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  بر عنصر پرينگيپژوهش

  علي عباسي ي عباسيعل
 ∗رانیار دانشگاه شهید هبشيت، ایاستاد

 ٢٧/٠٦/٨٥: تاریخ وصول
  ١١/٠٩/٨٥: یي ادییخ تأیتار

  پژوهشي بر عنصر پرينگیده كچ
اي قصه، منایـشنامه  پرينگ یكي از عناصر پویا و زجنريه  طرح یا   

 كه جزیـي از     یند وقيت پویا  روایتعناصر  .   است )روایي (و شعر 
 گونـاگون روایـت پرينـگ       عناصـر از میـان    . باشندروایت  پرينگ  
  .آن استعنصر رین تترین و با ثباتاساسي

كانس و هر خبش روایت داراي پرينگ اسـت كـه خـود شـامل        هر س 
در حقیقـت، یكـي از دالیلـي كـه          . آغاز، میانه و پایان اسـت     

، آراسـتگي و نظـم و       انـد خوشایند مردم بـوده   مهواره  ها  روایت
از بعد روایت انتظار دارد یك خواننده . ستها دروني آنترتیب 

شاید . ري برسدبه پایان رساندن آن به حالت تعادل و آرامش فك
را در خواننـده بیـدار     گفت هر روایيت كه چنني احـساسي        بتوان  

كنیم پاسـخي    بدین منظور ابتدا سعي مي     .، داراي پرينگ است   كند
توان به روشي منطقي و علمي چگونه  مي: براي این پرسش بیابیم

پرينگ را در روایت یافت و آن را ارزیابي كرد؟ و آن گاه بـا           
هاي زیر پاسخ كنیم به پرسشصمد هبرنگي تالش ميبررسي دو اثر از 

هاي یك پرينگ ایده آل را دارند؟ آیا این دو اثر ویژگي: گوییم
 اگر پاسخ منفي اسـت، بـه چـه        آیا این دو اثر روایت هستند؟     

 در واقع، هدف نگارنده، به نوعي، نـشان دادن قواعـد           دلیل ؟ 
 داسـتان را   اي است تا خواننده بتواند به كمك آن پرينـگ         ساده

هـاي  مهانطور كه چامسكي نشان داد كـه چگونـه مجلـه          . پیدا كند 
شوند، در رابطه با روایت هم هاي ساده نتیجه ميپیچیده از مجله

جا ما نـشان خـواهیم     و در این  . توان این اصل را بكار برد     مي
توان از ساختارهاي پیچیده یك منت به اجزاء       گونه مي داد كه چه  

  .سادة آن رسید

، یيت ابتـدا  یروایت، پرينگ، سـاختار، وضـع     : لیديك هايواژه
 . رد، رخداد، تغیريكارك، یيت انتهایت میاني، وضعیوضع

 مقدمه
، منایـشنامه   )تیروا (اي قصه ي از عناصر پویا و زجنريه     كپرينگ ی 

 از پرينگ   یيه جز ك ندیوقيت پویا ن عناصر   یا.   است )روایي (و شعر 
تـرین   پرينگ اساسي  ، گوناگون روایت  عناصراز میان   .  باشند تیروا
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دهد، بر ایـن    سزایي را به تراژدي مي    ه امهیت به  ك ارسطو   .ستهاآن
 . باور است پرينگ روح آثار ادبي تقلیدي است

هاي پرينگ این اسـت كـه وحـدت سـاختاري را در             یكي از ویژگي  
. دهـد وحدت حاصل شده به منت زیبایي مـي       . آوردوجود مي به   تیروا

پرينگ، اگـر چـه     . ندك خود جذب مي   ي، خواننده را به سو    جهیدر نت 
 خـود نیـز داراي اصـويل        ةدر حمدود اما  جزیي از ساختار منت است،      

ه هر جزء روایت به طـور مـستقل         كتوان گفت    مي     درسيتبه. است
 مربـوط   كوچك نظام   كبراي منونه ی  . خود است  داراي پرينگ خمصوص به   

 كوچـ كت در نظر بگريمي، این نظام       یش و رفع آن را در روا      كشمكبه  
ند، خود این نظام هـم داراي       ك مي كمكت  یت روا كه به روند و حر    ك
هر . ت داراي پرينگ است   یانس و هر خبش در روا     كهر س .  پرينگ است  كی
در حقیقـت،   . اند آغاز، میانه و پایان    كها داراي ی  دام از این  ك
، اسـت ودهخوشـایند مـردم بـ      مهـواره    هـا تیرواه  كي از دالیلي    كی

  یـك  خواننـدة غالبـًا   . سـت هادرونـي آن  آراستگي و نظم و ترتیب      
بـه  اي  پایان رساندن آن به گونـه     از به بعد  روایت انتظار دارد    

ه چـنني   كـ گفت هر روایيت    شاید بتوان   . ري برسد كتعادل و آرامش ف   
  ایـن    .، داراي پرينـگ اسـت     نـد كرا در خواننده بیـدار      احساسي  

توان بـه روشـي منطقـي و        گونه  مي  ما چه حالت، حاليت حسي است، ا    
رد؟ ایـن   كـ ت پیدا منود و آن را ارزیابي        یعلمي پرينگ را در روا    

شود در قسمت اول ایـن مقالـه بـه آن           ه سعي مي  كمهان پرسشي است    
اي مربوط بـه    هنیم نظریه ك مي    در این خبش سعي   . پاسخ داده شود  

 مـورد بررسـي     پرينگ را از ابتدا تا به امروز، به طـور خالصـه،           
. نیمكان این روش را پیدا      كقرار دهیم، تا بتوانیم در صورت ام      

 سـاعت در    ٢٤«( ر پرينگ در دو اثر صمد هبرنگي        عنصدر خبش دوم به     
چرا این  . خواهیم پرداخت  ) » لبو فروش  كپسر«و  » خواب وبیداري   

عنصر و نه عناصر دیگر ؟ دلیل انتخاب بررسي پرينـگ در ایـن دو               
هـاي  كه مطمئن نیستیم این دو اثر ویژگـي        دلیل است اثر به این    

: یا هبرت بگـوییم   ! دنیك روایت را بر اساس تعریف باال داشته باش        
دانیم این  مني پرينگ ایده آيل را دارند؟       كهاي ی ن دو اثر ویژگي   یا

اگر پاسخ منفي است، بـه      ! دو اثر را باید روایت نامید یا نه         
ن یـ ه نگارنـده در ا    كـ  اسـت    ن پرسش هـديف   ی جواب به ا   چه دلیل ؟  

 . استيمقاله در جستجو

  و بررسيحبث
از . رودار مي كه براي ساختار روایت به      ك ادبي   يپرينگ اصطالح 

حـيت ارسـطو    ،  اندزمان باستان به عنصر پرينگ امهیت فراواني داده       
 .آوردبه مشار مي  ي از عناصر اصلي و شش گانه تراژدي         كپرينگ را ی  
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هاي تراژدي  تكپرينگ تقلید حر  .  تراژدي است  در نگاه او پرينگ روح    
از نظر ارسطو پرينگ بایـد ابتـدا،        . و انتظام ماجراهاي آن است    

ه اگـر عنـصري     كاو بر این باور است      . وسط و انتها داشته باشد    
  .ریزدت  به هم ميی اساس روا،استه شودكاز پرينگ 

 ودشـ امهیت پرينگ تا به امروز هم نزد نظریه پردازان دیده مي          
او بـا   . نـام بـرد   فورسـرت   . ام. ايتوان از   ان مي ین م یه در ا  ك
هاي پیچیده امـروزي    رد پرينگ رمان  ك تالش   ،یه بر نظریات ارسطو   كت

اي از حوادث بـر حـسب        نقل رشته  ،ت  یدر نگاه او روا   . ابدیبرا  
ها و روابط علـت     زهیشة انگ ی؛ با در نظر گرفنت ر     توايل زماني است  

براي . شودينگ نقل حوادث هم حمسوب م     ريه پ ك توان گفت يو معلوم، م  
 »قهرمان به زندان رفت و سپس پسرش هم بـه زنـدان رفـت             «منونه،  

قهرمان به زندان رفت و سپس پـسرش بـراي          «اما  ،  ت است ی روا فقط
ه كمهانطور  . پرينگ است » جنات او دستگري شد و او هم به زندان رفت         

حفظ شده اسـت     عبارت   در این  توايل زماني    شود  مي در مثال مشاهده  
در واقـع، اگـر خبـواهیم       . شود آن دیده مي   هم در سببیت  ويل عنصر   

 »خوب بعـد؟  «: سازمي  ميمطرح   این پرسش را     ،نیمكرا پیدا   ت  یروا
 این پرسش   میابیب و اگر خبواهیم پرينگ را       )٣٨-٣٧ : ١٣٧١اخوت،  (

تـوان نتیجـه    ه گذشـت مـي    ك بر اساس آنچه     .»چرا؟«: نیم  كرا مي 
- پرينگ در دو اصل زیر بیـان مـي  ةه دیدگاه فورسرت در بار   ك گرفت
) ٣٨ : ١٣٧١اخوت،  (» )چرا؟  (سببیت  « و   »)بعد چه؟ (زمان  «: شود

 . یب زماني و علیت استك یعين بر اساس فورسرت پرينگ حاصل تر.
ه كـ  تـا ایـن   داده شد،   روي عنصر پرينگ ادامه     ها   این پژوهش 
در . به امهیت پرينگ آگـاه شـد      هاي پریان    بر قصه  ةپروپ با مطالع  

ه او از روایـت     كـ هاي پروپ تعریفي است     واقع، نقطة شروع بررسي   
این تغیري  او  . دیگرپارة به پارة درست شدة       كتغیري از ی  : دهدمي

 : ١٣٧١اخـوت،   (» رخـداد «به نظر او    . نامد ا رخداد مي  رها    پارة
دادهاي رخـ رد  كپروپ سعي    به مهني منظور     .اساس هر روایيت است    )١٨

. ندك هتیه   ها فهرسيت ند و آنگاه از آن    كاساسي هر روایت را پیدا      
در حقیقت، او   . رد نامید كاركآنگاه، او این رخدادهاي پایه را       

ل كهاي مورد مطالعـة او علـي رغـم شـ          ه قصه كبراین اعتقاد است    
رد از  كاركـ هـا   و در این قصه   . انديك داراي ساختار مشرت   ،متفاوت

-كوچـ كتـرین و   سـاده ،ردكاركاز نظر او .  است عناصر اصلي پرينگ  
 از  ياهردهـا سلـسل   كاركبه عبارتي دیگر    . ترین واحد روایيت است   

ت یـ رواهاي متفاوت   ها قسمت ل آن كه از   ك اندتیرواهاي  نش شخصیت ك
هاي عامیانه روس هفت میـدان عمـل و         پراپ در قصه  . شودیل مي كتش

یب امهیت نقش فاعـل و      به این ترت  . ردكرد را پیدا    كارك كسي و ی  
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با ایـن عمـل بـراي نظریـه         . شودهاي قصه در اینجا مشخص مي     نشك
یـست  ن تنگ فقط جتسم مادي رخدادهاي روای     ه پري كپردازان روشن شد    

 . ندكاتي را بیان كتواند نمي هكبل
سـعي   ) Larivaille( ارهاي پـروپ، گرمـاس و الري واي   كدر ادامة   

 خیلي ساده و انتزاعي قـرار       يوالگ كه رخدادها را در ی    كردند  ك
 كها بر یـ    روایت   گر، متام  این دو پژوهش   قاتیحتقبر اساس   . دهند
را پرينـگ   ه آنكـ اند ریزي شدهپایه ) super- structure( ساختار  -ابر
روایت یا پرينگ پـنج تـایي بـه خـاطر پـنج      ) schéma canonique( يلك

ر یـ ز صـورت    بـه  بر این اسـاس روایـت     . ویندگ بودن آن مي   همرحل
این تغیري  .  حالت به حالت دیگر    كتغیري و حتول از ی    : شودتعریف مي 

 :یل شده است كو حتول از سه عنصر تش
یـا  ( انـدازد   ه روند تغیري و حتول را به راه مـي         ك عنصري   -١

  ،)ت ی در روااخاللگرمهان نريوي 
-خبشد و یا حتقـق منـي   ه این تغیري و حتول را حتقق مي       ك پویایي   -٢
 خبشد،
( دهد  ه این روند تغیري و حتول را خامته مي        ك و عنصر دیگري     -٣

 ).تیروایا مهان نريوي سامان دهنده در 
 پارة در این    ك حالت یا ی   كی.  ساده است  اریالگو بس این   كدر

ه كـ  و بـراي ایـن    . تواند براي مهیشه ادامه داشته باشد     پرينگ مي 
جـاوداني و مهیـشگي     ه این پـارة     كداشته باشیم، الزم است      يتیروا

 يتیـ رگـز روا  صـورت ه    آغاز شود، در غـري ایـن       تیرواخرد شود تا    
 ،ند و یا ختریب شود    كه این پارة بش   ك و براي این  . افتداتفاق مني 

 كه ی كشود  این ختریب باعث مي   . نشي وارد صحنه شوند   كباید افعال   
ایـن   سـراجنام، . ي بعد از دیگري وارد صحنه شوند      ك ی ،سري حوادث 

ه در ایـن حالـت نـريوي        كجایي بسته شوند    كادث باید در ی   سري حو 
از اینجـا بـه بعـد پـارة         . سامان دهنده به صحنه خواهـد آمـد       

 پـارة  ثابـت دیگـري را بـه           ،ه این پارة  كگريد  ل مي كانتهایي ش 
 .گذاردمنایش مي

 كهـا حـضور یـ     شود، در متام این نظریـه     ه مشاهده مي  كمهانطور  
ه مهان سه پارة ابتدایي، میاني و       كساختار ثابت و تغیري ناپذیر      

این سه پـارة حتمـًا بایـد در خـود           . شودانتهایي است، دیده مي   
تـوان آن   ن صورت منـي   یتغیري و حتول را داشته باشند زیرا در غري ا         

تـه در   كیـادآوري ایـن ن    .  دانـست  يتی پرينگ روا  كاثر را داراي ی   
مـًا بـا هـم      زم است كه تغیري و حتول باید تواً       انتهاي این مبحث ال   

 . باشند
ت  یـ ه گذشت، به حتلیل و بررسـي دو روا        كنون بر اساس آنچه     كا
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ها را فقط از جنبة پرينگ مـورد بررسـي           و آن  ميپردازمورد نظر مي  
 چهـار سـاعت در      ٢٤«ت    یار خود را با روا    كسپس،  . دهیميقرار م 

 : داراي دو پرينگ استت  یاین روا. نیمكآغاز مي» خواب و بیداري
 مشكل اقتصادي پدر لطیف یا خانوادة       ةنگ خنست كه دربار   پري. ١

 او است؛
 فرضـي خبـش     ةپردازد و به دو پار      پرينگ دوم كه به لطیف مي     . ٢
 :شود مي

خواهد یك شرت داشـته       لطیف هیچ گاه شرت نداشته است و مي       . الف
 باشد؛ 

» دخـرت «و» پـدر «لطیف مهیـشه شـرت داشـته اسـت و یـك روز              . ب
 . خبرند١خواهند این عروسك ـ شرت را رسند و مي پولداري از راه مي

ي در دو    صفحه روایت شده و پرينگ خنست به متـام         ٣١، در   ت  یروا
مانـد،    آنچه از روایت بر جاي مـي       .تر آمده است   كمي بیش  یا صفحة

هاي مـنت، امهیـت پرينـگ         بر پایه نشانه  . گردد  به پرينگ دوم باز مي    
شـود و     اوي از آن منحرف مي    خنست بیشرت از دیگري است، اما گویي ر       

كوشـیم    تر شدن این موضوع مـي       براي روشن . خورد  با دومي پیوند مي   
 . كه این دو  پرينگ را جداگانه بررسي كنیم

 پرينگ خنست . ١
راوي روایت را   . شود  ت  به شكل خطي روایت مي      یرویهمرفته روا 

 مهه  ،در حقیقت، او با نگاه به گذشته      . گوید  پس از رویداد بازمي   
- او مي. كند نقل مي،برایش پیش آمده است» آنچه را كه در هتران   «
 سـاعت پایـاني آن      ٢٤وشد از این روایت، تنها به بـاز گـویي           ك

كند كه پیونـد زمـاني پرينـگ           شاید با این كار تالش مي      ،بپردازد
 :  دارد ت  را نگهیروا
دهـم كـه      از این رو فقط بیست و چهار ساعت آخر را شرح مـي            «

  )٢٧٧: ١٣٥٦هبرنگي، ( »نم خسته كننده هم نباشدك فكر مي

ردد، در زیـر آورده شـده       گـ مهه آنچه كه به پرينگ خنست باز مي       
  :است

  

البته ناچارم این را هم بگومي كه چطور شد  [...] .الف
 :من و پدرم به هتران آمدمي

                                                        
 پشت ویرتین یـك   در  و  شرت است   عروسك به شكل    ن  یا.  شرت - كعروس -١

قهرمان داسـتان هـر     . ة اسباب بازي فروشي گذاشته شده است      مغاز
 كن عروسـ  یند ا كيند و آرزو م   كين به آن نگاه م    یرتیروز از پشت و   

شـرت  . شودين شرت دوست م   یل با ا  ی خاطر، در عامل خت    نيبه مه . او باشد 
 ...برد و ي ميگری دنياو را به سرزم
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عاقبـت مـادرم و     . چند ماهي بود كه پدرم بیكار بـود       
شهر خودمان گذاشت و دست مـرا       خواهرم و برادرهامي را در      

هـا    چند نفر از آشنایان و مهـشهري      . گرفت و آمدمي به هتران    
 به هتران آمده بودند و توانـسته بودنـد كـار پیـدا              قبال 
پدر من هـم یـك      . [...] ها آمدمي   ما هم به هواي آن    . كنند

یـك لقمـه نـان      . [...] چرخ دسيت گري آورد و دستفروش شـد       
 .فرستادمي پیش مادرم لقمه هم ميخوردمي و یك  خودمان مي

 :مهـان (  [...].گـشتم     من هم گاهي مهراه پدرم دوره مي      
٢٧٨-٢٧٧( 

ريد، گـ   را در بـر مـي      ة باال كه كمـرت از یـك صـفح         ةپس از صحن  
 صفحه بعد، صحنه    ٢٦آید و راوي در       اي در پرينگ خنست پدید مي       وقفه

  : پرينگ خنست استةكند كه ادام زیر را روایت مي
پـدرم  . [...] صداي پدرم را باالي سرم شـنیدم      ] …[. ب

لطیـف، چـي شـده؟      :  گفت ،زمن و تو فكرم     دید كه من حريف مني    
 [...]حالت خوب نیست؟ 

آمد كه بدون حرف  خوشم مي.  حال حرف زدن نداشتممن اصال 
خواسـت االن صـدا و بـوي مـادرم را             دمل مي . زدن غصه خبورم  

 زدم زیـر گریـه و       یك دفعـه  . بشنوم و بغلش كنم و ببوسم     
امـا بـاز    . [...] ي پدرم پنـهان كـردم       سرم را روي سینه   

خواسـت پـیش      فقط گفـتم كـه دمل مـي       . چیزي به پدرم نگفتم   
بعد خواب من را گرفت و چشم باز كردم دیدم          . مادرم بودم 

پدرم باالي سر من نشسته و زانوهایش را بغل كرده و تـوي             
تكـان دادم و    مـن پـایش را گـرفتم و         . كند  مجاعت نگاه مي  

 ! [...]پدر: گفتم
رومي پیش    مي. گردمي به شهر خودمان       فردا برمي : پدرم گفت 

. خـورمي   كنیم یك لقمه نان مي      اگر كاري شد مهاجنا مي    . مادرت
هر چه باشد هبرت از این اسـت كـه مـا در             . نشد هم كه نشد   

 . ها هم در آجنا اینجا بي سر و یتیم مبانیم آن
رخ دستیش را هر طوري شـده تـا         خواست چ   پدرم مي [...] 
خواست هر طوري شده یك دفعة دیگـر          من دمل مي  . دعصر بفروش 

  )٣٠٥-٣٠٤-٣٠٣:مهان ( .شرت را سري ببینم

توان پرينگ خنست را ایـن گونـه           مي ، الف و ب   ة دو صحن  ةبر پای 
 آغازین، روایت نشده، اما نريویـي بـه نـام           ة پار  :بازسازي كرد 

 آغـازین شـده     ةراخالل در پـا   پدر سبب   كاري  مشكل اقتصادي یا بي   
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ت  و پدرش را در جست و جوي كـار بـه هتـران               یو قهرمان روا  است  
كوشـد كـه       میاني، پدر با مهـه تـوان مـي         ةدر پار . فرستاده است 

» دستفروشـي «و از این رو به      . اوضاع به هم رخيته را سامان خبشد      
خـط  پارة  میاني تنها در صحنه الـف و تنـها در دو              . پردازد  مي

ه كـ ن  ی این پرينگ، پس از ا     ةنريوي سامان دهند  . گنجانده شده است  
هاي زیاد در هتران، دیگر تاب دوري مادر را           دشواريعلت  لطیف به   

گوید كه براي مـادرش دلتنـگ شـده           گرید و به پدر مي      ندارد و مي  
گوید كه به شهر خودشـان بـاز          پدر مي . شود  ت  مي  یاست، وارد روا  

، نريوي سامان دهنده پرينگ خنست اسـت كـه در           این خرب . خواهند گشت 
تـا پایـان    » ب«پـس از صـحنه      . ت  شده است   یوارد روا » ب«صحنه  

 از این نريوست كه هرگز      یيگذرد، جز ت  مي  یكتاب، هرآنچه  در روا    
نريوي سامان دهنده بـا پرينـگ دوم هـم در هـم             . رسد  به پایان مني  
 ،ایـن كمبـود    پایاني نـدارد، امـا       ةروایت، پار . آمیخته است   
، چـرا كـه پرينـگ از سـاختاري درسـت            زنـد يمنـ ت    یـ آسیيب به روا  
بـیين    بیش در این چند مجله پیش      و   پارة پایاني كم  . برخوردار است 

. خـورمي    یك لقمه نـان مـي      ،كنیم  اگر كاري شد مهاجنا مي    «: شده است 
هر چه باشد هبرت از این است كه ما در اینجا بي            . نشد هم كه نشد   

 » .هم در آجناها  انیم آنسر و یتیم مب
شاید اشكال پرينگ باال این است كه در دو ـ سـه صـفحه بیـشرت     

ت  بر این پرينگ استوار      یبه راسيت چرا این روا    . نوشته نشده است  
 : گذارد  منودار زیر پرينگ خنست را به منایش مي نشده است؟
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مـنت   علـت نامهـساني در       بـه   لطیف اسـت،   ةپرينگ دوم كه دربار   
  :شود ب، دو خبش ميكتا
خواهد از حاال یك شـرت داشـته          لطیف شرت نداشته است و مي     . الف  

 باشد؛ 
» دخـرت «و  » پـدر «لطیف مهیشه یك شرت داشته اسـت و یـك روز          . ب

خواهنـد ایـن عروسـك ـ شـرت را       رسـند و مـي    ثرومتندي از راه مـي 
 .خریداري كنند

 استوار   مشكل اقتصادي  ةت  بر پای   یه پرينگ اصلي روا   كن  یبا ا 
گـسرتاند كـه      دهد و پرينـگ دیگـري را مـي          است، اما راوي امهیيت مني    

گوید كه پرينگ خنست بـراي او         خود راوي نیز مي   . داراي تناقض است  
   : )»حاال بیامي بر سر اصل مطلب«(مهم نیست 

گشتم و گاهي تنها توي       من هم گاهي مهراه پدرم دوره مي      
. گـشتم    پـدرم برمـي    ها پـیش    زدم و فقط شب     خیابان پرسه مي  

هـا     یا فـال حـافظ و ایـن        ،گاهي هم آدامس بسته یك قران     
 .فروختم مي

 : حاال بیامي بر سر اصل مطلب
  )٢٧٨-٢٧٧مهان ( [...].آن شب من بودم، قاسم بود

پرينـگ دوم آغـاز     ) »حاال بیامي بر سر اصل مطلب     «(با این مجله    
 ٢٤ام در   اي اهبـ     دو صحنة زیـر گونـه      ةدر حقیقت، بر پای   . شود  مي

 :  شود  دیده ميساعت در خواب و بیداري
اگر مشا هر كدامتان مال من      : من به حرف آمدم گفتم    . ١

مهیـشه بـا    . دهم كه هیچوقت ازتان سري نشوم       باشید، قول مي  
 . گذارم كنم و تنهایتان مني مشا بازي مي

ما تو را خـوب     . دانیم  مي: ها یكصدا گفتند    اسباب بازي 
ما را خیلـي    . توانیم مال تو باشیم      مني اما ما . شناسیم  مي

 . فروشند گران مي
كنم حيت در آمد یك ماه پدر  من فكر مني: بعد یكیشان گفت

  )٢٩٤. مهان( .تو براي خریدن یكي از ماها كفایت بكند
. سرم را به در وادادم و پاهامي را دراز كردم. الف. ٢

 مـن    تـا  ناگهان یادم آمد كه امشب شرتم خواهد آمد       [...] 
  ) ٢٨٧. مهان( .را سوار كند بربد به گردش

 اما هرچـه    ،خواستم با شرتم دو كلمه حرف زده باشم        .ب
  )٢٨٨مهان ( .فریاد زدم صدامي را نشنید

شرت را گذاشتند پشت سـر      . پدر رفت نشست پشت فرمان    . ج
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ماشني خواست حركت كند كه مـن خـودم را خـالص            . پدر و دخرت  
دو دسيت ماشـني را چـسبیدم و        . كردم و دویدم به طرف ماشني     

 .خـواهم   من شرتم را مي   . برید  شرت من را كجا مي    : فریاد زدم 
  ) ٣٠٨-٣٠٧. مهان(

وگو بر سر نداشنت شرت است، یعين لطیف صاحب شـرت             گفت ١در صحنة   
گذرد وارونه اسـت، بـه ایـن           آنچه مي  ،٢هاي    در صحنه  امانیست،  

خواهـد شـرتش را از         مي معنا كه لطیف صاحب شرت است و كسي آمده و         
 . او بگريد

 در نظر بگـريمي، آن گـاه بـا          ١ صحنة   ةت  را بر پای    یاگر روا 
 :رو خواهیم بود چنني پرينگي روبه

اقتـصادي از   هـاي     يگرفتـار روزي لطیف كه با پدرش به خـاطر         
، از پشت شیشة مغازة     )پارة آغازین (شهرستان به هتران آمده بود      

از آن  تـا   كنـد     بیند و آرزو مي      مي  را كي عروس يفروشي، شرت  عروسك
 در حقیقـت،  ). »اگر مشا هر كدامتان مـال مـن باشـید         «(او باشد   

اخالل  نريوي    كه لطیف در سر دارد، نشان دهندة       دیدن شرت و آرزویي   
این پرينگ چندان روشن نیـست،      پارة میاني   . پارة آغازین است   گر

رود و    زیرا پس از این رویداد، لطیف تنها به دیدن عروسـكش مـي            
ت  بـراي خریـد آن اجنـام         یاي در چارچوب پرينگ روا      هیچ كار ویژه  

البته لطیف یك بـار بـا دوسـتانش وارد عروسـك فروشـي              . دهد  مني
 : پرسند ها را مي شوند و هباي عروسك مي

هاي ظهر من و امحد حسني و پسر زیـور در خیابـان               نزدیك
تیم و  شكـس   نادري، لب جو، كنار شرت نشسته بودمي و ختمه مـي          

عاقبـت قـرار گذاشـتیم كـه        . زدمي  دربارة قیمت شرت حرف مي    
فروشنده به خیال   . برومي توي مغازه و از فروشنده بپرسیم      

. بروید بـريون  : این كه ما گداییم، از در وارد نشده گفت        
 . پول خرد ندارمي

 دهید؟  شرت را چند مي. خواستیم آقا پول مني: من گفتم
]…[ 

 .شرت فروشي نیست. بريون بابابروید : صاحب مغازه گفت
دماغ سوخته از مغازه بريون آمدمي انگـار اگـر فروشـي             
بود، آنقدر پول نقد داشتیم كه بدهیم و جلو شرت را بگريمي            

 )٣٠٣. مهان( ].…. [و بربمي

و » پدر«یك روز   . رود  بیش هر روز به دیدن شرت مي       و   لطیف، كم 
لطیـف  . كنند  ریداري مي خ  رسند و شرت را       ثرومتندي از راه مي   » دخرت«
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پولـدار، از آجنـا دور      » دخـرت «و  » پدر«دهد، اما     واكنش نشان مي  
توان گفت متام     مي سان  بدین. تواند اجنام دهد    اند و او كاري مني      شده

پایـداري در   ) ب(  شـرت و   ةلطیف براي دیـدن هـرروز     ) الف(واكنش  
ر د.  اسـت  تیـ روا  اخالل گر   در پیوند با نريوي    ،برابر پدر و دخرت   

پارة میاني، نريوي سامان دهنده و پـارة        فاقد   این پرينگ،    واقع،
 منودار زیر، پرينـگ دوم را در پیونـد بـا خبـش اول               .استپایاني  
 :دهد نشان مي

 

  

پیش برود، پرينگ روایت    ) ٢( مشارة   ة صحن ةحال اگر روایت بر پای    
 :به شكل زیر خواهد بود

ه هتـران رفتـه     لطیف كه با پدرش از شهرستان ب      : پارة آغازین 
 را كجـا    شـرتم «: دیـ شرتي پشت ویرتیـن یـك مغـازه د         كيعروسبود،  

یك روز كه مانند مهیشه بـراي دیـدن شـرتش بـه مغـازة               . »برید  مي
 نـريوي   پولداري،» دخرت«و  » پدر«عروسك فروشي رفته بود، ناگهان      

ن یـ بـراي ا  . خواهند شرتش را خبرند     بیند كه مي    را مي  ،نندهكاخالل  
: گویـد   مـي هـا     رود و بـه آن       شرت را بگريد، جلو مـي      ه جلوي بردن  ك
پدر دخرت، لطیـف    » .صبح خودش به من گفت    . آقا، شرته فروشي نیست   «

خـرد و     زند و پس از یك سري رویدادها شرت را مـي            را به كناري مي   
گـذارد و     مغازه آن را پشت ماشني مي     فروشنده و شاگردان    به یاري   

هـا    شود، امـا آن     روان مي ها    نلطیف به دنبال آ   . روند  با دخرتش مي  
 خرید شرت و بردن آن از مغازه برابـر اسـت            .اند  براي مهیشه رفته  

پـارة  نگ فاقـد    رين پ یبنابر ا  .كننده  اخالل  با پایان یافنت نريوي     
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منودار زیر پرينـگ    . استدهنده و پارة پایاني       میاني، نريوي سامان  
 :دهد این خبش را نشان مي

 

  

. پـردازمي مي»  لبو فروش  كپسر«ت  ی در روا  نون به حتلیل پرينگ   كا
 : داراي دو پرينگ استپسرك لبوفروش تیروا
 پرينگ حاجي قلي فرشباف و . ١
پرينگ دوم پس از شكست خوردن پرينگ حـاجي         . وردي  پرينگ تاري . ٢

 . شود قلي آغاز مي
. شـود   پایاني آغاز مي     با روایت پارة     پسرك لبو فروش  ت    یروا

وردي دیگر در كارخانـه       شود كه تاري     ده مي  آموزگار هنگامي وارد  
روزي آموزگـار از    . كنـد   فرشبايف حاجي قلي نیست و لبوفروشي مـي       

. اش را بـراي او بگویـد        ت  زنـدگي   یـ روا خواهد كـه    وردي مي   تاري
اش را ایـن چـنني         زنـدگي   ت  یـ وردي با نگاهي به گذشته، روا       تاري

   :كند آغاز مي
خیلي ببخش آقا، من    :  و گفت  وردي شروع به صحبت كرد      بعد تاري 

یعين خواهرم پـیش    . كردمي  و خواهرم از بچگي پیش حاجي قلي كار مي        
مـادرم بـاز    . دو سه سايل پیش بـود     . [...] از من آجنا رفته بود    

تو كارخانه سي تـا     . كرد اما زمینگري هم نبود      كار مني . مریض بود 
سـتاد   كه پنج شـش ا     - حاال هم هستند     -ي دیگر هم بودند       چهل بچه 

. گـشتیم   رفتـیم و ظهـر برمـي        من و خواهرم صبح مـي     . كار داشتیم 
  )١٧٣: ١٣٧٨هبرنگي، ( [...].
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از آغازین    وردي از زبان خود او با روایت پارة           ت  تاري  یروا
وردي مهـراه خـواهرش در كارخانـه           كـه تـاري    شوديآغاز م هنگامي  

پـارة  از  . شود  كردند، آغاز مي  قالیبايف حاجي قلي فرشباف كار مي     
اما . شود  وردي بیان مي    آغازین روایت است كه از زبان راوي تاري         

ها   وردي آن   ات دیگري هم باید افزود كه تاري      ییبه این پارة ، جز    
هـاي كـالس آن را بـراي آموزگـار            كنـد، بلكـه بچـه       را روایت مني  

در حقیقت، با افزودن صحنه زیر به صحنه بـاال، پـارة             . گویند  مي
 : شود وردي كامل مي اريت  تیابتدایي روا

 ...پدرت : گفتم
 .مرده: فتگحرفم را برید و 

 .گفتتند عسگرقاچاقچي، آقا بش مي. ها گفت یكي از بچه
آخرش روزي سر . اسب سواري خوب بلد بود: وردي گفت تاري

روي اسـب   . هـا زدنـدش     امنیـه . كوهها گلوله خورد و مـرد     
 .زدندش

[...] 
اسـم  :  بـرامي گفتنـد    وردي  ها خیلي چیزها از تـاري       بچه
دو سه سايل بـزرگرت از او بـود وقـيت           . بود» سوملاز«خواهرش

بعدش . پدرشان زنده بود، صاحب خانه و زندگي خوبي بودند        
اول خواهر و بعد بـرادر رفتنـد پـیش          . به فالكت افتادند  
 )١٧٢ .مهان( . [...].حاجي قلي فرشباف

گامي كـه   از هن . ، حاجي قلي است   هنريوي ویران كننده این پار    
ویرانـي  . كنـد   وردي به چشم بد نگاه مي       حاجي قلي به خواهر تاري    

 :شود   آغاز مينیآغازپارة 
ایستاد باالي  آمد مي آقا، این آخرها حاجي قلي بیشرف مي

كرد به خواهرم و گاهي هـم دسـيت           سرما دوتا و هي نگاه مي     
. شـد   خندید و رد مـي      كشید و بیخودي مي     به سر او یا من مي     

[...] 
[...] 

وقيت شـنید   . ام  و ما دو تا، آقا، آمدمي پیش ننه       [...] 
حاجي قلي به خواهرم اضافه مـزد داده، رفـت تـو فكـر و               

 )١٧٤-١٧٣مهان ( .گريید دیگر بعد از این پول اضايف مني: گفت

كوشـد بـا سـوملاز        حاجي قلي مـي   ه  كاست  از این صحنه به بعد      
مهه این  . دهند  رد مي وردي به او پاسخ        تاري ةخانواد. ازدواج كند 

 از جریان   یيوردي با حاجي قلي فرشباف، جز       مراحل حيت درگريي تاري   
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زیـرا حـاجي قلـي هنـوز        ت  است،    یآغازین روا   ویران سازي پارة    
   :نتوانسته است این پارة  را ویران سازد

: پانزده هزارش را طرف حاجي انـداختم و گفـتم          [...] 
 . آید ام بدش مي هنن. حاجي آقا، ما پول اضايف ندارمي

[...] 
آنوقت پانزده هزار را برداشت و خواست تو دست خواهرم 

از غـیظم   . فرو كند كه خواهرم عقب كـشید و بـريون دویـد           
بـرش داشـتم و     . اي روي میـز بـود       دفـه . گرفـت   ام مي   گریه

حاجي فریاد زد و    . پراندم دفه صورتش را برید و خون آمد       
 . نفهمیـدم چـي شـد      من بريون دویـدم و دیگـر      . كمك خواست 

  )١٧٦. مهان(

 ةپس از این رویـداد، حـاجي قلـي، كدخـدا را نـزد خـانواد               
شـود، از     ه موفـق منـي    كـ ن  یـ فرسـتد، امـا پـس از ا         وردي مي   تاري
 : گريد وردي انتقام مي تاري

حاجي قلي كه زخم . من ترسیدم، آقا، نزدیك نشدم[...] 
 پـسر بیـا بـرو تـو،       : صورتش را با پارچه بسته بود گفت      

 . كاریت ندارم
من ترسان ترسان نزدیك به او شدم و تا خواستم از در             
بگذرم مچم را گرفت و انداخت توي حیـاط كارخانـه و بـا              

آخر خودم را رهـا كـردم و        . مشت و لگد افتاد به جان من      
 دیروزي را برداشتم آنقدر كتكم زده بود كـه           ي  دویدم دفه 

 . [...]آش و الش شده بودم
كردم و خـودم را بـه زمـني           م گریه مي  من از غیظ  [...] 

 .آخـر آرام شـدم    ... رخيـت     زدم و خون از زخم صورمت مـي         مي
 )١٧٥-١٧٤ .مهان(

شـود، زیـرا در        آغاز مي  »آخر آرام شدم  « ةمیاني با مجل    پارة  
وانگهـي،  .  به طور كامل ختریـب شـده اسـت         نیآغازاین حلظه پارة    

 : شودپارة میاني در دو ـ سه خط روایت مي
 .  آخر آرام شدم.][..

من و خواهرم به بیـست تـومن خریـده          . یك بزي داشتیم  
فروختیمش و با خمتصر پويل كه ذخريه كرده بودمي یكـي           . بودمي

آخر خواهرم رفت پیش زن نان پـز و مـن           . دو ماه گذراندمي  
  ... مد دنبالش رفتم آهم هر كاري پیش

 كند؟  وردي، چرا خواهرت شوهر مني تاري: گفتم
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من و خـواهرم دارمي     . سر زن نان پز نامزدش است     پ: گفت
 )١٧٧-١٧٦. مهان( .كنیم كه عروسي بكنند جهیز هتیه مي

آخر خواهرم رفت پیش زن نان پز و من هم هر كاري پـیش              « ةمجل
 .  استپایاني آغازین پارة  بند » دنبالش رفتم،آمد

ــاري ــي  ت ــان م ــه پای ــتش را ب ــا راوي، وردي روای ــاند، ام  رس
وردي بـه     پایاني روایت تاري    ه در پارة    كن  ی دلیل ا  آموزگار، به 

ت  یـ را بـه روا   ) الـف و ب   (هـاي     این روسـتا آمـده بـود، صـحنه        
بـه زمـاني    » الـف  «ةصـحن . ت  كامـل شـود     یـ افزایـد تـا روا      مي

گردد كه راوي، آموزگـار، بـراي خنـستني بـار بـه روسـتاي                 بازمي
، پـارة    زیر به صحنه بـاال     ةبا افزودن صحن  . وردي رفته بود    تاري

  :شود آغازین اندك اندك كامل مي 
 .الف

 مش كاظم، این كیه؟ : از مبصر پرسیدم
وردي  است،     تاري …كس دیگري نیست، آقا     : مش كاظم گفت  

 [...].فروشد  ها لبو مي زمستآن …آقا 
[...] 

فروشـد    پزد، این هم مـي      آقا، خواهرش مي  : مش كاظم گفت  
 .اش مریض است، آقا ننه... 

[...] 
 وردي؟  اش است، تاري ات چه فتم ننهمن گ
چي . گوید فلج شده    كدخدا مي . خورد  پاهاش تكان مني  : گفت

 )١٧٢-١٧١-١٧٠ .مهان (.دامن من، آقا خوب مني. شده

رود و پس از چنـدي بـاز          آموزگار مدتي بعد از این روستا مي      
وردي این بار، خبشي      تاري. بیند  وردي را مي    گردد و دوباره تاري     مي

، خبـش   »ب«صحنه  . كند  پایاني را براي او روایت مي       ز پارة   دیگر ا 
  .  استپسرك لبو فروشپایاني روایت  انتهایي پارة 

 . ب
. امسال تابستان براي گردش بـه مهـان ده رفتـه بـودم             

. وردي را توي صحرا دیدم، چهل پنجاه بـز و گوسـفند             تاري
 وردي، جهیز خواهرت را آخرش جور كردي؟ تاري: گفتم 
حاال هم دارم براي عروسي . …عروسي هم كرده . آره: گفت

 ةآخـر از وقـيت خـواهرم رفتـه خانـ          . كنم  خودم پول مجع مي   
خواهد كـه زیـر       یك كسي مي  . ام دست تنها مانده     شوهر، ننه 

ام،   خبشي  مي.  بي ادبي شد   …بالش را بگريد و هم صحبتش بشود        
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 )١٧٧.  مهان مرجع ص(.آقا

 :دهد  به روشين نشان مي مراحل باال راةمنودار زیر مه
 

  

توان    مي ت،یروا منودار باال و با سنجش آغاز و پایان          ةبر پای 
 :هاي روایت برخوردار است  ویژگيپسرك لبو فروش ازگفت كه 

 

 نتیجه گريي
تـوان  گونه مي ه چه كدر خبش خنست تالش شد پاسخي براي این پرسش          

افــت و آن را یت یــي پرينــگ را در روابــه روشــي منطقــي و علمــ
ه از ارسطو تا بـه      هایي ك   بر اساس نظریه  . رد، بیابیم كارزیابي  

، تیـ رواپرينگ  ه  كامروز به ما رسیده است، به این نتیجه رسیدمي          
ایـن  .  برش زماني است   كحمدودة آغاز و انتهاي ی    پیش از هر چیز،     

هـاي    تیـ ااز رو از جهـان عـیين و       ت را   یحدود آغاز و پایان، روا    
به جهاني خاص   ت را تبدیل    یبه زباني دیگر روا   . كنددیگر جدا مي  

براي سازمان دهي این جهان، نویسنده جمبـور اسـت آن را            . ندك مي
تـوان بـه درسـيت      مـي  ه در این حالت   كند  ك زماني آغاز    كیكبا تف 

 : آغازین وضعیت
كــــار كــــردن  

وردي و سوملاز  اريت
در كارخانــــــه 
فرشبايف حاجي قلي   

 فرشباف

 :پایاني وضعیت
پیشه جدید براي 

لبو  (وردي تاري
 ) فروشي
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در .  نیـست  يونـ رياین پارة به هیج وجه شبیه زمان واقعي ب        : گفت
دهـد، امـا    نسان حو ادث ریز و درشـيت رخ مـي         جهان بريوني براي ا   

رعایـت اصـل    «زیـرا   . ندكتواند بیان    ها را مني   آن ينویسنده متام 
ت چنني اجازه را به نویسنده      یدر روا )  ١٠٣: يحممد(» زیبا شناخيت 

 كه متام این رخدادها را ، چه كوچك و چـه بـزرگ، روایـت                دهدمني
یعـين آغـازین و     ایـن دو پـارة       بـني    بایـد درحـد   نویسنده  . كند

هـا را برجـسته و      بعـضي از آن   .  رویدادها را برگزینـد    یيانتها
هـاي اصـلي در     ي از ویژگـي   كدر واقع، ی  . را حذف كند   دیگر   بعضي

وانگهـي، بـه    .  است اصل انتخاب پرينگ ریزي ساختارهاي هنري، مهني      
توجـه بـه    : توان افزود این ویژگي پرينگ، ویژگي دیگري را هم مي       

 عنصر پرينگ است و عناصر دیگـر داراي         يژگیاین و . وحدت ساختاري 
پیونـد  پرينگ قادر است با عناصـر غـري خـود           . نیستندویژگي  این  

دیگر در  كه عناصر دیگر را با ی     كپرينگ وظیفه دارد    . برقرار كند 
آفرینـد، در سـاختار     وحدتي را كـه پرينـگ مـي       . پیوند قرار دهد  

 بـه خـود جـذب و        این وحدت كـه خماطـب را      . شودمتبلور مي  يتیروا
پویـایي و رازآمیـزي     . كند، حاصل نقش آفریين پرينگ است     افسون مي 
پرينـگ،  . ها است  حاصل پرينگ ریزي درست و جباي آن       هاتیرواساختار  

اگر چه جزیي از ساختار منت است، در حمدوده خود نیز داراي اصويل             
بعضي از اصـويل كـه در مناسـبات سـاختار وجـود دارد، در               . است

ه این اصول را در باال مورد بررسي قرار         ك اصول پرينگ است  حقیقت  
ه آیـا ایـن دو      كـ قًا بر اساس این اصول متوجه شدمي        یو دق . دادمي

. اثر مورد مطالعه از صمد هبرنگي ویژگي روایت را دارند یا نـه            
ه به  كرد  كایت از روایيت را مي    كت ح یدر اصل، ساختار این دو روا     
ل روبـه   ك یا واژگان پرينگ را با مـش       دلیل چینش نامتناسب مجالت و    

 ٢٤«ت  یـ ه در روا  كدانستیم  رده بود، براي منونه به درسيت مني      كرو  
شود و  چرا راوي از پرينگ اويل منحرف مي      » ساعت در خواب و بیداري    

 ... پردازد و به پرينگ دوم مي
هـدف ایـن    : ردكد  كیتوان بر هدف این مقاله تا     ان، مي یدر پا 

ه كـ ت  خوب است یـا بـد، بل        ی بگوید این روا   هكمقاله این نیست    
 پرينـگ   كتـوان یـ   گونه مـي  چهه  ك: هدف نشان دادن این موضوع است     

 در واقـع، ایـن       داشـت؟  ك مـشرت  ي الگو كایده آيل و یا به نوعي ی      
ایـن  . ت  ی روا كپرينگ ایده آيل، الگویي خواهد بود براي نگارش ی        

اما در  .  است كه در متام متون روایيت مشرت     كالگو به گونه اي است      
توانـد  سي، یا چه مـتين، مـي      كه چه   ك ماست   يش رو یمهني جا پرسشي پ   

ات، متـون   ییـ نندة این الگو باشد؟ بدون وارد شدن در جز        كتعیني  
-نـه یتواننـد زم شور ما مهچون شاهنامة فردوسي مي كادبي جاودانة   
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الگوهاي ارائه شده در مقالـة      . ار باشند ك براي این    يدی مف يها
ه خـود   كـ شوند  شاهنامه هم دیده مي   هاي    تیوبي در روا  حاضر، به خ  

هدف نگارنـده، نـشان     . آن است ) نسيب(دلیل خوبي بر جهاني بودن      
 آن جستجو   كمكدادن قواعد ساده اي بود تا خواننده پرينگ را به           

هاي پیچیـده   ه چه گونه  مجله    كي نشان داد    كه چامس كمهانطور  . ندك
تـوان  ، در رابطه با روایت هم مي      شوندمي هاي ساده نتیجه  از مجله 

تـوان از   مي چه گونه  هكو ما نشان دادمي     . ار برد كاین اصل را ب   
 .  منت به اجزاء سادة آن برسیمكساختارهاي پیچیدة ی

 كتابشناسي
ــ ــدي، باب ــنت . )١٣٧٠ (.كامح ــل م ــاختار و تاوی ــي و -س ــشانه شناس  ن
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