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چکیده
چند مسئله در داستان خسرو و شیرین ،نظیر نحوۀ رسیدن و آشنا شدن این دو شخص ،سرانجام غمانگیز
آنها ،بهرغم ظاهر پرنشاط رمانسهای فارسی و میزان کنش شیرین در روایت نظامی درخور توجه است.
بدین سبب ،برای دریافت چگونگی شکلگیری داستان و فرجام غممانگیمز شخصمیتهمای مهمم آن بمه
بررسی و تحلیل ساختار روایت نظامی از داستان خسرو و شیرین پرداختهایم .روایت خسمرو و شمیرین بما
یک پیرفت کامل آغاز میشود .با اتمام این پیرفت ،دو پیرفت اصلی شکل میگیرد که یکی کنشگری
خسرو در به دست آوردن چهار مطلوب ارزشممند «شمیرین ،تخمت سملطنت ،شمبدیز و باربمد» و دیگمری
کنشگری شیرین در به دست آوردن خسرو است .پیرفتهای روایت چرخههای ثابتی از تغییر وضعیت از
پایدار به ناپایدار هستند که کنشها و واکنشهای نیروهای یاریگر و مقابلهگر در دگرگونی وضعیت آنهما
نقشی اساسی دارند .هر پیرفت با دگرگون شدن از وضعیت متعادل به نامتعادل آغاز میشود و بما امکمان
دگرگونی و در نهایت ،دگرگونی پایان میپذیرد .این دگرگمونیهمای مطلموب در پایمان روایمت از دسمت
میروند و نشانی از وصال دائمی در هیچ کدام از آنها دیده نمیشود.
واژههای کلیدی :ساختار روایی ،نظامی گنجوی ،خسرو و شیرین ،پیرفتها ،کارکردها.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mahbubeh.azhari@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
نظامی اولین منظومۀ عاشقانۀ خود ،یعنی خسرو و شیرین را بر اساس طرحی از شاهنامه و
اقوال و نوشتههای مشهور در آن زمان به سبب عالقهمنمدی شخصمی و خشمنودی قمزل
ارسالن سرود .پس از آن ،این منظومه در پهنۀ ادب فارسی گسترش چشمگیری یافت ،به
گونهای که شصتو چهار کتاب با نام خسرو و شیرین و هفده کتاب با عنوانهای شیرین و
خسرو و شیرین و فرهاد از آن تقلید و تألیف شدهاست (بر اساس فهرست باباصفری .)1171 ،چنمد
مسئله در داستان خسرو و شیرین ،نظیر نحموۀ رسمیدن و آشمنا شمدن خسمرو و شمیرین،
سرانجامِ غمانگیز آنها ،بهرغم ظاهر پرنشاط رمانسهای فارسی و میزان کنش شیرین در
روایت نظامی درخور توجه است .بدین سبب ،برای دریافت چگونگی شکلگیری داستان و
فرجام غمانگیز شخصیتهای مهم آن به بررسی و تحلیل ساختار روایت نظامی از داستان
خسرو و شیرین پرداختهایم تا نشان دهیم کنشها و واکنشهای بهکار رفته در روایت چه
میزان متأثر از ساختار روایی داستان است .بررسی کارکردها بما اسمتفاده از دیمدگاه روالن
بارت و شکلگیری پیرفتها بر مبنای دیدگاههای برمون و تودوروف انجام گرفتهاست.
 .1پیشینۀ پژوهش
تاکنون دربارۀ داستان خسرو و شیرین کتاب ،پایاننامه ،رساله و مقاالت متعمدد و فراوانمی
نوشته شدهاست .از سال  1111تا  ،1187در مجمموع  115کتاب مستقل دربارۀ نظامی بمه
تحریر درآمدهاست و در حوزۀ نقد و تحلیل بیشترین آمار از آنِ داسمتان خسمرو و شمیرین
است (ر.ک؛ نوروزی و دیگران .)1187 ،سعیدی سیرجانی ( ،)1137به مقایسۀ دو شخصمیت زن در
دو داستان خسرو و شیرین و لیلی و مجنون میپردازد و تأثیر دو جامعۀ ایرانمی و عمرب را
در پرورش شخصیتهای زن و ممرد دو داسمتان تحلیمل ممیکنمد .غالمرضمایی ()1171
شخصیتهای داستانی منظومۀ خسرو و شیرین را که از نظر پیشینۀ تاریخی و ادبی قابمل
بحث و بررسی بودهاند ،بهتفصیل تحلیل کرده است .اقبالی ( )1181داستان خسرو و شیرین
را در شاهنامه با خمسۀ نظامی مقایسه کردهاسمت .غفماری ( )1171بمه مطالعمۀ تطبیقمی
شیرین در شعر فردوسی ،نظامی ،وحشی بمافقی و خانما قبمادی پرداختمهاسمت و مزداپمور
( )1171به مقایسۀ تطبیقی میان دو روایت از این داسمتان (شماهنامۀ فردوسمی و نظمامی)
پرداختهاند .برخی محققان شخصیتهای این داستان را تحلیمل کمردهانمد (ر.ک؛ صمفری و
حسینی1188 ،؛ پناهی 1181 ،و فاطمی و دُرپر .)1188 ،تمیمداری و عباسی ( )1171در سمه داسمتان
عاشقانۀ ویس و رامین ،خسرو و شیرین و لیلی و مجنون به بررسی نشانههایی میپردازنمد
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که بتوان آنها را به دیگر داستانهای عاشقانه تعمیم داد .ذوالفقاری ( )1171در طبقهبندی
منظومههای عاشقانۀ فارسی،داستان خسرو و شیرین را بر اساس درونمایۀ عاشمقانۀ آن در
دستۀ «صرفاً عاشقانه» قرار می دهد .واعظزاده ( )1175نیمز بمه بررسمی خویشمکاریهمای
داستانهای عاشقانۀ فارسی و از آن میان ،خسرو و شیرین پرداختهاست .سرانجام ،ثواب و
دیگران ( )1171نیز ویژگیهای نشانهم معناشناسی کنشهای مختلف داسمتان را بمر پایمۀ
نظریۀ گریماس تحلیل کردهاند.
 .1مبانی نظری پژوهش
روایت ،بازگویی رخدادهایی است که از لحاظ زمانی و مکانی با خواننده فاصله دارند .راوی،
حاضر و ظاهراً به مخاطب و قصه نزدیک است ،اما رخدادها غایمب و دورنمد .رخمدادها در
روایت از پیش انگاشتهشده هستند و توالی زمانی و علّی دارنمد (ر.ک؛ تموالن.)11 - 13 :1181 ،
این روایت است که به رخدادها ،این «موجمودات تنهما و گسسمته» ،شمکل سمازمانیافتمه
میدهد و آنها را در ارتباط یا تقابل با همم ممینشماند (ر.ک؛ چمتمن1778 ،م18 :.مم .)11بیشمتر
روایتها خط سیر دارند؛ یعنی معموالً به سمت و سویی میروند که از آنها انتظار ممیرود
و نوعی پیشرفت تدریجی یا حتّی گرهگشایی یا نتیجهگیری در آنهما دیمده ممیشمود .در
واقع ،روایت باید آغاز ،میانه و پایان داشته باشد (ر.ک؛ توالن .)18 :1181 ،فرمالیستها به دنبال
یافتن کوچکترین عنصر روایی تشکیلدهندۀ ساختار روایت بودند که قابل تقسیم به واحد
کوچکتر از خود نباشد .پیش از پراپ ،وسلوفسکی کوچکترین واحد روایتی را «بمنمایمه»
(ر.ک؛ پراپ )18 :1138 ،و توماشفسکی نیز اصل وحدتبخش در یک ساختار داستانی را «یمک
فکر کلی» یا همان «درونمایه» نامیده بود (ر.ک؛ توماشفسمکی .)111 - 177 :1171 ،پمراپ بمرای
شناسایی عناصر پایدار و متغیّر ،در مجموعهای از صد حکایت پریان روسی بمه ایمن اصمل
رسید که هرچند شخصیتهای یک حکایت متغیرند ،اما کارکردهای آنهما در حکایمتهما
پایدار و محدود است (ر.ک؛ اسکولز75 :1177 ،م .)73پس از فرمالیستها ،سماختارگرایان نیمز در
حوزۀ روایتپژوهی وارد شدند .تودوروف ساختار یک روایت را به «اجزای کالم (اسم خاص،
فعل و صفت)»« ،گزاره»« ،پیرفت»« ،قصه (ممتن)» ،و روالن بمارت آن را بمه «کمارکرد» و
«نمایه» تقسیم کرد .کارکردها لحظات پرخطر داستان به شمار میآیند ،اما همۀ آنهما بمه
یک اندازه مهم نیستند .دستهای که به زعم بمارت ،الیمههمای واقعمی روایمت را تشمکیل
میدهند ،کارکردهای هستهای و دستۀ دیگر که تنها فضای بین الیههای کارکردها را پُمر
میکنند« ،کارکردهای وابسته» نام دارند .نمایهها ویژگیهایی هستند که نمیتوانند جمز در
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سطح شخصیتها یا در سطح روایت کامل شوند .آنها در روایت ،متوالی هستند و در یک
فصل ،شخصیت یا یک اثر گسترده میشوند ( .)Barthes,1966:19همچنین« ،کارکردهای
وابسته ضعیفتر از هستهایها و صرفاً واحدهای متوالی هستند ،اما کارکردهمای هسمتهای
هم متوالی و هم علّی هستند» (بارت1733 ،م8 :.م .)7کارکردهای هستهای نقش بسیار مهممی
در متن ایفا میکنند ،از این نظر که تغییر یما دگرگمونی در آنهما منجمر بمه دگرگمونی در
کارکرد متوالی آن خواهد شد .به همین سبب ،تشخیص هستهای یا وابستهای بودن آنهما
در روایت ،کاری دشوار ،اما مهم است .کارکردهای هستهای در روایت میتوانند منجمر بمه
وضعیت دگرگونی در کارکرد بعدی خود شوند ،در صورتی که کارکردهای وابسته از چنمین
اهمیتی برخوردار نیستند .میان کارکردها ارتباط و توالی وجود دارد .دو اصل مهمم زممان و
علّت و معلولی ،پیونددهنده میان کارکردهاست .تموالی زممانی در میمان کارکردهمایی کمه
منطق بر وقوع آنها حاکم است ،حتماً وجود دارد ،اما میتواند کارکردهایی تنها بما رابطمۀ
توالی زمانی باشند ،بدون اینکه زنجیرهای علّی آنها را به هم مربوط کند.
همان گونه که تودوروف اشاره میکند ،مفهوم زمان داستان مشمول قمراردادی اسمت
که با زمانمندی «آرمانی» یا «طبیعی» یکسان است .در حقیقت ،با یک خط داستانی یا حتّی
یک شخصیت میتوان توالی دقیق داستان را پیدا کرد (ر.ک؛ ریمونکنان1781 ،م13 :.م .)17توالی
زمانی با اصل« ،واو» و اغلب با اصل علیّمت ،یعنمی «چرایمی» و «بنمابراین» هممراه اسمت.
فورستر این دو اصل را بهکار گرفته بود تا میان دو نموع روایمت کمه آنهما را بمه ترتیمب
«داستان» و «پیرنگ» نامید ،تمایز قائل شود:
«ما داستان را روایتی از حوادث تعریف کردهایم که در توالی زممانی ممنظم شمدهانمد و پمالت را
روایتی از حوادث و رخدادها که بر علیّت آنها تأکید میکند .اصل علیّمت ممیتوانمد بمه واسمطۀ
زمانمندی مستتر شود یا در جای مناسب ،خود را آشکار کند» (ریمونکنان1781 ،م13 :.م.)17

تودوروف در تقسیمبندی خود از انواع رابطۀ میان گزارهها از رابطهای نام میبرد که نه
زمانی است و نه علّی و آن وقتی است که دو گزاره به دلیل برخی شباهتها میانشان کنار
هم قرار گرفتهاند و به این شکل فضایی خاص ،متن را ترسیم میکنند.
(ر.ک؛ اسکولز .)131 :1177 ،یک قصه ممکن است دستکم حاوی یمک پمیرفمت باشمد ،امما
ممکن است چندین پیرفت را در بر داشته باشد (ر.ک؛ تودوروف .)171 :1188 ،برمون هر روایت
را متشکل از سه مرحلۀ «امکان کنش»« ،امکان فعلیّمت» و «دگرگمونی» ممیدانسمت .ایمن
اصطالحات« ،امکان کنش»« ،گذار به کنش» و «نتیجۀ کنش» یا «دستاورد» را بیان میکند
(ر.ک؛ برتنس .)81 :1187 ،در این دیدگاه ،هر گونه روایت با موقعیت پایمداری آغماز ممیشمود،
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سپس امکان دگرگونی آن پدید میآید و سرانجام ،آن موقعیت دگرگون میشود .این سمه
وضعیت ،یک پیرفت کامل را میسازند (ر.ک؛ احمدی .)133 :1173 ،پیرفت در منظر تودوروف
نیز معنایی همانند نظر برمون دارد:
«پیرفت کامل ،همیشه و فقط متشکل از پنج گزاره خواهد بود .یک روایت آرممانی بما موقعیمت
پایداری آغاز میشود که نیرویی آن را آشفته کردهاست ،پیامد آن یک حالت عمدم تعمادل اسمت.
سپس با عمل نیرویی در خالف جهت نیروی پیشگفته ،تعادل برقرار میگمردد» (تمودوروف:1171 ،
.)71

تودوروف سه شکل ارتباطی میان پیرفتها قائمل اسمت :درونمهگیمری ،زنجیمرهای و
تناوبی یا درهمتنیدگی .در شکل درهمتنیدگی« ،پیرفمت هما یکمی پمس از دیگمری قمرار
میگیرند .گاه گزارهای از پیرفتِ نخست ،پس از گزارهای از پیرفمت دوم ممیآیمد و گماه
گزارهای از پیرفتِ دوم پس از پیرفتِ نخست واقع میشود» (تودوروف.)71 :1171 ،
 .1کارکرد
هرمز پسردار نمیشود .این کارکرد امکان بالقوّه برای صورت گرفتن یا نگمرفتن کمارکرد
بعدی در داستان را فراهم میکند« :هرمز قربانی و نذر بسیار میکند /نمیکند» .در صورت
انجام گرفتن یا نگرفتن این کارکرد ،کنش بعدی میتواند به فعلیت برسد یا نرسد« :هرممز
پسردار میشود /نمیشود» .در مرحلۀ پایانی ،با انجام گرفتن کنش بالقوه و بمه فعلیمت در
آمدن آن ،وضعیت پایدار /ناپایدار ثانویه ایجاد میشود که به قول تمودوروف ،بما وضمعیت
متعادل اولیه متفاوت است« .این تعادل دوم شبیه تعادل نخست است ،اما این دو هیچ گماه
یک چیز نیستند» (تودوروف .)71 :1171 ،در داستان خسمرو و شمیرین ،بمیش از همزار کمارکرد
هستهای به عالوۀ چندصد کارکرد وابسته و نمایه به دست آمد که با توجه به حجم بسمیار
آنها ،تنها به ذکر چند نمونه برای ترسیم نحوۀ دستهبندی روایت بسنده شد.
جدول شمارۀ 1
کارکردهای هستهای

شادی و عیش شیرین و همراهان
رسیدن شاپور به محل شیرین
نقاشی کردن صورت خسرو
دیدن تصویر خسرو از سوی شیرین
آوردن تصویر خسرو نزد شیرین
تحت تأثیر قرار گرفتن شیرین از تصویر

کارکردهای وابسته

بادهنوشی و بازی کردن
------------به زیبارویان دستور دادن
-----

نمایهها

زیبارویان شویندیده
زودتر از شیرین ،صبح زود
بر خجسته کاغذی به عینه
----یک ساعت فرورفتن در تصویر خسرو
سُست شدن دل شیرین

اصول ترکیب کارکردها در روایت خسرو و شیرین به شیوههای زیر صورت میگیرد:
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1م .1توالی زمانی

این شکل از ارتباط میان کنشها و رخدادها که تابع قواعد جهان بیمرون اسمت ،در تممام
روایت خسرو و شیرین وجود دارد .زمان ،عامل محوری و پیشبرندۀ داستان است .داستان
در بطن زمان شکل میگیرد و در صورت توقف زمان ،رخدادی رخ نممیدهمد .خسمرو در
پنجسالگی به تماشا کردن پرداخت« ،پس از آن» در ششسالگی به آموختن رسموم شمش
جهت مشغول شد« ،بعد از آن» پدر برایش آموزگار استخدام کرد« ،سمپس» در مهمارتهما
کارآمد شد .میان کارکردهای اصلی روایت ،توالی زمانی وجود دارد.
1م .1توالی علّی

کارکردهای هسته ای منجر به پدید آمدن رخدادهایی میشوند که بالفاصله و یا با فاصله
از آنها ،در همان پیرفت و یا حتّی در پیرفتهای بعدی داستان میآینمد .راوی داسمتان
خسرو و شیرین برای هر کنشی که در داستان رخ میدهد ،علّتی ذکر میکند .نامگذاریها
در جهان قدیم و امروزه بی دلیل نیستند .پادشاه نام خسروپرویز را به دلیل ویژگمی خماص
خسرو برای او انتخاب می کند .بین داد کردن پادشاه و فرزند خواستن او زمانمندی طبیعی
وجود دارد .اما میان فرزندخواهی ،نذر کردن و قربانی دادن پادشاه ،اصل علّیت حاکم است.
«چون» پادشاه فرزند میخواهد ،نذر میکند و «چون» قربانی میدهد ،فرزند پسری نصمیب
او می شود .این نتیجهبخشی در این صحنه بالفاصله و بدون فوت وقت انجام میشود .در
این پیرفت ،خسرو به صحرا میرود و عشرتطلبی میکنمد ،تممام کارکردهمای اصملی و
وابسته خود را مهیا میکنند تا عامل و مسبّب اتفاقی باشند کمه بمس مهمم اسمت و آن از
دست دادن چهار مطلوب ارزشمند برای شاهزاده است .در تمام این موارد ،معلمول پمس از
وقوع علّت و بالفاصله رخ میدهد ،اما تموالی هممۀ علمت و معلمولهما پشمت سمر همم و
بالفاصله نیست .گاهی راوی علّت یک کنش نهایی را در داسمتان بسمیار پیشمتر از وقموع
معلول بیان میکند .پادشاه پس از انجام نارواییهای خسرو و اطرافیان به این دلیل آنهما
را سخت مجازات میکند که خود از ابتدا بسیار عادل و منصف بودهاست .پس از مجمازات
شدن ،خسرو بالفاصله به دنبال راه حلی برای بازگرداندن وضعیت پیشین است« .مجمازات
شدن» عاملی برای شفیع انگیختن پیمران نمزد پادشماه ممیشمود .بمه ایمن ترتیمب ،تممام
کنشهایی که پس از آن در داستان انجام میگیرد ،از همان مجازات شماهزاده سرچشممه
گرفتهاست .این کنشها همگی با فاصلۀ بسیار از علمت وقموع خمود رخ ممیدهنمد .راوی
داستان حساسیت بسیاری بر بیان علّت رخدادها در روایت دارد .در هر زمان کمه رخمدادی
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بیان میشود و تصمیم و یا انگیزۀ مهمی به وسیلۀ کنشگران در داستان گرفتمه ممیشمود،
بالفاصله راوی علّتها و سبب آنها را که در جهان عین و یا در جهان ذهنمی کنشمگران
رخ داده است ،بازگو میکند.
علتها در روایت خسرو و شیرین به انواع زیر دستهبندی میشوند:
1م1م .1علتهای طبیعی و منطقی

علتها میتواند واقعی و طبیعی ،و یا غیرواقعی و ماوراءالطبیعی باشد .پادشاه عادل فرزنمد
گناهکار خود را مجازات میکند .شاهزاده تحقیر میشود و جایگاهش را نزد پمدر از دسمت
میدهد .پس به دنبال جبران مافات برمیآید.
1م1م .1علتهای غیرطبیعی و ماورایی
م طالع و بخت مبارک یا نامیمون

علت برخی رخدادها در روایت منطقی نیستند و متعلق به دنیای معنویمات و مابعدالطبیعمه
هستند .در همان ابتدای گزارش داستان ،راوی از تاجمدار و تخمتگیمر بمودن خسمرو یماد
میکند که اشاره به پادشاه شدن او در زمان آینده دارد .راوی علت این اممر را طمالع بلنمد
خسرو میداند .زمانی که خسرو به جنگ با بهرام میرود ،علّت پیروزی خسمرو بمر بهمرام،
حمله کردن او در زمان مناسب به کمک اسطرالب است .همچنین ،نامساعد بمودن بخمت
بهرام و طالع خوب خسرو نیز عوامل اصلی پیروزی خسرو در آن جنگ است.
م دیدن رؤیا

از عوامل و نیروهایی که در روایت علّت رخ دادن بسیاری از اتفاقات است ،دیدن خمواب و
رؤیاست .در ابتدای داستان ،خسرو خوابی عجیب میبیند که در آن انوشیروان ،خسرو را به
چهار چیز نوید میدهد .شاهزاده با دیدن آن رؤیا تصمیم به جسمتجو کمردن و بمه دسمت
آوردن چهار مطلوب یادشده میگیرد .مهینبانو نیز تحت تأثیر خموابی کمه دیمدهاسمت ،از
تعقیب شیرین پس از فرار از ارمن منع میکند.
1م .1توالی فضایی

این نوع رابطه میان نمایهها و گزارههای اسنادی کاربرد دارد که در توصیفات داستان بهکار
رفتهاند .در این حالت ،گزارهها صرفاً به دلیل مشابهت در کاربرد کنار هم قمرار گرفتمهانمد.
زمانی که خسرو به دهسالگی میرسد ،با شیران به جنگ میپردازد ،در شمشمیرزنی مماهر
میشود و در تیراندازی تبحر بسیار کسب میکند .این کارکردها نقش کمماهمیمتتمری از
کارکردهای هستهای دارند و برای توصیف یک یا چند ویژگی کنشگر ،یک مکان و یا یک
زمان بهکار میروند.
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1م .1پیرفتها

هر پیرفت ممکن است حداکثر هر پنج شرط اصلی را برای ساخت پیرفت داشته باشد و
ممکن است نداشته باشد؛ یعنی ممکن است یک پیرفت از میانه آغاز شود و یا با حالت
برگشت به تعادل پایان نپذیرد .پیرفتهای روایت خسرو و شیرین همگی حداقل چهار
شرط اصلی برای شکلگیری یک پیرفت دارند .نویسندۀ روایت خسرو و شیرین الگوی
مشخصی دارد که در بیشتر پیرفتهای خود از آنها استفاده میکند .در صحنۀ آغازین
پیرفت ،وضعیت مطلوب اولیه حاکم است ←،سپس نیروهایی مادّی یا معنوی برای از
بین بردن وضعیت متعادل اولیه تالش میکنند (= امکان دگرگونی) ← ،سرانجام ،این
وضعیت متعادل از بین میرود (= دگرگونی) .کنشگر اولیه برای از بین بردن نیروهای
مخرّب تالش میکند و نیروهای کمکی مادّی یا معنوی را در این راه بهکار میگیرد (=
امکان دگرگونی) ← در نهایت ،نتیجۀ مطلوب و دلخواه (داشتن فرزند ،والیتعهدی،
پادشاهی ،عشق) به دست میآید /نمیآید (= دگرگونی و دستاورد) .این پنج حالت اصلی
که میتواند در یک پیرفت به صورت کامل و در پیرفتی دیگر به صورت ناقص وجود
داشته باشد ،در بیشتر پیرفتهای این روایت تکرار میشود .روایت خسرو و شیرین بر این
اساس دارای چند پیرفت است.
شکل  :1ساختار پیرفتهای روایت خسرو و شیرین نظامی
وضعیت مطلوب
(ناپایدار)

وضعیت نامطلوب
(ناپایدار)

ورود نیروهای ویرانگر (امکان
دگرگونی)

ورود نیروهای کمکی (امکان
دگرگونی)

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

بازگشتن /بازنگشتن وضعیت مطلوب
(دگرگونی /ناپایدار)
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1م1م .1ساختار روایی تولد خسرو

این پیرفت ،کوتاه و منظم است .هر چهار وضعیتِ یک پمیرفمت در آن وجمود دارد و همر
کدام تنها یک بار رخ میدهند .دگرگونی ناشمی از ورود نیروهمای مقابلمهگمر یمک بمار و
دگرگونی ناشی از ورود نیروهای کمکی نیز در برابر آن تنها یک بار رخ میدهمد .کنشمگر
اصلی ،هرمز (پدر خسرو) است و با حاصل شدن دستاورد مطلوب ،این پیرفمت بمه پایمان
میرسد.
جدول شمارۀ 1
وضعیت مطلوب

دادورزی هرمز

ورود نیروهای ویرانگر
(امکان دگرگونی)

----

از بین رفتن وضعیت
مطلوب (دگرگونی)

ورود نیروهای کمکی
(امکان دگرگونی)

بازگشممت وضممعیت
مطلوب (دگرگونی)

بدون وارث بودن

نذر و قربانی کردن

پسردار شدن هرمز

1م1م .1ساختار روایی دستیابی خسرو به مطلوبهای چهارگانه

این پیرفت ،طوالنی ترین و پیچیدهترین پیرفت روایت است .وضعیت متعادل نخستین با
ورود نیروهای مقابلهگر به صورت موقت از بین میرود .در برابر آن ،نیروهای کمکمی وارد
عمل میشوند و وضعیت متعادل را به صورت موقت برقرار میکنند .این رفتوآممد میمان
نیروهای کمکی و مقابلهگر تا پایان پیرفت ادامه مییابد و برقراری وضمعیت نامتعمادل و
متعادل نیز به صورت موقت در نوسان است ،تا اینکه در پایان پیرفمت ،وضمعیت متعمادل
دوباره برقرار ،و دستاورد حاصل میشود .نکتۀ شایستۀ بررسی در این پیرفت ،همراه بودن
چهار پیرفت در درون این پیرفت است .در مطالعات اولیه ،تنها نشان از یک پیرفت کلی
در روایت دیده میشود ،اما تحلیلهای عمیقتر ،از وجود چهار پیرفت داخل این پیرفمت
خبر میدهد .این کمرنگ شدن دیگر پیرفتها ناشمی از مداخلمۀ راوی در روایمت و نیمز
حذف و خالصه کردن رویدادها در آن است ،به گونهای که برخی از آنها هرگمز گمزارش
نمیشوند و از برخی دیگر نیز بهسرعت عبور میشود .این پیرفت در واقع ،روند دسمتیابی
کنشگر به چهار هدف است .شاهزاده در ابتدای پیرفت دوم ،چهار چیز ارزشمند را از دست
میدهد .به همین سبب ،رؤیایی سراسر صمادقانه ممیبینمد کمه در آن از چهمار گمنج واال
صحبت میشود .این چهار مطلوب به ترتیب ذکمر شمدن در رؤیمای شماهزاده عبارتنمد از:
رسیدن به شیرین ،شبدیز ،تخت پادشاهی و باربد .بر مبنای رسیدن شاهزاده به این چهمار
چیز ،چهار پمیرفمت داخمل پمیرفمت دوم شمکل ممیگیمرد کمه بنما بمه سملیقۀ راوی و
مصلحتبینیهای او میتواند همۀ پنج ویژگی الزم یک پیرفت کامل را داشته باشد و یما
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یک پیرفت ناقص باشد .هر یک از این پیرفتها در تحقیق ،بنما بمه همدف کنشمگر بمه
نامهای آنها نامگذاری شدهاست.
1م1م .1ساختار روایی دستیابی خسرو به شیرین

این پیرفت طوالنی و مهم ،پیچیدهترین مسیر دستیابی خسرو برای رسیدن بمه یکمی از
اهداف مطلوب خود است .در پیرفتِ رسیدن به شیرین ،شاهد کنشهای بسیار نیروهمای
کمکی و کشاکش آنها در مقابل نیروهای مقابلهگر هستیم .در نتیجۀ ایمن کشماکشهما،
دستاورد مطلوب به صورت موقت به دست می آید و به صورت ناپایدار نیز از بین ممیرود.
این کشکمشها تا پایان داستان ادامه دارد و تا آنجا پیش میرود کمه خسمرو بمه شمیرین
دست یابد .در تمام این پیرفت ،شاپور مهمتمرین نیمروی کمکمی خسمرو در رسمیدن بمه
شیرین است .به جز شاپور ،پیرانِ دیر و قضا و قدر الهی و نیز کممک خداونمد از نیروهمای
یاریگر در این پیرفت هستند .آنچه در این پیرفت به صورت متفاوت مشاهده ممیشمود،
این است که نیروهایی که در پیرفتهمای دیگمر مقابلمهگمر هسمتند ،در اینجما در نقمش
نیروهای کمکی ،نقش ویژه دارند؛ چنانکه حملۀ بهرام چموبین بمه دربمار ایمران ،موجمب
حرکت خسرو به سمت ارمن و مالقات موقت او با شیرین در چشمهسار میشود .نیروهای
مقابله گر در این پیرفت ،همراهان و غالمان شیرین در حفاظت از او ،اصمرار شمیرین بمر
ازدواج با خسرو و پاسداشت حرمت خود ،دور شدن خسرو از شیرین به اجبمار بمرای تمرک
ایران ،ورود مریم ،فرهاد و شکّر اصفهانی و سرانجام ،ورود شیرویه به داستان است .امکان
کنش و دگرگونی در بسیاری از کارکردها اتفاق میافتد ،اما لزومماً کمنش و دگرگمونی در
کارکرد بعدی رخ نمیدهد .کنشگر از نیروهای کمکی بسیاری استفاده ممیکنمد ،امما ورود
نیروهای مقابلهگر و یا کارآمد نبودن نیروهای کمکی در عدم موفقیت کمنش آنهما ممؤثر
است.
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جدول شمارۀ 1
وضعیت
مطلوب
رشد کردن
مطلوب خسرو
---------------------رسیدن به
ارمن
یافتن شیرین
---------دیدار با شاپور
----------------

ورود نیروهای ویرانگر
(امکان دگرگونی)
ورود شاهزاده و
همراهان به دِه
جاسوسان شاه
تحریک جاسوسان
----------------

از بین رفتن وضعیت
مطلوب (دگرگونی)
خوردن غورۀ باغ توسط
غالم شاهزاده
خشمگین شدن شاه
مجازات کردن غالم
----------------

------کفن پوشیدن شاهزاده
شفیع انگیختن پیران
گریه و زاری شاهزاده
خواب دیدن
آگاهی دادن شاپور

متأثر شدن خسرو
رفتن شاپور به ارمن

----

----

پیران دیر

آگاهی از مکان شیرین

---غالمان و ندیمان
---------------------خویشتنداری خسرو
تردید شیرین
متعهد بودن شیرین
----------

---پاره و پنهان کردن آن
---------------------حرکت نکردن خسرو
فرار کردن شیرین از
چشمهسار
----------

تصویر کردن خسرو
---حرکت شیرین
نگهبانی دادن غالمان
توصیف خسرو
راهنمایی شاپور
سوار شدن بر شبدیز
ترس خسرو از هرمز
قضا و قدر الهی
----

متأثر شدن شیرین
---دیدن تصویر خسرو
پیدا شدن شاپور
عاشق شدن شیرین
امیدوار شدن شیرین
دور شدن شیرین
فرار از ایران
دیدار خسرو و شیرین
----

----

----

حرکت شیرین
حرکت خسرو به ارمن
دادن مأموریت به شاپور

----

----

----

دادن گلگون به شاپور

----

خبر مرگ هرمز
فرمان خسرو به
شیرین
------پند مهینبانو
بادهنوشی خسرو
ناز و عتاب شیرین/
شرط گذاشتن او
رفتن خسرو به روم
------تهدید کردن مریم
---ورود فرهاد به قصر
---------از عهده برآمدن فرهاد

رفتن خسرو به ایران

----

رسیدن به مدائن
دیدار خسرو با مهینبانو
---رسیدن شاپور به
شیرین
----

رفتن شیرین از ایران

----

----

------پذیرفتن پند
گستاخی خسرو
خشم خسرو و دور شدن
از شیرین
ازدواج با مریم
مرگ مهینبانو
---منصرف شدن خسرو
---عاشق شدن فرهاد
---------دیدار شیرین با فرهاد

شورش بهرام بر خسرو
فرار خسرو به ارمن
-------

فرار خسرو از ایران
دیدار خسرو و شیرین
-------

----

----

---بازگشت شیرین به ایران
درخواست خسرو از مریم
---مأموریت دادن به شاپور
---مشورت خسرو با بزرگان
دادن پول به فرهاد
دادن پیشنهاد کار به فرهاد
مشورت خسرو با بزرگان

------------------تصمیمگیری خسرو
---قبول کردن
یافتن راه

-------------

----------------------------------------------

ورود نیروهای کمکی (امکان
دگرگونی)

بازگشت وضعیت
مطلوب (دگرگونی)

----

---------شفقت شاه بر خسرو
ولیعهد شدن خسرو
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-------------------

---------بادهنوشی خسرو
آگاهی خسرو از شکر
----

---------گستاخی خسرو
ازدواج خسرو با شکر

استخدام مرد خبررسان
خبر مرگ شیرین
مرگ مریم
-------

----

تأثیر نیایش شیرین

-------

حرکت خسرو به قصر
دلجویی خسرو

---خودکشی کردن فرهاد
شاد شدن خسرو
------دگرگون شدن دل
خسرو
دیدار خسرو و شیرین
----

----

----

----

یاد خسرو از عشق خود
اصرار خسرو به شیرین و...
----

---------حرکت شیرین به
خرگاه
------شاد شدن خسرو
متأثر شدن آنها
پایبوسی کردن شیرین
سوگند خسرو بر ازدواج
ازدواج خسرو با شیرین
وصال خسرو و شیرین

----

----

-------

------گله شیرین از
بیمهری
------شرط گذاشتن شیرین

------بازگشت خسرو از قصر

----

----

----

پشیمانی شیرین

-------------------------

دیدار شاپور و شیرین
خواب دیدن خسرو
تعبیر خواب خسرو
غزل گفتن نکیسا و باربد
ظاهر شدن شیرین
راهنمایی شاپور به خسرو
فراخواندن موبد
به هوش آمدن خسرو

----------------------------------------

------------------------عشق شیرویه بر
قتل خسرو
شیرین
تعداد کنش نیروهای مقابلهگر
تعداد دگرگونی ناشی از کنش
تعداد کنش نیروهای کمکی
تعداد دگرگونی ناشی از کنش

11
11
11
11

1م1م .1ساختار روایی دستیابی خسرو به شبدیز

شبدیز همراه با شیرین به دربار ایران میرسد .نیروهای کمکی و مقابلهگر در رسمیدن بمه
شبدیز تا مقطعی از ساختار روایی دستیابی به شمیرین یکسمان هسمتند .شمبدیز در هممان
ابتدای راه از شیرین جدا شده ،جزئی از متعلقات دربار میشود .شاهزاده در فرار از بهرام به
کمک شبدیز به ارمن ،سپس بهسرعت به روم میشتابد .پمس از ایمن صمحنه ،بما کممک
شبدیز به اصفهان برای دیدار با شکّر روانه میشود .آخرین حضمور شمبدیز در روایمت ،در
شبی زمستانی است که خسرو سوار بر او بمه قصمر شمیرین ممیشمتابد .شمبدیز از جملمه
نیروهای کمکی کنشگر در دستیابی به سلطنت و شیرین است .این مطلوب کنشگر پس از
به دست آمدن ،دیگر از او جدا نمیشود و راوی زمان زیادی را برای پرداختن به او صمرف
نمیکند.
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جدول شمارۀ 1
وضعیت مطلوب

ورود نیروهای ویرانگر
(امکان دگرگونی)

از بین رفتن
وضعیت مطلوب
(دگرگونی)

ورود نیروهای کمکی
(امکان دگرگونی)

بازگشت وضعیت
مطلوب (دگرگونی)

خوردن علوفۀ
مانند پیرفت دوم
مانند پیرفت دوم
باغ
------خشم پادشاه
مانند پیرفت دوم
---------پی کردن اسب
مانند پیرفت دوم
---نیروهای مقابلهگر و کمکی همانند پیرفت دستیابی به شیرین هستند.
اقامت شبدیز در
رسیدن شیرین به
---------قصر
ایران
7
تعداد کنش نیروهای مقابله گر
3
تعداد دگرگونی ناشی از کنش
15
تعداد کنش نیروهای کمکی
11
تعداد دگرگونی ناشی از کنش
----

----

1م1م .5ساختار روایی دستیابی خسرو به سلطنت

پی رفت سوم ،روایت دستیابی خسرو به تخت سلطنت است .این پیرفت مهم همزمان بما
پی رفت شیرین و شبدیز شکل میگیرد ،اما بنا به سلیقۀ راوی ،برخی از قسمتهای آن در
روند روایت حذف و یا خالصه میشوند .میزان کشاکشها ،دستیابیها و جمداییهمای آن
کمتر از پیرفت شیرین است (تعداد کارکردهای هستهای آن تقریباً نصف پیرفت شمیرین
است) .راوی بنا به عالقۀ شخصی خود به نوع موضوعات و اینکه قسمتهمایی از روایمت
پیش از او در شاهنامۀ فردوسی نقل شدهاست ،از تکرار آنهما در روایمت خمود خمودداری
میکند و آن را در مسیر پرپیچوخم وصالها و جداییها گرفتار نمیسازد .حذف و خالصمه
کردن رویدادها و رخدادها از عناصری است که راوی از آن در این پمیرفمت بهمرۀ بسمیار
گرفتهاست ،برعکس روایت شیرین که سراسر توضیح جزئیات رخدادهاست.
جدول شمارۀ 5
وضعیت مطلوب

ورود نیروهای ویرانگر
(امکان دگرگونی)

از بین رفتن وضعیت
مطلوب (دگرگونی)

ورود نیروهای کمکی
(امکان دگرگونی)

بازگشت وضعیت
مطلوب (دگرگونی)

مانند پیرفت دوم

مانند پیرفت دوم

خوابیدن بر تخت

----

----

-------

-------

ولیعهد بودن شاهزاده

سکه زدن

خشم پادشاه

----

----

----

----

بزرگامید

----

----

----

شبدیز

---دادن خبر توطئۀ شاه
راهنمایی به خسرو
فرار خسرو با او

-------

مانند پیرفت دوم
مانند پیرفت دوم
بخشیدن تخت
مانند پیرفت دوم
نیروهای کمکی همانند پیرفتهای پیشین هستند.
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استراحت خسرو در
قصر مهینبانو
-------

----

رسیدن قاصد
درخواست بزرگان
زمان و وقت فرخ

نشستن به تخت

حمله به ایران

----

----

فرار خسرو از ایران

----

----

----

----

---تهمت زدن بهرام
رأی قوی داشتن
بهرام
کمک از بزرگان
بازیهای روزگار
شورش مردمان

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

جنگجویان بهرام

----

----

----

----

----

----

----

-------

-------

-------

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

مستحکم شدن
سلطنت خسرو

----

----

بدفعل بودن شیرویه
کنارهگیری خسرو
استخدام کردن قاتل
تعداد کنش نیروهای مقابلهگر
تعداد دگرگونی ناشی از کنش
تعداد کنش نیروهای کمکی
تعداد دگرگونی ناشی از کنش

ناراحت بودن خسرو
اقامت در آتشخانه
کشتن خسرو

----------

کمک خسرو از
نیرنگ
حرکت خسرو به
ارمن
شرط گذاشتن شیرین
رسیدن خسرو به
رهبانان
رسیدن خسرو به روم
آگاهی قیصر از بخت
خوب خسرو
سپاه قیصر
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
زمان
رسیدن خبر مرگ
بهرام
اندرز شیرین به
خسرو
حکمت آموختن
خسرو
مشورت با بزرگ امید
-------

بازگشت خسرو به ایران

فرار از دست بهرام
رسیدن به ارمن
حرکت خسرو به روم
آموختن حکمت
---بخشیدن تاج و دختر
خود به خسرو

شکست خوردن بهرام

شاه شدن خسرو
شادی خسرو
عدالتورزی خسرو در
مملکت
آرام شدن خسرو
------11
7
13
18

1م1م .3ساختار روایی دستیابی خسرو به باربد

آخرین مطلوبی که انوشیروان دستیابی به آن را به خسرو نوید داده بمود ،داشمتن مطربمی
چیرهدست است .خسرو از ابتدای جوانی عشرتساز و بزمجوست .باربد نیز ماهر در نواختن
همۀ ادوات موسیقی و آگاه به سی لحن است .این تنها هدف در میان دیگر دسمتاوردهای
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شاهزاده است که راوی از چند و چون رسیدن به آن هیچ گزارشی به دست نمیدهد .نمام
باربد اولین بار پس از مرگ بهرام چوبین و در بزم شادی آن ذکر میشود .آخمرین حضمور
وی نیز هنرنمایی در شب زفاف خسرو است.
جدول شمارۀ 3
ورود نیروهای کمکی
از بین رفتن وضعیت
ورود نیروهای ویرانگر
وضعیت مطلوب
(امکان دگرگونی)
مطلوب (دگرگونی)
(امکان دگرگونی)
---نواختن چنگ
مانند پیرفت دوم
مانند پیرفت دوم
نیروهای مقابلهگر و کمکی همانند پیرفت دستیابی به شیرین هستند.
------------1
تعداد کنش نیروهای مقابلهگر
1
تعداد دگرگونی ناشی از کنش
1
تعداد کنش نیروهای کمکی
1
تعداد دگرگونی ناشی از کنش

بازگشت وضعیت مطلوب
(دگرگونی)
---پیدا شدن باربد

1م1م .3ساختار روایی دستیابی شیرین به خسرو

در حالی که در ظاهر روایت با یک پمیرفمت بمزرگ (دسمتیابی خسمرو بمه مطلموبهمای
چهارگانه) مواجه هستیم که خود شامل چندین پیرفت فرعی و کوچکتر اسمت ،نگماهی
دقیق بر کلّ روایت نشان می دهد که موازی با این پی رفت و کمی دیرتر از آن ،پیرفتمی
شکل می گیرد که ساختاری همانند پی رفت دوم دارد .کنشگران این پیرفمت بما دیگمری
یکسان هستند ،با این تفاوت که آنها نقش های خود را بما یکمدیگر تعمویی ممیکننمد.
شاهزاده که در سراسر پیرفت پیشین ،کنشگر ،آمر و تصمیمگیرنده است ،در این پیرفمت
به هدف مطلوب تبدیل میشود .شیرین نیز که خود در پیرفت پیشین هدف مورد جستجو
بود ،با دل بستن به خسرو فرایند جستجو را برای دستیابی به او آغاز میکنمد .در ایمن راه،
کنشها و دگرگونیهای موقت بسیاری انجام میگیرد و نیروهای مقابلهگمر ،شمیرین را از
هدف خود دور میکنند ،اما او خود بهتنهایی و یا با کمک گرفتن از نیروهمای یماریگر بمه
مقابله با آنها میرود.
خسرو و شیرین در روند دستیابی به هدفهای اصلی خود حرکتی متضاد دارند؛ هرچمه
شیرین به هدف مطلوب خود (خسرو) نزدیک میشود ،به همان میزان خسرو از هدف خود
(سلطنت) دور میشود .خسرو هیچ گاه سلطنت و شیرین را همزممان در کنمار همم نمدارد.
همین نکته را شیرین بهخوبی در داستان درک کردهاسمت و بمه هممین سمبب ،در مرتبمۀ
آخری که در کنار پادشاه است ،به او گوشزد میکند که این بار هم او و هم سلطنت را باید
با یکدیگر به دست آورد .او دو شرط ازدواج و بازپسگیری تاج و تخت پادشماهی را بمرای
پادشاه تعیین میکند که با واکنش تند خسرو مواجهه میشود.
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جدول شمارۀ 7
وضعیت مطلوب

ورود نیروهای ویرانگر
(امکان دگرگونی)

از بین رفتن وضعیت
مطلوب (دگرگونی)

ورود نیروهای کمکی
(امکان دگرگونی)

شاد بودن
شیرین

ورود شاپور

----

----

بازگشت وضعیت مطلوب
(دگرگونی)
---دریدن /پنهان کردن تصویر

----

دیدن تصویر خسرو

مبهوت شدن شیرین

ندیمان و غالمان

پیدا شدن شاپور
------------------------------------رسیدن به مدائن
------------------دیدار خسرو و
شیرین
-------------------------------

---------------جستجو کردن شیرین
------------خویشتنداری خسرو
تردید شیرین
متعهد بودن شیرین
---دستور بازآوردن شیرین
خبر مرگ پادشاه
-------------

------------------------------حرکت نکردن
فرار شیرین از
چشمهسار
---حرکت شاپور
حرکت کردن خسرو
-------------

ندیمان شیرین
گفتن عشق خسرو
رازگشایی شیرین
راهنمایی شاپور
شبدیز
---مهینبانو
خسته بودن شیرین
آگاهی خسرو از تهدید
خسته شدن اسبان
---------تمارض شیرین
------رسیدن شاپور به دربار
سوار شدن بر گلگون
حملۀ بهرام به خسرو
حرکت خسرو به ارمن

تغییر دادن مکان استراحت
جستجوی صاحب تصویر
آوردن شاپور نزد شیرین
متأثر شدن شیرین
فاش کردن نام خسرو
حرکت شیرین
دور شدن شیرین
---جستجو نکردن شیرین
توقف در مسیر
فرار کردن
توقف خسرو در مسیر
---------دستور ساختن قصری دیگر
------رساندن پیام به شیرین
رسیدن شیرین به ارمن
فرار خسرو از دربار
رسیدن خسرو به شکارگاه

----

----

گفتن نام خود به یکدیگر

متأثر شدن هر دو

---------------مست شدن خسرو
دستدرازی خسرو
شرط گذاشتن شیرین
رفتن خسرو
دیو هوس

---------------گستاخی خسرو
برآشفتگی شیرین
برآشفتگی خسرو
ناراحتی شیرین
تشویق به رفتن

دعوت شیرین از خسرو
اندرز مهینبانو
چوگان باختن
دعوت خسرو از شیرین
به بزم نشستن
------------فرخسروش آسمانی

پذیرفتن دعوت شیرین
پذیرفتن پند مهینبانو
نزدیک شدن آنها
پذیرفتن دعوت خسرو
نزدیک شدن آنها
------------امیدوار کردن شیرین

----

----

----

فوت مهینبانو

نشستن شیرین به تخت

----

----

----

شنیدن خبر ازدواج

ناراحت شدن شیرین

-------------------

---------هراس خسرو از مریم
---فرستادن شاپور

---------ندیدن شیرین
---برآشفتگی شیرین

آشفته شدن ادارۀ دولت
رفتن شیرین به ایران
آگاهی خسرو از شیرین
---مست شدن خسرو
----

----

----

----

نیاز شیرین به شیر

سپردن تخت شاهی
اقامت در قصر
------یاد کردن شیرین
---معرفی فرهاد به وسیلۀ
شاپور
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-------

-------

آمدن فرهاد نزد شیرین
سفارش ساختِ جوی

عاشق شدن فرهاد
آغاز کردن ساختِ جوی

----------------

------------مست شدن خسرو

------------آگاه شدن از شکّر

تمام شدن ساختِ جوی
مالقات شیرین با فرهاد
دیدار خسرو با فرهاد
مرگ مریم
----

رفتن شیرین به محل کار
متأثر شدن فرهاد
مرگ فرهاد
-------

----

ازدواج خسرو با شکر

زاری کردن شیرین

----

----

نیروهای مقابله گر و کمکی تا مرگ خسرو با پیرفت دستیابی خسرو به شیرین یکسان هستند.
دور شدن شیرویه از شیرین

خودکشی شیرین
تعداد کنش نیروهای مقابله گر

11

تعداد دگرگونی ناشی از کنش

11

تعداد کنش نیروهای کمکی

33

تعداد دگرگونی ناشی از کنش

18

 .5ترکیب پیرفتها با یکدیگر در روایت خسرو و شیرین

ترکیب پیرفت نخست و دوم ،زنجیرهای است .در پیرفت طوالنی «دسمتیابی خسمرو بمه
چهار مطلوب» ،چهار پیرفت فرعی وجود دارد .بین این پیرفمتهمای فرعمی و پمیرفمت
بزرگتر و نیز بین پیرفت اصلی با پیرفت «دستیابی شیرین به خسرو» حالت درهمتنیدگی
است.
 .3نتیجه
الگوی ساختاری روایت خسرو و شیرین برگرفته از روند ثابتی از تغییر وضعیت و دگرگونی
از متعادل به نامتعادل در روایت است .این چرخه با حضور وضعیت متعادل در روایت ،آغاز
و با کنش کنشگران مختلف دچار دگرگونی و پیچیدگی میشود .کنشها و واکمنشهمای
نیروهای دگرگونکننده در روایت تا آنجا ادامه مییابد که روایت به تعادل برسمد .هرچنمد
این تعادل آن تعادل اولیه نیست و دگرگونی کاملی در روایت رخ دادهاست ،اما با دسمتیابی
به این وضعیت ،داستان میتواند پایان یابد .در روایت خسرو و شیرین ،سه پیرفت اصلی و
سه پیرفت فرعی وجود دارد که به شیوۀ درونهگیمری و زنجیمرهای ترکیمب شمدهانمد .در
پیرفتهای ناقص و فرعی (دستیابی خسرو به شبدیز و باربد) ،کمترین تعداد و کنشهای
نیروهای کمکی و مقابلهگر به چشم میخورد .آنچه این چرخه را کُند و طوالنی و یا کوتاه
و سریع میکند ،تعداد کنشها و واکنش های متقابلی است که میمان نیروهمای یماریگر و
مقابلهگر رخ میدهد .این نیروها بین پیرفتها در حال جابهجایی و تغییر نقش هسمتند و
می توانند ماهیت خود را از شر به خیر تغییر دهند .نکتۀ مهم ،کنشگری همزمان شیرین با
خسرو است که خود یک پیرفت کامل را شکل میدهد .بر این اسماس ،روایمت خسمرو و
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شیرین از دو خط سیر با دو کنشگر اصلی تشکیل شده که یکی برای دسمتیابی بمه چهمار
هدف مهم در حال حرکت و کنشگری است و دیگری همزمان تنها برای به دسمت آوردن
یک مهم (خسرو) به جستجو و تالش دست میزند .نیروی محرکۀ پیرفتها کارکردهای
هسته ای روایت هستند که با کنش خود موجب واکنش و حرکمت در کارکردهمای بعمدی
خود میشود /نمیشوند .زمانی که کنشهای روایت با تأثیر علّی و معلولی خود منجمر بمه
امکان دگرگونی در روایت میشوند ،طرح داستان به پیش میرود و ممکن است دگرگونی
در داستان رخ دهد و در صورتی که دگرگونی ناشی از کنش کنشگران در داسمتان پایمدار
باشد ،پیرفت تمام میشود و چرخۀ پیرفت بعدی آغاز میشود (پیرفتِ تولد خسمرو) .در
مقابل ،هرگاه آنها در هر کدام از این مراحل متوقف شوند ،پیرفت همچنان بمه حرکمت
خود ادامه میدهد تا دگرگونی پایداری به دست آورد .دستاورد نهایی پیرفتها بمه دلیمل
اسارت در دنیای مادّی ،هیچگاه پایدار نیست .خسرو پادشاهی را از دست میدهد و شیرین
با مرگ خسرو از او جدا میشود .حاکم بودن ایدئولوژی اغتنمام فرصمت ،کوتماهی عممر و
ناپایداری غم و شادی راوی ،در شکلگیری ساختار روایت و از دست رفتن مطلموبهمای
نهایی در پایان روایت تأثیر مستقیم دارد.
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