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مقایسه ساختار داستان خسرو وشیرین نظامی و رساله الطیر سهروردی
( بر اساس دو الگوی لباو و والتسکی و گریماس)
ندا نجفی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
منصوره فرحزادی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
چکیده
ادبیات کهن فارسی به دلیل وسعت دامنه و عمق محتوا مسائل کار نشده ی فراوانی دارد .در این پژوهش بر اساس
دو الگوی لباو و والتسکی ( )4361و گریماس ( )4366به بررسی چارچوب ساختار پیرنگ و دستور زبان روایت در دو داستان
عرفانی و غنایی پرداخته شده است .نگارندگان این پژوهش را با این فرضیه آغاز کردند که ساختار داستان های عرفانی به
دلیل این که به قصه و حکایت شبیه است (از لحاظ پیرنگ و وجود درس اخالق) با الگوی لباو و والتسکی مطابقت دارد ،ولی
ساختار داستان های غنایی به دلیل دستور زبان روایی خاص مطابق معیارهای الگوی گریماس است .در پژوهش حاضر به
شیوۀ توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای در یک جامعه ی آماریِ محدود (اما دقیق) رساله الطیر
سهروردی به عنوان نمونه ی داستان عرفانی با خسرو و شیرین نظامی در جایگاه داستان غنایی از نظر ساختار پیرنگ و
دستور زبان روایت مورد مقایسه قرار گرفته است .نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که ساختار پیرنگ در داستان رساله
الطیر به د لیل وجود درس اخالق با الگوی لباو هم پوشانی دارد و مرحله ی عقد قرار داد در دستور زبان روایی آن پوشیده
است ،در حالی که داستان خسرو و شیرین با الگوی کنشگران گریماس مطابق بوده و معیار های الگوی لباو در این داستان
دیده نمی شود.
کلیدواژهها :ساختارگرایی ،روایت شناسی ،سهروردی ،نظامی ،لباو ،گریماسمقدمه و بیان مسئله
یکی از خیزش های علمی معاصر در ادبیات داستانی و فارسی تطبیق آثار کهن با نظریه های ادبی جدید است .و در
این زمینه تالش های فراوانی شده و نتایج ثمر بخشی به دنبال داشته است .ادبیات کهن فارسی به دلیل غنی بودن پیکره،
انواع قالب های داستان و شعر را در درون خود جای داده است.
یکی از راههای شناخت ادبیات داستانی سنتی فارسی ،بررسی آن با شیوه های علمی جدید و اعمال تحلیل های
ساختارگرایانه بر روی متون روایی است .نتیجه ی کاربست چنین شیوه هایی عالوه بر احیای سنت های قدیم ،به شناخت هر
چه بیشتر ساختار روایی متون و کشف شگردهای اصلی داستان پردازی نویسندگان و تبیین نقاط ضعف و قوت آثار آنها
منجر می شود(غالم .)4 :4942،آثار فارسی شهاب الدین یحیی سهروردی معروف به شیخ اشراق جدای از مضمون فلسفی و
تمثیلی ،دارای روایت پردازی های دلکش و جنبه های داستانی قوی است ،آن سان که می توان گفت در شمار روشن ترین و
زیبا ترین نمونه های نثر فارسی است .شیخ اشراق در رساله های خود از ابزار تخیل و ابتکار استفاده می کند و در داستان
های خویش به خوبی زبان تمثیل را به کار میگیرد و در «هر رساله تجربۀ درونی بهخصوص یا حالتی را در عالم روحانی و
معنوی مورد بررسی و مداقه قرار میدهد که شرح و تفسیر روشنی در باب آراء و عقاید او به شمار میرود» (صدر:4933،
.)441
اگر چه قصد اصلی سهروردی داستان پردازی به معنای امروزی آن نبوده و از «داستان» تنها به عنوان ابزاری جهت بیان
اهداف و اندیشه های خویش استفاده کرده است ،ولی با تکیه بر نظریات جدید ساختارگرایی و داستانپردازی میتوان به تحلیل
ساختار و محتوای این داستانها پرداخت« .ساختارگرایی جنبش فکری مدرنی است که پدیدههای فرهنگی را طبق اصول
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برآمده از زبانشناسی تحلیل می کند و بر ارتباطات متقابل نظام وار میان هر فعالیت انسانی تاکید دارد» (کادن.)491 :4941،
ساختارگرایی به عنوان یکی از رویکردهای مهم نقد نوین می کوشد «الگویی از خودِ نظام ادبیات به عنوان مرجع بیرونی آثار
منفردی که بررسی می کند ،به دست دهد و با حرکت از مطالعه زبان به مطالعه ادبیات ،علمیترین مبنای ممکن را برای
مطالعات ادبی فراهم آورد» (اسکولز.)26 :4913،
از جمله مسائلی که در روایت شناسی ساختارگرا مورد کاوش قرار میگیرد ،میتوان به تحلیل ساختارها و توصیف قوانین
حاکم بر روایتها اشاره کرد که به وضع و تعریف دستور زبانی خاص برای انواع و اقسام داستانها منجر میشود.
قبل

بعد

در خمسه نظامی هر داستان شامل به هم ریختن یک وضعیت است و حداقل دارای دو مرحله ابتدایی و انتهایی
است ،یعنی در یک داستان با یک توالیِ حوادث مواجهایم که در محور زمان اتفاق میافتد و دارای دو موقعیت ابتدا و انتها
(قبل و بعد) با تاکید بر تغییر شخصیت اصلی است .به عنوان مثال در داستانهای خسرو و شیرین و لیلی و محنون شاهد دو
موقعیت ابتدا و انتها هستیم و هر داستان دارای دو موقعیت ،قبل و بعد است:
«از ویژگیهای روایت میتوان به این نکته اشاره کرد که در آنجا چیزی در حال اتفاق افتادن است» (عباسی:4932 ،
)32؛ و این اتفاق با بررسی دو وضعیت ابتدا و انتهای داستان به خوبی نمایان میشود.
ساختار گرایی تنها به ساختار بیرونی یک اثر نمی پردازد و عالوه بر ساختار کلّی و فرم ،به محتوا و زبان آن نیز توجه
دارد .زیرا محتوا و زبان یک اثر با ساختار کلّی آن پیوندی ناگسستنی دارد« .ساختارگرایی عموما به اندیشه های فرانسوی
دهه ی  4361اطالق می شود و با نام متفکرانی چون ،کلود لوی استراس ،روالن بارت ،میشل فوکو ،ژرار ژنت ،ژاک الکان،
آلژیر داس ژ گرماس و ژان پیاژه عجین شده است .چنان که پیاژه در کتاب ساختارگرایی می گوید« :ساختارگرایی یک روش
است و نه یک آموزه» (مکاریک .)419 :4943،در این پژوهش با تکیه بر دو الگوی ساختارگرای لباو و والتسکی )4361( 4و
گریماس ( )4366به تحلیل و مقایسه ساختار پیرنگ و دستور زبان روایت در داستان «رسالۀ الطیر» شهاب الدین یحیی
سهروردی و خسرو و شیرین نظامی به عنوان دو داستان عرفانی و غنایی میپردازیم و بر آنیم تا این مقایسه کوچک را
دستاویزی برای پژوهشهای بزرگ تر قرار داده و به فرضیه هایی که نسبت به ساختار پیرنگ و دستور زبان روایت در این دو
قالب داستانی در ذهن داریم جامه عمل پوشانده و دستاورد ها و نتایج پژوهش را به ساختار داستان های دو قالب انتخاب
شده تعمیم دهیم .لذا سؤاالت اساسی که پیکره پژوهش حاضر را تشکیل میدهند این گونه مطرح میگردد:
 )4ادعای نگارندگان بر مطرح کردن این فرضیه که ساختار پیرنگ داستان رساله الطیر با الگوی لباو و داستان خسرو
و شیرین با الگوی گریماس هم پوشانی دارد ،چگونه قابل توجه است؟
 )2بر اساس الگوی گریماس از نظر جایگاه مرحله ی عقد قرار داد کنشگران آیا در دستور زبان روایی دو داستان تفاوتی وجود دارد؟
 .)9آیا می توان بر اساس این پژوهش چنین ادعا نمود که ساختار کلیۀ داستان های قالب عرفانی با الگوی لباو و
والتسکی و داستان های غنایی با الگوی گریماس مطابقت دارد؟
پیشینه پژوهش
طاهری و همکاران ( )4931در پژوهشی به «تحلیل رساله الطیر شیخ اشراق بر پایه ی روایت شناسی»پرداخته اند.
این پژوهش از دیدگاه روایت شناسی تودوروف و ژرار ژنت به بررسی و تحلیل داستان پرداخته است .همچنین تاج بخش
()4943در پژوهشی تحت عنوان «تحلیلی فشرده از رساله الطیر ابن سینا» اشاره ای مختصر به رساله الطیر سهروردی نیز
1 . Labav Valet ski
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داشته است .سید حسن صدر در پژوهشی تحت عنوان «مولفات فارسی شیخ االشراق شهاب الدین سهروردی» به معرفی آثار
فارسی شیخ اشراق و اهمیت آن ها پرداخته است .در زمینه ی جنبه های فلسفی آثار سهروردی مقاالت زیادی نوشته شده
است ،ولی در مورد ویژگی های روایی و ساختار داستانی آثار فارسی وی،کار های زیادی انجام نشده است .از آنجا که غیر از
مقاله ی طاهری و همکاران پژوه شی با محوریت بررسی ساختار داستان درباره ی رساله الطیر انجام نشده است ،لزوم
پژوهشی از این دست را الزم شمردیم و عالوه بر نوآوری از حسن های دیگر این پژوهش این است که با تکیه بر نظریه های
نوین ساختارگرایی به تحلیل این داستان می پردازد.
معرفی الگوی لباو و والتسکی()4367
ساخت کالن ،همان چارچوب فکری و ذهنی نویسنده ،گوینده و شنونده است که به صورت دانش زبانی
( )linguistic competenceدر حافظۀ آنها ضبط شده است؛ یعنی هر شخصی برای هر مضمون زبانی دارای طرح معینی
است که بر اساس آن و دانش مشترک با افراد دیگر می تواند ارتباط بر قرار کند .زبانشناسی کالن نیز در پی به دست آوردن
راۀ علمی برای چگونگی ارتباط برقرار کردن است .لباو و والتسکی با بررسی داستان های نقل شده توسط سخن گویان عادی
زبان ،ارتباط خاص صوری داستان و نقش هایشان را به دست آوردند و با مطالعه پیشرفت فنون داستان از کودکان به افراد
بالغ و همچنین تعداد این فنون در بین افراد پایین و متوسط ،به جداسازی عناصر داستان پرداختند .تحقیق آنها بر اساس
خواص الگو های استفاده شده در داستان از سطح بند گرفته تا سطح داستان ساده و پیچیده است که از لحاظ صوری به
داستان توجه دارد .لباو و وا لتسکی با اتکا به فنون اصلی تجزیه و تحلیل زبان شناختی داستان مانند :الف) جداسازی واحد
های ساختاری متفاوت؛ ب) توجه ویژه به خاص داستان ،به بررسی ساختاری داستان ها پرداختند .لباو و والتسکی در عین
تحقیق در یافتند که چنانچه داستانی فقط دارای همین خصلت روایی باشد ،معمولی و پیش پا افتاده است و به عنوان
داستانی بی محتوا و بی ارزش تلقی می شود .معموال داستان دارای نقش دیگری است که این نقش با توجه به عالقه شخصی
و عکس العمل مخاطب در بافت اجتماعی مشخص می شود .بر اساس مطالب باال می توان گفت که داستان دارای دو نقش
است .)4 .ارجاعی( :)referentialعملکرد داستان به عنوان وسیله ای برای تکرار تجربه به ترتیبی خاص از عباراتی است که
تسلسل وقایع گذرا و زمانی تجربه اصلی را به هم ربط می دهد .)2.ارزیابی ( :)evaluativeاین نقش از تاکید کمتری
برخوردار است ،زیرا همیشه داستان با موقعیت رخداد آن ارتباط مناسبی داشته و بیشتر به عنوان وسیلهای برای استفاده
کنندگان بشری به شمار آمده است( .لباو و والتسکی .)4361
قالب گفتمانی داستان بر اساس الگوی لباو:

مقدمه
روند
ارزیابی

فضاسازی
گره
سازمان بخشیدن به گره

ارز

حل
بحران

گره گشایی

کنش گره

یابی

افکن

جهت

پایانه
گیری

پایان بندی

درس اخالقی
شکل (.)4ساختار داستان بر اساس الگوی لباو و والتسکی
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تشریح عناصر الگوی لباو
مقدمه (چکیده)

ماخــذ (:مایکــل تــوالن:4936،
)166

مقدمه هر داستان از ویژگی های ساختاری آن است که سعی در معرفی شخصیت ها ،مکان ،زمان و موقعیت رفتاری
شخصیتها دارد ،البته همه داستان ها ممکن است شامل این قسمت نباشند .مقدمه هر داستان پیش از متن روایی آن می
آید و به منزله براعت استهالل ،معرفی شخصیت ها و فضا سازی اولیه در داستان است .در ساختار لباو مقدمه ،چکیده نیز
نامیده می شود .و چکیده معموال با پایان داستان در این الگو ارتباط دارد .مثال در شروع داستان رستم و اسفندیار فردوسی
ابتدا چکیده را بیان می کند و با هنرمندی تمام فضای صحنه بعد از تیر خوردن اسفندیار و افتادن او را به تصویر می کشد.
در این داستان بلبل ،ابر ،نرگس و ...در غم اسفندیار می نالند .البته به طور واضح نمی توان گفت که منظور لباو از چکیده
فقط مقدمه داستان است زیرا بر اساس همین الگو ،مایکل توالن 4معتقد است« :چکیده ( )abctractیعنی این که به طور
خالصه داستان در بارۀ چیست؟» (توالن .)263 :4946 ،بر اساس تعریف مایکل توالن ،منظور از چکیده ،فقط مقدمۀ داستان
نیست و کل داستان را در بر می گیرد .بر اساس این الگو چکیده شامل «مقدمه و فضاسازی» است و این واژه ها همگون و
مشابه هستند.
روند (جهتگیری)
روند یا جهتگیری ،همان حرکت روایی داستان از آغاز به سمت گره افکنی و نقطه اوج است«.جهت گیری ،شرکت
کنندگان و موقعیتها ،به خصوص موقعیت های زمانی و مکانی را در روایت مشخص می کند و معادل زمینه سازی
داستانی( )settingاست» (همان .)211 ،در واقع روند یا جهت گیری حد فاصله بین شروع داستان تا گره افکنی را در بر می
گیرد .مایکل توالن در ذیل جهتگیری در الگوی لباو می گوید«:جهت گیری :چه کسی؟ کی؟ و کجا؟» (همان .)211 ،پس
جهت گیری در این ساختار نقش عمده ای در تعیین زمان و مکان داستان دارد.
گره و گره گشایی
قسمت اصلی داستان را در بر می گیرد که در آن معموال یک دسته وقایع در برخورد شخصیت ها با یکدیگر پدید می
آید و این قسمت انگیزه ی ادامه داستان را جهت بر طرف کردن اثرات ناخواسته گره در شخصیت به وجود می آورد .در
الگوی ترسیمی مایکل توالن (شکل( ))4گره داستان« ،کنش گره افکن» نامیده می شود و ذیل آن می آید« :کنش گره
افکن :ابتدا چه اتفاقی افتاد و پس از آن چه اتفاقی افتاد؟» (توالن .)266 :4946 ،در الگوی لباو شیوه های گره و گره گشایی
در داستان ها به دو طریق است:
الف) گره به وجود آمده و همان جا حل می شود
ب) گرههایی که به ترتیب در طی داستان به وجود آمدهاند و به طور یک جا گرهگشایی شده اند(پهلوان نژاد:4943 ،
.)214
ارزیابی()evaluation
. Michael Tool an

1
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از لحاظ ساختاری حد فاصلی که بین گره و گره گشایی است ،قسمت ارزیابی را در بر می گیرد که نقش آن اهمیت
دادن به قسمت های خاص و مد نظر گوینده است و در بیشتر داستان ها بخش ارزیابی با گره گشایی (نتیجه ،راه حل)
تداخل پیدا می کند( .همان « .)434 ،ارزیابی شامل همۀ ابزارهایی است که برای به اثبات رساندن و حفظ نکته ی اصلی
داستان اهمیت بافتی ،قابلیت بازگویی یا گزارش پذیری آن به کار می رود» (توالن .)214 :4946 ،می توان گفت ارزیابی
همان تنه اصلی داستان است و قسمت عمده روایت را در بر می گیرد .ارزیابی تاکید نویسنده را برای بیان پیام داستان در بر
می گیرد و تاکید آن به روش های زیر انجام می شود:
 .)4بیان مستقیم
 .)2واژه های تاکیدی

از طریق بند های هم پایه

 .)9توقف عمل به دو صورت

تکرار

 .)4قضاوت فردی سوم (پهلوان نژاد.)444 :4943،
ارزیابی به عبارتی دیگر خط سیر اصلی د استان را در بر می گیرد و تا حدودی با پیرنگ داستان در ارتباط است .در
همین زمینه مایکل توالن ذیل ارزیابی می گوید« :ارزییابی ،خب حاال که چرا؟ چرا و چگونه این ماجرا جالب است؟» (توالن،
.)266 :4946
راه حل (گرهگشایی) راه حل آن قسمتی از داستان است که بعد از ارزیابی میآید و نتیجه گیری داستان را در بر می-
گیرد و داستان به سر انجام خود می رسد.
درس اخالق
بسیاری از داستان ها با راه حل یا گره گشایی به پایان می رسند ،اما برخی دارای قسمتی اضافه هستند که درس
اخالقی نامیده می شود.
پایانه
آخرین قسمت داستان است و پس از گره گشایی یا درس اخالقی(در برخی داستانها) می آید .پایانه اتمام روایت را
نشان می دهد .درست به همان صورت که چکیده آغاز روایت را اعالم می کند .به نظر می رسد در پایانه استفاده از دو ابزار،
کامال معمول است :یکی از آنها اعالم صریح این نکته که خود داستان به پایان رسیده است ،به طوری که اگر مخاطب در این
زمان سؤال کند که «بعد چه اتفاقی افتاد؟» سوالش بی معنی خواهد بود یا سرد کننده ،زیرا سؤالش بیان گر آن است که او
نکته ی اصلی روایت را در نیافته است(توالن .)241 :4946 ،پس از پایان داستان نویسنده به دنیای واقعی بر می گردد و این
کار با استفاده از یکی از شیوه های زیر انجام می شود .)4« :با استفاده از عناصر اشاره ای  .)2با دنبال کردن رخدادی که به
زمان حال متصل است» (پهلوان نژاد.)433 :4943 ،
خالصه پیرنگ داستان «رساله الطیر»
در ابتدای داستان راوی به دنبال مخاطبی می گردد تا داستان خویش را برای وی تعریف کند و در ادامه خطاب به
برادران (روایت شنو) چنین ،داستان خویش را تعریف می کند :گروۀ از صیادان به صحرا آمدند و دام پهن کردند .راوی خود
را پرنده ای در میان پیرند گان در حال پرواز تصور می کند و چند لحظه بعد به دام می افتد و امکان آزادی وی وجود ندارد.
راوی دام ها را هر چه محکم تر می یابد و چون امیکان باز کردن آن ها وجود نیدارد به آن دام ها عادت می کند ،روزی گروۀ
از مرغان در حال پرواز را می بیند و از آن ها تقاضا می کند تا بند هایش را بگشایند ولی مرغان از ترس گرفتار شدن قبول
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نمی کنند ولی چون خواهش راوی را می بینند ،درصدد کمک به وی بر می آیند .ولی تالش آن ها به جایی نمی رسد و به او
می گویند :راه مخوفی در پیش دارند تا از آن جایگاه بیرون روند و دوباره اسیر نشوند .مرغان هشت کوه در برابر خود می
بینند و شش کوه را طی کرده برای استراحت در هفتمین کوه فرود می آیند .و بعد از کمی استراحت به سمت کوه هشتم
پرواز می کنند .بعد از رسیدن به کوه هشتم ،آن را بسیار زیبا و خرّم می یابند و داستان اسارت خویش را برای والی کوه
هشتم بیان می کنند و او آنان را ترغیب می کند تا نزد ملک کوه هشتم روند و مژده می دهد که او می تواند بند های آنان را
باز کند ،پرندگان با خوشحالی به سمت کوه هشتم پرواز می کنند و وقتی به آن جا می رسند ،راوی جمال ملک را چنان
نورانی وصف می کند که عده ای از پرندگان بی هوش می شوند .پرندگان از ملک کوه هشتم می خواهند تا بند های آنان را
بگشایند ،اما او به آنان می گوید :بند ها را کسی می تواند از پای آن ها بر دارد که بسته است .و رسولی همراه آنها می فرستد
تا الزام کند که بند ها برداشته شوند .در اینجا داستان به پایان می رسد(.سجادی.)444 :4916،

تشریح داستان «رسالة الطیر» بر اساس الگوی لباو
مقدمه:
راوی در ابتدای دا ستان به دنبال مخاطبی می گردد ،تا داستان خویش را برای وی تعریف کند «هیچ کس هست از
برادران من که چندانی سمع عاریت دهد ،که طرفی از اندوه خویش با وی بگویم ،مگر بعضی ازین اندوهان من تحمل کند به
شرکتی و برادری؟» (سجادی .)449 :4916،در ادامه راوی خود را در میان گله مرغان می یابد و خود را در جایگاه مرغان
معرفی می کند « :بدانید ای برادران حقیقت که جماعتی از صیادان به صحرا آمدند و دام ها بگستردند و دانه ها بپاشیدند و
داهول ها و مترسک ها به پای کردند و در خاشاک پنهان شدند و من میان گله مرغان می آمدم» (همان .)449 :بر اساس
الگوی لباو «مقدمه» شامل حضور شخصیت ها ،معرفی آن ها و صحنه آغازین داستان است .در این جا راوی به مخاطب
معرفی می گردد و صحنه اولیه داستان که شامل «مقدمه» است ،شکل می گیرد .فرآیند بعدی در الگوی لباو «روند» یا
«جهت گیری» است و آن وقایعی است که داستان را به سمت «گره» پیش می برد{« :صیادان} چون ما را بدیدند صفیر
خوش می زدند ،چنان که ما را به گمان می افکندند .بنگریستیم ،جای نزه و خوشی دیدیم هیچ شک در راه نیامد و هیچ
تهمت ما ار از راه باز نداشت» (همان .)444 :این قسمت از داستان بعد از «مقدمه» آمده است و در واقع نوعی آمادگی
مخاطب است برای ورود به بخش اصلی که همان «گره» یا «اوج» نامیده می شود.
در این جا مخاطب در حالت تعلیق داستانی قرار می گیرد ،که آیا مرغان به دام می افتند یا فرار می کنند .در واقع
می توان گفت :در الگوی لباو «روند» همان سؤال «بعد چه خواهد شد؟» در روایت است ،که در این جا به خوبی نمود یافته
است« .گره و گره گشایی» قسمت بعدی الگوی لباو است .در این داستان گره ها از نوع دوم هستند ،یعنی در طول داستان به
وجود می آیند و به طور یک جا حل می شوند .در داستان «رساله الطیر» گره به خوبی پرورده شده است« :روی بدان دامگاه
نهادیم و در میان دام افتادیم ،چون نگاه کردیم حلقه های دام در حلق های ما بود و بند های تله ها در پای ما بود .همه قصد
حرکت کردیم تا مگر از آن بند ها نجات یابیم ،هر چه بیشتر جنبیدیم بند ها سخت تر شد(همان .)444:گره اصلی این
داستان بند هایی است که به پای مرغان بسته شده است و هیچ کس از عهده ی باز کردن آن ها بر نمی آید.
فاصله ی بین «گره» و «گره گشایی» در الگوی لباو «ارزیابی» نامیده می شود .و منظور از «ارزیابی»« ،تنه ی اصلی
داستان است که پیام داستان را در بر دارد» (پهلوان نژاد .)444 :4943،این داستان از آن جا که یک متن تمثیلی است ،و
راوی در خالل داستان به بیان اهداف عرفانی خویش که معراج و عروج روحانی است ،می پردازد .در این داستان در واقع
مرغان ،نماد سالک راه حق هستند ،که اسیر دام و دانه (مادیات)می گردند .و حب جاه و مال آن ها را در دام خود می کشد.
و به راهنمایی یک ر اه شناس دیگر مراحل سخت عرفانی را پشت سر می گذارند تا به عروج روحانی برسند.
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گره گشایی :از آن جا که داستان «رساله الطیر» یک داستان تمثیلی است« ،گره گشایی» آن نیز با تکیه بر مبانی
عرفانی و تمثیلی دریافت می شود؛ در واقع نوید ملک کوه هشتم به مرغان مبنی بر سفر از حق به خلق ،نوعی گره گشایی و
پایان ماجرا است .در انتهای داستان ملک کوه هشتم خطاب به مرغان می گوید« :بند از پای شما کس گشاید که بسته است،
در این جا عروج روحانی پایان می پذیرد و سفر از حق به خلق آغاز می شود تا نوبت به سفر از خلق فی الخلق برای هدایت و
ارشاد غیر کاملین برسد» (سجادی.)491 :4916،
درس اخالق :درس اخالق همان پیام نهفته در داستان است که بعد از اتمام روایت دستگیر مخاطب می گردد؛ در
واقع اکثر داستان های تعلیمی ،اخالقی و عرفانی دارای پیام اخالقی است و تعداد این گونه داستان ها در متون ادب فارسی
فراوان است.
سهروردی در این داستان حرکت روحانی سالک به سمت حق را به تصویر می کشد و به بیان سختی ها و مشکالت
سالکان راه حق می پردازد و تعلیم می دهد که راه رستن از بند ها و قید های طبیعت ،ریاضت نفس است و هر اندازه که
ریاضت و تحمل دشواری ها افزوده شود؛ بندی از بند های طبیعت بریده می شود.

پایانه:
همان پایان روایت و نقطه فرود داستان است که بعد از گرهگشایی می آید .پایانه ،نقطه مقابل مقدمه در داستان است
و بر عکس مقدمه که آغازگر روایت است ،پایانه ،اتمام روایت را نوید می دهد .در داستان «رساله الطیر» راوی با شگرد خاص
یعن ی تبدیل زمان روایت به زمان حال به خوبی ،پایان روایت را نشان داده است و اگر مخاطب بپرسد که «بعد چه خواهد
شد؟» سؤالش بی معنا خواهد بود « :پس ملک کوه هشتم جواب داد که بند از پای شما کسی گشاید که بسته است و من
رسولی با شما فرستم تا ایشان را الزام کند تا بند از پای شما بردارند و صاحبان بانگ بر آوردند که باز باید گشت .از پیش
ملک بازگشتیم و اکنون در راهیم .با رسول ملک می آییم(سجادی .)441 :4916،البته ناگفته نماند که در الگوی لباو ،همان
گونه که در تشریح آن نیز بیان نمودیم ،یکی از شگرد های پایانه «دنبال کردن رخدادی است که زمان روایت به زمان حال
متصل می شود»(پهلوان نژاد .)433 :4943،سهروردی در انتهای داستان خویش به خوبی از این شگرد استفاده نموده و با
اتصال زمان حال ،به خوبی بخش پایانه را سامان بخشیده است .شکل زیر ساختار پیرنگ در داستان «رساله الطیر» را نشان
می دهد.
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نیروی تخریب کننده:
پاره آغازین :راوی همراه گروه
مرغان در آسمان پرواز می کند گروة از

راوی همراه دیگر مرغان گول
خورده و به دام می افتد.

پاره پایانی :گسیل شدن
مرغان همراه رسولی از جانب ملک

صیادان را می بیند که دام ها گسترده و

هشتم برای باز کردن بند های

دانه ها می پاشند

مرغان.

نیروی سامان دهنده :نوید والی کوه هفتم
پاره میانی :تالش مرغان برای

به مرغان مبنی بر آزادی و رفتن مرغان به

رهایی از دام و سفر سخت به

طرف ملک کوه هشتم.

سمت کوه هشتم

معرفی الگوی کنش گر گریماس و مطابقت آن با ساختار داستان بلند خسرو و شیرین نظامی
مطالعه دقیق طرح داستان در سال ( )4324توسط والدیمیر پراپ 4از ساختار گرایان روسیه آغاز شد .وی با بررسی
یک صد قصه مختلف دریافت که هر قصه از  94خویشکاری (کارکرد) تشکیل شده است«.پراپ کوچکترین جزء سازای قصه
های پریان را خویشکاری( )functionمی نامد و خویشکاری را به عمل و کار یک شخصیت از نقطه نظر اهمیتش در پیش
برد قصه تعریف می کند» (پراپ .)4 :4964 ،نظریه پراپ گام مهمی در عرصه صورت گرایی قصه بود ،زیرا نقطه شروعی برای
نظریه پردازان بعدی در زمینه ساختارگرایی گردید « .از ساختارگرایانی که پژوهش پراپ را در سطحی گسترده مبنا قرار داد
آلژیرداس ژولین گِرِماس 2بود که با تکیه بر مطالعات معنا و ساختار توانست فرضیه ی مدل کنشی را ارائه دهد» (روحانی و
شوبکالیی .)32 :4934،در واقع گریما س الگویی را طراحی نمود که از نظر معنا و ساختار به روایت می نگریست ،به طوری
که تحلیل ساختار قصه بر اساس این الگو به کشف نوع ارتباط و نسبت میان رابطه ی کنش گرها به کشف معنای نهفته در
قصه کمک می کند(موران .)223 :4943 ،در این الگو که شامل شش کنش گر داستانی است ،نقش های کنش گر از انعطاف
پذیری بر خوردار است و می توانند به جای یکدیگر ایفای نقش نمایند .مثال کنشگر گیرنده می تواند در نقش فاعل یا
کنشگر یاری دهنده ایفای نقش نماید و باالعکس .در این الگو شش کنشگر به ترتیب زیر نقش نمایی میکنند:
4ـ کنش گر فرستنده:
شخ صیت یا نیرویی است که کنش گر را به دنبال هدفی می فرستد .مثال عشق و دوست داشتن که که در قصه
های قدیم پرنسس را به دنبال سیندرال می فرستد.
 -1کنش گر گیرنده:
.Vladimir Prop

1

.J.Gremas
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کسی است که از عمل کنش گر سود می برد .در اینجا پرنسس که از عمل خویش سود می برد ،گیرنده است.
 -9کنش گر:
معموال مهم ترین شخصیت داستان است که عملی را انجام می دهد و به سوی شیء ارزشی می رود .در این جا
پهلوانی که مامور آوردن پرنسس است ،کنش گر اصلی داستان است.
 -1شی ء ارزشی(مفعول):
هدفی است که کنش گر به سمت آن می رود .در اینجا سیندرال شیء ارزشی داستان است.
 -0کنش گر بازدارنده:
کسی است که کنش گر را از رسیدن به شی ء ارزشی محروم می کند .در اینجا می توان گفت حریفان پرنسس و
اطرافیان سیندرال ،که از رسیدن کنش گر(پهلوان) به شیء ارزشی جلوگیری می کنند ،کنش گران بازدارنده ی داستان
هستند.
 -6یاری دهنده:
کسی که کنش گر را در رسیدن به شیء ارزشی یاری می کند .در اینجا وعده های مادی پرنسس به ماموران و
همچنین دیگر افراد گماشته شده جهت این کار نقش یاری دهنده را دارند .شکل زیر شش موقعیت داستانی گریماس را
نشان می دهد.
شکل ( )1الگوی کنشگر گریماس

فرستنده

گیرنده

کنش گر
یاری دهنده

بازدارنده
ماخذ( :آستین)07 :4936 ،

شیء ارزشی

اکنون با کاربست نظریه فوق به بررسی ساختار روایت در داستان بلند خسرو و شیرین می پردازیم و در ابتدای امر
برای ورود به بحث مختصری از پیرنگ داستان را بیان می کنیم:
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«هرمز پادشاه ایران ،صاحب پسری میشود و نام او را پرویز مینهد .پرویز در جوانی علی رغم دادگستری
پدرمرتکب تجاوز به حقوق مردم میشود .او که با یاران خود برای تفرج به خارج از شهر رفته ،شب هنگام در خانه یک
روستایی بساط عیش و نوش برپا میکند و بانگ ساز و آوازشان در فضای ده طنین انداز میگردد .هنگامی که هرمز از
این ماجرا آگاه میشود ،بدون در نظر گرفتن رابطۀ پدر – فرزندی ،عدالت را اجرا میکند :اسب خسرو را میکشد؛ غالم
او را به صاحب باغی که به داراییاش تجاوز شده بود ،میبخشد و تخت خسرو نیز از آن صاحب خانه روستایی میشود.
خسرو نیز با شفاعت پیران از سوی پدر ،بخشیده میشود .پس از این ماجرا ،خسرو ،انوشیروان -نیای خود را -در خواب
میبیند .انوشیروان به او مژده می دهد که چون در ازای اجرای عدالت از سوی پدر ،خشمگین نشده و به منزلۀ عذرخواۀ
نزد هرمز رفته ،به جای آنچه از دست داده ،موهبتهایی به دست خواهد آورد که بسیار ارزشمندتر میباشند :دالرامی
زیبا ،اسبی شبدیز نام ،تختی با شکوه و نوازنده ای به نام باربد .مدتی از این جریان میگذرد تا اینکه ندیم خاص او –
شاپور -به دنبال وصف شکوه و جمال ملکهای که بر سرزمین ارّان حکومت میکند ،سخن را به برادرزاده او ،شیرین،
میکشاند .سپس شروع به توصیف زیباییهای بی حد او مینماید ،آن چنان که دل هر شنوندهای را اسیر این تصویر
خیالی میکرد.سخنان شاپور ،پرنده عشق را در درون خسرو به تکاپو وامیدارد و خواهان این پری سیما میشود و شاپور
را در طلب شیرین به ارّان میفرستد .هنگامی که شاپور به زادگاه شیرین میرسد ،در دیری اقامت میکند و به واسطه
ساکنان آن دیر از آمدن شیرین و یارانش به دامنه کوۀ در همان نزدیکی آگاه میشود .پس تصویری از خسرو میکشد و
آن را بر درختی در آن حوالی میزند .شیرین را در حین عیش و نوش میبیند و دستور میدهد تا آن نقش را برای او
بیاورند .شیرین آن چنان مجذوب این نقاشی می شود که خدمتکارانش از ترس گرفتار شدن او ،آن تصویر را از بین
میبرند و نابودی آن را به دیوان نسبت میدهند و به بهانه اینکه آن بیشه ،سرزمین پریان است ،از آنجا رخت برمیبندند
و به مکانی دیگر میروند .در اقامتگاه جدید ،باز هم تصویر خسرو ،شیرین را مجذوب خود میکند و این بار شیرین
شخصاً به سوی نقش رفته و آن را برمیدارد و چنان شیفته خسرو میشود که برای به دست آوردن ردّ و نشانی از او ،از
هر رهگذری سراغ او را میگیرد؛ اما هیچ نمییابد .در این هنگام شاپور که در کسوت مغان رفته ،از آنجا میگذرد.
شیرین او را می خواند تا مگر نشانی از نام و جایگاه آن تصویر به او بگوید .شاپور هم در خلوتی که با شیرین داشت پرده
از این راز برمی گشاید و نام و نشان خسرو و داستان دلدادگی او به شیرین را بیان میکند و همان گونه که با سخن
افسون گر خود ،خسرو را در دام عشق شیرین گرفتار کرده ،مرغ دل شیرین را هم به سوی خسرو به پرواز درمیآورد.
شیرین که در اندیشه رفتن به مدائن است ،انگشتری را به عنوان نشان از شاپور میگیرد تا بدان وسیله به حرم سرای
خسرو راه یابد .
شیرین قدم در قصر مینهد به امید اینکه روی دلدادۀ خود را ببیند؛ اما باز هم ناامید میشود .در حالی که خسرو
در ایران به پادشاۀ رسیده بود ،بهرام چوبین علیه او قیام میکند و با تهمت پدرکشی ،بزرگان قوم را نیز بر ضد خسرو
تحریک مینماید  .خسرو نیز که همه چیز را از دست رفته مییابد ،جان خود را برداشته و به سوی موقان میگریزد .در
میان همین گریزها و نابسامانی ها ،روزی که با یاران خود به شکار رفته بود ،ناگهان چشمش بر شیرین افتاد که او نیز به
قصد شکار از کاخ بیرون آمده بود .دو دلداده پس از مدت ها دوری ،سرانجام یکدیگر را دیدند در حالی که خسرو تاج و
تخت شاۀ را از دست داده بود .خسرو به دعوت شیرین قدم در کاخ مهین بانو گزارد .مهین بانو که از عشق این دو و
سرگذشت شیرین با خوبرویان حرم سرایش آگاۀ داشت ،از شیرین خواست که تنها در مقابل عهد و کابین ،خود را در
اختیار خسرو نهد و هرگز با او در خلوت سخن نگوید .شیرین نیز بر انجام این خواسته سوگند خورد .خسرو و شیرین
بارها در بزم و شکار در کنار هم بودند؛ اما خسرو هیچ گاه نتوانست به کام خود برسد .سرانجام پس از اظهار نیازهای
بسیار از سوی خسرو و ناز از سوی شیرین ،خسرو دل از معشوقه خود برداشت و عزم روم کرد .در آنجا مریم ،دختر
پادشاه روم را به همسری برگزید و بعد از مدتی نیز با سپاۀ از رومیان به ایران لشکر کشید و تاج و تخت سلطنت را
بازپس گرفت .اما در عین داشتن همه نعمتها ی دنیایی ،از دوری شیرین در غم و اندوه بود .شیرین نیز در فراق روی
معشوق در تب و تاب و بی قراری بود.مهین بانو در بستر مرگ ،برادرزادۀ خود را به صبر و شکیبایی وصیت میکند.
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شب ،پس از آن که خسرو به شبستان رفت ،عشق شیرین در دلش تازه شده بود .با خواهش و التماس از مریم
خواست تا شیرین را به حرم سرای خود آورد؛ اما با پاسخی درشت از سوی مریم مواجه شد .خسرو که دیگر نمیتوانست
عشق سرکش خود را مهار کند ،شاپور را به طلب شیرین فرستاد .اما شیرین با تندی شاپور را از درگاه خود به سوی
خسرو روانه کرد .شیرین این بار نیز در همان کوهستان رخت اقامت افکند و غذایی جز شیر نمیخورد .از آنجا که آوردن
شیر از چراگاۀ دور ،کار بسیار مشکلی بود ،شاپور برای رفع این مشکل ،فرهاد را به شیرین معرفی کرد.در روز مالقات
شیرین و فرهاد ،فرهاد دل در گرو شیرین میبازد .این اولین دیدار آنچنان او را مدهوش میکند که ادراک از او رخت بر
میبندد و دستورات شیرین را نمیفهمد .هنگامی که از نزد او بیرون میآید ،سخنان شیرین را از خدمتکارانش میپرسد و
متوجه میشود باید جویی از سنگ ،از چراگاه تا محل اقامت شیرین بنا کند .فرهاد آن چنان با عشق و عالقه تیشه بر
کوه میزد که در مدت یک ماه ،جویی در دل سنگ خارا ایجاد کرد و در انتهای آن حوضی ساخت .این عشق ،روزگار
فرهاد را آن چنان پر تب و تاب و بی قرار ساخت که داستان آن بر سر زبانها افتاد و خسرو نیز از این دلدادگی آگاه شد.
فرهاد را به نزد خود خواند و در مناظره ای که با او داشت ،فهمید توان برابری با عشق او را نسبت به شیرین ندارد.
پس تصمیم گرفت به گونه ای دیگر او را از سر راه خود بردارد .خسرو ،فرهاد را به کندن کوۀ از سنگ میفرستد و
قول می دهد اگر این کار را انجام دهد ،شیرین و عشق او را فراموش کند .فرهاد نیز بی درنگ به پای آن کوه میرود.
نخست بر آن نقش شیرین و شاه و شبدیز را حک کرد و سپس به کندن کوه با یاد دالرام خود پرداخت .آنچنان که حدیث
کوه کندن او در جهان آوازه یافت .خسرو که دیگر شیرین را ،از دست رفته میبیند ،به دنبال چاره است .به راهنمایی
پیران خردمند قاصدی نزد فرهاد میفرستد ت ا خبر مرگ شیرین را به او بدهند مگر در کاری که در پیش گرفته سست
شود .هنگامی که پیک خسرو ،خبر مرگ شیرین را به فرهاد میرساند ،او تیشه را بر زمین میزند و خود نیز بر خاک
میافتد .شیرین از مرگ او ،داغدار میشود و دستور میدهد تا بر مزار او گنبدی بسازند .با رفتن خسرو ،تنهایی بار دیگر
همنشین شیرین میشود و او را دلتنگ میکند .پس به سوی محل اقامت خسرو رهسپار میشود و به کمک شاپور ،دور از
چشم شاه ،در جایگاۀ پنهان میشود .سحرگاهان ،خسرو مجلس بزمی ترتیب میدهد .شیرین نیز در گوشهای از مجلس
پنهان میشود .در این بزم نیک از زبان شیرین غزل میگوید و باربد از زبان خسرو .پس از چندی غزل گفتن ،شیرین صبر
از کف میدهد و از خیمه خود بیرون میآید .خسرو که معشوق را در کنار خود مییابد به خواست شیرین گردن مینهد و
بزرگانی را به خواستگاری او میفرستد و او را با تجمالتی شاهانه به دربار خود میآورد .خسرو پس از کام یافتن از شیرین،
حکومت ارمن را به شاپور میبخشد .یک شب که خسرو در کنار شیرین آرمیده بود ،فرد ناشناسی به بالین او آمد و با
دشنهای جگرگاهش را درید .حتی در کشاکش مرگ نیز راضی نشد موجب آزار شیرین شود و بی صدا جان داد .شیرین به
واسطه خون آلود بودن بستر از خواب ناز بیدار شد و معشوقش را بیجان یافت و ناله سر داد .صبحگاهان ،که خسرو را به
دخمه بردند ،شیرین نیز با عظمتی شاهانه قدم در دخمه نهاد و در تنهاییاش با او دشنه ای بر تن خود زد و در کنار
خسرو جان داد .بزرگان کشور نیز که این حال را دیدند ،خسرو و شیرین را در آن دخمه دفن کردند» (نظامی4916:44 ،
4با تلخیص).داستان خسرو و شیرین یک داستان منسجم و دارای پیرنگی کالسیک و خطی است .تحلیل پیرنگ داستان نشان می
دهد که با تکیه بر نظریه ی گریماس می توان به بررسی چهارچوب ساختاری آن پرداخت .اگر شکل کلی پیرنگ داستان را
در نظر بگیریم این گونه می توان بر اساس الگوی گریماس به تحلیل ساختار پیرنگ آن پرداخت:
نیروی فرستنده :شخصیت یا نیرویی است که فاعل یا کنش گر را به دنبال شیء ارزشی خود می فرستد ،در این
داستان« ،خسرو» به عنوان نیروی فرستنده به حساب می آید ،زیرا شاپور را به دنبال شیرین فرستاده است:
به دست آوردن آن بت را به دستان
(نظامی.)4913:39 ،

تو را باید شدن چون بت پرستان
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گیرنده ی داستان نیز خسرو است ،زیرا سود کار نصیب وی می شود و اوست که از هم نشینی با شیرین سود
خواهد برد .شیء ارزشی :در تحلیل پیرنگ داستان شیء ارزشی را می توان نقطه ی مرکزی داستان در نظر گرفت به طوری
که تمام حوادث و کنش های شخصیت ها حول شیء ارزشی در حرکت است .در این داستان «شیرین» شیء ارزشی داستان
به شمار می آید ،زیرا تمام تالش های شخصیت اصلی داستان جهت رسیدن به شیرین است .فاعل در الگوی گریماس همان
کنش گری است که به دستور فرستنده به دنبال به دست آوردن شیء ارزشی است .در این داستان «شاپور» به فرمان خسرو
برای آوردن شیرین راۀ اران می گردد و در جواب درخواست خسرو می گوید:
که من یک دل گرفتم کار در پیش
زگوران تک ز مرغان پر کنم وام
را
دلبرت
نیارم
تا
نیایم
(نظامی)39 :4913 ،

تو خوشدل باش و جز شادی میندیش
نگیرم در شدن ییک لحیظه آرام
را
سرت
نخیسبانم
تا
نخسبم

کنش گر بازدارنده ،در الگوی گریماس شخصیتی است که کنشگر فاعل را از تحقق اهدافش باز می دارد .در این
داستان «مهین بانو»« ،اطرافیان شیرین» و «مریم» هر یک به گونه ای مانع وصال خسرو و شیرین می شوند .در ابتدای
داستان آنجا که شاپور عکس خسرو را بر درختان آویزان می کند ،اطرافیان شیرین به بهانه این که اینجا سرزمین پریان
است ،مانع رسیدن عکسها به شیرین می شوند ،میهن بان و شیرین را سوگند داده است که هرگز در خلوت با خسرو معاشقه
نکند:
در
چو
به
که

ز حال خسرو و شیرین خبر داشت
که چون سازد به هم خاشاک و آتش
نهاد آن پند را چون حلقه در گوش
خداوند
گیتی
نامه
روشن
به
حاللش
جفت
مگر
شد
نخواهم
(نظامی)411 :4913 ،

مهین بانو که پاکی در گهر داشت
اندیشید از آن دو یار دلکش
شیرین گوش کرد آن پند چون نوش
هفت اورنگ روشن خورد سوگند
گر خون گریم از عشق جمالش

از طرف دیگر اگر چه خسرو از عشق شیرین نا امید شده و با مریم ازدواج کرده است ،اما آتش عشق شیرین همچنان
در وجودش زبانه می کشد و از مریم می خواهد تا شیرین را به سراپرده راه دهد ،اما مریم به شدت مخالفت می کند و مانع
ورود شیرین به زندگی همسرش می شود .یاری دهنده در الگوی گریماس درست نقطه مقابل نیروی بازدارنده است و گیرنده
را در رسیدن به شیء ارزشی یاری می دهد .در این داستان «شاپور» نقش کنش گر یاری دهنده را بر عهده دارد ،زیرا تمام
تالش های وی منوط به رسیدن خسرو به شیرین است .نمودار زیر ساختار الگوهای کنش گران داستان خسرو و شیرین را
نشان می دهد:
فرستنده :خسرو

گیرنده:خسرو

فاعل:
شاپور

نیروی بازدارنده :مهین بانو،
مریم

نیروی یاری دهنده :شاپور
شیء ارزشی :شیرین
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همان گونه که مشاهده نمودیم شش منطقه داستانی گریماس در داستان بلند خسرو و شیرین دیده می شود ،اما
آنچه در این پژوهش در پی آنیم این است آیا می توان حکم نمود که الگوی گریماس با ساختار پیرنگ کلیه داستان های
غنایی و الگوی لباو و والتسکی با ساختار پیرنگ داستان های عرفانی قابل تطبیق است؟ در جواب این سؤال ،طی این
پژوهش کوتاه به دو جواب قانع کننده (اما علمی) دست یافتیم .اول این که ساختار پیرنگ و دستور روایت خاص داستان
های عرفانی به دلیل وجود مسائلی مانند خداشناسی ،تزکیۀ نفس و وجدانیات بیشتر دارای درس اخالق و گره داستانی است
که با الگوی لباو و والتسکی مطابقت دارد ،به عنوان مثال بسیاری از داستان های مثنوی معنوی ،آثار عطار و سنایی این گونه
ساختاری دارند ،در حالی که در داستان های غنایی به دلیل وجود ساختار روایی و دستور زبان خاص و به دلیل وجود هم
بوم پنداری روایی بین فضا و پیرنگ این داستان ها با عالم واقع با الگوی کنش گران گریماس مطابقت دارد .و دومین دلیل
علمی ما در بیان این ادعا این است که بررسی داستان های دیگر غنایی (نظیر خسرو و شیرین در شاهنامه و لیلی و مجنون
نظامی) و داستان های عرفانی (منطق الطیر عطار) نشان داد که ادعای ما مبنی بر تطابق ساختار داستان های غنایی با الگوی
گریماس و داستان های عرفانی با الگوی لباو صحت دارد 4.البته داستان های عرفانی ای نیز وجود دارد که با هر دو الگو قابل
بررسی است و این به دلیل تمثیلی بودن این متون است ،زیرا این داستان ها دارای دو وجهه درونی و بیرونی است .به عنوان
مثال منطق الطیر عطار چنین ساختاری دارد و در این داستان انواع کنش گرهای زیر دیده می شود :الف) کنش گر انسانی،
هدهد و سایر مرغان ب) کنشگر معنوی ،خدا ،سیمرغ ،عشق به خدا و طلب وی ،پاکی و اعتقادات دینی ج) کنش گرهای
مادی ،مادیات و تعلقات دنیوی ،زر و سیم ،مشکالت سفر ،وادیهای سخت .همان گونه که در داستان مشاهده می کنیم
تمامی این کنشگرها در داستان ایفای نقش می کنند .بر اساس الگوی شش گانه گریماس ،کنش گر فرستنده فرد یا نیرویی
است که کنش گر را به سمت هدف (شیء ارزشی) می فرستد .در ابتدای داستان کنش گر فرستنده (طلب کردن پادشاه و
کنجکاوی مرغان به جهت نداشتن شهریار) باعث تحریک آنها به آغاز سفر می شود .کنش گر کیرنده ،کسی است که از عمل
کنش گر سود می برد .در داستان سفر مرغان برای رسیدن به سیمرغ« ،مرغان» نقش کنش گر گیرنده را دارا هستند .زیرا
سود حاصل از سفر(ترک تعلقات و رسیدن به معنویات) نصیب خود آنان می شود .کنش گر اصلی (فاعل) در این داستان
هدهد و مرغان هستند ،زیرا هدهد نقش رهبری مرغان به طرف قاف را برعهده دارد و مرغان نیز کنش گران این داستان
هستند .کنش گر بازدارنده ،کسی یا نیرویی است که کنش گر را از رسیدن به شیء ارزشی باز می دارد .در این داستان،
مادیات ،دوری راه و پایبند نبودن مرغ ان به ارزش های معنوی آنان را از حرکت به سوی سیمرغ منصرف می کند .در مقابل
نیروی بازدارنده ،نیروی یاری دهنده وجود دارد و آن کسی یا نیرویی است که باعث یاری کنش گر در رسیدن وی به شیء
ارزشی می شود .در این داستان رهبری هدهد و سخنان وی پیرامون صفات نیک سیمرغ و همچنین رستگاری مرغان در
پایان سفر باعث ترغیب آنان به حرکت به سمت سیمرغ می شود .شیء ارزشی (مفعول) کسی یا چیزی است که کنش گر به
دنبال آن است .در اینجا «سیمرغ» شیء ارزشی مرغان(کنش گران) است که به دنبال آن هستند.
همچنین تحلیل این داستان بر اساس الگوی لباو چنین است:
الف)مقدمه ،فضاسازی :مرغان همگی دور هم جمع می شوند ،درحالی که این سؤال در ذهن آنان است که چرا تمام
اقالیم عالم پادشاه دارد ،اما سرزمین پرندگان بدون شاه است؟
ب) گره و سازمان بخشیدن به گره :گره و گره گشایی در این داستان بلند به سه طریق نمود می یابد:

 . 4به دلیل ازدیاد حجم مقاله از درج این بررسی خودداری نموده ایم.
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 )4گره ای که به وجود آمده و همان جا نیز باز می شود(:مرغان کنجکاو شده اند که پادشاه آنان کیست؟ (گره)
هدهد که از بقیه دانا تر است به راهنمایی مرغان می پردازد و می گوید :پادشاه ما سیمرغ است و باید به طلب او رویم(.گره
گشایی)
 )1گره ای که اصال باز نمی شود( :مرغان شوق رسیدن به سیمرغ را دارند ،اما پای بندی به مادیات انان را از این
راه منصرف می کند و هر چه هدهد آنان را پند می دهد سودی ندارد.
 )9گره ای که در طول داستان به وجود آمده و در انتهای داستان گشوده می شود .مرغان پس از مشقت های
بسیار به کوه قاف می رسند ،سؤال آنها این است که سیمرغ کجاست و چگونه است؟(گره) در انتهای داستان پی می برند که
خود آنها سی مرغ و نماد سیمرغ هستند(گره گشایی).
ج)پایان بندی و درس اخالقی :از آنجا که داستان مرغان منطق الطیر یک داستان نمادین و تمثیلی است ،هدف
عطار نیز از پرداختن به آن بیان درس ا خالقی و هدف نهفته در پشت زمینه ی صوری داستان است .در این داستان بلند
سیمرغ نماد خدا و هر یک از مرغان نماد گروۀ از انسانها هستند و تنها انسانهایی می توانند به صفات پاک خدایی آراسته
گردند که ترک تعلقات کنند(درس اخالقی) .همان گونه که مشاهده نمودیم ساختار داستان بلند منطق الطیر به دلیل نوع
قالب آن(عرفانی -تمثیلی) با الگوی ساختاری لباو و والتسکی مطابق است و تمام قسمت های این الگو در این داستان بلند
دیده می شود.

نتیجه گیری
دو الگوی ساختارگرای لباو و والتسکی و گریماس با یک سال اختالف زمانی ،دارای چارچوب ساختاری و بخش های
مختلف هستند .الگوی لباو و والتسکی به دلیل بخش های خاص (گره ،سازمان بخشیدن به گره و درس اخالق) با گونه ی
داستان های ادبیات عرفانی سازگاری دارد و از آنجایی که روایت شناسی ساختارگرا در پی تعریف دستور زبانی خاص برای
انواع قالب ادبی است ،کاربست نظریه ه ای ساختارگرا را ابزار مناسبی برای نیل به این هدف می داند ،لذا کاربست الگوی لباو
و والتسکی به دلیل وجود دو عنصر(درس اخالق و سازمان بخشیدن به گره) با داستان های عرفانی مطابقت بیشتری دارد.
از اهم نتایج پژوهش حاضر این است که الگوی کنش گران گریماس بیشتر با ساختار داستانهای غنایی مطابقت دارد
و این به دلیل دستور زبان روایی خاص این آثار است .زیرا این آثار بر خالف داستان های عرفانی از هم بوم پنداری روایی
بیشتری برخوردار بوده و مخاطب به راحتی سلسله حوادث پیرنگ را درک کرده و با آن ارتباط بر قرار می کند ،در حالی که
بس یاری از داستان های عرفانی مثل حی بن یقظان یا لغت موران دارای چنین پیرنگی نیست و بنابراین نمی توان با الگوی
گریماس به تحلیل ساختار پیرنگ آن ها پرداخت.
نتیجه دیگر پژوهش حاضر این است که نمی توان به طور حتم حکم صادر نمود که الگوی لباو مختص ساختار دستور
زبان دا ستان های عرفانی و الگوی گریماس مختص داستان های غنایی است ،زیرا داستان منطق الطیر عطار اگر چه یک
داستان عرفانی است؛ اما با هر دو الگو قابل بررسی و تحلیل است و با آن ها مطابقت دارد .این نکته در انتهای پژوهش ما را
به این نتیجه مهم می رساند که داستان های تمثیل ی با هر دو الگو قابل بررسی است ،چرا که دارای دو وجهه ی درونی و
بیرونی است که خود انجام تحقیقی جداگانه را می طلبد.
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