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  چكیده

و  يیدر شناسا ديجد یکردهاياز رو یکي یمعناشناس نشانه

 گريکه در تعامل با د رود یبه شمار م یزبان یها نظام لیتحل

 یا رشته انیم یافتیبه عنوان ره تواند یم یپژوهش یکردهايرو

پژوهش در  نيا اردیمورد استفاده قرار گ یادب یها در حوزه

و  فیبه توص یمعناشناخت  -نشانه کرديروآن است که با  یپ

 قابوسنامه یها تيموجود در حکا یِگفتمان یها نظام نییتب

 ها، تيحکا نيموجود در ا یمعناها نشانه س يبپردازد و با مقا

کندا پژوهش حاضر  لیص و تحلها را مشخآن یمواضع گفتمان

 قابوسنامهاز کتاب  تيده حکا یمعناشناخت نشانه لیتحل ج ینت

و  هاست تيحکا گونه نيدر ا ها تمانتنوّع و تعدّد گف انگریبو 

از نوع  ها تيغالب در حکا  یکه نظام گفتمان دهد ینشان م

و  تيهر حکا یگفتمان یها مؤلّفه نیاستا همچن یزيتجو

 ادهد یرا نشان م گريکديبه  یگفتمان یها نظام ليتبد

 

 ت،يحکا ،ینظام گفتمان ،یمعناشناس نشانه: هاواژهکلید
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Abstract   
Semiotics is one of the new approaches in 

identifying and analyzing lingual systems, 

and in the interaction with other research 

approaches can be used as an 

interdisciplinary approach in the field of 

literature. This research seeks to describe 

and explain the discourse systems in 

Qaboosnameh anecdotes using a semantic-

semiotics approach, and to determine and 

analyze their discourse positions by 

comparing the signs of meanings or the 

semiotics of these anecdotes. The present 

study is the result of analyzing the 

semiotics sign of ten anecdotes of 

Qaboosnameh and indicates the diversity 

and multiplicity of discourses in such 

anecdotes and shows that the dominant 

discourse system in these tales is of the 

prescriptive type. It also shows the 

discourse components of each narrative and 

the transformation of discourse systems 

into each other.  
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 مهمقد

 فـیالق تألـت در اخـاس یابـکت هـوسنامـقاب

 یبرا راآن که  اسکندر بن کاوسیک یعنصرالمعال

ا اين باب نوشته است 00در  ،النشاهیگ ،پسرش

کتاب در کنار پند و اندرزهايش از جهت 

چراکه  ؛نیز درخور توجه است  پردازی داستان

ب را برای هايی کوتاه و جذّا نويسنده حکايت

در کتاب خود گنجانده است و  جلب مخاطب

های گفتمانی آن  ها راه را برای تحلیل اين حکايت

 کندا  هموار می

و  يیو چندمعنا یچندبُعد یا گفتمان واژه

مدار است که با دخل، تصرّف،  جهت یفرايند

 یها طرح نیو بسط رابط  ب يیجا جابه نش،يگز

 ،واقع ا درشود یمعنا م دیمنجر به تول یزبان

و در کنش  ابديتحقّق  يیمعنا نشانه فرايندهرگاه 

کند،  دایپ یتجلّ -که حاصل آن متن است- یزبان

 ،یری)شع اميشو یمواجه م مانما با گفت

از  یکي یمعناشناس نشانه (02-00الف: 1255

است  یگفتمان یها نظام لیتحل یعلم یابزارها

ر معنا را د دیو تول یریگ شکل یکه سازوکارها

در  کرديرو نيا اکند یم لیو تحل یمتون بررس

مطالعات مربوط  ،یشناس مباحث نشانه گريکنار د

که راه را  یله نشانه را متحول کرده است؛ تحوب

محض  یگراساخت یشناس عبور از نشانه یبرا

گشوده استا در  یدارشناختيپد یشناس به نشانه

 ک،یکالس یشناس برخالف نشانه یمعناشناس نشانه

شدن به  ليتبد یدوباره برا یها فرصت انهنش

 یها و از نشانه ابندي یرا م دتريجد یها نشانه

به  یتکرارو  جيرا یمعمول با کارکردها

 رمنتظرهیغ ینامعمول و نو با کارکردها یها نشانه

و  یری)شع اشوند یم ليتبد یشناخت يیبايو ز

 ( 1-2: 1255 ،يیوفا

 نيرـت مهم وانـت یس را مـگرم نـیژول

محسوب کردا به  تيروا یمعناشناس پرداز هينظر

از  ها تينظر او روند حاکم بر متن در اکثر روا

نقصان به عقد  نيو ا شود ینقصان آغاز م کي

 ني( ا133: 1151)گرمس،  اانجامد یقرارداد م

 گريعامل د کيکنشگر با  نیب تواند یقرارداد م

باشد که کنشگر با  یقرارداد ايداستان باشد 

 ديا بعد از قرارداد، کنشگر بابندد یش مخود

الزم را کسب کند و اصطالحاً در مرحل   يیتوانا

ا بعد از به دست آوردن ردیگ یتوانش قرار م

الزم، کنشگر وارد مرحل  کنش  یها توانش

 تواند یکه م شود یگفته م یا کنش به عملشود یم

 یتیوضع رییتا بموج ،یا ضمن تحقّق برنامه

 (105: 1215 ارمند،يو  یاس)عب ا1شود گريد

و  لیو تحل هيتجز یبرا یاديگرمس تالش ز

گوناگون گفتمان به کار  یها جنبه یبند صورت

( او معتقد است که 331: 1215)لچت،  اگرفت

 لیبر تحل یمبتن گريد ،یشناخت متون ادب

 ست،ین رندهیو شناخت فرستنده و گ یکیمکان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزار  کنش ا1اند از:  عبارت یگان  گفتمان عوامل شش ا1

(Destinateurکس :)یهدف ايکنشگر را به دنبال خواسته  ی 

 ريپذ ا کنش3ا دهد یفرمان را م یو دستور اجرا فرستد یم

(Destinataireکس :)ا کنشگر 2ا برد یکه از کنش کنشگر سود م ی

(Acteurکس :)یارزشمفعول  یو به سو کند یاست که عمل م ی 

(: هدف و Object) یا مفعول ارزش0ا کند یخود حرکت م

(: او کنشگر را Adjuvant) یا عامل کمک0موضوع کنشگر استا 

امل مخرّب ا ع2برسدا  یارزش ءیش ايتا به گونه  دهد یم یاري

(Opposantکس :)را  یکنشگر به مفعول ارزش دنیرس یکه جلو ی

 (103: 1215ارمند،يو  ی)عباس اردیگ یم
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و  متن تا انتقال دیتول ریس شناختبلکه مهم 

و  یو شوش یاست که شامل عناصر کنش افتيدر

: 1211و همکاران،  حتی)نص اشود یم یرخداد

21) 

پژوهش آن است که با روش  نياز ا هدف

 کردياز رو یریگ و با بهرهی لیتحل -یفیتوص

 یها انواع نظام لیبه تحل یمعناشناخت نشانه

 ،یتنش ،يیالقا ،یزيتجو یها ازجمله نظام یگفتمان

 یفارس ميقد یها تيا در حکاواا یرخداد

از  يیها منظور نمونه نيا یا براميبپرداز

انتخاب و  قابوسنامه بکهن از کتا یها تيحکا

پژوهش به دنبال  نيا ،شده استا در واقع یبررس

 یها پرسش است که نظام نيبه ا يیپاسخگو

 يیها چه نظام ميقد یها تيدر حکا یگفتمان

 شتریب ها تيکاح نيدر ا يیها هستند و چه گفتمان

 کاربرد داردا 

 یمعناشناخت مطالعات نشانه ن یشیپ ن یزم در

جمله کتاب  اشاره کرد، از یریبه آثار شع توان یم

( 1250گفتمان ) یمعناشناخت نشانه لیو تحل هيتجز

 ساختگرا تا نشانه یشناس از نشانه»و مقال  

 لیتحل»(ا مقاالت 1255) «یگفتمان یمعناشناس 

و ی ری، )شع«شعر باران یختمعناشنا نشانه

 یمعناشناس نشانه یبررس»( و 1213 ان،همکار

 ،یتي)آ «جیوشيمایچوپان ن دارو یگفتمان در شعر پ

  ا دراماند،  پرداخته کرديرو نيبه ا زیب( ن1213

کهن  یها تيحکا یمعناشناخت نشانه  لیتحل ن یزم

 منتشر نشده استا یپژوهش

 

 ی گفتمان یها نظام

 شود، یکه به آن نظام باز گفته م ینظام معناشناس

 انير از جرمتأث یاست که به نوع ینظام

به  یو درک حضور عامل انسان یدارشناسيپد

استا در واقع ما با  یادراک -یعنوان عامل حسّ

در  یریگ که با موضع-یکنشگر گفتمان کي

 -زند یمعنا رقم م دینو را در تول یانيگفتمان، جر

گفتمان سه شرط  کي جاديا یما برایهست مواجه

 اي یپرداز گفته (الزم است: الف یاساس

استعمال  (ا جیکنش زبان ايتعامل  (ا بيیآرا گفته

مانند  یکه منظور از آن محصوالت گفتمان یزبان

جمالت،  ،یزبان یها ها، گونه ژانرها، متن

 یرفردیاصطالحات، واژگان و در مجموع آثار غ

در  (02الف: 1255 ،یری)شع ااست یگفتمان

 یفرايندتابع  یزبان داتیتول یمعناشناس نشانه

در  یاریبس يیمعنا هستند که عوامل نشانه دهیچیپ

 تیآنچه اهم یدگاهيد نیا در چناند لیآن دخ

است که همواره  یگفتمان یریگ موضع یدارد، نوع

در گفتمان، بسط روابط  یریگ جهت یما را با نوع

مگرا و ه ايهمسو  یروهاین نیو تعامل ب یگفتمان

 نيا بر ادهد یدر گفتمان سوق م 1واگرا ايناهمسو 

 یبر کنش یمبتن یگفتمان یمعناشناس اساس نشانه

گفتمان را  یفرايند رۀیزنج تيرياست که مد

دار است و معنا در آن، نه بر اساس اهداف  عهده

 یبلکه براساس کارکردها شده، نییتع شیاز پ

 ،یری)شع اردیگ یگفتمان شکل م یتیموقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  یرویو ن یهمسو همان عامل کمک یرویدر گفتمان ن ا1

 همان عامل مخرّب استا  رهمسویغ
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( البته آنجا که معنا و ارتباط 20-22ب: 1255

 یگفتمان یها قاب وستهیپ شود، یممکن م

 چیه ،گريد یدر کارند و از سو بخش نیّتع

ا ستیبودن معنا ن یشگیدر ثبات و هم ینیتضم

در خوانش  لیدخ یها هيال گذرد، یچون زمان م

 یتمانگف یها و متن در قاب کنند یم رییتا زیمتن ن

 (155: 1255 ،ی)سجود اردیگ یمقرار  یمتفاوت

کنش  کيانتخاب شود و در  یا هرگاه نشانه

گفتمان به کار  کيدر بستر  یعني ،یواقع یارتباط

 کيکار رود و به ظاهر  به يیتنها اگر به یرود، حت

 اي شود، یمتن محسوب م گرينشان  منفرد باشد، د

و  رود یم مارمتن به ش کياز  یا هيال ميیبهتر بگو

خود  یا عالوه بر آنکه ارزش نشانه رايز ؛هنه نشان

 گريدر تعامل با د کند، یم افتيرا از رمزگان در

به دست  یگفتمان یمعن ن،یهمنش یمتن یها هيال

را  یا نشانه تواند یشناس هرگز نم ا نشانهآورد یم

که آن را ممکن کرده  یدر انزوا و منفک از رمزگان

 افتهي ینیع نشانه در آن تحقّق که یو منفک از بافت

 اکند یشده، بررس لياز آن تبد یا هيو به ال

 یمعناشناس در نشانه ،واقع در (315-351)همان: 

طرد،  رش،يپذ ،یهر نشانه در تعامل، چالش، تبان

 ،يیهمسو ،يیواگرا ،يیتناقض، تقابل، همگرا

 یها با نشانه یو دگرگون یهمگون ،یسيدگرد

 نيا که زند یرا رقم م یفرايند یحرکت گر،يد

 ،یری)شع امعنا دیتول یاست به سو یحرکت راه

سوژه و  ل یهر بار به وس يیمرز معنا (1: 1250

نوع رابط   نيا اشود یجا م او جابه یریگ موضع

 یکیمطالع  نشانه را از حالت مکان ،یخاصّ زبان

ا در کند یم یگفتمان یدگاهيخارج و آن را وارد د

 یفرايند ینشانه وارد نظام هانه تن دگاه،يد نيا

 زین یا نشانه یواحدها انیبلکه رابط  م شود، یم

 دگاهيد نيا ،ا در واقعگردد یم الیّو س یا درجه

 دیدر تول یادراک حسّ یها با رجوع به سرچشمه

 یزبان داتیدر تول یشناس یهست یمعنا به نوع

 فرايندبه  یدارشناختيپد یقائل است و نگاه

 (0الف: 1213 ،یتي)آ امعنا را به همراه دارد دیتول

از نوع  توانند یما از معنا م یها افتيدر

بر  یاست مبتن یافتيباشند که در یارجاع افتيدر

بازشناخت عناصر بدان گونه که وجود دارندا در 

در سر  یزیالزم است که هر چ یافتيدر نیچن

ممکن است  نیا همچنردیخودش قرار گ یجا

 تینباشد که عقال یما از نوع معناشناخت افتيدر

 نیا در چنشود یم دهینام زیا شاعرانه ني یا اسطوره

ندارد و  یتیزبان اهم یجنب  کاربرد یافتيدر

و  ستیمورد نظر ن رونیب یایزبان با دن یهمخوان

 اي رونیبا عالم ب یعناصر زبان نیب یرابط  منطق

 یگريا نوع دشود یمخدوش م یرزبانیغ اناتيجر

موجب  است که یحسّ افتيدر زین  افتياز در

 یمعناشناخت افتيبه در یارجاع افتيعبور از در

از نوع  یافتيدر آغاز با در ،واقع ا درشود یم

 افتيامّا در ادامه در م،يا مواجه یارجاع

 افتيدر نیا به لطف همدهد یم یرو یمعناشناخت

و  شود یف ممتوق یارجاع تیاست که عقالن

شاعرانه  یا اسطوره تیخود را به عقالن یجا

نبود، چه بسا که معنا  یافتيدر نیا اگر چندهد یم

 اشد یم میزبان عق یحسّاس و هنر انيجر اي

 یبررس ،ني( بنابرا355-350: 1250 ،یری)شع

به  یبه معنا یادراک -یگفتمان در بُعد حسّ فرايند

 یحضور رشيو پذ مدار یهست دگاهيد یریکارگ

خود  رامونیپ یایدر ارتباط با دن یادراک -یحسّ
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 معناستا  دیدر تول

به انواع  توان یرا م یگفتمان یها امّا نظام 

 اند از: کرد که عبارت میتقس یگوناگون

 ثاقی: که بر میزيتجو ینظام گفتمان (الف

گزار و کنشگر استوار  کنش انیم یقرارداد اي

مواجه  یگزار گفتمان ما را با کنش نياستا ا

برتر نسبت به کنشگر  یتیکه در موقع کند یم

 ااو را به انجام کنش وادارد تواند یرد و مقرار دا

 (21همان: )

(: یشناخت  ی)تعامل يیالقا ینظام گفتمان (ب

است  یبر قرارداد یمبتن يیالقا ینظام گفتمان

قرار  گريکديدو کنشگر که در برابر  انیم

 تیموقع یگرينسبت به د یکياند و  گرفته

کنشگر در تعامل با  کيندارد و در آن،  یبرتر

از عملکرد  یمنف ريتصو شيو نما گرير دکنشگ

باعث  کشد، یرا به رخ م بشاو، رفتار نامناس

و او را به واکنش و در  شود یاو م کيتحر

 )همان( ادارد یوام یعمل کنش تينها

: در گون  یرخداد ینظام گفتمان( ج

 شده نییتع شیبرنام  از پ چیمعنا تابع ه یرخداد

 یانيمحصول جربلکه  ست،ین یالقا و باور چیه اي

دهندۀ  تعامل شکل نينامنتظر است و آنچه در ا

بلکه احساس و ادراک  ست؛یمعناست، کنش ن

 دیتول یاست که بر اساس آن، معنا به طور ناگهان

 (131: 1213مقدم،  یود)داو اشود یم

نظام  ني: در ایتنش ینظام گفتمان (د

 شیاز پ یکنش نه تابع برنامه و قرارداد ،یگفتمان

 یتعامل یوگو است و نه تابع گفتمشخّص 

  یه تنش چاشنـبلک ،یدسازـا و متقاعـت القـجه

 )همان( اکنش و حرکت کنشگر است یاصل

: اگر نظام یشوش ینظام گفتمان ـ(ه

حضور عوامل  وۀیش ايبر نوع  یمبتن یگفتمان

و  کند یم یرویباشد، از اصل شوش پ یگفتمان

: 1255، شعیری و وفايی) ااست یگفتمان، شوش

11-12) 

نظام  ني: در ایشناخت يیبايز ینظام گفتمان (و

 چیمعنا تابع ه ،یرخداد یهمچون نظام گفتمان زین

را  ینظام نیا آنچه چنستین یبرنامه، القا و باور

است  یادراک -یحسّ انيجر آورد، یبه وجود م

ا برخالف ام ،(05: 1211و همکاران،  حتی)نص

 رمنتظرهیغ يیها هنظام با نشان نيدر ا ،ینظام رخداد

درک آنها  یکه برا ميشو یو گاه مبهم مواجه م

ا میمتن هست یشناخت يیبايشناخت عناصر ز ازمندین

و  ها یزسازيمتما ،یگفتمان یها یوستگیناپ»

 یشناس يیبايکه ز ندهست  يیها تکانه ها یساختارشکن

مکاران، و ه حتی)نص ا«آورند یمتن را به وجود م

1213 :10)  

 توان یم یگفتمان یها ه انواع نظامه بتوج با

آشنا  یگفتمان یمعناشناس در نشانه یا با ابعاد تازه

از آنها بهره گرفت که  یمتون ادب یشد و در بررس

 یها تيانواع در حکا نيا یدر ادامه به بررس

 اشود یپرداخته م قابوسنامه

 

  قابوسنامه یها تیحكا یگفتمان یها نظام

اسکندر  بن کاوسیک یعالعنصرالم فیتأل قابوسنامه

استا  النشاهیفرزندش گ یبرا يیها تيشامل حکا

  تيموجود در ده حکا یها پژوهش گفتمان نيدر ا

 شده استا یکتاب بررس نياز ا
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 یاول: مرد درز تی. حكا7

بود، بر دروازۀ شهر  یدرز یمرد یدر شهر»

 یخیبر گذر گورستان و کوزه در م یدوکان داشت

که هر جنازه که  ین بودبود و هوسش آ ختهيآو

در آن کوزه  یسنگ یو یبردند رونیاز در شهر ب

که  یها کرد حساب آن سنگ یو هر ماه یافکند

و  یکرد یبردند و آن کوزه را ته رونیچند کس ب

برآمد،  یا تا روزگاریافکند یباز سنگ در هم

آمد و خبر  یبه طلب درز یبمردا مرد زین یدرز

ا ديبسته د مرگ او را نداشتا در دوکانش

کجاست که  یدرز نيکه ا دیاو را پرس  يهمسا

در  زین یگفت که: درز هيهمسا ست؟یحاضر ن

 (51: 1215 ،ی)عنصرالمعال ا«کوزه افتاد!

 توان یرا م یدو نظام اصل تيحکا نيا در

ا در نظام یو نظام تنش یزيکرد: نظام تجو یابيارز

 یسخن گفت که درز یاز قرارداد توان یاول م

هر جنازه را که  نکهيبر ا یبسته بود مبن با خود

در واقع  اانداخت یدر کوزه م یسنگ بردند، یم

گزار و هم کنشگر استا در  خود هم کنش ،یدرز

است  یهمان هوس درز یعامل تنش دوم،نظام 

 زانيکه همان آو کند یم یکه او را وادار به کنش

 کردن کوزه و سنگ انداختن در آن استا

 ی)تا روزگار تيحکا یقسمت بعد در

 یبمرد(، در اتّفاق مرگ درز زین یبرآمد، درز

تابع  یقابل درک استا مرگ درز ینظام رخداد

 شیاز پ یا و برنامه ستین یالقا و باور چیه

 ست،یدر کار ن یکنش نینداردا همچن شده نییتع

 اشود یم دیتول یطور ناگهان بلکه معنا به

در کوزه  زین یگفت: درز هيهمسا» عبارت

است که با  یمرگ درز ریتفس یبه نوع« فتادا

 یساخته شده و با بافت متن یديجمالت جد

شده و  یموجب برجسته کردن مرگ درز ديجد

)سنگ انداختن در کوزه( را  یکار درز یمعنا

 یمعناساز انيآشکار کرده استا در واقع ما با جر

بافت،  ،یتجرب  شهود سکه بر اسا میمواجه هست

در گفتمان  یکنش یریگ وضعفرهنگ و م ط،يشرا

که از زبان -یا خبر مرگ درزشود یحاصل م

 فرايند یدر گفتمان نوع -شود یاو گفته م  يهمسا

 جاديا یدرز نديبر کار ناخوشا یمبن یاحساس

و  آورد یبه وجود م 1یشَوِش جهیو در نت کند یم

 اردیگ یشکل م یشناخت يیبايز یگفتمان تيدر نها

 

  پشتگوژ ریدوم: پ تی. حكا5

بود صد ساله، پشت گوژ و دوتا  یریکه پ دمیشن»

به  یا جوانآمد یکرده و م هیگشته و بر عصا تک

 کمانک بر نيا خ،یش یرا گفت: ا یتماخره و

گفت: اگر  ریبخرم؟ پ یکي زیتا من ن یديچند خر

 ا«به تو بخشند گانيخود را یو صبر کن یابيعمر 

 (15: همان)

است و  یامیپ یطور قطع دارا به تيحکا نيا

 یا را نشان دهد؛ نکته ینکت  اخالق کي خواهد یم

شده و در  انیب یطور ضمن که در سرتاسر داستان به

آن نسبتاً آشکار شده استا حادث  موجود در  انيپا

هدف و  کيبه  دنیرس یبرا یا لهیوس تيحکا نيا

به  اي ست،ادّعا کياثبات  یبرا یا کننده قانع لیدل

کننده در  شرکت یعام از سو یارائ  قضاوت یعبارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا به دهد یم لیگرمس را تشک یو اساس معناشناس هيپا« شدن» ا1

رخ  یرییکه تا ديآ یم ديپد یا هنگاممعناشناس معن نيا دۀیعق

 (51: 1251 ،یری)شع ادهد
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و  فيظر یها نکته تيحکا نيگوستا در اوگفت

با استفاده از کلمات  یوجود دارد که راو یا نهفته

 یها آن به خواننده استا نظام یالقا یمناسب در پ

است:  یو تنش یموجود در آن، شوش یگفتمان

ااا بر عصا  هگوژ و دوتا گشت بود ااا پشت یریپ»

 اااا«زده  هیتک

 یدر گفتمان شوش یاز مسائل اصل یکي

و  یدارشناسياست که با بحث پد« شدن»مسئل  

 تيقسمت از حکا نيحضور مرتبط استا در ا

 شود، یم افتيدر« شدن ریپ»که از  یحسّ زین

است و حضور مرتبط با  یو ناتوان یضعف، سست

سخن  ریاست که به تمسخر با پ یآن جوان

 یگفت: ا ار یبه تماخره و یجوان: »ديگو یم

 نجايا البته در ا«؟یديکمانک بر چند خر نيا خیش

( رمردی)تمسخر پ يیگفتمان القا یبه نوع توان یم

 یگفتمان تنش یاشاره کرد که سرانجام به سو زین

 رفته استا شیپ

است  یمرد جوان شوشگر تيحکا نيا در

کمانک به چند : »شود یم زیکه موجب تنش ن

 فراينددر ااا«ا خرم ب یکي زیااا تا من ن یديخر

و گستره بُعد  یحاضر فشاره بُعد عاطف یتنش

- ینظام تنش میه به مفاهبا توج 1استا یشناخت

بر  یبرتر چیبدون ه ريپذ در آن کنشگر و کنش

قرار  یکنش هم یکامل و حتّ عاملو در ت گريکدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اند از: شوشگر برشمرد، عبارت یبرا توان یمهم که م یژگيسه و ا1

شدّت/ ضعف، تند/ کند،  نیکنندۀ تنش ب فشاره که مشخص (الف

تنش  کنندۀ نییبوُش که تع (ب محکم/ مردّد است؛ ف،ی/ ضعیقو

/ بسط، باز/ تيکه با محدودگستره  (ج است؛ ابیحضور و غ نیب

 (1210 ،یری)شع اخورده است  بسته و متکثّر/ واحد گره

و کنش آن جوان و  ریپ زین تيحکا نيدر ا -دارند

و  گرنديکدي با یدر تعامل کنش یتنش و

همسو و  3یا و فشاره یا گستره یها انيجر

است:  رمردیکه همان کنش پ ننديآفر یناهمسو م

«ا ااا به تو بخشند یو صبر کن یابياگر عمر »

گستره و فشاره  نیبدر تعامل  زین یگفتمان تنش

العمل  ا الزم به ذکر است که عکسخورد یرقم م

 نيشوش و کنش و تنش و شوش و قرار گرفتن ا

آنها  یدگیتن و درهم گريکديها در پس  نظام

 زین تیالیّس نيمعنا را به وجود آورده و ا تیالیّس

گفتمان شده  يیبايو ز يیايبه نوب  خود سبب پو

 استا

 

 ی سوم: طرّار و امانتدار تی. حكا9

از  یکيبه سحرگاه به تار یچنان شنودم که مرد»

 یدوستآمد تا به گرمابه رود و در راه  رونیخانه ب

با من  یا گفت: موافقت کنديبد شيرا از آن خو

دوست گفت: تا به درِ گرمابه  م؟يتا به گرمابه رو

در گرمابه نتوانم آمد که  کنیکنم، ل یبا تو همراه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کيها دو دسته نشانه وجود دارد:  نشانه نیب یدر رابط  نوسان ا3

 یگستردگ اي اديز یگستردگ یکه دارا اند یکمّ یها دسته نشانه

فشارۀ  یهستند که دارا یفیک یها نشانه گريکم هستند و دست  د

عناصر در  نيا یوقت بیترت نياندا به ا اندک اریبس اياال ب اریبس

 یاز نوع نوسان یفیو ک یرابط  کمّ یعنو رند،یگ یگفتمان قرار م

 تیفیا کستین شده تیوجه تثبچیکه به ه آورند یرا به وجود م

کنشگران دارد و  یاست که حاالت درون یهمان گون  عاطف

ا کشد یم ريبه تصو است که برون را یهمان گون  شناخت تیکمّ

و  ی)کمّ یا گستره یها انيبه نوب  خود جر یفرايند تنش

( همسو و ناهمسو را یو عاطف یفی)ک یا فشاره(، یشناخت

 (20-21: 1210 ،یری)شع انديآفر یم
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برفتا بر  یو اگرمابه ب کيدارما تا به نزد یشال

از آنکه  شیدوست پ نيو ا دندیرس یدوراه

 گريد یدوست را خبر دهد، بازگشت و به راه

آمد،  یمرد هم نياز پسِ ا یبرفتا اتّفاق را طرّار

 نياز قضا ا ش؛يخو یتا به گرمابه رود به طرّار

بود،  کيو هنوز تار ديطرّار را د ستيمرد باز نگر

نار در يپنداشت که آن دوست اوست، صد د

 رونیب نیداشت بر دستارچه بسته از آست نیآست

امانت  نير، ابراد یکرد و بدان طرّار داد و گفت: ا

ا یبه من بازده ميتا من از گرمابه برآ ریاست، بگ

بستاند و هم آنجا مقام کرد، تا  یطرّار زر از و

از گرمابه برآمدا روشن شده بود، جامه  یو

بازخواند و  او راست برفتا طرّار او ر دیپوش

بازستان و پس  شيجوانمرد، زر خو یگفت: ا

ماندم از باز  شيبرو، که امروز من از شال خو

و  ستیامانت چ نيجهت امانت توا مرد گفت: ا

طرّارم و تو  یطرّار گفت: من مرد ؟یتو چه بود

مرد گفت:  ،يیتا از گرمابه برآ یزر به من داد نيا

طرّار گفت: اگر  ؟یچرا زر من نبرد یاگر طرّار

 ناريهزار د نياگر ا یبردم شيبه صناعت خو

 ،یندادم جو باز کياز تو و  یدمیشينه اند یبود

و در  یبه من سپرد نهاريتو به ز کنیول

من  ،یبه من آمد نهارينباشد که به ز یجوانمرد

 ا«یشرط مروت نبود یکردم یبر تو ناجوانمرد

 (130 همان:)

 یا هسته یدارا يیکه هر متن روا میدان یم

 نيو ا دهد یم لیاست که کنش را تشک یمرکز

کنشگران  تیوضع رییکنش خود در خدمت تا

معنا  رییتا ايو  یش است و منجر به معناسازکن

 زین تيحکا نيا یا هست  مرکزشود یم

است که با قرار گرفتن در بطن  «یامانتدار»

موجود در متن هر بار باعث کنش و  یها گفتمان

معنا  رییتا جهیکنشگران و در نت تیوضع رییتا

داستان با آن شروع  یکه ابتدا یا گفتمانشود یم

و در  شود یمحسوب م یتعامل گفتمان شود، یم

او را  گر،يکنشگر در تعامل با کنشگر د کيآن، 

 ادارد یوام یعمل کنش تيبه واکنش و در نها

که  یمانیقرارداد با پ نيا زین تيحکا نيا در

در  د،شو یآغاز م شود، یدو دوست بسته م نیب

را از آن  یدر راه دوست: »ااا ديگو یکه م يیجا

ااا به گرمابه  یافقت کنااا گفت مو ديبد شيخو

پس «ا کنم یدوست گفت: ااا با تو همراه م؟يرو

ا سپس گفتمان وارد مرحل  شود یقرارداد بسته م

ا شود یو به دنبال آن توانش و پردازش م کنش

است که  يیروا فرايندمراحل همان طرحوارۀ  نيا

 نيا اشود ینقصان آغاز م کيها با  در اکثر داستان

 یاست که وقت يیهمان جا تيحکا نينقصان در ا

از آنکه  شیآن دوست پ دند،یرس یبر سر دو راه

 ها رفتن دوست برود یم گريد یخبر دهد، به راه

است که حاصل نقصان است و  یکنش گريد یراه

کنش خود منجر به عقد  رمعمولیغ یژگيو نيا

 کيبار با  نيا یول شود، یدوباره م یمانیپ

 ديطرّار را د تسيمرد باز نگر: »ديجد ريپذ کنش

 ریامانت بگ نيااا بدان طرّار داد ااا ا ناريااا صد د

 نیب یاملقرارداد، تع نيدر اااا«ا  یااا به من بازده

 یطرّار زر از و: »ااا شود یم جاديدو کنشگر ا

 ااا«ابستاند و هم آنجا مقام کرد 

 یبر نظام گفتمان یکه مبتن-تيحکا نيا

 یابيرزچنان مخاطب را به ا -است یتعامل

با وجه  تيکه در نها کند یم يیها راهنما کنش
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و آن وجه  ميشو یمواجه م زیاز گفتمان ن یگريد

گفتمان استا آنچه به عنوان وجه  یشناخت يیبايز

در گفتمان مطرح است،  یشناخت يیبايو ز یارزش

 کيمرد توسّط  کي ینارهايد شتنامانت نگه دا

 در آن زمان شيشال خو یطرّار است که برا

 امیپ نيتر یکار خود بر محور نيآنجا بوده که با ا

 ا کند یم تأکید تيحکا نيا یو نکت  اخالق

 نيکه در ا-از انواع گفتمان  گريد ینوع

گفتمان  -به آن اشاره کرد توان یم تيحکا

از  یکيگفتمان  نيمدار استا در ا مرام اي یاخالق

 -یفرهنگ ايو  یبر اساس اخالق فرد نیطرف

 اداند یم یود را موظّف به انجام عملخ ،یاجتماع

داستان  نيدر ا (02: 1211و همکاران،  حتی)نص

- یو امانتدار یبه سبب جوانمرد ارهم مرد طرّ

 -است بنديخود به آن پا یکه در مرام اخالق

و آن حفظ  زند یم رمنتظرهیغ یدست به اقدام

است که سبب بازگرداندن  یامانت مرد و کنش

باور در  ا البته باز همشود یزر به صاحبش م س یک

 یبا باور نجايا در اانجام کنش نقش دارد، ام

 شهيکه در وجود کنشگر ر ميشو یمواجه م یادیبن

 رییکه بر اساس القا تا یدوانده است نه باور

 اکند یم

 

 نیچهارم: مرگ ذوالقرن تی. حكا7

گرد عالم بگشت و  نیشنودم که ذوالقرن نیچن»

و بازگشت  دیگردان شيهم  جهان را مسخّر خو

 دیکردا چون به داماان رس شيو قصد خان  خو

 دینه یکرد که: مرا در تابوت تیوص افت؛يفرمان 

مرا از آن  یها و دست دیو تابوت را سوراخ کن

 ديکف گشاده و همچنان بر د،یکن رونیسوراخ ب

و دست  ميکه هم  جهان بستد نندیب یم نتا مردما

 م،یو بگذاشت مي، بستدذهبنا و ترکنا م،يرو یم یته

مادر  گريو د میو نداشت میگرفت نایوامسک ايآخر 

که روان من از تو  یکه اگر خواه ديیمرا بگو

خور که او را  یخشنود باشد غم من با کس

 اکه بخواهد مرد یبا کس ايمرده باشد،  یزيعز

 (100: 1215 ،یال)عنصرالمع

دارد و  يیمعنا رییدر تا ینقش مهم رخداد

ا  در داستان تیوضع رییتا یبرا شود یم یا لهیوس

و  دهد یرخداد در درون کنشگر رخ م نيا یگاه

ا در هر ام ،ابدي یاز او تحقّق م رونیب یایگاه در دن

 تیوضع رییراه را بر تا تواند یدو حالت م

واقعه، مرگ  نيبروز ا تيحکا نيا در اديبگشا

 شيهم  جهان را مسخّر خو»است:  نیذوالقرن

ا داستان با گفتمان «افتيو ااا فرمان  دیگردان

که تحت کنترل  ینظام شود؛ یشروع م یرخداد

 تیو کنش، خارج از ارادۀ شخص ستیسوژه ن

 زین یکنش، شوش نيا به دنبال اردیگ یصورت م

با  یگفتمان یبا نظام تيو در نها دهد یرخ م

 ینظام نیا در چنميشو یم همواج یتنش یژگيو

و قدرت با دو  یاز انرژ یزانیکه ما آن را م-تنش 

محور  -میدان یم یا و گستره یا فشاره یژگيو

 اي ن،يا بنابرادهد یم لیرا تشک يیروا فرايند یاصل

 تیّاهم نکهيا ايبه تنش است و  یکنش کامالً متّک

 فرايند یندارد، چرا که تنش مرکز اصل یچندان

 یانيباال جر یو با انرژ کند یرا اشاال م يیروا

 ادهد یحت نظارت خود قرار مرا ت يیروا

 (ا1210 ،یری)شع
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گفتمان  یتنش فرايند نیمرگ ذوالقرن با

 یبعد از آن تا حدود یها ا واکنشردیگ یشکل م

 نيا نیاست و همچن جادشدهيوابسته به تنش ا

که  يیتا جا ؛است تيروا فرايند یتنش مرکز اصل

کرد که مرا در  تیوص: »میخوان یبعد از آن م

از سوراخ ااا  رونیها را ب اا دستا دینه یتابوت

تنش  نياااا«ا  نندیب یتا مردمان م ديهمچنان بر

 جاديا نیاست که ذوالقرن یبیعج تیهمان وضع

« از آن رونیب یها تابوت سوراخ و دست: »کند یم

معنا  رییکرده و سبب تا جاديتضاد ا یکه به شکل

قسمت از داستان  نيدر گفتمان شده استا در ا

 یزيبا گفتمان تجو یکردن به نوع تیبا وص زین

 تیشدۀ وص که در آن قرارداد بسته ميرسروکار دا

شده و بر اساس  ها بر اساس برنام  گفته و کنش

، «سوراخ کردن تابوت: »شود یم میتعامل تنظ

چرخاندن تابوت در »، «ها گذاشتن دست رونیب»

است که در  نیگزار ذوالقرن و ااا ا کنش« شهر

از کنشگران آنها را وادار به انجام  باالتر یتیموقع

 کرده استا  يیکارها نیچن

با گفتمان  تيحکا یانيقسمت پا در

 گريد یتیوص م؛يشو یمواجه م یگريد یزيتجو

واقع  و در کند یبه مادر خود م نیکه ذوالقرن

 یمانیاست و بستن پ نيیسط، گفتمان از باال به پا

 لیرا تحم یکنش ريپذ که کنشگر نسبت به کنش

روان  یاگر خواه»که:  خواهد یو از او م کند یم

در ااا«ا خور  یمن با کس غممن خشنود باشد، 

مرگ  یرخداد یگفتمان یها با نظام تينها

و  یاول، تنش تیوص یزيو تجو نیذوالقرن

با انجام  تياز مرگ و در نها یناش یشوش

با توجّه به عملکرد عوامل  ینظام کنش ت،یوص

 اشود یگفتمان محقّق م

اشاره  یعاطف یبه نظام توان یم نیهمچن

به مادر خود  نیذوالقرن تیکرد که حاصل وص

خروج  یعني( ی)نظام احساس یعاطف یایاستا دن

وصال به  یدر پ نیّمع یا که با برنامه ايپو فراينداز 

بلکه تحت  کند، ینم یاست؛ کنش نیمع یهدف

 و (102: 1250 ،یری)شع ردیگ یها قرار م واکنش

  يشوش است که پا نيان معناست که ابد نيا

 ادهد ینظام را شکل م نيا یاصل

 یما با نوع گفته شیپ یها بر گفتمان عالوه

 ميشو یدر متن مواجه م زی( نی)درون یپنهان یالقا

هست  زیمتن ن نيا یاساس یگفت القا توان یکه م

)جهان آخرت( در  گريد یه به جهانو آن توج

و  ديد توان یر ماست که با چشم س یجهان یورا

و  شود یداستان ماهرانه به مخاطب القا م نيدر ا

را  یشناخت يیبايز یگفت که مؤلف  گفتمان توان یم

 به وجود آورده استا

 

  اعیّپنجم: بازرگان و ب تی. حكا2

 یاعیّبود، بر در دکان ب یبازرگان یشنودم که روز»

 انيمعامله کردا چون معامله به پا ناريهزار د

به حساب قراض  زر  اعیّبازرگان و ب انیم د،یرس

زرستا  یناريگفت: ترا بر من د اعیّب اخالف شد

 نياستا بد یا و قراضه یناريبازرگان گفت: د

و  رفتسخن  نیشیحساب اندر از بامداد تا نماز پ

کرد و از  یهم اديو فر نمود یبازرگان صداع م

 اعیّتا ب گشت، یگونه بازنم چیقول خود به ه

به بازرگان دادا  یا و قراضه یناريو د دلتنگ شد
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مرد  د،يد یبازرگان بستاند و برفت؛ هر که آن م

از پس  اعیّشاگرد ب کرد؛ یبازرگان را مالمت م

بدها  نهخواجه شاگردا یبازرگان برفت و گفت: ا

و قراضه بدو داد، کودک  ناريبازرگان آن د

از بامداد  یحرامزاده، مرد یگفت: ا اعیّبازگشتا ب

که چه  یديد یم یاز بهر طسوج نیشینماز پ تا

ا تو داشت یو شرم نم یجماعت انیدر م کرد یم

دهد؟ کودک زر به  یزیکه ترا چ یطمع کرد

استاد نمودا مرد عاجز گشتا با خود گفت: 

و  ستین یرو کودک خوب نيسبحان اهلل! ا

برد به خطاا  توان ینم یسخت خُرد است، برو ظنّ

سخاا  نیچن نيا کرد اچر یلیبخ نيمرد بد نيا

 یزیچ خیش ايبر اثر بازرگان برفت و گفت:  اعیّب

مرا در  یقوم انیروز م کياز توا  دميعجب د

و آنگاه  یدیبرنجان نیشیزر تا نماز پ یصداع تسو

ا آن صداع چه بود و یدیمن بخش گردجمله به شا

خواجه از  یمرد گفت: ا ست؟یسخاوت چ نيا

انم و در شرط من عجب مدار که من مرد بازرگ

و  یو شر عیچنانست که در وقت ب یبازرگان

درم مابون گردم، چنان بود که  کيتصرّف اگر به 

عمر مابون بوده باشم و در وقت مروّت اگر  م ین

 یچنان بود که بر ناپاک د،يآ یتمرو یب یاز کس

داده باشما پس من نه  یگواه شياصل خو

 ا«اصل یعمر خواهم و ]نه[ ناپاک یمابون

 (125-121: 1215 ،ینصرالمعال)ع

 یو حرکت ايپو یبا گفتمان تيحکا نيا در

است که  یگفتمان ايا گفتمان پومیهست مواجه

رو به  یآن حرکت دهندۀ لیمجموع  عوامل تشک

 رییاست که تا یفرايندجلو دارند و منظور از آن 

ا ديآ یآن به شمار م یاساس طياز شرا یدگرگون اي

است  یو تحوّل رییتابع تا نوع گفتمان معنا نيدر ا

 یبه وضع يیابتدا یرا از وضع یبشر واملکه ع

 (0: 1215)بهنام،  ادهند یسوق م یثانو

 تیموقع فیتوص یبا نوع تيحکا نيا

بود ااا بر  یبازرگان یروز: »شود یکنشگران آغاز م

، تا آنجا که گفتمان «ااا معامله کرد یاعیّدر دکان ب

در  اعیّن در باال و با بازرگاشود یشروع م یزيتجو

گفتمان )معامله( قرار گرفته و  فرايند نيیپا

 دهکر لیخود را به کنشگر تحم یگزار برتر کنش

: کند یاست و او را وادار به پس دادن قراض  زر م

ااا به حساب قراض   دیرس انيچون معامله به پا»

 یا دلتنگ شد و ااا قراضه اعیّزر خالف شد ااا تا ب

به  توان یقسمت م نیدر هم«ا دبه بازرگان دا

واقع  در اقائل شد زیاز گفتمان ن گريد ینوع

کنش  اتعامل دو کنشگر با هم و در ارتباط ب

 يیگفتمان القا یشکل گرفته و نوع گريکدي

شکل گفتمان از  تيشده است و در نها یزير هيپا

 یها فهمشخص به سمت مؤل يینظام روا

ع شده و در ر واقکه مؤث رود یم شیپ یا یگفتمان

 اگذارد یم میمستق تأثیرسط، زبان و معنا 

از  اعیّشاگرد ب»در قسمت بعد و در عبارت  

پس بازرگان برفت و گفت ااا شاگردانه بده ااا 

کنش بازرگان و دادن قراض   ني، ا«بازرگان ااا داد

وضع عامل  رییو تا میزر به شاگرد موجب ترس

دست و به  ديبه حالت جد یاز حالت قبل یکنش

 نجايا در اشود یم اعیّشاگرد ب به وسیل آوردن زر 

به  یا کالم با مسئل  گذر از مرحله يیايپو ثبح

 وضع گره خورده  رییتا ادـجيا یراـب گريمرحل  د
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 ا آورد یم انیرا به م« شدن»است که بحث 

شاگرد و بعد از آن  از سویپول  گرفتن

  به وسیلو دادن زر به استاد  اعیّمرد ب یلفّاظ

 اعیّتنش مرد ب یاست که در اثر نوع یکودک کنش

 نيشده و صورت گرفته استا ا جاديدر کودک ا

و در  اعیّکنش کودک در راستا با کنش مرد ب

مرد : »شود یتعامل با او و در اثر القا به او انجام م

اثر بازرگان برفت و ااا آن صداع چه بود  بر اعیّب

 ا«ست؟یااا سخاوت چ

گفتمان  نیلودۀ نخستشا تيحکا نيا در

 نينهاده شده است و ا انیبن یماد یا خواسته رـب

 یو برا کند یرا اشاال م اعیّخواسته تمام ذهن ب

ا در مقابل زند یبه آن دست به عمل م یابیدست

وجود دارد  یمدار و مرام ینظام، نظام اخالق نيا

و آن در کنش مرد بازرگان نهفته است که در 

بازگو  اعیّمرد ب یبرا تيحکا انيپا مل چند ج

درم مابون  کيااا اگر به  عیدر وقت ب: »کند یم

گردم ااا مابون بوده باشم و در وقت مروّت ااا 

 یگواه شياصل خو یااا بر ناپاک ديآ یتمرو یب

 «اداده باشم

گفت باورها و اعتقادات فرد  توان یم

 نيا یژگياستا و یگفتمان نیچن یاصل یربنايز

 شود یاست که باعث م نيا ینوع کارکرد گفتمان

همواره  یگريکند که د دایپ یکنش، معنا و باور

 یها فهمؤل جهیدر آن مورد نظر استا در نت

و  رود یم شیمدار پ به سمت گفتمان مرام یگفتمان

خود  ،یبر اساس اخالق فرد ازرگاندر آن مرد ب

را موظّف به انجام کنش و پس دادن قراض  زر 

 اداند یم

 

  م: شبان و صاحب رمهشش تی. حكا7

داشت و  اریبس یها بود گوسفنددار و رمه یمرد»

پارسا و مصل،ا هر روز  تيبود باا یاو را شبان

خود را از سود و  ،یگوسفندان چندانک بود ریش

 ،یحاصل کردههم چندانک ب ش،یو کم و ب انيز

ا آن مرد که یخداوندان گوسفندان برد کيبه نزد

و  یو به شبان داد ینهاد یآب بر و یبرد ریش

و بفروش و آن شبان آن مرد را  برو یگفت

خواجه، با  یکه: ا داد یو پند م کرد یم حتینص

مکن، که هر که با مردمان  انتیمسلمانان خ

کند، عاقبتش نامحمود بودا مرد سخن  انتیخ

تا اتّفاق را  کرد، یو هم چنان آب م دیشبان نشن

 دیابانگوسفندان را در رودخانه بخو نيشب ا کي

برفت و بخفت و فصل  یبلند یو خود بر باال

 یلیو س ديببار میعظ یبهار بودا ناگاه بر کوه باران

گوسفندان  نيرودخانه افتاد و ا نيبخاست و اندر

 ارا همه را هالک کرد

 قطره همه گفتی آن آب قطره

 جمــع شد ناگه و ببرد رمه

 شیروز شبان به شهر آمد و پ کيو 

که:  دیا مرد پرسریش یرفت بخداوند گوسفندان 

را و خواجه ت یشبان گفت: ا ؟یاوردین ریچرا ش

باشد،  انتیکه خ زیامیم ریگفتم که: آب بر ش

ها که همه به نرخ  اکنون آن آب ،یفرمان من نکرد

جمله شدند و دوش  یمردمان را داده بود ریش

 ا«ترا جمله ببردند فندانحمله آوردند و گوس

 (115: 1215،ی)عنصرالمعال

مجموع   یریکارگ بر به یگفتمان یمعناشناس

گفتمان  جاديا یبرا یو کنش یتا مکان یزمان
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نظام مطرح  نيآنچه در ا نيداللت دارد، بنابرا

 یریکارگ گفتمان با به دیاست که تول نياست ا

روشن  اممکن شود یو حرکت ايپو یهافرايند

در بستر زمان و مکان  يیهافرايند نیاست که چن

 تيحکا ني( در ا0: 1215)بهنام،  اردیگ یشکل م

مجموع   کيکه در -ها  از کنش یبا تعداد زین

مواجه  -وندندیپ یبه وقوع م یتا مکان یزمان

 کيبه نزد»، «گوسفندان ریش دنیدوش: »ميشو یم

به »، «آب نهادن»، «خداوندان گوسفندان بردن

ها هر  کنش نيا بیترت نيو ااا ا بد« شبان دادن

با عمل مخلوط  انيدر پا و شد یروز شروع م

 انيو فروختن آن به مردم به پا ریکردن آب و ش

 یگفتمان شد؛ یگفتمان م جاديو موجب ا دیرس یم

باالتر  یتیگزار آن، صاحب گله در موقع که کنش

چوپان قرار دارد و  ريپذ نسبت به کنشگر و کنش

و  ریتوانسته او را وادار به عمل مخلوط کردن ش

داللت  یزيبر گفتمان تجو امل  عوآب کند که هم

 داردا

 یادراک -یحسّ یا دهيبا پد تيحکا نيا در

و آن همان حسّ  ميشو یرو م روبه زین یو اخالق

: کرد یم حتیاست که شبان آن مرد را نص انتیخ

مکن ااا عاقبتش نامحمود بود  انتیبا مسلمانان خ»

 یادآوري( که ی)درون یپنهان یالقا یو نوعااا« 

صاحب گله است که شبان آن را به  انتیخ یجزا

 ا شود یاو متذکّر م

و غرق شدن گوسفندان  لیادامه واقع  س در

که  شود یم یسبب به وجود آمدن گفتمان رخداد

 یبوده و کنشگران در آن دخالت رمنتظرهیغ یاتّفاق

و  ديببار میعظ یناگاه بر کوه باران»اند:  نداشته

با ااا«ا ک کرد ااا گوسفندان را همه را هال یلیس

در چوپان  یگوسفندان، شوش ینابود داديرو

را که قبالً به  یانتیو حسّ خ شود یم جاديا

: کند یم یادآوريصاحب گله متذکّر شده بود، 

که  زیامیم ریخواجه ااا آب بر ش یشبان گفت: ا»

 «اباشد انتیخ

گفت  توان یم تيحکا يیبرش انتها در

 شود؛ یم زیشوش موجب تنش در گفتمان ن

و  شود یحاصل م انتیکه از حسّ خ یشوش

به وجود  لیگوسفندان در س یکه از نابود یتنش

 اديآ یم

 

  او ریهفتم: پادشاه گنجه و مش تی. حكا1

که به روزگار فضلون مامان که پادشاه  نديگو یم»

او؛ پس هر  ریبود محتشم و مش یلميگنجه بود، د

 از محتشمان مملکت که بند و یکرد یکه گناه

 یفضلون او را بگرفت ،یواجب گشت یزندان بر و

او بود، پادشاه  ریکه مش لميد نيا ایو زندان کرد

بزن  نگرد یچون آزرد ازار،یکه آزاد را م یرا گفت

هالک شده  لميد نيو چند کس به مشورت ا

 لميد نيبودند از محتشمان مملکتا اتّفاق را ا

به  کرد، پادشاه او را فرمود گرفتن و یگناه ریمش

و  نيکس فرستاد که: چند لميزندان کردنا د

مال بدهم مرا مکشا فضلون مامان گفت:  نيچند

 یو چون آزرد ازاریاز تو آموختم که آزاد را م

 ا«کرد یجان در سر کار بدآموز ریمش لميا دشبک

 (151: 1215،ی)عنصرالمعال

ه به آغاز آن که با توج تيحکا نيا در

مامان که پادشاه  به روزگار فضلون: »میخوان یم
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 نياو ااا ؛ ا ریبود  محتشم و مش یلميگنجه بود، د

 نی، اولااا« ازاریکه آزاد م یااا پادشاه را بگفت لميد

همان تحقّق  شود؛ یمتن حاصل م یکنش گفتمان

در گفتمان به  ینیکه با نظام همنش يیروا یا برنامه

گفتمان  نيا یوجود آمده استا در بررس

با پادشاه گنجه در مورد  ریمش مليکه د میابي یدرم

 یاند، قرارداد مرتکب شده یکه گناه یکسان

ااا  یرا گرفت یچون آزاد: »نکهيبر ا یمبن بندد یم

 تیدر موقع ریمش لميدااا«ا و گردن بزن  ازاریم

باالتر نسبت به  یتیاست که در وضع یگزار کنش

( قرار دارد و او ريپذ پادشاه گنجه )کنشگر، کنش

 (ا یزي)گفتمان تجو کند یبه کنش مرا وادار 

 تيحکا نيکه در ا یگريد یگفتمان نظام

 یتعامل اي يیاز آن نام برد، نظام القا توان یم

  هر دو طرف کنش ینظام نیاستا در چن یشناخت

 نییو سبب تع گرنديکديبرنامه، در تعامل با  اي

ا تعامل حاکم در شوند یشکل گرفتن آن م ايکنش 

 یعني ؛است يیاز نوع القا یارتباطنظام، تعامل  نيا

را به  گريطرف د دياز دو طرف تعامل با یکي

 ،يیو وفا یری)شع اکنش متقاعد سازد یاجرا

از محقّقان برجسته در حوزۀ  یونیاورک (15: 1255

معتقد است که القائات همواره  ن،ينو یمعناشناس

شوند و  انیب دهیدر لفافه و به صورت پوش ديبا

مخاطب  یزهوشیو ت ینیزبیمستلزم تاستخراج آنها 

القائات بر  یاصل وجود ،گريا به عبارت داست

 ااز ظهور و حضور است زيپنهان بودن و گر

حاکم بر  یاز فضا (13: 1255تجرق،  ی)اسدالله

القا  یا گونه توان یم یادراک یفرايندو  تيحکا نيا

استا  کيبر تحر یمبتن نجايکه در ا افتيرا در

کنشگر )پادشاه  کي( با تحرریمش لميگزار )د کنش

عملکرد او باعث  ريتصو شي( و با نماجهگن

: کند یو او را وادار به کنش م شود یاو م کيتحر

هالک شده  لميد نيکس به مشورت ا نيو چند»ااا 

 نياتّفاق را ا نکهيااا از محتشمان مملکت ااا تا ا

کرد ااا و پادشاه او را ااا گرفتن  یگناه ریمش لميد

گنجه در  اهپادش جهیدر نتااا«ا ه زندان کردن و ب

را در  یو شوش شود یشوشگر ظاهر م کيمقام 

که سبب احساس  یشوش کند؛ یم جاديا ریمش لميد

 لميمرگ در د دنیاز فرارس یاندوه و ترس ناش

: »ااا زند یدست به کنش م جهیدر نت شود؛ یم ریمش

 ااا«اکس فرستاد که  لميو د

گفتمان  یمعناشناس نهنشا فرايند فيدر تعر

 ختنيکه هر داستان حاصل به هم ر مير شدمتذک

در وضع  رییتا جاديا یتعادل استا کنشگر برا کي

 فرايندمرحله از  نینامطلوب خود وارد نخست

 ینوع بیترت نيو به ا شود یم یل کالمتحو

 ی)عباس گذارد یرا پشت سر م «یساز آزمون آماده»

روند  ني( و ا121-125: 1215 ارمند،يو 

 هیگفتمان است که کنش اول فرايندشدۀ  یزير برنامه

نقش عوامل  یناگهان رییا با تاام ،شود یرا باعث م

( به ریمش لميشدن کنشگر )د ليو تبد یگفتمان

ا در ردیگ یشکل م یگريد یگون  گفتمان ر،يپذ کنش

زده و  گناهکار، وحشت ریمش لميد د،يجد تیوضع

کنشگر اول )پادشاه  است و با قرار گرفتن سانهرا

و  دهد یرا شکل م یانيشدن، جر ریگنجه( در مس

فضلون مامان : »شود یم ليشوشگر تبد کيبه 

)پادشاه گنجه( گفت: از تو آموختم ااا آزاد را 

طور که  همان«ا بکشااا یو چون آزرد ازاریم

 ،یا کارکرد نشانه یریگ به هنگام شکل م،یدان یم

که عناصر مربوط به -ا ه برونه نیبتواند ب ديباسخن 
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و  -دهند یاو قرار م اریرا در اخت یزبان یها صورت

 اریکه عناصر مربوط به محتوا را در اخت-ها  درونه

 نیا چنابديتبادل دست  یبه نوع -گذارند یاو م

از  یکياست که  یگفتمان یریگ همان موضع یتبادل

 رسخن به شما اتیعمل یاصل یها شاخص

خن گفتن است که عامل با س قتیا در حقرود یم

: 1250 ،یری)شع پردازد یسخن به اعالم موضع م

و  ی( و با توجّه به نقش عوامل گفتمان115

متن، پادشاه  يیدر برش انتها یگفتمان یریگ موضع

را  ریمش لميو د شود یبه کنشگر م ليگنجه تبد

 اکشد یم

  ریهشتم: پادشاه و وز تی. حكا9

خشم  رياز ملوک پارس بر وز یبدانک ملک»

دگر نصب  یريگرفت و او را معزول کرد و وز

 اریاخت گريد یکرد و معزول را گفت: خود را جا

کن تا به تو بخشم، تا تو با نعمت و حشم خود 

گفت:  ريو مقام تو آنجا باشدا وز یآنجا رو

و  دمینعمت نخواهم و آنچ دارم به خداوند بخش

ن نخواهم که مرا بخشدا اگر بر م نآبادا یجا چیه

بخشد  یهيرحمت خواهد کرد از ملک مرا د

به حقّ ملک تا من با اتباع خود بروم و آن  ران،يو

ا ملک فرمود که نمیرا آبادان کنم و آنجا بنش هيد

ا در هم  دیکه خواهد بدو ده رانيو هيچندان د

 کيو  رانيده و کيمملکت پادشاه بجستند 

و  یکه بدو دادند افتندین رانيو یبدست جا

ملک من  یگفت: ا ريرا خبر دادندا وزپادشاه 

ف که در تصر يیجا ت،يدر هم  وال دانستم یم

از  تياکنون چون وال ست؛ین رانيو چیمن بود ه

 یبدان کس ده که هر گاه از و یمن بازگرفت

باز به تو دهد که من دادما  نیهمچن یبازخواه

معزول  ريسخن معلوم شد، ملک از وز نيچون ا

لعت فرستاد و وزارت عذر خواست و او را خ

 (350: 1215 ،ی)عنصرالمعال ا«بدو باز داد

از  یرخداد یا با گونه تيحکا نيا یابتدا در

از ملوک  یکي: »ميشو یمواجه م ینظام گفتمان

خشم گرفت ااا معزول کرد و  ريپارس بر وز

گفتمان،  نيپس از ا«ا نصب کردااا  گريد یريوز

: دشو یم یگريد یوارد نظام گفتمان تيحکا

کن ااا مقام تو  اریاخت گريد یمعزول گفت: ااا جا»

 یهيگفت: از مملکت مرا د ريااا وز دآنجا باش

ااا ملک  نمیااا تا آبادان کنمااا و بنش رانيبخشد و

معزول با ملک  ريا در واقع وز«دیفرمود بدو ده

باالتر از او  یتیو در موقع شود یقرارداد م کيوارد 

اموال  دنیتن نعمت و بخشو با نخواس ردیگ یقرار م

خود  است خو رفتنيخود، او را وادار به کنشِ پذ

 اکند یم

که به دنبال نظام -یزيتجو یگفتمان نظام

 نشیبا چ -آشکار شده است تياول حکا یرخداد

از  یجمالت متن و قرار گرفتن رابط  گفتمان یبايز

وارد مرحل  کنش به دنبال آن  تيحکا نيیباال به پا

 لیا نکت  مهم در تحلشود یازش متوانش و پرد

است  ینقصان ت،يحکا نيموجود در ا یها گفتمان

و آن  شود یبر گفتمان وارد م تيکه در اول حکا

ها  گفتمان انياست که باعث جر ريهمان عزل وز

در هم   تيدر نها: »شود یم گريکديبه سمت 

 رانيو یبدست جا کيمملکت پادشاه بجستند ااا 

ااا  دانستم یفت ااا که ملک من مگ ريااا وز افتندین

 هرااا اکنون ااا بدان کس ده که  ستین رانيو چیه
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باز به تو دهد که  نیهمچن یبازخواه یگاه از و

 هیحکم و اعمال تنب یکه همان اجراااا« من دادم 

پاداش در مورد کنشگر است که در نظام  اي

 توان یم نجايمطرح استا در ا یزيتجو یگفتمان

برد؛  یپ زیدر پادشاه ن جادشدهيا شوش یبه نوع

است و  یمانیکه حاصل حسّ ندامت و پش یشوش

عذر  ريو ملک از وز: »شود یکنش پادشاه م بموج

 «اخواست ااا و وزارت بدو باز داد

بر دو نوع  یذهن تیچتمن فعّال ریتعب به

 اي امدهیاست: به کالم درآمده و به کالم درن

کالم شت که به ه داتوج ديبا ا3یو ادراک 1یشناخت

 ست،یچندان مشکل ن یشناخت تیلدرآوردن فع

به کالم  یادراک یها تیالمسئل  مهم برگرداندن فع

و در  تيحکا ني( در ا21: 1215 ،ی)حرّ ااست

 يیبايمسئله به طرز ز نياز شاه، ا ريدرخواست وز

ظاهر از شاه درخواست   به ريگر استا وز جلوه

به او  رانيو یآباد، ده يیکه در عوض جا کند یم

نهفته  یاديکالم نکات ز نيا یا در ورادهند، ام

 یبه آنها پ تيحکا انياست که مخاطب پس از پا

 ابرد یم

 

 ی نهم: دو صوف تی. حكا3

 رفتند؛ یبه هم م یدو صوف یچنان شنودم که وقت»

د داشتا مجر ناريپنج د یگريد بود و دمجر یکي

 یدیو باک نداشت و هر کجا رس رفت یهم ریدل

و  یخفت یمخوف م گاهيو جا یبود منيا

 میاز ب ناريبه مراد دل و خداوند پنج د یدیغلط یم

تا  ؛یبه نفس موافق او بود کنیخفتن ول یارستین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cognitive 

2. Perceptual 

مخوف بود و  يیجا دند،یرس یبه سر چاه یوقت

د طعام بخورد و مجر یسر چند راه بودا صوف

 ارستین میاز ب ناريخوش بخفت و خداوند پنج د

زر دارم و  ناريگفت: چه کنم؟ پنج د یخفتنا هم

و مرا خواب  یمخوف است و تو بخفت یجا نيا

 ارمي یخفت و نم ارمي یکه نم یعني رد،یگ ینم

به من دها  ناريگفت: پنج د دمجر یرفتا صوف

 ،یبه تک چاه انداختا گفت: برست یبدو دادا و

که مفلس در حصار  ن،یبخسب و بنش منيا

 (332: 1215،ی)عنصرالمعال ا«است نيیرو

مل سخن ع ینوع یگفتمان یریگ موضع

ا از نظر ابدي یق ماست که به واسط  حضور تحق

است که به  یا هرمان پارت حوزۀ حضور، حوزه

مواجه  افتيو در یریگ با هدف میطور مستق

 زین تيحکا نيدر ا (113: 1250 ،یری)شع ااست

دو : »شود یآغاز م یگفتمان یریگ با موضع تيروا

ص مشخ یدو صوف نیب ابط و ر« رفتند ااا یصوف

داشت  ناريپنج د یگريد و دمجر یکي: »شود یم

ااا  ناريااا خداوند پنج د رفت یم رید ااا دلااا مجر

نظام  یگفت که نوع توان یمااا«ا خفتن  یارستین

برقرار است  یدو صوف نیب یقرارداد یگفتمان

؛ ااا« یبه نفس موافق او بود کنیول(: »یزي)تجو

و  یدر همراه یدو صوف نیبه توافق چراک

ا در مرحل  شود یعنوان م گريکديبا  یهمسفر

 یو آن تنش شود یم یا بعد گفتمان وارد بُعد تازه

 یتا وقت: »شود یم جاديا یاست که در نظام گفتمان

مخوف بود ااا  يیااا جادندیرس یبه سر چاه

 ااا«ا خفتن  یارستین میاز ب ناريخداوند پنج د

را در  یتنش گفتمانی که - تياحک نيا در

کنش و حرکت، کنش  یاصل یچاشن -خود دارد
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با به چاه انداختن  تيد است که در نهامجر یصوف

به تنش حاصل از داشتن  گريد یصوف ناريپنج د

مورد حمله قرار  ايشدن آن،  دهيو ترس از دزد ناريد

 ادهد یم انيپا یگم کردن آن در صوف ايگرفتن و 

 یبه نوع توان یز داستان مقسمت ا نیهم در

است  یا برد و آن لحظه یپ زینقصان در گفتمان ن

نقصان  نيجبران ا یا برادندیرس یکه به چاه

 یدارياست که گفتمان به محلّ تجرب  پد یوجود

 یگونه که بر او تجل آن زهایکنشگر از چ یو فور

و به  (21: 1252 ،یری)شع شود یم ليتبد ابند،ي یم

 کيبه  ليد تبدمجر یصوف است که لیدل نيا

 یکنش فور کيو دست به  شود یکنشگر م

 یبه من دها بدو داد ااا و ناريگفت: پنج د: »زند یم

کنش خود سبب  نيکه اااا« به تک چاه انداخت 

معناستا تا در  نیکنشگران و همچن تیوضع رییتا

بخسب  منيا: »ديگو یمجرد م یداستان صوف انيپا

 نيو با ا «است نيیر روااا مفلس در حصا نیو بنش

قرار  یخاصّ تیرا در وضع گريد یکار خود صوف

 اداند یم منيا یو او را از هر گزند دهد یم

 یبه گفتمان شوش تيجمل  آخر حکا با

که در حصار  یکه از مفلس یا شوشمیرس یم

از  یحسّ برخوردار شود، یم جادياست ا نيیرو

 کامل استا یمنيا

 

  و پسر منعم شیدهم: پسر درو تی. حكا71

در  هیاهلل عل رحمه یشبل یشنودم که روز»

 یشد، تا دو رکعت نماز بگزارد و زمان یمسجد

بودند؛  رستانیا در مسجد کودکان دبديبرآسا

اتّفاق را وقت نان خوردن کودکان بودا دو 

نشسته  هیاهلل عل رحمه یشبل کيکودک به نزد

 شيپسر درو یکيبود و  یپسر منعم یکيبودند، 

پسر منعم نان  لیدر زنب بودند؛نهاده  لیزنب و دو

ا ینان ته شيپسر درو لیو حلوا بود و در زنب

از  شيو پسر درو خورد یپسر منعم نان و حلوا م

خواستا پسر منعم گفت: اگر ترا  یحلوا هم یو

گفت: باشما  ؟یپارۀ حلوا بدهم تو سگ من باش

 چارهیگفت: بانگ کن تا ترا حلوا بدهما آن ب

 یمنعم حلوا به و رکرد و پس یهم بانگ سگ

 یشبل خیبکرد و ش نیدادا چند کرّت همچن یهم

و  کرد ینظاره م شانيدر ا هیاهلل عل رحمه

 دیترا چه رس خیش یگفتند: ا دانيا مرستيگر یم

و  یکه طامع دیگفت: نگاه کن ؟یشد انيکه گر

اگر آن  یچه بود کند؛ یبه مردم چه م یقناعت یب

و  یدخود قانع بو یکودک به نان خشک ته

را سگ  یتا و یآن کودک نکرد یطمع حلوا

 ،ی)عنصرالمعال ابود یستينبا یهمچون خود

1215 :323) 

 یفیگفتمان توص کيبا  تيحکا نيا یابتدا

ااا  یشد یااا در مسجد یشبل یروز: »شود یآغاز م

و  یپسر منعم یکيوقت نان خوردن کودکان ااا 

 یگريگفتمان د نکهيتا اااا«ا  یشيپسر درو یکي

که پسر منعم نان و حلوا  يیجا شود؛ یشروع م

 یحلوا هم یاز و شيپسر درو: »اااخورد یم

است که  شيبا درخواست پسر دروااا«ا خواست 

 یواقع با قرارداد و در شود یم انينما یزيکنش تجو

گفتمان  بندد، یم شيکه پسر منعم با پسر درو

را حلوا و تگفت: بانگ کن تا : »شود یبنا م یزيتجو

 «اکرد یبانگ سگ هم چارهیبدهم ااا آن ب
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که -خود  تیمنعم با استفاده از موقع پسر

او را وادار به  -قرار گرفته شيباالتر از پسر درو

پاداش به او  یو برا کند یکنش بانگ سگ کردن م

 یو پسر منعم حلوا به و: »ااا دهد یحلوا م

و  کرد یااا نظاره م خیش: »نکهيتا اااا«ا  داد یهم

سر  یشبل خیکه از ش یکنشااا«ا  ستيگر یم

 -یحسّ انيجر یزند، درواقع حاصل نوع یم

شده و در  جاديا  گفتمان یاست که از ابتدا یادراک

شکل  یاز نوع تعامل یمواز یا متن براساس رابطه

با  یپنهان یالقا یگفت که نوع توان یا مردیگ یم

ه و شد جاديا خیدر ش شيپسر منعم و درو  کنش

در  یباعث شوش نیو همچن کند  یم انياو را گر

که همان حسّ افسوس و اندوه  شود یخ میش

گفتند:  دانيمر»شده است:  جادياست که در او ا

 «؟یشد انيکه گر دیرا چه رسو ت خیش یا

  زین یگفتمان عاطف یوش، نوعـش ادـجيا اـب

در  یعاطف یداریب یو باعث نوع کند یبروز م

پسر  یها حرف دنیو شن دنيبا د که شود یم خیش

شده است  جاديدر او ا شيمنعم و بانگ پسر درو

در  یعاطف تيو هو تیوضع رییتا ج یکه در نت

 خیش ستنيگر  يو با نما افتد یگفتمان اتّفاق م

و  کرد یااا نظاره م خیش: »شود یآشکار م

و  یکه طامع دیااا و گفت: نگاه کن ستيگر یم

 ا«کند یبه مردم چه م یقناعت یب

شوش به کنش و برعکس  ليبا تبد سرانجام

با  یشناخت يیبايداستان، گفتمان ز یدر انتها

اگر آن  یچه بود: »ديآ یبه وجود م خیش یها گفته

 ا «یخود قانع بود یکودک به نان خشک ته

از  تيموجود در ده حکا یها گفتمان نوع

 ( آمده استا1در جدول ) قابوسنامه

 قابوسنامه یها تيموجود در حکا یها گفتمان .7جدول 

 نام حکايت
 نوع گفتمان

 ها ديگر گفتمان شناختی يا عاطفی زيبايی القايی يا تعاملی تنشی شوشی رخدادی تجويزی

 - * - * * * * مرد درزی

 - * * * * - - پیر گوژپشت

 * * - * - - طرّار و امانتداری
مدار يا  مرام

 اخالقی

 - * * * * * * مرگ ذوالقرنین

 - * - - - * بازرگان و بیّاع
مدار يا  مرام

 اخالقی

 - - * * - * * شبان و صاحب رمه

 - - * * * - * پادشاه گنجه و مشیر او

 - - * - - * * پادشاه و وزير

 - - - * * - * دو صوفی

 - * * - * - * پسر منعم و پسر درويش
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 یریگ جهینتبحث و 

نکات  قابوسنامه یها تيحکا یو بررس لیتحل

موجود در آنها  یمعناها در مورد نشانه یارزشمند

معناها در  گفت که نشانه توان یا مدهد یبه دست م

متن  یو حسّ يیالقا یها انيبر جر ها تيحکا نيا

 یشناخت يیبايز ،یارجاع یها افتيدر در ژهيو و به

کنندا  یم فايا يیمخاطبان نقش بسزا یو عاطف

 ها تيحکا یمعناشناخت هنشان یبررس نیهمچن

 یدر تمام یگفتمان یها که مؤلفه دهد ینشان م

معناها و عوامل و  با نشانه وستهیپ یآنها در ارتباط

متنوع  یها اند گفتمان توانسته یگفتمان یکارکردها

به  دنیکنند و در رس جاديرا در متن ا یدو متعد

 موفق باشندا یاديمورد نظر تا حدّ ز یمعنا

 رخداد  کي( با یرد درزـل )ماو تـيحکا در

به سمت نکت   یا ژهيمعنا به شکل و ،یناگهان

 یا نظام گفتمانرود یم شیپ تيحکا یاصل

از  یانيآغاز داستان در خود جر یزيتجو

آن تنش و  یمعناها را همراه دارد که در پ نشانه

 ینوع یگفتمان یها نظام نيرخداد استا در تمام ا

 نيدرک استا اقابل  یرونیو ب یکشمکش درون

باعث  یادراک -یحسّ انيدر تعامل با جر انيجر

 تيا حکاشود یخاص م يیداستان به معنا دنیرس

دو شخص  نیب یگووگوژپشت( گفت ریدوم )پ

 زیتضاد در گفتمان ن نیو جوان است که هم ریپ

شوش و تنش در  جاديبا ا سندهيا نوگذارد یاثر م

در  ادراک وبر احساس  یمبتن انيگفتمان و جر

 تيو نکت  مورد نظر حکا یاصل یمعنا یالقا یپ

سوم )طرّار و  تيدر حکا یاستا نظام گفتمان

 شود یدو دوست آغاز م انی( با قرارداد میامانتدار

آنان در گفتمان با  تیو کنش کنشگران و موقع

ا کند یم رییتا ديجد یها به گفتمان دنیرس

 يیعناوجه م یکه دارا یديعالوه گفتمان جد به

مدار  مرام اي یاست و به آن گفتمان اخالق یاصّخ

داستان استا  یاصل امیدربردارندۀ پ ند،يگو یم

( با رخداد مرگ نیچهارم )مرگ ذوالقرن تيحکا

و  یشوش انيو در همان ابتدا جر شود یآغاز م

وارد  یدرپ یپ یها و گفتمان ردیگ یشکل م یتنش

پنجم )بازرگان و  تيا در حکاشوند یم تيحکا

است و کنش  يیو القا یزيها تجو ( گفتمانعایّب

 تیوضع رییو تا گريکديکنشگران در تعامل با 

 یمعنا کيبه  دنیرس یدر پ یگفتمان یها فهمؤل

 ايمدار  و گفتمان مرام خورد یخاص رقم م

ششم )شبان و  تيا حکاردیگ یشکل م یاخالق

و  شود یآغاز م یزيصاحب رمه( با گفتمان تجو

وارد  يیو القا یتنش ،یدادرخ یها نسپس گفتما

 ریهفتم )پادشاه گنجه و مش تيا در حکاشوند یم

و کنش کنشگران از نوع گفتمان  تیوضع زیاو( ن

 ،يیالقا یها و به گفتمان ردیگ یشکل م یزيتجو

هشتم  تيا در حکارسد یم یو تنش یشوش

داستان گفتمان  ی( گفتمان ابتداري)پادشاه و وز

 تیوضع رییبا تا معناها هاست و نشان یرخداد

موجود در  یادراک یها تیالکنشگران و فع

ارائه  يیبايساخت داستان، معنا را به شکل ز ژرف

هم قابل توجّه  يیگفتمان القا نیب نيا در ادهند یم

 یریگ ( موضعینهم )دو صوف تياستا در حکا

است و با  یزيو تجو نيیاز باال به پا یگفتمان

 یها تمانگف العکس،شوش به کنش و ب ليتبد

 تيا در حکارندیگ یشکل م زین یو تنش یشوش

ه به ( با توجشيدهم )پسر منعم و پسر درو

معنا با  دیتول انيجر ،یعوامل گفتمان تیوضع



 7937بهار و تابستان ، اوله ، شمارپنجمدوفصلنامه تخصصی م العات داستانی، سال     519

 

 

رقم  جادشدهيا یادراک -یحسّ طيتوجّه به شرا

 يیو القا یبه شوش یزيو گفتمان از تجو خورد یم

منجر  یشناخت يیبايبه گفتمان ز تيو در نها

 اودش یم

غالب   که گفتمان دهد ینشان م قیتحق جينتا

استا پس از آن  یزيتجو ها تيدر حکا

قرار دارندا در  یو تنش یشوش ،يیالقا یها گفتمان

 زین  یاخالق ايمدار  گفتمان مرام ینوع ها تيحکا

کمتر به آن  یامروز یها وجود دارد که در داستان

با  رسد یبه نظر م نیا همچنشود یه متوج

 یشتریسهم ب ها تيحکا ،يیگفتمان القا یریرگکا به

ا تعداد ام ،کنند یم جاديا یمعناساز انيدر جر

 ها تيدر حکا یعاطف اي یشناخت يیبايز یها گفتمان

دهندۀ آن است که  موضوع نشان نيو ا ستین اديز

 یریو درگ یعاطف یها فهمؤل یریکارگ به

 معناها در تعامل با نشانه یادراک -یحسّ یها انيجر

 فايدر رساندن معنا ا یادينقش ز ها تيحکا  رد

 اکند ینم

 

 منابع

 ال؛ینشان  س یمانل»الف(ا 1213اکرم ) ،یتيآ

 یشعر مانل یمعناشناخت نشانه یبررس

 ،رازیمجل  بوستان ادب، دانشگاه ش ا«جیوشيماین

-1، صص 15 یاپیسال پنجم، شمارۀ چهارم، پ

 ا12

-نشانه یبررس»ب(ا 1213ـ )ـــــــــــ

چوپان  دارو یگفتمان در شعر پ یمعناشناس 

شمارۀ  ،یادب یمجل  جستارها ا«جیوشيماین

 ا130-150، صص 155

از  یمعناشناس(ا 1255شکر ) تجرق، اهلل یاسدالله
تهران:  ایونیاورک -کربرات نيکاتر دگاهيد

 ایو فرهنگ یانتشارات علم

تعامل دو  یبررس(ا »1215زمستان ) نایبهنام، م

در داستان رستم و  یگفتمان و يینظام روا

فصلنام   ا«یمعناشناخت نشانه کرديرو ار؛ياسفند

دورۀ دوم،  ،یقیتطب اتیزبان و ادب یها پژوهش

 ا 12-1(، صص 5 یاپی)پ 0شمارۀ 

گفتمان  يیوجوه بازنما(ا »1215) ابوالفضل ،یحرّ

 ا«یدرون يیگو ذهن و تک الیّس اني: جريیروا

، 21شمارۀ  ،معاصر جهان اتیمجل  پژوهش ادب

 ا05-30صص 

-نشانه لیتحل(ا »1213بهار ) دهيفر مقدم، یداوود

و عقاب؛  ریشعر آرش کمانگ یمعناشناخت 

 «ایتنش فرايندزبان به  یتحوّل کارکرد تقابل

، 1شمارۀ  0دورۀ  ،یزبان یفصلنام  جستارها

 ا130-150، صص 12 یاپیپ

و  هينظر ؛یشناس نشانه(ا 1255) فرزان ،یسجود

 تهران: علما اوعه مقاالت(عمل )مجم

 یمعناشناس یمبان(ا 1251) درضایحم ،یریشع

 تهران: سمتا انينو

 فرايندمطالع  (ا »1250پايیز ـــــــــــــــــ )

 یها فصلنام  پژوهش زبان ا«یگفتمان ادب یتنش
 ا350-151، صص 30شمارۀ  ،یخارج

 لیو تحل هيتجز(ا 1250ـــــــــــــــــ )
 تهران: سمتا اگفتمان یمعناشناس نشانه

 ینظر یمبان»الف(ا 1255ـــــــــــــــــ )

 ا«یمعناشناخت نشانه کرديگفتمان، رو لیتحل

، صص 13، شمارۀ پژوهشنام  فرهنگستان هنر

 ا00-13
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از »ب(ا 1255زمستان ) ـــــــــــــــــ

 یمعناشناس ساختگرا تا نشانه یشناس نشانه

، 5، شمارۀ 3سال  ،یفصلنام  نقد ادب ا«یگفتمان

 ا01-22صص 

 یراه(ا 1255ترانه ) ،يیوفاو  درضایحم ،یریشع
 یمورد یبا بررس الیّس یمعناشناس به نشانه

 ایفرهنگ یتهران: علم ا«مایققنوس ن»

، یکنعانعصمت و  ،یلیاسماع؛ درضایحم ،یریشع

شعر  یمعناشناخت نشانه لیتحل(ا »1213) میابراه

، صص 30شمارۀ  ،یپژوه فصلنام  ادب ا«باران

 ا01-5

از  یو ارزش ینظام تنش(ا »1210ـــــــــــــــ )

جهت  يیالگو ال؛یّس یمعناشناس نشانه دگاهيد

 تيا سا22-01صص  ا«یگفتمان ادب لیتحل

 و فرهنگ یشناس انسان
http://www.anthropology.ir/node/18342  

 یمعناشناس کارگاه نشانه» ا(1210) ــــــــــــــ

 ا«یگفتمان ادب
http://www.mehrnews.com/news/2902346  

عبور از (ا »1215) هیهان ،ارمنديو  یعل ،یعباس

 ی: بررسیبه مربّع تنش يیمربّع معنا

فصلنام   ا«کوچولو اهیس یماه یمعناشناخت نشانه
، 3دورۀ  ،یقیتطب اتیزبان و ادب یها پژوهش

 ا113-101، صص 1 یاپی، پ2شمارۀ 

(ا 1215) ندربن اسک کاووسیک یعنصرالمعال

 اچا  دوم ایسینف دیسع ،یبه تصحا قابوسنامه

 تهران: فردوسا

پنجاه متفکّر بزرگ معاصر؛ (ا 1215) لچت، جان
ترجم  محسن  ااز ساختارگرايی تا پسامدرنیته

 تهران: خجستها احکیمی

 لیخل ،ینيپرو ؛یروشنفکر، کبر د؛یناه حت،ینص

 یمعناشناس نشانه(ا »1211فرامرز ) ،يیرزایمو 

براساس « و ما تشاوؤن»داستان  يیساختار روا

فصلنام  نقد ادب معاصر  ا«گرماس  ينظر
 ا22-21، صص 2، شمارۀ 3سال  ،یعرب

 یمعناشناخت نشانه یبررس(ا »1211پايیز )ـــــــــ

 ا«ديداستان کوتاه حبلٌ کالور يیساختار روا

 ،یعرب اتیزبان و ادب یرانيمجلّ  انجمن ا
 ا115-51صص  ز،يی، پا35شمارۀ 
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