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 چکیده

در   allegoryداستانی که آن را معموالً معادل . تمثیلِپردازدمیهای داستانی های روایی تمثیلبررسی ویژگیبه این مقاله 

آن پسِ  داستانی با معنایی نهفته درهمچون ، شودبا عنوان تمثیل رمزی نیز از آن یاد می و گاه گیرندادبیات غرب در نظر می

به همین دلیل  ،گرفته استرویکرد بالغی مورد مطالعه قرار می هدر زبان فارسی معموالً تمثیل با غلبشود. تعریف می

 .اندشدهبالغی سنجیده می یا معیارهایتنها ب ها، آنهای رواییِبه ویژگی هبدون توجّهای داستانی نیز تمثیل

هایی است که به ترین ویژگیمحوریت رویدادها و حرکت بر خط داستانی واحد از مهمکه دهد حاضر نشان می مقاله

کهن را  حکایات های رواییهداف تعلیمی و شیوها همسوییِاز سویی  ررسی،رساند. این بداستان یاری می خوانش تمثیلیِ

بر مبنای ای از طرح داستان خالصه هارائ در گرورمان را نیز  هگون تمثیلیِ فرایند خوانشِو از سوی دیگر،  دهدنشان می

  .داندمی بر مبنای آن تمثیل مدوّ هو برساختن الیحوادث روی داده در خط سیری واحد 

و چگونگی برآمدن  وه بالغی و روایی تمثیلط میان وجارتبا ،بندی رواییِ توصیف و رویدادتقسیمه به با توجّ ها،افزون بر این

 شده است. بررسینیز های داستانی نمادها از دل تمثیل
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 مقدمه. 1

. یکی از معانی استگرفته بر شناسی را دریینطق و استدالل تا زیبام ای ازگسترهن سال زاراای بیانی است که هتمثیل شیوه

های زیادی همچون انگیزه ،همین دلیلدیگر در ورای خود پنهان دارد. بهداستان یا حکایتی است که معنایی  ،پرکاربرد تمثیل

ادبی بهره  داشته تا از این گونهرا بر آن میثیر بیشتر در مخاطب و ... نویسندگان برخی مفاهیم، تأ ترس، احتیاط، بیان ناپذیریِ

چه آن گذشته از –های روایی آن تالش خواهد شد تا ویژگی (allegory)کید بر تمثیل داستانی تأحاضر، با  در مقاله. گیرند

دنبال بررسی شود. به عبارت دیگر در این مقاله به -های بالغی انجام شده استدر بیشتر مطالعات پیشین با تکیه بر ویژگی

های ویژگی چهاز آن دسته از متون داستانی که ظرفیت خوانش تمثیلی دارند ود که خواهیم ب هایافتن پاسخی برای این پرسش

 بالغی تمثیل دارند؟ هها ارتباطی با سوی؟ و آیا این ویژگیخوردارندروایی بر

با بررسی تمثیل داستانی و  ،در ادب فارسی های رمزیرمز و داستان ،پورنامداریان در کتاب ارزشمند خود ،پیش از این

 :بت به دیگر اصطالحات این حوزه پرداخته است )ر.کی( به تعریف و تحدید مرزهای آن نسخاص آن )داستان رمز نوع

 ه( نیز اشاراتی به تمایز میان وجه1389و شیری ) (1372شفیعی کدکنی ) .(227-265و  139-163: 1383، پورنامداریان

 های داستانی و رواییطور خاص به بررسی ویژگیمطالعات بهیک از این ولی در هیچ ،اندداستانی و بالغی تمثیل داشته

 و همکاران . جبریها بسنده شده استتفاوت میان ساخت و اهداف آنتنها به بیان  های داستانی پرداخته نشده ویلتمث

بررسی مصداقی و  ،اندههای این دو مقوله به میان نیاوردحد و مرز و تفاوت هچند بحثی دربارخود هر ه( نیز در مقال1388)

 .(21 :1388 ،و همکاران جبری :)ر.ک اندتمثیل بنا نهاده خود را براساس میزان روایی بودنِ بندیِتقسیم

توصیفی  ، در پی ارائهداستان از میراث مطالعات ساختاری در حوزهگیری ها و با بهرهنوشتار حاضر با نگاهی به این پژوهش

بالغت، به بررسی  هحوز اریفِآمیختگی و گوناگونی تع شدن درنابراین بدون واردست. بیل داستانی اشناختی از تمثروایت

 پردازد.مان مین و گفتمان رتمثیل داستانی در دو بخش حکایات که

 تمثیل؛ روایت و بالغت. 2

داشتن تمثیل در برد. قرارتمثیل پی هنظران دربارگوناگونی آراء نویسندگان و صاحب توان بهبا نگاهی به کتب بالغت می

تمثیله، تشبیه تمثیل، استدالل و  هتر همچون استعارئیاره و یا مرزهای آن با مقوالتی جزهای بیان و بدیع یا تشبیه و استعمقوله

 دهند. نشان می پژوهیتمثیل تسنّ( از جمله مواردی است که گوناگونی تعاریف را در 29: 1390... )ر.ک. مرتضایی، 

تمثیل مترادف با تشبیه  -1ی دیدگاه علم بیان به تمثیل را در چهار حوزه خالصه کرده است: بندی کلّمفتوحی در یک تقسی

(. 255: 1389تمثیل معادل الیگوری )فتوحی،  -4استعاره و مجاز  هتمثیل در زمر -3د تمثیل نوعی از تشبیه با وجه شبه متعدّ -2

مباحث مربوط به داستان و  ظاهراً ویژه بیان، و مورد آخرت و بهبالغ زهی، سه مورد نخست بیشتر مباحث حوبنددر این تقسیم



داستانی چندی است تحت  اگر چه مباحث نظری تمثیلِ توان دیدبر مطالعات تمثیل می تاباند. ولی با مروریحکایت را باز می

های داستانی و روایی آن انجام شده ویژگی هوارد شده، کمتر بحثی دربارنیز فارسی ادبیات تأثیر ادبیات غرب به مطالعات 

سوی تمثیل داستانی نیز خود به خود به ،بالغی تمثیل موجب شده است تا حداقل در ایران هسوی هرسد، غلباست. به نظر می

تمثیل اشاراتی ناخواسته به روایت  تی دربارههای بالغی حرکت کند. گفتنی است مباحث سنّفهسنجش با محک مباحث و مؤلّ

 آن روی نداده است.  هی دربارگاه بحثی جدّگفتمان بالغی، هیچ دلیل غلبهبهشاید اند که ثیل داستانی نیز داشتهو تم

از نظر ساخت، شباهت  -الفها بگذریم، تعاریف قدما از تمثیل اغلب حول دو محور شکل گرفته است: ءاگر از برخی استثنا

ه به حجم )تمثیل به فراتر از یک کلمه اطالق و تفاوت با آن با توجّ ،بههه و مشبّبّه به دارابودن دوسوی مشتمثیل با تشبیه با توجّ

استدالل، بیان امور روحانی و ...  بر مواردی چون تعلیم،از نظر اهداف نیز  -ب ؛قرار گرفته است هوجّمورد ت ،شده است(

 است.  تأکید شده

به در تمثیل همانی است که گاه از آن هاست. در این محور، مشبّمحور نخست )ساخت(  ،شودحاضر مربوط می هچه به مقالآن

که دلیل اینم بهدوّ هشود. حضور این الیمایه و ... نام برده میم، معنای تمثیل، دروندوّ هبا عناوینی چون تفسیر، الی

چه امروزه رای نمونه آندر اغلب تعاریف تمثیل نقشی کلیدی داشته است. ب ،کندتمثیل را تضمین می ساخت تشبیهیِژرف

نوعی عنوان کتب به بودن از یک کلمه در برخیفراتر دلیل تشابه با ساخت تشبیه وبه ،شودصنعت اسلوب معادله نامیده می

 تمثیل ذکر شده است. 

توان ثیل میکند. از تعاریف بالغی تمدیگر ترازو به نفع استعاره سنگینی می ربوط به تمثیل در ادبیات غرب، کفهدر تعاریف م

با این  شده است؛ه( شناخته میمعنای تشبیهی با حذف مشبّمثیل با ساختی مشابه استعاره )بهت ،یونان باستان هدریافت که از دور

 continua)یافته ه  گسترشکه گاه از عبارت استعاربیش از استعاره است؛ چنان ،تفاوت که حجم تمثیل در این تعاریف

metaphora)1 توان نتیجه عدم حضور می این ویژگی ساختی را .(23: 2001نیت، به تمثیل استفاده شده است ) رهبرای اشا

می در خود نهفته هایی که معنای دوّداستان ،به همین دلیل اصطالح الیگوری شده دانست.انده میچه تمثیل خوم در آندوّ الیه

عاریف الیگوری ترین تکه امروزه نیز این نکته یکی از مرسوم تا جایی برگرفت؛ درراحتی و بهطور کامل دارند را نیز به

م حکایت در تعریف الیگوری را باید دوّ هعدم حضور الیتأکید بر بنابراین، (. 69: 1392نامور مطلق،  شود )ر.ک:محسوب می

  .2یابی کردهای پیشین ریشهگونِ تمثیل در دورهاستعاره یِلقّدر ت

ی تشبیهی و استعاری های گوناگون تمثیل در ادبیات غرب را شواهدی بر تمایز میان دو تلقّبندییمتقسبسیاری از شاید بتوان 

توان از تمثیل در متن مفروض است. برای نمونه می یک الیه تنها حضورها بندیاز تمثیل محسوب کرد. در اغلب این تقسیم

تمثیل با استعاره نزد  ه( یا مقایس293: 1380ر.ک. احمدی، ها )تمثیل با نماد از نظر تکامل در دیدگاه رمانتیک همقایس



خیالی و فکری از  تمثیل به دو گونه ی تقسیم( یا حت68ّ -67: 1392نامور مطلق،  :گستردگی )ر.کمیزان ها از نظر کالسیک

 .3( نام برد294: 1380نظر میزان آشکارگی معنای نهفته در تمثیل )احمدی، 

های جدیدی شده که هرچند در بندین ایرانی موجب تقسیممنتقداتمثیل داستانی از سوی  ه بهجّبرخورد این دو نگاه و تو

بالغی یعنی حضور یا عدم حضور  یمحک این نوع تمثیل بادر عمل  ،کید داردماهیت داستانی و روایی الیگوری تأظاهر بر 

تمثیل داستانی بر لزوم عدم حضور تفسیر  بارهم بحث درنه پورنامداریان هنگاشود. برای نموبه( سنجیده میهم )مشبّدوّ هالی

 ( که یادآور همان ساخت استعاری الیگوری است. 147: 1383کند )پورنامداریان، کید میأف در متن تمؤلّ

این موجب شده است تا افزون بر گوناگونی تعاریف  مثیلهای بالغی و روایی ته به اهمیت تمایز میان ویژگیعدم توجّ

نه روایی( و گاه عدم حضور  خاطر ساخت داستانی )وه و فقط بهویژه در ادبیات فارسی( بدون دلیلی موجّلیگوری )به، اهحوز

کسانی چون  ،بررسی شود. همین عوامل هادیگر حوزهجدا از  4تفسیر راوی )که معیاری است متزلزل و غیر قابل اثبات(

المثل و اسلوب ای چون ارسالتیِ تمثیل تحت اسامیی از مقوالت سنّبسیار جداسازیشفیعی کدکنی را بر آن داشته تا با 

 (. 85: 1372شفیعی کدکنی، تمثیل بر تمثیل روایی یا همان الیگوری بردارند ) کردن حوزهمعادله، گامی در جهت متمرکز

ه احث تمثیل شده، توجّهای اخیر موجب طرح موضوع تمثیل داستانی )الیگوری( در مبچه در سالتوان گفت آناین میبنابر

گویا در این  ،بودن الیگوریهای پراکنده به رواییبا وجود اشاره چون بالغی و روایی نبوده است؛ دو حوزهبه تمایز میان 

که گاه برای رهایی از این درهم بودن تمثیل داللت دارد. چنانطوالنی درنتیجهروایی تنها بر شکل داستانی و  هاشارات واژ

کوتاه )حداقل یک جمله یا در قالب یک مصراع یا بیت( و بلند )در  هبه دو گون« ساختار» ریف، آن را از نظرریختگی تعا

 (. 34: 1390)مرتضایی،  اندکردهتقسیم نیز ت یک داستان یا حکایت( ئهی

 دبیات فارسی باشد:تمثیل در ا هحوزاندازی نو در تعاریف تواند گامی در جهت ترسیم چشمجا یادآوری دو نکته میدر این

ها و ها بر ویژگیشدن مرزها و ابتناء هریک از آنصآن مشخّ ی و روایی تمثیل، که نتیجهنخست، لزوم تمایز میان وجوه بالغ

ولی  ،ه به تمایز میان این دو سویه انجام شده استهایی در جهت توجّخود خواهد بود. گفتنی است تالش معیارهای حوزه

( در 1383اند. مثالً پورنامداریان )ها، معیارهای بالغی بر معیارهای روایی غلبه داشتها و گزینش مصداقهمعموالً در تحلیل

 هبه )الیهه بیش از حد به عواملی چون حضور مشبّدلیل توجّهای داستانی در ادبیات فارسی، بهترین مطالعه در باب تمثیلمهم

های خاص روایی از توصیف و تبیین ویژگی - های بالغی یاد کردیمبا ریشهعنوان معیاری از آن بهپیشتر که -م متن( دوّ

 های داستانی به دور مانده است. تمثیل

نیز یادآوری شد، در برخی مقاالت  پیشترکه م، لزوم تمایز میان نوع داستان )قصه، حکایت، رمان و ...( و روایت. چناندوّ

( تمامی انواع 1384های بالغی و روایی تأکید شده است، مثالً حمیدی و شامیان )طور صریح یا ضمنی بر تمایز میان تمثیلبه



. با وجود این، عدم تمایز میان (76: 1384)حمیدی و شامیان،  اندتمثیل را در دو گروه بزرگ روایی و توصیفی جای داده

عنوان جا( به)همان« شکل داستانی»ه از هایی تمثیل داستانی دانسته شوند کروایت و داستان موجب شده است تا تنها تمثیل

 های بالغت کهن در رستههمراه با عناصر داستانی و آغاز و پایانی خاص برخوردارند. منحصرکردن تمثیل ادبیِ یک گونه

 کارکرد و ساختار اشکال،» هترین گام در این راستا در مقالشاید بتوان گفت محکم .5عاستمؤید این ادّ جا()همان توصیفی

ها بندی آنها معیاری برای تقسیمبرداشته شده است. در این مقاله روایی بودن یا نبودن تمثیل« میبدی عرفانی تفسیر در تمثیل

  است. قرار داده شده

دادن اسلوب معادله در گروه اند. مثالً جایکدیگر آمیخته شدهگاه داستان و روایت با ی هادر توصیف و تحلیل با وجود این،

میختن آدر هتوان نتیجمعیارهای بالغی، می دخالت( را افزون بر 23-25: 1388روایی )جبری و همکاران، های غیرتمثیل

گردد/ میشد حرص جوان  آدمی پیر چو»های اسلوب معادله همچون نمونه که برخیتان و روایت نیز دانست؛ چنانداس

نسبت به  تریبرجستهساخت روایی  ،ها نهادداستان بر آنتوان نام ، هرچند نمی«گرددمیخواب در وقت سحرگاه گران 

های روایی نی به بررسی ویژگیشدن مرزهای تمثیل داستاترمنظور روشنهای بعدی به. در بخشدنساخت توصیفی دار

حکایات  :دو بخش جداگانه انجام خواهیم دادشناختی، این بررسی را در دالیلی روشها خواهیم پرداخت و بهگونه تمثیلاین

 کهن و رمان.

 حکایات کهنتمثیل و . 2-1

های مختلفی ها به صورت. این داستانانده شدهی تمثیلی خواندیهاداستان ،ها و حکایات کهنتعداد بسیار زیادی از داستان

صورت تمثیلی هها بولی اغلب آن ،شوندلی و عامیانه، حکایات تاریخی و ... یافته میهمچون حکایات حیوانات، حکایات تخیّ

هاست. ها در آنرویدادها و کنش محوریتِ ،های کهنهای مهم داستاناند. یکی از ویژگیو با اهدافی تعلیمی روایت شده

همین دلیل در اغلب حکایات کهن و به هایی برای پیگیری داستان هستندرویدادها در حکایات کهن اغلب ابزارها و گام

شترین حجم متن نیز مربوط به رویدادها بوده است. بنابراین، محوریت زمان و توالی آن از بی ،ویژه در حکایات کوتاهبه

نقش روابط  ،(. در این حکایات78: 1388زاده، د )شریفننقشی برجسته دار ،پیرنگ داستان گیریِعواملی است که در شکل

 یابد. گیری پیرنگ به نوعی خاص نمود میی نیز در شکلعلّ

ها در نوع پردازد که تفاوت آنمیان دو نوع داستان می هحکایات کهن به مقایسساختاری های ین ویژگیتودورف در تبی

معاصر، یک حادثه و یا مدرن و های داستانی ها ریشه دارد. در حکایات کهن برخالف نمونهروابط علّی میان رویدادهای آن

ها که با نوعی ای از رویدادها و کنشاین حکایات از سلسله خواند.یک ویژگی اخالقی بالفاصله رویدادی دیگر را فرامی



(. بنابراین 46 -45: 1388د )تودورف، نشواند، تشکیل میواسطه به یکدیگر پیوند خوردهعلّی موسوم به علّیت بی رابطه

یا با کارکردی های داستانی یا حذف شوند بخش هشود تا بقیمحوریت رویدادها موجب می ،توان گفت در حکایات کهنمی

 شوند. بیانرویدادها این ثانویه در جهت تأکید بر 

های کارکرد تمثیلی حکایت دانست کههای داستانی نیز تمثیل رواییِ ترین ویژگیتوان مهمرویدادها را می محوریِ نقشِ

اند ای از رویدادها تشکیل شدههای داستانی معموالً از مجموعهنخست تمثیل ه. الیدر پی داشته استکهن و پیوند این دو را 

ای رت است از الیهکشانند. تفسیر و معنای درونی تمثیل نیز عبامی که خواننده را در پی خود و به سوی سرانجام حکایت

ر ه به تناظل و با توجّوّا م را  مشابه الیهدوّ الیه ،تمثیل خست )صورت حکایت(. خواننده و مفسّرِن موازی با سلسله حوادث الیه

، بیش از همه در گرو خط سیر داستان است که خود با محوریت الیهاین گیریِ شکلکند. میان عناصر دو الیه ایجاد می

توان به ها نیز میها و وضعیتها و برخی مکانها، از شخصیتگیرد. افزون بر رویدادها و کنشرویدادهای آن شکل می

 نخست یاد کرد.  هعنوان عناصر الی

. این عناصر به همان عهده دارندم بردوّ رساختن ساختار روایی الیهتری در بها نقش کلیدیین، رویدادها و کنشبا وجود ا

کنند. در این حرکت موازی، م را نیز با توالی و تسلسل خود ایجاد میدوّ هاند، الینخست تمثیل را شکل داده شکلی که الیه

صورت متناظر حضور دارند. اما دیگر هستند که در هر دو الیه به و مهم روایت محورنقاط شروع، پایان و اوج از نقاط حادثه

. (9-8: 2007)میکیکس،  ها و رمزهای درونی تمثیل تبدیل شوندتوانند به استعارهم میدوّ هعناصر نیز پس از ایجاد الی

عناصر منفرد نیز در نقش رمزهایی با  ،م تمثیل و طرح حکایتدوّ هدیگر متناسب با توالی رویدادها، ترکیب الی عبارتبه

ی حکایت بازرگان و جواهر از حکایات باب ابتداء کلّ رای نمونه اگر بر آن باشیم تا طرحشوند. بمضامین خاص تفسیر می

کردن جواهر اجیر بازرگان شخصی را برای سفته -1ها دانست: آن را توالی این گزاره توانکلیله و دمنه را بیان کنیم، می

شود. بازرگان مدهوش صدای چنگ می -3خواهد چنگ بنوازد. خود از آن شخص می هبازرگان به دلیل عالق -2کند. می

 شود.کار میدر پایان روز بازرگان زیان -5ماند. مزدور از کار جواهر باز می -4

توان چنین م را میدوّ ی الیهرح کلّف کتاب از آن شکل گرفته است که بنابرآن طی بر مبنای نتیجه و برداشت مؤلّاین طرح کلّ

وی  -3کند. ه میشهوات به امور دنیایی توجّ هدلیل غلببه -2گذارد. پای به دنیا می ،انسان برای جمع حسنات -1دانست: 

کار در پایان عمر پشیمان و زیان -5ماند. اخروی باز می هانسان از کسب ذخیر -4شود. سرگرم حالوت عاجل دنیا می

 د.گردمی

که عناصری چون چنگ و بازرگان به ترتیب نمادهایی برای لذات دنیوی و انسان طالب ثواب در این نمونه افزون بر این

م روایت با توالی دوّ هشناختی و ساختار تمثیل اهمیت دارد، ایجاد الیچه در این بخش برای بررسی روایتاخروی هستند، آن



بردِ طرح محسوب های داستان از نظر پیشترین بخشگونه رویدادها مهمایننخست است.  هرویدادهایی موازی با الی

: 1975 )کالر،« اهمیت دارندبودن کنش خاطرتنها به» ها را همان رویدادهایی دانست که از نظر کالرشوند و شاید بتوان آنمی

بودن خاطر کنشه بگیرند، حوادثی که تنها بهعهد توانند برهای داستان میهای مختلفی که کنش(. کالر با اشاره به نقش134

دهد که به توصیفاتی شامل پرداخت طرح داستان یا پرداخت شخصیت داستانی هایی قرار میرا در برابر بخش اهمیت دارند

ن چنی اهمیت خواند برمی process statement ها راهایی که آنبا اشاره به گزارهبه نوعی دیگر انجامد. چتمن نیز می

ق هدفی است که برخی ها و رویدادها در تحقّاین کنش نقش(. 44 -43: 1978رویدادهایی تأکید کرد )چتمن، 

 اند. سازی طرح داستان در پی آن بودهشناسان برای خالصهروایت

ها ریافت که تمثیلد توانو تمثیلی داشته باشیم، می های تعلیمیهای کهن در کتابمروری بر تمثیل ،ه به این مطلباگر با توجّ

ها، خود این کتاب رهای بیان شده دتمثیل ،عبارت دیگرها هستند. بهلی و بنیادین روایتطرح و ساختار اص هاغلب نتیج

ها را ف، آنتر در نظر گرفته شوند که اهداف تمثیلی و تعلیمی مؤلّروایتی بزرگ هشدی و خالصهعنوان طرح کلّتوانند بهمی

صورت ها را بهسازیِ دوباره، آنتوان با خالصه. در خوانش تمثیلی نیز میاندتر تبدیل کردهتاهایی کوهصورت حکایتبه

 . انجامدمیها و رویدادها روایتی با محوریت کنش بهگان، تری تبدیل کرد که همچون حکایت بازرساختار و طرح بنیادی

ه قرار داد. این ها مورد توجّتوان در پیوند با اهداف تمثیلی آنبودن حکایات کهن را میرسد کوتاهبه نظر میجا در این

ای از رویدادها یا گیرند که این خط سیر نیز معموالً شامل سلسلهحکایات اغلب بر یک خط سیر داستانی واحد شکل می

ای که در خوانش تمثیلی مین نکتهسازند. بنابراین دوّصورت متوالی خط سیر داستانی را میههای شخصیتی است که بویژگی

ها به یک خط سیر داستانی که معموالً حکایات کهن نباید از نظر دور داشت، عبارت است از محدود شدن اغلب این نمونه

چه دهد که این حکایات را بر خط سیر خود از آنهمان خط سیر اصلی داستان است. خوانش تمثیلی به ما این اجازه را می

های کهن نخست استخراج کنیم. گفتنی است در میان داستان هعنوان الیی روایت را بهاین کار طرح کلّتر، و با هست خالصه

شود تا وجب میتوان یافت که حجمی بزرگتر از حکایات کوتاه دارند و این گسترش روایت گاه مهای زیادی را نیز مینمونه

های کهن موجب گسترش روایت و گاه عواملی که در داستان تریندی تشکیل شود. از مهممتعدّ داستان از خطوط داستانیِ

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می ،شودد خطوط داستانی میتعدّ

  داستان در داستان: -الف

این یک داستان است. دل های مختلف در داستانوجود  ،شودنخستین عاملی که موجب گسترش داستان در متون کهن می

، روایتی اصلی که گستردگی چندانی ندارد را با درج شودیاد می( frame storyداستان در داستان ) وانعن از آن با که شیوه



. به 6دانددهد. تودوروف شیوه داستان در داستان را نتیجه ورود شخصیتی جدید به حکایت میهای فرعی گسترش میداستان

بر یک طرح و  دگی خودش است. هر شخصیت جدیدی دالّیک داستان بالقوه است که همانا داستان زن ،شخصیت»باور او 

که داستانی جدید روایت الجرم قطع داستان قبلی را در پی دارد تا این ،شدن یک شخصیت جدیده جدید است ... ظاهرتوطئ

هتر خطوط عبارتی بها یا بهبرای نقل همزمان داستان(. شاید بتوان این شیوه را شگردی کهن 49 -48: 1388)تودوروف، « شود

ای کند؛ نکتهسیر داستانی مختلف دانست. هر شخصیت با ورود خود خط سیر داستانی مربوط به خود را نیز به روایت وارد می

 .(49همان: یاد شده است. ) (embeddingکه گاه از آن با تعبیر درج )

 گسترش روایت :توصیف و تفسیر -ب

توان به اهداف تعلیمی و تمثیلی گری دارند. این جایگاه را میدر روایت ها و تفسیرها در متون کهن جایگاهی ویژهتوصیف

 7(recite) ویژه در مورد تفاسیر، راوی در جای جای حکایات با ایجاد درنگ در زمان گفتمان رواییاین متون نسبت داد. به

ستان در داستان، گسترشی دوچندان را پردازد. این تفاسیر در کنار عامل داکمی در مورد رویدادهای گذشته میبه تفسیری حِ

ای در که آمیزش تفسیر و داستان در داستان موجب گستردگی قابل مالحظهبرای حکایت در پی خواهند داشت؛ چنان

 های مثنوی مولوی شده است.بسیاری از داستان

ال دارند. و نقشی غیر فعّ در مورد توصیفات نیز اشاره به این نکته ضروری است که در متون کهن توصیفات اغلب حالت

ترین عبارت دیگر، اگر از برخی استثنائات بگذریم، توصیفات در پیشبرد روایت نقش چندانی بر عهده ندارند. از جمله مهمبه

نبرد، توصیف  واردی چون توصیف مکان، توصیف صحنهها در ممحتوای این توصیفات و منحصرشدن آن ،دالیل این امر

که به های ادبی از سویی بیش از آنتشدن از آبشخور سنّدلیل سیراب. این توصیفات بهن و ... استمعشوق، توصیف پهلوا

تری دارند. از این رو بجاست اند، و از دیگر سو وجه ادبی برجستهبه موضوع توصیف وابسته ،خط سیر داستانی وابسته باشند

(. در این 156 -155: 1387عامیانه، عباراتی قالبی بنامیم )یاوری،  شده در متونهای انجامارات را همسو با تحلیلاین نوع عب

ای روبرو است. کلیشهاغلب وجه جانشینی و ادبی، خواننده بیش از انتقال اطالعات با توصیفاتی شاعرانه و  هدلیل غلبعبارات به

وصف معشوق از چشم و خد و خال،  از درختان و ریاحین و نهرها، در در وصف مکان ،متون بیشترهای روایی در این بخش

 پردازند.گویند و به گسترش روایت میدر وصف صحنه نبرد از گرد و خاک، کشیدن کمان و ... سخن می

 گوها وگفت -ج

سازی عناصر هنری و داستانی و افزایش بار دراماتیک متن از شگردهای گسترش ها با برجستهگوهای میان شخصیتوگفت

شوند. بسیاری از حکایاتی که مولوی از متون پیشین در مثنوی نقل کرده با حکایات کهن محسوب میروایت در بازنویسی 



که قصد تعمیم به تمامی ی )بدون ایناند. با وجود این، از یک ویژگی کلّی و کیفی دست یافتهیی کمّهمین شگرد به گشتارها

وگوها که در مورد توصیفات گفته شد، گفتهمچنان کرد: پوشیتوان چشماین متون نمی حکایات کهن را داشته باشیم( در

ها و فضاهای العات چندانی در مورد شخصیتهای ادبی پیش از خود، اطّتنیاز به سنّ ای بیش از حدّدلیل تکیهنیز گاه به

 که دربی، بیش از آنت ادثر از مضمون حکایت یا سنّتواند متأشدن وجه ادبی میبرجستهکنند. داستان به خواننده منتقل نمی

ها و کسب اطالعات گرا و تاریخی(، شناخت شخصیتهای واقعروی داستان )وجه ارجاعی در حکایات و داستانپیوند با پیش

های در مورد شخصیتای به ویژگیاین فرایند ی قالبی است. موجود و تا حدّها باشد، در خدمت مضمون از پیش آن هدربار

 شود.یاد میاز آن اشخاص در قصص کهن  (typicalبودن )معموالً با عنوان نوعیکه مربوط است  این حکایات

از عنوان عوامل گسترش روایت در متون داستانی کهن یک از سه عاملی که بهتوان گفت هیچه به مطالب یاد شده میبا توجّ

داستان  هدخالتی ندارند. شیو ،انجامدایت میای که به برداشت تمثیلی از یک حکبرد خط سیر داستانییاد شد، در پیشها آن

شود. ولی این خطوط ای است که آشکارا موجب ورود خطوط سیر داستانی مختلف به متن میترین شیوهمهم ،در داستان

 گیرند. دالیل مختلف از جمله روشن بودن مرز آن با دیگر خطوط، در خط سیرِ اصلیِ تمثیل نقشی بر عهده نمیاستانی، بهد

با وجود این، خط سیری که  ی و حدود پانزده حکایت فرعی دارد.ل کلیله و دمنه یک حکایت اصلباب اوّ ،برای نمونه

همانی است که دوستی شیر و گاو، حسادت و طمع دمنه و برهم خوردن رابطه  ،شودموجب برداشت تمثیلی از حکایت می

رای »عنوان تمثیلی از همین موضوع از سوی نویسنده ذکر شده است: یادشده نیز به میان آن دو را در بر دارد. اتفاقاً حکایت

تضریب نمام خاین بنای آن خلل ه ثل دو تن که با یکدیگر دوستی دارند و بهند فرمود برهمن را که: بیان کن از جهت من مَ

 (.63: 1380)نصراهلل منشی، « عداوت و مفارقت کشده پذیرد و ب

ویژه هنگامی که به -گوها و توصیفات وتوان طرح کرد. گفتوها، توصیفات و تفاسیر نیز همین نکته را میگودر مورد گفت

یشتر مواقع در ب -گیرندرسانی فاصله میالعسوی تقویت وجه ادبی از وجه ارجاعی و اطّگیری از سنن ادبی و حرکت بهوام با

شوند. م معموالً نادیده گرفته میدوّ هشدن الیساختهخوانش تمثیلی و بر م تمثیل ندارند و هنگامدوّ گیری الیهنقشی در شکل

گو وهای توصیف، تفسیر و گاهی گفتکه موجب نادیده گرفته شدن بخش دالیل مهمیافزون بر این نکات، یکی دیگر از 

 ست. هاای آنغیرحادثهشود، ماهیت در خوانش تمثیلی می

در این  محوریت رویدادها جوه تمثیلی در حکایات کهن را بیش از همه باید درو هدلیل غلب توان گفتدر مجموع می

د و یا نقش نسبتاً . در مورد حکایاتی که از خط سیرهای متعدّواحد جُست خط داستانیبر ها اغلب آن پیشروی و حکایات

شده بر طرح های افزودهل بخشکمرنگ رویدادها در برابر تفاسیر و توصیفات برخوردارند، به دالیلی که گفته شد در عم

 د.شوایجاد میحکایت  اصلیم معموالً براساس خط سیر دوّ شوند و الیهکایت نادیده گرفته میاصلی ح
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بوده است که گری ای از روایتشیوه هدهند که حکایات تمثیلیِ کهن نتیجهای پیشین نشان میشده در بخشگفته مطالب

توان دید. از این رو، گویی یابی به طرح اصلی و کلّیِ داستان میهای ساختارگرایان برای دستنوعی از آن را در تالش

راستای ها در عنوان یکی از نخستین تالشترند. الگوی  پراپ بهشده از روایتی بزرگگونه حکایات، خود طرحی خالصهاین

که نمایاند. چنانهای کهن را بازمی، دو ویژگی مهم روایی در تمثیلساخت آن(عنوان ژرفهطرح داستان )ب هخالص هارائ

های روایی ترین ویژگیعنوان مهمی و حرکت بر یک خط داستانی را بهمحوراغلب حکایات تمثیلی کهن، حادثه ،گفته شد

خود   هی که وی برای حکایات مورد مطالعهایتوان دید کارکردکنند. با نگاهی به الگوی ساختاری پراپ میخود حفظ می

بر محوریت حوادث و تنها ای تعمیم یافت، در راستای یک خط داستانی واحد و فی کرد و بعدها به شکل قابل مالحظهمعرّ

 اند.رویدادهای داستانی چیده شده

ی دادن طرح کلّم الگویی برای نشانبر ترسیبه نوعی ها و مطالعات خود را تالش شناسانی کهدیگر روایتپس از پراپ نیز 

عبارت دیگر الگوهای آنان از سویی دادهای داستانی تأکید داشتند. بهها معطوف کردند نیز در الگوهای خود بر رویداستان

 .8تنها بر یک خط سیر داستانی و از سوی دیگر با محوریت حوادث قابل اجرا بود

 9آوردهای گفتمان رمانشویم که حاصل دستویی دیگر با روایاتی مواجه میها و حکایات کهن بگذریم، در ساگر از قصه

ر و نگاه به انسان و جهان در دوران تفکّ هعنوان الگویی ادبی که بسیاری آن را حاصل شیواند. رمان بهادبیات روایی بوده برای

ت در ه به فردیّتوان از توجّمی ویژهبهگری نیز دستاوردهایی به همراه داشته است. دانند، از نظر روایتمدرن می

(. 25: 1389وات،  ه رمان شده است )ر.ک:شناسانروان نام برد که موجب تقویت وجههعنوان عاملی بهپردازی شخصیت

ه است که شناختی داشتت در رمان، یک پیامد روایتترین شگرد برای نمایش فردیّعنوان مهمها بهبازنمایی ذهنیات شخصیت

 ای روایت. ثهحاد هتوصیفی در برابر سوی ت از تقویت سویهعبارت اس

د خطوط داستانی است. برخالف گری با تعدّبخش رمان که برای نوشتار حاضر مهم است، روایتمین ویژگی تمایزدوّ

گیرند و دیگر خطوط داستانی یا وجود ندارند و یا در روایات کهن که اغلب بر یک خط سیر داستانی اصلی شکل می

متن باید کشف و بازگویی شوند، گفتمان رمان به دالیلی قادر به تولید و  هورت وجود با تمهیداتی روایی از سوی خوانندص

های یادشده نه تنها مرز میان رمان هایی چون توازی، توالی، تداخل و ... است. تفاوتد به صورتخطوط داستانی متعدّ هعرض

شناختی تمثیل را نیز گفته برای بررسی روایته ضرورت بازنگری در معیارهای پیشلکب ،نمایندمیهای کهن را روشن هو قصّ

 . کنندمی طرح



ر منتقدان و خوانندگان بر توان یافت که اکثاند، موارد بسیاری را میشدههایی که متأثر از گفتمان رمان نوشته در میان داستان

ها ای دیگر را در خود پنهان دارند که کشف آنل روایت، الیهاوّ هعنوان الیهها برأی هستند. این داستانبودن آنها همتمثیلی

عواملی  آیا ،ی خوانندگان( اما باید دید سوای نقش شم258ّ: 1389فتوحی،  خواننده دانسته شده است )بسته به شمّوامعموالً 

 کنند؟لی از یک داستان را ممکن میکه برداشت و تلقی تمثیبازشناخت توان نیز میرا شناختی متنی و روایتدرون

ی از یک حکایت بلندتر و کلّ یتوان طرحپوشی، میکه پیشتر گفته شد، هریک از حکایات کهن را با اندکی چشمچنان

های نیز فرایندی مشابه داستان "رمان خوانش تمثیلیِ" یابند.تر دانست که گاه با شگردهایی آشنا امکان گسترش میکامل

نیز  در رمانتمثیلی خوانش ه داشت که الً باید توجّشود. اوّمهم به این فرایند افزوده می با این تفاوت که دو مرحله؛ کهن دارد

هنگام خوانش تمثیلی تنها  با وجود گستردگی، بنابراین یک متن .دهدها بر یک خط داستانی روی میهمچون دیگر داستان

که ای از رویدادهاست. اما چنانود. این خط داستانی نیز خود توالی مجموعهشصورت یک خط داستانی در نظر گرفته میبه

توصیف نسبت به کنش است. این  های کهن، سنگینی کفّههای میان رمان با حکایت و داستانگفته شد، یکی از تفاوت

 انجامند. نی مید خطوط داستاهای داستان، عواملی هستند که به گسترش و گاه تعدّتوصیفات در کنار دیگر بخش

طرح داستان ) براساس یک خط داستانی( مربوط  هخالص هبه تهی رمان مهم در فرایند خوانش تمثیلیِ هلمین مرحبنابراین دوّ

ای از طرح اصلی داستان بود. یابی به خالصهکید داشت، دستأگرا برآن تشناسی ساختیکی از مباحثی که روایت شود.می

های ویژه در دهه هفتاد، بحثشناختی رمان را به میان کشید. بههای زبانطور خاص پای ویژگیهیابی به این هدف، بدست

این رشته مطالعات، بحث  شدند. از جمله نقاط برجستهسوب میشناسی محهای روایتترین شاخهشناختی، جزو مهمزبان

 های داستانی باید داد؟یک از بخشکدام زی طرح داستان اولویت را بهسااین موضوع است که هنگام خالصه هدربار

ها در بازگویی طرح بر نقش محوری هسته (catalyser) و کاتالیزورها (nucleus) هاروالن بارت با طرح موضوع هسته

ن و رد طرح داستابدر پیش ،کنندها با پیوندی که میان یکدیگر برقرار میداستان تأکید کرد. وی با اشاره به این نکته که هسته

مند گزینش یک خط سیر (، از سویی راه را برای توجیه روش306: 1389اند )ر.ک. کالر، آن ضروری های سازندهتوالی

فتنی است برد این طرح باز کرد. گسازی طرح داستان، و از سوی دیگر تأکید بر اهمیت رویدادها در پیشواحد در خالصه

شناختی روساخت و تری خواند که آرمان خود را براساس تمایز زبانبزرگعنوان بخشی از طرح توان بهاین الگو را می

 ( 22-29: 1390فاولر،  ساخت روایت قرار داد. )ر.ک:ن ژرفعنوا(، بهparaphraseیابی به بازگویی )ساخت، دستژرف

یت با استفاده از ساخت رواای که بر مبنای آشکار ساختن ژرفپیشتر یادآوری کردیم که در دیگر الگوهای ساختاری

روایت را گِرد رویدادهای « بازگویی»گیری توان شکلاند نیز میها )در معانی گوناگون آن(، شکل گرفتهرفتها و پیتوالی

گرِ رویدادها و سازند، به نوعی گزارشها و خطوط داستانی را میهایی که زنجیرهآن نشان داد. در تمامی این الگوها گزاره



گیریِ بازگویی براساس د. شکلنهای گفتمان روایی دارهایی با نوع گزارهستند که در بیشتر مواقع تفاوتهایی هحادثه

: 1387 کنان،( )histoire)  پایهگر این موضوع است که رویدادها، واحدهای بنیادین داستانِهای مبتنی بر رویداد، نشانگزاره

 ساخت روایت هستند.عنوان ژرف( به187: 1997 ،( )بالfabula) فابیوال عناصر تشکیل دهنده( و 27

 های روایتالیه ،. گفتمان روایی2-2 -2

سازد، همین توالی رویدادهاست. اوج و فرود م روایت را برمیدوّ هدنبالِ آن الیه نخست و بههای داستانی، الیچه در تمثیلآن

، همگی در بستر همین رویدادها های مضمونی روایتنعنوان بنیاها بههای شخصیت، خطاها و عقوبتهاداستان، گزینش

شود نیز از دل همین عوامل م روایت محسوب میدوّ هگیریِ الیآیند. موضوع مرکزی تمثیل، که بنیانی برای شکلوجود میبه

احد، به ها در طول یک خط داستانی وشده با تأکید بر کنشرائهطور خاص در گفتمان رمان، بازگفت اشود. بهخارج می

عبارت دیگر، هرچند در کند. بهشده در مورد حکایات کهن نزدیک میگفته هانجامد که آن را به شکل و شیوهایی میتوالی

روایی با  ، گفتمانبازگویی از رمان ههن وجود دارد، هنگام ارائگری رمان و حکایات کهایی در روایتگفتمان روایی تفاوت

داستانی  ای که حرکت بر یک خط عمدهد؛ شیوهشوهای کهن نزدیک میتمثیل ساخت( به شیوه)ژرف  پایهتبدیل به داستانِ

 . 10شوندهای بارز آن محسوب میو تأکید بر رویدادها، ویژگی

ل اوّ هطرح تمثیلی در الی ر ارائهگیرند، ده قرار میبازگویی متون داستانی معموالً مورد توجّ هاین میان اصولی که در ارائ در

ها به تبدیل توصیف -یابدکه در مورد رمان اهمیتی ویژه می-ترین این اصول دارند. یکی از مهم وایت نیز نقشی برجستهر

ال ذهن افزون بر جابجایی زمانی گر یک رویداد باشند. در رمان، شگردهایی چون جریان سیّهایی است که بیانگزاره

توان بندی میکنند. در یک تقسیمهای پیرو تبدیل میهای اصلی به جملهجمله شناختی ازها را در تغییری زبانرویدادها، آن

رفتن، دویدن، خندیدن(، وضعیت های کنش )مانند باالیی( به گونهمعنا ههای متون داستانی را از نظر نوع خبر )هستگزاره

کستن، بستن( تقسیم کرد )فاولر، پهن( و دگرگونی در وضعیت )مانند ش کردن، غمگین،داشتن، شنیدن، فرض)مانند باور

1390 :31 .) 

دار عنوان افعال زمانم بهل و سوّاوّ ههایی که معموالً با دو دستدر خوانش تمثیلی، افزون بر گزینش رویدادها از میان گزاره

یک وضعیت یا ای که بر های معنایی(، گونه61: 1386وقایع روایی طرح داستان هستند )توالن،  ههمخوانی دارند و سازند

ساخت دلیل حرکت به سمت ژرفشوند. این نوع خوانش بهحالتی ایستا داللت دارند نیز با تغییر شکل یا حذف روبرو می

های گفتمان روایی ندارند )کنان، هایی شبیه به گزارهپردازد که لزوماً گزارهروایتی مبتنی بر رویدادها می هروایت به ارائ

های حالتگزینش گرها و کنشهایی چون تغییر حالت، رویارویی گر ویژگیهایی که نشانگزاره (. بنابراین25-26: 1387

یابند. ( به طرح داستان )بازگویی( راه نمی187 -182: 1997رویدادها )ر.ک. بال،  نگرفتن در حوزهدلیل جایبه ،نیستند بدیل



ر و شخصیت، وضعیت ایستا و منفعل، وقایع معمولی و مکرّجا که اغلب به توصیف مواردی چون خودآگاهی این موارد از آن

دارند. گاه نیز رویدادهایی که رفت طرح داستان نقشی حیاتی نمعموالً در پیش (،67 -56: 1386توالن، پردازند )... می

 شوند. تبدیل می به توصیف ،ایستا افعال هدلیل قرارگرفتن در سایهب ،رفت طرح داستان نقش داشته باشندتوانند در پیشمی

توان یافت. مانند مواردی که در آن آزاد می هاینقل قولهای زمانی به همراه این فرایند را مثالً در بازگشت هساد هنمون

الف یاد »ترین شکل خود به صورت گونه موارد در سادهآورد. اینقدام خود را به یاد میا هشخصیت الف پس از قتل ب انگیز

ب به الف »ساختگی، دو رویداد  هیابد. در این نموننمود می« ل شدبه او خیانت کرد و او مجبور به قت روزی افتاد که ب

ب به الف » هتن جملاما قرارگرف ،توانند جزو عناصر مهم طرح داستان محسوب شوندمی« الف، ب را کشت»و « خیانت کرد

فکر »جب شده تا شکلی توصیفی به خود بگیرد. به هر روی مو« الف به روزی فکر کرد که» هجملپیرو  صورتِبه« خیانت کرد

از حالت توصیفی و  کردن این بخشبا خارج ،رفت طرح داستان باشد. از این روثر در پیشؤای متواند گزارهنمی« کردن الف

 گامی در جهت ابیم و ثانیاًیبرنده دست میای پیشاوالً به گزاره ،«ب به الف خیانت کرد» هگزارشکل بازگویی آن به

 ایم.برداشته  پایهداستانِ هشمارانشدن به زمان گاهنزدیک

 ه حرکت بر محور جانشینی، سویههایی است که با غلبه به داستانتوجّ ،ای که در این بخش اشاره به آن ضروری استنکته

ها، ها، وضعیتعناصر منفردی چون مکانها افزون بر طرح داستان، یابد. در بسیاری از این داستانها برجستگی مینمادین آن

اطب ه مخم روایت مورد توجّدوّ ی از جنس توصیف دارند نیز در الیهاروایی بازنمایی گفتمانها و ... که معموالً در شخصیت

رخالف تواند راهگشا باشد. ببالغی و روایی تمثیل می هگیری از تمایز میان سوین مطلب بهرهگیرند. برای توضیح ایقرار می

صورت بالغی با مفرداتی مرتبط است که به هروایی که با خط سیر حاصل از بازگویی گفتمان روایی ارتباط دارد، سوی هسوی

 شوند. تصاویر توصیفی و نمادگونه نمایان می

برجستگی بیشتری نمادگونه و توصیفی نیز  گونه تصاویرِآیند، اینمی یددگرفتن از واقعیت پکه با فاصله بنابراین در متونی

های تمثیلی نیز بلکه حتماً در داستان ؛دو امر کامالً جدا از یکدیگر نیستند ،بالغی و روایی تمثیل یابند. گفتنی است سویهمی

ه به تفاوت میان کارکرد این دو توجّ ،ه به آن ضرورت داردای که توجّیافت. در این میان نکته11ی بالغییهاتوان تمثیلمی

ادها در خط داستانی اصلی(، به روید هل )زنجیراوّ الیه درکبا  ، خوانندههای داستانیه عبارت دیگر در تمثیلنوع است. ب

به بیانی . دوری ونگر غایتاست  فرایندی هنتیج ،پردازد. ایجاد این دو الیهنخست می همی موازی با الیدوّ ساختن الیهبر

 راهنمای ما برای تفسیر تصاویر توصیفی و نمادگونه هستند.  ،شودتن محسوب مینوعی معنای نهفته در مم که بهدوّ الیهدیگر، 

حوادث که با محوریت حوادث مربوط به شخصیت اصلی )راوی( است. این  ،، خط اصلی داستانمیرا کوتاهمثالً در داستان 

م میل انسان برای داشتن حق دوّ هر الیدهند، داز این کار روی می شهر تالش راوی برای ابراز عشق به میرا و ممانعت مسئولین



متن متناسب با  هجا خواننددر این سازد.له را برمیئخواه با این مسیتهای تمامحکومت گی خصوصی و مقابلهشهروندی و زند

 کند. برای نمونهمی های ایستا و توصیفی متن نیز برداشتی نمادین، از بخشآن(چگونگیِ تولید نظر از )صرفتفسیر خود 

ما »لیه از خط داستانی است: همان برداشت روایی اوّ شود،میشهر  توصیفات مربوط بهاز  برداشتی امنیتی و پلیسیچه باعث آن

کنند، ده کیلومتر ها با مرزهایی از خطوط زرد که زمین سیاه را تقسیم میعکنیم. مربّشرق زندگی می 4-333-837ع در مربّ

کردن داریم. جای کافی برای گردش ،پنج متری در زمین قرار دارند ههایی که به فاصلراغ. پس ما زیر چمربع مساحت دارند

که همه اند. زیرا چنانای تاریک نمترین گوشهشرق، کوچک 4-33-837ع اند تا در مربّها روی هم افتادهنورهای این چراغ

گاه نتوانند هیچ، تا چهار نفر ساکنان آن وارهای شفافبا دی ما یک خانه معمولی داریم،ی در تاریکی خفته است. بد ،دانندمی

بدی در تنهایی نهفته  ،دانندکه همه میشود. زیرا چنانخود را از چشم دیگری پنهان کنند. به این ترتیب تنهایی مغلوب می

  .(8: 1383 )فرانک، «است

ها را م آنل و دوّاوّ هشوند که الیهایی مینمونهکمتر شامل های بالغی و توصیفی، دلیل تأکید بر جنبهبهکتب بالغت فارسی 

-تی از تمثیل را نیز ی سنّشایان ذکر است، به دو دلیل تلقّ زمانی یا منطقی برساخته باشند. چینشیای از رویدادها با زنجیره

مثیل در التّ کایه وروایی آن نیز دانست: نخست، وجود عناوینی چون الح ناظر بر سویهبه نوعی توان می -هرچند ناآگاهانه

م، تعریف مشهور اند؛ و دوّهای روایی و داستانی عنوان تمثیل داده( که به تمثیل257: 1389کتب داستانی گذشتگان )فتوحی، 

تواند برخی یت میدلیل شمول و کلّد. این تعریف بهه بسیاری از بالغیون از تمثیل یعنی تشبیهی با وجوه شبه متعدّو مورد توجّ

 برنیز  (61 -60: 1361)جرجانی،  آوردسورۀ یونس می 24گیرد. اتفاقاً مثالی که جرجانی از آیۀ ای داستانی را نیز در برهتمثیل

این دو وجه تمثیل، تمامی تعاریف و میان دلیل عدم تمایز به ،در عمل ولی. روایی( داللت دارد هنوعی تمثیل داستانی )سوی

 اند.سوی عناصر و گفتمان بالغی تغییر مسیر دادهبههمواره واسته خود به خود و ناخ ،تیهای سنّتحلیل

 

 گیرینتیجه

هایی با های داستانی هستند. در داستانهای روایی تمثیلترین ویژگیمحوریت رویدادها و خط سیر واحد داستانی از مهم

 هروایی است. بنابراین الی گفتماناز بازگفتی  هخطوط سیر مختلف یا عدم محوریت رویدادها، خوانش تمثیلی در گرو ارائ

توان گفت برجستگی توصیفات ایستا نسبت به رویدادها امکان شود. پس میموازی همین بازگفت ایجاد مینیز م تمثیل دوّ

ها شناختی که روایت در آنهای روانبه همین دلیل شاید بتوان گفت داستاندهد. برداشت تمثیلی از داستان را کاهش می

های کمتر از سایر گونه ،دلیل برجستگی توصیفات، بهتا توالی حوادث رودها به پیش میبر محور شناخت شخصیت تربیش

مثالً  های فرهنگی را نباید نادیده گرفت.زمینهپیشدر این میان نقش عوامل و  داستانی امکان خوانش تمثیلی دارند.



 چندانی در برداشت در عمل سابقه ،هانه با وجود محوریت رویدادها در آنهای عامیاهلی یا قصّتخیّ -های پلیسی، علمیداستان

دارد که به خواننده را برآن نمی ،هاهای فرهنگی نهفته در پس اهداف و کاربرد آندلیل زمینهها بهتمثیلی ندارند. این نمونه

که چنان -ها وجود داردخوانشی در آن م )برداشت تمثیلی( روی آورد، هرچند از نظر روایی ظرفیت چنیندوّ هساختن الی

 . کرده استتمثیلی  یها نیز برداشتهترین قصّمولوی از عامیانه

بالغت  ههای داستانی که معموالً در حوزروایی تمثیلهای غیرامی در راستای شناخت بخشتواند گتحلیل روایی تمثیل می

گیرند، از ها را دربرمیها و وضعیتها، مکانچون شخصیت گیرند نیز محسوب گردد. این بخش که اغلب مفرداتیجای می

ی تمثیل در ریزی طرح کلّدر پایه که هاشوند. این بخشنظر روایی به نقطه مقابل رویدادها یعنی توصیف و تفسیرها مربوط می

  یابند.میدرتعاری و نمادین اس یصورتم بهدوّ های خود را متناسب با الیهمدلول شوند،ت معموالً نادیده گرفته مینخس هالی

 

 هانوشتپی

1- Extended Metaphor 

 .و ادبیات فارسی نیز نادیده گرفت معنایی تشبیه و استعاره را در ادبیات غرب این میان نباید تفاوت میان گستره البته در -2

که در برخی متن نیست؛ چنان م معنایی دردوّ هگفتنی است این نکته به معنای تأکید ادبیات غرب بر عدم حضور الی -3

م نیز حضور دارد؛ مانند تمثیل غار دوّ هالی - شوندای خاص خلق میهایی که برای فهم بهتر اندیشهویژه تمثیلبه –ها تمثیل

 افالطون.   

مراه بوده ایت هکند که در بسیاری موارد تشخیص این که آیا تفسیر از ابتدا با حککید میأنامداریان خود بر این نکته تپور -4

 .(147: 1383پورنامداریان، مشکل است ) ،یا خیر

های کالسیک از سوی بندی تمثیلبندی در ادبیات غرب چندان غریب نیست. مثالً تقسیمگفتنی است این تقسیم -5

یی ما در بندی بالغی و روا( تا حدودی نزدیک به تقسیمnarrative( و روایی )figuralتصویری ) هکویین به دو دستمک

 (.23: 1389این مقاله است )مک کویین، 

صورت چینش حکایات جدا از یکدیگر در چه بهگفتنی است از نظر تودوروف مفهوم داستان در داستان در آن -6

بلکه هر نوع شروع حکایتی در میان حکایتی دیگر را شامل  ؛شودمنحصر نمی ،شناسیمهایی چون مرزبان نامه میکتاب

 المطوقه در کلیله و دمنه.انند بازگویی داستان زندگی موش در میان حکایت حمامهگردد؛ ممی

گانه آغاز کرد که دوتای نخست یعنی بندیِ سهیک تقسیم ، کار خود را بادر راستای بررسی ساختاری روایتژنت  -7

histoire  وrecite  های برای جلوگیری از مغالطه اشاره دارد. در این مقاله ساختروساخت و ژرف تقابلِتاحدودی به



کار به recite، و گفتمان روایی را برای اشاره به histoireناشی از اشتراک لفظ، عبارت داستانِ پایه را برای اشاره به 

و شناسی و کلماتی چون داستان ه به این مطالب، در این نوشتار، روایت به معنای عام آن در روایتخواهیم برد. بنابراین با توجّ

 ی و سیر حوادث( داللت دارند.ه به معنای آشنایی همسو با حکایت )تأکید بر طرح کلّقصّ

ها سخن رفتگیری در ترکیب پیها هنگامی که از درونهگفتنی است الگوهای چون الگوهای مبتنی بر ترکیب پیرفت -8

د خطوط کشند ولی این تعدّرا به میان مید ( به نوعی پای خطوط داستانی متعد94ّ -93: 1382گویند )ر.ک. تودوروف، می

 داستان در داستان دانست. ه شیوهوسیلوان شبیه تعدد خطوط ایجاد شده بهترا نیز می

هایی چون رمان، ای اشاره دارد که حاصل دوران مدرن است و با گونهگریروایت این نوشتار، گفتمان رمان به شیوه در -9

ه بر شیو ،گوییمبنابراین بدیهی است هنگامی که از رمان سخن می .شودو ... شناخته میمال داستان کوتاه، داستان مینی

 شود.نه نوع خاص ادبی که با حجم صفحات زیاد شناخته می ؛کید داریمأگریِ آن تروایت

ر این مقاله تنها ولی د .تواند خط سیرهای فرعی را نیز دربرگیردشده میه رمان، بازگویی ارائهدر خوانش تمثیلیِ گون  -10

 دهیم.بازگویی مربوط به خط سیر اصلی روایت را مورد بررسی قرار می

 (23: 1389چه پیشتر با عنوان تمثیل تصویری از آن یاد شده است )مک کویین، تقریباً شبیه آن -11
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