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ساختارگرایی یکی از رایج ترین و دیرپاترین مکتب های روایت شناسی است. این دیدگاه به پیروی از  چکیده:

شناسی پایه ریزی شد؛و در پی تدوین دستور زبان داستان بود تا بتواند ساختار روایت های پایه)هسته( را  زبان

تعدادی پی رفت و هر پی رفت از تعدادی هر داستان از  (A.J.Greimas)توضیح دهد. بر اساس نظر گریماس

 یعرفان اتیباد یهاکتاب نیاز برتر یکیو  مثنوی معنوی اثر گرانسنگ موالنا است الگوی کنش تشکیل شده است.

تاب ک نیاست؛ در اسروده شده یمثنو یکتاب در قالب شعر نیپس از اسالم است. ا یو حکمت پارس یکهن فارس

 انیا بر دابه خ دنیانسان در راه رس یهایداستان سخت لیتمث وهیبه ش یدرپین پداستاچهارصد و بیست و چهار 

ساختار منسجم و جنبه های روایی این اثر، سبب شده است که بتوان آن را از چشم انداز نظریه های نقد  کندیم

روباه در خدمت رفتن گرگ و حکایت کنشگر محور داستان  (action )ادبی بازخوانی کرد. ازاینروی، کنش های

 این هک شده داده نشان گریماس رویکرد با رویکرد گریماس بررسی می شود.در این مقاله بر پایة  شیر به شکار

شگرها کن، ار است. روشن شد که در این حکایتبرخورد توانایی میزان چه از فارسی های حکایت بررسی برای شیوه

 های ویژگی انتزاعی، مفاهیم اصلی، های شخصیّت بر عالوه که هستند داستان عناصر مهمترین تشکیل دهندة 

، در این پژوهش سعی بر آن است تا ساختار روایتی . .خصیّتی و ظاهری شخصیّت ها را نیز دربر می گیرندش

اختار سو گرفته، بر مبنای نظرّیة گریماس مورد مطالعه قرار« رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار داستان

قابل های دو گانه،گزاره های داستان،زنجیره های روایی تتغییر وضیعت ها بر اساس توجه به طرح اساسی روایت با 

خود  گریماس الگوی کنشی و به نتایجی مانند این که.می گردد لیل و بررسیحو همچنین الگوی کنشی روایت ت

گویی کلی معرفی می کند که در هر روایت می توان را بر مبنای شش کنشگر قرار می دهد و آن را به عنوان ال

 در متن این و ممکن است که در یک روایت هر شش کنشگر با هم نباشند. کنشگرانی را جایگزین آن ها کرد

 پژوهش به شرح کامل آن ها خواهیم پرداخت.

 گریماسروایت شناسی،  ،گرگ و روباه، شیر مثنوی معنوی، موالنا، :ساختارگرایی،کلیدی واژگان 
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 مقدمه

اگرچه روایت به قدمت خود بشر است )به قول تودوروف روایت خود مبدأ زمان است( اما روایت شناسی علم نسبتاً جوانی است       

که از عمر آن چند دهه نمی گذرد. اصطالح روایت شناسی نخستین بار توسط تزوتان تودوروف، زبان شناس و روایت شناس بلغاری 

واقع باید او را مبدع این اصطالح دانست. او این اصطالح را در کتاب بوطیقای خود پیشنهاد کرد. مقیم فرانسه به کار برده شد و در 

آن را به عنوان مطالعه و مراعات ساختارهای روایت « سخن تازه ی روایت داستانی»در مقاله ی  2393بعدها ژرار ژنت در سال 

توان سرآغاز این علم را صرف نظر از مطالعات قدیمی متون و (. به هر روی می 2213: 2391داستانی تعریف نمود )سیدحسینی،

 (31:2333اشکال روایت، ریخت شناسی قصه های پریان پروپ و با نظریه ی کارکرد روایت دانست.)اسدی، 

ی بدر تعریف روایت شناسی، یکی از مولفه هایی که باعث تفاوت ها شده، تعریف ماهیت روایت است. روایت شناسی در نظریه ی اد

به معنای مطالعه ی ساختار روایت است. بر این اساس، این علم به مانند ساختارگرایی  که از آن مشتق شده است، بر ایده ی زبان 

ادبی مشترک با الگوری جهانی رمزگان استوار است که در درون متن و اثر عمل می کنندیکی از زمینه های موفق ساختار گرایی، 

 نمی -« شفاف»و در نتیجه  –روایت بوده است. روایت ها را دیگر محدود به جنبه های خاص فرهنگی  روایت شناسی یا مطالعه ی

 (.22: 2393دانند، بلکه آن ها جنبه های اساسی از زندگی انسان هستند )گرین و لبیهان، 

 

 . شیوه ی قصه سرایی مولوی در مثنوی 

پرداز نیست و بر آن نیست که با نظم قصه های شگفت انگیز شنونده را به مثنوی حاوی قصص و حکایت است اما موالنا قصه     

شگفتی وا دارد بلکه به نظر او قصه چون پیمانه ای است که دانه ی معنی در آن نهفته است خردمند کسی است که دانه ی معنی 

 (2: 2333را بگیرد و به پیمانه توجه نکند. ) زرین کوب ،

گه گاه پیمانه یی را از پیمانه ی دیگر بیرون می آورد و قصه یی را با قصه ی دیگرپیوند می زند و با  موالنا برای توجه به مخاطب

شیوه یی که از رسم اهل منبر و آیین قصه سرایی واعظان مایه دارد، می کوشد تا تنوع و کثرت قصه ها را وسیله ای سازد تا نظر 

ه هایی است که پیمانه را دایم سرریز می سازد جلب نماید از همین روست که مخاطب را به آن چه سرّ این قصه ها و در حکم دان

 (. 211قصه، مدخل دنیای مثنوی معنویست و شناخت قصص و تمثیالت در حکم مقدمه ا ی است به مثنوی.)همان:

ی گوید تا خواننده خود بیان نمی کند.یعنی فقط داستانی نم 2اما مولوی داستان ها را در کتاب خود به عنوان تمثیل به مفهوم

بکوشد معنی منظور و نهفته را دریابد مولوی داستان را با شیرینی و دلکشی هر چه تمامتر بیان می کند تا توجه خواننده را جلب 

کند و آنگاه به مقتضای تشبیب قصه ای بلند است که در هر جا بیت تخلصی به مناسبت می آید تا مجالی برای بیان موضوعی که 

گوینده است فراهم آید و چون ذکر مقصود به پایان رسید ، دنباله ای تشبیب دنبال می شود تا باز درجای مناسب تخلصی  مقصود

 (.213:  2331تازه و موضوعی تازه مطرح گردد) پورنامداریان ،

                                                           
1- allegory 
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ا برای خود می گوید. آن موالنا ضمن بحث در نکته ای به یاد واقعه ای مشهور می افتد و در آن باره بحث می کند او حکایتی ر

حکایت بیان یک اصل صوفیانه را ایجاب می کند، ضمن نقل آن، یک مثل او را به گفتن حکایتی دیگر می کشاند. این حکایت هم 

واقعه ای معاصر را در ذهن او جان می بخشد. ناگهان حکایتی دیگر، اصل فلسفه ی نهفته در خود را به یاد می آورد. دوباره به 

خستین باز می گردد. ولی قبل از پایان دادن به آن حکایت به بخشی دیگر و از آن بحث به حکایتی دیگر می پردازد و حکایت ن

 (13:2335مدت ها بعد، برای چندمین بار، باز به حکایت اول باز می گردد. )زرین کوب، 

در دفتر دیگر به پایان می رسد  و گاهی  در مثنوی قصه هایی موجود است که در دفتری از دفترهای شش گانه شروع می شود و

هم بالعکس، مولوی قصه ای را به یک نفس تمام می کند گاهی بعضی از قصه ها مطول به نظر می رسد و چنان گمان می رود که 

ت و قصه سممکن بود  کوتاه یا کوتاه تر باشد. گاهی نیز قصه را به قدری به اختصار و ایجاز گفته است که واقعا شایسته تحسین ا

مولوی در زمینه خوشمزگی، شوخی، مزاح و لطیفه دست بلندی داشته است و نمونه های زیادی از آن  به صورت تمثیل در می آید.

می توان در مثنوی بدست آورد و به عنوان مثال قصه ی فروختن صوفیان بهیمه ی صوفی مسافر را جهت سفره و سماع )پورنامداریان 

هر داستان از بیان حادثه ای آغاز می شود. رخدادی، » کتاب ساختار و تأویل متن بیان می کند که:  احمدی  در.(34: 2331،

استانی حوادث د» قتلی، شرح یک زندگی، یا حتی شرح اندیشه ای، همگی آن جا که بیان می شوند رویه ی داستانی می یابند و به 

تان بیان می کند و براساس این ادراک پاره ای از حادثه را بر می گزیند و تبدیل می شوند. هر راوی همواره ادراک خود را از داس« 

بداند. باید به گونه ای دانش « حد روشنگری داستان » مخاطب معنا پیدا می کند یعنی راوی ناگریز است که ادراک مخاطب را 

ی تعریف ابتدایی روایت و داستان را می مشترک میان دو سویه راوی / مخاطب وجود داشته باشد. این دانش مشترک فرضی و خیال

سازد. داستان همواره روایت سلسله ای از حوادث است برای کسی، استوار به گونه ای همدلی میان راوی و مخاطب. این همدلی  در 

ون متن )بدشکل داستان یافتنی است. در هرمنوتیک ادبی، این همدلی را مکالمه ی دو افق معنای می نامند. مکالمه ای که میان 

توجه به راوی یا مولف( با مخاطب در بر می گیرد. در ساختار گرایی، اساس کار شکل روایت است که بر پایه ی آن همدلی میان 

 (232:  2335مخاطب و راوی ایجاد شده است .)احمدی ، 

 ساختار کلی روایت از دیدگاه گریماس

شناس لیتوانیایی االصل و مقیم فرانسه است. او همچنین مدیر مکتب آلژیرداس ژولین گریماس زبان شناس ساختارگرا و نشانه 

-2323زبان شناسی فرانسه و از موفق ترین نظریه پردازانی است که به الگوبندی شخصیت پرداخته است. گریماس) -نشانه شناسی

 وپ، زیرساختی مشابه برای( که جزء مکتب ساختارگرایی و نشانه شناسی فرانسه محسوب می شود بر اساس تئوری های پر2331

روایت متصور می شود که تفاوت آن با کار پروپ تفاوت ساختارگرایی و فرمالیسم است. گریماس خود را یک معنی شناس می داند 

گریماس اعتقاد دارد که ساختار روایت بیش تر شبیه گرامر است  حساب می آوریم. شناس بهیک نشانه  ولی ما او را از روش کارش

ما کشف این گرامر با مطالعه ی داستان های مجزا است. او معتقد است داستان ها با همه ی تفاوت هایشان از یک گرامر و کار 

تبعیت می کنند. گریماس همچنین به تبع سایر نشانه شناسان در مطالعات خود تقابل های دوگانه را بررسی می کند زیرا واحدهای 

د تاریک/ روشنایی و خیر/شر استوارند. گریماس یک واحد را براساس رابطه ی جانشینی آن معنی شناسی بر اساس تقابل هایی مانن
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و نیز بر اساس جایگاهش درون واحد هم نشینی که جزئی از آن است تعریف می کند. گریماس همانند ساختار گرایان شخصیت را 

ی که ذهن انسان در قالب آن به جهان ساختار می بخشد جزئی از متن و تابع کنش ها می داند. او معتقد است بنیادی ترین چارچوب

و سپس مفهوم آن را درک می کند، تقابل است. بنابراین تقابل ها جنبه ی بنیادین دارند و به همین دلیل شناخت و درک آن ها 

او راه می یابد. از این رو،  بسیار اهمیت دارد. از سویی، تقابل سازی های ذهن انسان به زبان او، تجربه ی او و سرانجام روایت های

تقابل ها ساختار بنیادین متن را نیز تشکیل می دهند و به همین جهت باید تقابل ها را درک کرد. گریماس چنین اظهار می کند 

 که انسان ها با ساختار بخشیدن به جهان در قالب دو نوع از جفت های مخالف مفهوم سازی می کنند: الف)نفی الف(  متضاد ب)نفی

ب( است. به بیان دیگر ما هر چیزی را از طریق دو جنبه ای که دارد درک می کنیم: متضاد آن ) متضاد عشق، نفرت است( و نفی 

آن ) نفی عشق به معنای فقدان عشق است(. به اعتقاد وی، این ساختار بنیادی از تقابل های دوگانه به زبان ما و تجربه ی ما و 

(. گریماس درک تقابل ها را زیربنای 331: 2393جربه خویش را بیان می کنیم شکل می دهد) تایسن،روایت هایی گه از طریق آن ت

نامیده است. گریماس بر این باور است که ما قادریم تمایزها را درک کنیم و به « ساختار بنیادی داللت»آن چیزی می داند که او 

تای مقاصد ما شکل می گیرد. تودوروف نیز در کتاب دستور دکامرون خاطر قدرت درک تمایزهاست که جهان در برابر ما و در راس

به صراحت ابراز می دارد که بی تردید دستوری جهانی وجود دارد که زیربنای همه ی زبان هاست. این دستور جهانی منشأ همه ی 

 (15:2333جهانی هاست و حتی خود انسان  را برای ما تعریف می کند)اسدی، 

 و روباه در خدمت شیر به شکارداستان رفتن گرگ 

ابوسعید آبی )باب چهاردهم ،امثال و نوادر علی السنه البهایم، نسخه ی کتابخانه رضویه( و  ازکتاب نثر الدر  مآخذ این داستان،

ادامه دارد،داستان یک نمونه  2152بیت  شروع شده  تا 355بیت (این داستان از 19:2335،است)فروزانفر،1محاضراتاالدباء ،جلد 

تمثیلی از نوع فابل می باشد که شخصیت های آن حیوانات و جانوران هستنداما با یک طرح ساده وزود فهم. در واقع داستان حول 

 سه شخصیت دور می زند. محور

 خالصه ی داستان رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار

یگر رفاقتی حاصل کرده بودند روزی قصد شکار می کنند. گرچه برای شیر شکار رفتن با دو حیوان گرگ و شیر و روباه که با یکد

ضعیف دور از شأن بود اما به سبب بزرگواری خویش با ایشان همراه شد. گرگ و روباه در رکاب شیر به سوی کوه رفتند و گاو 

سوی جنگل آوردند، گرگ و روباه در سر اندیشه هایی داشتند  کوهی، بز و خرگوش شکار نمودند و پس از آن شکارها را کشان کشان

و شیر نیز به آن ها آگاه بود اما با درایت و صبر خود سکوت کرد و چیزی نگفت. تا به هرکدام اجازه دهد ماهیت خود را نشان دهد 

همه ی آن اندیشه هایی را که در سر هر دو طمع ورزیدند و از شیر خواستند تا شکارها را عادالنه بین شان تقسیم کند. اما شیر 

داشت از گرگ و روباه پنهان نمود و تنها لبخندی بر ایشان می زد و هیچ نمی گفت. و البته بر خنده ی شیر نباید آسوده بود، زیرا 

ا خیالی رو ب به هنگام خشم دندآن های پیشین شیر آشکار می شود و انسان نادان گمان می برد که شیر بروی لبخند می زند، از این

راحت و آسوده به کار خود مشغول می شود و غافل است که شیر قصد جانش را کرده است. سپس شیر به گرگ گفت این صیدها 
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را تقسیم کن و گرگ گفت : گاو وحشی از آن شیر، بز کوهی از آن من و خرگوش از آن روباه باشد. شیر با شنیدن این سخنان از 

گرگ مغرور و خودبین به خشم آمده بود، ناگزیر « تویی»و « مایی»و « من»انه ی او را نکرده بود و از این که گرگ رعایت حال شاه

 (39:2393او را هالک نمود و با پنجه اش ازهم درید.)زمانی،:

 فضل آمد مرا ترا گردن زدن   چون نبودی فانی اندر پیش من

        (2/3513) 

کن، اما روباه که از عاقبت گرگ پند گرفته بود  گاو فربه را از برای صبحانه ی شیر برگزید سپس به روباه گفت تو صیدها را تقسیم 

و بزکوهی را بهر ناهارش و خرگوش را هم برای شام و شب  چره ی آن شاه پیروز در نظر گرفت. شیر از کار روباه و عدل و دادش 

 «.از فرجام حال گرگ»ود از که آموخت؟و پاسخ شنید: شادمان گشته بود، او را گفت که چنین عدل و دادی که به پا نم

شیر نیز در از این پاداش کار روباه هر سه شکار را بدو داد و گفت که این سزای کسی است که راه عشقش، هستی خود را گرو 

 (33گذارد و خود را محو و فنا کند. )همان:

 رمز گشایی داستان رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار

 

می باشد که شخصیت های آن حیوانات و جانوران هستند. اما با یک طرح  1این داستان نمونه ی یک داستان رمزی از نوع فابل

 ساده و زودفهم در واقع داستان حول سه شخصیت دور می زند که برای خواننده قابل فهم است.

 نمادها و نشانه های اندیشه موالنا در این داستان عبارتند از:

 نماد حضرت حق تعالی است.شیر  -

 گرگ :کسانی که برای خویش اصالت قائلند و دم از من و ما می زنند -

 روباه : کسانی که در حق فنا شده اند و برای خود اصالتی قائل نیستند. -

د د پنالبته مولوی در یک مورد روباه را تمثیل امت حضرت محمد )ص( می داند که از سرنوشت امت های پیشین نظیر عاد و ثمو

 گرفته اند.

 تبسم های شیر نسبت به گرگ: نماد مال و متاع دنیوی که انسان را مشغول می کند و از عذاب پنهانی غافلند. -

شیر، روباه و گرگ مثل قوای روحانی، عقالنی و نفسانی)روح ، عقل »نیکلسون رمزهای این داستان را چنین تأویل کرده است  -

 (.2331:129ون،نفس( عارف جویای حق است )نیکلس،

و پیام این داستان این است که عامل غفلت انسان از خدا منیت و خودخواهی در برابر عظمت الهی عنوان شده است؛ اما انسان با 

 عبرت گرفتن از راه پیشنینان می تواند راه سعادت خود را بگشاید.

 مولوی رمزهای این داستان زیبا را اینگونه تأویل می کند

 غافل که حرف اولیاء اهلل را اخذ می کنند در حالی که از حقیقت آن غافلند. ناشنوا: انسان

                                                           
2Fable 



 13-33، ص 2331،  خرداد 3، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  

 
 

07 
 

 تحلیل داستان رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار بر اساس نظریه گریماس

 ساختار کلی طرح در روایت رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار 

 

وضعیت متعادل و نامتعادل یا منفی و مثبت به چشم می خورد به گونه ای در داستان رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار 

به داستان در یک وضعیت متعادل آغازین که مالزمت شیر توسط گرگ و روباه است آغاز می شود و سپس با وضعیت نامتعادل 

 ه پایان می رسد.میانی که قضاوت نادرست گرگ است ادامه می یابد و در پایان با وضعیت متعادل قضاوت روباه ب

 بر این اساس طرح داستان وقتی گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار بر مبنای وضعیت های سه گانه به این صورت است:

 

 وضعیت متعادل آغازین

همراهی و مالزمت شیر توسط گرگ و روباه و آرامشی که در رفاقت آن ها حاوت فاحش در جایگاه شیر با گرگ و روباه، شیر نسبت 

آن ها اکرام و بزرگواری نشان می داد و ترجیح می داد که از مزایای کارگروهی و همراهی با جماعت برخوردا باشد و به این سان  به

 به گرگ و روباه نیز بها بدهد و از مزایای مشورت نیز برخوردار گردد. و پس از آن نیز با هماهنگی شروع به شکار نمودند

 رفته بودند از طلب در کوهسار    شیر و گرگ و روبهی بهر شکار

 صیدها گیرند، بسیار و شگرف  هر سه با هم اندر آن صحرای ژرف 

 لیک کرد اکرام و همراهی نمود   گرچه زیشان، شیر نر را ننگ بود

 لیک همره شه جماعت، رحمت است  این چنین شه را ز لشکر زحمت است

 هر بخاستاو میان اختران ب  این چنین  به راز اختر ننگ هاست

 کرچه دایی نیست رایش را ندیدن   امر شاورهم پیمبر را رسید

 کم نیاید روز و شب او را کباب     هر که باشد در پی شیر خراب

 (159:2331)زمانی، 

 

 وضعیت نامتعادل میانی

آگاه گشت زیرا به سر درون و پس از شکار هر کدام کشان کشان شکار خود را به وعده گاه آوردند. اما شیر به وسوسه گرگ و روباه 

اسرار ضمیر آن ها آگاهی داشت و وسوسه آن ها برا یتقسیم شکارها را نوعی آز و طمع می دانست اما شیر خود را به تفاضل و 

 بتتجاهل زد و در اندیشه انتقام از ناسپاسی آن ها برآمد. لذا سعی کرد که آن ها را به داوری بگمارد و به این طریق به آن ها ثا

کند که جایگاه خود را نمی شناسند و در کمال حرص و آز دست درازی و طمع ورزی می کنند و بایستی تاوان این طمع ورزی را 

 پردازند.

 که رود قسمت به عدل خسروان   گرگ و روبه را طمع بود اندر آن
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 شیر دانست آن طمع ها را سند   عکس طمع هر دوشان بر شیر زد

 وانگفت و داشت آن دم پاسشان   واسشانشیر چون دانست آن وس

 مر شما را ای خیسان گدا   یک با خود گفت بنمایم سزا

 (353:2331)زمانی، 

همراهی و مالزمت از شیر برای اثبات نیست منفی گرگ و روباه از گرگ خواست در مورد تصمیم شکارها داوری نماید وقتی که 

ه واسطه آن گورخر را سهم شیر، آهو را سهم خود و خرگوش را سهم روباه دانست داوری خودپسندانه و مرورانه گرگ را دید که ب

 مطمئم شد که گرگ دچار حرص و طمع و منیت گردیده است لذا او را تنبیه نمود و سر از گردنش جدا نمود.

 معدلت را نولی ای گرگ کهن  گفت شیر ای گرگ این را پخش کن

 ید که تو چه گوهری؟تا پدید آ   نایب من باش در قسمت گری 

 آن بزرگ و تو بزرگ و رفت و چست  گفت ای شه گاو وحشی، بخش توست

 روبه خرگوش بستان بی غلط   بز مرا که بر میانه است وسط

 چونکه من باشم تو گویی ما و تو؟  شیر گفت ای گرگ چون گفتی؟ بگو

 پیشش آمد، پنجه زد او را دست  گفت پیش آ ای خری کو خو بدید

 در سیاست پوستش از سر کشید   یدش مغز تدبیر رشیدچون ند

 (121)همان، 

 وضعیت متعادل پایانی

پس از این که گرگ سزای خودپسندی و منیت خود را دریافت کرد خرگوش به هوش آمد و سرنوشت گرگ را تجربه ای گرانسنگ 

شیر از او خواست که او قضاوت و داوری نماید و تلقی کرد و منیت خود را در پیشگاه شیر به هیچ حساب نیاورد و پس از این که 

شکارها را تقسیم کند گفت: خرگور را ملک راتب چاشت سازد و آهو راتب شام و خرگوش را تنقلی می فرماید. شیر گفت قسمتی 

 به این زیبایی از که آموختی؟ گفت: از آن سر که در پیش تخت ملک نهاده است.

 و روباه در خدمت شیر به شکار گزاره های روایی داستان رفتن گرگ

 گزاره هایی روایی این داستان به شرح زیر است:

در حقیقت ویژگی های فاعل و موقعیت او را مشخص می کند مثالً در این داستان شیر بعنوان فاعل اینگونه  گزاره ی وصفی:-1

توصیف گردیده است: شیری که گاو و مادی از نهیب پنجه او در زمین نقش به نیاز رستندی زد و شیر آسمان از صولت چنگال او 

 االی بیشه نیارستی پریدی و پیل از دهشت او پیرامون صحرا نیارستی گردید.در مرغزار فلک گام نیارستی نهاد. مرغ از هیبت او ب

به دنبال گفته های وجهی می آید که در آن آرزوها، ترس ها و باورهای فاعل مورد بحث قرار می گیرد و مونی گزاره ی وجهی: -2

ر قبال او و باور شیر به این که بایشتی همه در می شود مثل: باور شیر به شکار جمعی، باور شیر به این که بی ارزش بودن گرگ  د

 مقابل او خود را نبینند و و از وجود خود دست بشویند احساس خفا کنند
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 لیک همره شد جماعت ، رحمت است  این چنین شه  را ز لشکر زحمت است

 گرچه دایی نیست رایش را ندید   امر شاورهم پیمبر را رسید

 فی از آنکه جو چو زر گو هر توست   دورتر از و، جو رفیق زر شدنست

 پیش چون کن شیر بی مثل و ندید؟  گرگ خود چه سگ بود کو خویش دید

 فضل آمد مر ترا گردن زدن   چون نبودی فانی اندر پیش من 

 کل شی ء هالک نبود جزا   هر که اندر وجه ما باشد فنا

موقعیت انجام می شود یعنی فاعل با انجام عملی یا ارائه  ویژگی است که در آن جابجایی ارزش یا تغییر گزاره ی متعدی:-3

دستوری موقعیت را تغییر می دهد در این داستان شیر با دستور قضاوت و تقسیم شکار به گرگ و سپس زدن گردن او به هدفش 

 که حذف منت و خودخواهی  گرگ است می رسد 

 نمعدلت را نو کن ای گرگ که  گفت شیر ای گرگ این را بخش کن

 تا پدید آید که تو چه گروهی   نایب من باش در قسمت گری

 در سیاست پوستش از سر کشید   چون ندیدش مغز تدبیر رشید

 این چنین جان را بباید زار کرد   گفت چون دید منت از خود نبرد

 زنجیره های داستان رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار

زنجیره های میثاقی یا قراردادی این داستان این است که عناصر داستان یعنی شیر، گرگ  و یکی از زنجیره میثاقی یا قراردادی:

 روباه قرار می گذارند که هریک در طلب صید به گوشه ای بیرون روند و بعد از شکار در محل معهود مجدداً گرد هم بیایند.

 رفته یودند از طلب در کوهسار   شیر و گرگ و روبهی بهر شکار

 تهت بربندند بند و قیدها   پشت همدگر بر صیدهاتا به 

 صیدها گیرند بسیار و شگرف  هر سه ما هم اندر آن صحرای ژرف

این زنجیره شامل آزمون ها و مبارزه های قهرمان داستان در مسیر رسیدن به هدف است در واقع نحوه چگونگی زنجیره اجرایی: 

ی اول شیر برای نشان دادن راه درست رفاقت و ضرورت رعایت سلسله مراتب مأموریت خود را نشان می دهد. در زنجیره اجرای

آزمونها و آزمایش های متفاوتی را انجام می دهد که عبارتند از طراحی حمله گروهی به شکارها و بازگشت به منطقه معهود و مجدداً 

 بای آشکار نمودن حرض و آز و منیت آن ها.گرده هم آمدن با شکارها، وادار کردن گرگ و روباه به داوری و تقسیم شکارها 

 در رکاب شیر با فر و شکوه  چونکه رفتند این جماعت سوی کوه

 یافتند و کارایشان پیش رفت   گاو کوهی و بز و خرگوش زفت

 کشته و مجروح و اندر خون کشان   چون ز که در بیشه آوردند نشان

وادار کردن گرگ و روباه به داوری و تقسیم غنایم و شکارها توسط شیر است زنجیره اجرایی دیگری که در این داستان وجود دارد 

 در واقع هدف شیر سنجش میزان عدالت و گوهر وجودی گرگ و روباه و سنجش میزان منیت و حرص و طمع آن ها بود.
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 معدلت را نو کن ای گرگ کهن  گفت شیر ای گرگ این را بخش کن

 آید که تو چه گوهری تا پدید   نایب من باش در قسمت گری

 آن بزرگ و تو بزرگ و رفت وچست  گفت ای شه گاو وحشی بخش توست

 روبها خرگوش بستان بی غلط   بز مرا که بز میانه است و وسط 

این زنجیره که شامل رفتن ها و بازگشتن ها و سیر و سفرهاست در حقیقت تغییر وضعیت قهرمان داستان را در زنجیره انفصالی: 

 عمل یا نقص پیمان یا قراردادهایش در طول روایت نشان می دهد.مقابل 

در این داستان شیر پس از نقص پیمان و بعد از مشاهده وسوسه های گرگ و منیت و طمع او علیرغم این که تصمیم گرفته بود که 

ه و مشورت جمعی به شکار بپردازد به گرگ و روباه ارزش بدهد و علیرغم تفاوت جایگاه خود با آن ها تصمیم گرفت که در قالب گرو

 پس از مشاهده وسوسه های گرگ و حرص و طمع او و نادیده گرفتن سلسله مراتب تصمیم گرفت که سر از تن گرگ جدا نمایند.

 چونکه من باشم تو گویی ما و تو؟  شیرگفت ای گرگ چون گفتی ؟ بگو

 دیدپیش چون من شیر بی مثل و ن  گرگ خود چه سگ بود کو خویش دید

 پیشش آمد پنجه زد او را درید  گفت پیش آ، ای خری کو خود بدید

 در سیاست پوستش از سر کشید   چون ندیدش مغز تدبیر رشید

 این چنین جان را بباید زار مرد   گفت چون دید منت از خود نبرد

(2 /3515- 3513) 

 ه گریماسکنشگران داستان رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار بر اساس نظری

 -1موضوع)هدف( -3گیرنده -1فرستنده پیام -2گریماس کنشگرها را که دو به دو با هم در تقابل هستند، چنین عنوان می کند: 

 مخالف)رقیب(. -3یاری دهنده. -1قهرمان)فاعل(.

گیرنده موجود  در هر روایت ممکن است هر سه جفت یعنی شش کنشگر وجود داشته باشد اما دوجفت فاعل/ مفعول و فرستنده/

در این داستان فاعل شیر و مفعول گرگ و روباه هستند و هدف شیر نیز این است که روشن کند که علیرغم تفاوت فاحش  می باشد.

بین او و گرگ و روباه و جایگاه طولی آن ها که در شیر در رأس آن قرار دارد اگر می خواهند از مالزمت و همراهی و لذت شکار 

برخوردار گردند بایستی که خود را از میان بردارند و دچار وسوسه و حرص و طمع نگردند و همه شکارها را  مشترک با بیشتر

مایملک بیشتر بدانند و در حضور او حد و رتبه ای برای خود قائل نشوند تا به این وسیله مورد توجه شیر واقع شده و مرتبه ای 

 برای خود به دست آورند.

در این داستان فرستنده / گیرنده است در این داستان فرستنده شیر است و فرستاده او پیامی است که  جفت دیگر کنشگر موجود

در قالب داستان شکار و طراح شکار گروهی می خواهد به مخاطبین خود این روباه اگر که به عنوان گیرنده انتقال دهد. بنابراین 

 هستند.شیر فاعل و فرستنده و گرگ و روباه مفعول و گیرنده 

 هر دو جفت کنشگر یعنی فاعل/ مفعول و فرستنده/ گیرنده در اشعار زیر به وضوح دیده می شود
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 معدلت را نو کن ای گرگ کهن  گفت شیر ای گرگ این را بخش کن

 تا پدید آید که تو چه گوهری   نایب من باش در قسمت گری

 ستآن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چ  گفت ای شه گاو وحشی بخش توست

 روبها خرگوش بستان بی علط   بز مرا که بز میانه است و وسط

 چونکه من باشم تو گویی ما و تو؟  شیر گفت ای گرگ چون گفتی؟ بگو

 پیش چون من شیر بی مثل و ندید؟  گرگ خود چه سگ بود کو خویش دید

 پیشش آمد پنجه زد او را درید  گفت پیش آ ای خری کو خو بدید 

 در سیاست پوستش از سر کشید   چون ندیدش مغز تدبیر رشید 

 این چنین جان را بباید زار مرد   گفت چون دید منت از خود نبرد

 فضل آمد مر ترا گران زدن   چون نبودی فانی اندر پیش من

 چون نه در وجه او هستی مجو   کل شی ء هالک جز وجه او

 هالک نبود جزاکل شی    هر که اندر وجه ما باشد فنا

 هر که در االست او فانی نگشت   زآنکه در االست او از ال گذشت

 رد باب است او و بر ال می کند   هر که او بر در من و ما می زند

 

 نتیجه گیری 

ه ی عگریماس به عنوان یک ساختارگرا اعتقاد دارد که ساختار روایت بیش تر شبیه دستور است و کار ما کشف این دستور با مطال

داستان های مجزا است.هر چند در پایان هر داستان نتیجه گیری مجزایی به دست آمده،حال یک نتیجه گیری به شرح زیر بیان 

 می گردد  و وجوه اشتراک و افتراق آن هابه شرح زیر است.

 این داستان با الگوی روایت گریماس مطابقت دارد.-2

ه مورد بررسی قرار گرفت و داستان از وضعیت متعادل که ارتباط متعادل و مناسب تغییر وضعیت ها بر اساس تقابل های دوگان-1

بین شیر و گرگ و روباه بود آغاز و سپس به عدم تعادل که سرپیچی و خودخواهی گرگ در تقسیم شکار بود پیش رفت و در پایان 

ضاوت او با نادیده گرفتن خودش به حالت نیز با عبرت گرفتن خرگوش از سرنوشت گرگ و پذیرش قدرت مطلق شیر توسط او و ق

 تعادل آمدند کنشگر فاعل یعنی شیر بود بازگشت.

زنجیره های روایی در این داستان با توجه به تغییر وضعیت ها بر مبنای تقابل های دوگانه قابل انطباق است و هر سه زنجیره  -3

 میثاقی، اجرایی و انفصال در داستان وجود دارند.

 جفت الگوی کنشی دو جفت الگوی کنشگر فاعل/ مفعول و فرستنده/ گیرنده در داستان وجود داشت.از بین سه -1

 در کل داستان صرفاً یک الگوی کنشی فاعل/ مفعول وجود داشت که در آن فاعل شیر و مفعول گرگ و روباه بودند. -1
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 و فرستنده/ گیرنده در داستان وجود داشت در داستان رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر فقط الگوی کنشگر فاعل/ مفعول-6

ادثه ای تعادل )نظم( به هم می خورد و نامتعادل)بی نظمی( حسیر حوادث داستان ابتدا نظم )تعادل( برقرار است و بر اثر در-3

 می رساند. (ایجاد می شود و سپس قهرمان داستان با کمک موافق )یاری دهنده( داستان را به نظم )تعادل

 

 ماخذ:منابع و 

 

 (، ساختار و تأویل متن، تهران، مرکز .2335، بابک، )احمدی -2

(، نگاهی به سه نظریه روایت پروپ، گریماس و تودوروف، نشریه کاربردشناسی و نشانه شناسی، جلد 2333اسدی، هما، ) -1

 یک، شماره یک.

 فرهنگی، چاپ دهم. (، رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی، تهران: علمی و2331پورنامداریان، تقی، ) -3

 (. با کاروان حله، تهران انتشارات علمی، چاپ ششم.2335) زرین کوب، عبدالحسین، -1

 (، شرح جامع مثنوی معنوی، تهران: انتشارات اطالعات، چاپ دوم.2333) زرین کوب، عبدالحسین، -1

 (. شرح جامع مثنوی معنوی، تهران، انتشارات اطالعات. 2331زمانی، کریم، ) -3

 (، مثنوی معنوی به نثر، تهران: انتشارات اقبال، چاپ دوم.2393ویه، )زمانی، محب -3

 (، مکتب های ادبی،تهران،انتشارات نگاه،ج دوم.2391سید حسینی،رضا،) -9

 (. درسنامه نظریه و نقد ادبی با ویرایش دکتر پاینده، چاپ اول، روزنگار، تهران2393گرین، کیت و جیل لبیهان، )-3

 (،شرح مثنوی معنوی،ترجمه و نعلیق حسن الهوتی ، تهران ، انتشارات علمی  و فرهنگی.2331نیکلسون،رینولد،)-25

 

 


