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Abstract 

Narratology is a set of general rules about narrative genres, systems governing narrative 

(storytelling), and plot structure.The attention to the structure and finding a common and 

similar structure are the consequences of the emerging formalism and linguistic theories of 

Ferdinand de Saussure in this type of literature. Propp, obtained a structural model of fairy 

tales by studying the morphology of this type of story. But Todorov introduced the term 

narratology as the science of studying the variety of the story, according to which he 

examined the structure of Decameron's stories. The ancient and contemporary Persian 

stories can also be researched based on the narrative structure of Todorov. One of these 

stories is “the Purple Bath” by Mohtadi, which was tried to review based on the narrative 

model of Todorov in this study. The results of this study showed that this story has a 

pattern similar to that of Todorov was raised. The seven characteristics of Todorov model 

have examples in the text of the story. In the linguistic structure, the story has formed on 

the basis of verbs, especially the actions of the protagonist. From a syntactic point of view, 

he has a main sequence in which other sequences are located in it. How to use pirouettes is 

also in the form of internalization. But the third to ninth sequences are in a chain within the 

main sequence. Also in this story, the informative aspect is more frequent and the time of 

occurrence of verbs is the past tense. 
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 ایران اردبیل، اردبیلی، محقق دانشگاه انسانی، علوم و ادبیّات دانشکدة فارسی، ادبیّات و زبان استاد،

 62/66/6511پذیرش:   6/1/6511 دریافت:

 چکیده

 بره  توجّره گرویی  و سرااتار ریرنرس اسرت        های حاکم برر روایرت اداسرتان     ای از احکام کلی دربارة ژانرهای روایی، نظامشناسی مجموعهروایت

 نران یفرد شناسران    زبران  اتیر نظر وی روسر  سرم یفرمال ظهرور ی هاامدیر ازی کیی ادب نوعِ نیا در مشابه و مشترکی سااتار افتنی و هاروایت سااتار

 آن از رر   امرا ؛ آورد دسرت  بره  را هرا قصّره  از نروع  نیر ای سااتاری الگو انیرری هاقصّه شناسان ختیر مطالع  با ،رروپ ریمیوالد  بود دوسوسور

 مرورد  را« دکرامرون »ی هرا   داسرتان  سرااتار  آن براسرا   و کرد مطرح قصّه گون  مطالع  علم عنوان  به رای شناستیروا اصطالح تودوروف تزوتان

 نیر ا ازی کر   یاسرت ی بررسر  و ررووه   قابرل  ترودوروف  تزوتران یری  روا سرااتار  براسا  زینی فارس معاصر و کهنی هاداستان  داد قراری بررس

ی بررسر  ترودوروف  تزوتران یری  روا یگرو ال براسرا   شد آن بری سع رووه  نیا در که است یمهتد اهللفضل اثر بنف  حمام تیحکا ها،داستان

 گانر  هفرت  مختصرات  و هرا یوگر یو  دارد کررد،  مطررح  ترودوروف  آنچره  مشرابه یی الگو بنف  حمام داستان که داد نشانی بررس نیا ج ینت  شود

 گرفتره  شرکل  داسرتان  مران قهری هاکن  وهیوبه افعال براسا  داستان ،یزبان سااتار در  است داستان متن دریی هانمونهی دارا تودوروفی الگو

 زیر ن هرا رفرت یرر  کرارگیری   بره  نحروة   دارد قررار  آن درون در هارفتیر ریسا که استی اصل رفتیر کی یدارا داستان ،ینحو دگاهید از  است

ی تر یروا وجروه  دگاهیر د از  است گرفته قراری اصل رفتیر درون دری ارهیزنج صورت  به نهم تا سومی هارفتیر اما ؛استی ریگدرونه صورت  به

  است گذشته زمان زین هاکن  و افعال وقوع زمان و داردی شتریب مدابسی اابار وجه ز،ین

  یمهتدی صبح ،بنف  حمامروف، تودو تزوتان ی،روای شناسی، الگویروایت ی:دیکل واژگان
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 مقدّمه .0

 توجّره  سرب   کره  اسرت یی اهر یوگر یو هرا قصّره  ذات در نهفتره ی بخشآرام  وی زیانگالیا ،یکنندگسرگرم

 و روزهرا  وهیر و سرااتار  و هرا قصّره  نیر ا برا  مردمران  کره یی هادوره در چه  است شدهی ادب گون  نیا به همگان

ی مهمر ی فرهنگر  تیر هوی گذارارزش وی فرهنگ جنب  از که امروزه چه زدند،یمی اتازه رنس را شانیها ش 

 و ررووه   موردی مختلفی هاهیسو ازی گرتیروا و داستان خیتار دری انهیگنج عنوان  به آن، بر افزون  هستند

 قیر تحق و توجّره  مرورد  ها  آنی هایوگیو ازی اریبس و تیاالق ،یآورتشگف  رندیگیم قراری ادبی هایبررس

  اهمّیرت  قابرل  رای ادبر  انواع از نوع نیا که استیی هامقوله ازی تیروای هاگونه شناات ویی روا ریس اامّ ؛است

 مطالعر   برا  ،م روسیسیفرمال انیجری هاچهره ازی کی ،رروپ ریمیوالد  م 6161 سال در  است کردهی بررس و

 از نروع  نیر ا همر   کره  دادیمر  نشران  آن براسرا   کره  آورد دست به رایی الگو ،انیرری هاقصّه شناسان ختیر

ررروپ در  »  هسرتند ی یهرا شرباهت  و وحردت ی دارا هرا   آنی ظراهر ی رفتارهرا  و قهرمانان تنوع باوجود هاقصّه

ریرزی کنرد  ررروپ امیرد      ها ریقصّهای را در باب جستجوی آن است که بر مبنای تحلیل سااتار نقشی، نظریه

   63: 6515 ک،یمکارا « های روسی را به یک نوع بنیادینِ واحد بازگرداندقصّهآن داشت که تمامی 

 نرام  بره  ارود  کتراب  در را 6یشناسر تیر وار اصرطالح  6ترودوروف  تزوتران  ،یبلغرار  شرنا  زبران  برار نیاول 

 ماننرد یری  روا عناصرر  آن در کره  است نیچن تودوروف تیروا زبان دستور  کرد مطرح« سااتارگرای قایبوط»

 بره  هرا   آنی وگر یو و هرا اسرم  بره  هرا تیشخصر  دارد، شرباهت  فعرل  بره  هاکن : کنندیم عملی نحوی هامقوله

 وجروه : هسرتند  ملهم زبانی فعل وجوه از کهیی گرهاعمل از استی فهرست نظام هر بخ  نیتریاصل  هاصفت

 قصّره  هرر  در کره  کررد  مطررح  ترر، سراده ی ریتعب به و  636 :همانا یاابار وی زیوجت ،یشرط ،یدیبا ،ییتمنا

ی غنر  انر  یعام ادبیّرات  ازآنجاکره   دارد وجرود  همرواره ی انیر رای داریر را و یداریر نارا ن،یاولی داریرای محورها

ی ضررور ی ادبر  اتیر نظر  یر بررا شناسرانه تیر روای هایبررس است، اتیحکا و هاقصّه ازی ارسرش منبعی فارس

ی شناسر تیر روا  یر نظر بره  توجّره برا   یمهترد ی صبح ای یمهتد اهللفضل از بنف  حمام قصّ  ن،یا براسا   است

ی شناسر تیر روا  یر نظر بره  توجّره  برا  قصّره  نیا ایآ کهدهیم می راسخ ررس  نیا به وی بررس تودوروف تزوتان

 است؟ی تیروا منسجم سااتار وی تیروا نظامی دارا تودوروف تزوتان

 پژوهش نةیشیپ. 0-0

 مرورد  ترودوروف ی شناسر تیر روا  یر نظر براسا ی فارس معاصر و کهن متون ازیی ها  داستانهای اایر در سال

مروارد ذیرل   تروان بره   یشده در این زمینه مر های انجامترین رووه از مهم است  گرفته قراری بررس و رووه 
                                                                                                                                                          
1. TezutanTodorov 

2. Narratology 
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 :اشاره کرد

نظریر  ترودوروف را بررسری کررده اسرت و نشران        براسا شناسی مقامات حمیدی روایت ، 6511آزاد ا

رفرت رایره   و سااتار روایی هر مقامه برر مبنرای سره رری     ااتار روایی واحدی ریروی کردهها از سدهد مقامهمی

 گیرد استوار است که با نظم یکسانی در ری هم قرار می

انرد   این نظریه بررسی کررده  براسا نامه را های مرزبانوجوه روایتی در حکایت ، 6512رارسا و طاهری ا

ها چون وجروه الزامری، تمنیرایی، شررطی و     های آندر این اثر، وجوه ااباری، اواستی و فرضی و زیرمجموعه

که وجه التزامی و شررطی از کمتررین بسرامد و     اندو به این نتیجه دست یافته بین، مورد بررسی قرار گرفتهری 

 بین از بیشترین بسامد براوردار است وجه تمنیایی و ری 

اند کره   و به این نتیجه دست یافته به بررسی سااتاری سه قطره اون رردااته ، 6516ا همکاران و ییآقابابا 

نظریر  ترودوروف    براسرا  هرا  نرفرت تشرکیل شرده و ترکیر  تروالی آ     از رنج سلسرله رری   درمجموعداستان 

 ای چیدمان شده است زنجیره صورت  به

نمرود کالمری تزوتران     براسرا  عطرار نیشرابوری را    نامر  مصیبتروایت در  ، 6515ا همکارانو  جواهری 

اند  در این رووه  روایرت سرفر سرالک از دیردگاه ترودوروف مرورد مطالعره قررار         کردهتودوروف بررسی 

در  دهنردة برترری وجره گرزارة اابراری     در آن، چهار عنصرر وجره، زمران، دیرد و لحرن نشران      گرفته است که 

محرور در حروزة زمران،    ت، برابری زمان و روایت در بخ  وسیعی از ماجرا و بسرامد زیراد روایرت ترک    روای

ی مخاطر  در  «ترو »سرت و  ی سرالک در وهلر  نخ  «او»ااص راوی به  توجّهزاوی  دید بیرونی در حوزة دید و 

 زمین  لحن است هل  دوم درو

نظری  ترودوروف   براسا های گلستان و بوستان سعدی به تحلیل حکایت ، 6513ا همکارانو  فروحدانی 

انرد   هرا رردااتره  چنین شناات و معرفی قواعد و قوانین حاکم بر ساات این حکایرت شناسی و هماز منظر نوع

هرای ایرن دو اثرر برا نظریر  روایتری       ایی، بیشرتر حکایرت  هر دهد بره سرب  وجرود ویوگری    این بررسی نشان می

 تودوروف مطابقت دارد 

 کره  اسرت یی الگرو کهرن  -ی ااسرطوره  نقرد  گرفتره،  صرورت  کهی رووهش تنها ،بنف  حمام داستان دربارة 

  است رردااته آن بهی  ارشتهانیم یا  نامه  در ی اادب نقد و هینظر کتاب اول جلد در ندهیرا نیحس

 ش پژوهشرو. 0-2

سرس    ؛در این رووه  ابتدا ریرامون نظری  تودوروف مبنی بر ارائ  الگوهای داسرتان مطالعره صرورت گرفرت    

شرده نهراده و   صبحی مهتدی را مورد مطالعه قرار دادیرم و آن را در قالر  الگوهرای ارائره     حمام بنف داستان 
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 ووه رر بنرابراین، روش  ؛ گیرری کرردیم  جره نتی آمرده   دسرت   بره مورد تحلیل قرار دادیم  در رایان از الگوهرای  

 برداری است ای و فی تحلیلی و ابزار کار کتابخانه -توصیفی

 ینظر بخش. 2

 و انرد کررده  معطروف  تیر روا بره یی سرااتارگرا  حروزة  در را اود توجّه نیشتریبی ادب منتقدان و رردازانهینظر

 شرود یمر  ارتم  زیر چ  کی به ها  آن ش یاند حاصل ،تیدرنها اما کنندیم فیتعر ااص یا  گونه  به را آن هرکدام

 هرم  و داسرتان  هرم   آن از اسرتفاده  برا  اواننرده  که است متن اود ای گفتمان کاغذ،ی رو کلمات همان تیروا»

 کیررمکار ازنظررر  562: 6516 سررن،یتاا « اسررتی راو کررردنِ تیررروا جرر ینت تیررروا  سررازدیمرر را تیررروا

 رنرس یر سرااتار  و تیر روا برر  حراکم  نظرام  ،یری روای ژانرها دربارةی کل احکام ازی امجموعهی شناس تیروا»

 نران یفرد اتیر نظر از گررفتن  الهرام  برا یی سرااتارگرا  مکتر    یدایر ر از بعرد   661: 6515 ک،یمکار « ااست

 رای ااصر  اتیر نظر و الگوهرا  مختلرف، ی هرا نهیزم و عاتوموض در رردازانهینظر و انیسااتارگرا دوسوسور،

 سرس   و سرااتار  قلمررو  در که بود تودوروف تزوتانی ادب نقد رردازانهینظر نیمعتبرتر از یکی  کردند مطرح

  یرررا بررر رای شناسررتیررروای و   31: 6561-12محبرروب، ابرروا اسررت رردااترره نقررد و تفکیررر بررهی شناسررنشررانه

 زبران  وردسرت » کتراب  در برار  نیاولر  را اصرطالح  نیر ا ترودوروف    636: 6515 ک،یمکارا نهاد بنای شناس زبان

 را کهرن  مترون  وهیوبهی ادب متون تودوروف   6: 6561 ،ااوتا برد کاربه قصّه مطالع  علم عنوان  به« دکامرون

 انیر م نیر ا در و دهرد یمر  قررار ی سرااتار  لیر تحل و هیر تجز وی بررس موردی کالم وی نحو ،ییمعنا جنب  سه از

 ررردازد یمر     و زمران  وجره،  مانندیی هامؤلفه بهی کالم نمود در  دارد دیتأکی کالم وی نحوی ها هجنب بر شتریب

 -6» :اسرت  تیر روا نروع  دو برر  قائرل  تیعل اصل براسا ی نحو نمود بخ  دری و   36: 6516 تودوروف،ا

 تیر روا -6  اسرت  بروده  توجّره  مورد« یسااتار»ی ها یگرا آن الق در که استی تیروای: ااسطوره تیروا

: 6516 ترودوروف، ا « کنرد ینمر  برقررار  اشسرازنده ی واحردها  انیر می میقمست رابط  کهی تیروا: کیدئولوژیا

 کنرد یمر  قلمدادی ااسطورهی هاتیروا گروه در را ها  آن دکامرون،ی ها  داستانی بررس با تودوروف   61-12

 اصرالت  ،یفرضر  مکران  و زمران  داستان، شروع نوع همانندی مشترک مختصات ها  داستان نوع نیا است معتقد و

 گرزاره  ماننرد  متن ن یکمی واحدها و سااتار هاتیروا نوع نیا در نیهمچنی و  دارند گریکدی با    و ن کُ در

 مخاطر   در رای کرامل  تیر روا احسرا   توانرد یمر  رفتیر هر» که است معتقد و کندیمی بررس را رفتیر و

 متعرادل،  تیر موقع زننردة بررهم ی روین -6 متعادل، تیموقع -6 گزارة رنجی دارا دیبا لیدل نیهم به و کند جادیا

 « باشررد تررازه متعررادل تیررموقع -3 تررازه، متعررادل تیررموقع جادکننرردةیای رویررن -6 نامتعررادل، تیررموقع -5

 را تنراوب  وی ارهیر زنج ،یریر گدرونه وةیش سه هارفتیر  یترک براسا  تودوروف   16: 6516 تودوورف،ا
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 وجره  مختلرف  انواع وی ااابار ریغ وی اابار وجوه نیمچنهی و   15-16: همانا ردیگیم نظر در ها  آنی برا

  دهدیم قراری بررس مورد رای  اابار ریغ

ی اجرزا  برا  کره  افرت ی دست آنی صوری واحدها به توانیم تیروا لیتحل و هیتجز با که است معتقدی و 

   631: 6561 ااوت،ا دارندی اریبسی هاشباهت فعل و صفت ااص، اسم مانندی دستور کالم

 داستان خالصة. 2-0

ی فرزنرد   کررد یمر ی زنردگ  نرام  دیسرع  بازرگان،ی ااواجه سمرقند در که اندکرده تیروا نیچن اابار انیراو

 و جوانران  برا   داشرت ی دسرت ی قیموسر  علرم  در مسرعود   سراله   و هفرده  شانزده فهم، و عقل به نام، مسعود داشت

 کنرد یمر  انیر بی سروداگر  بودنرد،  آمده او منزل به کهی مسافران جمع دری شب  نمودیم ریس و گشت مصاحبان

 آن مرردم  و ندیگویم روشانبنف  شهر آن به که ندیبیمی شهر و رفتهیم مصر به زنگبار و حبشه طرف از که

 و دیر آیمر  رونیر ب رروش برنف   رودیمر  آن درون به ک  هر که هستی حمام آن در  بودند روشبنف  شهر

: دیر گویمر  ارود  رردر  به  ندیبب را شهر آن که افتاد دغدغه دل  در د،یشن ودمسع چون  دیبگو سخن تواندینم

ی هرا یرافشرار  از رر    کنرد یمر  مخالفرت  ابتردا  رردر   نمیر بب عالم  یعجا و کنم سفر که است آن منی مدعا

 هرا   آن و سرسارد یمر   غرالم ا رکیر ز به را مسعود ردر  کندیم آمادهرا ی و سفرتوش   و کرده موافقت مسعود،

  نندیبیم بنف  را شهر تمام و آنجا مردم ازی جمع و رسندیم شهر به  روندیم روشانبنف  شهر یسو  به

 مسرعود   دیر آیمر  چنرس و عرود   آوازی صردا  حمرام  درون از  رودیمر  کیر نزد  نرد یبیم را حمام مسعود 

 بره  اواهنرد یمر  او از ردممر  ازی جمع و غالم  برود حمام درون به دارد آن سرِ که دیگویم غالم به و شنود یم

  شرنود یمر  آوازی صردا   آوردیمر در را هرا لبرا   رودیمر  حمام درون به  ردیرذینم مسعود  نرود حمام درون

  ررردازد یمر  گرذار  و گشرت  بره  نرد یبیمر  آنجا دری باغ  ابدیینم اروجی برای در اما ؛بازگردد که اواهد یم

 لبرا   اوی بررا  داترران   شرود یمر  صحبتهم ها  آن بای مدت زا ر  و رودیم کینزد  ندیبیم باغ دری داتران

 ازی کر ی برا  کره  اواهرد یم او از  ملکهی اداتر  شودیم روشبنف  لحظه همان و روشدیم مسعود  آورندیم

 بره  مسرعود   کندیم مسعود گردن در دست داتر  کندیم انتخاب رای نام سروناز مسعود  شود همخواب ها  آن

  ندیبینم را ها  آن شودیم داریب ونچ  رودیم اواب

 در دسرت  مسرعود   کنرد یمر  انتخراب  را نرام  انردام   گرل ی داتر دوباره  ندیبیم را داتران بازی مدت از ر  

  نرد یبیمر  را داترران  باز  ندیبینم را ها  آن ازی کس دیآیم هوش به چون  شودیم هوش  بی و کندیم او گردن

 داترر  کنرد یمر  را کرار  نیر ا چرون   بمالرد  را اوی ررا  اواهدیم مسعود از ملکه  کندیم انتخاب را ملکه بارنیا

 بره ی چنرد  از رر    نرد یبیمر ی ابران یب در را اود دیآیم هوش به  شودیم هوش  بی که زندیم او ن یس بری لگد
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 برا  اواهرد یم سعودم از رزنیر داترِ  بردیم اود اان  به را او رزنیر  ندیبیم آنجا رای رزنیر رسدیمی اچشمه

 هروش  به  شودیم هوش  بی و رسدیم دماغ  بهیی بو کند صحبت او با اواست مسعود چون  کند معاشقه او

ی و از  نرردیبیمر  رای مررد  و زن  رسرد یمر ی حوضر  و عمرارت  درِ برره  نرد یبیمر ی ابران یب در را ارود  و دیر آیمر 

 دیر آیمر  هروش  بره ی وقتر   شرود یمر  هوش  بی اوردیم شراب چون  بخورد شراب و طعام ها  آن با اواهند یم

 سروار  را او جلرودار   نرد یبیمر   یسروار   اسر  ی اجلرودار   رودیمر ی کروه  کیر نزد  ندیبیمی ابانیب در را اود

ی ابران یب در را ارود  دیر آیمر  هروش  به  شودیم هوش  بی و زندیم نیزم بر را مسعود حرکت در اس   کند یم

کنرد  ریرر   سرالم مری    ندیبیم لیانج اواندن حال در رای ریر و رودیم کیزدن  ندیبیمی گنبد دور از  ندیبیم

 ررسد اورد  ریر از مذه  او میای نان میآورد و مسعود رارهای میدهد  سفرهجواب سالم او را می

 انیر ب ریر ری بررا  را ارود  تیر حکاام  سرس  مسرعود   گویرد عیسروی  ام  ریر نیز میگوید محمدیمسعود می 

 برر ی براز   دیرسی اواه رادشاهی بی شهر به زین نیا از ر  بوده، طلسم اتفاقات آن تمام: دیگو یم ریر  کند یم

 دسرتور  ترو  از سرابق  رادشراه  زن چهل بابِ در آنجا ریوز  کنندیم اود رادشاه را تو آنجا مردم  ندینش یم تو سرِ

 او از ریر ر  اسرت  طلسرم  او کره ی کنر  هرالک  را او و کررده  انتخراب  را قرد کوتراه  زن هاآن از تو اما اواهد، یم

 مسرعود   و بره اراک بسرسارد    کنرد  نیتکفر  غسرل دهرد،   را او ،یو مرر   از ر  و بماند آنجا ش  اواهد یم

 را قرد کوتراه  زن ،رادشراه   از بین چهرل زن  شودیم رادشاه آنجا  رودیم شهر به  دهدیم انجام را او دراواست

 کنرد یمر  براز  چشرم  چرون   افترد یمی رو بر تر  از و شنودیمی آواز  کندیم هالک برای معاشقه انتخاب و

 اول حالرت  بره  زیر ن شرهر  آن مرردم   دیآیم رونیب حمام از و روشدیم لبا   ندیبیم حمام کنجامه در را اود

 بره  رادشراه  برا   کنرد یمر  انیر ب اوی بررا  را سرگذشت مسعود  کندیم میتعظ را او شهر رادشاه  گردند  یبازم اود

 را لروح   ترابوت ی رو برر ی لروح  و آن بری تابوت و نهاده آنجا دری تخت  نندیبیمی نیرزمیز آنجا  روندیم مامح

 قررار  آن ریر زی گنجر   سااته او را طلسم و است دیجمش رسر تابوت نیا: شده نوشته آن بر نندیبیم  دارندیبرم

 داترر  قاعرده  طبرق  اواهدیم رادشاه از ریوز  دارد  یبرم را گنج  شکسته را طلسم که استی کس آنِ از و دارد

 برا  را رکیر ز مسرعود   ردیررذ یمر  او  داردی نظرر ی و برر  اردا  و اسرت  دولتمنرد  او که بدهد مسعود به را اود

   116-626: 6563-61 ،یمهتدا شودیم شهر آن رادشاه زین اود و فرستدیم ردر نزد به ها تحفه

 تیروای هایژگیو. 2-2

 -کررد  مطررح  تودوروف که-ی ااسطوره گون ی هاقصّه در و شودیم مطرح عامی قایبوط در ریزی هایوگیو

 هرر ی معرفر  از رر    کررد  مشاهده بنف  حمام داستان در توانیم را هایوگیو نیا تمام  است مشاهده قابل زین

 :میکنیم ذکر را داستان در موجودی نمودهای وگیو
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 رای کر ی: »ماننرد ی عبرارات  با ها معموالً  ناشنااته است  این حکایت راوی مجهول و معموالً هاتیحکا نیا در  6

 درآوردن حرکرت  بره » صرورت   بره  ا  یشوندیم آغاز    و   « که اندآورده» ،«   که دمیشن» ،«   که دکنن تیحکا

   11: 6512 آسابرگر، « اگوقصّه ای شنونده ه،نداوان روزمریة جهان از حال، زمان از دور زمان در تیروا

 آغراز  گونره   نیر اراوی مجهرول و ناشرنااته اسرت و     هرا تیر حکا سرااتار  برا  مطرابق  زین بنف  حمام داستاندر 

   « کره  انرد کررده  تیر روا نیچنر  گفترار نیریشر  شکرشرکن  انیر طوط و آثرار  ناقالن و اابار انیراو اما» :شود یم

   116: 6563-61 ،یمهتدا

ی مکران  هاتیحکا نیا ازی برا در  66: 6566 ان،یشیدروا  استی فرض هاتیروا نوع نیا در مکان و زمان  6

 در تیر حکا نیر ا درواقرع  دهرد؛ ینمر  تیر حکا بره ی ممتراز ی وگر یو اراص،  مکان نیا اما شودیم ذکر ااص

  ردیبگ صورت تواندیم زین صورت نیهم به گریدی هرجا

 در: »اسرت  شرده  اشاره «مصر»و « زنگبار»، «حبشه»، «سمرقند»هایی چون   نام مکان به بنف  حمام داستان در 

 را او و برود « دیسرع » اواجره  آن نرام  و اریبسر  اسرباب  و نعمرت  برا  و بازرگران  برود ی ااواجره  سمرقند مملکت

   6563-61 ،یمهتدا «   نام« مسعود» بودی فرزند

 شرهر  فرالن  در داسرتان  حوادث که کندیم حیتصری راو و شده ذکر داستان نیا دریی هامکان نام هرچند 

  ردیبگ صورت گریدی جاها در توانستیم داستان و بودهی فرض هامکان نیا اما است، هداد رخ

 فرالن  انیر بی بررا  نره  اسرت،  مهرم  ارود ی ارود  بره ی کنشر  هرر  و است کن  بر دیتأک ها  داستان نوع نیا در  5

 صرورت ی مختلفر ی هرا کرن   زیر ن داسرتان  نیر ا در   611: 6561 ااروت، ا تیشخصر  آن ایر  نیر ای هایوگیو

 بره  مسرعود  رفرتن : از انرد عبرارت  هرا کرن   نیر ا ازی بعض  کنندیم تیهدا تکامل یسو  به را داستان و ردیگ یم

شردن   هروش   بری اواهی مسعود از داتران، اوابهدراواست هم نشستن، ها  آن کنار در و داتران دنید حمام،

   طلسما زن کشتن ،یحیمس ریر  یر به رفتن ،مکرر مسعود

ی عنر ی» ندارنرد؛ یی ایر رو و هسرتند  ستایا  دارندی ثابتی الق وی روح تیاصوص اغل  هاقصّه در هاتیشخص  6

 انیر را در و    رنرد یرذینمر ی تحرول  هرا تیشخصر  هاقصّه در رو  نیا از  دهندینم نشان واکن  اعمالشان جینتا به

 و افترد یمر  اتفرا  ی رایبسر  حروادث  و گرذرد یم زمان  شنااته را ها  آن اواننده آغاز در که هستندی همان قصّه

اگر دگرگونی بسذیرند این دگرگونی اصلت ذاتری اسرت و     کنندینم قبول رای رییتغ وی وندگرگ چیه ها  آن

 ادیر بن گرر یدی عبارتبه   61: 6516 ،یرصادقیم« اها نیست شخصیت های القی و روانیتحول اصوصیت براثر

 را ارود ی درونر ی هرا یوگیو ترکم ها  آنی هاتیشخص و هاناقهرم و حادثه بر استی مبتن هاتیحکا نوع نیا

   6: 6512 آسابرگر،ا هستندی روانشناس از بهرهیب هاتیحکا نوع نیا جهیدرنت  کنندیم ابراز
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 و روشران برنف   شرهر  داسرتان  دنیشن از ر  که استی بازرگان فرزند« مسعود» زینی بررس مورد داستان در 

 داریر د ماننرد ی اتفاقرات  دنِانرذگ سر از و حمام به ورود از ر   ندیبب را حمام دشویم  یترغ سوداگر، از حمام

 و حمرام  از آمردن  رونیر ب تیر درنها و  طلسرم ا زن کشرتن  وی حیمسر  ریر با دارید و زن و مرد رزن،یر داتران،

 آن لیر دل و شرود ینمر  دایر ر اوی درون وی روحی هایوگیو دری تحول گونهچیه شدن رادشاه و گنج به دنیرس

 اسرت ی حروادث  بلکره  سرت ینی روحر  وی درونی حوادث افتد،یم اتفا  ها  آنی برا کهی حوادث» که است نیا زین

 را هرا   آنی ذهنر  وی درونر  اتیاصوصر  کمترر  و کنرد یمر  آشکار شتریب را هاتیشخص عمل یالگو کهی رونیب

 موجر  ی واکنشر  نیچنر  ترا  دهنرد ینمر  نشران  واکرن   اود از حوادث نیا برابر در هاتیشخص  دهدیم نشان

: 6516 ،یرصرادق یم « ادهرد  رییر تغ را هرا   آن تیشخص و بشود ها  آنی الق وی درونی هاتیاصوصی دگرگون

61   

 وی وگر یو کیر  انیر م فاصرله ی عنر ی است؛ واسطهیب تیعلی نوع از ها  داستان نوع نیا دری معلول وی علی رابط   3

: 6513 ،ینیحسر  و انیر طالبا انجامدیم معلول کی به صرفاًی علت هر نیهمچن است؛ کم اریبس آن از متأثر کن 

 د؛یر آیمر  وجرود  به آن از ر  بالفاصله زین آن ج ینت و معلول دهد،یم رخ کهی احادثه هر داستان نیا در   61

 « برود  برنف  ی تمرام  کره  دیر د مسرعود  روشراند،  مسرعود  بر و اوردیب هارات و برفتی داتر» کهی هنگام مثالً

 زن کره ی هنگرام  ا  یر شد بنف  بالفاصله د،یروش را لبا  نکهیا از ر  مسعودی عنی؛  116: 6563-61 ،یمهتدا

: همران  « افتراد یب و شرد  مست و بخورد شراب ازی اراره»     اورند  یم شراب که دید حوض ل  بر رای مرد و

: همران  « ادیر گرد هروش   بری  الحالیف]   [  و کرد داتر گردن در دست مسعود  آمدند تخت بر ر » ای   111

  شودیم جادیا کن  آن از ر  بالفاصله ،یوگیو کی شدن آشکار با نیبنابرا؛  113

ی برد  وی اروب  برارورد  از هاقصّه نیای محتوا  است استواریی گرامطلق بر هاتیحکا نیای نیب  جهان اسا   1

 مسرعود   اسرت  شر و ریا تقابل داستان نیای اصل  یمابن   66: 6516 ،یرصادقیما دیآیم وجود به شر و ریا ای

 قرد کوتراه  زن بره ی حیمسر  ریر تیهدا با تیدرنها مختلفی هااتفا  گذاشتن سر رشت با است ریا ندةینما که

  میهست شر بر ریای روزیر شاهد زین داستان نیا در نیبنابرا کند؛یم هالک را او و ابدییم دست  شری ندةینماا

 برا  کره  اسرت « مسرعود » داسرتان  نیا قهرمان  همان  ارسدیم انیرا به قهرمانی روزیر با والًمعم هاتیروا نیا  6

  شودیم روشانبنف  شهر رادشاه و دیرسیمی روزیر به  طلسما قدکوتاه زن کشتن

 یزبان ساختار. 2-3

 بره ی زبران ی بنرد تهدس در هاگزاره  زبان دستور در هیرا جمل  کی با است ارزشهم گزاره هر تودوروف، ازنظر

 و اعمرال ا فعرل  و  هاتیشخص اتیاصوص و هایوگیوا صفت ، هاتیشخصا اسم: شوندیم میتقس بخ  سه
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ی عنصرر ی دارا اسرت  ممکرن  کره ا کرن   کیر  و تیشخصر  کیر   یترک از گزاره هر   اشخاصی هاکن 

 کره  اسرت ی ارال ی نر یتریو فقر   اسرم  ای تیشخص  شودیم لیتشکی وگیو کی ا  یباشد مفعول عنوان  به گرید

 داسرتان ی هرا تیشخصر  ریر ز جدول در   616: 6561 اسکولز،ا شود رری  وگیوا صفت ا  یکن ا فعل با دیبا

 :شوندیمی معرف ها  آنی هاکن  و هایوگیو با بنف  حمام

 داستانی زبان ساختار (.0) جدول

 (فعل) کنش (صفت) یژگیو تیشخص

 دیسع اواجه
 /بانعمت/ بازرگان

 اریبس باسبای دارا
 سسردن رکیز به را فرزند/ مسعود جهت از باراانه دادن  یترت/ مسعود به دادن سفر اجازه

 مسعود

 و عقلی دارای جوان

 /استیک و فهم

 علم در داشتن دست

 کینی/ قیموس

 ی /تیدوب اواندن

 نوااتن اوب

 ای شانزده/ سازهای بعض

ی محمد/ ساله  هفده

 بودن  مسلمانا

 ارود  منرزل  بره  مسافران بردن/ جهان  یغرا و  یعجا از دنیررس/ جوانان با نمودن سفر و ریس

/ آمردن  رونیر ب شرهر  از/ سرفر  اجرازة  کسر   یبررا  آمردن  ردر  یر/ ها  آن با داشتن صحبت و

 فوطره  و شردن  برهنره / حمرام  داارل  بره  رفرتن  /دنیررسر  یهرکس از را روشانبنف  شهر احوال

/ وهیر م اروردن  و براغ  در گشرتن / گررم  بآ در اروردن  غوطره / درآمردن  سرداانه در/ بستن

/ براغ  در داترران  برا  کرردن  صرحبت / کرردن  انیر بر مررغ / کرردن  ررر  الهیر و برگرفتنی صراح

 و زیر تجه/ گنبرد  روا  بره  رفتن/ اس  بر سوارشدن/ اوردن آب و غذا/ ادا با کردن مناجات

 زن دنکرر  هرالک / ریر وز هبر  دادن دشرنام ی/ قبلر  رادشراه  زنِ چهرل  دنیر د/ ریر ر کرردن  نیتکف

/ لروح  برداشرتن / برازگفتن  را سرنوشرت  تمرام / حمرام  از آمدن رونیب /رات دنیروش/ قد کوتاه

 شدن رادشاه/ شدن رادشاه داماد/ گنجی رو از تخت برداشتن

 شهر بست زبان و روشبنف  مردمان و بنف  حمام داستان انیب ----------- سوداگر

 دیسع اواجه غالم رکیز
 از تقاضرا / رفرتن  مسعود دنبال به/ حمام به رفتن از مسعود کردن منع/ عودمس از مراقبت رفتنیرذ

 اریبس تحف  با دیسع اواجه  یر به رفتن/ حمام به رفتن از مسعود منع جهت مردم

 شهر مردمان

 روشبنف 
----------- 

 شردن شکسرته  از رر  ا حمرام  درِ بره  آمردن / حمرام  بره  رفرتن  از او منرع / مسرعود  با شدن همراه

 گریکدی به مسعود نمودنِ/  طلسم

 شدن مشغول صحبت به/ قصری را در گرفتن قرار/ درآمدن قصر به ملکه/ رقص حال در داتران

 چهارده ش  ماه چون داترنینازن

 / مسرعود ا جروان  عشرق  بره  شرراب  اروردن / گررفتن  الره یر/ شراب آوردن جهت دادن دستور

 زدن دسرتورِ / مسعود بر زدن بانس/ مسعود با صحبت/ مسعودی برا لبا  آوردن جهت دستور

 مسعود ن یس بر لگدزدن/ او با رفتن تخت به/ او دنیبخش/ مسعود

 او گردن در اندااتن دست/ او اواباندن/ مسعود رات آوردن رونیب/ مسعود با آمدن رونیب ----------- سروناز

 او با رفتن تخت به/ مسعود با قصر از آمدن رونیب ----------- اندام  گل

 ----------- رزنیر
/ مسرعود  دسرت  گررفتن / مسعود بهیی آمدگواوش/ آب کردن رر/ دست در کوزه دو داشتن

 اانه به او آوردن
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 (0) جدولادامة 

 (فعل) کنش (صفت) یژگیو تیشخص

 نازنین داتر

 زن ادر اان  ریر

چون ماه ش  چهارده/ 

 تنی چون نقرة اام

کرردن/ صرحبت برا او/ سرفره نهرادن رری  مسرعود/        آمدن به ری  مسعود/ دست در گردن او 

 طعام اوردن با او

کنار ا مرد و زن

  چشمه
 اوردن شراب و طعامی برا مسعود از دعوت/ اوردن شراب   -----------

 کوه کمر آن به کمر نیا از جستن/ کوه بر اس  از  یر دنیدو/ مسعود به اس  دادن دست دری اسب جلودار

 بودن ی حیمسی اایسیع ریر

 در آب کروزة  و گوشرت  و نان/ آوردن حاضر سفره/ دادن باز را مسعود سالم/ اواندن لیانج 

 /گفرتن  را طلسرم  قتیحق/ دادنی تسل را مسعود/ دنیررس را مسعود احوال /نهادن مسعود  یر

 رفتنی تعال زدیا رحمت به/ دادن نشان مسعود به را طلسم شکست راه

 شهرِ مردم

 رادشاهیب
 مسعود کردن سوار/ نمودن عرض او به را اود منص / نهادن مسعود بهی رو -----------

 شهرِ ریوز

 رادشاهیب
----------- 

 زن برا  نکرردن  صرحبت  از مسرعود  نمرودن  آگراه / نیشیر شاه زنان دربارة مسعود با گفتن سخن

  طلسما قدکوتاه

 قدکوتاه زن

  طلسما
 شدن هالک جمالصاح / قدکوتاه

-بنف  شهر ریوز

 روشان
 مسعود به اود داتر دادنی برا رادشاه از دراواست -----------

 شهر رادشاه

 روشانبنف 
----------- 

 در مسرعود  برا  رفرتن / مسرعود  احروال  از دنیررس/ حمام درِ بر آمدن/ مسعودی برا کردن میتعظ

 عقرد  بره  ارود  داترر  درآوردن و ارود  رِیر وز سرخن  رفتنیرذ/ مسعود با تخت برداشتن/ حمام

 مسعود

 هاگزاره. 2-0

  نامرد یمر  گرزاره  را واحردها  نیر ا و کنرد یمر  آغراز یری  روای واحدها نیتر  کوچک با را اود کار تودوروف 

 :هستند دو نوع بر هاگزاره دهدیم حیتوض و است هاگزاره به متن فروکاستن او کار اسا 

  شودیم لیتشک وصف و تیشخص  یترک از کهی وصفی هاگزاره -6

 حمرام  داسرتان    6511: 6516 سرن، یتاا دیر آیم وجود به کن  و تیشخص  یترک از کهی فعلی هاگزاره -6
 :شودیم اشاره ها  آن ازی برا به ریز در که گرفته کلشی متعددی فعلی فیتوصی هاگزاره از بنف 

 یفیتوصی هاگزاره
ی جروان / نرام  مسرعود  برود ی فرزنرد  را او /اریبس اسباب و نعمت با و بازرگان بودی ااواجه سمرقند مملکت در

 / برود  دهیرسر  سرال  هفرده  و شرانزده  به او سن / نوااتیم اوب را سازهای بعض/ استیک و فهم و عقل به بود

 / امرد ین رونیر ب سالم رفت حمام بدان که ک  هر  /گفتندیم روشانبنف  شهر را شهر آن که دمیرسی شهر به
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 ریشر  آن دهان از که کرده هیتعب آن سر بری ریش وی لیم انیم در و حمام انیم در کردهی حوض صفیه رچها دید

ی تمرام  کره  دیر د مسعود / اندااته رات تخت دراور و آن دری تخت و بنف  دیدی قصر / دیآیم رونیب آب

      بود بنف 

 یفعلی هاگزاره
 را مرتن  در موجرود ی هارهگزا غال  رد،یگیم دربر را داستانی هاتیشخصی رفتارها و هاکن  که بخ  نیا

 از باراانره  رردر    / کره  اندکرده تیروا نیچن    اابار انیراو: شودیم اشاره ها  آن ازی برا به که شودیم شامل

 سررا   کراروان  از / دیر گردیمر  محرالت  و برازار  گرد به گرید روز / سسرد غالم به را رسر / نمود  یترت او جهت

ی صرراح  مسرعود  / درآمرد  سرداانه در / بست فوطه و شد برهنه مسعود/ مدآیم او دنبال رکیز و آمد رونیب

 / بخرورد  هرا وهیر م آن از و دیر بگرد و بگشرت ی ارراره  براغ  آن در مسرعود   / ارورد  و کررد  رر الهیر و برگرفت

      دیروشان مسعود بر و اوردیب رات و برفتی داتر

 دربرر  را هرا گرزاره  ازی تروجّه  قابرل  بخر    داسرتان  نقهرماا مسعود رفتار و اعمال شد، انیب که گونه  همان 

  است گرفته

 هاگزارهیی روا لیتحل. 2-8

 رفتیر

  شودیم حیتشر متعادلی تیموقع  6

  زندیم برهم را متعادل تیموقعیی روین  6

  شودیم جادیا نامتعادلی تیموقع  5

  آوردیم وجود به را متعادل تیموقع -دوم گزارةی روین براالف –یی روین  6

  دیآیم وجود بهی اتازه متعادل تیموقع  3

 را هرا گرزاره  از براالتر ی سرطح  او  کرد آغاز  گزارهیی اروا واحد نیرتکوچک با را اود کار تودوروف 

 توانرد یمر  رفرت یرر  کره  اسرت  معتقرد  و بررد   یمر  کرار  به آنی برا را« رفتیر» اصطالح و ردیگیم نظر در زین

 :گرددیم لیتشک گزاره رنج از لیدل نیهم به و اوردیب وجود به اواننده در را املک تیروا کی احسا 

 جراد یا آن جر  ینت  کنرد یمر  آشفته را آنیی روین و شودیم آغاز داریرای حالت بای آرمانی تیروا گر،ید عبارتبه

 تعرادل  نیر ا  شرود یم برقرار تعادل نیشیری روین جهت االف دریی روین واسط به سس   است نامتعادلی حالت

   16: 6516 تودوروف،ا ستندین زیچکی گاهچیه دو نیا اما ؛است نخست تعادل هیشب دوم

 کیر  ازی بخشر  ازی عنر ی ،رفرت یرر  کی ازی بخش از تنها ای رفتیر چند ازی داستان تیروا کی از ممکن 

 بخر   دو تیر روا در هک ردیگیم جهینت تودوروف   63: 6511 تودوروف،ا باشد گرفته شکل ناقص رفتیر
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  کنرد یمر  حیتشرر  را تیر روای انتها متعادل تیموقع و هیاول متعادل تیموقع که تیوضع بخ  -6: دارد وجود

 اسرت  نیر ا در تیوضرع ی هرا   بخر  ی وگیو او، اعتقاد بنابر  زندیم هم بر را متعادل حالت که گذار بخ  -6

 ترودوروف، ا اسرت  تکررار  عردم  ویی ایر رو برا  همرراه  گذار بخ  کهی حال در تکرارند با همراه در و ستایا که

6516 :16   

 :ندیآیم ریز شکل سه به توانندیم باشد، رفتیر نیچند شاملی تیروا اگر تودوروف نظر به

 قررار  رگر ید کامرل  رفتیر کی ،یاصل رفتیری هاگزاره ازی کی یجا  به روش، نیا در ی:ریگدرونه :الف

 رفرت یرر  کیر  ،گرر ید عبرارت به  است شده آن نیجانش که ردیگیم عهده بر رای اگزاره کارکرد و ردیگیم

  شودیم آنی هاگزاره ازی کی نیگزیجا و ردیگیم قراری اصل رفتیر دل دری فرع کامل

ی متروال  طرور   بره  گریکرد ی دنبرال  بره  ریجزن کی یهاحلقه مانند هارفتیری سازرهیزنج در ی:سازرهیزنج :ب

  دیآیم آن از ر ی گرید رفتیر سس  شود؛یم انیب کامل صورت  به ترفیر ک  یندیآیم

 ازی اگرزاره ی گراه  کره  یطرور   بره  شروند؛ یمر  دهیر تن  درهم رفتیر چندی هاگزاره روش، نیا در :تناوب :پ

   15: 6516 تودوروف،ا گرید رفتیر ازی اگزاره گاه و دیآیم اول رفت یر

 :میرردازیم بن  حمام داستان در ودموجی هارفتیر لیتحل وی بررس به

  شرهر  داسرتان  سروداگر   6  اسرت  صرحبت هرم  مسافران با مسعود  6 :رفت اصلی داستان   اری اول رفتیپ 

 مسرعود ی حیمسر  ریر ر  6  شودیم حمام وارد رفته، روشانبنف  شهر به مسعود  5  کندیم انیب را روشانبنف 

  شودیم شاه و شده روزیر مسعود  3  کندیمیی راهنما طلسم شکستی برا را

  از قرانون  و عرود  و چنرس  آواز  6  اسرت  بنف  حمام مقابل روشانبنف  شهر در مسعود  6 :دوم رفتیپ 

 در رای ا  نره اا درِ  6 ارورد یمر  غوطره  آب در و آورد  یدرم لبا  شده حمام وارد مسعود  5  شود  یم حمام

  شتبگ آن در و دیدی باغ  3  دیگشایم حمام

  صرحبت  هرا آن برا  و دیر د براغ  در را داتران  6  اوردیم وهیم و گشتیم باغ در مسعود  6 :سوم رفتیپ 

 ارواب  از  3  دیر بخوابان را او درآورده را مسرعود  رارت  سرروناز   6  شرد  روشبنف  و دیروش لبا   5  کرد

  دیند را داتر و شد داریب

  انردام   گرل  با مسعود  5  دیبد داتران و دیشن آوازها  6  دیرس باغ در روزید محل به باز  6 :چهارم رفتیپ 

  دیند رای کس و آمد هوش به  3  شد هوش  بی مسعود  6  کند  می داتر گردن در دست و دیآیم قصر به

  و زد لگرد  او برر  داتر  6  رفت تخت بر داتر با  5  دیشن آوازها  6  کردیم فکر اود با  6 :پنجم رفتیپ 

  دیدی ابانیب در را اود و آمد هوش به  3  شد هوش  بی
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  مسرعود  رزنیر ر داترر   5  بردیم اانه به را اوی رزنیر  6  ندینشیمی اچشمه سرِ بر مسعود  6 :ششم رفتیپ 

 و دیر آیمر  هروش  به  3  شودیم هوش  بی و رسدیم مسعود دماغ بهی بیعجی بو  6  کشدیم اود یسو  به را

  ندیبیمی ابانیب در را اود

  شرراب  و طعرام  بره  دعروت  را اوی مررد  و زن  6  دیرسر ی حوضر  کنرار  و عمارت درِ به  6 :هفتم رفتیپ 

  رفت و برااست د،یدی ابانیب انیم در را اود  3  آمد هوش به  6  فتادیب و اورد شراب  5  کردند

  5  بررد  ریر ر  یرر  و کرد اس  بر سوار را او جلودار  6  دیرسی جلودار به کوه کینزد  6 :هشتم رفتیپ  

ی ابران یب در را ارود   3  دیر آیم هوش به  6  شودیم هوشیب و شده اهیس چشم  زندیم نیزم بر را او اس 

  ندیبیم

  و رفتره ی حیمسر  ریر ر  یرر   5  نرد یبیم رای گنبد دور از  6  رفتیم ابانیب در روز چهار تا  6 :نُهم رفتیپ 

 بره  و رفرت  مسرعود   3  دهرد یمر  غسرل  را او مسعود و ردیمیم ریر  6  دیوگیم او به را طلسم شکست راه ریر

  دیرس رادشاه یب شهر

  قرد کوتراه  زن مسعود  5  اندینمایم او به را زنان ریوز  6  است رادشاهی ب شهر در مسعود  6 :دهم رفتیپ 

 حمرام  کرن جامره  در را ارود  و کررد  براز  چشم  3  دیشن  یمه آواز و شده اهیس مسعود چشم  6  کشدیم را

  دید

  بره  رادشراه  برا   5  نرد یبیم را شهر رادشاه و رکیز او  6  دیآیم رونیب حمام از مسعود  6 :ازدهمی رفتیپ 

 بره  را ارود  داترر  دیبا کار نیا قبال در رادشاه دیگویم ریوز  6  دارد  یبرم را گنج و لوح و رفته حمام داال

  شودیم شاه او و دهدیم او به ار اود داتر رادشاه  3  بدهد مسعود

  اسرت ی ریر گدرونره  صرورت   بره  داسرتان  نیر ا در هرا رفرت یر یریکارگبه نحوة شد مشاهده که طور  همان 

  اسرت  گرفتره  قرار آن درون در هارفتیر گرید که است داستانی اصل رفتیر اول، رفتیر گر،ید عبارت به

 بره  رای بعرد ی هرا رفتیر  حمام سس  و روشان بنف شهر به دمسعو شدن واردا سوم گزارة اول، رفتیر در

 وجرود  بره  سرب ِ  دوم رفرت یرر  ررنجم  و چهرارم  گرزارة  که رنجم و چهارم سوم،ی هارفتیر  آوردیم وجود

 رفرت یرر  نیهمچن  است داتران جمع در مسعود حضور ازی تکرار اما کاملی تیحکا است، شده ها  آن آمدن

 نهرم  رفرت یرر  و  سروار اسر   دنیر دا هشرتم  رفرت یرر  ، مرد و زن دنیدا هفتم فتریر ، رزنیر دنیدا ششم

 تیر حکا درون کره  داسرتان ی اصرل  تیشخصر  سرگذشرت  از هسرتند ی کرامل ی هاتیحکای  حیمس ریر دنیدا

 گرر، ید عبرارت بره   انرد آمرده  وجرود  بره  اول، رفرت یرر  ررنجمِ  گزارة در متعادل تیموقع جادیا از  یر و یاصل

 جراد یا سرب ِ  امرر  نیر ا کره  نرد یآیمر  گریکرد ی دنبرال  بره  ریر زنجی هرا حلقره  صورت  به نُهم تا سومی هارفت یر
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  است شده ،یریگدرونه شکل بای رفتیر درون دری ارهیزنجی ها رفت یر
 داستانیی روا وجوه. 2-8

 صرفت  و  کرن  فعرل ا  ، تیشخصا ااص اسم مقول  سه به متن فروکاستن و کردن هیتجز از ر  تودوروف

 و ترودوروف  ازنظرر ی تر یروا وجروه  به ر،یز در  رردازدیم گرید وجوه ریسا بای اابار وجه تقابل به ،ی وگیوا

 :شودیم اشاره ف نب حمام داستان در آنی نمودها

 یاخبار وجه. 2-8-0

 اسرت  لیر دل نیر ا بره  ست،ینی ااباری وجه راگ  است دهیرس انجام به واقعاً که هستندیی هاگزارهی اابار وجه 

 ریر ز یهرا   گرزاره    612: 6561 ااروت، ی امجاز طور  به است بالقوهی عمل فق  و نگرفته صورت واقعاً علف که

/ داشرت یمر  صحبت/ بود برده    / که اندکرده تیروا: است بنف  حمام داستان دری اابار وجه ازیی هانمونه

 براز  مشچ/ گرفت دنیمال/ شدند مشغول/ گرفته قرار/ بود مانده رانیح/ شد کیتار/ درآمد/ دیگردیم/ گفت

/ شرد  مسرت / کرد سالم/ دیگرد رهیا/ کرد نگاه/ بنشاند/ برجست/ کرد نگاه/ شدند روان/ آورد یجا  به/ کرد

/ برداشرت  سرر / آمرد   یرر / کررد یم ادیفر /بود دهیچسب/ راندیم سواره/ بود شده مانده/ داد باز/ آمد هوش به

     و نمودند  یترت/ گشودند

 یاخبار ریغ وجه .2-8-2

 :شودیم میتقسی فرض وی اواست وجه دو به یاابار ریغ وجه

 یخواست وجه. 2-8-2-0

 بره  ترودوروف   یر نظر براسرا   وی اجتمراع  جنب  ای داردی فرد جنب  ای که است جامعه افراد اواست وجه، نیا

 :شودیم میتقس رمجموعهیز دو
 یالزام وجه. 2-8-2-0-0

 و بروده  اراص ی مقرام  یدارا نیبنرابرا ؛ رودیمر  شرمار  بره  جامعره  قرانون  که استی فرد ریغ وی قانونی اواست

 صرورت  دری حتر  قرانون  نیر ا  نهنرد  آن بری ااص نام تا نداردی ضرورت  شود انجام دیبا و استی جابیا وستهیر

   612: 6561 ااروت، ا گرذرد یم شود آن توجّهم اواننده آنکه بدون اطر و داشت اواهد وجود نشدن اجرا

 نیرزمیر ز بره  رادشراه  همرراه  مسرعود  کره  آنگراه  -6: شرود یمر  مشراهده ی الزام وجه مورد دو زین داستان نیا در

: اوانرد یمر  و برداشرته  را لروح  آن مسعود  تابوت آنی باال بری لوح و نندیبیم تختی باال بری تابوت روند، یم

 دیجمشر  رسرر  را طلسرم  نیر ا  اسرت  دیجمشر  رسرر  ترابوت   ن،یر ا که بدانی! رس گاهیجا نیبد کهی کس آنی ا»

 نیر ا کره  اسرت ی کسر  آن مرال  گرنج  نیر ا و هستی گنج او در که استی نیرزمیز تخت نیا ریز در و سااته

 آنِ از گرنج  لروح،  برر  شرده نوشرته  قرانون  نیر ا بره  توجّره  با   626: 6563-61 ،یمهتد « ااست شکسته را طلسم
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 نیزمر  ریر ز از را گرنج  شرهر  آن رادشراه  برا  آنکره  از رر   مسعود -6  است شکسته را طلسم که شودیم مسعود

 بدهرد ی کسر  بره  را اود داتر دیبا رادشاه آن مطابق که کندیم اشارهی قانون و قاعده به ریوز آورند، یم رونیب

 کره  اسرت  آن قاعرده : کره  گفرت  رادشراه  به ریوز: »باشد ادا نظرکردة و دولتمند زین و برده نیب از را طلسم که

 قبرول  رادشراه       اسرت ی نظر او با را ادا و است دولتمند جوان نیا که دهد جوان نیا به را اود داتر رادشاه

   6563-61 ،یمهتد « اکرد
 ییتمنا وجه .2-8-2-0-2

 مغلروب  توانرد یمر  هیقضر  هرر  گرر، ید عبرارت به  ردیرذیم صورت تیشخصی آرزوها به توجّه بایی تمنا وجه»

 اواهرد یمر  هررک   کره  اسرت  مترأثر  لیر م نیا از عمل ره که استی حدّ به امر نیا  شود کنندهعملی ایقضا

 بررنف  حمررام داسررتان دریی تمنررا وجرره نرروع نیآشررکارتر   616: 6561 اارروت، « اشررود برررآورده اواسررت 

 وجرود  بره  را داسرتان ی هاکن  و حوادث تمام و رنسیر که است مسعود، داستان،ی اصل تیشخص اواست 

 قصرد  شرنود، یمر  را روشران   بنف  شهر دربارة سوداگر سخنان ن،مسافرا جمع در آنکه از ر  مسعود  آوردیم

 عرالم   یر غرا و  یر عجا و کرنم  سفر که شده آنی آرزو مرا! ردری ا: »دیگویم و کندیم را شهر آن به رفتن

 موجرر  اواسررت و آرزو نیهمرر  116: 6563-61 ،یمهتررد « ابررردارمی ابهررره جررا هررر از و کررنم مشرراهده را

 از او دراواسرت  ا  یر شرود یمر  داستان قهرمانی روزیر و طلسم شکست جهیدرنت و نداستا حوادثی ریگ شکل

 کره  دانسرت ینمر  سررگردان  و رانیح» کرد، رفتن ادیبن و ماند بهرهیب داتران ازی ابیکام در که آنگاه اداوند،

 هرالک  برر  دل  نبررد  ییجرا   به راه و دیگردیم تشنه و گرسنه روز تا ش  آن و ش  تا روز آن  رودیم کجا به

 :گفت و نهاد

 یازیررررررن هررررررر ازی آگهرررررری الهرررررر

 یریرررفق هرررر ریضرررمی دانررریمررر ترررو

  یررردرو و منررردحاجرررت رازی دانررر ترررو

 بخررررررر  دوا را مرررررررا آشرررررررفت  دل
 

 یراز سررتین رنهرران تررو از را کرر  کرره 

 یریاسررررر هرررررر راز ز آگرررررهی ئترررررو

  یارو  حاجرت  عررض  تو بر حاجت چه

 «بخرررررر  معنانمررررررا نرررررر ییآ مرررررررا
 

  116: 6563-61 ،یمهتدا 
 یفرض وجه. 2-8-2-2

 نیر ا در را هرا گرزاره  شرکل  که هاستتیشخص انیم رواب   داردی مهم نق  هاگزاره نیب ارتباط وجه نیا در

 :شودیم میتقس نوع دو به زینی فرض وجه  کندیم نییتع وجه
 یشرط وجه. 2-8-2-2-0

 را شررط  کره ی کسر  و دوم  یقضر  فاعرل  رونیر ا از  کندیم مربوط گریکدی به رای اسناد  یقض دوی شرط وجه
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 را ارود ی آرزو مسرعود  کره  آنجرا  داسرتان،  نیا در   616: 6561 ااوت،ا است تیشخص کی کند،یم نییتع

 مسرعود  کنرد، یمر  مخالفرت  سرفر  بره  او رفتن با دیسع اواجه اما کندیم انیب اود ردری برا سفر به رفتن جهت

ی بر  کره  براش  دانسرته  ،اگرنره  و رومیمر ی ذارگر یم اگر  کنمی جهانگرد که است آن منی مدعا: »دیگویم

  یقضر  دو هرر  فاعرل  و شررط  کنندةنییتع گزاره نیا در   116: 6563-61 ،یمهتد « ارفت اواهم شما اجازت

 بره ی ابیر دسرت  در مانردن  ناکرام  از رر   نیهمچن  است مسعود« رفت اواهم شما اجازتیب» و« رومیم» دوم،

 کشرته  اگرر : »دیر گویمر  ارود  برا  و دیر آیمر  قصر به ملول و شانیرر و دهدیم دشنام را اودی اراره« اندام  گل»

 شررط  کننردة نیری تع زین گزاره نیا در ؛ که 111: 6563-61 ،یمهتد   « ا زمیا  یبرنم داتر نیا  یر از شوم یم

  است واحدی تیشخص  زمیا  یبرنم داتر نیا  یر ازا دوم  یقض فاعل و
 نیبشیپ وجه. 2-8-2-2-2

  یقضر  فاعرل  کره  ستین الزم نیب یر  یقض فاعل که تفاوت نیا با است شرط وجه مانند نیب یر هوج سااتار»

 نیبر  یرر  فاعرل  برا  توانرد یمر  فاعرل  نیر ا رونیا از  نداردی تیمحدود چیه اول  یقض فاعل  باشد هم  رویرا دوم

 شرکل  وجره،  نیر ا   616: 6561 ااروت،  « اباشرند  داشرته  فاعرل  کیر  تواننرد یم هیقض دو نیهمچن  باشدی کی

   615: همران ا دارد تفراوت  اواننرده ی نمرا راسرت  منطرق  برا  کره  است تیشخصی نماراست منطق ازی ا وهیو

 حروادث  نقر   نیهمچنر   اسرت  اریبس آن در اطا درصد و است احتمال کی حد دری عیطب منطق بای نیب یر

 وجره  مشرخص ی صرور  تیر واقع یدارا تیشخصر ی نمرا راسرت  منطق بای ول  است فراوان اریبس آن دری عیطب

  است آن شدن محقق ادمت در داستان حوادث که یا  گونه  به   همانا است نیب یر

ی تمرام  و نرد یبیمر  لیر انج اوانردن  حرال  در رای حیمسر  ریر آنکه از ر  مسعود زین بنف  حمام داستان در 

 زنران  آن رر  : »دیر گویم و کندیمی نیب یر اوی برا را رو  یر اتفاقات ریر کند،یم انیب اوی برا را احواالت

 قبرول  را او ترو   بهترر  همره  از شرکل  به تر،کوتاه همه از هستی زن شانیا انیم در    بگذرانند تو  یر از دَهدَه را

 شرهر  در را ارود یری  آ هروش  به چون وی شو هوش  بی ،یببوس را او وی بخواب او بغل در کهی اواه اگر  کن

 الروت  در زن آن برا  چون ،یبردار را طلسم گنج وی بشکن را طلسم کهی اواهیم راگ و    ی نیب روشانبنف 

 داسرتان،  از قسرمت  نیا در   111: 6563-61 ،یمهتد« ا یباش سالمت تا بکُ  را او و ریبگ را او حلقی رویم

  ستینی کی کنندهینیب یر با دوم  یقض فاعل

 گیریجهینت. 3

 ترودوروف  تزوتران  یشناسر تیر روا  یر نظر براسرا  ی مهترد ی صربح  اثرر  برنف   حمام داستان رووه  نیا در

 ترودوروف  تزوتران  کره  اسرت ی سرااتار  برا  منطبق کامالً داستان نیایی روا سااتار که شد مشخص و یبررس
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ی دارا شرد  اشراره  هرا   آن بره  ررووه  ی ابتردا  در کره  گانره هفرت  مختصرات  و هرا یوگر یو  اسرت  کرده مطرح

ی: فرضر  مکران  و زمران  -6 ،   «کره  اندکرده تیروا» عبارت با داستان شروع -6 :بود داستان متن دریی ها هننمو

 نیر ا و اسرت  نرداده  داسرتان  بره ی ممتراز ی وگیو درواقع مصر و زنگبار حبشه، سمرقند، مانندیی هامکان وجود

  اسرت  شرده  دیتأکی گوناگونی هاکن  بر داستان در -5  ردیبگ صورت گریدی هرجا در توانستیم داستان

 اعمرال  جر  ینت در و داشرتند ی ثرابت ی القر  وی روح تیاصوص داستان قهرمان وهیو  به داستانی هاتیشخص -6

 نروع  ازی معلرول  وی علیر  رابطر   وجرود  -3  اسرت  امرده ین وجود به ها  آن دری رییتغ وی دگرگون گونه  چیه ها  آن

 داسرتان  نیر ا ینر یب  جهان اسا  -1  تداشی ر در رای معلول واسطه، بدونی علیت هری عنی است؛ واسطهیب تیعلی

 نردة ینمایی ارویر رو داسرتان  نیای وگیو نیتریاصل و نیترمهم گرید عبارتبه است؛ استواریی گرامطلق بر زین

 زیر ن آارر ی وگر یو -6 اسرت  شرری ی نرابود  و شردن  هالک جهیدرنت و  قدکوتاه زنا شری ندةینما با  مسعودا ریا

 و اسرم  بره  نسربت  افعرال  حضوری زبان سااتار در  دشو  می محقق طلسم رفتن نیب از با که است قهرمانی روزیر

  است گرفته شکل داستان قهرمان وهیوبه هاتیشخص افعال و کن  محور بر داستانی عنی است؛ شتریب صفت

 تاسر  شرتر یبی وصفی هاگزاره به نسبتی توجّه قابل زانیم بهی فعلی هاگزاره ز،ین هاگزارهی بندمیتقس در 

 مواجره  رفرت یرر  ازدهیر  با داستان نیا در  دارد دیتأک داستان در هاکن  و افعال تیمحور بر زین مطل  نیا که

 هرا رفرت یرر  ریسا و آمده داستانی انتها در گرید بخ  و داستانی ابتدا دری اصل رفتیر ازی بخش که میهست

 اول، رفرت یرر  گرر، ید عبرارت بره   اسرت ی ریر گدرونره  صرورت   به زین هارفتیر یریکارگبه نحوة  آن بطن در

 نُهرم  ترا  سروم ی هرا رفرت یرر   اسرت  گرفتره  قرار آن درون در هارفتیر گرید که است داستانی اصل رفت یر

 درون دری ارهیر زنجی هرا رفتیر جادیا سب ِ امر نیا که اندآمده گریکدی دنبال به ریزنجی هاحلقه صورت  به

 حالرت  و ارورد یمر  هم بر هارفتیر نیا دریی روین با کهی تعادل هر  است شده ،یریگدرونه شکل بای رفتیر

  ردیگیم صورت تازهی تعادل مثبتیی روین براثر گرید بار شود،یم جادیا نامتعادل

 صرورت   بره  شتریب داستان وقوع زمان وی اابار وجه داستان، غال  وجه گفت؛ دیبا زینی تیروا وجوه ازنظر 

ی قرانون  اسرت ی اواسرت  کره ی الزام وجه ،یاواست وجه نوع از و یاابار ریغ وجوه انواع نایم در  است گذشته

 گرنج  آن،ی رو نوشرت   طبرق  و ابرد ییم را لوح مسعود که آنجا دهد؛یم نشان را اود مورد دو دری فرد ریغ و

 رادشراه  آن طبرق  کره  دکنر یمر  آگاه نانوشتهی قانون از را رادشاه ریوز که آنگاه زین دوم مورد  شود او آن از دیبا

 وجره  ،یاواسرت  وجره  گرر ید  اردا  نظرکرردة  و است دولتمند او رایز درآورد مسعود عقد به را اود داتر دیبا

 براسرا   کره  آنجاسرت ی اصرل  دراواست و تمنا اما شودیم مشاهده داستان از بخ  چند در که استیی تمنا

 جهرت  اسرت  رردر  از مسرعود  اواسرت   آن و دیر آیم وجود به آنی هاکن  و حوادث و داستان رنسیر آن
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 کره  آنجرا  برار   کیر  شد؛ مشاهده مورد دو دری شرط نوعِ زینی فرض وجه در  عالم  یعجا دنید وی جهانگرد

 بهرره یبر  داترران  ازیی جرو کرام  در کره  آنجرا  گرید بار و کندیم مطرح رای شرط سفر، به رفتن جهت مسعود

ی نر یب یرر  را داستان قهرمانی رو  یر حوادث کنندهینیب یر تیشخص که استی وجه زین نیشیر وجه  ماند

 شکسرتن  وی روزیر ر راه دادن نشران ی عنر ی متعرادل؛  حالرت  کی کردن جادیای برا استیی روین اود و کندیم

  داستان قهرمان مسعود، به طلسم

 کتابنامه

: تهرران  ،یراویر ل محمدرضرا  :مره ترج ،روزمرریه ی زنردگ  و رسرانه  انه،یعام فرهنس در تیروا ، 6512ا آرتور آسابرگر،

  سروش

  31-31 صص ،66 و 66 ةشمار ،فلسفه و ادبیّات  ینشر ،«قایبوط بهی نگاه» ، 6561-12ا احمد ابومحبوب،

  فردا: اصفهان ،داستان زبان دستور ، 6561ا احمد ااوت،

  آگاه: هرانت ،یطاهر فرزانه: ترجمه ،ادبیّات دریی سااتارگرا بری درآمد ، 6515ا رابرت اسکولز،

  امروز نگاه: تهران ،ینیحس فاطمه و زادهنیحس اریماز: ترجمه ،معاصری ادب نقدی هاهینظر ، 6516ا  یل  ،یتا

  آگه: تهران ،ینبو محمد: ترجمه ،سااتارگرای قایبوط ، 6516ا تزوتان تودوروف،

 ی ن: تهران رور،یگنج روانیانوش: مهترج ، تیحکا دربارة نویی هارووه ا نثری قایبوط ، 6511ا تزوتان تودوروف،

  آنزان: تهران اول، جلد ،رانیا مردمی هاافسانه فرهنس ، 6566ا رضا اندان، اشرف؛یعل ان،یشیدرو

  66 شمارة ،یادبی هارووه  ،«سندبادنامهی شناسنوع» ، 6513ا نجمه ،یحسن ؛ییحی ان،یطالب

  آگه: تهران ،ینبو محمد و مهاجر مهران ترجمه ،معاصر یادب  ینظر نامهدان  ، 6515ا مایرناریا ک،یمکار

  626-116 صص دهم، شمارة سوم، دورة ،سخن مجل  ،«بنف  حمام داستان» ، 6563-61ا اهللفضل ،یمهتد

  سخن: تهران ،یداستان ادبیّات ، 6516ا جمال ،یرصادقیم


