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هاي مشابه  هاي اتهام و تبرئه در روايت مايه بررسي تطبيقي بن
 جهان بر اساس نظرية تودوروف

  ١لو عليرضا نبي
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

  ٢فرد حسين صادقي
  آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم دانش

  ٢١/٨/١٣٩٩تاريخ پذيرش:    |  ٢٧/٥/١٣٩٩تاريخ دريافت: 

  چكيده
هـاي مختلـف را،    توان روايت شناسي تطبيقي دانشي است كه با كمك آن مي روايت

از سراسر جهان با زبان و فرهنگ و جزئيات مختلف، با يكديگر تطبيق و مقايسه كرد 

كوشـد بـا    ها را بركاويد. در ايـن جسـتار، پژوهنـده مـي     و نقاط شباهت و اختالف آن

شناسي تطبيقي تزوتان تودوروف، شش روايت متفاوت با بن  فاده از نظرية روايتاست

ماية اصلي اتهام و تبرئه را از نقاط مختلـف سراسـر جهـان بـا يكـديگر مقايسـه كنـد.        

هـا از نظـر منطـق     نويسنده بر آن است كه به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا اين روايت

اند يا خير. اين شش روايت عبارتنـد از:   ابهروايي و دستور زبان روايت با يكديگر مش

كيـائو و   تنس و فيلونوم، كريستيانو و گادليندا، هرولف كراكا، يوسف و زليخـا، يـين  

كنـد   هاي تحقيق اين فرض را تقويت مي سوتاكي، شاهزاده و كنيزك. درنهايت يافته

هـاي ظـاهري و جزئـي، داراي دسـتور زبـاني       رغـم تفـاوت   كه اين شـش روايـت بـه   

هـاي ايـن    شترك و يكسان هستند و بـا يكـديگر شـباهت دارنـد. همچنـين ويژگـي      م

  شود. هاي آنان مشخص مي ها با توجه به نوع گزاره روايت
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Abstract 
Comparative narratology is a science that can be used to 
compare and contrast different narratives, with different 
languages, cultures and details from around the world, and to 
explore their similarities and differences.  
This research studies six similar narrations of world’s literature, 
whose motifs are based on accusation and exoneration. Using 
Tzvetan Todorov’s theory, it tries to answer this main question: 
Are these narrations similar; in spite of their different 
geographical origin and narrator’s culture? 
These narrations are titled: Tennes and Philonome, Cristiano 
and Godelinda, Hrólfs saga Kraka, Joseph and Potiphar's Wife, 
Yin-Kiao and Su-ta-ki, The Prince and The Bondwoman. 
Finally, the research findings reinforce the hypothesis that these 
six narratives, despite their apparent and minor differences, 
have the same grammar and are similar to each other. 

Keywords: Tzvetan Todorov, comparative narratology, narrative, accusation 
and exoneration 

                                                                                                                   
1 Email: Dr.ar_nabiloo@yahoo.com       
2 Email: Dr.Hossein.sadeghifard@gmail.com (Corresponding Author) 



 ٢٩٩  تودوروف يةنظر اساس بر جهان مشابه يها تيروا در تبرئه و اتهام يها هيما بن يقيتطب يبررس

  . مقدمه١
اد اسـت كـه بـه بررسـي سـاختارهاي      ) علمي نسـبتاً نوبنيـ  narratologyشناسي ( روايت

شناسي علم مطالعـة   پردازد. علم روايت مختلف روايت مانند: راوي، طرح، شخصيت و... مي

اصطالحي نوبنياد است، ولـي مبحـث   » شناسي روايت«شكل و كاركرد روايت است. اگرچه 

شـايان  گردد. ايـن علـم در سـدة بيسـتم بـه رشـد        آن تازه نيست و به افالطون و ارسطو برمي

كنـان، هـم    شناسـي بـه بـاور ريمـون     ). روايـت ١٠: ١٣٩١توجهي دست يافته است (پـرينس،  

اي را كـه ضـمن    دهد و هم شـيوه  هاي داستاني ارائه مي  شرحي از نظام حاكم بر تمام روايت«

ها را به منزلة محصول منحصر به فـرد نظـامي همگـاني مطالعـه      توان تك تك روايت آن مي

  ).١٣: ١٣٨٧ كنان، (ريمون» كرد

را به كار برد، تودوروف بـود، امـا   » شناسي روايت«اگرچه نخستين كسي كه اصطالح 

رسد او به انقالبي پيوسـت كـه سـاختارگرايان بـه راه انداختـه بودنـد و در پـي آن         به نظر مي

شناسـي سوسـوري تجزيـه و مطالعـه كننـد. بـه ايـن         اي را با اقتدا به زبـان  بودند كه هر پديده

تـر از    ر پي آن بودند كه مفهوم عام روايت را تعريـف و تحليـل كننـد و آن را مهـم    منظور د

دانستند. او بنيان اين علم را بـر نظراتـي اسـتوار كـرد كـه روالن       هاي منفرد واقعي مي  روايت

  بارت پيش از اين بيان كرده بود.

قع براي اينكـه  توان روايت ناميد. در وا شناسان بر آن بودند كه هر متني را نمي صورت

هايي چـون: مصـنوعي بـودن، تكـراري بـودن،       بتوان يك متن را روايت دانست بايد ويژگي

: ١٣٨٩لـو،    باشـد (نبـي   جـايي و زمـان در آن وجـود داشـته      سير مشخص روايت، راوي، جابه

 ).٥١-٥٢: ١٣٩٤؛ عبداللهي، ٩١: ١٣٨٧؛ صهبا، ١٦٩

  . پيشينة پژوهش١-١
شناسي مطالعات بسياري صورت گرفته است. امـا تنهـا دو    پيش از اين در زمينة روايت

بررسـي چهـار داسـتان    «اي با عنـوان   مقاله با اين پژوهش حاضر شباهت دارند؛ از جمله مقاله

هـاي  بررسـي آمـوزه  «). همچنين مقاله ديگري با عنوان ١٣٨٩لو:  (نبي» با ساختار روايي مشابه
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» و تبرئه با تكيه بر هفت روايت از ادبيـات جهـان  هاي اتهام تعليمي در رفتار قهرمانان روايت

) كه به بررسي عناصر تعليمي در رفتـار و كـنش قهرمانـان هفـت     ١٣٩٦فرد:  لو و صادقي (نبي

روايت پرداخته و از نظر ساختار و شيوه پژوهش با مقاله حاضر كـامال متفـاوت اسـت. وجـه     

رسي شده، رويكرد نظـري و بخشـي   هاي بر تمايز اين مقاله با اين مقاالت، در تفاوت روايت

  از روش كار است.

  . هدف پژوهش ٢-١
هــايي را بــا اســتناد بــر نظريــة  مايــة روايــت  هــدف پــژوهش حاضــر آن اســت كــه بــن

شناسي تزوتان تودوروف بررسي و تطبيق كنيم و به اين پرسـش اصـلي پاسـخ دهـيم      روايت

جـود اخـتالف در منطقـة    هـا بـا و   كه آيا منطـق روايـي و دسـتور زبـان روايـت ايـن روايـت       

جغرافيايي و فرهنگي با يكديگر يكسان است؟ فرض اين تحقيق بر آن است كـه ايـن شـش    

اي  هاي فرهنگي و جغرافيايي، بن مايـه  روايت با وجود اختالف در جزئيات ظاهري و تفاوت

  كنند. يكسان دارند و از دستور زباني واحد پيروي مي

  . اتهام و تبرئه٢
هايي وجود دارد كه درون ماية آن شـبيه   تلف ادبيات جهان روايتهاي مخ  در فرهنگ

ها بـه ايـن صـورت     داستان سودابه و سياوش است. خالصه ترين درون ماية اين گونه داستان

كند و سر  شود. قهرمان پاكدامني مي است: شخصي به قصد كامجويي به قهرمان نزديك مي

زنـد. قهرمـان بـا گذرانـدن      لي و خيانـت مـي  زند. آن شخص به قهرمان اتهام ناپاك د باز مي

اتهـام و  «هاي  ها را روايت  گونه روايت شود. ما اين شرايطي دشوار و آزموني سخت تبرئه مي

شـود، حـال آنكـه     ها اتهامي نادرست بـه قهرمـان وارد مـي    ناميديم؛ زيرا در تمامي آن» تبرئه

اي هسـتند و نويسـنده    قي پسـنديده هاي اخال ها عموماً داراي ويژگي  گونه روايت قهرمان اين

كند. سپس مجازاتي سـخت يـا آزمـوني دشـوار بـراي او در نظـر        نيز از آنان به نيكي ياد مي

آيـد.   برد و سر بلنـد بيـرون مـي    شود و او معموالً از اين آزمون جان سالم به در مي گرفته مي
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شـده بـود، تبرئـه    شـود و در نظـر همگـان از اتهـامي كـه وارد       گناهي او اثبـات مـي   سپس بي

  شود. مي

در اين پژوهش ما شش روايت اتهام و تبرئـه را از منـاطق جغرافيـايي متفـاوت جهـان      

ــوم«برگزيــديم:  ــاني و هلنــي،  از روايــت» تــنس و فيلون از » كريســتيانو و گادلينــدا«هــاي يون

 از» يوسـف و زليخـا  «هاي شـمال اروپـا،    از روايت» هرولف كراكا«هاي اقوام التيني،  روايت

داسـتان  «هـاي چينـي و    از روايـت » كيـائو و سـوتاكي   يـين «النهـرين و مصـر،    هاي بـين  روايت

نيـز در  » سـياوش و سـودابه  «هاي ايراني. توضيح اينكه روايـت   از روايت» شاهزاده و كنيزك

 يبررسـ «اي ديگر بـا عنـوان    شود، ولي در مقاله بندي مي هاي اتهام و تبرئه دسته همين روايت

  است.  ) بررسي شده١٣٩٦لو:  (نبي» در رفتار قهرمانان يميتعل يها آموزه

  ها . خالصة روايت١-٢
  هلني)- هاي يوناني  (از روايت )Tennes & Philonomeتنس و فيلونوم (. ١- ١- ٢

شـاه  ) بود و APOLLOبر اساس برخي روايات فرزند آپولو (، )CYCNUS( سايكنوس

 پـس از مـرگ همسـرش بـا فيلونـوم      ). اوTroy( نزديـك تـروا  ) Colonae(» كلونائه«سرزمين 

)Philonome( از همسـر اولـش پسـري بـه نـام تـنس        سـايكنوس كند.  ازدواج مي)Tenes or 

Tennes (دهـد.   مثبـت نمـي  شود امـا تـنس بـه خواسـت او پاسـخ       دارد. فيلونوم عاشق تنس مي

د و بـراي  كنـ  تنس را متهم به دست درازي و سوء نيـت مـي   و رود فيلونوم به نزد سايكنوس مي

گيرد كه پيشـة او   را به عنوان گواه مي )Eumolpus( اي به نام يومولپوس اثبات اين ادعا نوازنده

، پـذيرد و تـنس را همـراه بـا خـواهرش      را مـي  همسرشنواختن فلوت است. سايكنوس سخنان 

 سـالمت  اين صندوق بـه  كند. دهد و در دريا رها مي در صندوقي قرار مي )Hemitheaآ (  هميته

. پس از چندي ساكنان آن ديـار تـنس   )Leucophrys( رسد به نام لئوكوفريس اي مي به جزيره

 )Tenedos( تنـدوس  تناسب نام خودش بـه  جزيره را به او نامكنند و  را به پادشاهي انتخاب مي

شـود و فلـوت    يابـد و خشـمگين مـي    ها سايكنوس حقيقت را در مـي  دهد. پس از سال تغيير مي

كنـد. سـپس بـه سـوي جزيـره تنـدوس        كند و همسرش را زنده در گور مي ر مينواز را سنگسا

  .رود تا از پسرش پوزش بخواهد و طلب بخشايش كند مي
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هـاي كشـتي و    اما تنس كه هنوز از رفتار پدر خشـمگين اسـت، بـا قطـع كـردن طنـاب      

پـيش بـا   هـا    همان رفتاري كه پدر سال گيرد. سرگردان كردن پدر در درياها از وي انتقام مي

رسـد،   هنگامي كه سپاه يونان در راه جنگ تروآ بـه جزيـرة تنـدوس مـي     بعدهااو كرده بود. 

دهـد كـه بـه هـيچ وجـه       هشدار مي )ACHILLES( به آشيل )THETIS( تيسمادر آشيل، ت

به دسـت آپولـو كشـته خواهـد شـد. امـا آشـيل تـنس را         خودش نبايد تنس را بكشد وگرنه 

را بـا سـنگ بمبـاران كنـد و     هـاي يونـاني    الش بود كه كشـتي . به روايتي تنس در تكشد مي

آ   آشيل با شمشير به او حمله كرد و او را كشت. در روايتي ديگر نيز آشـيل بـه سـوي هميتـه    

كشـد. تتـيس    آيد تا او را اغوا كند و تنس را كه در دفاع از خـواهرش برخاسـته بـود مـي     مي

رش را به پسرش يادآوري كند. اما وقتـي  يكي از خدمتكارانش را مأمور كرده بود كه هشدا

اش پي برد، خدمتكار را نيز كشت تا نتواند به موقع به او هشدار دهـد.   آشيل به هويت قرباني

. جالـب ايـن   شـود  معبدي براي ستايش تـنس مـي  بعدها كند كه  را در جايي دفن ميتنس او 

جاي ايـن معبـد نـامي از     نوازي اجازة ورود به اين معبد را نداشت و هيچ است كه هيچ فلوت

  .)March, 1998: 732( آشيل درج نشده است

هـاي   ) (از روايـت Godelinda&  Cristiano( كريستيانو و گادليندا. ٢- ١- ٢
  اقوام التيني)

) Gothsهـاي (   )، شـاه گـاث  Levigildo) فرزنـد لويجيلـدو (  Cristianoكريستيانو (

اي يونـاني اسـت. هنگـامي كـه      ) ملكهTeodosia) است. همسرش تئودوزيا (Siciliaسيليا (

كنـد. گادلينـدا    ) ازدواج مـي Godelindaرود، لويجيلـدو بـا گادلينـدا (    تئودوزيا از دنيا مـي 

كند كه لويجيلـدو   ) شاه ايتالياست. دست تقدير كاري ميTheodoricoدختر تئودوريكو (

فاق، گادليندا عاشـق  با همراهي پدر زنش بر عليه فرانسه، وارد جنگ شود و در جريان اين ات

زنـد. گادلينـدا كـه از ايـن      شود. كريستيانو از اين عشق سر بـاز مـي   اش كريستيانو مي ناپسري

گيرد دو كار انجام دهد: هم خودش را بكشـد و   كند، تصميم مي ها احساس اهانت مي امتناع

آن  نويســد و در اي بــه همســرش مــي هــم همزمــان انتقــامش را از كريســتيانو بگيــرد. او نامــه

  آويزد: كند و خودش را به دار مي كريستيانو را متهم به ناپاكدامني مي
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Godelinda, offended by his reproaches, determines both to kill herself 

and at the same time to be avenged; and, having written a letter to her 

husband accusing Cristano, hangs herself (Kennard, 1964: 224-225). 

بينـد و گناهكـار بـودن     آميـز را مـي   گردد، نامـة اتهـام   هنگامي كه شاه از جنگ باز مي

دهد. اما خداوند اراده كرده كه  كند. سپس دستور به قتل كريستيانو مي كريستيانو را باور مي

د اقـرار  شـود و بـه گنـاه خـو     هر دو را رستگار كند. به خواست خداونـد گادلينـدا زنـده مـي    

اسـت و او   هاي كريستيانو كـار خـود را كـرده    ميرد. اما افسوس، شكنجه كند و دوباره مي مي

  ).Ibid: 224-225( درحالي از دنيا رفته كه آمرزيده شده بود

  هاي شمال اروپا)  ) (از روايتHrólfs saga Kraka. هرولف كراكا  (٣-١-٢
) Hringr» (هرينـگ «شاهي به نام ) Hrólfs saga Kraka» (هرولف كراكا«در داستان 

رود و شاه دختري از فنالند را  ) دارد. ملكه از دنيا ميBjörn» (بيورن«هست كه پسري به نام 

رود، همواره بين ملكه  كند. در ايامي كه شاه به جنگ مي به عنوان همسر دومش انتخاب مي

» بـرا «ورز بـه نـام   و بيورن درگيري و نزاع وجود دارد. بيورن درگير عشـق يـك دختـر كشـا    

)Beraدارند. روزي ملكـه و بيـورن    شود و اين دو جوان يكديگر را عاشقانه دوست مي ) مي

نزاع تنـدي   ) با يكديگرWatson, 1995: 261كند ( پس از اينكه بيورن عشق ملكه را رد مي

گويـد او   زنـد و مـي   كنند و ملكه با دستكشي از پوست گرگ به صورت بيورن سيلي مي مي

شـود و كسـي    خرسي خشمگين شود و گلة پدرش را بدرد. پس از آن بيورن ناپديد مي بايد

از او خبر ندارد و گلة شاه يكي پس از ديگري توسـط خرسـي خاكسـتري و بـزرگ شـكار      

شود و بـا اشـتياق بـه او نگـاه      شوند. يك روز غروب خرس به دختر كشاورز نزديك مي مي

گريـزد و بـرا او را    شناسد. سـپس خـرس مـي    ميكند و دختر چشمان بيورن را در خرس  مي

بينـد   شود، بيـورن را مـي   رسد و هنگامي كه دختر وارد غار مي كند تا به غاري مي تعقيب مي

گويد كه چگونه جـادوي آن زن باعـث شـده     گويد. بيورن به برا مي كه به او خوش آمد مي

و نفر مدتي به اين وضع ها به صورت خرس در بيايد. اين د او روزها به صورت انسان و شب

گويـد كـه    شدند و درنهايـت يـك شـب بيـورن بـه بـرا مـي        ها ناپديد مي گذراندند و گله مي

رونـد و او   كند فردا آخرين روز زندگي اوست. فردا جمعيتي به شكار خرس مي احساس مي
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رود و ملكـه در آنجـا بـا گوشـت      كشند و شب هنگام برا به منزل شـاه مـي   گيرند و مي را مي

كنـد و ملكـه او را بـا شـكنجه      امتنـاع مـي  كنـد. بـرا از خـوردن آن     س از او پذيرايي مـي خر

  ).Baring Gould, 1913: 29-30( كشد مي

هـاي   ) (از روايـت Joseph and Potiphar's Wife(يوسف و زليخـا  . ٤-١-٢
  بين النهرين و مصر)

بـا  روزي و كننـد    يوسف فرزند يعقوب پيامبر است كه بـرادرانش بـه او حسـادت مـي    

اي كـه بـه    اندازنـد. قافلـه   برند و در چاهي مي كنند و به بيابان مي پدر جدا مينيرنگ او را از 

برنـد و بـه عنـوان بـرده بـه پـوتيفر،        كشند و به مصـر مـي   رود، او را از چاه بيرون مي مصر مي

خانه و تمـام  كند و پوتيفر او را ناظر  فروشند. او نزد فرمانروا زندگي مي فرمانرواي مصر، مي

آورد.  كند، در دستش درست مي كند. خداوند با يوسف يار است و هرچه مي اش مي دارايي

دهد. يوسف نيك انـدام و خـوش منظـر     خداوند به بركت يوسف به اموال پوتيفر بركت مي

كنـد. او پاكـدامني    مـي  عالقـه  شـود و بـه او ابـراز    همسر فرمانروا، زليخا، عاشق او مـي بود و 

پـذيرد و   يوسـف نمـي   .كنـد   اي طراحـي مـي   پذيرد. پس از مدتي زليخا نقشـه  نمي وكند  مي

در كشاكش فـرار از دسـت زليخـا    است.  شود كه زليخا مهيا كرده درصدد فرار از خلوتي مي

جريانـاتي پـيش    كند و زليخا يوسف را متهم مي شود. رسد و ماجرا را متوجه مي فرمانروا مي

ماند و در آنجا نيـز بـزرگ    ها در زندان مي او سالكند.  ان ميآيد كه يوسف را روانة زند مي

شـوند و بـه زنـدان     سپارد. نانوا و ساقيِ شاه مرتكب خطايي مي زندان، امور را به دست او مي

آيـد.   كند و تعبيـر راسـت مـي    بينند و يوسف برايشان تعبير مي افتند. اين دو نفر خوابي مي مي

شـوند و   بيند كـه خـوابگزاران از تعبيـر آن نـاتوان مـي      ي ميپادشاه مصر خواب ،پس از ساليان

ربايد، از جملة كاهنـان   كند و چون گوي سبقت از كاهنان مي يوسف آن خواب را تعبير مي

رسد. فرعون تمام امـور مملكـت را بـه او     شود و به واسطة آن به فرمانروايي مي محسوب مي

يـن اسـت كـه تخـت مـن بزرگتـر از توسـت.        گويد تفاوت من با تو در ا سپارد و به او مي مي

كنند و  شناسند درخواست بخشش و آمرزش مي آيند و او را مي برادران يوسف به نزد او مي

انديشـد، مـردم سـرزمين را از فقـر و قحطـي نجـات        بخشد و با تدابيري كه مي او آنان را مي

  . )٩٦٨: ١٣٧٧؛ هاكس، ٧٥-٨١: ١٣٨٨؛ كتاب مقدس، ٣-١٠١دهد (يوسف:  مي
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  هاي چيني) ) (از روايتYin-Kiao & Su-ta-ki( يين كيائو و سوتاكي. ٥- ١- ٢
، امپراتور چين (چوانگ) فـردي ضـعيف و   »فنگ شن ين آي«اي چيني به نام  در منظومه

زن باره است. همسري به نام سوتاكي دارد كه زني بدنهاد اسـت. ايـن زن دختـر شـاه سـرزمين      

ا با توسل به جنگ به تصاحب خـويش در آورده اسـت   همسايه است كه امپراتور چوانگ او ر

دارد كـه فرزنـد همسـر     )Yin-Kiao( ). چوانگ پسري به نام يين كيائو١٦١: ١٣٧٨(كوياجي، 

كنـد و ملكـه بـا     يين كيائو به وي توجهي نمي .شود ديگري است. سوتاكي عاشق يين كيائو مي

روند كه پـدر   و تا حدي پيش مي شود شود. يين كيائو با دشمنان پدر همدست مي او دشمن مي

ايستند. اما پـس از مـدتي يـين كيـائو بـه سـپاه پـدر         و پسر سالح به دست در مقابل يكديگر مي

شود و مجـازات او   پردازند. يين كيائو اسير مي شود و با يكديگر به جنگ دشمنان مي ملحق مي

 زمـين را شـخم بزننـد.    شود كه وي را تا گردن در زمين دفن كنند و با گـاو آهـن روي   اين مي

شـود و او را بـه كـردار نيـك دعـوت       رود و روح وي بر پدرش ظاهر مـي  يين كيائو از دنيا مي

شـود.   دهد. سوتاكي نيز بـه مـرگ محكـوم مـي     كند و از پيروي از كردار شريرانه پرهيز مي مي

او آينـد و هـيچكس حاضـر بـه كشـتن       تمامي افسران در برابر افسون سـوتاكي بـه زانـو در مـي    

  ).١١٦- ١٢٥: ١٣٦٢، همانكشد ( او را مي» ياتزه«اي به نام  نيست. تا اينكه فرمانده

) The Prince & The Bondwoman(داستان شـاهزاده و كنيـزك   . ٦-١-٢
  هاي ايراني) (از روايت (هفت حكيم)

اي اسـت كـه تربيـت او بـه حكيمـي دانـا و خبـره سـپرده          اين داستان ماجراي شاهزاده

اي  كنـد و هفتـه   باد حكيم بنا به رسم آن روزگار طـالع شـاهزاده را بررسـي مـي    شود. سند مي

يابـد.   بيند و چاره را در سكوت شاهزاده در اين يك هفته مـي  شوم را براي او در آسمان مي

فرسـتند   اطالع بودند، فرداي آن روز او را به حرمسرا مـي  شاه و درباريان كه از اين ماجرا بي

ية شاهزاده نيـز يكـي از كنيـزان حرمسراسـت كـه شـيفتة اوسـت. كنيـز از         تا زبان باز كند. دا

سـپس نقشـه   . كنـد  گيرد تا شاهزاده را به حجرة خود ببرد. شاه موافقـت مـي   پادشاه اجازه مي

كشد كه شاه را با زهر بكشد و شاهزاده را به مسند قـدرت بنشـاند. شـاهزاده عفـت پيشـه       مي

شود و از ترس نقشـة   آيد. كنيز هراسان و درمانده مي كند و با خشم از حرمسرا بيرون مي مي
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كنـد و   كند و سر و روي آشفته و زخمـي مـي   كشد. جامة خود را چاك مي شوم ديگري مي

كند و پادشاه بـدون   رود. سپس شاهزاده را متهم به آزار و اذيت خويش مي به نزد پادشاه مي

وزيـر خردمنـد دارد كـه او را    دهـد. پادشـاه هفـت     سنجش و تحقيق، فرمان به قتل پسـر مـي  

كننـد دسـتور تحقيـق و بررسـي بيشـتري از جانـب        كنند و خواهش مي دعوت به آرامش مي

دهـد. هـر يـك از     كند و هفت روز به آنان فرصت مي پادشاه صادر شود. پادشاه موافقت مي

ا از كننـد تـا او ر   روند و حكايتي بـراي پادشـاه نقـل مـي     وزيران در هر روز به نزد پادشاه مي

گشـايد و   مكر زنان آگاه كنند. پس از هفت روز شاهزاده به امـر حكـيم لـب بـه سـخن مـي      

كنـد و حقيقـت را از وي    كند. شاه نيز از دستور قتل او صرف نظر مـي  حقيقت را آشكار مي

  ).٤٧-٢٧١: ١٩٤٨(ظهيري سمرقندي، پذيرد  مي

  . نظرية تودوروف٢-٢
بنـدي و ساختارشـان مقايسـه     از لحاظ تركيبها را  توانيم قصه تودوروف معتقد است مي

توان مالحظه كـرد    اي خود را نشان خواهد داد. مي كنيم و به اين ترتيب شباهتشان در پرتو تازه

هاي پريان با اينكـه از لحـاظ ظـاهر، سـن، جنسـيت، نـوع دل مشـغولي،         هاي قصه  كه شخصيت

ا هم متفاوتنـد، در جريـان كـنش،    هاي ايستا و وصفي بسيار ب موقعيت اجتماعي و ديگر ويژگي

). تودوروف براي بررسي ايـن  ٢٦٤: ١٣٨٨رسانند (تودوروف،  كارهاي يكساني را به انجام مي

ترديـد دسـتوري جهـاني     بـي «گويـد:   پـردازد. او مـي   ساختارها به تبيين دستور زبان داستان مـي 

» هاسـت  هـاني هـا اسـت. ايـن دسـتور جهـاني منشـأ همـة ج        وجود دارد كه زيربنـاي همـة زبـان   

هـاي كـالم از جملـه روايـت ديـده        ). اين دستور جهاني در اغلب بخـش ٧٨: ١٣٨٣(سجودي، 

» هـا بـه سـاختار عـام روايـت دسـت يابـد        كوشد تا از طريـق بررسـي داسـتان    وي مي«شود.  مي

هـا مشـابه    وار در روايـت  ). بنابراين در نظر او مشابهت سـاختاري و زنجيـره  ٩٤: ١٣٨٤(برتنس، 

هـا توسـط    الت است و بررسي اين وجه اشتراك، زمينة اصلي تجزيه و تحليل روايـت اجزاي جم

انگيـزي   هـاي حيـرت   ها در اثر تـودوروف شـباهت   است. تجزيه و تحليل حكايت تودوروف شده

). وي معتقـد اسـت   ١٧٣: ١٣٨٩لـو،    هاي گفتمان، يعني اسم خاص، فعل و صفت دارد (نبي با پاره

زند و موقعيتي ناپايـدار   شود و سپس نيرويي تعادل را بر هم مي شروع ميداستان با وضعيتي پايدار 
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گـردد. در نظـر او ايـن     هاي قهرمانان دوباره به وضعيت پايدار باز مي شود. سپس با كنش ايجاد مي

  ).١١: ١٣٧١ترين ويژگي روايت است (اخوت،  تغيير وضعيت اصلي

ويكـرد بـه آن نگريسـت و از    تـوان از سـه ر   به نظر تودوروف در تحليل يك متن مـي 

  هريك از اين سه جنبه بررسي كرد:

: كه تا پيش از ساختارگرايان روسي كمتر توجهي به آن شـده بـود و   جنبة نحوي .١

ها، در فرانسه و اياالت متحده به آن پرداخته شد؛ توماشفسكي اولين كسـي   پس از آن

  ).١٥٩: ١٣٨٨است (تودوروف،  ها را از اين نظر بررسي كرده  است كه روايت

) در چارچوب سـبك شناسـي   style» (سبك«: از جمله در اين راستا جنبة كالمي .٢

شناسي در آلمان مورد  هاي ريخت  روايت در چارچوب پژوهش» وجوه«بررسي شده، 

در سنّت هنـري جيمـز در انگلسـتان و ايـاالت متحـده      » ديدگاه«كنكاش قرار گرفته و 

 است. بررسي شده

انـد ولـي كمتـر بـه      اره بيشترين اهميت را براي آن قائل بوده: كه هموجنبة معنايي .٣

اسـت   شرايط عامِ زايشِ معنا توجه شده و بيشتر توجه بـه معنـاي يـك اثـر معـين شـده      

 ).٣٤-٣٥: ١٣٨٢(تودوروف، 

كند كـه يكـي    در مرحلة بعد او دو واحد بنيادي را در ساختار روايت از هم متمايز مي

  ).٧٩: ١٣٨٣سجودي، گزاره است و ديگري زنجيره (

: كوچكترين واحد روايي است كه ساختارش شبيه يـك جملـة مسـتقل سـه     گزاره .١

جزئي است. به عبارت ديگر، گزاره يك جملة روايي پايه و هم ارزش يك جملـه در  

هـا)،    ها خود به اجزاي سازنده يعنـي اسـم خـاص (شخصـيت     دستور زبان است. گزاره

 شوند. ها و خصوصيات اشخاص) تقسيم مي ژگيها) و صفت (وي  فعل (اعمال و كنش

شـود.   : واحد بزرگتر از گزاره است و معموالً شامل يك يا چند گزاره مـي زنجيره .٢

هاسـت كـه طـرح     هر حكايتي حداقل يك زنجيره دارد. زنجيره نظام كاملي از گـزاره 

  كند. اصلي حكايت را بيان مي

ت را به يك چكيـدة نحـوي   تودوروف براي كاربردي كردن نظر خود ابتدا هر حكاي
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دهد. به عبـارت ديگـر، او    دهد و عمليات تحليلي را روي همين چكيده انجام مي كاهش مي

دهد كه حداقل از يك جمله تشكيل شـده   ها و واحدهايي كاهش مي هر حكايت را به قضيه

شـود و شـامل صـفت يـا فعلـي       هايي است كه با اسم خاص نشان داده مـي  و شامل شخصيت

  ). ١٧٥: ١٣٨٩لو،   گويد (نبي هاي روايتي سخن مي ها و كنش از ويژگياست كه 

نظرية تودوروف البته وجوه ديگري نيز دارد و نيازمند توضيحاتي بيشتر است كـه بـه دليـل    

شـود (جهـت مطالعـة بيشـتر در ايـن زمينـه        ها اشاره نمي آن لزوم رعايت اختصار در اين جستار به

  ).١٣٨٣؛ سجودي: ١٣٧١؛ اخوت: ١٣٨٩لو:  ؛ نبي١٣٨٤ ؛ برتنس:١٣٨٨ر.ك: تودوروف: 

هاي ياد شـده مطـابق نظريـة تـودوروف      در بخش بعد چكيدة نحوي هريك از روايت

  شود: آورده مي

  ها . چكيدة نحوي روايت٣-٢
  تنس و فيلونوم

S شاه است؛يكنوس(سا (  

F همسر شاه است و به او وابسته است؛يلونوم(ف (  

T  به او وابسته است؛(تنس) پسر شاه است و  

F  عاشقT شود؛ مي  

T  بهK ؛وفادار است  

T دهد؛ مي يپاسخ منف  

F  بهT زند؛ مي يانتتهمت خ  

F يشاثبات مدعا يبرا Y )يرد؛گ ) را شاهد مييومولپوس  

Y دهد؛ مي يبه دروغ گواه  

S  سخنانF يرد؛پذ را مي  

S يردگ مي يمتصم T افكند؛ يم يابه در يرا مجازات كند و او را در صندوق  

T رسد؛ اي مي يرهو به جز يابد نجات مي  

T شود؛ مي يتشود و از طرف مردم حما مي يرهشاه جز  
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S برد؛ مي يماجرا پ يقتبه حق  

S مجازات  يبراF كند؛ او را زنده به گور مي  

S مجازات  يبراY كند؛ او را سنگسار مي  

S رود تا از  مي يرهبه جزT پوزش بخواهد؛  

T  ازS كند رها مي ياو او را در در يردگ انتقام مي.  

  كريستيانو و گادليندا
L شاه است؛يجيلدو(لو (  

K پسر شاه است و به او وابسته است؛يستيانو(كر (  

G همسر شاه است و به او وابسته است؛يندا(گادل (  

L رود؛ مي يبه مسافرت جنگ  

G  عاشقK شود؛ مي  

K  بهL ؛وفادار است  

K رد؛يپذ كند و نمي مي يپاكدامن  

L گردد؛ از سفر باز مي  

G ؛ترسد رازش برمال شود مي  

G به مجازات  يمتصمK يرد؛گ مي  

G اي به  نامهL و  يسدنو ميK كند؛ مي يرا متهم به ناپاكدامن  

G كشد تا مرگش را گردن  خودش را ميK يرد؛و از او انتقام بگ يندازدب  

L كند؛ نامه را باور مي  

L به مجازات  يمتصمK دارد؛  

  شود؛ زنده مي Gخواست خداوند  به

G كند؛ به گناهش اقرار مي  

G يرد؛م دوباره مي  

L برد؛ مي يبه اشتباهش پ  
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K رود؛ مي ياشكنجه از دن يرز  

K شود. مي يدهبخش  

  هرولف كراكا
H شاه است؛ينگ(هر (  

B پسر شاه است و به او وابسته است؛يورن(ب (  

Q (ملكه) همسر شاه است و به او وابسته است؛  

B  عاشقF شود؛ كشاورز) مي ي(دختر  

H رود؛ مي يبه مسافرت جنگ  

Q  عاشقB شود؛ مي  

B  بهH ؛وفادار است  

B  عشقQ كند؛ را رد مي  

Q  با جادوB كند؛ به خرس مي يلرا تبد  

B از او خبر ندارد؛ يشود و كس مي يدناپد  

  يد؛آ مي Fبه شكل خرس نزد  B ياز مدت پس

F  چشمانB شناسد؛ را مي  

F با  يمدتB كند؛ مي يدر غاز زندگ  

  كشند؛ را مي B مردم

B  نزدQ رود؛ مي  

Q  با گوشتB يكند؛م يرايياز او پذ  

F خورد؛ شود و نمي متوجه مي  

Q  با شكنجهF كشد. را مي  

  يوسف و زليخا
P شاه است؛يفار(پوت (  

J )شاه است و به او وابسته است؛ ة) پسر خوانديوسف  
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Z او وابسته است؛) همسر شاه است و به يخا(زل  

Z  عاشقJ شود؛ مي  

Z كشد تا  نقشه ميJ را در خلوت به چنگ آورد؛  

J  بهP ؛وفادار است  

J كند و به  مي يپاكدامنP وفادار است؛  

P  ؛رسد ميسر  

Z ترسد گناهش برمال شود؛ مي  

Z  بهJ زند؛ مي يتهمت ناپاكدامن  

P شدن  يدستور زندانJ كند؛ را صادر مي  

J شود؛ مي يتو حما ياري  

J شود؛ از زندان آزاد مي يبا سربلند  

  شود؛ شود و گناه او برمال مي فاش مي Z راز

P  دستور مجازاتZ ؛دهد را مي  

J  ازZ كند؛ مي يتحما  

J رسد. به قدرت و آرامش مي  

  يين كيائو و سوتاكي
CH (چوانگ) شاه است؛  

S همسر شاه است و به او وابسته است؛ي(سوتاك (  

Y )ر شاه است و به او وابسته است؛) پسيائوك يين  

S  عاشقY شود؛ مي  

Y  بهCH ؛وفادار است  

Y كند؛ نمي يو به او توجه يردپذ نمي  

S  باY كند؛ او توطئه مي يهكند و بر عل مي يدشمن  

CH  سخنانS ؛يردپذ را مي  
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CH يبه اغوا S ةدستور آزار و شكنج Y دهد؛ را مي  

Y يزد؛گر مي يگرد ينيبه سرزم  

CH  وY يرند؛گ قرار مي يكديگر ياروينبرد رو در  

Y شود و به كمك  مي يمانپشCH شتابد؛ مي  

Y شود؛ و كشته مي يردر جنگ اس  

CH هاي  به توطئهS برد؛ مي يپ  

CH  دستور مرگS كند؛ را صادر مي  

S شود. كشته مي  

  شاهزاده و كنيزك 
K  ،پادشاه)Kingشاه است؛ (  

P  ،شاهزاده)Princeاوست؛ ة) پسر شاه و وابست  

N دربار است؛ ةشاهزاده و وابست يةپادشاه و دا يز) كنيه(دا  

P يرد؛گ سكوت مي ةشوم، روز يراز تقد يزگر يبرا  

K فرستد تا زبان باز كند؛ او را به حرمسرا مي  

  شود؛ مي Pعاشق  Nحرمسرا  در

N كشد كه  نقشه ميK  را با زهر بكشد تاP را به قدرت برساند؛  

P  بهK وفادار است؛  

P يد؛آ مي يرونبا خشم از حرمسرا ب  

N اش برمال شود؛ ترسد نقشه مي  

N كند و  مي يسهدسP كند؛ مي يشخو يترا متهم به آزار و اذ  

K كند؛ باور مي  

K  فرمان قتلP كند؛ را صادر مي  

P يرد؛گ قرار مي يرانوز يتمورد حما  

K دهد؛ و تفحص مي يقدستور تحق  
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P كند؛ را آشكار مي يقت، حقسكوت ةشدن مدت روز يپس از سپر  

K  دستور مجازاتQ ؛دهد را مي  

P رسد. مي يبه آرامش نسب  

  ها . مقايسه و تحليل روايت٣

  ها بر اساس نظر تودوروف . تحليل روايت١-٣
هـاي مشـابه، دسـتور زبـاني      گونه كه گفته شد، تـودوروف معتقـد اسـت روايـت     همان

ها را تشـكيل   ت و بناي اصلي آن روايتهاي مشتركي دارند كه ساخ مشترك دارند و گزاره

جايي است كه پيشتر بدان  ها ناشي از عنصر جابه دهد. اختالفات جزئي موجود در روايت مي

شود هـر گـزارة اصـلي     هاي مختلف سبب مي اشاره شد. همچنين تفاوت موجود در فرهنگ

بيشـتري داشـته   خـواني   روايت، به شكلي شاخ و برگ يابد كه با ذائقة خواننده تناسب و هـم 

  باشد.

  هاي مشترك . گزاره٢-٣
هـاي   انـد، گـزاره   هر شش روايت كـه از شـش منطقـة مختلـف جهـاني انتخـاب شـده       

  مشتركي دارند كه به شرح زير است:

K ؛شاه است  

Q ؛همسر شاه است و به او و دربار وابسته است  

P ؛) شاه است و به او و دربار وابسته استةپسر (خواند  

P ؛(سفر، خلوت، ...)شود  مي يبغا  

Q  عاشقP ؛شود مي  

P  بهK وفادار است؛  

P  عشقQ يرد؛پذ را نمي  

k ؛گردد ...) رسد، از سفر باز مي شود (سر مي حاضر مي  

Q ترسد رازش برمال شود؛ مي  
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Q كند و  مي يسهدسP كند؛ مي يشخو يترا متهم به آزار و اذ  

Q ؛دهد ادامه مي يسهبه دس  

K  سخنانQ ؛كند مي ياز او جانبدار و يردپذ را مي  

K  فرمان مجازاتP كند؛ را صادر مي  

P ؛شود مي ياريو  يتحما يافراد ياز سو  

P ؛شود آزموده مي  

  ؛شود برمال مي حقيقت

K  دستور مجازاتQ د؛ده را مي  

P رسد مي يبه آرامش و قدرت نسب.  

رد اشـتراكات  انـد و مـوا   هاي ياد شده استخراج شده  هاي مشترك روايت گزاره ١در جدول 

  اند. مشخص شده *ها نيز در ستون مربوط به هر روايت با عالمت  آن
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  ها هاي مشترك روايت : گزاره١جدول 

  
هاي  گزاره

 مشترك

تنس و 
  فيلونوم

كريستيانو 
  و گادليندا

هرولف 
  كراكا

يوسف 
  و زليخا

يين كيائو 
  و سوتاچي

شاهزاده 
  و كنيزك

١ K شاه است  *  *  *  *  *  *  

٢ 

Q ه است و همسر شا

به او و دربار وابسته 

  است

*  *  *  *  *  *  

٣ 

P  پسر (خواندة) شاه

است و به او و دربار 

  وابسته است

*  *  *  *  *  *  

٤ 
P شود  غايب مي

    (سفر، خلوت، ...)
* *  

   
* 

٥ Q  عاشقP شود مي  *  *  *  *  *  *  

٦ P  به K وفادار است  *  *  *  *  *  *  

٧ 
P  عشقQ  را

  پذيرد نمي
*  *  *  *  *  *  

٨ 

k شود (سر  حاضر مي

رسد/ از سفر  مي

  گردد...) بازمي
  

* 
  

* 
   

٩ 
Q  ترسد رازش  مي

   برمال شود
* 

  
* 

  
* 

١٠ 

Q  كند و دسيسه مي 

P را متهم به آزار و 

  كند اذيت خويش مي

*  *  
  

* *  *  

١١ 
Q  به دسيسه ادامه

  دهد مي
*  *  *  

    

١٢ 

K  سخنانQ  را

پذيرد و از او  مي

 كند جانبداري مي

*  *  
   

* *  

١٣ 
K  فرمان مجازاتP 

  كند را صادر مي
*  *  

  
* *  *  
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هاي  گزاره

 مشترك

تنس و 
  فيلونوم

كريستيانو 
  و گادليندا

هرولف 
  كراكا

يوسف 
  و زليخا

يين كيائو 
  و سوتاچي

شاهزاده 
  و كنيزك

١٤ 

P  از سوي افرادي

حمايت و ياري 

  شود مي

*  *  *  *  *  *  

١٥ P شود آزموده مي  *  *  
  

* *  *  

  *  *  شود حقيقت برمال مي  ١٦
  

* *  *  

١٧ 
K  دستور مجازاتQ 

  دهد را مي
*  

   
* *  *  

١٨ 
P  به آرامش و قدرت

  رسد نسبي مي
*  *  

  
* 

  
* 

  . تعادل و عدم تعادل٣-٣
هاي باال تقريباً بر هـر شـش روايـت ذكـر شـده       شود، گزاره گونه كه مالحظه مي همان

، »تعـادل «هـا وجـود دارد:    ها، سه مرحلـه در تمـام روايـت    حاكم است. با توجه به اين گزاره

  ».برگشت تعادل«، »عدم تعادل«

  كنند.   دگي ميتعادل: شاه و وابستگان او (پسر و همسر) با يكديگر زن

شود (سفر يا خلوت). همسر شاه به پسر اظهار عشـق   از ميان رفتن تعادل: شاه غايب مي

  كند. مي

بازگشت تعادل: با مجازات زن يا پسـر يـا هـردو ممكـن اسـت تعـادل از دسـت رفتـه         

  بازگردد.

نـد  كن براي نمونه در داستان كريستيانو و گادليندا، در ابتدا هر سه نفر با هم زندگي مي

كند (عدم تعادل). پسـر   رود و همسر شاه به پسر ابراز عشق مي (تعادل). سپس شاه به سفر مي

كوشد تعادل از دست رفته را با ايـن كـار بازگردانـد. او     كند و مي پذيرد. زن دسيسه مي نمي

دهـد.   اي كه تقصير را به گردن پسر بينـدازد انجـام مـي    اين كار را با خودكشي و نوشتن نامه

شـود و   گـردد و زن زنـده مـي    تعادل از دست رفته باز نگشته است. شاه از سفر باز مـي   هنوز

گـردد. شـاه از شـكنجه و     ميرد. با اعتراف زن تعـادل بـه داسـتان بـازمي     كند و مي اعتراف مي
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دهـد. ولـي پسـر نيـز زيـر شـكنجه از دنيـا         كشتن پسر پشيمان شده و دستور آزادي او را مـي 

  رود. مي

  ها زاره. اقسام گ٤-٣
كه گفته شد، تودوروف سـاختار روايـت را بـه دو واحـد اصـلي بنيـادين تقسـيم         چنان

هـاي   گـزاره «و » هاي توصـيفي  گزاره«ها به دو نوع  كند: گزاره و زنجيره. از نظر او گزاره مي

شود كه به بررسـي و   هايي گفته مي هاي توصيفي به گزاره شوند كه گزاره تقسيم مي» كيفري

هـايي هسـتند كـه بـه      هاي كيفري، گـزاره  پردازند و گزاره هاي روايت مي  تتوصيف شخصي

تـوان از ايـن    هـا را نيـز مـي    هاي اين روايت ها نظر دارند. گزاره ها و اجرا يا شكستن آن قانون

  بندي كرد.  نظر دسته

  ها : اقسام گزاره٢جدول 
  نوع گزاره  هاي مشترك گزاره رديف

١  K توصيفي  شاه است  

٢  Q توصيفي  است و به او و دربار وابسته است شاه همسر  

٣  P توصيفي  پسر (خواندة) شاه است و به او و دربار وابسته است  

٤  P كيفري  شود (سفر، خلوت، ...) غايب مي  

٥  Q  عاشقP كيفري  شود مي  

٦  P  به K توصيفي  وفادار است  

٧  P  عشقQ توصيفي  پذيرد را نمي  

٨  k توصيفي  گردد ...) از سفر باز مي رسد، شود (سر مي حاضر مي  

٩  Q كيفري  ترسد رازش برمال شود يم  

١٠  Q كند و دسيسه مي P كيفري  كند اذيت خويش مي را متهم به آزار و  

١١  Q كيفري  دهد به دسيسه ادامه مي  

١٢  K  سخنانQ توصيفي  كند پذيرد و از او جانبداري مي يرا م  

١٣  K  فرمان مجازاتP كيفري  كند را صادر مي  

١٤  P توصيفي  شود از سوي افرادي حمايت و ياري مي  

١٥  P كيفري  شود آزموده مي  
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  نوع گزاره  هاي مشترك گزاره رديف
  توصيفي  شود حقيقت برمال مي  ١٦

١٧  K  دستور مجازاتQ كيفري  دهد را مي  

١٨  P توصيفي  رسد به آرامش و قدرت نسبي مي  

  

وفـاداري،   ها گوياي روابط ميان شاه و همسر و فرزند، هاي توصيفي اين روايت گزاره

هـا و افشـاي حقيقـت، تبرئـه شـدن و رسـيدن بـه         ها، عبور از دشواري ها و جانبداري حمايت

هاي كيفري گويـاي عبـور از خـط قرمزهـا هسـتند:       آرامش و قدرت است. در مقابل، گزاره

  هاي دشوار. چيني، صدور دستور مجازات و آزمون عشق نامشروع، اتهام خيانت، دسيسه

  
  ها از نظر توصيفي و كيفري گزاره: اقسام ١نمودار 

  .  ايستا و پويا٥-٣
هـا (پايـدار و    تودوروف معتقـد اسـت در داسـتان دو بخـش وجـود دارد: بخـش وضـعيت       

ناپايدار) و بخش گذار. پس هر روايت داراي دو نوع حادثة فرعي اسـت: حـوادثي كـه وضـعيتي     

بيان كنندة گـذر از يـك وضـعيت    هايي كه  كنند (خواه متعادل يا غير متعادل) وآن را توصيف مي

). بنابراين، روايت دو بخش است: حادثـة فرعـي كـه    ٢٣: ١٣٧١هستند (اخوت،   به وضعيتي ديگر

كند (متعادل يا نامتعادل) و بخشي كه گذر از وضعيتي بـه وضـع ديگـر را     وضعيتي را توصيف مي

  دهد. معموالً حادثة فرعي اول ايستا و حادثة دوم پوياست.   شرح مي

هـايي را كـه توصـيف كننـدة وضـعيت       تـوان گـزاره   هاي ذكر شده نيـز مـي   روايت در

هـاي   كنند متمايز كرد. بـراي نمونـه گـزاره    هايي كه تغيير وضعيت ايجاد مي هستند، از گزاره

  كنيم: روايت شاهزاده و كنيزك را بررسي مي
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K  ،پادشاه)King(ايستا)؛ ) شاه است  

P  ،شاهزاده)Prince؛(ايستا) اوست ةست) پسر شاه و واب  

N ؛(ايستا) دربار است ةشاهزاده و وابست يةپادشاه و دا يز) كنيه(دا  

P يرد (پويا)؛گ سكوت مي ةشوم، روز يراز تقد يزگر يبرا  

K ؛(پويا) فرستد تا زبان باز كند او را به حرمسرا مي  

  ؛(پويا) شود مي Pعاشق  Nحرمسرا  در

N كشد كه  نقشه ميK  را با زهر بكشد تاP ؛(پويا) را به قدرت برساند  

P  بهK ؛(ايستا) وفادار است  

P يد (پويا)؛آ مي يرونبا خشم از حرمسرا ب  

N ؛(ايستا) اش برمال شود ترسد نقشه مي  

N كند و  مي يسهدسP ؛(پويا) كند مي يشخو يترا متهم به آزار و اذ  

K ؛(پويا) كند باور مي  

K  فرمان قتلP ؛(پويا) كند را صادر مي  

P يرد (ايستا)؛گ قرار مي يرانوز يتورد حمام  

K ؛(پويا) دهد و تفحص مي يقدستور تحق  

P ؛(پويا) كند را آشكار مي يقتسكوت، حق ةشدن مدت روز يپس از سپر  

K  دستور مجازاتQ (پويا)؛ دهد را مي  

P (ايستا). رسد مي يبه آرامش نسب  

  
  ها از نظر پويايي و ايستايي : اقسام گزاره٢نمودار 
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هـاي   هاي ايسـتا در ايـن روايـت بيشـتر از گـزاره      شود گزاره گونه كه مالحظه مي مانه

  پويا هستند.

  ها  . اقسام كنش٦-٣
  اند: ها در نظر تودوروف سه دسته  افعال يا كنش

كنـد و نشـانگر تغييـر يـا      تغيير و تعديل كردن: اين نوع فعل موقعيتي را توصيف مي .١

 دگرگون كردن آن موقعيت است.  

 و تخطي كردن: نشانگر ارتكا به جرم و تخطي از قانون است. تخلف .٢

مجازات كردن: به افعالي اشاره دارد كه براي تنبيه، عقوبت، و بيان مجازات به كـار   .٣

 ).١٧٦: ١٣٨٩لو،   روند (نبي مي

  توان در جدول زير مشاهده كرد: هاي كُلي اين شش روايت را مي بندي كُنش تقسيم

  هاي مشترك شش روايت واع كنش از نظر تودوروف در گزارهبندي ان : تقسيم٣جدول 
  ها كنش هاي مشترك گزاره

P تغيير  شود (سفر، خلوت،...) غايب مي  

Q  عاشقP  تخلف  شود مي  

P  عشقQ تعديل  پذيرد را نمي  

k تغيير  گردد ...) رسد، از سفر باز مي شود (سر مي حاضر مي  

Q تغيير  ترسد رازش برمال شود مي  

Q  كند و سيسه ميد P مجازات  كند اذيت خويش مي را متهم به آزار و  

Q مجازات  دهد به دسيسه ادامه مي  

K  سخنانQ تغيير  كند پذيرد و از او جانبداري مي يرا م  

K  فرمان مجازاتP مجازات  كند را صادر مي  

P تعديل  شود از سوي افرادي حمايت و ياري مي  

P مجازات  شود آزموده مي  

K ور مجازات دستQ مجازات  دهد را مي  
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هـا   دهد كه تناسب اقسام كنش در اين روايت ) نشان مي٣همچنين نمودار ذيل (شمارة 

  به چه صورت بوده است:
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  نتيجه
بسياري در سراسر جهان وجود دارند كـه   هاي مختلف اتهام و تبرئه و روايت ها داستان

هـا   آن هايي است كه در روايت» اتهام و تبرئه«در نظر اول تشابهات فراواني دارند. مقصود از 

شـود و مـتهم پـس از گذرانـدن دورة تحقيـق و تفحـص،        اتهام نادرستي به شخصي زده مـي 

  شود. نام مي ها، تبرئه و نيك آزمون سخت، شكنجه، و حتي مرگ در اثر دشواري

تخـاب شـدند   هاي مشابه از سراسر جهان ان مايه  ها، شش روايت با بن  از ميان اين روايت

هـا بررسـي شـود.     تا بر اساس نظرية تودوروف با يكديگر سنجيده شوند و ميزان شباهت آن

اند  هاي مختلف شكل گرفته اين پژوهش نهايتاً نشان داد اين شش روايت اگرچه در فرهنگ

رسـند، امـا داراي وجـوه تشـابه      اند و در ظاهر و جزئيات متفاوت بـه نظـر مـي    و روايت شده

هـاي يـاد شـده از     ها يكسان اسـت. همچنـين روايـت    ند و دستور زبان روايي آنبسياري هست

نشـان   ١هـا در جـدول    هـاي مشـترك آن   منطق روايي دقيق و مشابهي برخوردارند كه گزاره

هاي پويا بيشـي   ها بر گزاره هاي ايستا در اين روايت داده شد و با يكديگر مقايسه شد. گزاره

هـاي تغييـر و تعـديل اختصـاص       ها بيشترين ميزان به كـنش  شدارد و نيز از نظر چگونگي كن

هـاي مجـازات     شوند. سپس كـنش  دارد كه در مجموع با يكديگر در يك قسم محسوب مي

اند، قرار دارنـد. ايـن    هاي تخلف كه كمترين ميزان را به خود اختصاص داده در مقابل كنش

هـا نقـل    ها در آن ختلف كه روايتهاي م مسأله بيانگر اين امر است كه اين تخلف در جامعه

  اند با بيشترين ميزان مجازات همراه بوده است. شده
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