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 چكیده
شناسی و کارکرد روایی است. نۀ روایتپردازان در زمییکی از نظریه ماسیآلژیرداس ژولین گر

ی را ارائه دهد. ن و ثابتالگوهای معیّ بسیار کوشید تا منظور بررسی انواع مختلف روایت،هاو ب
های روایی و مربع معناشناسی خود را الگوی کنشی، زنجیره سرانجام گریماس موفق شد

 به معروف محمدصادق ناظماثر  فیروز و شهناز منظومۀمعرفی کند. در این پژوهش، ساختار 
هند، براساس نظریات  قارةشـبه در هجری یازدهم سدة ایرانی نویستذکره و شاعر صادقا،

طرح کلی  روایی، به یهازنجیره و هاکنشی، تقابل کنش نظام طریق گریماس بررسی شده تا از
یوة یافته شود. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و ش آن دست داستان و درنهایت معنای
الگوی ساده و درعین  گویای آن است که پژوهش نتیجۀ ای است.گردآوری اطالعات کتابخانه

ساخت روایت را های زیرین و ژرف، الیهفیروز و شهنازمند گریماس در داستان حال نظام
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مندی یک نظریه دهد چگونه نظامکند. همچنین تقابل کنشگران داستان نشان میآشکار می
 شود.سازی نظم و ترتیب حاکم بر سطوح مختلف روایت میستهسبب برج

 
، گریماس، الگوی کنشی، مربع مثنوی فیروز و شهنازشناسی، روایت: های کلیدیواژه

 معناشناسی. 

 . مقدمه   1
تزوتان که نخستین بار  از دستاوردهای نقد ادبی معاصر است 8شناسیاصطالح روایت

 ژرار کار برد.به بوطیقا خود با نام در کتاب آن را، شناس بلغاریروایت 2،تودروف
 شناسینگاشت، روایت م8313در سال  که «روایت داستانی ةسخن تاز» ۀدر مقال 3ژنـت

/ 2: 8311، )سیدحسینی کرد را مطالعه و مراعات ساختارهای روایت داستانی تعریف
8853.)  

ترین تعیین کوچکبرای تحلیلگران ساختارگرا نخستین کار، تقسیم روایت و 
عبارتی معنا از طریق زمینه و واحدهای روایی است. معنا باید معیار این واحدها باشد. به

روایی  ۀشود. هریک از این واحدهای معنایی یک نشانمعنا تعیین می وسیلۀبهزمینه 
های مختلف بگوید و معنای آن براساس روایی باید بتواند داستان ۀآید. نشانشمار میبه

شناسی ردازان روایتپاز میان نظریهشود. نشینی در رمزگان تعیین روابط هم
 5آلژیرداس گریماس، 1،یمیر پراپالدهایی همچون وتوان به شخصیتشناختی مینشانه

پردازان و دیگر نظریه ژرار ژنت 7ن بارت،الرو 6،برمونکلود تزوتان تودورف، 
   .گرا اشاره کردساخت

گرایی روسی در اوایل قرن بیستم وایت از مکتب شکلهای رنخستین نظریه
 885گامان آن هستند. پراپ برخاسته است و افرادی چون پراپ و گریماس از پیش

های افسانه ممکن افسانۀ عامیانۀ روسی را بررسی کرد. مطالعۀ وی نشان داد شخصیت
بتاً ثابت و قابل صورت سطحی کامالً متغیر باشند؛ اما عملکردشان در افسانه نساست به
عملکرد  38بینی است. او معتقد بود که شمار و توالی عملکردها ثابت است، فقط پیش

 آید. در داستان وجود دارد که همیشه در یک توالی یکسان می
   چنین آورده است:این معاصر ادبی نظریۀ راهنمای سلدن و ویدوسون در کتاب
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که پراپ بر دهد. درحالی دست میاپ بهگزارشی ساده و زیبا از نظریۀ پر گرماس
گیری از تحلیل کرد، هدف گرماس آن است که با بهرهیک نوع ادبی واحد تأکید می

جای هفت جهانی روایت دست یابد. وی به« دستور زبان»معنایی ساخت جمله، به 
کند که هر شش نقش پراپ، سه جفت تقابل دوتایی را پیشنهاد می« حوزة عملی»

شود ]...[ که سه انگارة اساسی را توصیف مورد نظر او را شامل می )کنشگر(
جو یا هدف؛ و. آرزو، جست8افتد: کنند که شاید در همۀ انواع روایت اتفاق میمی
گراتر از . حمایت یا ممانعت ]...[ . از این جهت گرماس حقیقتاً ساخت3. ارتباط؛ 2

ها به ماهیت خود شخصیتجای آنکه فرمالیست روسی، پراپ است؛ زیرا به
: 8377ها را مد نظر قرار داد )سلدن و ویدوسون، بپردازد، مناسبات میان این ماهیت

 (. 811ـ813
محمدصادق ناظم معروف به صادقا، »اثر  فیروز و شهنازمنظومۀ در این پژوهش، 

ب: 8332ها، )یلمه« هند ةقارنویس ایرانی سدة یازدهم هجری در شبهشاعر و تذکره
شود و سعی نگارندگان برآن است این مثنوی را براساس الگوی ( بررسی می157
گریماس بررسی و تحلیل کنند تا از « مربع معناشناسی»و « های رواییزنجیره»، «کنشگر»

 های زیر پاسخ دهند: این طریق به پرسش
  ؟است بررسی قابل منظری چه از شهناز و فیروز غنایی منظومۀ در رنگپی ـ ساختار
 برمبنای الگوی گریماس چگونه شهناز و فیروز غنایی منظومۀ در معنا تولید ـ فرایند

 گیرد؟می شکل
فرض نگارندگان این است که با مشخص کردن سه جزء اصلی، یعنی ابتدا، میانه و 

توان به ساختار و طرح کلی این منظومه دست یافت و کنشگران، پایان این منظومه می
 های روایی معنای داستان را آشکار کرد. یرهالگوی کنشی و زنج
 نظریۀ بر مبتنی توصیفی ـ تحلیلی، رویکرد با کیفی روش براساس پژوهش حاضر

  .است شده تحلیل و گریماس نوشته نظری چارچوب برمبنای شناختی وروایت

 . پیشینۀ تحقیق  1ـ1
ند نمونه اشاره های بسیاری انجام شده است که به چشناسی پژوهشدر زمینۀ روایت

 و بهرام داستان روایتی ساختار تحلیل»ای با عنوان ثواب در مقاله شود: مشهدی ومی
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 نتیجه این متن به تحلیل و تجزیه از (، پس8333« )گریماس نظریۀ برپایۀ اندامگل
 قابل اندامگل و بهرام غنایی منظومۀ روایت تحلیل در گریماس کنشی الگوی که رسیدند
 منظر دو از و خاصی دارد روایی انسجام و ساختار داستان طرح و است تطبیق
 تحلیل»یاحقی در مقالۀ  و درپر است. بررسی قابل نحوی هایقاعده و دوگانه هایتقابل
 کنشی الگوی (، با استفاده از8313) «نظامی مجنون و لیلی منظومۀ در هاشخصیت روابط

 روشن ذهنیتی با خواننده الگو، این براساس که دست یافتند نتیجه به این گریماس
هایی که برخی از ویژگیکند و  دنبال راها شخصیت مناسبات و روابط تواندمی
 شود.دیده می شمارد، در این روایتوری برمیلهای فولکماس برای حکایتیگر

 براساس عطار الطیرمنطق صنعان شیخ داستان تحلیل» مقالۀ در شوبکالییو  روحانی
 الگوی براساس صنعان شیخ داستان (، پس از بررسی8338) «گریماس کنشی نظریۀ
 پیوستگی و قصه استواری دهندةنشان هم تحلیل این پی بردند که گریماس کنشی
 کهن هایقصه نظام و ساختار شناخت در الگو این توانای کنندةبازگو هم و آن اجزای
 های مشترکمقایسۀ داستان»پورنامداریان و بامشکی در جستاری با عنوان . است فارسی

 هایداستان ساختار، (8311« )شناسی ساختارگراالطیر با رویکرد روایتمثنوی و منطق
 با گراساخت شناسیروایت روش از استفاده با را الطیرمنطق و مثنوی میان مشترک
 شگردهای از مثنوی استفادة که رسیدند جهو به این نتی مقایسه کردند یکدیگر
 نسبت مثنوی هایداستان گشتار درواقع و است الطیرمنطق از بیشتر بسیار پردازیداستان

 .است پیچیده و غیرمستقیم گشتاری الطیرمنطق هایداستان به
ایرانی اندک  غنایی هایپرداز در داستانشده از دیدگاه این نظریهتحقیقات انجام

ای باشد برای ارائۀ الگویی کامل و جامع تواند زمینهبنابراین پژوهش حاضر میاست؛ 
 های غنایی.  متون و منظومه اصلی در ساختار

 . مباحث نظری 2
 . روایت  1ـ2

گویی معنای نقل کردن خبر، حدیث یا سخن گفتن از کسی یا داستاندر لغت به 1روایت
نحوی ث واقعی و تاریخی یا خیالی است، بهی از حواداآمده و در اصطالح ادبی رشته

 (.   872: 8311ها برقرار باشد )میرصادقی و میرصادقی، که ارتباطی بین آن

http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165936&_au=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF++%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165936&_au=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF++%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165936&_au=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF++%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165152&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1++%D8%B4%D9%88%D8%A8%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165152&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1++%D8%B4%D9%88%D8%A8%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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های نخستین شبانگاهان که در کنار آتش درازای تاریخ دارد. انسانروایت قدمتی به
این  کردند. آنان بهنشستند، ماجراهای روزگار گذشته را برای همدیگر روایت میمی

بردند تا به روایت تصویری حوادثی مانند شکار بر روی کارمیمنظور انواع ابزارها را به
دیوارة غارها بپردازند. تزوتان تودورف معتقد است روایت خود مبدأ زمان است. 

دهد یا به آن های نوشتار و شناخت را تشکیل میروایت شالودة تفکر و همۀ شکل
و  81، دولژل3پردازان همچون بال(. برخی از نظریه18: 2831بخشد )وبستر، سامان می

کنند به تعریف روایت را محدود می»با مالک قرار دادن اهمیت شخصیت  88پالمر
: 8337)ابوت، « ها دخیل باشدبازنمایی رخدادهایی که یک یا چند شخصیت هم در آن

ز طریق کالم داستانی را روایی بودن متن به این معناست که متن ا»(. از دیدگاه لوته، 58
دهندة گویی ارتباط روایی است که نشانکند. اصطالح دیگر برای این نوع داستاننقل می

 (. 28: 8316« )عنوان مخاطب استعنوان خطابگر به خواننده بهفرایند انتقال از مؤلف به

  شناسی  . روایت2ـ2
اً نوبنیادی است که به شناسی علم نسبتروایت»شناسی و تعریف آن درمورد روایت

های یکی از زمینه»( و 2: 8378)اخوت، « پردازدبررسی ساختارهای مختلف روایت می
ها را دیگر شناسی یا مطالعۀ روایت بوده است. روایتموفق ساختارگرایی،  روایت

ها دانند؛ بلکه آنـ نمی« شفاف»های خاص فرهنگی ـ و درنتیجه محدود به جنبه
نظر حری . به(881: 8313)گرین و لبیهان، « ی از زندگی انسان هستندهای اساسجنبه
شناسی نظریۀ روایت یا علم مطالعۀ ساختار و دستور زبان (، روایت322: 8312)

ها را مورد توجه قرار هاست؛ همچنین فصل مشترک و نیز فصل تمایز روایتروایت
 دهد. می

 های بنیادین روایت  . ویژگی3ـ2
. مصنوعی بودن: 8شود: ها اشاره میترین آنهایی دارد که به اساسییژگیهر روایت و

تفاوت روایت با زبان طبیعی و روزمره در این است که روایت ازقبل دارای طرح و 
. تکراری بودن: به این معناست که 2شود. ای است که طبق آن طرح ساخته میبرنامه



 8331 پاییز و زمستان ،6، شمـارة 3 سال                                                          شناسیامۀ روایتفصلندو 

 

131 

ایم، تکرار هایی که قبالً خواندهها یا قصهستانخوانیم، در داچیزهایی که ما در داستان می
. سیر مشخص 3های داستان هم برای ما آشناست. سازی و شخصیتشده و فضا

. راوی: هر روایتی 1شود. شود و به جایی ختم میروایت: هر روایت از جایی شروع می
جایی جابهجایی رویدادها: در هر روایت با نوعی . جابه5گو دارد. یک راوی یا قصه

سر هم قطار ای از حوادث نیست که پشترو هستیم؛ به این معنا که روایت سلسلهروبه
های جا کند، دست به ترکیبای را جابهتواند حادثهشده باشد؛ بلکه راوی )نویسنده( می

 (.35: 8333ای بزند یا سیر زمانی وقایع را عوض کند )اسماعیل آذر، تازه

  رنگ. طرح و پی1ـ2
اصطالح ادبی که برای ساختار »گرایان، روایت دارای ساختاری است و ز نظر ریختا

 (. 57: 8312)واالس، « رنگ استرود، پیکار میروایت به
گانۀ تراژدی رنگ را یکی از عناصر اصلی و شش، پیبوطیقاارسطو در کتاب 

؛ یعنی ابتدا، وسط رنگ باید از کلیتی برخوردار باشدآورد. در نگاه او، پیشمار میبه
رنگ کاسته شود، اساس و انتها داشته باشد. او معتقد است که اگر عنصری از پی

 (.36: 8378ریزد )اخوت، هم میداستان به
وجود رنگ است که وحدت ساختاری را در داستان بهترین اجزای روایت پیمهم

و پیوند برقرار کند. تواند با عناصر دیگری غیر از خود ارتباط رنگ میآورد. پیمی
که عناصر دیگر داستانی ای کامالً مستقیم دارد؛ درحالی رنگ رابطهالگوی کنشی با پی

رنگ این است که دیگر عناصر را با نظم به یکدیگر پی ای ندارند. وظیفۀچنین ویژگی
آید. از دیگر وجود میمتصل کند. با برقراری ارتباط بین اجزای روایت وحدتی به

هم ریختن یک تعادل هر داستان، حاصل به»گانه است. های سهرنگ، پارههای پییویژگ
ها بر یک ساختار اساسی و مهم (. تمام روایت811: 8311)عباسی و محمدی، « است.
تایی ای بودن، آن را طرح کلی روایت یا طرح پنجمرحلهدلیل پنجاند که بهریزی شدهپایه
شود: تغییر و تحول از حالتی ایت به این صورت تعریف میگویند. بر این اساس، رومی

 به حالت دیگر. این دگردیسی از سه عنصر تشکیل شده است:
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کننده در اندازد )نیروی تخریبراه می. عنصری که روند تغییر و تحول را به8
. عنصر 3. بخشدبخشد یا نمیای که این تغییر و تحول را تحقق می. پویایی2داستان(. 

دهنده در داستان( دهد )نیروی سامانیگری که این روند تغییر و تحول را خاتمه مید
 (.1: 8315)عباسی، 

 
 

 
 
 

 رنگ روایت. الگوی پی1شكل 

 در نمودار باال:
حضور یک ساختار ثابت و تغییرناپذیر که همان سه پارة ابتدایی، میانی و انتهایی 

د تغییر و تحول را در خود داشته باشد؛ شود. این سه پاره حتماً بایاست، دیده می
توان آن اثر را دارای یک طرح داستانی دانست؛ زیرا زیرا در غیر این صورت، نمی

 (. جاتغییر و تحول باید هر دو با یکدیگر همراه باشند )همان

 . معرفی نظریۀ گریماس1ـ2
 . الگوی کنشی1ـ1ـ2

شود که برای روایت متصور میهای پراپ، زیرساختی مشابه گریماس براساس تئوری
تفاوت آن با کار پراپ تمایز ساختارگرایی و فرمالیسم است. گریماس اعتقاد دارد که 
ساختار روایت بسیار شبیه به گرامر است و کار ما کشف این گرامر با مطالعۀ داستان 

اداتی، کنند )سهایشان از گرامر تبعیت میها با همۀ تفاوتباور او، داستانمجزاست. به
الگوی »(. او با مطالعۀ معناشناسی و ساختارهای معنایی توانست نظریۀ 36: 8317
ها در روایت مطرح را ارائه دهد. الگوی کنشی با هدف نمایاندن نقش شخصیت« کنشی

دهندة کنش و شخصیت، به شناخت شخصیت کمک های پیوندهشد و مفهوم حوزه
د را بر کنش روایت استوار کرد و کوشید شایانی کرد. گریماس الگوی معناشناسی خو

 آغازین ةپار

 کنندهنیروی تخریب

 میانی: ةپار

 پایانی ةرپا

 دهنده:نیروی سامان
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(. گریماس با 813: 8317مقدم و پورسهراب، شناسی بسنجد )علویآن را در نظام نشانه
شده های بیانمرکز قرار دادن شخصیت )کنشگر( اصلی در ارتباط با هدف، نقش

 وسیلۀ پراپ را دگرگون کرد و الگوی جدیدی را ارائه داد. به
کند. ها مطرح میدوی شخصیترا براساس ارتباط دوبه گریماس الگوی خود

منزلۀ مقوالت کلی در زیربنای کند که فقط شش نقش )کنشگر(، بهگرماس پیشنهاد می»
)محمدی، « دهندهمۀ روایات وجود دارد که سه جفت مرتبط با هم را تشکیل می

فقط هدف ها هستند. ها نمایندة همۀ نقش(. در الگوی کنشگر، شخصیت65: 8371
تواند شیء یا مفهوم باشد. همچنین کنشگر اصلی است که لزوماً شخصیت نیست و می
 با همۀ عناصر دیگر در ارتباط است. 

« کنشگر»کننده: او . فرستنده یا تحریک8ند از: اشش کنشگر الگوی گریماس عبارت
. گیرنده: 2دهد. فرستد و دستور اجرای فرمان را میدنبال خواسته یا هدفی میرا به

شیء »سوی کند و به. کنشگر: او عمل می3برد. سود می« کنشگر»کسی است که از 
. کنشگر 5است. « کنشگر». شیء ارزشی: هدف و موضوع 1گراید. می« ارزشی

 گیرد.می« شیء ارزشی»را به « کنشگر»بازدارنده: کسی است که جلوی رسیدن 
برسد )محمدی، « شیء ارزشی»دهد تا به یدهنده: او کنشگر را یاری م. کنشگر یاری6 

 نمایش درآمده است: (. در نمونۀ زیر، نقش کنشگران به881: 8371

 

 

 

 

 

 

 . الگوی کنشی روایت2شكل  

 کنشگر فرستنده

 

 کنشگر بازدارنده

 
 دهندهکنشگر یاری

. 

 کنشگر گیرنده

 

 فاعل کنشگر  

 شیء ارزشی
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 های روایی از منظر گریماس   . زنجیره2ـ1ـ2
 کند:های روایتی را در سه ساختار جمع میبا توجه به الگوی کنشی، گریماس تسلسل

ها یا برقراری، و زیر پا گذاشتن . ساختار قراردادی: ایجاد، شکستن توافق8
 ها. ممنوعیت

 . ساختار اجرایی: انجام وظایف، نزاع و مانند آن.2
ها )اسکولز، ها و خارج شدن. ساختار انفصالی یا گسسته: سفر، حرکت یا رسیدن3
8313 :817  .) 

 . مربع معناشناسی3ـ1ـ2
ای استوار تدریج گریماس آن را بنیان نهاد، بر ارتباط مقولهکه به 82مربع معناشناسی

عنوان ابزار تحلیل مفاهیم دوگانۀ متقابل معرفی کرد. در وی مربع معناشناسی را به است.
های شوند. مقولهخوانده می که با یکدیگر در تضاد باشند، مقوله معناشناسی، دو واژه
آیند. مربع رنگ بیرون میهستند، از درون عنصر پی« مربع معنایی»معنایی که همان 

دهندة مقولۀ اصلی معناشناسی از چهار قطب تشکیل شده است؛ دو قطب باالیی تشکیل
یعنی گروه متضادهاست. با منفی کردن هریک از این متضادها، دو قطب پایینی مربع 

توان برای ل میتوان آن را گروه نقض متضادها خواند. برای مثاگیرد که میشکل می
را درنظر « نقض مرگ و نقض زندگی»گروهی تحت عنوان « مرگ و زندگی»مقولۀ 

 گرفت. به این ترتیب، مربعی متشکل از چهار مفهوم خواهیم داشت:

 

 

 

 . مربع معناشناسی روایت3شكل 

تصویر کشیدن همین فرایند مربع معناشناسی منبعی است کامالً پویا و برای به
شویم. تفکر حاکم بر این مربع، ی در کالم است که به آن متوسل میحرکت و پویای

سمت متضاد آن توانیم بهداند. تا به چیزی نه نگوییم، نمیمی« نه»اساس حرکت را 

 زندگی مرگ

نقض مرگ 

 زندگی

 زندگی نقض
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توان از متضادی به متضاد حرکت کنیم؛ پس براساس منطق حاکم بر این مربع، نمی
نیم و تنها درصورت نقض یک دیگر حرکت کرد، مگر آنکه ابتدا آن متضاد را نقض ک

سوی متضاد دیگر رهسپار شد. برای عبور از زندگی به مرگ، توان بهمتضاد است که می
  گفت:« نه»ابتدا باید زندگی را نقض کرد؛ یعنی به آن 

 

 

 

 

 . مربع معناشناسی روایت1شكل 

د یابیم که الزمۀ مرگ، نقض زندگی و الزمۀ نقض زندگی، خوبه این ترتیب درمی»
زندگی است. همین حرکت درجهت عکس نیز ممکن است؛ یعنی حرکت از مرگ 

 (.823ـ827: 8318)شعیری، « سوی زندگیبه

 . معرفی منظومۀ مورد بررسی 1ـ2
ای است عاشقانه بر وزن خسرو منظومه»از آثار اوایل قرن دهم هجری و  فیروز و شهناز

ه شاعر آن را در مدح و شیرین نظامی، بر وزن هزج مسدس محذوف )مقصور( ک
 (.  86: 8332تبریزی،  )ناظم« عباس صفوی سروده استشاه

نـویس ایرانـی اسـت محمدصادق ناظم تبریزی معروف به صـادقا، شـاعر و تـذکره
زیسته است. وی از دوستان کلیم کاشانی و از شاعران آباد اصفهان میکـه در عباس

، تذکرة ناظم. تعباس به هند رفخر دورة شاهعباس اول صفوی بود که در اوادربار شاه
ای است عاشقانه این مثنوی منظومه از آثار اوست. فیروز و شهناز مثنویو  دیوان شعر
نظامی، در بحر هزج مسدس محذوف )مقصور( که شاعر آن را  خسرو و شیرین بر وزن

نسخۀ  :نوشته موجود استاز این اثر دو دست. عباس صفوی سروده استدر مدح شاه
بن اسحاق که توسط کاتبی با عنوان محمد 5625 خطی کتابخانۀ ملی ملک با شمارة

 مرگ

 مرگنقض 

 زندگی
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در کابل کتابت شده است. نسخۀ کتابخانۀ  ق8831هی در تاریخ اومحمد حسینی ژ
ها، )یلمه تکه بدون تاریخ کتابت گردیده اس 81833مجلس شورای اسالمی با شمارة 

  (. 153ـ151ب: 8332

 فیروز و شهنازاستان شناسی د. روایت3
 . چكیدة روایت1ـ3

های دیگر را داشت، به صفاهان که قصد سفر به سرزمین خوزستان نام ازفیروز جوانی
نوازی ، وی را به قصد مهمانصفاهاننواز ان بسیار مهمانجاهصاحباز  ،فغفوررسد. می

ز روزهای بهاری داشت. در یکی ا نام شهنازیی بهزیبا دختربرد. فغفور به خانۀ خود می
. افتدمیعکس او بر آب و  دآیمیشهناز بر فراز بام که فیروز بر لب جوی نشسته بود، 

فغفور بیرون  خانۀاز  یقراربی بازد و از فرطفیروز با دیدن عکس روی وی، دل می
فغفور نزد  درخواست فیروزشود. چوپان بهآشنا می ویبا چوپان خاص  آید ومی
خویش بگمارد و فغفور هم این داری گلهفیروز را به شغل  خواهد تایرود و از او ممی

جوی باز وجستدشت در در  عباسشاهپذیرد. در یکی از روزها که تقاضا را می
رود و پای درد دل او شنود، نزد او میمیۀ فیروز را لصدای نا ،بودشکاری خود 

را  اشدادگیصرار او، راز دلخبر از اینکه او شاه است، درپی انشیند. فیروز بیمی
رهسپار شاه همراه بهفیروز کند او را به وصال یار برساند. و شاه عهد می دیگومیباز

شاه شرط پذیرش مهمانی فغفور را  دارد.مَقدم آنان را گرامی میفغفور شود. صفاهان می
خویش را از دختر »گوید که کند؛ اما فغفور میپذیرش ازدواج فیروز با شهناز بیان می

دادن  شاه با (.27الف: 8332ها، )یلمه« زمان کودکی، به عهد دیگری بسته است
دختر شود و جشنی برگزار میشاه  دستور کند. بهبسیار، فغفور را راضی میهای وعده
العالج گذرد که فغفور دچار بیماری صعبآورند. زمانی نمیعقد فیروز درمیرا به 
کند و خود فراخوانده، کلید خزانه و مسند را به وی واگذار میشود. فیروز را نزد می

 شود.پس از مرگ، فیروز جانشین فغفور می
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  فیروز و شهناز. طرح کلی روایت 2ـ3
شمار روایت به منظومۀ فیروز و شهنازقبل از ورود به بحث باید روشن کرد که آیا 

توان روایت این منظومه را میدالیل زیر آید یا خیر. در جواب باید گفت که بهمی
 محسوب کرد: 

رنگ است؛ یعنی سه پارة ابتدایی، میانی و پایانی در . داستان دارای طرح و پی8
دهنده بر داستان وارد شده است کننده و سامانشود و دو نیروی تخریبداستان دیده می

 شود: که بیان می
رسم رسد و فغفور او را بهفاهان میگیرد. به صپارة ابتدایی: فیروز تصمیم به سفر می

 برد. نوازی به خانۀ خود میمهمان
 بازد.بیند و بدو دل میکننده: فیروز عکس شهناز را در آب  مینیروی تخریب

شود. به وساطت چوپان خاص قرار راهی صحرا میتاب و بیپارة میانی: فیروز بی
جوی باز وعباس در جستمانی که شاهپردازد. زداری گوسفندان فغفور میفغفور، به گله

 یابد و: رود، راز عاشقی فیروز را درمیشکاری به صحرا می
 افـــروز      هـــای غـــمشهنشـــاه آن ســـخن

 بدو گفتا کـه دل خـوش دار از ایـن پـس           
 

ــروز    ــال فیـ ــان حـ ــنید از زبـ ــو بشـ  چـ
 ورزی آســمان بــس کــه کــرد از کینــه  

 (37: 8332)ناظم تبریزی،           
عباس تقاضای فیروز را به گوش فغفور رود. شاههمراه شاه نزد فغفور میروز بهفی
پذیرد؛ بهانۀ اینکه دختر را در کودکی با شخصی دیگر عهد بسته، نمیرساند. فغفور بهمی

 کند.های فراوان وی را راضی میاما شاه با دادن وعده
 هد.ددهنده: فغفور به این ازدواج رضایت مینیروی سامان

رسند. چندی پس از آیند و به وصال میپارة پایانی: فیروز و شهناز به عقد هم درمی
دهد و شود؛ کلید خزانه را به فیروز میالعالج میاین ماجرا، فغفور دچار بیماری صعب

 شود:رنگ این داستان در زیر مشاهده مینمودار پی .کنداو را جانشین خود می
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 فیروز و شهنازرنگ روایت . پی1شكل 

دادگی میان عاشق و معشوق که . داستان تکراری است: موضوع عشق و دل2
 خورد.چشم میانجامد، در ادب فارسی فراوان بهسرانجام به وصال می

شود و با مرگ فغفور و جانشینی شروع می . داستان با رفتن فیروز به صفاهان3
 یابد.فیروز پایان می

 است.شاعر ایرانی سدة یازدهم هجری  محمدصادق ناظم،. راوی، 1
 بنابراین داستان مورد بررسی ویژگی بنیادین روایت را داراست. 

 روایی، ژانـرهای دربـارة کلـی احکـام»ای از شناسی را مجموعهمکاریک روایت
داند و ( می813: 8315)« رنگپی ساختار و( گوییداستـان) روایت بر حاکم هاینظام

(. 72: 8312سجودی، را مشخص کند )ر.ک:  83«رنگدستور پی»درپی آن است که 
 توان بررسی کرد: را از دو منظر می منظومۀ فیروز و شهنازرنگ در ساختار پی

 
 

 پارة ابتدایی:
فیروز تصمیم به سفر 

گیرد. به صفاهان می
رسد و فغفور او را می
نوازی به رسم مهمانبه

 برد. خانۀ خود می

 

  :پارة میانی
 به فغفور چوپان وساطت به شود ومی صحرا راهی یروزف

 در عباسشاه که زمانی. پردازدمی گوسفندان داریگله
 فیروز عاشقی راز رود،می صحرا به شکاری باز جویوجست

 شاه همراهبه فیروز کند او را یاری دهد.عهد میو  یابددرمی را
 فغفور گوش به را فیروز تقاضای عباسشاه. رودمی فغفور نزد
 شخصی با کودکی در را دختر اینکه بهانۀبه فغفور. رساندمی

 فراوان هایوعده دادن با شاه اما پذیرد؛نمی بسته، دیگر عهد
 .کندمی راضی را وی

 پارة پایانی: 
رسند. چندی فیروز و شهناز به وصال می

پس از این ماجرا، فغفور دچار بیماری 
شود؛ کلید خزانه را به العالج میصعب

دهد و او را جانشین خود فیروز می
 کند. می

 

 دهنده:نیروی سامان
فغفور به این ازدواج رضایت 

 دهد. می

 کننده: نیروی تخریب  

وقتی فیروز عکس شهناز را 
بیند و بدو دل در آب  می

 بازد.می
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 ها  . از منظر تغییر وضعیت1ـ2ـ3
رنگ باشد؛ یعنی باید ابتدا، ته شد، روایت حتماً باید دارای طرح و پیطور که گفهمان

های داستان خوب است؛ چراکه روایت متنی میانه و انتها داشته باشد. این امر از ویژگی
که تغییر وضعیت از حالت متعادل به غیرمتعادل و دوباره بازگشت به حالت »است 

گریماس نیز همچون پراپ توجه خود را به  (.53: 8361)پراپ، « متعادل را بیان کند
های تقابل 81رنگ معطوف کرد. او در این امر به تبعیت از لوی استراوسعنصر پی

 دوگانه را که از مفاهیم بسیار مهم و اساسی ساختارگرایی است، مورد توجه قرار داد؛
. روز /شب ،زیبا /زشت خوب، /بد: است استوار بنیاد این بر انسانی تفکر اساساً زیرا»
. تقابل در طرح (812: 8313شمیسا، ) «بود هاتقابل این دنبالبه باید نیز ادبی آثار در

 داستان یعنی:
 شرایط دربرابر قصه، پایانی شرایط درمقابل غیرمتعادل یا و متعادل آغازین شرایط 

 دوباره و شودمی پیدا حلیراه غیرمتعادل و معکوس مضمون برای یعنی مضمونی
 سرپشت را آغازین شرایط که قصه هایکنش آن تمام گریماس. یابدمی لتعاد
 جزء بخشند،می تعادل را معکوس مضمون و رسندمی سرانجام به و گذارندمی

 (.65: 8378اخوت، ) داندمی قصه طرح عناصر
 یترفت زمانی و علرنگ که حاصل ترکیب پیپی»گوید: در این باره می 85واالس 

یعنی در آغاز موقعیت آرامی وجود دارد، سپس این  ؛حاکم است است، بر وحدت
: 8312« )گیردشود و در پایان موقعیت آرام دیگری شکل میموقعیت دچار آشفتگی می

 شود:   بررسی می  منظومۀ فیروز و شهناز این تغییر وضعیت در (.61
ه عنوان ب و رسدصفاهان می به در طی سفر فیروز :وضعیت متعادل آغازین الف.

 برد.سر میدر خوشی و آسایش به مهمان در خانۀ فغفور،
کشد؛ زیرا دست تقدیر وضعیت تعادل اولیه چندان طول نمی :وضعیت نامتعادل ب.
ریزد؛ چراکه فیروز در یک روز هم میزند و نیرویی آرامش را بهای دیگر رقم میحادثه

دل نه، صد دل عاشق و شیفتۀ او  بیند و یکشهناز را در آب میبهاری انعکاس تصویر 
قرار و زند؛ چراکه فیروز بیشود. همین امر تعادل و آرامش داستان را برهم میمی
 شود.تاب میبی
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فیروز که تاب ماندن در آن خانه را  میانی: نامتعادل به متعادل از وضعیت ـ تغییر 
واسطۀ او به شود و بهبا چوپان فغفور آشنا می رود.ندارد، از خانۀ فغفور بیرون می

قرار درپی گوسفندان راه صحرا شود. جوان بیداری فغفور گماشته میمنصب گله
 شود.گیرد و به شبانی مشغول میدرپیش می

عباس به قصد : تا اینکه روزی شاهسمت تعادل پایانیوضعیت از نامتعادل میانی بهـ  
شنود و ی نالۀ فیروز را می، صداباز شکاریجوی ورود و در جستشکار به دشت می
دهد عباس به او قول میگشاید و شاهشود. فیروز از راز خود پرده میعلت را جویا می

سپارد و که آرزویش را برآورده سازد. به همین منظور شاه چوپانی را به فردی دیگر می
شرطی مهمانی او را دهد بهرود و به او پیغام میمی فغفور سوی خانۀبه فیروز همراهبه
عقد آورد که پذیرد که به ازدواج فیروز با شهناز رضایت دهد. پدر دختر بهانه میمی

های سخاوتمندانۀ است که این بهانه با وعده دختر را در کودکی با شخصی دیگری بسته
 شود. عباس رفع میشاه

د و طعم شیرین کننفیروز و شهناز با یکدیگر ازدواج می :وضعیت متعادل پایانی ج.
العالج، دلیل ابتال به بیماری صعبگذرد که فغفور بهچشند و چندی نمیوصل را می

کند و بدین ترتیب، تعادل پایانی به داستان فیروز را به جانشینی خود منصوب می
 گردد.بازمی

ند: ارنگهای تعادل همان اجزای پیبا توجه به مطالب باال باید گفت وضعیت
 وضعیت نامتعادلهمان پارة ابتدایی داستان یا روایت است.  دل آغازینوضعیت متعا

میانی  نامتعادل به متعادل از وضعیت کننده است. تغییرهمان عامل یا نیروی تخریب
سمت تعادل وضعیت از نامتعادل میانی بهشود. همان است که پارة میانی نامیده می

، پارة پایانی وضعیت متعادل پایانیرنهایت دهنده و دهمان عامل یا نیروی سامان پایانی
 روایت است.

 های روایی. از منظر زنجیره2ـ2ـ3
 طرح آید؛ زیرا گریماس در ساختارهای روایی درپی قواعد نحوی پدید میزنجیره
 برد: می نام نحوی قاعدة سه یا رفتپی سه از ها،روایت
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 86. زنجیرة قراردادی یا پیمانی1ـ2ـ2ـ3

با بستن یا نقض کردن عهد و پیمان در ارتباط است. اخوت در این باره رفت این پی
 یا و رساندمی معهود سرانجام به است،گذاشته  قصه عهدةبه که را ایوظیفه»گوید: می

 . (66: 8378) «رساندنمی انجامبه را معهود میثاق
ر مواجه و ـ فیروز که با دیدن رخسار شهناز آوارة صحرا شده بود، با شبان فغفو

کند که از فغفور بخواهد او را نیز به شبانی شود و از او درخواست میدوست می
 دهد: پذیرد و پاسخ میبگمارد. جوان خواستۀ فیروز را می

ــی     ــار گرامـ ــه ای یـ ــا کـ ــبان گفتـ  شـ
ــدیش    ــدمتی داری مینـ ــر خـ ــو گـ  بگـ
 تـــو مهمـــانی و مـــا کوشـــیم از جـــان 

 

ــویش      ــدة خ ــر دی ــم ب ــت نه ــز آن من  ک
 رضـــا جویـــان مهمـــان کـــه باشـــیم از

ــان    ــم دامــ ــانبری دزدیــ ــه از فرمــ  کــ
 

 (16ـ13: 8332)ناظم تبریزی، 
کند، فیروز رازش را شنود، هرچه سعی میهای فیروز را میعباس نالهـ وقتی شاه

خورد که اگر رازش را بگوید، تمام تالش خود کند؛ تا اینکه بسیار سوگند میبرمال نمی
رد؛ در غیر این صورت، راز او را هرگز فاش نخواهد کار گیرا برای حل مشکل او به

 کرد:
ــرار دل  ــدة اســـ ــه آن داننـــ ــابـــ  هـــ

 افـــروز ایـــن دیـــر شبســـتانبـــه شـــمع
ــردم    ــو گ ــرم راز ت ــن مح ــر م ــه گ  ... ک
 گـــر از دســـتم نیایـــد چـــارة کـــار     
ــن    ــازی مــ ــه از غمّــ ــن اندیشــ  مکــ

 

ــایش کـــار دل     ــزو یابـــد گشـ ــاکـ  هـ
ــان   ــور ایمــ ــاد در دل، نــ ــزو افتــ  کــ

ــاز   ــش دواس ــد کوش ــه ص ــردم  ب ــو گ  ت
 نخــــواهم غیــــر را کــــردن خبــــردار 
 نهـــــان، راز تـــــو را از غیـــــر دارم   

 ج

 (35ـ31)همان، 
عباس صحبت او شاهشود که همرسند و فیروز متوجه میو زمانی که همراهان شاه می

دنبال شود که برود؛ ولی از آنجا که شاه به فیروز قول داده بود، جوانی را بهبوده، بلند می
 گوید: جوان باتدبیر به فیروز می فرستد واو می

ــردان  ــاب و ر  مگــ ــت رو متــ  ز دولــ
ــروز     ــت ام ــای دول ــر هم ــر س ــو را ب  ت

 کــاله اســتکــه ایــن همــراز تــو صــاحب

ــارت چــر  گــردان   ــروز اســت ی  کــه ام
ــال فیــــروز    ــده ســــایه از اقبــ  فکنــ

 اســـتهمـــه مـــا بنـــدگان، او پادشـــاه 
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ــتری را    ــر و مش ــه مه ــد ک ــر او خواه  گ
ــک  ــه ی ــی   ب ــازد م ــع س ــا جم ــدج  توان

 

 غــــزال چــــین و ببــــر بربــــری را   
ــد    ــاجز نمانـ ــویی عـ ــون تـ ــار چـ  ز کـ

 (33: 8332)ناظم تبریزی،                 

گذارد برای او شرط می رود. شاهسوی سرای فغفور میهمراه فیروز بهعباس بهـ شاه
که اگر به ازدواج فیروز با دخترش شهناز رضایت دهد، مهمان او خواهد شد. فغفور 

آورد که عقد شهناز را در کودکی با کسی دیگر یرفتن این شرط عذر و بهانه میبرای نپذ
 بسته است:

ــک   ــان نزدی ــی از خویش ــا شخص ــر ب  اگ
 هنـــوزش تـــن جـــدا ناگشـــته از مهـــد
 روا نبــــود کنــــون پیمــــان شکســــتن
 ز مـــردان نقـــض پیمـــان، عـــار باشـــد
ــذیرد   ــذرم درپ ــه ع ــواهم ک ــه خ  ... ز ش

 

 میــان خــاص و عــام از تــرک و تاجیــک  
ــه  ــته بـ ــریعت بسـ ــد شـ ــدپیونـ  ام عهـ

ــتن   میـــان خلـــق، چشـــم از شـــرم بسـ
 مــــرا دل منکــــر ایــــن کــــار باشــــد
ــرد    ــن ادا در دل نگیـــ ــاری زیـــ  غبـــ

 

 (817ـ816)همان، 
گوید که اگر پیشنهاد او را نپذیرد، از پیش عباس میـ پس از بهانه آوردنِ فغفور، شاه

دواج رضایت دهد، گذارد کامش حاصل گردد؛ اما اگر به این ازرود و نمیاو می
 سرزمینش را خرم و او را در عالم سرافراز خواهد کرد:

 فـــروزااقـــرار عقـــد آن دل... کـــه بـــی
 ز بــس نــاخوش دلــی از خانــۀ زیــن    
ــون    ــر و افس ــد مک ــی ص ــر کن ــارم گ  نی
ــس   ــو، روی واپـ ــن کـ ــردانم از ایـ  بگـ
ــل   ــو حاص ــردد از ت ــام گ ــاین ک ــی ک  دم
 چنـــان خـــرم کـــنم ایـــن ســـرزمین را 

 ســـرفرازت  کـــنم زآن ســـان بـــه عـــالم
 

 نخــواهی دیــد از مــن راحــت امــروز     
ــن     ــت زرّیـ ــر تخـ ــی، بـ ــارامم دمـ  نیـ
 دگـــر پـــا از رکـــاب عـــزم بیـــرون    
 تـــو مـــانی و شـــنیدن طعـــن هـــرکس 
ــر دل    ــو بـ ــاری از تـ ــی  بـ ــد هـ  نمانـ
ــین را   ــام چ ــی ن ــه گیت ــازد ب ــم س ــه گ  ک
ــازت    ــور بــ ــند از فغفــ ــه نشناســ  کــ

 (813)همان،                                     

شنود، از گفتۀ خود پشیمان هایی را از زبان شاه میغفور چنین وعدهـ وقتی ف
 دهد: شود و به این ازدواج رضایت میمی

 اگـر شــه بعــد از ایــن مطلــب کــه گویــد 
ــاری   پـــــی شـــــکرانۀ ایـــــن بختیـــ

 ضــمیر از گــرد ایــن وســواس شــوید     
ــاری   ــد کامکـ ــا صـ ــه بـ ــا دادم کـ  رضـ
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 بـــه آیـــین شـــریعت شـــاه فیـــروز    
 

 ز کنـــــد شـــــهناز را کـــــابین فیـــــرو
 (888)همان،                                     

 ـ عقد و ازدواج فیروز با شهناز که دراصل نوعی عهد و پیمان بستن است:
ــی  ــا ادیبــ ــک دانــ ــان ملــ ــه فرمــ  بــ
ــت   ــور بنشسـ ــا فغفـ ــاه بـ ــه خلوتگـ  بـ
 ... به آن عقد گزین چون خطبه خواندنـد  

 

ــیبی   ــش، بانصــ ــن و دانــ ــم دیــ  ز علــ
ــد برب  ــتۀ آن عقـ  ســـتبـــه هـــم سررشـ

 ز دُر هــــر ســــو نثــــاری برفشــــاندند 
 

 (881ـ883)همان، 
کند و فیروز ـ فغفور قبل از مرگ کلید خزانه و جانشینی را به فیروز واگذار می

 شود:پذیرد و بعد از مرگ، جانشین او میمی

 بست از جهـان رخـت  که چون فغفور می
ــروز را خوانـــد      بـــه آیـــین وفـــا فیـ
 بـــــه او بســـــپرد مفتـــــاح خـــــزاین

ــر ــام  ... ز ف ــب ب ــرش ل ــا ع ــه ت  ش خان
 

 میــــــان ســــــربلندان نکوبخــــــت   
ــاند  ــندگاه جـــاه خـــویش بنشـ  بـــه مسـ
ــاین    ــا دفـــ ــایر تـــ ــوال ذخـــ  ز امـــ
ــام   ــردنش ن ــوان، ب ــه بت ــزی ک ــر آن چی  ه

 (858)همان،                                      

 چنین آمده است: متن تأویل و ساختاردر کتاب 
 به متکی داستان هر روایی ساختار و زدسامی را داستان اصلی طرح اجرایی رفتپی
 است؛ آن از ترمهم هدفمند یا پیمانی رفتپی شناسی،روش دیدگاه از اما است؛ آن

 ما آنچه بلکه نیستند؛ طرح مرکزی نکتۀ خود در هاوضعیت دهدمی نشان چراکه
 بیشتر گرماس، گمانبه. است پیمان ردِ یا پذیرش حکم در خوانیم،می وضعیت
 وضعیتی از یا و کنندمی حرکت مثبت وضعیتی به منفی وضعیتی از یا هاداستان
  .(862/ 2 :8372احمدی، ) شودمی منجر پیمان شکستن به مثبت

 87. زنجیرة اجرایی2ـ2ـ2ـ3

 زنجیره این معمول طوربه و است قهرمان مأموریت یا عمل بر داللت ،این زنجیره در
این  .(811: 8377 ویدوسون، و سلدن) شودمی ریزیپی که است داستان طرح همان
است، برای قهرمان داستان کنشگر فاعل را که همان  اتها و مبارزآزمون رفتپی

  دهد.مینشان به هدف رسیدن 
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ای از سوی فیروز برای رسیدن به ، آزمون و مبارزهفیروز و شهنازدر منظومۀ غنایی 
کند، این است که از ترس رسوایی، از خانۀ ی که میگیرد. تنها کارشهناز صورت نمی

 گذارد:شود و سر به صحرا و بیابان میفغفور دور می

 شــبی چــون کــوه محنــت، پــای برجــای
ــور   ــروز مهج ــا فی ــب ازقض  ... در آن ش
ــان  ــوایی هراســ ــیم رســ ــده از بــ  شــ

 

ــره  ــان، تیرگــــیچــــو آه تیــ  رای بختــ
ــام دل دور  ــنگ ره از کـ ــد فرسـ ــه صـ  بـ

ــه ره   ــاد از خانــ ــان  نهــ ــوی بیابــ  ســ
 (71: 8332)ناظم تبریزی،                   

  81. زنجیرة انفصالی3ـ2ـ2ـ3

 به منفی از های روایتوضعیت تغییر دربرگیرندة درواقع انتقالی یا انفصالی زنجیرة
 ختم مثبت وضعیت منفی به از عامیانه هایداستان در است. معموالً برعکس یا مثبت
ها رفت ،این زنجیرهدر  .(811: 8377 ویدوسون، و )سلدن اردخوشی د پایان و شودمی

ی شخصیت اصلی هاتغییر وضعیتو سیر و سفرها  واقعدر گیرد.قرار میها و بازگشت
 در طول روایت یی کهپیمان یا نقض قراردادهابه داستان را درمقابل عمل  و قهرمان

بسته شد که در  قراردادچند  ،شهناز و فیروز منظومۀدهد. در نشان می گیرد،صورت می
عنوان قهرمان و کنشگر فاعل، کار ذکر شد؛ ولی فیروز، به قراردادی زنجیرة بخش

دهد؛ بلکه بیشتر تالش دیگران سبب رسیدن ای انجام نمیبزرگ، خطرناک یا قهرمانانه
شود. در این منظومه، فیروز با التماس و چاپلوسی از دوستش او به آرزویش می

عنوان چوپان در خواهد که نزد فغفور برود و از او بخواهد که اجازه دهد فیروز بهمی
داند پذیرد؛ زیرا میدشت و صحرا مشغول کار شود؛ دوستش هم خواستۀ فیروز را می

 گوید:اندازد. به همین دلیل به فیروز میکه فغفور روی او را زمین نمی
ــویی   ــه گـ ــس کـ ــرِ آن کـ ــدار بـ  بحمـ

 ه فغفـــور آبـــرویم یقـــین دانـــم کـــ  
 

ــی    ــویش دارم آبرویــ ــدر خــ ــه قــ  بــ
ــویم     ــال گ ــن ح ــه او، ای ــون ب ــزد چ  نری

 (15: 8332)ناظم تبریزی،                  

شود رضایت پدر دختر را جلب کند. با همۀ عباس با اصرار و بیم و وعده موفق میشاه
 کند.  رسد و با شهناز ازدواج میاین تفاسیر فیروز به مراد خود می
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 فیروز و شهناز. الگوی کنشی 3ـ3
عشق و شیفتگی )فرستنده(، فیروز )فاعل کنشگر( را در آرزوی رسیدن به وصال شهناز 

کند. در این فرستد و او را روانۀ صحرا میفغفور می )شیء ارزشی( به خارج از خانۀ
 است. چوپان خاص فغفور، مسیر، فغفور قبل از پذیرش این ازدواج کنشگر بازدارنده

عباس، مطربان )شهناز و فلفل( و فغفور )پس از موافقت با درخواست فیروز( شاه
رسند شوند. در پایان فیروز و شهناز به وصال هم میدهنده محسوب میکنشگران یاری
اند. درباب کنشگران داستان باید گفت که غیر از شیء ارزشی یا هدف و کنشگر گیرنده

دهندة ران انسان هستند. همچنین کنشگران یاریکه نیرویی درونی است، بقیۀ کنشگ
 اند. نمودار الگوی کنشی منظومه به این شکل است:منظومه موفق عمل کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیروز و شهنازروایت الگوی کنشی  .1شكل 

 کنشگر فرستنده:

 یعشق و شیفتگ

 

 کنشگر بازدارنده:

 فغفور قبل از پذیرش ازدواج
 

 کنشگر یاری دهنده:

 عباس،شاه فغفور، خاص چوپان

 فغفور همراهان،

 :کنشگر گیرنده

 فیروز و شهناز

 

 فاعل کنشگر:

 فیروز

 

 شیء ارزشی:

 وصال شهناز
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اهمیت کنشگر فاعل و شیء ارزشی از دیگر موارد بسیار بیشتر است؛ طبق این الگو 
 83تبع آن شیء ارزشی هستند. برتنستأثیر کنشگر فاعل و بهان تحت زیرا باقی کنشگر
 گوید: در این باره می

ها متمرکز است و مانند سایر الگوهای ساختاری، بر رابطهالگوی گرماس به
فرماست. ترین رابطه از دید این الگو، میلی است که بین فاعل و هدف حکمبنیادی

وناگون و قابل شناسایی یک متن منفرد ـ ما با نگاه به روابط بین عناصر گ
توانیم کنشگرهای آن متن را ها ـ میها، نیروهای طبیعی، نهادها، سازمانشخصیت
    (.15: 8338بیابیم )

ها فقط یک در این داستان، هر شش کنشگر حضور دارند. برخی از شخصیت
نمونه فغفور در  کنشگر نیستند؛ بلکه ممکن است در چند کنشگر نقش ایفا کنند؛ برای

 دهنده. این داستان هم کنشگر بازدارنده است و هم یاری

گریماس هم بر این عقیده بود که ممکن است یک یا چند کنشگر در روایت حاضر 
ها در برخی روایت»نظر وی، نباشند یا اینکه یک یا چند کنشگر در هم ادغام شوند. به

( و 851: 8313)اسکولز، « ر عرضه کردتوان این چهار مشارک را فقط با دو کنشگمی
 منظور او از چهار مشارک، چهار کنشگر فرستنده ـ گیرنده و فاعل ـ هدف است. 

 فیروز و شهناز. مربع معناشناسی داستان 1ـ3
 «است محدود زبان دستور مانند نیز روایت دستور» این نکته که به توجه با گریماس

 به جمله، ساخت معنایی تحلیل از گیریبهره با» ، کوشید(881 :8313 لبیهان، و گرین)
 با معناشناسی . مربع(811 :8377سلدن، ) «یابد دست روایت جهانی زبان دستور
 گفتمان روبنایی سـاختار تمـام کـه گفـت تـوانمـی و است مرتبط گفتمان ساختژرف
 است شـود، استوارمـی محسـوب گفتمـان مرکزی نقطۀ همان ساخت کهژرف این بر
 الگوی به توجه مفاهیم در این داستان با و معانی حرکت فرایند (.827: 8318شعیری، )

 وصال است: و گریماس حاصل دو واژة فراق معناشناسی مربع
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 فیروز و شهنازروایت . مربع معنایی 1شكل 

و  فرایند حرکت قهرمان منظومه، یعنی فیروز، از فراق برای رسیدن به وصال شهناز
 آورد:ایجاد معنای نهفته در داستان سه نوع ارتباط را پدید می

تضادی: از بین دو واژة باالیی مربع که متضاد هم هستند، پدید  تقابل . ارتباط8
 آید؛ مانندمی
 وصال در این منظومه. و فراق 
وجود تناقضی: بین هریک از دو واژة باالیی مربع با نقیضش به تقابل . ارتباط2
 وصال در این منظومه. نقیض و وصال فراق، و نقیض و د؛ همچون فراقآیمی
مانند  شود؛می برقرار مثبت واژة و متضاد نفی یک تکمیلی: بین تقابل . ارتباط3 
 ر.ک: شعیری،) فراق در این منظومه  و وصال نقیض وصال، و و فراق نقیض

 8318 :823.) 

 . نتیجه1
 ایعنوان نظریهماس بهیدوگانه و مربع معنایی گر هایتقابل، توجه به الگوی کنشیبا 

فیروز توان گفت الگوی او با داستان عاشقانۀ می متن و داستان تحلیل ساختاردر جدید 
های عاشقانه و غنایی هم توان به دیگر داستاندارد و این ویژگی را می مطابقتو شهناز 

 تعمیم داد. 

 وصال فراق

 نقیض وصال نقیض فراق
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پارة ابتدایی، میانی و پایانی، در داستان دیده  رنگ، یعنی سههمچنین همۀ اجزای پی
دهنده بر ساختار داستان وارد شده است؛ از کننده و سامانشود و دو نیروی تخریبمی

 است. کامل روایت یک شهناز و فیروز روایت گفت تواناین رو می
دوگانه، گویای آن است که  هایاز منظر تقابل رنگ این منظومهپی بررسی ساختار

شود. ر داستان نظم و ترتیب حاصل از توالی زمانی در وضعیت تعادل داستان دیده مید
سوی مثبت شود. سیر داستان از منفی بهتقابل در وضعیت تعادل اولیه و پایانی دیده می

دهند تا پایان خوشی را برای فاعل دهنده دست به دست هم میاست و کنشگران یاری
 رقم زنند.

قاعدة نحوی، هر سه زنجیرة روایی )قراردادی، اجرایی و در بخش مربوط به 
های قراردادی، جز زنجیرهشود؛ با این تفاوت که بهانفصالی( در داستان دیده می

های اجرایی و انفصالی چندان قوی نیست؛ چراکه قهرمان داستان، همچون زنجیره
ای العادهکار خارقهای غنایی، برای دست یافتن به معشوق قهرمان بسیاری از منظومه

 شود. رو نمیدهد و با خطرات و موانع دشوار روبهانجام نمی
ها، در الگوی کنشی نیز، همۀ کنشگران متقابل وجود دارد. درمقابل بازدارنده

کنند و سبب می عمل موفق امر این در کهگیرند سوز قرار میهایی دلدهندهیاری
 شمار آید. نشگر گیرندة داستان بهشوند فاعل به آرزوی وصال برسد و کمی

رنگ خوب داستان، وجود الگوی کنشی همۀ این موارد، یعنی طرح منظم و پی
های روایی یا ساختار نحوی این منظومه، معنا را برای خواننده آشکار کامل، زنجیره

 گذشتن از فراق و رسیدن به وصال.   جزکند و آن چیزی نیست بهمی
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 فیروز و شهنازایی داستان های روجدول زنجیره

 زنجیرة قراردادی
 

 زنجیرة اجرایی
 

 زنجیرة انفصالی
 

ـ درخواست فیروز از شبان 
مبنی بر رفتن نزد فغفور برای 

به  داریگلهواگذاری منصب 
 فیروز.

عباس مبنی بر ـ تعهد شاه
 رساندن فیروز به شهناز.

ـ نپذیرفتن فغفور تقاضای 
 عباس را.شاه

شخصی دیگر  ـ عهد شهناز با
 در کودکی.

شاه به  هـای فـراوانوعـدهـ 
فغفور درصورت رضایت دادن 

 به این وصلت.

ـ رضایت فغفور به وصال 
 فیروز و شهناز.

 ـ عهد فیروز و شهناز

ـ واگذاری کلید خزانه و 
جانشینی به فیروز، بنابر 

 درخواست فغفور.
 

ـ انتخاب فیروز برای منصب 
چوپانی به در خواست شبان 

 خصوص فغفور.م

داری ـ چوپانی فیروز و نگه
 از گلۀ گوسفندان.

ـ دستگیری شبانی که در 
جوی فیروز آمده بود وجست

و نزاع و درگیری حاصل از 
 آن.

ـ تن ندادن شهناز به کام 
 فیروز. 

 

های ـ سفر فیروز به سرزمین
 گوناگون.

 ـ رسیدن فیروز به صفاهان.

ـ بیرون رفتن فیروز از قصر 
 یفتگی(.)پس از ش

ـ رفتن به صحرا برای چوپانی 
 گوسفندان.

عباس به ـ روانه شدن شاه
 دشت برای شکار.

عباس به دشت در ـ رفتن شاه
از شکاری جوی بوجست

 .گریزان خود
 عباس نزد فیروز.ـ رفتن شاه

به دشت و  سپاهیان شاهـ آمدن 
 یافتن شاه.

ـ رفتن شاه و فیروز به سرزمین 
 صفاهان. 

 ر به استقبال شاه.ـ آمدن فغفو

ـ آمدن چوپان به قصر در 
 جوی فیروز. وجست

 عباس به صفاهان. ـ رفتن شاه

 ـ رفتن شهناز به بدرقۀ شاه. 

 هانوشتپی
1. narratology 
2. Tzvetan Todorof 
3. Gérard Genette  
4. Vladimir Propp 
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5.Algirdas Julien Greimas  
6. Claude Bremond 
7. Roland Gérard Barthes 
8. narrative 
9. Bal 
10. Dolezel 
11. Palmer 
12. semantique structura 
13. grammar 
14. Claude Lévi-Strauss 
15. M. Wallace  
16. syntagmes contractual 
17. syntagmes performancial 
18. syntagmes disjonctionnels 
19. Johannes Willem Bertens 

 منابع 
 نشر . ترجمۀ رؤیا پورآذر و نیما م. اشرفی. تهران:سواد روایت(. 8337ت، اچ. پورتر )ـ ابو

 اطراف.
  .مرکز نشر :تهران .2. جمتن تأویل و ساختار .(8372) بابک ـ احمدی،

 . اصفهان: نشر فردا.  دستور زبان داستان (.8378ـ اخوت، احمد )
 .ترجمۀ فرزانه طاهری. تهران: آگه .ساختارگرایی در ادبیات(. 8313ـ اسکولز، رابرت )

نامۀ عطار در نظریۀ نشانه ـ معناشناسی آلژیر گرماس و الهی(. 8333ـ اسماعیل آذر، امیر )
 اهتمام ویدا آزاد. تهران: سخن. . بهشناسی ژرار ژنتشکل

 . ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: ماهی.مبانی نظریۀ ادبی (.8338ـ برتنس، یوهانس ویلم )
الطیر مثنوی و منطق های مشترکمقایسۀ داستان(. »8311ـ پورنامداریان، تقی و سمیرا بامشکی )

 . 26ـ8. صص2. ش12د .ادبی نوین جستارهای«. شناسی ساختارگرابا رویکرد روایت
. نیمۀ زیباشناخت«. شناسی، هنر و معماریمقالۀ روایت و روایت(. »8312ـ حری، ابوالفضل )

 .351ـ328. صص1. ش8
 و لیلی منظومۀ در هاشخصیت روابط تحلیل»، (8313)یاحقی  محمدجعفر و ـ درپر، مریم
 .13ـ65 . صص53. ش8د (.بوستان ادب) شعرپژوهی. «نظامی مجنون

 عطار طیرالمنطق صنعان شیخ داستان تحلیل». (8338) اکبر شوبکالییعلیو  مسعودی، وحانـ ر
 .882ـ13. صص2. ش6د .عرفانی ادب یهاپژوهش. «گریماس کنشی نظریۀ براساس

http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165936&_au=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF++%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165152&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1++%D8%B4%D9%88%D8%A8%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 پروپ، دیدگاه از کچل حسن داستان شناسیروایت» .(8317) الدینسیدشهاب ـ ساداتی،
 .68ـ57. صص36ش اسفند. .گلستانه ماهنامۀ .«تودورف و گرماس

 .علم نشر :تهران .کاربردی شناسینشانه .(8312) فرزان ـ سجودی،

 مخبر. عباس ترجمۀ .معاصر ادبی نظریۀ راهنمای .(8377) ویدسون پیتر و رامان ـ سلدن،
 .نو طرح: تهران

 .نگاه: تهران .2ج. ج2 .های ادبیمکتب .(8311سیدحسینی، رضا )ـ 
. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب مبانی معناشناسی نوین(. 8318ـ شعیری، حمیدرضا )

 ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.دانشگاه علوم انسانی
 .فردوس: . تهرانادبی نقد .(8313) سیروس ـ شمیسا،

 .چیستا: . تهراناسطوره یک ساختار: صمد(. 8311)هادی محمدی  و علی ،عباسی -
های خارجی پژوهشنامۀ دانشکدة زبان«. پژوهشی بر عنصر پیرنگ(. »8315ـ عباسی، علی )

 .813ـ15. صص33. شهراندانشگاه ت
کاربرد الگوی کنشگر گرماس در نقد (. »8317مقدم، مهیار و شهرام پورسهراب )ـ علوی

 .886ـ35(. صص 1) 1. ش2. سمجلۀ گوهر گویا«. های داستانی نادر ابراهیمیشخصیت
ان: . با ویرایش دکتر پاینده. تهردرسنامۀ نظریه و نقد ادبی(. 8313ـ گرین، کیت و جیل لبیهان )

 روزنگار.
فرجام. تهران: . ترجمۀ امید نیکای بر روایت در ادبیات سینمامقدمه(. 8316ـ لوته، یاکوب )
 مینوی خرد.

 . تهران: سروش.شناسی نقد ادبیات کودکانروش(. 8371هادی )محمدی، محمد ـ
 اندامگل و بهرام داستان روایتی ساختار تحلیل(. »8333) ثواب فاطمه و مشهدی، محمدامیر ـ

 .815ـ13. صص68. ش81. دادبی پژوهیمتن فصلنامۀ«. گریماس نظریۀ برپایۀ
 محمد و مهاجر مهران . ترجمۀادبی هاینظریه هاینامهدانش. (8315) ایرنا ریما مکاریک، ـ

 .نگاه: نبوی. تهران

کتاب . تهران: نویسینامۀ هنر داستانواژه(. 8311ـ میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی )
 مهناز.

. مقدمه و تصحیح احمدرضا منظومۀ فیروز و شهناز(. 8332ـ ناظم تبریزی، محمدصادق )
 ها. تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.یلمه

 . ترجمۀ محمد شهبا. تهران: هرمس.های روایتنظریه(. 8312ـ واالس، مارتین )
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 ترجمۀ الهه دهنوی. تهران: روزنگار.. درآمدی بر نظریۀ ادبیپیش(. 8312ـ وبستر، راجر )
بررسی و تحلیل هشت منظومۀ غنایی ) قراریقصر بیالف(. 8332ها، احمدرضا )ـ یلمه

 (. تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی. ناشناخته
 ۀفصلنام«. شناسی مثنوی فیروز و شهناز از ناظم تبریزیسبک»ب(. 8332) ـــــــــــــــــــ 

 .177ـ157(. صص21) 2. ش6س(. بهار ادب) نظم و نثر فارسی شناسیتخصصی سبک
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Abstract 

Alger Das Julien Greimas is one of the most successful theorists in the 

field of narratology and narrative function. In order to examine the 

different types of narratology, he tried hard to provide certain and 

stable paradigms. He has put forth his actantial model, narrative 

chains, and semantic model. In this study, the structure of the story 

Firouz and Shahnaz by Mohammad Sadegh Nazem, (Sadegha), a 

Persian poet and singer of the 11th century AH in the Indian 

subcontinent, has been analyzed based on the theory of Greimas in 

order to extract the whole layout and meaning of the story considering 

the actantial system, contrast actions, and the narrative chains. This 

research is based on a descriptive-analytical method. The study 

focuses on how this simple but systematic model of Greimas reveals 

Firooz aad Shahnaz’s multi-layered and deeply-built narration. The 

story’s characterization, moreover, shows how this systematic theory 

highlights the dominant order and arrangement over different layers of 

narratology. 

 
Keywords: Firooz and Shahnaz story; Greimas; action pattern; 
semantic square. 
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