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تحلیل گفتمانی الهینامۀ عطار
از منظرگفتمان دیالکتیکی
سمیه حاجتی
احمد رضی
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تاریخ دریافت13۹۲/0۷/۲۷ :
تاریخ تصویب13۹3/10/0۸ :

چکیده

تحلیللگ تمانللا و نظریلل هللام رحللر در

در دورههللام یریللر،

زرین هام رناسلی ری رلریم رررسل سلاراارهام رالو فلریه رلرده
یست .دیدتاه تمانا دیالکایک پگ ریکور یز جنلۀ یین ریست ر

ر تحلیگ ران در سحح فریتر یز زرا و تأرید رر فضاها و زرینل هلام

رمهور شکگترفا در

توج دیرد .یله نارلۀ عحلار نیشلارورم یز

ثار رالسیک یدب فارس یست رل سلاراار ییلل روییلت

رلر

رحوریت تمتوتو رنا شده یسلت رنلارریین ،قارلیلت روینشل نلو یز
 .1دینشجوم درارم زرا و یدریات فارس دینشگاه تیال hajati64@yahoo.com .
 .۲یسااد زرا و یدریات فارس دینشگاه تیال ahmadrazi9@gmail.com .
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رنظللر ییللن دیللدتاه تمانللان ری دیرد .در ییللن پلل وه

رللا رو

توییم  -تحلیل و را رویکرد تمانان  ،تمانا هام شکگترفال در
یله نار شناسای ر شوند و در دو سحح  .1ساراارم شلارگ :فاعلگ
تویا ،توزیع ویژتان  ،وجلوه ریلان  .۲ ،رحالویی شلارگ :رنیلا هلام

رمهلللور در دو سلللاانۀ رعنلللای و رحکلل  ،رنشلللأ تمانلللا هلللا و

شکگ تیرم رردهتمانا سکوت رررس ر شود تا تحلیگ و قریئال
نو یز ران راناسب را دیدتاه روینندة رعایر فریه شود.

رررس یثر یز یین رنظر نشا رل دهلد رل دو تمانلا دنیلاتریی و

دنیللاتری م رللا ررر یللت رللدی و ین للا ر ل یللورت دیللالکایک در

یلهل نارل شلکگترفال یسللت .سل عنصلر پدرسلاحرم ،تللارنیا و

شللنارا رلل عنللوی رنشللأ قللدرت و سلللحۀ تمانللا زیهدینللۀ پللدر

قارگشناسای یست ر نموذ ،غلی و سلیحرة
یف یی

ری رلر هلر دو تمانلا

دیده یست .هر دو تمانا ریهکارهام تلمیق و تمکیلک دیلن

و دنیا ری پیشنهاد ر رنلد و در سلحح رحکل نیل راناسلب رلا سللحۀ

تمانا پلدر رصلادیق ریشلارم رلریم شلمافسلازم و راااعلدررد

فرزندی ر روزههام تعلین رحر شده یست.

واژه های کلیدی :یله نار  ،پلگ ریکلور ،تحلیلگ تمانلا  ،فاعلگ
تویا ،تمانا دیالکایک .

مقدمه

عحار یز شاعری تویننند یدب فارس یست ر ثار

تنجین هام فریوین یز رضارین

توناتو ری در رود جام دیده یست« .رررل توجل عحلار ین لا  ،جهلا و ردیونلد
یست و تنام دغدغۀ یو تییین یرتیاط یین سل رلا هل و یریئلۀ تصلویرم روشلن یز ییلن
راوحت یست» (ریار ،13۷۷ ،ج  .)5 :1یین یندیش در رالل تکایتها و تمتوتوها
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در یله نار رازتار ررج ا دیرد را تکی رلر نگلر

رضلنون نیل یز نظلام عرفلا و

ریاتث عرفان رحر شده در یله نار رشخص ر شود ر عحار در ییلن رنظورل رلر
ررتلللۀ شللریعت یز رریتللگ سلل تانللۀ سلللوا ین للا ریشللار تنررلل دیشللا یسللت
(پورناردیریا  .)۲1۶ -۲05 :13۸۶ ،رو

عحار در ترتیب رااحت یله نار یینتونل

یست ر در غاز هر راال  ،سؤیل و جویب پ ری و پدر طر ر تردد و پل
راناسب را جویب پدر ،تکایا ذرر ر شود و ر طوررل پ

یز

یز یین رخل  ،رحللب

عوض ر شود و عحار رل یرلور دیگلر رل پلردیزد .یز ییلنرو ترتیلب دیسلاا ییلل
یله نار ردی تون یست ر در هر راال  ،سؤیل و جویب پدر و فرزندین

و تکایلت

یول ،ین جام و تناسب رحاویی ریشارم را ه دیرند و طر یساسل دیسلاا ری شلکگ
دیدهیند .توزة تحلیگ و رررس ییلن پل وه

نیل رل طلر دیسلاا ییلل یلهل نارل

یراصاص دیرد.
یک یز رویکردهام رایرز

در روین

راو  ،تمانا راوم یلا تحلیلگ تمانلا

یست ر را شناسای و تحلیگ نظام تمانا ها ر رحالعۀ ساراار یثر در ریساام تکلوین
رعنا ر پردیزد .نظری پردیزی ر یارم در یین توزه ر نالد ریم یکلدیگر پردیرال و
دیدتاههام جدیدم ری عرض رردهیند .یزجنلۀ نا پگ ریکور ( )1۹13یز فیل لوفا
و یدییا فرین وم یست ر در زرین هام راملاوت هناننلد فل لم  ،سیاسلت ،یدریلات،
پدیدیرشناس ل و هررنوتیللک یللاتبنظللر یسللت .دیللدتاه یو ریشللار در راارللگ ریم
سوسور و هنمکرین

ر رر یساس تنرر یرف رر زرا شکگترفا رلود قلریر دیرد.

ریکور رنیا هام جدیدم ری را هدف تکنیلگ رویکلرد سلاراارترییان رل زرلا یریئل
ررد ناد ریکور ر ساراارترییا یز یینجا غاز ر شود ر رل یهنیلت سلخن توجل
رنارم دیرند و یز چهارتوشلۀ سلخن تنهلا رل یکل یز یرعلاد یعنل یلگوهلام زرلان
ر پردیزند .ر نظر ریکلور سلخن ،نظلار یسلت یز رعلان رالویل (یتنلدم:13۸۸ ،
 )۶1۶یزیینرو نن تویند فاط ر یک رعد یراصاص دیشا راشد یرا فروراسلان زرلا
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فاط ر جنی هام ساراارمی
ر

روجب ر توجه ر تایاا غیر زران یست ر زرلا

یرجاع دیرد یعن وجود فاعل ین ان ر رود ری یز طریلق سلخنتملان یرلریز

ر رند .ریکور یز تنای ریا زرا و تماار ،رحوریت و تنرر رلر عنصلر زرلا ری رل
تماار تغییر دید .ریکور در یین رهیافت رر سحح تماار و سخن -ر یز

را ییحال

«ویقعۀ تمانا » 1یاد ر شود -تنرر دیرد و در یین زرین راأثر یز زرا شناس رعروف

فرین لوم ،یریلگ رنونی لت ۲یسلت ( .)Ricoeur, 2000: 254در ییلن دیلدتاه ،جنیلۀ
تکایاگرم زرا و نا

توینده و راکل  -ر یز رنظلر سلاراارتریی رغملول رانلده

یست -رررس و تحلیگ ر تردد.
ریکور هنچنین در تعریف رود یز تمانا در ریساام تمکیک زرلا و تمالار رلر

دو وی ت ویقع رود  3و رعد رعنا ۴توج ریشارم دیرد رنارریین ،ویقع و رعنا دو عنصر
ییل سازندة تمانا در تئلورم یوسلت .در ییلن دیلدتاه ،تمانلا در سلحح یولیل
عیارت یست یز یررم ر تادث ر شود یعن
ر

نچل رلا سلخنتملان و رلالم پدیلد

ید .در سحح دوم رماهی  ،رصادیق و تکایاگرمها ر رلا هلدف تولیلد و یناالال

رحاوی پ ری م شدهیند ،یز جنی هام توناتو رررس ر شوند (هنا .)۶۶ :
در یین پ وه  ،یز ریا دیدتاه هام توناتو رل در رویکلرد تحلیلگ تمانلا
وجود دیرد ،راناسلب رلا نظلام یلهل نارلۀ عحلار رل روییلت

رلر پایلۀ تملتوتلو

شکگترفا یست ،رر رخش یز رهیافت ریکور ر رر جنیۀ دیالکایک تمانا تأریلد
دیرد ،در رنار ریم فورو در توزة قدرت تنرر شلده یسلت و تلال
رهرهتیرم یز رو

رل شلود رلا

توییم  -تحلیل  ،تمانا هام شکگترفا در یله نار رشلخص

تردد و در سحح ساراار و رحاوی تج یل و تحلیلگ شلود .یهنیلت تحایلق تاضلر در
پردیران ر ننون یم یز ثار رنظوم رالسیک فارس یز جنی یم جدید یست ر زرینلۀ
روینش رالقان تر یز یثلر ری فلریه رل رنلد هنچنلین قریئال نلو یز رالو رهلن ری
راناسب را یفق یناظار روینندتا یرروز ر دست ر دهد.
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پیشینۀ پژوهش

دررارة ثار عحار پ وه هام توناتو و ر یارم در قالب پایا نار  ،رالاب و راالل
رناشرشده یست .در زرینۀ رررس یله نار ر طلور ر لااگ سل پایلا نارلۀ رارشناسل
یرشد نگار

یافا یست .یک یز

ها را عنوی «فضایگ و رذییگ یرالق در یله نارۀ

عحللار نیشللارورم» ری یوسللف جللا پللرور ( )13۸۸ینجللام دیده و یز جنیلۀ رحاللویی رل
پ وه

در یله نار پردیرا یست .پایا نارلۀ دیگلر «تحلیلگ و رررسل دیسلاا هلام

یله نارۀ عحار» یز راول نوروزم ( )13۸0یست ر یرفاً ر تحلیلگ عنایلر دیسلاا در

یله نار یراصاص دیرد و نوی نده رر هنین رینا رسلالۀ رلود ری رل یلورت رالاب یز

رلک تا رلکوت چاپ ررده یست« .تحلیگ تکایتهام عرفان یلهل نارلۀ عحلار» رل

قل رحنود یسدم ( )13۷۹پایا نار یم یست ر رلر رینلام تحلیلگ رلل تکایلتهلا
ردو جهلتتیلرم رویکلردم تلدوین شلده یسلت« .تلنیحلات و تلأثریت عحلار در
یله نار » ( )13۸5نوشلاۀ جنلال رلوثرم رسلال یم یسلت رل رل رررسل سلحح و
رحاویی یز تون هام رخالف رازتاب یات و روییات در یله نارلۀ عحلار یراصلاص
دیرد .یدیهلل رجای شریف رادم در پایا نارۀ رود رلا نلام «رررسل سلاراار روییل و
عنایر دیساان یله نارل » ( )13۹1سلاراار روییل یلهل نارل ری رلا توجل رل عنایلر
دیساان چو زیویۀ دید رررس ررده و رنار ر رویکردها و نظری هام راص روییت
توج دیشا یست .نایر علی یده و سونا سلینیا ( )13۹1در راالۀ «رلانو روییلت در
یله نارۀ عحار رر یساس نظریۀ ژریر ژنت» رؤلم های رانند شگردهام روییت ،رحلور
روییتها ،زیویۀ دید را تکی رر دیدتاه ژنلت ری در تلوزة روییلت یلهل نارل رررسل
رردهیند .رری ت ین ( )13۹0نی راال یم را عنوی «ناد رهنیلگوی یله نارۀ عحار»
در فصلنارۀ راو نار چاپررده یست رل در

 ،تحلیلل یسلحورهیم رلا تکیل رلر

دیدتاه یونگ یز یله نار یریئ شلده یسلت .رخل

عنلدة رلار رعحلوف رل رعرفل

یسحورههام رلگ رخالف و وجوه رخالف رهنیلگوهاست و تنهلا ق لنت ینلدر یز
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تج راال  ،رهن یلگوهام ینعکاسیافا در یله نار ری ناد ررده یست .راالۀ دیگرم
را عنوی «ساراار رعنای یله نارۀ عحار» ( )13۹۲جنی هلام ین لجام لمظل  ،رعنلای و
یکپارچگ دیساا ررر م یثر ری رررس ررده و را طر یلگوهام عددم در ساراار
یثر نشا دیده یست ر چین

رعان و سیر

در رحن دیساا  ،یررم تصادف نیوده و
و

عحار تاهان و را دقت ر ریا ناایج عرفان در پایا تکایات راناسب را هر رخل

رحور رل یثر پردیرا یست .یاددیشتهای نی ر طور پریرنده ،یله نارل ری یز جنیلۀ
نشان شناس و شخصیتپردیزم تحلیگ رردهیند.
و

را توج ر ساراار تمتوتوی یله نار  -ر در فضام تعارل رر رینام پرس

پاسخ یز جانب دو دیدتاه رخالف روییت شده یست -رشخص ر شود رل ییلن یثلر
ظرفیت رررس یز جنیۀ تحلیگ تمانا دیلالکایک ری دیرد .رررسل و تحلیلگ عنایلر
سازندة یثر یز رنظر رویکردهام جدیلد رل دلیلگ رشلخصرلرد حیل هلام رخاللف
ساراارم و رحاویی راو و ر ط و ت ار

هلا راناسلب رلا دیلدتاه رویننلدتا

یرروز ،هنچنین یریئۀ درر عنیق یز یثر تائ یهنیت و ضرورت یست را وجود یین،
پ وهش در یین زرین را رویکرد تمانان و شناسای تمانا هام شکگترفا در یثلر
و تحلیگ نظام رمهور و زران

ها یورت نگرفا یست.

سطح ساختاری گفتمان در الهینامه

تمانللا در یللک یثللر ،در دو سللحح سللاراارم و رحاللویی قارللگ رررسلل یسللت.
یورترندمهام تونلاتو زرلان  ،چگلونگ رویرلط درو

هلا و نحلوة رلارررد

هدفنند زرا در راو  ،سحح ساراارم جها تمانا ها ری شکگ ر دهند و رازننلای
ر رنند .فاعگ تویا ،رشخص هام ویژتان و توزیع

ها ،ت یرههام زران و لحلن،

ررر یز رؤلم های ه اند ر در سحح ساراارم تمانا رکالن یم قارگ شناسلای و
رررس یند .در یدیر  ،یله نارۀ عحار یرادی یز رنظر رؤلم هام یادشده رررسل و
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یورت رندم رحاویی تمانا در یین یثر تییین رل شلود .جنیلۀ دیگلر ییلن رکالنل ،
رعحوف ر ران و روینندة

یست ر یین رعنا ر یثر شارگ شکافها ،یفاادت هلا و

نیود تعینات یست ر ظرفیت و توینای رویننده ری رریم رازپیکررندم نچل نوی لنده
ذرر نکرده فریر رویند (ریکور.)13۸ :13۸۴ ،
 .1جهان گفتمان مکالمهای

ریکور ران ری ثیتررد هرتون سخن در نوشاار ر دیند یعن ران ویر ا ر سلخن

یست .رلیا ر رریساس سل ل یم یز قاعدهها سارا ر شود .یین قویعد ،سخن ری رل
شعر ،ررا  ،ننایشنار و ...تیدیگ ر رند رنارریین ،رانها رشخص هام رخاص ر رود
ری ر یارند و

ها ری را رو هام ریان و رر تان راص شکار ر رنند .رنلاظره و

رکالن  ،یز یین رو هام ریان یست .یز دیدتاه ریکور نی چارچوب سخن رر رنحلق
رکالن یساویر یست .ر

چی م ری ر ر

دیگر دررارة چی م رل تویلد .ریکلور

چهار سویۀ ییل ری در یین تعریف رشف ررده یست :توینلده ،شلنونده ،رایل هلام
رعنای و دحلت (یتندم .)۶1۶ :13۸۸ ،یین رشخص ها وج رشارا رالم ،یدریات و
تمانا یست ر طورمر تخاطب یا دیالوت رلود تمانلا  ،هویلت یساسل
شکگ ر دهد و تا در تدیث نم

ری

نیل تملتوتلوی رلا رلود ترتیلب رل دهلی

(ت ن .)۶۸ :13۸۹ ،
رکالن یز رشخص هام رارز ثار عحار یست ر شارلۀ ییل یله نار نی رلر پایلۀ
رنا شده یست .عحار در یله نار  ،رخاطب ری ر تمتوتوی ر رین پلدر و شل
پ ر

ترتیلب دیده یسلت فریرل روینلد و در پل

 ،دو تمانلا عنلدة زیهدینل و

دنیاترییان شکگ ر تیرد .رناظرة رین شاه و پ ری ر ردیم در قالب سؤیل و جلویب
ر رد سخنا طرف راارگ و یثیات نظر رود ر پردیزند ،نوع تمانا دیالکایک رین
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پادتمانا و تمانا رقیب رلق ررده یست و در پ ساراار تمانا  ،سحح رحاویی
نی رلق ر شود ر را ه در رکالن یند.
 .1 .1فاعل گویا

ویقع رود تمانا ر عنوی نظام تمتوتوی  ،ر ال م وجود توینلده و فاعلگ یسلت.
هنویره ررر یز نشانگرها نظیر ضنایر شخص در نظام تمانان رل فاعلگ و توینلدة
رود یرجاع دیرند و در یین یورت ،تمانا رودیرجاع 5شکگ ر تیلرد و ریانل رلر
یین یرر یست ر سخنا یز جانب تویندهیم رشخص تما شدهیند و
ری در قالب تمان یا نوشان رالر

شخص رود

رازر نناید ( )Ricoeur, 2000: 254ر ریشارین

تأرید ری رر فاعگ تویام تمانا دیرد .یین وی تل روجلب ییجلاد پیونلد رلین رلالم
تمانا و توینده یا نوی نده ر شود و دیل رر یین ویقعیلت یسلت رل توینلدهیم
سخن ری تما یست فردم ر در قالب سلخنتملان یلا نوشلان ،رلود ری رازننایانلده
یست (ویعظ .)3۷۴ :13۸۶ ،
تمانا ها هنچنین عهدهدیر تیادل پیامیند و در یین روند ،ویجد عنصر تخاطب نی
ه اند دیریم رخاطب و طرف رالارل ه لاند رل رلا یو سلخن تمال رل شلود و یو
دریافللترننللدة پیللام یسللت (ت للن  .)۶۸ -۶۷ :13۸۹ ،ییللن وی ت ل هللام سللاراارم
تمانا  ،ضنن ییجاد تنای تمانان  ،رادرل یم رلریم شلکگتیلرم رعلد رعناشلنارا
تمانا یست یعن را رعینشد یینک چ ر

سخن ر توید ،ر توی رل رریتلگ

رعدم تمانا راوم تام نهاد و ر دنیال یین رود ر چ ر توید و یز چ ر توید.
در یله نار  ،فاعگ تویا در تمانا دنیاترییان  ،ش
ضلنایر یول شلخص در

پ لر پادشلاهینلد رل ررتلب

تکلریر رل شلود و رودیرجلاع در ییلن تمانلا رلارالً

ررج ا یست .یین یرر نشا ر دهد تویندتا تمانا رر عنصر فردیت تأرید دیرنلد
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و ریشار یرجاعات زران و رحاویی تمانا رعحوف ر شخص توینلده رلا رحوریلت
فردتریی یورترندم شده یست.
جللار چنللا یسللت ر ل درومهرچ ل ر ل جللوی عیللا یسللت

شللنودم رللن ر ل

پ للر رللد دوم یللک رللا پللدر تمللت ر ل رللن درجللادوی رللویه تهرسللمت...
زرللللان رویشللللان ری رللللر سللللازم زرللللللان هنچللللللورردی سللللللرفریزم
(عحار)1۷۷ :13۸۷ ،

فاعگ تویا در تمانا زیهدین  ،یک فرد یست شخص پادشاه ر در رخل هلام
رحلاب رل رنلد .تغییلر ضلنیر یول شلخص رل دوم شلخص و

رخالف ر فرزندین

رشخصۀ تخاطب در یین ساراار ریشار رشهود یست .یین ساراار زران تمانا  ،جنیلۀ
ری یف یی

تعلین و یرشادم

ر دهد و تار یز یین یست ر هدف و هنت پدر،

نصیحت و هدییت فرزندی یست.
پللدر تمللا

رلل دیللوت غالللب رللد دلللت زی جللادوی ری طالللب رللد

رل یز دیللوت تللر ییللن تایللگ نیللودم تللللو ری ییللللن رزو در دل نیللللودم
(هنا )

 .2 .1وجوه بیانی

وجوه ریان در ینویع ت یرههام ریلان و لحلن زرلا یسلت رل یز تمانلا رعلین یثلر

ر پذیرد و ناظر رر سازورارهام ریان رورد یسامادة فاعگ تویا ،راناسب را ریلان هلر
نظام تمانان یست ر تجیت ،یهدیف و نحوة راارلۀ تمانا ها ری در رکالن شکار
ر رند .در دیدتاه ریکور ،زرا در نظام تمانان ننود ر یارد و تمانا رلر یلرف
ها یرجحیت دیرد (.)Ricoeur, 1976: 9

ویژتا زران و ساراار
 .1.2.1توزیع واژگانی

ر طوررل تون هام رخالف تمانا ر ا ر رنشأ ،رانو  ،روضوع و هدف ،را ینلویع
ویژتا رای تجان
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یز شگردهام تحلیگ ساراار تمانا یست .در یک تا ی رندم ،رگ ویژتا تمانلا

ری ر توی ر دو تروه ر نشا  ۶و نشا دیر ۷طیا رندم ررد .ویژتا ر نشا ننادم یز

ویقعیت و رصادیق ذیت یند و ویژتا نشا دیر عالوه رلر یشلارت رل رصلدیص رلاص،
نگر

توینده و نوی نده ری نی در رود جام دیدهیند (یاررحندم.)۶3 :13۸3 ،

ویژتا ذیت تمانا زهدترییان در یله نار را رحوریلت دیلن و زهلد و رلا رلار
رعنای رثیت رانند ردی ،طاعت ،ریاضت ،تضرت ع ت ،سر رعرفت ،یسریر تایات،
فرشا و نور یدص رارررد دیرنلد و در راارلگ ،رلنلات رلا رلار رعنلای رنمل هناننلد
دوزخ ،دیو ،ریا ،شیحا  ،یجگ ،ترص ،شیحا پرسا و شهوت در ساراار زران ییلن
رنظور ر رار رفا ینلد .در تمانلا دنیاترییانل  ،ویژتلا رل نشلا رل ذیتل فضلام
تمانا یند یز یندیشلۀ رلادمترییانل نشلئتترفال ینلد راننلد ز  ،فرزنلد ،سلحر ،ب
تیات ،جاه ،راام ،ثروت ،هوی ،نم  ،رینیا ،ینگشار و غرور .یسامادة پلدر یز ویژتلا
نشا دیر در تمانا زهدرحور در رورد «دنیا» رل روضلوع رحلورم تمانلا راارلگ
یست ،یز تمکر زیهدینۀ یو نشئتترفا یست .پلدر دریلدد یسلت تلا یز تنلام جوینلب
زندت دنیوم یرز زدیی رند.
چ ل رللویه رللرد دنی ل دن ل ری سریم رکر و جام دشلنن ری
ر دنی ه لت زیلل هملتپلرده رریم یید تو هر هملت رلرده
(عحار)3۴۸ :13۸۷ ،
پللدر تمللا

دریللن شللوریده زنللدی

ر ل طاعللت ر ل تللوی شللد یز رلنللدی
(هنا )۲3۲ :

در یلهلل نارلل ریشللار ویژتللا در دو تمانللا دنیاترییانلل و زهدترییانلل  ،ذیتلل
تمانا ها ه اند و رریساس روضوع و تجان

را ه توزیع شدهیند و فاط رر پایلۀ رلار

رعنای رثیت و رنم یز ه رانای ر شلوند و ویژتلا نشلا دیر ننونل هلام رنالرم
دیرند.
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 .2 .2 .1گزاره

تمانا ها رجنوع های یز ت یرهها - ۸چند جنل  ،پارهتماارها ،تررلات و یشلاریت
ه اند ر نیروهام رشاره در رود دیرند .ر عیارت دیگر،

ها ر دلیگ نوع فشلار

نهادم ،ر دلیگ رشارهت راساگاه یا زرین یا رل عللت یینکل رل طریال رشلار عنلگ
ر رنند ،در رنار ه قریر ر تیرند (ریل .)۸0 :13۸۲ ،
ساراار ت یرهها در روییت ییلل یلهل نارل طلورم یسلت رل هلر تل یرهیم رل
ت یرهیم دیگر رنجر ر شود :نوع ریا فرزندی در یرادی شلر و یظهلار رزوهایشلا
یست یرا هنینر را ینکار و یناااد پدر رویج ر شوند ،ت یرههام ریان تغییر ر رند
و یز تالت یظهار دررویست ،رارج ر شود و جنیلۀ یسلادحل و تلوجیه رل یارلد.
یز یحیتهلام پلدر رل روشلند یو ری

هریک یز فرزندی در رخ هام رخالف پ

ریض رنند تا رزوم نا ری چنا ر وعده دیده یست ،رر ورده رنلد ولل زرلان
ر قادر نن شوند پدر ری راااعد سازند ،چرر

ریان دیگرم رخ رل دهلد و نحلوة

ریا  ،تالت سؤیل ر رود ر تیرد و چو یز رر وردهشد
یز پدر دررارة

رزوها رأیوس ر شلوند،

ها توضیح ر رویهند .رریم ننون ت یرههای یز سخنا پ ر سلوم و

پنج در رخ هام رخالف ذرر ر شود:
ـ شرح و اظهار

پ لللر رلللد سلللوم یلللک رارنلللال

پللللدر ری دید تللللال شللللر تللللال

ر یک جلام یسلت در تیال ننلای

رلللویه نل ل فلللر پادشلللاه

شنودم رن ر

رلللن

جار چنلا یسلت ر در وم هرچ ر جوی عیلا یسلت

یتللللر راشللللد ر لل ل سللللر نهللللان

دهلللد

جارلللت یز جنلللل نشلللان
(عحار)۲۲0 :13۸۷ ،
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ـ استدالل و توجیه

پ ر یول رریم توجی ررد رویسا ی

ر یزدویج رلا درالر شلاهپریلا یسلت و رلریم

ریض ررد پدر ر یو ری ر شهوترلویه رحکلوم رلرده یسلت ،رل ترتیلب چنلین
یسادحلهلای رل

ورد :یزدویج و نکلا رلارم تکینانل و عارلگ دویم ن لگ رشلر،

ییجادرنندة نظ و ترتیب در رلک ،روجلب دیشلان فرزنلد یلالح و شلماعترلویه و
عارلگ نیکنلار یسللت .پ لر دوم رل رویهلا

رللوران سلحر و جادوسللت ،رل پللدر

ر توید ر روزتار ،روزتار رویشانرویه یست و هن ر فکر رودند .پل

رلن

ه رانند دیگری ر فکر رود ه ا  .پ ر سوم جویام جام ج یست و ر تویلد رل
هیچر

یز رنصب و جاه روم ررناافا یست .تا یوسف ه یز رلن چلاه رل جلاه و

راام رسید و یینک در جاه ریه یعادیل پی

ر تیرد تا دچار فت

ب تیات ،راصود فرزند چهارم یست و رریم قانعررد پدر تال

نشود .رسید ر
زیادم نن رند.

تویا راوج شده یست رل پلدر رزوهلام نلا ری رلر ورده نخویهلد رلرد .ر لب
ینگشللارم ،رزوم پ للر پللنج یسللت و یللاد ورم ر ل رنللد رسللید ر ل پادشللاه و
رلکدیرم رحلوب ر رتا و تکینا ه ه ت .پ ر شش رویها رینیاسلت و در
جویب پدر ریا ر رند ر درویش را رمر هنریه یست ول را ثروت ر توی دین و
دنیا ری ر دست ورد.
پ للر تمللا

تللرت یز جللاه عارسللت ر ل تللب جللاه رحلللوب ریللار یسللت

چو چشل یز رنصلب و یز جلاه ررتافلت رری دیلدم رل یو یز جلاه سلر تافلت
ندیلللللللدم در زرانللللللل دریللللللل ید زتللللب جللللاه و تللللب رللللال زید
زهلللر نلللوع زرلللودم رلللن ر للل ری ر چلو تلشلن نشلدتلخنر ل ری
تر یین هر دو ر ل ری تشلت یک لا
ولل ل چلللو

رللود

شللخص تیللوین نلل ین للا

درل ل ذو عالللگ راشلللد رلل سللوم علل و جللاه

ناللگ راشللد
(عحار)۲3۲ :13۸۷ ،
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ـ سؤال

پ ری پادشاه ،تا زران ر یز رسید ر رزوهام رود نایرید ر شوند و ر ریننلد

ر پدر ر وعدهیم ر رریم رر وردهشد رویسا هایشلا دیده پایینلد نی لت ،رلاز یز
پدر ر رویهند ر دررارة
پ لللرتمت یمپلللدر

رزو ر نا توضیح دهد.
رینیاچی لللت

ریللللللا رینیللللللارنتللللللا رللللللدین

ر رل یو دسلت رل ندهلدرری زی لت
رلل رلل

دسللترلل ندهللدجهان
(هنا )3۸۷ ،

پ رتما

یترجلاه تلریمیسلت رگوتا جلام جل رلارم رلدیمیسلت

ر تر وجدی جام ج ع ی یست ندین جام جل تارودچل چی یسلت
(هنا )۲5۷ ،

1ـ 2ـ  .3لحن

شیوة یحیتررد رریساس نگر

فرد ر نچ رل تویلد و نیل ریرحلۀ یو رلا طلرف

راارگ لحن رای ر یارد .سخن راناسب را نلوع یرتیلاط رل توینلد رسلن  ،یلریح،
رحیت ری  ،جدم و رشنناا و ...راشد (دید .)۴1۴ :13۸۲ ،نوع ریرح و نموذ قدرت
در ساراار رکالنات رین یفرید ،در لحن رلالم تأثیرتلذیر یسلت« .رفالار یتالریم ریل
زران ن فاط یز طریق ر رارررد یورتهام رحارران یز طرف پاییندست ،رلک رلا
دید یرکا ر پاییندست در یساماده یز تون هلام تأثیرنپذیرفال یز ریرحلۀ سللح نیل
ر تویند شکگ تیرد» (جهانگیرم .)1۲۷ :13۸۷ ،یین رورد دررارة یجازة سخنتملان،
یرریز عایده و ییریر و پافشارم یز جانب پدر ر فرزندی در یله نار دیده ر شود.
در تمانا تکساتا ر یز جانب پدر رحر ر شود در رالل سخنا  ،نصلایح
و رویعظ ،لحنهام رای وجود دیرد ر ریشار رر یندم یز قدرت تویندة تمانلا
زهدرحور یست:
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الف) انتقادی :پدر در تمانا زهدرحور یرادی در رررورد را فرزندی و ویرن

رل

رویسا هام نا یز ت یرههام ینااادم را لحن تند و عااب لود یساماده ر رند .یو یز
یز عظنت روت و رعنوم ین ا غافگیند و زندت و ذهن رود ری رل

یینک پ رین

ررا هام روچک و سحح رحدود و رعحوف دیشلا ینلد ،رلارالً نارشلنود یسلت.

هنین رفالار و شلیوة ترریال پلدر سلیب رل شلود رل فرزنلدی یز توجل یلرف رل

لذتجوی و دنیاتریی فایل رگیرند و در تمتوتوهام رعدم تا تلدم رل سلنت
ینگی ههام دین سوص پیدی رنند.
پدر تما

ر دیلوت غاللب رلد دلللت زی جللادوی ری طالللب رللد

پدر تما

(عحار)1۷۷ :13۸۷ ،

ر یم رغرور رانلده ز یسللریر تایاللت دوررانللده

رکللن یرللروز ضللایع زنللدتان

چو ر دین ر تو فردی ننان
(هنا )1۸۸ :

چو شیحا در درونت ررت رنهلاد ر سلحان نش لت و تخلت رنهلاد
تو ری در جادوم هنت قلوم رلرد ر تا جانت هلویم جلادوم رلرد

(هنا )۲11 :

ب) تهدیدی :پادشاه پ

یز یناااد ،فرزندی ری ر ررگ و تیلاه تهدیلد رل رنلد

رثالً پ رم ری ر طالب جادو و رویهلا رفلان رل رارلگ یسلت ،تهدیلد رل رنلد رل
هنچو هاروت و راروت ،زندین و یسیر ررگ ر شود.

رگر ررتت ر رارگ رل دوینلد ر سرتردی و غافگ ر دویند
یتر ررگ تلو در رارلگ نیلودم تو ری ییلن رزو در دل نیلودم

پدرتما

ر چی مرایدت رویست ر

رللل ترحیلللق نیاید نچللل رلللویه

(هنا )1۸۸ :

راتضلرت عل ت رودریسلت

تللللوری

چی نیللللود ج تیللللاه
(هنا )1۹۸ :
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ندیرم هیچتایگچلو جل یزجلام ر چو ج زیرریرم هل سلرینجام
چو ه لت ییلنجلام درچلاهیوفالاد

تریرللللللترللللللاد یزریهیفاللللللاد
(هنا )۲۲1 :

ج) ترغیبی :تررت تمانان یز یسادحل شروع ر شود ،ر سنت تهدیلد و سلپ
ترغیب سوص ر یارد و ر پند و نصیحت ر رسد ر طورمر پ

یز یینکل فرزنلدی

در رریرر یناااد و تهدیدهام پدر ر یسادحل و توجی رریم قلانع رلرد پدرشلا روم
ر ورند ،لحن ت یرهها در تمانا زیهدین نی تغییر ر رند و یورت پند و یندرز ر
رود ر تیرد.
پدر تما

درین شوریدهزندی

ر طاعت رل تلوی شلد یز رلنلدی

یتر رویه رلندم ررتلر یز چلاه توی رل طلاعا یلار رل یز جلاه
(هنا )۲3۲ :

در رخ هام پایان راال ها لحن رحاب پلدر رلاز تغییلر رل رنلد ،یلنین تلر و
رهررا تر ر شود .پدر پ

یز رد دررویستها و رانرر شد رر رعایب و تهدیدیت

رزوهام فرزندین  ،در یین رخ ها ر روشد را ریا رحیت ری  ،نا ری ر پذیر
نصایح رود ترغیب رند .در یین ررتل یز سیر و روند تمانا  ،نال

پلدر در قاللب

ت یرههام یرشادم ررج ا یست.
تللو ری تللر دیللن یرللریهی رایللد ر ل قررللا پ للر ت لللی رایللد
(هنا )15۴ :
پدر تملا

ع یل ی چنلد تلوی

ز غملللت رلللک فللان چنللد جللوی
(هنا )3۲۴ :

رنارریین ،لحن پدر در روقعیتهام رخالف تغییر ر رند و شکگهام توناتو ر
رود ر تیرد یرا لحن فرزندی در سریسر رکالن ها در رحاب ر پدر ر ر رالفلت
تکی ررده یست ،رحارران و توأم را تجلیگ و تکری یست:
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پ ر تملا

رل هلر پنلدم رل دیدم رل هللر پنللدم رللری رنللدم تشللادم

رری ید رشکگ یز پنلد تلو تلگ شلد ر ل

رللن رللا زر ررن ل رللدل شللد

سخن هام تو یک لر سلودرند یسلت ر غایت ه رمید و ه رلنلد یسلت
(هنا )3۷0 :

صورتبندی محتوایی گفتمان در الهینامه

در سحح رحاویی تمانا یندیش ها ،ری ،عااید و یهدیف در قالب ت یرههای تلول

ررر م رای یورترندم ر شوند .هر تمانا  ،یلک یلورترنلدم تمانلان ری
قویعدم ری رریم توجی نچ در یک ر ار راص رثالً دین

ر سازد و یز طریق

و

رعنلللا وجلللود دیرد ،فلللریه رل ل ورد (یدتلللار و سلللجویک .)۲۲۲ :13۸۷ ،وظیمل لۀ
یورترندمهام تمانان رشخصرلرد و رانای سلاران تمانلا هلام رخاللف یز
یکدیگر ،یز طریق رعین ررد وتلدت یسلت رل در نظلام

هلا ررقلریر یسلت .هلر

تمانلا  ،ویجللد رؤلمل هللای یسللت رل یکپللارچگ و ین للجام درونل

ری فللریه

ر ورد و ریشار رر رعد رمهور تمانا یساویر یسلت رل در دیلدتاه ریکلور در دو
ساانۀ رعنا و ساانۀ رحک سارا یافا یست.
 .1آستانۀ معنا

در ساانۀ رعنا یز سحح تمانا  ،یرادی ویژتا زرا و در پ
ر شود .یین رخ

تمانلا نیل رعنلادیر

یز تمانا راوم ر ر تولید رحاوی یراصاص دیرد ،یز سحح زران

فایل ر تیرد و در پ

 ،ساانۀ رعنا۹در رحدودة تمانا هلا شلکگ رل تیلرد .در

یین سحح ،تمانا ر فرییند تمهی ویرد ر شود .ویژة «رعنا» ت ارة رمهلور وسلیع
یست ر قصد و نیت رؤلف ری درررر تیرد (.)Ricoeur,1976: 11-12
در ر ار تمانا ها تنایالت و تریی هام رخالف و ر یارم رحر ر شوند یرلا
ترریب رافت رل و ساانۀ رعنای و رحک
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یک رمهوم ییل ر عنوی رانو تمانا ها رلق ر شود و ر ط و ت ار
ررر  ،رانو و رنشأ ثارا یست ر رارررد

رل یارلد.

جهلتدهل  ،سلارا رخشل  ،رایلد و

رحدودساران رلیت تمانا هاسلت .در ییلن یلورت ،سلایر شلیوههلام نگلر

رل

ویقعیت نادیده ترفا ر شوند یا ر تاشی رینده ر شوند (رکاریک.)۲۸۶ :13۹0،
ساراار رل یله نار  ،یک رال تمانا تعلین یست ر رحوریت ییل یثر رلر
پایۀ

رنا شده یست .یدریات تعلین  ،رنیع یرزشنند رریم رل دسلت ورد دینل

و

پیدیررد شنارت ن یت ر رود ،دیگری و جها یست .یز طریلق ییلنتونل یدریلات
ر توی ینویع و چگونگ رویرط دریا ری را ه فهنید و ر جایگاه ین لا در جهلا
پ ررد (رض  .)۹۹ -۹۸ :13۹1 ،یله نار یز نوع پندنارلۀ شلاها یسلت رل رویکلرد
عندة

تعلی زهد یست وجود یین یرر در یله نار رر یهنیت یثر یف وده یسلت .در

درو رال تمانا تعلین یلهل نارل  ،چنلد رلردهتمانلا رلا رحلور و رلانو هلام
راماوت در رناظرهیم ر رلین شخصلیتهلام یثلر وجلود دیرد ،تکلوین یافال یسلت.
درویقع ،ترتیب رردهتمانا ها نی در رلدرت رلال تمانلا تعلینل یثلر یسلت رل
ر یورت غیر ر اای را هدف تعلی و یرشاد روزههام زهدردیرین پ ری م شدهیند.
.1.1گفتمان زاهدانه

در نظام تمانان ر پدر در یله نار یریئ ر دهد« ،ر یارم یز ریهننای هلام پلدر و
نی تنثیگهای ر ر یین رناسیت ذرر ر شود ،چ شلکار و چل پنهلا  ،دعلوت رل
ترا جها و قدمنهاد در طریق سلوا یست .درویقع ،تنام تعلینات پدر در جهت
تغییر رین

پ ری و رعحوفررد توج نا یز عال رح وسات و تعلاات رادم رل

رعنویات و سیر در ریه تایات یست» (پورنارلدیریا  .)1۶3 :13۸۶ ،روضلوع رلانون
یین تمانا «زهد» یست ر پدر در پرتو

 ،نصلایح و تعلالی رلود ری در دو رحلور

و ترا و نصیحت و تریی

یرریز ر رند .پلدر فرزنلدی ری رل دلیلگ

ییل نکوه
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دیشان طلبهام غیر دین نکوه

ر رند و ر ترا دنیلا ،شلهوت و وهل  ،جلاه و

عجب ،فررانرویی  ،عنر جاودین  ،ثروت و ...فریر رویند.
پللدرتما

چ ل رارلکیللت رللار یسللت

چنللین رلکلل چنللا رلل هلل تللودین

رل تللر دسللات دهللد ناپایللدیر یسللت
رل دررللاق رنل چللو ه للت فللان
(عحار)305 :13۸۷ ،

پدر تما
رللریم

ر رلک یین جهلان

رلل ن دیللک رردرنللد یسللت فللان

چنللین رگ یللدهیم تللو رلل رلللک رللرت نشللنیدهیم تللو
(هنا )315 :

هنللل ریلللن زتریلللترفاللل ریم ریللاریم یم چللو رللر یفاللاده در دیم
ر رر تلرص ریرلاا یسلتدینل

زرلللار

سلللیرم رد جاودینل ل
(هنا )3۴۸ :

تعلینات و نصایح پدر در سحح دیگر ر سنت تریی

ر دینلدیرم ،رودشناسل

و وتدتتریی هدییت ر شود:
تو یلک دم درد دیلن دیرم نلدیرم ر ج سودیم ریکلارم نلدیرم
یتلللر یلللک ذره درد دیلللن رلللدین

رنیللللرم ز رزوم زنللللدتان

رنللو تللو یمپ للرچی م ر ل ج للا

هن درت ت و تو دررارس لا

یتللللر دررللللارتق رردینلل ل راشلل ل

توراش جنلل وهل رانل راشل

(هنا )1۸۹ :

توی رل رویشلان تل تشلا ناتلاه ر توجویندة رویش دریلنریه
توی رعشوص روی

رارویشلان م رشللوریرو زیللحری رللاوطن م
(هنا )1۶۸ :

ر رودریی تورلودریی وه لا

رر م یزرلود ،رلدی ریرلا و رسلا
(هنا )3۶0 :
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یساریت م پدر ،دورم و یجاناب رارگ ین ا یز تنام تعلاات و نعنتهلام دنیلوم
یسللت .یو تال یللک رللورد یز دررویسللتهللام فرزنللدی ری قیللول ننل رنللد .هنللین
یفریطتریی زیهدینۀ پدر روجب نادیدهترفان و رغمول ویقعشد تنام رویسلا هلام
نا در جریا تمتوتلو رل شلود و هویلت دنیلاتری م تمانلا ری ریشلار شلکار
ر رند.
در رردهتمانا هام شکگترفا در یله نار  ،راولل هلام تونلاتو یجانلاع ،
یرالق و دین رحر ر شود یرا یرشاد و تعالی پدررارالً رانایلگ رل دنیلاتری م و
شریعترحورم یست و ر تیع

«ردی» ر عنوی رانو ییل تمانلا زهدردیرینل و

نهایت و راصود تنام رویسا ها و ج اجوهام رشر رعرف ر شود.
زشهوت درتلذر چلو نی لت رحیلوب ر ییگ جنل رحیوبیسلت رحیلوب
یتلللللر رشلللللا شلللللوم در ریه یو زیر ر لل رلل زینکلل در شللهوت ترفاللار
(هنا )1۴5 :
رللرو تللق رل چیل م زنللدهرللود

رجللا راشللد دلیللگ رنللدهرللود

ر چی م دو تق تر زنلدهراشل

چی ریتو رنده راشل

ر قحع

(هنا )۲۴۶ :
تو در تق رند دل تا رسا تلردم چللودل دررلللقرنللدم ر للا تللردم
هن درها ر تگ رر رود فرورنلد در یو تیللللر و رللللل دل در یو رنللللد
(هنا )3۶1 :

 .2.1گفتمان دنیاگرایی

رماهی  ،پدیدهها و فضام تار رر تمانا فرزنلدی نشلا رل دهلد رل رؤلمل هلام
راررردم دنیوم و رادم در نا نهادین شده یست و یز رهگلذر ییلالت دنیلاتریی
تنام رزوهایشا ر یین سنت سوص پیدیررده و سارا یافا یست .رزوهام نا در
قالب رویسا هام رل جاه و راام (جام ج ) ،قدرت و تکنرین (ینگشارم) ،ثروت
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(رینیا) ،ترص و طنع (جادوترم) ،نم

و شهوت (درار شلاه پریلا ) ،جلاودینگ

( ب تیات) ررج ا سازم شده یست .طر و دررویست یین راوحت ر در شلارلۀ
یین تمانا ت ار
فکرم فرزندی

ر یارد ،ییالت سودجوی و فردیتتریی ری رل عنلوی فضلام

شکار ر رند .رحوریت تیلات و یرلور رلادم یز رنیلا هلام ییلل

دنیاتریی یست ر درنهایت رنجر ر تذف یعاااد ر راوریمطییع و تحول هن چیل
ر رادیات ر تردد و رشخص های چو رودرویه و فردترییل  ،شلاابزدتل و
سا طلی  ،لذتجوی و شیماگ ن یت ر ررسلارا هلام ین لان رل جلام تالدس و
پرسا

رروز ر رنلد (رشللر-15۷ :13۷0 ،

ردی ر عنوی رشخص هام یندیشگان

 .)15۹ننودهام توناتون یز ییلن ینگلارههلام دنیلوم و رلادم در سلخنا فرزنلدی
ینعکاس یافا یست.
پ ر تما

ر هلر رلال رل ه لاند هن ل دل در هللویم رللوی

ر للاند

یرلروز ننلل ریللن دللل رللر نملل

پیللروز

چو ه لت ییلن دور دور نمل
تر یز رهر هویم روی

رلن نیل رلن

یز سلللحر تایلللگ ینلللدر چیللل
(عحار)1۸۷ :13۷۸ ،

سا طلی :
پ ر تما

ر هرتل

دریل ید ندیللدم ز رزوم رلللک زید

نن رین رلن یز رل تلا رل رلاه

ر

ری رو نخویهد پادشاه
(هنا )315 :

چنا یوج ر دیرد عشق جا سوز ر
ردی شار رل نرسلد دسلا

نجلار رسلدهرت ر یلکروز

نجلا چلللری دعلللوم رلللود پیوسلللا

نجلللا
(هنا )1۹۸ :

شیماگ ر رزوهام ین ان در یین دیساا در عالقۀ رمرط ن یت ر ینگشلارم ،جلام
ج  ،ب تیات و رینیا نشا دیده شده یست یز یینرو تیلات دنیلوم و تنالع یز
در ذیگ رهرهرندم یز نعنتها و یفریط در ررروردیرم یز
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رحالیات فرزندی رشهود یسلت .ین لا و نیازهلام زودتلذر ییلن جهلان یو هنچلو
روتیم تکریرشونده در رااحت ری تودوتانۀ یله نار تضور دیرد و رانو ررر م
یین تمانا ری رق ر زند .یزیینرو ر توی تمت رحوریت تمانا فرزندی تناسب
و هن ان ر یارم را ذهنیت یفرید در دنیام یرروز دیرد.
عحار ر رور تضاد یندیشلگان دو ن لگ راملاوت (پلدر و پ لری ) ری رل تصلویر
رشیده یست .زران ر فرزندی نن توینند ذهنیت و ررا رود ری را یندیشۀ پدرشا
پیوند دهند و در راارگ ،تمانا غالب نیل رل طلور یفریطل رل ینعکلاس یندیشل هلام
دنیاتری م و ترا تعلاات دنیوم رل پلردیزد ،تضلاد و تاارلگ دو تمانلا رل رلور
شکار رل شلود .عحلار رلا شلکگدید رل تمانلا هلام راملاوت و فضلاهام فکلرم
توناتو  ،ینگی ههام رشر ری را زوییام راماوت

رازتو ررده یست.

1ـ  .3خردهگفتمان سکوت

سکوت ریحث نی ت ر تنها رل تمالار رررلوط راشلد رلکل رازننودهلام نوشلاارم
سکوت ر رمهوم نچ نن تویند تما شود یا تما نن شود و ر عیلارتدیگلر نچل
در ران غایب یست ،قارگ رررس یست .سکوت یک راولۀ تمانان ر رعنلام غیلاب
یک عنصر رافا یسلت و هلر ردم رینل رلر تضلور پنهلان عنصلرم غایلب ،نشلانۀ
سکوت تلا ر تردد .سکوت در سل سلحح سلاراارم ،رعنلای و راررردشلنارا

رازننای ر شود سکوت رعنای رریم زرین سازم 10و فضاسازم 11یساماده ر شود و
زران رار رعنای دیرد ر یک فادی یا رأل در ر ار تمانان ر ردلول دحلت رنلد

ر پیوسا رل تعویلق رل یفالد (سلجودم و یلادق  .)۷1 -۷0 :13۸۹ ،در ییلنریلا ،
رخاطب یا رویننده رریم «درا رعنام پارهتماارها سع رل رنلد جاهلام رلال یلا
شکافها ری پررند و رل دریافلت رلود سلارا ریخشلد ...و در فریینلد تلرری رخشل ،
پلی ینگاشلا هلام رلود ری ویرد رلان رل رنلد و رلان ررلان رلود ری رل ینگللارد»
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(ییگلاو  .)10۶ -105 :13۹0،در یینجلا ر لئلۀ دیالکایلک ریلا رلان و رویننلده نیل
رحر ر تردد یعن را غاز فرییند رویند یورت دیگرم یز رکالن رین رویننلده
و جها ران شکگ ر تیرد ر رعناهام ضنن و پنها راعددم یز تلذیر

شلکار

ر شود (ریکور.)۶۴ :13۷3 ،
در تاارگ رکالن یم رین دو تمانا در یله نار  ،زران ر سخنا فرزنلدی یدیرل
پیدی نن رند و پدر ر یورت تکتوی ر تعالی و یندرزهام رود یدیر ر دهد ،رلا
غیاب یین تمانا در روند تمتوتو ،نوع تمانا سکوت شکگ ر تیلرد .عحلار
ضنن یینک روزههام رود ری در رحوریلت زهلد در قاللب تمانلا زیهدینل یدیرل
ر دهد ،رخاطب ری ر نایج تیرم یز تمانا دنیاترییانۀ فرزندی هدییت ر رند .در
تمانا سکوت ،رویننده تضور فعال دیرد و رحارق را ذهنیت و یفق یناظلار رلود در
رورد پذیرفان یا نپذیرفان روزههام تعلین پدر ر ردیم در روند تاارل تمانا هلا
ر تعویق یفااده یست تصنی ر تیرد .یین یرر نشا ر دهد ر ت لط و نموذ تمانلا
راص ،قادر رل یتنلام و ین لدید رعنلای و رمهلور نی لت و رخشل یز پیلام در یثلر،
رمروض ترفا شده و رر عهدة رخاطب یا رویننده تذیشلا شلده یسلت رل رل تولیلد
رردیشتهام ضنن در رنار رعان یریح رنجر ر شود .ییلنتونل سلکوت زرینل و
فضا ری رریم رردیشتهام رویننده فریه ر رند .یک یز قریئتها ر تویند یین راشد
ر ل فرزنللدی نصللایح زیهدین لۀ پدرشللا ری نپذیرفا ل و رللاوجود یسللادحل و توجی ل و
تأریدهام ر یار تحت تأثیر نموذ و قدرت تمانا رقیلب سلکوت یرایلار رلرده و یز
رسید ر رزوهایشا نایرید شده ینلد .رلوین

دیگلر یینکل سلکوت ری نشلانۀ رضلا

رگیری ر در رریرر غلیۀ تمانا رلیم ییجاد شده یست.
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 .4 .1قدرت
ر طوررل تمانا رر یندم تایگ یز قدرت و دین

یست« .قدرت در ت ارة نظام

تمانا ها هن چی یست ،هن چی ری رلق ر رنلد ویقعیلت ،قلنلرو ،تلدود و ثغلور
روضوع و نحوة رارررد رماهی و رصادیق یا تایالت ری» ( قاتلگزیده.)1۴5 :13۸5 ،
« نجا ر قدرت ه ت رااورت نی سر رر ر ورد زیری وجود قدرت رورلول یسلت
ر تضور رجنوع یم یز نااط رااورت» (ضینری  .)15۶ :13۹0،رااورت رکرر پ ری
در رریرر رالم پدر تار یز قدرتنندم پدر در ت ارة رناظره ریا

نا یست.

در تمانا فرزندی نی قدرت در درجات نازل و سحو پایینترم یز نظام رقیلب
وجود دیرد .یین قدرت رنکن یسلت ناشل یز دو رنشلأ راشلد :نخ لت شلاه یدت و
دیگرم دین

و تاه فرزندی ر نا رل تمالۀ پلدر یلاتی

ه لاند .هنلین دو

پایگاه ییجاب ر رند ییریر و پافشارم نا تاه تا چندین راال تدیوم دیشا راشد تلا
را تکی رر یین جایگاه تانیتتریی رالم رقیب ری رشکنند.
هنلللل هنللللت رلنللللد یفاللللاده رودنللللد ز سللللر تردنکشلللل ننهللللاده رودنللللد
رل ل هلللر علنل ل رل ل راشلللد در زرانل ل

هنللل رودنللللد در هلللر یللللک یگانللل

چلللو هریلللک ذوفنلللو علللالن رلللود چو هریلک در دوعلال رلودرن رلود
پلللدر رنشاندشلللا یلللک روز رلللا هللل

رلل هللر یللک ویقمیللد یز عللل عللال

رلیمللللللل زیدهییلللللللد و پادشلللللللاهید شللناهریک زعللال رلل چلل رویهیللد
(عحار)130 :13۸۷ ،

روقعیت و ری ی قدرت فاعگ تمانان در تیلادل پیلام ،روضلوع رلورد شناسلای ،
تدیوم و سلحۀ

نا

رهن ییما ر رند .پادتمانا دیساا توسلط سلخنا پادشلاه

شکگترفا یست ر رر س رنشأ قدرت :فردم ،یجاناع و شنارا یتکلا دیرد .فاعلگ
تویام تمانا در جایگاه پدر ،ویجد قدرت پدرساحرم یسلت« .تمانلا پدرسلاحر
ر در فرهنگ فارس تمانا غالب روده یسلت و رنلارریین ،هنلۀ تمانلا هلام ییلن
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نظام یزجنل تمانا یدر در تعارگ را چنین تمانلا پدرسلاحرم شلکگ رل تیلرد»
(عیلدیلله  .)۸۹ -۸۸ :13۹1 ،شللاه دیریم قللدرت یجانلاع و تللارنیا یسللت و هللر
چی م یز سوم یو ر عنوی شخص یول جارع ریا شود ،فصلگیلخحلاب هنلۀ سلخنا
یست و ر

تق یعاریض و سرپیچ یز

ری ندیرد .یین قدرت یز نام ییل رااب،

یعن «ر رونار » نی قارگ دریافت یست .سورین رنشأ قدرت ناش یز یعاااد ر یندیشۀ
زهدتریی ر عنوی جریا فکرم و رعرفا غالب عصلر یسلت .در یلک دورة رعلین
فعالیتهام تمانان رنجر ر ییجاد ینویع نظامهام رعرفا و یندیشگان ر شلود رل
در پ ل

یپی للانۀ

دوری ر ل شللکل یز دین ل

(رکاریک .)1۶ :13۹0،نگر

رحللر یسللت ،رق ل ر ل رللورد

و تمکلر زهلدتریی در جایگلاه یلک جنلی

فکلرم

قدرتنند در یک دورة طوحن یز یدر یسالم تا قر هام پنج و شش هجرم و پ
یز

ه ر رن لۀ یرز  ،رعیار و رو

رحلوب زنلدت یز یقیلال ر لیارم رررلوردیر

روده یست و هنویره رر جریا ها و رکابهام توناتو عرفا و تصوف و ثار یدر
سای یفکنده یست (تائرم و ریوینمر )۸5 -۸۴ :13۸۸ ،رنارریین ،یز جای ر در پل
هر ران یا نوشا یم رار رعنای یا جها رین وی هیم وجود دیرد ر ساتتهام رعنای
ری تعیین ر رند ر توی تمت یله نار نی راأثر یز زهدتریی ر عنوی جهلا رینل و
جریا فکرم غالب دوره تألیف شده یست.
ردیه یست ییلن سل عنصلر (پدرسلاحرم ،تکورلت ،رعرفلت) روللد قلدرت و
یف یی دهندة سلحۀ تمانا زهد و شریعتردیرینل ینلد و ضلنن تملظ تلدیوم

در

روند تمانا  ،سای ة شکارم ری نی در راارگ تمانا رقیب ر وجلود وردهینلد .شلاه
در رنصب رود قادر یست رویسا هام پ رین
هدف رود ری یز جویاشد

ری رر ورده رند چنانک در یرالدی نیل

رزوهام پ لری هنلین یرلر ریلا رل رنلد یرلا یو فلردم

زیرا و تاه یست ر ر هیچوج تن ر رویسا هام پ ری نن دهد .نملوذ و سللحۀ
یو در هر دو تمانا رشهود یست.
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یترید رزو دیریلد و تلر یلک رری ف یلجنل ررتویید هریک
چو یز هلر یلک رلدین یعاالاد

ر ازم رار هر یک رر رلرید
(عحار)131 :13۸۷ ،

نن توی ساز ورار و پیاردهام قدرت ری تنها ر رنشلأ و یعنلال نملوذ

رحلدود

ررد رلک توج ر عریۀ راررردهام قدرت نی ر یار تلائ یهنیلت یسلت .درویقلع
«رویرط قدرت هدفنند و دیریم جهت یست و هیچتاه نیاید رل عللت درتیرشلد رلا
رعنام فاعگ قدرت یز رارررد و نحوة یعنال

غافگ رود .هیچ قدرت وجود نلدیرد

ر جهترندم و سنت و سو ندیشا راشد» (ضینری  .)15۸ :13۹0،رر یین یساس سل
رارررد عندة ررراسا یز قدرت در تمانا زیهدینل و در رأس

سلوژة تمانلان

قارگشناسای یست:
الف) انسجامبخشی :فاعگ تویام تمانا زیهدین چلو یز روضلع پادشلاه سلخن
ر تویلد یز قلدرت ریشلارم رررلوردیر یسلت .هنلین قلدرت عارلگ ت للط ،غلیل و
ییجادرننللدة یکپللارچگ در چللارچوب نظللام زهدردیرینلل یسللت .در طللول رونللد
شکگتیرم و طر یین تمانا یک روضع ویتد در سریسر تمانا رلدو چلرر
رمهور رای تمظ ر شود و در پایا یثر نی ر تونۀ روییت تکتویان یدیر پیدی
ر رند.
ب) تحکمی :در ر ار تمانا دینندیرین رل ویسلحۀ پشلاوینۀ قلدرت پدرسلاحرم و
پادشاه نوع جیر و تحک رریم هدییت و تعلی تمانا راارگ رشهود یست و چنین
رردیشت ر شود ر فرزندی رجیور ر پذیر

تماار پدر ه اند.

ردیرت یین تکایت ت لبتلال یسلت ر ل یز تک ل یزل تشللان رحللال یسللت
چلل ررریلل د ز تللدریرم رلل رردنللد رل نارللام یسللت تاللدیرم ر ل رردنللد
(هنا )1۸۹ :
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قدم رر جام و سرتردی چو پرتلار تری جان رکلن رگلذر سلیکیار
(هنا )۲33 :

ج) کنترلکنندگی :پلدر در تمانلا زهدردیرینل رل روشلد رجلال رااورلت یز
سوم تمانا رقیب ری سلبرند .یو در رخ هام رخالف راال ها رشلاۀ رلالم ری در
دست ترفا یست ر طورمر ردیم ر ریا تنثیگ و تکایت ،ینلدرز و نصلیحت نلا
ر پردیزد و فریت زیادم رریم یرریز توجیهات و یسادحلها رل فرزنلدی ننل دهلد.
پدر یینتون  ،پیشیرد هر دو تمانا ری ر نمع غلیۀ تمانا رود رنارل ر رند.
 .5 .1راهکار گفتمانی

یز رهگذر رکالنۀ رین دو تمانا راماوت و راضاد ،شیک یم یز رن ها و ویرن ها،

ینااادها و چال ها هنریه را تصادم ت یرههام تمانان ییجاد رل شلود و هررلدیم یز

یین دو نظام پیشنهادهای رریم رارجشد یز چنین شرییح رحر ر رننلد .ریهکلار
پدر تمکیک رارگ دین و دنیا در زندت یست .یز یین تمانا رردیشت ر شلود رل

«نیازهام در تصرناپذیر یست و فاط در قلنرو رعنویت ر توی رل تصلرناپذیرم
پاسخ تمت ن در عریۀ رادیت» (شورارر .)۲۹ :13۷۲،یین یرر نشا ر دهلد رل
تمکر رادم تریی یتر رر تنام جوینب زندت ر لط تردد و رویسا هلام دنیلوم ری
تأرین رند ،راز نن تویند رنشأ رریرت تایا و تعال رخ

رو و ضنیر رشلر راشلد

رنارریین سیادت طاعت و عیادت و ط ریه سیر و سلوا و ر طوررل دنیاتری م در
تنام جوینب زندت روش یرزنده و ثنررخ
پدر تما

رعرف شده یست.

ر چو زر سای یفگنلد تللو ری رلل تللوهر و رلل رایلل یفگنللد

نیایللد دیللن و دنیلللا ریسللت هلللردو ز تق ر دی ر ناوی رویسلت هلردو
(عحار)35۹ :13۸۷ ،

پدر تا فرزندی ری یز ررروردیرم یندا یز نعنتهام دنیوم نی رنع ر رند:
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پدر تملا

یتلر ینلدا رلود جلاه یز

ینللدا ر لل رللان تودرچللاه
(هنا )۲۴5 :

دل یز فرزنللد چللو در رنللدت یفاللاد ر ل شللیریندشللنن فرزنللدت یفاللاد
یترچلللللل در یدب یللللللاتیارین

چللو فرزنللدت پدیللد رللد ن ل ن ل

یترچللل زیهلللدم راشللل تریرللل

چللو فرزنللد رللدت رنللدم تنللار
(هنا )155 -15۴ :

یز سوم دیگر فرزندی رریم راا و تمظ روجودیت رویسلا هلام رلود ریه تلمیلق
دین و دنیا ری پیشنهاد ر رنند.
ر زر چو دین و دنیلا رل شلود ریسلت زتق ه رینیا هل زر تلوی رویسلت
(هنا )
ر چو دنیلاودین درهل زنلد دسلت ر ل دسللت یللد رللری رعشللوص پیوسللت
رللللل تادنیلللللا ودیلللللن یلللللارنیود رلللللری یز یلللللار یسلللللاظهار نیلللللود
(هنا )3۷0 :

نا را زیرر رماهی و پدیدههای ری یز رعد دین تیات ین لان در رلالم رلود
ر تنجانند و ر روشند یز توج یرف ر یرور رلادم فایلل رگیرنلد و رلا تریل رل
جنی هام یرروم و ییجاد تماه و تعارگ رین دین و دنیا رضایت پدر ری ر دست ورند.
یتللر فرزنللد رللن تللاه راشللد رللری فللردی شللماعترللویه راشللد
(هنا )15۴ :
یکدهددسلتییلنریلار

تلللر دوللللت ریلللار دیلللنریلللار

ر چو

جها پرییننل تلردین یزرلوی

فایللری ری غنلل تللردین یز رللوی
(هنا )3۴۸ :

رلن نیل

رللن یز سللحر تایللگ ینللدر چی ل

چللو در رللر رللود تورلل یزینلل

نللللدیرد یم پللللدر چنللللدی زیللللان

تر یز رهر هویم روی

(هنا )1۸۷ :
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یتللر در جللاه راشلل

چللللری شللللما و تنللللریه راشلل ل

پ للر تمللا

چللو رللن در یعاللدیل جللاه جللوی

رکللن رللنع یتللر ییللن ریه جللوی

یتللر ینللدا رللود در جللاه رللیل

غلللرور جلللاه نررایلللد چلللو سلللیل
(هنا )۲۴5 :

 .2آستانۀ محکی

ساانۀ رحک ررتلۀ دوم در تحلیگ ییلن نظریلۀ دیلدتاه تمانلان یسلت رل در

دررارة چی م یحیت ر شود یعن ر رصدیص و رحکل رلاص یشلاره دیرد رل در

نظریۀ ریکور « ساانۀ رحک » 1۲نام دیرد .ساانۀ رحک عنگ تکایاگرم یست یعن

رشیر ر چی م یست و دیریم جها تکایتها و دحلتهام ییجادشده در رلان یسلت
ر ریکور را طر جها ران ر عنوی رحک ،
ر دیند ر در قالب یساعنال و رارررد

ران ری تشاینده ر جها وی ة رود

یز رصلدیص رررلوردیر رل تلردد (ت لن ،

 ۷0 :13۸۹و .)101
در روییت ییل یله نار پ

یز شکگتیلرم سلاانۀ رعنلا فاعلگ تمانلا غاللب

رلریم یز رللین رلرد یرهللام و فایلل رللین نشلان هللام زرلان و سللاانۀ رعنلا ،رصللدیص و
دحلت هام ر یارم در ریساام نظام رمهور ر در رااحت یریئۀ ر شود ریا ر رند
تا یز طریق تکایاگرم و طر رصادیق عین  ،رماهی و نصایح رود ری شلمافسلازم
ررده و فرزندی ری راااعد رند.
دیرنۀ ساانۀ رحک در تمانا پدر ر ن یت رجال سخنورم ر در یرایلار دیرد،
ر یار ریشار یست .پدر در جامجام سلخنا رلود رعلد یز طلر رعلان و رملاهی در
جویب فرزندی و راااعدرردنشا ر یریئۀ رصادیا یز زندت دیگری و تکایاگرم
ر پردیزد .در یین ساان یز تکایت یشخاص شنارا شده هنانند یرریهی یده  ،شیل ،
سلللینا  ،عی ل  ،دم و تللوی ،سلللحا رحنللود ،سلللحا سللنجر ،ریخ للرو ،یسللکندر،
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هارو یلرشید ،یفالطو (عحار،۲5۸ ،۲3۲ ،۲۲1 ،۲10 ،1۹۸ ،1۸۸ ،1۷۷ ،15۴ :13۸۷ ،
 31۶ ،30۶ ،۲۶۹و  )3۸۷یساماده ررده یست و تکایات و تلنیحات رل یرل یرم رلریم
تمکر ریشار ردل شدهیند .در تمانا دیگر پ ری شاه رریم یقناع یو فاط ر طور تلذری
(هنا  )۲3۲ :یشارهرردهیند.

ر رصدیصهای چو شخصیت یوسف و عی
نتیجهگیری

رررس یله نار را رویکرد تحلیگ تمانان نشا ر دهد ر یساس دیساا ییلل
رر پایۀ تمانا دیالکایک رناشده یست .عحار را ترتیب ساراار دیالکایک در یثلر ،دو
تمانا عندة دنیاتریی و دنیاتری م ری یز طریق فرزندی و پدر یورترندم رلرده
یست ر در تاارگ را ه قریر دیرند .تحلیگ یین نظامها در دو سحح ساراارهام زرلان
و ساراارهام رحاویی نشا ر دهد ر در ساراار زران  ،سخنا فرزنلدی در قاللب
یسامادة ریشار یز ت یرههام یسادحل و توجیه رلریم راااعلدررد پلدر یسلت و در
راارگ ،ویرن

پدر ر یین رفاار فرزندی را ینگی ة یرشاد و تعلی  ،ریشار رعد یناالادم و

تهدیدم دیرد .توزیع ویژتا نی نشلا دهنلدة یسلاعنال ویژتلا رل نشلا در هلر دو
تمانا یست .یلیا ینعکاس ویژتا زیهدین ر عنوی تمانا غالب ریشار یست.
در ساراار رحاویی جنی هام رخالف وجلودم ین لا رلازتو شلده و رل رعرفل
زوییام زهد و ترا دنیا و تعلی و پرور
یست .تأرید و توج عحار یز ریا
دنیوم و رادم و تریی

ساتت رعنوم ین ا ریشلار پردیرال شلده

روزههام تمانا زیهدین ر تلرا تنلام تعلالات

ر رودشناس و در پ

 ،یرتیاط و پیوند تجرر را رلدی و

رالق ه ا یست .تمانا زیهدینل و دنیاردیرینل تلول دو رلانو رررل م «رلدی» و
«ین ا » یورترندم شدهیند .یین دو نظلام تمانلان تاارلگ دو تمکلر سلنتترییل و
نورویه ری ر توسط دو ن گ پدر و فرزندی طر شده یست ر رور

شکار رلرده

یست.
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یز رهگذر ر چال

رشید

روزههلام پلدر یز جانلب فرزنلدی  ،رلردهتمانلا

سکوت در یدیرۀ سخنا فرزندی شکگ ر تیرد ر زرین و فضاسازم رریم قریئلت و
رردیشللت رویننللده فللریه ر ل شللود .در ت للارة تمانللا زیهدین ل ر ل در ریسللاام
رال تمانا تعلین یثر سارا یافا یست ،را تکی رلر سل رنشلأ قلدرت پدرسلاحرم،
تللارنیا و رعرفالل رللر تمانللا راارللگ ،غلیلل و سلللح یافالل یسللت و رناللرل و
ین جامرخش ساراار هر دو تمانا ها ری نی در یرایار دیرد .پل

یز پرسل  ،پاسلخ،

یناااد ،یسادحل و توجی فاعگ تویام تمانا غالب ،ریهرار یجاناب رارلگ یز دنیلا و
یفریط فرزندی ر رادمتریی را عااب

تعلاات

یریئۀشده یست درراارگ ،تریی

و سرزن

پدر تا تدودم ر تعادل سوص ر یارد و نا یز دنیلاتریی یلرف فایلل

ر تیرد و ریهرار یعادیل و تلمیق دین و دنیا ری طر ر رنند در رخل هلام پایلان
رالم هر یک یز پ ری  ،چررش در رحور رعنای ییجاد ر شود و در سحح رنالرم
ر سنت نظام دینردیرین یرتاا یافا و را رماهی ینا یع رنارل و تلمیق ر شود یرا ر
سحح و رن لت یساعالی ر پدر رویها
پینوشت
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