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 چکیده

است که  هایییتو دمنه مشتمل بر مجموعه روا یلهکل

نقش و صفات  یدارا یواناتح یعنیآن  یقهرمانان اصل

 یو دمنه بستر مناسب یلهکل یژگیو ینهم. هستند یانسان

آن از  هایداستان یقو دقا یفظرا یلو تحل یجهت بررس

اساس پژوهش  ینبر هم. کندیم یجادا شناسییتمنظر روا

 یبه بررس ولتینتل شناسییتاز روا دهحاضر با استفا

 یتاو دمنه برگردان آگ یلهکل« روباه و االغ یر،ش» یتروا

و دمنه که  یلهکل یها قصه دهدیمحمدزاده پرداخته، نشان م

خاص به  یامیپ یباوراندن و القا یبرا یانتزاع یراو یک

به مثابه  کند، یم یدمخاطبان کودک و نوجوان، آنها را تول

 ییبرنامه روا یکمعنادار است که در آن  نگفتما یک

 یینبر آن است تا تب طورکلیو به گیرد یمشخص شکل م

ها به چه  داستان ینا ییدر بازگو یانتزاع ینقش راو»کند؛ 

 یدها چگونه تول گفتمان ینل بوده است و معنا در اشک

با  یانتزاع یآنست که؛ راو یانگرحاصل ب یجنتا. «شود؟ یم

 یددر متن پد یاییو پو یالیتس یمتن نوع نکرد الیه یهال

دور کردن  یا یکو نزد یدئولوژیا یآورده که موجب القا

 یو اخالق یفرهنگ ی،اجتماع یبه باور یمخاطب انتزاع

 .شودیم

 

کنشیگر،   ی،راو شناسیی، یتو دمنه، روا یلهکل : ها کلیدواژه

 .مخاطب

 

Abstract 
Kelile and Demne consists of some 

narrations its heroes are animals having 

human role and characteristics. This 

property of Kelile and Demne is a good 

ground to study and analyze points of 

its narration from the point of view of 

narratology. On this basis, this research 

using Linvelt’s narratology studies lion, 

fox and donkey narration of Kelile and 

Demne simplified by Agita 

Mohammadzade, showing that stories 

of Kelile and Demne which abstract 

narrator to suggest specific message t 

child addressees is meaningful 

discourse in which a certain narrative 

program forms and generally aims to 

account for, what is abstract narrator 

function in reproduction of these 

theories and how meaning is produced? 

Results show that abstract narrator by 

stratifying text a kind of liquidity and 

dynamism are created in the text which 

suggests ideology and making close or 

far the abstract addressee to social, 

cultural and ethical beliefs. 
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 مقدمه

آمیزترین و در عین حال  اسرار یکی از ها داستان

داستان همیشه با  .هستندبشر  هایدارایی ترین ساده

 انسان آنکه بی ،کند را افسون می اوو  انسان است

 .داش بیندیش یا درباره دسازوکار آن را بدان

گویی را  گری یا روایت کردن و داستان روایت»

توان نخستین هنر بشر دانست؛ زیرا پیش از آنکه  می

هایش را در قالب تصاویر  انسان احساسات و اندیشه

و به صورت نقاشی بر دیوار غارها بیان کند، ناگزیر 

بود با استفاده از واژگان و حرکات بدن، آنچه را بر 

به این . کند« تعریف»ان وی گذشته است، برای دیگر

گویی یا نقل رویدادها، نخستین راه  ترتیب، داستان

زاده،  یوسف)« ها بوده است ها و دانسته انتقال تجربه

داستانی داشت  یچیز هربه عبارتی دیگر،  .(9: 5931

داد و  اش را توضیح می ن و آیندهآکه علت وجودی 

و  ردک طی مسیر میانسان از داستانی به داستان دیگر 

ها  آنکه بداند چگونه بر این داستان بی ،رفت می

رسیدند ها آنقدر متنوع به نظر می این داستان. افزود می

کسی که داستان . که هیچ قانونی برایشان متصور نبود

یافت و  ساخت خود را در مقابل دنیایی بکر می را می

یکی از این مجموعه  .بود رقیب آفریدگاری بی

ار و ماندگار یعنی کلیله و دمنه، های اثرگذداستان

هایی درباره کشورداری، اخالق شامل داستان

پادشاهان و زندگی مردم عادی است که قهرمانان 

جانوران که یک نقش اصلی . اصلی آن حیوانات است

ها یعنی صفات آدم؛ در کتاب دارند، نماد انسان هستند

 بعضی نیکوکار و راستگو هستند، بعضی دزد: را دارند

آنها به . اند و گاهی مکارلوحگاهی ساده. و خیانتکار

یکی شاه است : کنند مشغولندها میکارهایی که انسان

یکی مادر است و دیگری پدر، . و دیگری وزیر

هر یک از خوانندگان کتاب ... فرزند، دوست و

تواند خود را جای یکی از قهرمانان قصه بگذارد و  می

کند؟ شاید یری چه میگهای تصمیمببیند در لحظه

یکی از دالیل ماندگاری کلیله و دمنه همین نکته 

 .(8: 5931محمدزاده، . )باشد می

 

 شناسی روایت

شناختی  شناسی روشی علمی برای تحلیل زبان روایت

یا علم عملِ  5شناسی روایت. عمل روایت است

ای علمی است که فنون و ساختارهای  ، شاخه روایت

اند مطالعه  متون ادبی متجلی شدهروایی را که در 

را که خود  9فنون درونی یک روایت ،کند؛ این علم می

. کند بررسی می است نقل و تشکیل شده  از داستانی

شناسی دانشی نوظهور است و نام آن برای  روایت

 Tzvetan)اولین بار توسط تزوتان تودورف 

Todorv)  در کتاب دستور زبان دکامرون به سال

هدف  .(3: 5935خوت، ا)کار برده شد ه ب 5393

شناسی شناسایی چیزهایی است که وجه  روایت

شناسی سرشت،  روایت. ها هستند مشترک همه روایت

ها  فرم و نقش روایت را در آن سوی ژانر و رسانه

شناسی روایت را موضوع  روایت. کند بررسی می

داند و قصد آن دارد  پژوهش علمی دقیق و جامع می

شمولی پدید  زبان روایی جامع و جهانکه دستور 

برخی از نویسندگان و  .(159: 5988مکوئیالن، )آورد 

شناسی نقل  نظران تعاریفی از روایت و روایتصاحب

 :شود اند که به تعدادی از آنها اشاره می کرده

ای از احکام کلی درباره  شناسی مجموعه روایت». 5

های حاکم بر روایت  ژانرهای روایی، نظام

مکاریک، . )«و ساختار پیرنگ است( گویی داستان)

5989 :5 3) 

شناسی علمی جدید و نتیجه انقالب  روایت».  

                                                      
1. narratologie 

2. narration 
3. Récit 
4. histoire 
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احتماالً نخستین گام در تعریف . ساختارگرایی است

توالی از : گرا از روایت چنین است حداقل

انگاشته رخدادهایی که غیرتصادفی به هم اتصال  پیش

ا توالی رخداد معرفی این تعریف، روایت ر. اند یافته

کند و ارتباط غیرتصادفی و هدفمند را الزمه این  می

 .(1 : 5989توالن، )« داندتوالی می

یات ظریف ئدر تحلیل ساختارگرایانه روایت، جز». 9

شوند تا  یا سازوکارهای درونی متون ادبی بررسی می

واحدهای ساختاری بنیادی مانند واحدهای پیشروی 

های روایی متون  ی حاکم بر نقشروایت یا عملکردها

 .( 99: 5983تایسن، )« کشف شوند

گونه جدید ساختارگرایی ادبی با ساختار   این».  

ها کار چندانی ندارد بلکه بر  مایه داستانبنیادین درون

ای  ساختار روایت، شیوه. ساختار روایت متمرکز است

 برتنس،) «شود ه داستان از طریق آن نقل میاست ک

5983 :89). 

تی یروا مانروایت متنی روائی است که هم از گفت». 1

ادا شده  های راوی و هم از گفتار هلیوس هشده بانیب

مان نقل گفت در نهایت له کنشگران ویوس هب

پس . ل شده باشدیراوی تشک هلیوس هها ب تیشخص

 مانراوی با گفت مانره و درتناوب گفتیت در زنجیروا

 .(1 : 5931ولت،  لینت)« شود ل مییکنشگران تشک

های جمله صورت ساختاری به مشخصه روایت به». 9

شود بدون آنکه به جمع ساده جمالتش تقسیم می

  هر روایت، جمله بلندی است دقیقاَ همان: تقلیل یابد

طوری که هر جمله بیانی از جهتی طرح اولیه مطالب 

 .(99: 5983بارت، )« یک روایت کوتاه است

شناسی یکی نشان اصلی روایتدو ویژگی 

ها و اصول پیکربندی مشترک و ثابت  دادن شکل

های  ها و دیگری تحلیل گونهجهانی همة روایت

یکی از اهداف . ها است گوناگون روایت

دهنده شناسی آن است که ساختارهای شکل روایت

: 5983سجودی، )های مختلف را تدوین نماید روایت

55 ).  

شناسی برای تحلیل  شناسی و زبان روایت

شناسان از  جویند اما روایت متون از زبان سود می

رسند تا  ساختارها شروع و به ریزساختارها می کالن

واحدهای معنایی و واحدهای تمایزدهندة یک نظام 

ای  شناسی گونه بنابراین روایت ؛را کشف کنند

تحلیل  .شناختیِ عملِ روایت است تحلیل زبان

ای را که نویسنده  شناختی عمل روایت رابطه زبان

در هنگام تولید متن با متن برقرار کرده و آنگاه 

رابطة دیگری که بین خواننده و متن ایجاد شده و 

ای که بین راوی و مخاطب خود در  رابطه چنین هم

متن رخ داده است و نیز رابطة کنشگران با یکدیگر 

این که چگونه این . کند را بررسی و معرفی می

خود را  گیرند و های زیرین شکل می روابط از الیه

واقع به کمک روابط موجود  در. رسانند به سطح می

در متن قصد و هدفِ نویسنده و تاثیری که سخن 

 .ان شودیاو روی خواننده گذاشته است نمای

برای تحلیل متون و بررسی نقش راوی 

کلیله و دمنه  «االغ شیر، روباه و»  انتزاعی در داستان

ایم و علت انتخاب  شناسی بهره گرفته از روایت

شناسی نسبت به رویکردهای دیگر  رویکرد روایت

شناسی، شناسی، اسطوره کاوی، روان همچون روان

سادگی واژگان و مفاهیم استفاده شده در 

شناسی و نیز استوار بودن آن بر عناصر ثابت،  روایت

 .هانی آن استها و اصول مشترک و ج شکل

الذکر و به دلیل فرهنگ روایتی به دالیل فوق

اهمیت خاص نوع ادبی روایت  چنین همدر ایران و 

شناسی را برای  در فرهنگ ایرانی، رویکرد روایت

کلیه و دمنه انتخاب  «شیر، روباه و االغ»  تحلیل قصه

 .ایم نموده
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 ولت شناسی از نگاه ژپ لینت روایت

روایت براساس تقابل دوتایی بین ولت  لینت از نظر

 ؛تعریف شده است« کنشگران»و « راوی و مخاطب»

یعنی اینکه در یک طرف راوی و مخاطب و در طرف 

به عبارت دیگر راوی ؛ گیرند دیگر کنشگران قرار می

و در « اکنون»و « اینجا»و مخاطب در فضا و زمان 

راوی با برشی زمانی و . اتصال با یکدیگر قرار دارند

کند و  مکانی این اتصال را به انفصال تبدیل می

. کند اند روایت می اتفاقاتی را که در گذشته رخ داده

در این صورت، کنشگران نسبت به راوی و مخاطب 

روایت به کمک . گیرند قرار می« آنروز»و « آنجا»در 

طرف و با  این جدایی بین راوی و مخاطب، از یک

 .شودکنشگران از طرف دیگر تعریف می

 1راوی با مخاطب خود به دو صورت گفتمانی

تر اگر  به زبان ساده. کند ارتباط برقرار می 9و یا روایتی

افعال مورد استفاده راوی از ماضی نقلی، زمان حال و 

در این . گوییم آینده باشد، این متن را گفتمانی می

صورت هیچ جدایی زمانی و مکانی یا انفصالی رخ 

اگر  ؛ اماتی هم در کار نیستروای پس. نداده است

استفاده ( به جز ماضی نقلی)افعال به زمان گذشته 

در . شوند، آنگاه، خواننده با متنی روایی روبرو است

طرف و  این حالت، بین راوی و مخاطب از یک

کنشگر )کنشگرانی که متعلق به زمان دیگری هستند 

همیشه در ارتباط با زمان عمل روایت به زمان گذشته 

جدایی و انفصال رخ داده است، آنگاه ( لق داردتع

 .متن تولید شده متن روایتی است

ای  ولت با پیاده نمودن چنین فرضیه ژپ لینت

، نشان داد که متن روایتی ادبی به 3بر گفتمان تخیلی

واسطة تعامل عملی پویا بین وجوه مختلف مشخص 

اند  این وجوه روی چهار سطح قرار گرفته. شوند می

                                                      
5. discours 

6. recit 

7. fictionnel 

ولت بطور  این قسمت با استفاده از نظرات لینت که در

های این وجوه یعنی نویسنده  خالصه به بیان ویژگی

 -51، نویسنده انتزاعی3خواننده ملموس -8ملموس

  5و کنشگر 59مخاطب - 5، راوی55خواننده انتزاعی

 ( 5-  : 5931ولت،  لینت)خواهیم پرداخت 

 

 خواننده ملموس –نویسنده ملموس  (الف

عنوان  هخالق واقعی اثر ادبی، بنویسنده ملموس، یا 

ملموس که مانند  هامی ادبی را به خوانندیپ ،فرستنده

. فرستد کند می عمل می 59کننده افتیدر/51رندهیگ

ی های تیسنده ملموس و خواننده ملموس، شخصینو

خی و یای تار از جنس پوست و استخوان و با گذشته

ای هستند که به اثر ادبی تعلق ندارند، بلکه  زندگینامه

که در آن زندگی  استی واقعی دنیایبه تعلق آنها 

صورت کامالً  مستقلی را جدای از متن ادبی و به

سنده ملموس در یکه نو درحالی. دهند مستقل انجام می

تی ثابت یاش دارای شخص دار خلق اثر ادبی خیزمان تار

ن اثر، یکنندگان ا افتیرعنوان د هخوانندگانش، ب  است،

تواند  که می ای مسأله ؛کنند ر میییخ تغیدر طول تار

ک یحتی متفاوتی را از  و های کامالً گوناگون افتیدر

 .موجب شوداثر ادبی 

 

 خواننده انتزاعی –نویسنده انتزاعی  (ب

 همزمان هم ،شا نویسنده ملموس با نگارش اثر ادبی

راوی انتزاعی یا من عنی از یفرافکنیِ ادبی از خودش 

ای انتزاعی  ر خوانندهیتصو و هم کند د مییدومش تول

سنده انتزاعی ینو .آورد وجود می هیا مجرد را ب

                                                      
8. auteur concret 

9. lecteur concret 

10. auteur abstrait 

11. lecteur abstrait 

12. narrateur 
13. narrataire 

14. acteur 

15. destinataire 

16. récepteur 
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است و این دنیای ادبی را به  53ای ادبییدکننده دنیتول

ا به همان خواننده انتزاعی ی 58اش کننده افتیدر/رندهیگ

سنده ملموس و یکه نو در حالی. دهد یانتقال م

هرکدام  53ای ادبییخوانندة ملموس خارج از دن

تعبیر معروف پوست و )زندگی خاص خود را دارند 

سنده انتزاعی و خوانندة ینو  ،(گوشت و استخوان

آنکه الزاماً در  شوند بی انتزاعی در اثر ادبی داخل می

که آنها را یز ؛م معرفی شوندیاثر ادبی به طور مستق

به ح یه صورت صرم و نه بیرگز نه به طور مستقه

 .پردازند های خود نمی افکار و اندیشهان یب

سنده انتزاعی و خوانندة ین نویتوان ب یب، نمیترت نیبد

ک ارتباط زبانی واقعی را مطرح یانتزاعی، سخن از 

را ارائه  انتزاعی ولت نقش راوی ژپ لینت .نمود

داند و  اثر ادبی می کلیت ییداللت معنا  و معنای ژرف

انتزاعی را به دو شکل زیر در نظر  نقش مخاطب

 1 ای ر گیرندهیک طرف، همچون تصویاز : گیرد می

و از فرض نموده؛  5 اثر ادبی آن را از پیش است که

ای منحصر به  همچون تصویر گیرندهگر، یطرفی د

ک یدر شود که قادر است  در نظر گرفته می   فرد

پس . ت ببخشدینیخوانش فعال به معنای کلی اثر ع

 سنده انتزاعی و خواننده انتزاعیینو ،تیباور اشم بنابر

ساختار کلی اثر شبیه هستند؛ و در عین  9 به وجوه

آلی این ساختار کلی به  حال، این دو پذیرندگان ایده

 .(3: 5931همان، )آیند  حساب می

 

 مخاطب –راوی  (ج

ای  ن راوی و مخاطب رابطهیولت، ب به اعتقاد لینت

ر مخاطب فقط یاغلب، تصو. شود ک برقرار مییالکتید

                                                      
17. Le monde romanesqu 

18. destinataire/récepteur 

19. extra-littéraire 

20. déstinataire 

21. postulé 

22. récepteur idéal 

23. personnifications 

که راوی  هایی شانهن هلیوس هم و بیرمستقیبا روشی غ

راوی . شود ش داده مییفرستد نما برای مخاطب می

ی ادبی یتک متن روایاز    ای وجه گونهک یمثابه  به

یی عنی جایدر سطحی برتر، . شوددر نظر گرفته می

گری  انتزاعی قرار دارد، نقش واسطه هسندیکه نو

ت یروا دررا  یزایژگی کامالً متمیانتزاعی و هسندیون

علق به تانتزاعی م هسندیرا نویز ؛آورد به وجود می

ای ین است که جنس دنیمنظور ا. ستیت نیای روایدن

سنده انتزاعی و یی از نشانه است و جنس نویتروا

توان آنها را از  گری است که نمییملموس از نوع د

سنده انتزاعی ینو نیا. جنس نشانه در نظر گرفت

( 9 تیاشم) 1 لییای ادبی را که راوی تخیاست که دن

خلق به آن تعلق دارند ( اشمیت) 3 لییو خوانندة تخ

لی است که ین راوی تخیخود، ا ةو به نوب کند می

وند یپ لییرا با خواننده تخ 8 شده تیجهان روا

و  3 فرستندهه دوطرفه بین نکه رابطیبرای ا. دهد می

 95م، مفهوم مخاطبیشتر روشن کنیرا ب 91رندهیگ

 .خواهد بود  9لییتر از خواننده تخ مناسب

 

 کنشگران( د

را ثابت و  99ن راوی و کنشگریتقابل ب ولت لینت

ی یراوی کارکرد بازنما. درگی شگی در نظر مییهم

کارکرد )و کارکرد کنترل کردن را ( کارکرد روایی)

کنشی آنکه هرگز کارکرد  رد بییگ به عهده می( تییهدا

شه با کارکرد یکه کنشگر هم یرا انجام دهد، درحال

و   9تیهای عمل روا ز شده و از کارکردیکنشی تجه

                                                      
24. typique 

25. narrateur fictif 

26. Wolf Schmitt 

27. lecteur fictif 

28. monde narré 

29. destinateur 

30. destinataire 

31. narrataire 

32. lecteur fictif 

33. acteurs 
34. narration 
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 .کنترل معاف شده است

 هلیت شده که بوسیای روایت درون دنیاشم

ای یگری را هم به نام دنید یایراوی خلق شده، باز دن

 هسازد تا بتواند جهان ارائه شد نقل شده مشخص می

کنشگران داستان  مانله گفتیکه بوسگری را ید

 ،ک از کنشگرانی هر. شده مشخص سازد ساخته

دهند که  ی را ارائه مییکدئولوژیری، ایتی تفسیوضع

اثر ادبی را  یکدئولوژیامواضع گر یقادر خواهند بود د

 .(1 : 5931، همان) د، کامل و رد کندئیتا

بر  Lubimir Dolezel))ل ژِلِدُ :کنشگر –تفاوت راوی

شخص تشابهی  ت به اولین باور است که در روایا

 ت داستانی حاصل ین راوی و شخصیکارکردی ب

ت هم یک شخصیت ین نوع از روایرا در ایز ؛شود می

عهده  هی و هم کارکرد کنشی را بیکارکرد بازنما

شه ین راوی و کنشگر همینحال، تقابل بیبا ا. ردیگ می

ن ید بیداستانی بات یرا در درون شخصیوجود دارد، ز

رد یگ عهده می هتی را بیراوی که کارکرد روا-تیشخص

کنشگر که کارکرد کنشی را انجام  -تیو شخص

ت ین راوی و شخصیتقابل ب. ز قائل شدیدهد تما می

عنی یشود،  شخص خنثی می ت سومیدر روا احتماالً

مان زشود که هم تی مییه به شخصیکه راوی شب یزمان

با . دهد ی را انجام مییبازنمانقش کنشی و نقش 

توان آنها را  بررسی مجموعه عناصر روایی داستان، می

 :نشان داد( 5)در شکل 

 

 
 عناصر روایت .0 شکل

 

ر تعریف یرا به شکل ز 91تیولت روا ژپ لینت

 ماناست که هم از گفت 99روایت متنی روائی: کند می

                                                      
35. récit 

36. texte narratif 

راوی و هم از  هلیوس هب 93ان شدهیتی بیروا

 در نهایت له کنشگران ویوس هادا شده ب 98های گفتار

                                                      
37. discours narratif énoncé 

38. paroles 
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ل شده یراوی تشک هلیوس هها ب تیشخصمان نقل گفت

 مانره و در تناوب گفتیت در زنجیپس روا. باشد

. شود ل مییکنشگران تشک مانراوی با گفت

 مانراوی را با گفت مانت گفتیکه روا طوری همان

کند؛ داستان شامل کنشی است که  کنشگران ادغام می

چنین  دهد و هم ل مییراوی را تشک فتمانموضوع گ

گفتمان کنشگران بیان ه لیوس هشامل حوادثی است که ب

شده و تیای روایشده است و بنابراین داستان هم دن

ولت، لینت)رد یگ را دربرمی 93شدهای نقلیهم دن

5931:  1). 

 =داستان  رانگنشک مانگفت + یراو مانگفت = تیروا

 .شدهنقل یایدن  +شده تیروا یایدن

بررسی را  نوع نیولت هدف اصلی ا ژپ لینت

کند  تی قلمداد مییل روایتی و تحلیروا یهکمک به نظر

 وجوهد او روی یکأو به همین دلیل در اکثر مواقع، ت

راوی، کنشگران، : باشد می 5 ای داستانیدن 1 لییتخ

کند،  طوری که خود بیان می البته وی همان. مخاطب

وجوه »: کند از وجوه ملموس و انتزاعی غفلت نمی

طرف  تا از یک کنیم انتزاعی و ملموس را هم داخل می

شناسی را در چهارچوب نظری وسیعی قرار  روایت

دهیم و از طرف دیگر امکان گذر از تحلیل فنون  

را با در نظر گرفتن معنای ایدئولوژیک، بافت روایتی 

وسیله خواننده  هاجتماعی و نحوه پذیرش ب -فرهنگی

 .«فراهم شده باشد

های کلیله و  از آنجا که عمل روایت در قصه

دمنه با استفاده از قالب روایتی دنیای داستان ناهمسان 

گیری از  گیرد، در این قسمت برآنیم با بهره صورت می

شناسی روایتی و  ولت به موضوع گونه نظرات لینت

های الگوی روایتی دنیای داستان ناهمسان  ویژگی

 .(91-3 : 5931همان، )بپردازیم 

                                                      
39. monde cité 

40. instances fictives 

41. monde romanesque 

ولت در ابتدای این بحث به  ژپ لینت

های روایتی اشاره کرده و  گیری گونه چگونگی شکل

امکان بررسی رویکردهای متعدد  این موضوع و

دنیای  وجهرا ناشی از وجود سه  شناسی گونه

شناسی،  گونه. داند مخاطب، می/کنشگر/داستانی، راوی

/ های صوری و بندی بر مبنای شاخصه طبقه»عنوان  هب

، قادر است ابتدا بررسی راوی و «یا نقشی قابل ثبت

در قدم بعدی، قادر . عمل روایتی را در نظر بگیرد

های کنشی و در  است تحلیل انواع کنشگران، گونه

 .اطب را انجام دهدنهایت بررسی مخ

شناسی روایتی، بر عمل روایتی که به  گونه

رابطه دیالکتیکی راوی و مخاطب هم خواهد 

این گونه روایتی عمل . شود پرداخت، متمرکز می

و  9 و با داستان   روایت را در روابطش با روایت

این . گیرد درنتیجه با کنشگران، هم در نظر می

جه یراوی و کنشگر نتن یشناسی از تقابل نقشی ب گونه

قالب دهد تا دو  ن دوگانگی ابتدا اجازه مییا. شود می

 نیایدر د یتیعمل روا: تی اصلی را تشکیل شودیروا

داستان  دنیای در یتیو عمل روا   ناهمسانداستان 

عمل روایت ناهمسان است، اگر راوی در . 1 همسان

(. کنشگر ≠راوی )عنوان کنشگر ظاهر نشود  هداستان ب

، در عمل روایتی همسان یک شخصیت برعکس

راوی عنوان  هب: گیرد عهده می هداستانی دو نقش را ب

عهده  هت را بیدر روا یتیعمل روا( کننده تیروا -من)

نقشی ( ت شدهیروا -من)عنوان کنشگر  هو ب ردیگ می

= روای -ت داستانییشخص. )کند می ایفارا در داستان 

گر روایت کنشگر، یعنی ؛(کنشگر-ت داستانییشخص

 (.Genette ،1972 :256)داستان هم هست 

شش تا  روایت هدر نحو تعداد کنشگران

ی و یا همه آنها برختواند فقط  اما روایت می باشد، می
                                                      
42. récit 

43. histoire 

44. hétérodiégétique 

45. homodiégétique 

خواننده 

مشخ

 ص
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 :را داشته باشد

او : یا مسبب کننده فرستنده یا تحریكکنشگر  .0

. فرستد کسی است که فاعل کنشگر را به ماموریت می

برای پیدا کردن )  .دهد را می او دستور اجرای فرمان

مطرح توان این پرسش را  میفرستنده  این کنشگر

چه عملی باعث شد تا فاعل کنشگر به سوی : کرد

 ،(هدفش برود؟

او کسی است که از : یا سودبرنده گیرنده کنشگر.  

 ،برد کنش فاعل کنشگر سود می

کند و به  او کسی است که عمل می: فاعل کنشگر. 9

 ،رود ارزشی خود میطرف شئ 

او هدف و موضوع فاعل : شئ ارزشی کنشگر.  

 ،کنشگر است

او کسی است که مانع می شود : کنشگر بازدارنده. 1

 ،تا فاعل کنشگر به شئ ارزشی برسد

او کسی است که به فاعل : دهنده یاری کنشگر. 9

عباسی ) کنشگر کمک می کند تا به شئ ارزشی برسد

 .( 55: 5981و محمدی، 
 

 روباه و االغ یر،داستان ش

 یمارقدرتمند بود که ب یریروزگاران گذشته، ش در

 توانست ینم یگرچنان ناتوان شد که د شد و آن

به او خدمت  یروباه. حرکت کند و به شکار برود

 خواهد یپادشاه نم آه» :به او گفت یروز کرد، یم

آرام پاسخ  ییبا صدا شیر «را درمان کند؟ یماریشب

 یقهدق یک یحت یاورمرا به دست ب یشدارواگر »: داد

 ام یضیمر یکه دارو ام یدهشن. کنم یهم صبر نم

 «.خوردن قلب و گوش االغ است

 «.اگر شاه دستور بدهد، من آن را خواهم آورد » -

 «چگونه؟» -

 یمرد. است یا چشمه ها،یکینزد یندر هم» -

 آنجا به هاشستن لباس یهر روز برا یشو رخت

. گذارد یاو م روی را هادارد که لباس یاالغ. رود می

 یباو را فر. هاست آنجا مشغول خوردن سبزه یشههم

شما دل و گوشش را . آورم یم ینجاو به ا دهمیم

 اطرافیانتانرا به  یباق ی،سپاسگزار یو برا یدبخور

 «.یدبده

تالش . و روباه نزد االغ رفت یرفتپذ شیر

: یدبعد از او پرسچند لحظه . با او دوست شودکرد 

پاسخ  االغ «ی؟هست یفقدر الغر و ضع ینچرا تو ا»

 کشد یمدام از من کار م یی،شو رخت ینچون ا»: داد

 .«دهد یهم به من نم یکاف یو تازه غذا

تو که راه  کنی؟ یرنج را تحمل م ینخوب، چرا ا» -

نه، من »: و گفت یدکش یآه االغ «!یدار یافتننجات 

 «!را دارم یبدبخت ینهر کجا که برم، هم

 ییتو را به جا ی،به حرف من گوش بده اگر»

. خوشبو دارد یاهانفراوان و گ هایکه سبزه برمیم

از  طورینهم و« …است و یعال یشآب و هوا

ها  مدت»: کرد و در آخر گفت یفآنجا تعر هایخوب

را  یحتنص ینهم ا یگریتو، به االغ د یدنقبل از د

 یشو آسا کندیم یزندگ یاو حاال دارد به خوب. کردم

 یبفر ید،حرف ها را شن ینکه ا االغ «.دارد یتو امن

 یتو به سادگ هایاز حرف توانمینم»: خورد و گفت

 یو مهربان یکه به خاطر دوست دانم یچون م. بگذرم

 یسو هم حرکت کردند به با «.یسخنان را گفت ینا

اما از بس ؛ به او حمله کرد ید،را داو هم تا االغ . یرش

االغ هم . کند یناتوان بود فقط توانست او را زخم

تعجب کرده  یرکه از ضعف ش روباه .ترسان فرار کرد

پادشاه من ! یبزرگ یچه بدبخت»: گفت وبود و به ا

حرف  یناز ا شیر «!االغ را شکار کند یک تواندینم

ا خود ب !یدچه بگو دانستینم. ناراحت شد یاربس

که خودم نخواستم او را بخورم،  یماگر بگو»: یشیداند

نتوانستم او را  یماگر بگو! چقدر دودل است گویند یم

« .شومیمشهور م یچارگیو ب یشکار کنم به ناتوان
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بکند، خدمتکاران  یهر کار پادشاه» :سرانجام گفت

 فکرهای به هاحق پرسش ندارند، چون عقل آن

کارها نداشته  ینبه ا یکار .رسد یشاه نم  خردمندانه

آن وقت . باش تا االغ بازگردد یا باش و به فکر چاره

 روباه «.کنی یکه تو به ما واقعاً خدمت م فهمیمیم

 :شد و گفت یاالغ عصبان. االغ رفت یدوباره به سو

 :گفت یهم با ناراحت روباه «ی؟کجا برده بود مرا»

. یبکش رنج یدهنوز با. یجا بمان ینهم یدتو با اصال

 آن .یباییاز مکان به آن ز گشتی یوگرنه که باز نم

. بود که به تو گفته بودم یهمان االغ یچاره،ب یوانح

 یو به تو مهربان یدستش را دراز کرد تا با تو شوخ

که  فهمیدییخودت م ی،کرد یصبر م یاگر کم. کند

باز  ؛ ورفتینم یممن هم آبرو. او چقدر خوب است

آخر تا . خورد یبگفت که االغ فر گونهینهم آنقدر ا

که به  یوانباور کرد که آن ح! بود یدهند یرآن روز، ش

 یرش یو هر دو به سو !او حمله کرد هم االغ است

گرم  یاو، اول سالم یدنبار با د ینا شیر .بازگشتند

 یکتوانست به او نزد. کرد و با او با محبت رفتار کرد

به  !کشت و او را یدپر یشسپس ناگهان رو. شود

سپس . یمرا بشو هایمدست رومیم»: روباه گفت

 ینا امیدهشن. خورمیو دل و گوش او را م آیم یم

روباه  یر،از رفتن ش پس «.دارد یشتریب یدهگونه فا

از دل  یاثر. برگشت یرش. قلب و گوش االغ را خورد

 :یدبا تعجب به روباه نگاه کرد و پرس! یدو گوش ند

با آرامش  روباه «االغ کجاست؟ ینو قلب ا گوش»

االغ بدبخت  یناگر ا! پادشاه زنده باشند»: پاسخ داد

داشت، با  یدنفکر کردن و شن یبرا یقلب و گوش

 خورد یسخنان مرا نم یبحمله شما، دوباره فر یدند

 «!آمد یخودش به طرف مرگ نم یو با پا

 

 تحلیل

شناسی، مبحث یکی از مباحث مهم مطرح در روایت

وسیلة که همان تولید و پرداخت داستان به روایت

توان به  در درون داستان می. راوی انتزاعی است

لذا برای . ردپاها و اثرات راوی انتزاعی دست یافت

مطالعه راوی انتزاعی باید به مطالعه محصول و نتیجه 

روایت عملی به . این عمل یعنی خود داستان پرداخت

ست؛ چرا که شمار می آید که جنس آن شناختی ا

کوشد تا باوری را راوی انتزاعی با تولید داستان می

در مخاطب انتزاعی به وجود آورد یا او را از باوری 

برای اینکه داستانی عینت یافته یا محقق . دور کند

شود، باید از فضای راوی انتزاعی گسست و به 

این گسستگی به سه طریق  .فضای داستان رسید

وگسستگی  3 گی زمانی، گسست9 گسستگی کنشگری

 .گردد پذیر می امکان 8 مکانی

« من»گسستگی کنشگری یعنی گسستگی از 

و « او»یا « نه من»راوی انتزاعی برای تبدیل آن به 

حال « حال»گسستگی زمانی یعنی گسستگی از زمان 

« نه حال»عمل راوی انتزاعی و بیان داستان در زمان 

ی و گسستگی مکانی به معنا« زمانی دیگر»یا 

راوی انتزاعی و رفتن به سوی « آنجای»گسستگی از 

عملی . فضای داستان است« مکان دیگر»یا « نه اینجا»

که در تضاد با این گسستگی راوی انتزاعی قابل 

تصور است همانا برگشت از فضای داستان به فضای 

راوی انتزاعی یعنی پیوستگی داستان به راوی انتزاعی 

و از « حاال»به « نه حاال»ز ، ا«من»به « نه من»با گذر 

پس . راوی انتزاعی است« اینجای»به « نه اینجا»

وآمد و گذری از فضای راوی فضای روایت رفت

انتزاعی به داستان و از داستان به راوی انتزاعی 

 .محسوب می شود

عالوه بر گسستگی و پیوستگی کنشگری، 

                                                      
46. débrayage actentiel 

47. débrayage temporel 
48. débrayage espacial 
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زمانی و مکانی که بین فضای راوی انتزاعی و داستان 

مستقیم به راوی انتزاعی و  طورد دارد و بهوجو

توان گسستگی و  شود، می مخاطب انتزاعی مربوط می

پیوستگی دیگری را متصور شد که به کنشگرهای 

توان آنها را  شود که می داستان مربوط می درون

داستانی کنشگری، زمانی گسستگی یا پیوستگی درون

پیوستگی و مکانی نامید که در تضاد با گسستگی و 

داستانی درجه اول یعنی گسستگی یا پیوستگی بیرون

 .کنشگری، زمانی و مکانی قرار دارد

از نوع روایت  «شیر، روباه و االغ»قصه  روایت

ن یدر تقابل نقشی ب. است  «دنیای داستان ناهمسان»

عمل روایت از نوع راوی و کنشگران این داستان، 

ان، به عنوان ناهمسان است، زیرا راوی در این داست

این راوی با . (کنشگر ≠راوی ) شود کنشگر ظاهر نمی

جدایی از زمان و مکان عملِ روایت، روایتِ داستان 

در این صورت گسستی بین او و . کند را آغاز می

طرف و کنشگران روایت از طرف  مخاطب از یک

راوی با این گسست زمانی و . دهددیگر رخ می

گذشته نسبت به )ته مکانی حوادثی را که در گذش

 :کندرخ داده است، روایت می( راوی

 که بود قدرتمند شیری گذشته، روزگاران در»

 توانست نمی دیگر که شد ناتوان چنان آن و شد بیمار

 خدمت او به روباهی. برود شکار به و کند حرکت

 خواهد نمی پادشاه آه :گفت او به روزی کرد، می

 .(511: 5931محمدزاده، ) «کند؟ درمان را بیماریش

در قسمت آغازین داستان مقایسه زمان 

...( و« توانست نمی»، «شد»، «بود»)های بکار رفته  فعل

هایی که در باشد و زمان فعلکه به گذشته می

، «خواهدنمی»)گفتارهای مربوط به کنشگران   پاره

باشد، که به زمان حال می...( و« کنمنمی»، «بیاورم»

گسستگی زمانی راوی انتزاعی دهد که نشان می

به فضای راوی انتزاعی  داستانبرگشت از فضای 

موجب  را به راوی انتزاعی داستانیعنی پیوستگی 

الیت روایت و رفت و به بیان دیگر سیّ. شده است

شده برگشت راوی در عالم داستان و دنیای روایت

در نمونه باال بخش اول در دنیای . قابل مشاهده است

باشد و راوی در  وایت و به زمان گذشته ساده میر

باشد، اما بالفاصله  حال صحبت کردن با مخاطب می

 را بیماریش خواهد نمی پادشاه آه) در بخش اخیر 

، راوی با جدایی از زمان و مکان روایت (کند؟ درمان

ای از زبان و با استفاده از فعل حال ساده به نقل جمله

با  که هقصّ ینادر واقع . زدپردا یکی از کنشگران می

 ینا شده است،آغاز  روایتداستان و  ینب یالیتس

و زمان عمل کنشگران  یتزمان عمل روا ینب یالیتس

 .شودیده ممشاه سراسر داستاندر 

گسستگی و پیوستگی مکانی در این داستان که 

راوی انتزاعیی و « آنجای»بر گسست و پیوست بین 

فضای « مکان دیگر»یا « نه اینجا»رفتن به سوی 

 :داللت دارد، در نمونه زیر مشخص است داستان

 مردی .است ای چشمه ها،نزدیکی همین در»

 آنجا به هالباس شستن برای روز هر شوی رخت

 .گذارد می او روی را هالباس که دارد االغی. رود می

 فریب را او .هاست سبزه خوردن مشغول آنجا همیشه

 را گوشش و دل شما. آورم می اینجا به و دهممی

 اطرافیانتان باقی را به سپاسگزاری، برای و بخورید

 «.بدهید

« حاال»به « نه حاال»، از «من»به « نه من«  با گذر

پس . راوی انتزاعی است« اینجای»به « نه اینجا»و از 

فضای داستانی رفت و آمد و گذری از فضای راوی 

به راوی انتزاعی  داستانو از  داستانانتزاعی به 

 .باشد می

اطالعات و دانش این راوی نسبت به 

اشاره راوی در . های داستانی زیاد است شخصیت

آغاز داستان به قدرتمندی شیر و ناتوانی حاصله از 
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بیماری شیر و قادر نبودن به شکار رفتن جملگی 

او . حاکی از اطالعات او از کنشگران داستان است

همه جا حضور دارد و تقریبا از همه چیز با خبر 

 .است

 

 
 عناصر روایی داستان شیر، روباه و االغ .1 شکل

شود، از لحاظ  دیده می(  )طور که در شکل  همان

نویسنده »منطقی بین دو سطح اول یعنی سطحی که 

اند و دو  در آن واقع شده« ملموس و راوی انتزاعی

راوی و »همان سطحی که سطح بعدی یعنی 

در آن حضور دارند، تفاوت اساسی و « کنشگران

نویسنده ملموس و انتزاعی متعلق . منطقی وجود دارد

که راوی، مخاطب و  به دنیای واقعی هستند، در حالی

. ها و تخیلی در پیوند هستند کنشگران با دنیای نشانه

تواند به سطح راوی یا سطح  راوی انتزاعی نمی پس

در این روایت به ظاهر  ؛ امانفوذ کند« ی داستاندنیا»

و  رود فاصله و جدایی بین این خطوط از بین می

خواننده انتزاعی این حس را دارد که راوی انتزاعی از 

کند که در واقع از لحاظ  درون متن با او صحبت می

در حقیقت، راوی انتزاعی . منطقی این امر امکان ندارد

از یک سو، هدف . کند یجاد میچنین القا و باوری را ا

های عالم حیوانات است، پس  راوی روایت داستان

صورت باید فاصلة بین سطوح روایی رعایت  دراین

ه پندهای اخالقی و ئو از سویی دیگر، هدف ارا شود

کلی است که در این صورت راوی   طور  تربیتی به

کند با حذف سطوح نوعی امتزاج و  انتزاعی تالش می

کند؛ همین نوع بیان  بین سطوح را مشاهده میپیوند 

 شودداستان توسط راوی انتزاعی است که موجب می

مخاطب انتزاعی بتواند خود را جای یکی از قهرمانان 

که اگر جای  قصه بگذارد و پیش خود فکر کند

گیری های تصمیمهای داستان بود، در لحظهشخصیت

 .کردچگونه عمل می

های کلیله و  یان روایتامتزاج بین سطوح در ب

در این داستان موجب تمایز بین  دمنه و مخصوصاً

، «باد»مقایسه کنید تفاوت . راوی و کنشگر شده است

و « م»، «غ»، «د»تمایز بین . و غیره را« بار»، «بام»، «باغ»

گونة . کند غیره روی یک بستر مشترک تولید معنا می

ه است روایی به کار رفته در این داستان موجب شد

که تفاوت بین راوی و کنشگر و نیز تفاوت بین 

طبیعی است برای . کنشگران تولید معنا کرده است

روایت کردن قصة شیر، روباه و االغ حتماً باید روایت 

چون برای مخاطبان . داشت« دنیای داستان ناهمسان»
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که کودکان هستند قابل باور نیست که راوی در کنار 

 پس. ای نقش نموده استهای داستانی ایفشخصیت

عنوان یک کنشگر در این  تواند به صورت، نمی در این

 .قصه ظاهر شود

عنوان حتی اگر در عالم تخیل هم محمدزاده به

نویسنده ملموس و راوی انتزاعی ادعا کند که در آن 

روزگاران در بین کنشگران بوده است، عنصر 

باورپذیری این روایت بسیار سست و ضعیف خواهد 

هایی بین تمام سطوحِ  در چنین روایت. شد

نویسنده ملموس، راوی انتزاعی، )  های روایی موقعیت

شدگی و امتزاج دیده  ، نوعی ذوب(راوی و کنشگر

این امتزاج خود را در تمام سطوح نشان . شود می

کلیله و دمنه این امتزاج در  یها در قصه امادهد؛  می

یای روایت یا غیر از دن شود، به تمام سطوح دیده می

 ؛ واند همان دنیایی که کنشگران در آن قرار گرفته

پرسش این است که علت چیست؟ چه راوی انتزاعی 

 سبب چنین القایی شده است؟

های کلیله و دمنه  هایی از نوع قصه در روایت

تمایزی بین سطح کنشگران و دیگر سطوح دیده 

ی شدگ این تمایز در نوع زاویه دید یا کانون. شود می

مندی زاویة دید، حکایت جهت». اثر، تاثیرگذار است

از مسیر توجه یا سیر نگاهی دارد که به سوی چیزی 

 .(31: 5981شعیری، )« یا کسی سوق پیدا کرده است

که در )این تمایز و تفاوت این توانایی را به راوی 

( اصل سخنگوی راوی انتزاعی یا بازیچة اوست

اخالقی و تربیتی خود را دهد تا راوی انتزاعی پیام  می

راوی انتزاعی با این عمل قادر خواهد بود . انتقال دهد

های کنشگران را تجزیه و تحلیل کند و حتی  که کنش

با عملِ قضاوت، او قادر . در مورد آنها قضاوت کند

است کنش خوب یا بد را به فراخوانندة خود انتقال 

دنیای داستان »اگر روایت از نوع روایت . دهد

باشد، چنین امکانی برای راوی انتزاعی میسر « مسانه

زاویه دید یا کانون شدگی او به زاویه . نخواهد بود

دید درونی و در نهایت به زاویه دید بیرونی محدود 

حالت، حضور راوی در همه جا و در این. خواهد شد

ها میسر نخواهد شد و در ادامه اطالعات  در همة زمان

این راوی فقط . خواهد شد این راوی بسیار محدود

های خود را روایت کند و نه  قادر خواهد بود اندیشه

با انتخاب این نوع راوی یعنی راویی که . دیگران را

شود و بالطبع این  روایت داستان از نگاه او روایت می

باشد، « دنیای داستان ناهمسان»روایت باید روایت 

تبدیل  زاویه دید یا کانون شدگی به زاویه دید صفر

های کلیله و دمنه،  درنتیجه در روایت قصه. شود

، راوی اگر «شیر، روباه و االغ»خصوصاً روایت 

خواهد که پیام اجتماعی، اخالقی و تربیتی خود را  می

به مخاطب انتقال دهد، باید از زاویه دید صفر و 

یعنی  ؛روایت دنیای داستان ناهمسان سود جوید

 .راوی نباید کنشگر باشد

اکنون در پاسخ به این پرسش که چرا راوی 

. انتزاعی میل دارد بین خود و راوی تمایز قائل نشود

با القای عدم تمایز بین راوی انتزاعی و : باید گفت

تواند پیام اخالقی و اجتماعی  راوی، راوی انتزاعی می

. تر در اختیار مخاطب انتزاعی قرار دهد را راحت

کلیله و دمنه دیده   طور که در این روایت همان

شود، هدف راوی انتزاعی روایت کردن کنش  می

های رساندن پیام»کنشگران نیست، بلکه هدف 

هدف اصلی . است« اجتماعی، اخالقی و تربیتی

ها مفاهیمی در زندگی روزمره انسانداستان انتقال 

 :است صورت کنشگران حیوانی بیان شده به که باشدمی

با وجود ناتوانی به  خواهی شیر کهزیاده (الف

 حرکت هم با :اذیت سایر حیوانات پرداخته است

 حمله او به دید، را االغ تا هم او. شیر سوی کردند به

 زخمی را او توانست فقط بود ناتوان بس از اما؛ کرد

 .کرد فرار ترسان هم االغ .کند
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 به و بود کرده تعجب شیر ضعف از که روباه

 تواندنمی من پادشاه! بزرگی بدبختی چه» :گفت او

 بسیار حرف این از شیر« !کند شکار را االغ یک

: اندیشید خود با !بگوید چه دانستنمی. شد ناراحت

 گویند می بخورم، را او نخواستم خودم که بگویم اگر»

 شکار را او نتوانستم بگویم اگر! است دودل چقدر

 «.شوممی مشهور بیچارگی و ناتوانی به. کنم

رغم یك بار حماقت و نادانی االغ که علی (ب

تجربه، مجددا فریب روباه را خورده و طعمه شیر 

 االغ که گفت گونهاین قدر آن هم باز و :شده است

 کرد باور! بود ندیده شیر روز، آن تا آخر. خورد فریب

 هر و !است االغ هم کرد حمله او به که حیوان آن که

 او، دیدن با بار این شیر .بازگشتند شیر سوی به دو

. کرد رفتار محبت با او با و کرد گرم سالمی اول

 پرید رویش ناگهان سپس. شود نزدیک او به توانست

 !کشت را او و

مکر و حیله روباه که در داستان که هم فریب  (ج

االغ را رقم زد و هم در انتهای داستان با فریب 

دادن شیر، موفق به خوردن گوش و قلب االغ که 

 شیر، رفتن از پس :ارزشی داستان است گردید شئ

 اثری. برگشت شیر. خورد را االغ گوش و قلب روباه

 و کرد نگاه روباه به تعجب با! ندید گوش و دل از

 با روباه «کجاست؟ االغ این قلب و گوش» :پرسید

 االغ این اگر! باشند زنده پادشاه»: داد پاسخ آرامش

 شنیدن و کردن فکر برای گوشی و قلب بدبخت

 مرا سخنان فریب دوباره شما، حمله دیدن با داشت،

 «!آمد نمی مرگ طرف به خودش پای با و خورد نمی

راوی در زمانِ عملِ روایت، کنشِ کنشگران را که در 

. کند این داستان شیر، روباه و االغ هستند روایت می

شرح زیر بر این اساس، نظام روایی این داستان به

 :خواهد بود (9شکل براساس )

 

 

 
 

 نظام روایی داستان .1شکل 

کنشگر فرستنده یا تحریك کننده
شیر  

کنشگر گیرنده یا سودبرنده 
روباه-شیر

فاعل کنشگر
روباه 

شئ ارزشی
قلب و گوش االغ

کنشگران بازدارنده
روباه-االغ

کنشگران یاری دهنده
روباه
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فاعل کنشگر یعنی شیر در ابتدا به طرف شئ 

متمایل « قلب و گوش االغ»ارزشی خود یعنی خوردن 

شود و وقتی مقدمات این امر به کمک روباه فراهم  می

رود،  طرف شئ ارزشی می شود و فاعل کنشگر بهمی

شود و االغ فرار  اش مانع این عمل میضعف جسمی

 :کندمی

 تا هم او. شیر سوی کردند به حرکت هم با

 بود ناتوان بس از اما؛ کرد حمله او به دید، را االغ

 فرار ترسان هم االغ .کند زخمی را او توانست فقط

 او به و بود کرده تعجب شیر ضعف از که روباه .کرد

 یک تواندنمی من پادشاه! بزرگی بدبختی چه» :گفت

 ناراحت بسیار حرف این از شیر« !کند شکار را االغ

 اگر»: اندیشید خود با !بگوید چه دانستنمی. شد

 گویند می بخورم، را او نخواستم خودم که بگویم

 شکار را او نتوانستم بگویم اگر! است دودل چقدر

 سرانجام «.شوممی مشهور بیچارگی و ناتوانی به. کنم

 پرسش حق خدمتکاران بکند، کاری هر پادشاه» :گفت

 شاه  خردمندانه فکرهای به آنها عقل چون ندارند،

 فکر به و باش نداشته کارها این به کاری .رسد نمی

 که فهمیممی وقت آن. بازگردد تا االغ باش ای چاره

 سوی به دوباره روباه .«کنی می خدمت واقعاً ما به تو

 .رفت االغ

با دخالت روباه و فریب خوردن  اما مجدداً

دوباره روباه، فاعل کنشگر یعنی شیر به طرف شئ 

قلب و »منظور خوردن  ارزشی خود یعنی االغ به

 :ور شده و االغ را از پای درآوردحمله« گوش االغ

 فریب االغ که گفت گونهاین قدر آن هم باز و

 که کرد باور! بود ندیده شیر روز، آن تا آخر. خورد

 دو هر و !است االغ هم کرد حمله او به که حیوان آن

 اول او، دیدن با بار این شیر .بازگشتند شیر سوی به

 توانست. کرد رفتار محبت با او با و کرد گرم سالمی

 را او و پرید رویش ناگهان سپس. شود نزدیک او به

 .بشویم را هایمدست روممی» :گفت روباه به !کشت

 امشنیده. خورممی را او گوش و دل و آیم می سپس

 روباه شیر، رفتن از پس «.دارد بیشتری  فایده گونه این

 دل از اثری. برگشت شیر. خورد را االغ گوش و قلب

 :پرسید و کرد نگاه روباه به تعجب با! ندید گوش و

 آرامش با روباه« کجاست؟ االغ این قلب و گوش»

 بدبخت االغ این اگر! باشند زنده پادشاه»: داد پاسخ

 با داشت، شنیدن و کردن فکر برای گوشی و قلب

 خورد نمی مرا سخنان فریب دوباره شما، حمله دیدن

 «!آمد نمی مرگ طرف به خودش پای با و

شیر برای شستن دست و صورت  رفتن اما با

بدین  و خورد را االغ گوش و قلب روباه خود،

شئ  به شیر یعنی کنشگر فاعل ترتیب با مکر روباه

 .ارزشی خود نرسید

 

 گیری نتیجهبحث و 

 :بررسی حاضر بیانگر نتایج زیر است

از « نویسندة انتزاعی»برای روایت این داستان، . 5

یعنی؛ ؛ استفاده کرده است« ناهمسان»گونة روائی 

های داستان نیست راوی این داستان یکی از شخصیت

بلکه راوی با جدائی و گسست زمانی و مکانی تالش 

در هنگام عمل . کرد این داستان را روایت کند

. عنوان نقطه دید در نظر گرفته شد روایت، راوی به

این راوی از دانش بسیار وسیعی برخوردار است، به 

نوعی که مخاطب این داستان همان دانش زیاد را 

راوی از همه  این دانش و اطالعات. کنددریافت می

ها و ها و زمانهای داستان در همه مکانشخصیت

حضور همیشگی او همراه کنشگران داستان باعث 

شود خواننده به همه جا برود و دانش خود از می

در . های آن را زیاد کندهای داستانی و مکان شخصیت

ها توان در همه زمانیک کالم، به کمک این راوی می

در . ت و از همه چیز باخبر بودها حضور داشو مکان
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سراسر داستان، راوی در فضا و مکانی قرار گرفته 

تواند وضعیت دقیق شیر، روباه و االغ را  است که می

 .تعیین کند

، عنصر «دنیای داستان ناهمسان»انتخاب راوی .  

تر باورپذیری را برای خواننده این داستان قوی

ة راوی انتزاعی وسیلاین نوع بیان داستان به. کند می

مخاطب بتواند خود را جای یکی  شود تاموجب می

از قهرمانان قصه بگذارد و پیش خود فکر کند که اگر 

های داستان مثال شیر، در هر لحظه جای شخصیت

های گرفت، در لحظهروباه یا االغ قرار می

 .کردگیری چگونه عمل می تصمیم

داستان  این قصه با سیالیت بین روای انتزاعی و. 9

آغاز شده و این سیالیت در طول داستان بین زمان 

. کندعمل روایت و زمان عمل کنشگران ادامه پیدا می

وآمدی یا سیالیت از حرکت رفت  معنا در این قصه

هایی که بین این دو  الیه چنین همبین دو ابرالیه و 

اند ازجمله؛ الیة راوی انتزاعی  ابرالیه قرار گرفته

 .گیرد صورت می

در قصة شیر، روباه و االغ هم عمل روایت و راوی .  

گری اجتماعی و هم ایفای نقش هدایت  انتزاعی قصه

وسیلة ای غیرمحسوس و ضمنی به و تربیتی، به شیوه

 پس درپنددهنده  این ترتیببه .گیرد نویسنده انجام می

شود و در متن چندان جلوه  پنهان می انتزاعی راوی

ها حس  طب هنگام خواندن داستانیعنی مخا؛ کند نمی

خواهد به او چیزی بیاموزد یا  کند که کسی می نمی

انتقال یک آموزه  فقط به دنبال  روایت تصور کند این

اما مفاهیم اصلی داستان به راحتی و  اجتماعی است

مفاهیمی چون . یابدصورت ضمنی انتقال می به

یر خواهی شیر که با وجود ناتوانی به اذیت سا زیاده

حیوانات پرداخته است و یا حماقت و نادانی االغ که 

رغم یک بار تجربه، دوباره فریب روباه را علی

طور مکر و  خورده، طعمه شیر شده است و همین

حیله روباه در داستان که هم فریب االغ را رقم زد و 

هم در انتهای داستان با فریب دادن شیر، موفق به 

ارزشی داستان  شئخوردن گوش و قلب االغ که 

 .است گردید
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