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 چکيده 
  ي حوزه   پردازاننظریه  از  یکی  (algirdas julien greimas) گریماسژولین  آلزیرداس

  الگوي   به  که  کندمی   ارائه  الگویی  ساختارگرایی  يزمینه  در  پراپ  از  پس  که  است  روایت

 دهد ساختارنشان می   که  است  هاییمؤلفه   يدربردارنده  الگو  این.  است   معروف   کنشی

 ، متضاد  جفت  سه  قالب  در  کنشگران  مدل،  این  در  است.  یکی  زبان  و  روایت  بنیادي

  و   تقابل   برمبتنی  که  است  معنایی  مربع   نظریه،  این  دیگر   يمؤلفه.  کنندمی  ایجاد  پیرنگ

 از  یکی  يشناسانهریخت  تحلیل  و  بررسی  به  حاضر  پژوهش  است.  متضاد  هايویژگی

  این   مهم   ينکته  پردازد. می   گریماس   ي نظریه  براساس  عطار   ينامهالهی   هايحکایت

  قهرمانان  پردازيشخصیت  و  گريروایت  ينحوه  و  داستان  کلی  طرح  که  است  آن  بررسی

 گریماس   الگوي  معیارهاي  با  حکایت  این.  است  کلی  چهارچوب  و  نظم  یک  تابع  داستان،

ساختارمی  معناشناسی  مربع   کمک  با  همچنین.  است  منطبق به   کلی  توان  را  حکایت 
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تري از  شناخت دقیق   مشخصی که با هم در تقابل و تضاد هستند تجزیه کرد و به   اجزاي 

  از   را  حرکتی  کشتی،  اهالی  و  بازرگان  جوان،  مرد  شوهر،   برادر   کنشگران،   روایت رسید.

   -نه»  جایگاه  از  درنتیجه  و  دهندمی   انجام  «شیطانی  - نه»  به   شیطانی  امیال  و   شهوت

 .  کنندمی حرکت پاکدامنی طرف به «شهوت 

  کنشگر، گریماس.، ، حکایت زن صالحهنامهالهی: کليدی  هایواژه 
 

 . مقدمه 1

  قرارگرفته   نویسندگان  و  شعرا  توجه  کانون  در  آثار،  برخی  همواره   فارسی،  ادبیات  تاریخ   در

  که   اندداشته  وجود  شاعرانی  همواره  مضامین،  از نظر  خواه  و  محتوا  از نظر  خواه.  است

پیرو  بسیار  شاعرانی   البته  و  اند بوده  مبتکر    عطار   ي نامهالهی  .هاآن  روي دنباله  و   هم، 

  شاعران،   از   بسیاري   مورد توجه  که   است   عرفانی  ادبیات  ي در حوزه  آثار   این  ي ازجمله

 . است بوده عرفانی ادبیات  خاصه  ادبیات، يعرصه  پژوهشگران و نویسندگان

  چون   هاییکتاب  در  تحقیق  و  مطالعه  با.  است  پرستییگانه  و  توحید  کتاب  ،نامهالهی

  این   هاينتیجه   از.  کرد  پیدا  دست  عرفانی  مباحث   از  بسیاري  ابعاد  به  توانمی  ،نامهالهی

اي است که خویشتن  آینهگرفت.    بهره  الهیات  و  عرفانی  هايدرس  در  توانمی  نیز  پژوهش

 کند. نگري فراهم میکند و فرصتی براي درونانسان را به وضوح نمودار می

 این  در  عطار  کالم  است. جان  ودو مقالتبیست  در  عرفانی  اثري  نامهالهیي  منظومه

  هنرمندي   با  وي.  است  نفس  با  او  انسان و کشمکش  درونی  و مقاالت، کنکاش  حکایات

  نتایج   حصول   را تا  و مخاطب  برآمده  مهم  این  يعهده  از  خوبیبه  ،پردازيداستان  و قدرت

 کرده است. همراه خود با ،عرفانی

  را براساس یک داستان اصلی و جامع  نامه الهیعطار، ساختار روایت   نیدالدی شیخ فر

گنجانده  هاي متعددي را در درون خود  )داستان خلیفه و پسران( که حکایات و تمثیل

خویش، به بیان   يهاز سر شور و حال صوفیان  ،است، طراحی کرده و در پایان هر حکایت

بندي روایی، از عوامل مؤثّر در  هاي عرفانی و اخالقی پرداخته است؛ این بخشاستنتاج
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نظرگاه  نامهالهیروایت    ي هارائ  به با  مختلف  راويشمارمیهاي  نقش  درواقع    ، رود؛ 

به    ،هاي مختلف روایتاست که با انتخاب کانون  نامهالهیاي مختلف هپیونددادن قسمت

 .دهدخود براي درک بهتر مقاطع مختلف داستان، جهت می يه خوانند

 

 پژوهش  اساسی  یمسئله . بيان 2

  . است  یعرفان  ادب  يها پژوهش  يحوزه  در  مهم  يهامؤلفه  از  یعرفان  کیکالس  متون

  . شودمی  محسوب  یعرفان  يهاآموزه  و  محتوا   يارائه  در  فاخر  آثار  از  یک ی  عطار  ينامهیاله

 . دارد را پژوهش تیقابل گوناگون يهاعرصه در خاص، يهایژگیو لحاظ به اثر نیا

و شگرد   وهیو با ش يرا در قالب مثنو نامهالهی ،است که عطار نیا طرحقابل يمسئله     

  پرداخته   اتیمحتو  انیبه ب  ، و طرح جامع  یآگاه شیارائه کرده و با پ  ل یو تمث  ي پردازتیحکا

  ي به خلق مثنو   ، که در ذهن داشته  ي شاعر با علم به قالب و فرم واحد  دیگر عبارتبه  است؛ 

  است   شدهن ییتع  شی از پ  ینظام واحد کل   کی خود تابع    تی اثر در کل  نیا  ؛ درنتیجهپرداخته

 . است  گذاشتهاثر خود را بنا  ي ها محتواو شالوده هاهیپا ،آن بر هی تککه شاعر با 

متن را    يدا ی ناپ  وپنهان    ي هاجنبه  ،اثر  نیا  ل یتحل  و  یدر بررس   ،قصد دارد  این مقاله،

. نقد ساختارگرا  ابدیواحد در فرم و ساختار دست    یمتندرون   يریتصو  يو به ارائه  اندیبنما

  ي نهیزم  در  یو علم  یکند تا به پاسخ منطق  يار یمحقق را    تواندیم  ماسیگر  کردیبا رو

ی  متن درون  يهاواحد در گزاره  يبه الگو  ،است بتواند  دواری محقق ام  .ساخت برسد  و  فرم 

 .است  خودساختهناخواه تابع که شاعر را خواه  دست یابد

با    تواند یکل اثر م ایاست که آ  ن یبا نقد ساختارگرا ا  قی مبهم و مجهول در تطب يجنبه

نتا  دهی سنج  ماسیگر  ينقد ساختارگرا  کردینگرش و رو به  ما را  در    کسانی   جیشود و 

 ؟ برساند یو زبان یساخت  يها گزاره يالگو  يارائه

ساختارگرا  کار  ،ییدر  روا  ، اساس  پا  تیشکل  بر  که    ان یم  یهمدل  ،آن  يهی است 

شناخت    ی،ها در پژوهش ادبنکته  نیتراز مهم  یکی  .است  شده  جادیا  يمخاطب و راو

 . (160: 1388  ي،احمد رک.) داستان است یی ساختار روا
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 پژوهش و ضرورت انجام  يت اهم. 3

نقد    يهااثر است و با مطالعات و انگاره  کی  یو بررس  ي داور  یطورکلبهنقد    ازآنجاکه

پرداختن    يبرای  فرصت  آن،  از رهگذر  ،بردیاثر پ  نیریز  يهاهیپنهان و ال   يایبه زوا  توانیم

با توجه   گری. از طرف دیدآیوجودمبه یعلم ي چهی از درها و بررسی آن کی به آثار کالس

  جاد یبا اثر ا  یزمان  و در   یزمان هم  يایارتباط زنده و پو  توانیم  یو علم  دی جد  يارهایبه مع

 . گرددیم ی به مخاطبان امروز معرف دیجد يچهی از در کی آثار کالس ،دیگرعبارتبه ؛کرد

م  يهاشاخصه   اثر   بطن  و  متن  از  تریاصول  و  ترقیدق  برداشت  به  را  ما  تواندینقد 

  زان ی م  و  ارزشمند   آثار  ار یع  صیتشخ  ي برا  که   د ینمایم   يضرور  ، هیپا  نیا  بر.  کند  ییراهنما

 .بسنجیم نقد قیدق يترازو  دراین آثار را   ،هاآن قدرت و قوت

اند و  زبان  بررس  يشهیشناخت  و  زبان  یعطار  د  ،آن  يکارکردها و    یفرم    گر یاز 

  شناخت   و  یادب  يهاهینظر  ق یعم  افتی در  رسدینظرمپژوهش است. به  نیالزم ا  يهامقوله

  ساختار   در  ير یپذ نقش  و  ي ریالگوپذ   به   را  ما  تواندیم  ،آن  ی زبان  سطوح  یبررس   و  اثر   کامل 

  ن یا  کردند  مطرح  پراگ  انیساختارگرا  که  يادهی ا  نیترکه »مهم  رای ز  برساند؛  شاعر  کالم

  متقابل   يرابطه  گری کدی  با  آن  در  موجود   عناصر   تمام  و  است  ساختار   کی   یادب  متن   که  بود

 (.59: 1383  ،« )برتنساندوابسته گری کدی به و دارند

  افت یاز اثر دست  فرمی  و    خت یبه ر  توانیم   نامهیاله ی ساختار  پس از بررس  نیبنابرا      

  ي اجزا  ي هی بر پا  این متن   ات ی و حکا  ات ی از روا  یف یتوص  يبه ارائه   بتوانکه براساس آن  

رابطه  يسازنده به کشف  اثر    يآن پرداخت و   ،»هر عنصر منفرد  آمد.  نائلجزء و کل 

 انی . ساختارگراخوردیم  وندی اثر پ  تی به کل  ،آن کارکرد  يواسطهبهخاص دارد و    يکارکرد

به    تواندیزمان مبا جهان خودش در ارتباط است، هم  اتیادب  کهنیبر انشان دادند عالوه

 (.  همان) «ارجاع دهد زی جهان خارج ن
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 پژوهش در   . نوآوری4

نقد    ی،ادب  ي هاپژوهش  ياست و در حوزه  رانیدر ا  نوظهور  با  یتقر  ی، موضوعینقد علم

  ماس«ی»گر  شود.محسوب می  دی نوپد  هايپژوهشاز منابع    زی ن  ییو ساختارگرا  یستیفرمال

  متأخر   ،پراپ و تودروف  ازجمله  انی ساختارگرا  گرید  در مقایسه با  زین   پردازهینظر  عنوانبه

  ، ماسیگر  ییعطار از منظر نقد ساختارگرا  ينامهیالهدر    تی روا  یبررس؛ بنابراین  است

 عطار را آشکار کند.   ينامهیاله  ژهیوبه کیاز متون کالس ی تازه و روشن يها افق تواندیم

را    مندقاعده  و  یکنش  يه ی نظر  توانیم  ماسیگر  يهینظر  کاربست   با   پژوهش  نیدر ا

مبتن مؤلفهیکه  نظام  ،گانه استشش  يها بر  پبه شکل  متون  و  کرد  ارائه  با    نیشیمند  را 

  ی داستان   کی متون کالس  ينقد ساختگرا در حوزه  ییداد. کارا  قیتطب  هینظر  نیا  يهاسنجه

است.    ينوآورانه  يها جنبه  ازجمله   ی مدع  تواندیم   ییساختارگراهمچنین  پژوهش 

که    يتک آثارتک  يآن است تا برا   یدر پ  رایز  ؛شود  یادب  ي هاممتاز در پژوهش  یگاهیجا

  یی ساختارگرا  به دست دهد.  یرونیمرجع ب  عنوانبهرا    ینظام ادب   ينمونه  ،کندیم  یبررس

زبان  در  پژوهش  از  حرکت  ادب  ،با  در  پژوهش  برا   اتیبه  تالش  اصول    فیتعر  يو 

  ات یادب  يدر کل عرصه   آثار  انیتک آثار که بر روابط مکه نه فقط بر تک)  ی ساختارده

  ی ادب  يها پژوهش  يممکن را برا  يمبنا  نیترینی، بر آن بوده و هست تا ع(حاکم است

 . (277: 1391،همکاران و گرین رک.) فراهم آورد

 

 های پژوهش . پرسش5

                    ، متنی روایی است؟                                                                                                            نامهالهی. آیا 1

تواند در مواجهه با  نگر است و این اثر میساختاري و کلی  ی، تابع نظمنامهالهی. آیا  2

 شناسانه داشته باشد؟     گریماس کارکرد زبان يهاي جدید، ازجمله نظریه نظریه

ي  ي عطار، در مواجهه با نظریه نامهالهی. ساختار روایی داستان کالسیک زن صالحه در 3

                                                  گریماس چگونه است؟                                                                                                            
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شده  هاي گفته کند در راستاي این پژوهش به پاسخ مناسبی براي پرسشنگارنده تالش می

 ت یابد. دس

 

 ادبيات پژوهش . 6

  در   داستانی   ادبیات.  هاستگونهاز این    یکی  داستانی   ادبیات.  دارد  متفاوتی   انواع  ادبیات

  فارسی،  ادبیات  در  ما  آنچه  با  تعریف  این  که  دارد  مشخصی  تعریف  امروز  ادبی  انواع

  هاي مشخصه  به  اغماض  کمی  با  اگر  اما  دارد؛  بسیاري  تفاوت  ،نامیممی  داستانی  ادبیات

 .کرد بنديدسته نوع این در توانمی را فارسی ادبیات  آثار از  کنیم، خیلی نگاه داستان

 

 ی پژوهش پيشينه. 1. 6

ي  در زمینه  اما  . است  شده  انجام  ي ادیز  ي هاپژوهش  تاکنون  نامهیاله  ارزشمند  اثر   يدرباره

  . نشد  دهید یپژوهش ماسی گر ي هینظر براساس  تیروا کردیروبررسی حکایتی خاص با 

 به این قرار است: نامهالهیشده در هاي انجامبررسی

  معرفی   به  «عطار   ي نامه الهی   عرفانی   حکایات  تحلیل »   عنوان   اي با در مقاله  ، ( 1379) . اسدي 1

 .  است   پرداخته   داستان   نوع   این   در   خیال   عنصر   داستان،   عناصر   کهن،   هاي داستان   انواع 

  ي هاو نقد داستان  يساختار  لی تحل»  در پژوهشی با عنوان  ،(1382)   يپورانارياحمد.  2

  چنین   شانیا  یبررس  جینتا  از   یبخش.  پردازدمی  نامهیاله  یبررس   به  «عطار   ينامهیالهکوتاه  

 عطار است.   ي پردازداستان يهاجلوه نیتراز مهم يساز و همسان يسازنهی: قراست

.  است   پرداخته   نامه ی اله   ی بررس   به عطار«    نامه ی اله   یی »ساختار معنا   ي ه مقال   در   ، ( 1392)   ی امام .  3

ساختارمند اثر در ارتباط    ي وه ی عطار را در ش   موردنظر   ي پژوهش تالش دارد تا الگوها   ن ی ا 

  ی که در چهار سطح کل   ی ن ی از متن ذکر کند؛ قوان   ي دادن شواهد دست لفظ و معنا، با به   ق ی دق 

 .  سازند ی م اثر را مشخص    ی منطق درون   ، یی معنا   -   ی منسجم لفظ   ي شبکه   ک ی   صورت به 

  ی شناس شکل   و  یمعناشناس  يیه نظر  در  عطار  ينامه یالهبا عنوان    یدر کتاب  ،(1393)  آذر.  4

 .  داندیکالن م یرا داستان نامهالهی  ي. واست پرداخته عطار  ينامهیاله به بررسی
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  شر   و  ری خ  یبررسارشد خود با عنوان  یکارشناس   يه نامانیپا  در  ،(1394)  ایپوي احمد.  5
 . پردازدمی  دو  نیا  نیب  تضاد  و  شر   و  ر یخ  يد یکل  مفهوم  دو  ی بررس  به  عطار  ينامه یاله  در

 

 پژوهش   ی. جامعه2. 6

  ي مناظره  کتاب،   هايحکایت  از  بسیاريهاي مختلف است. اما  سرشار از حکایت  نامه الهی

 بتوان  تا  گیردنمی  خود  به  داستانی   و  روایی   شکل  حکایت،درواقع  است؛    طرف   دو  میان

 بسیار  ها،حکایت  از  دیگري  تعداد  همچنین.  بود  گریماس  ي گانهشش  کنشگرهاي  دنبال   به

  این   از  و  است  کرده  نقل  را  حکایت  کل  بیت،  چند  در  عطار   و  هستند  مختصر  و  کوتاه

زن صالحه که...« یکی از  »حکایت  .  بود  غیرممکن  گریماس،  الگوي   با  ها آن  انطباق  منظر،

توان آن را داراي ساختار روایی دانست. این حکایت قابلیت  هایی است که میحکایت

 بررسی با استفاده از الگوي گریماس را دارد.

  به  توجّه با ابتدا در است،  گریماس ينظریه  براساس بررسی متن  کار، مبنايازآنجاکه 

  این   حکایت،   ي مطالعه   با .  شدند   استخراج   موردنظر   هاي شاخص   تحلیل،   نوع   این   ویژگی 

  بررسی،   و   مطالعه   ، حکایت   ي سازنده   اجزاي   کردن مشخص   با .  شد   بررسی   آن   در   ها شاخص 

 . است   بوده   اي کتابخانه   پژوهش   صورت نیز به   کار   روش   . بود   پژوهش   این   بعدي   قدم 

 

 . روایت و الگوی گریماس 7

 ت یروا. 1. 7

باید تصویر روشنی از روایت ارائه شود تا مشخص    ،الگوي گریماسپیش از پرداختن به  

این تحقیق بر چه مبنایی استوار است.    ،گردد  ه، واژ  یسادگ  نیع  دربررسی روایت در 

  کتاب   در  از«ی نیب»آنچه    دی . شادارند  نظر اختالف  روایت  ف یتعر  در  پژوهشگران  اغلب

  یی کایآمر  پردازهینظر  نی: »واالس مارت باشد  تیروا  سختی تعریف  يکنندهان یب  ،آورده   خود

  «ستیچ  تی »روا  دیپرس  دی با  حاال :  سدینویم  تیروا  يهاهینظر  کتاب  پاراگراف  نیآخر  در

 .(103:  1388 ،ازینی)ب
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«  است  بلند  يا جمله  تی روا  ک ی: »کندیم  انیب  تیروا  يبرا   را   شرح  ن یترساده  بارت

  از   را   مرحله  سه  تیروا  کی در  »:  دیگویم  ممکن«  ي هاتیمنطق روا»  يبرمون در مقاله

 . (18:  1383،برتنس) تحقق« ت،یفعل بالقوه، امکان  ؛میکنیم کی تفک  گریکدی

  ی و بررس  قیبه تحق  یشناس تی»روا  :کندیماشاره    یفرهنگ اصطالحات ادبآبرامز در      

انواع    یاستنباط قواعد داخل  ،يانواع راو  ت،ی اشکال روا  ژهیوبهو    تیروا  لیتحل  يدر زمینه

  سبک،   شناخت  دنبال   به  و  پردازدمی  ساختارشان  و  هاآن و استخراج نظم حاکم بر    یادب

  در   را  تی روا  بتوان  دی شا.  (282:  1386آبرامز، )  است«  ییروا   متون  در  ها داللت  و  ساخت 

 .دارد ییگوقصه و کندیم   انیب را ي اقصه که  دانست یمتن، فیتعر نیترعام  و نیترساده

  بر   حاکم  زبان  دستور  و  ساختار  يمطالعه  علم  روایت،  ينظریه  با  شناسیروایت    

 : متشکل از دو سطح است  تیاست که هر روا  نیا  انیساختارگرا   بحث.  هاستروایت

 گفتمان.   ایسطح داستان؛ دو، سطح سخن  ک،ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماس یگر  ی . نظریه2. 7

  احتمال  بعدِ  سه  او کنشی  الگوي.  دارد  سوریو  و  پراپ مطالعات  در  ریشه  گریماس  الگوي

 از   .کندمی  بررسی  را  کنش  يناآگاهانه  یا  آگاهانه  انجام  و  بودنمنفعل  یا  قطعیت، فعال   یا

نقش    کارکردها«»  ماسیگر  نظر و  عملکردها  براياندکلماتهمان  انجام   ؛  فاعل،    مثال: 

هاکنش     

 

حوادث      

 

 اشخاص

                                                      

مکان  زمان و  

 (Story)داستان    

 

 

 

 

 

 (discourse)گفتمان

 

 رخدادها 

 

موجودات    
 متن روایت 



 ( 44پیاپی) 1399، تابستان 2ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــــــ  196

 

است    کسانیو زبان    تیساختار روا  ن یبنابرا  ؛آن است  يرندهیکنش و مفعول، پذ   يدهنده

  و   کی .  سازندیمرا    رنگ ی پ  يدر قالب سه جفت متضاد، سه الگو   يادی و شش کنشگر بن

پنج و شش:    ؛(یارزش  ءی)هدف، ش   سه و چهار: فاعل، مفعول   ؛رندهیگ  و  فرستنده:  دو

نام  هر.  (365-366:  1387  ،سونیتا  رک.)  مخالف  اور،ی کارکرد  براساس    ي گذارمحور 

  ا ی  لیم »را محور    «فاعل و مفعول »  «،انتقال »را محور    «رندهیگ  و  فرستنده»:  مثال   ؛شودمی

 . نامندیم  «قدرت» را محور  «و مخالف اوری »و  «خواسته

 . چارچوب الگوی گریماس1. 2. 7

داستان    ی در بررس   ها الگو   ن ی تر ي پرکاربرد از    ی ک ی را    ماس ی گر   ي شنهاد ی پ   ي الگو   بتوان   د ی شا 

  ات ی روا   و   ات ی تجرب   به   دوگانه   ي ها تقابل   ي اد ی ساختار بن » معتقد است که    ماس ی گر درنظرگرفت.  

  یی جدا   ی، آشت   و   نزاع   یی، گشا گره   و   کشمکش   مانند   رنگ ی پ   ي ها قاعده   قالب   در   و   دهد ی م   شکل 

 . ( 364همان:  )   کنند«ی م   اجرا   را   رنگ ی کنشگرها قواعد پ   و   ابد ی ی م   حضور   وصال   و 

  ي ادیبن  کنشگر   شش   و  است   یک ی  زبان  و  تی روا  يادیبن  »ساختار  ماسیگر  نظر  اساسرب

  و  3  ؛رندهیگ فرستنده،.  2 و  1  :کندیم  جادی ا رنگ یپ  يالگو  سه  ،متضاد جفت سه قالب  در

 . (366- 365همان:) مخالف اور،ی. 6 و 5؛(یارزش  ءیش هدف،) مفعول  فاعل، .4

 گریماس  معنایی   . مربع2. 2. 7

.  ردیگیم  شکل  متضاد  يهایژگیو  و  هاتقابل  براساس  ،کرد  وضع  را  آن  ماسیگر  که  ییالگو

 و  شودمی  معنا  گر ید  قطب  آشکارشدن  سبب  ،هامؤلفه  از   یکی  نقض  ساختار،  نیا  در

  ی زندگ  يدوگانه  تقابل  در  مثال   ؛آن  به  نه«گفتن»  با  مگر  شد  رد  قطب  دو  از  یکی  از  توانینم

  رک. )  د یرس  مرگ  به   تا  گفت  نه   آن  به  و  کرد   نقض   را   یزندگ  د یبا  اول  ، مرگ  و

به جهان در قالب دو  دنیها با ساختاربخش انسان گویدمی  ماسیگر .(127: 1391ي،ریشع

  تا  ها تقابل نیا  تیاهم و یفراوان . )همان( دن کنیم  يساز مفهوممخالف،   يهانوع از جفت

  که   است   ینکات   نیاول  از   یک ی  . این مطلب دانندمی  فرهنگ   يربنا یز  را   آن  که   است   ییجا

 . کند  توجه  بدان دیبا ی فرهنگ   مطالعات  در محقق هر
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 گریماس  روایی  های. زنجيره3. 2. 7

 :کرد پیشنهاد  را زنجیره سه ،روایی  هايتوالی تبیین  براي گریماس

زنجیره اجرا  يره یزنج این    ي دربردارنده  و  دارد  داللت  يکار   انجام   ای   عمل  بر  یی: 

 . سازدیم را داستان یاصل طرح که  است  يارهیزنج همان یتوال نیا.  هاستآزمون

به سرانجام معهود    ت ی شود که روا مشخص می   ره ی زنج   ن ی در ا   : هدفمند   ا ی   ی مان ی پ   ي ره ی زنج 

پس    کند، ی م   ي ر ی گ ی هدف پ   ک ی  ي سو  به داستان را   ت ی وضع   ره، ی زنج   ن ی نه. ا   ا ی  رسد ی خود م 

 سازش داللت دارد.   ا ی   یی جدا   و   ها ت ی پا گذاشتن ممنوع   ر ی ز   مان، ی نقض پ   ا ی   جاد ی بر ا 

  . در داستان است  یحالت  ای   تیوضع  ریی تغ  ي رندهیدربرگ  ی: این زنجیرهانتقال   يرهیزنج

 به مثبت است.  یاز منف  ،هاتیاز روا ياریقصه در بس ری س ماسیگر يدهیبه عق

کارکرد    ،تیروا  نیادی بن  ساختار در  ي«داور»و    «آزمون»  ،«مانیپ»سه    ؛ ردیگیبرمرا 

پ  مان،یپ  ي منعقدکننده داور  ،شوندهآزمون  آزمونگر،  مان،یمتعهد  مورد  و  وقتيداور    ی . 

به قهرمان داستان م  يو مورد داور  شوندهآزمون  ،مانیمتعهد پ   يهانقش   ن یا  ،میدهیرا 

- 366:  1387،سونیتا؛  156-154:  1383،اسکولز  رک.)  شودمی  ل یتبد  تیرواساختار به  

367).  

 

 ساختار روایی حکایت زن صالحه . تحليل 8

  ي قصه  آن  و  دارد  اختصاص  جامع  داستان  یک  بیان  به  عطار  ي نامهالهی  ساختار  کلی  طرح

  تقسیم   پارهشش   به  قصه   این   ،دلیلهمینبه  ؛دارد  بلندهمت  پسر   شش  که   است   ايخلیفه

  اي خلیفه  .کنندمی  تبعیت  مشترک   ساختار  یک  از   پارهشش   هر  ،تفاوت  اندکی  با  که  شودمی

  به  داشتند،  روزگار  از  تمنایی  هر  و  اند آموخته  را  هادانستنی  يهمه  که   دارد  پسر   شش  دانا

 آزمندند: آن به نیل براي  و دارند دیگري آرزوهاي هرکدام  هنوز ولی اند؛رسیده آن

 بــودند  افتـــاده  بلندهمــت  همـــه

 زمـــانه   در  باشـد  کــه   علمــی  هر  به

                                

 بودند  بنهـــاده  کشــــیگردن  سـر   ز 

 یگانـــه   عالـــم  در  بودنـــد  همــه

 ( 130:  1392)عطار،                    
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  من   براي  را  خود  آرزوهاي  شما  گوید:می  و  خواندفرامی  را  فرزند  شش  این  پدر،  روزي

  شما   يهمه  که  بنمایم  راهی  و  کنم  کاري  بتوانم  شاید  سازید،  آگاهاز آن    مرا  و  کنید  بیان

 گشودند:  خود تمنیات به زبان و کردند  قبول  را پدر  درخواست پسران.  شوید  کامیاب

 پادشاهیــــــد   و  ایــــدزادهخلیــفه

 یک گر و داریـــد آرزو صـــد اگـر

                                

 خواهید   چه  می  عالــم  ز  هریک  شمـا 

 یک  هر  گویید   بــــر   الجملهفی مــرا

 )همان(                                  

 پریان:  با دیدار خواستار و است  آمیز راز ايگنجینه جستجوي در ،نخست يشاهزاده

 راز  پسر   یک  اول   آورد  نطـــق  به

 بکر   دختري   پریانشاه  دارد  کـــــه 

 جانست   لطـــف  و  عقل  زیبایی  بــه

 تمامــــت   یابـــم  آرزو  ایـــن  اگـر

 جمالی صاحب  چنیناین بـــا  کسـی

 دارد   خورشید   قربـــت  کـــو  کسـی

 نباشد   اینم  وگـــر  اینـــست  مـــراد

                                

 سرافراز   بزرگان  از   است  نقل  کــــــه  

 ذکر   را  ماه  مثلش  کرد   نتــــــوان   که

 آسمانست   و  زمیــــــن  نکــــوروي

 قیامت   تا  این   بــــــود  بــــس  مرادم

 کمالی   جوید  کجــــــا  ایـــن  وراي

 دارد   امّیــــــد  کــــــی  ذرّه  قرب   به

 نباشد   دینـــم  دیوانــــگی  جـــزبه

 )همان(                                    

را زمینه  ،راوي باال  به حکایت »زن  ابیات    عبارت به  دهد؛ ...« قرارمیصالحهي ورود 

خواهان آن  دهد. آنچه شاهزاده  آن را براعت استهاللی براي بیان داستان بعد قرارمی  ،دیگر

انسان را وسوسه و   ،وقتبی  است، همان دغدغه و خارخار نفس آدمی است که وقت و

                      کند.                                                                                مغلوب امیال شهوانی می

مایه و اساس کتاب وي است، با طرح یک مشکل، یعنی »کشش  عطار در مقالت اول که بن

ها  برد. وي شخصیتکند و خط داستان را پیش میي نفس« حکایت را آغاز میجاذبه  و

برمی هنرمندانه  از شخصیت  .گزیندرا  یکی  اتفاقا   شاهزاده،  که  است  زمینه  داستان  هاي 

 هاي رمزي و سمبلیک داستان است.                                                                         دختر شاه پریان است که بیانگر جنبه خواهان
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اگر به مطلوب دست    ،کندابیات باال این است که شاهزاده گمان می  ياشارهي قابلنکته

 گوید: پدر در جواب اولین پسر میی نخواهد داشت.  یابد، تا قیامت هیچ آرزوی

در ــهوت  زهی  گفتش  ـپ ــتی شـ  پرسـ

ــد   فرج  قیــد  کــه  مردي  دل   بــاشــ

ی ر  وـل ــه  او  کــه  زن  ـه ردان  آمــد  ـم

وهر  از که زن  کان چنان د   جدا  ـش  ـش

                                

 مستی   مست   پرستی شهوت  از  کـــه 

 باشد   خرج  وجودش  نقـــد  همـــه

 آمد   بیگانه  کـــلبـــه    شهــوت  ازین

 شد   خدا  درگـــاه  مـــردان  ســـــر

 )همان(                                   

  اگر   انسانی  نفس  که  کندمی  ایجاد  مخاطب  براي  را  باور  این  حکایت،  طول   در  عطار 

  یعنی   کند،  این  جز  اگر  و  رسید  خواهد  زیبایش  هاي خواسته  به  بگذارد،  گام  درست  راه  در

و  است  که...« اولین حکایت    صالحه  زن»حکایت    .رسدمی  پتیارگی  به  برود،  خالف  راه  به

  نوع   از  یحکایت  و  دارد  بیت  309  شود. این حکایتدرخواست پسر اول نقل می  در جواب

 حکایت چنین است: يخالصه  است.  اندرزي -اخالقی

. شوهر  همتاستیبشود؛ این زن در زیبایی  داستان با توصیف زن بسیار زیبایی آغاز می

  ناجوانمرد شود و سرپرستی زن را به برادر  ي حج، عازم سفر مکه میزن براي انجام فریضه 

در برابر  ،اما بعد کند؛ي خود عمل می. برادر در روزهاي ابتدایی، به وظیفهسپاردیمخود 

تسلیم می  هاي دیو وسوسه و عاشق او    ند یبیمشود و روي زن را در پشت پرده  نفس 

اما هر دفعه زن به درخواست او جواب منفی    کند؛شود. بارها از او طلب عشق میمی

و نگران است که زن این اتفاق را    خورده  شکستدر عشق    که. برادر کوچک  دهدیم

دسیسه و قدرت زر و تطمیع به   و زن را با  ندیچیمي  اتوطئهبراي شوهرش بازگو کند،  

 . کندیم محکوم سنگسارقاضی زن را به  ،. با شهادت شاهدان دروغینکندیمزنا متهم 

کنند. مدتی بعد  شود و مردم او را در بیابان رها میهوش میحکم بی  زن در اجراي

کند. مرد اعرابی  میبرد و از او مراقبت  ي خود میرسد و او را به خانهمرد اعرابی از راه می

دهد  اش به او پیشنهاد ازدواج میمداريي ایمان و اخالقواسطه اما به  ،شودعاشق زن می

 پذیرد. او را به خواهري می شنود که زن شوهر دارد،و وقتی می
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ي  شود، کینهرو میشود و وقتی با جواب رد زن روبهغالم مرد اعرابی، عاشق زن می

کشد و خنجر را در زیر  از او، کودک مرد اعرابی را می  براي انتقام  گیرد واو را به دل می

زنند. وقتی  کند. روز بعد غالم و زن اعرابی، زن را مفصل کتک میبالش زن، مخفی می

پذیرد که این،  می  ،خود  شود، با تفحص و مراجعه به عقلمیمرد اعرابی از ماجرا باخبر  

خواهد آنجا  دهد و از او میده، به او سیصددینار میافتا اما به خاطر اتفاقِ  کار زن نیست؛

ي اعدام  ي مرد اعرابی، در مسیرش با صحنه را ترک کند. زن بعد از بیرون آمدن از خانه 

روبه جوان  را  می  رومردي  خراج  زن  دارد.  خراج  بدهی  سیصددینار  جوان  مرد  شود. 

میمی نجات  را  او  و  نزپردازد  تشکر  براي  که  مرد جوان  او د زن میدهد.  رود، عاشق 

فروشد.  عنوان کنیز به بازرگانی میشود، او را بهرو می شود و وقتی با مخالفت زن روبهمی

میآن  کشتی  سوار  می  .شوندها  کشتی  در  از بازرگان  زن  شود،  نزدیک  زن  به  خواهد 

آن  خواهدمسافران کشتی کمک می او  بازرگان نجات میها  از شر  را  اما همه    دهند؛و 

همه هوسرانی مردها  شوند و قصد دارند به او نزدیک شوند. زن که از ایناشق زن میع

ي  شود و طوفانی همه خواهد. دعایش مستجاب میخسته شده است، از خداوند کمک می

را در دریا غرق می بازرگانان در کشتی میاهالی کشتی  اموال  تمام  با  با  کند. زن  ماند، 

شود. شاه از ورود غالمی با یک کشتی در ساحلی پیاده می  یلباسی مبدل و در هیأت غالم

گوید و بدون افشاي  شود. زن از استجابت دعایش در کشتی سخن میپر از دارایی آگاه می

بخشد و تنها جاي امنی براي مناجات از او  هویت خود، تمام اموال کشتی را به شاه می

 دهد.ماران را شفا مییابد و بیمعرفتی دست می کند. زن بهدرخواست می

سپارد. وقتی زن با این وصیت پادشاه در زمان مرگ خود، حکومت را به این غالم می

روبه میرو میشاه  درخواست  مردم  از  انتخاب همسري، دخت شود،  براي  که  و  کند  ران 

 کند. زن در دیدار با آنان، هویت خود را آشکار می زنانشان را نزد او بفرستند.

گردد و از ماجراي خیانت و سنگسارشدن  شوهر زن از سفر بازمی  ،مدر همین هنگا

ي  شود. برادر ناجوانمرد او کور و فلج شده است. وقتی شوهر از آوازهزنش باخبر می

برد. در مسیر  شود، برادر خود را نزد زن میشفایافتن بیماران، با نفس گرم زنی آگاه می
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شوند  وانی کور و فلج نیز با او همراه میسوي شهر زن، غالمی کور و فلج، جحرکت به

که مجبور  شناسد و بیماران را بعد از اینآیند. زن، شوهر خود را میزن می  نزدو همه  

سپارد  دهد. زمام حکومت را به شوهر خود میکند به گناه خود اعتراف کنند، شفا میمی

 .  (144- 131: 1392عطار، رک.) پردازدو خود به عبادت می

مضمون حکایت، عشق و هواي نفس است. در این داستان گفتگوها میان کنشگران 

برادرشوهر، حدیثصورت می نفس زن، زن و اعرابی، زن و  گیرد: زن و شوهر، زن و 

 غالم، زن و جوان آزادشده، زن و بازرگانان، زن و پادشاه، زن و مردم شهر.

او، اگر انسان ایمان قلبی به خداوند    دارد. از دید  عطار در داستان، توصیه به پرهیزگاري

حال مراقب او خواهد بود. همچنین داستان بر وفاداري زن به  داشته باشد، خداوند درهمه

 شوهر تأکید دارد. 

متن  گوینده طبق  داستان  مشخص  نامهالهیي  داستان  مکان  عطار.  نه  است  پادشاه   ،

افتد. در  هاي مختلف اتفاق مینیست؛ نه در روایت پادشاه و نه در داستانی که در مکان

شده است. زمان داستان نیز  استفاده    ...هاي عامی چون شهر، دریا وها از اسمي بخش همه

فاصله نیست.  داستان مشخص  است. طول مدت حوادث  زمانی  نامعلوم  و  مکانی  هاي 

ب  معلوم نیستند. در دنیاي داستان، راوي تخیلی که پادشاه است، داستان را براي مخاط 

 کند.تخیلی که فرزند اولش است، نقل می

اند از: زن زیبا، شوهر زن، برادرشوهر، قاضی، مرد ترتیب عبارتکنشگران داستان به

اهالی کشتی، پادشاه داخل   اعرابی، غالم مرد اعرابی، زن مرد اعرابی، مرد جوان، بازرگان،

 زنان رعیت.  داستان و

هاي متناقض فاعل، مفعول  کنشگران نقش   ي مهم در ساختار حکایت این است کهنکته

، گاهی  صالحهزن    ،و شیء ارزشی، یاریگر و بازدارنده را در طول روند داستان دارند؛ مثال 

هاي روایت که  دیگر شخصیت  . همچنین استکنشگر فاعل است؛ گاهی کنشگر مفعول 

 ها آشکار است.این ویژگی در آن
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  ي برگزیده  و  روزگار  سرآمد  هنرها  جمیع   در  که  است  بانویی  حکایت،  قهرمان  کنشگر

 : همگان زبانزد شجاعت و زیبایی در و بود اعصار

 جمالی  و  نــحس  با   ت ـــاس  بوده  زنی

 بودش ارــــبسی  یــخوب  و  یــخوش

 بود   علم  مــعال  هــــهم  در  خوبیبه

                               

 مثالی   شــزلف  و  رخ  از  روز  و  بــش 

 بودش  یار  آن  با  دــزه  و  الحــص

                  بود                                        هم    و شیرینیش  مـالحت داشـت

 ( 131همان: )                             

  دچار   صالحه  زن  این  شوي  حج  سفر  با  حکایت،  ياولیه  وضعیت  پراپ،  الگوي   براساس

 :شودمی داستان وارد حکایت، يبازدارنده کنشگر ،آن تبعبه و شودمی تغییر

ناگاه   زن  آن  که  یــشوی  رـــمگ  داشت 

 مرد  آن  داشت   برادر  رــــکهت  یـیک 

 ش ـــــــعیال  رــ به  از  ردــ ک  تـوصی

 گفت سخن این چون عاقبت شد حج به

 را  تن  ادــــبنه  او  مـــحک  رايــــب

 استاد   در  او  ارــــــ ک  به  روزان  انــشب

 روز  یک  تـــــرف  زن  آن  سوي  گاهی

 شد   سرنگون  و  رفت  دست  از  شــــدل

 اد ـــافت   دارــــ دل  آن  دام  در   انـــــچن

                              

 راه  در  تــــ گش  روانه  جــ ح  براي 

 رد ــــناجوانم   مردي  ودـــب  نـولیک

 ش ــــمال   به  داردمی  تیمار  اــــ ت   که

 پذیرفت   ودش ـــفرم  زآنچه  رادرــب

 را   زن  رد ــــ ک  تیمارداري   یــــبس

 فرستاد   زيـــ چی  ساعتش  هر  وــن  به

 روز ــــافدل   آن  روي  پرده  از  دــبدی

 ! شد  چون  که  گویممی  چه  گفتم  غلط

  افتاد   کار  دمیک  به  عمرش   صد  هــک

 ( 132)همان:                              

 در دهندهیاري کنشگر گذارد،می سر پشت دامنپاک زن یک که هاییدشواري از پس

  بیراهه   به  موارد،  از  ايپاره  در  کنشگر   این  اگرچه.  رسدمی  او  داد  به  زمان،  ترینسخت

 :دهدمی نجات حتمی مرگ از  را قهرمان کنشگر که  اوست نهایتا  اما رود،می

 گاهی   ح ــصب  اُشتر  بر  اعرابی  کـــی

 شد   نــ خویشتبی  و  ناله  آن  ودــــشن

 تو   یــکیست  زن  اي  که  دشـــــبپرسی

 راهی  ز دــــآممی روز آن رــــــ مگ 

 شد   زن  سوي  اُشتر  ز  دــــآم  فرود

 تو   زیستیمی  ايمرده  ونــهمچ  که



203 ـــــــــــــ.../محمد قدمیاری نقد و تحلیل روایت حکایت »زن صالحه که شوهرش به سفر   

 

 زارم   و  ار ــبیم  نــم  هــک  گفتا  زنش

 تعجیل به  بردش  شتر  رــــب  نشاندش

 روز  و  شب   بسیاري   رد ــــک  دــ تعه

                              

 دارم   تیمار  من  تــــــگف  یــعراب

 تحویل   کرد  خود  يخانه   ويــس  به

   فروز دل   آن  شد  خود   حال   با  ا ــت  که

 ( 133)همان:                             

  مواجه   بازدارنده،  کنشگري  با  دیگربار  رهد،می  مهلکه  از  اعرابی  یاري  به  زن  کههمین

  کام   او  از.  شودمی  او  زیبایی  مجذوب   و  بیند می  را  او  ياعرابی، چهره  سیاه  غالم   شود؛می

  اعرابی   فرزند.  پردازدمی  نیرنگ  تدارک  به  شود،می  مواجه  منفی  پاسخ  با  چون  و  طلبدمی

 :دهدمی جلوه مقصر  را زن و کشدمی  گاهواره در را

 باز   گردانیممی  گفــــت  غالمـــــش

 مردي به  ســـــازم  حیلتــــی  وگرنـه

]...[ 

 شد   خشمگین  غایت به  وي   از  غالم

 داشت   او  که  کینی   از  برخاست  شبی

 گاهواره   در  را   طفــــل   آن  بکُشــــت

 کرد  نهان  زن  آن  بالــــش  زیـــر  به

                              

 باز   نرهانیم  تا  تــو  نرهــــی  مــن  ز 

 گردي  آواره  وثـــاق  زین  حالی  کــه

 

 شد   چنین   بوده  چنـــان  او مهـــر  ز

 نکوداشت  طفل  یکـی  خواجـــه  زن

 کتاره  خونین  آن  بــــرد  گـه  آن  پس

                                                  کـرد    نامهربان    زن  خون    یـعنی    که  

 (134)همان:                          

 در .  رودمی  از آنجا  رهد ومی  نیز   غالم  نیرنگ   از   زن  اعرابی،  بخردي   و  درایت   از   پس 

  علتش   از.  است  جوانی  اعدام  با  همراه  ده،  به  زن  رسیدن  آغاز   رسد؛می  دهی  به  خود  راه

.  کندمی   آزاد  را  او  و  پردازدمی  را  خراجش  زن.  است  نداده  خراج  گویندمی  که  پرسدمی

  زن  راه،  در اثناي  او.  شودمی  زن  گردن  وبال   بازدارنده،  کنشگر  هیأت  در  نیز  جوان  همین

 :فروشدمی بازرگانی به خویش کنیز  عنوان به را

 ماهی  همچو  کنیزک  یک  دارم  که...  

 او   نافرمانی  بــــــه  کــــس  ندیدم

 پدیدار  مثلش   کس  نیست   اگرچــــه

 گناهی  سرافرازي  جـــــز  نــــدارد 

 او  سرگردانی  ز   کی  تــــــا  مـــــرا

 خریدار  من  را  بدش  خوي  نیـــــم
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 کوشم  چند  تا  ام کوشیـــده  بســــی

 زنهار   گفت  زن  بــــازارگان  بـــدان

 آخر   آزادم  و  دارم  شوهـــــر  کــــه

                              

 فروشم می  خواهی  تو  گر  کنونــــش

 خریدار  هرگز  مشو  وي  از  مـــــــرا

                                           ادم آخـرــفـری  او  رسیـد از  دسـت

 ( 136)همان:                           

هاي زن براي نجات مرد جوان از مرگ حتمی وي، جوان نسبت با وجود همه تالش

به او رفتاري غیرانسانی و غیرمعقول دارد؛ بنابراین در فرایند داستان نقش عامل بازدارنده  

 کند.  ایفا می

  خود   شهوت  ارضاي  پی  در   کشتی  اهالی   يهمه  است،  بازرگان  کشتی   در  زن   هک  زمانی 

  کشتی   بر   میان آب   در  سوزان  آتشی   خداوند   و  طلبدمی  یاري   به   را  خداوند  زن  هستند؛

 :آوردمی فرود

 اسرار   اي ــ دان  اي ــک  شادــبگ  انــزی

 را   کس تو زــ ج  مــدوعال  از دارمـــن

]...[ 

 شد   خویشتنبی  و  قصّه  این  گفت  چو

 وزانــــس  آب  زان   یــآتش   دــبرآم

                              

 دار نگه  شومان   نــــای  رِّــش  از  راــم 

 را   هوس  این   بربرون  ا ــــسره  نــازی

 

آن  شد   زنموج  اــــــ دری  آب   زن  از 

 فروزان   دوزخ  چون  گشت  ا ــــدری  که

 ( 137)همان:                               

حکایت  شاعر  بسیار  عطار،  که  بیرونی  و  معنوي  عاملی  از  قسمت،  این  در  پرداز، 

هاي اعجازي  جوید و فضاي داستان را زیر تاثیر جنبهدهنده و فعال است، بهره مییاري

الدعوه  نمود مستجابدهد و این کنش را برخاسته از پاکی و ویژگی معنوي زن و قرارمی

   داند.بودن وي می

کند و مخاطب از فحواي  که به قضاوت بنشیند، داستان را روایت میراوي بدون آن

برداشت به  میحکایت  اخالقی  »نههاي  و  راسخ  ایمان  و  پایبندي  امیال  رسد.  به  گفتن 

نظریه  براساس  نتیجهشهوانی«  به  را  خواننده  معنایی،  مربع  می  ي ي  اند.                                                                                   رس اخالقی 

 :است  انطباققابل  حکایت این بر گریماس الگوي يزنجیره سه هر
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بر  ییاجرا  يره یزنج مقابل  يها واکنش:  در  زن صالحه  مختلف    همتفاوت  با حوادث 

 داللت دارد. 

.  ماندیم بند  يخود دارد، پا  يکه با شو   یمانیصالحه بر عهد و پ: زن  یمانیپ  يرهیزنج

 . رسدیمبا سرانجام مثبت خود به اتمام  ،داستان انی پا نیهمچن

با سفر شویانتقال  يرهیزنج دچار    برادرشوهر  انتیزن صالحه و خ  ي: روند داستان 

و نهایتا  با   کندیم  دایپ  رییتغ  یمثبت به منف  تیداستان از وضع  ییروا  ریو س  شودمی  رییتغ

 شود. بازگشت همسر زن از سفر حج، فضاي داستان به تعادل اولیه نزدیک می 

  رفته   سفر  به   شویش  که   صالحه   زن  حکایت  در  موجود  ها و شواهد بررسی  براساس 

 :است  گونهبدین کنشگر شش بود،
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 . مربع معناشناسی 1.8

 

 

 

  امیال  و  شهوت  از  را  حرکتی  کشتی  اهالی  و  بازرگان  جوان،  مرد  برادرشوهر،  ،کنشگران

  حرکت   دامنیپاک  طرف به  شهوت   نه  از  بعد.  دهندمی  انجام  «شیطانی  -نه» سمت    به  شیطانی

 .کنندمی

از جنبه را  داستان  این سه عنصر  هاي مهم روایت میارسطو سه عنصر اصلی  داند؛ 

(. اینک به بررسی 68:  1393آذر،  )رک.  . گفتگو3. شخصیت؛  2. طرح)پالت(؛  1عبارتند از:  

 پردازیم.                                                                                            اجمالی این عناصر در ساختار داستان می

                                                                      . طرح                                                                                             1

ي داستان،  شناخت دقیق و عمیق داستان در گروي یافتن طرح است؛ زیرا در عرصه 

درپی در داستان  گیري روابط و حوادث پیعنصر ذاتی و درونی اثر است که عامل شکل

 شود.                                                                                                          می

نحوه حکایت،  کنشطرح  کارکرد  براساس ي  اثر،  فرجام  و  میانه  تا  ابتدا  از  را    ها 

می پیش  تودرف(  مؤلفه)فرایندهاي  همچنین  معبرد.  و  علّی  خود  ي  در  هم  را  لولی 

                           گنجاند.                                                                                            می

                                        بر سه گزاره است:                                                              طرح اصلی حکایت »زن صالحه« مبتنی

                                     . رفتن همسر زن به سفر حج؛                                                                                                    1

                                                                                                         درپی براي زن؛                    . پدیدآمدن مشکالت پی2

                                    . بازگشت شوهر از سفر حج.                                                                                                     3

هاي مختلف  شود و در پارهي اصلی خلق میاجزاي دیگر داستان تابع این سه گزاره

تکرارشونده دیده می بیانگر نظم ساختارمند حکایت است. در  داستان، عناصر  شود که 

شود و در قسمتی دیگر با تهمت  قسمتی از روایت، زن با تهمت برادر شوهر مواجه می
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هایی از روایت،  گردد. البته در صحنهي دیگر به نافرمانی متهم میاغالم اعرابی و در پاره

شود که جاي بررسی و بحث دارد. ي روابط علّی و معلولی اثر یافت میخألهایی از زمینه

گناهی زن ثابت که بیشود و پس از آني مرد اعرابی کشته میبراي مثال کودکی در خانه

پیشمی بحران  میشود،  فراموش  بیشآمده  کودک  پدر  و  مشکوک  آنود  به غالمش  که 

او کمک می به  نزد زن میشود،  معالجه  براي  را  او  و  این  برد و عمال  مسئله کند  با  اي 

شود. شاید عطار به سبب محوریت موضوع »زن  اهمیت، از ساختار و تم داستان محو می

                                                                                                      ي ذهنی از پرداختن به آن اجتناب کرده است.    « و طرح اولیهصالحه

و   «یاریگر«، »مفعول «، »دهد که کنشگران »فاعلبررسی طرح کلی حکایت نشان می

گیري  تواند با بهرهگر میبازدارنده« در کارکرد نقش روایی حکایت فعال بوده و تحلیل»

هاي متضاد هم  نقش  ،و ساختارمند ارائه کند. هرچند کنشگراناین الگو، تحلیلی علمی  از  

 مشاهده است.                                                                             دارند؛ یعنی بعضا نقش فاعل و مفعول در یک کنشگر قابل

هاي فرعی، داراي  جامع و چه حکایتچه داستان    ،هاي عطار ساختار اصلی داستان

با واقعهتوالی زمانی طبیعی است که در امتداد زمان، هر ش  از واقعهخصیت  اي  اي بعد 

                                              (.207: 1394پورنامداریان، )رک. یابددر طرح داستان حضور میدیگر، 

                                         . شخصیت                                                                                                                      2

تار داستان، شخصیت است که سیر  کننده در ساخهاي بسیار مهم و تعیینیکی از مولفه

گیري و هدایت داستان را بر عهده دارد. در بررسی ساختاري حکایت زن  تکوین و شکل

 تقسیم کرد.                           «خنثی»و  «پذیر تحول ها را به سه گروه »ثابت«، »ن شخصیتتوامی صالحه،

  ی ایستا و بدون تغییر دارد؛ اما شخصیت  ،(، از آغاز تا فرجامصالحه)زن   قهرمان داستان

نوعی دچار تحول و تغییر هستند. الگوي گریماس در نمایاندن بهتر  ها بهي شخصیتبقیه

 کننده است.                                                            ها بسیار تعیینها و تبیین رفتار آني شخصیتچهره

روند  آهنگ  در  یکسانی  وجود  نکته  با  کنشگران،  نقش  و  قابلداستان  در ي  تأمل 

عملکرد شخصیت مرد اعرابی است که برخالف کنشگران دیگر، وقتی زن به درخواست  

دهد و با وجود اي انجام نمیجویانه و مغرضانهدهد، هیچ رفتار تالفیاو پاسخ منفی می
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یت  سانی دارد و با حماشود، همچنان با وي رفتاري انکه فرزندش قربانی این ماجرا میاین

هاي منفی اثر پس از ناکامی آرزوي  که شخصیتدرحالی  کند؛ مالی او را از خطر دور می

 وصل، رفتاري غیرانسانی با زن دارند:         

ب گویــــترا  نیـــ د  و  ندارد ـــد   کو 

ببایـــن جـــترا زی آزاد ـــا   د رفت 

 ه این را نفقه کن در راه بر خویش ـــک

                                

 ت نیک او نداردـــن دارمـــم  و گر 

 د درم حالی به وي داد ـــنهان سیص

 شـــد زن و آورد ره پیـــدرم بست

 ( 135: 1392)عطار،                  

ي  ي هدایت و اندیشهخوبی از عهدهبه  ،هاي روایتعطار با گزینش دقیق شخصیت

ي مطلوب  متن داستان برآمده و مفاهیم مورد نظر اخالقی را به نتیجهسازنده در جهان  

است. شخصیت دارند؛    غیرمشترکی   و  مشترک   هاي ویژگی  حکایت   فرعی   هاي رسانده 

 زن،  زیباي   يچهره  دیدن  با   و  هستند   شهوت  بند   در  و گرفتار   هوسرانی  و نماد  مرد   همگی

                                                  دهند.می  دست از اختیار عنان

  در .  شوند می   غیرانسانی   و رفتار   گناه   مرتکب   نفسانی،   آرزوي   و برآوردن   وصال   براي   آنان 

.  دهد نمی   مثبت   پاسخ   کدام، هیچ   خواهشگري   به   ، همسر   به   و فاداري   و   دامنی پاک   دلیل   به   زن   مقابل 

  ، توجه قابل   ي شوند؛ نکته می   الهی   گرفتار عقوبت   حکایت،   و هوسران   فاسق   هاي شخصیت   ي همه 

  یابند؛ می باز   را   خود   سالمت   خود،   و اشتباه   گناه   به   اقرار   از   پس   که   است   آنان   و عقاب   جزا   یکسانی 

 .  رسند می   هالکت   و به   شوند می   الهی   و خشم   قهر   گرفتار   کشتی   اهالی   اما 

  نقش  در   هم  زیرا  است؛  مردان  دیگر  از   متفاوت  اي گونه به  اعرابی   مرد   شخصیت   همچنین 

                                                                                                                               کند.   می   کمک   زن   به   مرحله،   دو   و در   کند می   نقش   ایفاي   فاعل،   و هم   یاریگر   کنشگر 

ها در ساختار داستان، در شناخت و کارکرد نقش شخصیتي تقابلی گریماس  نظریه    

)ثبات شخصیت، تزلزل،    نمایدخوبی میها را بهق است و تضادها و کشمکشبسیار موف

 پایبندي، پرهیزکاري، هوسرانی(.    پایبندي، عدم
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                                        . گفتگو                                                                                                                      3

همان گفتار غیرمستقیم است که گاهی از زبان    یا(  telling)   روایت نقلیکی از ارکان مهم  

ها  ي درون داستانی دارد و میان شخصیت شود و گاهی گفتگوها، جنبهراوي شنیده می

 گیرد.                                                                                                شکل می

این ح نوعدر  دو  از هر  عطار  و کنش  کایت،  برده است  بهره  و  شیوه،  روابط  و  ها 

                                           است.                                                                                                                          ها، بیان شده دیالوگ متناسب با شخصیت

ورزي، هاي استداللی، عقلی، احساسی، تسلط، عشقتوان به جنبهاز خالل گفتگوها، می

گفتگو را    و طرفِدارد  ي استداللی  جنبه  گفتگوهاهوسرانی کنشگران، دست یافت. برخی  

 کند: اقناع می

 و جفت حاللمـــ ا که »شـــبه زن گفت

 ا »مرا چون شوي باشد ـــش گفتـــزن

                                

 ردم زنده گردان از وصالم«ــ ه مـــک 

 وي دیگر روي باشد«ـــه ش ــچگون

 (  133)همان:                          

 گوید:    کند، میزن در پاسخ مرد اعرابی که وي را متهم به کشتن فرزندش می

 ل اي پاکدامن ـــم عقـــببین از چش

به  ر ـــه خواهـــگرفت  ر خدایم ـــ از 

ای تو  باشـــمکافات  بیندیش ـــ ن   د؟ 

                                

 رده با منـــو چندینی نکویی کـــت  

انعـــبس بجایمـــ هـــامی  کرده   ا 

 از این کشتن چه حرمت گرددم بیش                                 

 ( 135)همان:                           

گیري از زبان منطق و استدالل، بی گناهی خود را ثابت کنشگر در این گفتگو با بهره

 کند.                                                                می

آنبر عناصر سازندهعالوه به  باال  در سطور  که  داستان  پرداختهي  دو عامل    ها  شد، 

 بررسی است.                              گشایی« نیز قابلگره»و  «»بحران

ناپذیر  بودن بر دو عامل تفکیکخوان، ضمن خوشمحوریک داستان معناگرا و تکنیک 

                                                                             .                                                                                   (131:  1388نیاز، بی )رک. بحران« تکیه دارد »و «پردازي »شخصیت
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هاي فرعی را هم در کنار خود  تواند بحرانبحران اصلی است و میک هر اثر داراي ی 

که  شود. درحالی در قسمت آغازین پدیدار می  صالحه،داشته باشد؛ بحران در حکایت زن  

  بهدهد، اما چون عطار این حکایت را  ي میانی خود را نشان میمعموال  بحران در پاره

کند  اپیزودي از یک داستان جامع آورده است، در همان ابتدا بحران را مطرح میصورت  

 داند.و حکایت را دنباله و مکمل روایت قبل می

وقتی است آخرین  بحران  براي  متقابل  نیروهاي  با هم تالقی میکه  و عمل  بار  کند 

 (.   51: 1388میرصادقی و میرصادقی، )رک. کشاند ي اوج یا بزنگاه میداستانی را به نقطه 

  هاي نفسانی کنشگران بحران در این حکایت کشمکش و تقابلی است که میان خواهش

ارزشی پارهشود و در  )مفعول( حادث می  )فاعل( و شیء  به شکلی رخ  هر  داستان  ي 

 رسد.                                                                          نماید و در چند مرحله به اوج خود میمی

گذارد و با بازگشت هاي یاریگران پشت سر میقهرمان اصلی، بحران را با کنشگري

ي اوج داستان، زمانی  شود. نقطهآغاز می  (resolution)  گشایی همسر از حج، زمان گره

بیند و عملکرد و  همسر خود را با کنشگران بازدارنده براي مداوا می  صالحه،است که زن  

 رساند.گشایی میي پایانی و گرهرفتار زن با همسر، داستان را به مرحله 

 

 ی ر يگجهي نت. 9

  روایی   متن  ي سازنده  ر عناص  پیوستگی  و  نظم  حاضر بیانگر ساختارمندي،  پژوهش  نتایج

  کارآمدي  و  تأثیر  زیر  روایت،  نقد  و  واکاوي  است؛  صالحه  زن  حکایت  و  نامهالهی

 .                           دقیقی دارد نتایج کالسیک عرفانی متون  در گریماس، ينظریه  ویژهبه جدید، هاينظریه

  هاي مؤلفه  است؛  منطبق  گریماس  ينظریه  بر  صالحه  زن  روایت  و  داستان  تکوینی  سیر

  خود   مطلوب  ي نتیجه  به  متن   جهان  در  را   داستان  زبان  مندنظام  ساختار   الگو،  این   کنشی

 .                                گرددمی آشکار خوبیبه هاشخصیت عملکرد تقابلی  هايجنبه و رساندمی

 داستان،   ساختار  در  نقش  ایفاي  در  اهمیت  حیث  از   هاشخصیت  ،صالحه  زن  حکایت  در

  هاي و شخصیت  است   صالحه  زن  همان  که  اصلی  شخصیت:  شوندمی  تقسیم  دسته  دو  به
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 داستان،   نخستین   ي پاره  در.  هستند  حکایت   در  موجود  کنشگران  تمامی  که   داستان  فرعی 

  پایان   در  اما  است؛  هوسران  مردان  توجه  معرض  در  پیدرپی(  زیبا  زن)  اصلی  قهرمان

  معنویت،   است،  همگان  اعجاب  يمایه  آنچه  و  کندنمی  توجه  زن  ظاهر  به  کسی  داستان

  حاصل   سفر  با  عمدتا   مراحلی،  از طی  پس  که  است  انسانی  عالی  صفات  و  پرهیزگاري

  دارایی  و ثروت به اعتناییبی چون صفاتی با  روایت، اصلی قهرمان شخصیت . استشده 

  داستان   روند  در  را  وي  کنشگري  نقش  پادشاهی،  و  قدرت  از  گذشتن  و  پوشیچشم   و

  عفاف   به  پایبندي   و  پاکدامنی  ي خصیصه  از  برخاسته  ،رفتارها  این.  بردمی  پیش  به  مؤثرتر

  قدرت   ينشانه   آنان،  هوسناک  درپیپی  هايخواهشگري  برابر  در  مقاومت  قدرت.  است

           .                                                                                                                            است  اخالقی اصول   به پایبندي و  پایداري ورزي،اندیشه و اقناع

  اطالعات   برخی  بودنمجهول  داستان،  اول   شخصیت  بررسی  در  توجهقابل  ينکته

 در   مخاطب،  محدودنکردن  و  اطناب  از  جلوگیري  براي  عطار   شاید.  است  وي  يدرباره

  زن   حکایت.  استکرده    خودداري   اطالعات  این  آوردن  از  متن،  محتواي  از  برداشت

  یعنی   گریماس،  الگوي  روایی  يزنجیره  و سه  دارد  را  کامل  داستان  یک  شکل  صالحه،

  سازوکار و   به  توجه  با.  است  بررسی قابل  حکایت  در  انتقالی  و  پیمانی  اجرایی،  يزنجیره

  روایی   و   داستانی  اثر  یک  ي نمونه  را  صالحه   زن  حکایت  توانمی  متن،  درون  هايمؤلفه

  بررسی قابل  شناسی،روایت  هايشاخصه  و  گریماس  الگوي  با  که   دانست  موفق  کالسیک

   .                                                                                                                            شودمی مشاهده  ساختار روایی و طرح در ضعف نقاط گاهی هرچند است؛

می   را  روایت  متن  گفتمان  يهسته  معناشناسی،  مربع به  کندآشکار   آن   يوسیله   و 

  طریق   از  متناقض  مفاهیم. کرد بیان فشرده صورت به  را روایت يگسترده ساختار توانمی

شناخته  این   توان می  تقابل،  اصل  و  معنایی  ظرفیت  کمک  با.  شودمی  سنجیده  و  معیار 

  خالصه  شکل  به  را  آن  و  کرد   شناسایی  خوبیبه  را   متن  جهان  در  نهفته   مفاهیم  و  ساختار 

 .                                                                                             کرد بیان

 گیرنده،  /فرستنده  مفعول،  /فاعل  گریماس،  کنشی  الگوي   جفت  سه  همچنین

                                  .                                                                                                                            دارد کاربرد  نامهالهی  روایی ساختار  کل در بازدارنده، /رسانیاري
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  الفاظ   که  است  ايگونه  عطار به  پردازيحکایت  الگوي  در  ساختاري  نظم  و  پیوستگی

  شکلی   به  است؛  بعدي   هايحکایت  براي  اي زمینه  و  مقدمه   پیشین،  هاي حکایت  پایان  در

  ها حکایت  طول   در  پیوسته  نظم  این  و  شودمی  دیده  هاحکایت  میان  محکم  پیوندي  که

                         .                                                                                                                            است  شده  رعایت

  داستان  در روند   برنده پیش  مهم   از عوامل   یکی  سفر،  که   است   این   تأمل قابل   ي نکته

  ي همه  تقریبا  و  گرددمی  داستان  يادامه   نیز  و  هاشخصیت  کمال   موجب  که  است

  روند؛ حتی می  سفر  به  اختیاري  چه  و   اجباري  شکل   به  چه  متن،   درگیر   هايشخصیت

 کند.می  سفر آخرت به جهان این  از اعرابی کودک
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