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مقدمه
جهاني توصیف به همانند زباني با نقاش و شاعر
ارث به نیاکانشان از را آن ميپردازندکهصورتکلي
از متعددي آثار به ایران نقاشي تاریخ در بردهاند.
مضمونهايحماسيوعرفانيواخالقيبرميخوریم.
آنچهنگارگريایرانيرابیشترمتمایزميکند،گرایشات
ظهور عرفاني ادبیات تصویرسازي با که است عرفاني
نمودودرقرنششمباظهورعارفانبزرگبهاوجرسید.
مانند نیشابوري عطار بزرگ منظومههاي آن آغاز سر
خسرونامهوبعدازآنمنطقالطیربودند.عطارشاعري
پرتوانوپیشوايصوفیانمیانةسدةششموهفتمبود
زیادي نقش اسالمي عرفان گسترش در آثارش که
داشتهاند.تاریخدقیقسرودنمنطقالطیرمعلومنیست
هدهد، راهنمایي با پرندگان سفر آن موضوع و
به وادي،رسیدن ازهفت برايگذر آنها سختکوشي
سیمرغویكيشدنبااو،نیستيیافتندرهستياوو
)عكاشه،1۶2:1۳۸0(. است جاوید زندگاني به رسیدن
حكایات اصلي، قصه موازات به منظومه این در عطار
و بلندترین صنعان، شیخ داستان که میگوید فرعي
:1۳91 رضایی، و ونک )پیراوی آنهاست مشهورترین
۴۴1(ودرنسخههايمصورمربوطبهمنطقالطیرنیز
بیشازهمهتصویرشدهاست.مثنويلسانالطیراِنامیر
ازنسخههايمصورودر علیشیرنوایيبهزبانترکي،
اصلترجمهونظیرهايازمنطقالطیرعطاربودهودارای

نگارهایازروایتشیخصنعاناست
دارای و داستانها عناصر مهمترین شخصیتها
نظریهپردازان هستند. متعددی کنشهای و ویژگیها
شخصیتهایداستانرابرحسبسادگیهایساختمان
اثرات از تأثیرپذیری روانی، پیچیدگیهای وجودی،
اتفاقاتپیرامونطبقهبندی از تأثیرپذیری یا محیطو
گسترة چند یا یک است ممكن کردهاند.شخصیتها
کنشی گسترة یا و دهند اختصاص خود به را کنش
بر شود. تقسیم شخصیتها از تعدادی میان واحدی
اساسنظریةآلژیرداسژولینگرماسکنششخصیتی
بهسهقسمتارتباطخواستارییاخواستن،ارتباطاز
نوعاطالعرسانییادانستنوارتباطرقابتییاتوانستن
تقسیممیشودکهبهمیزانکموزیاددرشخصیتهای

در کنشگرها این سه هر وجود دارد. وجود داستان
قهرمانیاشخصیتاصلیوجودداردوفقدانیكیبه
ناکامیشخصیتمنتجمیشود.ویبراساساینسه
الگویکنشیششنوعکنشگر-سهجفتمتقابل-ارائه
دادهوآنهاراجهانشمولوزیربناییمیداندکهعبارتند
و بازدارنده گیرنده، و فرستنده مفعول، و فاعل از
یاریرسان.الگوهایکنشیخواستنودانستنالزمةهر
روایت در توانستن الگوی کاربرد ولی است، روایتی
دادن است معتقد گرماس همچنین نیست. ضروری
خصلتهایاجتماعیوفرهنگیبهشخصیت،درکنش
داستانیباعثپدیدآمدن»نقش«ودادنویژگیهای
فردیت،باعثایجادکنشگریاهمانشخصیتمیشود.
در که هستند مواردی از شده ذکر کنشگر الگوهای
قابل خوبی به صنعان شیخ داستان شخصیتهای
با موردی دیگر همچنین هستند. بررسی و پیگیری
جنبة است پیگیری قابل داستان این در که اهمیتی
تقابلاست.داستانشیخصنعانسرشارازتقابلهایی
در نمادین، برخی و واقعی بهصورت برخی که است
ذکر داستان کلی پیرنگ و عناصر و اجزا زیرساخت،
و شده بیان گفتگوها در تقابلها این بیشتر شدهاند.
اختالفهایناشیازآنباعثزیباییداستانوسپس
تقابلها براینشاندادن نگارههاشدهاست.نگارگران
دستبهخالقیتواستفادهازعناصربصریزدهوتاحد

امكانازآناستفادهکردهوبرجذابیتاثرافزودهاند.
دراینپژوهشدونگارة»دیدارشیخصنعانودختر
ومنطقالطیر نوایي ازنسخههایکلیاتعلیشیر ترسا
عطارانتخابوبراساسویژگیهایشخصیتپردازیو
بررسي تقابل جنبه بر تأکید با و گرماس کنشگر
گردیدهاند.هدفشناخت،تحلیلوتطبیقشخصیتهای
کنشگرونیزشناساییاصلتقابلواژههاومفاهیمدر
و است گرماس نظریة اساس بر نگارگری و ادبیات
نگاره و روایت در تقابل و کنشگر عوامل از هرکدام
سؤاالت میشوند. داده تطبیق یكدیگر با و بررسی
پژوهشعبارتنداز:براساسنظریةگرماسچهالگوهای
شخصیتیکنشگریدرداستانونگارههایشیخصنعان
بهکاررفتهاست؟وتقابلهایواژهایومفهومیچگونه
درداستانونگارههااستفادهشدهاند؟پژوهشبهشیوة
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مطالعات از استفاده با و تطبیقي و توصیفی-تحلیلی
کتابخانهايانجامشدهاست.


پیشینة تاقیق 

دیدگاه اساس بر زیادی پژوهشهای تاکنون
گرماس کنشگر الگوی نظریه نیز و روایتشناسی
زیورعالم و میرقادری جمله از است؛ گرفته صورت
)1۳9۴(بهشخصیتپردازیداستانی-نمایشیزناندر
تحلیل به )1۳97( سلطانی عطار؛ منطقالطیر
داستانهایقرآنی؛درپرویاحقی)1۳۸9(بهمنظومه
لیلیومجنون؛صدقیوگنجخانلو)1۳95(بهداستان
حضرتسلیمانوملكهسبا؛مشیدیوآزاد)1۳90(به
روایتهایکالمیمثنویمعنویو....پرداختهاند.ازنظر
و سبک ،)1۳91( همكاران و پیراوي نگارهها ساختار
روشنگارههاینسخهمنطقالطیر،تراجي)1۳۸۸(به
از نگاره ورنگچهار اجزا روابط ترکیببندي، بررسي
تاریخ )1۳7۴( شریفزاده و هرات مكتب منطقالطیر
تعداديازنگارههايمصورشدهازداستانشیخصنعان
همچنین کردهاند. بررسی را معاصر دوران تا ابتدا از
همچون دیگری دیدگاههای از صنعان شیخ روایت
اسطوره تک نظریه یا )1۳9۸( رضاپور بینامتنیت؛
کمپبل،دلبریومهری)1۳9۶(و...بررسیشدهاست.
ازنظربررسیروایت،بیشترینپژوهشازداستانشیخ
صنعاندرحیطهادبیاتتفسیريوخوانشمتنيانجام
گرفتهوتاکنونبهبررسیوتطبیقنگارهوداستانبا
واژهها و مفاهیم تقابل و کنشگر الگوهای از استفاده

پرداختهنشدهاست.

طرح موضوع 
از تصویر و روایت بهشاخصههای پژوهش این در
نظریة اساس بر تقابل اصل و شخصیتشناسی منظر
به باتوجه بههمینمنظور پرداختهمیشود. گرماس
نگاره دو صنعان؛ شیخ داستان شخصیتی کنشهای
توصیفی- شیوة به صنعان شیخ داستان و منتخب
تحلیلیوتطبیقیبررسیوباهمتطبیقدادهمیشوند.
بهترتیبشخصیتپردازی،مطالعهشعرو درپژوهش
براساس داستان و نگارهها تطبیق و تحلیل نگارهها،

رساندن به که عواملی مطالعه گرماس، کنشگر نظریه
مفاهیمشخصیتدرنگارهکمکمیکنندمانندتقابلها،
مفاهیمرنگی،طبیعت،بناو...بررسیمیشود.ازآنجاکه
شخصیتهویتیجداازمتنندارد،بیشتربرکنشو

پیرنگداستانتكیهمیشود.

شخصیت پرگازی 
دریکاثرهنریشخصیتهاروایتکنندةچیزی
هستندکهدربطنخوددارندوبهغیرازظاهرخصائص
که دارند آشنایی اخالقی و فرهنگی ذهنی، جسمی،
زبان در شخصیت آنهاست. کشف دنبال به مخاطب
انگلیسیبالغتپرسونابهمعناینقابیکهبازیگرانبه
ولی است. میگذارند رویصورتخود نمایش هنگام
بلكه نیستند سخنگو صورتکهای صرفاً شخصیتها
اعمالشانهستندکه درپس نهفته ویژگیهای دارای
خوانندهدرپیکشفودرکوبرقراریارتباطباآنهاست

)بلكر،۳1:1۳۸۸(.
اختالف همیشه شخصیت مورد در نظریهپردازان
نظرداشتهاند،برخیشخصیترامهمترینعنصردرام
دانستهوبرخیباتأکیدبرکتابفنشعرارسطو،طرح
یابراساسمعیارهایمختلف راارجحمیدانند.ایشان
روانشناختیویاکارکردشخصیتدرطرحداستانی،در
با بودهاند.دردورانمعاصر تقسیمبندیشخصیت پی
شكلگیریوارائهنظریهپردازیدرحوزةادبیاتنمایشی،
در متفاوتی نظریههای مختلف؛ نگرشهای اساس بر
موردشخصیتپردازی)براساسپیچیدگیهایروانی،
و محیط از تأثر و تأثیر و وجودی ساختمان سادگی
اتفاقاتپیرامون(مطرحشد.)کهنسال،157:1۳90(.

والدیمیرپراپبانگاهیساختارگراسهچهرةاصلی
میکند: طرح شخصیت کنشمندی اساس بر را
شخصیتممكناستتنهایكیازگسترههایکنشرا
درخودداشتهباشد،2.ممكناستچندگسترةکنش
رابهخوداختصاصدهدو۳.ممكناستیکگسترة
کنشیواحدمیانتعدادیشخصیتتقسیمشود)آدام،

.)100:1۳۸۳
درشخصیتپردازیبراساسکنشمندیمعیارهایی
مانندنام،مرتبةاجتماعیوویژگیجسمانیبرایهویت
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بخشیبهشخصیتالزماست.اسممشخصهونخستین
این ادبی، متن یک در است. فرد تشخیص عامل
شخصیتاستکهاطالعاترامنتقلمیکند.اسمدر
بار خاص، اسامی و دالیل همة سرآمد درحكم اصل
میکنند حمل را غنی معنایی و نمادین اجتماعی،
)پرونه،111:1۳90(.ویژگیهایجسمانیتمایزمیان
شخصیتهارانشانمیدهدوگاهیباخودنشانههایی
و شخصیت اسم، به نویسنده دارند. نمادین ارزش با
و خصوصیات مانند عواملی جسمانی، ویژگیهای
ویژگیهایروانشناسانهواخالقیمیافزایدتاخلقو
شود؛ روشن داستان اشخاص محاسن و معایب خو،
همچنیناخالقشخصیتهایپیچیدهازرفتارشانقابل
نظریة 119(معرفی :1۳90 )همان، میشود تشخیص
 Algirdas Julien( گرماس آلژیرداس گرماس کنشگر
را تقابل و کرده الگوبندی را شخصیت )Greimas

به آن قالب در انسان کهذهن بنیادیترینچارچوبی
رادرکمیکند آن مفهوم و جهانساختارمیبخشد
میداند.ازنظرگرماستقابلهاجنبةبنیادیندارندو
شناختودرکآنهاحائزاهمیتاستزیراذهنانسان
برایدرکمفاهیم،هرچیزیرادربرابرنقطةمقابلش
به انسان؛ ذهن سازیهای تقابل این و میدهد قرار
تجربه،زبانوسرانجامروایتهایاوراهمییابند.بنابراین
برایدرکساختارمتنابتدابایدتقابلهارادرککرد
راتشكیلمیدهند بنیادینمتن تقابلهاساختار زیرا
)تایسن،۳۶۴:1۳۸7(.تقابلهابهعنوانیکمشارکدر
زمانی توسعة و میگیرند قرار هم با تقابل و مجادله

جدلهاوتقابلهاباعثخلقروایتمیشود..
دادن داستانی، کنش در گرماس، عقیده به
خصلتهایاجتماعییافرهنگیبهاینمشارکینباعث
ایجادنقشمیشودواگربهآنهاویژگیهاییدادهشود
همان یا کنشگر به تبدیل بخشد، فردیت آنان به که
شخصیتمیشوند.نظریهویدردهةشصتبراساس
نظریهپراپ)Propp(شكلگرفتهومدلعملیکنشگرا
و تجزیه برای میتواند نظری لحاظ از که نامیدهشد
Her-( شود استفاده تصاویر و ادبی متون تحلیل
bert,2006:1(.اوتأکیدمیکندهمةشخصیتهاییک

اجرا را خود نقش کنشی الگوی اساس بر روایت،

میکنند،الگویکنشیکهدرسطحگسترةرواییشكل
میگیردوهمیشهامكاناینراداردکهدرهرروایتی
تكرارشود)احمدی،1۶۴:1۳70(.عالوهبراینمفاهیم،
به داد. توسعه را نشانهشناختی عناصر مفهوم گرماس
منظورآشكارکردناینكهچگونه»کلمتنهابهسطوح
عنوان به میتوانند که دارند تعلق همگن معنایی
میشوند نمایان زبان در که ساختاری واقعیتهای
گرماس عقیده به .)Dorss, 1997: 212( شود« تفسیر
آنچهبهمااجازهمیدهدمجموعهایازشخصیتهارادر
یکمجموعهجمعکنیمجامعهزبانییكسان،دسترسی
.)Greimas, 1966: 93-94(بهداللتهاوانسجاماست

گرماسکنشگررامجریعملیدستوریمیداندو
در که همانگونه دارد عقیده زبان دستور به توجه با
از فعل،چیزی یک انجام هنگام زبان، پایهای ساختار
فاعلبهمفعولمنتقلمیشود،ساختاربنیادینروایت
نیزبراساسانتقالچیزیازکنشگریبهکنشگردیگر
از )حرکت داستان پیرنگ پیشرفت میگیرد. شكل
کشمكشبهگرهگشایی،نزاعبهآشتی،جداییبهوصال
وغیره(انتقالیکویژگیازکنشگریبهکنشگردیگر
که فعل« و مفعول »فاعل، بنابراین دارد؛ دنبال به را
بنیادیزبان باساختار بنیادیروایتهستند، ساختار
نهایت در .)۳۶5 :1۳۸7 )تایسن، هستند یكی نیز
گرماسباتوجهبهتقابلهاوبادرنظرقراردادندستور
زبانششنوعکنشگر)سهجفتمقابلهم(رابهعنوان
بهعقیدة الگوها این الگویکنشیشكلمیدهد. سه
گرماسجهانشمولوزیربناییوهستندوبراساس
نگاهونظریاتدیگرمیتوانآنرابسطوتوسعهدادو

عبارتنداز:
الگویفاعلومفعول:کنشگراصلیروایتاستکه
دنبالکنندههدفیخاصکههمانمفعولاستمیباشد.

)فاعلدرپیمفعولاست(
فرستندهگیرنده:فرستندهنیروییاستکهکنشگر
بهدنبالهدفی)مفعول(میفرستدو را اصلی)فاعل(
گیرندهکنشگریاستکهمفعولازجانبفاعلدریافت

میکند.
بازدارندهویاریرسان:کنشگریکهتالشمیکند
و بازدارنده )مفعول(شود بههدف فاعل مانعرسیدن
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میکند یاری مفعول کسب به را فاعل که کنشگری
یاریرساناست.

اینعوامللزوماًبهیکشخصیتنمایندهواحددر
روایتگرهنخوردهاند.تصویرشماره1مدلارائهشده
گرماسبراساسنظریهپراپ،رانشانمیدهد.قابلذکر
خاص شكل این به ندرت به خود گریماس که است

.)peisa, 2008: 27(گرافیكیاشارهکردهاست
و مفعول و فاعل کنشی الگوهای روایت هر در
بر ضرورتی ولی دارد وجود حتماً گیرنده و فرستنده
وجودالگویکنشیسومنیست،یعنیممكناستفاعل
باشد نداشته یاریرسان بازدارندهو دربرخیروایتها
)اسكولز،150:1۳۸۳(.اینتقابلهاسهنوعرابطهایجاد
احساس شی برای سوژه توسط که میل، میکنند:
میشود.دانش،ناشیازارتباطبینفرستندهوگیرنده؛
یاریگرو ازطریقمبارزهمشاجرهایبین وقدرت،که
بازدارنده)دررابطهباسوژهدرمقابلشیوفرستندهدر
مقابلگیرنده(تحققمییابد)Kwiat, 2008: 8(.الگوی
کنشیگرماسبسیارانعطافپذیراستوتواناییحضور
درهرروایتیراداردونشانمیدهدکههمهروایتها
دارایساختاریقابلتأویلهستند)روحانیوشوبكالیی،

)111:1۳91

گانکات  شخصیکی  کنش های  و  شخصیت ها 

شیا لنلات
مذاکرهنشانه-معناییبیناشكالگوناگونمعناساز
سببایجاد»معنایدرکنش«میگردد.ارتباطمتنو
تصویرنوعیمذاکردةنشانه-معناییاستکهدرآن
فرایندمعناسازیازنتیجهایکهمعنادرپیتولیدآن
.)1۳1 - 1۳0 :1۳91 )شعیری، است مهمتر است
شخصیتهاییکهدرداستانشیخصنعانودخترترسا
ازآنهانامبردهمیشودمانندشیخ،دخترترسا،مریدان،
هستند. مجهول یا ناشناس شخصیتهایی ندیمه
ناشناسبودنآنهاازقابلیتهایتوصیفیونمایشیافراد
نمیکاهد،اینشخصیتهارامیتواندرهرزمانیمیان
افرادجامعهیافت؛آنهادارایاصولاولیةشخصیتپردازی
وهمچنینواجدویژگیهاییبرایتبدیلشدنبهیک
پرسوناهستند.میتوانگفتعطارازیکشمایلعمومی
است. کرده استفاده داشته ذهن در آنچه بیان برای
دخترترسامهمترینشخصیتزندرمنطقالطیراست
وشخصیتزنمقابلشیخصنعاناست.دختریکهبه
عشقمعشوقخودمیخنددواوراواداربهانجامشروط
تمام مشابه ترسا، دختر ابتدا در میکند. نادرست
شیخ بدنبال او وقتی اما است، عالم ظالم معشوقهای
میرودومانندهمهعاشقانناکامتاریخ،ازشورعشق

میمیرداستانتغییرمیکند.
و کالسیک کاماًل ساختار با داستانی حكایت این

دارایآغاز،میانهوپایاناست

تصویر شماره1: الگوی کنشگر ارائه شده گرماس
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گرفته دقتصورت به مرد و زن شخصیتپردازی
و دینی اعتقادات دختر، ظاهر دقیق توصیف است،
معنویاوراکهیکمسیحیروحانیصفتوزناربسته
استوصفکردهوبهپیشرفتداستانکمکمیکند.از
کنشهای از ترسا دختر کنشمندی،شخصیت منظر
خواستن،دانستنوتوانستناستفادهمیکندتاشیخرا
او نقش داستان میانة در کند. وادار خود خواستة به
بسیارپررنگاست،بااینحالکشمكشداستانیبین
شیخوخودش،یککشمكشدرونیاستوبهدلیل
شیخ و دختر میان کشمكش که است داستانی طرح

شكلنگرفتهوشیخرامطیعدخترنمیکند.
طبقالگویکنشگرماسشخصیتهایداستانرا

میتواناینگونهبیانکرد:
ابتدای در دارد. زیادی کنشگرهای ترسا دختر
داستاننقشمفعول،گیرندهوحتیبازدارندهرابازی
میکند،امادربخشنهایی،تبدیلبهکنشگریفاعلی
میتواند دراماتیک چرخش این میشود. فرستنده و
حكمنقطةعطفدومدرداستانباشد.دربخشنهایی
روایت،خوابیکهدخترترسامیبینداورادچارکشمكش
درونیودرنتیجهادامهداستانوبروزکنشمندیدر
شخصیتشمیکند؛وباتوجهبهکلیتداستان،دختررا

بامرگاوداستان بهشخصیتاصلیتبدیلکردهکه
پایانمییابد)میرقادریوزیورعالم،1۸0:1۳9۴(.

و دارد زیادی تعدادمریدان فاعل شیخدرجایگاه
وجودش تحوالت و او محور حول واقع در داستان
میگردد.درپیخوابیکهمیبیندوبههدفوصالبه
دنبالدختریترساترکحرمکردهبهرومودیریکه
دختردرآنجاساکناستمیرود.عالوهبرکنشفاعلی،
فرودهای و فراز برخی دارد.در نیز فرستنده اوکنش
داستانکنشفاعلیبینشخصیتشیخودخترتغییر
پایان در دارد. فاعلی کنش اغلب ولی میدهد موضع
داستان،دختربهدلیلبازگشتبهسویشیخواسالم
تبدیل فاعل به و داده موضع تغییر آگاهانه آوردن
یک به منفی شخصیت یک از او اینجا در میشود.
شخصیت عكس بر و میکند تغییر مثبت شخصیت
مرگ نظارهگر تنها که است منفعل شخصیتی شیخ،
معشوقةسابقشاستودربرخوردنهاییبادخترترسا
شكل بیرونی کشمكش بوده، او عاشق روزی که
نمیگیرد.برخالفشخصیتشیخکهتصویرهمیشگی
است،دخترشخصیتی عارفاندرمنطقالطیر از عطار
پیچیدهومدوردارد.داستانپیرنگیآشناداشتهوتمام
عناصریکداستانکاملرادرخوددارد.عطاردراین

تصویر 3: دیدار  شیخ و دختر ترسا ، منطق الطیر عطار، اصفهان، 1600 م، موزه 

)sims, 2002:185(  متروپولیتن نیویورك

تصویر 2: دیدار شیخ و دختر ترسا، کلیات نوایی، تبریز صفوی1526م. موزه 

)gallica. Bnf .pr( ملی پاریس
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است. زده دست کاملی شخصیتپردازی به داستان
دخترچهدرموقعیتعاشقوچهدرموقعیتمعشوق،
از بههمیندلیلرفتاریکنشی انگیزهاستو دارای
اوواجدهمهشگردهایخواستن، خودنشانمیدهد.
پایان در دلیل همین به و است توانستن و دانستن

داستانبهکاممرگمیرود.
مریدانوندیمههادیگرشخصیتهایاینداستانو
نیروهایبازدارندههستند.هرکدامازمریدانوندیمهها
درپیجلوگیریازوصالشیخودخترهستند.دراین
روایتمیتوانگفتمریدانعالوهبربازدارندگیدارای
کنشیاریرسانندگینیزهستند.آنهابرایبازگرداندن
شیخازراهناصواب،اعتكافکردهوچلهنشینیمیکنند.
دریكیازفرازهایداستانمریدپاکبازخوابپیامبررا
و میدهد را شیخ بازگشت مژدة آنها به که میبیند
مریداندوبارهبدنبالشیخمیروند.ندیمههاتنهاکنش
بازدارندهدارندوبرایممانعتازوصال،دخترراتشویق

بهگذاشتنشروطسختمیکنند.
و قهرمان گریماس، کنشگر الگوی اساس بر
یا فرد یاریدهنده زیرا یكدیگرند، مكمل یاریدهنده
به تا میکند کمک قهرمان به فقط که است نیرویی
مطلوبخوددستیابد.بنابرایننقشتكمیلیدارداما
زیرا است تضاد نوع از مخالف با قهرمان میان ارتباط
وجودیكیباعثعدمدیگریاست.شیخبهعنوانفاعل
برایدستیابیبهدخترترسابایدبرمشكالتفائقآید.
عبارتی به و میشود پیروز دختر شروط بر بنابراین
مخالفانرانابودمیکند.درارزیابیتغییروتحولنهایی
شخصیتهایداستانی،میتوانسهدستهشخصیترا

یافت:
دستهاولشاملشخصیتهاییاستکهتاانتهای

داستانبدونتغییرباقیمیمانند.
دستهدومشاملشخصیتهاییاستکهطبیعتشان

باعثتغییردرآنانمیشود.
تغییر قصد که هستند شخصیتهایی سوم دسته
دارندوفقطزمانیکهسرشتذاتیخودراکشفکرده

باشندموفقبهاینتغییرمیشوند.
دراینروایتدوبارتغییرشخصیتدرشیخ)ابتدا
بهسمتدخترمتمایلشدهودوبارهبهخدابرمیگردد(

با مخالفت و بردینخود )پافشاری دردختر دوبار و
شیخوسپسگرایشبهاسالم(دیدهمیشودوهردودر
زمرةشخصیتهایدستةسومقرارمیگیرند.دختربا
بیداریسرشتواحساسعشقپاکیکهبهشیخپیدا
میکند،بهمرگیعاشقانهدستمییابد.مرگشخصیت
اصلی،روایترابهآسانیوزیباییپایانمیدهدوعطار
عارفانه پیامهای دادن به بلند داستان این انتهای در

میپردازد.

شخصیت پرگازی پیکره های اللی گر نراره ها
ارتباطی تصویر با مخاطب ارتباط اولین اگرچه
گفتمان مشارکتی کارکرد به باور اما است، دیداری
ارتباطی نظامهای با را دیداری ارتباط نظام تصویری
از راهیاستکه کانالدیداری دیگرهمسومیسازد:
طریقآندیگرنظامهاینشانهایدرتصویربروزمییابند
)شعیری،1۴۴:1۳91(.مقولههایمشترکدرنظامهای
نشانهـمعناشناسیعبارتندازوجودیکیاچندکانال
چالش، تعامل، برای خود به فضایی اختصاص حسی،
رقابتیاتقابل،وجودصورتپردازییاشكلپردازیودر
و )شعیری زمان مشترک مقوله از بهرهگیری نهایت

وفایی،۴:1۳۸۸(.
درنگارههابهلحظةوقوعکشمكشاشارهشدهاست.
شخصیتهایاصلیروایتعبارتندازدخترترسا،شیخ
صنعان،ندیمهومریدانکهمانندداستانازموقعیتهای
یک شماره نگاره برخوردارند. روایی درست و دقیق
یعنی داستان اصلی شخصیت دو شامل پیكره پانزده
شیخودخترترسا،۳ندیمهو10مریداست.شیخو
دختردرامتدادیكدیگرندوهیچنگاهدیگریغیرازنگاه
شیخبهسمتبالكننیستواینامرباعثتوجهمخاطب
بطورمستقیمبهموضوعاصلیوکشمكشموجودبین

دوشخصیتاصلیداستانمیشود.
در گرماس شدة ارائه کنش شش از کنش پنج
شخصیتهاینگارهدیدهمیشود:فاعلومفعول)شیخ
صنعانودخترترسا(،فرستندهوگیرنده)عشقزمینی
عشق و میکند ابراز او به و پیدا دختر به شیخ که
جنونآمیزیکهدختردرشیخنسبتبهخودمییابد(و
کنشگر شیخ(. مریدان و دختر )مالزمان بازدارنده
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یاریرسان)عشقشیخوشروطدخترترساوانجامهمة
میشود. دیده داستان در فقط شیخ( توسط شروط
همچنیندرنگارهشخصیتهادارایمرتبةاجتماعیو
فرهنگی)دخترمسیحیساکندیروپایبندبهدینخود
وشیخمشهوربامریدانبسیار(وویژگیهایجسمانی
شیخ( سفید ریش و پیری و دختر جوانی و )زیبایی
میباشندوازایننظردرنگارهنیزمانندروایتنقشدر
کنششخصیتیآنهابوجودآمدهوبهشخصیتهاهویت
بخشیدهشدهاست.همةافرادداستاندرتصویرگنجانده
شدهوارتباطتصویریوروایتیدربخشهایمختلف

بخوبیانجامگرفتهاست.
ندیمهای و دارد قرار بالكن پشت اتاق در دختر
از دختر بودن دور اوست. راهنمایی و گفتگو درحال
بالكنپیچیدگی، اتاقپشت بالكنوقرارگرفتنشدر
دورازدسترسبودنوبخشمرددشخصیتشرانشان
داستان اواخر تا باید روایت درحالیکهطبق میدهد
بدونتغییرواستواربرعقایدخودباقیبماند.درادامة
درونی کشمكش دچار خوابی دیدن با دختر داستان،
باعث را ادامهداستان اینکشمكشدرونی و میشود
بنابراین میدهد. نشان کنشمندی خود از و شده
شخصیتدختردردستهشخصیتهاییاستکهقصد
تغییردارندومنتظرکشفسرشتذاتیخودهستندتا
موفقبهکسباینمهمشوندوهمینکنشمندیاست
کهاورابهشخصیتاصلیتبدیلمیکند.شیخبهبالكن
مینگردولیندیمهایحائلبیناوودخترقرارگرفته
)بهمعنیسختیرسیدنبهمطلوب(ومانعازدیداراو
جلوهگری از حاکی نیز دختر لباس رنگ میشود.

شخصیتوزمینیبودنعشقاوست.
دقیق و درست موقعیتهای نیز دو شماره نگاره
بالكن در تنها که دختر شامل پیكره 9 دارد. روایی
ایستادهوبهشیخمینگرد،شیخکهنگاهشبهدختر
است،۳مرید،یکباغبان،یکخادمدیرودونفرکنار
حوضمیباشد.تعدادمریدانبسیارکمترازنگارهاول
استوبجایآنعواملفرعیدرقابقرارگرفتهاست.
رابطةبینشیخودخترظریفواندکیعاشقانهترسیم
شدهاست؛شیخجوانتر،باریشهایجوگندمیولباس
ایستاده نازوحیا با و نارنجی لباس با روشنودختر

است.
مفعول و فاعل از عبارتند نگاره این کنشگرهای
ناز و شیخ )نیاز گیرنده و فرستنده دختر(، و )شیخ
نیروی دختر برای )مریدان(. بازدارنده و دختر(
بازدارندهایمصورنشده،شایدجوانیکهزیربالكنمیان
درنیمهبازاستهمبازدارندهوهمیاریرساندختر
باشد)نیمةدربازشدهبهمعنایگشایشدلدخترو
مرتبة نگاره این در بازدارنده(. نیروی در بستة نیمة
اجتماعیوفرهنگیشخصیتهاوویژگیهایجسمانی
افراد به شخصیتی کنش و هویت و میشود دیده
بخشیدهاست.بنایدیربسیارفاخروباجزئیاتاست.
قرارگیریدختررویبالكننشانةاهمیتوارجحیتاو
نسبتبهشیخپیردرپایینبالكناستومریدانپشت
سرشیخمخاطبرابهسرعتبهروایتهدایتکردهو
آوردهاند. بوجود مناسبی روایی و تصویری ارتباط
بهتصویرکشیده ازدختر نگاره این شخصیتیکهدر
بخشمتغیرومرددشخصیتاوست.علیرغماینكهمتن
وتصویردرهمپوشانیکاملباهمهستندنیابدازنظر
دورداشتکهمتنکالمیبرتصویرمقدماستوقدمت
کنشها، 1 شماره جدول دارد. بیشتری اصالت و
ویژگیهایشخصیتیوتغییراتشخصیتهادرداستان

ونگارههارانشانمیدهد.

شخصیت پرگازی پیکره های فرعی
ندیمههاومریداندردستهشخصیتهایناشناس
یاگمنامقرارمیگیرند.شیخمریدانیداشتهکهدرپی
اوبوده،تنهایشنگذاشته،برایبازگشتشدعاوبهاو
التماسمیکردهاند.ندیمههایدخترنیزاورابهدوری
ازشیختشویقمیکردند.اینشخصیتهاتاآخرداستان
بدونتغییر،متأثرازشرایطمحیط،سادگیدرساختمان
ولی نمایشیاند، و توصیفی قابلیتهای بدون و وجود
نقش مریدان هستند. داستان از نشدنی جدا جزئی
شاخصههای و داشته ندیمهها به نسبت بیشتری
کنشگریخواستن)تالشبرایبرگرداندنشیخبهراه
دین(،دانستن)اطالعرسانیوآگاهیدادنبهشیخ(و
توانستن)موفقیتدرتغییرعقیدةشیخ(راداراهستند.
نقشمریداندرداستانونگارههایكیاست؛آنهانگران
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اوهستندولی به بهدنبالشیخودرپیآگاهیدادن
کنشتوانستندرنگارههادیدهنمیشود.درهردونگاره
بهغیرازیكیازمریدانسایریندرحالگفتگوبایكدیگر
هستند.درنگارةشماره2غیرازشخصیتهایاصلی
داستانباغبانودونفردرکنارحوضهستندکههیچ

نقشیدرداستاننداشتهوفقطبرایتكمیلترکیببندی
نگارهبكاررفتهاند.

تالیص شخصیت پرگازی گر نراره ها 
نگارةشمارهیک،یكیازاوجهایداستان-تضرع

جدول شماره 1: تطبیق کنشگرها، ویژگی های شخصیت ها و تغییرات آنان در داستان و نگاره ها
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شیخنزددختر-رابهتصویرکشیدهاست.قهرماناصلی
شیخاستکهدرمرکزنگارهموردتوجهاستوسپس
دخترکهدراتاقپشتبالكنقراردارد.ندیمهایکهبین
دختروشیخقرارگرفتهعاملپنهاننگهداشتندختراز
نگاهشیخشدهونگارگربراینشاندادننگاهمستقیم
شیخبهدختر،سرندیمهراکاماًلبهراستتصویرخم
فاعلیو کردهوکنشخواستن،حالتهایشخصیتی
بیاننموده.سهندیمهوده فرستندگیرابهصراحت
نقش دارند قرار دختر و شیخ اطراف در که مریدی
بازدارندگیوآگاهیدادنرادارند.بههمةپیكرههابه
محل در آنها تفاوت و شده پرداخته اندازه یک
قرارگیریشاناست.کنشهابینشیخودختروسپس
مریداندیدهمیشود.شیخدرمرکزتوجهوپایینتراز
تصویردخترقرارگرفتهوتضادجایگاهشیخودخترو
زبونی و خواری شیخ، به نسبت دختر بیشتر اهمیت

شیخدربرابربلندمرتبگیدختررانشانمیدهد.
درنگارهشمارهدو،دخترنقشاصلیوفاعلیدارد،
تنهادرمرکزتوجهاست،رنگنارنجیلباس،اورابیشتر
ازهرعنصردیگریدرصفحهشاخصکرده،نازوحیاو
تكبرداردونگاهشبهپایینوروبهشیخاست.شیخ
لباسروشنیپوشیدهوبهبالكنمینگردوبیشترکنش
گیرندگیدارد.یکباغبان،یکخادم،دونفرکنارحوض
وسهمریددرصحنهوجوددارندکهتنهایكیازمریدها
محل اندام، حالت است. بازدارندگی کنش دارای
قرارگیریورنگلباسدخترکنشهایمتضادفاعلی،
مفعولی،گیرندگی،فرستندگیوبازدارندگیراهمزمان

نشانمیدهد.
هردونگارهدرنشاندادنحاالتعاطفیدخترو
مشترکند. بازدارندگی گیرندگی، مفعولی، کنشهای
شیخدرسطحپایینترودرحالتهایکنشیفاعلیو

جدول شماره 2: بررسی تطبیقی عوامل و عناصر تأثیرگذار کنش های شخصیتی در نگاره ها
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فرستندگیقراردارد.شایددراینجانقاشمنظورعطار
درنشاندادنچاهیکهشیخدرآنمیافتدتاتوفیق
رهیابیبهمنظرعالیدخترترسانصیبششودرادرنظر
دارد.درنگارةاولگفتگویندیمهبادخترکهصورتیاز
نصیحتکردنرابهخودگرفتهودرنگارةدومتنهاییو
نبودنندیمگان،مرددبودندخترومفهومرسیدنازبحر
مجازی)دنیا(بهدریایحقیقییاتقابلمیانزندگیو

مرگرانشانمیدهد.
درنگارةاولتأکیدپیكرههابرشیخودرنگارةدوم
و مریدان از بیشتری تعداد اول نگارة است. دختر بر
ابتدایعشقشیخمصور )انگار ندیمههامصورشدهاند
حالتی و اندک مریدان تعداد دوم نگارة در و شده(
بیانگیزهدارندوتنهایکمریدباشیخسخنمیگویدکه
نشان نازلی حد در را یاریرسانی و بازدارندگی کنش
میدهدوندیمهایحضورندارد.درهردونگارهشیخبه
شاگردانبیتوجهاست.نگارةدومدارایموضوعاتفرعی
مانندباغبانیوگفتگویدوفرددرکنارحوضاستولی

نگارةاولبهشخصیتهایداستانپرداختهاست.
آب، )آسمان، طبیعت مانند تصویر عناصر سایر
درخت،گلوبوته،جانوران(،بنا)سادگیوپیچیدگی
بنا(،رنگها)سردیوگرمیومفاهیمنمادینآنها(و
زاویهدید)اهمیتشخصیتها(،بهنوعیدرفهممفاهیم
و تحلیل میکنند.جدولشماره2 مخاطبکمک به

تطبیقشخصیتهایدونگارهنشاندادهمیشود.
نگارگربهدلیلمحدودیتفضاییقادربهبیانبسیاری
ازمفاهیموعباراتیکهبهراحتیدرشعربیانشدهنبوده
است.لذاگزیدهگزینیکردهوعناصریبكاربردهکهازنظر
بصریبیشترینگویاییراداشتهتامخاطببااولیننگاه
متوجهمضمونداستانشود.درازایآننگارگرازعناصری
استفادهکردهکهعالوهبرداشتنمفاهیمنمادینبهمفهوم
داستاننیزکمککرده،ماننددرختانپیروجوان،پرندگان
درحالپرواز،آب،گلنیلوفر،کوه،رنگهایسردوگرم،
کار به مفهوم پر و بجا نگاره در که ومجلل بنایساده

رفتهاند.

تقابص ها گر نراره و گانکات
اصلتقابلوبافتدوقطبییكیازمباحثاساسیدر
تقابل، اصل است. جدید و قدیم نقدی مطالعات

و داشته زیباشناختی و شناختی معرفت کارکردهای
از یكی مفاهیم برجستهسازی و معناسازی فرآیند
کارکردهایآناست.درادبیاتعرفانی،ایناصلبوفور
درواژههابكاربردهشدهومعناییفراترازمعنایاصلی
وعامخودمییابد.درنظامتقابلیتأکیدبرلزوموجود
در میباشد. تعریف و تمایز امكان برای دیگر واژهای
دو ظاهر در متقابل واژههای صنعان شیخ داستان
اصطالحجداازهمهستندامادربافتمعناییوالقای
برای نشانههایی حكم و خورده پیوند بهم مفاهیم،
دریافتموضوعکلییافتهاند.عطارباقراردادنکلماتو
مفاهیمدرحوزةتمثیلونماد،خارجازهنجاروکشاندن
باورهای و معمول کلیشههای از دور ساحتی به شیخ
برخی است. کرده برجستهسازی خود اثر در رایج،
و پیری از عبارتند شعر و نگاره در مشترک تقابلهای
جوانی،ناموننگ،جبرواختیار،نازونیاز،مسلمانیو
ترسایی،کفروایمان،شیخودخترترسا،شیخویاران
محدود صورت به برجستهسازیها این نیز نگارهها در
براساسشعر کاماًل موارد از برخی است. استفادهشده
از برگرفته تقابلها و برجستهسازیها برخی و عطار
بسیاری در است. شعر با متناسب ولی هنرمند تخیل
مواقعدرنگارهتنهایكیازجفتهااستفادهشدهوجفت
دیگرباتوجهبهشعروتوسطمخاطبخواندهمیشود.
مثاًلقرارگیریدختردردیروشیخزیرپایاو،نشاناز
نگارة در دختر حالت دارد، دختر دیار به شیخ سفر
شمارة2ویادوربودناوازبالكندرنگارة1نشاناز
در دختر )وجود مجاز دریای به اشاره و تردیدش
دارد. حقیقت( به )رسیدن حقیقت دریای و گمراهی(
که کرده استفاده تصویری عناصر از نگارگر نیز گاهی
مخاطببادیدنآنهابهجفتهایمتقابلدستمییابد؛
میکنند دعوت بازگشت به را شیخ که شاگردانی مثاًل
اشارهبهبیمدادنازدوزخودعوتبهبهشتدارد؛عدم
وصال در بهشت یافتن از نشان مریدان به شیخ توجه
دخترودرجهنمبودنبافراغازاوست.اتفاقیکهبرای
شیخافتادهرابهچاهومنظرعالیتوفیقرهیابیاش،به
معنی نیز خوشنامی و )بدنامی دارد اشاره ترسا دختر
میدهد(،وجوددیرنشانةسرمستیصوفیانهودوریاز
بهشتدرمقابلحرمکهزهدوپارساییوایمانرانشان
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میدهدو....درجدولشماره۳جفتهایمتقابلشعر
ونگارهنشاندادهشدهاست.

نکیجه  یری
درزمینهروایت،گرماسقاعدهایجامعبرایتحلیل
بنیادهایمعنویمتنازطریقشناختساختارهایزبانی
و شخصیتها بررسی اساس این بر و کرد مطرح آن
براساسسهفعلخواستن،دانستنو را آنها کنشهای
شیخ داستان در گرماس نظریه نمود. مطرح توانستن
صنعاندروهلةاولدرالیههایسطحیوابتداییازواژهها
یافتمیشودودرادامهخوانندهرابهدرکعمیقتریاز

مفاهیممیرساند.اینالیههایسطحیدرتصاویرنیزبه
نشانههای و اشكال،عالئم توسط را ومخاطب رفته کار
موجوددرتصویربهسمتکشفالیههایدرونیتصویر
هدایتمیکند؛بنابراینهردومتنداستانوتصویرباز،
واژههاومفاهیمچندگانهوکنشگرهامعنامییابند.رابطه
که میکند ایجاد جدیدی معنایی بازی تصویر و متن
قطعیتمعناییدرآنجایینداردونوعیمذاکرهخوانده
میشودکهارتباطآنهابایكدیگرمحدودیتهایساختاری
متنرابرمیدارد.نكتهقابلذکراینكهنگارگرانازعناصر
جبران منظور به و... دید زاویه رنگ، معماری، طبیعت،

جدول شماره3: جفت های متقابلی حکایت و نگاره های شیخ صنعان.



19

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تالیص الروی کنشرر  رماه گر نراره ها و گانکات شیا لنلات

محدودیتهایکالمیاستفادهکردهاند.
درتجزیهوتحلیلهایصورتگرفتهبرمتنوتصاویر
همة که شد حاصل چنین نتیجه صنعان شیخ روایت
گیرنده، فرستنده، مفعولی، فاعلی، کنشگر الگوهای
بازدارنده،یاریرساندرداستانونگارههااستفادهشده
الگوهای الطیر منطق نگارة در که تفاوت این با است؛
در نمیشود. دیده یاریرسان الگوی و ضعیف بازدارنده
داستانونگارههاابتداشخصیتهاییکهتاانتهایداستان
ثابتندوبرعقیدةخودپابرجامیمانندهمچونمریدانو
ندیمههاییکهشخصیتفرعیداشتهوقصددارندمانعاز
انجامکارشونددیدهمیشوند،سپسشخصیتهاییکه
قصدتغییردارندودرپیکشفسرشتذاتیخودهستند
تاموفقبهکسباینمهمشوند،مانندشیخودخترکه
شخصیتهایاصلیهستندوکشمكشبینآنهاداستانرا
پیشمیبردوجوددارد.ایندودستهشخصیتدرتصاویر
نیزبهگونهایبارزخودرانشانمیدهند.بیشترینتغییر
دراحواالت،درروایتوابتدادرشیخوسپسدردختر
خصلتهای دارای داستان شخصیتهای میشود. دیده
اجتماعی،فرهنگیوویژگیهایفردیاند،اسامیمشخصی
ندارندوکنشهایفاعلومفعول،فرستندهوگیرندهو

بازدارندهدارند.
تكرار و تقابلی نشانههای کاربرد حوزة در عطار
عمل توانا بسیار هدفمند، و ماهرانه بافتی در تضادها
کردهاست.بیشترتقابلهادرشعرمشاهدهمیشوندزیرا
و مستی یا ایمان، و کفر مانند مفاهیم برخی ترسیم
هوشیاریدرنگارهکمترامكانپذیراست.فضایکوچک
تصویر به برای امكانی و جا و است گزیدهگزین نگاره
به نیز ترسیم صورت در و ندارد را واقعه همة کشیدن
راحتیخواندهنمیشود.برخیمفاهیمنیزمانندپیریو
نیاز،وصالوفراغدرشعرونگارههاوجود نازو جوانی،
دارد.بههمینعلتاستکهباوجودهمپوشانیمتنو
تصویرهموارهمتنکالمیبرمتنتصویرمقدماست.در
نگارههاطبیعت،بنا،ترکیبهایرنگی،زاویةدید،تناسبات
وترکیببندیموردتوجههنرمندقرارگرفتهکهبهفهم
شعرکمکمیکند.بسیاریازاینعناصرمانندتوصیف
فضایدیر،تزئیناتبنا،رنگلباسافرادو...برگرفتهاز
تخیلهنرمندوبهمنظورفهمبیشترمخاطبانجامشده

درشعروجودندارند.

ککابنامه
انواعداستان،ترجمةآذین آدام،ژانمیشل.)12۸۳(،تحلیل

حسینزاده،تهران:قطره.
تهران: اصفهان، نگارگری مكتب ،) 1۳۸5 ( یعقوب. آژند،
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