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 چکیده  اطالعات مقاله 
شده    لیسطح و ساختار تشک  ای  هیدو عنصر رو  نیاستوار ب  وندی داستان از پ  هر مقاله پژوهشی : نوع مقاله

نهفته در آن است و ساختار    یی بایارزش هر داستان در ز   قت،یاست. در حق

شناخت ساختار    ن،ی. بنابرادیفزایآن ب  ییبایبه ز  تواندیداستان، م  کیدرست  

ها در نکته   نیرتاز مهم  یکیداستان،    یهاتیشخص  حیو تشر  فیو توص  ییروا

ن  یادب  یهاپژوهش  پژوهشگران  و  طر  کوشندی م  زیاست  کاربرد    قیاز 

  ی هاوه یاز ش  یکیکنند.    نییرا تب  یداستان  ی هات یشخص  نیارتباط ب  ،یشناسمعنا

شخص  نییتب  دیجد است.    ی»الگو  گر،یکدی با    هات یارتباط  گرماس  کنشگر« 

به    ایدارد    یکنشگر است که نقش    یداستان  یهاچهره   نیترمجنون از شاخص 

فاعل/    /رندهیشده و فرستنده/ پذ  یابیداستان باز  نیگر در اکنش  ماسیگر  ریتعب

داستان هستند.    نیشده در ا  یابیباز  یهاباز دارنده از جمله کنش   /گری اریهدف/  

و با استفاده    یلیتحل  یفیتوص  یپژوهش که بر مبنا  نیحاصل از ا  جیبر اساس نتا

کتاب منابع  ل  یاخانه از  داستان  در  شد  مشخص  گرفته  مجنون،    یلیانجام  و 

:  گری ار یو مجنون/ فاعل: مجنون/ هدف: وصال/  یلی: لرندهیپذ فرستنده: عشق/

و ابن سالم    یلیپدر ل  زیمجنون/ کنشگر و مانع و باز دارنده ن  شانیپدر و خو

نقش برجسته و کنشگر    ت،یمجنون فاعل  زیاز هر کس و هر چ  شیهستند. ب

و چنان غرق محبوب است که سر    هراسدیعاشق است؛ از جان نم  ندارد. مجنو

  ی دیکل  ی. مجنون فاعل است با نقشگرددی ه؛ همدم وحوش مگذاشت  ابانیبه ب

 نیاوست. در ا  ینقش پر رنگ و اساس  نیاو در طول داستان مب  یهاو کنش

اجمال سع ب  یجستار به  ل  انیشده است به    ت یو مجنون و شخص   یلیروابط 

 پرداخته شود.   مجنون«داستان »
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05/06/1401 

 

 :  رشیپذ خیتار

26/06/1401 

  های کلیدی:واژه

 کنشگر 

 ماس  یگر

 ی پردازداستان 

 ت یشخص

 مجنون 

 

mailto:Solemanpooemahvash@yahoo.com


 1401پائیز ، دوم، شمارة سال اول، های نوین ادبیپژوهش 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مقدمه 1

ش   ی کی ا  ی کاربرد  یهاوهیاز  متون  پا  یشناس   نشانه  ، یبدنقد  شناسگذار  هیاست.    ی نشانه 

گر   ر یمیوالد آن  از  بعد  و  گر  ماس یپراپ  م   ماسیهستند.  که  است  عناصر  یمعتقد  از  توان 

  از   . دیمعنا هستند رس  یاند و داراکه در عمق متن واقع شده  یی به ساختارها   ی نیع   ی روساخت

و روشن، خوب و بد، چپ و راست و...   ک ی شود. تاریشروع م  ییدوتا  یهانظر او داللت با تقابل

مشارکت    ا یها فقط متشکل از شش نقش  تیحاکم بر روا  یکل  ی بند  دسته   ماسینظر گر  از.  

  ی اری  ، رندهیگ  / ، دهندهمفعول  /ل عها عبارتند از فادسته  نیباشد. ایم   هیدر سه تقابل دو سو

مخالف توالن،    .«دهنده/  کنش  نیا  (82:  1383)رک.  تمام  که  نقش  را    یها شش  داستان 

 : گردندیارائه م یدهند در نموداریپوشش م

 
خواسته    یی روین  ا یعامل    ای کننده    کی تحر  ای   فرستنده  دنبال  به  را  کنشگر    ی ف د ه  ا یکه 

 فرستد.یم

 . بردیکه از کنشگر سود م  ی: کس رندهیگ

(  یارزش   یء )ش یهد و به سود ی داستان است که عمل را انجام م  ت یشخص  نیتر: مهمکنشگر

 . رودیخود م

 .ردیگیم  یارزش ی کنشگر را به ش دن یاست که جلو رس ی: هدفیارزش  یء ش

 برسد. یارزش  یدهد تا به ش یم ی اریدهنده: او کنشگر را  ی اری  کنشگر

 (  86:  1387. )گریماس،ببردن سود  آاز    رندهیفرستد تا گ یم   یکنشگر را به دنبال ش   ه»فرستند
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   پژوهش . بیان مساله و سواالت 1-1

از جمله منظومه  یلیل ادب    سرایی  داستان  ریاست که در س  یگنجو  ی نظام  هایو مجنون 

  ی به بررس  یلیتحل -یفیپژوهش با استفاده از روش توص  نیبسزا داشته است. در ا  یریتأث  یفارس 

  دهدینشان م  ج ی پرداخته شده است و نتا  ی و مجنون نظام  ی ل یل  تیدر روا  یت یروا  یالگوها

  یقوم   ت یّدر عصب  شه یکه ر  ی؛ تقابل است  عصر  ة برخاسته از جامع  ی اثر، تقابل  ن یا  در  ی تقابل اصل

  ا یپو  ی تی . مجنون، شخصشودیتقابل معنادار م   نیبر اساس هم  زیکنشگران ن  هایدارد. کنش

داستان،    یدارد. کنشگر اصل  ستایا  ی تیشخص  یلیاما ل   شود.یو تحول م   رییاست که دچار تغ

و    ی ل یداستان، پدر ل  نیا  اصلی   ة دارند. بازدارند  گر یارینقش    زین  او  ان ی مجنون است و اطراف 

کرده است.    دایپ   یعرفان  یداستان، رنگ و بو  لیدل   نیعشق است و به هم  زین  یارزش  ءیش

در داستان، مجنون است چرا که فقط اوست به عشق و حاالت برخاسته از    زین  یی نها  ةرندیگ

 .کند یم  یعشق زندگ   ازو مجنون با حاالت برخاسته  رسدیآن م
 

   پژوهش . ضرورت، اهمیت و هدف1- 2

های  ( و در تحلیل143:  1368علم روایت شناسی از ساخت گرایی به وجود آمده )ایگلتون،

شوند تا ساختارهای بنیادی  ساخت گرای روایی، ساز و کارهای درونی متون ادبی بررسی می

های شاخص روایت شناسی  یا عملکردهای حاکم بر کارکرد روایی کشف شود. گریماس از چهره

دهد و در  های دو گانه به تجربیات و روایات شکل میبنیادی تقابل  معتقد است که ساختار 

های پیرنگ مانند  دهد و در قالب قاعدههای دو گانه به تجربیات و روایات شکل میقالب قاعده

یابد و کنشگرها قواعد پیرنگ  گشایی نزاع، آشتی، جدایی و وصال حضور میکشمکش و گره

( تحول اصلی هر روایت در یک مربع معنایی بر اساس  364  :1387کنند. )تایسون،را اجرا می

گیرد. از آنجا که الگوی گریماس برای تحلیل شخصیت مناسب به  های دوگانه شکل میتقابل

رسد هدف این پژوهش تحلیل شخصیت مجنون است. علت انتخاب آن نیز شهرت و  نظر می

ی به روایت عشق حقیقی و از  توفیق این منظومه است. دراین داستان از روایت عشق مجاز

رسیم و این موضوع میزان تاثیرگذاری کنشگرهای مختلف  عاشق زمینی به عاشق آسمانی می

 دهد.  فرستنده، پذیرنده و ... را نشان می
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   پژوهش پیشینة. 3-1

است:  صورت گرفته    ییهاو معاصر پژوهش  کی در آثار کالس  ماسیگر  یت یروا  ی مورد الگوها  در

دانشور    نیم ینحو داستان کوتاه »انتخاب« س   ل ی(، در »تحل1401احمد )  ،یذاکر  مه؛یگلنار، فه

(، در  1400)  نینگ  ، ی؛ گنجیبشر   ده یس  ، ینی حس  وا؛ یحسن پور، ه  س« یمکتب پار  ی بر مبنا

آزاده    ، ی(«؛ عباس ماس یگر  یآرا  ة یمقاالت منتشرشده بر پا  ی شناس  ب ی)آس  ی و متن ادب  هی»نظر

قرآن(«؛    اتی)مطالعة آ  ماس یگر   ی کنش  یبر الگو  ه یغزوه »بدر« با تک   ل یل(، در »تح1400)

منابع و اثر    یی عناصر روا  ی ق ی تطب   ة (، در »مطالع1400فتح اهلل )  ، یل یفاطمه؛ زارع خل  ا،یرادن

سهراب    ده؛ یفر  ، یسرقل   ی طهماسب   ماس«؛ یگر  ی شناستیروا  یبر اساس الگو   ی پر  لمیف   ی اقتباس

  ی و مجنون بر اساس الگو  یلیدر ل   ت ی(، در » سازکار روا1400دوار ) یام  ، یمالمل  ؛یدعل ینژاد، س

  یی (، در »کارکرد نحو روا1400عبدالناصر )  ، یانینظر  رضا؛ یعل   ،ی مظفر  تا؛یان  ، یخالق  ماس«؛ یگر

مسعود    ،یق ی حق   یسلمان  ؛یعل  ،یغمیض  ن«؛یو رام  سیدر منظومة و  رنگ ی)مدل کنشگران( و پ

)پژوهش    ماسیگر  هیدر پرتو نظر  م یدر قرآن کر  تمان گف   ی نظام عاطف   لی(، در »تحل 1398)

سمانه    ،ینقو  ؛یعل  ،یوک یا  ینجف   ن؛یرحسیام   ا،ی(«؛ رسول نمی قرآن کر  30جزء    اتی: آیمورد

»تحل 1399) در  ح  ی معناشناخت   - نشانه    لی(،  به  بازگشت  »رمان  غسان    فا« ی گفتمان  اثر 

اکبر  ،ینجف  «؛ یکنفان )  ، یندا؛  خر1399منوچهر  »ساختار  در  پ  ها تیروا  ده(،    رنگیدر 

تک  خسرونامه؛ الگو  ه یبا  گر  ی بر  حم   ، یاری قدم  ماس«؛ یکنشگران  جعفر؛    دی س  ، یدیمحمد؛ 

»زن صالحه که شوهرش   ت یحکا  ت یروا  ل ی(، در »نقد و تحل1399محمود؛ )  د ی س  ، یدصادق یس

و    ماسیگر  ی گرماس« به تعامل گفتمان  ه یس نظرعطار بر اسا  نامةیبه سفر رفته بود« در اله 

و مجنون    ی لیاند. ل پرداخته  رانیا   کی در آثار معاصر و کالس  سی مکتب پار  یمعناشناس   نشانة

  ی مختلف بررس  ی هاتاکنون از جنبه  ی عاشقانه در ادب فارس  یها از منظومه  یک نیز به عنوان ی 

  یروان شناخت   ی(، در »بررس 1383)  ن؛یحس   ،یویگ  یقمر  م؛یابراه  ،یشده است. اقبال   لیو تحل

احمد    ، ی(«؛ محسن ن یو رام  سی و مجنون و و  ی ل یل  ن، یری)خسرو و ش   ی فارس   یی سه منظومه غنا

  یل یو مجنون و ل  ی و مجنون نظام  یل یل  سه ی)نقد و مقا  ستی ن  ش یقصه ب  ک ی (، در »1384)

و مجنون در آثار    ی لینو از داستان ل   ییهار»جلوه(، د1384)  ی مهد  ان،یخسرو(«؛ ستود   ریام

ن ل  ی(، در »تامل1384)  ی مرتض  دیس  ، یرهاشمیم  «؛یشابوریعطار    ی و مجنون مکتب  ی لیدر 

زن در    گاه یدوباره به جا  ی(، در »نگاه1384)  سا یپر  ،ی داور  «؛ی از منظر سبک شناخت  یرازیش

تأمل  ات یادب روا  ی با  فردوس  ینظام   ت یبر  داستان خس  ی و    د یخورش  ، ینوروز  ن«؛ یریش  رواز 
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تحل1386) و  »نقد  در  نظام  ی لیل   یهاشرح  ل ی(،  مجنون  آرمان    ان،یماناسر  «؛ یگنجو  ی و 

مقا1386) »ل  سة ی(،  و  »آنوش«  منظومة  الهام   یل یدو  مجنون««؛  )  ، یو  در  1386فاطمه   ،)

باورها عقا  انهیعام  ی »انعکاس  نظام  یخراف  دیو  شعر  در  1387)  یمهد  ان،یستود  «؛ی در   ،)

ل  ی ابیشهی»ر )  ، یاردان  یی و مجنون«؛ رضا  ی لیداستان  اهلل  تحل 1387فضل  »نقد    -   ی لی( در 

به مطالعه در مورد    «یگنجو  ی و مجنون« نظام   یل یو »ل  ن«یر یمنظومه »خسرو و ش  یقیتطب

صورت نگرفته و وجه    خاصیاند. اما در مورد پژوهش حاضر مطالعات  اثر ارزشمند پرداخته  نیا

داستان لیلی و مجنون  در    یتمام انواع کنشگر  ی پژوهش با مطالعات قبل در بررس  ن یا  زیتما

روابط مجنون و مناسبات    لیبه تحل  ماسیکنشگر گر  ی پژوهش با توجه به الگو  ن یاست. در ا

 . شودیاو در داستان پرداخته م تیو شخص

 

  پردازش تحلیلی موضوع .2

کارآمد و مؤثر بوده و هست اما    اری خود بسبة  به نو  هیپژو  تیپراپ در کار روا  ی شناس  ختیر

پوش  مةه را  نگاه   دادهن  شمتون  ظهور  به  منجر  نظرو  و  ا  یگرید  یهاهیها  شد.    نیدر  باب 

  ت یشخص  ی است. در هر داستان  تانداس  ی دیکل   رو از عناص  میمه  ار یبس   هینظر  نیدر ا  تیشخص

  هب  ا هتی. شخصآوردیو مدار داستان را به وجود م  کند یرا دگرگون م  نینخست   دار یحالت پا

تا   د یرا آفر ی داستان  اتیانسان ادب». بخشندیاندوه م  ا یو لذت   هی آگا (خوانندگان ) گریده روگ

ا پ  نیبا  انسان  کةشب   ی هایدگ ی چیابزار  بر  ، یروابط  و  تجربه  وندرون  و  خود،  احساسات  و  ها 

  «کند و بشناساند.  انی را ب  ی انسان در هست  تیوضع   ژهیو به و  ی ست انسان با ه  طةعواطف، راب

ه  هاتیشخص  یبرخ(  44:  1394ی،محمد) نم داستان  مةبا  مطابقت    ی برخ  مثال  کنند؛ یها 

قهرمان دروغ   ریمانند شر  هاتیشخص قصه  آن  نیو  در  در    انیپر  یهاگونه که  است  مطرح 

پراپ را  هی پژو تیکار روا یتوانیشناس اهل ل تیروا ماس یها وجود ندارد. گرداستان ی اریبس

شده و    ی طراح  شتری ب  یریپذ  م ی کنشگر او با هدف تعم  یدنبال کرد. الگو  ترعی وسای  هنیدر زم 

  سطح تفکر   ک ی   ماسیگر».  ردیگ یقرار م   نیو قهرمان دروغ  ریشر  یکنشگر بازدارنده به جا

  شود یانسان گونه داده م  یشکل  ییابتدا  یهاتقابل  نیکه در آن به ا  کندیرا فرض م   یزبان  شیپ

بدل    یجدل  تیموقع  ک ی در    ین یناب به مشارک  یمفهوم  ای   یمنطق   یهاآن، تقابل  طةکه به واس

. اگر به  شودیقصه بدل م   ک یکند به   دای را پ ی زمان  عةمجال توس ی که وقت ی تیموقع ؛ شوندیم

بدل    تیشخص  گریبه عبارت د  ایشود به کنشگر    دهیبخش  تی فرد  یهایژگ یو  ،نیمشارک  نیا
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و    دهد یاست که کنش را انجام م  ی زیچ  ا ی  ی کنشگر کس   (  441:  1394  اسکولز، « ).شوندیم

کنشگر    توانند یدو م  . در واقع فاعل و مفعول هرردیگ ینسبت به او صورت م   ی که عمل  ن یا  ای

به طور    توانند یم   کدام ازکنشگرها  الگو، هر   ن یاست که در ا  نی کنشگرها ا  گر ید  ی ژگیباشند. و

جا زمان  روا  یمتفاوت   یها گاهیهم  در  )  ت یرا  کنند.   Tulinius and,2009اشغال 

Vilhjalmsdottir)   کنشگر ممکن است   رایز  رود؛ یفراتر م   ت یکنشگر از شخص  قتی در حق

عوامل    اس، می گر  ی کنشگرها  ی بر اساس الگو»باشد.    یانتزاع  یامر  ی حت   ا یگروه    ء، ی فرد، ش

آنها    ی ابیکنشگرها، نه از جهت باز  یآنها در الگو  تیو اهم  ابندی یم   لیبه شش عامل تقل  تیروا

متقابل    یدة چی از روابط پ  یاوارد کردنشان در سلسله  قیدر پردازش آنها از طر  لکهب  ی توسط راو

مورد کاهش داد و در    ستیکارکرد پراپ را به ب  کیو    یاو س»  ( Herman,2000)  «است.

تقابل  ییسه دسته دوتا  راپ،پ  تیعوض هفت دسته شخص اساس  بر  را    ةدوگان  یهاکنشگر 

از:    رکنشگ  شش نقش  نیا  (239:  1394« )لینت ولت،  در نظر گرفت.  یمعناشناس عبارتند 

مفعول   ( کنشگر)فاعل   گ  ( کننده   کی تحر)فرستنده    ی( ارزش   ء ی ش)،  (هدف)  +    رندهی+ 

   (ب یرق ) + بازدارنده   گریاری (سودبرنده)

 .  رودیم  یارزش  ء یش  ایهدف  یاست که به سو ی تیفاعل شخص  ماس،یگر یة فاعل: در نظر

آن انجام   یعملش را بر رو هرندیاست که کنشگر گ یتیشخص  ای  یارزش  یی: ش(هدف )مفعول 

 به آن برسد.  خواهدیو م  د یدهیم

. ممکن است  فرستدیم   یارزش  ءی ش   ایکنشگر، قهرمان داستان را به دنبال هدف    نیفرستنده: ا

 گوناگون تکرار شود.   یها که به شکل  نیا ا یاواسط داستان باشد و  ا یظهور او در آغاز 

دست    ی ارزش  ء یو به ش   بردیاست که از کنشگر فرستنده سود م   یکنشگر کس   ن ی: ارندهیگ

 .  ابدییم

 برسد.   ی ارزش ءی تا به ش دهدیم ی اری: او کنشگر را  گریاری

 .: در مقابل کنشگر فاعل است(بیرق)  بازدارنده

 های روایی داستان لیلی و مجنون زنجیره

زنجیرة پیمانی، پیمان عشق بین لیلی و مجنون در مکتب است. مجنون در اینجا هم فرستنده 

می لیلی  پدر  نزد  را  )یاور(  پدرش  زیرا  است  گیرنده  هم  رفتارهای  و  دلیل  به  او  اما  فرستد 

نابخردانة مجنون و بدنام کردن لیلی به مخالفت بر می خیزد و مجنون با شنیدن پاسخ منفی  

ن می گذارد و در زنجیره اجرایی دست به اقداماتی برای وصال می زند. او یاورانی  سر به بیابا
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چون پدرش، نوفل، زیر و... دارد که در برقراری ارتباط بین او با لیلی کمک می کنند. با مرگ  

رقیب راه برای مجنون باز می شد و فاعل )مجنون( به هدف )لیلی( نزدیک می شود. یاور  

پیام رسا )لیلی و مجنون(  تالش  )زید( در  فاعل و هدف  فراهم کردن مقدمات دیدار  و  نی 

کند زیرا هدف  کند مجنون به رغم دیدار لیلی و برطرف شدن موانع با او ازدواج نمیزیادی می

 او تغییر کرده و از عشق مجازی به عشق حقیقی رسیده است.  

 

   تی در روا یصر اصل اعن

  ی داستان ةنیزم

  ی مطرح شده است مکان و زمان داستان آن قدر کل ی به صورت کل ی ستاندا ة نی اثر زم ن یا در

است که اعراب به صورت    یبه دوران  داستان مربوط  ابدیتواند در یم  است که خواننده فقط، 

مجنون(    ةلیبودند )قب   یالهیرسوم قب  بند به آداب و   یپا   ار یکردند و بس یم   ی زندگ  ی الهیقب

گاه    مهی بودند و خ  لهیقب   ک یو مجنون از    یل یل.  در کوه نجد بود  یلیل   ةلیعامر و قب   یبن  ة لیقب

او بوده    ی دوران کودک  ی مجنون و هم باز  یدختر عمو  یل یبه هم بوده است و ل  ک یآنها نزد

ب  یهاداریاز د  تیداستان حکا  یفضا  .است فضا  لهی گاه در قبیگاه و  بر آن    یدارد و  حاکم 

  .بودند ر یسخت گ اری عرب هم بر زنان و دختران بس ل یباشد که قبایم ی الهیقب
 

 واقعه 

واقعه    نیگردد ایو عام محسوب م   یجهان  ةداستان است که واقع  نیعنصر دوم ا  یعشق  ةواقع

   .است یداستان و قصه از زمان کودک  ن یاوج ا انگریدهد بیرخ م ی که در دوران کودک
 

 تیشخص

همان    ای   تیتوان شخصیم  ماسی گر  یو مجنون بر اساس الگو  ی لیل   یهاتیشخص  لیتحل  یبرا

   .کرد ی گونه دسته بندنایکنشگرها را 

   : عشقفرستنده

   گریکد یمجنون به  و  یل یل دن یهدف: رس

 ی لیمجنون و در ادامه ل :فاعل

 مجنون  .یل ی:ل رندهیپذ

   انی اطراف  شان، یگر: خو  یاری
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 ی ل یباز دارنده: ابن سالم و پدر ل

راه فاعل   ةانی اگر در م  و فرستد  یاست که فاعل را به دنبال هدف م   یداستان عشق عامل   ن یا  در

  ک ی داستان فرستنده  ن یا در . دهد تا به هدف برسدیم  یار یشود او را  اس یو   ی دیدچار نا ام 

  ن یداستان است در داستان ا  ت یشخص  یاز عوامل درون  یکی  ست ی ن  لمستق   یرونیب  تیشخص

 شود یم و در مکتب خانه آغاز  ی از کودک عشق

 باشد یم ی ریان پمصنعان ظهور کنشگر در ز  خیمثل ش  گرید ی هادر داستان اما

 فرستنده )عشق(   فیتوص

مقتدر    ی. مجنون عشق را چون سلطان است  مقتدر  یبه صورت سلطانعشق در این داستان  

و توش و توان خود   شیحلقه به گوش که قوت و غذا  یو خودش را در برابر آن غالم  ندیبیم

 . داردیمجنون را به ادامه وا م  ،گر عشقکنش .رد یگیسلطان مقتدر م  ن یرا از ا
 

 هدف  

و مجنون هدف    ی لیداستان ل   یاصل   تیدو شخص  .است  دن یو مجنون هدف رس  ی لیداستان ل   در

و  لحن    قیگردد از طریم   انیهدف در خالل داستان نما   نیاست و ا  گریکدی به    دنیشان رس 

 .شانیهایها و زارها و البهیقراریو مجنون، ب یل یل ی اصل تیگفتار شخص

 

 فاعل 

در حرکت است.    ی با ارزش  ی ش  ا ی هدف    یاست که به سو  یفاعل کنشگر  ماس یگر  ة یدر نظر

  ابان یسر به ب  کند؛ یم  ی قراریب   یل یکه در عشق ل  دهندیرا به مجنون م  تیداستان فاعل   نیدر ا

  ی لیل   شود؛ یم  هوشیاز عشق ب  زندیبر در معشوقه بوسه م  رود؛یجانان م   یبه کو  گذارد یم

  ی لی. ل خوردیغم عشق م   دهیو پوش   ورزد یعشق م  یهم عاشق است اما چون زن است پنهان

به موازات حضور مجنون   رود؛یمجنون م دن ی به د یل یو ل سد ینویمجنون نامه م  یبرا ی پنهان

 . ورزدیو عشق م  رسد یم  ت یهم به فاعل یل یو عشقش ل
 

  رندهیپذ

از عشق شکفته و شاداب است و مجنون زار و ناتوان و    ی لیل.  است  ی لینفع(  ل  ی)ذ  رندهیپذ

عشق   نیاز ا  مجنون  .زندیچنگ م   ی سمانیبه هر ر  ی لیبه دست آوردن ل   یبرا  مجنون  .ناالن

زمان و  شده  وحوش  ز  یهمدم  به  را  او  پدرش  م   ارتیکه  کعبه  بیخانه  عشق  از    ی زاریبرد 
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اضافه کند   ی لیو به عمر ل  ردیمانده بگ ی خواهد هر چه از عمر او باق یو از خداوند م دیجوینم

 .است دهیعشق است که در مجنون به انتها رس  رشیاوج پذ نیو ا

 

 گر یاری   و  رنده یدر احوال پذ  رییتغ

در این داستان کنشگر )یاور( مشخصی برای طرفین نداریم اما نوفل، پدر مجنون، زید، سالم،  

به   مجنون  شیدایی  دیدن  با  مجنون  پدر  دارند.  را  یاور  ینقش  موارد  در  پیرزن  پیرمرد، 

خواستگاری لیال می رود. نوفل با دیدن احوال مجنون به او قول یاری و وصل لیلی را می دهد.  

در بیابان نقش یاور را دارد ولی نقش پررنگی نیست. پیرمرد برای رساندن نامه مجنون  پیرزن 

به لیلی بعد از مرگ والدین لیلی، مجنون را یاری می دهد. زید تنها یاور واقعی مجنون و لیلی  

است چون خود او نیز شکست عشقی را تجربه کرده و به علت فقر و نداری از رسیدن به وصل  

بود. سالم شاعری بود که قصد همراهی مجنون را داشت ولی طاقت نیاورد و    محروم مانده 

 برگشت. 

 دارنده:   باز

داستان باز    ن یا  در  .باشد  دنیاست که مانع رس   یزیچ  ای   یباز دارنده کس  ماسی گر  یدر الگو

خود را    یابن سالم باز دارندگ   اب  ی لیل موافقت برای ازدواج  با    ی ل یل  پدر  .است  ی ل یدارنده پدر ل

 . دیافزایمربوط به داستان م  یها جانیدر ادامه داستان به بحران و ه بیرق   نیا  .کندیم  ی عمل

 

   یریگجه ینت .3

است که    یزیچ   ا ی  ی . کنشگر کسرودیبه شمار م   ت یروا  گاهیکنشگر، گران  ، یکنش   یالگو  در

م  انجام  را  از شخصدهدیکنش  واژة کنشگر  کنشگر ممکن    رایز  رود؛یفراتر م  یداستان  تی. 

مانند    د،یجد  یهاوهیاز ش   یمندباشد. بهره  یمجرد و انتزاع   یا واژه  ای گروه و    ء،یاست فرد، ش 

هر    یادب  یهانگاه به متن  شودیموجب م  ،یداستان  یهاتیشخص  ل یدر تحل  ،کنشگر  یالگو

معنا و در ادامة    یبا مطالعة ساختارها  گرماس مند شود.  و نظام  کیآکادم   ،یعلم  شتریچه ب

  ی الگو  نیرا ارائه دهد. ا  ی مدل کنش  ةیگسترده، توانست فرض  ی پراپ در سطح  یهاپژوهش

دهندة    وندیپ   یهامطرح شد و مفهوم حوزه  هاتیساختن نقش شخص  انیبا هدفِ نما  یکنش 

کنشگرها به    ار الگو، شم  ن یکرد. در ا  یان یکمک شا  ت،یبه شناختِ شخص  ت،یکنش و شخص

فرستنده  رسدیشش م بازدارنده و کنشگر    ،یارزش   ءیش   رنده،یگ  کننده،ک یتحر   ای:  کنشگر 
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الگو  با.  دهندهیاری به  تحل   ماس یگر  یتوجه  ل   یهاتیشخص  لیدر  مجنون  یلیداستان    ، و 

  ی لیداستان ل   ان یاما در م   رد یگیابتدا با مجنون شکل م  تیفاعل  . دارد  ی فاعل  ی اچهره  مجنون

م   یجا را  ب  .ردیگ یاو  با  م   ت یفاعل   شیهاها و البهیقراریمجنون  اوج  به  مجنون    .رساندیرا 

  ن یعشق عبور کرده و سراسر وجودش گواه بر ا  ی اصل  ةاو از مرحل  ؛ ست  یل یخواهان مطلق ل

  ش یون از جان خومجن  ید.افزایب  ی لیو به ل   رد یخواهد از عمر او بگیمهم است و از خداوند م

ست   ی کاف  ن یمجنون هم  تیشخص  ل یر تحل. دخردیگذرد و با نقد جان محبوب را میهم م 

  .دهدیم  یل یرا به ل  شیجا  یداستان هم گاه  یهاانهیاو پرداخته شود که در م   یبه نقش فاعل

مجنون    ی لیل   داستان  پربهاتر  ی کی و  عم  نیاز  نقش    است   یی غنا  یهاداستان  ن یترقیو  که 

 است.مجنون  یگردد هرچند قهرمان اصلیها در خالل داستان معلوم متیشخص
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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Each story consists of a strong link between the two elements of 

appearance and structure. In fact, the value of every story lies in its 

hidden beauty and the correct structure of a story can add to its 

beauty. Therefore, knowing the narrative structure and describing 

the characters of the story is one of the most important points in 

literary studies, and researchers also try to explain the relationship 

between the characters of the story through the use of semantics. 

One of the new methods of explaining the relationship between 

characters is the “Grimas’ narrative theory "Based on the results of 

this study, which was carried out using a descriptive-analytical 

method and using library sources, it was determined that in the story 

of "Layla and Majnun”, Majnun is one of the most prominent 

characters who has a narrative role, or in the words of Grimas, the 

narrator is recovered in this story, and 

sender/receiver/subject/target/helper/inhibitor are among the 

actions recovered in this story and 

sender/receiver/subject/target/helper and inhibitor are among the 

restored actions in this story. Based on the results of this study, 

which was carried out using a descriptive-analytical method and 

library sources, it was determined that in the story of "Layla and 

Majnun", the sender is love, the receivers are  Layla and Majnun, the 

subject is Majnoon, the goal is having a date, the helpers are 

Majnun's father and his relatives and Layla’s father and Ibn Salam 

are the inhibitors. More than anyone and anything, Majnun has a 

prominent and active role. Majnoon is in love, he is not afraid of his 

life and is so fascinated by his beloved that he goes to the desert and 

becomes the companion of the wilds. Majnoon is the subject with a 

key role and his actions throughout the story show his active 

presence.  In this study, an attempt has been made to briefly describe 

the relationship between Layla and Majnun as well as the character 

of Majnun. 
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