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 چكیده
اسد   هحلیدل    ی برخدوردار  اسد  کدا از االداا شدایان هدو ّ       دفاع مقددّس  یکی آثار موفّق در حوزة ادبیّات داستانی پل معلّقرمان 

ضروریّات پژوهش در حدوزة ادبیّدات پایدداری    یکی از  ،شناسی این اثر با منظور ارایة الگوی ساختاری آن ریخ  ساختار و بررسی

، این  ستار سداختار رواید  را بدر اسداس     اردهای گریماس و ود د های این رمان با دیدگاه اس   با هو ّا با هناسلی کا بین ویژگی

گریمداس   شناسدی  اگرچا الگدوی رواید    دهد کا: نخس ؛ شده مطالعا کرده اس   پژوهش حاضر نشان می پرداز یاد دیدگاه نظریّا

هدای امدروزی    داستاندوم؛ الگویی مفید و کارآمد اس    پل معلّقهای فولکلوریک مناسب اس ، اما در هحلیل رمان  برای حکای 

هرفنددهای  دیدد    گیرندد، بدا ایدن هفداوت کدا      کا محتوای متفاوت دارند، اما با طور نسلی از ساختار مشترکی الگو میاین با و ود

مطابق با آنچدا گریمداس دربدارة شدش کنشدگر       سوم؛ی برخوردار شوند  بیشترکند ها از  ذّابیّ   کمک میها  نویسی با آن داستان

ندوع   چ دارم؛   اصلی داستان )نادر( هم ا رمان و فاعل داستان و هم پذیرنده یا گیرنده اس   ، در این اثر شخصیکرده اس مطرح 

ملارزة ذهنی و هم  سمانی اس ، اما ملارزة ذهنی بارزهر اس   با هلد  و دود   پیوندد، هم از نوع  ای کا در داستان با واوع می ملارزه

ی ایدن رمدان در صدحنة آیدازین از     این ویژگی از شش کنشگر الگوی گریماس، چ ار کنشگر ذهنی و انتزاعی هستند  با طور کلّد 

ده و داسدتان دارای وضدعیّ  هعدادا،    وضعیّ  متعادا با یک وضعیّ  نامتعادا و در ن ای  با سوی وضعیّ  متعادا سوق پیددا کدر  

 ممنوعیّ ، نقض و مجازات اس    
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 . مقدّمه  7
هدا را در مدتن    کوشد ها سداختار و مناسدلات دروندی نشدانا     اس  کا می 1شناسی ای از نشانا شناسی شاخا روای 

های هحلیلی آثار ادبی اس  کا در واا  با بررسی سداختمان و فدرم داسدتان     ری یکی از شیوهبازیابد  نقد ساختا

پدردازان از  ملدا گریمداس و    برخی از نظریدا  ةوسیل یا دستور زبان داستان بامطالعا در نحوِ روای   پردازد  می

نگی عناصدر  چدا کدا بدرای هدودوروف اهمّید  دارد، نحدو رواید  یدا چگدو         هودوروف دنلاا شده اسد   آن 

بدا عناصدرِ   « بوطیقدا »نامدد   می« بوطیقا»دستوری داستان اس   او علم ادبیّات را با هو ّا با یک اصطالح ادیمی 

حاضر و آشکار در متن هو ّا دارد و در واا  اوانین عامی اس  کا ناظر بر خلق یک اثر اس   بوطیقدا بدا ایدن    

یدا  « کدنش »یدا  « هوصدی  »هدا را  ی مجرّدی هو ّا دارد کا آنپردازد، بلکا با ساختارهایا آن اطعا یک اثر نمی

    (45: 1914هودوروف،ن ک: « )نامد می« روای »

والدیمیر پراپ روس، آیازگر راهی بدود کدا سداختارگرایانی چدون:      های پریان شناسی اصّا ریخ کتاب 

کننددة کدار   دهنده و هکمیل کلود برمون، اا   ی  گریماس، هزوهان هودوروف، ژرار ژن ، روالن بارت، اداما

هدای   های عامیانا دارای الگوی ساختاری هسدتند و االدب   شناسی ساختارگرا بودند  داستان وی در زمینة روای 

ش  و بیدان ایدن الگوهدا و    هوان با ک کنند و می های امروزی نیز از الگو یا الگوهایی پیروی می هر و رمان پیچیده

های گسترده و پیچیدة امروزی نیز نزدیک شد  گریمداس از ژاندر خدا      نبا درک و ف م ب تر داستا اساختاره

هدای   با  ای هف  دسدتا شخصدیّ    گریماس را بیابد « دستور زبان داستان»فراهر گذاش  و کوشید ها  پراپ پا

گیرندد  گریمداس    های معناشناختی شدکل مدی   های دوگانا را پیشن اد کرد کا بنا با ااعده پراپ، سا دستا هقابل

شناسدی خدود را بدر     داندد  وی رواید     م ساختارهای بنیادین معناشناسی را در گرو درک اشکاا روای  مدی ف

 هدا را بسدیار زیداد    هدا را انددک و شدمار شخصدیّ      خویشدکاری »اس   پراپ  شناسی پراپ بنا ن اده پایة ریخ 

پدراپ،  ن ک: « )سدتند  اصّدا ه  یهدای معندای   های اصّا، سدازه  دانس  و معتقد بود کا خویشکاری شخصیّ  می

دان دلیدل  شناختی در معناشناسی همخوان اس   ب (  روش معناشناسی داستان با اصوا متعارف روش59: 1934

هدای   هدا را بدا گدروه    نماید کا داستان نیز همچون  ملا دارای ساختاری اس ؛ ابتددا بایدد  ملدا    چنین می» کا

 ( 11: 1914)مارهین، « انند ا زای گفتار یاف را هم 4رف  کرد و سپس در هر گروه، پیهمانند هقسیم

 . بیان مسئله7-7

نویسی معاصر با و ود آمد، آثار بسیاری در حوزة ادبیّات داستانی ارائدا   در ادامة هحواّلهی کا در روند داستان

پدل  ن ها گذش   مقالة حاضر با بررسی رمدا  هوان با راحتی از کنار آن آثاری کا با حجم زیادشان نمی  اند شده

                                                 
1. Semiology 

2. Sequence  
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 اس   این هحقیق با هو ّا با هناسدلی کدا بدین    ن حوزه پرداختااییکی از نویسندگان  ،محمدرضا بایرامیاز  معلّق

های گریماس و ود دارد، هالش دارد ساختار رواید  یدک داسدتان  نگدی      های این داستان با دیدگاه ویژگی

گیدری در اکردر    بدا طدرز چشدم   »اس نظدر بررسدی کندد  الگدوی گریمد      ایرانی را بر اساس دیدگاه این صداحب 

الگدوی کنشدی را   »هدای خدود    (  گریمداس بدا طدرح دیددگاه    14: 1911)هوالن، « فضاهای عامیانا کارایی دارد

کند کا بسیار انتزاعی اس  و باید همامی عناصر احتمالی یک روای  و اندواع هرکیلدات ایدن عناصدر      مطرح می

 ( 15: 1914هنس، )بر« در متون ادبی و ییر ادبی را مشخّص سازد

   پژوهش. پیشینة 7-5
نامدا و مقالدا صدورت     شناسی ساختارگرا با صورت کتاب، پایدان  های در زمینة روای  در زبان فارسی پژوهش

هحلیدل سداختاری   »هدای:   هدوان بدا کتداب      در زمینة کتداب مدی  کنیمها اشاره می هرین آن اس  کا با م م گرفتا

امیدد  اللدی، رسدالا و    « هدای هدزار و یدک شدب     هحلیدل سداختاری اصّدا   » از اکلدر اخالادی،  « الطیر عطار منطق

نیدا،   )صدالحی « هحلیل سداختار رواید  در ادرآن، کتداب مّقددس و چندد مدتن عرفدانی        »هایی از  ملا  ناما پایان

هحلیدل سداختاری اصدة شداه     »هدای   ( و مقالدا 1911)اکلدرزاده،  « شناسی روایات هداریخ بی قدی   ریخ »(، 1911

« هدا در منظومدة لیلدی و مجندون     هحلیدل روابدش شخصدیّ    ( »1931)اربدانی،  « اساس الگوی پدراپ پوش بر  سیاه

هحلیدل سداختاری     »(1913لدو،   )نلدی « شناسی داسدتان بدوم وزاد در کلیلدا و دمندا     روای »(  1913)مریم دُرپَر، 

 «داسدتان ه مدور   هحلیدل سداختاری طدرح      »(1931 ،ندارویی ) «نظریّدة گریمداس   مار بر پایة داستان  والها با

 اشاره کرد   (1931 ،فتحی)

  بدا     الگوهای کارکردی پراپ و گریماس با صورت نکتا دهد، نشان میهای یاد شده  بررسی همة پژوهش 

شدیوة هعیدین    چدا بدا  و دیددگاه اسداطیری    چدا بدا  ، شناسی دیدگاه روای چا با ها،  نکتا بر ساختاربندی پژوهش

 شدده  ا درا  هدای کالسدیک   هر در داستان بیش های کنشگران ی با خویشکاریبرای دستیاب ،روایی داستان سطح

در  ؛اسد   در حوزة ادبیّات کالسیک صدورت گرفتدا   بیشتر نقد ،کا گفتا شد گونا  ناهم یادشده  در آثار اس  

خصو  ادبیّات داستانی  ند  اسد   در حدوزة     اادبیّات داستانی معاصر ب حاضرحالی کا هدف از پژوهش 

روانکاوانددا،  هحلیلدیِ  هدای  آثددار از دیددگاه  بیشدتر س داسدتانی معاصدر و  ند  هحمیلددی و دفداع مقددّ     ادبیّدات  

  شناسدی گریماسدی   شناسدی پراپدی و رواید     ها دیدگاه ریخد   اندشده پردازی نقد  و شخصیّ عناصرداستانی

  ( 1931، م دیدا کربالیدی گ درت   « )سپدردازی در ادبیّدات دفداع مقددّ      طنز و شخصدیّ  هر مة»آثاری چون: 

هحلیدل  »  (1934، وحیدد ایدامی هو قدان   ) زیرخاکی و مجموعا داستان کشی طناب در رمان  هحلیل ساختاری»

بررسدی عناصدر داسدتان در دو    »  (1934، زین  حا ی)« زمین سوختا وپل معلّق »؛ کاوانة دو رمان  نگی روان



 1931 زمستان، 45م، شمارة هفت/ فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، ساا 32

  (1932هاشمی ) محمدرضا بایرامی، سید رسوا«  مردگان باد سلزو  پل معلّقداستان 

  4 ( 1911 :بلقدیس سدلیمانی   ) هفند  و هدرازو    1:داشاره کرهوان  میزیر  های کتاب بانیز  در بخش کتاب 

کددامران )  نگددی داشددتیم، داسددتانی داشددتیم  9 ( 1914 ،شدداهرت هندددرو صددالح)  ادبیّددات  ندد  و مددو  نددو

های کوهداه   پردازی در داستان  شخصیّ  5 ( 1911 ،محمد حنی )  ن  از سا دیدگاه  2 ( 1912 :نژاد پارسی
 (    1913، سرشار) در مسیر هند باد  1 ( 1911ان: بارونی) سدفاع مقدّ

بدا دیددگاه    هدر ایدن نقددهای سداختاری چدا       مطالعة آثار مذکور این نکتا را مشدخّص مدی کندد کدا بدیش      

حدوزة   آثدار    هدر  و بیش     اند تاگرف  شناسی در حوزة ادبیّات کالسیک صورت شناسی و چا از منظر ریخ  روای 

هدر   اندد و کدم   پدردازی مدورد نقدادی ادرار گرفتدا      کاوانا، طنز شخصدیّ   ادبیّات معاصر و  ن  از دیدگاه روان

  شده باشد داستان و رمان امروزی اس  کا با دیدگاه گریماس هحلیل

 پژوهش هاي . پرسش7-9

 رار زیر اس :طرح اس  با امکا در این پژوهش  هایی پرسشهرین  م م

   ؟ا رایی اس  پل معلّق گانا روایتی گریماس در رمان کنشگرهای ششآیا   1
 کدامند؟ پل معلّق در رمان، گریماس شناسی گانا روای  سا هایرف  پی، های روایی زنجیره  4

 . ضرورت پژوهش7-4

بسدیاری از  خدوردار اسد     ی بربیشدتر هدای ادبیّدات داسدتانی از االداا      امروزه رمان در مقایسدا بدا دیگدر االدب    

کدا در  بدا آن  اندد   بدا  امعدا عرضدا داشدتا    خود را در االدب رمدان   افکار ها و  اندیشا نویسندگان و اندیشمندان،

اسد ، امدا    نوشدتا و عرضدا شدده   با خصو   ند    ،ادبیّات داستانی ة انواعهای اخیر آثار زیادی در زمین ساا

نگرفتدا و در ایدن زمیندا موفدق      ب دره نویسدی    داستان صحیحوهای از الگ این آثار با یک میزانة هم بدون هردید

 اند  عمل نکرده

 ا کا  ن  و موضوعات مربوط با ادبیّات پایداری بخدش اابدل هدو ّ ی از ادبیّدات داسدتانی را بدا       از آن 

ن شناسی این آثار و معرّفدی آثدار موفدق در اید     اس ، نقد و هحلیل ساختار و بررسی ریخ  خود اختصا  داده

 حوزه از ضروریّات پژوهش در عصر حاضر اس    

 شروش پژوه .7-2

ای اسد   بدا هو ّدا بدا      محتوایی و کتابخاندا  -روش هحلیلیاس ،  شدهانتخاب  شپژوه روشی کا برای ا رای

  ابتددا آثدار   اسد  بدایرامی براسداس نظریّدة گریمداس     محمدرضدا   پل معلّدق  بررسی رمان ش اینکا عنوان پژوه

 هدای روایدی   هدا و نظریّدا   دیددگاه  متن داستان بدا اسدتفاده از   سپس بررسی شد،ات داستانی  ن  مربوط با ادبیّ
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لدا  ن پدل معلّدق   یدن مرحلدا  ابعد از هحلیل شد شناسی گریماس  شناسی پراپ و روای  های ریخ  نظریّاچون هم

شدد  بدا    ادهبرای هحلیدل بدا ایدن الگدو مناسدب هشدخیص د       و شناسی بازخوانی شناسی و روای  الگوهای ریخ 

 ،ویل متن بابدک احمددی  دزن منداب  اصدلی بدود      أشناسی والدیمیر پراپ و ساختار و ه های ریخ  اینکا کتاب

هدا   نظریّدا  ایدن  ابتدا با شرحرو    از اینشودای در دسترس نیز مرا عا  د برای نوشتن آن با مناب  کتابخاناشسعی 

  دنشومیهای متنی، این الگوها بررسی و هحلیل  لفاؤو در مرحلة پایانی با استخرا  م شود پرداختا می

 . مبانی نظري پژوهش5

رواید  دایقداً بدا      ای حاضدر اسد   ها در هر عصر، مکدان و  امعدا  روای  بر اساس هنوّعِ هقریلاً نامحدود شکل

هدای انسدانی   شود و هدی  کجدا انسدانی بددون رواید  نلدوده اسد   همدا طلقدات و گدروه          هاریخ بشر آیاز می

هدای فرهنگدی مختلد  یدا حّتدی متضداد در آن سد یم        ها با زمینالذّهی کا عموماً انسان  هایشان را دارند روای 

بدارت،  ن ک: اند  روای    انی اس : فراهاریخی، فرافرهنگی، بدا سدادگی، مردل خدود زنددگی اسد   )      شده

الگوی سداختاری گریمداس    الزم اس  پل معلّق پیش از پرداختن با هحلیل ساختاردر اداما بحث،   (41: 1911

 با اختصار هلیین شود 

 . ساختار روایت در نظریّة گریماس  5-7

 اسد  ها خود را با روای  معطدوف کدرد  هرین هو ّمکتب ساختارگرایی بیش در میان مکاهب ادبی گوناگون،

پدیدد   انقدالب بزرگدی  ، شناختیساختارگرایی در بررسی داستان اس  ای دس  زدههای گستردهپژوهشبا  و

 شناسی یکی از محصوالت اساسی این انقدالب بدود؛  ی با نام روای ید د گذاری علم ادبی کامالًبنیان آورد 

و روالن بدارت فرانسدوی از    دژرار ژند ، کلدود برموند    کا آ   گریماس لیتوانیای، هزوهان هودوروف بلغاری،

گریمداس علدارت اسد  از     از نظر روای »  (919: 1911هارلند، ن ک: ) رود های نامدار آن با شمار میچ ره

گریمداس در هحلیدل     (121:1919)اسکولز،  «از یک مشارک با مشارک دیگر نانتقاا یک ارزش یا یک شی

عناصدر  و  هدای روایدی   زنجیره ،های روایی گزاره، یساختار کلّپرداختا اس :  این موضوعاتروایی داستان با 

 روایی 

 . ساختار کلّی روایت5-7-7

شود  در مواعیّد  آیدازین هدر داسدتان، معمدوالً وضدعیّ         ای معموالً با یک صحنة آیازین شروع می اهر اصّ

شدود  بدا نظدر گریمداس بدرهم       ای دگرگدون مدی   آرام و متعادلی حاکم اس  کا ایدن وضدعیّ  در اثدر حادثدا    

دان اراردادهدا اسد    فقد ها یدا ناشدی از    خوردن هعادا آیازین داستان یا نمایشی از نقض اراردادها و ممنوعیّ 

رواید  ممکدن اسد      »؛ گریماس عقیدده دارد   د داشتا باشداین وضعیّ  ها پایان داستان و و کا ممکن اس 
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 یکی از ساختارهای زیر را با کار گیرد   
 مجازات         نقض                   )ممنوعیّ (   ارارداد

 ( 125: 1911سلدن، ن ک: ) «رداد )نظم(و ود ارا            نظمی(    )بی فقدان ارارداد

 هاي روایی . گزاره5-7-5

اس ، گریمداس هدر رواید  را متشدکل از      رف  از چندین پایا هشکیل شده رف  و هر پی هر داستان از چند پی

هدای روایدی،    آورد  بحث گدزاره  رفتی را در داستان با و ود می پی داند کا مجموع آن های مختلفی می گزاره

 دهد:   ها را در سا دستة کلی  ای می آن ن )شناسنده( اختصا  دارد  گریماسن داستابا ا رما

 1. گزارة وصفی5-7-5-7

 کند    های فاعل )شناسنده( را مشخّص می شرایش و مواعیّ  و ویژگی
   5. گزارة وجهی5-7-5-5

 شود    دهد و در آن آرزوها و باورهای فاعل معرّفی می حالتی را نشان می

  9 گزارة متعدي. 5-7-5-9
-121: 1919اسدکولز،  ن ک: شدود  )  بر انجام کاری دالل  دارد و  ابجای ارزش یا هغییر مواعیّ  انجدام مدی  

121   ) 

اساس و ااعدة ظ ور رخددادها در داسدتان را بیابدد     « ها الگوی کنش»هدف گریماس آن بود کا بر اساس  

ها را از دیدگاه الگوی کنش در سدا دسدتة    کند، آن ها استفاده گریماس با  ای آن کا از نقش ویژه شخصیّ 

 دهد کا در هر یک با مناسل  شخصیّ ، با موضوع خاصّی مطرح اس     کلی  ای می

: 1914احمددی،  ن ک: ها با یکدیگر  پ: نسدل  پیکدار )   ال : نسل  خواس  و اشتیاق  ب: ارهلاط شخصی 

119   ) 

 رفت( . زنجیرة روایی )پی5-7-9

داند کا از آن با عندوان سدا ااعددة نحدوی زیدر ندام        می2ار اصّا را نتیجة سا هوالی یا زنجیرهگریماس کل ساخت

 می برد:  

 2ی. زنجیرة پیمان5-7-9-7
کندد  ایدن    این زنجیره رابطة فاعل با فرستنده، ن ادهدای بداالهر و اواعدد و مقدررات م دم  امعدا را مطدرح مدی        

                                                 
1. Descriptive Proposition 
2. Modal Proposition  
3. Transitive Proposition  
4. syntagmatic  
5. contractual syntagmatic 
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رسداند یدا بدا سدرانجام      اس ، بدا سدرانجام مع دود خدود مدی      دهع دة اصّا گذاشتا شای را کا بر  زنجیره وظیفا

 رساند، چون رایب ممکن اس  درصدد برهم زدن این پیمان باشد    نمی

  7. زنجیرة اجرایی5-7-9-5
هدا،   هاسد  و آزمدون   این زنجیره مربوط با کنشگرهای فرستنده، گیرنده، فاعل، یاریگر و رایب و دخالد  آن 

سدازد و سداختار روایدی هدر      رف  ا رای طرح داسدتان را مدی   پی»گیرد   ن صورت میها در آ ها و هالش ملارزه

 کند    (  زنجیرة ا رای دالل  بر عمل و یا انجام مأموریتی می114: 1914)احمدی، « داستان متکی با آن اس 

 5. زنجیرة انفصالی یا انتقالی5-7-9-9
دربرگیرندة هغییر شدکل مختلد  اصّدا اسد   نقدش       کند و ای کا دالل  بر هغییر وضعیّ  یا حالتی می زنجیره

هاسد  و بدا عقیددة گریمداس سدیر حرکد         اصلی با فاعل اس  و مربوط با سیر و سفرها و رفد  و برگشد   

 ها از منفی با مرل  اس   بسیاری از اصّا

 عناصر روایی .5-7-4

  کدرده اسد   ید  هو ّدا زیدادی    هدای دوگاندا در داسدتان و روا    شناسی با نقش هقابدل  گریماس با هأثّر از نشانا

الگوی عوامل کنشی گریماس الگویی اس  کا در آن شدش عامدل کنشدی بنیدادی بدرای هدر کنشدی معرّفدی         

هدای   شود و مناسلات بین این عوامل کنشی، ساختاری ژرف را برای هعیین روابش مو ود در بین شخصدیّ   می

 دهد  هر روای  با دس  می

 
های روایات و هر شخصیّ  ممکدن اسد  نقدش     ستند؛ متمایز از شخصیّ های ساختاری ه عوامل کنشی نقش

 یک یا چند عامل کنشی را بر ع ده داشتا باشد   

 . الگوي عوامل کنشی گریماس5-5

هدا و دود    با منزلة مقوالت کلی در زیربنای همة رواید   گربا اعتقاد گریماس، شش نقش یا با هعلیر وی کنش

                                                 
1. Performative syntagmatic 

2. Disjunctive syntagmatic 
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 دهند:   ا هشکیل میدارند کا سا  ف  مرهلش با هم ر

   Receiver+ پذیرنده Giverفرستنده 

    Object+ مفعوا )هدف( Subjectفاعل 

   Opponent+ بازدارنده )رایب(  Helperیاریگر 

 دهند:   این شش نقش را معموالً با صورت نمودار زیر نشان می

 )ذی نف ( فرستنده )ابر یاریگر(                   هدف                  پذیرنده 

 (   14: 1911هوالن، ن ک: بازدارنده ) اعل                     یاریگر                                     ف

 
 جدول نمودار عوامل کنشگر

 فرستنده -

فرسدتد و یدا اگدر فاعدل در میاندة راه دچدار        فرستنده یا یاریگر شخصیتی اس  کا فاعل را با دنلداا هددف مدی   

 دهد ها با هدف برسد    شکس  شد، او را یاری میناامیدی و 
 هدف )مفعول( -

بسدیاری از  »اسد ، ولدی در    اگرچا گریماس هدف )مفعوا( را یک کنشدگر )شخصدیّ ( بدا حسداب آورده    

 (   14 :)همان« های دیگر، هدف با معنی دایق کلما شخصیّ  نیس  روای 
 فاعل   -

رود  فاعدل عنصدر محدوری     ی هدف یا شین ارزشدی مدی  کنشگری اس  کا با سو« فاعل»در نظریّة گریماس 

هددف چیدزی اسد  کدا فاعدل بدا         دهدد  یعنی کسی یدا چیدزی کدا کنشدی را انجدام مدی       ؛کنش داستان اس 

گیرد، ضدد ا رمدان    یابی با آن اس ، هر چیزی کا بر سر راه رسیدن با هدف ارار می هایی در پی دس  کنش

 یا رایب اس    
 پذیرنده -

  ( کسی اس  کا از هدف برخوردار شود   نف پذیرنده )ذی
 یاریگر -

در الگوی گریماس، یاریگر کسی یا چیزی اسد  کدا کنشدگر )ا رمدان( را بدرای رسدیدن بدا هددف )شدین          
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دهد  حضور یاریگر مؤیّد آن اس  کا موفقیّ  عمل، رسیدن بدا هددف، امیددواری و پایدان      ارزشی( یاری می

 مورد نظر اس     بیشترخوش داستان 
 ازدارندهب -

 شود    در الگوی گریماس، بازدارنده کسی یا چیزی اس  کا مان  رسیدن فاعل با شین ارزشی می

 . بحث و بررسی9

طلق ملانی نظری طرح شده، پرداختن با خالصة داستان ضروری با نظدر   پل معلّقالل از بررسی و هحلیل رمان 

 رسد  می

 . خالصة داستان9-7

ر هوایی ه ران اس   او عاشدق ادبّیدات و سدینما و نوشدتن داسدتان اسد   او بدا        سرباز گروه آهشلا نادر صدی 

اسد   ندادر    خاطر عالیقش هحصیل در یک رشتة ییردلخواه دانشگاهی را رها کرده و با خدم  سربازی رفتا

اش م ددران کددا او نیددز سددرباز اسدد ،  اواددات خوشددی را همددراه خددانواده و خددواهر بیمددارش نیلددوفر و پسددرخالا

هدای  ند  بدا اهدداف خدود نرسدیده اسد ، شدروع بدا بملداران            راند  دشمن کا در نلرد مستقیم  ل اگذ می

  در یکدی از ایدن حمدالت هدوایی،     کرده اسد  ش رهای ایران و کشتن مردم برای هضعی  روحیّا رزمندگان 

از بیمارسدتان   شدود  واتدی   دهد، خود او نیز زخمی و در بیمارستان بستری مدی  نادر خانوادة خود را از دس  می

در اثدر یفلد  او و    کندد  داندد، چراکدا احسداس مدی     شود، خود را در مرگ عزیزانشان مقصر مدی  مرخص می

اسدد   نددادر در اثددر  کددردن و شددلیک دیرهنگددام ضدددهوایی او آن حادثددا بددا و ددود آمددده   هددأخیر در آمدداده

جوی عزیدزان از دسد    گیرد خود را از شدرّ زنددگی آزاد کندد  او در  سدت     های درونی هصمیم می کشمکش

شود، بدا امیدد ایدن کدا پیشدامدی یدا        با منطقة دورافتاده در خشّ مقدّم میاز واحد خود اش خواستار اعزام  رفتا

کدا بدرای او همدان آخدر خدش      « زند   هلا»اش برساند  در منطقا برزخی با نام پاسگاه  ای او را با خانواده حادثا

ای  آن پدل معلّقدی اسد  کدا عدده      گیدرد کدا نمداد    ای مدی  د هدازه های ذهندی ندادر بُعد    ها و چالش اس ؛ ملارزه

خواهندد آن را از حمدالت دشدمن حفدن کنندد و دشدمنی کدا         ای مدی  خواهند آن را دوبداره بسدازند، عدده    می

اسد ، در   کردن خود از زندگی را هدم از دسد  داده   خواهد دوباره آن را نابود سازد  نادرکا هوان خال  می

گرداندد و بدا    یابدد کدا او را دوبداره بدا زنددگی بدر مدی        گذرد، با امیدهایی دس  می میسیر حوادثی کا بر او 

 کند    سفری دیگر راهی می

 گریماس   مطابق با دیدگاه پل معلّق. بررسی رمان 9-5

 . ساختار کلّی روایت9-5-7

نقدض                بر اساس دیدگاه گریماس، ساختار کلی روای  داستان پل معلّق ساختار، ادرارداد یدا ممنوعیّد   
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هدایی کدا ندادر از گذشدتا      مجازات را دارد؛ چراکا صحنة آیازین داستان و در چنددین مدورد واگویدا         

های آهشلار و نادر )با عنوان فاعدل و ا رمدان داسدتان(     کا وظیفة گروه شود  این دارد، این ارارداد یادآوری می

آیدد    هندد  ایدن نقدض در اثدر یفلد  ندادر بدا و دود مدی         این اس  کا با هواپیماهای دشدمن ا دازه علدور ند   

کنندد  ادرارداد یدا     اش او را مجدازات مدی   هواپیماهای دشدمن بدا بملداران شد ر و خاندة ندادر و کشدتن خدانواده        

 دهند: یعنی، پدافندها با دشمن ا ازه ورود با حریم ش رها را نمی  ممنوعیّ ، نظمی اس  کا و ود دارد

وی ش ر با هوا رفتند، هم دیگر را ایچی کردند و خاموش شددند  فکدر کدرد خدوب     دو ردی  رسام از دو س»

«  ا را این طور پوشش بدهند، یدک دیدوار آهدش حسدابی درسد  خواهدد شدد        اند و اگر هما هماهن  کرده

 (   94: 1911)بایرامی، 

 دهد: شود و با دشمن ا ازة علور و رسیدن با هدف را می ، در اثر یفل  نادر نقض میقرارداد

آمدد، کدا    رفتند با سراد ش ری کا پدافندش، کا شاید کاری از دسدتش برمدی   پس هواپیما    شاید دوباره می»

 (   94)همان: « و شاید -اگر کا هرک پس  نکرده بود  -ای را بگیرد هوانس   لوی فا عا شاید می

عقداب ده  »زد  را کا مرهّدب داد مدی   اامّا عقاب ده هنوز نتوانستا بود ایچی را کامل کند یا حتی  واب عقاب نُ»

بدهد و فقش واتی پایش روی پداا رف  کا دیگر دیر شده بدود و هواپیماهدا   « دس  بده! عقاب ده دس  بده!

 (   12)همان: « گذشتا بودند

 کند    دشمن، ا رمان )نادر( را مجازات می مجازات:

د؟ خوش با حاا پدر و نیلوفر کدا راحد    مادر چا طور هوانستا بود سا روز هحمّل کند و حتی یک آت نگوی»

 (   114)همان: « راح  شده بودند، سق  یکسره و درستا آمده بود روسرشان

 های روایی در این داستان علارهند از:   گزاره

  نادر، سرباز هحصیل کرده و عاشق ادبیّات و سینما و اهل نوشدتن، بریدده از زنددگی و مدردد اسد   )گدزارة       1

 وصفی(  

هدای دروندی و ذهندی و رواندی شددید       ای اس  کا دچدار کشدمکش     نادر، فرد هن ای خانواده از دس  داده4

 اس   )گزارة و  ی(  

هدا برسداند و در ایدن     داند و هالش دارد، خود را بدا آن  اش مقصر می   نادر، خود را در مرگ اعضای خانواده9

ادر با باور خود، خود را از یدک محدل امدن بدا منطقدا      راه حاضر شده کا خود را با دس  اضا و ادر بسپارد  ن

ای از بین بلرد یا در مواردی با فکدر خودکشدی اسد      حادثا رساند ها شاید دس  روزگار او را در اثر خطر می

 ها خود را راح  کند  )گزارة متعدی( 
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پدل معلّدق   شدود  در     میچنانکا پیش از این اشاره شد، در گزارة وصفی، ا رمان داستان، معرّفی و هوصی      
پدردازد  ندادر بدا     خدوی او مدی   و ها و خلدق  با هوصی  و معرّفی ا رمان داستان و ویژگی یهای راوی طی علارت

صفاهی چون سرباز هحصیل کرده، عاشق ادبیّات و سینما، دس  با الدم و مدردد، بریدده از زنددگی و خدانواده      

)فدالش   گذشدتا از نوع بازگشد  بدا    بیشتر  شیوة هوصی  شود معرّفی می -با ویژه خواهرش نیلوفر  -دوس  

های امدروزی کدا از    شود، بلکا مانند بسیاری از داستان اللتّا این ویژگی با صورت مستقیم بیان نمی  اس  بک(

ایدن اطالعدات را    بیشدتر گیرد و ما  کنند، ب ره می های نو برای کشاندن خواننده با دنلاا داستان استفاده می شیوه

ها اس  کا نادر را در یدک ملدارزة ذهندی     یابیم و راوی با این ویژگی های نادر در طوا داستان درمی اگویااز و

 و  سمانی وارد می کند ها با هدف خود دس  یابد و از آن پیروز بیرون بیاید:  

  (1)همان:« کنی ها بوده  شاید حق با باباس  و داری عمرهو هل  می هو هم کا همیشا سرت هو کتاب»

  )همان(« اش کشک اس ، هی  اس ، پوچ اس   پس زندگی هما»

فتدر  هدا یدا د   پرسید کا آیا در کمد را افل کرده؟ نکند باز مانده باشد و کسی برود سر وا  کتاب از خود می» 

« شدد  های نصفا و نیما! و ها دوباره برنمی گش  سروا  کمد، خیدالش راحد  نمدی    یا آن داستانک خاطرات

 ( 93)همان: 

 (   21)همان: « رف  سراد اصل اضیا؟ مقّدما می دانس  چا طور شروع کند  آیا باید بی نمی»

اس ، چرا کا ندادر از واتدی از    های ذهنی ا رمان شرح و هوصی  شده در گزارة و  ی، آرزوها و دیدیا 

و را اسد ، دچدار هردیدد در زندده مانددن اسد   شدک و دودلدی مردل خدوره و دود ا            بیمارستان بیرون آمدده 

ای  ددز فددرار بددا سددوی مددرگ و دوری از زندددگی ندددارد و آرزو دارد بددا آن برسددد  راوی  خددورد  چدداره مددی

هدای دروندی و آرزوهدای اللدی      هدای ذهندی و کشدمکش    اس  در روای  داستان از باورها و دیدیدا  کوشیده

 ا رمان سخن بگوید   

اسد  و پدل مواد  وگرندا چدا دلیدل یدا         کند کا عدابر  فکر کرد: مسئلا همین اس   گاهی انسان فراموش می»

 -یب انگاشتن ایدن کدا پلدی    سودی دارد افسوس خوردن و ماهم گرفتن یا مقصر دانستن خود یا دیگری و عج

 (   11)همان: « ناگ ان زیر پا خالی بشود و فرو بریزد؟ - گاهی باید باشد کا هکیا

هدا و   رد یدا از کوبیدده شددن بدا سدن      اگر کسی از این باال خودش را پرت کندد، آیدا از خفگدی خواهدد مد     »

 (   54)همان: « شد ها و یا دیوارة درّه؟ شاید هم زیادی ارهفاع باعث مرگ می صخره

ای کاش یا راس  بیان سراد ما بیدان و اطدار رو بملداران کدنن  اون واد  دیگدا همدا چیدز از         »با خود گف : »

 (   43)همان: «  می داشتا باشمرسا، بی اون کا خودم در آوردنش س گردن من سااطا  مرگی می
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 هدای دیدوار مانندد کدا گدوی         فکر کرد: اما سفر من با آخر رسیده و  ایم همین  اس ؛ در دا همین کدوه »

هی  چیز نلاشد کا بتواند با یاد گذشدتا بینددازدم و آیدا ایدن نیسد  همدان چیدزی کدا همدة راه را بدا دنلدالش            

  (29)همان: « ام؟ آمده

هدای او بدرای    ها و اادامات ا رمان دارد، راوی با رواید  کدنش   متعدی کا دالل  بر کنشسرانجام در گزارة 

چون سدفر، ملدارزات ذهندی ندادر یدا ملدارزات ندادر         یهای داستان کنشاین رسیدن با هدف پرداختا اس   در 

دهدد   نجدام مدی  هستند کا او برای رسیدن با هددف ا  یهای برای اثلات خود یا ملارزة او در مقابل هواپیما، کنش

 شود:   کا در زیر با برخی موارد اشاره می

یعندی طدوری    -و نا فقش  سد -شد گذاش  و آن وا  شاید هما چیز حل می رفتنی کا هی  ردی بر ا نمی»

  (41)همان:  «شد کا انگار اصالً و ود نداشتا می

زه شروع کدرد بدا ضدربا زدن در    من فقش یا  وری بازی بلدم  آنم همینا کا االن نشون  می دهم    و با سرنی»

 (   33)همان:  «ها فواصل انگش 

 -رسد هدا همدا چیدز را     رسید دارد با خودش با نوعی هفاهم یا سازش می گذراند کا با نظر می روزهایی را می»

 (   95)همان:  «الوا کند -شود کرد آید و کاریش نمی طور کا پیش می آن

 (   29)همان:  « ایم همین  اس ا سفر من با آخر رسیده و امّ»فکر کرد: 

 هاي داستان . نسبت9-5-5

 الف: نسبت خواست و اشتیاق

 : نادر خواهان گریز از گذشتا اس  1ال  

 پوش خواهان یافتن حقیق  مرگ فرزند اس     : پیرمرد سیاه4ال  

 : سربازان خواهان پایان خدم  با سالمتی هستند   9ال  

  داری سالم پل و دور کردن و سااش کردن هواپیماس    : سرگروهلان حیدری خواهان نگ2ال  

 : مادر نادر خواهان گریز از بملاران و مرگ اس    5ال  
 ها باهم ب: ارتباط شخصیت

  )یافتن آرامش( مفعوا )نادر(= فعل           : فاعل )کشمکش درونی نادر(           1ب 

    )یافتن حقیق  مرگ فرزند( وا )پیرمرد( = فعل         مفع    : فاعل )کشمکش درونی پیرمرد(       4ب 

مدردم و خدراب کدردن پدل     = فعل          )کشدتن   مفعوا )هواپیماها و موشک ها(   : فاعل )دشمن(         9ب 

 ارهلاطی( 
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 ا( مفعوا )سربازان و موشک س ند( = فعل          )سااش کردن هواپیم   : فاعل )سرگروهلان(        2ب 

 پ: نسبت پیكار

ای کدا ادرار اسد  او      :  داا و کشمکش درونی نادر کا او را با پاسگاه هلا زن  کشانده اس ، نقطدا 1پ 

 داستان در آن اهفاق بیفتد  مرگ یا بازگش  با زندگی یعنی آرامش   

 :  داا و کشمکش پیرمرد     برطرف کردن هردید خود   4پ 

 ن   :  داا سربازان برای زنده ماند9پ 

 :  داا سرگروهلان برای نگ داری پل و اثلات لیاا  خود   2پ 

 :  داا و ملارزة مادر نادر برای فرار از بملاران و مرگ   5پ 

 هاي روایی در داستان . زنجیره9-5-9

 . زنجیرة پیمانی9-5-9-7

شدود  ندادر سدعی     ا مدی در این داستان، پیمانی بین فرستنده و گیرنده کا هر دو نادر )ا رمان داستان( اس ، بست

رهدایی دهدد یدا خدود را بدا       اش گرفتار آن شده اسد ،  دارد خود را از وضعیّ  بدی کا بعد از مرگ خانواده

کشاند  در نتیجدة آن   کند و با آزمون و ملارزه می ها برساند  همین مسئلا گیرنده )نادر( را با صحنا وارد می آن

، کنشدگرِ فرسدتنده نیدز اسد     داستان ندادر بدا هو ّدا بدا اینکدا       گیرد  در این رخدادهای اصلی داستان شکل می

کند  از نوشتن د کا آن ادر برای او اهمیّ  دارد کا حاضر شدد بدا خداطر      اواعد و اوانینی برای خود هعیین می

کشد  از ش ری کا دوسد  دارد و زادگداه    آن از رفتن با دانشگاه صرف نظر کند و با خدم  برودد دس  می

کند  ندادر از طریدق کنشدگرانی     ای دور افتاده هلعید می شود و خود را با نقطا مشغولی اوس ، دور می و هن ا دا

پیرمرد مردد از مرگ فرزند، ستوان، سربازان مردد روی پل عابر کندار پدل    ؛کند، چون کا با آن ها برخورد می

معلّدق، اسدتوار حیددری، دختدر      ویران شده، سربازان اطار و پاسگاه، سرپرس  و کارگران بازسازی کنندة پدل 

شدود و در ن اید  ااددامات او مدورد داوری ادرار       شود و از این طریق آزموده می چوپان، با کنش واداشتا می

می گیرد  اللتّا در این داستان نادر با عنوان منعقد کنندة پیمدان، آزمدونگر و داور نقدش متع دد پیمدان، آزمدون       

 دارد    شونده و مورد داوری را نیز بر ع ده

او هدم   هدای  آید  اللتّدا ملدارزه و کشدمکش    ها پیروز بیرون می ها و کشمکش ها و ملارزه نادر از این آزمون 

هدای   ولی ملارزه ی فکری او پررن  هر از ملارزة  سمانی اس  و ایدن کشدمکش    اس  و هم  سمانی ذهنی

طریدق یدادآوری خداطرات اسد  هدا       از (فالش بک)گذشتا درونی از شروع داستان کا هم راه با بازگش  با 

 اواخر رمان اداما دارد:

)همدان:  « های دور حیداط  ریل هوانس  در کار باشد  دفترچا را کوبید با گارد ای نداش  و برگشتی نمی فایده»
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141   ) 

چا آدم  اللی! باید دیدنی باشد کسی کا هکلی  خودش را با خودش روشدن کدرده و آخدرش هدن داده بدا      »

 (   45)همان:  «روزی ناآن وسوسة شلا

 (   51)همان:  «ن  ا خدم  کنی، باید روراس  باشیخواهی ای اگر می»

 (  191)همان:  «آیم گف  از هو دور نشدم نیلوفر  با سوی هو می سرباز با خود می»
   هاي اجرایی . زنجیره9-5-9-5

نقدش ویدژه   »د  والدیمیر پدراپ  شو ها( بحث می های ا رایی دربارة کارکردهای داستان )نقش ویژه در زنجیره

  داندد  مدی « های یک حکاید  دارد  را کنش یک شخصی  بر اساس اهمیتی کا در مسیر کنشیا خویشکاری 

(  در سیر حدواد  داسدتان کارکردهدای ا رمدان اهمیّتدی ویدژه دارندد  در یدک         125: 1914احمدی، ن ک: )

رستنده، کارکردهای او بدرای رسدیدن بدا هددف     داستان پس از وارد شدن ا رمان با صحنا و دریاف  پیام از ف

کارکرد اوا ا رمان )نادر( شامل گرفتن انتقاا از واحد پدافند مرکدز و دور شددن    پل معلّقشود  در  شروع می

 از ش ر خود اس  

خواهدد هدو شد ر     هوانس  باور کند کسی خودش این طور خواستا باشد؛آن هما دلشان می شاید هم وااعاً نمی»

 (   2)همان: « خصو  کا اگر ارار باشد آن ش ر، ش ر خودشان باشد باشند با 

)همدان:   «هقریلداً  –  خوای بگی منتقل شدی بدا اینجدا   یعنی می -پدافند هلا زن !  -اینجا؟! اینجا کجاس ؟  -»

12   ) 

ی هدا  کنا  پدافند ه ران کجا، وسدش کدوه    ا؟ آدم کمی هعجّب می خب، نگفتی چا طور منتقل شدی با این -»

 (   11)همان:  «پیش آمد! - لرستان کجا؟!

کارکرد دوم ا رمان )نادر( شامل برخورد او در اطار با افراد متعددی اس  کا هر کدام در مقابدل ا رمدان    

پدوش کدا بدا ندوعی      مدوی سدیاه   نقش برع ده دارند ها با ا رمان در انجام مأموری  یاری برساند  پیرمرد سدفید 

کنندد، یدا      سربازانی کا در برخورد با نادر با نظرات خود با روشنگری او کمک مدی کند هردید او را بازگو می

گویدد و گدروه بعدد در     های هضعی  روحیة مردم در پش   ل دا و  ل دا مدی    ستوانی کا از ستون پنجم و راه

اطداران ندادر و اسدتوار حیددری اسد  کدا ندادر بدرای اثلدات خدود دسد  بدا ملدارزات و               هم  زن  پاسگاه هلا

 هر اس     های درونی نادر از این ملارزات اوی زند در عین حاا کشمکش ها می های  سمانی با آن کشمکش

ندام و نشدان    شدن عزیزمو راح  هحمل کردم، اما این یکی کمرمو شکس   هما چیدز از یدا نامدة بدی     من پرپر»

 (   91)همان: « رف   شروع شد     مالهش مرل سیخ هو چشم هام فرو می
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)همدان:   «دوندم  راحد ؟! راسدتش نمدی    -واستم بدونم حاال کا هردیدهون از بین رفتا راحد  شددین؟   خ می -»

21   ) 

های کوچک کارهای ستون پنجمدا    هدو شد رها کارشدون هدم هضدعی  روحیدا مردمدا  بدا           این چیزا چشما»

 (   91)همان: « ها آرامشتو با هم بریزن شنوی نذار با این حرف کنن  از من می هیشکی رحم نمی

 دور متو ّدا    خواستین برین پل کرخدا  ایدن   می بلا پدر! ولی شما -شا؟   ا ختم می پس سفر هو هم با همین -»

   ( 22)همان: « رم   واب سؤالمو گرفتم خواستم برم، دیگا نمی درستا  می -شدم  
شدک سد ند و   ا رمان مربوط بدا ملدارزة رودرروی او بدا هواپیمدای دشدمن و اسدتفاده از مو       سوّمکارکرد  

مراحل کسب این سالح و ملارزة ن ایی او و بازگشد  او بدا زنددگی بدا یدافتن نشدانی از خدواهرش نیلدوفر در         

 کند    چشمان دختر چوپان محلی و رفتنش با روستای او هجلّی پیدا می

 کرد، کاش هواپیمایی نیاید و فکر کرد دیگر هحمّل شکستی  دید را نخواهد داش  و همدان یدک   آرزو می»

 (   142همان: « )بار برای همام عمرش کافی اس 

کدرد و بدرای اولدین بدار آن صددای م یدب را        زد    شدلیک مدی   و حاال چراد سلز شدده بدود و چشدمک مدی    »

رف  ها آن چ ار کیلو هی  ان  هی سیاه را با سدوی چیدزی بلدرد کدا      شنید    موشک هوو کشیده و پیش می می

 (   141)همان: « ور بزندکرد    د حاال می خواس  یا سعی می

 )همان( « افتا افتا    االن می زد    زد    با خدا زد    االن می پیش از هما ااسم بود کا    داد می»

 هر اس ، پیروز و سربلند بیرون بیاید    شود از این ملارزات کا  نلة فکری اش پررن  سرانجام نادر موفق می

 ی  هاي انفصالی یا انتقال . زنجیره9-5-9-9

های انفصالی در این داستان بیانگر سیر حرک  داستان از وضعیتّی نامساعد و منفی بدا وضدعیّ  بسدامان     زنجیره

و مرل  اس   در آیاز داستان نادر ا رمان داسدتان دچدار ندوعی هردیدد و سدرخوردگی و ناامیددی اسد  کدا         

گدذارد و بدا    کا نادر پدا در سدفر مدی    وضعیّ  نابسامان و نامتعادلی بر فضای داستان حاکم کرده اس   هنگامی

کدردن   گذارد ها آنگاه کا با سااش شود، اوضاع رو با هعادا و هظم می های مختل  روبرو می آدم ها و مواعیّ 

 گیرد    هواپیمای دشمن او  داستان شکل می

اندداز   موشک نشس  رو با پلی کا ویران نشده بود و ای نداش  هالش برای سرپا ماندن و می دیگر هی  فایده»

ف میدد کدا همدا     دید، یعندی مدی   فشرد و چا ادر خوشحاا بود کا می در بغل می -کا هنوز کمی گرم بود –را

اند سم  کوه و دور و برش خالی شده و دوباره او مانده و خودش، یعندی او ماندده و هن دایی! و چدا اددر       رفتا

 (   143)همان: « هواند گریا کند دید سرانجام می خوشحاا بود کا می
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کا بتوان انتظار کسدی را داشد   فکدر کدرد      آنالبالی  معیّ  گم شده بود  دوباره خودش بود و هن ایی، بی»

)همدان:   «انتظار هی  چیز معنی نداش   حتی اگر ارار بود این انتظار، انتظار مدرگ باشدد   چا زندگی سختی  بی

12)  

ی، هرچند نا زیاد روشن  بدا امیدد برنگشدتن و شداید هن دا      م ّم این بود کا سرباز باشی و با راهی بروی با امید»

کندد بدا گذشدتا؛ گذشدتة      آن چیزهدایی کدا وصدل  مدی     ةدور شدن، یعنی هرچا بیش هر فاصلا گرفتن از هم

 (   1)همان: « ای کا دیگر نلود ها، آن خیابان پردرخ  و آن خانا ای خود، بستگان، ش ر، همدوره

هدایی کدا بداالی کدوه دیدده بدود         ها، چشدم  زد  آن چشم سر ا خشکش میبروی خانا بود و  حاال درس  رو»

ای کدا   گردد سدراد دفترچدا   هایی عمیق، کمی مرطوب، کمی کشیده    و فکر کرد شاید بتواند دوباره بر چشم

 (   191)همان: « مدهی اس  چیزی در آن ننوشتا  فکر کرد شاید بتواند بنشیند کنار پل و شروع کند با نوشتن

 

 

 . عناصر روایی داستان  9-5-4

 /علارهندد از: شناسدانده یدا ا رمدان: ندادر/ موضدوع شناسدایی: رسدیدن بدا آرامدش           پدل معلّدق  عناصر روایی در 

پدوش، سدتوان، سدربازان     دهنده: پیردمرد سیاه نیروهای یاری /های درونی نادر/ گیرنده: نادر فرستنده: کشمکش

های نادر در پاسگاه، دختر چوپان/ نیروهدای مخدال : هردیدد     تیخدم هم سفر در اطار، گروهلان حیدری و هم

 و دودلی نادر، ستون پنجم و فرمانده آهشلار   

ا رمدان    خورد آید و نظم و هعادا آیازین داستان با هم می ای با و ود می در سیر حواد  داستان، حادثا 

کندد و در پدی آن    اس ، دریافد  مدی   نادر -ندایی درونی -های درونی داستان پیامی از فرستنده کا کشمکش

هدای   زند  نادر ا رمان و محدور اصدلی کدنش    ا رمان، هدف را انتخاب و برای رسیدن با آن دس  با اادام می

سدملوا ارادة شکسدتة    پدل معلّدق  زند   ا رمان دس  با ملارزات ذهنی و  سمانی می داستانی اس   در این بین

کشاند ها او با ساختا شدن پل برای احیدای اراده هدالش کندد      آنجا می نادر اس  کا راوی داستان ا رمان را با
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 شود    ای هر یک از این عناصر پرداختا می در زیر با بررسی  داگانا

 . فاعل یا شناسنده )قهرمان(9-5-4-7

دهدد  دو   معموالً فاعل عنصر محوری کنش داستان اس ؛ یعنی کسی یا چیزی کا کنش داسدتان را انجدام مدی   

داسدتان فاعدل یدا    ایدن  ها خالی نیس   در  ر فاعل و هدف یاللاً همیشا حاضر هستند و هی  داستانی از آنکنشگ

چرخد  ندادر بدا    ا رمان نادر اس  و هدف یا مفعوا رسیدن با آرامش اس  و کل داستان حوا محور نادر می

 کننده را هم دارد    شونده و ا را پذیر، آزمون عنوان ا رمان نقش پیمان

 . هدف )مفعول( یا موضوع شناسایی9-5-4-5

اسد ، ولدی در بسدیاری از     بدا حسداب آورده  « شخصدیّ  »اگرچا گریماس هدف )مفعدوا( را یدک کنشدگر    

کا فرسدتنده یدا در    همچنان  (14: 1911)هوالن، « های دیگر، هدف با معنی دایق کلما شخصیّ  نیس  روای 

نتزاعی اس ، هددف هدم کدا مدورد  سدتجو اسد  و       واا  کشمکش درونی، شکّ و هردید نادر یک مف وم ا

شدود نیدز از اضدا یدک مف دوم انتزاعدی اسد  و         رسیدن با آن سلب هسکین و آرامش و التیام روحی ندادر مدی  

 شود    رن  دیده می الشعاع اس  و کم فرستنده با عل  محوری  فاعل و هدف در داستان هح 

 . فرستنده9-5-4-9

فرستد  فرستنده گاهی احسداس یدا ویژگدی ذاهدی اسد  کدا بدا         اا هدف میشخصیتّی اس  کا فاعل را با دنل

ها برای رسیدن بدا اهدداف گونداگون     ها و ود دارد و سرچشمة بسیاری از هالش صورت فطری در همة انسان

داستان فرستنده کشمکش درونی ندادر اسد ، احساسدی کدا بدا روح و روان او چند  انداختدا        این اس   در 

دهددد و در بسددیاری از مددوارد بددا و ددود  و بددا سددوی هدددف حرکدد  مددی کددرده اسدد  ناسدد  و او را پریشددا

 دارد    های یاریگران او را با ادامة راه وا می روشنگری

 . پذیرنده یا گیرنده9-5-4-4

دار اسد     یعنی یک فرد مشترک دو کدنش را ع دده    نیز هس « پذیرنده»همان ا رمان « فاعل»در این داستان 

رسدد   نافاهی با اصل نظریّا ندارد  هرچند کا نقش پذیرنده را هم نادر دارد، ولدی بدا نظدر مدی    اللتّا این حرک  م

 برد    در حاشیة روای  ارار دارد، اگرچا از عمل ا رمان )نادر( در ن ای  سود می

 . یاریگر9-5-4-2

ن سدوّمی د، پدس  کند  گیری بحران را فراهم می های شکل در مسیر رسیدن با هدف هردیدهای نادر همواره زمینا

گردانددن او بدا    دهندگان بدرای حفدن ا رمدان و بداز     دهندگان اس   یاری نقش مو ود در داستان از آن یاری

هدای ندادر در    خددمتی  پدوش، هدم   کنند کا کارکرد مرلتی را بر ع ده دارند  مانند پیرمرد سیاه زندگی هالش می

 سفر در اطار    ن و سربازان همپاسگاه هلا زن ، سرگروهلان حیدری، سالح  نگی س ند، ستوا
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 . بازدارنده9-5-4-6

هواندد همدان    بازدارنده هم مانند یاریگر الزاماً نلاید انسان باشد؛ بلکا یک هفکّر و احسداس و عددم هواندایی مدی    

ها نقش بازدارندده را دارندد، هدم عوامدل ذهندی و       هم شخصیّ  پل معلّقنقش بازدارنده را ایفا کند  در داستان 

شکّ و دودلدی و هردیدد خدود ندادر      ؛عوامل چون  منشی و فرمانده آهشلار، خالا زیور ؛اشخا  چون  انتزاعی

هوانستی یا مداه مجروحید  بگیدری، بدرای      کم می دس »کنند  دوباره شروع کرد:  با عنوان بازدارنده عمل می

 (  42: 1911)بایرامی، « هاش سا ماه سا ماه میدن هر از این کم

 گیري. نتیجه4

الگدوی مفیدد و کارآمدد اسد   بدر      پدل معلّدق   آید کا الگوی گریماس در هحلیل داستان  ز این پژوهش برمیا

هواند با هوّ دا بدا روابدش و مناسدلات سداختاری، داسدتان را دنلداا         اساس این الگو خواننده با ذهنیتی روشن می

مناسب اس ، اما بدا ایدن الگدو     های فولکلور بسیار شناسی گریماس برای حکای  کند  با آن کا الگوی روای 

 در ژانرهای مختل  از  ملا ژانر داستان  نگی را نیز با چالش کشید   هایی  هوان داستان می

اینکا محتوای متفداوت دارندد، امدا از     های امروزی با و ود در بررسی انجام گرفتا مشخّص شد کا داستان 

کندد هدا از  دذّابیّ      هدا کمدک مدی    نویسدی بدا آن   نگیرند کا هرفندهای  دید داستا ساختار مشترکی الگو می

شمارد، در ایدن داسدتان    برمی ها هایی را کا گریماس برای حکای  مضاعفی برخوردار باشند  برخی از ویژگی

هواند فاعل یا شناسنده و هدم پذیرندده یدا گیرندده باشدد  ندادر        هوان دید؛ از  ملا این کا ا رمان، هم می هم می

پیونددد،   ای کا در داستان با واوع مدی  داستان اس ، هم پذیرنده یا گیرنده اس   نوع ملارزههم ا رمان و فاعل 

کدا   گوندا همان پل معلّقهم از نوع ملارزه ذهنی و هم از ملارزه  سمانی اس ، ولی ملارزه ذهنی بارزهر اس   

  نامتعدادا هلددیل   در الگوی گریماس نیز آمده اس ، در صحنة آیازین از وضعیّ  متعدادا بدا یدک وضدعیّ    

کندد  داسدتان دارای وضدعیّ  هعدادا، ادرارداد یدا        شود، سپس بدا سدوی وضدعیّ  متعدادا سدوق پیددا مدی        می

این اسد  کدا از    -هواند نقطة او  رمان باشد  د کا می  پل معلّقممنوعیّ ، نقض و مجازات اس   نکتا بارز در 

دود چ دار کنشدگر شخصدیّ  نلدوده بلکدا      هوان گف  کا حد  در این داستان می گریماس شش کنشگر الگوی

 احساس و هفکّر و هوانایی هستند کا حال  ذهنی و انتزاعی دارند   
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