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 چكیده

از بزرگ علوی استت  در ایتن تحلیتل، از    « گیله مرد » هدف ازاین پژوهش، تحلیل روابط و مناسبات شخصیت ها در داستان 
الگوی کنش گر گریماس استفاده شده است  شش نقش اصلی یا به تعبیر گریماس؛ کنش گر، در این داستان بازیتابی شتده کته    

گیلته مترد    –ری گر و باز دارنده براساس نتتای  بدستت دمتده در ایتن داستتان      عبارتند از : فرستنده، پذیرنده، فاعل، هدف، یا
)فرستنده(استبداد ستیز یا عدالت خواه است  بچّه ی گیله مرد و زن او نقش یاری گر را ایفا می کنند  فاعل، گیلته مترد استت     

عته و بازدارنتده، محمّتد ولتی و مت مور      هدف یا مفعول، نمایش اعتراض علیه ناروایی های اجتماعی است  پذیرنده ، مردم جام
بلوچ است   این پژوهش نشان می دهد که الگوی گریماس می تواند در تحلیل شخصیّت های داستان گیله مترد کمتک کنتدو    

 البته می توان از این الگو برای تحلیل شخصیت های داستان ها و روابط بین دن ها استفاده کرد 
   

 الگوی کنش گر، گریماس، شخصیت، رابطه گیله مرد،  :واژگان کلیدی

 
   بیان مسأله، طرح پرسش و پیشینه ی تحقیق. :مقدمه

تحلیل و باز خوانی داستان بر اساس نظریه های جدید می تواند در شناخت بیشتر و عمیق تتر ایتن درتار متورر وا ت       
گیلهه  شود  در این پژوهش با توجه به الگوی کنش گر گریماس به تحلیل روابط و مناسبات شخصیت ها در داستان 

کته روابتط و مناستبات در داستتان گیلته مترد        ارر بزرگ علوی پرداخته می شود  پرسش اصلی تحقیق این است مرد
بزرگ علوی چگونه است؟  تا کنون با توجّه به علم روایت شناسی، پژوهش هایی در مورد تعدادی از روایتت هتا و   
داستان ها صورت گرفته است که بر اساس نظریه های پراپ، بارت و گریماس نوشته شده است  از جمله متی تتوان   

 د: به این موارد اشاره کر
نگهایی  «تحلیهل سهاختار روایهر در نهرکن، کتهاس مقهدس و چنهد مهت  عرفهانی         »(در 7831صالحی نیا)      

منطق الطیر بر اسهاس  « شیخ صنعان» (در تحلیل داستان 7837ساختگرایانه داشته اسر و روحانی وشوبكالیی ) 
س را در نقد و تحلیل داسهتان  گر گریما( که  الگوی کنش7831نظریه ی کنشی گریماس  و نیز نادر ابراییمی )

بهدان پرداختهه اسهر .نافلهه باشهی و بههروز       «ساختار تأویل و مت » ( در7833بكار برده اسر ؛بابک احمدی )
بر اساس ایه  نظریهه یها و نیهز     «نقد ریخر شناسی حكایر یای کشف المحجوس و تذکره االولیا» (در7831)

کیومرث بهر اسهاس الگویهای تهودورور، برمهون و       تحلیل ساختاری طرح داستان» (در7837کریمی و فتحی)
« و مها تشهاوون   » ( در نشانه معناشناسی ساختار روایهی داسهتان   7837ویمچنی  نصیحر و دیگران )«گریماس

 براساس نظریه گریماس،داستان یایی را تحلیل کرده اند.
 ی نشده است و تحلیل ساختار روایت این داستان گیله مرد تا کنون با توجّه به این نظریه ها تحلیل و بازخوان         
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ارر با توجه به نظریه های مطرح در روایت شناسی، ابل تحقیق و پژوهش است  بنابراین در این پژوهش با توجّته بته   
 پرسش اصلی از نظریه ی گریماس استفاده شده است 

 الگوی کنش گر گریماس و مبانی نظری تحقیق  
( ساختارگرایی بود که برجسته ترین و مهتم تترین پتژوهش هتا را در مو تو       0179-0741والدیمیر پراپ )         

دسته بندی و شناخت ساختار  صّه های فولکلوریک انجام داد  او داستان های عامیانه را بر اساس  واعد صوری دنهتا  
کلوریتک و  (  اواز بررسی صتد حکایتت فول  077: 0971انجام داد و روش خود را ریخت شناسی خواند  ) احمدی، 

کنش یک شخصیّت بر استاس اهمیتتی   »رسید  منظور او از این اصطالح، « نقش ویژه» صّه های کودکان، به اصطالح 
( او بر این اساس، شخصیّت ها را به هفت دسته ی کلّتی و  079است  ) همان: « که در مسیر کنش های حکایت دارد

 اصلی تقسیم کرد:  
( شاهدخت یتا در  2ست، گاه  ربانی توطئه ها می شود، امّا معموالً پیروز است  (  هرمان، دالوری که جستجو گر ا0» 

( بخشنده یا پیشگو، کته نخستت دزمایشتگر    9مواردی زنی نیکوکار، و به هر رو زنی که  هرمان در جستجوی اوست 
موریتی متی فرستتد   ( فرستنده که  هرمان را به م 9( یاوران و دوستان  هرمان 7 هرمان است و سپس یاور او می شود 

« ) (  هرمان دروغین یا شیاد، که خود را به جای  هرمان معرفی متی کنتد   4( بدکار و شریر که دشمن  هرمان است 6
 همان (
ختا  ختود را   « روایت شناستی »/ لیتوانی( بر اساس ریخت شناسی پراپ، 0704دلژیرداس ژولین گریماس )         

ریماس تالش می کرد به یک دستور جهانی برای روایت دست یابتد، در حتالی   گ»پایه گذاری کرد  با این تفاوت که 
(  هدف گرماس دستت یتابی بته دستتور      010:  0919درام و رواز، « ) که پراپ بر یک شکل ادبی واحد تاکید داشت

بترای   را به کتار بترد  او سته پتی رفتت     « پی رفت»زبان داستان بود  او مفهوم نقش ویژه را کنار گذاشت و اصطالح 
او به جای هفت دسته شخصیت های پروپ، سته دستته   » داستان  ائل شد: اجرایی، پیمانی یا هدفمند و متمایزکننده  

( بر 062: 0971)احمدی، « از تقابل های دوگانه ای را پیشنهاد کرد که بنا به  اعده های معناشناسیک شکل می گیرند 
فرستنده ی پیتام یتا    -0و این الگو را به شش واحد تقسیم کرد:  را مطرح« الگوی کنش شخصیّت ها» این اساس، او 

( یکی از ویژگی هتای  069 هرمان )همان:  -6مخالف  -9یاری دهنده  -7مو و   -9گیرنده ی پیام  -2تقا ا کننده 
این الگو، سیّال بودن و انعطاف پذیری دن است؛ به این نحو که یک شخصتیّت متی توانتد ابتتدا فرستتنده و ستپس،       

 یاریگر یا حتّی گیرنده شود  
 نمودار الگوی کنشی گریماس

   
 
 
 
 
 

 زمینه ی داستانی گیله مرد
داستان گیله مرد، روایت حال یک مرد گیلکی است که به دلیل کشمکش با مستئوالن محلّتی، دستتگیر و بترای            

محاکمه به فومن فرستاده می شود  در این مسیر، دو م مور همراه او هستند که هریک و عی متفتاوت دارنتد  یکتی،    
سیاستی و ا تصتادی و مت مور دوم، در اندیشته ی     محمدولی و دیگری، بی نام است  محمدولی، در اندیشه ی منتاف   

بازگشت به خانه است  او با هوای مرطوب شمال بیگانه و لذا از دن، در عذاب است  گیله مرد در تمام مستیر راه تتا   
رسیدن به مسافرخانه ای که داستان در دن جا به سرانجام می رسد، درصدد فرصتی برای رهایی خود و گرفتن انتقتام  

فرستنده  پذیرنده هدف / مفعول

 /ابریاریگر

 فاعل یاری گر
 بازدارنده
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ه توسّط م مورین کشته شده است  در طول داستان، صدای  جّه ی زن او از اعماق جنگل به گوش می زنش است ک
رسد و او را در تصمیمش استوارتر می کند  او بعد از رسیدن به مسافرخانه، با تطمی  م مور دوم، او را با خود همتراه  

ذیرد؛ امّا در نهایت و در پایان داستان، از پشت به او می کند تا محمدولی را غافلگیر و فرار کند  م مور دوم ابتدا می پ
 شلیک می کند و او را از پای در می دورد  

زمینه ی داستانی، شرایط سیاسی و فرهنگی ایجادکننده ی داستان است؛ یعنتی شترایطی کته نویستنده را برمتی             
ایجاد زمینته ی داستتانی روشتن و مشتخ      » انگیزد تا داستان خود را بنویسد  درباره ی زمینه ی داستانی گفته اند: 

نگام خواندن داستان دوست داریم بدانیم کجا هستیم و بته  برای اکثر خوانندگان اولویت روان شناختی زیادی دارد  ه
(  از این نظتر، داستتان    79:  2110توالن، « ) دنبال نشانه ی زمانی و مکانی وا حی از زمان و مکان وا عه می گردیم

) استم زاده،  « استت    0921فضای مبارزه و درگیری اجتماعی ستال هتای پتس از شتهریور     » روایت گر « گیله مرد»
0919  :16  ) 

در  0921تا زمان برافتادن دستتگاه استتبداد و اشت ال کشتور در شتهریور      » بزرگ علوی، نویسنده ی داستان گیله مرد
زندان به سر برد  چهار سال اسارت در زندان و هم نشینی با زندانیانی که هر یتک از فعّتاالن عمتده ی جنتبش هتای      

پنجتاه و  » و « ورق پاره های زندان» ر داد  پس از دزادی ، دو کتاب اجتماعی بودند، دید و جهان نگری علوی را ت یی
با چاپ مجموعه ی نامه ها به عنوان یکی از جدّی ترین پیشوایان وا   گرایتی   0991را انتشار داد و در سال « سه نفر

 )همان ( « پردوازه شد
 وانعه
و پرداخت خا  هر نویسنده یتا شتاعر     Immanent levelگریماس ساختار عام و جهانی را سطح درونی         

استتبداد  » می داند  در داستان گیله مرد، ستطح درونتی روایتت، الگتوی عتام        Apparent levelرا سطح بیرونی  
 است که بزرگ علوی از این ساختار عام پدید دورده است  « گیله مرد»است و سطح بیرونی، همان روایت « ستیزی 

 
 شخصیر

بر اساس الگوی گریماس، می توان شخصیت ها یا همان کتنش  « گیله مرد » شخصیت های داستان برای تحلیل       
 گرها را این گونه دسته بندی کرد:

فرستنده ) ابر یاریگر ( : همان شخصی است که از  هرمان می خواهد تا م موریّتی را انجام دهتد  بته نظتر متی            
ن جامعه باشد که گرفتار استبداد است و گیله مرد مت مور استت تتا بترای     رسد این کنش گر در داستان گیله مرد، هما
 نجات جامعه یا افرادی از دن، مبارزه کند  

 هدف : معرفی چهره ی ظالم و نمایش اعتراض نویسنده علیه نا روایی های اجتماعی 
 فاعل: دگل و در ادامه گیله مرد 

 طور عام و فرزند و زن گیله مرد به طور خا    پذیرنده ) ذینف  (: گیله مرد ها و مردم جامعه به
یارگر: جز بچه ی گیله مرد که پیش مارجان است، فکر، حس و نیروی انتقام ) گترفتن انتقتام کشتته شتدن زنتش از      

 م موران ( هم می تواند یاریگر و محرّک فرار او باشد 
  بازدارنده: محمدولی وکیل باشی  و م مور بلوچ 

 ان به زبان نمودار به صورت زیر ترسیم کرد:همین امر را می تو 
   

 
 
 

استبداد ستیزی جامعه و 

 مردم ستمدیده  

مردم جامعه و 

 خوانندگان

نمایش اعتراض نویسنده/ 

فرار برای رسیدن به فرزند              

زن و بچّه ی گیله مرد و 

 انتقام گرفتن
 گیله مرد

محّمد ولی و مأمور 

بلوچ و حکومت 

 و زورمدار مستبد
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 حال به هریک از کنش گرهای شش گانه در مولفه های متنی می پردازیم:
 

 فرستنده
اَبَر یاری گر ) فرستنده ( فاعل را به دنبال هدف می فرستد  هنگام ناامیدی و شکست او را کمک می کنتد تتا            

اصلی داستان، نقش فرستنده را به عهده می گیرد   ترار   به هدف برسد  در این داستان، یک نیروی درونی ، شخصیت
 گرفتن یک مفهوم انتزاعی به جای یک شخصیت عینی، یکی از اسرار ماندگاری این نو   صّه ها است   

دن  در نیرومند و  وی است که می تواند کنش یتاری گتر را    –استبداد ستیزی یا عدالت خواهی  –این حس          
 عملی سازد و گیله مرد را در رسیدن به هدف یاری کند و نیروی الزم را به او بدهد 

در فرهنگ دزادی و دزادگی این حس، در دوران کودکی پدید می دید و گاه در دوره ی جوانی ختود را متی             
ی پیری سر بر می دارد  دن چه مسلّم است مناسب ترین زمان برای بتروز و جتوالن ایتن    شناساند و گاه هم در دوره 

حس، دوران جوانی است که بزرگ علوی هم در این داستان زمانی را انتخاب می کند که زخم های گیله مردِ جتوان،  
 دهن باز کرده است زیرا هست و نیستش را بار ها در این مدّت اندک چپاول کرده اند 

 توصیف ابر یاری گر در نصّه ی گیله مرد
بودن  بچّته پتیش مارجتان استت و     » دن چه باعث می شود شعله های دتش این مبارزه ی نابرابر زبانه بکشد،         

و ایتن هتا گیلته مترد را وادار متی کننتد در ستنگر        « صدای جیغ ص ری که در چند جای داستان به گوش می رسد 
تل را پیدا کند  فرستنده، گیله مرد را تا حدّی تقویت می کند که تپانچه را هم کنار می گذارد مقاومت بماند تا شاید  ا

و دل مقابله با م مور ) محمّد ولی ( را به دست می دورد و نفرت شتاب زده ی او از محمّد ولی در نور سحرگاه، کار 
 را تمام می کند 

یبم  با دست بکشمت، می خواهم گلویت را گاز بگیرم  دگل منم دلتم  بلند شو، هفت تیرم را گذاشتم تو ج»             
 (62:  0994)علوی، « داره خنک میشه   

 کیا کنش گر فرستنده، گیله مرد را به ادامه ی راه وا می دارد؟
گیله مرد برای نجات خود می کوشد امّا نه برای گذران زندگی و دسایش و درامش بلکه برای  صا  و بتزرگ         

 کردن بچه و این از زبان تصویر گر توانمند به خوبی بیان شده است   
گیله مرد گوشش به این حرف ها بدهکار نبود و اصالً جواب نمی داد     تهدید می کرد، زخم زبتان متی   »             

 ( 76همان: « ) زد، حساب کهنه پاک  می کرد  گیله مرد فقط در این فکر بود که چگونه بگریزد 
اگر سالح داشت، اصالً کسی او را سر زراعت نمی دید که به این مفتی م مور بتوانتد بیایتد و   » له مرد معتقد است:گی

او را ببرد      هیچ کس نمی توانست پا تو جنگل بگذارد  اگر از این تفنگ ها داشت، اصالً خیلی جیزها، این طتوری  
ده بود و او محض ختاطر بچّته ی شتیرخواره اش مجبتور     که هست، نبود  اگر دن روز تفنگ داشت امروز ص ری زن

 ( 74همان : «) نبود سر زراعت برگردد و     
 همه ی این پیکارهای درونی، گیله مرد را تا سرحدّ نهایی مقاومت، تقویّت و همراهی می کنند           

 
 یدر  

ک کنش گر ) شخصیت ( نیستت  هتدف   در داستان گیله مرد بر خالف دیدگاه گریماس، هدف ) مفعول ( ی          
ترسیم چهره ی ظلم و نفرت نویسنده از این ناروایی های اجتماعی است که در توصیف های د یق و زیبای ختود از  
چهره ی محمّد ولی و م مور بلوچ به خوبی از عهده ی دن بردمده است  امّا هدف، از نظر خود گبله مرد؛ فترار بترای   

 گرفتن است   رسیدن به فرزند و انتقام 
 در پردازش چهره ی محمّد ولی که وابسته به دربار است و نماینده ی حکومت و ت می گوید:           
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م مور اوّلی به اسم محمّد ولی وکیل باشی از زندان دل پُری داشت  راحتش نمتی گذاشتت  حترف هتای     »            
راه دراز و بتاران و تتاریکی و سترمای پتاییز بته او متی       نیش دار به او می زد  فحشش می داد و تمام صدماتی را که 

 (  79همان: « ) رساند از چشم گیله مرد بود
 او در وصف م مور بلوچ و و   حاکم بر زندگی او رندانه می نویسد:            

ن جتا در  م مور بلوچ مزه ی این زندگی را چشیده بود  مکرر زنتدگی ختود دن را غتارت کترده بودنتد  د     »             
والیت دن ها ددم های خان یک مرتبه مثل مور و ملخ می ریختند توی دهات، از گاو و گوسفند گرفتته تتا جوجته و    

 (  71همان : «) تخم مرغ ، هرچه داشتند می بردند
 ددم کشی برای او مثل دب خوردن بود  تنها دفعه ای که شاید از ددم کشی مت رر شد، مو عی بتود کته استب   »          

 ( 77همان : «) سرباز جوانی را که شتر ورش داشته بود، در بیابان داغ دنبال کرد    و با یک تیر کار سرباز را ساخت
نویسنده در مقابل این وصف، چهره ی مظلوم را هم به خوبی طراحی کرده استت بته گونته ای کته خواننتده               

 تی در می یابد تفاوت سبک و سیاق زندگی و حدود اختیارات را به درس
دو م مور تفنگ به دست گیله مرد را به فومن می بردند  او پتوی خاکستری رنگی به گردنش پیچیتده و        »          

بازوی چپش دویزان بود، گویی سنگینی می کرد  دستین نیم تنه اش کوتاه بود و دبی که از پتتو جتاری متی شتد، بته      
هر چند و ت یک بار پتو را رها می کرد و دستمال بسته را به دست دیگترش  دسانی در دن فرو می ریخت  گیله مرد 

می داد و دب دستین را خالی می کرد و دستی به صورتش می کشید، مثل این که و و گرفته و دخترین  طترات دب   
 (  79همان : « ) را از صورتش جم  می کند

استت   –محمّد ولی  و گیله مرد  –دو شخصیّت داستان عالوه بر توصیف د یق نویسنده؛ کنش، گفتار و لحن          
که هدف را می نمایاند  محمّد ولی طلب کار است و حق به جانتب  مختتار استت و تهدیتد کننتده  وکیتل استت و        

  درتمند 
شش ماهه دولت داد می زنه، می گه بیایید حقِّ اربابو بدید، مگه کسی حترف گتوش متی ده، بته مفتختوری      »        

عادت کردند  گذشت دوره ی هرج و مرج تموم شد  پس مالک از کجا زندگی کنه؟     حاال دولتت  تدرت داره، دو   
 ( 76)همان : « دمریکایی     همه چی داریمبرابرشو می گیره  گردن کلفت تر هم شدیم  لباس دمریکایی، پالتو 

در مقابل گیله مرد بدهکار است، ت مین کننده ی مخارج است، در برابر دولت ایستاده و تاوان ناکرده های ختود         
 را می دهد 

ز نمی دی، دروغ می گی! چرا نمی ذاری بخوابم! زجرم می دی! مسلمانان به دادم برستید! چتی متی ختوای ا    »        
 (  99همان : « ) جونم؟
من ابریشم دادم، بترن  دادم، تختم مترغ    » گفت : « مثالً تو چی دادی؟ » سرگرد رو کرد به گیله مرد و پرسی:»         

 (  97همان: «) دادم، سیر، غوره، انار ترش، پیاز و جاروب، چوکول، کلوش،درد برن ، همه چی دادم
 چگونگی و کیفیّر یدر در ای  داستان

ماجراجو، بیگانه پرستت، تتو   » در بخشی از داستان به بهانه ی شلوغ کردن گیله مرد  لم می راند و می گوید:         
 ( 76)همان: « دیگه می خواستی چکار کنی؟ شلوغ می خواستی بکنی! خیال می کنی مملکت صاحب نداره    

دولت پول نداشته باشته، پتس   » لباس می پوشاند: در جایی دیگر به مالیات متوسل می شود و هدف را در این         
 (  76)همان : « تکلیف ما چیه؟ همین طوری کردید که پارسال چهار ماه حقوق ما را عقب انداختند     

گاهی دگل لولمانی را بهانه می کند و هدف را در  البی خا  ارائه می دهد تا چهره ی وا عتی سرستپردگان            
 دربار نمایان شود 

 (  91همان : « ) شاید ترا به فومن می برند که با دگل لولمانی رابطه داری؟ »          
 در توصیفی زیباتر درباریان که خود را مداف  اسالم و دین و حقیقت می دانند شناخته می شوند           
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چرا جواب نمیدی ؟ شما دشمن خدا و پی مبرید   تل همتون واجبه، شنیدم دگل گفته که اگر  اتل دختترش  »          
 (  61همان : « ) را بکشند، حا ره تسلیم بشه    

 این که چرا گیله مرد را می برند و می زنند و می کشند، مهم نیست ، مهم بهانه ی بردن گیله مرد استت  بته             
هر وسیله ای متوسل می شوند که ظلم نهفته در نهان خود را بروز دهند تا شاید تسکینی یابند و نویسنده هم گزارش 

 را تمام و کمال  بازگو می کند   
 

 فاعل
کنش گری است که به سوی هدف یا شیء ارزشی می رود  هرچنتد صت ری   « فاعل » درنظریه ی گریماس،           

ه می شود امّا گیله مرد است که پرچم عدالت خواهی  و مبارزه را بتر متی افترازد در هتوای     که دختر دگل است کشت
سرد و طوفانی به دنبال فرصت فرار است  در پاسخ دادن خود وا عیّت ها را می گوید  از گفتن دن چه محمّد ولی به 

تهمتت هتا صتبور استت و در برابتر      خودداری می کند  در برابر تهدید ها و  -دگل لولمانی  -دنبالش سرگردان شده 
تطمی  ها محتاط و محکم  برای مبارزه جدّی است  به دنبال فرصت است ولی مقداری عجتول  شتاید اگتر در تمتام     

 کردن کارِ محمدولی، سنجیده عمل می کرد داستان سرانجامی خوش داشت 
 ز تا انجام، گیله مرد است در فاعلیّت داستان گیله مرد هیچ ت ییری صورت نمی گیرد  از دغا          

 
 پذیرنده
در ظاهر داستان،پذیرنده گیله مرد است  سترانجام داستتان هتم کامالًمشتخ  استت کته گیلته مترد تستلیم                    

لته  » سرنوشت می شود امّا دن چه که زیبایی داستان را ر م می زند، محتوایی و نمادین بودن دن است  گیله مرد نماد 
ان و ستم دیدگان است  و نویسنده تعهد اخال ی خود را در برابر دن ها ادا کرده است مو و  شدگان و زخم خوردگ

داستان در خصلت خا  و وا عی دن، تمثیلی عام و عمومی است  یعنی مو و  های بتومی و محلّتی کته جنبته ی     
فته است، نیست، بلکه منظتور  همه گیر و کلّی دارد  به بیانی دیگر، تنها صحبت بر سر ظلم و ستمی که بر گیله مرد ر

ظلم و ستمی است که بر نو  گیله مرد می رود  گیله مرد ها و دهقان هایی که سال های سال مورد بهره کشی اربتاب  
:  0910)میتر صتاد ی،  « ها و هی ت ها ی حاکمه ی و ت  رارگرفته اند و هست و نیستشان را دن ها چپاول کرده انتد 

072  ) 
هایی که گریماس برای حکایت های فولکلوری بر می شمارد این است کته در حکایتت هتا،     از جمله ویژگی        

(  در این داستان فاعل و پذیرنده یکی نیستت،   921:  0914 هرمان، هم فاعل است و هم پذیرنده است )صالحی نیا، 
 بلکه گیله مرد نماینده ی این طبقه ی اجتماعی است 

 یاریگر
اس یاری گر کسی یا چیزی است کهکنش گر را برای رستیدن بته هتدف ) شتیء ارزشتی (      در الگوی گریم          

یاری می دهد  در داستان گیله مرد کسی او را یاری نمی کند  تنها چیزی که وادارش می کند تا پایتان متاجرا همتراه    
مو تو  هتم پنهتانی     محمّد ولی و م مور بلوچ برود دختر بچه ی اوست که مارجان از او نگهداری می کند که ایتن 

باعث تحرّک او می شود  عالوه بر این، صدای جیغ زن اوست که در جای جای داستان تکرار می شود و او را برمتی  
 انگیزد تا به انتقام بیاندیشد، از عوامل یاریگر و محرّک اوست   

 باز دارنده
در الگوی گریماس، بازدارنده کسی یا چیزی است که مان  رسیدن فاعل به شیء ارزشی می شود  جز محمّد           

هنگامی که با مت مور هتم ستخن متی      –ولی  و م مور بلوچ که در سراسر داستان، حضورشان نمایان است،  هوه چی 
راه نتاره  سترکار،   » ن اتوبوس دست داشته است  وی در لخت کرد» گیله مرد را معرفی می کند و می گوید:  –شود 
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(  شرایط جوّی هم از موانعی است کته متان  رستیدن او     62:  0994علوی، « ) انم ازهوشانه کی ماشینا لوختا کوده؟ 
کاش باران بند می دمد و او می توانست تکّه چوبی پیدا کند  دن و ت ختودش را بته زمتین متی     »    به نیّاتش است: 

با یک جست برمی خاست و در یک چشم به هم زدن با چوب چنان  ربتی به سرنیزه وارد متی کترد کته    انداخت، 
 (  90همان : « ) تفنگ از دست محمّدولی بپرد   

 تحوّل در یدر و به دسر کمدن نتیجه ی متفاوت از داستان
ل صت ری و برگشتتن بته مزرعته و     پیتدا کتردن  اتت    –بنا به ظاهر داستان، گیله مرد می میرد و به هدف خود          

نمی رسد  با د یق شدن در الیه های نهانی داستان، نتیجه ی داستان دگرگتون متی شتود و شتاید      -نگهداری از بچّه 
مصلحت بر این بوده که تصویرگر تقدیر، حقایق را دشکارتر کند و گیله مرد بهای مبارزه را به بهانته ی کشتته شتدن    

و این پاکبازی باعث تعالی و کامیابی او شود  اگر هدف، انتقام و رسیدن به بچه باشد با ص ری؛ تقدیم جان  رار دهد 
کشته شدن، هدف محقق نشده است  پس هدف چه بوده ؟ گیله مرد نماینده ی ستمدیدگان و دزادی خواهان است و 

ته اند  اگر گیله مرد مت موران را  م موران نیز مظلومانی هستند که به هر دلیل ابزار اجرای اهداف شوم ظالمان  رار گرف
می کشت با توجّه به متن داستان، هدف تا سطح فردی و شخصی تنزل پیدا می کرد و دیگر ایتن کته مظلتومی گتول     
خورده را نابود کرده بود نه ظالم را  پس به هدف اصلی خود که تبیین تصویر چهره ی وا عی ظلم بتود نمتی رستید     

نشان داد که با ظالم با استفاده از خود مظلومان و جهل و فقر و     دنتان را نتابود متی     با کشته شدن گیله مردنویسنده
 کند  دیگر این که با رفتار درست گیله مرد و نکشتن م مور هدف او را تعالی بخشید 

به ی مت مور  گویا هدف نویسنده این بوده تا با ناکام گذاشتن و مرگ گیله مرد به عنوان  هرمان، خیانت دوجان         
بلوچ را برجسته کند؛ خیانتی که محصول فشار فقر ا تصادی، شرایط بد سیاستی و اجتمتاعی استت  بته نحتوی کته       
هرکس در این شرایط، در اندیشه ی رسیدن به خواسته ی خود است و برای این مقصود، به هرکس چته وابستته بته    

 دولت فاسد و چه مردم مظلوم پشت می کند  
 له مرد بر اساس نسبر یای سه گانهتحلیل داستان گی

، یک مدل نظری سه محوری از نقش «تقابل های دوگانه»گریماس با استفاده از مفهوم سوسوری و یاکوبسونی         
هایِ روایی ایجاد کرد که عبارتند از: فاعل/ مفعول، فرستنده/ گیرنده و یاری گتر/ حریتف  او بتر ایتن استاس نقتش       

ه الگوی کنش در سه دسته ی کلی جای داد که در هریتک مناستبت شخصتیّت بتا مو تو       شخصیّت ها را از دیدگا
نستبت پیکتار  )احمتدی،     -9ارتباط شخصتیّت هتا بایکتدیگر     -2نسبت خواست و اشتیاق  -0خاصی مطرح است: 

تقابتل بتین   ایجاد شده اند؛ یعنی هر نسبتی بیانگر یک « تقابل های دوگانه»( این نسبت ها بر اساس تفکّر 069: 0971
شخصتی کته مت موریتی    »گیرنده، ارتباط است که به  -دو نو  شخصیّت است  عمدتاً این نسبت ها در تقابل فرستنده 

به  هرمان می دهد و نیز به شخصی که این م موریت به خاطر او انجام می شتود اشتاره دارد )گیرنتده ممکتن استت      
 -( در تقابل فاعل 201: 0971)مکاریک، « ،  درت یا شادمانی(همان فرستنده باشد، یا چیزی بسیار کلی مانند بشریت

« به شخصی که کنش را انجام می دهد و به دن چه او می خواهد به دستت دورد اشتاره دارد   »اُبژه( که -مفعول )سوژه
حریتف بته   -محتور یتاریگر  »بازدارنده، نسبت پیکار است   -)همان (، نسبت خواست و اشتیاق و در تقابل یاری گر 

پشتیبانی که در دسترس فاعل  رار دارد )مادر تعمیدی، اسب، شمشیر، انگشتر جادویی( و نیز موانعی که پیش پای او 
 )همان («  رار دارند و او بر دن ها فائق می دید )خائن، مخمصه(، اشاره دارد 

خواست و اشتیاق بر ترار استت    در این داستان، بین گیله مرد به عنوان فاعل و عدالت به عنوان مفعول، نسبت         
البتّه این حکم، در صورتی است که گیله مرد را سمبل مبارزان جامعه بدانیم؛ امّا در صورت دیدن ابعاد شخصی او در 

جتای  « انتقام»داستان، یعنی زن کشته شده و دست یابی به فرزند، مفعول، می تواند ابعاد شخصی تری هم پیدا کند و 
 ا بگیرد   دست یابی به عدالت ر
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جامعه، زن گیله مرد و فرزند او، در نقش فرستنده، گیرنده هم هستند؛ زیترا هتم از ستویی، عامتل انگیتزش                 
 هرمان و هم ذی نف  هستند  همین عوامل، یاری گران  هرمانند که در مقابل حریفانی چون محمتدولی و مت مور دوم   

گیرند  در این میان، دن چه کم تر در سیر داستان  ابل پیش بینی است و موانعی چون شرایط نامناسب جوّی  رار می 
و مخاطب در پایانبه دن می رسد و لذا غافلگیری پایان نیز در همین است، بازدارندگی م مور دوم است کته نهایتتاً بتا    

 پیمان شکنی به  هرمان فائق می دید  
داستان می نامد  « سه  اعده ی نحوی»که خود او، دن ها را گریماس سه نو  پی رفت برای داستان  ائل است          

( 2(اجرایی، که وابسته است به زمینه چینی وظایف، نقش ویژه ها، کتنش هتا و غیتره     0» این پی رفت ها عبارتند از: 
سترباز  پیمانی یا هدفمند، که و عیّت داستان را به سوی یک هدف راهنمایی می کند، همچون اراده به انجام کاری یا 

( پی رفتت اجرایتی،   062: 0971)احمدی، « ( متمایزکننده، که دگرگونی ها و حرکت ها را دربرمی گیرد 9زدن از دن  
 ساختار روایی هرداستان را می سازد   

پی رفت اجرایی این داستان، شامل این کنش هاست: کشته شدن زن گیله مرد، اعتتراض گیلته مترد، استارت               
ه شدن گیله مرد به سوی فومن، رسیدن به  هوه خانه،تپانچه دادن به گیله مرد توسط م مور دوم، تهدیتد  گیله مرد، برد

 محمدولی، خیانت م مور دوم و کشته شدن گیله مرد  
پی رفت پیمانی)  رار دادی (،  راری است که گیله مرد با م مور دوم می گذارد و همچنین پیمتان و اراده ای            

یله مرد برای رسیدن به مقصود خود یعنی فرار و گرفتن انتقام دارد که با پیمان شکنی م مور دوم ناتمام می است که گ
 ماند   

پی رفت متمایزکننده )انفصالی(، بویژه در شخصیّت م مور دوم مشهود استت کته در طتول داستتان، چیتزی                 
نقش خود جدا می شود و با همدستی با گیله مترد بته او تپانچته     نشان نمی دهد؛ امّا در انتهای داستان، به یک باره از

می دهد  امّا در نهایت به گیله مرد هم خیانت می کند و او را می کشد   البتّه انفصال گیله مرد متی توانتد عامتل ایتن     
می کشد و همین دگرگونی ناگهانی م مور دوم باشد؛ گیله مرد، علی رغم کینه ای که از محمدولی در دل دارد، او را ن

 مس له باعث می شود تا م مور دوم بترسد و به او شلیک کند  
 نتیجه گیری

الگتویی  « گیله مرد » با توجه به این پژوهش به نظر می رسد الگوی گریماس در تحلیل شخصیت ها ی داستان        
مناسب ، مفید و کاردمد است و بر اساس این الگو خواننده با ذهنیّتی روشن می تواند روابط و مناسبات شخصیّت ها 

شمارد، در این داستان وجود ندارد؛ ایت های فولکلور برمیرا دنبال کند  برخی از ویژگی هایی که گریماس برای حک
از جمله این که  هرمان هم فاعل و هم پذیرنده نیست و در تمام این داستان بته دلیتل نمتادین بتودنش محتور کتالم       

 متوجّه گیله مرد هاست 
پی برد  ظلم به مردم یتک  از تحلیل روابط شخصیت های گیله مرد ، می توان به ناروایی های اجتماعی زمان نویسنده 

 و فساد اجتماعی به شکل های متفاوت مجال بروز یافته است    امر کامالً رای  و طبیعی بوده 
از دیگر نتای  این پژوهش، دشکار شدن جاذبه های نویسندگی بزرگ علوی است که داستان را در سطح، وا           

و بین وجود نمادین ددم ها و اشتیا و او تا  و احتوال حتاکم بتر       گرا یا ناتورالیستی و در عمق، نمادین  لم می زند
 داستان هماهنگی وجود دارد و زمینه و مفادِ داستان دن را ت یید می کند 

با تحلیل شخصیت ها و ساختار دیگر داستان های نمادین و وا   گرا می توان جاذبه های هر روایت و شتگرد          
های هر نویسنده را در داستان پردازی دشکار کرد و به نتای  جامعه شناختی ارزشمندی دست یافت و به دن چته بتر   

 جامعه ی ما رفته است، پی برد 
 
 



 3/      بزرگ علوی بر اساس نظریه گریماس« گیله مرد » تحلیل ساختاری داستان  

 مناب  
(  تحلیل انوا  داستان، ترجمه ی دذیتن حستین زاده و کتتایون شتهپر راد  چتاپ       0919و فرانسوا، رواز  )  درام، ژان میشل  0

 دوّم  تهران :  طره 
 (  ساختار و ت ویل متن  تهران: نشر مرکز  0971احمدی، بابک  )   2

ر بر استاس نظریته ی کنشتی    منطق الطی« شیخ صنعان » (  تحلیل داستان  0970روحانی، مسعود و شوبکالیی، علی اکبر  )   9
  22گریماس  پژوهش های ادب عرفانی) گوهر گویا (  سال ششم  شماره دوّم  پیاپی

 (  نشانه شناسی؛ نظریه و عمل  چاپ اوّل  تهران: رامین    0911سجودی، فرزان  )   7

 (  نشانه شناسی و ادبیّات   چاپ اوّل  تهران: رسالت  0917سجودی، فرزان  )   9

(  تحلیل ساختار روایت در  ردن،کتاب مقدس و چند متن عرفانی  رساله ی دکتری دانشتکده ی   0914یم ) صالحی نیا، مر  6
 ادبیّات دانشگاه فردوسی مشهد 

 (   نامه ها، چاپ دوّم   تهران : امیرکبیر    0994علوی، بزرگ  )   4

ر نقتد و تحلیتل داستتانی نتادر     (  کتاربرد الگتوی کتنش گتر گریمتاس د      0914علوی مقدم، مهیار و پورشهرام، سوسن  )   1
    1ابراهیمی  گوهر گویا  سال دوّم  شماره 

(  نقد ریخت شناسی حکایت هتای کشتف المحجتوب و     0916 افله باشی، سید اسماعیل و بهروز، سیّده زیبا   ) زمستان   7
  01تذکره االولیا  پژوهش های ادبی  شماره 

تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس الگوهای تودوروف، برمون (   0970کریمی، پرستو و فتحی، امیر   ) پاییز   01
  0و گریماس  مطالعات داستانی  شماره 

 (  دانش نامه نظریه های ادبی معاصر  تهران: نشر دگه  0971مکاریک، ایرنا ریما  )  00

 (  جهان داستان ) ایران (   چاپ اوّل   تهران : نشر نگاه 0902میرصاد ی ، جمال  )   02

معناشناستی ستاختار    –(  نشانه  0970صیحت، ناهید؛ روشنفکر،کبری؛ پروینی، خلیل و میرزایی، فرامرز  ) پاییز و زمستان ن  09
  9بر اساس نظریه گریماس  نقد ادب معاصر عربی  شماره « و ما تشاوون » روایی داستان 

 


