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 چکیده:
های روایی، شاعران بمنظور خلق روایت پركشش و جذاب، از سازه و عنصر در منظومه ه و هدف:زمین

ای از حوادث و رخدادها دانست. روایتگری بهره میگیرند. روایت را میتوان بازنمایی رخداد یا سلسله

واقعیتها در شناسی دانشی است كه به تحلیل و واكاوی ساختارهای روایی یک روایت بعنوان دزارش روایت

روی  شناسی متون كالسیک بویژه اشعار روایی و داستانی، افقی تازه پیشقالب هنری می ردازد. بررسی روایت

شناسی رولن بارت دیری از نظریات روایترو بهرهمخاطبان میگشاید. بر این مبنا هدف اصلی مقالج پیش 

 های داستانی زبان و ادبیات فارسی است. جهت واكاوی و تحلیل آثار نظامی بعنوان یکی از دنجینه

 شناسی است. روش پژوهش در این جستار، توصیفی ی تحلیلی و با رویکرد اصلی روایت روش مطالعه:

پیکر از وضعیت متعادل : در الگوی روایت در ساختار داستانی خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفتهایافته

یاری ای بسها و كاركردهای واسطهصلی و فرعی، كنشگران متقابل و نمایههای دونادون اپیرفتبه نامتعادل، با 

ای دیری و زنجیرهشیوۀ درونهمواجه هستیم. در تمامی داستانها، ددردونی كاملی در روایت رخ داده و به 

 اند. های اصلی و فرعی داستان ظاهر شدهپیرفت

ختاری روایت خسرو و شیرین از تغییر شرایط : نتایج پژوهش حاكی از آن است كه الگوی ساگیرینتیجه

های یرفتپاصلی عشق خسرو و شیرین به یکدیگر،  پیرفتكامل آغاز میشود.  پیرفتمتعادل به نامتعادل با یک 

فرعی رسیدن خسرو به مریم، شکر، سلطنت و عشق فرهاد به شیرین را در خود جای داده است. كنشگران 

عنی ها یپیرفتفرهاد و خسرو و مریم و شیرین درنهایت با ددردونی نهایی  متقابل داستان نیز از جمله تقابل

اصلی داستان لیلی و مجنون، عشق  پیرفتمرگ خسرو، از دست رفتن سلطنت و مرگ شیرین خاتمه مییابد. 

 ، ازدواج لیلی«قیس»های فرعی مانند آغاز دیوانگی و جنون پیرفتاین دو دلداده به یکدیگر است كه در كنار 

سالم، خواستگاری پدر قیس از لیلی به هستج اصلی مرگ دو شخصیت و كنشگر اصلی سالم، مرگ ابنا ابنب

سالم، از سطوح اصلی كنشی این داستان اعتنایی وی به ابنختم میشود. تقابل عشق لیلی با مجنون با بی

تن اتاقی كه تصاویر های اصلی چون به سلطنت رسیدن بهرام، یافپیرفتاست. در منظومج هفت پیکر نیز 

 پیکر از زیبارویان دارد و آوردن هفت شاهدخت از هفت اقلیم جهان به ایران به تصویر كشیده شده است.هفت
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In narrative poems, poets use the structure and 
elements of narration in order to create an attractive and attractive narrative. A narrative 
can be considered as a representation of an event or a series of events. Narratology as a 
science that analyzes the narrative structures of a narrative as a report of facts in an artistic 
form. The study of narratology of classical texts, especially narrative and story poems, is a 
new horizon in front of the audience. Based on this, the main goal of the upcoming article 
is to use Roland Barthes' narratology theories to analyze and analyze Nezami’s works as 
one of the story treasures of Persian language and literature. 

METHODOLOGY: The research method in this thesis is descriptive-analytical with the main 
narratological approach. 

FINDINGS: In the narrative pattern in the story structure of Khosrow and Shirin, Leyli and 
Majnoon, and Haft peykar from a balanced to an unbalanced situation, we are faced with 
various main and secondary developments, mutual actors, and many mediating profiles 
and functions. In all the stories, a complete transformation has occurred in the narrative 
and the main and secondary achievements of the story have appeared in the way of 
internalization and chain. 

CONCLUSION: The research results indicate that the structural pattern of Khosrow and 
Shirin's narrative begins with the change of balanced to unbalanced conditions with a 
complete follow-up. The main story of Khosrow's and Shirin's love for each other, which 
includes the secondary stories of Khosrow's love for Maryam, sugar, royalty, and Farhad's 
love for Shirin. The mutual actors of the story, including the confrontation between Farhad 
and Khosrow, and Maryam and Shirin, in the end, the final whirlwind of developments, 
namely the death of Khosrow, the loss of the monarchy, and the death of Shirin, ends. The 
main development of the story of Leyli and Majnoon is the love of these two lovers for 
each other, which, along with secondary developments such as the beginning of the 
madness and madness of "Qais", the marriage of Laili with Ibn Salam, the death of Ebn-e-
salam, the proposal of the father of Qais to Leyli is the main core of the death of the two 
characters and the main actor. ends The contrast between Lili's love for Majnoon and her 
indifference towards Ibn Salam is one of the main action levels of this story. In the Haft 
Peykar series, the main achievements such as Bahram's accession to the throne, finding a 
room with seven figures of beauties, and bringing seven princesses from the seven regions 
of the world to Iran are depicted. 
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 مقدمه
به كمک این قالب »یش، روایت است. یکی از مهمترین نظامهای ادراک انسان در مواجهه با دنیای پیرامون خو

اند. اهمیت روایت در زنددی بشر تا حدی است كه انسانها به بازخوانی، ارزیابی و ادراک خود و جهان اقدام كرده

 :white,1980« )پرسش از چیستی آن درحقیقت نوعی دعوت به تأمل دربارۀ فرهنگ و حتی ماهیت بشریت است

ای از نظریه و مطالعج ادبی است كه بر شناسی یا نظریج روایت، شاخه(. روایت35: 4344باز، ؛ رضایی و قلخان5

آنچه میتوان بوطیقای روایت نامید درصدد درک »تکنیکهای روایی، انواع مختلف روایت و ساختار آنها متکی است. 

(. در میان 46: 4396)كالر، « آید و چگونگی تأثیردذاری روایتهای معین را تحلیل میکندهای روایت برمیمؤلفه

پردازان پساساختاردرا و پسامدرن، رولن بارت كوشید شیوۀ علمی مورد توجه ساختاردرایان را ددردون نماید نظریه

دی درآمپیش»ای با عنوان و درعوض بر نقش و جایگاه خواننده در تولید معنی تأكید نماید. رولن بارت در مقاله

شمارند. روایت نخست و روایتهای جهان بی»( درخصوی روایت مینویسد: م4444« )بر تحلیل ساختاری روایت

های اند؛ چنانکه دویی داستانبیش از هر چیز شامل انواع ادبی مختلفی است كه خود میان موضوعات مختلف پراكنده

غیر، ایما و یا مت شده، دفتار یا نوشتار، تصاویر ثابتای تناسب دارند. روایت ازطریق زبان بیانبشر با هر ساختمایه

اشاره و تلفیق بسامان همج این عناصر منتقل میشود. روایت در اسطوره، افسانه، حکایت، داستان، رمان و... موجود 

 (. 94: 4396)وبستر، « است

های تحلیل داستان در نقد ادبی معاصر است كه در حوزۀ زبانشناسی شناسی از جدیدترین شیوهرویکرد روایت

اسطج ارتباط عمیق با این علم در چند دهج اخیر بسرعت رشد نمود و مورد توجه پژوهشگران قرار شکل درفت و بو

علمی است كه به بررسی فنون و ساختارهای روایی در یک روایت بعنوان دزارشی از وقایع  4شناسیروایت»درفت. 

(. حیطج 39: 4343)عباسی، « واقعی یا خیالی مرتبط به هم كه بوسیلج قالبی هنری ارائه شده است، می ردازد

شناسی بعنوان یک علم، است. روایت« روایت»شناسی و كانون اصلی تمركز آن اصلی بحث و بررسی در روایت

بصورت مشترک وجود دارد و تمامی آنچه را كه سبب تمایز و « روایت»هرآنچه را كه در تمامی روایتها بمثابج 

 یافته از قواعد خاینموده و هدف اصلی آن دستیابی به نظام سازمانتفاوت یک روایت از روایتی میشود، بررسی 

شناسی را میتوان دانش بحث پیرامون ساختار (. روایت3: 4341حاكم بر پردازش و بازتولید روایت است )پرینس، 

 6رت(. رولن با345: 4394)شمیسا، « از این طریق درصدد تبیین دستور زبان روایت است»یک داستان دانست كه 

 شناسی مطرح نموده است. توجهی در حیطج روایتهای قابلاز زبانشناسان ساختاردرای معاصر است كه نظریه

ای از اشعار نظامی به روایتهای منسجمی اختصای یافته است كه به بازآفرینی داستانهای عاشقانه و... حجم عمده

ها پرداخته است، و ماجراهای هریک از این منظومه می ردازد. هرچند نظامی با هدف داستان ردازی به ذكر حوادث

محور و با پیرنگی عاشقانه ماهیت داستان را شکل داده است. اما روایت بعنوان تنج اصلی این داستانها بصورتی كنش

مندی نظامی از توانمندیهای روایی، فراتر از سایر شاعران دنیای كالسیک است تا جایی كه میتوان اذعان بهره

تکیج اصلی خمسج نظامی بر روایت است. با توجه به وسعت كاربرد این شیوۀ روایی در آثار نظامی، ضرورت  داشت

اتخاذ این شگرد در تحلیل داستانهای خمسج نظامی جهت بازشناسی دقیق نحوۀ كاربرد آن در شعر كالسیک بویژه 

ت درک و دریافت مباحث مربوط به اعجاز حیطج یادشده، آشکار میگردد؛ چه بسا نتایج این قبیل مطالعات به وسع

رو سؤال محوری آن است كه با توجه به استفادۀ دستردۀ نظامی كالم نظامی نیز منجر میگردد. در پژوهش پیشِ

                                                      
1. Narratology. 
2. Rolan Barthes. 
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پردازی در شعر، این شگرد از جهت كاركرد چه تأثیری بر ساختار شعری وی داشته است. فرضیج از شیوۀ روایت

 دره خورده است. « قدرت»و « عشق»ی روایت در خمسج نظامی با دو محور اصلی پژوهش آن است كه جریان اصل

 

 ضرورت و  سابقۀ پژوهش
آنچه نگارش جستار حاضر را بعنوان یک ضرورت در اندیشج نگارنددان مطرح نموده است، آنکه در مطالعات 

یج بارت كمتر مورد توجه قرار شناسی توجه و تمركز بیشتر بر نظریات هرار هنت و تودوروف میباشد و نظرروایت

ر درفته نیز در حیطج ادبیات داستانی منثور یا معاصشناسانج انجامدرفته است و نیز ازآنجاكه اغلب بررسیهای روایت

میباشد و بحث و بررسی پیرامون ادبیات كالسیک ازجمله آثار نظامی در این زمینه چندان مورد توجه قرار نگرفته 

رو نگارنددان را بر آن داشت تا به بررسی كاركردهای روایت در ادبیات كالسیک ایران است، خأل پژوهشی پیش

بعنوان یکی از ضرورتهای پژوهشی در حیطج اشعار نظامی ب ردازد و داستانهای خمسج این شاعر توانمند را از منظر 

اند با خوانشی روایی و دهآورنددان در پژوهش حاضر كوشیشناسی مورد مداقه و واكاوی قرار دهد. پدیدروایت

ساختاری از داستانهای خمسج نظامی، نمود این نظریه را در اشعار این شاعر و داستان رداز زبان فارسی بررسی 

ه ای بنمایند. كاربست نظریج روایی رولن بارت در پژوهش پیش رو این امکان را فراهم میکند كه از زوایای تازه

 مهارت او در هنر داستان ردازی توجه نماییم.  بررسی كیفیت روایتگری نظامی و

بازمیگردد.  4445تا  4445به حدود سالهای  4پیشینج پژوهشهای ساختاردرایانه به نظریات صورتگرایی  

و زبانشناسی سوسور منتهی شد و پس از آن تالشهای  6پیشرفتهای اساسی نقد ادبی معاصر به مکتب ساختاردرایی

لیل روایت بر مبنای ساختار، از اهمیت بسیاری برخوردار دردید )ر.ک: سلدن و ویدوسون، رولن بارت در زمینج تح

م( ازجمله كتبی است كه مبنای 4444اثر رولن بارت )« تحلیل ساختاری روایتها»(. كتاب 479ی  475: 4391

 ب اصلی و اساسپژوهشهای ساختاردرایی طبق این الگو قرار درفته و در پژوهش حاضر نیز بعنوان یکی از كت

از آرتور آسابردر نیز از دیگر كتبی است كه در « روایت در فرهنگ عامه، رسانه و زنددی روزمره»میباشد. كتاب 

از  كاربرد تحلیلی« درآمدی بر روایت»پژوهی مفید است. مایکل تولن نیز در كتاب حیطج ساختاردرایی و روایت

تحلیل ساختار روایت در »( نیز در كتاب 4344نموده است. معموری ) روایت را بر مبنای الگوی ساختاردرایی ارائه

 شناسانه تحلیل نموده است. ساختار قرآن كریم را از منظر روایت« هاپیرفتقرآن: بررسی منطق روایی 

اند به این نتیجه رسیده« تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی»( در مقالج 4349اظهری و همکاران )

ه اصلی شکل میگیرد ك پیرفت، دو پیرفتكامل آغاز میشود. با اتمام این  پیرفتیک  ه روایت خسرو و شیرین باك

 و دیگری« شیرین، تخت سلطنت، شبدیز و باربد»خسرو در به دست آوردن چهار مطلوب ارزشمند  یکی كنشگری

پایدار به  ابتی از تغییر وضعیت ازهای ثهای روایت چرخهپیرفتآوردن خسرو است.  كنشگری شیرین در به دست

نقشی اساسی دارند.  در در ددردونی وضعیت آنهاناپایدار هستند كه كنشها و واكنشهای نیروهای یاریگر و مقابله

شناسی در دو منظومج غنایی اثر نظامی براساس الگوی مقایسج روایت»( در مقالج 4347نصیری افراپلی و همکاران )

الگوی ساختاری  از« خسرو و شیرین»و « لیلی و مجنون»اند كه داستانهای غنایی ه رسیدهبه این نتیج« دریماس

( در 4344فرد و رسمی )هستند. تابان بررسی و تحلیل و روایی كاملی برخوردارند و در قالب نظریج دریماس قابل

ند كه این نتیجه رسیدهبه ا« تحلیل و مقایسج پیرنگ خسرو و شیرین نظامی و یوسف و زلیخای نظامی»مقالج 

                                                      
1. Formalism. 
2.Stra cturalism. 
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پیرنگ داستان یوسف و زلیخا بعلت وجود شبکج دستردۀ علی و معلولی و بسامد زیاد حوادث و اعمال داستانی، از 

انسجام بیشتری برخوردار است. درحالیکه در متن داستانی خسرو و شیرین به دلیل حجم زیاد عنصر دفتگو، تعدد 

مانندی داستان را به پایینترین سطح كشانده ر از واقعیت، عنصر حقیقترویدادهای تصادفی، وجود حوادث به دو

ساختار روایت خسرو و شیرین نظامی برپایج نظریج »( در پژوهش خود با عنوان 4341ثواب و همکاران )است. 

ید معنا در قالب كنش تحقق می ذیرد و در مسیر تول در این روایت،اند كه نتیجه درفته« معناشناسانج دریماس

ن آمده تاكنوبا توجه به بررسیهای بعملشدۀ دریماس پیروی نمیکند. الگوهای مطرح معنا، از نظم حاكم در بعضی

پژوهشی كه براساس آراء روایی بارت، ظرفیتهای ادبی خمسج نظامی دنجوی را مورد واكاوی و بررسی قرار داده 

 ن خأل پژوهشی می ردازد. باشد منتشر نشده است و پژوهش حاضر برای نخستین بار به ای

 

 روش مطالعه
شیوۀ پژوهش در این مقاله از نوع تحلیلی ی ساختاری میباشد. نخست به تحلیل و بررسی نظریات رولن بارت 

ج های خمسها را در الگوی قصهپیرفتدرخصوی تحلیل ساختاری می ردازیم. س س آراء بارت درخصوی تحلیل 

نهای خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر تحلیل مینماییم. در روش نظامی بررسی نموده و براساس داستا

دهندۀ روایات متعدد دیگر )واحد و سنجج پایج روایت( پوشش پیرفتساختاری در تحلیل داستانهای یادشده، یک 

 است كه همه از آن تبعیت مینمایند. 

 

 بحث و بررسی
كه بلحاظ مکانی و زمانی با خواننده فاصله دارد؛ درحقیقت راوی روایت، بازدویی حوادث، رخدادها و اتفاقاتی است 

در »به قصه نزدیک، اما رخدادها از او دور و غایب است. روایت به رخدادهای یک داستان سامان میدهد و آنها را 

و سویی (. اكثر روایتها دارای یک خط سیر هستند؛ یعنی به سمت 66: 4393)تولن، « ارتباط یا تقابل هم مینشاند

یز در آنها دیری ندشایی با نتیجهنوعی پیشرفت تدریجی یا حتی دره»میروند كه خواننده انتظار آن را میکشد؛ 

(. در ابتدا فرمالیستها بدنبال كوچکترین 49)همان: « دیده میشود. درواقع روایت باید آغاز، میانه و پایان داشته باشد

پژوهی شدند. تودوروف پس از آنان ساختاردرایان وارد حیطج روایتعنصر روایی در ساختار یک روایت بودند و 

 را مورد« كاركرد»و « نمایه»تقسیم نمود و پس از وی رولن بارت، « متن»و « پیرفت»، «دزاره»اجزای كالم را به 

در حیطج شناسی و نظرداههای رولن بارت ای پیرامون روایتتوجه قرار داد. در این بخش از مقاله ابتدا مقدمه

 موردنظر ارائه خواهد شد. 

های مختلف ادبی را داراست، خود یک دونج ادبی محسوب روایت با آنکه در دل خود دونهشناسی: پیرامون روایت

میشود. روایت در افسانه، اسطوره، حکایت، قصه، داستان كوتاه، حماسه، تاریخ، تراهدی، درام، كمدی، نقاشی، سینما 

روایت  روایت با تاریخ بشری آغاز شده است و در هیچ سرزمینی مردمی نبوده و نیستند كه بیو دفتگو حضور دارد. 

های انسانی روایتهای خود را دارند و در برخورداری از آن غالباً با مردمانی با بوده باشند. همج طبقات و همج دروه

ولکلورهایی ها و فتعریف میکنند، افسانهپیشج فرهنگی متفاوت، شریکند. داستانهایی كه مادران برای كودكانشان 

انی، های بازردكه در بین ملل مختلف رواج دارند، فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی و حتی برخی آدهی

(. روایت با سه محور اصلی مخاطب، دوینده و 41: 4344هركدام نوعی روایت بشمار میروند )تركمانی و همکاران، 

ث و اتفاقاتی است كه بلحاظ مکانی و زمانی دور از ماست و با واسطج دوینده در قالب توالی قصه اصولً ذكر حواد
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رخدادها و داستان، توجه مخاطب را به خود جلب مینماید. تولن در تعریف روایت، بصورت جامع و كاملی میگوید: 

ی  65: 4393« )انداتصال یافتهشدۀ رخدادهایی ]است[ كه بطور غیرتصادفی بهم انگاشتهروایت[ توالی ازپیش»]

دهندۀ آن است كه در یک روایت، ارتباط باید بصورت نشان« غیرتصادفی»آید، قید (. چنانکه از تعریف فوق برمی64

هدفمند باشد و تشخیص این امر به عهدۀ مخاطب است؛ نیز واهۀ توالی، زمانمندی را مورد توجه قرار میدهد. 

زندۀ روایت نیست. این امور باید سازماندهی شوند و درنهایت عناصری مشترک داشته رابطج سادۀ امور متوالی، سا»

 (. 66)همان: « باشند

عملی است كه كاركردها و كنشها را در ارتباط روایتی به هم »مقصود از روایت در نظر بارت نظریۀ روالن بارت: 

: 4397و ویژدی میداند: زمانبندی و علیت )بارت، (. رولن بارت هر روایت را دارای د96: 4343)مارتین، « می یوندد

ای عظیم از هانرهایی هستند كه به موضوعات دونادون (. به دفتج رولن بارت، روایتها بیش از هر چیز، مجموعه67

ی روایت، جهان»ای حاضرند. تقسیم میشوند و براساس این دسترددی و تنوع نامحدود اشکال، در هر عصر و جامعه

(. روایت را میتوان شیوۀ اصلی ساماندهی 64)همان: « و فرافرهنگی است. بساددی مثل خود زنددی است فراتاریخی

روایت یک شیوۀ استدلل و یک شیوۀ بازنمایی »تجارب در درون حوادث و رخدادهای زمانمند معنادار دانست. 

(. در 61: 4395)آسابردر، « میکنند است. انسانها جهان را در قالب روایت میفهمند و آن را در قالب روایت بیان

« سلسلت»ای دارد كه یکی از اصلیترین این عناصر كنندهتعریف روایت، چند عنصر و عامل نقش اساسی و تعیین

پیوستج متوالی و متسلسل است. از این رو تابلوهای نقاشی و عکسها را روایت، رخدادهای بهم»است. « توالی»و 

زیرا عنصر توالی در آنها یافت نمیشود. این توالی باید هدفمند و منطقی باشد. درواقع نمیتوان روایت تلّقی كرد؛ 

مبانی »(. مستور در كتاب 449: 4391)فورستر، « این توالی باید از قواعد و قوانین علت و معلولی تبعیت كند

معلولی كه میتوان  تنظیم رخدادها براساس موجبیت و روابط علت و»درخصوی روایت میگوید: « داستان كوتاه

آن را طرح داستان نامید، بوجودآورندۀ اساس و پایج روایت است؛ چراكه سببیت زمانی و روابط علت و معلولی بین 

رولن بارت روایت را نوعی (. »41: 4397« )وقایع همچون ریسمانی ناپیدا وقایع داستان را به هم پیوند میزند

جهان و تالشی كه برای توصیف این تجربه در قالب زبان انجام میدهیم؛  ارتباط میداند میان تجربج زیستج ما از

هرچند نخستین ردّپاهای بررسی ساختاری روایت را میتوان در بوطیقای ارسطو یافت، فرمالیستها نخستین افرادی 

ی آثار یردبودند كه با نگرشی ساختاری، ادبیات را بررسی و توجه جهانیان را به اجزای سازنده و چگونگی شکل

اند، عمدتاً تالشی برای كشف های اخیر در عرصج روایت انجام دادهادبی جلب كردند. آنچه ساختاردرایان در دهه

( 6557) 4(. آلن69: 4344)رضایی و قلخان باز، « اش بوده استدستورزبان روایت و تجزیج آن به اجزای سازنده

مبانی ساختاردرایی نوین را بنا نهاد و معتقد به ایجاد یک  1و لكان 3، نوكو6بارت برخالف استروس»معتقد است 

الگوی زیرنهادی در تحلیل ساختاری روایت بود. به باور بارت، ساختاردرایی را به بهترین وجه میتوان نشانج بحران 

ه روال باجتماعی و زبانی پیش دفته و واكنشی درمقابل آن توصیف كرد. بارت بر این باور است كه خواندن روایتها 

ساختاری برای نشان دادن این نکته است كه چگونه معنای روایت با اتکا به یک روند الحاق میشود. كاركردها به 

 (. 94: 4349)پاشایی و كجانی، « كنشها ملحق میشوند و كنشها هم سرانجام به سطح خود روایتها می یوندند

                                                      
1. Allen. 
2. C.L.Strauss. 
3. M.Foucault. 
4.J. Lacan.  



 43/ )مطالعج موردی: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، و هفت پیکر( ساختار روایت در آثار نظامی براساس نظریج رولن بارت

 

ه از تلفیق آنها، داستانها ساخته میشوند. بر این اساس را واحد پایج روایت میداند ك پیرفترولن بارت : پیرفت

ها میداند را تداوم منطقی نقش ویژه پیرفتهاست. بارت زبانشناس فرانسوی، پیرفتیک داستان بلند، تلفیقی از »

واحدی بنیادی، منطقی و »را باید  پیرفت (.646: 4375)احمدی، « كه با هم مناسبتی درونی و مستحکم دارند

 تپیرفانست كه توجیه حداقلی دارد و صرفاً میتواند بخش محدود و كوچکی از كاركردها را شامل شود. محتمل د

د كه اند و هنگامی شروع میشونها با رابطج همبستگی به یکدیگر متصل و مربوط شدهبعنوان توالی منطقی هسته

ارتها مانی به پایان میرسد كه یکی از عبز پیرفتعبارتی از آن با عبارت پیشین همبستگی و سازدار ندارد. همچنین 

 فتپیربا عبارت پس از خود، هماهنگی و همبستگی ندارد. پس همبستگی عنصری بنیادی در آغاز و پایان یک 

ید كه های جزئی نامپیرفتهاست كه میتوان آنها را پیرفتها، ریزپیرفتمحسوب میشود. موضوع دیگر در ارتباط با 

(. روایت و بیان روایی میتواند 51-53: صص 4397ت روایت را شکل میدهند )بارت، معمولً كوچکترین ذرۀ باف

عکس ای منمحور ارائه دهد كه از مصادر و منابع روایی ویژهسر بگذارد و كنشی تخیلی و خیالزمان تقویمی را پشت

یگوید: در اینباره چنین ممعرفی كرده است. او « آمیختگی و توالی علیت»شده است. بارت انگیزۀ اصلی این كنش را 

 (. 657: 4397)بارت، « خوانده میشود "باعث شد بوسیلج"آید، بصورت می "بعد از"آنچه در روایت بصورت »

استفاده « فتپیر»از « پیرنگ»با پیرنگ تفاوت دارد و نمیتوان بجای اصطالح  پیرفتذكر این نکته ضروری است كه 

بندی یک داستان است كه بر روابط علّی ی معلولی بنا شده است. شکل چراكه پیرنگ، ساختمان و اسکلت»نمود. 

بر است؛ اما پیرنگ چون دربردیرندۀ روابط علّی و معلولی هم هست، عالوه پیرفتپیرنگ در داستان تا حدّی شبیه 

ت دارد، اهمی پیرفت(. ازاینرو آنچه در 444: 4394)جعفری، « كاركردهای كنشی، وضعیت ایستا را نیز دربردارد

 داشته باشد و ممکن پیرفتممکن است حداكثر پنج شرط اصلی را برای ساخت  پیرفتهر »توالی زمانی است. 

 «از میانه آغاز شود و یا با حالت بردشت به تعادل پایان ن ذیرد پیرفتاست نداشته باشد؛ یعنی ممکن است یک 

 (. 31: 4349)اظهری و همکاران، 

ارت، كاركرد سبب انجام كلّی روایت است و آن را به جلو میراند. بارت در حیطج از نظرداه ب: 0سطوح كاركرد

 شناسی ساختاردرا در آثار ادبی، كاركردها را به دو دستج اصلی تقسیم میکند:روایت

دار آید و به یک كنش مکمل و نتیجهی كاركردهای ویژه: این نوع كاركردها، معمولً در پی یک كاركرد دیگر می4

 میشود.ختم 

های مستقیم در داستان را شامل ها به مفهومی كمابیش نامعین اشاره دارند. عالمتها اشارهنمایه: »6های نمایه6

ای دللت میکنند كه به هر حال میشوند و بجای ارجاع، به عمل مکمل و دارای پیامد، به مفهوم كمابیش دسترده

های مربوط به هویت آنان، شناسی دربارۀ شخصیتها، دادهانهای روبرای معنی داستان ضروری است مانند نشانه

دذاریهای فضای روایت و عناصری از این دست. بارت كاركردهای ویژه را نیز به دو دسته تقسیم كرد: نشانه

آیند؛ لحظات خطرند و نتیجه دارند؛ های واقعی هر روایت بشمار میای ی كه نقطهكاركردهای اصلی ی هسته

كننده ی كه در میان دو كاركرد اصلی قرار میگیرند و نقشی كوتاه را بر عهده میگیرند واسطه ی تسهیلكاركردهای 

به »(.  این كاركرد، 54: 4393)تولن، « بینی میکنند یا به بیراهه میکشانندو دفتمان را تند، كند، خالصه یا پیش

كه  هایی هستند. كاركردهای تركیبی نشانهمفهومی كمابیش پراكنده برمیگردند و برای داستان ضرورت دارند

                                                      
1. Functions. 
2.indices. 
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: 4397)بارت، « بوسیلج آنها میتوان به مدلول پی برد و با حركت از سطح كاركرد به سطح روایت، معنا مییابند

444 .) 

ای یا بر كاركردهای اصلی، كاركردهای واسطهای: بارت معتقد است عالوهكننده یا واسطهكاركردهای تسهیل

ای قرار میگیرند و به ایجاد فضای كاملتر م در داستان هستند كه معمولً در میان دو كاركرد هستهكننده هتسهیل

بر برخالف كاركردهای اصلی كه عالوه(. »456: 4397برای مخاطب جهت ترسیم وقایع كمک مینمایند )بارت، 

ند و هدف آنها فقط پر كردن فضای میان ها تنها دارای توالیتوالی زمانی، دارای علیت هستند، كاتالیزورها یا واسطه

كننده، توضیحاتی هستند كه جهت اند. درواقع كاركردهای تحمیلكاركردهاست كه پیرامون هستج اصلی جمع شده

 (. 444: 4397)بارت، « آیند و به تقویت داستان كمک میکنندتکمیل كاركردهای اصلی می

آیند و نتیجه و كردها، نقطج عطف یک روایت به حساب میای اصلی: چنانکه دفتیم این كاركاركردهای هسته

ای لحظات اصلی داستان و روایت در آنها منعکس میشود. معمولً كاركردهای اصلی بگونج پیاپی یا همراه با واسطه

اصلی و  ها را میتوان نقاطآیند و جایگزین یکدیگر میشوند و داستان را دسترش میدهند. هستهبدنبال یکدیگر می

ساز پیشرفت یا تلفیق وجود دارند و تردید را معرفی میکنند یا های سرنوشتجایی كه لحظه»برجسته دانست. 

تشخیصند. این (. در روایت این داستان كاركردهای اصلی فراوانی در روند روایت قابل44)همان: « نتیجه میگیرند

 دونه كه در روایت این داستاندارای علیتند؛ همانآیند و كاركردهای اصلی بصورت زمانمند، با ترتیب و توالی می

 ها، ساختار روایت را جلو میبرند. اند. این نمونهمشاهده میشود، نمودهای یادشده همگی به ترتیب زمانی رخ داده

بندی شخصیتهای روایت را نه برای آنچه هستند، بلکه در این سطح از تحلیل روایت، طبقه: »4سطح كنشگرها

چه انجام میدهند، تعیین میکنند. به این ترتیب كنشها معمولً با تقابل و تضادها شکل میگیرند؛ براساس آن

دونه كه در تاریخ باستان مقابلج خیر و شر یا اهورا و اهریمن، كنش اصلی اساطیر و روایات ملی ی  مذهبی همان

)اسکولز،  «یل داستان را امکان ذیر میسازداست. این پیوندهای دودانه، ساختار یا الگوی كنشی است كه تجزیه و تحل

4393 :47 .) 

 

 سطوح روایت تحلیل و بررسی 

 خسرو و شیرین داستان
از الگوی واحدی تبعیت میکند. در ابتدای صحنج آغازین، وضعیت مطلوب و  خسرو و شیریننظامی در منظومج 

متعادل اولیه را ددردون میسازند )=  تپیرفاولیج آغازین برقرار است؛ س س عوامل و نیروهای حاكم در صحنه، 

یدن تالش خسرو برای رس پیرفتامکان ددردونی( و درنهایت تعادل و اولیه بر هم میریزد و تغییر ایجاد میشود. در 

ن كنشگر را اصلیتری« شاپور»های داستان میتوان پیرفتبه وصال شیرین شاهد كنشهای بسیاری هستیم. در تمامی 

در ازجمله حملج بهرام چوبین به برای یاری رساندن به خسرو دانست. كنشگرهای مقابله ایبا كاركرد واسطه

سرزمین ایران سبب دوری خسروپرویز از شیرین و رفتن وی بسمت سرزمین ارمن و مالقات او با شیرین در 

عی رین نام برد كه سدر و كنشگران تقابلی میتوان از غالمان و مالزمان شیسار شده است. از نیروهای مقابلهچشمه

در محافظت وی دربرابر بیگانگان و پاسداشت شیرین دارند. كنشگران تقابلی دیگر ورود مریم و شکر اصفهانی به 

 داستان در ساختار روایی در مقابله با شیرین، و ورود فرهاد بعنوان كنشگر متقابل خسرو است. 

                                                      
1. Actions. 
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بندی میشوند. راساس آنچه انجام میدهند، طبقهدر این سطح از ساختار روایی، شخصیتها بسطح كنشگران: 

یافتج جهان لیتناهی شخصیتها نیز بوسیلج ساختار جانشینی كه سراسر ازآنجاكه این مشاركت در صفتهای سازمان»

ای را تعریف میکند، آن طبقه میتواند روایت طرح افکنده شده، محدود میشود، از هنگامی كه كنشگری، طبقه

اشایی و كجانی، )پ« ختلفی پر شود و براساس قواعد تکثیر، جانشینی یا جایگزینی تجهیز شودبوسیلج كنشگران م

(. كنشها معمولً در ساختار تقابلی از تضادها و تقابلها شکل میگیرند. این ساختار الگوی كنشی دودانه 47: 4349

ا از نیروهای كمکی نیز استفاده بررسی است. در تمامی این موارد، كنشگرهدر داستان خسرو و شیرین نیز قابل

یرین مالحظه است؛ هرچه شمینمایند. تقابل دیگر این دو كنشگر در روند دستیابی آنها برای رسیدن به هدف قابل

به هدف خویش )رسیدن به خسرو( نزدیک میشود، خسرو از دستیابی به هدف )وصال پیش از ازدواج( دورتر 

واج با خسرو تن درنمیدهد؛ از سوی دیگر خسرو در دستیابی به هدف خود میگردد؛ چراكه شیرین به چیزی جز ازد

یعنی پادشاهی نیز دچار مشکل میشود، ازاینرو در انتهای داستان خسرو به شیرین دوشزد مینماید كه باید سلطنت 

 و شیرین را با هم بدست آورد و تاج و تخت را بازپس دیرد.

ه یا كاركرد تركیبی آغاز میشود: تولد پسر هرمز كنخست، با یک نمایه  پیرفتنخست: پادشاهی: داستان در  پیرفت

 به هرمز پسرش ،انوشیروان خسرو ای برای آغاز ورود خسرو به حوادث داستان است. پس از مرگخود عالمت و نمایه

 مینامند. خسروپرویز پادشاهی میرسد و پس از چندی، هرمز صاحب پسری میشود كه او را

              به تخت پدر چو هرمز برآمد

 

 به سر برنهاد آن كیی تاج زر

 (455)خسرو و شیرین:                                     

دوم، دفتگویی است میان خسروپرویز و ندیمش شاپور دربارۀ عشق به شیرین  پیرفتدوم: پروراندن عشق:  پیرفت

 یهای معشوق )شیرین( از زبان شاپور هستیم:شاهد توصیف زیبای پیرفتبعنوان حادثج مدلول. در این 

 پریدختی پری بگذار ماهی

 افروزی چو مهتاب جوانیشب

 كشیده قامتی چون نخل سیمین

 نمک دارد لبش در خنده پیوست

 

 به زیر مقنعه صاحب كالهی 

 چشمی چو آب زنددانیسیه

 چیندو زنگی بر سر نخلش رطب

 نمک شیرین نباشد و آنِ او هست

 (457-454)همان:                                  

داستان عشق خسرو و شیرین ازطریق شنیدن اوصاف یکدیگر بدون دیداری آغاز طرفه: سوم: آغاز عشق یک پیرفت

یرین . خسرو با توصیف زیبایی شمیشود و س س با دیدن تصویر خسرو شعله میگیرد و هنگام دیدار به اوج میرسد

هستج اصلی و محرک داستان محسوب میشود و كاركرد ، پیرفتبر شیرین عاشق میشود. این از زبان شاپور، نادیده 

 اصلی داستان است. درواقع داستان با این هسته، پیامدهای بعدی را بدنبال خود میکشد.

 چهارم: ارسال پیک: خسرو  شاپور را را برای یافتن شیرین راهی دیار ارمن میکند: پیرفت

 بیابانبریده ره بیابان در 

 فرود آمد به آن دیر كهنسال

 

 به كوهستان ارمن شد شتابان 

 بدان آیین كه باشد رسم ابدال

                                                (444) 

 ود:میشداستان با نقش شاپور نقاش آغاز ، هستج داستان است. پیرفتپنجم: دوسویه شدن عشق: این  پیرفت

 ز شاپورآمیبه پاسخ دفت رنگ

 حکایتهای این صورت دراز است
 ای از روی خوبت چشم بد دور كه 

 وزین صورت مرا در پرده راز است
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 یکایک هرچه میدانم سروپای

 
 بگویم با تو در خالی بود جای

                                                (476) 

ای هستند كه در لبالی حوادث اصلی رخ ی واسطه، كاركردهاپیرفتاین اندیشی: ششم: تدبیر و چاره پیرفت

ای است، راز دل را بر شاپور میگشاید و از او میخواهد ادر میتواند چارهمیدهند. شیرین كه طاقت از دست داده 

 كند تا خسرو را ببیند. 

اثری از وی  اندپس از آشنایی خسرو و شیرین، زمانی كه شیرین به قصر خسرو میرسد، نمیتوهفتم: انتظار:  پیرفت

 بیابد و در انتظار دیدار وی میماند.

خسرو برای انتقام از شیرین، تن به ازدواج با مریم میدهد: هشتم: ناامیدی خسرو از شیرین و ازدواج با مریم:  پیرفت

 آورد. را به همسری او درمی مریم قیصر روم از خسرو بگرمی استقبال میکند و دخترش

 كردهدل از شیرین غبارانگیز 

 در آن ره دفته از تشویش تاراج

 ز بیم تیغ رهداران بهرام

 وز آن جاتیزتر میراند یکسر

 

 به عزمِ روم مركب تیز كرده 

 به تَرک تاج و كرده ترگ را تاج

 ز راه رفتن نبودش یک دم آرام...

 شد تا پیشِ قیصر قیصر قُسطَنطَنیهبه 

 (653 )همان:                                         

شیرین از فراق خسرو طاقت از دست داده، سلطنت را به فرد دیگری میس ارد و به همراه نهم: انتظار دوباره:  پیرفت

 شاپور به قصد دیدار خسرو به ایران میرود و در قصر خودش ساكن میشود. 

در این بخش ظاهر  ماجرای عشق فرهاد به شیرین فرهاد نیز بعنوان كاركردهای واسطهدهم: حذف رقیب:  پیرفت

 میشود.

 ازدواج خسرو و شیرین، كاركرد اصلی و هستج داستان در این بخش محسوب میشود.  پیرفتیازدهم: وصال:  پیرفت

 چو شیرین دشت شیرینتر ز جالب

 به خلوت، بر زبان نیکنامی

 

 صال درداد خسرو را كه دریاب 

 فرستادش چو هشیاران پیامی

                                                (117) 

 نهایی داستان با مرگ خسروپرویز رقم میخورد: پیرفتدوازدهم: مرگ:  پیرفت

 چو خسرو را به آتشخانه شد رخت

 به نوشانوش می در كاس میداشت

 بر آن نگذشت آخر بند كردش

 در آن تلخی چنان برداشت با او

 

 چو شیری تند شد شیرویه بر تخت 

 س میداشتز دورادور شه را پا

 به كنجی از جهان خرسند كردش

 كه جز شیرین كسی نگذاشت با او

                                                (176) 

  

 : توالی كاركردها در داستان خسرو و شیرین0جدول 

 كاركردها سطوح توصیف پیرفت

 نمایه پادشاهی اول

 نمایه توصیف زیباییهای معشوق دوم

 هسته عشق از جانب عاشق آغاز سوم
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 واسطه فرستادن پیک برای معشوق چهارم

 هسته + واسطه دوطرفه شدن عشق پنجم

 واسطه تدبیر ششم

 نمایه تقدیر هفتم

 واسطه انتظار هشتم

 اصلی + نمایه ناامیدی نهم

 واسطه انتظار دهم

 واسطه رقیب یازدهم

 واسطه انتظار دوازدهم

 هاصلی + واسط وصال سیزدهم

 اصلی + نمایه مرگ چهاردهم

 

های اصلی، چند تصویر ذیل را به مخاطب نظامی قصد دارد دذشته از كاركردهای واسطه و نمایه، به كمک هسته

نشان دهد: آغاز عشق از جانب خسرو + آغاز عشق از جانب شیرین )هستج اول داستان + هستج دوم داستان(/ 

 م(/ مرگ )هستج آخر(.ناامیدی )هستج سوم(/ وصال )هستج چهار

 

 داستان لیلی و مجنون

كامل دارد كه موقعیت پایدار و تعادل اولیه در آن  پیرفتمنظومج لیلی و مجنون بنا بر نظریج بارت یک كاركردها: 

با آغاز آشنایی لیلی و مجنون در مکتبخانه از حالت تعادل به عدم تعادل رفته و باز به حالت تعادل در آخر داستان 

سالم كه ازدواج لیلی با ابن پیرفتی 4های فرعی داستان لیلی و مجنون شامل این موارد است: پیرفتردد. برمیگ

ی برقراری آرامش مجدد؛ از 3سالم؛ اعتنایی لیلی به او و مرگ ابنسالم و بیی ازدواج لیلی و ابن6عاشق وی نیست؛ 

خداوند به او  ←عامر فرزند پسر میخواهد  ←های فرعی اولیه عامر پدر قیس فردی ثروتمند است پیرفتدیگر 

 عامر به آرامش میرسد.  ←پسری عطا میکند

 كان روز كه زاد قیس فرخ

 زان نور خجستج شب افروز

 

 رخشنده شد آن قبیله را رخ 

 بر عامریان خجسته شد روز

                                                  (441) 

یا كاركرد تركیبی )داستان به دنیا آمدن مجنون( نخست، با یک نمایه  پیرفتان در داستنخست: انتظار:  پیرفت

آغاز میشود. پدر مجنون در حسرت فرزند سالها دعا و زاری میکرد. سرانجام خداوند او را صاحب فرزند پسری 

 میکند كه نامش را قیس میگذارد.

 ایزد به تضرعی كه شایست/

     
 

 دادش پسری چنانکه بایست

 (154)لیلی و مجنون:                                       

سی و طالع    شنا سب علم، یگان بینی آیندۀ  قیس را چنین پیشفردی آداه به علم اختر ه بینی نمود كه باآنکه در ك

 بینی مینماید كه: روزدار خواهد شد و پیش
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 / از عشق بتی نژند دردد

                    

 د دردددیوانه و مستمن

                                                       (154) 

ای هنری، نخست، مخاطب را از عاقبت شوم مجنون آداه میسازد و بگونه پیرفتنظامی در ای: كاركرد واسطه

 نتیجج داستان را برای مخاطب شفافسازی مینماید.

و هسته، روایت را رقم میزند. آغاز عشق لیلی و مجنون در  دوم، كاركرد اصلی پیرفتدوم: آغاز عشق: در  پیرفت

  مکتبخانه، هستج اصلی داستان محسوب میشود:

    یاران به حساب علمخوانی

                     

                                               ایشان به حدیث مهربانی  

                                                       (145) 

سوم، داستان عاشقی لیلی و مجنون بر سر زبانها میفتد و راز عاشقی  پیرفتسوم: رسوایی و افشادری: در  پیرفت

 برمال میگردد:

 این پرده دریده شد ز هر سوی          

 

 وان راز شنیده شد به هر كوی                                                  

                                                      (166) 

ای دارد كه میان كاركردهای اصلی قرار ، نشان از كاركرد واسطهپیرفتچهارم: تغییر شرایط: روایت در این  پیرفت

دلول م یرفتپپیشین بعنوان دلیل، این  پیرفتمیگیرد تا فضا را پر كند. با برمال شدن راز عاشقی لیلی و مجنون، در 

 دیریها علیه این عشق شروع میشود.واقع میشود. با برمال شدن راز عاشقی دو دلداده، جبهه

 چون راه دیار دوست بستند        
 

 بر جوی بریده پل شکستند                                              

                                                       (135) 

ای بین دو هستج اصلی یعنی آغاز عشق در مکتب و شکست و ناكامی ایفا حوادث و رسواییها، كاركردی واسطهاین 

 مینمایند:

 مجنون ز مشقت جدایی         

 

 كردی همه شب غزلسرایی                                                                   

                                                       (115) 

ل است. قیس جوانی اصی« مجنون»به « قیس»تبدیل  پیرفتهای بسیار مهم در داستان لیلی و مجنون، پیرفتاز 

س مردم قی ←قیس از دوری لیلی در كوی و برزن آواز میخواند  ←قیس عاشق و شیفتج لیلی میشود  ←است 

ه، جدادان پیرفتلزم به ذكر است كه بین این دو هسته در دو  قیس از جامعه طرد میشود. ←را مجنون مینامند 

كاركردهای واسطج فراوانی قرار دارد و نشان میدهد چه عواملی اعم از جامعه و افراد و تقدیر، بر سر راه این دو 

 دلداده قرار درفته تا عشق )هستج اول( به شکست )هستج دوم( تبدیل شود.

رای تسهیل اندیشی پدر باست. تدبیر و چارهاز كاركرد نمایه برخوردار  پیرفتشی: این اندیپنجم: تدبیر و چاره پیرفت

ازدواج دو دلداده، دلیلی است بر نشان دادن حمایت وی از آن دو تا جایی كه پدر مجنون تصمیم میگیرد موضوع 

 ازدواج وی را با قبیله و خاندان لیلی مطرح نماید:

 خواهم به طریق مهر و پیوند

 

 زند ترا ز بهر فرزندفر

                                                        (545) 

ستای كمک به مجنون و       ششم: كمک نوفل به مجنون:    پیرفت ست كه در را ستان ا نوفل از شخصیتهای فرعی دا

 تالش جهت وصال وی با لیلی به او میگوید:
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 كو را به زر و به زور بازو

 گیرددر مرغ شود، هوا ب

 در باشد چون شراره در سنگ

 تا همسر تو نگردد آن ماه

 

 دردانم با تو همترازو 

 هم چنگ منش قفا بگیرد

 از آهنش آورم فراچنگ

 از وی نکنم كمند كوتاه

                                                  (43) 

كاركرد  ی است كه ابتدا دارایپیرفتعرب و  ، تصویری از تعصبات جاهلیپیرفتاین ششم: مواجهه با شکست:  پیرفت

ای میشود و تصاویری اصلی است. پس از آنکه خاندان لیلی مانع ازدواج آن دو میشوند، روایت وارد كاركرد واسطه

 از عشق مجنون و آشفتگیهای لیلی و سرزنش اطرافیان نشان داده میشود: 

 از بس كه سخن به طعنه دفتند

 یدنداز بس كه چو سگ زبان كش

 چون دشت به عالم این سخن فاش

 هر نیک و بدی كزو شنیدند

 دویانلیلی ز دزاف یافه

 

 از شیفته ماه نو نهفتند 

 آهو بره سبزه را بریدند

 افتاد ورق به دست او باش

 در نیک و بدی زبان كشیدند

 در  خانج غم نشست مویان

                                          (76 – 74) 

 هفتم: مرگ: پس از  ناكامی در وصال، لیلی در بستر مرگ قرار میگیرد:  فتپیر

 پوشدشت آن تن نازک قصب
 

 توش                                 چون تار قصب ضعیف و بی      

                                                      (575) 

د را به مزار معشوق میرساند و پس از مویه و زاری بسیار در كنار وی با آداهی از مرگ  لیلی، مجنون شتابان خو

 جان میس ارد: 

 مجنون ز جهان چو رخت بربست
 

 از سرزنش جهانیان رست                                  

                                                       (574) 

 سطح كنشگران
سالم و مجنون به لیلی و رابطج دوسویج این تان لیلی و مجنون میتوان به تقابل عشق ابناز تقابلهای دودانج داس

اعتنا است و درعوض دل در دروِ مهر و عشق مجنون توجه و بیسالم بیعشق از جانب لیلی اشاره نمود. لیلی به ابن

مرگ دو دلداده بخوبی در نظام  دارد. در این روایت تصویر عظمت عشق لیلی و مجنون، شکست، ناكامی و در انتها

تقابلی، ساختاری دودانه را درمقابل دیگر انواع عشق به تصویر كشیده است. این تقابل را میتوان اصلیترین سطح 

 كنشگرهای داستان در منظومج یادشده دانست. 

 

 : توصیف توالی كاركردها در داستان لیلی و مجنون2جدول 

 كاركردها سطوح توصیف پیرفت

 تركیبی انتظار اول

 هستج اصلی آغاز عشق دوم

 تركیبی رسوایی سوم

 واسطه تغییر منفی شرایط چهارم
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 تركیبی تدبیر پنجم

 اصلی + واسطه + واسطه + اصلی شکست ششم

 واسطه + اصلی + اصلی مرگ هفتم

 

و نمایه، به كمک ای های اصلی داستان، نظامی درضمن این روایت، دذشته از كاركردهای واسطهبراساس هسته

های اصلی، تصویر آغاز عشق )هستج اول( / شکست )هستج دوم( / مرگ )هستج آخر( را جهت ارائج داستان، هسته

 به مخاطب نشان داده است. 

 

 داستان هفت پیکر

 كاركردها

د اذعان یپیکر نظامی را با توجه به نوع كنش و شخصیتهای آن در نظر بگیریم، باادر متن روایت در داستان هفت

خواهی از دساری، و هوسكرد كه در بخش مربوط به زنددی بهرام دور، كنشهایی چون رزمجویی، شکار، باده

داغ  های فرعی چون شکار كردن،پیرفتكنشهایی اصلی این شخصیت است و غلبه با عنصر كنش میباشد. واحدها و 

و  كشتن اهدها و یافتن دنج و لشکركشی به ایران نهادن بر حیوانات، كشتن حیواناتی نظیر شیر و دور با یک تیر،

ت كه پیکر اسهای فرعی در داستان هفتپیرفتبرداشتن تاج از میان دو سر و داستان بهرام با كنیز خویش همگی 

ای طهها آن است كه طبق رابپیرفتدور شکل درفته است. براساس نظریات بارت، جزء اصلی بر پایج كنشهای بهرام

های تفسیر هستند. این واحدها با واحدهای كنشی قبل و بعد از خود قابلپیرفتنبندی و علیت، این مبتنی بر زما

 كنشی را میتوان محصول كنشهایی پیش از خود دانست. 

دوم: دفتگو: تولد،  پیرفت -6نخست: انتظار،  پیرفت -4سطوح مختلف توصیف در این روایت به شرح زیر است:   

ششم:  پیرفت -4پنجم: یافتن دنج،  پیرفت -5چهارم: رفتن به غار،  پیرفت -1قصر،  سوم: ورود به پیرفت -3

 پیرفت -4هشتم: رسیدن به پادشاهی،  پیرفت -9هفتم: در جستجوی سلطنت،  پیرفت -7مشاهدۀ  هفت پیکر، 

 -46م، یازدهم: لشکركشی خاقان و پیروزی بهرا پیرفت -44دهم: پیروزی،  پیرفت -45نهم: ناامیدی و شکست، 

 پرستی.سیزدهم: حق پیرفت -43دوازدهم: رسیدن به دختران هفت اقلیم،  پیرفت

گویی بینان جهت پیشپی رفت نخست انتظار یزددرد برای تولد فرزند و استمداد او از طالعنخست: انتظار:  پیرفت

 آینده و طالع این كودک است.
بینی نموده و سرانجام این نوزاد به دنیا را پیش –ام بهر–یمن بینان تولد كودكی خوشدوم: تولد: طالع پیرفت

 آید.می

سوم: ورود به قصر: منجمان و پیشگویان پس از تولد بهرام، از یزددرد خواستند كه كودک را به حکم طالعش  پیرفت

 فتس رد و وی تصمیم در  -یمن پادشاه-وهوایی پرورش دهد. پدر، كودک را به شاه نعمان آبدر سرزمینی خوش

، ساختن قصر، كاركرد و هستج اصلی محسوب پیرفتوهوا برای او بسازد. در این آبقصری را در جایی نیک و خوش

 میشود؛ چراكه با ورود بهرام به قصر، حوادث داستان رقم میخورد. 

 در حال ای داستان در این قسمت، شکار رفتن بهرام است. روزی بهرامكاركرد واسطهچهارم: رفتن به غار:  پیرفت

شکار بدنبال صید دوری به دروازۀ غاری رسید و در آنجا با اهدهایی سهمگین مواجه شد. بهرام به زیركی و فراست 

است؛ ازاینرو سر از سو كشانده دریافت كه ماده دور برای دادخواهی از اهدهایی كه فرزندش را كشته، او را به آن
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انست، زیرا یافتن اهدها در غار، عالمت اركرد را میتوان از نوع نشانه دتن اهدها جدا كرد و او را نابود كرد. این ك

 آید.بعد مدلول روایت به حساب می پیرفتوجود دنج است؛ كشتن اهدها دلیل و یافتن دنج در 

داستان  یمنی باشد كه در آغازای میتواند نشانج خوشپنجم: یافتن دنج: یافتن دنج  بعنوان كاركرد نشانه پیرفت

 ای(.بود )كاركرد واسطه بینی شدهبینان در تولد بهرام پیشسط طالعتو

ای از كاخ ششم: مشاهدۀ نقش هفت پیکر: ورود بهرام شاه بصورت اتفاقی به منزلی آراسته و زیبا در دوشه پیرفت

اركرد كششم داستان است.  پیرفتخورنق كه تصاویری از هفت پیکر زیبارو بر در و دیوار آن ترسیم شده بود، 

دونج داستان و روایت تصویری از جوانی آراسته است كه نام بهرام دور بر روی آن حک شده بود و ای و تقدیرنشانه

 در زیر تصویر به خط خوش نوشته شده بود كه بهرام دور هفت شاهزاده را از هفت اقلیم به نزد خود خواهد آورد: 

 ما نه این دانه را به خود كشتیم

 

 مود بنوشتیمآنچه اختر ن

                                                          (74) 

سطه  دار میشود. بهرام دور به وی دستور   ای، مسئولیت نگهبانی از آن را عهده خازن این حجره در نقش كاركرد وا

 میدهد كه هیچکس جز وی اجازۀ ورود به این بخش از كاخ و رؤیت تصاویر را ندارد.

هفتم: در جستجوی سلطنت؛ آداهی بهرام از مرگ پدر: با مرگ یزددرد )بعنوان كاركرد اصلی( حکومت به  پیرفت

آورد، س س به اندیشج تاجگذاری ای( را بجا میبهرام دور میرسد. وی ابتدا آیین سودواری پدر )كاركرد واسطه

م میتواند از بین دو شیر غران تاج را )كاركرد اصلی ( بسمت ایران لشکركشی میکند. در مراسم تاجگذاری، بهرا

 بردارد و بر تخت شاهی بنشیند )كاركرد واسطه(.

كاركرد اصلی( آغار مینماید. )هشتم: پادشاهی: بهرام، پادشاهی را با نام خدا و خواندن خطبج عدل بعنوان  پیرفت

یددی به امور مملکت اختصای دساری و یک روز را برای رسبهرام پس از مدتی، شش روز را به خوشگذرانی و باده

 داد )كاركرد واسطه(.

نهم: شکست و ناامیدی؛ ورود خشکسالی: پس از مدتی بدلیل ناس اسی و غفلت شاه، خشکسالی شدیدی  پیرفت

ای و عاملی برای قطع شدن رزق و روزی و نعمت ، ناس اسی بعنوان كاركرد نشانهپیرفتدر كشور حاكم شد. در این 

 ست.در ساختار روایت ا
دهم: پیروزی، بازدشت نعمتهای فراوان: پس از مدتی از غیب ندا آمد كه ایزد دوباره رزق و بركت را به  پیرفت

 مملکت بازمیگرداند.

خاقان چین به طمع حکومت و كشوردشایی بسوی ایران    یازدهم: لشکركشی خاقان چین و پیروزی بهرام:    پیرفت

سوار كارآ         صد هزار  سی شید. بهرام با  شکر ك ست    ل شکر خاقان چین تاخت و غنائم جنگی فراوانی به د زموده به ل

 محسوب میشوند.  ایهمگی كاركرد واسطه پیرفتآورد. حوادث این 

دوازدهم: خواستن بهرام دختر شاهان هفت اقلیم را: بهرام پس از پیروزی، مدتی را به شادخواری و نشاط  پیرفت

دیوار حجرۀ مخفی كاخ از هفت پیکر زیبارو، هفت دنبد را برای هفت میگذراند و به اندیشج تصاویر منقش بر در و 

یکر، اختر بودن این كاخها و هفت پبانوی شاه میسازد و این هفت كاخ را به نشانج نیک و تفأل به خیر میگیرد. نیک

یفا ای را اای دارد. هر دنبد به رنگی خای و منسوب به هفت روز هفته است كه نقش كاركرد واسطهكاركرد نشانه

 مینماید.

ای جهت پرستی: بهرام دور پس از مدتی راه خداپرستی پیشه كرد و هفت دنبد را به آتشکدهسیزدهم: حق پیرفت

 پرستش یزدان پاک بدل ساخت )كاركرد اصلی(. 



 57-75 صص ،91 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 76

 : توالی كاركردها در هفت پیکر3جدول 

 كاركردها سطوح توصیف پیرفت

 یا همان نمایهنشانه  انتظار اول

 یا نمایهنشانه  تولد مدو

 هسته + واسطه + نشانه + نشانه ورود به قصر سوم

 واسطه + نشانه رفتن به غار چهارم

 نشانه + واسطه یافتن دنج پنجم

 نشانه + اصلی + واسطه مشاهدۀ هفت پیکر ششم

 اصلی + واسطه + اصلی + واسطه جستجوی سلطنت هفتم

 اصلی پادشاهی هشتم

 نشانه دیشکست و نومی نهم

 نشانه پیروزی یازدهم

خواستن دختران پادشاهان هفت  دوازدهم

 اقلیم

 نشانه

 نشانه پرستی و اجرای عدالتحق سیزدهم

 

 گیرینتیجه
و « لیلی و مجنون»، «خسرو شیرین»در این پژوهش نظریج ساختاردرایی رولن بارت در سه منظومج غنایی 

ها مورد ت و تالش شد الگوی روایی بارت در ساختار داستانی این منظومهنظامی مورد بررسی قرار درف« پیکرهفت»

شناسانج این سه منظومه از خمسج نظامی روشن میسازد كه نظریج تحلیل و بررسی قرار دیرد. مطالعج روایت

ب درک بساختاردرایی بارت میتواند در پیوند با متون منظوم ادبیات كالسیک ایران به كار درفته شود. این عمل س

بهتر و بیشتر مفهوم نهفته در این آثار و زیباییهای پنهان در متون ادبی دذشتج زبان فارسی میگردد. در این سه 

اسطه ها و وای در كنار كاركردهای نمایههای كاركرددرایانج نظریج بارت كاركردهای هستهاثر منظوم روایی نیز جنبه

 شناسانج نظریج رولنهای روایتنی كامل از یک داستان میشود و جنبهرا مورد توجه قرار میدهد كه سبب ایجاد مت

ادین ها، تقابلهای بنیها و نمایههای اصلی و فرعی و هستهپیرفتبر ساختار بارت را پوشش میدهد. دیگر آنکه عالوه

ر لذت جسمی د و دونادونی در هر سه اثر موجود است. تقابل نگاه زمینی خسرو به عشق در مقابل نگاه فراتر از

شیرین، تقابل فرهاد و خسرو بعنوان دو عاشق، تفاوت عشق خسرو به مریم، شکر و شیرین همگی از كنشگرهای 

این داستان است كه در نظام تقابلی میتواند مطابق الگوی كنشی بارت تعریف شود. در منظومج لیلی و مجنون نیز 

ا چون هپیرفتختار اصلی روایت را تشکیل میدهد. دیگر لیلی و مجنون، در داستان، سا« عشق»های اصلی پیرفت
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های یرفتپسالم، و كمک نوفل به قیس، از دیگر تولد قیس، آشنایی قیس و لیلی در مکتب، ازدواج لیلی، مردن ابن

سالم فرعی هستند كه به هستج اصلی مرگ لیلی و مجنون منتهی میشوند. در این منظومه نیز تقابل مجنون و ابن

سالم با عشق حقیقی مجنون به لیلی در روایت داستان حائز اهمیت است. در منظومج داستانی مینی ابنو عشق ز

های اصلی و فرعی از تولد بهرام تا پادشاهی و در اختیار درفتن هفت شاهدخت پیرفتپیکر نیز روال داستانی با هفت

 ای در اینهای اصلی و كاركردهای نمایهتهاز هفت اقلیم متفاوت جهان، دللتهای محتوایی داستان را بصورت هس

 داستان را شکل میدهند.

  نویسندگان مشاركت

 استخراج بردسیردانشگاه آزاد اسالمی واحد  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

. اندبوده مطالعه این اصلی راحط و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی هوشمند اسفندیارپورآقای دكتر  .استشده

. اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب خواهفاطمه هادیسركار خانم 

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهپور سركار خانم پوران یوسفی

  .استبوده پژوهشگرسه  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل یتنها در. اندنقش داشته

  قدردانی و تشکر

گ، بردسیر در مسیر اعتالی فرهناسالمی با س اس از عنایت خداوند متعال و آرزوی توفیق فرهیختگان دانشگاه آزاد 

 دانش و اندیشه در ایران سرافراز.

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 رضتعا دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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