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An Analysis on the Narration Process in "One Thousand and One
Nights" Based on Semio-Semantic Approach
Hassan Bashirnezhad1 & Fatemeh Dadbood2 & Hamid Reza Shairi3
(19-42)

The modern semio-semantic approach has gone beyond structuralism and
entered the realm of narrative discourse, creating the conditions for the
production and acquisition of meaning in discourse. This paper, examines the
process of narrating in One Thousand and One Nights from a semio-semantic
perspective by analyzing the movement from the narrative structure to the
narrative discourse systems using the Greimas model. The purpose of the study
is to discover how embedded narrative structures leak into the discursive
structures of the story, and the tense (sensory-perceptual) space created by the
narrative process controls and recreates the process of meaning production.
Analysis of the narrative process in this work shows that narratives are never
formed without the formation of a discourse system. On the other hand, the
resistance of the narrator, Shahrzad, changes the emotional crisis and the lack of
meaning in Shahriyar during the narration of several narratives to change the
meaning of the presence of change. Using the tools of narrative language, he
changes Shahriyar’s socially deplorable situation and mental state, and finally
Shahrzad’s energy injection and practice in the discourse space has caused
unfavorable stabilized conditions to become liberating conditions, and Shahriyar
is confronted with a new meaning of life in the world. These changes are the
result of his Dasein mutations after hearing the story. Shahriyar, in order to be
himself and to fill his emotional vacuum, by being in the path of narration, takes
away his previous Dasein and enters a new Dasein. In order to reach a new
Dasein, he must first discard his faulty and critical previous Dasein in order to
enter a new and improved Dasein. This is what puts him in front of another
meaning of life and existence. The changes resulting from the Daseini mutation
in existential discourse system are sometimes so profound that it is difficult to
see a trace of the past. Perhaps it can be admitted about Shahriyar that he was
accompanied by a great Daseini leap and the resulting changes were so profound
that they were also observed by the people of that land.
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تحلیل سیر روایتپردازی در داستان هزار و یکشب بر مبنای رویکرد نشانه-
معناشناسی
حسن بشیرنژاد

1

استادیار زبانشناسی دانشگاه فرهنگیان تهران ،ایران.

فاطمه دادبود
دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،ساری ،ایران.

حمیدرضا شعیری
استاد زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله 99 / 4 /29 :؛ تاریخ پذیرش مقاله99 /12/ 07 :
علمی  -پژوهشی

چکیده
این مقاله ،به بررسی روند روایتپردازی در داستان هزار و یکشب از دیدگاه نشانهمعناشناسی بـا تحلیـل سـیرترات از
ساختار روایی بر اساس الگوی انشی گرمس می پردازد .رویکرد نشانه– معناشناسی نـوین از سـاختگرایـی پـا فراتـر
گذاشته و وارد توزۀ گفتمان روایی شده است و شرایط تولید و دریافت معنا در گفتمـان را بـه وجـود وورده اسـت .ایـن
پژوهش درصدد است تا دریابد اه چگونه ساختارهای روایی تودرتو در روند روایتپردازیِ هزار و یـکشـب بـه فروینـد
گفتمانی نشتی پیدا می اند و فضای تنشی (تسی – ادراای) تاصل از روایت پـردازی ،فروینـد تولیـد معنـا را انتـر و
بازوفرینی می اند .تحلیل روند روایت پردازی در این داستان نشان میدهد اه هرگز روایتها بدون شـکلگیـری ناـا
گفتمانی شکل نمی گیرند .از طرفی ،مقاومت راوی ،شهرزاد ،بحران عاطفی و نقصان معنـا را طـی روایـتپـردازیهـای
متمادی در شهریار به استعالی معنای تضور تغییر میهد .وی با بهرهگیری از ابـزار زبـان روایـت ،موتعیـت نابسـامان
اجتماعی و شرایط روتی شهریار را تغییر میدهد و در نهایت تزریق انرژی و ممارست شهرزاد در فضای گفتمانی باعث
شده است تا شرایط تثبیت شده نامطلوب به شرایط رهاییبخش تبدیل شود و شهریار در مقابلِ معنای جدیدی از زندگی
و هستی در جهان ترار بگیرد .این تغییرات تاصل از جهشهای دازاینیِ او بعد از شنیدن روایت پدیدار شده است .بـرای
رسیدن به دازاین جدید ،او ابتدا باید دازاین تبلیِ معیوبِ خود را نفی اند تا بتواند از ون دازاین بحرانزده عبور اند و وارد
دازاین جدید و بهبود یافته شود .این گفتمان روایی بُوشی است اه در سیر روایتپردازی هزار و یک شب دیده میشود.
سلب دازاین تبلی شهریار اه دا زاینی مخرب و ویرانگر بوده است مدت طوالنی زمان برده است اه ورود او را بعد از شب
صد و چهل و ششم در دازاین جدید سبب شده و او با این روایتپردازیها در چالهی معنایی جدیدی افتاده اسـت .ایـن
چاله معنایی دیگر زجروور و اشنده نیست و او را از ارامت انسانی دور نمیاند و عدالت و دادگری را بـه او برگردانـده
است.
نشانه – معناشناسی ،هزار و یک شب ،ناا گفتمان روایی ،روایت پردازی.

واژههای الیدی:
 .1مقدمه
در علم نشانهشناسی ،از دهۀ هشتاد میالدی چرخش عایمی رخ دادهاست .در واتـ ،،ایـن
چرخش سمتوسویی به پدیدارشناسی ،زیباییشناسی ،هستی شناسی و معنابخشی دارد .از
طرفی ،در تحلیل ساختار روایی ( ،)narrative structureمطالعات گستردهای از ترن بیسـتم
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئو مقاله:
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وغاز شدهاست اه فرمالیست های روسـی ،ماننـد پـرا ( ،)Proppپیشـگامان ایـن عرصـه
بودهاند .در ادامۀ اار ونها ،گرمس ( ،)Greimasتودوروف ( )Todorovو ژنـت ( )Genetteبـه
بررسی ساختار روایی و ارائۀ الگو پرداختند .ساختارگرایان برای انجا تحلیلهـای روایـی،
ابتدا به تجزیۀ اجزای سازندۀ روایـت روی ووردنـد .از طـرف دیگـر ،دیرزمـانی اسـت اـه
زبانشناسان ،تحلیلگران و پژوهشگران توزۀ تحلیل گفتمان توجه خاصی به رویکرد تولید
و تفسیر معنا در ناا های گفتمانی دارند .بهاارگیری نشانههـا بـرای رسـیدن بـه معنـا از
مهم ترین پیامدهای تاصل از تحلیل گفتمان در زبانشناسی است اه دانستن و شـناختن
ونها در جهان امروز بشری بسیار ضروری بهنار میوید .ظهور دیدگاه نشـانهمعناشناسـی
سرچشمۀ مباتث بسیار مهمی در توزۀ روایت و زبانشناسی شدهاسـت .ایـن دیـدگاه بـه
بررسی متون ادبی و روایی با بهرهگیری از مؤلفههای ناا های گفتمانی و سازواار تولیـد
معنا می پردازد .نگارندگان این جستار با تحلیل سـاختار روایـی هزارویـک شـب ،درصـدد
هستند تا دریابند اه ویا داستانسرایی در هزارویک شب با الگوی سـاختار روایـی گـرمس
سازگار است یا نه ،و چگونه با این نوع ساختارها ،روایت پای در گفتمـان مـیگـذارد و در
انشگر بیمار ،یعنی شهریار ،ایجاد تعلیق و تعویق انش اردهاسـت و باعـث شـده تـا وی
انش اولیّۀ خود را با تأثیرپذیری از زبان روایتِ شهرزاد متوتف سازد و وارد تیطۀ گفتمان
شود و ساختارهای روایی تودرتو در طو روایت پردازی هزارویک شب به فرایند گفتمـانی
نشتی راه پیدا اند و فضای تنشی (تسیـ ادراای) تاصل از روایتپردازی ،فراینـد تولیـد
معنا را انتر و بازوفرینی نماید.
 .2پیشینۀ پژوهش
روایت و روایتشناسی با تعریفهای گوناگونی در تـوزۀ زبـانشناسـی و گفتمـان مطـر
میشوند و بسیاری از ناریۀپردازان و صاتبناران این عرصه بـر اسـاس نـوع مکتـب و
نگرش خود ،تعریفها و الگوهای بسیاری را ارائه دادهاند .تحلیـلگـران و روایـتشناسـان
مطر  ،مانند والدیمیر پرا  ،روالن بارت ( ،)Roland Barthesتودوروف و بسیار دیگـر بـا
ارائۀ الگو و ناریه به بررسی ساختارهای روایی پرداختند؛ بـه عنـوان مثـا  ،روالن بـارت
روایت را به معنی عا و الی در نار میگیرد و ون را در تما جلوههای فرهنـ بشـری،
مانند ادبیات داستانی ،ادبیات نمایشی ،سینما ،فکـاهی ،تـاریخ ،خبـر و گفـتوگـو متجلـی
میداند (پروینی و ناظمیان.)185 :1387 ،
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هر روزه و بارها ما روایتهای گوناگونی میسازیم .از همان لحاه اه واژهها را انـار
هم میچینیم ،در وات ،،دست بهاار روایتپردازی زدهایم .به محض اینکـه فعلـی پـس از
فاعلی میووریم ،به اتتما زیاد وارد گفتمان روایی میشویم .اگر تضور روایت را تقریباً در
تما گفتمانهای انسان ها بپذیریم ،دیگر تعجب نمیانیم اه چرا برخی از ناریهپـردازان
روایت را هم مثل زبـان ،ویژگـی مخـتا انسـان مـیداننـد (ابـوت .)25-24 :1397 ،شـاید
جام،ترین نوشته دربارۀ جهانشمولی روایت در میان انسانها ،همـان سـطرهای وغـازین
مقالۀ برجستۀ روالن بارت ( )1966دربارۀ روایت باشد اه میگوید:
«روایتهای جهان بیشمارند .روایت در وهلۀ نخست ،انواع شگرفی از ژانرهای مختلف است
اه خود این ژانرها در ساتتهای مختلفی توزی ،شدهاند؛ گویی هر سـاتت ،مسـتعد دریافـت
تصههای انسان باشد .روایت را میتوان بـا زبـان گفتـاری و نوشـتاری ،بـا تصـاویر ثابـت و
متحرک ،با تراات بدن و نیز با ومیزهایی تسابشده از همۀ این ساتتها رساند .روایـت در
اسطوره و افسانه ،تکایت ،تصه ،رمان اوتاه ،تماسـه ،تـاریخ ،تـراژدی ،نمایشـنامه ،امـدی،
پانتومیم ،نقاشی (تدیسـه اورسـوال  /Saint Ursula/اثـر اارپـاچو /Carpaccio /را در ناـر
بگیرید) ،شیشهای نقشـینههـا ،سـینما ،اتـابهـای مصّـور ،اخبـار و مکالمـات تضـور دارد»
(رهنما.)19 :1394،

اگر بخواهیم از نشانهشناسی ساختارگرا در بررسـی متـون ادبـی و روایـی نـا ببـریم،
یلمزلف از چهرههای شاخا است اه ناریۀ سوسور دربارۀ نشانهها و ناا نشـانهایـی را
تکمیل ،و به جای دا و مدلو  ،عناوین جدیدی را پیشنهاد اردهاست .نشانه به اعتقاد او،
منفک نیست و نمیتوان ون را منزوی دانست .به همین دلیل ،او چشمانداز نشانهای را بـه
چشمانداز زبانی تغییر داد .او برای زبان دو سطح تائل بـود :سـطح بیـان و سـطح محتـوا
(شعیری .)1388 ،گرمس در تکمیل سطح زبانی یلمزلف ،سطح بیان را بـروننشـانه ،سـطح
محتوا را دروننشانه و موض،گیری انتزاعی گفتهپرداز یا سوژه (تضور جسمی تخیلی و نـه
جسمی واتعی) را در ارتباط با دو نشانۀ جسمـ نشـانه ،یعنـی جسـمانه ()corpse or body
می نامد .جسمانه پایگاهی است اه اتساس و ادراک سوژه در ون جـای گرفتـهاسـت و از
ونجاست اه مرزهای معنایی جابهجا میشوند (همان) .گرمس ( )122 :1987در توزۀ نشـانهـ
معناشناسی گفتمانی معتقد است اه در ااثر داستانها ،رونـد تـاام بـر تراـت مـتن بـه
گونهای است اه همه چیز از یک نقصان وغاز میشود و این نقصان منجر به عقد تـرارداد
میشود .این ترارداد میتواند بین انشگر با یک عامل دیگر داسـتان باشـد ،یـا تـراردادی
باشد اه انشگر با خودش میبندد .بعد از ترارداد ،انشگر باید شرایط الز را اسب اند و
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اصطالتاً در مرتلۀ توانش ترار می گیرد و بعد از ون ،این توانشهای الز انشـگر را وارد
مرتلۀ انش میاند (عباسی و یارمند.)1390 ،
 .3الگوی ناری
3ـ .1الگوی انشی گرمس

در این بخش از جستار ،به بررسی الگوی انشی گـرمس ()Actional Pattern or Model
میپـردازیم اـه یکـی از پراـاربردترین الگوهـا در بررسـی متـون ادبـی اسـت .گـرمس
روایتشناسی خود را بر پایۀ روششناسی پرا اه در ریختشناسی تصههای پریان ( The
 )Morphology of Fairy Talesبنا نهاده بود ،وغاز ارد .پرا دسـتور زبـان روایـت را بـر
اساس شخصیت و خویشکارها یا نقشویژهها ( )Functionتـرار داد .او خویشـکاریهـای
اندکشمار شخصیتها را بسیار میدانست و معتقد بـود اـه خویشـکاری شخصـیتهـای
تصه ،سازههای معنایی تصه هستند (پرا  .)52 :1368 ،پرا عملکرد انشگران را در هفـت
توزه تقسیمبندی میاند :توزۀ عمل تهرمان ،توزۀ تهرمان دروغین ،توزۀ عمل بـازیگر،
توزۀ عمل ضد تهرمـان ،تـوز ۀ تهرمـان بخشـنده ،تـوزۀ دختـر پادشـاه و تـوزۀ عمـل
درخواستگر (خراسـانی .)5 :1383 ،گرمس به جای هفت دسته شخصیتهای پرا  ،سه دسته
از تقابل های دوگانه را پیشنهاد میاند اه بنا به تاعدههای معناشناختی شکل میگیرد .از
نار گرمس ،در معناشناسی روایت ،جملههای اسمی برای فهم تاعـدههـای معنـایی مـتن
بهاار میروند .همچنین ،هر پیرفت ( )sequenceاز تعدادی الگو اه خـود ونهـا را الگـوی
انش نامیده ،تشکیل شدهاست (اتمدی .)162 :1370 ،شش انشگر الگوی گـرمس عبارتنـد
از:
ـ فرستنده یا تحریکاننده :او «انشگر» را به دنبا خواسته یا هدفی میفرستد و دستور اجرای
فرمان را میدهد.
ـ گیرنده :اسی است اه از انشگر سود میبرد.
ـ انشگر :او عمل میاند و به سوی «شیءِ ارزشی» میگراید.
ـ شیء ارزشی :هدف و موضوع «انشگر» است.
ـ انشگر بازدارنده :اسی است اه جلوی رسیدن انشگر را به شیءِ ارزشی میگیرد.
ـ انشگر یاریدهنـده :او انشگر را یاری میدهد تا به «شیء ارزشی» برسـد (محمـدی:1378 ،
.)114
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نمودار  :1الگوی انشگر گرمس (علوی مقد و پورشهرا )112 :1387 ،

به طور الی ،میتوان این طور بیان ارد اه الگوی انش گرمس در سـه دسـته تـرار
میگیرد .در وات ،،در هر مناسبت ،شخصیت با موضوع خاصی همراه میشود اه عبارتند از:
1ـ نسبت خواست و اشتیاق2 ،ـ ارتباط شخصیتها با یکدیگر3 ،ـ نسبت پیکار .سـرانجا ،
وی بر این باور است اه «باید شخصیتها را در گسترۀ روایی ،چونان الگوی انش دیـد و
نه در گسترۀ معنایی و نقشی اه بر اساس درونمایۀ تکایت بر عهده دارند» (اتمدی:1370 ،
.)177
3ـ .2تحلیل ناا های گفتمان روایی بر اساس نشانهـ معناشناسی

نشانهـ معناشناسی روایی به بررسی ویژگیهای روای روایت می پـردازد تـا بـدین طریـق
بتواند شرایط تولید معنا را در گفتمان نشان دهد و عالوه بر این ،به چگونگی دریافت معنا
نیز میپردازد .تا  ،با گذر از نشانهمعناشناسی ساختارگرا ،به توزۀ نشـانهـ معناشناسـی در
تحلیل فرایند روایتپردازی میرسیم .گرمس نخست با ارائۀ الگوی زایشی مطالعۀ معنا به
بررسی معنا بر اساس دستور روایی متن پرداخـت و در ون ،زمـان اتسـاس و درک را بـه
عنوان یکی از پایگاههای مهم اشـف معنـا مـیدانسـت .بعـدها گـرمس بـه یافتـههـای
عمیقتری دربارۀ معنا دست یافت اه البته نمیتوانیم بگـوییم بـا ناریـۀ او او در تضـاد
است ،بلکه ون را ااملتر و عمیقتر اردهاست و در اتاب نقصان معنا اه به تلم شـعیری
( )1389برگردانده شدهاست ،الگوی زایشی خود را یک الگویی پویا ( )dynamicمیدانست.
بعدها گرمس ناا گفتمان روایی را مطر میاند و معتقد اسـت اـه در ناـا گفتمـانی،
روند ترات داستان به گونهایی است اه همه چیز از یک نقصان شـروع مـیشـود و ایـن
نقصان به عقد ترارداد منجر میشود (عباسی و یارمند .)150 :1390 ،بعد از ایجاد عهد و پیمان،
انشگر باید توان اجرای ون پیمان را در خود دیده باشـد ،تـا بتوانـد وارد مرتلـۀ عملیـاتی
انش شود .شعیری در اتاب نشانهـ معناشناسی ادبیات ( )1395خود بـه تحلیـل گفتمـان
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ادبی در چارچوب الگوهای به دست ومده از ناریۀ گـرمس پرداختـهاسـت و بـا توجـه بـه
معیارهای نشانهـ معناشناختی ،ون ها را از یکدیگر تکفیک اردهاست .ما نیز تصد داریم بـا
استفاده از ویژگیهای هـر یـک از ناـا هـای گفتمـانی در ایـن چـارچوب و بـر اسـاس
طبقهبندی ناا گفتمانی در این اتاب ،به بررسـی رونـد روایـتپـردازی هزارویـک شـب
بپردازیم .برخی از انواع ناا گفتمانی روایی مطر شده در این اتاب عبارتنـد از :گفتمـان
انشی ،شَوشی و بُوشی (شعیری.)1395 ،
3ـ2ـ .1ناا گفتمان روایی انشی

در ناا گفتمان روایی انشی ،انش به دنبا خلق یک شـرایط مطلـوب و اسـب ارزش
است (شعیری .)1395 ،در تعریف این ناا  ،به سه واژۀ الیدی برای درک هرچه بهتر ناـا
روایی مبتنی بر انش اشاره می شود :اـنش ( ،)actionارزش ( ،)valueتغییـر .ایـن ناـا
دربرگیرندۀ دو ناا دیگر است :ناا انشیـ تجویزی و ناا انشیـ القایی .ناا انشیـ
تجویزی ،ناامی است اه در ون ،تجویزی در راسـتای تحقـق یـک اـنش اسـت .اساسـاً
گفتمان روایی با مؤلفۀ انشمحور بودن ،تالش دارد تـا وضـعیت ناهنجـار و نابسـامان را
تغییر دهد.

نمودار  :2ناا گفتمان روایی انشیـ تجویزی

دومین ناا در ناا انشی ،ناا انشیـ القـایی اسـت .در ناـا تجـویزی ،رابطـۀ بـین
انشگر و انشپذیر یک رابطۀ باال به پایین است و این مسئله بر اساس نوع برتری خاص
انشگر در گفتمان روایی است ،اما همیشه این مسئله در ناا گفتمانی صدق نمـیانـد و
گاهی این رابطه به شکل موازی درمیوید و تقابل بـین دو انشـگر ،امتـر و امرنـ تـر
میشود و ون ها دیگر در برابر هم به تقابل و ستیزه نمیپردازند و دیگر یک انشگر و یک
انشگزار نداریم ،بلکه هر دو ،انشگر به تساب میویند .اساس اارارد القایی گفتمان بـر
اصل «متقاعدسازی و تعامل» است.
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نمودار  :3نمودار ناا گفتمانی القایی یا مجابی
3ـ2ـ . 2ناا گفتمان روایی شَوِشی

در ناا گفتمانی شَوِشی ،شوش ( )stateمیتواند در راستای بازسازی یا «اتیای تضـور» و
رابطۀ عاطفی ازدسترفته باشد اه در این تالت ،ما با یک «شَوِش اتیایی» مواجه هسـتیم
و شوشگر در روند گفتمان روایی ،رابطۀ زیستی خود را مجدداً اتیا میاند .فرایند شَوِشـی
بر رابطۀ تسیـ ادراای بین سوژه و دنیایی دارای اتساس استوار است .گاهی ایـن رابطـه
ونتدر عمیق است اه سوژه خود را در دنیای بازیافت و اتیاشده ذوب میاند و یک رابطۀ
تطابقی زیبایی شکل میگیرد .شَوِشگر برخالف انشگر ،وارد عرصۀ انشـی نمـیشـود و
هیچ عملی را انجا نمیدهد .او فقط دچار تغییر تالت میشود و این تغییر تالت ،او را بـه
نوعی از تالت تبلی متمایز میاند.
3ـ2ـ . 3ناا گفتمان روایی بُوِشی

هیچ چیزی برای یک سوژه مهمتر و سختتر از «بودن» نیست .هر لحاه از تیات سوژه با
مسئلۀ «بودن» گره خوردهاست .مناور از بُوِش اه معاد انگلیسـی ون را «اگزیسـتنس یـا
بایش» میدانیم ،به نحوۀ تضور سوژه در زمان و مکان اشاره دارد اـه بـر اسـاس ارتبـاط
تسیـ ادراای اه با محیط پیرامون برترار میاند ،تعریف میشود .همان طور اه سوژه در
راستای بودن مستمر و پویاست و توتفی ندارد ،نشانهها نیز همواره در تا «شدن» هستند
و تحو ونها در «تحو ِ بودنِ» خود پایـان نـدارد (شـعیری« .)125 :1395 ،اییـرو تاراسـتی»
( )2009اه از بنیانگذاران نشانهـ معناشناسی بُوِشی است ،سبک بُوشـیِ تضـور را سـبکی
میداند اه در ون ،شُوِشگر یک سوژۀ بُوِشی است اـه پیوسـته در تـا «شـدن» اسـت.
تاراستی معتقد است اه شُوِشگر ،دازاینی (جهانـ بـودگی) را اـه در ون تـرار دارد ،نفـی
میاند .برای عبور از از این خالء ،اولین انش ،همان نفی دازاین است .شُوِشگر پـس از
انجا یک جهش ،به دازاین بعدی راه می یابد اه در تضاد با دازاین تبلی ترار دارد؛ یعنـی
دازاین تبلی همۀ ارزشهای خود را از دست میدهد و منجر به استعالی شُوِشگر بُوِشـی
میگردد .در این تالت ،شُوِشگر در دازاین متفاوتی ترار دارد و اُبژهها معنای تبلی خـود را
از دست میدهند و معنایی جدید بهدست میوورند.
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نمودار  :4شکل نمودار استعالی معنایی (شعیری)136 :1395 ،

 .4تحلیل دادههای پژوهش
4ـ .1داستانهای هزارویک شب

داستان های هزارویک شب ،نا اتابی است اـه در سـا  1259هجـری تمـری در دورۀ
محمدشاه تاجار به تلمِ عبداللطیف تسوجی /طسوجی تبریزی از زبان عربی به زبان فارسی
دوباره ترجمه شدهاست .این اتاب ،برخالف تصور بسیاری از پژوهشگران ،تا اواخـر تـرن
هفــدهم مــیالدی در جهــان ناشــناخته بــود .جهانیــان اشــف ون را مــدیون ونتــوان
گاالن( ) Antoine Gallandفرانسوی هستند .گاالن با ترجمۀ ون ،برای اولین بار اروپاییان
را با اتاب هزارویک شب وشنا ارد .دختری به نا «شهرزاد» این روایت ها را بـرای پادشـاه
جوانی هر شب گفتهاست .پادشاه جوان اه «شهریار» نا داشت ،بـه علـت خیانـت همسـر
خود ،دست به انتقا میزند و هر شب دختری را به عقد خود درمی وورد و سحرگاهان روز
بعد ،او را به تتل میرساند! در این بین ،دختر وزیر ملک شهریار ،شهرزاد ،دست بـه عمـل
متحیرانندهای زد و داوطلبانه درخواست ازدواج با پادشاه جوان را ارد .شهرزاد همان شب
به شهریار میگوید اه خواهری دارد اه هر شـب بـا تصـههـای او بـه خـواب مـیرود و
درخواست می اند اه همان شب خواهرش را به تصر بیاورند تا برای بار وخر برایش تصـه
بگوید .دنیازاد ،خواهر شهرزاد میوید و شهرزاد تصهگویی را وغاز میاند ،شهریار هـم اـه
مسحور این تصه شده بود ،مهلت می دهداه فردا شـب ادامـۀ تصـه را بشـنود .بنـابراین،
اشتن شهرزاد را مواو به بعد میاند و این تصهگوییها هر شب ادامه پیدا ارد .شهرزاد
از همان شب او ازدواج ،لب به سخن باز ارد و ملکِ جوان را با روایت پردازی خود وادار
به شنیدن داستان ها می اند .با روایت های تودرتو ،ملک تتل شهرزاد راهـر روز بـه عقـب
انداخت .به این ترتیب ،شهرزاد با سحر و جادوی اال و نوع داستانسراییِ فوقالعادۀ خود
تا هزارویک شب این روند را ادامه داد .در هر تصه ،پندی برای پادشاهِ جوان وجود داشت.
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اار رواندرمانی او از طریق روایت پردازی ونتدر ادامه یافت ،تـا اینکـه در پایـان هـزار و
یکمین شب ،دیگر اثری از رفتار انتقا جویانۀ ملک دیده نمیشد.
4ـ .2ااربرد الگوی انشی گرمس در تحلیل ساختار روایی هزارویک شب

در طو داستانسرایی ،با راویان نهان و راویـان وشـکاری ماننـد شـهرزاد ،یعنـی راوی و
شخصــیت اصــلی داســتان مواج ـه هســتیم و دیگــر روایــتپــردازان خُــرد ،ماننــد دیگــر
شخصیتهای این داستانها نیز گاهی خود راوی داستان خویش هستند و در ایـن فراینـد
داستانسرایی شرات دارند و ما را در طو روایتپردازیهـا ،بـا گسسـتهـای فـراوان و
تکایتهای تودرتوی بسیاری مواجه میانند اه هر ادا  ،انش مخصوص خود را دارند؛
به عنوان مثا  ،وتتی در داستان ابتدایی ،شـهرزاد تکایـت «بازرگـان و عفریـت» را وغـاز
میاند ،میبینیم اه در گسست اوّ  ،تصۀ پیرمردی بیان میشود اـه در درون تصّـۀ او
نقش اساسی را در رهاییبخشی بازرگان از دست عفریت و مرگ دارد و به تکایت «پیر و
غزا » معروف است .در اینجا گسست در روایت او به وجود ومدهاست اه سرانجا  ،منجر
به تغییر انش عفریت شدهاست .سه تکایت در د تکایت بازرگان و عفریت بـه وسـیلۀ
سه پیرمرد بازگو شده اه نتیجۀ این گسست ،تغییـر اـنش مـرگوور عفریـت بـه اـنش
بخشش و در پایان ،رهاییبخشی بازرگان از چن مرگ وعفریت بودهاست .شخصیتها و
شیوۀ روایت داستان در داستان از مقولههای بسیار تـائز اهمیـت در بررسـی متـون ادبـی
دنیاست .به نار می رسد اه استفاده از تعدد شخصیتها در طو روایتپردازی تابل تأمل
است .از این شیوه ،استفادههای زیادی در روایتپردازی هزارویک شب شدهاست :اوّ ونکه
این روند داستانسرایی ،ایجاد گسست بیشتری برای ایجاد وتفههای بیشتر بودهاست ،تا به
انش مطلـوب برسـند .دو اینکـه ایـن نـوع روایـتگـری در داسـتانسـرایی ،بـا خلـق
شخصیتهای متعدد ،تعلیق ،انتاار ،توتف و تفکر بیشتری را در پی دارد؛ ااری اه شهرزاد
به عنوان انشگر اصلی و فرستندۀ پیا با استفاده از این نوع شیوۀ داسـتانسـرایی انجـا
دادهاست .انش انتقا جویانه ملکِ جوان در شبهای نخستین روایتپردازی شهرزاد ،دچار
تعلیق و انتاار شدهاست؛ انتاار برای شنیدن ادامۀ داستانها اه خود با داستانهای دیگـر
تودرتو بودهاست؛ زیـرا در ایـن رونـد ،هـر شـب بـا روایـت تـازهای روبـرو مـیشـد اـه
شخصیتهای ون ثابت نبودند ،ضمن اینکه در داستانهای بنیادین شهرزاد ،امکانی بـرای
تنفس شهرزاد نیز در این گسستها ایجاد میشود ،تـا بتوانـد روتیّـه و وااـنش شـهریار
(گیرندۀ پیا ) را نیز ارزیابی اند و در وات ،،او مدا در تا انتر شهریار و شرایط موجود
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است .این توتف و تعلیق با گسستهای ایجادشده برای شهرزاد نیز تائز اهمیت است؛ زیرا
او میتواند از وتفۀ بین هر روایت بهره گیرد و به تغییر تاالت شهریار واتفتر باشد .بایـد
در نار گرفته میشد اه شـهریار یـک انسـان عـادی نیسـت .از ناـر گـرمس ،پـرا و
توودروف ،هر روایت ،یک «راوی» (روایتاننده) دارد .یک «محیط» داریم اه در ون روایت
رخ میدهد .یک «انشگیر» یا روایتگیر (مخاطب) دارد و بعد هم «پیامی» اـه در واتـ،،
باید از طریق روایت ارسا شود .از اینجاست اه ما در پیچاپیچ روایت گم میشویم و تتی
جهانها واژگون میشوند و بعد دوباره همۀ اینها سَرِ هم استوار میشوند .این بُعد در طو
روایت داستانی بسیار توی عمل میاند و تأثیر ون بر انسانها بسیار زیاد خواهد بود.

نمودار  :5الگوی انشی روند روایتپردازی هزارویک شب

در بررسی روند داستان سـرایی هزارویـک شـب بـر اسـاس الگـوی انشـی گـرمس،
شخصیت های اصلی را از نار نوع انش و اارارد هر شخصیت به عنـوان یـک انشـگر
تحلیل و مطالعه میانیم1 :ـ انشگر :شهرزاد2 .ــ انشـگر فرسـتنده :خـودِ شـهرزاد اـه
داوطلب برای رفتن به دربار است3 .ـ انشگر گیرنده :شهریار و بعدها تما زنان ایران4 .ـ
انشگر بازدارنده :وزیر پدر شهرزاد5 .ـ انشگر یاریدهنده :دینوزاد یا همـان دینـازاد6 .ــ
شیء ارزشی :نجات شهریار از بیماری روتی و نجات شهرزاد و تما زنان سرزمین شهرزاد
از مرگ تتمی و سرانجا  ،امنیت ایجادشده و درمان شهریار انتقا جو و بیمـار (بـه سـبب
فشارهای بیرونی مانند خیانت همسر و غالمان و.)...
استفاده از این همه روایت و شخصیتهای متعدد از مهمترین عوامل گسست در طو
روایت است اه ون را به «روایتهای تودرتو» با ماجراهای خاص خود اردهاسـت .بایـد در
نار گرفت اه مقولۀ زیباشناسی در ساتت ادبی ،فقط جنبۀ زیبایی و تزیینی برای شهرزاد
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با نقش انشگر فرستنده در بیان این داستانها ندارد ،بلکه جنبۀ تیاتی و بنیادی نیـز دارد،
چون اامالً به تیاتش بستگی دارد و در خال این داستانها ،هر جایی اه متوتف میشد
و ادامۀ داستان را برای شب دیگر رها میاـرد ،دنیـازاد بـه عنـوان انشـگر یـاریدهنـده
اعتراض میارد« :چرا متوتف اردی؟» و او در جواب میگفت« :اگر شاه یک شب دیگر به
من مهلت دهد ،ادامۀ داستان را خواهم گفـت» .او عمـداً داسـتان را در یـک نقطـه تطـ،
میاند .در طی این داستانسراییها ،میبینیم اه جز گفتگوهای خیلی اوتـاه ،هـیچ نـوع
واانش خاصی از شهریار دیده نمیشود و در ظاهر بسیار خنثی عمل میانـد؛ مـثالً راوی
اصلی ،ولی نهان از چشم ما ،از زبانِ شهریار بعد از شنیدن روایتهای شـب اوّ در اصـل
داستان میگوید« :من این زن را زنده میگـذار  ،چـون سـرگر اننـده اسـت .ایـن زن را
میگذار شب دیگری زنده بماند ،تا روایت دیگری را تعریف اند» .این اشتیاقِ درون ملک
تا شب یکصدوچهلوهشتم ادامه دارد و در انتهای روایتِ «مرغابی و سن پشـت» شـاهد
رخداد گفتمانی هستیم.
بهرا بیضایی ( )1390این وغاز گفتمان را از شب یکصـدوچهلوهشـتم چنـین بیـان
میاند اه ملک شهریار گفت« :ای شهرزاد ،مرا زاهد اردی و از اشـتنِ زنـان و دختـران
پیشمان گشتم و از اردارِ ناصواب خود به ندامت اَنـدَرَ  .اگـر از پرنـدگان تکـایتی داری،
بازگو .»...شهرزاد نیز پاسخ داد« :وری ،ای ملـکِ جـوانبخـت» .در ایـن شـب ،در انتهـایِ
تکایتِ «شبان و فرشته» ،ملک باز هم بعد از تکایت مرغابی و سن پشت ،لب به سـخن
میگشاید و میگوید« :ای شهرزاد ،از این تکایت به زهد و پرهیز بیفزودی .اگر چیزی از
تکایت وتشیان دانی ،تدیث ان» .شهرزاد پاسخ داد« :وری ،ای ملک» .بعد از ون ،تکایت
«روباه و گرگ» را برای مَلِک جوان روایت میاند .پس از شب یکصـدوچهلوهشـتم ،در
ادامه ،شاهد گفتمان بین این دو هستیم؛ روایتهایی اه از یک طرف ،نجاتبخشِ هستی
و زندگی شهرزاد ،و از طرف دیگر ،التیا بخش رو زخمدیدۀ ملک هستند .در اینجا ،تـأثیر
روانی روایتپردازی را بر شهریار بیمار به شکل مستقیم میتوان مشاهده ارد.
4ـ . 3ناا گفتمان روایی انشـ تجویزی و انشـ القایی در هزارویک شب

در بررسی روند داستانسرایی هزارویک شب ،اولین انش وغازین را شهریار انجا میدهد
اه با شیندن خبر خیانت همسرش ،دچار نقصان معنای عاطفی میشود و انش
انتقا جویانۀ خود را وغاز میاند .پیامد شدید این نقصان و فشار روتی باعث شده بود اه
او هر زنی را تنها یک شب به عقد خود دروورد و فردای ون روز به شمشیر وختۀ جالدان
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خود بسپارد .انشگر دچار نوعی بحران امّی شدهاست .وی دست به عملی میزند اه ون
نقصان را رف ،اند .در وات ،،این بحران و درد ،بیرون از خود انشگر ،یعنی شهریار است.
در اینجا ،ارزش برای او ،تصاتب تدرت بیشتر در برابر زنان است .از دست دادن یک
هویت عایم به نا شرافت ،او را دچار بحران عاطفی با خود و هستی پیرامونش
اردهاست .در نتیجه ،وغاز روایتپردازی هزارویک شب بر ساختار رواییـ انشی بودهاست،
اما در ادامۀ مسیر روایتپردازی ،این ناا انشی جای خود را به مسیری شَوِشمدار و
مبتنی بر بحران عاطفی ( )emotional crisisو تعامل تنشی ( )tensional interactionدو
انشگر اصلی روایت میدهد .اساساً رویکرد نشانهـ معناشناسی در توزۀ گفتمان متفاوت
است؛ زیرا فضاهای گفتمانی با هم متفاوتند .نمودار  ، 6روند بیمارگونۀ شهریار را پیش از
وغاز روایت نشان میدهد اه او را با بحران شدید عاطفی مواجه اردهاست:

نمودار  :6نمودار فرایند انشی منفی شهریار با رویکرد ارزش ایفی

با بحران روتی تاصل از شرایط بیرونی ،شهریار دچار اـنش بیمارگونـه شـدهاسـت و
تا  ،شهرزاد با دانستن این مسئله ،پا به دربار میگذارد ،اگرچه او میدانـد اـه جـانش در
خطر خواهد بود ،اما اگر بتواند شرایط را تحت انتر بگیرد و این بحران پیشومده را مهار
اند ،میتواند ارزشوفرین باشد و این ارزشوفرینی هم میتواند دربرگیرندۀ ویژگی امّی و
ایفی باشد .در اینجا ،بر اساس «ناا گفتمان تجویزی» ،گفتمـان مـا را بـا اـنشگـزاری
مواجه میاند اه در موتعیتی برتر ترار دارد و میتواند شهریار را وادار به انجا انشی اند
و این موتعیت برتر او ،نه به لحاظ مقا اه از نار مقا درباری ،او فقط دختـر یـک وزیـر
است ،بلکه به عنوان روایتپرداز ،به سبب دانش و وگاهی از روایتگـری ،وی را در مقـا
برتر ترار دادهاست و تالش دارد تا شهریار را مجاب به شنیدن ایـن روایـتهـای پنـدوموز
اند .این در تالی است اـه شـهریار مقـا او اشـور اسـت و برتـری تـدرت غیرتابـل
مقایسهای در برابر شهرزاد دارد .نمودار  7نشاندهندۀ این مسئله است:

 /32تحلیل سیر روایتپردازی در داستان هزارویکشب بر مبنای رویکرد نشانهـ معناشناسی

نمودار  :7نمودار ناا روایی انشیـ تجویزی هزارویک شب

در بررسی «ناا انشیـ القایی» یا «ایجابی» در روند روایـتپـردازی شـهرزاد ،نشـان
میدهد اه با پیش رفتن داستان هزارویک شب ،یک وضـعیت برابـر بـه وجـود مـیویـد.
شهرزاد داوطلبانه پا به دربار گذاشت و داستانسرایی خود را با هوشیاری بسـیار در همـان
شب اوّ وغاز ارد ،اما مجاب اردن شهریار برای شنیدن این روایتهـا ،بسـیار سـخت و
شاید هم ناممکن بود .بعد از رفتن وزیر ،شهرزاد دانا با خواهر اوچکتر خود ،دنیازاد ،شروع
به گفتگو ارد و از شهرزاد خواست وتتی اه به بارگاه مَلِک رفت ،از شهریار بخواهد تـا او
(دنیازاد) در ونجا تاضر شود و وخرین داستان را برایش تعریف اند:
«امّا شهرزاد خواهر اِهتر خود ،دنیازاد را به نزد خود خوانده ،با او گفت اه :چون مرا
پیش ملک برند ،من از او درخواست انم اه تو را بخواهـد .چـون تاضـر ویـی ،از مـن
تمنّای تدیث ان ،تا من تدیثی گویم .شاید اـه بـدان سـبب از هـالک بـرهم .ملـک
پذیرفت و دنیازاد را اتضار ارد .شهرزاد از تخت خود پایین ومد و در انـار خـواهر خـود
نشست( »...هزار و یکشب.)64 :1396،
دنیازاد گفت« :ای خواهر ،من از بیخوابی به رنج اَندَر  .طرفهتدیثی برگو تا رنج بیخوابی از
من بِبَرَد» (همان .)65:شهرزاد از ملک اجازه گرفت تا برای خواهرش روایتی را بازگو اند .به نار میرسد
اه ملک نیز خوابش نمیبرد و رغبتی هم به شنیدن تکایات پیدا ارده بود و لذا به شهرزاد اجازه داد.

نمودار  :8نمودار ناا القایی یا مجابی هزارویک شب
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4ـ .4ناا گفتمانی شَوِشی در هزارویک شب

در ناا گفتمانی شوشی ( )state discourse systemشوشگر برخالف انشگر وارد عرصۀ
انشی نمیشود و هیچ عملی را انجا نمیدهد و فقط دچار تغییر تالت میشود .در طـو
روایتپردازی هزارویک شب ،در وات ،،شهریار یک «شوشگر» است اه در طو روایت ،از
دنیای بسته و تاریک بیمارگونۀ خود خارج میشود و به فضای بیرون و تضور بـا دیگـری
اه در اینجا شهرزاد و در پایان ،با افراد اجتماع و سرزمین خود است ،پیوند میخورد .دنیای
بیرونی او ،یک دنیای واتعی با تعامالت اجتماعی و روابط انسانی تعریف میشد اه سا ها
از ونها دور بودهاست و اانون او با این روایتها بدون جن و چالش بـه دنیـای بیرونـی
متصل میشود و تضور خود را به عنوان یک شوشگر تس میانـد .از طرفـی ،شـهریار
میداند اه واتعیتهای بیرونی در تقیقت ،عامل تغییر تضور شوشگری او شدهانـد ،او را
به یک انشگر انتقا جو تبدیل اردهاند و اانون در انار شهرزاد و روایتهای پندوموز اه از
دنیای بیرون برای او بازگو شدهاست ،او را به یک شوشگر بهبودیافته تبدیل ارد و تمـا
این تغییرات بر اساس گفتمانهای روایی رخ دادهاست و زبان و گفتـار بـه عنـوان عامـل
اصلی این تغییر در اوست .زبان در اینجا تالتی بین دنیای بیـرون و درون اـه دو تضـور
متفاوت هستند ،زیباترین نقش خود را ایفا اردهاست.
شهریار خود متوجه تضور جدید و تغییریافتۀ خود میشود و به شهرزاد نیز ون را اعال
میاند و نوید میدهد اه زاهد شدهاست و دست از تتل اشـیدهاسـت و در نتیجـه ،ایـن
تالتی و تداخل دنیـای بیـرون بـا تضـور درونـی او ،وی را بـه «گفتمـان فردیـتیافتـه»
میاشاند ,یعنی زبان باعث میشود تا شوشگر یا شهریار ،هم از تضور خودش در دنیای
بیرون وگاه شدهاست و هم به مخاطب خود ،یعنی شهرزاد نیز این تضور را نشان میدهـد
و او را باخبر میسازد .این یک گفتمـان فردیـتیافتـه در شـهریار اسـت .او بـهراتتـی از
اتساسات متحو شدۀ خود سخن میگوید و این یک شَوِش اسـت اـه اانـون در وجـود
شهریار با اتساسات مثبت تضور دارد .بر اساس این ناا  ،شَوِش در وضعیت چندسـطحی
با الیهها متفاوت در شهریار دیده میشود1 :ـ او با دنیای بیرون بار دیگر در تعامل مثبـت
ترار گرفتهاست2 .ـ شهریار به تضور متفاوت خود نسبت به گذشتۀ ناهنجارش وگاه است.
3ـ او بهتدریج تضور خود را به تضور دیگری پیوند میزند و او هم شهرزاد است اه ناجی
و راوی اوست4 .ـ او بهخوبی از تضور خودش و اتساساتش وگاه شدهاسـت5 .ــ شـهریار
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تضور خود را به عنوان یک ملک در سرزمین خـود در امـور مملکـتداری و عـد و داد
برجسته اردهاست و شهرزاد و دیگر زنان را بخشیده ،تکم برائت و وزادی ونها را با نشان
دادن اتساسات خود نشان داد6 .ـ شهریار تاال با درخواست روایتها از شـهرزاد ،تضـور
برجستهتری در گفتمان دارد و این یک شَوِشگری وگاهانه در ناـا گفتمـانی بـهتسـاب
میوید .در شرایط شَوِشی ،در وات ،،شَوِشگری مانند شهریار از تبـل برنامـۀ هـدفمنـدی
ندارد و ناگهان وارد ماجراهایی میشود اه در ونها دخالتی نداشـت .او بـهتـدریج متوجـه
تضور خود در موتعیتی اه شهرزاد خلق ارده بود ،میشود .شَوِش میتواند وااـنشهـای
مختلفی را به همراه داشته باشد .شهریار نیز این واانشهای را پس از شَـوِشگـری خـود
بروز میدهد .برخی از شَوِشگران میترسند ،فریاد میاشند و یا از شدّت شـادی یـا غـم
بُهتزده میشوند و از ترات بازمیایستند .شهریار با اتساسـی پُـر از نـدامت و پشـیمانی
همراه است .او این اتساس را در شبهای  148 ،146و شب وخـر ون داسـتانهـا بـازگو
میاند؛ اتساسی از پشیمانی و اتساسی از زهد و پرهیزااری مجدد اه شهرزاد در او زنده
ارده بود و البته عشق را دوباره تجربه ارد .شهرزاد اـه خـالق ایـن موتعیـت شَوِشـی در
شهریار است ،نقش بسیاری در بازسازی و اتیای مجدد شهریار ایفا اردهاست .انتخاب نوع
داستانها ،لحن و ریتم داستانها ،زمان روایتپردازی ،انتخاب یـک انشـگر یـاریرسـان
(دنیازاد ) و بسیاری از عوامل عاطفی از مواردی بود اه شهرزاد به ون توجـه اـردهاسـت و
مبدع شَوِشگری در شهریار شدهاست .این بسترسازی بینایر ،اار هر اسی نیسـت ،امـا
شهرزاد از پسِ این اار بهخوبی برومدهاست و سوژه ،یعنی شهریار در تا اتیاء و بازگشت
به وضعیت بهسامان و هنجار است .شَوِش ،یک تغییر و دگرگونی درونی است اه به امک
عوامل بیرونی رخ میدهد و پدیدار میشود .در این شب« ،نشتی روایـت بـه گفتمـان» بـه
چشم می وید؛ زیرا در ناا شَوِشی ،تضور بر التفـات و نـوعی رابطـۀ تسـیـ ادرااـی بـا
چیزهاست و شهریار بار دیگر وهن تضور خود را برای دنیا مینوازد و در تطابق شدید با
دنیای اطراف خود است .شهریار بار دیگر به زاهد بودن برگشت .واژههایی مانند «زهـد» و
«ندامت» در گفتۀ او ،نشاندهندۀ ویژگیهای یک تطابق زیبا با هستی و پیرامون اوست.
4ـ .5ناا گفتمانی بُوِشی در هزارویک شب

ناا بُوِشی ،ناامی است اه با «بودن» سرواار دارد؛ زیرا هیچ چیزی برای یک سـوژه بـه
اندازۀ «بودن» ارزشمند نیست .این بودن ،بسیار سخت و گاهی طاتـتفرساسـت« .بـودن»
بدین سبب تائز اهمیت است اه یک لحاۀ دیگر ممکن است ون «بودن» خاتمه یابد .بشر
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همیشه در گذر از بودنهاست .این بودن ،یک امر پویا و دائمی است و تا هستیم ،بـودن و
جهانبودگی نیز خواهد بود« .بودن» ،یعنی یک تضور واتعی از وجود .شهرزاد داستانهای
هزارویک شب ،تما این روایت ها را برای «یک بودن» روایـت اـردهاسـت ،بـرای «یـک
بودگی» اه خود از مهمترین مباتث نشانهـ معناشناسی است .هر بودنی در دیدگاه نشانهـ
معناشناسی در تلمرو «بودن تبلی و بودن بعدی» ترار دارد .در نتیجه ،با هـر بـودن جدیـد،
بشر تصد دارد اه به استعالی معنایی جدید دست یابد .بعد از ناا شَوِشی اه یک ناـا
«شدن» است ،ناا بُوِشی ،ون «شدن» را به «بودن» تبدیل میاند ،تا پایدار بماند .تاراستی
با بیان دازاین ( )Daseinاه همان در جهانبودگی است ،به این موضوع اشاره میانـد اـه
دازاین همان در جهان بودن با نشانههای عینی است و رفتهرفته این نشانههای عینی بـه
نشانههای روزمره تبدیل میشود .هر اسی در جهـان ،در دازایـنِ خـود تـرار دارد و یـک
شَوِشگری مانند شهریار ،درون دازاین خود به ناگاه با بحرانی مواجه میشود اه اتسـاس
نقصان و خالء عاطفی شدید میاند .شهریار برای عبور از ایـن بحـران عـاطفی و خـالء
ایجادشده ،دازاین یا موجودیت خود را به عنوان یک شاه عاد نفی میاند و نشانههایی از
بی رتمی و انتقا در بودنِ او ظهور پیدا میاند .شهریار برای عبور از این دازاین اه پُـر از
اتساس خالء و نقصان است ،باید جهش از درون دازاین فعلی داشته باشد ،تا بـه دازایـن
جدید برای یک شَوِشگری جدید و عبور از بحران دست یابد .عبور از دازایـنِ بحـرانزده،
منوط به این مسئله خواهد بود اه دازاین فعلی معیوبِ خود را نفی انـد ،تـا از ون رهـایی
یابد .شهرزاد برای اینکه شهریار بتواند جهانبودگی بیمارگونۀ خود را رف ،اند و از دازایـن
بحرانزدۀ خود عبور اند و وارد دازاینِ بدون بحران و نقصان عـاطفی شـود ،بـه یـاری او
میشتابد و روایتها هر ادا برایش یک «بودن» دوباره را رهنمون میسازند .شـهریار در
میان ون همه «بودنِ» شخصیتهای داسـتان هزارویـک شـب« ،بـودن» خـود را در درون
دازاین دیگری یافت .نفی دازاین تبلی ،یعنی تس انتقا جویی و رسیدن به دازاین جدیـد،
یعنی زهد و پرهیزااری ،او را به عنوان یک شَوِشگر بُوِشی نیز تغییر داد .ایـن اسـتعالی
معنایی در ملک ،با نفی دازاین تبلی پدیدار شد .تاال بسیاری از اُبژههـایی اـه او ونهـا را
ارزش میدانست؛ مانند تدرت ،اشتن ،ایجاد رعب و وتشـت در سـرزمینش ،تـاال ارزش
خود را از دست داده بودند .شهریار در دازاین جدید خود با معنای جدیدی از زیسـتن وشـنا
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میشود اه یک تجربۀ بُوِشی با دازاین متفاوت است .بودنِ فعلی با نفی بودن تبلی (بودن
در برابر نه ـ بودن ) رخ میدهد.
بسیاری از فالسفه این ترات از دازاین تبلی به سمت دازاین جدید و متفاوت را یـک
جهش دازاینی میدانند .تاراستی معتقد است با هر جهش ،ترات اسـتعالیی دیگـری بـه
وجود میوید .شـهریار بـا تقابـل بـا «نـهـ بـودن» پـیش مـیرود ،او تطعـاً «ون بـودن» را
نمیپسندید اه در طو روایتپردازی شهرزاد ،برای عبور از دازاین مخرب و ویرانگر خود،
به روایتها گوش میداد و در شب  148از هزارویک شب در انتهـای روایـت «مرغـابی و
سن پشت» این جهش دیده میشود .او در طو  148شب ،با دازاین تبلی خـود جنگیـده
بود .در ابتدا تضور بُوِشی شَوِشگر ،یعنی شهریار ،او را با نشانههای بُوِشـی درون دازایـن
خودش وگاه میاند .شهریار بهتر از هر اسی ،به عنوان شُوِشگر بُوِشـی از درون دازایـن
خود وگاه است و تالش دارد تا از محتوای درونی دازاین خود فاصله بگیرد؛ همان محتوای
اه او را وادار به انشهای انتقا جویانه اردهاست .این مسیر گذر از دازاین تبلی و رسیدن
به درون دازاین جدید ،با گسستها و چالشهای او را مواجه اردهاسـت .در ناـا بُوِشـی،
بودن و بُوِش داشتن ،اصل اساسی این ناا است .پذیرش این امر به وسیلۀ شهریار ،بسیار
اار سخت و شاید تا تدی غیرممکن به نار میرسید .در ابتدا تضـور بُوِشـی شُـوِشگـر،
یعنی شهریار ،او را با نشانههای بُوِشی درون دازاین خودش وگاه میاند .شـهریار بهتـر از
هر اسی ،به عنوان شَوِشگر بُوِشی از درون دازاین خـود وگـاه اسـت و تـالش دارد تـا از
محتوای درونی دازاین خود فاصله بگیرد؛ همان محتـوایی اـه او را وادار بـه اـنشهـای
انتقا جویانه اردهاست .این مسیرِ گذر از دازاین تبلی و رسیدن به درون دازاین جدید ،او را
با گسستها و چالشهایی مواجه اردهاست .در ناا بُوِشی ،بودن و بُـوِش داشـتن ،اصـل
اساسی این ناا است .پذیرش این امر به وسیلۀ شهریار ،بسیار اار سخت و شاید تا تدی
غیرممکن به نار میرسید.
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.
نمودار  :9فرایند بُوِشی گفتمان روایی در شهریار هزارویک شب

در نمودار  ،9شهریار از پیش از شروع شدن روایت (پیشاروایت) تا بعد از روایت (پساروایت)
در چندین چالۀ معنایی افتاده ،جهشهای معنایی او ناپایدار بـودهاسـت و چنـدین شـرایط
سلبی در مسیرِ سیر ترات دیده میشود .در چالۀ معنایی دو  ،او دچار عـد اطمینـان بـه
اطرافیانش میشود و در نهایت ،یک انشگر و شُوِشگر انتقا جو دردمند شـدهاسـت .ایـن
عد اطمینان ،محیط پیرامون او را ناامن اردهاست و او نیز تالش میاند تا برای دیگران
نیز محیط ناامنی بسازد ،تا شاید اندای دردهایش التیا یابد .با گفتمان روایی ،او وارد چالۀ
معنایی جدیدی میشود اه ترس و عد ناامنی او در وی از بین میبرد و با از بـین رفـتن
این اضطراب و ترس ،به دنیای پیرامون خود اعتماد میاند و چالـۀ معنـایی او بـا جهـش
معنایی عایمی همراه میشود .تاال او در منطقۀ امن تضور خود در هستی رسیدهاسـت و
این امر ،او را توانمند و خرسند اردهاست .او با توانمندی اه بهدست وورده ،با افعا مـؤثر
توانستن ،میخواهد دنیایی شاد و خالی از ظلم و انتقا بسازد و با فعل وجهی بایستن ،بـه
باید ساختن چنین جهانی همت ارده ،به رعیتهای سرزمین خود بیشتر توجه نمودهاست.
 .5نتیجه
الگوی تحلیل ساختار روایی از دیدگاه گرمس میتواند ابزار مناسبی برای رمزگشایی اجزای
اال در روایتپردازی باشد .بر اساس این الگو ،تما شش نوع انشـگر در ایـن الگـو ،بـا
شخصیت های داستان هزارویک شب مطابقت داشتهاند .تما تـالش شـهرزاد بـه عنـوان
انشگر اصلی و فرستندۀ پیا و مسیری اه او برای نجات خود و دیگران برگزید ،در وات،،
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نتیجهبخش بود .نوع ساختار روایتهای هزارویک شب ،یک ساختار تودرتو و اارارد ونها
تعلیق ،انتاار و یا تتّی گاهی تشویش و تنبیـه و در نهایـت ،ترغیـب بـرای رفـ ،نقصـان
رفتاری او میگردد .گفتمان غالب در فرایند روایتپردازی هزارویـک شـب ،از نـوع ناـا
گفتمانی روایی القاییـ ایجابی است و این مسئله تـاای از ون اسـت اـه بشـر در طـو
زندگانیِ خود تالش دارد تا برای پیشبرد اهداف خود ،از ناا گفتمانی القاییـ ایجابی بهره
گیرد؛ زیرا استفاده از ناا گفتمانی تجویزی در جهان مدرن ،راه را برای اهـداف بشـریت
میبندد و تتّی ممکن است شرایط نزاع و چالش را به وجود بیاورد .ناا گفتمـانی القـایی
اه انواع گوناگون دارد ،شرایط بهتـری بـرای ایجـاد ارتبـاط و تعامـل مهیـا مـیسـازد و
راهگشای ناا های گفتمانی ادراایـ عاطفی خواهد شد .نگارندگان ایـن مقالـه بـه ایـن
نتیجه رسیده اند اه این ناا را برای رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی در سطح جامعه،
مفیدتر و ااراتر است .از دیدگاه گرمس ،اُبژه زمانی معنادار میشـود اـه در چرخـۀ رابطـۀ
تعاملی ترار گیرد و بین انشگران ،گفتگو و مذااره رخ دهد .نتایج بررسی ناـا گفتمـانی
شَوِشی هزارویک شب ،تاای از ون است اه ویژگیهای ناا گفتمـانی شَوِشـی در رونـد
روایتپردازی شهرزاد در شهریار دیده شدهاست؛ زیرا در این ناا  ،از بازسـازی یـا اتیـای
تضور و رابطۀ ازدسترفته صحبت میشود .در اینجا ،شهریار به عنوان شَوِشگر اصلی در
سیر روند روایتپردازی با امک زبان و اال روایت به یک بیداری درونی دست مییابد و
خود را ناد میداند و تالش می اند تا زاهد و پرهیزاار شود اه در شب صدوچهلوهشتم
بعد از تکایت «شبان و فرشته» و تکایت «مرغابی و سن پشت» او به عنوان یک شَوِشگر
اتیااننده پا در عرصۀ جدید زندگی میگذارد و میداند اه ایـن امـر خطیـر بـا دخالـت و
تضور زبان روایی امکانپذیر شدهاست .شهریار اانون با زبـان روایـی ارتبـاط خـود را بـا
دنیای بیرون وغاز ارده و اامالً به تضور خود در هستی وگاه است و سعی دارد اتساسات
درون خود را به عنوان شَوِشگر نشان دهد .او از دنیای گذشتۀ خود و نشانههای ون فاصله
گرفتهاست و تاال معنای جدیدی از دنیای انونی در درون خود ساختهاسـت .شـهریار بـه
عنوان یک روایتنیوش در روند داستانسرایی ،تاال بـا وضـعیت متفـاوتی روبـهرو اسـت.
نقصان عاطفی او با تضور شهرزاد و زبان روایت برطرف شدهاست و در انتاار رسیدن بـه
اما و اسب ارزش های انسانی با شهرزاد همراه میشود .شَـوِش متبلـور در او بـه یـک
تضور عاشقانه تبدیل شدهاست و استمرار این شَوِش منجر به تولید ااراردهای شـناختی،
تسیـ ادراای بیشتر و انشی بین او و شهرزاد شدهاست .در چنین شرایطی میبینـیم اـه
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شهریار با ابزار روایت و گفتمان از اهنگی و فرسودگی نجات یافتهاست .پایداری و پویایی
تالت درونی تغییریافتۀ شهریار تا پایان هزارویک شب ادامه مییابد اه این نشـاندهنـدۀ
شَوِش توی درون اوست .در تحلیل روند روایتپردازی هزارویـک شـب بـر اسـاس ناـا
گفتمانی بُوِشی ،دیده شدهاست اه روند داستانسرایی هزارویک شب نیز بـا ناـا بُوِشـی
مطابقت دارد .در روایتپردازی هزارویک شب ،شهرزاد تمـا تـالش خـود را بـرای یـک
«بودن» بهاار میگیرد ،اما ابزارهای بودن (جهانبـودگی) ،ابزارهـای خاصـی هسـتند اـه
شهرزاد با امک این ابزارهای زبان روایت و اال  ،معجزهوفرینی میاند .او با ابزار زبـانی
به «بودن» خود نیز مُهر تأیید میزند .این «بودن» ،بودن جدیدی است و او را به استعالء و
معنای جدید میرساند؛ بودنی اه هر روز ما نیز با ون دستوپنجه نر میانـیم .مخاطـب
این روایتها ،یعنی شهریار نیز برای بودنِ خود و رف ،خالء عاطفی ،با ترار گرفتن در مسیر
روایت پردازی ،دازاین تبلی خود را سلب میاند و وارد دازایـن جدیـدی مـیشـود .بـرای
رسیدن به دازاین جدید ،او ابتدا باید دازاین تبلی و معیوب خود را نفی نماید ،تا بتواند از ون
دازاین بحرانزده عبور اند و وارد دازاین جدید و بهبودیافتـه برسـد .ایـن گفتمـان روایـی
بُوِشی است اه در سیر روایتپردازی هزارویک شب دیده مـیشـود .سـلب دازایـن تبلـی
شهریار اه دازاین مخرب و ویرانگر در او بوده ،مدت طوالنی زمان بردهاست اه ورود او را
بعد از شب صدوچهلوششم در دازاین جدید شاهد هستیم و تاال در چالۀ معنایی جدیـدی
با این روایتپردازیها افتادهاست .چالۀ معنایی اه دیگر زجروور و اشنده نیسـت و او را از
ارامت انسانی دور نمیاند و عدالت و دادگری را به او برگرداندهاست .دازاینی اه او ون را
در تا تاضر تجربه میاند ،به عنوان یک سوژۀ بُوِشی ،جهشهای دازاینی چنـدی را در
طو زندگیاش تجربه اردهاست و تاال او را در دازاین جدید و چالۀ معنایی بهبودیافتهای
ترار دادهاست .البته او تا وخر عمرش ردّ دازاینهای تبلی را با خود خواهد داشت .از دیدگاه
نشانهـ معناشناسی ،رهایی اامل از دازاینهای تبلی امکانپذیر نیست .همین امر است اه
او را در مقابل معنای دیگری از زندگی و هستی ترار دادهاست .تغییرات تاصـل از جهـش
دازاینی در ناا گفتمان بُوِشی ،گاهی اوتات ونتدر عمیـق اسـت اـه بـهسـختی ردّی از
گذشته دیده میشود .شاید دربارۀ شهریار بتوان اترار ارد اه او با جهـش عاـیم دازاینـی
همراه بودهاست و تغییرات تاصل ،بسیار عمیق است ،به طوریاه این تغییرات را مردمان
ون سرزمین نیز مشاهده اردهاند؛ ونگاه اه در وخر داستان ،او به فقرا و مسااین رسـیدگی
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میارد و با تما رعایـای خـود بـه مهربـانی برخـورد مـیاـرد .تـاال از دیـدگاه نشـانهـ
معناشناسی ،شهریار یک «سوژۀ رهایافته» یا یک «بُوِشگر رهایافته» است.
مناب،
ابوت ،اچ .پورتر ( ،)1397سواد روایت ،ترجمۀ رؤیا پوروذر و نیما اشرفی ،چ  ،1تهران ،نشر اطراف.
اتمدی ،بابک ( ،)1370ساختار و تأویل متن ،تهران ،مراز.
اخوّت ،اتمد ( ،)1371دستور زبان داستان ،اصفهان ،نشر فردا.
اسکولز ،رابرت ( ،)1397درومدی بر ساختارگرایی در ادبیات ،ترجمۀ فرزانه طاهری ،تهران ،وگه.
بیضایی ،بهرا ( ،)1390هزار افسون اجاست؟ ،تهران ،روشنگران و مطالعات زنان.
پرا  ،والدیمیر ( ،)1368ریختشناسی تصه ،ترجمۀ مدیا ااشیگر ،تهران ،نشر روز.
دهقان ،الها و محمد تقوی (« ،)1389موتیف چیست و چگونه شکل مـیگیـرد؟» ،نقـد ادبـی ،د  ،2ش  .8صـا
7ـ.31
ریمونانان ،شلومیت ( ،)1387روایت داستانی :بوطیقای معاصر ،ترجمۀ ابوالفضل ترّی ،تهران ،نیلوفر.
ساداتی ،سید شهابالدّین ( « ،)1387روایتشناسی داستان تسن اچل از دیـدگاه پـرو  ،گریمـاس و تـودوروف»،
ماهنامۀ گلستانه ،ش  ،96صا 57ـ.61
تسنزاده میرعلی ،عبداهللا و علی ششتمدی (« ،)1391نقد ساختاری طر روایی در داستان» ،پژوهش زبان فارسـی
و ادبیات ،ش  ،26صا 29ـ.149
خراسانی ،محبوبه (« ،)1383ریختشناسی هزارویک شب» ،پژوهشهای ادبی ،د  ،2ش  ،6صا 45ـ.66
ــــــــــــــــ ( ،)1387درومدی بر ریختشناسی هزارویک شب ،اصفهان ،تحقیقات ناری.
شعیری ،تمیدرضا ( ،)1391مبانی معناشناسی نوین ،تهران ،سمت.
عباسی ،علی و هانیه یارمند (« ،)1390عبور از مرب ،معنایی به مرب ،تنشی :بررسی نشانهـ معناشناختی ماهی سیاه»،
پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی ،ش  ،3صا 147ـ.171
عبداللهیان ،تمید ( ،)1381شخصیّت و شخصیّتپردازی در داستان معاصر ،تهران ،نشر ون.
عچرش خیریه و همکاران (« ،)1395مناسبات و ااراردهای تدرت در رمان أجنحةالفراشة از محمد سـلماوی (بـر
اساس الگوی انشی گرماس و ناریۀ میشل فواو)» ،پژوهشنامۀ نقد ادب عربی ،ش  ،13صا 71ـ.76
علوی مقد  ،مهیار و شهرا پورسهراب (« ،)1387ااربرد الگوی انشگر گرمس در نقد شخصیتهای داستانی نـادر
ابراهیمی» ،گوهر گویا ،س  ،2ش  ،8صا 95ـ.116
تاسم نیا ،شکوه و نرگس وبیار ( ،)1390تصه های هزارویک شب؛ ادبیـات ایـران از دیـروز تـا امـروز ،تهـران ،نشـر
پیدایش.
اوندرا ،میالن ( ،)1386ارسطو و فن شعر ،ترجمۀ اابر معصو بیگی ،تهران ،تطره.
گرمس ،ولژیرداس ژولین ( ،)1389نقصان معنا ،ترجمۀ تمیدرضا شعیري ،تهران ،علم.
محمدی ،محمدهادی ( ،)1378روششناسی نقد ادبیات اوداان ،تهران ،سروش.
معمارزاده ،پیمان و سیدتسن فاضلی (« ،)1394روایتشناسی داستان بیژن و منیژه بـر اسـاس الگـوی گریمـاس و
ژنت» ،انفرانس ملی ویندهپژوهی علو انسانی و توسعه ،شیراز.
هزارویک شب ( ،)1383ترجمۀ عبدالطیف طسوجی تبریزی ،تهران ،نگاه.
یعقوبی جنبهسرایی ،پارسا و خدیجه محمدی (« ،)1394الگوهای ساختارگرایی و روایتهـای پسـامدرن :تعامـل یـا
تبابن (نمونه :تحلیل رمان اولی انار وتش با الگوی انشی گریماس)» ،ادبیات پارسـی معاصـر ،س  ،5ش ،2
صا 139ـ.180
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