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 چكيده
های لشکرکشی ی( روایتی دیگر از زندگی وشمس)قرن ششم  کالیستنس دروغین اسکندرنامۀ

گزاران شده ها دستخوش تغییر و تصرف نقاالن و داستاناسکندر است و مانند سایر اسکندرنامه
شهرِ زنان یا هروم است؛ رسد که همان آرماناست. در این داستان، اسکندر به شهر پریان می

عقد  و سپس بهاسارت  کند و او را بهها، با پادشاه زنان مبارزه میبرخالف سایر اسکندرنامه
معناشناسی روایی، ابتدا الگوی روایی و پژوهش حاضر در چارچوب نشانه آورد.خود درمی
کند. زنان در های مدلی و فیگورتیو آنان بررسی میها و کنشگران را براساس هویتسپس اکتان

 های معناییاند؟ هویتکردههای مدلی و مضمونی را آرزو میشهرِ خود، چه هویتآرمان
های کنشی را که از نظر کند و زنان چگونه حوزهناپذیر میهای کنشی را دسترسیچگونه حوزه

« باید»و نفیِ « خواستن»شهر زنان بر هویتِ کنند؟ آرمانفرهنگی ممنوع هستند، تجربه می
ی و هویت شمسمتمرکز است. چنین هویتی در تضاد با اشکال فرهنگی جامعۀ قرن ششم 

عنوان پیامبر، قرار دارد؛ بنابراین راوی که تنش بین اسکندر و اراقیت را همعنایی اسکندر، ب
های معنایی را درجهت مخالف منطق گشتارها کند، با کارکرد تفسیری خود، همگنهروایت می
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یابد. نظام ارزشی متن سرا ادامه مینماید. ناهماهنگی بین این دو، در دسیسۀ زنان حرمایجاد می
سرا اند. زنان حرمکند که عامل فاعلی را زنان گسیل کردهز زن را نکوهش میدرحالی تبعیت ا

که هویتی کامالً برعکسِ اراقیت دارند، پنهان از کنشگران دیگر و از طریق دسیسه، ارزش را 
 کند.کنند. راوی، برخالف نحو روایی، نقش زنان و فریب اسکندر را انکار میتعیین می
شهر زنان، اسکندر، معناشناسی، هویت مدلی، برنامۀ روایی، آرماننشانه های کليدی:واژه
 اراقیت.

 . مقدمه1
های اسکندر است روایتی دیگر از زندگی و لشکرکشی اسکندرنامۀ کالیستنس دروغین

گزاران شده است. ها دستخوش تغییر و تصرف نقاالن و داستانو مانند سایر اسکندرنامه
ها، دیدن شهر هروم یا بردع قفقاز یا همان اسکندرنامه از عجایب سفر اسکندر در اغلب

جنگد و فقط عجایب توصیۀ حکیمان، با زنان نمیشهر زنان است. اسکندر بهآرمان
، این شهر، شهر پریان است و برخالف اسکندرنامۀ کالیستنسبیند. در شهرشان را می

شهر زنان ر بررسی آرمانجنگد. مریم حسینی دها، اسکندر با آنان میسایر اسکندرنامه
های بعد تحریف یا حذف در دوره»دهد شهر زنان کند و احتمال میبه این اثر اشاره می

شده باشد. تنها در داستان رسیدن اسکندر به شهر پریان و داستان او با بانو اراقیت 
 (.833: 8315)« کندخوانیم که اراقیت بانویی است که سرزمین پریان را اداره میمی

 ریکائشده در این مقاله، در پژوهش دیگری با تأکید بر ریشۀ پبر ظن مطرحعالوه
مچنین مقایسه با برخی و بررسی قلمرو جغرافیایی آن و ه «انپری» معنایبه

شهر زنان ها، اثبات شده که شهر پریان در این داستان همان هروم یا آرماناسکندرنامه
 (. 02 -55: 8333)خیراندیش، است 

خواهد و با کندر الگوی مطلوب و آرمانی فرمانروایی است که فرهنگ عامه میاس
کند. برخالف شهر زنان، جایگاه زن را دوباره تعریف میقرار دادن او درمقابل آرمان

سکندرنامۀ اگذرند، در ها مردان با احترام از این شهر میها که در آنسایر اسکندرنامه
شوند؛ بنابراین دربردارندة ویژگیِ جدیدی از ا نمیزنان به حال خود ره کالیستنس

ها، بدون آنکه از کمال اسکندر کاسته فرهنگ است. زنان متعدد و ضعف دربرابر آن
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آن را نتیجۀ چندهمسری در اسالم  (81: 8333)شود، مشخصۀ دیگر اثر است. ساوثگیت 
 داند.می

ر نیروهای ماورائی از های عامیانه اگرچه در برتری دادن به قهرمان و حضوقصه
ها و الزامات فرهنگی بندی به سنتکنند، در پایدنیای عقل و منطق پیروی نمی

ها و الزامات درمورد زنان و سبک حضور آنان است. سختگیرند. بخشی از این سنت
کند. حتی اگر  تحریف داستان را نادیده بگیریم و اراقیت را پری بدانیم، فرقی نمی

یابد. شده نمود میشده و انسانیاش، اجتماعیانگیزیعاده، باوجود شگفتالهرچیزِ خارق
محض ورود به تواند پرواز کند، بهکننده است و میپری اگرچه صاحب زیبایی خیره

تواند شود؛ پس نمیدنیای قصه، اصول اخالقی و رفتاری جامعۀ انسانی بر او تحمیل می
ها ست، و پهلوانان را برباید و از آنهدر اساطیر گونه که ، آن8صرفاً نماد زایایی باشد

شهر زنان دربرابر گفتمان تواند مرددوست باشد. پادشاه آرماندار شود؛ نمیبچه
هنگ عامه نیز قهرمان را خارج از گفتمان خود فرگیرد. سرکوبگرانۀ مردان قرار می

و گاه متفاوت،  های جدیدها و پذیرش و الحاق ارزش. ماهیت نقالیِ قصهپذیردنمی
های نامرتبط ها، تفسیرهای ناهمخوان و روایتای از تناقضات، ابهامقصه را به مجموعه
که نقالی درمورد کنشگران غیردینی یا برکنار از هویت و درحالی  تبدیل کرده است.

کردن ماجرا و کند و با طوالنی های مستقل را الحاق میای، روایتهای فرقهجدال
 -8: 8332)ر.ک: آیدنلو، دارد میها مجذوب خود نگه شنو را مدتمتوالی، نقل هاینقصان

های ارزشی ها و محمولدر اینجا سازگاری قصه با بسترهای فرهنگی جدید، هویت(، 31
 تازه ایجاد کرده است.

تواند ضمن ها ابزاری کارآمد است؛ زیرا میمعناشناسی درمورد قصهتحلیل نشانه
جهتمندی گفتمان اولیه را از ها، تقطیع و بررسی روابط بین نشانه باتحلیل متن، 

یابند، جدا کند و های معنایی نمود میصورت همگنههای ارزشی جدید که بهنظام
اند، حذف یا تحریف قصه را که پژوهشگرانِ دیگر با حدس و گمان به آن اشاره کرده

جدید نشان دهد. نخستین نظام در نظام ساختاری قصه و با توجه به اشکال فرهنگی 
گفتمانی برای تحلیل این داستان، نظام کنشی و بررسی برنامۀ روایی است. تا زمانی که 

شی که وِهای عاطفی و شَتوان به جریاناند، نمیساخت بررسی نشدهالیۀ میانی و ژرف



 8331بهار و تابستان  ،5، شمـارة 3 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

22 

اطفی های عراوی سطحی از جریان ؛ زیرامبتنی بر الیۀ رویی گفتمان است، اعتماد کرد
های معنایی مطابق با نظام ارزشیِ خود را ایجاد کرده است که با سطوح دیگر و همگنه

دنبال یافتن پاسخی برای گفتمان تعارض دارند. بر این اساس، پژوهش حاضر به
 سؤاالت زیر است:

دارد؟ پس از اسارت و ازدواج،  شهر زنان، چه هویت مدلیاراقیت، پادشاه آرمان
شود؟ آیا هویت مدلی که در ارتباط با اکتان هایی مواجه میچالشهویت وی با چه 

آید، با نقش مضمونی و فیگورتیو میدست است و از سیر کنشی در الگوی روایی به
ناپذیر های کنشی را دسترسیهای معنایی چگونه حوزهشده یکسان است؟ هویتارائه
نگی ممنوع هستند، تجربه رههای کنشی را که از نظر فکند و زنان چگونه حوزهمی
 کنند؟ می

شهر خود، چه رساند که زنان در آرمانپاسخ این سؤاالت، ما را به این نکته می
اند و آرزوهای آنان دربرابر واقعیت کردههای مدلی و مضمونی را آرزو میهویت

 فرهنگی و اجتماعی قرن ششم چه تغییری کرده است.

 . مبانی نظری1 -1
کند؛ وجوی روابط ساختاری پنهانی است که معنا را تولید میسی در جستمعناشنانشانه

کمک روابط کند؛ زیرا معنی بهها و روابطشان توجه میدهندة نشانهپس به عناصر تشکیل
های شود که از طریق کنشیابد. در نظام ساختارگرا، معنا زمانی حاصل مینمود می

یابد. کنش گفتمانی  ه به وضعیتی ثانوی دستسوژه از وضعیتی اولی ،شدهریزیبرنامه
سبب استفاده از فرایند روایی یا نظام همنشینی ای روایی که خود بهیعنی تحقق برنامه»

 (.53: 8313)گرمس، « گردددر گفتمان حاصل می
کنند، در الگوی سیر زایشی معنا متجلی روابط ساختاری پنهانی که معنا را تولید می

گیرد؛ ساخت به سطح رویی صورت میو زایش معنا در گذر از ژرفشوند. تکوین می
شود. از نظر گرمس، های میانی و روساخت تقسیم میساخت، الیهبنابراین متن به ژرف

تواند ساخت نمیای است. ژرفساخت، مقولهروساخت، نحوی ـ زمانی و ژرف
است که آن را ساختارهای سطح انتزاعی گفتمان »تنهایی داستان را ایجاد کند؛ زیرا به
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های های انتزاعی صورتالیۀ گفتمانی به داده(. 5: 8315)شعیری، « انداولیۀ معنا نامیده
بخشد. الیۀ میانی در ارتباط با الیۀ معنا ـ روایی است. زمانی، مکانی و کنشگری می

نیادینی اند، بیانگر زبان روایی پایه و بهای خالص و ناب دستور زبان که انتزاعینقش
فرض تجلی گفتمان در الیۀ روایی است. همۀ سطوح در ارتباط تعاملی هستند که پیش

 (.00: 8313)ر.ک: عباسی، دهند با یکدیگر، انسجام درونی روایت را شکل می

 ای وجود دارد:در هر گفته یا گزاره، دو عنصر پایه
 دهد.که حالت یا عمل را توضیح می 3. محمول8
: 8335)همان، های گزاره هستند های این محمول که همان اکتانوع. ظرفیت یا موض3

825.) 

های ها نیروها و نقشاکتان. »8و کنشگر 3شوند: اکتانکنشگران به دو دسته تقسیم می
دهندة اجرا شدنِ کنشگر نشان(. 828)همان، « الزامی هستند تا یک فرایند به انجام برسد

 شود:ط با یک گونۀ محمولی شناخته میملموس اکتان است. اکتان در ارتبا
حرکت توانند آن را بههایی که میلطف برنامهاکتان صورتی کامالً نحوی است که به

زیرا هم از ترکیبات  ؛آید؛ اما کنشگر صورتی بسیار پیچیده استوجود میدرآورند، به
روایی  در ارتباط با نحوِکنشگر معنایی و هم از ترکیبات نحوی تشکیل شده است. 

زیرا ابتدا یک اکتان بوده که به برنامۀ روایی مجهز شده است؛ در ارتباط با معنای  ؛است
شده است و  گفتمانی است، زیرا نقش مضمونی دارد که غالباً انسانی و اجتماعی

ارتباط بین کنشگران و شیء (. 835)همان، شود ها متجلی میشکل صور و نمایهبه
شان را ها را تعریف و حوزة عملیاتیشود، آندست میبهدستها ای که بین آنارزشی

ها یا در گذارند. تغییر هویتها تأثیر میکند. اشکال فرهنگی بر هویتمشخص می
دهد، یا در ارتباط با کنشگر میهاست که در یک سیر روایی کنشی رخ ارتباط با اکتان

معناشناسی نوین افتد. نشانهق میاتفا و فیگورتیو 5است که در یک سیر روایی تماتیکی
بخشی به کنشگران های مدلی که نقش مهم و اساسی در هویتاز طریق توجه به ترکیب

 معناشناسی سنتی متمایز شده است.دارند، از نشانه
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ای محمول و موضوع، پژوهش حاضر ابتدا الگوی با توجه به اهمیت دو عنصر پایه
های مدلی و فیگورتیو کنشگران را براساس هویتها و روایی هنجارگونه، سپس اکتان

 کند.آنان بررسی می

 . پيشينۀ پژوهش2 -1
معناشناسی مکتب نشانه و شناسی کاربردیروایت، مبانی معناشناسی نوینهای کتاب

اند. از هایی از متون فارسی پرداختهدر کنار تبیین نظریه، به ارائه و تحلیل نمونه پاریس
اند، بخشی از معناشناسی روایی نوشته شدهکه براساس نظریۀ نشانههایی میان مقاله

ترین های عامیانۀ بلند است، مهمها قصههای این حوزه که پیکرة مطالعاتیِ آنپژوهش
ها، گریزگاه نقال از روایتخرده»شوند. دو مقالۀ پیشینۀ پژوهش حاضر محسوب می

 یاسکندرنامهبانو از مجموعۀ ستان سکینهمعناشناختی داتحلیل نشانه»و « برنامۀ روایی
های گفتمانی و به تأثیر بازسازی قصه و نقش نقال در تغییر نظام« منوچهرخان حکیم

گیرد و چون اند. قصه هنگام بازسازی از هستۀ اولیه خود فاصله میارزشی پرداخته
روایی و  ها را در تعامل با سیرتوانند نظامی واحد از ارزشهای جدید نمی0همگنه

ها و های مذکور ویژگیشود. پژوهشتناقض می قوانین درون متن پیش ببرند، دچار
 دهند.معناشناسی نشان میهای روایی قصه را در چارچوب نشانهچالش

 . بحث و بررسی2

 . الگوی روایی هنجارگونه1 -2

اگر »روایت است.  1«ساختار جدلی»روایت یا  5«جدل»های سازمان روایی، از ویژگی
هم برای  3توان یک ضدفاعل یا پاد ـ فاعلصورت، میفاعلی وجود داشته باشد، در این 

مند بینی کرد که این پاد ـ فاعل به همان شیء ارزشی مورد نظر فاعل عالقهآن پیش
این دو برنامۀ روایی با یکدیگر ناسازگار هستند؛ اجرای یکی ( 312 همان،)« است

 ری را درپی خواهد داشت.مقدماتِ برنامۀ روایی دیگ
گیرد، ارتباط یک شیء با تغییری که از نوع اتصالی یا انفصالی آن صورت می

شود و در شکل تصاحبی آن منجر می(، ارتباط بهشود. در حالت اتصالی )تعریف می
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(. 853)همان، د (، به محرومیت برای فاعلی که آن چیز را دراختیار دارحالت انفصالی )

دار رابطۀ کنشگر فاعلی و شیء ارزشی روی یک پایۀ ساختاری، از نوع رابطۀ جهت
کنشگر فاعل و (. 835)همان، شود سمت شیء ارزشی متمایل میاست. حرکت از فاعل به

اند. رسیدن از وضعیت قبل به بعد، نحوی و موقعیتی شیء ارزشی نتیجۀ ساختاری کامالً
کند و غایت پارچگی روایت را تضمین میت که غایتمندی و یکبراساس تقابلی اس

 برپایۀ جهتگیری گفتمانی روشنگر یک نظام ارزشیِ ایجادشده در متن است.
دهد، اسکندر در گزارة ای که تقابل اسکندر و اراقیت را نشان میدر برنامۀ روایی

کند اسکندر می عاملی، کنشگر فاعلی است. اراقیت پاد ـ فاعل کنشگر است که تالش
ای هستند که پیدرهای کنشی و پیها زنجیرهها و پاد ـ کنش(. کنشf-fکاری نکند )

کنند؛ اما تر یا از آن دورتر مییکدیگر را خنثا و کنشگران را به شیء ارزشی نزدیک
 کند.درنهایت گزارة وضعیت حالتی دوم، دستیابی اسکندر به شیء ارزشی را تثبیت می

ای کندر و اراقیت، قائل به کنشگر فرستنده است؛ خدا کنشگر فرستندهداستان اس
تواند بنیادِ نظام ارزشی متن را تعیین کند. اگر خداوند نهادینه و ثابت است که می

کند و باید غایت دلیل جایگاه قدرت، کنش را مدلیزه میبه« فعل»کنشگر مسبب است، 
کند. با باوراند و الزام ایجاد میاعل کنشگر میآن را تعریف نماید؛ زیرا او ارزش را به ف

کند. اما فرستندة متعالی تنها به بُعد برداری ایجاد میهویت فرمان« باید»حضور فرستنده، 
ای در سطح سببی ـ اعتباری رخ شود، بدون آنکه ترکیب مدلیارزشی گفتمان الحاق می

ها و ی آزاد است که الزامدهد. هویت فاعل کنشگر نیز اطاعت نیست. اسکندر کنشگر
اوست و این با معنای « دوست»کند. در داستان، فرشته ها را خودش تعیین میارزش

کند، یکی نیست. حتی برخالف ارزش فرستندة متعالی، که دستورها را ابالغ می« رسول»
 جنگد.با اراقیت که مسلمان است، می

ری، امام یا پهلوان دین داده های ایدئولوژیک که به قهرمان وجه پیامبدر روایت
بنابراین باید  82گردد.دهی نمیشود، حوزة عملیاتیِ فرستنده در نحو روایی سازمانمی

پرداز است که با عمل ارتباطی و تولید کرد؛ زیرا گفتهپردازی توجه به موقعیت گفته
سیر  طحباالترین سوجود آورد. جایگاه وی در خوان باور بهگفته قصد دارد در گفته

. نقش اجتماعی و انسانی اسکندر که نقش موضوعی یا تماتیکی قرار داردزایشی 
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شود و با وجه تر میشود، از طریق الحاق صوری فرستنده محکممحسوب می
دارد؛ اما همین نقش موضوعی، تأیید وامیوچرا بهخوان را بدون چوناسطورگی، گفته

دهی مجدد هد که ناچار است به سازماندپرداز را در چالش دیگری قرار میگفته
 ها بپردازد.ها و همگنهارزش

 که اطاعت واداشتن اراقیت استکند، بهنخستین شیئی که عامل فاعلی هدفگیری می
پیش هیچ پادشاهی »گوید: با قدرت بیشتر. اسکندر در جواب اراقیت می است معادل

اراقیت ضمن (. 385: 8313البرکات، ابی بن)عبدالکافی« نرفتم. همۀ پادشاهان پیش من آمدند
اسکندر را بگو تا پیش ما آید، »خواهد: امتناع از خواستۀ اسکندر، خود نیز همین را می

یک شود و چون هیچارزش مشخص می(. 388)همان، « نزدیک تخت ما، تا او را ببینم
است که  دهد. نقصانْ قدرتیکند، جدال رخ میقدرت خود را به دیگری واگذار نمی

 کشد.چالش میاسکندر را به« بایدِ»و « خواست»
کند. اسکندر نباید با اراقیت مدارا جنسیت طبق الگوهای فرهنگی، تنش را بیشتر می

عیبی عظیم »کند که دربرابر زن ضعیف بوده است: کند؛ چون فرهنگ او را مواخذه می
ان اطراف را مسخر کنم، باشد که چون منی را که مشرق و مغرب بگردم و جملۀ پادشاه

 (.385)همان، « خدمت وی روم محکوم زنی شوم و به
کند. موازی با این تنش، هویت زنانۀ پاد ـ فاعل کنشگر ارزش دیگری ایجاد می

شود. ارزش دوم درصورتی بیند و شیفتۀ وی میاسکندر در میدان جنگ، اراقیت را می
باشد. اگر اراقیت « خواستن»ز به فعل یابد که اراقیت نیز مجهبرای اسکندر تحقق می

جای آن را « باید»شود و او نادیده گرفته می« خواستن»این فعل را نداشته باشد، 
شود به /باید اطاعت کند/ که از صورت، /باید ازدواج کند/ منوط میگیرد. در این می

با  های دیگری که عدم تطبیقشود. ارزش دوم با چالشطریق نتیجۀ جنگ مشخص می
شود. تالش برای تصاحب نظام ارزشی راوی و حضور فرستندة متعال است، مواجه می

زن با وجه پیامبری اسکندر همخوان نیست. نقش مضمونی، کنشگر را در قالبی 
داند. ابومسلم به اشتیاقی به زن را الزمۀ وجه دینی میبی و کندمشخص جاسازی می

کند که صدای قرآن خواندنش، او را مجذوب رغبت است و با کسی ازدواج میزنان بی
 (.3: ج8318)ر.ک: طرسوسی، کند می
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کرد؛ نظام کنشی و ارزشی اراقیت را برای شناخت بهتر فاعل کنشگر باید بررسی 
خود است، ارتباط  تنهایی مستقل است، باید با نظامی که ضدزیرا این نظام کنشی که به

تواند کل نظام خود و دیگری را تعریف ی، میبرقرارکند. چنین ارتباط و موقعیت جدل
چشم و دل »گونه است: که نخستین دیدار اسکندر این؛ درحالی (835: 8335)عباسی، کند 

که پادشاهی و لشکر بر چشم او خوار شد و آن شاه در دیدار آن زن مانده بود؛ چنان
البرکات، بن ابیالکافی)عبد« روز، همه روز در این اندیشه بود تا تدبیر آن کار چون کند

از شاه و قوت او »کند: . اراقیت حریف را از زاویۀ دیگری ارزیابی می(380: 8313
. برنامۀ اراقیت در تقابل با برنامۀ اسکندر، نظام معنایی و جا()همان« درهراسیده بود

کند. سازد، با تناقض مواجه میها میارزشی را که راوی در سطح تفسیری و همگنه
دهد، از طریق برنامۀ اراقیت که خالف این ی راوی عشق را به اراقیت نسبت میوقت

توان دانست که از نظر فرهنگ عامه، عشق به زنان با وجه پیامبری موضوع است، می
که اراقیت ، جنگ باید پایان پذیرد، درحالی «خواستی»تناسب ندارد. درصورت چنین 

 کند.سکندر ازدواج نمیتا شکست نخورده و اسیر نشده است، با ا
؛ یعنی اراقیت در پیوند با شیء «o⋂2S»است:  این وضعیت انتهاییفرض پیش

ارزشی که قدرت است، قرار دارد. توانش اسکندر /بتواند انجام دهد/ نتیجۀ برنامۀ 
( برای خبرچینی عهد 3Sملک )( با پریان اسیر و دختر شه1Sدیگری است. اسکندر )

دهد و به پریان، وعدة آزادی. هردو به این ملک وعدة ازدواج میهبندد. به دختر شمی
دلیل که از یاریگران نزدیک اراقیت هستند، توانش انجام مأموریت را دارند. اسکندر با 

شده به بر این، کنشگرانِ تحریککند؛ عالوهرا ایجاد می« خواستن» 88وعده، فعل مؤثر
نظام ارزشی متن،  عهد و پیمان برای پریان نیز مجهز هستند؛ زیرا طبق « باید»فعل 

های روایی و اصلی در الگوی زیر نشان داده (.335)همان، کند و الزام ایجاد می« باید»
 اند: داده شده
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(S2⋂0) 

 

 F1  (S2U0) 

     

{F1{S1   (S2U0)} 

             

    /-Pf/   /pf/ 

دهد/ /نتواند انجام   /بتواند انجام دهد/                

   یتغییر مدل 

    

  

F2{S1  S3  (S1⋂0) 

 /vf-انجام دهد/ /نخواهد 
 /-df/ نباید انجام دهد/ 

 /vfبتواند انجام دهد//  
 /df/ باید انجام دهد/ 

 
گذارد و دهنده، اسارت اراقیت است. اسکندر بر او بند آهنین مینیروی سامان

دهد توجهی، دستور کشتنش را می. پس از چهار ماه به نشان بیزندامیرانش را گردن می
دستور کشتن برای نشان دادن خشم پادشاه است و با وساطت و انصراف از (. 35)همان، 

کند. ارزش دوم با ناچار با اسکندر ازدواج میریزی شده است. اراقیت بهکشتن، برنامه
ای مبنی بر ایجاد را هیچ نشانۀ زبانیشود؛ زیمیتبدیل زن به شیء و تصاحب آن حاصل 

)همان، گذارد های شهر پریان را دراختیار اسکندر میوجود ندارد. اراقیت گنج« خواست»

ای که گانهگانۀ زن، زر و زور است؛ سهوضعیت انتهایی، رسیدن اسکندر به سه(. 353
 83داند.ها مذموم است. عرفان هرسه را مانع رسیدن به خدا میدلبستگی به آن

 . افعال مؤثر2-2
. افعالی که (835: 8335)عباسی، دهد ای دیگر را تغییر میای است که گزارهمدلیته گزاره

بر آن، اند از: بایستن، خواستن، دانستن و توانستن. عالوهتوانند مدلیزه کنند، عبارتمی
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دادن  بر فعل انجامتواند شود، میفعل /انجام دادن/ که با افعال مدل یا مؤثر مدلیزه می
ها معناشناسی نوین اولویت را به مدلیتهدیگری یا افعال اصلی مدلی تأثیر بگذارد. نشانه

گیرد؛ بنابراین تکثر و سیالیت دهد؛ زیرا هویت و تعریف کنشگر از درون صورت میمی
 کاود.تر میشکل دقیقسیرهای روایی را به

وجه وجودیِ  گیرد؛ یعنیحمول قرار میعنوان شرطِ اجرای کنش، روی ممدلیته به
کند؛ روی اکتان تکیه محمولی را که نسبت به اجرا شدنش پیشین است، مشخص می

تواند همچون یک خصوصیت برای کند؛ به این معنا که محتوای معنایی مدلیته میمی
کنشگر درنظر گرفته شود؛ خصوصیتی که برای انجام عمل الزم است. بنابراین 

دار کنشگران انتزاعی دهد که همان نیروی جهتغیرمستقیم چیزی را تغییر میصورت به
هرگز مستقل از  شان را. مدلیتهاست؛ یعنی قسمتی از هویتِ کنشی کنشگر گشتاری

 (.881 -882)همان، صحنۀ کنشی نیست 

است. اسکندر و اراقیت، هردو پادشاه هستند؛ بنابراین « باید»تنش داستان بر نفی 
گوید: شود. اسکندر در جواب اراقیت میدو تحمیل میطاعت بر یکی از این هویت ا

« الخصوص پیش زنان. او باید پیش ما بیایدمرا عادت نباشد جای رفتن، علی»
ها را تغییر دهد. تواند هویتتنها جنگ است که می( 388: 8313البرکات، بن ابی)عبدالکافی

همراه تهدیدی که نشانگر جایگاه ت دیگری بههردو بر هویت فرمانروایی خود و اطاع
حذف نشده، « باید»رسد؛ زیرا نتیجه نمیکنند. پیغام صلح نیز بهقدرت است، تأکید می

زفرست تا بگذرم که تو را حرمت اسیرانِ مرا به من با»تر شده است. رنگبلکه کم
تو را حرمت »نکته که  این (.385)همان، « تر آن باشد که با من لجاج نبریدارم و اولیمی
پذیرم؛ ولی تهدید بعدی، معنای صلح را به تصمیمی که ، یعنی قدرت تو را می«دارممی

کند، تغییر می« نباید»اگرچه به « باید»دهد. صاحب قدرت فعالً گرفته است، تغییر می
است؛ باز دارای مرجع قدرت است. « نباید که نیایی»معنای شود و بهاجازه محسوب می

نابراین واکنش اراقیت رد هرنوع اطاعتی، چه به طریق ایجابی و چه سلبی، است. نقشِ ب
زند و مسئلۀ زن و مرد بودن را مطرح مضمونی بر تنش هویتی کنشگران دامن می

های ارزشی و فرهنگیِ پیرامون هریک، نمایۀ مرد و زن و نظام (.385)همان، کند می
چون شاه خود را در »ارزش: ایی اراقیت را کمداند و توانشکست اسکندر را ننگ می
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)همان، « دست او گرفتار دید، با خود گفت اگر کاردی با خود داشتمی، بر خود زدمی

اند. در این نظام ارزشی، به شدههای یک نظام ارزشی تثبیتها همگنه. تمام این(381
آخرسر به آبادانی رای ]...[ عقل باشند و سستزنان همه ناقص»شود: زنان توهین می

 (.383)همان، « برآرم و جان از دست این زنان نادان ببرم
عشق اراقیت به اسکندر بود. ارزش دیگری که در الگوی روایی تأیید نشد، 

وگوی درونی اراقیت که با دخالت و کنترل های این عشق به تفسیر راوی و گفتنشانه
نکه در صحنۀ کنشی قرار گیرد؛ کند، بدون آراوی دانای کل همراه است، بروز می

بنابراین بعد عاطفی گفتمان مکمل بعد کنشی و شناختی نیست. اراقیت پیوسته اسکندر 
ای اسکندر، اگر بگذارم که جان از دست من ببری، نه اراقیتم ]...[ »کند: را تهدید می

د که ترسیکرد و از هوی میشاه را دیگرباره دل در بند او شد و نام خداوند یاد می
کاری کند که کاری /( f-fبرنامۀ اراقیت )(. 385)همان، « شاهی و جان در سر او کند

های ( را هم به برنامۀ وی اضافه کرده است. کنشfv) است؛ اما راوی مدل /نکند
و از مکالمۀ اسکندر نیز اثبات فرض دارند را پیش« بایدنمی»و « نخواستن»اراقیت 

ارا گرفتی، خود از این صداع رسته بودی! شاه گفت وصلت اگر تو او را به مد»شود: می
ترسند، اش میبازیاطرافیان اسکندر که از عاقبت عشق(. 333)همان، « نه کار آسان است

شرم زنی این پری شوخ و بی»کنند او را با بدنام کردن اراقیت منصرف کنند: تالش می
« سالمت برگذرد، مصلحت باشداست و بسیار کارهای بد کرده است ]...[ اگر شاه به

جز آن نیست که این شاه، اسکندر، طمع »پریان نیز به اسکندر شک دارند: (. 385)همان، 
 جا(.)همان« درین دختر کرده است

کند. اراقیت را برای تحقیر به عمویش اسکندر پس از پیروزی، اراقیت را طرد می
دهد. در این دادوستدِ شنهاد میدهد و عموی اراقیت دوباره او را به اسکندر پیمی

، همچون ازدواج و طرد، راوی هیچ واکنشی از احساس اراقیت نگفته است. اراقیت ابتدا
پس دراختیار فاعل کنشگر قرار س ؛شودهای مدلی خود تهی میاز تمام هویت شیء،

ان و تواند زنان متعدد داشته باشد؛ اما عشق به زنگیرد. طبق نظام ارزشی، اسکندر میمی
 روی از آنان ناپسند است.دنباله



 و همکار کبری بهمنی                                                                              سراشهر تا حرمهویت مُدَلی زنان، از آرمان

 

02 

مانند و اهمیت خود را های متضاد در کل داستان به یک شکل باقی نمیهمگنه
دهند. قطب پیامبری و جادوگری فقط در آغاز داستان اهمیت دارد. داستان با ازدست می

بر  عار بود»گوید: است. اسکندر می تضاد زن و مرداساس آن که یابد ادامه میتنشی 
 (.338)همان، « من ]...[ که گویند اسکندر از قوم پریان، بلکه از زنی عاجز آمد

 گیرند:صورت زیر شکل میها در طول داستان بههمگنه
 vsعقلیِ اراقیت زن، بی vsجادوگران، مرد  vsاراقیت، اسم اعظم  vsاسکندر 

دانی غیب vsاقیت خبری اروفاداری اسکندر، بی vsوفایی اراقیت عاقلی اسکندر، بی
 قوی بودن اسکندر و غیره. vsاسکندر، ضعیفیِ اراقیت 

و جوهرة « بود»آیند، غالبا خالی از دست میها که از تفسیر راوی بهنمایۀ این ارزش
دهد، هر /بخواهد انجام است؛ مثالً براساس توانش ماورایی که اسم اعظم می حقیقت

د، بدون آنکه نیاز به گسترش طرح باشد؛ اما شوتبدیل می« عمل»دهد/ی بالفاصله به 
گو، اسکندر پیامبر اسم اعظم در برنامۀ روایی کارکرد ندارند. طبق نظام ارزشی قصه

های معنایی قبل از داستان کند. همگنهنبی را تکرار میهای سلیمان است و کنش
های نیاناراقیت، با مالقات زاهد و تعریف ماجراهای سلیمان و بلقیس، براساس ب

گیرند؛ با این تفاوت که ملکۀ سبا جنگجو نبود، ولی اراقیت اساطیری شکل می
ترین مشخصۀ سلیمان، داشتن اسم اعظم است که زاهد به اسکندر جنگجوست. مهم

 دهد؛می
م ـ به من السالزیراکه آن نام بزرگ خداوند ـ جل ذکره ـ از دست سلیمان ـ علیه

نام عرش بلقیس بیاورد و این نام در نگین  رسیده است و آصف برخیا بدین
 (.321)همان، سلیمان نهاده بود و موسی بدین نام فرعون را غرق کرد ]...[ 

کنشگر فاعلی از دید فرهنگ عامه، وارث انبیاست. اسم اعظم شیء نیست که قابل 
« انیهزار دینار خسروپنجاه»شود و اسکندر بابت آن معاوضه باشد؛ اما در اینجا شیء می

دهد، پردازد. باوجود آنکه پیر پس از دادن اسم اعظم تسلط خود را بر آن ازدست میمی
 یهاسکندرنامشود. در های بعدی، این اسم تکثیر و به دیگران نیز داده میدر داستان

طرسوسی، سروش غیبی برپایۀ ارتباطی مستقیم، اربابیِ دو جهان را که تسلط بر عناصر 
 سکندرنامۀ کالیستنسادر گرفتن اسم اعظم دهد؛ ولی کندر میاربعه است، به اس
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وجه غیبی و آسمانی ، اسکندرنامۀ کالیستنسدر واسطۀ زاهد و پرداخت بهاست. به
های شده، همگنهشود. برای کنشگر شقپیوسته با وجه زمینی مخدوش می اسکندر

کافران قرار ندارند. پاد ـ گیرند؛ یعنی دربرابر پیامبر بودنش، شیاطین یا متقابل شکل نمی
  83فاعل نیز مسلمان است؛ انگار خودش دوبعدی شده است.

بقیۀ صفات اسکندر و اراقیت تحت شعاع نظام ارزشی راوی قرار دارند؛ نظامی 
تر . این صفات در زیر مجموعۀ تضادی بزرگداندضدزن که اصول خود را بدیهی می

ها د، بدون اینکه با هویت مدلی و کنشی آنگیرنکه تضاد بین زن و مرد است، قرار می
های ترین ویژگییکی باشند. تدبیر، کاردانی، هشیاری، جوانمردی و وفای به عهد مهم

اما راوی همۀ  شوند؛های وی در طول برنامۀ روایی ثابت میاراقیت هستند و با کنش
ها را از اراقیت سلب کرده و در سطح رویی گفتمان، تمام وجوه مثبت را به اسکندر آن

اراقیت دربارة او نسبت داده است. اسکندر کشورگشایی فریبکار و بدعهد است. 
 (.333)همان، « حرمتکش و بیوفا و بدعهد است و گردناین مرد بدقول و بی»گوید: می

های معنایی دیگری برپایۀ تقابلی تازه در اقیت با اسکندر، همگنهپس از ازدواج ار
های قبلی که مبتنی بر تضاد مرد و زن بود، بر تنشگیرد. اراقیت عالوهداستان شکل می

ملک، زن دیگر اسکندر که قبالً شه دخترِازجمله گیرد؛ سرا قرار میدربرابر زنان حرم
بندی ها در زیر دو مجموعۀ جدید قابل دستهکنیزک رازدار اراقیت بود. این همگنه

سرا. هویت مدلی و زن حرم vsملک و زن جنگجو  شه دختر vsهستند: اراقیت 
 رفتاریِ هردو متفاوت است.

سرا ها و نقش مضمونی زنانی که در حرمها، نمایهبررسی الگوی روایی این داستان
ست که یی اها«نباید»راوی و  اند، روشنگر نظام ارزشیِهستند و نقطۀ مقابل اراقیت

 گیرد.اراقیت نادیده می

 شهر. زنان پس از سقوط آرمان0 -2
کند دوباره قدرت را اراقیت پس از شکست و قرار گرفتن در گفتمان مردانه، تالش می

ها، از اسکندر و سپاهش کند و دربرابر شبیخونها را فتح میدست بیاورد. او قلعهبه
اراقیت را عزیز و » :ت از فرماندهان مهم در نبردهای اسکندر استهشیارتر است. اراقی
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موقعیت جدید وی، دردسرهای زیادی  .(353)همان، « کرد و کارش بر زیادت شدگرامی 
با » :پذیرندملک نمیشه آورَد؛ موضوعی که لشکر، امیران و دختروجود میبرایش به

ی سازد ]...[ و اراجیف در لشکر افتاده خود گفتند نباید که این زن پری با این شاه مکر
های آهسته، منظور از سخن .(355)همان، « گفتندهای آهسته میبود و به هرجایی سخن

پراکنی درمورد اراقیت است. اراقیت زن است؛ با توجه به همین نقش مضمونی، شایعه
های سپاه هپذیرد. اسکندر دربرابر شایعسپاه اسکندر ارزش تفویضی به اراقیت را نمی

« همه، او خود همیشه پاک بود و به مُهر خدای آفریدگار پیش من آمدبا آن »گوید: می
 ها به پاکدامنی اوست.. مشخص است اتهام(823)همان، 

کند. او قبل از ساخت گفتمان، درجهت نفی اطاعت حرکت میاراقیت در ژرف
وع حرکت برای اسکندر، از اسارت، از فرمانروایی به سمت اطاعت آمده بود. نقطۀ شر

دلیل ساختار جدلیِ قدرت و فرمانروایی بیشتر است. این مسیر به سویفرمانروایی به
 روایت، برای پاد ـ فاعل کنشگر برعکس است.
کند. بر این اساس، بر روی ها عبور میهر تولید معنایی از تقابل و رابطۀ بین آن

با سلب و انکار معنایی که با معنای اول در  کردن معنا برابر است محور معنایی، تثبیت
 حالت انفصالی قرار دارد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  اطاعت   فرمانروایی 

 
        

 
 

 نه ـ اطاعت                  نه ـ فرمانروایی    
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شود. محور تنشی های بعدی داستان از این نفی و موفقیت اراقیت آغاز میتنش
های شود، حضور اراقیت و پیروزیتر و بیشتر میطوالنیها دهد هرچه جنگنشان می

ای که جانشین یا همانندی بهتر برای اسکندر گونهگردد؛ بهتر میاش برجستهپیدرپی
 شود. می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اوج این محور در نبود اسکندر است. تمام امیران و حکیم، تحت فرمان اراقیت 
اندیشی برای کنار زدن اراقیت رسد، چارهترین حد میور به ممکنهستند. وقتی این مح

دهد. خان، اجازة حضور به اراقیت نمیشود؛ پس اسکندر در جنگ ارسالنبیشتر می
دلیل متنْ شکستِ قدرت اراقیت را که بهداند؛ بنابراین اسکندر را محتاج خود میاراقیت 

داند و علت آن را باال سوی خداوند می دسیسه و دروغ امیران لشکر است، مجازاتی از
نظر نظام ارزشی متن، از آنِ خود دانستن قدرت و  کند. ازتعبیر می« تکبر و منی»رفتن 

_  

_  +  

  X، قدرت بيشتر  محور عاطفی

    yمحور گسترة شناختی= محور

 های بيشتر و حضور و پيروزی اراقيت جنگ

 قدرت و تكبر
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رسد ندیدن خداوند گناه است و چنین کِبری باید شکسته شود؛ بنابراین رنجی به او می
 تا درنتیجۀ آن عجز خود را دریابد.

 دهد،ت را از طریق ارتباط تقابلی بهتر نشان میای که موقعیت جدید اراقیتوطئه
توان به آن پی برد؛ سراست و فقط با بررسی نظام روایی میزنی و توطئۀ زنان حرماتهام

ها و تواند جهتمندی روایت را از میان نمایهای است که میزیرا تنها برنامۀ کنشی
 ای بین اراقیت و پسرِتفسیرهای راوی نشان دهد. در این داستان، ماجرای عاشقانه

فرستند. ای برای اراقیت میملک، نامهشود و  زنان و کنیزان دربار شهملک ساخته میشه
دهد. این موضوع باعث خشم ملک از این ماجرا تفسیر متفاوتی به اسکندر میشه دختر

. اگر در برنامۀ روایی مشخص نیستند Oو  1Sشود. اسکندر و زندانی شدن اراقیت می
ملک باشد. بر این اساس، شه باید ازدواج با پسر O باشد،  1Sراقیت فاعل کنشگر ا

ملک دارد؛ اما او اراقیت از بین افعال مؤثر، افعال بالفعل را برای ازدواج با پسر شه
 شود.خواهد این کار را بکند. خواستنْ تهمتی است که به اراقیت زده مینمی

طور کلی گزارة عاملی )کاری کند که عملی انجام در برنامۀ پایه، کنشگر عامل و به
های ابزاری درجهتی است که ها در برنامهشود( حذف شده است؛ اما مجموع کنش

فرض در وضعیت رو باید به رابطۀ پیشاین آورد؛ از وجود میوضعیت ثانویه را به
ت گفتمان به توانیم تثبیت کنیم که وضعینقش را زمانی می»کرد؛ زیرا  ثانویه توجه

بنابراین دوگانگی بین برنامۀ روایی (. 888: 8335)عباسی، « انتهای سیر روایی رسیده باشد
ها فرضروایی که ارتباط تقابلی و تکمیلی با یکدیگر دارند، در کنار پیش ۀو پاد ـ برنام

را شناسایی و روایت پایه را بازسازی کنیم. طرح روی اراقیت  1Sکند هویت کمک می
گیرند. طرح روی ها را از وی میکشند و تمام توانشزنجیر میزیرا اراقیت را به ؛تنیس

را با هم  3و  8های شود. وضعیتها متأثر میاسکندر نیز قرار ندارد. اسکندر از وضعیت
اراقیت در پیوست با قدرت و توجه اسکندر  ،(2S 0کنیم. در حالت اول )مقایسه می

برنامۀ روایی با هر فاعل کنشگری این است که در انتها اراقیت در گسست  است. نتیجۀ
ملک است. شه گیرد. نقطۀ مقابل اتصال و انفصال اراقیت، دخترمی با ارزش قرار 
شده است و برعکس پس او ضعیف و فراموش ،زمان با بزرگی و فرمانروایی اراقیتهم

)ترسو( « بددل»یابد. باوجود آنکه نمایی میجال قدرتاو م ،بند کشیدن اراقیتاز به
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 آن حرکت به کار بانو اراقیت زیان داشت ]...[ و خود از» :شودوارد معرکه می ،است
همه اراقیت را فراموش کردند و او را برکشیدند و کار جهان چنین  ،ین زور و مبارزتا

: 8313البرکات، ابیبن الکافی)عبد «است که چون نوی پدیدار آید، کهن را فراموش کنند

توجه اسکندر و امیران لشکر است. توجه اسکندر منوط به  شیء ارزشی جلب (.853
گونه است که فرض این وضعیت اینحذف و بدنامی اراقیت است؛ بنابراین پیش

پس کنشگر در گزارة عاملی ؛ مورد توجه اسکندر است ،ملکشه برخالف دختر ،اراقیت
است و برنامۀ روایی از نوع دسیسه یا توطئه است. اما این ساختار با ملک شه دختر

 ؛دید اسکندر را داردراوی زاویۀ  ،در این مورد .موقعیت روای دانای کل سازگار نیست
های پنهانی را کند و دنیای درون و خواستیعنی مانند اسکندر، اراقیت را محکوم می

چیز مسلط د. از آنجا که بر همهنمایان می، بیاست ملک برای او ساختهکه دختر شه
هایش درست است؛ اما واکنش پاد ـ فاعل کنشگر، یعنی رود دادهگمان می ،است

کند. اراقیت که ابتدا دربرابر توطئه مبهوت است، نظر راوی را اثبات میخالف  ،اراقیت
 گردد.کشد و نزد اسکندر برمیملک را میکند، پسر شهدر آخر فرار می

 اند:دو وضعیت تقابلی برای روایت استخراج شده
 

(S2  0  S1)  F1              (S2  0  S1) 

 
یا  1Fها حضور ندارد. دارد که در وضعیت نیاز به کنشگر دیگری ،اما انتقال وضعیت

کند تا شیء ارزشی را تحریک می دارد/وامی ای است که اسکندر راتوطئه ،برنامۀ روایی
ارزش  جاییِاز یکی بگیرد و دراختیار دیگری قرار دهد، بدون آنکه خود از این جابه

 یافتنِ ،گیرد؛ محبوبیتارزش چیزی است که از گفتمان زنانه ریشه میمطلع باشد. پس 
فتن به میدان سرا و رکه مستلزم خروج از حرم است قدرت و جایگاه در میان مردان

مرا زور و قوت »یابد: می گونه ظهورملک اینشه جنگ است. ارزش در دعای دختر
مَرده بده تا عم خویش و پسرعم خویش را در میان مصاف بگیرم و پیش شاه آورم چهل

همه مصاف بکرده است، و این از تا مرا پایگاه بیفزاید که اراقیت هم زنی است که این
ر کلش» ،ملکپس از مبارزة دختر شه(. 855، )همان« اجت خواسته بودخداوند تعالی به ح
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در آن درشگفت ماندند و اراقیت را فراموش کردند و زبان به مدح و ثنای او برگشادند 
 (.853)همان، « و آفرین کردندا و بر

تواند چگونه می ،کنداما اینکه شیء ارزشیِ زنانه که نظام ارزشی گفتمان را تعیین می
ای فرستنده کند. زنْق یابد، ساختارهای فرهنگی و بافت اجتماعی را منعکس میتحق

ارزش  ةکنندعنوان تعیینکند( که جامعه او را بهاست )زیرا فرستنده ارزش را تعیین می
هم زن است و هم از  ،هرکه فرمان زن کند» :کندقبول ندارد و مخالفت با زن را تأیید می

تواند در جایگاه فرستنده قرار گیرد. زن وضوح نمیبنابراین به (335)همان، « ست!ا زن بتر
بدون آنکه عمالً قراردادی را با کنشگر عاملی منعقد  ،با استفاده از تحریک و اغواگری

کند و حتی جرئت ارزیابی و داوری داشته باشد، کنشگر عاملی را درجهت تحقق و 
ملک برای تحریک اسکندر، اراقیت شه کند. دخترهایش گسیل میدست آوردن ارزشبه

 دختر» :پایددهد و خود در پشت پرده اوضاع را میرا در وضعیت خیانت جلوه می
ملک به شه(. 851)همان، « شنیدگوش ایستاده بود و این سخن میملک در پس پرده بهشه

ه دهد اسکندر را رها و با طفقاج ازدواج کند. اراقیت بدون آنکاراقیت پیشنهاد می
تفسیر این صحنه  (.853)همان، کند پاسخی دهد، به رسم شاهان، رسوالن را اکرام می

اش یکی کند که فرستندهاندازد و تبدیل به کنشگر فاعلی میاسکندر را در دام توطئه می
شاه گفت آوخ که فعل بد خویش بازنمود این ملعونه. برخاست » :سراستاز زنان حرم

کردن جایگاه  (. او از هر بدگویی و ترفندی برای کمجاهمان) «و ناگاه در سراپرده آمد
بینی با آن جمال و حسن، یعنی اراقیت را. نیمۀ او را می ،شاها: »کنداراقیت استفاده می

که ها موی دارد، چنانها و ساقولیکن بر نیمۀ زیرین بر پای ؛باالی او چنان است
ملک را تثبیت شه آنچه اتهام دختر (.333مان، )ه« ای دل سرد شدچهارپایان. شاه را پاره

وگوهای درونی اراقیت است. راوی برای کند، تفسیرهای راوی و انعکاس گفتمی
های اسکندر و دور کردن هرنوع تبعیت از زن، اراقیت را در منطقی جلوه دادن واکنش

یک از هیچحال آنکه (، 853)همان، دهد کشمکش درونی بین خواستن و نبایستن قرار می
سرا و غیرت دشمنان، زنان حرم ۀکند. در میان توطئهای اراقیت، اتهام را تأیید نمیکنش
های اسکندر تنها واقعیت کالمی که اراقیت دارد، شگفتی دربرابر واکنش ،اسکندر ۀشاهان

از شاه بازپرسید که » (802، )همان «ام؟شاها چه کرده» :تاست و تکرار پیوستۀ این جمال
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هردو  ،ملک و آن زنشه دختر»، در تمام این حوادث (803، )همان «ام؟چه گناه کردهمن 
 «کندگوید و با او چه میکردند تا شاه اراقیت را چه میپنهان آمده بودند و گوش می

دنیای ذهنی  ،کندنمی ملک که متن آن را آشکارشه بر نقش پنهان دخترعالوه .(جا)همان
کند داستان را با نظام ارزشی خود ای است که تالش میاویاراقیت نیز در تصرف ر

 ۀاز دسیس ،دانی و هشیاریوجه پیامبری، غیب دلیلدارد اسکندر به تطبیق دهد و باور
 آتش خشم او نشانگر حمیت و غیرتی است که مخاطب توقع دارد زنان برکنار است.

کشتن طفقاج است. اراقیت  هکننددربرابر چنین شرایطی، تنها کنش اقناع. (802، )همان
کاری که اسکندر از اراقیت توقع  دو ؛کشددهد و دربرابر اسکندر میطفقاج را دشنام می

ها که بانو اراقیت با وی گفته گفتند شاها بانو اراقیت افکند و آن سخن»: داشته است
 فتح در آن شاه از شادیِ [...]کرد  با شاه بازگفتند و شاه در دست اراقیت نگاه ،بود

بودن کار خطا اراقیت دربرابر خشم اسکندر، اهمیت این کنشِ .(815 ،)همان «سجده افتاد
ی «باید»که چه نای یابد ومیمعنا فرهنگ کند؛ خطایی که براساس را مشخص می اراقیت

زن من باشد که کافرپسری را کافر برو » گوید:است. اسکندر می را اراقیت نادیده گرفته
سختی جواب او به خود آسان دارد. که او را از راه ببرد و این سخن بر هدآراید و خوا

 .(803)همان،  «ندهد و رسوالن را گردن نزند
شاه در آن هفته همه شب پیش او بود » آورد:دست میخود را به ۀاراقیت دوباره مرتب

دسیسه  ،تاندر طول داس. (815، )همان «و کار اراقیت از آن باالتر شد که پیش از آن بود
تو دگرباره در بالی زن  ،شاها» یابند:خوبی درمیبودن ماجرا را اراقیت و حکیم به

خود را در بند زنان مدار که سرانجام چنین کار نه  ،ینا یش ازبمکن شاها و  [...]افتادی 
زیرا ؛ پذیرند مکر بوده استگاه نمیاما راوی و اسکندر هیچ. (818، )همان «نیکو بود

های زنان میان دسیسه ولی در ،تعدد زوجات حق شرعی است ،با سنت اسالمیمطابق 
نکردی و  شاه هرگز بر قول زنان اعتماد» شود:گرفتن موجب نکوهش قهرمان می قرار

 .(803)همان،  «کار ایشان نبستی دل در
در مرحلۀ تحریک یا عقد  های الگوی هنجارگونۀ روایی شامل سه مرحله است:سازه
-گر تحریکشکننقش  اسکندر و ملک نقش کنشگر فرستنده را دارددختر شه قرارداد،

 شود.وارد مرحلۀ عمل می شده،. او توسط فرستنده به یک برنامۀ روایی مجهز را شده
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باید کاری کند که  ؛ بنابراینستا ملک تغییرِ توانش مدلی اسکندرکارکرد دختر شه
یابد. اراقیت را در  تغییر( vf) /جام دهد/بخواهد ان به (vf-) خواهد انجام دهد//نمی
از الزامات  «بایستن»انگیزد. دهد و تعصب و خشم اسکندر را برمیمی خیانت قرار ۀنمای

شده که به یک برنامۀ کنشگری تحریک، گیرد. اسکندرمی فرهنگی راجع به زنان ریشه
جزا قضاوتی دهد. و به دیگری میکند میروایی مجهز است، ارزش را از یکی جدا 

کتمان فرستنده انجام  دلیلمعرفتی و شناختی روی کنش قهرمان داستان است که به
 شود.نمی

ی را که فرهنگ تعیین «باید»او  چون، کنندثابت می راقیتموقعیت خیانت را بر ا
اتهامی که با  وفایی و مرددوستی معادل بلهوسی است؛بیاست.  کرده، جدی نگرفته

به این  نیز راوی؛ (383 ،)همان شودلک راجع به اراقیت شروع میمهای دختر شهحرف
جایگاه پیامبری اسکندر، فراستی که خداوند برای کشف امور به  زند.موضوع دامن می

 شود،زنان که ضدارزش محسوب می ۀشدن اسکندر در فتن او داده و... با گرفتار
 همخوان نیست.

شدت ای است که نظام ارزشی متن بهدوستی، همگنهزنان یا زن بهحرص اسکندر 
شاه چون آن صورت و » :نمایدکه کنش و ساختار آن را تایید می درحالی ،کندمی انکار

 ،کرد شاه اسکندر چون نیک در اراقیت نگاه» ؛(353 ،)همان« دلش سست شد ،جمال دید
 های بسیار دیگر.و نمونه (380، )همان« زور از دست و پای او برفت

بالفاصله  آورد،ها را به عقد خود درمیکه اسکندر پس از فتح شهرها آنزنانی 
ای مباشرتی که در طول یک هفته اسکندر به شوند و حضور آنان به سهمیهفراموش می

نه مانند شاهان  ،شود؛ اما اراقیت پس از ازدواجمی آنان اختصاص داده است، محدود
شود و نه مانند رماندهان ختم میمیان ف صورت نامی درخورده حضورش بهشکست

پیوسته به  ؛کند. اراقیت مطیع نیستمی شده اکتفالحاظ ۀسرا و سهمیزنان به حرم
. در ساختار ارزشی، کندمی دوستیِ اسکندر اعتراض و برخی کارهای وی را نکوهشزن

 «دیگری» کند،ی فرهنگی عدول می«نبایدها»و « بایدها»زنی که صاحب اراده است و از 
گوید اگر نیاز اسکندر به وی شود و در محل اتهام و توطئه. راوی میمحسوب می

 شد.کشته می چه بسا ،بودنمی
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زنگیان مردی هزار گرد اراقیت درآمدند و جنگ » اراقیت شجاع و جنگجوست:
ایرانیان و رومیان عجب  ۀکه همچنان ؛کردند و اراقیت آن روز جنگی عظیم بکرد

نگرد که او نظام ارزشی داستان از این زاویه به اراقیت نمی .(833)همان،  «ماندند
سمت کنند او را بهدشمنان اسکندر تالش می دلیلجنگجویی مبارز است و به همین 

همه این»: های اسکندر به خاطر اراقیت استنظر دشمنان، پیروزی خود جلب کنند. از
کرده است که  کاراسکندر چه کارهای معظم از دست تو برخیزد نه از دست اسکندر.

اراقیت فراتر « زن بودن» اما گفتمان از (851)همان،  «ای؟اول و آخر آن کار نه تو بوده
 -80: 8332ولت، لینت) 88«کارکرد تفسیری راوی» طریق حتی گاه دشمنان را از؛ رودنمی

دل او  خان ازهوش برفت و عشق اراقیت برارسالن»دهد: می در محور دروغ قرار (85
 «عشق بیفتاد تا لشکر ندانند که او از برجوشید و گفت ای دریغا زنگیان برباد شدند!

 ،خوردخان از اراقیت میزخمی هم که ارسالن. (585: 8313البرکات، بن ابی)عبدالکافی
خان چون که ارسالن گر این استنبلکه بیا دهد،توانمندی و قدرت اراقیت را نشان نمی

و اال اراقیت کی حریف وی  ،راقیت شد، نتوانست با او مقابله کندگرفتار عشق ا
 .گشتمی

 ،دهدنگاه محدود و جنسی به زن، اراقیت را از جنگجویی به زنانگی تقلیل می
 ،این تفاخردلیل بالد و بهبیند و از این وجه به خود میکه او خود را جنگجو می درحالی

 هم در ،شودلشکر و محیط مردانه سنجیده می جایگاه اراقیت هم در شود.تنبیه می
اراقیت که بسیاری از  «خواستن». و در هردو، مورد حسادت و توطئه است ،سراحرم

 زند.به بحران تنشی دامن می ،دانداعتنا نمی بایدها و نبایدها را معتبر و قابل
وبی او دختری بود عظیم بددل و چ»: سرا زنی عاجز، فریبکار و ترسوستزن حرم

 ن اتهام قراراکه فعل خواستن، اراقیت را در مظ درحالی .(858، )همان «برنتوانستی گرفتن
 «بایدها»طریق التزام به  کند ازسرا آزاد نیست و تالش میدهد، هویت زن حرممی

؛ رودسراغ پدر میبه ،شودمی توجه همسر ناامید جایگاه خود را محکم کند. هرگاه از
برد. برخالف اراقیت، او خود را از ه قدرت به پایگاه دیگر پناه میاز یک پایگا یعنی

برادرش را بخواند تا »: پسندندعملی که راوی، لشکر و اسکندر می ؛پوشاندنامحرم می
شادی  ،همهنمودن و شاه را از آن کرد تا خویشتن را به نامحرم نباید و راستا سالح بر
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 دلیلاراقیت پس از آن، به. (853 ،)همان «شدمی افزود و بانو اراقیت کاسد و سستمی
او . (023، همان) کنددربرابر لشکر این موضوع را رعایت می ،هراس از کنشگر جمعی

سرپیچی در میدان به او  علتدربرابر اتهام مرددوستیِ دیگری که لشکر و حکیم به
این » فکر است:یز و بیرنداند اسکندر خوزیرا می ؛بردزنند، به صومعۀ زبیده پناه میمی

برخیزم و پیش زبیده روم و پیش او بنشینم تا خود  [...]شاه آدمی عظیم خونریز است 
 اسکندر زن را در شرایط دسیسه و  خیانت قرار .(551، )همان «رسیدن کار چه خواهد

 .(812، )همان شودخشمگین می ،زن است ۀکند چه در اندیشکه تصور میندهد و از ایمی
ناچار است هنجارها را  شهر بازشناسایی شد،یت برخالف هویتی که در آرماناراق

 خود پیوسته بکاهد. «خواستن» بپذیرد، مطیع شود و از

 . نتيجه0
گیری تگشتاری را جه ةشود، گزارپردازی ناشی میگفته موقعیت یا وضعیتی که از

الحاق  است بوده پردازی جدید بر آنچه قبالًکند. وقتی موقعیت یا وضعیت گفتهمی
 در روایت قراررا های محمولی ناآشنا شود و درجهت خالف گفتمان قبلی همگنهمی
کند و منطق گشتارها را که بر ساخت ارزش، چگونگی می نظام ارزشی را متأثر دهد،می

ا مبتنی است، پیچیده و متناقض هها و ثبت و تثبیت آنگیری و شدن ارزششکل
و ارزش و  کند دهد مخاطب منطق گشتارها را دنبالکل اجازه نمی کند. راوی دانایمی

گران، پنهان از جهان راوی شها میان کنارزش ؛ بنابراینتغییرات آن را دریابد
همسو  ،که بعد عاطفی گفتمان شوند. پیامد دیگر این ویژگی آن استدست میبهدست

ولی با  ،ختار هماهنگکنشی و شناختی نیست. هویت مدلی نیز با سا و مکمل بعد
دهد هویت مدلی اراقیت نفی باید و . بررسی نشان میاست تفسیر راوی ناهماهنگ
گر است. اراقیت پس از ازدواج با اسکندر شدهندة آزاد بودن کنخواستن است که نشان

 سراست. زنان برای اجرایِباید هنجارها را بپذیرد. هویت وی در تضاد با زنان حرم
مردان را تحریک  «از پس پرده» هاتوانند کنشگر فرستنده باشند. آننمیخود،  «خواست»

پس در الگوی ؛ زیرا طبق نظام ارزشیِ متن، تبعیت از زن ضدارزش است؛ کنندمی
پرداز ثانویه گفته اند.اش پنهان شدهفرستنده و نظام ارزشی ،روایی هنجارگونه
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های دیگر را عنایی است و جریانهای مجریان دهنده و عامل مؤثر بروز یکی ازجهت
راند، یا با کارکرد تفسیری راوی، معنایی حاشیه میبه کند،اگر در تضاد باشند، پنهان می

 دهد.ها میدرجهت نظام ارزشی خود به آن

 هانوشتپی
 (.8311غمی، )ر.ک: بی« لقامه»، داستان نامهفیروزشاه. نیز در 8 

2. prédicat 
3. actant 
4. acteur 
5. thèmatique 
6. isotopie 
7. polémicité 
8. structure polémique 
9. anti-sujet 

 و ماجرای منشوری که ابومسلم از امام باقر )ع( گرفت. نامهابومسلم. نظیر 82
11. modale 

)ر.ک: « من نه مرد زن و زر و جاهم/ به خدا گر کنم و گر خواهم»گوید: که سنایی می. همچنان83
 (.83: 8311 حسینی،

دخت، تضاد بین ایرانی و یونانی بودن ی طرسوسی که حضور برجستۀ پوراناسکندرنامه. برخالف 83
 رود.بین نمیدخت کامل ازدواج اسکندر و پورانکند و این تضاد حتی با ازاسکندر را آشکار می

14. interpretation 

 منابع
. 5. ش3س .بوستان ادب«. مارهای نقالیهای روایات و طوویژگی(. »8332آیدنلو، سجاد ) -

 .31 -8صص
«. ها، گریزگاه نقال از برنامۀ رواییروایتخرده(. »8335بهمنی، کبری و ذوالفقار عالمی ) -

 .338 -833. صص0. ش5. دجستارهای زبانی
کوشش ایرج افشار و مهران افشاری. . بهنامهفیروزشاه(. 8311غمی، محمدبن احمد )بی -

 می و فرهنگی.تهران: عل
 های زبان و ادبیاتپژوهش«. دارهای موجسیمای اسکندر در آیینه(. »8313پور، سعید )حسام -

 .13 -08. صص3. ش3. دفارسی
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شهر زنان، مقایسۀ تطبیقی داستان شهر زنان در اسکندرنامۀ آرمان(. »8315حسینی، مریم ) -
 پژوهش«. های اوتوپیاییو داستانکهن یونانی  و اسکندرنامۀ نظامی، با اسطورة شاهنامه

 .838 -885. صص3. ش8. دزنان
 . تهران: چشمه.ستیزی در ادبیات کالسیک فارسیهای زنریشه(. 8311ــــــــــــــ ) -
، اسکندرنامهجایی شهر زنان در جابه(. »8333خیراندیش، عبدالرسول و آمنه ابراهیمی ) -

 -53. صص8. ش3. سشناسیهای ایرانپژوهش. «منظور ایرانی دانستن اسکندرداستانی به
05 . 

ترجمۀ «. های فارسی دورة اسالمیتصویر اسکندر در اسکندرنامه(. »8333ساوثگیت، مینو ) -
 .38 -85. صص10. شکتاب ماه ادبیاتآرا. جواد دانش

 تهران: سمت. و تحلیل نشانه ـ معناشناختی گفتمان. تجزیه(. 8315شعیری، حمیدرضا ) -
 . تهران: سمت.مبانی معناشناسی نوین(. 8338ـــــــــــــــ )ــ -
 . تهران: دانشگاه تربیت مدرس.معناشناسی ادبیاتنشانه(. 8335ـــــــــــــــــ ) -
 . تصحیحِ حسین اسماعیلی. تهران: قطره.نامهابومسلم(. 8318طرسوسی، ابوطاهربن حسن ) -
اهلل صفا. تهران: . تصحیح ذبیح3. جنامۀ طرسوسیارابد(. 8313) ــــــــــــــــــــــــــ -

 علمی و فرهنگی.
شده از )نظام معنایی منسجم تشکیل کوچولو شازدهتحلیل گفتمانی (. »8313عباسی، علی ) -

. 8. ش8. دهای زبان و ادبیات تطبیقیپژوهش«. ساختارهای تودرتو، تسلسلی و تکراری(
 .18 -08صص

 . تهران: دانشگاه شهید بهشتی.شناسی کاربردیروایت (.8333ــــــــــــ ) -
 . تهران: دانشگاه شهید بهشتی.معناشناسیِ مکتب پاریسنشانه(. 8335ــــــــــــ ) -
 کوشش ایرج افشار. تهران: چشمه.. بهاسکندرنامه(. 8313البرکات )بن ابیعبدالکافی -
 شعیری. تهران: علم. میدرضا. ترجمۀ حنقصان معنا(. 8313گرمس، آلژداس ژولین ) -
. ترجمۀ علی عباسی و نصرت شناسی روایتای درباب گونهرساله(. 8332ولت، ژپ )لینت -

 حجازی. تهران: علمی و فرهنگی.
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Abstract 
The Alexander Romance of Pseudo-Callisthenes )sixth century) is 

another account of Alexander's life and exploitation, and just like 
other accounts, has been tampered with and distorted by chroniclers 
and narrators. In this story, Alexander finds a fairyland, which is the 
same as the woman's utopia or Horom (Barda city), and contrary to 
the other narrations, he gets into a fight with the sovereign of the 
women, captures her and then marries her. The present study, within 
the framework of the narrative semantics and semiotics, first explores 
the syntax narratives, and then analyzes the actsants and acteurs based 
on their modale and figurative identities. The questions, in this 
respect, raised are: 1. what kind of modale and thematic identities did 
women wish in their ideal world (utopia)? 2. How do semantic 
identities experience inaccessible areas of action (regime actionnel)? 
and 3. How do women experience action areas (regime actionnel) 
which are prohibited culturally? Women's utopia is centered on the 
identity of "wanting" and the defiance of "must". Such an identity 
contrasts with the cultural precepts of the community of the sixth 
century and Alexander's semantic identity as a Prophet; therefore, the 
narrator, who narrates the conflict between Alexander and Irakit 
creates semantic Isotopies through his interpretive work, while 
opposing logic. The contrast between the two continues in form of the 
conspiracy of the Harem's women. The value system of the text 
admonishes following women because it recognizes women as the 
agent. Women of Harem, whose identities are completely the opposite 
of Irakit, set the values through conspiracy, and without the awareness 
of other acteurs. Contrary to syntaxe narratives, the narrator denies the 
role of women and Alexander's deceit. 
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