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(دریافت 8331/3/2 :پذیرش)8331/7/83 :

چكیده
آلژیرداس ژولین گریماس یکی از نظریهپردازان در زمینۀ روایتشناسی و کارکرد روایی است.
او بهمنظور بررسی انواع مختلف روایت ،بسیار کوشید تا الگوهای معیّن و ثابتی را ارائه دهد.
سرانجام گریماس موفق شد الگوی کنشی ،زنجیرههای روایی و مربع معناشناسی خود را
معرفی کند .در این پژوهش ،ساختار منظومۀ فیروز و شهناز اثر محمدصادق ناظم معروف به
صادقا ،شاعر و تذکرهنویس ایرانی سدة یازدهم هجری در شـبهقارة هند ،براساس نظریات
گریماس بررسی شده تا از طریق نظام کنشی ،تقابل کنشها و زنجیرههای روایی ،به طرح کلی
داستان و درنهایت معنای آن دست یافته شود .روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و شیوة
گردآوری اطالعات کتابخانهای است .نتیجۀ پژوهش گویای آن است که الگوی ساده و درعین
حال نظاممند گریماس در داستان فیروز و شهناز ،الیههای زیرین و ژرفساخت روایت را

 .8استادتمام زبان و ادبیات فارسی ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و استعدادهای درخشان ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،دهاقان ،ایران
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آشکار میکند .همچنین تقابل کنشگران داستان نشان میدهد چگونه نظاممندی یک نظریه
سبب برجستهسازی نظم و ترتیب حاکم بر سطوح مختلف روایت میشود.
واژههای کلیدی :روایتشناسی ،مثنوی فیروز و شهناز ،گریماس ،الگوی کنشی ،مربع
معناشناسی.

 .1مقدمه
اصطالح روایتشناسی 8از دستاوردهای نقد ادبی معاصر است که نخستین بار تزوتان
تودروف 2،روایتشناس بلغاری ،آن را در کتاب خود با نام بوطیقا بهکار برد .ژرار
ژنـت 3در مقالۀ «سخن تازة روایت داستانی» که در سال 8313م نگاشت ،روایتشناسی
را مطالعه و مراعات ساختارهای روایت داستانی تعریف کرد (سیدحسینی/2 :8311 ،
.)8853
برای تحلیلگران ساختارگرا نخستین کار ،تقسیم روایت و تعیین کوچکترین
واحدهای روایی است .معنا باید معیار این واحدها باشد .بهعبارتی معنا از طریق زمینه و
زمینه بهوسیلۀ معنا تعیین میشود .هریک از این واحدهای معنایی یک نشانۀ روایی
بهشمار میآید .نشانۀ روایی باید بتواند داستانهای مختلف بگوید و معنای آن براساس
روابط همنشینی در رمزگان تعیین شود .از میان نظریهپردازان روایتشناسی
نشانهشناختی میتوان به شخصیتهایی همچون والدیمیر پراپ 1،آلژیرداس گریماس،
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تزوتان تودورف ،کلود برمون 6،روالن بارت 7،ژرار ژنت و دیگر نظریهپردازان
ساختگرا اشاره کرد.
نخستین نظریههای روایت از مکتب شکلگرایی روسی در اوایل قرن بیستم
برخاسته است و افرادی چون پراپ و گریماس از پیشگامان آن هستند .پراپ 885
افسانۀ عامیانۀ روسی را بررسی کرد .مطالعۀ وی نشان داد شخصیتهای افسانه ممکن
است بهصورت سطحی کامالً متغیر باشند؛ اما عملکردشان در افسانه نسبتاً ثابت و قابل
پیش بینی است .او معتقد بود که شمار و توالی عملکردها ثابت است ،فقط  38عملکرد
در داستان وجود دارد که همیشه در یک توالی یکسان میآید.
سلدن و ویدوسون در کتاب راهنمای نظریۀ ادبی معاصر اینچنین آورده است:
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گرماس گزارشی ساده و زیبا از نظریۀ پراپ بهدست میدهد .درحالی که پراپ بر
یک نوع ادبی واحد تأکید میکرد ،هدف گرماس آن است که با بهرهگیری از تحلیل
معنایی ساخت جمله ،به «دستور زبان» جهانی روایت دست یابد .وی بهجای هفت
«حوزة عملی» پراپ ،سه جفت تقابل دوتایی را پیشنهاد میکند که هر شش نقش
(کنشگر) مورد نظر او را شامل میشود [ ]...که سه انگارة اساسی را توصیف
میکنند که شاید در همۀ انواع روایت اتفاق میافتد .8 :آرزو ،جستوجو یا هدف؛
 .2ارتباط؛  .3حمایت یا ممانعت [ . ]...از این جهت گرماس حقیقتاً ساختگراتر از
فرمالیست روسی ،پراپ است؛ زیرا بهجای آنکه به ماهیت خود شخصیتها
بپردازد ،مناسبات میان این ماهیتها را مد نظر قرار داد (سلدن و ویدوسون:8377 ،
813ـ.)811

در این پژوهش ،منظومۀ فیروز و شهناز اثر «محمدصادق ناظم معروف به صادقا،
شاعر و تذکرهنویس ایرانی سدة یازدهم هجری در شبهقارة هند» (یلمهها8332 ،ب:
 )157بررسی می شود و سعی نگارندگان برآن است این مثنوی را براساس الگوی
«کنشگر»« ،زنجیرههای روایی» و «مربع معناشناسی» گریماس بررسی و تحلیل کنند تا از
این طریق به پرسشهای زیر پاسخ دهند:
ـ ساختار پیرنگ در منظومۀ غنایی فیروز و شهناز از چه منظری قابل بررسی است؟
ـ فرایند تولید معنا در منظومۀ غنایی فیروز و شهناز برمبنای الگوی گریماس چگونه
شکل میگیرد؟
فرض نگارندگان این است که با مشخص کردن سه جزء اصلی ،یعنی ابتدا ،میانه و
پایان این منظومه میتوان به ساختار و طرح کلی این منظومه دست یافت و کنشگران،
الگوی کنشی و زنجیرههای روایی معنای داستان را آشکار کرد.
پژوهش حاضر براساس روش کیفی با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی ،مبتنی بر نظریۀ
روایتشناختی و برمبنای چارچوب نظری گریماس نوشته و تحلیل شده است.
1ـ .1پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ روایتشناسی پژوهشهای بسیاری انجام شده است که به چند نمونه اشاره
میشود :مشهدی و ثواب در مقالهای با عنوان «تحلیل ساختار روایتی داستان بهرام و
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گلاندام برپایۀ نظریۀ گریماس» ( ،)8333پس از تجزیه و تحلیل متن به این نتیجه
رسیدند که الگوی کنشی گریماس در تحلیل روایت منظومۀ غنایی بهرام و گلاندام قابل
تطبیق است و طرح داستان ساختار و انسجام روایی خاصی دارد و از دو منظر
تقابلهای دوگانه و قاعدههای نحوی قابل بررسی است .درپر و یاحقی در مقالۀ «تحلیل
روابط شخصیتها در منظومۀ لیلی و مجنون نظامی» ( ،)8313با استفاده از الگوی کنشی
گریماس به این نتیجه دست یافتند که براساس این الگو ،خواننده با ذهنیتی روشن
میتواند روابط و مناسبات شخصیتها را دنبال کند و برخی از ویژگیهایی که
گریماس برای حکایتهای فولکلوری برمیشمارد ،در این روایت دیده میشود.
روحانی و شوبکالیی در مقالۀ «تحلیل داستان شیخ صنعان منطقالطیر عطار براساس
نظریۀ کنشی گریماس» ( ،)8338پس از بررسی داستان شیخ صنعان براساس الگوی
کنشی گریماس پی بردند که این تحلیل هم نشاندهندة استواری قصه و پیوستگی
اجزای آن و هم بازگوکنندة توانای این الگو در شناخت ساختار و نظام قصههای کهن
فارسی است .پورنامداریان و بامشکی در جستاری با عنوان «مقایسۀ داستانهای مشترک
مثنوی و منطقالطیر با رویکرد روایتشناسی ساختارگرا» ( ،)8311ساختار داستانهای
مشترک میان مثنوی و منطقالطیر را با استفاده از روش روایتشناسی ساختگرا با
یکدیگر مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که استفادة مثنوی از شگردهای
داستانپردازی بسیار بیشتر از منطقالطیر است و درواقع گشتار داستانهای مثنوی نسبت
به داستانهای منطقالطیر گشتاری غیرمستقیم و پیچیده است.
تحقیقات انجامشده از دیدگاه این نظریهپرداز در داستانهای غنایی ایرانی اندک
است؛ بنابراین پژوهش حاضر میتواند زمینهای باشد برای ارائۀ الگویی کامل و جامع
در ساختار اصلی متون و منظومههای غنایی.
 .2مباحث نظری
2ـ .1روایت
روایت 1در لغت بهمعنای نقل کردن خبر ،حدیث یا سخن گفتن از کسی یا داستانگویی
آمده و در اصطالح ادبی رشتهای از حوادث واقعی و تاریخی یا خیالی است ،بهنحوی
که ارتباطی بین آنها برقرار باشد (میرصادقی و میرصادقی.)872 :8311 ،
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روایت قدمتی بهدرازای تاریخ دارد .انسانهای نخستین شبانگاهان که در کنار آتش
مینشستند ،ماجراهای روزگار گذشته را برای همدیگر روایت میکردند .آنان به این
منظور انواع ابزارها را بهکارمی بردند تا به روایت تصویری حوادثی مانند شکار بر روی
دیوارة غارها بپردازند .تزوتان تودورف معتقد است روایت خود مبدأ زمان است.
روایت شالودة تفکر و همۀ شکلهای نوشتار و شناخت را تشکیل میدهد یا به آن
سامان میبخشد (وبستر .)18 :8312 ،برخی از نظریهپردازان همچون بال ،3دولژل 81و
پالمر
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با مالک قرار دادن اهمیت شخصیت «تعریف روایت را محدود میکنند به

بازنمایی رخدادهایی که یک یا چند شخصیت هم در آنها دخیل باشد» (ابوت:8337 ،
 .)58از دیدگاه لوته« ،روایی بودن متن به این معناست که متن از طریق کالم داستانی را
نقل میکند .اصطالح دیگر برای این نوع داستانگویی ارتباط روایی است که نشاندهندة
فرایند انتقال از مؤلف بهعنوان خطابگر به خواننده بهعنوان مخاطب است» (.)28 :8316
2ـ .2روایتشناسی
درمورد روایتشناسی و تعریف آن «روایتشناسی علم نسبتاً نوبنیادی است که به
بررسی ساختارهای مختلف روایت میپردازد» (اخوت )2 :8378 ،و «یکی از زمینههای
موفق ساختارگرایی ،روایتشناسی یا مطالعۀ روایت بوده است .روایتها را دیگر
محدود به جنبههای خاص فرهنگی ـ و درنتیجه «شفاف» ـ نمیدانند؛ بلکه آنها
جنبههای اساسی از زندگی انسان هستند» (گرین و لبیهان .)881 :8313 ،بهنظر حری
( ،)322 :8312روایتشناسی نظریۀ روایت یا علم مطالعۀ ساختار و دستور زبان
روایتهاست؛ همچنین فصل مشترک و نیز فصل تمایز روایتها را مورد توجه قرار
میدهد.
2ـ .3ویژگیهای بنیادین روایت
هر روایت ویژگیهایی دارد که به اساسیترین آنها اشاره میشود .8 :مصنوعی بودن:
تفاوت روایت با زبان طبیعی و روزمره در این است که روایت ازقبل دارای طرح و
برنامهای است که طبق آن طرح ساخته میشود .2 .تکراری بودن :به این معناست که
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چیزهایی که ما در داستان میخوانیم ،در داستانها یا قصههایی که قبالً خواندهایم ،تکرار
شده و فضاسازی و شخصیتهای داستان هم برای ما آشناست .3 .سیر مشخص
روایت :هر روایت از جایی شروع میشود و به جایی ختم میشود .1 .راوی :هر روایتی
یک راوی یا قصهگو دارد .5 .جابهجایی رویدادها :در هر روایت با نوعی جابهجایی
روبهرو هستیم؛ به این معنا که روایت سلسلهای از حوادث نیست که پشتسر هم قطار
شده باشد؛ بلکه راوی (نویسنده) میتواند حادثهای را جابهجا کند ،دست به ترکیبهای
تازهای بزند یا سیر زمانی وقایع را عوض کند (اسماعیل آذر.)35 :8333 ،
2ـ .1طرح و پیرنگ
از نظر ریخت گرایان ،روایت دارای ساختاری است و «اصطالح ادبی که برای ساختار
روایت بهکار میرود ،پیرنگ است» (واالس.)57 :8312 ،
ارسطو در کتاب بوطیقا ،پیرنگ را یکی از عناصر اصلی و ششگانۀ تراژدی
بهشمار میآورد .در نگاه او ،پیرنگ باید از کلیتی برخوردار باشد؛ یعنی ابتدا ،وسط
و انتها داشته باشد .او معتقد است که اگر عنصری از پیرنگ کاسته شود ،اساس
داستان بههم میریزد (اخوت.)36 :8378 ،

مهمترین اجزای روایت پیرنگ است که وحدت ساختاری را در داستان بهوجود
میآورد .پیرنگ میتواند با عناصر دیگری غیر از خود ارتباط و پیوند برقرار کند.
الگوی کنشی با پیرنگ رابطهای کامالً مستقیم دارد؛ درحالی که عناصر دیگر داستانی
چنین ویژگیای ندارند .وظیفۀ پیرنگ این است که دیگر عناصر را با نظم به یکدیگر
متصل کند .با برقراری ارتباط بین اجزای روایت وحدتی بهوجود میآید .از دیگر
ویژگیهای پیرنگ ،پارههای سهگانه است« .هر داستان ،حاصل بههم ریختن یک تعادل
است( ».عباسی و محمدی .)811 :8311 ،تمام روایتها بر یک ساختار اساسی و مهم
پایهریزی شدهاند که بهدلیل پنجمرحله ای بودن ،آن را طرح کلی روایت یا طرح پنجتایی
میگویند .بر این اساس ،روایت به این صورت تعریف میشود :تغییر و تحول از حالتی
به حالت دیگر .این دگردیسی از سه عنصر تشکیل شده است:
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 .8عنصری که روند تغییر و تحول را بهراه میاندازد (نیروی تخریبکننده در
داستان) .2 .پویاییای که این تغییر و تحول را تحقق میبخشد یا نمیبخشد .3 .عنصر
دیگری که این روند تغییر و تحول را خاتمه میدهد (نیروی ساماندهنده در داستان)
(عباسی.)1 :8315 ،
نیروی تخریبکننده
پارة آغازین

پارة میانی:

پارة پایانی

نیروی ساماندهنده:

شكل  .1الگوی پیرنگ روایت

در نمودار باال:
حضور یک ساختار ثابت و تغییرناپذیر که همان سه پارة ابتدایی ،میانی و انتهایی
است ،دیده میشود .این سه پاره حتماً باید تغییر و تحول را در خود داشته باشد؛
زیرا در غیر این صورت ،نمیتوان آن اثر را دارای یک طرح داستانی دانست؛ زیرا
تغییر و تحول باید هر دو با یکدیگر همراه باشند (همانجا).

2ـ .1معرفی نظریۀ گریماس
2ـ1ـ .1الگوی کنشی
گریماس براساس تئوریهای پراپ ،زیرساختی مشابه برای روایت متصور میشود که
تفاوت آن با کار پراپ تمایز ساختارگرایی و فرمالیسم است .گریماس اعتقاد دارد که
ساختار روایت بسیار شبیه به گرامر است و کار ما کشف این گرامر با مطالعۀ داستان
مجزاست .بهباور او ،داستانها با همۀ تفاوتهایشان از گرامر تبعیت میکنند (ساداتی،
 .) 36 :8317او با مطالعۀ معناشناسی و ساختارهای معنایی توانست نظریۀ «الگوی
کنشی» را ارائه دهد .الگوی کنشی با هدف نمایاندن نقش شخصیتها در روایت مطرح
شد و مفهوم حوزههای پیونده دهندة کنش و شخصیت ،به شناخت شخصیت کمک
شایانی کرد .گریماس الگوی معناشناسی خود را بر کنش روایت استوار کرد و کوشید
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آن را در نظام نشانهشناسی بسنجد (علویمقدم و پورسهراب .)813 :8317 ،گریماس با
مرکز قرار دادن شخصیت (کنشگر) اصلی در ارتباط با هدف ،نقشهای بیانشده
بهوسیلۀ پراپ را دگرگون کرد و الگوی جدیدی را ارائه داد.
گریماس الگوی خود را براساس ارتباط دوبهدوی شخصیتها مطرح میکند.
«گرماس پیشنهاد میکند که فقط شش نقش (کنشگر) ،بهمنزلۀ مقوالت کلی در زیربنای
همۀ روایات وجود دارد که سه جفت مرتبط با هم را تشکیل میدهند» (محمدی،
 .)65 :8371در الگوی کنشگر ،شخصیتها نمایندة همۀ نقشها هستند .فقط هدف
است که لزوماً شخصیت نیست و میتواند شیء یا مفهوم باشد .همچنین کنشگر اصلی
با همۀ عناصر دیگر در ارتباط است.
شش کنشگر الگوی گریماس عبارتاند از .8 :فرستنده یا تحریککننده :او «کنشگر»
را بهدنبال خواسته یا هدفی میفرستد و دستور اجرای فرمان را میدهد .2 .گیرنده:
کسی است که از «کنشگر» سود میبرد .3 .کنشگر :او عمل میکند و بهسوی «شیء
ارزشی» میگراید .1 .شیء ارزشی :هدف و موضوع «کنشگر» است .5 .کنشگر
بازدارنده :کسی است که جلوی رسیدن «کنشگر» را به «شیء ارزشی» میگیرد.
 .6کنشگر یاریدهنده :او کنشگر را یاری میدهد تا به «شیء ارزشی» برسد (محمدی،
 .)881 :8371در نمونۀ زیر ،نقش کنشگران بهنمایش درآمده است:
کنشگر فرستنده

کنشگر گیرنده

فاعل کنشگر

کنشگر بازدارنده

شیء ارزشی
کنشگر یاریدهنده

شكل  .2الگوی کنشی روایت.
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2ـ1ـ .2زنجیرههای روایی از منظر گریماس
با توجه به الگوی کنشی ،گریماس تسلسلهای روایتی را در سه ساختار جمع میکند:
 .8ساختار قراردادی :ایجاد ،شکستن توافق ها یا برقراری ،و زیر پا گذاشتن
ممنوعیتها.
 .2ساختار اجرایی :انجام وظایف ،نزاع و مانند آن.
 .3ساختار انفصالی یا گسسته :سفر ،حرکت یا رسیدنها و خارج شدنها (اسکولز،
.)817 :8313
2ـ1ـ .3مربع معناشناسی
مربع معناشناسی 82که بهتدریج گریماس آن را بنیان نهاد ،بر ارتباط مقولهای استوار
است .وی مربع معناشناسی را بهعنوان ابزار تحلیل مفاهیم دوگانۀ متقابل معرفی کرد .در
معناشناسی ،دو واژه که با یکدیگر در تضاد باشند ،مقوله خوانده میشوند .مقولههای
معنایی که همان «مربع معنایی» هستند ،از درون عنصر پیرنگ بیرون میآیند .مربع
معناشناسی از چهار قطب تشکیل شده است؛ دو قطب باالیی تشکیلدهندة مقولۀ اصلی
یعنی گروه متضادهاست .با منفی کردن هریک از این متضادها ،دو قطب پایینی مربع
شکل میگیرد که میتوان آن را گروه نقض متضادها خواند .برای مثال میتوان برای
مقولۀ «مرگ و زندگی» گروهی تحت عنوان «نقض مرگ و نقض زندگی» را درنظر
گرفت .به این ترتیب ،مربعی متشکل از چهار مفهوم خواهیم داشت:
زندگی

مرگ

نقض زندگی

نقض مرگ

شكل  .3مربع معناشناسی روایت زندگی

مربع معناشناسی منبعی است کامالً پویا و برای بهتصویر کشیدن همین فرایند
حرکت و پویایی در کالم است که به آن متوسل میشویم .تفکر حاکم بر این مربع،
اساس حرکت را «نه» میداند .تا به چیزی نه نگوییم ،نمیتوانیم بهسمت متضاد آن
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حرکت کنیم؛ پس براساس منطق حاکم بر این مربع ،نمیتوان از متضادی به متضاد
دیگر حرکت کرد ،مگر آنکه ابتدا آن متضاد را نقض کنیم و تنها درصورت نقض یک
متضاد است که میتوان به سوی متضاد دیگر رهسپار شد .برای عبور از زندگی به مرگ،
ابتدا باید زندگی را نقض کرد؛ یعنی به آن «نه» گفت:
مرگ

زندگی

نقض مرگ
شكل  .1مربع معناشناسی روایت

«به این ترتیب درمی یابیم که الزمۀ مرگ ،نقض زندگی و الزمۀ نقض زندگی ،خود
زندگی است .همین حرکت درجهت عکس نیز ممکن است؛ یعنی حرکت از مرگ
بهسوی زندگی» (شعیری827 :8318 ،ـ.)823
2ـ .1معرفی منظومۀ مورد بررسی
فیروز و شهناز از آثار اوایل قرن دهم هجری و «منظومهای است عاشقانه بر وزن خسرو
و شیرین نظامی ،بر وزن هزج مسدس محذوف (مقصور) که شاعر آن را در مدح
شاهعباس صفوی سروده است» (ناظم تبریزی.)86 :8332 ،
محمدصادق ناظم تبریزی معروف به صـادقا ،شـاعر و تـذکرهنـویس ایرانـی اسـت
کـه در عباسآباد اصفهان می زیسته است .وی از دوستان کلیم کاشانی و از شاعران
دربار شاهعباس اول صفوی بود که در اواخر دورة شاهعباس به هند رفت .تذکرة ناظم،
دیوان شعر و مثنوی فیروز و شهناز از آثار اوست .این مثنوی منظومهای است عاشقانه
بر وزن خسرو و شیرین نظامی ،در بحر هزج مسدس محذوف (مقصور) که شاعر آن را
در مدح شاهعباس صفوی سروده است .از این اثر دو دستنوشته موجود است :نسخۀ
خطی کتابخانۀ ملی ملک با شمارة  5625که توسط کاتبی با عنوان محمد اسحاقبن
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محمد حسینی ژاوهی در تاریخ 8831ق در کابل کتابت شده است .نسخۀ کتابخانۀ
مجلس شورای اسالمی با شمارة  81833که بدون تاریخ کتابت گردیده است (یلمهها،
8332ب151 :ـ.)153

 .3روایتشناسی داستان فیروز و شهناز
3ـ .1چكیدة روایت
جوانی فیروزنام از خوزستان که قصد سفر به سرزمینهای دیگر را داشت ،به صفاهان
میرسد .فغفور ،از صاحبجاهان بسیار مهماننواز صفاهان ،وی را به قصد مهماننوازی
به خانۀ خود میبرد .فغفور دختر زیبایی بهنام شهناز داشت .در یکی از روزهای بهاری
که فیروز بر لب جوی نشسته بود ،شهناز بر فراز بام میآید و عکس او بر آب میافتد.
فیروز با دیدن عکس روی وی ،دل میبازد و از فرط بیقراری از خانۀ فغفور بیرون
میآید و با چوپان خاص وی آشنا میشود .چوپان بهدرخواست فیروز نزد فغفور
میرود و از او میخواهد تا فیروز را به شغل گلهداری خویش بگمارد و فغفور هم این
تقاضا را میپذیرد .در یکی از روزها که شاهعباس در دشت در جستوجوی باز
شکاری خود بود ،صدای نالۀ فیروز را میشنود ،نزد او میرود و پای درد دل او
مینشیند .فیروز بیخبر از اینکه او شاه است ،درپی اصرار او ،راز دلدادگیاش را
بازمیگوید و شاه عهد میکند او را به وصال یار برساند .فیروز بههمراه شاه رهسپار
صفاهان میشود .فغفور مَقدم آنان را گرامی میدارد .شاه شرط پذیرش مهمانی فغفور را
پذیرش ازدواج فیروز با شهناز بیان میکند؛ اما فغفور میگوید که «دختر خویش را از
زمان کودکی ،به عهد دیگری بسته است» (یلمهها8332 ،الف .)27 :شاه با دادن
وعدههای بسیار ،فغفور را راضی میکند .به دستور شاه جشنی برگزار میشود و دختر
را به عقد فیروز درمیآورند .زمانی نمیگذرد که فغفور دچار بیماری صعبالعالج
میشود .فیروز را نزد خود فراخوانده ،کلید خزانه و مسند را به وی واگذار میکند و
پس از مرگ ،فیروز جانشین فغفور میشود.
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3ـ .2طرح کلی روایت فیروز و شهناز
قبل از ورود به بحث باید روشن کرد که آیا منظومۀ فیروز و شهناز روایت بهشمار
میآید یا خیر .در جواب باید گفت که بهدالیل زیر این منظومه را میتوان روایت
محسوب کرد:
 .8داستان دارای طرح و پی رنگ است؛ یعنی سه پارة ابتدایی ،میانی و پایانی در
داستان دیده میشود و دو نیروی تخریبکننده و ساماندهنده بر داستان وارد شده است
که بیان میشود:
پارة ابتدایی :فیروز تصمیم به سفر میگیرد .به صفاهان میرسد و فغفور او را بهرسم
مهماننوازی به خانۀ خود میبرد.
نیروی تخریبکننده :فیروز عکس شهناز را در آب میبیند و بدو دل میبازد.
پارة میانی :فیروز بیتاب و بیقرار راهی صحرا میشود .به وساطت چوپان خاص
فغفور ،به گلهداری گوسفندان فغفور میپردازد .زمانی که شاهعباس در جستوجوی باز
شکاری به صحرا میرود ،راز عاشقی فیروز را درمییابد و:
شهنشـــاه آن ســـخنهـــای غـــمافـــروز

چـــو بشـــنید از زبـــان حـــال فیـــروز

بدو گفتا کـه دل خـوش دار از ایـن پـس

کــه کــرد از کینــهورزی آســمان بــس
(ناظم تبریزی)37 :8332 ،

فیروز بههمراه شاه نزد فغفور میرود .شاهعباس تقاضای فیروز را به گوش فغفور
میرساند .فغفور بهبهانۀ اینکه دختر را در کودکی با شخصی دیگر عهد بسته ،نمیپذیرد؛
اما شاه با دادن وعدههای فراوان وی را راضی میکند.
نیروی ساماندهنده :فغفور به این ازدواج رضایت میدهد.
پارة پایانی :فیروز و شهناز به عقد هم درمیآیند و به وصال میرسند .چندی پس از
این ماجرا ،فغفور دچار بیماری صعبالعالج میشود؛ کلید خزانه را به فیروز میدهد و
او را جانشین خود میکند .نمودار پیرنگ این داستان در زیر مشاهده میشود:
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فیروز تصمیم به سفر
میگیرد .به صفاهان
میرسد و فغفور او را
بهرسم مهماننوازی به
خانۀ خود میبرد.

نیروی تخریبکننده:
وقتی فیروز عکس شهناز را
در آب میبیند و بدو دل
میبازد.
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پارة پایانی:
فیروز و شهناز به وصال میرسند .چندی
پس از این ماجرا ،فغفور دچار بیماری
صعبالعالج میشود؛ کلید خزانه را به
فیروز میدهد و او را جانشین خود
میکند.

پارة میانی:
فیروز راهی صحرا میشود و به وساطت چوپان فغفور به
نیروی ساماندهنده:
گلهداری گوسفندان میپردازد .زمانی که شاهعباس در
فغفور به این ازدواج رضایت
جستوجوی باز شکاری به صحرا میرود ،راز عاشقی فیروز
میدهد.
را درمییابد و عهد میکند او را یاری دهد .فیروز بههمراه شاه
نزد فغفور میرود .شاهعباس تقاضای فیروز را به گوش فغفور
میرساند .فغفور بهبهانۀ اینکه دختر را در کودکی با شخصی
دیگر عهد بسته ،نمیپذیرد؛ اما شاه با دادن وعدههای فراوان
وی را راضی میکند.
شكل  .1پیرنگ روایت فیروز و شهناز

 .2داستان تکراری است :موضوع عشق و دلدادگی میان عاشق و معشوق که
سرانجام به وصال میانجامد ،در ادب فارسی فراوان بهچشم میخورد.
 .3داستان با رفتن فیروز به صفاهان شروع میشود و با مرگ فغفور و جانشینی
فیروز پایان مییابد.
 .1راوی ،محمدصادق ناظم ،شاعر ایرانی سدة یازدهم هجری است.
بنابراین داستان مورد بررسی ویژگی بنیادین روایت را داراست.
مکاریک روایتشناسی را مجموعهای از «احکـام کلـی دربـارة ژانـرهای روایی،
نظامهای حاکم بر روایت (داستـانگویی) و ساختار پیرنگ» ( )813 :8315میداند و
درپی آن است که «دستور پیرنگ» 83را مشخص کند (ر.ک :سجودی.)72 :8312 ،
ساختار پیرنگ در منظومۀ فیروز و شهناز را از دو منظر میتوان بررسی کرد:
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3ـ2ـ .1از منظر تغییر وضعیتها
همانطور که گفته شد ،روایت حتماً باید دارای طرح و پیرنگ باشد؛ یعنی باید ابتدا،
میانه و انتها داشته باشد .این امر از ویژگیهای داستان خوب است؛ چراکه روایت متنی
است «که تغییر وضعیت از حالت متعادل به غیرمتعادل و دوباره بازگشت به حالت
متعادل را بیان کند» (پراپ .)53 :8361 ،گریماس نیز همچون پراپ توجه خود را به
عنصر پی رنگ معطوف کرد .او در این امر به تبعیت از لوی استراوس 81تقابلهای
دوگانه را که از مفاهیم بسیار مهم و اساسی ساختارگرایی است ،مورد توجه قرار داد؛
«زیرا اساساً تفکر انسانی بر این بنیاد استوار است :بد /خوب ،زشت /زیبا ،شب /روز.
در آثار ادبی نیز باید بهدنبال این تقابلها بود» (شمیسا .)812 :8313 ،تقابل در طرح
داستان یعنی:
شرایط آغازین متعادل و یا غیرمتعادل درمقابل شرایط پایانی قصه ،دربرابر شرایط
مضمونی یعنی برای مضمون معکوس و غیرمتعادل راهحلی پیدا میشود و دوباره
تعادل مییابد .گریماس تمام آن کنشهای قصه که شرایط آغازین را پشتسر
میگذارند و به سرانجام میرسند و مضمون معکوس را تعادل میبخشند ،جزء
عناصر طرح قصه میداند (اخوت.)65 :8378 ،

واالس 85در این باره میگوید« :پیرنگ که حاصل ترکیب پیرفت زمانی و علیت
است ،بر وحدت حاکم است؛ یعنی در آغاز موقعیت آرامی وجود دارد ،سپس این
موقعیت دچار آشفتگی میشود و در پایان موقعیت آرام دیگری شکل میگیرد» (:8312
 .)61این تغییر وضعیت در منظومۀ فیروز و شهناز بررسی میشود:
الف .وضعیت متعادل آغازین :فیروز در طی سفر به صفاهان میرسد و به عنوان
مهمان در خانۀ فغفور ،در خوشی و آسایش بهسر میبرد.
ب .وضعیت نامتعادل :وضعیت تعادل اولیه چندان طول نمیکشد؛ زیرا دست تقدیر
حادثهای دیگر رقم میزند و نیرویی آرامش را بههم میریزد؛ چراکه فیروز در یک روز
بهاری انعکاس تصویر شهناز را در آب میبیند و یک دل نه ،صد دل عاشق و شیفتۀ او
میشود .همین امر تعادل و آرامش داستان را برهم میزند؛ چراکه فیروز بیقرار و
بیتاب میشود.
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ـ تغییر وضعیت از متعادل به نامتعادل میانی :فیروز که تاب ماندن در آن خانه را
ندارد ،از خانۀ فغفور بیرون میرود .با چوپان فغفور آشنا میشود و بهواسطۀ او به
منصب گلهداری فغفور گماشته میشود .جوان بیقرار درپی گوسفندان راه صحرا
درپیش میگیرد و به شبانی مشغول میشود.
ـ وضعیت از نامتعادل میانی بهسمت تعادل پایانی :تا اینکه روزی شاهعباس به قصد
شکار به دشت میرود و در جستوجوی باز شکاری ،صدای نالۀ فیروز را میشنود و
علت را جویا میشود .فیروز از راز خود پرده میگشاید و شاهعباس به او قول میدهد
که آرزویش را برآورده سازد .به همین منظور شاه چوپانی را به فردی دیگر میسپارد و
بههمراه فیروز بهسوی خانۀ فغفور میرود و به او پیغام میدهد بهشرطی مهمانی او را
می پذیرد که به ازدواج فیروز با شهناز رضایت دهد .پدر دختر بهانه میآورد که عقد
دختر را در کودکی با شخصی دیگری بسته است که این بهانه با وعدههای سخاوتمندانۀ
شاهعباس رفع میشود.
ج .وضعیت متعادل پایانی :فیروز و شهناز با یکدیگر ازدواج میکنند و طعم شیرین
وصل را میچشند و چندی نمیگذرد که فغفور بهدلیل ابتال به بیماری صعبالعالج،
فیروز را به جانشینی خود منصوب میکند و بدین ترتیب ،تعادل پایانی به داستان
بازمیگردد.
با توجه به مطالب باال باید گفت وضعیتهای تعادل همان اجزای پیرنگاند:
وضعیت متعادل آغازین همان پارة ابتدایی داستان یا روایت است .وضعیت نامتعادل
همان عامل یا نیروی تخریبکننده است .تغییر وضعیت از متعادل به نامتعادل میانی
همان است که پارة میانی نامیده میشود .وضعیت از نامتعادل میانی بهسمت تعادل
پایانی همان عامل یا نیروی ساماندهنده و درنهایت وضعیت متعادل پایانی ،پارة پایانی
روایت است.
3ـ2ـ .2از منظر زنجیرههای روایی
زنجیرههای روایی درپی قواعد نحوی پدید میآید؛ زیرا گریماس در ساختار طرح
روایتها ،از سه پیرفت یا سه قاعدة نحوی نام میبرد:
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این پیرفت با بستن یا نقض کردن عهد و پیمان در ارتباط است .اخوت در این باره
میگوید« :وظیفهای را که بهعهدة قصه گذاشته است ،به سرانجام معهود میرساند و یا
میثاق معهود را بهانجام نمیرساند» (.)66 :8378
ـ فیروز که با دیدن رخسار شهناز آوارة صحرا شده بود ،با شبان فغفور مواجه و
دوست میشود و از او درخواست می کند که از فغفور بخواهد او را نیز به شبانی
بگمارد .جوان خواستۀ فیروز را میپذیرد و پاسخ میدهد:
شـــبان گفتـــا کـــه ای یـــار گرامـــی

کــز آن منــت نهــم بــر دیــدة خــویش

بگـــو گـــر خـــدمتی داری مینـــدیش

کـــه باشـــیم از رضـــا جویـــان مهمـــان

تـــو مهمـــانی و مـــا کوشـــیم از جـــان

کــــه از فرمــــانبری دزدیــــم دامــــان
(ناظم تبریزی13 :8332 ،ـ)16

ـ وقتی شاهعباس نالههای فیروز را میشنود ،هرچه سعی میکند ،فیروز رازش را
برمال نمیکند؛ تا اینکه بسیار سوگند میخورد که اگر رازش را بگوید ،تمام تالش خود
را برای حل مشکل او بهکار گیرد؛ در غیر این صورت ،راز او را هرگز فاش نخواهد
کرد:
بـــــه آن داننـــــدة اســـــرار دلهـــــا
بـــه شـــمعافـــروز ایـــن دیـــر شبســـتان

کـــزو یابـــد گشـــایش کـــار دلهـــا
کــــزو افتــــاد در دل ،نــــور ایمــــان

 ...کــه گــر مــن محــرم راز تــو گــردم

بــه صــد کوشــش دواســاز تــو گــردم

گـــر از دســـتم نیایـــد چـــارة کـــار

نخــــواهم غیــــر را کــــردن خبــــردار

مکــــن اندیشــــه از غمّــــازی مــــن

نهـــــان ،راز تـــــو را از غیـــــر دارم

ج

(همان31 ،ـ)35

و زمانی که همراهان شاه میرسند و فیروز متوجه میشود که همصحبت او شاهعباس
بوده ،بلند میشود که برود؛ ولی از آنجا که شاه به فیروز قول داده بود ،جوانی را بهدنبال
او میفرستد و جوان باتدبیر به فیروز میگوید:
ز دولــــت رو متــــاب و ر مگــــردان

کــه امــروز اســت یــارت چــر گــردان

تــو را بــر ســر همــای دولــت امــروز

فکنــــده ســــایه از اقبــــال فیــــروز

کــه ایــن همــراز تــو صــاحبکــاله اســت

همـــه مـــا بنـــدگان ،او پادشـــاه اســـت
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گــر او خواهــد کــه مهــر و مشــتری را

غــــزال چــــین و ببــــر بربــــری را

بــه یــکجــا جمــع ســازد مــیتوانــد

ز کـــار چـــون تـــویی عـــاجز نمانـــد
(ناظم تبریزی)33 :8332 ،

ـ شاهعباس بههمراه فیروز بهسوی سرای فغفور میرود .شاه برای او شرط میگذارد
که اگر به ازدواج فیروز با دخترش شهناز رضایت دهد ،مهمان او خواهد شد .فغفور
برای نپذیرفتن این شرط عذر و بهانه میآورد که عقد شهناز را در کودکی با کسی دیگر
بسته است:
اگــر بــا شخصــی از خویشــان نزدیــک

میــان خــاص و عــام از تــرک و تاجیــک

هنـــوزش تـــن جـــدا ناگشـــته از مهـــد

بـــه پیونـــد شـــریعت بســـتهام عهـــد

روا نبــــود کنــــون پیمــــان شکســــتن
ز مـــردان نقـــض پیمـــان ،عـــار باشـــد

میـــان خلـــق ،چشـــم از شـــرم بســـتن
مــــرا دل منکــــر ایــــن کــــار باشــــد

 ...ز شــه خــواهم کــه عــذرم درپــذیرد

غبـــــاری زیـــــن ادا در دل نگیـــــرد
(همان816 ،ـ)817

ـ پس از بهانه آوردنِ فغفور ،شاهعباس میگوید که اگر پیشنهاد او را نپذیرد ،از پیش
او میرود و نمی گذارد کامش حاصل گردد؛ اما اگر به این ازدواج رضایت دهد،
سرزمینش را خرم و او را در عالم سرافراز خواهد کرد:
 ...کـــه بـــیاقـــرار عقـــد آن دلافـــروز

نخــواهی دیــد از مــن راحــت امــروز

ز بــس نــاخوش دلــی از خانــۀ زیــن
نیــارم گــر کنــی صــد مکــر و افســون

نیـــارامم دمـــی ،بـــر تخـــت زرّیـــن
دگـــر پـــا از رکـــاب عـــزم بیـــرون

بگـــردانم از ایـــن کـــو ،روی واپـــس

تـــو مـــانی و شـــنیدن طعـــن هـــرکس

دمــی کــاین کــام گــردد از تــو حاصــل

نمانـــد هـــی بـــاری از تـــو بـــر دل

چنـــان خـــرم کـــنم ایـــن ســـرزمین را
کـــنم زآن ســـان بـــه عـــالم ســـرفرازت

کــه گــم ســازد بــه گیتــی نــام چــین را
کــــه نشناســــند از فغفــــور بــــازت
(همان)813 ،

ـ وقتی فغفور چنین وعدههایی را از زبان شاه میشنود ،از گفتۀ خود پشیمان
میشود و به این ازدواج رضایت میدهد:
ضــمیر از گــرد ایــن وســواس شــوید
رضـــا دادم کـــه بـــا صـــد کامکـــاری

اگـر شــه بعــد از ایــن مطلــب کــه گویــد
پـــــی شـــــکرانۀ ایـــــن بختیـــــاری
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کنـــــد شـــــهناز را کـــــابین فیـــــروز

بـــه آیـــین شـــریعت شـــاه فیـــروز

(همان)888 ،

ـ عقد و ازدواج فیروز با شهناز که دراصل نوعی عهد و پیمان بستن است:
بــــه فرمــــان ملــــک دانــــا ادیبــــی

ز علــــم دیــــن و دانــــش ،بانصــــیبی

بـــه خلوتگـــاه بـــا فغفـــور بنشســـت

بـــه هـــم سررشـــتۀ آن عقـــد بربســـت

 ...به آن عقد گزین چون خطبه خواندنـد

ز دُر هــــر ســــو نثــــاری برفشــــاندند
(همان883 ،ـ)881

ـ فغفور قبل از مرگ کلید خزانه و جانشینی را به فیروز واگذار میکند و فیروز
میپذیرد و بعد از مرگ ،جانشین او میشود:
که چون فغفور میبست از جهـان رخـت

میــــــان ســــــربلندان نکوبخــــــت

بـــه آیـــین وفـــا فیـــروز را خوانـــد

بـــه مســـندگاه جـــاه خـــویش بنشـــاند

بـــــه او بســـــپرد مفتـــــاح خـــــزاین

ز امـــــوال ذخـــــایر تـــــا دفـــــاین

 ...ز فــرش خانــه تــا عــرش لــب بــام

هــر آن چیــزی کــه بتــوان ،بــردنش نــام
(همان)858 ،

در کتاب ساختار و تأویل متن چنین آمده است:
پیرفت اجرایی طرح اصلی داستان را میسازد و ساختار روایی هر داستان متکی به
آن است؛ اما از دیدگاه روششناسی ،پیرفت پیمانی یا هدفمند مهمتر از آن است؛
چراکه نشان میدهد وضعیتها در خود نکتۀ مرکزی طرح نیستند؛ بلکه آنچه ما
وضعیت میخوانیم ،در حکم پذیرش یا ردِ پیمان است .بهگمان گرماس ،بیشتر
داستانها یا از وضعیتی منفی به وضعیتی مثبت حرکت میکنند و یا از وضعیتی
مثبت به شکستن پیمان منجر میشود (احمدی.)862 /2 :8372 ،
87

3ـ2ـ2ـ .2زنجیرة اجرایی

در این زنجیره ،داللت بر عمل یا مأموریت قهرمان است و بهطور معمول این زنجیره
همان طرح داستان است که پیریزی میشود (سلدن و ویدوسون .)811 :8377 ،این
پیرفت آزمونها و مبارزات کنشگر فاعل را که همان قهرمان داستان است ،برای
رسیدن به هدف نشان میدهد.
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در منظومۀ غنایی فیروز و شهناز ،آزمون و مبارزهای از سوی فیروز برای رسیدن به
شهناز صورت نمیگیرد .تنها کاری که میکند ،این است که از ترس رسوایی ،از خانۀ
فغفور دور میشود و سر به صحرا و بیابان میگذارد:
شــبی چــون کــوه محنــت ،پــای برجــای

چــــو آه تیــــرهبختــــان ،تیرگــــی رای

 ...در آن شــب ازقضــا فیــروز مهجــور

بـــه صـــد فرســـنگ ره از کـــام دل دور

شــــده از بــــیم رســــوایی هراســــان

نهــــاد از خانــــه ره ســــوی بیابــــان
(ناظم تبریزی)71 :8332 ،

3ـ2ـ2ـ .3زنجیرة انفصالی
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زنجیرة انفصالی یا انتقالی درواقع دربرگیرندة تغییر وضعیتهای روایت از منفی به
مثبت یا برعکس است .معموالً در داستانهای عامیانه از وضعیت منفی به مثبت ختم
میشود و پایان خوشی دارد (سلدن و ویدوسون .)811 :8377 ،در این زنجیره ،رفتها
و بازگشتها قرار میگیرد .درواقع سیر و سفرها و تغییر وضعیتهای شخصیت اصلی
و قهرمان داستان را درمقابل عمل به پیمان یا نقض قراردادهایی که در طول روایت
صورت میگیرد ،نشان میدهد .در منظومۀ فیروز و شهناز ،چند قرارداد بسته شد که در
بخش زنجیرة قراردادی ذکر شد؛ ولی فیروز ،بهعنوان قهرمان و کنشگر فاعل ،کار
بزرگ ،خطرناک یا قهرمانانهای انجام نمیدهد؛ بلکه بیشتر تالش دیگران سبب رسیدن
او به آرزویش میشود .در این منظومه ،فیروز با التماس و چاپلوسی از دوستش
می خواهد که نزد فغفور برود و از او بخواهد که اجازه دهد فیروز بهعنوان چوپان در
دشت و صحرا مشغول کار شود؛ دوستش هم خواستۀ فیروز را میپذیرد؛ زیرا میداند
که فغفور روی او را زمین نمیاندازد .به همین دلیل به فیروز میگوید:
بحمـــدار بـــرِ آن کـــس کـــه گـــویی

بــــه قــــدر خــــویش دارم آبرویــــی

یقـــین دانـــم کـــه فغفـــور آبـــرویم

نریــزد چــون بــه او ،ایــن حــال گــویم
(ناظم تبریزی)15 :8332 ،

شاهعباس با اصرار و بیم و وعده موفق میشود رضایت پدر دختر را جلب کند .با همۀ
این تفاسیر فیروز به مراد خود میرسد و با شهناز ازدواج میکند.
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3ـ .3الگوی کنشی فیروز و شهناز
عشق و شیفتگی (فرستنده) ،فیروز (فاعل کنشگر) را در آرزوی رسیدن به وصال شهناز
(شیء ارزشی) به خارج از خانۀ فغفور میفرستد و او را روانۀ صحرا میکند .در این
مسیر ،فغفور قبل از پذیرش این ازدواج کنشگر بازدارنده است .چوپان خاص فغفور،
شاه عباس ،مطربان (شهناز و فلفل) و فغفور (پس از موافقت با درخواست فیروز)
کنشگران یاریدهنده محسوب میشوند .در پایان فیروز و شهناز به وصال هم میرسند
و کنشگر گیرنده اند .درباب کنشگران داستان باید گفت که غیر از شیء ارزشی یا هدف
که نیرویی درونی است ،بقیۀ کنشگران انسان هستند .همچنین کنشگران یاریدهندة
منظومه موفق عمل کردهاند .نمودار الگوی کنشی منظومه به این شکل است:
کنشگر فرستنده:

کنشگر گیرنده:

عشق و شیفتگی

فیروز و شهناز

فاعل کنشگر:
فیروز

شیء ارزشی:
کنشگر بازدارنده:

وصال شهناز
کنشگر یاری دهنده:

فغفور قبل از پذیرش ازدواج

چوپان خاص فغفور ،شاهعباس،
همراهان ،فغفور

شكل  .1الگوی کنشی روایت فیروز و شهناز
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طبق این الگو اهمیت کنشگر فاعل و شیء ارزشی از دیگر موارد بسیار بیشتر است؛
83

زیرا باقی کنشگران تحت تأثیر کنشگر فاعل و بهتبع آن شیء ارزشی هستند .برتنس
در این باره میگوید:

الگوی گرماس بهمانند سایر الگوهای ساختاری ،بر رابطهها متمرکز است و
بنیادیترین رابطه از دید این الگو ،میلی است که بین فاعل و هدف حکمفرماست.
ما با نگاه به روابط بین عناصر گوناگون و قابل شناسایی یک متن منفرد ـ
شخصیتها ،نیروهای طبیعی ،نهادها ،سازمانها ـ میتوانیم کنشگرهای آن متن را
بیابیم (.)15 :8338

در این داستان ،هر شش کنشگر حضور دارند .برخی از شخصیتها فقط یک
کنشگر نیستند؛ بلکه ممکن است در چند کنشگر نقش ایفا کنند؛ برای نمونه فغفور در
این داستان هم کنشگر بازدارنده است و هم یاریدهنده.
گریماس هم بر این عقیده بود که ممکن است یک یا چند کنشگر در روایت حاضر
نباشند یا اینکه یک یا چند کنشگر در هم ادغام شوند .بهنظر وی« ،در برخی روایتها
میتوان این چهار مشارک را فقط با دو کنشگر عرضه کرد» (اسکولز )851 :8313 ،و
منظور او از چهار مشارک ،چهار کنشگر فرستنده ـ گیرنده و فاعل ـ هدف است.

3ـ .1مربع معناشناسی داستان فیروز و شهناز
گریماس با توجه به این نکته که «دستور روایت نیز مانند دستور زبان محدود است»
(گرین و لبیهان ،)881 :8313 ،کوشید «با بهرهگیری از تحلیل معنایی ساخت جمله ،به
دستور زبان جهانی روایت دست یابد» (سلدن .)811 :8377 ،مربع معناشناسی با
ژرفساخت گفتمان مرتبط است و مـیتـوان گفـت کـه تمـام سـاختار روبنایی گفتمان
بر این ژرفساخت که همان نقطۀ مرکزی گفتمـان محسـوب مـیشـود ،استوار است
(شعیری .)827 :8318 ،فرایند حرکت معانی و مفاهیم در این داستان با توجه به الگوی
مربع معناشناسی گریماس حاصل دو واژة فراق و وصال است:
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وصال

فراق

نقیض فراق

نقیض وصال

شكل  .1مربع معنایی روایت فیروز و شهناز

فرایند حرکت قهرمان منظومه ،یعنی فیروز ،از فراق برای رسیدن به وصال شهناز و
ایجاد معنای نهفته در داستان سه نوع ارتباط را پدید میآورد:
 .8ارتباط تقابل تضادی :از بین دو واژة باالیی مربع که متضاد هم هستند ،پدید
میآید؛ مانند
فراق و وصال در این منظومه.
 .2ارتباط تقابل تناقضی :بین هریک از دو واژة باالیی مربع با نقیضش بهوجود
میآید؛ همچون فراق و نقیض فراق ،و وصال و نقیض وصال در این منظومه.
 .3ارتباط تقابل تکمیلی :بین یک نفی متضاد و واژة مثبت برقرار میشود؛ مانند
نقیض فراق و وصال ،و نقیض وصال و فراق در این منظومه (ر.ک :شعیری،
.)823 :8318

 .1نتیجه
با توجه به الگوی کنشی ،تقابلهای دوگانه و مربع معنایی گریماس بهعنوان نظریهای

جدید در تحلیل ساختار متن و داستان میتوان گفت الگوی او با داستان عاشقانۀ فیروز
و شهناز مطابقت دارد و این ویژگی را میتوان به دیگر داستانهای عاشقانه و غنایی هم
تعمیم داد.
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همچنین همۀ اجزای پیرنگ ،یعنی سه پارة ابتدایی ،میانی و پایانی ،در داستان دیده
میشود و دو نیروی تخریبکننده و سامان دهنده بر ساختار داستان وارد شده است؛ از
این رو میتوان گفت روایت فیروز و شهناز یک روایت کامل است.
بررسی ساختار پیرنگ این منظومه از منظر تقابلهای دوگانه ،گویای آن است که
د ر داستان نظم و ترتیب حاصل از توالی زمانی در وضعیت تعادل داستان دیده میشود.
تقابل در وضعیت تعادل اولیه و پایانی دیده میشود .سیر داستان از منفی بهسوی مثبت
است و کنشگران یاریدهنده دست به دست هم میدهند تا پایان خوشی را برای فاعل
رقم زنند.
در بخش مربوط به قاعدة نحوی ،هر سه زنجیرة روایی (قراردادی ،اجرایی و
انفصالی) در داستان دیده میشود؛ با این تفاوت که بهجز زنجیرههای قراردادی،
زنجیره های اجرایی و انفصالی چندان قوی نیست؛ چراکه قهرمان داستان ،همچون
قهرمان بسیاری از منظومههای غنایی ،برای دست یافتن به معشوق کار خارقالعادهای
انجام نمیدهد و با خطرات و موانع دشوار روبهرو نمیشود.
در الگوی کنشی نیز ،همۀ کنشگران متقابل وجود دارد .درمقابل بازدارندهها،
یاریدهندههایی دلسوز قرار میگیرند که در این امر موفق عمل میکنند و سبب
میشوند فاعل به آرزوی وصال برسد و کنشگر گیرندة داستان بهشمار آید.
همۀ این موارد ،یعنی طرح منظم و پیرنگ خوب داستان ،وجود الگوی کنشی
کامل ،زنجیره های روایی یا ساختار نحوی این منظومه ،معنا را برای خواننده آشکار
میکند و آن چیزی نیست بهجز گذشتن از فراق و رسیدن به وصال.

113

سال  ،3شمـارة  ،6پاییز و زمستان 8331

دوفصلنامۀ روایتشناسی

جدول زنجیرههای روایی داستان فیروز و شهناز
زنجیرة قراردادی

زنجیرة اجرایی

زنجیرة انفصالی

ـ درخواست فیروز از شبان ـ انتخاب فیروز برای منصب ـ سفر فیروز به سرزمینهای
مبنی بر رفتن نزد فغفور برای چوپانی به در خواست شبان گوناگون.
ـ رسیدن فیروز به صفاهان.
واگذاری منصب گلهداری به مخصوص فغفور.
ـ چوپانی فیروز و نگهداری ـ بیرون رفتن فیروز از قصر
فیروز.
ـ تعهد شاهعباس مبنی بر از گلۀ گوسفندان.

(پس از شیفتگی).

ـ دستگیری شبانی که در ـ رفتن به صحرا برای چوپانی
رساندن فیروز به شهناز.
ـ نپذیرفتن فغفور تقاضای جستوجوی فیروز آمده بود گوسفندان.
و نزاع و درگیری حاصل از ـ روانه شدن شاهعباس به
شاهعباس را.
دشت برای شکار.
ـ عهد شهناز با شخصی دیگر آن.
ـ تن ندادن شهناز به کام ـ رفتن شاهعباس به دشت در
در کودکی.
جستوجوی باز شکاری
ـ وعـدههـای فـراوان شاه به فیروز.
گریزان خود.
فغفور درصورت رضایت دادن
ـ رفتن شاهعباس نزد فیروز.
به این وصلت.
ـ رضایت فغفور به وصال

ـ آمدن سپاهیان شاه به دشت و

فیروز و شهناز.

یافتن شاه.

ـ عهد فیروز و شهناز
ـ واگذاری کلید خزانه و
جانشینی به فیروز ،بنابر

ـ رفتن شاه و فیروز به سرزمین
صفاهان.
ـ آمدن فغفور به استقبال شاه.

درخواست فغفور.

ـ آمدن چوپان به قصر در
جستوجوی فیروز.
ـ رفتن شاهعباس به صفاهان.
ـ رفتن شهناز به بدرقۀ شاه.

پینوشتها
1. narratology
2. Tzvetan Todorof
3. Gérard Genette
4. Vladimir Propp
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5.Algirdas Julien Greimas
6. Claude Bremond
7. Roland Gérard Barthes
8. narrative
9. Bal
10. Dolezel
11. Palmer
12. semantique structura
13. grammar
14. Claude Lévi-Strauss
15. M. Wallace
16. syntagmes contractual
17. syntagmes performancial
18. syntagmes disjonctionnels
19. Johannes Willem Bertens
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Abstract
Alger Das Julien Greimas is one of the most successful theorists in the
field of narratology and narrative function. In order to examine the
different types of narratology, he tried hard to provide certain and
stable paradigms. He has put forth his actantial model, narrative
chains, and semantic model. In this study, the structure of the story
Firouz and Shahnaz by Mohammad Sadegh Nazem, (Sadegha), a
Persian poet and singer of the 11th century AH in the Indian
subcontinent, has been analyzed based on the theory of Greimas in
order to extract the whole layout and meaning of the story considering
the actantial system, contrast actions, and the narrative chains. This
research is based on a descriptive-analytical method. The study
focuses on how this simple but systematic model of Greimas reveals
Firooz aad Shahnaz’s multi-layered and deeply-built narration. The
story’s characterization, moreover, shows how this systematic theory
highlights the dominant order and arrangement over different layers of
narratology.
Keywords: Firooz and Shahnaz story; Greimas; action pattern;
semantic square.
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