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 مقدمه

-مـی ، سـاختاری دارد  ۀاز آنجايی که اين پژوهش جنب

ان از تواند کمک به سزايی در شناخت ساختاری داست

بر باشد و چنانکـه تحقیقـات بیشـتری ازايـن     چم خم

توانیم به الگـويی بـومی دسـت    گونه انجام پذيرد، می

ها برای تجزيـه و تحلیـل   يابیمش تاکنون بیشترين تالش

ادبـی يـا    ۀموضـوعات پیچیـد   ۀداستان و رمان دربـار 

هـای شـفاهی،   هـا، داسـتان  رسوم شفاهی مانند افسانه

رسـد  وده است که بـه نظـر مـی   ها بها و حماسهتاريخ

ــابی   ــی از ترکیــ  و ارزي خــود ايــن موضــوعات ادب

هـا و  انـد و دارای چرخـه  تر تشکیل شدهعواملی ساده

تکرارهايی در ساختارهای اصـلی داسـتان هسـتندش در    

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

شـود  اش جدا کـرده و بـه نـدرت مـی    از نقش اصلی

در  توفیـق کامـل  آن را نیز تشـخیص دادش   نقش جديد

های پیچیـده  ها و رمانتجزيه و تحلیل و درک داستان

تــرين مگــر اينکــه ســاده ،پــذير نخواهــد بــودامکــان

در ارتبـاط  -هـا  ساختارهای زيربنايی و اساس داسـتان 

 تجزيه و تحلیل شوندش -شانمستقیم با نقش اولیه

 

 پیشینه پژوهش

الت گونـاگونی چـون   گريماس مقـا  ۀنظريدرباره 

تحلیل سـاختاری طـرح داسـتان ورقـه و گلشـاه      

عیوقی، بررسی ساختاری داستان رفتن کیکاووس 

بــه مازنــدران، تحلیــل ســاختاری دو حکايــت از 

تاريخ بیهقـی براسـاس نظريـه گريمـاس، کلیـاتی      

شناسـی سـاختارگرا وششش بـه چـان     درباره روايـت 

تـا   از خـم چمبـر  رسیده است، اما درباره داسـتان  

آنجا کـه نگارنـدگان اطـالع دارنـد، تحقیقـی کـه       

گريماس باشد، تاکنون صـورت   ۀدربردارنده نظري

نگرفته استش منطبق بودن طرح داستان بـا نظريـه   

تواند نشان دهنده اهمیت داسـتان  مورد بح ، می

ای باشد که کمتر مورد توجه بوده است و از جنبه

های های بیشتر در زمینه داستانراهگشای پژوهش

 معاصر از اين ديدگاه باشدش

 

 دیدگاه گریماس 

-ترين عناصر روايـت و مهـم  طرح يکی از اساسی

های ساختارگرايان ترين جزئی است که در تحلیل

شودش در زمینه انواع متون روايی به آن پرداخته می

داستان توالی زمانی حواد  و طرح نقل حـواد   

اسـت   با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول

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

آورد، چرا که روايت را به وجود می ۀاساس و پاي

سببیت زمانی و روابط علت و معلول میان وقـايع  

همچون ريسمانی ناپیدا وقايع داسـتان را بـه هـم    

 (010: 0202؛ داد، 00: 0201)مستور، شزندپیوند می

 ۀشناســی کـــه در حـــوز نخســتین روايـــت 

ختارگرايی با بررسـی انـواع مختلـف روايـت،     سا

طرحـــی فراگیـــر ارائـــه داد، والديمیـــر پـــران 

(Vladimir Propp )ترين اثر او در اين بودش مهم

اسـتش   «هـای پريـان  شناسـی قصـه  ريخـت »زمینه 

هـای  قصـه  ۀهای پران دربـار تحقیقات و پژوهش

هــای تــرين پــژوهشعامیانــه روس يکــی از مهــم

داستان است که الگوی کـار   ۀساختارگرايانه دربار

بسیاری از ساختارگرايان از جمله گريمـاس قـرار   

گرفتش والديمیر پران سی و يـک نقـش ويـژه و    

های قصه در نظـر  عملیات برای نقش ۀهفت حوز

 (020: 0220)پران،  شگرفت

 (،A.J.Greimas)آلژير ژولین داس گريمـاس 
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 تـرين شناس لیتوانیايی مقیم فرانسه از برجستهنشانه

شناسـی  شناسان عصر حاضر استش او روايـت نشانه

 ۀشناسی به ارائروايت ۀساختارگرا است که در زمین

الگوهايی معین و ثابـت بـه منظـور بررسـی انـواع      

هـای فراوانـی انجـام داده و    مختلف روايت تـالش 

شناسـی حکايـت   شناسی را براساس ريختروايت

 (22: 0210)اخوت،  شه استپران استوار نمود

بندی شخصیت ماس در اين الگو به دستهگري

پران نظر داشـته و در آن تغییـری اعمـال نمـوده     

بنـدی هفـت   او بر خالف پران کـه دسـته  »استش 

ــه ــه را اش از شخصــیتگان هــای حکــايتی عامیان

-ديد و آن را تعمیم نمیها میخاص اين حکايت

تـوان تعـداد انـدکی از    داد، معتقد اسـت کـه مـی   

صـیت را يافـت و از ايـن    های شخالگوهای کنش

)احمـدی،  « شالگو منطـق جهـان داسـتان را آفريـد    

ــد  (022: 0202 ــر عقی ــا ب ــت   ۀبن ــر رواي او عناص

هـايی کـه بـا يکـديگر     براساس مناسبات و تقابـل 

 شوند:زير تقسیم می ۀدارند به شش دست

 ؛پیـام  ۀ( گیرند0 ؛پیام/ تقاضاکننده ۀ( فرستند0

ــوع2 ــاری0 ؛( موض ــده( ي ــالف2 ؛دهن ( 2 ؛( مخ

 شناسنده/ قهرمانش

فرستنده؛ کسی، چیـزی يـا حسـی اسـت کـه      

موضوع شناسايی را به قهرمـان انتقـال مـی دهـدش     

شناسنده، قهرمان )/ضد قهرمان( متن روايت است 

-و موضوع، هدفی است که برای او تعريـف مـی  

شودش گیرنده عموماً قهرمان اسـت کـه موضـوع و    

و کنـد  مقصودی را که هدف اوست، دريافت مـی 

رودش ياری دهنده، نیرو يا نیروهايی به دنبال آن می

کند به هدف خود برسد و که به قهرمان کمک می

در نهايت مخالف نیز، نیرو يا نیروهايی کـه در راه  

کنـد؛ بـه   رسیدن قهرمان به هدف مانع ايجـاد مـی  

شخصیت اصـلی در پـی دسـتیابی بـه     »بیان ديگر 

و هدف خاصی است، با مقاومت حريـف روبـه ر  

شود؛ يک قـدرت راسـخ )فرسـتنده( او را بـه     می

گر داردش اين روال يک دريافتمأموريت گسیل می

-يـاری  (020: 0200)مکاريک، « ش)گیرنده( هم دارد

دهنده و مخالف لزوماً نبايد انسان باشد؛ بلکه يک 

تواند به تفکر، احساس، توانايی يا عدم توانايی می

يـت حضـور   عنوان ياری دهنده و مخـالف در روا 

يابد و به قهرمـان کمـک و يـا در رسـیدن او بـه      

 هدف مانع ايجاد کندش  

فرستنده نیز عموماً يک احساس يا ويژگی ذاتـی  

هـا وجـود   انسان ۀاست که به صورت فطری در هم

ها بـرای رسـیدن   بسیاری از تالش ۀدارد و سرچشم

گريمـاس گـاه    ۀبه اهداف گوناگون استش بنابر عقید

ک روايت دريافت مـی شـود و   هر شش عنصر در ي

 گاه نیز شماری از آنها حضور دارندش

هـايی کـه   او عناصر روايت را براساس نسبت

هر يک از آنها به موضوعی خاص دارنـد در سـه   

ند اها عبارتکلی قرار داده است؛ اين نسبت ۀدست

ارتبـــاط  ش0 ؛نســبت خواســـت و اشـــتیاق  ش0از: 

حمـدی،  )اشنسبت پیکار ش2 ؛ها با يکديگرشخصیت

طور کـه اشـاره شـد، گريمـاس     همان (022: 0202

ــط، مناســبات و   عنصــر روايــت را براســاس رواب

-ای که با يکـديگر دارنـد، پايـه   های دوگانهتقابل

گذاری کرده استش اين روابط متقابل بر سـه نـوع   

متناض، متضاد و مخالف مشتمل اسـتش در   ۀرابط

هـا و گـاه   متناقض هـر کـدام از شخصـیت    ۀرابط

یم ناقض وجود يکديگرند و بـه بیـانی بهتـر    مفاه

وجـود ديگـری اسـتش     ۀوجود يکی نقـض کننـد  
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ای است که در آن وجود يـک  متضاد، رابطه ۀرابط

شخص يا يک مفهوم با عدم ديگری همراه اسـت  

توانند با يکديگر سـازگار باشـندش در   و آن دو نمی

مخالف نیـز هـر يـک از اشخاصـی کـه در       ۀرابط

اند، برای ايجـاد مـانع   رار گرفتهتقابل با يکديگر ق

 شکننـد در راه رسیدن ديگری به هدف تـالش مـی  

ــوت،  ــد (22: 0210)اخ ــابر عقی ــاس در  ۀش بن گريم

ها از نوع تناقص ها تقابلها و روايتبیشتر داستان

و تضاد همچـون مـرگ و زنـدگی، دانـايی و بـی      

خـوردش بـر ايـن    خردی و امثال اينها به چشم مـی 

هـايی  بدون داشتن چنین تقابلاساس متون روايی 

هیچ لذت و هیجانی بـرای خواننـدگان خـود بـه     

همراه نخواهند داشـت و هـر انـدازه تعـداد ايـن      

روابط متقابل در متون روايی بیشتر باشـد، میـزان   

يابد، چرا که وجود اين گرايی آنها افزايش میواقع

ها در متون روايی، تقلیدی از جهان واقعیـت  تقابل

توان گفت که اين امکـان بـرای   اين میاستش بنابر

های گوناگون زنـدگی  داستان وجود دارد که شیوه

را با يکديگر مقايسه و آنها را در هم ادغـام کنـدش   

روايـات را   ۀدهنـد های تشـکیل گريماس پی رفت

 ند از: اکلی جای داده است که عبارت ۀدر سه دست

ای است که داللـت  زنجیره :اجرايی ۀزنجیر ش0

 کندشل يا انجام مأموريتی میبر عم

-در اين زنجیره وظیفه :میثاقی يا قراردادی ش0

متن روايی است )وضعیت داسـتان را   ۀای بر عهد

 کند(شبه سوی هدف راهنمايی می

ای اسـت  زنجیره :انفصالی يا انتقالی ۀزنجیر ش2

کنـد و  که داللت بر تغییر وضعیت يـا حـالتی مـی   

لـف اسـت )از   هـای مخت تغییـر شـکل   ۀدربرگیرند

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

های متـون  همچنین گريماس برای نقش ويژه

 روايی، سه نقش قائل است:

نقش متعهد پیمان و ديگـری نقـش    :پیمانیش0

 پیمان در يک نقش ويژه؛ ۀمنعقد کنند

نقش آزمون شونده و ديگری نقش  :آزمونش 0

 گر در يک نقش ويژه؛ آزمون

نقش مـورد داوری و ديگـری کـه     :داوریش 2

 )همان(« شگیردنقش داوری را بر عهده می

رفـت از  رفت و هر پـی هر داستان از چند پی

چندين پايـه )يـا زنجیـره( تشـکیل شـده اسـتش       

هــای گريمـاس هــر روايــت را متشــکل از گــزاره 

رفتـی را در  داند که مجمـوع آنهـا پـی   مختلفی می

 ۀاو آنها را در سه دستآورد و داستان به وجود می

 دهد:کلی جای می

شرايط و مـوقعیتی را شـرح    :وصفی ۀگزار ش0

 دهدشمی

 شدهدحالتی را نشان می :وجهی ۀگزار ش0

ــر انجــام کــاری داللــت  :متعــدی ۀگــزار ش2 ب

 (001: 0202)اسکولز، شدارد

ساختار کلی روايت عقیده  ۀگريماس دربار

ت آرام دارد در موقعیت آغازين هر داستان، وضعی

و متعادلی حاکم است که اين وضعیت در اثر 

شودش به نظر او بر هم خوردن ای دگرگون میحادثه

تعادل آغازين داستان يا ناشی از نقض قراردادها و 

ها و يا ناشی از فقدان قراردادهاست که ممنوعیت

ممکن است اين وضعیت تا پايان داستان وجود 

کن است يکی از ها ممداشته باشد؛ بنابراين روايت

 ساختارهای زير را به کار گیرند:
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 مجازاتش        نقض        قرارداد )يا ممنوعیت(

وجـود قـرارداد          فقدان قرارداد )بی نظمـی(  

 (002: 0210)سلدن، ش)نظم(

 

 از خم چمررخالصه داستان 

دو سال پیش از سربازی برگشته بود و دشتبان 

 بود، ماروش شده بودش بعد هم زن گرفته

زار را دور زده بود و به ته دشت رفته و پنبه

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

قدم وارسی کرده بودش باز هم جای دو تا خربزه 

خالی بودش باز هم پسر میرجان، حرام لقمه دستش 

طاهر به پسر میرجان  ۀبه راه خودش نبودش کین

ش بیشتر از بابت مارو هايش نبودفقط بابت خربزه

-بودش روزهايی که مارو برای کار به سر جالیز می

آمد، پسر میرجان هم خودش را يکجوری به اين 

ای سر حرف را با مارو کشاند و به بهانهسو می

توانست او را روی زمین کردش طاهر نمیباز می

سبز ببیندشيک سر کار دشتبانی طاهر هم به دست 

بودش خرده مالک بودند و اگر ايل و اوالد میرجان 

گذاشت برای سال بعد طاهر شاخ به شاخشان می

 تراشیدند، دشتبانی از خودشانشدشتبان ديگری می

ها را تندتر کردو يک راست به طاهر قدم

میرجان رفت و زنجیر در را کوبیدش تاج بانو  ۀخان

 زن میرجان در را باز کردش

لیز ما آنجا سر جا پسرت را دارمش ۀگالي -

زمین  ۀايمش خوب نیست به بار و بوتهمسايه

 همديگر چشم داشته باشیمش 

 ها را به بابای نره غولش بزنش   برو اين حرف -

طاهربه دکان نقی نزديک شد، شانه و سر را 

خماند و قدم به گودی آستان در گذاشت و سالم 

 کرد و ايستادش میرجان توی دکان بودش 

ان را پیدا کرد و طاهر سر نخ گفتگو با میرج

ام که برای خودت بگويم و تا سالم و گفت: آمده

علیکمان به هم نخورده جلويش را بگیرش دست 

حرام به بار زمین من باز شده، من آدم بددلی 

هستمش جلوی پسرت را بگیرش دستش کج استش 

 در عالم همسايگی خوبیت ندارد آق میرجانش

زد و  میرجان بی التفات به طاهر از در بیرون

خودش کبیر استش به من چه که  -گفت: 

 جلويش را بگیرمش  

آقای  ۀخانه از آقای ذيحقی بودش پدر زن آيند

مديرش جوی پالیز و چند ساعت آب و زمین آقای 

طاهر دشتبان بودش پس خانه،  ۀذيحقی هم به اجار

 ۀخودش بودش آقای مدير به خاله آتکه و به خان ۀخان

آتکه، آقای مدير را از او محرم شده بودش خاله 

 دانستش به او مهربان و غمخوار او بودشخودشان می

آقای مدير خودش به مارو گفته بود که خیال 

ندارد گل آرا خانم را بگیردش خودش هزار بار به 

مارو گفته بودش هر بار که با هم خلوت کرده 

بودند، گفته بودش گفته بود خیال دارد انگشتری را 

دش به مارو فهمانده بود که يک جوری پس بده

اگر طالقش را بگیرد او را جمع خواهد کردش از 

 پروراندش همین رو مارو امید دوری را در سینه می

آقای مدير خم شد و در آب نگريست اما 

نتوانست خودش را در آب بشناسدش مثل اين که 

اش رنگی به خود روحش تکه پاره شده و هر پاره

روح خودش  ۀدش خورخو« چرا؟»گرفته باشدش 

شده بودشچرا تن دادم به اينکه دختر ذيحقی را 

خوردش چه نامزد کنم؟ او که به درد من نمی

چیزشان مرا گرفتار کرد؟ اينکه سری میان سرها 
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هستند؟ اينکه توی شهر کوچک اين واليت آبرو 

خواستم خودم را بکشانم و اعتباری دارند؟ می

ها ه گرد کوچهباال؟ چون پدرم تا بود قصاب دور

افتادم به رحیم آباد و همان »؟! «ها بودو خیابان

روزهای اول که خاله آتکه من را به خانه برد، 

 «شخواست ببويمشمارو را ديدم، دلم می

همان روزها مادرش پیله کرده بود که با 

 ذيحقی وصلت کندش    ۀخانواد

آمد خود را باال بکشانم، خیال خوشم می»

 يعنی نزديک شدن به آقای ذيحقی!کردم باال، می

کرد گلويش را بغضی گرفته استش حس می

هايش را ل  جوی گذاشت و سرش را در دست

ای از آن سوی جوی رو به او آب فرو بردش سايه

آمدش سايه، سايه ی طاهر بودش رسید و نزديک می

 آقای مدير ايستاد و سالم کردش 

است  ببین آقای مدير ششش ما ديگر خیلی وقت -

شناسیمش شما محرم خانه و که همديگر را می

خواهم با زندگانی ما هستیدش مثل يک برادر، می

خواهم شما مشورت کنمش چه جوری بگويم؟ می

ششش درد و دل کنم آقای مديرش قل  مدير سیاه شده 

های خون در آن به کرد خون، لختهبودش حس می

 کنندش اش میپیچند و دارند خفههم می

-قلبم گواهی می»ر سر بلند کرد و گفت: طاه

دهد که زنم ششش که مارو ششش چشم و دلش جای 

ديگريستش او دل به ديگری دارد آقای مدير! دارم 

شومش اگر اينجور باشد، اگر يقین کنم ششش ديوانه می

دانم چه خواهم کرد؟ برای چی بايد آقای مدير، نمی

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

امش چی دارم؟ او قوم و خويش من است، دختر خاله

-روم، هر چه میمن برای او ش  و روز راه می

کنمش ديگر چه کار بايد خواهد برايش فراهم می

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

کنمش وقتی آقای مدير سرش را بخواهد قربانی می

ر دشت گم شده بودش باال آورد، طاهر رفته بودش د

مدير حس کرد تنش به زمین چسبیده شده استش 

 مثل اينکه سنگ شده باشدش 

در ايستاده بود  ۀمدير برگشتش مارو در آستان

 هايش ورم داشتش و چشم

مارو من ششش من آدم بدبختی هستمش خیلی هم  -

-آيد ماروش آن قدر که نمیپَستمش از خودم بدم می

امش من دروغ من دروغ گفتهتوانم تحمل کنمش مارو 

گويمش تا حال به تو، به خودم، به نامزدم، به همه می

توانم به روی تو نگاه امش مارو، ديگر نمیدروغ گفته

خواهم ششش از اينجا برومش با دهان باز و کنمش من می

 های مات، مارو مدير را نگاه کردش چشم

 شوم؟بروی؟ از اينجا؟ پس من ششش چی می -

دانمش اگر يک بار دانم ماروش اصالً نمینمی -

در عمرم حرف راست زده باشم همین بار استش 

رومش خواستم اقالً اين يکی را به تو راست من می

 گفته باشمش

ترسیدش از مارو، از طاهر، از خاله آتکه، از می

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

تارها و کردارها از تصوری که از همه چیزها، رف

الم ـر کـر نگاه و هـدش از هـترسیت، میـداش

حرف پشت سر را  ۀترسیدش اگر مالحظیـم

خاست و از رحیم آباد به در نداشت، شبانه برمی

ترسیدش واهمه داشت مبادا رفتش اما میمی

جلويش را بگیرندش از برخورد نگاه خود با نگاه 
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اند، دادهیـالم مـروز به او سـمردمی که تا ام

هراسیدش گرچه يقین داشت که مارو راز را یـم

فاش نخواهد کردش گرچه يقین داشت که همچنان 

سر به مهر خواهد ماندش زبان بسته و خاموش 

 ۀترسیدش او ديگر از سايخواهد ماند اما می

خودش هم وحشت داشتش اگر مارو ديوانگی 

کند و پیش طاهر زبان باز کند؟ طاهر اگر بو 

 !ببرد؟

اش گذاشته و مارو سرش را توی دامن خاله

گريستش فقط مبهوت بودش انگار خاموش بودش نمی

 کردش جای دوری را سیر می

روم و مادر و پدرم را رومش میخاله، من می -

 رومشرومش میکنمش میهر جور شده يافت می

 گرفتار اين آسیاب سگ مرده پسرمیرجان را

بود در اين دل تاريک کرده بودش اگر به خانه رفته 

ش ، چنین در چنبر نیفتاده بودش يقین داشت که 

ديد فغانش به گوش هیچ کس نخواهد رسیدش می

سوزاندشش هیچ گريزگاهی های طاهر، میکه نفس

های طاهر، سنگین و بزرگ بودند و نبودشدست

گردن پسر میرجان را در چمبر خود نگاه داشته 

-تا ل  گور می بودند و با هر فشار خود، او را

گرداندندش اين قدر گردن پسر بردند و بازمی

میرجان را فشار داد که صورتش کبود شد و خون 

اش به چشم طاهر پاشیدش طاهر از سوراخ بینی

دست از او کشیدش پسر میرجان را به رو به کف 

ای آسیاب انداختش چاقو از جی  به در کرد، تکه

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

هايش را خود جا دادش آردهای چسبیده به رخت

شان را در پیش تکاندش از در بیرون آمد و راه خانه

گرفت و رفتش در را مادر طاهر به رويش باز 

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

پسر میر جان را در کف دست مادر خود گذاشت 

ات مارو، بگو اين را بده به خواهر زاده»و گفت: 

خاله «ش قابش بگیرد و هر روز صبح نگاهش کند

زن  ۀدست و سلیقۀ آتکه پارچه را شناختش ساخت

میرجانشپسرش کار خ ردی نکرده بودش اين، آخر 

عاقبت خوبی نداشتش خشتک مردی را در 

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

ن ها به خودهد و بسیاری وقتدر جايی روی می

ها را بیدار ترين کینهانجامدش اين کار عمیقمی

کندش اين کار يعنی تباه شدن يک مرد، تباه یـم

شدن جوانی! پسر میرجان تباه شده بود و حاال 

مادر طاهر بیمناک و پر بهت، چشم به راه فردا 

 بودش 

بردش تازه گويی دريافته طاهر را خواب نمی

یمان نبودش بود که چه کرده استش با اين همه پش

خواست به درستی آن کاری کرده بود و دلش می

کرد؟طاهر ايمان داشته باشد چرا نبايد چنین می

يقین داشت که اگر بتواند پسر میرجان را بدل به 

مارو  -که چنین کرده بود -ای بی مقدار کند سکه

رخ عوض خواهد کردش حاال همین کار را کرده 

فردا »بود ششش  بودش پسر میرجان را بی سکه کرده

فهمیدش بگذار خودش بفهمدش اين مارو اين را می

خواهد بشودش جور بهتر استش بعدش هر چه می

ر ـطاه«ش عمده اين است که دل مارو نرم بشود

ديد که مارو دم به دم او را بیشتر به سوی می

کشاندش چندان که اگر مارو دل ندهد، خود می

داشت  ممکن است شبی او را خفه کندش تازه

ای برايش عزيز فهمید که مارو تا چه مايهیـم

استش اين قدر که بايد از او بشودش از خود 
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خودشش يا از او بشود يا نباشدش اما مارو به اين 

خواست از گرد چمبری که او خیال نبودش مارو می

 ۀرا در خود گرفته بود، بگذردش ديگر چشم

د و روشنی برايش نمانده بودش مدير پسش زده بو

د ـتصور اينکه عمری را بايد با طاهر بگذران

 دانست چرا؟کردش خودش نمیاش میهـخف

ش  بر آقای مدير تنگ شده بود تا امشبه را 

 به صبح برساندش

اگر بر مردم رحیم آباد آشکار شود که ششش دنبال 

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

ماندش توانست بکشدش؛ برخاستش بیش از اين نمی

آورد که بی صدا بماند، اگر باز هم به خود فشار می

ای ش  را بدراندش خودش ممکن بود ناگاه به نعره

اش ها پايین آمدش دوچرخهرا بر هم بست و از پله

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

بُردش چی؟ مارو میان هشتی ايستاده بودش آماده با 

 يش، او چرا؟ به کجا؟  ای پیش پابقچه

اش را بیرون خیزاند، در را مدير دوچرخه

پشت سرش بست و پا در رکاب کردش سپیده 

ديدش دمیده بودش مدير، کوچه و راه را روشن می

روشن و خلوت و سبکش اما کمی بیمناکشحس 

کرد نفسش آسوده آمد و شد داردش مدير عرق می

استش با دانست که رسته زدش میريخت و پا میمی

شنیدش اما کاش اين همه صدای قل  خود را می

 مارو را سر راه نديده بودش  

 آوردندششآمدش از دشت میاز دشت نمی

خورشید يک نیزه باال آمدهش خاله آتکه روی 

اش روی بام کشیده گنبدی بام ايستاده و سايه

هايش نرم شده و شده استش طاهر استخوان

-پشت فرش انداختهنفسش بريده استش او را بر 

-ای که به راه شهر میاند و از ته دشت، از باريکه

نمايد که طاهر به دنبال مارو آورندش میپیوندد، می

 آورندش رفته بوده، طاهر را می

گويد: بايد به فکر دشتبان یس انجمن میئر

 ديگر و مدير ديگر باشیمش 

 

 از خم چمررتحلیل داسنان 

 موقعیت اول

ن: طاهر؛ در اين موقعیت شناسنده/ قهرما

شناسنده، طاهر است که برای رسیدن به هدف 

خود، يعنی جلوگیری از عشق نهانی پسر میرجان 

هايش به مارو و دستبرد او به جالیز و خربزه

 کندشتالش می

باز هم جای دو تا خربزه خالی بودش باز هم »

پسر میرجان، حرام لقمه دستش به راه خودش 

ر بود، از بوته وا ـرسیده اگ ۀنبودش چهار تا میو

کَندش طاهر به اين فکر بود که روز، چنین می

جرأتی در او نیستش پس يک ش  که ماه نباشد، 

 (2: 0222آبادی، )دولت« شبايد برايش دام گذاشت
فرستنده: غیرت طاهر و دزدی پسر میرجان از 

شودش اين نقطه جالیز او، باع  کنش طاهر می
ست که در داستان روی ای ا نخستین حادثه»

دهد )حادثۀ محرک( و علت اولیه و اصلی  می
 (001 ::0201)مک کی، شحواد  بعدی است

 ياريگر: نداردش 
موضوع شناسايی: دفع رقابت عشقی اسماعیل 
نسبت به مارو وجلوگیری از دزدی او که بدين 

 کندشمنظور در نزد والدينش شکايت می

 ۀگالي گفت:-زن میرجان-طاهربه تاج بانو»
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ايمش پسرت را دارمشما آنجا سر جالیز همسايه

زمین همديگر چشم  ۀخوب نیست به بار و بوت

بینم ام سر جوی و میداشته باشیمش باز امروز رفته

آيد؟ هايم نیستش خدا را خوش میسه تا از خربزه

ها نارس هستندش تازه آب تويشان هنوز خربزه

 (00: همانآبادی، )دولت« شافتاده

 نده: طاهر؛گیر

نیروی مخالف: ترس از دست دادن دشتبانی 

عاملی است که طاهر را از برخورد قاطع با 

 داردش اسماعیل برحذر می

يک سر کار دشتبانی طاهر هم به دست ايل »

و اوالد میرجان بودش خرده مالک بودند و اگر 

گذاشت برای سال بعد طاهر شاخ به شاخشان می

، دشتبانی از تراشیدنددشتبان ديگری می

 (0 :)همان« شخودشان

متقابل  ۀيک نوع رابط ۀاين موقعیت دربردارند

است و آن تقابل طاهر با پسر میرجان است که از 

نوع تضاد است چرا که طاهر با او ناسازگار استش 

همچنین شخصیت طاهر که مخالف اسماعیل 

: 0200)غالم،ش است از نوع شخصیت مقابل است

سط راوی سوم شخص اين داستان تو (200

شوند و اين راوی بیرون از )دانای کل( روايت می

روايت قرار دارد و وقايع و حوادثی را که  ۀصحن

گويدش گذرد، به خواننده باز میبر اشخاص می

موضوع شناسايی در اين موقعیت با توجه به نوع 

 تقابل مثبت است و حادثه از نوع بیرونی استش

 

 گزاره هاي روایي

صفی:  طاهر دشتبانی است که برای جوی و ۀگزار

 کشدشو جالیز خود بسیار زحمت می

دوم تا پنج من بار از من هم ش  و روز می»

 (00: 0222آبادی، )دولت« شبوته واکنم

کار خود  ۀوجهی: طاهر درصدد چار ۀگزار

آيد و برای جلوگیری از نزديکی پسر برمی

کشد ای میمیرجان به مارو و دزدی کردن او نقشه

شود که از او در نزد والدينش و نیز بر آن می

 شکايت کندش

بگذار تا چند خربوزه برسد، از زير بوته »

کنم اندازم و خودم در گودالی پسخو میبیرونشان می

بندم هايش را با ريسمان میگیرمش شانهششش مچش را می

آورمش به قلعه تا همه نگاهش کنند و تف به و می

 (2ـ1همان: )« شرويش بیندازند

-میرجان می ۀمتعدی: طاهر به در خان ۀگزار

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

 او دستبرد نزندش  ۀبوت

گاليه پسرت را دارمش خوب نیست به بار و »

زمین همديگر چشم داشته باشیمش باز امروز  ۀبوت

هايم بینم سه تا از خربوزهام سر جوی و میرفته

 (00 :)همان« شنیست

 

 هاي روایيزنجیره

پیمانی: در اين زنجیره پیمانی میان طاهر  ۀزنجیر

شود که از نزديک شدن با خودش بسته می

اسماعیل به مارو و دزدی او به جالیزش 

 کندشجلوگیری می

اجرايی: در اين زنجیره طاهر وظايف  ۀزنجیر

 ۀدهد لیکن به نتیجخود را به خوبی انجام می

 يابدشود دست نمیدلخواه خ

انفصالی: در اين زنجیره سیر حرکت  ۀزنجیر

موقعیت از مثبت به منفی استش در اين موقعیت 
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پسر میرجان به سب  عشق ورزيدن به مارو و 

شود که طاهر در دزدی از جالیز طاهر، سب  می

مند باشدش اين کار برآيد و از او گله ۀپی چار

-ختم نمی بنابراين موقعیت برای طاهر به خوشی

 شودش 

های متعهد پیمان، در اين موقعیت طاهر نقش

آزمون شونده و مورد داوری را بر عهده دارد و 

گر و پیمان، آزمون ۀهای منعقدکننداسماعیل نقش

 داوری را بر عهده داردش 

طاهر در پی راهی برای سرکوب کردن  پیمان:

عشق اسماعیل و جلوگیری از دزدی اوست، او 

 دد که اين راه را بیابدش بنپیمان می

پیدا کردن راه، آزمون اوست که با  آزمون:

 شودشمیثاقش سنجیده می

چنانچه طاهر بتواند از عشق اسماعیل  داوري:

و دزدی او جلوگیری کند، داوری ديگران را در 

 پی خواهد داشتش

 

 موقعیت دوم

شناسنده/ قهرمان: طاهر؛ در اين موقعیت طاهر 

-خود دست به کنش می ۀتخواسرسیدن به برای 

 زندش 

زياد کارت  بیا، دراز بکشش بیاشششبیا زير جا»

زمختش را به زنش رساندش مارو را  ۀندارمشطاهر تن

های درشت طاهر آرام او زير دست خواباندش

 (02 :)همان« شگرفت

طاهر؛ نیرويی که طاهر را به  ۀفرستنده: غريز

اوست که از  ۀدهد غريزسوی هدفش سوق می

 گیردش  ش سرچشمه میدرون

خواهد نزد ياريگر: خاله آتکه، که از مارو می

 طاهر برودش

خواهی بروی باال، مارو؟ از در بیرون نمی -»

اش نشست و بی آمد مارو، و روی جای خاله

اختیار سر بر زانوی او گذاشت و خاموش گريه 

 و های مارو را پاک کردکردش خاله آتکه گونه

اره چیست؟يک جوری برو مادر جان،چ گفت:

« شبینیخیال کن خواب می سرش را گرم کنش

 (02 :)همان

شدن با مارو که  موضوع شناسايی: همبستر

 طاهر در پی آن استش

نیروی مخالف: مارو است که  گیرنده: طاهر؛

خواهد کاری با او نداشته باشد و از طاهر می

 بگذارد نزد خاله آتکه برودش

ذار بروم پايین ترسمشششتو رحم نداریشبگمی»

مثل کبوتری  ناگفته، مارو گفته و پیش خاله بخوابمش

 (01:  0222آبادی، )دولت« دم برخاک کشیدش

در اين موقعیت تقابل مارو با طاهر از نوع 

خوابگی با تضاد است چرا که مارو میلی به هم

 طاهر ندارد و مخالف اين کار استش

 مارو خود را پس کشید و گفت: کارم نداشته»

 (01)همان: « شباش طاهر، قسم بخور که کارم نداری

موضوع شناسايی: مثبت و حادثه از نوع 

 بیرونی استش  

 

 هاي روایيگزاره

احساس استش عاطفه و بیوصفی: طاهر بی ۀگزار

 آوری کندش تواند دل مارو را نرم کند و زباناو نمی

مارو: تو رحم نداری، بگذار بروم پايین پیش »
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طاهر خواست حرفی »؛ (01)همان: « بمخاله بخوا

تواند، انگار يکباره دريافت بزند اما حس کرد نمی

 (01)همان: « شکه بلد نیست حرف بزند

خوابگی با وجهی: طاهر درصدد هم ۀگزار

 آيدشمارو بر می

خواهی بیايی باال مارو؟ طاهر بود که او نمی»

 (02)همان: « شزدرا صدا می

تواند از مارو کام متعدی: طاهر نمی ۀگزار

 جويد و به هدف خود برسدش

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 

ها دويدشطاهر جستی زد آسوده کرد و به سوی پله

و به هوای او خیز برداشتش مارو بی پروا جی  

ها و به طرف آغل رفتش روی سرگین کشید

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

ششش طاهر خشکیده ماندش انگار يک تکه يخش خم شد، 

بال پیراهن را گرفت، پايین کشید و تن پوش مارو 

 ش(22-20)همان: « شرا روی پاهايش انداخت

 

 هاي روایيزنجیره

ه توالی میثاق پیمانی: در اين زنجیره ک ۀزنجیر

شخصیت طاهر است، پیمانی میان طاهر با 

 شود تا از مارو کام جويدش خودش بسته می

اجرايی: در اين زنجیره طاهر مأموريت ۀ زنجیر

 رسدش دهد اما به هدف نمیخود را انجام می

انفصالی: در اين زنجیره سیر حرکت ۀ زنجیر

موقعیت منفی است چرا که موقعیت برای طاهر 

 شودش شی تمام نمیبه خو

 ۀهای منعقد کننددر اين موقعیت طاهر نقش

گر و داوری را بر عهده دارد و مارو پیمان، آزمون

های متعهد پیمان، آزمون شونده و مورد نقش

 داوری را بر عهده داردش

طاهر در پی راهی برای همبستر شدن  پیمان:

  بندد که اين راه را بیابدشبا مارو است، او پیمان می

پیدا کردن راه و موفق شدن به اين کار  آزمون:

 شودش آزمون طاهر است که با میثاقش سنجیده می

چنانچه طاهر بتواند به هدف خود  داوري:

 برسد داوری ديگران را در پی خواهد داشتش 
 

 موقعیت سوم

شناسنده/ قهرمان: آقای مدير؛ در اين موقعیت 

 زندشم میآقای مدير به عنوان کنشگر دست به اقدا

فرستنده: ترقی دادن خود و کس  منزلت 

 گیردش واال؛ اين احساس از درون او سرچشمه می

آمد خود را باال بکشانم، خیال خوشم می»

« کردم باال، يعنی نزديک شدن به آقای ذيحقی!می

 (20)همان: 

کند او با ياريگر: مادر آقای مدير که اصرار می

تماعی بااليی آقای ذيحقی که شأن اج ۀخانواد

 دارد وصلت کندش 

همان روزها مادرش پیله کرده بود که با 

 ذيحقی وصلت کندش    ۀخانواد
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
متقابل  ۀيک نوع رابط ۀن موقعیت دربردارنداي

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 
 افتدشفکر طالق دادن دختر آقای ذيحقی می

چرا اين کار را کردم؟ ششش چرا تن دادم به اين که »
گیر  دختر ذيحقی را نامزد کنم؟ برای چی خودم را

 (22: همان)« شخوردانداختم؟ او به درد من نمی
موضوع شناسايی: در اين موقعیت منفی است 
چرا که پشیمانی آقای مدير را در پی دارد حادثه از 

 نوع درونی استش 
 تش را ندارمشأجر امشگیر افتاده در چمبر، ام،مانده»

خواهمششامامی توانم دختر ذيحقی به خدا نمی
 (22)همان: « شواهد شدحدس بزنم چه خ

 
 گزاره هاي روایي

گرد بوده وصفی: پدر آقای مدير قصاب دوره ۀگزار
که از دنیا رفته استش برادرش سرباز استش خواهرش 
با دو دختر طالق گرفته و به خانه برگشته استش مادر 

گیرندش برادرش ريسند و پول میو خواهرش پشم می
آقای مدير  دالل پوست و روده استش در اين میان

شودش او در کند و معلم می)امیر( درسش را تمام می
شودش هر ماه هفتاد تومان به های اول سیگاری میسال

شود و آباد منتقل میدهدش سپس به رحیممادرش می
آقای ذيحقی  ۀشودش در خانذيحقی نزديک میبه آقای
 شودش  طاهر آشنا می ۀبا خانواد

ت کس  جايگاه وجهی: آقای مدير جه ۀگزار
اجتماعی واال درصدد نزديک شدن به آقای ذيحقی و 

 آيدشوصلت با دختر او بر می
متعدی: آقای مدير دختر آقای ذيحقی را به  ۀگزار

 آوردشنامزدی خود در می
 

 هاي روایيزنجیره
زنجیره، پیمانی میان آقای مدير  پیمانی: در اين ۀزنجیر

أن شود که برای کس  شبا خودش بسته می
 اجتماعی به آقای ذيحقی نزديک شودش

 ۀاجرايی: در اين زنجیره آقای مدير وظیف ۀزنجیر
دلخواه  ۀدهد و به نتیجخود را به خوبی انجام می

 رسدش می
انفصالی: سیر موقعیت از مثبت به منفی  ۀزنجیر

دهد که آقای استش در اين موقعیت وضعیتی رخ می
فکر طالق دادن مدير برای رهايی از دختر ذيحقی به 

 افتدش او می
بنابراين موقعیت برای آقای مدير به خوشی ختم 

 شودشنمی
 ۀهای منعقد کننددر اين موقعیت آقای مدير نقش

گر و داوری را بر عهده دارد و دختر پیمان، آزمون
های متعهد پیمان، آزمون شونده و آقای ذيحقی نقش

 مورد داوری را بر عهده داردش
مدير در پی راهی برای کس  آقای  پیمان:

بندد که اين منزلت باالی اجتماعی است او پیمان می
 راه را بیابدش
دست آوردن اين هپیدا کردن راه و ب آزمون:

 شودش منظور، آزمون اوست که با میثاقش سنجیده می
اگر آقای مدير بتواند به هدف خود  داوري:

 ۀبارداوری ديگران در ،دست آورده برسد و اعتباری ب
 او را در پی خواهد داشتش

 
 موقعیت چهارم

شناسنده/ قهرمان: طاهر؛ در اين موقعیت طاهر برای 
-تالش می خود به مارو ۀنشان دادن عشق و عالق

بنابراين با سوءظنی که به پسر میرجان دارد  ،کند
 کندشاو را بی آبرو می

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

امش من برای او ش  دختر خالهخويش من است، 

خواهد برايش فراهم روم، هر چه میو روز راه می

کنمش ديگر چه کار بايد بکنم؟ خودم را برايش می

-قربانی کنم؟ به کالم خدا اگر بخواهد قربانی می
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خیزم، او کنمش من عاشق و او فارغش من پیش می

 (10: 0222)دولت آبادی، « شرودپس می

که طاهر را به سوی هدف  فرستنده: نیرويی

دهد، احساس اوستش احساس اينکه سوق می

مارو دل به ديگری دارد و آن شخص پسر 

 میرجان استش 

قلبم گواهی »طاهر سر بلند کرد و گفت: »

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

ديگريستش او دل به ديگری دارد آقای مدير! دارم 

ور باشد، اگر يقین کنم ششش شومش اگر اينجديوانه می

 (10)همان: « دانم چه خواهم کرد؟آقای مدير، نمی

ياريگر: تدبیر طاهر؛ نیرويی است که طاهر را 

 کندش در رسیدن به هدف کمک می

دست آوردن دل مارو و ه موضوع شناسايی: ب

 خود به او؛ ۀنشان دادن میزان عشق و عالق

 گیرنده: طاهر؛

 نیروی مخالف: نداردش

متقابل  ۀيک نوع رابط ۀن موقعیت دربردارنداي

است و آن تقابل طاهر با اسماعیل، پسر میرجان 

است که از نوع تضاد استش چراکه اين دو با 

 يکديگر ناسازگارندش

طاهر عاشق همسر خود، مارو است در حالی 

شود او به کسی ديگر نظر داردش که متوجه می

د چرا که کنبنابراين طاهر به پسر میرجان شک می

همیشه بر سر مزرعه درصدد اين بوده است که 

سر حرف را با مارو باز کندش از سوی ديگر چون 

رود اسماعیل با طاهر به سراغ پسر میرجان می

پای مارو در میان است  انديشد که حتماًخود می

ولی او فقط به مارو نظر داشته و هیچ چیز ديگر 

 در میان نبوده استش  

: با توجه به نوع تقابل مثبت موضوع شناسايی

 و حادثه از نوع درونی و بیرونی استش 

 

 هاي روایيگزاره

تاب وصفی: طاهر نگران، مضطرب و بیۀ گزار

 استش 

دلش پر بودش چیزی در روحش گره خورده »

خواست آبی بر آتش خود تاب بودش میبودش بی

 (21)همان: « شبريزد

ا پسر آيد توجهی: طاهر درصدد بر می ۀگزار

خود را  ۀمیرجان را بی آبرو کند تا با اين کار عالق

 به مارو نشان دهدش

طاهر يقین داشت که اگر بتواند پسر میرجان »

که چنین کرده  -ای بی مقدار کندرا بدل به سکه

مارو رخ عوض خواهد کرد ششش عمده اين  -بود

 (12)همان: شاست که دل مارو نرم بشود

رود و پسر یاب میمتعدی: طاهر به آس ۀگزار

بیندش پسر میرجان دچار میرجان را در آنجا می

شودش طاهر او را در دست خود ترس و دلهره می

دهد تا اينکه خون از گیرد و گردنش را فشار میمی

شودش سپس او را بینی او به چشم طاهر پاشیده می

ای از خشتک تنبان اندازد و تکهبه کف آسیاب می

دهدش سپس ته کاله خود جا می برد و دراو را می

دهد آيد و آن تکه را به آتکه میبه طرف خانه می

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

 

 هاي روایيزنجیره

پیمانی: در اين زنجیره طاهر با خود پیمان  ۀزنجیر

بندد که پسر میرجان را بی آبرو کند تا دل مارو را می

 خود را نشان دهدش  ۀعالق نسبت به خود نرم کند و
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اجرايی: در اين زنجیره طاهر  ۀزنجیر

دهد و به مأموريت خود را به خوبی انجام می

 رسدش خود می ۀخواست

انفصالی: سیر حرکت موقعیت در اين  ۀزنجیر

-زنجیره از مثبت به منفی است چرا که طاهر می

ت بدی در داند به خاطر اين رفتار خود عاقب

ها او را داند که میرجانادرش میانتظار اوست و م

مورد ضرب و شتم قرار خواهند داد و از دشتبانی 

 برکنار خواهند کردش 

 ۀهای منعقدکننددر اين موقعیت طاهر نقش

گر و داوری را بر عهده دارد و پسر پیمان، آزمون

های متعهد پیمان، آزمون شونده و میرجان نقش

 مورد داوری را بر عهده داردش

دست ه طاهر در پی راهی برای ب پیمان:

بندد که اين کار او پیمان می شآوردن دل ماروست

 را انجام دهدش 

آزمون: پیدا کردن راه، آزمون اوست که با 

 شودشپیمانش سنجیده می

ه داوری: چنانچه طاهر بتواند دل مارو را ب

خود را به او نشان دهد  ۀدست آورد و عالق

  داوری ديگران را در پی داردش

 

 موقعیت پنجم

شناسنده/ قهرمان: مارو؛ در اين موقعیت مارو 

 کندشبرای دستیابی به مقصود خود تالش می

فرستنده: احساس مارو که زندگی با طاهر را غیر 

خواهد که پدر و مادرش را پیدا داند و میممکن می

 گیردش کندش اين احساس از درون او سرچشمه می

 ياريگر: نداردش

يی: رهايی يافتن از طاهر و موضوع شناسا

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

 استش 

حواسش همه يک جا بودشآنجاکه مادرش »

دانست،بااين همه بودشمادرش کجابود؟اين را نمی

رفت رفت و میراهی ديگر جز رفتن نبودشبايدمی

 (12: 0222)دولت آبادی، « شتا بیابدشان

 گیرنده: مارو؛

 الف: طاهر و خاله آتکه؛نیروی مخ

متقابلی است  ۀرابط ۀاين موقعیت دربردارند

که بین مارو و طاهر وجود داردش اين تقابل از نوع 

 تضاد است و مارو با طاهر ناسازگار استش

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

خواست از گرد چمبری که او را در مارو می»

اينکه عمری را  خود گرفته بود بگذرد ششش تصور

اش می کرد ششش همین بايد با طاهر بگذراند خفه

« شتواند با طاهر سر کنددانست که نمیقدر می

 (10)همان: 

موضوع شناسايی: در اين موقعیت با توجه به 

خواهد طاهر نوع تقابل منفی است چرا که مارو می

 را ترک کندش حادثه از نوع درونی و بیرونی استش  

 

 روایيهاي گزاره

وصفی: مارو از طاهر خسته است و از  ۀگزار

خواهد که در پی پدر و مادرش سوی ديگر می

 بگردد تا آن را بیابدش 

مارو: من را يکجوری در ببر ششش هر کجا که »

روم و می»؛ «آيمبخواهی با تو )آقای مدير( می

-کنم میمادر و پدرم را هر جور شده يافت می
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 (02)همان: « شرومروم، می

وجهی: مارو درصدد رفتن به شهر بر  ۀگزار

 کندش خود را آماده می ۀآيد و بار و بنمی

-مارو میان هشتی ايستاده بودش آماده با بقچه»

 (022)همان: « شای پیش پايش

رود تا هم از طاهر رها متعدی: مارو می ۀگزار

 شود و هم پدر و مادرش را بیابدش

ابیدن همه، کشد تا با خوای میبنابراين نقشه

 شبانه فرار کندش 

راهی ديگر نیست، بايد آماده شد شبانهش »

)دولت « شایفرار، فرار شبانهش تا به خود بیايند رفته

 (12: 0222آبادی، 

« شمن خواهم رفتش بايد بروم، بايد بروم»

 (12)همان: 

 

 هاي روایيزنجیره

پیمانی: در اين زنجیره پیمانی میان مارو  ۀزنجیر

شود که براساس آن راه فرار و سته میبا خودش ب

 پیدا کردن والدينش را بیابدش

اجرايی: در اين زنجیره مارو مأموريت  ۀزنجیر

 رودش دهد و میخود را به خوبی انجام می

انفصالی: در اين موقعیت سیر حرکت  ۀزنجیر

از مثبت به منفی استش چرا که مارو خود را آواره 

 کندشکند و شبانه فرار میمی

 ۀهای منعقدکننددر اين موقعیت مارو نقش

گر و داوری را بر عهده داردو طاهر پیمان، آزمون

های متعهد پیمان، آزمون شونده و مورد نقش

 داوری را بر عهده داردش 

مارو در پی راهی برای يافتن پدر و  پیمان:

بندد مادرش و خالصی از طاهر است او پیمان می

 که اين راه را بیابدش 

پیدا کردن راه، آزمون اوست که با  مون:آز

 شودش پیمانش سنجیده می

آباد داوری رفتن مارو از رحیم داوري:

 ديگران را در پی داردش 

 

 موقعیت ششم

شناسنده/ قهرمان: آقای مدير؛ در اين موقعیت 

 کندش آباد تالش میآقای مدير برای رفتن از رحیم

فرستنده: احساس خستگی و يکنواختی و 

ر نشناسی و بی توجهی، همچنین احساس گناه قد

و بیزاری از خود نیرويی است که آقای مدير را به 

 دهدش سوی هدف سوق می

ياريگر: تدبیر آقای مدير، نیرويی است که 

کند تا آقاتی مدير را در رسیدن به هدف کمک می

آباد و رفتن از آنجا، راه دوم بین زندگی در رحیم

 را انتخاب کندش 

 آباد به شهر؛ع شناسايی: رفتن از رحیمموضو

 گیرنده: آقای مدير؛

نیروی مخالف: ترس از مارو، طاهر، خاله آتکه 

و آبادی، ترس از حرف مردم و اينکه جلوی او را 

 داشت که در ده بماندشبگیرند، آقای مدير را وامی

ترسیدش از مارو، از طاهر، از خاله آتکه، از می»

دم، از مدرسه، از همه چیزش خانه، از آبادی، از مر

از تصوری که از همه چیزها، رفتارها و کردارها 

-ترسیدش از هر نگاه و هر کالم میداشت، می

حرف پشت سر را نداشت،  ۀترسیدش اگر مالحظ

رفتش آباد به در میخاست و از رحیمشبانه برمی

ترسیدش واهمه داشت مبادا جلويش را اما می

خود با نگاه مردمی که تا  بگیرندش از برخورد نگاه
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هراسیدشاو ديگر اند، میدادهامروز به او سالم می

خودش هم وحشت داشتش اگر مارو  ۀاز ساي

ديوانگی کند و پیش طاهر زبان باز کند؟ طاهر 

 (00)همان: « اگر بو ببرد؟!

متقابل  ۀيک نوع رابط ۀاين موقعیت دربردارند

ب  از نوع تضاد است چرا که آقای مدير به س

تواند با ارتباط با مارو از طاهر هراس دارد و نمی

 او سازگار باشدش

موضوع شناسايی: مثبت و اخالقی است چرا 

که مدير هم از ارتباط با مارو و هم از زندگی 

 يابدشخود رهايی می ۀخسته کنند

 

 هاي روایيگزاره

هايی که وصفی: آقای مدير به سب  دروغ ۀگزار

نامزدش و ديگران گفته و به مارو، به خود، به 

-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 »

هايم ششش همه را خودم وحشت دارمش من با دروغ

کنم ششش من هیچ چیز نیستم ششش هیچ کالفه می

د مشخصی ندارم من فقط يک مر ۀشناسنام

سودجو و موذی هستم ششش نه شقاوت دارم، نه 

 (20و  22: همان)« ششهامت دارم، نه شجاعت

من آدم بدبختی هستمش خیلی هم پستمش از »

توانم تحمل آيد ماروش آنقدر که نمیخودم بدم می

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

 (02)همان: « شکرددادش خود را سرزنش میمی

گیرد که جهی: آقای مدير تصمیم میو ۀگزار

آباد برود چرا که با وضعیت نابسامان از ده رحیم

خواهم از می»تواند آنجا بماندش خود ديگر نمی

 (00)همان: « شاينجا بروم

اش متعدی: آقای مدير سوار دوچرخه ۀگزار

 شودش آباد عازم شهر میرحیم ۀشود و از قلعمی

ها پايین آمدش خودش را بر هم بست و از پله»

اش کنار ديوار بودش آن را برداشت و بی دوچرخه

اش را بیرون صدا رو به در برد ششش مدير دوچرخه

خیزاند، در را پشت سرش بست و پا در رکاب 

دانست زد میريخت و پا میکرد ششش مدير عرق می

 (022-020)همان: « شکه رسته است

 

 هاي روایيزنجیره

ن زنجیره پیمانی میان آقای پیمانی: در اي ۀزنجیر

شود که از ده برود و از مدير با خودش بسته می

 وضعیت بد خود رهايی يابدش 

اجرايی: در اين زنجیره آقای مدير  ۀزنجیر

دهد و به وظايف خود را به درستی انجام می

 رسدشدلخواه می ۀنتیج

انفصالی: در اين موقعیت سیر حرکت  ۀزنجیر

در اين موقعیت مدير از منفی به مثبت استش 

برای رهايی از عذاب وجدان و شرايط نامساعد 

آباد برودش گیرد که از رحیمزندگی خود تصمیم می

 پايان موقعیت برای او خوش استش

 ۀهای منعقدکننددر اين موقعیت مدير نقش

گر و داوری را بر عهده دارد و مارو پیمان، آزمون

های نقش های آقای مدير مواجه شده،که با دروغ

متعهد پیمان، آزمون شونده و مورد داوری را بر 

 عهده داردش 

آقای مدير در پی راهی برای رهايی از  پیمان:
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او پیمان  شمساعد خود استزندگی يکنواخت و نا

 اين کار را بیابدش  ۀبندد که چارمی

پیدا کردن چاره، آزمون است که با  آزمون:

 شودش میثاقش سنجیده می

آباد، داوری ن آقای مدير از رحیمرفت داوري:

 مردم در مورد او را در پی خواهد داشتش

 

 ساختار كلي روایت

ساختار کلی  ۀبراساس ديدگاه گريماس دربار

 ، ساختارازخم چمبرروايت، داستان 

قرارداد            نقض           مجازات، را دارد  

آغازين داستان هنگامی که پسر میرجان  ۀدر صحن

کند در نهايت با جالیز طاهر دزدی )نقض( میاز 

شود که اين خود مجازات طاهر روبه رو می

شود طاهر گرفتار فرجام بدی شود و باع  می

 داستان با وضعیتی نامتعادل به پايان برسدش

توان گفت مجازات شخصیت فرعی بنابراين می

داستان )اسماعیل(، سرنوشت شخصیت اصلی 

زند؛ مجازاتی که خود می داستان )طاهر(، را رقم

 شودشباع  مجازات طاهر می
 

 از خم چمرربررسي اجمالي داستان 

کیفیت حقیقت مانندی داستان مذکور چنان است که 

رسدش وقايع به وقوع پیوستن آن محتمل به نظر می

آيد گرچه داستان به نظر خوانندگان قابل پذيرش می

ياگونه اين وقايع بازتاب فعالیت درونی و مغزی رؤ

شود عین حقیقت ذهنی نويسنده استش آنچه گفته می

نیست بلکه چیزی است که امکان وقوع آن وجود 

های داستان می توان گفت داردش در مورد شخصیت

های بد شخصیت طاهر، ساده است چرا که خصلت

عدی است؛ دارای و خوب را توأمان ندارد و تک بُ

بهامی در ای نیست و اروحیات و طرز تفکر پیچیده

توان گفت رفتار و گفتارش وجود ندارد؛ بنابراين می

دارای شخصیتی مطلق استش شخصیت مارو، 

شخصیت جامعی است چون از يک طرف با آقای 

نامشروع دارد و از طرف ديگر با طاهر  ۀمدير رابط

رفتار معمولی دارد و از کردار بد خود احساس گناه 

ا به تصوير کند؛ بنابراين خصلت خوب و بد رنمی

کشدش شخصیت خاله آتکه همچون شخصیت می

عدی است و رفتارش برای پسر میرجان ساده و تک بُ

 خواننده مبهم نیستش 

آقای مدير از شخصیت جامعی برخوردار 

است چرا که از يک سو با مارو ارتباط غیر 

اخالقی دارد و از سوی ديگر برای مردم روستا 

ر پايان شخصیت محترم و آبرومندی استش د

داستان تحولی از نوع تحول روانشناختی در او 

در مورد  (22: 0202)میرصادقی،  شآيدبه وجود می

داستان بايد گفت: زمان داستان مشخص  ۀصحن

اصی رخ ـنیست و حواد  در برهه زمانی خ

دهد و ابهام در آن وجود داردش مکان داستان نمی

آباد است که حواد  در آنجا رخ روستای رحیم

 دهندش می

اين داستان توسط راوی سوم شخص )دانای 

 ۀشود و اين راوی بیرون از صحنکل( روايت می

روايت قرار دارد و وقايع و حوادثی را که بر 

گويدش عالوه گذرد، به خواننده باز میاشخاص می

بر ديدگاه، عنصر مهم ديگر، توصیفی است که در 

که  گیردش بديهی استخدمت متن روايی قرار می

های پروردن روايت است و توصیف يکی از راه

توان با توجه به محیط مادی و آن می ۀبه وسیل
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ها اين عمل )گسترش روايت( را به شخصیت

خوبی انجام دادش در اين داستان نويسنده با 

استفاده از توصیف ابعاد بیرونی شخصیت، مانند 

اندام و حرکات، زمینه را برای توصیف درونی 

م ـگذرد( فراهیـصیت مـر ذهن شخ)آنچه د

ترسیم، مشارکت خواننده را  ۀسازدش اين شیویـم

ی، پر ـدر خوانش متن و دريافت فضای عین

کندش همچنین نويسنده با توصیف، بهتر تر میرنگ

ها و نمودهای صوری تواند به بیان حالتمی

وری روايت بپردازد و اين ـشخصیت مح

نده در کنار هم های متنوع در ذهن خوانتوصیف

 شودش گیرند و سیمای شخصیت ترسیم میقرار می

بستر ترين اپیزود داستان امتناع مارو از هممهم

 ۀچرا که طاهر نماد و نمايان کنند ،شدن با طاهر است

مردان بی عاطفه است که به احساس همسران خود 

کنند و همین عامل رفتار مارو را در نظر توجهی نمی

 دهدش جلوه می خواننده منطقی

سرنوشت قهرمانان داستان گوناگون استش 

های اصلی سرنوشت طاهر و مارو که از شخصیت

ماند و خواننده از داستان هستند مبهم و ناگفته می

تقدير و حوادثی که در آينده بر سر آنان خواهد آمد 

ماندش سرنوشت آقای مدير آشکار و بی خبر می

تا زندگی جديدی رود روشن است و او به شهر می

را با دختر آقای ذيحقی شروع کندش سرنوشت پسر 

 شودش آبرويی ختم میمیرجان به بی

 

 گیرينتیجهبحث و 

درخور توجهی  ۀگريماس بر اين باور است که فاصل

بین راوی و روايت وجود داردش اين بدان معناست که 

توان روايت را موضوعی مستقل در نظر گرفت می

ا از راوی قابل بررسی استش از که به صورت مجز

ای برای دستیابی به مرجع سوی ديگر، هیچ ضابطه

-های آن در دست نیست و ريشهمتن روايت و ريشه

اندش بر اين اساس، های واقعی روايت همواره مبهم

ای شبیه سازی شده از واقعیت را به راوی حادثه

ای شبه واقعیت استش دهد و روايت، گونهدست می

ين واقعیت همواره گريزنده است و آنچه بنابرا

آن يا همان روايت واقعیت استش  ۀموجود است جلو

سازی واقعیت به هر میزان که راوی در عملیات شبیه

 تر عمل کند، روايت واقع نماتر استش موفق

براسـاس زمـان    از خم چمبـر ساختار داستان 

ای تنظیم شده است؛ يعنی حواد  داستان گاهنامه

مان خطی داستانی، يکی پس از ديگری براساس ز

پیوندنـدش در طـرح   در امتداد زمان بـه وقـوع مـی   

های زنجیر به دنبال داستان حواد  به شکل حلقه

 اندشهم آمده

روابط علـت و   اين داستان پیرنگی بسته دارد و از

د که منطقی استش حواد  يکـی  کن معلولی تبعیت می

ای قطعـی   یجـه آيند و به نت پس از ديگری به وجود می

ای  رسندش پس اين داسـتان تـوالی زنجیـره    و حتمی می

ها بـه صـورت    های شخصیت ها و واکنش داردش کنش

يابند تا قهرمان میثاقش را بـه انجـام    زنجیروار ادامه می

 رساندش

های محوری روايـت آزمـون   در آغاز، شخصیت 

حـواد ،   شـوند و پـس از پشـت سـر گذاشـتن     می

ش در وضـعیت متعـادل   رسـد روايت به پايـان مـی  

)پايان روايت(، موقعیـت و سرنوشـت شخصـیت    

يابد و يـا  شود و به هدفش دست میمشخص می
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 خوردششکست می

اين داستان از حواد  ساده برخوردار اسـت   

-گذارد و باع  همکه تأثیر عمیقی بر خواننده می

دلیـل  شـودش  ذات پنداری با شخصیت اصـلی مـی  

ــ  ــاب نظري ــاس ۀانتخ ــازگا ،گريم ــت س ری ماهی

آشنايی  ،از خم چمبرساختاری آن با طرح داستان 

در خصوص روايت، تحلیل و بررسی  ی اوبا الگو

ــبراســاس نظرداســتان و انطبــاق  و بررســی  او ۀي

از منظر رويکـردی نـو اسـتش در     داستان ياد شده

در  گريمـاس هـای سـاختاری، روش   میان نظريـه 

-ای روايـت،يکی از کـاربردی  نمايش شـکل واره 

هـای  تـوان شـاخه  هايی اسـت کـه مـی   ن شیوهتري

 آن ارزيابی کردش ۀاصلی و فرعی روايی را به وسیل

توان بیان کرد که سـاختار روايـی   در پايان می

کـه   او منطبق اسـت  ۀبا نظري از خم چمبرداستان 

دهد گريماس موفق شـده اسـت تـا    اين نشان می

حدی بـه الگـوی ثـابتی در سـطح جهـانی بـرای       

 شدروايت دست ياب
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 تهران: مرکزش شایفريدون بدره ۀترجم پريانش
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