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 سعدی  بوستانتحلیل نظام روایی کنشی و تنشی در حکایتی از 
 معناشناختیبا رویکرد نشانه ـ 

 

  2ابراهیم کنعانی، *1فرامید وحدانی

 

 (1/1/9911 پذیرش:   9/4/9911)دریافت: 

 

 چکیده
است؛  پردازی استفاده کردههای خود از حکایتبرای بیان اندیشه ستانبوسعدی در طرح کتاب 

ای قرار دارد. در این نویسی در جایگاه ویژهرو این کتاب در میان آثار او، از منظر داستاناز این 

های سـاختارررایی و  مند و پویا وجود دارد که با نظریهاثر، حکایاتی با ساختار و محتوایی نظام

در تـدبیر و  »هـا حکایـت   اختارررایی روایی معاصر قابل انطباق هسـتند. یکـی از آن  حتی پساس

هـا،  هـا، کنشـگرها، کـن    شخصـیت از منظر از باب اوّل است. این حکایت « تأخیر در سیاست

هـا  حائز اهمیـت اسـت. ایـن ویژرـی    ها ها و حرکتانگیزشها، ها، تن ارزش، هاخویشکاری

دهد که از دیـدراه نشـانه ـ     های کنشی و تنشی قرار میبا رفتمان ساختار حکایت را در ارتباط

معناشناختی قابل تبیین است. در نشانه ـ معناشناسی، تعامل میان حوزة بیان و محتوا، بازی آزاد  

هـای  هـایی هموـون رفتمـان   میان دال و مدلول و تعامل میان راوی و مخاطب از طریق واسطه

شیوة حاضر، به ریرد. در پژوه ی ـ حسی مورد بررسی قرار می شناختی و ادراکعاطفی، زیبایی

نظام کنشـی و تنشـی ایـن    ، حکایت مذکور تبیین و بازشناسی روایتتوصیفی ـ تحلیلی، ضمن  

شود تا به این پرسـ  پاسـد داده شـود کـه     بررسی می حکایت با رویکرد نشانه ـ معناشناختی 

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول( ایران بجنورد، بجنورد، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان آموزشی رروه استادیار. 9

*o.vahdanifar@gmail.com 
 بجنورد، بجنورد، ایران کوثر گاهدانش ،فارسی ادبیات و زبان رروه استادیار. 2

mailto:o.vahdanifar@gmail.com


 9911تان بهار و تابس ،7، شمـارة 4 سال                                                           شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

112 

شـود کـه بـر روابطـی     تنیده زاییده میو درهمچگونه از درون نظام صرف تقابلی، نظامی تنشی 

شـناختی دارد. درواقـه هـدف اصـلی     ای مبتنی است و ویژری پدیداری و هستیطیفی و درجه

ریری نظامی تنشی و ارزشی در درون نظام تقابلی و کنشی و مقالۀ حاضر تبیین چگونگی شکل

ی برپایـۀ حکایـت مزبـور    شـناخت در سایۀ فرایندهای ادراکی ـ حسی، عاطفی، تعاملی و هسـتی  

 است.  

 

 سعدی، نشانه ـ معناشناسی، حکایت، کنشی، تنشی.بوستان های کلیدی: واژه

 . مقدمه1

نتیجۀ تحول نظام ساختارررا به پساساختارررایی است. این  9رویکرد نشانه ـ معناشناسی 

توانـد  و زندة کنشگری است که می 2تحول نشانگر قائل شدن به حضور ادراکی ـ حسی 

ها بدهد. بـا حضـور   های مختلفی به آنهم بریزد و نق های زبانی را بهرابطۀ میان پالن

و  9شـناختی ریرد که ماهیت هسـتی های جدیدی شکل میادراکی ـ حسی کنشگر، رابطه 

دهـد. امـا   ها رفتمان را در وضعیتی پویا و سـیال قـرار مـی   دارند و این رابطه 4پدیداری

شـوند، تـابه   های رفتمانی که از طریق متون ادبی تبیین میممسئلۀ مهم این است که نظا

ای هستند و چگونه سـاختارهای معمـول رفتمـان و روابـط منطقـی      چه سازوکار نشانه

 های پژوه  از این قرار است:ریزند. برپایۀ این، پرس کنشگران را برهم می

ینـد رـذر از نظـام    ای فراـ در حکایت مزبور، چگونه و متأثر از کدام سازوکار نشانه

 دهد؟کنشی به تنشی رخ می

 شود؟  ها جایگزین میدهد و کدام ارزشـ این رذر چگونه نظام ارزشی را تغییر می 

هدف اصلی پژوه  پی ِ رو تبیین چگونگی رذر از فرایندهای کنشی به تنشـی و   

اسـت. نتیجـۀ    بوسـتان ها در ایـن بسـتر برمبنـای حکـایتی از     ریری ارزششرایط شکل

هـا سـاختارهای   حضور کنشگران و شرایط ادراکـی ـ حسـی آن    دهد پژوه  نشان می

-کند کـه بـزر   شکند و وضعیت دیگری را جایگزین آن میمنطقی رفتمان را درهم می
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ترین ویژری آن سیال بودن است. پویایی رفتمان نیز نشـانگر حضـور مـ ثر کنشـگران،     

 یت است.شناختی در فرایند حکاهای هستیها و ارزشتن 

 

 . پیشینۀ تحقیق  1ـ1

بهای زبان فارسـی محسـوب   ، در شمار آثار ررانبوستاناز آنجا که آثار سعدی، ازجمله 

هـا از منظرهـای مختلـن انجـام شـده      های متعددی درمورد آنشود، تاکنون پژوه می

سـعدی   بوسـتان بررسی سـاخت کـالن )چـارچوب فکـری( حکایـات      »است. در مقالۀ 

(، ضـمن تجزیـه و   9911)رشیدی و انصاری، « رراشناسی صورتبانبراساس رویکرد ز

در سطح کالن، این نتیجـه حاصـل شـده کـه سـازة محـوری و        بوستانتحلیل حکایات 

شناسـانۀ  نقـد زیبـایی  »پنـد و انـدرز اسـت. در     بوستاناصلی در ساخت کالن حکایات 

قنبـری و  سـن )یو« و پـرا   هـای تـودروف  با تکیه بـر نظریـه   بوستانساختار حکایات 

براسـاس   بوسـتان شناسی حکایـات تمییلـی از   (، ضمن تحلیل ریخت9911پناه، حسینی

ساخت این حکایـات بـا زیبـایی و    الگوی روایی تودروف، این نتیجه بیان شده که ژرف

رلسـتان   زنتحلیل حکایت مشـت »انسجام فکری پدیدآور آن ارتباط مستقیمی دارد. در 

(، 9911پـور و نجاریـان،   )نـادری « سی والدیمیر پـرا  شنابراساس نظریۀ ریخت سعدی

شناسی این حکایت برپایۀ این الگـو، نشـان داده شـده کـه حکایـت      ضمن تبیین ریخت

را « عروســی»مــذکور بــا الگــوی پــرا  مطابقــت دارد؛ امــا خــالف نظریــۀ پــرا  کــه  

ا یابـد. امـ  پایـان مـی  « نجـات »داند، این حکایت بـا خویشـکاری   نهایی می 1خویشکاری

 سـعدی  بوسـتان تحلیل سـاختاری دو حکایـت از   »ترین پژوه  به مقالۀ حاضر، مرتبط

( اسـت. در ایـن   9919صفری و فتحـی،  )کریمی، « براساس الگوهای تودروف و برمون

 1سعدی برمبنای الگوی ساختارررایی تودروف و برمون بوستانپژوه ، دو حکایت از 

ایی این حکایات با نظریۀ مـذکور منطبـق   تحلیل و این نتیجه حاصل شده که ساختار رو

دارای چنین ساختاری هستند. در زمینۀ رویکردهای تنشی  بوستاناست و اکیر حکایات 



 9911تان بهار و تابس ،7، شمـارة 4 سال                                                           شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

113 

نظریۀ تنشی را در نشـانه ـ معناشناسـی      1،ساختار تنشیبا تألین کتاب   7نیز، زیلبربر 

را معرفـی   99یالگوی تنش 91تن  و معناو زیلبربر  نیز در کتاب  1بنیان رذاشت. فونتنی

ی زبانی هاالگوهای آشوبناک فرایند زای  معنا در نظام»در  (.Hebert, 2011: 58) کردند

هـای الگوهـای رفتـاری    م لفـه (، 9911نـژاد راسـخی،   معین و پاک« )و پیشازبانی تطبیق

هـای زبـانی   در نظـام  ینـد تولیـد معنـا   افر با های دینامیکی غیرخطیآشوبناک در سیستم

تحلیل کارکرد تنشی ـ زبانی نور و ابعاد معنایی آن در نظـام   »ه شده است. در انطباق داد

 یالیهها ،تنشی منظا دکررکا(، 9911)کنعانی، « رفتمانی شرق اندوه و حجم سبز سپهری

مه تبیین و تحلیـل  منظواین دو  بر تکیه با یسپهر شعر نبادر ز رنو معنایی دبعاو ا تنشی

شناسـی  رفتمانی در سـورة قارعـه بـا تکیـه بـر نشـانه       تحلیل فرایندهای»شده است. در 

(، ضمن تبیین ساختار تنشی سورة قارعـه، ایـن   9914شعیری و رهنما،  )پاکتوی،« تنشی

 تنشـی:  مربه به معنایی مربه از عبور»شده است. در  کار بستهالگو در مطالعات قرآنی به

 فراینـدهای  (،9911 یارمنـد،  و )عباسی «کوچولو سیاه ماهی معناشناختی ـ  نشانه بررسی

تفاوت پـژوه  حاضـر بـا تحقیقـات      است. ررفته قرار بررسی مورد داستان این تنشی

برده در این است که مقالۀ حاضر الگوی نشانه ـ معناشناسی رفتمانی را برای تحلیـل   نام

های رفتمانی کنشی و تنشی را برپایۀ رابطۀ میان صـورت  انتخاب کرده و قصد دارد نظام

ریـری و تغییـر معنـا را در    محتوا مورد تحلیل قرار دهد و از این رهگذر، فرایند شکلو 

هـا در ایـن حـوزه    حکایت مورد نظر بررسی کند که در نوع خـود از نخسـتین کوشـ    

 است.  

 . چارچوب نظری2

 94و شکلوفسـکی 99بـاوم با نظریۀ پژوهشگرانی چـون آیخـن   92ررایی روسیمکتب شکل

، طـرح و  91هـای داسـتانی، موتیـن   ویـژه ن محققـان دربـارة نقـ    اوج خود رسید. ایبه

( و ضمن بررسـی  91: 9979)اخوت،  های مفصّلی انجام دادههای داستانی پژوه کن 

داسـتان  »اند. بنابه نظر آنـان،  های روایت، نق  راوی را در آن مشخص کردهدقیق شکل
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هـا و حضـور   صـلی ارتبـاط  هـا، قاعـدة ا  شمای بنیادین روایت، منطق نهایی تمامی کن 

)احمـدی،  « ها، جریان کامل رخدادها و حرکت مشروط به زمان روایت اسـت شخصیت

ای بـا هـدف   پردازان ساختارررایی بـر لـزوم نظریـه   (. برپایۀ این، اغلب نظریه19: 9911

هـای روایـی تأکیـد    بندی و توصین علمـی و معـیّن ادبیـات داسـتانی و حکایـت     طبقه

ها دست یابند. این رویکرد زمینـۀ  کنند تا به ساختار روایی همۀ آنورزند و تالش میمی

پـردازی  شناسی روایـی پـرا  فـراهم کـرد. پـرا  نظریـه      را به نشانه شناسیتحول نشانه

هـای پریـان و نیـز شـعر     برجسته در حوزة فولکلور روسی بود که با تمرکز بـر داسـتان  

شناسـی  ریخـت د و برمبنای آن کتاب ها را بررسی و تبیین کرحماسی، ساختار این قصه
اهمیت این پژوه  (. 947ـ949: 9919کدکنی، را نگاشت )ر.ک: شفیعی های پریانقصه

معنـای دقیـق   شناسـی بـه  روایت»توان رفت: می 91نظر یاکوبسنتا جایی است که مطابق 

: 9911(. از دیـدراه پـرا  )  947: 9911)احمـدی،  « واژه با کتاب پرا  آغاز شده اسـت 

بسـتگی  ها و هـم ها برپایۀ اجزای سازندة آنشناسی قصه یعنی توصین قصه(، ریخت41

ها ی کارکردهای حکایتدرپیپ. پرا  ضمن مقایسۀ قصهها با یکدیگر و با کل این سازه

کنـد و در هـر   مـورد تجـاوز نمـی    99هـا هررـز از   کشن کرد که کارکردهای این قصه

، ایـن کارکردهـا معمـواله بـه     باشـد وجود داشته کارکرد که  99حکایت هر تعداد از این 

ریرد و بعدها از این نظریه الگو می 97(. رِرِمس11: 9971اسکولز، ) ندیآهمان ترتیب می

کنـد. رِـرِمس در مطالعـات    شناسی روایی رسترده و منسجم بدل مـی آن را به یک روش

وسـاخت و  اولیۀ خود در دهۀ شصت و هفتاد مـیالدی، بـا طـرح مباحـب مربـوط بـه ر      

رذارد که بیشتر ساختاررراست. در ساخت رفتمانی، رویکردی رفتمانی را بنیان میژرف

این روش، با مطالعۀ فرایندی نظام زبان مواجه هستیم کـه در آن، میـان دو پـالن زبـانی     

(. این نگـاه  1: 9911شود )ر.ک: شعیری، صورت بیان و صورت محتوا ارتباط برقرار می

شناسـی رفتمـانی را   های پساساختارررایی، نشانهو با پیوند به نگاهشود سپس متحول می

ای شود. در دیدراه رفتمانی، دیگـر رابطـه  دهد که نشانه ـ معناشناسی نامیده میشکل می

مستقیم میان دال و مدلول وجود ندارد؛ بلکه با حضور ادراکی ـ حسی و عاطفی کنشگر  
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این بار میان دو پالن بیان )صورت( و محتوا نوع ریزد و درنتیجۀ آن، هم میاین رابطه به

و  91شـناختی ریرد. این حضور در قالب شرایط عاطفی، زیباییای از تعامل شکل میویژه

شـود.  پـرداز و مخاطـب منتهـی مـی    یابد و به تعامل میان رفتـه ادراکی ـ حسی نمود می 

وجه تمایز اثـر هنـری   »ها، 91ویژه فرمالیستهای ساختارررایان و بههرچند از نگاه نظریه

از دیگر آثار را نباید در پیوند آن با جهان خارج، هنرمند و یا مخاطب دانست بلکه بایـد  

هـای رفتمـانی سـاختارها و    (، اما در نگـاه 917: 9911)موران، « در نظام خود اثر جست

ند. بـدین  کنند و در نظامی فرایندی قابل تبیین هستها وضعیتی سیال و پویا پیدا مینشانه

های تعاملی، چالشی، تناقضی، تقابلی، تطبیقـی و طـردی   ترتیب، نشانه ـ معناها در رابطه 

شود. ایـن مسـئله فراینـد    ریرند و همین فرایند سبب آفرین  معنا میبا یکدیگر قرار می

دهـد و بـه همـین دلیـل     های رفتمانی قرار میتحقق و دریافت معنا را در ارتباط با نظام

شـناختی در فراینـد معناپـذیری    و زیبـایی 21ط ادراکی ـ حسی، عاطفی، شوِشیبرای شرای

  شود. اهمیت بسیاری قائل می

 . نظام کنشی  1ـ2

والدیمیر پـرا ، مارسـل   »های رفتمانی، رونۀ روایی کنشی است. های نظامیکی از رونه

و  21، پـل ریکـور  24، روالن بـارت 29، جـرج دومزیـل  22اسـتروس  -، کلـود لـوی  29موس

های مربوط بـه حـوزة روایـت    آلژیرداس ژولین ررماس ازجمله کسانی هستند که نظریه

هسـتۀ  »(. در نظـام روایـی،   91: 9911)شـعیری،  « اندکنشی را تولید ]کرده[ و بسط داده

دهد که خود در خدمت تغییر وضـعیت کنشـگران و   مرکزی روایت را کنشی تشکیل می

نظـام، سـه عامـل کـن ، تغییـر وضـعیت       جـا(. پـس در ایـن    )همان« همونین معناست

هاسـت. الگـوی کنشـی مـورد نظـر      کنشگران و تغییر معنا و ارزش محور تمـام فعالیـت  

رونه ساز و سرفرازی بود؛ اما همانسازی، سرنوشتشکل سه آزمون آمادهرِرِمس ابتدا به

شد:  صورت دو الگوی روایی کارکردی بازتعرینکه فونتنی و زیلبربر  نیز معتقدند، به

، کـن  و  99یا پیمـان  91سازی(. القا )مجاب2؛ 21و ارزیابی21، کن 27، توان 21. قرارداد9
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پذیر داده شود، پالنِ کن  )توان ، کـن  و  ارزیابی. ارر اولویت به جفتِ کنشگر/ کن 

رزار و یا واکن  بین کنشـگرها اولویـت داشـته    ارزیابی( اهمیت دارد و ارر فرایند کن 

(. پس در ایـن نظـام،   91ـ91شود )ر.ک: همان، تشویقی و تنبیهی طرح میباشد، ارزیابی 

یابد و کنشگران در ارتباط و تغییر اهمیت می 92مفاهیمی هموون کن ، ارزش، تصاحب

محـوری وجـود دارد کـه    هـای ارزش بر این، ابـژه دهند. عالوهها کنشی را انجام میبا آن

زند کـه  این امر وضعیتی رفتمانی را رقم میها را تصاحب کنند. کنشگران قصد دارند آن

هـایی بیرونـی   ها نیز یا ارزشهای مهم آن است. ارزشاز ویژری 94و پیوست 99رسست

کننـد یـا   مـادی را  رفـه مـی    91شـوند و نقصـان  هستند که از بیرون به کنشـگر القـا مـی   

ان خورنـد و نقصـ  شـناختی او پیونـد مـی   هایی درونی هستند که با حضور هسـتی ارزش

 کنند.  شناختی را برطرف میهستی

 . نظام تنشی2ـ2

های رفتمانی نظام تنشی است. در این رونه، بنابه رفتـۀ  های مهم نظامیکی دیگر از رونه

ای ای و رسـتره تن  که ما آن را میزانی از انرژی و قدرت با دو ویژری فشاره»شعیری،  

(. در این نظام، رابطۀ تقابلی 97مان، )ه« دهددانیم، محور اصلی رفتمان را تشکیل میمی

شود و همین رابطه مـا را در  ای جایگزین آن میای طیفی و درجهریزد و رابطههم میبه

ای تشکیل شـده  ای و رسترهدهد. فضای تنشی از دو منطقۀ فشارهفضایی تنشی قرار می

هـای عـاطفی   ای شَوِشی است که سـوریری آن بـر درونـه   ای منطقهمنطقۀ فشاره»است. 

ای است که سـوریری آن  ای منطقهحضور سوژه متمرکز است؛ درحالی که منطقۀ رستره

(. بنـابراین چهـار وضـعیت    42)همـان،  « بر دنیای بیرونی، کمّی و شناختی متمرکز است

توان در نمـودار زیـر مشـاهده    ریرد که میصعودی، نزولی، افزایشی و کاهشی شکل می

 کرد:
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 مربع تنشی 1شکل 

 (44ـ91: 9911)شعیری، 

ریرد و رسترة شناختی کاه  ، هیجان و فشارة عاطفی اوج می91در الگوی صعودی

سیری نزولی دارد و رسترة شناختی افزای  عاطفی  ةفشار ،97یابد. در الگوی نزولیمی

رسترة  ،عاطفیروی محور ه افزای  فشار زمان با، هم91یافزایشالگوی یابد. در می

رونۀ عاطفی و رونۀ زمان همکاه  با ، 91الگوی کاهشییابد. در نیز فزونی میشناختی 

شود در نظام تنشی رابطۀ تقابلی کنار رذاشته میجا(. پس مواجهیم )ر.ک: همانشناختی 

ها نیز در بستری از شرایط شود. این رابطهای طیفی حاکم میو فرایندی مبتنی بر رابطه

اش معنا و شناختیپذیرند و کنشگر نیز مبتنی بر هویت هستیی ـ حسی تحقق میادراک

 یابد.   ارزش می

 به نثر« در تدبیر و تأخیر در سیاست». خالصۀ حکایت 1

آید و به شهری دان از دریای عمان به خشکی میرردی باتجربه، دانشمند و آدابجهان 

رسیدن به درراه پادشاه و پس از تعظیم، محض من  دارد. بهرسد که پادشاهی بزر می

شـود و در  پردازد. سخنان نغز او مورد پسند پادشـاه واقـه مـی   به ستای  دادرری او می

ریرد. پادشاه بـا مشـاهدة اخـالق نیکـوی او،     تقرب به درراه پادشاه از دیگران پیشی می

سـتوه  جویـان را بـه  بنشاند. رفتار منصفانۀ جهانگرد عیمقام او را باالتر از وزیر خود می

 باال

 پایین

 فشاره

 رستره باال  پایین 
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شوند. وزیر قـدیم هـر   تاب مییابند، بیآورد؛ اما از اینکه در کار او هیچ ناراستی نمیمی

تواند در کـار وزیـر جدیـد خللـی     شود از اینکه نمیلحظه اندوهی بر خاطرش چیره می

ش ارزار زیبارو دارد که به تأثیر صفات اخالقـی او، شـیفته  بیابد. پادشاه دو غالم خدمت

رـزار هـم بـر وزیـر جدیـد اثـر       شوند و از سوی دیگر زیبایی آن دو غـالم خـدمت  می

رذارد؛ اما او از آلوده شدن به هوی و هوس پاک است. وزیر پیشین پس از آراهی از می

رسـاند و بـه او   ای دیگر به اطالع پادشـاه مـی  رونهاین مسئله، از روی بدنهادی آن را به

پادشاه با شنیدن این سـخنان ابتـدا خشـمگین و مصـمم      دهد.صفات ناروایی نسبت می

ریـرد.  کند و پنهـانی رفتـارش را زیـر نظـر مـی     شود که او را بکُشد، اما شکیبایی میمی

رـرد در  کنـد. جهـان  شود و او را برای این کار نکوه  مـی پادشاه از این رابطه آراه می

ام، او ون در مسند وزیر قرار ررفتهام، اما چروید: من به رناه آلوده نشدهدفاع از خود می

کنـد.  کند و برای نابودی من از هیچ کوششی فرورذار نمیاز روی حسادت بدرویی می

روید: به چشم خود دیدم که از بین انبوه جمعیت قصر فقط به چهـرة  نرمی میپادشاه به

وی دهـد: چـون مـن نیـر    خندد و پاسد مـی کردی. وزیر دانشمند میآن دو غالم نظر می

تـوانم  ام، با دیدن این دو غالمِ زیبارو نمـی پایان رساندهو روزرارم را با غفلت به جوانی

آورم و بـر آن  خـاطر مـی  ام را بـه دادهدسـت ها زندری ازشکیبا باشم؛ اکنون با نگاه به آن

شود و بـر مقـام و   خورم. پادشاه از شنیدن پاسد شایستۀ وزیر دانشمند قانه میدریغ می

 (.  19ـ 41: 9911کند )ر.ک: سعدی، افزاید و وزیرِ بداندی  را هم کیفر میاو میرتبۀ 

 «  در تدبیر و تأخیر در سیاست». تحلیل نشانه ـ معناشناختی حکایت 3

 محور  . نظام روایی کنش1ـ3

عنوان کنشـگر از دریـای   ای از رذر شخصیت اصلی روایت بهحکایت با توصین صحنه

شـود. در ادامـه ایـن شخصـیت در قالـب      ری در دریابار آغاز میعمان و ورود او به شه

شود. ایـن  آموخته توصین میاندوخته و صحبتدیده، دانشمند، دان رردی جهانجهان

توصین بیانگر آن است که با نظام روایی کنشی مواجهیم و شخصیت اصلی حکایت در 
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شـود.  دقیـق آغـاز مـی    41پـردازی کند. روایت با یـک صـحنه  مقام کنشگر ایفای نق  می

پردازی یکی از ابزارهای م ثری است که نویسنده در خلق داسـتان دراختیـار دارد   صحنه

شـود و زمـان روایـی    آهنگ رمان آهسته میشگردی است که با استفاده از آن، ضرب»و 

(. طبق نظریـۀ پـرا ، هـر    911: 9914)پاینده، « کندمتصوراه با زمان واقعی تطبیق پیدا می

ای نـام بـرده یـا    شود؛ میاله اعضای خـانواده عمواله با یک صحنۀ آغازین شروع میقصه م

شـود. ایـن صـحنه باآنکـه خویشـکاری      قهرمان آینده با ذکر نام و موقعیت  معرفی مـی 

(. بنـابراین  11: 9911شناسـی مهمـی اسـت )پـرا ،     شود، عنصـر ریخـت  محسوب نمی

در حکایـات عارفانـه و اخالقـی    »نجایی که شوند. از آای آغاز میشیوهها هرکدام بهقصه

پـور و  )نـادری « شـود تصـویر کشـیده مـی   طور معمول صحنۀ آغازین از زبان راوی بهبه

حکایـت مـورد بحـب نیـز از زبـان راوی و      ( )(، صحنۀ آغازین 912: 9911نجاریان، 

 شخص بیان شده است:  طور غیرمستقیم با زاویۀ دید سومبه

 عـمـان بـرآمـد کـسـیز دریـای 
 

 کـرده هـامون و دریا بسیسـفـر 
 

 دیده و ترک و تاجیک و رومعرب
 

 ز هر جنس در نفس پاک  علوم 
 

 انـدوختهرـشـتـه و دانـ جـهـان 
 

 آمـوختهکـرده و صـحـبتسـفـر 
 

 ( 41: 9911)سعدی،                                      

سـازی، تصـویری را از شخصـیت و قهرمـان     نـوعی صـحنه  در این بخ ، راوی با  

هـای روایـی   کند که نشانگر توان  رستردة او در کـن  عنوان کنشگر، ارائه میاصلی، به

است. توان  کنشگر از قدرت زیاد او در پیشبرد روایت حکایت دارد و همـین تـوان    

ایـن امـر    شـود. سبب تغییر در آهنگ حرکت رفتمان و رـذر بـه مراحـل دیگـر آن مـی     

کنـد کـه مجموعـۀ کنشـگر و دیگـر عوامـل       مخاطب را بـا رفتمـانی پویـا مواجـه مـی     

دهندة روایت حرکتی رو به جلو دارند. در کنار این تـوان  رسـترده، شخصـیت    تشکیل

بـر   فرومانـده بـی  »برد که در رفتمان با عبارت سر میاصلی روایت در وضعیت فقر به

 توصین شده است:  « سخت
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 درختوی چون تناوربه هیکل ق
 

 بر  سختولیکن فرومانده بی 
 

 جا()همان                                                                                   

: 9911شـود و مطـابق رفتـۀ شـعیری )    چنین وضعیتی نقصان یا نابسامانی نامیده مـی 

کند در فرایندی و قهرمان قصه سعی می شوندها با چنین نقصانی آغاز می(، اکیر قصه71

تحولی وضه موجود را تغییر دهد. از آنجایی که شخصیت اصـلی روایـت در وضـعیت    

تـوانیم او را  دهـد، مـی  برد و این امر او را در رسست بـا ثـروت قـرار مـی    سر میفقر به

 ()بنامیم؛ اما الزمۀ تبدیل شدن بـه کنشـگر، غیبـت شخصـیت یـا قهرمـان        49شوِشگر

ررد( از مکان اصلی خود در مکان دریای عمان و ورود او به شهری در دریاکنـار  )جهان

 است.   

 به شهری درآمد ز دریا کنار
 

 بزرری در آن ناحیت شهریار 
 

 (41: 9911)سعدی،         

ترک مکان اصلی کنشگر و ورود به مکان مقصد یکی از کارکردهایی است که نق  

برد روایت و ایجاد شتاب در آهنگ حرکت رفتمان برعهده دارد و در مهمی در پیش

نامد. ژوزف ( میشود. پرا  این کارکرد را انتقال مکانی )ها تکرار میبیشتر روایت

نیز برش و رسست مکانی را در کنار برش عاملی و زمانی، یکی از انواع برش  42کورتز

داند )به نقل از شعیری، دیل شدن رفتمان به رفته میهای تبو یکی از زمینه رفتمانی

ای برای دهد که کنشگر انگیزه(؛ اما درصورتی این تغییر مکان رخ می11: 9911

رو کنشگر از مکان بسته در شهر خود خارج و وارد مکانی این درررونی داشته باشد. از 

ین تغییر مبتنی بر فرایندی شود که بتواند در وضعیت خود تغییری ایجاد کند. ادیگر می

شود و شدن و تغییر، پایه و اساس نامیده می« 49شدن»است که در نشانه ـ معناشناسی 

آید که تغییری رخ نشانه ـ معناشناسی است. بنابه رفتۀ رِرِمس، معنا هنگامی پدید می

(. از نظر فونتنی نیز، در این حالت، شدن، پیوستگی و 19دهد )به نقل از همان، 

(. اینجا نیز جارسد )به نقل از همانثبت میستمراری است که در تغییر و درررونی بها

دهد. برری زندری خود آراه است و برای رفه آن عملی انجام میکنشگر از نقصان و بی
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این وضعیت از وجود تنشی در زندری کنشگر حکایت دارد که زمینۀ رذر او را از 

کند. این امر رفتمان را در وضعیت پویایی قرار هم میبرری به توانمندی فراوضعیت بی

های اصلی آن است. در ادامه از جانب راوی برای دهد که حرکت و تن  از ویژریمی

 شود که همان دروی  بودن است: ررد( هویتی درنظر ررفته میکنشگر )جهان

 اندی  داشتکه طبعی نکونامی
 

 سر عجز بر پای دروی  داشت 
 

 (  41: 9911)سعدی، 

کرده، دانشمند و اهل اینجا کنشگر دارای هویتی است که او را شخصیتی تجربه

شود. از کند؛ اما همین هویت است که مبنایی برای تغییر میسلوک اجتماعی معرفی می

توانند نقشی بنیادی جایی میبا قابلیت جابه« شدن»و « هویت»نظر فونتنی نیز، دو عامل 

ریری هویت جدید د: یا هویت پایۀ شدن است یا شدن پایۀ شکلیا سطحی داشته باشن

کند در زندری خود تغییری (. کنشگر برپایۀ هویت  سعی می19: 9911است )شعیری، 

شود و این های رفتمانی میریری کن ایجاد کند و همین تغییر است که سبب شکل

نیز پادشاه، در جایگاه دهد بُعد باوری کالم تحقق یافته است. اینجا مسئله نشان می

شخصیت معین و یاریگر، درمقابل دروی  رفتاری از سر تسلیم و عجز دارد و همین 

دهد. آنوه در کنندة هویت کنشگر است و او را شخصیتی موجه نشان میعامل معرفی

هایی چون وسیلۀ آن برای کنشگر ویژرینام داشت و به« توان »بخ  پیشین 

د و برخورداری از آداب معاشرت و صحبت برشمرده شد، در اندوخته، دانشمنتجربه

کند و در قالب نطقی شیرین و روهرنشان و درجهت این بخ  جنبۀ عملی پیدا می

رفتۀ یابد. در چنین حالتی، بهآزاری شاه جلوة بیرونی میتمجید از رفتار و خوی بی

مواجه هستیم )همان، ررا شعیری، با تغییر وضعیت سوژه از سوژة شوِشی به سوژة عمل

71.) 

 لک سر نهادر آستان مَـو بـچ
 

 کنـان دست بـر بـر نـهـادنیای  
 

 درآمـد بـه ایـوان شـاهنشهی
 

 که بختت جوان باد و دولت رهی 
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 نـرفتم در این مملکت منزلی
 

 کـز آسـیـبـت آزرده دیـدم دلـی 
 

 مَلک را همین مُلک پیرایه بس
 

 آزار کسکـه راضـی نـگـردد به  
 

 (41: 9911)سعدی، 

شود تا ابتدا مورد نواخت و اکرام پادشـاه قـرار بگیـرد.    رفتار عملی کنشگر سبب می

اصالت خـانوادری   شود تا برای شناخت بیشتر، از ای برای پادشاه ایجاد میسپس انگیزه

  و زادراه او خبرریری کند. بدین ترتیب، کارکرد دیگری از کارکردهای مورد نظر پـرا 

 شود.  نامیده می ()« خبرریری»ریرد که شکل می

 زرش داد و روهر به شکر قدوم
 

 بپرسیدش از روهر و زادبوم 
 

 جا()همان 

رزار، کنشگر پس از شناخت و ارزیابی فرایند کنشی توسط پادشاه، در مقام کن 

فرایند ارزشی  شود. این مسئله رفتمان را واردیابد و زبردست وزیر میتقرب می

 توان نشان داد:کند. این فرایند را در قالب نمودار زیر میمی
 نقصان )بحران معنا(          فرایند کنشی         مالکیت )تصاحب( ابژة ارزشی         ارزش کیفی

 . فرایند کنشی با رویکرد ارزشی 2شکل  

 (29: 9911)شعیری، 

برری بیریرد که در قالب میبرای کنشگر شکل  براساس این نمودار، ابتدا نقصانی

شود که نتیجۀ آن ترک وطن اصلی کنشگر و برری مبنای کنشی مییابد. بیبروز می

رزار، عنوان کن انتقال مکانی اوست. پس از انتقال مکانی، کنشگر از سوی پادشاه، به

دستیابی به مقام کند که ریرد و درنتیجه ارزشی را تصاحب میمورد ارزیابی قرار می

جا(، نظر شعیری )همانشود. بهوزارت است. مقام وزارت ارزشی کیفی محسوب می

هایی بیرونی های کمّی ارزششود: ارزشها به دو دستۀ کمّی و کیفی تقسیم میارزش

های کیفی با ای دارد؛ اما ارزششود و حالت مبادلهاست که به کنشگر تحمیل می

کند. اینجا نیز یابد و وجهی درونی پیدا میگر پیوند میشناختی کنشحضور هستی

ریرد جنبۀ کمّی دارد، ارزشی که کنشگر به آن دست هرچند نقصانی که شکل می
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طور که در یابد، دیگر کمّی نیست و جنبۀ مادی ندارد. دستیابی به مقام وزارت، همانمی

ای اخالقی، خردورزی، هشود، نتیجۀ برخورداری از ویژریرفتمان به آن اشاره می

رایی کنشگر است. این سنجی و بزر قیاسی، سخندینی، نکوسیرتی، روشنپاکیزه

شناختی دارد و به بخشی از هستی او بدل یافته است. این ارزش، ها جنبۀ هستیویژری

یابد که ها، به مقامی دست میدلیل کسب این ویژریارزشی کیفی است و کنشگر به

محور آن اهمیت دارد. در جنبۀ مادی آن مهم باشد، وجه درونی و هستیبیشتر از اینکه 

 44طور که الندوفسکیدهد؛ بلکه هماناین حالت، تغییری در وضعیت کنشگر رخ نمی

رردد تا همانی باشد که قباله در چنین حالتی، کنشگر موفق می»کند، هم به آن اشاره می

آمیز (. رونۀ اغراق29از همان، نقل )به « آمیزغراقای ارونهنیز بوده است، اما این بار به

 های اخالقی او و ممتاز شدن شخصیت  است:شدن ویژریکنشگر همان آشکار 

 ردـاق او کشن کـلـی اخـوعـر نـه ز
 

 ود مردـدین بد و پاکیزهـنـردمـخ 
 

 قیاسد و روشنـ  دیـرتـیـسکوـن
 

 سنج و مقدار مردم شناسنـخـس 
 

 از بزرران مه  دید و بی به رای 
 

 نشاندش زبردست دستور خوی  
 

 (47: 9911)سعدی،   

رسیم. ایـن کـارکرد شخصـیت برپایـۀ     در این بخ  از رفتمان، به مرحلۀ ارزیابی می

شـود و پـس از موفقیـت کنشـگر،     ( نامیـده مـی  نظر پرا ، آزمـای  اول قهرمـان )  

 پذیرد.  خویشکاری او تحقق می

 عـقـل  بباید نخست آزمودبـه 
 

 بـه قـدر هنر پایگاه  فزود 
 

 ز هر نوعی اخالق او کشن کرد
 

 دین بود مردخردمند و پاکیزه 
 

 (47ـ41)همان،          

رفتـۀ  شود. بهاین کارکرد در رفتمان روایی مبتنی بر نظریۀ رِرِمس، ارزیابی نامیده می

شـود: در ارزیـابی   اختی و عملی تقسیم مـی (، ارزیابی به دو رونۀ شن11: 9911شعیری )

شـود؛ در  شده برپایـۀ شـواهد و مـدارک ارزیـابی مـی     شناختی، نوع عمل و نتایج کسب

شود و برمبنـای رفتـار و عملکـردش    ریری میارزیابی عملی نیز درمورد کنشگر تصمیم
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هـای رفتـاری   شود. براساس ایـن، ابتـدا کـن  و ویژرـی    ریرد یا مجازات میپاداش می

ریرد و پـس از  رزار مورد ارزیابی قرار میکنشگر برمبنای ارزیابی شناختی از سوی کن 

رونـه خویشـکاری   شود و بدینتأیید، برپایۀ ارزیابی عملی، مقام وزارت به او سپرده می

 شود:پذیرد. این فرایند در نمودار زیر مشاهده میاو تحقق می

 کن          ارزیابی شناختی        ارزیابی عملی         نقصان )بحران معنا(          توان  

 . فرایند روایی کنشی1شکل 

 (21: 9911)شعیری،  

برری نمود ریرد که در قالب بیبرپایۀ این نمودار، ابتدا نقصانی در روایت شکل می

توان   دهندةشمارد که نشانهایی را برمییابد. سپس راوی برای کنشگر ویژریمی

کند و در قالب رفتاری از روی ادب و . این توان  سپس جلوة بیرونی پیدا میاوست

یابد و پس از ارزیابی شناختی رفتار و عملکرد تواضه همراه با نطقی روهرین بروز می

شود. ریرد و مقام وزارت به کنشگر محول میاخالقی او، مورد بررسی عملی قرار می

دهد و در وزارت با حکمت و از روی می سپس کنشگر به این رفتار واکن  نشان

 شود.( نامیده می« )واکن  قهرمان»کند. این کارکرد برپایۀ نظر پرا ، انصاف رفتار می

 چنان حکمت و معرفت کار بست
 

 که از امر و نهی  درونی نخَست 
 

 (47: 9911)سعدی،             

 . فرایند حضوری کنشگر   2ـ3

کنشگر پس از رسیدن به مقام وزارت، رفتاری مبتنی بر حکمت، معرفت و دادرری از 

این شیوة حضوری را تبیین کرد.  41توان برپایۀ افعال وجهیدهد که میخود نشان می

نمای  رذاشته است و این های مختلفی از حضور را بهکنشگر از ابتدای روایت شیوه

عال وجهی دارد. این وجه حضوری در قالب فرایند زیر ها نیز ارتباطی مستقیم با افشیوه

 نشان داده است:  
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 یافتهشده          حضور تحققیافته          حضور باورحضور مجازی          حضور کنونیت

 

 دادن / شدن انجام           باور داشتن              توانستن / دانستن               خواستن                 

 . فرایند حضوری کنشگر3شکل 

 (21: 9911)شعیری،  

« خواستن»براساس این نمودار، در ابتدای رفتمان، کنشگر برمبنای فعل وجهی 

کند در وضعیت حضوری خود تغییری ایجاد کند؛ اما این خواستن وجهی تالش می

تغییر سبب کناره شناختی کنشگر پیوند خورده است. این درونی دارد و با حضور هستی

شود و زمینۀ حضور او را در مکان و شرایط جدیدی ررفتن کنشگر از وطن خود می

نامد. در این حالت، می« خودخواسته»( این کنشگر را 21: 9911کند. شعیری )فراهم می

کنشگر حضوری مجازی دارد. در ادامه با وجهی دیگر از حضور کنشگر مواجه 

دهد. در این حالت، حضور کنشگر برمبنای نۀ کن  قرار میشویم که او را در آستامی

های مختلفی دلیل تجربهقابل تبیین است. کنشگر به« دانستن»و « توانستن»افعال وجهی 

که در سفرهای رونارون کسب کرده، به میزان باالیی از توان  دست یافته است. این 

دیده، سفرکرده و تجربهاندوخته، توان  از زبان راوی و با صفاتی هموون دان 

آموخته توصین شده است. در کنار این توان ، کنشگر از حضوری دیگر نیز صحبت

همین تجربۀ زیسته، به  سبباست. کنشگر به« دانستن»برخوردار است که مبتنی بر فعل 

ای از آراهی رسیده که برمبنای آن، راه و رسم معاشرت با بزرران و آداب زندری مرحله

رو این دهد. از داند و همین آراهی او را در آستانۀ کن  قرار میداری را میو حکومت

نامید. « پساآستانه»توان (، این مرحله از کن  را می27به پیروی از شعیری )همان، 

ز »آموخته و عبارت اندوخته و صحبتدیده، دان توصین راوی در قالب واژران جهان

کند که حضور رونۀ حضوری را معرفی می، این «هر جنس در نفس پاک  علوم

شود. کنشگر در این مرحله توان  و دان  الزم برای هر نوع نامیده می« یافتهکنونیت»

شویم که کنشی را دراختیار دارد. در ادامه با وجهی دیگر از حضور کنشگر مواجه می

یابد و همین یبرمبنای باور او شکل ررفته است. درواقه ابتدا باوری در کنشگر تکوین م
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باور به»کند تا تصمیمی قاطه بگیرد. این رونۀ حضوری، حضوری باور او را ترغیب می

شود. این حضور در قالب رفتاری برمبنای حکمت و معرفت و مبتنی نامیده می« رسیده

یابد. کنشگر براساس باور و یقینی که به آن رسیده، وزیری آزاری تحقق میبر بی

دهد که مبتنی بر مرحله نیز، کنشگر وجهی از حضور را نشان می کند. در آخرینمی

دهد که حضور کنشگر محقق شده است که آن را است. این رفتار نشان می« شدن»

شود نامیم. برپایۀ این، کنشگر وارد مرحلۀ نهایی کن  خود میمی« یافتهتحقق»حضور 

 گانی است.که نتیجۀ آن وزارتی برمبنای دادرری، انصاف و رضایت هم
 درآورد مـلـکی به زیر قلم

 

 کـز او بـر وجـودی نـیامد الم 
 

 ریران ببستزبان همه حرف
 

 که حرفی بدش برنیامد ز دست 
 

 (47: 9911)سعدی، 

 محور . نظام روایی تنش1ـ3
شود و این تن  نیز در ای میزنجیرة روایی این حکایت برمبنای تن  وارد مرحلۀ تازه

ریرد، یابد. تنشی که اینجا شکل مییر قدیم به وزیر جدید بروز میقالب حسادت وز

عنوان کنشگر، و شخصیت منفی نتیجۀ تقابلی است که میان شخصیت اصلی روایت، به

دهد. منطقی که ناکنشگر برپایۀ آن رفتار خود را ، رخ می41عنوان ناکنشگریعنی وزیر، به

شود و منطقی که کنشگر محور پدیدار مین کند، در بستری از نظام روایی کتنظیم می

پذیرد. در این بخ  از محور تحقق میریرد، در قالب نظام روایی تن درپی  می

ریرد که همان ( روایت شکل میروایت، براساس نظریۀ پرا ، نخستین کشمک  )

 یابد:ود میحسادت وزیرِ پیشین به وزیر جدید است و در قالب غمِ نوِ وزیر کهن نم
 حسودی که یک جو خیانت ندید

 

 به کارش به تابه چو رندم تپید 
 

 دلـ  مُـلک پرتو ررفتز روشـن
 

 وزیـر کهن را غـم نـو رـرفت 
 

 (47: 9911)سعدی،  
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عنوان ناکنشگر، به شود. وزیر شریر، بهدر ادامۀ رفتمان، این منطق بیشتر معرفی می

آراهی از رفتار و اخالق نیکوی وزیر کهن با ندیمان  ورزد و باوزیر جدید حسادت می

کند. بنابه نظریۀ پرا ، این ها، برای او مشکلی ایجاد میو رابطۀ دوستی بین وزیر و آن

شود. درواقه این نوع رفتار دو وضعیت ( نامیده می) «کار دشوار نخست»مشکل 

زیر شریر وجود دارد که به فکر دهد: از یک سو وتقابلی را در رفتمان شکل می

رفتۀ خود است، در رابطۀ انفصالی با ابژة وزارت قرار بازررداندن پایگاه ارزشی ازدست

بندد تا این رابطه به رابطۀ اتصالی با ابژة کار میرو تمام تالش خود را به این ررفته و از

دید هستیم که وزارت بدل شود؛ از سوی دیگر شاهد رفتار و اخالق نیکوی وزیر ج

رسانی و بروز ای تعاملی با ابژة وزارت دارد و ابژة وزارت را ابزاری برای خدمترابطه

پندارد که این رفتار در رابطۀ دوستانۀ او با ندیمان های اخالقی میها و ارزشویژری

کند و ای و طیفی بدل میشود. این رفتار کارکردهای تقابلی را به نظام درجهمتجلی می

شود. محور نامیده میدهد که نظام تن نتیجه نظامی دیگر را در رفتمان شکل میدر

عنوان کنشگر، پیوند بنابراین ابژة ارزشی با شرایط ادراکی ـ حسی وزیر جدید، به

یابد. سپس این رفتار مورد خورد و در قالب رفتار و اخالق نیکوی او ظهور میمی

کند. این منطق در یمان را دوستدار و هواخواه او میریرد و ندارزیابی مخاطبان قرار می

شود و او را در رابطۀ تقابلی با ای دیگر آشکار میرونهارتباط با شخصیت وزیر کهن به

های دهد و درنهایت سبب طرد او از سوی شخصیتهای روایت قرار میشخصیت

 شود: دیگر می

 سـخـنهـای دانـای شـیـریـنسـخـن
 

 ر آن هـر دو شمشادبنرـرفـت انـد 
 

 چو دیدند کاوصاف و خلق  نکوست
 

 به طبع  هواخواه رشتند و دوست 
 

 در او هـم اثـر کـرد مــیــل بــشــر
 

 بینان به شرنـه مـیـلـی چـو کـوتـاه 
 

 (47: 9911)سعدی، 

از طرفی با رفتار وزیر کهن مواجهیم که در قالب نظام کنشی قابل تبیین است. او با 

صان و نوعی بحران کمّی مواجه شده که ازدست دادن ابژة وزارت است و برای رفه نق
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این  آن در فرایندی مبتنی بر شناخت و برنامه، قصد دارد دوباره ابژه را تصاحب کند. از

شود. درمقابل کردار وزیر ها میرو وارد رابطۀ تقابلی با وزیر جدید و دیگر شخصیت

ی او وجهی درونی پیدا کرده و با هستی او پیوند خورده هاجدید را شاهدیم که کن 

ریرد و قصد ها قرار میرو در ارتباطی ادراکی ـ حسی با دیگر شخصیتاین است. از 

پایۀ هستِ خود به زندری و رفتارش معنا دهد. اشارة رفتمان به سخنان دانای دارد بر

یرانه انجام نداده، سخن و اوصاف و خلق نیکوی وزیر و اینکه عملی شرشیرین

 تأییدکنندة این رفتار است. در شکل زیر این فرایند نشان داده شده است:

 
 . فرایند تنشی حضور3شکل 

که از نگاه وزیر جدید، « وزارت»برپایۀ این شکل، ارزشی وجود دارد با عنوان 

از نظر وزیر جدید، وزارت ابزاری ارزشی کیفی و از نظر وزیر کهن، ارزشی کمّی است. 

برای عشق به دیگران است. از این رو مفهوم عشق و خدمت به دیگری در فضای تنشی 

که روی محور تنشی دیده  ایترین حالت قرار دارد. منحنیدر باالترین درجه و قوی

کند. درواقه وزیر جدید با ابراز عشق و خوبی توصین میشود، این وضعیت را بهمی

شناختی یافته و او را کند که بُعدی هستیالق نیکو به دیگری، حضوری را تجربه میاخ

دنبال تحقق اهداف و قرار داده است؛ اما وزیر کهن پیوسته به 47از نظر کیفی در استعال

ترین درجه از میزان حضور در فضای تنشی منافه خود است؛ به همین دلیل به پایین

 کند.  شناختی دور مییوسته از ساحت حضور هستیرسد. این وضعیت او را پمی

 دیگری قوی/ عشق و خدمت به

 پایین/ خودمحوری

 فشاره/ اوج کیفی

 حضور

 بسط خود     تقلیل خود 

 

 رستره

 اوج کمّی

 حضور
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ریزی و شناخت، از ارتباط میان وزیر و وزیر کهن در ادامۀ فعالیت مبتنی بر برنامه   

برد. از ای برای مقابله با وزیر جدید بهره میعنوان حربهشود و از آن به ندیمان آراه می

رساند. این کارکرد، برپایۀ نظریۀ ادشاه میای دیگر به اطالع پرونهرو این خبر را بهاین 

 شود. ( نامیده می« )خبردهی»پرا ، 

 ای راه بردوزیر اندرین شمه
 

 به خبب این حکایت برِ شاه برد 
 

 (47: 9911)سعدی،  

یابد و وزیر شریر با آشکارترین وجهی نمود میاینجاست که رویکرد تقابلی وزیر به 

ریرد. سخره میقیق و از روی نیرنگ، شخصیت و هستی وزیر جدید را بهریزی دبرنامه

برای « ترین صورتیناخوب»تأکید خود راوی بر اینکه وزیر پیشین این ماجرا را به 

، نشانگر آن «بدمرد»عنوان ( و خطاب به او با 41دهد )ر.ک: همان، پادشاه شرح می

ست. این کارکرد برپایۀ نظریۀ پرا  است که سخنان شریر کاماله فریبکارانه بوده ا

که این را ندانم چه »کار بردن عبارت شود. همونین به( نامیده می𝝀« )فریبکاری»

پروردة ملک و »، «الابالی»در خطاب به وزیر و انتساب صفاتی چون « خوانند و کیست

به او « نرو بودخیره»و « پرستشهوت»، «پسندخیانت»، «زندری نابسامان»، «دولت نبودن

شناختی شخصیت خواهد از وجه هستی(، بیانگر این است که وزیر می47)ر.ک: همان، 

انتقاد کند. در این بخ  از روایت، سخنان فریبکارانۀ وزیر شریر در حق وزیر جدید او 

کند. درنتیجه پادشاه خشمگین و متهم شدن او، تن  دیگری در رفتمان ایجاد می

اش مانه از این ریرد؛ اما صبر و شکیباییقتل وزیر جدید میشود و حتی تصمیم به می

رو کنشگر برای بار دوم ریرد به یقین برسد. از این شود. بنابراین تصمیم میعمل می

طور پنهانی زیر ریرد و برای رسیدن به یقین، بهرزار مورد ارزیابی قرار میتوسط کن 

( « )آزمای  دوم قهرمان»نظریۀ پرا ،  شود. این ارزیابی با توجه بهنظر ررفته می

 شود. نامیده می
 نظر کرد پوشیده در کار مرد

 

 خلل دید در راه هشیارمرد 
 

 (  41)همان،                 
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شود. پادشاه پس از آراهی از وجود این رابطه، تن  وارد مرحلۀ دیگری می

این کار تن  را در رفتمان به اوج خود کند. شود و شروع به مالمت او میخشمگین می

شود. ( اطالق می« )کشمک  دوم»رساند که برپایۀ نظریۀ پرا ، به این کارکرد می

زند. اینجا نیز وجهی از هستی می هماین تن  رابطۀ صمیمی میان پادشاه و کنشگر را به

هایی مانند وزیر از ویژری ریرد. اشارة رفتمان به عدولکنشگر مورد انتقاد قرار می

دادن صفاتی چون و درنتیجه نسبت « هوشمندی»، «زیرکی»، «داریامانت»، «خردمندی»

 به او، به چنین فرایندی نظر دارد: « ناپسندی»و « خیرری»

 تـو را مـن خردمــنـد پنداشتم
 

 بر اسرار ملکت امین داشتم 
 

 رمان بردمت زیرک و هوشمند
 

 و ناپسندنـدانـستمت خیره  
 

 جا()همان

آید و ضمن تأکید مجدد بر پاک بودن در ادامه وزیر جدید نیز به دفاع از خود برمی

 داند: عِرض  از این اتهام، آن را نتیجۀ خبب بداندی  می

 مـرا چـون بـود دامن از جُرم پاک
 

 نـیـایـد ز خـبـب بـداندی  باک 
 

 به خاطر درم هررز این ظن نرفت
 

 رفت اینوه بر من نرفت ندانم که 
 

 جا()همان   

رویـد: مـن از   شـود و بـه او مـی   پادشاه پس از شنیدن سخنان وزیر جدید قانه نمـی 

ام. بنـابراین  ام، بلکه خود بـه چشـمم رفتـار تـو را دیـده     دشمن تو این سخنان را نشنیده

دشـوار   کـار »شود که برمبنای نظریۀ پـرا ،  کاری دشوار برای قهرمان حکایت ایجاد می

ای به پادشاه بدهد و کنندهکوشد پاسد قانه( نام دارد. وزیر با زبان نافذش می« )دوم

پایـان  ام را با غفلت بـه کند: چون من نیروی جوانیخود را از این تهمت چنین مبری می

ـ   ام، با دیدن این دو غالم زیبارو نمیرسانده هـا  د آنتوانم شکیبا باشم؛ زیرا مـن هـم مانن

آورم و بـر آن  خاطر میرا به امرفتهها زندری ازدستزیبا بودم. اکنون با نگاه کردن به آن

شـود و مطـابق نظـر پـرا ،     خورم. بدین ترتیب، پادشاه از پاسد وزیر قانه مـی دریغ می
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( و 2« )حـل مسـئلۀ دوم  »پـذیرد کـه   کارکرد دیگری از کارکردهای روایت تحقق مـی 

 شود.( نامیده میK« )فه مشکلر»

 حسرت چرا ننگرم؟هدر اینان ب
 

 کرده یاد آورمر تلنـمـه عـک 
 

 برفت از من آن روزهای عزیز
 

 پایان رسد ناره این روز نیزه ب 
 

 (11)همان، 

 ررداند. مطابق نظر پرا ،  پادشاه پس از متقاعد شدن، وزیر را به مقام  بازمی

پذیرد که رسیدن و درآمدن قهرمان هایی تحقق میورتبازرشت عموماه به همان ص 

به صحنۀ قصه؛ اما نیازی نیست که خویشکاری خاصـی در دنبـال بازرشـت بیایـد؛     

طور ضمنی بر از میان رفتن فاصله داللت دارد؛ اما این امر همیشـه  زیرا بازرشت به

 (.  997: 9911درمورد ترک کردن خانه و عزیمت نمودن صادق نیست )

معنـای تحقـق کـارکرد    براین دستیابی دوباره به مقام وزارت و ارتقای مرتبـه، بـه  بنا 

شـدن  ( از خشم و غضـب پادشـاه و حتـی کُشـته     Rs( و رهایی و نجات )بازرشت )

افزایـد و درنتیجـه بـرای کنشـگر     است. بدین ترتیب، پادشاه بر تقـرب و پایگـاه او مـی   

( درنهایت شـاهد محقـق شـدن کـارکرد پیـروزی )     شود. پیروزی و موفقیت حاصل می

 شود.  برمبنای نظریۀ پرا  هستیم. این امر سبب استعالی مرتبۀ پادشاه نیز می

 نکونام را جاه و تشرین و مال
 

 بیفزود و بدروی را روشمال 
 

 بـه تـدبـیـر دسـتورِ دانشورش
 

 به نیکی بشد نام در کشورش 
 

 ( 11: 9911)سعدی،  

های رفتار کنشگر و ناکنشگر تا این بخ ، شاهد تحقق دو با توجه به بررسی

محور که مبتنی بر رفتار رویکرد در منطق روایت هستیم: نخست نظام روایی کن 

محور که منطق کنشگر را ریرد و دوم نظام تن کنشگر شریر یا ناکنشگر شکل می

دهد و در رسست با ابژة وزارت ت میکند. وزیر شریر ابتدا مقام  را ازدستوصین می

ریرد. او برای بازرشت به مقام وزارت، در فرایندی مبتنی بر برنامه، طرحی را قرار می

رو در رابطۀ  کند تا با بدنام کردن وزیر جدید، به هدف  دست یابد. از اینآماده می



 فر و همکارامید وحدانی            معناشناختی  سعدی با رویکرد نشانه ـ  بوستانتحلیل نظام روایی کنشی و تنشی در حکایتی از 

 

111 

د؛ اما به نتیجه کنریرد و شخصیت او را نزد پادشاه تخریب میتقابلی با وزیر قرار می

شود. درواقه کن  وزیر شریر برپایۀ رسد و بدین ترتیب، وزیر مجازات مینمی

شد که تصاحب دوبارة ارزش وزارت بود؛ اما ای منجر میریزی او باید به نتیجهبرنامه

دلیل رفتار نادرست و فریبکارانه به تصاحب این ارزش منتهی نشد و تنبیه او را درپی به

ابژة  عنوانروییم. از نظر کنشگر، مقام وزارت، بهقابل با منطقِ کنشگر روبهداشت. درم

ای برای تحقق اخالق نیکو و خدمت و عشق به دیگران است. به همین ارزشی، وسیله

رردد تا او کند. این تعامل سبب میای تعاملی برقرار میدلیل کنشگر با این ابژه رابطه

فرایندی عاطفی و ادراکی ـ حسی تعرین کند. بنابراین او رفتار خود با دیگری را برپایۀ 

ای طیفی و پردازد و در رفتار با دیگران به رابطهجای تقابل، به تعامل با دیگری میبه

شود تا همگان هواخواه و دوستدار شود. رفتار اخالقی وزیر سبب میای قائل میدرجه

کند؛ اما مقام وزارت برای زآنِ خود شود مقام وزارت را ااو شوند. درنتیجه موفق می

کنشگر، دیگر وجهی مادی و بیرونی ندارد؛ بلکه ارزشی درونی است؛ چون با هستی او 

دهد. این ای برای تحقق هستی خود قرار میخورد و کنشگر این مقام را وسیلهرره می

 شود:وضعیت در نمودار زیر مشاهده می

 

 

 

 محور محور و تنشام کنش. منطق رفتاری مبتنی بر نظ3شکل 

 (91: 9911)شعیری، 

 

-ریری روایت از دو منظر نشانهآنوه در این رفتمان شاهد تحقق آن بودیم، شکل

شناسی روایی مورد نظر شناسی روایی و نشانه ـ معناشناسی رفتمانی است. در نشانه

عادل اولیه ریرد. حکایت نیز با تپرا ، روایت برپایۀ پانزده خویشکاری اصلی شکل می
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رردد؛ خورد و درنهایت به تعادل اولیه بازمیهم میشود، سپس این تعادل بهآغاز می

ریری خویشکاری نهایی هستیم که رهایی و پیروزی کنشگر است. درنتیجه شاهد شکل

اما از منظر نشانه ـ معناشناسی رفتمانی، از سویی با نظامی کنشی مواجهیم که با نقصان 

رردد و از سوی دیگر با وسیلۀ کنشگر منجر میبه تصاحب ارزش بهشود و آغاز می

ای تعاملی و طیفی حاکم است و برپایۀ حضور روییم که در آن رابطهنظامی تنشی روبه

شناختی های درونی و هستییابد و به تصاحب ارزشادراکی ـ حسی کنشگر تحقق می

 شود.     وسیلۀ کنشگر منتهی میبه

   . نتیجه3

ر این مقاله تالش شد تا چگونگی رذر از کن  به تن  براساس حضـوری ادراکـی ـ     د

شناختی تبیین شود. در ابتدا نشان داده شد کـه ایـن حکایـت بـر الگـوی      حسی و هستی

های مورد نظـر او قابـل پیگیـری    شناسی پرا  نیز قابل تطبیق است: خویشکاریریخت

رسـد؛ درنهایـت   سپس به تعادل نهایی می است؛ حکایت از تعادل اولیه به عدم تعادل و

پذیرد. اما با حضور ادراکی ـ حسـی کنشـگران،    خویشکاری پیروزی و نجات تحقق می

سیال بودن آن است. در  اشترین ویژریوضعیت جدیدی در رفتمان رقم خورد که مهم

حکایت مذکور، دو نظام رفتمانی کنشـی و تنشـی شناسـایی شـد. در نظـام کنشـی، بـا        

ی از کنشگر مواجهیم که دارای توان  باالیی است. این تـوان  بـرای او هـویتی    تصویر

رـردد تـا   شـناختی اسـت. ایـن هویـت سـبب مـی      دنبال دارد که دارای وجهی هسـتی به

هـای  های جدیدی شکل بگیرد و درنتیجه سبب تغییر نظام ارزشی و تحقـق ارزش کن 

ر ایـن، کیفیتـی از حضـور را ارائـه     بشود. عالوهشناختی در وجود کنشگر کیفی و هستی

بندی است. درواقه حضـور  یافته قابل طبقهدهد که از حضور مجازی تا حضور تحققمی

-شود. ایـن مسـئله نشـان   های مختلفی میادراکی ـ حسی کنشگر موجب بروز وضعیت 

شدن حضور برای کنشگر است. در ادامه شاهد تقابلی در رفتمـان بـودیم   دهندة درونی 

ریرد. ایـن وضـعیت نظـامی    ایۀ آن، کنشگر درمقابل ناکنشگر )وزیر کهن( قرار میکه برپ
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روییم که در رابطۀ اتصالی کند. در یک سو با ناکنشگر روبهتنشی را در رفتمان ایجاد می

-ای روایی و مبتنی بر رابطۀ تقابلی، سعی مـی ریرد. سپس مطابق با برنامهبا ابژه قرار می

رـردد. در سـوی دیگـر بـا     ند که ارزشی بیرونی محسوب مـی کند ارزشی را تصاحب ک

-ای تعاملی با ابـژه قـرار مـی   محور، ابتدا در رابطهکنشگر مواجهیم که برپایۀ نظامی تن 

ای ارزشی است. سـپس در فراینـدی   دهد ابژة مورد نظر او ابژهریرد. این رابطه نشان می

دالت و با منطقی دوستانه رفتـار  ادراکی ـ حسی و عاطفی با دیگران از روی انصاف و ع 

هـایی برخـوردار شـود کـه وجهـی      رردد تـا کنشـگر از ارزش  کند. این امر سبب میمی

آمیز و وزارتـی  معنای تحقق رفتاری مهرشناختی دارد و تصاحب ارزش برای او بههستی

 از سر انصاف و عدالت است.   

 هانوشتپی
1. semiotics 

برپایۀ سرایت حسی از یک سوژه به سوژه یا به ابژة ( sensory perception. نظام ادراکی ـ حسی )2

ریرد. نظام مزبور بر تعاملی پویا میان دو طرف مبتنی است؛ تعاملی که در آن، دو دیگر شکل می

 یابند.حسی دست میسوی درریر در تعامل به نوعی هم
3. ontological 

درباب نقصان مس در کتاب رِه مبانی آن را رِک( phenomenologicalبین  پدیدارشناختی ) . در4
آمیختگی سوژه و ابژه، همرحسی و د کی ـ اکند، ارتباط ادر( طرح میDe L ̓Imperfection) معنا

-ها مواجه میو یا اصل آن« هاخود پدیده»در این رویکرد، سوژه با  رود.شمار میاز مبانی اساسی به

کند که در آن هر ای را تجربه میراکی ـ حسی، لحظهشود. بر این اساس، سوژه در جریانی اد

  ریرد.ای از اصل وجود سرچشمه میپدیده
5. function 

6. C. Bremond 

7. C. Zilberberg  
8. La Structure Tensive 
9. J. Fontanille 

10. Et Signification Tension 

11. tensive model 

12. the rassian formalist 
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13. B. Ejkhenbaum 

14. V. Shklovsky  

15. motif 
16. R. Jakobson 
17. A.J. Greimas 
18. aesthetic 
19. formalist 

شود و معنا در بافت رفتمانی و مبتنی بر شرایط حاشیه رانده می(، کن  بهstate) در نظام شَوِشی. 21
ر نیز عاملی است که پذیرد. شَوِشگرر و عوامل رفتمانی تحقق میعاطفی و ادراکی ـ حسی شَوِش

شَوِش )از مصدر ریرد. های دیگر قرار میدر رابطۀ ادراکی ـ حسی و پدیداری با هستی و ابژه
کنندة وصال عاملی با اُبژه یا کنندة حالتی است که عاملی در آن قرار دارد یا بیانشدن( یا توصین

 (.  92: 9911ای ارزشی است )شعیری و وفایی، رونه

21. M. Mauss 
22. C. Lévi-Strauss 
23. G. Dumézil 
24. R. Barthes 
25. P. Ricoeur 
26. contrat  
27. competence 
28. performance 
29. evaluation 
30. manipulation  

31. contract 

32. appropriation 
33. disjunction 

34. conjunction 

35. lack 
36. ascending 

37. decadence 

38. amplification 

39. attenuation 

40. setting 

41. subject state 

42. J. Courtés 

43. state 

44. E. Landowski 

45. modal 

46. non- subject 
47. trascendence 
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Abstract 
In Boostan, Sa'di expresses his thoughts and it has a significant place among 

his works in terms of story writing. There are anecdotes in this work which 

could be studied through contemporary structuralism and even post-

structuralism theories of narrative. One of these anecdotes is the story of "in 

deception and politics" from the first chapter. It is important so far as 

characterization, agents, actions, functions, values, tensions, motivations and 

movements are concerned. These features establish the structure of the 

narrative in relation to action and tension discourses that can be explained 

through semiotics. In semiotics, the interaction between the domain of form 

and content, the relationship between the signifier and the signified, and the 

interaction between the narrator and the reader are examined through 

mediators such as emotional, aesthetic, and perceptual-sensory discourses. 

Accordingly, in this descriptive-analytical study, firstly, the narrative of the 

story is described, and then the active and tension systems of this narrative 

are studied through the semiotics approach to explain how it is born out of a 

mere tense and interwoven system of confrontation which are based on 

hierarchical relationships, with phenomenological and ontological 

characteristics. In fact, the main purpose of the present study is to explain 

how the forms of tension and value within a confrontational and action 

system is based on the perceptual-sensory, emotional, interactive, and 

ontological processes. 
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