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تحلیل انتقادی گفتمان روایی در کلیله و دمنة عربی
(مطالعة موردی :باب الناسک و الضیف)
چکیده
متون روایی ،علاوه بر کارکردهای تعلیمیی و زیباییشیااتتی ،رسیانههیایی دررتمایر بیرای
اشاعة ایرئولوژیهای سیاسی  -اجتماعی به شمار میرونر .از این ماظر ،شگردهای به کار رفته
در این متون را میتوان بهمثابه تمهیراتی در نظر گرفت که مؤلّی

ییا سیایر عوامی دتیی در

تولیر متن ،تلاش کردهانر از طریق آنها سلطة گفتمیانی تیود را بازتولییر کاایر .هیر

مقالیة

حاضر ،تفسیر آن دسته از شگردهای متای و فرامتای است که بهماظور بازتولیر این نیو سیلطه
در یک متن روایی (باب «الااسک و الضی » از مجموعة کلیله و دمایة عربیی) بیه کیار گرفتیه
شرهانر .در این راستا ،متن روایی مذکور ،با استفاده از مفیاهیم کلییری حیوزح تللیی گفتمیان
انتقادی و روایتشااسی در چهار ملور روایتگری ،فرایار روایت ،ادراک معاای نمادین رواییت
و بافت روایت تللی شر .طبق نتایج تلقیق ،در سطح روایتگری ،نوعی رابطة سلسیله مراتبیی
میان شخصیتها مشاهره میشود که بر اساس آن برتی شخصیتها در دیاس با شخصیتهای
دیگر در تولیر ملتوای روایت نقش فعّالتری ایفا میکاار .بررسی سطح فرایایر رواییت نشیان
میدهر که کاشها و نقشهای مثبت به شخصیتهای فرادست و کاشها و نقشهای مافی بیه
شخصیتهای فرودست داستان نسبت داده شرهانر .مطالعة سطح ادراک معاای نمیادین رواییت
حاکی از این است که عااصر نمیادین دو داسیتان اصیلی و فرعیی بیاب « الااسیک و الضیی »
بهگونهای باهم ترکیب شرهانر که تواناره را به سمت پذیرش پیام اییرئولوژیک داسیتان سیو
دهاییر .بررسییی سییطح بافییت روایییت حییاکی از اییین اسییت کییه روابی سلسییله مراتبییی میییان
شخصیتهای متن ،بازتابی از ماازعات اجتماعی ملیطی است که متن در آن تولیر ییا ترجمیه
شره است.
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کلیدواژهها :تللی گفتمان انتقادی ،روایت ،باب الااسک و الضی  ،رواب ایرئولوژیک.
 .1مقدّمه

روایت داستانی ازجمله ابزارهای ارتباطی است که بشر درنها از آن برای انتقیال تجربییات،
مفاهیم و انریشههای تود استفاده کرده است .انسیانها بیه واسیطة امکانیاتی کیه روایتهیا در
اتتیار آنها درار میدهار ،دادر هستار انریشهها و جهانبیایهای مختل

و متاوّ را با یکیریگر

به اشتراک بگذارنر .راویان روایتها ،با ایجاد ارتباط مییان روییرادهای بیهظاهر گسسیته ،نظیم
دادن به این رویرادها و بیان آنها از زوایای دیر مختل  ،تشیریک انریشیهها و جهانبیایهیای
مختل

را امکانپذیر میسازنر .امّا علاوه بر ایین کارکردهیای راییج ،روایتهیا از کارکردهیای

سیاسی -اجتماعی نیز برتوردارنر .از این للاظ ،روایت داستانی میتوانر ابزاری کارآمیر بیرای
بازتولیر ایرئولوژیها و ماافع طبقة به تصوصی از افراد اجتما باشر؛ بهعاوانمثال ،این دابلیت
را دارد که نظام عقیرتی یک گروه از افیراد جامعیه را بیر گروههیای دیگیر تلمیی کایر و ییا
میتوانر با تلقیر و تضعی

مواضع طبقات فرودست ،به تقویت سلطة طبقات فرادسیت ییاری

رسانر .باابراین ،داستانها را میتوان بهمثابه ژانرها و گونههای ادبی ایرئولوژیکی در نظر گرفت
که بهطور بالقوّه این توانایی را در تود نهفته دارنر که با تیرویج و تقوییت عقاییر ییک گیروه،
سلطة آن گروه بر سایرین را تراوم ببخشار و در بازتولییر شیکا ها و تبعیضهیای اجتمیاعی،
نقشی اساسی ایفا کاار (ون دایک.)933: 1911،
مؤلّ

یا سایر کاشگران دتی در تولیر متن روایی ،بیا بهرهگییری از امکانیات و تمهییرات

صوری و معاایی و با بازآفریای ایرئولوژی در دالبهای جریر ،آن را بیه ملصیولی ملمیوس و
داب درک تبری میکاار .این تمهیرات ،ازیکطر  ،سویة مافی ایرئولوژیها را تا جای ممکن
کمرنگ کرده و آنهیا را بیرای توانایره جیذّاب میسیازنر و از طیر

دیگیر ،ملتیوای کلیام

ایرئولوژیک را باورپیذیر و معتبیر جلیوه میدهایر .بایابراین ،مسیللة اساسیی بیرای تللیی گر
ایرئولوژیهای نهفته در متون روایی ،شااتت و تفسیر تمهیراتی اسیت کیه تولیرکاایرگان ایین
متون به واسطة آنها در صرد مشیروعیت بخشیی و طبیعیی کیردن سیلطة اییرئولوژیک تیود
برآمرهانر .در این راستا ،مقالة حاضر سعی دارد پاسخی مااسب برای این پرسش بیابر کیه ایین
تمهیرات ایرئولوژیک ،در روایت «الااسک و الضی » (از مجموعة کلیله و دماة عربی) در کرام
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سطوح متای و به چه نلوی نمود یافتهانر و چه نسبتی با بسیتر تیاریخی -اجتمیاعی تولییر ییا
ترجمة این متن روایی دارنر؟
این پرسش را در سایة برتی مولّفههای تللی روایت و نییز برتیی مقولیههای میرتب بیا
حوزح تللی گفتمان انتقادی بررسی تواهیم کرد .در گام نخست ،چارچوبی جامع برای تللی
این تمهیرات ایرئولوژیک ارائه میشود و سپس کارآمری آن در تلیال تللیی حکاییت میورد
ارزیابی درار تواهر گرفت.
 .1 .1پیشینه

پیشیاة این پژوهش را میتوان در آثاری جستجو کرد که متیون رواییی –اعیم از گفتیاری و
نوشتاری  -را در چارچوب زبانشااسی انتقادی ،1تللی گفتمان انتقیادی 0و نییز سبکشااسیی
انتقادی 9مطالعه کردهانر:
در حوزح زبانشااسی انتقادی ،یکی از نخستین آثاری که بهطور تاص بر پیونیر اییرئولوژی
با زبان روایت تمرکز کرده است ،مقالة دورانساز «زبانشااسی اورولی» 4اثر هاج و فالر ()1313
است .نویسارگان ایین مقالیه ،پیس از معرفیی رمیان « »1314اورول بیهعاوان تجلّیگیاه رابطیة
حاکمیت و زبان ،با ارائة نمونههایی ،سیاتتار سیاسیی اثیر او را در سیطوح نلیوی ،معایایی و
سبکی بررسی کرده و سپس ،نقش زبان ایرئولوژیک را در درونی کردن سلطه ،کاتیرل افکیار و
تلریر کاش شخصیتهای رمان توضیح دادهانر .وکیس ( )0229بیه کمیک معیارهیای تللیی
صوری در زبانشااسی انتقادی ،به این نکته اشاره میکار که مکالمات شاه با روحانی بلار پاییه
در کلیله و دماة عربی ،کاشهایی گفتاری با ارزش تیلثیری -یعایی شیاونره ملیور -ملسیوب
میشونر .از نظر وکس ،این مکالمات ،مجرای پیونر گزارههای سیاسیی جهیان بییرون میتن بیا
گزارههای روایی درون متن هستار ،پیونری کیه در سیایة آن رابطیهای سیه جانبیه مییان کیاش
تجسیم کاایرح پیونیر
ّ
سیاسی ،زبان و احکام اتلادی به وجود آمره است .از آنجا که این رابطه،
تاریخی شخص شاه (بهعاوان نماد دانون) و پیشوای دیای (بهعاوان زبان گویای دیانون) اسیت،
1. Critical Linguistics
2. Critical Discourse Analysis
3. Critical Stylistics
4. Orwellian Linguistics
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احتمالاً برای توانارح پرورش یافته در ملی فئودالی ،رابطهای مشرو و معتبر جلوه میکرده و
از این رو ،این دابلیت را داشته که او را دانع کار تا گفتار ایرئولوژیک متن را در هییلت دیوانین
مسلّم اتلادی بپذیرد.
در بین آثاری که با استفاده از چارچوب سبکشااسیی انتقیادی متیون رواییی را تجزییه و
تللی کردهانر ،میتوان به کتاب مزیر و مقالة سوتومانیاگ اشاره کیرد .مزییر ( ،)0221پیس از
ارائة ترجمة انگلیسی چار باب از کلیله و دماه ،به جابههای ایرئولوژیک سبک روایات کلیلیه و
دماه میپردازد و نشان میدهر که آمیختگی اتلا و زبان ایرئولوژیک طبقات حاکم در برتیی
حکایتهای کلیله و دماه باعث تلری

و وارونه شرن بزرگترین ارزشهای اتلادی و انسیانی

در این اثر شره است .بهعاوانمثال ،وی نشان میدهر که در برتی حکایتهیا (مانایر حکاییت
کبک و زاغ) ارزشهای مثبتی مانار میی بیه تعیالی و پیشیرفت و کسیب دانیش ،تلیت تیلثیر
ایرئولوژی طبقات حاکم ،تلت عاوان شر دلمراد شرهانر و در عوض ،رذایلی مانار عرم تمایی
به تعالی و کسب دانش ارزشهایی تیر دلمراد شرهانر .سوتومانیاگ ( ،)0214با ارائیة راهکیار
تللی انتقادی روایت ،به تفسیر رواب دوسویه میان زبان فردی و سلطة موسساتی متمرکز شره
است .وی با استااد به دو نمونه از روایتهای نق شره در مکالمات روزمرّه ،نشان میدهر کیه
زبان فرد روایتگر ،به للاظ ویژگیهای سیادی ،شریراً از انگارههای کلان فرهاگیی تیلثیر گرفتیه
است .بر این اساس ،فرد روایتگر ،در تلال مکالمه تصایص صوری زبان تبلیغات موسساتی و
نیز ارزشگذاریهای تعبیه شره در گفتمانهای آنها را در کلام تود ماعکس کرده اسیت و بیه
این ترتیب ،ایرئولوژیهای گفتمانی این نهادها را ناآگاهانه بازتولیر کرده است.
در میان آثار مرتب با حوزح تللی گفتمیان انتقیادی ،بییش از همیه ،ونداییک بیر مطالعیة
روایات روزمره بهمثابه رسانههایی برای بازتولیر پیشفرضهای ایرئولوژیک تمرکز کرده است.
بهعاوان نمونه ،او در مقالة دصهها و نژادپرستی ( ،)1911نشان میدهر که گویایرگان دصیههای
مکالمهای در آمریکا و هلار ،تلاش کردهانر با استفاده از تمهیراتی نظیر مسیتار سیازی ملتیوای
روایت و رب دادن آن به تجربیات مشترک اجتماعی ،تعصّبات نژادی تود را موجّیه و عقلیانی
نشان دهار و در عین حال ،تود را از اتّهام دیگرسیتیزی و نژادپرسیتی تبرئیه کاایر .یعقیوبی و
احمرپااه ( )1932ضمن مطالعة جابههای ساتتاری سطح روایتگری کتاب کلیله و دماة فارسی،
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بایاد تولیر ایرئولوژی در حکایات این کتاب را گفت و شاود نمادین دو کیارگزار متافّیذ میتن،
یعای رای و برهمن ،معرّفی کردهانر و از این ماظر به تللی پیونیر دیین و دولیت در ایین اثیر
پرداتتهانر .عباسی و عبری ( ،)1931بنمایههای زبانی و بافتی مقاومت در رمان «الصیبّار» -اثیر
سلر تلیفه -را با تکیه بر روش سه سطلی فرکلا  ،مطالعه کردهانر .نویسارگان مقاله ،نتیجیه
گرفتهانر که زبان و گفتار مردمی و انقلابی تلیفه ،بیر شیالودح گفتمانهیای اصیی مقاومیت در
سرزمین فلسطین استوار بوده؛ گفتمانهایی که آشکارا در تضاد با یلس اییرئولوژیک حیاکم بیر
مردم فلسطین در دهههای هفتاد و هشتاد معاا پیرا کردهانر.
با این که هریک از این آثار ،نگاهی انتقادی به کاربرد زبان در متون روایی داشیتهانر ،امّیا
چارچوب تللیلی مورد استفادح آنها نه تفسیری جامع از سطوح ایرئولوژیک متون روایی ارائه
داده و نه دابلیت تبیین شگردهای بازنمایارح ایرئولوژی در این متون را داشته است .با توجّه بیه
چاین کاستیهایی ،نیاز به روشی داریم کیه میتن رواییی را هیمزمیان بیهعاوان ییک ملصیول
ایرئولوژیک و یک ملصول ادبی -که دارای ویژگیهیای ژانرییک مالصیر بیه فیردی اسیت-
ارزیابی کار .در بخش بعری مقاله به معرّفی این چارچوب جامع تواهیم پرداتت.
 .2چارچوب نظری پژوهش

روش مورد استفاده در این مقاله ،حاص کاربست رایجترین مفاهیم مرتب با حیوزح تللیی
گفتمان انتقادی –یعای مشروعیت دهی ،1اداا  ،0و بافت مودعیّتی -9در کایار برتیی مقولیههای
توصیفی در حوزح روایت شااسی -یعای روایتگری ،4فرایایر رواییت 5و ادراک معایای نمیادین
روایت -است .در ادامه ،این مفاهیم را توضیح تواهیم داد.

1. Legitimation
2. Persuasion
3. Context of Situation
4. Narration
5. Narrative Process
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 .1 .2مفاهیم مرتبط با حوزة تحلیل گفتمان انتقادی

رویکرد تللی گفتمان انتقادی ،زبان را بهمثابه مجرایی برای انتقیال ییا تلمیی ارزشهیا و
ایرئولوژیهای گروهی از کاشگران اجتماعی به گروههای دیگر مطالعه میکار .بر ایین اسیاس،
کاربران زبان ،دائماً در تلاشار تیا گفتمیان تیود را مشیرو و باورپیذیر جلیوه داده و آن را بیه
مودعیّت تاصی پیونر دهار؛ به دیگر سخن ،آنها تلاش میکاار ملتوای کلام تود را بیا توجّیه
به ادتضائات و امکانات بافت مودعیّتی ،مشروعیت بخشییره و مخاطیب را دیانع کاایر تیا آن را
بهعاوان یک حقیقت بپذیرد .در حوزح تللی گفتمان انتقادی ،ایین سیه مقولیه-یعایی «بافیت»،
«مشروعیتبخشی» و «اداا » -از جایگاه ویژهای برتوردارنر ،تا جایی که میتوان هیر

ایایی

تمامی روشها و مرلهای به کار رفته در حوزح گفتمانشااسی را تبیین این سه مقوله در انیوا
متون و گفتمانها توصی

کرد .این مقولهها را به صورت تلاصه توضیح تواهیم داد:

 .1 .1 .2مشروعیت بخشی

مشروعیتبخشی ،به معاای استفاده از تمهیراتی است کیه کیاربران زبیان بیه کمیک آنهیا،
گفتمان یا کردار گفتمانی را معتبر و موجّه جلیوه داده و آن را در هییلت عقی سیلیم بازنمیایی
میکاار .ون لیون ( ،)31 :0221راهکارها و ابزارهای مشروعیتبخشی را به چهار گروه تقسییم
کرده است:
ال  -اعتبار بخشی :1عبارت است از معتبر جلیوه دادن گفتمیان بیا ارجیا آن بیه آیینهیا،
ساّتها ،دوانین و افرادی که دررت نهادی -موسساتی به آنها تفویض شره است؛ مثلاً مشیرو
جلوه دادن جاایات نظامی با ارجا آن به آموزههای کتب مقرّس ییا اظهیارات ییک کارشیااس
علوم سیاسی.
ب-ارزشگذاری اتلادی :0عبارت اسیت از مشیروعیتدهی بیه گفتمیان بیا ارجیا آن بیه
ارزشهای اتلادی؛ بهعاوانمثال مثبت جلوه دادن حملة نظامی با «شر» توانرن کاش دشمن.

1. Authorization
2. Moral Evaluation
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ج-عقلانی کردن :1عبارت است از بازنمایی ماطقی یک کیاش گفتمیانی بیا برجسیته کیردن
فوایر و یا بیان اجتاابناپذیری آن؛ مثلاً ،توجیه حملة نظامی بیا بییان ایین کیه بیه سیود اماییت
عمومی انجام گرفته است.
د-اسطورهسازی :0عبارت اسیت از پیاداش دادن بیه کاشهیای میورد پیذیرش و مجیازات
کاشهای ایر داب دبول در پایان داستان یا هر کاش زبانی دیگر؛ مثلاً بیان میهنپرستی موافقیان
حملة نظامی و تیانت مخالفان در پایان نق یک داستان تاریخی.
 .2 .1 .2اقناع

ماظور از اداا  ،استفاده از راهکارهایی است کیه کیاربران زبیان بیرای دبولانیرن ییا تلمیی
گفتمان تود به مخاطب استفاده میکاار .در تللی گفتمان انتقادی ،این مفهوم در دالب الگیوی
تقابلی «مای توب /آنهای بر» بررسی میشود .بر این اساس ،کاربران زبانی با اعطای وجههای
مثبت به عااصر و کاشگران «تودی» و ارائة وجههای مافی از عااصر و کاشگران «ایرتیودی»،
شاونره یا تواناره را دانع میکار که با او همراه شره و سیخاان او را بیهعاوان حقیقیت بپیذیرد
(ون دایییک .)105 :0223،هرچییه تقاب هییای مطییرح شییره در کاشهییای گفتییاری پررنییگتر و
واضحتر باشار ،تلثیر گذاری آنها هم بیشتر تواهر بود و هرچه این تلثیرگذاری بیشیتر باشیر،
کاربر زبان بهتر میتوانر پیام ادااعی تود را به مخاطب انتقال دهر (زوشار .)015 :0229،برتیی
از نمودهای زبانی این تقاب عبارتار از:
ال  -استفاده از ابزارهای بلاای و بریعی؛ مثلاً حسن تعبییر دربیارح کاشهیای مافیی میا و
اارا دربارح کاشهای مافی آنها.
ب -استفاده از تمهیرات بیانی که «ما» را در مرکز و «آنها» را در حاشیه بازنمیایی میکایر؛
مثلاً بازنمایی مکرّر گفتار «ما» به صورت نق دول مسیتقیم در برابیر نقی اییر مسیتقیم گفتیار
«آنها».
ج-توزیع کاشهای متای در ژانرهای روایی ،بهطوری که کاشهای نجات بخش بیه «میا» و
کاشهای دردسرساز به «آنها» تعلّق گیرد.
1. Rationalization
2. Mythopoesis
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 .3 .1 .2بافت

در یک تعری

کلّی ،بافت «اشاره به نوعی ملی  ،شیرای و بسیتر ییک رتیراد ،کیاش ییا

گفتمان دارد .بافت چیزی است که برای درک صلیح و اصولی یک رتراد ،کیاش ییا گفتمیان
بایر آن را بشااسیم ،چیزی که بهعاوان پشت صیلاه ،مکیان ،ملیی  ،شیرای ییا دلایی عمی
میکار» (ون دایک .)31 :1911 ،بافت را میتیوان مجموعیهای از کلیان سیاتتارهای فرهاگیی،
معرفتشااتتی و تاریخی تعری

کرد که افراد درگییر در گفتمیان ،تمیامی کاشهیای زبیانی-

ازجمله تمهیرات زبانی مرتب با مشروعیتبخشی و اداا  -را با توجّه به ظواب و امکانیات آن
به کار میگیرنر .بهعاوانمثال ،کاشگری که دصر مشروعیت دادن به گفتمان تیود را دارد ،باییر
با ارزشهای فرهاگی و اجتماعی بافت گفتار آشاا باشر تا با توجّه به آنها گفتار تود را معتبیر
جلوه دهر؛ همچاین ،کاشگری که دصر اداا مخاطب تود را دارد بایر از نظام ارزشها و ضیرّ
ارزشهای درونیشرح مخاطب شااتت کاملی داشته باشر.
 .2 .2مفاهیم مرتبط با حوزة روایتشناسی

روایتشااسی از یک سو داستانها را بهمثابه تولییراتی سیاتتمار و دارای نظیم (پیرنیگ)
مشخّص مطالعه میکار و از سوی دیگر ،به بررسی تلثیر روایت بر ذهین انسیان میپیردازد .بیا
وجود تاوّ معیارها و گوناگونی مباحث ،اکثر نظریههای میررن رواییت در تللیی سیه مقولیة
بایادین با یکریگر اشتراک دارنر :چگونگی تولیر گفتار روایی ،نظم رترادهای رواییی و نلیوح
دریافت روایت .در بررسی تولیر گفتار روایی ،مولفّیههایی همچیون سیطوح رواییی ،بازنمیایی
صراهای درگیر در عم روایتگری و چگونگی بیان رواییت مطیرح میشیود؛ در تللیی نظیم
رترادهای روایی ،رابطة گزارههای روایی با توالی رترادها مر نظر درار میگییرد و در بررسیی
چگونگی دریافت روایت ،مسائلی همچون شگردهای القای معاا و پیامیرهای ادراکیی آنهیا در
نزد تواناره تللی میشود .این سه مقوله را به صورت مختصر و تلت عایاوین «روایتگیری»،
«فرایار روایت» و «ادراک معاای روایت» توضیح تواهیم داد:
 .1 .2 .2روایتگری

روایتگری به چگونگی ایجاد داستان و نیز تمهیرات انتقال آن اشاره دارد (لوته.)10 :1911 ،
مهمترین این تمهیرات عبارتار از:
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ال  -تمهیرات مرتب با جایگاه راوی و سطوح روایت :تمهیراتی که نسیبت جایگیاه راوی
با مرارج روایتگری او را تعیین میکاار؛ مثلاً در روایتهای چار لایه ،راوی نخست در جایگیاه
فراداستانی درار دارد و سطح داستان را روایت میکار و راوی ماتخیب او ،در جایگیاه داسیتانی
درار دارد و سطح زیر داستانی را روایت میکار.
ب-تمهیرات مرتب با کاشهای گفتاری روایت :یعایی شیگردهای زبیانی کیه رواییت بیه
واسطة آنها به وجود میآیر؛ مثلاً راوی داستان میتوانر عین گفتار شخصیت را انتقیال دهیر و
یا گفتة شخصیت را از مجرای ویژگیهای نلوی ،سبکی و معاایی تود بیان کار.
ج-تمهیرات مرتب با زاویة دیر راوی :تمهیرات زبانی کیه راوی از طرییق آنهیا در میورد
روایت دضاوت میکار و یا یکی از شخصیتها را برمیگزیار تا به جای او کاشها را ارزییابی
کار؛ مثلاً ممکن است راوی للن جانبرارانه نسبت به کاشهیا ییا اشیخاص را مسیتقیماً ییا بیه
واسطة گفتار یک راوی کانونیگر بیان کار.
 .2 .2 .2فرایند روایت

فرایار روایت ،شام مجموعه کاشهایی میشود که داستان را بر اساس دو اصی پییرفیت
زمانی و پیرنگ علّی به پیش میبرنر .در فرایار روایت ،کاش یا تویشکاری شخصیتها طییّ
یک توالی مشخّص و بر مباای کارکردهای ژر

ساتتی ملرودی به حرکت در میآییر (نیک.

پراپ .)194 -53 :1913 ،این ژر ساتتها ،در دالب طرحوارههایی داب فهم ظیاهر میشیونر
و پیرنگ داسیتان را شیک میدهایر .طرحوارههیای میذکور ،دربردارنیرح واحیرهای معایایی
کوچکی هستار که کاشهای روایی را توصی
ویلیام لابُ

میکاار .واحرهای این طرحواره بر اساس مرل

( )1310عبارتار از:

ال  -چکیرح داستان :1ماظور از چکیره ،تلاصهای از داستانی است که درار است نق شیود
و اهمیت آن در این است که اوّلاً پیونری میان گفتار دبلی و گفتار جریر بیه وجیود مییآورد و
ثانیاً چارچوب اصلی داستان را پیش از آااز داستان معرّفی میکار.
ب -تعیین مودعیت :1مکان ،زمان و افیراد درگییر در رواییت را بییان میکایر و معمولیاً در
ابترای روایت ظهور میکار.
1. Abstract
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ج -گرهافکای :0رترادها و پیشامرهائی که مسیر داستان را تغیییر میدهایر ییا یسییر عیادّی
داستان را دچار اتتلال میکاار.
د-گرهگشایی :9کاشهایی که گرهها و موانع داستان به کمک آنها بر طر

میشونر.

ه -ارزیابی (ارزشگذاری) :4اظهار نظر راوی دربارح رتیرادهای داسیتان و نییز بییان ارزش
کاشهای روایت شره در طول داستان.
و -مؤتّره :5دلی نق روایت و نقطة پیونر رواییت بیا موضیوعاتی کیه در چکییره مطیرح
شرهانر (به نق از جانستون.)391 -391 :0229 ،
 .3 .2 .2ادراک معنای نمادهای روایت

متون ادبی – و از آن جمله متن روایی -جیز آن دسیته از ملصیولات بشیری هسیتار کیه
ایاگاردن آنها را «اشیای دگربایاد» 3مینامر ،برین معایی کیه بیرون مشیارکت ذهین توانایره،
معاایی تمام و کمال پیرا نمیکاار (ریمیون-کایان .)132 :1911 ،توانایره ،در هاگیام تیوانش
داستان ،تود به تود به بازآفریای معاای شواهر و دراین متای میپردازد؛ به عبارت دیگر ،ذهین
وی ،ذاتاً مستعرّ تولیر دوبارح معاای متن اسیت (یقطیین .)10 :0221 ،روایتشااسیی شیااتتی،
ریشة چاین استعرادی را دابلیت ذهن انسان در «آمیختن» 1عااصر و نمادهای ناهمسیان معرّفیی
میکار .بهعاوانمثال ،ترنر ( )0229مرّعی اسیت کیه در تیوانش حکاییات تمثیلیی ،فضیاهایی
مرکّب از ویژگیهای ناهمگون انسانی و حیوانی در ذهن تواناره ساتته میشونر که در وادیع،
برونداد عملکرد شااتتی ذهن او به شمار میرونر .وی بیا ذکیر نمونیه نشیان میدهیر کیه در
هاگام درائت یک حکایت نمادین ،ممکن است مفاهیم انطبا ناپذیری همچون «مار» و «زن» در
ذهن تواناره دچار آمیختگی شره و گزارح تشبیهی «زن مث مار است» یا گیزارح اسیتعاری «زن
مار است» را تشکی دهار .چاین ترکیبی ،به این للاظ که از دوّح استرلال ذاتیی توانایره ناشیی
شره است در ذهن او بهعاوان یک مفهوم حقیقی و پذیرفتای تکرار میشود.
1. Orientation
2. Complicating Action
3. Result or Resolution
4. Evaluation
5. Coda
6. Heteronomous Objects
7. Blending
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 .3کاربست چارچوب تحلیل انتقادی روایت در عمل

هر

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

روایت از ماظر گفتمانشااسی انتقادی است .در استفاده از ایین چیارچوب ،پیشفرضهیای میا
ماطبق با اصول بایادین گفتمانشااسی انتقادی بوده است :متون ملصولاتی ایرئولوژیک هسیتار
که در یک بستر تاریخی -اجتماعی مشخّص ،تلت تلثیر رواب دررت ،تولییر شیرهانر و تیود
آنها ،با توسّ به ابزارها و تمهیراتی ،این رواب را بازتولیر میکاایر (نیک .آداگی زاده:1915 ،
153؛ یورگاسن و فیلیپس .)115-112 :1913 ،تللی ابعاد ایرئولوژیک میتن ،بیه معایی تفسییر
شگردها و ابزارهایی است که مؤلّ

متن از طریق آنها سعی در مشرو و باورپذیر نشان دادن

ایرئولوژی مشخصی داشته است .بر همین اساس ،فرض اصلی میا ایین اسیت کیه اییرئولوژی
مؤلّ

یا مولّفان روایت «الااسک و الضی » در دالب شگردهای روایی بازتولیر شره و در پشت

همین شگردها مشرو و باورپذیر جلوه داده شره است .در این راستا ،با اسیتفاده از چیارچوب
فو سه فرضیة زیر اثبات تواهار شر -1 :شگردهای رواییی در رواییت «الااسیک و الضیی »
جهت مشروعیت بخشی به رواب ایرئولوژیک ییا سیلطهآمیز بیه کیار گرفتیه شیرهانر؛ -0ایین
شگردها بهگونهای تاظیم شرهانر که تواناره را دانع کاار تا با نظم اییرئولوژیک میتن همراهیی
کرده و آن را بپذیرد و  -9رواب ایرئولوژیکی که از مجرای این شگردها ماتق شیرهانر ،ریشیه
در مااسبات اجتماعی -سیاسی ملی تولیر متن دارنیر .بیهماظور اثبیات ایین فرضییهها ،بیاب
«الااسک و الضی » در چهار ملور روایتگری ،فرایار روایت ،ادراک معایای نمیادین رواییت و
بافت مودعیّتی بررسی تواهر شر.
 .1 .3خلاصة باب الناسک و الضیف

ملک دابشلیم (شاه) ،از بیرپای حکیم میتواهر داستان شخصی را نق کایر کیه جایگیاه و
حرفة تود را رها کرده و دصر دارد مهارت تازهای بیاموزد ولی در این راه شکسیت میتیورد.
بیرپای حکیم داستان زاهری را نق میکار که مهمانی به دیرن او آمره است .زاهر بیا ترمیا از
مهمان تود پذیرایی میکار و انرکی به زبان عبری سخن میگویر .مهمان شیفتة ترمیا و زبیان
عبری میشود و از زاهر میتواهر مقراری ترما به او برهر تا در سرزمین تیود آن را کشیت
کار و نیز از زاهر میتواهر که به او زبان عبری بیاموزد .زاهر ،به جای این که تواسیتههای او
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را برآورده کار ،میگویر که درتتان ترمیا در سیرزمین مهمیان کشیت نمیشیونر و همچایین
آموتتن زبان عبری کار ایرممکای است .زاهر برای اثبات سخاان تود ،حکایت تمثیلیی زاغ و
کبک را نق میکار .بر اساس این حکایت ،زاای که شیفتة طیرز راه رفیتن کبیک شیره اسیت،
سعی میکار آن را بیاموزد؛ امّا ،نه تاها آن را نمیآموزد ،بلکه شیوح راه رفتن تود را نییز از ییاد
میبرد .در پایان ،زاهر به مهمان تود میگویر که دلی نقی ایین حکاییت آن بیوده کیه وی را
متوجّه ایر ممکن بودن آموتتن زبان عبری کار .زاهیر در ادامیه میگوییر :انسیانی کیه در راه
آموتتن چیزی که استعراد آن را نرارد ،تلاش کار و به جیای تبعییت از روش زنیرگی نیاکیان
تود ،روشهای جریری را در پیش گیرد انسان نادانی است.
 .2 .3تحلیل داستان بر مبنای چارچوب تحلیل انتقادی روایت

در این دسمت از مقاله به تللی داسیتان بیر اسیاس چیارچوب مطیرح شیره در بخیش 0
میپردازیم و کارآمری آن در تللی انتقادی متن روایی را عملاً تواهیم آزمود.
 .1 .2 .3سطح روایتگری در باب الناسک و الضیف

برای فهم جابههای ایرئولوژیک تولیر یک روایت ،در اوّلین گام ،نیاز به آشاایی با آن دسیته
از تمهیرات روایی داریم که راوی یا نویسارح متن برای ایجاد و انتقال پیام یا اییرئولوژی تیود
از آنها بهره گرفته است .در کلیله و دماه ،این تمهیرات در دالب روش درونیهگیری داسیتانی

1

(داستان در داستان) عرضه شرهانر .یکیی از کارکردهیای درونیهگیری تقوییت پیشفرضهیای
روایت اصلی و بیان دلای اعتبار آن است (بروکس .)053: 1314 ،در ابتیرای تمیام داسیتانهای
کلیله و دماه ،بیرپای حکیم در جریان مکالمه با شاه (ملک دابشلیم) و به درتواست او داستانی
را روایت میکار و سپس یکی از شخصیتهای این داستان ،داسیتانی را بیهماظور تقوییت گفتیة
پیشین تود روایت میکار .مثلاً ،در باب اوّل (باب شیر و گاو) ابترا بییرپای حکییم داسیتان دو
شغال را به درتواست شاه و در جریان مکالمه با او نق میکار و سپس یکی از ایین شیغالها
(کلیله) داستان دیگری را برای شخصیت مقابلش (دمایه) نقی میکایر .مکالمیة ابتیرایی ملیک
دابشلیم و بیرپای حکیم را بایر بهمثابه یک مرکز روایتگری درنظر گرفت که بیا تعییین راوییان
روایتهای درونهای ،باعث انسجام و پیونر ماطقی در میان حکایتها میشود .این مرکز ،صرفاً
1. Embedding
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یک مقرّمه برای شرو روایت نیست ،بلکیه چیارچوبی اسیت کیه بیا تبییین تی ّ مشیی کلّیی
حکایتهای فرعی و نیز تعیین راویان آنها ،به تواناره پیشاهاد میکار کیه پییام داسیتان را بیر
مباای تفسیر روایان ماتخب درک کار .در این چارچوب ،راوی اصلی (بیرپای حکیم) ،اعتبار و
جایگاه تود بهعاوان یک راوی را از یک مقام برتر (ملک دابشلیم) کسب میکار و بیه عبیارت
دیگر از او کسب مشروعیت مینمایر .راوی یا راویان روایتهای بعری نیز مشروعیت تیود را
از این راوی ماتخب کسب میکاار و این سلسله مراتب روایتگری به همین ترتیب در کلیلیه و
دماه ادامه پیرا میکار.
این سلسله مراتب روایتگری در باب «الااسک والضی » ،آشکارا شیکلی اییرئولوژیک پییرا
میکاار .در این باب ،ابترا بیرپای داستان زاهر و مهمان او را باا به درتواست شاه نق میکایر
و سپس یکی از شخصیتهای این داستان (زاهر) به نق داستان دیگیری (داسیتان زاغ وکبیک)
میپردازد .این توالی را میتوان به صورت سه لایة به هم پیوسیته تبییین نمیود .لاییة اوّل ،پییام
روایت و دلی نق آن را در مکالمهی بیرپای و شاه نشان میدهر .این لایه را سطح فراداسیتانی
مینامیم .لایة دوّم ،مربوط به روایتگری بیرپای است .در این لایه ،بیرپای ،داستان زاهر و مهمان
او را نق میکار .این لایه را سطح داسیتانی مینیامیم .لاییة سیوّم ،داسیتانی اسیت کیه یکیی از
شخصیتهای موجود در روایت بیرپای (زاهر) آن را نق میکار .در این لاییه ،زاهیر ،داسیتان
زاغ و کبک را روایت میکار .این لایه را سطح زیرداستانی مینیامیم .پیوسیتگی ایین سیطوح و
لایهها در باب «الااسک و الضی » را میتوان با استفاده از مرل هرمن ( )939 :0223به صیورت
زیر نمایش داد:
-1سطح فراداستانی :شاه و بیرپای
-2سطح داستانی :زاهر و مهمان او
-9سطح زیرداستانی :زاغ و کبک

نمودار -1سطوح و لایههای روایتگری در باب الناسک و الضییف
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بر اساس این مرل ،راوی سطح فراداستانی ،زمیاه را برای تولیر دیگر لاییههای رواییی مهییا
کره است و از این رو ،میتوان این سطح را پیشزمیاة دو لایة روایی دیگیر بیه شیمار آورد .در
این لایه ،درتواست شاه از بیرپای حکیم ،تودبخود یک عام مشروعیتدهاره به شمار میآیر
و صلّت و اعتبار حکایتهای بعری در دیگر سطوح را تضمین میکار .مضا

بر این ،در این

لایه ،پاسخ بیرپای حکیم ،بهعاوان یک راوی ماتخب و نیز مخاطب اییرئولوژیک شیخص شیاه،
ملتوای داستان را بیش از پیش معتبر و عقلانی جلوه میدهر.
بارزترین نمود ایرئولوژیک سطح نخست (سطح فراداستانی) را میتوان در تطاب شیاه بیه
بیرپای مشاهره کرد .این گفتار ،که للای آمرانه دارد ،با دررت سیاسی شاه و نیز ،نفوذی کیه در
برابر بیرپای دارد ،پیونری تاگاتاگ دارد:
صیاعَهُ
«دالَ دَبشلیمُ المَلیکُ لیبَیرَبا الفَیلَسو  :دَر سَمیعتُ هذاالمَثَ َ ،فَاضریب لی مَثَ َ الَّذی یرَ ُ ُ
الَّذی یلیقُ بیهی و یشاکیلُهُ ،و یطلُبُ اَیرَهُ فَلا یرریکُهُ ،و یرجعُ ایلی الّذی کانَ عَلَییهی فَلیا یقیریرُ عَلَییهی،
حَیرانَ مُتَرَدّیداً»(ابن المقفّع[ .)139: 0229 ،ترجمه :ملک دابشیلیم تطیاب بیه بییرپای فیلسیو
گفت :آن تمثی را شایرم ،اکاون برای من تمثی کسی را بیان کن که پیشهای را که به وی تعلّق
دارد رها کرده و در طلب پیشة دیگری رفته که توان انجامش را نرارد و چون بیه شیغ اصیلی
تود بازمیگردد سردرگم و متلیّر از انجام آن هم ناتوان است].
ملک دابشلیم ،بهعاوان فاع این پارهگفتار ،سه نقش همزمان را بر عهره گرفتیه اسیت -1 :
آمر روایت (فَاضریب لی -0 ،)...تعیینکاارح موضو (مَثَ َ الَّذی یرَ ُ صُاعَهُ ...و یطلُبُ اَییرَهُ فَلیا
یرریکُهُ ...و یرجعُ)  -9ارزشگذارنره (حَیرانَ مُتَیرَدّیداً) .ایین سیه نقیش ،شیاه را از سیه نظیر در
جایگاه کاشگر مشروعیتدهاره ترسیم میکاار -1 :شاه در نقش مرجع آمر ،بیه رواییت اعتبیار
داده است و شایرن یا توانرن آن را هر مار و با اهمیّت جلوه داده اسیت؛  -0شیاه در نقیش
تعیین کاارح موضو  ،ضمن بیان عوادب ماطقی یک کاش ،بار عقلانی کاشهای رواییی ،حیرود
مقبولیت آنها و نیز نتایج پیروی یا تخطّی از این حرود را مشیخّص کیرده؛  -9شیاه در نقیش
مرجع ارزشگذار ،از یک طر

مرز کاش اتلادی و ایر اتلادی اشخاص درگییر در رواییت را

مشخّص کرده و از سوی دیگر با تقبیح کاشی کاشگر تاطی اسطورهسازی کرده است.
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بیرپای حکیم ،بلافاصله پس از شایرن این گفتار ،داستان زاهر و مهمان او را با فعی رواییی
ناسیک عابیر مُجتَهییر(»...همیان)[ .ترجمیه:
«زَعَموا» آااز میکار« :.زَعَموا أنّهُ کانَ بیلرضیالکَرخی ی
آوردهانر که زاهری متریّن و کوشا در سرزمین کرخ زنرگی میکرد].
در لایة دوّم (سطح داسیتانی) ،زاهیر ،کیه همانایر بییرپای حکییم دارای جایگیاه اجتمیاعی
ایرئولوژیک است ،از سوی بیرپای بهعاوان راوی انتخاب میشود و سطح زیرداستانی (حکایت
زاغ و کبک) را برای شاونرح تود (مهمان) نقی میکایر .برتلیا

سیطح فراداسیتانی ،در ایین

سطح ،راوی داستان برون این که از سوی یک مقام برتر برانگیخته شود ،بیهطور تودجیوش و
با ا للن جرلآمیز و تطاب مستقیم شرو به نق روایت میکار:
«فقالَ الاّاسیکُ لَهُ :ما أتلَقَکَ أن تَقَعَ ممّا تَرَکتَ مین کَلامیکَ و تَکَلَّفیتَ میین کلامیالعیبرانییةی فیی
میث ی ما وَدَعَ فیهیا الغُرابُ .دالَالضَّی ُ :وَ کَی َ کانَ ذالیکَ؟ دالَ الااسیکُ زَعَموا(» ...همان)[ .ترجمه:
این که تو تصمیم به ترک زبان مادریت گرفتی و بر تود رنج آموتتن زبیان عبیری را تلمیی
کردی در مث همانار اتفّادی است که بیرای زاغ افتیاد .مهمیان پرسییر :چگونیه؟ زاهیر گفیت:
آوردهانر که.]...
زاهر ،در این نوبت از روایت دو نقش عمره بر عهره دارد-1 :ارزشگذاری کاش مخاطیب
بر اساس داستانی که درار است نق شود (ما أتلَقَیکَ ...فیی میثی ی میا وَدَیعَ فیهییا الغُیرابُ)؛ -0
روایتگری (زَعَموا .)...این دو نقش ،زاهر را از دو نظر در جایگیاه شخصییت مشیروعیتدهاره
درار میدهار -1 :زاهر ،در نقش ارزشگذار ،همانار شاه مرز اتلادی کاشهای رواییت آتیی را
تعیین کرده است  -0زاهر در نقش راوی ،همانار بیرپای -که مشروعیت گفتار تیود را از شیاه
کسب کرده بود -جایگاه تود در مقام راوی را از بیرپای کسب کرده و با تکرار کلیام او بیرای
گفتة تود مرجع اعتبار فراهم کرده است .در مقاب نقشهای زاهیر ،مهمیان دتیالتی در تولییر
روایت نرارد و کلام او در روایتی که درار است نق شود ،هیی تغیییری ایجیاد نمیکایر .تاهیا
کاش گفتاری مهمان در این نوبت ،پرسش او (وَ کَی َ کانَ ذالیکَ؟ )...دربارح داستانی اسیت کیه
زاهر پیشتر موضو آن را بیان کرده بود.
بهطور تلاصه ،میتوان گفت که سطح روایتگری در باب «الااسیک و الضیی » از دو جابیه
دارای بار ایرئولوژیک است :اوّلاً ،توزیع نقشها در لایههای مختل

روایت ،مبین وجود نیوعی
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سلسله مراتب در دسترسی به موضیو و ملتیوای داسیتان اسیت .بیر ایین اسیاس ،فعّیالترین
شخصیتهای دتی در سلسله مراتیب روایتگیری ،بیه ترتییب ملیک دابشیلیم (آمیر رواییت،
تعیینکاارح موضو رواییت و ارزشگیذار) ،بییرپای (راوی ماتخیب سیطح داسیتانی) و زاهیر
(ارزشگییذار و راوی ماتخییب سییطح زیییر داسییتانی) هسییتار و مافعی ترین شخصیییت دتیی
درسلسله مراتب روایتگری ،مهمان است که صرفاً نقش یک مخاطب کاجکاو را بر عهیره دارد.
دوّماً ،گفتمان روایی بهگونهای انتظام یافته که تواناره ،تاها فلیوای کلیام سیه شخصییت شیاه،
بیرپای حکیم و زاهر را معتبر و مشرو تشخیص میدهر و روایت تولییر شیره را مالصیراً از
زاویه دیر آنها ارزیابی و تفسیر میکار.
 .2 .2 .3سطح فرایند روایت در باب الناسک و الضیف

برای فهم ملتوای ایرئولوژیک روایت داستانی ،بایر طیرحوارح فرایایری رواییت و راوبی
میان اجزای آن را بررسی کایم .در این بخش ،اجزای تشکی دهارح این فرایار را بر اساس میرل
لابُ

(به نق از جانستون )391-391 :0229 ،معرفیی کیرده و در تلیال تجزییه و تللیی آن،

رواب ایرئولوژیک نهفته در این اجزا را توضیح تواهیم داد:
ال  .چکیرح داستان :همان گونه که در بخش دب هم گفته شر ،داستان زاهیر و مهمیان اوبا مکالمة شاه و بیرپای آااز میشیود .ازآنجیا کیه ایین مکالمیه تلاصیهای از رواییت را ارائیه
میدهر ،نقش چکیرح داستان را هم بر عهره دارد .در این چکیره ،ملک دابشلیم کاش شخصیت
مهمان را با عبارت دیری « حَیرانَ مُتَرَدّیداً » وص

میکار و بایابراین ،از همیان ابتیرای داسیتان

برداشتی مافی از این شخصیت ارائه میدهر و تلویلاً از تواناره میتواهر موضیع تیود را در
تقاب با مهمان درار دهر.
ب .تعیین مودعیت :شخصیتها :زاهر و مهمان (اشارهای به جایگاه اجتماعی مهمان نشیرهاست)؛ مکان :تانة زاهر در شهر کرخ (زاهر در نقش صاحبتانه بر این مکان حیقّ حاکمییت
دارد و باابراین ،در مقاب مهمان از دررت بیشتری برتوردار است) .زمیان :اشیارهای بیه زمیان
نشره است.
ج .گره افکای در فرایار روایت :در این داستان ،ابترا مهمان از طعیم ترمیا لیذّت میبیرد:«فَلکَلا میاهُ جمیعاً ،ثُمَّ دالَالضَّی ُ :ما أحلی هذالتَّمرَ»(ابنالمقفّع[ )139 :0229 ،ترجمه :مقراری از
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ترما توردنر ،سپس مهمان گفت :این ترما چقرر لذیذ است] .در گام بعری ،مهمان از شایرن
زبان عبری لذّت میبرد...« :فَسَمیعَهُ الضَّی ُ یتَکَلَّمُ بها مرَّحً فاستَلسَنَ کَلامَهُ و اَعجَبَیهُ(»...همیان).
[ترجمه :سپس مهمان عبری سخن گفتن زاهر را شایر و آن را تلسین کرد و از آن شیگفتزده
شر] .در این جا« ،تواست و می » مهمان نقش گره داستان را ایفا میکار .به عبارت دیگر ،میی
مهمان در فرایار روایت ،بهعاوان یک کاش مافی بازنمایی شره که باعث تللی در رونر داستان
شره است .در مقاب این کاش مافی ،واکاش مثبت زاهیر مطیرح شیره اسیت .بیر اسیاس ایین
واکاش ،زاهر در مقاب می مهمان مقاومت میکار و درتواست او مبایی بیر دادن ترمیا را رد
میکار«:لَیسَ لکَ فی ذالیکَ راحَة(»...همان) [ .ترجمه :تو را در این تواسیته آسیایش و راحتیی
نیست] .همچاین ،زاهر آرزوی مهمان مبای بر یادگیری زبان عبری را نکوهش میکار.
د .ارزیابی (ارزشگذاری) :زاهر ،پس از ردّ درتواست مهمان ،با مافی جلوه دادن ابژح میمهمان (یعای ترما) و ایر عقلانی نشان دادن درتواست وی ،سعی میکار او را دیانع کایر کیه
مااسیبَتیهی
ی
دست از آرزوی تود بردارد« :فَما حاجَة مَعَ کَثرَحی ثیماریها الی التَّمری مَیعَ ویتامَتییهی و دیلَّیةی
للجَسَری ...اینَّهُ لا یعَرُّ سَعیراً من طَلَبَ ما لا یجیرُهُ(»...همان)[ .ترجمه :بیا وجیود آن همیه مییوه در
سرزمین شما ،چرا بایر ترما را-که چاران توش توراک نیست و فایرح زیادی هم بیرای بیرن
نرارد -طلب کای ...انسانی که در پی چیز دست نایافتای برود سعادتمار تلقی نمیشود].
 هی .گرهگشایی :زاهر برای برون رفت از مشکلی که مهمان در داسیتان ایجیاد کیرده و بیاهر

ماصر

کردن وی از تواستههایش ،شرو به نق یک داستان فرعی میکار .این داسیتان

بر پایة تقاب استعراد ذاتی /نبود استعراد ذاتی استوار است .در این جا ،نق روایت ،زاهیر را در
نقش شخصیت گرهگشا درار میدهر ،نقشی که در تضاد با نقش مهمان -یعای گرهافکای -دیرار
دارد .روایتی که زاهر نق میکار ،تود دارای یک طرحوارح فرایاری مجزّا به شرح زیر است:
 -1چکیره :چکیرهای که زاهر از داستانش ارائه میدهر نمونة عیایّت یافتة چکییرح داسیتان
اصلی است که ملک دابشلیم در مکالمه با بیرپای حکیم آن را بیان کرده است .برای اثبات ایین
مرّعا کافی است این دو چکیره را با هم مقایسه کایم .در چکیرح داستان اصلی ،ملیک دابشیلیم
از بیرپای حکیم نق روایتی را تواهان است که در آن فردی که کار و پیشة تود را رها کیرده
و سعی در تقلیر کار دیگری دارد شکست میتورد ...« :فَاضریب لی مَثَ َ الذی یرَ ُ صُاعَهُ الذی
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یلیقُ بیهی و یشاکیلُهُ ،و یطلُبُ ایرَهُ فَلا یرریکُهُ و یرجیعُ ایلی الذی کانَ عَلَیهی فلا یرریکُهُ (»...همان) .در
چکیرح داستان فرعی ،زاهر به مهمان میگویر که مَثَ تو که میتواهی زبان تود را رها کای و
عبری را بیاموزی ،درست مانار مَثَ زاای است که میتواست راه رفتن تود را کاار بگیذارد و
راه رفتن کبک را بیاموزد ولی در این راه شکست تورد« :ما اَتلَقَیکَ اَن تَقَیعَ میمّیا تَرَکیتَ میین
کَلامیکَ و تَکَلَّفتَ مین کَلامی العیبرانییةی فی میث ی ما وَدَعَ فیهی الغرابُ» (همان) .این دو چکیره،به للیاظ
ملتوایی با یکریگر همپوشانی دارنر و میتوان گفت که زاهیر بیا تکیرار ملتیوای کلیام ملیک
دابشلیم ،در حقیقت ،نظام ارزشگذاریها و تقاب سازیهای موجود در کلام او را تکیرار کیرده
است.
 -0تعیین مودعیت :شخصیتها :کبک که در این جا نماد استعراد ذاتی است و استعارهای از
زاهر به شمار میرود و زاغ که نمادی از بی استعرادی ذاتی است و استعارهای از مهمان تلقیی
میشود .اشارهای به زمان و مکان وجود نرارد.
 -9گرهافکای در فرایار روایت :زاغ تلاش میکار شیوح راه رفتن کبیک را تقلییر کایر ولیی
ناکام میمانر .تمای زاغ برای آموتتن شیوح راه رفتن کبک ،گره داستان است کیه در تضیاد بیا
استعراد ترادادی کبک مطرح شره است.
 -4ارزیابی :زاهر ،می مهمان را بیه میی زاغ تشیبیه میکایر و هیر دو را بیا عایوان مافیی
«جهالت» معرّفی میکار « :اینَّهُ یعُرُّ جاهیلاً مَن تَکَلَّ َ مینَالاموری ما لا یشاکیلُهُ وَ لَیسَ میین عَمَلییهی »...
(همان[ .)134:ترجمه :کسی که به دنبال کاری برود که مااسیب او نیسیت و تیوان انجیام آن را
نرارد ،انسان نادانی به شمار میرود].
 -5گره گشایی :داستان کبک و زاغ ،فادر گرهگشایی است؛ چرا که تود به دصر گرهگشایی
و برای گریز از مانع پیش آمره در فرایار داستان اصلی ،روایت شره است .پس از پایان داسیتان
فرعی ،موتّرح این داستان و داستان اصلی مطرح میشونر:
و .مؤتّره :در این باب ،دو مؤتّره به هم پیوسته دیره میشود -1 :مؤتّرح زاهر در داسیتانزاغ و کبک «:اینَّما ضرَبتُ هذا المَثَ ی لیما رَأیتُ مین اَنَّکَ تَرَکتَ لیسانَکَ الذی طُبیعتَ عَلَیهی ،واَدبَلیتَ
عَلی لیسانی العیبرانییةی( »...همان) [ترجمه :هاگامی که دیرم که تو زبان مادری تیود را-کیه بیه آن
تو گرفته بودی -رها کردی ،این تمثی را برایت نقی کیردم] -0 .میوتّرح بییرپای در داسیتان
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زاهر و مهمان او « :إن الولاح فی دلة تعاهرهم الرعیة فیی هیذا و أشیباهه الییوم أسیوأ تیربیراً»...
(همان) [ .ترجمه :کم توجّهی پادشاهان به وضعیت رعایا در چاین اموری (بیش از بی تیوجّهی
زاهر) لایق سرزنش است چرا که بی تربیری آنها تلثیر برتری بر جای میگذارد].
نکتة داب توجّه در این مؤتّرهها ،تفاوتی است که در سیبک بییان آنهیا وجیود دارد .ایین
تفاوت به کمک یک چرتش ارجاعی در کلام سخاگویان ملقّق شیره اسیت .در میؤتّرح اوّل،
زاهیر پییام داسییتان تییود را بیا اسییتفاده از ضییمیر اوّل شییخص مفیرد و بییه صییورت مسییتقیم
(ضَرَبتُ...کَ) به مخاطب تود (مهمان) عرضه میکار؛ ولی در مؤّترح دوّم ،بیرپای حکیم ،پییام
داستان را با ارجا به سوّم شخص اایب و به صورت اییر مسیتقیم (اَلوُلیاحُ...هیم) بیه مخاطیب
تود (شخص شاه) ،عرضه میکار .این چرتش ارجاعی ،حاکی از دو سطح ارتبیاطی متفیاوت
میان راویان و مخاطبان است .در سطح اوّل ،تقابلی میان زاهر و مهمان وجود دارد که بر اساس
آن ،زاهر ،به تاطر جایگاهی که نسبت به مخاطبش دارد میتوانر پیامش را به صورت مسیتقیم
و با تلکّم عرضه کار .در سطح دوّم ،تقابلی میان شاه و بیرپای حکیم وجود دارد که بر اسیاس
آن ،بیرپای به تاطر جایگاهش در برابر مخاطب (ملک دابشلیم) اجازه نرارد پیام داسیتان را بیه
صورت مستقیم به او عرضه کار .باابراین ،اوّلاً ،تقابلی میان زاهر (در نقش سیخاگو) بیا مهمیان
(در نقش مخاطب) دیره میشود که بر مبایای آن ،فیرد سیخاگو نسیبت بیه مخاطیب در مقیام
بالاتری درار دارد؛ ثانیاً ،تقابلی میان بیرپای و شاه در مقام سخاگو و مخاطب وجود دارد که بیر
مباای آن ،مخاطب مقامی بالاتر از سخاگو دارد و ثالثاً ،تقابلی مییان مخاطیب سیطح اوّل و دوّم
وجود دارد که بر مباای آن ،شاه در نقش مخاطب مقام بالاتری از مهمان در نقش مخاطب دارد.
نکتة دیگر ،تقاب میان«ارزش گفتمانی» مخاطبة زاهر و بیرپای در این دو موتّره است .تطیاب
مستقیم زاهر در مقاب مهمان ،حکایت از این دارد که حکم اتلادی او یک حکم جزیی است و
تاها شام مهمان میشود؛ در حالی که حکم بیرپای یک حکیم اتلیادی دابی تعمییم اسیت و
دربارح تمام امرا ،اشرا

و افراد طبقة حیاکم صیاد اسیت و بیه تعبییری ،ییک حکیم کلّیی و

جهانشمول به حساب میآیر.
بهطور تلاصه ،مطالعة اجزای فرایاری روایت در باب«الااسک و الضی » نشاندهارح وجود
تمایزگذاری ایرئولوژیک در میان این اجیزا اسیت .بخشیی از تمایزهیای مطیرح شیره ،شیک
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روساتتی تقاب اتلادی توب /بر به شمار میرود .در این نو تقاب  ،نویساره ییا نویسیارگان
تلییاش میکااییر بییا ارزشگییذاری نییابرابر کییاش شخص ییتها -و بییه عبییارتی ،بییا اسییتفاده از
ارزشگذاری اتلادی -گفتمان مورد نظرشان را مشروعیت ببخشار .به تعبیر ددیقتیر ،در چایین
تقاب هایی ،گروه فرادست تلاش میکار با اتکا به راهکار ریتوریک حسن تعبیر ،گفتمان تود را
مثبت نشان دهر و برعکس ،با تکیه بر راهکار اارا کاشهای گروه فرودسیت تیود را مافیی
بازنمایی کار و از این طریق تواناره را دانع کار که تضادهای ارزشی میان گروههیا را بپیذیرد.
مهمترین این تقاب ها عبارتار از :گرهافکای و ایجاد زحمت مهمان /گرهگشایی زاهر؛ مهمیان در
نقش زاغ بیهار /زاهر در نقش کبیک هارمایر .بخیش دیگیری از ایین تمایزگیذاریها ،شیک
روساتتی تقاب سیاسی -اجتماعی «فرادست /فرودست» به شمار میرونر ،مثلاً ،نقش زاهیر در
مقام میزبان /مهمان؛ زاهر در نقش تطابکاارح مستقیم /مهمان در نقش مخاطب؛ شاه در نقیش
مخاطب /بیرپای در نقش سخاگو؛ حکم کلّی بیرپای /حکم جزئی زاهر؛ شاه در نقش مخاطب/
مهمان در نقش مخاطب .این دسته از تقاب ها ،بهگونهای سیازماندهی شیرهانر کیه در آن ییک
طر

تقاب  ،با نقشها یا کاشهای با اهمیت و طر

دیگیر بیا نقیش ییا کاشهیای حاشییهای

بازنمایی شونر.
 .3 .2 .3سطح ادراک معنای نمادین روایت در باب الناسک و الضیف

برای فهم تلثیرات ایرئولوژیک نمادها و عااصر نمادین روایت بیر ذهین توانایره ،نییاز بیه
شااتت تمهیراتی داریم که نویساره بهماظور القای پیام تود از آنها در رواییت اسیتفاده کیرده
است .در باب «الااسک و الضی » ،این تمهیرات ،بیه واسیطة ترکییب عااصیر نمیادین داسیتان
اصلی با عااصر نمادین داستان فرعی شک گرفتهانر .ترکیب مذکور را میتوان از سه زاویه دیر
ترکیب دیاسی ،ترکیب تشبیهی و ترکیب استعاری بررسی کرد:
از زاویه دیر ترکیب دیاسی ،عااصر نمادین داسیتان اصیلی «الااسیک و الضیی » بیا عااصیر
نمادین داستان فرعی «الغراب و اللجله» ،در هیئت جفتهایی متااظر ،به یکیریگر میپیونرنیر.
این جفتهای متااظر عبارتار از :زاهر-کبک؛ مهمیان -زاغ؛ اسیتعراد زاهیر در تکلّیم بیه زبیان
عبری -استعراد کبک در راه رفتن به روشی تاص؛ ناتوانی مهمیان در ییادگیری زبیان عبیری-
ناتوانی زاغ در یادگیری روش کبک؛ استعراد سرزمین زاهر در پرورش درتت ترما – استعراد
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کبک در راه رفتن به گونهای تاص؛ فقران استعراد سرزمین مهمان در پرورش درتت ترمیا-
فقران استعراد زاغ در تقلیر شیوهی راه رفتن کبک .این جفتها ،در باب «الااسیک و الضیی »،
با یکریگر ترکیب میشونر و ساتتی دیاسی بیه تیود میگیرنیر .بیر اسیاس ایین سیاتت-1 :
همانگونه که کبک میتوانر با تبختر راه برود ،زاهر هم میتوانر زبان عبری را به شیوایی تکلّیم
کار؛  -0همانگونه که زاغ نمیتوانر راه رفتن کبک را بیاموزد ،مهمان هم نمیتوانر زبان عبیری
را بیاموزد؛  -9همانگونه که کبک استعراد راه رفتن به گونهای تیاص را دارد ،سیرزمین زاهیر
هم استعراد پرورش درتت ترما را دارد؛  -4همانگونه کیه زاغ اسیتعراد راه رفیتن بیه روش
کبک را نرارد ،سرزمین مهمان هم استعراد پرورش درتت ترما را نرارد .ژر

ساتت معاایی

این دیاسها در چاین گزارهای نهفته است « :نمادها و عااصر نمادین متعلّق بیه زاهیر ،نشیانگر
توانایی او و نمادها و عااصر نمادین متعلّق به مهمان ،نشانگر ناتوانی او هستار» .ایین گیزاره را
میتوان دریک حکم کلّی تلاصه کرد « :فرودستان توان رسیرن به جایگاه فرادستان را نرارنر».
از زاویة دیر ترکیب تشبیهی ،عااصر نمادین در داسیتانهای بیاب «الااسیک والضیی » ،بیه
واسطة دو وجه شبه متضادی «داشتن» برای زاهر و «نراشتن» برای مهمان ،به یکریگر میپیونرنیر
و رابطهای تقابلی پیرا میکاار :مهمان از نظر نراشتن استعراد در زبان آموزی ،مانار زاای اسیت
که استعراد راه رفتن کبک را نرارد /زاهر از نظر داشتن استعراد زبیانی مانایر کبکیی اسیت کیه
استعراد راه رفتن به روشی تاص را دارد؛ سیرزمین مهمیان از نظیر دابلییت نراشیتن درکشیت
ترما ،مانار کلاغ در دابلیت نراشتن در تقلیر روش راه رفتن کبک است  /سرزمین زاهر از نظیر
دابلیت داشتن در کشت ترما ،مانار کبک از نظر دابلیت داشتن در راه رفتن است.
از زاویة دیر ترکیب استعاری ،عااصر نمادین دو داستان باب «الااسک و الضیی » ،در ذهین
تواناره ،یک نظام مبتای بر رواب جانشیای تشکی میدهار .به این ترتیب ،توانایرح احتمیالی،
نمادهای داستانی را بیر اسیاس عملکیرد اسیتعاری ذهین ،یعایی جانشییای انتزاعیی نمادهیای
ناهمگون ،درک میکار .بر این اساس ،زاغ جیایگزین مهمیان میشیود؛ کبیک جیایگزین زاهیر
میشود؛ کاش راه رفیتن جیایگزین کیاش آمیوتتن میشیود؛ و کیاش کاشیتن درتیت ترمیا
جایگزین کاش آموتتن زبان میشود.
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در فرایارهای فو  ،شاهر تبری رابطة مشابهت به رابطیة «ایین همیانی» در مییان دادههیای
نمادیای هستیم که در وادعیت و در جهان تارج از داسیتان ،رابطیهای ذاتیی نرارنیر ،امیا راوی
داستان ،آنها را بهماظور انتقال پیام ایرئولوژیک تود به تواناره ،بر یکریگر ماطبق کرده است.
در وادع ،مؤلّ  ،با ایجاد تااظر یک به یک میان نمادهای مختل

دو داستان ،به تواناره فرصت

داده تا با تکیه بر ظرفیتهای شااتتی تود ملتویّیات آنهیا را در هیم ادایام کیرده و مفیاهیم
جریری بسازد .یک راه ساده برای درک این فرایار شااتتی ،استفاده از مرل آمیختگی مفهومی

1

فوکونیه و ترنر ( )43 :0220است .این مرل ،نلوح شک گیری سیاتتارهای ترکیبیی نوظهیور را
در ذهن انسان به نمایش میگذارد .مرل آمیختگی مفهومی ،شام چهار فضیای انتزاعیی اسیت:
فضای نخست (دایرح فودانی) فضیای عمیومی 0نیام دارد کیه ژر سیاتت مقولیهای دادههیای
ناهمگون ،نخست در آن به هم نزدیک میشونر .دو فضای دیگیر (دایرههیای سیمت راسیت و
چپ) ،فضای دادهها 9نام دارنر .این فضاها ،در وادع ،تااظر عااصر ناهمگونی را نشیان میدهایر
که ژر ساتتهای مقولهای آنها ،پیشتر در فضای عمومی بر هم ماطبق شره بودنیر .فضیای
آتر (مربعی که در درون دایره درار گرفتیه) ،فضیای ترکیبیی 4نیام دارد .در ایین فضیا ،مفیاهیم
نوساتته -که از تااظر مشترکات فضای دادهها حاص شرهانر -ظاهر میشونر:

1. Conceptual Blending
2. Generic Space
3. Input Space
4. Blended Space
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فضای عمومی

فضای دادهها 1

فضای دادهها0

فضای ترکیبی

نمودار -2مدل آمیختگی مفهومی

بر اساس مرل فوکونیه و ترنر ،در داستانهای بیاب «الااسیک والضیی » ،مقولیههای نیوعی
(زاهر ،کبک ،مهمان :جانرار) و مقولههای کاشی (زبانآموزی/زباندانی ،راه رفیتن ،کاشیتن) در
فضای عمومی بر یکریگر انطبیا یافتیه و در مرحلیة نخسیت ،در دایرههیای جیانبی (فضیای
دادهها) ،با یکریگر رابطة«مشابهت» پیرا میکاار .بر اساس این رابطه ،راه رفتن زاغ شبیه و نظییر
زبانآموزی مهمان است؛ راه رفتن کبک شبیه و نظیر زباندانی زاهر است؛ کاشتن درتت متعلّق
به سرزمین زاهر در سرزمین مهمان شبیه و نظیر راه رفتن زاغ به شیوح کبیک اسیت .در مرحلیة
بعر ،این عااصر نمادین ،در دایرح انتهایی میرل بیا یکیریگر ترکییب شیره و نهایتیاً گزارههیایی
ایرئولوژیک ،که بر «اینهمان» شرن عااصر متفیاوت دلالیت میکاایر ،ارائیه میدهایر؛ بیر ایین
اساس ،راه رفتن زاغ [همان] زبانآموزی مهمان است؛ راه رفتن کبیک [همیان] زبیاندانی زاهیر
است؛ کاشتن درتت متعلّق به سرزمین زاهر در سرزمین مهمان [همان] راه رفتن زاغ بیه شییوح
کبک است:
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فضای عمومی
مقولات نوعی-مقولات کاشی

راه رفتنفضای دادهها0

-آموتتن زبان

-کاشت درتت

جریر

-کبک/زاغ

فضای دادهها 1

-زاهر/میهمان

کاشتن و آموتتن راهرفتن هستار.
زاهر کبک است
میهمان زاغ است

فضای ترکیبی

نمودار -3ترکیب عناصر نمادین در باب الناسک و الضیف

تمهیر «اینهمانسازی» ،نسبت به تمهییر مشروعیتبخشیی در سیطح روایتگیری و تمهییر
تقاب سازی در سطح فرایایر رواییت ،کیارایی اییرئولوژیک بیشیتری دارد :ایین تمهییر ،تعییین
مشییروعیت ،عقلانیییت و اعتبییار روایییت را بییه تییود تواناییره مل یوّل میکاییر .در حقیقییت،
اینهمانسازی ،با گذار از سطح رواب مشابهت ،تواناره را به سمت و سویی هیرایت میکایر
که برون دتالت آشکار مؤل

یا راوی ،گزارههیای اییرئولوژی باییاد را بیه میرد دیوّح ادراک و

استرلال بازتولیر کرده و آنها را حقایقی ذات بایاد تصوّر کار.
 .4 .2 .3سطح بافت روایت در باب الناسک والضیف

برای فهم پشتوانههای ایرئولوژیک متن روایی ،بایر به آن دسته از عوام پیشزمیاهای توجّه
کایم که متن ،معاای تو را از آنها اتذ کرده و مولفههای آنهیا را مشیرو و باورپیذیر جلیوه
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داده است .در باب «الااسیک و الضیی »-و نییز سیایر حکایتهیای کلیلیه و دمایه -مااسیبات
ایرئولوژیک شخصیتها ،از بافت درونی متن و از رابطیة مکالمیهای ملیک دابشیلیم و بییرپای
حکیم آااز میشود .بر این اساس ،پیونر حاکمیت سیاسی شیاه و دانیش اییرئولوژیک بییرپای
حکیم ،زمیاه را برای ایجاد رواب سلسله مراتبی فراهم آورده است .در این اثر ،بییرپای حکییم
به این دلی که از سوی ملک دابشلیم به مقام روایتگری برگزیره شیره ،دارای جایگیاه وییژهای
است .این جایگاه ،به بیرپای حکییم اجیازه داده کیه بیا پیونیر دادن دانیش و تجربیة تیود بیا
جهانبیای طبقة حاکم ،مواضع طبقة حاکم را بازتولیر کرده و آن را در تقابی بیا مواضیع دیگیر
گروهها مطرح کار (نیک .دهقانییان .)33 -35 :1931،روابی فیو  ،در سیطوح پیایین داسیتان
«الااسک و الضی » نیز تکرار شرهانر .در این داستان ،زاهیر از طیر

بییرپای حکییم بیهعاوان

راوی ماصوب شره است .این جایگاه ،امتیاز ویژهای به زاهر اعطا میکایر ،بیه گفتیار او اعتبیار
میبخشر و آن را از گفتار شخص مهمان متمایز میسازد .زاهر ،با تکیه بیر ایین جایگیاه ،حیقّ
ارزشگذاری کاشهای مخاطب را به دست میآورد و میتوانر بر گفتار ،کیردار و تمایلیات او
ق هی گونه اظهار نظری نرارد و در گفتیار مختصیر او
نظارت داشته باشر .در عوض ،مهمان ح ّ
نشانهای از اعتراض و یا مقاومت در برابر گفتار زاهر دیره نمیشود و همین ،در حاشییه بیودن
گفتار او را نشان میدهر.
ریشة این رواب سلسله مراتبی در حکایات کلیله و دماه بیه بافیت اجتمیاعی و تیاریخیای
بازمیگردد که این کتاب در آن تللی

و یا ترجمه شره است .کلیله و دمایه در اصی بیه زبیان

سانسکریت نوشته شره است و ظاهراً نسخة اصلی آن ،که پاچهتاتره نیام داشیته ،جهیت تعلییم
سیاست و اصول مملکتداری به شاهان و شاهزادگان هاری تروین شیره اسیت (رضیایی بیاغ
بیری .)13-15 :1915،در جامعهای که این اثیر در آن نگاشیته شیره ،نظیام طبقیاتی «کاسیت»

1

حکمفرما بوده است .طبق تقسیمباریهای کتاب ریگ ودا ،طبقاتی که در این نظام بیه رسیمیت
شااتته شره بودنر ،عبارتار از :بیرهمن (روحانییان) ،راجانییه (پادشیاهان و اشیرا ) و وایزییه
(کشاورزان و صاعتگران) و طبقة گماامی که در ایین تقسییمباریها گاجانیره نشیره ،بیه طبقیة
نجس (دالیت) شهرت داشته است (سعیری مرنی .)33: 1913 ،کاست یک نظام درون همسری
1. Cast
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بسیار بسته بوده که در آن ،نق و انتقالات طبقاتی ،سرکوب شیره اسیت( .کیوئن.)110 :1910،
طبیعتاً در چاین ملیطیی ،سیازوکارهای اییرئولوژیک عملیاً در تیرمت بازتولییر تبعیضهیای
طبقاتی موجود درار دارنر و مفاهیم نشانهشااتتی متون آموزشی و ادبی ،ناتودآگاه به حفظ این
تقسیم باریهای اجتماعی کمک میکاار .به دیگر سخن ،ملصیولات متایی بیه فرادسیتان ایین
امکان را میدهار تا بین آرمانهای اجتمیاعی میورد نظرشیان بیا سیاتتارهای ذهایی مخاطبیان
(توانارگان) ارتباط بردرار کاار و از این راه ،تصوصیات اجتماعی (هویت ،هیر

و جایگیاه)

تود را به دانش و اعتقاداتی تبری کاار که سازنرح مرلهایی ملموس از اییرئولوژی و گفتمیان
آنان است .باابراین ،چاین ملصولاتی ،بهگونهای ایر مسیتقیم (مثلیاً از طرییق تقاب سیازیهای
روایی) نلوح چیاش رواب و ارزشهای اجتماعی و ادراک مخاطبان از این رواب را بیازآفریای
میکاار .اگر بخواهیم شخصیتهای باب «الااسک والضیی » را در تقسییمباری تیاریخی نظیام
کاست بازیابی کایم ،مطمئاّاً ملک دابشلیم در طبقة «راجانییه» و بییرپای حکییم و نییز زاهیر در
طبقة «برهمن» جای میگیرنر .هرچار در این داسیتان ،بیه شیغ و جایگیاه شخصییت مهمیان
اشارهای نشره ،امّا به دو دلی میتوان او را به کاست نجسها شبیه دانسیت :نخسیت ایین کیه،
شخصیتی گماام است که هویّت او ،تاها در کاار صیاحبخانه (میزبیان) معایا پییرا کیرده اسیت؛
درست همانار افراد گماام طبقة نجس که به للاظ تاریخی شهرونران درجه دوّم برون زمین به
شمار میآمرنر و دوّم این که ،در طول داستان تمای مهمان بیرای کاشیت درتیت و آمیوتتن
(استعاره از می به پیشرفت) از سوی زاهر با نق تمثی سرزنش شره است ،درست همانگونیه
که اعضای طبقة برهماان تمای کاستهای پایین برای تغییر را با توسّ به اسیطورههای دیایی-
مثلاً با استفاده از عقایر دارما و کارما -1گااه تلّقی میکردهانر (نک .معیایفر .)31 :1931 ،بر این
اساس ،میتوان به این نتیجه رسیر که تقاب زاهر بیا مهمیان و نییز تقابی اییر مسیتقیم ملیک
دابشلیم و بیرپای با مهمان ،تاها تقاب هایی داستانی نیستار که صرفاً برای سرگرمی توانایره در
روایت گاجانره شره باشار؛ بلکه ماازعاتی هستار که ریشه در یک نظام طبقاتی به شرّت بسیته
دارنر و در عم  ،به هر

بازپیکرباری تبعیضهای موجود به شک روایت ظهور یافتهانر.

1. Dharma/ Karma
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البتّه مسللة ارتباط ایرئولوژیک داستان با بستر تاریخی آن ،تاها ملرود به ملیی تولییر اثیر
نمیشود ،بلکه این رابطه دربارح ملی های اجتماعیای که این اثر در آنها ترجمه شیره اسیت
نیز صر میکار .کلیله و دماه ،نخستین بار در زمان ساسانیان به زبان فارسی میانه و یا پهلیوی
ترجمه شره است .در جامعة آن زمان ایران ،نظامی طبقاتی ،مشابه با نظیام کاسیت ،حکیمفرمیا
بوده که بر حفظ تقسیمباریهای اجتماعی موجود تلکیر مبالغیهآمیزی داشیته اسیت (کریسیتین
سن .)441 :1914 ،بر اساس تقسیمباریهای اوستا ،طبقاتی که در ایین نظیام گاجانیره شیرهانر
عبارت بودنر از :اثروان (روحانیان) ،رشتشر (ارتشییان) و واسیتریه (کشیاورزان و صیاعتکاران)
(سعیری مرنی .)30 :1913،در آثاری نظیر نامة تاسر ،به کرّات بر ابقیای اعضیای هیر طبقیه در
جایگاه تود ،ازدواج درون طبقاتی و تفاوتهای ظاهری میان اعضیای طبقیات مختلی

تلکییر

شره و حتّی جابهجاییهای بسیار کوچیک طبقیاتی ییا تغیییر پیشیه و حرفیة اعضیای طبقیات
فرودست صرفاً با نظارت مستقیم روحانیون مجاز شمرده شره است (نک .میاوی- 51 :1954 ،
 53و  .)31 -34با این مقرّمه ،میتوان گفت که داستان زاهر و مهمان ،در ملی اجتماعی ایران
باستان مرلول تود را در رابطة میان طبقة روحانیون و شهرونران پییرا میکایر :همانگونیه کیه
شخصیت زاهر (بهمثابه نمایارح برهمن و دابشلیم) در جهان متن حرود کاشهای مهمیان را بیه
وی یادآوری میکار ،در جهان اجتما  ،روحانی ،بهمثابه نمایارح شاه ،دیررت کاتیرل بیر اعمیال
شهرونران را داشته و جایگاه و پایگاهی را که میبایست در آن بادی میمانرنر به آنها یادآوری
کرده است.
کلیله و دماه یک بار دیگر در عصر شکوفایی ترجمه ،یعای زمان حکومت عبّاسیان ،به زبان
عربی برگردانره شره است .در عصر عبّاسی ،طبقات اصلی شام طبقة تواص و عوام (الخاصه
و العامه) میشرنر .طبقة تواص به سلطان و کارگزاران او -یعای وزرا ،کاتبان و دضات -اطلا
میشر و طبقة عوام به کشیاورزان ،صیاعتگران و مردمیان فقییر روسیتایی .در ایین بیین ،طبقیة
متوسّ  -شام بازرگانان ،علما و زمینداران -بر اثر برتی تلوّلات در این دو گروه ،به وجیود
آمره بود (سعر .)35-34 :1339 ،با این که عبّاسیان چاران در بار حفظ نظم طبقاتی نبودنیر ،در
حکومت آنها ستیزی پاهان میان طبقة متوس و عوام وجیود داشیته اسیت (الفیاتوری:1313،
 .)310شواهر تاریخی تلییر میکاایر کیه یکیی از پیر دامایهترین سیتیزهای طبقیاتی در تقابی
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گفتمانی عالم دیای در برابر مردم عامی داب مشاهره اسیت :در حکومیت اسیلامگرای عباسیی،
فقهای دیای ،اظهار نظر دربارح امور معاوی را حقّ طبقة تود میدانستار و در نوشتههای تیود،
عوام را طبقهای ناتوان از درک حقایق دین توصی

میکردنر و آنها را از اظهیار نظیر در ایین

زمیاه بر حذر میداشتار (سعر .)142 :1339،طبیعی اسیت کیه فقهیا و متخصصیان دیین بیرای
تقویت این موضع ،به رسانهها و آثاری متوس شرنر که ضمن فهمپذیر بودن ،گفتمان آنهیا را
عقلانی و اتلادی جلوه دهر .با توجّه به ملتوای نخبهگرایانیة بسییاری از داسیتانهای کلیلیه و
دماه ،میتوان گفت که یکی از دلای استقبال از ترجمة این کتاب در عصر عباسی ،ظرفیتهیای
برتی از حکایتهای آن در احیای تقاب گفتمانی نخبه /عامی و جهتگیری بیه سیود نخبگیان
بوده است .از این ماظر ،تضاد زاهر زباندان و مهمان مای بیه آمیوتتن زبیان ،میتوانیر شیک
روساتتی تقاب نخبه /عامی باشر ،تقابلی که در یک طر

آن دانارهای آگاه و در طیر

دیگیر

آن نادانی زیادهتواه و ایر وادعبین درار دارد.
بهطور تلاصه ،میتوان چاین استاباط کرد که کلیله و دماه ،فارغ از جابههای ادبی و هایری،
در جوامع ساّتی حکم یک بیانیة سیاسی برای تبلیغ و اشاعة گفتمان طبقات فرادسیت را داشیته
است .در حقیقت ،پیونر میان تمثی و اتلا در کلیله و دمایه ،شیک دیگیری از پیونیر دانیش
روحانیون با دررت شاهان در جوامع استبرادی است .این پیونر ،در طول تاریخ دو فایرح بسییار
مهم برای نظامهای استبرادی داشیته اسیت :اوّلیاً ،بیا تبیری دیوانین حکیومتی متوّلییان چایین
نظامهایی به دوانین اتلادی ،حاکمیت این متولیان را مشرو جلوه داده اسیت و دوّمیاً ،بیا اییر
عقلانی و ناموجّه جلوه دادن تواستههای مردمان طبقات فرودست ،سعی داشیته آنهیا را دیانع
کار که دست از تواستهها و امیال تود بشویار.
 .4نتیجهگیری

در این مقاله ،تلاش شر تا به کمک یک چارچوب جیامع و ماسیجم ،روش جرییری بیرای
تللی انتقادی روایت ارائه شود و همچاین تلاش شر تا کارایی آن در عم و در ضمن تللیی
یک باب از کتیاب کلیلیه و دمایة عربیی اثبیات شیود .بیه کمیک چیارچوب میذکور ،اجیزای
ایرئولوژیک روایت در چهار سطح تللی شر .این سطوح عبارتار از :سطح روایتگیری ،سیطح
فرایار روایت ،سطح ادراک معاای نمادین روایت و سطح بافتی کیه رواییت بیران ارجیا دارد.
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نتایج حاص از بررسی این سطوح در باب شانزده کلیله و دماة عربی (باب الااسک و الضیی )
به شرح زیر است :
ال  -سطح روایتگری  :در باب «الااسک و الضی

» چار لایة روایی مشاهره میشود .لاییة

نخست ،سطح فراداستانی است .در این سطح ،درتواست و ییا دسیتور شیخص شیاه موجیب
روایت یک داستان میشود .راوی این داستان (بیرپای) مشروعیت روایتگری تود را از شخص
شاه دریافت میکار و در داستانی که تود نق میکار شخصی را که همپایة تود است بهعاوان
راوی روایت بعری برمیگزیار .این شخص (زاهر) که مشیروعیت راوی بیودن را از راوی اوّل
کسب کیرده ،در لاییة دوّم روایتیی را بیرای مخاطیب تیود (مهمیان) نقی میکایر .در سیطح
روایتگری ،شاه فعّالترین شخصیت دتی در روایت است و مهمیان مافعی ترین فیرد اسیت و
این مسلله حاکی از نوعی رابطة سلسله مراتبی در میان شخصییتهای دتیی در تولییر و نقی
روایت است.
ب -سطح فرایار روایت :در باب « الااسک و الضی

» رابطة میان اجزای فرایاری مبتای بیر

تقاب است .بر این اساس ،نقشها و کاشهای مثبت (مثی واکیاش بیه گرهافکایی مهمیان) در
فرایار روایت به شخصیت اصلی روایت (زاهیر) نسیبت داده میشیود و نقشهیا و کاشهیای
مافی (مث گره افکای) به شخصیت حاشییهای رواییت (مهمیان) ماتسیب میشیود .همچایین،
نقشهای مطرح شره در لایههای مختل

روایت ،مبین نوعی تقاب مبتای بیر تبعییض در مییان

شخصیتهاست.
ج -سطح ادراک معاای نمادین روایت :در باب « الااسک و الضیی

» ،آمیختگیی برتیی از

عااصری که ذاتاً ارتباطی باهم نرارنر ،ماجر بیه شیک گیرفتن گزارههیای دیراردادی جرییری
میشود .این گزارهها ،ملصول ترکیب کلییریترین عااصیر در سیطوح و لاییههای دو داسیتان
روایت شره در این باب است .ترکیب عااصر کلیری این دو داستان ،ماجر به این همیان شیرن
عااصر نامرتب میشود .این همان شرن چاین عااصری ممکن است در ذهن توانایرح میتن بیه
شک گزارههای استعاری نمود یابر و او را به سمت و سویی ببرد که این ترکیبات و گزارههای
استعاری و ساتتگی را بهعاوان احکامی وادعی و مبتای بر رواب صر بپذیرد.
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د -بافت روایت :کلیله و دماه ،اثری است کیه روابی اجتمیاعی فرهاگهیایی را کیه در آن
تولیر و یا ترجمه شره بازپیکرباری و تکرار کرده است .مطالعة مختصر بافت تیاریخی کلیلیه و
دماه نشان میدهر که بسیاری از رواب میان شخصیتهای کلیله و دماه ،در وادیع نمیود متایی
رواب طبقاتی موجود در ملی هایی است که ایین اثیر در آنهیا رواج داشیته اسیت .در بیاب
«الااسک والضی » ،هریک از شخصیتها نماد یک طبقه در جامعة طبقاتی هار ،ایران و جامعیة
عصر عباسی هستار و رواب شخصیتهای متن ،در وادع ،شک بازپیکرباریشرح روابطی است
که در تارج از متن میان اعضای طبقات اجتماعی مختل

جاری بوده است.
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