايـن   بـا محوريـت  اوشود و ارزيابي     ها داده مي   ديدگاه گرماس بيشترين نقش به شخصيت     
   :شود عنصر روايي انجام مي

كند كـه در آن وقـايع نـسبت بـه شخـصيت، تبعـي                 پراپ را پيشنهاد مي   گرماس عكس طرح    
منزلـة مقـوالت    كند كه فقط شش نقش يا به تعبير خـود او عملگـر بـه    او پيشنهاد مي  . هستند

اعطـا  : دهند  بناي همة روايات وجود دارند كه سه جفت مرتبط با هم را تشكيل مي               كلي در زير  
  .)150: 1386 توالن،(رقيب +  ريگرهدف؛ يا+ كننده؛ فاعل دريافت+  كننده

 داستان است و كسي يا چيزي است كـه كنـشي را انجـام                كنشِ  محوريِ فاعل عنصرِ 
هـدف و  . هايي در پي دستيابي بـه آن اسـت       هدف چيزي است كه فاعل با كنش      . دهد  مي

ماننـد سـاير     الگـوي گرمـاس بـه     «. ران نقش ويژه و متفـاوتي دارنـد       فاعل در ميان كنشگ   
تـرين رابطـه از ديـد ايـن الگـو آن             ها متمركز است و بنيادي     اختاري، بر رابطه  الگوهاي س 

 البته هدف يا موضـوع   .)85: 1384برتنس،   (»فرماست ميلي است كه بين فاعل و هدف حكم       
هدف هميشه بر فاعل نيرويـي      . گردند  نيز نقش حياتي دارد و ساير كنشگرها حول آن مي         

  .دكند و فاعل به هدف ميل دار وارد مي
.  ضد قهرمـان يـا رقيـب اسـت         ،گيرد  چيزي كه بر سر راه رسيدن به هدف قرار مي         هر

از ايـن   و  فرسـتد      فاعل يا شناسنده را به دنبال موضوع شناسايي يـا هـدف مـي              ،فرستنده
 بـين دو نيـروي يـاريگر و         در ايـن  . كننده برخوردار خواهد شد     گيرنده يا دريافت   ،جستجو

ياريگر و رقيب نيز له يا عليه فاعل، در رسـيدن        .آيند  يممخالف درصدد ياري و ممانعت بر     
 حـضور يـاريگر مؤيـد آن اسـت كـه موفقيـت عمـل،                در داستان  .كنند  به هدف عمل مي   
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حـضور  گرچـه   تر مورد نظر است،     رسيدن به هدف، اميدواري و پايان خوش داستاني بيش        
. شـود    ديـده مـي    نتيجه به تعويق افتادن پيروزي و ديرتر رسيدن به هدف نيـز           رقيب و در  

رابطة ياريگر و رقيب بر محور قدرت و اِعمال آن قرار دارد و در هر داسـتاني كـه يكـي از                      
گذارند و موجب تـسريع يـا      بر موفقيت يا عدم توفيق فاعل، تأثير مي        ،اين دو حاضر باشند   
 در هر اثـر روايـي شـاهد حـضور كنـشگرهاي مـورد نظـر                 تقريباً. شوند  تعويق اين امر مي   

   :توان بود ميگرماس 
هاي  هاي عاميانه و داستان    به طرز چشمگيري با طرح بسياري از قصه       ] شش كنشگر [ اين مدل 

هـاي  رغم نياز به ارائة توضيحرغم سادگي اين مدل و همچنين به     به ...پريان سنتي سازگار است   
تـوان بـه     هاي مختلف ادبي، اين طـرح را مـي          متنوع از آن به منظور تطبيق يافتن بهتر با گونه         

  .)151: 1386 توالن،(بست  كار سودمندي در مورد طيفي از متون بهنحو 
  

  گانه سه) رفتيپ( هاي روايي  زنجيره-5-2
است كه  ) پيرفت(هاي روايي     شناسي گرماس، توجه به زنجيره      يكي ديگر از مباحث روايت    

 عقيده داشت   گرماس. اجرايي، پيماني و انفصالي   : به نظر او در سه قسم قابل بررسي است        
رفـت اصـلي    ياز سـه پ   « او   ،فت يا زنجيـره تـشكيل شـده اسـت         ريهر داستان از تعدادي پ    

  .)162: 1382احمدي، (» همچون سه قاعدة نحوي نام برد
ت سـاختارهاي نحـوي يـا اصـول         براي كامل شـدن دسـتور زبـان روايـت بـه فهرسـ             

هـا   دهنده نياز است و به همين منظور گرماس سه نوع زنجيرة مجـزا را در روايـت                ساختار
  :كندمعرفي مي

  )ها ها، مبارزه آزمون(اجرايي  -1
  )ها بستن و شكستن پيمان(پيماني  -2
 )ها ها و بازگشتن رفتن(انفصالي  -3
  )155 و 154: الف1383اسكولز، (          

هـايي از ايـن دسـت         ها و خويـشكاري     تالشها،    ها، مبارزه   در زنجيرة اجرايي به آزمون    
شود كه بخشي از هر روايت به اين موضوعات و امور اختـصاص دارد و كمتـر                   پرداخته مي 

واقع ايـن زنجيـره، وابـسته       در. عد در آن وجود نداشته باشد     شود كه اين ب     روايتي ديده مي  
، طـرح اصـلي     پيرفـت اجرايـي   «. است ...ها و   ها، كنش   چيني وظايف، خويشكاري   به زمينه 
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 .)162: 1382احمـدي،   (» سازد و ساختار روايي هر داستان متكي به آن اسـت            داستان را مي  
ها، قـول و قرارهـا و بـستن و گسـستن آنهـا پرداختـه                  در زنجيرة پيماني به عهد و پيمان      

زنجيرة پيماني، وضـعيت داسـتان را   . ها از چنين خصلتي برخوردارند  اغلب قصه  و شود  مي
سـامان و   ها در داستان سرو    فت به وضعيت  ر اين پي  .كند  و نتيجه هدايت مي   به سوي هدف    

ها يا از وضعيتي منفي به وضعيتي مثبت         به گمان گرماس بيشتر داستان    «. دهد  جهت مي 
  .)163: همان (»شوند كنند و يا از وضعيتي مثبت به شكستن پيمان منجر مي حركت مي

هـا   ها مورد نظر است و غالـب داسـتان         برگشتو نجيرة انفصالي سيروسفرها و رفت    در ز 
  .رود گذارها پيش ميو ن داستان با اين نوع سفرها و گشتاين ويژگي را دارند و جريا

 ،در زنجيرة اجرايي كنشگرهاي فرستنده، گيرنده، فاعل، ياريگر و رقيب دخالت دارنـد            
متمركـز  ولي در زنجيرة انفصالي نقش اصلي با فاعل است و پيـشبرد ايـن زنجيـره بـر او                    

در زنجيرة پيماني رابطة فاعل با فرستنده، نهادهاي باالتر و قواعـد و مقـررات مهـم                 . است
 ديگري  ةنكت. جامعه مطرح است و ممكن است رقيب درصدد بر هم زدن اين پيمان باشد             

گراي گرماس است جزءبه كل رويكردِ،نظر قرار گيردكه در اين سه زنجيره بايد مد.  
  

  پراپ و گرماس ة مقايسة نظري-6
 كـه در طـول هـم در روايـت حاضـر             -جاي هفت دسـته شخـصيت پـراپ         گرماس به  -1

 و  نددو با هم به نوعي در تقابل و تـضاد         بهكند كه دو     سه جفت متقابل را بيان مي      -هستند
تـوان  در جدول زير مـي    . كند  هاي روايت كمك بيشتري مي    اين امر به آشكار شدن كنش     

  :اين مطلب را ديد
  

  گرماس  اپپر   
  شناسنده/ فاعل  قهرمان   
  موضوع شناسايي/ مفعول   مورد جستجوشخص يا شيءِ   
  فرستنده  كننده اعزام   
  گيرنده  ـــــــــــــ   
  ياريگر  مددكار و بخشنده   
  حريف/ رقيب/ مخالف  قهرمان دروغين و خبيث يا شرير   
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ت و بـه يـاريگر تبـديل كـرد، او           بنابراين گرماس، بخشنده و ياريگر را بـه هـم آميخـ           
همچنين شرير و قهرمان دروغين را به هم آميخت و به حريف، مخالف يـا رقيـب تبـديل           

  .افزود گيرنده را به كنشگرها  ونمود
 ولي گرماس مفهوم خويشكاري را كنار       ،ها بود      كار پراپ بيشتر بررسي خويشكاري     -2

  .گانه ياري گرفتسه) ةزنجير( جاي آن از مفهوم پيرفتِ نهاد و به
هاي مورد نظر پراپ را با هـم پيونـد داد و تركيـب                 گرماس بسياري از خويشكاري    -3

  .مورد كاهش دادبيست  خويشكاري پراپ را به يكو سينمود، يعني
 نقـش اصـلي،     يـك وسـي  پراپ هفت نقش روايي و وقايع اطراف آنها را نسبت بـه              -4

 .ها تبعي هستند وقايع نسبت به شخصيت ولي گرماس معتقد است كه ،داند تبعي مي
هـا بـه مناسـبات و        جاي خويشكاري شخصيت    گرماس نظر پراپ را كامل كرد و به        -5

  .ها پرداخت روابط حاكم ميان شخصيت
بندي شخصيت خود در ساير انواع ادبي نبود و آنها            دسته  هفت  پراپ در پي تعميم    -6

انديـشيد     الگويي جهاني در داستان مـي       ولي گرماس به   ،را در حكايات پريان بررسي نمود     
  .كه در ساير انواع روايت نيز كاربرد داشته باشد

كار داشت و بـه نظـر گرمـاس ايـن            پراپ با كنشگرهاي قابل تشخيص سرو       الگوي -7
 ولي الگوي گرمـاس     ، كافي ساختاري نيست   ةمايه است و به انداز     روش بسيار درگير درون   

گيـري معنـا در    او به امكـان شـكل  .  توصيف و تحليل كند تواند روايت را به مفهوم عام       مي
  .ساختارهاي روايت توجه دارد

ها، توجه به تقابل در روابـط كنـشگرها و توجـه بـه                بنابراين كاستن تعداد خويشكاري   
  .تر است روابط حاكم ميان كنشگرها در كار گرماس برجسته

  
  ظر گرماسبررسي و تحليل ساختار روايي داستان بوم و زاغ از من -7

در تحليل داستان بوم و زاغ بر مبناي نظرية گرماس بايد به روابط و ساختارهاي منـسجم            
و نظام حاكم ميان آنها توجه شود، زيرا عناصر روايي در روابط با يكـديگر معنـا و مفهـوم                    

 ودمنـه   كليلـه   اصلي داستان بومان و زاغان در      ةبه همين قصد ابتدا به هست      .كنند پيدا مي 
  :شود مياشاره 
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 .زيستند و شبي ملك بومان بر آنها تاخت و شـبيخون زد           ها با ملِك خود مي    در كوهي بلند زاغ   
 و أروز ديگر ملك زاغان با پنج وزير آگاه و باتدبير خود رايزني كـرد، وزيـر اول بـه تـرك منـش                      

 مولد اشارت كرد، وزير دوم به جنگ، وزير سوم به مـصالحت و خـراج و وزيـر چهـارم بـه وداع          
وزير پنجم با ملك زاغان دليل خصومت بوم و زاغ را بررسـي             . وطن و رنج غربت راهنمايي كرد     

ملك زاغان با توجـه بـه نظـر ايـن وزيـر             . كرد و سپس به استفاده از حيله و ترفند اشارت كرد          
  .آلود رهايش كردند و خود با ساير زاغان به جاي ديگري رفتند دستور داد تا او را زدند و خون

 زاغ  ة ملك بومان با وزيران خود دربـار       .ها آمدند و اين زاغ را يافتند      واي زاغ أن بار ديگر به م    بوما
توجهي به سخنان او اشاره كرد، ولـي         يكي از وزرا به كشتن زاغ و بي       . هايش رايزني كرد   و گفته 

ت زاغ هـرروز بـراي آنهـا حكايـا        . ساير وزيران به پذيرش زاغ و مراقبت از او راهنمـايي كردنـد            
تا با آنها محرميت يافت و بر اسرار آنها مطلع شد، در زمان مناسب، پنهـاني بـه       گفت غريب مي 

ها نيـز بـا جمـع     زاغ. ها در غاري واقع در كوهي اقامت دارند ها برگشت و گفت همه بوم   نزد زاغ 
  .ها را از ميان برداشتند كردن هيزم، آتشي بر در غار برافروختند و بوم

  :ند ازا  شش كنشگر مورد نظر گرماس عبارتنداستااين در     
غلبـه بـر    : هـدف / وزير پنجم زاغـان   : ها؛ فاعل  تمام زاغ : گيرنده/ ملك زاغان : فرستنده

ملـك  : يـاريگر / بومان و وزير نـاموافق    : دگي؛ رقيب بومان و از بين بردن دشمن و حفظ زن        
ملك بومان و     وزيران، در بخش پاياني داستان با وجود مخالفت يكي از        (يران او   بومان و وز  

فقيـت او  تر شـدن زاغ و مو   كنند و اين كار سبب مصمم       ساير وزيران او به فاعل اعتماد مي      
   .)شود در رسيدن به هدف مي

مـا بايـد الگـوي      «. ها چندگانه عمل كند    خي داستان الگوي گرماس ممكن است در بر     
يد بـراي مثـال دريـابيم    كار ببريم و شا گرماس را بيش از يك بار براي تحليل يك متن به          

شخصيتي كه در يك داستانِ فرعي نقش ضد قهرمان را داشته اسـت، در داسـتان فرعـي      
زاغ فـاعلي اسـت كـه از سـوي           .)86: 1384بـرتنس،   (» كند  رسان را ايفا مي   ديگر نقش ياري  

شود و عدم دقـت و هوشـياري بومـان بـه يـاري او                 فرستنده يعني ملك زاغان گسيل مي     
  .ثرندؤگيري اين امر م بومان و وزيران او نيز در شكلآيد و ملك  مي

شـود تـا      داستان بومان و زاغان براساس الگوي گرماس مطابق زنجيرة زير تلخيص مي           
اشراف نسبي بر داستان حاصل شود و جايگاه شش كنشگر گرماس در آنهـا بهتـر تبيـين          

ياريگر يـا   +  شناساييهدف يا موضوع    +  فاعل يا شناسنده  +  اعطاكننده يا فرستنده   :گردد
   .كننده يا گيرنده دريافت+  رقيب يا مخالف+  كننده كمك
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هـاي مختلـف تمـام روابـط          بندي  در كنار هم و بنابه تركيب      كنشگر ششواقع اين   در
 فرسـتنده   ملك زاغان  :گيرند  دربرمي كاملطور   به ي را هاي انسان   ممكن در داستان و كنش    

غلبه بر بومان، از بين بردن دشمن و حفـظ          +  فرستد را به سوي بومان مي    وزير   او+  است
+  كننـد   ملك بومان و وزيران موافق او نقش ياريگر را ايفا مـي           +  زندگي غرض اصلي است   

  .ها هستند گيرنده تمام زاغ+  بومان و وزير ناموافق ملك بومان رقيب هستند
  :دكن براساس روابط حاكم ميان كنشگرها، گرماس الگوي زير را ترسيم مي

  
  
  
  
  
  

شـود كـه حـاكي از روابـط      الگوي مذكور در داستان بوم و زاغ به شكل زير ترسيم مي    
  :كنشگرهاي اين داستان است

  
  
  
  
  
 .كننـد  تري را در ميان شش كنشگر گرماس ايفا مي     واقع فاعل و هدف نقش اساسي     در

 ، كنـشگرها هـستند    تـر از ديگـر    ستههاي سنتي، برج   روايت ةاساساً اين دو كنشگر در هم     
 برجـسته شـود، طبـق تعريـف گرمـاس       اگر مثالً رقيبب برحسب اتفـاق    كه حتي  طوري به
هاي مبتنـي   هاي بزرگ ديدگاه  اين خود يكي از كاستي    . توان آن را فاعل به شمار آورد       مي

  .ها نقش اساسي دارد ها در غلبه بر بوم در اين داستان وزير زاغ.  كنشگر استةبر نظري
 دو كنشگر فاعل و هدف غالبـاً      . كننده دارد شونده و اجرا   پذير، آزمون  پيمانفاعل نقش   

چـه در    گيرنـده نيـز اگر     ،از سوي ديگر  . يستحاضر هستند و هيچ داستاني از آنها خالي ن        
  .برد  سود ميحاشية روايت است ولي از عمل فاعلِ

 فاعل رقيب ريگريا

 هدف گيرندهفرستنده

ملك بومان و 
  وزيران موافق او

بومان و وزير   وزير زاغان

 غلبه بر بومان  هاتمام زاغ ملك زاغان
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يـزه و   در اين داستان، وزير زاغ و هدفِ شكست دادن دشمن محور اصـلي اسـت و انگ                
عنـوان   سـاير زاغـان بـه     . شـود    سبب پيشبرد روايت مي    ، يعني شكست بومان   ، اصلي هدفِ

مجموع بـا فاعـل همـسو هـستند و از موفقيـت او               در اند،رچه در حاشية روايت   گيرنده، اگ 
فرستنده، ملك زاغان است و رسيدن به هدف، سـبب خرسـندي و             . مند خواهند شد   بهره

.  فرستنده با گيرنده در اين روايـت همـسو اسـت           ،ديگرشود، از سوي      رضايت خاطر او مي   
 مانند يـاريگر ناخواسـته او را در         - فاعل - ملك بومان و وزيران او با غفلت و اعتماد به زاغ          

كنند و بخشي از موفقيـت فاعـل مـديون اعتمـاد بومـان بـه                 رسيدن به هدفش ياري مي    
ند و تا حد امكان مـانع رسـيدن         منزلة رقيب زاغ هست    ساير بومان و وزير ناموافق به     . اوست

 ولي نقش ملك بومان و ساير وزيران مانند ياريگر بـر نقـش رقيبـان                ،شوند  او به هدف مي   
عمـال قـدرت يـا     اِروانـد، از ايـن  در اين داستان ياريگر و رقيب از يك مجموعـه        . چربد  مي

فاعـل  مبارزه ميان اين دو كنشگر كمتر و به دليـل اعتمـاد رقيـب بـه يـاريگر، موفقيـت                     
  .تر استقطعي

مـل  أست، شيوة او مدل خوبي بـراي ت        ا جزءگرابهكه رويكرد گرماس كل    با توجه به اين   
ها بپردازد،   جاي آنكه به ماهيت خود شخصيت      گرماس به  «.هاست بيشتر بر انواع شخصيت   

 بـا   ،هـا اين امـر در قـصه      .)144: 1384،  سلدن(» نظر دارد دها را م   مناسبات ميان اين ماهيت   
  بهتر قابل بررسي است و به محقق امكـان         ،نويسي  تكنيك داستان  فقدانه به سادگي و     توج
  . نمايدمركز بر روابط و مناسبات حاكم ميان آنها ت،ها جاي شخصيت  دهد كه به مي

هاي اجرايي، پيماني و    كنشگرها در پيوند با يكديگر و برحسب زنجيره       در نظر گرماس    
ـ   هـاي سـه      اكنون بايد به بررسي زنجيره     .برند  انفصالي، روايت را پيش مي      گرمـاس در    ةگان

  : مطلب مذكور تبيين گردد،داستان بومان و زاغان پرداخته شود و با ذكر نمونه
  

  اجراييزنجيرة  -7-1
ل حـ او بودندي، و اوامر و نواهي او را در  و آن زاغان را ملكي بود كه همه در فرمان و متابعت -

   .)191: 1373هللا منشي، نصرا (امتثال نمودنديو عقد 
 طريق شبيخونه بيرون آمد و ب ،ست اسبب دشمنايگي كه ميان بوم و زاغهب شبي ملك بومان -
  .)192: همان( يد و مسرور بازگشتؤ، و مظفر و منصور و متمام براند زاغان زد و كام بر
 .)همان( جمله كرد لشكر راديگر روز ملك زاغان  -
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  .)همان( مصلحت بازبينيدوجه مل كنيد و أدر اين كار ت -
اسـت؟    و سبب دشمنايگي و عصبيت ميان ما و بوم چـه بـوده  موجب عداوتپرسيد كه  اول -

  .)201 :همان( ...چگونه؟ گفت پرسيدكه. كلمتي كه بر زبان زاغي رفت: گفت
  .)211 :همان ( ما را فرجي باشدنوعي از حيلته بدارم كه اميد مي لكن -

  
  ميثاقيزنجيرة  -7-2

ـ   ،سـت  اكه ميـان بـوم و زاغ   سبب دشمنايگيه ب شبي ملك بومان - طريـق  ه  بيـرون آمـد و ب
ـ ؤتمام براند، و مظفـر و منـصور و م   زاغان زد و كام بر شبيخون همـان ( د و مـسرور بازگـشت  ي :

192(.  
بار از آن كار يك ه مرغان ب:چگونه؟ گفت :كه پرسيد. كلمتي كه بر زبان زاغي رفت: گفت -
 مرا :زاغ را گفت سف و متحير بماند وأو بوم مت. زيمت متابعت بوم فسخ كردندعجستند و با

 ميان من و تو وحشتي تازه گشت كه روزگار آن را كهن نگرداندور كردي، و  آزرده وكينه
  ).201: همان(
ـ                 بينمصواب مي چنان   - خـون  ه   كه ملك در مال بر من خشمي كند و بفرمايد تا مرا بزننـد و ب

فالن موضع مقـام فرمايـد و    هزير درخت بيفگنند، و ملك با تمامي لشكر برود و ب ربيااليند و د
. ملـك را بياگـاهنم    و بيـايم و من از مكر و حيلت خويشتن بپـردازم آمدن من باشد، تا  منتظر
  .)212: همان( ددر باب وي آن مثال بدا ملك

آن  چـون شـما   :؟ گفـت چه سـبب ه ب :پرسيد كه. مخدوم را در من بدگماني آورد :زاغ گفت -
واقعـه   آنچـه از مـصالح ايـن    و فرمود كـه اشـارتي كنيـد    وشبيخون بكرديد ملك ما را بخواند 

  ).همان( نماييددانيد باز مي
 ،از اشـارت تـو گـذر نيـست     :گفـت . ، كار را بايد بودبپرداختم بايست آنچه ميدولت ملك  هب -

 انـد و روزهـا در   بومـان در فـالن كـوه   تمامي  :گفت. مثال داده شودا نماي تصورت مصلحت باز  
  ).227: همان( شوند مي  غاري جمله

  
  انفصاليزنجيرة  -7-3

  .ها  آمدن بومان و حمله به زاغ-
  .ها  گريختن زاغ-
  .ها براي بار دوم  آمدن بوم-
  .ها  رفتن زاغ براي فريب بوم-
  . آمدن و برگشتن زاغ-
  .هاها براي كشتن بوم  رفتن زاغ-
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 گرمـاس در ايـن داسـتان قابـل           نظرِ گانة موردِ   هاي سه   شود زنجيره    مي كه ديده چنان
در زنجيرة اجرايي داستان بوم و زاغ، كنشگرهاي ملك زاغان، سـاير            . بررسي و اثبات است   

 نقـش   ، ولي در زنجيرة انفصالي    اند،ها، ملك بومان و وزيران او دخيل       ها، وزير پنجم زاغ    زاغ
 وزير پنجم   - در زنجيرة پيماني رابطة فاعل    . م زاغان است  اصلي با فاعل يا همان وزير پنج      

كنـد كـه از پادشـاه          زيرا مقررات جامعة آنها ايجاب مي      ، با ملك زاغان اهميت دارد     -زاغان
 آمـد و سـفر و برگـشت        و رفـت  .شدن باشـد   تبعيت كامل شود، حتي اگر بيم جان و كشته        

زنجيـرة پيمـاني بـه ملـك زاغـان و           اين كنشگر در    .  است )فاعل(با زاغ   ) زنجيرة انفصالي (
  . قانون و تبعيت از پادشاه تا سرحد جان وفادار است

 در داسـتان مـذكور   .سازد  طرح اصلي داستان را مي    ،رفت اجرايي يكه گفته شد پ    چنان
توان در شبيخون بومـان، لـشكر آراسـتن زاغـان، مـشورت زاغ بـا وزرا،                   اين زنجيره را مي   

خـوردن بومـان، موفقيـت زاغ و شكـست بومـان             زاغ، فريب حيلت كردن، اعتماد بومان به      
  .مالحظه كرد

 در  .دهـد   ثير قرار مي  أترفت پيماني مهم است و پذيرش يا رد پيمان، روايت را تحت           يپ
داستان بوم و زاغ، دشمنايگي، كلمت بر زبان زاغ رفتن، وفاداري زاغ به ملك زاغان، عملي                

  . مؤيد اين زنجيره استكردن فرمان ملك زاغان و تبعيت از پادشاه
هايي نظير امر و قبول،         افزايد و خويشكاري  واقع گرماس پيمان را به الگوي پراپ مي       در

هـا مـورد توجـه        نقض و نهي، گسست و پيوست، هجر و وصل، و قهر و آشتي را در روايت               
  .دهد قرار مي

ن نقـض عهـد   كند و بدو  امر ملك زاغان را قبول مي، زاغان در اين داستان، وزير پنجمِ    
 او با وانمود كردن به اينكـه مـورد       ؛شود  رود و گسست و هجران ايجاد مي        به نزد بومان مي   

رسـد و سـپس پيوسـت و وصـل در پايـان               قهر ملك زاغان واقع شده، به مقصود خود مي        
  .گردد داستان برقرار مي

  
  گيري نتيجه -8

و امكان بررسي و تطبيـق      توان به اهميت نظرية گرماس و پراپ،          از نتايج اين پژوهش مي    
شـان از   رغـم سـادگي ظـاهري      ها به   اين داستان . هاي سنتي ايران اشاره كرد      آن با داستان  



  ٢٥  ... شناسيِ داستان بوم و زاغ درروايت
 

   
 

  

 1389زمستان  ، 14 شمارة        

شناسـي قابـل      هـاي روايـت     الگوي ساختاري و روايي كاملي برخوردارند و در قالب نظريـه          
شـود   ها رؤيت مي    اي مكرري در اغلب اين داستان       هاي زنجيره  مايه  بن. اندبررسي و ارزيابي  

  .برخوردار استاي  ويژهظام و منطقنهاي داستاني از  و روابط حاكم ميان شخصيت
هاي جهانيِ  الگوبا  ،   بوم و زاغ    ساختار روايي داستان   در اين بررسي مشخص گرديد كه          

  . استهنر نصراهللا منشي در چينش عناصر روايت اين مطلب مؤيد و روايت مطابقت دارد 
ملك : دهفرستن:  داستان بوم و زاغ داراي شش كنشگر است        ،سبا توجه به نظرية گرما    

غلبه بر بومـان و از بـين بـردن          : وزير پنجم زاغان؛ هدف   : ها؛ فاعل تمام زاغ : زاغان؛ گيرنده 
نقش . بومان و وزير ناموافق   : ملك بومان و وزيران او؛ رقيب     : دشمن و حفظ زندگي؛ ياريگر    

 يعنـي فكـر     ،ري برخـوردار اسـت و هـدف       فاعل و هدف در اين داستان از اهميـت بيـشت          
  .شود  مركزي آن مية مركز ثقل روايت و هست،شكست بومان

 بـه صـحت روايـي و        ،ساختاريو  بنابراين با سنجش داستان برمبناي دو نظرية روايي         
هـاي غربـي بـا       شود و از سويي به سنجش نظريـه         ساختاري اين داستان بهتر پي برده مي      

 ،دهد تا آثار سنتي را از اين منظـر          تري به ما مي      نگاه دقيق  كند و   ادبيات فارسي كمك مي   
  .د بنگريمعلمي و روشمن

  
  نوشتپي
 : 1383  گيـرو،  ؛145و  144: 1383  ايگلتـون،  ؛1368  پـراپ،  .براي آگاهي بيشتر نك    -1

: 1383 سجودي، ؛142 و141: 1384 سلدن،؛  52 و   51،  50،  49 :1384 برتنس،؛  109
  .7: 1386 توالن،و 109: 1383  گرين و لبيهان،؛73
 ، و سـاوانا   اسـتن ؛  110: 1383  گيرو، ؛66: 1387 خديش،. نكگرماس   نظرية دربارة -2

 و 146 :1386  چنــدلر،؛127: 1380 ســن، دينــه؛73: 1383  ســجودي،؛36: 1386
  . 77: 1386 مارتين،

  .153 و152: الف1383 اسكولز،. نكپ و گرماس اديدگاه پر براي مقايسة -3
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  عمناب
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 :تهران داوود زينلو،  ، ترجمة شناسي متن و اجراي تئاتري    نشانه،  )1386 (، جرج استن، الن و ساوانا   
  . مهرةسور
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زاده و فاطمـه حـسيني،      يار حسين ماز ، ترجمة هاي نقد ادبي معاصر   نظريه،  )1387 (تايسن، ليس 
  .حكايت قلم نوين /نگاه امروز :تهران

  .روزنه :، تهرانهاي حيوانات بررسي حكايت، )1376(تقوي، محمد 
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ــ، )1380 (ي ل ، ع وب ك دن ــ  ل ك ش ــ ن ش ــ ي اس ــسةا ق م و  ه ن ودم ه ل ي ل  ك اي ه  ان ت  داس ــ ا ان  ب  آن ي  ،ي ل ي ه وار س
  ).د ه ش د م واح(  ي الم  آزاد اس اه گ ش دان ة كارشناسي ارشد،نام پايان
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دانـشگاه   ة كارشناسـي ارشـد،    نام پايان ،دمنه و نامه و كليله     مرزبان ةمقايس،  )1384 (زالكان، صديقه 
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  .قصه: ، تهرانناسي كاربرديشنشانه، )1383( سجودي، فرزان
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