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مقدمه
یکی ازشیوه های کاربردی نقد متون ادبی ،نشانه شناسی است .ای .جی .گریماس ،1پایه گتذار مکتتب
نشانه شناسی پاریس ،بعد از والدیمیرپراپ 2کته بته بررستی ریختت شناستی قیته هتای پریتان روستی
پرداخت ،از جمله کسانی بود که بر ساختار روایت ها لکیه کرد و کوشید عناصر سازنده ی روایت هتا را
لوصیف کند .گریماس معتقد است که می لوان از عناصر رو ساختی عینی به ستاختارهایی کته در عمت
متن واقع شده اند و دارای معنا هستند ،دست یافت.
از نظر گریماس دالعت با لقابل های دو لایی شروع می شتود .پتایین و بتاال ،چت

و راستت ،لاریت

و

روشن ،بر اساس لقابلی که با هم دارند در ارلباط با یکدیگر لعریف می شوند .از دید او خوب بدون بتد
معنا نمی دهد و معنا به واساه لقابل هایی که میان دو واتد معنایی قائتل متی شتویم شتکل متی گیترد.
« گریماس ی

ساح لفکر پیش زبانی را فرض می کند که در آن به این لقابل های ابتدایی شتکلی انستان

گونه داده می شود که به واساه ی آن ،لقابل های مناقی یا مفهومی ناب به مشتارکینی در یت
جدعی بدل می شوند ،موقعیتی که وقتی مجال لوسعه ی زمانی را پیدا کند به ی

موقعیتت

قیه بدل می شتود.اگر

به این مشارکین ویژگی های فردیت بخش داده شود ،به کنشگر یا به عبارت دیگر شخیتیت لبتدیل متی
شوند( ».اسکوعز.)146 :1761 ،
شخییت از جمله عناصر کلیدی روایت است .در هر داستان شخییت تاعت پایدار نخستین را دگرگون
می کند و مدار داستان را پدید می آورد« .انسان ادبیات داستانی را آفرید لا با ایتن ابتزار پیدیتدگی هتای
شبکه روابط انسانی ،درون و برون خود ،لجربه ها و اتساسات و عواطف ،راباه انستان بتا هستتی و بته
ویژه وضعیت انسان در هستی را بیان کند و بشناساند» (محمدی.)111 :1731 ،
گریماس به لبعیت از پراپ که پیش لر هفت نقش روایی را در عین اصرار بر لبعیت آنهتا از ستی و یت
کارکرد ویژه یا خویشکاری 7معرفی کرده بود ،پیشنهاد کرد لا دسته بندی کلی تاکم بر لمام روایتهتا فقتط
متشکل از شش نقش یا مشارک

1.a.j.greimas
2.vladimir propp
3.function

در سه لقابل دو سویه باشد .این دسته بندیها عبارلند از فاعل /مفعول ،دهنده /گیرنده ،یاری دهنده/
مخاعف (ر.ک.لوالن.)32 :1737 ،
این شش نقش که لمام کنش های داستان را پوشش می دهند ،در نمودار زیر ارائه می شتود-1 :فرستتنده
یا لحری

کننده :1عامل یا نیرویی است که «کنشگر» را به دنبال خواسته یا هدفی می فرستد -2 .گیرنده:2

کسی است که از کنش «کنشگر» سود می برد -7 .کنشگر :7مهم لرین شخییت داستان است که عمتل را
انجام می دهد و به سوی «شیء ارزشی» خود می رود -4 .شیء ارزشی :4هتدفی استت کته کنشتگر بته
سوی آن می رود یا عملش را بر روی آن انجام می دهد -5 .کنشتگر بازدارنتده :5کستی استت کته جلتو
رسیدن «کنشگر» را به شیء ارزشی می گیرد -7 .کنشگر یاری دهنده :7او کنشگر را یاری می دهد لتا بته
«شیء ارزشی» برسد .شکل زی ر اعگوی کنشگر ها نامیده می شود .لرلیب جای گرفتن کنشگرها و جهتت
پیکان ها از اهمیت بسیار برخوردار است:
کنشگر فرستنده یا

کنشگر گیرنده یا

لحری

سود برنده

کننده

کنشگر

کنشگران بازدارنده

شیء ارزشی

کنشگران یاری دهنده

فرستنده کنشگر را به دنبال شیء ارزشی می فرستد لا گیرنده از آن سود بترد .در جریتان جستت و جتو،
کنشتتگران یتتاری دهنتتده او را یتتاری متتی دهنتتد و کنشتتگران بازدارنتتده جلتتو او را متتی گیرنتتد
(ر.ک.گریماس .)37 :1137،این

به لحلیل دو تکایت از لاری بیهقی بر اساس این اعگو می پردازیم.
1.sender
2.receiver
3.subject
4.object
5.opponent

6.helper

ذکر احوال بوسهل محمد بن حسین زوزنی عارض و فروگرفتن او

راوی داستان یعنی ابواعفضل بیهقی ،روایت را بدین گونه آغاز می کند« :از این پیش درین مجلد بیاورده
ام که  ...بو سهل زوزنی پیش لا از غزنین ترکت کردیم ،وی فسادی کرده بود در باب خوارزمشاه
آعتونتاش و لضریبی قوی رانده ( »...بیهقی.)455 :1733 ،
جمله اول ،مهمترین شخییت روایت را به م ا متی شناستاندب بوستهل زوزنتی کته امیتر مستعود را بترای
برانداختن خوارزمشاه لحری

می کند .روایت از چند موقعیت لشتکیل متی شتود و هتر موقعیتت بترای

کنشگرهای خود اعگوی خاص دارد.

موقعیت اول
در این موقعیت ما بوسهل زوزنی را به عنوان کنشگر که در نقش فاعل عمل می کند متی شناستیم .راوی
این گونه بیان می کند که« :بوسهل در سر سلاان نهاده بود که خوارزمشاه آعتونتاش راست نیست ،و او را
بشبورقان فرو میبایست گرفت ،چون برفت متربد رفت ...اگر او را برانداخته آید ...خزانه و عشتکر بستیار
برافزاید .امیر گفت :لدبیر چیستت  ...خداونتد بختط ختویش ستوی قائتد ملنجتو کته مهمتتر عشتکر
کجال ست ...ملافه یی نویسد لا وی لدبیر کشتن و فروگرفتن او کند ...و بوسهل اندیشته نکترد کته  ...در
بیداری و هوشیاری چنو (خوارزمشاه) نیست ...و خواجه اتمتد عبتد اعیتمد کدختدای خوارزمشتاه در
کاردانی و کفایت یار نداشت( »...همان.)457 -455 :
در این موقعیت راست نبودن خوارزمشاه و متربد بودن وی و در ادامته ،عشتکر و خزانته ی بستیار او بته
عنوان کنشگر فرستنده ،بوسهل را به سوی مفعول یا شیء ارزشی که خوارزمشاه است سو می دهتد .از
سوی دیگر بیداری و هو شیاری خوارزمشاه و کفایت و کاردانی خواجه اتمد عبد اعیمد به عنوان عامتل
بازدارنده وارد صحنه ی روایت می شوند .امیر مسعود و قضای ایزدی در این صحنه نقش عامتل یتاریگر
را دارند.

اعگوی کنشگرهای این قسمت از داستان این گونه لرسیم می شود:

گیرنده:

فرستنده:

امیر مسعود

راست نبودن
خوارزمشاه ،متربد بودن

عامل بازدارنده:
بیداری و هوشیاری
خوارزمشاه و کفایت
خواجه اتمد عبد
الصمد

کنشگر:

وی ،عشکر و خزانه

بوسهل زوزنی

بسیار او

شیء ارزشی:

عامل یاری دهنده:

خوارزمشاه

امیر مسعود (ملافه نوشتن

(برانداختن او)

او به قائد ملنجو ) سه هزار
سوار حشم ،قضای ایزدی.

موقعیت دوم
در این موقعیت راوی می گوید« :چون این ملافه بخط سلاان گستیل کردنتد ،امیتر بتا عبتدوس آن ستر
بگفت ،عبدوس در مجلس شراب با بواعفتح تالمی ...بواعفتح تالمی دیگر روز با بومحمد مسعدی وکیتل
در خوارزمشاه ...مسعدی در وقت بمعمایی که نهاده بود با خواجه اتمد عبتد اعیتمد ایتن تتال بشتر
بازنمود ...بوسهل راه خوارزم فرو گرفته بود ...معمای مسعدی باز آوردند .سلاان بخواجه ی بزرگ پیغتام
داد که :وکیل در خوارزمشاه را معما چرا باید نهاد و نبشت » (بیهقی.)456-457 :1733 ،
در این صحنه از روایت کنشگر بو محمد مسعدی است .عامل یاری دهنده بواعفتح تتالمی استت .عامتل
بازدارنده بوسهل زوزنی و شیء ارزشی که مسعدی در پی آن است آگاه کتردن خوارزمشتاه از لوطئته ی
دربار است.

اعگوی کنشگرهای این قسمت این گونه لرسیم می شود:

گیرنده:

فرستنده:

خوارزمشاه

وکیل در بودن خوارزمشاه
(مشاهره ،صلت ،اجری و
کنشگر:

سوگندان مغلظ)

بومحمد مسعدی

عامل بازدارنده:
بوسهل زوزنی

شیء ارزشی:

عامل یاری دهنده:

آگاه کردن خوارزمشاه

عبدوس ،بواعفتح

از لوطئه ی دربار

تالمی

موقعیت سوم
در این قسمت امیر مسعود از خواجه ی بزرگ می خواهد که از مسعدی در مورد معما نامه بازپرسی کند.
بنابراین خواجه اتمد تستن بته عنتوان کنشتگر وارد صتحنه متی شتود .راوی متی گویتد« :مستعدی را
بخواندند ...و از تال معما پرسیدند .او گفت :من وکیل در محتشمی ام و اجری و مشاهره وصتلت گتران
دارم و بر آن سوگند مغلظ داده اند که آنده از میلحت ایشان باشد زود باز نمایم ...و چتون مهمتی بتود
این معما نبشتم .گفتند :این مهم چیست جواب داد که این ممکن نگردد که بگویم .گفتنتد :ناچتار ببایتد
گفت ...،آن تال باز گفت ...خواجه گفت :پیش از این نبشته ای گفت :نبشته ام ...و مسعدی را گفته آمد
لا هم اکنون معما نامه یی نویسد ...که «آنده پیش از این نوشته شده بود باطل بوده است» ...و آن لضریبی
بوده است که بواعفتح میان دو مهتر(عبدوس وبوسهل زوزنی) ساخت» (بیهقی.)453 -456 :1733 ،
لرس از ،از دست رفتن آعتونتاش عامل فرستنده محسوب می شتود کته راوی جداگانته آن را کتر کترده
است .شیء ارزشی نیز باطل جلوه دادن معمای پیشین مسعدی در نظر خوازمشاه است که خواجه اتمتد
در پی آن است.

اعگوی کنشگرهای این قسمت این گونه لرسیم می شود:

گیرنده:

فرستنده:

امیر مسعود

لرس از ،از دست رفتن
آعتونتاش
کنشگر:
خواجه احمد حسن

عامل بازدارنده:
اجری ،مشاهره ،صلت،

شیء ارزشی:

و سوگندان مغلظ

معما نوشتن مسعدی به

مسعدی

خوارزمشاه مبنی بر باطل و

عامل یاری دهنده:
امیر مسعود ،اسکدار،
بونیر

لضریب بودن معمای پیشین

موقعیت چهارم
در این قسمت خواجه اتمد تسن در پی شیء ارزشی خود یعنی آگاهی از جریان واقع شده می باشتد و
بونیر را که نقش عامل یاریگر دارد نزد سلاان می فرستد و پیغام می دهد که« :بهمه تتال چیتزی رفتته
است پوشیده از من ...امیر سخت لافته بود ،گفت :نرفته است از این باب چیزی که دل بدان مشغول بایتد
داشت» (همان .)453 :
اعگوی کنشگرهای این قسمت این گونه لرسیم می شود:

گیرنده:

فرستنده:

خواجه اتمد تسن

اتساس عدم آگاهی از
وقایع
کنشگر:
خواجه اتمد تسن

عامل بازدارنده:
امیر مسعود

شیء ارزشی:

عامل یاری دهنده:

آگاهی یافتن از وقایع

بونیر

پیش آمده

موقعیت پنجم
در این صحنه اسکدار خوارزم مبنی بر چگونگی کشته شدن قائد ملنجو به دیوان می رستد کته تتاوی
گزارش نادرست از وقایع است .بونیر آن را به امیر می دهد .در ایتن نامته نوشتته شتده « :امتروز آدینته
خوارزمشاه بار داد و اوعیا و تشم بیامدند ،و قائد ملنجو  ...نه به جای ختود نشستت بلکته فرالتر آمتد.
خوارزمشاه او را گفت :ساالر دوش بار بیشتر در جای کرده است و دیرلر خفته است .قائد بخشم جواب
داد که« :نعمت لو بر من سخت بسیار است ...از این بیراهی هالک می شوم ...گنتاه متا راستت کته بترین
صبر می کنیم ».لاش ماهروی ...گفت :می دانی که چه میگویی مهتری بزرگ بتا لتو بمتزا ستخن متی
گوید و لو تد خویش نگاه نمیداری ...قائد بانگ بر او زد ...تاجبان و غالمتان در وی آویختنتد ...در آن
اضاراب از ایشان عگدی چند بخایه و سینه ی وی رسید ... ،نماز پیشتین فرمتان یافتت» (بیهقتی:1733 ،
.)451
در این قسمت قائد ملنجو به عنوان کنشگر در پی شیء ارزشی خود یعنی بی ترمتی بته خوارزمشتاه و
رعایت نکردن تد خود است .لحری

تضرت ،نقش فرستنده را دارد .لاش ماهروی ،غالمان و تاجبتان

عامل بازدارنده هستند.
گیرنده که از عمل قائد سود می برد تضرت (امیر مسعود) است.
اعگوی کنشگرهای این قسمت این گونه لرسیم می شود:

گیرنده:

فرستنده:

امیر مسعود

لحری

قائد از جانب

تضرت بر ضد
خوارزمشاه
کنشگر:
قائد ملنجو
عامل بازدارنده:
لاش ماهروی ،تاجبان
و غالمان

شیء ارزشی:
بی ترمتی به خوارزمشاه
و عدم رعایت تد و

عامل یاری دهنده:
تضرت (ملافه امیر
مسعود)

تدود خود

موقعیت ششم
در این صحنه از روایت امیر مسعود به عنوان کنشگر در پی شیء ارزشی خود یعنی نیفتادن ملافه بدست
آعتونتاش است .همدنین لرس از افتادن ملافه بدست او نقش فرستتنده را دارد .دبیتر قائتد نقتش عامتل
بازدارنده را ایفا می کند .امیر مسعود به بونیر می گوید ...« :و دل مشغوعی نه از کشتن قائتد استت متارا،
بلکه از آن است که نباید که آن ملافه بخط ما بدست ایشان افتد و این دراز گردد ...و آن ملافته بدستت
آن دبیرک باشد» (بیهقی.)470 :1733 ،

اعگوی کنشگرهای این موقعیت این گونه لرسیم می شود:

گیرنده:

فرستنده:

امیر مسعود

لرس از افتادن ملافه
بدست آعتونتاش
کنشگر:
امیر مسعود

عامل بازدارنده:
دبیر قائد ملنجو

شیء ارزشی:
نیفتادن ملافه بدست

عامل یاری دهنده:
ندارد

آعتونتاش

موقعیت هفتم
در این قسمت امیر مسعود وقایعی را که بین او و بوسهل گذشته بود برای خواجه اتمد تسن می گوید.
خواجه اتمد لدبیر را به رسیدن نامه صاتب برید ،بوعبداهلل تالمی می داند .لتا اینکته روزی ستیاتی از
جانب بو عبداهلل نزد بونیر می آید و رقعتی از عیایش در می آورد و به بونیر می دهد که نوشته است:
« تیلتها کرده ام و این سیا را ماعی بداده ...اگر در ضمان ستالمت بتدرگاه عتاعی رستد ...پیغامهتای متن
بدهد ...بباید شنید و بر آن اعتماد کرد» (بیهقی .)472 :1733 ،در ایتن صتحنه بتو عبتداهلل تتالمی نقتش
کنشگر را دارد و شیء ارزشی که وی در پتی آن استت آگتاه کتردن تضترت مستعودی از وقتایع دربتار
خوارزمشاه است .سوگند خوردن بوعبداهلل بر دادن پیغامهای درست نقش کنشگر فرستتنده را دارد .دربتار
خوارزمشاه نیز عامل بازدارنده است.

اعگوی کنشگرهای این قسمت این گونه لرسیم می شود:

گیرنده:

فرستنده:

امیر مسعود

سوگند خوردن او مبنی
بر دادن پیغامهای
کنشگر:

درست

بو عبداهلل تالمی
عامل بازدارنده:
دربار خوارزمشاه
(خواجه اتمد عبد
اعیمد و )...

عامل یاری دهنده:
شیء ارزشی:

سیاتان و قاصدان

آگاه کردن تضرت

پوشیده

مسعودی از وقایع

موقعیت هشتم
در این موقعیت سیا پیغام بو عبداهلل را می گزارد که...« :تقیقت آن است که قائد آن روز کته دیگتر روز
کشته شد ،دعولی بزرگ ساخته بود و قومی را از سر غوغا آن تشم کجات و جغرات خوانده و بر مال از
خوارزمشاه شکایتها کرده ...لا بدان جتای کته « ...آعتونتتاش و اتمتد خویشتتن را و فرزنتدان و غالمتان
خویشتن را اند ...پیداست که من و این دیگر آزاد مردان بینوایی چند لوانیم کشتید ».و ایتن خبتر نزدیت
خوارزمشاه آوردند ...قائد را گفت :دی و دوش میزبان بوده ای گفت :آری .گفتت :مگتر گوشتت نیافتته
بودی و نقل که مرا و کدخدایم را بخوردی قائد مر او را جوابی چند زفت لر بتاز داد ...اتمتد را گفتت
خوارزمشاه که «باد تضرت دیدی در سر قائد» اتمد گفت :از آنجا دور کرده آید» (همان .)472 :
در این صحنه قائد به عنوان کنشگر در پی شیءارزشی خود یعنی چیدن مقدمات برانتداختن خوارزمشتاه
است .خواجه اتمد عبد اعیمد نقش عامل بازدارنده را دارد ،باد تضرت در ستر قائتد کنشتگر فرستتنده
است.

اعگوی کنشگرهای این موقعیت این گونه است:

گیرنده:

فرستنده:

امیر مسعود

باد تضرت در سر قائد،
بینوایی او و آزاد مردان ،به فکر
خود و فرزندان و غالمان خود
کنشگر:
قائد ملنجو

عامل بازدارنده:

عامل یاری دهنده:

خواجه اتمد عبد
اعیمد

بودن خوارزمشاه و اتمد

شیء ارزشی:
لحری

تضرت

تشم کجات و

جغرات بر ضد خوارزمشاه
(برانداختن او)

موقعیت نهم
در این قسمت خواجه اتمد عبد اعیمد به عنوان کنشگر وارد صحنه می شتود .شتیء ارزشتی او کشتتن
قائد است .چون قائد به سالم وی می رود به او می گوید« :آن چته بتود کته امتروز خوارزمشتاه بتا متن
میگفت » اتمد گفت ... :لرا و مانند لرا چه محل آن باشد که چتون دردی آشتامید جتز ستخن ختویش
گوئید قائد جوابی چند درشت داد ...اتمد گفت :این باد از تضرت آمده است ،باری ی

چند پوشتیده

بایست داشت لا آنگاه که خوارزمشاهی بتو رسیدی .قائد گفت :بتو خوارزمشتاهی نیایتد ...اتمتد گفتت:
بگیرید این سگ را ...مردی دویست ...پیدا آمدند ...و وی را لباه کردند» (بیهقی.)477 -472 :1733 ،

اعگوی کنشگرهای این موقعیت این گونه است:

گیرنده:

فرستنده:

خوارزمشاه

لوطئه چینی قائد بر ضد
خوارزمشاه ،دور کردن باد
کنشگر:

تضرت از سر او

خواجه اتمدعبداعیمد

عامل بازدارنده:
ندارد

شیء ارزشی:
قائد ملنجو

عامل یاری دهنده:
دویست مرد ساخته

(کشتن وی)

موقعیت دهم
پس از آنکه بونیر پیغام سیا را نسخت می کند نزد امیر می برد و روز دیگر امیر بتا بونیتر و خواجته
خلوت می کند و جویای لدبیر می شود .راوی این گونه ادامه می دهد که« :خواجه گفت :اکنون این تال
بیفتاد و ی

چیز مانده است که اگر آن کرده آید مگر بعاجل اعحال این کار را عختتی لستکین لتوان داد...

امیر گفت :آن چیست گفت :اصل این لباهی از بوسهل بوده است و آعتونتاش از وی آزرده استت ...او را
فدای این کار باید کرد ،بدانکه بفرماید لا او را بنشانند که وی ...آعتونتاش را بدگمان کرد ،که چون وی را
نشانده آید ،این گناه تسب در گردن وی کرده شود ،از خداوند دریتن بتاب نامته لتوان نبشتت چنانکته
بدگمانی آعتونتاش زائل شود ...،گفت :سخت صواب آمد ...،و نامه ها بتعجیل برفتت لتا متردم و استباب
بوسهل ...فرو گیرند ...فرمان امیر رسید بخواجه که ...خواجه کتار آن مترد لمتام کنتد .خواجته ی بتزرگ
بوسهل را بخواند ...و پوشیده مثال داد لا تاجب نوبتی برنشست و بخانه ی بوسهل رفتت بتا مشترفان و
ثق ات خواجه و سرای بوسهل فرو گرفتند ...خواجه از دیوان بازگشت و فرمود که بوسهل را بقهنتدز بایتد

برد .تاجب نوبتی او را بر استری نشاند و با سواره و پیاده یی انبوه بقهنتدز بترد ...دیگتر روز چتون بتار
بگسست ،امیر خاعی کرد با خواجه و مرا (بونیر) بخواندند و گفت« :تدیث بوسهل لمام شد( »...بیهقی،
.)475 -474 :1733
در این صحنه کنشگر خواجه اتمد تسن و شیء ارزشتی او فترو نشتاندن بوستهل استت .زائتل شتدن
بدگمانی آعتونتاش نقش فرستنده را دارد.

اعگوی کنشگرهای این موقعیت این گونه لرسیم می شود:

گیرنده:

فرستنده:

امیر مسعود

زائل شدن بدگمانی
آعتونتاش
کنشگر:
خواجه اتمد تسن

عامل بازدارنده:
ندارد

عامل یاری دهنده:
شیء ارزشی:
فرو نشاندن بوسهل
زوزنی

امیر مسعود ،تاجب
نوبتی ،مشرفان و ثقات
خواجه ،سوار و پیاده
انبوه

در پایان باید گفت کنشگر اول روایت یعنی بوسهل زوزنی به شیء ارزشتی ختود نمتی رستد بلکته فترو
نشاندن او ،خود شیء ارزشی برای پایان بخشیدن به روایت می شود.

الحکایة من عمرو بن اللیث االمیر بخراسان من الصبر بوقت نعی ابنه

موقعیت اول
راوی تکایت را این گونه آغاز می کند« :عمرو بن اعلیث ی

سال از کرمان بازگشتت ستوی سیستتان .و

پسرش محمد ...برنایی سخت پاکیزه ی در رسیده بود و بکار آمده ،از قضا در بیابان کرمتان ایتن پستر را
علت قوعنج گرفت  ...و ممکن نشد عمرو را آنجا مقام کردن ،پسر را آنجا ماند با اطبتا و معتمتدان و یت
دبیر و صد مجمز ...و عمرو بشهر آمد ...و خاعی بنشست ...و آنده دبیر می نبشت بروی میخواندنتد و او
جزع میکرد و میگریست ...روز هشتم شبگیر مهتر مجمزان در رسید بی نامه ...عمرو گفت :کودک فرمتان
یافت زعیم مجمزان گفت :خداوند را ساعهای بسیار بقا باد .عمرو گفتت :اعحمتداهلل ،ست اس ختدای را،
عزوجل ،که هر چه خواست کرد و هر چه خواهد کند» (بیهقی.)711 -713 :1733 ،
در این صحنه از روایت کنشگر ،عمرو بن عیث است و شیء ارزشی که در پی آن است بهبتودی بیمتاری
فرزندش محمد است .برنایی ،عاقلی و کارآمدگی محمد نقش فرستنده را دارد .قضا و تکتم اعهتی عامتل
بازدارنده است.
اعگوی کنشگرهای این موقعیت این گونه لرسیم می شود:

گیرنده:

فرستنده:

محمد

برنایی ،کارآمدگی و
عاقلی محمد
کنشگر:
عمرو بن عیث

عامل بازدارنده:
قضا (تکم خدای
عزووجل)

شیء ارزشی:
بهبودی و رفع بیماری
محمد (علت قوعنج)

عامل یاری دهنده:
اطبا ،معتمدان ،دبیران،
صد مجمز،زعیم

موقعیت دوم
در این قسمت کنشگر (عمرو بن عیث) وکیل را فرمان می دهد که« :برو مهمانی بزرگ بساز ...تاجتب را
گفت :فردا بار عام خواهد بود ،آگاه کن عشکر را و رعایا را از شریف و وضیع .دیگر روز پگاه بتر لختت
نشست ...و شراب آوردند و ماربان بر کار شدند .چون فارغ خواستند شد ،عمرو عیتث روی بختواص و
اوعیا و تشم کرد و گفت :بدانید که مرگ ت است ...این راه بر آدمتی بستته استت .چتون گذشتته شتد
(محمد) و مقرر است که مرده باز نیاید ،جزع و گریستن دیوانگی باشد ...بخانه ها بازروید و بتر عتادت
میباشید ...که پادشاهان را سوگ داشتن محال باشد» (بیهقی.)711 :1733 ،
در این صحنه شیء ارزشی که عمرو در پی آن است فراموش کتردن غتم مترگ فرزنتد و بتر پتا داشتتن
مهمانی بزرگ است .فرستنده ت بودن مرگ و بسته بودن راه آن و بازنگردیدن دوباره ی مرده است.

اعگوی کنشگرهای این موقعیت این گونه لرسیم می شود:

فرستنده:
ت بودن مرگ ،بسته بودن

گیرنده:

راه مرگ ،باز نگردیدن

عمرو بن عیث

دوباره مرده و بیهوده بودن
جزع و گریستن
کنشگر:
عمرو بن عیث

عامل بازدارنده:

عامل یاری دهنده:

ندارد
شیء ارزشی:
رها کردن جزع و گریستن و
بر پا داشتن مهمانی بزرگ

وکیل ،تاجب،
ماربان

نتیجه گیری
گریماس و دیگر معناشناسان مکتب پاریس بر ایتن باورنتد کته فاصتله ی درختور لتوجهی بتین راوی و
روایت وجود دارد .این بدان معناست که می لوان روایتت را موضتوعی مستتقل در نظتر گرفتت کته بته
صورت مجزا از راوی قابل بررسی است .از سوی دیگر ،هیچ ضاباه ای بترای دستتیابی بته مرجتع متتن
روایت و ریشه های آن در دست نیست و ریشه های واقعی روایت همتواره متبهم انتد .بتر ایتن استاس،
راوی تادثه ای شبیه سازی شده از واقعیت را به دست می دهد و روایت ،گونه ای شبه واقعیتت استت.
بنابراین واقعیت همواره گریزنده است و آنده موجود است جلوه ی آن یا همان روایت واقعیت است .به
هر میزان که راوی در عملیات شبیه سازی واقعیت موف لر عمل کند ،روایت واقع نمالر است.
تکایت های لاری بیهقی را از نظر میزان قابلیت لابی بر اعگوی کنشگرهای گریماس ،می لتوان بته دو
دسته کلی لقسیم کرد :تکایت های واقعی لاری بیهقی که بیهقی در آن ها با ظرافت و نکته بینی ختاص
خود به جزئیات رفتارها و ترکات شخییت های واقعی می پردازد و دارای میزان واقع نمتایی بتاال و در
عین تال ظرفیت و قابلیت باالیی برای لحلیل و بررسی بر اساس اعگوی کنشتگرهای گریمتاس هستتندب
هنر بیهقی در پرداخت شخییت ها در این گونه تکایت ها به خواننده این امکان را می دهتد کته کتنش
های کنشگران مختلف را در سر لا سر تکایت به روشنی دنبال کند و همراه با کنشگر بته شتیء ارزشتی
برسد و لأثیر کنشگران دیگر را در رسیدن کنشگر به هدف یا ناکامی او به وضو مالتظه کند .در لحلیل
ساختار این دسته از روایت ها به منظور رسیدن به ژرف ساخت های موجود در هن راوی و جامعته ای
که راوی سعی می کند واقع نمایانه آن را وصف کند ،برخی نکتته هتای لکترار شتونده همتواره در متتن
روایت تضور دارند .به عنوان مثال تکایت اول جامعه ای را وصتف متی کنتد کته ستاختار آن بتر زور
مداری ،فساد طبقالی ،ریاکاری و قتل و جنایت استوار است .گونته ی دیگتر تکایتت هتایی هستتند کته
بیهقی معموالً به دعیل بعد زمانی ،به جزئیات موث درباره ی آن هتا دسترستی نداشتته استت .ایتن گونته
تکایات قابلیت بسیار محدودی برای انابا بر این اعگو دارند.

در این گونه تکایات ،بیهقی موف به چینش دقی شخییت هتا در قتاعبی روایتی و لبتدیل تکایتت بته
روایتی واقع نما نشده است .در این گونه موارد راوی بدون پرداخت صحیح تکایت لنها به لیویر طتر
کلی آنها پرداخته است.
در این گونه تکایت ها با لعداد محدودی از کنشگران مواجه می شتویم و بعضتی از انتواع کنشتگران را
اصالً نمی بینیم و تکایت فاقد کنش محوری بارز است.
در این بررسی به این نتیجه رسیدیم که در لاری بیهقی با دو گونه تکایات مواجهیم :گونته ای ماننتد دو
تکایت برر سی شده در این مقاعه که واقع نما هستند و به گونه ای دقی پرداختت شتده انتد و گونته ی
دیگر ،تکایالی که شباهت زیادی به قیه ها و تکایات سنت ادبی ما دارند .واقع نمایی ،یکی از عناصتر
مهم روایت است و آن کیفیتی است ک ه در اعمال و شخییت های اثر وجود دارد و اتتمال ساختن قابتل
قبول از واقعیت را در نظر خواننده فراهم می آورد.
دقت هنری بیهقی برای بیان واقعیت های لاریخی در قاعب تکایت ،پایته ی شخیتیت پتردازی او را در
هنر رئاعیستی لشکیل داده است .خواننده وقایع داستان او را واقعی می پندارد و ماننتد اثتر خیتاعی بته آن
نمی پردازد .روایت ،دارای پرداخت هنری قوی است و راوی به وقایع جلوه ای تقیقی می دهد و به این
شیوه ،واقع نمایی داستان لحق می یابد .بیهقی با گزینشی هنرمندانه از میان وقایع ،آنده را که اعقا کننتده
ی معنای مورد نظر اوست ،بر می گزیند و الفاقات فرعی و زاید را دور متی ریتزد ،بتدون ایتن کته ایتن
پاالیش به سیر مناقی روایت عامه ای وارد آورد.
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اتمدی ،باب  .)1773( .ساختار و لأویل متن .چاپ اول .لهران :نشر مرکز.
اسکوعز ،رابرت .)1761( .درآمدی بر ساختار گرایی در ادبیات .لرجمه ی فرزانه طاهری .لهران :آگاه.
لوالن ،مایکل جی .)1737( .درآمدی نقادانه زبان شناختی بر روایت .لرجمه ابواعفضل تتری .چتاپ اول.
لهران :انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
پراپ ،والدیمیر .) 1773( .ریخت شناسی قیه های پریان .لرجمه ی فریدون بدره ای .چاپ اول .لهتران:
لوس.
بیهقی ،ابواعفضل محمد بن تسین .)1733( .لاری بیهقتی .لیتحیح دکتتر خلیتل خایتب رهبتر .لهتران:
مهتاب -آبفام.
__ .) 1733( .__________ ،لاری بیهقی .لیحیح ،لعلیقات ،لوضیحات و فهرست ها .محمتد جعفتر
یاتقی ،مهدی سیدی .لهران :سخن.
شعیری ،تمید رضا .)1731( .مبانی معنا شناسی نوین .لهران :سمت.
محمدی ،محمدب عباسی ،علی .)1730( .صد ساختار ی

اساوره .لهران :چیستا.

میر صادقی ،جمال .)1730( .عناصر داستان .چاپ چهارم .لهران :شفا.
میشل آدام ،ژانب رواز ،فرانسواز .) 1737( .لحلیل انواع داستان (رمان ،درام ،فتیلم نامته) .لرجمته ی آ یتن
تسین زاده و کتایون شه رراد .چاپ اول .لهران :نشر قاره.
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