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گريماس و ديگر معناشناسان مکت

پاريس بر اين باورند که واقعیت ،همواره گريزنده است و عوامل بیرونی دخیل

در پديد آمدن روايت و ريشههای واقعی آن همواره مبهماندش بر اين اساس روايت ،گونهای شبیهسازی از واقعیت يا
شبه واقعیت استش گروهی از منتقدان ساختارگرا به فرمهای روايی و بررسی عناصر داستان و قوانین ترکی

آنها

پرداختهاندش از جمله «گريماس» با ابداع نظامی مبتنی بر نمايش شکل وارهای برای روايت ،طرحی ،بر مبنای
چگونگی روابط بین کوچکترين واحدها ،پیشنهاد میکندش در پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به اين سؤال هستیم
که آيا تطابقی بین ساختار داستان از خم چمبر با الگوی گريماس وجود دارد يا خیر؟ بنابراين طرح داستان از خم
چمبر به عنوان يکی از اجزاء تشکیل دهندۀ آن ،براساس الگوی اين ساختارگرا ،بررسی و تحلیل شده استش
ضرورت و هدف اين پژوهش شناساندن هر چه بهتر نظريۀ گريماس و بررسی میزان انطباق داستانی با پژوهش او
و تحلیل ساختار آن داستان بر پايه آن نظريه استش روش تحقیق ،تحلیلی است و نشان میدهد که ساختار روايی
داستان با نظريه گريماس منطبق استش
كلیدواژهها :ساختارگرايی ،روايت شناسی ،گريماس ،از خم چمبر ،يحیی دولت آبادیش
 کارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
* کارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
 **کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد (نويسنده مسئول) amir-fathi@hotmail.com
 ***دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
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مقدمه

نگرفته استش منطبق بودن طرح داستان بـا نظريـه

از آنجايی که اين پژوهش جنبۀ سـاختاری دارد ،مـی-

مورد بح  ،میتواند نشان دهنده اهمیت داسـتان

تواند کمک به سزايی در شناخت ساختاری داستان از

از جنبهای باشد که کمتر مورد توجه بوده است و

خم چمبر باشد و چنانکـه تحقیقـات بیشـتری ازايـن

راهگشای پژوهشهای بیشتر در زمینه داستانهای

گونه انجام پذيرد ،میتوانیم به الگـويی بـومی دسـت

معاصر از اين ديدگاه باشدش

يابیمش تاکنون بیشترين تالشها برای تجزيـه و تحلیـل
داستان و رمان دربـارۀ موضـوعات پیچیـدۀ ادبـی يـا

دیدگاه گریماس

رسوم شفاهی مانند افسانههـا ،داسـتانهـای شـفاهی،

طرح يکی از اساسیترين عناصر روايـت و مهـم-

تاريخها و حماسهها بوده است که بـه نظـر مـیرسـد

ترين جزئی است که در تحلیلهای ساختارگرايان

خــود ايــن موضــوعات ادبــی از ترکی ـ و ارزيــابی

در زمینه انواع متون روايی به آن پرداخته میشودش

عواملی سادهتر تشکیل شدهانـد و دارای چرخـههـا و

داستان توالی زمانی حواد

تکرارهايی در ساختارهای اصـلی داسـتان هسـتندش در

با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول اسـت

خیلی از موارد ،ارزيابی داستان يا رمانی خـاص ،آن را

(فورستر)000 :0200 ،ش با اين پـیش فـرض ،طـرح

از نقش اصلیاش جدا کـرده و بـه نـدرت مـیشـود

اساس و پايۀ روايت را به وجود میآورد ،چرا که

نقش جديد آن را نیز تشـخیص دادش توفیـق کامـل در

سببیت زمانی و روابط علت و معلول میان وقـايع

تجزيه و تحلیل و درک داستانها و رمانهای پیچیـده

همچون ريسمانی ناپیدا وقايع داسـتان را بـه هـم

امکــانپــذير نخواهــد بــود ،مگــر اينکــه ســادهتــرين

پیوند میزندش(مستور00 :0201 ،؛ داد)010 :0202 ،

ساختارهای زيربنايی و اساس داسـتانهـا -در ارتبـاط
مستقیم با نقش اولیهشان -تجزيه و تحلیل شوندش

و طرح نقل حـواد

نخســتین روايـــتشناســی کـــه در حـــوزۀ
ساختارگرايی با بررسـی انـواع مختلـف روايـت،
طرحـــی فراگیـــر ارائـــه داد ،والديمیـــر پـــران

پیشینه پژوهش

( )Vladimir Proppبودش مهمترين اثر او در اين

درباره نظريۀ گريماس مقـاالت گونـاگونی چـون

زمینه «ريخـتشناسـی قصـههـای پريـان» اسـتش

تحلیل سـاختاری طـرح داسـتان ورقـه و گلشـاه

تحقیقات و پژوهشهای پران دربـارۀ قصـههـای

عیوقی ،بررسی ساختاری داستان رفتن کیکاووس

عامیانــه روس يکــی از مهــمتــرين پــژوهشهــای

بــه مازنــدران ،تحلیــل ســاختاری دو حکايــت از

ساختارگرايانه دربارۀ داستان است که الگوی کـار

تاريخ بیهقـی براسـاس نظريـه گريمـاس ،کلیـاتی

بسیاری از ساختارگرايان از جمله گريمـاس قـرار

درباره روايـتشناسـی سـاختارگرا وششش بـه چـان

گرفتش والديمیر پران سی و يـک نقـش ويـژه و

رسیده است ،اما درباره داسـتان از خـم چمبـر تـا

هفت حوزۀ عملیات برای نقشهای قصه در نظـر

آنجا کـه نگارنـدگان اطـالع دارنـد ،تحقیقـی کـه

گرفتش (پران)020 :0220 ،

دربردارنده نظريۀ گريماس باشد ،تاکنون صـورت

آلژير ژولین داس گريمـاس(،)A.J.Greimas

تحلیل ساختاري طرح داستان از خم چمرر دولتآبادي22 ...

نشانهشناس لیتوانیايی مقیم فرانسه از برجستهتـرين

رسیدن قهرمان به هدف مانع ايجـاد مـیکنـد؛ بـه

نشانهشناسان عصر حاضر استش او روايـتشناسـی

بیان ديگر «شخصیت اصـلی در پـی دسـتیابی بـه

ساختارگرا است که در زمینۀ روايتشناسی به ارائۀ

هدف خاصی است ،با مقاومت حريـف روبـه رو

الگوهايی معین و ثابـت بـه منظـور بررسـی انـواع

میشود؛ يک قـدرت راسـخ (فرسـتنده) او را بـه

مختلف روايت تـالشهـای فراوانـی انجـام داده و

مأموريت گسیل میداردش اين روال يک دريافتگر

روايتشناسی را براساس ريختشناسـی حکايـت

(گیرنده) هم داردش» (مکاريک )020 :0200 ،يـاری-

پران استوار نموده استش (اخوت)22 :0210 ،

دهنده و مخالف لزوماً نبايد انسان باشد؛ بلکه يک

گريماس در اين الگو به دستهبندی شخصیت

تفکر ،احساس ،توانايی يا عدم توانايی میتواند به

پران نظر داشـته و در آن تغییـری اعمـال نمـوده

عنوان ياری دهنده و مخـالف در روايـت حضـور

استش «او بر خالف پران کـه دسـتهبنـدی هفـت

يابد و به قهرمـان کمـک و يـا در رسـیدن او بـه

گانــهاش از شخصــیتهــای حکــايتی عامیانــه را

هدف مانع ايجاد کندش

خاص اين حکايتها میديد و آن را تعمیم نمی-

فرستنده نیز عموماً يک احساس يا ويژگی ذاتـی

داد ،معتقد اسـت کـه مـیتـوان تعـداد انـدکی از

است که به صورت فطری در همۀ انسانهـا وجـود

الگوهای کنشهای شخصـیت را يافـت و از ايـن

دارد و سرچشمۀ بسیاری از تالشها بـرای رسـیدن

الگو منطـق جهـان داسـتان را آفريـدش» (احمـدی،

به اهداف گوناگون استش بنابر عقیدۀ گريمـاس گـاه

 )022 :0202بنــا بــر عقیــدۀ او عناصــر روايــت

هر شش عنصر در يک روايت دريافت مـی شـود و

براساس مناسبات و تقابـلهـايی کـه بـا يکـديگر

گاه نیز شماری از آنها حضور دارندش

دارند به شش دستۀ زير تقسیم میشوند:

او عناصر روايت را براساس نسبتهـايی کـه

 )0فرستندۀ پیام /تقاضاکننده؛  )0گیرندۀ پیـام؛

هر يک از آنها به موضوعی خاص دارنـد در سـه

 )2موضــوع؛  )0يــاریدهنــده؛  )2مخــالف؛ )2

دستۀ کلی قرار داده است؛ اين نسبتها عبارتاند

شناسنده /قهرمانش

از0 :ش نســبت خواســـت و اشـــتیاق؛ 0ش ارتبـــاط

فرستنده؛ کسی ،چیـزی يـا حسـی اسـت کـه

شخصیتها با يکديگر؛ 2ش نسبت پیکارش(احمـدی،

موضوع شناسايی را به قهرمـان انتقـال مـی دهـدش

 )022 :0202همانطور کـه اشـاره شـد ،گريمـاس

شناسنده ،قهرمان (/ضد قهرمان) متن روايت است

عنصــر روايــت را براســاس روابــط ،مناســبات و

و موضوع ،هدفی است که برای او تعريـف مـی-

تقابلهای دوگانهای که با يکـديگر دارنـد ،پايـه-

شودش گیرنده عموماً قهرمان اسـت کـه موضـوع و

گذاری کرده استش اين روابط متقابل بر سـه نـوع

مقصودی را که هدف اوست ،دريافت مـیکنـد و

رابطۀ متناض ،متضاد و مخالف مشتمل اسـتش در

به دنبال آن میرودش ياری دهنده ،نیرو يا نیروهايی

رابطۀ متناقض هـر کـدام از شخصـیتهـا و گـاه

که به قهرمان کمک میکند به هدف خود برسد و

مفاهیم ناقض وجود يکديگرند و بـه بیـانی بهتـر

در نهايت مخالف نیز ،نیرو يا نیروهايی کـه در راه

وجود يکی نقـض کننـدۀ وجـود ديگـری اسـتش
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رابطۀ متضاد ،رابطهای است که در آن وجود يـک
شخص يا يک مفهوم با عدم ديگری همراه اسـت
و آن دو نمیتوانند با يکديگر سـازگار باشـندش در
رابطۀ مخالف نیـز هـر يـک از اشخاصـی کـه در
تقابل با يکديگر قرار گرفتهاند ،برای ايجـاد مـانع
در راه رسیدن ديگری به هدف تـالش مـیکننـدش
(اخــوت)22 :0210 ،ش بنــابر عقیــدۀ گريمــاس در
بیشتر داستانها و روايتها تقابلها از نوع تناقص
و تضاد همچـون مـرگ و زنـدگی ،دانـايی و بـی

مثبت به منفی و يا از منفی به مثبت)ش (همان)22 :

همچنین گريماس برای نقش ويژههای متـون
روايی ،سه نقش قائل است:
0شپیمانی :نقش متعهد پیمان و ديگـری نقـش
منعقد کنندۀ پیمان در يک نقش ويژه؛
0ش آزمون :نقش آزمون شونده و ديگری نقش
آزمونگر در يک نقش ويژه؛
2ش داوری :نقش مـورد داوری و ديگـری کـه
نقش داوری را بر عهده میگیردش» (همان)

خردی و امثال اينها به چشم مـیخـوردش بـر ايـن

هر داستان از چند پیرفت و هر پـیرفـت از

اساس متون روايی بدون داشتن چنین تقابلهـايی

چندين پايـه (يـا زنجیـره) تشـکیل شـده اسـتش

هیچ لذت و هیجانی بـرای خواننـدگان خـود بـه

گريمـاس هــر روايــت را متشــکل از گــزارههــای

همراه نخواهند داشـت و هـر انـدازه تعـداد ايـن

مختلفی میداند که مجمـوع آنهـا پـیرفتـی را در

روابط متقابل در متون روايی بیشتر باشـد ،میـزان

داستان به وجود میآورد و او آنها را در سه دستۀ

واقعگرايی آنها افزايش میيابد ،چرا که وجود اين

کلی جای میدهد:

تقابلها در متون روايی ،تقلیدی از جهان واقعیـت
استش بنابراين میتوان گفت که اين امکـان بـرای

0ش گزارۀ وصفی :شرايط و مـوقعیتی را شـرح
میدهدش

داستان وجود دارد که شیوههای گوناگون زنـدگی

0ش گزارۀ وجهی :حالتی را نشان میدهدش

را با يکديگر مقايسه و آنها را در هم ادغـام کنـدش

2ش گــزارۀ متعــدی :بــر انجــام کــاری داللــت

گريماس پی رفتهای تشـکیلدهنـدۀ روايـات را

داردش(اسکولز)001 :0202 ،

در سه دستۀ کلی جای داده است که عبارتاند از:

گريماس دربارۀ ساختار کلی روايت عقیده

0ش زنجیرۀ اجرايی :زنجیرهای است که داللـت

دارد در موقعیت آغازين هر داستان ،وضعیت آرام

بر عمل يا انجام مأموريتی میکندش

و متعادلی حاکم است که اين وضعیت در اثر

0ش میثاقی يا قراردادی :در اين زنجیره وظیفه-

حادثهای دگرگون میشودش به نظر او بر هم خوردن

ای بر عهدۀ متن روايی است (وضعیت داسـتان را

تعادل آغازين داستان يا ناشی از نقض قراردادها و

به سوی هدف راهنمايی میکند)ش

ممنوعیتها و يا ناشی از فقدان قراردادهاست که

2ش زنجیرۀ انفصالی يا انتقالی :زنجیرهای اسـت

ممکن است اين وضعیت تا پايان داستان وجود

که داللت بر تغییر وضعیت يـا حـالتی مـیکنـد و

داشته باشد؛ بنابراين روايتها ممکن است يکی از

دربرگیرندۀ تغییـر شـکلهـای مختلـف اسـت (از

ساختارهای زير را به کار گیرند:

تحلیل ساختاري طرح داستان از خم چمرر دولتآبادي22 ...

قرارداد (يا ممنوعیت)

نقض

فقدان قرارداد (بی نظمـی)

مجازاتش
وجـود قـرارداد

(نظم)ش(سلدن)002 :0210 ،

کرد و ايستادش میرجان توی دکان بودش
طاهر سر نخ گفتگو با میرجان را پیدا کرد و
گفت :آمدهام که برای خودت بگويم و تا سالم و
علیکمان به هم نخورده جلويش را بگیرش دست

خالصه داستان از خم چمرر

حرام به بار زمین من باز شده ،من آدم بددلی

دو سال پیش از سربازی برگشته بود و دشتبان

هستمش جلوی پسرت را بگیرش دستش کج استش

شده بودش بعد هم زن گرفته بود ،ماروش

در عالم همسايگی خوبیت ندارد آق میرجانش

به ته دشت رفته و پنبهزار را دور زده بود و

میرجان بی التفات به طاهر از در بیرون زد و

جوی و جالیز را نگاه کرده بودش هر بوته را قدم به

گفت - :خودش کبیر استش به من چه که

قدم وارسی کرده بودش باز هم جای دو تا خربزه

جلويش را بگیرمش

خالی بودش باز هم پسر میرجان ،حرام لقمه دستش

خانه از آقای ذيحقی بودش پدر زن آيندۀ آقای

به راه خودش نبودش کینۀ طاهر به پسر میرجان

مديرش جوی پالیز و چند ساعت آب و زمین آقای

فقط بابت خربزههايش نبودش بیشتر از بابت مارو

ذيحقی هم به اجارۀ طاهر دشتبان بودش پس خانه،

بودش روزهايی که مارو برای کار به سر جالیز می-

خانۀ خودش بودش آقای مدير به خاله آتکه و به خانۀ

آمد ،پسر میرجان هم خودش را يکجوری به اين

او محرم شده بودش خاله آتکه ،آقای مدير را از

سو میکشاند و به بهانهای سر حرف را با مارو

خودشان میدانستش به او مهربان و غمخوار او بودش

باز میکردش طاهر نمیتوانست او را روی زمین

آقای مدير خودش به مارو گفته بود که خیال

سبز ببیندشيک سر کار دشتبانی طاهر هم به دست

ندارد گل آرا خانم را بگیردش خودش هزار بار به

ايل و اوالد میرجان بودش خرده مالک بودند و اگر

مارو گفته بودش هر بار که با هم خلوت کرده

طاهر شاخ به شاخشان میگذاشت برای سال بعد

بودند ،گفته بودش گفته بود خیال دارد انگشتری را

دشتبان ديگری میتراشیدند ،دشتبانی از خودشانش

يک جوری پس بدهدش به مارو فهمانده بود که

طاهر قدمها را تندتر کردو يک راست به

اگر طالقش را بگیرد او را جمع خواهد کردش از

خانۀ میرجان رفت و زنجیر در را کوبیدش تاج بانو
زن میرجان در را باز کردش

همین رو مارو امید دوری را در سینه میپروراندش
آقای مدير خم شد و در آب نگريست اما

 -گاليۀ پسرت را دارمش ما آنجا سر جالیز

نتوانست خودش را در آب بشناسدش مثل اين که

همسايهايمش خوب نیست به بار و بوتۀ زمین

روحش تکه پاره شده و هر پارهاش رنگی به خود

همديگر چشم داشته باشیمش

گرفته باشدش «چرا؟» خودش خورۀ روح خودش

 -برو اين حرفها را به بابای نره غولش بزنش

شده بودشچرا تن دادم به اينکه دختر ذيحقی را

طاهربه دکان نقی نزديک شد ،شانه و سر را

نامزد کنم؟ او که به درد من نمیخوردش چه

خماند و قدم به گودی آستان در گذاشت و سالم

چیزشان مرا گرفتار کرد؟ اينکه سری میان سرها
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و روز راه میروم ،هر چه می-

هستند؟ اينکه توی شهر کوچک اين واليت آبرو

من برای او ش

و اعتباری دارند؟ میخواستم خودم را بکشانم

خواهد برايش فراهم میکنمش ديگر چه کار بايد

باال؟ چون پدرم تا بود قصاب دوره گرد کوچهها

بکنم؟ خودم را برايش قربانی کنم؟ به کالم خدا اگر

و خیابانها بود»؟! «افتادم به رحیم آباد و همان

بخواهد قربانی میکنمش وقتی آقای مدير سرش را

روزهای اول که خاله آتکه من را به خانه برد،

باال آورد ،طاهر رفته بودش در دشت گم شده بودش

مارو را ديدم ،دلم میخواست ببويمش»ش

مدير حس کرد تنش به زمین چسبیده شده استش

همان روزها مادرش پیله کرده بود که با
خانوادۀ ذيحقی وصلت کندش

مثل اينکه سنگ شده باشدش
مدير برگشتش مارو در آستانۀ در ايستاده بود

«خوشم میآمد خود را باال بکشانم ،خیال
میکردم باال ،يعنی نزديک شدن به آقای ذيحقی!

و چشمهايش ورم داشتش
 -مارو من ششش من آدم بدبختی هستمش خیلی هم

حس میکرد گلويش را بغضی گرفته استش

پَستمش از خودم بدم میآيد ماروش آن قدر که نمی-

جوی گذاشت و سرش را در

توانم تحمل کنمش مارو من دروغ گفتهامش من دروغ

آب فرو بردش سايهای از آن سوی جوی رو به او

میگويمش تا حال به تو ،به خودم ،به نامزدم ،به همه

میآمدش سايه ،سايه ی طاهر بودش رسید و نزديک

دروغ گفتهامش مارو ،ديگر نمیتوانم به روی تو نگاه

آقای مدير ايستاد و سالم کردش

کنمش من میخواهم ششش از اينجا برومش با دهان باز و

دستهايش را ل

 -ببین آقای مدير ششش ما ديگر خیلی وقت است

چشمهای مات ،مارو مدير را نگاه کردش

که همديگر را میشناسیمش شما محرم خانه و

 -بروی؟ از اينجا؟ پس من ششش چی میشوم؟

زندگانی ما هستیدش مثل يک برادر ،میخواهم با

 -نمیدانم ماروش اصالً نمیدانمش اگر يک بار

شما مشورت کنمش چه جوری بگويم؟ میخواهم

در عمرم حرف راست زده باشم همین بار استش

مدير سیاه شده

من میرومش خواستم اقالً اين يکی را به تو راست

ششش درد و دل کنم آقای مديرش قل

بودش حس میکرد خون ،لختههای خون در آن به
هم میپیچند و دارند خفهاش میکنندش

گفته باشمش
میترسیدش از مارو ،از طاهر ،از خاله آتکه ،از

طاهر سر بلند کرد و گفت« :قلبم گواهی می-

خانه ،از آبادی ،از مردم ،از مدرسه ،از همه چیزش

دهد که زنم ششش که مارو ششش چشم و دلش جای

از تصوری که از همه چیزها ،رفتارها و کردارها

ديگريستش او دل به ديگری دارد آقای مدير! دارم

داشـت ،میترسیـدش از هـر نگاه و هـر کـالم

ديوانه میشومش اگر اينجور باشد ،اگر يقین کنم ششش

مـیترسیدش اگر مالحظۀ حرف پشت سر را

آقای مدير ،نمیدانم چه خواهم کرد؟ برای چی بايد

نداشت ،شبانه برمیخاست و از رحیم آباد به در

اينجور خاک بر سر شوم؟ من ششش من غیر از اين زن

میرفتش اما میترسیدش واهمه داشت مبادا

چی دارم؟ او قوم و خويش من است ،دختر خالهامش

جلويش را بگیرندش از برخورد نگاه خود با نگاه

تحلیل ساختاري طرح داستان از خم چمرر دولتآبادي21 ...

مردمی که تا امـروز به او سـالم مـیدادهاند،

کرد ،طاهر ،بی سالم و بی علیک ،پاره خشتک

مـیهراسیدش گرچه يقین داشت که مارو راز را

پسر میر جان را در کف دست مادر خود گذاشت

فاش نخواهد کردش گرچه يقین داشت که همچنان

و گفت« :اين را بده به خواهر زادهات مارو ،بگو

سر به مهر خواهد ماندش زبان بسته و خاموش

قابش بگیرد و هر روز صبح نگاهش کند»ش خاله

خواهد ماند اما میترسیدش او ديگر از سايۀ

آتکه پارچه را شناختش ساختۀ دست و سلیقۀ زن

خودش هم وحشت داشتش اگر مارو ديوانگی

میرجانشپسرش کار خردی نکرده بودش اين ،آخر

کند و پیش طاهر زبان باز کند؟ طاهر اگر بو

عاقبت خوبی نداشتش خشتک مردی را در

ببرد؟!

آوردن! اين کاری است که هر از ده يا بیست سال

مارو سرش را توی دامن خالهاش گذاشته و

در جايی روی میدهد و بسیاری وقتها به خون

خاموش بودش نمیگريستش فقط مبهوت بودش انگار

میانجامدش اين کار عمیقترين کینهها را بیدار

جای دوری را سیر میکردش

مـیکندش اين کار يعنی تباه شدن يک مرد ،تباه

 خاله ،من میرومش میروم و مادر و پدرم راهر جور شده يافت میکنمش میرومش میرومش
اين آسیاب سگ مرده پسرمیرجان را گرفتار

شدن جوانی! پسر میرجان تباه شده بود و حاال
مادر طاهر بیمناک و پر بهت ،چشم به راه فردا
بودش

کرده بودش اگر به خانه رفته بود در اين دل تاريک

طاهر را خواب نمیبردش تازه گويی دريافته

ش  ،چنین در چنبر نیفتاده بودش يقین داشت که

بود که چه کرده استش با اين همه پشیمان نبودش

فغانش به گوش هیچ کس نخواهد رسیدش میديد

کاری کرده بود و دلش میخواست به درستی آن

که نفسهای طاهر ،میسوزاندشش هیچ گريزگاهی

ايمان داشته باشد چرا نبايد چنین میکرد؟طاهر

نبودشدستهای طاهر ،سنگین و بزرگ بودند و

يقین داشت که اگر بتواند پسر میرجان را بدل به

گردن پسر میرجان را در چمبر خود نگاه داشته

سکهای بی مقدار کند  -که چنین کرده بود -مارو

گور می-

رخ عوض خواهد کردش حاال همین کار را کرده

بردند و بازمیگرداندندش اين قدر گردن پسر

بودش پسر میرجان را بی سکه کرده بود ششش «فردا

میرجان را فشار داد که صورتش کبود شد و خون

مارو اين را میفهمیدش بگذار خودش بفهمدش اين

از سوراخ بینیاش به چشم طاهر پاشیدش طاهر

جور بهتر استش بعدش هر چه میخواهد بشودش

دست از او کشیدش پسر میرجان را به رو به کف

عمده اين است که دل مارو نرم بشود»ش طاهـر

به در کرد ،تکهای

میديد که مارو دم به دم او را بیشتر به سوی

از خشتک تنبان او را قلوه کن بريد و در ته کاله

خود میکشاندش چندان که اگر مارو دل ندهد،

خود جا دادش آردهای چسبیده به رختهايش را

ممکن است شبی او را خفه کندش تازه داشت

تکاندش از در بیرون آمد و راه خانهشان را در پیش

مـیفهمید که مارو تا چه مايهای برايش عزيز

گرفت و رفتش در را مادر طاهر به رويش باز

استش اين قدر که بايد از او بشودش از خود

بودند و با هر فشار خود ،او را تا ل

آسیاب انداختش چاقو از جی
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خودشش يا از او بشود يا نباشدش اما مارو به اين

نفسش بريده استش او را بر پشت فرش انداخته-

خیال نبودش مارو میخواست از گرد چمبری که او

اند و از ته دشت ،از باريکهای که به راه شهر می-

را در خود گرفته بود ،بگذردش ديگر چشمۀ

پیوندد ،میآورندش مینمايد که طاهر به دنبال مارو

روشنی برايش نمانده بودش مدير پسش زده بود و

رفته بوده ،طاهر را میآورندش

تصور اينکه عمری را بايد با طاهر بگذرانـد
خفـهاش میکردش خودش نمیدانست چرا؟
ش

بر آقای مدير تنگ شده بود تا امشبه را

به صبح برساندش
اگر بر مردم رحیم آباد آشکار شود که ششش دنبال

رئیس انجمن میگويد :بايد به فکر دشتبان
ديگر و مدير ديگر باشیمش

تحلیل داسنان از خم چمرر
موقعیت اول

سرش چه خواهند گفت؟ بیش از ترس ،شرم می-

شناسنده /قهرمان :طاهر؛ در اين موقعیت

کشدش؛ برخاستش بیش از اين نمیتوانست بماندش

شناسنده ،طاهر است که برای رسیدن به هدف

اگر باز هم به خود فشار میآورد که بی صدا بماند،

خود ،يعنی جلوگیری از عشق نهانی پسر میرجان

را بدراندش خودش

به مارو و دستبرد او به جالیز و خربزههايش

ممکن بود ناگاه به نعرهای ش

را بر هم بست و از پلهها پايین آمدش دوچرخهاش

تالش میکندش

کنار ديوار بودش آن را برداشت و بی صدا رو به به در

«باز هم جای دو تا خربزه خالی بودش باز هم

بُردش چی؟ مارو میان هشتی ايستاده بودش آماده با

پسر میرجان ،حرام لقمه دستش به راه خودش

بقچهای پیش پايش ،او چرا؟ به کجا؟

نبودش چهار تا میوۀ رسیده اگـر بود ،از بوته وا

مدير دوچرخهاش را بیرون خیزاند ،در را

میکَندش طاهر به اين فکر بود که روز ،چنین

پشت سرش بست و پا در رکاب کردش سپیده

جرأتی در او نیستش پس يک ش

که ماه نباشد،

دمیده بودش مدير ،کوچه و راه را روشن میديدش

بايد برايش دام گذاشتش» (دولتآبادی)2 :0222 ،

روشن و خلوت و سبکش اما کمی بیمناکشحس
میکرد نفسش آسوده آمد و شد داردش مدير عرق
میريخت و پا میزدش میدانست که رسته استش با
اين همه صدای قل

خود را میشنیدش اما کاش

مارو را سر راه نديده بودش
از دشت نمیآمدش از دشت میآوردندشش
خورشید يک نیزه باال آمدهش خاله آتکه روی
گنبدی بام ايستاده و سايهاش روی بام کشیده
شده استش طاهر استخوانهايش نرم شده و

فرستنده :غیرت طاهر و دزدی پسر میرجان از
جالیز او ،باع

کنش طاهر میشودش اين نقطه

«نخستین حادثهای است که در داستان روی
میدهد (حادثۀ محرک) و علت اولیه و اصلی
حواد

بعدی استش (مک کی)001 ::0201،

ياريگر :نداردش
موضوع شناسايی :دفع رقابت عشقی اسماعیل
نسبت به مارو وجلوگیری از دزدی او که بدين
منظور در نزد والدينش شکايت میکندش
«طاهربه تاج بانو-زن میرجان-گفت :گاليۀ

تحلیل ساختاري طرح داستان از خم چمرر دولتآبادي21 ...

پسرت را دارمشما آنجا سر جالیز همسايهايمش
خوب نیست به بار و بوتۀ زمین همديگر چشم

«من هم ش

و روز میدوم تا پنج من بار از

بوته واکنمش» (دولتآبادی)00 :0222 ،

داشته باشیمش باز امروز رفتهام سر جوی و میبینم

گزارۀ وجهی :طاهر درصدد چارۀ کار خود

سه تا از خربزههايم نیستش خدا را خوش میآيد؟

برمیآيد و برای جلوگیری از نزديکی پسر

هنوز خربزهها نارس هستندش تازه آب تويشان

میرجان به مارو و دزدی کردن او نقشهای میکشد

افتادهش» (دولتآبادی ،همان)00 :

و نیز بر آن میشود که از او در نزد والدينش
شکايت کندش

گیرنده :طاهر؛
نیروی مخالف :ترس از دست دادن دشتبانی

«بگذار تا چند خربوزه برسد ،از زير بوته

عاملی است که طاهر را از برخورد قاطع با

بیرونشان میاندازم و خودم در گودالی پسخو میکنم

اسماعیل برحذر میداردش

ششش مچش را میگیرمش شانههايش را با ريسمان میبندم

«يک سر کار دشتبانی طاهر هم به دست ايل
و اوالد میرجان بودش خرده مالک بودند و اگر

و میآورمش به قلعه تا همه نگاهش کنند و تف به
رويش بیندازندش» (همان1 :ـ)2

طاهر شاخ به شاخشان میگذاشت برای سال بعد

گزارۀ متعدی :طاهر به در خانۀ میرجان می-

از

رود تا از پسر او گاليه کند تا ديگر بار به بار و

دشتبان

ديگری

میتراشیدند،

دشتبانی

خودشانش» (همان)0 :

بوتۀ او دستبرد نزندش

اين موقعیت دربردارندۀ يک نوع رابطۀ متقابل

«گاليه پسرت را دارمش خوب نیست به بار و

است و آن تقابل طاهر با پسر میرجان است که از

بوتۀ زمین همديگر چشم داشته باشیمش باز امروز

نوع تضاد است چرا که طاهر با او ناسازگار استش

رفتهام سر جوی و میبینم سه تا از خربوزههايم

همچنین شخصیت طاهر که مخالف اسماعیل

نیستش» (همان)00 :

است از نوع شخصیت مقابل استش (غالم:0200،

 )200اين داستان توسط راوی سوم شخص

زنجیرههاي روایي

(دانای کل) روايت میشوند و اين راوی بیرون از

زنجیرۀ پیمانی :در اين زنجیره پیمانی میان طاهر

صحنۀ روايت قرار دارد و وقايع و حوادثی را که

با خودش بسته میشود که از نزديک شدن

بر اشخاص میگذرد ،به خواننده باز میگويدش

اسماعیل به مارو و دزدی او به جالیزش

موضوع شناسايی در اين موقعیت با توجه به نوع

جلوگیری میکندش

تقابل مثبت است و حادثه از نوع بیرونی استش

زنجیرۀ اجرايی :در اين زنجیره طاهر وظايف
خود را به خوبی انجام میدهد لیکن به نتیجۀ

گزاره هاي روایي
گزارۀ وصفی :طاهر دشتبانی است که برای جوی
و جالیز خود بسیار زحمت میکشدش

دلخواه خود دست نمیيابدش
زنجیرۀ انفصالی :در اين زنجیره سیر حرکت
موقعیت از مثبت به منفی استش در اين موقعیت
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پسر میرجان به سب

عشق ورزيدن به مارو و

دزدی از جالیز طاهر ،سب

میشود که طاهر در

ياريگر :خاله آتکه ،که از مارو میخواهد نزد
طاهر برودش

پی چارۀ اين کار برآيد و از او گلهمند باشدش

« -نمیخواهی بروی باال ،مارو؟ از در بیرون

بنابراين موقعیت برای طاهر به خوشی ختم نمی-

آمد مارو ،و روی جای خالهاش نشست و بی

شودش

اختیار سر بر زانوی او گذاشت و خاموش گريه

در اين موقعیت طاهر نقشهای متعهد پیمان،

کردش خاله آتکه گونههای مارو را پاک کرد و

آزمون شونده و مورد داوری را بر عهده دارد و

گفت :برو مادر جان،چاره چیست؟يک جوری

اسماعیل نقشهای منعقدکنندۀ پیمان ،آزمونگر و

سرش را گرم کنش خیال کن خواب میبینیش»

داوری را بر عهده داردش

(همان)02 :

پیمان :طاهر در پی راهی برای سرکوب کردن
عشق اسماعیل و جلوگیری از دزدی اوست ،او
پیمان میبندد که اين راه را بیابدش
آزمون :پیدا کردن راه ،آزمون اوست که با
میثاقش سنجیده میشودش
داوري :چنانچه طاهر بتواند از عشق اسماعیل
و دزدی او جلوگیری کند ،داوری ديگران را در
پی خواهد داشتش
موقعیت دوم
شناسنده /قهرمان :طاهر؛ در اين موقعیت طاهر
برای رسیدن به خواستۀ خود دست به کنش می-
زندش
«بیاشششبیا زير جا دراز بکشش بیا ،زياد کارت
ندارمشطاهر تنۀ زمختش را به زنش رساندش مارو را
خواباندش او زير دستهای درشت طاهر آرام
گرفتش» (همان)02 :

فرستنده :غريزۀ طاهر؛ نیرويی که طاهر را به
سوی هدفش سوق میدهد غريزۀ اوست که از
درونش سرچشمه میگیردش

موضوع شناسايی :همبستر شدن با مارو که
طاهر در پی آن استش
گیرنده :طاهر؛ نیروی مخالف :مارو است که
از طاهر میخواهد کاری با او نداشته باشد و
بگذارد نزد خاله آتکه برودش
«میترسمشششتو رحم نداریشبگذار بروم پايین
پیش خاله بخوابمش مارو گفته و ناگفته ،مثل کبوتری
دم برخاک کشیدش» (دولتآبادی)01 :0222 ،

در اين موقعیت تقابل مارو با طاهر از نوع
تضاد است چرا که مارو میلی به همخوابگی با
طاهر ندارد و مخالف اين کار استش
«مارو خود را پس کشید و گفت :کارم نداشته
باش طاهر ،قسم بخور که کارم نداریش» (همان)01 :

موضوع شناسايی :مثبت و حادثه از نوع
بیرونی استش
گزارههاي روایي
گزارۀ وصفی :طاهر بیعاطفه و بیاحساس استش
او نمیتواند دل مارو را نرم کند و زبانآوری کندش
«مارو :تو رحم نداری ،بگذار بروم پايین پیش
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خاله بخوابم» (همان)01 :؛ «طاهر خواست حرفی

پیمان ،آزمونگر و داوری را بر عهده دارد و مارو

بزند اما حس کرد نمیتواند ،انگار يکباره دريافت

نقشهای متعهد پیمان ،آزمون شونده و مورد

که بلد نیست حرف بزندش» (همان)01 :

داوری را بر عهده داردش

گزارۀ وجهی :طاهر درصدد همخوابگی با
مارو بر میآيدش
«نمیخواهی بیايی باال مارو؟ طاهر بود که او
را صدا میزدش» (همان)02 :

گزارۀ متعدی :طاهر نمیتواند از مارو کام
جويد و به هدف خود برسدش

پیمان :طاهر در پی راهی برای همبستر شدن
با مارو است ،او پیمان میبندد که اين راه را بیابدش
آزمون :پیدا کردن راه و موفق شدن به اين کار
آزمون طاهر است که با میثاقش سنجیده میشودش
داوري :چنانچه طاهر بتواند به هدف خود
برسد داوری ديگران را در پی خواهد داشتش

«طاهر ششش مثل گاو وحشی روی مارو خسبیدش
چنان که مارو ناگهان پريد و جیغی از ته دلش
کنده شد ششش طاهر خود را پس کشیدش مارو نفس
آسوده کرد و به سوی پلهها دويدشطاهر جستی زد
و به هوای او خیز برداشتش مارو بی پروا جی
کشید و به طرف آغل رفتش روی سرگینها

موقعیت سوم
شناسنده /قهرمان :آقای مدير؛ در اين موقعیت
آقای مدير به عنوان کنشگر دست به اقدام میزندش
فرستنده :ترقی دادن خود و کس

منزلت

واال؛ اين احساس از درون او سرچشمه میگیردش

زمینش زد ،مارو را از زمین کند و به طويله کشاند

«خوشم میآمد خود را باال بکشانم ،خیال

ششش طاهر خشکیده ماندش انگار يک تکه يخش خم شد،

میکردم باال ،يعنی نزديک شدن به آقای ذيحقی!»

بال پیراهن را گرفت ،پايین کشید و تن پوش مارو

(همان)20 :

را روی پاهايش انداختش» (همان)22-20 :ش

ياريگر :مادر آقای مدير که اصرار میکند او با
خانوادۀ آقای ذيحقی که شأن اجتماعی بااليی

زنجیرههاي روایي
زنجیرۀ پیمانی :در اين زنجیره که توالی میثاق
شخصیت طاهر است ،پیمانی میان طاهر با
خودش بسته میشود تا از مارو کام جويدش
زنجیرۀ اجرايی :در اين زنجیره طاهر مأموريت
خود را انجام میدهد اما به هدف نمیرسدش
زنجیرۀ انفصالی :در اين زنجیره سیر حرکت
موقعیت منفی است چرا که موقعیت برای طاهر
به خوشی تمام نمیشودش
در اين موقعیت طاهر نقشهای منعقد کنندۀ

دارد وصلت کندش
همان روزها مادرش پیله کرده بود که با
خانوادۀ ذيحقی وصلت کندش
موضوع شناسايی :کس

منزلت اجتماعی از

طريق نزديک شدن به آقای ذيحقی و ازدواج با
دختر او ،هدفی است که آقای مدير در پی آن
استش
گیرنده :آقای مدير؛
نیروی مخالف :نداردش
اين موقعیت دربردارندۀ يک نوع رابطۀ متقابل
است و آن تقابل احساسات آقای مدير است که از
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نوع تضاد است چرا که آقای مدير با ديدن مارو به
فکر طالق دادن دختر آقای ذيحقی میافتدش

زنجیرۀ اجرايی :در اين زنجیره آقای مدير وظیفۀ
خود را به خوبی انجام میدهد و به نتیجۀ دلخواه

«چرا اين کار را کردم؟ ششش چرا تن دادم به اين که
دختر ذيحقی را نامزد کنم؟ برای چی خودم را گیر
انداختم؟ او به درد من نمیخوردش» (همان)22 :

میرسدش
زنجیرۀ انفصالی :سیر موقعیت از مثبت به منفی
استش در اين موقعیت وضعیتی رخ میدهد که آقای

موضوع شناسايی :در اين موقعیت منفی است
چرا که پشیمانی آقای مدير را در پی دارد حادثه از
نوع درونی استش

مدير برای رهايی از دختر ذيحقی به فکر طالق دادن
او میافتدش
بنابراين موقعیت برای آقای مدير به خوشی ختم

«ماندهام ،در چمبر ،گیر افتادهامش جرأتش را ندارمش
دختر ذيحقی به خدا نمیخواهمششامامی توانم
حدس بزنم چه خواهد شدش» (همان)22 :

نمیشودش
در اين موقعیت آقای مدير نقشهای منعقد کنندۀ
پیمان ،آزمونگر و داوری را بر عهده دارد و دختر
آقای ذيحقی نقشهای متعهد پیمان ،آزمون شونده و
مورد داوری را بر عهده داردش

گزاره هاي روایي
گزارۀ وصفی :پدر آقای مدير قصاب دورهگرد بوده

پیمان :آقای مدير در پی راهی برای کس

که از دنیا رفته استش برادرش سرباز استش خواهرش

منزلت باالی اجتماعی است او پیمان میبندد که اين

با دو دختر طالق گرفته و به خانه برگشته استش مادر

راه را بیابدش

و خواهرش پشم میريسند و پول میگیرندش برادرش
دالل پوست و روده استش در اين میان آقای مدير

آزمون :پیدا کردن راه و بهدست آوردن اين
منظور ،آزمون اوست که با میثاقش سنجیده میشودش

(امیر) درسش را تمام میکند و معلم میشودش او در

داوري :اگر آقای مدير بتواند به هدف خود

سالهای اول سیگاری میشودش هر ماه هفتاد تومان به

برسد و اعتباری به دست آورد ،داوری ديگران دربارۀ

مادرش میدهدش سپس به رحیمآباد منتقل میشود و

او را در پی خواهد داشتش

به آقایذيحقی نزديک میشودش در خانۀ آقای ذيحقی
با خانوادۀ طاهر آشنا میشودش
گزارۀ وجهی :آقای مدير جهت کس

جايگاه

اجتماعی واال درصدد نزديک شدن به آقای ذيحقی و
وصلت با دختر او بر میآيدش
گزارۀ متعدی :آقای مدير دختر آقای ذيحقی را به
نامزدی خود در میآوردش

نشان دادن عشق و عالقۀ خود به مارو تالش می-
کند ،بنابراين با سوءظنی که به پسر میرجان دارد
او را بی آبرو میکندش
خويش من است ،دختر خالهامش من برای او ش

زنجیرۀ پیمانی :در اين زنجیره ،پیمانی میان آقای مدير
اجتماعی به آقای ذيحقی نزديک شودش

شناسنده /قهرمان :طاهر؛ در اين موقعیت طاهر برای

«من ششش من غیر از اين زن چی دارم؟ او قوم و

زنجیرههاي روایي
با خودش بسته میشود که برای کس

موقعیت چهارم

شأن

و روز راه میروم ،هر چه میخواهد برايش فراهم
میکنمش ديگر چه کار بايد بکنم؟ خودم را برايش
قربانی کنم؟ به کالم خدا اگر بخواهد قربانی می-
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کنمش من عاشق و او فارغش من پیش میخیزم ،او
پس میرودش» (دولت آبادی)10 :0222 ،

موضوع شناسايی :با توجه به نوع تقابل مثبت
و حادثه از نوع درونی و بیرونی استش

فرستنده :نیرويی که طاهر را به سوی هدف
سوق میدهد ،احساس اوستش احساس اينکه

گزارههاي روایي

مارو دل به ديگری دارد و آن شخص پسر

گزارۀ وصفی :طاهر نگران ،مضطرب و بیتاب

میرجان استش

استش

«طاهر سر بلند کرد و گفت« :قلبم گواهی

«دلش پر بودش چیزی در روحش گره خورده

می دهد که زنم ششش که مارو ششش چشم و دلش جای

بودش بیتاب بودش میخواست آبی بر آتش خود

ديگريستش او دل به ديگری دارد آقای مدير! دارم

بريزدش» (همان)21 :

ديوانه میشومش اگر اينجور باشد ،اگر يقین کنم ششش

گزارۀ وجهی :طاهر درصدد بر میآيد تا پسر

آقای مدير ،نمیدانم چه خواهم کرد؟» (همان)10 :

میرجان را بی آبرو کند تا با اين کار عالقۀ خود را

ياريگر :تدبیر طاهر؛ نیرويی است که طاهر را
در رسیدن به هدف کمک میکندش
موضوع شناسايی :به دست آوردن دل مارو و
نشان دادن میزان عشق و عالقۀ خود به او؛
گیرنده :طاهر؛
نیروی مخالف :نداردش

به مارو نشان دهدش
«طاهر يقین داشت که اگر بتواند پسر میرجان
را بدل به سکهای بی مقدار کند -که چنین کرده
بود -مارو رخ عوض خواهد کرد ششش عمده اين
است که دل مارو نرم بشودش(همان)12 :

گزارۀ متعدی :طاهر به آسیاب میرود و پسر

اين موقعیت دربردارندۀ يک نوع رابطۀ متقابل

میرجان را در آنجا میبیندش پسر میرجان دچار

است و آن تقابل طاهر با اسماعیل ،پسر میرجان

ترس و دلهره میشودش طاهر او را در دست خود

است که از نوع تضاد استش چراکه اين دو با

میگیرد و گردنش را فشار میدهد تا اينکه خون از

يکديگر ناسازگارندش

بینی او به چشم طاهر پاشیده میشودش سپس او را

طاهر عاشق همسر خود ،مارو است در حالی

به کف آسیاب میاندازد و تکهای از خشتک تنبان

که متوجه میشود او به کسی ديگر نظر داردش

او را میبرد و در ته کاله خود جا میدهدش سپس

بنابراين طاهر به پسر میرجان شک میکند چرا که

به طرف خانه میآيد و آن تکه را به آتکه میدهد

همیشه بر سر مزرعه درصدد اين بوده است که

تا به مارو بدهد و او هر روز به آن نگاه کندش

سر حرف را با مارو باز کندش از سوی ديگر چون
طاهر به سراغ پسر میرجان میرود اسماعیل با

زنجیرههاي روایي

خود میانديشد که حتماً پای مارو در میان است

زنجیرۀ پیمانی :در اين زنجیره طاهر با خود پیمان

ولی او فقط به مارو نظر داشته و هیچ چیز ديگر

میبندد که پسر میرجان را بی آبرو کند تا دل مارو را

در میان نبوده استش

نسبت به خود نرم کند و عالقۀ خود را نشان دهدش
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زنجیرۀ اجرايی :در اين زنجیره طاهر

موضوع شناسايی :رهايی يافتن از طاهر و

مأموريت خود را به خوبی انجام میدهد و به

يافتن پدر و مادر ،هدفی است که مارو در پی آن

خواستۀ خود میرسدش

استش

زنجیرۀ انفصالی :سیر حرکت موقعیت در اين

«حواسش همه يک جا بودشآنجاکه مادرش

زنجیره از مثبت به منفی است چرا که طاهر می-

بودشمادرش کجابود؟اين را نمیدانست،بااين همه

داند به خاطر اين رفتار خود عاقبت بدی در

راهی ديگر جز رفتن نبودشبايدمیرفت و میرفت

انتظار اوست و مادرش میداند که میرجانها او را

تا بیابدشانش» (دولت آبادی)12 :0222 ،

مورد ضرب و شتم قرار خواهند داد و از دشتبانی

گیرنده :مارو؛

برکنار خواهند کردش

نیروی مخالف :طاهر و خاله آتکه؛

در اين موقعیت طاهر نقشهای منعقدکنندۀ

اين موقعیت دربردارندۀ رابطۀ متقابلی است

پیمان ،آزمونگر و داوری را بر عهده دارد و پسر

که بین مارو و طاهر وجود داردش اين تقابل از نوع

میرجان نقشهای متعهد پیمان ،آزمون شونده و

تضاد است و مارو با طاهر ناسازگار استش

مورد داوری را بر عهده داردش

«مارو :او سوهان عمر من است» (همان)20 :؛

پیمان :طاهر در پی راهی برای به دست

«مارو میخواست از گرد چمبری که او را در

آوردن دل ماروستش او پیمان میبندد که اين کار

خود گرفته بود بگذرد ششش تصور اينکه عمری را

را انجام دهدش

بايد با طاهر بگذراند خفهاش می کرد ششش همین

آزمون :پیدا کردن راه ،آزمون اوست که با
پیمانش سنجیده میشودش

قدر میدانست که نمیتواند با طاهر سر کندش»
(همان)10 :

داوری :چنانچه طاهر بتواند دل مارو را به

موضوع شناسايی :در اين موقعیت با توجه به

دست آورد و عالقۀ خود را به او نشان دهد

نوع تقابل منفی است چرا که مارو میخواهد طاهر

داوری ديگران را در پی داردش

را ترک کندش حادثه از نوع درونی و بیرونی استش

موقعیت پنجم

گزارههاي روایي

شناسنده /قهرمان :مارو؛ در اين موقعیت مارو

گزارۀ وصفی :مارو از طاهر خسته است و از

برای دستیابی به مقصود خود تالش میکندش

سوی ديگر میخواهد که در پی پدر و مادرش

فرستنده :احساس مارو که زندگی با طاهر را غیر
ممکن میداند و میخواهد که پدر و مادرش را پیدا
کندش اين احساس از درون او سرچشمه میگیردش
ياريگر :نداردش

بگردد تا آن را بیابدش
«مارو :من را يکجوری در ببر ششش هر کجا که
بخواهی با تو (آقای مدير) میآيم»؛ «میروم و
مادر و پدرم را هر جور شده يافت میکنم می-

تحلیل ساختاري طرح داستان از خم چمرر دولتآبادي02 ...
روم ،میرومش» (همان)02 :

گزارۀ وجهی :مارو درصدد رفتن به شهر بر
میآيد و بار و بنۀ خود را آماده میکندش
«مارو میان هشتی ايستاده بودش آماده با بقچه-
ای پیش پايشش» (همان)022 :

که اين راه را بیابدش
آزمون :پیدا کردن راه ،آزمون اوست که با
پیمانش سنجیده میشودش
داوري :رفتن مارو از رحیمآباد داوری
ديگران را در پی داردش

گزارۀ متعدی :مارو میرود تا هم از طاهر رها
شود و هم پدر و مادرش را بیابدش
بنابراين نقشهای میکشد تا با خوابیدن همه،
شبانه فرار کندش

موقعیت ششم
شناسنده /قهرمان :آقای مدير؛ در اين موقعیت
آقای مدير برای رفتن از رحیمآباد تالش میکندش

«راهی ديگر نیست ،بايد آماده شد شبانهش

فرستنده :احساس خستگی و يکنواختی و

فرار ،فرار شبانهش تا به خود بیايند رفتهایش» (دولت

قدر نشناسی و بی توجهی ،همچنین احساس گناه

آبادی)12 :0222 ،

«من خواهم رفتش بايد بروم ،بايد برومش»
(همان)12 :

زنجیرههاي روایي
زنجیرۀ پیمانی :در اين زنجیره پیمانی میان مارو
با خودش بسته میشود که براساس آن راه فرار و
پیدا کردن والدينش را بیابدش
زنجیرۀ اجرايی :در اين زنجیره مارو مأموريت
خود را به خوبی انجام میدهد و میرودش
زنجیرۀ انفصالی :در اين موقعیت سیر حرکت
از مثبت به منفی استش چرا که مارو خود را آواره
میکند و شبانه فرار میکندش
در اين موقعیت مارو نقشهای منعقدکنندۀ
پیمان ،آزمونگر و داوری را بر عهده داردو طاهر
نقشهای متعهد پیمان ،آزمون شونده و مورد
داوری را بر عهده داردش

و بیزاری از خود نیرويی است که آقای مدير را به
سوی هدف سوق میدهدش
ياريگر :تدبیر آقای مدير ،نیرويی است که
آقاتی مدير را در رسیدن به هدف کمک میکند تا
بین زندگی در رحیمآباد و رفتن از آنجا ،راه دوم
را انتخاب کندش
موضوع شناسايی :رفتن از رحیمآباد به شهر؛
گیرنده :آقای مدير؛
نیروی مخالف :ترس از مارو ،طاهر ،خاله آتکه
و آبادی ،ترس از حرف مردم و اينکه جلوی او را
بگیرند ،آقای مدير را وامیداشت که در ده بماندش
«میترسیدش از مارو ،از طاهر ،از خاله آتکه ،از
خانه ،از آبادی ،از مردم ،از مدرسه ،از همه چیزش
از تصوری که از همه چیزها ،رفتارها و کردارها
داشت ،میترسیدش از هر نگاه و هر کالم می-
ترسیدش اگر مالحظۀ حرف پشت سر را نداشت،
شبانه برمیخاست و از رحیمآباد به در میرفتش

پیمان :مارو در پی راهی برای يافتن پدر و

اما میترسیدش واهمه داشت مبادا جلويش را

مادرش و خالصی از طاهر است او پیمان میبندد

بگیرندش از برخورد نگاه خود با نگاه مردمی که تا
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امروز به او سالم میدادهاند ،میهراسیدشاو ديگر

خود ديگر نمیتواند آنجا بماندش «میخواهم از

از سايۀ خودش هم وحشت داشتش اگر مارو

اينجا برومش» (همان)00 :

ديوانگی کند و پیش طاهر زبان باز کند؟ طاهر
اگر بو ببرد؟!» (همان)00 :

گزارۀ متعدی :آقای مدير سوار دوچرخهاش
میشود و از قلعۀ رحیمآباد عازم شهر میشودش

اين موقعیت دربردارندۀ يک نوع رابطۀ متقابل

«خودش را بر هم بست و از پلهها پايین آمدش

از نوع تضاد است چرا که آقای مدير به سب

دوچرخهاش کنار ديوار بودش آن را برداشت و بی

ارتباط با مارو از طاهر هراس دارد و نمیتواند با

صدا رو به در برد ششش مدير دوچرخهاش را بیرون

او سازگار باشدش

خیزاند ،در را پشت سرش بست و پا در رکاب

موضوع شناسايی :مثبت و اخالقی است چرا
که مدير هم از ارتباط با مارو و هم از زندگی

کرد ششش مدير عرق میريخت و پا میزد میدانست
که رسته استش» (همان)022-020 :

خسته کنندۀ خود رهايی میيابدش
زنجیرههاي روایي
گزارههاي روایي
گزارۀ وصفی :آقای مدير به سب

زنجیرۀ پیمانی :در اين زنجیره پیمانی میان آقای
دروغهايی که

به مارو ،به خود ،به نامزدش و ديگران گفته و
خیانتی که به طاهر کرده است ،احساس گناه می-
کندش او به شدت از خود بیزار استش
«روحم از دروغ و لجن انباشته شده است! از

مدير با خودش بسته میشود که از ده برود و از
وضعیت بد خود رهايی يابدش
زنجیرۀ اجرايی :در اين زنجیره آقای مدير
وظايف خود را به درستی انجام میدهد و به
نتیجۀ دلخواه میرسدش

خودم وحشت دارمش من با دروغهايم ششش همه را

زنجیرۀ انفصالی :در اين موقعیت سیر حرکت

کالفه میکنم ششش من هیچ چیز نیستم ششش هیچ

از منفی به مثبت استش در اين موقعیت مدير

شناسنامۀ مشخصی ندارم من فقط يک مرد

برای رهايی از عذاب وجدان و شرايط نامساعد

سودجو و موذی هستم ششش نه شقاوت دارم ،نه

زندگی خود تصمیم میگیرد که از رحیمآباد برودش

شهامت دارم ،نه شجاعتش» (همان 22 :و )20

پايان موقعیت برای او خوش استش

«من آدم بدبختی هستمش خیلی هم پستمش از

در اين موقعیت مدير نقشهای منعقدکنندۀ

خودم بدم میآيد ماروش آنقدر که نمیتوانم تحمل

پیمان ،آزمونگر و داوری را بر عهده دارد و مارو

کنم»؛ «چقدر از خودم بیزارم»؛ «به خود دشنام

که با دروغهای آقای مدير مواجه شده ،نقشهای

میدادش خود را سرزنش میکردش» (همان)02 :

متعهد پیمان ،آزمون شونده و مورد داوری را بر

گزارۀ وجهی :آقای مدير تصمیم میگیرد که
از ده رحیمآباد برود چرا که با وضعیت نابسامان

عهده داردش
پیمان :آقای مدير در پی راهی برای رهايی از

تحلیل ساختاري طرح داستان از خم چمرر دولتآبادي01 ...

زندگی يکنواخت و نامساعد خود استش او پیمان

و خوب را توأمان ندارد و تک بُعدی است؛ دارای

میبندد که چارۀ اين کار را بیابدش

روحیات و طرز تفکر پیچیدهای نیست و ابهامی در

آزمون :پیدا کردن چاره ،آزمون است که با

رفتار و گفتارش وجود ندارد؛ بنابراين میتوان گفت
دارای شخصیتی مطلق استش شخصیت مارو،

میثاقش سنجیده میشودش
داوري :رفتن آقای مدير از رحیمآباد ،داوری
مردم در مورد او را در پی خواهد داشتش

شخصیت جامعی است چون از يک طرف با آقای
مدير رابطۀ نامشروع دارد و از طرف ديگر با طاهر
رفتار معمولی دارد و از کردار بد خود احساس گناه

ساختار كلي روایت

نمیکند؛ بنابراين خصلت خوب و بد را به تصوير

براساس ديدگاه گريماس دربارۀ ساختار کلی

میکشدش شخصیت خاله آتکه همچون شخصیت

روايت ،داستان ازخم چمبر ،ساختار

پسر میرجان ساده و تک بُعدی است و رفتارش برای

قرارداد

نقض

مجازات ،را دارد

خواننده مبهم نیستش

در صحنۀ آغازين داستان هنگامی که پسر میرجان

آقای مدير از شخصیت جامعی برخوردار

از جالیز طاهر دزدی (نقض) میکند در نهايت با

است چرا که از يک سو با مارو ارتباط غیر

مجازات طاهر روبه رو میشود که اين خود

اخالقی دارد و از سوی ديگر برای مردم روستا

میشود طاهر گرفتار فرجام بدی شود و

شخصیت محترم و آبرومندی استش در پايان

داستان با وضعیتی نامتعادل به پايان برسدش

داستان تحولی از نوع تحول روانشناختی در او

بنابراين میتوان گفت مجازات شخصیت فرعی

به وجود میآيدش (میرصادقی )22 :0202 ،در مورد

داستان (اسماعیل) ،سرنوشت شخصیت اصلی

صحنۀ داستان بايد گفت :زمان داستان مشخص

داستان (طاهر) ،را رقم میزند؛ مجازاتی که خود

در برهه زمانی خـاصی رخ

باع

باع

مجازات طاهر میشودش

نیست و حواد

نمی دهد و ابهام در آن وجود داردش مکان داستان
روستای رحیمآباد است که حواد

بررسي اجمالي داستان از خم چمرر

در آنجا رخ

میدهندش

کیفیت حقیقت مانندی داستان مذکور چنان است که

اين داستان توسط راوی سوم شخص (دانای

به وقوع پیوستن آن محتمل به نظر میرسدش وقايع

کل) روايت میشود و اين راوی بیرون از صحنۀ

داستان به نظر خوانندگان قابل پذيرش میآيد گرچه

روايت قرار دارد و وقايع و حوادثی را که بر

اين وقايع بازتاب فعالیت درونی و مغزی رؤياگونه

اشخاص میگذرد ،به خواننده باز میگويدش عالوه

ذهنی نويسنده استش آنچه گفته میشود عین حقیقت

بر ديدگاه ،عنصر مهم ديگر ،توصیفی است که در

نیست بلکه چیزی است که امکان وقوع آن وجود

خدمت متن روايی قرار میگیردش بديهی است که

داردش در مورد شخصیتهای داستان می توان گفت

توصیف يکی از راههای پروردن روايت است و

شخصیت طاهر ،ساده است چرا که خصلتهای بد

به وسیلۀ آن میتوان با توجه به محیط مادی و
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شخصیتها اين عمل (گسترش روايت) را به

میتوان روايت را موضوعی مستقل در نظر گرفت

خوبی انجام دادش در اين داستان نويسنده با

که به صورت مجزا از راوی قابل بررسی استش از

استفاده از توصیف ابعاد بیرونی شخصیت ،مانند

سوی ديگر ،هیچ ضابطهای برای دستیابی به مرجع

اندام و حرکات ،زمینه را برای توصیف درونی

متن روايت و ريشههای آن در دست نیست و ريشه-

(آنچه در ذهن شخـصیت مـیگذرد) فراهـم

های واقعی روايت همواره مبهماندش بر اين اساس،

مـیسازدش اين شیوۀ ترسیم ،مشارکت خواننده را

راوی حادثهای شبیه سازی شده از واقعیت را به

در خوانش متن و دريافت فضای عینـی ،پر

دست میدهد و روايت ،گونهای شبه واقعیت استش

رنگتر میکندش همچنین نويسنده با توصیف ،بهتر

بنابراين واقعیت همواره گريزنده است و آنچه

میتواند به بیان حالتها و نمودهای صوری

موجود است جلوۀ آن يا همان روايت واقعیت استش

شخصیت محـوری روايت بپردازد و اين

به هر میزان که راوی در عملیات شبیهسازی واقعیت

توصیفهای متنوع در ذهن خواننده در کنار هم

موفقتر عمل کند ،روايت واقع نماتر استش

قرار میگیرند و سیمای شخصیت ترسیم میشودش

ساختار داستان از خم چمبـر براسـاس زمـان

مهمترين اپیزود داستان امتناع مارو از همبستر

داستان

گاهنامهای تنظیم شده است؛ يعنی حواد

شدن با طاهر است ،چرا که طاهر نماد و نمايان کنندۀ

براساس زمان خطی داستانی ،يکی پس از ديگری

مردان بی عاطفه است که به احساس همسران خود

در امتداد زمان بـه وقـوع مـیپیوندنـدش در طـرح

توجهی نمیکنند و همین عامل رفتار مارو را در نظر

داستان حواد

به شکل حلقههای زنجیر به دنبال

خواننده منطقی جلوه میدهدش

هم آمدهاندش

سرنوشت قهرمانان داستان گوناگون استش

اين داستان پیرنگی بسته دارد و از روابط علـت و

سرنوشت طاهر و مارو که از شخصیتهای اصلی

معلولی تبعیت میکند که منطقی استش حواد يکـی

داستان هستند مبهم و ناگفته میماند و خواننده از

پس از ديگری به وجود میآيند و به نتیجـهای قطعـی

تقدير و حوادثی که در آينده بر سر آنان خواهد آمد

و حتمی میرسندش پس اين داسـتان تـوالی زنجیـرهای

بی خبر میماندش سرنوشت آقای مدير آشکار و

داردش کنشها و واکنشهای شخصیتها بـه صـورت

روشن است و او به شهر میرود تا زندگی جديدی

زنجیروار ادامه میيابند تا قهرمان میثاقش را بـه انجـام

را با دختر آقای ذيحقی شروع کندش سرنوشت پسر

رساندش

میرجان به بیآبرويی ختم میشودش

در آغاز ،شخصیتهای محوری روايـت آزمـون
میشـوند و پـس از پشـت سـر گذاشـتن حـواد ،

بحث و نتیجهگیري

روايت به پايـان مـیرسـدش در وضـعیت متعـادل

گريماس بر اين باور است که فاصلۀ درخور توجهی

(پايان روايت) ،موقعیـت و سرنوشـت شخصـیت

بین راوی و روايت وجود داردش اين بدان معناست که

مشخص میشود و به هدفش دست میيابد و يـا

تحلیل ساختاري طرح داستان از خم چمرر دولتآبادي01 ...

میان نظريـههـای سـاختاری ،روش گريمـاس در

شکست میخوردش
ساده برخوردار اسـت

نمايش شـکل وارهای روايـت،يکی از کـاربردی-

هم-

ترين شیوههايی اسـت کـه مـیتـوان شـاخههـای

ذات پنداری با شخصیت اصـلی مـیشـودش دلیـل

اصلی و فرعی روايی را به وسیلۀ آن ارزيابی کردش

انتخــاب نظريــۀ گريمــاس ،ســازگاری ماهیــت

در پايان میتوان بیان کرد که سـاختار روايـی

ساختاری آن با طرح داستان از خم چمبر ،آشنايی

داستان از خم چمبر با نظريۀ او منطبق اسـت کـه

با الگوی او در خصوص روايت ،تحلیل و بررسی

اين نشان میدهد گريماس موفق شـده اسـت تـا

و انطبــاق داســتان براســاس نظري ـۀ او و بررســی

حدی بـه الگـوی ثـابتی در سـطح جهـانی بـرای

داستان ياد شده از منظر رويکـردی نـو اسـتش در

روايت دست يابدش

اين داستان از حواد

که تأثیر عمیقی بر خواننده میگذارد و باع
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