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 مقدمه

( که رشد و تکامل آن مدیون ساختارگرایی است، یکای  Narrtologyشناسی ) روایت
ای از احکاام کلّای درباارة ژانرهاای      مجموعاه »هاای ادبای و    های نظریاه  ترین حوزه از مهم

(. ایاان 59: 6835)مکاریااک، « روایاای، نظااام حاااکم باار روایاات و ساااختار پیرنااگ اساات 
دساتور زباان   ( در کتااب  Tzvetan Todorovاصطالح را نخستین بار تزوتاان تاودوروف )  

شناسی، کشف الگوی جامع روایات اسات کاه     هدف نهایی روایت»کار برد و  به دکامرون
(. 37: 6835)باارتنس، « گیاارد هااا را در باار ماای  هااای ممکاان روایاات داسااتان  تمااام روش
ها نخستین کسانی بودند که با هدف کشف الگویی ثابت برای اناواع روایات باه     فرمالیست
این علم پرداختند. نخستین کسی که در این حوزه با بررسی انواع مختلف روایات،  بررسی 

شناسای   ریخات ( در کتااب  Vladimir Proppجانبه ارائه داد، والدیمیر پراپ ) طرحی همه
پراپ با تحلیل محتوای حدود صاد قصاة عامیاناة روسای باه      »بود. در واقع،  های پریان قصه
(. او معتقد اسات باا وجاود    686: 6838)گیرو، « ست یافتها د های تکرارشوندة آن مایه بن

تارین   مهام  هاا ثابات و محادود اسات.     ها، کارکردهاای آن  های مختلف در قصه شخصیت
رهیافتی که بعد از فرمالیسم به بررسی روایت پرداخت، ساختارگرایی است. این رهیافات،  

هاایی را کاه    شخصیت پایان کوشد تنوعات بی ساختارگرایی ادبی در گام نخست می»یعنی 
ای ثابات در   بینیم، به تعداد محدودی نقش کاه معماوالب باا رابطاه     ها می ها و رمان در داستان

نقاش   86(. روش پاراپ کاه از   65: 6835)بارتنس،  « گیرند، تقلیال دهاد   کنار هم قرار می
اسات، الگاوی بسایاری از سااختارگرایان،      نقاش روایای گساترده تشاکیل شاده      7اصلی و 
 Gerarde، تودوروف، ژرار ژنت )(A.J. Greimasژیر ژولین داس گریماس )همچون آل

Genette  ( و کلاود برماون )Claude Bremond   هاا، گریمااس    ( قارار گرفات. از میاان آن
تالش کرد به الگویی ثابت و فراگیر برای بررسی انواع روایت دست یابد و آن را از حیطة 

شناسااان  باارد. او همچااون سااایر روایاات محاادود بررساای پااراپ )حکایااات عامیانااه( فراتاار
( اقتادا  Saussureشناسای سوساور )   ساختارگرا در بررسای متاون روایای باه دیادگاه زباان      
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رود کاه از   های جدید، ادبیات هنری کالمی به شمار مای  پردازی است؛ زیرا در نظریه کرده
 (:895: 6837آید )ر.ک؛ تایسن،  زبان به وجود می

هاای حکاایتی    اش از شخصایت  گاناه  بندی هفات  او برخالف پراپ که دسته»
داد، معتقاد اسات    دیاد و آن را تعمایم نمای    هاا مای   عامیانه را خاص این حکایات 

هاای شخصایت را یافات و از ایان الگاو       توان تعداد اندکی از الگوهای کنش می
 (.618: 6838)احمدی، « منطق جهان داستان را آفرید

رفات   هاای دوگاناه و نیاز توجاه باه ساه پای        گریماس موفق شد با در نظر گرفتن تقابل
(، نظریاة  Actantای در طرح داستان و محدود کردن کنشگرها باه شاش کنشاگر )    زنجیره

روایی خود را برای تمام متون روایی ارائه دهد. به عقیدة او، فقط شاش نقاش یاا عملکارد     
کنناده  دهاد: اعطا  در زیربنای همة روایات است که سه جفت مرتبط با هام را تشاکیل مای   

(Sender )+  دریافات  ( کننادهReceiver( فاعاال ،)Subject )+  ( هادفObject یاااریگر ،)
(Supporter )+ ( رقیبConflict)  ،(.698: 6831)توالن 

شناسای، از جملاه نظریاة گریمااس      تاکنون روایات زیادی با استفاده از نظریات روایت
تارین آثاار    ، یکای از منساجم  و به تباع آن، ساایر آثاار حماسای     شاهنامهاست.  بررسی شده

شناسای گریمااس    روایی است. در این پاژوهش، داساتان رساتم و شاااد باا نظریاة روایات       
تاارین و  بررساای خواهااد شااد تااا میاازان انطبااا  ایاان شاااهکار حماساای بااا یکاای از مهاام    

 شناسی آشکار شود. ترین نظریات روایت یافته تکوین

 پیشینة پژوهش

هاای چنادی    کارگیری نظریة گریماس، پژوهش با بهدر زمینة بررسی و تحلیل روایات 
 است، از جمله: گرفته صورت

« آباادی بار اسااس الگاوی گریمااس      تحلیل ساختاری داساتان از خام چمبار دولات    »ا 
از خام  »زاده، فتحی و امیری که این نتیجه را به دنبال داشاته کاه داساتان     ( اثر حسن6865)

 س انطبا  دارد.به طور کامل با نظریة جهانی گریما« چمبر
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لو که در این مقالاه،   ( از نبی6836« )کلیله و دمنهشناسی داستان بوم و زاغ در  روایت»ا 
اسات و ایان نتیجاه     بررسی شاده  کلیله و دمنهبا توجه به نظریة گریماس، داستان بوم و زاغ 

حاصل گردیده که این داستان به طور کامل با دیادگاه گریمااس تطبیاق دارد و هار شاش      
 گر او در این داستان حضور دارد.کنش

( از 6868« )انادام بار پایاة نظریاة گریمااس      تحلیل ساختار روایی داستان بهرام وگال »ا 
است الگاوی کنشای گریمااس در تحلیال      مشهدی و ثواب که در این مقاله نشان داده شده

 روایت این منظومه، مفیاد و قابال تطبیاق اسات و طارح داساتان سااختار و انساجام روایای         
خاصی دارد و از لحا  کنشی، شامل دو الگوی کنشی مجزا با کنشگرانی متمایز است کاه  

 شود. ها کمتر مشاهده می در دیگر روایت

« عطاار بار اسااس نظریاة کنشای گریمااس       الطیار  منطاق تحلیل داستان شایز صانعان   »ا 
و هاایی عینای    اسات نموناه   ( از روحانی و شوبکالیی که در ایان مقالاه تاالش شاده    6866)

دسات   روشن از داستان شیز صنعان بر طبق الگاوی گریمااس ارائاه شاود و ایان نتیجاه باه       
 است که بر طبق این الگو، داستان شیز صنعان ساختی استوار و اجزایی پیوسته دارد. آمده

در این پژوهش، داستان شااد و رستم با توجه به نظریة گریماس و الگوی کنشاگرها و  
 اختار نحوی و سه زنجیرة روایی بررسی خواهد شد.های دوگانه و نیز س تقابل

 ضرورت و روش پژوهش

پاذیر اسات و اثباات اینکاه      این مسئله که آیا نظریة گریمااس باا آثاار حماسای انطباا      
 های خود توجه داشته، ضرورت انجام این پژوهش است. فردوسی به جنبة روایی داستان

و الگاوی کنشای گریمااس، اناواع     در مرحلة نخست با توجه باه نظریاة تقابال دوگاناه     
، اعام از فارد، شایء و یاا اماری درونای، و رواباط حااکم میاان ایان           شااهنامه کنشگرهای 

گیری داستان از مرحلة متعاادل آغاازین، از باین رفاتن تعاادل و       کنشگرها و نیز روند شکل
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هاای   رفات  شود و در مرحلاة بعاد، پای    جایگزینی تعادلی دیگر در پایان روایت بررسی می
 ای این داستان تحلیل خواهد شد. نجیرهز

 شناسانة گریماس . نظریة روایت1

داناد و   گریماس ساختار روایت را بسیار شبیه به سااخت گراماری و دساتور زباان مای     
: 6838)گرین و لیبهان، « اعتقاد دارد که دستور روایت نیز مانند دستور زبان محدود است»

رابطة فاعال  »ثر از یک ساختار واحد است. در نظر او، ها متأ ( و از دیدِ او، همة داستان668
واساطه شاباهت دارد.    و هادف )  موضاوع شناساایی( باه رابطاة میاان فاعال و مفعاول بای         

« همچنین، رابطة فرساتنده و گیرناده باه رابطاة میاان فاعال و مفعاول باواساطه شابیه اسات          
است، دستور زیربناایی  آنچه برای گریماس حایز اهمیت »(. در واقع، 576: 6839)هارلند، 

های منفرد. یاک زنجیارة روایای از طریاق دو کنشاگر کاه        هاست، نه متن و سازندة روایت
دوگاناه اجاازه حضاور    هاای   آورد، باه تقابال   های اساسای را پدیاد مای    ها کنش ارتباط آن

(. نظریة سااختاری گریمااس را باا توجاه باه الگاوی       668: 6838لبیهان،  )گرین و« دهد می
توان  های دوگانه و الگوی نحوی )زنجیرة میثاقی، اجرایی و انفصالی( می تقابل کنشگرها و
 بررسی کرد.

 (Actantial Modle. تقابل دوگانه و الگوی کنشگرها )2

در هار پیرفات روایات،    »شاود و   از نظر گریماس، روایت با تقابال دوگاناه شاروع مای    
ناد از: فصال و وصال،    هاای پایاه عبارت   حداقل دو مشارک ضاروری وجاود دارد و کانش   

جدایی و وصال، مبارزه و آشتی. روایت در اساس عباارت اسات از انتقاال یاک ارزش یاا      
هاا   (. بادون ایان تقابال   657: 6838)اسکولز، « یک شیء از یک مشارک به مشارک دیگر

ترین  های دوگانه اساسی تقابل»توان یک متن را اثری روایی به حساب آورد. در واقع،  نمی
ساختارگرایی است؛ زیرا اساساب تفکر انسانی بر این بنیاد استوار است: باد خوب،  مفهوم در 
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: 6838)شمیساا،  « هاا باود   زشت  زیبا، شب  روز. در آثار ادبی نیز باید به دنباال ایان تقابال   
635) 

گریماس برخالف پراپ که برای هر روایت به هفت دسته شخصیت )خبیث، بخشنده، 
کنناده، قهرماان و قهرماان دروغاین( قائال       پدرش، اعازام مددکار، شخص مورد جستجو و 

کند. این سه جفت کنشگرها دو به دو با هام   است، سه جفت کنشگر دوتایی را پیشنهاد می
کارگیری دو عامل کنش که باید یا مقابل هام   هر زنجیره روایت با به»روابط متقابل دارند. 

بخشاد. هماین رابطاة تقابال یاا       مای باشند، یا معکوس همدیگر به این منش ادراکی عینیت 
تضاد است که کنش بنیادی گسست و پیوست، هجر و وصل، قهر و آشتی و غیره را خلاق  

هاای تضااد و تنااق  در روایاات      (. هرچه تعداد ایان تقابال  11: 6838)سجودی، « کند می
نمایی آن بیشتر است و در نتیجه، لاذت و هیجاان بیشاتری را باه مخاطاب       بیشتر باشد، واقع

دهد. این روابط متقابل شامل سه رابطة تضاد، تناق  و مخاالف اسات. در رابطاة     انتقال می
ها و گاه مفاهیم، ناق  یکدیگرند. در رابطة متضااد، وجاود    متناق ، هر یک از شخصیت

یک شخص یا یک مفهوم با نبوِد یاک شاخص یاا مفهاوم دیگار هماراه اسات. در رابطاة         
کناد )ر.ک؛   بر سار راه هادف دیگاری تاالش مای      مخالف، هر شخصیت برای ایجاد مانع

هاا   هایی که هار یاک از آن   (. گریماس عناصر روایت را بر اساس نسبت19: 6865اخوت، 
. 6هاا عبارتناد از:    اسات. ایان نسابت    به موضوعی خاص دارند، در سه دستة کلی قارار داده 

ار )ر.ک؛ . نسابت پیکا  8. نسبت ارتباط شخصیت باا یکادیگر،   5نسبت خواست و اشتیا ، 
کنناد   سه انگارة اساسی را توصیف می»(. کنشگران الگوی گریماس 618: 6838احمدی، 

ا آرزو، جستجو یا هدف )شناسنده  موضوع 6افتد:  که شاید در همة انواع روایت اتفا  می
« کنناده  مخاالف(   ا حمایت یا ممانعت )کماک 8ا ارتباط )فرستنده  گیرنده(، 5شناسایی(، 
فرستد تا گیرناده از آن   (. فرستنده، کنشگر را به دنبال شیء ارزشی می655: 6835)سلدن، 

دهناد و کنشاگران    دهناده او را یااری مای    وجو، کنشگران یاری سود برد. در جریان جست
(. گریمااس ایان شاش کنشاگر را در     Greimas, 1983: 86شاوند )  بازدارنده ماانع او مای  

گاناه   های کنشی شش نظر گریماس، نقشبه »دهد و  تقابل با هفت شخصیت پراپ قرار می
دهناد. در حالات    هاا را تشاکیل مای    ها، چارچوب اصلی تمام روایت و روابط ثابت بین آن
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کناد یاک شخصایت خااص، نقاش       واقعی، این خواننده است که برای مثال مشاخص مای  
با توجه به شاش کنشاگر   »(. بنابراین، 31: 6835)برتنس، « رسان دارد و یا ضد قهرمان یاری

هاای عمال پاراپ را     تاوان حاوزه   دهنده و دشمن مای  ذهن و عین، فرستنده و گیرنده، یاری
 (.655: 6838)ایگلتون، « استنتاج کرد و یا حتّی به سادگی زیباتری دست یافت

. بررسی داستان شغاد و رستم بر اساس الگوی کنشگگر و تقابگل دوگانگة    3
 گریماس

وضاوح   در داساتان رساتم و شاااد باه     هاای دوگاناه   هاا بار اسااس تقابال     تاییر وضاعیت 
هاایی   شاود. مرحلاة اول، کانش    پذیر است. در این داستان، چندین کنش واقاع مای   مشاهده

ای برای سااختار اصالی    گیرد و در واقع، مقدمه است که حالت متعادل آغازین را در بر می
 زیرا؛را شروع وضعیت نامتعاادل دانسات   توان آن طرح روایت است. در مرحلة بعد که می

کنشگر فاعل )شااد( برای رسیدن به هدف خود )کشتن رستم( در تالش است. این مرحله 
هاای شاااد و شااه     است که بیشتر مربوط باه کانش   چندین کنش فرعی را در خود گنجانده

هاایی   کاول و اجرای نقشه و حیله برای کشتن رستم اسات. بعاد از ایان مراحال، باا کانش      
هاایی اسات کاه مجاازات      نتیجة کنش اول و در واقع، کنش شویم که حاصل و رو می روبه

اسات و روایات را باه سامت      کنشگرهای فاعل )شااد و شاه کاول( را در خاود جاای داده  
گیاری رساتم و فرامارز از شاااد و      ها مربوط به انتقاام  کشاند. این کنش وضعیتی متعادل می

شود و بعاد   استان بررسی میشاه کاول است. در ادامه، الگوی کنشگر در هر موقعیت این د
هاای دوگاناه    ها، با رسم نموداری، سیر وضاعیت روایات بار اسااس تقابال      از پایان موقعیت
 شود. نمایان می

 موقعیت نخست .1گ3

ای بارای سااختار اصالی روایات دانسات. همسار زال        تاوان مقدماه   موقعیت اول را مای 
باه پیشانهاد زال )فرساتنده(،    آورد که بناا بار عارف و عاادت مرساوم و       فرزندی به دنیا می
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ها برای رسیدن باه طاالع    بینی کنند. آن آیند تا طالع او را پیش شناسان )فاعل( گرد می ستاره
پرساتان   پرستان و یازدان  شوند و بزرگان کاولی، آتش کار می شااد )شیء ارزشی( دست به

ایان کاار، های      آیناد و بارای انجاام    دهنده( باه یاریشاان مای    ها و سایر آالت )یاری با زیج
 مخالف و مانعی )نیروی بازدارنده( بر سَرِ راهشان وجود ندارد:

 شناسااااان و گناااادآوران  سااااتاره»
 پرساات پرساات و زِ یاازدان از آتااش

 

 سااران زِ کشاامیر و کاااول گزیااده   
 «برفتنااد بااا زیااج روماای بااه دساات 

 (.555: 9، ج 6831)فردوسی،         
 کنند: بینی می آنان طالع شااد را شوم و نحس پیش

 گاااارفتیم و جسااااتیم راز سااااپهر »
 چهره به مردی رساد  چو این خوب

 کناااد تخمااااة ساااام نیاااارم تباااااه  
 

 ناادارد باادین کااودک خهاارد مِهاار   
 بااه گاااه دلیااری و گااردی رسااد    
 «شکست انادر آیاد بادین دساتگاه    

 (.555)همان:                                     
شناساان از آیناده آگااهی     هشااد و به طور کلای، خانادان زال کاه باا ایان اقادام ساتار       

 آیند. یابند، گیرندة این کنش به حساب می می

 . موقعیت دوم روایت2گ3

شناساان انادوهگین اسات، شاااد را بعاد از بازر         زال )فاعل( که از پیشگویی ساتاره 
فرستد تا به نوعی از به وقوع پیوستن پیشگویی منجمان جلاوگیری   شدن، نزد شاه کاول می

 کند:
 دک برافراخات یاال  ان سال کوبر»
 

 «باااار شاااااه کاااااول فرسااااتاد زال  
 (.555)همان:                                     

اسات و یاک    کار رفته چینی برای طرح اصلی روایت به این موقعیت نیز به عنوان مقدمه
فرساتد. کنشاگر    کنش اجرایی است. زال )فاعال( شاااد را نازد شااه کااول )یااریگر( مای       

ء ارزشای، دور کاردن شاااد از     شناساان اسات. شای    پیشگویی ستارهفرستنده، ترس زال از 
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سیستان و گریز از طاالع شاوم اوسات. در ایان موقعیات، کنشاگر مخاالف حضاور نادارد.          
 کلّ خاندان زال و خود شااد است. گیرنده،

 . موقعیت سوم3گ3

گیاری سااختار اصالی     ای بارای شاکل   این موقعیت نیز چون دو مرحلاة پیشاین، مقدماه   
ء ارزشی، ازدواج شااد با دختر شاه کاول اسات. فاعال،    است. در این موقعیت، شی روایت

آورد. کنشگر فرستنده، شاه کاول  شاه کاول است که شااد را به همسری دختر خود درمی
 و اندیشة کسب نژاد زال از طریق ازدواج او با دخترش است:

 بااه گیتاای بااه دیاادار او بااود شاااد  »
 

 «ژادباااادو داد دختاااار زِ بهاااار ناااا  
 (.558)همان:                                     

کنشگر یاریگر، عالقة شاه کاول به شااد است، اماا کنشاگر مخاالف در ایان موقعیات      
کناد. گیرنادگان شاااد، شااه کااول و       حضور ندارد و شااد با دختر شاه کاول ازدواج مای 

 دختر او هستند.

 . موقعیت چهارم4گ3

گیرد. شاه کاول ساالنه مقاداری   ر اصلی روایت شکل میدر این مرحله، طرح و ساختا
پندارد با خویشاوند شدن او و رستم، دیگر  کند و اکنون می باژ و ساو به رستم پرداخت می

 رود: ملزم به پرداخت باژ نیست، اما اوضاع مطابق میل او پیش نمی

 چو هنگام باژ آماد، آن بساتدند  »
 

 «همااه کاولسااتان بااه هاام برزدنااد  
 (.555)همان:                               

کشانند و او و همراهاانش را   شااد و حاکم کاول رستم را با مکر و نیرنگ به کاول می
اندازناد. شاااد )فاعال و شناسانده( بارای رسایدن باه         های پُر از تیغ و نیزه به دام می در چاه

د )یاریگر( و در این جوی هدف )کشتن رستم و پرداخت نکردن باژ( از شاه کاول یاری می
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یاریگر شااد و نیاروی مخاالف    رسانند. قضا و قدر راه، سایر افراد و امور نیز او را یاری می
 رستم است:

 به چیزی کاه آیاد کسای را زماان    »
 به دریا نهناگ و باه هاامون پلناگ    
 ابااا پشااه و مااور، در چنااگ ماار  

 

 به پیش دلش راست گردد گمان... 
 هماااان شااایر جنگااااور تیزچناااگ 

 «باشد ایدر بدن نیسات بار   یکی 
 (.596ا598)همان:                         

ای )نیاروی رساتم(    هدف شااد از روی آوردن به مکر و حیله این است کاه بازدارناده  
مانع رسیدن او به هدف نشود. شااد فاعل اسات، اماا نقاش فرساتنده و گیرناده را نیاز ایفاا        

ه، گیرنده، فاعل و هادف معتقاد اسات کاه     کند. گریماس دربارة چهار کنشگر فرستند می
« تاوان ایان چهاار مشاارک را فقاط باا دو کنشاگر عرضاه کارد          ها می در برخی از روایت»

(. گیرنده، شااد و شاه کاول است که با مر  رستم دیگار ملازم باه    698: 6838)اسکولز، 
( پرداخت باژ نیساتند و از طرفای، باا کشاتن رساتم، صااحب ناام و شاهرت )فرساتندة دوم         

 شوند: می

 و او را باااه دام آوریااام بساااازیم»
 

 «به گیتای بادین کاار ناام آوریام      
 (.555)همان:                             

هاای فرعای    گیارد کاه خاود کانش     کنش اصلی داستان در هماین موقعیات شاکل مای    
 است. ( را در درون خود جای داده66تا  9های شمارة  دیگری )موقعیت

 . موقعیت پنجم5گ3

مجلسای برگازار و در حضاور بزرگاان،      ه کاول )فاعل( به پیشنهاد شااد )فرستنده(،شا
رود تا نزد رساتم از او شاکایت کناد. در ایان      کند. شااد به زاولستان می شااد را تحقیر می

دهنده( شااد برای کشاندن رستم به کااول و کشاتن    مرحله، گام نخست مکر و حیله )یاری
 شود: ای مانع او نمی د و نیروی بازدارندهشو او )شیء ارزشی( اجرا می
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 از او شاااه کاااول برآشاافت و گفاات»
 یااای  تاااو از تخماااة ساااام نیااارم ناااه 

 زِ گفتاااار او تنگااادل شاااد شاااااد    
 

 که چندین چه داری سخن در نهفت 
 یای ...  یی، خاویشِ رساتم ناه    برادر نه

 «برآشاافت و ساار سااوی زاول نهاااد  
 (.555)همان:                                  

 . موقعیت ششم6گ3

قبل از پرداختن به موقعیت ششم، ذکر این نکته ضروری اسات کاه موقعیات ششام در     
است. درواقع، الگاوی کنشاگر گریمااس ممکان      داستان رستم و شااد، دوگانه عمل کرده

ما باید الگوی گریماس را بیش از یاک  »ها چندگانه عمل کند و  است در برخی از داستان
کار ببریم و شااید بارای مثاال دریاابیم شخصایتی کاه در یاک         ل یک متن بهبار برای تحلی 

رسان را  است، در داستان فرعی دیگری نقش یاری داستان فرعی نقش ضد قهرمان را داشته
رود تاا او را باه کااول     (. زمانی کاه شاااد نازد رساتم مای     31: 6835)برتنس، « کند ایفا می

شاه کاول یاریگر اوست و شیء ارزشای، باه   کشاند، در نقش کنشگر مخالف رستم است، 
ای دیگر و از زاویة دید رستم باه روایات    دام انداختن و کشتن رستم است، اما اگر به گونه

نگاه کنیم، رستم برای کشتن شاه کاول )هدف( عازم کاول است و شااد یااریگر اوسات.   
ذکار شاامارة   ، پاایش از«ب»و « الاف »بارای نشااان دادن ایان موقعیاات دوگاناه، از عالماات    

 شود. موقعیت استفاده می

 . موقعیت ششم/ الف1گ6گ3

رود و از شااه کااول )گیرنادة دوم(     شااد )فاعل، گیرندة اول و فرستنده( نزد رستم مای 
کند. در این مرحله، شااد با روی آوردن به مکر )یاریگر(، هی  مخالف  گله و شکایت می

 ء ارزشی( ندارد. قصد کشتن او )شیای برای کشاندن رستم به کاول به  و بازدارنده
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 . موقعیت ششم/ ب2گ6گ3

رود و از شااه کااول شاکایت     در این موقعیت، شااد )فرستنده و گیرنده( نزد رستم مای 
کند. رستم )فاعل و فرستنده( که از مکر و نیرنگ شااد آگاه نیست، بارای کشاتن شااه     می

همراهی زواره، رخاش، شاااد و    ء ارزشی(، با کاول و جانشین کردن شااد به جای او )شی
ای در ایان   شود و نیروی بازدارنده دویست جنگجوی خود )نیروی یاریگر( عازم کاول می

مرحله حضور ندارد. الگوی کنشاگرها در ایان موقعیات و از زاویاة دیاد رساتم نسابت باه         
هاا شخصایت مخاالف رساتم      های پیشین متفاوت است. شااد که در سایر موقعیات  موقعیت
 است. ر اینجا به شخصیت یاریگر بدل شدهاست، د

 . موقعیت هفتم7گ3

شااد )فاعل، گیرندة اول و فرستنده( که از عزیمت رساتم باا لشاکری انباوه باه کااول       
تردیاد شااه کااول     گویاد کاه بای    دهنده( به رساتم چناین مای    ناخشنود است، با مکر )یاری

آیاد. در نتیجاه،    زد تاو مای  )گیرندة دوم( از کردة خود پشیمان است و برای عذرخواهی نا 
شایء  ) شاود  رستم با لشکری اندک، از جمله زواره و دویست جنگجوی عاازم کااول مای   

 نیروی بازدارنده(.) کند ارزشی( و هی  نیرویی با هدف شااد مخالفت نمی

 . موقعیت هشتم8گ3

دهنادة اول( در   شاه کاول )فاعل( به پیشنهاد شااد )فرستنده( و به یاری لشکرش )یااری 
هاای زیاادی    نخجیرگاه بارای کشاتن رساتم و همراهاانش )هادف و شایء ارزشای(، چااه        

پوشانند. گیرناده، شااه کااول و شاااد      کنند و روی آن را می دهندة دوم( را حفر می )یاری
 است و کنشگر مخالف در این مرحله حضور ندارد.
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 . موقعیت نهم9گ3

ن باه ساوی کااول در حرکات     شااد )فرستنده، گیرندة نخست( که با رستم از زاولساتا 
کند تا رستم شاه کااول را ببخشاد و باه او     است، مرحلة دیگری از نیرنگ خود را اجرا می

زینهار دهد و میهمان او شود )شیء ارزشی(. او سواری را نزد شاه کاول )فاعال و گیرنادة   
کنشاگر   فرستد تا به استقبال رستم بیایاد و از او زینهاار بخواهاد. در ایان مرحلاه،      دوم( می

 بخشد: بازدارنده حضور ندارد و رستم بعد از عذرخواهی شاه کاول، او را می

 ساااپهدار کااااول بیاماااد زِ شاااهر  »
 چو چشمش به روی تهماتن رساید  
 که گار مسات شاد بناده از بیهشای     
 سااازد گااار ببخشااای گنااااه مااارا   
 ببخشااااااید رسااااااتم گناااااااه ورا 

 

 زبان پُرسخن، دل پُر از کین و زهار  
 دیااد...پیاااده شااد از اسااب کااو را ب

 نمااود اناادر آن بیهشاای سرکشاای   
 کنااای تاااازه آیاااین و راه مااارا...   
 «بیفااااااازود از آن پایگااااااااه ورا 

 (.556)همان:                                

 . موقعیت دهم11گ3

در این موقعیت، شاه کاول )فاعل و گیرنادة اول(، مرحلاة آخار مکار و نیرناگ شاااد       
نوشای، رساتم را باه     او بعد از مراسام بازم و بااده   کند.  )فرستنده و گیرندة دوم( را اجرا می

کند تا به ایان وسایله، او    است، دعوت می های زیادی در آن حفر کرده شکارگاهی که چاه
و همراهانش را به دام اندازد )شیء ارزشی(. یاریگر او، مکر و حیلة شااد است و مانعی بار  

 سَرِ راه او حضور ندارد )نیروی بازدارنده(.

 عیت یازدهم. موق11گ3

رخش )فاعل، فرستنده و گیرندة اول( با شنیدن باوی خااک تاازه )یااریگر(، احسااس      
ایساتد، اماا قضاا و     کند و برای حفظ جان خود و رستم )هدف( از حرکت باازمی  خطر می
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تقادیر )نیااروی بازدارنادة اول( دیاادگان رسااتم )گیرنادة دوم و نیااروی بازدارناادة دوم( را    
 کشاند: تازیانه زدن )نیروی بازدارندة سوم( به سوی چاه مر  می بندد و او رخش را با می

 دل رستم از رخش شد پُر زِ خشام »
 یکاااای تازیانااااه باااارآورد ناااارم  
 چون او تنگ شد در میاان دو چااه  
 دو پایش فرو شهد به یاک چاهساار  

 

 زماااانش خِاااربد را بپوشاااید چشااام  
 باازد، نیکاادل رخااش را کاارد گاارم
 زِ چنااگ زمانااه هماای جساات راه  

 «ی آویااازش و کاااارزارنباااد جاااا
 (.595)همان:                                

 . موقعیت دوازدهم12گ3

رستم )فاعل، فرستنده و گیرنده( بعد از اینکه همراه باا رخاش باه چااه مکار و نیرناگ       
خواهاد   گیارد. او از شاااد مای    افتد، با تدبیر و حیله )یااریگر اول( از او انتقاام مای    شااد می

زه کند و با دو تیر نزد او بگذارد تا حیوانات درنده به او آسیبی نرسانند. شاااد  کمانی را به 
هاای خاود    رغم اسارت در چاه و زخام   دهد. رستم به )یاریگر دوم( نیز این کار را انجام می

رود و او را باه درختای )بازدارنادة دوم(     )بازدارندة نخست(، تیر را به سوی شااد نشانه مای 
دوزد و انتقاام خاود، رخاش، زواره و ساایر      اسات، مای   ت آن پنهان شدهکه از ترس در پش

 گیرد )هدف و شیء ارزشی(: همراهانش )گیرندگان دوم( را از او می

 سااختی کمااان برگرفاات تهمااتن بااه»
 بااارادر زِ تیااارش بترساااید ساااخت  
 چو رستم چنان دید، بفراخت دست
 درخت و برادر باه هام بار بادوخت    

 

 باادان خسااتگی پاایچش اناادرگرفت 
 بیامااد سااپر کااارد ناارد درخااات...   
 چنااان خسااته از تیاار بگشاااد شساات 
 «بااه هنگااام رفااتن دلااش برفروخاات

 (.599)همان:                                 

 . موقعیت سیزدهم13گ3

رسد و او فرامارز   خبر کشته شدن رستم، زواره و سایر همراهان او به زال )فرستنده( می
فرساتد تاا از شااه کااول انتقاام بگیارد و جناازة         کاول می)فاعل( را با لشکری )یاریگر( به 
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کشااتگان را بازگردانااد )هاادف و شاایء ارزشاای(. لشااکر فراماارز در ایاان راه او را یاااری   
ای مااانع او در رساایدن بااه هاادف نیساات. خاناادان زال   رساااند و مخااالف و بازدارنااده ماای

 گیرندگان این کنش هستند:

 هاام آنگااه فراماارز را بااا سااپاه    »
 ز چااااه باااازآورد تااان کشاااته ا 

 

 فرساااتاد تاااا رزم جویاااد زِ شااااه  
 «جهاااان را باااه زاری نیااااز آورد 

 (.597)همان:                             

 . موقعیت چهاردهم14گ3

در این موقعیت، فرامرز )فاعل( باه فرماان زال و باا حاس انتقاام )فرساتنده( باا ساپاهی         
گیرد )هدف و شیء ارزشی(.  اول میشود و انتقام سختی از شاه ک )یاریگر( عازم کاول می

کنشگر بازدارنده و مخالف در این موقعیت، سپاه شاه کاول است. خاندان زال گیرنادگان  
 این کنش هستند:

 همای بارد بادخواه را بساته دسات     »
 زِ پشااات ساااپهبد زهااای برکشاااید 
 زِ چاااه اناادر آویخااتش ساارنگون   
 چهل خاویش او را بار آتاش نهااد    
 بااه کااردار کااوه آتشاای برفروخاات

 

 پرساات زِ خویشاان او نیااز چال بُاات   
 چنان کاساتخوان و پای آماد پدیاد    
 تنش پُر زِ خاک و دهن پُر زِ خاون 
 وَز آن جایگااه رفاات سااوی شااااد 
 «شااد و چناار و زماین را بساوخت   

 (.518)همان:                                

 گانه های چهارده . طرح کلی موقعیت4

ای بارای ورود باه کانش و     ی آغاازین و مقدماه  به عنوان کنشاگرها  8تا  6کنشگرهای 
گیارد. در موقعیات    طرح اصلی روایت است و در واقع، حالت متعادل آغازین را در بر مای 

هاای   گیرد. موقعیات  شود و موقعیت نامتعادل شکل می چهارم، روایت وارد طرح اصلی می
به اجارای حیلاة   های فرعی و اجرایی این مرحله است که بیشتر مربوط  ، جزء کنش66تا  9

 68، 65 هاای  شااد برای کشاندن رستم به کاول و کشتن اوست. سه موقعیت نهایی )کانش 



 8230، تابستان 08، شمارة 32سال  پژوهیادبی؛متن 33

های پایانی طارح اصالی روایات اسات و داساتان را باه سامت تعاادل پایاانی           (، کنش65 و
کشاند که البته تعادل پایانی، عین همان تعاادل آغاازین نیسات. باه طاور کلای، الگاوی         می

 توان چنین ترسیم کرد: را میطرح اصلی داستان 

 الگوی جامع طرح روایت مر  رستم :3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ساختارهای نحوی روایت5

هاای   بعاد از مختصار سااختن تعاداد خویشاکاری      سااختار معناایی  گریماس در کتاب 
اساات. در نظاار او، کنشااگرها در پیونااد بااا    هااا را در سااه ساااختار گاارد آورده  پااراپ، آن

از سه پیرفت اصالی همچاون   »برند. او  وایت را بر اساس سه زنجیره پیش مییکدیگرند و ر
(. این سه زنجیره که برای بررسی تاوالی  615: 6835)احمدی، « برد سه قاعدة نحوی نام می

وضعیت 
 متعادل آغازین

وضعیت 

 متعادل پایانی

وضعیت 

 نامتعادل

های  و سایر موقعیت 5 موقعیت 8 و 5، 6های  موقعیت

 (66و  68، 6، 3، 7، 1،9فرعی آن )

 65و  68، 65های  موقعیت

زاده شاادن شااااد   

تا رفتن او به کاول 

ختاار و ازدواج بااا د

 شاه کاول

باژخواهی رساتم و مکار   

هااای شااااد و   و نیرنااگ

چیناای او بااا شاااه   توطئااه

کااااول بااارای کشااااتن   

رسااتم، افتااادن رسااتم در 

هااای  چااه و سااایر کانش  

مربوط به مکر و نیرناگ  

 شااد

کشااااته شاااادن  

شاااااد، مااار   

رسااااااااااااااتم، 

بازگردانااااااادن 

جنااازه رسااتم و  

انتقاااام گااارفتن  

فرامااارز از شااااه 

 کاول و دیگران
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هاا(،   هاا و مباارزه   ا زنجیرة اجرایی )آزمون6شوند، عبارتند از:  روایی گوناگون استفاده می
هاا(   هاا و بازگشاتن   ا زنجیرة انفصاالی )رفاتن  8ها(  کستن پیمانا زنجیرة میثاقی )بستن و ش5

(. در زنجیرة پیمانی، رابطة فاعل با فرستنده و باا مقاررات حااکم بار     695: 6838)اسکولز، 
جامعه مطرح است. در اجرایی همة کنشگرها به جز شیء ارزشی مطرح است و در زنجیرة 

 انفصالی، نقش اصلی با فاعل است.

 (Syntgmes Contractualیثاقی ). زنجیرة م1گ5

هاا پرداختاه    ها و قراردادها و نیز بساتن و شکساتن آن   در زنجیرة میثاقی به عهد و پیمان
رفت اجرایی اسات؛ چراکاه    تر از پی رفت میثاقی مهم شناسیک، پی از نظر روش»شود و  می

 هاا در خاود نکتاة مرکازی طارح نیساتند، بلکاه آنچاه ماا وضاعیت           دهد وضاعیت  نشان می
(. زنجیرة پیمانی 615ا616: 6838)احمدی، « خوانیم در کلمة پذیرش یا رد پیمان است می

کناد. در داساتان رساتم و شاااد،      وضعیت داستان را به ساوی هادف و نتیجاه هادایت مای     
هاا بارای عمال باه آن یاا نقا  آن تاالش         چندین زنجیرة پیمانی وجود دارد که شخصیت

 شود: کنند که به ترتیب ذکر می می

 گیرد: الف( رستم بر طبق پیمان، ساالنه مقداری باژ از کاول می

 چنان بُد که هر سال یک چرم گاو»
 

 «زِ کاول همی خواستی باژ و سااو  
 (.555: 9، ج 6831)فردوسی،       

شاه کاول حتّی بعد از خویشاوند شدن باا رساتم و ازدواج دختارش باا شاااد، بااز هام        
قصد دارد دیگر باه رساتم بااژ ندهاد و پیماانش را باا او        مجبور به پرداخت باژ است. شااد

 بشکند.

 بندند: ب( شااد و شاه کاول برای کشتن رستم با یکدیگر پیمان می

 چنین گفت باا شااه کااول نهاان    »
 برادر که او را زِ مان شارم نیسات   

 که من سایر گشاتم زِ کاار جهاان     
 ت...مرا ساوی او راه و آزرم نیسا  
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 بساااازیم و او را باااه دام آوریااام 
 

 «به گیتای بادین کاار ناام آوریام     
 (.555)همان:                               

شااد برای نق  پیمانش با رستم و نیز اجرای پیماانی کاه باا شااه کااول بارای کشاتن        
رستم بسته است، دو راه در پایش دارد. یکای از ایان دو راه، رویاارویی مساتقیم باا رساتم        

ات و خشم رستم است و راه دیگر، روی آوردن به مکار  تردید نتیجة آن مجاز است که بی
یاباد و از مجاازات در    پندارد از این راه به اهداف خود دست می و حیله است که شااد می

 ماند  امان می

 فرض روایت الگوی پیمانی پیش :5نمودار 

 

 

 

 

، باز هم باه  اند شکنی و نیز پیمانی که شااد و شاه کاول با هم بسته اما سرانجام این پیمان
 شوند. شود و هر دو کشته می مجازات ختم می

 الگوی پیمانی واقع شده در بخش نخست روایت :1نمودار 

 

 

( رستم که از مکر و حیلة شااد آگااه نیسات، بعاد از شانیدن ساخنانش درباارة شااه        ج
 بندد: کاول، چنین با او پیمان می

 که هرگز نماناد ساخن در نهفات     چو بشنید رستم، برآشفت و گفت»

 

 پیمان
 مجازات

 نق  پیمان

نیرنگ و 
 حیله

مبارزه با 
 رستم

رسیدن به هدف 

)باژ ندادن و 

 کشتن رستم(

نق   پیمان

 پیمان

مکر و  مجازات

 فریب
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 از کشاااورش از او نیاااز منااادیش و
 جاان کانم   من او را بدین گفتاه بای  

 نشااانم تااو را شاااد باار تخاات اوی   
 

 که مه کشورش باد و مه افسارش 
 بااارو بااار دل دوده پیچاااان کااانم
 «به خاک اندر آرم سَرِ بخت اوی

 (.557)همان:                               

بنادد کاه از او    دن به حیلة شااد، با خود پیمان مید( رستم بعد از افتادن در چاه و پی بر
 شود: انتقام بگیرد و بر این کار موفق می

 چنین گفت رستم که یزدان ساپاس »
 از آن پس که جانم رسایده باه لاب   
 ماارا زور دادی کااه از ماار  پاایش 

 

 شااناس ساااله یاازدان کااه بااودم همااه 
 برین کاین مان بار بنگذشات شاب     

 «وفا خواستم کین خویش از این بی
 (.559)همان:                                

 بندد: جان رستم در چاه، اینگونه با خود پیمان می ها( فرامرز بعد از دیدن پیکر بی

 بااه یاازدان و جااان تااو ای ناماادار  »
 کاااه هرگاااز نبیناااد تااانم جاااز زره 
 بااادان تاااا کاااه کاااینِ گاااوِ پیلاااتن

 

 بااه خاااک نریمااان و سااام سااوار   
 بپوشااااایده و برفگناااااده گاااااره 

 «وفااا انجماان  اهم از آن باایبخااو
 (.593)همان:                               

 کند: فرامرز این پیمان خود را عملی می

 از آن دودمان کس به کاول نماند»
 

 «کااه منشااور تیااغ ورا برنخوانااد    
 (.518)همان:                               

 (Syntgmes Performative. زنجیرة اجرایی )2گ5

شاود و   هاا توجاه مای    هاا و کانش   هاا، مباارزات، تاالش    جیرة اجرایی باه آزماون  در زن 
سازد و ساختار روایی هر داستان متکای باه آن    رفت اجرایی، طرح اصلی داستان را می پی»



 8230، تابستان 08، شمارة 32سال  پژوهیادبی؛متن 31

دهندة زنجیرة اجرایی این داستان باه چناد    (. رویدادهای شکل615: 6835)احمدی، « است
 شود: دستة کلّی زیر تقسیم می

های اصلی است؛ مثال گارفتن    گیری سایر کنش ای برای شکل مالی که مقدمهالف( اع
 طالع شوم شااد، روانه کردن شااد نزد شاه کاول و ازدواج شااد با دختر او.

ب( رویدادهایی که پایة آن مکر و حیله است، جزء این دسته است. تحقیر شدن شاااد  
اولستان بارای اجارای نقشاه، کنادن     به وسیلة شاه کاول در مجلس بزرگان، رفتن شااد به ز

چاه به وسیلة شاه کاول و لشکر او، مانع شدن شااد از اینکه رستم لشاکر زیاادی باه کااول     
آورد، پذیره آمدن شاه کاول نزد رستم و عذرخواهی از او، کشاندن رستم به نخجیرگاه و 

اد و انتقاام گارفتن   افتادن او، زواره و سایر همراهانشان در چاه، حیلة رستم برای فریفتن شا
 از او از این جمله است.

شود؛ به عنوان مثال انتقام گارفتن رساتم از    جویی انجام می ج( اعمالی که به سبب انتقام
شااد، انتقام شدید فرامرز از شاه کاول و زه کشیدن از او و آویختانش در چااه، ساوزاندن    

ردن یک فرد دنبری باه  چهل خویشاوند شاه کاول، آتش زدن شااد با درخت و جانشین ک
 های اجرایی است. نمونه کنش جای شاه کاول از

هاای فرعای اسات کاه چنادان در سااختار طارح         د( نمونة دیگر این رویادادها، کانش  
روایت تأثیر ندارد؛ به طور مثال، بازگرداندن جسد رستم و همراهانش از کااول باه زاول و   

اسات کاه در ایان زنجیاره اجارا      هاایی   برگزاری مراسم سو  و آداب آن از جمله کانش 
 است. شده

 (Syntgmes Disjunctional. زنجیرة انفصالی )3گ5

باه طاورکلی، باه سایر      هاا و  هاا و برگشاتن   در زنجیرة انفصالی به سیر و سافرها و رفاتن  
ها از وضعیتی منفای باه    به گمان گریماس، بیشتر داستان»شود که  وضعیت داستان توجه می
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« شاوند  ند و یا از وضعیتی مثبت به شکساتن پیماان منجار مای    کن وضعیتی مثبت حرکت می
 زنجیرة انفصالی در داستان رستم و شااد بدین گونه است: (.618: 6835)احمدی، 

شاود   الف( شااد برای رسیدن به هدف خود )فریفتن رستم و کشتن او( عازم زاول مای 
گااه باه اساتقبال رساتم     هاا باه نخجیرگااه و آن    گردد. شاه کاول نیز برای حفار چااه   و بازمی
شاوند. هرچناد    رود. شاه کااول و شاااد باا رساتم و همراهانشاان عاازم نخجیرگااه مای         می

رسد، اما این وضعیت  وضعیت سیر روایت در آغاز برای شاه کاول و شااد مثبت به نظر می
خورد و هر دو باه طارز فجیعای     ها رقم می دوامی ندارد و پایان بسیار ناخوشایندی برای آن

 مانند. شوند و یا حتّی کشور و خویشاوندان آنان نیز از این مصیبت در امان نمی ته میکش

ب( رستم از زاول عازم کاول است تا به پیمانی که با شااد بسته است، عمال کناد، اماا    
سیر داستان برایش خوشایند نیست و رفتن او باه کااول کاه بخشای از نقشاه و حیلاة شاااد        

شود و وضعیت سیر داستان از مثبت به منفی  ی برای او بدل میانگیز است، به سرنوشت غم
 است.

رسد، سیر داساتان بارای    گیرد و به هدف خود می ج( زمانی که رستم از شااد انتقام می
 او خوشایند و مثبت است.

هاا   گردد. او در این رفت و برگشات  رود و بازمی د( فرامرز دو بار از زاول به کاول می
گیرد. وضعیت سیر روایات   یابد و از شاه کاول و دیگران انتقام می یبه هدف خود دست م
 از منفی به مثبت است.
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 ای روایت مر  رستم نمودار زنجیره :4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنجیرۀ پیماني

و عقد پیمان  نق 

 شااد

زنجیرۀ 

 انفصالي

زنجیرۀ 

 اجرایي

تا  5 ةهای شمار کنش

که شامل مکر و  66

حیلة شااد تا افتادن 

 در چاه است.رستم 

 سیر و سفرها
رفااتن شااااد بااه کاااول و   
بازگشااات او باااا رساااتم، 
رفاااتن شااااه کااااول باااه   
نخجیرگااااه و حفرچااااه و 
اسااتقبال از رسااتم، رفااتن  
شااد و شاه کاول و رستم 

 به نخجیرگاه

 سیر و سفر
فرامرز برای بازگرداندن 

شدگان و  اجساد کشته
ل، وانتقام گرفتن از شاه کا
اول دو بار از زاول به ک

 گردد. رود و بازمی می

 زنجیرۀ پیماني

پیمان رستم و 

فرامرز برای انتقام 

 گرفتن

 سیر وضعیت
سیر وضاعیت داساتان در ایان    
مرحله برای رستم منفی اسات  
ل وو باارای شااااد و شاااه کااا  

 مثبت است.

 سیر وضعیت
ساایر وضااعیت روایاات باارای   
شااد و شاه کااول از مثبات باه    

و اما برای فرامارز   ،منفی است
از  ،اناد  رستم کاه انتقاام گرفتاه   
 منفی به مثبت است.

 ۀزنجیر
 اجرایي

 ۀزنجیر
 انفصالي

های  موقعیت

 65تا  65شمارة 
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 گیری نتیجه

اسات کاه باا     داستان رستم و شااد بر طبق نظریة گریماس از چندین کنش شکل گرفته
های دوگانه، سیر وضاعیت روایات    با در نظر گرفتن تقابل ها به سه دسته و تقسیم این کنش

( و 5( به سوی حالت نامتعادل میانی )کنش شامارة  8ا6های شمارة  از حالت متعادل )کنش
هاای شامارة    ( تا رسیدن به حالت متعاادل پایاانی )کانش   66ا9 های فرعی آن )شمارة کنش
کنشاگر اسات، اماا گااه     شود. الگوی کنشی گریماس متشاکل از شاش    ( نمایان می65ا65

تار از ساایر    کند. در این داستان، کنشاگر فاعال پررناگ    یک کنشگر، چند نقش را ایفا می
کند. شااد، رستم و فرامرز عالوه بار   کنشگرهاست و نقش گیرنده و فرستنده را نیز ایفا می

شاوند. کنشاگر گیرناده     ها هستند، گیرنده و فرستندة آن نیز محسوب می اینکه فاعل کنش
روند و در اجرای  اه چندین شخصیت است. شااد و شاه کاول هر دو گیرنده به شمار میگ

شود. فرستنده فقط یک شخصیت انسانی نیسات،   کنش، گاه یکی از این دو، فاعل واقع می
بلکه گاه یک نیروی درونی و غیرانسانی، همانند کینه، حیله، حس انتقام و غیاره، محارک   

ی گاه کنشگر یاریگر و بازدارناده نیاز نیرویای غیرانساانی     فاعل در اجرای کنش است. حتّ
دهنده شاااد و بازدارناده رساتم و رخاش اسات. گریمااس        است؛ مثل قضا و قدر که یاری

کاه شخصایت شاااد هام نقاش       کند؛ چنان معتقد است که الگوی او گاه چندگانه عمل می
ها، نیاروی بازدارناده    نشاست. در بیشتر ک مخالف رستم و هم نقش یاریگر او را ایفا کرده

حضور ندارد و از علل عمدة آن، روی آوردن کنشگر فاعل به مکار و حیلاه بارای از باین     
 بردن کنشگر مخالف در هنگام ناتوانی در برابر اوست.

گیری روایت است. در زنجیارة پیماانی، شاااد باا      های روایی عامل اصلی شکل زنجیره
بندد، حوادث بعدی را  ی که با خود و شاه کاول مییک نق  پیمان و در گام بعد، با پیمان

هاای داساتان و زنجیارة اجرایای      گیاری کانش   دهد. هماین زنجیاره باعاث شاکل     شکل می
هاا و سایر    گیاری اسات. نتیجاة ایان کانش      شود که بیشتر متکی بر مکار، حیلاه و انتقاام    می

 .است وضعیت داستان از مثبت به منفی، زنجیرة انفصالی را به وجود آورده
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