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 98-221صص:
 

 یعرب ةدمن له ویکل در ییروا گفتمان انتقادی لیتحل

 (: باب الناسک و الضیفمطالعة موردی)

 دهیچک

هیایی دررتمایر بیرای ، رسیانهشیااتتیزیباییو  تعلیمییی متون روایی، علاوه بر کارکردها

از این ماظر، شگردهای به کار رفته رونر. اجتماعی به شمار می -های سیاسی اشاعة ایرئولوژی

می  دتیی  در ییا سیایر عوا مؤلّی تمهیراتی در نظر گرفت که  مثابهبهتوان در این متون را می

مقالیة سلطة گفتمیانی تیود را بازتولییر کاایر. هیر   هاآنانر از طریق تولیر متن، تلاش کرده

 این نیو  سیلطهبازتولیر  ماظوربهکه شگردهای متای و فرامتای است  تفسیر آن دسته ازحاضر، 

از مجموعة کلیله و دمایة عربیی( بیه کیار گرفتیه « الااسک و الضی »باب ) رواییدر یک متن 

انر. در این راستا، متن روایی مذکور، با استفاده از مفیاهیم کلییری حیوزح تللیی  گفتمیان شره

اک معاای نمادین رواییت شااسی در چهار ملور روایتگری، فرایار روایت، ادرانتقادی و روایت

و بافت روایت تللی  شر. طبق نتایج تلقیق، در سطح روایتگری، نوعی رابطة سلسیله مراتبیی 

های ها در دیاس با شخصیتشود که بر اساس آن برتی شخصیتها مشاهره میمیان شخصیت

ت نشیان کاار. بررسی سطح فرایایر رواییتری ایفا میدیگر در تولیر ملتوای روایت نقش فعّال

های مافی بیه ها و نقشهای فرادست و کاشهای مثبت به شخصیتها و نقشدهر که کاشمی

انر. مطالعة سطح ادراک معاای نمیادین رواییت شره های فرودست داستان نسبت دادهشخصیت

« الااسیک و الضیی » اصیلی و فرعیی بیاب  نحاکی از این است که عااصر نمیادین دو داسیتا

انر که تواناره را به سمت پذیرش پیام اییرئولوژیک داسیتان سیو  هم ترکیب شرهبا ایگونهبه

دهاییر. بررسییی سییطح بافییت روایییت حییاکی از اییین اسییت کییه روابیی  سلسییله مراتبییی میییان 

 ییا ترجمیه های متن، بازتابی از ماازعات اجتماعی ملیطی است که متن در آن تولیرشخصیت

 شره است.
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 .الضی ، رواب  ایرئولوژیک انتقادی، روایت، باب الااسک وتللی  گفتمان  :هاکلیدواژه

 مقدّمه .1

 ،اتییانتقیال تجرب یبرااز آن  هادرن بشر کهاست  یارتباط یابزارها ازجمله یت داستانیروا

در  هیاتیروا کیه یامکانیات ةواسیطبیه  هاانسیان. کرده استاستفاده  تود هایهشیانرو م یمفاه

گر یکیریمختل  و متاوّ  را با  هایبیایجهانو  هاشهیانر هستاردادر ، رادهیدرار م هاآنار یاتت

 نظیم ،گسسیته ظاهربیه یرادهاییرو انییجاد ارتباط میبا ا ،هاتیروا انیراو به اشتراک بگذارنر.

 هیایبیایجهانها و شیهیک انریتشیر ،ر مختل ید یایاز زوا هاآن بیانرادها و ین رویدادن به ا

 یاز کارکردهیا هیاتیروا ج،ییرا ین کارکردهیاییعلاوه بر ا امّا. سازنریم پذیرامکانرا  مختل 

 یبیرا کارآمیر یتوانر ابزاریم یت داستانیاور ،للاظ نیاز ا. ز برتوردارنرین یاجتماع -یاسیس

ت ین دابلیا، مثالعاوانبه؛ راز افراد اجتما  باش یبه تصوص ةطبق ها و ماافعیرئولوژیر ایبازتول

 ایی و ر  کایییگیر تلمید یهیاک گروه از افیراد جامعیه را بیر گروهی یرتینظام عق که را دارد

 یارییطبقات فرادسیت  ةت سلطیبه تقو ،طبقات فرودست  مواضع یو تضع ریبا تلق رتوانیم

در نظر گرفت  یکیژورئولیا یادب یهاژانرها و گونه مثابهبهتوان یها را م، داستاننیباابرا .ررسان

 ،ک گیروهییر ییعقا تییو تقو جیتیرو را در تود نهفته دارنر که با ییتوانان یابالقوّه  طوربهکه 

 ،یاجتمیاع هیایتبعیضو  هاشیکا ر ییخشار و در بازتولببن را تراوم یریآن گروه بر سا ةسلط

 .(933: 1911ک،یون دا) کاارفا یا یاساس ینقش

گییری از امکانیات و تمهییرات بیا بهره ،یا سایر کاشگران دتی  در تولیر متن روایی مؤلّ 

را بیه ملصیولی ملمیوس و  های جریر، آندر دالب بازآفریای ایرئولوژیصوری و معاایی و با 

تا جای ممکن ها را مافی ایرئولوژی سویة ،طر ازیک. این تمهیرات، کاارداب  درک تبری  می

گیر، ملتیوای کلیام دی طیر و از  سیازنرمیرا بیرای توانایره جیذّاب  هیاآنکمرنگ کرده و 

 گرمسیللة اساسیی بیرای تللیی . بایابراین، دهایرجلیوه می و معتبیر ایرئولوژیک را باورپیذیر

ایین تولیرکاایرگان  تمهیراتی اسیت کیه شااتت و تفسیر ،متون روایی های نهفته درایرئولوژی

 سیلطة اییرئولوژیک تیود کیردن مشیروعیت بخشیی و طبیعیی صرد در هاآنبه واسطة  متون

 ایین کیه بیابرپرسش  پاسخی مااسب برای این سعی داردمقالة حاضر  در این راستا، .انرآمرهبر

 کرامدر  (ة عربیاز مجموعة کلیله و دما) «لضی الااسک و ا» روایت در ،ایرئولوژیک تمهیرات
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ییا  اجتمیاعی تولییر -با بسیتر تیاریخی نسبتیچه  و انریافتهنمود  و به چه نلوی متای سطوح

   ر؟ندار متن روایی ینا ترجمة

میرتب  بیا  هایقولیهو نییز برتیی م های تللی  روایترا در سایة برتی مولّفه این پرسش

چارچوبی جامع برای تللی   در گام نخست، بررسی تواهیم کرد. انتقادی حوزح تللی  گفتمان

میورد  و سپس کارآمری آن در تلیال تللیی  حکاییت شودمیاین تمهیرات ایرئولوژیک ارائه 

 .ارزیابی درار تواهر گرفت

 پیشینه .1 .1

گفتیاری و اعیم از –توان در آثاری جستجو کرد که متیون رواییی را می پژوهشپیشیاة این 

شااسیی و نییز سبک 0گفتمان انتقیادی، تللی  1شااسی انتقادیرا در چارچوب زبان -نوشتاری 

 :انرمطالعه کرده 9انتقادی

تاص بر پیونیر اییرئولوژی  طوربهیکی از نخستین آثاری که  شااسی انتقادی،در حوزح زبان

 (1313) هاج و فالراثر  4«شااسی اورولیزبان» سازدورانبا زبان روایت تمرکز کرده است، مقالة 

رابطیة  گیاهتجلّی عاوانبیهاورول « 1314»است. نویسارگان ایین مقالیه، پیس از معرفیی رمیان 

در سیطوح نلیوی، معایایی و  را اثیر او سیاسیی سیاتتاری، هایحاکمیت و زبان، با ارائة نمونه

 کاتیرل افکیار و ،درونی کردن سلطه دررا  ایرئولوژیک نقش زبانبررسی کرده و سپس،  سبکی

بیه کمیک معیارهیای تللیی  ( 0229) وکیس انر.های رمان توضیح دادهشخصیت کاش تلریر

روحانی بلار پاییه  با شاهات مکالم ر کهکااشاره می به این نکته شااسی انتقادی،در زبان صوری

ملسیوب  -یعایی شیاونره ملیور -تیلثیری ارزش با هایی گفتاریکاش ،ة عربیدر کلیله و دما

 بیابییرون میتن  جهیان های سیاسییگزارهپیونر مجرای ، این مکالماتاز نظر وکس،  .شونرمی

 کیاش جانبیه مییان سیه ای، پیونری کیه در سیایة آن رابطیههستارروایی درون متن  هایگزاره

م ،به وجود آمره است. از آنجا که این رابطه یاتلاداحکام و  زبان، سیاسی پیونیر  کاایرح تجسیّ

، اسیت (دیانون زبان گویای عاوانبه) دیاینماد دانون( و پیشوای  عاوانبه) شاه شخصتاریخی 

                                                           
1  . Critical Linguistics 

2  . Critical Discourse Analysis 

3  . Critical Stylistics 

4  . Orwellian Linguistics 
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کرده و جلوه می معتبرو  ای مشرو رابطه ح پرورش یافته در ملی  فئودالی،برای توانار احتمالاً

دیوانین  در هییلترا  متن ایرئولوژیک گفتارتا را دانع کار  اواز این رو، این دابلیت را داشته که 

 بپذیرد. یاتلاد مسلّم

متیون رواییی را تجزییه و  شااسیی انتقیادیسبکبین آثاری که با استفاده از چارچوب در  

پیس از  (،0221) مزییرسوتومانیاگ اشاره کیرد. و مقالة  مزیر توان به کتابمی ،انرتللی  کرده

روایات کلیلیه و  سبکایرئولوژیک  هایجابهبه  ارائة ترجمة انگلیسی چار باب از کلیله و دماه،

طبقات حاکم در برتیی  کایرئولوژی زبان دهر که آمیختگی اتلا  وپردازد و نشان میدماه می

های اتلادی و انسیانی ن بزرگترین ارزشهای کلیله و دماه باعث تلری  و وارونه شرحکایت

مانایر حکاییت ) هیادهر که در برتی حکایت، وی نشان میمثالعاوانبهدر این اثر شره است. 

های مثبتی مانار میی  بیه تعیالی و پیشیرفت و کسیب دانیش، تلیت تیلثیر کبک و زاغ( ارزش

ذایلی مانار عرم تمایی  انر و در عوض، رایرئولوژی طبقات حاکم، تلت عاوان شر دلمراد شره

(، با ارائیة راهکیار 0214سوتومانیاگ )انر. هایی تیر دلمراد شرهبه تعالی و کسب دانش ارزش

موسساتی متمرکز شره  سلطةتللی  انتقادی روایت، به تفسیر رواب  دوسویه میان زبان فردی و 

دهر کیه زمرّه، نشان میهای نق  شره در مکالمات رواست. وی با استااد به دو نمونه از روایت

 فرهاگیی تیلثیر گرفتیهکلان  های، شریراً از انگارهیادیهای سزبان فرد روایتگر، به للاظ ویژگی

تبلیغات موسساتی و  زبانتصایص صوری  است. بر این اساس، فرد روایتگر، در تلال مکالمه

ماعکس کرده اسیت و بیه را در کلام تود  هاآنهای های تعبیه شره در گفتمانگذارینیز ارزش

 های گفتمانی این نهادها را ناآگاهانه بازتولیر کرده است.این ترتیب، ایرئولوژی

 مطالعیةبیر  داییک، ونبییش از همیه در میان آثار مرتب  با حوزح تللی  گفتمیان انتقیادی،

 است. کرده تمرکز ایرئولوژیکهای فرضهایی برای بازتولیر پیشرسانه مثابهبه روزمره روایات

 هایگویایرگان دصیه دهر که(، نشان می1911) نژادپرستیها و ، او در مقالة دصهنمونه عاوانبه

انر با استفاده از تمهیراتی نظیر مسیتار سیازی ملتیوای ، تلاش کردهآمریکا و هلارای در مکالمه

 عقلیانیو  تود را موجّیه نژادی تعصّباتاجتماعی،  مشترک تجربیاتروایت و رب  دادن آن به 

یعقیوبی و سیتیزی و نژادپرسیتی تبرئیه کاایر. نشان دهار و در عین حال، تود را از اتّهام دیگر

های ساتتاری سطح روایتگری کتاب کلیله و دماة فارسی، ضمن مطالعة جابه (1932) احمرپااه
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ن، دو کیارگزار متافّیذ میت نمادین تولیر ایرئولوژی در حکایات این کتاب را گفت و شاود بایاد

انر و از این ماظر به تللی  پیونیر دیین و دولیت در ایین اثیر و برهمن، معرّفی کرده راییعای 

اثیر  -«ارالصیبّ»مقاومت در رمان  و بافتی زبانی هایمایه(، بن1931) عبریعباسی و  انر.پرداتته

نتیجیه  انر. نویسارگان مقاله،را با تکیه بر روش سه سطلی فرکلا ، مطالعه کرده -سلر تلیفه

در  مقاومیت اصیی  هیایگفتمان شیالودح بیر انر که زبان و گفتار مردمی و انقلابی تلیفه،گرفته

یلس اییرئولوژیک حیاکم بیر  تضاد با در آشکارا که هاییمانگفت؛ فلسطین استوار بوده سرزمین

   .انرمعاا پیرا کردههای هفتاد و هشتاد مردم فلسطین در دهه

، امّیا انرزبان در متون روایی داشیته بردین آثار، نگاهی انتقادی به کارهریک از ا ین کهابا    

ارائه  متون روایی ایرئولوژیک سطوحنه تفسیری جامع از  هاآنتللیلی مورد استفادح  چارچوب

با توجّه بیه . است داشته را این متون در ایرئولوژی ارحبازنمای شگردهایبیین ت بلیتدا نه و داده

ییک ملصیول  عاوانبیهزمیان رواییی را هیممیتن  یی، نیاز به روشی داریم کیههاچاین کاستی

 -ی اسیتهیای ژانرییک مالصیر بیه فیرددارای ویژگی که -ملصول ادبی یک ایرئولوژیک و

 .تواهیم پرداتت این چارچوب جامعبه معرّفی بعری مقاله  بخش درکار.  ارزیابی

 پژوهشنظری چارچوب  .2

مرتب  با حیوزح تللیی   فاهیمترین مرایج کاربستحاص   قاله،روش مورد استفاده در این م

 هایقولیهم در کایار برتیی -9، و بافت مودعیّتی0اداا  ،1مشروعیت دهی یعای– انتقادی گفتمان

 یننمیاد ادراک معایای و 5فرایایر رواییت ،4روایتگرییعای  -روایت شااسی حتوصیفی در حوز

 .دادتواهیم  ضیحورا ت ، این مفاهیمدامهدر ا. است -روایت

 

 

 

                                                           
1. Legitimation 

2. Persuasion 

3. Context of Situation 

4. Narration 

5. Narrative Process 
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 انتقادی تحلیل گفتمان حوزة مفاهیم مرتبط با .1. 2

هیا و ارزش ییا تلمیی  انتقیال مجرایی برای مثابهبه، زبان را انتقادی تللی  گفتمان رویکرد

 بر ایین اسیاس، کار.های دیگر مطالعه میاجتماعی به گروه اشگرانهای گروهی از کایرئولوژی

داده و آن را بیه باورپیذیر جلیوه  و شیرو م گفتمیان تیود را ر تلاشار تیا، دائماً دزبان اربرانک

بیا توجّیه  تود را ملتوای کلامکاار تلاش می هاآن، دیگر سخن؛ به مودعیّت تاصی پیونر دهار

را دیانع کاایر تیا آن را  مخاطیبو  خشییرهمشروعیت ب بافت مودعیّتی، امکانات ادتضائات وبه 

، «بافیت» یعایی-هسیه مقولی ایین ،انتقادی تللی  گفتمان حوزح در یک حقیقت بپذیرد. عاوانبه

 هیر  ایایی توانمیکه  جایی تا، رتوردارنرب ایجایگاه ویژهاز  -«اداا »و  «بخشیمشروعیت»

 انیوا  در این سه مقوله بیینرا ت شااسیح گفتمانبه کار رفته در حوزی هامرلو  هاتمامی روش

 را به صورت تلاصه توضیح تواهیم داد: هامقولهاین  .توصی  کردها متون و گفتمان

 بخشی مشروعیت .1 .1. 2

 ،هیاآنزبیان بیه کمیک  انکیاربر بخشی، به معاای استفاده از تمهیراتی است کیهمشروعیت

ازنمیایی بعقی  سیلیم  در هییلترا معتبر و موجّه جلیوه داده و آن را  گفتمان یا کردار گفتمانی

تقسییم  گروهبخشی را به چهار مشروعیت راهکارها و ابزارهای (،31: 0221) لیونون  .راکامی

 کرده است: 

، هیاآیین آن بیه ارجیا ا گفتمیان بیدادن  معتبر جلیوه: عبارت است از 1اعتبار بخشی -ال 

مشیرو   مثلاً ؛تفویض شره است هاآنموسساتی به  -که دررت نهادی فرادیدوانین و ا ها،ساّت

کارشیااس  ییک اظهیاراتمقرّس ییا کتب  هایآموزه با ارجا  آن به نظامی جاایاتجلوه دادن 

 علوم سیاسی.

بیه  آنبیا ارجیا   بیه گفتمیان دهی: عبارت اسیت از مشیروعیت0گذاری اتلادیارزش-ب

 دشمن.  کاش توانرن «شر»با  نظامی حملةجلوه دادن  ثبتم مثالعاوانبه ؛های اتلادیارزش

                                                           
1. Authorization 

2. Moral Evaluation 
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برجسیته کیردن بیا گفتمیانی یک کیاش  اطقیم نماییباز عبارت است از: 1عقلانی کردن-ج

، توجیه حملة نظامی بیا بییان ایین کیه بیه سیود اماییت مثلاًآن؛  ناپذیریاجتااببیان  یا و فوایر

 .  نجام گرفته استعمومی ا

هیای میورد پیذیرش و مجیازات : عبارت اسیت از پیاداش دادن بیه کاش0سازیاسطوره-د

موافقیان  پرستیمیهناستان یا هر کاش زبانی دیگر؛ مثلاً بیان های ایر داب  دبول در پایان دکاش

 .تاریخی داستانیک  نق  پایاندر  تیانت مخالفانو نظامی  حملة

 اقناع. 2. 1. 2

ماظور از اداا ، استفاده از راهکارهایی است کیه کیاربران زبیان بیرای دبولانیرن ییا تلمیی  

 الگیویدر دالب  ، این مفهومانتقادی گفتمانتللی  در کاار. گفتمان تود به مخاطب استفاده می

ای کاربران زبانی با اعطای وجهه ،شود. بر این اساسبررسی می «بر هایآن/ ی توبما» قابلیت

، «ایرتیودی»ای مافی از عااصر و کاشگران وجهه ةو ارائ« تودی»مثبت به عااصر و کاشگران 

حقیقیت بپیذیرد  عاوانبیهو سیخاان او را  شره کار که با او همراهشاونره یا تواناره را دانع می

تر و گفتییاری پررنییگ هییایمطییرح شییره در کاش هییایتقاب هرچییه  (.105: 0223)ون دایییک،

هم بیشتر تواهر بود و هرچه این تلثیرگذاری بیشیتر باشیر،  هاآنتر باشار، تلثیر گذاری واضح

برتیی . (015 :0229زوشار،) دهرقال انت مخاطبتوانر پیام ادااعی تود را به کاربر زبان بهتر می

 از نمودهای زبانی این تقاب  عبارتار از:

هیای مافیی میا و اً حسن تعبییر دربیارح کاشمثل ؛و بریعی استفاده از ابزارهای بلاای -ال 

 .هاآنهای مافی اارا  دربارح کاش

؛ کایرزنمیایی میبا را در حاشیه« هاآن»را در مرکز و « ما»که  بیانیاستفاده از تمهیرات  -ب

نقی  اییر مسیتقیم گفتیار در برابیر  به صورت نق  دول مسیتقیم« ما»گفتار مکرّر  مثلاً بازنمایی

 .«هاآن»

و « میا»های نجات بخش بیه ی که کاشطوربه در ژانرهای روایی، های متایتوزیع کاش-ج

 تعلّق گیرد.« هاآن»های دردسرساز به کاش

                                                           
1. Rationalization 

2. Mythopoesis 
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 بافت .3. 1. 2

اشاره به نوعی ملی ، شیرای  و بسیتر ییک رتیراد، کیاش ییا »بافت در یک تعری  کلّی، 

گفتمان دارد. بافت چیزی است که برای درک صلیح و اصولی یک رتراد، کیاش ییا گفتمیان 

شیرای  ییا دلایی  عمی   پشت صیلاه، مکیان، ملیی ، عاوانبهبایر آن را بشااسیم، چیزی که 

، سیاتتارهای فرهاگیی کلیان ای ازجموعیهم تیوانبافت را می (.31 :1911)ون دایک، « کارمی

 -زبیانی هیایکاشتمیامی ، افراد درگییر در گفتمیانتعری  کرد که  شااتتی و تاریخیمعرفت

 آن مکانیاتاو  ظواب با توجّه به را  -بخشی و اداا مرتب  با مشروعیت زبانی تمهیرات ازجمله

، باییر دن به گفتمان تیود را داردمشروعیت داکه دصر اشگری ک، مثالعاوانبهگیرنر. به کار می

تود را معتبیر  ارگفت هاآن با توجّه بهتا آشاا باشر  بافت گفتار و اجتماعی فرهاگی یهاارزش اب

ها و ضیرّ بایر از نظام ارزش داردمخاطب تود را  اداا  که دصر اشگریک همچاین، ؛رجلوه ده

 ااتت کاملی داشته باشر.شرح مخاطب شهای درونیارزش

 شناسیروایت مفاهیم مرتبط با حوزة .2. 2

 (پیرنیگ) نظیم دارای و مارسیاتت تولییراتی مثابهبه ها راداستاناز یک سو ااسی شروایت

بیا  .پیردازدتلثیر روایت بر ذهین انسیان می به بررسی و از سوی دیگر، کارمطالعه می مشخّص

تللیی  سیه مقولیة  در رواییت میررن هاینظریه اکثر وجود تاوّ  معیارها و گوناگونی مباحث،

 نلیوح: چگونگی تولیر گفتار روایی، نظم رترادهای رواییی و با یکریگر اشتراک دارنربایادین 

 ، بازنمیایییسیطوح روایی همچیون هاییولفّیهتولیر گفتار روایی، م بررسیدر  .دریافت روایت

للیی  نظیم د؛ در تشیوصراهای درگیر در عم  روایتگری و چگونگی بیان رواییت مطیرح می

بررسیی و در  گییرددرار میر ظتوالی رترادها مر ن باهای روایی رابطة گزاره رترادهای روایی،

در  هیاآنپیامیرهای ادراکیی معاا و  لقایمسائلی همچون شگردهای ادریافت روایت،  چگونگی

، «روایتگیری»تلت عایاوین  و به صورت مختصر این سه مقوله راشود. تللی  می نزد تواناره

 توضیح تواهیم داد: « تروای معاای ادراک»و « فرایار روایت»

 روایتگری .1. 2. 2

(. 10: 1911لوته، ) دارداشاره  آنانتقال  تاروایتگری به چگونگی ایجاد داستان و نیز تمهیر

  تمهیرات عبارتار از: ترین اینمهم



 31                                 ... تللی  انتقادی گفتمان روایی در کلیله و دماة عربی                    سال یازدهم            

 

 راوی جایگیاه نسیبت تمهیراتی کهروایت:  جایگاه راوی و سطوحتمهیرات مرتب  با  -ال 

 جایگیاههای چار لایه، راوی نخست در مثلاً در روایتکاار؛ را تعیین می وا روایتگری رارجم با

و راوی ماتخیب او، در جایگیاه داسیتانی  کارتانی درار دارد و سطح داستان را روایت میفراداس

 کار. درار دارد و سطح زیر داستانی را روایت می

بیه رواییت  زبیانی کیه شیگردهاییعایی : روایتی گفتاری هاکاشتمهیرات مرتب  با -ب

و  عین گفتار شخصیت را انتقیال دهیر توانرمیمثلاً راوی داستان  ؛آیربه وجود می هاآنواسطة 

 تود بیان کار. ی و معااییسبک های نلوی،از مجرای ویژگیرا  شخصیتگفتة  یا

در میورد  هیاآنراوی از طرییق تمهیرات زبانی کیه : زاویة دیر راویتمهیرات مرتب  با -ج

ارزییابی ها را کاشجای او گزیار تا به ها را برمیکار و یا یکی از شخصیتروایت دضاوت می

بیه  مسیتقیماً ییا راهیا ییا اشیخاص نسبت به کاش جانبرارانه للن ممکن است راوی ؛ مثلاًکار

 گر بیان کار.یک راوی کانونی گفتار واسطة

 فرایند روایت .2. 2. 2

 رفیتپیی ر اساس دو اصی ب را داستانکه  شودهایی میکاش مجموعه شام  ،ایار روایتفر

 طییّ هاشخصیت کاریتویش یا کاش ،روایتفرایار  در ر.نبرپیش می به علّی رنگپیو زمانی 

نیک. ) آییریحرکت در م به ملرودی کارکردهای ژر  ساتتی و بر مباای یک توالی مشخّص

 شیونرظیاهر می داب  فهمهایی وارهطرح در دالب ،هاساتتاین ژر  .(194 -53: 1913پراپ، 

 معایایی واحیرهای دربردارنیرح ،هیای میذکوروارهطرح. دهایرشیک  میرنگ داسیتان را پیو 

 واره بر اساس مرلاین طرح واحرهای .کاارهای روایی را توصی  میکاشهستار که  کوچکی

 عبارتار از:  (1310) لابُ  ویلیام

ای از داستانی است که درار است نق  شیود ماظور از چکیره، تلاصه :1چکیرح داستان -ل ا

آورد و و اهمیت آن در این است که اوّلاً پیونری میان گفتار دبلی و گفتار جریر بیه وجیود میی

 کار.ثانیاً چارچوب اصلی داستان را پیش از آااز داستان معرّفی می

و معمولیاً در  کایردر رواییت را بییان می و افیراد درگییر : مکان، زمان1تعیین مودعیت -ب

 .کارابترای روایت ظهور می

                                                           
1  . Abstract 
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یردهایر ییا : رترادها و پیشامرهائی که مسیر داستان را تغیییر می0افکایگره -ج عیادّی  سیی

 کاار.داستان را دچار اتتلال می

 شونر.ر  میبر ط هاآنها و موانع داستان به کمک هایی که گره: کاش9گشاییگره-د

رتیرادهای داسیتان و نییز بییان ارزش  حاظهار نظر راوی دربار: 4(گذاریارزش) ارزیابی -ه

 های روایت شره در طول داستان. کاش

: دلی  نق  روایت و نقطة پیونر رواییت بیا موضیوعاتی کیه در چکییره مطیرح 5تّرهؤم -و

 (.391 -391: 0229به نق  از جانستون، ) انرشره

 روایت نمادهای معنای راکاد .3. 2. 2

جیز  آن دسیته از ملصیولات بشیری هسیتار کیه  -و از آن جمله متن روایی –متون ادبی 

نامر، برین معایی کیه بیرون مشیارکت ذهین توانایره، می 3«اشیای دگربایاد»را  هاآنایاگاردن 

تیوانش در هاگیام توانایره،  (.132: 1911کایان، -ریمیون) کاارمعاایی تمام و کمال پیرا نمی

؛ به عبارت دیگر، ذهین پردازدمی متای شواهر و دراین معاای بازآفریای بهتود به تود  ،داستان

، شااسیی شیااتتیروایت(. 10: 0221)یقطیین،  اسیتمعاای متن  دوبارح تولیر مستعرّ ذاتاًوی، 

فیی عرّم ناهمسیانعااصر و نمادهای  1«آمیختن»دابلیت ذهن انسان در را  استعرادیچاین  ریشة

، فضیاهایی یتمثیلی تاحکایی تیوانش درکیه  مرّعی اسیت( 0229) ترنر ،مثالعاوانبه .کارمی

ر که در وادیع، نشوساتته می در ذهن تواناره انسانی و حیوانی های ناهمگونویژگیمرکّب از 

 در کیه دهیرنشیان می بیا ذکیر نمونیه ویر. نروبه شمار می اوشااتتی ذهن  عملکرد دادبرون

در  «زن»و  «مار» ناپذیری همچونانطبا مفاهیم ممکن است  ،مادینن یک حکایت رائتهاگام د

زن » اسیتعاری حیا گیزار« زن مث  مار است»تشبیهی  حو گزار دچار آمیختگی شره ذهن تواناره

از دوّح استرلال ذاتیی توانایره ناشیی للاظ که  به این ،را تشکی  دهار. چاین ترکیبی« مار است

   .شودتکرار می و پذیرفتای یک مفهوم حقیقی عاوانبههن او شره است در ذ
                                                                                                                                                    
1  . Orientation 

2  . Complicating Action 

3  . Result or Resolution 

4. Evaluation 

5. Coda 

6  . Heteronomous Objects 

7  . Blending 
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 در عملچارچوب تحلیل انتقادی روایت  کاربست .3

 میرتب  بیا متای و فرامتایی تمهیرات تفسیر تللی  انتقادی روایت، چارچوب ئةهر  از ارا

میا  هیایفرضاست. در استفاده از ایین چیارچوب، پیش شااسی انتقادیگفتمان ماظراز  تروای

متون ملصولاتی ایرئولوژیک هسیتار  :انتقادی بوده است شااسیبایادین گفتمان اصولماطبق با 

 تیودانر و دررت، تولییر شیره رواب تلت تلثیر  ،اجتماعی مشخّص -در یک بستر تاریخی که

: 1915زاده، نیک. آداگی ) کاایرمیرا بازتولیر  رواب تمهیراتی، این ا توسّ  به ابزارها و ، بهاآن

 فسییرایرئولوژیک میتن، بیه معایی ت ابعاد تللی (. 115-112: 1913؛ یورگاسن و فیلیپس، 153

 مشرو  و باورپذیر نشان دادنسعی در  هاآنمتن از طریق  مؤلّ شگردها و ابزارهایی است که 

 ییرئولوژیکیه ا میا ایین اسیت اصلی فرض بر همین اساس، .است داشته مشخصی ایرئولوژی

و در پشت در دالب شگردهای روایی بازتولیر شره  «الااسک و الضی »روایت  فانیا مولّ مؤلّ 

چیارچوب  از با اسیتفاده، در این راستاهمین شگردها مشرو  و باورپذیر جلوه داده شره است. 

« الااسیک و الضیی » رواییترواییی در  شگردهای -1: تواهار شراثبات زیر  سه فرضیة فو 

ایین  -0انر؛بیه کیار گرفتیه شیرهآمیز سیلطه ییا ایرئولوژیک به رواب مشروعیت بخشی  جهت

تواناره را دانع کاار تا با نظم اییرئولوژیک میتن همراهیی انر که تاظیم شره ایگونهبهدها شگر

 ، ریشیهانرشیره ماتق این شگردها  مجرایرواب  ایرئولوژیکی که از  -9کرده و آن را بپذیرد و 

بیاب  ها،ایین فرضییه اثبیات ماظوربیه ر.نی  تولیر متن دارسیاسی ملی -مااسبات اجتماعیدر 

رواییت و  روایتگری، فرایار روایت، ادراک معایای نمیادینملور در چهار  «الااسک و الضی »

 . بررسی تواهر شر بافت مودعیّتی

 الناسک و الضیفاب ب ةخلاص .1. 3

گیاه و یکایر کیه جارا نق   یشخص تواهر داستانیم میحک یرپایب از ،شاه() دابشلیمملک 

. تیوردین راه شکسیت میدر ا یول اموزدیب یاتود را رها کرده و دصر دارد مهارت تازه ةحرف

رن او آمره است. زاهر بیا ترمیا از ید به یکار که مهمانیرا نق  م یم داستان زاهریحک یرپایب

ترمیا و زبیان  ةفتیمهمان ش. ریگویسخن م یبه زبان عبر یکار و انرکیم ییرایمهمان تود پذ

ن تیود آن را کشیت یدر سرزم تاترما به او برهر  یتواهر مقراریشود و از زاهر میم یعبر

او  یهان که تواسیتهیا یاموزد. زاهر، به جایب یبه او زبان عبر تواهر کهیم زاهراز  زیکار و ن



 شماره بیستم                              بیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(    مجله زبان و اد                             122  

 

 نیهمچایشیونر و یکشیت نم مهمیانن یر که درتتان ترمیا در سیرزمیگویرا برآورده کار، م

زاغ و  یلییت تمثیتود، حکا سخااناثبات  یاست. زاهر برا یرممکایکار ا یآموتتن زبان عبر

راه رفیتن کبیک شیره اسیت،  طیرز ةفتیکه ش یزاا ،تین حکایکار. بر اساس ایکبک را نق  م

اد ییز از ییراه رفتن تود را ن حویآموزد، بلکه شیاموزد؛ امّا، نه تاها آن را نمیآن را ب کاریم یسع

را  یوبیوده کیه  آنت یین حکایی  نقی  ایر که دلیگویتود م مهمانان، زاهر به یدر پا برد.یم

در راه  کیه یانسیانر: ییگویزاهیر در ادامیه م ر.کا یر ممکن بودن آموتتن زبان عبریمتوجّه ا

اکیان ین یروش زنیرگت از ییتبع یجیا بهو  تلاش کار ،که استعراد آن را نرارد یزیچ آموتتن

 است. یانسان نادان ردیش گیرا در پ یریجر یاهروشتود، 

  چارچوب تحلیل انتقادی روایت بر مبنای ل داستانیتحل .2. 3

 0شیره در بخیش  مطیرح چیارچوب  داسیتان بیر اسیاس ین دسمت از مقاله به تللیدر ا 

 .م آزمودیتواه عملاً را ییمتن روا ی  انتقادیتلل درآن  یم و کارآمریپردازیم

 الناسک و الضیفدر باب  یتگریروا سطح .1. 2. 3

آن دسیته  آشاایی بااز به ین ن گام،یدر اوّل ت،یروا کی تولیرایرئولوژیک  هایجابه فهم یبرا

تیود  یرئولوژییا ایام یپ انتقالو  ایجاد یمتن برا حساریا نوی یم که راویدار ییرات روایاز تمه

 1یداسیتان یریگروش درونیه در دالبرات ین تمهیا ،له و دماهیبهره گرفته است. در کل هاآناز 

ی هیافرضگیری تقوییت پیشیکیی از کارکردهیای درونیه .انرشره عرضه (داستان در داستان)

 یهاتمیام داسیتان یابتیرا در (.053: 1314بروکس، ) استدلای  اعتبار آن  بیان و روایت اصلی

 یداستانو به درتواست او  (میملک دابشل) شاه ان مکالمه بایدر جر میحک یرپایب ،له و دماهیکل

تقوییت گفتیة  ماظوربیه را یداسیتان ،ن داستانیا یتهایاز شخص یکی سپس و کاریم تیروا را

م داسیتان دو یحکی یرپاییابترا بر و گاو( یباب ش)در باب اوّل  ،مثلاً .کاریم پیشین تود روایت

 هان شیغالییاز ا یکیس کار و سپینق  م ان مکالمه با اویو در جر شاه به درتواستشغال را 

ملیک  ییابتیرا ةمکالمیکایر. یم نقی  )دمایه(مقابلش  تیشخص یرا برا یگریداستان د له(ی)کل

ان یین راویییبیا تع درنظر گرفت که یتگریروامرکز  کی مثابهبه ریرا با میحک یرپایم و بیدابشل

 صرفاً ،ن مرکزیا .شودیم هاتیحکاان یم در یماطق ونریباعث انسجام و پ، ایدرونه یهاتیروا

                                                           
1. Embedding 



 121                                 ... تللی  انتقادی گفتمان روایی در کلیله و دماة عربی                    سال یازدهم            

 

 یکلّی یمشی تی ّ نیییتباسیت کیه بیا  یچیارچوببلکیه ، ستین تیروا شرو  یبرا مقرّمهک ی

داسیتان را بیر  امییپ کار کیهیمشاهاد یبه تواناره پ ،هاآن انیراون ییز تعیو ن یفرع یهاتیحکا

عتبار و ا ،م(یحک یرپای)ب یاصل یراو ن چارچوب،یدر ا کار. درک ان ماتخبیروا ریتفس یمباا

و بیه عبیارت  کاریم( کسب میک مقام برتر )ملک دابشلیرا از  یک راوی عاوانبهگاه تود یجا

ت تیود را یز مشروعین یبعر یهاتیان روایا راوی یر. راوینمایت میگر از او کسب مشروعید

لیه و یب در کلین ترتیهم هب یتگرین سلسله مراتب روایکاار و ایکسب م اتخبم ین راویاز ا

 کار.یرا میپماه ادامه د

را ییپک یرئولوژییا یشیکل آشکارا ،«الااسک والضی »در باب  یتگرین سلسله مراتب روایا

 کایریدرتواست شاه نق  م هباا ب را او مهمانداستان زاهر و  یرپایب ن باب، ابترای. در اراکایم

 ان زاغ وکبیک( )داسیت یگیریبه نق  داستان د (زاهر) داستانن یا یهاتیاز شخص یکیو سپس 

 امییپ اوّل، ةیین نمیود. لایییوسیته تبیبه هم پ ةیتوان به صورت سه لایرا م یتوالن یا پردازد.یم

 یه را سطح فراداسیتانین لای. ادهرینشان م و شاه یرپایب یدر مکالمهنق  آن را   یدلت و یروا

، داستان زاهر و مهمان یرپایه، بین لایدر ا است. یرپایب یتگریدوّم، مربوط به روا ةیلام. ینامیم

از  یکییاسیت کیه  یداسیتان ،سیوّم ةییم. لاینیامیم یه را سطح داسیتانین لایاکار. یاو را نق  م

داسیتان  ،، زاهیرهییلان یدر ا .کاریآن را نق  م)زاهر(  یرپایب تیروا موجود در یهاتیشخص

سیطوح و  نییا یوسیتگیپ م.ینیامیم یرداستانیه را سطح زین لایا .کاریت میزاغ و کبک را روا

به صیورت  (939: 0223) هرمنمرل  با استفاده ازتوان یرا م «الااسک و الضی »در باب  هاهیلا

 ش داد:ینما ریز

  

                                                                                                                                             

 

 

 

 
 الضییف های روایتگری در باب الناسک وسطوح و لایه -1نمودار

 سطح فراداستانی: شاه و بیرپای-1

 مهمان او سطح داستانی: زاهر و-2

 زیرداستانی: زاغ و کبکسطح -9
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ا ییمه یییروا یهاهییلا گرید تولیر یرا برا اهیزم ،یفراداستان سطح راوی ،ن مرلیا بر اساس

در  .آوردگیر بیه شیمار ید ییروا ةیلا دو ةایزمشیپ را این سطحتوان یم ،ن رویو از ا کره است

ر یآیدهاره به شمار متیک عام  مشروعیتودبخود  ،میحک یرپایدرتواست شاه از ب ،هیلان یا

ن یدر ا ن،یکار. مضا  بر این میح را تضمگر سطویدر د یبعر یهاتیصلّت و اعتبار حکاو 

، شیخص شیاه کیرئولوژییا مخاطبز ین و ماتخب یراو کی عاوانبهم، یحک یرپایب پاسخ، هیلا

 دهر.یم جلوه یعقلانمعتبر و  شیپ ش ازیب داستان را یملتوا

بیه  شیاه تطاب توان دری( را میسطح فراداستان) نخست سطحایرئولوژیک  نمود بارزترین

کیه در  نفوذی ز،ین شاه و یاسیس دررت اب آمرانه دارد، یللاکه  ن گفتار،یا مشاهره کرد. یبیرپا

 :تاگاتاگ دارد یونریپدارد،  یارپیبرابر ب

اعَهُ ی یالَّذ مَثَ َ یلَسو : دَر سَمیعتُ هذاالمَثَ َ، فَاضریب لیالفَ رَبایلیکُ لیبَمُ المَیدالَ دَبشل» رَ ُ صیُ

هی، ییقیریرُ عَلَیهی فَلیا ییکانَ عَلَ یالّذ یرجعُ ایلیرریکُهُ، و یرَهُ فَلا یطلُبُ اَی، و شاکیلُهُیهی و قُ بییلی یالَّذ

]ترجمه: ملک دابشیلیم تطیاب بیه بییرپای فیلسیو   (.139: 0229مقفّع، لا )ابن«دّیداًرانَ مُتَرَیحَ

ای را که به وی تعلّق گفت: آن تمثی  را شایرم، اکاون برای من تمثی  کسی را بیان کن که پیشه

دارد رها کرده و در طلب پیشة دیگری رفته که توان انجامش را نرارد و چون بیه شیغ  اصیلی 

 ناتوان است[. سردرگم و متلیّر از انجام آن همگردد تود بازمی

 -1، سه نقش همزمان را بر عهره گرفتیه اسیت : گفتارپاره این فاع  عاوانبهدابشلیم، ملک 

فَلیا  یرَ ُ صُاعَهُ... و یطلُبُ اَییرَهُ مَثَ َ الَّذیموضو  )کاارح تعیین -0 فَاضریب لی...(،آمر روایت )

در  شیاه را از سیه نظیر ،ایین سیه نقیش .(حَیرانَ مُتَیرَدّیداًگذارنره )ارزش -9( ... و یرجعُیرریکُهُ

بیه رواییت اعتبیار  ،شاه در نقش مرجع آمر -1کاار: ترسیم می دهارهاشگر مشروعیتک جایگاه

در نقیش  شیاه -0 ؛با اهمیّت جلوه داده اسیت مار وهر  و شایرن یا توانرن آن را داده است

های رواییی، حیرود نی کاشبار عقلا ،بیان عوادب ماطقی یک کاش ضمن ،تعیین کاارح موضو 

 در نقیششیاه  -9 ؛و نیز نتایج پیروی یا تخطّی از این حرود را مشیخّص کیرده هاآن مقبولیت

را  از یک طر  مرز کاش اتلادی و ایر اتلادی اشخاص درگییر در رواییت، گذارارزش مرجع

 سازی کرده است.کاشگر تاطی اسطوره کاشی تقبیحمشخّص کرده و از سوی دیگر با 
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با فعی  رواییی  داستان زاهر و مهمان او را ،گفتار نیا رنیبلافاصله پس از شا ،میحک یرپایب

ک  عابیر  مُجتَهییر .بیلرضی أنّهُ کانَ زَعَموا: »کار.آااز می« مواعَزَ» ]ترجمیه: همیان(. «)..الکَرخی ناسیی

 کرد[.انر که زاهری متریّن و کوشا در سرزمین کرخ زنرگی میآورده

 جایگیاه اجتمیاعی دارای میحکی یرپایی، زاهیر، کیه همانایر ب(یداسیتان)سطح وّم د ةیلادر 

ت یحکا) یرداستانیسطح ز شود ویانتخاب م یراو عاوانبه یرپایب یاز سو است، کیرئولوژیا

ن یی، در ایکایر. برتلیا  سیطح فراداسیتانیم نقی  (مهمان) تود حشاونر یبرا را (زاغ و کبک

 و تودجیوش طوربیه، خته شودیک مقام برتر برانگی یکه از سون یداستان برون ا یراو، سطح

 کار:یت میبه نق  روا شرو  مستقیم تطابآمیز و ا للن جرلبا 

 یةی فییینالعیبرافقالَ الاّاسیکُ لَهُ: ما أتلَقَکَ أن تَقَعَ ممّا تَرَکتَ مین کَلامیکَ و تَکَلَّفیتَ میین کلامی»

]ترجمه: همان(. «) ذالیکَ؟ دالَ الااسیکُ زَعَموا...  َ کانَی ُ: وَ کَیالضَّلغُرابُ. دالَا هیایمیث ی ما وَدَعَ ف

این که تو تصمیم به ترک زبان مادریت گرفتی و بر تود رنج آموتتن زبیان عبیری را تلمیی  

ه؟ زاهیر گفیت: کردی در مث  همانار اتفّادی است که بیرای زاغ افتیاد. مهمیان پرسییر: چگونی

 انر که...[. آورده

کاش مخاطیب  گذاریارزش-1د: بر عهره دار دو نقش عمره در این نوبت از روایت ،اهرز

 -0(؛ ما أتلَقَیکَ... فیی میثی ی میا وَدَیعَ فیهییا الغُیرابُشود )بر اساس داستانی که درار است نق  

دهاره این دو نقش، زاهر را از دو نظر در جایگیاه شخصییت مشیروعیت (....زَعَمواروایتگری )

را  ی رواییت آتییهاکاشمرز اتلادی  گذار، همانار شاهدر نقش ارزشزاهر،  -1ر: ادهدرار می

که مشروعیت گفتار تیود را از شیاه  -زاهر در نقش راوی، همانار بیرپای -0تعیین کرده است 

ا تکرار کلیام او بیرای مقام راوی را از بیرپای کسب کرده و ب درتود  جایگاه -کسب کرده بود

در تولییر  دتیالتی، مهمیان های زاهیرنقش در مقاب  اعتبار فراهم کرده است. گفتة تود مرجع

تاهیا . کایرتغیییری ایجیاد نمیروایت نرارد و کلام او در روایتی که درار است نق  شود، هیی  

دربارح داستانی اسیت کیه ...( وَ کَی َ کانَ ذالیکَ؟)او  مهمان در این نوبت، پرسش اش گفتاریک

 کرده بود.  یان  آن را بزاهر پیشتر موضو

 از دو جابیه «الضیی  الااسیک و»باب  در یتگریروا حتوان گفت که سطیتلاصه، م طوربه

های مختل  روایت، مبین وجود نیوعی ها در لایهاوّلاً، توزیع نقش: ک استیرئولوژیا بار یدارا
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ترین السلسله مراتب در دسترسی به موضیو  و ملتیوای داسیتان اسیت. بیر ایین اسیاس، فعّی

آمیر رواییت، دابشیلیم )های دتی  در سلسله مراتیب روایتگیری، بیه ترتییب ملیک شخصیت

راوی ماتخیب سیطح داسیتانی( و زاهیر بییرپای )گیذار(، کاارح موضو  رواییت و ارزشتعیین

ترین شخصیییت دتییی  گییذار و راوی ماتخییب سییطح زیییر داسییتانی( هسییتار و مافعیی )ارزش

کاجکاو را بر عهیره دارد.  مخاطبان است که صرفاً نقش یک درسلسله مراتب روایتگری، مهم

شیاه، شخصییت کلیام سیه  فلیوایتاها که تواناره،  انتظام یافته ایگونهبه گفتمان روایی ،دوّماً

از  مالصیراً را تولییر شیره روایتو  دهرمیتشخیص  و مشرو  عتبررا م بیرپای حکیم و زاهر

   .کارتفسیر می ارزیابی و هاآنزاویه دیر 

 الناسک و الضیفت در باب یند روایفرا سطح .2. 2. 3

 وبی ت و راییروا وارح فرایایریطیرحر یبا ،یت داستانیروا کیرئولوژیا یفهم ملتوا یبرا

بر اساس میرل  را ارین فرایا حدهار یتشک یاجزا ،ن بخشیدر ا. میکا یرا بررس آن یاجزا انیم

 ،آن  ییه و تللییتجز تلیالو در  معرفیی کیرده( 391-391: 0229به نق  از جانستون، )  لابُ

 :م دادیتواه توضیحرا  اجزان یا نهفته در کیرئولوژیا رواب 

او  مهمیانداستان زاهیر و  ،گونه که در بخش دب  هم گفته شر داستان: همان حریچک .ال -

ه را ارائی تییروااز  یان مکالمیه تلاصیهییشیود. ازآنجیا کیه ایآااز م یرپایشاه و ب ةبا مکالم

ت یکاش شخصم یملک دابشل، رهیچک نیا در. را هم بر عهره داردداستان  حریچک نقش ،دهریم

 داسیتان یاز همیان ابتیرا ،نیبایابراکار و یم وص «  حَیرانَ مُتَرَدّیداً » یرید با عبارتمهمان را 

در  اتیود ر موضیع تواهریلاً از تواناره میتلو و دهریارائه مت ین شخصیاز ا یماف یبرداشت

 .درار دهر مهمانتقاب  با 

ای به جایگاه اجتماعی مهمان نشیره اشارهمهمان )ها: زاهر و شخصیتت: ین مودعییب. تع-

تانه بر این مکان حیقّ حاکمییت زاهر در نقش صاحبکرخ )است(؛ مکان: تانة زاهر در شهر 

ای بیه زمیان اشیاره (. زمیان:و باابراین، در مقاب  مهمان از دررت بیشتری برتوردار است دارد

 نشره است.

بیرد: یترمیا لیذّت م طعیممهمان از  ابترا ،این داستاندر  ت:یار روایدر فرا یج. گره افکا-

مقراری از ]ترجمه:  (139: 0229المقفّع، ابن«)هذالتَّمرَ ی ُ: ما أحلیالضَّعاً، ثُمَّ دالَیاهُ جمفَلکَلا می»
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رن یمهمان از شا ،در گام بعری رر لذیذ است[.ترما چقترما توردنر، سپس مهمان گفت: این 

همیان(. «)عجَبَیهُ...حً فاستَلسَنَ کَلامَهُ و اَمرَّتَکَلَّمُ بها ی ُ یعَهُ الضَّفَسَمی...» برد:یلذّت م یزبان عبر

زده ]ترجمه: سپس مهمان عبری سخن گفتن زاهر را شایر و آن را تلسین کرد و از آن شیگفت

  ییم، گریبه عبارت دکار. یفا میارا گره داستان  نقش مهمان « یتواست و م»، ن جایا در شر[.

داستان  رونر در یتلل باعث شره که ییبازنما یمافک کاش ی عاوانبه ،تیار روایدر فرا مهمان

ن ییبیر اسیاس ا .مطیرح شیره اسیتزاهیر  مثبت واکاش، یمافن کاش یا مقاب در  .شره است

را رد  ترمیا دادنبیر  یمبای درتواست او کار ویمقاومت م انمهم  یم مقاب زاهر در  واکاش،

] ترجمه: تو را در این تواسیته آسیایش و راحتیی  .همان(...«)ذالیکَ راحَة  یسَ لکَ فیلَ:»کاریم

 کار.یم نکوهشرا  یزبان عبر یادگیریبر  یمبا مهمان ین، زاهر آرزویهمچا نیست[.

  یم حابژ جلوه دادن ی، با مافمهمانردّ درتواست پس از  ،: زاهر(یگذارارزش) ارزیابی د.-

کایر کیه او را دیانع  کاریم ی، سعوینشان دادن درتواست  یر عقلانیا و (ترما یعای) مهمان

بَتیهی  یمَعَ کَثرَحی ثیماریها الفَما حاجَة  »: تود بردارد یدست از آرزو التَّمری مَیعَ ویتامَتییهی و دیلَّیةی مااسیی

بیا وجیود آن همیه مییوه در  ترجمه:] همان(.«)جیرُهُ...یراً من طَلَبَ ما لا یسَع عَرُّیهُ لا للجَسَری... اینَّ

که چاران توش توراک نیست و فایرح زیادی هم بیرای بیرن -سرزمین شما، چرا بایر ترما را

 شود[.انسانی که در پی چیز دست نایافتای برود سعادتمار تلقی نمی طلب کای... -نرارد

و بیا  جیاد کیردهیدر داسیتان ا مهمانکه  مشکلیبرون رفت از  ی: زاهر براییگشا. گرههی -

این داسیتان  کار.یم یداستان فرع کیشرو  به نق   هایش،هر  ماصر  کردن وی از تواسته

زاهیر را در  ،نق  روایت بر پایة تقاب  استعراد ذاتی/ نبود استعراد ذاتی استوار است. در این جا،

دیرار  -یافکاگرهیعای  -مهمان نقش ضاد باتدر دهر، نقشی که درار می گشانقش شخصیت گره

 است: ریبه شرح ز مجزّا یاریفرا وارحیک طرح ی، تود داراکاریکه زاهر نق  م یتیروا .دارد

داسیتان  حرییچک عیایّت یافتة ةدهر نمونیکه زاهر از داستانش ارائه م یارهیچکره: یچک -1

ن ییاثبات ا ی. براان کرده استیب آن را میحک یرپایم در مکالمه با بیلاست که ملک دابش یاصل

م ی، ملیک دابشیلیداستان اصل حریم. در چکیکا سهیمقاره را با هم ین دو چکیاست ا یرّعا کافم

تود را رها کیرده  ةشیکار و پکه  فردیرا تواهان است که در آن  یتیم نق  روایحک یرپایاز ب

 یرَ ُ صُاعَهُ الذی یمَثَ َ الذ یاضریب لفَ ...»تورد: یدارد شکست م یرگیر کار دیدر تقل یو سع
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در  (.همان).«.. رریکُهُیهی فلا یکانَ عَلَ یالذ یرجیعُ ایلیرریکُهُ و یرَهُ فَلا یطلُبُ ایشاکیلُهُ، و یو  قُ بیهییلی

و  یکا رهارا تود  زبان یتواهی  تو که مثَر که مَیگویم مهمان، زاهر به یداستان فرع حریچک

و  تواست راه رفتن تود را کاار بگیذاردزاای است که می  عبری را بیاموزی، درست مانار مَثَ

اَتلَقَیکَ اَن تَقَیعَ میمّیا تَرَکیتَ میین ما » ن راه شکست تورد:یدر ا یلاموزد ویکبک را ب راه رفتن

،به للیاظ رهین دو چکیا همان(.)« فیهی الغرابُکَلامیکَ و تَکَلَّفتَ مین کَلامی العیبرانییةی فی میث ی ما وَدَعَ 

 ملیککلیام  یملتیوا تکیرار بیا زاهیر توان گفت کهیمدارنر و  یپوشانگر همیکریبا  ییملتوا

را تکیرار کیرده  او موجود در کلام یهایسازو تقاب  هایگذارنظام ارزش قت،یدر حق م،یدابشل

 .است

 ای ازستعراد ذاتی است و استعارهنماد ا جادر این  ها: کبک کهشخصیتت: ین مودعییتع -0

تلقیی مهمان ای از بی استعرادی ذاتی است و  استعارهو زاغ که نمادی از  رودبه شمار میزاهر 

  ای به زمان و مکان وجود نرارد.. اشارهشودمی

 یر کایر ولیییراه رفتن کبیک را تقل شیوحکار یم تلاشت: زاغ یار روایدر فرا یافکاگره -9

 تضیاد بیادر گره داستان است کیه  ،کبک راه رفتن شیوحآموتتن  رایزاغ ب تمای مانر. یکام منا

 مطرح شره است. کبک ترادادی استعراد

 مافیی عایوان ارا بی هیر دوکایر و یه می  زاغ تشیبییرا بیه م مهمان  ی: زاهر، میابیارز -4

« سَ میین عَمَلییهی ...یشاکیلُهُ وَ لَیالاموری ما لا  َ مینَعُرُّ جاهیلاً مَن تَکَلَّیاینَّهُ »  :کاریم یمعرّف «جهالت»

و تیوان انجیام آن را  ]ترجمه: کسی که به دنبال کاری برود که مااسیب او نیسیت (.134)همان:

 رود[.به شمار می نادانیانسان  نرارد،

 ییگشاچرا که تود به دصر گره ؛استگشایی ر گرهفاد ،کبک و زاغ : داستانییگره گشا -5

 ان داسیتانیپس از پا ت شره است.یروا ،یاصل داستان فرایاردر ش آمره یپ مانعاز  زیگر یبراو 

 شونر:یمطرح م ین داستان و داستان اصلیا حموتّر ،یفرع

داسیتان  زاهر در حتّرؤم -1شود: یره میوسته دیبه هم پ مؤتّرهدو  ،این بابدر  تّره:ؤمو. -

هی، واَدبَلیتَ یطُبیعتَ عَلَ یتَرَکتَ لیسانَکَ الذتُ مین اَنَّکَ یأالمَثَ ی لیما رَذا اینَّما ضرَبتُ ه» زاغ و کبک:

کیه بیه آن -هاگامی که دیرم که تو زبان مادری تیود راترجمه: ] )همان(...« ةییلیسانی العیبرانی یعَل

در داسیتان  یرپاییب حمیوتّر -0 .رها کردی، این تمثی  را برایت نقی  کیردم[ -تو گرفته بودی
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 .«..أشیباهه الییوم أسیوأ تیربیراً إن الولاح فی دلة تعاهرهم الرعیة فیی هیذا و» او:  مهمانزاهر و 

کم توجّهی پادشاهان به وضعیت رعایا در چاین اموری )بیش از بی تیوجّهی ] ترجمه:  همان(.)

 گذارد[.میتلثیر برتری بر جای  هاآنزاهر( لایق سرزنش است چرا که بی تربیری 

ن ییا وجیود دارد. هیاآنان ییاست که در سیبک ب یتفاوت ،هاتّرهؤن میدر ا توجّه داب  ةنکت

، اوّل حتّرؤان ملقّق شیره اسیت. در مییدر کلام سخاگو یارجاعچرتش  کی کمکتفاوت به 

 میو بییه صییورت مسییتق ر اوّل شییخص مفیردیضییم ام داسییتان تییود را بیا اسییتفاده ازیییزاهیر پ

ام ییپ ،میحک یرپایب ،دوّم حرتؤّدر م یکار؛ ولی( عرضه ممهمانتود )( به مخاطب ...کَضَرَبتُ)

بیه مخاطیب  (هیملیاحُ...لوُاَ)م یر مسیتقییو به صورت اب یبا ارجا  به سوّم شخص اا را داستان

 متفیاوت یسطح ارتبیاطاز دو  ی، حاکین چرتش ارجاعیکار. ایعرضه م ،شخص شاه() تود

وجود دارد که بر اساس  مهمانان زاهر و یم یبلدر سطح اوّل، تقا .ستو مخاطبان ا انیراوان یم

م یمسیتق به صورتامش را یپ توانرمی که نسبت به مخاطبش دارد یگاهیبه تاطر جا ،زاهر ،آن

م وجود دارد که بر اسیاس یحک یرپایان شاه و بیم یدر سطح دوّم، تقابل و با تلکّم عرضه کار.

بیه  را داسیتان امینرارد پ اجازه م(یدابشل )ملک ش در برابر مخاطبگاهیبه تاطر جا یرپایآن، ب

 مهمیان بیا در نقش سیخاگو(زاهر )ان یم یتقابل ،، اوّلاًنیباابرا م به او عرضه کار.یصورت مستق

مقیام  نسیبت بیه مخاطیب در سیخاگو ، فیردآن یبر مبایاشود که یره مید )در نقش مخاطب(

خاگو و مخاطب وجود دارد که بیر ر مقام سو شاه د یرپایب انیم یتقابل ،اًیثان ؛دارد درار یبالاتر

ان مخاطیب سیطح اوّل و دوّم ییم یتقابل ،ثالثاً و بالاتر از سخاگو دارد ی، مخاطب مقامآن یمباا

 مخاطب دارد. در نقش مهماناز  یمخاطب مقام بالاتر در نقشآن، شاه  یوجود دارد که بر مباا

تطیاب  است. موتّره دو نیدر ا یرپایب وزاهر  مخاطبة «یگفتمان رزشا»انیم ، تقاب گرید ةنکت

است و  ییک حکم جزیاو  یاتلاد ن دارد که حکمیاز ا تیحکا، مهمانم زاهر در مقاب  یمستق

م اسیت و یدابی  تعمی یاتلیاد ک حکیمی یرپایکه حکم ب ی؛ در حالشودمی مهمان شام تاها 

و  یک حکیم کلّییی ،یرییتعبحیاکم صیاد  اسیت و بیه  ةتمام امرا، اشرا  و افراد طبق حدربار

 ر.یآیم حسابشمول به جهان

 وجود حدهارنشان «الااسک و الضی »باب ت دریروا یاریفرا یاجزا ةتلاصه، مطالع طوربه

شیک   ،مطیرح شیره مایزهیایت بخشیی از .ن اجیزا اسیتیا انیم در کیرئولوژیاگذاری مایزت
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اب ، نویساره ییا نویسیارگان تق نو  رود. در اینروساتتی تقاب  اتلادی توب/ بر به شمار می

بییا اسییتفاده از  و بییه عبییارتی، -هاتیشخصیی کییاشنییابرابر  گییذاریبییا ارزش کااییرتلییاش می

چایین  درتیر، به تعبیر ددیق .ببخشاررا مشروعیت  شانگفتمان مورد نظر -گذاری اتلادیارزش

، گفتمان تود را راهکار ریتوریک حسن تعبیرکار با اتکا به می تلاش فرادستهایی، گروه تقاب 

 گروه فرودسیت تیود را مافیی هایکاش اارا  تکیه بر راهکاربا ، برعکسو  مثبت نشان دهر

. هیا را بپیذیردو از این طریق تواناره را دانع کار که تضادهای ارزشی میان گروه کار بازنمایی

مهمیان در  ؛زاهر گشاییگره /افکای و ایجاد زحمت مهمان: گرهها عبارتار ازن تقاب ین ایترمهم

، شیک  هاگیذاریمایز. بخیش دیگیری از ایین تزاهر در نقش کبیک هارمایر /هارنقش زاغ بی

در  زاهیرنقش  ،مثلاً ،رونرشمار می به «فرادست/ فرودست»اجتماعی  -روساتتی تقاب  سیاسی

 شاه در نقیش ؛در نقش مخاطب مهمان/ کاارح مستقیمتطابزاهر در نقش  ؛مهمان /مقام میزبان

/ شاه در نقش مخاطب ؛زاهر یجزئ/ حکم یرپایب یحکم کلّ ؛در نقش سخاگو یرپایب /مخاطب

ییک  در آن کیه انرشیره دهیسیازمان ایگونهبهها، این دسته از تقاب  .مهمان در نقش مخاطب

ای هیای حاشییههای با اهمیت و طر  دیگیر بیا نقیش ییا کاشها یا کاشطر  تقاب ، با نقش

   .شونربازنمایی 

 در باب الناسک و الضیف  روایت معنای نمادین ادراکسطح  .3. 2. 3

از بیه یین ،روایت بیر ذهین توانایره نمادین نمادها و عااصر ایرئولوژیک تلثیرات فهمبرای 

کیرده  اسیتفاده در رواییت هاآن از القای پیام تود ماظوربهداریم که نویساره  یمهیراتت شااتت

 داسیتان نینمیادعااصیر  بییترک ةواسیطه بی، مهیراتاین ت ،« الااسک و الضی» باب در .است

 ریه دیاز سه زاوتوان یرا م مذکور بیترک .انرشک  گرفته فرعی تانداس نیبا عااصر نماد اصلی

 :کرد یبررس یاستعار بیترک و یهیتشب بیترک ،یاسید بیترک

بیا عااصیر  «لضیی الااسیک و ا» اصیلی ن داسیتانی، عااصر نمادیاسیب دیترک رید هیاز زاو

 .ونرنیریپیم گریکیری هب ،متااظر ییهاجفت ئتیهدر  ،«هالغراب و اللجل» فرعی نمادین داستان

زاهیر در تکلّیم بیه زبیان  اسیتعرادزاغ؛  -کبک؛ مهمیان-متااظر عبارتار از: زاهر یهان جفتیا

 -یعبیرزبیان  یریادگییمهمیان در  ی؛ ناتوانتاص یروشدر راه رفتن به  کبک استعراد -یعبر

استعراد  –ن زاهر در پرورش درتت ترما ی؛ استعراد سرزمروش کبک یریادگیزاغ در  یناتوان
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 -ن مهمان در پرورش درتت ترمیایاستعراد سرزم فقران تاص؛ یاکبک در راه رفتن به گونه

 ،«الااسیک و الضیی » باب ها، درن جفتیا .راه رفتن کبک یوهیر شیاستعراد زاغ در تقل فقران

 -1: ن سیاتتییبیر اسیاس ا .رنیریگیبیه تیود م یاسید یساتت و شونریب میترکگر یرکیبا 

تکلّیم  ییوایبه ش را یزبان عبر توانریراه برود، زاهر هم ما تبختر توانر بیگونه که کبک مهمان

 یتوانر زبان عبیریاموزد، مهمان هم نمیتوانر راه رفتن کبک را بیگونه که زاغ نمهمان -0کار؛ 

 ن زاهیریدارد، سیرزم تیاص را یاگونه که کبک استعراد راه رفتن به گونههمان -9زد؛ امویرا ب

گونه کیه زاغ اسیتعراد راه رفیتن بیه روش همان -4 استعراد پرورش درتت ترما را دارد؛ هم

 ییژر  ساتت معاا .ن مهمان هم استعراد پرورش درتت ترما را نراردیکبک را نرارد، سرزم

 نشیانگرن متعلّق بیه زاهیر، ینمادها و عااصر نماد : »است نهفته یان گزارهیاچ در هااسیدن یا

را  ن گیزارهییا«. هستار او یناتوان نشانگر ،ن متعلّق به مهمانیو نمادها و عااصر نماد او ییتوانا

 «.نرارنر را گاه فرادستانیبه جا رنیرس توان فرودستان: » تلاصه کرد یحکم کلّ کیدر توانیم

، بیه «الااسیک والضیی »بیاب  یهان در داسیتانی، عااصر نمادیهیب تشبیر ترکید ةیاز زاو

ونرنیر یپیم گریکری هب ،مهمان یبرا «نراشتن»و  زاهر یبرا «داشتن» متضادی دو وجه شبه ةواسط

اسیت  یزاامانار  ،یدر زبان آموز استعرادمهمان از نظر نراشتن کاار: یرا میپ یتقابل یارابطه و

 کیه اسیت یمانایر کبکی یاستعراد زبیانزاهر از نظر داشتن  /راه رفتن کبک را نرارد که استعراد

کشیت نراشیتن درت ییاز نظیر دابل مهمیانن ی؛ سیرزمتاص را دارد یاستعراد راه رفتن به روش

ن زاهر از نظیر یسرزم / است رفتن کبک هرا ر روشیتقل نراشتن در تیدابلدر  مانار کلاغ ،ترما

   .است داشتن در راه رفتن تیدابل از نظرکبک مانار  ،ترما ت داشتن در کشتیدابل

در ذهین  ،«الااسک و الضیی » باب دو داستان نیعااصر نماد ،یب استعاریر ترکید ةیاز زاو

 ،ح احتمیالیتوانایر، بین ترتیبه ا .دهاری  میتشک یایبر رواب  جانش یمبتا نظام کی ،تواناره

جانشییای انتزاعیی نمادهیای  یعایی ،ذهین یسیتعارا عملکیرد را بیر اسیاس ی داستانیهادنما

ن زاهیر یگزیکبیک جیا ؛شیودیم مهمیانن یگزیزاغ جیا ن اساس،یبر ا .کاردرک می، ناهمگون

و کیاش کاشیتن درتیت ترمیا  ؛شیودین کیاش آمیوتتن میگزیکاش راه رفیتن جیا ؛شودیم

 شود. ین کاش آموتتن زبان میگزیجا
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 یهیاداده در مییان «ایین همیانی» مشابهت به رابطیةتبری  رابطة  شاهر ،فرایارهای فو  در

 یراو امیا ،نرارنیر ذاتیی ایهت و در جهان تارج از داسیتان، رابطییم که در وادعیهست یاینماد

 .است ماطبق کردهگر یکری رب، توانارهبه  تود کیرئولوژیا امیپ انتقال ماظوربه را هاآن داستان،

ره فرصت به توانادو داستان،  میان نمادهای مختل  یک یک به با ایجاد تااظر ،مؤلّ در وادع، 

و مفیاهیم  ردهکیرا در هیم ادایام  هیاآنملتویّیات تود  های شااتتیداده تا با تکیه بر ظرفیت

 1آمیختگی مفهومیاز مرل  استفاده ،شااتتی اریفرا این درک ساده برای اهیک ر جریری بسازد.

 نوظهیور را سیاتتارهای ترکیبیی یریگشک  حنلو، است. این مرل( 43: 0220ترنر )و  هینوکوف

 :، شام  چهار فضیای انتزاعیی اسیتآمیختگی مفهومی مرل .گذاردیش میبه نما انسان در ذهن

هیای دادهای قولیهم سیاتتژر  نیام دارد کیه 0فضیای عمیومی دایرح فودانی(نخست )فضای 

هیای سیمت راسیت و ایرهد) یگیرد. دو فضای شونردر آن به هم نزدیک می نخست ،ناهمگون

 دهایرعااصر ناهمگونی را نشیان می تااظر در وادع، ،فضاها. این نام دارنر 9ها، فضای دادهچپ(

. فضیای بودنیر بر هم ماطبق شرهدر فضای عمومی  تریشپ، هاآن ایهای مقولهساتتژر  که

 مفیاهیم ،یین فضیاا در نیام دارد. 4، فضیای ترکیبییمربعی که در درون دایره درار گرفتیه(آتر )

 :  شونرظاهر می -انرحاص  شرهها داده فضایمشترکات  تااظراز  که-ه نوساتت

                                                           
1. Conceptual Blending 

2. Generic Space 

3. Input Space 

4. Blended Space 
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 مدل آمیختگی مفهومی -2نمودار

 

 ینیوع هایمقولیه ،«الااسیک والضیی » بیاب یهااستانددر ، فوکونیه و ترنر مرل بر اساس

در  ، راه رفیتن، کاشیتن(یدان/زبانیآموززبان) یکاش یهامقوله و (: جانرارزاهر، کبک، مهمان)

 یفضیا) جیانبی یهیارهیدا ، دردر مرحلیة نخسیتو  انطبیا  یافتیهگر یکری رب یعموم یفضا

ر ییه و نظیاغ شبزراه رفتن  ،رابطهن ی. بر اساس اکاارپیرا می «مشابهت»با یکریگر رابطةها(، داده

متعلّق  کاشتن درتت ؛زاهر است یدانزبان ریه و نظیکبک شبمهمان است؛ راه رفتن  یآموززبان

در مرحلیة  .اسیت زاغ به شیوح کبیکر راه رفتن یه و نظیشب به سرزمین زاهر در سرزمین مهمان

 ییهیاگزاره تیاًینها و شیرهب ییگر ترکیکیریبیا  میرل ییانتها حریدادر  ن،یعااصر نمادن یا بعر،

؛ بیر ایین دهایریارائیه م ،کاایرت میدلالیمتفیاوت  عااصر شرن «هماننیا»که بر  ،ایرئولوژیک

دانی زاهیر زبیان [همیان]آموزی مهمان است؛ راه رفتن کبیک زبان [همان]اساس، راه رفتن زاغ 

راه رفتن زاغ بیه شییوح  [همان]است؛ کاشتن درتت متعلّق به سرزمین زاهر در سرزمین مهمان 

 :کبک است

 0هافضای داده

 فضای ترکیبی

 1ها فضای داده

 فضای عمومی
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 یفترکیب عناصر نمادین در باب الناسک و الض -3نمودار

 

تمهییر  سیطح روایتگیری و بخشیی درمشروعیت تمهییر نسبت به، «سازیهماناین»تمهیر 

 تعییین ،ایین تمهییر :ییرئولوژیک بیشیتری دارداکیارایی  فرایایر رواییت، سازی در سطحتقاب 

، در حقیقییت .کاییرملییوّل میتییود تواناییره بییه را  اعتبییار روایییت ، عقلانیییت ومشییروعیت

کایر را به سمت و سویی هیرایت می تواناره ز سطح رواب  مشابهت،با گذار ا ،سازیهماناین

و  دیوّح ادراک میردبیه  را اییرئولوژی باییادهیای گزاره ،یا راوی مؤل برون دتالت آشکار  که

 . بایاد تصوّر کاررا حقایقی ذات  هاآن بازتولیر کرده و استرلال

 ت در باب الناسک والضیفیبافت روا سطح .4. 2. 3

توجّه  ایزمیاهپیش عوام  آن دسته از ر بهی، باروایی متن کیرئولوژیا یهاپشتوانه فهم یبرا

را مشیرو  و باورپیذیر جلیوه  هیاآنهای مولفه اتذ کرده و هاآنمعاای تو را از  ،متن م کهیکا

 1ها فضای داده

 فضای ترکیبی  

 فضای عمومی

 0هافضای داده

 مقولات نوعی -

 مقولات کاشی-

راه  کاشتن و آموتتن-

 رفتن هستار.

 زاهر کبک است

 میهمان زاغ است

 راه رفتن-

 کاشت درتت-
 کبک/زاغ-

 

 

 

 

آموتتن زبان -

 جریر

 زاهر/میهمان-
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 مااسیبات -هیای کلیلیه و دمایهو نییز سیایر حکایت-«الااسیک و الضیی »باب  در داده است.

 یرپاییم و بیملیک دابشیل یاهمکالمی ةرابطی بافت درونی متن و از از ،هاتشخصی ایرئولوژیک

 یرپاییک بیرئولوژییشیاه و دانیش ا یاسیت سیحاکم ونریپ ،ن اساسیبر اشود. یآااز م میحک

م یحکی یرپاییب ،ن اثریادر . آورده استفراهم  یرواب  سلسله مراتب جادیا یرا برا اهیزم ،میحک

 یاژهییگیاه ویجا یدارا ره شیره،یبرگز وایتگریر مقامم به یک دابشلمل ی  که از سوین دلیبه ا

بیا  تیودو تجربیة  دانیش دادن ونیریپ بیا کیهداده اجیازه م یحکی یرپایبه ب ،گاهین جایا است.

کرده و آن را در تقابی  بیا مواضیع دیگیر بازتولیر را  حاکم طبقة واضعم ،بیای طبقة حاکمجهان

داسیتان  پیایینسیطوح ، در فیو  روابی  .(33 -35: 1931،نیک. دهقانییان) ها مطرح کارگروه

 عاوانبیهم یحکی یرپاییاز طیر  ب زاهیراین داستان،  . درانرشرهتکرار  زین« الااسک و الضی »

بیه گفتیار او اعتبیار  کایر،اعطا می به زاهر یاژهیاز ویامت ،گاهین جایا .شره است ماصوب یراو

 حیقّ گیاه،ین جاییه بیر ایزاهر، با تکسازد. یز میمامت مهمانو آن را از گفتار شخص  بخشریم

 او لیاتیو تما کیردار گفتار، بر توانریم و آوردرا به دست می مخاطب هایکاش گذاریارزش

او  گفتیار مختصیرنرارد و در  ی  گونه اظهار نظریحقّ ه مهمان، در عوض. داشته باشرنظارت 

 بیودنه یحاشی در ،نیشود و همیره نمیر زاهر در برابر گفتاا مقاومت دیاز اعتراض و  یانشانه

 .دهریرا نشان م او ارگفت

 یایخیو تیار یبیه بافیت اجتمیاعله و دماه یکل اتیحکا در یسلسله مراتب واب ر نیا ةشیر

له و دمایه در اصی  بیه زبیان یکل ا ترجمه شره است.یو   یدر آن تللن کتاب یکه ا گرددبازمی

جهیت تعلییم نیام داشیته،  تاترهچهکه پا آن، یاصل ةنسخ هراًظات نوشته شره است و یسانسکر

رضیایی بیاغ ) اسیتتروین شیره  یشاهان و شاهزادگان هار به داریو اصول مملکت سیاست

 1«کاسیت» یطبقیاتن اثیر در آن نگاشیته شیره، نظیام یکه ا یادر جامعه(. 13-15: 1915بیری،

ت یبیه رسیم ن نظامیه در اک یطبقاتدا، گ ویکتاب ر یهایبارمیطبق تقس بوده است. حکمفرما

ه ییزیوا وه )پادشیاهان و اشیرا ( ییان(، راجانییاز: بیرهمن )روحان عبارتار شااتته شره بودنر،

 بیه طبقیة ،گاجانیره نشیره هایبارمیتقسی نییکه در ا گماامی طبقة)کشاورزان و صاعتگران( و 

درون همسری نظام  یک ت(. کاس33: 1913، یمرن یریسع) استشهرت داشته  دالیت() نجس

                                                           
1. Cast 
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 (.110: 1910کیوئن،) سرکوب شیره اسیت. ،نق  و انتقالات طبقاتی ،که در آنه بود بسیار بسته

 یهیاضیر تبعییدر تیرمت بازتول عملیاً اییرئولوژیک یسیازوکارها ،یطیین ملیدر چا عتاًیطب

 نیاحفظ  به ناتودآگاه ،آموزشی و ادبی تونم شااتتینشانه فاهیمم و درار دارنر موجود یطبقات

ایین بیه فرادسیتان  متاییملصیولات  به دیگر سخن، .کاارکمک می یاجتماع یهایبار میتقس

 های اجتمیاعی میورد نظرشیان بیا سیاتتارهای ذهایی مخاطبیانتا بین آرمان دهارامکان را می

هویت، هیر  و جایگیاه( )تصوصیات اجتماعی  از این راه، ارتباط بردرار کاار و )توانارگان(

هایی ملموس از اییرئولوژی و گفتمیان را به دانش و اعتقاداتی تبری  کاار که سازنرح مرل تود

های سیازیمثلیاً از طرییق تقاب ) مسیتقیمایر  ایگونهبهآنان است. باابراین، چاین ملصولاتی، 

مخاطبان از این رواب  را بیازآفریای  ادراک اجتماعی و هایو ارزش رواب  چیاشروایی( نلوح 

تیاریخی نظیام  یبارمیرا در تقسی «الااسک والضیی » باب یهاتیم شخصیاگر بخواه کاار.می

ز زاهیر در ییو نم یحکی یرپاییب و «هییراجان» ةم در طبقیملک دابشل مطمئاّاً ،میکا یابیباز کاست

 مهمیانت یگیاه شخصییبیه شیغ  و جا ،ن داسیتانیدر ا هرچار .رنریگیم یجا «برهمن» ةطبق

دانسیت: نخسیت ایین کیه،  ها شبیهنجس کاست بهتوان او را به دو دلی  می ا، امّنشره یااشاره

 کیرده اسیت؛معایا پییرا  (میزبیان) در کاار صیاحبخانهتاها  ،هویّت اوکه  شخصیتی گماام است

به  برون زمین شهرونران درجه دوّم به للاظ تاریخی ار افراد گماام طبقة نجس کهمانهدرست 

 آمیوتتنبیرای کاشیت درتیت و  مهمان تمای در طول داستان  ،که دوّم اینآمرنر و شمار می

گونیه شره است، درست همان سرزنش با نق  تمثی  از سوی زاهر استعاره از می  به پیشرفت()

-های دیاییاسیطوره با توسّ  بههای پایین برای تغییر را برهماان تمای  کاست اعضای طبقة که

ن یابر  .(31: 1931فر، معیاینک. ) انرکردهگااه تلّقی می -1کارماعقایر دارما و  استفاده ازبا  مثلاً

م ملیک یر مسیتقییا ز تقابی ییو ن مهمیان بیازاهر  که تقاب  ریرسجه ین نتیبه ا توانی، ماساس

در توانایره  یسرگرم یبرا صرفاً ستار کهین یداستان ییهاتقاب تاها  ،مهمان با یرپایم و بیدابشل

 به شرّت بسیته یطبقات نظام کیشه در یر هستار که ماازعاتی بلکه؛ باشار شره گاجانرهت یروا

 .انریافته هورروایت ظ شک  به موجود هایتبعیض یکرباریبازپ ، به هر ر و در عم ندار

                                                           
1  . Dharma/ Karma 
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ر اثیر یی  تولیملی ملرود به، تاها آن یخیتار ستربا ب ک داستانیرئولوژیاارتباط  ةمسللالبتّه 

ت ترجمه شیره اسی هاآنن اثر در یاکه  یایاجتماع یها یمل حدربار هن رابطیا بلکه شود،ینم

 یا پهلیویانه و یم یان به زبان فارسیدر زمان ساسانن بار ینخست ،له و دماهیکل. کارمیصر  ز ین

فرمیا حکیم ،مشابه با نظیام کاسیت ،یطبقات ی، نظامرانیآن زمان ا ةجامع. در ه استترجمه شر

کریسیتین ) اسیتآمیزی داشیته های اجتماعی موجود تلکیر مبالغیهاریبکه بر حفظ تقسیمبوده 

انر ن نظیام گاجانیره شیرهییاکه در  یطبقات اوستا، یهایبارمیبر اساس تقس .(441: 1914سن، 

کشیاورزان و صیاعتکاران( ) واسیتریه وان( یارتشی) رشتشران(، یاز: اثروان )روحان بودنرعبارت 

اری نظیر نامة تاسر، به کرّات بر ابقیای اعضیای هیر طبقیه در در آث (.30: 1913،یمرن یری)سع

تلکییر های ظاهری میان اعضیای طبقیات مختلی  تفاوت و ، ازدواج درون طبقاتیجایگاه تود

پیشیه و حرفیة اعضیای طبقیات  غیییرت ییا طبقیاتی بسیار کوچیک هایجاییجابه یشره و حتّ

- 51 :1954میاوی، نک. ) است شره همجاز شمردمستقیم روحانیون  نظارتصرفاً با  فرودست

توان گفت که داستان زاهر و مهمان، در ملی  اجتماعی ایران میبا این مقرّمه،  .(31 -34و  53

گونیه کیه همان :کایرپییرا می شهرونرانطبقة روحانیون و  میان رابطةباستان مرلول تود را در 

های مهمیان را بیه حرود کاش متن نجها نمایارح برهمن و دابشلیم( در مثابهبه) زاهرشخصیت 

نمایارح شاه، دیررت کاتیرل بیر اعمیال  مثابهبه، روحانی، اجتما جهان ، در کاروی یادآوری می

یادآوری  هاآنمانرنر به بایست در آن بادی میشهرونران را داشته و جایگاه و پایگاهی را که می

 کرده است. 

زبان  به ،انیزمان حکومت عبّاس ، یعایترجمه عصر شکوفایی در یک بار دیگر له و دماهیکل

 هالخاص) عوامتواص و  طبقة شام ، طبقات اصلی یدر عصر عبّاس. ه استشر برگردانره یعرب

اطلا   -یعای وزرا، کاتبان و دضات -. طبقة تواص به سلطان و کارگزاران اوشرنر( میهالعام و

 ةطبقی در ایین بیین، فقییر روسیتایی. صیاعتگران و مردمیان شر و طبقة عوام به کشیاورزان،می

وجیود  به ،این دو گروه در بر اثر برتی تلوّلات -دارانو زمین علما، بازرگانان شام  -متوسّ 

در  ،نبودنیرطبقاتی  نظم حفظ در بار چاران انبا این که عبّاسی (.35-34: 1339سعر، ) آمره بود

: 1313الفیاتوری،) اسیتد داشیته وجیو عوامو  متوس  ةستیزی پاهان میان طبق هاآنحکومت 

های طبقیاتی در تقابی  سیتیز ترینیکیی از پیر دامایه کاایر کیهشواهر تاریخی تلییر می .(310
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گرای عباسیی، در حکومیت اسیلام :داب  مشاهره اسیتدر برابر مردم عامی  عالم دیای یگفتمان

 ،های تیوددر نوشتهو  ردانستافقهای دیای، اظهار نظر دربارح امور معاوی را حقّ طبقة تود می

را از اظهیار نظیر در ایین  هاآنو  کردنرمی وصی تدین  ایقحق درکناتوان از  ایطبقه را وامع

بیرای  فقهیا و متخصصیان دیین اسیت کیه یعیطب (.142: 1339سعر،) داشتارزمیاه بر حذر می

را  هیاآن فتمانگ بودن، پذیرفهمکه ضمن  نررش ها و آثاری متوس رسانهبه ، موضعاین  تقویت

های کلیلیه و از داسیتان سییاریب گرایانیةنخبه ایتوجّه به ملتوبا  .دهر جلوهعقلانی و اتلادی 

 هیایظرفیت ،عصر عباسی ترجمة این کتاب در استقبال از یکی از دلای  که گفتتوان می ،دماه

سیود نخبگیان گیری بیه جهتو  نخبه/ عامی گفتمانی تقاب احیای  در های آنبرتی از حکایت

توانیر شیک  مهمان مای  بیه آمیوتتن زبیان، میدان و زاهر زبان ضاداز این ماظر، ت .بوده است

ای آگاه و در طیر  دیگیر روساتتی تقاب  نخبه/ عامی باشر، تقابلی که در یک طر  آن داناره

 . درار داردبین تواه و ایر وادعآن نادانی زیاده

 ،یو هایر یادب یهااز جابه فارغله و دماه، یاباط کرد که کلن استیتوان چایم تلاصه، طوربه

را داشیته گفتمان طبقات فرادسیت  ةاشاعغ و یتبل یبرا یاسیس ةیانیک بی حکم یدر جوامع ساّت

 دانیش ونیریاز پ یگیرید شیک ، له و دمایهیکلدر  اتلا و   یتمثان یونر میپ قت،یدر حق .است

ار یبسی حریدو فا خیدر طول تار ونر،ین پیااست.  یراددر جوامع استب شاهان دررت با ونیروحان

ن یان چایییمتوّل یحکیومت نی  دیوانیتبیر بیاداشیته اسیت: اوّلیاً،  یاستبراد یهانظام یمهم برا

ر ییادوّمیاً، بیا  و اسیت ان را مشرو  جلوه دادهین متولیت ایحاکم ،ین اتلادیدوانبه  ییهانظام

دیانع  را هیاآن سعی داشیته، فرودست اتمردمان طبق هایتواسته دادن جلوه وجّهو نام عقلانی

 . شویارها و امیال تود بکه دست از تواسته کار

 یریگجهینت .4

 یبیرا یرییروش جر ،جیامع و ماسیجمچارچوب ک ین مقاله، تلاش شر تا به کمک یدر ا

  ییدر عم  و در ضمن تلل آن یین تلاش شر تا کارایت ارائه شود و همچایروا ی  انتقادیتلل

 یمیذکور، اجیزا چیارچوباثبیات شیود. بیه کمیک  یعربی ةلیه و دماییک باب از کتیاب کلی

، سیطح یتگیریسطح روا ن سطوح عبارتار از:ی  شر. ایت در چهار سطح تللیک روایرئولوژیا

ت بیران ارجیا  دارد. ییکیه روا یسطح بافت روایت و نمادین ادراک معاایت، سطح یار روایفرا
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( الااسک و الضیی )باب  یعرب ةله و دمایسطوح در باب شانزده کلن یا یبررسج حاص  از ینتا

  ر است :یبه شرح ز

 ةییشود. لایمشاهره م ییروا ةیلا چار «لااسک و الضی  ا» باب : در یتگریسطح روا -ال 

 موجیبا دسیتور شیخص شیاه یین سطح، درتواست و ی. در ااست یسطح فراداستان ،نخست

 شخصتود را از  یتگریت روای( مشروعیرپایب) داستانن یا یشود. راویک داستان میت یروا

 عاوانبهتود است  ةیپارا که هم یکار شخصیکه تود نق  م یو در داستان کاریم افتیدرشاه 

اوّل  یبیودن را از راو یت راویزاهر( که مشیروع) شخصن یار. ایگزیبرم یت بعریروا یراو

کایر. در سیطح ی( نقی  ممهمیان) تیودطیب مخا یرا بیرا یتییدوّم روا ةییکسب کیرده، در لا

ن فیرد اسیت و یترمافعی  مهمیانت است و ی  در روایت دتیشخص نیتر، شاه فعّالیتگریروا

نقی   تولییر و  در ییدت یهاتیان شخصییدر م یسلسله مراتب رابطة یاز نوع یحاکن مسلله یا

 است. تیروا

بیر  یمبتا یاریفرا یان اجزایم ةرابط «الااسک و الضی   »باب در ت: یار روایسطح فرا -ب

در  (مهمیان یافکایمثی  واکیاش بیه گره) مثبت یهاها و کاشن اساس، نقشیتقاب  است. بر ا

 یهیاهیا و کاششیود و نقشیت )زاهیر( نسیبت داده میروا یاصل تیت به شخصیار روایفرا

ن، یایشیود. همچی( ماتسیب ممهمیان) رواییت یاهیحاشی تیبه شخص (یمث  گره افکا) مافی

ان ییض در میبیر تبعی یتقاب  مبتا ینوع نیمب ،تیمختل  روا یهاهیمطرح شره در لا یهانقش

 هاست. تیشخص

از  یبرتی یختگیی، آم«الااسک و الضیی   » باب در: ادراک معاای نمادین روایتسطح  -ج

 یرییجر یدیرارداد یهیاگزارهماجر بیه شیک  گیرفتن  باهم نرارنر، یارتباط  ذاتاًکه  یعااصر

دو داسیتان  یهاهیین عااصیر در سیطوح و لایتریرییب کلی، ملصول ترکهاگزارهن ی. اشودیم

ن همیان شیرن یماجر به ا، ن دو داستانیا یریکل ب عااصریترک ن باب است.یت شره در ایارو

 بیه میتن حممکن است در ذهن توانایر یعااصر نیچان همان شرن یا .شودیعااصر نامرتب  م

 یهابات و گزارهین ترکیببرد که ا ییو او را به سمت و سو ابرینمود  یاراستع یهاگزاره شک 

 رد.یبر رواب  صر  بپذ یو مبتا یوادع یاحکام عاوانبهرا  یساتتگو  یاستعار
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را کیه در آن  ییهیافرهاگ یکیه روابی  اجتمیاع است یاثرله و دماه، یت: کلیبافت روا -د

لیه و یکل یخیبافت تیار مختصر ة. مطالعاست کردهر و تکرا یکرباریبازپشره ا ترجمه یر و یتول

 متایی نمیوددر وادیع  ،له و دماهیکل یهاتیان شخصیماز رواب   یاریبسدهر که یدماه نشان م

 بیابرواج داشیته اسیت. در  هیاآنن اثیر در ییااست که  ییها یموجود در مل یطبقات رواب 

جامعیة ران و یهار، ا یطبقات ةجامع در طبقهک یها نماد تیک از شخصیهر ،«الااسک والضی »

است  یروابط شرحیکرباریشک  بازپ در وادع، ،متنهای تیشخص رواب  هستار و عصر عباسی

 بوده است.  یجار مختل  یاجتماعطبقات  یاعضا انیمکه در تارج از متن 
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