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 چکيده
های عاميانة بلند در بردارندة فضاهای ارزشي و اشکاِل روایي است که اگرچه در قصه

لف و های مختاند، به تناسب بازسازی قصه در طول دورهارتباط تنگاتنگ با حماسة ملي

های عصرهای مختلف را در خود پذیرفته و الگوهای معنایي حضور نقال، عناصر و گفتمان

ار ـژگي بخشي از کـه تبع این ویـاند. به تناسب شرایط مختلف تغيير دادهـخود را ب

شناسي، بررسيِ نحوة برخورد قصه با فضاهای ارزشي جدید است. زماني که مبنا را روایت

های تازه و دهيم از بررسي روش برخورد متن با دادهي متن قرار ميبودگبر باور نظام

معناشناسي از طریق تقليل روایت به ساختارهای کرد نشانهها ناگزیریم. رویتنظيم آن

نشيني و جانشيني در ها عالوه بر بررسي فرایندهای همدهي آنانتزاعي و نحوة سازمان

های گفتماني را در متن تفکيک و تحليل کند. امتواند انواع نظساخت و روساخت، ميژرف

های ادب ترین اسکندرنامهطرسوسي یکي از متفاوت نامةدارابدر کتاب  اسکندرنامهبخش 

ان ـه اسکندر را نشـش دو گفتمان ایراني و اسالمي راجع بـفارسي است و داستان چال

نده در پژوهش حاضر در معناشناسي، پرسشي که نویسکرد نشانهدهد. با توجه به رویمي

ای است که در آن های تازهگویي به آن است، چگونگي تعامل قصه با دادهپي پاسخ

گر اجزایي است که با ها در نحو روایي، بياننشيني نشانهاست. فرایند هم گنجانده شده

پيرنگ داستان ارتباط ساختاری ندارد. بنابراین ابتدا اصول ثابت و جهاني دستور زبان 

ها نشان داده های گفتماني دیگر و سازوکار توليد معنا در آنروایت، بررسي و سپس نظام

 شود.شده مي

-رسوسي، پورانـط نامةدارابطبيق، ـام تـناشناسي، نظـمعهـروایت، نشانها:کليدواژه

 دخت.
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 مقدمه     
اساطير و روند دخت تضاد دو نيروی ایراني و غيِر ایراني است. براساس داستان پوران     

های عاميانة بلند، باید نيروی ایراني اهورایي و نيروی غير ایراني اهریمني معمول قصه

آموزی دوران کودکي، داد شود. این داستان ميان دو چهرة اهورایي از اسکندر )حکمتقلم

دخت وجه اهورایي را به چالش بری و گسترش اسالم( قراردارد. حضور پررنگ پورانپيام

داني از گفتمان ایرانيان زرتشتي کشد. اسکندر از یک طرف با هویت ایراني و حکمتمي

های شود و از طرف دیگر، جسارت وی در حمله به ایران و کشتن داراب، مایهدور مي

های مختلف دخت و اسکندر چالشي بين گفتمانکند. مواجهة پوراناهریمني را تقویت مي

. داستان در عين حال که به اسکندر هویت خودی های ارزشي متفاوت استبا نظام

کند. این حرکت بين انکار و تایيد از طریق تضاد بخشيده است پيوسته آن را انکار مي

رجسته ـب« درـپزادة بيرومي»زادة ایراني و اسکندر به عنوان دخت به عنوان شاهپوران

دهد گر اجازه ميود به کنشسان با کارکرد کنترلي خراوی دنيای داستاني ناهم شود.مي

گفتمان خود را مبني بر ضدیت و نفي اسکندر بيان کند. در حالي که خود با روایت 

تر گفتمان دیني را پذیرفته است. بنابراین گفتمان انکار خود را در کودکي اسکندر، پيش

اه خود پروراند و حتا با وجود تأکيد اسکندر بر انتساب به خاندان کياني، گدرون خود مي

 .(824/ 1: 1928)طرسوسي،  کندآن را رد و تحقير مي

ای های دیگر درجهدخت برخالف داستانهای همگن در مواجهة اسکندر و پورانمقوله

شود. نشينيِ خير و شر ناممکن است. پس جنبة اهریمني اسکندر کاسته مياست، زیرا هم

دهای گوناگون کالمي را در کند تا واحهای همگن در تحليل گفتمان کمک ميمقوله

بندی کنيم و برای هرگروه یک واحد معنایي مشترک بيابيم های مختلف دستهگروه

های متضاد داستان بر دخت و اسکندر قطب. پس از اتحاد پوران(198: 1981)شعيری، 

دهند. رفع تخاصم اساس اساطير دیني مجموعة دیگری از واحدهای معنایي را شکل مي

شود، ای که اسکندر بر بالينش حاضر ميو اسکندر با وصيت داراب در لحظهدخت پوران

کاهد. از این شود. توسل به اساطير و پيشينة مشترک از تضاد داستان ميسازی ميزمينه

دیگرند. آزادسرو، دختر فيلقوس، در جواب منظر روميان و ایرانيان خویشاوندان دور یک

ه نبيرة افریدون را با غالم ـاشد کـدتر از این بـب اریـهرگز ک»د: ـگویپسر حاجب مي

 (.882/ 1: 1928)طرسوسي،« ای بباید بودن؟خریدهدرم
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که رود. نخست اینشده کامل از بين نميبا وجود این تمهيدات، تحقيرِ اسکندرِ ایراني 

 دهد و پس از ازدواج نيزشاه روم از سر اجبار و برای اطاعت، دخترش را به داراب مي

شود. از سویي بازگرداندن دختر نوعي تحقير است که در سخن ایرانيان به عمد تکرار مي

طرسوسي از این  اسکندرنامةشود. دخت کاسته ميدانش و بزرگي اسکندر با حضور پوران

است که  ایاسکندرنامهتنها  نامهداراب»ترین اسکندرنامة ادب فارسي است.منظر متفاوت

دخت، در کند. در این اثر، دختر داریوش، پورانکندر مناقشه ميدر وجه ابرانساني اس

 (.81: 1989)ساوئگيت، « جنگ با اسکندر دست باال را دارد

تنش بين فضاهای ارزشي و ساختار پراکنده و نامنسجم داستان در ميان دو داستان 

ندارند و پژوهان را برآن داشته است که داستان را از اجزای ملحق به اصل بپدیگر، قصه

 / ده(.1: 1928)طرسوسي، کارکرد آن را کاستن تلخي شکست ایرانيان در برابر اسکندر بدانند 

دهندة نحوة برخورد های گفتماني نشانهای مذکور، بررسي نظامبا توجه به ویژگي

متن برای محور است. های متفاوت در نظام برنامههای جدید و تنظيم گفتمانقصه با داده

شناختي گيرد. تحليل زبانهای ساختاری را به کار ميدهي معنا مکانيسمازمانبيان و س

روایت باید بتواند نشان دهد که ساختارهای انتزاعي چگونه در متن مورد بحث تحقق 

چه را که به محور آناند و چه کارکردی دارد. پژوهش حاضر با بررسي نظام برنامهیافته

های ها و نظامدهي گفتمانکند تا نحوة سازماندا ميبرنامة روایي الحاق شده است ج

 معنایي جدید را در متن ارزیابي کند. 

 مباني نظری -1

ای از نقطة آغاز روش تازه های پریانشناسي قصهریختنتایج عملي کار پراپ در 

« های معنایياشکال متنوع داللت»شناسي روشي است که تحليل روایت قرار گرفت. نشانه

کند. به نظر سوسور را که تابع کارکردهای نشانه است، دنبال مي« ونگي توليد معناچگ»و 

شناسي است که باید در ذات خود بررسي شود بهترین مبنا برای درک ماهيت نشانهزبان 

شان با معنای خود را نه از رابطه»ها شناسي، نشانهدر نشانهبنابراین  .(88: 1928)سوسور، 

 .(98: 1981)یورگنسن، « گيرندها ميروابط دروني موجود در شبکة نشانهکه از واقعيت، بل

دهي روایت شناسي روایي به بررسي مفاهيم و سطوح اصلي سازماناز این منظر، نشانه    

شناختي به عمل ها تحليلي زبانها و به طورکلي از گفتهکوشد تا از روایتپردازد و ميمي

: 1989)عباسي،ان جهاني روایت برسد و الگوی آن را معرفي کند آورد تا بتواند به دستور زب

معنا در گذر از زیرا معناشناسي روایي بر دو اصل کنش و تغيير استوار است، نشانه (.12

شود: روند گونه تعریف ميروایت این گيرد. پسیک موقعيت به موقعيت دیگر شکل مي
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)عباسي، والي و متفاوت واقع شده است انتقال یا تبدیلي که بين دو پاره یا وضعيت مت

1982 :181.) 
و  1شناسي در دهة هشتاد با تأکيد بر موضوعاتي چون تن، ادراک، امر حسينشانه     

درک و فهم حسي جهان و نقش ادراک در توليد معنا و مطالعه و »تحول یافت.  8حضور

شناسي را انههای دروني و احساسي این گرایش جدید در نشپژوهش در خصوص حالت

گرمس با تاکيد بر بينش پدیدارشناختي در کتاب  (.12: 1988معين، )بابک« کنندتعریف مي

را که بر پيوند و وحدت سوژه و ابژه تاکيد « حسيجریان ادراکي»، در باب نقصان معنا

ر کنش استوار نيست. در ـدارد، مطرح کرد. دنيای عاطفي در تقابل با منطق روایي ب

ها یا روایي، نظامي حاکم است که بر اساس آن گذر از هر مرحله بر سي کنششنانشانه

گيرد. بنابراین چنين گفتماني ریزیيي منطقي شکل مياساس شرایطي شناخته و برنامه

 و غيرمکانيکي باشد. 9های غيرکنشي، شَوِشيگوی گفتمانتواند پاسخنمي

مهم و مرکزی در توليد معنا نيست.  ها، برنامة مداریت کنشي عنصردر همة گفتمان     

رسد که دیگر معنا براساس قراردادها و ای ميشناسي روایي نيز وقتي به نقطهنشانه

شود. چراکه فراتر از رمزگان از قبل شود، ناپدید ميمعلوم تعيين نميکدهای از پيش

تصادفي  شده هنوز معنایي در جایي و برای کسي وجود دارد. اما معنایي به شکلمشخص

 (.82)همان: شود معلوم، بر چيزها فرافکني ميبرنامه و نه به شکل تعيني و از پيشو بي

است. الگوی تطبيق بر قابليت و توانش  8محور، الگوی تطبيقاز الگوهای غيربرنامه

حس کردن متقابل وابسته است و این همان چيزی است که الندوفسکي آن را توانش 

و تحليل این  است. با تجزیه« شدن»ای که زایای معنایِ لحظهنامد. حسي ميادراکي

سو و کننده با توانش ادراکي مشخص از یککه بين سوژة احساس«طبيعت ارتباطي»حس

های مادی و حسي معلوم از ای که این حس را در سوژه ایجاد کرده است با ویژگيابژه

شرط اولية « دیگری»انجامد. شود. تعامل به کشف ارزش و معنا ميسوی دیگر روشن مي

 است. « خود»کامل شدن و تحقق 

ای که خود به واسطة تجربه« هستي در جهان»در نظام تطبيق، سوژه با تغيير در      

یابد، زیرا نظام مبتني بر تجربة زیسته، بينشي دست مي کسب کرده، به درکي تازه

« غير»طریق تعامل و تطبيق با  شناختي از زندگي است. این ادراک و معناسازی ازهستي

 
1 -le sensible 
2 -présence 
9 -modality state of subject 
4 - ajustement 
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خود « تطبيق»دهد. به عبارتي دیگر در این برخورد، سوژه باید طریق ِرخ مي« دیگری»یا 

با آن دیگری و غيریت را بيابد که ممکن است شخص، عنصری از جهان بيروني و یا متن 

سوژه تبدیل ـ ادراکي جهان را به هم این ارتباطِ مبتني بر جریان حسي (.88)همان:باشد 

کند. ای که قباًل نبوده است، آشکار ميهای پنهان سوژه را بر او به گونهکند که قابليتمي

ای حسي یابي به آن رابطهاز نظر گرمس، معنا زیر پوست چيزها نهفته است. برای دست

ای نزدیک و صميمي با ابژه که شور حسي در سوژه ایجاد کند و امکان الزم است؛ رابطه

 امل،ـن تعـدر ای (.82: 1928رمس، ـ)گ بخشدای متفاوت را تحقق ـاهـابي به معنـیدست

گيری تن نقش حواس را در شکلبهگرها رو در رو و تنحضوریِ حسي و مستقيم کنشهم

های حسي بر مبنای جریاني رایند تعاملي از طریق ارگانـکند. فرجسته ميـمعنا ب

 شود.حسي ایجاد ميادراکي

 پردازیم.کنون با توجه به دو نظام روایي و تطبيق به بررسي داستان ميا     

 خالصة داستان -8

شود. حملة اسکندر پس اسکندر با حمله به ایران و کشتن داراب، شاهنشاه ایران مي

کند. گيرد که داراب بن داراب انتساب اسکندر به خاندان کياني را رد مياز آن صورت مي

گيرد عالوه بر انتقام دخت تصميم ميشاهي نشستن اسکندر، پورانبا مرگ داراب و به 

کند؛ حلب و گرفتن از اسکندر، روميان را از ایران براند. به همين منظور سپاه جمع مي

کند و در داستان بهرام دروغين با پنهان کردن هویت خود وارد سپاه اصطخر را فتح مي

گشت به اصطخر، اسکندر او را برهنه در غار ازـا در نهایت هنگام بـشود. اماسکندر مي

پذیرد و در جهت گسترش دین، اسکندر را در دخت ازدواج با اسکندر را ميبيند. پورانمي

 کند.راهي ميسفرهایش هم

 محوربررسي نظام برنامه -9

روایت  8است که آن را طرح کلي ریزی شدهپایه 1ها بر یک ابرساختارتمام روایت

غيير و تحول روایت از سه عنصر تشکيل شده است: عنصری که روند تغيير و گویند. تمي

شود و تحول را ممکن یا سبب پویایي روایت مي شود، عنصری کهتحول را سبب مي

یا « گذر»دهد. با تاکيد برکند، عنصری که تغيير و تحول را خاتمه ميناممکن مي

ره یا وضعيت متوالي و متفاوت است یا تبدیل بين دو پا 9، روایت روند انتقال«حرکت»
 (.81: 1988)عباسي،

 
1 -super-structure 
2 -schema canoniqe 
3 -transformation 
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کند ریزی ميها را برنامهمند از کنشای هدفسوژه برای رفع نقصان مجموعه« قصد»

ها، روند حاکم بر حرکت در اکثر داستان»و عامل هماهنگي و انسجام برنامة روایي است. 

نقصان منجر به عقد قرارداد  شود؛ای است که همه چيز از یک نقصان آغاز ميمتن به گونه

مرحلة  گر باید شرایط الزم را کسب کند و اصطالحًا درشود. بعد از قرارداد کنشمي

گر وارد مرحلة کنش های الزم کنشآوردن توانشبه دست از بعد گيرد.توانش قرار مي

نشيني م هماستفاده از فرایند روایي یا نظا کنش روایي با (.124: 1984)عباسي، « شودمي

 دهد.سوژه را از نداشتن به داشتن سوق مي

ای که اسکندر برای تصرف ایران در پيش دخت پس از تحقق برنامهورانـماجرای پ

افتد. وضعيت پایاني داستان اسکندر توسط نيرویي که ظاهراً قصد برهم گيرد، اتفاق ميمي

را دارد و عالوه بر آن خواهان گيری شيء ارزشي زدن نتيجة برنامة روایي، تملک و بازپس

تواند منشأ برنامة روایي مبتني بر انتقام دخت ميشود. قصد پورانميانتقام است، شکسته 

ه ـچون خبر مرگ داراب ب»ه از طریق سوگند مؤکد شده است: ـاشد کـاز اسکندر ب

ره دخت رسيد عالم روشن بر چشم او سياه شد. خود را از تخت به خاک سياه تيپوران

هوش شد... به نزدیک پدر آمد و بگریست و گفت: ای پدر من و ای قوّت درانداخت و بي

تو زندگاني به چه کار آید؟ اما به روان تو و به روان نيای بزرگ من داراب دل من، مرا بي 

جا حاضر است که داد تو از اسکندر نبيرة فيلقوس بازخواهم که ابن اردشير که در این

/ 1: 1928)طرسوسي، « هيار را دانم که او برگماشت تا به تو این معامله کردندجانوسيار و ما

812.) 
گر با خودش راردادی است که طبق نظام القایي، کنشـه روان داراب قـسوگند او ب

نمانيم تا »دخت باید هم مرگ پدر و هم ویراني ایران را تالفي کند. بندد. پورانمي

چه اسکندر به ایران يند. برخيزیم و به روم رویم و آناسکندر بر تخت ایران راست نش

. الگوی روایي (824/ 1)همان:  «استاست ما به روم کنيم بلک بتر از آن که او کرده  کرده

این داستان در صورت تحقق قصد، الگوی انتقامي است. در الگوی انتقامي یک برنامة 

گيرد. منشأ قق یافته است، شکل ميروایي در تالفي و جبران برنامة روایي دیگر که تح

بر انتقام و  امهـشاهنامتني با ـباط بينـه در ارتـعاطفي قصد و نظام ارزشي داستان ک

از بيرون و « باید»فعل مؤثر دارد. گر را به حرکت واميخواهي استوار است، کنشکين

 شود. گر تحميل ميبراساس قراردادهای مدني بر کنش

عامل فاعلي برای دخت بسنجيم ورانـر اساس قصد پـگ را بهای پيرنارهـر پـاگ

گيری ایران باید اصطخر را فتح کند و برای فتح روم باید قلعة محکم حلب را بازپس
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شود، زیرا ضدعامل نيز برای رسيدن به هدف به عامل جمعي تبدیل ميتصرف کند. او 

شود. براساس ر مجهز ميجمعي است؛ به عبارتي در برابر لشکر اسکندر به سپاه و لشک

ا نامه ـه همه جـجویي، بنعمت خود و لزوم انتقامه وليـب« وفادار»نظام ارزشِي ایرانيان 

 کند.فرستد و در طول سه ماه بيست هزار سوار جمع ميمي

توانند روایت ابزاری در جهت تحقق فتح حلب و اصطخر در صورت تکميل طرح مي 

چهرة حماسي پوران دخت، سپاهي است محسوب شوند. کنش اصلي که فتح روم و ایران 

های الهي که به خاطر فرّ ایزدی پيوسته وی را از خطر کند و قدرتراهي ميکه او را هم

بایستن،  های الزم برای تحقق کنش اصلي است.گر دارندگي توانشرهانند، بيانمي

کنند. لي را فراهم ميخواستن، توانستن، دانستن افعال مؤثرند که شرایط تحقق کنش اص

های این طرح کند. از ویژگيگر را مجهز به افعال موثر ميپارة مياني بخشي است که کنش

دخت است؛ گر افعال موثر را دارا است. خواستن، سوگند اوليه پورانآن است که کنش

درت نبرد و ـوانستن قـایستن الزام نظام ارزشي متن، راوی و مخاطب قصه است؛ تـب

آوری سپاه است و دانستن نيز اطالعات الزم و کافي وی راجع به اسکندر و سپاهش جمع

گر از طریق داشتن نمادهای کهن از جمله ابزارهای جنگي شاهان توانایي کنش است.

 شود.تأیيد و حمایت مي« درفش کاویان»ترگذشته، اسب داراب و از همه مهم

که اسکندر دخت، پس از آندر و پورانبا این وجود تخاصم بين روم و ایران یا اسکن

شود. بنابراین بيند، تبدیل به سازش و زناشویي ميدخت را برهنه در غار ميناگهاني پوران

پارة انتهایي داستان  ماند.با تغيير قصد، ارتباط تقابلي در یک سوی برنامة روایي ناتمام مي

ورت فرایندی نامرتبط با سایر اجزا تغيير ناگهاني قصد به ص شود.اسکندر دوباره تکرار مي

درحالي که شود. روایت ميسازی باعث بسته شدن کالنگيری از نظام مجابو بدون بهره

شود، زیرا روایت روند انتقال بين این دو باید بين دو پاره ابتدایي و انتهایي تقابل ایجاد 

 وضعيت متوالي است.

برنامة روایي آن تصرف ایران و عامل فاعلي اگر داستان را با توجه به داستان قبلي که 

یابيم. نشيني دیگری از فرایندهای تحول کالمي دست مياسکندر است، بسنجيم، به هم

دهيم. بنابراین تغيير قصد گر فاعلي قرار ميدر حوزة کنشي اسکندر را در جایگاه کنش

برنامة روایي را شکل  چهدهنده خواهد بود، زیرا در این حالت آندخت نيروی سامانپوران

دخت است. در این حالت طرح به صورت زیر دهد، قصد اسکندر برای مقابله با پورانمي

 است:
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دخت تکرار پایان روایت اسکندر است با این تفاوت که عطية پایان داستان پوران

ينند. وضعيت نششود و هردو بر تخت ميدخت به اسکندر داده ميشاهي از سوی پوران

شود تا روند ابتدایي و انتهایي در طرح باال یکي است. پارة پایاني طرح قبلي شکسته مي

شاه »دیگری از معنا ایجاد شود. قبل از شکسته شدن پاره انتهایي، اسکندر شاه است: 

اسکندر بيامد و تاج شاهي بر سر نهاد و بر تخت بنشست و لشکر ایران با همه اميران بر 

دخت و در پارة انتهایي . بعد از نبردهای پوران(818/ 1)همان: « شاهي سالم کردند... وی به 

دخت دست اسکندر بگرفت و بر تخت شاهي نشاند و به پوران»باز اسکندر شاه است: 

ها را دخت را با اسکندر عقدکردند و درهای خزینهشاهي بر وی سالم کرد ... پوران

و بر تخت مملکت به یک جای بنشاندند و تا هفت ماه عشرت بگشادند و نثار کردند و هر د

 (.88/ 8)همان:  «کردند
تکرار سکانس یا به منظور توليد معناهای جدید یا به خاطر جذابيت آن برای مخاطب، 

در داستان داراب همين تکرار در  های عاميانة بلند است.بخشي از تکنيک راوی در قصه

شود، مشهود ی که یک مرحله از کالن روایت محسوب ميزمان ورود داراب به دربار هما

شود و در هر بار اجزایي سه بار تکرار مي( 18-82/ 1)همان: است. ورود داراب به دربار همای 

شود. شود. هر بار ارزشي ضمني به چهرة قهرمان افزوده مياز داستان سياوش بازسازی مي

ر حمایت عناصر ماورایي از وی در هر ورود مهارت او در نبرد، گوی و چوگان بازی و در آخ

 شوند.به دربار بيان مي

دخت اسکندر پورانپارة انتهای: 
 نشاند.را بر تخت ایران مي

ــ ــدایي: ـپ ـــران ارة ابت ــکندر ای اس
 شود.کند و شاه ایران ميتصرف مي

 

نبردهای پارة مياني : 
 دخت.اسکندر و پوران

اسکندر دهنده: نيروی سامان
بيند. ميدخت را در غار پوران

 کند.دخت تغيير ميقصد پوران

به جنـگ دخت پوران: نيروی تخریب
 آید. اسکندر باید مقابله کند.اسکندر مي
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گيرد که قصد الحاق معنای دیگری به بندی، روندی شکل ميشدن پایانبا شکسته

که براساس محاسبات سوژه را از نداشتن به نتيجة برنامة روایي اسکندر دارد بدون این

 گيری معنا است.جدید و شکلهای داشتن برساند. این ویژگي نقطة اخذ گفتمان

پذیرد نقال عاملي ثانویه و فرهنگي است. به عنوان نمایندة فرهنگ جمعي عصر نمي

به راحتي سرزمين ایران را تصرف کند. مقاومت « گجستک مصرنشين»اسکندر یوناني یا 

نقال و فرهنگ جمعي در برابر اسکندر با چالش دیگری مواجه است و آن نگاه دیني به 

گو بين این دو گفتمان باید توازن برقرار کند. ر پس از اسالم است. نقال/قصهاسکند

شود تا با روایتي که نقش ترميمي دارد بندی روایت اسکندر شکسته ميبنابراین پایان

های جمعي و بافت گر ارزشکنش و خواست قهرمان در قصه بيان دوباره تکرار شود.

ها و نشستن هردو بر دخت و اسکندر با ازدواج آن. تعامل و برابری پوراناجتماعي است

 شود. راني کامل ميتخت حکم

 دخت و اسکندرروند تعامل و تطبيق در نبردهای پوران -8

در این  دخت و اسکندر است.داستان بهرام دروغين، سومين داستان از مواجهة پوران

بهرام، پسر گودرز، معرفي  شود و خود رادخت تصادفي وارد سپاه اسکندر ميداستان پوران

که قصد کند. داستاني مستقل که نه تنها ارتباط ساختاری با طرح اصلي ندارد، بلمي

کند. تغيير در مربع گر نشانه رفته است متزلزل ميگر و شيء ارزشيي را که کنشکنش

دهد که ناچار تا پایان داستان، هدف و گر را در شرایطي قرار ميسنجي، کنشواقعيت

رود و بر آن ریزی شده فراتر ميداستان از کنش برنامه اش حفظ محور دروغ است.برنامه

کند از ارزش و معنایي که توليد ميبنابراین گذرد مبتني است. گرها ميچه بين کنش

 گيرد. ميگران شکل طریق تماس حسي و حضور رو در روی کنش

دهند. تعاملي داستان را نشان ميسنجي حقایقي از روند غير روایي و مربع واقعيت

رای کمک به اسکندر و نبرد با ـکند بود ميـدر است. وانمـدخت دشمن اسکنورانـپ

دخت به سپاه اسکندر پيوسته است. بنابراین کنش او باید شبيه عياران باشد، زیرا پوران

ت دور ـعيدخت، اسکندر را از محور واقردانه پورانـبود و نمود او یکي نيست. شمایل م

سنجد، کند، اما کنش وی در مربعي که واقعيت را از طریق بود دوستانه و نمود آن ميمي

کاری گيرد. از این نظر با عياران فرق دارد. تبدیل ظاهر و فریبدر محور دروغ قرار نمي

کند. عياران با تغيير ظاهر خود دست وی مثل ماجراهای عياران، فاجعه را کارسازی نمي

ه ـزنند. در حالي کان و آزادی اسيران و... ميـزادگان و پهلواناهـن، اسارت شبه کشت

دخت زماني که در با نام بهرام در سپاه دشمن است و سپاه ایران به آنان شبيخون پوران
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دخت اگر مدعي دوستي و هواخواهي اسکندر است دهد. پورانزده، اسکندر را نجات مي

دخت در محور دهد. بنابراین این مربع دربارة پورانکنشي خالف ادعایش انجام نمي

 کند:واقعيت است. در حالي که عيار در ظاهر دوست، دیگران را از واقعيت دور مي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

دهنده است باید سنجش او در کند یاریبا توجه به این که وانمود ميدخت پوران

حال فریب اسکندر است و بين نمود او گران بر واقعيت منطبق نباشد، زیرا در الگوی کنش

دخت را از خواني وجود داشته باشد. ولي وقتي پورانها و بودش باید ناهماز طریق کنش

آید انطباق بين بود او به عنوان چه به دست ميسنجيم آنطریق حوزة کنشي جدید او مي

 هایش است.ها و برنامهدهنده با نمودش، یعني کنشدوست و یاری

کننده با او هستند. او گر و بيعتزدن ایرانياني است که یاریدخت شاهد گردننپورا

 دهد.ها انجام نميدر برابر فرمان اسکندر اعتراض یا واکنشي برای نجات آن

ربایند، زنند و اسکندر را ميدخت به لشکراسکندر شبيخون ميگران پورانوقتي یاری

دخت از اسب فرو جست و در آن مغاک ورانپ»دهد. دخت اسکندر را نجات ميپوران

درآمد و اسکندر را بگشاد و برآورد و گفت ای ملک نيکو بود که آن سگ تو را المي 

 (.89/ 8)همان: « نرسانيد و خدای تعالي تو را نگاه داشت

 دوستانه(نمود)ظاهر )دوست( بود

 نمود-نه

 واقعيت

 دروغ
 رمز

 قالبي  

 بود)دشمن(-نه
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بست، قصد کردم تا او را هالک کنم، بگریخت. زاده را دیدم که یکي را ميآن حرام»

دخت زاده بيرون آوردم. اسکندر بر پورانید که من از دست آن حراماین خود شما بود

 (.89/ 8 )همان:« آفرین کرد و گفت جان به سبب تو یافتم. تو در ملک با من شریک باش

خوانيي که رسد او از بدنة فاعل جمعي جدا شده است. در برابر ناهمچنين به نظر مي

ها وجود دارد، شاید بتوان گفت در این کنشسنجي و منطق بين بود و نمود مربع واقعيت

کشيدن از سازی برای دستگرفته است که نتيجة آن زمينه داستان روندی از تعامل شکل

 جنگ و پذیرش ازدواج است.

دهنده منتقل دخت به حوزة یاریدهد حوزة کنشي پورانگران نشان ميالگوی کنش

خواني بين این دو و عدم است. ناهم داشته شده شده است و از دید مخاطب مخفي نگه

 گردد.گو و ذائقة جمعي برميپذیرش تعامل به قصه

رود. عامل فاعلي به جای دخت و اسکندر از بين ميبا ادامه داستان تضاد ميان پوران 

گيری از اجزای ضد فاعل گرفتن از اسکندر است به انتقامگيری در سویي که انتقامجهت

دهندگاني که از حوزة کنشي خود خارج و به ضدِ عامل ي یاریپردازد؛ یعنکلي مي

هرچه از ایران مردست که سر از دین »راند: اند. بنابراین قصد خود را به حاشيه ميپيوسته

کس را گمان نباشد که من کيم. برتافته است به ميدان جنگ خواهم و هالک کنم تا هيچ

دخت تو روميان را ز ایراني کش. پورانميالد گفت نيکو آوردی وليکن از رومي مکش ا

تو که »خواهد به اسکندر بگوید: دخت از ميالد مي. پوران(82/ 8 )همان:« بيرون مفرست

اسکندری ما را با تو کاری نيست و با روميان نه، ما را این کار با ایرانيان افتاده است و تا 

گاه حصار به شما دهم و نکودکي از ایرانيان مانده باشد همه با ایشان جنگ کنم، آ

با کاهش تدریجي تضاد ایراني و غير ایراني، تضاد در ميان  (.88/ 8 ) همان:« برخيزم و بروم

دخت ایرانياني را که به اسکندر پيوستند و به شود. داستان پورانخودِ ایرانيان برجسته مي

اه و سرزمين خود با کند. تضاد ایرانيان وفادار به ششاهان خود خيانت کردند، داوری مي

گفت چرا »شود: گذاری ميگونه ارزشهای ميدان نبرد اینشکن در مفاخرهایرانيان پيمان

دختيم و عهد او خالف نکنيم. تو به خدمت اسکندر نيایي؟ گفت ما درعهد پوران

 با تغيير قصد(. 21/ 8)همان: « تر در عالم نباشدای، از تو سگخداوندگار خود را خالف کرده

گيرد که دو نيرو را به آشتي مياست، فرایندی از تعامل شکل  در مرکزی که نشانه رفته

گيری وی تغيير نظام ها است. تغيير قصد قهرمان و جهترساند. قهرمان نماد ارزشمي

شود. پایة تعامل را راوی در گفتمان گزین تضاد ميارزشي گفتمان است. تعامل، جای

 است.چيني کرده نامة کياني برای اسکندر زمينهبقبلي از طریق ایجاد نس
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ا ـوسته بـبيني نيست و پيریزی  و پيشروند تعامل و تطبيق  اگرچه قابل برنامه

کند و هر لحظه ممکن است بحران راه است و یا تعامل را ناپایدار ميهایي هملغزش

ق تطبيق خود با دخت در این داستان طریپوران شود.بيافریند، باعث حذف تضاد مي

یابد. دیگری که با حضور ای که برایش ارزش و معنا شکل گيرد بازميدیگری را به گونه

 خود و در تعاملي فعال با سوژه قرارگرفته است. 

تطبيق نوعي تعادل ناپایدار است. سوژه هر لحظه درحال تجربه لغزش است. اما با 

، این لغزش مهارشده و از این مهار کندتطبيق خود با ابژه که نقش سوژه را بازی مي

در این نظام معنایي سوژه  (.188: 1988معين، )بابکگيرد ارزش و معناهای جدید شکل مي

کند. این نظام در کند، حضور خود را منعکس ميخود برقرار مي«غير»در ارتباطي که با

اساس بعد که « به تملک خود درآوردن»و « از آن خود کردن»تضاد با گونة ارتباطي 

توان جهان را ها، ميروایي گفتمان است، قرار دارد. الندوفسکي معتقد است در برخي بافت

های حالت»شود در حد ابژه تقليل نداد. ویچه را عرضه ميبه شکل ابزاری ندید و آن

های خود از ها و برنامهکاویکند، که در آن تطبيق بين تمایالت، کنجتطبيقي را مطرح مي

های آن غيریتي که در مقابل ما است از سوی دیگر شکل ها و برنامهکاویو کنج سویک

ای مستقل عرضه کند نه تواند خود را در مقابل ما به مثابه سوژهگيرد؛ غيریتي که ميمي

در نظام معنایي تطبيق سوژه در یک فرایند تعاملي در ارتباط  (.82: همان )« ای منفعلابژه

خود را به شکل کامل تحقق « من»که برای این»گيرد، زیرا قرار مي با یک عامل بيروني

 .(21 همان:)« ببخشد، باید دیگری به او این امکان را بدهد

هایي جدید است که در نتيجة تعامل با دخت به دنبال شکل دادن به ارزشپوران

ر ارتباطي های خود و دشوند. او از طریق دادن آزادی کامل به قابليتدیگری ظاهر مي

 تعاملي با دیگری به دنبال تحقق بخشيدن به خود است.

اسکندر »کند.زده ميدخت در این مدت با عرضة هنرهای خود اسکندر را شگفتپوران

اسکندر  (.1/ 8: 1928)طرسوسي، « کار داشتي!گفت: ای بهرام این عمود گودرز را نيکو به

وازنده و ـدان، ناوری قوی، آدابـجنگ دخت/بهرامکند. پورانپيوسته او را تصدیق مي

اسکندر گفت »تایي برای وی نيست. داني ماهر است. در نظر اسکندر در ایران همسخن

« مرا غم بهرام است که اگر او را بکشد کيست در جهان خاصه در ایران که چند وی بود
 .(81/ 8)همان: 
دخت از بهر ساکني پوران کرد ودخت گماشته بود و نظاره مياسکندر چشم بر پوران»

را دست دراز کرد و بربطي برداشت و خدمت کرد و دستوری خواست و گفت: ای ملک 
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الروم، به دستوری یک مجلس سماع کنم تا استماع کني. اسکندر گفت فرمان تو راست، 

دخت بربط بر کنار گرفت و ام. پورانتنگي خویش آموختهداني نواختن؟ گفت از بهر دل

خت که همه مطربان را دست فرو بست. چون تمام کرد و خدمت کرد و بربط به چنان نوا

 (.11/ 8 همان:) «جای خویش بنهاد و زمين بوسه داد. همة بزرگان بر وی آفرین کردند
تر رنگدخت کمهای بين اسکندر و پورانگذرد تضادها و ترستر ميهرچه زمان بيش

 ن است.شود، زیرا روند تعامل وابسته به زمامي

است. این صرفاً تماس پيوسته و « زمان»کند در فرایند تعامل آن چه نقش بازی مي

ا به ـهر تعامل است که در نهایت به نزدیک شدن و شکل آنـرف درگيـدر زمان دو ط

دو طرف تعامل در . (118: 1988معين، )بابک شوددیگر و انس یکي با دیگری ختم ميیک

شوند. چگونگي کنار هم آمدن با وجه غيریت یا دیگری ریف ميتغيير و تحولي پيوسته تع

های سوژه، روند تبدیل تضاد و بيم به انس را در از طریق گذشت زمان و تحقق قابليت

 دهد. سخنان و کنش اسکندر نشان مي

اسکندر چون او ا بدید بر خود »ترسد. دخت مياسکندر در آغاز از هيبت بهرام/پوران

در نخستين مجلس بزم اسکندر از گرزی که در دست  (.1/ 8: 1928ي، )طرسوس «بلرزید

 (.1/ 8 همان:) «اسکندر که آن بدید بر خویشتن بلرزید»هراسد. دخت است ميپوران
دخت این بگفت و آن عمود دویست مني را در باال کرد و بر گردن گرفت و برپای پوران»

زد عمود برداشت. اگر بر اسکندر مي چنانخاست. اسکندر برجست از جهت بيم را که آن

دخت به هيچ برنيامدی ... اسکندر گفت ای برنا بنشين و شراب ایستاده مخور. پوران

 (. 1/ 8 همان:) «ترسد. بنشستدانست که اسکندر مي
دخت گرفته بود و هر اسکندر دست پوران»شود. رفته ترس تبدیل به انس ميرفته

اسکندر با دیدن  (98/ 8 همان:) «بهرام، از تو بوی مهر آید!ساعتي روی به وی کردی که ای 

 «ای دلش به جای آمداسکندر بدانست بهرام است، پاره»یابد. دخت/بهرام امنيت ميپوران
 (. 99/ 8 همان:)

دخت با قرارگرفتن مقابل اسکندر مالکيت وی را با وجود قطعيت تاریخي آن به پوران

دهد. مهم تراز با اسکندر و گاه برتر از وی قرار ميگاه همکشد و خود را در جایچالش مي

انگيز خود را نشان های شگفتکند. بنابراین قابليتاین است که او خود را برتر احساس مي

دارد تا با تحير او را تحسين کند. از طریق تحير و شيفتگي که دهد و اسکندر را واميمي

دهد. گيجي و سردرگمي اسکندر، فراست غيير ميکند مرز خود با دیگری را تایجاد مي
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دهد. پس از این تعامل و تطبيق، تضاد به سوی دیگر کشيده اش را تقليل ميبرگونهپيام

 شود. مي

کننده برای گيرد که کارکرد اقناعتعامل ناپذیرفتني وی در محور دروغي شکل مي

کشد و با ارتباط بينامتني با يشنوندگان و گفتماني دارد که برتری اسکندر را به چالش م

های اهریمني را به جرم حمله به گفتمان ایرانيان قبل از اسالم هرگونه تعامل با نمایه

های جدید توليد چنان که ارزشکند. بنابراین تعامل همسرزمين نور و روشنایي رد مي

دخت باید با کند. پورانکند، محور دروغ خود را که انکار ضمني تعامل است، حفظ ميمي

دیگری وارد ارتباط شود تا خود را به نمایش بگذارد. دیگری را بپذیرد تا به خود 

اعتباردهد. این فرایند برای کنارگذاشتن محور دروغ و بازگشت به واقعيت نياز به نقطة 

دخت گفت ای اسکندر پوران»بيند. دخت را در غار برهنه ميپایاني دارد. اسکندر پوران

نگاه به بدن  (.88/ 8 )همان: «برهنه دیدی از سرتا قدم، بيش مرا با تو جنگي نماندچون مرا 

کند که نتيجة آن براساس قراردادهای اجتماعي برای دخت الزامي را ایجاد ميبرهنه پوران

ادراکي با توجه به قراردادها شنوندگان و نقال متقاعدکننده است. معنای این تماس حسي

کاری ها پيش با مخفيکنندة تعاملي است که در داستان مدتتوجيه و الزامات اجتماعي

معنای تماس با تن به نوع قراردادهای مدني و تلویحي بستگي دارد که از »شده بود.  آغاز

شده را به مثابه شخصيت تعيين کننده و امر لمسمنظری اخالقي ارتباطات بين امر لمس

 (.812: 1988معين، )بابک «کندمي
پروراند. در مواردی که تضاد و ان در ظاهر تضادهای بسياری را در خود ميداست

شود باید به شيوة نقال و نقش وی خواني بين عناصر برونه و درونه گفتمان ایجاد ميناهم

کند و پسندند چگونه بيان ميچه را که خود و جمع شنوندگانش نميتوجه کرد. نقال آن

کند. با انطباق عناصر گفتمان و ن شنوندگان استفاده مياز چه تکنيکي برای متقاعد کرد

کاری نقال را آشکار کرد. در این داستان تعامل و توان پنهاندیگر ميها با یکسنجش آن

شود که در داستان بهرام دروغين هماهنگي درونه و برونة داستان در صورتي متحقق مي

ر که کنش او محور واقعيت را تایيد طودخت را در محور واقعيت قراردهيم، همانپوران

کند، نظام ارزشي که داراب را به دليل به مزدوری واداشتن قيصر روم تحسين ميکند. مي

رکي ـ. اسکندر باید بزرگي، جنگاوری و زیبا تسلط اسکندر بر ایران کنار نخواهد آمد

ر موقعيتي که دخت را تصدیق کند. با توجه به دشمني بين این دو، اسکندر تنها دپوران
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دخت تواند به این شناخت که اثبات برتری پوراندخت پنهان است، ميدر آن هویت پوران

 است، دست یابد. 

در  تواند اسکندر را بکشد و برنامة روایي را سامان دهد، مثالًدخت بارها ميپوران

دخت امان فریادکرد که ای پوران»کند: تواند اسکندر را بکشد، اما مکث ميشبيخون مي

دخت را در کنارگرفت و خادمان و کنيزکان درآمدند و ده و زینهار ده! پس بدوید و پوران

محور نيز در نظام برنامه. (882/ 1)همان: « دخت بيرون کردندبه لطف تيغ از دست پوران

یابند. حضور افعال مؤثر، کنش را روایت تحقق ميدهي کالنهای ابزاری بدون سامانروایت

را « شدن»که اند، بلقرار نگرفته« انجام دادن»کند، زیرا این افعال بر سر فعل قق نميمتح

زماني که افعال مدال )خواستن، بایستن، دانستن و توانستن( نه »اند. تحت تأثير قرارداده

های ]افعالِ مؤثر[ فعلِ بيایند، ُمداليته« بودن»که بر سر فعل بل« انجام دادن»بر سر فعل 

دهند و در های ارزشي نسبت ميها به موضوعکنندة ارزشي هستند که سوژهبيانبودن 

 (.81: 1988معين، )بابک «باشندميان سوژه و ابژه مي« ارتباط وجودی»کنندة واقع تعریف
دخت خوانشي دیگر از تصرف ایران توسط اسکندر است. در این خوانش داستان پوران

گيرند در به طور اساطيری در خدمت قهرمان قرار ميهایي که افعال موثر یا مداليته

یک از افعال غایب نيستند، اما در این داستان دخت نيز قرار دارند. هيچاختيار پوران

دخت در تعامل با دیگری قرار کند نه تحقق کنش. پورانتغيير مي« بودن»دخت فعلپوران

گری معنا را از داشتن و نداشتن به خواهد با تقليل مالکيت دیگيرد و در این تعامل ميمي

 برد برنامة روایي نيست.تعامل تبدیل کند. در این داستان کسب توانش مدالي عامل پيش

  یابد نباید برایدر روند تعامل دیگری که قدرت را در دست گرفته است، درمي

دخت  ورانسازی، نظام ارزشي پیا الزام قرار دهد. او که از طریق مجاب« باید»دخت پوران

ستاید و یافتة وی، او را ميهای فعليترا درنيافته بود در نظام تطبيق با دیدن توانایي

دخت حتا به واسپاری پذیرد. در این ضمن پورانداني و... ميبرتریَش را در جنگاوری، آداب

د اندیشد. در این روند ميالد نقش ميانجي دارد. قرارگرفتن ميالقلعه به اسکندر نيز مي

ری روند تعاملي است. نقش ـگيدخت تأیيد و تأکيدی بر شکلبين اسکندر و پوران

را کند، زیرا دو متضاد، ميانجي گری ميالد شنوندگان را نيز برای تعامل آماده ميواسطه

بيني پذیرند. واسطه زماني معنا دارد که ميزاني از تعامل بين دو طرف قابل پيشنمي

 باشد.

کند که او زیردست بودن را دخت تأکيد ميو با حضور ميالد، پوراندر اثنایِ تعامل 

ناپذیر او از بایدهای متعلق جویانه و تسليمپذیرد. اسکندر باید بر اساس هویت برترینمي
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ميالد گفت بر اسکندر بيرون ميا و به جای او جفا مکن و »به گفتمان قدرت بپرهيزد: 

کن ولي به چه تواني ميجواني وی نيز جوان است، آنکه تو مفرمای تا او را بکشند. چنان

دخت گفت ای ميالد، مرا غرض آن است با اسکندر که بداند کشتن وی قصد مکن. پوران

که دست من زیردست او نيست و او با من کاری نتواند کردن و ایران را نتواند گرفتن. 

 (.88/ 8 )همان: «مقصود من این است
رفته کشد. رفتهچون و چرای اسکندر را به چالش ميبي دخت برتریماجرای پوران

شود. پس تضاد داستان با نمایة جدید دیگری شکل برگونة اسکندر پررنگ ميگفتمان پيام

دخت و اسکندر نقطة شروع جریاني دیگر از معنا است؛ جریاني که از گيرد. اتحاد پورانمي

گفتمان کند. غيره معناسازی ميطریق تضاد بين کفر و اسالم، حکمت و جادوگری و 

جویي یابد. با تسلط نگرش دیني، انتقامميمذهبي راجع به اسکندر بر گفتمان ملي غلبه 

   دهد، زیرا درچنين شرایطي اسکندر مروج ها مياز روميان جای خود را به یاری آن

  که تواگر این طریق »گوید: دخت در جواب نامة اسکندر ميپورانتاپرستي است. یک

آری و پرستي به راه راست ميخواني و از اهریمنورزی و خلق را به خدای عزوجل ميمي

سازی و بتان را از ها ویران ميخانهکني و بُتهر که به خدای عزوجل نگرود او را قهر مي

اگر  پرستان...ها بيرون اندازی در هندوستان، این طریق موحدان است و راه خدایخانهبت

بر تو زیادتي کند و با آن کس برنيایي سبک مرا خبر کن تا پيش تو بازآیم و آن کسي 

 (.81/ 8)همان:  «کس را قهرکنم به زور و قوّت بازوی توانا که خدای تعالي مرا داده است

 تنش افعال موثر -2

شوند، اما طور مستقيم باعث تحقق کنش نميخود به»افعال مؤثر افعالي هستند که 

خاصي  شوند تا کنشي با شرایط تحققگذارند و سبب ميیا فعل کنشي تأثير ميبر گزاره 

آوردن شرایط فعل مؤثر به واسطة نقشي که در فراهم. (22: 1921)شعيری، «انجام پذیرد

گر قدرت دهد؛ افعال مؤثر بيانتأثير قرارميتحقق عمل دارد، تمام فرایند تحول را تحت 

که از فعل مؤثری به فعل مؤثر دیگر، قدرت ني اینگيری عامل کالمي است؛ یعهدف

های کالمي متأثر از کند. هویت عاملگيری عامل کالمي برای تحقق عمل تغيير ميجهت

کنندة ارتباط افعال مؤثر با مسألة ابداع 1ها است. فونتنيافعال مؤثر و نقش ارزشي آن

: 1981)همو،  نامندعال مؤثر ميهویت عوامل کالمي است. چنين هویتي را هویت متأثر از اف

188-121.) 

 
1 -Fontanille 
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گر را انتقام اعالم کرده بررسي افعال مؤثر با در نظرگرفتن برنامة روایيي که قصد کنش

ؤثر داستان ـه با وجود مهيا شدن افعال، کنش تحقق نيافت. فعل مـبود، نشان داد ک

را عامل کالمي شود نفي باید است، زیدخت و تنشي که بر اساس آن ایجاد ميپوران

خواهد اثبات کند. بنابراین افعال در برنامة روایي مربوط به هویتي دیگر از خود را مي

کند و باز به همين دليل است که پایان پيروزی اسکندر شکسته انتقام چالش ایجاد نمي

 دخت نباید  مغلوب و مطيع شود.شود، چون پورانمي

دهد. برداری یا اجبار را نشان ميو فرمان فعل مؤثری است که هویت اطاعت« بایستن»

کند در ار ایجاد ميـشود. کسي که الزام و اجبه گفتمان قدرت مرتبط ميـاز سویي ب

دخت نفي این فعل را هدف . پورانمراتب قدرت نشسته استگاه برتری در سلسلهجای

و « باید»ن نفيِ پذیرد. تنش اصلي داستارا از سوی اسکندر نمي« باید»است. قرارداده 

تر از در ضعيفـدخت و اسکندر، اسکنورانـاست. در تقابل پ« تعامل»ل آن به ـتبدی

اسکندر تو را سالم »دخت را متقاعد کند: تواند با وعده، پوراندخت است. او نميپوران

سازی و خون آزادمردان کني و فتنه پيدا ميرا جنگ ميـد که چـگوید و ميـرسانمي

کردن نيامده ام. با پدرت گفتم، نشنيد و جان به باد داد، من از روم جهت جنگ ریزی؟مي

تو آن مکن که پدرت کرد تا تو نيز جان به باد ندهي. بيا به نزدیک من تا هرچه خواهي به 

تو دهم و هرچه مراد تو باشد به تو رسانم، که ما بيگانه نيستيم، از یک نسليم، تو دختر 

من پسر داراب ابن اردشير، روا نباشد که در ميان ما و تو عداوت باشد داراب ابن دارابي و 

 (.822 /1: 1928)طرسوسي،  «کوهندـتا بعد از ما پادشاهان این سخن بشنوند و ما را بن
 بندد.گزار اسکندر را با تير ميدخت دهان پيغامپوران

ر این خوانش خواهد اسکندر را به خوانشي دیگر از خود برساند. ددخت ميپوران

تواند چيزی را بر من تحميل کند. اتمام جنگ زماني است که نباید و نمي« دیگری»

واکنش تند « باید»و منوط به تصميم من است. عامل کالمي نسبت به « خواهممي»من

دهد و های خود ارائه ميدهد. بنابراین وقتي تعریفي دیگر از هویت و برترینشان مي

گيرد. ميشود و ازدواج شکل بيند، جنگ تمام ميخواهد ميه که او ميگوناسکندر او را آن

داني، دخت جنگاوری، آدابداستان بهرام دروغين داستاني است که از طریق آن پوران

کشد. اسکندر کاری و به طور کلي صفات متمایز خود را به رخ اسکندر ميزیبایي، فریب

نگرد. در حالي که خود در برابر او دخت مي/پوراندر تمام این داستان، متعجبانه به بهرام

گوید لوح است. فراستي که راوی در کودکي اسکندر از آن سخن ميترسو، ضعيف و ساده
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شود تا عرصة هنرنمایِ شود، فراموش ميميداده  و پس از این داستان در سفر هند نشان

 است.دخت بازبماند. اسکندر در برابر وی گيج و سردرگم پوران

در « بایستن»رخوردار است. ـة فرهنگي و جمعي بـزوم نفيِ بایستن از پيشينـل

شود. در این ميهای کالمي دیگر تحميل از سوی ایرانيان به عامل نامهدارابهای داستان

را یکي از دو « بایستن»ها که تقابل دو نيروی ایراني و غير ایراني است، فعل مؤثر داستان

برداری، اطاعت ید بپذیرد. زیرا هویت یکي از عوامل کالمي به ناچار فرمانگروه متخاصم با

کند، مثاًل فيلقوس پادشاه گاه قدرت خود را تعریف ميو ناتواني است و دیگری در جای

فيلقوس گفت من دختر خود به »رغم ميل باطني باید دختر را به داراب بدهد. روم علي

با وجود اهانت داراب و بازگرداندن ناهيد،  (.922/ 1ن: )هما« وی ندهم ... فيلقوس درماند

پس داراب فيلقوس را مهمان خواند و فرو گرفت و باژ و »فيلقوس باید به داراب باج بدهد. 

باژ و ساو بر او نهاد یعني او را به پرداخت باژ  (.984/ 1)همان: « ساو بر او نهاد و سوگند داد

 و ساو مجبور کرد. 
بن داراب نيز روميان باید به ایرانيان باج بدهند. وی خطاب به اسکندر از نظر داراب ا

چنان هرسالي صدهزار بيضة مرغ زرین هر یکي به وزن چهارصد مثقال و با هم»گوید: مي

تواند گفتن و بگوید که من به  هر یکي دُرّی برابر فرستند و کرا زهره بود که سخن ميراث

دخت و اسکندر، نگاری بين اسکندر و داراب یا پوراننامه در(. 824/ 1)همان:  «جنگ تو آیم

که داراب ابن کند به اینجویانه است. داراب افتخار ميجواب ایرانيان مختصر و برتری

است و برای تحقير  اردشير شاهان روم را مغلوب کرده و خاک روم را به ایران آورده

گرد نام نهاد و خاک آن را و آن را داراب بنایي کرد»کند: روميان خاطرة آن را یادآوری مي

بر گردن شما نهاد تا از روم به ایران آوردید و هشتاد هزار مرد رومي را مزدوری فرمود و 

کوفتن و به دست خویشتن سرشتن، تا از آن آن بنا را تمام کرد و قيصر روم را فرمود گچ

داراب ابن داراب دارای مرجعي اطالعات  (.828/ 1)همان:  «عيب آورد و بمرد اشقهر زهره

در بخش سرگذشت داراب ابن اردشير است. وی در نامه، ضمن نفي هویت ایراني  گسترده

اکنون فرزند التون شاهي نه »گوید: اسکندر با نگاه تحقيرآميز به ازدواج ناهيد و داراب، مي

د نبری. از آن داراب؛ نگر تا بر خویشتن نخندی و این سخن نگویي و آب و حشمت خو

« اگر باژ و ساو فرستي نيکو و اگر ني تو را بگيریم و به ایران بریم و بند کنيم و السالم

دام قدرت را از آن خود ـرکـه هـ. بنابراین تضاد بين دو گفتمان است ک(828/ 1 )همان:

خواهي تاکيد دارد اجازة تعامل با دخت گفتماني که بر کيندانند. در داستان پورانمي
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دخت متأثر از این گفتمان است. در این دهد. خواستن و بایستن پورانر را نمياسکند

گفتمان کشتن شاه و ازدواج با شهبانو هویتي تحقيرآميز است که به دشمنان نسبت داده 

تواند بدون جریان دیگری از معنا که کارکردش بازخواني شود. اکنون این حادثه نميمي

 دخت است، اتفاق بيفتد.نجدیدی از هویت اسکندر و پورا

دخت وضعيت پایاني داستان طور که در بعد روایي گفته شد داستان پورانهمان

گيری معنایي دیگر اسکندر را که براساس برنامه روایي ایران را تصرف کرده بود برای شکل

پذیرد بودن را نمي شکند. تنش افعال نمودار نخوت ملي و غرور جمعي است که مطيعمي

کند و آن چه را که تجربه نکرده است یا از تجربه اچار به سمت تعامل حرکت ميو ن

شدن من و دخت، مغلوبکند. این معنا در داستان پورانکردنش عار داشته، تجربه مي

  کند.اجبار دیگری بر من را نفي مي

 گيرینتيجه

لي و اوليه دخت بر داستان اسکندر تحميل شده است، زیرا ساختار اصماجرای پوران

رسد. روایت الگوی قدیمي است که با به شاهي رسيدن اسکندر و تصرف ایران به پایان مي

کند و با انطباق  ترميم شکست تاریخي است؛ افزوده شده تا توازن قدرت را ایجاد داستان

های عاميانه به در قصهدخت و اسکندر ارزشي تازه مبني بر تعامل را شکل دهد. پوران

شناسي باید به بررسي  ساز و کار گوی بخشي از کار روایتيت نقالي و قصهدليل ماه

های ارزشي و غلبة یکي های تازه اختصاص یابد، زیرا متن در محل تالقي نظامتنظيم داده

دهيم از بودگي متن قرار ميشود. زماني که مبنا را  بر باور نظامبر دیگری بازسازی مي

های جدید آخرین ها ناگزیریم. دادههای تازه و تنظيم آنادهبررسي روش برخورد متن با د

دهند. گيری فکری خاصي را براساس زمان بازسازی اثر نشان ميهایي است که جهتداده

شود، های جدید شامل وضعيت الف در پارة ابتدایي و وضعيت ب در پارة انتهایي نميداده

پردازد. قصه به دليل سرشت سيال و های جدید ميکه به ارزیابي و درج گفتمانبل

های زماني، برخالف ایستایي قهرمانانش، خود ایستا نيست؛ به ویژه بازگویي آن در گستره

اگر در مرکز منازعات ایدئولوژیک قرارگيرد و ابزاری برای تبليغات مذهبي قلمداد شود. در 

تقل و پرقدرت همه توانند به صورت نظامي مسهای جدیدتر نميدخت دادهداستان پوران

چيز را تحت تأثير خود قرار دهند، زیرا گفتمان ایرانيان زرتشتي در بافت مذهب جدید، 

های بنيادین معنا، نظامي گفتمان منسوخ است. بنابراین بدون تغيير پيرنگ و الیه

ه اسکندر به او ـشود. گفتمان اسالمي راجع بمحور در داستان گنجانيده ميغيربرنامه

دهد، درحالي که گفتمان ملي که ریشه در مذهب قبل از اسالم دارد بری ميپيام گاهجای
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شمرد. دو گفتمان متضاد که هر دو به یک اندازه اعتبار دارند، قادر به او را اهریمن مي

دیگر نيستند. بنابراین با مجال دادن به یکي، دیگری به چالش کشيده حذف و تغيير یک

شود. ای ميتان برای رسيدن به آشتي تبدیل به نظام درجهشود. نظام تقابلي داسمي

شود. تابد بازسازی ميشود و داستان در نظامي که تعامل اندکي را برمياسکندر ایراني مي

شود در آخر داستاِن به شاهي رسيدن اسکندر، پارة انتهایي شکسته این ویژگي باعث مي

هایي شکل گيرد. اسکندر که با قهر و غلبه و شود و روند دیگری از معنا با تکرار پارة انت

گيرد و داستان با برجسته دخت قرار ميکشتن داراب، شاه ایران شده در مقابل پوران

کردن گفتمان متعلق به ایرانيان قبل از اسالم، در حالي که اسکندر را ناتوان کرده، دوباره 

 . وی است نه نتيجة قهر و غلبهدخت به رساند. اما این بار شاهي عطية پورانبه شاهي مي
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