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فصلنامۀعلمیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسـی(دهخدا)




فصلنامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی (دهخدا)
دوره  ،12پياپی شماره  ،44تابستان  ،1399صص 127تا 152
تاريخ دريافت ،98/3/29 :تاريخ پذيرش98/12/21 :

کاربرد الگوي کنشگر گِرِماس درتحليل روايتشناسیِ جايِ خالیِ سُلوچ
(مطالعۀ موردي« :مِرگان در جُست و جوي سُلوچ»)
احمد حسينپورِ سرکاريزي ،1دکتر مهيار علويمقدّم،2
3
دکتر محمود فيروزيمقدّم

چکيده
گِرِماسیکیازنظریهپردازاننشانه -معناشناسیرواییاست کهالگویی جامع و جهانشمول
یافتنبهژرفساختروایت و

برایتجزیهوتحلیل متونرواییبهدستمیدهدوباهدفِدست
مطالعۀساختاریمتونروایی،بهتحلیلسیرِ منطقیحوادثومعانیِدرونیِمتنودرکِپیرنگِ
روایتمیپردازد.درتحلیلمتنهایروایی،الگویکنشگرگِرِماس،نسبتبهدیگرالگوهایروایی،
قابلیّت انطباق بهتری برای تحلیل رواییگری متنهای روایی دارد و در پی دستیافتن به کنش گفتمان
است.این مقاله ،باکاربردالگویکنشگرگِرِماس،بهتحلیلِساختاریحکایتِ«مِرگاندرجُستو
جویسُلوچ»دررمانجایخالیِسُلوچمیپردازدوعناصریراکهدرشکلگیریرخدادهاوآنچه
هستهوپیرنگاینداستانرادرگسترۀروایتشناسیتشکیلمیدهدبررسیمیکند.دراینمقاله،با
روشیتحلیلی-توصیفیوروشکتابخانهایدرگردآوریاطالعات،اینپرسشاساسیمطرحاستکه
رمانجایخالیِسُلوچ،تاچهمیزانبانظریۀنشانه-معناشناسیرواییِگِرِماسقابلتحلیلاستو
براساسالگویکنشگرگِرِماس،عواملگفتماندرتولیدمعنادرآنکدامند؟ازنتایجاینپژوهشاین
استکهراویِداستانِ«مِرگاندرجُستوجویسُلوچ»،باساختاریرواییوشخصیّتمحور،صحنهها
ورخدادهایآنراباپویاییتمام بازنمایی وبهنمایشگذاشتهتاعواطفواحساساتخوانندهرا
برانگیزد و موجب پویایی شخصیّتها و عناصر درونمتنی آن میشود .دراین داستان ،لحنِ گفت و گو
میانعناصرداستانیدارایاوجوفروداستوجنجالوکشمکشبرسراسررخدادهاسایهمیافکندو
تمامشخصیّتهایداستانرادرمقابلیکدیگربهکنشوامیدارد.


واژگان کليدي:روایتشناسی،جایخالیِسُلوچ،الگویکنشگرگِرِماس،تحلیلساختار .
.1دانشجویدکتریزبانوادبیّاتفارسی،واحدتربتحیدریه،دانشگاهآزاداسالمی،تربتحیدریه،ایران .

ahsarkarizi@gmail.com

.2دانشیارگروهزبانوادبیّاتفارسی،دانشگاهحکیمسبزواری،سبزوار،ایران(.نویسندهمسئول) 

m.alavi.m@hsu.ac.ir

 . 3استادیار،گروهزبانوادبیاتفارسی،واحدتربتحیدریه،دانشگاهآزاداسالمی،تربتحیدریه،ایران .

m.firouzimoghaddam@yahoo.com
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مقدّمه 
پیرنگداستانِجایخالیِسُلوچنوشتۀمحموددولتآبادی،ازنظرشخصیّتهاوعناصری
کهدرصحنۀداستانبهایفاینقشپرداختهاند،بسیارارزشمنداست.آنچهبرزیباییو
غنایداستانافزوده،شیوۀروایتنگاریمحموددولتآبادیدرعرصۀرویدادهاییاستکه
درمتـنِداستانبراثرکشمکشونقشمندیشخصیّتهاموجبآفرینشحوادث،گـره
افکنیهاواتّفاقاتدرونمتنیشدهوباروریزبانوشیوۀگفتارواوجوفرودلحنعناصر
داستان را با تکیه بر رویکردها و فنون داستاننگاری موجب شده است .این مقوله و نیز
اعمالورفتاریکهتوسّطهریکازعناصرآنبرسراسرداستانحاکماست،داستانیجالب
ومتناسب باالگوهاینظاممندوساختاریمحکمپدیدآوردهاست.اینشگردهایروایی،
پویایی،هدفمندی،جذّابیّت،صالبتوماندگاریداستانرابههمراهدارد.نویسندهبادر
همآمیختنزبانسادۀبومیوزبانکالسیک،بهآفرینشصحنههایداستانیپرداختهوپژوهندۀ
متونروایی-ادبیرانیزبهدرنگِروایتشناختیوامیدارد.
یکی از مطـرحترین الگوهای روایی در روایت شناسی ،الگـوی کنشگر آلژیرداس ژولیـن



گِرِماس 1992-1917(Algirdas J. Gremasم ).است که پساز انتشار معناشناسی ساختاری
نظریه
مهمترین 
)1966(Structural Semanticsودربارۀمعنا )1972(On Meaningبهعنوان 
پردازِمعناشناسیروایتشهرتیافت .
گِرِماسباانتشارایندو کتاب،مباحث معناشناسیروایتراانسجامیاستواروعلمی
دادوالگویمنسجماودرتحلیلمتنروایی-ادبینقشیتأثیرگذاربود.بهیاریاینالگویِ
روایی،میتوانبهتحلیلساختاریروایتهایگوناگونِمتونرواییمانندجایخالیِسُلوچ
دستیافتوساختاررواییآنراسنجید .
اینمتن،باتوجّهبهساختارمستحکمآنازپیرنگیغنیبرخورداراستوازدیدگاه
روایتشناسی ،عناصر ،شخصیّتها و آنچه در الیه الیۀ رخدادهای آن پنهان شده است،
قابلیّتتجزیهوتحلیلبراساسالگویکنشگرگِرِماسرادارد.حاصلاینبررسینتایج
ارزندهایرادرپیخواهدداشت؛زیرانظریۀگِرِماسکارکردیجهانشمولداردوازمنظر
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دانشروایتشناسیالگوییمناسببراینقدوتحلیلداستانهاومعرّفیعناصرآفرینندۀ
ساختارِآنبهشمارمیآید .


پيشينۀ تحقيق
ابوالفضلحرّی()1387درمقالۀ«درآمدی بر رویکرد روایتشناختی به داستان رواییبا
نگاهی به رمان آیینههای دردار» ،مدرّسی و شفق( )1392درمقالۀ«تحلیل حکایات تعلیمی
تذکرهاالولیاءبرپایۀالگویرواییکنشگرگِرِماس»وعلویمقدّموصدّیقیِلیقوان()1396
درمقالۀ «بررسیروایتشناسیطبقاتالصّوفیهبراساسنظریۀزماندرروایتژرارژنت»به
روایتشناسی و الگویکنشگرگِرِماس پرداختهاند .مایکل توالن نیز در کتاب درآمدی نقّادانه
ـزبانشناختیبرروایت،بهدیدگاههایجدیدیدرحوزۀروایتشناسیپرداختهاست.از

اینرو،میتواندریافتمقالهایمستقلدربارۀتحلیلژرفساختِرواییوپیرنگِروایت
داستانهای جایِ خالیِ سُلوچ بر مبنای الگوی کنشگر گِرِماس ،نوشته نشده و این مقاله،
نخستینمقالهایمیباشدکهدربارۀاینداستانبراساسالگویکنشگرگِرِماسنوشتهشده
است .
روش تحقيق
دراینپژوهش،شیوۀگردآوریاطّالعاتازنوعتحلیلی -توصیفیوکتابخانهای،شیوۀ
تجزیهوتحلیلدادهها،روشکیفیباهدفکاربردالگویکنشگرگِرِماسدرتحلیلروایت
شناسیِجایِخالیِسُلوچوروشاستداللینیزروشاستقرایی(ازجزءبهکلّ)است .
مبانی تحقيق
روايتشناسی و کارکردهاي آن
هدف رویکردِ روایتشناسی« ،کشفِ الگوی جامعِ روایت است که تمامی روشهای
ممکنِ روایتِ داستانها را در بر گیرد.در واقع همین روشها هستند که تولید معنا را میسّر
میکنند»(برتنس)87:1391،ونیزکشفالگوهاومفاهیمپنهاندربسترمتونکهرویدادهاو
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حوادثروایتهارابهیکدیگرپیوندمیدهد.روایتشناسی درپیِتجزیهوتحلیلمتون
رواییوزیرساختهایآناستوهموارهمیکوشدمارادررسیدنبهجزییّاتِدرونمایۀ
روایتها یاری کند تا به حاصل آنچه که به دنبال آن هستیم دستیابیم .این رویکرد ،پیوسته
برآناستبهدرونمایهشناسیِمتونادبیبپردازدومناسباتبینرخدادهاراازدیدگاهساختاری
بازیابدتاباآفرینشمعانیِبدیعوتوسّعبخشیدنبهاینمضامین،آنرادرقالبیتازهارایهو
برای آن طرحی نو دراندازد تا مخاطب ازدرونمایه و غنای محتوایی آن بهره ببرد و با ساختار
بدیعی که در فرآیند روایت ایجاد میکند ،موقعیّتی نو پدید آورده و با استحکام پیرنگِ
روایتموجبخلقپیوندمیانمخاطبوعناصرروایتشود.آنچهدرروایتشناسیحایز
اهمیّت است ،دستیابی پژوهندگان به معانی تازه در بستر متون ادبی است ،زیرا این رویکرد،
دنیایجدیدیراازباورهاوخالقیّتهایبدیعبهرویِخوانندگانمیگشایدوآدمیرابه
جهانینورهنمونمیسازد.
پيشينۀ تاريخی روايتشناسی
پژوهشارزشمندیراکهوالدیمیرپراپدرکتابِریختشناسیقصّههایپریانانجام
داد،نخستینگامدرحوزۀروایتشناسیبود.ویدرکارِتجزیهوتحلیلرواییِرخدادهای
اینقصّههابهشکلوفرمآنها توجّهکرد،زیرااعتقادداشتکهدرونمایهومحتوایقصّه
رابایدبه مشخّصات صوری و ساختارآنهامنتقل کرد.بههمیندلیل شیوۀ کار وکوشش
خود را «ریختشناسی» نام نهاد؛ یعنی«توصیف قصّهها بر پایۀ اجزای سازای آنها و
همبستگیاینسازههابایکدیگروباکلّقصّه»(پراپ .)49:1392،
امّا روایتشناسی 1دانش نوظهوری است که برای نخستینبار ،تزوتان تودوروف در
کتاب دستور زبان دکامرون به سال  1969میالدی آن را با نام«علم مطالعۀ قصّه» به کار
برد(ر.ک:اخوّت.)7:1371 ،بهطور کلّی میتوان تاریخ روایتشناسی را به سه دوره تقسیم
کرد:
الف .دورۀ پيشساختارگـرايی (تا:)1962ایندورهتااواخـرقـرننوزدهمطولکشید،
نظریهپردازانادبیمطابقنظرارسطودربوطیقا،مفهوممحاکات(=بازنمایی،کهترجمۀبهتری
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به جای تقلید است)را روایت معتبر تلقّی کردند.نویسندگان رئالیست و ناتورالیست نیز
معتقد بودند که اقتضای حقیقتنمایی(تظاهر حقیقت)شیوۀحقیقت را مشخّص میکند و
کسانی همچون امیل زوال یک راوی عینی را بهعنوان بهترین ضامن بازنمایـی معتبر و رئالیستی

درنظـرداشتند(.ر.ک :مکاریک .2)112 :1393 ،






ب .دورۀ ساختارگرايی (از1962تا :)1982درایندورهتاریخروایتشناسیمهمترین 
زبانشناسی رومن یاکوبسن و پیش از آن
نظریّات روایت را در برداشت که متأثّراز الگوی  
زبانشناسیساختاریسوسوربود .کلودلویاستراوس(،)1918بهتأثیرازکارپراپ،
نظریۀ 
اسطوره را به جای حکایت واحد روایت قرار داد .تزوتان تودوروف( )1969نیز عملکرد
روایی را مانند مقولههای نحوی دانست و گفت کنشها به فعل شباهت دارند .کلود برمون
( )1973نیز ویژگیهای منطق روایی را مانند سلسلهای از گزینشها میان عناصر بدیل و
تدارکیکنظاممعناییبـرایرمزگذاریکنـشرواییدانست(ر.ک:همان .)111:
ج .دورۀ پساساختارگرايی:ویژگیاصلیِایندوره،ورودروایتبهعرصههایغیرادبی
وهجوماندیشههاییازسایررشتههابهآناست.درایندورهروایتشناسیِژرارژنتادامه
یافتوبهمتنرواییتحتتأثیرمیخاییلباختینمانندگفتهای«چندآوایی»نگریستهشد.مسایلی



همچون نقلِ قول ،نقیضه ،بینامتنیّت ،درونهگیری روایی و اقتدار روایی مطرح گردید .سیمور



چَتمَن( )1978تحقیق دربارۀ گفتمان روایی را به رسانۀ دیداری گسترش داد .بن فیلد()1982



جریان سیّال ذهن را نظم بخشید و به مقابله با مدلهای ارتباطی روایت برخاست .جاناتان کالر
( )1981دیدگاه سنّتی دربارۀ تفاوت میان داستان و پیرنگ را زیر سؤال برد ،زیرا اعتقاد داشت
«پیرنگپیروداستاننیستیاآنراتکرارنمیکند،بلکهآنراتولیدمیکند»(همان .)113:
ظهور دانش روایتشناسی ،پس از انتشار کتاب گِرِماس به نام معناشناسی ساختاری و چند
اثر مهمّ دیگر از بارت و تودروف؛بهاصالحساختاروتکمیل نظریۀ ریختشناسیِپراپ
منجرشدوبنیانساختارگراییراکهتاآنزمانتحتنفوذپراپقرارداشت،متحوّلکردو
مسیرآنراتغییرداد.این نظریّه بهطور خاص بر ساختار روایت تمرکز کرد و از ساختار
بنیادیندرونمایۀداستانهافاصلهگرفت(ر.ک:برتنس .)86:1391،
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نظريۀ الگوي کنشگر گِرِماس
گِرِماسمعتقداستکهشمارمحدودیازشخصیّتهاوعناصرهرداستانبراساسکارکرد
خوددرآفرینشوپیشبردرخدادهایآننقشدارند .

ویاینعناصررابرمبنایکارکردشانتقسیمبندیکردوآنهاراالگویکنشنامید.البّته
بهاعتقادویگاهیهرششکنشگروگاهی هم تعدادی از آنها در یک داستان وجود دارد.



گِرِماس ،با تکیه بر آنچه پراپ «دامنههای کنش» نامیده بود ،به گونهشناسی نقشهای
کنشگرانهایپرداختکهمیشدهرشخصیّتخاصّیرادرهرداستانیکهظاهرشدهباشد
بهیکیازآنهافروکاست .اونخستهمۀشخصیّتهایداستانیِبالفعلرابهششنوع
کنشگر تقسیم میکند :فاعل ،هدف ،فرستنده ،گیرنده ،یاریگر و حریف .در نظر گِرِماس
سادگی این الگو از آنجاست که تماماً بر هدف فاعل ،یعنی موضوع گفتمانِ جاری میان
فرستندهوگیرنده،تمرکزداردوهدففاعلنیزبهنوبۀخود،تحتتأثیرحریفویاریگر
شکلمیگیرد(هرمن .)17-18:1393،
دریکطرحکلّی،الگویکنشگرگِرِماسرامیتوانبهشکلزیرترسیمکرد :



فرستنده:

گيرنده:



ياري گر







 

موضوع
بازدارنده
(مخالف):

(شیءارزشی)

یاریدهنده:
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باتوجّهبهنظریۀگِرِماسوالگویکنشگرویمیتوانگفت:فرستنده،عاملیاستکه
قهرمانِداستانرابهمنظورسودرساندنبهکنشگرِگیرنده،بهدنبالهدف(شئارزشی)سوق
میدهد .در این فرآیند عاملِ یاریدهنده ،قهرمان را برای نیل به هدف(شئارزشی) یاری
میرساند .از سوی دیگر ،کنشگر بازدارنده (نیروی مخالف) مانع دستیابی قهرمان به
هدف(شئارزشی) میشود و در نهایت شئارزشی کنشگری است که کلّ شخصیّتها و
عناصرِروایتحولمحوراومیچرخندودرنتیجه،تالشوکشمکشِمیاناینعناصر
موجبخلقداستانورخدادهایآنمیشود .
آشنايی با رُمان جاي خالیِ سُلوچ 
محموددولتآبادی است .محلّ وقوع داستان،روستای

جای خالیِ سُلوچ دومین رُمان 
زمینج (در جنوب سبزوار) است؛ روستایی کویـری ،با مردمی فقیر .شخصیّتهای اصلی
داستان ،خانوادۀ سُلوچ هستند« .سُلوچ» مقنّی و کارگر است.همسرش«مِرگان»،زنی است
بزرگتر«،عبّاس»،
میکند تا نانی به خانه بیاورد.پسر  
درخانههای اهالی کار  

میانسال که 
کوچکترـ ،نوجوانی است

عاشق قمار و دزدیدن پول برادر کوچکتراست«.اَبراو»ـپسر 
میدهدتاگردِفقرراازخانهدورکند«.هاجر»هم
گریزانازفقرخانوادهکهتنبههرکاری 
دخترمِرگانو سُلوچمیباشد کهمجبوربهازدواجاجباریِزودهنگامبا«علیگناو»کهازاو
بسیاربزرگتراست،میشود .
میشودبارخانهرابه
میشود.مِرگانمجبور 
بارفتنناگهانیسُلوچازخانه،داستانآغاز 
میخواهند زمینی بایر را از دست مردم فقیر دِه در
تنهایی به دوش بکشد.خرده مالکانِ دِه  
میکند.دراینگیرودار«علیگناو»،حمّامیدِه،
بیاورندومِرگانتنهاکسیاستکهمخالفت 
میآیدواوراباوعدۀکاربرای
کههمسرشرازیرکتکعلیلکرده،بهخواستگاریهاجر 
میبرد .عبّاس که به شترداری گمارده شده ،برای مهار شتری
خانهاش  
عبّاس و اَبراو ،به  
میشود یک شب تا صبح را با
میشود و به چاهی میافتد و مجبور  
مست ،با او گالویز  
مییابند موهای سرش همه سفید شده و نیروی جسمی و
مارهای چاه سر کند.وقتی او را  
میشود
میشود.اَبراوهمدراینمیان،رانندۀتراکتور 
خانهنشین 
روحیاشراازدستدادهو 
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میشود.مادر
و برای شخم زدن زمینیکهمادرش مخالف است ،بااو گالویز شده و درگیر  
هماوراازخانهبیرون 
میکند .
بحث
آشنايی با ساختار داستانِ مِرگان در جُست و سُلوچ 
دراینروایت،راوی(محموددولتآبادی:دانایکلّنامحدود(سومشخص)واردشرح
داستانمیشودواینگونهبهبیانآنمیپردازد :
مِرگانکهسرازبالینبرداشت،سُلوچنبود.بچّههاهنوزدرخواببودند:عبّاس،اَبراو ،
هاجر.مِرگانزلفهایمقراضیکنارصورتشرازیرچارقدبندکرد،ازجابرخاستوپااز
گودیِدهنۀدربهحیاطکوچکخانهگذاشتویکراستبهسرتنوررفت.سُلوچسر
تنورهمنبود.شبهایگذشتهراسُلوچلبتنورمیخوابید.مِرگاننمیدانستچرا؟فقط
میدیدکهسرتنورمیخوابد.شبهادیر،خیلیدیربهخانهمیآمد،یکراستبهایوانتنور
میرفتوزیرسقفشکستۀایوان،لبتنور،چمبرمیشد.جثّۀریزیداشت.خودشراجمع

میکرد،زانوهایشراتویشکمشفرومیبرد،دستهایشراالیرانهایش–دوپارهاستخوان

– جامیداد،سرشرابیخدیوارمیگذاشتوکپّانکهنۀاالغشرا– االغیکههمینبهار
پیشملخیشدهومردهبود–رویشمیکشیدومیخوابید.شایدهمنمیخوابید.کسیچه

میداند؛ شاید تا صبح کز میکرد و با خودش حرف میزد؟ چرا که این چند روزۀ آخر از

حرفوگپ افتادهبود.خاموشمیآمدوخاموشمیرفت.صبحهامِرگانمیرفتباالی
بیآنکهبهزنشنگاهکند،پیشازبرخاستنبچّهها،
سرش،سُلوچهمخاموشبیدارمیشدو 
ازشکافدیواربیرونمیرفت(...ر.ک:دولتآبادی .)7:1391،
سرآغاز داستان با نقشِ محوریِ زنی آغاز میشود که مِرگان نام دارد و برجستهترین
شخصیّتداستانومرکزثقلآناست.مِرگانیکتنهدربرابرتمامنامالیماتوحوادث
سهمگینداستانمقاومتوازکیانخانوادۀخودباهمۀوجوددفاعمیکند.درونمایۀداستان
حکایتاز دردیعمیق داردکهراویبابهکاربردنبراعتِاستهاللیجالب،ازریشهدار
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بودناینکهنهدرددرعرصۀجامعهخبرمیدهدکهریشهدراوضاعاجتماعی،اقتصادیو
سیاسینظامحاکمبرآنزمانداردوتصویریگویاازآنروزگار،یعنیدورۀپهلویاست.
شالودۀاینداستانبراساسواقعیّتنگاشتهشدهکهدرنتیجهموجببروزرویدادهاییدر
عرصۀآنشدهاست.بهدنبالاینفرآیند،عناصروشخصیّتهایگوناگونیپابهصحنۀ
داستانگذاشتهاندکهکلیدیتریناینشخصیّتهاخانوادۀسُلوچ،بهویژهمِرگاناست .
یکیازویژگیهایاینداستان،کاربردجریانسیّالذهناست.جریانسیّالذهن«تراوشات
درونیذهنیکیازشخصیّتهایداستانرامتفاوتازترتیبوساختارمعمولدستوریوحتّی

معناییپیشرویخوانندهمیگذارد»(مکاریک)194:1393،ودگرگونیهایغیرِمترقّبهایرا
دررویدادهایروایتمیآفریند.چنانکهراویمیگوید :
پاهایبرهنۀمِرگانازسرمابهنالدرآمدهبودند.انگشتهای پاها،آشکارامینالیدند.
چیزیفزونترازدرد،عمیقترازدرد،انگشتهارابهنالهدرآوردهبود.مِرگانبهلبرود
شور رسید .رودخانه در هفت شاخه و هر شاخه اژدهایی پیر ،نرم و خاموش میخزید ...زمین
گوییازنفوسخالیشدهبود.حتّیچرنده،حتّیخزندهای.پسبهکجابایدرفتهباشد
سلوچ؟اصالًچرا؟کهچی؟حتّیاگرسُلوچرامیدید...میدید؟دید؟!خودشبود.اوبود
کهمیآمد!سُلوچ؟ازپناهآسیابخرابهومتروکبیرونآمدهبودومیآمد!کپّانشرابهدور
خودپیچاندهبودمیآمد!خودشبود!سُلوچبود؟خواب؟ نهکه!روزاست.روزروشن.
خوداوست.کُلِهوریزنقش(ر.ک:دولتآبادی .)23:1391،
بااینتفسیر،جریانسیّالذهنبراهمیّتوغنایعناصروپیرنگداستانافزودهاست.
اینموضوعخوانندهرابهاندیشیدندربارۀفضایحاکمبرداستانوبررسیوریشهیابی
بحرانیکهموجبرخدادهایآنشدهاستوامیدارد.ویژگیدیگراینداستان،پویاییو
پرجُنبوجوشبودنِشخصیّتهایآناست،زیراشخصیّتپویادرصحنۀداستانازنظر
اخالقورفتاردچارتحوّلودگرگونیمیشود.بهعنوانمثال؛ساالرعبداهللازنظررفتاری،
شخصیّتیمثبتبهشمارمیآید.چنانکهراویمیگوید:ساالرعبداهلل«کاسۀآبگرمرااز
رویباربرداشت،بهسویمِرگانبردوجلویاوگذاشتوگفت:دستهایترابگذار
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میانآب.ببینکلّۀسحرکجارفتهبوده!مِرگاندستهایشرادرآبِگرمکاسهخواباند[و
گفت ]:خدا پدرت را بیامرزد ساالر ،آه ...چطور به عقلم نرسید؟! دیگر عقلم را هم گُم
کردهام»(همان.)28-29:امّااگرباتأمّلدراینرویدادبنگریم،دریکچرخشناگهانیوبا
ایجاددگردیسی،ساالرعبداهللتغییرماهیّتمیدهدوبهعاملبازدارندهمبدّلمیشود.مثالً
آنجاکهمِرگانوساالرعبداهللبایکدیگربهجرّوبحثمیپردازندوآتشنزاعمیانآنها
باالمیگیرد،راویصحنهرااینگونهتوصیفمیکند :
«ساالرعبداهلل...خونتپایخودت.میکُشمِت.همتورامیکُشم،همیکیازاینبچّهها
را.بهبرکتخدا میکُشمِت.منازجانمسیرم.سیرم.سیرممرد!ساالرزیربیلچۀمِرگانبه
دیوارچسبیدوباچشمهاییکهداشتندازکاسههابیرونمیزدند،بهزنخیرهماند.درنگاه
مِرگانچیزمهیبیپیدابود.میکُشت!راستیمیکُشت!ساالرسربرهنه،پااززمینکَندو
خود را از در به حیاط خانه انداخت و در نگاهِ به هراسآمیختۀ همسایهها ،صدایش را
شکاند» (دولتآبادی .)33:1391،


اینداستانازنظرزبانوپیرنگآنونیزازمنظرساختاروشیوۀشخصیّتپردازیدرخور
توجّهبودهوارتباطتنگاتنگعناصرآندرصحنهپردازیِرخدادهاقابلتأمّلاست.همانگونه
کهازساختارداستانبرمیآیدشکلآندرهمتنیدهوپیچیدهاستوازهمانابتداذهن
مخاطبرادرگیرمیکند.چنانکهاینموضوعازگفتوگوهاودرونمایۀداستانپیداست،
تنوّعشخصیّتهاورفتارهاوهمچنینصحنهآراییِرویدادهایآنچنانملموساستکه
مطالعهوتجسّماتّفاقاتِآن،خوانندهرابهدنیایواقعیمیبردودرخیالوپندارخودچنان
غرقمیشودکهلحظاتیدرعرصۀاینپندارباورمیکندکهصحنههاورخدادهایآنرادر
عالمامکانهمانگونهکهبهوقوعمیپیونددمیبیند.
کنشگر اصلی داستانِ«مِرگان در جُست و جوی سُلوچ» ،مِرگان است که بهعنوان نمادِ
زنیرنجکشیده،بابهدستگرفتننبضداستان،فرآیندآنرابهپیشمیبردوباموانعیکه
درمقابلویرخمیدهدبرایرسیدنبههدف(شئارزشی)،بهمبارزهبرمیخیزد .
جدالوتحوّالتیکهدردروناینروایتاتّفاقمیافتد،حسّکنجکاویسایرکنشگران 
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را برمیانگیزد و آنها را به تکاپو و کنشِ متقابل وا میدارد و به دنبال آن یکی را  پس از دیگری
درگیرماجرامیسازدوسپسبهنشاندادنِواکنشازخوددربرابرهمقرارمیدهد.در
نتیجه ،این رویکرد منجر به پدیدههای درونمتنی روایت میشود که آفرینشِ هر یک از
رخدادهایداستانرادرپیدارد.چنانکهازروندداستانپیداست،ناپدیدشدنسُلوچو
پیدا کردنوی،هدفِکنشگراصلی(مِرگان)استکهاینموضوع بر سراسر داستان سایه
افکندهاستومِرگانبهعنوان قهرمانوکنشگراصلیدرپیدستیابیبههدفِخاصّی
استکهاینهدفخاص،همانپیداکردنسُلوچمیباشدکهشئارزشیبهشمارمیآید .
کاربرد الگوي کنشگر گِرِماس در شخصيّتهاي داستانِ مِرگان در جُست و جوي سُلوچ
نمیشود.
هیچداستانیبدونکشمکشِمیانِعناصروشخصیّتهاوایفاینقشآنها،آفریده 
شخصیّتازنظرساختارییکیازضروریترینعناصرداستانمحسوبمیشودکهبرآمده
ازمتنداستاناستوباایجادواکنشوتقابلبایکدیگر،رخدادهایداستانرامیآفرینند.
شخصیّت در گسترۀ داستان عنصری تفکیکناپذیر است که بستر داستان را با انگیزۀ همپیوندی
بادیگراجزایآنبهمنظورپیشبردداستانونیلبههدفِمعیّنمهیّامیسازدوانسجاممعنایی
ومنطقیرابههمراهمیآورد.هرکدام از اینشخصیّتها نسبتبهپویاییو تأثیر خود
فضایداستانرامتفاوت میسازندودر شکلگیریروایت ،نقشی محوری دارند .آنچهدر
مقولۀ شخصیّت و شخصیّتپردازی مهمّ است ،بحثِ جلب رضایتِ مخاطب است که
شخصیّت بتواند با رفتار و نقشآفرینیِ خود در صحنۀ داستان ،تأثیری شگرف بر روح
خوانندهبگذارد .
شخصیّتها،باراصلیداستانرابردوشمیکشند.باکنشها،دیالوگهاوتکگوییهای
آنهاستکههمخودشانساختهمیشوندوهمروایتپیشمیرودورخدادهایمتناسب
با فرآیند داستان شکل میگیرند .انگیزۀ شخصیّتها ،ازمهمترین وجوه الیههای آشکار و
پنهانداستانهستند(ر.ک:بینیاز .)72:1392،
پویاییشخصیّتهاوابستهبهنقشیاستکهدررخدادهاوبههمپیوستگیاجزایداستان
برعهدهدارند.هرچهنقشآنهاپررنگترباشداستحکامساختارداستانبیشتراست.زیرا
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ساختار داستان«مجموعهای از قسمتهاست که بایکدیگرمرتبط هستند»(مقدادی:1393،
.)219پسعناصروشخصیّتهایهرروایتعالوهبراستحکامساختارآنروایت،نشاندهندۀ
درونمایۀغنیآناستکهرخدادهایدرونمتنیآنزادۀاینشخصیّتهاست .
راوی(نویسنده)باشروعروایتوبیانآنچهبرایآفرینشپیرنگآنالزماستبهشرح
روایتمیپردازدوازمیانشخصیّتهایمتنوّعآن،عناصریراکهدرخلقروایتورخدادهای
آننقشفعّالوپررنگیدارندوازصحنهگردانانبرجستۀآنمحسوبمیشوندمعرّفیمیکند.
زیراویاینموضوعراامریاجتنابناپذیرمیداندوکامالًبرآنواقفاستکه«شخصیّت
میتواندانسجامروایترابیفزایدوپیوندمیانرویدادهاراغنابخشد»(کوری .)223:1391،
بنابراینآنچهموجبکشمکشوتقابلبینشخصیّتهاشدهوسپسباعثایجادگره
افکنیدرروندروایتمیشود،پویاییعناصرِآناستکهآغازِداستانوآفرینشوقایعِآن
میگیرد .
رارقممیزند.بااینتفسیر،هرداستاندرسایۀوقایعوپیشامدهایدرونآنشکل 
بنابرایندرداستانِ«مِرگاندرجُستوجویسُلوچ»،باتوجّهبهضرورتواقتضایپیرنگ
آنشخصیّتهاازطبقۀفرودستجامعهانتخابشدهاندکهاینامرجذّابیّتونظاممندی
خاصّیبهروایتبخشیدهاست.شماریازشخصیّتهاوعناصراینداستان رامیتوانبه
شرحزیردستهبندیکرد :
شخصيّتهاي انسانی:مِرگان،سُلوچ،عبّاس،اَبراو،هاجر،زن،شو(شوهر)،اهالیزمینج،
مرد،مادر،زنِروستایی،پسرها،نانوایِخبره،کیمیاگرها،صنعتگر،خواجه،پدر،بابا،مردکه
و...
عناصر حيوانی:االغ،یوز،خر،گربه،گرگ،مرغِسرکنده،سگهاو ...
عناصر بیجان :حیاط،خانه،تنور،چارقد،ایوان،سقفشکسته،دیوار،کپّانکهنۀاالغ،
پاپوش،گیوهو...
مفاهيم انتزاعی:گم،فریادودعوا،نگاه،چشم،زمستان،بندوپیوندو...
آنچه مسلّم است ،این داستان با همگرایی این شخصیّتها وعناصر چهارگانه شکل
گرفتهاست.دراینمیانباتوجّـهبهتنـوّعشخصیّتهایانسـانی،برجستگیونقشفعّال
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آنهادرعرصـۀداستانانکارناپذیراست،زیراپویایـیوفرازوفرودداستاننتیجۀنقش
آنهاست.از دیگر سوکاربردعناصر بیجانو مفاهیمانتزاعیهرچندکمرنگاست امّا
نمیتوانآنهارانادیدهگرفت،زیرااینعناصرومفاهیمازضروریترینبُنمایههایشکلگیری
هستۀاوّلیّۀاینداستانهستندوموجبپیوندرخدادهاواتّفاقاتسراسرداستانبایکدیگر
شدهاند .عناصرحیوانی در این داستان نقش چندانی ندارند واغلب یا زمینه را برای پیوند
دیگررویدادهافراهمکردهاند،یادرقالبضربالمثلبهکاررفتهاندویابهعنوانصفتبر
شخصیّتهایانسانیاطالقشدهاندکهاینموضوعبهنوبۀخودمایۀآراستگیداستانشده
است .
آنچهازرخدادهاوفرآینداینداستاناستنباطمیشود،مِرگانشخصیّتیاستکهدر
نقشقهرمانپابهعرصۀداستانگذاشتهاست؛زیرابرایانسجامبخشیدنبهزندگیوپیدا
کردنگمشدۀخویش«هدفیرادردرونودربرخوردباابعادِ گوناگونِوجودِخوددنبال
میکند»(مککی.)31:1391،دراینداستاننیزچهارشخصیّتمتمایزوجوددارد :
الف .شخصيّت اصلی(يعنی شخصيّتِ محوريِ داستان) :مِرگان و سُلوچ.
 مِرگان :باتوجّهبهحوادثداستانوناپدیدشدنسُلوچ،شخصیّتیکهدرجستجویویبرمیآیدمِرگاناست.راویمیگوید«:برایمِرگان،همهچیزعجیبمینمودوازهمه
عجیبترجایخالیِسُلوچبود.امّاهیچروزیجایخالیِسُلوچمِرگانرابهاین حالوا
نداشته بود .دیگراینحیرتنبود،وحشتبود.هراسیتازه،ناگهانیوغریب.بیآنکه
خوددریابد،چشمهایشوادریدهودهنشواماندهبود.جایخالیِسُلوچاینبارخالیتراز
همیشهمینمود.مثلرمزیبودبرمِرگان»(دولتآبادی.)9:1391،دراینقسمتازداستان،
خالیبودنجایِسُلوچ،پریشانیوهراسِغریبیکهسراپایمِرگانرافرامیگیرد،بهعنوان
کنشگر فرستنده ،ویرادرنقشقهرمان اصلیبهصحنۀداستانمیکشد.زیرافرستندهنیرویی
است که «شخصیّت اصلی را در پی دستیابی به هدف خاصّی میفرستد که با مقاومت
حریفروبهمیشود»(مکاریک.)112:1384،اینفرآینداورابرآنمیداردتادرپیشئ
ارزشی(سُلوچ)برآید.نخستبهنزدریشسفیدِروستایزمینجیعنیکربالییصفیمیرود.
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چنانکهراویاززبانمِرگاناینگونهنقلمیکند«:کربالییجانسُلوچنیست،سلوچگم
شده...بهدلمبراتشدهکهرفته.همیشهصبحزودازخانهبیرونمیرفت،امّاامروزرفتنش
جور دیگری بوده .یکجوری رفته که انگار هیچوقت نبوده» (دولتآبادی !)13 :1391 ،راوی
در جای دیگر از این داستان میگوید« :مِرگان به لب رود شور رسید .رود در هفت شاخه و هر
شاخهاژدهاییپیر،نرموخاموشمیخزید.آبکم،کُندوناچیزبود،رویآبالیهایاز
یخ.میشدبرهنهپابریخگذشت.نمیشکست.یخضخیمبود .امّاچهسود؟آنسویرودِ
شور،درچشماندازِمِرگانهیچجنبندهاینبود...حتّیچرنده،حتّیخزندهای.پسبهکجا
بایدرفتهباشدسُلوچ»(همان .)23:
 سُلوچ:باتوجّهبهرخدادهایداستان،راویمیگوید:مِرگان«هنوزبهحالخودنبودوبیاختیارنگاهشرااینسویوآنسویمیچرخاندتامگرسُلوچ،یانشانیازاو -که
نمیدانستچهمیتواندباشد -بیابد.امّادیواروکوچهها،درهاوخرابههاچندانخالیو
تنهابودندکههیچامیدیدردلمِرگانزندهنمیگذاشتند.باوجوداین،مِرگاننگاهیبه
اینخرابهوسَرککشیدنبهپشتآندیوارکراازدستنمیداد.بهآبانبارهمکهرسید،
پیشازاینکهپابهپلّهبگذارد،گنبدیرادورزدوچالهچولههایگوشه کنارراازنظر
گذراند؛امّـاازروزهمبرایشروشنتربـودکـهسُلوچآنجاهانبایدباشـد» (همـان.)17:
ب.شخصيّت ايستا (یعنی شخصیّتی که درخالل داستان تغییر نمیکند و با رفتار وکردار خود
نسبتبهدیگرشخصیّتهاثابتمیماند) :حاجسالمومسلم،دهقانان،صفیاهلل،پیرمردِرهگذر،
بندۀخدایِانارکی،غرشمالها،آهنگرها،مادرِعلیرضاوهمسایهها .ج.شخصيّت پويا (شخصیّتی
کهمدامدرداستاندستخوشتغییروتحوّلمیشـود):مِرگان،عبّاس،اَبراووساالرعبـداهلل.
د .شخصيّت مخالف (شخصیّتیکهدرنقطۀتضادباشخصیّتاصلیترسیممیشود):ساالر
عبداهلل،مسلمه،سرما،کدخدانوروز،دامادآقاملک،کربالییدوشنبهوذبیحاهلل.
با نگرش به اتّفاقات پهنۀ داستانِ مِرگان درجُست و جوی سُلوچ ،پریشانی و هراسِ
غریبیکهسراپایمِرگانرافرامیگیردکنشگر فرستنده،مِرگانقهرمان اصلیوسُلوچشئ
ارزشیاست.بنابراین،هرداستانشخصیّتهاییداردکهباهمپیوندیِیکدیگر،قهرماناصلی
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را یاری میکنند تا به هدف نهایی خود برسد.در این داستانو رویدادهای آن ،شخصیّتهای
همپیوندکهنقشکنشگران ياريدهندهرادارندبهقرارزیراست :
 -1جذبه«:بااینهمههنوزچیزی،جذبهایاوراوامیداشتتابهجایخالیِسُلوچنگاه
داشتهباشد.درنگاهمِرگانجایِخالیسُلوچدمبهدمگودتروگودترمیشد»(همان .)12:
 -2پندارِ مِرگان« :هیچجنبندهاینبودتااوپندارِخودراازسُلوچبهآنبدهد»(همان .)23:
 -3غوغايِ خاموش« :مِرگاننمیخواستبگذارداینشعلهازچشمهایش،ازگلویش،از
دستهاواززبانشبیرونبزند.نمیگذاشت.اینبودکهشعلهسربهدروناومیگذاشتو
میسوزاند.میگزیدومیگداخت.درونمِرگانآتشبارانبود.غوغایِخاموش»(همان.)21:
 -4عشق« :مِرگان عاشق شویش بود! این را حاال حس میکرد .او عاشق سُلوچ بود»(همان .)26:
























 -5احساس« :مِرگاندرهرقدمیکهبرمیداشت،هرنَفَسیکهازسُلوچدورترمیشد،
احساسمیکردبارِدیگرهزارفرسنگبهاونزدیکونزدیکترمیشد»(همان.)26:
 -6هاجر« :ساالرناچارازاینشدکهدیگوتاسومشربهرابهسوییبیندازدوبا
مِرگانگالویزبشود.هاجربهچابکیمسهارابرداشتودروندوالبچهجاداد»(همان.)32:
 -7پسرها« :پسرهابهدروندویدند.اَبراوبااَنبروعبّاسباریسمان.مِرگانبیرمقاز
دردِشانهخودرابهمیانهکشاند،پاچۀساالرراگرفتودنداندرگردۀپایِمردفروکرد.
ساالرجیغکشیدوبهلگد،مِرگانراپسانداخت.دردَمساالرباسهنفرگالویزبود،میزد
ومیخوردوفحشمیداد.عبّاس واَبراوهمدریغنمیکردند.زنوفرزندوپدرومادر
ساالررامیجنباندند»(همان.)32-33:
 -8پسر صنم« :پسرصنمرفتتاخالهمرگانراآرامکند»(همان.)33:
در آفرینشوپیشبرداین داستاننیروهاییوجوددارندکهدرفرآینددستیابیقهرمانبه

هدفخودگرهافکنیمیکنندوسدّراهویمیشوندودرنتیجهباکنشگرهاییاریدهندهدر
تقابلند.ایننیروها،کنشگرهاي بازدارندهنامدارندوعبارتنداز :
 -1چيزهاي پنهان و آشکار« :همۀآنچیزهایپنهانوآشکاریکهزنوشویرابههم 
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میبندد،ازمیانمِرگانوسُلوچبرخاستهبود.نهکاریبودونهسفرهای.هیچکدام.بیکار
سفرهنیستوبیسفره،عشق.بیعشق،سخننیست(»...همان .)8:
 -2زمستان سرد« :زمستانسردوخشککهتنرازیرتنِسیاهوسردخودبفشاردو
اندوهکهازجاگاهِجانلبریزشدهباشد...دیگرکجاجاییبرایبندوپیوندمیماند؟کجا
جاییبرایدلوزبان»(همان)8:؟پسچهچیزمیتواندسُلوچومِرگانرابهیکدیگرپیوند
دهد .
 -3کرباليیصفی :مِرگانگفت«:سُلوچنیستکربالییجان.سُلوچنیسترفته.سُلوچ
گمشـده.نیست!کربالییصفیبینگاهیبهمِرگانوگفت:هرجارفتهباشـد خودشبر
میگردد»(همان .)13:
 -4مسلمه« :مِرگانچنانکهگوییازخوابپریدهاست،گفت:رفته،بابایهاجررفته!
مسلمهگفت:رفته؟رفتهکهرفته!جایبهتریکهگیرنیاورد،خودشبرمیگردد»(همان .)16:
 -5کدخدا نوروز« :مِرگانچشمبهراهحرفیازسویکدخدابود.حرفیکه– شاید-
گِرهیازدلاوبگشاید،کهروزنهایشاید.گرچهمِرگان،همیندمکهامیدبهحرفنوروز
بستهبود،داشتازاینجورراهجوییِخودنومیدمیشد»(همان .)22:
 -6نوميدي« :نومیدیمثلشبپیشمیآمدتااوراوراهجوییفریبندهاشرادرخود
بپوشاند.اینباپرسشیدرمِرگانشروعشدهبودکهاصالًبرایچهآمدهبود؟کهبرایشچه
بکنند؟کنکاشبیهودهچرا»(همان)؟ 
 -7سرماي کوير :مِرگان«بهخودآمد.تنشآستریازسرمابهخودگرفتهبود.بیشاز
این نبایدمیماند.بایدمیرفت.بهیقیننهدرپیسُلوچ.پشتبهسُلوچوروبهزمینج.به
میتازد.
راه افتاد و کوشید قدمهایش راتندتر بردارد .به سرما نباید مجال داد .تو اگر بمانی ،او  
یکجا نباید بمانی .به تن تکان باید بدهی .جان به جنبش باید واداری .سرمای کویر،
ناجوانمردانهمیتازد»(همان .)21:
 -8ساالر عبداهلل« :ساالربیباقیازجادررفتوزنسُلوچرابهبادِتَشَرگرفت:دارییک
بند جواب سرباال به من میدهی؟! شیرینزبان شدهای زنکۀ پاچه ورمالیدۀ بیچاکدهن!
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خیالمیکنیمنهمشأنوهمزبانتوهستمکهدهنبهدهنتوبگذارموباهاتیکیبهدو
کنم؟چیبهخیالترسیده»(همان)31:؟
 -9مردکۀ خامطمع« :مِرگانکهخونبهدستوپایشدویدهبود،ازجابرخاستو
هرایکرد:ورخیزبروبیرونمردکۀخامطمع،قدّوقوارهاتراازخانۀمنببربیرون!ببین
چهاولدرمبلدرمیبرایمنراه انداخته،کفتار!نانندارمبدهمبچّههایمبخورند،تازهاو
آمدهومیخواهدچارتکّهمسیراکهبرایمماندهازدندانمنبیرونبکشد،اهه،بیپناهگیر
آورده»(همان)!
درمیانعناصرِداستانهایرواییکهدرصحنۀروایتبهایفاینقشمیپردازند،معموالً
شخصیّتهایی یافت  میشوند که در تحوّالت و خلق حوادثِ داستان هیچگونه تأثیری
ندارندوفقطداراینقشنمایشیوتوصیفی هستند،امّادرپیوندرویدادهاسهمبهسزایی
دارند.آنچهدررخدادهایاینداستانبهعنـوانشخصیّتهاینمایشیوبیتأثیربهچشم
میخورندعبارتنداز :
 -1اهالی زمينج« :کسیبهکسینبود.مردمبهخودبودند.هرکسیدچارخود،سردر
گریبانخودداشت.دیدهنمیشدند.هیچکسدیدهنمیشد.پنداریاهالیزمینجدرالیهای
ازیخِخشکپنهانبودند»(همان .)8:
 -2زن روستايی«:همانچهزنروستایی«وه»مینامدش»(همان .)9:
 -3نانواي خبره و کيمياگرها« :هیچ نانوای خبرهای خمیر را اینجور ور نمیآورد،
نمیرساند،مثلکمیاگرهاکارمیکردسُلوچ»(همان .)11:
 -4خواجه«:برودازکلّۀخواجههمآنطرفتربرود.مگرچیمیشود؟گرگممیخورد؟
هه.رفت»(همان!)12:
 -5زن و مرد زمينج« :زنومردزمینجهمخُلقوخویمسلمهرامیشناختندوکمکم 
داشتنددراوبهچشمزنینگاهمیکردندکهجداازدیگراناست»(همان .)14:
 -6مـردم« :کوچـههاهنوزخلوتبود.گوییمردمخیـالنداشتندازخانههاپابیـرون 
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بگذارند» (همان« .)17:مردم کمکم از زمینج بیرون میآمدند .فصل شخم بود ،امّا نه برای زمینهای




























دیم»(همان.)26:
 -7پسر ميانیِ کدخدا« :پسرمیانیِکدخداسماورراآورد»(همان.)19:
 -8نصراهلل« :نصراهللمچِدستشرابهدستگرفت،اززیرلحافبدرآمد،گیجوهَتَره
هَتَرهخورانازدربیرونرفت»(همان).
 -9آدم« :بعضیچیزهامثلخاربهچشمآدممیروند،توبخواهییانخواهی،بازآنها
مثلخاربهچشمتمیروند»(همان.)21:
 -10ديمکاران« :دیمکارانهنوزمنتظربارانبودند.هنوزدرخانههایخودنشسته،دل
بهدعاوچشمبهآسمانداشتند»(همان.)26:
 -11حاج سالم و مسلم« :هنوزکسیازخانهاشبیروننیامدهبود.تنهاحاجسالمو
مسلم بیرون بودند .دو تاییشان پشت به دیوار داده و چشم به آفتاب داشتند که برآید»
(همان)22:؛«حاجسالموپسرشمسلم،همچنانکناردیواربودند.مسلمدیگرپابهپانمی
کرد،امّادستهایشهنوززیربازوهایشقایمبودند»(همان.)26:
 -12غرشمالها« :بروازیکیقرضکنیکاَنبُر،حاالکهغرشمالهااینجانیستندتا
منبدهمبرایتودرستشکنند»(همان.)28:
 -13مادر عليرضا« :برودرِخانۀمابهمادرِعلیرضابگوآناَنبُردستهکوتاهراازپُرخو
برداروبده.برو.بگوبههماننشانیکهدیشبدانۀهندوانهتفتدادهبودیم.برو»(همان).
 -14دزد« :دزد...آیدزد...مردم...بهدادمبرسیدمردکه روزِروشنداردخانۀمنرا
خالیمیکند»(همان !)33:
 -15همسايهها :کدخدا«بیرونآمد.بیلرابهکناریانداخت،مندیلساالررابهاودادو
همسایههارابیرونراند:ایستادهایدکهچی؟تماشاییست»(همان)34:؟!
میتوان 
درجریانشناسیوشکلگیریفرآیندکلّیرویدادهایاینداستان،عناصریراکه 
براساسنظریۀالگویکنشگرگِرِماسترسیمکردبدینگونهاست :
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فرستنده:

گيرنده و سود برنده:



خالیبودنجایِسُلوچ،پریشانی

مِرگان

وهراسِغریبیکهسراپای



مِرگانرافراگرفتهاست

قهرمان:



مِرگان




بازدارنده:




یاریدهنده:

چیزهایپنهانوآشکار،

شیءارزشی:

زمستانِسرد،کربالییصفی،

جذبه،پندارمِرگان،غوغای

سُلوچ

خاموش،عشق،احساس،

مسلمه،کدخدانوروز،
نومیدی،سرمایکویر،ساالر

هاجر،پسرها،پسرصنم

عبداهلل،مردکۀخامطمع


کشمکشمیانشخصیّتهاوتأثیروتأثّرآنهاازیکدیگر،خوانندهرابهالیههایِپیچیدۀ
درونیروایتمیبردکهاینموضوعبهرهمندیکافیبرایویبهدنبالدارد.ازدیگرسو
آنچه در تجزیه و تحلیل داستان اهمیّت دارد بار معنایی داستان است که این امر نتیجۀ حضور
پررنگوبرجستگیِشخصیتها،ساختاراستوارودرونمایۀغنیآناست.پسدربررسی
وتحلیلکلّیِرویدادهایداستانِ«مِرگاندرجُستوجویسُلوچ»،بهذکردونمونهازرخدادهای
درونمتنیآنبراساسکنشهایعناصروتسلسلروابطشخصیّتهاییکهدرصحنهبه
ایفاینقشپرداختهاندمیپردازیم .
نمونۀ اوّل
راویمیگوید:مِرگان«ازراهروِدیواربیرونزدورودررویبادِخشک،قدمدرکوچه
گذاشت.بهکجابرود؟بهکجامیرود؟کوچهخالی،کوچههاخالیبودند.سرمایخشکِ
کویر،تنِزبرشرابردیوارودرِزمینجمیسایاند.سگها،فقطسگهادرکوچههاسرگردان
بودند .سگهای الغر و گرسنه و بیمار ...به میدان آبگیر که رسید کربالییصفی ،پدرِ پیرِ
کدخدا نوروز را دید ...دیدن کربالییصفی مِرگان را واداشت که بماند ...مِرگان که تازه
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داشتلرزشیکپارچۀتنخودراحسمیکرد،دستهایکشیدهوباریکشرازیربغلها
قایمکرد،پابهپاشدوگفت:سُلوچنیستکربالییجان.سُلوچنیست.رفته.سُلوچگمشده.
نیست!کربالییصفیبینگاهیبهمِرگان،ازجلویاوگذشتوگفت:هرجارفتهباشدخودش
بر میگردد»(همان .)12-13:آنچه از برآیند این رویداد استنباط میشود؛ مِرگان کنشگر
اصلی است که در نقش قهرمان وارد صحنه میشود .در پیرفت به رویدادهای قبلِ این
داستان؛پریشانیوهراسِغریبیکهسراپایمِرگانرافرامیگیرد کنشگرفرستندهاست،
زیراقهرمانرابرایپیداکردنشئارزشی(سُلوچ)بهجستوجووامیدارد.ازسویدیگر
سرمایخشکِکویر،سگهایگرسنهوبیمارونیزکربالییصفیکهبابیمِهریبامِرگان
برخوردمیکندعاملبازدارندهاندومانعازرسیدنکنشگراصلیبهشئارزشیمیشوند.امّا
همانگونهکهازپیشامدهایرویدادپیداست،کنشگریاریرسانوسودبرندهدراینقسمت
وجودندارد .
در جریانشناسی و شکلگیری فرآیند رویدادهایدرونمتنیاینداستان،عناصری را که
میتوانبراساسنظریۀالگویکنشگرگِرِماسترسیمکردبهاینترتیباست :





فرستنده:

گيرنده و سود برنده:

پریشانی و هراسِ غریبیکهسراپای

------

مِرگانرافراگرفتهاست


قهرمان:
مِرگان
بازدارنده:
سرمایخشکِکویر،سگهای

شیءارزشی:

گرسنهوبیمار،بیمِهری

سُلوچ

کربالییصفینسبتبهمِرگان

ياريدهنده:
------
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نمونۀ دوم
چنانکهراویمیگوید«:مِرگانعاشقشویشبود!اینراحاالحسمیکرد.اوعاشق
سُلوچ بود ...مِرگان در هر قدمی که بر میداشت ،هر نَفَسی که از سُلوچ دورتر میشد،
احساسمیکردبارِدیگرهزارفرسنگبهاونزدیکونزدیکترمیشد»(همان.)26:دراین
رویداد،مِرگاننقشکنشگراصلیوعشقِمِرگاننسبتبهسُلوچنقشکنشگرفرستندهرا
دارد .امّا آنچه بهعنوان کنشگر یاریرسان در صحنۀ داستان ظاهر شده است ،احساس مِرگان
ارزشیاستسوقمیدهد.با

است،زیراایننیرواورابهسویسُلوچکهدرحقیقتشئ
اینرویکرد،فرآیندداستانبهسودمِرگاناستکهباتوجّهبهاینمقولهکنشگرسودبرنده
بهشمارمیآید.امّاچنانکهازاتّفاقاترخدادبرمیآیدکنشگربازدارندهایدرصحنۀاین
رویدادِدرونمتنیوجودندارد .
در جریانشناسی و شکلگیری فرآیند رویدادهایدرونمتنیاینداستان،عناصری را که
میتوانبراساسنظریۀالگویکنشگرگِرِماسترسیمکردبدینگونهاست :


فرستنده:

گيرندهوسودبرنده:

عشق مِرگاننسبتبه

مِرگان
قهرمان:



بازدارنده:



------

شیءارزشی:

سُلوچ

ياريدهنده:
احساسمِرگان




نتيجهگيري
نشانه–معناشناسیروایی،بهیاریالگویزایشیمعناباادّعایارایهدستورجهانشمولِ
زبانروایت،بهتحلیلنظاممندمتنهایرواییمیپردازدوپسازدستیابیبهروساختو

/ 611

کاربردالگویکنشگرگِرِماسدرتحلیلروایتشناسیِ...

ژرفساختاینمتنها،درونمایهوالیههایپنهانآنراموردبررسیقرارمیدهد.پساز
پژوهشهایروایتشناختیوالدیمیرپراپ،گِرِماسبهدنبالدستیافتنبهیکالگویزایشی
معنادرروایتهابودتابهیاریاینساختار،هراثرویاگفتمانیبتواندانسجامخودرااز
اینساختاربیرونکشد.اینساختارکههمان«سیرزایشیمعنا»بوددرمطالعاترواییگری
گِرِماس،طبقهبندیسهگانۀسطحروساخت،سطحمیانیوسطحژرفساخترابهدست
دادواورابهارایهالگویکنشگررساند.اینالگونسبتبهدیگرالگوهایروایتشناسی،
کاربردوانعطافپذیریخاصّیداردکهبادقّتوانسجامذاتیخود،قدرتتحلیلمتنهای
میزند
روایی را داراست و میتواند متن روایی را برمبنای پیرنگ و کنشهایی که از آنها سر  
موردبررسیقراردهد .
داستانِ«مِرگاندرجُستوجویسُلوچ»جایخالیِسُلوچ،داستانی استکه شخصیّتها
نقشمحوریدارندوازنظمیبامعناوهدفمندبرخوردارند،راوی ازمنظرروایتشناسی،
صحنههاورخدادهایآنراباپویاییتمام بازنمایی وبهنمایشگذاشتهتاعواطفواحسااسات
خوانندهرابرانگیزد.ویبابهرهمندیوکاربردجریانسیّالِذهندررویدادهایاینداستان،
موجبپویاییشخصیّتهاوعناصردرونمتنیآنشدهاست.اینداستانساختاررواییدارد
وژرفساخت آن بهمدددانشروایتشناسی قابل تبیین میباشدوباالگویرواییکنشگر
گِرِماسقابلانطباقاستومیتوانآنراباکمکاینالگوتجزیهوتحلیلرواییکرد .
لحنِگفتوگومیانعناصرداستاندارایاوجوفروداست.گاهیاینمقولهدر
رویدادهایدرونمتنیبهطورافتانومالیمروندداستانرابهپیشمیبرد.گاهباتوجّهبه
اقتضایحوادث،چنانلحنِعناصرخیزشداردکهجنجالوکشمکشبرسراسررخداد
سایهمیافکندوتمامشخصیّتهایداستانرادرمقابلیکدیگربهکنشوامیدارد .
يادداشتها
 -1نخستین گام در قلمرو روایتشناسی توسّط ارسطو با بررسی بنیادین ساختارهای
روایی برداشتهشد«.ارسطودرفصلسومبوطیقا،میانبازنماییِیکابژه(یک«سرگذشت»)
توسّطراویوبازنماییِآنتوسّطشخصیّتهاتمایزیقایلشدوایننخستینگامدرقلمرو 
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روایتشناسیبود»(مکاریک .)149:1393،
آنچه مسلّم است ،برای نخستینبار «اصطالح روایتشناسی را تزوتان تودوروف در سال
 1969در کتاب بوطیقای خود پیشنهاد کرد و ژرار ژنت در سال  1983در مقالۀ سخن تازۀ

روایت داستانی( )Nouveau Discovrs du recitآن را به عنوان مطالعه و مراعات ساختارهای
روایتداستانیتعریفکرد»(سیّدحسینی.)1113/2:1394،
روایتشناسییکیازشاخصههایساختارگراییاستکهبادرنظرگرفتنسطوحمختلف،
بهمدددیدگاههاوژرفنگریهای نظریهپردازان ،ساختارودرونمایۀمتونادبیرابررسیمیکند
وبراساسپیوستگیوهمبستگیمیانعناصروشخصیّتهایعرصۀمتونونیزکشمکش
ونقشمندیمیانآنهابهتجزیهوتحلیلمیپردازدوازاینطریقارتباطمیانپدیدههای
درونمتنیراآشکاروغنایمفاهیمآنرابرمبنایپیرنگروایتموردسنجشقرارمیدهد
وبااینشیوهراهپژوهشگرانرادرنیلبههدفهموارمیسازد.روایتشناسیدرسالهاو
دهههایاخیررشدروزافزونیداشتهومحقّقینونوگرایانیکهدراینراهگامبرداشتهاندبه
نتایجنسبتاًخوبیرسیدهاند.
 -3گوستاو فلوبـر نیز میگفت شخصیّتها میتواننـد منظـرهای مختلفی از رخدادها
بهدستدهندووجودیکراوینادیدنیرامطرحکرد.اینشیوۀروایتتوسّطشخصیّتها
را هِنری جیمز نیز در سال  1922تعیین کرده بود و باعث شد نویسندگان در داستان از
سبک غیرمستقیـم آزاد استفـاده کنند؛ «سبکی که به واسطۀ آن اندیشههای یک شخصیّت
چنانبازنمودهمیشوندکهگوییهیچمیانجیایدرکارنیست»(مکاریک .)112:1393،
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Application of Gremas’ Actional Pattern in the analysis of Narratology
Missing Soluch (Jaye Khalie Soluch) by Mahmoud Dowlatabadi (Case
study: "Wake up Mergan and the absence of Soluch)



Ahmad Hosseinpour Sarkarizi1, Dr. Mahyar Alavi Muqaddam2, Dr. Mahmoud
Firoozi Muqaddam3

Abstract
Greimas is one of the most important theorists of Theory of Narrative
Semiotics, aiming of knowing meaning and its structure, Greimas tried to
achieve the global grammer of narrative language. In the analysis of
narrative texts, Greimas’ actional pattern is better than other narrative
pattern and tries to Discourse Action. Analyze the content of the text.
Gremas is one of the theorists in Structuralism, which provides a
comprehensive and universal model for analyzing narrative texts.
Narrative, the dynamics of the characters and the elements of interna-text
because of application of the stream of consciousness, the analysis of
dialogue between the fictional elements are functions of Gremas’
Actional Pattern In this paper which its method is analysis and
descriptive, the fundamental question is whether the novel written in
surrealistic space, how much Greimas’Theory of Narrative Semiotics can
analyze at the narrative structure (plot), and which is the factors of
discourse in the production of meaning based on Greimas’ actional
pattern?. The story of “Wake up Mergan and the absence of Soluch " in
Missing Soluch has a narrative structure, and its deep construction can be
explained and analyzed with Narratology of Gremas’ Actional Pattern.
Keywords: Khaghani Sherwani, Poetical work, Sociology of Literature,
Popular Culture,Folklore and Animals
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