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Abstract: 

Counter-discourses are supportive discourses with a structure 

influenced by motifs such as: cultural, religious, ritual, and 

mythological which support the core of the discourse system in the 

narrative in various ways by creating semantic auras. Among them, 

counter-discourses with religious and ritual motifs are among the most 

frequent types of counter-discourses in Iranian folk language and 

culture. Due to the direct influence of language and culture on the 

narrative structure of Iranian folk tales, as well as how these 

supportive behaviors work in folk tales, one can shed light on new 

dimensions of the nature of counter-discourses and their role in 

advancing the narrative. In this research, which employs an analytical 

and applied method with a sign-semantic approach to discourse, an 

attempt has been made to study and analyze the appearance and 

function of religious and ritual counter-discourses in 35 short folk 

tales from the book Gol to Sanobar written by Seyyed Abolghasem 

Anju Shirazi. The results of this study indicated that 11 types of 
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religious and ritual counter-discourses common in popular language 

and culture are also reflected in these narrations, the principle of 

action being the core of the discourse system in these narratives with 

inductive (2 cases), positive (6 cases) and inductive-positive (3 cases) 

functions, which give in general a particular kind of semantic support. 

This study also showed that the counter-discourses of "sacred 

numbers" and the counter-discourses of "repentance" and "vowing" 

are the most frequent and least frequent types of religious and ritual 

counter-discourse in these narrations, respectively.  

Key words: Narrative; the core of the discourse system; religious and 

ritual counter-discourses; functions; short Iranian folk tales. 

1. Introduction 
Litarary discourse or dominant discourse system in Iranian folk short 

stories is a worth action-oriented discourse system. In fact it is a 

meaningful generality which is formed from a collection of 

interrelated metadiscourses in action-oriented process of subject which 

are formed based on a specific accessible object for the subject, 

around the "action" component, as the core of discourse system. All of 

them, create a specific orientation in action-oriented process of 

subject. But among these metadiscourses which form the worthy 

action-oriented discourse system in Iranian folk short stories and each 

of them, somehow, play a role in expanding the narrative there is a 

bunch of pieces of speech with the function of supporting the core of 

discourse system (action) in stories, that gain its supportive power 

from religious and ritual theme and their primary origin is folk 

language and culture and most likely, because of the direct influence 

of folk language and culture in stories, it has been found in to the 

narration of stories, too. For this reasone,  awareness of the quality of 

apearance, position, role and also types and ,functions, of this kind of 

pieces of speech in folk stories which can be named as "religious and 

ritual metadiscourse" with regard to their origin in folk language and 
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culture, is an important issue in this research which is presented to 

study for recognition the ,narrative, structure in Iranian folk short 

stories. 

Research Questions 

According to the mentioned subject, this article will answer to three 

main questions:  

1. With regarde to the position of religious and ritual motifs in the 

structure of commen metadiscourses in folk language and speech, do 

these motifs have the metadiscourse function in Iranian folk short 

stories too? 

2. If there is this type of metadiscourse ( religious and ritual) in 

stories, what kind of pieces of speech express them? 

3. How this type of metadiscourse in these stories, support the core of 

discourse system of narrative semantically? 

2. Literature Review 

With regard to done reseaeches and analysis, websites and various 

scientific press, there is not any research in which the function of 

religious and ritual metadiscourse in expanding the narration of 

Iranian folk short stories be studied.   

3. Methodology 

The method of this research is analytical-applied method and also case 

study in 35 Iranian folk short stories from the book of What Do Gol 

Do with Senowbar? by Seyed Abolghasem Anjavi Shirazi.  The 

approach of this article is semiotics of discourse that trys to analyze 

the quality of appearance, position, role, types and the function of 

religious and ritual metadiscourse in stories. 
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4. Results 

The results of this research show that Eleven kinds of common 

religious and ritual metadiscourse in folk language and culture that 

have been appeared in these narratives, semantically supporte the 

main action as the core of discourse system in these narratives with 

inductive function (2 caaes), prescriptive function (6 cases), inductive-

prescriptive function (3 cases). It must be mentioned that the ordinary 

semantic class (farmers, workers, beggars &...) and also the specific 

semantic class (kings, ministers &...) have more benefited from these 

metadiscourses. This research also reveals that metadiscourses often 

before doing the action and of course beside the mere action, are 

appeared. "Holy numbers" metadiscourse and "repentance and vow" 

metadiscourses which are the type of religious an ritual metadiscourse 

have respectively the most and the least abundance in these narratives. 
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 818ـ181 ، صص1041بهار و تابستان ، 11، شمـارة 6 سال
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DOR: 20.1001.1.25886495.1401.6.11.7.9 

رفتارهای پشتیبان( در پیشبرد روایت؛ ) های دینی و آیینیکارکرد پادگفتمان

 های عامیانۀ کوتاه ایرانمطالعۀ موردی قصه

 2*پرنیانموسی ، 1فروحید سجادی

 (81/1/1044 پذیرش:   0/18/1911)دریافت: 

 

 چكیده
هایی همچون فرهنگ، آداب و گفتارهایی حمایتی با ساختاری متأثر از موتیفها پارهپادگفتمان

سنن قومی و تباری، شرایط خاص زمانی و مکانی، و اعتقادات دینی، آیینی و اساطیری است 

های مختلف تقویت و ظام گفتمانی در روایت را به گونههای معنایی، هستۀ نکه با ایجاد هاله

های دینی و آیینی از پربسامدترین ها با موتیفمیان، پادگفتمانکند. در این حمایت می

به تأثیر مستقیم زبان و  های پادگفتمان در زبان و فرهنگ عامیانۀ ایرانی است که با توجهگونه

ها نیز نمودهای ها در قصهانۀ ایرانی، این نوع پادگفتمانهای عامیفرهنگ بر ساختار روایتی قصه

ها و نیز چگونگی کارکرد این رفتارهای پشتیبان در ها و بسامد آنفراوانی دارد که شناخت گونه

ها در پیشبرد ها و نقش آنای از ماهیت پادگفتمانکنندة ابعاد تازههای عامیانه، روشنقصه

هش که با روش تحلیلی و کاربردی و با رویکرد روایت خواهد بود. در این پژو

قصۀ  93در  های دینی و آیینیمعناشناسی گفتمانی انجام شده، نمود و کارکرد پادگفتماننشانه
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انجوی شیرازی بررسی شده  ابوالقاسم سید اثرگل به صنوبر چه کرد؟ کوتاه عامیانه از کتاب 

های دینی و آیینی رایج در ه از پادگفتمانگون است. نتایج تحقیق حاکی از این است که یازده

عنوان هستۀ نظام ها نیز نمود یافته که اصل کنش، بهزبان و فرهنگ عامیانه در این روایت

شش مورد( و القایی ـ ) مورد(، ایجابی ها را با کارکردهایی القایی )دوگفتمانی، در این روایت

دهد که های پژوهش نشان میین یافتهاند. همچنمورد( حمایت معنایی کرده 9) ایجابی

ترتیب پربسامدترین و به« کردن نذر»و « توبه»های و پادگفتمان« اعداد مقدس»پادگفتمان 

 هاست.  های پادگفتمان دینی و آیینی در این روایتبسامدترین گونهکم

ردها، های دینی و آیینی، کارکهستۀ نظام گفتمانی، پادگفتمان ،روایتهای کلیدی: واژه

 های عامیانۀ کوتاه ایرانی.قصه

     مقدمه. 1

هـایی  هـا متـأثر از مفلفـه   گفتارهایی حمایتی است که سـاختار آن عموماً پاره 1پادگفتمان

همچـون فرهنــگ، آداب و سـنن قــومی و تبـاری، شــرایط خـاص زمــانی و مکــانی، و     

ایتی خود، در کنـار  ها در کارکرد حمدینی، آیینی و اساطیری است. پادگفتمان اعتقادات،

کننـد  یابند و یک هالۀ معنایی ـ حمایتی را ایجاد مـی هستۀ گفتمان در روایت حضور می

کننـد.  وخیزهای روایت تقویت و حمایـت مـی  و به این ترتیب، هستۀ گفتمان را در افت

شود کـه  ها محسوب میهای دینی و آیینی ازجملۀ این پادگفتمانمیان، پادگفتماندر این 

رهنگ و گفتار عامیانۀ ایرانی دارای کارکرد فراوانی است. به همین سـبب ایـن نـوع    در ف

ها همواره در ارتباطی مسـتقیم بـا   های عامیانۀ ایرانی نیز که روایت آنپادگفتمان در قصه

آید کـه در  شمار میها بهترین پادگفتماناز مهم گرفته است،فرهنگ و زبان عامیانه شکل 

سبب منطبق بودن با نظام گفتمان به ها را کهستۀ نظام گفتمانی روایتشرایط گوناگون، ه

دهـد. از  مـی  است، به اشکال گوناگون مورد حمایـت قـرار  « کنش»کنشی ارزشی، مفلفۀ 

هـای  هـا در قصـه  نقش و کارکرد آن همین رو بررسی و تحلیل چگونگی نمود، جایگاه،

گیـری  ن و فرهنـگ عامیانـه در شـکل   کردن میزان تـأثیر زبـا   عامیانۀ ایرانی ضمن روشن
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ها در پیشبرد روایت ای از ماهیت پادگفتمان و نقش آنها، ابعاد تازهروایت این نوع قصه

بـه مطالـب یادشـده، سـه پرسـش اصـلی درمـورد         بنـابراین بـا توجـه    کند.را تبیین می

 شود:   میهای عامیانۀ ایرانی در این پژوهش مطرح های دینی و مذهبی در قصهپادگفتمان

های رایج در زبان و دینی و آیینی در ساختار پادگفتمانهای موتیفباتوجه به جایگاه  .1

های عامیانۀ کوتاه ایرانی نیز کارکرد پادگفتمـانی  ها در قصهگفتار عامیانه، این موتیف

 دارد؟

ی هـای گفتمـان ها، بیشتر در قالب چه پارهدرصورت وجود این نوع پادگفتمان در قصه. 8

 است؟  نمود یافته 

ها چگونه هستۀ نظام گفتمانی روایت را مـورد حمایـت   ها در این قصهاین پادگفتمان. 9

 دهند؟  معنایی قرار می

هـا،  هـای دینـی و آیینـی در ایـن قصـه     فرضیۀ پژوهش از این قرار است که موتیـف 

هـای مقـدس،   گفتارهایی همچون یـادکرد نـام  درست همانند گفتار عامیانه، در قالب پاره

عنـوان هسـتۀ   توفیق الهی، سوگند خوردن و سوگند دادن نمود یافته که مفلفۀ کـنش، بـه  

تـوان  مـی  کند کهاستمراری، تأییدی و تضمینی می ارزشی را حمایت نظام گفتمان کنشیِ

 آوری( و القـایی الـزام ) ها را در قالب دو کـارکرد حمـایتیِ تضـمینی   کارکرد حمایتی آن

 بندی کرد.ها دستهاین قصهکردن( در  مجاب)

معناشـناختی گفتمـانی   این پژوهش با روش تحلیلی و کاربردی و با رویکـرد نشـانه   

انجام شده است. ابتدا تعریفی مختصر از سـه مبحـگ گفتمـان، نظـام گفتمـان روایـی و       

 93های دینی و آیینـی در  پادگفتمان کارکرد پادگفتمان بیان شده و سپس نمود و کارکرد

شـاهزاده ابـراهیم و فتنـۀ    »)از قصـۀ   گل به صنوبر چه کـرد؟ تاه عامیانه از کتاب قصۀ کو

های عامیانۀ ایرانـی کـه   قصهاز مجموعه«( کچل و شیطان»تا پایان روایت دوم « ریزخون

ترین شکل ممکـن گـردآوری کـرده، واکـاوی و     ابوالقاسم انجوی شیرازی به علمی سید
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شـده در  های تحقیق، فرضـیۀ مطـرح  به پرسشتحلیل شده تا ضمن دادن پاسخی روشن 

 آن نیز اثبات یا رد شود.     

 . پیشینۀ تحقیق  2

کارکردشان در روایت و زبـان انجـام شـده     ها وهایی درمورد پادگفتمانتا کنون پژوهش

 ها به این شرح است: که برخی از آن

ان و ، ضـمن تعریـف گفتمـ   پادگفتمـان و سیاسـت  ( در کتـاب گفتمـان،   1989تاجیک )

ها، کارکردشان را در مقولۀ گفتمان سیاسی واکاوی کـرده  آن پادگفتمان و تفاوت و تشابه

 است.

، ضـمن تعریـف پادگفتمـان،    معناشناسی دیداری - کتاب نشانه( در 1911) شعیری 

هایی از آن را خصوصاً در هنرهـای دیـداری و تجسـمی مـورد بررسـی قـرار داده       گونه

 است.   

ای پنجاه فیلم فارسی و انگلیسی، کـنش  ( با بررسی مقایسه1918)قدم و عطاران پیش

انـد کـه قسـم    را در دو زبان انگلیسی و فارسـی پـژوهش کـرده و گفتـه    « قسم»گفتاری 

و کنش گفتاری قسم در زبان فارسی بـیش   ناباوری در جوامع است حاصل رواج نوعی

  از زبان انگلیسی وجود دارد.

ازقبیـل   های معنایی پادگفتمـان، ( برخی ویژگی1916) مقدم، شعیری و قطبیداوودی

الگوها، خـر   با کهن سازی، برجستهمحوریارجاع، پردازیداستانسازی از طریق عینیت

 اند.   واکاوی کرده عادت و تمثیل، را در سورة کهف

 های قرآنـی در دو نگـارة  کارکرد پادگفتمان (1911پایدارفرد، محمدزاده و بلخاری ) 

و ارتبـا  تصـویر و مـتن را     طهماسـبی فالنامۀ شاهدر یونس و ماهی و زندان  یوسف در

 اند.  تحلیل کرده



 و همکار فروحید سجادی                        ...رفتارهای پشتیبان() های دینی و آیینیکارکرد پادگفتمان
 

191 

 

های نیما را واکاوی کرده های پادگفتمان در نامهسازی( هاله1916رضایی و دیگران )

سازی زبـان خـود و   اند که نیما از این راه درپی تحکم در برجستهو به این نتیجه رسیده

 است. ا بودهنیز تداوم معن

هـای علمـی و   های گوناگون دیگر در سایتها و نیز بررسیبه این پژوهش با توجه 

پژوهشی که نمود و کارکرد پادگفتمانی دینی و آیینـیِ   شناسی، هیچنشریات ادبی و زبان

 های عامیانۀ کوتاه ایرانی بررسی کرده باشد، یافت نشد. رایج در گفتار عامیانه را در قصه

 چوب نظری   . چار1

 معناشناسی همبانی بنیادی آن از دیدگاه نشان . گفتمان و1ـ1

 . تعریف گفتمان1ـ1ـ1

روشنی آن را توان بهحال گسترده است که گاه نمیین درعمفهومی پیچیده و  8گفتمان 

های مطالعاتی مختلف، متفاوت است. به مفهوم گفتمان در حوزه چراکهتعریف کرد؛ 

: 1911حری، ) زندیا معناهای آن نوعی سردرگمی موج می همین سبب در معنا

یش، جریان رونده، روند یا توالی پ بهمعنای سیرِ رو (. گفتمان در وجه اسمی، به00ـ83

شناسی، گفتمان از (. از نظر زبان14: 1984دانل، مک) زمان، حوادث، اعمال و... است

در تعریف نخست، واحدی از دو دیدگاه خاص دارای تعریفی دوگانه است: گفتمان 

معنای زبان در جمله است و در دیدگاه دیگر، به تر ازبزرگشود که زبان محسوب می

حضور  به توجه با(. درکل 11ـ19: 1919سجودی و اکبری، ) چارچوب بافت آن است

تنیده دانست که در این صورت، در توان آن را سازمانی درهمعناصر فراوان در آن، می

یک عمل زبانی است که دارای سازمان و تشکیالت خاص »تر، گفتمان سادهتعریفی 

ای از زبان قطعه»گفت که گفتمان  توانین میبنابرا(. 00: 1913عباسی، « )خودش است

یارمحمد، « )اند و هدف خاصی دارندنحوی به هم مربو با معناست که اجزای آن به

اند، ای که برای آن قائل شدهتنوع گونهترتیب، گفتمان ورای هر  ینا به( 18: 1919
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پرداز براساس آن، نوع شود که گفتهیری بخشی از استعدادهای زبان محسوب میکارگبه

هاست و کند که هم دارای مرزبندی مشخصی با سایر گفتهخاصی از گفته را تولید می

تی است که اساس، گفتمان عملیا ینا بر»کند. هم هدف خاص را در مسیر آن دنبال می

گیری گردد و دارای سه ویژگی مهم حضورمداری، موضعمنجر به تولید گفته می

ها متعدد و ین گفتمانبنابرا(. 840ـ181: 1980)شعیری، « مرکزی و هدفمندی است

های مختلفی از گفتمان، همچون توان شاهد نمود گونهو به همین سبب می متکثر است

 مان اجتماعی، گفتمان پزشکی و گفتمان ادبی، بود. گفتمان سیاسی، گفتمان هنری، گفت

 نظام گفتمان روایی   .2ـ1ـ1

گفتمان ادبی دارای رویکرد خاصی است که ممکن است مفهومی فراتر از تعاریف 

گیرد که این یم برهای ادبی کلیت متن را دریادشده داشته باشد. به گفتار بهتر، گفتمان

ها را در مسیری دهد و آنتحت تأثیر قرار می کلیت معنادار همۀ عناصر روایت را

نظام »توان از گفتمان غالب در روایت با عنوان ین میبنابراکند. خاص هدایت می

گیری ترین مفهوم در شکلسوژه محوری حال هر به کهاین به توجه بایاد کرد. « گفتمانی

حول معنایی رخ روایت است که بدون وجود آن عمالً نه روایتی وجود دارد و نه ت

کنندة یتهداگردد که اطال  می 9گیری سوژهگفتمان به موضع»توان گفت: دهد، میمی

کارگیری راهبردهای مختلف به تولید معنا منجر گیری و بهجریانی است که جهت

« پردازی حاصل آن استتوان ]آن را[  فعالیتی دانست که گفتهشود؛ پس میمی

گرایی های ادبی درکل حول محور دو اصل کنش )عملمان(. گفت868:  1911)شعیری، 

نوعی ساختار گیرد که بهمی مدار( و شَوش )دگرگونی درونی و عاطفی( شکلبرنامه

توان ( و می111ـ146: 1986ها مرتبط است  )شعیری، ها با آنهای گفتمانهمۀ نظام

چهار گونۀ کلیِ ها را براساس کارکرد و چگونگی حضور سوژه در روایت، در آن

بندی کرد. در نظام ( دسته10: 1913)شعیری، « گفتمان کنشی، شَوِشی، تنشی و بُوشی»

برنامه را آغاز مدار یا گاهی بیروییم که فرایندی برنامهای روبهگفتمان کنشی، با سوژه
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کند تا ارزش بیرونیِ قابل تصاحب و یا ارزش درونی اما با قابلیت تصاحب در جهان می

(. در نظام گفتمانی کنشی، در دنیای 11: 1918دست آورد )ر.ک: گرمس، رون را بهبی

دست آوردن سوژه وجود دارد که سوژه یا آن را نداشته و اکنون بیرون چیزی برای به

دنبال بازتصاحب چیزی است که بنابه دالیلی داشتن آن برایش امری ایجابی شده و یا به

های ام گفتمان کنشی ارزشی دارای رویکرداز تصاحب او خارج شده است. نظ

ترین نظام کنشی القایی و نظام کنشی تجویزی از مهمای است که دو خردهچندگانه

شود. در نظام گفتمان کنشی القایی، شاهد حضور دو های آن محسوب میزیرشاخه

های یک سوژه با استفاده از مفلفهسوژة  همسان از نظر ارزشی هستیم که در آن، 

سوژة دیگر را برای کنشی در راستای »ای همچون دروغ، التماس و چاپلوسی، کنندهلقاا

و او بدون هیچ اجباری،  (148: 1910معین، )بابک« کند[هدفی مشخص فعال ]می

دست بیاورد. اما در نظام گفتمانی گر را برایش بهشود ابژة مورد نظر سوژة القامجاب می

ای ای مواجهیم که در رابطهوجود ندارد و ما با دو سوژه تجویزی، رابطۀ افقی دو سوژه

گیرند که در این گزار و سوژة کنشگر قرار میهایی همچون سوژة کنشعمود و جایگاه

: 1913گزار در جایگاه برتری از سوژة کنشگر قرار دارد )شعیری، رابطه، سوژة کنش

به انجام کنشی کند که درنتیجۀ آور، دیگری را مجبور تواند با دستوری الزامو می( 80

شود. اما در نظام گفتمان شَوِشی، دیگر در یافتنی میدست گزارآن، ابژة مورد نظر کنش

یک ابژة قابل تصاحب برای سوژه وجود  مثابۀدنیای خارج از درون سوژه، چیزی به

و  ندارد؛ بلکه بر اصل حضور سوژه و رابطۀ حسی ـ ادراکی و عاطفی او با دنیا، خود

های (. این رابطۀ حسی ـ ادراکی  واکنش10: 1913دیگری بنا شده است )شعیری، 

ها، سوم این سوژه انجامد. دستۀها به تحول معنایی میگوناگونی دارد که بسیاری از آن

در میدانی دوقطبی قرار  ییم کهروروبهای های تنشی است. در این گروه، با سوژهسوژه

قۀ فشاره یا منطقۀ شوش و درونی است و قطب دیگر گستره قطب آن منطدارد که یک 

ها، قطب دیگر ی هرکدام از آنسوبهیری سوژه سوگیا منطقۀ شناختی و بیرونی است و 



 1041 بهار و تابستان، 11، شمـارة 6سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

191 

 

ها های بوشی است که مسئلۀ مهم آن(. اما دستۀ آخر سوژه08همان، ) کندرا محدود می

دنبال انند سوژة شوشی، بهـ بودن سوژه است. درواقع سوژة بوشی نیز، هم هو ن بودن

بودگی فعلی و ندنبال نفی جهااو با عصیان علیه خود به فتح ارزشی بیرونی نیست؛ بلکه

 (.    190ـ183همان، ) بودگی جدید دیگر استدر جهان گرفتن قرارتالش برای 

  . پادگفتمان و کارکرد روایی آن2ـ1

تنیده است که حول محور یک که بیان شد، گفتمان نظامی پیچیده و درهم طورهمان

یی است؛ تا جایی که گفتارهاپارهگیرد و در دل خود شامل هستۀ معنایی شکل می

ی گفتارهاپارهشناسی رسمی و رایج بر این باورند که بافتی که شناسان حوزة زبانزبان

(. در 11: 1988کند )میلز، پیوندد، گفتمان را تعریف میوقوع میخاص در بستر آن به

همان، « )واجد معنا، نیرو و تأثیر»گفتارهایی هم وجود دارد که گفتارها، پارهمیان این پاره

های گوناگون معنایی قرار ( است که موجودیت معنایی گفتمان را مورد حمایت81

معنای پاسبان، در لغت به« پاد»شود. گفته می «پادگفتمان»گفتارها دهد. به این پارهمی

دهخدا، ) کردن پاکدوام، ثبات، سامان بخشیدن، دارندگی برهان و نگهبان، حامی، 

یی که هرجاها به این شرح است که است. کارکرد پادگفتمان«( پاد»: ذیل 1911

شوند یا برای تضمین، نیازمند های گوناگون دچار افت معنایی میسببها بهگفتمان

ی هستۀ مرکزی گفتمان را که شوند و با ایجاد هالۀ معناییاری هستند، وارد عمل می

هر »دهند. به زبان دیگر، آید، مورد حمایت قرار میمی حساببهنقطۀ ثقل و حیاتی آن 

گفتمان، هرچند مسلط و قدرتمند، به پادهایی نیاز دارد تا بتوانند مشروعیت آن را 

ازند سهایی مییابی و وجه مجابی هالهها برای مشروعیتتضمین کنند؛ بنابراین گفتمان

، شعیری و مقدمی)داود« ها را تضمین کنندمداری و یا نفوذپذیری آنکه شرایط قدرت

ها هرگز در مرکزیت پادگفتمان»(. البته این نکته نیز اهمیت دارد که 16ـ1: 1916قطبی، 

مرکزی[ را ن ]یک گفتمان نیستند، بلکه کارکرد و نقش پادگفتمان این است که گفتما

خوان ی که سبب جلب اعتماد، رضایت، جذب هرچه بیشتر گفتهانهگوبهتضمین نماید؛ 
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است و  ها در هر متنی متفاوت و گوناگون(. پادگفتمان818: 1911)شعیری، « گردد [...]

« گیردهای اجتماعی مختلفی که در آن شکل میانواع نهادها و کاربست به توجه با»

هاست ها و بستر تولید آنبهتر، این متن یابد. به گفتار(، نمود می36: 1984دانل، مک)

توان گفت: این میبنابر گیرد.کار میکند و بههای مختلف پادها را انتخاب میکه گونه

« ها در متن استبندی پادها ]نیز[ غالباً براساس مضمون و کارکرد آندسته»

ها در متون ترتیب، پادگفتمان ینا به( 16ـ1: 1916، شعیری و قطبی، مقدمی)داود

ها عوامل گوناگونی ها در متنگیری آنگوناگون نمودهای متفاوتی دارد که در شکل

های دینی، آیینی، مایهها یا بناستفاده از موتیف»ها ترین آنگذارد که مهمتأثیر می

ای، ملی و سنتی است که هم سبب تمیز خوب و بد، خیر و شر، تعالی و سقو  اسطوره

« باشدحال[ راهی برای ایجاد دیوار دفاعی و چتر حمایتی می یندرعهم ] گردد وو... می

ها متکثر است: پادگفتمان ها براساس موتیفین پادگفتمانبنابرا (.811: 1911شعیری، )

ای، پادگفتمان تاریخی، پادگفتمان آیینی؛ البته بنابر نوع فرهنگ دینی، پادگفتمان اسطوره

 ها در متن وجود دارد. یک یا چند گونۀ آنغالب بر روایت، امکان نمود 

 . بحث و بررسی1

 های عامیانۀ کوتاه ایرانیو هستۀ گفتمانی در قصه روایی . ساختار نظام1ـ1

های کالسیک است که از نظر ساختار های عامیانۀ کوتاه ایرانی ازجملۀ روایتقصه

 آوردن دستبهی برای ها چیزخانوادة خود، در آنهای همروایت روایی، همانند سایر

و پیش  کنندوجود دارد که در جهان بیرون است. کنشگران در زمان و مکان حرکت می

 دست ازاند و اکنون آن را روند تا چیزی را ازآنِ خود کنند که یا ندارند و یا داشتهمی

گرمس، ). به همین سبب داستان روایات کالسیک در داشتن و نداشتن است اندداده

ظهور ها چه عاملی که فرایند دگرگونی معنا با ترتیب، در این روایتین ا به(. 16 :1918

خورد، یک نقصان ارزشی باشد، چه نقصان شوشی، چه تنشی و چه بوشی، کلید می آن

« تر استاهمیت دارد، نقش کنش در تحول معنا و تغییر آن به معنایی مطلوب آنچه»
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برای  حال هر بهها ها، سوژههای این قصهتدر روای چراکه(؛ 11: 1913شعیری، )

گیرند. به گفتار دگرگونی حالت اولیه به حالت ثانویه، فرایندی کنشی را پی می

تر، اگر گفتمان ابتدایی روایت کالسیک با شوش و یا حتی تنش و بوش هم آغاز روشن

یل شود، گر یا حتی سوژة تنشی تبدگر، بوششود، یا سوژه در میانۀ روایت به شوش

کند و یافتنی بدل میای بیرونی و دستی را به ابژهدرونکنندة بازهم سوژه عامل نابسامان

دهد. بنابراین در ساختار غالب رفت از وضعیت نابسامان را به مفلفۀ کنش پیوند میبرون

نوعی وجود دارد و تحول ها، حتماً نظام گفتمانی کنشیِ ارزشی بهنظام گفتمانی این قصه

مانند یک دستور زبان »گیرد و این نظام گفتمانی لی معنایی با وجود آن شکل میاص

یا آرزوی داشتن آن،  ( که در آن، از دست دادن ابژه18)همان، « کندروایی عمل می

کند تا براساس در اقدامی عملی تالش می»کند که ای تبدیل میشخصیت را به سوژه

موارد یادشده،  به توجه باین بنابرا .(11، همان« )هدفی مشخص چیزی را محقق سازد

شکلی که بدون آید، بهمی حساببه هاآنچه هستۀ اصلی نظام گفتمانی غالب در قصه

 وجود آن هرگز تحول معنایی هم رخ نخواهد داد، اصل کنش است.

 ی عامیانۀ کوتاه ایرانیهادر قصههای دینی و آیینی . پادگفتمان2ـ1

های عامیانۀ کوتاه ایرانی و د، هستۀ اصلی نظام گفتمانی در قصهکه بیان ش گونههمان

ها، نظام گفتمان کنشیِ ارزشی های کالسیک که نظام گفتمانی غالب در آنسایر روایت

« رفتارهای پشتیبان»نظام پادگفتمانی یا ها ین در این قصهبنابرااست، مفلفۀ کنش است؛ 

 هستۀ اصلی گفتمان عنوانبهر مفلفۀ کنش یز حول محوهرچ( بیش از 116: 1988میلز، )

های عامیانۀ ایرانی از دل فرهنگ عامه شکل اینکه قصه به توجه باگیرد و شکل می

ها بیش از هرچیز، ها در این قصهدهندة پادگفتمانهای اصلی شکلگرفته، طبیعتاً موتیف

ینی و آیینی که از های داز همین فرهنگ عامیانه برخاسته است که در این میان، موتیف

ای دارد. این ها نمود ویژههای رایج در گفتار عامیانه است، در این قصهپادگفتمان

گفتارهای کاربردی در گفتار عامیانه، های پارهای در همان قالبها از نظر گونهموتیف
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های مقدس، سوگند دادن، سوگند خوردن، عهد کردن، توفیق الهی، همچون یادکرد نام

ها که شامل ها در این قصهگانۀ سوژهتوسط طبقات پنجکردن و نذر کردن، توبه 

شاهان و ) وران و مردمان عادی(، خاصکارگران، پیشه) های طبقۀ عادیسوژه

 ای، افسانه(تاجران، کدخدایان و افراد متمول) ها(، متوسطشاهزادگان و همسران آن

های و پریان( است، برای حمایت دیوان) ایگو( و اسطورهحیوانات و اجرام سخن)

است. به این  کار گرفته شدهتقویتی، استمراری، تأییدی و تضمینی اصل کنش بهمعنایی 

های عامیانۀ کوتاه ایرانی های دینی و آیینی در قصهتوان گفت که پادگفتمانترتیب، می

مرار آن را کنند و به این شکل روند استاز نظر کارکردی یا درستی کنشی را القا می

آورند که استمرار یا وجود میای از معنا را بهبخشند و یا خود مستقیماً هالهتسریع می

کنند و یا با ایجاد هالۀ معنایی القایی ـ انجام کنشی را برای کنشگران الزامی و ایجابی می

 کنند. ایجابی، ضمن القای درستی کنش، استمرار یا انجام آن را نیز بایسته می

های مختلف شده، گونه، برای روشن شدن مباحگ مطرحپژوهشادامۀ  در 

های دینی و آیینی رایج در فرهنگ و زبان عامیانۀ ایرانی از نظر نمودی و پادگفتمان

 قصۀ عامیانۀ کوتاه ایرانی تحلیل و واکاوی شده است.  93کارکردی در 

 سوگند دادن  . پادگفتمان1ـ2ـ1

ۀ آن، واسطبهها در داوری ایزدی است که یشاز آزماوعی ن»سوگند دادن یا قسم دادن 

(. در عمل 18ـ93: 1918)حیدری، « شده استگناهی افراد مشخص میحقانیت و بی

شد تا گوگرد یا چیزی دیگر به متهم خورانده می سوگند دادن، محلولی از آب و سودة

(. اما 18: 1981ک. رضی، ر) تأثیر آن، درستی یا نادرستی گفتار او معلوم گردد ۀواسطبه

؛ تا جایی رفته استآزمایی کنشی ـ ایزدی از بین در گذر زمان، شکل کنشی این راستی

عامیانۀ امروز، خوراندن محلول سمّی جای خود را به  و گفتارکه در فرهنگ 

جویی به نیرویی مقدس یا استناد به امر ارزشی، برای گفتارهایی مبتنی بر تمسکپاره

ی یا انجام کنشی خاص داده است. کردارراستگویی، دیگری به راست نکرد متقاعد
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ای از معنای القایی در کنار شکل یک پادگفتمان با هالهگفتارها بهمعموالً این پاره

ای همچون تشویق، التماس و های القاکنندهتجویزی ضعیف یا کنش های کنشیِگفتمان

امیانۀ کوتاه ایرانی که ساختار روایتی آن های عشود. در قصهکار گرفته میتحریک به

برخاسته از فرهنگ و زبان عامیانه است، این پادگفتمان بیش از هرچیز حول محور اصل 

های مختلف هستۀ مرکزی نظام گفتمانی روایت است، در کنار گونه که کنش

 ها بسیاریزی که قدرت تجویزی آنتجوهای های کنشیِ القایی و نیز گفتمانگفتمان

، پادشاهی که دختر او «چاهیخجه»ضعیف شده است، کاربرد دارد. برای مثال در قصۀ 

بر دادن تمام دارایی ی مبنگرفتار ماری شده، در حمایت از گفتمان القایی تشویقی که 

خود به چوپانی است که قدرت باز کردن مار از گردن دخترش را دارد، پادگفتمان 

و پس از آن است که سوژة تحت تأثیر هالۀ معنایی این رد بکار میسوگند دادن را نیز به

 کند:بند مار را آغاز می ازپادگفتمان، فرایند کنشی برای رهایی دختر 

ۀ مکرر به پیش او آمدند و ]چوپان[ حاضر به رفتن نشد تا اینکه مرتب چندخالصه 

کتا تو را به خدای ی»پدر دختر به پیش چوپان آمد و با حالت پریشانی گفت: 

دهم دهم شما بیا و دخترم را از این گرفتاری آزاد کن. من، من نوشته میسوگند می

به حال پدر دختر دلش سوخت و  چوپان« ام را به شما واگذار کنم.تمام دارایی

)انجوی شیرازی،  توکل به خدا کرد و بلند شد و به همراهی پدر دختر رفتند

1916 :30 .) 

 ردن . پادگفتمان سوگند خو2ـ2ـ1

یرنده(، فرد مورد آزمون با دو گسوگنددهنده )آزموندر سوگند خوردن، برخالف فرد 

اثبات ناراستی( و ادامۀ زندگی )اثبات راستی( در این )بازخورد جدیِ مرگ و بیماری 

آور همواره یک نیروی الزام سوگندخورندهشود. به همین دلیل، برای می روروبهآزمون 

گفتارهایی . امروز که جز پارهداشته استکرداری وجود استگفتاری و ربرای راست

و خوردن محلول سمّی جای خود را نمانده خاص از این آزمون کنشی ـ ایزدی باقی 
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توان بازهم نوعی الزام و تجویز را در این ، میداده استکردن خداوند به ناظر فرض

صورت یک که البته به گفتارهای رایج در زبان و فرهنگ عامیانه مشاهده کردپاره

تواند کند و هم میشکلی قوی تأیید میپادگفتمان، هم درستی گفتار و کردار فرد را به

های عامیانۀ کوتاه ایرانی که روایت طور حتمی تضمین نماید. در قصهبه انجام کنشی را

قالب  ها نیز درگرفته، این پادگفتمانها در ارتبا  با فرهنگ و زبان عامیانه شکل آن

دارای نمودهای « به شیر مادر، به رنج پدر»و « به خدا قسم»گفتارهایی همچون پاره

ای از معنای سبب مرکزیت کنش در هستۀ روایت، با ایجاد هالهفراوانی است که به

کنش را در روایت  و استمرارگیرد، انجام آور که از وجه نظارت الهی سرچشمه میالزام

، کچلی که «کچل و شیطان»در قصۀ  کند. برای مثالتقویت میشکل حتمی و تضمینی به

هم چسباندن عروس و داماد بعد از به بودند، درآوردهنامزد وی را به عقد کس دیگری 

کند که سوگند بخورند ها را آزاد میو دیگران، با استفاده از اسم اعظم، به شرطی آن

ا نیز پس از آزاد شدن از طلسم، خود هآورند. آندهند و به عقد کچل دردختر را طال  

ترتیب ین ا بهسوگند خورده بودند.  خاطرشبهکنند که را ملزم به انجام کنشی می

کچل را  داربرنامهآور سیر فرایند کنشی پادگفتمان سوگند با ایجاد هالۀ معنایی الزام

 کند.شکلی تضمینی تقویت میبه
من  که دختر را به عقد من دربیاورید،اگر همۀ شما قسم یاد کردید »کچل گفت: 

پس از رهایی[ ن ]حاضرا [...] حاضران همه قسم خوردند« دهم.همه را نجات می

و دست دختر را در دست « بسیار خب، ما هم به قسممان وفاداریم.»همه گفتند: 

 (.  941ـ946همان، « )مبارک باشد!»و گفتند:  کچل گذاشتند

 . پادگفتمان نذر کردن1ـ2ـ1

های دینی و آیینی با ریشۀ تاریخی کهن است که در فرهنگ و ذر کردن از دیگر مفلفهن

شود. در ایران باستان، دارای نمودهایی همچون اعتقادات عامیانۀ ایرانی مشاهده می

تقدیم هیزم برای نذر آتش، کُشتن حیوانات و حشرات مضر، حفر گودال برای غسل 
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، به نقل از 93ـ1: 1918االسالم، رک. داعی) بوده است کردن روشنمس میت و آتش 

فرما، اما ای خویشبر قرارداد و معاملهی مبنگفتاری (. نذر پاره16ـ1: 1988ارشاد، فکری

به  نذرکنندهیه میان انسان و خداوند یا هر نیروی متعالی دیگری است که فرد دوسو

دادن رویداد دلخواهِ خ کردن اعتقاد دارد. نذر هم قبل از ر قدرتمندی آن در یاری

شود و هم بعد از آن که در هر دو جنبه، در شکل یک پادگفتمان با انجام می نذرکننده

شده در نذر ایجاد ای از معنای تضمینی برای انجام کنش مطرحآور، هالهقدرت الزام

« نذر کردم»گفتار شود. کنشگر معتقد است که اگر به پیمانش )که در قالب پارهمی

انگیزد، یبرمبر آنکه خشم و غضب الهی را ( پایبند نباشد، عالوهشده استم محک

به نقل از ، Klinger, 1987: 301) سازدمی دشوار یزنهای بعدی را برقراری پیمان

پادگفتمانی « نذر کردم»گفتار ترتیب، پاره ینا به(. 88ـ1: 1918پاکتچی و شیرزاد، 

تضمین  آورالزامشکلی در زمان حال یا آینده بهکنشی را  شود که انجاممحسوب می

های عامیانه نیز، همانند فرهنگ و گفتار عامیانه، دارای کند. این پادگفتمان در قصهمی

که سوژه در ادامۀ فرایند کنش خود برای کسب یک ی هنگامنمودهای فراوانی است. 

نشی خود از این شود، در کنار فرایند کابژه یا تحول یک حالت، دچار مشکل می

گیرد و پس یا پیش از رفع نقصان، خود را ملزم به انجام کنشی پادگفتمان بهره می

« بمونی»داند که در هنگام نذر، آن را تعیین کرده است. برای مثال همچنین در قصۀ می

کنند که پس از صاحب فرزند شدن، نهری از زن و شوهر که فرزندی ندارند، نذر می

را  نظر موردراه بیندازند و پس از اینکه صاحب دختری شدند، کنش شیره و روغن به

کنند که البته ادامۀ روند روایت را همین کنش نذر استمرار شکل دقیق اجرا میبه

 بخشد:می
این آرزو برآورده شد و خداوند دختری به آن زن و شوهر داد که اسمش را بمونی »

رده بودند، نهر شیره و روغن را راه طوری که نذر کگذاشتند و زن و شوهر همان

 (. 11: 1916)انجوی شیرازی، « انداختند
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 های مقدس . پادگفتمان یادکرد نام1ـ2ـ1

ای و فرهنگی عناصری مهم، قدرتمند و حتی مقدس ها از نظر تاریخی، اسطورهنام
رینش با های آفرینش، بسیاری از اقوام معتقدند آفیی که در اسطورهتا جاآید؛ شمار میبه
ها که (. به همین سبب تقدس نام13: 1981کاسیرر، ) شود)نام( و سخن آغاز می هکلم

های عامیانه است، کارکردی فراتر از یشهو اندهای کهن، آبشخور فرهنگ در اندیشه
های کهن، های اشخاص در آیینشناساندن چیزی یا کسی دارد؛ تا جایی که یادکرد نام

ها دارای قدرت است و به د شخص به هستی است. بنابراین نامۀ فراخواندن خومثاببه
 گفتار(. پاره141همان، ) گذاردها قدرت صاحب نام را در اختیار فرد میزبان آوردن آن

که در همین تفکر کهن دینی و آیینی ریشه دارد،  در گفتار   «های مقدسیادکرد نام»
عامیانه دارای بسامد فراوانی است و با های عامیانۀ ایرانی و به پیروی از آن در قصه

حضور متبرک خود در ابتدا یا میانۀ کنش سخت، نوعی پادگفتمان برای مفلفۀ کنش 
ای از معنای حمایتی را برای ، هالهآن زبان آوردنشود که کنشگر با به محسوب می

ام کند که براساس آن، گویی بخشی از قدرت و توانایی صاحبان نکنش خود ایجاد می
یادکرد  به توجه باشود. از سوی دیگر گیرد و البته موفق نیز میوام میرا در انجام کنش 

های مقدس نیروهای متعالی و الهی و افراد صالح و مقدس که همگی بر خیر مطلق نام
ترتیب، این نوع  ینا بهکند. داللت دارند، درستی کنش خود را به مخاطب القا می

های ارکرد تضمینی ـ القایی برای مفلفۀ کنش است که در قصهپادگفتمان دارای ک
عامیانۀ کوتاه ایرانی نیز به دو شکل یادکرد نام خدا و یادکرد نام پیامبران و اولیا نمود 

که روایت عاشق شدن جوانی پهلوان و کنش « باغ سیب»یافته است. برای مثال در قصۀ 
هاست، سوژه قبل دختری زیبا از چنگال دیواو برای آزاد کردن  داربرنامهسلحشورانه و 

کند و با این کار ضمن القای نوعی تقدس فرایند کنشی، نام خداوند را یاد می از آغاز
گیرد؛ تا جایی که برای کنش خویش، گویی بخشی از قدرت خداوند را برای آن وام می

کُشد، دو شیر را می سرهفتکند، دیو یابد که سه دیو را بردة خود میتوانایی می قدرآن
زند و بر پشت سیمرغ همانند بندد، اژدهایی سهمگین را بر زمین میرا به گاوآهن می

 رسد:گردد و درنهایت به وصال دختر مییبازمیک قهرمان به دیار خود 
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اش پدر و مادرش را بوسید و گرزش را بر روی شانه سروصورتاحمد هم »

« بیرون زد منزلپشتی را هم به پشت انداخت و خدا را یاد کرد و از گذاشت و کوله

 (. 834: 1916)انجوی شیرازی، 

محمد، سوژة اصلی روایت، قبل مَلک« لنگومحمد و دیو یکمَلک»همچنین در قصۀ 

کند به این شکل در تمام ع( را یاد می) امام علی گفتارِ ناماز آغاز هر کنش سخت پاره

 شود:این فرایندهای کنشی همانند یک پهلوان پیروز می

محمد باز علی را یاد کرد و سوار اسب شد و از دروازه در شد تا نزدیک گنبد مَلک»

 (.114همان، « )رسید

 . پادگفتمان توفیق الهی 1ـ2ـ1

سازی بین دو یا چند چیز است و در و همسان  همسو»معنای در لغت به« توفیق»واژة  

« ادبیات دینی، یعنی خداوند فعل بنده را مطابق و همسوی با رضای خود گرداند

 دادن نشانترتیب، همسو ین ا به(. 18ـ31: 1916)محمدحسینی تختی و مسعودی، 

گیری ربط دادن و یا حتی شریک دانستن خداوند در شکل ،کنش با خواست خداوند

، «به یاری خدا»گفتارهایی همچون در فرهنگ و زبان عامیانه در قالب پاره که نشک

 داراادعای  ینوعبههمگی  و... نمود یافته،« بده در راه خدا»، «شاءاهللان»، «توکل به خدا»

هایی با کارکرد القایی، در پادگفتمان شود که در قالبتوفیق الهی محسوب می بودن

کند حمایتی از معنا را در اطراف هستۀ گفتمان کنشی ایجاد میای شرایط خاص، هاله

است، با  که معموالً در آستانۀ انجام، میانه یا پایان فرد را افق معنایی کنشِکه این هاله 

اینکه اگر  به توجه بادهد. خواست، کنش و ارادة خداوند همسو و منطبق نشان می

تفا  خواهد افتاد، ضمن القای معنای خواست خداوند چیزی را اراده کند، حتماً ا

ی امکان به نتیجه رسیدن آن را نیز در نگاه مخاطب تقویت نوعبهدرستی کنش خود، 

شکلی روشن در ها نیز بههای عامیانۀ کوتاه ایرانی، این پادگفتمانکند. در قصهمعنایی می

ت خداوند، کنش با خواس دادن نشانهمسو  و در سه شکلِ بافت روایت نمود یافته
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خداوند، هستۀ نظام گفتمان کنشی  دادن قرارمربو  کردن کنش به خداوند و نیز شریک 

 کند:ارزشی را که مفلفۀ کنش است، تقویت و حمایت معنایی می

 دادن کنش با خواست خداوند(همسو نشان ) ثواب و عقاب الف.

از نمودهای « داوندکنش با خواست خ دادن نشانهمسو »یا « ثواب و عقاب»پادگفتمان  

ها در های عامیانۀ کوتاه ایرانی است که ساختار روایت آنپادگفتمان توفیق الهی در قصه

بیش از هرچیز در قالب  و گرفته شکلارتبا  مستقیم با گفتار و زبان عامیانه 

تا خدا چه »و « شاءاهللان»، «اگر خدا بخواهد»، «به خواست خدا»گفتارهایی مانند پاره

است. معموالً سوژه قبل از انجام کنش یا آغاز فرایندی کنشی که در  نمود یافته« اهدبخو

ها را بر زبان است، آن ناممکنیز و حتی آممخاطرههایی بسیار سخت، بیشتر موارد، کنش

این اصل که در فرهنگ دینی و آیینی همسویی و ناهمسویی با  به توجه باراند و می

افق معنایی  دادن نشانواب و عقاب است، سوژه با همسو خواست خداوند مستلزم ث

دهد که مستوجب ای قرار میکنش خود با خواست خداوند، خود را در فضای معنایی

آمیز و حتی پیروزی وی در یتموفقثواب و پاداش الهی باشد. نمود این پاداش استمرار 

پادگفتمان القایی ـ تضمینی  ترتیب، این پادگفتمان نوعیین ا بهفرایند کنشی خود است. 

نماید و از سوی دیگر شود که از یک سو مشروعیت الهی کنش را القا میمحسوب می

، «فروشجوجهمرد »کند. برای مثال در قصۀ طور قطعی تضمین میانجام موفق آن را به

را دزدیده بود، هنگامی که  فروشجوجههای گری که تمام جوجهدختر بزرگِ زن حیله

فروش را های مرد جوجهگوید که قصد دارد برود و تمام لباسآید و میمادر مینزد 

گونه کنش نادرست خود و برد و اینکار میرا به« شاءاهللان»گفتار بدزدد، مادرش پاره

 دهد:می نشان خداونددخترش را کنشی همسو با خواست 

 ‘ش در بیاورم؟هایش را از تنخواهی من بروم و لباسمادر می’دختر گفت: »

 (.81: 1916شیرازی،  )انجوی« ‘شاءاهلل زودتر از من بیاییبرو ان’مادرش گفت: 
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 ب. نصرت الهی )تفویض بخشی از کنش به خداوند( 

از دیگر نمودهای پادگفتمان  «تفویض بخشی از کنش به خداوند»یا « نصرت الهی»

ی دارد. نمود این فراوانز کاربرد ها نیتوفیق الهی در گفتار عامیانه است که البته در قصه

های عامیانه، درست همانند الگوی آن در زبان و گفتار عامیانه، به این پادگفتمان در قصه

، یاریگر و کنش یندفراشکل است که سوژه پیش یا بعد از انجام کنش، خداوند را در 

ایی همچون گفتارهقالب پاره درکند. این نوع پادگفتمان بیشتر شریک خود معرفی می

به امید خدا پیروز »، «به یاری خدا شکستش دادم»، «به یاری خدا انجامش خواهم داد»

ای معنایی نمود یافته است. در این پادگفتمان، سوژه هاله« توکل به خدا»و « شوممی

 همچونکند که براساس آن، بخشی از موفقیت کنشی خود را به نیرویی برتر، ایجاد می

ترتیب، سوژه ین ا بهناپذیر است. کند که البته نیرویی شکستیخداوند، تفویض م

یدن آن را در ذهن رس یجهنتی استمرار و بهنوعبهضمن القای درستی کنش خود، 

محمد در جواب دختر ، مَلک«باغ سیب»کند. برای مثال در قصۀ مخاطب تضمین می

کند، خداوند را در گرفتار در چنگ دیو که او را از کنش نجات دادن خود منع می

گونه درستی و پیروزی کند و اینهای گذشته و آیندة خود، یار و یاور معرفی میکنش

 کند: کنش خود را به مخاطب تلقین می
ام و تا ای دختر، بدان و آگاه باش که اگر خوشه و ناخوشه من آمده» محمد گفت:

ردار نیستم و به یاری بو تو را نجات ندهم دست به یاری خدا این دیوه را نکشم

 «دهم.می خدا، خواهر اولی تو را نجات دادم و تو را و خواهر سومی را هم نجات

 (. 818همان، )

 ج. تفویض کل کنش به خداوند 

تفویض کل »های توفیق الهی رایج در فرهنگ و زبان عامیانه، پادگفتمان ازسومین گونه 

یرانی نیز بازتاب دارد. در این نوع های عامیانۀ ااست که در قصه« کنش به خداوند

گونه کند و اینکنش را به خداوند مربو  می وکمالتمامپادگفتمان، سوژه انجام گرفتن 

و « الحمدهلل»، «خدا را شکر»گفتارهایی همچون ای از معنای تأییدی در قالب پارههاله
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کند که القا مییاب و به گفته سازدرا اطراف کنش خویش برمی« گزارمخدایا، سپاس»

این درحالی است  و نداشتهآن نقشی  شده کامالً الهی بوده و سوژه در انجامانجام کنش

وجه جنبۀ انسانی و الهی نداشته باشد. برای مثال در قصۀ یچهبهممکن است کنش او  که

فریبد و او را ای، گرگی را میکه حکایت روباهی است که هر بار با حیله« متل روباه»

کشد، پس از هر بار فریب او و خوردن گوسفندهایی که گرگ برایش بند می به

دهد، اش را به خدا نسبت میکارانهچنین کنش فریبکند و اینآورد، خدا را شکر میمی

گوشت  آوردن دستبهکند و خود را در یید الهی بودن آن را به مخاطب القا میتأ

 :کندگوسفندان بدون نقش و کنش معرفی می

 جاهمهاز آن طرف وقتی روباه گرگ و سبو را وسط آبادی انداخت و فرار کرد، 

خورد و شده میهای ذخیرهاش رسید و رفت از گوشت و دنبهآمدند تا به النه

گفت: یمکرد و کرد، سرش را به آسمان بلند کرده بود و شکر حق میو  میو 

 (.113همان، ) «اند.رسیدهاین دفعه مردم آبادی حساب گرگ را  شاءاهللان»

 . پادگفتمان توبه کردن 1ـ2ـ1

مستملی بخاری، ) است بازگشت و رجوع از گناه توبه در اصطالح شریعت و عرف،

های (. در تعریفی ساده، توبه در فرهنگ، گفتار و زبان عامیانه و البته قصه1841: 1969

آور برای جدی و الزام گفتاری است که پشیمانی از یک کنش و تصمیمعامیانه، پاره

ترتیب، توبه نیز، همانند نذر  ینا بهدهد. ترک و البته انجام کنش متضاد آن را نشان می

فرما با خداوند است؛ با این تفاوت که در این و حتی سوگند خوردن، قراردادی خویش

نشی گفتار، سوژه با به زبان آوردن آن ملزم به انجام ندادن کنش و سپس انجام کپاره

ایجاد  گفتار در قالب یک پادگفتمان، باترتیب، این پارهین ا بهشود. متضاد با آن می

گرفته،  سبب نظارت خداوند شکلای معنایی با کارکرد ایجابی که وجه الزامی آن بههاله

در این مورد نیز، همانند سوگند  چراکهکند؛ شکل حتمی تضمین میانجام کنش را به

دنبال خواهد داشت. برای یه خشم خداوند را بهدوسواین قرارداد  خوردن، تخطی از
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ها کرده بودند، پس محمد که به او ظلم، برادران مَلک«درخت سیب و دیو»مثال در قصۀ 

گیرند که تا ابد همانند غالم در کنند و تصمیم میاز بخشش، از دشمنی با او توبه می

با گذشتۀ آنان را  پس انجام کنش متضادین ا ازگفتار توبه، خدمت او باشند و همین پاره

 کند:آور تضمین میشکلی الزامبه

یم دیگر کار بد توبه کردما هرچه بد بودیم، تو برعکس خوبی. ما هم ’برادران[ گفتند: »]

: 1916انجوی شیرازی، )« ‘ها تا زنده هستیم غالم تو هستیم.نکنیم و درعوضِ بدی

886  .) 

 عهد و پیمان بستن. پادگفتمان 1ـ2ـ1

اصلی مذهبی،  عنوانبهیی هندواروپاهای بسیار دور، در جوامع عهد و پیمان از گذشته

اخالقی و اجتماعی شناخته شده است، تا جایی که ایرانیان باستان کشور خود را 

: 1981و دهقان،  پورحسام، به نقل از 181: 1913هینلر، ) دانستندسرزمین پیمان می

ها بوده و و حافظ آن هاا، خدای آیین مهرپرستی، خدای عهد و پیمان(. میتر66ـ91

کرده و فریفتن او شکنان را نابود مییرکی و افسونی برتر از طبیعت، پیمانبا زهمواره 

عهد »گفتارهایی همچون ترتیب، پاره ینا به(. 66ـ63: 1981رضی، ) ناشدنی بوده است

که در  های عامیانهمیانۀ ایرانی و طبیعتاً در قصهدر فرهنگ عا« متعهد هستم»و « کنممی

است  شکنی گناهی نابخشودنیپیمان»هایی از این اعتقاد باستانی که رگه ها هنوز همآن

و  پور)حسام« باید بپردازد شکنی خود راشکن هرجایی که باشد تاوان پیمانو پیمان

برای  آورالزامیی با کارکرد ها( وجود دارد، در قالب پادگفتمان66ـ91: 1981دهقان، 

ها با حضور خود گفتارشود و این نوع پارهیگرفته مکار انجام شدن یا استمرار کنش به

کند. برای شکل حتمی تضمین میی فرایند کنشی، پیشبرد و استمرار آن را بهدر ابتدا

واب محمد ازدواج کند، در جقرار است با مَلک که، دختری «قصۀ مرغ زرد»مثال در 

بر کنشی خاص را  یمبنشود، عهدی فشارهایی که برای ازدواج با دیگری بر او وارد می
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گفتار عهد محمد است؛ به این شکل پارهکند که انجام آن صرفاً در توان مَلکبیان می

 کند:شکلی بایسته ضمانت میاستمرار کنش وفاداری سوژه را به

یک جفت  یمبراکه هرکس توانست ام با خدای خود دختر گفت: من عهد بسته»

ها را بر روی آب اندازم، شنا کند، با او ازدواج وقتی آن کند کهماهی از طال درست 

 (. 810: 1916انجوی شیرازی، « )کنم

 . پادگفتمان دعا و نفرین1ـ2ـ1

تقریباً در هر »های رایج در زبان و فرهنگ عامیانه است که فرهنگدعا و نفرین از خرده

« کندبافت مورد استفاده تغییر می به توجه باها شوند و تنها هدف از آنادث میبافتی ح

های عامیانۀ کوتاه ایرانی، دعاها و (. در قصه18ـ39: 1910قدم و وحیدنیا، یشپ)

شود و ها از نظر پیشبرد روایت، نوعی پادگفتمان برای مفلفۀ کنش محسوب مینفرین

رسد. در روند کنشی خود به نوعی ایستایی اجباری مییابد که سوژه در بافتی نمود می

افتد که سوژه با هیچ کنشی تر، پادگفتمان دعا و نفرین زمانی اتفا  میبه بیان روشن

آمده رهایی یابد؛ به همین سبب با استفاده از این پادگفتمان تواند از ایستایی پیشنمی

کننده در دعا نیروهای متعالی یاری دهد وگزار قرار مینوعی خود را در جایگاه کنشبه

را که خود قادر به انجام آن نیست، توسط  آنچهکند و یر فرض میپذرا کنشگر و کنش

، دختر صاحب برگ مروارید «برگ مروارید»دهد. برای مثال در قصۀ ها انجام میآن

به حق حضرت  شود،وقتی متوجه دزدیده شدن برگ مروارید توسط فردی ناشناس می

برده  آنجاکند تا خودش و باغش با هم به جایی بروند که برگ مروارید یمان دعا میسل

. او با استفاده از این پادگفتمان، از ایستایی ناشی از عدم توانش برای آغاز شده است

کند و به محل برگ مروارید( است، عبور می) فرایند کنشی خود که با هدف بازیابی ابژه

 رود:میبرده شدن برگ مروارید 
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به حق حضرت سلیمان پیغمبر، من با این باغ ’دختر صاحب برگ مروارید[ گفت: »]

باغ حرکت کرد و پشت شهر  ‘اند!به جایی برویم که برگ مروارید را آنجا برده

 (. 113: 1916ی شیرازی، انجو)« محمد نشستمَلک

سط بمونی، اش تو، وقتی پیرزن فقیر با شکسته شدن کاسه«بمونی»همچنین در قصۀ 

ماند، برای گرفتن انتقام نصیب مییباز جوی روغن و  شیرة نذری پدر و مادر بمونی 

کند و با ی بمونی را نفرین مینوعبه، شده استخود که در انجام آن دچار ایستایی 

  شود:های فراوانی مینفرین پیرزن، بمونی دچار گرفتاری

« دوارم که گرفتار اسکندر بشوی.کنم، اما امیمن نفرینت نمی»]پیرزن[ گفت: 

که این حرف از  دمهماندانست اسکندر کیست و اصالً چیست. از دخترک نمی

یالّا من اسکندر را »دهان پیرزن بیرون آمد، شروع کرد به گریه و زاری که: 

 (.   11همان، ) «خواهم.می

 کنش( بخش )پادهای توسعه، استمرار و تعالیپادگفتمان اعداد مقدس  .9ـ2ـ1

اعداد یا شمارگان خاص )مانند دو، سه، چهار، پنج، هفت و دوازده(، در شمار 

های فرهنگی و عامیانه با ریشۀ کهن دینی و آیینی است که از زمانی دراز، پیش از مفلفه

عدد »منزلۀ یک عامل متعالی تحت عنوان گیری باشد، بهآنکه واحدی محض برای اندازه

های کوتاه (. این اعداد در قصه181: 1981شد )کاسیرر، می پرستیده« یا اعداد مقدس

، دارای نمود گرفته ایرانی نیز که در ارتبا  مستقیم با فرهنگ و زبان عامیانه شکل

و  فراوانی است و در بسیاری از موارد در نقش پادگفتمان برای مفلفۀ کنش ظاهر شده

شکل ایجابی برای مفلفۀ کنش، با نمود خود ضمن گسترش، تکرار و استمراربخشی به

کند. به این تعالی کنش و کنشگر را در بار دوم، سوم، چهارم، هفتم و... تضمین می

شود، تکرار کنش تا ترتیب، وقتی اعدادی مانند سه، چهار و هفت در روایت مطرح می

خ یابد و تحول معنایی روایت نیز حتماً در این اعداد ررسیدن به این اعداد ادامه می

باغ »، «شاه و پسرش»، «شاه زنان»، «برگ مروارید»های خواهد داد. برای مثال در قصه
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(، با پادشاهان و 890ـ114: 1916)رک. انجوی شیرازی، « متل سیمرغ»و « سیب

روییم که دارای نقصانی ارزشی هستند و هرکدام سه پسر دارند که نقصان بهحاکمانی رو

شود. در این د کنشی، توسط پسر سوم، رفع میدر سومین مرحله از فراین هاآن

های ایرانی عددی مقدس است، سمبل خیر، فال خوب در افسانه»ها، عدد سه که روایت

: 1916زاده، نیاعمران و قیوسی)ذبیح« دهدو شانس زیباست و آفرینش را نشان می

سترش و که در کارکرد حمایتی خود، ضمن گ (، در نقش پادگفتمان ظاهر شده96ـ80

شکل استمراربخشی ایجابی به مفلفۀ کنش، تعالی و ثمربخشی آن را نیز در بار سوم به

 کند.ایجابی تضمین می
 هابه مؤلفۀ کنش و بسامد در قصههای پادگفتمان دینی و آیینی با توجه . فراوانی گونه1جدول 

های گونه
های پادگفتمان

 دینی و آیینی

کارکرد 
های پادگفتمان
آیینی  دینی و

برای مفلفۀ 
 کنش

 ایطبقۀ افسانه طبقۀ خاص طبقۀ متوسط طبقۀ عادی

حمایت  نذر کردن
 ایجابی

1 - 1 - 

 1 0 1 9 حمایت القایی سوگند دادن
سوگند 
 خوردن

حمایت 
 ایجابی

8 - 9 1 

تفویض کل 
 کنش به خدا

 1 6 - 6 حمایت القایی

تفویض 
بخشی از 
 کنش به خدا

حمایت 
ایجابی ـ 
 القایی

1 - 8 - 

حمایت  ثواب و عقاب
ایجابی ـ 
 القایی

6 8 3 1 

 1 9 - 8حمایت  عهد بستن
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 ایجابی
حمایت  توبه کردن

 ایجابی
- - 1 1 

حمایت  دعا و نفرین
 ایجابی

3 - 0 - 

های یادکرد نام
 مقدس

حمایت 
ایجابی ـ 
 القایی

3 - 18 - 

اعداد مقدس 
)توسعه و 

 کنش( تعالی

حمایت 
 ایجابی

18 1 84 9 

 

 هاها با توجه به طبقۀ معنایی سوژههای دینی و آیینی و بسامد آنکارکرد پادگفتمان. 2جدول 
 هایگونه

 هایپادگفتمان
 دینی و آیینی

 حضور
قبل از 
 کنش

 حضور
زمان هم

 با کنش

 حضور
بعد از 
 کنش

همراه 
کنش 
 محض

 همراه
کنش 
 القایی

 همراه
کنش 
 ایجابی

بسامد 
ها پادگفتمان
 هادر قصه

مد بسا
 کلی

 8 1 - - 8 - - 8 نذر کردن

 11 14 1 14 - - - 11 سوگند دادن

سوگند 
 خوردن

3 8 - 1 - - 3 1 

تفویض کل 
 کنش به خدا

0 - 13 11 - - 6 11 

تفویض 
بخشی از 
 کنش به خدا

1 - - 1 - - 6 1 

ثواب و 
 عقاب

18 - 9 14 3 - 11 13 

 6 3 - - 6 - - 6 عهد بستن

 8 8 - - 8 - - 8 توبه کردن
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 1 3 - - 1 - - 1 دعا و نفرین

یادکرد 

های نام

 مقدس

89 - - 89 - - 11 89 

اعداد مقدس 

)توسعه و 

 کنش( تعالی

- 08 - 96 6 - 88 08 

   . نتیجه1

نتایج کلی این  8و  1شده در جدول های بیانهای پژوهش و نیز یافتهبررسی با توجه به

 پژوهش به این شرح است: 

ها در زبان و فرهنگ عامیانه، در های دینی و آیینی، همانند خاستگاه آننپادگفتما. 1

ها یافته است. از پنج طبقۀ معنایی سوژه نمودایرانی نیز  کوتاههای عامیانۀ روایت قصه

مورد و طبقۀ  61ها( با ها، طبقۀ خاص )شاهان، شاهزادگان و خانوادة آندر این قصه

ترتیب به بیشترین موردِ بسامدی، به 0ان و حاجیان( با معنایی متوسط )تاجران، کدخدای

اند. های دینی و آیینی در روند پیشبرد روایت استفاده کردهو کمترین میزان از پادگفتمان

کنندة  نوعی بیانبا توجه به اعتقاد کهن خداگونه بودن پادشاهان در نزد ایرانیان باستان، به

خداوند و نیروهای متعالی نیز استمرار معنای تقدس  تر بودن این طبقۀ معنایی بهنزدیک

 برای آنان در فرهنگ و زبان عامیانه است.  

ی مواردگفتارهایی مبتنی بر پاره در قالبها در یازده گونه و . این پادگفتمان8

دادن کنش با همچون سوگند خوردن، سوگند دادن، ثواب و عِقاب )همسو نشان 

 ،تفویض کل کنش به خداوند ،ی از کنش به خداوندخواست خداوند(، تفویض بخش

های مقدس، عهد بستن و قول دادن، دعا و نفرین، اعداد مقدس متوبه، نذر، یادکرد نا

شود. پادگفتمان یم یدهدها بخش کنش( در روایت قصهدهنده و تعالی)اعداد گسترش

های نیز پادگفتمان و مورد 08بخش کنش( با دهنده و تعالیاعداد مقدس )اعداد گسترش
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ترتیب بیشترین و کمترین بسامد را به خود اختصاص مورد، به 8توبه و نذر هرکدام با 

مورد بعد از  18مورد قبل از کنش، در  81ها در پادگفتمان توان گفتاند. درکل میداده

 است. زمان یا میانۀ کنش نمود یافته مورد هم 00در کنش و 

هستۀ نظام  عنوانبهش از هرچیز حول محور اصل کنش ها بی. این پادگفتمان9

و با کارکردهایی مانند  گرفته های عامیانۀ کوتاه ایرانی شکلگفتمانی غالب در قصه

طور کل در دو کنش، تأیید کنش، استمرار کنش، تقویت معنای کنش و به تضمین انجام

ها را حمایت معنایی کرده کارکرد ایجابی و القایی، هستۀ نظام گفتمانی در این روایت

های نذر، سوگند خوردن، عهد بستن، توبه کردن، نفرین ها، پادگفتماناست. در این قصه

بخش کنش(  کارکرد صرفاً ایجابی، دهنده و تعالیو دعا و اعداد مقدس )اعداد گسترش

های سوگند دادن و تفویض کل کنش به خداوند کارکرد صرفاً القایی و پادگفتمان

های مقدس، پادگفتمان تفویض بخشی از کنش به خداوند و ثواب یادکرد نام گفتمانادپ

ها معموالً پیش از انجام و عقاب کارکرد القایی ـ ایجابی دارد. همچنین این پادگفتمان

کار رفته و در مورد همراه و در حمایت از کنش محض به 189کنش نمود یافته و  در 

مورد برای  1و فقط در  فتمان کنشی القایی نمود یافتهنیز برای حمایت از گ مورد 81

 ، استفاده شده است.   شدهای که کارکرد ایجابی آن ضعیف های ایجابیحمایت از کنش

 ها نوشتپی
1. backhannell behavior 

2. Discourse 

3. subject 
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