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چکیده
گریماس پایهگذار مکتب ن شانه شنا سی پاریس ،بعد از پراپ که به برر سی ریخت شنا سی ق صهی پریان روس
پرداخت؛ از ک سانی بود که بر ساختار روایت تکیهکرد و کو شید عنا صر سازندهی روایتها را تو صیفکند.در
این تحقیق که به روش مطالعاتی همب ستگی برمبنای تحلیل محتوا صورت گرفته؛ نتایج ذیل حا صل شدها ست:
-1با نظر به جهانشممموب بودن الگوی کنشممی گریماس و قابل انعطاد بودن ان با هرانچه روایت بهحسمما
میاید؛ دو حکایت" خلیفه م صر و شاه مو صل" از دفتر پنجم مثنوی و " شیخ صنعان" از منطق الطیر برگزیده
شد تا ن شانداده شود؛ با تحلیل ایندوحکایت چه دریچهی تازه ای بر روی ادبیات عرفانی کال سیک فار سی
گ شودهمی شود-2 .در جریان تحلیل این دو دا ستان به این نتیجه ر سیدیم که شخ صیتها( کن شگرها) جایگاه
خود را یافتهاند و یک شخ صیت واحد میتواند در لحظههای گوناگون یک روایت ،عنا صر روایی گوناگونی را
نمایندگیکند -3 .تحلیل ایندو داسمممتان براسممماس الگوی گریماس ،هم بازگوکنندهی توانایی این مدب در
شممناخت سمماختار داسممتانهای کهن عرفانی فارسممی اسممت و هم اسممتواری و پیوسممتگی اجزای دوحکایت را
ن شانمیدهد  -4.یکی از شیوههای شخ صیتپردازی در این دو دا ستان ،کنش و کنشمندی ا ست .مولوی فقط
در پروراندن حکایت"خلیفهی م صر" از ان بهرهگرفته اما برای شخ صیتپردازی از این عن صر کم بهره ا ست.
همین عامل دو شخ صیت ا صلی دا ستان( کنیزک و خلیفه م صر) را به شخ صیتهای ای ستا بدبکرده ا ست؛
درصورتیکه عطار در حکایت شیخ صنعان از این شیوه هم در پروراندن حکایت و هم برای شخصیتپردازی
بهرهی کامل گرفته و شممیخ صممنعان و دختر ترسمما را به کنشگرانی پویا تبدیلکرده اسممت که در طوب حکایت
دستخوش تغییر و تحوب اساسی میشوند.
کلید واژهها :ساختار روایت ،شخصیت ،گریماس ،خلیفه مصر و شاه موصل ،شیخ صنعان

مقدمه
تا زمانی که نظریات ادبی بر واقعگرایی تاکیدمیکرد ،شممخصممیتهای داسممتانی همه مقلد انسممانهای واقعی بهشمممار
میرفتند .در ان دوران توجه نویسممندگان به طرز زندگی انسممان در دنیای واقعی معطود میشممد تا با گرتهبرداری از
ان ،شمممخصمممیتهای طبیعی خلقکنند .نظریهپردازان معتقدبودند؛ همانگونه که در جهان واقعی انسمممانها افرینندهی
کنشهای خود هسممتند شممخصممیتهای داسممتانی نیز خود کنشهایشممان را خلقمیکنند .بدینترتیب ،بهنظرمیرسممید
شخصیتها به عنوان عنصری تقلیدشده از انسان های واقعی ،جدا از متن روایت و حتی بیشتر متعلق به دنیای خارج باشند.
ریمون کنان ،نظریهی واقعگرایی اشممخا را تقلیدی از مردم واقعی میداند و طوری ظریفانه با انان رفتارمیکند
که گویی همسایگان و دوستان مایند .درعینحاب ،انان را منتزع از بافت کالمی اثر مورد بحث نیز بهحسا میاورد.
اینگونه رویکرد ،انگیزههای ناخداگاه اشخا را بررسیکرده ،برای انان -فراتر از انچه در متن مشخصشده است-
گذشته و ایندهای درنظرمیگیرد( ریمون کنان.)4۶ -4۷ :13۸۷ ،
پس از رواج نظریههای ساختارگرایانه ،طرز تلقی نسبت به شخصیت متحوّبمی شود .ازاینپس ،شخصیت نه به
عنوان تقلیدی ازانسمممانهای جهان واقعی و عنصمممری مجزا از متن ،بلکه بهمنزلهی جزئی از سممماختار کلی روایت و
برخاسته از ان بهشمارمیرود و به اصطالح وانزهایمر(  ،)Weins Heimerزمینهمندمیشود(همان.)4۷ :
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با نظر به زمینهمند دان ستن شخ صیت در دورهی ساختارگرایی ،شخ صیت از عنا صر کلیدی روایت ا ست و
روایت بیحضمور ان ،مفهومپیدانمیکند .در هرداسمتانی این شمخصمیت اسمت که حالت پایدار نخسمتین را دگرگون
میکند و مدار داستان را بهوجودمیاورد.
واژه" کنشگر" از شخصیت داستانی فراترمیرود؛ زیرا کنشگر ممکن است فرد ،شی ،گروه و یا واژهی انتزاعی
مانند ازادی با شد .برای مثاب اگر میل به تقر به خداوند ،ک سی را به عبادت و بندگی وادارد ،این میل نقش کن شگر
را دارد .از نظر گریماس ،کنشگران مرکز ثقل( گرانیگاه) روایت بهشمار میایند.
کن شگر ک سی یا چیزی ا ست که کنش را انجاممیدهد و یا اینکه عملی ن سبت به او صورت میگیرد .گریماس
در ارائهی مدب کنشمممی خود به دسمممتور زبان توجهی ویژه دارد و کنشمممگران را قبل از ان که اجراکنندهی نقش
بداند؛ بیشتر مجری عملی دستوری تلقی میکند(تادیه.)2۵4 :13۷۸،
اوبا نظربه دستور زبان ،معتقداست همانگونه که در ساختار پایهی زبان با انجام یک فعل چیزی از فاعل به مفعوب
منتقلمیشود؛ ساختار بنیادین روایت نیز براساس انتقاب چیزی از کنشگری به کنشگر دیگر شکلمیگیرد.
گریماس با درنظرگرفتن تقابلها بهعنوان سممماختار بنیادین روایت و نیز مورد توجه قراردادن دسمممتور زبان ،عوامل
روایت را به شش عامل تقلیلداد .این عوامل ششگانه عبارتند از  :جفت متقابل فاعل و مفعوب ،فر ستنده و گیرنده و
یاریگر و بازدارنده.

پرسش تحقیق

با توجه به الگوی کن شی گریماس و نظریات نقد ادبی جدید ،دو حکایت عرفانی" خلیفه م صر و شاه مو صل" از
دفتر پنجم مثنوی و" شیخ صنعان" ازمنطق الطیر قابلیت تجزیه و تحلیل ساختار روایتی دارند؟

چارچوب نظری تحقیق
چارچو نظری پژوهش ،بر اساس مدب کنشی گریماس استوار است؛ زیرا وی با مطالعهی معناشناسی و ساختارهای
معنا توان ست الگوی کن شی خود را ارائهدهد .گریماس الگوی معنا شنا سی خویش را بر کنش روایت ا ستوارکرد و
کوشممید ان را در نظام نشممانهشممناسممی بسممنجد.در شممناخت روایت ،داسممتان از نظر گریماس با تقابلهای دوتایی
شممروعمیشممود .مفاهیم اولیه بر اسمماس تقابلی که با هم دارند؛ در ارتباط با یکدیگر تعریف میشمموند و اگر به انها
ویژگیهای فردی دادهشود کنشگر یا شخصیت میگردند(اسکولز.)14۷ :13۸3 ،
روش شناسی پژوهش تحقیق
پژوهش حاضر با روش مطالعاتی همبستگی بر مبنای هدد :توصیفی -تحلیلی ،بر مبنای پیشینه پژوهش :توسعهای-
ترویجی ،بر مبنای روش گرداوری دادهها :ا سنادی و بر مبنای ماهیت :کیفی ا ست و روش تجزیه و تحلیل دادهها به
صورت تحلیل محتوا انجامگرفته است.
پیشینه پژوهش
در زمینه روایت شنا سی از منظر نظریهی کن شی گریماس ،پژوهشهای ارزندهای انجام شدها ست .فاطمه کا سی در
مقالهای با عنوان" تحلیل ساختاری دا ستان پاد شاه سیاه پوش از منظر بارت و گریماس(  ،)13۸۷به برر سی ساختار
داستان مذکور از منظر رمزگان بارت و گریماس پرداخته؛ شاهدهای عینی و ملموسی از داستان مورد نظر را براساس
رمزگان بارت اوردها ست .علیر ضا نبیلو در مقاله" روایت شنا سی دا ستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه"(  ،)13۸۹به
روایتشممناسممی داسممتان مورد نظر از منظر گریماس پرداخته و به تقابلهای دوگانه گریماس در داسممتان و روایت
تاکیدنمودهاسممت .دُرپر و یاحقی در مقاله" تحلیل روابط شممخصممیتها در منظومه لیلی و مجنون(  ،)13۸۹از الگوی
کن شگر گریماس ا ستفادهکرده ،بهایننتیجه ر سیدهاند که بر ا ساس این الگو ،خواننده با ذهنیت رو شنی میتواند روابط
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و مناسبتهای شخصیتها را دنبابکند .م شیدی و ازاد در مقاله " الگوی کن شگر در برخی روایتهای کالمی مثنوی
بر اساس الگوی کنشی گریماس"( ،)13۹۰برخی روایتهای دفتر اوب و دوم مثنوی را برگزیدهاند تا نشاندهند که در
رویارویی الگوی کالمی با الگوی گریماس به عنوان بخ شی از ساختار ،چه رخ میدهد .تاکید د ستاورد این پژوهش
بر تغییرهایی اسمممت که در نتیجهی درون مایه کالمی روایت ها بهویژه در حوزهی کنش بازدار نده و یاریرسمممان
ایجادمیشممود .روحانی و شمموبکالیی در مقاله" تحلیل داسممتان شممیخ صممنعان عطار بر اسمماس نظریهی کنشممی
گریماس( ،)13۹۰به برر سی دا ستان مذکور پرداختهاند .انان معتقدند که گریماس در ارائه الگوی کن شگران به د ستور
زبان توجه ویژهای دارد و این داسمممتان عرفانی با توجه به انعطاد پذیری ،قابل تجزیه و تحلیل برمبنای این نظریه
ا ست .م شهدی و ثوا در مقاله" تحلیل ساختار روایتی دا ستان بهرام و گل اندام بر پایه نظریه گریماس"( ،)13۹3به
برر سی ساختار روایتی دا ستان مذکور به عنوان نمونهای از منظومههای عا شقانه بر مبنای نظریه گریماس پرداختهاند.
انان ساختار طرح ا صلی روایت را با تغییر و ضعیتها بر ا ساس تقابلهای دوگانه و زنجیرههای روایتی و همچنین
الگوی کن شی روایت ،تحلیلکرده ،بهاین نتیجه ر سیدهاند که الگوی کن شی گریماس در تحلیل روایت منظومه غنایی
بهرام و گلاندام تقریباً مفید و قابل تطبیق است.
تاکنون کمتر نگاهی روایت شنا سانه به ساختار تطبیقی دو دا ستان عرفانی "خلیفه ی م صر و شاه مو صل" در
مثنوی و" شیخ صنعان" در منطق الطیر پرداختها ست تا زمینهای برای تحلیل روابط شخ صیتها در این دو حکایت
گردد .درهمین را ستا ،پژوهش حا ضر را برمبنای این دو دا ستان عرفانی قراردادهایم تا روابط شخ صیتها برا ساس
تقابلهای دوگانهی گریماس دراین دوحکایت بررسی و تحلیلشود.
مبانی نظری تحقیق
روایتشمناسمی مبتنیبر نشمانهشمناسمی را والدیمیر پراپ یکی از صمورتگران روس بنیانگذاشمت .پژوهشهای پراپ بر روی
قصههای عامیانه ،به تحلیل و بررسی ساختاری" ریختشناسی" قصه و گسترش کاربرد نشانه شناسی کمککرد.
پراپ ،براینباور بود که قصممههای مورد بررسممی براسمماس برخی صممورتبندیهای بنیادی شممکلگرفتهاند .بنابراین ،او
کارکردهای شخصیتهای داستانی را در هفت حوزه "،کنش" ،مطرحکرد :شخصیت شریر ،بخشنده(حامی) ،یاور قهرمان ،دختر
پادشاه و  ...پراپ در پیوند با چگونگی انجام این واکنشها توسط شخصیتها در قصههای عامیانه ،دریافت که یا شخصیت با
کنش مطابقتدارد یا با درگیر شمممدن در حوزه های متعدد کنش ،کارکردش را دگرگون میکند و یا یک حوزه کنش توسمممط
شخصیتهای متعدد انجاممیشود .بدینترتیب ،ساختار همه داستانها را به حدود  3۰کارکرد تقلیلداد(پراپ.)133 -1۸2 :13۶۸ ،
پس از پراپ به پیروی از او ،منتقدان و نظریهپردازان ساختارگرای دیگری مانند برمون ،تودورد ،ژرارژنت ،اکو ،بارت و
گریماس ،به بررسیها و مطالعاتی در نقد و تحلیل ساختار داستانی پرداختند .گریماس از ساختارگرایانی بود که پژوهش پراپ
را در سطح و سیعی مبنا قرارداد .او با مطالعهی معنا شنا سی و ساختارهای معنا توان ست فر ضیهی الگوی" کن شی" را ارائهدهد.
درحقیقت ،الگوی کنش با هددِ نمایان سمماختن شممخصممیتها در روایت مطرحشممد و مفهوم حوزههای پیونددهندهی کنش و
شخصیت ،به شناخت شخصیت ،کمک شایانی کرد .گریماس الگوی معناشناسی خود را بر کنش روایت استوارکرد و کوشید
انرا در نظام نشانه شناسی بسنجد .بهاینترتیب ،گریماس اساس کار خود را بر تقابلهای دوگانه گذاشت و نقشهای کنشی وی
یکی از  ۶نقش زیر را خواهند پذیرفت که گریماس انها را در قالب  3تقابل دو تائیِ بنیادی تقسممیمبندیکرد و نقشهای کنشممی
نامید که عبارتند از:
-1فاعل در برابر مفعوب(هدد) :رابطهای که خالق داسممتانهایی اسممت که در انها جسممتوجو یا خواسممتهای درونمایهی
اصلی را بهوجودمیاورد.
-2فرستنده در مقابل گیرنده :این رابطه خالق داستانهایی است که در انها "ارتباط" ،محور اصلی بهشمار میرود.
-3یاریرسان در برابر بازدارنده :یاریرسان کنشگری است که فاعل را برای کسب هدد( مفعوب) یاری میکند و بازدارنده
کنشگری است که تالشمیکند فاعل را از رسیدن به هدد بازدارد(مکاریک.)1۵2 :13۸4 ،
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حاصل این تقسیم بندی ،ساختار یا الگوی کنشی است که تحلیل روایت را ممکنمیکند .درحقیقت گریماس براینباور
بود که باید به سازههای متن پیبرد؛ سازههایی که معنای انها بیش از انکه در محتوای تاریخی شان نهفتهبا شد در نظام روابط
صوریای نهفته است که این سازهها با یکدیگر دارند (استون.)3۶ :13۸۶ ،
نمودار الگوی کنشی گریماس به شکل زیر ترسیم میشود.

تحلیل روابط شخصیت ها در داستان «خلیفه مصر و شاه موصل» از دفتر پنجم مثنوی
مرحله اول حکایت
مممر خمملممیممفممه مصمممممررا غممممما

گممفممت

کممه شممممه موصممممل بممه حوری گشمممتممه جفممت

یمممک کمممنمممیمممزت دارد او انمممدر کمممنمممار

کممه بممه عممالممم نممیسمممممت مممانممنممدش نممگممار

در بممیممان نممایممد کممه حسممممنممش بممیحممد اسممممت

نممقممش او ایممن اسممممت کممانممدر کمماغممذ اسممممت

نممقممش در کمماغممذ چممو دیممد ان کممیممقممبمماد

خممیممره گشمممممت و جممام از دسمممممتممش فممتمماد

پمممهممملممموانمممی را فمممرسمممممتممماد ان زممممان

سمممموی ممموصممممل بمما سمممم مماهممی بممس گممران

کمممه اگمممر نمممدهمممد بمممه تمممو ان مممماه را

بمممرکمممن از بمممن ان در و درگممماه را
(ابیات )3۸3۶ -3۸31

در این چند بیت ،که ابیات اغازین داسممتان را تشممکیلمیدهد ،به ترتیب کنشممگراصمملی(فاعل -قهرمان) ،شممی
ارزشی (مفعوب -هدد) ،کنشگر گیرنده ،کنشگر فرستنده و کنشگر یاریدهنده کامالً مشخص است.فاعل یا کنشگر
ا صلی این مرحله ،خلیفهی م صر ا ست ،مرد غماز ،کن شگر فر ستنده یا تحریککننده تلقی می شود که با ن شاندادن
تصممویر کنیزک ،درحقیقت همان شممی ارزشممی ( هدد -مفعوب) ،خلیفه را به روانکردن پهلوان که همان کنشممگر
یاریگر ا ست؛ برای گرفتن کنیزک تحریک میکند .کن شگر گیرنده یا سودبرنده ،شخص خلیفه ا ست .در این مرحله،
شاه موصل ،کنشگر بازدارنده بهشمار میرود.
الگوی کنشگرهای متقابل مرحله اول حکایت به قرار زیر ترسیم شده است:

مرحله دوم حکایت

این مرحله با ابیات زیر ادامه میابد:
پممهمملمموان شممممد سمممموی ممموصممممل بمما حشممممم
هممفممتممهای کممرد ایممن چممنممیممن خممونریممز گممرم
شممممماه مممموصمممممل دیمممد پمممیمممکمممار ممممهممموب
چممون رسممممموب امممد بممه پممیممش پممهمملمموان

بممما همممزاران رسمممممتمممم و طمممبمممل و عممملم
برج سممم ن گ ین پسممممت شممممد چون موم نرم
پممس فممرسممممتمماد از درون پممیشممممش رسمممموب
داد کممماغمممذ انمممدرو نمممقمممش و نشمممممان

تحلیل تطبیقی روابط شخصیتها در دو حکایت«خلیفه مصر و شاه موصل» در مثنوی و«شیخ صنعان» در منطق الطیر 83 /

بمممنمممگمممر انمممدر کممماغمممذ ایمممن را طمممالمممبمممم
چممون رسمممموب امممد بممگممفممت ان شمممماهِ نممرم

هممیممن بممده ورنممه کممنممون مممن غممالممبممم
صمممممورتمممی کممممگمممیمممر زود ایمممن را بمممبمممر
(ابیات)3۸۵۰-3۸3۸

در این مرحله از حکایت ،پهلوان در مقام کنشگر فرعی(فاعل) ،در پی شی ارزشی(کنیزک)است .دستور خلیفه
برای بهچنگ اوردن کنیزک ،کنشگر فرستنده است و کنشگر گیرنده یا سودبرنده نیز خلیفهی مصر .شاه موصل که در
مرحلهی اوّب ،در مقام کنشگر بازدارنده عملمیکرد؛ در این مرحله در نقش کنشگر یاریگر ظاهرمیشود و کنیزک را
به پهلوان میبخشد.
الگوی کنشگرهای متقابل مرحله دوم حکایت به قرار زیر ترسیم شده است:

مرحله سوم حکایت
چمممون کمممه اوردش رسممممموب ،ان پمممهممملممموان
بممازگشممممت از ممموصممممل و مممیشممممد بممه راه
اتمممش عشممممممقمممش فمممروزان انچمممنمممان
قصمممممد ان ممممه کمممرد انمممدر خمممیمممممممه او
چممون زنممد شمممممهمموت در ایممن وادی دهممل
دیممد شمممممیممر نممر ،سممممم ممه از نممیسمممممتممان
زد بممه شمممممشمممم یر و سممممرش را برشممممکممافممت
ان بمممت شممممممیمممریمممن لمممقمممای مممماهروی
جممفممت شممممد بمما او بممه شممممهمموت ان زمممان

گشمممممت عمماشمممممق بممرجمممممالممش ان زمممان
تممما فمممروداممممد بمممه بمممیشمممممه و ممممرجگممماه
کمممه نمممدانمممد او زممممیمممن از اسمممممممممان
عمممقمممل کمممو و از خممملمممیمممفمممه خمممود کمممو؟
چممیسمممممت عممقممل تممو فُممجممل ابممنالممفُممجممل
درزده در قممملمممب لشممممممکمممر نممماگمممهمممان
زود سممممموی خمممیمممممممه ممممهرو شمممممتمممافمممت
در عممممجممممب درمممممانممممد از مممممردی او
ممممتمممحمممد گشمممممتمممنمممد حمممالمممی اندو جمممان
( ابیات )3۸۹1 -3۸۵2

در این مرحله پهلوان ،کن شگر فرعی( فاعل) و کن شگر گیرنده ،جماب کنیزک و نیروی ع شق و شهوت ،کن شگر
فرسممتنده یا تحریککنندهی پهلوان برای قصممدکردن وصمماب کنیزک و حملهی شممیر به عنوان کنشممگر بازدارنده وارد
جریان روایت می شوند .در ادامه ،خوشامدن کنیزک از شجاعت و مردانگی پهلوان بهعنوان کنشگر یاریرسان وارد
صحنه حکایت میشود .
الگوی کنشگرهای متقابل در مرحله ی سوم حکایت به شرح ذیل ترسیم شده است:

مرحله چهارم حکایت
چممون بممدیممد او را خمملممیممفممه ،مسممممت گشممممت

پمممس زبمممام افمممتممماد او را نمممیمممز طشمممممت

 / 84دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی -دی 1399

دیممد صممممد چممنممدان کممه وصممممفممشکممرده بممود

کمممی بمممود خمممود دیمممده ممممانمممنمممد شمممممنمممود

ان خممملمممیمممفمممه کمممرد رای اجمممتممممممماع

سممممموی ان زن رفمممت از بمممهمممر جممممممماع

چممون مممیممان پممای ان خمماتممون نشممممسمممممت

پممس قضممممما امممد ره عممیشمممممش بممبسمممممت
(ابیات )3۹44 -3۹۰4

در این مرحله ،خلیفه بهعنوان کنشگر اصلی و گیرنده ،در پی شی ارزشی( مفعوب -هدد) که رسیدن به وصاب
کنیزک است؛ وارد صحنه میشود؛ اما ضعف شهوت به عنوان عامل بازدارنده مانع او میگردد .کنشگر فرستنده در
این مرحله همچنان نیروی عشق و شهوت است و کنشگر یاریرسان در این مرحله وجودندارد.
الگوی کنشگر های متقابل مرحله چهارم حکایت ،بدین صورت ترسیم شده است:

مرحله پنجم حکایت
زن بممدیممد ان سمممسمممممتممی او از شمممممگممفممت

اممممد انمممدرقمممهمممقمممهمممه ،خمممنمممدهش گمممرفمممت

ان پممممهمممملمممموان

کممه بممکُشممممت او شممممیممر و انممدامممش چممنممان

سممممماکممن مممینشمممممد ان خممنممده زو

پممس خمملممیممفممه طممیممره گشمممممت و تممنممدخممو

زود شممممممشمممممیممر از غممالفممش بممرکشمممممیممد

گمممفمممت سمممممرّخمممنمممده واگمممو ای پممملمممیمممد

در دلمممم زیمممن خمممنمممده ظمممنّمممی اوفمممتممماد

راسمممممتمممی گمممو عشممممموه نمممتممموانمممیمممم داد

زن چمموعمماجممر شمممممد ،بممگممفممت احممواب را

صممممممد زاب را

یممممادش
هممیمم

امممممد مممممردی

مممممردیّ ان رسممممممتممممم

( ابیات )3۹۶۵ -3۹4۷

خلیفه به عنوان کنش گر اصمملی و گیرنده ،در پی تنبیهکردن کنیزک( شممی ارزشممی یا هدد ) اسممت .کنشممگر
فرسمممتنده یا تحریک کننده ،خنده ی کنیزک به ضمممعف شمممهوت خلیفه ،اعتراد کنیزک به رابطهای که با پهلوان
داشته ،کنشگر بازدارنده به شمار میروند که مانع کشته شدنش به دست خلیفه میشود.
الگوی کنشگرهای متقابل این مرحله به شرح زیر ترسیم شده است:

مرحله ششم حکایت
شممممماه بممما خمممود اممممد اسمممممتمممغمممفمممارکمممرد

یممماد جمممرم و زلّمممت و اصممممممرارکمممرد

گممفممت بمما خممود انچممه کممردم بمما کسمممممان

شمممممد جمممزای ان بمممهجمممان ممممن رسمممممان

هممرکممه بمما اهممل کسمممممان شمممممد فسمممممقجممو

همممل خمممود را دان کمممه قممموّاد اسمممممت او

زانمممک ممممثمممل ان ،جمممزای ان شممممممود

چممون جممزای سمممممیمم ممه مممثمملممش شمممممود

نممیسمممممت وقممت کممیممنگممذاری و انممتممقممام

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

بممما اممممیمممرت جمممفمممت خمممواهممممکمممرد ممممن

اهلل

دممممممزن

پممس بممه خممود خمموانممد ان امممیممر خممویممش را

کُشمممممت در خممود خشمممممم قممهممرانممدیممش را

کمممرد بممما او یمممک بمممهمممانمممه دبپمممذیمممر

کممه شممممدسممممتممم زیممن کممنممیممزک مممن نممفممیممر

عمممقمممدکمممردش بممما اممممیمممر او را سممممم مممرد

را او خُممرد و مُممرد

اهلل

زیممممن

حممممکممممایممممت

کممرد خشمممممم و حممر

(ابیات)4۰24-3۹۹۵

در این مرحله که مرحلهی پایانی دا ستان به شمار میرود؛ خلیفه به عنوان کن شگر ا صلی و گیرنده ،درپی شی
ارزشممی (مفعوب -هدد) دیگری(حفظ ابروی خود) اسممت و دادن کنیزک به پهلوان نیز به خاطر حفظ ابروی خلیفه
است .احساس ترس از بیابرویی ،کنشگر فرستنده یا تحریک کننده در این مرحله بهحسا میاید و عامل بازدارنده
و یاریگری وجود ندارد.
الگوی کنشگرهای متقابل مرحله ششم این گونه ترسیم شده است:

تحلیل روابط شخصیت ها در حکایت شیخ صنعان
مرحله اول داستان

داستان با معرفی شیخ صنعان (کنشگر اصلی) اغازمیشود:
شممممیممخ صممممنممعممان پممیممر عممهممد خممویممش بممود

در کممممماب از هممر چممه گممویممم بممیممش بممود

شمممممیممخ بممود او در حممرم پممنممجمماه سممممماب

بمما مممریممدی چممهممارصممممد صمممماحممب کممممماب

بممیممدار جممهممان

گمممفمممت :دردا و دریمممغممما ایمممن زممممان

یممموسمممممف تممموفمممیمممق در چممماه اوفمممتممماد

عمممقمممبمممهای دشمممممموار در راه اوفمممتممماد

دیممد

دیممد

چممون بممدیممد ایممن خمموا

گممرچممه خممود را قممدوهی اصمممممحمما

چممنممد شمممممب بممرهممم چممنممان درخمموا

کمممز حمممرم در روممممش افمممتمممادی ممممقمممام

سمممممجمممده ممممیکمممردی بمممتمممی را بمممردوام

اخممممر از نمممماگمممماه پممممیممممر اوسممممممتمممماد

بممما ممممریمممدان گمممفمممت کمممارم اوفمممتممماد

ممممیبمممبمممایمممد رفمممت سمممممموی روم زود

تمما شمممممود تممعممبممیممر ایممن مممعمملمموم زود
(عطار)2۹3-2۸۶ :13۸3 ،

شیخ صنعان برا ساس الگوی گریماس ،در مرحله ی اغازین حکایت کن شگر ا صلی یا قهرمان ا ست؛ به نفع خود
بر اسمماس خوابی که می بیند که در حقیقت کنشممگر فرسممتنده یا تحریک کننده اسممت و از بیت سمموم داسممتان وارد
عر صهی حکایت می شود؛ به سوی روم حرکت میکند .شیخ در این مرحله گیرنده یا سودبرنده نیز ا ست .سفر به
سوی روم و م شکالت راه ،کن شگر بازدارنده تلقی می شود .ک شف راز خوا و رؤیای شیخ ،شی ارز شی(هدد-
مفعوب) برای کنشگر اصلی است که مقدمهی ظهور شی ارزشی بعدی میگردد .مریدان در این مرحله کنشگر یاری
دهنده بهشمار میروند.
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نمودار کنشگرهای متقابل مرحله ی اول داستان به شکل زیر ترسیم شده است:

مرحله دوم داستان
از قضمممممما را بمممود عمممالمممی ممممنمممظمممری

بممر سمممممر مممنممظممر نشمممسمممممتممه دخممتممری

دخمممتمممر تمممرسممممما و روحمممانمممی صمممممفمممت

در ره روحالممملمممهمممش صمممممد ممممعمممرفمممت

گممرچممه شممممیممخ انجمما نممظممر در پممیممش کممرد

عشمممممق ان بممتروی کممار خممویممش کممرد

عشمممممق دخمممتمممر کمممرد غمممارت جمممان او

کممفممر ریممخممت از زلممف بممر ایمممممان او

شمممممیممخ ایمممممان داد و تممرسمممممایممی خممریممد

عممافممیممت بممفممروخممت ،رسمممموایممی خممریممد

عشمممممق بممر جممان و دب او چممیممرگشمممممت

تمما ز دب نممومممیممد و از جممان سممممیممرگشممممت

پمممنمممد دادنمممدش بسمممممی سمممممودی نمممبمممرد

بمممودنمممی چمممون بمممود بمممهمممبمممودی نمممبمممود

عممماشمممممق اشمممممفمممتمممه فمممرممممان کمممی بمممرد

درد درممممان سممممموز درممممان کمممی بمممرد

عممماقمممبمممت بمممیمممممممارشمممممد بمممیدلسمممممتمممان

بممرنممگممرفممت سممممر از از اسممممتممان

هممیمم

(همان )3۰2-2۹4:

شیخ صنعان که برای رسیدن به شی ارزشی مرحلهی اوب(کشف راز خوا ) ،به روم حرکتکرده بود؛ به شی
ارزشی دوم (هدد -مفعوب) که دختر ترسا است ،مواجه می شود تا داستان با تقابل جدید حرکتی پویاتر پیداکند .در
این مرحله عشق گناه الود شیخ به دختر ترسا به عنوان کنشگر فرستنده ظاهرمی شود و کنشگر اصلی(شیخ صنعان) را
برمیانگیزد .در این مرحله دختر ترسا هم گیرنده و هم شی ارزشی(هدد)تلقی می شود .هدد شیخ (شی ارزشی)
یعنی عشممق دختر ترسمما ،در این مرحله یک کنشممگر بازدارنده بهشمممار میرود .بنابراین پنددادن مریدان که کنشممگر
یاریدهنده در برابر عشق گناهالود است ،برای ترک عشق دختر ترسا ،کارگرنمیافتد؛ چون کنشگر بازدارنده به مراتب
قویتر از کنشگر یاریرسان است.
نمودار کنشگرهای متقابل مرحله ی دوم داستان به شکل زیر ترسیم شده است:

مرحله سوم داستان
عشممممق او ان شممممب ی کی صممممد ب یش شممممد

الجمممرم یمممکمممبمممارگمممی بمممیخمممویمممششمممممد

امشمممممبممم را روز نممیسمممممت

یمما مممگممر شمممممممع فمملممک را سمممموز نممیسممممت؟

در ریممماضمممممت بمممودهام شمممممبهممما بسمممممی

خممود نشممممان نممدهممد چممنممیممن شممممبهمما کسممممی

دلممممداری او

جمممممممعگشمممممتمممنمممد ان شمممممب از زاری او

گممفممت :یممار
جممممممممملممممهی

یمممماران

بممممه
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همممنشمممممیممنممی گممفممتممش ای شمممممیممخ کممبممار

خممیممز ایممن وسمممممواس را غسممممملممی بسممممماز
(همان)3۰۷-3۰3:

در این مرحله که مریدان ،کنشممگر یاریرسممان هسممتند ،به شممیخ(کنشممگر اصمملی-فاعل) ،برای تقابل با عشممق
مجازی(شی ارزشی) ،هریک چارهای نشان میدهند که البته سودی ندارد .در مرحلهی سوم داستان ،بیماری شیخ که
عامل تقویت کنندهی کنشگر فرستنده(دختر ترسا) است ،وارد صحنهی داستان میشود:
دخمممتمممرش گمممفمممت ای خمممرد از روزگمممار

سممممماز کممافممور و کممفممن کممن ،شمممممرمدار

چممون دمممت سممممرد اسممممت ،دمسممممازی مممکممن

پممیممر گشمممممتممی قصمممممد دببممازی مممکممن

ایمممن زممممان عمممزم کمممفمممنکمممردن تمممو را

بممهممتممرت ایممد کممه عممزم مممن تممو را

شممممیممخ گممفممتممش گممر بممگممویممی صممممدهممزار

مممن نممدارم جممز غممم عشمممممق تممو کممار

عمماشمممممقممی را چممه جمموان چممه پممیممرمممرد

عشمممممق بممر هممردب کممه زد تمم ثممیممرکممرد
(همان)312-3۰۸:

در ادامه این مرحله ،دختر ترسمما ،کنشممگر گیرنده و اسممتدالب او در مقابل شممیخ یعنی عذر پیری شممیخ ،کنشممگر
بازدارنده است که مریدان به عنوان یاریگر نمیتوانند ان را نادیده بگیرند یا کناربگذارند.
نمودار کنشگرهای متقابل مرحله ی سوم داستان به شکل زیر ترسیم شده است:

مرحله چهارم داستان
گممفممت تممرسمممما گممر تممو هسممممتممی مممرد کممار

چمممار کمممارت کمممرد بمممایمممد اخمممتمممیمممار

سمممممجممدهکممن پممیممش بممت و قممران بسممممموز

خمممممممر نممموش و دیمممده از ایمممممممان بمممدوز
(همان)314-313:

در مرحله چهارم دا ستان برای شیخ که کن شگر ا صلی یا قهرمان ا ست ،از جانب دختر تر سا که کن شگر گیرنده و
فرستنده است؛ شرطهایی(کنشگر بازدارنده) برای رسیدن به عشق دختر ترسا( شی ارزشی) ،گذاشته می شود .شرط
هایی که در حقیقت مسلمانی شیخ را نشانه گرفته است(سجده بر بت ،قران سوزاندن ،خمرنوشیدن و دست از ایمان
برداشتن) .البته این شرطها از جانب کنشگر فرستنده در حکم عامل بازدارنده و مانع شیخ در راه کماب معنوی است
اما برای شیخ ،کنشگری یاریرسان برای رسیدن به وصاب دختر ترسا نیز تلقیمیشود.
جممام بسمممممتممد او ز دسمممممت یممار خممویممش

نمموشکممرد و دببممریممد از کممار خممویممش

و عشمممق یممار

عشممممق ان ممماهممش یممکممی شممممد صممممدهممزار

همممرچمممه یمممادش بمممود از یمممادش بمممرفمممت

بمماده امممد عممقممل چممون بممادش بممرفممت

خمممممر هممر مممعممنممی کممه بممودش از نممخسممممت

پمماک از لمموح ضممممممممیممر او بشمممسمممممت

چون بممه یممک جمما شممممد شمممرا

(همان)31۸-31۵ :

شرا یک مانع را از سر راه عشق گناه الود شیخ برداشت اما مانع بزرگی بر سر عشق حقیقی او گذاشت .دختر ترسا
(کنشگر گیرنده و فرستنده) پس از شرا نوشی شیخ ،مانع دیگری که کفراختیارکردن شیخ باشد؛ برسر راه او ایجاد
میکند:
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
(همان)32۰-31۹:

شیخ با کفراختیارکردن و قران سوزاندن ،امادهی وصاب دختر ترسا میشود و امیدوار است داستان او ودلدادهاش
در همینجا بهپایان برسد.
خمموش بممادت کممه در خممورد مممنممی

دخممتممرش گممفممت ایممن زمممان مممرد مممنممی

خمموا

پممیممش از ایممن در عشمممممق بممودی خممام خممام

خمموش بممزی چممون پممخممتممهگشممممتممی والسممممالم
(همان.)322-321:

دختر ترسا(کنشگرگیرنده و فرستنده) ،عامل بازدارندهی دیگری(مهریه سنگین) را وارد صحنهی داستان میکند:
بمماز دخممتممر گممفممت ای شمممممیممخ اسمممممیممر

مممن گممران کممابممیممنممم و تممو بممس فممقممیممر

سمممممیمممم و زر بمممایمممد ممممرا ای بمممیخمممبمممر

کممی شممممود بممیسممممیممم و زر کممارت چممو زر
(همان)334-333:

شیخ عاشق اما فقیر ،در معاملهی عاشقانه ،گریه و زاری(کنشگر یاریدهنده) را راهگشای خویش می سازد .پس عامل
یاریر سانی که در این مرحله برای دفع کن شگر بازدارنده( مهریه سنگین)به صحنه میاید؛ نالیدن و اعالم بیچارگی
شیخ است:
در ره عشمممممق تمممو همممرچمممم بمممود ،شمممممد

کممفممر و اسممممالم و زیممان و سممممود شممممد

چمممنمممد داری بمممیقمممرارم ز انمممتمممظمممار؟

تممو نممداری ایممنچممنممیممن بمما مممن قممرار
(همان)33۶-33۵:

دختر ترسا ناله و زاری شیخ را میپذیرد؛ اما عامل بازدارندهی دیگری که متناسب با مسیر حرکت داستان است؛
جایگزین میکند:
گمممفمممت کمممابمممیمممن را کمممنمممون ای نممماتمممممممام

خممموکوانمممی کمممن ممممرا سمممممالمممی تمممممممام

تمما چممو سمممممالممی بممگممذرد هممردو بممه هممم

عمممممممر بمممگمممذاریمممم در شمممممادی و غمممم
(همان)3۸-33۷:

شیخ خوکبانی را می پذیرد .مریدانش او را رها میکنند و به سوی کعبه میروند.
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

زو نمممبمممودی شممممممیمممخ را اگممماهتمممر

چون مریممد ان قصممممه بشممم نود از شممم گفممت

روی چمممون زرکمممرد و زاری درگمممرفمممت
(همان)34۰-33۹:

در این مرحله کشگر اصلی ،شیخ صنعان است؛ مرید پاکباز ،کنشگر یاریدهنده است که به نفع خواننده و ذهنیت
او عملمیکند .عالوه بر خواننده ،شیخ ،مریدان و مرید پاکباز ،کنشگران گیرنده یا سودبرنده هستند.
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البه و تضرع مرید صادق ،کنشگر یاریدهندهی فعاب تلقیمیشود .او خطا

به دیگر مریدان میگوید:

الزم درگممماه حمممق بممماشمممممیمممم مممما

در تممظمملممم خمماک مممیپمماشمممممیممم ممما

پممیممرهممن پمموشمممممیممم از کمماغممذ همممممه

در رسممممیممم اخممر بممه شممممیممخ خممود همممممه
()341-42

پس همه مریدان به سوی روم حرکت میکنندو برای نجات شیخ د ست به دعا برمیدارند .از ت ضرع مریدان و
چله نشینی انان ،فرشتگان ،یاریگرِشان میشوند و در نقش یاریرسان ظاهر میگردند.
بمممر در حمممق همممریمممکمممی را صمممممدهمممزار

گمممه شمممممفممماعمممت کمممه زاری بمممود کمممار

هممممچمممنمممان تممما چمممل شمممممبمممانمممروز تمممممممام

از یممک مممقممام

از

تضمممممممرعکممممردن

ان

قمممموم

سمممممرنمم ممیممچممیممدنممد هممیمم

پمممماک

در فمملممک افممتمماد جمموشمممممی صمممممعممبنمماک

سمممممبمممزپممموشمممممان در فمممراز و در فمممرود

جممممملممه پمموشمممممیممدنممد از ان ممماتممم کممبممود

اخممراالمممر ان کممه بممود از پممیممش صمممممف

هممممدد

امممممدش

تممممیممممر

دعمممما

انممممدر

()343-44

باالخره دعا و ت ضرع مریدان به عنوان کن شگر یاریر سان ،کار خود را میکند و انها نتیجهی مطلو
چهل شبانهروز میگیرند.

را پس از

بمممعمممد چمممل شمممممب ان ممممریمممد پممماکمممبممماز

بمممود انمممدر خممملممموت از خمممود رفمممتمممه بممماز

صمممممبمممحمممدم بمممادی بمممراممممد مشمممممکمممبمممار

شمممممد جممهممانِ کشمممممف بممر دب اشمممممکممار

مصمممممطممفممی( ) را دیممد مممیامممد چممو ممماه

در بمممرافمممکمممنمممده دوگمممیسممممموی سمممممیممماه

او

صممممدجممهممان جممان وقممف یممک سممممرممموی او

ممممیخمممراممممیمممد و تمممبسمممممم ممممینمممممممود

هممرکممه مممیممدیممدش در او گممم مممینمممممود

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

رو کممه شمممممیممخممت را بممرون کممردم ز بممنممد

همممممممت عمممالمممیمممت کمممار خمممویمممش کمممرد

دم نمممزد تممما شمممممیمممخ را درپمممیمممش کمممرد

سممممممایممممهی

حممممق

افممممتمممما

روی

()34۵-۵1

دعا و زاری مریدان و همت بلند مرید پاکباز پس ازچهل شبانهروز سرانجام شی ارزشی(هدایت شیخ به سوی حق)
را به وا سطهی شفاعت پیامبر( ) بهد ست میاورند و شیخ صنعان دوباره به راه را ست هدایت می شود .میتوان
گفت شمممفاعت حضمممرت مصمممطفی( )" ،یاریگر" یاریگران(مریدان و مرید پاکباز)شمممد و کنشمممگر بازدارندهی
اصممل(گمراهی و غفلت از حق شممیخ و دببسممتن به دختر ترسمما و رسممیدن به وصمماب او) را که همهی بالها از انجا
برخاسته بود؛ کنار زد .حضرت مصطفی( )  ،کنشگر یاریدهندهی اصلی به نفع چند کنشگر گیرنده( شیخ صنعان،
مریدان ،مرید پاکباز و خواننده) این هدد (شی ارزشی که همان هدایت شیخ است) را براورده میکند.
در مممیممان شمممممیممخ و حممق از دیممرگمماه

بمممود گمممردی 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

تممو یممقممیممن مممیدان کممه صممممدعممالممم گممنمماه

از تمممف یمممک تممموبمممه بمممرخمممیمممزد ز راه

حمممکمممممممت اسمممممرار و قمممران و خمممبمممر

شمممسممممتممه بودنممد از ضمممم م یرش سممممربممهسممممر

جممممملممه بمما یمماد امممدش یممکممبممارگممی

بمممازرسمممممت از جمممهمممل و از بمممیمممچمممارگمممی
()3۵2-۵۸

شیخ که دیگر دلش با برخاستن غبار غفلت ،روشنشده بود ،توبه میکند و توبه در نقش یک یاریگر ،تمام انچه
را که او ازدستداده بود؛ به وی برمیگرداند.
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نمودار کنشگرهای متقابل مرحله ی پنجم داستان به شکل زیر ترسیم شده است:

مرحله ششم و بخش پایانی داستان
این مرحله که در حقیقت بخش پایانی داستان را در برمیگیرد؛ با خوا
دیممد از ان پس د خ تر ترسمممما بممه خوا
افمممتممما

دختر ترسا شروع میشود:
کممماوفمممتمممادی در کمممنمممارش افمممتممما

ان گممماه بمممگشمممممادی دهمممان

کز پی شمممم یخممت روان شممممو ا ین زمممان

مممذهممب او گممیممر و خمماک او بممبمماش

ای پممملمممیمممدشکمممرده پممماک او بمممبممماش
()3۵۹-۶1

در این مرحله کنشگر اصلی(فاعل –قهرمان) وگیرنده ،دختر ترسا است و خوابی که میبیند؛ کنشگر فرستنده یا
تحریک کننده تلقیمی شود .او به وا سطهی یک خوا بهدنباب هدایت و م سلمانی( شی ارز شی -مفعوب -هدد)
میگردد .کنشگر فرستندهای که او را در پی هدد روانه میکند؛ عشق حقیقی است.
چممون درامممد دخممتممر تممرسمممما ز خمموا

نممور مممیداد از دلممش چممون افممتمما

در دلممش دردی پممدیممد امممد عممجممب

بمممیقمممرارشکمممرد ان درد طممملمممب

اتشممممی در جممانِ سممممرمسممممتممش فممتمماد

دسممممت دردبزد؛ دب از دسممممتممش فممتمماد

بمما دب پممردرد و شمممممخممص نمماتمموان

از پممی شممممیممخ و مممریممدان شممممد روان

می ندانسممممت او که در صمممحرا و دشممممت

از کممدامممیممن سمممموی مممیبممایممد گممذشممممت
()3۶2-۶۶

از این پس دختر ترسممما برای یافتن شمممیخ و مریدان حرکت میکند؛ اما در راه جسمممت و جوی او کنشمممگر
بازدارندهای بهوجود میاید؛ این کنشگر ،دشت و صحرا است.
عمما جز و سممممرگشممممتممه مینمما لیممد خوش

روی خممود در خمماک مممیمممالممیممد خمموش

زار مممیگممفممت ای خممدای کممارسممممماز

عمممورتمممیام ممممانمممده ام از کمممار بممماز

بممحممر قممهمماریممت را بممنشممممان ز جمموش

مممینممدانسمممممتممم ،خممطمماکممردم بمم مموش

هممرچممه کممردم بممر مممن مسممممکممیممن مممگممیممر

دیممن پممذیممرفممتممم بممرایممن بممیدیممن مممگممیممر
()3۶۷-۷۰

دختر ترسا(کنشگر اصلی) ،متناسب با حاب درماندگی و حیرانی خود ،دعا و زاری را بهعنوان یاریگر در پیشگاه
خداوند عرضه میکند .وقتی با دب شکسته و مست صل به درگاه پروردگار تضرع و دعا میکند؛ ر جلیل شیخ را به
عنوان یاریگراصلی به مدد او میفرستد:
شممممممیمممخ را اعمممالم دادنمممد از درون

کممامممد ان دخممتممر ز تممرسمممممایممی بممرون

اشمممممنمممایمممی یمممافمممت بممما درگممماه مممما

کمممارش افمممتممماد ایمممن زممممان در راه مممما

بمممرفمممکمممنمممدم پمممرده تممما اگمممه شمممممود

عممرضممممه کممن اسممممالم تمما بمما ره شممممود
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شمممممیممخ بممروی عممرضمممممهی اسمممممالم داد

غمملممغمملممی درجممممملممهی یمماران فممتمماد
()3۷1-۷4

دختر پس از ت ضرع و دعا ،با دلی شک سته به شیخ میر سد و از او ا سالم طلب میکند .شیخ در این مرحله به عنوان
یاریگر اصلی به او برای رسیدن به اسالم و هدایت (شی ارزشی -هدد) ،یاری میرساند و دختر ترسا مسلمان میشود:
اخممراالمممر ان صممممنممم چممون راه یممافممت

ذوق ایمممممممان در دب اگممماه یمممافمممت

شمممممد دلممش از ذوق ایمممممان بممیقممرار

غممم درامممدگِممرد او بممی غمممممگسمممممار

گفممت :شممم یخمما طمماقممت من گشممممت طمماق

ممممن نمممدارم همممیممم

طممماقمممت در فمممراق

ممممیروم زیمممن خممماکمممدان پمممرصمممممداع

الممموداع ای شمممممیمممخ عمممالمممم الممموداع

این بگ فت ان ماه و دسممممت از جان فشمممما ند

نممیمممجممانممی داشممممت ،بممرجممانممان فشممممانممد

قممطممرهای بممود او در ایممن بممحممر مممجمماز

سممممموی دریممای حممقممیممقممت رفممت بمماز
()3۷۵-۸۰

دختر ترسا که در مرحلهی پایانی حکایت ،کنشگر اصلی(قهرمان -فاعل) است ،هدد متعالیتریعنی ذوق ایمان و
غم ع شق پروردگار را هم ج ستوجو میکند؛ این ج ستوجو ،کن شگر فر ستنده می شود و او را برای ر سیدن به ان
هدد متعالی(ع شق حقیقی)برمیانگیزد .ذوق ایمان و غم ع شق الهی ،اخرین کن شگر فر ستنده یا تحریک کنندهی این
داستان تلقیمیشود که دختر ترسا را به دیدار حق میکشاند.
نمودار کنشگرهای متقابل مرحله ی ششم داستان به شکل زیر ترسیم شده است:

نتیجهگیری

در پژوهش حا ضر دو دا ستان"خلیفهی م صر و شاه مو صل از دفترپنجم مثنوی و" شیخ صنعان" از منطق الطیر"عطار
براساس الکوی کن شی گریماس تحلیل و بررسی شد تا ن شانداده شود؛ نگری ستن به این نوع روایتها از این منظر چه
دستاوردهای تازهای میتواند درپی داشته باشد .انچه در نتیجهی این تحقیق بهدست امد ؛ به شرح ذیل است:
-1مثنوی و منطق الطیر سر شار از جلوههای گوناگون کاربرد روایت ه ستند؛ لذا برا ساس الگوی کن شی گریماس
میتوان ابعاد تازهای از این دواثر فاخر ادبیات عرفانی کالسیک فارسی کشف کرد.
-2با توجه به جهانشممموب بودن و انعطادپذیری الگوی گریماس با انچه روایت بهحسمما میاید؛ دو حکایت
فوق برگزیده شد تا هم ا ستواری دو دا ستان و ساختار و پیو ستگی اجزای ان دو ن شان داده شود و هم بازگوکنندهی
توانایی این مدب در شناخت ساختار داستانهای کهن عرفانی فارسی باشد.
-3در جریان تحلیل دوحکایت براسمماس نظریه گریماس ،اوال به این نتیجه رسممیدیم که همهی عناصممر داسممتان و
کن شگرها ،جایگاه خود را یافتهاند؛ ثانیا یک کن شگر واحد میتوانددر لحظههای گوناگون یک روایت ،عنا صر روایی
مختلفی را نمایندگیکند.
-4تحلیل این دو حکایت براساس نظریه کنشی گریماس نشانداد که حضور خواننده در خوانش یک داستان برای
تعیین نقش و روابط کنشگرها بسیار مهم و مؤثر است.
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 -۵ساختار هردو دا ستان دارای توالی زمانی ه ست و به گونهای ساختار روایتی ان دو پیش میرود که در امتداد
زمان هر شخصیت ،باکنشی بعد از کنش قبلی و قبل از کنش بعدی در طرح روایت حضور مییابد.
-۶نفوذ به اعماق روح کنشگرهای ششگانهی گریماس که امری بسیار جدید است و در ادبیات عرفانی کالسیک
فارسی کمتر دیده میشود؛ در این دو داستان مورد پژوهش به اوج میرسد.
 -۷شیوهی شخ صیتپردازی در دا ستان " شیخ صنعان"که شخ صیت همه جانبهی دا ستان ا ست؛ م ستقیم و با
جزی ات مفصلتری نسبت به حکایت"خلیفهی مصر و شاه موصل"بیان شده است .مولوی برخالد عطار ،دربارهی
شخصیتهای حکایتش به اجماب سخن میگوید.دیگر اینکه شخصیتپردازی در این دو داستان،به شیوهی کنش و
کنشمندی ا ست .مولوی در پروراندن حکایت از ان بهرهگرفته؛ اما برای شخ صیتپردازی ،از این عن صرمهم کمبهره
است؛ همین عامل ،دو شخصیت اصلی یعنی خلیفه و کنیزک را به شخصیتهای منفعل و ایستا تبدیلکرده است؛ در
حالی که عطار در دا ستان" شیخ صنعان" از این شیوه هم در پروراندن دا ستان و هم برای شخ صیت پردازی دران،
بهره ی کامل گرفته و شیخ صنعان و دختر تر سا را به کن شگرانی پویا و بالغ تبدیل کرده ا ست که در طوب حکایت
دستخوش تغییر و تحوب اساسی میشوند؛ اعتقادات تازهای می یابند و روبه کماب میروند.
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