
 
  
  
  
  
  
  
  

  فضا عيو دمنه: برساخت توز لهيكل يهاتيلف پنهان حكاؤموضع م
  

  1سرائيپارسا يعقوبي جنبهدكتر 
  

  24/7/96تاريخ پذيرش:       13/6/95تاريخ دريافت:  
  

  چكيده
اخالقـي، صـدايي   -يسياسـ هاي  سيك فارسي همچون نوشتههاي كاركردگراي كال در هر يك از متن

هـا و تنـوع موضـوع آنهـا، در      ايـت هاي ظاهري حك دارد كه به رغم تفاوتايدئولوژيك و پنهان وجود 
صداي مذكور كه برآمـده از موضـع مؤلـف پنهـان     . ستا هاي هر متن جاري ها يا قصه تك بخش تك

گرايانـه و   اي فاصـله  به شكل ضمني اما مؤكد و مـداوم بـر رابطـه    كليله و دمنهمتن است، در كتاب 
 هاي حكايت پنهان مؤلف موضع نوشتار اين درفشارد.  ط اجتماعي پاي ميمراتبي در انواع رواب سلسله
 بـه  بنـا  شد. البته خواهد تبيين -كالمي و موقعيتي-  متن هبرسازند بافت دو بر تكيه با دمنه و كليله
 ايرانشهري سياسي هانديش و هندي كاستيِ هاي ايدئولوژي ها، حكايت تدوين و تكوين تاريخي هسابق
 بافـت  تحليـل  و بنـدي  طبقـه  معرفـي،  براي و گرديده  مفروض متن معرفتيِ -موقعيتي فتبا مثابه به

 ست كها آن نتيجه بيانگر .است شده تكيه منشي نصراهللا نوشتار در فضا توزيع نشانگان بر نيز كالمي 
متني در سطوح مختلف جاري شده؛ حاكي از توليـد   كه بر زبان كارگزاران درون نشانگان توزيع فضا

هاي برآمده از آن در قالب نظام  شده و مرزبندي تثبيت  و رواج گفتماني مبتني بر حفظ نظمِ از پيش
 بقـا و رسـتگاري و عـدول از آنهـا     ،كه پاداشِ حفظ نظم و رعايت مرز طوري هتنبيه و تشويق است؛ ب

  است. مرگ يا خسران فرض شده سبب
  

  سياسي ايرانشهري، توزيع فضا ه، مؤلف پنهان، انديشكليله و دمنه واژگان كليدي:
  

  انشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستاند .1  
 

p.yaghoobi@uok.ac.ir 

تان،اول، دورهدومسال ماره ایپپی   ١٣٩٦ھار و   ،٣ 
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  مقدمه -1
پژوهـي بـا دو تبـار    از آن دسته از مفاهيمي است كه در سـنت روايـت   1نپنهامؤلفاصطالح 

ويـن بـوث    شناسي غـرب، عمـدتاً  آن را بـه   . سنت غالب يعني روايتاست متمايز معرفي شده
اسـت كـه بـه     مؤلـف پنهان صورتي ضمني و ثانوي از خـود   مؤلفدر نظر وي،  .دهدنسبت مي

بعـد از وي سـيمور    .)Booth, 1961: 70( شودهنگام توليد متن، از جانب وي در متن خلق مي
داند كه ابزاري مستقيم براي انتقال پيـام نـدارد و   پنهان را سخنگويي خاموش مي مؤلفچتمن، 
. )Chatman, 1978: 148( كنـد كليت متن و صداهايي نهفته در آن، ارتبـاط برقـرار مـي    فقط با
پنهان مؤلفپردازد: اول آنكه كيد بر چند نكته به نقد و اصالح تعاريف قبلي ميأكنان با ت-ريمون

اي متني از جانب خواننده است نه موجودي ذيروح و شخص ثانوي. دوم اينكه بنا صرفاً برساخته
تن، نـه موجـودي   اي از هنجارهاي تلويحي برآمـده از مـ  مجموعه همثاب پنهان بهمؤلفعيت به وض

 )1(روايي به حسـاب آورد توان وي را در مقام كارگزاري فعال در موقعيتنمي ذيروح يا فاعل صدا،
نظرهـاي جزئـي    پنهان، با برخي اختالفمؤلفمذكور در باب سخنان  ).123-121: 1387 كنان،-(ريمون

    .)2(است شناسان پذيرفته شدهزد اغلب روايتن
شناختي و تبيين مصداق با سنت پيشين متفـاوت  يگر  بيشتر از آنكه از منظر معنارويكرد د

نهد. طبق ايـن رويكـرد، وينـو    طرح نظريه، سخني ديگر پيش مي هباشد به لحاظ منشاء و سابق
مطـرح   2»مؤلـف تصـوير  « يعنـي پنهان را بـا تعبيـر مشـابه    مؤلفبحث  1927گرادوف در سال 

گفتمان يا شخصِ درگيرِ روايت نبوده؛ در ساختار اثـر   ه، سوژمؤلفاست. در نظر وي تصوير كرده
ل نظـام سـاختارهاي   اثر است كه در كـ  ههم نامي از وي نيست بلكه در اصل، تجسمي از جوهر

مركـز اثـر را نمايـان     د وگيرا با راوي يا راويان سامان ميو از طريق ارتباط آنه هازباني شخصيت
بحـث گـرادوف را    3»منـد محوري نظـام سوژه«پنجاه بوريس كورمان با اصطالح  هكند. در دهمي

سخن معرفي  همتن و سوژ هپنهان را حاصل ارتباط تمام عناصر برسازند مؤلفصداي  بسط داده،
است. اين  شده هايي كه متن بدانها منسوب و خودآگاهي آنها در آن متحققكند؛ يعني سوژهمي

مثابـه   بـه  -پنهـان  مؤلـف -درون مـتن   مؤلفبحث به نظر موكاروفسكي در باب  هرويكرد در ادام
دهد تا در نگـاهي كوتـاه،   اي به خواننده اجازه مي كند كه چونان نقطهاي انتزاعي اشاره ميسوژه

                                                            
1. Implid author 
2. Author's image 
3. Systemically subject-based 
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بير مشابه با سـنت  شود كه با تعاكل اثر را بررسي كند. بر همين منوال به افرادي ديگر اشاره مي
  ).64-60: 1394(اشميد، اند پنهان سخن گفته مؤلف هپژوهي دربار غالب روايت

اگرچه در نظر برخـي از   )7و 6  :1390 ولت،و لينت 64-60: (همانمختلف  اين مفهوم با تعابير
در نمايد و يا آنكه برخي آن را در مقام كارگزار روايي نظران به لحاظ مفهوم، نارسا مي صاحب

حتي بزرگاني مثل ژرار ژنت وجـود آن را در مـتن    ،آورندالگوي ارتباط روايي به حساب نمي
نقـش   هلأرغم معضـل نامگـذاري يـا مسـ     هبا اين وصف ب ؛)77-66 : 1394(اشميد، كند انكار نمي

كه خواننـده بنـا بـه     ناديده گرفتذيروحي را و غير اي متنيتوان برساختهپنهان، نمي مؤلف
از مـتن، سـامان داده و تمـام يـا بخشـي       هدهنـد  متن و با تكيه بر تمام عناصر شكل همطالع

پنهـان و   مؤلـف كـه درك موضـع   دهـد. چرا را به آن تفكر يا ايدئولوژي نسـبت مـي   گفتمان
  هاي خوانش متن و كشف معناست.  راهاز وي يكي  پردازيشگردهاي داللت

 هولي در آثاري كه جنب )3(خوردچشم مي ها بهبيش در اغلب متنو رد پاي مؤلف پنهان كم
پردازي متن را به زير رمزگـان تبليغـي خـود    نمايد، تمام داللتمي ايدئولوژيك در آنها برجسته

اخالقـي و   -هاي حكمي با مباني سياسيويژه در متن هكشاند. در ادبيات كالسيك فارسي بمي
 اسـت.  فتـه مني سراسر متن را فراگرصداي مؤلف پنهان به شكلي ض ،بازدارنده-كاركرد هدايتي
هـاي هنـدي، عربـي و    اخالقي است كـه بـا نسـخه    –هاي سياسياز جمله كتاب كليله و دمنه

سياسـي ايرانشـهري قـرار     همراتبيِ كاسـتيِ هنـدي و انديشـ   اي سلسلهفارسي در خدمت تلقي
ت و معنـاي  كيد بر بحث عـدال أاست و مؤلف پنهان آن يعني همان ايدئولوژي جمعي با ت گرفته

فشارد كـه مفهـوم مـرز در آن    هاي فكري بر گفتماني پاي مياصطالحي منطبق با آن دستگاه
دسـت يـا   ه سازان گمنام، بشده از قصهو قطعي است. سپس همين صداي توليدبسيار برجسته 

و مترجمـان كـه    -هادهندگان قصه هاي اوليه يا ترتيب افزايندگان به قصه- تدوينگران هبا واسط
  .)4(ديابكنند، تداوم ميگاهي چونان تدوينگران عمل مي خود

اسـاس  اوليـه و هنـدي خـود بر    هدر نسـخ  و دمنه كليلههاي موضع مؤلف پنهان حكايت
ي آن نقشـي حيـاتي در   است كـه در آن مفهـوم طبقـه و مرزبنـد     اي شكل گرفتهايدئولوژي

بيشتر درصـدد متحقـق كـردن    اي ديني دارد. اين تلقي در ابتدا با پشتوانه ياجتماع زندگي
است بـه ايـن صـورت كـه هـر انسـاني بنـا بـه تولـد           ناموس الهي بر روي زمين شكل گرفته
اي را در همـاهنگي بـا   برد كه بنا به آن بايـد وظيفـه   استعدادهايي ذاتي از اجداد به ارث مي

موجودات عام به دوش بكشد. به عبارتي ديگر وظيفه هركس آن است كه بر حسب طبيعـت  
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عمل و در سطح  هاين تصور در مرحل). 293: 1375 (شايگان، طري براي هماهنگي عالم بكوشدف
مراتبي مطلق و حتي منجر به رواج شـكل افراطـي آن    تعامل اجتماعي منجر به نظام سلسله

اي كه از برخي لحاظ بـا سياسـت   كاست گرديد. ايدئولوژي مذكور بنا به همخواني يعني باور
ـ    شـود و بـه جهـان ايرانـي وارد مـي     با ترجمـه  ،)5(ايرانشهري دارد ويـژه   هدر چنـد ترجمـه ب

  يابد.هاي خاصي تداوم ميصورتبنديبا  بن عبداهللا بخاريمحمدهاي نصراهللا منشي و  ترجمه
اي بر مفهوم نظم و مرز دارد. طبق كيد ويژهأويژه شكل سياسي آن ت هانديشه ايرانشهري ب

هـاي از پـيش   يا نظام آسماني بر الگويي منظم با قاعـده اين انديشه از آنجا كه جهان هستي 
كند، نظام اجتماعي نيز بايد با پيروي اي از آن عدول نميشده شكل گرفته و هرگز ذرهتثبت

از نظم الگوي آسماني سامان يابد. بر همين اساس يكي از وظايف شـاه آرمـاني حفـظ نظـم     
مراتبـي كـه تصـور     سلسله نظمي كامالً ).73: 1347 (ادي، اليتغير بر روي زمين فرض شده بود

 ،سياسـي  هشود. به اين ترتيب اصطالح مركزي اين انديششد هرگز از مراتب خود خارج نمي
  است. يعني عدالت، معنا و مصداق خاصي به خود گرفته

ي متعددي از مطابقت با الگوي آسماني تا امري اخالقـي و  نااگرچه عدالت در طول تاريخ مع
 شده اسـت  انديشه، به معناي مطابقت با چيزي از پيش تعيين هاست، در مراحل اولي هقضايي يافت

سياسي ايرانشهري هم عدالت به معناي اخير است. با توجه به اين  هدر انديش ).23: 1395 كيو،ه(دلو
يابـد و حفـظ نظـم و مرزبنـدي از پـيش      تلقي نظم اليتغير آسماني به امور اجتماعي تسري مي

عبـور و   ،شود. طبق اين بازخواني از مفهوم عدالتبر تمام روابط انساني حكفرما مي تثبيت شده،
مخـالف   هعدول از هر شكل از نظم و مرزبندي اعم از عمودي، افقي، موازي و لغزيـدن بـه سـوي   

  شود.نظمي فرض گرديده، سركوب ميمثابه بي هاي تعاملي بههركدام از تقابل
به صورت ضمني به توليـد و   ،فكري مذكور هدمنه با پشتوان هاي كليله وپنهان حكايتمؤلف

است كه در آن، رعايت نظـم    رواج شكلي از گفتمان در قالب نوعي نظام تشويق و تنبيه پرداخته
   است. و تعليق و عدم رعايت آن با خسران و زوال برابر فرض شده ،با رستگاري و بقاء

ها  فرهنگي در دل روابط انسان -ي اجتماعياز آنجا كه بحث نظم و مرزبندي در مقام امر
ناچـار   گيرد بهبا هم و يا در ارتباط با موجودات ديگر اعم از جانداران و اشياي ديگر شكل مي

اين روابط و تـداوم بخـش    هسازندنشانگان توزيع فضا پرداخت كه بر براي تبيين آنها بايد به
تمسفر بلكه با تكيـه بـر سـخن مـارك اُژه     ناگفته نماند در اينجا فضا نه در معناي ا. آنهاست

ـ  )102: 1387 (اُژه،براي بيان گستره يا فاصله بين دو چيز يا دو نقطه  اسـت كـه    ه كـار رفتـه  ب
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پـرداز  نظريـه - روابط اجتماعي و عامل تنظيم فاصله است. در نظر جورج زيمل هدهند سامان
 بلكه سـاختاري اجتمـاعي  فضا تنها يك واقعيت مادي يا فيزيكي نيست  -شناسي فضاجامعه

دهد. همچنـين توزيـع و تقسـيم فضـا     ها قرار مي ست كه روابط را در چارچوب افراد و گروها
   ). 41: 1393 (ژيلنيتس،ست ا مراتب اجتماعي اي براي سلسلهزمينه

بصـري و لفظـي تقسـيم كـرد.      هتوان به دو دستنشانگان توزيع فضا را از منظر ژانر مي
پـردازي كالمـي اسـت    شود و فضاي لفظـي همـان صـحنه   اطالق ميفضاي بصري به مكان 

يم كه گـاه يـادكرد مكـان و گـاه     تون ادبي با فضاي كالمي مواجه. در م)350: 1387 (فيستر،
هـاي انتزاعـي    ها و امري انتزاعي است. از آنجا كه فضا داراي كيفيـت تبيين ذهني موقعيت

نگان توزيع فضا مبناي تبيـين روابـط   نشا )291: 1379 (شكوهي،همچون فاصله و جهت است 
شـود، برداشـتي   ديگر آنچه روابط اجتمـاعي ناميـده مـي    گيرد. به عبارتاجتماعي قرار مي

از منظر حـريم،   -اعم از انتزاعي و عيني-را نمادين از بحث فاصله و جهت است كه محيط 
تـا   شـود و كند. فضـايي كـه از ذهـن و بـدن شـروع مـي      به خصوصي و عمومي تقسيم مي

مراتبـي  و يا آنكـه از منظـر سلسـله    )38: 1391 پور،(مدنييابد ترين بعد آن تدوام مي مشترك
هاي ها و تداعيگيرد كه حاوي داللتخود ميه هايي همچون عمودي، افقي و غيره بصورت
فاً به خلـق  ها، صرشناختي است. به همين دليل كاركرد نشانگان توزيع فضا در داستانمعنا

بلكه اين كـاركرد   ؛گردد ي كنشگران داستاني محدود نميپرداز ه منظور شخصيتمحيطي ب
 شود كه سرشار از تفاسير معناشناختي است. براي مثـال فضا نيز مي هسازانشامل نقش الگو

شـود الگـويي از فضـاي    هـاي عمـودي معـين مـي     متضادهاي فضايي كه بـه شـكل تقابـل   
نشانگان توزيـع فضـا در تفسـير      ).338-337: 1387 (فيستر، كندمراتب فئودالي بنا مي سلسله

بـراي   -شناسـي معرفـت  از بنيانگذاران جامعه- فرهنگي تا جايي است كه مانهايم-اجتماعي
گزيني و توزيـع   نوع اشرافي به بررسي انواع فاصلهتبيين فرهنگ دموكراتيك و تمييز آن از 

هاي برآمده بنديآنان و طبقهسخن گفتن  هب جوامع قديم و جديد از جمله نحوفضا در آدا
  ).73-62: 1393(مانهايم، پردازد از آن مي

ايـدئولوژي   هكـه در سـاي   كليلـه و دمنـه  هـاي  پنهان حكايتدر اين نوشتار موضع مؤلف
رنگ، توليد و تداوم يافته و در زير مراتبي پرايرانشهري  و در قالب نوعي نظام سلسله-هندي
بندي و تحليل خواهـد شـد. مبنـاي تبيـين و     معرفي، طبقه است، اي اخالقي پنهان شدهاليه

متنـي اعـم از راوي،    ن دروناشانگان توزيع فضا، كارگزارن ههاي گفتاري برسازندتحليل كنش
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نصـراهللا منشـي    هترجمـ  كليله و دمنهكنشگر و كنشگر صرف در سطوح مختلف متن -راوي
  است.

، با نگاهي كلي و انتسـاب  اره كرد. يكين به چند مقاله اشتوااين نوشتار مي هبراي پيشين
 ،به زباني بهتـر  ، ياسياسي هكند انديش ميدرونمايه هر باب به يكي از مفاهيم سياسي، سعي 

ـ  ).1387 پور و محمدي،(شريفنشان دهد  اين كتابمفاهيم سياسي را در   هديگـر، انديشـ   همقال
آن  هـاي همؤلفـ منطبق بـا   ،هسياسي ايرانشهري دانست هياسي كتاب مذكور را از نوع انديشس

اي بـا  محققـي ديگـر در مقالـه    ).1389(ظهيري و ديگـران،  است  انديشه به تحليل متن پرداخته
گـونگي  هاي ماكيـاولي هنيز  برجسته كردن جنب كليله و دمنهزدگي سياست در طرح اخالق

پردازي وند شخصيتو در نوشتاري ديگر با واسازي ر )1390(دهقانيان و نيكو بخت، آن  هايپيام
ايـن مـتن مطـرح    حليـل  تدر  ، نگـرش متمـايزي را  )1390(دهقانيـان، در داستان شـير و گـاو   

كاوي تعامل راي و برهمن در سطح فراداسـتاني كتـاب بـه    اي هم با گفتماناست. مقاله كرده
  (يعقـوبي اسـت   هاي توليد و تداوم دانايي نيز شكل گفتگـوي مشـاركان پرداختـه   تبيين شيوه

 وهـاي تبيـين فضـا، نـزاع قـدرت      آخر با تكيه بـر داللـت   همقال ). 1390سرايي و احمدپناه،هجنب
 سـرايي و زاهـدي،  جنبـه  (يعقـوبي است  در داستان شير و گاو افشاء كرده هاي تحريف آن را شيوه
ـ   هب ،موارد مذكور هبيش با همو حاضر كم نوشتار ).1392 وگـو برقـرار   گفـت  ،اخيـر  هويـژه مقال
يابي يعني تكيه بر نشانگان توزيع فضـا و نـوع   كار، شكل داللت همنتهي بنا به گستر ند،ك مي

  تحليل با آن تفاوت دارد.
  

  نشانگان توزيع فضا و موضع مؤلف پنهان: مواجهه با نظم و مرز -2
شـود. از  راوي اعم از جانبداري يا طرد اطالق مـي -مؤلفگيري گيري بر هر گونه جهتموضع

امري ايجابي بل به شكلي سلبي و در تقابـل   همثاب هويت هر موجودي نه به آنجا كه هستي و
كس بنابراين موجودبودگي هـر  ،)25: 1391 و موفه، 237: 1393 (لوسي،گيرد با ديگري شكل مي

منـدي يـا   است. به عبارتي ديگر هسـتي  گيري نسبت به غيرِ خود بنا شدهموضع ذاتاً بر نوعي
وضعيت چه در قالب نوعي كنش در نظام معرفتي تقابلي شكل يابي چه به صورت يك هويت
فرهنگـي هميشـه    -ايي اجتماعيبرساخته مثابه يابد. با اين وصف، هويت بهتداوم مي ،گرفته

بنـدي   البته تخاصـم و گـروه   ).25: 1391 (موفه، بندي ضمني است حاوي نوعي تخاصم و گروه
هـاي   شود. بدين صورت كـه گـروه  يان مييافته نماتشديدمذكور در منازعات قدرت به شكل 
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گيري روابـط  گيري كرده؛ اين موضعدر تقابل با هم نسبت به امر يا اموري موضع )6(متخاصم
  كند.آنها را در سطوحي مختلف و اشكالي گوناگون با هم تنظيم مي

در  كليلـه و دمنـه  هاي كه كارگزاران روايي حكايت -موضوع نزاع- ايامر مشترك و ضمني
كنند، مفهوم نظم و مرز است گيري خود را بر آن اساس بنا ميو دسته كالنِ متخاصم، موضعد

است. در  ي ايرانشهري توليد و پرورش يافتهكاستي هندي و تفكر سياس هكه در پناه نگاه انديش
اين نزاع از يك سو در پرتو خوانشِ اصطالحي از مفهوم عدالت در دو نگاه مذكور، با كـارگزاران  

جود و حفظ مرزبنديِ از اي مواجهيم كه تمام همت خود را صرف پايبندي به وضعيت مواييرو
كنند. در طرفي ديگر كارگزاراني قرار دارند كـه آگاهانـه بـا ايـن وضـعيت      شده مي پيش تثبيت

پـردازي  گذرند و در نهايت گفتمان حاكم بر روايـت ميا ناآگاهانه، از آن نظم و مرز دردرافتاده ي
ا در قالـب دو جنـاح   گوها رو طرفين متخاصم يا مشاركان گفت ،يهه بر نظام تشويق و تنببا تكي

  دهد.  خورده و قرباني سامان مي پيروز يا شكست
هاي متخاصم به نوعي تنظيم فضا و فاصـله ميـان    هاي گروهگيريبا توجه به اينكه موضع

سـازي  و گفتمـان  لـه و دمنـه  كليهاي پنهان حكايتانجامد، براي تبيين موضع مؤلفآنها مي
آنها و مهمتـر   ههاي نزاع، نتيجهاي متخاصم، شيوه مندرج در آنها در قالب موضوع نزاع گروه

دهد، معرفي و پنهان با موضع ضمني خود به آن مشروعيت مي مؤلفاز همه گفتماني را كه 
  تحليل خواهد شد.

  
  مرزشكني: مرگ يا خسراننظم گريزي و  -1 -2

ه با مفهوم نظم يـا مـرز   هنوعي مواج كليله و دمنههاي كارگزاران روايي حكايتموضوع نزاع 
گرايـي، مانـدگاري در   است كه در قالب مفاهيمي همچون احترام به وضعيت موجود، عدالت

شده و به طور كلي يعنـي حفـظ    طبقه و پيشه، پايبندي به خطوط اجتماعي از پيش تثبيت
تلقـي  اسـت.   مراتـب در سـطوح مختلـف آن    شت سلسلههاي رايج و پاسدافاصله و مرزبندي
شـده اسـتوار    سياسي ايرانشهري بر رعايت نظم و مرزبندي از پيش تثبيـت  هكاستي و انديش

گريـزي يـا   كه يكي از طرفين تخاصم نظم كليله و دمنههاي در آن دسته از حكايت .شودمي
رسد. چنـين  ن به پايان ميها با دو نتيجه مرگ يا خسراگيرد داستانمرزشكني در پيش مي

شود، همان موضع مؤلـف پنهـان   ها عرضه ميحكايت كالن هكه در قالب درونماي گيرينتيجه
شناسانه نمايانده امري هستي همثاب است كه در آن مفهوم مرز در مقام موضوعي اجتماعي به
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ايز بـودن و  ناشدگي نظم و مرز را خط تم بندي گفتماني رعايت يا رعايت شود. اين صورتمي
سياسـي در زيـر   -اقعيـت اجتمـاعي  كند. بر همين اسـاس و نبودن يا سود و زيان معرفي مي

  ).1392 سرايي و زاهدي،جنبه يعقوبينك (شود ها تحريف ميهاي اخالقي و تمثيلي حكايت اليه
  
  نظم گريزي، مرزشكني و مرگ -1 -1 -2

  از آن دسـته »  بـوف و زاغ «و » اوگـ  شـير و «دو داستان  هاي كليله و دمنه،از ميان حكايت
انـد تـا   هاي داستاني دانسـته يـا نادانسـته سـعي كـرده     است كه برخي از شخصيتي تاحكاي
شده را سست نمـوده يـا مرزبنـدي آنهـا را      مراتبيِ از پيش تثبيت هايي از روابط سلسله شكل

  در نتيجه به مرگ و زوال گرفتار آمدند. ،رعايت نكنند
  
 ايت شير و گاو حك -1 -1 -1 -2

هاي متعددي داشـته باشـد يكـي از آن مـوارد، حفـظ      تواند مصداقرعايت نظم و مرز مي
راي و پاسـخ و   )7(»امـر -درخواسـت «خالف ظاهر بر» شير و گاو«داستان قاتي است. نظام طب

اسـت،   هاي برهمن كه با روكش اخالقي در قالب داستاني اخالقي جلوه پيدا كـرده گذاريدامنه
متخاصــم: يكــي نماينــدگان نظــام ت ضــمني نمــايش نــزاع قــدرت ميــان دو گــروه بــه صــور
با رجوع به نشانگرهاي توزيع  ).1392: هماننك. (است  ديگري طرفدار فردگرايي و مراتبي سلسله

تـوان بـه  ايـن نكتـه پـي بـرد. راي و بـرهمن در سـطح         فضا در سطوح مختلف داسـتان مـي  
داسـتاني  هـاي كليلـه در سـطوح زيـر    هاي تمثيلشخصيت فراداستاني و شير، كليله و برخي از

در مقابـل دمنـه و   انـد.   مراتبي و حافظ نظم طبقاتي نمايندگان و مجريان منطق تعاملي سلسله
شـده را   هاي وي در مقام طرفدار فردگرايـي نظـم طبقـاتي از پـيش تثبيـت     قهرمانان تمثيل

، نزاع مذكور با تكيه بر نشانگان توزيـع  براي درك بهتر موضوع .)1392 :هماننك. (تابند نميبر
  هاي متخاصم دنبال خواهد شد. گوي گروهوفضا در گفت

بيـان كـن از جهـت    « كند:امري به اين شرح مطرح مي-در آغاز حكايت، راي درخواست
ـ    ه من مثل دو تن كه با يكديگر دوستي دارند و ب ه تضريب خاين بنـاي آن خلـل پـذيرد و ب

هر در مقـام مشـاور، ولـي در اصـل     ظـا  برهمن به ).59: 1371 (منشي، »عداوت و مفارقت كشد
هرگاه كه دو «پس از گفتنِ  )80: 1390سرايي و احمدپناه، جنبه (يعقوبيگذار سخن دامنه همثاب به

 )59: 1371 (منشـي، » مداخلت شريري مبتال گردند هرآينه ميان ايشان جدايي افتده دوست ب
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هـاي شـنزبه و   كند كه به قصد تجارت و با خريدن دو گاو به نـام داستان بازرگاني را نقل مي
بازرگـان او را رهـا    .شـود راه شـنزبه بيمـار مـي    هگيرد. در مياننندبه سفري دور در پيش مي

، نيك فربه شـده؛ از سـر نشـاط بـانگي سـر      ود. شنزبه پس از چند روز استراحترمي ،كرده
چنـين صـدايي    آن زمـان راند كه تا حكم مي روقلماي بر آن تجربه شير جوان و كم دهد. مي

در  كنـد. شود اما ترس خـود را پنهـان مـي   نشنيده بود. شير با شنيدن صدا دچار هراس مي
 كردند. اطالع ايـن هاي كليله و دمنه زندگي ميدرايت به نام قلمرو شير دو شغال زيرك و با

افق يا مخالف آنها، محور اصلي هاي مووگوي آنها نيز پرسش و پاسخ دو از هراس شير و گفت
همين اساس نزاع قدرت  . برگيري مؤلف پنهان باشدبرآمده از موضع دتواننزاعي است كه مي

  گوي دو گروه متخاصم با تكيه بر نشانگان توزيع فضا تبيين خواهد شد. و مندرج در گفت
ـ برهمن در مقام دامنه ف پنهـان، حـس   گذار سخنِ راي و يكي از مجريانِ اعالن ِصداي مؤل

 »تر بـود منش تر و بزرگ دمنه حريص«كند: گرفته در دمنه را چنين معرفي مي كنجكاوي شكل
شـود.  هم منفي گـزارش مـي   آن ،اي اخالقي. در اين توصيف فردگرايي دمنه با گزاره)61 همان:(

ي . دمنه پس از اطالع از ترس شير خطاب به كليلـه پرسشـ  پردازدبه نقل بقيه ماجرا ميسپس 
اسـت و حركـت و نشـاط فـرو      در كار ملك كه بر جاي قرار كرده بينيچه مي«كند: مطرح مي
حـذف   كـه ذاتـاً بـر   -برآمده از نظم را با پرسش  هكند فاصلدمنه سعي مي). جاهمان(» گذاشته؟

فاصـله و   درصـدد لغزانـدن  كـه  د. در مقابلِ دمنـه  از اعتبار بينداز -ستا تدريجي فاصله استوار
را بـا ايـن سـؤال چـه     وست و تـ واين سخن چه بابت ت«كليله با تعبير  ،است ثبات آن كردن كم
 هگريزي يعني پرسشگري را امري خارج از توان طبقـ كند عامل فاصلهسعي مي )جا(همان »كار؟

مـا بـر درگـاه ايـن     «آيد: سخن كليله بيشتر به چشم مي هپايين، نشان دهد. اين نكته در دنبال
ـ اي ميطعمه داريم يملك آسايش مفاوضـت ملـوك مشـرف    ه يابيم و از آن طبقه نيستيم كه ب
از آن دسـته نشـانگرهاي توزيـع فضاسـت كـه كـامالً در       » طبقه« ه. واژ)62: (همان» توانند شد

  ست.  ا خدمت تعاملي عمودي
بحث، كليله براي اثبات ضرورت حفظ نظم طبقاتي مثـال بوزينـه و درودگـر را     هدر ادام

زيستي خود  هاي با عدول از طبقييد حفظ فاصله است: بوزينهأآن در ت هنمايآورد كه درومي
اطالعي و عدم مهارت، بخشي از بـدنش در الي  كند درودگري بياموزد كه بنا به بيسعي مي

خاموشِ متن يعني  ظاهر تمثيل همان پيام كارگزار به هنتيجشود. كشته مي ،چوب گير كرده
دمنه در پاسخ به تمثيل  نظم طبقاتي عاقبتي جز مرگ ندارد.پنهان است كه عدول از  مؤلف
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 هفايد« گويد:داند و بر اين اساس ميهاي زودگذر ميمذكور، تكاپوي خود را فراتر از خواسته
تقرب به ملوك رفعت منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشـمنان و قناعـت از دنائـت و    

همـان عبـور از    »رفعـت منزلـت  «گـو  و ت گفـت . به اقتضاي باف)63: (همان »قلت مروت باشد
شده است و قناعت، تمكـين از نظـم طبقـاتي. دمنـه اولـي را       جايگاه طبقاتيِ از پيش تثبيت
» طبقـه «داند. در مقابل كليله بار ديگر با برجسته كردن مفهوم ستوده و دومي را مذموم مي

ست و ما از آن طبقه نيستيم اي را منزلتي اهر طايفه«فشارد: بر رعايت نظم طبقاتي پاي مي
براي كليله رعايت نظم طبقه ضرورتي تام اسـت   ).جا(همان» كه اين درجات مرشح توانيم بود

  يابي منزلتي در دست فرد نيست.كه سامانچرا باشدمياي نهر مرتبه هو هركس شايست
ت نهد و بر اين باور است كه منزلت يـا هويـ   دمنه موضعي درست مخالف كليله پيش مي

مراتب ميـان اصـحاب مـروت و    «اساس كفايت افراد توزيع گردد: بايد اكتسابي و بر اجتماعي
تن از محـل وضـيع بـه    كس نفسي شريف دارد خويشارباب همت مشترك و متنازع است هر

كنـد:  كليله هم موضعي متباين با دمنـه مطـرح مـي    ).64و 63 :(همان» رساند منزلت رفيع مي
كمال كرامات مخصوص نگردانـد، لكـن اقبـال بـر     ه و مروت را باطالق اهل فضل پادشاه بر«

در نظر كليله منزلـت   ).65 :(همان »نزديكان خود فرمايد كه در خدمت او منازل موروث دارند
اگر هم قرار است بـه كسـي داده شـود     ،شودهمان طبقه جاري مي ههر طبقه فقط در چرخ

مـوروث در مقـام نشـانگر     هطبقه باشد. واژاليه همان طبقه يا متصل به همان  بايد در منتهي
گونـه  اي با نظمـي تغييرناپـذير داللـت دارد كـه هر    يابي به رابطه توزيع فضا در بحث منزلت

گو كليلـه كـه بـا نظـر دمنـه موافـق       و كند. تا اينجاي گفتفايده فرض مي تالش فردي را بي
  رود. شود تا دمنه به مالقات شاه بمجاب مي، نيست از سر دوستي با او

. شـير بـا نگـاهي عمـودي و     مراتبي است سلسله گوي شير و دمنه كامالًو نوبت اول گفت
ناچـار از   دمنه هم به اقتضاي شرايط حـاكم بـر فضـاي تعامـل بـه      .گويدانگارانه سخن ميبرتر

ـ و اما در نوبت دوم گفت ،گويددستي سخن مي جايگاه پايين خـود   هگو، با احتياط نظر فردگرايان
 »كه كاري افتد و من آن را به راي خود كفايت كـنم  ]...[« كند:يابي اظهار ميمنزلت را در باب

محور را به تعليـق  يابي طبقهآل منزلتظاهر ايده شير بنا به ترسي كه در دل دارد به ).67 همان:(
منزلـت و   مـرد هنرمنـد بـامروت اگرچـه خامـل     «ي را ارج مـي نهـد:   آورد و كفايت فـرد ميدر

بـا چنـين سـخني     .)68 (همان:» عقل و مروت خويش پيدا آيد در ميان قومه اشد بخصم ببسيار
كند. دمنه با شود. شير ماجرا را نقل ميشود و از شير علت اضطراب را جويا ميدمنه دلگرم مي
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يابد بـه  كه دمنه اجازه مي كند نگراني وي را برطرف كند تا اينروباه و طبل سعي مي هذكر قص
افـزون وي در نـزد شـير،    يـابي روز  برود. آمدن گـاو و ارج  (شنزبه) اي هولناكدنبال صاحب صد

وبوي غيراخالقي  بار رنگ كه البته اين- كند. بار ديگر دمنه تالش خود راخاطر مي دمنه را آزرده
گوي وي بـا كليلـه تـداوم    و آغازد كه اين تكاپو در گفتبر عبور از نظم طبقاتي مي -است گرفته

شـده در صـداي    متني و يكي از نمايندگان ايدئولوژي طرح ه در مقام كارگزار درونيابد. كليلمي
مراتبـي،   در پاسخ به تقالي مجدد دمنه مبني بـر عبـور از نظـم طبقـاتيِ سلسـله      ،مؤلف پنهان

شـده از   ست ولي آنچه به شكل تحريـف ا كند. قصه طوالنيتمثيل زاهد و زن بدكاره را نقل مي
مـن   هدزد جامـ «از زبان زاهد در مقام شاهد ماجرا به اين شرح است:  شودگيري ميآن نتيجه

، بلكـه  نبرد و روباه را نخجيران نكشتند و زنِ بدكار را زهر هالك نكرد و حجام بيني قوم نبريد
اگر مرا آرزوي مريد بسيار و تبع انبـوه نبـودي و    ]...[نفس خويش كشيديمه ها بما اين همه بال

نگشتمي آن فرصت نيافتي و اگر روباه در حرص و شره مبالغت ننمـودي  به ترهات دزد فريفته 
گذاشتي، آسيب نخجيران بدو نرسيدي و اگر زن بـدكار قصـد جـوان غافـل     خوردن فرو و خون

نكردي جان شيرين به باد ندادي و اگر زن حجام بر ناشايست تحريض و در فسـاد موافقـت رو   
ترتيـب از سـطح    بنـدي زاهـد كـه خـود بـه      صورت اگر به ).79-78 همان:(» نداشتي مثله نشدي

گذار سخن كليلـه، بـرهمن، راي و مؤلـف پنهـان اسـت،      داستاني به سوي فراداستاني دامنهزير
كه -گونه اقدام شخصي و خروج از نظم را شود: اول آنكه هرتوجه كنيم چند نكته مشخص مي

كـاري ضـد   -است آمدهالقي درالبته اينجا به شكل تحريف تمثيل از امري اجتماعي به امري اخ
مثابه اقـدام   است. بدين صورت كه فردگرايي دمنه را به آور نشان داده ارزش و با سرانجامي مرگ

ضمن آنكه تالش خـود را از امـر   است. دمنه  اخالقي و مستوجب مرگ فرض كردهشخصيِ غير
زاغ و مار،  ه. در قصكندگرايي خود دفاع ميداند با تمثيل زاغ و مار از فرداخالقي مبري ميغير

متولد  ماهيخوار از زبان شگال و با كمك وي از بالي ماري كه هر فرزند تازه هزاغ با شنيدن قص
انديشي زاغ را كه بـر كفايـت شخصـي     يابد. در اين تمثيل دمنه چارهبلعيد، نجات ميوي را مي

شـده   م از پـيش تثبيـت  وي استوار بود نمادي از فردگرايي و  قدرت طبيعي مار را مثالي از نظ
بـر كفايـت فـردي بـر منزلـت مـوروثي        يدانـد كـه در نهايـت منزلـت مبتنـ     طبيعي مي هشد

  است. چربيده
مذكور، دمنه تمثيل نخجيراني را كه به تعرض شيري جبار گرفتار آمده و به  هپس از قص

ر از كند تا بار ديگر نشان دهـد كفايـت فـردي بهتـ    يابند، بيان ميتدبير خرگوشي نجات مي
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يا آنكه كه نظم طبقـاتي موجـود در تعامـل اجتمـاعي كـه شـير را بـر         ،ستاقدرت موروثي 
كليله، اگرچه  تا اينجاي حكايت است با كفايت فردي شكستني است. زيردستان مسلط كرده

اندكي از موضـع خـود    اما ،در مقام طرفدار نظم طبقاتي با باور فردگرايانه دمنه موافق نيست
شـود و  رود. بعد در لبـاس خيرخـواه بـه او نزديـك مـي     دمنه مدتي نزد شير نميآيد. كوتاه مي

 هبـراي تحـريض بيشـتر قصـ     و كنـد الوقوع از جانب شنزبه آگاه مي اي قريبدروغ او را از فتنه به
بايد جلوي آشوب را گرفت.  هرچه زودترتا نشان دهد  كندماهيان و آبگير را براي شير تعريف مي

كـه يكـي از   خـورد چرا سازي فردگرايي به چشم مـي هايي از  برجستهه هم رگهالبته در اين قص
ديگري هم با كفايـت شخصـي خـود را بـه      ،كندماهيان با تالش بدني از دست صيادان فرار مي

هم  -ماكياوليستي- اخالقيرح اين قصه و تكاپوي دمنه كه غيريابد. طزند و نجات ميمردگي مي
رود و چينـي نـزد كليلـه مـي     ست. دمنه پـس از سـخن  ا همسو دمنه هنهست باز با باور فردگرايا

جـايي  دو شريك دانا و نادان باز بـا جابـه   هدهد. كليله با ذكر قصخود را شرح مي هماجراي توطئ
كـه  الش خودخواهانه را محكوم كند چراگونه تكند هراي اخالقي با امر اجتماعي سعي ميمسأله

شود. با اين وصـف در تلقـي   نا و نادان در نهايت محكوم ميدو شريك دا هشخصيت تدبيرگر قص
گريـزِ وي هـم عاقبـت خوشـي     و طبقـه  هكليله كياست و زيركي دمنه و صد البته باور فردگرايان

  نخواهد داشت.
كشته شدن دمنه بـه دسـت شـير    بخش پاياني داستان شامل كشته شدن گاو، نيز خبر 

اي طرفـدار نظـم از   دسته ،يان دو گروه متخاصم. با اين وصف نزاع گفتماني قدرت در ماست
شكل  ،اي ديگر طرفدار فردگرايي و كفايت شخصيدسته شده و انواع مرزبندي و پيش تثبيت

از آنجا كه نظر اصلي راوي يا راويان كالن قصه اعم از تفكر كاستي يا نظام سياسي  .گيردمي
مبتنـي بـر    ؤلـف پنهـان كـامالً   ، موضـع م مراتبـي اسـت   ايرانشهري طرفداري از نظام سلسله

بر همين اساس نه تنها فردگرايي دمنـه در زيـر روكـش اخالقـي      .جانبداري از اين صداست
طرفـدارِ    بلكـه در نهايـت  شـود،  گو يا طرف ديگر تخاصم تحريـف مـي  و مشاركان ديگر گفت
  شود. بنا به نظام تنبيه و تشويق، دچار مرگ مي ،عدول از نظم طبقاتي

  
  ايت بوف و زاغحك -2-1-1-2

ظـاهر   اند، به اساس روابط كاستي و صلب شكل گرفتهاي كه برسياسي-هاي اجتماعيظامدر ن
در  ؛شـود تـابو محسـوب مـي    ،هم از پايين به باال آن ،نمايد كه فقط عدول از طبقهچنين مي
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شده، عالوه بر رعايـت   عايت نظم و مرزبندي از پيش تثبيتكه در چنين اجتماعاتي، ر حالي
از جمله درون و بـرون،   ،شامل ساير اشكال توزيع فضا در قالب انواع تقابل ،ظم باال و پايينن

جلو و عقب، چپ و راست، نزديك و دور، كنار و وسط و مواردي مشابه هم هست. باشالر بـر  
تكـرار ضـعيف ديالكتيـك    » سـوي آن«و » سـوي اين«اين باور است كه به لحاظ توزيع فضا، 

 هع مذكور، رعايت نظم و مرز در چرخبر اين اساس در جوام). 258: 1392(درون و برون است 
سوهايي با نام غريبه، نامحرم هايي همچون آشنا، محرم و دوست با آنسوييتعاملي ميان اين

  شود. و دشمن به جهت حفظ مرزِ درون و برون واجب مي
م و نامحرم اسـت  شرح رعايت نكردنِ مرز دوست و دوشمن يا محر» بوف و زاغ«حكايت 
چنين رفتاري چيزي جز  هدهد كه نتيجپنهان با گزارش اين قصه نشان مي مؤلفكه صداي 

پنهان، حكايت بوف و زاغ  بيشـتر از آنكـه     مؤلفزوال و تباهي نيست. بنا به موضع و صداي 
خواهد شكست بومان را برجسـته كنـد. در آغـاز حكايـت و     بر پيروزي زاغان داللت كند مي

رغـم  ه خواهد كه براي او مثل دشمني را بگويد كه بداستاني آن، راي از برهمن ميراسطح ف
بـا  . )191 :1371 ،(منشـي مالطفت بسيار و اظهـار دوسـتي فـراوان نبايـد بـه او اعتمـاد كـرد        

امرِ راي نيز پاسخ برهمن در اين حكايت كامالً درباب توزيع و تنظـيم فاصـله در   -درخواست
ظاهر راي مايل است بشنود و در اصل بـه گـوش مخاطـب يـا      آنچه بهتعامل اجتماعي است. 

اسـت تـا    روايت برساند، برجسته كردن مفهوم مرز است. روايت طوري سامان يافتـه  هخوانند
  ناپذيري دارد.دهد كه عدم رعايت فاصله عاقبت جبران آن نشان  هنتيج

زننـد  به زاغان شبيخون ميحكايت بومان و زاغان از اين قرار است كه پس از آنكه بومان 
 نشـيند. تدبير كه مشاوران و وزراي وي بودند به مشورت ميملك زاغان با پنج تن از زاغان با

تا او را زخمـي كـرده، در مسـير    دهد كه شاه بفرمايد وزير پنجم به ملك زاغان پيشنهاد مي
غان و هالكت بومـان  زا هحمل هشد بومان رها كند تا بعد با پيوستن به بومان بتواند زمينآمدو

با اين تدبير، وزير پنجم زاغان در قالب جاسوس بـه درون بومـان    ).211 همان:(را فراهم كند 
جست، در زاغان برائت مي هيابد. شاه بومان پس از ديدن زاغ زخمي و ناالن كه از بقيراه مي

جسته،  زاغ پناهكدام از وزراي بومان در باب كند. سخنان هر باب او با وزراي خود مشورت مي
گـذارد.  اي مبتني بر حفظ مرزبندي يا تعليق آن در متن به نمايش مـي نشانگان فضايي ويژه

پنهان است، شـاه  داستاني مؤلف گرايانه و مجري درونتفكر فاصله هوزير اول بومان كه نمايند
 .حاجت نيستدر كار او به هيچ انديشه «گويد: دارد و ميداشتن زاغ برحذر مي را از زنده نگه
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در نظر او مـرزِ دوسـت و    ).213: همان(» زودتر روي زمين را از خبث عقيدت او پاك بايد كرد
دهـد كـه او را   قطعي و پررنگ است. وزير دوم با نگاهي اخالقي و عاطفي پيشنهاد مـي  ،دشمن

اه وزير چه نگكند. اگر عفو براي زاغ تقاضاي انعام هم مي هبايد بخشيد. وزير سوم عالوه بر توصي
گرايانه مؤلف پنهان است، همسو با تلقي وزيـر اول بومـان،   مقابل تلقي فاصله دوم و سوم كامالً

گـذار سـخنان مؤلـف پنهـان     بخـش و دامنـه  كه خود تداوم -برهمن- راوي فراداستاني حكايت
ته بخشد، اين امر را برجسـ جسته را مي است، پس از آنكه شاه بومان برخالف وزير اول، زاغ پناه

تا آن زاغ را عزيز و  اشارت او التفات ننمود و بفرمودملك بومان به « دهد:كرده چنين ادامه مي
از  .)222 (همـان: » مكرم و مرفه و محترم با او ببردند و مثال داد تا در نيكوداشت مبالغت نمايند

  رسد.پنهان به گوش ميصداي افسوس و مخالفت مؤلف ،سازي همين برجسته
كشيد باري با وي زنـدگاني  اگر زاغ را نمي«دارد: نميومان از مخالفت دست بروزير اول ب

در اينجـا بـاز    ).جـا همـان (» العيني از غدر و مكر او ايمن نباشـيد  هچون دشمنان كنيد و طرف
مشـير  «راوي فراداستاني از وزير اول در قالب تعبير  هپنهان در سخنان جانبدارانموضع مؤلف

نظيـر   ملك از استماع اين نصيحت امتناع نمود و سخن مشير بـي «شود: نمايان مي» نظيربي
شـود.  هاي وزير اول، زاغ از لطف برخـوردار مـي  رغم مخالفته ب ).223 (همان:» را خوار داشت

كنـد. در  موش اظهار مـي  وزير اول براي چهارمين بار مخالفت خود با ذكر تمثيل زاهد و بچه
كند كه او را بـا دعـاي خـود بـه دختـري زيبـا       خواهش ميموشي از زاهدي اين تمثيل بچه

مبدل دختر زيبـا،   هما موش در چهرادهد؛ تبديل كند. زاهد از سر ترحم اين كار را انجام مي
وزيـر   ).224 :همان(كند ازدواج مي پسندد تا اينكه در نهايت با موشي هيچ خواستگاري را نمي

دهد كه شناسانه و ذاتي نشان مي ل امري هستياول با طرح اين قصه مرز اجتماعي را به شك
گرايانه مراتبي و فاصله تلقي سلسله هست. منتهي چون وي نمايندا گوو نوعي تحريف در گفت

ملك بومـان  «ستايد: است راوي فراداستاني ضمن نكوهش شاه بومان، باز وزير مخالف را مي
 (همـان: » اقـب آن نتواسـت ديـد   دولتان است اين نصايح ندانست شنود و عوكه رسم بي چنان

مؤلف پنهان  هگرايان. اين سومين باري بود كه راوي فراداستاني در تداوم سياست فاصله)226
جسـته كـه مترصـد     در پايان داستان نيز زاغ پنـاه  پردازد.به جانبداري از وزير اول بومان مي

كه زاغ كـه خـود نيـز    دهد. جالب اينفرصت بود به كمك دوستان دودمان بومان را به باد مي
كه بر كشـتن وي    همان- گرايانه است، پس از پيروزي، از وزير اول بومانطرفدار تلقي فاصله
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در ميان ايشان هيچ زيركي نيافتم مگر آنكه به كشـتن  «كند: به نيكي ياد مي -فشرد پاي مي
  ).229 (همان:» پنداشتندمن اشارت كرد و ايشان وي را ضعيف مي

گرايـي در  كيـد بـر فاصـله   أع مؤلف پنهان مبتني بـر حفـظ مرزبنـدي و ت   با اين وصف موض
شود و براي زاغان پيـروزي  ييد ميأجسته و وزير اول بومان ت سخنان راوي فراداستاني، زاغِ پناه

وزراي وي اسـت   همقابل، سرنوشت ملك بومـان و بقيـ   هآورد. نقطو براي وزير اول نام نيك مي
  شوند.و عدم رعايت فاصله دچار زوال مي كه با ناديده گرفتن مرزبندي

  
  نظم گريزي، مرز شكني و خسران -2-1-2

است،  ب مرگ بازنمايي كردهگريزي و مرزشكني را در قالهايي كه جزاي نظمدر كنار حكايت
. دهـد  مـي نمايش  رفتارهاي مذكور را به شكل خسرانهايي هم وجود دارد كه پيامد حكايت

خواسته يا ناخواسته از » شير تيرانداز و ماده«و » هد و مهمان اوزا«هاي دو حكايت شخصيت
  اند.نظم موجود خارج شده، دچار خسران شده

  
  حكايت زاهد و مهمان او -2-2-1-2

وي  هاو يادآور روايتي تاريخي منسوب به انوشيروان و مواجه» زاهد و مهمان«مضمون حكايت 
پنهـان و در اصـل كسـي كـه حـاكم و عامـل       لـف مؤ هزاده است. راي در مقام نمايندبا كفشگر

 اي مراتبي، خواهـان قصـه  هاست، همسو با تلقي سلسهبخشي گفتمانتوليد و سامان متنيِ درون
ـ  ، بـه موروثي هجايي در پيش ا نشان دهد كه تغيير و جابهست تا  ،شـكلي از نظـم طبقـاتي    همثاب

بگذارد و حرفتي ديگر اختيار كند خود  هگويد مثل آنكه پيشاكنون باز«خسران به همراه دارد: 
» سـف فرومانـد  أكار خود ميسر نگـردد و متحيـر و مت  ه و چون از ضبط آن عاجز نمايد رجوع ب

لكـل عمـل   « با تعبير -نه مشاوري پرسشگر- برهمن هم در مقام فرمانبري مطيع). 340همـان:  (
ار آن هـم تغييـر   امر راي كه به اقتضاي بافـت، اعتبـ  -ييد درخواستأكند در تسعي مي» رجال
كه از سمت موروث و هنر مكتسب هر«گرايانه پيش بنهد: همسو با تلقي فاصله كند، جوابيمي

كاري افكند كه اليق حال او نباشد و موافق اصـل او، الشـك در تحيـر     اعراض نمايد و خود در
ز بـرهمن ا  هگويـ در گـزين » موافـق اصـل  «و » سمت مـوروثي «هايي مثل دال ).جاهمان(» افتد

شمرد كـه نظـم طبقـاتي بـه شـكل ارثـي       اي را مجاز مينشانگاني است كه فقط شغل و پيشه
اسـت بـه معنـاي     كه در كنار آن تعابير آمده» هنر مكتسب«برجاي گذاشته باشد. حتي تعبير 
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منطبق است كـه بـر    )8(»كسب«نمايد كه با اصطالح كالمي كفايت شخصي نيست و چنان مي
بـا   .)2/393: 1426 (اشعري، كنديقي كنش نيست، فقط آن را كسب ميمبناي آن فرد، فاعل حق

نصراهللا منشي، توانايي يـا مهـارتي اسـت     هدر تعبير برهمن يا ترجم» هنر مكتسب«اين وصف 
ست و شخص بنـا بـه نظـم طبقـه     اكه فاعل اصلي يا عامل انتخاب آن، اسالف يا جبر طبقاتي 

  .)9(دهدو آن را ادامه مي ألوف شدهبدان م

عمـل   همرد بايد كه بر عرص«افزايد: ، مي(پادشاه) گذاري به كالم رايدامنه هبرهمن در ادام
اسـت   ظاهر كنشي پسـنديده  به» ثبات در عمل«. تعبير )340: 1371 (منشي،» خويش ثبات ورزد

گرايـي   كيد بر فاصـله أيعني ت ،اي ديگر و به نفع آنبرهمن آن مفهوم را در خدمت تلقي منتهي
    است. ه كردهمصادر

ييد أراي را ت» امر-درخواست«درآمد  گويي با چند پيشتا اينجاي كار برهمن قبل از قصه
ست، به ا مطابق آن فرمان كه كامالً» زاهد و مسافر مهمان او«اي را با نام كند سپس قصهمي

وز شود. مسافر پس از چند رزاهدي، مهمان وي مي هكند: مسافري در زاوياين شرح بيان مي
كنـد كـه بـه وي عبـري     از زاهد كه در سخن گفتن عبري هم مهارت داشت، خـواهش مـي  

كاري دشوار و رنجي عظـيم در  «گويد: بياموزد، زاهد پس از آموزش اندكي عبري چنين مي
هر كه زبان خويش بگذارد و اسالف را در لغت و حرفت و غير آن خالف روا  و ايپيش گرفته

آموزي يا حـداقل  آموزي همان سوادعبري ).342 همان:( »صورت نبنددبيند كار او را استقامتي 
گسترش سواد است. سواد مخصوص طبقات خاصي است. مسافر از آن طبقه نيست كـه   همثاب به

است  ظاهر عبري آموخته بتواند از اين نعمت برخوردار باشد. به همين دليل زاهد با اينكه خود به
كند. از ميان بافت مراتبي عبور از جايگاه را سركوب ميبنا به همسويي با منطق اجتماعي سلسله

از جمله نشـانگان غنـي توزيـع    » استقامت«و » اسالف« هواژگاني خطاب زاهد به مهمان دو كلم
شـده و غيـر    اي كه از پيش تثبيـت دهد رابطهموروثي رابطه را نشان مي هفضاست. اسالف، جنب

ندارد. استقامت، پايداري مـوقتي  » استقامتيبي«نمايد و تخطي از آن عاقبتي جز قابل تغيير مي
نمايد كه عبور يا تخطي از نظم و نيست بلكه ماندگاري و بقاست. با اين وصف برهمن چنين مي

اهد گريز در مقابل موضع زمسافر با نگاهي فردگرايانه و طبقه مرزِ موروثي با بقا سازگار نيست.
اقتدا به آبا و اجداد در جهالت و ضاللت از نتايج ناداني و حماقـت اسـت. كسـب    « ايستد:مي

  ).343 (همان: »هنر و تحصيل فضايل ذات نشانِ خرد و حصافت و دليل عقل و كياست است
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كنـد،  گـو را تحريـف مـي   و خواست مثل كبك راه برود، گفتباز زاهد با مثل زاغي كه مي
آور زاغ بـه موضـوع    خسـران  هادعاي مسافر ندارد. زاهد با تحميل نتيجـ  زاهد ربطي به مثال

سـعي   اين مثل بدان آوردم كـه «كند كه بندي مي عبري آموختن، كل قصه را چنين صورت
آموخت كـه   يبگذاري و زبان عبري نتوانو زبان اسالف مي باطل و رنجي ضايع پيش گرفتي

كاري اندازد كه ماليم پيشه و موافق نسب او  تر خاليق اوست كه خويشتن در اند جاهل گفته
چه اصطناع بندگان و نگاهداشت مراتب در كارهاي ملك و قوانينِ سياست اصـلي   ]...[نباشد

ـ  رعايـت نـاموس فـرق تـوان كـرد و اگـر تفـاوت        ه معتبر است و ميان پادشاهي و دهقاني ب
اسباب معيشت خـواص و   ]...[ها از ميان برخيزد و اراذل مردمان در موازنه اوساط آيد منزلت

  ).346و  345 همان:( »عوام مردمان براطالق خلل پذيرد
كـه  » نسب« هشود و بار ديگر مفهوم مرز با واژدر تعبير زاهد تغيير با جهالت برابر نهاده مي

آنكه از  شود. با اين وصف بيست، برجسته ميا آن هگراياناز نشانگان توزيع فضا در معني فاصله
بنا به جايگاه معنوي خود و نيز اقتـداري كـه    ،تان و سرانجام قصه مطلع شويم زاهدداس هنتيج

است، پـيش از   و راويان فراداستاني نصيب او شدهپنهان مشروعيتي كه از جانب مؤلف هبه واسط
توانست در هويت خود تغييـر ايجـاد كنـد    تالش مسافر را كه مي ،كار هاطالع مخاطب از نتيج

آنكـه آمـوزش زبـان عبـري را كـه      دهد و عجيب اينكه مسافر نيز بيشان ميبار ن كاري خسران
  پذيرد.ميرا نمود به انجام برساند، چونان خسراني باالتر مي هگويي نوعي جهشِ هويتي به طبق

  
  شير مادهحكايت تيرانداز و  -3-2-1-2

س بـه عـادت   يابد، سپشده در قالب سنت جريان مي نظم و مرزبندي موروثي و از پيش تثبيت
، سؤال و جواب راي و برهمن به عبارتي بهتر، »شير تيرانداز و ماده«شود. در داستان تبديل مي

اكنون بيان كنـد از   ]...[راي گفت: «راي و پاسخ برهمن ظاهري اخالقي دارد: » امر-درخوست«
ش از ايـذاي ديگـران و   كس كه براي صيانت نفس و رعايت مصـالح خـوي   جهت من داستان آن

و بـرهمن در   )334 همـان: (» جانوران و پند خردمنـدان را درگـوش نگـذارد   ه ت بسانيدن مضرر
اي با ايـن وصـف نكتـه    ).جاهمان(» ن اقدام روا ندارند مگر جاهالنبر تعذيب حيوا«جواب گفت: 

شود. ولي بنا به تحـولي كـه در شخصـيت    دال بر تنظيم فضا در قالب تخاصم در آن ديده نمي
كند و نشانگان توزيع فضـا  افتد، شكل تعامل تغيير ميايت يعني شير اتفاق ميزيرداستاني حك
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زدن نظم و عبور از مـرز سـبب خسـران و زيـان      برهم«با نتيجه اخالقيِ  را بندي جديدي گروه
  گذارد.به نمايش مي» است

شـير بـا ديـدن     د. مـاده نشـو دست تيراندازي كشـته مـي  ه شيري، ب هدر اين قصه دو تول
شود كـه تـو هـم از ايـن كارهـا      دهد. شغالي به او يادآور ميميمرده، بسيار ناله سر هاي بچه

جـاي آن ميـوه    گيرد ديگر گوشـت نخـورد و بـه   اي. شير متنبه شده، تصميم ميبسيار كرده
خوري و كه تو سهم ديگر موجودات را مي شودبار به شير معترض ميتناول نمايد. شغال اين

آورد. هشدار مذكور به عبادت روي مي زده،سر بازخوردن هم  از ميوه كار  ظلم است. شير اين
نمايد به صورت ضمني هشداري به تغييـر طبقـه و پيشـه اسـت. در     كه در ظاهر اخالقي مي

ايـن اسـت داسـتان متهـور     « :گيـرد پايان قصه، راوي فراداستاني حكايت، چنين نتيجه مـي 
  ).238 (همان: »يدبدكردار كه جهانيان را مسخر عذاب خود گردان

هاي مبني بر رعايـت نظـم و مـرز در اختيـار     هاي قبلي، داللتاين داستان مانند داستان
جـايي و تغييـر در    و جابـه متن يعني كل كتاب  به بافت كالن دهد؛ ولي اگرخواننده قرار نمي

توان رد پاي مؤلف پنهان و موضـع  زندگي كه مورد اعتراض شغال هم هست توجه كنيم مي
خـواري   زندگي خـود يعنـي گوشـت    هشد شير در شرايط موروثي و تثبيت ديد: را در آن وي

اگر جنبه اخالقي داستان مهـم بـود ايـن     .آوردري روي مياخو به ميوهو كند تغيير ايجاد مي
حفـظ   هشد. حال آنكه شغال در مقـام نماينـد  كاري پسنديده تحسين مي همثاب رفتار شير به
زندگي شـير، ظلـم بـه     هاي اخالقي مبني بر اينكه تغيير در رويموعظهگرايي با نظم و فاصله

جـايي در   ديگران است، در واقع اين سهم ديگران نيست كه براي وي مهم است بلكـه جابـه  
با ايـن وصـف شـير بـه دليـل تغييـر در        .داردميواطبقه و صنف است كه وي را به اعتراض 

  است. ضرر كرده زيستي خود، از هر طرف هوضعيت موجود يا طبق
  

  تعليق نظم و مرز و بازگشت به آن: نجات و تداوم بقاء -2-2
ي آن، سـبب مـرگ يـا خسـران آنهـا      هايي كه مرزشـكني كـارگزاران روايـ   در مقابل حكايت

قهرمـان قصـه    هاي آن يا حتيهايي هم وجود دارد كه برخي از شخصيتاست، حكايت شده
آورد مـي از ديگريِ متخاصم را به تعليق درگيري  اصلهگذارد و فكنار مي نظم موجود را موقتاً

بـاره   يك شود كه امكان مرگ يا خسران وجود دارد. منتهي بهكم به وضعيتي نزديك ميو كم
تخاصـم را بـه حالـت    ممرز ميـان خـود بـا طـرف      اً به وضعيت پيش از تغيير برگشته،مجدد
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كبـوتر،  » «موش و گربـه «هاي وايتر كليله و دمنههاي گرداند. از ميان حكايتپيشين برمي
  چنين وضعيتي است. هدربردارند» پادشاه و فنزه«، »باخه و بوزينه«، »]...[ زاغ، موش و

  
  حكايت موش و گربه-1 -2-2

بي بـا مفهـوم مـرز در پـيش گرفتـه،      اي نسمواجهه طرفين تخاصم» موش و گربه«در حكايت 
خواهد كه براي از برهمن مي )10(»پرسش-واستدرخ«آورند. راي با ميموقتاً آن را به تعليق در

ناچار مجبور اسـت از   وي داستان كسي را بگويد كه از هر طرف دشمنان او را محاصره كرده به
اگر اين بـاب  «دهد: در لطف درآيد و با دشمن به صورت مقطعي موافقت كند. سپس ادامه مي

  ).266 :همان( »تماس نمايد؟ميسر نشود گرد مالطفت چگونه درآيد و صلح به چه طريق ال
ال راي، بـراي  ؤدر پاسخ به سـ  )11(-گذارِ صرفنه دامنه- بار در مقام مشاور واقعيبرهمن، اين

و دشمنايگي قائم و ثابت اغلب دوستي «شمرد: مواقع اضطراري، تعليق موقتي فاصله را مجاز مي
سپس حكايت گربه و موش را  ).جاهمان( »الت پذيرده بعضي به حوادث روزگار استحآيننباشد هر

مـاجرا را   اندازند. موشي كـه ه دام مياي را بكند. چند صياد گربهييد ادعاي خود نقل ميأبراي ت
انديشـد   مـي بيند. با خود سر خود و بومي را باالي سر مي زير نظر دارد، ناگاه راسويي را در پشت

خـورد.  و اگر جلوتر برود به گربه برميكند  اگر برگردد راسو هست، اگر بماند بوم وي را شكار مي
 كـار بـا ايـن  پـذيرد.  ز او را ميشود. گربه نيناچار به گربه نزديك شده، با او از در صلح وارد مي به

ترتيب نظم و مرزي كه به شكلي طبيعي و مـوروثي بايـد    گردند و بديندشمنان نااميد برمي
وگـويي طـوالني ميـان     مشترك، گفت آيد. بعد از رفتن دشمنانميشد به تعليق درحفظ مي

فشـارد و مـوش   گيرد. گربه مدام بر حذف بيشتر و دايمي فاصله پاي مـي ميموش و گربه در
برم و هنگام فرصت آن نگاه من تمامي بندهاي تو مي« :گويددر نهايت موش مي كند.امتناع مي

رم  ه دارم تا بدارم و يك عقده براي گرو جان خود گوش ميمي را از قصـد مـن    وكـه تـ  وقتي بـ
بنـدها را   ه. مـوش همـ  )274 (همان: من رنجي رسانيه تر كاري باشد و بدان نپردازي كه ب فريضه

طرفين را به  هرابط ،ايجاد شده با گره هگذارد. از منظر توزيع فضا، فاصلبرد و يك گره باقي ميمي
مرز است كه با وجـود بـه   است. البته گره مذكور همچنان نمادي از  سوق داده) 12(شخصي هفاصل

  است. تعليق درآوردن فاصله، حذف نشده
آيـد  رساند. موش صبح از سوراخ خـود بيـرون مـي   گربه با همان گره شب را به صبح مي

 هواژ ).276 همـان: ( »ت كـه نزديـك او رود  كراهيـت داشـ  « بيند امـا مـوش  گربه را از دور مي
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روانـي مـوش بـا گربـه را بـه       ههم رابطدسته از نشانگان توزيع فضاست كه از آن» كراهيت«
تعليـق درآمـده را بـه حالـت اول      تدريج فاصـله بـه   كند هم بهمند بازنمايي ميشكلي فاصله

 گويـد: شـود. مـوش مـي   گرداند. گربه با شنيدن تعبير امتناعيِ موش علت را جويـا مـي  ميبر
و خروج از چنگـال   عاقل اگر در رنجي افتد كه در خالص از آن به اهتمام دشمن اميد دارد«

آيد و در اظهار مودت كوشد اما چون فايـده منقطـع   ، گرد تودد بربال بي عون او نتواند يافت
و خردمنـد چـون   «افزايـد:  نيـز مـي   )278 همان:(تر باشد د نزديكه خرگشت ترك مواصلت ب

دست آورد و دواعي اضطرار زايل گردانيد در مفارقت دشمن مساعدت فرض ه عنان اختيار ب
  ).280 همان:(» ناسدش

بود، از جانـب مـوش   آمده مندرج در آن كه به تعليق در هبا اين وصف، نظم و مرز و فاصل
گردد. جالب آنكه در دو گزارش پاياني از موش، بازگشت به نظم قبلي، بـا  ميبه حالت اول بر

گرايـي  شود تـا مشـروعيت بـاور بـه فاصـله     توصيف مي -واجب- واژگاني خردمندانه و فرض
پنهان كه وجهي تشويقي هـم دارد حـاكي    مؤلفداستان يا همان موضع  هتثبيت شود. نتيج

طبيعـي و   هشـده و حفـظ طبقـ    ست كه بازگشت به نظم و مرزهـاي از پـيش تثبيـت   ا از آن
   پيروزي و صد البته سبب بقاست. هماي -جاي خود موش در جاي خود و گربه در- موروثي

  
  حكايت بوزينه و باخه  -2-2-2
اكنون بيان كند مثل آن كسـي  «است كه  امر راي بدين شكل آمده-آغاز حكايت، درخواست در

. )238 همـان: (» كه در كسب چيزي جد نمايد و پس از ادراك نهمت غفلت ورزد تا ضايع شـود 
تـر كـه   كسـب آسـان  «كنـد:  ييـد مـي  تأ اختصار سـخن راي را  اي بهگويهبرهمن ابتدا در گزين

اي را تعريـف  گذاري به فرمان وي، مـاجراي بوزينـه  سپس به قصد دامنه ).جاهمان( »نگاهداشت
رود و ناچار به ساحل دريا مي دست آوردن روزي عاجز مانده، بهه كند كه به سبب پيري از بمي

نمـود. روزي   پشتي استراحت مـي گزيند كه در زير آن الكدر يكي از درختان انجير سكني مي
و آن  بـرد افتد، بوزينه از صداي آن لذت ميگاه انجيري در آب ميخوري بوزينه، ناهنگام انجير

همـه   گويد حال كه او بدون آشـنايي ايـن  پشت خوشبينانه با خود ميكند. الككار را تكرار مي
ها در حق من خواهد نمـود. بوزينـه را   كند اگر با او دوست شوم چه لطفلطف در حق من مي

پذيرد. بعد از آن، دوسـتي  رويي مي. بوزينه هم با گشادهكندصدا زده دوستي خود را عرضه مي
  شود.آن دو، هر روز زيادتر مي



 139673ستان بهار و تاب، اول هدور، دومسال  /نقد و نظريه ادبي  ...: هاي كليله و دمنهموضع مؤلف پنهان حكايت
 

پشت هيچ سنخيتي نيست: توان ديد كه ميان بوزينه و الكبا نگاهي به تعامل مذكور مي
 گـذار. بـه لحـاظ جثـه هـم كـامالً      ديگري دوزيسـت و تخـم   ،زيست يكي پستاندار و خشكي

طبيعت ميان آن دو قرار داده بسيار پررنگ و برجسته است. نظم و  اي كهمتفاوتند. مرزبندي
شود، سپس با خطابي دوستانه كه پشت شروع ميتفاهمي از طرف الك مرز ميان آنها با سوء
رسـمي از هـر دو    هيابد و با پاسخ صميمي بوزينه جنبـ شكند، تداوم ميفضاي رسمي را مي

  شود.ن به صميميت فاصله كامالً كمرنگ ميشود و هر روز با افزوده شدطرف زايل مي
مشغولي تازه مدتي به همسـر و خـانواده    پشت بنا به دلخوانيم كه الكقصه مي هدر ادام
بـرد. زن، بـا   مـي  وي با بوزينـه پـي   هدوستي به رابط هواسطه زند تا اينكه همسرش بسر نمي

اي دارد كند كه بيماريمي كشاند سپس چنان وانمودتظاهر به بيماري، شوهر را به خانه مي
پشت پس از ترديد بسيار و جدال با خود در نهايت جانـب  و عالج آن، دل بوزينه است. الك

كنـد. بـراي عبـور از آب بوزينـه بـر پشـت        گيرد و بوزينه را بـه خانـه دعـوت مـي    زن را مي
شـديد  صـميمي آن ت  هو صـد البتـه جنبـ    نشيند. در اينجا  بار ديگر فاصله كمپشت مي الك
فضاي خصوصي و عمومي با مـرز بـدن شـروع     و كه بدن مركز درك فاصله استشود چرا مي
شود. در وسـط آب  فاصلگي محسوب ميو تماس بدني نوعي بي )38: 1391 پور،(مدنيشود مي

پرسـد.  افتـد و علـت ترديـد وي را مـي    شود بوزينه به شك ميپشت دچار ترديد ميباز الك
ويد: عالج بيمـاري زن او، دل بوزينـه اسـت. بوزينـه بـا پريشـاني بـه        گناگاه مي پشت بهالك
ست كه به هنگـام مهمـاني   ا طرح اين ادعا كه رسم بوزينگان اين پردازد و باانديشي مي چاره

گويـد بايـد   پشت ميبه الك ،برند براي رهايي از غم معموالً دل خود را با خود به همراه نمي
دهد. سپس مـاجراي خـري را تعريـف    اين فكر خود را نجات مي برگرديم تا دلم را بردارم. با

دهـد. سـخن آخـر    اي مشابه خود را نجات مـي با قصه افتد و كند كه در معرض مرگ ميمي
اين مثل بدان آوردم تا بـداني كـه مـن بـي گـوش و دل      :« پشت اين است كهبوزينه به الك

من به راي و خرد خويش دريافتم  نيستم و تو از دقايق مكر و خديعت هيچ باقي نگذاشتي و
گشـته آسـان گشـت هنـوز توقـع      شده، روشن شد و كار دشوار و بسيار كوشيدم تا راه تاريك

  ).257 :1371 (منشي، »انديشي شرط نيست مراجعت مي باشد؟ محال
توصـيفاتي اسـت كـه از زبـان     » انديشيمحال«و » كار دشوار شده«، »راه تاريك«تعابير 

شـنويم.  گريزي و مرزشـكني مـي  معرضِ خسران، يعني بوزينه در باب نظم كارگزار رواييِ در
همچنــين جملــه » باشــد؟هنــوز توقــع مراجعــت مــي«اســتفهام انكــاري نهفتــه در تعبيــرِ 
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در معـرض بـال،   حاكي از آن است كه بوزينه پـس از  افتـادن   » انديشي شرط نيست محال«
نتيجـه بـا خـروج از فضـاي صـميمي و       به تعليق درآمده، ناراضـي اسـت. در   هاز فاصل كامالً

شـده بـا    خصوصي كه جايگزين فضاي رسميِ اجتماعي شده بود، باز به نظم از پيش تثبيـت 
  پنهان است. مؤلفاي كه اساس موضع گردد. نكتهمرزبندي قطعي بر مي

  
  ]...[حكايت كبوتر، زاغ، موش و  -3-2-2

سـؤال و جـواب    ]...[ كبوتر، زاغ، موش و ، در داستانكليله و دمنههاي مانند بسياري از حكايت
اسـت. راي گفـت:    اساس بحث حفظ نظم يا رعايت مرز شـكل نگرفتـه  ظاهر بر راي و برهمن به

دل، و كيفيت مـواالت و افتتـاح مواخـات     اكنون اگر ميسر گردد بازگوي داستان دوستان يك«
. جـواب  )157 همـان: ( »ايشان و استمتاع از ثمرات آن مخالصت و برخورداري از نتايج مصـادقت 

برهمن هم در راستاي همين سؤال است ولي با نگاهي به سطح زيرداستاني حكايـت و تعامـل   
گريزي گرايي و فاصله توان به نزاع قدرت برآمده از دو تلقي فاصلهكارگزاران روايي آن سطح مي

اصـلي ايـن    ضـمني و  هنيز نشانگان توزيع فضا متناسب با آن تخاصم برخـورد. البتـه درونمايـ   
حكايت نيز همانند حكايت موش و گربه تعليق اضـطراري نظـم و مرزبنـدي قطعـي و سـپس      

  بازگشت به آنهاست.
در آغاز حكايت زاغي ناظر به دام افتادن كبوتري به نام مطوقه و ياران اوست كه همدلي 

ش همـه يكـدلي تـال    شود از دام نجات يابند. زاغ با ديدن ايـن ياران و كمك موش سبب مي
منطـق اجتمـاعي    هشـود. مـوش در مقـام نماينـد    مبادا، با مـوش دوسـت   روز كند براي مي

ميان مـن   ]...[ واصلت تاريك و طريق مصاحبت مسدودوجه م«گويد: گرايانه چنين مي فاصله
م و هرگز از تـو ايمـن نتـوانم    أويل گشاده تواند بود كه من طعمه توأو تو راه محبت به چه ت

در مقام نشانگان توزيع فضا حـاوي نـوعي   » مسدود«و» تاريك«. واژگان )162 همان:(» زيست
بنـدد. الحـاح زاغ و   گونه تعامل نزديك و صميمي مـي عيت و جدايي است كه راه را بر هرقط

هـيچ دشـمنايگي را آن اثـر    « گويـد: كند و بار ديگر مـي ، در موش اثر نمياظهار حسن نيت
روزگـار   ن را با يكديگر دشمنايگي افتاده باشد و بـه نيست كه عداوت ذاتي را؛ ازيرا چون دو ت

از هر دو جانب تمكن يافته و قديم و حديث آن به هم پيوسـته، سـوابق بـه لواحـق مقـرون      
ها متعلق  گشتن ايشان انقطاع آن صورت نبندد و عدم آن به انعدام ذات شده، پيش از سپري

  ).163 :همان(» باشد
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اي از پـيش  حـاكي از رابطـه  » ها انعدام ذات«و» سپري شدن«، »عداوت ذاتي«تركيبات 
شده است كه  نقض آن تا پيش از مرگ ممكن نيست. چنين برداشتي شايد در نظـام   تثبيت

ها به شكلي نمادين براي توصيف تعامـل  طبيعت پذيرفتني باشد ولي از آنجا كه اين داستان
ه روابط انسـاني تعمـيم داد   توان چنين قطعيتي را باست، نمي ها مطرح شدهاجتماعي انسان

سياسـي ايرانشـهري و مـواردي     هاي فكري همچون تلقي كاستي يا انديشـ مگر آنكه پشتوانه
  متني باشد. ها و ديگر كارگزاران درونپنهان قصه مؤلفمشابه آبشخور 

 كنـد: گرايي خود را به شكلي ديگـر صـورتبندي مـي   موش براي اثبات ادعاي خود فاصله
نوع است اول شير و پيل كه گاه ايـن گـاه آن پيـروز اسـت ايـن چنـدان       دشمنايگي بر دو «

جايي كه قصد جان و طمع نفـس   ]...[دار نيست. دوم مانند موش و گربه و زاغ و غليواژريشه
 همـان: ( »كس به آن باور ندارد هرگز درست شدني نيست و هيچ ]...[از يك جانب معلوم باشد

اي شـناختي و اجتمـاعي  از نوع دوم است. نظم هسـتي  . با اين وصف تعامل موش با زاغ)163
گـو بـا اصـرار زاغ و    و گفت هكه وي در آن جاي دارد، مرزي پررنگ با جهان زاغ دارد. در ادام

دوست شـود. سـپس    شود كه با رعايت فاصله با ويكم موش مجاب مي هاي وي كمدلجويي
 )92: 1391 پـور، (مـدني  اجتمـاعي حريم خصوصي و اولين شكل مرزبندي  همثاب موش از النه به

آيـد.  ميشده به تعليق در شود. اينجاست كه نظم موجود و مرزبندي از پيش تثبيتخارج مي
جهان موش كـاري تابوشـكنانه    هجايي كه با توجه به تلقي رايج در دستگاه فكري دربرگيرند

ي و اجتمـاعي  كه جهان معرفتدهد كه اين رفتار موقتي است. چرااست. اما حكايت نشان مي
گرايانه با حذف قطعي و مداومِ فاصله، سازگار نيست. بر همين اساس موش يعني نظام فاصله

را يارانند كـه جـوهر ايشـان در مخالفـت مـن       واما ت«نهد: هاي ديگري پيش ميموش شرط
چون جوهر توست و راي ايشان در مخالصت من موافق راي تو نيسـت ترسـم كـه كسـي از     

ات دوسـتان خـود   . زاغ موش را بـه مالقـ  )167 :1371منشي، ( »قصدي انديشد ايشان مرا بيند
با اين وصف ). 170همان:( گيرد كه با موش دوست باشندبرد از آنها قول مي باخه و ديگران مي

دارد. است، مرز را در همان حالت تعليـق نگـه مـي    موش با قولي كه از زاغ و ياران وي گرفته
انجامد كه همدلي  زيرداستاني هم است، به اين نتيجه مي حكايتقصه كه حاوي چند  هدنبال
اي است كـه از سـطح فوقـاني داسـتان     ست. اما بحث همدلي درونمايها بقا و رستگاري هماي

بقـا و   هضمني داستان حاكي از اين است كه در كنار همدلي آنچه ماي هالي .شودبرداشت مي
بعـداً در قالـب    و موش ابتدا در قالب امتنـاع  ست كها اياست، همان فاصله تداوم موش شده
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كند. ديگراني كه در نظم زيستي و فرهنگي انواع تعهد و قول در ارتباط با ديگران رعايت مي
  طبقه نبودند.  سطح و هم با او هم

  
  حكايت پادشاه و فنزه  -4-2-2

ون اكنـ «گزينـي اسـت:   بحـث فاصـله   هپرسش راي آشكارا دربـار -در اين حكايت درخواست
بازگويد داستان اصحاب حقد و عداوت كه از ايشان احتراز و مجانبـت نيكـوتر يـا بـا ايشـان      
انبساط و مقاربت بهتر، و اگر يكي از آن طايفه گرد استمالت برآيد بدان التفات شايد نمود و 

  ).282 :همان( »آن را در ضمير جاي بايد داد يا نه؟
جملـه حكايـت مـوش و گربـه بـا نگـاهي        هـا از برهمن با وجود اينكه در برخي حكايـت 

گيري و مرزبندي است، اينجا با قطعيت بر فاصله گزيني سخن گفته اقتضامحور، در باب فاصله
كل مؤيـد گشـت در   مدد عقل ه مادت روح قدس مستظهر شد و به كه بهر« كند:كيد ميأت

تر و آزرده ستوده كه از دوست مستزيد و قرين ]...[ تر واجب بيند چه تمامكارها احتياطي هر
ايـن پاسـخ را بـا حكـايتي      ةمنـ اسپس د ).282 همان:( »تر از مكامن غدر و مكر او تجنب اولي

گستراند: در كنار سـراي ملكـي، مرغـي بـا نـام فنـزه تخـم        داستاني فنزه و پادشاه ميدرون
دشاه شود. پااش به قصر منتقل ميشود به دستور ملك، فنزه و جوجهدار مي گذارد و بچه مي

گيرد تـا اينكـه روزي   مرغ الفتي تام شكل مي هشود. ميان پسر و جوجهم صاحب پسري مي
كند، پسر ملـك  خاطر مي او پسر ملك را آزرده هشود. جوجفنزه براي كاري از فرزند دور مي

كنـد  يابد. چشمان پسر را كور ميگردد بچه را مرده ميميكشد. فنزه كه باز هم جوجه را مي
فنـزه   د با مكر فنزه را به دام افكند اماخواهرسد. ملك ميرود. خبر به ملك مي ميو از قصر 

  جويد.با هوشياري دوري مي
 ،نــدا زيســتي و اجتمــاعي مختلــف هكــدام از دو طبقــدر حكايــت پادشــاه و فنــزه كــه هر

بـه   -فضـاي خصوصـي  - قصـر مندي مذكور با درخواست ملك و كوچ فنزه و فرزندش به  فاصله
زاده فنـزه و كـوري چشـم ملـك     آيد. با نزاعي كه در نهايت منجـر بـه مـرگ بچـه    ميتعليق در

بقـاي فنـزه    هگـردد و همـين امـر مايـ    مـي به تعليق درآمده به حالت قبلـي بر  هشود، فاصل مي
گشـايي از گفتگـوي وي و پادشـاه    گرايي از جانب فنزه به نشانهشود. براي درك بهتر فاصله مي

محكـم و دور از  - س از كور كـردن پسـر ملـك بـه نشـيمني حصـين      شود: فنزه پپرداخته مي
 همـان: (» ايمنـي؛ فـرود آي  «زند كـه:  رود و او را صدا مياي ميرود شاه بر بلنديمي -دسترس
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كـم   -با تعبيرِ ايمـن هسـتي  - كند فاصله را هم به لحاظ مكاني هم رواني. ملك سعي مي)286
 همـان: (» اليلدغ المؤمن من جحرٍ مـرّتين « گويد:سنت ميا استناد به ه، بفنزه ابا نمود«كند اما 

 هدارد بـا اسـتناد بـه سـنت فرهنگـي در بردارنـد      . فنزه نه تنها با امتناع، فاصله را نگاه مي)286
كند. به اين صورت با استناد بـه حـديث   گرايي مشروعيت نيز فراهم مي، براي فاصله)13(ترجمه

داند. پافشاري ملك براي بازگرداندن فنزه ورتي ديني ميضررا مذكور، حفظ فاصله و مرزبندي 
بازآمدن هرگز ممكن نگردد كـه خردمنـدان از مقاربـت يـار     « :گويدمييابد ولي فنزه ادامه مي

سازي ديندارانه براي  . با اين تعابير فنزه پس از مشروعيت)287 همان:( »اندمستوحش نهي كرده
نهـد. ملـك   براي آن سندي عقالني هم پيش مي» مندانخرد«گرايي؛ با استناد به سخن فاصله

ـ چونان امري ديني يعني قصاص معرفي مي مقابله به مثل فنزه را دسـت  ه كند تا دل فنزه را ب
رود عين صدق و محض حقيقت است امـا  آنچه بر لفظ ملك مي«كند: آورد ولي فنزه باور نمي

 »لح اصـحاب عـداوت حـرام   در مذهب خرد قبول عذر ارباب حقـد محظـور اسـت و طلـب صـ     
در مقـام نشـانگان   » ممنوع و حرام«در معناي » محظور«اينجا فنزه با ذكر دو قيد  ).292همان:(

عقلـي و  -عرفي همندي از دو حوزكند براي تبيين ضرورت فاصلهمند فضا سعي ميتوزيع فاصله
آمـده   پيش هد حادثكنبار سعي مي بردار نيست. اين اي فراهم آورد. ملك دستاعتقادي پشتوانه

پـذيرد ولـي   فنزه بازي تقـدير را مـي   ).296 (همان: را به تقدير منسوب كند و فنزه را تبرئه كند
جانب حزم و احتياط را مهمل نشايد گذاشت و تصون نفـس از مكـاره واجـب بايـد     «گويد: مي

ري بـا قيـد   دا در معناي خويشـتن » تصون« هواژ). 298 :همان( »شناخت. اعقلها و توكل علي اهللا
كند سپس بـا اسـتناد بـه    امري اعتقادي برجسته مي همثاب نظم و مرز را به ظواجب مجدداً حف

هاي مبتني بر امتناع از جانب فنـزه  كند. پافشاري ملك و استداللكيد را مضاعف ميأحديث ت
  گويد.يابد تا در نهايت ملك را وداع ميادامه مي

پاداش بازگشت به  ،پنهان مؤلفمتن و منسوب به  هاي ضمني نهفته دربا توجه به داللت
فاصله از جانب فنزه، نجات از مرگ و تداوم زندگي وي است. چيـزي كـه خـود وي نيـز در     

تر تـدبيري بقـاي مـرا     و موافق«گويد: مخالفت با سخن پادشاه مبتني بر شكستن فاصله مي
  ). 286 همان:( »مخالفت با اين فرمان است
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  هاحكايت هبندي هم نهايي و صورت هگر با نظم و مرزبندي: قصاي ديمواجهه -3
حكايت شاهزاده و ياران وي هم از منظـر مواجهـه بـا بحـث      كليله و دمنههاي از ميان حكايت

نظم و مرزبندي هم به لحاظ ترتيب قصه كه حاصل انتخاب گردآورندگان يا مترجمـان كتـاب   
شـده محـور بحـث رعايـت نظـم و       ررسـي ست. در حكايـت ب ا حاوي داللت هاي ديگري است،

دهـي فضـا از جانـب    گزينـي و سـامان  مرزبندي، تعليق يا عدم رعايت آن است كه نـوع فاصـله  
ست. در اين حكايت بحث تنظـيم فاصـله، توزيـع    ا ايمواجهه شوندگان، حاوي پيامدهاي ويژه

اري بلكه چونـان  امري بشري يا قابل دستك همثاب نه به يهاي آن در روابط اجتماعفضا و صورت
دهد. يابد و آن را نيز سامان مياست كه به نظام اجتماعي تسري مي آسماني فرض شده الگويي

اكنون بازگويد كه چون كـريم عاقـل و زيـرك    «پرسش راي به اين شرح است كه: -درخواست
ه باشد و لئيم غافل و ابله جاهل در ظـل نعمـت و پنـا   زخم عنا مي هبند بال و خست هواقف بست

گذارد نه اين را عقل و كياست دست گيرد و نه آن را حماقت و جهل از پاي غبطت روزگار مي
رهمن هـم  ب ).408 همان:( »پس وجه حيلت در جذب منفعت و دفع مضرت چيست؟ ]...[ درآرد

» اما ثمرات آن به تقدير ازلي متعلق اسـت «كيد بر ضرورت عقل، بر اين باور است كه: أضمن ت
بچـه و   زيبـارو، بازرگـان   هزاد زاده، شـريف  چهـار كـس شـامل پادشـاه     هسپس قص ).409 همـان: (

كارهـاي  «گويـد:   زاده مـي  شوند. پادشاه كند كه در غربت دچار فقر ميبچه را گزارش ميبرزيگر
 »كوشش و جهد آدمي تفاوتي بيشتر ممكن نشوده سري منوط است و ب مقادير آنه سري ب اين

جمال شرطي معتبر و سببي مؤكد است ادراك سـعادت را و  «ويد: گزاده مي شريف) 410 همان:(
فشـارد و برزگـرزاده هـم اراده و     پسر بازرگان بر عقل پاي مـي ). جاهمان( »حصول عز و نعمت را

خواهنـد  زاده مـي برزگـر  رسند ياران از ور ميظداند. وقتي به شهر منپشتكار را سببِ روزي مي
كشـي منفعـت دارد.   شود كه هيزمرود. متوجه ميوي ده ميتوانايي خود را نشان دهد. او به س

كنـد. روز بعـد   رساند و طعام آن روز جمع را فراهم ميمقداري هيزم جمع كرده، به فروش مي
شده، طعـام روز ديگـر چهـار نفـر را      كند با درآمد كسبزاده، نظر زني توانگر را جلب مي شريف

فروشي آنها، اسـباب   خريدن كاالي يك كشتي و گران زاده هم با ارزانبيند. بازرگانتدارك مي
او نيز بنا به تقـدير و ماجراهـايي    .رسدزاده ميكند. نوبت پادشاهآرامش روزي ياران را مهيا مي

ياران را نيز در تخت و تاج شـريك   هنشيند و بقيجاي امير متوفاي شهر مي دهد، بركه رخ مي
در ميان شما بسـيار  «راند: آورد و چنين سخن ميمي كند. روزي همه ياران و مردم را گردمي

ـ       ه كس ب عنايـت ازلـي و   ه عقل و شجاعت و هنر و كفايت بـر مـن راجـح اسـت امـا ملـك ب
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آويـزي  كس را دسـت كوشيدند و هرمساعدت روزگار توان يافت و همراهان من در كسب مي
مظـاهرت كسـي    داشـتم و نـه بـه معونـت و    بود. من نه بر كسب و دانش خويش اعتماد مي

  ).414 :همان(» نمودماستظهاري فرا مي
كنـد، اول ترتيـب معرفـي    گزيني در داستان جلب توجه ميآنچه به اقتضاي بحث فاصله

كردن از شود، سپس براي كارافرادست كه از شاهزاده شروع مي شود و به برزگرزاده ختم مي
اي كـامالً بـا نظـام    نـدي شـود چنـين طبقـه ب   برزگرزاده شروع شده به شـاهزاده خـتم مـي   

مراتبي جهان كالسيك همسو است. دوم آنكه در اين داسـتان مفهـوم درك نظـم يـا      سلسله
اسـت بـه ايـن صـورت كـه تقـدير        مرزبندي مبتني بر الگوي آرماني و آسماني مطـرح شـده  

و مرجـع،   أنمايد بـه لحـاظ مبـد   برخالف آنچه امروزه بنا به شكل صدور آن امري اتفاقي مي
چيـز   ديگر تقدير آن نظم بنيادين جهان هستي است كه همه . به عبارتنيادين داردنظمي ب

به هيچ وجه قابـل عـدول نيسـت.     دهد و ميرا در ترتيبي مشخص و مرزبندي قطعي سامان 
با خارج كردن اصل نظم و مرزبندي برآمده از منطـقِ   كليله و دمنههاي مؤلف پنهان حكايت

ظام هستي براي ضرورت نظم طبقاتي و مرزبنـدي برآمـده از   اجتماعي و انتساب آن به كل ن
شناختي را بـه  آورد سپس با تحريف بحث، آن نظم هستيآن، مشروعيتي آسماني فراهم مي

گرايـي سـند جعـل    دهد. با اين وصف براي فاصلهامور تاريخي و زندگي اجتماعي تعميم مي
پردازي مـذكور  حكايت حاضر با داللتكند تا مخاطب يا خواننده را اقناع كند. سوم آنكه مي

شود تـا در مقـام نـوعي    در باب نظم و مرزبندي در قالب آخرين حكايت در كتاب مطرح مي
هاي قبلي را به شـكلي مضـاعف   شده در حكايتأكيدگرايي تبندي نهايي تمامي فاصله صورت

آنها امري آسماني هاي برآمده از ييد نمايد و نشان دهد كه رعايت نظم و مرزبندي و پيامدأت
  و غير قابل عدول است.

  
  گيرينتيجه -4

وجود دارد كه بايد موضع مؤلـف پنهـان    كليله و دمنههاي صدايي غالب و ضمني در حكايت
اي بـا آبشـخور اصـلي نظـام كاسـتي هنـدي سـپس        دانست. اين صدا برخاسته از ايدئولوژي

ها كه اين آن گرانتدوين و هاتتك حكاي سياسي ايرانشهري است. پديدآورندگان تك هانديش
انـد و حتـي   هـاي مشـابه بـه آن افـزوده    اند يا قصهها را به اين ترتيب در كنار هم آوردهقصه

هايي هم به تدوينگران قصه همثاب اند يا آنكه بهها داده ه گاهي تغييراتي در ترجمهك مترجمان
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متني از آن ايدئولوژي  ارگزاران بروناند؛ همگي در مقام كخود اضافه كرده يا از كاسته هترجم
سـطح فرداسـتاني يعنـي راي و    » گرانشـ كن-راوي«اند. سپس آن باور در كـنش  ثر شدهأمت

گونه تغييـر در  ها كه راه را بر هرسطح زيرداستاني حكايت» كنشگران-راوي«برهمن، و همه 
 بنـدد، جريـان  اشكال آن اعم از عمودي، افقي و يا هر جهت ممكن مـي  هنظم موجود در هم

كليلـه و  هـاي  هاي اخالقي حكايتگيرييابد. بر همين اساس از يك طرف به رغم نتيجهمي
كيد بر حفظ فاصله و پايبندي به قطعيت مرز أهاي آن بر مبناي تتمامي قصه ه، درونمايدمنه

ادبيات كالسـيك و بـالتبع    هگرايانديگر به اقتضاي رويكرد كاركرد است. از طرف شكل گرفته
اساس آن بندي شده؛ بر مفهوم مذكور در قالب نظام تشويق و تنبيه صورت ،تعليمي آن هجنب
هـاي  توجهي به نظم و مرزبندي رايج اجتماعي، سبب خسـران و حتـي مـرگ شخصـيت    بي

، »زاغ و بـوم « و» شير و گاو«هاي توجهي در حكايتاين بي هداستاني يا قهرمان است. نتيج
» شـير و تيرانـداز   مـاده «و » زاهـد و مهمـان او  «هـاي  در حكايتمرگ دمنه و زوال بومان و 

هـا هـم وقتـي قهرمـان داسـتان      شير است. در برخي ديگر از داستان زيانباري مهمان و ماده
آورد در معـرض خطـر   نادانسته يا از روي اضطرار، فاصله را به صورت موقتي به تعليق درمي

نجات يافته؛ بقاي او تـداوم   ،ازگشت به فاصلهگيرد سپس با باعم از خسران يا مرگ قرار مي
بوزينـه در حكايـت    ،»كبوتر و زاغ و موش« و » موش و گربه«هاي يابد. موش در حكايتمي

  اند. از اين زمره» پادشاه و فنزه« ، و فنزه در حكايت»بوزينه و باخه«
 هت. قصـ اسـ  نهايي چنين سامان يافته هقص كليله و دمنههاي پنهان حكايت مؤلفموضع 

افزايـد.  وار به متن مياي متفاوت و مكملنهايي يعني حكايت شاهزاده و ياران او، صورتبندي
 ؛حكايت، رعايت يا عدم رعايت مفهوم مرز و يا پايبندي بـه نظـم موجـود نيسـت     اين هلأمس

بلكــه ســخن ايــن اســت كــه مرزهــا و مراتــب برســاخته از آن بــه حكــم ازلــي و از پــيش  
اگر تدبير آسماني موافق تالش آدمي نباشد، راه به جايي نخواهد برد. ايـن   است و شده تثبيت
نماياند كه مبناي فضاي توزيعي در جهان و مالك مرزبنـدي  بندي تكميلي چنين مي صورت

اجتماعي، امري آسماني است به عبارتي ديگـر پايبنـدي بـه مـرز امـري فراانسـاني اسـت و        
ا اين تكمله مؤلف پنهـان در مقـام صـداي غالـب بـا      گيرد. بمشروعيت خود را از آسمان مي

گونـه  مـري قطعـي نمايانـده؛ راه را بـر هر    دست آورده، مرزبندي اجتماعي را اه مشروعيت ب
  بندد.جايي هويتي يا تغيير در روابط مي هبازخواني روابط اجتماعي اعم از جاب
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 نوشتپي

 هو خواننـد  مؤلـف نيـازي بـه    يـي ور است كه در الگوي ارتباط رواكنان بر اين با-ريمون -1
  ). 123: 1387 كنان،-(ريمونپنهان نيست 

-117: 1387 ؛ تـوالن، 77-74 :1394؛ اشـميد ، 5-12 :1390 ولـت، براي مثـال: لينـت   -2
 .113-111: 1393 من،هر؛ 30:1386 ؛ لوته،90-87 :1391 ؛ كوري،120

و  مؤلـف به دليل تلقـي مـرگ   در متون مركزگريز د سخن مذكور بر متون مركزگراست. كيأت -3
 پنهان، مركزي را براي متن تصور كرد.  مؤلفموضع توان با طرح  باور به انواع بينامتنيت نمي

انـد. بـراي مثـال     مترجمان نقش بسزايي در تغيير يا تداوم ايدئولوژي حاكم بر متن داشـته  -4
مراتبـي كتـاب    لهبـا گفتمـان سلسـ    را كـه كـامالً  » حكايت زاهـد و مهمـان او  «نصراهللا منشي 

 است. همسوست، به ترجمه افزوده

اين كتاب به فارسي ميانه، جدا از آنكه متـرجم آن   هترجم«نويسد: عبدالحسين آذرنگ مي -5
اسـاس  نيست، بلكـه بازنگـاري اثـر ادبـي بر    محض  هاست، ترجم به فارسي ميانه چه كسي بوده

داري از سـازگاري فرهنگـي   اگرچـه مقـ   .)142و  70: 1394 (آذرنـگ، سازگاري فرهنگـي اسـت   
مذكور، بنا به خويشي هند و ايران است اما بيشـتر بنـا بـه فرهنـگ سياسـي و بـاور بـه نظـام         

 است.   طبقاتي بوده

تـوان  غرض از تخاصم، مقابله و رو در روي هم قرار گرفتن است. بنا به شدت مقابله مـي  -6
دوسـت/  «بر آنتاگونيسم يـا  دو نوع تخاصم در نظر گرفت: تخاصمي كه مبناي تعامل در آن 

دوسـت/  «بـه صـورت   » خـودي/ غيـر  « هاي، رابطـ در چنين تلقـي  .است نهاده شده» دشمن
يـا  » مـن و او «همان دشمن است و از ميـان  » غير«انگاشته مي شود. با اين وصف » دشمن

 -قطعاً غيـر يـا ديگـري    –فقط يك نفر مي تواند وجود داشته باشد و يكي ديگر » ما و آنها«
حذف شود. اين تلقي مقابل باوري است كه به آگونيسم مشهور است در آگونيسـم، بـه    بايد

  ). 27 -21: 1391 (موفه، شود نگريسته مي -نه دشمن- مخالف همثاب غير يا ديگري به
خواهد كـه بـه    در تعامل راي و برهمن، در آغاز حكايت راي با طرح موضوعي از برهمن مي -7

توان پيشتر از راي وي تعريف كند در برخي از اين درخواست مياقتضاي آن موضوع داستاني ب
گيـري هـم    برد به عبارتي ديگر درخواست حاوي نتيجـه  پاسخ برهمن به نتيجه موضوع هم پي

ييـد آن بـا يـك داسـتان اسـت ايـن نـوع        أگـذاري سـخن و ت  هست و كار برهمن فقط دامنـه 
 ههـايي اسـت كـه نتيجـ    در خواسـت  امر ناميـد. در مقابـل  -توان درخواستها را ميدرخواست

درخواست راي از اول مشخص نيست بلكه اين برهمن است كه با  ذكر يك تمثيل، خواننده را 
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 -درخواسـت  ،هـا بنـا بـه ماهيـت پرسشـگري      ماجرا آگاه مي كند اين نوع درخواست هاز نتيج
 ).   91: 1390، و احمدپناه سزايي(يعقوبي جنبه پرسش است

بنده به فعـل مقـدوري كـه از جانـب خداونـد       هاز تعلق قدرت و اراد كسب عبارت است -8
جز اكتساب آن  هگردد. يعني خالق افعال بندگان خداست انسان در افعال خويش ب حادث مي

دخالتي ندارد. اين مسأله بدان دليل است تا بنده، خدا را فاعل حقيقي بداند و دچار شـرك  
 ). 2/393: 1426(اشعري، نشود

 خدا قرار دارد. هكسب، جبر نيست بلكه عامليت سوژه بعد از ارادالبته  -9

 .7هنوشت شماررجوع شود به پي -10
ال راي يــا ؤدر ايــن حكايــت، بــرهمن بــه اقتضــاي روح پرسشــگري نهفتــه در ســ   - 11

  . گذار صرف نيستپرسش ديگر دامنه- تدرخواس
  بعد. و129 :1376، هالنك. انواع فضا  هبراي انداز -12
هاي مترجم در تعابير و نحو تا افزودن يـك بـاب   نصراهللا منشي بنا به دستكاري هجمتر -13

ترجمه نيست بلكـه ترجمـه و اقتبـاس اسـت.      ست كه صرفاًا جداگانه به كتاب حاكي از آن
  است.  حديث هم بنا به سنت فرهنگي مترجم به متن افزوده شده
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