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 بوطیقا،

 ساختارگرایی،

 شناسی،روایت

 خواجوی کرمانی، 

 گل و نوروز.

 

گیری ساختار روایت فنّ یا شگرد شناخت نحوه شکل  ، بوطیقا روش تحلیل ساختار ادبی آثار روایی

نگاه و   است نوع  این  اثر ادبی است.  بر آفرینش یک  ناظر  قوانین عامی است که  و هدفش شناخت 

لذا در این پژوهش سعی شده  شناسی بوده است.  شناسی و روایتکارکرد، منشأ نظریاتی مانند ریخت

»گل و    ۀای عناصر روایی منظومی کتابخانهتوصیفی و شیوه  -اساس روش تحقیقی تحلیلی بر  تا  است

این منظومه تا    .ز« خواجوی کرمانی بر اساس الگوی پراپ تحلیل و بررسی شود تا روشن گرددنورو

های انسانی و  چه حد براساس الگوی پراپ قابلیّت بررسی دارد. مبحث دیگر بررسی انواع شخصیّت 

ه  عملیاتی است که پراپ بر شمرده است ک ۀحوز  7ها با  های خاص هر کدام از آنغیرانسانی و کارکرد

های  رفتها تا چه میزان با الگوی پیشنهادی پراپ مطابقت دارد. همچنین موضوع پیاین شخصیّت

گرفته قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  است  آمده  منظومه  این  در  که  این    داستانی  ارتباط  چگونگی  تا 

ر این مشخص گردد. نتایج حاصله بیانگ   مصور خواجوی کرمانی  ها با داستان جامع گل و نوروزرفتپی

فرد اصول  های روایی منحصربهاست که این منظومه ضمن داشتن ظرفیت و قابلیت بررسی و قابلیت

 شناسی مطابقت دارد. و قوانینی را دارد که با نظریات روایت

 اهداف تحقیق 

 ل و نوروز خواجوی کرمانی. مصور گ  ۀ روایت در منظوم  گیری ساختارشکل  ۀ. شناخت نحو1

 شناسی منظومۀ گل و نوروز خواجوی کرمانی.پراپ در روایتمطالعۀ الگوی  .2
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 قدمه م

گیری ساختار روایت است. »ژان میشل  شکل  ۀبوطیقا روش بررسی و شناخت ساختار ادبی آثار روایی و شناخت نحو

نیز    2« و »آوستن وارن  1« »رنه ولک .  داننددر زمینه تحلیل داستان میآدام« و »فرانسوا رواز« بوطیقا را نخستین نظریه 

و  ترجمه این واژه به دلیل ناآشنایی گزارندگان    (.156:  1373اند )ولک و وارن،  کار بردههشعر را در معنی اثر ادبی ب

هایی در  فهمیمترجمان، چه در غرب و چه در فرهنگ اسالمی از آغاز نهضت ترجمه میان منتقدان و حکما موجب کج

که این اصطالح از روزگار ارسطو تا امروز  طوریاست. بهفهم بوطیقا و تطبیق آن با معیارهای بالغی و زیباشناختی شده

پردازان  است. »با توجّه به آنچه منتقدان و نظریهای یافتهدگانهدر بالغت کهن و نقد ادبی نوین توسعات معنایی چن

نوعی نگرش و رهیافت تفسیری به متون؛    - 2نظریه ادبی؛    - 1اند، معانی مختلف پیرامون واژۀ بوطیقا عبارتند از:  گفته

ن معنی اخیر یعنی  ( که منظور نظر این نوشتار همی24:  1388)گراوند،    بررسی و شناخت ساختار ادبی آثار روایی«  -3

ادبی است.ش آثار  ادبی  از منظومه  ۀنظومم ناخت ساختار  نوروز  ادبیات فارسی است که  عاشقانه گل و  های داستانی 

 نظم درآورده است.  خواجوی کرمانی در قرن هشتم هجری به

ل شده است. متن  های عاشقانه از سه بخش: مقدمه، متن اصلی و بخش پایانی تشکیگل و نوروز همانند اغلب منظومه

توان بررسی  اصلی همان داستان منظوم است که به دلیل مضمون داستانی، آن را از لحاظ ساختار عناصر داستانی می

»گل و نوروز« و بررسی وزن، سبک و عناصر داستان مانند: زاویه    ۀکرد. این پژوهش بر آن است تا به معرفی منظوم

های کهن از زاویه  دید، کشمکش، زمان، مکان و... بپردازد. سبک شعری شاعر عراقی است. داستان طبق معمول داستان

  دید سوم شخص سروده شده و طول زمان در داستان مبهم است. خواجو به نوروز، قهرمان داستان، شخصیتی فوق

 .امور با توکل بر خداوند پیروز است ۀ کند و در همبشری و دست نیافتنی بخشیده است که به تنهایی سفر می

ل« تقسیم  الجماالکمال« و »بدایعدر شیراز اتفاق افتاد. دیوان او به دو بخش »صنایع  .ق.هـ  750مرگ خواجو به سال  

تانی ادبیات فارسی است که خواجو آن را در قرن هشتم  های داسمنظومه عاشقانه گل و نوروز از منظومه.  شده است

هاست  های خواجو از زیبایی خاصی برخوردار است و بهترین آناست. »این مثنوی در میان مثنویهجری به نظم کشیده

الدین  بیت و به نام تاج  5302موضوع آن عاشقانه و به وزن خسرو و شیرین نظامی سروده شده است. این منظومه در  

از آنجاکه بسیاری از منتقدان هنری و ادبی که با رویکردهای    گیرد.اه شیخ ابواسحاق پایان مینام شهمد عراقی آغاز و باح

اند؛ به اصطالح بوطیقا  شناسی، به شکل کلّی و ساختمان اثر توجّه کردهگرایانه و ساختارگرایانه و مباحث روایتصورت

اند که »تلقی  اند. این منتقدان به خوبی دریافتهاندازهای نوین نظری داشتهچشماو از    ۀو سنت ارسطویی و تأمل در رسال

)توکلی،    های شاعرانه«های روایی و داستانی اثر ادبی متمرکز بوده است تا مایهی بوطیقا بیشتر به جنبهارسطو از واژه

شوند؛ اما هرگاه این آشکارگی  عر دیده میتر سخن در شبخشد، زیرا انواع مبهمها را روشنی می(. بوطیقا سخن45:  1394

وجو دالیلی که در این یا آن دوره، موجب  کار آن عبارت خواهد بود از جست  ،ریزی شودها پیصورت گیرد و علم سخن

پردازد،  (. بوطیقا به این یا آن قطعه یک اثر نمی120:  1398قلمداد شوند« )تودوروف،    " ادبی"شوند برخی از متون  می
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(. از این  120-5همان:  نامند )ها را »توصیف« یا »کنش« یا »روایت« میه ساختارهای مجردی توجّه دارد که آنبلکه ب

اند؛ زیرا بوطیقا در نقد هنری و ادبی  ی بوطیقا را مبدأ تاریخ ساختارگرایی دانستهمنظر »برخی ساختارگرایان رساله

های فرامتن مانند شخصیّت و زندگی  کوشد از بند زمینهار اثر دارد و میوی درونی و اندامای تکیه بر شالودهگونهنوین به 

کند تا ساختار بوطیقای روایت  (. بدین ترتیب ضرورت ایجاب می46گر و تأثیرات اجتماع رهایی یابد )همان،  آفرینش

ر این زمینه تحقیقی  و قوت آن مشخص گردد که تاکنون د  گل و نوروز مورد تحلیل قرار گیرد تا موارد ضعف  ۀدر منظوم

 انجام نیافته است.

مطالعات ادبی    ۀ یافته و در زمینساختارگرایی رویکردی مطالعاتی است که در سطح جهان و در اکثر علوم بسیار رواج

ادبیات داستانی جایگاه ممتازی دارد و پژوهشگران بسیاری در بررسی ادبیات با این روش به تحلیل    ۀویژه در حوزبه

توان گفت از  این نوع تحقیقات در جهان خیلی طوالنی و گسترده است و می ۀاند. پیشینو داستانی پرداخته آثار روایی 

آن به عصر ارسطو و کتاب بوطیقای وی و    ۀجدی شروع شده است. هرچند پیشین  طورحدود یک قرن پیش در اروپا به

های اخیر در مباحث نقد ادبی و  ندانی ندارد و در دههرسد؛ اما در ایران این نوع مباحث سابقه چاحیاناً پیش از آن می

شناسی و ساختارگرایی کارهای زیادی در ایران  راجع به روایت  ،تحقیقات محققان ایرانی رواج یافته است؛ با این وجود

در آن  توکلی که   زادههای دریا« از حمیدرضا حسناز جمله: کتاب »از اشارت  ؛ نیز طی این چند دهه انجام گرفته است

است. همچنین کتاب »بوطیقای قصّه در غزلیات شمس« از علی گراوند  به بوطیقای روایت در مثنوی مولوی پرداخته

است. همچنین ایشان در یک طرح پژوهشی  های غزلیات شمس پرداختهبوطیقای حاکم بر قصّه  ۀجانبکه به بررسی همه

شناسی و عناصر ساختاری  اند. عالوه بر این چندین مقاله هم در مورد روایتپرداختههای عطار  به بررسی غزل داستان

داستان و روایت دارند. از جمله مقاله »ساختارشناسی قصّه پادشاه و کنیزک در مثنوی براساس نظریه تودوروف« که  

ی روایت در شعر اقبال الهوری«  دست دهد. دیگر »بوطیقابا روش ساختارگرایانه سعی کرده است منبع اصلی قصّه را به

حکمت پایاناز  این  شیواله  براساس  الهوری  اقبال  اشعار  کلیات  ساختارشناسی  زمینه  در  همچنین    ۀنامه  تودوروف. 

داستان در  روایت  پایانبوطیقای  دیگر  امیدی.  فهیمه  از  تودوروف  نظریه  براساس  گلشیری  هوشنگ  کوتاه    ۀ نامهای 

اول مثنوی« از طیبه حیدری عمله؛ که به بررسی ساختاری روایت همراه تحلیل عناصر  »بوطیقای روایت در سه دفتر  

»بوطیقای روایت    ۀنامپایان  است.های مکانی و زمانی بر روی صد و چهار داستان مثنوی پرداخته شدهداستانی و وحدت

داستان مجموعه  روایتدر  نظریه  براساس  ساعدی  غالمحسین  کوتاه  تودوروف« های  نیز    شناسی  خنجری  زینب  از 

داستان  ۀنامپایان در  شخصیت  قاسمی»بوطیقای  فریبا  از  علوی«  بزرگ  کوتاه  بررسی  های  و  تحلیل  به  که  زاده 

های  ها و ساختار مناسب خلق عنصر شخصیتپردازش این شخصیت  ۀهای داستان و ساختار حاکم بر شیوشخصیت

ها از  آن  ۀ تحقیقات زیاد دیگری با این رویکرد انجام شده که ذکر هم  ها آثار و عالوه بر این داستانی پرداخته شده است.

شناسی آثار خواجو نیز روایت  ۀحوصله این نوشتار خارج است و این تعداد معدود من باب نمونه ذکر گردید. در زمین

و همایون خواجوی   توان به مقاله با عنوان »بررسی ساختار همایها میکارهای زیادی انجام شده است که از میان آن

   .های اساطیری در این قصّه استساختها و کارکردها و یافتن ژرفکرمانی« از وزیر مظفری که در مورد شخصیّت
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نامه خواجوی کرمانی طبق نظریه والدیمیر پراپ« از حمیدرضا فرضی و فرناز فخیمی فاریابی که  شناسی سام»ریخت

»تحلیل    ۀ ناماست. همچنین، پایاناساس نظریه پراپ پرداخته شدهنامه خواجو برسام  ۀتاری منظومدر آن به تحلیل ساخ 

شناسی و بررسی عناصر داستانی  های خواجوی کرمانی« از مریم مشایخی از دیدگاه روایتداستان  -عنصر روایت در غزل 

در همای و همایون براساس    »بررسی ساختار پیوند   ۀنام همچنین پایان  است.   شدهغزلیات خواجوی کرمانی پرداخته

شناسی ساختارگرا بررسی و تحلیل  پور که در آن ساختار پیرنگ از دیدگاه روایت« از زینب کرمی3نظریه کلود برموند

گل و نوروز پرداخته    ۀدر این مقاله نیز با هدف تحلیل ساختار به بررسی و تحلیل بوطیقای روایت منظوم  است.شده

پراشده نظر  بنابر  بهاست.  روایی  واحدهای کوچک  از  معینی  تعداد  دربرگیرنده  داستان،  که  نام خویشپ  است  کاری 

قصّه واحدها صورت میمطالعات ساختاری  بر مبنای آن  قصّهها  واحدهای  گیرد.  دارند،  بسیاری که  تنوع  با وجود  ها 

 هایشان محدود است. کاریساختاری یا کارکردها و خویش

 شناسی ساختارگراییروایترویکرد  .1

از رویکردهای موفق ساختارگرایی، روایت ارائیکی  الگوی کلّی    ۀ شناسی و بررسی ساختاری روایت است که درصدد 

شناسی  نامند. »روایتشناسی« میدستور زبان روایت( را »روایت)   یتروانظری    ۀحاکم بر ساختار روایت است. مطالع

های مختلف ترکیب این  اصلی آن شناسایی عناصر ساختاری و حالت  ۀ است که دغدغ  ای از رویکرد نسبتاً نوینی شعبه

شناسی  (. »روایت254:  1385باشد« )داد،  عناصر در روایت، شگردهای متکرر روایت و تحلیل انواع گفتمان در روایت می

روایت و به اصطالح    ۀیناخیر است و در پی آن است که واحدهای کم   ۀترین مباحث ساختاری در چند دهیکی از وسیع

پیرنگ" مشخص  "دستور  »روایت72:  1382)سجودی،    کند«را  بررسی  (.  به  که  است  نوبنیادی  نسبتاً  علم  شناسی 

  ۀ شناسی یا نظری(. »روایت2:  1371)اخوت،    پردازد«ساختارهای مختلف روایت، مانند راوی، طرح، شخصیّت و... می

ادبی »شرح مستدل    ۀادبی است و نظری  ۀهاست؛ نوعی نظریحاکم بر روایتساختار و دستور زبان    ۀ روایت علم مطالع

 (.3: 1978، 4)چتمن  های داستان است« بندی و نظم و نسق مؤلفهسرایی، ترکیبساختار روایت، عناصر داستان

 5ر پراپ گرایانه والدیمیبار از زمان ارسطو آغاز شد، اما مطالعات ساختاگرچه توصیف ساختارهای روایی نخستین

شناسی  های عامیانه روسی نخستین اقدام جدی در این مورد بوده است. پراپ با انتشار کتاب ارزشمند »ریختدرباره قصّه

سزایی گذاشت. چنانچه  هشناسی تأثیر بهای تحلیلی روایتبه زبان روسی، بر پژوهش  1928های پریان« در سال  قصّه

درصدد برآمدند، ادبیات، خصوصاً آثار روایی را بررسی کنند و همین تالش    دیگر پژوهشگران با پیروی از کار پراپ،

های  ، برمون و نظریه6های ساختار روایت گرماس»بر پژوهش  ؛ وشناسی گردیدهای روایتعطف پژوهش  ۀ پراپ نقط

 (. 147: 1388)احمدی،   تأثیر قطعی گذاشت« 8و تودوروف 7ادبی بارت 
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 شناسی ریختی نظری پراپ در مبان  .2

پردازی  مثابه دستور زبان توصیفی در ذهن هر داستاناز دیدگاه پراپ الگوی ساختاری نهفته در ساختمان هر داستانی به

برد. این ساختار »مشتمل بر عده معینی از  کار میهصورت بدیهی بنقش بسته که آن را بدون هیچ آموزش قبلی به

گوید )شمیسا،  کاری میها خویشتر از آن ممکن نیست و پراپ به آنواحدهای کوچک روایی است که دیگر کوچک 

ها را به تحقق  نظر از این که چه کسی و چگونه آن های هر داستانی »صرف(. در این عملکرد، شخصیت196:  1383

از اشخاص  (. »خویشکاری، عمل شخصی  246:  1388،  9آیند« )هارلند کار میهمنزله عناصر ثابت و پایدار ببرساند، به

»پراپ ضمن تالش برای شناسایی  .  (50:  1386قصه است از نظر اهمیتی که در جریان عملیات قصه دارد« )پراپ،  

ای از صد حکایت پریان روسی به این اصل رسید که هرچند پرسوناژهای یک حکایت  عناصر پایدار و متغیر در مجموعه

(. »ژان پیاژه در واقع ساختارگرایی  97:  1379،  10)اسکولز  دود است«ها پایدار و محها در حکایتمتغیرند، کارکردهای آن

معرفتی، به یک ساختار خودسامانده،    ۀکردن یک دامنزیرا ساده؛  داندرا نوعی شیوه تحلیل واقعیات مشاهده شده می

ایم؛ بنابراین وجه  گرفتهآورد که موتور محرکه داخلی آن نظام معرفتی را در اختیار  وجود میدر ما این احساس را به

،  11از لحاظ علمی است« )پیاژه   "قابل فهم بودن "مشترک تمام ساختارگرایان در مباحث ساختارگرایی تالش آنان برای

دهد که توجّهش معطوف به قراردادهایی  (. از این رو، ساختارگرایی در مطالعات ادبی، بوطیقایی را ترویج می11:  1384

خواهد  سازد. این بوطیقا درصدد تولید تفسیرهای جدید از آثار نیست، بلکه میا ممکن میاست که خلق آثار ادبی ر

 (.166: 1385، 12کالر است ) دریابد که معناها و تأثیراتی که دارند، چگونه میسر شده 

صورت  هیابد. این فرمول و الگو بشود و با عروسی پایان میهای پراپ با وضعیت آغازین شروع میکاریالگوی خویش

نکت  ۀهای یک زنجیر»حلقه این  به  اعتقاد  با  بنیادین وجود دارد.  اولیه  تنها یک طرح  یعنی  مهم که    ۀثابت هستند، 

  ها نیز یک ساختار بنیادین را جستجو کرد«توان در سایر داستانگونه دارند، پس میهای عامیانه ساختاری اینقصّه

 (.52: 1384، 13)برتنس

کاری است که مطالعات ساختاری  تعداد معینی از واحدهای کوچک روایی به نام خویش  ۀ دربرگیرندازنظر پراپ، داستان  

ها با وجود تنوع بسیاری که  گیرد که قصّهپراپ نتیجه می  ، گیرد. بر این اساسها بر مبنای آن واحدها صورت میقصّه

کاری، عمل شخصی از اشخاص  »خویش  هایشان محدود است.کاریدارند، واحدهای ساختاری یا کارکردها و خویش

ها را از بطن  (. »پراپ عناصر ثابت قصّه50:  1386)پراپ،    قصّه است ازنظر اهمیتی که در جریان عملیات قصّه دارد« 

ها، عناصر  های منتزع از آنها و گزارهتک قصّهکنندگان خاص تک کند. رخدادها و شرکتعناصر متغیر استخراج می

دهند. عضو ثابت، کارکرد نام دارد و از نظر پراپ، عمل شخصیّت است که بر حسب میزان  تشکیل میها را  متغیر قصّه

مانند«  کند، کارکردها ثابت باقی میشود. حتی زمانی که شخصیّت تغییر میاهمیت آن در پیشبرد کنش تعریف می
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 ، علیرضا شوهانیهادی رشیدی، علی گراوند 

از حالتی متعادل به حالتی غیر متعادل  داند که تغییر وضعیت  (. »پراپ روایت را متنی می72:  1387،  14)ریمون کنان 

نامد. به نظر پراپ این تغییر وضعیت  کند. او این تغییر وضعیت را رخداد میو دوباره بازگشت به حالت تعادل را بیان می

های پریان، شناسایی این رخدادهاست،  شناسی قصّهکار او در ریخت  ۀ یا رخداد از عناصر اصلی روایت است و تقریباً عمد

 .(18: 1371)اخوت،  خواند«کاری یا نقش ویژه مییزی که وی آن را کارکرد یا خویشچ

  βغیبت  ، ɑصحنه آغازین شود:  که در زیر اشاره می مورد است 31ها در بر پایه تحقیقات پراپ سیر توالی خویشکاری

حرکت قهرمان    Bلحظـه پیونددهنده    aنیـاز   A شـرارت ђ فریبکـاری ζ خبردهـیεخبرگیـری    δ نقـص نهـی ϒ نهـی

  Hکشـمکش   G انتقـال از سـرزمینی   F دستیابی بـه وسـیله سحرآمیز  Eواکنش قهرمان   D اولین کار بخشنده  قصه

 رسیدن به صـورت ناشـناس  RS نجات تعقیب PRتعقیب   بازگشت قهرمان  K رفع شر  I. پیروزی 18گذاری عالمت

O  دعـوی دروغ قهرمان جعلی L ر دشوارکا  M  انجـام کـار دشـوار .N.  شدن    شـناختهQ   افشاگری  EX  ر شـکل  یتغی

T  مجـازات U و عروسـی  W    ،های یک زنجیره ثابت هستند،  صورت »حلقهها به(. این فرمول206-203:  1386)پراپ

گونه دارند،  عامیانه ساختاری اینهای  یعنی، تنها یک طرح اولیه بنیادین وجود دارد. با اعتقاد به این نکته مهم که قصه

 ها نیز یک ساختار بنیادین جستجو کرد.توان در سایر داستانپس می

 »گل و نوروز«  ۀیشکاری در منظومخو  .3

 (𝑎یت آغازین ) وضع .1

نمیاگرچه   محسوب  خویشکاری  یک  آغازین  و  وضعیت  ساختارگرایی  مباحث  در  مهم  موضوعات  از  یکی  اما  شود؛ 

ای نام برده  شود؛ مثالً اعضای خانوادهای معموالً با یک صفحه آغازین شروع میشناسی روایت است. »هر قصهریخت

»وضعیت    .(88:  1398« )پراپ،  شودو موقعیتش معرفی می  شوند، یا قهرمان آینده )که مثالً سربازی است( با ذکر نام می

ی  عشق است. توصیف اشخاص داستان و ارائه  ۀگرفتار هستند، وضعیت جرق های داستان در آن  ای است که آدممخمصه

گردد  ها آغاز میافکنیها و گرهشود پس از این دیدار اولیه است که دلدادگیوضعیت، معارفه یا شرح وضعیت نامیده می

 .(56: 1377آید« )فرد، و قهرمان درصدد حل وضعیت برمی

دهد بلکه کمبود و نیاز به  شود. گاهی نیز شرارتی رخ نمیبا یک شرارت آغاز میدر الگوی روایت شناسی پراپ داستان  

هایی  گردد. منظومه گل و نوروز از لحاظ بوطیقایی جزء آن دسته از روایتداشتن چیزی یا کسی عامل حرکت داستان می

 شود.است که با فقدان و کمبود داشتن فرزند شروع می

 روز نامش یروزگر پیپ  یشه    بود در ملک خراسان  یکه شاه 

 مثالش  ی ب ی از خدا ینبود    ی د خوردی شراب از ساغر خورش

 شه انجم غالمش  یروزیبه پ    به عهد باستان از نسل ساسان 

 ماند آلش ین حاجت که باقیجز    ی د کردیوطن در گلشن جمش 
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 وند  یش و پ یخو یزد بیبه نذر از ا    به برجش ی عال ید اختریبرآ

 ای بود  ا مه پارهیگو ن یبه خوب    ی شد از باغش شکفته نوبهار

 جست فرزندنسب را روز و شب می    روشن به درجش ید گوهریدر آ

 ای بود گهوارهد در  ی ا خورشیو      ی د آمد ز نسلش تاجداریپد

 (. 449- 409: 489)خواجوی کرمانی، 

 های زیر شروع شده است.کاریپس از وضعیت آغازین داستان با خویش

قهرمان، نقض نهی، عزیمت، تعقیب و دنبال کردن، اعالم مصیبت،   فریبکاری، نهی، خبرگیری، واکنش  نیاز،  غیبت، 

مجازات  بحران،  و  شرارت  پیروزی،  کشمکش،  آغازین،  جادو،  مقابله  شیء  دریافت  یا  تدارک  دشوار،  کار  راهنمایی،   ،

 خبردهی، یاری و کمک طلبیدن، نشانه گذاشتن، شناختن، ترحم و بخشایش، رهایی، بازگشت، عروسی. 

 ها در روایت »گل و نوروز«کارکرد شخصیّت .4

  ، شناسی قرار گرفته استمند در مطالعات روایتها که کمتر مورد تحلیل نظامای داستانمایهیکی از عناصر مهم بن

که رخدادها تنها در رابطه با  طوریها عنصری ساختاردهنده است. بهعنصر شخصیّت است. عنصر شخصیّت، در داستان

  ۀ پردازان بزرگ معموالً کنش و شخصیّت را وابستیابند. ناقدان و نظریهگیرند و مفهوم میشخصیّت است که انسجام می

آورد و حوادث و  ها را به وجود میحوادث داستان  ۀاست که رشت  دانند؛ در واقع در هر اثری عنصر شخصیّتبه هم می

اصلی یک داستان است و با عنصر کشمکش همراه است،   ۀکند؛ زیرا پیرنگ که شالودرخدادهای داستانی را تعیین می

ر کدام  شود. هها آفریده میها و موقعیتهای مخالف و مقابل و وضعیتاین کشمکش از برخورد و تقابل میان شخصیّت

نقشی که هر یک    ۀواسطهای داستان بهکاریها در روند یک داستان نقشی برعهده دارند؛ بنابراین خویشاز شخصیّت

توان نکات مهمی از  ها میپذیرند. سپس با بررسی شخصیّتگیرند، صورت میاز اشخاص در متن داستان برعهده می

 دست آورد. طرز نگاه نویسنده به این عنصر را به

اند؛ و در روایت گل و نوروز خواجوی  های انسانی و غیرانسانی تقسیم شدهبندی به شخصیّتها در یک تقسیمخصیّتش

که در تحلیل ساختاری این  طوریهای مختلفی اعم از انسانی و غیرانسانی بهره گرفته شده است. بهکرمانی از شخصیّت

ب نقش  قصّه  اشخاص  از  هرکدام  آن،  پردازش  و  پیشهروایت  در  بهسزایی  دارند،  داستان  دگرگونی  گونه برد  که  ای 

به دلیل اهمیت و نقش عنصر شخصیّت    شود.ها سبب دگرگونی حوادث، رخدادها و سایر عناصر داستانی میشخصیّت

  ۀهای پریان، به بررسی آن پرداخته و در تحلیل خود هفت حوزشناسی قصّههاست که پراپ در تحلیل ریختدر داستان

نظر پراپ  شود. بهها توزیع میهای قصّه میان آنکاریکند و معتقد است که خویشل برای اشخاص قصّه بیان میعم

 اند از:های عملیات اشخاص قصّه عبارتحوزه

 شریر، بخشنده، یاریگر، شاهزاده خانم، گسیل دارنده، قهرمان و قهرمان دروغین. 

 ورز براساس الگوی ذکرشده چنین است:عملیات اشخاص داستان گل و ن ۀبنابراین؛ حوز
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 راهزنان، اژدهای مخوف، شبل زنگی، فرخ روز شامی، طوفان جادو. شریر:

ها موجب تأخیر در رسیدن  شود و وجود آنشاهزاده نوروز در سیر داستان با موانعی از طرف این اشرار مواجه می

 نوعی جهت آزمودن قهرمان است. شوند و بهشاهزاده نوروز میها توسط قیصر روم مانع  به هدف اوست که بعضی از آن

 هاها، اهمیت و کارکرد آنرفتپی  .5

های فرعی وجود دارد که خود، داستانی کوچک است. این  عبارت بهتر، روایتها، یا بهرفتدر طرح هر داستانی، پی

نتیجه و وضعیت نهایی را مانند ساختار    ، رخدادهای میانی  ، بخشی وضعیت اولیه، حوادثی سهها همان قاعدهرفتپی

 اصلی داستان داراست.

شود  های میان پیوندی موجب میشود. داستانهای عاشقانه، گاه یک یا چند داستان فرعی گنجانده می»در داستان

ی برای یک  آورهای فرعی بیشتر دلیلتر شود و هیجان داستان باال رود. داستانداستان از یکدستی بیرون آید و متنوع

داستان در داستان به جوامع    ۀآید. معلوم است که شیوحساب میای برای تلقین اندیشه و تفکر شاعر بهموضوع و وسیله

»روایت داستانی ممکن است از چند    (. 62:  1392)ذوالفقاری،    پیچیده و افکار رمزآلود مشرق زمینی مربوط است« 

(. کارکرد  75:  1388رفتی ناقص تشکیل شده باشد« )تودوروف،  ؛ یعنی پیرفترفت کامل یا تنها از بخشی از یک پیپی

پی زیربنایی  رفتاصلی  و  اساسی  کارکرد  که  داستان  طرح  پیشبرد  بر  عالوه  البته  است.  داستان  طرح  پیشبرد  ها، 

ها، تأکید  فاوتکردن ت دیگری نیز وجود دارد. این کارکردها با هدف: برجسته ۀهاست؛ روابط و کارکردهای ثانویرفتپی

شوند. داستان گل و نوروز خواجو نیز کار برده میهای مختلف یک مضمون و... به بر اهمیت یک مضمون و نمایش جلوه

سروده شده   ،اندسازی با یکدیگر ترکیب شدهگیری و زنجیرهرفت؛ که به شکل درونهاز یک داستان جامع و چندین پی

شده و سپس  طور کامل بیانرفتی بهاند؛ چنانکه پیت متوالی از پس یکدیگر آمدهصورها بهرفتاست. در این شکل، پی

 است.رفت کامل دیگری به دنبال آن آمدهپی

ها  رفتبرد. پیرفت کامل فرعی در دل داستان اصلی قرار گرفته و طرح اصلی داستان را پیش میبه تعبیر دیگر، یک پی

صورت مستقل مطرح شده و  دارند. در این روش، داستان اصلی گل و نوروز به  مثالی ۀدر این منظومه بیشتر نقش رابط

بر    ، مثال، آنجا که هدفعنوانچندین روایت فرعی متناسب با هر بخش از داستان به دنبال آن بیان گردیده است. به

یان مشکالت و  رفت هم مضمون و مشابه در بهاست؛ سه پیها و بحرانحذر داشتن قهرمان از عشق و رفع شرارت

های متفاوت آن و غنای  دادن جلوههای طریق عشق و ناکامی و بدفرجامی آن با هدف تأکید موضوع و نشانسختی

های مثالی که با هدف نهی و برحذرداشتن قهرمان داستان صورت  رفتده است. در مقابل این پیشبیشتر داستان بیان  

مثال در تنبیه  عنوانتقابلی، یک روایت فرعی به  ۀها، با روش رابطمثال  گیرد، قهرمان داستان نیز در واکنش به این می

خوریم که این  گیری به حکایت شروین بن شروان بر میکند. در سیر داستان و به روش درونهکنندگان بازگو مینهی

رفت نصر و نصیر  یرفت زمینه را برای بیان پرفت کامل فرعی در متن اصلی داستان است. این پیحکایت نیز یک پی

های  چنان متناسب با بخشها آنرفتبرد. این پیکند که به خوبی سیر داستان را پیش میدر باب جوانمردی آماده می

 که ساختار داستان حفظ شود. طوریبه ، ها را جابجا کردتوان آناند که نمیمختلف داستان در جای خود قرار گرفته
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  ی ها و کارکردهایکارشی رفت به صورت نثر، خویهر پ  ۀخالص   ییو نوروز پس از بازگوداستان گل    یهارفتیدر بخش پ

 ها عبارتند از:از آن ی است که برخر نشان داده شدهیخاص به شرح ز یرفت با عالمت یژه هر پیو

.  7  ( Fبخشش ).  6(  E)  یبکار ی. فر5  (D)   ی. کشمکش درون4  (C. بحران اول )3  ( Bبت )ی. غ 2(  aن )یت آغازی. وضع1

( الت 8  (↓بازگشت  )ی. د12  (↓↑. ورود ) 11  (H)   ی. نه10(  C. بحران دوم )9  (Gبت )یام مصی.  .  i)  13دار و مالقات 

 ( ⇂. مجازات و دفع شر )15 ( k. واکنش قهرمان )14 (jدوطرفه( )   یوگو )مخاطبهگفت

 رفت( اول روایت محمد و علی الگوی حوادث حرکت )پی -1

𝑎 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 ↓ 𝐺 𝐶 𝐻 ↓↑ 𝑖 𝑗 𝑘 ⇂   

 زاد رفت( دوم روایت بهزاد و پریالگوی حوادث حرکت )پی -2

𝑎 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 ↑ 𝐹 ↓ 𝐷 𝐺 𝐻 𝐷 𝑖 𝑗 𝑘 ↑ 𝐷 ⇂ 𝐵 𝑚 𝑁 𝐷 𝐷 𝑁 𝑂 𝑃 𝑄 𝑘 𝐸 𝑖 𝑘 𝑅 𝐶 𝑆 𝑇 

 رفت( سوم روایت مهر و مهربان الگوی حوادث حرکت )پی -1

𝑎 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 𝐺 𝐻 𝑖 𝐷 𝑗 𝑘 𝐸 𝐶 
⇂ 𝐺 𝑚 𝑁 𝐺 𝐵 𝐸 𝐻 𝐵 𝐸 𝐻 𝐵 𝐸 𝐻 𝐵 𝑂 𝑃 𝐸 𝐷 𝐻 𝐺 𝐵 𝐶 𝐻 𝑂 𝑄 𝑅 𝑆 𝐷 𝐺 𝐵    

𝐵 𝐺 𝐵 

 رفت( چهارم روایت کمال و جمال الگوی حوادث حرکت )پی -2

𝑎 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 ↑ 𝐹 𝐶 𝐺 𝐻 𝑖 𝐶 

 شروین بن شروانرفت( پنجم روایت جنگ با الگوی حوادث حرکت )پی -3

𝑎 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 𝐺 𝐻 𝐶 ↑ 𝑖 ↪ 𝑗 𝑘 ⇂ 𝐵 𝐺 𝑘 𝐶 𝐺 𝑚 𝐸 𝑁 𝐹 𝑃 ↑ 

 رفت( ششم روایت نصر و نصیر الگوی حوادث حرکت )پی -4

𝑎 ↑ 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 𝐺 ↑  𝐷 𝐻 𝑖 𝑗 ↓ 𝑘 ⇂ 𝐷 𝑚 ↑ ⇂ 𝐷 ⇂ 𝑖 ⇂ 𝑁 

رفتی  های داستانی هر پیهمچنین شخصیّت  دید راوی، مکان و زمان و  ۀ مایه، زاویسایر عناصر داستانی اعم از: درون

تحلیل قرار گرفته    و  های فرعی و الگوی حوادث مورد تجزیهبخشی روایتهمراه نقش خاص او و سپس ساختار سه

تعادل اولیه و وضعیت آغازین با عاشق شدن    ۀها پس از گذار از مرحلرفتها نشان داد بعضی از این پیاست. بررسی

سوم یعنی    ۀمرحلبه شوند و پس از گذار از این مرحلهخوردن تعادل میی دوم یعنی برهمرد مرحلهقهرمان داستان وا

خوردن  دوم یعنی برهم  ۀ انجامد و بعضی نیز در همان مرحلرسند که به ازدواج یا مجازات شریر میتعادل مجدد می

 شوند.گشایی ختم نمیمانند و به گرهتعادل باقی می

امـا  ؛ دتوان بـر روی آثـار ادبـی فارسـی نیز اعمال کـرلگوی ساختاری پراپ را میتوان گفت، اآمد میبا توجه به آنچه 

ها نهادینه کرد. چنانکه در این  کـارکرد را در همـه داستان  31توان تمامی  طورکه خود پراپ نیز گفته است نمیهمان

در برخی از مـوارد    اما  باشدمیمنطبق    «گل و نوروز»بررسی نیز مشاهده شد، هرچند بسیاری از کارکردها بـا داسـتان  

داسـتان   ایـن  در  سـاختاری  فرمـول  الگـوی    شود.میجا  هجابایـن  بـا  کـه  داستان  این  در  تحلیلی  موارد  دیگر  از 
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های داسـتان اسـت کـه شـامل قهرمـان، یـاریگر قهرمـان، شـریر، یـاریگر  پیشـنهادی پـراپ منطبـق اسـت، شخصیت

 ست.اشـریر و شاهدخت است که هریک با کارکردهای ویژه خود با نظریه پراپ در ایـن داسـتان منطبـق 

 ساختار »گل و نوروز« مصور خواجوی کرمانی لیتحل  .6

شناسند. خواجو با زبان فاخر، روان و با  منتقدان ادبی، گل و نوروز را به عنوان یک اثر برجسته و فاخر از خواجو می

الی ابیات  البهای که در های ناب عارفانهخیالی و ویژگیآوری، نازکخیالی توانسته گل و نوروز را پدید آورد. زباننازک

 .کند شود، گل و نوروز را در نظر این منتقدان برجسته میاین اثر دیده می

شعر روایی نه روایت صرف    .خواهد داستانی را در لفافه و ساخت شعر بیان کندگل و نوروز یک اثر روایی است و می

که محوریت شعر روایی، خصوصاً    شود گفتهای خاص سیال شاعرانه. به این صورت میاست و نه یک شعر با ویژگی

شاعر باید ساختار و چارچوب و حرکت داستانی را از آغاز تا پایان لحاظ    و  شعر روایی بلند و منظومه بلند، داستان است 

  .ایمبودن آن است، پر بیراه نگفتهو به آن توجه کند. اگر بگوییم که جذابیت و گیرایی شعر روایی به خاطر داستانی

ها استفاده کرده است یا نه. در  مؤلفه در شعر روایی وجود دارد که باید دید آیا خواجو در گل و نوروز از این مؤلفهچند  

الگوهایی  ،  الگوهای مدنظر  ،هایی است که در پارادایم شعر روایی گذشته و قبل خواجو بوده استاینجا مدنظر ما مؤلفه

و شیرین و در آثار دیگر خود و بهتر از همه فردوسی در شاهنامه  است که قبل از آن، نظامی تا حدودی در خسرو  

 .رعایت کرده است 

آهنگ خاص از  ای که با تعلیق، اما با یک ضربخط داستانی.  داشتن خط داستانی است  ،شعر روایی  اولین مؤلفهالف(  

شعر   دومین مؤلفهب(   ؛ ندای شروع شود و مخاطب را با همان عبارت »بعد چی شد؟« به منظور و مقصودی برسانقطه

روایی ایجاد موقعیت و فضا است. شعر روایی باید بتواند بستر و فضایی به وجود بیاورد که مخاطب، خود را در این  

های اساسی شعر روایی، ایجاد  موقعیت حس کند یا آن موقعیت برای او تعریف و تبیین شود؛ بنابراین یکی از ویژگی

نشینی کلمات به شکل مراعات نظیر، مجاز و... استفاده  گی استفاده از زبانی است که از همفضا و بافت است. سومین ویژ

 .کندمی

شکل واقعی و  بهت  شده که آن واژگان در حقیق شعر روایی در بستر واژگانی و در بستر ترکیبات و کلماتی بنا نهادهج(  

؛ بنابراین نکته  تبرای آن فضا ایجاد شود، مهم اس  دهند؛ یعنی فضا و واژگانی کهملموس، حس و فضایی را انتقال می

نشینی کلماتی که  کند؛ از کنایه و از هماساسی و مهم این است که شعر روایی از زبان مجاز و صنعت مجاز استفاده می

ی هم تا  نحو احسن و نظامکند که فردوسی از این قاعده بهاند، استفاده میشکل مراعات نظیروار کنار هم قرار گرفتهبه

نشینی، بافت را ایجاد  برند که این کلمات در کنار هم در محور همکار میگیرد، یعنی کلماتی را بهحدودی بهره می

 .کند. بافت ملموس و عینی که در آن لحن، حس، رنگ و دیگر عناصر پیدا استمی
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. اولین ویژگی داستان  وجود نداردها  صورت شفاف و روشن از این مؤلفهها، بهدر گل و نوروز نیز این مؤلفه  کهدرحالی

گل و نوروز یک داستان خیالی، تمثیلی یا نمادین است؛ بنابراین در درون قصه جذابیت و کشش وجود ندارد؛ یعنی  

اتفاقات زیادی رخ میشکل تمثیلی و بدون فرازوفرودها و کشمکش و حوادث    دهدهای زیاد. البته در آن حوادث و 

دوم این است که در داستان شاعرانه یا شعر روایی،    دهد. نکته، اما کشمکش روایی رخ نمیوجود داردمحیرالعقول  

در کجای داستان شتاب  و  آهنگی بگوید  ؛ یعنی شاعر باید بداند که این قصه را با چه ضرباسترنگ  نیازمند طرح و پی

های مکرر دوری  پردازیه هستند حذف کند و از توصیفات مکرر و مضمونداشته باشد، ابیاتش را که زایل و مانع قص

 .کند 

رنگ است. او آگاهانه و هوشیارانه این عناصر و حوادث داستانی را در کنار  قصه خواجو در گل و نوروز فاقد طرح و پی

کنند که  تانی را نقل میزنند و داسهای داستان برای همدیگر تمثیل میبینید که شخصیتدهد. گاه میهم قرار نمی

رود. باید  قدر طوالنی و پر شاخ و برگ است که ماجرای اصلی داستان از خاطر میخود این داستان بعضی مواقع آن

شود.  ها توجه نمیهای درون داستان متناسب با خط کلی داستان باشد که در گل و نوروز به اینحجم و اندازه تمثیل

خواجو همچنین  کند نه از صنعت مجاز.  در گل و نوروز از صنعت استعاره استفاده می  دیگر این است که خواجو  ۀنکت

برد  کار میهایی انتزاعی بهسازیکند و تشبیهدر گل و نوروز از صنعت استعاره که ویژگی سبک عراقی است استفاده می

گرایی است اما  صلی روایت، واقعیتبرد. ویژگی اکه فضای عینی و ملموس را به یک فضای انتزاعی و گم و ناپیدا می

 .های دیگری هم هستالبته مؤلفه ؛ کندپردازی خواجو او را از این حیطه دور میاستعاره

 گیری نتیجه 

با وضعیت آغازین و موضوع کمبود و نیاز شروع شده است و پس از گذر    خواجوی کرمانی   »گل و نوروز«مصور    ۀمنظوم

بر که  میانی  آغازین شکل گرفته  از حوادث و رخدادهای  نهایی که عروسی  بستر وضعیت  نتیجه و وضعیت  به  است 

رسد. در وضعیت اولیه، داستان در حالت تعادل قرار دارد، اما با غیبت کوتاه قهرمان و ورود  قهرمان است به پایان می

زیبایی گل است حوادث  وگو و خبردهی، شرارت اول که عاشق شدن قهرمان پس از توصیف  های فرعی و گفتشخصیّت

به وجود می میانی  بهو رخدادهای  اولیه  تعادل  و  از سیر کنشهم میآید  سر  ها و پشتکاریها و خویشریزد. پس 

دیگر که به دست    ۀرسد. نتیجگذاشتن موانع و رخدادها سرانجام داستان به تعادل مجدد که عروسی قهرمان است می

همچنین نتیجه دیگر    ؛ وداستان گل و نوروز با الگوی پیشنهادی پراپ است  هایعملیات شخصیّت  ۀآمد انطباق حوز

خواجوی کرمانی شایستگی این را دارد    ۀبیانگر این است که آثار ادبی کالسیک و از جمله مثنوی گل و نوروز در خمس

فرد  ی روایی منحصربههاهای جدید بررسی شود و این منظومه ضمن داشتن ظرفیت و قابلیت بررسی و قابلیتکه با شیوه

 شناسی مطابقت دارد. اصول و قوانینی را داراست که با نظریات روایت
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 (. بوطیقای قصّه در غزلیات شمس، تهران: معین، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی. 1388) ی. علگراوند، 
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 ایالم: دانشگاه ایالم. .های عطار نیشابوریداستان -(. بررسی غزل1388) ی. علگراوند، 

 مقاالت

بهارستان    .»مقایسه ساختار خسرو و شیرین نظامی و گل و نوروز خواجوی کرمانی«(.  1395آقازاده، راضیه و همکاران. )

 . 32سخن، شماره 

  ه یاساس نظربر  ی کرمان  یگل و نوروز خواجو  ی داستان  یمثنو   یشناس ختی»ر.  (1395)؛ هاشمیان، لیال.  م یمر  ، یرحمان

 .59-79، صص 10شماره   ،یپراپ«، دو فصلنامه علوم ادب 

)بی مرضیه.  نوروز  شیروانی،  و  گل  منظومه  و  فردوسی  شاهنامه  از  گشتاسب  دستان  تطبیق  مقایسه  و  »بررسی  تا(. 

 المللی پنجمین ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه گیالن. یازدهمین گردهمایی بین .خواجوی کرمانی«

سام»ریخت.  (1391)  .فرنازیابی،  فار  یم یفخ  ؛درضای حم  ،یفرض خواجوشناسی  نظر  ی کرمان  ینامه    ر یمیوالد  هیطبق 

 .80-163، صص 5شماره  ،یفارس  ات یزبان و ادب  یپژوهش- یعلم   ۀمجل .پراپ«

نورایی،  گراوند،   مجموعه مقاالت دومین    . (. »ساختارشناسی قصه پادشاه و کنیزک در مثنوی«1391)  . اسیالعلی؛ 

 شناسی ادبیات. همایش ملی نقد ادبی با رویکرد نشانه

»تحلیل داستان گل و نوروز خواجوی کرمانی با تأکید بر فرآیند  . (1397)  ین.نسر ش،ی محسن؛ ستا ، یفشارک   ی محمد

 .76-161، صص  85مجله زبان و ادبیات فارسی، شماره  . فردیت یونگ«

 ترجمه: ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: علمی فرهنگی.  .(. نظریه ادبیات1373ولک، رنه و آوستن، وارن. )

 هانامهپایان

  .تزوتان تودوروف«  ۀیاساس نظربر  ی ریکوتاه هوشنگ گلش  ی هات در داستانیروا  ی قای »بوط.  (1392)  .هی، فهمیدیام

 .المی ارشد، دانشگاه ایکارشناس ۀنامانیگراوند، پا  یاستاد راهنما عل 

هما  ی هما  ی »شعرشناس  .(1390)  .اقدس  ، یجنان تشکری کرمان  یخواجو  ون یو  منوچهر  راهنما  استاد  دانشگاه    ، ی«، 

 .چمران اهواز دیشه

ــه دفتر اول  (. 1392)  .یبهطحیدری عمله،   ــتاد راهنما خیراله محمود، پایان»بوطیقای روایت در سـ   ۀ ناممثنوی«، اسـ

 ارشد، دانشگاه سلمان فارسی کازرون.کارشناسی

 ۀهای کوتاه غالمحســـین ســـاعدی براســـاس نظری»بوطیقای روایت در مجموعه داســـتان (.1394)  .ینبزخنجری،  

 شد، دانشگاه ایالم.ارکارشناسیۀ  ناماستاد راهنما علی گراوند، پایان .شناسی تزوتان تودوروف«روایت



گیری ساخت روایت در منظومه مصور گل و نوروز خواجوی کرمانیشناخت نحوه شکل 178   

 ، علیرضا شوهانیهادی رشیدی، علی گراوند 

ــمی ــتان1393)یبا.  فرزاده،  قاس ــیت در داس ــخص ــتاد راهنما علی گراوند، (. »بوطیقای ش های کوتاه بزرگ علوی«، اس

 کارشناسی ارشد، دانشگاه ایالم.  ۀنامپایان

ــ  .(1394) ینب.ز  پور،یکرم ــاختار پ  ی»بررس ــاس نظر  ونیو هما  یدر هما  وندیس ــتاد راهنما   ۀیبراس کلود برمون«، اس

 کرمانشاه.  یدانشگاه راز  ،یینورا  اسیال

  ، یاسـتاد راهنما احمد رضـ   .«یکرمان یخواجو  یهاداسـتان-در غزل  تیعنصـر روا  لی(، »تحل1392)یم. مر  ،یخیمشـا

 .النیدانشگاه گ  ارشد،یکارشناس  ۀنامانیپا

اسـعد    دیاسـتاد راهنما سـ   «،یکرمان  یخواجو  ونیو هما  یسـاختار هما  ی»بررسـ . (1397)  .و همکاران  ریوز  ،یمظفر

 دانشگاه کردستان.  ارشد،یکارشناس  ۀنامانی، پایاحمدخیش

نامه  استاد راهنما: علی گراوند، پایان .»بوطیقای روایت در شعر اقبال الهوری« (.1391اله. )میرزایی، حکمت

 کارشناسی ارشد، دانشگاه ایالم. 

 

  

 


