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Abstract: 

This survey attempts to demonstrate how the perception-sense process 

has been formed in the narration- process  of One Thousand and One 

Nights via the study of Action Pattern and Semantic Square to Tension 

Square in order to find out how the function of story-into-story 

narrative structure in One Thousand and One Nights has passed from 

the Semantic Square and penetrated into the Tension Process, 

transformed the discursive condition, led to produce the fluid 

meanings, and ultimately made up the tension of  the Extensity and 

Intensity. In One Thousand and One Nights, everything commences 

from a deficiency. The emotional crisis that made Shahriyar as a 

vindictive actor appeared due to the external oppression, but the 

narration process has begun by the presence of Sharzad as an 

intelligent narrator. Narration has displayed its function as the 

elimination of deficiency via the presence of the narrator along with 

Shahriyar. The continual presence of the narrator with her purposeful 

discourse has suspended the abnormal condition, and the narration-
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process has led to semantic transcendence and created tension between 

the main actors. The disjunction from the revenge object and 

conjunction to the valuable object that have reproduced the 

relationship between Shariyar and his existence clarifies a new 

movement and at last causes the transformation and reproduction of 

signs. Shahrzad has transformed the abnormal psychic condition of 

Shahriyar by means of the narrative language. Ultimately, the 

injection of energy into the discursive space caused to change the 

stable and contracted situation into the redemptive situation and 

Shahriyar has been reposing on the new meaning of his life and 

existence. 

Keywords: Narration; semantic square; action pattern; One Thousand 

and One Nights Tale; tension square 

1. Introduction 
Semio-semantics view examines narrative texts by using the 

components of discourse systems and the mechanism of meaning 

production. In fact, in this model, it is no longer possible to treat signs 

as separate, isolated minimum units, or disjointed elements; Rather, 

they should be studied from a discourse perspective (Sha'iri, 2009: 

48). This paper tries to find out how the narrative structures in the 

course of narrating the story of One Thousand and One Nights enter 

the discourse and how the leakage of the narrative to the discourse 

plays its role in suspending the action by Shahriyar and finally, stops 

his primary action.  

2. Literature Review 

One Thousand and One Nights is one of the long and multinational 

narratives in which the presence of a shrewd narrator is evident. 

Studies of the stories of One Thousand and One Nights show that 

these stories have had a tremendous effect on the treatment of the sick 
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prince. Samini (2000) in a study classified the stories and narrations of 

this book. Khorasani (2004) has investigated the morphology of One 

Thousand and One Nights. Beizai (2016) has studied the origin of One 

Thousand and One Nights and Zokhtareh (2018) conducted a semantic 

analysis on the persuasive function of utterance in One Thousand and 

One Nights from mortality to immortality. 

3. Methodology 

One of the most widely used patterns in the study of literary texts is 

the Greimas’s actional model. This study uses this model to 

investigate the movement of narrative in storytelling in One Thousand 

and One Nights. 

 4. Results 

It all starts with a semantic deficit and an emotional-inner vacuum in 

One Thousand and One Nights. The emotional-internal crisis that 

results from external pressure transforms the prince to an actor with a 

prescriptive act of revenge and hatred; But with the presence of an 

intelligent and sophisticated narrator (Shahrzad), the narrative process 

begins and Shahriyar gains a better understanding of existence and 

human beings, and this shows the leakage of the narration to suspend 

the action. Using the language of narration, Shahrzad changed the 

mentally disturbed situation of Shahriyar and finally, by injecting 

energy into the discourse space, caused to stabilize conditions for 

Shahriyar to face a new meaning of life and existence. 
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 شناسیروایتفصلنامۀ دو

 101ـ111 ، صص1041بهار و تابستان ، 11، شمـارة 6 سال

 مقالۀ پژوهشی

DOR: 20.1001.1.25886495.1401.6.11. 2. 4 

  شبیکوهزارواکاوی روند روایتگری 

 در گذر از مربع معنایی به مربع تنشی

 *2حسن بشیرنژاد، 1فاطمه دادبود

 (11/1/1111 پذیرش:   1/5/1111)دریافت: 

 

 چكیده
سـوی مربـع   این جستار برآن است تا با بررسی فرایند گذر از الگوی کنشی و مربع معنـایی بـ  

بپردازد  شبیکهزاروسرایی گیری فرایند حسی ـ  ادراکی در روند داستان تنشی، ب  نحوة شکل

، از شـب یـک هزاروتا پاسخی برای این مهم بیابد ک  چگون  کارکرد ساختار روایی تودرتـو در  

کنـد، شـرایگ گمتمــانی را تـییــر     گذارد و ب  فرایند تنشـی رخنـ  مـی   مربع معنایی پا فراتر می

انجامـد  در  ای مـی ای و فشـار  دهـد و ب  تولید معناهای سیال و درنهایت ب  تـن  گسـتر   مـی

یرونی زدگی عاطمی ک  حاصل جبر بشود  بحرانچیز از نقصان معنا آغاز می، هم شبهزارویک

کند؛ اما بـا حوـور راوی هوشـمند، شـهرزاد،     جو تبدیل میگزار انتقاماست، شهریار را ب  کن 

شود  روایت، کارکرد رفع نقصان خود را در شیوة حوـور راوی در کنـار   فرایند روایی آغاز می

ق تعلیـ دهد  حوور مستمرِ راوی با گمتمـانی معنـادار، شـرایگ نابسـامان را بـ      شهریار نشان می

آورد و روایتگری ب  سیر استعالی معنایی و ایجاد تن  بین کنشـگران اصـلی سـوا داد     میدر

شود  انمصال از اُبژة انتقام و اتصال بـ  اُبـژة ارزشـی کـ  پیونـد شـهریار بـا خـود و هسـتی          می
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ای کند  کـ  درنهایـت بـ  تـییـر و بـازآفرینیِ نشـان       پیرامون  است، حرکتی جدید را تبیین می

گیری از زبان روایـت، موععیـت نابسـامان روحـی شـهریار را بهبـود       شهرزاد با بهر  نجامد امی

شود تا شرایگ تثبیت گـردد و  بخشد و سرانجام با تزریق انژری در فوای گمتمانی باعث میمی

شهریار درمقابل معنای جدیدی از زندگی و هسـتی   بخ  تبدیل شود وسپس ب  شرایگ رهایی

 عرار بگیرد   

   شبیکوهزارمعنایی، مربع تنشی، الگوی کنشی، داستان : روایتگری، مربع های کلیدیهواژ

 . مقدمه  1

معناشناسـی سرچشـمۀ مباحـث بسـیار مهـم در حـوزة روایـت و        ظهور دیدگا  نشـان   

هـای گمتمـانی و   هـای ناـام  گیـری از مللمـ   شناسی شد  است  این دیدگا  با بهـر  زبان

هــای پــردازد  در بررســیبــ  بررســی متــون ادبــی و روایــی مــیســازِکار تولیــد معنــا، 

های منمـک، واحـدهای   مثابۀ گون ها ب توان با نشان معناشناسی گمتمانی، دیگر نمینشان 

گسست  برخورد کرد؛ بلک  بایـد بـا دیـدگا  گمتمـانی بـ       کمینۀ جداافتاد  و عناصر ازهم

کوشـند تـا دریابنـد    دگان پژوه  مـی (  نگارن01: 1111ها پرداخت )شعیری، مطالعۀ آن

پـای در گمتمـان    شـب یـک هـزارو چگون  ساختارهای روایی در سیر روایتگری داستان 

تعویـق کـن  در    و در تعلیـق  شـوند و گذارند و موجب نشتی روایت ب  گمتمان میمی

کنند و درنهایت شهریار کن  اولیۀ خود را بـا تثییرپـذیری   شهریار، نق  خود را ایما می

درواعـع تـالش   شود  پردازی میکند و وارد حیطۀ گمتمان و گمت ها متوعف میروایت از

 2بـ  مربـع تنشـی    1بر این است تا ب  بررسی فرایند گذر از الگوی کنشی و مربع معنـایی

گیری فرایند تنشی )حسـی ـ ادراکـی( در رونـد      حاصل از گمتمان روایی و نحوة شکل

گیری از این رویکرد، پاسـخی بـرای     شود تا با بهر پرداخت شبهزارویکسرایی داستان

، از شبهزارویکاین مسئلۀ مهم یافت  شود ک  چگون  کارکرد ساختار روایی تودرتو در 

کند و شرایگ گمتمـانی را تـییــر  مربع معنایی پا فراتر گذاشت ، ب  فرایند تنشی رخن  می

و  1ایصـور  گسـتر   یت ب  تن  بـ  دهـد و ب  تولید معناهای سیال و پویا و درنهامـی
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ب  عبار  دیگر، باید دیـد کـ  چگونـ  فراینـد     انجامد  در روند روایتگری می 0ایفشار 

دهد و اینک  چطور شـهریار  ها، شرایگ گمتمانی را تـییر میتنشی در سیر حرکت روایت

گیـرد و آن را سـلب   تحت شرایگ روایی، در گسست با دنیای معیـو  خـود عـرار مـی    

اش کند ک  او را از بودن گذشت می دیگری را تجرب  بودنِکند و در فرایند استعالیی، می

 آورد  ارمـان میسازد و تجربۀ زیستۀ جدیدی را ب جدا می

 . پیشینۀ تحقیق 2

سـمت  رود؛ بـ  وسـوی هنـر مـی   سـمت  اندیشیم، معموالً ذهنمان بـ  وعتی ب  روایت می

گـویی را اسـتعداد   ها  مـا عصـ   کم حکایتعامیان  یا دست هایها، عص نام ها، رزمرمان

دانیم  درست است ک  روایت ممکن است هنر باشد و هنـر بـا روایـت شـکوفا     ذاتی می

شود، اما روایت چیزی است ک  همۀ ما، از هنرمند گرفتـ  تـا دیگـران، در آن دسـت     می

هـا را  همان لحا  ک  واژ  سازیم  ازهای گوناگونی میداریم  ما هر روز  و بارها روایت

کـ  فعلـی    محـ  ایـن  ایم  ب زد پردازی چینیم، درواعع دست ب  کار روایتکنار هم می

شویم  اگر حوور روایت آوریم، ب  احتمال زیاد وارد گمتمان روایی میپس از فاعلی می

ا برخی از کنیم ک  چرها بپذیریم، دیگر تعجب نمیهای انسانرا تقریباً در تمامی گمتمان

: 1111داننـد )ابـو ،   پردازان روایت را هم مثل زبان ویژگـی مخـتص انسـان مـی    ناری 

 (   25ـ20

های روایی و ادبی بلند و چندملیتی است کـ  حوـور   یکی از داستان شبهزارویک

هـای  شـد  درمـورد داسـتان   هـای انجـام  یک راوی زیرک در آن مشهود اسـت  بررسـی  

ها ایر شگرفی در درمـان شـهریار بیمـار داشـت        این عص دهد کنشان می شبهزارویک

 و هـا داسـتان شب هزارویک در شعبد ، پژوهشی و عشق  در کتا( 1111)یمینی است  

ــن هــایروایــت ــا  را دســت  ای ــد در  کت ــاور دارد کــ  هرچن ــرد  اســت  او ب ــدی ک بن

بطـن   آوایی مللف ایری نیسـت، درعـود در  ، از نگا  عاطع و جزئی تکشبهزارویک

هـا راوی را کشـف کـرد کـ  آگاهانـ  یـا       آوایی مالیم و ظریف د توان هماین کتا  می
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آنک  ب  پراکندگی کتـا  دامـن زننـد،    و بی ناآگاهان ، دیدگا  شرعی خود را روایت کرد 

    اند   ب  غنا و عمق چندصدایی شدن آن افزود 

اصـلی کتـا     هایستاندا ،«شبهزارویک شناسیریخت»مقالۀ  در (1111)خراسانی 

بود ، بیرون کشـید    های اصلیداستان دل در را ک  هاییرا بررسی کرد  است  وی عص 

گیـری از  اسـت  نویسـندة مقالـ  بـا بهـر       نامید  جامع را حکایا  اصلی هایو حکایت

را بررسی کرد  و کـار   شبهزارویکالگوی پراپ، عملکرد کنشگران در همت حوز  در 

ا در حوزة کنشگری را مشخص نمود  است؛ همچنـین نقـ  و عملکـرد    ههریک از آن

را براساس الگـوی پـراپ نشـان داد  و تحلیـل دعیـق از       شبهزارویکعناصر داستانی 

 ها ارائ  کرد  است برخی کنشگران داستان

 شـب هزارویکب  بررسی خاستگا  هزار افسان کجاست؟ کتا   ( در1115بیوایی ) 

بهـا بـا   ریشۀ تاریخی آن، بر این باور است ک   این کتا  گـران پرداخت  و ضمن تحلیل 

درخصوص عربـی   5ایبا  شواهد آن، ریشۀ ایرانی دارد و ب  مخالمت با پرفسور مارزلف

نویسـی از  پردازد و بر این باور است ک  شاید روزی سرانجام دسـت بودن این کتا  می

 ما برسد؛ ولی تا آن روز، همـین  هزار افسان پهلوی یا فارسی جایی پیدا شود و ب  دست

اش درسـت و  عربی بازیافت  در مصر را یادگار از آن داریـم کـ  ترجمـ     الف لیل  و لیل 

 «   شبهزارویک»شود: دعیق می

 ترغیبـی  کـارکرد  نشـان  ـ معناشـناختی     تحلیل بررسی»( در پژوه  1111زختار  )

 بررسـی  و پـردازی گمتـ   فراینـد  ب ، «نامیرایی تا میرایی از شبهزارویک در پردازیگمت 

 کـ   است معتقد و کندمی اشار  شود،می داد  ارجاع گمت  خاستگا  ب  ک  متنی هاینشان 

 در یادشــد  هــاینشــان  تــوانمــی معناشناســینشــان  رویکــرد بــا گمتمــانی دیــدگا  از

 عنصـر  سـ   بـر نقـ    مـدام  داد ک  حاکی است گمت  عرار مطالع  مورد را شبهزارویک

 پـرداز گمتـ   نویسـد کـ   زختار  می  کندمی تثکید پردازگمت هم و پردازگمت  پردازی،مت گ

 سـامانۀ  شـالودة  تـا  گیـرد مـی  کارب  هاداستان این در را خود تالش تمام (شهرزاد)متنی 
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 را جـوان،  مَلـک  یعنـی  خـود،  گمتمـانی  شریک شناسیهستی و عقیدتی فکری، ارزشی،

 و ترغیبـی  کـارکرد  از درسـت  اسـتمادة  با تلقینی و مکرر هایدترفن با سپس و زند برهم

 کـ   است باور این بر او  کند پیشین سامانۀ جایگزین دیگری را هایارزش کالم، حکمی

 و تحلیـل  کـ  در  گسـتراند   شـب هزارویـک  در را خود سیطرة چنان پردازیگمت  کن 

کـن    ایـن  کـ   گویـد مـی  او  پوشـید  چشـم  گمتمـان  بُعد از تواننمی متون این بررسی

 زنـدگی  تـداوم  کـ  طـوری   اسـت؛  گرفتـ   عرار هستی با تنگاتنگ پیوندی در پردازگمت 

   است  کالمی فعالیت این گرو در پردازگمت 

کنـد  در این با  بحث مـی  ،شب لعنتیویکاین هزار  نام( در کتابی ب  1111میری )

یک دنیـا معنـا و    شبهزارویکست بخوانیم  او معتقد ا شبهزارویکک  چرا و چگون  

پردازی، ایری شـگمت و در وجـ  تـاریخی، ایـری بـا      ژرفا دارد؛ کتابی ک  در وج  عص 

های بسـیاری دربـارة آن انجـام داد     توان پژوه تاریخی پیچید  و نکاوید  است ک  می

های عامیانۀ فارسی تحت تثییر ایـن کتـا  عاـیم روایـی نگاشـت  شـد        بسیاری از عص 

 ت اس

 . چارچوب نظری  3

 . الگوی کنشی و مربع معنایی در نگاهی گذرا1ـ3

( بنـا  1های پریانشناسی عص ریختشناسی پراپ )شناسی را برپایۀ روشروایت 6گرمس

های دوگان  را های  پراپ، س  دست  از تقابلجای همت دست  شخصیتنهاد  است  او ب 

گیـرد  طـرگ گـرمس از شـ      شناختی شکل مـی های معناکند ک  بناب  عاعد پیشنهاد می

تـوان در  هـا را مـی  شود ک  آنواحد ک  با هم مناسبا  نحوی و معنایی دارد، تشکیل می

  1انـد از:  نامید  این واحدها عبار  1های کنشیکرد و نق  تقسیم 1عالب دوتایی بنیادی

فرسـتد و  هـدفی مـی   دنبال خواست  یـا را ب « کنشگر»کنند : کسی ک  فرستند  یا تحریک

  1بـرد     گیرند : کسـی اسـت کـ  از کنشـگر سـود مـی      2دهد  دستور اجرای فرمان می

ء ارزشـی:    شـی 0گرایـد   مـی  14«ء ارزشیشی»سوی کند و ب کنشگر: کسی ک  عمل می
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  کنشگر بازدارند : کسـی اسـت کـ  جلـوی رسـیدن      5است  « کنشگر»هدف و موضوع 

دهد تـا  دهند : او کنشگر را یاری می  کنشگر یاری6گیرد  یء ارزشی مکنشگر را ب  شی

    ( 110: 1111برسد )محمدی، « ء ارزشیشی»ب  

 
 (112: 1311مقدم و پورشهرام، . الگوی کنشگر گرمس )منبع: علوی1شكل 

عنوان ابزار تحلیل دوگانۀ متقابل معرفـی کـرد  اسـت  ایـن     گرمس مربع معناشناسی را ب 

ای استوار است  در معناشناسی، دو واژ  ک  با یکـدیگر در توـاد باشـد،    ط مقول مربع بر ارتبا

کـ  همـان مربـع معنـایی اسـت، از درون عنصـر       « های معناییمقول »شود  خواند  می مقول 

معناشناسی  از چهار عطب تشکیل شد  است  دو عطب بـاالیی   آید  مربعبیرون می 11رنگپی

کردن هریـک از ایـن متوـادها،    یعنی گرو  متوادهاست  با منمی دهندة مقولۀ اصلی، تشکیل

توان آن را گرو  نق  متوادها خواند  برای مثـال  گیرد ک  میدو عطب پایینی مربع شکل می

تحت نق  مرگ و نق  زندگی را درناـر گرفـت    « مقولۀ مرگ و زندگی گروهی»توان می

 داشت:   بدین ترتیب، مربعی متشکل از چهار ممهوم خواهیم 
 مرگ                                   زندگی                                

 

 

 نق  مرگ                           نق  زندگی                                            

 الف( 1331. مربع معناشناسی در الگوی ساختار گرمس )منبع: شعیری، 2شكل  

تصـویر کشـیدن همـین فراینـد حرکـت و      ی منبعی کامالً پویا برای ب مربع معناشناس

شویم  تمکر حاکم بر ایـن مربـع معنـا اسـاس     پویایی در کالم است ک  ب  آن متوسل می
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سـمت متوـاد آن حرکـت    توانیم بـ  داند  تا ب  چیزی ن  نگوییم، نمیمی« ن »حرکت را 

از متوادی ب  متواد دیگر حرکـت   توانکنیم  پس براساس منطق حاکم بر این مربع نمی

کرد، مگر آنک  ابتدا آن متواد را نق  کنیم و فقگ درصور  نق  یک متواد است ک  

سوی متواد دیگر رهسپار شد  بـرای عبـور از زنـدگی بـ  مـرگ، ابتـدا بایـد        توان ب می

  گمت:« ن »آن زندگی را نق  کرد؛ یعنی ب  

 
 . نقض مرگ )منبع: همان( 3شكل 

یابیم ک  الزمۀ مرگ نق  زندگی و الزمۀ نقـ  زنـدگی خـود    ین ترتیب، درمیب  ا

زندگی است  همین حرکت درجهت عکس نیز ممکـن اسـت؛ یعنـی حرکـت از مـرگ      

(  درواعع مربع معناشناسی نوعی بازنمود 121ـ121الف:  1111سوی زندگی )شعیری، ب 

چنـین بـازنمودی را میسـر    دیداری از مقولۀ معناشناختی است؛ امـا آنچـ  دسـتیابی بـ      

سـاخت  جانبۀ فرایند پویای کالم اسـت  مربـع معناشـناختی بـا ژرف    کند، مطالعۀ هم می

سـاخت  تر، تمام ساختار روبنایی گمتمان بر ایـن ژرف گمتمان مرتبگ است  ب  بیان دعیق

شود، استوار اسـت  پـس منطقـی اسـت کـ       ک  همان نقطۀ مرکزی گمتمان محسو  می

معناشناختی عادر ب  فشرد  و ساد  کـردن مباحـث تجزیـ  و تحلیـل کـالم      بگوییم مربع 

طور گسترد  و بسیار جامع و در بحث فرایند کالمـی بـا سـاختار    شک آنچ  ب است  بی

شود، ب  کمک مربع معناشناسی ب  ساختار کلی و بسیار خالص  روبنایی کالم بررسی می

 (   121ـ126الف:  1111رود )شعیری، شود ک  فقگ علب گمتمان را نشان  میتبدیل می

 در گفتمان روایی . نظام گفتمانی تنشی2ـ3
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ای مواجهیم ک  محور اصلی فرایند گمتمانی و گستر  ایدر این ناام، با دو ویژگی فشار 

وج  حـذف کـن  وجـود نـدارد؛     هیچمحور، ب در گمتمان روایی تن  دهد را شکل می

 ( 11: 1115کند )شعیری، گیرد و تـییر میعرار می بلک  کن  تحت کنترل شرایگ تنشی

  ناـام تنشـی گمتمـان    1 های این ناام روایی شامل این مـوارد اسـت:  برخی از شاخص

  ناام تنشی گمتمان ب  رابطۀ صـرف  2گردد  های معنادار میارتباطی بین جریانسبب هم

دة دو وضـعیت بیرونـی و   کننـ گمتمـانی ترسـیم    تن  1دهد  در زبان پایان می 12تقابلی

  0، بلک  در رابطۀ تنیدگی اسـت   11فقگ در ارتباطی تعاملیدرونی است ک  با یکدیگر ن 

گمتمانی دو جریان ک  یکی ب  حاال  روحی و عاطمی کنشگر و دیگری متعلق بـ    تن 

  جریـان تنشـی دو فراینـد    5شـود   اُبژ  و دنیای بیرونی است، در هم آمیخت  و یکی می

  جریـان تنشـی ناـام سـاختاری وابسـت  بـ        6سازد  ـ ادراکی را با هم مرتبگ میحسی  

  1دهـد   ای یـا طیمـی و بیناوابسـت  تـییـر مـی     کارکرد تقابلی را ب  ناام ساختاری درج 

شـود؛ بلکـ  بـا فاصـل      های عادی یا رایج زبانی تزریـق نمـی  فرایند معناسازی با جریان

  ( 11یابد )همان، ل زبانی، گمتمان ارتقا میگرفتن از این شرایگ عادی و معمو

 
 های روایی کنشی و تنشی. نظام1شكل 

ای تشکیل شـد  اسـت  وعتـی از منطقـۀ     و گستر  ایفوای تنشی از دو منطقۀ فشار 

اسـت کـ  سـوگیری آن بـر      10ای شَوِشـی آید، اشار  ب  منطقـ  میان میای بحث ب فشار 

ای ای منطقـ  گستر  ک  ک  منطقۀکز است؛ درحالی های عاطمی حوور سوژ  متمردرون 
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است ک  سوگیری آن بر دنیای بیرونی، کمّی و شناختی متمرکـز اسـت  در ناـام تنشـی     

ای، اگر فوای تنشی بسیار عدرتمند و پرانرژی باشد، سـوگیری تنشـی مبتنـی بـر     فشار 

جـ  شـود،   عوی بودن درونۀ عاطمی است؛ اما اگر سوگیری تنشـی بـا افـت عـاطمی موا    

 ( 02فوای تنشی هم ضعیف است )همان، 

 . تحلیل داستان1

  شبهزارویکهای . داستان1ـ1

 عبداللطیف طسـوجی  توسگ خورشیدی 1215 سال در ک  است کتابی نام شبهزارویک

 ایـن  دعیق تاریخ و مللف  است شد  ترجم  دوبار  فارسی زبان ب  عربی زبان از تبریزی

 هـای اندیش  از ایآمیز  را آن پژوهشگران از برخی دلیل نهمی ب   نیست کتا  مشخص

 امـر  واععیت دانند می یونانی را گاهی آن حتی و مصری بـدادی و عربی، ایرانی، هندی،

 از بعـد  و شـد   ترجمـ   عربی ب  بعدها و است ایرانی ارزشمند، کتا  این ک  است این

 کتـا    انـد نیـز برگردانـد    دیگـر  هـای زبـان  بـ    را آن دیگـر  کشـورهای  آن، مترجمان

 در مـیالدی  همدهم عرن اواخر تا پژوهشگران، از بسیاری تصور برخالف شبهزارویک

  هسـتند  فرانسوی 15گاالن آنتوان مدیون را آن کشف است  جهانیان بود  ناشناخت  جهان

 د کـر  آشـنا  بـا ایـن ایـر    را اروپاییـان  بار اولین برای آن ب  زبان فرانس ، ترجمۀ با گاالن

جـوانی   پادشا  برای شهرزاد هر شب نام ب  های این کتا  را دختریروایت و هاداستان

 خیانـت همسـر   علـت نامیدند، بـ  شهریار می او را ک  جوان پادشا   کرد  استبازگو می

 سـحرگاهان  و آورددرمـی  خود عقد ب  را دختری شب هر و زدمی انتقام ب  دست خود،

آروی ب  کـار شـگمت   دست وزیر شهریار، دختر رساند  شهرزاد،می عتلب  را او بعد روز

 بـ   شـب  همان شهرزاد  کرد را مطرگ جوان پادشا  با ازدواج درخواست داوطلبان  زد و

 و رودمـی  خـوا  بـ    او هـای عصـ   بـا  شـب  هر ک  دارد خواهری ک  گویدمی شهریار

 بـرای   آخـر  بـار  برای تا بیاورند عصر ب  را خواهرش شب همان ک  کندمی درخواست
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 شهریار کند می آغاز را گوییعص  شهرزاد و آیدمی شهرزاد، خواهر دنیازاد،  بگوید عص 

 و بشـنود  را عصـ   ادامـۀ  شـب  دهد تا فـردا بود، مهلت میشد   عص  این مسحور ک  هم

ادامـ    هـر شـب   هـا گـویی عصـ   ایـن  و کندمی موکول بعد ب  را شهرزاد کُشتن بنابراین

 بـا  را جـوان  مَلـک  کـرد ،  بـاز  سـخن  ب  لب ازدواج، اول شب همان از یابد  شهرزادمی

 عتل مَلک تودرتو، هایروایت با  کندمی هاداستان آن شنیدن ب  وادار خود پردازیروایت

 و سـحر  بـا  شـهرزاد  ترتیـب،  ایـن بـ     انـدازد مـی  عقب ب  روز هر نوعروس را شهرزاد

 ادامـ   را رونـد  ایـن  شب هزارویک تا خود العادةیی فواسراداستان نوع و کالم جادوی

 او درمـانی روان داشت  کار وجود ِ جوانپادشا  برای پندی عص ، هر درواعع در  دهدمی

 دیگـر  شـب،  هـزارویکمین  پایـان  در اینک  تا یافت ادام  عدرآن پردازیروایت طریق از

 دیگـر  و شهرزاد عتل ترتیب، خطر ینبد و شدنمی دید  مَلک جویانۀانتقام رفتار از ایری

نیا و آبیـار،  شد )عاسم دربار همیشگی بانوی شهرزاد و رفت از بین همیش  برای دختران

1114   ) 

 معنایی گرمس     . تحلیل ساختار روایی داستان با الگوی کنشی و مربع 2ـ1

رند ک  بـ   ، راویان نهان و آشکاری مانند شهرزاد وجود داشبهزارویکهای در داستان 

ــد  راوی و شخصــیت اصــلی یعنــی شــهرزاد و دیگــر  پــردازی دســت مــیروایــت زنن

هـای خـود هسـتند، در رونـد     هـا کـ  راویـان داسـتان    گیـر روایـت  پردازان درون روایت

بـا   پـردازی، مـا را  هـا در طـول روایـت   سرایی مشارکت دارند  هرکدام از روایتداستان

  مخصوص خود را دارد  بـرای مثـال هنگـامی    کند و کنهای فراوان مواج  میگسست

کنـد، مشـاهد    آغـاز مـی  « و عمریت بازرگان»ک  در نخستین داستان، شهرزاد با حکایت 

ای دیگر توسگ پیرمردی ک  در درون عصـۀ اول نقـ    کنیم ک  در گسست اول، عص می

بـ    شـود کـ   بخشی بازرگان از دست عمریت و مرگ دارد، بیان میاساسی را در رهایی

ای در معروف است  در اینجا با بیان این روایت، گسست و وعمـ  « پیر و غزال»حکایت 

تـییر کن  عمریـت منجـر شـد  اسـت  در دل     وجود آمد  ک  درنهایت ب  روایت اول ب 
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، س  روایت توسگ س  پیرمرد بازگو شـد  کـ  نتیجـۀ ایـن     «بازرگان و عمریت»حکایت 

بخشـی  ب  کن  القایی بخش  و درنهایت رهـایی آور عمریت گسست، تـییر کن  مرگ

 بازرگان از چنگ مرگ و عمریت بود  است 

های بسیار مهم در بررسی متون ادبی ها و شیوة روایت تودرتو از مقول شخصیت 

های ها در طول روایت و داستانرسد تعدد شخصیتنار میرود  ب می شماردنیا ب 

دارد، از دو منار درخور تثمل  شبهزارویکهای استانتودرتو ک  کاربرد بسیاری در د

مناور ایجاد گسست بیشتر برای پدید آوردن سرایی ب است: اول اینک ، این روند داستان

تر برسند؛ دوم اینک ، این نوع روایتگری های بیشتر بود  است تا ب  کن  مطلو وعم 

دة تعلیق، انتاار، توعف و تمکر دارنهای متعدد درپیسرایی با خلق شخصیتدر داستان

سرایی، با ایجاد تعلیق، نوعی انتاار و توعف برای گون  شیوة داستانبیشتری است  این

کند؛ کاری ک  شهرزاد، در مقام کنشگر اصلی و فرستندة پیام، با شنیدن بیشتر ایجاد می

یانۀ مَلک جوان جوسرایی انجام داد  است  کن  انتقاماستماد  از این نوع شیوة داستان

های شهرزاد دچار وعم  و تعلیق شد  است  انتاار پردازیهای نخستین روایتدر شب

و حس شنیداری شهریار برانگیخت  شد  بود  در وجود آمد  ب  برای شنیدن ادامۀ داستان

های رسید  و آن این است ک  در داستاناینجا، کارکرد اصلی روایت ب  منصۀ ظهور 

شود تا بتواند ها ایجاد میِ شهرزاد نیز در این وعم هرزاد، امکانی برای تنمسبنیادین ش

این توعف و تعلیق با  پذیر و گیرندة پیام( را نیز ارزیابی کند واکن  شهریار )کن 

تواند از وعمۀ های ایجاد شد  برای شهرزاد بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا او میگسست

نیوش عنوان روایتو ب  تـییر حاال  کنشی شهریار، ب گیرد  بین هر روایت بهر 

دست گیرد و با شهریار همگام و همرا  تر گردد تا کنترل اوضاع را ب غیرمستقیم، واعف

شود و بعد ها واژگون میشویم و حتی جهانشود  درواعع ما در پیچاپیچ روایت گم می

ن مقولۀ زیباشناسی داستان است و گردد و این هماها سرهم استوار میدوبار  همۀ این

 کند بسیار عوی عمل می شبهزارویکپردازی این بُعد در طول روایت
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 شبهزارویکپردازی . الگوی کنشی روند روایت1شكل 

براسـاس الگـوی کنشـی گـرمس،      شـب هزارویـک پـردازی  در بررسی روند روایـت 

عنـوان کنشـگر تحلیـل    و کارکرد هر شخصیت ب  های اصلی از نار نوع کن شخصیت

 شد  است:  

  کنشگر فرستند : شهرزاد ک  داوطلبان  برای رفتن ب  دربـار آمـاد    2  کنشگر: شهرزاد؛ 1

  کنشـگر بازدارنـد :   0  کنشگر گیرند : شهریار و بعدها تمام زنـان ایـران؛   1شد  است؛ 

ارزشـی:  ء   شـی 6یا همان دینـازاد؛   آزاددهند : دین  کنشگر یاری5وزیر )پدر شهرزاد(؛ 

نجا  شهریار از بیماری روحی و نجا   شهرزاد و تمام زنان سرزمین شهرزاد از مـرگ  

سـبب  جـو و بیمـار )بـ    حتمی و درنهایت فراهم شدن امنیـت و درمـان شـهریار انتقـام    

 فشارهای بیرونی مانند خیانت همسر و غالم(  

تـرین عوامـل گسسـت در    های متعدد از مهمهم  روایت و شخصیتاستماد  از این 

فـرد تبـدیل کـرد  اسـت      های تودرتو یا منحصرب طول روایت است ک  آن را ب  روایت

پـردازیِ  دهنـد ، در گسسـت اول روایـت   عنوان کنشگر یـاری دنیازاد، خواهر شهرزاد، ب 

ز اگـر امـرو  »شـهرزاد پاسـخ داد:   « ای خواهر، چ  خوش حدیثی گمتـی  »شهرزاد گمت: 

 کنشگر گیرند : 

شهریار )ملک بیمار و 

 جو( و زنان آن سرزمینانتقام

کنشگر 

 فرستند :

 شهرزاد

 

 دهنده:کنشگر یاری

دینازاد یا دنیازاد، 

 خواهر شهرزاد

 شیء ارزشی:

نجا  و رهایی شهریار از بیماری 

جویی و نجا  خود شهرزاد و انتقام

 تمام زنان سرزمین  از مرگ

 کنشگر بازدارنده:

ار )پدر وزیر شهری

 شهرزاد(
 

 فاعل کنشگر:

 شهرزاد
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او عمـداً داسـتان را در یـک    « تر از این حدیث گویم مَلک مرا نکُشد، شب آیند  خوش

پـردازی عـرار   گمت دو هم 16کشاند  مَلک ک  تحت تثییر کنشی القایینقط  ب  گسست می

در همـان شـب   « کُشم تا باعی داسـتان را بشـنوم   این را نمی»گوید: گیرد، ب  خود میمی

افتد و این اولین تثییر دازی شهرزاد، کن  عتل ب  تعلیق و تثخیر میپراول، با آغاز روایت

هـای  ایـن تعلیـق موعـت تـا شـب     بود  اسـت    شبهزارویکپردازی در شگمت روایت

سمت نق  مـرگ  پردازی شهرزاد ادام  دارد ک  باعث حرکت از مرگ ب متمادی روایت

مد  استمرار و مقاومت شـهرزاد و  انجاشود؛ اما کار ب  اینجا نمیبراساس مربع معنایی می

فقگ باعـت تعلیـق   آورد و ن وجود میتزریق انرژی ب  جریان گمتمان، فوای تنشی را ب 

گیـرد  درنهایـت در   نیز شـکل مـی   11شود، بلک  رابطۀ معنادار تعاملی و تطابقیکن  می

پـردازی از نقـ    پردازی شهرزاد، رونـد و شـیوة روایـت   وهشتم روایتشب صدوچهل

رود و در این شب، دیگـر مربـع معنـایی شـکل     سمت هستی و زندگی پی  میرگ ب م

گـذارد و مربـع تنشـی    گیرد و حتی روایت پا ب  فوـای گمتمـانی مـی   کامل ب  خود می

ای شهرزاد، مرا زاهد کـردی و از کُشـتن زنـان و    »مَلک شهریار گمت:  گیرد صور  می

بـ  نـدامت اَنـدَرَم  اگـر از پرنـدگان      دختران پشیمان گشتم و از کـردار ناصـوا  خـود    

در ایـن شـب،    «بخت آری، ای مَلک جوان»و شهرزاد پاسخ داد: « حکایتی داری، بازگو 

گوید  شهریار بـازهم در  ، شهریار با شهرزاد سخن می«شبان و فرشت »در انتهای حکایت 

ای »گویـد:  گشاید و میلب ب  سخن می« پشتمرغابی و سنگ»آن شب بعد از حکایت 

شهرزاد، از این حکایت ب  زهد و پرهیزم بیمزودی  اگر چیزی از حکایت وحشیان دانی، 

بخـ  هسـتی و   هایی ک  نجا روایت« آری، ای مَلک »شهرزاد پاسخ داد: « حدیث کن 

دیدة مَلک است  این نشتی روایـت بـ    بخ  روگ زخمزندگی شهرزاد و از طرفی التیام

شـود   ، نیـز دیـد  مـی   «روبا  و کـال  »وم، بعد از حکایت دوپنجا صدوگمتمان در شب 

گونـ   هـا گمتـی  اگـر از ایـن    ای شهرزاد، چ  طرفـ  حکایـت  »شهریار ب  شهرزاد گمت: 

خارپشـت و  »و حکایـت  « چنین گویند ک    »شهرزاد گمت: « حکایا  نیز داری، بازگو 
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جـام رسـانید، مَلـک    را روایت کرد و در انتهای داستان چون شهرزاد عصـ  بـ  ان  « عُمری

« ها دانـی، بـازگو   ای شهرزاد، مرا از آنچ  غافل بودم، آگا  کردی  اگر از این مثل»گمت: 

 را روایت کرد  « بوزین  و دزد»و حکایت « ام ک    شنید »شهرزاد گمت: 

توان دید و مدعی شد ک  شهرزاد توانسـت   شکل مستقیم میدر اینجا تثییر روایی را ب 

اگر بخـواهیم مربـع معنـایی رونـد     یت بیمار شهریار ایری عمیق بگذارد  است بر شخص

 آید:میدست را ترسیم کنیم، تصویر زیر ب  شبهزارویکسرایی داستان

 
 شبهزارویکسرایی شناسی روند داستان. مربع1شكل 

پردازی، از مـرگ  شود، شهرزاد در روند این روایتک  در این شکل مشاهد  میچنان

سوی ن  ـ   سوی زندگی حرکت نکرد ؛ بلک  ابتدا مسیری از مرگ ب ور  مستقیم ب صب 

زندگی و زند  بودن خود و دیگران رسید  اسـت  نتیجـ     مرگ طی نمود  و درنهایت ب 

شناسیِ ساختارگرایانۀ گـرمس، هـر شـ  کنشـگر ایماکننـدة      ک  از دید روایت این است

پـردازی  کننـد ( در رونـد روایـت   هنـد  و ویـران  دنق  )فاعل، فرستند ، گیرند ، یـاری 

سـاخت  های زیرین و ژرفاند  این مربع معناشناختی ب  الی حوور داشت  شبهزارویک

هـای زیـرین سـاختارهای زیربنـایی     کند و این الیـ  اشار  می شبهزارویکهای داستان

رگ دهــد  مقولــۀ زنــدگی دربرابــر مقولــۀ مــرا شــکل مــی شــبهزارویــکگمتمــان در 

کند  در اینجا شاهدیم ک  شهرزاد چگونـ  از ظـاهر روایـت و سـاختار     آفرینی میارزش
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بـرد و حرکـت او در   های زیرین آن بهر  میصوری آن برای ایجاد معنای واععی در الی 

تثخیر انداختن کن  مرگ بود  است  او در پردازی فقگ برای ب های آغازین روایتشب

کوشد تا این کـن   تعلیق درآوردن کن  مرگ، میو پس از ب پردازی ادامۀ مسیر روایت

ساختِ رونـد  ِ ژرفتبدیل کند  این معنای« زندگی»است، ب  « ن  ـ مرگ»را ک  در معنای 

فقگ جـان  در انتهای داستان کامالً مشهود است ک  دیگر ن  شبهزارویکپردازی روایت

امان شـد  و امنیـت و آرامـ     شدن نیست، بلک  شرایگ بسکسی در معرد خطر کُشت  

ب  شهریار، شهرزاد و تمامی زنان و مردان آن دیار بازگشت  است و ایـن هـدف غـایی و    

تعالی واععی در این مسیر بود  اسـت  درنتیجـ  یکـی از دسـتاوردهای تحقیـق حاضـر       

معنـایی بـود  اسـت و    تقویت و افزای  درک از روایت براساس الگوی کنشی و مربـع  

های پنهان روایت و تبیین نقـ  هـر   ها و آشکار کردن الی ی تحلیل روایتشرایگ را برا

 دهد   شخصیت نشان می

 

 شبهزارویک. مربع تنشی 3ـ1

چیز از یک نقصان معنا در شهریار در پی  از روایت ، هم شبهزارویکهای در داستان

یعنـی انتقـام از    پردازی شهرزاد، ابژة ارزشی شهریار،با شروع روند روایتشود  آغاز می

ها، تـییـرا   دهد؛ زیرا گمتمان روایی از روایتزنان، جایگا  ارزشی خود را از دست می

سـمت گمتمـان   دنبال داشت  است و اکنون  او و شهرزاد بـ  کنشی و رفتاری شهریار را ب 

بینیم ک  ابژة ارزشـی شـهرزاد دچـار تـییـر     اند؛ اما از آن طرف هم میتنشی کشید  شد 

شـود و در درون  ود؛ زیرا این ابژة ارزشی برای شهرزاد از جایگا  بیرونی خارج میشمی

تـری بـا گذشـت زمـان     گیرد و شهرزاد با اراد  و خواست عویعنوان کنشگر جای میب 

رود  دیگر فقگ جان خودش و خواهرش مهم نیست؛ بلک  عالعـۀ او بـ  ادامـ     می پی 

ها برای آرام کـردن شـهریار نیـز بسـیار پراهمیـت اسـت  او بـا        پردازیدادن این روایت

دهد و گویی این عالع  از درون او نشئت م  میهای متمادی، ب  این کار اداگذشت شب
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شود  در جریان ناام گمتمـان تنشـی   گیرد و شهریار نیز درگیر شهرزاد و دنیای او میمی

هـای    بـا گذشـت زمـان و شـب    1خـورد:  چشم مـی حاصل از روایت، مواردی چند ب 

همـرا   را بـ  ِ معنـاداری  شود ک  یک جریانمتمادی، ناام کنشی ب  ناام تنشی تبدیل می

  ارتباط از حالت تقابلی ب  تعاملی و ادراکی در زمان حـال تـییـر وضـعیت داد     2دارد  

برنـد؛ بلکـ  بـا گذشـت     سر نمیها در تقابل با یکدیگر ب است  دو کنشگر اصلی روایت

پـردازی در  همرا  روایـت   این ارتباط گمتمان روایی ب 1اند  زمان ب  تعامل بیشتر رسید 

پـردازی بعـد از   وهشـتم روایـت  متمادی ادام  یافت؛ امـا در شـب صـدوچهل    هایشب

  هر گمتمان تنشی ب  یـک  0، تحول عایم گمتمانی را شاهدیم  «شبان و فرشت »حکایت 

فوای تنشی نیاز دارد ک  این فوای تنشی با حوور مستمر شهرزاد در کنار شهریار هـر  

بُعد کیمی این گستردگی عاطمی دیـد   شب تقویت شد  است؛ هم از بُعد کمّی و هم از 

دربرگیرندة دو جریان در  شبهزارویکهای   تن  گمتمانی حاصل از روایت5شود  می

پردازی بود  اسـت: یکـی حـاال  روحـی و عـاطمی دو کنشـگر و دیگـری        طی روایت

  دیگـر دو کنشـگر،   6وابست  ب  ابژة بیرونی در دنیای خارج است ک  آمیخت  شد  است  

کنند؛ بلک  ب  دنیـای درون یکـدیگر نیـز    د و شهریار، فقگ ب  ابژة ارزشی فکر نمیشهرزا

 اند و شرایگ حسی ـ ادراکی بین این دو شکل گرفت  است    را  یافت 

وجود آورد  ک  ایـن  درپی فوای تنشی را ب های پیبینیم ک  چگون  روایتحال می 

هـا  شهریار، و حوور عـاطمی آن  فوای تنشی حاصل تجربۀ زیستۀ کنشگران، شهرزاد و

، اگـر ممارسـت و مقاومـت    شـب هزارویـک پـردازی  در کنار یگدیگر است  در روایـت 

جـای  شهرزاد نبود و ایمان او ب  کن  وجود نداشت، از کارکردهای گمتمانِ مماشا  ب 

کشید و یقیناً شاهد فوای تنشی ـ ادراکی سازند  و  کرد و پا پس میمقاومت استماد  می

( از سـ   ویژگـی اصـلی    1110بـودیم  شـعیری )  پردازی نمیبرند  در طول روایتپی 

گویـد: ویژگـی مقـاومتی، ویژگـی ممارسـتی و ویژگـی مماشـاتی در        گمتمان سخن می

کنندة این نـوع ویژگـی   شد  در گمتمان روایی درواعع تعیینگمتمان  مقدار انژری صرف
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کنـد،  د برای تـییر موععیت صرف مـی ، انژری و توانی ک  شهرزاشبهزارویکاست  در 

دهد و این گمتمان پویایی و نیرومنـدی خاصـی دارد کـ  از    گمتمانی سازند  را شکل می

کوشد یک ایِ ممارستی و مقاومتی است  شهرزاد میهایی با خصیص های گمتمانویژگی

شدة مخر  و منقب  را تـییر دهـد و وضـعیت متمـاو  و جدیـدی را     وضعیت تثبیت

زین آن شرایگ ناهنجار و نابسامان کند  چنین تـییری مستلزم انرژی بسـیار زیـادی   جایگ

پـردازی شـهرزاد و   شود  روایـت است ک  مداومت و ممارست نیز حتماً با آن آمیخت  می

کند، حاکی از آن است ک  شـهرزاد بـ  مـد  هزارویـک     فوای گمتمانی ک  او ایجاد می

پردازی و بهبـود وضـعیت موجـود پافشـاری     یتشب با ممارست و ن  مماشا ، بر روا

کند  او برای رشد و استعالی وضعیت بهبودیافت  جدوجهد بسیار دارد؛ اگرچـ  ایـن   می

های او نیز بسیار گـر  خـورد    امکان حوور او و تمدید حوورش ب  شهریار و واکن 

میـزان  طور حتم، آستانۀ مقاومت هر کنشگری متماو  است؛ اما بـا وارد شـدن   است  ب 

انرژی الزم )از نار کمّی( و اطمینان ب  انجام کار )از ناـر کیمـی(، عـدر  و توانمنـدی     

ایـن امـر کـامالً     شبهزارویکدهد ک  در برای گسترة کمّی و کیمی کن  را افزای  می

مشهود است و باعث شد  ک  این ایر، در حوزة گمتمان روایـی، یکـی از بهتـرین منـابع     

حسـا  آیـد؛ زیـرا دربرگیرنـدة بسـیاری از      های گمتمانی ب ناام روایی برای نشان دادن

 های سازندة گمتمان است  ویژگی

گیری از ویژگی مقاومتی و ممارستی در گمتمان روایی و سـازِکارهای  شهرزاد با بهر 

متقاعدسازی و القایی، را  را برای استعالی سـاحت حوـور خـود افـزای  داد  اسـت       

است، از هرگون  انجمـاد کنشـی جلـوگیری    اد از آن بهر  گرفت  چنین مقاومتی ک  شهرز

شود، با مقاومـت و  کند  انجماد و انقباد کنشی ک  در ابتدا در شهریار بیمار دید  میمی

رود  از دیـدگا   شود و درنهایت از بین میممارست گمتمانی و رواییِ شهرزاد کاست  می

شکل روایت، فوای چالشـی را ایجـاد کـرد     ب پردازی معناشناسی، شهرزاد با گمت نشان 

شـد  تـییـر   است ک  استحال  و استعالی معنایی در آن با تـییر شرایگ ایجـابی و تثبیـت  
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کند و پویایی و مقاومت گمتمانیِ شـهرزاد، از رسـو  معنـای نامتعـارف و ناهنجـار      می

ندة زنـدگی  بخشد ک  نویددهکند و ب  آن معنای جدیدی میدرون شهریار جلوگیری می

، نقطـۀ عطـف ایـن    شبهزارویکهشتم داستان بخ  است  در شب صدوچهلو رهایی

فوای تنشی ـ ادراکی بـین ایـن دو کنشـگر را شـاهدیم  شـهریار خطـا  بـ  شـهرزاد          

ای شهرزاد، مرا زاهد کردی و از کُشتن زنان و دختـران پشـیمان گشـتم و از    »گوید: می

 « اگر از پرندگان حکایتی داری، بازگو کردار ناصوا  خود ب  ندامت اندرم  

گویـد  هشتم با شهرزاد سخن میهای شب صدوچهلشهریار بازهم در انتهای روایت

جویان  است  اش از ابژة دردناک و انتقامک  حاکی از انبساط و گسترة درونی او و رهایی

یـزی از  ای شهرزاد، از این حکایت بـ  زهـد و پرهیـزم بیمـزودی  اگـر چ     »گوید: او می

هـای مـداوم شـهرزاد در ایـن شـب بـا سـ         تالش« حکایت وحشیان دانی، حدیت کن 

 بار نشست  است   حکایت پندآموز دیگر ب 

آرام  متقابل شهریار و شهرزاد حاصـل رابطـۀ تنشـی در فوـای گمتمـانی اسـت؛       

هـایی کـ    اند؛ روایـت هایی ک  هرکدام نق  مهمی در سیر تکاملی گمتمانی داشت روایت

گیـر  نیـوش یـا روایـت   انجامند و ما در ادامۀ داستان فقگ روایتگر و روایت  گمتمان میب

 شویم    گیر نیز مواج  میپرداز و گمت نداریم، بلک  با گمت 

روایت درون روایت، راوی را مصمم در مسیر را  برای حصول بـ  غایـت مطلـو     

کار را ب  اینجا رساند  است   دهد  ممارست و پویاییِ رواییِ شهرزاد درحقیقتنشان می

ِ تودرتــو، هـای هـا و حجـم زیـاد روایـت    حوـور مـداوم از ناـر کمّـی و نـوع روایــت     

پـرداز  گیر مستقیم تبدیل کرد  و حاال او را ب  گمتـ  نیوش غیرمستقیم را ب  روایتروایت

پـردازیِ شـهرزاد و   نیز تـییر وضعیت داد  است  فوای تنشی ایجادشد  در روند روایت

 شود  ای دید  میای و گستر نیوشیِ شهریار در دو منطقۀ فشار روایت
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 هشتم(  )تا شب صدوچهل شبهزارویکای ای و گسترهوارۀ منطقۀ فشاره. طرح1شكل 

 

دیـد    شـب هزارویکسرایی شهرزاد در وارة ناام تنشی در روند داستاندر این طرگ

زاد و ایجـاد فوـای تنشـی بـین شـهریار و      پـردازی شـهر  شود ک  با توج  ب  روایتمی

پـردازی، فوـای تنشـی، عدرتمنـد و     ای در این سـیر روایـت  شهرزاد، ناام تنشی فشار 

پرانرژی بود  و سوگیری تنشی مبتنی بر عوی بودن درونۀ عـاطمی اسـت کـ  بـ  بـروز      

شــود و آن زمــانی اســت کــ  شــهریار در شــب حالــت تـییریافتــۀ شــهریار منجــر مــی

کند و در مقام مَلـک، بـا گذرانـدن ایـن     م درخواست روایت دیگری میوششصدوچهل

بیند  درنتیج  سوگیری بـا افـزای  عـاطمی بـود      مد ، خود را در کنار شهرزاد آرام می

شود  فوای تنشی بدون تردید ضعیف نیسـت  در منطقـۀ   است و افت عاطمی دید  نمی

سـمت دنیـای بیـرون نیـز     یری ب ، سوگشبهزارویکپردازیِ ای حاصل از روایتگستر 

دانـد و  مـی  تر از پـی  شود  از نار شناختی، شهریار جهان پیرامون خود را امندید  می

جـویی کشـید  اسـت  او از حالـت     روز است ک  کسی را نکُشت  و دست از انتقـام  101

 گرا تـییر یافت  است  در این حالتتوعف و تعلیقِ موعت ب  کنشگری اخالعمند و اصول
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هـا کسـب کـرد ، بـ      توان گمت ک  شهریار با شناخت بهتری ک  از هسـتی و انسـان  می

وارة تنشی یافت  رسید  و فوای تنشی او نامحدود و متکثر است  در طرگای بسگگستر 

آمـد   دستهای ب ای بیناوابست  مشاهد  کنیم  یافت توانیم فوای تنشی را در رابط باال می

ای ک  مبتنی حاکی از این است ک  منطقۀ فشار  شبهزارویکبست  در از این رابطۀ بیناوا

های شناختی است، عوی ای ک  مبتنی بر برون های عاطمی است و منطقۀ گستر بر درون 

ای مطلـو  پـی    گون پردازی ب و بسیگ بود  و  شرایگ ایجادشد  در طی فرایند روایت

نی پرهیزکار تبدیل شد  و در تعامل با دیگران رفت  ک  حال شهریارِ افسارگسیخت  ب  انسا

پـردازی  کند  این بهترین یمرة گمتمانی در حوزة روایـت نیز جانب احتیاط را رعایت می

 است 

هـای عـاطمی نیـز    ها افزود  شود، فشار بینیم، هرچ  وسعت گستر طور ک  میهمان

اس بهتـر و در کنـار هـم    گردد  این احسها اضاف  میگیرد و بر انرژی عاطمی آناوج می

ها( را در تعامل بـا هـم عـرار    ها و برون ها، دو جریان عاطمی و شناختی )درون بودن آن

 نمایاند   دهد و بدین ترتیب، فرایند تنشی عوی بین این دو را میمی

 
 )شهرزاد و شهریار(  شبهزارویک. شكل مربع نظام تنشی در 1شكل 
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دهندة رشد یکسان گونۀ عـاطمی و گونـۀ شـناختی    این مربع تنشی و محور آن نشان

پـردازی  دهد  در مراحل روایتهمسو را شکل می است و ب  همین سبب است ک  رابطۀ

هشـتم، بـا   وششم و اوج آن در شب صدوچهلبعد از شب صدوچهل شبهزارویکدر 

م شـویم  در ناـا  محـور مواجـ  مـی   محور با ناام گمتمانی تن تـییر ناام گمتمانی کن 

بـرد ،  دار و با عصد عبلی بود  و با القا و متقاعدسازی کـار را پـی  مـی   کنشی ک  برنام 

کنـد   سمت ناام تنشی ک  مبتنی بر درک و عاطمـ  و احساسـا  اسـت، حرکـت مـی     ب 

شـب بـ     کنـد، تـا پایـان هزارویـک     شهرزاد برای آنک  فوای عاطمی ـ تنشی را حمـ   

پردازی متوعف وهشتم روایتکار در شب صدوچهلدهد و پردازی خود ادام  میروایت

پردازی در شب هزارویکم اسـت  گمتمـان شـب آخـرِ     شود و پایان عملیا  روایتنمی

 طور در کتا  آمد  است:بین ملک و شهرزاد این شبهزارویکپردازی روایت

پایان رسانید، زمـین  در این مد ، شهرزاد از مَلک س  پسر داشت  چون حکایت ب 

شب است ک  حکایا  و مـواع    یکای مَلک جهان، اکنون هزارو»بوسید و گمت: ب

مَلـک گمـت:   « کنم  اگـر اجـاز  دهـی، تمنـایی دارم     متقدمین ازبهر تو حدیث می

شهرزاد  بانگ ب  دایگان زد فرزندان او را حاضر آوردند  « هرچ  خواهی، تمنا کن »

شیرخوار بود  شـهرزاد زمـین را    یکی را  رفتن توانستی و دیگری نشستن و سومین

ای مَلکِ جهان، اینان فرزندان توانـد  تمنـا دارم کـ  مـرا بـ  ایـن       »ببوسید و گمت: 

مَلک کودکان را ب  سـین  گرفـت و گمـت:    « کودکان ببخشایی و از کُشتنم آزاد کنی 

« ب  خدا سوگند، من پی  از این تو را بخشید  بودم و از هر آسیب امان داد  بودم »

خدای تعالی بر تو بخشاید کـ  دختـر کریمـۀ    »ب  وزیرِ خود، پدر شهرزاد، گمت: و 

خود را ب  من تزویج کردی و سبب منع من از کُشتن دختران مردم شـدی؛ ولـی او   

 «را عمیم  و زکی  دیدم و خدای تعالی از او ب  من س  فرزند عطا کرد  است!

بـ  وضـعیتی سـلبی در طـول     کند و شهریار از وضعیتی دردناک و مخر  عبور می 

رسد و در عبور از این وضعیت سلبی، ب  یک استعالی معنایی جدیدی کـ   ها میروایت

هـا درواعـع از روایـت نشـئت     یابد  تمام این سلب و ایجا رهایافتگی است، دست می



 1041 بهار و تابستان، 11، شمـارة 6سال                                                       شناسیروایتفصلنامۀ دو 

 

131 

 

ترین آن رفع بحران ، کارکردهای زیادی دارد ک  مهمشبهزارویکو روایت در  گیردمی

 عنایی است   و نقصان م

  . نتیجه 1

پـردازی  کارگیری الگوی کنشی و مربع معناشناختی گرمس در تحلیـل رونـد روایـت   ب  

گیری شهرزاد از شیوة روایتی تودرتو عمـدی بـود ؛   دهد ک  بهر نشان می شبهزارویک

زیرا گسست ایجادشـد  نقـ  مهمـی را بـرای راوی، یعنـی شـهرزاد، داشـت  اسـت  او         

شود تا بتوانـد از  می شبهزارویکپردازی ر اصلی و روایتگر وارد روایتعنوان کنشگب 

عنـوان   ما واضـ  اسـت نقـ  او بـ     کند؛ ا کن  نابهنجار و بیمارگونۀ شهریار جلوگیری

تواند از پـسِ ایـن شـرایگ نابسـامان و فوـای      تنهایی نمیپرداز حیاتی است و ب روایت

رسـان  گیر مستقیم و کنشـگر یـاری  عنوان روایتاد، ب هولناک دربار برآید؛ بنابراین دنیاز

آید  آشکار اسـت کـ  مخاطـب غیرمسـتقیم،     براساس الگوی گرمس، ب  یاری خواهر می

است؛ زیـرا در غیـر ایـن    کرد  پردازی آماد  یعنی شهریار، نیز شرایگ را برای این روایت

درپـی و  ی پـی هـا داد  ایـن گسسـت  پـردازی نمـی  صور ، بـ  شـهرزاد اجـازة روایـت    

تر شهریار نیز مهیـا کـرد  اسـت     های تودرتو، شرایگ را برای تمکر بیشتر و عمیقروایت

هـا، در تـالش بـرای بـرانگیختن حـس      پـردازی گیری از این نوع روایـت شهرزاد با بهر 

درنتیج  استماد  از دو مقولۀ مهم، یعنی  شنیداری و درنهایت حس عاطمی شهریار است 

شود تا شهریار کن  خود را پردازی، خیلی زود باعث مییوة روایتتعدد شخصیت و ش

حالت تعلیق درآورد و با این توعف موعت، کار را برای شهرزاد همـوارتر کنـد؛ زیـرا    ب  

جویانـۀ مَلـک دچـار تعلیـق و انتاـار      پردازی، کن  انتقـام های نخستین روایتدر شب

خود نیز امکان تنمس را برای شهرزاد ایجـاد  ها، شود  انتاار برای شنیدن ادامۀ داستانمی

همـین  کند تا بتواند شرایگ روحی و واکن  شهریار را مورد ارزیابی عرار دهد و بـ   می

کـرد  و در  تری را بازگو مـی های کوتا ها داستاندلیل است ک  شهرزاد در برخی از شب

پـردازی  نـد روایـت  تر بود  اسـت  در بررسـی رو  ها طوالنیها این روایتبرخی از شب
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معناشناختی گرمس، شهرزاد در سیر حرکت خود برای آرام براساس مربع شبهزارویک

سـوی زنـدگی مسـتقیماً حرکـت     کردن شهریار و نجا  خود و دیگر زنان از مـرگ، بـ   

انداخت و این بدان معنـا نبـود   تثخیر میکند؛ بلک  او در ابتدای مسیر باید مرگ را ب نمی

گردد  شاید فقگ یک تعلیق و توعف موعت در مـرگ اتمـاا     زندگی بازمیک  او حتماً ب

پـردازی آن را  هـای زیـرین رونـد روایـت    الی  شبهزارویکمعناشناختی  افتاد  مربعمی

موجـب   شـب هزارویـک است  مقولـۀ زنـدگی دربرابـر مقولـۀ مـرگ در      آشکارتر کرد  

هرزاد و دنیازاد نیسـت؛ بلکـ    آفرینی صرف نجا  ششود ک  این ارزشآفرینی میارزش

پردازی، نجـا  خـود شـهریار از موععیـت دردنـاک او و      های زیرین این روایتدر الی 

 دهد   تالش برای برگرداندن  ب  زندگی را نشان می
تـوان اذعـان   ها میکردن شهریار ب  شنیدن روایتبا ورود شهرزاد ب  دربار و مجا  

رسان خود دنیازاد، در همرا  کنشگر یاریشد  ب تعیین ای ازپی کرد ک  شهرزاد با برنام 

تالش برای ایجاد شرایگ القایی یعنی اعتمادسازی و مجا  کردن مَلک بـ  شـنیدن ایـن    

هاست  برای متقاعد کردن مخاطب باید از ابزارهای القایی مانند وسوس ، تشویق، روایت

دازی، شرایگ القـایی را فـراهم   پرتحریک و ترغیب استماد  کرد  شهرزاد با شروع روایت

کند  شـواهد حـاکی از آن اسـت کـ      آورد و دنیازاد نیز در این امر با او همکاری میمی

تدریج از ناام کنشی )تجویزی و القـایی( بـ  ناـام تنشـی تبـدیل      ناام گمتمان روایی ب 

  شـهرزاد  رسیمشود؛ یعنی از روابگ تقابلی بین شهریار و شهرزاد ب  رابطۀ تعاملی میمی

تعلیـق  یابـد کـ  آن ارزش بـ    مـی  براساس ناام روایی کنشی ب  ارزش مورد نار دسـت 

پردازی، ایـن رابطـ  از حالـت    درآوردن کن  بیمارگونۀ شهریار است؛ اما با ادامۀ روایت

رسد و این نیز خود فرایند معناسـازی  کند و ب  رابطۀ حسی ـ ادراکی می ایجابی گذر می

دهد  درواعع دیگر ابژة اولی ، چـ  بـرای شـهرزاد،    جدید را نشان میو حصول ب  معنای 
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چ  برای شهریار، آن معنای اولی  را ندارد  سـاختارهای زبـانی منطقـی بـ  سـاختارهای      

های دیگر، عالعـۀ بیشـتری   شود  شهریار با گذشت زمان در شبزبانی عاطمی تبدیل می

وششم، خود نیز از شهرزاد صدوچهلدهد تا اینک  در شب برای شنیدن روایت نشان می

پـردازی امیـدوارتر   کند و این مسئل  شهرزاد را برای ادامۀ روایـت درخواست روایت می

 کند می

هـای  گمتمان تنشی )حسی ـ ادراکی( جریانی معناداری است کـ  بـا گذشـت شـب     

های طـوالنی، وارد فوـای   پردازیمتمادی رخ داد  است  این دو کنشگر پس از  روایت

دهندة حوور مستمر شهرزاد در کنار شهریار اسـت؛ زیـرا از   شوند و این نشانتنشی می

شـود  درنتیجـ    بُعد کمّی و کیمی در بین این دو کنشگر، گسـتردگی عـاطمی دیـد  مـی    

های بعد از شب صدم، دیگر وابست  ب  حاال  روحی و عاطمی هر دو کنشگر در داستان

اند و شرایگ حسی ـ ادراکی در درون یکدیگر را  یافت ابژة بیرونی نیست؛ بلک  ب  دنیای 

پردازی برای هر دو ایجاد شد  است  بهتر است بگوییم کـ  شـهرزاد از   این روند روایت

های اصلی گمتمان، یعنی مقاومت، بهر  برد  است  مقـدار انـرژی کـ  او    یکی از ویژگی

ای تـییر وضعیت بیمارگونۀ کند، نمودار مقاومت او بربرای این گمتمان روایی صرف می

شهریار است  او گمتمان روایی پویا و نیرومندی را برای حم  موععیت و تـییر وضعیت 

گیرد و این امر مستلزم صرف انرژی بسـیار اسـت  شـهرزاد    کار میشدة شهریار ب تثبیت

 زند   برای رسیدن ب  استعالی وضعیت، دست ب  مقاومت و ممارست فراوان می

پردازی با ادامۀ روایت شب،هزارویکسرایی رة ناام تنشی روند داستانوادر طرگ

گردد و ای حادث میشهرزاد و ایجاد تنشی بین او و شهریار، ناام تنشی فشار 

بودن درونی عاطمی است، هر شب بیشتر دید  سوگیری تنشی ک  مبتنی بر عوی 

، سوگیری شبهزارویکای در ناام تنشی شود  از طرفی حتی در منطقۀ گستر می
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داند و سمت دنیای بیرون نیز وجود دارد  دیگر شهریار جهان پیرامون  را ناامن نمیب 

یافت  ب  کن  روز کسی را نکُشت  و کن  تعلیق 101همین دلیل است ک  ب  مد  ب  

 شود    یافت  تبدیل میتوعف

دست ها ب و انسان پردازی شهرزاد، شهریار شناخت بهتری از هستیدر طول روایت

چیز هم  دهد تعلیق درآوردن کن  را نشان میآورد  است و این نشتی روایت برای ب 

شود  آغاز می شبهزارویکاز یک نقصان معنایی و خأل عاطمی ـ درونی در 

گزار یک کن  زدگی عاطمی ـ درونی ک  حاصل جبر بیرونی است، شهریار را ب بحران

کند؛ اما با حوور راوی هوشمند و فرهیخت  ام و جبر تبدیل میبا کن  تجویزی انتق

شود  درواعع روایت کارکرد رفع نقصان خود را در )شهرزاد(، فرایند روایی آغاز می

 زند   گزار )شهریار( رعم میروند شیوة حوور راوی در کنار کن 

ان اصلی روند روایتگری ب  سیر و طلب استعالی معنایی و ایجاد تن  بین کنشگر

دهد  انمصال از ابژة انتقام و اتصال ب  ابژة ارزشی ک  پیوند شهریار با خود و سوا می

کنـد کـ  درنهایت ب  تـییر و هستی پیرامون  است، حرکتی جدیدی را تبیین می

های متمادی بحران پردازیمقاومت راوی طی روایت شود ای منجر میبازآفرینی نشان 

دهد  شهرزاد با در شهریار را ب  استعالی معنای حوور تـییر میعاطمی و نقصان معنا 

کند و گیری از زبان روایت، موععیت نابسامان روحی شهریار را دگرگون میبهر 

شد  و سپس شود تا شرایگ تثبیتسرانجام با تزریق انژری در فوای گمتمانی باعث می

ای جدیدی از زندگی و هستی شهریار درمقابل معن بخ  تبدیل شود وب  شرایگ رهایی

 عرار بگیرد  

 ها نوشتپی
1. Semantic square  

2. Tension square   

3. Extensity  

4. Intensity  

5. Marzoloph  
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6. Greimas   

7. The Morphology of Fairy Tales  

8. Basic Binary   

9. Actant    

10. Valuable Object   

11. Plot   

12. Opposition   

13. Interaction  

14. State  

15. Antoin  Galland   

16. Manipulation   

17. Adjustment   
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