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 مقدمه. 1

آنچه در این  است و گرفتهشکل« تو»به « من»یک  هایاندیشهبر محور انتقال  نظام گفتمان تعلیمی

متن( ظرف )معنای کالم( بر مظروف ) کهطوریبهاست. « معنا»، در وهلۀ اول نمایدمیژانر مهم 

 :دگویمیبر معنای نهفته در پسِ کالم  تأکیدارجحیت دارد و موالنا نیز در همین زمینه و با 

 ای برادر قصه چون پیمانه ایست

 معنی دانه بگیرد مرد عقل

 

 دانه ایست سانبهمعنی اندر وی  

 ننگرد پیمانه را گر گشت نقل

 (.744: 0270)موالنا،                          

جریانی است  معناسازی»است.  معناسازیو بنابراین در ادبیات تعلیمی تکیۀ اصلی بر معنای کالم 

اپایدار به جلو و ن سیالشکلی  و به گرددمی جاجابه، شودمی، پیچیده کندمی، نشانه تغییر آنکه طی 

گفتمان  و معانی در یک متن منجر به تشکیل یک هانشانه(. 041: 0272داودی مقدم، )«رودمی

تجلی  متن است آنزبانی که حاصل  درکنشمعنایی محقق شود و  –فرایند نشانه  هرگاه. »گرددمی

 استوار آنکه پیکرۀ پژوهش حاضر بر  ایمسئلهحال (. 044)همان:  «شویممییابد، با گفتمان رویارو 

، این است که فرایند تولید، بسط و اثبات معنا در یک متن چگونه و ضرورت انجام تحقیق شده شد

از معناهاست که در یک متن، واژه به  ایمجموعهمیدان معنایی، »؟ دشومیو با چه فرایندی ایجاد 

و  افزایدمین معناهای جدید را به معناهای قدیم خود ای واژه، درواقع. شودمیتجهیز و غنی  هاآن

؛ (20: 0272)عباسی،  «و نحو روایت کشف کند وتحلیلتجزیهمعناها را به کمک  آنخواننده باید 

ت عقیده امیل بنونیس. کندمیرا درک  آنبنابراین خواننده پس از تعامل با متن معنای نهفته در پس 

جۀ و به همین دلیل ارتباط زبانی نتی شودمی آنتولید  دارعهدهزبان فرآیندی است که کسی »دارد: 

در ادبیات تعلیمی نیز نویسنده . به نقل از بنونیست(. 313: 0242شعیری، ) «یک فعالیت تعاملی است

معنا در »خویش پرداخته است یعنی  موردنظرعنای یا شاعر با مدد گرفتن از قصه و حکایت به بیان م

بر اساس کارکردهای موقعیتی گفتمان شکل  ، بلکهشدهتعییننه بر اساس اهداف از پیش  آن

  (.27: 0244شعیری، )«گیردمی

ار خود از یک ساخت االسرارمخزننظامی گنجوی از شاعران برجستۀ ادبیات فارسی در کتاب 

هر سپس   و دادهشکل را  ابتدا گفتمانی کلی کهطوریبهمنسجم تولید معنا استفاده کرده است 

با بسامد واژگانی خاص به موضوعی  مقالتکرده است. هر  گذارینامگفتمان را ذیل یک مقالت 

، اما این دهدمیاشاره دارد و یک گفتمان اخالقی شکل ، مقالت آناز نام  تشخیصقابل ،خاص
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و  شده روعشاز کلیات  چراکهدر پایین قرار دارد،  آن رأسگفتمان به شکل مثلثی وارونه است که 

 یریگشکل، دو یا سه بیت آخر به نحوی است که خود سرآغاز ددگرمیخاص ختم  ایمسئلهبه 

 نآادامۀ گفتمان، حکایتی متناسب با  برایباعث شده تا شاعر  مسئلهو همین  روایتی جدید است

حکایت جدید  هایمایهبنابیات پایانی و در جهت گسترش معنای متن بیاورد. البته ناگفته نماند که 

 ن ادعاهای خود و ترسیم یککردمیدر کل گفتمان قبلی شناور است. نگارنده برای عل نوعیبه

 Vincent) ژوومعناییِ ونسان  سازیروشظریۀ به ن االسرارمخزنگفتمان  معنایی برای بوطیقای

Zhou)  مان به نا در یک گفتاست. ونسان ژوو برای فرایند تولید، بسط و اثبات مع شدهمتمسک

 هاشانهنتوصیف  واسطۀبهکه چگونه فرایند تولید معنا  دهدمیو نشان  اشاره کردهچندین مرحله 

و  هاداقمصو با  پرداخته االسرارمخزنبنابراین با این دیدگاه به واکاوی گفتمان ؛ دشومیممکن 

ه پیکرۀ ک ایاساسی سؤال .است کردهمتنی فرایند تولید معنا در متن روایت را تحلیل  هاینمونه

در  معنایی گفتمانفرایند بسط که  گرددمیمطرح  گونهاین، دهدمیپژوهش حاضر را تشکیل 

 چگونه است؟ نظامی االسرارمخزن

 پیشینۀ پژوهش. 2

راوانی توسط، است، آثار ف معناشناسی –در مورد پیشینۀ بخش نظری پژوهش حاضر که مبتنی بر نشانه 

ده است، به چاپ رسی مقالتشعیری، مرتضی بابک معین و علی عباسی در قالب کتاب و  حمیدرضا

اینترنتی نیز در دسترس است. از اهم  هایسایتو  هایکتابخانهاین آثار در  همۀ کهطوریبه

(، نشانه 0272) شعیری، حمیدرضا. مثلی هایکتاببه  توانمیدر این حوزه  شدهچاپ هایکتاب

(، مبانی معناشناسی 0270) ادبیات، تهران: دانشگاه تربیت مدرس و شعیری، حمیدرضا.معناشناسی 

ناسی معناش–و نشانه  شناسینشانهزیادی نیز در موضوع  هایمقالتنوین، تهران: سمت. اشاره کرد. 

ر کهن د هایمتن در مورد. فوق به طبع رسیده است پدیدآورندگاناز  زبانی جستارهایدر مجله 

از تصحیح  که پس ایگونهبهاست،  شده انجامفراوانی از منظرهای مختلف  هایتحقیقفارسی ادبیات 

، ولی پس از آیدمی حساببهنو و جدید  آندر مورد  اینوشتهخطی از این متون، هر  اینسخه

 هایچهدریاز دیدگاه و  هاآنگذشت زمان انجام تحقیقاتی پیرامون این متون، تنها به مدد بررسی 

 در این تحقیق نه قصد واکاوینگارنده ، بر همین اساس زندمیجدید است که تحقیقاتی نو رقم 

ی بررس آنو عناصر بالغت را در  صور خیالتا را دارد و نه بر آن است  االسرارمخزناز  ایواژهمعنای 

شانه روایی و ن هاینظریه جدیدترینو از دیدگاه  درانداختهطرحی نو  خواهدمی، بلکه کند
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به نظریۀ  ما ،بر همین اساس معنا در گفتمان این اثر بپردازد. معناشناسی به بررسی فرایند تولید

این  و با رویکردی به سراغ ایمشدهمعنایی ونسان ژوو متمسک  شناسیروشتوصیف و  کارکردهای

 .آیدمی حساببهخود  که اولین کار در نوع ایمرفتهمتن 

 چارچوب نظری. 3

ای متن متمرکز است و بوطیق معناشناسی -نشانه شناسی ونظری پژوهش حاضر بر روایتچارچوب 

واقع این پژوهش پیوندی بین  در .دهدمیو مطالعه قرار  بررسی موردروایت و تولید معنا در متن را 

نی کهن معنایی مت–ای جدید به تحلیل ساختاری نقد ادبی جدید و متون کالسیک است و از دریچه

ارنده سازد، چراکه نگهای نقد ادبی جدید را بر مال میپردازد و رابطۀ بین متون کالسیک و نحلهمی

ن متون را بر معنایی ای -های ساختاریتنها ظرفیتهای جدید نهمعتقد است تبیین متون کهن با نظریه

گردد. یز میهای نقد ادبی جدید نسازد، بلکه باعث آشکار شدن پیوند این آثار با نحلهمال می

رویکردهای جدید نقد ادبی در ایران از دهۀ بیست شروع شد. با شروع فعالیت احزاب، مجالت »

ای منتشر شدند و نخستین کنگره نویسندگان ایران تشکیل شد. مجموع این ادبی با رویکرد تازه

و  منششادروی) «عوامل در کنار یکدیگر بستری مناسب را برای رشد نقد ادبی فراهم آوردند

شانه در نهای نقد ادبی جدید، رویکرد نشانه معناشناسی است. (. یکی از نحله037: 0277محمودی، 

و از  ابندیمیپذیری مجدد فرصت نشانه هانشانهکالسیک،  شناسینشانه برخالف، معناشناسی –

 شناختییزیباییی نو با کارکردی هانشانهی معمولی که کارکردی رایج و تکراری دارند به هانشانه

در پسِ هر روایت، معنایی  کهازآنجا(. 2-3: 0244شعیری و وفایی، شوند )میتبدیل  غیرمنتظرهو 

این فرایند تنها به  ؛ ومعنا برای تولید، تثبیت و انتقال الجرم باید فرایندی را طی کنداین  نهفته است،

معنای  سازیروش درچارچوبی که  .دشومیمدد گفتمانی قوی، ساختارمند و مبتنی بر پیام ایجاد 

 صورتبدین است. اینشانهتوصیف  کارکردهایه است، مبتنی بر ستان، توسط ونسان ژوو ارائه شددا

متن وقوف یافت. در این روش نویسنده با ارائۀ  پیامبه معنا و  توانمییی در متن هانشانهکه از روی 

اطالعات و  یگردعبارتبه. یازدمیدست اطالعاتی در گفتمان، به ایجاد فضایی مبتنی بر ایجاد پیام 

 .شودمی وی منجر موردنظربه ایجاد معنای  که کندمیفضای حاکم بر گفتمان را به طریقی طراحی 

بخشد  را تحکیم معنا هم روایت، سعی دارد ستای معنایرا در پردازیشخصیتسپس با شخصیت و 

داستان، آنان را  هایشخصیت باپنداری بوممخاطب را در وضعیتی قرار دهد که از طریق هم و هم

ن ش دهد. ایرا افزای آنواقعی بودن در جایگاه قضاوت قرار داده و با نمایشی کردن روایت، میزان 
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سط داستان بستری برای ب کهطوریبه، شودمیوار و قوی ، تعلیقیننشدلفرایند باعث ایجاد روایتی 

 . شودمیو معنا فراهم 

 االسرارمخزنرابطۀ زبان و معنا در . 4

 شدهنوشته تیب 3711نخستین دفتر از پنج گنج نظامی است، این مثنوی اخالقی در  االسرارمخزن

سنایی نظر داشته و هر دو شاعر  الحدیقهحدیقهسرودن این اثر خود به مثنوی  دراست. نظامی 

بن داود،  هشابهرامغزنوی اتحاف کرده و نظامی نیز به ملک فخرالدین  شاهبهرامخود را به  هایکتاب

پس از حمد خدا، نعت رسول و ستایش  االسرارمخزنساختار  .پادشاه ارزنجان تقدیم داشته است

و دانشی  ینیبجهان بر تکیهداگانه دارد و شاعر با ، بیست مقالت است که هریک موضوعی جشاهبهرام

رشار و س آهنگخوش. وی در این اثر از زبانی پرمایه، گویدمیکه دارد از موضوعات متنوعی سخن 

 ایمعانیی اه و با شعری تعلیمی، وعظی و اخالقی به دنبال القاستفاده کرد انگیزخیال تصویرهایاز 

در کالم  نهفته بامعنایخود به مخاطب و آشنایی او  القای سخنبنابراین برای ؛ چند در مخاطب است

 :گویدیمنظام نحوی بر معنا و بر ذهن خواننده  تأثیرگذاری. امبرتو اکو دربارۀ گیردمیاز زبان مدد 

یچیده صریح یا پ تأثیراتمن مجذوب مکانیسم داللی و نظام نحوی بودم که در یک عبارت موجب »

که در زبان  ایشعریراز حادثۀ » :گویدمی شناسحق(. در همین زمینه 37: 0297)اکو،  «شودمی

رهگذر ساختاری نو و نظامی تازه در زبان پدید  آن، بیش از هر چیز در این است که از دهدمیروی 

ه کنار و ب دکنمیخنثی  رسانیپیاماز میان ببرد در جهت امر ارتباط و  کهآنبیآید که نظام زبان را 

متفاوت با  کلیبه ایشیوهرا به  رسانیپیامبه بعد نظام تازه ادبی، خود نقش ارتباط و  آنو از  زندمی

 (.22: 0242، شناسحق« )گیردمیزبانی بر عهده  رسانیپیامشیوۀ ارتباط و 

ه و با تناسبی که در جمع بین عناصر عامیان مخصوصاًکه انتخاب این زبان  رسدمیچنین به نظر 

وینده گوی نیاز گکه پاسخ ایشیوهاز روی تأمل، و با توجه به  کامالً، آناهل مدرسه در برخی الفاظ 

و  در کالم او نوعی پیوند درونی هاوست صورت گرفته باشد، بدین گون موردنظردر تقریر معانی 

ک، رشود )میدر نزد دیگران دیده ن آنکه نظیر بین لفظ و معنی هست  ساختهپیشهماهنگی 

قرار  یرتأثتوانسته هم مخاطب را تحت  خوبیبه پردازیسخنوی با این شیوۀ  (.01: 0242نژاد، انزابی

ا قرار دهد و به تعامل ب تأثیرو تحت  یق وی را وادار به اندیشیدن کنددهد و هم با القای معانی عم

 د در کامل شدن فرایند معنا دخیل باشد،توانمیبه همان اندازه که تعامل » متن وادارد. به قول شعیری:

عالوه بر این نظامی  (.311: 0242)شعیری،  «فعالیت تعاملی جدیدی باشد ایجادکنندۀد توانمیمعنا نیز 
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 ورای معنای ظاهری ایمعانی آنکه هر بیت  کندمیبا انتخاب درست واژگان و الفاظ متنی خلق 

 هایعالیتفداشته باشد و سبب ایجاد  تریکاملد معناهای توانمیمعنا »در این متن،  کهطوریبهدارند، 

 ابیات زیر چنین حالتی دارند: مثالعنوانبه (.جاهمان) «تعاملی جدیدتری شود

 ستملک سلیمان مطلب کان کجا

 کس که برین خاک زیست آنخاک شد 

 به دریا در سختی کش است کهآن

 

 همان است، سلیمان کجاست؟ملک  

 خاک چه داند که درین خاک چیست؟

 نعل در آتش که بیابان خوش است

 (23: 0242)نظامی،                          

این ابیات بر فانی بودن انسان و ماندگاری مکان، محدود بودن دامنۀ درک آدمی از اسرار جهان 

گی خود دارد، برزند آناز حاالت انسان مبنی بر قضاوت زندگی دیگران و ارجحیت  حالتی و

کنار  نیز آرزو دارد که در کندمیدر بیابان زندگی  کهآن بساچهآدمی در اشتباه است و  کهدرحالی

 گونهمانهگی کسی که لب ساحل است ارجحیت داد. برزنددریا باشد و نباید زندگی بیایان نشین را 

ارد و د تأکیدمعنای ظاهری بر حاالت و خلقیات آدمی نیز  ، این ابیات سوایگرددمیمشاهده که 

 است. گسترشتوضیح، بسط و قابل هاآنمعنای 

 معنایی ونسان ژوو شناسیروشنظریۀ . 5

نشانه »مطالعۀ معنا از طریق زبان در نقد ادبی جدید منجر به رویکرد نشانه معنا شناسی شده است. 

شتر بر ، ولی معنا را هدف گرفته و بیشودمی، مطالعۀ فرایند زبان است که با نشانه شروع معناشناسی

ونسان ژوو (. 7: 0272)شعیری،  «اساس رابطۀ بین دو پالن زبانی، یعنی صورت و محتوا استوار است

ناختی، شتوصیف در روایت، به چهار کارکرد: تقلیدی،  کارکردهای، ذیل بوطیقای رماندر کتاب 

 (.94: 0277ژوو، ) است کردهاشارهو زیباشناختی  اینشانه

 

روش سازی )کارکردهای توصیف نشانه ای 
(معنای داستان

آماده ساز.5
ی ادامه 
داستان

ارزیابی .3
یک شخصیت 
داستانی

نمایشی .4
کردن روایت

ارائه .1
اطالعات

القای یک .2
فضا
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 (.76: 1334ژوو، ) :مأخذ

وایت را معنای ر سازیروش، اینشانه ، کارکرد توصیفیِآیدبرمیکه از تصویر فوق  گونههمان

در  آنی اروایت وابسته به توصیف و شگرده معناسازیکه درک فرایند  ایگونهبه، گیردبرمیدر 

 :گویدمیدر ایجاد معنا در روایت  آنروایت است. مونیکا وود در مورد اهمیت توصیف و نقش 

؛ دهدمیقرار  تأثیردرک خوانندگان را تحت  هامکانو  هاشخصیتچگونگی نشان دادن حوادث، »

 (.00: 0244ود، )و «است آنبنابراین باید گفت توصیف یکی از عناصر داستان نیست، بلکه جوهرۀ 

، دشویمکه منجر به ایجاد معنا در روایت  توصیف در روایت اینشانهونسان ژوو نیز در بیان نقش 

 انتوصیف اغلب در جریان داست» بلکه معتقد است: داندمیتوصیف را تنها یک نقش تزئینی ن

ی ی داستانهاشخصیتد اطالعاتی را در مورد مکان و توانمیکارکردی را بر عهده دارد. توصیف 

ت داستانی مشارک هایباشخصیتارائه دهد، فضای خاصی را القا کند، در ارزیابی این شخصیت 

« ندک سازیآماده، ادامۀ روایت را عالئمکند و با ارائۀ برخی از  ترنمایشیداشته باشد... روایت را 

، نشانگر این نکته است که روایت از طریق آیدبرمی(. آنچه از ساختار نظریه ژوو 94: 0277)ژوو، 

بر همین  .شود شناسیزیباییمعناشناسی و  هایحوزهد وارد توانمیی موجود در متن، هانشانهتوصیف 

نشان داد که نگارنده، با تمسک به  توانمی االسرارمخزندر روایتی مثل  وتعدیلجرحاساس با 

ته ی مکان، زمان، شخصیت، فضا و... چگونه توانسدارا وارحکایتگفتمانی کلی و سپس گفتمانی 

 دست یابد. مبناسازیی گفتمانی به هانشانه تکیه براست با 

 االسرارمخزنساختار گفتمانی . 7

ساختار  و کندمیکلی و عام را تصویر  هایحقیقتاست که  ایسادهقصۀ کوتاه و » حکایت اخالقی،

گسترش  اخالقی هایغرضقصد و  تأییدنه به مقتضیات عناصر درونی، بلکه در جهت تحکیم و  آن

 االسرارمخزن (.47: 0243، میرصادقی« )صریح و آشکار است معموالًو این قصد و غرض  یابدمی

نظریۀ  رتکیه بو با  کندمیخودنمایی  آنیک متن اخالقی است که معانی زیادی در پس گفتمان 

وعی عملیات گفتمان ن»به بررسی و تحلیل فرایند تولید معنا در این متن پرداخت.  توانمیژوو ونسان 

ا با نوعی ، همواره ما راشپویایی. گفتمان به دلیل شودمیمعنا منجر  گیریشکلزبانی است که به 

(. 29: 0244، )شعیری «کندمیگفتمانی، بسط روابط، تعامل بین نیروهای مختلف مواجه  گیریموضع

وبرو ربا یک گفتمان کلی « در رعایت از رعیت» در مقالت چهارم این کتاب با عنوان: مثالعنوانبه

 ذیل است: صورتبه آنهستیم که خالصۀ 
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 ای سپرافکنده ز مردانگی

 غره به ملکی که وفائیش نیست

 مصحف و شمشیر بینداخته

 آینه و شانه گرفته به دست

 تو شرمسارای هنر از مردی 

 گردن عقل از هنر آزاد نیست

 نیست مبارک ستم انگیختن

 داد کن از همت مردم بترس

 نظرها کند ازآنجاکههمت 

 اندپیراهروانی که مالئک

 تیغ ستم دور کن از راهشان

 داری استدادگری شرط جهان

 هرکه در این خانه شبی داد کرد

 

 1غول تو بیغولۀ بیگانگی 

 بقائیش نیستزنده به عمری که 

 جام و صراحی عوضش ساخته

 چون زن رعنا شده گیسوپرست

 زنی شرم داراز هنر بیوه

 تر از داد نیستهیچ هنر خوب

 آب خود و خون کسان ریختن

 تظلّم بترس رشب از تینیم

 خوار مدارش که اثرها کند

 اندنیدر ره کشف از کشفی کم 

 تا نخوری تیر سحرگاهشان

 است کاریستمکه  بینجهانشرط 

 خانۀ فردای خود آباد کرد

 (. با تلخیص93 :0242)نظامی،          

ن مردانگی، پیراموبا یک گفتمان کلی  مقالت، این آیدبرمیکه از خوانش مقالت فوق  گونههمان

 شودمیغاز . آم و..یس، خودپرستی و نارسیسدنیا، گذر عمر، لهو و لعب اعتباریبی، غرور، دنیافریبی

س یک ، سپکندمیو شاعر در هر بیت یکی از واقعیات زندگی انسان و یا مسائل اعتقادی را مطرح 

و از  گیردمیخود  به بیشتریبسامد تکراری « عدل و داد با رعیت و دوری از ستم»خاص موضوع 

م تبیت شش به بعد، این موضوع در هر بیت تکرار شده و شاعر با زنهار و وعید مخاطب خود را از س

. حالت تهدید و وعید، در ابیات پایانی جای خود را ترساندمیو از تیر آه بیچارگان  داردمیبر حذر 

برای قیامت خود آماده  ایتوشهکه  داندمیو شاعر دادگران را کسانی  دهدمیبه وعده و مژده 

، یامی داردپنایی و . در ادامه شاعر با آوردن حکایتی که با بیت آخر گفتمان فوق ارتباط معاندکرده

 باه ک کندمیی داستانی خلق هایباشخصیتادامۀ داستان، یک فضای نمایشی  سازیآمادهضمن 

بنابراین ؛ نندکمیایفای نقش یی متنی در جهت تحکیم، بسط و توسعۀ معنای گفتمان هانشانه وجود

ادامۀ  ازیسآماده به جهت، قبل از ورود به حکایتی االسرارمخزنساختار هر گفتمان کلی در مقاالت 
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و سپس  رسدمیو به موضوعی جزئی  شده شروعمثلثی وارونه است که از کلیات  شکلروایت، به 

 :شودمیسرآغاز حکایتی جدید 

 
سو در گفتمان کلی مقالت، حکایتی هم ذکرشدهدر ادامۀ روایت، نگارنده جهت تحکیم معانی 

 و کالم وی است. این حکایت دارای شخصیت، فضا دهندۀ معانیکه بسط آوردمیگفتمان  آنبا 

حالت نمایشی کردن رخدادها است و پیامی به همراه دارد که در راستای معانی نهفته در گفتمان 

دیده پیرزنی ستمکه  آوردمیمقالت چهارم(، نظامی حکایتی فوق )است. در پسِ گفتمان  مقالت

آمده و او را مورد ضرب  اشخانهکه به  ایداروغهاز  تا داد او را شودمیدست به دامان سلطان سنجر 

و سپس  واندخفرامیابتدا سلطان سنجر را به عدل و داد قرار داده بستاند. پیرزن  احترامیبیو شتم و 

 .دهدمیبیم  زنانبیوهاو را تهدید به نفرین کرده و از آه مظلومان و 

 نظریه ونسان ژوو تکیه بربا  االسرارمخزنمعنا در فرایند تولید . 1. 7

امۀ داستان اد سازیآمادهو بر اساس نظریه ونسان ژوو، پس از  گفتمان کلیدر این حکایت که پس از 

چوب اس چارکه بر اس شویممیروبرو آمیز وعیدآمیز، تهدیدی و فضایی شکوهبا است،  گرفتهشکل

دیده دست به . پیرزنی ستمبه ترسیم یک فضای روایی پرداخته است شاعرمعنایی  سازیروشنظریه 

  :کندمیترسیم  گونهایندامن سلطان سنجر شده و فضای روایت را 

 درگرفتپیرزنی را ستمی 

 کوی من مست آمده در شحنۀ

 گنه از خانه به رویم کشیدبی

 آباد زبانم نهاددر ستم

 ...دست زد و دامن سنجر گرفت 

 زد لگدی چند فرا روی من

 کشان بر سر کویم کشیدموی

 مهر ستم بر در خانم نهاد

آغاز مقالت با کلیاتی دینی، اعتقادی و اخالقی

تمرکز روایت بر یک موضوع خاص 

با بسامد باال

درج یک پیام اخالقی و 
ورود به حکایتی مرتبط با آن 

پیام 
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 شب ای گوژپشتگفت فالن نیم

 که خونی کجاستخانۀ من برده 

 خون کند آنشحنه بُود مست که 

 زنان دخل والیت برندرطل

 

 بر سر کوی تو فالن را که کشت؟

 ای شه ازین بیش زبونی کجاست؟

 عربده با پیرزنی چون کند؟

 را به جنایت برند پیرزنان

 (92: 0242)نظامی،                             

یرزنی به توصیف پاست.  گرفتهشکل وگوگفتصحنه، توصیف و  این فضا متشکل از سه عنصرِ

 . در سراسر متن هیچ حرفیکندمیو خطاب به سلطان سنجر از داروغه شکایت  پردازدمی ایصحنه

و پیرزن او را خطاب قرار داده و تا انتها فقط صدای پیرزن است که به  شنویمنمیاز سلطان سنجر 

و  نامدمی وگوگفتسراسر  هایصحنهرا  پردازیصحنهبیکهام، این نوع از  ام جک.. رسدمیگوش 

شود میآغاز  هاشخصیتیکی از  هایگفتهنقل  صورتبهبا عبارت خطابی و  هاصحنهمعتقد است این 

و  کندمی(. در این حکایت پیرزن خطاب به سلطان سنجر سخن آغاز 317: 0244رک، بیکهام، )

 :گویدمی

 ایمدیدهکای ملک آزرم تو کم 

 

 ...ایمدیدهستم  سالههمهوز تو  

 (92: 0242، نظامی)                            

ی خطابی است و پیرزن با توصیف جزئیات ورود داروغه وگوگفتدر سراسر متن صحنه از نوع 

ه صتا معنای نهفته در پس روایت را به مدد ق بردمیروایت را به سمت نمایشی شدن پیش  اشخانهبه 

 و حکایت به مخاطب منتقل کند.

 معنایی شناسیروشبر اساس  االسرارمخزناثبات و بسط معنا در . 2. 7

 أکیدتکنش گفتمانی مواجهیم. کنش گفتمانی بر دو نکتۀ اساسی گفتمان و  با یک االسرارمخزندر 

انی به کنش زب کهاینباشد، دوم  شدهتشکیلچنین کنشی از دو صورت و محتوا  کهایندارد: اول 

کنش تعبیر  را به مدیریت آن توانمیبر اساس فرایندی کنشی که  کهاینتولید معنا منجر شود، یعنی 

نظامی با  (.27: 0244)شعیری، « صورت بگیرد و تغییر معنایی تحقق پذیرد مبناسازیکرد، جریان 

 واقع رده است. اد معنا در پس روایت شددر هر یک از بیست مقالت اثر، باعث ایج هاکنش مدیریت

ه معناست دادن ب وپربالکنش گفتمانی »است.  وی بوده، هدایت کرده موردنظرمعنا را به سمتی که 

متن اثر یک متن  کهازآنجا (.22: 0244)شعیری،  «که مناسب حال اوست پرواز کند گونهآنتا 

احد بیان و ایجمله صورتبهاخالقی است، بنابراین معنای کالم با پیام نهفته در متن عجین شده و 
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نشانه  فرایند» چراکه شودمیممکن  معناشناسی -نشانه هاینظریهو کشف این معنا به مدد  دشومی

تولید معنا  انتزاعی هایدادهکالم، به بررسی  وتحلیلتجزیهابزاری مناسب برای  عنوانبهمعناشناسی 

 االسرارمخزنمقالت چهارم  ساختژرفدر (. 39: 0274)فالح،  «پردازدمیهر متن  ساختژرفدر 

معنایی ژوو، پس از تحلیل ساختار کالم به  شناسیروشنظریه  تکیه بردر رعایت حق رعیت( با )

از  پس از ذکر کلیاتی پردازگفتهکه در خدمت تولید معنای متن هستند،  رسیممییی هانشانه

اد و د» آنکه معنای  بردمیو آماده کردن فضای روایت، سخن خود را به سمتی  خصوصیات آدمی

 در حق مردمان است:« انصاف

 نیستگردن عقل از هنر آزاد 

 

 تر از داد نیستهیچ هنر خوب 

 (92: 0242)نظامی،                             

ه در گفتمان مواج« داد»که با بسامد باالی واژۀ  رودمیبیت؛ گفتمان به سمتی  ازاینپسو 

ر تا جایی که با ذک . این غلبۀ بسامدی داد و انصاف و همت در گفتمان تا انتها ادامه داردشویممی

وجود دارد یی هانشانه، آیدمی. در حکایتی که پس از هر گفتمان شودمیحکایتی به تولید معنا منجر 

گاتنگ ارتباط متقابل و تن هایبنیاناست که  درجاییکشف معنا »و  اندارتباطکه با یکدیگر در 

در گفتمان از نتایج داد و  پردازگفته (.9: 0270)شعیری،  «گیردمیشکل  آنبا یکدیگر در  هانشانه

ی ، بالفاصله در حکایتدهدمیو از آه مظلومان و ستم بر آنان بیم  کندمیصحبت  آنثمرۀ اخروی 

 یی چون: پیرزن،هانشانهو از ارتباط  کندمی تأکید، این موضوع را آوردمیین مضمون هم باکه 

به مخاطب خویش معنایی را منتقل  گریه و... ، قیامت، غم، داد، غارت،شبنیمهداروغه، ستم، آه 

هرکس انصاف کند و داد مظلومان را بدهد، در قیامت »است:  بیانقابلکه در یک جمله  کندمی

، گرفتهکلشدر یک جمله، بلکه در یک گفتمان روایی  تنهانه کهایناین معنا به دلیل «. رستگار است

 زیادی دارد.  تأثیرگذاریماندگاری و 

که  ، اما در حکایتیگویدمیدر آغاز مقالت از کلیاتی در باب داد و انصاف سخن  پردازگفته

خود را بسط و توسعه  موردنظررا بسط داده و به مدد قصه معنای  آن، گفتمان و معنای آوردمی

انش مخاطبی( پس از خو) یشنوکه هر روایت ایگونهبه، دکنمیرا تثبیت  آنو به این نحو  دهدمی

و  تمقالدر یک حالت کلی رابطۀ  د به معنای کالم دست یابد.توانمی آنی هانشانهمتن و درک 

 زیر نمایش داد: صورتبه توانمیو همچنین معنای کالم را  االسرارمخزندر  ازآنپسحکایت 
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از  آندر  ردازپگفته کهطوریبهموضوعی مقالت اولیه گسترده است  دربر گیریدر این ساختار 

تی با و سپس در حکای گویدمیموضوعاتی کلی پیرامون آفرینش انسان و خوی و خصلت او سخن 

 کیه برتکمتر و محدودتر موضوع را منحصر به یک معنا کرده و در انتها با  معنایی و موضوعیدامنۀ 

 عناسازیم. این گفتمان و است برداشتقابلی متنی، معنایی در حد یک جمله از متن حکایت هانشانه

در مقالت چهاردهم )در نکوهش  مثالعنوانبه. شودمینیز دیده  االسرارمخزنهای در دیگر مقالت

 مواجهیم. معناسازیین فرایند باهمغفلت( نیز 

ثلثی م صورتبه پردازگفته معنایی ونسان ژوو، سازیروش ۀبر اساس نظری نیز مقالتدر این 

وارونه کالم خود را از موضوعات کلی پیرامون انسان، آفرینش، ارزش انسان، عقل، خیاالت باطل، 

 :آوردمیصحبت به میان  غفلت، راستی، بیداری و...

 بارگییکای شده خشنود به

 فارغ از این مرکز خورشیدگرد

 خبرانست کاراز پی صاحب

 اندکردهمست چه خسبی که کمین 

 عقل برو نور گیریا به ره 

 کش چشم خیاالت شومیل

 پرستی چه کنی همچو باغسایه

 ت تشت زردهدمیصبح بدان 

 

 خوارگیچون خر و گاوی به علف 

 غافل از این دایرۀ الجورد

 را چه غم روزگار خبرانبی

 ...اندکردهکارشناسان نه چنین 

 یا ز درش دامن خود دور گیر

 پای خرابات شو هِنِکنده

 باش چو نور چراغ شکنسایه

 تا تو ز خود دست بشویی مگر

 (77: 0242)نظامی،                             

ایی معنسپس دامنۀ ، گویدمیوی به مخاطب خود  وخویخلقو اطالعاتی کلی در باب انسان و 

. متمرکز است راستیروی موضوع بیداری و  تنها آنگفتمان کاهشی شده و بسامد  و موضوعی

معنای کالم

حکایت 
مرتبط 

مقالت 
آغازین
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 بخشپایانمثلث وارونۀ ساختار مقالت تنها موضوع راستی و پرهیز از کجی  رأسدر  کهطوریبه

ادامۀ روایت بر اساس نظر ژوو است. ابیاتی که گفتمان را به سمت  سازیآمادهگفتمان و بستری برای 

 از: اندعبارت دهدمیحکایت سوق  گیریشکل

 برزندراستی آنجا که عَلَم 

 کم و کاستی از کجی افتی به

 ز آتش تنها نه که از گرم و سرد

 

 برزند هم به دستیاری حق  

 از همه غم رستی اگر راستی

 راستی مرد بود درع مرد

 (79: 0242)نظامی،                              

واجهیم. و پیام م هاشخصیتدر ادامه تحلیل گفتمان بر اساس نظریه ژوو با یک فضای خاص با

که  پردازدمی -ابیات اخیر- با ابیات انتهایی گفتمان معناهمبه نقل حکایتی هم مضمون و  پردازگفته

بود که در قساوت همانند حجاج بن یوسف بود و هر  ریزخونبدین شرح است: پادشاهی بسیار 

وزی در ر .رسیدمی، صبح زود گزارشش به وی دادمیشبانه رخ  اشفرمانرواییاتفاقی که در قلمرو 

 بدطینتو  زریخونبه دربار پادشاه رفت و گفت: فالن پیر در خفا تو را  چینسخنآغاز صبح فردی 

 پیر را قطع کند! دستور داد آننامیده است! پادشاه از این حرف در خشم شد و تصمیم گرفت سر 

بر کرد و از جرا خپیر شتافت و او را از ما سویبهبساط کشتن پیر را فراهم کنند. در این حین جوانی 

ید خونش ریخته شود. پیر کفن پوش کهاینبه دربار پادشاه آید، قبل از  عذرخواهیاو خواست برای 

و  وارخخونمرا  امشنیدهگفت:  خشم باپیر از جای برخاست و  آنپادشاه با دیدن  و به دربار آمد.

ه همچون ! من کامگفتهاین  بدتر از هایحرفکم است، خیلی  کهاین؟ پیر گفت: ایخوانده بدکار

؟ خودت را شکنیمیخوری؟ چرا آینه را ، چرا از من دلامبرشمردهتو را  هایعیبآینه با راستی 

ر و درستی اقرار کرد، این راستی او در دل پادشاه اث راستیبهبشکن به آینه چکار داری؟ وقتی پیر 

. با 74و  79: 0242نظامی، کرد )فراوانی نثار  هایهدیهگذاشت و از پیرمرد خوشش آمد و به او 

 تلخیص(.

عمال و ا وخوهاخلقیی با هاشخصیتدر این حکایت  پردازگفتهنظریۀ ونسان ژوو، بر اساس 

و تثبیت  را بسط آنیی در گفتمان، عالوه بر درج معنا، هانشانهو با درج  کشدمیمختلف به تصویر 

 صورتهبدر گفتمان  تولیدشدهکه معنای  آیدبرمیز چنین و از ابیات پایانی حکایت نیکند می

 است: انتقالقابلجمالتی خبری 
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 پیر چو بر راستی اقرار کرد

 پیش دید اشراستیچون ملک از 

 گفت حنوط و کفنش برکشید

 راستی خویش نهان کس نکرد

 راستی آور که شوی رستگار

 

 بر دل شه کار کرد اشراستی 

 راستی او کژی خویش دید

 درکشیدغالیه و خلعت ما 

 در سخن راست زیان کس نکرد

 راستی از تو ظفر از کردگار

 (74: 0242)نظامی،                              

مگی در ه ی، توطئه، صفا و صداقت باطنی و...چینسخنیی چون راستی، بخشش، ترحم، هانشانه

وش همین ر االسرارمخزنساختار گفتمان  در همۀ تولید معنای گفتمان مقالت چهاردهم نقش دارند.

فتمان و سپس با خروج از گ شده متمرکزحاکم است و پس از طرح گفتمانی کلی، بر یک موضوع 

را  آن شده در گفتمان است ودهندۀ پیام و معنای برجستهو بسط مؤیدکه  رودمیبه سمت حکایتی 

ند چبه جهت جلوگیری از اطالۀ کالم و  نگارنده جهت اثبات ادعای خود . در اینجادهدمیتوسعه 

 است: کردهمقاالت کتاب را در جدولی تحلیل  نمونه از

عنوان 

 مقالت

 کلی موضوعات

 مقالتگفتمان  

موضوع 

برجسته 

و 

 پربسامد

در 

 مقالت

خالصه حکایت مرتبط 

برجسته در  بامعنای

 گفتمان

معنای نهفته 

و  مقالتدر 

 حکایت

مقالت 

: در اول

آفرینش 

 آدم

عشق، خلقت آدم، 

دمیدن روح در آدم، 

فرشتگان، شیطان، 

 وفاداریسجده، گندم، 

وفاداری، 

توبه، 

فضل و 

 بخشش

اری فرد ستمک باانصافیانسان 

را که مرده بود در خواب دید. 

از او پرسید که: خداوند در 

الم ظ قدرایندنیا با تو که  آن

بودی چه کرد؟ ستمگر به او 

چ یگفت: وقتی از دنیا رفتم، ه

 کسی برایم کهاینامیدی به 

دعایی خیر بفرستتد نداشتم، 

همگان از من رنجیده  چراکه

بودند، بنابراین از خودم 

خداوند توبۀ 

واقعی را 

و از  پذیردمی

گناهان 

 .گذرددرمی
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خجالت کشیدم و تنها امیدم به 

آمرزش پروردگار بود. چون 

پشیمانی مرا دید، مرا  خداوند

 رد.را قبول ک امتوبه بخشید و

مقالت 

: در دوم

عدل و 

داری نگه

 انصاف

جایگاه انسان، خلیفه 

خدا بودن، افتادگی، 

غصه نخوردن، 

 ،پروریمیتی ،داریدین

 انصاف داشتن، 

عدل، 

انصاف، 

دوری از 

 ظلم

روزی انوشیروان به شکار 

رفت. ناگهان آهویی دید و به 

تاخت و از کاروانیان  آندنبال 

 با او دور شد. تنها کسی که

 هم باهمراه بود، وزیرش بود. 

به روستایی ویران رسیدند. دو 

 هم باپرنده را دیدند که 

. پادشاه از کردندمیصحبت 

 دانی چهوزیر پرسید: هیچ می

؟ گفت یکی از گویندمی

مرغان دخترش را به دیگری 

داده است و این ده ویران را از 

 آن! خواهدمیاو شیربها 

اگر  گویدمیدیگری به او 

پادشاه این است که در ستم 

همانندی ندارد، صدتا مثل این 

. در اینجا دهممیده به تو 

انوشیروان به خود آمده و از 

و  شودمیستم و ظلم پشیمان 

 .کندمیتوبه 

عمل نیک و 

انصاف و 

خوشنودی 

برای  هادل

انسان پاداشی 

نیک به دنبال 

 دارد.

مقالت 

در : سوم

حوادث 

 عالم

ترک دنیا کردن، ترک 

 دنیا، وفاییبیغرور، 

محدود بودن آگاهی 

انسان از اسرار جهان، 

از  هاانساننارضایتی 

 اعتباریبی

دنیا، 

توکل بر 

خدا، 

روزی در 

حضرت سلیمان)ع( روزی 

سوار بر فرش پرنده به 

صحرایی رسید. پیرمردی 

ضعیف را دید که هر چه دانه 

داشته را در زمین کاشته است 

با توکل بر خدا 

باید به انجام 

ت امورا

پرداخت و در 

کار خیر و 
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موقعیت خود، غافل 

نبودن، صحبت نیکان 

 ییوفایب اختیار کردن،

 ، ادب داشتنهاانسان

نزد خدا 

مقدر 

 است

باران بیاید و  کهاینبه امید 

محصولی درو کند. حضرت 

ن : در ایگویدمیسلیمان به او 

زمین خشک به چه امیدی 

؟ پیرمرد به فشانیمیتخم 

ل ن با توک: مگویدمیسلیمان 

از  و کار فشانممیبر خدا تخم 

من و محصول از خداوند 

است. آب من عرق پشت من 

است و بیلم انگشتان دست من 

که مرا به  کسیآن است.

 شکبیخودم بشارت داده، 

از هر تخم هفتصد تخم بر 

و روزی هر کس  خواهد داد

 نزد پروردگار معین است.

 شکبیپاک 

برکتی خدایی 

 وجود دارد.

مقالت 

: در چهارم

وصف 

 پیری

 ،خبریبیگذر جوانی، 

نکوهش پیری، ستایش 

جوانی، سفیدی موی و 

، آنرنگ بیهوده زدن 

 برداشتهمذمت گدایی، 

 های خود تکیه کردن.

نان بازوی 

خود در 

پیری 

خوردن، 

به کسی 

التماس 

 نکردن.

یرمردی زندگی در شام پ

که تنها بود و  کردمی

پیراهنش را از گیاهان درست 

و از راه خشت زدن  کردمی

. روزی گرداندمیزندگی 

مشغول خشت زدن بود که 

جوانی به او خرده گرفت و او 

را از انجام این کار مذمت 

کرد. پیر به او گفت به این 

 که محتاج زنممیدلیل خشت 

کسی چون تو نباشم و نان 

 .خورممیوی خود را باز

نان به دست 

خود خوردن 

در دوران 

پیری و رنج 

کشیدن بهتر از 

گدایی کردن 

 است.
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ده؛ با توجه به موارد ذکرشمعنایی  شناسیروشفرایند ، همۀ آیدبرمیکه از جدول فوق  گونهآن

وی طبق الگویی مذکور است و نظامی از الگاالسرار مخزنپردازی در سازی و گفتمانساختار گفتمان

 و ساختار گفتمان این کتاب از یک استفاده کرده است االسرارمخزنمشخصی برای بسط معنا در 

. رسدیمی متنی به یک معنای اخالقی هانشانه بامطالعۀساختار منسجم و منحصر برخوردار است و 

متنی را خلق  انتقال پیام، قصد بهتوضیح داد که نظامی با ترفند و  گونهاین توانمی دیگرعبارتبه

 پردازفتهگبه پیامی اخالقی منجر گردد و در کنار یکدیگر  هانشانه آنتا  آوردمییی هانشانهو  کندمی

د و داشته باش تریکاملد معناهای توانمیمعنا »ایجاد معانی تازه است.  درصددبا ایجاد یک معنا، 

(. هر حکایت در پس گفتمان، 311 :0242)شعیری،  «تعاملی جدیدتری شود هایفعالیتایجاد سبب 

ایت ه است، وقتی در حکایت باعث ایجاد معنای جدیدی شددر حک هانشانهیی دارد که تقابل هانشانه

ر ، پیر دداندمیو این کار را مغایر سن پیر  کندمی، جوانی او را از خشت زدن منع «پیرخشت زن»

در نزد مخاطب منجر به تولید معنا  وگوگفتجوابی متضاد با افکار جوان او را مجاب کرده و این 

 هانشانه ارتباط متقابل و تنگاتنگ هایبنیاناست که  جایی درکشف معنا ». به قول شعیری، گرددمی

نیز  االسرارمخزندر  ساختار گفتمان معنایی و (9: 0270)شعیری،  «گیردمیشکل  آنبا یکدیگر در 

 چنین حالتی دارد.

 گیرینتیجه .6

گفتمان  ، معنای نهفته درتعلیمی دارداخالقی و  ایصبغهنظامی که  االسرارمخزنمثل  هاییگفتماندر 

 برحسب ردازپگفتهروایی است. بر همین اساس  هاییپردازگفتهو در گروِ  تفسیرگونه، چندبعدی

یجاد ، عالوه بر ابیندمیپیامی اخالقی  کنندۀمنتقلرسالتی که بر عهده دارد و خود را در جایگاه 

دهندۀ و بسط کنندهتثبیتکه  آوردمیمعنای کالم  مؤیدگفتمانی مبتنی بر کلیات اخالقی، حکایتی 

دستاورد  :زیر است آمده در این پژوهش به قراردستهنتایج باست.  پردازگفته موردنظرپیام و معنای 

 بهل با یک بوطیقای گفتمانی ک االسرارمخزنژوهش حاضر این است که در ساختار گفتمانی اول پ

فلسفی،  و شاعر ابتدا از کلیات رسدمیمواجهیم که به شکل مثلثی وارونه از کلیات به جزئیات  ءجز

رای و ب گرددمیخاص ، سپس بسامد موضوع وی کندمیعقلی، اعتقادی و اخالقی شروع به سخن 

تاورد دوم . دسآوردمی ،با بخش میانی گفتمان که بسامد باالیی داشت معناهمادامۀ روایت حکایتی 

معنایی ونسان ژوو، پس از ارائۀ اطالعات  شناسیروش ۀپژوهش حاضر این است که بر اساس نظری

حکایتی به جهت ادامه دادن کالم خویش  پردازگفتههر مقالت(، نخست )کلی در بخش گفتمان 
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نقش  ایفای آنیی نیز در هاشخصیتیی معنایی است و هانشانهکه دارای فضایی خاص با  آوردمی

هر  ی متقابل و متضاد درهانشانه. دستاورد دیگر پژوهش حاضر این است که از ترکیب کنندمی

 ست.ا بیانقابلیک جمله  صورتهبکه  یابیممیمقالت و حکایت به معنای اخالقی متن دست 

 پی نوشت:
ای، در حقیقت، دیوی که راه تو را زده و گمراهت . ای که سپر مردانگی و رادی را دور انداخته و کنار نهاده1

 نه کرده است.بینی بیگاکرده، این دنیاست که با ظاهر فریبنده و لذات زودگذرش تو را از معرفت و حقیقت
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