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Abstract 

The main issue of this article is the analysis of the relations and the character’s customs 

in the Symphony of the Dead by Abbas Marofi. In this article, the actantial model of 

Greimas has been used. The six main roles, or in the words of Greimas, actans, are 

retrieved in this narration: sender, receiver, subject, target, assistant, and opposer. 

According to the results of this research, in the Symphony of the Dead, the sender is 

interest that is an abstract concept, not an objective person, and the receiver is Aydin, 

Aydin is subject, purpose: the achievement of art and poetry, supporter: mother, 

teacher of Aydin Surma and the family of the Mirzaean, and Aydin's uncle; the 

opposers of action: Father Aydin, and then his brother, and Ayaz, the guard. The result 

of this study shows that the Greimas model is somewhat useful and effective in 

analyzing the characters of Symphony of the Dead by Abbas Mariufi. Based on this 

model, a reader with a clear mindset can follow the relationships and the customs of 

the characters and some of the features that Grimes consider in the folklore tales, one 

of the features of this story is the fact that the hero is both the subject and the receiver. 

Keywords: Symphony of the Dead, actantial model, Algirdas Julien Greimas, 

Character, Relationship. 
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 مقالة علمی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .92-25صص ، 8931 زمستان، 4دورة هشتم، شمارة 

 گریماس شناسیروایت دیدگاه از مردگان سمفونی رمان بررسی

 8* روزب اهللحور

 ایران، رفسنجان، عصر عج رفسنجانولی ، دانشگاهادبیات ، دانشکدۀوادبیات انگلیسیزبان  گروه استادیار

 66/61/6518 پذیرش:  66/6/6518 دریافت:

 چکیده 

اسي   در ایين مقاليه، از الگين       یاس معروفي عب ي  سيفوننی مردگيان  تحلیل روابط و مناسبات شخصيی  ايا در    ،اساسی این مقاله ۀلأمس

گر، در ایين روایي  بازیيابی شيده کيه عبارتنيد از        قش اصلی یا به تعبیر گریفاس، کنشگر گریفاس بهره برده شده اس   شش ن کنش

اسي    عالقيه  ، فرسيتنده سفوننی مردگانگر و بازدارنده  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، در ستنده، پذیرنده، فاعل، ادف، یار فر

گير   یيار   ، بيه انير و شياعر    افتنیادف  دس   ن،یدیفاعل  آ ن،یدیآ  پذیرنده  نه یک شخصی  عینی ؛که یک موهنم انتزاعی اس 

پاسيبان اسيتند     ازیو ا و سپس برادرش نیدیگر بازدارنده  پدر آکنش ن؛یدیآ  و عفن ان،ییرزایم ۀسنرمه و خانناد ن،یدیم آمادر، معلّ

و کارآميد   دیي مو اریبسي  یاس معروفي عب ي  سيفوننی مردگيان  داد که مدل گریفاس در تحلیل شخصی  اا   یاین پژواش نشان م ۀجینت

کند و برخيی از ویژگيی ايایی را     ریگیتی روشن می تناند روابط و مناسبات شخصی  اا را پبر اساس این الگن، خناننده با ذانی   اس 

ه قهرمان ام فاعيل و ايم، پذیرنيده    کاز جفله این ؛فارد، در این داستان می تنان دیدبر می شکه گریفاس برا  حکای  اا  فنلکلنر  

 اس   

 مردگان  سفوننی ،گر، گریفاس، شخصی ، رابطهالگن  کنش :هاکلیدواژه
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 مقدّم . 8

کيه بيه    را دارا باشداا  داستان  متننی اس  که شخصی  ، حادثه و کنش شخصی   دربرگیرندۀ ،روای 

روای  با تياری  بشير آزياز    »اس     وجند داشته تا حالاز گذشته  ،صنرت نظم یا نثر، شواای یا مکتنب

روایي  را   6  گریفياس (63  6366، 6)بيارت  «اسي    روایتی وجيند نداشيته   شند و در ایچ جا ملّ  بی می

  مجياز  دارنيد    اا متننی استند کيه ماای ي  که این بر این باور اس داند و  محدود به قص ه و داستان می

زنند  به خند دارند؛ کنشگرانی که دس  به کنش می منحصر -شخصی   داستان  - 5متننی که کنشگر 

 شناسيی،  روایي   زایي  اصيلی  (  3  6566اخين ت،    گیيرد )ر    اا شکل ميی گننه شخصی   آنو بدین

گیيرد  در   ايا را در برميی   اا  مفکن روایي  داسيتان   کشف الگن  جامع روای  اس  که تفامی روش»

 ( 86  6586، 6)برتنس« کنند اا استند که تنلید معنا را میس ر می واقع، افین روش

روسيی، از   گرایيی  صينرت اا  مربنط به روای  در قرن نينزدام ميیالد ، در مکتي      اولین نظری ه

قص يۀ   شناسيی  ریخ  اا  پریان روسی و انتشار کتاب او قص ه کنکاش در منردبا  ،والدیفیر پراپ طرف
به وجند باعث  ساختارگرایی ،روسی گرایان پیرو  ازصنرت به فی گردید تااینکهمعرّ ( م6368) عامیانه

گریفياس،  ۀ پيراپ در اروپيا، از جفليه بارت،   کننيدگان نظری ي   که کامل شد 3شناسی روای  آوردن بحث

کارکرد و  56شدند  پراپ برا  ار روای   برمنن، تندوروف، ژن  و     از بنیانگذاران آن محسنب می

نینده یا قربيانی(   قهرمان )ج  -6  شامل عناصر زیر اس کندکه  می فیمعرّاو  نقش شخصی تی اصلی را 

شخصيی     -1کننيده(    فرستنده )اعيزام  -3یاریگر   -6بخشنده یا پیشگن   -5شاازاده خانم )+ پدر(   -6

(  گریفاس از دامنۀ محدود مطالعيات پيراپ فراتير    51  6581، 1تنالن  قهرمان دروزین )ر   -6شریر  

اير روایي  را بيا     ویيژۀ یابد  او سياختار پیرني    که به دستنر کلّی زبان روای  دس رف  و تالش کرد 

ايا    نقش بر اساسکنشی خند را  مدلو  بنیان گذاش اا  روایتی  اا  دوگانه و زنجیره تنج ه به تقابل

دايد،   ار شخصی   با تنج ه به کنشی کيه انجيام ميی    ،آن مبنا مربنط به ار روای  مطرح ساخ  که بر 

ه شيد کي   صمشيخّ بيه یيار  روش پيراپ    »یابد  بنيابراین،   می جایگاه خاص  خند را در الگن  گریفاس

ايا در طيرح روایيی اافی ي       یاف   این روش که به نقش ویژۀ شخصی  تنان ساختار نهایی روای  را می
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، ارچنيد یکسيره بيه افيین     نددر آورچنن امکانات ترکی  ریاضيی عناصير   اا را ام و کنش داده شند

ر گریفاس و برمنن دگرگنن شد، ام ا رااگشا  تفام مباحث بعد  ویژه در آثا صنرت پذیرفته نشد و به

 ( 666  6566)احفد ، « بند

 . تعریف موضوع8-8

ا ژانراا  ادبی و زیرادبيی  پذیر و قابل تطبیق ب ، انعطافجهانی ظاارا مدلیشناسی گریفاس،  روای  مدل

و بررسيی   واکياو  شناسيی او   تنان بيا نظری يۀ روایي     که ساختار اصلی ار روای  را میا  گننههب اس ؛

ایرانی اس  که در این مقاله به تحلیل و بررسی  مدرناا   اا  منسجم، روای  کرد  یکی از این روای 

 شند میپرداخته گریفاس نظری ۀ براساس سفوننی مردگانساختار روایتی 

 هدف. ضرورت، اهمّیّت و 8-5

ایين   نظير گریفياس اسي      مطابق ،گاندسفوننی مرضرورت این تحقیق در یافتن نظام حاکم بر روای  

رایاف  می تناند پژواشگران را برا  کشف نظام حاکم بر انناع روای  اا یيار  رسياند  بيه ميدد ایين      

تيالش   منيد  نظيام  یروشي  ایين رویکيرد در جایگياه     ترین روای  را تحلیل کرد می تنان پیچیده ،رویکرد

 ا  بيه نقطيه   گر،یکيد ی بيه  آنها صالاتّو ساخ متن به اجزاء سازنده در روساخ  و ژرف لیبا تقل کند می

صينرت    اا پژواش  گره گشایی کندرا  یمتنن ادب ییابهام روا ق،یطر نیو از ا برسددر متنن   مرکز

گریفياس بير    ساز  نظریۀ ، پیادهمقاله  ادف در این اس  دیعلم جد نیا  یاز ااف  حاکی ایگرفته در دن

روایي    لیي ا تقلم و بي تا به مدد این رایاف  این روای  را از نظير بگيذرانی   اس سفوننی مردگان روای  

 ا  بيه نقطيه   گر،یکيد ی بيه  ايا آن صيال اتّو ساخ به اجزاء سازنده در روساخ  و ژرف سفوننی مردگان

    کنیمگره گشاییرا  سفوننی مردگانییابهام روا ق،یطر نیو از ا آن دس  یابیمدر   مرکز

 های پژوهش . پرسش8-9

اسي     قیقابل تطب سفوننی مردگان ژهیو به ؛مدرن  اا  یروا  با ژانراا فاسیکنشگر گر  الگن ایآ -

  ، الگنیی موید و کارآمد اس سفوننی مردگاناا  الگن  گریفاس در تحلیل شخصی آیا  -

 کاربرد دارد  سفوننی مردگان  یروا لیو تحل هیدر تجز فاسیگر یکنش  الگن ایآ -

 . پیشینة پژوهش8-4

 ۀی ي از منظير نظر  یشناسي   یي روا نيۀ ید، ام يا در زم ني ندار یچنيد قرني    نۀیشیپ یشناس  یار چند مطالعات روا

اس ؛ از  دیعلم جد نیا  ی صنرت گرفته و در حال انجام اس  که نشان از ااف ییاا پژواش ،فاسیگر

 ۀی ي نظر ۀیي برپا انيدام  گيل بهيرام و  داسيتان   یتیساختار روا لیتحل» ۀ( در مقال6536و ثناب )  جفله مشهد
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  ايا  از منظنميه   ا ، بيه عنينان نفننيه   را اندام بهرام و گل داستان یتیند ساختار روا ا کرده یسع» فاسیگر

  سياختار  لیي تحل»بيا عنينان     ا در مقاليه  ینيد  کاسي  کنمطالعيه  فياس یگر ۀی نظر  عاشقانه، بر مبنا ییزنا

سياختار داسيتان ميذکنر از منظير      یبه بررسي (« 6586) فاسیگر واز منظر بارت  پنش اهیپادشاه سداستان 

( در مقالييۀ 6583) ليين یاسيي   نبيي پرداختييه  فيياسیگر یييیروا یبييارت و رمزگييان کنشيي   اييا رمزگييان

از  و دمنيه  ليه یکلداسيتان بينف و زاغ    یشناس  یروا به« و دمنه لهیکلداستان بنم و زاغ در  یشناس  یروا»

و  یلي یلدر منظنميۀ   ايا   ی روابيط شخصي   لیي تحل»در مقاليۀ   یاحقّیي و  رپَراس   دُ  پرداخته فاسیمنظر گر
 نیي ا  که بر مبنيا  اند دهیرسجهینت نیاند و بد بهره برده فاسیکنشگر گر  ( از الگن6583) «ینظاممجننن 

و   دی را دنبيال کنيد  مشي    ايا   ی شخصي   اا روابط و مناسب  تناند یروشن م یتی خناننده با ذان اف ،یرا

  الگين  ۀی ي بير اسياس نظر    معنين   مثنين  یکالمي   ايا   یي روا یکنشگر در برخ  الگن»در مقالۀ  ،آزاد

تيا   انيد  دهیي را برگز  م مثنين ل و دو دفتير او    اا  یاز روا ی(، برخ6531) «فاسیداس گر ریکنشگر آلژ

چيه ر    ،از سياختار  یبه عنينان بخشي   ،کنشگر  با الگن یکالم  اا  یروا ییاروینشان داند که در رو

 ژهیي و به ؛اا  یروا یکالم ۀیما درون جۀیاس  که در نت ییرااییپژواش بر تغ نیدستاورد ا دی  تأکداد یم

در   یي سياختار روا  یلي یتحل یبررس»  داقان در مقالۀ داد یر  م رسان  اریدر حنزۀ کنش بازدارنده و 

 یيی روا ار(، سياخت 6531) «فياس یگر یيی روا یشناسي  نشيانه   بر اسياس الگين    ریاجن الفحجنب کشف

 زیييو ن فياس یگر یيی روا یشناسي  نشيانه   را بير اسيياس الگين    ریاجين  الفحجينب  کشيف   ايا   یي حکا

و  یاسي   روحيان    کيرده  یبررسي  انهیصينف   ايا   یي الگين را در حکا  نیي ا  ریپيذ  اا و انعطياف  چرخش

 «فياس یگر یکنشي  ۀی ي عطيار بير اسياس نظر    ریي الطّ منطيق صينعان    یداستان ش لیتحل»در مقالۀ  ییشنبکال

 نیي و معتقدنيد کيه ا   پردازنيد  یمي  فاسیگر یکنش  الگن  صنعان بر مبنا  یداستان ش ی( به بررس6536)

الگين در   نیي ا یِیکننيدۀ تنانيا   آن و ايم بيازگن    اجيزا  ینسيتگ یقص يه و پ   داندۀ استنار ام نشان لیتحل

بيه   شناسيانه   یي روا یاسي  و       تياکننن کفتير بيا نگياا      یکهن فارسي   اا شناخ  ساختار و نظام قص ه

 یسياختار اصيل    جامع برا ییشند که بتنان الگن  ا نهیشده اس  تا زم پرداخته  یرانیمدرن ا  اا داستان

 میي قيرار داد  سيفوننی مردگيان  داستان   راستا، محدودۀ پژواش را بر مبنا نیمتنن ارائه کرد  در اف نیا

 شند  یبررس  یروا نیدر ا فاسیگر یکنش  طرح و الگن یتا ساختار اصل

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-2

 ،آن یکار سب  شيد کيه در پي    نی  اکردند یمطرح م یزبانشناس  خند را بر مبنا کردیرو انیساختارگرا

  بيرا   ا نهیشي »ميدرن اسي ،    یادبي  ۀی ي نظر  اا هنزح نیتر  یاز باااف  یکیکه در کنار زبان  زین  یروا
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 ۀسي یمقا نیتير   ی ي (  باااف81  6586، 6)وبسيتر « بزرگتر گردد  ساختاراا جادیزبان و ا  واحداا  یترک

جفليه اسي     در    کیو نحن   یروا کیساختار  نیب سهیساختگرا، مقا شناسان  یروا  برا یزبانشناخت

 رني  یطيرح و پ  کنيد،  یمي   رویي ص پمشيخّ   نحن نیاز قنان ،جفله کی انیگننه که بافان سه،یمقا نیا

 یيی روا نیقينان  یاساسي مدل  ،(  نحن668  6581، 6)اارلند کند یم  رویپ نی قناعد مع یاز برخ زیداستان ن

 نیي ا  یي پراپ با تعق ریفیآن به نهاد و گزاره اس   والد میواحد جفله، تقس  نحن میتقس نیاس   نخست

« نهياد »کيرد  اگير    نیتدو انیپرروسی   اا هقص  دربارۀخند را  ۀی نظر  ،یساخ  جفله و روا انیم اسیق

دسي    نیي ص در ارا با اعفال مشيخّ « گزاره»بارز )قهرمان، تبهکار و    ( و   اا  ی جفله را با شخص کی

 ( 666  6586 ،5دوسننی)سلدن و و میپراپ را بوهف کردیرو میتنان یم م،یکنسهیاا مقا هقص 

اس  که با انتشار کتاب  یتنانیاال ل فاسیگر نیژول رداسیآلژ ،ییاساختارگر پردازان هیاز نظر یکی

شد  او  شناخته   یروا یمعناشناس پرداز هی نظر نیتر م ( به عننان معروف6311)  ساختار یمعناشناس خند

آنچيه    »ابيد یدسي     یزبان روا یبه قاننن کلّکرد  یاز وسع  محدود مطالعات پراپ فراتر رف  و سع

 کیي منويرد     ايا  نيه ميتن   ؛اسي   اا  یو سازندۀ روا ییربنایاس ، دستنر ز  ی حائز ااف فاسیگر  برا

  ايا  بيه تقابيل   آورد، یمدیي پدرا  یاساسي  ییايا  دو کنشگر که ارتباط آنها کنش قیاز طر ،ییروا رۀیزنج

 ،مانند دستنر زبان زین  یاعتقاد دارد که دستن روا فاسیگر ن،ی  عالوه بر اداد یدوگانه اجازۀ حضنر م

  شيناخ  معنيا    طنر که بيرا  افان» او دۀیبه عق ن،ی(  بنابرا661  6585 ،6هانیو لب نی)گر« محدود اس 

ميتن   کیي   شناخ  معنيا   را دانس ، برا  و نحن  دستنر  اا واژگان و قاعده  معنا دیجفله با کی

  به جا جه،ی(  در نت616  6566 ، )احفد «میدستنر داستان را بدان  اا دهو قاع اا رف  یپ  معنا دیبا زین

او   »بيریم در سياختار طيرح بهيره ب    یيی روا  نحين   ايا  رهیو زنج رف  یپراپ، از موهنم پ ژۀیو  اا نقش

سيه   ،دیي کيه بگن  داند یم یکافرا  نیبلکه اف ؛دیآ یبرنف  نحن  ساختاراا یدرصدد ارائۀ فهرس  جهان

 انيد، کشيف کيرده اسي      کرده یکه پراپ و خند او بررس  ا انهیعام  اا  یمجزّا را در روا رۀیننع زنج

(  ايا  فيان ی)بستن و شکسيتن پ  یثاقیم رۀیزنج  -6اا(   اا و مبارزه )آزمنن ییاجرا رۀیزنج -6که عبارتند از  

علّ    اا رهیزنجسه مرحله که  نی(  ا636  6563)اسکنلز، « اا(  اا و بازگشتن )رفتن یانوصال رۀیزنج  -5

  ايا  رهیي زنج م،یسيه مرحليه را رو بيه عقي  بخينان      نی  اگر ا نه ضرور ؛دنفقط مفکن ند،استن  یو معلنل

                                                                                                                                                          
1      e ster   

2. R. Harland 

3. R. Selden & P. Widdowson    

4. K. Green & J. Le Bihan  
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 ییارویي خيند داللي  بير رو    نیي اسي  و ا   روزیي به ادف، عالمي  پ  دنی  رسداند یم لیرا تشک یمنطق

 ( 35  6581، 6واالس  )ر   کند یم

فيرد و مشيارکان    سيه عفلکيرد منحصيربه     ،یروا یاساس  ساختاراا ،ییروا رۀیسه زنج نیا  مبنا بر 

  مشيارکان عبارتنيد از     آزمينن و داور  فيان، یکارکرداا عبارتنيد از  پ  نیا»مربنط به آنها را شامل شد  

    در واقييع، تييا  شيينننده، داور و مينرد داور  گير و آزميينن  آزميينن فييان،یو متعه يد پ  فييانیمنعقدکننيدۀ پ 

قص يه   کیي فاعيل واحيد کيه قهرميان      کیي را بيه    شينننده و مينرد داور   آزمنن فان،یمتعه د پ  اا نقش

بيا    یي روا ن،ی(  بنيابرا 631  6563)اسيکنلز،   «شيند  یبدل نف  یروا کیبه  رف  یپ نیا م،یندا شند یم

کيه دو بيه دو بيا ايم در      ااگرکنش نی  اردیگ یداستان شکل م ۀی کنشگران در ساختار طرح او ل شیدایپ

/ دانيده   اریي قهرمان )فاعيل(/ منضينع )ايدف(،     رنده،ی/ گامی  فرستندۀ پشنند یم یمعرّف نیند، چنتقابل

 یآنهيا چيارچنب اصيل    نیگانه و روابط ثاب  بشش یکنش  اا نقش فاس،یبه نظر گر(  » یمخالف )رق

 کیي  کنيد  یمشخّص مي  الًمث اس  که نانندهخ نیا ،ی  در حال  واقعداند یم لیرا تشک اا  یروا یتفام

 یکنشيي  (  در الگيين81  6586)بييرتنس،« ضييد  قهرمييان ایييدارد و  رسييان  اریييخيياص نقييش   ی شخصيي

فاعيل و ايدف    انیي رابطيۀ م »مثيال،    مشيهند اسي ؛ بيرا     یي بر روا یظهنر و نقش زبانشناس فاس،یگر

رابطيۀ فرسيتنده و    نیچني دارد  ايم  باا شي  واسيطه  یفاعل و موعينل بي   انی(، به رابطۀ میی)منضنع شناسا

 ( 663  6581)اارلند، « اس  هیفاعل و موعنل باواسطه شب انیبه رابطۀ م ،رندهیگ

و  فیي تعر دانيد،  یانجيام مي  چه بر اساس آن دیرا با  یروا  اا  ی شخص»دارد که  دهیعق فاسیگر

بنيا بيه     ی راسيتا، اير شخصي    نی  در افي (611  6366)بيارت،   «چه استندنه براساس آن ؛کرد  بند دسته

بيا    ی تناسي  شخصي   ،کیي کيه در اير    ردیي گ یقرار م ریاز سه دستۀ ز یکیدر  داد، یکه انجام م یکنش

نسيب     -5  گریکدیبا  اا  ی ارتباط شخص  -6  اقینسب  خناس  و اشت  -6»مطرح اس    یمنضنع خاص 

 فیرا تنصي  یسيه انگيارۀ اساسي   » فياس، یگر  کنشيگران الگين  ن،ی(  بنابرا615  6566 ، )احفيد  «کاریپ

/ منضينع  شناسينده ايدف )  ایي آرزو، جسيتجن    -6  افتيد  یاتّواق م  یدر افۀ انناع روا دیکه شا کنند یم

)سيلدن،  « کننيده/ مخيالف(   مفانعي  )کفيک   ایي   یي حفا -5(  رنيده یارتباط )فرستنده/ گ  -6(  ییشناسا

 (  666  6586 دوسنن،یو

شناسيی، ميرور    مربينط بيه روایي    مواایم نظر  گننه اس  که ابتدا کار در این پژواش بدین روش

 زبانشيناختی بر درآمد  و  شناسیروای اا  مختلف تحلیل داستان، آورده شد؛ دو کتاب شد و دیدگاه
                                                                                                                                                          
1. M. Wallace 
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 نيابع جزو م ق،یدر این قسف  از تحق ،تننشتۀ احفد اخن  دستنر زبان داستانو  انتقاد ، اثر مایکل تنالن

و الگين   شيد  مطالعيه ايا،  با دیدگاه تحلیل کارکرد شخصيی   سفوننی مردگاناصلی بنده اس   سپس 

گانيه در ميتن   د  در مرحليۀ پایيانی، کنشيگراا  شيش    در نظر گرفته ش دیآن، مو  گریفاس برا  واکاو

بررسيی و  و  نيد استخراج گردید متنداندۀ ار کنشگر استند، از اا  متنی که نشان وهمؤلّ و ندشدبازیابی

  شدندتحلیل 

 . پردازش تحلیلی موضوع5

سيه  شيند و سيپس    ه ميی ارائي  سفوننی مردگيان ابتدا پیرن  روای  ، منضنع یلیپردازش تحلدر قسف  

شيند، آورده   ميی تقسيیم   داستانی، واقعيه و شخصيی    ۀزمین که به اس معروفیعنصر اصلی در روای  عب 

   پردازیم و سپس به تحلیل شخصی  که بخش اصلی کار اس ، می اس  شده

 پیرنگ. 5-8

پدر   نسبتاً پنلدار اس   خانناده نی  اکند یمیزندگ یتسنّ  ا در خانناده ،داستان یاصل  یشخص ،نیدیآ

 نسيف یچهيار فرزنيد اسي       بزرگ دارد و صاح   ا مغازه اا فروش لیدر بازار آج ،لیخانناده در اردب

و  نیدیي آ  کنيد  یپيرت مي   نییخند را به پيا   از چتربازان روس از بلند دیاا به تقل روس   که منقع حفله

پس از آن  اش، یکندک لیدر افان اوا نسفیو اوراان، فرزند محبنب پدر   گنشیباز    دوقلناادایآ

خنانيده اسي  و در شيرک      سه و درکه مرفّ یآبادان مرد  با دای  آشند یم یگنشت هبه تکّ لیواق، تبداتّ

ر مقابيل چشيفان   د ،نيامعلنم  یتي بعيد از چنيد سيال خيند را بيه علّ      ؛ ام يا کند یازدواج م ،شازل اس نو  

 نسيف، ی دنیي د  یبعيد از آسي    اسي   یتسينّ  هجامع  چنن اکثر اعضا  پدر امکشد یمآتشفرزندش به

و مانند ار پسير   دیایبه مغازه ب ؛وارث باشد، نیدیآ پدر دوس  دارد  شند یپسر بزرگ خانناده م نیدیآ

بيه کيار     ا عالقه چیا نیدی  آکند یبه او حسادت م جه  نیاوراان از ا  شغل پدر را ادامه داد  گرید

تيا   زنيد  یمي   وقتش را با کتاب و درس بگذراند  پدر دس  به اير کيار   داد یم حیتجارت ندارد و ترج

 حتّيی  و کشد یرا به آتش م نیدیآ  اا کتاباو تجارت سنق داد   ریدارد و به مسباز را از درس نیدیآ

 ییکيار را بيه جيا     در نهای ،انيدازد  یپاسبان به زندان م ازیا  با افکار زیرا ن نیدیدلخنن، استاد آ ستادا

کار  مشغنل به یارمن کی  بر در چنب ،یگذران زندگ  و برا کند یاز خانه فرار م نیدیکه آ رساند یم

 اش یاسيت  تفيام که  نیدیا آام  ؛که برگردد خنااد یم نیدیاز آ و شند ی  پدر از کار خند نادم مشند یم

کيه او را فرامينش    خناايد  یو از پدرش م ردیپذ یپدر را نف یرا، از دس  داده عذرخناا شیرا، شعراا

  فرسيتد  یگيرفتن او مي    چنيد سيرباز را بيرا    ،پاسيبان  ازیي و بيا کفيک ا   ندینش ینف کاریکند  پدر باز ام ب
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مشيغنل کيار بيا     سيا یدر انبيار کل  نیدیي و آ دايد  یپناه م سایبه او در کل ،انییرزایم  آقا ،صاح  کارخانه

 نیدیي دلباختيۀ آ  زیي سينرمه ن  ؛شيند  یدلباختۀ سنرمه م نیدیآ   در ادامه،شند یم  چنب و خلق آثار انر

  دايد  یمي  حیرا تيرج  نیدیي آ یولي  ؛دارد  ادیي خناستگاران ز ،شنار کرده بار کی نکهیاس   سنرمه با ا

به سيف    نیدیآ دایمرگ آ ا  بشنند یم  ازدواج صاح  دختر نیاز ا کنند یازدواج م نیدیسنرمه و آ

و  ردیي م یمي  بعيد پيدر      چنيد شيند  یو به اصرار پدر در مغازه مشغنل به کيار مي   گردد یاش بازم خانناده

 یبيه نحين نيامعلنم    زیي ن نایشيند  سينرمل   میتقسي   و اوراان مسياو  نیآید نیب زیچ که افه کند یم  ی وص

  داشيته باشيد    شيتر یب حقّ دیو با دهیحجره کش  برا  شتریکه او زحف  ب کند ی  اوراان فکر مردیم یم

پيس از   زیي   ميادر ن کند یم نانهیو او را د خنراند یبه او مغز چلچله م ،؛کن یباز ام به برادر حسادت م او

 نيد یب یدر خطر م نیدی  اوراان که مال خند را از جان  دختر آردیم یو م کند یدق م نیدیآ شدن نانهید

سيرد زمسيتان     ا خيند در سيرما  ام ي  ؛تفيام کنيد   زیي را ن نیدیکه کار آ رود یرا کشته، م نسفیتر شیو پ

  ردیم یم

 زمینة داستانی. 5-5

اولنیي    ،ص بيرا  اکثير خناننيدگان   ایجاد زمینۀ داستانی روشن و مشخّ»اند   زمینۀ داستانی، گوتهدربارۀ 

ايا    روانشناختی زیاد  دارد  انگام خناندن روای ، دوس  داریم بدانیم کجا استیم و بيه دنبيال نشيانه   

، سيفوننی مردگيان  در  ( 33  6116)تينالن،  « گيردیم   زمانی و مکانی واضحی از زمان و مکان واقعه می

اسي  کيه خناننيده     یئطرح شده اس   مکان و زمان داستان آن قدر جز یئزمینۀ داستانی به صنرت جز

  ابدیدر کامالً تناند افۀ واقعه را  یم

 واقع  .5-9

پیفيندن مسيیر انير  اسي  بيرا        ،اصلی واقعۀ اس  « ۀخاننادگیواقع»م در این روای ، یک عنصر دو 

از این سياختار اسي  کيه روایتيی خياص را       اس معروفیعب ی  دارد، پرداخ  ااف  چهآنقهرمان داستان  

روایي  و پرداخي  خياص اير      6گریفاس این ساختار عام و جهيانی را سيطح درونيی     اس پدید آورده

تينان در  سياختاراا  روایيی را ميی   »ناميد  او معتقيد اسي       روای  می 6ننیسنده یا شاعر را سطح بیرونی

اشی(، به کار برد  تقابل میان سطح متبلينر  کنند )مانند نقّکه از زبان طبیعی استواده نفی اا  دیگر نظام

از چيه   اس معروفیعب ( 68  6566)اخنت، « معنایی گریفاس اس   ۀشالنده نظری ،ذاتی -و سطح درونی 

ن پایيان  کيه خناننيدگا  و بيا این  این افيه مينرد اقبيال اسي      سفوننی مردگانکه اایی استواده کرده  شینه
                                                                                                                                                          
1. level Immanent 

2. level Apparent 
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 دانند، اننز برا  خناننده جاذبه دارد  داستان را می

 تشخصیّ. 5-4

ايا یيا افيان     تينان شخصيی    بر اساس الگن  گریفاس، می سفوننی مردگاناا   برا  تحلیل شخصی 

  بند  کرد گننه دستهکنشگراا را بدین

  فرستنده )ابریاریگر(  عشق

شند که ايدفی فرعيی    رسیدن به وصال سنرمه می ،بعداا ادف  به دانش و شاعر  اس ادف  رسیدن 

  اس  برا  فاعل

  آیدینفاعل  

  آیدینپذیرنده )ذینوع(  

  آیدینو اطرافیان  ناصر دلخنن، دوستان  یاریگر

  دس  پدر و برادر آیدینبرادر آیدین، و ایاز ام ،، اوراانپدر آیدین ،جابربازدارنده  

  پردازیم فنق می ۀگاناا  متنی، به تنضیح ار یک از کنشگراا  شش وهاینک با استواده از مؤلّ

 فرستنده .5-4-8

راه  ۀفرسيتد و یيا اگير فاعيل در میاني      تی اس  که فاعل را به دنبال ادف ميی فرستنده )ابریاریگر( شخصی 

تنده یيک  ، فرسي سفوننی مردگيان داد تا به ادف برسد  در  دچار ناامید  و شکس  شد، او را یار  می

بيه عنينان    ،یعنيی عشيق   ؛یکی از عناطف درونی شخصی  اصلی داستان  شخصی  بیرونی مستقل نیس 

کند  قرار گرفتن یک موهنم انتزاعيی بيه جيا  یيک شخصيی  عینيی،        کنشگر فرستنده، ایوا  نقش می

 در نظير  هدداد عشق را به عنينان فرسيتن   چه به ما اجازه میآناس    سفوننی مردگاناا   یکی از جاذبه

بيه طينر  کيه     ؛ايا  یيک فيرد قدرتفنيد را دارد    این اس  که در متن روایي ، عشيق ویژگيی    ،بگیریم

سازد و ارگياه آیيدین در رسيیدن بيه ايدف دچيار مشيکل و یيا تردیيد          تناند کنش یاریگر را عفلی می

انيد  تن اا  گننياگنن، ميی  داد  زمان خلق این کنشگر در روای  شند، تنان و نیرو  الزم را به او می می

ز صيبح تيا عصير    ا»داد به قنل آقا  میرزاییيان     فرستده عشق اس  که به آیدین امکان میمتواوت باشد

(  ایين عاطويۀ درونيی آیيدین     685)معروفيی،   «نانداا ام تا دیر وق  کتاب بخ ش  الناراا را خرد کند؛

)افان( کيه   «در بیاورد در تهران را  خرج چهار پنج سال زندگی»افانند ماشین کار کند تا  باعث شده او

 «شيند  سياله کلکيش کنيده ميی    اگر ماشین ام این جنر کار کند، یک» ،گنید آقا  میرزاییان به و  می

 )افان(  
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 دنیرسي   بيرا  نیدیي اس  و آ  شاعر  ِعشق به کفال و انرمند ،سفوننی مردگانعشق در داستان 

و در مکتي  درس ناصير    یعشيق در ننجينان   نیي کيرده اسي   ا   اریتالش بس ،اوس که عشق   به شاعر

بیند و خيندش را در برابير    میقدرتفند  فرد  آیدین عشق را افانند. شده اس  جادیا نیدیدلخنن در آ

کيه اگير در وجيند    ؛ احساسيی  گیرد میعشق داند  قنت و زذا و تنش و تنان خند را از این  می مطیعاو 

آیيدین را بيه اداميۀ راه     ،«عشيق »، کنشيگر  سفوننی مردگيان در   قهرمان داستان بفیرد، او نیز خنااد مرد

اا  دیگر نیز فرستنده چنین کنشی دارد  نفننۀ بيارز ایين کينش داسيتانی،     که در روای دارد؛ چنان وامی

در  و دايد  نفيی ام ا او نم پس بشنید؛ به شعر دس  از عشق بایدپدر،   ۀمانی اس  که آیدین بنا به خناستز

   پدر بایستد و بگنید دیگر از من صرف نظر کن اا خنااششند در مقابل  نهای ، مجبنر می

 هدف. 5-4-5

سيفوننی  ا در ام ي  ؛ر )شخصيی ( بيه حسياب آورده اسي     اگرچه گریفاس ادف )موعنل( را یک کنشگ

 6116)تينالن،  «   نیس  اا  دیگر، ادف به معنی دقیق کلفه شخصی بسیار  از روای »مانند  ،مردگان

  این ادف، از کينش، گوتيار   آیدین به مرز شاعر  و دانایی اس « رسیدن» ،این روای ، ادفدر ( 86 

اایش در جا  جيا  داسيتان و   اا و زار  اا، البهقرار ، بیآیدینیعنی  ؛و لحن شخصی  اصلی داستان

  آید اا، چه یاریگر و چه بازدارنده، برمی از کنش و گوتار دیگر شخصی 

را بيه   زیي ارچ  کيرد  یصرف خناندن و ننشتن م یبی  عجبا وسناس و دقّ تفام وق  خند را نیدآی» 

افيه   یت کنتياا ميد   در. آورد یمثيال مي   شيااد   یي ب کیي  شیحرفها میتحک  گرداند و برا یشعر برم

حيرف زدن و   خنانيدن،  دن،کتابیي رفته رفته زيذا خنردن،خناب   کند یم زیدانستند که شعر از او سرر یم

 (638  6581)معروفی،  «.اف یخاص  یرفتارش حالتتفام 

 شند  تر میصن با مادرش مشخّیآید  گنوادف در گو 

استاد ناصر دلخنن کالس شيعر   شیمن پ مادر، یدانیتن که م  را تکرار کنم یزندگ خناامیمن نف» 

  6581معروفی، )« تخفه فروش بشنم میایآن وق  ب ؛ه چاپ کنندرا در مجلّ میقرار اس  شعراا  رومیم

633) 

ا   ویژه  ی ااف ؛ کهشاعر  آیدین به دنیا یعنی رسیدن  ؛کیوی  و چگننگی ادف ،در این روای  

  دارد

 فاعل.  5-4-9
رود  در روایي    کنشگر  اس  کيه بيه سين  ايدف یيا شيیء ارزشيی ميی        « فاعل»در نظریۀ گریفاس، 
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  این آیيدین اسي  کيه در    کند حرک  مین فاعل آیدین اس  که به سن  ادفی معی ، سفوننی مردگان

)افان،  شندواز خانناده گریزان می گذارد می خیابان؛ سر به (16کند )افان،  قرار  می، بیبه شعرعشق 

16  ) 

 پذیرنده. 5-4-4

اس معروفيی در  شيند  از روش تقيابلی کيه عب ي     میکيه از ايدف برخينردار   اسي   پذیرنده )ذینوع( کسی 

آید که پذیرنده آیدین اس   آیدین به سب  برخنردار  از عشق،  گرفته، برمیپرداز  به کار شخصی 

    ناالن و ناتنان ،زار گاایشکوته و شاداب اس  و 

دلیييل عييدم  ،اشييکبار  و افتييادگی، اگرچييه نشييان عاشييقی اسيي  ی،تيياببييی ،نالييه و رنجيينر ، زار  

ه او، خيند طالي  ایين عشيق و     آیيد کي   برخنردار  نیسي   از لحين گوتيار آیيدین و از کيردار او برميی      

ا  کيه   آید  بهتيرین نشيانه   از این رو پذیرنده )ذینوع( به حساب می ؛اا  آن اس و رنجنر  ااگرفتار 

تيا بيه ايدفش     داین اس  که فاعل حاضر اس  از خانناده بگریزدر متن روای ، دالل  بر این امر دارد، 

ارگيز چنيین کيار  را    ا آیيدین  ؛ ام ي ر  بيردارد دس  از شعر و شياع خنااد که    پدر از آیدین میبرسد

 (68  6563 معروفی،)کرد نخنااد

ايا،  این اس  کيه در ایين حکایي     ،شفارد برمیاا اایی که گریفاس برا  حکای از جفله ویژگی

نیز  سفوننی مردگاندر روای  (  568  6586 نیا، قهرمان، ام فاعل و ام پذیرنده اس )به نقل از صالحی

و اير دو بيه    سينرمه یابد و ام بير   میا  اس  که ام بر آیدین انطباق به گننه« فاعل»گوته شد، که چنان

، فيراز و فرودايایی اسي  کيه     سفوننی مردگان هات قابل تنج مختص از جفله   ننعی، پذیرنده نیز استند

احينال آیيدین بيه    را در  هات قابل تنج ي مختص آورد  یکی از این  روای  را از حال  یکنناختی بیرون می

یياد   ايا ماننيد آن  سفن خزان ندیيده و »که گوته شد، راو  از آیدین با نام بینیم  چنان عننان پذیرنده، می

شيند    ا در پایان روای ، شيکوتگی و شيادابی آیيدین بيه رنجينر  و بیفيار  تبيدیل ميی        کرده اس ؛ ام 

ايا  اجتفياعی، از   زن اس  و به دلیيل محيدودی    او بدتر از آیدین اس ؛ زیرا آیدبیشتر  اآید رنجنر 

   تناند آشکارا عشق بنرزد و از عشق خند با کسی سخن بگنید نفی ؛ پسترسدبدنامی می

 یاریگر. 5-4-2

در الگن  گریفاس، یاریگر کسی یا چیز  اس  که کنشگر را برا  رسیدن به ايدف )شيیء ارزشيی(،    

ذکير   بيه صيریح،  به صنرت و  کند ص میآیدین را دقیقاً مشخّداد  راو ، نام و تعداد دوستان  یار  می

یابيد و انتظيار    ميی  آیدین« افدل»اا را شناساند  خناننده آن اا را به مخاط  مینآ پردازد ومیاا نام آن
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کيه  ناصير دلخينن   آیيدین،   ميادر در این روای ،   دارد بتنانند آیدین را در رسیدن به ادف، یار  کنند

ا  رسیدن به ايدف، یياریگر   بر ،عفن  آیدین ،و صابرخانم فروزان ، ، آقا  میرزاییان اس م آیدینمعلّ

   اویند

 آیدین مادر. 5-4-2-8

ا بعيد از  د؛ ام را بر عهده دار« یاریگر»قش ن ،کند از آیدین در برابر پدرش حفای  میوقتی  ،آیدین مادر

او را  کنيد  تيالش ميی   دس  پدرشرساندن به آیدین را دارد و برا  راایی او از  آن، اگرچه قصد یار 

در کينش داسيتانی    ،نیسي  « ادف»اا برا  رسیدن آیدین به کدام از این تالشچایکند، چنن  منصرف 

آیيدین، رفيق و ميدارا  او بيا      ميادر گریهيا    به حساب آورد  چاره« یاریگر »اا را تنان این تالش نفی

بييه اييا در جهيي  راييایی آیييدین از عشييق ا افييۀ ایيينام يي ؛ه اسيي اييا  او قابييل تنج ييدلسيينز فرزنييد و 

 ميادرش )ايدف(    دانشگاه و شاعر شيدن نه کفک به او برا  رسیدن به  ؛)دورکردن از ادف( اس شعر

، آوارۀ شيعر بعيد از آنکيه آیيدین از عشيق     دسي  بيردارد     شعر ودانشگاه از ،گنید صراحتاً به آیدین می

را پیيدا  نفيی تنانيد آیيدین    ايا  بسيیار،     بعد از تالشگرددمادر به دنبال او میشند،  یابان میخو  کنچه

در جه  رسیدن آیدین به ايدف نیسي ؛ بلکيه در جهي       مادراا  بیند  کنش خند را ناتنان می و کند 

 و برگرداندن او به خانه اس    دورکردن او از ادف 

 دلخونناصر . 5-4-2-5

م شعر آیدین اس  کيه اسيتاد ناصير دلخينن نيام      معلّ ،سفوننی مردگانیکی از عناصر یاریگر در روای  

 ق آیدین اس   دارد  او مشن 

از بند شعر  نیدیداش  که آ دهیو عق را به او آمنخته بند یو بُحنر شعر فارس لیافاع ،استاد ناصر دلخنن

  ارچنيد کيه خيندش بيا     اف یدس  خنااد  نیسرزم نیا اتیدر ادب یمنزون رسته اس  و به مقام شامخ

   (611)افان، کند ازب ریمشاا انیدر م ییو عرفان نتنانسته بند جا اتیآن افه معلنمات در فلسوه و ادب

ن یزدیيک کيردن آیيد   ندر جه   این کنشگر  س ادر جه  رسیدن آیدین به ادف  دلخنناا  کنش

م ، عيزم خيند را جيز   ق بخشیدن بيه فعيل  فاعل برا  تحقّاو، اا   ر اس   در اثر تشنیقثّبسیار مؤادف  به

  گذارد  شند و فاعل را تنها میگران بازدارنده حذف میط کنشتنس  ،کند  این یاریگر می
 خانم فروزان. 5-4-2-9

اال او   اس  یفروزان کارمند بانک ملّخانناده اورخانی اس   او زنی اس  بینه   ، افسایۀخانم فروزان

بياال   ۀآن ايا در طبقي   ۀخاني   ساکن شيده بيند  روبيرو    لیبند و بعد از فنت شنارش در افان اردب زیتبر

گوتند تفام حقنقش را صيرف   یبند  م شیکه عالقه داش  آرا  زیبه تنها چ یاقام  داش  و در زندگ
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اشيتن  بعيد از کنارگذ  بيرد   یکه مردم را از حال م دز یبه خند م ییکند  عطراا یم شیلنازم آرا دیخر

اا پرسه می زند و در نهای  تصفیم می گیيرد بيه سيراغ فيروزان بيرود و از او      خانناده، آیدین در خیابان

دايد و بيه آیيدین عالقفنيد اسي         مختلف انجام میاا  زمینهکفک بگیرد  فروزان نقش یاریگر را در 

 الیي کنم  آن وقي  بيا خ   یجا بفان  من خندم را به تهران منتقل م نیت امد  کی  میایمن حاضرم با تن ب»

دايد و   (فيروزان اداميه ميی   681افيان،  «) یکني  یا تن که قبنل نفرا بخنان  ام  درس راح  برو دانشگاه 

 ( 686افان، «)ن  قرض حساب کیدا یکنم، بعداً به من پس م یارچه که خرج م»گنید  می

کند ار طينر شيده بيرایش کيار       کند و از فروزان خنااش می فیآیدین پیشنهاد فروزان را قبنل ن

افيان(   «)نکي  دایي کار پر درآمد برام پ کیفردا  ، فروزان، تن را به جان ار که دوس  دار»فراام کند 

یکی از مشتریان بانک اس  که ارمنيی   ،فی آیدین به آقا  میرزاییانکنش فروزان به عننان یاریگر، معرّ

اسي     هیروسي  روانیي شناسفش  اايل ا  یاس  که در بانک ما حساب دارد  من م یآدم ارمن کی»اس  

کنم درآمدش  یدارد و فکر م یبزرگ ۀزنم  کارخان یش حرف ماااس   فردا با انییرزایم  اسفش آقا

 ۀدر کارخاني  نیدیآشيند،  رسيان باعيث ميی    نان کنشگر یار افان(  فروزان به عن«) خنب اس یلیام خ

اتياق کنچيک    کیسه وعده زذا،   با روز» ؛دنکش روزمزد مشغنل ش هکارگر ار به عننان ،  برچنب

 (686  )افان« تنمان حقنق  س یدو یو ماا شهر ۀآزاد در قرائتخان ۀخناب  عصراا مطالع  برا

 انییرزایم ةسورم  و خانواد. 5-4-2-4

  کنيد ميی  بير  اسيتخدام   رساند و او را در کارگاه چنب به آیدین یار  می ،پدر سنرمه ،آقا  میرزاییان

فرستد تا او را بيه عنينان    ایاز پاسبان را به دنبال آیدین می ،گردند و پدرش خاننادۀ آیدین به دنبال او می

آقيا  میرزاییيان در داسيتان     کنيد  کينش یياریگر ِ    سرباز دستگیر کند  آقا  میرزاییان او را مخويی ميی  

اش پنياه دايد  و  از آیيدین دعينت      گیرد به آیدین در زیيرزمین خانيه   شند و او تصفیم می پررنگتر می

شيند اعضيا     کند در جفع دوستان خاننادۀ میرزاییيان شيعر بخنانيد و ایين شيعر خنانيدن باعيث ميی         می

ايا    قياب  د  سينرمه نشين  ق آیيدین ميی  مشين  اش سنرمه و خيانناده میرزاییان او را تشنیق کنند   ادۀخانن

بخش آیدین  الهاماو دارد  می فروشد و درصد  را ام برا  خندش بر ساخ  دس  آیدین را برایش می

او ميرام درد   د گيرد یمي  نیدیي کامل آ سقنطسنرمه اس  که مانع از  نیا دا،یبعد از مرگ آشند و  می

   د نکن شنند و باام ازدواج می مند می شند و در نهای  ار دو به ام عالقه آیدین می

 عموی آیدین ،صابر. 5-4-2-2

دايد    کند و به آیيدین دلگرميی ميی    ق آیدین اس  و کنش یاریگر را ایوا میمشن  ،نیدیآ  عفن ،صابر
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 معنن  دارد ام   و ماد  این کنش یاریگر ، ام جنبۀ عفن حاضر اس  به آیدین کفک مالی کند 

  ارچه باشد برادر خيندم   ریگ یپدرت پنل نفدانم که تن از  یخنااد بردار  من م یارچقدر که دل  م

شيلنار   نی  چند سال اس  که ااوردیداد که تن را به زانن درب یبه  نف یبیشناسفش  پنل تنج یم ؛اس 

 نیي دور اعفنجيان،   باشيد  ادتیاما   یکن یجنان یخناا یم یپس ک  یپنش یپالتن را م نیو ا  چازیپ

( 616  6563)معروفی،  کنم یم یبانیر ازت پشتیبده  من مثل ش لیتحص ۀرا خط بکش  برو ادام یزندگ

 داد  نقش یاریگر  صابر را نشان می ،برگرفته از داستان این گو  و گن 

  «ندارم، عفنجان یاجیاحت» گو   نیدیآ

  «بردار  زیچ کینکن  اقالّتعارف »

  «مفنننم، عفن جان» گو  

  « بردار یرا برگردانده ام که ارچه خناستدستم را رد نکن  من سرم » صابر گو   عفن

 «مفنننم  یمن است ادیقدر که به  نیاف» گو   نیدیآ

«  دوارمیي ام یلیات خ ندهی  من به آ دار یخنب ۀندیباشد تن آ ادتی ی  ولگریوق  د کیخنب،  یلیخ»

 «دانشگاه   برو یخناا یم یگوت»

  «بله عفن جان»

 «کدام دانشگاه »

  «ارجا که قبنل شدم ای ؛تهران گوتم که  دانشگاه» 

  حافظ و سيعد  راز،ی  مخصنصاً که شس یام بد ن رازیآن جا خنب اس   دانشگاه ش ؛خنب اس » 

 دی  عفين، تين بخينان شيا    مینشيد   زیخدا نگهدار  ما که چ» «ندارد  ریمخصنصاً شراب خلّارش نظ  دارد

  مين  شیپي  ایي ب ، بيرو  یو خناسيت  یبيارت را بسيت   ی  در ضفن وقتدوارمیبه تن ام یلی  من خ شد  زیچ

 (  8-616  6563)معروفی،  « یدو سال راح  باش یکیکه الاقل  سمیبنن  یچک برا کیخناام  یم

 بازدارنده. 5-4-3

شيند  در   در الگن  گریفاس، بازدارنده کسی یا چیز  اس  که مانع رسیدن فاعل به شيیء ارزشيی ميی   

بيه زانين   »و ایاز پاسبان استندکه قصد  ،اوراان ،، برادر آیدینپدر آیدین ه،بازدارن اناین روای ، کنشگر

  را دارند ( او611  6563 )معروفی، «آوردندر

 پدر آیدین. 5-4-3-8

کنيد کيه    لیيه زميانی بيروز ميی    کنش او   کند عفلی می مرحله چهارکنش بازدارندگی را در  ،پدر آیدین
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جييدا  شييعردارد و بييه ایيين ترتیيي ، او را از   میبيياز درس ناصيير دلخيينن آیييدین را از رفييتن بييه مکتيي  

ايا  آیيدین را بيه آتيش     تفيام کتياب   ،اورايان  ، افراه بازمانی اس  که پدر آیدین ،مکنش دو  کند می

 کشد  می

خينرد   ا  داش  و ورق اا چيه پیچيی ميی   علها  نو  پاشید و من کبری  کشیدم  چه شپدر جرعه» 

ا  قهينه  ؛شيد طالیيی ميی   ؛آميد مانس   کش و قينس ميی  میجان را س  جان کندن یک آدم س در

  (66 معروفی،) «شد شد و بعد سیاه می می

اس معروفيی، پيدر آیيدین ایين     جنیی اس   در روای  عب ي ، ترس از نام و نن  و بیم از عی ۀ اوبهان 

 سنزاندن اتاق آیدین اس   ،مداند؛ کنش سن  اش می ه خند و خانندهرسنایی را متنج 

 اطیي بيه ح  ،حيرف بزنيد   یکه با کسآن یشد، ب شیو بعد که انا گرگ و م نفاز وحش  خناند پدر» 

درآميد، آن اتياق را بيا     یرگي یاز ت دیکه خنرش  و درس  در لحظه ا را با لگد گشند نیرزمیرف   در ز

 بينت مثيل عنک  شیايا پي  که کنار حنض از ماه یاایس ۀلکّ    رودیو کتاب ااش به آتش کش هیتفام اثاث

« د سينز  یاسي  کيه دارد مي    طانیروح شي  نیا» گو   یزد و م یلش خند را پهن کرده بند، قدم م اهیس

  (666)افان، 

 آگياه شيده اسي  و قصيد دارد بيه بهانيۀ       کيار او  پيدر آیيدین از محيلّ   وقتی اس  کيه  کنش چهارم  

باعي    ،کيار آیيدین   بيا فرسيتادن ایياز بيه محيلّ      ،ینابنيابر  کند؛آیدین را با کفک ایاز دستگیر  ،سرباز 

با لين دادن ناصير    نیدیپدر آآقا  میرزاییان برود   بشنید و به زیرزمین خانۀشند دس  از کار کردن  می

 کند  واگذار می« یازا»کند؛ به تعبیر دیگر، این کنش را به  کنش بازدارندگی را عفلی می ،دلخنن

 و ایاز پاسباناورهان . 5-4-3-5

او  پدر اس  و کنشيگر ِ  نفایندۀ اوراان  استندعناصر بازدانده در داستان دیگر از و ایاز پاسبان اوراان 

بيرا  اینکيه    ،ایياز  به تنصیۀاوراان اا  آیدین را می سنزانند  کتاب ،یاز  او، پدر و اتابع کنشگر  پدر

بيرادر   د کني  خنراند و او را دینانيه ميی   مالک و وارث افه چیز به تنهایی باشد، به آیدین مغز چلچله می

کنشيگر  اوراان به عننان داند   کشد و به افین دلیل به و  لق  برادرکش می مینیز دیگرش ینسف را 

دشيفنی ایين کنشيگر بيا      اسي   سيابقۀ  خنااان نابند  آیدین  ،بیش از دیگر عناصر بازدارنده ،بازدارنده

او »چیيز پيدر باشيد     از کندکی دوس  داش  وارث افيه  او گردد   به زمان کندکی برمی ،فاعل روای 

کيه   خناسي   یو مي  کيرد  یدر حجره حسيادت مي   نیدیپدر باشد، به حضنر آ ۀدانرتنها دُ خناس  یکه م

  اینکييه ایيين کنشييگر نقييش علّيي(  661 )معروفييی،« منييد باشييد هبييه افييان درس و کتييابش عالقيي نیدیييآ
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ه پدر را بيه دسي    تنج ش را می کند تا افانند پدر باشد و ، حسادت اس   او تفام تالشبازدارنگی دارد

از حيد   شیبي   ساک  بيند  نسفیمثل   کرد یم یزبان نیریداش   ش حیاا ترج هبچ  ۀوراان بر افا»آورد  

  رو شي  و  گذاشيتند  ی  لقفيه را در دايانش مي   کردیم یپدر را راض نیو اف کا داش به پدر و مادر اتّ

کنيد    روای ، پدر اورايان را تکيریم ميی   (  در جا  دیگر  از 81افان، «)رف  یپدر به خناب م  زانن

خصينص  ب ؛کردبازشان شد یبند و نفش را به افه نشان داد که مش  شدهدست ؛پدر اوراان را بغل کرد»

  ميرا تين   ی  زنيدگ شيند  یکين مي  جفيع ميال  ،پسر نی  ادیاا نگاه کن دس  نیبه ا“پدر گو     در خناب

 ( 83افان، «) اوراان   پسر من اس ردیگ یمشتش م

 متفاوت از داستان ةآمدن نتیجهدف و ب  دست تغییر .5-2

آقيا    ، در زیرزمین خانۀتناند در جامعه و در کارگاه مشغنل به کار شند بعد از اینکه نفی ،فاعل روای 

شيند و در نهایي  بيا و      آقيا  میرزاییيان ميی    ، او عاشيق بيرادرزادۀ  تد  در این مد کن کار میمیرزاییان 

دیگير   ،پيدرش نیيز  بعد از این ازدواج و بعيد از ميرگ خيناارش آیيدا و      ،کند  فاعل روای  ازدواج می

پيدر   ، در حجيرۀ گردد و در کنيار بيرادر   میدانشگاه و شاعر شدن نیس   به خانۀ پدر  بازدنبال رفتن به 

خنراند، عشق شياعر شيدن و    به آیدین مغز چلچله می اوراانوقتی  ،شند  در این روای  مشغنل کار می

بيه فيرد  دینانيه تبيدیل      برا  افیشه در وجند آیدین از بین ميی رود و  ،عشق به رفتن به دانشگاه تهران

 شند  می

 گیری. نتیج 9

 بسيیار  ، الگينیی سفوننی مردگيان اا  آید که الگن  گریفاس در تحلیل شخصی  از این پژواش برمی

تنانيد روابيط و مناسيبات     روشين ميی   ذانیتيی موید و کارآميد اسي  و براسياس ایين الگين، خناننيده بيا        

پیياده   ،ال ذان استواده کرده اسي  جریان سی شینۀ از  سفوننی مردگانارچند اا را دنبال کند  شخصی 

گریفاس  شناسیروای  اا ویژگیو از  گرایانه اس  واقع ، سیر داستانساز  الگن  گریفاس نشان داد

و  «فاعيل »، اینکيه ام فاعيل و ايم پذیرنيده اسي  و      قهرمان ،دتنان دی در این روای  می  کند پیرو  می

اس  که یک موهنم انتزاعيی   احساس عشق ، فرستندهمردگان یسفونندر  ار دو آیدین استند  پذیرنده

 ، شياعر  بيه انير   افتنیي ايدف  دسي     ن،یدیي فاعيل  آ  ن،یدیي پذیرنده  آ  نه یک شخصی  عینی ؛اس 

 نیدیپدر آ ام کنشگر بازدارنده نیدیآ  و عفن انییرزایم ۀسنرمه و خانناد ن،یدیم آمادر، معلّ گر یاری

 پاسبان استند  ازیو ا و سپس برادرش

و  سيفوننی مردگيان  روایي    ايا   کشيش یکی دیگر از نتایج این پژواش، آشکار شيدن برخيی از   
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ايایی اسي    این روای ، تناقض اا  کششپرداز  اس   یکی از  در داستان اس معروفیعب تنفیق دالیل 

فراز و فرود در روند روای ، یکی دیگر از این   شند دیده می نشگر فاعلبه عننان ک آیدینکه در رفتار 

آن  زنيا  نيد و بير   نک این تغییرات، روای  را از حالي  یکنيناختی خيارج ميی    نکات فاخر داستان اس   

اس  که یيک موهينم   « به شعر عشق» ،روای  این اس  که فرستنده اا  کششد  یکی دیگر از نافزای می

به عننان یکی از نیرواا  درونی عاشق، جا  یک شخصيی  عینيی بیرونيی     ،ربه شعانتزاعی اس   عشق 

  کند را گرفته و ایوا  نقش می

 کتابنام 

 تهران  مرکز  ،مچاپ دو  ،مجلد دو  ،ساختار و تأویل متن(، 6566احفد ، بابک )

 تهران  آگه  ،چاپ او ل ،ترجفۀ فرزانه طاار ، درآمد  بر ساختارگرایی در ادبی ات(، 6563اسکنلز، رابرت )

 تهران  ماای  ،چاپ او ل ،ترجفۀ محف درضا ابنالقاسفی ،مبانی نظری ۀ ادبی(، 6586) برتنس، یناانس ویلم

 تهران  تنس  ،ا  فریدون بدرهترجفۀ  ،اا  پریان قص هشناسی  ریخ (، 6518پراپ، والدیفیر )

 ،ترجفۀ فاطفيه علين  و فاطفيه نعفتيی     ،انتقاد  –شناختی  شناسی  درآمد  زبان روای (، 6581) تنالن، مایکل

 تهران  سف   ،چاپ او ل

بنسيتان   ،«نظامی لیلی و مجننن اا در منظنمۀ تحلیل روابط شخصی  »(، 6583دُرپَر، مریم و محف دجعور یاحقّی )
  13-31صص  ،5شفارۀ  ،دورۀ دوم ،ادب

 الگيين  اسيياس بيير اجيينیر  الفحجيينب کشييف بررسييی تحلیلييی سيياختار روایيي  در»(، 6531ناایييد ) ،داقييان

  3-56صص  ،68شفارۀ  ،پژوای ادبی متن ،«گریفاس روایی شناسی نشانه

 براسيياس، عطيار  الطّیير  منطيق  صيينعانتحلیيل داسيتان شيی     »(، 6536) اکبير شيينبکالیی  انی، مسيعند و عليی  روحي 

  83-666 صص ،6 شفارۀ ،1 سال(، اا  ادب عرفانی )گنار گنیا پژاش ،«گریفاس نظری ۀکنشی

تهيران    ،مچياپ سين    ،ترجفيۀ عب ياس مخبير    ،راانفا  نظری ۀ ادبی معاصر(، 6586) ان و پیتر ویدوسننسلدن، رام

 طرح نن 

 ،پژوايی  ادب ،«پينش از منظير بيارت و گریفياس     داسيتان پادشياه سيیاه   تحلیل ساختار  »(، 6586کاسی، فاطفه )

  685-611صص  ،3شفارۀ 

 تهران  روزنگار  ،ترجفۀ گروه مترجفان ،درسنامۀ نظری ه و نقد ادبی(، 6585گرین، کی  و جیل لبیهان )

 ۀی ي نظر ۀیي انيدام برپا  داسيتان بهيرام و گيل    یتي یسياختار روا  لیي تحل(، 6536) ، ثيناب فاطفيه و  ریمحف دام  ،مشهد

  613-85 ،(16) 68 ی،ادب یمتن پژوا ،فاسیگر

 نظری ۀ براساس مثنن  معنن  اا  کالمی الگن  کنشگر در برخی روای »(، 6531) مشی د ، جلیل و راضیه آزاد
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شيفارۀ   ،5سيال   ،دورۀ جدیيد  ،اا  زبان و ادبی ات فارسی پژواش ،«شگر آلژیر داس گریفاسکن الگن 

  53-61صص  ،5

 .سفوننی مردگان، تهران  ققننس(، 6588)اس معروفی، عب 

صص  ،شفارۀ چهاردام ،پژوایادب ،«شناسی داستان بنم و زاغ در کلیله و دمنه روای »(، 6583) لن، علیرضا نبی

68-6  

 تهران  ارمس  ،مچاپ دو  ،ترجفۀ محف د شهبا ،اا  روای  نظری ه(، 6581) واالس، مارتین

 تهران  روزنگار  ،چاپ او ل ،ترجفۀ الهه دانن  ،درآمد  بر مطالعۀ نظری ۀ ادبی پیش(، 6586) وبستر، راجر

گيیالن    ،ترجفيۀ بهيزاد برکي     ،ا  تاریخی بر نظری ۀ ادبی از افالطينن تيا بيارت    دیباچه(، 6581اارلند، ریچارد )

 دانشگاه گیالن 
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