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  مقدمه
 يها ، در ساليتواني در ل1917 متولد ،Algirdas julien Greimas گرمسن يرداس ژوليآلژ

 به  مطالعاتش،يدر ابتدا  وافتي ت شهرتي روايمعناشناس پرداز هين نظريعنوان مهمتر  به1970
 سـاختار ن دوره، يـ در ا )1گرمس(و ا.  شديك نزدسوسوري شناسي زبان و فرانسه ساختارگرايي

اد يـ  بن1ه گرمسي نظريپژوهش حاضر بر مبنا. دانست زبان گرامري ساختار به نزديك را روايت
  : است شده نهاده

ه بـر   كـ شـود    يم دهين نام يماش -ا رفتار يمدار   ، گفتمان برنامه  ي مهم گفتمان  ةن گون ياول
ـ گـر سـخن در ا     يد  به .ندك  يم  داللت ،شده نيي تع شيپ از   ةنشگر و برنام  كن دو   يرابطه ب  ن ي
 ه بهك است   يا  خود با برنامه   ي و هماهنگ  يرويپ  از دو طرف موظف به     يكي ينشك  همنظام  

، يزي، تجـو narratif يـي ، رواي را نظـام گفتمـان منطقـ    ينـش ك همن نظام   يا. شود يم او داده 
  .)18-17 ،1388، يريشع( مينام ي مactionnel ينشكا يشده و  نييش تعيپ مدار، از برنامه

ه ك 3ا ي 2 به گرمس    1ه علت رجحان نظرات گرمس      كن سؤال مطرح شود     ين است ا  كمم
 رمـان در    ي بررسـ  ياند بـرا   د گشوده ي جد ينشانة معناشناس  يهم متأخرترند و هم راه را به سو       

 الي سـ  يشناسـ  نـشانه   بـه  يتاب راه ك ة در مقدم  يريدرضا شع يحمه  كست؟ حال آن  ين مقاله چ  يا
 حيو تـصر رده كـ اد يـ ) 3همـان   ( » محض ي ساختارگرا يشناس نشانه« هن گفتمان ب  ي، از ا  )1388(
همـان  ( »ننديب يروح نم ي بسته، منقطع و بيها نشانه را جز در قالب «ن دسته   يروان ا يه پ كند  ك يم
ج يـ معمول، را  «يردهاكاركحائز  »  و ساختگرا  يكالسك يشناس نشانه«ها را در نظام       نشانه يو) 5

نش و نقـش    كه  ك يتيد از اهم  ين صحت اظهارنظر فوق، نبا    ي در ع  ).7همان  ( داند يم» يراركو ت 
 دارد 1نش در گـرمس  كـ شتر با   يه در مطابقت ب   كها به عنوان طراحان برنامه      تي شخص ينشگرك

ـ ي جيهنر.  غافل شد2در گرمس ) ييالقا(تا شوش    آورده»هنـر رمـان  « معـروفش  ةمز در مقال

دن يشكـ ريتصو  جـز بـه    ؟ستيـ نش چ كـ نش؟  كـ ن  يـي  جـز تع   ؟ستيـ ت چ ي شخـص  يك«: است
مز را  ينگونه نظر ج  يت ا ي شخص نش و ك تودوروف هم در باب      .)43 ،1962،  مزيج( »ت؟يشخص
 يعنـ يترهـا اسـت؛     كاراكمنظـور   .  مهمتـر اسـت    يگـر يد بـه  شـان نـسبت    يكـي «: ندك  يمر  يتفس

بـودن نقـش     ن برجـسته  يبنـابرا ) همـان ( »ترهـا اسـت   كاراكف  ي توصـ  يتياكـ هر ح . يروانشناس
نــشگران و كه بــر كــ يدكيــأبــا ت 1گــرمسد انتخــاب روش يــؤختار فــوق مت در ســايشخــص
   .است حاضر ي بررسيگر دارد؛ برايالم دك ها به تيشخص

 جـز  يگـر يپـردازان د  هي هم نظرينشگركنش و نقش كه؛ در بحث   كني دوم محتمل ا   الؤس



 125 معناشناختي روايي گرمس  بر اساس نظام نشانهريتامرشد و مارگروايت در رمان 

 

رده ك يراح را ط  يردكارك ييالگو« هك Dolezelاند، از جمله دلژل      ده پرداخته يگرمس به ابراز عق   
 يردهـا كاركز  يـ  و ن  يه و اجبار  ي اول يردكارك ي داستان يها تي و شخص  يه بر اساس آن به راو     ك

ه امثـال دلـژل و      كـ درست اسـت    ) 20،  1390نت ولت،   يل(»  محول شده است   ياريه و اخت  يثانو
انـد؛ امـا    ن مـورد داشـته  يـ  با گـرمس در ا يات هم ارزي نظرVladimir Proppخود پراپ  يحت
ه در  كـ  چنان - دلـژل  ي او نسبت به الگـو     يت الگو يت و مانع  يمس بر پراپ و جامع     گر يشگاميپ

ار كـ رقابل ان ي غ -شود يه دلژل بحث م   ي وارد بر نظر   يتاب ولت هم دو انتقاد اساس     كهمان بخش   
 يـك لورك فول يهـا  تيـ اك ح يها تيشخصدر  را   l’auxiliaire» اوري«گرمس،  ه  كم  يدان يم. است

 برابـر داد و در  يار جـا ك بـد  ةن را در دسـت    ي دروغـ  »قهرمان«و    دانست »بخشنده« يي پروپ گونه 
 اين گرمس .ستي نيكيا قهرمان ب اًه لزومكرد ك  طرح»نشگزارك« را در برابر »رندهيگ«ت يشخص

 پـراپ  نگـاه  طرز گرمس نظر به«: دهد قرارمي پراپ، شخصيت هفت با تقابل در را كنشگر شش

 مطـرح  را كنـشي  الگـوي  او ،نتيجـه  در. ستين ختاريسا كافي اندازة به و است مايهدرون درگير

 هـا  شخصيت به نقش بيشترين گرمس در ديدگاه. )85 ،1384 برتنس،( »است انتزاعي كه كند مي

 او خـود  تعبيـر  بـه  يـا  نقـش  شـش  فقط كه كند ميپيشنهاد  ؛پراپ عكس به گرمس«شود  يم داده

 را هـم  با مرتبط جفت سه كه دارند وجود روايات همة زيربناي در مقوالت كلي منزلة به نشگرك

 .)150 ،1386توالن، ( »دهند مي تشكيل
 ،كنشگر با مفهوم توانست پراپ، از تر عملي دركي با گرمس«ه كنيت به اين مقاله باعنايدر ا

. ميپـرداز  يتا ميت مرشد و مارگري به روا)144 ،1383 يگلتون،ا(».بپردازد او كار مختصركردن به
 تـه در قلمـش،    يمدرنالت  ي و بـا تمـا     ياسيس يا سندهيا اثر نو  يه آ كن است   ي مقاله ا  يسؤال اساس 

زان بـا  يـ چگونه و تـا چـه م    خته،  يات فره يوت ادب يك و با  يستياليسم سوس ي رئال انيهمزمان با جر  
وف ناآگاهانـه در نگـارش رمـانش از         ك خواهد داشت؟ چرا بولگا    ي، همپوشان يكة گرمس   ينظر

 بـرود؟ و عناصـر      ي و اخالق  ينشك ا هم ي ييسته به سمت القا   رده و نخوا  ك استفاده   ينشكساختار  
  دامند؟كور كد معنا در رمان مذي تولي برايل و اصليدخ

  يبحث و بررس
 ي از مطالعات خود به نشانة معناشناسـ       يه در بخش  ك تهران   يشناس شمندان حلقة نشانه  ياند

. انـد  ردهكـ د يـ ران توليـ ر انه دين زمين آثار را در ايتر شگاميشود، پ يساختگرا و گرمس مربوط م   
 در يرصـادق يم ؛ جماليراني آثار اي رويدر بخش بررسمعناشناسان؛  نشانهيها تيخارج از فعال

 خـرق «چـون   ييهـا  يژگـ يو و نامـد  يم  قصهيلك صورت به را آثار نيا» يداستان عناصر« تابك
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 شـمارد  يبرمـ  »هـا  قـصه  بـراي آن  حـوادث را  اسـتقاللِ  و يـي گرا مطلـق  ف،يضـع  رنگيپ عادت،
ر يـ  دو سدة اخيستيرئال هاي داستان از ف متأثّريتعر در يرصادقيم« .)74-61 ،1367 ،يرصادقيم(

 بــر يلــيتحل، ان و مولــودي، در پــژوهش خــوديــدزفول). 114 ،1390 ان،يــدزفول(» اســت بــوده
  منتـشر دمنـه را  و كليلـه  در زاغبوم و  داستان شناسيِ لو روايت نبي. اند داده ر عطار ارائهيالط منطق

 از منظـر    يپژوهش  اثر ةة ارائ يما  را دست  يمعنو ي مثنو يالمك يها تيز روا ي ن يديمش. است ردهك
  مطالعـه  يريهجو المحجوب شفكت را در    يروا  هم ساختار  يداده، و دهقان    قرار يشناخت تيروا
اصـفهاني   نصر. ستا شده  انجام ييارهاك آثار ترجمه هم     ياما در بخش مطالعه رو     .است ردهك

شخصيت از منظـر   و درونمايه تحليلي  مقايسةيك به  دستيپير اثر تولستو سرگيوس رمان در
 يسـالخورده را بـر اسـاس آرا    بـانوى  مالقات نمايشنامة يرواي تحليل.  استزده يشناخت تيروا

 عنوان بررسي  بايا مقالههم بزدوده  و كريمي بياد، سلطانم ي مر.است ردهك بارت، صفيئى منتشر

  منتـشر James مـز ي جياوضاع اثـر هنـر   ترشدن رمان سخت در مشاهده كانون و يتروا عناصر

  .اند ردهك
 تأمـل   يان جـا  يـ ن م يـ در ا »  تهـران  يشناسـ  حلقه نشانه  «يشد آثار اعضا  ه گفته كهمانطور  

 يشناسـ   در باب گونه  يا رساله«عنوان  نت ولت با    ي از اثر ژپ ل    ي عباس يترجمة عل .  دارد يشتريب
ـ كـي  ادرايهـا  هيـ پا« مباحث ،انيه در آن مكختلف پرداخته   مباحث م  به» تيروا ، ي، زمـان ي روان
 به همـراه    ين عباس ي همچن . دارند يگري د يتازگ) 3 ،1390،  يعباس( تيدر روا » يالمك و   يانكم

ف يان تعـار يد سـاختارگرا يـ ة ديـ از زاو) 1380 ( اسـطوره  يـك  صمد ساختار    تابك در   يمحمد
  .اند دادهي و معناشناسيت شناسيت و رواي رواي از معنايروشن

تـاب  ك فـراوان ارائـه داده اسـت، در          يارهـا ك يشناس نة نشانه يه در زم  ك يريدرضا شع يحم
 يي مطالعـه سـاختار روبنـا      ي را بـرا   ي متعـدد  يهـا رهيخود زنج ) 1391 (ني نو ي معناشناس يمبان

ه كاو  . دپرداز يت م يل روا يه و تحل  يها، به تجز   رهين زنج ي ا كمكرده است و به     ك يگفتمان معرف 
اثـر گـرمس    ) 1389 (نقصان معنـا  نه، از جمله    ين زم ي در ا  ي ارزشمند يها تابكن مترجم   يهمچن

ت از معناشناسـان سـاختارگرا در       يـ ل روا يـ  به مباحـث تحل    ياست، در مقاالت و مطالب مختلف     
 بـه  ييهـا  تـاب ك در  الي سـ  ينشانة معناشناسـ  تا  ) 1392 ( گفتمان يمعناشناختل نشانه يه تحل يتجز
  .پرداخته است) 1388(ام ن نيهم

 بـه   )1379( تيـ  روا يمعناشناسـ تب مختلـف از جملـه در        كز در مقاالت و     ين ن ي مع كباب
 يـك ادمك آ يها ه در پژوهش  كان آن دو پرداخته     ي و مرز م   يشناس، نشانه يمباحث حول معناشناس  

  .نديارگشاكار يبس
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 روايي ساختار تحليل و گرمس نظرية .1
 سـاختارگرا پيش دورة«: كرد تقسيم دوره سه به را شناسي ايترو تاريخ توان يم طوركلي به

 ).145، 1385 مكاريـك، (» پـساساختارگرا  ، دورة1980 تـا  1960از سـاختارگرا  ، دورة1960 تا

 از بعـد  .ردنـد كه مطالع  راروايي ساختارهاي و روايت كه بودند كساني نخستين از ها فرماليست

 آن سـاختار  و روايـت  بـه  برمـون  و ژنت تودوروف، ،گرمس نظير ساختارگراياني ها، فرماليست

نندة آن شد، كامل ك ادامه دهنده و  يكوتيه سم ك را   ييرد ساختارگرا يك رو ير اصل كتف«. پرداختند
 يانيـ  بيها ه ابتدا به صورت   ك بهتر است    يت زبان ي فعال ك در يبرا: ردكگونه خالصه    نيتوان ا  يم
 يز در بخـش ي نيساسان )14 ،1391، يريشع( ».مي ببريشود، پ ي گفته محسوب م  يه مبنا ك) دال(

گـر  يعبـارت د   بـه « دانـد  يانه م ي ساختارگرا يرديك را حاصل رو   يزبان  درون يتاب خود معن  كاز  
 جمله عبارت است از  يمعن. شود يم  تا سطح جمله در نظر گرفته      تاًيها و نها    در سطح واژه   يمعن
 function wordsمنـد    نقشيها  و واژهcontent words محتوادار يها  واژهي زبانيها  سازهيمعن

 سـاختارهاي  سـاير  ساختاركلي اين .)25 ،1389، يساسان( »ي دستوريها  صورتياضافه معنه ب
  .گيرد برمي در را روايي

. شـد   غافـل Ecole de Parisس يتـب پـار  ك ميد از نقش اساسيرو نباچيه ان بهين ميدر ا
واقـع همـان     داد؛ در   گـرمس رخ   ةوسـور تـا دور     س ة از دور  يشناسـ  زبانه در   ك يميتحول عظ «

 اسـت در    يانيـ  جر يكوتي علـم سـم    اصـالً . افـت ي يشناس زبان معنا در    يه بررس ك بود   يگاهيجا
 ياتيـ ن علم ادامـه همـان نظر      يه ا كگفت   توان يتر م قيان دق يب به. يي اروپا ييرد ساختارگرا يكرو

 »سيتب پار كم «ه بعدها به  كاو،   يمعناشناس - زبان يقاتيس گرمس و گروه تحق    يه در پار  كاست  
ن يردن مــرز بــكــ مــشخص يبــرا) 14-13 ،1391، يريشــع( »ردنــدكشــدند مطــرح  معــروف

ن ارائه داده اشـاره  ي معكه بابك يفي به تعر sémiologie يو معناشناس sémiotique يشناس نشانه
 ينـدگ هـا در بطـن ز      ات نـشانه  يـ ه بـه مطالعـة ح     ك است   ي سوسور، علم  يشناس نشانه«م؛  ينك يم

بـه عبـارت    . هـا اسـت    ها و معنا و گـردش آن       ة نشانه ي نظر يو اما معناشناس  . پردازد ي م ياجتماع
ه كـ  اسـت  ي پنهـان يدار و ارتباطات سـاختار  ي معن يردن ساختارها كمشخص   يگر معناشناس يد

  .)117 ،1379ن، يمع( »نندك يم ديمعنا را تول
 نـه  ،هاسـت  روايـت  سـازندة  و زيربنـايي  دسـتور  اسـت  اهميت حائز 1گرمس  براي آنچه

 شناخت معنا و ي براي دستور جهانيكن ين دوره به دنبال تدويدر واقع او در ا. منفرد هاي متن
ت يـ س با عناي پاريشناس تب نشانهكگرمس در م .  بود ييله ساختگرا يها به وس   تينشانگان از روا  

؛ )110 ،1383 بيهـان، ل و گـرين ( »محـدود اسـت   زبـان  دستور مانند نيز روايت دستور«ه كنيبه ا
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 روايـت  زبـان جهـاني   بـه دسـتور   جملـه،  سـاخت  معنـايي  تحليـل  از گيـري  با بهره«خواست  يم

ـ شناسان هم همواره بـه دنبـال ا        تيگر روا يد) 144،  1384سلدن،  (» يابد دست  ين هـدف اساسـ    ي
 يهـان ن دستور ج  يا. ها است   همة زبان  يربنايه ز ك وجود دارد    ي جهان يد دستور يترديب«اند؛   بوده
 گـرمس و بـه      يهـا  تيدورة فعال ). 15،  1965تودوروف،  (» ندك  يف م ي ما تعر  ي انسان را برا   يحت
ب از چنـد    يـ  با دادن عدد به ترت     يريشع. اند ردهك يس را در چند بخش بررس     يتب پار كژه در م  يو

 بـه   2، گـرمس  )يزيتجـو  (ينـش كننده عامل   ك ي به عنوان بررس   1گرمس  «گرمس نام برده است؛     
 يهـا  ه در گونـه كـ  هم 4 و 3، و گرمس   )ييالقا (يننده عامل شوش  كن  ييننده و تب  ك يسعنوان برر 

تاب نقصان معنا   كهم او به عنوان مترجم      ). 19-12،  1388،  يريشع(» . گفتمان قراردارند  ينشك هم
نـد  ي گرمس و در فرا    يسه سطح در مطالعات نشانه معناشناخت     «ه از   ك يياثر گرمس، در مقدمه جا    

 يبند مين تقس يگر ا ي د يا هيسخن گفته است، از زاو    ) 7-6،  1389،  يريشع(» ت معنا افيد و در  يتول
در ( سـخت  يمعناشناس- ساختگرا به عنوان نشانهيشناس نجا از نشانهي در ايريشع. ندك يرا ارائه م  

ن يدر واقع او به بهتـر . رده استكاد ي) يكي و هرمنوتيداريد پديا شا ي نرم   يبرابر نشانه معناشناس  
  :ندك يان ميب بينش به ترتكان دو نوع ي را با ب2 و 1ز گرمس يمانحو ت

 يزينش تجـو كـ عنـوان مثـال      به.  باشد ييا القا ي و   يزيتواند از دو نوع تجو     ينش م ك
ـ خواهد برود و سر د     يه پادشاه از قهرمان م    كدهد   يم  رخ يزمان ـ بو را   ي د و سـپس بـر      اوري

گزار و قهرمان  نشكعنوان  جا پادشاه بهنيدر ا. ندك افتي پاداش خود را در،نشكن ياساس ا
ـ نشگر است و دكپردازد،  يو ميمقابله با د دهد و به يم  را انجام  ينشكه  ك يسك عنوان به و ي

امـا  ... دشـو  يمـ  گر محـسوب  ي د ينشگركعنوان    به ،است قهرمان با او بجنگد     ه قرار كهم  
ـ ي ز،ستي نيز خبريگر در آن از تجو يه د ك است   ينشك يينش القا ك  يا ر اسـاس رابطـه  را ب

ـ گ يم لكبر ش  گزار و فرمان    از نوع فرمان   ي عمود يا  و نه رابطه   ينشك هم از نوع    يمواز . ردي
ه در آن روبـاه بـا اسـتفاده از          كـ  معروف زاغ و روباه است       ة قص يينش القا كن نمونه   يبهتر
هـم  ش يبا است و اگر صدايار زيه او بسكند ك يمجاد  ين باور را در زاغ ا     ي ا يچاپلوس ةحرب

آواز خوانـدن   جه روباه زاغ را متقاعـد بـه  ينت در. ها است  همان ققنوس جنگل ،خوب باشد 
  .)13 ،1388، يريشع( ندك يم

ن داسـتان  يگـر بـا مثـال زدن دو داسـتان چوپـان دروغگـو و همچنـ                ي د يي در جا  يو
ا خشونت توسط استاد؛ بـه عبـور   يه  يات شاگرد و در مقابل عدم توسل به تنب        يست عمل كش

 اشـاره   3 و   2 بـه گـرمس      -س دارد ي پـار  يشناس تب نشانه ك به م  يه بستگ ك -يكس  از گرم 
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 در  ين عمـل قـضاوت و داور      يگزيرد و جا  يگ ي قرار م  ييند روا يان فرا يآنچه در پا  «: ندك يم
» نـد اسـت   يل فرا كـ جـة   يه نت كـ  اسـت    ي شـناخت  يافتيگردد، در  يس م يتب پار كطرحوارة م 

  ).71، 1392، يريشع(

  )رنگيپ(ييوال ساختار ريتحل. 1-2
و » رنـگ يپ«د راجع بـه دو عنـوان        يل با يقبل از آغاز تحل   ): رنگيپ (ييل ساختار روا  يتحل

 .نـد از چـه قـرار اسـت    ك ي مـ يت بازيرنگ در روايه پك ي نقشاصوالً. ميح بده يتوض» تيروا«
ـ نظران عنصر پا ت و به زعم صاحبي روايا رهيا و زنجيرنگ از عناصر پو   يپ« ة داسـتان اسـت،   ي

ن نظام منـسجم، داللـت      يبا حاصل شدن ا   . ندك  يگر ارتباط برقرار م   ين همة عناصر د   ي ب هكچرا  
ـ پـروپ روا ). 166، 1391، يمـ يرك و يعباس(» شود ي هم از آن حاصل م   ي خاص ييمعنا ت را ي
رمتعادل و دوباره بازگشت به حالـت متعـادل         ي متعادل به غ   ير از حالت  ييتغ«ه  كدانست   ي م يمتن
ـ ن تعر يبنابرا). 149،  1390ارمند،  يو   يعباس(» ندكان  يرا ب  ـ ف روا ي امـا  . شـود  يت روشـن مـ    ي
 Semiotique Narrative يـي  روايمعناشناس «.ت در رمان چگونه خواهد بوديرد ما به روايكرو
ـ گر، بـر اصـل تغ   ي د ين شده و از سو    ييش تع ي مستخرج از اهداف از پ     ي سو بر معنا   يكاز   ر يي
ـ ف پروپ از روا   ين با توجه به تعر    يبنابرا) 34،  1388ب،  .يريشع(» ة معنا استوار است   ياول ت ي
م كـ  ه دسـت  كـ ن شـرط    يداند با ا   ي م ييت انتها ي به وضع  ييت ابتدا يت را گذر از وضع    يه روا ك
تـوان داسـتان    ي؛ مـ )181، 1380، ي و محمديعباس(ت حاصل شده باشد كن حري در ا يرييتغ

ـ  روا يـك  را   تايمرشد و مارگر   ـ ز. ت دانـست  ي ن، يزمـ (ن يت آغـاز  يوضـع نـشگر از    كرا گـذر    ي
ـ ت پا يبـه وضـع   ) ي و ناآرام  يتينارضا . دهـد  يرا نـشان مـ    ) ت و آرامـش   يآسـمان، رضـا    (ياني

 ييدر پـارة ابتـدا  . ل شده از دو پـاره اسـت       كيت، تش يه روا كدند  يجه رس ين نت يشمندان به ا  ياند
ـ  تغيـك ه در پارة دوم حـداقل  ك يز در حالت تعادل قرار دارد، در صورت    يهمه چ   ر و تحـول يي

رنـگ  يز در پيتمـا « باشـد؛  ييم با پارة ابتدايد در ارتباط مستق ير با يين تغ يا. وجود خواهدداشت 
ـ ن تمام روا  يبنابرا. د معنا است  ينشان دهندة تول    super-structure» ابرسـاختار  «يـك هـا بـر    تي

ـ  روايلـ كطـرح  «ه آن را كـ انـد    شدهيزير هيپا ـ  schema canonique» تي  ييتـا ا طـرح پـنج  ي
  ).167، 1391، يميرك و يعباس (»نديگويم
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  )167 ،1391، يميرك و يعباس(نقل از   به،رنگ داستانيپ - 1 نمودار

تـوان   ي را مـ   يشناسـ  تيـ روا«ه  كـ رد  كـ  يبنـد  گونه جمـع   نيتوان ا  يبنابر تمام احواالت، م   
ه كـ  مـا را  يتـ ي رواك نظـام دهنـدة ادرا  يوشد ساختارهاك يه مك دانست  ي از معناشناس  يا شاخه

»  قراردهـد يشـوند، مـورد بررسـ      يل مـ  يتبـد ) ها مثالً قهرمان  (ياغذكبان به موجودات    توسط ز 
ر ييـ  است واجـد تغ    ينظام) يمنطق (يي روا يمعناشناس نظام نشانه «ن  يهمچن) 118،  1379ن،  يمع(

 در  يمنـد و منطقـ      نظـام  يا ا برنامـه  يـ نش  كـ گر هرگاه بر اسـاس      ينشگر؛ به عبارت د   كت  يوضع
افتـه  يه معنا تحقـق     كتوان گفت    يد م ي به وجودآ  يريي تغ يمل گفتمان ا عوا ي يت عامل اصل  يوضع
ز يـ قبل از هرچ  «ه  ك يي اروپا ي ساختارگرا يكوتيطبق سم ) 151،  1390ارمند،  ي و   يعباس(» است

پـردازد تـا     ي مـستقل مـ    ي آن و به عنوان ذاتـ      يريگ ند شگل يل گفته، جدا از فرا    يه و تحل  يبه تجز 
؛ )14،  1391،  يريشـع (» ديـ  فراهم آ  يپرداز ا گفته ي يارت گفت يح فعال ي صح يان بررس كسپس ام 

قطعه شـدن مـتن را در    ه قطعهكرد، يگ يارمكل را به ك ساختگرا روش جزء به  ينشانة معناشناس «
ن روش پـس  يدر ا. شود يده مي نامDiscourse Segmentation يالمكع يا تقطي دارد و برش يپ

 آغاز  ييل معنا ك به   يابي دست يگر برا يديكها به    ار اتصال آن  كن قطعات،   ي ا ي معناشناس ياز بررس 
  ).150، 1390ارمند، ي و يعباس(» شود يم

  عوامل گفتمان. 1-3
 يا  تحقـق برنامـه  يعنـ ي ينش گفتمـان كـ « :مينـ ك يف مين گونه تعري ارا يكگرمس  نظرية

 »گـردد  يمـ   در گفتمان حاصل   ينيا نظام همنش  ي ييند روا يسبب استفاده از فرا    ه خود به  ك ييروا
 گانـه  شـش   Actant كنشگرهاي و متقابل هاي جفتل از كه متشين نظريا. )11 ،1388، يريشع(

 )الف :ندك يم درك ،مخالف ةجنب دو قيطر از را اي دهيپد هر ،انسان هك دارد اعتقاد گرمس :است
 ه جهـان در كـ ن اسـت  يخاطر همـ  م و بهينك كزها را دريم تمايما قادر«. آن ينف )ب آن متضاد
 قالـب  در سـاختار  نيـ  ا.)19 ،1983، گـرمس ( »رديـ گ يم لك مقاصد ما شيراستا ما و دربرابر 
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 -ينشك نقش شش در رنگيپ عمدة هاي قاعده .ندك يم دايپ حضور Plote رنگيپ عمدة هاي قاعده
 هك ندا ينياديبن عناصرها  نيا. شوند يم اجرا -رسند يم تينيع  بهActeurs نشگرهاك قالب در هك

نشگر ك: اند ه شدهدينام  »Actantial Model ينشك الگوي«  وسازند يم را رنگيپ ةعمد الگوي سه
Subject  يمفعول ارزش و Object /نشگزار كDestinateur ر يپـذ  نشكـ  وDestinataire /  عامـل

جـا از برابـر    نيـ ه ما در اك است ياداوريستة يبا. Opposantعامل مخرب   و Adjuvant كيمك
 نـشانه   ي، بررسـ  ي بـه مربـع تنـش      ييعبـور از مربـع معنـا      « در مقالـه     يسـ تر عبا كه د ك يينهادها

ور كنـشگر مـذ  ك شـش  يبـرا ) 147، 1390ارمند،  ي و   يعباس(»» وچولوكاه  ي س ي ماه يمعناشناخت
 وزن روايتي هر در دارد امكان و كند مي فرق ديگري با كنشگر شش جايگاه. ميا آورده، بهره برده

 داسـتان  يتي روايهاان نقشي، روابط مختلف ميتي روايناسمعناش« .باشد متغير كنشگرها حضور
ن دو  يـ ارتبـاط ا  . ينـشگر و مفعـول ارزشـ      كها عبارتند از     ن نقش ين ا يمهمتر. ندكي م يرا بررس 

  ).119، 1379ن، يمع(»  باشديا گسستگي يوستگين است از نوع پكمم
 دو كـارگيري  به با ،روايت زنجيرة هر«. شود ميشروع  دوتايي تقابل با داللت گرمس نظر از

 عينيـت  ادراكـي  مـنش  ايـن  بـه  همـديگر،  معكـوس  يـا  باشـند  هم متقابل يا بايد كه كنش عامل

  ).66، 1384، يسجود( »بخشد مي
 را كنشي كه است چيزي يا كس و كنش نشگر عنصرمحوريك :يمفعول ارزش+ نشگر ك. 1

. اسـت  آن بـه  دسـتيابي  يپ در هايي كنش با نشگرك كه است چيزي يمفعول ارزش .دهد مي انجام
 ايـن  ديـد  از رابطـه  ترين بنيادي«. دارند متفاوتي نقش كنشگران ميان در نشگركو  يمفعول ارزش

 حيـاتي  نقش ي مفعول ارزش.فرماست حكم يمفعول ارزش و نشگرك بين كه است آن ميلي ،الگو

 نشگرك بر شههمي يمفعول ارزش). 85 ،1384 برتنس،( »گردند مي آن حول كنشگرها ساير و دارد

  . كند مي نيرويي وارد
و در  فرسـتد  مـي  يمفعول ارزش دنبال به را نشگرك نشگزار؛ك يك: ريپذ نشك+ نشگزار ك. 2

  بـه نـشگر كل يـ ه مكـ  ييهـا  در داسـتان «. شد ر برخوردارخواهديپذ نشك اين جستجو، از تينها
 ريپـذ  نشكـ   را نـشگر ك و   يواقعـ نشگزار  ك را   ي عشق است، گرمس مفعول ارزش     يمفعول ارزش 

  .)366 ،1387سن، يتا( »داند يم
و عامـل   كـي مكعامـل   نيـروي  دو: Opposant عامل مخرب+  Adjuvant كيمكعامل . 3
عمـل   يمفعول ارزشـ  رسيدن به در نشگر،ك عليه يا له بيترت بهممانعت  و ياري درصدد مخرب

 ،يعـول ارزشـ  مف بـه  تـر رسـيدن   بيش كه است آن مؤيد كيمكعامل  حضور داستان در. كنند مي
. دارد قـرار  قدرت محور بر رقيب و كيمكعامل  رابطة. است نظر مورد خوشپايان  و اميدواري
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 روايـي  اثـر  هـر  درب يـ بـه تقر . نندك ي م و آرزو را اجراكسلو و ري سي فرعيها رنگين دو پيا

 هـاي  قصه از بسياري طرح با مدل اين«: بود نظر گرمس مورد كنشگرهاي حضور توان شاهد مي

 متون از طيفي درمورد نحوسودمندي به توان مي را است و آن سازگار هاي پريان داستان و اميانهع

  :داده شنهادير پيرد را در نمودار زكارك مدل گرمس شش .)151 ،1386توالن، ( »بست كار به

  
  )176، 1379، يعباس : (- نمودار برگرفته از-  گرمسينشك يالگو. 2نمودار 

 يتـ يل دو طرح روا   ين دل ياند، به هم   تي روا ينشگر اصل كالطس دو   ي پ وسيتا و پونت  يمارگر
ت اول، يروا. ميپرداز يدام مك به هر  كيكه ما در دو قسمت به تف      كآورند   يرا با خود به همراه م     

رده، در جامعـة    كـ  به نام مرشد برقرار    يا سندهيه با نو  ك يتا و عشق  يمارگر« به نام    ي زن يبه ماجرا 
 است الطسيوس پيپونتداستان  گري دتيروا .پردازد يم» وك مسيشيفرماات ي و ادبيستياليسوس

ت يروان دو يرفت ب  و ن آمد يا. شود يم انيبدر آن   ،   و سپس اعدام او    حيمسعفو   يبراه تالش   ك
ـ  يـ پونت و   تـا يمرشد مارگر (بخش   را در دو  آن   ،يسه بخش  و   ي داستان س  در قابـل  ) الطسيوس پ

  : دارندكمشتران يه پاك هردكم يتقس
. شـود  ميآشنا   مرشد   به نام اي   نويسندهتا با   يمارگر :تاي مارگر ي برا يطرح داستان . الف -2
 مجـامع ادبـي     نش تنـد  كـ وا بـا    هكـ  )ييپارة ابتدا  (نوشته روز اعدام مسيح     ة داستاني دربار  مرشد

دانـسته اسـت    نويـسندگان آن را يـك افتـضاح بـزرگ     انجمنطوريكه  ه ب؛شود مسكو روبرو مي  
ـ  يك خـسته و دلمـرده از بـا        در آخر مرشد  . )نندهك بي تخر يروين(  آتـش  ، رمـان را بـه     يوت ادب

ه كـ  ي، در حـال   )164-154،  1391ف،  كبولگـا ( دهد مي تيمارستان تحويل  اندازد و خود را به     مي
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 ،سـرانجام ولنـد  . )يانيـ پـارة م (گردد  ي و همه جا را به دنبال او م ستين يتا را از او خبر    يمارگر
طان يدار شـ يـ دند بـه  ك ي متا قبوليو مارگر خواند يمرشد نزد خود م دن به ي رس يتا را برا  يمارگر
تا برگردانـده  ينزد مارگر مارستان بهي، مرشد از ت )دهنده  سامان يروين( ارادة ولند  در آخر به  . برود

مـوت  ياران ولنـد شـامل؛ به     كـ هم). 331-317،  همان( نندك را با هم سر    ي زندگ ةشود تا ادام   يم
  هم خوانـده   Faggotه فاگت   ك -Krovievف  يرووك و   Azazelloل  ي، عزاز Behemothسان   گربه

تـه را  ين تئـاتر وار يات و همچنـ   يـ  خانـة هنـر و ادب      ،و از جملـه   ك مـس  يار محافل ادب  ك -شود يم
مرشـد و    ).يي انتهـا  ةپـار ( ندينما يم  آتش رها  يها و را در معما و زبانه     كسره و سرانجام مس    يك

 يابـد  جهـان  بـه  پـا  و گذرنـد  يمـ  جهـان  نيـ ا آسـتان  از ولند لدنبا به،  اسب بر تا سوار يمارگر
 سرسبز به همـراه خـدم و   يرده، باغكها تقاضا     آن يسوعا برا يفهمند آنچه    ي و آنجا م   گذارند يم

  . حشم است

  
  تايرنگ داستان مارگري پ.3 نمودار

 يلنشگر و قهرمان اصـ    كن بخش از داستان     يدر ا ): مرشد+ تا  يمارگر( مفعول+ نشگر  ك -1
ـ  ه داستاني، داستان مرشد و بقي عنصرمحورعنوان او به. است» تايمارگر« او . بـرد  يمـ  شيها را پ

د نقش مفعـول  ي باينوع باشد و به يافته در رمان مي لكثقل عشق و معشوق ش ه نقطةك يدرحال
خواهـد   ي دارد، مـ   ه در بـستر رمـان     ك يا  گسترده ينشگركرد؛ با نقش    يعهده بگ  در داستان را بر   

تا است و در    ي، معشوق مارگر  »مرشد «ينوع پس به . دهد جلو هل  ده و وامانده را به    يد شد رنج مر
  .ن دو برقرار استين ايب» ليم«ند و ك ي ميا موضوع را بازي» مفعول«داستان نقش 

تـا  يمارگر  به ينندة آگاه كعنوان اعطا   به نشگزارك): تايمارگر+ ولند  ( رندهيگ + نشگزارك -2
دنبـال مرشـد    تـا را بـه  يه مارگركـ اوسـت  . اسـت » ولند«شان، يدار ايمسبب دمرشد و   به نسبت

ه همواره درحـال فرسـتادن خدمـة        ك چرا   است نشگزاركن  ي رمان بزرگتر  ياو از ابتدا  . فرستد يم
ـ  .  اسـت  »تايمارگر«رنده  يگ.  انجام امور است   يو برا كاقصا نقاط مس   خود به   بـه دن  يرسـ  يرااو ب
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  .سازند يدو م نيرا ا» ارتباط«رنگ يپ. شود يبش مي و مرشد نصرفتهيپذ را يمرشد هرگونه خطر
و و ك مـس يشيـ سندگان فرمايـ  نوةجامعـ + ولنـد، ناتاشـا     (عامل مخرب  + كيمكعامل   -3

 ي، عـامل  ي اصـل  نـشگر كعنـوان قهرمـان و       تا بـه  ير مارگر يولند و ناتاشا در مس    ): تايشوهر مارگر 
لفت كو مستخدمان او و در درجة دوم، ناتاشا          ولند   ،از همه  شيب. نديآ ي او م  كمك ه به كهستند  
ن مانع در راه عـشق مرشـد   يو بزرگتركسندگان مسياما جامعة نو . رسانند يم يارياو   تا به يمارگر

 بعـد   يهـا  در درجه .  رشد و شهرت مرشد را گرفتند      يها جلو  آن. شوند يم تا محسوب يو مارگر 
گـر  يالت د كن فقر مرشد؛ مـش    يهمچنه و   يبر روس  مك حا يجاسوسنظام  س،  يتا، پل يشوهر مارگر 

  .دنيتاي مارگري مفعول ارزشبه دنيجهت رس در

  
  تاي داستان مارگرينشك يالگو. 4نمودار

ردة كتـا از مبـارزه ولنـد بـا سـر       ي مرشـد و مارگر    يعنـ ي قـسمت اول داسـتان       يطرح اصـل  
. انجامـد  ي فاسـد مـ    يوك مس يسوز  و آتش  يتباهشود و به     يو آغاز م  ك مس يشيان فرما سندگينو
ن طرح تمام   يدر ا  .است شده ركت ذ ي در روا  ياتي مهم و ح   يها يري درگ كت كه در آن ت   ك يريس

ــارانش، جامعــة نوكــتــا، ولنــد و هميمرشــد، مارگر(گانــه  نــشگران شــشك ياجــزا ) سندگاني
افتن يـ  ي چگـونگ  هك انتقال است  امل و قابل  ك ن طرح، يا به    با توجه  يت اصل يروا. حضوردارند
و كردگان هنـر مـس  كبا سر) تايمرشد و مارگر (ن  ي مافات توسط محروم    و جبران  يريفرصت درگ 

ور، كدر قـسمت مـذ    . شـود  يبازگو م ثقل ماجرا   ة   نقط به عنوان ) وكات و هنر تئاتر مس    يخانه ادب (
ن نهادها از جامعـه     يا. و مطرح است  كن مس يي دست باال و پا    يبا نهادها ) تايمارگر(نشگر  كرابطة  

 يكوسـت كون ايسيـ مكتـه و  ي، تئاتر وار50 ةت ساختمان شماريريمد، يروانسندگان، درمانگاه   ينو
   .ندا س متنوعي تلگراف و پلةآن تا ادار
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ـ پونت ي برا يطرح داستان .  ب -2 ـ  ي ايـن داسـتان كـه در زمـان گذشـته و در             : الطسيوس پ
 يو زنـدگان  نفـس     حـديث  .اسـت ) 151همـان   (ته   كه مرشد نگاش    است ي همان ،گذرد اورشليم مي 

هـا اسـت از      او مـدت  . اسـت  يدر بارگاه شـاه   اورشليم  امة  كظالم و خود   حاكم   ،سپيالط پونتيوس
ه كـ سوعا يـ شـود بـه نـام     يرو مـ   در بارگاهش رو بـه ياما ناگاه با فرد . شدك  ي رنج م  يسردرد مزمن 

ـ . ختـه اسـت  ياش بـه هـم ر   يامبريـ  پيند شهر را با ادعاهـا  يگو يم  ينجه سـخت كالطس او را شـ يپ
ن نظـرش   يگـردد، بنـابرا    يو، به علم او در درمـان سـردردش واقـف مـ            دهد، اما در صحبت با ا      يم

نـد  ك  يسوعا را عفـو نمـ     يـ اهن  كـ امـا   ) ييپارة ابتدا (ندك  يسوعا را م  يشود و قصد نجات      يعوض م 
ـ    يالطس نم ي به اصرار پ   يچ رو وقع  يه و به ) 37-22همان،( الطس از تـرس از دسـت دادن        ينهد و پ

د جلـب  يـ هود را به امي ي دادگاه عاليرأ ،مسيح به عالقهعليرغم شود   يتش بر شهر مجبور م    يمكحا
ـ يـ ن ترتيـ بـه ا ). ننـده ك بيـ  تخر يروين. (ندكد  ييسوعا تأ ياهن اعظم در عفو     كت  يرضا  الطسيب، پ
 در ادامـه،    .ديـ آ ي از دستش برنم   يارك است و    مسيحن  مسلخ فرستاد  و خودخور؛ شاهد به      يناراض

. ستيـ  سـاخته ن ياركـ شود؛ از دسـت او   يم همراه م اروان اعدا كح با   ي نجات مس  ير برا ي باجگ يمت
 يو بـه غـار  ) 200-190همان (رهاند  يح را از چوبةدار ميشود و او فقط جسد مس يح اعدام م  يمس
ـ ). يانيـ پـارة م  (ابنـد ي  يالطس او را به همراه جسد مـ       ين پ يمأمور. برد يم  يه از گـستاخ   كـ الطس  يپ
لة يمأمور به وسـ   . دينما يهودا م يا مأمور قتل    وس ر ياش آرتان  يس مخف يدر است، پل  كاهنان اعظم م  ك
ـ ). دهنـده   سامانيروين(رساند  يرده و او را به قتل م    كهودا را از شهر خارج      يزا  ين  يالطس بـا متـ  يپ
همـان  (نـد   ك  ي قبـول مـ    يشته اسـت و متـ     كهودا را   يه  كسوعا است، چرا  يون  يه از حوار  كد  يگو يم

ست و چهـار هـزار      يـ شـود و تـالش ب      يده م يح بخش يالطس با شفاعت مس   يسرانجام پ ). 342-367
  ).ييپاره انتها(شود  يرفته ميپذ) 425همان (سوعا ياش در بارگاه  رش توبهي پذيالطس برايماهه پ

  
  الطسيپرنگ داستان ي پ.5 نمودار
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ـ ( مفعول + نشگرك -1-الف -2 ـ «): سوعايـ + الطس  يپ و  اسـت    يقهرمـان اصـل   » الطسيپ
 يه تـالش بـرا    كـ جهت   نيا  و از  است ردهك زك خود متمر  يوق رمان را ر   ي و تعل  يپندار ذات هم

سوعا يـ  داستان، ياز ابتدا. است» نشگرك «،گرفته شيپ سوعا از اعدام را در    يحفظ جان و نجات     
 سرانجام هم معدوم    ،دهد يم تير وضع يي او تغ  »مطلوب «ادامه به  الطس است و در   ي پ »محبوس«

  .ان استيالطس در جرين او و پيب» ليم«و » مفعول«ن او ي بنابرا؛گردد ياو م
سوعا در دانـستن    يـ  يي مـاورا  يروين): الطسيپ+ سوعا  ي( رندهيگ + نشگزارك -1-الف -2

رنـده  يگ. ندك  يم الطس بدل ي در جهان پ   يقطب بزرگ  الطس، او را به   ي مزمن پ  يدرمان سردردها 
 نجـات   ، او يسوعا و رهرو  ي نجات   يحل برا   راه ين جستجو يه از ا  كاست  » الطسيپ«ود  اما خ 

 از ابتدا تـا     يي گو واست   دو برقرار  ني ا انيم يارتباط اصل . شد بش خواهد ياز درد و آرامش نص    
  .شود ينم  قطعيا انتها لحظه

ـ  ترس+ ر  ي باجگ ي و مت  يمخف سيپل(عامل مخرب    + كيمكعامل   -1-الف -2 ، الطسي پ
ـ يكمكعوامل ه ك ندير افراد ي باجگ يو مت وس  ي آرتان ):اعظم اهنانكسزار و   شخص   . انـد  الطسي پ

ن لحظـة عمـرش بـر       يح در آخر  يه مس كهمانطور   (شود ير مانع م  ين مس يالطس در ا  ياما ترس پ  
 عوامـل مخـرب    ي درجات بعد  .))366 همان(ن گناه انسان است     يجبن بزرگتر : ديگو يب م يصل

  .دهند يم لكيتش  Sanhedrin نياهنان اعظم دادگاه سنهدركرا سزار و 

  
  الطسياستان پ دينشك يالگو. 6نمودار 
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ـ        يالطس آغاز م  يسوعا در برابر پ   يمة  كن قسمت با محا   يا  يالطس بـرا  يشود و بـا تـالش پ
 طرف و در طـرف مقابـل        يك در   يسوعا و مت  يابد؛  ي  يان م يسوعا، پا يمان به   ي و ا  ياثبات وفادار 

.  وجـود دارنـد    ينـش كگانـة     شـش  ي الگـو  ي تمام اجـزا   يعنياهن اعظم   كالطس، مردان او و     يپ
نـشگر  ك ي اصـل يها ب نقشيت رمان، به ترت  ي بخش دوم روا   ينشك يسوعا در الگو  ي الطس و يپ

ه كـ رنـده را    ينـشگزار و گ   ك يهـا  نه نقش ي قر ييجا ن دو با جابه   ياما هم . اند ردهكفا  يو مفعول را ا   
  . دارند رنگ ارتباط است، عهدهيسازنده پ

صورت ه  ه ب ك يي جا ؛دابني  يم انيو پا ده  خور يگر تالق يديك در   نيشيپدو قسمت   ان،  يدر پا 
گر يديكـ نار  كها در    تيشده و شخص   دهيان درهم تن  يرگذار در روند داستان، دو جر     يثأ و ت  يعمل
نشگران دو قسمت اول، حـضور  كن قسمت عصارة  يه در ا  كاز آنجا   . نندك  يمعمل  گرفته و    قرار

 يم الگـو يسـ ن قسمت هم به تري ايم و براينكت مجزا فرض ي روايكم آن را  يتوان يابند، م ي يم
  : مينك  اقدامينشك

ه توسـط   كـ است  » ولند «نشگرك): تايمرشد و مارگر  + ولند  ( مفعول + نشگرك -1-الف -3
 ه بـه  كـ » نديتايمرشد و مارگر  «مفعول هم   . دهد يم ار را انجام  ك  مرشد، يوس ل به يفرستادن عزاز 

 يز ابتـدا موضـوع اصـل      ها ا  آن. رسند ي م يآرامش ابد  نند و به  ك  يم كا را تر  ين دن يلة ولند، ا  يوس
 دوم  ةالبتـه مفعـول درجـ     . انـد  داده خـود اختـصاص    تاب را به  كن خاطر عنوان    يتابند و به هم   ك
  .باشد يالطس ميه شخص پكار است ك هم در يگريد

 را به جانب ولنـد فرسـتاده        يسوعا مت ي): ولند+ سوعا  ي(رنده  يگ+ نشگزار  ك -1-الف -3
بـشان  يگـر ببـرد و آرامـش را نص   يمراه خود به جهـان د تا را ه  يتا از او بخواهد مرشد و مارگر      

مـان آورده خـشنود   يه بـه او ا كـ تا را يتواند مارگر  ين ارتباط، م  يه از ا  كرنده ولند است    يگ. ندك
  .ندك

قـات  يتا و تحق  يشـوهرمارگر + اران ولنـد    كهم(عامل مخرب    + كيمكعامل   -1-الف -3
. دهنـد  يمـ  لكي مـدل را تـش     كيمكوامل  عموت  يل و به  يف، عزاز يرووكهمراه   ولند، به ): سيپل

تـا در   يب مـرگ مارگر   يـ ن ترت يرد و همچن  يگ ين دو را با نوشاندن سم م      يه جان ا  كل است   يعزاز
س يقات پل يدو تحق  نيبدون مرگ ا  . دهد ي را م  يرواندرمانگاه  منزل شوهرش و مرگ مرشد در       

  .شد يساز م لكتا مشينام مارگر  بهيا مرشد و زن گمشده به راجع
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  ان داستاني پاينشك يالگو. 7ودار نم

و و  كمـس  بـه قـراردارد؛   گر  ي د يايدنه در   ك) نشگزارك(سوعا  ي يسور از   يباجگ يبا آمدن مت  
 -)يمفعول ارزشـ  (تاي مرشد و مارگرآوردنبر   ي مبن )نشگركر و   يپذ نشك (درخواست او از ولند   

 پس از قـبض     تايمارگر و مرشد ؛- است   ردهك ح را خشنود  يه داستان او مس   كنيخاطر ا  هم به  آن
 يسايع عهد مياورشل ادآوري هك يشهر .نگرند يم يا تپه فراز از را وكمس بار نيآخر يبرا ،روح
. رود يمـ فرو   ظلمت و يكيتار در فراگرفته را آن هك يسخت توفان يپ در نونكا و است يناصر

 يريدسـتگ دار    خنـده  يس، مـاجرا  ي پلـ  يو بعد از آشـوب ولنـد بـرا        كنندة مس كج  ي گ يماجراها
دن ماه يفهمد و هر ساله با فرارس   يز را م  يه حاال همه چ   ك يوان بزدومن ي شهر و داستان ا    يها گربه

، در ادامـه آمـده   )442-401همـان  (گذرانـد   ي را از سـر مـ      يبيابوس غر كبدر بهاره، ماجراها و     
  . است

  جهينت
 ،اول: شـدند  يابيـ  ارز ي اصل ةدست دو   م به يتقس  رمان قابل  ي اصل يها تي روا ةضمن مطالع 

و الطس  يوس پ يپونت  مربوط به  يها تي روا ، دوم ،تايداستان مرشد و مارگر     مربوط به  يها تيروا
تـا  يابتـدا مارگر گانـه،    شـش ينـش ك ي الگـو يبررسدر . اني در پاي دو داستان قبل  يسرانجام تالق 

 ابتـدا   ه در كـ ن ولند   يبنابرا. رديگ يالطس بر عهده م   ين نقش را در قسمت دوم پ      ينشگر است، ا  ك
ت يمك حا يه نوع ك را   يدة اصل يت ا يت خود گرفت؛ در نها    يتا را در حما   ينشگزار بود، و مارگر   ك

 يبهتـر اسـت بـرا   . رسـاند  يسوعا به منصة ظهور م  يگاه به   يل جا ي رمان است را با تحو     يايبر دن 
ج ي جدول به ارائة نتـا يكم ي، با ترس  يي و قسمت انتها   يين دو قسمت روا   يسه ب يان مقا كجاد ام يا

  . اقدام شوديداري قاب ديكدر 
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 از مرشـد    - به واسطه او   -تا و يت همه جانبة ولند از مارگر     يل جدول نشان دهندة حما    كش
سوعا يـ  اول، ينشك يدر الگو.  او داردي و انزواكيتحر مك مرشد نشان از يگاه مفعوليجا. است

 از كين حـا يـ ا. تنشگزار قرارگرفته اسـ   كگاه  يه در جا  كسوعا است   يست اما در قسمت سوم      ين
نـدة جهـان را در   يعنوان نما و بهك مانند ولند با مسياركه كنده است يد در آي جديتيشروع روا
نـشگزار  كگـاه   يسوعا در جا  يـ  يت، خدا ي آن روا  ينشك يدر الگو . ع انجام خواهد داد   يابعاد وس 
 يواقعـ  كـي مكن عامـل    يست؛ بنـابرا  يـ تـا ن  يت مارگر ي در حما  يناتاشا را نقش چندان   . قرار دارد 

ه جامعـة   يـ با حذف و تنب   . اند ردهكگاه را در قسمت سوم حفظ       ياران ولند جا  ك هم يعنيتا  يمارگر
  .اند مانده يرة عامل مخرب باقيس در دايتا و پليسندگان، در قسمت سوم تنها شوهر مارگرينو

هد، د يه ولند از او ارائه م     ك يتيدر روا . ندك يفا م ي ا يطاني ش يسوعا، نقش يبرابر   الطس در يپ
. گـاه او بـا ولنـد اسـت    ي جاييد جابجـا يلكن مالطفت يهم. شود يان ميالطس ب يحق به جانب پ   

 ياركـ . گـاه را دارنـد  ين جايتا ايسوعا و در قسمت سوم مرشد و مارگريمفعول در قسمت دوم   
تـا  ي نجـات مرشـد و مارگر  يسوعا انجام دهد را، ولند برا   ي نجات   يخواست برا  يالطس م يه پ ك

ها هـر دو   آن. ان استيرنده هم قابل ب   يالطس در قسمت گ   ين ولند و پ   يور ب كبطة مذ را. انجام داد 
هر دو هم بـه  . اند سوعا دوختهين حال، چشم به ي از رئوس قدرتند اما در ع     ي در سطح  يبه نوع 

 يسوعا از سـو   يـ غـام   يافـت پ  ي از رنج هزاران ماهه و ولند با در        ييالطس با رها  ي پ - از او  يزانيم
ن يـ ت ايـ ن نـشان از اهم يـ ا. نشگزار اسـت  كسوعا در دو قسمت دوم و سوم        ي. مندند  بهره -يمت
دبخش رمـان   يـ ر ام يته نشانگر مس  كن ن يا.  گرمس دارد  ينشك يع قدرت در الگو   يگاه در توز  يجا

ـ   يمانيرفت پ  يبه عنوان پ   سوعا بـه داد    يـ ه  كـ  بـر آن   يف بـا مخاطـب اسـت مبنـ        كن بولگـا  ي ما ب
باً در همـة   ي تقر ي انفصال يها رهيزنج. ديشكفاسدان خواهد   ده و دمار از روزگار      يفروافتادگان رس 

رده كـ فـا   يد نظرات گرمس نقـشش را ا      يي رمان در تأ   يبررس. اند  داده ي رو ي ماد يايموارد در دن  
 يبـه جـا  ( در رمـان  ينـش ك ناآگاهانـه سـاختار   يوف دارد با انتخـاب حتـ    كدرواقع بولگا . است

 و يي القـا يهـا  نشكـ د بستن بر ير هرگونه ام   ب يخط بطالن ...)  و ينشك  و هم  ي شوش يساختارها
اربرد كـ  ي امروز يايه در دن  ك است   يكيزي جسمانه و ف   يها نشكند تنها   ك شد و اعالم  ك ب ياخالق

 ينشك. ندكجاد  يستم ا يبار انسان قرن ب    سالتك ير زندگ ي در مس  يرييتواند تغ  يخواهد داشت و م   
ن يشـود حـائز چنـ    يا مـ يـ  به مثابة دنيوكا مسيو ك به مثابة مس ياي دن ير اساس ييه باعث تغ  كهم  

 يوم بـه زوال و نـابود      ك متن مح  ي و اخالق  يي القا يها نشكس تمام   ك است و به ع    ييها يژگيو
  .است
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