
 

  »وكنيزك  شاه«و » صنعان  شيخ«بررسي تطبيقي دو داستان عرفاني 
  شناسي داستان از ديدگاه علم روايت

  1طاهره مدديان پاك
  چكيده

هـاي   سرشـار از جلـوه  عطار، سنايي، مولوي و ديگران،  ادبيات داستاني كهن فارسي با داشتن روايات منظومي همچون آثار
تـوان ابعـاد    آورنـد مـي   انه فراهم مـي شناس روايتي ها نظريهلذا بر اساس معيارهاي متفاوتي كه . است 2گوناگون كاربرد روايت

عطار نيشـابوري   از آنجا كه مولوي در سرودن مثنوي بيش از هر شاعر و نويسنده ديگري به. اي از اين متون را كشف كرد تازه
تحليل سـاختاري آنهـا    عصر انتخاب شده تا با تجزيه و ين دو شاعر همنظر داشته است، در پژوهش حاضر دو اثر عرفاني از ا

سرايندگان آنها را در پردازش داستان دريافت و در نهايت علت برتري طرز بيان موالنا نسبت به هاي  و تفاوتها  بتوان شباهت
كـه در  » 4عمـودي «و  »3زنجيـري «لذا با الگويي تركيبي از دو تحليل سـاختاري  . آشكار شود -كوب  زرين به تعبيردكتر -عطار

شونده و ثابـت در هـر يـك از دو    هاي تكرار مقدمه به تفصيل درباره آن توضيح داده شده، ابتدا عناصر متغير و پس از آن سازه
  .ان مورد بررسي قرار خواهند گرفتداست

هـاي   آگـاه بـوده، تفـاوت    كـامالً هـايش   عطار به نقش عناصر داستاني در پيشبرد طرح داستان اگرچهكه  دهد مينتيجه نشان 
از نبوغ و مهارت بيشتر مولوي نسبت به شاعر سلف خـود، حكايـت دارد و از ايـن     مولوي وجود دارد، آشكاري كه ميان او و

  .به آثار مولوي در مقايسه با عطار و ديگران دست يافتتوان به داليل ديگري بر اقبال و توجه بيشتر مخاطبين  مي رهگذر
  داستانكاركرد، ، وكنيزك شاه، صنعان شيخمولوي، عطار، : واژگان كليدي

 مقدمه تحليلي

آن توجه جدي مبذول شده و درباره آن در محافـل ادبـي مباحـث    هاي  اخير به روايت و انواع كاركردهاي  در دهه
مـود و  ن  بـاز با اينكه هر روايـت   .باحث، پيرنگ يا طرح داستاني استيكي از اين م .تازه و دقيقي مطرح گرديده است

كنـد حادثـه و    اي متضمن حادثه و كنشي، آنچه يك روايت را روايـت مـي   زندگي است و هر تجربه اي از نقل تجربه
يوه عمـده بـراي   هاي ساختاري، دو ش در تحليل. ها در قالب يك پيرنگ است كنش نيست بلكه سازماندهي اين كنش

جانشـيني زبـان گرفتـه     ارائه خطوط چندگانه پيرنگ وجود دارد كه از نظريه سوسور در باب محورهاي همنشـيني و 
او كه نماينده تحليل ساختاري . است -فولكلوريست ساختگراي روس -روش اول روش والديمير پراپ . شده است
ساختاري كه خصيصه زايشـي دارد و بـر   . قصه توجه كرداست، اولين بار به ساختار نحوي طرح » همنشيني«زنجيري

هـر   -پراپ به روش سنتي خطـوطي افقـي را    .)50:1371اخوت،(هاي بيشماري را استنتاج كرد  توان قصه مياساس آن 
دامـه  رفت در داستان حضـور دارد ا  طوري كه هر خط تا جايي كه آن پي به. در نظر گرفت - 5رفت خط براي يك پي

كه  -مردم شناس فرانسوي -اما كلود لويي اشتراوس . رسد ميرفتي ديگر بپردازد، به پايان  ه داستان به پييافته و هرگا
شـي كـه سـاختاري    هـاي كن  رفت وي با يافتن پي. گامي فراتر نهاد است،» جانشيني«يل ساختاري عمودي نماينده تحل

  هـاي سـاختاري آنهـا را     ديداد تـا هماننـ  هـاي نخسـت قـرار     رفـت  دي را زيـر پـي  هـاي بعـ   رفت همانند داشتند، پي
فـرض  او ساختاري انتزاعـي يعنـي يـك معادلـه را     در اين شيوه، گفت  توان ميدر حقيقت  .)69:1382واالس،(بنماياند 

نمادهايي سـت كـه    و) زمين / ، يا آسمانمرگ / زندگي: مانند(انشمول فرهنگي هاي جه كند كه متغيرهاي آن تقابل مي
  .)71 همان،( گيرند الحات متضاد جاي مياين اصطدر ميانه 

                                                            
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسيـ 1

2- narrative 
3- syntagmatic 
4- paradigmatic 

هاي نقد ادبي معاصر، ليس تايس، ترجمه مازيار  نظريه: الف : درباره پي رفت و گزاره هاي تشكيل دهنده آن، رجوع شود به آثار زير -5
  تزوتان تودوروف، ترجمه محمد نبوي بوطيقاي ساختارگرا،: ب زاده و فاطمه حسيني حسين
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واز سوي ديگر، تحليـل سـاختاري    دهد ميآشكار متن را نشان هاي  از آنجا كه تحليل ساختاري زنجيري تنها جنبه
گرايانه الگويي تركيبـي   هاي ساختار رسد براي پژوهش ظر مينماياند، به ن مي پنهاني روايت راهاي  عمودي نيزتنها اليه

  .)193:1382طاهري،(تواند نتايج سودمندي داشته باشد  يماز اين دو 
ي و ديگـران، از  عطـار، مولـو  وايات منظومي همچون آثار سنايي، از سويي ادبيات داستاني كهن فارسي با داشتن ر

لـذا بـر اسـاس    . هـاي گونـاگون كـاربرد روايـت اسـت      هاي كشف شده جديد، سرشار از جلوهشگردكاربردن  نظر به
براي . ابعاد تازه اي از اين متون را كشف كرد توان ميآورند  مي انه فراهمشناس روايتي ها نظريهوتي كه معيارهاي متفا

هـاي گونـاگون فقـط رويـدادهاي مشـترك در آن       نشان دادن پيرنگي واحـد در داسـتان  مثال اگر به شيوه پراپ براي 
ي     هـا  داسـتان ه اگر مـوارد تفـاوت را ناديـده بگيـريم،     ست ك م و بقيه را كنار بگذاريم، بديهيرا فهرست كني     ها داستان

  .مختلف بيش از آنچه واقعا هست همانند به نظر خواهند رسيد
آيد با تجزيه وتحليل ساختاري دو داستان عرفاني كالسيك فارسي بر اساس  مي با توجه به اين مقدمه كوتاه به نظر

تـوان   ميالگوي تركيبي ارائه شده در سطور باال، ضمن روشن شدن داليل ماندگاري و جاودانگي اين دو اثر مشهور، 
. ، دسـت يافـت   -يان به تعبير دكتر پورنامـدار  -ها  تر مثنوي در ميان مردم در طول قرن به رازهاي ديگر انتشار وسيع

و هـا   پـس از آن، سـازه   شـود  ميي مشابه از دو داستان كه توسط شارحان بيان شده است ذكر بدين منظور ابتدا تأويل
  .خواهند گرفتدر آنها مورد بررسي قرار  -شونده زير عنوان كاركردهاي تكرار  -عناصر متغير و ثابت 

  »وكنيزك شاه«و» صنعان شيخ« ي عرفاني    ها داستانرمزي مشابه از  دو تأويل
كـوب داسـتان را داسـتاني     زريـن نوشته شده است، دكتـر   صنعان شيختي كه درباره داستان از ميان شروح و تأويال

جـا  صرف نظر از اينكـه اصـل قالـب آن را عطـار از ك     -صنعان شيخبه عقيده بنده داستان «: گويد داند و مي رمزي مي
ـ  مـي  سرگذشت روح پاكي ست كه از دنياي جان به عالم ماده. استيك داستان رمزي  ، -گرفته باشد  در آنجـا  . دآي

و گوهر آسماني خـود   حتي اصل. زند  مي و به هر گناه دست شود ميبه همه چيز آلوده . گردد گرفتار دام تعلقات مي
  دسـت او را  . يابـد  مـي  رانجام درامـا جذبـه غيبـي او را سـ    . گيـرد  انس مـي  ماديهاي  كند و با آاليش را فراموش مي

ــ پــاك مــيهــا  گيــرد و او را از آاليــش مــي ــه دني ــه دنيــاي صــفا و پــاكي مــي كنــد و ب ــرد و نجــات  اي علــوي، ب   ب
  .)220:1362كوب، زرين( »دهد مي

دكتـر  . دارد» وكنيـزك  شـاه « حكايـت هـاي   صنعان شباهت زيادي بـا بعضـي از تأويـل    شيخايشان از داستان  تأويل
رمـزي را بـه اختصـار از شـرح سـبزواري،      هـاي   ، اين تأويله براين داستان نوشته استفروزانفر در مقدمه شرحي ك

عقل، شاه است و نفس، كنيزك معشوقه آن و باز تن، معشوق نفس است و معالجـه نفـس كـه    «: كند مياينچنين بيان 
جزئي ست و  كه شاه، عقل و يا آن شود ميمعلول به علت هاست بر دست طبيب حقيقي كه مرشد كامل است جاري 

از آن رو كه عقل جزئي تعلق به نفس دارد و نفس، تعلق به دنيا . نفس جزئي و زرگر، دنيا و حكيم عقل كلي كنيزك،
   عقل عملي و زرگر، نفس و معالجات اطبا ادلـه جدليـه و  روح القدس و كنيزك، عقل نظري و حكيم غيبي،  ،و يا شاه
  .)50:1379فروزانفر،( »خطابيه

نقش ي هر دو داستان ها خويشكاريهاي مشابه در شناخت  اين تأويلچنانكه در ضمن پژوهش حاضرخواهد آمد، 
  .كنند ميرا در محور جانشيني بيشتر نمايان      ها داستانكنند و شباهت  بسزايي ايفا مي

  » وكنيزك شاه«و » صنعان شيخ«عناصر متغير در دو داستان 
پـردازي، مكـان،    شخصـيت هاي  ديد، شخصيت و شيوه  از جمله زاويهمتغير روايت  تاًعناصر نسب در اين دو داستان

  .اند كه به اختصار به آنها خواهيم پرداخت حكايت ديگري آمده ، همچون هر داستان ووگو زمان و گفت

  روايت
كـه   طـوري  بـه  .ردن است كه حضور راوي در آن الزامـي اسـت  ك نقلها  ايت اين منظومههر دو شاعر براي رو ابزار

خورنـد   وگوهاي دوطرفه نيزدر آنها به چشم مي گفتاگرچه  .كند ميخواننده حضور راوي را تا پايان داستان احساس 
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هر دو منظومـه   .كند خود راوي است كه آنها را نقل مي اين ساخت داستان،  آنها جزء پيكره روايت هستند و در ژرف
كه به زمان گذشته مربوط است نـه حـال    كند ميراوي داستاني را روايت . اند يا غيابي روايت شده نگر به شيوه گذشته

  :گويد مي چنانچه مولوي در مطلع منظومه خويش
  

 بود شاهي در زمـاني پـيش از ايـن
 

 ملك دنيا بـودش و هـم ملـك ديـن    
 

  

ـ   صنعان شيخروايت  ه ميـل  خطي است و هيچ گونه چرخشي در آن صورت نمي گيرد يعني راوي حوادث را نـه ب
در ادبيات كالسيك داراي      ها داستاني عطار مثل ديگر     ها داستانساختار اصلي «.چيند مي خود كه بر حسب زمان اتفاق
اي بعد از واقعـه قبلـي و   كه در امتداد زمان هر شخصيت با واقعه   رود ميپيش     اي گونهتوالي زماني طبيعي است وبه 

  .)207:1374پورنامداريان،( »يابد مي ان حضورداست از واقعه بعدي در طرح  قبل
. شـود  ميدگرگون  ي فارسي كامالً    ها داستانو به طوركلي در مثنوي اين سنت ديرينه در  وكنيزك شاهاما در داستان 
هاي ناگهاني، ساختارداستاني مثنوي را نسبت به آثار داستاني پيش  التفاتها و چرخش، ها گسستها،  تا جايي كه تعليق

كوب ضمن بيان اين نكته كه اين التفاتها و انتقالها از غايب بـه مخاطـب و از    استاد زرين. كند ميوپس از خود متمايز 
م مولوي ناشـي از  كالپيدايش آن را در ،بخشد مي حالت نمايشي زنده اي به كالمالغير يا برعكس،  متكلم وحده به مع

نمونه اي از اين گسسـت سـاختاري در داسـتان     .)160:1374كوب، زرين( داند ه خاص او به شيوه بالغت منبري ميتوج
  :وكنيزك شاه

شاعر پس از بيان دارو دادن حكيم به زرگر و پس از آن مردن زرگر، در بيان تفاوت ميان عشق به مرده و عشق به 
  : گويد ميزنده چنين سخن 

  

 ردگـان پاينـده نيسـتانكه عشـق م ز
 

 زانكه مرده سوي مـا آينـده نيسـت   
 

ــد ــق زنـ ــرعشـ  ه در روان و در بصـ
 

ــازه  ــر هــر دمــي باشــد ز غنچــه ت  ت
 

  

و در مقام پند و نصـيحت چنـين    كند ميدر اين بخش از كالم يكباره از لحن روايي و نقلي به لحن خطابي التفات 
  :دهد ميادامه 

  

 بـاقي اسـتعشق آن زنـده گـزين كـو
 

 كز شراب جانفزايـت سـاقي اسـت   
ــار نيســتتــو مگــو مــا را بــد  ان شــه ب

 

ــا كريمــان كارهــا دشــوار نيســت   ب
  

 روند ميپيش     اي گونهبه ها  روايت. اند سروده شده 1از نظر مناسبات ميان متن و خواننده هر دو اثر در بافت همگرا
سـرنهادن   چنانكـه مـثالً  . گيرنـد  مـي  هـاي داسـتان را دربـر    كه حوادث و رخدادها مقابل ديدگان خواننـده شخصـيت  

دهنـد و او نيـز همزمـان بـا      ز ديگـري پـيش چشـمان خواننـده رخ مـي     ترسا يكي پـس ا صنعان به شروط دختر شيخ
  .همچنين است معالجه كنيزك و هويدا شدن راز عشق او بر طبيب .رسد ميزمينه به اين آگاهي  هاي پس شخصيت

  ن روايتيا كانو ديد  زاويه
روايـت آنهـا را مجـازي     تـوان  مـي  و به تعبيري شوند ميهر دو منظومه حاضر از زبان راوي سوم شخص روايت 

ا راوي در هر دو اثر از پشت سر وقايع داستان ر. نامد ها را با ضمير سوم شخص مي شخصيتدانست زيرا شاعر همه 
ايـن   ، -منتقد ساختگراي فرانسـوي  -ژرار ژنت . است ي داستان بيشترها شخصيتبيند و به تبع آن اطالعاتش از  مي

  .)97:1371اخوت،(نامد  مي راوي را راوي بدون شعاع كانوني
در اصـل از داسـتان غايـب     اين همـاني نـدارد و   ها شخصيتراوي با هيچ يك از  كنيزك و  شاهاگرچه در داستان 

سـت كـه    اين در حـالي . شود ميان شنيده شود و صدايش تا آخرين صحنه داست احساس مياست، همواره حضور او 
گيـرد و جـاي    ي داستانش مـي ها شخصيتاي با  فاصله هنرمندانه گيري داستان، كل بعد از شكل  ه عنوان دانايعطار ب

                                                            
1- nonverbal  communication 
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دهـد و بعـد    مريدان بـا شـيخ گسـترش مـي    ي وگو گفتو به اين ترتيب پيرنگ داستان را با  كند ميپاي خود را محو 
  .گيرد مي اي كل ادامه داستان را پيرفته به صورت دان رفته

ي داسـتانش بـا   هـا  شخصيتهاي پنهان  نيز اعمال و عواطف و انديشه حال، آينده و در هر دو اثر راوي از گذشته،
و هر كجا الزم بداند با توضيحات خود دخالت و تسـلط خـود     رود مياي به صحنه ديگر  آزادانه از صحنه. خبر است

 گيـري  نتيجـه و از آن  كنـد  مـي او حتي گاهي عقايد خود را نيز به خواننده القـا  . دهد ميرا در روايت داستانش نشان 
ان مـرز ميـ   گيرد، گاهي دقيقاً ها صورت مي شخصيتي سخنان يكي از گيري در ادامه نتيجهو چون اين  كند مياخالقي 

گـاهي در خـالل مكالمـات شـيخ و      صـنعان  شيخبراي مثال در داستان . پايان حكايت و آغاز سخن شاعر پيدا نيست 
   :مانند. كه تفكيك ميان عقايد شاعر و شخصيت داستان درآنها بسيار دشوار است شود ميدختر ترسا ابياتي بيان 

  

 هر كه او همرنـگ يـار خـويش نيسـت
 

 ش نيسـت عشق او جز رنـگ و بـويي بـي   
  

ايـن   -شـوند   مـي تـر بيـان    بسـيار جزيـي  ي رويـدادها   وكنيـزك شـرح و تفسـيرهاي راوي دربـاره     شاهدرداستان   
نـدي  ب توان به سـه شـيوه تقسـيم    ميرا ها  كه آن -ي پردازش داستان است  ي مولوي به شيوه ي توجه ويژه دهنده نشان
  :كرد
هاي همانندي كه پـس   مانند حسن تعليل. كند ميشرح و تفسيري كه علت وقوع يا عدم وقوع رويدادي را بيان . 1

  : كند مياز ذكر بيماري كنيزك ذكر 
  

ــود ــاالنش نب  آن يكــي خــر داشــت پ
 

 يافـــت پـــاالن گـــرگ خـــر را در ربـــود
 بـه دسـتنامـدكوزه بودش آب مـي

 

 آب را چــون يافــت خــود كــوزه شكســت
  

ماننـد بيـت زيـر كـه دليـل      . دهـد  ميانجام عمل يا بيان سخني نشان  شرح وتوضيحي كه انگيزه شخصيت را از .2
  :تضرع و ناليدن به درگاه خدا از زبان شاه ذكر شده است

  

 دانـم سـرتليك گفتي گر چـه مـي
 

ــر ظــاهرت  ــدا كــنش ب  زود هــم پي
  

  :مانند ها شخصيتمعرفي و توصيف  .3
  

ــر ــد شخصــي فاضــلي پ ــهدي  ايماي
 

ــايه  ــان ســـ ــابي در ميـــ  اي آفتـــ

  پردازي هاي شخصيت شخصيت و شيوه
  صنعان  داستان شيخ

ي داستان اسـت   شود، شخصيت همه جانبه صنعان كه در همان ابتداي منظومه و در مصراع اول نام او ذكر مي شيخ
انتخاب اين عنوان كلي براي . شود  هاي داستان تشريح مي تري نسبت به ساير شخصيت كه با جزئيات بيشتر و مفصل

او . پـردازي شـاعر، مسـتقيم اسـت     ي شخصـيت  شـيوه . ناميدن شخصيت اصلي داستان شيوه روايات كهن بوده است
رسـد ايـن    به نظر مـي . كند گيري از عنصر توصيف به خواننده معرفي مي طوركامل شخصيت داستان خود را با بهره به

ي خـود سـعي    شود و شاعر در تمـام منظومـه   ي معنايي نزديك مي ه نظريهپردازي ب هاي شخصيت شيوه از ميان نظريه
ي داستان خود و هويت او بپردازد و از اين راه مخاطب را در شـناخت او يـاري    كند به توصيف شخصيت پيچيده مي

اسـتفاده  آوردن صفت و توصيف جايگاه اجتماعي، : براي رسيدن به اين شناخت او از ابزارهاي بسياري مانند. برساند
 .كرده است

  :آوردن صفت
  

 بشــكافت مــرد معنــويمــيمــوي
 

 در كرامــات و مقامــات قــوي  
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 :توصيف جايگاه اجتماعي
از آنجا كه شخصيت داستان شيخي مشهور بوده و مريدان زيادي داشـته اسـت، شـاعر نـاگزير بايـد بـه توصـيف        

  :موقعيت مذهبي او نيز در ذيل توصيفات خود بپردازد 
  

 بيمـاري و سسـتي يـافتيهر كه
 

ــافتي  ــتي  يــ  از دم  او تندرســ
 

  

ي داستان پردازي مدرن به اعماق روح و روان شخصيت نيز نفوذ  توصيفات ظاهري گاهي شاعر به شيوهعالوه بر 
البته به جز موالنا كه نيم نگاهي به ذهنيات و اوهام و . شود ميي روايي كهن ديده نها منظومهكه اين شگرد در  كند مي

. د دليلي بر تفوق و برتري عطار بر مولوي باشـد توان ميهايش دارد كه اين خود به نوعي  هاي قصه شخصيتخياالت 
دانـد و   مـي  براي مثال شيخ در خالل نجواي خود با خداوند، سبب آفرينش خود را افتادن در دام عشق دختـر ترسـا  

  :شوند ميمكرر او توصيف هاي  س بيتابيسپ
  

ــار ــه ك ــن روزي ك ــيم ــدم  پرداختن
 

 ســـاختندمـــي از بـــراي  امشـــبم 
  

شـود و   مـي شخصيت اصلي داستان شخصيتي پوياست كه در طـول داسـتان دسـتخوش تغييـر و تحـول اساسـي       
.  رود مـي  يرا شخصيت رو به كمـال داستان را داراي طرحي بالغ دانست ز توان مياز اين رو . يابد اي مي اعتقادات تازه

ايـن شخصـيت   . شـود  مـي اما در پايان مخاطب شاهد تعالي شخصيت او  رسد مياگرچه در ظاهر امر اينگونه به نظر ن
ابتدا فقط يك شيخ بزرگ است با مريداني بسيار در ميان صدها شيخ ديگر اما او كسي است كه براي آزمـوني خطيـر   

زند كه شايد ديگران از آن سربلند بيرون نيايند و همين امـر او را تـا    مي يش و عمليدست به آزما و شود ميبرگزيده 
الگويي يونگ بخشي از واقعيت وجود او كـه هميشـه در زيـر     كهنبر اساس تحليل  .برد سرحد قهرمان شدن پيش مي

وردارند شيخ را در آستانه شخصيت روحاني و با وقار او پنهان شده اكنون با مهارتي كه كهن الگوهاي پويا از آن برخ
 .كند ميو او را براي رسيدن به كمال به سوي روم روانه  دهد مييك بحران قرار 

 - هـاي داسـتاني كـه توسـط گريمـا،      شخصـيت شخصيت ديگر داستان، دختر ترساست كه از نظر شكل شناسـي  
. رابطه او با قهرمان اصـلي تنـاقض اسـت    گانه استوار است، هاي دو بندي شده و بر تقابل طبقه -اييشناس ليتواني نشانه
جدا از تمايز جنسي كه باعث شـده موقعيـت   . ترسا كسي است كه  قهرمان به جست و جوي او برخاسته است دختر 

او در جايگاه ناز و شيخ در جايگاه نياز و در پي آن شروطي كه بـراي او معـين    -متفاوتي نسبت به شيخ داشته باشد 
، اخـتالف مـذهب كـه حتـي در نـام گـذاري او توسـط راوي داسـتان          - شود ميليق داستان وسبب ايجاد تع كند مي

 .برجسته شده نيز مبين اين رابطه متناقض است
بـا توصـيف وضـعيت    . كرده است پردازي شخصيتاو را  -برخالف مولوي  -عطار به شيوه مستقيم و به تفصيل 

با ياري جستن از صنايع فراوان بـديعي،   خدادادي وهاي  يباييطبيعي او نظير زهاي  ظاهري دختر ترسا و بيان ويژگي
بفهمانـد شـيخي بـدان كمـال چـرا      او براي ايـن كـه   «.تصويري همانند يك تابلوي نقاشي به مخاطب ارائه داده است

دهـد و در   وصفي چنين زنده و جاندار از دختر ترسا به دست مـي  دهد ميافتد و دل ودين از دست  مي گونه زار بدين
كند كه هركس نيز به جـاي او بـود در مقابـل آن چنـان دختـري تـاب        مي را تبرئهين حال به طور ضمني هم شيخ ع

 .)251:1373اشرف زاده،(» آورد مقاومت نمي
زمينه داستان هستند كه اگرچه نقش مهمي در پيشبرد طرح داستاني ندارند حضـور آنهـا    هاي پس مريدان شخصيت

 .ايدنم مي براي واقع نمايي ضرور

 :كنيزك و  داستان شاه
ي اصلي داستان هستند كه راوي الزامي براي آوردن اسم خاص براي آنهـا نديـده   ها شخصيتهر دو  كنيزك و  شاه

كه شامل وضعيت طبيعي و  ها شخصيتوضعيت ظاهري . شوند مياست چرا كه هر يك به نوعي يك تيپ محسوب 
 .كند ميخود از عنصر توصيف استفاده ن پردازي خصيتشو راوي براي  شود مياجتماعي آنهاست توصيف ن
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به طوري كه بـا يـك مصـراع بـه       گويد ميي داستانش به اجمال سخن ها شخصيتبر خالف عطار، مولوي درباره 
  :نامد مي پردازد و شاه را اينچنين داراي شخصيتي جامع مي توصيف شخصيت اصلي داستان خود

  

 بود شـاهي در زمـاني پـيش از ايـن
 

 ملك دنيا بودش و هـم ملـك ديـن   
  

اما بر خالف آن در اين داسـتان، اخـتالف طبقـاتي و    . رابطه اين دو شخصيت نيز مانند داستان عطار، تناقض است
، صـنعان  شـيخ اجتماعي سبب ايجاد موقعيتي متفاوت براي آن دو شده است كه البته مانند اختالف مذهب در داسـتان  

زيرا شاه با پرداخت مقداري از دارايي خويش به راحتي به وصـال  . پيرنگ داستان نداردنقشي تعيين كننده در پيشبرد 
عرفاني اين داستان كه كنيزك را نماد نفس و شاه را نماد روح دانسته اند، نيـز ايـن تنـاقض    هاي  تأويلطبق . رسد مي

بـه   ،ي داستاني نيـز ها شخصيتشناسي  از نظر نام وكنيزك شاهانتخاب عنوان  تأويلبا توجه به اين . قابل مشاهده است
  .شود ميعنوان موضوعي كه مولوي به آن توجه كامل داشته مطرح 

انتخاب عنوان كنيزك براي نفس با در نظر گرفتن بار تحقير و ناچيزي او صـورت گرفتـه و انتخـاب عنـوان شـاه       
پردازي به  ست بر نبوغ مولوي در داستانو اين دليل ديگري . براي روح با بار احترام و بلندي مرتبه او نسبت به نفس

  .ي مدرن شيوه
شخصيت ديگري كه در پيشبرد پيرنگ نقشي حائز اهميت دارد، پير رباني ست كه به صورت حكيمي حـاذق در   

مولوي تا حدي اين شخصيت را معرفـي مسـتقيم نمـوده     ،ي پيشينها شخصيتبر خالف . كند ميداستان حضور پيدا 
  : موجز و مختصر كامالًاما باز هم . است

  

ــه ــر ماي ــد شخصــي فاضــلي پ  ايدي
 

ــايه  ــان ســـ ــابي در ميـــ  اي آفتـــ
 

 صحنه، زمان و مكان روايت

 .)1379:46مستور،(كنند ن بازي ميآخود را در   داستان نقش ست كه اشخاص زماني و  ي مكاني يتصحنه، زمينه و موقع
آن و نيز زمان وقوع حوادث داستان در صـحنه توصـيف    هاي جغرافيايي داستان با تمام ويژگي طبق اين تعريف محل

 .شود مي
كهن فارسي، توجه سرايندگان به ارزش كيفي زمان روي دادن حوادث هاي  در دو منظومه حاضر مانند اغلب قصه

بوده  لذا زمـان و مكـان درهـر دو روايـت بـه       -دهد ميبه عنوان ظرفي كه رويدا دهاي داستان در آن رخ  -و مكان 
بـراي  چراكه هدف هر دو شاعر تعليم مسائل اخالقي ست و درونمايه اثر . دقيق و جزيي روايت نشده استصورت 
 .است تر آنها مهم

بـراي خلـوت بـا    هـا   به عنوان بهتـرين زمـان  » نيمه شب«يا » شب«و » سحرگاه«در مثنوي عطار توجه به دو زمان 
كشفي كه مريـد پاكبـاز شـيخ    . سامد باالتري برخورداراستاز بها  خداوند و سوز وگدازعاشقانه، نسبت به ساير زمان

  :افتد مي صبحدم اتفاق شود ميپس از چهل شب خلوت و راز ونياز به آن نائل 
  

ــاز ــد پاكب ــب آن مري ــل ش ــد چ  بع
 

 بــود انــدرخلوت ازخــود رفتــه بــاز
 صـــبحدم بـــادي برآمـــد مشـــكبار

 

 شد جهـاني كشـف بـر دل آشـكار    
 

  

دهنـده   كه اين نشـان  شود ميبا روشني صبح همزمان  دهد ميخبر خوشي كه پيامبر درباره رهايي شيخ از بند به او 
توجه شاعر به پرده دري صبح و بر مال شدن رازها در هنگام روشنايي اسـت و ايـن توجـه در داسـتاني كهـن حـائز       

 .اهميت است
حرم، كعبه، : مكان هايي نظير. بهشت است\دير مغان، دوزخ\بهي كع عنصر مكان در اين اثر بر اساس تقابل دو گانه

با دختر ترسا است و به نوعي با گذر  صنعان شيخمحراب، بهشت وحجاز، متعلق به مرحله پيش از آشنا شدن و ديدار 
روم، كوي ترسـايان، ديرمغـان، شخصـيت داسـتان بـه مرحلـه       : و رسيدن به مكان هايي نظيرها  مكان از اين مرحله و

  .رسد ميتري از سلوك و شناخت  كامل
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هاي داستان  به جز توصيف زمان آمدن طبيب روحاني در نزد شاه، ساير زمان رسد ميدر داستان مولوي نيز به نظر 
نظيـر   ي كهن فارسي بي    ها داستاناما توصيف صحنه ورود اين شخص به داستان در ميان . اند به صورت كلي بيان شده

اي گويي و حذف جزئيات ريـز مكـاني و زمـاني ترسـيم فضـ      ف قصه پردازان كهن كه با فشردهالمولوي بر خ. است
كـه   دهـد  ميآگاهانه با پرداختن به جزئيات، توصيفي عيني و زنده ارائه  كامالًكردند،  داستان را به مخاطب واگذار مي

او برخالف عطـار و البتـه بـه    . نقشي اساسي دارد ها شخصيتدر وقوع رويدادهاي داستان و حتي تحرك بخشيدن به 
پل، كه جهت واقـع نمـايي داسـتان    و سر سمرقند، كوي غاتفر: هايي جزيي نظير فراخور موضوع داستان خود از مكان

 .نمايد، بهره برده است مي ضرور
ران پـس از او  مولوي را در توصيف صحنه داستان نيز به نوعي پيش آهنـگ شـاع   توان مي شود ميچنانكه مشاهده 

تا بـا   كند ميبسياري از ابهامات مخاطب را برطرف و به او كمك  پرداختن به جزئيات و حوادث فرعي،دانست كه با 
 .تر بپندارد داستان را واقعي بازسازي ماوقع در ذهنش،

 وگو گفت

تاني را بـه  ي داسـ ها شخصيتافراد و  ان نويسي ست كه ضمن گسترش پيرنگ،يكي از عناصر مهم داست وگو گفت
جـزو پيكـره    كالسيك اغلب از خود هيچ استقاللي نـدارد و هاي  اين عنصر كاربردي در قصه. كند ميمخاطب معرفي 
از اين منظر نمونه اي متفاوت و بـه نـوعي    صنعان شيخداستان در ميان آثار كالسيك فارسي، .  رود ميروايت به شمار 

ها هر يك در زمان  شخصيت. وگو با روايت آميخته شده است در اين منظومه  گفت. شود ميخالف عادت محسوب 
خواهد و  شوند و هر زمان و آنگونه كه او مي ميو مطابق با وضعيتي كه شاعر انتظار دارد، وارد صحنه داستان مقتضي 

ـ  پتانسـيل  ،ها در اين داستانوگو گفتاز سويي ديگر، حجم . كنند ميصحنه را ترك طلبد،  فضاي داستان مي ت را رواي
در ايـن   هـا  شخصـيت امـا  . دهـد  مـي را به وضوح به خواننده نشان  ها شخصيتافكار و منش ارتقا داده واحساسات، 

گويند و سياق كالمي مخصـوص بـه خـود ندارنـد و در      مي كالسيك همه به يك شكل سخنهاي  داستان مانند قصه
ن نيز مانند شيخ كه مقام وااليـي از نظـر مـذهبي و    براي مثال مريدا.  كنند مي وگو گفتحقيقت با زبان نويسنده با هم 

نكته حائز اهميت ديگر اين است كه در اين منظومه نيز مانند سـاير آثـار كهـن،    . كنند ميجايگاه اجتماعي دارد، تكلم 
برند كه كمتـر در زنـدگي    مي الفاظي را به كار  ها شخصيتگفت وگوي اشخاص از گفتار مردم عادي متمايز است و 

بيشتر لحن آنها متكلفانه است تا عاميانـه   رسد ميتا جايي كه گاهي به نظر  كنند ميه مردم عادي از آنها استفاده روزمر
  :و صميمي

  

 آن دگـــرگفتش كـــه ديـــوت راه زد
 

ــاه زد   ــت ناگ ــر دل ــذالن  ب ــر خ  تي
 

ــديم ــاران  ق  آن دگــر گفــتش كــه  ي
 

 از تــو رنجورنــد مانــده دل دو نــيم
  

كـه بايـد در    به طـوري . رسد ميتوجه به عنصر گفت وگو در پيشبرد طرح داستان، پس از عطار در مولوي به اوج 
پردازي مولوي بر ارتبـاط كالمـي اسـت و     و داستانها  اختمان حكايتشالوده و س. اين مورد او را يك استثناء دانست

به بياني ديگر محـور و مـدار   . ز آن بهره برده استترين ابزاري ست كه در راستاي اين هدف ا وگو يكي از مهم گفت
 ست كه شـالوده حكايـات مثنـوي را   ها شخصيتارتباط كه انتقال مفهومي از ذهني به ذهن ديگر است، گفت وگوي 

وگـو را رهـا    اينكه موالنـا گـاهي گفـت   «.شود مياما در داستان شاه كنيزك، خواننده متوجه موقعيت ديگري . سازد مي
حال كه ارتباط همچنان پابرجاست و موضوع انتقـال مطالـب ذهنـي از ذهـن سـيال و خودجـوش او       درعين  كند مي

تنهـا در ايـن ميـان نـوع ابـزار ارتبـاط       . كنـد  ميهمچون رودي پرخروش مسير حركت شتابان خود را همچنان دنبال 
  .)116:1386دانشگر،(» شود ميمتفاوت 

مشهود نيست و شـاعردر   صنعان شيخاستان به اندازه داستان گفت عنصر گفت وگو در اين د توان ميبه طور كلي  
  .نيز بهره برده است 1خالل داستان پردازي خود، از ارتباط غير كالمي

                                                            
1- function 
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  »شاه كنيزك«و » صنعان شيخ«كاركردهاي تكرار شونده دردو داستان 
، زمان، مكـان  پردازي شخصيتهاي  شخصيت و شيوه، ديد زاويه: براي روايت داستان عالوه بر عناصر متغيري نظير

ي     هـا  داستانسطحي و ظاهري در هاي  رغم تفاوت شود كه علي مي، گاهي از عناصري نسبتا ثابت استفاده وگو گفتو 
خوانـد در   مـي ) »نقـش « و» خويشـكاري «يـا  ( 1اين عناصربنيادي كه پـراپ آنهـا را كـاركرد   . شوند ميمختلف، تكرار 

اگر ما نتـوانيم قصـه را   « خورند و از آنجا كه مي بررسي در پژوهش حاضر نيز به چشمي مورد     ها داستانساخت  ژرف
به برخي از آنهـا در   ، )44:1386پراپ،(»هاي آن تجزيه كنيم قادر به يك بررسي تطبيقي درست نيز نخواهيم بود به سازه

   :شود مياين دو داستان اشاره 
  : كاركرد سفر .1

دهـد در سـفر بـودن     مـي را به سوي حوادث داستاني سـوق   ها شخصيتپذيري اورهايي كه به طور ب يكي از شيوه
را از  هـا  شخصـيت تـا    رود ميدر حقيقت، سفر شيوه باورپذيري ست كه در روايت به كار  .)30:1382واالس،(آنهاست 

  .كندغيرروزمره روبه رو  هاي نا معمول و متعادل با كنش  در موقعيتي ناموقعيت متعادل اوليه خارج و 
چنـين دريافـت    توان مينيز  2ي عرفاني كه توسط دكتر پورنامداريان صورت گرفته است    ها داستانبندي  طبق تقسيم

  .دهد ميكه سفر قهرمان داستان، حادثه داستان را شكل 
   :گويد ميشيخ پس از ديدن خواب خطاب به مريدان  صنعان  شيخدر داستان 

  

 آخراالمـــر آن يگانـــه اوســـتاد
 

ــ ــاد  اب ــاريم اوفت ــت ك ــدان گف  مري
 

ــي ــت ســوي روم زود م ــد رف  بباي
 

 تـــا شـــود تعبيـــر آن معلـــوم زود
  

ودر اين سفراست كه حادثـه اصـلي داسـتان يعنـي      شود ميو در پي آن با چهارصد مريد معتبر خويش راهي سفر 
  .دهد ميمواجهه شيخ با دختر ترسا رخ 

با اين تفاوت كه خروج شخصيت اين داستان از وضعيت . شود مياين كاركرد در داستان شاه وكنيزك نيز مشاهده 
 -بينـد گـويي بـا انگيـزه اي اجبـاري       مـي  در پي خوابي كـه  صنعان شيخ. متعادل با داستان پيشين كمي متفاوت است

و در صدد رفـع عقبـه اي دشـوار، عـازم سـفر        -ببايد رفت سوي روم زود  مي :آيد مي همانطور كه از كالم او نيز بر
 اي اختيـاري و بـراي سـرگرمي و شـكار وضـعيت متعـادل خـود را تـرك         اما شاه در قصه مولوي با انگيزه. شود مي
  .نمايد مي

ي اصلي هر دو داستان با خروج از وضـعيت متعـادل   ها شخصيتنكته جالب در اين كاركرد مشترك اين است كه 
و ) تقابل مـذهبي (با دختري ترسا  صنعان شيخ. رار داردكه با آنها در تقابل كامل ق شوند مياوليه با شخصيتي روبه رو 

هاي  تأويلالبته در داستان دوم با توجه به . گيرد مي ، و به اين ترتيب حادثه داستان شكل)تقابل طبقاتي( شاه با كنيزك
  .تقابل ميان روح و نفس را نيز در نظر گرفت توان ميعرفاني اثر، 

  :كاركرد ترك. 2
تـا  يا خويشكاري اين است كه شخصيت داستان از آنچه بدان تعلق و وابستگي دارد بگـذرد   منظور از اين كاركرد

هر يك . ، محقق گردد)طبق تقسيم بندي پورنامداريان(ساز داستان كه آرزوي وصول قهرمان به چيزي ست  مايه زمينه
كه زاهدي وارسته اسـت بـا تـرك     نصنعا شيخ. ي خود از اين كاركرد برخوردارندها شخصيتبه فراخور      ها داستاناز 

هاي سلوك اسـت، از   ترين عقبه ترين و مهم ا و اعتقادات ديني خود كه از سختتعلقاتي نظير خوشنامي و حتي باوره
البته اين كاركرد  كه غايت آمال عطار است در . شود ميو وارد مرحله عرفان عاشقانه  كند ميزهد ورزي عابدانه عبور 

دكتر منوچهر مرتضوي نيز در تحليل اين داستان يكي از اهداف اساسي آن را . شود ميفور مشاهده غزليات او نيز به و
  .)294:1344مرتضوي،(اند  واقعي بر تعقل ظاهري عنوان نمودهرجحان دل به نفس و برتري تعشق 
                                                            

1- function 
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 1647/      شناسي داستان از ديدگاه علم روايت »وكنيزك  شاه«و » صنعان  شيخ«بررسي تطبيقي دو داستان عرفاني 

آرزويـش كـه وصـال     بايد تمكن مالي فراواني داشته باشد، براي تحقق اه كه قاعدتاًدر داستان شاه وكنيزك نيز، ش
  :گذرد مي كنيزك است، از مال خود

  

 تپيــدمــيمــرغ جــانش در قفــس چــون
 

ــد  ــزك را خريــ ــال و آن كنيــ  داد مــ
  

وآن هنگـامي سـت كـه شـاه در      شـوند  مـي هر دو خويشكاري سفر وترك، در داستان مولوي يك بار ديگر تكرار 
شايد بتوان گفت بـا تـرك   در اينجا . برد مي مسجد پناه اميد گشته و به جانب  بيماري كنيزك از مداواي اطبا نا جريان

در مكـاني   -مشـيت الهـي   -كه او را پايبند مرحله فعلي خود كرده اند و روي آوردن به يـك نيـروي برتـر   باورهايي 
  .مي داردتان و به نوعي تحقق آرزوي خود برمقدس، گام مهمي در جريان پيشبرد پيرنگ داس

  ):عمل(كاركرد پذيرش . 3
و نيز ورود به مرحله جديد، اقـدام بـه   ها  راز اين كاركرد آن است كه شخصيت داستان پس از ترك وابستگيمنظو

انجام اعمالي كند كه به ظاهر ضد ارزش اخالقي و ديني هستند يا به قولي مرتكب رفتارهاي نا بهنجاري شود كـه از  
ش شروط دختر ترسا بـارزترين مظهـر و نمـاد ايـن     با پذير صنعان شيخ. و در عرف پسنديده نيست  رود مياو انتظار ن

  .د به صورت الگويي در داستان پردازي مورد استفاده قرار بگيردتوان ميكاركرد در روايت داستان است كه همواره 
او بـا پـذيرش   . زنـد  مـي  رفتار نابهنجار و غير متعارفي ست كه از شاه داستان مولوي سـر ) نماد دنيا(كشتن زرگر   

رسـاند و ايـن    به قتل مـي كه زرگر را با خوراندن شربتي زهرآگين   رود ميحكيم الهي تا جايي پيش هاي  تمامي نقشه
نيز شادي آن دو از وصال يكديگر به خوبي آگاه است، نابهنجار به  رفتار براي مخاطبي كه از عشق كنيزك به زرگر و

چنانكـه نيكلسـون آن   (.ار عميقي برخـوردار اسـت  ي بسيتأويلدر عرصه نمادين داستان از معناي  اگرچه. رسد مينظر 
  ).)48:1374نيكلسون،(داند  رياضت دادن به نفس اماره ميشربت را در واقع مرحله تدريجي 

  )العمل عكس( كاركرد پيامد .4
 سرانجام موجبات كـاركرد چهـارم را فـراهم    ،م در هر دو داستانكاركرد سو كاركردهاي مشترك پيشين مخصوصاً

گردد، بـدون شـك بايـد بـه عواقـب       مي شاهي كه دستش به خون آلودهو  زاهدي كه دست از دين شسته . آورند مي
و رانـده شـدن از جانـب    صنعان بـا مالمـت شـدن     شيخ. سختي دچار شوند و به نوعي به عقوبت اعمال خود برسند

هـيچ عقـوبتي در   . شـود  ميكمي متفاوت قضيه  وكنيزك شاهاما در داستان . كند ميمريدان، پيامد عمل خود را دريافت 
انتظار شاه نيست و راوي داستان با توجيهاتي منطقي و داليلي قرآني، عمل نابهنجـار شخصـيت داسـتان خـود را در     

به عقيده موالنا زشتي و زيبايي عمل بسته به نيت و غرض است هر جـا  «. كند ميي الهي تأويلساحت معنوي داستان 
مصلحت باشد عمل مستحسن است و هر جـا كـه نيـت وغـرض دور از مصـلحت و بـا       كه نيت و غرض مقرون به 

كه سخن  كند مياين  نه تنها شخصيت خود را تبرئه بنابر. )48:1377فروزانفـر، (» مفسده همراه باشد آن عمل زشت است
  . رود ميرساند كه كشته شدن به دست چنين شاهي سعادت هم به شمار  مي را نيز به جايي

  

 ا كـه چنـين شـاهي كشـدآن كسي ر
 

 ســوي بخــت و بهتــرين جــاهي كشــد
  

 :كاركرد نهايي .5
ي     هـا  داسـتان ، آخرين مرحلـه روايـت   شود ميبندي پورنامداريان نتيجه داستان ناميده  كاركرد نهايي كه طبق تقسيم

نتايج متفاوتي  در اين مرحله شخصيت داستان پس از گذراندن مراحل پيشين و كسب تجاربي جديد، به. ست عرفاني
 .يابد مي دست

بازگشت شيخ به اسالم و بعد مسلمان شدن دختر ترسا و درك مرتبه فنا، خويشكاري نهايي  صنعان شيخدر داستان 
نيز پي بردن كنيزك به عشق ظاهري خود كه به قول شاعر، عاقبتي جز  وكنيزك شاهدر داستان . شود ميقصه محسوب 

عرفاني اثر، ارتقاي نفس حيواني به مقام نفس مطمئنه و بازگشت او بـه سـوي شـاه     تأويلننگ و بدنامي ندارد و در 
  .روح، كاركرد نهايي قصه است
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  حاصل پژوهش حاضر
شود نتايج زير حاصل مي» وكنيزك  شاه« و »  صنعان شيخ« دو داستان عرفاني  در ربا بررسي عناصر متغي:  

ديـد در داسـتان مولـوي     اما چرخش زاويـه   رود ميت خطي پيش هاي كهن، به صور مانند ساير قصه روايت عطار. 1
  .سبب ايجاد گسست ساختاري در روايت اثر شده  وآن را به روايات امروزي نزديك كرده است

در منظومه عطار حضور راوي كمتر احسـاس  يندگان هر دو منظومه براي روايت، نقل كردن بوده، ابزار سرا اگرچه. 2
در حالي كه حضور راوي در داستان مولوي تا . ستوگو گفترنگ داستان بيشتر با عنصر و بار گسترش پي شود مي

  .پردازد مي پايان محسوس است و راوي درباره رويدادها به شرح و تفسيرهاي بسيار جزئي
ي داسـتانش را بـه خواننـده معرفـي     هـا  شخصـيت عطار با استفاده از عنصر توصيف به طور مستقيم  و به تقصيل . 3

  . گويد ميدر حالي كه مولوي بسيار موجز و فشرده سخن  ندك مي
 كامالً، در مثنوي عطار شود ميي داستاني كه در ادبيات كالسيك كمتر ديده ها شخصيتنفوذ به اعماق روح وروان . 4

 .رسد ميمشهود است واين امر در مثنوي مولوي به اوج 
ري بسيارجديد است، يكي ديگر از وجوه تازگي اثر او بـه  ي داستاني كه امها شخصيتتوجه مولوي به نام شناسي  .5

 . رود ميشمار 
با پـرداختن بـه جزئيـات     اما مولوي .توصيف صحنه داستان در منظومه عطار هنوز مانند ساير آثار كهن، كلي ست .6

 .شود ميو سبب واقع نمايي بيشتر داستان خود  كند ميمكاني هرگونه ابهامي را از مخاطب رفع  -ريز زماني
حجم باالي گفت وگو در داستان عطار و آميختگي آن با روايت، سبب پويايي و تحـرك بيشـتر داسـتان شـده در      .7

  .حالي كه مولوي از اين عنصر كمتر بهره برده و با ابزارهاي ديگري به روايت اثر خود پرداخته است
يـك از ايـن عناصـر داسـتاني بـر اسـاس محـور        آيد كه اگرچه استفاده از هر  آنچه تاكنون گفته شد چنين برمياز 
پـردازي دو شـاعر توانمنـد     هاي داستان تواند ما را به شناخت شيوه مياست، ني در هر يك از اين دو اثر متغير جانشي

به خوبي پيداست كه عطار به نقش هر يك از عناصر داستاني در پيشـبرد پيرنـگ   . ادب كالسيك فارسي ياري برساند
امـا مشـاهده   . واقف بوده و در اين امر بسيار پيشتر از شاعران داستان پرداز تا زمان خويش اسـت  الًكامداستان خود، 

دهد و قصه  مياين دو شاعر، از اين حكايت دارد كه با اينكه مولوي همواره اصالت را به معنا ميان  آشكارهاي  تفاوت
كارگيري مبتكرانه ابزارها و فنون  زي ماهر دانست كه با بهقصه پردا شمارد، با اين حال بايد او را اي بيش نمي را پيمانه

سـاختاري عميـق آن بـا حكايـات پيشـينيان، همعصـران و حتـي        هـاي   خلق داستان، شاهكاري سـروده كـه تفـاوت   
به داليل ديگري بـر اقبـال و توجـه بيشـتر      توان ميو از اين رهگذر  شود ميپردازان بعد از او، به وضوح ديده  استاند

 .دست يافت -در مقايسه با عطار و ديگران  -ن به آثار او مخاطبي
به اين نتيجه رسيد كه ساختار آنها در محور همنشـيني   توان ميبا تحليل عناصر تكرار شونده در اين دو مثنوي نيز 

امـا در محـور جانشـيني    . بر محوري واحد استوار است چنانكه در بحث از كاركردهاي تكرارشونده، ذكر آنها رفـت 
يا اينكه به جاي  بنشيند و صنعان شيخبراي مثال شاه به جاي . تواند ظهور و بروز كند عناصر متعدد در هر موقعيتي مي

پژوهش حاضر مورد بررسي  اينچنيني كه درهاي  ج به شكارگاه رود و ساير تفاوتيك سفر اجباري به روم، براي تفرّ
 .قرار گرفت
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