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  :مقدمه
متـون ادبـي    در تحليـل گيري از آن  ادبي و بهره هاي هاي گذشته توجه به نظريه در دهه

در اين ميان سخن گفتن صرف از محتواي متن جاي خود را به .مورد توجه  قرار گرفته است
از آنجا كه هنر تنها منحصر .در متن داده است كار رفتهبساختاري اثر و شگردهاي  پيوندهاي

گيـرد نيسـت؛در   كـه در اختيـار خواننـدگان قـرار مي     اخالقـي  به محتوا و عناصر احساسي و
هرچند هر . بايست مورد توجه و نظر قرار گيردبا متن چيستي و كاركرد آن نيز ميرويارويي 

متن ادبي و هنري وابسته به معاني آن است و ارتباط با آن مستلزم برقراري رابطه محتـوايي  
خوانندگان و منتقـدان   طور معمولبال است و است اما بايد در نظر گرفت كه معنا امري سي

  .پردازندو تاويل ديدگاههاي خود از متن ميبه تفسير  »معناها«متون هنري در رابطه با 
ساختگرايي در مطالعه متون و ادبيات داستاني در صدد كشف زبان روايت و نظام حـاكم  

شناسان روس و ني بر زبانهاي مبتتاثير ديدگاه بهاين رويكرد به متن . بر ساختار متن است
ساختگرايي عالوه بر آن كه در بررسي شعر  پژوهشهاي. مكتب فرماليسم روسي شكل گرفت

. شناسـي را نيـز بنيـان گذاشـت    و داستان تحولي اساسي به وجود آورد؛ دانشي به نام روايت
تن ساختگرا درصدد ياف روايت شناسي«: گويدكتاب دستور زبان داستان مي نويسنده كهچنان

ها حـاكم  هـا و داسـتان  و قواعدي كـه بـر قصـه    هاندييعني قانونم. »دستور زبان داستان است
  )36: 1371اخوت،(است
  

  مرزبان نامه 
به گـويش طبـري   و از شاهزادگان طبرستان  مرزبان رستم شروينة نوشت مرزبان نامه

و  دري به پارسـي  617-622اين كتاب در نيمه اول قرن هفتم هجري ميان سالهاي . است 
  . شد بازنويسيبه نثر فني و مصنوع توسط سعد الدين وراويني 

دو عنصر اصلي براي هـر فابـل يـا هـر حكايـت       .فابالست نامه از گونه داستان در مرزبان
ها قوانين مطلق اخالقي بسيار وجود دارد و اين قـوانين از طريـق   در فابل .تمثيلي وجود دارد

در فابـل  ) 1348:46براهنـي، .(شـود ها به خواننده ارائه ميمعرفي اشيا، حيوانات و گاهي انسان
 فابـل نويسـنده  وهاي نيكي و بدي ، موكد و آشكار و حتي قـراردادي اسـت   جدال بين سمبل

  .)47:همان(.كندكار مي معين يچهارچوب در اغلب
  

كـه   يرندگو به نحوي شكل مي ندخود بسيار به هم نزديك در اشكال ساده تمثيل و فابل
. كننـد اصي از رفتار كلي انسان ايجاد ميهاي خ بارز بين عناصر اصلي روايت و جنبهشباهتي 
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) the forms of fiction( اشـكال داسـتان  در كتـاب   جان گاردنر و لنيسـدانلپ 
دانند كه خشك و جدي و آموزنده مي ازوپيو فابل را . دهندتعريفي از فابل و تمثيل ارائه مي

باشـد و در آن مجـالي بـراي    نهايت موجز  و عينـي مي  به. ر استشكل آن شبيه كلمات قصا
  . پروراندن شخصيت يا زمينه نيست

  
مثـل فابـل از نـوع    . نوعي نگرش واقع گرايانه و نيـت اخالقـي دارد  ) parable(تمثيل

مي توان بالفاصله درك ازوپي؛ اما هميشه بدبينانه يا كنايي نيست و معنايش را هم هميشه ن
فابلهـا   كليبطور )51: 1379ريد،.( ها هستندانسان طور معمولب هاي يك تمثيلشخصيت. كرد

 نامه از نـوع اول اسـت و   فابل مرزبان ميشوندكه بندي حادثه طبقه دار و بي به دو دسته حادثه
و در  پيام قرار ميگيـرد  نيز اغلب تحت تاثير شكل كيفيت.ميشود روايت اخالقي به قصد پيام

هـم  در متن داسـتان  .ميشود تكرار »...از بهر آن گفتم تا اين افسانه«پايان هر داستان عبارت
پيام خود در ذهن مخاطب به  تثبيت براي شود و نويسندهبه طور معمول داستان متوقف مي

  امـا در زيـر   ،نامه در رويه متن با سطح معناي داسـتان  خواننده مرزبان.اطناب سخن ميگويد
  .ودرو ميشموقعيت روب اي از تمثيل ها با گونه اليه

  
  ماس و نظريه ساختارييگر
كاركرد او  سي و يك. دنبال كرد تراي وسيع پراپ را در زمينه پژوهي روايت كار ماسيگر
مورد كاهش داد و در عوض هفت دسـته شخصـيت پـراپ، سـه دسـته دوتـايي         بيسترا به 

 1378تاديـه، .(هاي دوگانه معناشناسي در نظـر گرفـت  بر اساس تقابل) actant(» كنشگر «
:253،254 (  

سـاخته شـده كـه هـر     ) sequence( ماس هر داستان از چندين پيرفت يز ديدگاه گرا
ماس بـا كنـار   يدر واقع گر. است) action(پيرفت به تنهايي مجموعه چند الگوي كنش
  :سه پيرفت به مثابه سه قاعده نحوي: گذاشتن كاركرد از مفهوم پيرفت بهره گرفت

  
بـه  . كنـد مي داللـت  ه بر عمل يا انجام ماموريتيكperformative)(زنجيره اجرايي.1

اي  ايـن تـوالي همـان زنجيـره    . كنداشاره مي... كنشها و  ا وه زمينه چيني وظايف، نقش ويژه
  .زنندل ميرا مثاآن ،آيد سنتي هر وقت صحبت از طرح به ميان مي معمول و طورباست كه 
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ستان را بـه سـوي يـك    كه راهنمايي وضعيت دا )contractual(پيماني يا هدفمند.2
  .مانند اراده انجام عملي يا سرباز زدن از آن ؛كندهدف پيگيري مي

كه در برگيرنده دگرگونيها و حركتهاي موجود )disjunctive(زنجيره متمايزكننده.3
  .است در داستان

  
  گريماس نظريه و داستان جوالهه با مار

صـورت آلـوده صـفت    خرس گفت شنيدم كه مردي بود جوالهـه پيشـه و زنـي پـاكيزه     
اي زن مرا هفته اي بفالن ديه بچند مهـم  : روزي گفت. آخر مرد از كار زن آگاه شد... .داشت

زن گفت غم مخور كـه خانـهء   . ...مي بايد رفتن، تا باز آمدن من نگر كه از خانه بيرون نروي 
يافـت،   كه درو كدبانو من باشم و كدخداي تو، از قصر بلقيس كه هدهد بفرجه دريچـه او راه 

جوالهه بيرون رفت و برفور بـاز آمـد و در خانـه خزيـد، چنانـك زن خبـر       ....حصين تر باشد
طعامِ لطيف بساخت و بيرون رفت تا از ة زن برخاست و ديگچ. نداشت و زير تخت پنهان شد

شوهر از زير تخت به در آمد و آنـچ سـاخته بـود،    . همسايه كسي را بطلبِ آن دوست فرستد
زن باز آمد، ديگچه تهي ديد، گمان برد كه مگـر  . چه تهي كرد و بيرون شدپاك بخورد، ديگ

شوهرش جوش زده باشد و ديگ تت در رگ رجوليتدبيرِ خون ريختن او پختـه،   خون حمي
اتفاقا آن روز در همه شهر مشـهور بـود كـه دوش پادشـاه شـهر      . از خانه بيرون آمد...حالي 

به سمع پادشاه رسـانيد   ...زن. افت كه خواب او بگزاردخوابي ديدست و هيچ معبر نميتوان ي
كه شوهرش معبريست سخت حاذق و صاحب فراست، اما از غايت ضنت در خـواب گـزاردن   

پادشـاه كـس فرسـتاد تـا شـوهرش را      . تن در تعبير درندهـد  ...كاهل باشد واال بزخم چوب 
توانم خواند د نميخوة حافظ دوش خوابي ديده ام و امروز شكل آن از لوح: با او گفت. آوردند

، چـه  ...جـوالهم  اي پادشاه من مردي جاهلِ: نگر تا خود چگونه بوده باشد؟ جوالهه گفت. ..
مرد از بيمِ زخـم چـوب   . شاه بفرمود تا هزار چوبش بزنند. مرد اين حديثم؟ دست از من بدار

خاك مينهاد و از  بر هلتش دادند، بيامد و بهر گوشه ميرفت و رويتا سه روز امان خواست، م
گشت، ماري از سـوراخ سـر   سيوم روز در ويرانه مي. ميخواست خداي تعالي مخلص آن واقعه

بيرون كرد، باذن اهللا تعالي با او بسـخن درآمـد كـه اي مـرد، موجـب ايـن زاري و ضـجرت        
اگر من ترا خبر دهم كه پادشاه چه ديدست، از آنـچ  : مار گفت. چيست؟ جوالهه حال بگفت

برين جمله . نه نيمي بمن ده: گفت. همه ترا: هد، نصيب من چه باشد؟ جوالهه گفتاو ترا د
پادشاه بخواب چنان ديد كـه از آسـمان همـه گـرگ و شـير و پلنـگ       : مار گفت. قرار دادند

اكنون بازگوي تا تعبير آن چه باشد؟ جوالهه را منهي اقبال . بلي، چنان ديدم: گفت. باريدي



  257/ا مار برپايه نظريه گريماستحليل ساختاري داستان جوالهه ب                                                                                     
 

 

ودي ترا خصمانِ قوي حال و جنگجوي از اطراف ملك پديد آينـد  اين تلقين كرد كه بدين ز
پادشاه فرمود تا هزار دينار . شمشيرِ تو فرو ميرد و بخير انجامد ايشان بĤبِ ةو بĤخر آتش فتن
زر بخانـه  . گنجيـد نمي جوالهه از بشاشت زر چنان شد كه در كسوت بشـريت . زر به او دادند

انديشه كرد كه ازين زر نيمي بمار نشايد برد و بدين  برد شادمان و طربناك و خرم دل، پس
كمتر خود راضي نشود و اگر ندهم الشك در كمين قصد من باشد و از آزار او ايمن نباشـم،  
. لكن اگر ميسر گردد، هيچ بهتر از كشتن او نيست، چوبي برداشت و بنزديـك سـوراخ رفـت   

د، سر چوبش بر دمِ مار آمد، زخـم  مار بيرون آمد، چوب در دست او ديد، آهنگ گريختن كر
جوالهـه را  . سال ديگر ملك خوابي ديگر ديد و فراموش كرد. خورده و دردناك با سوراخ شد

حاضر آوردند، همچنان بقاعده مهلت خواست و از آنجا بدرِسوراخِ مار شد و بزبانِ لطف مار را 
 لخاطلِ مساعدها: فته انداگرچ گ: مار گفت. از سوراخ بيرون آورد و از گذشته عذرها خواست

اكنون شـرط  : لباطلِ، اما اين بار ديگر هم بيازمائيم؛ پس عذر او را قبول كرد و گفت منَا عدتَ
ملك را بگوي كه در : گفت. سوگند ياد كرد كه چنين كنم. آن است كه مال جمله بمن آري

د جوالهه به خدمت پادشاه مر. كه از آسمان همه شغال و روباه باريدي اي خواب چنان ديده
 آمد و همچنان كه از مار شنيده بود، بگذارد و تعبير آن بگفت كه تـرا دريـن عهـد خصـمانِ    

مخادع با ديد آيند و آخر همـه گرفتـار كـردار خـود شـوند و       محتال و مكار و دزد و دوروي
جوالهـه سـيم   . پادشاه فرمود تا هزار دينار ديگر بدو دهند. دولت تو سزايِ همه در كنار نهد

مار از : برگرفت و چون زر سرخ روي و قوي دل پشت به ديوار مكنت و فراغت باز داد و گفت
مـال بـدو بـردن عـين سـفه و سـرف باشـد،        . من بدان راضي باشد كه قصد هالك او نكـنم 

او چنان  ةمخيلة همچنين تا يك سال برآمد ملك ديگرباره خوابي ديد و صورت آن از صحيف
انديشه مي بود، بامداد كه زنگي  همه شب مضطربِ آن. يك حرف باقي نماندمحو گرديد كه 

شب سر از بالين مشرق برگرفت و دندان سپيد از مباسم آفاق بنمود، بطلب جوالهه فرستاد 
هر خواب كـه نقـش آن از   : گفت. و چون از حالِ خواب و نسياني كه رفتست، استطالع رفت

و اقتبـاس نـور    عالم غيب بازخوانده ام و تعبير آن بر وفق تقدير نموده، جـز بـه مـدد اقبـال    
فراست از خاطر ملك نبودست و آنچ خواهم گفت هم بدين استمداد تواند بـود، امـا يـك دو    
روز در توقف و انديشه خواهد ماند و از آنجا بدرِ سوراخ مار شد و آواز داد، مار بيـرون آمـد و   

حي كـه  ؟ در جملـه از تسـام  ...ييديگر بار آمدي تا از من چاره كارافتادگي  خودجو ...: گفت
اكنون شرط آنست كه هر جايزه كه پادشاه اين بار دهد و هرچ بارها گرفتـه، بمـن   ...كرده ام 

آري تا براستي قسم كنيم و اين بار خواب خيانتي ديگر نبيني تا بگويم كه ملك چه خـواب  
مـار  . بتـازه بسـتند  اي  مرد التزام نمود و بر آن عقد معاهـده . ديدست و عبارت از آن چيست

بخواب چنان ديدي كه از آسمان گوسفند و برّه و امثال آن باريدي و ايـن  : رو، بگويب: گفت
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معبريست بدان معني كه درين عهد بفرّ دولت و ميامن معدلت و حسن سياست ملك جمله 
خاليق رنگ موافقت گرفته اند و جنگ و مدافعت و كينه كشي و مسافعت از ميانه برداشـته  

ع و منقاد گشته و ملك و واليت بر امن و سكون قـرار گرفتـه و   و همه فرمان پادشاه را مطوا
: جوالهه بدر سراي پادشاه رفت و هرچ مار تلقين كـرده، بـاز گفـت   . فتور و فتون زايل گشته

جوالهگي بافتـه نبـود، از انعـام و     كه بپايِ ايهزار دينار ديگر از خزانه بتعهد او فرمود و پايه
اين بار همه بر مار ايثار بايد كـرد و آثـار نيـك عهـدي و     : تبا خود گف. احترام پادشاه بيافت

بتاكيد بايد رسانيد كه مرا در مشكالت امور نامحصـور   عذري كه بقول تمهيد كرده ام، بفعل
از بازگشت بد و چاره نيست؛ پس هر سه هزار دينار برگرفت و پيش مار برد، مـا را آواز داد،  

مهر زر پـيش نهـاد و از گذشـته عـذرها خواسـت و       بيرون آمد، بر يكديگر سالم دادند؛ پس
  .اينك نشان وفاء عهد و تفصي از عهده حقوق آن: گفت

مواخـذتي و   نيـاوردي  اكنون بدان كـه از آنـچ آوردي، منّتـي نيسـت و بـدانچ     : مار گفت
رسانيدي، اهل زمانه  اول آنكه ضرر و الم بمن. مطالبتي نه، كه هرچ آمد، رنگ روزگار داشت

سـباع  و   و حقود و فتنه جوي بودند و در پـرده خـواب صـورت ايشـان بكسـوت      همه شرير
نمودند، دوم نوبت كه مرا بفريفتـي و در جـوالِ زرق و اختـداع تـو رفـتم، ابنـاء       درندگان مي

روزگار همه چاپلوس و پرافسوس بودند و تبصبص و مدالست بر طبـاعِ همـه غالـب، الجـرم     
ال و روباه از روي مشاكلت در خواب مـي نمودنـد و   افعال و اخالق ايشان همه به صورت شغ

اكنون كه به گفته و پذيرفته خويش وفا نمودي و تجنّب و تجافي از خود دور كردي و تـوفّر  
جـرم  بر حقوق عهد واجب دانستي ، مردم زمانه  را علـي العمـوم خـود همـين صفتسـت، ال     

ت و مطابقت اقوال و اعمـال  ترين اذهان خلقست، صورت موافقپادشاه كه آيينه ذهن او صافي
نمايد، چه اجناس اين حيوانـات از  وسفند و ميش و بره و مانند آن ميآدمي درو همه نقش گ

  .زر برگير كه بدان محتاج نيم. معرّت فساد دورترند و بر تسخّر و انقياد مجبول تر
  

  :كنشگرها در داستان جوالهه و مار
  فاعل يا قهرمان ←جوالهه)الف
  ستنده پيامفر←زن جوالهه)ب
  گيرنده پيام←پادشاه )پ
  ياري دهنده←مار )ت
  دشمن ←حرص و آز جوالهه)ث
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 در اين پيرفت. گشتپادشاه به دنبال راه چاره مي چوبجوالهه براي گريز از تنبيه و . 1
رهايي از مخمصه اي كـه   ةجوالهه قهرمان داستان است و خواب پادشاه موضوع و هدف اولي

  .شودشده هدف و موضوع نهايي شمرده مي مرد جوالهه به آن دچار
بندد كه او را از آنچه پادشـاه  ماري كه در سوراخي زندگي ميكند و با جوالهه عهد مي. 2

در ايـن پيرفـت   /كنندهاي زر را با هم تقسيم ميدر خواب ديده آگاه كند و در قبال آن سكه
  .جوالهه استة دهندمار نيروي ياري

افتـد و  كند و اين اتفاق دو بار ديگر هم ميبا مار قسمت نميجوالهه زر را ميگيرد اما . 3
اي ديگر به مار ميدهد تا خـواب پادشـاه را   هربار مرد عذر ميخواهد و براي تقسيم مال وعده

در اين پيرفت حرص و آز جوالهه در حكم نيروي مخالف است كـه او را  ./ برايش تعبير كند
  .از تقسيم مال منع ميكند

ديگر به نزد مار ميرود و از او ميخواهد خواب پادشـاه را بـازگو كنـد و در    جوالهه بار . 4
قبال آن همه مال را به او برگرداند و عهد ميبندد كه اين بار به قول خود وفا كند و مـار بـار   

جوالهـه اسـت تـا از حـرص و آز     ة دهنـد در اين پيرفت مار نيروي ياري./ ديگر قبول ميكند
  دوري كند

مـار آن مـال را بـه    . هد خود وفا ميكند، تمام مال را بـه نـزد مـار ميبـرد    جوالهه به ع. 5
غلبـه  ) حـرص و آز خـود  (جوالهه بر نيروي شـر دشـمن    رفتدر اين پي./ بخشدجوالهه مي

  .و نتيجه نهايي داستان آشكار ميشود ميكند
  

چينـي نويسـنده بـراي    زنجيره اجرايي اين داستان شامل زمينـه  :پيرفت اجرايي) الف
اي داسـتاني در بخـش آغـازين حكايـت     در ابتدا حادثـه . د به داستان جوالهه و مار استورو

صفتي و رابطه نامشروع زن جوالهـه اسـت كـه زمينـه الزم را     افتد و آن شرح آلودهاتفاق مي
  .براي كنش اصلي داستان فراهم ميكند

. معشـوق آمـاده شـدن زن بـراي ديـدار     . آگاه شدن جوالهـه . خيانتكاري.زن آلوده صفت
خورده شدن غذايي كه زن بـراي مهمـاني آمـاده كـرده بـود      .ماندن پنهاني جوالهه در خانه

  انديشيدن تدبير. آگاه شدن زن از حضور جوالهه. توسط جوالهه
  
  )هدفمند(پيرفت ريسماني ) ب

پي رفت ريسماني . رفت وضعيت داستان را به سوي هدفي خاص راهنمايي ميكنداين پي
  :باشدند ديدگاه قابل بررسي ميتان از چاين داس
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رفتن نزد پادشاه و بيان دروغين اين قضيه كه همسرش معبري : ديدگاه زن جوالهه) 1ب
  حاذق است، براي رهايي از مرگ خويشتن توسط شوهر

  آگاه شدن از خواب خود و تعبير آن: ديدگاه پادشاه)2ب
  رارداد و پيمانياري به جوالهه براي تعبير خواب با بستن ق: ديدگاه مار)3ب
نشان دادن حرص و آز آدميان در مقابل حق اصـلي خـود و آنچـه بـه     : ديدگاه راوي)4ب

 .آورنددست مي

اساس و قاعده ظهـور رخـدادها در   » هاالگوي كنش« هدف گريماس آن بود كه براساس
گاه ويژه شخصيتها استفاده كند آنها را از ديد داستان را بيابد گرماس به جاي آن كه از نقش

الگوي كنش در سه دسته كلي جاي ميدهد كه در هريك به مناسبت شخصيت بـا موضـوع   
  .خاصي مطرح است

  
  خواست و اشتياقنسبت ) الف
  ها با يكديگرارتباط شخصيت) ب
 )163: 1380احمدي، .( نسبت پيكار) پ

  :در داستان جوالهه و مار، اين هر سه به شرح زير قابل بررسي هستند
  و اشتياق نسبت خواست) الف
  .زن جوالهه خواهان گريز از تنبيه توسط همسرش است)1الف
  .پادشاه خواهان به يادآوردن خواب خود وتعبير آن است)2الف
  جوالهه خواهان رهايي از تنبيه توسط پادشاه است)3الف
  مار خواهان تقسم مال بين خود و جوالهه است)4الف
  و آز و دوري از آن استمار خواهان آگاه ساختن جوالهه از حرص )1-4الف

  
  ارتباط شخصيتها با هم) ب

  )رفتن زن جوالهه به نزد پادشاه( ←فعل ) = جوالهه(مفعول ←)زن جوالهه(فاعل 
  )جستجو براي حل مشكل( ←فعل ) = جوالهه(مفعول ←)پادشاه(فاعل 
  )تقسيم نكردن مال توسط جوالهه( ←فعل ) = مار(مفعول ←)جوالهه(فاعل 
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  نسبت پيكار) پ
جدال زن جوالهه با جوالهه و رفتن او بـه نـزد پادشـاه كـه نـوعي جـدال رفتـاري در        .1

  .شودنجر به ايجاد حادثه در داستان ميداستان كه م
جدال مار و جوالهه با هم براي تقسيم نكردن مال از جانب جوالهه كه نـوعي جـدال   . 2

  .آورد لفظي را به وجود مي
  .آورد بر آن كه نوعي جدال فكري را به وجود مي جدال جوالهه با حرص و آز و غلبه. 3
هاي دوگانه طرح داستان صادق اسـت و در  در مورد تقابل شناسي گريماسدستگاه نشانه 
شناسـي  طبـق مربـع نشـانه   )64: 1371اخـوت،  .(هاي تمام ملل وجـود دارد ساخت قصهژرف

            ،شـهوت و آز : ردتبيـين كـ   گونـه اين را ساخت داستان جوالهـه بـا مـار    توان ژرفگرماس مي
  .عدم تعبير خواب و مجازات ،تعبير خواب و رهايي، نبود شهوت و آز

كـه بـه ماهيـت خـود شخصـيتها بپـردازد مناسـبات و        گريماس در الگويش بـه جـاي آن  
 هاي ديگري را مدنظر دارد و به همين سبب نگـاه عميقتـري نسـبت بـه سـاختگرايان     ماهيت

  .پيش از خود دارد
  

  :نتيجه
گرديـد و بـر    تحليل داستان معرفـي  ةاي از شيو ها و عناصر ناشناخته زاويه ر اين مقالهد

پايه آن داستان جوالهه و مار نقد و بررسي شد تا الگويي نو از تحليل داسـتان بـه منتقـدان    
  .آثار روايي ارائه شود

ه عمـل  توان نتيجه گرفت كـ مي گريماس انجام گرفته؛ ديدگاه ةكه بر پاي تحليل از اين  
 همـين  .ميگـذارد  تـاثير  داللت در ذهن،بر تقابل استوار است و بر روايت و نحـوه روايتگـري  

روايـت بـا مـتن     اين امر در زنجيره ايكه گونهب .ويژگي خواننده را با عنصر تقابل روبرو ميكند
هـا و تضـادها طـرح     بانقيضـه  ژرف ساخت هر متن روايي .نيست عجين شده و قابل تفكيك

 . ميرود شپي و ميشود
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