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Abstract 
Each narrative structure includes some actions. These actions are in 
connection with values. Now, as to how these actions can create value in 
Persian and Arabic Risalat al-Tayrs, it seems that in these texts, different 
values are created under the influence of different actions and are adapted 
to the narrative structure. Investigations using a descriptive-analytical 
method and the structuralist approach (Todorov’s theory of syntactic 
representation) as well as semio-semantics (the system of values) show 
that actors make a contract before entering the status of disequilibrium .

Then the actors enter competence 1 and obtain virtual values. In the next 
step, action happens. After that, actors enter competence 2 and obtain 
potential values. Then the actors enter a situation which entails emotional 
tension and can be the force to create a new balanced position and also 
lead to ethical value. In the next stage, actors enter a position of renewed 
equilibrium and obtain ethical value.  Finally, the birds reach the object or 
get separated from it in the following manner: connection with the object, 
eternal destruction of and disunity with the object, conditional connection 
with the object, unknown unity or disunity and the transformation of 
subjects into the object. Accordingly, the basic grammar of Risalat al-Tayrs 
is as follows: Journey – negotiation/sermon/warning – gaining knowledge – 
union.   
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1. Introduction 
Todorov believed that small chunks of narrative can create the feeling of 
a complete narrative. From the perspective of semio-semantics, 
narratives, depending on the actions of characters, can be connected to 
some values. In a narratological study of a collection of Risalat al-Tayrs 
attempt should be made to find out how the actions of such a structure 
can produce value. It seems that in these texts, values have fully 
adapted themselves to the narrative structure of the treatises. The case 
studies here include Ibn Sina’s Risalat al-Tayr and Qasideyeh Ayniyeh, 
the treatises by Mohammad and Ahmad Ghazzali, Suhrawardi’s Aql-e 
Sorkh, Attar’s Mantiq al-Tayr, Moqaddasi’s Kashf al-Asrar and the 
treatises by Chachi and Ain al-Quzat. 
 
2. Theoretical Framework 
Todorov explains how the feeling of a complete narrative can develop 
and highlights its most important elements. Semio-semantics stresses 
that the affirmative narrative structure tries to appropriate values. In 
structuralism, a different form of abstract values exists, which is based 
on concepts within a semantic logic. Greimas locates values within a 
semiotic square. The ideas of these scholars are used here to study the 
ways in which values are produced and how they are related to 
narrative structure. 
 
3. Methodology 
The present study adopts the descriptive-analytical methodology to use 
Todorov’s system of representations to examine the relationship 
between narrative structures and value production. First, the structures 
of treatises are identified and then the relationship between these 
structures and the system of values is examined. 
 
4. Findings 
In the Risalat al-Tayrs the initial situations are as follows: 1. The subject 
is in initial equilibrium, 2. The subject is disconnected from the object, 3. 
Connection or disconnection with the object is not clear. The first 
situation is in agreement with Todorov’s idea and the second situation is 
in line with Greimas’s view. The third situation disagrees with the ideas 
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of both Todorov and Greimas. In all the three treatises the equilibrium 
changes into imbalance. 
 
5. Conclusion 
In the process of changes in narrative, Todorov, unlike Greimas, does 
not highlight the transformation of the system of values. Thus, the ideas 
of these two thinkers seem to complement each other in some ways. In 
Risalat al-Tayrs, the actors, before entering the imbalanced situation, 
conclude a contract to finally acquire competence and virtual values. At 
the next stage, after doing actions, they enter the second stage of 
competence and develop potential values. Then, they enter a place 
where they face emotional tensions and gain the power to develop a 
state of equilibrium and acquire ethical values. As the next step, the 
actors enter a new state of equilibrium and gain ethical values. 
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 چکیده
خود قررار  هایی را در دستور کارها، پیوند با ارزششهایی است. این کنل از کنشهر ساختار روایی متشک

نظرر  ها باشرند  برهتوانند مولّد ارزشها چطور میالطیرهای فارسی و عربی، کنشدهند. حال، در رسالهمی
رواییِ این آثار منطبرق  ها، خلق و با ساختارکنش های متفاوت تحت تأثیرالطیرها، ارزشرسد در رسالهمی
 های، و رویکررد سراختارارایی ظنظریرتحلیلری، ابررار کتابنانره _ هایی که با روش توصیفیسیاند. بررشده

معناشناسی ظنظام ارزش( انجام ارفرت حراکی اسرت کنشر رال قبرل از  - نمودِ نحویِ تودوروف( و نشانه
زی هرای مجراارزش و کسر  1پردازند  سرس  وارد تروانشورود به موقعیت نامتعادل، به عقد قرارداد می

هرای پتانسریل ارزش و کسر  2بعد از کنش، وارد توانش ایرد.بعد، کنش صورت می هشوند. در مرحلمی
توانرد نیرروی شروند کره هرن ترنش عراهفی بره همرراه دارد و هرن مریشوند  سس  وارد مکانی مریمی

رال واردِ بعرد، کنشر  هدر مرحلرموقعیتِ متعادلِ تازه و باعث دستیابی به ارزش اتیک شرود.  هایجادکنند
 شوند. در نهایت، وصال هیرال بره ابر ه یرا انف رال از آلموقعیتِ متعادلِ تازه و کس ِ ارزشِ اتیک می

 ال/ انف رال ودی و انف ال همیش ی از اب ه، ات ال مشروط به اب ه، ات ال به اب ه، ناباونه است: اتبدین
منرارره/  -الطیرهرا عبارتنرد از: سرفر الهرس هها به اب ه. بر این اساس، دستورپاینامشنص، تبدیل سوژه

 .خبرجستن و واصل شدل -موعظه/ إنذار 
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 مقدمه -1

سراختارهای روایری را در  هپردازی سعی کرد اجرای سازندهبا رواج نظریات ساختاارایانه، هر نظری

تواننرد ها مریاست. وی معتقد بود روایت 1پردازال، تودوروفههایی ارائه کند  یکی از این نظریال و

ها را شرکل دهنرد و احسراسِ رفتانند پیتوهامیهایی کوچک تجریه و ال وپذیرشوند،ارارههبه تک

، 2معناشناسری - از هرفی، از دیدااه نشانه ( 322-622: 1731ظترودوروف،  روایتِ کاملی را ایجاد کنند

تواننرد برا شروند، مریهایی که این سراختار را سرب  مریها با توجه به ساختارشال و کنشروایت

ارزش در ال روی روایریِ  ازال در بحثِ اهمیرت نظرامپردهاروه از نظریهایی پیوند یابند. این ارزش

روایرت بنامنرد. از  ال وی روایریِ خرود را ال روی ارزش روند که ممکن بودخود تا جایی پیش می

 یابند. ها در ساختار روایی به هُرُق منتلف امکال بروز میمنظر ایشال، این ارزش

ل چهارم تا هفتن هجرری بروده، قرو عرفای تی که مورد توجهعرفال، یکی از موضوعا هدر حوز

الطیرهرا از زبرال همرغال به سوی سیمرغ اسرت. رسرال داستال سفر هبیال سلوک معنوی به وسیل

 صلی، در قال  یک داستال با تمرامی عناصرراانسال برای بازاشت به موهن  هیرال به تالش روح

آنهرا  هشناسانروایت بررسی هزمینحضور عناصر روایی در این متول،  روایی حکایت دارند  بنابراین،

 آورد.را فراهن می

-این آثار چ ونه است و کرنش الطیرها، باید دید ساختار رواییرساله هشناسانروایت در بررسی

هرا کدامنرد  و چطرور کننرد  ایرن ارزشاین ساختار، چ ونه تولید ارزش می هدهندهای تشکیل

برر ایرن فرر  حاضرر زش تطبیق صورت داد  پ وهش ار توال بین این ساختار و فرایند تولیدمی

ارزش ارتباط برقرار کررد.  توال میال ساختار روایی و فرایند تولیداستوار است که در این متول می

خروبی ها برهو این ارزش ایرد متفاوت استهای هر ساختار شکل میکنش هایی که در اثرارزش

ها منطبق کنند. برای پاسخ بره ایرن سرتاوت و بررسری رساله اند خود را با ساختار رواییتوانسته

معناشناسری  - و نظام ارزش از منظر نشرانه (1161ظ نحویِ تودوروف نمود ه، از نظریمذکور هفرضی

سراختار  بتردااست. بدین صورت که اای استفاده شدهتحلیلی و با ابرار کتابنانه -توصیفی هبه شیو

ایرن سراختار و نظرام ارزش  راج کرده، سس  به تحلیل ارتبراطرفت( را استنها ظاراره و پیرساله

 پرداختین. 

                                                           
1. Tzvetan Todorov 
2. semiotics 



 202   9311پاییز و زمستان ، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... ساختار روایی و فرایند هتحلیل و بررسی رابط

 

ظماننرد  هرایی دسرت یرافتینالطیرهرا، بره نمونرهبرای یافتن رساله االدر بررسی ن ارند

الطیرور، ، هدهدنامره از مجمر 1الطیرور جفرری چاسررالطیر خاقانی و سنایی، مجلر منطق

آبری اثرر مروری   ه، پرنرد7قرولِ ویکترور هوارو هن، افسا2پرنداال اثر آریستوفال هنامنمایش

هرایی چرول نوشرتاری برودل، بره فهه از بین تمامی آنها، بنا به متلک و نظایر اینها(2مترلینگ

رمری بودل زبرال، زبال فارسی و عربی بودل، دسترسی به آثار، تألیف و ترجمه بودل، تمثیلی

 الطیرررسالهای بازاشت به عالن علوی، تنها محتوای عرفانی، نمادِ روح بودلِ پرنده و تالش بر

عطرار، الطیرمنطقسهروردی،  سرخعقل محمد و احمدغرالی،  هسینا، رسالابن هنیعی هق یدو 

 ات را به عنوال نمونه در نظر ارفتین. القضچاچی و عینهای دسی، رسالهمق األسرارکشف
 

 تحقیق هپیشین -1-1

 الطیرهرا: تحقیقراتشناسری رسرالهروایرت -1 :اینبررسی کردهاین تحقیق را در سه مبحث  هپیشین

اکبرآبرادی برتال  هنوشت« های عطارتحلیل ساختار روایی منظومه» هاندکِ این حوزه عبارتند از: مقال

تحلیلری بره  -برا روش توصریفی براختینبا مبنا قرراردادل آرای  اثرنویسنداال این  ،(1711ظو رضی 

این تحقیق حراکی  ه. نتیجاندعطار پرداخته هنامم یبتو  الطیرمنطق، مهناالهیهای بررسی منظومه

هاسرت. سراحت بنرش ایرن منظومرهاست در ساخت صُوری روایت، سفرْ عن ر مرکرری و انسرجام

هرا را تحرت ترأثیر قررار عرفانی و به تَبَ  آل، مفهوم صیرورت و شدل، ساختار روایرت ایرن منظومره

ویه است که ساحت زبانی و صوری روایت، ارتبراط دیالکتیرک ها، ویههاست. ساختار این منظومداده

بررسری » همقالر .اسرتای ذهنری دادهبا ساحت بطنی و تأویلی دارد و همین امر بره روایرت، جنبره

نویسرنده در   (1710ظکوپرا  هنوشرت« عطار الطیرمنطقغرالی و  الطیررسالهپردازی در تطبیقی روایت

غرالری و عطرار پرداختره و بره ترأثیر محمد های تطبیقی روایت در رسالهبه بررسی  ،این اثر

. از منظر این مقاله، وجروه تفرارق ایرن آثرار، توجره استروایت در پردازش متنی اشاره کرده

های میانی، استفاده از عنراوین ابتردایی، شررح و تف ریل ایری از حکایتعطار به بهره هوی 

جانبه، عنایت خاص غرالی به خر  هایی استرده و همهماجراها و به صحنه آوردل شن یت

پرردازی روایی مت ل، به ت ویر کشیدل قهرمانال ناشناس و رعایت حداکثر ایجراز در روایرت

سرفر، اشرتراک مق رد نهرایی  همایرایری از راوی دانای کل، بنوجوه شباهتشال هن در بهره است.

                                                           
1. Geoffrey Chaucer 
2. Aristofanes 

3. Victor Marie Hugo 
4. Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck 
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شود. ایرن دو اثرر اثبرات قتدار الهی خالصه میچرای اوچولت بیها و حاکمیسفر، پویایی شن یت

 بررسی هستند. الطیرها از منظر روایی قابلکنند که رسالهمی

الطیر شیخ اشرراق تحلیل رساله»نمودِ نحویِ تودوروف: مقاله  هنظری آثاری مرتب  با -2

  نویسرنداال ایرن اثرر، براسراس (1710ظ هراهری و همکرارال هنوشرت« شناسیروایت هبر پای

ه سرهروردی رسرال روایریِ بره تعریرف انسرجامِ ،اندهایی که تودوروف و ژنت ارائه دادهدیدااه

شرنص اند. نتایج این مقاله حراکی اسرت سرهروردی اسرتفاده مناسربی از راوی اولپرداخته

ایرری از شر ردهای منتلرف از جملره در اسرتفاده از زمرال، ایجراد زمرال داشته و در بهره

نمرود نحروی » مقالره  استنویسال مدرل امروزی عمل کردهند داستالسمبلیک و تعلیق، مان

  در ایرن اثرر نیرر (1712ظمرنش جرواهری و نیرک هنوشرت« عطار نیشابوری هنامم یبتروایت در 

 نحرویِ سعی در تعریف ال روی نمرودِ ،نویسنداال با در نظر داشتن وجوه معنایی، کالمی و نحوی

رفت اصرلی توال در یک پیرا می نامهم یبتتحقیق حاکی است  نتایج این اند.داشته هنامم یبت

سرازی بره یکردی ر مت رل و هم ری در رفت فرعی مطالعه کرد که از راه زنجیرهو چهل و دو پی

اانره را از نظرر ها، مرات  چهلرفتسازی پیاند. زنجیرهایری شدهرفتِ پایه، درونهاپیرودِ سومِ پی

ای را در دل تحرول برررس سرالک بره داده و این سفر چهرل مرحلره روایی در هول یکدی ر قرار

است. ما نیر در این مقاله اثبات خرواهین کررد کره در حروزه بررسری ایری قرار دادهصورت درونه

   تواند مورد استفاده قرار ایرد.الطیرهای فارسی و عربی نیر این نظریه میرساله

تجریره و تحلیرل هرای در مترول: شرعیری در کترا آثاری مرتب  با فرایند تولید ارزش  -7   
از »و مقالره ( 1733ظ معناشناسی سریال - راهی به نشانه، (1732ظمعناشناختی افتمال  - نشانه

به تبیین این رویکرد پرداختره ، (1733ظ« معناشناسی افتمانیارا تا نشانهشناسی ساختنشانه

ن راهی بره سره حروزه پر وهشِ مطررح شرده، با  است.و ال ویی برای تحلیل افتمال ارائه کرده

شود که تاکنول پ وهشی مستقل در حوزه ارتباط ساختار روایی و فراینرد تولیرد ارزش مشنص می

   است.الطیرها صورت ن رفتهمعناشناسی در رساله - از منظر نشانه
 

 یچارچوب نظر -2
 

 نمودِ نحویِ تودوروف هنظری -2-1

رسی روایت باید آل را بره واحردهای روایریِ کوچرک تقسرین ساختارارایال معتقد بودند در بر

. در میرال (10-1: 1731ظتودوروف،  این واحدها دست یابین قوانین ترکی  هکنین تا بتوانین به ارائ
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کند: نمود معنایی، کالمری و نحروی. شناسال، تودوروف روایت را در سه نمود بررسی میروایت

 ایرنرد  درها در ارتباط با هن مورد بررسی قرار مریروایت های مفهومیدر نمود معنایی، دولت

د  و نمرود ایرروجه، زمال، دید و لحن مورد مطالعه قرار می نمود کالمی، روایت در چهار عن ر

پردازد. بُعد مدّنظرِ ما در رفت میاراره و پی ساختار نحوی روایت در دو سطح هنحوی به مطالع

و برا  1سراختاراراییوش ر این نظریره را مطرابق، ت. تودوروفنمود نحوی اس هاین مقاله، نظری

و آل را بره دو دسرته  نامردمریکند  کوچکترین واحد را اراره روایی آغاز می کوچکترین واحد

هرای فعلری ارراره -ظشن ریت   وصرف وی(    هرای وصرفیارراره -کنرد: الرفتقسین می

زیر اار در کنار یکردی ر  هپنج اراروی معتقد بود  (.1763: 1733ظتایسن،  وی(2ظشن یت  کنش

ایجراد  7شرنوکاملی را در روایرت دهند که بتواند احساس روایترفتی را شکل میقرارایرند پی

 -7زنرد  نیرویری موقعیرت متعرادل را برر هرن مری -2شرود  موقعیت متعادلی تشریح می -1کند: 

 موقعیرت -2کنرد  ا برقررار مریادل رنیرویری موقعیرت متعر -2آید  موقعیت نامتعادلی به وجود می

همیشره - رفت کاملوی معتقد است یک پی (.110_111: 1732ظسرلدل،  شودای ایجاد میتازه دلمتعا

شرود کره نیرویری آل را ل از پنج اراره است. یک روایت با موقعیت متعادلی آغاز مریمتشک -و فق 

جهرتِ نیرروی قبرل،  ی در خرالفاست  سس  با عمل نیروی تعادلعدم، است. پیامد آلآشفته کرده

 (.11: 1731ظتودوروف،  ارددتعادل برقرار می

 -1دهد که در هر روایت دو نرو  اپیررود وجرود دارد: افرول بر این، تودوروف توضیح می

کنرد  ای را تشریح میه و تازهت: این حالت زمانی است که موقعیت متعادل اولیاپیرود وضعی

ابتردای  بار هن امی کره موقعیرت متعرادلیک  وضعیت دارد: یرودبر این اساس، هر روایت دو اپ

شرود  جدیدی منتهری مری بار هن زمانی که روایت به موقعیت متعادلشود و یک روایت تشریح می

نامتعرادل  وایت از حالت متعادل خارج و وارد موقعیرتاپیرود اذار: این اپیرود هن امی است که ر -2

 جا(.ظهمالشود می

توانند به سه شکل زیر با هن ترکی  شروند: رفت، میدر روایاتی شامل چندین پیها رفتپی

ایررد و اصرلی قررار مری رفترفت کامل فرعی در ضمن پیایری: در این روش، یک پیونهدر -1

علّری،  توصریف هتواند رابطرمی هارفتمیال این پی هشود. رابطهای آل میجای رین یکی از اراره

سرازی، یرک سرازی: در زنجیررهزنجیرره -2جدلی، تقابل و یا تأخیرانداز باشد   توصیف استدولی/

                                                           
1. structuralism 
2. action 

3. narratee 
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تنراو :  -7آید  دی ری به دنبال آل می رفت کاملشود و سس ، پیورکامل ذکر میرفت به هپی

 (.  12-17: 1732ظتودوروف،  شودرفتْ در هن تنیده میهای چندین پیهبق این روش، اراره
 

3 

 معناشناسی  -فتمان از منظر نشانه ارزشیِ گ نظام -2-2
 هرا در درول روایرت و براسراسارزش هنظام روایی براساس چرخ»، 2و کورتر 1ارم  هبه عقید

 .(Greimas & Courtés, 1993 : 415شود ظتعریف می« هاارال و انتقال ارزشرواب ِ بینِ کنش

ر راسرتای ت راح  ارزش پاری  تأکید دارد کره سرازوکار روایری د معناشناسی مکت  - نشانه

محور، کرنش خرود را ی که درول نظرام تعیّنری و برنامرهکنش ران هاست  یعنی همشکل ارفته

کنند. این سراختار همرال کنند، در نهایت ارزشی را ت اح  نموده و از آلِ خود میهراحی می

امرا در  ارزشی اسرت، هارْ فتح اب ساختار روایی کنشی ایجابی است که در آل ق د اصلی کنش

اساس مفراهیمی کره یعنی بر ساختارارایی شکل دی ری از ارزش وجود دارد که انتراعی است 

شرود. ایرند، نمرایش داده میسلبی قرار می -معنایی و در ارتباهی تقابلی در درول یک منطق

، یرک در ایرن مربر . (1ظدهردقرار می 7«مرب  معنا»ها را درول یک ارم  بر این اساس، ارزش

متقابرل را فرراهن  شود و امکال پدید آمردل ارزشمفهومی در یک نظام سلبی، غائ  می ارزش

توال دو واژه را متضراد در صورتی می»ارم ،  هبه عقید (.107: 1713، دی ررالظشفیعی و  سازدمی

هور که فقدال یکی، فقردال ان اشت که حضور یکی، حضور دی ری را در پی داشته باشد، همال

مهمی کره در ارتبراط  هنکت (.Greimas & Courtés, 1993 :29-33« ظدنبال دارددی ری را به 

توانرد با بحث ارزش در نظام ساختاری باید مرورد تأکیرد قررار داد ایرن اسرت کره ارزش می

 اردد  چراکه یرک ارزشدر تعامل میانتقالی یا انح اری باشد. ارزش انتقالی سب  اشایش 

ارری دی رر را دارد، امرا ارزش انح راری مرا را درول کنشار بره امکال انتقال از یک کنش

نمایرد  انتقال خارج نموده و آل را مسردود می هدهد و ارزش را از چرخنظامی بسته قرار می

کنرد، ، خسری  وقتری ارزشری را ت راح  می2مرولیر به عنوال مثال، در نمرایش خسری 

همین دلیل هرن، خسری  نامیرده  کند. بهانتقال خارج می هبالفاصله آل را پنهال و از چرخ

                                                           
1. Algirdas Julien Greimas 
2. Courtes J. 
3. semiotic square 

4. Jean-Baptiste Poquelin )Moliere( 
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 هو در چرخر ایدخواهد ارزش و ثروت را از انح ار خارج نمهود، میکه رابینشود. درحالیمی

 مند شوند. فقرا به یک اندازه از آل بهره هانتقال قرار دهد تا هم

پردازنرد و می 1سنجیواقعیت رزشی دی ری تحت عنوال ال وی مرب ارم  و کورتر، به نظام ا

 یابنردیا دروغرین مری 2، نهانی7می، توه2ها حالت واقعیکنند که در چنین نظامی، ارزشیال میب

ارذارد( برا وجرود نداشرتن ار از خود به نمایش مریار ظآنچه کنشاار رهور کنش (.Ibid: 419ظ

ارر برا رراهر ایرد  اارر وجرود کرنشمی شکل میار( همراه شود، ارزش توهواقعی کنش نبودظ

ایرد  اار وجرود و رهرور همرراه هرن باشرند، ه شود، ارزش پنهال یا مستور شکل مینشدل همرا

 2برینشدل با هن همراه باشرند، ارزش قالایرد و اار وجود نداشتن و راهر ارزش واقعی شکل می

اسرت ظوجرود، . این مربر  از چهرار قطر  تشرکیل شرده(100-101: 1731ظشعیری، ایرد شکل می

های متضراد و دو قطر  پرایین هر نبودل(. دو قط  باوی مرب  را قط رهور، وجود نداشتن و را

نامند. حرکت از یک متضاد به متضاد دی ر ممکرن نیسرت، م رر های منفی متضاد میآل را قط 

ه بره ایرن پ  با توجر ا بر روی مرب  هی کنین آنکه ابتدا آل را نفی کنین  یعنی مسیری مورّ  ر

ه وجرود ظبراهن( و رهرور برا داشته باشین ک 6«عامل واقعی»توانین مرب  و نظام ارزشی، زمانی می

 تروانینخوانی داشته باشند و یکجا رهور یابند. تنها در این صورت است که مریت و هنهن سننی

 (.  101ظهمال:  ت واقعی سنن ب وییناز چیری با عنوال واقعیت یا هوی

ارزشریِ  ایررد، نظرامارال شکل مریکنش 3نظام ارزشی دی ری که براساس آل فرایندِ بٌوشیِ

افعرال »افعرالی هسرتند کره  3رمرتث کار دارین. افعرالاست. در این نظام، با افعال متثر سرو وجهی

(. ایرن دسرته افعرال بره سره دسرته Fontanille,1998: 163« ظدهندتأثیر قرار می دی ر را تحت

ت هرای مجرازی در ذهنیرارزش بایستن و خواستن: براساس این دو فعل، -1تقسین هستند: قابل

دانسرتن  -2کنند  خود را برای انجام کنش و اقدام آماده می کنش رالایرد و شکل می کنش رال

با توجه به آنچره یراد  کنش رالایرند و ه شکل میهای بالقوو توانستن: براساس این افعال، ارزش

براور داشرتن: در ایرن  -7هنرد  ایرند سعی دارند بتوانند کاری برای رسیدل به ارزش انجام دمی

                                                           
1. the veridictory square 

2. real 
3. illusion 
4. secret 
5. fake 
6. the real factor 
7. existential process  
8. modality verb  
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ایرند. ارزش پتاسیل را در زبال فارسری همرال تلن رر آخرر های پتانسیل شکل میمرحله، ارزش

راه را بررای اقردام نهرایی  یا باشد، وزم است که تلن ر آخرر،چیر مهنامین  یعنی زمانی که همهمی

هرور بالفعرل، هقادرنرد بر رالکنشر بعد از پشت سر اذاشتن و کس  این وجوهِ ارزشری،  باز کند.

 (.  107: 1713ال، دی رظشفیعی و  مالک و صاح  ارزش شوند

آمینتره/ هرن کنند، نظام ارزشریها براساس آل معناپردازی میدی ری که روایت نظام ارزشی

آمینتره با یکدی ر در تعامل قرار ارفته و هن (2ظو کیفی است. در این نظام، دو عن ر کمی 1تنشی

روایی است  بره  نظام هکنندایرد که تبیینآمینت ی، یک ارزش شکل میدر اثر این هنشوند. می

ارزشری ظ  یرک بُعرد  هکننردعبارتی، در ال وی تنشیِ افتمال، دولت از روابر  میرال دو تعیرین

در چهرار  مثرال،عنروال(  برهZilberberg, 2006: 67شود ظانقباضی و یک بُعد انبساهی( ایجاد می

 پایین اسرت. بررخالف هوا داری پراکندایِ باو و قدرت انسجام درونی ، عن ر2لِ باشالرعن رِ تنی

. اینک اارر این رابطه، عن ر آتش دارای قدرت درونی بسیار منسجن است و پراکندای کمی دارد

 ارزشری هی کند، یک نقطرباو تالق درت پایین با وضعیت کیفی با قدرت انسجاموضعیت کمی با ق

افتمرانیِ  ایرد  بنابراین، نظامنوال شور، آشو ، شوک، هجوم یا قدرت شکل میمشترک تحت ع

آمینت ریِ عناصرر تعامل و هن هداند  بلکه نتیجتقابل نمی هآمینته/ تنشی، دی ر ارزش را نتیجهن

 (.  33-73: 1712شعیری، نک. ظداند کمی و کیفی می در دو سطح

ایرنرد. شروند و شرکل مریها هراحی مریکنش ها در پیوند باشناسی، ارزشروایت هدر عرص

بررای ت راح   کنش رالمدار و دارای هراحی است که کلی، ارزش روایی، یک ارزش برنامههوربه

  در برابرر (62-32: 1732ظشرعیری،  7یهستند و ماد ها بیرونیکنند. در این نظام، ارزشآل اقدام می

ایرنرد. سرچشرمه مری کنشر رالو از درول  هرا درونری هسرتندای از ارزشها، دسرتهاین ارزش

 2مثرال، ارزش اتیرکعنوالار قرار ندارند  بهای نیستند و دور از کنشهایی محاسبهچنین ارزش»

تراب ِ حضرورِ  2ایررد، ارزش پدیدارشرناختیاو شکل می ار و خواست درونیکنش همبتنی بر اراد

، برر 6شَوِشریفرآینردی  کره در آل هریهاسرت ار در لحظه و وابسته به دریافتی از پدیردهکنش

ه ایرن توجرقابل هنکترشرود. نیر افته مری 3یابد. به این نو  ارزش، ارزش آنیی میار تجلکنش
                                                           
1. tensivity system value 
2. Gaston Bachelard 

3. material value 

4. ethic value  
5. phenomenological 
6  . emotional process 
7. instantaneous value 
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ارویین. ارزش مری ارزشی قررار ایررد کره بره آل فررا هسای تواند زیراست که هر ارزشی می

 (.102: 1713رال، ی دظشفیعی و  «تضمینی برای ارزش داشته باشد هتواند جنبارزش می فرا

هرای ارزش -1توانین از سه نرو  نظرام ارزشری صرحبت کنرین: با توجه به آنچه بیال شد، می

هرای توانرد بره تولیرد ارزشمی یک روایت( یا کنش کنش رالبیرونی: هر تعامل ظ  مذاکره میال 

هرای یرد ارزشهای درونی: هر نظام شوِشی یا تطبیقی قادر است به تولارزش -2بیرونی بینجامد  

آمینتره قرادر بره تولیرد نظرام ارزشری آمینته: هرر نظرام هرنهای هنارزش -7درونی بینجامد  

 (.  23-23: 1733ظشعیری، پدیدارشناختی است 

شوین فررق ال روی ترودوروف برا ال روی شده دقت شود، متوجه میچنانچه در مطال  ذکر

است، حول نظام ارزشی تأکید نکردهبر تل سیر روایت این است که تودوروف در تحوارم  در 

هرا، اشراره هن به تمرام ایرن ارزش، 1البته ارم است. ها پرداختهکه ارم  به این نظامدرحالی

هرایی ، ارزش اسرتعالیی و ارزش2های انتقالی را دارین و در ارم تا ارزش ،1است. در ارم نکرده

 کنین. ارند، مشاهده میهای حضور را دارد و وی ای انح اری را ندرا که وی ای
 

 های تحقیق تحلیلِ داده -3

 کالم  مراحل فرایند تحولی -3-1

روایرت  معناشناسری، - خواهین بدانین از دیدااه تودوروف و نظام ارزشی در نشرانهدر این بنش می

ای را در پری هیرال چه مراحلی را پشت سر خواهد اذاشت و هر کرنش چره نظرام ارزشری

 خواهد داشت: 

ز نقصان )موقعیت نامتعادل( یا اتصال بهه ابه ه )موقعیهت متعهادل شروع ماجرا ا -3-1-1

   (1ه/ اپیزودِ وضعیتِ اولی

از ارزش آغراز  2یرا انف رال 1ها با یرک نق رالارم  که معتقد است روایت برخالف دیدااه

رفیر  برا ، کبوتر در مکال عینیّه هق یداونه نیست.در الطیرها همواره اینشوند، در رسالهمی

سرینا بره ظابرنظهَبَطت الیکَ من المحلّ األرف / ورقاء ذاتُ تعرز و تَمّنر   کندمناعت زندای می

مرن ظ» زینردسینا، هیرال آزادانه در صحرا میابنالطیر رساله(  در (233: 1761نقل از سبرواری، 

ر کنار برازال دی رر د« باز»، سرخعقل  و در (17: 1731ظخیاهیال،  («[...] مرغال بودم همیال ال

در آل وویت که من بودم، دی ر بازال بودند. ما با یکدی ر سرنن افترین و ظ» کندزندای می

                                                           
1. deficiency  
2. departure 
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ها، کنش رال در در این رساله .(3: 1732ظسهروردی،  («کردینشنیدین و سنن یکدی ر فهن می

شری بایرد در ارز هن حالت، ابر ارزشی هستند. در ای ه ال به اب موقعیت متعادل اولیه و در ات

ی ر فراهن شود. پ  اینجا با نظام ارزشِ د رزشیِ سلبی به کنار رود تا امکال پدیدآمدلا نظام

ها، عطار، چاچی و مقدسی، هیرال از همرال آغراز های غرالیاما در رسالهین  ارزشی سلبی روبروی

 رال تأییرد ها از یرک نقداستال در با  آغاز منف ل از اب ه هستند و اینجاست که سنن ارم 

مشنص نیسرت کره قبرل از  القضات نیر هیرال در اواس  هریق هستند وعین هشود. در رسالمی

 ههرای اولیرموقعیرت الطیرهرا،بنرابراین در رسراله اند یا منف رل از آل  ال با اب ه بودهسفر، در ات

 رال بره ات -7سوژه منف ل از اب ه است   -2 ه است سوژه در موقعیت متعادل اولی -1عبارتند از: 

اب ه یا انف ال از آل مشنص نیست. حالت اول با دیدااه تودوروف و حالت دوم با دیدااه اررم  

اسرت  نره  ترودوروف و اررم سوم، حرالتی اسرت کره بررخالف دیردااه مطابق است، و حالت 

برنرد  بلکره در در حالت تعادل هستند و نه در نق ال و موقعیت نامتعادل بره سرر مری کنش رال

در حالرت اول، بررای  ال آنها به اب ه یا انف الشال نامعلوم و نامشنص اسرت. تی هستند که اتحال

در موقعیرت  کنشر رالکه در حالت دوم، حالیروایت، باید نیرویی تعادل اولیه را بر هن زند  در شرو ِ

تعرادل، برند. در موقعیت سوم نیر بدول هیچ نیروی بر هرن زننرده یرا موقعیرت منامتعادل به سر می

الطیرهرا، عرامالل تنهرا شوند. بنابر آنچه بیال شد، در رسالهکنش رال در موقعیت نامتعادل وصف می

 اند. فاقی، آل را از دست دادهمرور و اتاند و یا بهای هستند که یا از ابتدا از آل جدا بودهبه دنبال اب ه
 

 اپیزود گذار(  نامتعادل/ گیری موقعیتارزشی )شکل هانفصال از اب  -3-1-2

ه به اینکه در سه روایت در شرای  متعادل هستین، باید این تعادل به هریقی بره هرن با توج

غیر   هرای عرالننهرانی تعرادل، هبروط و درک هنیروی بر هن زنند عینیّه، هق یدبریرد  در 

ه مُقلرمحجوبره عرن کُرلّ _  هَبَطت الیکَ من المحلّ األرف / ورقاء ذاتُ تعرز و تَمّن »ظ  است

. در این روایت، (233: 1761سینا به نقل از سبرواری، ظابن «(عارف/ و هی الّتی سَفَرت و لن تتبرق 

ارزش(، نه تنها ترا مردتی  شود ظنظام سل ارزشی می هزمانی که دچار انف ال از اب  ارکنش

د  پ ، شومند میبرد  بلکه به مکال جدید خوارفته و به آل عالقهپی به نق ال خویش نمی

موقعیرت  هنیروی بر هن زنند ار است  اینجادرونیِ کنش هارزشْ اتیک و موردِ خواست و اراد

ث نشرده، بلکره کبروتر را از موقعیرت متعرادل ه نه تنها موقعیت نامتعادلی را باعمتعادل اولی

ای کره هاست، ولی نره موقعیرت متعرادل ثانویره رهنمول شدهاولیه به موقعیت متعادل ثانوی

تی کره برا هبروط ایرن هیرر ایجراد راحتی برای هیر سالک ایجاد شده باشد، بلکه مروقعیبه
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ه برا هبروط بره هرن اندوه هیر است  یعنی تعرادل اولیر است  هبوهی که همراه با غن وشده

رینته است، ولی این هبوط مان  رسیدل سوژه به انف ال از ابر ه نشرده اسرت  زیررا سروژه 

از هن نیرویری وزم اسرت است. حال به قرار ارفتهتعادل ثانویبرد در یک موقعیت مامال می

نیاز روحری  سوژه از اب ه شود. این نیرو تا موقعیت متعادل ثانویه را بر هن زده و باعث انف ال

دی رر اینکره  هنکتر شود.جدید و تنش می ست که باعث سل  ارزشکردِ عهودِ اذشته او یاد

ق . در واق ، کبوتر وجودی اسرت متعلراست، نیستدهدر این مرحله، کبوتر آنچه که راهر ش

به عالن شهادت، اما اینک در عالن فرودین است. همین عدم تناس  میال آنچه کره هسرت و  

می بررای کبروتر باعث ایجراد یرک ارزش تروه آنچه که باید باشد، اارچه خود مطل  نیست،

است بره سنجی نتوانستهتب  واقعیوجود و رهور یافتن در مردادل دستیعنی کبوتر با ازشود. می

شرود ترا از باعث می کنش رالاسارت  سرخ،عقلسینا و ابن الطیررسالهدر  یابد. ارزش واقعی دست

ارر سرل  شرده و ه به موقعیت نامتعادل رهنمول شوند  یعنی ارزش از کنشموقعیت متعادل اولی

الطیرر رسرالهدر  کنشر رالاست که  ای که باید افت ایندهد. نکتهوی را در حالت تنش قرار می
به وضرعیت جدیرد برا خروارفتن  کنش رالایرند  اما خوارفتن این می سینا نیر به قف  خوابن

ها بعد از خروارفتن، متوجره تا مدت عینیّه هق ید ارمتفاوت است. کنشعینیّه  هق یدکبوتر در 

 بالفاصرله بعرد از اسرارت، دچرار یناسرابرن الطیررساله کنش رالشود  اما خود نمی تغییر وضعیت

ثمر اسرت  در برند که کوششال بیاند  اما بعد از تالش برای آزادی، پی میوضعیتِ نامتعادل شده

رفرت از ایرن وضرعیت نتیجه، به قف  و وضعیت نامتعادل عادت کرده و دی ر تالشی برای بررول

 شود عیش هیررال مرنغّص شرده،می بینند. این مالقات باعثتا اینکه هیرال آزاد را می کنندنمی

 ای غیرمنتظره مطرح سازد. شود و اذر به وضعی دی ر را به شیوهارفته قط  جریال شکل
 

 قرارداد  -3-1-3

عجرین شرده « بایستن»و « خواستن»این مرحله همال توافق بر سر بایستن امری استکه با افعال 

شرود  ضرمن اینکره در ایرن ازی مریهرای مجرارزش ایریو در نظام ارزشی وجهی، باعث شکل

بسرته بررای  ی نیرر هسرت  یعنری ارزش در یرک نظرامانح رار کنشر رالاز دید  قسمت ارزش

کننرد کره با هرن توافرق مری کنش رالشود  به عبارتی، یابد و باعث تعامل نمیمعنا می کنش رال

هرا، هیررال بررای غرالری هبرای رف ِ آل اقدام نمایند. در رسال «باید»و  «خواهندمی»نق ی دارند. 

 الطیررمنطرقچاچی،  هکنند. در رسالرا درک می دور شدل از خطر دشمن، بایستنِ داشتنِ پادشاه

پادشاه محسوس است  لذا باید برای رسیدل به اب ه اقدام کنند  این اقردام  نیر نبوداألسرار کشفو 
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بررده و سرعی ل به نقص خود پرینیر عامال سرخ عقلسینا و ابن هبا خواستن همراه است. در رسال

کوِه از شررای  موجرود، « قفص»کبوترِ اسیر در  عینیّه، هق یددارند آل را از بین ببرند. در  جر شرِ

نمرود  القضات نیر این توافق تنهرا در کرنش هیررالعین هتواند از پیش ببرد و در رسالکاری نمی

 است. توافق نشدهمستقیمی از سوی راوی به این  هیابد  اارنه هیچ اشارمی
 

 (1رفتِ فرعیِ / ایجادِ فضای تعاملی در کالم/ پی1سازی)= آماده 1توانش -4-1-3

هرا بره دو دسرته تقسرین هایی برخوردار شوند. این تروانشهیرال برای رف  نق ال، باید از توانش

 د و برای این کرارمکال کننبعد، فاعالل باید نقل هتعامل. در مرحل -2 و مداریبرنامه -1شوند: می

 هکننرد  در رسرالهیرال آزاد مسیرحرکت را مشرنص مری سینا،ابن هنیاز به برنامه دارند. در رسال

شوند و نیر منادی برا إنرذار می اند، جویای مسیری که به مق د رسیدهکنش رانها، هیرال از غرالی

از شن یتی نرامعلوم  الکنش رچاچی،  هکند. در رسالخویش اندکی از خطرات مسیر را بازاو می

مشری رسریدل بره سریمرغ را نشرال عطار، هدهد خ  هدر رسالشوند. حرکت را جویا می هبرنام

شروند. در اینجرا ، هیرال با إنذار منادی، به مشکالت مسیر واقف مریاألسرارکشفدهد و در می

اسرت  « 2یعملیرات متقاعدسراز»بهتر است به این نکته اشاره کنین که ااه این توانش همرال 

اری آااه ایشال را به سمت موقعیت نامتعرادل ظو در نهایرت، از سفر ابا دارند و کنش کنش رالیعنی 

هرای وجرود دارد. هدهرد بهانره الطیررمنطرقخوانرد. ایرن امرتنهرا در مریموقعیت متعادل تازه( فرا

سرازد  اعرد مریو هیرال را برای حرکت متق ددهوروی دی ری میشنود، به آل رنگرا می کنش رال

 کند. صدایی هدایت میتک به به عبارتی، افتمال را از چندصدایی
ها با تعامرل همرراه اسرت  یعنری در مبحرثِ شود، تمامی این برنامهچنانچه مشاهده می

شروند کره بایرد از ه مریاینجرا هیررال متوجر نیر تعاملی اسرت. الطیرها، ارزشتوانشِ رساله

های انتقالی سوق یابند  یعنی با  تعامرل را د و به سوی ارزشهای انح اری فراتر رونارزش

این مذاکره و  اری دی ر منتقل شود.ار به کنشها از یک کنشباز کنند و باعث شوند ارزش

و هرن در خرود  «بداننرد»شود هیرال هرن مبراحثی را حرکت، باعث می هبرنام هتعامل با ارائ

شود  پر  اینجرا سازی هیرال قلمداد میآماده کنند. این مرحله به نوعی «احساس توانش»

« دانسرتن»عبارتی، فعل یابد. به وجهی از نو  مجازی سوق می ارزش تعاملی به سوی ارزش

پویرای کرالم را  شود و این شرناخت اسرت کره فراینردبُعد شناختیِ کالم می باعث اشایش

                                                           
1. preparation 
2. persuasion operations  
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ا بررای اقردام میسرر فاعرلِ کالمری ر بُعد عملی است و حرکت هبنشد  چول وزمسرعت می

است  حرکرت  1کنند، مکال خودیسازد. مکانی که هیرال در آل توانش وزم را کس  میمی

چراچی و  هجر رسالهرسد ظبشود  اما در مکانی خارجی به اتمام میاز مکال خودی شرو  می

ی فضای تعرامل ایریدر آنها وجود ندارد(. این نو  توانش باعث شکل 2القضات که وصالعین

 است. شده ،1رفتِ فرعیِو پی
 

و  4/ تبدیل کنشگران به عامالن فاعلی3کنش )= موقعیت نامتعادل/ آزمون اصلی -3-1-5

 عملی کالم(  ابعاد

 کننرد و ارزشفاعلیِ به باور رسیده، حرکرت مری ، هیرال در جای اه عامالل1بعد از کس ِ توانشِ 

در موقعیرت  کنشر رالنرد  بره عبرارت دی ر،زنخرود رقرن مری اتیک را مبتنی بر خواست درونی

ارزشی، تغییر مکال دهند  امرا در تمرامی  هایرند و نیاز است برای رسیدل به اب می نامتعادل قرار

کنرد و بره ه سرفر مری، کبوتر از موقعیرت متعرادل اولیرعینیّه هق یداونه نیست. در ها اینرساله

شود و در موقعیت نامتعرادل قررار ار تشویش میرسد  اما زمانی که دچه میموقعیت متعادل ثانوی

هرا از دیرداانش ار باید منتظر باشد ترا حجرا دهد. این کنشایرد، جر ناله کاری انجام نمیمی

 صرراحت بره رسریدل کبروتر بره موقعیرت متعرادل، راوی بهعینیّه هق یدبرداشته شود  پ ، در 

اررِ کرنش هکردام در یردِ ارادداند که هریچق شرایطی میاشاره نکرده و آل را منوط به تحقجدید 

مشرروط  هتراز ا همال موقعیت نامتعرادل و موقعیرت متعرادلماجرا نیست  با این وصف، کنش ر ت

 ه، سرفر شریو2ها، موقعیت نامتعادلْ سفر است. به اعتقاد شکلوفسرکیرود. در باقی رسالهپیش می

ه خرارج و در را از موقعیت متعادل اولیر هارود تا شن یتباورپذیری است که در روایت به کار می

و ایرن دقیقرا   (70: 1732ظمرارتین، های نامعمول و غیرروزمره روبرو کند موقعیتی نامتعادل با کنش

ه داشرت کره در دهد. باید به ایرن امرر توجررخ می الطیرهافاقی است که در تمامی رسالهل اتهما

کنرد، ر از مکانی رفی  به قفر  ترن هبروط مریکه کبوتهن سفر وجود دارد  همینعینیّه  هق ید

ه کبروتر بعرد از ایرن سرفر در موقعیرت متعرادل ثانویر خود نشال از سفر دارد  با این تفراوت کره

 ایرد  نه اینکه بالفاصله موقعیت نامتعادل را درک کند. قرارمی

                                                           
1. insider place  
2. joiner  
3. the main test 
4. acting agents 

5. Viktor Sheklovesky 
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دالِ ابر ه بینِ فقر کنش رال -1بیان ر چند نکته است: ی دارند که 1از این سفر، ق د کنش رال

را بره سروی  کنشر رالدر اب ه، کششی وجود دارد که  -2اند   ال به آل دست به انتنا  زدهو ات

ای که هیرال به دنبال آل هستند، هرن عامرل ادراکی، اب ه- حسی لحاظ بُعدکند  بهخود جل  می

ه سرمتش فاعلی است و هن مفعولی، و این اقتضای عرفال است. تا مفعول ارزشی ننواهد، کسی ب

جمالتی دارین حراکی از ایرن  األسرار،کشفو الطیر منطقها، های غرالیکند. در رسالهحرکت نمی

 یعنی اب ه به عنروال فاعرل است را به سوی خود جل  کرده کنش رالکه حضرت عرت خواسته و 

 لکنشر راای است که مق د حقیقی، فاعالل مجازی را به سمت خود جل  کرده و از هرفی، اب ه

 های زیر: است  مانند نمونه
 ایرردایررن همرره وادی کرره از پرر  کرررده

 ایرردرفتررهجملرره در افعررال مررا مرری

 

 ایردوین همه مردی کره هرر کر  کررده 

 ایررررردوادی ذات و صرررررفت را خفتررررره
 (221: 1733، عطارظ

را بنرود نردیرک اردانیردمی،  اار ما بنواسرتیمی ایشرال»احمد غرالی:  هیا این نمونه از رسال

ننواستین ایشال را براندین. و همانا که شما امال برید که بنود آمدید و آرزومنردی شرما از لکن 

آرام کرردین و بره نردیرک خرویش دل شما برخاست  نه، لکن ما شما را آرزومند اردانیدین و بری

 (.  72-77: 1722پورجوادی، غرالی به نقل از ظ« و حملناهن فی البرّ و البحر»آوردین که 

دانند نق انی دارند و باید به رف  آل هستند  یعنی می 2«شدل»به دنبال  الکنش ر -7

 شود.ارفته می در نظر2/ میانه و مق دی2های واسطه، مکال7بسردازند. در این ق د، مبدأ

 هسرتند ماتیمقرد هراییزا: مکرالبحرال هایمکال»است:  قسن سه به روایی نظام در مکال

ای: واسرطه هرایمکرال دهرد مری رخ آنجرا در بحررال کشرف یحت یا بحرال هاولی احساس که

 ایرن آنهاسرت. در از عبرور و ورود بره مجبور وضعیت تغییر برای کنش ر که هستند هاییمکال

 اسرت پایرانی زدایی: مکانیبحرالهای مکال خورد می رقن وضعیت تغییر برای شرای  ها،مکال

. بر ایرن اسراس، جرر (172-171: 1711ظشعیری، « کندمی تجربه را تغییر معنا آل در ارکنش که

القضرات، تمرامی عرین هها مق د دارنرد و جرر رسرالالقضات، تمامی رسالهچاچی و عین هرسال

ه و ترازه، القضرات، موقعیرت متعرادل اولیرعین هرسال کنش رالها مبدأ دارند  پ ، برای رساله

                                                           
1. intention 
2. become  
3. source  
4. intermediary places  
5 . destination 
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 حضرورای هست  اما با توجره بره حضرور/ عردممکالِ واسطه ها،م داق ندارد. در تمامی رساله

الطیرها تعریف کنین  بنرابراین، از برای رساله توانین ال ویی واحدزدا نمیزا و بحرالمکالِ بحرال

الطیرهرا کره شرامل دارای هر سه مکال: در این دسته از رسراله -1کنین: چند ال و صحبت می

در ایرن سره رسراله، است، هرسه مکال وجود دارد. الطیر منطقو  سرخعقلسینا، ابن الطیررساله

معنوی  ، مکانیالطیرمنطقای در های واسطههیرال است. مکال هزا مکانی است که آشیانمکال بحرال

توال افت عطار در استفاده از شود  میسلوک تعبیر می همرحلبه هفت از آنها است که در عرفال هن 

الطیرنویسرالِ پریش از رسراله است به روشوی آورده و ننواستهاین اصطالحات در روایت به بدعت ر

پادشاه  امرا  هسینا، مکال واحدی است  جریرهای عطار و ابنزدا در رسالهبحرالخود عمل کند. مکال 

القضات ماجراهایی هستند که چاچی و عین هزدا: رسالمکالِ بحرال بدول -2، صحراست  سرخعقلدر 

القضرات، مکرال عین هدر رسال رسند.نمی 1نق ال از بین رفته و به مکال رف  امی هیرالدر آنها تم

هرای چاچی، سررزمین هاما در رسالزا ذکر نشده است  ای، درااه سیمرغ و مکال بحرالواسطه

هرای زا: در رسالهبحرال بدول مکال -7ای  تند و هن مکال واسطهزا هسچهاراانه هن مکال بحرال

هرا، تنهرا های غرالیشود. در رسالهزا مطرح نمیبحرال ها، مکالالقضات و غرالی، عیناألسرارکشف

 هبرنرد. در رسرالمی شود که هیرانی با هبای  و انوا  منتلف به بحرالِ نداشتنِ پادشاه پیافته می

و اختیرار  هکند  با این تفاوت کره احمرد بادیرزدا از یک ال و پیروی میهای بحرالها، مکالغرالی

ای در مکرال واسرطهکنرد. محمرد اضرافه مری هایِ رسالهای واسطهدریای اضطرار را نیر به مکال

هرا های رسرالهچنانچه در مکال پادشاه. هزدا، جریرمقدسی، راه میانه است و مکال بحرال هرسال

اشرتراک  -1مشترک وجود دارد:  هدو دسته نقط ها،ت کنین، خواهین دید در بعضی از رسالهدق

 هزا، آشریانمکرال بحررال الطیرر،منطرقو  سررخعقلسینا، ابن الطیررسالهزا: در ر مکال بحرالد

هرا، سرینا، غرالریهای ابنزدا در رسالهزدا: نقاط بحرالالاشتراک در نقاط بحر -2هیرال است  

 -کنرد: الرفپادشاه است. این اشتراک بر دو امر دولرت مری ه، جریرالطیرمنطقو  األسرارکشف

انرد  امرا در هیرال به رف  نق ال نائرل آمرده -ها مشترک است   ت بحرال در این رسالهماهی

ت دی ر تفاوت است  زیرا در این رسراله، ماهیر هامور با چهار رسال سینا، در هر دو اینابن هرسال

 رسند. یابی به آزادی است و هیرال در نهایت به هور ناقص به رف  نق ال میبحرال، دست
 

 

 

                                                           
1. fix the defect 
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   (2رفتِ فرعیِ فضای تعاملی در کالم/ پی ات متقاعدسازی/ ایجاد)عملی 2توانش -3-1-6

 شوند که باعث ایجرادزیادی روبرو می 2و منالف 1در مسیر سفر، با نیروهای موافق کنش رال

، کنشر رالاصلی هستند. این نیروهرا ضرمن افت رو برا  رفتپی های فرعی در ضمنرفتپی

شروند و متقاعدسازی می با بعضی از این نیروها وارد عملیات کنش رالند. یابرهور می هاجاز

 کنشر رالدهند  به عبارت دی ر، بعد از این توانش، وجهی از نو  پتانسیل را شکل می ارزش

و  1در تروانش افت رو هارزشی نائل شوند  بر این اساس، ان یر هاب  شوند تا به وصالآماده می

ت ارزشری یرا مقبولیر هرسیدل به اب  برای دانستنِ راهِ کنش رال روحی نیاز -1عبارتند از:  2

آاراهی  -2مذاکره از روی کنجکراوی   -2ملتمسانه   همذاکر -7موعظه و إنذار   -2نرد اب ه  

 تراشی. بهانه -6فلسفی/ عرفانی   ای مسائلنسبت به پاره

هیررِ  ارهار نیاز -1سینا: ابن الطیررسالهشود: ها در موارد زیر خالصه میافت و در رساله

آمیرِ والی افت وی موعظه -2علّی(   صیفتو هایری و رابطاسیر به هیرال آزاد ظترکی  درونه

هیرال برا دراراه  هافت وی ملتمسان -7علّی(   توصیف هایری و رابطبا هیرال ظترکی  درونه

إنرذار منرادی بره  -2و1ی: محمدغرال الطیررسالهعلّی(.  توصیف هایری و رابطظترکی  درونه

کنجکراوی  -7(  استدولی توصیف هایری و رابطمسیر ظترکی  درونه هیرال در با  خطرات

کنجکاوی هیررال  -2(  علّی توصیف هایری و رابطهیرال ظترکی  درونه بارااه برای شناخت

 لطیررارسراله تقابرل(. ههایشرال از باراراه ظترکیر  تنراو  و رابطرستال برای دانستن جوا 

 توصریف هری و رابطرایکنجکاوی برای دانستنِ مأمنِ سیمرغ ظترکی  درونه -1احمدغرالی: 

 هایرری و رابطرإنذار منادی به هیرال در برا  خطررات مسریر ظترکیر  درونره -7و2علّی(  

 هایرری و رابطرهیرال ظترکی  درونره کنجکاوی بارااه برای شناخت -2(  استدولی توصیف

هایشرال از باراراه ظترکیر  سرتال نجکاوی هیرال برای دانسرتن پاسرخک -2(  علّی توصیف

پادشراه ظترکیر   افت وی کنجکاوانه برای شرناخت -1 چاچی: هتقابل(. رسال هتناو  و رابط

و شرنیدل  کنشر رالدرخواسرت  -1القضرات: عین هعلّی(. رسال توصیف هایری و رابطدرونه

بره « براز» هعالقر -1: عقل سررخعلّی(.  یفتوص هسازی و رابطسیمرغ ظترکی  زنجیره پاسخ

ترغی  اولرین  -2توصیف علّی(   هایری و رابطآشنایی با اولین فرزند آفرینش ظترکی  درونه

 -1: الطیرمنطقتقابل(.  هظترکی  تناو  و رابط« باز»های آفرینش برای پاسخ به ستال فرزند

                                                           
1. agree forces  
2. Opposition forces 
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 هکنجکراوی هیررال دربرار -2ی(  علّ توصیف هایری و رابطجویی هیرال ظترکی  درونهبهانه

و افت ر -7علّی(   توصیف هایری و رابطشناختِ بوادیِ راهِ رسیدل به سیمرغ ظترکی  درونه

توصریف  هایرری و رابطرظترکیر  درونره کنشر رال میال هیرال و چراووش بررای شرناخت

تقابررل(.  ههیرررال برره چرراووش ظترکیرر  تنرراو  و رابطرر بیررال شرررح حررال -2اسررتدولی(  

 -2اسرتدولی(   توصیف هایری و رابطإنذار منادی به هیرال ظترکی  درونه -1: األسرارکشف

 بیرال درخواسرت -7توصریف علّری(   هایری و رابطرشناخت بارااه از هیرال ظترکی  درونه

 تقابل(.  ههیرال به بارااه ظترکی  تناو  و رابط

احمردغرالی بره خرود  هرسرال های حاصرل از افت رو رارفتپی بر این اساس، بیشترین تعداد

هرا نیرر برین دو ترا القضات. باقی رسرالههای چاچی و عیناست و کمترین را رسالهاخت اص داده

علّری، پرکراربردترین  توصریف هایری برا رابطردرونه ترکی  هامد در نوسال هستند. شیوچهار بس

سرازی برا اسرت و زنجیرره رفتِ اصلیپی رفت فرعی در کنارپی قرارارفتن هشیوه در رابطه با نحو

ایری یکری از بهتررین درونه هن ارنداال، شیو هکاربردترین شیوه. به عقیدعلّی، کن توصیف هرابط

منبرری  راویالِ آثار عرفانی به عنروال مبلّغرالتارِ این متول است. ساخ ایریشکل هها در حوزروش

مانی بیشترین تأثیر را خواهرد داشرت شنو انتقال دهند  این مواعظ زسعی دارند مواعظی را به روایت

راوی را نیر در بر ارفته، به مناه  منتقرل نمایرد  در عین کوتاه بودل بتواند تمامی عقاید که روایت

ای جلروایری از و در عین حال، در مناه  احساس مالل ایجراد نکنرد  برر ایرن اسراس، راوی برر

 کامال  رریف و با شر ردهای بنرص ایکند به شیوهاصلی سعی می دلردای مناه ، ضمن ماجرای

اجرای اصرلی هرای فرعری را ضرمنِ مررفتکند پیوصی، مواعظ خویش را بیال کند  پ  سعی می

 ذهنی با ماجرای اصلی، تعلیمات را نیر دریافت کند.   جای دهد تا مناه  ضمن درایری

محسرو   1شوند، عامل معینبا آنها وارد افت و می کنش رالحال باید دید عواملی که 

و باراراه افت رو  با هیررال آزاد، والری کنش رالسینا، ابن الطیررسالهشوند یا منالف. در می

رسرانند. در مری یراری در رسیدل به ابر ه و ارزش انتقرالی کنش رالبه  کنند. این عواملمی

ر شروند. منرادی دو براافت و مری و سیمرغ در دو جای اه باعث ایجادها، منادی غرالی هرسال

إنذاردهنده است  اما زمانی که هیرال، ناامید از پرذیرش باراراه هسرتند، ایشرال را امیردوار 

خواهد باعرث اسرتمرارِ انف رالِ عامرلِ خواند  به عبارتی، منادی ابتدا میکرده و به بارااه می

ه تواند مقاومت کند. سیمرغ نیرر کرهیرال نمی ارزشی شود  اما در برابر اشتیاق هاز اب فاعلی 

                                                           
1. Assistant agent 
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چراچی،  هپرذیرد. در رسرالدر ابتدا از پذیرش کنش رال ابرا داشرت، سررانجام ایشرال را مری

دهرد، کنشر ری معرین و کنش ری که به هیرال مسریر رسریدل بره سریمرغ را نشرال مری

ذیرد و نیرویری ضردفاعلی در پرالقضات، هیرال را نمیعین هنامشنص است. سیمرغ در رسال

در « براز»ارر ، اولین فرزند آفررینش یراریسرخعقل. در به اب ه است کنش رال  الات جهت

هرن  عررّت،ار هسرتند و چراووش، هدهد و سیمرغ یاریالطیرمنطقرسیدل به اب ه است. در 

و  داردمی، هیررال را از هری مسریر برازاألسررارکشفرسال. منادی در مان  است و هن یاری

به خویش است، اارچه مران   ش رالکن سیمرغ نیر که در ابتدا در حال سنجش میرال ارادت

شرود. ارر ایشرال مریاما در نهایت، با پذیرش هیرال، یاریارزشی است   هرسیدل هیرال به اب 

و  األسررارکشرفهرا، های غرالریای که بهتر است به آل پرداخته شود این است که در رسالهنکته

که از سروی مسرب ِ فعّرال ظ   شودروین، منادی عاملی میهرچه در روایت پیش میالطیر، منطق

 شرود، وارد بُعردکند. سیمرغ در افت ویی با هیررال از بُعرد عملری خرارج مریسیمرغ( عمل می

ایررد  امرا در تمرامی ماجراهرا، سریمرغ در ابتردا شود و نقش م دق را برعهده مریشناختی می

خرود نیرر در ایرن  سریمرغ دارد  چنانکره نیازیِ کامرلپذیرای هیرال نیست. این امر نشال از بی

سریمرغ دارد. نیرازی هیرال و بی اذارد. این بیال نشال از تضاد نیازها بر این امر صحّه میداستال

تواننرد در خردمتش وی را ندارنرد و نمری وجودیِ دریافرت ررفیتِ از نظر سیمرغ، هیرال ضعیف

زشْ هم رانی برودل باشند. در این حالت، ارزشْ خاص است و ویق هر کسی نیست  به عبارتی، ار

شرود بعدیِ سریمرغ بیرال مری شود. در کالمخود را از دست داده و به ارزش انح اری تبدیل می

بسته دارد که اررینش  جا آوردین. این امر نشال از نظام ارزشیکه ما شما را ارینش کرده و به این

 آل متمایر دانستن یکی از دی ری است.  همشارکت شده و نتیج در آل جانشین
 

 تازه )رسیدن به مکان خارجی و ایجاد تنش(  موقعیت متعادل هنیروی ایجادکنند -3-1-7
 توانرد محررکرسند که مکرال خرودی نیسرت و مریهیرال بعد از انجام کنش به مکانی می

 هنیرروی ایجادکننرد»عنروال  متعادل تازه باشد. تودوروف از این نیرو با ایری موقعیتشکل

سینا،هیرال در نهایت، بره باراراه مَلِرک ابن الطیررسالهکند. در د مییا« تازه موقعیت متعادل

بره « براز» سررخ،عقرلرسرند  در مَلِرک مری هها، هیرال بره جریررغرالیهرسند  در رسالمی

األسرررار، کشررفرسررد  در آفرررینش مرری ای مسررائلپرراره هررای فراوانرری دربررا آارراهی
چاچی، هیرال بره  هرسند  اما در رسالارااه مینیر هیرال به ب الطیرمنطقالقضات و عینهرسال

 رسند. مکال جدید نمی
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 هزند یا خیر. در رسالحال باید دید صرف رسیدل به مکال جدید، موقعیت تازه را رقن می

رونرد. عاهفی شرده، از هروش مری رسند، دچار تنشسینا، زمانی که هیرال به بارااه میابن

هرای دهد و نظام شناختی با تکانهاحساسی می هرا به سوژمدار، جای خود برنامه هاینجا سوژ

خرویش را  هپرغ ر هبعد از به هوش آمدل، ق  (.62: 1712معین، ظبابکریرد هیجانی به هن می

 هکنرد. در رسرالای اعطرا مریاویند. حضرت با افت و، به ایشرال تروانش ترازهبه حضرت می

دچرار  کنشر رالزنرد. ذیرش آنهرا سرر براز مریرسند. بارااه از پ، هیرال به بارااه میغرالی

کننرد  سررانجام، سریمرغ بینند. برای پذیرش اصررار مریناامیدی شده و روی بازاشت نمی

ایررد. هیررال مری پذیرد. در این میال، افت ویی میال کنشر رال و سریمرغ درایشال را می

مونره، بره یرک سرتال دهد. بررای نپرسند و سیمرغ به ایشال پاسخ میستاوتی از درااه می

و آل جماعتی دار که موج دریرا ایشرال را هرالک کررده و تمسراح تقردیر »کنین: اشاره می

ایشال را فرو برده کجااند تا این قربت و نردیکی ما بینند و بدانند که چه من   یافتین و بره 

 فری مقعرد صردق عنرد ملیرک»اند، افتند: ایشال در حضرت ملک [...]کدام مرتبه رسیدین 

و و تقولروا لمرن یقترل فری سربیل اا امروات برل »اند. و زندای به حقیقت یافته« المقتدر

و من ینرج من بیته مهاجرا  الی اا و رسوله ثنّ یدرکه الموت فقد وق  اجرره علری »، «احیاء

هالکرت نهادیرد و  هبردینجا کشرید کره پرای در بادیر [را]چنانکه کمند لطف ما شرما «. اا

بوئیدید، دست امال ما ایشال را برداشت و به حضرت نردیک اردانیرد. ایشرال یاسمین هل  

، سررخعقرلدر  (.72: 1722پورجروادی، غرالری بره نقرل از ظ« انددر حضرت قدوس و پرده جبروت

یابد. در مسریر خرود، برا اولرین فرزنرد آفررینش فاقی راه خالص میبه هریقی کامال  ات« باز»

پرسرد از وی مری« براز»لین فرزند آفرینش در برابر ستاوتی کره کند. اوبرخورد و افت و می

-عرین هکنرد. در رسرالرا از تروانش وزم برخروردار مری« باز»دهد و های درخوری میپاسخ

کننرد. سریمرغ جروا  سیمرغ از وی درخواست برار مری هیرال بعد از یافتن بارااه القضات،

عطار، هیررال بره باراراه  هکند. در رسالااه میخویش آ هدهد و ایشال را به اندازایشال را می

نهرد. از برراری بیند و به درخواست ایشرال وقعری نمریعرّت ایشال را می رسند. چاووشمی

نیرر بعرد از  األسررارکشرف پرذیرد. دراوید و هیرال را نمریاش سنن مینیازیسیمرغ و بی

هرای بلنرد تصاحبال همر شود  اماها به ایشال اعطا میرسیدل هیرال به بارااه، انوا  نعمت

خرویش  ها را نسذیرفته و درخواست پذیرش دارند. سیمرغ با افت وایشال را به قدراین نعمت

ها به سوی ارزش تنشی سروق شود، در این وضعیت، ارزشکند. چنانچه مشاهده میمی آااه
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د  بره شرونشرناختی مریمسائل عاهفی باعث کمرنگ شردل شررای  شوند. تنش و داده می

تواند شرای  کنش را تحت تأثیر قرار دهرد  بنرابراین عاهفیِ افتمال می همین دلیل، فرایند

ای معیّن در مداری ظکه با برنامهشود، کنش ر از فرایند حرکتشناختی دچار چالش مینظام 

  خرود را بره دنیرای اهرراف از شود، تسرلپی دسترسی به هدفی مشنص است(، خارج می

(. با توجره بره آنچره Bingaman, 2003: 5زند ظو دی ر کنشی از وی سر نمیدهد دست می

 رسیدل به موقعیت متعادل تازه است و خود موقعیرت متعرادل هاین مرحله مقدمافته شد، 

 شود. تازه محسو  نمی
 

 ( 2تازه )= اپیزودِ وضعیتِ  موقعیت متعادل -3-1-8

تازه  ها، هیرال به چند شکل به موقعیت متعادلرالطیرساله در آخرین مرحله از فرایندِ روایی

هیررال نرابوده شرده و  -2یابند  ارزشی دست می ه ال با اب هیرال به ات -1یابند: دست می

ارزشری در  ه ال به اب ات -2هیرال به اب ه، مشروط است   ال ات -7شود  ق نمیات ال محق

 شوند. دیل میارزشی تب هکنش رال، خود به اب  -2روایت نامشنص است  

زش اتیرک کره یابنرد و ارهیرال به اب ه دست مری األسرار،کشفها و های غرالیدر رساله

ادی تبدیل به صری« باز»نیر  سرخعقلشود  در ق میدرونی ایشال است، محق همبتنی بر اراد

اسرت. در تواند صید کند  پ  به اب ه دست یافته و ارزش اتیک را لم  کردهشود که میمی

شروند  پر  القضات، هیرال به ابر ه دسرت نیافتره و هم ری نرابود مریچاچی و عین هسالر

 عینیّره، هق ریددر یابنرد. کنش رالِ این دو رساله در انتهای روایت به هیچ ارزشی دست نمی

ق این شرای  وجود داشته باشد، محقر ارزشی منوط به شروهی است که اار هرسیدل کبوتر به اب 

سینا، مَلِرکْ بره هیررال، ابن الطیررسالهن رساله، ارزشْ اتیکِ مشروط است. در شود  پ  در ایمی

دهد  اما در انتهای ماجرا، هیرال با رسرول مَلِرک در راهنرد ترا امید رسیدل به آزادی کامل را می

است  بنرابراین در ایرن رسراله، ارزشْ اتیرکِ نراقص اسرت و نرد کسی روند که بند بر ایشال نهاده

 الطیرر،منطرقشود یا خیرر. در ق میارزش به هور کامل برای هیرال محقست آیا این مشنص نی

-در وضعیت شوش، بدول اینکه برنامه/ هدفی مطرح باشد، شروششود. دیده می 1شَوِش و استعال

خود نسبت بره مروقعیتی کره در آل قررار دارد، اشرته و  حضوره تواند هر آل متوجار میشوش

ایرن (  11: 1712ظشرعیری،  را مهیای دریافت خرود و دی رری سرازد تحت تأثیر همین حضور، خود

                                                           
1. transcendence 
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ت آل نره از نرو  ت راحبی اسرت و نره از نرو  انتقرالی  بلکره ارزشْ ذات ارزشی دارد  یعنی ماهی

ر این دوره، کنشر رال اسرتعال داست.پدیدارشناختی نهفته های عمیقمحور است و در ویههستی

است کره بره عنروال اوج « شدل»شوند. این لحظه همال و  مییافته، و سوژه و اب ه در یکدی ر ذ

 اتیکِ پدیدارشناختی است.  از نو الطیرمنطقپ  ارزش در  شود حضور مطرح می

ارزشی، قهرمانال و یرا شرنص دی رری نتیجره را قضراوت  هبعد از دستیابی هیرال به اب 

 .ند کاربردی یا شناختی باشدتوااست که می 2/ ارزیابی1کند  این مرحله، آزمول سرافرازیمی

که عاری از هراونه ارزیابی اسرت( از  القضاتعین هالطیرها ظبجر رسالارزیابی در تمامی رساله

ها، راوی در انتهای مرتن بره بررسری مسریر است  به عبارتی، در تمامی رساله 7نو  شناختی

 .  پردازدهای آل میکنش رال، نتایج حاصل از این سفر و وی ای سفر
 

 الطیرها رسالهمربع معناشناسی  -3-2

اسرت. مربر  « ای معناشرناختیمرب  معناشناسی نوعی بازنمود دیرداری و واضرح از مقولره»

اصرلی  همقولر هدهنرداست. دو قط  براویی تشرکیلمعناشناسی از چهار قط  تشکیل شده

یینیِ مربر  پرا ز ایرن متضرادها، دو قطر کردل هر یرک ا یعنی اروه متضادهاست. با منفی

متضادها خوانرد. تفکرر حراکن برر ایرن مربر ،  توال آل را اروه نقضشود که مییل میتشک

آل  تروانین بره سرمت متضرادن ویین، نمری« نه» داند. تا به چیریمی« نه»اساس حرکت را 

توال از متضادی بره متضراد دی رر حرکت کنین  پ  براساس منطق حاکن بر این مرب ، نمی

آنکه ابتدا آل متضاد را نقض کنین. تنها در صورت نقض یک متضراد اسرت  حرکت کرد، م ر

بررای اینکره در  (.171-126: 1711ظشرعیری،  توال به سوی متضراد دی رر رهسرسار شردکه می

 ال ال و انف رسین کنین ابتدا ن اهی به فرایند اتالطیرها بتوانین مرب  معناشناسی را ترساله

از سرخ عقلسینا و ابنالطیررساله، عینیّه هق یدتنها در  اخت.افتمانی این متول خواهین اند

مشنص نیسرت سروژه  القضات،عین هرسالشود. در ارزشی دیده می ه ال به اب همال ابتدا ات

ها، سروژه از همرال ابتردا از ابر ه است یا انف ال. در باقی رساله ال با اب ه بودهدر ابتدا در ات

هررای چرراچی و وصررال. در پایررال مرراجرا، تنهررا در رسررالهمنف ررل اسررت و در تررالش برررای 

راوی ات رال بره  هها، بنا به افتیابند  در باقی رسالهالقضات، هیرال به ات ال دست نمیعین

                                                           
1. Pride test 
2. assessment 
3. cognitive 
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سینا، این فراینرد بره صرورت نراقص ابن الطیررسالهایرد. در های ارزشی صورت میاب ه/ اب ه

ل سوژه به اب ه منوط به شررایطی اسرت. حرال نیر رسید عینیّه هق یدایرد و در صورت می

 الطیرها براساس نظامِ ارزش چ ونه است. باید دید مربّ  معناشناسی در رساله

دهد، (، زمانی که تن به فرود میA+ظ کبوتر ابتدا در اتّ ال به اب ه است عینیّه، هق یددر 

در  یجادِ ح ِ نوسرتال یک،(. بعد از اB+ظ شود(و در تن خاکی ساکن میA-ظ شودفاقد اب ه می

 (  پ  باید از آنچه در هبوط به دست آورده، چشرن بسوشردA+ظ رسیدل به اب ه است هاندیش

(-B هیرال در .)ظ کنندسینا، آزادانه در صحرا زندای میابن الطیررساله+A صریادال ایشرال ،)

بیننرد و ال آزاد را می(. هیرA-ظ دهنداونه آزادی خود را از دست میو بدین کنندرا اسیر می

بندها منوط به  شود  اما بازشدل تمامیبه کمک این هیرال اندکی از بندهایشال برداشته می

بینند که دل ایشرال ان یری میهای وسوسهاین است که به نرد حضرت بروند. در راه، زیبایی

بیننرد، دل یر مریارزشی باید به تمام آنچه در مسر ه(  ولی برای رسیدل به اب B+ظ بردرا می

رسیدل هیررال بره  رسند. مَلِک(  سرانجام به حضرت میB-ظ نبسته و به راه خود ادامه دهند

اسرت  کند به رفتن به نرد کسی که این بندها بر پای ایشرال بسرتهآزادی کامل را منوط می

ابتردا هرا، هیررال از غرالری ه(. در رسالA+ظ شودارزشی به هور ناقص کس  می هبنابراین اب 

(. منرادی A+ظ (. به این فقدال پی برده و درصدد رف  آل هستندA-ظ ارزشی هستند هاب  فاقد

ایرن مسریر از  دارد  زیرا ممکن است در اثر خطراتایشال را از رفتن به سوی اب ه برحذر می

 شروند (و به سوی اب ه رهسسار مریB-ظ (، نه افتهB+ظ بین بروند  اما هیرال به هر آنچه دارند

 رسرند( و اندکی از ایشال به بارااه سریمرغ مریA-ظ در مسیر، بسیاری از هیرال هالک شده

(. برای دسرتیابی بره آل حرکرت A-ظ چاچی، هیرال از ابتدا فاقد اب ه هستند ه(. در رسالA+ظ

 ه(. در رسرالA-ظ رسرند(، هرار به اب ه نمریB-ظ شالکنند. علی رغن از دست دادل زندایمی

یرافتن دانین هیرال بره دنبرال بارنیر از ابتدای حالِ هیرال آااه نیستین. تنها میالقضات عین

(. B-ظ شروند( و هم ی هالک میA-ظ یابند(  اما هرار به اب ه دست نمیA+ظ به درااه هستند

(. A-ظ کننردادال او را اسریر مری(، بعد از مدتی صیA+ظ در ابتدا آزاداست« باز»، سرخعقلدر 

کرده به اب ه (. در نهایت، از جایی که امال نمیA+ظ کندآوردلِ آزادی تقلّا میبرای به دست 

(، A-ظ برنردمری بره سرر ، هیرال از ابتدا در انف ال از اب هالطیرمنطق(. در A+ظ یابددست می

ات دوری ب ذرنرد و از توجره بره مادیر برای اینکه اب ه را به دست آورند باید از جال خرویش

ات و وجود کنند تا بتوانند به بقرای بعرد از فنرا دسرت عبارتی، باید نقض مادی (  بهB-ظ کنند
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ارزشی دست  ه(، به اب B-ظ فشانی در راه محبو  خویشیابند. هیرال در انتهای ماجرا با جال

(. برای دستیابی به اب ه بایرد A-ظ ، هیرال از ابتدا اب ه را ندارنداألسرارکشف(. در A+ظ یابندمی

( و به راه افتند. در مسریر رسریدل بره سریمرغ، B-ظ و آنچه دارند در دست ایرند ر کنندخط

مربر ِ معناشناسری بررای  ه(. نمونرA+ظ رسرندکمی به باراراه مری های هالک شده و عدعده

 الطیر محمد و احمد غرالی: رساله
 +A +B 

 
 -B -A 

 ( از Bباید آنچه دارنرد ظ(، -Aظ شود. هیرال اب ه را ندارندهراحی می Nاین مرب  به شکل 

 (.   Aظ ( تا بتوانند به اب ه دست یابند-Bدست دهند ظ
 

 الطیرهارساله هپای دستور -3-3

کنرد است که هم ی یا بر خبری دولت میالطیرها، موعظه/ منارره/ إنذاری کنش غال  در رساله

قبلری هرای و یرا دانسرتهکند تر مینشود یا آنها را در ت مین خود م مکه به کنش رال داده می

حداقل ممکن کراهش داده و بررای  الطیرها را تاکند  بنابراین اار بنواهین رسالهآنها را تقویت می

ها دستورپایه هراحی کنین، این دستورپایه بردین صرورت خواهرد برود: کنشر ر/ کنشر رال برا آن

 که به ایشال در برا  مسریرد  با اخباری ایرنسفرکردل در وضعیت منارره/ موعظه/ إنذار قرار می

ایشال بر رفتن بره سروی باراراهِ سریمرغ،  هشود، ضمن تقویت ارادسفر به سوی سیمرغ داده می

خبرر جسرتن و  -منارره/ موعظه/ إنذار _ترتی ، سفر بدین اردد.میهی مسیر برای آنها تسهیل 

 الطیرها خواهد بود.رساله هاصلیِ دستورپای عن ر شدل، سه واصل
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 الطیرارزش در رساله ساختار روایی و نظام تولید هرابط - 1 هل شمارجدو
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 گیرینتیجه -4

الطیرهای فارسری و افتمال در رساله نظام ارزشی روایی و ساختار هحاضر به بررسی رابط هدر مقال

ابتردا ها را بیافرینند. توانند ارزشها و ساختار روایی چ ونه میعربی پرداختین تا ثابت کنین کنش

ل روایت، بر تحرول ویر تحف و ارم  رسیدین که تودوروف در سبه این تفاوت در دیدااه تودورو

« 2اررم »و سرس ، در « 1اررم »که ارم  ابتدا در حالیاست  درنظام ارزشی تأکید نکرده

ات ترودوروف و . برر ایرن اسراس، نظریراستهای ارزشی در افتمال اشاره کردهبه بسیاری از نظام

 ل یکدی ر باشند. توانند تا حدی مکمدر این حوزه میارم  

 شروند  امراکالل شمرده می رفتها در ن اه اول یک پیرساله بردین تمامی ها پیدر بررسی

ای توانرد سراختاری خراص بره شرمار آیرد کره دارات میرفت کالل در بررسی جرئیهمین پی

فرعی  رفتپایه و دو پی رفت  از یک پیالطیرها در مجمورساله فرد است.های منح ربهوی ای

هرای هرای فرعری بره شریوهرفتاسترده شده و پی رفت پایه در کل رسالهاند. پیتشکیل شده

 شوند.رفتِ اصلی بیال میسازی و تناو ، در ضمنِ پیایری، زنجیرهدرونه
ه ابر ه دسرت اذارند تا بمعناشناسی، هیرال هفت مرحله را پشت سر می -از دیدااه نشانه 

ای تواند با پنج مرحلرهافتمال شوند. این هفت مرحله می ایری نظام ارزشییابند و باعث شکل

عینیّره،  هق ریداونه که هیررال در کند، تطبیق داده شود  بدینکه تودوروف از آل صحبت می
هرای دی رر در موقعیرت در موقعیرت متعرادل هسرتند و در رسرالهسررخ عقلسینا و ابنهرسال

ه وجود دارد، ابتدا باید فقدال دسرت دهرد. در هایی که موقعیت متعادل اولیامتعادل. در رسالهن

شروند  نامتعادل مری دهد و هیرال وارد موقعیتاین فقدال روی می سرخ،عقلسینا و ابن هرسال

رسرد  ه مری، کبوتر از موقعیت متعرادل اولیره بره موقعیرت متعرادل ثانویرعینیّه هق یداما در 

ه به هن بنورد تا سروژه دچرار فقردال شرود و بره موقعیرت براین باید موقعیت متعادل ثانویبنا

 عینیّره، هق یدجر ها ظبهنامتعادل برسد. بعد از به هن خوردل موقعیت متعادل، در تمامی رساله

شروند. در ایرن مرحلره، نق رالْ قرارداد می کنش رال وارد عقد سرخ(عقلالقضات و عین هرسال

 رفت فرعریکنشی انجام دهند. اینجا پی اب ه، ایرند برای یافتنه و هیرال ت مین میکشف شد

پردازند. در این مرحلره کره مرا آل ایرد و کنش رال با عناصری آااه به افت و میاول شکل می

ارفتین هیرال اهالعاتی از مسیر رسیدل به اب ه و خطررات آل بره  نظر در ،1را به عنوال توانش

تعریف است، به نظرامی ند. اینجا هیرال از ارزش انح اری که در نظامی بسته قابلآوردست می

ارردد. بعرد از ایرن یابند و این امر باعث اشایش برا  مرذاکره و تعامرل مریانتقالی دست می
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دهند. مرا ایرن مرحلره را برا کرنش از خود را به شکل سفر نشال می مرحله، موقعیت نامتعادل

کننرد  برند، توانش کس  میمی ناسی یکی ارفتین  هیرال به فقدال پیمعناش _ دیدااه نشانه

علی بره تغییرمکرال کنش، عامالل فا هپردازند. در مرحلدر نتیجه برای رف  نق ال به کنش می

رفرتِ / پری2ظتوانش بعد، عملیات متقاعدسازی هدر مرحل شوند.اصلی می پرداخته و وارد آزمول

برا عرامالنی ظمعرین/ منرالف( بره افت رو پرداختره و سرعی در  دهد. هیرال( روی می2فرعیِ 

شود.بعد از متقاعد کرردل ایرن ها انتقالی میدر این مرحله هن ارزش متقاعدکردل ایشال دارند.

متعرادل  موقعیرت هتوانرد بره عنروال نیرروی ایجادکننردشوند که مریعامالل، وارد مکانی می

وند. شرلحاظ شناختی( نوسال می عاهفی و ظبه و  شود. در این حالت، هیرال دچار تنشمحس

هرای انتقرالی تازه است. هیرال بعد از رسیدل به ارزشآخر، رسیدل به موقعیت متعادل  همرحل

کنند و سعی دارند بره و با کس  تجربه و آشتی با نظام هستی، باز هن به این مرحله اکتفا نمی

ت نرامیرایی قررار دهنرد. بره همرین دلیرل، هایی دست یابند که بتوانند آنها را در وضرعیارزش

ت اصرلی آل از ارزشْ ذات ارزشی دارد  یعنی ماهیرکنند. این نو  ارزشی استعالیی را دنبال می

محور اسرت ارزش است و چنین ارزشی نه ت احبی است و نه صرفا  انتقالی  بلکه ارزشی هستی

مرحله به هیرال چند نکتره را ثابرت  ایناست. های عمیقِ حضورِ پدیدارشناختی نهفتهکه در ویه

ارزشْ سریّال  -ارزشِ واقعی انح راری نیسرت  ج -ارزشْ کارکرد صرفا  مادی ندارد    -کند: الفمی

ارزش انتقالی، نوعی از ارزش اسرت کره برا انتقرال بره دی رری نره تنهرا تمرام  -و در انتقال است  د

عیرت الطیرهرا بعرد از رسریدل بره موقرسرالهدی رری کره در  هنکت یابد.شود، بلکه کمال نیر مینمی

 دهند. ها/ راویال آل را انجام میاست که خود شن یت ارزیابی هدهد، مرحلتازه روی می متعادل

خرویش حرکرت  هاراد ش سلبی به سوی ارزشِ اتیرک و مروردپ  به هور کلی، هیرال از ارز

هرای وجهریِ مجرازی و پتانسریل ارزش های تعاملی به دو صورتکنند. در این مسیر از ارزشمی

هایت، بره ارزشِ یابند  و در نهای اتیکِ میانی دست میشوند. در هول مسیر به ارزشمند میبهره

 هات(. در انتهرا، دسرتورپایالقضرچاچی و عین هرسند ظجر در رسالخویش می اتیکِ مورد خواست

 شدل.  خبرجستن و واصل _منارره/ موعظه/ إنذار  _اونه است: سفر الطیرها بدینرساله
 

 نوشتپی

هرای شناختی مکت  پراس و پر وهشهای زبالاین مرب  که ارم  مبد  آل است، بر داده» -1

 (.Courtes, 1991: 152« ظشناختی لوی استروس مبتنی استمردم

 ی است.عاهفی و شناخت منظور از دو عن ر کمی و کیفی به ترتی ، عن ر -2
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