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چكيده
این مقاله به بررسي حكایت «خير و شر» نظامي براساس الگوي كنشي گرماس (9111-9191م) پرداخته است .بررسي
ساختاري این حكایت از طریق تعيين تقابلهاي دوگانه و پيرفتها یا زنجيرههاي اجرایي ،ميثاقي و انفصالي ،شناخت بهتر
ساختار حكایتهاي هفت پيكر از طریق تعميم نتایج این پژوهش و بررسي قابليّت انطباقپذیري این الگو بر متون روایي
منظوم در ادب كالسيك ایران ،از محورهاي اصلي پژوهش حاضر محسوب ميشود .هنر نظامي در آفرینش حكایات،
روایي بودن متن هفت پيكر و شهرت حكایت خير و شر از دالیل انتخاب این حكایت به شمار ميرود .روش پژوهش
توصيفي -تحليلي است و نتایج با استفاده از تكنيك تحليل محتوي و بر اساس الگوي كنشي گرماس تجزیه و تحليل شده
است .نتيجه نشان ميدهد قهرمان (فاعل) و هدف (مفعول) به عنوان كنشگران مركزي این حكایت از اهميّت بيشتري
برخوردارند و فاعل (خير) ،به عنوان قطب پایه ،در پيرنگ حكایت نقشي فعّال دارد .همچنين ،با توجّه به قابليت انطباق
این الگو با حكایت خير و شر و با انجام بررسيهاي بيشتر ميتوان در باب قابليت تطبيق الگوي گرماس با متون روایي
منظوم اظهار نظر كرد.
كليدواژهها :ساختارگرایي ،الگوي كنشي گرماس ،هفت پيكر نظامي ،حكایت خير و شر

 .1بيان مسئله
پژوهش حاضر ،حكایت «خير و شر» را در هفت پيكر نظامي گنجهاي بر اساس الگوي كنشي گرماس تحليل و بررسي
ميكند و ميكوشد با استفاده از تقابلهاي دوگانه 9و پيرفت یا ساختار زنجيرهاي -نحوي وي به بررسي این حكایت بپردازد و با
استفاده از این زنجيرهها با تبيين ميثاق ،آزمون و داوري در این حكایت به فهم ساختار آن كمك كند و ضمن آزمودن قابليّت
انطباقپذیري نظریه كنشي گرماس بر حكایات منظوم فارسي ،با تعميم نتایج آن بر دیگر حكایات هفت پيكر و متون روایي
 استاد گروه زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه كردستان ،سنندج ،ایران( .مسؤول مكاتبات )
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منظوم دیگر به درك بهتر ساختار اینگونه روایات كمك كند .نوع پژوهش كاربردي و روش اجراي آن توصيفي -تحليلي است.
نتایج با استفاده از تكنيك تحليل محتوا ،بر اساس الگوي كنشي گرماس بررسي شده است.

 .1-1سؤاالت تحقيق
 -1قابليّت الگوي كنشي گرماس در تحليل حكایت خير و شر از هفت پيكر نظامي چگونه است؟
 -1با توجّه به الگوي گرماس آیا حكایت خير و شر ساختاري منسجم و نظاممند دارد؟

 .2-1اهداف تحقيق
 -9كمك به درك بهتر ساختار گنبد صندلي رنگ ،ارائه یك الگوي عملي بر اساس نظریه گرماس.
 -1شناخت و درك بهتر ميزان انطباقپذیري داستان خير و شر با نظریه گرماس.

 .3-1پيشينه پژوهش
با وجود رویكرد پژوهشگران ایراني در دهه اخير به انطباق نظریههاي ادبي با متون شعر و نثر بهویژه در حوزه ساختارگرایي ،هنوز
این پژوهشها در آغاز راه است و برخي ناشيانه ،شتابزده و بدون آگاهي كافي از این نظریات ارائه شدهاند .در حوزه نظاميپژوهي
نيز پژوهشهاي ارزشمندي صورت گرفتهاست كه بخشي از آن مربوط به هفت پيكر بهویژه حكایت «خير و شر» بوده است.
پژوهشهاي انجامشده در زمينه حكایت خير و شر بيشتر مرتبط با جنبههاي اسطورهاي ،فلسفي ،اخالقي و دیني بوده است .فرشته
ناصري ( )918-9919 :19در مقالهاي با عنوان «تحليل و مقایسه ساختارگرایي قصه گنبدهاي سياه و صندلي هفت گنبد نظامي بر
اساس الگوهاي ریختشناسي قصههاي پریان والدیمير پراپ» كه داستان شاه سياهپوشان و داستان خير و شر را از لحاظ ساختار
روایي ،ریختشناسي و شخصيّتهاي هر یك بر اساس الگوي پراپ بررسي كرده است .همچنين طاهره ایشاني ()19-9981 :11
در مقالهاي با عنوان «ریختشناسي قصّه خير و شر بر اساس نظریه پراپ» به بررسي ساختار این حكایت بر اساس الگوي فوق
برآمده است.
پژوهش حاضر با توجّه به مناسب بودن الگوي كنشي گرماس به بررسي حكایت خير و شر بر اساس این الگو ميپردازد و
ميكوشد انطباق این الگو را در متون نظم كالسيك بيازماید.

 .2نظريه كنشي گرماس
 .1-2ساختارگرايي
یكي از شيوههاي تحليل متون ادبي ،بررسي آنها بر اساس ساختارگرایي است .ساختارگرایي شيوه و روشي است كه به بررسي
متون و قرار دادن آنها در یك نظام توجّه دارد .در واقع ساختارگرایي نه یك علم بلكه روشي علمي است كه ميخواهد تمامي
علوم را در قالب و ساختاري نظاممند تعریف كند و در همه شاخههاي مختلف در انسانشناسي ،زبانشناسي ،ریاضيات و غيره
كاربرد دارد.
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مقدمات ساختارگرایي را باید در آرا و نظرات زبانشناس فرانسوي ،فردینان دوسوسور  ،جستوجو كرد .او نگاه خاصي به
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دال (تصویر آوایي) و مفهوم ذهني آن یعني مدلول داشت و كلّ نظام زبان را خارج از این دو نشانۀ زباني نميدانست .او هيچگاه
از واژه ساختار استفاده نكرد ،ولي نظرات او نقطه عطفي براي جهشهاي نظریههاي ساختارگرایي و نشانهشناسي بود.
از حوزههاي مورد عالقه ساختارگرایان  ،روایت و روایتشناسي است .بنيانيترین پژوهشي كه درزمينهي روایت انجام
گرفت ،بررسي حكایتهاي روسي از والدیمير پراپ بود .او در كتاب ریختشناسي قصّههاي پریان كه در سال (9118م ) .به
زبان روسي منتشر شد؛ تمامي بازیگران و شخصيّتهاي قصّه را به هفت دسته تقسيم كرد -9« :قهرمان  -1خبيث (شریر) -9
یاريدهنده -1بخشنده -1اعزام كننده  -9شخص مورد جستجو (شاهزاده خانم) -1قهرمان دروغين» (سلدن و ویدوسون:9911 ،
 .)11وي با بررسي حدود یكصد قصّه از ميان قصّههاي فولكلور روسي ،اجزاي ثابت و متغيّر ساختارهاي روایت را از هم
تفكيك كرد و در نهایت سي و یك كاركرد یا كنش را كه در پيرنگ اهميّت دارند ،استخراج كرد .بعدها شيوه كار پراپ مورد
توجّه دیگر ساختارگرایان قرار گرفت و نظریهپردازاني چون بارت ،تودوروف ،گرماس و دیگران از این الگو براي بسط و
گسترش نظریاتشان بهره بردند.

 .2-2گرماس
آ .ژ .گرماس (9111 -9191م) از ساختارگرایاني است كه همانند تودوروف ولي با شيوهاي متفاوت در جستوجوي زبان جهاني
روایت بود .وي معنيشناس و نشانهشناس بود اما بيشتر به عنوان معناشناس ساختارگرا شناخته شده و شهرت خود را مدیون
انتشار دو كتاب معناشناسي ساختاري (9199م) و درباره معنا (9111م) است .او با رویكرد كلّبهجزگرا مقولههاي كلّي به نام
كنشگر ارائه ميكند و شخصيّتهاي مختلف داستاني را در شش مولفه معنایي دوگانه قرار ميدهد« .گرماس روایت را بيشتر
محدود به قصّه و داستان ميداند و اینها را متوني ميداند كه ماهيّت مجازي و كنشگر مخصوص به خود دارند كنشگراني كه دست
به كنش ميزنند و بدینگونه شخصيت آنان شكل ميگيرد» (اخوت .)1 :9919 ،كنشگر بيشتر به روساخت كالم وابسته است و
ميتواند انسان ،جانوران ،اشياء و مفاهيم انتزاعي باشد .در واقع ،كنشگر «بازیگر و یا شخصيّت داستاني نيست ،بلكه ساختاري
است كه مي توان بازیگر و یا شخصيّت مورد نظر را در این ساختار قرار داد» (اخوت .)11 :9919 ،در الگوي كاربردي گرماس هر
شخصيّت ميتواند كنشهاي مختلفي انجام دهد یا چندین شخصيّت ميتواند ایفاگر یك كنش باشند.
گرماس در آثار خود سعي دارد ساختار روایت را بر اساس اصطالحات رایج زبانشناسي توصيف كند كه از نظریه النگ و
پارول مشتق شدهاند (« .)Hawkes, 1992: 82گرماس در تحليل روایت هر داستان به دنبال الگوي كنشي است نه چيز دیگر،
او وظيفه خود را یافتن ساختار ابتدایي داللت و به گونهاي خاص شناخت داللت متن ادبي ميداند» (احمدي.)9989 :91 ،
گرماس با تقليل كاركردهاي سي و یك گانه پراپ به بيست مورد ،كار وي را به صورت دقيقتري دنبال كرد .وي به جاي
نقشویژههاي هفتگانه پراپ از تقابلهاي دوگانه استفاده كرد« .هدف گرماس آن بود كه با بهرهگيري از تحليل معنایي ساخت
جمله ،به «دستور زبان جهاني» روایت دست یابد .وي به جاي هفت «حوزه عمل پراپ ،سه جفت تقابل دوتایي پيشنهاد ميكند
كه هر شش نقش (كنشگر) مورد نظر او را شامل ميشود:
شناسنده[فاعل] /موضوع شناسایي [مفعول]
فرستنده /گيرنده
كمككننده /مخالف» (سلدن و ویدوسون)919-9981 :911 ،
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Sender
فرستنده

Receiver
گيرنده
Object
مفعول
(هدف)

Subject
فاعل
(قهرمان)

Opponent
حریف

Helper
یاریگر

شكل .1الگوي كنشهاي ششگانه گرماس

گرماس با استفاده از این مفاهيم دوتایي« ،مربع معناشناسيك» را استخراج ميكند تا سير حركتي روایتها را نشان دهد و آن را
براي قصّههاي دیگر كاربردي سازد .وي با استفاده از همين ساختار دوتایي «نوع تازهاي از جدل كشف كرده است كه به یاري آن
ميتوان هریك از مفاهيم را به زایش مفاهيم دیگر وادار ساخت و مرحلههاي دستوري هم به تدریج از دستور منطقي به سوي
دستور روایي پيش برد» (هارلند .)99 :9989 ،گرماس بر اساس مربع معنایي در جستوجوي ژرفساختي است كه در همه متون
روایي یافت ميشود .مفاهيمي كه بر اساس تقابلها و تضادهایي نظير مرگ و زندگي در مقابل موارد دیگري قرار دارند« ،ظاهراً
این عناصر از طریق تأثير متقابلشان همه كنشهاي ممكن را در یك روایت مشخص دربر ميگيرد» (مكاریك.)991 :9911 ،
بنابراین ،سه دسته تقابلي دوگانه به وجود ميآید كه هركدام را ميتوان در »یك محور كنشي توضيحي شامل :خواسته ،قدرت و
ارسال جاي داد» (.)Herbert, 2005: 71
الگوي توضيحي محور كنشهاي ششگانه:
خواسته
قدرت
ارسال
گرماس معتقد است كه رابطه ساختاري بين آنها [كنشهاي ششگانه]ست كه اهميّت دارد نه هریك به طور منفرد»
(سجودي .)9988 :81 ،بنابراین« ،هدف او گذشتن از نظام و رسيدن به فرایند و تبدیل كردن مفاهيم دوتایي روابط ایستا به آدمها
و رویدادهاي ملموس و شخصي در روابط پویاست» (هارلند .)9988 :999 ،گرماس با جانشين كردن ( S2 ،S1كوچكترین
واحد معنایي) مربع نشانهشناسي زیر را ارائه ميكند .در واقع مربع معنایي گرماس «ابزاري مفيد براي نشان دادن اصل معنا یا
مغایرتهاي موضوعي پنهان در متن است» (.)13: 2000, Martin and Ringham
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محور S1در مغایرت و مخالفت كامل با محور S2قرار دارد؛ یعني اگر سفيدي در یك طرف محور باشد ،سياهي در محور
دیگر آن است كه در تضاد كامل قرار دارند -S1.در مقابل با محور  S2داللت همانندي را نشان ميدهد؛ بدین صورت كه عدم
سياهي همان سفيدي است .همچنين S1در نفي محور  -S1قرار دارد (سياهي در مقابل نبودسياهي) و برعكس  S2در نفي
محور  -S2قرار ميگيرد (سفيدي در مقابل نبودسفيدي) .پس محور افقي مربع معناشناسي در تقابل كامل با هم قرار دارند و
محور عمودي در نفي با هم قرار ميگيرند كه لزوماً شامل این دو مقوله متضاد نيست ،بلكه طيفهاي معنایي دیگري نيز در بر
ميگيرد (سياهي لزوماً سفيدي نيست؛ ميتواند خاكستري ،قرمز ،بنفش و غيره باشد).
S2
Non-S2

S1
Non-S1

شكل  .2مربع نشانهشناسي گرماس
در بين عناصر كليدي الگوي گرماس «فاعل و هدف» از اهميّت خاصي برخوردارند و محوريترین كنشهاي داستاني به این دو
عامل بستگي دارند« .فاعل محور كنشي داستاني است كه اغلب -نه لزوماً هميشه -یك فرد است و هدف چيزي است كه فاعل از
طریق كنشهایي كه آغاز ميكند در پي دستيابي به آن است و رابطهاي بر اساس ميل به وجود ميآید؛ بدین معنا كه فاعل به هدف
ميل دارد و همين ميل است كه داستان را به پيش ميبرد» (برتنس« .)81 : 9911 ،كنشگر فرستنده در مدل گرماس و با توجّه به
قصههاي عاميانه ،ابریاریگر است؛ مثل پادشاه ،خدا یا فردي كه قدرتهاي جادویي نيكوكارانه دارد» (توالن .)919 :9989 ،از آنجا كه
الگوي گرماس نگاه ویژهاي به ساختار دروني متن و روابط بين آنها دارد ،براي تحليل داستانهاي پيچيده كه شخصيّتها ،كنشهاي
متفاوتي انجام ميدهند؛ ميتوان این الگو را بيش از یك بار به كار برد تا چرخههاي فرعي كنشگرها نمود بيشتري داشته باشند.
ساختار هر روایت متشكل از دو بخش روساخت و ژرفساخت است و این دو ،طرح داستان را بنا مينهند .از این رو،
گرماس به جاي «نقشویژه» پراپ از مفهوم «پيرفت» استفاده كرد و كلّ ساختار داستان را در سه پيرفت دوتایي همچون سه
قاعده نحوي بنا نهاد» (احمدي .)9989 :991 ،وي معتقد است كه هر روایتي خارج از این سه زنجيره نيست:
 -9زنجيره اجرایي 9شامل آزمونها و مبارزهها
 -1زنجيره ميثاقي 1شامل انعقاد پيمان و شكستن آن
 -9زنجيره انفصالي 9شامل رفتن و بازگشتن
 -9در زنجيره اجرایي كه داللت بر عمل یا مأموریت قهرمان است و به طور معمول این زنجيره همان طرح داستان است كه
پيریزي ميشود.
 -1زنجيره ميثاقي یا قراردادي داللت بر وظيفهاي ميكند كه بر عهده قصه گذاشته شده است تا به سرانجام معهود خود برسد.
 -9زنجيره انفصالي یا انتقالي در واقع دربرگيرنده تغيير وضعيتهاست از منفي به مثبت یا برعكس كه معموالً در داستانهاي
عاميانه از صورت منفي به مثبت ختم ميشود كه پایاني خوش دارد (سلدن و ویدوسون.)911 :9911 :
بي شك آرا و نظرات گرماس در زمينۀ نظریه نقد تأثيرگذار بوده است .روش ساختمند وي امكان دستيابي به الیههاي جدید
معنا را در مواجهه هر فرد با متن به وجود ميآورد.
9

. syntagmes performative
. syntagmes contractual

1
9

. syntagmes disjunctional
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متون در مواجهه با الگوي سيّال و انعطافپذیر گرماس به ساختاري كاربردي تبدیل ميشوند كه بهراحتي ميتوان به شناخت و
درك آن رسيد ،اما این بدان معنا نيست كه مانند یك طرح ایستا عمل كند بلكه این خواننده است كه با درك ساختار منسجم متن،
مشخص ميكند شخصيّت داراي چند كنش بوده است و آیا این كنشگر تغيير وضعيت پيدا كرده است یا نه؟ بنابراین« ،خواننده با تجلي
خاصي از یك ساختار همواره ثابت رویارو ميشود و ميباید با این رویارویي به دریافتي نابل شود» (برتنس.)89 :9911 :

 .3-2نظامي و هفت پيكر ،حكايت خير وشر
هفت پيكر یا بهرامنامه ،حكایت آغاز پادشاهي بهرام پنجم معروف به بهرام گور (111-191م) است كه نظامي این تحفه گرانقدر
را در سال (181ه .ق) به عالءالدین كرب ارسالن پيشكش كرد« .این اثر ساخته دست استادي است در نهایت پختگي كه
ژرفترین اندیشههاي نظامي از رهگذر ظرافت دقيق شكل ،در این اثر همچون گوهر ميدرخشد» (ر.ك :بري .)9981 :11 ،هفت
گنبد یكي از بخشهاي مهّم هفت پيكر نظامي است كه حكایتهاي هفت شاهدخت در هفت اقليم مختلف است كه بهرام شاه هر
روز با توجّه به اقليم مربوط به هر بانو ،لباسي به رنگ آن گنبد ميپوشد و به دیدار شاهدخت مربوط بدان اقليم ميرود و هركدام
از بانوان با توجّه به ویژگيهاي سرزمين خود ،براي بهرامشاه داستانسرایي ميكنند.
شاهدخت چين با جامهاي به رنگ چوب صندل ،همسرشت با مشتري ،داستان خير و شر را براي بهرام شاه حكایت ميكند.
خير و شر در مسيري با هم همسفر ميشوند و تشنگي و گرماي طاقتفرسا آنان را در آزمون خوبي و بدي روبهروي همدیگر
قرار ميدهد .شر در این آزمون شكست ميخورد و نهتنها به دوست و همسفر خویش آبي نميدهد ،بلكه در قبال جرعهاي آب او
را نابينا گردانده تنها و زخمي در بيابان رها ميكند .در این هنگام دختر كُرد كه براي بردن آب ميآید ،نالههاي خير را ميشنود و
با كمك پدرش او را مداوا ميكند و در پایان هم به خاطر حسن نيّت و خوبي اعمال ،با دختر كُرد ازدواج ميكند و به پاداش
خيرخواهانهاش ميرسد .در فرجام این حكایت ،برتري خير بر شر نشان داده ميشود.

 .4-2داستان روز پنجشنبه در گنبد صندل فام
داستان دو جواني است كه از شهر و دیار خویش راهي سفر ميشوند؛ یكي خير و دیگري شر .بعد از چند روز راهپيمایي در
بيابان گرم و خشك ،خير به خيال رسيدن به آب ،ذخيره آب خود را تمام ميكند و از شر ميخواهد به او جرعهاي آب بدهد ،ولي
شر از دادن آب امتناع ميكند .تشنگي و عطش زیاد بر خير غلبه ميكند و دو گهر ناب را به شر ميدهد تا مقداري آب به او
بنوشاند ،اما خباثت و بدطينتي شر باعث ميشود كه در ازاي گرفتن دو چشم خير به او آب بدهد و خير چون چارهاي ندارد قبول
ميكند و شر با سنگدلي دو چشم او را با دشنه كور ميكند و دو گهر او را بر ميدارد و نهتنها به او آبي نميدهد ،بلكه او را تنها
در بيابان رها كرده دنبال كار خود ميرود .دختر كُردي صحرانشين ،كه براي بردن آب به بيابان آمده بود ،صداي ناله و فریاد خير
را ميشنود و وقتي او را با چشماني خونين و زخمي ميبيند ،نزد پدرش ميبرد .وقتي مرد صحرانشين خير را با آن حالت ميبيند،
براي او چارهاي مياندیشد:
كُرررررد چررررون دیررررد كرررران جگررررر خسررررته

شرررررد ز بررررري دیررررردهاي نظرررررر بسرررررته

گفرررررت كرررررز شرررررا آن درخرررررت بلنرررررد

بررررراز بایسرررررت كررررررد برگررررري چنرررررد

كررررررررروفتن بررررررررررگ و آب ازو سرررررررررتدن

سرررررودن آنجررررررا و تررررراب ازو سررررررتدن

گرررررر چنرررررين مرهمررررري گرفتررررري سررررراز

یرررررررافتي دیرررررررده روشرررررررني بررررررراز
(نظامي :9981 ،ب)991-999

بعد از مدتي مرهم مرد كُرد اثر ميكند و خير بينایيش را به دست ميآورد و به خاطر مهر و لطف مرد صحراگرد به مراقبت از
گله و گوسفندان او ميپردازد .بعد از مدّتي خير دلداده دختر كُرد ميشود ،امّا چون خود را در مقامي نميبيند كه با او ازدواج كند،
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تصميم ميگيرد از آنجا برود ،امّا مرد كُرد چون لياقت و طينت پاك خير را ميبيند ،دختر خویش را به عقد او درميآورد و خير
مردي متموّل ميشود .هنگامي كه فصل كوچ فراميرسد ،خير از برگهاي آن درخت چند كيسه بار شتران ميكند و به سوي شهر
حركت ميكنند .خير در آنجا متوجّه ميشود كه دختر پادشاه بيمار است و پزشكان از معالجه او درماندهاند و پادشاه براي
مداوایش شرطي را گذاشته است:
پادشررررره شررررررط كررررررده برررررود نخسرررررت

كررره هرررر آن كررراو كنرررد عرررالج درسرررت

دختررررررررر او را دهررررررررم برررررررره آزادي

ارجمنرررررردش كررررررنم برررررره دامررررررادي
(همان ،ب )111-111

خير كه دواي آن را ميدانست ،به پادشاه پيغام فرستاد كه او ميتواند دخترش را عالج كند .پس به درگاه شاه ميرود و
ميگوید :من براي رضاي خداوند او را مداوا ميكنم و به چيزي طمع ندارم؛ سپس از برگ درخت جوشاندهاي مهيّا ميكند و به
دختر ميخوراند .بعد از چند روز دخترشاه بهبود ميیابد و شاه هم دخترش را به خير ميدهد و او را داماد خود ميكند .وزیر هم
دختري دارد كه از آبله چشمانش نابينا شده است .خير با برگهاي آن درخت او را هم مداوا ميكند و وزیر هم دختر خود را به
عقد او درميآورد.
یافررررت خيررررر از نشرررراط آن سرررره عررررروس

ترررررراج كسررررررري و تخررررررت كيكرررررراووس

گررررراه برررررا دخترررررر وزیرررررر نشسرررررت

بررررر همرررره كررررام خررررویش یافترررره دسررررت

چشررررم روشررررن گهرررري برررره دختررررر شرررراه

كررراین چرررو خورشررريد برررود و آن چرررون مررراه

شرررررادمانه گهررررري بررررره دخترررررر كُررررررد

بررره سررره نررررد از جهررران نررردب مررريبررررد
(همان ،ب )991-911

خير به بركت خيرخواهياش به كامروایي و خوشي دست ميیابد .از قضا روزي وقتي از كنار باغش عبور ميكند و شر را با
شخصي ميبيند كه معامله ميكند ،خير او را ميشناسد ،پس دستور ميدهد كه او را به باغ بياورند .پس از شر ،نام و نشانش را
ميپرسد و او ميگوید :مُبشّرنامي هستم .خير ميگوید :تو آني نيستي كه چشمان همسفرش را در ازاي جرعهاي آب درميآورد و
گوهرهاي او را ميدزدد و تشنه و ناكام در بيابان رها مي كند؟ من آن شخصم و خدا از دولت و كرامت به من تخت پادشاهي عطا
كرده است .شر عذر تقصير ميخواهد و از خير طلب بخشش ميكند و ميگوید:
آن نگرررررررر كاسرررررررمان چابرررررررك سرررررررير

نررررام مررررن شررررر نهرررراد و نررررام تررررو خيررررر

گررررر مررررن آن بررررا تررررو كررررردهام ز نخسررررت

كایررررد از نررررام چررررون منرررري برررره درسررررت

بررررا مررررن آن كررررن تررررو در چنررررين خطررررري

كایرررررد از نررررررام چررررررون تررررررو نرررررراموري
(همان ،ب )999-991

پس خير به خاطر طينت پاكش او را ميبخشد .شر چون از تيغ رهایي ميیابد ،از خوشحالي به هر طرف ميپرد ولي مرد كرُد كه
نگهبان خير است با شمشير سرش را از تن جدا ميكند و آن دو گهر را كه شر در ميان لباسش پنهان كرده ،ميیابد و به نزد خير ميآورد؛
خير هم گهرها را به مرد كُرد ميبخشد و به زیر همان درخت ميآید كه او را نجات داده است و جامهاي به رنگ صندل ميپوشد.
آمررررررررردي زي آن درخرررررررررت فررررررررررود

دادي آن برررررررررررروم را سررررررررررررالم و درود

بررررره هرررررواي درخرررررت صرررررندلبررررروي

جامررررررره را كررررررررده صرررررررندل شررررررروي
(همان ،ب )919-911

 .3تحليل گنبد صندل از ديدگاه گرماس

 / 8فنون ادبي ،سال هشتم ،شماره( ،1پياپي)91تابستان9911

داستان خير و شر در دو پرده اتفاق مي افتد كه در كلّ با يک ساختار منجسمي به همديگر مرتبط ميشوند .در پرده اوّل
كنشگران اصلي (خير و شر) با هم در راهي همسفر ميشوند و مورد آزمون الهي قرار ميگيرند كه با خيانت شر و نابينايي
خير خاتمه مييابد .پرده دوّم حكايت ،مربوط به آزمون خير در معالجه دختران پادشاه و وزير و كنشگر اصلي آن خير است
و با رويارويي با شر در پايان داستان (مجازات شر) به پايان ميرسد.

 .1-3تحليل پرده اوّل داستان
در مرحله ابتدایي حكایت ،خير و شر با هم در راهي مسافرت ميكنند كه هر دو ،نقش كنشي «فاعل و گيرنده» (ذينفع) را بر
عهده دارند و مورد آزمودن قرار ميگيرند و این دو شخصيّت ،خود مفهومي متقابل دارند (خير در تقابل شر) .بعد از چند روز كه
ذخيره آب كم ميشود ،با مهمترین آزمون روبهرو ميشوند .شر با خباثت تمام نهتنها به خير كمك نميكند و از آب خویش به او
نميدهد ،بلكه چشمانش را كور ميكند و جواهراتش را به سرقت ميبرد و او را در بيابان خشك و سوزان رها ميكند .دختري
كُرد ،خير را ميیابد و با كمك پدرش او را معالجه ميكند تا بينایياش را به دست آورد .خير هم در قبال یاري آنان ،سالها در
خدمت او چوپاني ميكند و در نهایت با ازداواج با دختر كُرد به پاداش نيَت خيرخواهانه خویش مي رسد.
فرستنده یا تحریككننده :عامل یا نيرویي است كه كنشگر را به دنبال خواسته یا هدفي ميفرستد .تقدیر و سرنوشت خير و شر
را در مسير آزمون قرار ميدهد.
گيرنده :كسي است كه از كنش «كنشگر» سود ميبرد .خير و شر
فاعل یا «كنشگر» :مهمترین شخصيّت داستان است كه عمل را انجام ميدهد و در راستاي هدف گام بر ميدارد (در الگوي
گرماس كنشگر ميتواند چندین نفر باشد) .خير و شر
هدف (مفعول) :هدفي است كه كنشگر به سوي آن ميرود یا عملش را بر روي آن انجام ميدهد (آزمودن)
كنشگر یاريدهنده :او كنشگر را یاري ميدهد تا به شيء ارزشي (مفعول) برسد.
یاریگر خير :ایمان و اعتقاد دروني ،دختر كُرد ،مرد كُرد و برگ درخت
یاریگر شر :خباثت دروني ،سادهدلي و اعتماد خير به او
كنشگر بازدارنده :كسي است كه مانع رسيدن «كنشگر» به شيء ارزشي (مفعول) ميشود.
مانع (خير) :تشنگي  ،بيابان خشك و بيآبوعلف و طمع شر
مانع (شر) :مانعي ندارد
گيرنده:

فرستنده:

خير و شر

تقدیر و
سرنوشت
مفعول:

فاعل:

آزمودن

خير و شر
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موانع:

ياريگر:

-9موانع خير :تشنگي ،بيابان خشك و

-9یاریگر خير :ایمان و اعتقاد

طمع شر

دروني ،دختر كُرد و پدرش،
برگ درخت
 -1یاریگر شر :خباثت دروني

-1موانع شر :مانعي ندارد

و ساده دلي خير و نيازش به
آب
شكل  .3نمودار تحليلي پرده اوّل داستان
الگوي توضيحي محور كنشهاي ششگانه:
خواسته
قدرت (خير)
قدرت (شر)
ارسال
در محور خواسته ،فاعل كنشگري است كه به سوي مفعول هدایت ميشود .خير و شر به سوي سفر هدایت ميشوند تا كنش
آزمودن از این طریق صورت گيرد .در نگاه اوّل طي كردن مسير و رسيدن به مقصد ،مفعول پنداشته ميشود ،اما با نگاه عميق به
روایت ،آزموده شدن هدفي است كه در قالب سفر تجلّي ميیابد .بنابراین ،در نوع اتّصال فاعل به مفعول ،وصال صورت ميپذیرد
(خير و شر آزمون ميشوند) .نمود وصل براي خير و شر به دو گونه متفاوت نمایان ميشود .خير در ظاهر در نيمه راه مجروح و
ناكام ميماند و شر با ربودن دو گهر او به مقصد ميرسد .امّا در زیر بناي امر این وصل براي خير صورت ميگيرد نه شر؛ زیرا خير
زخمي و نابينا مي شود ،ولي این مقدمهاي براي آزمو ن نهایي است كه با حسن نيت و معالجه دختران شاه و وزیر به مقام واالیي
برسد و در نهایت شر هم تنبيه ميشود.
در محور قدرت ،یاريرسان كسي است كه در رساندن فاعل به مفعول به او كمك ميكند و حریف در تقابل آن عمل ميكند.
در داستان خير و شر ،یكي از محورها ،دروني است (اعتقاد و ایمان دروني) و دیگري بيروني و عيني (بيابان خشك و
بيآبوعلف) و كشمكشي كه به وجود ميآید ،براي شر یك نتيجه به بار ميآورد و براي خير نتيجهاي دیگر .خير در این محور
با اعتقاد دروني خویش همراه است و شر هم با طينت بد خویش دمساز است .در این محور ،یاریگر دروني كه همان اعتقاد خير
و شر است هر كدام به گونهاي مطابق طينت خویش بر موانع غلبه ميكند.
در محور ارسال ،فرستنده كنشگري است كه رسيدن فاعل به مفعول را تقاضا كرده است .طبق نظریه گرماس هر كنشگر
ميتواند به دستهاي از موجودات بشري و مفاهيم متعلق باشد؛ «كنشگر اگر در موقعيت فاعل ،فرستنده و گيرنده قرار گيرد ،تمایل
دارد در دسته موجودات بشري باشد .امّا اگر مفاهيم در این موقعيتها قرار بگيرد ،باید شخصيتپردازي شوند» ( 65: 2005,
 .)Hebertبنا بر قرینه معنایي تقدیر و سرنوشت (مفاهيم) خير و شر را در مسيري بر سر راه هم قرار ميدهد .این فرستنده به
دسته مفاهيم تعلق دارد .بنابراین ،تقدیر و سرنوشت در قالب خير و شر ظهور پيدا ميكنند تا شخصيّتپردازي شوند .گيرنده هم
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كنشگري است كه از كنش سود ميبرد یا سودي به او نخواهد رسيد .خير و شر بهعنوان گيرنده از دو نوع سود بهره ميبرند ،در
ظاهر شر سود برنده است (دو گهر خير را ميبرد و آبي به او نميدهد) ولي با توجّه به قرینه معنایي ،خير ،سودبرنده نهایي داستان
است.

 .2-3زنجيرههاي روايي پرده اوّل داستان
 -9زنجيره اجرایي :خير و شر در مسيري با هم همسفر ميشوند كه باید ایمان و اعتقاد دروني خود را به بوته آزمون بگذارند
و براي رسيدن به سرمنزل باید به همدیگر كمك كنند .در این زنجيره ،كنشگران فرستنده ،گيرنده ،یاریگر و فاعل (خير و شر و
دختر كُرد) قرار دارند و هر كدام كنش مخصوص به خود را انجام ميدهند.
 -1زنجيره ميثاقي :در این داستان ،شر به وعده خویش وفا نميكند و در قبال چشمان خير نهتنها به او آبي نميدهد ،بلكه
نهایت خباثت خویش را انجام داده و چشمان خير را كور گردانده گهر و وسایل او را غارت و رهایش ميكند و خود به راهش
ادامه ميدهد .در این زنجيره نيز سير حركتي داستان به سمت روابط حاكم پيش ميرود .خير و شر بهعنوان فاعل با مواجهه با
افتوخيزهاي كنشي آزمون ميشوند و در نهایت هر كدام گوهر دروني خویش را نمایان ميكنند و تقابل آشكار ذاتي بروز
ميكند .در واقع ،هر كدام با ذات خویش ،پيمان دروني خویش را نمایان ميكنند.
 -9زنجيره انفصالي :داستان در سير مثبت و آرامي به پيش ميرود .خير و شر در سفر ،چند روزي را با هم سپري ميكنند و
چون هنگامه آزمودن فراميرسد ،در مرحله اول به نتيجه منفي منجر ميشود .خير و شر در این سفر از هم جدا ميشوند و خير با
درد و اندوهي جانكاه در بيابان رها ميشود .در این زنجيره نيز فاعل ،یعني خير و شر ،كنش اصلي را به عهده دارند و محوریت
قصّه بر حول این دو شخصيّت ميچرخد تا سير حكایت از مثبت به منفي برسد.

 .3-3مربع معنايي كلّ حكايت
گرماس در تبيين نظریات خود كه بر اساس تقابلهاي دوگانه بنا نهادهاست «به دو مقوله تضاد یا نفي» (ر.ك :رمون كنان:19 ،
 )9981هر پدیده توجه ميكند ،سفيد در تضاد با سياه ،از سوي دیگر ،سفيد در مقابل نفي سفيد قرار ميگيرد كه شامل طيف
گستردهاي از رنگها بين سياه و سفيد را شامل ميشود .در داستان گنبد ششم ،شخصيّت خير كه خود باني خير و مهرباني است،
در تقابل با شر كه خود باني بدي و شرارت است ،قرار ميگيرد و از طرفي خير در مقابل فقدان خير قرار ميگيرد كه لزوماً شر
نميتواند باشد ،و شر هم در مقابل فقدان شر قرار ميگيرد كه لزوماً خير نميتواند باشد.
شر
فقدان خير

خير
فقدان شر

شكل .4مربع معنايي كل حكايت

 .4-3تحليل پرده دوّم داستان
بعد از اینكه دختر كُرد ،خير را نجات ميدهد ،در واقع مرحله اول داستان به خوشي ختم ميشود .خير وارد آزمون مرحله دوم
ميشود كه همانا شفاي دختر پادشاه است .هرچند پادشاه (فرستنده اوّل) براي پاداش (طبق معمول داستانهاي عاميانه) ،ازدواج با
دختر خویش را پيشنهاد ميكند ،خير فقط براي رضاي خدا به مداواي دخترش ميپردازد و در نهایت هم به وصال دختر پادشاه
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ميرسد و هم به پادشاهي (پاداش بزرگ) دست ميیابد .در مورد دختر وزیر هم چنين پاداشي نصيبش ميشود (ازدواج با دختر
وزیر) و در آخر ،خير با بخشيدن شر به نهایت خوبي و بدي و تقابل ذاتي آنها معنا ميبخشد.
فرستنده :پادشاه و وزیر
گيرنده :دختران بيمار شاه و وزیر
فاعل (قهرمان) :خير
مفعول (هدف) :مداواي بيمار
یاریگر :اميدواري به خداوند  ،برگ درخت و نيت خيرخواهانه
مانع :احتمال هالك به دست پادشاه

گيرنده:

فرستنده:

دختران شاه و وزیر

پادشاه و وزیر
مفعول:

فاعل:

مداواي بيمار

خير

مانع:

ياريگر:

 -احتمال هالك به دست

 -اميداوري به خداوند

پادشاه

 برگ درخت نيّت خيرشكل  .5نمودار تحليلي پرده دوّم داستان

الگوي توضيحي محور كنشهاي ششگانه در حكايت دوّم:
خواسته
قدرت
ارسال
محور خواسته :در حكایت دوّم ،طبق معمول داستانهاي عاميانه پادشاه و وزیر به عنوان فرستندگان ،حاوي پيغامي براي
بهبودي دختران بيمار خویش هستند .نوع اتّصال در این مرحله وصال است؛ بدین صورت كه فاعل (خير) براي رسيدن به مفعول
(مداواي دختران پادشاه و وزیر) كه در اینجا همان مداوا و سالمتي آنان است ،تالش ميكند و در نهایت با ازدواج با آنان به وصال
خویش دست ميیابد .تمامي كنشگران در این محور حضور دارند.
محورقدرت :در این مرحله ،برگ درخت به عنوان یاریگر جادویي به كمك خير ميآید؛ البتّه محور حریف (احتمال هالك توسط
پادشاه) ،عامل قوي نيست؛ چون خير به خدا اطمينان دارد و به او اميدوار است؛ بنابراین ،محور یاریگر بر محور حریف ميچربد.
در محور ارسال كه بين فرستنده و گيرنده به عنوان سودبرنده مطرح ميشود ،پادشاه و وزیر براي مداواي دختران خویش پيغامي را
ارسال ميكنند كه هر كسي توانایي انجام آن را دارد ،باید براي این كار اقدام كند و موفق نشدن به ضرر آنها تمام خواهد شد و طبيبان
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زیادي در این ميان كشته ميشوند؛ ولي خير با عمل كردن به وعده خویش در مرحله دوّم سير منفي را به سوي مثبت هدایت ميكند.

 .5-3زنجيرههاي روايي پرده دوّم داستان
 -9زنجيره اجرایي :خير با استفاده از برگ درخت ،دختران پادشاه و وزیر را از بيماري نجات ميدهد و از هالك شدن طبيبان
دیگر ،جلوگيري ميكند .در این زنجيره نيز تمامي كنشگران حضوري فعّال دارند.
 -1زنجيره ميثاقي :خير به پادشاه خبر ميدهد كه مي تواند دخترش را مداوا كند .بنابراین ،نه در قبال پاداش بلكه براي رضاي
خداوند با كمك برگ درخت  -زماني نيز خودش با آن مداوا شده بود -او را معالجه ميكند و به عنوان قهرمان به عهد خویش با
پادشاه وفا ميكند؛ وزیر نيز به ميثاق خویش با خير عمل ميكند و به او پاداش ميدهد.
 -9زنجيره انفصالي :خير به دربار پادشاه ميرود و از برگ درخت ،معجوني درست ميكند و به دختر پادشاه ميخوراند ،بعد
از سه روز دختر به هوش ميآید و آب و غذا طلب ميكند و بعد از مدّتي بيماري صرع او از بين ميرود .در مورد دختر وزیر هم
با برگ همان درخت ،بيماري او را مداوا ميكند و او نيز بينا ميشود و سير حركتي داستان از منفي به مثبت ادامه ميیابد و پایان
خوشي كه معموالً در داستانهاي عاميانه حكمفرماست یعني ،ازدواج با دختران پادشاه و وزیر به پایان ميرسد.

 .6-3مربع معنايي پرده دوّم داستان
مداواي دختر پادشاه و متعاقب آن دختر وزیر ،در مقابل هالك طرف مدّعي ،دو محور متضاد مربع معنایي را تشكيل ميدهند .پادشاه
براي كسي كه دخترش را از بيماري صرع نجات دهد ،پاداش ازدواج با دخترش را مطرح ميكند و در مقابل آن ،هالك كسي كه از عهده
مداوا بر نياید ،مطرح ميكند .مداوا با هالك -كه جزو بخش اوّل تقابل دوگانه گرماس است -در تضاد است .در مقابل مداوا ،فقدان مداوا
قرار دارد؛ بدین صورت كه خير ميتوانست مدعي نجات دختر پادشاه نشود ،از پاداش چشم بپوشد و در معرض آزمون قرار نگيرد.
مسلماً با این كنش هالكي در انتظار او نميبود .البته در این صورت ،كسالت دختران پادشاه و وزیر هم ادامه پيدا ميكرد.
مداوا

هالك

عدم هالك

عدم مداوا

شكل .6مربع معنايي پرده دوّم داستان
جدول  .1دستهبندي مفاهيم هستيشناختي الگوهاي كنشي در پرده اوّل داستان
رديف

كنشگر

نوع كنش

نوع كنشگر از لحاظ

آگاهانه يا غيرآگاهانه بون

هستيشناختي

كنش /فعال يا ايستابودن
شخصيت

1

خير و شر

فاعل

بشري

آگاهانه /فعّال

2

خير و شر

گيرنده

بشري

آگاهانه /فعّال

3

تقدیر و سرنوشت

فرستنده

مفهوم انتزاعي

-

4

آزمودن

هدف

مفهوم انتزاعي

-

5

اعتقاد و ایمان دروني

یاریگر (خير)

مفهوم انتزاعي

ناآگاهانه-/

6

دختر كرد

یاریگر (خير)

بشري

آگاهانه
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7

برگ درخت

یاریگر (خير)

جادویي

-

8

خباثت دروني

یاریگر (شر)

مفهوم انتزاعي

-

9

سادگي خير

یاریگر (شر)

مفهوم انتزاعي

-

11

طمع شر

مانع (خير)

مفهوم انتزاعي

-

11

تشنگي

مانع (خير)

مفهوم انتزاعي

-

12

بيابان خشك

مانع (خير)

مفعوم عيني

-

جدول  .2دستهبندي مفاهيم هستيشناختي الگوهاي كنشي در پرده دوّم داستان
رديف

كنشگر

نوع كنش

نوع كنشگر از

آگاهانه يا غيرآگاهانه بون

لحاظ هستيشناختي كنش /فعال يا ايستابودن
شخصيت

1

پادشاه و وزیر

فرستنده

بشري

آگاهانه/فعّال

2

دختران وزیر و پادشاه

گيرنده

بشري

ناآگاهانه/ایستا

3

خير

فاعل

بشري

آگاهانه/فعّال

4

مداواي بيماري

هدف

مفهوم عيني

اگاهانه-/

5

نيت خيرخواهانه

یاریگر

مفهوم انتزاعي

آگاهانه-/

6

برگ درخت

یاریگر

نباتي/جادویي

-

7

احتمال هالك توسط پادشاه

مانع

مفهوم انتزاعي

-

 .3نتيجهگيري
توجّه به الگوي كنشي گرماس و مربع معنایي و تقابلهاي دوگانه به عنوان نظریه جدید تحليلي ساختاري ،بيانگر انطباق كامل
حكایت خير و شر نظامي گنجهاي با سطح زیربنایي و روبنایي است و از آنجایيكه این الگو امكان بررسي همه اجزاي متن را
فراهم ميكند ،در این صورت ،چرخههاي فرعي كنشگران نيز بيان ميشود .حكایت خير و شر به ظاهر یك حكایت است ولي با
بررسي آن بر اساس الگوي گرماس ميتوان حكایت فرعي را از حكایت اصلي تفكيك و آن را تحليل ساختاري كرد .این داستان
از دو حكایت جدا تشكيل شده است كه در كلّ با زنجيرههایي به هم مرتبط ميشوند و قهرمان (فاعل) و هدف (مفعول) به عنوان
كنشگران مركزي اهميّت بيشتري دارند .فاعل (خير) به عنوان قطب پایه ،در پيرنگ (كالبد و استخوانبندي وقایع) نقشي فعّال دارد
و در هر دو پرده حكایت ،به عنوان كنشگر مركزي مطرح ميشود .هدف در حكایت اوّل (آزمودن) بر عهده خير و شر و در
حكایت دوّم ( مداوا) ،به عهده خير است كه داستان را به سمت پویایي هدایت ميكند و با پایان خوش (ازدواج) ،كه معمول
داستانهاي عاميانه است ،خاتمه ميیابد .نتيجه بيانگر مثبت بودن قابليّت انطباقپذیري نظریه كنشي گرماس بر حكایت خير و شر
است و با انجام بررسيهاي بيشتر ميتوان در باب قابلّيّت تطبيق این الگو با متون روایي منظوم ،اظهار نظر كرد.
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