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 چکیده
شانه مکتب گذارپایه گریماس سی پاریس،ن سی ریختپبعد از  شنا صهراپ که به برر سی ق  سپریان رو یشنا
ساختار روایت تکیه؛ پرداخت سانی بود که بر  سازندهاز ک صر  شید عنا صیفروایت یکرد و کو  درکند.ها را تو
ستگی مطالعاتی روش به که تحقیق این صل صورت محتوا تحلیل برمبنای همب ستشدهگرفته؛ نتایج ذیل حا : ا
 حسمما بهروایت  هچانشممموب بودن الگوی کنشممی گریماس و قابل انعطاد بودن ان با هربا نظر به جهان-1
صر خلیفه "حکایت اید؛ دومی  برگزیده الطیر منطق از "صنعان شیخ" و مثنوی پنجم دفتر از "موصل شاه و م
شان تا شد سی  یچه دریچه حکایتدواین تحلیل با  شود؛دادهن سیک فار تازه ای بر روی ادبیات عرفانی کال
شوده ستان این دو  در جریان تحلیل-2 شود.میگ سیدیم نتیجه این به دا شگرها ها)شخصیت که ر جایگاه  (کن

صر ،روایت یک گوناگون هایلحظه در تواندمی واحد شخصیت یک و اندخود را یافته را  گوناگونی روایی عنا
توانایی این مدب در  یبازگوکننده هم ،الگوی گریماس براسممماس داسمممتان دواین  تحلیل  -3 .کندنمایندگی

را  دوحکایتی اجزای پیوسممتگو  اسممتواری و هم های کهن عرفانی فارسممی اسممتشممناخت سمماختار داسممتان
شان ستان دو این در پردازیشخصیت هایشیوه از یکی -4.دهد مین ست. مولوی مندیکنش و کنش ،دا فقط  ا
صر یخلیفه"حکایت پروراندن در صیت برای اما گرفتهبهره ان از "م ست. زیپرداشخ صر کم بهره ا  از این عن
صیت دو عامل همین صلی شخ ستان) ا صر( خلیفه و کنیزک دا صیت به را م ستاشخ ست؛  کردهبدب های ای ا

 پردازیشخصیت برای هم و حکایت در پروراندن هم این شیوه از صنعان شیخ حکایت در عطار کهدرصورتی
در طوب حکایت که کرده اسممت گرانی پویا تبدیلشممیخ صممنعان و دختر ترسمما را به کنشو کامل گرفته  یبهره
 .شوندخوش تغییر و تحوب اساسی میدست

 

 ساختار روایت، شخصیت، گریماس، خلیفه مصر و شاه موصل، شیخ صنعان :هاکلید واژه
 

 مقدمه
 شمممارهای واقعی بههای داسممتانی همه مقلد انسممانیتشممخصمم ،کردمیگرایی تاکیدواقع بر تا زمانی که نظریات ادبی

 از برداریگرته با تا شممدمی معطود واقعی یایدن در انسممان زندگی طرز به نویسممندگان توجه دوران ان در رفتند.می
 یافریننده هاانسمممان واقعی جهان در که گونههمان بودند؛معتقد پردازانریهنظ. کنندخلق طبیعی هایشمممخصمممیت ان،
 رسممیدمینظربه ترتیب،بدین .کنندمیشممان را خلقهایانی نیز خود کنشداسممت هایصممیتشممخ هسممتند خود هایکنش

 .باشند خارج دنیای به متعلق بیشتر حتی و روایت متن از جدا واقعی، هایانسان  از شدهتقلید عنصری عنوان به هاشخصیت

کند مینه با انان رفتارظریفا طوری و داندمی واقعی مردم از تقلیدی را اشممخا  گراییواقع ینظریه کنان، ریمون     
. اوردمی حسا به نیز بحث مورد اثر کالمی بافت از منتزع را انان حاب،مایند. درعین  که گویی همسایگان و دوستان

 -است شدهمشخص متن در چهان از فراتر -انان برای کرده،بررسی را اشخا  ناخداگاه هایانگیزه رویکرد، گونهاین
 .(4۶ -4۷: 13۸۷) ریمون کنان، گیردظرمینای دردهاین و گذشته
 نه به شخصیت پس،ایناز. شودمیحوّبمت  نسبت به شخصیت لقیطرز ت ،های ساختارگرایانهپس از رواج نظریه      
 و روایت کلی سممماختار از جزئی یمنزلهبه بلکه متن، از مجزا عنصمممری و واقعی جهان هایازانسمممان تقلیدی عنوان
 .(4۷)همان: شودمیدمنزمینه ،(Weins Heimer )وانزهایمر اصطالح به و رودمیشماربه ان از برخاسته
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ستن مندبه زمینه ربا نظ        صیت  دان صیت  ساختارگرایی، یدوره در شخ صر از شخ ست روایت کلیدی عنا  و ا
 دگرگون را سمتیننخصمیت اسمت که حالت پایدار شمخ این هرداسمتانی در. کندنمیپیدامفهوم ان، حضموربی روایت
 .اوردمیوجودبه را داستان مدار و کندمی

 انتزاعی یواژه یا و شی، گروه فرد، است ممکن کنشگر زیرا رود؛فراترمی داستانی شخصیت از "کنشگر "واژه        
شد ازادی مانند شگر میل نقش این  ،داردوا بندگی و عبادت به را کسی خداوند، به تقر  به میل اگر مثاب برای. با  کن
 .ایندمی شماربه روایت  (گرانیگاه) ثقل مرکز گریماس، کنشگران نظر از دارد. را

شگر        ست چیزی یا کسی کن سبت عملی کهاین یا و دهدمیانجام را کنش که ا  گریماس .گیردصورت می او به ن
ی نقش کنندهاز ان که اجرا قبل را کنشمممگران و دارد ویژه توجهی زبان دسمممتور به  خود کنشمممی مدب یارائه در
 .(2۵4: 13۷۸)تادیه،دکنمیعملی دستوری تلقی   مجری بیشتر ؛بداند
 مفعوب به فاعل از چیزی  فعل یک انجام با زبان یپایه ساختار در که گونههمان معتقداست زبان، دستور بهنظر اوبا    
 .گیردمیشکل دیگر کنشگر بهشگری کن از چیزی انتقاب براساس نیز روایت بنیادین شود؛ ساختارمیمنتقل
 عوامل زبان، دسمممتور دادنقرار توجه مورد نیز و روایت بنیادین سممماختار عنوانبه هاتقابل گرفتندرنظر با گریماس
ستنده مفعوب، و فاعل متقابل جفت:  از عبارتند گانهشش عوامل این. دادتقلیل عامل شش به را روایت  و گیرنده و فر
 بازدارنده. و یاریگر

 

 پرسش تحقیق
شی گریماس و  صر خلیفه  "عرفانی حکایت دو ،نظریات نقد ادبی جدیدبا توجه به الگوی کن صل شاه و م  از  "مو

 دارند؟ روایتی ساختار تحلیل و تجزیه قابلیت ازمنطق الطیر "صنعان شیخ "و مثنوی پنجم دفتر
 

 چارچوب نظری تحقیق
معناشناسی و ساختارهای  یزیرا وی با مطالعه ؛اساس مدب کنشی گریماس استوار است رب ،چو  نظری پژوهشچار

شی خود را ارائه ست الگوی کن ستوارمعنا توان سی خویش را بر کنش روایت ا شنا کرد و دهد. گریماس الگوی معنا
های دوتایی از نظر گریماس با تقابل داسممتان ،شممناسممی بسممنجد.در شممناخت روایتوشممید ان را در نظام نشممانهک

 هاان به اگر و شمموندمی تعریف یکدیگر با ارتباط در؛  دارند هم با که یتقابل اسمماس بر اولیه مفاهیم .شممودمیشممروع
 .(14۷: 13۸3 اسکولز،)گردندمی شخصیت یا کنشگر شودداده فردی هایویژگی

 

 تحقیق روش شناسی پژوهش
 -ایبر مبنای پیشینه پژوهش: توسعه ،تحلیلی -پژوهش حاضر با روش مطالعاتی همبستگی بر مبنای هدد: توصیفی

سنادی: هاداده گرداوری روش مبنای بر ،ترویجی ست کیفی: ماهیت مبنای بر و ا  به هاداده تحلیل و تجزیه روش و ا
 .است گرفتهانجام محتوا تحلیل صورت

 

 پژوهش پیشینه
سی از منظر نظریهدر زمینه روایت شی گریماس یشنا ست.شدهای انجامهای ارزندهپژوهش ،کن سی فاطمه  ا  در کا

ستان ساختاری تحلیل "با عنوان ایمقاله شاه دا سی ،(13۸۷) گریماس و بارت منظر از پوش سیاه پاد  ساختار به برر
س براسا را نظر مورد داستان از ملموسی و عینی شاهدهای پرداخته؛ گریماس و بارت رمزگان منظر از مذکور داستان

ست.رمزگان بارت اورده ضاعلی ا سیروایت "مقاله در لونبی ر ستان شنا  به ،(13۸۹) "دمنه و کلیله در زاغ بوم و دا
 روایت و داسممتان در گریماس دوگانه هایتقابل به پرداخته و گریماس منظر از نظر مورد داسممتان شممناسممیروایت
از الگوی  ،(13۸۹ها در منظومه لیلی و مجنون) شممخصممیت روابط تحلیل "مقاله در یاحقی و دُرپر  .اسممتنمودهتاکید

ستفاده شگر گریماس ا سیدهاینبه ،کردهکن ساس این الگونتیجه ر  روابط تواندمی روشنی ذهنیت با خواننده، اند که بر ا
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ی مثنو کالمی هایروایت برخی در کنشگر الگوی " مقاله در ازاد و مشیدی .کندبدنبا را هاشخصیت هایمناسبت و
 در دهند کهنشان تا نداههای دفتر اوب و دوم مثنوی را برگزیدوایتبرخی ر ،(13۹۰)"ماسگری یبر اساس الگوی کنش

ساختار یرویاروی شی از  ستاورد این پژوهش می چه رخ ،الگوی کالمی با الگوی گریماس به عنوان بخ دهد. تاکید د
بهمایه کالمی روایتی درونبر تغییرهایی اسمممت که در نتیجه بازدار یویژه در حوزهها  رسمممان نده و یاریکنش 

 کنشممی ینظریه اسمماس بر عطار صممنعان شممیخ داسممتان تحلیل "مقاله در شمموبکالیی و روحانی. شممودمیایجاد
سی به ،(13۹۰)گریماس ستان برر شگران الگوی ارائه در گریماس که معتقدند انان اند.پرداخته مذکور دا ستور به کن  د
 نظریه این برمبنای تحلیل و تجزیه قابل ،پذیری این داسمممتان عرفانی با توجه به انعطاد و دارد ایویژه توجه زبان
ست شهدی. ا ستان روایتی ساختار تحلیل "مقاله در ثوا  و م  به ،(13۹3)"گریماس نظریه پایه بر اندامبهرام و گل  دا
سی ستان روایتی ساختار برر شقانه هایمنظومه از اینمونه عنوان به مذکور دا . اندپرداختهس مبنای نظریه گریما بر عا
صلی طرح ساختار انان ضعیت تغییر با را روایت ا ساس بر هاو  چنینهم و روایتی هایزنجیره و دوگانه هایتقابل ا
شی الگوی سیده نتیجه اینبه ،کردهتحلیل ،روایت کن شی الگوی که اندر  غنایی منظومه روایت تحلیل گریماس در کن
 اندام تقریباً مفید و قابل تطبیق است.گل و بهرام
سانه روایت نگاهی کمتر تاکنون        ستان ساختار به  شنا شاه موصل" عرفانی تطبیقی دو دا صر و  در  "خلیفه ی م
صنعان "مثنوی و ستپرداخته در منطق الطیر "شیخ  صیت روابط تحلیل برای ایزمینه تا ا دو حکایت  این در هاشخ
ستا، درهمین .گردد ضر پژوهش را ستان عرفانی این دو برمبنای را حا صیت روابط تا ایمقرارداده دا ساس هاشخ  برا
 .شودتحلیل و بررسی دوحکایت دراین  گریماس یدوگانه هایتقابل

 

 مبانی نظری تحقیق

 روی برپراپ  هایپژوهش گذاشمت.بنیان روس صمورتگران از یکی پراپ والدیمیر را شمناسمینشمانه برمبتنی شمناسمیروایت
 کرد.کمک شناسی نشانه کاربرد گسترش و قصه "شناسیریخت "ساختاری بررسی و تحلیل به عامیانه، هایقصه
 او بنابراین،. اندگرفتهشممکل بنیادی هایبندیصممورت خیبر براسمماس بررسممی مورد هایقصممه باور بود کهبراین ،پراپ      

 دختر قهرمان، یاور ،(حامی)بخشنده، شریرشخصیت  :کردمطرح ،"کنش "حوزه، هفت در را داستانی هایشخصیت کارکردهای
 با شخصیت یا که دریافت عامیانه، هایقصه در هاشخصیت توسط هاواکنش این انجام چگونگی با پیوند در پراپ...  و پادشاه
ک حوزه کنش توسمممط ی و یا کندمی دگرگون را کارکردش کنش، متعدد هایحوزه در شمممدن درگیر با یا داردمطابقت کنش

 (.133 -1۸2: 13۶۸)پراپ، دادکارکرد تقلیل 3۰ها را به حدود ساختار همه داستان ،ترتیبشود. بدینمیهای متعدد انجامشخصیت
 و بارت اکو، ژرارژنت، تودورد، برمون، مانند دیگری ساختارگرای پردازاننظریه و منتقدان او، از پیروی به از پراپ پس       

از ساختارگرایانی بود که پژوهش پراپ گریماس مطالعاتی در نقد و تحلیل ساختار داستانی پرداختند.  و هاگریماس، به بررسی
سطح وسیعی مبنا قرارداد. ست فرضیه یاو با مطالعه را در  ساختارهای معنا توان سی و  شنا شی "الگوی یمعنا دهد. را ارائه "کن

کنش و  یدهندههای پیوندو مفهوم حوزه شممدمطرح روایت درها نمایان سمماختن شممخصممیت دِدا هب کنش الگوی ،درحقیقت
 کوشید و کرداستوار روایت کنش بر خود را معناشناسی الگوی گریماس .کرد شایانی کمک شخصیت، شناخت به  ،شخصیت

 کنشی وی هایگذاشت و نقش دوگانه هایتقابل بر را خود کار ساسا گریماس ،ترتیباینبه .بسنجد شناسینشانه نظام در راان
 کنشممی هاینقش و کردبندیتقسممیم بنیادی تائیِ دو تقابل 3 قالب در را هاان گریماس کهپذیرفت  خواهند را زیر نقش ۶ از یکی
 :از عبارتند که نامید
 یمایهدرون ایخواسممته یا وجوجسممت هاان در که اسممت هاییداسممتان خالق که ایرابطه  فاعل در برابر مفعوب)هدد(:-1

 .اوردوجودمیبه را اصلی
 رود.شمار میمحور اصلی به ،"ارتباط"ها ایی است که در انهفرستنده در مقابل گیرنده: این رابطه خالق داستان-2
کند و بازدارنده می ( یاریوبفعرسان کنشگری است که فاعل را برای کسب هدد) مرسان در برابر بازدارنده: یارییاری-3

  .(1۵2: 13۸4 مکاریک،)بازدارد هدد به از رسیدن را کند فاعلمیتالش که تکنشگری اس
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 باوربراین گریماس درحقیقت. کندمیکنمم را روایت تحلیل که است کنشی الگوی یا ساختار، بندی تقسیم حاصل این        
شدنهفته شانتاریخی محتوای در کهان از بیش هاان معنای که هاییسازه برد؛پی متن هایسازه به باید که بود  روابط نظام در با

 .(3۶: 13۸۶ استون،) دارند دیگریک با هاسازه این که است نهفته  ایصوری
 

 .شودمی ترسیم زیر شکل به گریماس کنشی الگوی نمودار

 
 از دفتر پنجم مثنوی «خلیفه مصر و شاه موصل»داستان  تحلیل روابط شخصیت ها در

 اول حکایتمرحله 

 گممفممت غممممما  مصمممممررا خمملممیممفممهمممر 

 

 جفممت گشمممتممه  حوری بممه  موصممممل شممممه  کممه 

 

 کمممنمممار انمممدر او دارد کمممنمممیمممزت یمممک

 

 نممگممار مممانممنممدش نممیسمممممت عممالممم بممه کممه 

 

 اسممممت حممدبممی حسممممنممش نممایممد کممه بممیممان در

 

 اسممممت کمماغممذ کممانممدر اسممممت ایممن او نممقممش 

 

 کممیممقممبمماد ان چممو دیممد کمماغممذ در نممقممش

 

 خممیممره گشمممممت و جممام از دسمممممتممش فممتمماد 

 

 زممممان ان فمممرسمممممتممماد را پمممهممملممموانمممی

 

 گممران سمممم مماهممی بممس بمما ممموصممممل سمممموی 

 

 اگمممر نمممدهمممد بمممه تمممو ان مممماه راکمممه 

 

 را درگممماه و در ان از بمممن بمممرکمممن 
 

 (3۸3۶ -3۸31  ابیات)                                                                                                          
 شممی قهرمان(، -کنشممگراصمملی)فاعل ترتیب به دهد،میتشممکیل را داسممتان اغازین اتکه ابی بیت، چند این در       
 کنشگر یا فاعل.است مشخص کامالً دهندهیاری کنشگر و فرستنده کنشگر گیرنده، ، کنشگر(هدد -مفعوب) ارزشی
صلی صر یخلیفه مرحله، این ا ست، م شگر غماز، مرد  ا ستن کن شان شودتلقی میکننده ده یا تحریکفر دادن که با ن
 همان کنشممگر که پهلوان کردنروان به را خلیفه ،(مفعوب -هدد)  ارزشممی همان شممی  درحقیقت کنیزک،تصممویر 
ست؛ گریاری شگر. کندمی تحریک کنیزک گرفتن برای ا ست خلیفه شخص سودبرنده، یا گیرنده کن  مرحله، این در. ا
 رود.شمار میبه بازدارنده کنشگر موصل، شاه

 

 الگوی کنشگرهای متقابل مرحله اول حکایت به قرار زیر ترسیم شده است:
 

 
 مرحله دوم حکایت 

 ابیات زیر ادامه میابد:این مرحله با 
 پممهمملمموان شممممد سمممموی ممموصممممل بمما حشممممم

 
 بممما همممزاران رسمممممتمممم و طمممبمممل و ع مممل م 

 ریممز گممرمای کممرد ایممن چممنممیممن خممونهممفممتممه 
 

نرم   موم  چون  ین پسممممت شممممد  گ ن  برج سممم
 شممممماه مممموصمممممل دیمممد پمممیمممکمممار ممممهممموب 

 
 پممس فممرسممممتمماد از درون پممیشممممش رسمممموب 

 چممون رسممممموب امممد بممه پممیممش پممهمملمموان 
 

 نشمممممانداد کممماغمممذ انمممدرو نمممقمممش و   
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 بمممنمممگمممر انمممدر کممماغمممذ ایمممن را طمممالمممبمممم
 

 هممیممن بممده ورنممه کممنممون مممن غممالممبممم  
 چممون رسمممموب امممد بممگممفممت ان شمممماهِ نممرم 

 
 گمممیمممر زود ایمممن را بمممبمممر صمممممورتمممی کمممم 

 (3۸۵۰-3۸3۸)ابیات                                                                                                                                
در این مرحله از حکایت، پهلوان در مقام کنشگر فرعی)فاعل(، در پی شی ارزشی)کنیزک(است. دستور خلیفه       
ی مصر. شاه موصل که در اوردن کنیزک، کنشگر فرستنده است و کنشگر گیرنده یا سودبرنده نیز خلیفهچنگبرای به
شود و کنیزک را کرد؛ در این مرحله در نقش کنشگر یاریگر ظاهرمیمیی اّوب، در مقام کنشگر بازدارنده عملمرحله

 بخشد.به پهلوان می
 قرار زیر ترسیم شده است:الگوی کنشگرهای متقابل مرحله دوم حکایت به 

 

 
 مرحله سوم حکایت

 پمممهممملممموان ان چمممون کمممه اوردش رسممممموب،
 

 گشمممممت عمماشمممممق بممرجمممممالممش ان زمممان 
 راه بممه شممممدمممی و ممموصممممل از بممازگشممممت 

 
 گممماهممممرج و بمممیشمممممه بمممه فمممروداممممد تممما 

 چمممنممماناتمممش عشممممممقمممش فمممروزان ان 
 

 کمممه نمممدانمممد او زممممیمممن از اسمممممممممان 
 او خمممیمممممممه انمممدر کمممرد ممممه ان قصمممممد 

 
 از خممملمممیمممفمممه خمممود کمممو؟عمممقمممل کمممو و  

 دهممل وادی ایممن در شمممممهمموت زنممد چممون 
 

 الممفُممجمملابممن فُممجممل تممو عممقممل  چممیسمممممت 
 سممممم ممه از نممیسمممممتممان، دیممد شمممممیممر نممر 

 
 زده در قممملمممب لشممممممکمممر نممماگمممهممماندر 

یر بممه زد   برشممممکممافممت را سممممرش و شمممممشمممم
 

 شمممممتمممافمممترو زود سممممموی خمممیمممممممه ممممه 
 رویان بمممت شممممممیمممریمممن لمممقمممای مممماه 

 
 در عممممجممممب درمممممانممممد از مممممردی او 

 زمممان ان شممممهمموت بممه او بمما شممممد جممفممت 
 

 جمممان دوان حمممالمممی ممممتمممحمممد گشمممممتمممنمممد 
 (3۸۹1 -3۸۵2) ابیات  

شگر فرعی) فاعل(      شگر گیرنده و در این مرحله پهلوان، کن شق نیروی و کنیزک جماب ،کن شگر  شهوت، و ع  کن
 وارد بازدارندهکنشممگر  عنوان شممیر به یکردن وصمماب کنیزک و حملهی قصممدبرا پهلوان یکنندهتحریک یا فرسممتنده
وارد  رسانیاری کنشگر عنوانبه پهلوان مردانگی و شجاعت از کنیزک  امدنخوش ادامه، در. شوندمی روایت جریان
 . شودمیحکایت  صحنه

 الگوی کنشگرهای متقابل در مرحله ی سوم حکایت به شرح ذیل ترسیم شده است:

 
 
 
 
 
 

 مرحله چهارم حکایت

 تگشمممم مسممممت  خمملممیممفممه، را او بممدیممد چممون
 

 پمممس زبمممام افمممتممماد او را نمممیمممز طشمممممت 
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 دبممو کممردهوصممممفممش کممه چممنممدان صممممد دیممد
 

 دشمممممنممموکمممی بمممود خمممود دیمممده ممممانمممنمممد  
 

 عاجمممتممممممما رای کمممرد خممملمممیمممفمممه ان
 

 عجممممممما بمممهمممر از رفمممت زن ان سممممموی 
 

 تنشممممسممممم خمماتممون ان پممای مممیممان چممون
  

 

 تبممبسممممم عممیشمممممش ره امممد  پممس قضممممما 
 

  (3۹44 -3۹۰4)ابیات  
 وصاب که رسیدن به  (هدد -مفعوب) شی ارزشی پی در گیرنده، و اصلی کنشگر عنوانبه خلیفه مرحله، در این      
 در فرستنده کنشگر. گرددمی او مانع بازدارنده عامل عنوان به شهوت ضعف اما شود؛می صحنه وارد است؛ کنیزک
 د.نداروجودرسان در این مرحله چنان نیروی عشق و شهوت است و کنشگر یارین مرحله همای

 :است شده ترسیم صورت بدین حکایت، چهارم مرحله متقابل های کنشگر الگوی

 
 رحله پنجم حکایتم

 تشمممممگممفمم از او سمممسمممممتممی ان بممدیممد زن
 

 تگمممرفممم شخمممنمممده انمممدرقمممهمممقمممهمممه، اممممد 
 

 یممممادش امممممد مممممردی ان پممممهمممملمممموان

 

 نچممنمما انممدامممش و او شممممیممر بممکُشممممت  کممه 
 

 وز خممنممده ان نشمممممدمممی سممممماکممن هممیمم 
 

 طممیممره گشمممممت و تممنممدخمموپممس خمملممیممفممه  

 

 دبممرکشمممممیمم غممالفممش از شممممممشمممممیممر زود
 

 دپممملمممیممم ای  گمممفمممت سمممممرّخمممنمممده واگمممو 
 

 داوفمممتممما ظمممنّمممی خمممنمممده زیمممن دلمممم در
 

 راسمممممتمممی گمممو عشممممموه نمممتممموانمممیمممم داد 

 

 ار احممواب بممگممفممت شمممممد، چمموعمماجممر زن
 

  ار زاب صممممممد  ان رسممممممتممممم مممممردیّ 
 

 (3۹۶۵ -3۹4۷) ابیات 
 کنشممگر. اسممت ( هدد یا ارزشممی شممی ) کنیزک کردنتنبیه پی در  خلیفه به عنوان کنش گر اصمملی و گیرنده،      

ای که با پهلوان کنیزک به رابطه اعتراد خلیفه، شمممهوت ضمممعف به کنیزک ی خنده کننده، تحریک یا فرسمممتنده
  .شودمی خلیفه دست به شدنش کشته مانع روند کهمی شمار به بازدارنده کنشگر داشته،

 :است شده ترسیم زیر شرح به مرحله این متقابل کنشگرهای الگوی
 

 
 مرحله ششم حکایت

 کمممردشممممماه بممما خمممود اممممد اسمممممتمممغمممفمممار

 

 کمممردیممماد جمممرم و زلّمممت و اصممممممرار 

 

 چممه کممردم بمما کسمممممانگممفممت بمما خممود ان

 

 جمممان ممممن رسمممممانشمممممد جمممزای ان بمممه 

 

 جمموهممرکممه بمما اهممل کسمممممان شمممممد فسمممممق

 

 همممل خمممود را دان کمممه قممموّاد اسمممممت او 

 

 زانمممک ممممثمممل ان، جمممزای ان شممممممود

 

 چممون جممزای سمممممیمم ممه مممثمملممش شمممممود 

 

 گممذاری و انممتممقممامنممیسمممممت وقممت کممیممن

 

 مممن بممه دسمممممت خممویممش کممردم کممار خممام 
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 گممر کشمممممم کممیممنممه بممران مممیممر و حممرم

 

 ان تمممعمممدّی همممم بمممیمممایمممد بمممر سمممممرم 

 

 گمممفمممت: اکمممنمممون ای کمممنمممیمممزک واممممگمممو

 

 ایممن سممممخممن را کممه شممممنممیممدم مممن ز تممو 

 

 کمممرد ممممنبممما اممممیمممرت جمممفمممت خمممواهمممم

 

 مممممزناهلل اهلل زیممممن حممممکممممایممممت دم 

 

 پممس بممه خممود خمموانممد ان امممیممر خممویممش را

 

 کُشمممممت در خممود خشمممممم قممهممرانممدیممش را 

 

 پمممذیمممرکمممرد بممما او یمممک بمممهمممانمممه دب

 

 کممه شممممدسممممتممم زیممن کممنممیممزک مممن نممفممیممر 

 

 عمممقمممدکمممردش بممما اممممیمممر او را سممممم مممرد

 

 کممرد خشمممممم و حممر  را او خُممرد و مُممرد  

 

 (4۰24-3۹۹۵)ابیات
ستان بهدر این مرحله که مرحله        شی  می شماری پایانی دا صلی و گیرنده، درپی  شگر ا رود؛ خلیفه به عنوان کن
هدد( دیگری)حفظ ابروی خود( اسممت و دادن کنیزک به پهلوان نیز به خاطر حفظ ابروی خلیفه  -)مفعوب ارزشممی

اید و عامل بازدارنده حسا  میابرویی، کنشگر فرستنده یا تحریک کننده در این مرحله بهاست. احساس ترس از بی
 گری وجود ندارد.ریو یا

 الگوی کنشگرهای متقابل مرحله ششم این گونه ترسیم شده است:
 

 
 تحلیل روابط شخصیت ها در حکایت شیخ صنعان

 مرحله اول داستان
 شود:داستان با معرفی شیخ صنعان )کنشگر اصلی( اغازمی
 شممممیممخ صممممنممعممان پممیممر عممهممد خممویممش بممود

 

 در کممممماب از هممر چممه گممویممم بممیممش بممود 

 

 او در حممرم پممنممجمماه سمممممابشمممممیممخ بممود 

 

 بمما مممریممدی چممهممارصممممد صمممماحممب کممممماب 

 

 چممون بممدیممد ایممن خمموا  بممیممدار جممهممان

 

 گمممفمممت: دردا و دریمممغممما ایمممن زممممان 

 

 یممموسمممممف تممموفمممیمممق در چممماه اوفمممتممماد

 

 ای دشمممممموار در راه اوفمممتمممادعمممقمممبمممه 

 

 ی اصمممممحمما  دیممدگممرچممه خممود را قممدوه

 

 چممنممد شمممممب بممرهممم چممنممان درخمموا  دیممد 

 

 کمممز حمممرم در روممممش افمممتمممادی ممممقمممام

 

 کمممردی بمممتمممی را بمممردوامسمممممجمممده ممممی 

 

 اخممممر از نمممماگمممماه پممممیممممر اوسممممممتمممماد

 

 بممما ممممریمممدان گمممفمممت کمممارم اوفمممتممماد 

 

 بمممبمممایمممد رفمممت سمممممموی روم زودممممی

 

 تمما شمممممود تممعممبممیممر ایممن مممعمملمموم زود 

 

 (2۹3-2۸۶: 13۸3)عطار،  
ست؛ به نفع       صلی یا قهرمان ا شگر ا ساس الگوی گریماس، در مرحله ی اغازین حکایت کن صنعان برا خود شیخ 

بر اسمماس خوابی که می بیند که در حقیقت کنشممگر فرسممتنده یا تحریک کننده اسممت و از بیت سمموم داسممتان وارد 
صه سوی روم حرکت میعر شود؛ به  سفر به ی حکایت می  ست.  سودبرنده نیز ا شیخ در این مرحله گیرنده یا  کند. 

شگر بازدارنده تلقی می شکالت راه، کن شف راز خسوی روم و م شی)هددشود. ک شی  ارز شیخ،  -وا  و رؤیای 
گردد. مریدان در این مرحله کنشگر یاری ی ظهور شی  ارزشی بعدی میمفعوب( برای کنشگر اصلی است که مقدمه

 روند.شمار میدهنده به
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 نمودار کنشگرهای متقابل مرحله ی اول داستان به شکل زیر ترسیم شده است:

 
 مرحله دوم داستان

 المممی ممممنمممظمممریاز قضمممممما را بمممود عممم

 

 بممر سمممممر مممنممظممر نشمممسمممممتممه دخممتممری    

 

 دخمممتمممر تمممرسممممما و روحمممانمممی صمممممفمممت

 

 الممملمممهمممش صمممممد ممممعمممرفمممتدر ره روح  

 

 جمما نممظممر در پممیممش کممردگممرچممه شممممیممخ ان

 

 روی کممار خممویممش کممردعشمممممق ان بممت  

 

 عشمممممق دخمممتمممر کمممرد غمممارت جمممان او

 

 کممفممر ریممخممت از زلممف بممر ایمممممان او  

 

 شمممممیممخ ایمممممان داد و تممرسمممممایممی خممریممد

 

 بممفممروخممت، رسمممموایممی خممریممدعممافممیممت   

 

 عشمممممق بممر جممان و دب او چممیممرگشمممممت

 

 گشممممتتمما ز دب نممومممیممد و از جممان سممممیممر  

 

 پمممنمممد دادنمممدش بسمممممی سمممممودی نمممبمممرد

 

 بمممودنمممی چمممون بمممود بمممهمممبمممودی نمممبمممود  

 

 عممماشمممممق اشمممممفمممتمممه فمممرممممان کمممی بمممرد

 

 درد درممممان سممممموز درممممان کمممی بمممرد  

 

 دلسمممممتمممانعممماقمممبمممت بمممیمممممممارشمممممد بمممی

 

 هممیمم  بممرنممگممرفممت سممممر از از اسممممتممان  

 

 (3۰2-2۹4)همان : 
کرده بود؛ به شی  ی اوب)کشف راز خوا (، به روم حرکتشیخ صنعان که برای رسیدن به شی  ارزشی مرحله     

شود تا داستان با تقابل جدید حرکتی پویاتر پیداکند. در مفعوب( که دختر ترسا است، مواجه می -ارزشی دوم )هدد
شود و کنشگر اصلی)شیخ صنعان( را سا به عنوان کنشگر فرستنده ظاهرمیاین مرحله عشق گناه الود شیخ به دختر تر

شود. هدد شیخ )شی  ارزشی( انگیزد. در این مرحله دختر ترسا هم گیرنده و هم شی  ارزشی)هدد(تلقی میبرمی
کنشممگر  رود. بنابراین پنددادن مریدان کهشمممار مییعنی عشممق دختر ترسمما، در این مرحله یک کنشممگر بازدارنده به

افتد؛ چون کنشگر بازدارنده به مراتب الود است، برای ترک عشق دختر ترسا، کارگرنمیدهنده در برابر عشق گناهیاری
 رسان است. تر از کنشگر یاریقوی

 نمودار کنشگرهای متقابل مرحله ی دوم داستان به شکل زیر ترسیم شده است:

 
 سوم داستان مرحله

یش ب کی صممممد  ی  شممممد عشممممق او ان شممممب 

 

 شمممممدخمممویمممشالجمممرم یمممکمممبمممارگمممی بمممی 

 

 گممفممت: یممار  امشمممممبممم را روز نممیسمممممت

 

 یمما مممگممر شمممممممع فمملممک را سمممموز نممیسممممت؟ 

 

 هممما بسمممممیام شمممممبدر ریممماضمممممت بممموده

 

 همما کسممممیخممود نشممممان نممدهممد چممنممیممن شممممب 

 

 ی یمممماران بممممه دلممممداری اوجممممممممملممممه

 

 گشمممممتمممنمممد ان شمممممب از زاری اوجمممممممع 
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 نشمممممیممنممی گممفممتممش ای شمممممیممخ کممبممارهممم

 

 خممیممز ایممن وسمممممواس را غسممممملممی بسممممماز  

 

 (3۰۷-3۰3)همان:
فاعل(، برای تقابل با عشممق -رسممان هسممتند، به شممیخ)کنشممگر اصمملیدر این مرحله که مریدان، کنشممگر یاری      

ی سوم داستان، بیماری شیخ که دهند که البته سودی ندارد. در مرحلهای نشان میمجازی)شی  ارزشی(، هریک چاره
 شود:ی داستان میی کنشگر فرستنده)دختر ترسا( است، وارد صحنهندهعامل تقویت کن

 دخمممتمممرش گمممفمممت ای خمممرد از روزگمممار

 

 دارسممممماز کممافممور و کممفممن کممن، شمممممرم  

 

 چممون دمممت سممممرد اسممممت، دمسممممازی مممکممن

 

 بممازی مممکممنپممیممر گشمممممتممی قصمممممد دب  

 

 کمممردن تمممو راایمممن زممممان عمممزم کمممفمممن

 

 بممهممتممرت ایممد کممه عممزم مممن تممو را     

 

 بممگممویممی صممممدهممزارشممممیممخ گممفممتممش گممر 

 

 مممن نممدارم جممز غممم عشمممممق تممو کممار  

 

 عمماشمممممقممی را چممه جمموان چممه پممیممرمممرد

 

 عشمممممق بممر هممردب کممه زد تمم ثممیممرکممرد   

 

 (312-3۰۸)همان:
گیرنده و اسممتدالب او در مقابل شممیخ یعنی عذر پیری شممیخ، کنشممگر  این مرحله، دختر ترسمما، کنشممگر در ادامه     

 توانند ان را نادیده بگیرند یا کناربگذارند. گر نمیبازدارنده است که مریدان به عنوان یاری
 نمودار کنشگرهای متقابل مرحله ی سوم داستان به شکل زیر ترسیم شده است:

 
 مرحله چهارم داستان

 مممرد کممارگممفممت تممرسمممما گممر تممو هسممممتممی 

 

 چمممار کمممارت کمممرد بمممایمممد اخمممتمممیمممار 

 

 کممن پممیممش بممت و قممران بسممممموزسمممممجممده

 

 خمممممممر نممموش و دیمممده از ایمممممممان بمممدوز 

 

 (314-313)همان: 
شگر گیرنده و       ست، از جانب دختر ترسا که کن صلی یا قهرمان ا شگر ا شیخ که کن ستان برای  در مرحله چهارم دا

شود. شرط برای رسیدن به عشق دختر ترسا) شی  ارزشی(، گذاشته میهایی)کنشگر بازدارنده( فرستنده است؛ شرط
گرفته است)سجده بر بت، قران سوزاندن، خمرنوشیدن و دست از ایمان هایی که در حقیقت مسلمانی شیخ را نشانه

وی است ها از جانب کنشگر فرستنده در حکم عامل بازدارنده و مانع شیخ در راه کماب معنبرداشتن(. البته این شرط
 شود.میرسان برای رسیدن به وصاب دختر ترسا نیز تلقیاما برای شیخ، کنشگری یاری

 جممام بسمممممتممد او ز دسمممممت یممار خممویممش

 

 بممریممد از کممار خممویممشکممرد و دبنمموش  

 

 چون بممه یممک جمما شممممد شمممرا  و عشمممق یممار

 

 عشممممق ان ممماهممش یممکممی شممممد صممممدهممزار  

 

 همممرچمممه یمممادش بمممود از یمممادش بمممرفمممت

 

 ادش بممرفممتبمماده امممد عممقممل چممون بمم  

 

 خمممممر هممر مممعممنممی کممه بممودش از نممخسممممت

 

 پمماک از لمموح ضممممممممیممر او بشمممسمممممت   

 

 (31۸-31۵)همان: 
 شرا  یک مانع را از سر راه عشق گناه الود شیخ برداشت اما مانع بزرگی بر سر عشق حقیقی او گذاشت. دختر ترسا

 کردن شیخ باشد؛ برسر راه او ایجادکفراختیارنوشی شیخ، مانع دیگری که )کنشگر گیرنده و فرستنده( پس از شرا 
 کند:می

 اقمممتمممدا گمممرتمممو بمممه کمممفمممر ممممن کمممنمممی

 

 بمما مممن ایممن دم دسمممممت در گممردن کممنممی 
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 ور نمممخمممواهمممی کمممرد ایمممن جممما اقمممتمممدا

 

 خمممیمممز رو ایمممنمممک عصممممما ایمممنمممک ردا 

 

 (32۰-31۹)همان: 
اش امیدوار است داستان او ودلداده شود وی وصاب دختر ترسا میکردن و قران سوزاندن، امادهشیخ با کفراختیار      

 پایان برسد.جا بهدر همین
 دخممتممرش گممفممت ایممن زمممان مممرد مممنممی

 

 خمموا  خمموش بممادت کممه در خممورد مممنممی 

 

 پممیممش از ایممن در عشمممممق بممودی خممام خممام

 

 گشممممتممی والسممممالم خمموش بممزی چممون پممخممتممه 

 

 (.322-321)همان:
 کند:ی داستان میدیگری)مهریه سنگین( را وارد صحنه یدختر ترسا)کنشگرگیرنده و فرستنده(، عامل بازدارنده    

 بمماز دخممتممر گممفممت ای شمممممیممخ اسمممممیممر

 

 مممن گممران کممابممیممنممم و تممو بممس فممقممیممر 

 

 خمممبمممرسمممممیمممم و زر بمممایمممد ممممرا ای بمممی

 

 سممممیممم و زر کممارت چممو زرکممی شممممود بممی 

 

 (334-333)همان: 
سازد. پس عامل گشای خویش میرا راهدهنده( ی عاشقانه، گریه و زاری)کنشگر یاریشیخ عاشق اما فقیر، در معامله

صحنه مییاری سنگین(به  شگر بازدارنده) مهریه  سانی که در این مرحله برای دفع کن اید؛ نالیدن و اعالم بیچارگی ر
 شیخ است:

 در ره عشمممممق تمممو همممرچمممم بمممود، شمممممد

 

 کممفممر و اسممممالم و زیممان و سممممود شممممد  

 

 قمممرارم ز انمممتمممظمممار؟چمممنمممد داری بمممی

 

 بمما مممن قممرارچممنممیممن تممو نممداری ایممن  

 

 (33۶-33۵)همان: 
ی دیگری که متناسب با مسیر حرکت داستان است؛ پذیرد؛ اما عامل بازدارندهدختر ترسا ناله و زاری شیخ را می      

  کند:جایگزین می
 گمممفمممت کمممابمممیمممن را کمممنمممون ای نممماتمممممممام

 

 وانمممی کمممن ممممرا سمممممالمممی تمممممممامخممموک 

 

 تمما چممو سمممممالممی بممگممذرد هممردو بممه هممم

 

 عمممممممر بمممگمممذاریمممم در شمممممادی و غمممم  

 

 (3۸-33۷)همان:
 روند.کنند و به سوی کعبه میبانی را می پذیرد. مریدانش او را رها میشیخ خوک     

 نمودار کنشگرهای متقابل مرحله ی چهارم داستان به شکل زیر ترسیم شده است:
 

 
 مرحله پنجم داستان

 شممممیممخ را در کممعممبممه یمماری چسممممت بممود 

 

 در ارادت دسمممممت از کممل شمممسمممممت بممود     

 

 بمممود بمممس بمممیمممنمممنمممده و بمممس راهمممبمممر 

 

 تمممرزو نمممبمممودی شممممممیمممخ را اگممماه     

 

گفممت  نود از شممم مریممد ان قصممممه بشممم  چون 

 

 روی چمممون زرکمممرد و زاری درگمممرفمممت  

 

 (34۰-33۹)همان: 
نفع خواننده و ذهنیت دهنده است که به در این مرحله کشگر اصلی، شیخ صنعان است؛ مرید پاکباز، کنشگر یاری     
 بر خواننده، شیخ، مریدان و مرید پاکباز، کنشگران گیرنده یا سودبرنده هستند.کند. عالوهمیاو عمل
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 گوید:شود. او خطا  به دیگر مریدان میمیی فعاب تلقیدهندهالبه و تضرع مرید صادق، کنشگر یاری     
 الزم درگممماه حمممق بممماشمممممیمممم مممما  

 

 پمماشمممممیممم مممامممیدر تممظمملممم خمماک    

 

 پممیممرهممن پمموشمممممیممم از کمماغممذ همممممه  

 

 در رسممممیممم اخممر بممه شممممیممخ خممود همممممه    

 

(341-42) 
سوی روم حرکت می       ست به دعا برمیپس همه مریدان به  شیخ د ضرع مریدان و کنندو برای نجات  دارند. از ت

 ردند.گرسان ظاهر میشوند و در نقش یاریشان میگرِچله نشینی انان، فرشتگان، یاری
 بمممر در حمممق همممریمممکمممی را صمممممدهمممزار

 

 گمممه شمممممفممماعمممت کمممه زاری بمممود کمممار 

 

 چمممنمممان تممما چمممل شمممممبمممانمممروز تمممممممامهمممم

 

 سمممممرنمم ممیممچممیممدنممد هممیمم  از یممک مممقممام 

 

 کممممردن ان قمممموم پمممماکاز تضمممممممرع

 

 نمماکدر فمملممک افممتمماد جمموشمممممی صمممممعممب 

 

 سمممممبمممزپممموشمممممان در فمممراز و در فمممرود

 

 جممممملممه پمموشمممممیممدنممد از ان ممماتممم کممبممود 

 

 صمممممف اخممراالمممر ان کممه بممود از پممیممش

 

 امممممدش تممممیممممر دعمممما انممممدر هممممدد 

 

(343-44) 
شگر یاری       ضرع مریدان به عنوان کن سان، کار خود را میباالخره دعا و ت ی مطلو  را پس از ها نتیجهکند و انر

 گیرند.روز میچهل شبانه
 بمممعمممد چمممل شمممممب ان ممممریمممد پممماکمممبممماز

  
 

 بمممود انمممدر خممملممموت از خمممود رفمممتمممه بممماز 

 

 صمممممبمممحمممدم بمممادی بمممراممممد مشمممممکمممبمممار

 

 شمممممد جممهممانِ کشمممممف بممر دب اشمممممکممار 

 

 امممد چممو ممماهرا دیممد مممی) ( مصمممممطممفممی

 

 در بمممرافمممکمممنمممده دوگمممیسممممموی سمممممیممماه 

 

 ی حممممق افممممتمممما  روی اوسممممممایممممه

 

 صممممدجممهممان جممان وقممف یممک سممممرممموی او 

 

 نمممممممودخمممراممممیمممد و تمممبسمممممم ممممیممممی

 

 نمممممودهممرکممه مممیممدیممدش در او گممم مممی 

 

فی  ط لنممد) ( مصمممم ب بس  همممت   گفممت ای بممه 

 

 ز بممنممد رو کممه شمممممیممخممت را بممرون کممردم 

 

 همممممممت عمممالمممیمممت کمممار خمممویمممش کمممرد
  

 

 دم نمممزد تممما شمممممیمممخ را درپمممیمممش کمممرد 

 

 (34۵-۵1) 
روز سرانجام شی  ارزشی)هدایت شیخ به سوی حق( دعا و زاری مریدان و همت بلند مرید پاکباز پس ازچهل شبانه

سطه شفاعت پیامبر) ( بهرا به وا ست میی  ست هدایتد صنعان دوباره به راه را شیخ  توان شود. میمی اورند و 
ی یاریگران)مریدان و مرید پاکباز(شمممد و کنشمممگر بازدارنده "یاریگر"گفت شمممفاعت حضمممرت مصمممطفی) (، 
جا ی بالها از انبسممتن به دختر ترسمما و رسممیدن به وصمماب او( را که همهاصممل)گمراهی و غفلت از حق شممیخ و دب

ی اصلی به نفع چند کنشگر گیرنده) شیخ صنعان، دهندهبرخاسته بود؛ کنار زد. حضرت مصطفی) ( ، کنشگر یاری
 کند.)شی  ارزشی که همان هدایت شیخ است( را براورده می مریدان، مرید پاکباز و خواننده( این هدد

 در مممیممان شمممممیممخ و حممق از دیممرگمماه 
  

 

 بمممود گ مممردی و غمممبممماری بمممس سمممممیممماه 

 

 ان غمممبمممار از راه او بمممرداشمممممتمممیمممم 
 
 

 در ممممیمممان ظممملمممممممتمممش نمممگمممذاشمممممتمممیمممم 

 

 کممردم از بممهممر شمممممفمماعممت شمممممبممنمممممی     

 

 ممممنمممتشممممممر بمممر روزگمممار او همممممممی 

 

 ان غممبممار اکممنممون زه ره بممرخمماسمممممتممه 

 

 تمموبممه بممنشمممسمممممتممه گممنممه بممرخمماسمممممتممه 

 

 دان کممه صممممدعممالممم گممنمماهتممو یممقممیممن مممی 

 

 از تمممف یمممک تممموبمممه بمممرخمممیمممزد ز راه 

 

 حمممکمممممممت اسمممممرار و قمممران و خمممبمممر 

 

یرش سممممربممه  م بودنممد از ضمممم  سممممرشمممسممممتممه 

 

 جممممملممه بمما یمماد امممدش یممکممبممارگممی 

 

 بمممازرسمممممت از جمممهمممل و از بمممیمممچمممارگمممی 

 

(3۵2-۵۸) 
چه کند و توبه در نقش یک یاریگر، تمام انشده بود، توبه میشیخ که دیگر دلش با برخاستن غبار غفلت، روشن      

 گرداند.داده بود؛ به وی برمیرا که او ازدست
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 نمودار کنشگرهای متقابل مرحله ی پنجم داستان به شکل زیر ترسیم شده است:

 
 مرحله ششم و بخش پایانی داستان

 شود:گیرد؛ با خوا  دختر ترسا شروع میاین مرحله که در حقیقت بخش پایانی داستان را در برمی
خوا    ترسمممما بممه  تر  خ پس د  دیممد از ان 

 

 کممماوفمممتمممادی در کمممنمممارش افمممتممما    

 

 افمممتممما  ان گممماه بمممگشمممممادی دهمممان  

 

ین زمممان    یخممت روان شممممو ا پی شمممم  کز 

 

 گممیممر و خمماک او بممبمماشمممذهممب او   

 

 کمممرده پممماک او بمممبممماش ای پممملمممیمممدش   

 

(3۵۹-۶1) 
بیند؛ کنشگر فرستنده یا قهرمان( وگیرنده، دختر ترسا است و خوابی که می–در این مرحله کنشگر اصلی)فاعل       

سطهمیتحریک کننده تلقی شیی یک خوا  بهشود. او به وا شی  ارز سلمانی) هدد(  -مفعوب -دنباب هدایت و م
 کند؛ عشق حقیقی است.ای که او را در پی هدد روانه میگردد. کنشگر فرستندهمی
 چممون درامممد دخممتممر تممرسمممما ز خمموا   

 

 داد از دلممش چممون افممتمما نممور مممی   

 

 در دلممش دردی پممدیممد امممد عممجممب  

 

 کمممرد ان درد طممملمممبقمممرارشبمممی   

 

 اتشممممی در جممانِ سممممرمسممممتممش فممتمماد  

 

 فممتممادزد؛ دب از دسممممتممش دبدسممممت در   

 

 بمما دب پممردرد و شمممممخممص نمماتمموان  

 

 از پممی شممممیممخ و مممریممدان شممممد روان   

 

که در صمممحرا و دشممممت   ندانسممممت او   می 

 

 بممایممد گممذشممممت از کممدامممیممن سمممموی مممی  

 

(3۶2-۶۶) 
کند؛ اما در راه جسمممت و جوی او کنشمممگر از این پس دختر ترسممما برای یافتن شمممیخ و مریدان حرکت می       
 اید؛ این کنشگر، دشت و صحرا است. وجود میای بهبازدارنده
می   جز و سممممرگشممممتممه  خوشعمما لیممد   نمما

 

 مممالممیممد خمموشروی خممود در خمماک مممی   

 

 گممفممت ای خممدای کممارسممممماززار مممی  

 

 از کمممار بممماز ام ممممانمممده امعمممورتمممی   

 

 بممحممر قممهمماریممت را بممنشممممان ز جمموش  

 

 نممدانسمممممتممم، خممطمماکممردم بمم مموشمممی   

 

 هممرچممه کممردم بممر مممن مسممممکممیممن مممگممیممر  

 

 دیممن مممگممیممر دیممن پممذیممرفممتممم بممرایممن بممی   

 

(3۶۷-۷۰) 
عنوان یاریگر در پیشگاه دختر ترسا)کنشگر اصلی(، متناسب با حاب درماندگی و حیرانی خود، دعا و زاری را به      

کند؛ ر  جلیل شیخ را به کند. وقتی با دب شکسته و مست صل به درگاه پروردگار تضرع و دعا میخداوند عرضه می
 فرستد:عنوان یاریگراصلی به مدد او می

 شممممممیمممخ را اعمممالم دادنمممد از درون       

 

 کممامممد ان دخممتممر ز تممرسمممممایممی بممرون        

 

 اشمممممنمممایمممی یمممافمممت بممما درگممماه مممما       

 

 فمممتممماد ایمممن زممممان در راه مممماکمممارش ا        

 

 بمممرفمممکمممنمممدم پمممرده تممما اگمممه شمممممود       

 

 عممرضممممه کممن اسممممالم تمما بمما ره شممممود        

 



 91   /   در منطق الطیر «شیخ صنعان»در مثنوی و «خلیفه مصر و شاه موصل»تحلیل تطبیقی روابط شخصیتها در دو حکایت 

 ی اسمممممالم دادشمممممیممخ بممروی عممرضمممممه       

 

 یمماران فممتمماد یغمملممغمملممی درجممممملممه        

 

 (3۷1-۷4) 
شیخ می       شکسته به  ضرع و دعا، با دلی  سالمدختر پس از ت شیخ در این مرحله به عنوان می طلب رسد و از او ا کند. 

 شود:رساند و دختر ترسا مسلمان میهدد(، یاری می -شی  ارزشی) یاریگر اصلی به او برای رسیدن به اسالم و هدایت
 اخممراالمممر ان صممممنممم چممون راه یممافممت        

 

 ذوق ایمممممممان در دب اگممماه یمممافمممت         

 

 قممرارشمممممد دلممش از ذوق ایمممممان بممی        

 

 غممم درامممدگِممرد او بممی غمممممگسمممممار         

 

من گشممممت طمماق         یخمما طمماقممت   گفممت: شممم

 

 ممممن نمممدارم همممیممم  طممماقمممت در فمممراق         

 

 روم زیمممن خممماکمممدان پمممرصمممممداعممممی        

 

 الممموداع ای شمممممیمممخ عمممالمممم الممموداع         

 

ند         جان فشمممما ماه و دسممممت از  فت ان   این بگ

 

 فشممممانممدجممانممی داشممممت، بممرجممانممان نممیممم         

 

 ای بممود او در ایممن بممحممر مممجممازقممطممره        

 

 سممممموی دریممای حممقممیممقممت رفممت بمماز         

 

 (3۷۵-۸۰) 
تریعنی ذوق ایمان و فاعل( است، هدد متعالی -ی پایانی حکایت، کنشگر اصلی)قهرماندختر ترسا که در مرحله     

شق پروردگار را هم جست شگر وکند؛ این جستجو میوغم ع ستنده میجو، کن سیدن به ان فر شود و او را برای ر
ستنده یا تحریک کنندههدد متعالی)عشق حقیقی(برمی شگر فر ی این انگیزد. ذوق ایمان و غم عشق الهی، اخرین کن

 کشاند.شود که دختر ترسا را به دیدار حق میمیداستان تلقی
 شده است:نمودار کنشگرهای متقابل مرحله ی ششم داستان به شکل زیر ترسیم 

 

 
 گیرینتیجه

ستان ضر دو دا صل از دفترپنجم مثنوی وخلیفه"در پژوهش حا شاه مو صر و  صنعان"ی م عطار "از منطق الطیر "شیخ 
شان ساس الکوی کنشی گریماس تحلیل و بررسی شد تا ن ستن به این نوع روایتبرا ها از این منظر چه داده شود؛ نگری

 دست امد ؛ به شرح ذیل است:ی این تحقیق بهچه در نتیجهداشته باشد. انتواند درپی ای میدستاوردهای تازه
شار از جلوه-1 سر شی گریماس مثنوی و منطق الطیر  ساس الگوی کن ستند؛ لذا برا های گوناگون کاربرد روایت ه
 ای از این دواثر فاخر ادبیات عرفانی کالسیک فارسی کشف کرد.توان ابعاد تازهمی

اید؛ دو حکایت حسمما  میچه روایت بهپذیری الگوی گریماس با انشممموب بودن و انعطادنبا توجه به جها-2
شود و هم بازگوکننده شان داده  ساختار و پیوستگی اجزای ان دو ن ستان و  ستواری دو دا شد تا هم ا ی فوق برگزیده 

 های کهن عرفانی فارسی باشد.توانایی این مدب در شناخت ساختار داستان

ی عناصممر داسممتان و ان تحلیل دوحکایت براسمماس نظریه گریماس، اوال به این نتیجه رسممیدیم که همهدر جری-3
شگرها، جایگاه خود را یافته شگر واحد میکن صر روایی توانددر لحظهاند؛ ثانیا یک کن های گوناگون یک روایت، عنا

 کند.مختلفی را نمایندگی

داد که حضور خواننده در خوانش یک داستان برای یماس نشانتحلیل این دو حکایت براساس نظریه کنشی گر-4
 تعیین نقش و روابط کنشگرها بسیار مهم و مؤثر است.
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ستان دارای-۵ ست و به گونه ساختار هردو دا ساختار روایتی ان دو پیش میتوالی زمانی ه رود که در امتداد ای 
 یابد.  ی در طرح روایت حضور میزمان هر شخصیت، باکنشی بعد از کنش قبلی و قبل از کنش بعد

امری بسیار جدید است و در ادبیات عرفانی کالسیک  ی گریماس کهنفوذ به اعماق روح کنشگرهای ششگانه-۶
 رسد.شود؛ در این دو داستان مورد پژوهش به اوج میفارسی کمتر دیده می

صیتشیوه-۷ شخ ستان ی  صنعان"پردازی در دا صیت همه جانبه"شیخ  شخ ستقیم و با  یکه  ست؛ م ستان ا دا
ی بیان شده است. مولوی برخالد عطار، درباره"ی مصر و شاه موصلخلیفه"تری نسبت به حکایتجزی ات مفصل
ستان،شخصیتکه دیگر اینگوید.های حکایتش به اجماب سخن میشخصیت کنش و  یبه شیوهپردازی در این دو دا
ست. مولوی در پروراندن حکایت از ان بهرهکنش صیتمندی ا شخ صرمهم کمپردازیگرفته؛ اما برای  بهره ، از این عن

کرده است؛ در های منفعل و ایستا تبدیلاست؛ همین عامل، دو شخصیت اصلی یعنی خلیفه و کنیزک را به شخصیت
ستان شیوه  "صنعانشیخ "حالی که عطار در دا صیت پردازی دران، هم از این  شخ ستان و هم برای  در پروراندن دا

ست که در طوب حکایت بهره شگرانی پویا و بالغ تبدیل کرده ا سا را به کن صنعان و دختر تر شیخ  ی کامل گرفته و 
 روند.به کماب میای می یابند و روشوند؛ اعتقادات تازهدستخوش تغییر و تحوب اساسی می
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