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چکيده
در نشانه -معناشناسی گریماس ،در پی شناخت مراحل تولید تا دریافت معنا ،ژرف ساخت
روایت در قالب فرایندها و الگوهای گفتمانی متنوع مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .از آن جا که
بررسی و شناخت سازوکارهای تولید معنا در روایت منظومههای غنایی امری ضروری به نظر
میرسد؛ بر همین اساس ،در مقالهی حاضر ،با روش توصیفی-تحلیلی ،به بررسی و تجزیه و تحلیل
ویژگیهای نشانه معناشناسی و راهکارهای تولید معنا در روایت «خسرو و شیرین» نظامی ،بر پایهی
نظریهی معناشناسانهی گریماس پرداختهایم .هدف از این مقاله روشن ساختن این مسئله است که
تا چه اندازه نظریه ی گریماس که به باور او جهان شمول و قابل انعطاف با سایر متون است ،با
ساختار منظومههای غنایی هم خوانی دارد و دیگر این که چگونه نیروی حسی عاطفی با تأثیر بر
عامل معنایی ،باعث تولید معنا میشود؟ پس از تجزیه و تحلیل مشخص شد که در این روایت،
معنا در قالب شوش و کنش هر دو تحقق میپذیرد و در مسیر تولید معنا ،از نظم حاکم در بعضی از
الگوهای مطرح شدهی گریماس پیروی نمیکند و در این مسیر ،با چالشهایی مواجه است که عامل
زمان در کنار برش زمانی و عامل انتظار ،نقش تعیین کنندهای در تحقق و تولید معانی به چالش
کشیده شدهی روایت ایفا میکنند.
کلیدواژهها :نشانه معناشناسی ،گریماس ،فرایندهای معنایی ،منظومه غنایی ،خسرو و شیرین.
_________________________________________________________________________________
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مقدمه
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سمیولوژی یا نشاانه معناشناسایفرانساوی ،بعاداز فردینااندوسوساور)Ferdinand de 1857-1913
 ،)Saussure:7توسط لویی یلمسال ( )L. Hjelmslev: 1899-1965و آلژیارداس ژولاین گریمااس
) (A.J.Greimas:1917پیریزی شد .فرایند نشانه معناشناسی بهعنوان ابزاری مناسب جهت تجزیه و
تحلیل کالم ،به بررسی دادههای انتزاعی تولید معنا در ژرفساخت یک متن مایپاردازد و «در پای
کش

معنا در جایی است که بنیانهای ارتباط متقابل و تنگاتنگ نشانهها باا یکادیگر در آن شاکل

میگیرد» (شعیری .)1:6936،یکی از فرایندهای تولید معنا در گفتماان ،تاأثیر جریاانهاای حسای-
ادراکی است که از جمله پایههای اصلی نشانه معناشناسی گریماس نیز محسوب میشود .آلژیرداس
ژولین گریماس لیتوانیایی تبار مقیم فرانسه و بنیانگذار مکتب پاریس (که در آن نشاانه معناشناسای
نااوین گفتمااان پاایافکنااده شاادهاساات) ،بااا انتشااار کتاااب «ساااختار معنااایی»

( Structural

 ،)Semantics:1966بااه عنااوان یکاای از مهمتاارین نظریااهپااردازان معناشناساای و روایااتشناساای
شناختهشد .گریماس تحت تأثیر نظریاات وددیمیار پارا

( ،)Vladimir Propp:1895-1970اتاین

ساوریو ( )Etienne Souriau:1892-1979و کلاود لاوی اساتروس

(Claude Levi-Strauss:1908-

 )2009و با بهره گرفتن از نظریههاای زباانشناساانی چاون سوساور و رومان یاکوبسان

(Roman

) ،Jakobson:1896-1982الگوی کنشی خود را در بررسای اناواع روایاتهاا ،در کتااب «سااختار
معنایی» ،مطرح کرد ،اما بهجای اینکه مانند پرا  ،سوریو و حتی لوی استروس ،بر یک ژانر خاا
تأکید داشته باشد ،درصدد است تا با تکیه بر نظریات زبانشناسی« ،داستان را بهعنوان یک سااختار
معناشناسی قابل مقایسه با نحو جمله» ( ،)Hawkes,2004:72مورد بررسی قرار دهد ،با ایان هادف
که به دستور کلی و جهانی زبان روایت دست یابد .این نظریه پرداز ،در مسیر مطالعات معناشناسای
خود« ،از میان اشکال ساختاری« ،ساختار روایات» را باه عناوان مرکاز فراینادهای معناایی معرفای
میکند» ( )Robichaud,2002:130و راهکارهای تجزیاه و تحلیال متاون روایای در جهات کشا
معنااای ژرف ساختیشااان را در قالااب فرایناادها و الگوهااای مختل ا

مطاارح ماایسااازد از جملااه

مشهورترین این الگوها عبارتند از:
الگوی کنشی ،فرایند مربع معنایی و مباحث مربوط به فرایندهای تولید معنا در نشاانه معناشناسای
بنابراین« ،اصلیترین نشانهی دسترسی به آثار گریماس را میتوان تمایلش به معناشناسای و موضاع
ساختارگرایی قوی ،با تأکید بر الگوها ،تقابلها و نقشهاای معناایی معرفای کارد» (
.)Pizzi,2006:74

Cavazza and
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هدف
کاربرد فرایندها و الگوهای نشانه معناشناسی گریماس در تحلیال متاون منراور و منظاوم فارسای و
بهویژه منظومههای غنایی که چارچوب اصلی تولید معنا در آنها با غلبهی نیروی عشق که جریاانی
حسی-ادراکیاست ،شکل میگیرد امری ضروری بهنظر میرسد وحتیمیتواندر اینمنظومههاا ،در
پی اثباتو یا رد اینالگوها درجریان تولید معنا ،نتایج قابل مالحظهای ارائاه داد بناابراین ،هادف از
این پژوهش ،شناخت سازوکارها و عناصر اصلی شکلگیری تولید معنا در روایت «خسرو و شیرین
نظامی» و بررسیچگونگی تأثیر فرایندعاطفی و شوشی ( )l étatبرفرایندمعناسازی این روایت است.

بیان مسئله
مسئله ی اصلی ما در این تحقیق این است که تا چه اندازه نظریههاای معناشناساانهی گریمااس ،باا
ساختار منظومههای غنایی همخوانی دارند؟ و به دنبال آن ،چگونه غلبهی نیروی حسای عااطفی باا
تأثیر بر عامل معنایی گفتمان (کنشگر) ،منجر به تولید معنا در قبال انجام کنشها میشود؟

روش تحقیق
در این پژوهش بحث بر سر نظریهی نشانه-معناشناسی گریماس و مطابقتش باا روایات «خسارو و
شیرین نظامی» است که ضمن بررسی نوع نظام گفتمانی روایت ،باه تجزیاه و تحلیال آن در قالاب
فرایندهای تولید معنا میپردازیم فرایندهایی چون :فرایند روایی گریماس ،عامل معنایی زمان (بُارش
زمانی و انتظار) و معرفی الگوی حرکت فاعل منظومههای غنایی به سوی هدف.

پیشینهیتحقیق
مطالعات روایتشناسای پیشاینه چنادانی نادارد ،اماا در حاوزه مطالعاات «نظریاه معناشناسای
گریماس» بر آثار کالسیک منظوم و منرور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شعیری در سه کتاب «تجزیه و تحلیل نشانه معناشاناختی گفتماان» (« ،)6931راهای باه نشاانه
معناشناسی سیّال :با بررسی موردی ققنوس نیما» (« ،)6933مبانی معناشناسای ناوین» ( ،)6936و در
مقاله »از نشانهشناسی ساختگرا تا نشانه معناشناسی گفتمانی» ( ،)6933توانستهاسات ضامن معرفای
کامل نشانه -معناشناسای و عناصار معناشناساانهی تولیاد معناا در گفتماان ،گاامی مارثر در تبیاین
راهکارهای تولید معنا در یک متن بردارد .حسنزادهمیرعلای و کنعاانی ( )6931در مقالاه »بررسای
الگوی نشانه معناشناسی گفتمانی در شعر قیصر امینپور» ،در پی آن هستند تا ضمن بررسی دو بُعاد
مهم حسی ادراکی و زیباییشناختی نظام نشانه معناشناسی گفتمان ،به تحلیل شعر قیصار اماینپاور،
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این الگو بپردازند .مقاله »عبور از مربع معنایی به مربع تنشای :بررسای نشاانه معناشاناختی
براساس9353
تابستان

ماهی سیاه کوچولو» :از عباسی و یارمند ( ،)6931ویژگیهای روایی داستان ماهی سایاه کوچولاو را

7
مورد بررسی قرار میدهد ،تا مشخص شود که چگونه روایت از خود عبور میکند تا حصار روایای
را بشکند و تکرّر روایی ایجاد کند .اسماعیلی ،شعیری ،کنعانی ( ،)6936نویسندگان مقاله »رویکارد
نشانه معناشناختی فرایند مربع معنایی به مربع تنشی در حکایت دقوقی مرنوی» ،فرایند گذر از مرباع
معنایی به مربع تنشی و نحوه شکلگیری فرایند تنشی در داستان دقوقی را مورد بررسی و تجزیاه و
تحلیل قرار دادهاند .در مقاله «نشانه-معناشناسی ساختار روایی داستان «و ما تشاؤون» براساس نظریه
گریماس» :از نصیحت ،روشنفکر ،پروینی ،میرزایی ( ،)6936نویسندگان براسااس الگاوی مطالعااتی
گریماس به واکاوی فرایند نشانه معناشناسی داستان مذکور پرداختهاند ،اما تا جاایی کاه نگارنادگان
این مقاله اطالع دارند ،تاکنون پژوهشی در زمینه تجزیه و تحلیل نشانه معناشناسی روایت خسارو و
شیرین نظامی و دیگر منظومههای غنایی براساس نظریهی گریمااس ،انجاام نگرفتاهاسات بناابراین
ضرورت مطالعه معناشناسانهی گریماسی در این ژانر ادبی با موتی

عاشقانه احساس میشود.

مختصری از تبارشناسی نشانه معناشناسی
اصطالح سمیولوژی یا نشانهشناسی (« )semiologyبهعنوان نظریه علمی مطالعاه زباان و ارتبااطش
با روانشناسی اجتماعی ،برای اولین بار در آغاز قرن بیستم ،توسط زبان شاناس سوئیسای ،فردیناان
دوسوسور معرفی شد» ) .(Martin and Ringham,2000:2در نشانه-شناسی سوسوری که «نشانه را
متعلق به نظامی انتزاعی و اجتماعی و به دور از جنبههاای ماادی مایداناد» (ساجودی،)6936:34،
رابطه بین دال و مدلول بدون دخالت انسان صورت میگیرد زیرا به اعتقاد سوساور «افاراد قادرت
تغییر نشانه در یک اجتماع زبانی را ندارند» (چندلر .)13:6931،بعد از سوسور ،نشانه در نزد چارلز
پیرس ( ،)Charles Sanders Peirce:1839-1914که خود را «آغازگر نشانهشناسی» (احمدی:6936،
 )16میدانست ،مفهوم پیچیدهتری به خود میگیرد .به اعتقاد او کلیت فرایناد معناساازی ،از تعامال
بین الگوی سه وجهی نشانه با یکدیگر شکل میگیرد که عبارتند از :بازنمودن (صورتی که نشانه به
خود میگیرد) ،تفسیر (معنای نشانه) ،موضوع (که نشانه به آن ارجااع مایدهاد) (ساجودی:6931،
 .)11تا اینکه لویی یلمسل

دانمارکی ،در مقابل نشانهشناسی سوسور دیدگاه جدیادی را پیشانهاد

میکند .او به جای ترکیبات نشانهای دال و مدلول ،اصطالحات بیان و محتوا را مطارح مایساازد و
«رابطه بین آنها را رابطهای کارکردی ،مکانیکی و منجماد مایداناد (نشاانهشناسای سوساور) کاه
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میتواند با حضور عامال انساانی ،باه رابطاهای سایال تبادیل شاود» (شاعیری و وفاایی.)1:6933،
گریماس ،از نظریه یلمسل

الگو میگیرد،جریانات حسی و عاطفی را بهعنوان عنصر اصالی تولیاد

معنا در گفتمان معرفی میکند و نشانهشناسی را از ساختارگرایی به نشانه معناشناسی گفتمانی ساو
میدهد« .گریماس در کتاب «نُقصان معنا» این عناصر حسی تولید معناا در گفتماان را تاابع جریاان
«گریز از واقعیت» می داند که برای جبران این نُقصان معنا میتوان به پدیدار شناسای مراجعاه کارد.
امروزه نشانه معناشناسی یلمسلفی و گریماسی ،به دنبال شناسایی پایش شارطهاای تولیاد معناا از
طریق جریانات حسی ادراکی هستند» (شعیری.)33-31 :6936،

انواع نظامهای گفتمانی
 -1نظام گفتمانی هوشمند
در این نظام ،معنا یک جریان شناختی است و با توجه به هدف ،برنامه و موقعیت خاصی توساط
کنشااگر شااکل ماایگیاارد .ایاان نظااام گفتمااانی ،بااه سااه تعاماال کلاای تقساایم ماایشااود:
 1-1تعامل برنامهمدار ،کنشی یا تجویزی« :در این نظام ،کنشگر براساس برنامه یا قرارداد تنظیمای
یا دستوری عمل میکند و در اجرای قرارداد و تعهدات ،نمیتواند براسااس احساساات و عواطا
خود چیزی از برنامه بکاهد یا به آن بیافزاید» (شعیری و وفایی )61:6933،و در پایان بعد از ارزیابی
شناختی و عملی ،کنشگر با توجه به کنش خود یا مجازات میشود یا پاداش میگیرد.
 2-1تعامل القایی :نظامی است که در آن هر دو طرف کنش یا برنامه ،در تعامل باا یکادیگر سابب
تعیین کنش یا شکل گرفتن آن میشوند یعنی یکی از دو طرف باید بتواند در دیگاری ایان بااور را
ایجاد کند که اجرای کنش به نفع اوست و از این راه بهتر به مقصود خاود مایرساد .چناین القاایی
راهکارهای متفاوتی دارد که عبارتند از :القا از راه چاپلوسی ،وسوسه ،اغوا ،تحریک ،تهدید یا رشوه
دادن (همان.)63-63 :
 3-1تعامل اخالقی-مرامی (اتیک) :در این گفتماان ،یکای از طارفین براسااس اخاال فاردی یاا
فرهنگی-اجتماعی ،خود را موظ

به انجام عمل میداند .در این جا با باوری بنیادی مواجاه هساتیم

که در وجود کنشگر ریشه دوانده است و ناه بااوری کاه هار لحظاه براسااس القاا تغییار مایکناد
(شعیری.)669 :6931،
 -2نظام گفتمانی حسی-ادراکی
در نظام گفتمانی احساسی ،بروز معنا تابع سه جریان تنشی عاطفی ،حسی ادراکی و زیبایی شاناختی
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شعیری و همکاران )49 :6933،و معنا در قالب شوش (شدن) تولید میشود شوشی که خاود
است (
تابستان9353

مقدمهای برای ایجاد کنش توسط عامل معنایی میگردد بنابراین ،در این نظام به دلیل تأثیر جریاناات

7
حسی ادراکی بر عامل معنایی ،از عامل شوشگر به جای کنشگر استفاده میشود.
 1-2جریان تنشی-عاطفی :دنیای عاطفی ،دنیایی است که در تقابل با منطق روایی قرار مایگیارد و
به معنای توق

دنیای کنشی یا منطقی و شناختی و خروج از فرایند پویایی اسات کاه باا برناماهای

معین در پی دسترسی و وصال به هدف معینی است (شعیری .)649 :6931،در این جریان ،جریاناات
تنشی عاطفی عامل معنایی ،در قالب فرایند «مربع تنشی» ،قابل ترسیم و مشاهده است.
 2-2جریان زیبایی شناختی :در جریان زیبایی شناختی ،شوشگر تحت تأثیر نیروی حسای ادراکای
قرار میگیرد و تابع برنامه ،کنش ،باور ،مرام و القای خاصی نیست .گریماس در کتاب نقصان معناا،
برش و انقطاع زمانی را یک فرایند زیبایی شناختی میداند.
 3-2تعامل حسی ادراکی یا حضوری :در این رابطه با نظامی تعاملی مواجه هساتیم کاه باه رغام
ویژگی پویا ،به برخورد تعامل یعنی آنچه دو طرف رابطه در هنگام ارتباط حس میکنند ،تکیاه دارد.
در اینجا تغییر یا ایجاد معنا براساس شرایط ،در بافت یا موقعیت مورد نظر و در لحظه رقم میخورد
به همین دلیل هیچ چیزی پیشبینیپذیر نیست (شعیری و وفایی.)11 :6933،
 -3نظام گفتمانی رخدادی :این تعامل محصول جریانی نامنتظر از نوع حسی-ادراکی است .در این
رابطه تغییر و معنا زاییده کنش نیست ،بلکه عنصری است که بهطور اتفاقی و نامنتظر بروز مایکناد؛
یعنی بدون اینکه «کنشی» در کار باشد« ،شدنی» رخ میدهد و ایان «شادن» تاابع رابطاهای حسای-
ادراکی است» (شعیری و وفایی .)11 :6933،در ذیل این نظام ،با سه گونه گفتمانی باا ویژگایهاای
تقدیر و اقبال ،مشیت الهی و تصاادفی روبارو هساتیم ( ، Landowski,2005:43نقال از شاعیری و
همکاران.)44 :6933،

نوع نظام گفتمانی منظومه غنایی «خسرو و شیرین» نظامی
گفتمان منظومههای غنایی با «تعامل رخدادی» کلید میخورد .در این گفتمانها که همگی محصاول
جریان حسی عاطفی است ،معنا به گونهای غیرمنتظره و اتفاقی با یک «شدن» تولید میشود و فاعال
را به عاملی اسطورهای مبدل میکند (تعامل رخدادی) که در راه رسیدن به هدف ،خطار را باا جاان
میخرد و به کنشهاای شاگفت انگیاز و گااهی فراتار از نیاروی انساانی دسات مایزناد (تعامال
حسیادراکی) .در روایت خسرو و شیرین نیز وضع گفتمانی بار هماین مناوال اسات .شااپور نادیم
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دكتركرمعلي قدمياري
خا خسرو که نقاش چیرهدستی اسات ،از قضاا روزی در ماورد «شایرین» ،ولیعهاد و بارادرزاده
«مهین بانو» برای خسرو میگوید .خسرو به محض شنیدن سخنان او ،مهر بر شیرین مینهاد و چناد
روزی در اندیشه بهسر میبرد (تعامل رخدادی) ،تا این که با تأثیر نیروی حسی ادراکی عشق ،بارای
رسیدن به هدف ،کنش خود را آغاز میکند و از شاپور میخواهد که در این عشق ،نقش یاریدهنده
را بازی کند (تعامل حسی ادراکی) و به او میگوید:
چاااو بنیاااادی بااادین خاااوبی نهاااادی

تماااامش کااان کاااه ماااردی اوساااتادی ...

تااو را بایااد شاادن چااون بااتپرسااتان

بااااادست آوردن آن بت به «دستااااااااان»
(نظاااااامی)41 :6933،

در این بخش« ،تعامل کنشی دستوری» شکل میگیرد چون خسرو به شاپور دستور میدهاد کاه باه
ارمن برود و شیرین را نزد او بیاورد .چنین نیز میشود .شیرین باا دیادن تصاویر خسارو و شانیدن
اوصاف او توسط شاپور ،دل از دست میدهد و برای رسیدن به او سار از پاا نمایشناساد (تعامال
رخدادی) و به طرف مدائن میرود (تعامل حسی ادراکی).
خسرو نیز بعد از فرار از نابسامانیهای مدائن به ارمن میرود ،در آن جا اقامت میگزیناد و بعاد از
ماجراهایی که اتفا میافتد و رفتنها و بازگشتن هاا باه ارمان و مادائن ،شایرین را چناد صاباحی
مالقات میکند (تعامل حسی ادراکی) .شیرین به او میگوید :پادشاهان در جستن کام ،باید دستشاان
گاهی با جام و گاهی با تیغ باشد! نه اینکه مدام باه میگسااری بپردازناد پاس بایاد باروی و تخات
پادشاهی خود را پس بگیری:
نخاااواهم نقاااش بااایدولااات نماااودن

ماان و دولاات بااه هاام خااواهیم بااودن

تاااو ملاااک پادشااااهی را باااهدسااات آر

کاااااااه من باشااااااام ،اگر دولااات بااااود یار

(همااان)613-691 :
اجرای کنش در روایت خسرو و شیرین به صورت جدی ،بعد از آشنایی و تعامل خسارو و شایرین
با یکدیگر صورت میگیرد .زمانی که شیرین ،خسرو را متقاعد میکند کاه نناگ فارار را از کارناماه
خویش پاک کند ،به مدائن برود و در بازپس گرفتن تخت پادشاهی خود ،تالش کناد .خسارو نیات
خیر شیرین را نمی بیند ،اما باز هم ،در جهت یافتن راهی مناسب برای جناگ باا بهارام ،راهای روم
میشود (همان )691-691:و بدین ترتیب کنشهای اصلی داستان شکل میگیرد بناابراین ،باه دلیال
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شیرین و خسرو در اجرای کنش و متقاعد کردن مداوم خسرو توسط شایرین ،مایتاوان ایان
تعامل
تابستان9353

بخش از گفتمان را گفتمانی از نوع «تعامل القایی» دانست که در پی راهکار تحریک خسرو ،صورت

7
میگیرد (تعامل القایی) .در میانههای روایت ،خسرو چندین بار از شاپور میخواهد که نازد شایرین
برود و از او بخواهد که به قصر خسرو بیاید ،اما باز خودش شخصاً جهت وصاال باا مفعاول اقادام
نمیکند (تعامل برنامهمدار و دستوری) .در پایان ،فاعل به الگوی اصلی و شوشی منظومههای غنایی
بازمیگردد و به گونهای غیر منتظره ،حس وصال با هادف در وجاودش نهادیناه مایشاود (تعامال
رخدادی) و شخصاً در جهت وصال باا مفعاول گاام برمایدارد اقادامی متفااوت کاه مانناد دیگار
منظومهها باید در آغاز داستان صورت میگرفت (تعامل حسی ادراکی).

بازنگری فرایند روایی گریماس
گریماس با ارائه الگوی فرایند روایی ،معتقد است که ساختار اصلی هر روایت به گونهای است کاه
«در آغاز ،وضعیت متعادلی حاکم است که در اثار حادثاهای دگرگاون مایشاود» (فروزناده:6931،
 .)633با ظهور این نقصان ،قراردادی منعقد میشود ،فاعل براساس آن به اجرای کنش میپاردازد و
در پایان در قبال عملی که انجام میدهد یا پاداش میگیرد یا مجازات مایشاود و ایان الگاو را باه
کند:
زیر(یامطرح می
«شکل
ممنوعیت)
قرارداد

نقض یا عمل

مجازات یا پاداش».....
(سلدن و ویدوسون)641:6934،

در این طرحواره گاهی نیز میتوان «عملیات القایی» را جایگزین عقد قرارداد کرد .با توجاه باه
نکات ذکر شده ،میتوان فرایند روایی یا تحولی کالم را به شکل زیر نشان داد:
«عقد قرارداد

توانش

کنش

ارزیابی یا قضاوت» (شعیری)36 :6936،

بررسی فرایند روایی منظومه غنایی «خسرو و شیرین»
روایت خسرو و شیرین در فضای گفتمانی خود ،با چند فرایند روایای روبارو مایشاود .در آغااز،
خسرو بهعنوان «فاعل مسبب و بدعتگذار» «چون خود دستور عمل را صادر میکند ،بادون ایاان
که در آن شرکت کند» (همان.)34:
بعد از وص

شیرین از زبان شاپور ،دلباخته او میشود و در ایان ماورد باا شااپور چاارهاندیشای

میکند (نظامی .)41 :6933،او چنان بیقرار میشود که تصمیم میگیارد شااپور ،محارک و معارّف
اصلی را به دنبال هدف بفرستد تا او را به هار روشای ،حتای نیرناگ باه نازدش بیااورد بناابراین،
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«قراردادی» که محصول جریان حسی ادراکی (عشق) است ،بین خسرو و شااپور بساته مایشاود و
شاپور بهعنوان عامل معنایی فاعل ،آغازگر فرایند روایی گفتمان میگردد و از فرمان پادشاه اطاعات
میکند و پس از «کسب توانش دزم» ،راهی سفر به سمت ارمن میشود و به خسرو میگوید:
نخسااااابم تاااااا نخسااااابانم سااااارت را

نیااااااایم تااااااا نیااااااارم دلباااااارت را

اگاااار دولاااات بااااود ،کااا رم بدسااااتش

چااو دولاات خااود کاانم خساارو پرسااتش

اگااار دانااام کاااه عااااجز گشاااتم از کاااار

کااااانم بااااااری شهنشاااااه را خباااااردار

سااخن چااون گفتااهشااد ،گویناده برخاساات

بسیااااااااج راه کرد از هااااردری راسات
(هماااااان)43 :

شاپور فوراً بعد از رسیدن به ارمن با تدبیر و زیرکی ،عملیات کنشی خود را در جهت رسااندن
هدف به بدعتگذار ،آغاز میکند .به نزهتگاهی که شیرین و دیگار زیبارویاان باه آنجاا رفتاهاناد،
میرود (مکان کنشی) و طی سه مرحله ،تصویر خسرو را باه شایرین ماینمایاناد و بادین ترتیاب
شیرین عاشق خسرو میشود و بخشی از کنش با موفقیت به پایان میرسد .شیرین با نیرنگ شاپور،
از نزد مهین بانو میگریزد و به سمت مدائن و وصال با خسرو حرکت میکند تا اینکه طی چنادین
مرحله باألخره به کمک شاپور ،خسرو را در ارمن میبیند (هماان( .)43-33 :پایاان عملیاات کنشای
شاپور) .شاپور ،وظیفه خود را همانگونه که با پادشاه قرارداد بستهاست ،باه پایاان مایرسااند ،اماا
فرایند روایی گفتمان به پایان نمیرسد و بعد از عملیات کنشی شاپور و قبل از ارزیاابی و قضااوت
در مورد او ،فرایند روایی دیگری توسط خسرو ،در نقش عامل معنایی فاعل ،شکل میگیرد .شااپور
تا پایان فرایند روایی خسرو ،یاریگر اصالی او مایشاود و زماانی باه پااداش خاود در قباال عقاد
قراردادش با خسرو و انجام کنشهایش میرسد که فرایند روایی دوم پایاان ماییاباد و خسارو باه
وصال با شیرین دست مییابدپس همان گونه که ذکر شد ،در بین فرایناد روایای کاه شااپور فاعال
اصلی آن بود و به اجرای کنش پرداخت و قبل از ارزیاابی و قضااوت در ماورد او ،فرایناد روایای
دیگری توسط خسرو شکل میگیرد .خسرو بعد از غلبه عامل شوشی عشق ،عاشق میشود .بعاد از
پایان کنش شاپور ،تندروی و بیقراری خسرو در جهت وصال باا شایرین ،منجار باه عقاد قارارداد
دیگری میشود .شیرین از او میخواهدکه تخت پادشاهی خود را پس بگیرد،آنگاه همراه باا کاابین،
به نزدش بازگردد و به او میگوید« :من و دولت به هم خواهیم بودن» (نظاامی( )613 :6933،عقاد
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9353وسیله القا) این بار این شیرین است که در قالب فاعل مسبب و بدعتگاذار ایفاای نقاش
قرارداد به
تابستان

میکند .خسرو که از همان آغاز ،از توانش کافی جهت انجام کانش برخاوردار باود ،اماا باه دلیال

7آشوب حاکم در مملکت و محکومیتش در قبال تهمتهای بهارام و در نتیجاه فارارش ،از تاوانش
مادی دزم جهت انجام کنش در مقابل قرارداد شیرین (القایی) ،برخوردار نبود .همراه باا لشاکرش،
بهصورت ناشناس ،برای تکمیل توانش مادی (تجهیزات و لشکریان) برای جنگ باا بهارام ،باه روم
میرود .قبل از کسب توانش موردنظر« ،کنش غیرمنتظرهای» (ازدواج با مریم) اتفا میافتد .خسارو
نیز به خاطر وصال با شیرین و کسب نیروی انسانی و تجهیزات دزم برای جنگ با بهارام (تاوانش)
آن کنش غیرمنتظره را میپذیرد .توانش دزم ،در اختیار خسرو قرار میگیرد .کنش آغاز میشود ،باا
بهرام میجنگد و تخت خود را پس میگیرد (اتمام کنش مقادماتی) ،اماا هناوز اجارای عملیاات و
کنش اصلی (وصال با شیرین) انجام نگرفتهاست .خسرو در حالی که مشغول کسب تاوانش جهات
انجام کنش مقدماتی بود ،با «کنش غیر منتظرهای» مواجه شد که این کنش ،تاوانش او بارای وصاال
با مفعول ارزشی (شیرین) را با شرطی که میگذارد ،مبنی بر این که خسرو نباید باه کاس دیگاری
مهر ببندد ،در حصار خویش میآورد .کسب دوباره این توانش ،به زمان و انتظار کافی برای فاراهم
شدن موقعیت دزم نیاز دارد ،اما زمانی که این موقعیت فراهم مایشاود ،باا اشاتباهی کاه از ساوی
خسرو سرمیزند ،کنش غیرمنتظره دیگری اتفا میافتد .خسرو بعد از مرگ مریم ،علیرغم انتظاار
شیرین ،با شکر ازدواج میکند و تعویق کنش اصلی و رخداد واقعه را رقم میزند .خسارو (فاعال)
زمانی به اجرای کنش اصلی میپردازد و برای وصال با شیرین (هدف) پیشقدم میشود کاه راهای
جز رفتن به قصر شیرین و پوزشطلبی و خواستگاری از او ،برایش باقی نماندهاست (اجرای کانش
اصلی فرایند) بنابراین ،خسرو پس از پذیرش و عمل به قوانین حااکم (ازدواج باه طریاق حاالل و
پرداخت کابین) به پاداش وصال با شیرین مایرساد (ارزیاابی و قضااوت فرایناد روایای دوم) .در
همین زمان است که قضاوت در مورد شاپور و مرحله تقدیم پاداش به او انجام مایگیارد .خسارو،
«همایون» ،ندیم شیرین ،را به عقد شاپور درمیآورد و تمام ملک مهین بانو را در قبال کنشهایی که
انجام میدهد ،به او میبخشد و فرایند روایی اول همراه با فرایند روایی دوم ،به پایان میرسد.
هماااایون را باااه شااااپور گااازین داد

طباااارزد خااااورد و پاااااداش انگبااااین داد

و منشااور

همااااااه ملک مهیااااااااان بانو به شاپاااااور

پااس آنگااه داد بااا تشااری

(نظااامی)919:6933،
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نمودار شماره  :1طرحواره فرایند روایی منظومه «خسرو و شیرین» براساس کنش عامل معنایی «خسرو»
عقد قرارداد

(القـا)

تـوانش

عملیـات کنشی

(کسااب تااوانش ا کاانش

(کااانش مقااادماتی -آزادی

غیرمنتظااره ا در محصااور

توانش اا کنش غیر منتظره

ماندن توانش وصال)

ا کنش اصلی)

ارزیابی و قضاوت

پس ،آنچه که الگوی این روایت را نسبت به دیگر روایتها متمایز میسازد ،وجود کنشهاای
غیرمنتظره در دو مرحله توانش و کنش و در حصار ماندن توانش اصلی عملیات در مرحله تاوانش
و آزادی آن در مرحله کنش است که نوعی بینظمی در مرحلاه توانشای و کنشای ایجااد مایکناد
بهگونهای که در مرحله توانش شاهد کنش و در مرحله کنش ،شاهد کسب دوباره تاوانش هساتیم.
همانطور که مالحظه میشود ،فرایند روایی این منظومه از نظم مطرح شده پیاروی نمایکناد و در
بین فرایند روایی و اجرای کنش عامل معنایی شاپور ،فرایناد روایای عامال معناایی خسارو ظااهر
میشود و در نهایت هر دو فرایند ،با ارزیابی و قضاوت در مورد هر دو عامل ،با هم خاتمه مییابند
و با هم تلفیق می شوند که این امر منجر به چالش ،پیچیدگی و وقفه در تحقق بخشی تولید معنا در
روایت میشود.

الگوی حرکت فاعل به سوی مفعول در روایت منظومههای غنایی
در ساختار روایت اکرر منظومههای غنایی حتی منظومه هایی مرل لیلی و مجنون ،ملاک خورشاید و
معشو بنارس که روایتی از نوع تراژدی و درام محسوب میشوندفاعل (عاشق) باه ساوی مفعاول
(معشو ) خود حرکت میکند ،کنش آغاز میشود و تا لحظاه وصاال دسات از تاالش و کوشاش
برنمیدارد تا اینکه به هدف برسد بنابراین ،الگوی مرسوم در روایت منظوماههاای غناایی ،حرکات
فاعل به سوی مفعول با هدف وصال است و تا زمانی که فاعل باه طارف مفعاول رهساپار نشاود،
وصال صورت نمیگیرد مرل منظومههای غنایی همای و هماایون ،جمشاید و خورشاید و بهارام و
گلاندام که فاعل خودش به سوی مفعول (هدف) میرود و از الگوی زیر پیروی میکنند.
خودش به سوی هدف

هدف (معشوق)

فاعل (عاشق)
میرود
اما در روایت خسرو و شیرین نظامی ،عکس این قضیه حاکم است و فاعل از الگاوی متفااوتی
نسبت به الگوی مذکور پیروی میکند .با این حال ،در پایان مایبینایم کاه چاارهای جاز پیاروی از
الگوی مرسوم نیست .در این روایت فاعل (خسرو) خود برای رسیدن باه مفعاول (شایرین) اقادام
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9353بلکه محرک و یاریدهنده اصلی روایت ،شاپور ،را به ساوی هادف مایفرساتد و باه او
ورزد،
نمی
تابستان

می گوید که تالش کند ،شیرین به نزد او بیاید و اگر هم نیامد ،مهام نیسات! فقاط خبار بدهاد کاه

7بیهوده آهن سرد نکوبد (نظامی .)41:6933،هر چند در این مسیر ،به خواسته ابتدایی خود مایرساد
و شیرین به سوی او روانه میشود ،اما این حرکت به وصال منجر نمایشاود ،تاا اینکاه در نهایات
خسرو بعد از ازدواج با مریم و شکر ،وقتی میبیند برای رسیدن به شیرین چاارهای جاز رفاتن باه
سوی او نیست ،نزد شیرین میرود و آن زمان است که وصال باا قباول پرداخات کاابین ،صاورت
میگیرد .پس می توان گفت ،تا زمانی که فاعل خود شخصاً به نزد مفعول نرود ،روایات باه معناای
نهایی خود نمیرسد.
مرحلهی ابتدایی
فاعل (خسرو)

نیــروی یــاریدهنــده

مفعول (شیرین)

بهعنوان فاعل (شاپور)
مرحلهی نهایی= وصال

نمودار شماره  :3الگوی حرکت فاعل به سوی مفعول در روایت خسرو وشیرین

شیرین

نقش و جایگاه «زمـان» در فرایند روایی کالم
 .1بُرش زمـانی :زمان ،عاملی فعال و نقشمدار در فرایند پویایی کالم است به این معنا که گااهی
«عاملی روند فعالیت را از زمانی که خود در آن قرار دارد ،خارج و به بیرون از آن زمان (گذشاته یاا
آینده) هدایت میکند .چنین ترفندی ،از نظر دادههای معناشناسی ،ترفناد «بُارش زماانی» و گاذر از
اکنون به غیر اکنون نامیده میشود .در واقع عملیات برش زمانی ،به معنی برداشاتن چیازی از قالاب
زمانی خود و ریختن آن در قالب زمانی دیگر است .بهکارگیری چنین شیوهای «تعویق رخداد واقعه»
خوانده میشود» (شعیری.)31-33 :6936،
گریماس از این ترفند بهعنوان «گفتههای انفصالی» یاد میکند که منظور از آن ،فاصلهای اسات کاه
بین زمان یا مکان گفتهپرداز با زمان و مکان یک رخداد ایجاد میگردد .در این فرایند ،بارش زماانی
به گذشته« ،برشی است که سبب میگردد تا گفتهپرداز از زمان اکنون که در آن قرار گرفته ،به زمانی
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دیگر که غیر اکنون است ،پرتاب شود .همین برش است که زمان کنشی یا در حال انجام را به زماان
شوشی که زمان خاطره یا نوستالوژی است ،تبدیل میکند» (گریماس.)99 :6933،

نقش «برش زمانی» در ساختار روایت خسرو و شیرین نظامی
در روایت خسرو و شیرین ،در مسیر اتصال فاعل با مفعول ،با بارشهاای زماانی متفااوتی روبارو
می شویم که این تعویق رخداد ،یا به آینا ده و یاا باه زماان شوشای خااطره و نوساتالوژی موکاول
میشود .اولین برش زمانی ازهمان آغاز روایت شکل میگیرد:
اا بشارت رسیدن به چهار چیز نیکو ،در قبال چهار چیازی کاه فاعال از دسات داده ،در آینادهای
نهچندان دور .خسرو چهار چیز باارزش را در قبال ممنوعیتها و نقض قوانین ،از دست داده زیرا:
ساااامندش کشااااتزار ساااابز را خااااورد

غالمااااش غااااوره دهقااااان تبااااه کاااارد

شااب از درویااش بسااتد جااای تاانگش

به نامحاارم رسیااااااد آواز چنگااااااااش
(نظاااامی)93 :6933،

هرمز نیز دستور داد مرکبش را پی بریدند ،غالمش را به صاحب غوره و تختش را باه صااحب
خانه بخشیدند و ناخن چنگی و چنگش را شکستند .بهمدد «خواب و رؤیا» که عامال غیار بشاری
حاکم در منظومههای غنایی محسوب میشود ،به او بشارت میدهند که در آینده در مقابل از دست
دادن آن چهار چیز ،چهار چیز نیکوتر (شیرین ،شبدیز ،تخت پادشاهی ،باربد) ،نصیبش خواهد شاد
بنابراین ،انفصال از ارزشهایی در قالب زمانی خود (اکنون) ،اتصال و پرتاب به ارزشهای نیکاوتر
در زمانی دیگر (آینده) را به همراه دارد .پس گفتهای انفصالی شکل مایگیارد و اجارای رخاداد و
عملیات به تأخیر میافتد.
اا وقتی خسرو بیقرار و تندرو ،نزد شیرین پاکدامن میآید ،شیرین سوگند خود را در مقابل پناد و
اندرز مهین بانو به یاد میآورد که گفتهبود:
کااه گاار خااون گااریم از عشااق جمااالش

نخواهم شد مگااااار جفات حاللااااش
(همان)611:

شیرین تنها راه رهایی خاود از دسات خسارو در آن موقعیات را ،در گذاشاتن شارطی مایبیناد و
میگوید:
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من و دولات باه هام خاواهیم بااااااااودن
اااام نقش بی دولات نماااااااودن
نخواه9353
تابستان


که ماااان باشم ،اگاااااار دولت باود یااار
تاااو مُلاااک پادشااااهی را باااهدسااات آر
7
(هماااان)613-691:
بنابراین ،وصال خود با خسرو را به زمانی دیگر در آیناده موکاول مایکناد و آن زماانی اسات کاه
خسرو تخت پادشاهی خود را از بهرام پس بگیرد (برش زمانی) .خسرو برای پسگرفتن تختش ،از
رومیان مدد میطلبد .قیصر روم ،دخترش مریم را به خسرو میدهد .خسرو باه کماک رومیاان ،بار
تخت خود مینشیند ،اما برش زمانی قبلی ،با پادشاهی خسرو ،به وصال موکول نمیشود زیرا مریم:
ملاااااک را دادهبُاااااد در روم ساااااوگند

کاااه باااا کاااس درنساااازد مهااار و پیوناااد
(هماااااان)411 :

شیرین نیز که در مسیر وصال در تالش است ،پادشاهیش را به مودیی مایساپارد و در کااخی،
در منطقهای گرم در مدائن ،سکنی میگزیند تا به خسرو نزدیک باشد .خسارو کاه در حاال تاالش
برای اتصال با مفعول (شیرین) بود ،از ماریم مایخواهاد باا شایرین کاه باهخااطر خسارو ،بادنام
شدهاست ،مدارا کند و او را نزد خود بخواند ،اما برش زمانی دیگری برای روایت رقام مایخاورد؛
چون مریم میگوید:
باااه تااااج قیصااار و تخااات شهنشااااه

کااه گاار شاایرین باادین کشااور کنااد راه

باااه گاااردن بااارنهم مشاااکین رسااان را

برآویااااازم ز جاااااورت خویشاااااتن را
(هماااان)614:

خسرو به دوستی نهانی با شیرین بسنده میکند ،اما شیرین که از بیآبرویی میپرهیزد ،خواساته
او را نمیپذیرد .رخداد واقعه به زمانی غیر اکنون پرتاب میشود ،تا موقعیتی مناساب فاراهم شاود.
اا فرهاد ،رقیب خسرو ،در گفتمان ظاهر میشود و برش زمانی محسوسای توساط خسارو بارایش
رقم میخورد.
خسرو کهسرسختی فرهاد را در عشق به شیرین میبیند و بارای منصارف سااختن او از عشاق باه
شیرین هیچ راهی نمییابد از حربه زمان جهت به تأخیر انداختن رویداد و تل

کردن زمان و یاا از

پیش رو برداشتن فرهاد ،استفاده میکند (برش زمانی به غیراکنون) ،اطرافیان خسرو میگویند:
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گااارش نتاااوان باااه زر معااازول کاااردن

بااااه ساااانگی بایاااادش مشااااغول کااااردن

کاااه تاااا آن روز ک یاااد روز او تناااگ

گاااااذارد عمااااار در پیکاااااار آن سااااانگ
(هماااااان)633:

فرهاد در مقابل شرط خسرو و کندن کوه بیستون که بر سر راه او قرار دارد ،میگوید« :من ایان
کوه را از سر راهت برمیدارم ،به شرط آن که از پیوند با شیرین صرف نظر کنی» (همان .)634:ایان
ترفند خسرو در واقع نه تنها برشی به غیر اکنون نیست بلکه برشی به «زمانی غیر واقعی» محساوب
میشودزمانی که هیچگاه در این جهان ،فرانخواهد رسید و هیچ اتصال و رخدادی به وقوع نخواهد
پیوست و در واقع فریبی بیش نیست چون در نظر خسرو ،فرهاد صالیت و قابلیت رسیدن به چنین
ارزشی (شیرین) را ندارد و به همین دلیل سزاوار چنین مجازاتی میشود.
گاهی نیز در این گفتمان ،برشهای زمانی ،به زمان شوشی خاطره و نوساتالوژی برمایگاردد و
آن زمانی است که فاعل با نشستن در کنار زیبارویی و یا پرداختن به عیش و نوش ،به یاد مفعول و
ددرامش میافتد (همان.)194-191 ،693،611-693 :

 .2انتظـار
ترفند برش زمانی و پرتاب و هدایت واقعه و اجرای عملیات از اکنون به زمان غیر اکنون در آیناده،
منجر به بروز یکی از عوامل اصلی در فرایند تشکیل معنا در گفتمان مایشاود و آن عامال شوشای
«انتظار» است .فاعل برای دستیابی به مفعول ،با ایجاد برش زمانی در گفتمان ،تنها بایاد باه صابر و
انتظار متوسل می شود ،تا با گذر زمان ،به هدف خود برسد .پس همواره باید هدفی در کار باشاد و
برش انفصالی رخ دهد ،تا جهت وصال ،عامل «انتظار» ظاهر شود.
گاهی این انتظار ،به دلیل غلبه نیروهای بازدارنادگی ،در چاالش عمیاق انفصاال غوطاهور و اسایر
میگردد و هیچ گاه به وصال منجر نمیشودمرل منظومههایی با موتی

درام و تراژدی که به فارا و

جدایی ابدی فاعل و مفعول منتهی میشود مانند :منظومه لیلی و مجنون یاا معشاو بناارس پاس،
«انتظار یکی از گونههای عاطفی است که میتواند حیات نشانه معناشناختی یک شوشاگر را تحات
تأثیر قرار دهد و منجر به ایجاد فضای تنشی شود» (شعیری .)641 :6931،در همین راستا ،شوشاگر
«باید بتواند با کاربرد ترفندی مرثر برش و شکافهای جدیدی را در زندگی حزنآلود و فالکتباار
روزمره خود ایجاد کند» (گریماس )13:6933،و به این انتظار خاتمه دهد.
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انتظـار» در ساختار روایت خسرو و شیرین
نقش
تابستان«9353


انتظار نقش بسزایی در ساختار منظومه غنایی خسرو و شیرین ایفا میکند .زمانی که خسرو ،شااپور
7را به ارمن میفرستد تا شیرین را به نزدش بیاورد ،خسرو از بیقراری،
شاااب و روز انتظاااار یاااار مااایداشااات

امیااااد وعاااادهی دیاااادار ماااایداشاااات
(نظامی)11 :6933،

در آن ساااو خسااارو انااادر کاااار ماناااده

دلااااااش در انتظااااااار یااااااار مانااااااده
(همااااان)31:

اما آغاز انتظار وصال خسرو و شیرین با پند مهین بانو و سوگند شیرین رقم میخورد .او میگوید:
چناااانم در دل آیاااد کااااین جهاااانگیر

بااااه پیونااااد تااااو دارد رای و تاااادبیر ...

تااو خااود داناای کااه وقاات ساارفرازی

زناشاااااویی باااااه اسااااات از عشاااااقبازی
(همااااان)611-611:

خسرو هر چه بیصبری کرد ،فریبش را نخور .اگر تو پاکدامن باقی بمانی ،او هرگاز تاو را رهاا
نمیکند .شیرین سوگند یاد می کند که تنها به طریق حالل به وصال با او راضی خواهدشد .شایرین
وقتی که بیقراری خسرو را در وصال بدون زناشویی حالل میبیند ،با برش زمانیی که با فرستادن او
برای پس گرفتن تخت پادشاهیش ایجاد میکند ،خسرو را در انتظار ماینشااند و از اینجاسات کاه
انتظار به معنای واقعی ،در روایت آغاز میشود.
این انتظار برای خسرو کامالً «غیرمنتظره» بود چون توقع چنین حرکتی را نداشت بناابراین ،گااهی
این انتظار عادی و روزمره با به وقوع پیوستن رویادادی غیرمنتظاره کاه «شاکلی از انتظاار در هام
شکسته کاه مقادم بار واقعاهای غیار منتظاره اسات» (گریمااس ،)61 :6933،باعاث ایجااد تفکار
نوستالوژیک (برش زمانی به گذشته) میشود و عامل معنایی را در فکر و خیال غر میسازد؛ «باه
همین دلیل نوستالوژی تخیل آفرین است و این تخیل ،معنایی دوباره به حیات میبخشاد» (هماان)
...شیرین که در انتظار بازگشت خسرو بعد از پس گرفتن پادشاهیش باه نازد خاود و باه کاابین در
آوردنش است ،ناگهان با رویداد غیرمنتظره و عجیبی روبرو میشود .خسارو ناه تنهاا باه ساراغش
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نمیآید ،بلکه با مریم ،دختر پادشاه روم نیز ازدواج میکند .شیرین با برش زمانی که خاود مساببش
بوده ،از این که به جای وصال با یار ،انفصال همراه با انتظار را برگزیدهاست ،افسوس مایخاورد و
میگوید:
مااااارادی را کاااااه دل بااااار وی نهاااااادی

بدسااااااات آوردی و از دسااااااات دادی

فروشااااد ناگهااااان پایاااات بااااه گنجاااای

ز دسااات افشااااندیش بااایپاااایرنجااای
(نظااااامی)649 :6933،

هرچند که این امر برای خسرو نیز غیار منتظاره و ناگهاانی اتفاا افتااده و صاالح مملکات و
پادشاهی ایجاب کننده آن بود ،اما از فرا یاار شایرین زباانش ،نااآرامی مایکارد و لحظاه لحظاه
زندگیش یادآور خاطرات او با شیرین (نوستالوژی) و به دنبال آن افکاار و خیاادت متعادد باود و
مدام میگفت:
کجااااا شاااایرین و آن شاااایرین زبااااانی؟

بااااه شاااایرینی چااااو آب زناااادگانی؟

کااه را جااویم ،کااه را خااوانم بااه فریاااد؟

بهااااری باااود و برباااودش ز مااان بااااد

گهی گفتی باه دل ،کاای دل چاه خاواهی؟

ز عاااااالم عاشاااااقی یاااااا پادشااااااهی؟
(هماااااااان)693-693:

اما سرانجام خسرو پس از تفکر بسیار با خاود ،تصامیم مایگیارد کاه پادشااهیش را حفا و
درمقابل عشق ،صبوری پیشه کند و منتظر موقعیت مناسبی بماند ،تا وصال باا یاار مهیاا شاود زیارا
معتقد بود که:
چااو دولاات هساات بخاات آرام گیاارد

ز دولااات باااا تاااو جاناااان جاااام گیااارد
(همااااااااااااان)641:

شیرین مهین باانو را از کاار خسارو آگااه مایساازد ،او نیاز شایرین را باه «صابوری» و «انتظاار»
فرامیخواند:
ببایاااد سااااختن باااا ساااختی اکناااون

کااه دانااد کااار فااردا چااون بااود ،چااون؟

کنااون وقاات شااکیبایی اساات ،مشااتاب

کاااه بااار بااااد باااه دشاااواری رود آب
(هماااااان)694:
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خسرو که غم هجران یار و خاطره و نوستالوژی ایام خوشی که با دوست به سار کارده ،بار او

مستولی گشته است ،نزد مریم ،عامل انفصال فاعل گفتمان با مفعاول ارزشای خاود مایرود و از او
7
میخواهد که اجازه دهد شیرین را نیز به قصر بیاورد ،اما مریم او را تهدید میکناد و نمایپاذیرد و
باز انتظار دامنهدارتر میشود (همان.)611-614 :
شاپور به پیرو خواسته خسرو که خواهان وصال نهانی است ،نزد شیرین مایآیاد ،اماا شایرین کاه
پاکدامنی را پیشه خود ساخته و از بیآبرویی میپرهیزد ،به او میگوید:
شااکیبایی کاانم چناادان کااه یااک روز

در آیاااااد از در مهااااار آن دل افاااااروز
(هماااااان)611:

بعد از مرگ مریم ،در حالی که شیرین منتظر آمدن خسرو است ،با رویداد غیرمنتظره دیگری
که نتیجه تصمیم اشتباه خسرو میباشد و درد هجران او را بیشتر میسازد ،مواجه میشود (ازدواج
خسرو با شکر اصفهانی) .این انتظار ادامه مییابد و تکرار آن در زندگی روزمره ،برای هر دو عامل
معنایی ،به یکنواختی کسالتآوری تبدیل میشود تا اینکه ناگهان ،عامل معنایی فاعل (خسرو) با
یک «تکانه تنشی و شوکی غیرمنتظره» به این انتظار پایان میبخشد ،تولید معنای نهایی را در
ساختار روایت به جریان میاندازد و با ترفندی خا

(رفتن به شکار و راهی قصر شیرین شدن)

در زندگی حزنآلود و مشقتبار خود ،شکاف و برشی نو ایجاد میکند.
دزم به ذکر است که در پایان این روایت ،اگرچه فاعل به مفعول ارزشی خود میرسد ،اما باز
روایت تمام نشدهاست و پیرفت دیگری بعد از وصال ،برای دو عامل معنایی فاعل و مفعول رقم
میخورد.
در اکرر منظومه ها ،روایت با ذکر آسایش فاعل و مفعول بعد از وصال به پایان میرسد ،اما در
روایت خسرو و شیرین ،وضع بر این منوال ادامه نمییابد چون خسرو ،علیرغم از میان برداشتن
رقبا و نیروهای مخالفش درمسیر وصال ،از وجود نیروی مخالفی که در نزدیکیش به سر میبرد،
بیخبر است و او کسی جز پسرش «شیرویه» ،زاده همسر رومیش مریم نیست .شیرویه عاشق
شیرین ،همسر پدرش ،میشود.
این نیروی مخال  ،عامل معنایی فاعل (خسرو) را بعد از وصالش با مفعول (شیرین) ،از بین
میبرد ،تا مفعول را نصیب خود سازد؛ اما سرنوشت چنین حکم کرده که وصال با مفعول ،تنها
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یکبار آن هم با فاعل اصلی (خسرو) اتفا افتد .بعد از حذف عامل فاعل در این بخش ،مفعول نیز
با وفاداری هر چه تمامتر ،خود را از این الگوی روایتی حذف میکند و رقیب و نیروی مخال
نهایی روایت را ناکام رها میسازد بنابراین ،روایت با حذف دو مهره اصلی ،یعنی فاعل و مفعول،
خاتمه می یابد و این مرید اهمیت فاعل و مفعول و وابستگی هر چه بیشتر این دو عامل با یکدیگر
در یک روایت است که در هر شرایطی به عنوان دو عامل معنایی جداییناپذیر در گفتمان معرفی
میشوند.

نتیجه
در پژوهش حاضر ،با توجه به بررسیهای انجام شده این نتیجه حاصل شد که نظریاه گریمااس باا
ساختار روایت خسرو و شیرین همخوانی و مطابقت دارد و تنها در مبحث بازنگری فرایناد روایای،
مالحظه شد که فرایند روایی خسرو و شیرین ،از نظم مطرح شده پیروی نمیکند و در باین فرایناد
روایی و اجرای کنش عامل معنایی شاپور ،فرایند روایی عامل معنایی خسارو ،ظااهر مایشاود و در
نهایت با ارزیابی و قضاوت در مورد هر دو عامل ،هر دو فرایند نیاز باا هام خاتماه ماییابناد و باا
یکدیگر آمیخته میشوند.
روایت خسرو و شیرین مدام در نوسان است و از نظام خاصی پیروی نمایکناد .روایات باا تعامال
رخدادی که محصول جریان حسی ادراکی است ،کلید میخورد و معنا بهگونهای غیر منتظره با یاک
شدن (شوش) ،تولید میشود؛ بدین صورت که نیاروی حسای عااطفی برخاساته از عشاق (نیاروی
شوشی) ،بر عامل معنایی فاعال غلباه مایکناد و او را عاشاق و دلباختاه هادف مایساازد (تعامال
رخدادی).
فاعل روایت تحت تأثیر چنین شوشی ،تصمیم میگیرد در مسیر وصال با مفعول گام بردارد و کانش
نخستین خود را آغاز کند .او در این مسیر ،به هر دلیلی ،چه بهخاطر از بین بردن موانع وصال و چه
عمل به شروطی که مفعول و یا دیگر عوامل مرتبط با او برایش میگذارند ،دست به کانش مایزناد
(تعامل حسی ادراکی) و بدین گونه معنا در قالب شوش و کنش هر دو محقق و تولید میشود.
در ادامه ،عامالن معنایی فاعل و هدف ،در مسیر وصال ،با چالشهایی مواجه مایشاوند کاه فرایناد
تولید معنا را به تعویق میاندازند ،اما عامل شوشی «زمان» ،در جهت رفع ایان مشاکل و تساکین و
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عامالن معنایی را تحت تأثیر قرار میدهد و در امر تولید و تحقق بخشی معاانی باه چاالش کشایده

7
شدهی روایت ،ایفای نقش میکند و بدین گونهاست که نیروهای حسای ادراکای باا تأثیرگاذاری و
غلبه بر عامل معنایی ،زمینههای تولید معنا را مهیا میسازند.
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