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 چکیده
 زیانگ دو شخص، سرانجام غم نیو آشنا شدن ا دنیرس ۀنحو رینظ ،خسرو و شیرینچند مسئله در داستان 

توجه است.  درخور ینظام تیدر روا نیریکنش ش زانیو م یفارس یها رغم ظاهر پرنشاط رمانس به ،ها آن
مهمم آن بمه    یهما  تیشخصم  زیم انگ داستان و فرجام غمم  یریگ شکل یچگونگ افتیدر یسبب، برا نیبد

بما   خسمرو و شمیرین   تی. روامیا پرداخته خسرو و شیریناز داستان  ینظام تیساختار روا لیو تحل یبررس
 یکنشگر یکیکه  ردیگ یشکل م یصلا رفت یدو پ رفت، یپ نی. با اتمام اشود یآغاز م کامل رفت یپ کی

 یگمر یو د «بمد و بار زیتخمت سملطنت، شمبد    ن،یریشم »خسرو در به دست آوردن چهار مطلوب ارزشممند  
از  تیوضع رییاز تغ یثابت یها چرخه تیروا یها رفت یدر به دست آوردن خسرو است. پ نیریش یکنشگر

هما   آن تیوضع یگر در دگرگون و مقابله گریاری یروهاین یها ها و واکنش هستند که کنش داریبه ناپا داریپا
و بما امکمان    شود ینامتعادل آغاز م همتعادل ب تیبا دگرگون شدن از وضع رفت یدارند. هر پ یاساس ینقش

از دسمت   تیم روا انیم مطلموب در پا  یهما  یدگرگمون  نی. اردیپذ یم انیپا یدگرگون ،تیو در نها یدگرگون
 .شود ینم دهیها د از آن کدام  چیهدر  یاز وصال دائم یو نشان روند یم
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 مقدمه. 1
و  هشاهناماساس طرحی از  را بر خسرو و شیرینیعنی  ،خود عاشقانۀ منظومۀنظامی اولین 

شمنودی قمزل   ی و خمنمدی شخصم   هعالق به سبب های مشهور در آن زمان تهاقوال و نوش
به  ،ارسی گسترش چشمگیری یافتادب ف پهنۀمنظومه در  ، اینناز آ پس .سرود ارسالن

شیرین و های  کتاب با عنوان هفدهو  خسرو و شیریننام  اکتاب بو چهار  شصتای که  گونه
چنمد   .(1171باباصفری، فهرست  اساس بر) است شدهلیف أتاز آن تقلید و  و فرهاد شیرین وخسرو 

، خسمرو و شمیرین  رسمیدن و آشمنا شمدن     ۀ، نظیر نحمو خسرو و شیرینسئله در داستان م
های فارسی و میزان کنش شیرین در  رغم ظاهر پرنشاط رمانس ، بهها انگیز آن غم سرانجامِ

گیری داستان و  توجه است. بدین سبب، برای دریافت چگونگی شکل درخورروایت نظامی 
ن به بررسی و تحلیل ساختار روایت نظامی از داستان های مهم آ انگیز شخصیت فرجام غم

رفته در روایت چه  ارک های به واکنشها و  شنک یمتا نشان دهایم  پرداخته خسرو و شیرین
روالن  دیمدگاه بررسی کارکردها بما اسمتفاده از   ثر از ساختار روایی داستان است. میزان متأ

 .است هگرفت انجامروف تودوو برمون  های دیدگاهبر مبنای  ها رفت گیری پی شکلبارت و 
 پژوهش ۀپیشین. 1

مقاالت متعمدد و فراوانمی   و  نامه، رساله پایان ،کتاب خسرو و شیرینداستان  دربارۀتاکنون 
بمه   ینظام ۀمستقل دربار کتاب 115، در مجمموع 1187تا  1111از سال  .است شده  نوشته

 خسمرو و شمیرین  ن آمار از آنِ داسمتان  نقد و تحلیل بیشتری حوزۀدر  است و تحریر درآمده
دو شخصمیت زن در   مقایسۀبه  ،(1137) سیرجانیسعیدی . (1187، راندیگ و نوروزیر.ک؛ ) است

ایرانمی و عمرب را    جامعۀتأثیر دو  و پردازد می و مجنون لیلیو  خسرو و شیرینن دو داستا
 (1171) یغالمرضمای  کنمد.  زن و ممرد دو داسمتان تحلیمل ممی    های  در پرورش شخصیت

تاریخی و ادبی قابمل   پیشینۀکه از نظر را  خسرو و شیرین ۀمنظوم های داستانی شخصیت
 خسرو و شیرین داستان (1181) اقبالی. است کردهتحلیل  تفصیل به ،اند بحث و بررسی بوده

تطبیقمی   مطالعمۀ بمه   (1171) غفماری  .اسمت  کردهمقایسه  ی ظام ن خمسۀا  ب ه نام ها ش دررا 
مزداپمور   و اسمت  پرداختمه شعر فردوسی، نظامی، وحشی بمافقی و خانما قبمادی     شیرین در

 فردوسمی و نظمامی(   ۀشماهنام تطبیقی میان دو روایت از این داسمتان )  مقایسۀبه  (1171)
و  یفرصم ر.ک؛ ) انمد   را تحلیمل  کمرده  داستان این های  برخی محققان شخصیت .اند پرداخته

سمه داسمتان   در  (1171) داری و عباسی تمیم .(1188 ،دُرپر فاطمی وو  1181 ،پناهی ؛1188 ،حسینی
پردازنمد   می یهای به بررسی نشانه و مجنون یلیلو  خسرو و شیرین، نیس و رامیو ۀعاشقان
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 یبند طبقه در (1171) ذوالفقاری. م دادتعمی عاشقانه یها گر داستانیرا به د ها ه بتوان آنک
آن در  عاشمقانۀ  درونمایۀاساس  را بر و شیرینخسرو ،داستان فارسی عاشقانۀ یها منظومه

همای   نیمز بمه بررسمی خویشمکاری     (1175)زاده  واعظ .دهد قرار می« صرفاً عاشقانه» دستۀ
و  ثواب سرانجام، .است پرداخته خسرو و شیرین ،فارسی و از آن میان ۀهای عاشقان داستان

 پایمۀ تلف داسمتان را بمر   های مخ کنش معناشناسیم  نههای نشا ویژگی نیز (1171) راندیگ
 اند. تحلیل کرده گریماس نظریۀ

 پژوهشمبانی نظری . 1

 ،خواننده فاصله دارند. راوی بابازگویی رخدادهایی است که از لحاظ زمانی و مکانی  ،روایت
در  حاضر و ظاهراً به مخاطب و قصه نزدیک است، اما رخدادها غایمب و دورنمد. رخمدادها   

 .(11 - 13 :1181تموالن،  ر.ک؛ )نمد  دارو توالی زمانی و علّی هستند  هشد از پیش انگاشته روایت
یافتمه   شمکل سمازمان   ،«موجمودات تنهما و گسسمته   »این  ،این روایت است که به رخدادها

بیشمتر  . (11مم 18م.: 1778چمتمن،  ر.ک؛ )نشماند   ممی ها را در ارتباط یا تقابل با همم   دهد و آن می
رود  ها انتظار ممی  روند که از آن به سمت و سویی می معموالً ؛ یعنیخط سیر دارندها  روایت

در  .شمود  هما دیمده ممی    گیری در آن گشایی یا نتیجه ی گرهو نوعی پیشرفت تدریجی یا حتّ
به دنبال ها  فرمالیست. (18 :1181توالن، ر.ک؛ ) میانه و پایان داشته باشد واقع، روایت باید آغاز،

که قابل تقسیم به واحد  ساختار روایت بودند هندۀد تشکیلترین عنصر روایی  یافتن کوچک
« مایمه  بمن »واحد روایتی را  ترین کوچک پیش از پراپ، وسلوفسکی. تر از خود نباشد کوچک

یمک  » بخش در یک ساختار داستانی را ل وحدتتوماشفسکی نیز اص و (18 :1138پراپ، ر.ک؛ )
بمرای   پمراپ  .(111 - 177: 1171 سمکی، توماشفر.ک؛ )نامیده بود  «مایه درون»یا همان  «فکر کلی

د حکایت پریان روسی بمه ایمن اصمل    ای از ص در مجموعه ،رشناسایی عناصر پایدار و متغیّ
هما   در حکایمت هما   کارکردهای آناما های یک حکایت متغیرند،  شخصیتکه هرچند  رسید

رگرایان نیمز در  سماختا  ها، پس از فرمالیست .(73م75: 1177 اسکولز،ر.ک؛ )ایدار و محدود است پ
اجزای کالم )اسم خاص، »به ساختار یک روایت را  تودوروف وارد شدند. پژوهی روایت حوزۀ

و « کمارکرد » آن را بمه  روالن بمارت  و ،«قصه )ممتن( »، «رفت پی»، «گزاره»، «صفت( فعل و
بمه   هما  آن ۀهم اما ،آیند کارکردها لحظات پرخطر داستان به شمار می. تقسیم کرد «هینما»

همای واقعمی روایمت را تشمکیل      الیمه  ،ای که به زعم بمارت  اندازه مهم نیستند. دسته یک
ر کارکردها را پُم های  دیگر که تنها فضای بین الیه دستۀای و  دهند، کارکردهای هسته می
جمز در   توانند یکه نم هستند ییها یژگیو ها نام دارند. نمایه «کارکردهای وابسته» ،کنند می
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 کیهستند و در  یمتوال ت،یدر روا ها آنکامل شوند.  تیدر سطح روا ایها  تیسطح شخص
های کارکرد» همچنین، .(Barthes,1966:19) شوند یاثر گسترده م کی ای تیفصل، شخص

ای  صرفاً واحدهای متوالی هستند، اما کارکردهمای هسمته   و ها ای تر از هسته وابسته ضعیف
ای نقش بسیار مهممی   کارکردهای هسته. (7م8: م.1733بارت، ) «هم متوالی و هم علّی هستند

هما منجمر بمه دگرگمونی در      که تغییر یما دگرگمونی در آن   نظرکنند، از این  در متن ایفا می
هما   بودن آن ای های یا وابست تشخیص هسته سبب،اهد شد. به همین کارکرد متوالی آن خو

توانند منجمر بمه    وایت میای در ر مهم است. کارکردهای هسته اما ،دشوار یکار ،در روایت
چنمین  در صورتی که کارکردهای وابسته از  ،وضعیت دگرگونی در کارکرد بعدی خود شوند

دو اصل مهمم زممان و    توالی وجود دارد. میان کارکردها ارتباط وبرخوردار نیستند.  یاهمیت
ه کارکردهمایی کم  زممانی در میمان   تموالی  علّت و معلولی، پیونددهنده میان کارکردهاست. 

 ۀکارکردهایی تنها بما رابطم  تواند  دارد، اما میوجود  حتماً ،ستحاکم ا ها منطق بر وقوع آن
 را به هم مربوط کند. ها آنای علّی  توالی زمانی باشند، بدون اینکه زنجیره

اسمت   یداستان مشمول قمرارداد  مفهوم زمان ،کند یکه تودوروف اشاره م گونه  همان
 یحتّ ای یخط داستان کیبا  ،قتیاست. در حق کسانی «یعیطب» ای «یآرمان» زمانمندیکه با 

توالی  (.17م13: م.1781کنان،  ر.ک؛ ریمون) کرد دایداستان را پ قیدق یتوال توان یم تیشخص کی
اه اسمت.  هممر  «بنمابراین »و « چرایمی »، یعنمی  و اغلب با اصل علیّمت « واو» زمانی با اصل،

هما را بمه ترتیمب     د تا میان دو نموع روایمت کمه آن   کار گرفته بو فورستر این دو اصل را به
 ، تمایز قائل شود:نامید« پیرنگ»و « داستان»

و پمالت را   انمد  که در توالی زممانی ممنظم شمده   ایم  تعریف کردهما داستان را روایتی از حوادث »
 ۀتوانمد بمه واسمط    کند. اصل علیّمت ممی   تأکید می ها آنت روایتی از حوادث و رخدادها که بر علیّ

 .(17م13م.: 1781کنان،  ریمون) «یا در جای مناسب، خود را آشکار کند شودزمانمندی مستتر 

برد که نه  ای نام می ها از رابطه میان گزاره ۀبندی خود از انواع رابط تودوروف در تقسیم
ها میانشان کنار  زمانی است و نه علّی و آن وقتی است که دو گزاره به دلیل برخی شباهت

 کنند. خاص، متن را ترسیم می اند و به این شکل فضایی ر گرفتهاهم قر
رفمت باشمد، امما     کم حاوی یمک پمی   یک قصه ممکن است دست .(131: 1177اسکولز، ر.ک؛ ) 

هر روایت  برمون .(171 :1188تودوروف، ر.ک؛ )داشته باشد  در بررفت را  ممکن است چندین پی
دانسمت. ایمن    ممی  «دگرگمونی »و  «تفعلیّم ن امکا»، «کنشامکان » مرحلۀرا متشکل از سه 

کند  را بیان می «دستاورد»یا  «کنش نتیجۀ»و  «گذار به کنش»، «امکان کنش» ،اصطالحات
شمود،   گونه روایت با موقعیت پایمداری آغماز ممی    هر ،در این دیدگاه .(81 :1187برتنس، ر.ک؛ )
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شود. این سمه   گون میآن موقعیت دگر ،آید و سرانجام سپس امکان دگرگونی آن پدید می
رفت در منظر تودوروف  پی .(133: 1173احمدی، ر.ک؛ )سازند  رفت کامل را می یک پی ،وضعیت

 برمون دارد:نظر نیز معنایی همانند 
همیشه و فقط متشکل از پنج گزاره خواهد بود. یک روایت آرممانی بما موقعیمت     ،کامل رفت پی»

، پیامد آن یک حالت عمدم تعمادل اسمت.    است کردهته شود که نیرویی آن را آشف پایداری آغاز می
 :1171 )تمودوروف،  «گمردد  تعادل برقرار می ،گفته پیش سپس با عمل نیرویی در خالف جهت نیروی

71). 

و  یا زنجیمره ، گیمری  ها قائمل اسمت: درونمه    رفت تودوروف سه شکل ارتباطی میان پی
هما یکمی پمس از دیگمری قمرار       رفمت  پی» ،تنیدگی تنیدگی. در شکل درهم یا درهم یتناوب
آیمد و گماه    رفمت دوم ممی   ای از پی پس از گزاره ،نخست رفتِ ای از پی گیرند. گاه گزاره می

 (.71: 1171تودوروف، ) «شود نخست واقع می رفتِ دوم پس از پی رفتِ ای از پی گزاره

 کارکرد .1
 یا نگمرفتن کمارکرد  برای صورت گرفتن  هکان بالقوّام این کارکرد .شود هرمز پسردار نمی

در صورت  .«کند کند/ نمی هرمز قربانی و نذر بسیار می» :کند بعدی در داستان را فراهم می
هرممز  » یت برسد یا نرسد:فعلبه تواند  می بعدی کنش این کارکرد،فتن یا نگرفتن رگانجام 
لیمت در  کنش بالقوه و بمه فع  با انجام گرفتن ،پایانی مرحلۀدر  «.شود شود/ نمی ار میپسرد

عیت وضم بما   ،روفشود که به قول تمودو  ثانویه ایجاد می / ناپایداروضعیت پایدارآمدن آن، 
 اما این دو هیچ گماه  ،این تعادل دوم شبیه تعادل نخست است» .متعادل اولیه متفاوت است

بمیش از همزار کمارکرد     ،خسمرو و شمیرین  در داستان . (71 :1171 )تودوروف،« یک چیز نیستند
توجه به حجم بسمیار   چندصد کارکرد وابسته و نمایه به دست آمد که با عالوۀ ای به هسته

 بندی روایت بسنده شد. دسته ۀتنها به ذکر چند نمونه برای ترسیم نحو ،ها آن
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 گیرد: زیر صورت میهای  به شیوه خسرو و شیرینترکیب کارکردها در روایت اصول 

 ها نمایه کارکردهای وابسته ای هستهکارکردهای 

 ندیده ویان شویزیبار بازی کردن و نوشی باده شادی و عیش شیرین و همراهان

 ، صبح زودزودتر از شیرین ----- رسیدن شاپور به محل شیرین

 به عینهبر خجسته کاغذی  ----- خسروصورت نقاشی کردن 

 ----- ----- شیرین از سویدیدن تصویر خسرو 

 یک ساعت فرورفتن در تصویر خسرو به زیبارویان دستور دادن آوردن تصویر خسرو نزد شیرین

 ست شدن دل شیرینسُ ----- قرار گرفتن شیرین از تصویر تأثیرتحت 
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 توالی زمانی. 1م1

در تممام   ،ها و رخدادها که تابع قواعد جهان بیمرون اسمت   این شکل از ارتباط میان کنش
داستان است. داستان  برندۀ پیشعامل محوری و  مان،دارد. ز وجود خسرو و شیرینروایت 

دهمد. خسمرو در    رخدادی رخ نممی  صورت توقف زمان، گیرد و در در بطن زمان شکل می
به آموختن رسموم شمش    سالگی در شش« پس از آن» ،سالگی به تماشا کردن پرداخت پنج

هما   ر مهمارت د« سمپس »، آموزگار استخدام کردش پدر برای« بعد از آن» جهت مشغول شد،
 .زمانی وجود داردتوالی  ،روایت کارکردهای اصلی. میان شدکارآمد 

 توالی علّی. 1م1

شوند که بالفاصله و یا با فاصله  ای منجر به پدید آمدن رخدادهایی می کارکردهای هسته
راوی داسمتان  آینمد.   های بعدی داستان می رفت ی در پیرفت و یا حتّ ها، در همان پی از آن

ها  گذاری. نامکند ذکر میتی علّ ،دهد کنشی که در داستان رخ می برای هر شیرین خسرو و
وپرویز را به دلیل ویژگمی خماص   دلیل نیستند. پادشاه نام خسر در جهان قدیم و امروزه بی

طبیعی کند. بین داد کردن پادشاه و فرزند خواستن او زمانمندی  برای او انتخاب می خسرو
اصل علّیت حاکم است.  ،نذر کردن و قربانی دادن پادشاه رزندخواهی،وجود دارد. اما میان ف

پسری نصمیب   دهد، فرزند قربانی می« چون»کند و  نذر می ،خواهد پادشاه فرزند می« چون»
شود. در  بخشی در این صحنه بالفاصله و بدون فوت وقت انجام می شود. این نتیجه او می

کنمد، تممام کارکردهمای اصملی و      طلبی می رترود و عش رفت، خسرو به صحرا می این پی
و آن از  اسمت م ب اتفاقی باشند کمه بمس مهم   کنند تا عامل و مسبّ وابسته خود را مهیا می

معلمول پمس از    ،در تمام این موارد. دست دادن چهار مطلوب ارزشمند برای شاهزاده است
همم و   ت سمر هما پشم   علمت و معلمول   هممۀ  تموالی اما  دهد، ت و بالفاصله رخ میوقوع علّ

در داسمتان بسمیار پیشمتر از وقموع     را بالفاصله نیست. گاهی راوی علّت یک کنش نهایی 
هما   های خسرو و اطرافیان به این دلیل آن کند. پادشاه پس از انجام ناروایی معلول بیان می

است. پس از مجمازات   از ابتدا بسیار عادل و منصف بودهکند که خود  را سخت مجازات می
مجمازات  »حلی برای بازگرداندن وضعیت پیشین است.   و بالفاصله به دنبال راهشدن، خسر

تممام   ،. بمه ایمن ترتیمب   شمود  ممی  ی شفیع انگیختن پیمران نمزد پادشماه   عاملی برا« شدن
 گیرد، از همان مجازات شماهزاده سرچشممه   انجام می در داستان هایی که پس از آن کنش
راوی  دهنمد.  رخ ممی  سیار از علمت وقموع خمود   ب فاصلۀها همگی با  کنش. این است گرفته

دارد. در هر زمان کمه رخمدادی   در روایت ت رخدادها حساسیت بسیاری بر بیان علّداستان 
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 ،شمود  کنشگران در داستان گرفتمه ممی   به وسیلۀمهمی  انگیزۀشود و تصمیم و یا  بیان می
ان ذهنمی کنشمگران   ها را که در جهان عین و یا در جه سبب آنها و  تبالفاصله راوی علّ

 کند. بازگو می ،رخ داده است

 شوند: بندی می به انواع زیر دسته خسرو و شیرین ها در روایت علت

 و منطقی یعیطب یها علت .1م1م1

فرزنمد   باشد. پادشاه عادل ماوراءالطبیعیو  واقعیریغ ایو  ،طبیعیو  یواقع تواند یم ها علت
را نزد پمدر از دسمت    گاهشیجاو  شود یم ریتحق. شاهزاده کند یمجازات م کار خود راگناه

 .دیآ یپس به دنبال جبران مافات برم .دهد یم
 ییو ماورا یعیرطبیغ یها علت .1م1م1
 مونینام ایطالع و بخت مبارک  م

 عمه یو مابعدالطب اتیم معنو یایو متعلق به دن ستندین یمنطق تیرخدادها در روا یبرخ علت
 ادیم بمودن خسمرو    ریم گ دار و تخمت از تاجم  یستان، راوگزارش دا یهستند. در همان ابتدا

اممر را طمالع بلنمد     نیعلت ا یدارد. راو ندهیکه اشاره به پادشاه شدن او در زمان آ کند یم
 بمر بهمرام،   خسمرو  یروزیت پعلّ ،رود یکه خسرو به جنگ با بهرام م یزمان. داند یخسرو م

نامساعد بمودن بخمت    ،نیچنکمک اسطرالب است. همه حمله کردن او در زمان مناسب ب
 در آن جنگ است. وخسر یروزیپ یعوامل اصل زیخسرو نخوب بهرام و طالع 

 رؤیا دنید م

خمواب و   دنیاز اتفاقات است، د یاریبس نداد ت رخعلّ روایتکه در  ییروهایعوامل و ن از
به  خسرو را روان،یدر آن انوش که ندیب یم بیعج یخسرو خواب ،داستان ی. در ابتدااستیؤر

به جسمتجو کمردن و بمه دسمت      میتصم رؤیاآن  دنی. شاهزاده با ددهد یم دینو زیچهار چ
از  ،اسمت  خموابی کمه دیمده    ریثأتحت ت زیبانو ن نی. مهردیگ یشده مادیآوردن چهار مطلوب 

 .کند یپس از فرار از ارمن منع م نیریش بیتعق

 توالی فضایی. 1م1

کار  که در توصیفات داستان بهکاربرد دارد ی اسنادی ها ها و گزاره این نوع رابطه میان نمایه
انمد.   به دلیل مشابهت در کاربرد کنار هم قمرار گرفتمه   صرفاًها  گزاره ،در این حالت اند. رفته

در شمشمیرزنی مماهر    پردازد، ، با شیران به جنگ میرسد سالگی می زمانی که خسرو به ده
تمری از   اهمیمت  کمم  ش. این کارکردها نقدکن تیراندازی تبحر بسیار کسب میشود و در  می

یک مکان و یا یک  ،ای دارند و برای توصیف یک یا چند ویژگی کنشگر کارکردهای هسته
 روند. کار می زمان به
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 ها رفت پی. 1م1

رفت داشته باشد و  رفت ممکن است حداکثر هر پنج شرط اصلی را برای ساخت پی هر پی
رفت از میانه آغاز شود و یا با حالت  یک پیست ممکن ایعنی  ست نداشته باشد؛ممکن ا

 چهارهمگی حداقل  خسرو و شیرینروایت های  رفت پیپذیرد. نبرگشت به تعادل پایان 
الگوی  خسرو و شیرینروایت  نویسندۀند. داررفت  گیری یک پی شرط اصلی برای شکل
آغازین  صحنۀر د کند. فاده میها است های خود از آن رفت پی بیشترمشخصی دارد که در 

برای از ی یا معنوی سپس نیروهایی مادّ ←،حاکم استوضعیت مطلوب اولیه  ،رفت پی
این  سرانجام، ←، امکان دگرگونی(= )کنند  میتالش  وضعیت متعادل اولیهبین بردن 

نیروهای از بین بردن  برایکنشگر اولیه  .دگرگونی(= ) درو وضعیت متعادل از بین می
= ) گیرد کار می این راه به را دری یا معنوی مادّ و نیروهای کمکی کند تالش می مخرّب

عهدی،  مطلوب و دلخواه )داشتن فرزند، والیت نتیجۀ ،در نهایت ← امکان دگرگونی(
این پنج حالت اصلی  دستاورد(.دگرگونی و = د )آی / نمیدآی میدست به پادشاهی، عشق( 

وجود  رفتی دیگر به صورت ناقص ر پیرفت به صورت کامل و د تواند در یک پی که می
این بر  خسرو و شیرینشود. روایت  این روایت تکرار میهای  رفت پیبیشتر در  ،داشته باشد

 .رفت است اساس دارای چند پی
 

 نظامی خسرو و شیرینهای روایت  ساختار پیرفت :1شکل  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

از بین رفتن/ نرفتن وضعیت 
 مطلوب )دگرگونی/ ناپایدار(

 لوبوضعیت مط
 )ناپایدار(

 

بازگشتن/ بازنگشتن وضعیت مطلوب 
 )دگرگونی/ ناپایدار(

 

ورود نیروهای ویرانگر )امکان 

 گونی(ردگ

 

ورود نیروهای کمکی )امکان 

 دگرگونی(

 وضعیت نامطلوب
 )ناپایدار(
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 تولد خسروساختار روایی  .1م1م1

در آن وجمود دارد و همر    رفمت  یک پمی  وضعیتِ چهاروتاه و منظم است. هر ک ،رفت این پی
گمر یمک بمار و     ناشمی از ورود نیروهمای مقابلمه    دهند. دگرگونی تنها یک بار رخ میکدام 

کنشمگر   دهمد.  دگرگونی ناشی از ورود نیروهای کمکی نیز در برابر آن تنها یک بار رخ می
بمه پایمان   رفمت   این پی ،دن دستاورد مطلوباست و با حاصل ش (پدر خسرو)هرمز  ،اصلی

 رسد. می
 1 شمارۀ جدول

 وضعیت مطلوب
 ویرانگر ورود نیروهای

 )امکان دگرگونی(
از بین رفتن وضعیت 

 مطلوب )دگرگونی(
ورود نیروهای کمکی 

 )امکان دگرگونی(
بازگشممت وضممعیت  

 مطلوب )دگرگونی(

 پسردار شدن هرمز نذر و قربانی کردن بدون وارث بودن ---- دادورزی هرمز
 

 چهارگانههای  به مطلوب خسرو یابیدستساختار روایی  .1م1م1

نخستین با متعادل وضعیت  .رفت روایت است ترین پی ترین و پیچیده طوالنی ،رفت این پی
رود. در برابر آن، نیروهای کمکمی وارد   صورت موقت از بین می  گر به ورود نیروهای مقابله

میمان  آممد  و کنند. این رفت برقرار میبه صورت موقت متعادل را شوند و وضعیت  عمل می
یابد و برقراری وضمعیت نامتعمادل و    رفت ادامه می گر تا پایان پی نیروهای کمکی و مقابله

 متعمادل  وضمعیت  ،رفمت  تا اینکه در پایان پی ،به صورت موقت در نوسان استنیز متعادل 
همراه بودن  ،رفت بررسی در این پی شایستۀ تۀنکد. شو و دستاورد حاصل می برقرار،دوباره 

 کلی رفت یک پیتنها نشان از  ،است. در مطالعات اولیه رفت این پیدر درون رفت  پی چهار
رفمت   پیاین  داخلرفت  پی چهاراز وجود  ،تر های عمیق اما تحلیل ،شود دیده می در روایت
 نیمز  راوی در روایمت و  خلمۀ مدااز  ها ناشمی  رفت . این کمرنگ شدن دیگر پیدهد خبر می

ها هرگمز گمزارش    ای که برخی از آن به گونه ،است آنحذف و خالصه کردن رویدادها در 
یابی ، روند دسمت رفت در واقع این پی شود. سرعت عبور می بهنیز شوند و از برخی دیگر  نمی

ز دست چهار چیز ارزشمند را ا ،رفت دوم شاهزاده در ابتدای پیکنشگر به چهار هدف است. 
بینمد کمه در آن از چهمار گمنج واال      یایی سراسر صمادقانه ممی  رؤ سبب،به همین  دهد. می

 ی شماهزاده عبارتنمد از:  رؤیما به ترتیب ذکمر شمدن در    مطلوبشود. این چهار  صحبت می
این چهمار  مبنای رسیدن شاهزاده به  بر .باربد شیرین، شبدیز، تخت پادشاهی ورسیدن به 

ی و راو سملیقۀ گیمرد کمه بنما بمه      رفمت دوم شمکل ممی    پمی  داخمل رفمت   چهار پمی  چیز،
را داشته باشد و یما   کامل رفت پنج ویژگی الزم یک پی تواند همۀ می اوهای  بینی مصلحت
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بنما بمه همدف کنشمگر بمه       ،در تحقیقها  رفت این پی یک از هررفت ناقص باشد.  یک پی
 .است شدهاری ذگ نام ها آنهای  نام
 شیرینبه خسرو یابی تدس ساختار روایی. 1م1م1

یابی خسرو برای رسیدن بمه یکمی از   ترین مسیر دست نی و مهم، پیچیدهت طوالرف این پی
های بسیار نیروهمای   شاهد کنش ،شیرین رسیدن به رفتِ در پیخود است.  مطلوب اهداف

 ،هما  ایمن کشماکش   نتیجۀگر هستیم. در  ها در مقابل نیروهای مقابله کمکی و کشاکش آن
رود.  آید و به صورت ناپایدار نیز از بین ممی  طلوب به صورت موقت به دست میدستاورد م

رود کمه خسمرو بمه شمیرین      تا پایان داستان ادامه دارد و تا آنجا پیش میها  این کشکمش
در رسمیدن بمه    خسمرو  نیمروی کمکمی   تمرین  مهمشاپور  ،رفت در تمام این پی دست یابد.

از نیروهمای   کممک خداونمد   نیز و و قضا و قدر الهیدیر  به جز شاپور، پیرانِ شیرین است.
 ،شمود  رفت به صورت متفاوت مشاهده ممی  رفت هستند. آنچه در این پی ین پیایاریگر در 

در نقمش  جما  ایندر  ،گمر هسمتند   دیگمر مقابلمه  همای   رفت این است که نیروهایی که در پی
موجمب  ربمار ایمران،   بهرام چموبین بمه د   ۀکه حمل چنان ویژه دارند؛ نقش ،نیروهای کمکی

نیروهای شود.  سار می در چشمه موقت او با شیرینحرکت خسرو به سمت ارمن و مالقات 
ر شمیرین بمر   همراهان و غالمان شیرین در حفاظت از او، اصمرا  رفت، گر در این پی مقابله

جبمار بمرای تمرک    داشت حرمت خود، دور شدن خسرو از شیرین به اازدواج با خسرو و پاس
امکان  ورود شیرویه به داستان است. ر اصفهانی و سرانجام،فرهاد و شکّ ود مریم،ایران، ور

افتد، اما لزومماً کمنش و دگرگمونی در     در بسیاری از کارکردها اتفاق می کنش و دگرگونی
کنمد، امما ورود    دهد. کنشگر از نیروهای کمکی بسیاری استفاده ممی  رخ نمی بعدی کارکرد

ثر ؤهما مم   کمنش آن  عدم موفقیتدر  ی کمکینبودن نیروها رآمدگر و یا کا نیروهای مقابله
 است.
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 1شمارۀ  جدول
وضعیت 
 مطلوب

 ورود نیروهای ویرانگر
 )امکان دگرگونی(

از بین رفتن وضعیت 
 مطلوب )دگرگونی(

)امکان  ورود نیروهای کمکی
 دگرگونی(

بازگشت وضعیت 
 مطلوب )دگرگونی(

رشد کردن 
 مطلوب خسرو

ورود شاهزاده و 
 ههمراهان به دِ

باغ توسط  خوردن غورۀ
 ---- ---- غالم شاهزاده

 ---- ---- خشمگین شدن شاه جاسوسان شاه ----
 ---- ---- مجازات کردن غالم تحریک جاسوسان ----

 شفقت شاه بر خسرو کفن پوشیدن شاهزاده ---- ---- ----
 شفیع انگیختن پیران ---- ---- ----

 شدن خسرو ولیعهد
 گریه و زاری شاهزاده ---- ---- ----
 شدن خسرو متأثر دیدنخواب  ---- ---- ----
 شاپور به ارمن رفتن آگاهی دادن شاپور ---- ---- ----

رسیدن به 
 از مکان شیرین یآگاه پیران دیر ---- ---- ارمن

 شدن شیرین متأثر تصویر کردن خسرو ---- ---- یافتن شیرین
 ---- ---- آنپاره و پنهان کردن  غالمان و ندیمان ----

 دیدن تصویر خسرو حرکت شیرین ---- ---- ----
 پیدا شدن شاپور نگهبانی دادن غالمان ---- ---- ----

 شیرینعاشق شدن  خسرو توصیف ---- ---- دیدار با شاپور
 امیدوار شدن شیرین راهنمایی شاپور ---- ---- ----
 شیرین شدن دور بر شبدیز سوار شدن ---- ---- ----
 فرار از ایران از هرمزخسرو  ترس ---- ---- ----
 خسرو و شیریندیدار  قضا و قدر الهی ---- ---- ----
 ---- ---- حرکت نکردن خسرو داری خسرو خویشتن ----

---- 
فرار کردن شیرین از  تردید شیرین

 ---- ---- سار چشمه
 متعهد بودن شیرین

 رسیدن به مدائن حرکت شیرین ---- ---- ----

 بانو دیدار خسرو با مهین حرکت خسرو به ارمن ---- ---- ----
 ---- به شاپور مأموریتدادن  ---- ---- ----

رسیدن شاپور به  دادن گلگون به شاپور ---- ---- ----
 شیرین

 ---- ---- رفتن خسرو به ایران خبر مرگ هرمز ----

فرمان خسرو به  ----
 ---- ---- رفتن شیرین از ایران شیرین

 فرار خسرو از ایران شورش بهرام بر خسرو ---- ---- ----

 خسرو و شیریندیدار  خسرو به ارمن فرار ---- ---- ----
 ---- ---- پذیرفتن پند بانو پند مهین ----
 ---- ---- گستاخی خسرو خسرو نوشی باده ----

اب شیرین/ ناز و عت ----
 اوشرط گذاشتن 

دور شدن  و خسرو خشم
 ---- ---- از شیرین

 ---- ---- ازدواج با مریم رفتن خسرو به روم ----
 ---- بازگشت شیرین به ایران بانو مرگ مهین ---- ----
 ---- درخواست خسرو از مریم ---- ---- ----

 ---- ---- منصرف شدن خسرو تهدید کردن مریم ----
 ---- دادن به شاپور مأموریت ---- ---- ----

 ---- ---- عاشق شدن فرهاد ورود فرهاد به قصر 
 خسروگیری  تصمیم مشورت خسرو با بزرگان ---- ---- ----
 ---- دادن پول به فرهاد ---- ---- ----
 قبول کردن به فرهاد ارک دادن پیشنهاد ---- ---- ----
 یافتن راه با بزرگانخسرو مشورت  دار شیرین با فرهاددی از عهده برآمدن فرهاد ----
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 ---- استخدام مرد خبررسان ---- ---- ----
 خودکشی کردن فرهاد خبر مرگ شیرین ---- ---- ----
 شاد شدن خسرو مرگ مریم ---- ---- ----
 ---- ---- گستاخی خسرو خسرو نوشی باده ----
 ---- ---- با شکرازدواج خسرو  خسرو از شکر یآگاه ----

دگرگون شدن دل  نیایش شیرین تأثیر ---- ---- ----
 خسرو

 خسرو و شیریندیدار  حرکت خسرو به قصر ---- ---- ----
 ---- دلجویی خسرو ---- ---- ----

گله شیرین از  ----
 ---- ---- ---- مهری بی

 ---- خسرو از عشق خود یاد ---- ---- ----
 ---- ..و. رار خسرو به شیریناص ---- ---- ----
 ---- ---- از قصرخسرو  بازگشت شرط گذاشتن شیرین ----

حرکت شیرین به  نی شیرینپشیما ---- ---- ----
 خرگاه

 ---- دیدار شاپور و شیرین ---- ---- ----
 ---- خواب دیدن خسرو ---- ---- ----
 شاد شدن خسرو تعبیر خواب خسرو ---- ---- ----
 ها آنشدن  متأثر غزل گفتن نکیسا و باربد ---- ---- ----

 بوسی کردن شیرین پای ظاهر شدن شیرین ---- ---- ----
 خسرو بر ازدواجسوگند  راهنمایی شاپور به خسرو ---- ---- ----
 ازدواج خسرو با شیرین فراخواندن موبد ---- ---- ----
 و شیرین خسرو وصال به هوش آمدن خسرو ---- ---- ----

شیرویه بر  عشق ----
 ---- ---- قتل خسرو شیرین

 11 گر تعداد کنش نیروهای مقابله
 11 تعداد دگرگونی ناشی از کنش
 11 تعداد کنش نیروهای کمکی
 11 تعداد دگرگونی ناشی از کنش

 

 شبدیزبه  خسرو یابیدستساختار روایی . 1م1م1

بمه   گر در رسمیدن  های کمکی و مقابلهرسد. نیرو شبدیز همراه با شیرین به دربار ایران می
ان یابی به شمیرین یکسمان هسمتند. شمبدیز در همم     دستساختار روایی تا مقطعی از  شبدیز

شود. شاهزاده در فرار از بهرام به  جزئی از متعلقات دربار می ابتدای راه از شیرین جدا شده،
ز ایمن صمحنه، بما کممک     شتابد. پمس ا  سرعت به روم می به ارمن، سپس به شبدیزکمک 

در  ،آخرین حضمور شمبدیز در روایمت    شود. شبدیز به اصفهان برای دیدار با شکّر روانه می
شمبدیز از جملمه    شمتابد.  است که خسرو سوار بر او بمه قصمر شمیرین ممی      زمستانی یشب

نیروهای کمکی کنشگر در دستیابی به سلطنت و شیرین است. این مطلوب کنشگر پس از 
و راوی زمان زیادی را برای پرداختن به او صمرف   شود دیگر از او جدا نمی ،به دست آمدن

 ند.ک نمی
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 1 شمارۀجدول 

 وضعیت مطلوب
 ورود نیروهای ویرانگر

 )امکان دگرگونی(

از بین رفتن 
وضعیت مطلوب 

 )دگرگونی(

 ورود نیروهای کمکی
 )امکان دگرگونی(

بازگشت وضعیت 
 مطلوب )دگرگونی(

 انند پیرفت دومم مانند پیرفت دوم
 علوفۀخوردن 
 باغ

---- ---- 

 ---- ---- خشم پادشاه مانند پیرفت دوم ----

 ---- ---- پی کردن اسب مانند پیرفت دوم ----

 .هستندشیرین به  دستیابیهمانند پیرفت گر و کمکی  ی مقابلهنیروها

---- ---- ---- 
رسیدن شیرین به 

 ایران
اقامت شبدیز در 

 قصر

 7 ش نیروهای مقابله گرتعداد کن

 3 تعداد دگرگونی ناشی از کنش

 15 تعداد کنش نیروهای کمکی

 11 تعداد دگرگونی ناشی از کنش
 

 سلطنتبه  خسرو یابیدستساختار روایی . 5م1م1

رفت مهم همزمان بما   یابی خسرو به تخت سلطنت است. این پیرفت سوم، روایت دست پی
های آن در  برخی از قسمت ،راوی سلیقۀرد، اما بنا به گی رفت شیرین و شبدیز شکل می پی

همای آن   ها و جمدایی  یابیها، دست شوند. میزان کشاکش صه میروند روایت حذف و یا خال
رفت شمیرین   نصف پی تقریباًای آن  رفت شیرین است )تعداد کارکردهای هسته کمتر از پی

همایی از روایمت    ینکه قسمتشخصی خود به نوع موضوعات و ا عالقۀاست(. راوی بنا به 
 هما در روایمت خمود خمودداری     از تکرار آن است، فردوسی نقل شده ۀشاهنامپیش از او در 

سازد. حذف و خالصمه   ها گرفتار نمی ها و جدایی خم وصال و کند و آن را در مسیر پرپیچ می
یار ۀ بسم رفمت بهمر   کردن رویدادها و رخدادها از عناصری است که راوی از آن در این پمی 

 ه سراسر توضیح جزئیات رخدادهاست.است، برعکس روایت شیرین ک گرفته
 5 شمارۀ جدول

 ورود نیروهای ویرانگر مطلوبوضعیت 
 )امکان دگرگونی(

از بین رفتن وضعیت 
 مطلوب )دگرگونی(

 ورود نیروهای کمکی
 )امکان دگرگونی(

بازگشت وضعیت 
 مطلوب )دگرگونی(

 ---- ---- خوابیدن بر تخت دومرفت  مانند پی رفت دوم مانند پی

 ---- ---- رفت دوم مانند پی رفت دوم مانند پی ----
 ---- ---- بخشیدن تخت رفت دوم مانند پی ----

 .های پیشین هستند همانند پیرفتنیروهای کمکی 

 ---- ---- خشم پادشاه سکه زدن شاهزادهودن ب ولیعهد

 امید بزرگ ---- ---- ----
 شاه ۀتوطئدادن خبر 
 به خسروراهنمایی 

 با اوخسرو  فرار شبدیز ---- ---- ----
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استراحت خسرو در 
 ---- ---- بانو قصر مهین

 رسیدن قاصد
 بازگشت خسرو به ایران

 درخواست بزرگان
 نشستن به تخت زمان و وقت فرخ ---- ---- ----

---- 

 تهمت زدن بهرام

ی داشتن قو رأی ---- ---- حمله به ایران
 بهرام

 کمک از بزرگان

---- 
 های روزگار بازی

 ---- ---- فرار خسرو از ایران
 شورش مردمان

کمک خسرو از  ---- ---- ----
 فرار از دست بهرام نیرنگ

خسرو به  حرکت ---- ---- ----
 رسیدن به ارمن ارمن

 حرکت خسرو به روم شیرینشرط گذاشتن  ---- ---- ----

رسیدن خسرو به  ---- جنگجویان بهرام ----
 آموختن حکمت رهبانان

 ---- رسیدن خسرو به روم ---- ---- ----

آگاهی قیصر از بخت  ---- ---- ----
 خوب خسرو

بخشیدن تاج و دختر 
 خود به خسرو

 قیصر سپاه ---- ---- ----

 شکست خوردن بهرام

 بخت ناموافق بهرام ---- ---- ----

 سنجیدن وقت حمله ---- ---- ----

آگاهی خسرو از زمان  ---- ---- ----
 مناسب برای حمله

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 خودبین شدن بهرام
 سرپیچی بهرام
 تند شدن بخت

مبارک بودن وقت و  ---- ---- ----
 خسرو شاه شدن زمان

رسیدن خبر مرگ  ---- ---- ----
 شادی خسرو بهرام

ن مستحکم شد
 ---- ---- سلطنت خسرو

اندرز شیرین به 
ورزی خسرو در  عدالت خسرو

حکمت آموختن  مملکت
 خسرو

 دن خسرورام شآ با بزرگ امید مشورت ناراحت بودن خسرو بدفعل بودن شیرویه ----
 ---- ---- در آتشخانهاقامت  خسروگیری  کناره ----

 ---- ---- کشتن خسرو استخدام کردن قاتل ----

 11 گر تعداد کنش نیروهای مقابله
 7 تعداد دگرگونی ناشی از کنش
 13 تعداد کنش نیروهای کمکی
 18 تعداد دگرگونی ناشی از کنش

 

 باربد به خسرو یابیدست ساختار روایی. 3م1م1

داشمتن مطربمی    نوید داده بمود، یابی به آن را به خسرو دستکه انوشیروان  مطلوبیآخرین 
ماهر در نواختن  نیز جوست. باربد ساز و بزم سرو از ابتدای جوانی عشرتاست. خ دست چیره
 دسمتاوردهای  تنها هدف در میان دیگر قی و آگاه به سی لحن است. اینادوات موسی همۀ
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نمام  دهد.  شاهزاده است که راوی از چند و چون رسیدن به آن هیچ گزارشی به دست نمی
ور حضم شود. آخمرین   ذکر می بزم شادی آن در و پس از مرگ بهرام چوبین باربد اولین بار

 هنرنمایی در شب زفاف خسرو است. وی نیز
 3شمارۀ  جدول

 وضعیت مطلوب
 رود نیروهای ویرانگرو

 )امکان دگرگونی(
از بین رفتن وضعیت 
 مطلوب )دگرگونی(

ورود نیروهای کمکی 
 )امکان دگرگونی(

بازگشت وضعیت مطلوب 
 )دگرگونی(

 ---- ---- نواختن چنگ رفت دوم نند پیما رفت دوم مانند پی
 .هستندیابی به شیرین دسترفت  همانند پیگر و کمکی  نیروهای مقابله

 پیدا شدن باربد ---- ---- ---- ----
 1 گر تعداد کنش نیروهای مقابله

 1 تعداد دگرگونی ناشی از کنش
 1 تعداد کنش نیروهای کمکی
 1 تعداد دگرگونی ناشی از کنش

 خسرویابی شیرین به دست ساختار روایی. 3م1م1

همای   خسمرو بمه مطلموب    دسمتیابی رفمت بمزرگ )   که در ظاهر روایت با یک پمی  در حالی
تر اسمت، نگماهی    رفت فرعی و کوچک یم که خود شامل چندین پیهست مواجهچهارگانه( 

رفتمی   پی ،رفت و کمی دیرتر از آن دهد که موازی با این پی روایت نشان می دقیق بر کلّ
رفمت بما دیگمری     رفت دوم دارد. کنشگران این پی گیرد که ساختاری همانند پی شکل می

کننمد.   های خود را بما یکمدیگر تعمویی ممی     ها نقش با این تفاوت که آن ،یکسان هستند
رفمت   در این پی ،گیرنده است کنشگر، آمر و تصمیم ،رفت پیشین شاهزاده که در سراسر پی

رفت پیشین هدف مورد جستجو  شود. شیرین نیز که خود در پی تبدیل می مطلوب به هدف
 ،کنمد. در ایمن راه   آغاز می به او دستیابیبرای  فرایند جستجو را خسرو بود، با دل بستن به

را از  شمیرین  ،گمر  نیروهای مقابله گیرد و های موقت بسیاری انجام می یها و دگرگون کنش
یی و یا با کمک گرفتن از نیروهمای یماریگر بمه    تنها اما او خود به ،کنند هدف خود دور می

 رود. ها می مقابله با آن
 هرچمه  حرکتی متضاد دارند؛ خود اصلی های به هدف دستیابیدر روند  خسرو و شیرین

خود از هدف خسرو به همان میزان  ،شود مینزدیک  (خسرو)هدف مطلوب خود شیرین به 
یرین را همزممان در کنمار همم نمدارد.     گاه سلطنت و ش  خسرو هیچ .شود میدور  )سلطنت(

 مرتبمۀ در  اسمت و بمه هممین سمبب،     در داستان درک کردهخوبی  شیرین بههمین نکته را 
هم او و هم سلطنت را باید  کند که این بار به او گوشزد می ،آخری که در کنار پادشاه است

بمرای  شماهی را  گیری تاج و تخت پاد ازدواج و بازپسبه دست آورد. او دو شرط  با یکدیگر
 شود. کند که با واکنش تند خسرو مواجهه می پادشاه تعیین می
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 7 شمارۀجدول 

 ورود نیروهای ویرانگر وضعیت مطلوب
 )امکان دگرگونی(

از بین رفتن وضعیت 
 مطلوب )دگرگونی(

 ورود نیروهای کمکی
 )امکان دگرگونی(

بازگشت وضعیت مطلوب 
 )دگرگونی(

بودن شاد 
 ---- ---- ---- ورود شاپور شیرین

 ندیمان و غالمان مبهوت شدن شیرین دیدن تصویر خسرو ----
 دریدن/ پنهان کردن تصویر

 تغییر دادن مکان استراحت
 جستجوی صاحب تصویر

 آوردن شاپور نزد شیرین ندیمان شیرین ---- ---- پیدا شدن شاپور
 شدن شیرین متأثر عشق خسروگفتن  ---- ---- ----
 خسروفاش کردن نام  رازگشایی شیرین ---- ---- ----
 حرکت شیرین راهنمایی شاپور ---- ---- ----
 دور شدن شیرین شبدیز ---- ---- ----
 ---- ---- ---- جستجو کردن شیرین ----
 جستجو نکردن شیرین بانو مهین ---- ---- ----
 در مسیر توقف خسته بودن شیرین ---- ---- ----
 فرار کردن خسرو از تهدیدآگاهی  ---- ---- ----
 توقف خسرو در مسیر خسته شدن اسبان ---- ---- ----
 ---- ---- حرکت نکردن داری خسرو خویشتن ----
فرار شیرین از  تردید شیرین ----

 سار چشمه
---- ---- 

 ---- ---- متعهد بودن شیرین ----
 ساختن قصری دیگر ستورد تمارض شیرین ---- ---- رسیدن به مدائن

 ---- ---- حرکت شاپور دستور بازآوردن شیرین ----
 ---- ---- حرکت کردن خسرو خبر مرگ پادشاه ----
 به شیرینرساندن پیام  رسیدن شاپور به دربار ---- ---- ----
 رسیدن شیرین به ارمن سوار شدن بر گلگون ---- ---- ----
 فرار خسرو از دربار خسرو بهرام به ۀحمل ---- ---- ----
 رسیدن خسرو به شکارگاه حرکت خسرو به ارمن ---- ---- ----

خسرو و دیدار 
 شدن هر دو متأثر گفتن نام خود به یکدیگر ---- ---- شیرین

 پذیرفتن دعوت شیرین دعوت شیرین از خسرو ---- ---- ----
 وبان پذیرفتن پند مهین بانو اندرز مهین ---- ---- ----
 ها آننزدیک شدن  چوگان باختن ---- ---- ----
 پذیرفتن دعوت خسرو دعوت خسرو از شیرین ---- ---- ----
 ها آننزدیک شدن  به بزم نشستن ---- ---- ----
 ---- ---- گستاخی خسرو مست شدن خسرو ----
 ---- ---- برآشفتگی شیرین درازی خسرو دست ----
 ---- ---- آشفتگی خسروبر شرط گذاشتن شیرین ----
 ---- ---- ناراحتی شیرین رفتن خسرو ----
 امیدوار کردن شیرین سروش آسمانی فرخ تشویق به رفتن دیو هوس ----

 نشستن شیرین به تخت بانو فوت مهین ---- ---- ----

 ناراحت شدن شیرین شنیدن خبر ازدواج ---- ---- ----

 سپردن تخت شاهی دولت ۀآشفته شدن ادار ---- ---- ----
 اقامت در قصر رفتن شیرین به ایران ---- ---- ----
 ---- آگاهی خسرو از شیرین ---- ---- ----
 ---- ---- ندیدن شیرین هراس خسرو از مریم ----
 یاد کردن شیرین مست شدن خسرو ---- ---- ----
 ---- ---- برآشفتگی شیرین فرستادن شاپور ----

 به وسیلۀمعرفی فرهاد  نیاز شیرین به شیر ---- ---- ----
 شاپور
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 عاشق شدن فرهاد آمدن فرهاد نزد شیرین ---- ---- ----

 جوی آغاز کردن ساختِ جوی سفارش ساختِ ---- ---- ----

 رفتن شیرین به محل کار جوی تمام شدن ساختِ ---- ---- ----
 دن فرهادش متأثر مالقات شیرین با فرهاد ---- ---- ----
 مرگ فرهاد دیدار خسرو با فرهاد ---- ---- ----
 ---- مرگ مریم ---- ---- ----
 ---- ---- آگاه شدن از شکّر مست شدن خسرو ----

 ---- ---- زاری کردن شیرین ازدواج خسرو با شکر ----

 هستند. نخسرو به شیرین یکسا دستیابیرفت  پیبا تا مرگ خسرو  نیروهای مقابله گر و کمکی

 دور شدن شیرویه از شیرین خودکشی شیرین   

 11 تعداد کنش نیروهای مقابله گر

 11 تعداد دگرگونی ناشی از کنش

 33 تعداد کنش نیروهای کمکی

 18 تعداد دگرگونی ناشی از کنش

 خسرو و شیرینها با یکدیگر در روایت  رفت پی ترکیب. 5

خسمرو بمه    دسمتیابی » طوالنی رفت است. در پیای  زنجیره ،رفت نخست و دوم پی ترکیب
رفمت   همای فرعمی و پمی    رفمت  این پی بین رفت فرعی وجود دارد. چهار پی ،«چهار مطلوب

  تنیدگی درهم حالت «شیرین به خسرو دستیابی»رفت  با پی اصلی رفت پی تر و نیز بین بزرگ
 است.

 نتیجه. 3
از تغییر وضعیت و دگرگونی  ثابتی روندبرگرفته از  خسرو و شیرینالگوی ساختاری روایت 

آغاز  ،متعادل در روایت است. این چرخه با حضور وضعیت در روایت از متعادل به نامتعادل
همای   ها و واکمنش  شود. کنش کنشگران مختلف دچار دگرگونی و پیچیدگی میو با کنش 
برسمد. هرچنمد   یابد که روایت به تعادل  تا آنجا ادامه میدر روایت  کننده دگرگوننیروهای 

 دسمتیابی اما با  ،است در روایت رخ دادهاین تعادل آن تعادل اولیه نیست و دگرگونی کاملی 
رفت اصلی و  سه پی ،خسرو و شیرین در روایتتواند پایان یابد.  به این وضعیت، داستان می

انمد. در   ای ترکیمب شمده   گیمری و زنجیمره   درونه شیوۀکه به  فرعی وجود دارد رفت پیسه 
های  کمترین تعداد و کنش ،خسرو به شبدیز و باربد( دستیابیناقص و فرعی ) های رفت پی

خورد. آنچه این چرخه را کُند و طوالنی و یا کوتاه  گر به چشم می نیروهای کمکی و مقابله
های متقابلی است که میمان نیروهمای یماریگر و     ها و واکنش تعداد کنش ،کند و سریع می

جایی و تغییر نقش هسمتند و   ها در حال جابه رفت . این نیروها بین پیدهد گر رخ می مقابله
، کنشگری همزمان شیرین با مهم نکتۀ توانند ماهیت خود را از شر به خیر تغییر دهند. می

خسمرو و  روایمت   ،اسماس   این دهد. بر رفت کامل را شکل می خسرو است که خود یک پی
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بمه چهمار    دسمتیابی کیل شده که یکی برای از دو خط سیر با دو کنشگر اصلی تش شیرین
هدف مهم در حال حرکت و کنشگری است و دیگری همزمان تنها برای به دسمت آوردن  

ها کارکردهای  رفت پی محرکۀنیروی  زند. یک مهم )خسرو( به جستجو و تالش دست می
ای روایت هستند که با کنش خود موجب واکنش و حرکمت در کارکردهمای بعمدی     هسته
علّی و معلولی خود منجمر بمه    تأثیرهای روایت با  شوند. زمانی که کنش نمی/ شود یخود م

کن است دگرگونی رود و مم طرح داستان به پیش می ،شوند امکان دگرگونی در روایت می
پایمدار  دگرگونی ناشی از کنش کنشگران در داسمتان  در صورتی که  در داستان رخ دهد و

در . رفتِ تولد خسمرو(  )پی شود رفت بعدی آغاز می پی خۀچرشود و  رفت تمام می پی ،باشد
همچنان بمه حرکمت    رفت کدام از این مراحل متوقف شوند، پی در هرها  آنهرگاه  ،مقابل

ه دلیمل  بم  ها رفت دستاورد نهایی پی .آورد  دست  دگرگونی پایداری بهدهد تا  خود ادامه می
دهد و شیرین  پادشاهی را از دست می رو. خسنیست پایدار گاه هیچ ،یاسارت در دنیای مادّ

اغتنمام فرصمت، کوتماهی عممر و      حاکم بودن ایدئولوژیشود.  با مرگ خسرو از او جدا می
همای   رفتن مطلموب   دست ازگیری ساختار روایت و  شکلدر  ،راویناپایداری غم و شادی 

 نهایی در پایان روایت تأثیر مستقیم دارد.
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