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 چكیده
در مباحث  نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی مکتب پاریس جایگاهی درخور توجه

و چگونگی ظاهر شدن معناست و با رویکرد « معنا»شناسی دارد که موضوع آن روایت
ترین مفاهیم نشانه ـ معناشناسی گری گریماس پیوندی عمیق و تنگاتنگ دارد. از مهمروایی

آن،  با هدف شناخت معنا و ساختار رواییماس، الگوی زایشی معناست که روایی گری
های روایی، الگوی در تحلیل متن گریماس کوشید به دستور جهانی زبان روایت دست یابد.

گری روایی تحلیل برای تریبههای روایی، قابلیت انطباق به دیگر الگو نسبتکنشگر گریماس، 
تحلیل در این مقاله، به  یافتن به کنش گفتمان است. دارد و درپی دست های رواییمتن

های عینی است و در دو سطح روساخت که جایگاه داده سمفونی مردگان گری رمانروایی
های انتزاعی است، برمبنای نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس و ساخت که جایگاه دادهژرف
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دهندة رخدادها پرداخته شده تشکیل هایگیری سازهاز منظر چگونگی شکل کنشگر او الگوی
رنگ غنی این رمان روایی، فرایند توان در سایة پیبر تحلیل این رمان تأکید شود که میتا افزون

پیوندی عناصر آن را در آفرینش روایت به بهترین وجه ممکن آشکار کرد. جریان سیال هم
زمان و مکان را درهم شکسته و با ترین ویژگی این رمان است که راوی با کاربرد آن، ذهن مهم

ای بخشیده است. در این مقاله، برپایة های آن جان تازهنگارانه به شخصیتدیدگاهی فراواقع
شود که رمانی که در یک فضای روش تحلیلی ـ توصیفی این پرسش اساسی مطرح می

ناسی روایی گریماس نظریة نشانه ـ معناشگرایانه نگاشته شده، چگونه و تا چه میزان با فراواقع
رنگ( قابل تحلیل است و براساس الگوی کنشگر گریماس، عوامل در سطح ساختار روایی )پی

 ند.اگفتمان در تولید معنا در آن کدام

معناشناسی روایی، کنش گفتمان، الگوی  ، نشانه ـسمفونی مردگانگری، روایی :های کلیدیواژه
 کنشگر گریماس. 

  مه . مقد1
نگارانه آفریده است. آنچه روایتی فراواقع سمفونی مردگان در رمان اس معروفیعب

 روایی ، ساختارگونه در این روایت شدهقرویدادهای بدیع و خال موجب آفرینش
رمان است؛ زیرا این امر تأثیر بسزایی در  3گریرواییو  2کنش گفتمان ،8رنگ()پی

ها و موجب چالش قهرمانهای روایت دارد و افکنی شخصیتفرایند کشمکش و گره
ها اوج و فرود ها و کنششود. آنچه مسلّم است، این چالشها میآن های گفتمانیکنش

گردد و در میانة ای که مخاطب محو آن میگونهدنبال دارد؛ بهرخدادهای رمان را به
 نشساختار روایی، ک سمفونی مردگانماندگار شود. راز جذابیت گیر میحوادث غافل

 5جریان سیال ذهنگری روایتگر است که با و نوع روایی 4ان، نحوة کنشگریگفتم
 رمان ةپیچید گفتمان 6گری و نوآوری در ساختار روایی و کنشگراست. این رواییهم

ساخت، بارة ژرفدارد تا درگری را برآن میپژوهشگر حوزة روایی سمفونی مردگان،
شناسی، های جدید ادبی در حوزة نشانههای پنهان آن به یاری نظریهروساخت و الیه

مکتب « معناشناسی روایی ـ نظریة نشانه»جمله شناسی ازمعناشناسی و دانش روایت
 تحقیق بپردازد. به  7پاریس
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 تحقیق اهمیت مسئله و . بیان1ـ1
 گریماس داس ژولینشناسی، آلژیرپردازان ساختارگرای روایتترین نظریهیکی از مهم

ق ریة پراپ و اصالح ساختاری آن موفت. وی با الگو قرار دادن نظاس م(8332ـ8387)
ساخت آن دست یابد و با پیوند این دو مقولة روایت به ژرفشد با عبور از روساخت 

 3معنا ةدربار و( 8366) 1ساختاریمعناشناسی انتشار  ساخت و نیزروساخت و ژرف
مکتب  روایی معناشناسیشانه ـ نان پردازنظریهترین یکی از برجسته عنوانبه (8371)

گری گریماس و الگوی کنشی او با توجه به ساختار و تحلیل روایی یابد.شهرت پاریس 
آن بپردازد  تواند به واکاویمی، سمفونی مردگانهمچون روایت  ،رنگ هر متن رواییپی

ساخت این متن روایی به ژرف یکدیگر با دهندة آنتشکیل عناصر بررسی پیوندو با 
مایة رخدادهای آن را از منظر تحلیل های پیچیدة پنهان حوادث و دروننفوذ کند و الیه

یکی از بهترین و  گریماسگری کنشگرانة گری آشکار سازد. الگوی رواییروایی
الگوی » گریماس درپیشود. های روایی محسوب میترین الگوها در تحلیل متنمناسب

سه سطح  آن، در تولید و دریافت معنا راساسها بود که بدر روایت« زایشی معنا
معنا آن  های عینی است که درجایگاه داده «:سطح روساخت»شده وجود دارد: بندیطبقه

سطح » ؛دارد کنترل و هدایت سطح روساخت را دراختیار :«سطح میانی»شود؛ ظاهر می
وی برآمده از (. الگ88: 8335با مفاهیم انتزاعی در پیوند است )عباسی، «: ساختژرف

پردازد؛ ساخت میفقط به سطح میانی و ژرف گریماس روایی نظریة نشانه ـ معناشناسی
ها یکی بعد از دیگری و کنش»گری است که در آن، روایی چراکه موضوع این الگو

 جا(.)همان «شوندای ظاهر میپی و زنجیرهدرشکلی کامالً پیبه
رنگ( و کنش گفتمان )پی اختار رواییها، سدر این پژوهش، به چگونگی کشمکش

متنی و الگوی کنشگر ، درونشود. از منظر روساختیپرداخته می سمفونی مردگانرمان 
های ترویدادها، عناصر داستانی و شخصی شامل سمفونی مردگانهای روایتماس، یگر

اه به . با نگتوان تحلیل کردمی گری و الگوی کنشگرگوناگونی است که از دریچة روایی
صورت یابیم میان کنشگرها، تغییراتی بهمیها درساخت این روایتمایه و ژرفدرون

دهد که این موضوع دربردارندة پیوند میان کنشگرها و عناصر حکایت جانشینی رخ می
از  81«نحو روایی» اساس مفهومبر ،در این مقاله سوی هدف غایی است.برد آن بهو پیش
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شود و ه میارائ ط گریماسرکرد آن که در مکتب پاریس و توساکنشگر، به تعریفی از ک
و  پرداخته سمفونی مردگان به تحلیل رمان ،شودمیشناخته  88«رواییگزارة » عنوان با

الگوی کنشگر گریماس واکاوی  مبنایعناصر روایی این رمان و کنش گفتمان بر
  شود.می

   تحقیق پیشینة .1ـ2
الگوی کنشگر گریماس و تحلیل ساختار روایی  اساسشناسی بردر حوزة روایت

هایی کنون پژوهشهای کهن ایرانی، تاها و حکایتساخت روایتروساخت و ژرف
های روایی و تحلیل گری متنا کاربرد این الگو در تحلیل رواییصورت گرفته؛ ام

سی های معاصر فارسی برپایة نظریة نشانه ـ معناشناها و رمانساختار روایی داستان
توان اشاره کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. به این موارد می روایی مکتب پاریس

  کرد:
 را دیمتعد هایزنجیره (8338) معناشناسی نوین مبانی کتاب درعیری ش حمیدرضا

 در دست داده است. شعیریو تحلیل روایت به گفتمان روبنایی ساختار ةمطالع برای
 کتاب در و همو (8332)عناشناختی گفتمان تجزیه و تحلیل نشانه مکتاب 

 منظر به مباحثی در زمینة تحلیل روایت از( 8311)ال نشانه ـ معناشناسی سی 
معناشناسان ساختارگرا پرداخته است. شعیری در همین کتاب از رویکرد نشانه ـ  

 هکند که پیروان این نظریو تأکید می یاد« شناسی ساختارگرای محضنشانه»گریماس به 
ها را در رویکرد نشانه و نیز بینندنمی روحبی و منقطع بسته، هایقالب در جز را نشانه

اسی علی عبد. ندانکالسیک تا ساختارگرا دارای کارکردهای معمول، رایج و تکراری می
 ( به ارائة دیدگاه8335) معناشناسی روایی مکتب پاریسنشانه ـ کتاب  در
های مکتب پاریس و های روایی و بیان نگرشلمعناشناسی برای تحلینشانه ـ  

 درپرداخته است. دُرپر و یاحقی  معناشناسی روایی گریماسویژه نشانه ـ گری بهروایی
اند تا کوشیده (8313) «نظامی مجنون و لیلی منظومة در هاتشخصی روابط تحلیل»مقالة 

 هاتشخصی وابطر شناسی گریماس را در تحلیلکارآمدی و همپوشانی الگوی روایت
بررسی و تحلیل »لو در مقالة اثبات برسانند. نبینظامی به مجنون و لیلی منظومة  در
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به بررسی این داستان از منظر سه  (8331) «خوان رستمساختار روایی هفت
روف روی آورده است. بیرانوند و و تود شناس ساختارگرا، پراپ، گریماسروایت

براساس نظریة  را این داستان (8335) «دیوی داستان اکوانشناسروایت»دیگران در مقالة 
م و مقد. علویاندتحلیل کرده شناسی ساختارگرا و معناشناسانة گریماسجدید روایت

های تدر نقد و تحلیل شخصی کاربرد الگوی کنشگر گریماس»پورشهرام در مقالة 
، به تجزیه و تحلیل سه الگوی کنشگر گریماس ( برپایة8317) «داستانی نادر ابراهیمی

( «پیچیدصدا که می»و  «دشنام»، «ای برای شبخانه») داستان کوتاه نادر ابراهیمی
ساختاری دو حکایت از تاریخ ـ  تحلیل معنا»مقالة  خادمی و پورخالقی در اند.پرداخته

الگوی کنشگر گریماس،  با استفاده از (8313) «بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگر گریماس
دار کردن حسنک وزیر و حکایت افشین و  )حکایت بر تاریخ بیهقی و حکایت ازد

تحلیل ». مشهدی و ثواب در مقالة اندرا تحلیل کردهخالص یافتن بودلف از وی( 
ساختار روایی  (8333) «پایة نظریة گریماساندام برساختار روایی داستان بهرام و گل

اساس های غنایی عاشقانه برای از منظومهونهعنوان نماندام را بهداستان بهرام و گل
دی در مقالة سرایی و محماند. یعقوبی جنبهنظریة گریماس مورد مطالعه قرار داده

 رمان نمونه: تحلیل"تباین  یا تعامل :پسامدرن هایروایت و ساختارگرایی الگوهای»

 گوهایال که اندداده نشان (8334) «"گریماس کنشی الگوی با آتش کنار کولی

 الگوی که پسامدرن هایمتن ازجمله های ساختارگریز،متن بررسی برای ساختارگرایانه

 .  کاربرد دارد شده، بنا مرکزگریزی بر هاآن
های ادب شناسی در متنهایی در کاربرد نظریة روایتهای اخیر، پژوهشدر سال

 رویکرد رب درآمدی»مقالة در  یابوالفضل حر ؛ ازجملهفارسی انجام شده است
 «گلشیری هوشنگ های دردارآینه رمان به نگاهی با روایی، داستان به شناختیروایت

های روایی معاصر شناختی یکی از رماننگاهی نو به تجزیه و تحلیل روایت ، با(8317)
)ترجمة  82روایتشناختی بر ادانه ـ زباننقدرآمدی  در کتاب مایکل توالن پرداخته است.

شناسی حوزة روایت های جدیدی درها و دیدگاهبه نگرش (8313 حری،ابوالفضل 
به چیستی و چرایی ( 8337) سواد روایتدر کتاب  ابوت پورتر .پرداخته است. اچ
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دست پرداخته که در مندی و روایتگری و مباحثی از اینروایت، ساخت روایت، روایت
  نوع خود کتابی خواندنی است.

ی مقاله و پژوهش ساختارمند و مستقل کنون هیچ، تاتکه پیداساین اساس، چنان بر
مبنای بر مردگان سمفونی رمان ساختژرف و روساخت گریروایی در زمینة تحلیل

نگاشته نشده است.  گریماس کنشگر الگوی معناشناسی روایی مکتب پاریس ونشانه ـ 
شد تا موجب  سمفونی مردگانمعناشناسی رمان این خأل پژوهشی در حوزة نشانه ـ 

های روایی پرآوازة معاصر، یکی از رمان نویسندگان این مقاله با درنگی قابل تأمل در
   به این پژوهش بپردازند.، سمفونی مردگانیعنی 

 . روش تحقیق1ـ3
و « کیفی»ها ، روش تحلیل داده«ایکتابخانه»روش گردآوری اطالعات  این پژوهش، در

 سویبه پژوهشگر را شناسی،این روش دستاورد است. «استقرائی»روش استدالل از نوع 
از  مردگان سمفونیرنگ( و کنش گفتمان رمان )پی ها، ساختار رواییتحلیل کشمکش
براساس روش  کند. نیزهدایت می ماسیمتنی و الگوی کنشگر گر، درونمنظر روساختی

های این ساخت روایتمایه و ژرفاین تحقیق و با نگاه به درون توصیفی درـ  تحلیلی
درنتیجه میان کنشگرها  دهد وکه بین کنشگرها تغییراتی روی میتوان دریافت رمان می

  دارد. سوی هدف غایی پیوندهایی وجودبرد آن بهو عناصر حکایت و پیش

    . چارچوب نظری تحقیق2
    معناشناسی مكتب پاریسنشانه ـ  نظریة. 1ـ2

شناسی رحله طی شده است: ریختکم سه مدر تکوین نگرش تحلیل روایی، دست
که  گریماسهای ممکن کلود برمون و معناشناسی روایی والدیمیر پراپ، منطق روایت

شناسی درهم آمیخت و به نشانه ـ خاستگاه آن مکتب پاریس است و با نشانه
شناسی برآیند نشانه معناشناسی گفتمانی و روایی ـ معناشناسی انجامید. نشانه

 یلمسلف،. گراستارپساساختشناسی رسی و نشانهیی و پیرسوسو یگراارساخت
سطح  فرایندی دو ةشناسی سوسور را تکمیل و رابطنشانه ةشناس دانمارکی، نظریزبان
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شناسی نشانه(. 48: 8311)شعیری،  کرددال و مدلولی  ةجانشین رابط را محتوا بیان و
 ةدو سطح بیان و محتوا، رابط گرا، با اعتقاد بهارشناسی ساختیلمسلفی، برخالف نشانه

 )شعیری و کردادراکی و سیال تبدیل  ـ ای حسیدنیای بیرون و درون را به رابطه
طور که نشانه دارای دو سطح بیانی و محتوایی است، در نزد او، همان (.2: 8311وفایی، 

ورت در ارتباطی که روایت نیز چنین است. نشانة روایی یک صورت است و این ص
)محتوای خود داستان(  شدهداستان( و روایت نقل )طریق ارائة کنندهایت نقلبین رو

شده نامند و روایت نقلمی« گفتمان»کننده را ود. روایت نقلشساخته می ،گرددبرقرار می
 (.58: 8335 )عباسی، «داستان»را 

توان یا به سطح داستانی یا به سطح گفتمانی سطوح متفاوت زایشی معنا را می
ساخت و سطح معنا ـ روایی این سیر زایشی با سطح سبت داد. درواقع ژرفن

شویم؛ یعنی آنجا که سخن از محتوای خود روایت است، اما رو میداستانی روبه
سطح رویی این سیر زایشی که جایگاه استقرار ساختارهای گفتمانی است، با آنچه 

    (. 52که سطحی گفتمانی نامیدیم ارتباط دارد )همان، 

، الگوی نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس ،یلمسلف های پراپ ودرپی بیان دیدگاه
نظریة نشانه ـ معناشناسی مکتب  پردازنظریه ترینمهمو خود را مطرح کرد. درواقع ا

 گفتمانی و هاینظام در انواع معنا دریافت و تولید شرایط بررسی به پاریس است که

 پرداخته است. روایی
ای گفتمانی بر فرایند پویا، سیال و پدیداری زبان تکیه دارند که گفتمان را به هنظام

کند. پس در طول گفتمان است که کنش گفتمانی شکل کنشی زنده تبدیل می
)شعیری،  شناساندگیرد و کنشگر با تولید معنا خود را بیش از پیش به ما میمی

8311 :36 .) 
 ،برندجلو مییعنی عوامل کنشی روایت را به ،اندای گفتمانی یا مبتنی بر کنشهنظام

تواند ضمن تحقق شود که میکنش به عملی گفته می یا مبتنی بر شَوش هستند.
و کورتز،  گریماس ةعقیدگردد. به یت دیگرموجب تغییر وضعیتی به وضعی ،ایبرنامه

د روایی یا ای روایی که خود سبب استفاده از فراینیعنی تحقق برنامه» کنش گفتمانی
وش ( و ش88َ: 8311)شعیری و وفایی، « گرددنشینی در گفتمان حاصل مینظام هم

بژه وصال عاملی با اُ ةکنندحالتی است که عاملی در آن قرار دارد یا بیان ةکنندتوصیف»
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های گفتمانی نظام، اریک الندوفسکی ةبه نظری(. بنا82، )همان «ارزشی است اییا گونه
کلی  ةها به سه دستمعنایی حاکم بر آنـ  های نشانهتوجه به ویژگی توان بارا می

 ,Landowski) احساسی یا تعاملی و رخدادی یا تصادفی تقسیم کرد یا روایی، هوشمند

  .(86: 8336هی، اللخلیل زواره و، به نقل از جاللی طحان43 :2005

های گفتمانی ا در نظامنگیری و تولید معشکل ةمعناشناسی گفتمانی به مطالعنشانه ـ 
)شعیری،  «زیرا فرایند معناسازی تحت نظارت نظامی گفتمانی قرار دارد» ؛پردازدمی

نظامی مبتنی بر شناخت است و بروز معنا  هوشمند یا روایی (. نظام گفتمانی2: 8332
 ناسیمعناشنشانه ـ  این اساس، بر. نمعیّریزی و مبتنی بر اهداف ازپیشبرنامهدر آن تابع 

 دریافت فرایند بررسی به شکل گرفت، گریماسهای بنای دیدگاهممکتب پاریس که بر

 کنشی، کارکرد برعالوه پردازد؛ ضمن اینکهمی مختلف گفتمانی هاینظام در معنا

 با گفتمانی هاینظام کند.است، مطالعه می برحضور مبتنی را هم که شَوشی کارکرد

 دارند: تلفیمخ انواع هایشانویژگی به توجه

 سازند؛می را هوشمند گفتمانی هاینظام که کنش بر . مبتنی8

 سازند؛می را احساسی گفتمانی هاینظام که شَوش و برحضور مبتنی .2

 .سازندمی را رخدادی گفتمانی هاینظام که تصادف بر . مبتنی3

   گریماس. نظریة الگوی کنشگر 2ـ2
های آفرینندة رویدادهای آن شکل واقعی به تچه در فرایند روایت دربارة شخصیآن

ای که شخصیت گونهکند؛ بهت میتبعیگیرد، بدون شک از قوانین جانشینی خود می
اساس سرشت ی داشته باشد و در عرصة روایت برهای مختلفتواحد ممکن است هوی

یند الگوی کنشگر ی بازی کند. با این توصیف، از فراهای متفاوتپیچیدة خود نقش
ها تییک از شخصوی معتقد است در روابط بین هرشود که چنین استنباط می یماسگر

الت مستقیم و کنشگران، عواملی هستند که با کنشگری خود در آفرینش رخدادها دخ
 از متشکل گریماسعهده دارد. الگوی کنشگر دارند و قهرمان روایت نقش اصلی را بر

 از را ایپدیده هر انسان که دارد اعتقاد گریماس؛ است یکنشگرهای و متقابل هایجفت

 درك را تمایزها قادریم ما. »آن نفی ؛آن متضاد د:کنمی درك مخالف جنبة دو طریق
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 «یردگمی شکل ما مقاصد راستای در و ما برابران درجه که است همین خاطربه و کنیم
(Greimas, 1983: 19.) عمدة هایقاعده گیرد.رنگ شکل میاین ساختار در قالب پی 

 د.شونمی جراا ،درسنمی عینیت به کنشگرها قالب در که کنشی نقش شش در رنگپی

 کنشی و الگوی سازندمی را رنگپی عمدة الگوی سه که اندبنیادینی عناصر هااین

عامل  و پذیر/ عامل کمکیو کنش ارزگکنش /ارزشی مفعول و کنشگر: اندشده نامیده
هر زنجیرة روایت با . »شودمی شروع دوتایی تقابل با اللتد ،گریماس نظر از ب.مخرِ

 این به ،همدیگر معکوس یا باشند هم متقابل یا باید که کنش عاملکارگیری دو هب

 /ارزشی مفعول + کنشگر(: 66: 8314 )سجودی،« بخشدعینیت می ادراکی منش
کنش  ،ماسیدر نزد گرمجموع + عامل مخرِب. در / عامل کمکیذیرپکنش + ارزگکنش

 که روایی ایبرنامه تحقق یعنیگفتمانی  کنش»گونه تعریف شده است: گفتمانی این

 «گرددمی حاصل گفتمان در شینینهم نظام یا روایی این رایندف از استفاده سبببه خود
 (. 88: 8311 )شعیری،

های های آن، ویژگیتدر فرایند رخدادهای روایت، هریک از عناصر و شخصی
و تعداد  نهایتتعداد بازیگران بی گریماس،از نظر  فردی دارند.بهو منحصرمختلف 

ارزشی.  ءرسان، بازدارنده و شیفرستنده، قهرمان، سودبرنده، یاری کنشگران شش نفرند:
قش یک کنشگر ایفای نقش کند وی اعتقاد دارد که ممکن است بیش از یک بازیگر در ن

را  گریماسی، الگوی کنشگر ین در یک طرح کلبنابرا(. 51: 8317 ن،کناریمون ـ )
 شکل زیر ترسیم کرد:توان بهمی
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الگوی کنشگر گریماس1شكل 
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فرسـتنده عـاملی    تـوان گفـت:  گریماس میمبنای نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی  بر
 دارد.پـی آن گسـیل مـی   ء ارزشـی در یابی به شیمنظور دستاست که قهرمان روایت را به

جهـت بهـره رسـاندن بـه      مان روایت کنشگری است که به تحریک عامـل فرسـتنده  قهر
رسان کنشگری اسـت کـه بـا کـنش خـود،      یاری رود.ارزشی می ءدنبال شیسودبرنده به

نیرویی  کنشگر بازدارنده کند.ارزشی( کمک می ء)شی قهرمان روایت را در نیل به هدف
ارزشـی مقصـود    ءشـی . شـود رزشـی مـی  ء ااست که مانع رسیدن قهرمان روایت به شی

هـا  ه به کشمکشبا توجکند. اصلی قهرمان روایت است که برای رسیدن به آن تالش می
ی روایـت  افتد، کنشگری کـه از فضـای کلـ   اق میکه در گسترة روایت اتفو رخدادهایی 

که در صـحنة روایـت    ینهایت باید گفت حوادثبرد، سودبرنده نام دارد. پس دربهره می
 هـای روایـت  افکنی و پیچیدگی در الیهگره شود،اثر کشمکش این کنشگران خلق می بر

مسیر آن  گشاییآفریند و پس از گرهنتیجه رخدادهای آن را میآورد که دروجود میرا به
    د.کنص میسوی هدف اصلی مشخرا به

   سمفونی مردگان . رمان3
« جریان سیال ذهن» ای ازنمونه (3618)، عباس معروفی پرآوازة، رمان سمفونی مردگان

 ستا نو شناختیهای روانداستان ةعباس معروفی نویسنداست. « گفتاری درونیتک»یا 
کاو، های داستانش، همچون یک روانشخصیت ةبه خاطرات کودکی و گذشت گریز باکه 

 یورانویسنده/  ،در این رمان. پردازدها میبه بررسی مشکالت و تعارضات درونی آن
)موومان( تشکیل شده  این کتاب از پنج قسمت .کندرا توصیف می ایرانی سنتی ةخانواد
 آغاز ،با خودسوزی آیدا، یکی از قهرمانان داستان در آبادان مردگان سمفونیاست. 

 بدیلبی رمانی سمفونی مردگانرسد. پایان میود و با مرگ اورهان در زمستان بهشمی
که سیر ایناعتبار تی است و درعین حال بهرمان سن یهااست که دارای برخی ویژگی

حوادث از طریق رویدادها و و در آن  ندشکمیهم درصورت پیوسته بهمنطقی زمان 
ست. دارا شود، خصوصیات رمان نو را نیزها بیان میجریان سیال ذهن شخصیت

از روایت ای به توصیف فضای آغهبا مقدم ابتدا درسمفونی مردگان  نویسنده/ راوی
  شود:گونه وارد شرح وقایع و رویدادهای آن میپردازد و اینمی
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ها لمبر فروشسرای آجیلهای ضربی و گنبدی کارواندود مالیمی زیر تاق
سرا چند باربر در یک پیت زد. ته کاروانخورد و از دهانة جلو خان بیرون میمی

شان را از زیر پتو دست کردند کهسوزاندند و گاه اگر جرأت میحلبی چوب می
شکستند. پشت سرشان در جایی مثل دخمه سه نفر در بیرون بیاورند تخمه هم می

آمیخت و برف بند آمده دادند. دود و بخار به هم میهای بزرگ تخمه بو میپاتیل
ای در سرا از دور به دهکدهها روشن بود و کاروانها و حتی زنبوریبود. همة چراغ

دو مرد به گرمای « بار معتبرخشک»سمت راست داالن در حجرة  مه شبیه بود.
چراغ زنبوری روی میز دل داده بودند. پشت میز، اورهان اورخانی نشسته بود و 

آمد، روی صندلی بزرگی ها به حجره میشنبهکنارش ایاز پاسبان. ایاز پاسبان پنج
اش را پاك انیگذاشت روی چهارپایة کوچک. عرق پیشنشست و پاهاش را میمی
کرد ـ چه تابستان و چه زمستان ـ و اگر صندلی بزرگ دم دست نبود روی یک می

جوری روی این صندلی گفت: من با این هیکل گنده چهنشست. میگونی تخمه می
همه ابهت، با توانست حتی پدر را با آنخواست میکوچک بنشینم، هان؟ اگر می

 (. 81ـ3: 8336های سقف )معروفی، چنگکدو انگشت بردارد و آویزان کند به 

گرایانـه و فراینـد   آغـاز وقـایع فراواقـع    دارد، تاهمی سمفونی مردگانرمان  در آنچه
تـراژدی  را بـا   آن بـر  حـاکم  پیوندد و فضـای وقوع میاست که در سراسر آن به فاقاتیات

همراه  سوز و برف سنگین زمستان کهغمناکی که مخاطب آن را از سرمای سرد استخوان
هـای دو  درون رگسـرد و گزنـده کـه    کند. سرمایی هاست درك میبا قارقار شوم کالغ

شود تـا بـه گرمـای    دود و موجب می)اورهان و ایاز پاسبان( اصلی روایت می تشخصی
در صـحنة روایـت بیافریننـد.    لین گره را ی دل بسپارند و با کنشگری خود اوچراغ زنبو

نظر راوی روایت است که شروع آن را بـا جمـالت   و دقتاین فرایند نشانگر هنرمندی 
کـه از سـاختار روایـت    ه به این امر، چنـان باراتی متین رقم زده است. با توجسلیس و ع
رسـد و آفـرینش چنـین    نظـر مـی  واقعـی بـه   شود، بروز حـوادث آن کـامالً  استنباط می

رای مخاطـب  شود تا رخدادهای روایت همچون تصاویری زنده بهایی موجب میصحنه
 واقعی جلوه کند.
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 هاداده . تحلیل6

را در دو  سمفونی مردگان، رمان براساس نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس
( گریماس)براساس الگوی کنشگر  رنگ( و کنش گفتمان)پی سطح ساختار روایی

 کنیم:بررسی می

 سمفونی مردگانرنگ( . تحلیل ساختار روایی )پی1ـ6
روایتگر وقایع و رویدادهای  مایة آنروایتی تاریخی است که درون ردگانسمفونی م

کنند. خانوادة اورخانی است که در اردبیل و در هنگامة جنگ دوم جهانی زندگی می
برند و جایی سر میخبری بهانگیز در غوغای جهالت و بیمردمان جامعة این رمان دل

که این چنان اند؛و همه زبان در کام کشیده برای ابراز باورها و افکار نو وجود ندارد
های آن شده است. فضای تروح میان عناصر و شخصیموضوع موجب کنش سرد و بی

گاه عرصة روایت را جوالن است؛ راوی میان حال و گذشته کشمکشی ناهمگون روایت،
و با  کندمی ال ذهن همراها این شیوه مخاطب را با جریان سیو ب دهدمی ل خود قرارتخی

ت آن ای که جذابیگونهبه برد؛پرش ذهن، او را به اوج رخدادها و وقایع روایت می
او را با خود کند که گویی زمان های پیچیدة روایت چنان غرق میمخاطب را در الیه

که در  ست در روایت رمان و داستان کوتاهتکنیکی ا» ال ذهنبرده است. جریان سی
ت هایی را که در ذهن شخصیرات و تداعیها، تفکاسنویسنده تمام احس ،جریان آن

 نیاز،)بی «آوردگیرد، بدون تصویر یا توضیح و تحلیل روی کاغذ میداستانی شکل می
نحوی پیش ذهن، راوی گاهی روند روایت را بهال (. در فرایند جریان سی318: 8332

طوری افتند؛ بهمیهای آن فراتر از ذهن مخاطب به تکاپو تبرد که عناصر و شخصیمی
دهند و با کنشگری ت میشوند و تغییر ماهیتاب زمان دچار دگردیسی میوکه در پیچ

ردازند. این کنشگری و تغییر ماهیت مدار روایت را پمقابل یکدیگر به کشمکش میدر
وع و شود که وقایع متنمی در رویدادهای آن آورد و موجب تحوالتیمیبه چرخش در

ها و عناصر روایت به کنشگری وادار تو درنتیجه شخصی پی داردمندی را درارزش
  برند.پیش مینقش خود فرایند آن را به شوند و با ایفایمی
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 سمفونیرمان اب چه در فرازوفرود صحنه و فضای رویدادهای جذآن طور کلیبه
است  رنگ قوی و استوار این روایتساخت پی دهد، بدون شک نتیجةرخ می مردگان

و  غریب ،یندی است که در آن داستانسازی فرارنگپی» راوی طراح آن بوده؛ زیراکه 
ای پذیرد تا جلوهقانه صورت میشود و در شکل آن، تغییراتی خالافزا نمایانده میحیرت
 روایت ایزنجیرهو  پویا عناصر از رنگیپ (.Hawakes, 1997: 65) «زدایانه بیابدآشنایی

 با .کندمی برقرار ارتباط دیگر عناصر همة بین کهچرا»؛ ستا داستان اصلی عنصر و

 «شودمی حاصل آن از هم خاصی داللت معنایی منسجم، نظام این شدن حاصل
    (.866: 8338 کریمی، اسی و)عب

است، با این  ییاانته وضعیت به داییابتعیت وض ازر گذ روایتنظر پراپ، بنابر 
: 8318)عباسی و محمدی،  باشد شده حاصل حرکت این در تغییری کمدست که شرط
 زیرا گذر؛ یک روایت دانست توانمی را سمفونی مردگان (. بر این اساس، رمان818

مرگ اورهان در ) به وضعیت پایانی (اخودسوزی آید) کنشگر از وضعیت آغازین
 های اصلی )پایه(، فرعیرفتای از پیسلسله، روایتدر این  دهد.نشان می را( زمستان

سترة و زیرداستانی وجود دارد که رخدادهای آن زنجیروار در گ )میانی(، فراداستانی
ای واحد در کلِ روایت ها همچون مجموعهرفتپیروایت نهفته است. این سلسله

این . اندهای سراسر روایت خلق شدهتاند که درنتیجة کشمکش شخصیپیوستههمبه
های رابطة عناصر و شخصیت ند.ان روایتها با کنشگری خود، آفرینندة ایشخصیت

 این روایی ساخت و ساختارژرف هایی که درکنش و کشمکش با سمفونی مردگانرمان 
ترین نمودهای ترین و هنرمندانهابجذ از یکی زند،ها سر میارزشمند از آن اثر

 به این ترتیب است: سمفونی مردگانرنگ رمان نمودار پی .است آن گریروایی
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 سمفونی مردگانرنگ رمان پی. 2شكل 

ت استوار است و ساختار آن بر اثر رفتار و پدیدة شخصیرنگ روایت بر پی
 سمفونیگیرد. راوی رمان میهای روایت شکل تمند هریک از شخصیکشمکش نظام

نامحدود است و بر زوایای درونی و بیرونی و نیز بر شخص و دانای کل سوم مردگان
های تبه قالب شخصی» ط کامل دارد وهای آن تسلمایهوح داستان و درونتمام سط

ها را برای خواننده تشریح و های روحی و عاطفی و خلقی آنرود و ویژگیداستان می
پیوسته  نظری خاص،تبا دقاس معروفی (. عب21: 8338 )میرصادقی، «کندتصویر می

ای بسیار شکند و با شیوههم میرل ذهن دابُعد زمان و مکان را براساس جریان سی
؛ وی همچنین با توجه به کاربرد هنر و کندآینده را تداعی می و ماهرانه خاطرات گذشته

لی کند، تحومی ها و ساختار روایت خلقتای که در ماهیت شخصیقانهکشمکش خال
ت یخالق آفریند که موجب پویایی ورنگ روایت میمایه و پیعمیق و بنیادین در درون

ها تتوان گفت شخصیدارد. با این تفسیر میمیشود و او را به تفکر واذهن مخاطب می
آن  پویایی و ند که با ایفای نقش خود موجب برجستگیاآفرینندگان حقیقی روایت

آفرینند. این انگیز، وقایع زندة روایت را میهای شگفتشوند و با پدید آوردن صحنهمی
ها و تشخصیگاهی که ای گونهدهد؛ بهنمایی میبة واقعشگرد به حوادث روایت جن

د و موجب دگرگونی ندارگرایانه ذهن مخاطب را به تکاپو وامیهای واقععناصر روایت
جایگاه  داستان از اقتدار و هایتهرچه شخصیشوند. های نو در وی میو خلق اندیشه

ت و پختگی آن با جذابی فرینش روایت و رخدادهایتری برخوردار باشند، آمستحکم
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های زیباتری در رویدادها بخشی و تصویرآفرینیتشود و درنتیجه لذبیشتری ظاهر می
   .گرددمشاهده می

 گریماسبرپایة الگوی کنشگر  سمفونی مردگانتحلیل کنش گفتمان رمان  .2ـ6
ته شد، تر گفگونه که پیش. همانشودمی آغاز دوتایی تقابل با داللت ،گریماس نظر از 

 یابندت میسه عامل کنشی در تقابل با یکدیگر عینیوسیلة هر زنجیرة روایت به
 (. 66: 8314)سجودی، 

 که است چیزی یا کس و کنش محوری عنصر کنشگر :ارزشی مفعول + کنشگر .1

 درپی هاییکنش با کنشگر که است چیزی ارزشی مفعول .دهدمی انجام را کنشی

 .دارند متفاوتی نقش کنشگران میان در کنشگر و ارزشی لمفعو. است آن به یابیدست
 عنصر در مقام که آیدین است لیاص قهرمان و کنشگر ،سمفونی مردگان رمان در

 در خواهی فرهنگیتحول ثقل نقطة وی که درحالی ؛بردپیش میبه، رمان را محوری

 با آیدین .دیرگ برعهده داستان در را ارزشی مفعول نقش باید نوعیبه و است رمان

ها پا به کات و واکنشبا بروز تحر دارد، رمان بستر در که ایگسترده کنشگری نقش
وجوی پردازد و در جستگذارد و با ایفای نقش خود به کنشگری میمیدان روایت می

  آید.میء ارزشی برشی

 فعولم دنبالبه را کنشگر ،ارزگکنش )سودپذیر(: پذیرکنش + )فرستنده( ارزگکنش .2

 هاییداستاندر » .شد خواهد پذیرکنش جوجست این از درنهایتو  فرستدمی ارزشی
 ارزگکنش را ارزشی مفعول گریماس است، عشق ارزشیبه مفعول  کنشگر میل که
 ،سمفونی مردگان رمان در (.366: 8317 )تایسن، «داندمی ذیرپکنش را کنشگر و عیواق

 رسیدن برای تالش و گراییتسن با ا دارد، مبارزهاری که حکم عامل فرستنده رگزکنش
 و نوگرایی به پذیر(عنوان کنش)به آیدین عالقة و زیرا عشق مدرنیته است؛ و دتجد به

    پذیر و سودبرنده در رمان است.موضوعی کنش فرهنگی لتحو به دستیابی
 و کمکی عامل نیروی دو )بازدارنده(: بمخرِ عامل + رسان()یاری کمكی عامل .3
 ارزشی مفعول به رسیدن در کنشگر، علیه یا له ،ممانعت یا یاری با هدف بمخرِ عامل

مادر، سورمه، فروزان، انوشیروان آبادانی، آقای  ،سمفونی مردگان د. در رمانکننمی عمل
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 کمک به که هستند نیعامال ،لیاص کنشگر و قهرمان در مقام میرزایان و عموصابر

 سپس مادر، سورمه و فروزان و همه زا بیش .آیندیمبر رهنگیل فآیدین در مسیر تحو

)جابر( و اورهان  ، پدرا ایاز پاسباند. امرساننمی یاری آیدین به انوشیروان آبادانی
و روند شمار میتحصیل در دانشگاه به امةترین مانع در مسیر عالقة آیدین به ادبزرگ

   .کوشند سدّ راه رشد و تحول آیدین شوندمی
، گریماس کنشگر مبنای الگویبر سمفونی مردگان رمانگری در تحلیل روایی

آفرینش رخدادهای گسترة سو در  هایی وجود دارند که از یکتعناصر و شخصی
صحنة روایت نقش بنیادینی  التتحول یکدیگرند و از دیگر سو در خلق روایت مکم

 بندی کرد:  گونه دستهتوان اینها و عناصر را میعهده دارند. این شخصیتبر
های انسانی: جابر، ایاز پاسبان، اورهان، مادر، آیدین، آیدا، یوسف، تـ شخصی

 انوشیروان آبادانی، سهراب، عموصابر، زن عموصابر، سورمه، فروزان، آقای میرزایان،
اس، جمشید دیالق، دلخون، اسمایول، آقافرمان، مشدعببزرگ، مارتا گدا، استاد پدر

 دانف و...؛ کاییل، گالوست، دایی ناصر، آقای لُرد، دکتر شوشانیک، دکتر نایباربرها، می
بز، زالو، موش، سوسک، شیر، هگربه، خر، کالغ، کُره، بچکرم باغچه ـ عناصر حیوانی:

 و....؛  هاکالغ
 شلوار و...؛وجان: لباس، شانه، دستمال، کتبی عناصرـ 
  . غرّه و...گرفته، اخم، چشمهای غُر، خشم، چهره مفاهیم انتزاعی:ـ  

جان و حیوانی، عناصر بی های چهارگانة فوق، عناصرتاز میان عناصر و شخصی
پیوندی دارند و نقش هم سمفونی مردگانمفاهیم انتزاعی در سراسر رخدادهای رمان 

آن  فاقات ساختارمندانة گسترةو استحکام ساختار رمان و ات موجب افزایش زیبایی
چون  هستند؛ رمان های انسانی پدیدآورندة محور اصلیشخصیت اشوند. اممی

ا، پیکربندی و ساختار اصلی آن برعهده دارند. با ترین نقش را در پیشبرد رویدادهعمده
کنشگری خود  ك وترین شخصیتی که براساس ماهیت و نیز با تحر، اصلیاین وصف

رخدادهای آن اوج و به  و آفریندهای این روایت کشمکش میتمیان دیگر شخصی
ن را دارد. با توجه به رویدادهای آیدین نقش قهرما شد، آیدین است؛ زیرابخفرود می

محور رمان گرداگرد آن ) ت اصلی. شخصی8رمان، چهار نوع شخصیت وجود دارد: 
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ا، جمشید دهد(: مارتا گدت نمیتغییر ماهی) ت ایستا. شخصی2چرخد(: آیدین؛ می
 دهد و ماهیتش)تغییر رفتار می ت پویا. شخصی3سیدشنوا؛ دیالق، دکترشوشانیک و 

است(: جابر،  با قهرمان روایت در تضاد) ت مخالف. شخصی4شود(: مادر؛ دگرگون می
   ایاز پاسبان و اورهان.

قهرمان و کنشگر اصلی روایت آیدین نقش  آید کهمیاز رخدادهای روایت بر: آیدین
 «پدر بدهم، ادامه درس به خواهممی من: گفت دینآی»گوید: عهده دارد. راوی میرا بر

خواهم بروم می»(؛ 826)همان،  «کنم من تصمیم دارم تحصیل»(؛ 825: 8336 معروفی،)
(؛ عموصابر به آیدین گفت: 864)همان،  «تهران، اتاقی اجاره کنم، درسم را بخوانم

یا انشگاه تهران خواهی بروی دانشگاه؟ بله، عموجان. کدام دانشگاه؟ گفتم که، دمی»
خواست به هر نهایت مقصدش تهران بود. میدر»(؛ 867)همان،  «جا که قبول شدمهر

)همان،  «ق برساندبگذراند و همة آرزوهاش را به تحققیمتی شده دورة دانشگاه را 
(؛ 861)همان،  «کنمدارم خودم را برای دانشگاه آماده می»(؛ آیدین به پدر گفت: 811

ار پنج خواهم خرج چهل به شما گفتم. میمن که روز او»رزایان گفت: قای میآیدین به آ
    (.813)همان،  «بیاورمسال زندگی در تهران را در

گذارد و با ایفای ها آیدین پا به میدان روایت میکات و واکنشبا بروز این تحر 
ة آید. طبق گفتمیارزشی بر ءوجوی شیپردازد و در جستنقش خود به کنشگری می

 «بیاورد دستبه مقام و عالی تحصیالت برود؛ دانشگاه به خواستمی»راوی: آیدین 
 سوی از دانشگاه به راه یافتن و خواندن درس به عشق بنابراین .(238ـ231، همان)

یند روایت و رخدادهای آن، آید. اما با توجه به فرامی شماربه ارزشی آیدین شیء
 به رسیدن برای تالش و گراییتسن با ارد، مبارزهرا د فرستندهکنشگری که حکم عامل 

فرهنگی  یهخوالتحو و نوگرایی به آیدین عالقة و زیرا عشق مدرنیته است؛ و دتجد
 باز سگتوله: »گویدکه راوی از قول پدر آیدین میچنان رسد؛نظر میآشکار به واضح و

   (.33همان، ) «ددا جر وسط از و گرفت دستش از را کتاب خوانی؟می چرندیات هم
ساخت این روایت، کنشگرانی وجود ه به روساخت و نیز رویدادهای ژرفبا توج

 ء)شی )کنشگر اصلی( به دانشگاه راه یابد و به تحصیل کنند تا آیدیندارند که تالش می
 اند:که به این شرح نام دارند رسان(یاری) عامل کمکی هد. این کنشگرانارزشی( ادامه د
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پرسد آیدین مادر مدام می» (.21)همان،  «؟آیدین حاال کجاست»ادر گفت: ممادر:  
ی اند. حتام را آتش زدههها اتاق بچدیناین بی»مادر گفت:  (.45)همان،  «؟من کجاست

هایی را مادر گفت: حاال بروید کتاب» (.811)همان،  «به آن دخمة نمور هم رحم نکردند
 (.231)همان،  «ه کنیداید براش تهیکه سوزانده

. آیدین گفت: کجا؟ سورمه اقالً بگذار من همراهت بیایم»سورمه گفت:  :سورمه 
 (.287)همان،  «رویجا که میگفت: هر

جا بمان. من خودم را ت اینمن حاضرم با تو بیایم. یک مد»ت: فروزان گف :فروزان 
)همان،  «ا بخوانکنم. آن وقت با خیال راحت برو دانشگاه و درست ربه تهران منتقل می

811.)  
تواند به به آیدین گفت که اگر بخواهد می» انوشیروان آبادانی انوشیروان آبادانی:

آبادانی گفت: وقتی قصد دارد وارد » (.865)همان،  «آبادان بیاید، انگلیسی یاد بگیرد
 .جا()همان «کنم مانعش نشویددانشگاه بشود، خواهش می

خوشش آمده، ت آیدین یان قول داد که چون از شخصیمیرزاآقای »آقای میرزایان: 
انداز کند و بتواند با یکی دو سال کار و چه زودتر پولی پسکمکش خواهد کرد که هر

آقای میرزایان ». (812ـ818)همان،  «مطالعه بار و بندیلش را برای سفر به تهران ببندد
اختیارت بگذارد که الزم را درشود با پدرت صحبت کرد که تسهیالت می ]...[ گفت

  .(814ـ813همان، ) «بروی درست را بخوانی
دور این زندگی را خط بکش. برو ادامة »عموصابر به آیدین گفت:  عموصابر: 

عموصابر گفت: (. »867)همان،  «کنمتحصیل بده. من مثل شیر ازت پشتیبانی می
خیلی به تو  خدانگهدار. ما که چیزی نشدیم. عمو، تو بخوان شاید چیزی شدی. من’

خواهم یک ضمن وقتی بارت را بستی و خواستی بروی، بیا پیش من، میرم. درامیدوا
    .(861ـ867، )همان «‘چک برایت بنویسم که الاقل یکی دو سال راحت باشی

شود، در میان آنچه از فحوای این روایت و رویدادهای درونی آن استنباط می اما
نقشی در  هایی هستند که هیچتختاری آن، شخصیدهندة ساعناصر و کنشگران تشکیل
پیوندی خود با سایر کنشگران های آن ندارند و تنها با همبروز رخدادها و دگرگونی

شود. این اند که این امر موجب جذب مخاطب میعرصة روایت بر زیبایی آن افزوده
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پیرزن،  از: نداها عبارتند. برخی از آناتأثیر معروفهای بیتها به شخصیتشخصی
    .سازها، عاقله، سرکیس و ناصر دلخونلبکها، نیفروشباربرها، فالوده

)کنشگر  یند هر روایت اصوالً کنشگرانی وجود دارند که راه رسیدن قهرماندر فرا
این نیروها  خیزند.میکنند و با وی به مقابله برارزشی سد می ءاصلی( روایت را به شی

  ام دارند و در این روایت به قرار زیرند: ن بازدارندهکنشگران 
خاطر را نزدیک پدر آورد و گفت: اگر به ایاز روی میز خم شد، سرش » ایاز پاسبان:

ایاز به پدر  .(857، )همان «خنک بخوردانداختمش آبحرف مردم نبود، یکی دو ماه می
و تا پاسبان خواهم بگذاری دراستش به خاطر حفظ آبروی خانوادگی، می»آیدین گفت: 

دهم ده دوازده باتوم به ماتحت بگیرندش. خودم می [...] اتامشب بریزند توی خانه
)همان،  «پرداش میهداریم، شعر و شاعری از کلنازنینش بزنند، یکی دو ماه نگهش می

872.) 
کرد، هر هاش را وارسی میاز آن پس مدام آیدین را زیر نظر داشت، کتاب» پدر: 

 «کرد مانع مدرسه رفتنش بشودخواند که مراقب باشد، سعی میمی روز به گوشش
 «آیی حجرهروی مدرسه. میببین پسر، از فردا نمی»پدر به آیدین گفت:  (.822)همان، 
خواهی درس بخوانی، حق نداری پایت را در حجره پدر گفت: اگر می» (.825)همان، 
آن اتاق را با تمام اثاثیه و  [...] د گشودزمین را با لگدرِ زیر» پدر (.827)همان،  «بگذاری

 «رفته بودانگیزی فروآیدین آمد. خانه در سکوت غم [...] هاش به آتش کشیدکتاب
 (.874)همان، 

به خدا قسم »کرد در دلش گفت: به آیدین حسادت می اورهان چون اورهان: 
نده است و دلش ز»اورهان یقین داشت که آیدین  (.21)همان،  «کنم، برادرنابودت می

وقت خواست حاال که تصمیم قطعی گرفته تا آخرش برود، کار را یکسره کند و آنمی
 (. 78)همان، « آیدین به بدبختی خودش برسددغدغة بی

 کنشگر آیدین شود کهمی استنباط چنین آن رویدادهای و روایت الت عرصةاز تحو
در بررسی  بنابراینود. رزیرا فضای روایت به نفع وی پیش می است؛ سودبرنده

ساختار روایی این  یندفرا گیریشکل و سمفونی مردگانگری تحلیل رمان روایی
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 گریماس کنشگر الگوی نظریة براساس توانمی که ها و مفاهیمیتشخصی روایت،
 :است به این ترتیب ،کرد ترسیم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 برپایة الگوی کنشگر گریماس سمفونی مردگانرمان . 3شكل 

فرینش رخدادها و موجب آ، آنچه سمفونی مردگانگری رمان ر تحلیل روایید
پیوندی و ایجاد کشمکش به هایی است که با همتحوادث آن شده، وجود شخصی

آفرینی این اند. نقشالت آن را پدید آوردهو رویدادها و تحو ت پرداختهفعالی
اع و جذب مخاطب بسیار در اقن ها از دیگر سوسو و کنشگری آن ها از یکتشخصی

در رنگ این روایت دارد. زایی پیسزایی در درونمؤثر است که این موضوع تأثیر ب
مبنای الگوی بر سمفونی مردگانرمان  ساختژرف و روساخت گرییروای تحلیل

متنی آن براساس کشمکش کنشگر گریماس، به ذکر دو نمونه از رخدادهای درون
 پردازیم:  اند میر عرصة روایت به کنشگری پرداختههای آن که دمفاهیم و شخصیت

 : 1نمونة 

 گوید: راوی می
کرد؛ درد، درد، درد. هاش فریاد میآن شب آیدا حال غریبی داشت، همة استخوان

های شب تب دکتر شوشانیک را به بالینش آوردند، یک آمپول بهش زدند، اما نیمه
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رگ پایین، روی تخت خوابانید و پتویی با کرد و هذیان گفت. مادر او را در اتاق بز
مالفة سفید روش کشید. پدر ]...[ به اتاق آمد. بر لبة تخت نشست. مچ آیدا را 

 (.835، گرفت که ببیند تب دارد یا نه... )همان

طبق گفتة راوی، درد کنشگر فرستنده، آیدا قهرمان و کنشگر اصلی، مداوای آیدا شیء 
رسان، و تب و هذیان کنشگر و پدر کنشگر یاری ارزشی، دکتر شوشانیک و مادر

زیرا از فضای  است؛ کنشگر سودبرنده در این میان، آیدا .شوندبازدارنده محسوب می
رویداد  این یندفرا گیریشکل و شناسیجریان در برد. بنابراینرخداد سود می

 گریماس کنشگر براساس نظریة الگوی توانمی که ها و مفاهیمیتشخصی متنی،درون
  است: گونهکرد، این ترسیم

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 برپایة الگوی کنشگر گریماس سمفونی مردگانرمان  در 1. نمودار نمونة 6شكل 
 

 : 2نمونة 

به طرف خانة فروزان راه افتاد. پناهی با احساس خستگی و بی» گوید: آیدینراوی می
گوید، در آنچه راوی میه به با توج (.873 )همان، «توانست کمکش کندتنها آن زن می

پناهی کنشگر فرستنده، آیدین قهرمان و متنی، احساس خستگی و بیاین رخداد درون
فروزان گفت: یک آدم ارمنی هست که در »گوید: کنشگر اصلی است. راوی در ادامه می

شناسمش. اهل ایروان روسیه است. اسمش آقای میرزایان بانک ما حساب دارد. من می
کنم درآمدش هم خیلی زنم. کارخانة بزرگی دارد و فکر میاش حرف میاست. فردا ب
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و فروزان  ارزشی شیءبا این توصیف، کار و پیدا کردن آن  (.818)همان،  «خوب است
ا کنشگر بازدارنده در صحنة آیند. امشمار میبه رسانآقای میرزایان کنشگران یاری و

ای ایستاد، آیدین با هراس گوشه» د:شوهراسی است که بر آیدین مستولی می ،رخداد
 «سنگی کوچک به پنجرة اتاق فروزان زد و خود را در سایة دیواری مخفی کرد

به  ،افتدفاق میچه اتچون آن ت؛کنشگر سودبرنده آیدین اس ،با این رویکرد .جا()همان
و مفاهیم  متنی،رویداد درون این یندفرا گیریشکل و شناسیجریان در اوست. پس نفع

 ،کرد ترسیم گریماس کنشگر الگوی نظریة براساس توانمی که را هاییتشخصی
 است: گونهبدین

 
 

 
 
 
 
 
 

 برپایة الگوی کنشگر گریماس سمفونی مردگانرمان  در 2. نمودار نمونة 6شكل 

  تیجه. ن6
کوشد های روایی است و میای در تحلیلستاورد تازهمعناشناسی روایی د ـ نشانه
ها ها و چینش آنداللت معنایی، پیوند بین ساختارهای روایی، پیوند بین نشانههای بازی

اساس مبانی ن گفتمانی را بربا یکدیگر را در یک گفتمان نشان دهد و دستور زبا
دستور  به یاری الگوی زایشی معنا با ادعای ارائة . این نظریهکند هگری ارائروایی
پردازد و پس از دستیابی های روایی میمند متنمشمول زبان روایت، به تحلیل نظاجهان

های پنهان آن را مورد بررسی مایه و الیهها، درونساخت این متنبه روساخت و ژرف
      دهد.قرار می
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یافتن  دنبال دستگریماس بهشناختی والدیمیر پراپ، های روایتپس از پژوهش 
گفتمانی بتواند  اری این ساختار، هر اثر وبه ی ها بود تاالگوی زایشی معنا در روایت به

 ،بود« سیر زایشی معنا»انسجام خود را از این ساختار بیرون کشد. این ساختار که همان 
 گانة سطح روساخت، سطح میانی وبندی سهطبقه گریماسگری در مطالعات روایی

الگو نسبت  الگوی کنشگر رساند. این دست داد و او را به ارائةساخت را بهسطح ژرف
ت و پذیری خاصی دارد که با دقشناسی، کاربرد و انعطافبه دیگر الگوهای روایت

تواند متن روایی را های روایی را داراست و میانسجام ذاتی خود، قدرت تحلیل متن
 مورد بررسی قرار دهد.  ،زندها سر میهایی که از آنرنگ و کنشمبنای پیبر

از  مردگان سمفونیو کنش گفتمان رمان  رنگ(پی) روایی ها، ساختارکشمکش 
نگاه به  با بررسی است. درخور ماس،یمتنی و الگوی کنشگر گر، درونمنظر روساختی

شگرها و عناصر حکایت پیوند میان کنیابیم درمیها ساخت این روایتژرف مایه ودرون
و  کنش گفتمان روایی، کند. ساختارشگرها ایجاد میدر میان کن تغییراتی را در این رمان

یند کشمکش و آفریده است که فرا رویدادهایی را سمفونی مردگانگری رمان روایی
و نوآوری در  گریشود. این رواییموجب می های روایت راتافکنی شخصیگره

پژوهشگر حوزة  سمفونی مردگان، پیچیدة رمان گفتمانساختار روایی و کنش 
های پنهان آن در ساخت، روساخت و الیهبارة ژرفردارد تا دگری را برآن میروایی
سمفونی رمان مکتب پاریس به تحقیق بپردازد. « معناشناسی روایی ـ نظریة نشانه»حوزة 

آفرینند. های روایت میتشخصی و که عناصر است ها و وقایعیرفتپیدارای  مردگان
واقع این و درهای اصلی روایت است تحاوی کشمکش عناصر و شخصی مایة آندرون

رنگ این روایت هستند که ساختار اصلی آن را تشکیل ها نیز برآمده از دل پیتشخصی
های الزم را تای، ظرفیمایهاز دیدگاه ساختاری و درون سمفونی مردگانرمان دهند. می
کامالً با آن منطبق است. اساس الگوی کنشگر گریماس دارد و منظور بررسی آن بربه

گی این رمان، نمود جریان سیال ذهن در پیکرة رخدادهای آن است که ترین ویژمهم
نگارانه به راوی با کاربرد آن، زمان و مکان را درهم شکسته و با دیدگاهی فراواقع

سمفونی این رو راز گیرایی رمان  ای بخشیده است. ازهای آن جان تازهشخصیت
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گری روایتگر در نوع روایی، ساختار روایی، کنش گفتمان، نحوة کنشگری و مردگان
 نام  جریان سیال ذهن است. بهای زمینه

 ها نوشتپی
1. narrative action (plot) 
2. discourse practice 
3. narrative 

که »ی و مرامی است. گفتمان تجویزی یمدار یا تجویزی(، القا)برنامه های کنشیاین نظام شامل نظام. 4
تواند او را سازد که در موقعیتی برتر نسبت به کنشگر قرار دارد و میمیاری مواجه زگما را با کنش

ار و کنشگر از زگبین کنش ة(. در چنین نظامی رابط56: 8338 )شعیری،« وادار به انجام کنشی کند
هر دو طرف کنش یا برنامه در تعامل با یکدیگر سبب تعیین » باال به پایین است. گفتمان القایی که

شوند؛ یعنی یکی از دو طرف تعامل باید طرف دیگر را به اجرای کنش گرفتن آن می کنش یا شکل
ی یکسان دارند و یکی تگونه، دو کنشگر موقعی (. در این81: 8311)شعیری و وفایی،  «متقاعد کند

کند و گفتمان گذارد و کنش مورد نظرش را به او القا میاز دو طرف بر توانش دیگری تأثیر می
 ةفرهنگی یا وظیف ـ وعی تعامل است که در آن یکی از دو طرف براساس اخالق اجتماعین»مرامی 
 (.83 ،)همان« آوردمرامی به کنش رو می ـ اخالقی

5. stream of consciousness 
شود )و نه حادثه(. رویداد یا رخداد واحدِ اساسی کنش رویدادی است که شخصیت باعث آن می .6

ای که عموماً هیچ دارد کنش باشد؛ مانند ضربه زدن یا بوسیدن و یا حادثه سیر وقایع است که امکان
 (.412: 8337شخصیتی در حادث شدن آن نقشی ندارد؛ مانند صاعقه )ر.ك: ابوت، 

7. theory of narrative semiotics of paris school 
8. Structural Semantics 
9. On Meaning 
10. narrative syntax 
11. narrative proposition 
12. Narrative, a Critical Linguistic Introduction 

 منابع
 نشر تهران: .نیما م. اشرفی پورآذر و یا. ترجمة رؤسواد روایت(. 8337)ا چ. پورتر  ابوت،ـ 

 اطراف.
تهران:  .ترجمة هوشنگ رهنما .شناسیدرآمدی به روایت(. 8334) ـ بارت، روالن و دیگران

 هرمس.
 تهران: ماهی.. 3چ . ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی.مبانی نظریة ادبی(. 8338) نس، هانسبرتـ 
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  تهران: افراز.. 3چ .شناسینویسی و روایتدرآمدی بر داستان(. 8332) اهللنیاز، فتحبیـ 
 «.دیوشناسی داستان اکوانروایت(. »8335) خانلوکاظمبیرانوند، نسرین، حسین آریان و ناصر ـ 

 . 827ـ31صص .21ش .فارسی اتادبی و زبان هایمتن نقد و تحلیل صیتخص مةفصلنا
تهران:  .د شهبا. ترجمة محم«شکل و کارکرد روایت» شناسیروایت(. 8338) پرینس، جرالدـ 

 خرد. مینوی
 .فاطمه حسینی و زادهمازیار حسین ترجمة .معاصر ادبی نقد هاینظریه .(8317) لُیس تایسن، ـ

 امروز. تهران: نگاه
گفتمانی های معناشناسی نظامـ  نشانه» (.8336)اللهی زواره، زهرا و شهال خلیلجاللی طحان ـ

. 8. ش8. دسادبیات دفاع مقد دوفصلنامة«. عامریحسن بنی اثر ‘الالیی لیلی’ در شَوشی
 . 26ـ85صص

 به نگاهی با روایی، داستان به شناختیروایت رویکرد بر درآمدی»(. 8317) ی، ابوالفضلـ حر
 دانشگاه انسانی و علوم اتادبی دانشکدة نشریة «.گلشیری هوشنگ های دردارآینه رمان
 . 71ـ54صص. 211ش .تبریز

ساختاری دو حکایت  ـ تحلیل معنا(. »1389پورخالقی چترودی ) دختو مه خادمی، نرگس ـ
. 866ش. جستارهای ادبی مجلة .«گریماساز تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگر 

 . 67ـ47صص
 و لیلی منظومة در هاتشخصی روابط تحلیل(. »8313) و محمدجعفر یاحقی ر، مریمدُرپـ  

 . 13ـ66. صص3. ش2د .بوستان ادب مجلة«. نظامی مجنون
 فرهنگ کاوش. تهران:. ادبیات شناسی ونشانه (.8314) فرزان سجودی،ـ  

 تهران: رهروان پویش.  مدنی.ترجمة مسعود  خلق شخصیت.(. 8311) سیگر، لینداـ 
 تهران: نگاه.. 81چ . دورة دوجلدی.ادبی هایمکتب .(8334) رضا سینی،سیدح ـ
 «.ـ معناشناسی گفتمانی نشانه تا شناسی ساختگرانشانه از» .(8311) شعیری، حمیدرضا ـ

 . 58ـ33. صص1. ش2س .نقد ادبی فصلنامة
علمی و : تهران .معناشناسی سیالـ  به نشانه راهی .(8311وفایی ) و ترانه شعیری، حمیدرضاـ 

 فرهنگی.
 تهران: سمت.. نوین معناشناسی مبانی(. 8338) شعیری، حمیدرضاـ 

 سمت. :تهران. معناشناختی گفتمانـ  تجزیه و تحلیل نشانه .(8332)ـ ـــــــــــــــــ 
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بر  هانظریة مدلیته)جایگزینی  معناشناسی روایی مکتب پاریسـ  هنشان (.8335)عباسی، علی  -
 تهران: دانشگاه شهید بهشتی. نظریة کنشگران: نظریه و عمل(.

در نقد و  کاربرد الگوی کنشگر گریماس(. »1387پورشهرام ) و سوسن مهیار ،مقدمعلویـ  
  .886ـ35صص. 1. ش2س .گوهر گویا نشریة«. های داستانی نادر ابراهیمیتتحلیل شخصی

 ابوالفضل حری.ترجمة . روایت داستانی: بوطیقای معاصر(. 8317) کنان، شلومیتریمون ـ ـ 
 تهران: نیلوفر.

 علم. نشر تهران: .حمیدرضا شعیری ةترجم .نقصان معنا .(8313) ژولین آلژیرداس، گریماس ـ 
 تهران: چیستا.صمد، ساختار یک اسطوره.  (.8318ـ محمدی، محمد و علی عباسی ) 

اندام تحلیل ساختار روایتی داستان بهرام و گل(. »8333ب )ثوا مشهدی، محمدامیر و فاطمهـ 
 . 815ـ14. صص68. ش81. سپژوهی ادبیمتن«. برپایة نظریة گریماس

  تهران: ققنوس.. 25چ .سمفونی مردگان(. 8336) معروفی، عباس ـ 
 .چشمه نشر تهران:. دانشنامة نقد ادبی، از افالطون تا به امروز(. 1393)مقدادی، بهرام  ـ 
 مهران و نبوی دمحم ترجمة .معاصر ادبی هاینظریه دانشنامة .(8333)ریما  ایرنا مکاریک، ـ 

 آگه.         . تهران: 2. چمهاجر
 خرد. دی تهران: مینویترجمة فتاح محممقاالت روایت.  گزیده(. 8311)یالن، مارتین وئکم -
 ن.تهران: سخ. زاویة دید در داستان(. 8338) میرصادقی، جمالـ 
پژوهشنامة زبان  «.خوان رستمبررسی و تحلیل ساختار روایی هفت(. »8331) لو، علیرضانبی ـ 

 . 881ـ33صص. 21ش )گوهر گویا(. و ادب فارسی
 و ساختارگرایی الگوهای(. »8334دی )و خدیجه محم سرایی، پارساجنبهیعقوبی ـ  

ولی کنار آتش با الگوی کنشی تباین نمونه: تحلیل رمان ک یا تعامل پسامدرن: هایروایت
. 2. ش5س .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه .معاصر پارسی ادبیات «.گریماس

 . 811ـ833صص
- Hawakes, T. (1997). Structuralism and Semiotics. London: Roteledge. 
- Greimas, A.J. (1970). On Meaning.  Frank Collins and Paul Perron (Trans.)  

1987.  Minneapolis: University     of Minnesota Press.  
 Structural Semantics. Lincoln, NB: Univercity of .(1983) ـــــــــــــــــ  -

Nebraska Press. 
- Landowski, E. (2005). "Les Interactions Risquées". Nouveaux 

Acts Semmiotiques. 101, 102, 103, Limoges: Pulim. 
- Toolan, M. (2001). Narrative, a Critical Linguistic Introduction. London 

& New York: Routledge.  
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Abstract 
Theory of narrative semiotics of Paris school has a prominent place in 
narrative studies. It refers to "meaning" and the manifestation of 
meaning, closely related to Greimas’ narrative approach. 
Reproductive pattern of meaning is the most important concept of 
Greimas’ theory of narrative semiotics. In order to know meaning and 
its structure, Greimas tried to achieve the universal grammar of 
narrative language. In the analysis of narrative texts, Greimas’ 
actantial pattern is more flexible than the other narrative patterns, 
findings its way to Discourse Action. In this paper, the narrative 
analysis of The Symphony of the Dead in two levels of a) surface 
structure (or objective), and b) the deep structure (or abstract data), 
will be discussed based on Greimas’ theory of narrative semiotics and 
his actantial pattern considering how structures are formulated. Stream 
of consciousness is the most important feature of this novel through 
which the narrator breaks the unity of time and place with a realistic 
view in creating his characters. The study borrows a descriptive-
analytical method; the main questions are how the plot of this novel 
with its surrealistic space can be analyzed based on Greimas’ theory 
of narrative semiotics, and which factors of discourse play role in the 
production of meaning based on the Greimas’ actantial model. 
 
Keywords: Narrative; Symphony of the Dead; narrative Semiotics; 
discourse action; Greimas’ actantial pattern. 
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