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Research background 

Many studies have been done about Amir Arsalan's story so far. Most 

of them have examined its textual, narrative and stylistic features. In a 

few cases, the work has been analyzed according to its historical 

context. For example, Shams in his article "A Study of Four Iranian 

Folk Tales" refers to the influence of the behavior of Naser al-Din 

Shah and his ministers on the characterization of the story and the 

purpose of Naqib al-Malak in informing the creation of these 

characters (Shams, 2001, pp. 25-33). 

Dori in her article "Study and analysis of the ideological layer of 

words in the story of Amir Arsalan" has tried to identify the 

ideological layers of the text, which is a manifestation of social action, 

using the critical discourse analysis approach. She has analyzed the 

ideological words, Muslim customs, words in the field of Shiite 

beliefs, cultural symbols and characterization in this framework (Dori, 

2019b). She also in the article "Study of historical and ideological 
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backgrounds of Amir Arsalan's story" has described the historical and 

ideological backgrounds of the work according to the historical events 

of the Seljuk era and the kingdom of Alb Arsalan (Dori, 2019a) 

In the present article, tracing one of the political propositions of the 

discourse of modernity, which was repeated in many texts written by 

critics and opponents of the Qajar king during the Awakening, we 

have dealt with the impact of this discourse on the story of Amir 

Arsalan. 

Goals, questions, and assumptions 

In the Qajar era, Iranians' encounter with the Western world led to the 

introduction of unprecedented concepts into Iranian society. 

Regarding the relations between the nation and the government, these 

two discourses had different presuppositions. Although the Iranians' 

view of modernity was initially an external one, gradually, by 

adapting these principles to the principles of tradition and absorbing 

some of them, the discourse of modernity began to form meaning. 

Despite the blow to the hegemony of Sunni discourse, during the 

Qajar period, even after the constitution, Sunni discourse along with 

the discourse of modernity continued to give meaning, and in this 

period we see the confrontation of these two discourses. The story of 

Amir Arsalan is from a collection of texts that appeared at the same 

time in the court of Nasser al-Din Shah. The connection of Amir 

Arsalan's popular story with the court gives it special importance. 

In the historical, social and political context of the creation of Amir 

Arsalan's story, the two discourses of tradition and modernity have 

been competing with each other in terms of giving meaning to the 

phenomena. One of the central propositions in the discourse of 

modernity is the proposition "consultation is decisive". This statement 

deals with the inadequacy of the king's decision and the need to pay 

attention to the decisions of others in relation to the king and the 
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people. Of course, the act of deliberation alone cannot be included in 

the discourse of tradition or modernity. Before the introduction of the 

discourse of modernity, we also see the emphasis on the need for a 

council; but there is a serious difference in the formulation of this 

concept. The principle of majority voting and the active participation 

of individuals in decision-making distinguish consultation in the 

discourse of modernity. 

The presuppositions of the statement "consultation is decisive" in 

the modern discourse are: 1) the king is an ordinary person, 2) the 

king's opinion is only one opinion, 3) individuals have the right to 

comment, 4) the opinion of all people matters. It can be expected that 

these conflicts are reflected in the text of Amir Arsalan and a new 

form of relations between the king and his subjects is represented. In 

this article, we intend to see how Amir Arsalan's text relates to these 

assumptions, and also to what extent the discourse of tradition has 

been meaningful in its conflict with the discourse of modernity. 

Conclusion 

During the Qajar period, due to more familiarity with the West, the 

concepts of modernity entered Iran. Gradually, with the expansion of 

these thoughts in the minds of Iranian society, the discourse of 

modernity began to form meaning. Despite the damage to the 

hegemony of discourse, this discourse has always been in conflict 

with the discourse of modernity, and even after the constitution, it was 

formulated. In this article, by examining the presuppositions of the 

statement "consultation is decisive", we have dealt with how the 

expansion of the presuppositions of the modernity discourse has 

influenced Amir Arsalan's story. In the studied sections, the two 

presuppositions of the right of individuals to comment and the 

importance of the opinion of all individuals were the basic 

presuppositions. But in the case of the two presuppositions "the king is 
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an ordinary person" and "the king's opinion is only one possible 

opinion", the approach is different. The king still has an extra-legal 

position, his opinion is decisive and everyone tries to influence his 

opinion; but the subordinates try to challenge this position based on 

the first two presuppositions, and in some cases seriously damage the 

traditional presuppositions about the king. In general, the discourse of 

modernity has new possibilities in relation to the king's relations. In 

examining the discourse of modernity, we have also considered the 

discourse of tradition; because it is the alternative to the discourse of 

tradition that leads to the distinction of the discourse of modernity 

from it. Therefore, although we have considered the approach of these 

parts of the text as a modernist approach, we also include the 

discourse of tradition in the narration of the story; as in the historical 

context, these two discourses continued to formulate political and 

social concepts alongside and competing with each other. 
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 ردپای تجدد سیاسی در داستان امیرارسالن
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 (10/10/0410پذیرش:  01/10/0411)دریافت: 

 چکیده

های عامیانـۀ دوران اااـار اسـتی ایـن داسـتان  ـ        ترین داستانیکی از مهم امیرارسالنداستان 

توانـد نمونـۀ مساسـبی بـرای     شاه نگاشت  و روایت شده است میطور مستقیم برای ناصرالدینب 

یـافتگی گفتمـان سـست در    رغـم رسـو   تحلیل گفتمان عصر اااار باشدی در دورة اااار، علی

های تجدد، گفتمـان تجـدد شـروه بـ  معساببشـی بـ        فرضتدریج با نفوذ پیشعۀ ایرانی ب اام

ها  ردی در این پژوهش داستان امیرارسالن را از مسظـر نفـوذ گفتمـان تجـدد و هم سـین      پدیده

ایـمی اسـاپ پـژوهش را در بررسـی یکـی از       شا ش گفتمانی سـست و تجـدد بررسـی  ـرده    

، اـرار  « سسـده اسـت  مشـور  تعیـین  »ن تجدد در حوزة سیاسـی،  های تکرارشوندة گفتماگزاره

هایی از متن    براساپ این گـزاره  ایمی با استفاده از روش تحلیل گفتمان ب  بررسی اسمتداده
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ایمی هم سین در خالل بررسی گفتمان تجـدد در مـتن بـ  مـواردی  ـ       اند پرداخت شکل گرفت 

 ایمی       رده گفتمان سست معساببش بوده است نیز اشاره

 های عامیان ، امیرارسالن، سست، تجدد، تحلیل گفتمانیداستان های کلیدی:واژه

 . مقدمه1

های اهان غر  ب  ورود مفاهیمی ب  اامعـۀ  در عصر اااار، موااهۀ ایرانیان با پیشرفت

شـاه،  ایرانی مسجر شد    تا پـیش از آن سـابق  نداشـتی در دوران سـلنست ناصـرالدین     

ی روزافزون ایرانیان با غر ، ب  ورود و ظهـور تـدریجی مبـانی تجـدد غربـی در      آشسای

فرهسگ و مکتوبا  این عصر مسجر شـدی گفتمـان تجـدد در تقابـل بـا گفتمـان سـست،        

هایی ادید را نیز وارد اامعـۀ  بسدی دوباره و نشان های از پیش مواود را صور نشان 

عد از استقرار مشروطیت این دو گفتمـان بـر   ایرانی  ردی در سراسر دورة اااار و حتی ب

دیگر بودندی نگاه ایرانیان ب  مفاهیم تجدد در ها در  شا ش با یکسرمعساببشی ب  پدیده

آغاز، نگاهی از بیرون بودی  وشسدگانی با آگاهی از مبانی تجدد غربـی سـعی در اشـاعۀ    

نی با مبـانی سـست و اـذ     تدریج با تنبیق این مبااین مبانی در اامعۀ ایرانی  ردندی ب 

هـا  ـردی مـردس دسـت بـ       ها، گفتمان تجدد شروه ب  معساببشی بـ  پدیـده  برخی از آن

 اعتراض زدند و ادامۀ روند اعتراضا  ب  انقال  مشروط  مسجر شدی  

از مجموع  متونی است    در همین هسگامـ  پدیـد آمـده اسـتی      امیرارسالنداستان 

شاه، سالی یک بار این داستان را بـرای پادشـاه   اصرالدینگوی دربار نالممالک، اص نقیب

ضـمن   0 ـرده اسـتی هانـاوی   شاه، آن را مکتو  مینقل و فبرالدول ، دختر ناصرالدین

هایی    هم در دربار و هم میان عامۀ مـردس روا  داشـت  اسـت، داسـتان     معرفی رمانس

 ی(Hanaway,1991, p.56) دانـد مـی  هاهای این گون  رمانسرا یکی از بهترین نمون  امیرارسالن

 ببشدی   ای ب  آن میبا دربار، اهمیت ویژه امیرارسالندار ارتباط داستان پرطرف
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دو گفتمـان سـست و    ،در بافت تاریبی، ااتماعی و سیاسی خلق داستان امیرارسالن

هـای  انـدی یکـی از گـزاره   دیگـر در راابـت بـوده   ها با یکتجدد در معساببشی ب  پدیده

اسـتی ایـن گـزاره در    «  سسده استمشور  تعیین»کرارشونده در گفتمان تجدد، گزارة ت

پـردازد  ـ  تصـمیم شبصـی پادشـاه      ارتباط با روابط پادشاه و مردس ب  این موضوه می

 سسده نیست و الزس است این  ـار از طریـق مشـور  انجـاس پـذیردی البتـ   ـسش        تعیین

در گفتمان سست یا تجدد ارار بگیـرد، پـیش از   تواند خود نمیخودیمشور  و شورا ب 

گیری هستیم، اما تفـاوتی  ورود گفتمان تجدد نیز شاهد تأ ید بر لزوس شورا برای تصمیم

بسدی این مفهوس واود داردی اصل رأی ا ثریت و شر ت فعاالنۀ افـراد  ادی در صور 

خـان  ینمیرزاحسـ سـازدی  گیـری، مشـور  در گفتمـان تجـدد را متمـایز مـی      در تصمیم

 دستورالعمل  ارگزاران دولت و ارار مشاورا  مجلس دربـار اعظـم  سپهساالر در الیحۀ 

 سـد )آدمیـت،   ب  تفاو  مشور  در سیاست  السیک و سیاست متجددانـ  اشـاره مـی   

 (ی  211، صی0032

( 0در گفتمان تجدد این مواردنـد:  «  سسده استمشور  تعیین»های گزارة فرضپیش

( افراد حـق نظردهـی   0( نظر پادشاه تسها یکی از نظرهاست؛ 2است؛ پادشاه فردی عادی 

هـا در مـتن   توان انتظار داشت    این  شـا ش می ( نظر همۀ افراد اهمیت داردی4دارند؛ 

امیرارسالن بازتا  یافت  باشد و شکل ادیدی از روابط بین پادشاه و زیردست بازنمایی 

هـای  فرضدر رابن  با این پیشامیرارسالن م متن در این مقال  بر آنیم تا ببیسیشده باشدی 

 ـ  گفتمـان سـست تـا چـ       پردازیم شده چ  برخوردی دارد و هم سین ب  این میمنرح

 حدی در  شا ش با گفتمان تجدد معساببش بوده استی  

 . پیشینۀ تحقیق2

های بسـیاری انجـاس شـده اسـتی بیشـتر ایـن       تا سون پژوهشامیرارسالن دربارة داستان 

انـدی در چسـد   شـساختی آن پرداختـ   های متسی، روایی و سبکتحقیقا  ب  بررسی ویژگی

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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مورد نیز، اثر با توا  ب  بافت تاریبی آن تحلیل شده است؛ ازاملـ ، شـمس در مقالـۀ    

شـاه و وزرای او بـر   بـ  تـأثیر رفتـار ناصـرالدین     «بررسی چهـار اصـۀ عامیانـۀ ایرانـی    »

ها را الممالک از خلق این شبصیتسد و هدف نقیب پردازی داستان اشاره میشبصیت

(ی 00-20 ، صـ.ی 0031شـمس،  دانـد ) آگاه ساختن پادشاه از تصمیما  غلط خود مـی 

 «بررسی و تحلیل الیۀ ایدئولوژیک واژگـان در داسـتان امیرارسـالن   »زهرا دری در مقالۀ 

ئولوژیک متن را  ـ   های ایدسعی  رده با استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، الی 

نمودی از  سش ااتمـاعی اسـت بازشساسـدی او واژگـان ایـدئولوژیک، آدا  مسـلمانی،       

پـردازی را در ایـن   واژگان در حینۀ اعتقادا  شـیعی، نمادهـای فرهسگـی و شبصـیت    

ــت )دری،    ــرده اس ــل   ــارچو  تحلی ــۀ  0033چ ــین در مقال ــی » (ی وی هم س بررس

هــای تــاریبی و زمیســ « ســتان امیرارســالنهــای تــاریبی و ایــدئولوژیک دازمیســ پــس

ایدئولوژیک اثر را با توا  ب  حوادث تاریبی عصر سلجوایان و پادشاهی آلب ارسـالن  

 الف(ی  0033تشریح  رده است )دری، 

هـای سیاسـی گفتمـان تجـدد  ـ  در عصـر       در مقالۀ حاضر با ردیابی یکی از گزاره

مستقدان و مبالفان پادشاه اااـار تکـرار   شده ب  دست بیداری در بسیاری از متونِ نوشت 

 ایمی  پرداخت  امیرارسالنشده است، ب  تأثیر این گفتمان در داستان 

 . چارچوب نظری   3

و  0، شانتال مـوف 2گفتمان استی ارنستو ال الو رویکرد موردنظر ما در این مقال  تحلیل 

اسـت، ضـمن پـذیرش    ها در این مقال  استفاده شـده     از نظریا  آن 4نورمن فر الف

های مبتلف در  سار یا در راابت برداشت فو و از گفتمان معتقدند در هر عصر، گفتمان

(ی 01، صی 0033الیلـی،   ۀ، ترام2112 دیگر حضور دارند )فیلیپس و یورگسسن،با یک

آرای فر الف و ال الو و موف از لحاظ تمایز امر گفتمـانی و غیرگفتمـانی، برداشـت از    
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دیگر تفاو  دارندی فر الف پر تیس گفتمـانی را  ا  موردتحلیل با یکادر  و موضوع

داند، اما دریافت این مقال  از تمـایز میـان   های هر پر تیس ااتماعی میتسها یکی از اسب 

ها متـأثر از فو ـو   امر گفتمانی و غیرگفتمانی ب  رویکرد ال الو و موف نزدیک استی آن

های دیگر واود ندارد؛ گفتمـان تمـاس اهـان مـا را     معتقدند تمایزی میان گفتمان و چیز

شوندی در با  ادر ، ها وارد عمل میها، گفتمانسازد و ب  محض معسادهی ب  پدیدهمی

ایمی او ضـمن درنظـر گـرفتن اهمیـت نقـش دولـت،       پردازی فو و را درنظر داشت مفهوس

ا بـ  تمـامی   دانـدی ال ـالو و مـوف ایـن برداشـت از اـدر  ر      ادر  را امری مولد مـی 

پذیرند، اما فر الف ضمن باور ب  مولـد بـودن اـدر ، الگوهـای سـلن  را نیـز  ـ         می

داندی درنهایت، ال الو شوند از حیث تحلیلی مهم میای تابع دیگری میبراساپ آن عده

پردازنـد،  مسـد گفتمـانی مـی   صور   الن و انتزاعی ب  ساختارهای نظاسو موف بیشتر ب 

های گفتمانی سازندة زیست ااتماعی اوامع را، براساپ متـون  نظاسحال آنک  فر الف 

 سـد  گـرا تحلیـل مـی   شساسـی نقـش   ارگیری مفاهیم زبانتولیدشده در آن اامع  و با ب 

(ی ب  همین دلیل رویکرد ال الو و موف ابزاری برای تحلیل متن 000-21)همان، ص.ی 

برخی عساصـر پیشـسهادی روش تحلیـل    دهد و ما برای تحلیل متن از در اختیار ارار نمی

هـای  ایِ ویژگـی هـای رابنـ   گیـری، ارزش ایـم: نظـاس نوبـت   متسی فر الف استفاده  رده

های پیش از پرداختن ب  ایـن مـوارد، الزس اسـت رویکـرد تحلیلـی      فرضدستوری و پیش

 خود را از مسظر رابنۀ پایگانی ادر  روشن سازیمی 

پـایگی تقسـیم   بـر هـم  ابنۀ پایگـانی و رابنـۀ مبتسـی   روابط میان افراد را ب  ر 0هلیدی

پـایگی  بـر هـم  (ی اما فر الف واوه رابنـۀ مبتسـی  00، صی 0030مهاار و نبوی،  سد )می

(ی 030، صی 0033ااسـمی،   ۀ، ترامـ 0330 دانـد )فـر الف،  پـذیر نمـی  صرف را امکان

گان در تفسـیر   سسـد پای  میان مشار تواضح است    درنظر گرفتن رابنۀ پایگانی یا هم

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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دهدی در این مقالـ  بـا   دست میما اثرگذار است و هر داس از این دو تفسیری متفاو  ب 

ای  ـامال  پایگـانی    سسدگان در این مـتن را رابنـ   توا  ب  بافت تاریبی، رابنۀ مشار ت

بر دوگانۀ پادشاه و زیردست، میان افراد زیردست نیز بـ  نوبـۀ      عالوهگیریم درنظر می

 ماهیـت با  یادر  مسافات ی و نابرابرگانیپا توصیف برارار استی باید توا   رد    خود

اما معتقـد اسـت  ـ  روابـط      ،ستین اعتسایب  نقش دولت ب زیمولد ادر  نداردی فو و ن

، صی 0031 محمـدی،  ۀ، ترامـ 2114)میلز،  رودیدولت فراتر م هایادر  از محدوده

 ی(02-00

وگو با روابط ادر  ارتبـاط مسـتقیم   گیری در گفتنوبتنظاس  گیری:. نظام نوبت1

گیری را برپایـۀ اسـتفادة مشـار ان از    داردی با در نظر داشتن رابنۀ پایگانی، سیستم نوبت

، (Fairclough, 2006, p.17)گیـری   سیم: امکان/عدس امکان نوبـت این ابزارها تحلیل می

تـر  ضوه، اابار دیگران بـ  صـریح  انع صحبت، امکان یا عدس امکان انتبا  و تغییر مو

 ۀ، ترامـ 0330بسـدی مباحـث )فـر الف،    صحبت  ردن، امکان یا عدس امکـان صـور   

چالش  شیدن سؤاال  ب  اای اـوا  مسـتقیم   ( و ب 033-031، ص.ی 0033ااسمی، 

(Fairclough, 1996, p.69)وگـوی عـادی را ایـن مـوارد     فر الف شـرایط یـک گفـت    ی

سـد،  هرا ادامـ  د  آننسـد  ابتو ،ندوشـ  وگـو گفتتصمیم بگیرند وارد  بتوانسدفراد ا»داند: می

 «فرصت مساوی برای شر ت داشـت  باشـسد   پذیر باشد و افرادامکاندسترسی برای هم  

(Fairclough, 2004, p80 ی)ی 

هـا در انبیـت و واهیـت    این ارزش های دستوری:ای ویژگیهای رابطهارزشی 2

د بین مثبت )این طور هسـت، ایـن  ـار را انجـاس بـده( و      انبیت، تضا»یابسدی بازتا  می

ه یـا  مسفی )این طور نیست، این  ار را انجـاس نـده( اسـت و واهیـت، اضـاو  گویسـد      

طـور  تواند ایـن شود )میمورد چیزی است    گفت  میدرخواست اضاو  از شسونده در
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یا باید این  ار را انجـاس  دادی، آطور باشد؟ نباید این  ار را انجاس میتواند اینباشد، نمی

ااتداری را    هلیدی و متیسن  ی(Halliday & Matthiessen, 2004, p.143)دادی؟( می

گویسـد حتـی یـک املـ  بـا      ها میدانسدی آندهد بیشتر از واهیت میانبیت ب   الس می

بـرای  »تـری از انبیـت داردی   دراۀ ارزشی باالی واهیت )منمئسا ، همیش ( انعیت  ـم 

انعیـت  « آیـد در تابستان باران مـی »در مقایس  با « آیدهمیش  در تابستان باران می» مثال

« گوییـد منمئـسم  ـ  منمـئن نیسـتید     عبار  دیگـر، شـما هسگـامی مـی    تری داردی ب  م

(Halliday & Matthiessen, 2004, p.147)فر الف نیز انبیت را نقنۀ نهایی واهیت  ی

 گیرد )فـر الف، دهد در باالترین حد درنظر میب   الس میداند و ااتداری را    بیانی می

 (ی  073، صی 0033ااسمی،  ۀ، ترام0330

پـذیری شـب. در رابنـ  بـا دیـدگاهی      های واهیت، میزان مسئولیتیکی از اسب  

صورتی سوبژ تیو )وابسـت  بـ    دیدگاه خود را ب تواند  سدی گویسده میاست    اظهار می

خـود رخـداد    شـمرد از آنِ هـایی  ـ  نـاظر برمـی       گویا ویژگیانناظر( یا ابژ تیو )چس

هر دو شکل وابستگی یا عدس وابستگی ب   ی(Thompson, 2014, p.73) هستسد( بیان  سد

گر شـکلی از روابـط اـدر  باشـدی در واهیـت       تواند بیانشود، میای    نقل میگزاره

ست و گـاهی شـب. دیـدگاه    ابژ تیو، مشب. نیست دیدگاه چ   سی بازنمایی شده ا

تواند ب  شکلی از روابـط   سدی بسابراین، میخود را در االب امری بدیهی و عیسی بیان می

حـال آنکـ  در واهیـت سـوبژ یتو،      ی(Fairclough, 2006, p.159) ادر  داللـت  سـد  

 ی(ibid, p.159)وابستگی  مِ گویسده ب  گزاره ممکن است فقدان اـدر  را نشـان دهـد    

 اهـد؛  توان نتیج  گرفت    وابستگی باال ب  گزاره از عیسیت منلق  الس مـی می بسابراین

ببـش  توانسـد مشـروعیت  حال، باید درنظر داشت    در مواردی    اشباص مـی درعین

 افزایدی  عسوان مسبع گزاره، اعتبار آن را میباشسد، تأ ید بر شب. ب 
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 ید:  گوببشی اشباص میدر رابن  با مشروعیت 1لیوونون

شرط، مشروعیت ااتدار شب. از اایگاه یـا نقـش خـاص وی    ایدودر موارد ااتدار بی

گیرد؛ مثل ااتدار والدین و معلـم در رابنـ  بـا  ود ـانی     در یک نهاد مشب. نشئت می

گون  مرااع ادر  نیازی ندارند دیگران را برای انجاس فرمـان خـود متقاعـد سـازندی     این

 افی اسـت؛ اگرچـ  در عمـل ممکـن اسـت دلیـل هـم        « گویمچون من می»تسها گفتنِ 

 ی  (Van Leeuwen, 2007, p.94)بیاورند 

 سسـدگان داردی  در رابن  با متن موردنظر ما، پادشاه چسین اایگاهی در بین مشـار ت 

ببش باشدی بسابراین اسـتفاده  تواند مشروعیتاو    در اایگاهی فرااانونی ارار دارد، می

یابدی در تحلیل متن از مسظر استفاده از واهیـت  ای میمیت ویژهاز واهیت سوبژ تیو اه

( در این رابنۀ پایگانی امکان استفاده از واهیت 0ایم: سوبژ یتو، چسد سؤال منرح  رده

( آیا استفادة شـب. از واهیـت   2سوبژ یتو برای اشباص زیردست واود دارد یا ن ؟ 

( آیا 0ت یا او نیاز ب  دلیل آوردن دارد؟ سوبژ تیو برای اعتبار ببشیدن ب  گزاره  افی اس

 سسدگان، در مقابل استفادة شب. از واهیت سوبژ تیو، اابار/ اظهـارا  او را  مشار ت

  شسد؟    چالش میپذیرند یا آن را ب شرط میایدوبی

فرض ببشی از معساست    در پشت یـک گـزاره مبفـی شـده     پیش فرض:. پیش3

چیزی است    گویسده پیش از گفتن گزاره آن را درست  فرضپیش ،استی ب  گفتۀ یول

بـرای مثـال   ی (Febrical et al., 2015, p.4نقل ازب  Yule, 1996, p.25) فرض  رده است

 سسدة این طور ضمسی تداعیب « گو استاو فقیر است اما راست»گوید املۀ فر الف می

هـا  ما نیز گزارهی (Fairclough, 2004, p.60)گو هستسد موضوه است    افراد فقیر دروغ

دهیم تا ضمن های تجدد و سست موردبررسی ارار میهای گفتمانفرضرا براساپ پیش

بررسی گفتمان تجدد در متن موردنظر،  شا ش این دو گفتمان را نیـز در مـتن تحلیـل    

  سیمی   
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 . بافت تاریخی  4

گر بـود  ، دولتی سر و دهد    دولت این دورهساختار ادر  در عصر اااار نشان می

پادشـاهان اااـار بـا تکیـ  بـر       عیار حکومت  سد نبوده اسـتی    از طریق استبداد تماس

مردس نیز در این روابـط اایگـاه    پرداختسدیادرتمسدان محلی و روحانیان ب  حکومت می

شـدند، تسهـا   خود را داشتسد؛  النتر و  دخدا اگرچ  مستقیما  ب  امر پادشاه انتبـا  مـی  

توانستسد امور را اداره  سسد    از اعتبـار و پـذیرش  ـافی در میـان مـردس      صورتی میدر

، صـ.ی  0031فتاحی،  و محمدیگل ۀ، ترام0332 محلی برخوردار بودند )آبراهامیان،

تر از گیری نهادهای  النای غیرمستقیم در تصمیم(ی ب  این ترتیب، مردس ب  شیوه00-04

ها بـا پادشـاه در چـارچو  گفتمـان     ند، اما روابط آنببشی دخیل بودطریق مشروعیت

 شدی  سست تعیین می

بر سست در این دوره، در تبیین رابنـۀ پادشـاه و   مبتسی های سیاسی و ااتماعیرسال  

ها از اانـب  هستسد    هدایت آن« بهایمی»اند    مردس، مردس، بر این فرض  لی بسا شده

، صی 0032مالشان متعلق ب  پادشاه است )آدمیـت،  خدا ب  پادشاه واگذار شده و اان و 

گسجد: بهتر است پادشاه با درنظر (ی توصی  ب  پادشاه و مردس نیز در این چارچو  می30

عـدالتی او دلیلـی بـر نافرمـانی مـردس      ای داشت  باشد، اما بیگرفتن خداوند رفتار عادالن 

 هایی مر ـزی ها گزارهین رسال نیست و برای اصالح او باید ب  خداوند متوسل شدی در ا

( مردس رعیـت  2( پادشاه راعی است؛ 0 سسد: بسیادهای رابنۀ پادشاه و مردس را تصویر می

 سسده اسـت؛  ( نظر شبصی پادشاه تعیین0ای الهی است؛ ( مقاس سلنست ودیع 0هستسد؛ 

، 0031)آاـودانی، طور ذاتی با هـم تفـاو  دارنـد    ( افراد اامع  براساپ طبقۀ خود ب 4

، 0001؛ آدمیـت و نـاطق،   201-01، صـ.ی  0032؛ آدمیت، 277-207، ص.ی040صی 

   (ی  47-00ص.ی
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ای تثبیـت شـده بـود  ـ  شـکل      در ایرانِ آغاز عصر اااار، گفتمان سست بـ  انـدازه  

بـ  آن دسـت    »دیگری از روابط برای اامعۀ ایرانی متصور نبودی در نظریۀ ال الو و موف 

شـان فرامـوش شـده    اند    تصادفی بـودن ن محکم و تثبیت شدههایی    چسااز گفتمان

شـود ییی عیسیـت ماحصـل تـاریبی فرایسـدهای سیاسـی و       های عیسـی گفتـ  مـی   گفتمان

، 2112 )فیلیـپس و یورگسسـن،  « هاست؛ عیسیت، گفتمانی رسـو   ـرده اسـت    شمکش

ز هـای سـستی ا  فـرض یـافتگی پـیش  (ی در راستای رسو 72، صی 0033الیلی،  ۀترام

هـای اـانونی نهـاد    شاه هسگاس توضیح اان مالکوس از محدودیتپادشاه است    فتحعلی

شساسـد و پادشـاه آن را در   رسمیت نمـی سلنست در انگلیس، حا میت در انگلیس را ب 

دلیل مسصو  یا خلع  سـد  تواند هر  سی را بیداند، زیرا نمیالقضا  میحد یک ااضی

 (ی  10ـ11، ص.ی 0031فتاحی،  و محمدیگل ۀ، ترام0332 )آبراهامیان،

یافتگی گفتمـان سـست   های متجددانۀ غربی، رسو موااهۀ ایرانیان با آراء و اندیش  

طـور  امـل   تواند ب هیچ گفتمانی نمی»چالش  شیدی ال الو و موف عقیده دارند    را ب 

اعیت را ب  هایی است    وامستقر شود، هر گفتمان همواره در  شمکش با سایر گفتمان

هـای ااتمـاعی تـدوین    هایی متفـاو  بـرای  ـسش   ای دیگر تعریف و دستورالعملگون 

(ی هم ســین 33، صی 0033الیلــی،  ۀ، ترامــ2112 )فیلیــپس و یورگسســن،«  سســدمــی

بسـدی ادیـد موردتردیـد اـرار گیـرد      تواند در مفصـل یافت  میگویسد گفتمان رسو می

، «پادشاه»و « مردس»هایی مانسد تمان تجدد از نشان بسدی ادید گف(ی مفصل72)همان، صی

بسدی گفتمان سست ارار داردی در این دوران، بـر اثـر فرایسـدهای    در تقابل  امل با مفصل

اذ  و طرد، شاهد حضور عساصر گفتمان سست در گفتمان تجـدد و بـالعکس عساصـر    

هــا را در  هــا ایــن نشــانگفتمــان تجــدد در گفتمــان ســست هســتیم  ــ  هر ــداس از آن

  سسدی     بسدی خود بازآرایی میصور 
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هایی نیز در دفاه از تجـدد و بـازتعریف رابنـۀ شـاه و ملـت      در همین دوران، رسال 

شد    مفاهیمی مانسـد لـزوس آزادی فـردی، لـزوس آزادی سیاسـی و انتقـاد بـ         نوشت  می

ای اتبـاذ  گـویی پادشـاه بـ  مـردس بـر     دولت، مساوی بودن افـراد اامعـ ، لـزوس پاسـ     

عسـوان صـاحب مـال و اـان مـردس را دربـر       تصمیما ، زیرسؤال بردن مقاس پادشـاه بـ   

، ماهیـت  هایی مر زیهای مدافع سست، گزارهگرفتی در این متون نیز، هم ون رسال می

( مـردس افـراد   2( پادشاهی مقامی ااتماعی است؛ 0 سسد: این رابنۀ ادید را مشب. می

( تفـاو  ذاتـی   4 سسده اسـت؛  ( مشور ، تعیین0اعی هستسد؛ انسانی دارای حقوق ااتم

، 0031فتـاحی،   و محمـدی گـل  ۀ، ترام0332 بین افراد اامع  واود ندارد )آبراهامیان،

؛ 243-07، صـ.ی  0032؛ آدمیـت،  030-200، صـ.ی  0031؛ آاـودانی، 30-30ص.ی 

 (ی033-33، ص.ی 0001آدمیت و ناطق، 

نی بیرونی در مواعیتی متفاو  با گفتمـان سـست   عسوان گفتمااگرچ  گفتمان تجدد ب 

تدریج با تنبیق مبانی تجدد با مبانی سست و اـذ  برخـی مبـانی آن در    ارار داشت، ب 

ها  ردی  در سرتاسر این اذهان اامعۀ ایرانی، گفتمان تجدد شروه ب  معساببشی ب  پدیده

تجـدد بـر سـر    دوره و حتی بعد از استقرار مشروطیت بـا  شـا ش گفتمـانی سـست و     

ای ادی بـ  هژمـونی گفتمـان    ها موااهیم، اما گفتمان تجدد، خدش معساببشی ب  پدیده

مسزلۀ امر عیسـی  های هژمونیک ب استقرار گفتمان»سست وارد  ردی ب  گفتۀ ال الو و موف 

های سیاسی ادید یکی از واوه مهم فرایسدهای ااتمـاعی  ها در آوردگاهو فروپاشی آن

 ۀ، ترامـ 2112)فیلیـپس و یورگسسـن،  «  سدگفتمان دربارة آن تحقیق می است    تحلیل

(ی با بسط افکار متجددان  ب  هژمونی گفتمان سـست خدشـ  وارد   30، صی 0033الیلی، 

سست و تجدد روز بـ  روز بیشـتر شـدی تباصـم بـین       شد و تباصم و نزاه بین گفتمان

دیگـر تصـادس پیـدا  سسـد و     یـک  ها بـا دهد    گفتمانهای مبتلف زمانی رخ میگفتمان

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C


 0410خرداد و تیر   ،44، شمـارة 01 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

111 

 

بـا بسـط افکـار متجددانـ ،      7(ی31دیگر را طرد  سسد )همان، صیهای مبتلف یکهویت

تـوان در  دادی مـی اامعۀ ایرانی در مقابل مشکال ، مستقیما  دولت را موردعتا  ارار می

 ۀترام ،0332 توا  است )آبراهامیان،این زمیس  اعتراض ب  وبا را مثال زد    بسیار اابل

 3(ی014-010، ص.ی0031فتاحی،  و محمدیگل

هرچقدر اصالحا  با شد  بیشتری سر و  شد، زمیسۀ بیشتری برای بسط مفـاهیم  

گران  در شدیدترین حالت نیز مولـد  تجدد ب  واود آمدی ب  گفتۀ فو و ااداما  سر و 

(ی سـر و  تجـددخواهی ضـمن    11، صی 0030نـوری،   ۀ، ترامـ 2110 هستسد )میلـز، 

 سـدی تـا   های ممکن دیگر اذعـان مـی  بسدیلوگیری از بسط مبانی آن ب  واود صور ا

ای وارد نشود، دلیلی برای دفاه از آن در مقابل شدگی گفتمان خدش زمانی    ب  طبیعی

هـا  گفتمان دیگر واود ندارد، زیرا امور، اموری طبیعی هستسد    امکان دیگری برای آن

شدگی گفتمان سست، مواردی    تـا پـیش از ایـن    طبیعی متصور نیستی با ازدست رفتن

 ردند، امکاناتی در برابر امکانا  دیگر درنظر گرفت  شد و بـا اـراردادن   طبیعی الوه می

خودی )سست( در انب مثبت ب  سر و  انب مسفی )تجدد( پرداخت  شدی بـرای مثـال   

فاه از سلنست منلقـ   توان ب  انتقاد سید حسین موسوی از نهاد ریاست امهوری و دمی

 (ی70-70، صـ.ی  0001آدمیـت و نـاطق،   )اشاره  ـرد   تشکیال  ملت متمدندر رسالۀ 

هم سین سر و ، مقاومت افراد را درپی دارد و با خدش  وارد شدن ب  هژمونی سـست،  

واود آمد، زیـرا گفتمـان سـست اـدر      های زیادی بین مردس و ادر  حا م ب درگیری

هـایی  زدست داده بودی در آستانۀ انقـال  مشـروط  بـا بیانیـ     ببشی خود را امشروعیت

 سسد و اصل الوهیـت پادشـاه   شویم    آشکارا ب  مبانی گفتمان سست حمل  میمواا  می

   (ی10، صی 0031فتاحی،و  محمدیگل ۀ، ترام0332 برد )آبراهامیان،را زیر سؤال می
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توانـد نمونـۀ خـوبی    شاه، مـی ینعسوان متن تولیدشده در دربار ناصرالدب  امیرارسالن

هـای تجـدد باشـدی ایـن مـتن، ضـمن ایسکـ  در  شـا ش         فرضبرای ارزیابی نفوذ پیش

هـای سـست و در مـواردی    فـرض گفتمانی بین سست و تجدد در مواردی براساپ پـیش 

هـای تجـدد را   فـرض برد، نفـوذ پـیش  های تجدد، روایت را پیش میفرضبراساپ پیش

هـای تجـدد، یعسـی    تـرین گـزاره  مقال  ضمن بررسی یکی از مهـم دهدی در این نشان می

های گفتمان تجـدد  فرض، ب  مواردی    گفتمان سست، پیش« سسده استمشور  تعیین»

 خواهیم  ردی پردازد، اشاره ها میی ب  پدیده سد و ب  معسادهرا طرد می

 . معرفی داستان امیرارسالن  1

الممالـک و  تابــت  ، زاییـدة طبـع نقیـب   ارسـالن امیربـ  تصـریح معیرالممالـک داسـتان     

شاه نقل الممالک برای ناصرالدینفبرالدول  استی این داستان سالی یک بار توسط نقیب

فصل ب   تابـت درآورده اسـت    22شاه، آن را در شده و فبرالدول ، دختر ناصرالدینمی

ا  ویـژة  (ی معیرالممالـک آد 433، صی 0031؛ محجـو ،  72، صی 0031)نک: یـاوری، 

   پسسد خـاطر   ملکزرینو  امیرارسالنهای ویژه هسگاس روایت داستانسرایی، ب داستان

(ی محجـو   20-24، ص.ی 0010شاه بوده را نقل  رده است )معیرالممالک، ناصرالدین

، صی 0031دانـد )محجـو ،   ق می0013سال نگارش اولیۀ آن را ب  احتمال زیاد ابل از 

های نگارش احتمالی امیرارسالن  ـ  از اانـب   ان با بررسی سال(ی زراانی و همکار430

های دیگر، زمان تألیف  تا  را ب  احتمال محجو  و باالیی منرح شده است و بررسی

(ی ایـن داسـتان   073-077، ص.ی 0037دانسد )حقیقی و همکاران، می ق0237زیاد سال 

یـابی  روی اهرمان برای دستهای پیشعامیان ، داستانی پهلوانی است    ب  شرح چالش

 پردازدی  اش میب  معشوا 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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 . تحلیل متن    1

، 010-010، 011-34تحلیل ما از داسـتان امیرارسـالن براسـاپ ایـن صـفحا  اسـت:       

(ی علـت  0041الممالـک، )نقیب 000-004، 204-200، 200-200، 031-034، 070-073

عی واحـد حـول    سسدگان یکسـان اسـت  ـ  در موضـو    انتبا  این صفحا ، مشار ت

شـاه و محا مـۀ امیرارسـالن در    بودن یا نبودن امیرارسالن برای دامـادی پنـرپ   مساسب

وگـو  دیگر گفـت شاه با یکچی، ب  ارس اتل داماد انتبابی پنرپنقش الیاپ، پسر اهوه

ایـمی  بررسـی  ـرده  «  سسده استمشور  تعیین» سسدی این صفحا  را براساپ گزارة می

( نظر همـۀ افـراد اهمیـت    2(افراد حق نظردهی دارند؛ 0فرض دارد: شاین گزاره چسد پی

( نظر پادشاه تسها یکی از نظرهاستی در تحلیل ایـن  4(پادشاه فردی عادی است؛ 0دارد؛ 

هـا چگونـ  اسـتی    فـرض ها بر آن هستیم تا ببیسیم رویکرد متن در ابال این پیشاسمت

 سـیمی در  اند اشاره مـی دهی پرداخت های سست ب  معسافرضهم سین ب  مواردی    پیش

 تحلیل متن، الزس است ب  برخی نکا  توا  شود:

هـا بـ  دو دلیـل    عسوان  سشی متجددان  در این اسمتالف( درنظر گرفتن مشور  ب 

گیری بهتـر  مسظور  مک ب  پادشاه برای تصمیمها ن  ب مشور  در این اسمت( 0است: 

گیری بر پایۀ همـۀ ایـن نظـرا     ۀ نظرا  افراد و تصمیمعسوان راهکاری برای ارائبلک  ب 

گر اایگـاه  دنبال تأثیرگذاری بر نظر پادشاه هستسد    نشانچسان افراد ب استی اگرچ  هم

دهـد، از همـ  نظـر    گیـری را نشـان مـی   باالی اوست، پادشاه استیصال خـود از تصـمیم  

( در 2شود؛ چالش  شیده میب شود و نظر پادشاه خواهد، ب  نظر همۀ افراد توا  میمی

توانـد بـ   مـک ایـن     برد روایت میسبب حضور عساصر فراطبیعی، پیشاصۀ عامیان  ب 

وزیر اـرار اسـت  شـت  شـود،     موارد باشدی برای مثال در اایی    امیرارسالن یا شمس

 افتـدی    در ببشی از داستان ایـن اتفـاق مـی   نیرویی فرازمیسی او را نجا  دهد؛  ما این
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ادمی مرگ ب  حکم ملک لعل شـاه اسـت بـ  دسـت عفریتـی بـ        امیرارسالن    در یک

(ی ایسک  ب  اای اسـتفاده از ایـن   233-237یابد )ص.ی شود و نجا  میآسمان برده می

هـا از حکـم پادشـاه، از مشـور  و تعیـین      امکانا  برای درامان نگاه داشتن شبصـیت 

نگـری رئالیسـتی و ناشـی از    بر اهـان د مبتسیشوتکلیف افراد برای لغو حکم استفاده می

 اندیشۀ متجددان  استی

 ( عادی بودن پادشاه ب  عدس تمایز ذاتی او از دیگران اشاره داردی محسـو   ـردن   

عسوان یکی از نظرهای ممکن ب  عـدس برتـری نظـر او از لحـاظ ااتمـاعی      نظر پادشاه ب 

 اشاره داردی 

چی در این صـفحا  حاضـر شـده اسـت، در      ( امیرارسالن    در نقش پسر اهوه

استی این نکتـ  بایـد در تحلیـل موردتواـ  اـرار      « شاهزادة اهرمان»اصل دارای هویت 

 بگیردی 

 گیری. نظام نوبت1ـ1

ایمی بـا  ای پایگانی درنظر گرفت  سسدگان را رابن طور    گفتیم، روابط بین مشار تهمان

گیـری اسـتفاده   یردست از امکانا  نظاس نوبـت توا  ب  مولد بودن روابط ادر ، افراد ز

وگـو را در دسـت بگیرنـدی    چـالش بکشـسد و ادارة گفـت    سسد تا اایگاه پادشاه را ب می

ایـم  عسوان امکانا  افراد زیردست درنظر گرفتـ  بسیاری از مواردی    در این اسمت ب 

عبـارتی بـا فـرض    ی ب ای ما از روابط بین پادشاه و زیردستان استزمیس با توا  ب  دانش

شـدی در ادامـ  بـ     مـی   سسدگان متفاو متفاو  از این رابن  تفسیر ما از  سش مشار ت

 پردازیمی  گیری مینوبتموارد مبتلف در نظاس 

گیـری در  فر الف در با  چگـونگی ادارة نوبـت  گیری: ( امکان/ عدس امکان نوبت0

گیرد: ممکن اسـت شبصـی   درنظر می  سسدگانگو این امکانا  را برای مشار توگفت

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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 سد گویسدة بعدی را انتبا   سد، درغیر این صور  ممکن است گویسدة    صحبت می

بعدی ممکن است نوبت بگیـرد، درغیـر ایـن صـور  نیـز ممکـن اسـت شـب. بـ           

اگر تسهـا یـک نفـر نوبـت      3ی),p.17 Fairclough, 2006(دهد های خود ادام  صحبت

 سسدگان شکل گیری برای دیگر مشار ت سد، عدس امکان نوبت صحبت دیگران را تعیین

 گیردی می

، در مواردی پادشاه ب  صحبت خـود ادامـ    امیرارسالنهای مذ ور داستان در اسمت

 سـد، امـا در مـواردی نیـز افـراد       ردن دیگـران را تعیـین مـی    دهد یا نوبت صحبتمی

جا هم ب  مواردی  ـ  زیردسـتان بـدون     سسدی در ایسزیردست از این امکانا  استفاده می

 سسد و هم بـ   مستظر ماندن برای تعیین نوبت خود از اانب پادشاه شروه ب  صحبت می

دیگـر و پرسـیدن سـؤال،    مواردی    پادشاه و زیردست هردو با خنا  ارار دادن یـک 

مسزلۀ  پردازیمی استفادة زیردستان از این امکان ب سسد مینوبت شب. مقابل را تعیین می

عسـوان شـب.   چالش  شـیدن اایگـاه پادشـاه بـ     وگو و ب تالش برای تسلط بر گفت

گیری بـرای فعالیـت در    سسدة نوبت استی از مسظر فر الف، افراد مبتلف از نوبتتعیین

وزیر بدون ایسک  پادشاه نوبـت او را تعیـین    سسدی مثال ، شمسهای مبتلف استفاده میراه

اعتراض، توبی  و هشـدار بـ    گیری برای  سد و از امکان نوبت سد شروه ب  صحبت می

 (ی010، صی 0041الممالک،  سد )نقیبپادشاه استفاده می
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 داستان امیرارسالن گیری/ فعالیت افراد درنوبت : سیستم0ادول 

Table 1: The Turn-taking System and the practice of 

people in the story of Amir Arsalan 

زیردسـتان بـ     شاه( استی  سشدر تماس موارد باال مباطب اشباص، پادشاه )پنرپ

هـایی  گیری با  ـسش بر استفاده از حق نوبتها عالوه اران  نیستی آنهیچ عسوان محافظ 

د توا  داشت  باشیم    تحلیـل مـا    شسدی بایچالش می   منرح شد اایگاه پادشاه را ب 

حـل، دفـاه، درخواسـت و رد    های هشـدار، پیشـسهاد راه   اران  بودن  سشاز غیرمحافظ 

های دیگر هسگـامی  درخواست، براساپ اایگاه پادشاه و زیردستان استی هم سین  سش

رتی در عبـا  سسد    بدانیم در مقابل  با پادشاه انجاس شده استی ب اهمیت بیشتری پیدا می

 سسدگانی دیگر چسین تفسیری نداشـتیمی هم سـین بـا تواـ  بـ       وگو بین مشار تگفت

بـ   عسوان دو وزیر اصلی نسبتوزیر و امروزیر ب شویم    سهم شمسادول متوا  می

هـا  تـر باشـد،  ـسش   مراتب پاییندیگران بیشتر استی هرچقدر اایگاه شب. در سلسل 

  سدیاهمیت بیشتری پیدا می

بر ااتل بودنش، اعتراض و از خود چی( ب  حکم پادشاه مبتسیامیرارسالن )پسر اهوه 

(ی در وا ـسش بـ  اعتـراض امیرارسـالن )پسـر      200-200 سـد )همـان، صـ.ی    دفاه می

 ـ   ب  اهت ایـن »گوید: زند و میشاه از دادن حکم اتل او سر باز میچی(، پنرپاهوه

 هافعالیت اشخاص

 حل، دفاه، اعتراض، تهدید، توبی ، سرزنشهشدار، پیشسهاد راه وزیرشمس

 حل، دفاه، تهدید، توبی ، سرزنش، رد درخواستهشدار، پیشسهاد راه امروزیر

 حل، اعتراض، تهدید، سرزنشپیشسهاد راه امیران

 هشدار، دفاه، اعتراض، درخواست خان )داروغ (الماپ

الن )پســــر امیرارســــ

 چی(اهوه

 دفاه، اعتراض، سرزنش، اخنار، درخواست

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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گوییمی تا ااـرار  ایم و حدسا  میستی ما گمان برده سی او را ندیده است و ثابت نشده ا

نکسد  شتسش اایز نیستی شاید او را بکشـیم، دزد نباشـدی نـاحق حیـف اسـت چسـین       

چـی  گـری بـرای پسـراهوه   این سنح از  ـسش (ی 200)همان، صی « اوانی را نابود  سیم

ی امکـان  چـ    داسـتان بـ  پسـر اهـوه    بر هویت اصلی امیرارسالن است، اما همینمبتسی

 های تجدد استیفرضدهد بسابر پیشگری می سش

چالش  شیدن سؤاال /اظهارا  پادشاه: گاهی اشباص ب  اـای اـوا  دادن   ( ب 2

چالش  شیدن اظهـارا  او سـعی در    شسد یا با ب چالش میمستقیم ب  سؤاال ، آن را ب 

چـی( را  سالن )پسر اهوهرد آن دارندی برای مثال امروزیر در وا سش ب  پادشاه    امیرار

پادشاه! عقل خودتان  جا رفت  است؟ییی این پسر با این ریبـتش  »گوید: داند میمتهم می

چنور او را  شت  است؟  داس پدر او شمشـیرزن بـوده اسـت؟ شـجاعت را از خوااـ       

( در 077، صی 0041الممالـک،  )نقیـب « طاووپ میراث برده است یا خواا   ـاووپ؟ 

 شـسد  چـالش مـی  مواردی    زیردستان، سؤاال /اظهارا  پادشاه را بـ  ادام  ب  بررسی 

 سـد   سسده صحبت میپردازیمی برای سهولت تحلیل، بسامد دفعاتی را    هر مشار تمی

ایمی باواود ایسک  پادشاه بیشترین نوبـت را دارد، امـا زیردسـتان بیشـترین     محاسب   رده

     اندی  حجم مکالم  را ب  خود اختصاص داده
 گیری در داستان امیرارسالن: سیستم نوبت2ادول 

Table 2: The Turn-taking system in the story of Amir Arsalan 
چالش های بهتعداد نوبت اشخاص

 کشیدن پادشاه

 هاتعداد کل نوبت

 00 7 وزیرشمس

 24 3 امروزیر

 00 0 امیران 

 02 2 خان )داروغ ( الماپ

  00 4 چی( اهوهامیرارسالن )پسر 
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وزیـر بیشـترین   هـا شـمس  طور    مشب. است با توا  ب  تعداد  ـل نوبـت  همان

 شیدن را ب  خود اختصاص داده استی شاید دلیل این ااتـدار، مسـلمان   چالش درصد ب 

گیـردی او  ااتـدار   شاه، ارار مـی وزیر است    در مقابل پادشاه  افر، پنرپبودن شمس

ای دید    پادشاه برای رهایی او از زندان ب  اسـتقبالش  در صحس  توانوزیر را میشمس

چـی  ورزی باالی امیرارسالن با هویت پسـر اهـوه  (ی علت  سش201رود )همان، صی می

دهسـدة نفـوذ    شیدن پادشاه توسط زیردسـتان، نشـان  چالش طور  لی ب ابال  ذ ر شدی ب 

نظر همۀ افـراد اهمیـت دارد، نظـر     های تجدد است: افراد حق نظردهی دارند،فرضپیش

هـا  فرضپادشاه تسها یکی از نظرهاست، پادشاه فردی عادی استی پس براساپ این پیش

های او تردید وارد  رد و دیـدگاه خـود را   چالش  شید، در صحت گفت توان او را ب می

سـی  عسوان دیدگاه درست اعالس  ردی این موضوه را در مبحث واهیت بیشتر موردبررب 

 دهیمی ارار می

طور    گفتیم فر الف، امکان وارد شـدن آزادانـ  بـ     ( شروه و پایان سبن: همان0

وگـو را از  وگو، تصمیم برای ادامۀ آن و فرصـت مسـاوی بـرای شـر ت در گفـت     گفت

هـا در مـواردی پادشـاه بـا اعمـال      داندی در این اسمتوگوی نرمال میشرایط یک گفت

 سد، شروه صحبت ب  دست اوست وگو را تعیین میها ب  گفتن سترل بر افراد، ورود آ

هـا ببواهـدی پایـان    وگو را دارند  ـ  پادشـاه از آن  و افراد تسها تا اایی امکان ادامۀ گفت

ســازد، امــا در مــواردی نیــز  ستــرل پادشــاه بــر  وگــو را نیــز پادشــاه معــین مــیگفــت

 سسدة صحبت هستسد سسده یا ختم شود و زیردستان شروهدار می سسدگان خدش مشار ت

هم سین در ا ثر موارد،  سش زیردسـتان   01(ی004، 002، 200، 034، 010)همان، ص.ی 

چـالش  ها فعاالن  با پرسـش، اعتـراض، بـ    ماند و آنگویی ب  پادشاه محدود نمیب  پاس 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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وابـط  ای ادی بـ  ر دهسدی این موارد خدش وگو را ادام  می شیدن و ارائۀ راهکار گفت

 سستی پادشاه و زیردستان وارد ساخت  استی  

 سسـدة روابـط بـوده    تمـامی تعیـین  های تجدد بـ  فرضالبت  نباید تصور  رد    پیش 

چـالش  شـیدن نظـر پادشـاه آن را در ردیـف یکـی از       استی با واود ایسک  افراد با بـ  

دیـدگاه  ی و تغییـر  ها برای تأثیرگذاردهسد، اما از طرفی تالش آننظرهای ممکن ارار می

بسدی او از منالب بیشتر از دیگران است، دهسدة برتری نظر پادشاه استی صور او نشان

(ی 002، 200، 031 سـد )همـان، صی   موضوه صحبت را ب  از س  مـورد او تعیـین مـی   

 سـدی  دیگران را دارد و دیگران را ب  صریح صحبت  ردن وادار مـی  امکان انع صحبت

وگوسـت، امـا مـواردی  ـ  در     دهسدة  ستـرل بـاالی او بـر گفـت    نشان تمامی این موارد

های تجدد است فرضدهسدة نفوذ پیش شیدن منرح  ردیم نشانچالش گیری و ب نوبت

  سدی  ای ادی وارد می   ب  ااتدار پادشاه خدش 

  . وجهیت2ـ1

ن براسـاپ آن  های اصلی    در هر  ـداس صـفحا ، داسـتا   در این اسمت، با توا  ب  گزاره

است، استفادة اشباص مبتلف از انبیت، واهیـت سـوبژ تیو و ابژ تیـو و اسـم      پیش رفت 

با درنظر داشـتن روابـط پایگـانی بـین افـراد و اهمیـت اایگـاه        ایمی خوردن را محاسب   رده

، استفادة زیردستان و پادشاه از واهیت سوبژ یتو معسـادار اسـت و در   اشباص در این تحلیل

بسـدی مـا از   ببشد و ترتیـب با انبیت و واهیت سوبژ تیو ااتدار بیشتری ب   الس میارتباط 

 لحاظ ااتدار بدین صور  است: واهیت سوبژ یتو، انبیت و واهیت ابژ تیوی  

صور  ویژه تحلیل  رد: هسگامی    شب. از اسـم  توان ب را می« اسم»از مسظر واهیت، 

 سـد، اسـم مانسـد واهیـت     اری بر مباطب استفاده مـی مسظور تأثیرگذبرای اثبا  گزارة خود ب 

صـور   گیریم و بـ  عسوان  سشی از اانب زیردستان درنظر می سدی اسم خوردن را ب عمل می
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دهـد، زیـرا   ترین درا  اـرار مـی   سیمی اسم خوردن ااتدار  الس را در پاییناداگان  بررسی می

متوسل شـود و نظـر، حـدپ، گمـان،ییی او     شب. برای اثبا   الس خود باید ب  مسبعی بیرونی 

برای اثبا  گزاره  افی نیستی در متن امیرارسالن با دو نوه اسم موااهیم: اسم بـ  خداونـد و   

فـرض سـستی   امور مقدپ و مذهبی و اسم ب  پادشاه و مالئـم ویی نـوه اخیـر متضـمن پـیش     

ی گفتمـان سـست   های اصلفرضاستی این گزاره یکی از پیش« پادشاه شبصی غیرعادی است»

دانـدی بسـابراین اسـتفاده از    طور ذاتی متفاو  میاست    پادشاه را فردی دارای ادر  الهی و ب 

 سسدگان برای اعتبار ببشیدن بـ  گـزارة خـود    ای دارد، زیرا مشار تاین نوه اسم اهمیت ویژه

 دهسدی   سسدگان ارااه و اایگاه او را باالتر ارار میب  یکی از مشار ت

 11: وجهیت در داستان امیرارسالن3ل جدو

Table 3: The Modality in the story of Amir Arsalan 

واهیــــت  اشباص

 سوبژ یتو     

ــت  درصد انبیت درصد واهی

     ابژ تیو  

 درصد اسم درصد

 ـ  ـ  %01 7 %10 27 %20 3 شاهپنرپ

 %0 4 %0 4 %12 43 %23 22 وزیرشمس

 %3 1 %7 4 %13 40 %00 01 امروزیر

 %0 2 %40 07 %40 07 %00 0 امیران 

خــان المــاپ

 )داروغ (  

0 04% 01 43% 0 04% 0 24% 

ــالن  امیرارســ

)پســــــــــر 

 چی(اهوه

0 0% 00 12% 2 3% 0 24% 
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ب  امروزیر ب  پادشاه نیز ااتدار بیشتری داردی علت برتری او نسبتوزیر نسبتشمس

این رابنۀ پایگانی، هرچقـدر افـراد    در مسلمان بودن اوست    پیش از این ذ ر شدی در

تر است، اما ها  متری داشت  باشسد، ااتدار  الس آندر سلسل  مراتب ادر  اایگاه پایین

باید توا   رد    میزان ااتدار این اشباص پایین دست نیز در دراۀ باالیی ارار دارد و 

تفادة پادشـاه از  چالش  شیده شده استی هم سین بایـد بـ  اسـ   تسلط پادشاه بر بحث ب 

 واهیت ابژ تیو اشاره  رد    ااتدار او را پایین آورده استی 

هـا در  تواند ما را ب  این رهسمون  سـد  ـ  آن  وزیر و امروزیر میااتدار باالی شمس

توان ب  ایـن نتیجـ  رسـید و    راحتی نمیگیرند، اما ب ردیف با پادشاه ارار میای هممرتب 

تی    دربارة واهیت سوبژ تیو در ببش چارچو  نظری منـرح  باید در رابن  با سؤاال

 اوا  بدهیم: ب  آن« خوردن اسم» ردیم و  سش 

از واهیـت سـوبژ یتو بـرای اشـباص      ( در این رابنـۀ پایگـانی، امکـان اسـتفاده    0

اند امکان ایـن  تری ارار گرفت زیردست واود دارد یا ن ؟ هرچقدر افراد در اایگاه پایین

چـی تسهـا پـسج       برای امیرارسالن در نقـش پسـر اهـوه   تر شده است؛ چسان ماستفاده 

دهسدة اهمیت نظر ایـن اشـباص   درصد است، اما باید توا   سیم    این مقدار نیز نشان

وزیـر و امروزیـر   استی هم سین در دوگانۀ پادشـاه و زیردسـت، ااتـدار بـاالی شـمس     

ادر  پادشاه اسـتی ایـن امـر مبـین دو     چالش  شیدن دهسدة ب توا  است و نشاناابل

تـوان  اسـتی مـی  « نظر همۀ افـراد اهمیـت دارد  »و « افراد حق نظردهی دارند»فرض پیش

ردیف با پادشـاه اـرار   پرسید    آیا اشباص با استفاده از واهیت سوبژ یتو، خود را هم

انـد؟ در  ه  ـرده  شیدن ادر  پادشاه اسـتفاد چالشعسوان ابزاری برای ب اند یا تسها ب داده

 پردازیمیسؤال بعدی ب  این موضوه می



 انو همکار فاطمه حاج حیدری ورنوسفادرانی   _________________ردپای تجدد سیاسی در داستان امیرارسالن

211 

 

( آیا استفادة شب. از واهیت سوبژ یتو برای اعتبـار ببشـیدن بـ  گـزاره  ـافی      2

است یا نیاز ب  دلیل آوردن دارد؟ درمورد پادشاه، اسـتفاده از واهیـت سـوبژ تیو بـرای     

آوردی در د نمـی ببشی ب  گزاره  افی است و دلیلی بـرای اثبـا  گـزارة خـو    مشروعیت

ببش تسهایی مشروعیتتواند ب ها نمیرابن  با زیردستان شرایط متفاو  استی گزارة آن

ردیف با پادشاه نیسـتسد، بلکـ  از   باشد و نیاز ب  آوردن دلیل دارندی بسابراین زیردستان هم

ی  سسـد  شیدن پادشاه و اثبا  اایگاه خود اسـتفاده مـی  چالش واهیت سوبژ تیو برای ب 

 02چسد مورد استثساء نیز واود داردی

 سسدگان، در مقابل استفادة شب. از واهیت سوبژ تیو، اظهارا  او ( آیا مشار ت0

 شـسد؟ ایـن مـورد را در رابنـ  بـا      پذیرند یا آن را ب  چالش مـی شرط میورا بدون اید

دانـد،  لیـل مـی  نیاز از آوردن د سیمی اگرچ  پادشاه خود را بیاظهارا  پادشاه بررسی می

شرط ایدوزیردستان در موااه  با استفادة پادشاه از واهیت سوبژ تیو، اظهارا  او را بی

دانسـدی   شسد و نظر او را برای اثبا  یک گزاره  افی نمـی چالش میپذیرند، او را ب نمی

ر افتـدی تسهـا د  چی نیز اتفاق مـی این مورد حتی در رابن  با امیرارسالن در نقش پسراهوه

دهـد و  سـی در برابـر حکـم او حرفـی      یک مورد پادشاه براساپ نظر خود حکم مـی 

باید توا   رد  ـ  اگرچـ  در ا ثـر مـوارد      00(ی030، صی 0041الممالک،زند )نقیبنمی

شـود؛ امـا در مـواردی نیـز     مـی  چالش  شـیده عسوان یک شب. عادی ب نظر پادشاه ب 

 سسـدی خنـا  بـ  او     شیدن استفاده میچالشزیردستان از مواعیت غیرعادی او برای ب 

زنسد و سعی عسوان شبصی    توانایی ذاتی برای تشبی. خو  و بد دارد حرف میب 

دنبال  سـب مشـروعیت   نظر او دارندی هم سین برای اثبا  درستی نظر خود، ب در الب

 از پادشاه هستسدی

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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رة خود، ب  مراعـی دیگـر   خوردن: در موارد متعددی زیردستان برای اثبا  گزااسم 

ها، اسـم بـ  پادشـاه اسـتی ایسکـ       درصد اسم 13شوندی )خداوند یا پادشاه( متوسل می

شـوند،  ببشی ب   ـالس خـود بـ  پادشـاه متوسـل مـی       سسدگان برای مشروعیتمشار ت

طور ذاتـی متفـاو  و   دهسدة این است    پادشاه شبصی عادی نیست، شبصی ب نشان

 دهدی         وردن ب  او مشروعیت باالیی ب   الس میخ مقدپ است    اسم

 هافرض. پیش3ـ1

چیزی است    گویسده پیش از گفتن گزاره آن را درست  فرضطور    گفتیم پیشهمان

گـذاردی  ای ببشی از معسا را در خود مبفی  رده ناگفت  مـی فرض  رده استی هر گزاره

هـا مسجـر   سـست  ـ  بـ  تولیـد گـزاره     های تجدد و فرضدر این اسمت ب  بررسی پیش

 پردازیمی      اند میشده

 :گفتمان سنت

ی} شتن امیرهوشسگ و بردن خا  اعظم{ 0: 04دیگر دارندالف( افراد  تفاو  ذاتی با یک

ی ایـن پسـر بـا ایـن     2(؛ 077، صی 0041الممالـک،  چی نیست )نقیـب  ار این ب   اهوه

ی  ـداس پـدر او   0(؛ 077؟ )همـان، صی ریبتش چنور او }امیرهوشسگ{ را  شت  اسـت 

طاووپ میراث بـرده  ی شجاعت را از خواا 4(؛ 077شمشیرزن بوده است؟ )همان، صی 

 سیـد یـک پسـرة    ی  آخر شما فکـر نمـی  0(؛ 077است یا خواا   اووپ؟ )همان، صی 

چی از  جا این همـ  شـجاعت را آورده اسـت  ـ  تسهـا سیصـد نفـر را        اابلیت اهوهبی

 (ی  200، صی بکشد؟ )همان

ی شما پادشاه هسـتید، نظـر سـلنان  یمیاسـت     0: 00 ( پادشاه فردی غیرعادی است

سروپایی التفـا   ی شما پادشاهید و پادشاهان نباید ب  سبن هر بی2(؛  074)همان، صی 

  (ی074 سسد )همان، صی 
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ی امروزیـر خنـا  بـ  پادشـاه: اگـر هـم       0 ( پادشاه راعی و افراد رعیـت هسـتسد:   

ی 2(؛ 33 ـسم )همـان، صی   د ب  حرف دشمن گوش دهید بسده دیگر نو ری نمـی ببواهی

گرمی اان نثار تو بکسـیم و خـدمت  سـیم؟/    دیگر ب  چ  پشتامیران خنا  ب  پادشاه: 

بـین را بکسـد؟   گرمی دیگر خدمت چون تو پادشـاهی دهـن  انسان ب  چ  امیدواری و دل

وزیر نو ر شماست، معلـوس اسـت   مسامیران خنا  ب  پادشاه: شی 0(؛ 012)همان، صی 

 (ی   200همان، صی بیسد و گاهی غضب و سبط )تفا  مینو ر گاهی ال

 گفتمان تجدد

ی امروزیـر خنـا  بـ     0الف( نظر همۀ افراد اهمیت دارد/ افراد حـق نظردهـی دارنـد:    

گویسـد؟/ادنی و اوبـاش   ها را بشـسوند چـ  مـی   پادشاه: آن وات مردس عالم    این حرف

ی امیـران خنـا  بـ  پادشـاه:     2(ی 37: 0041الممالک،  سسد )نقیبتو را مالمت میفرنگ 

ایـن موضـوه     2و  0در مورد (ی )010 سد )همان، صی وات  سی شما را مالمت نمیآن

زادگان، پادشاهان وییی معیار اـرار  هایی مانسد نظر اشراف   نظر مردس در مقابل اایگزین

ی امروزیر خنا  ب  پادشاه: الحق پادشاهی 0 فرض باشد(؛تواند موید این پیشبگیرد می

شـسوید و نـ  امیـران را داخـل آدس     شما خیلی ترای  رده است    ن  حـرف وزیـر مـی   

هم  خفت    من نـاحق بـر سـرش     ترسم اینیمی4(؛ 204 سید )همان، صی حسا  می

املـ  را پادشـاه   ( )ایـن  200آوردس واتی بروس نیاید و اعتسایی ب  من نکسد )همان، صی 

پـذیرش خواسـت پادشـاه    گویدی ایسک  امکان عدسوزیر میخنا  ب  امیران دربارة شمس

 فرض است(یواود دارد، مؤید این پیش

ی امیران خنا  ب  0 ( پادشاه فردی عادی است/نظر پادشاه تسها یکی از نظرهاست: 

د و شما هم بـدون  پادشاه: شاید دشمسان ما هم روزی دست بیابسد و عرض دروغی بکسس

آنک  راست و دروغش را مشب. بکسید حکم اتل بدهید/ هرروز یک بهتان ب  ما بزنـد  

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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( )ایسکـ   012، صی 0041الممالـک، و تو باور  سی و بدون اهـت مـا را بکشـی )نقیـب    

پادشاه بایـد راسـت و دروغ مشـب. بکسـد و بـ  نظـر خـود ا تفـا نکسـد مؤیـد ایـن            

شساسـید  دانید؟/شما نمینا  ب  پادشاه: شما چ  میخان خی الماپ2هاست(؛ فرضپیش

دانـد هـر س را   ی امروزیر خنا  ب  پادشاه: او }داروغ {    مـی 0(؛ 070)همان، صی 

( )ایسکـ   032 شد )همـان، صی  آنک  تحقیق  سد آن بی اره را میناحق بگیرد، پادشاه بی

هاسـت(؛  فـرض ین پیشپادشاه باید تحقیق  سد و ب  نظر شبصی خود تکی  نکسد مؤید ا

ی پادشاه خنا  ب  امروزیر: ب  اهت ایسک   سی او را ندیده است و ثابت نشده استی 4

گوییم؛ تا اارار نکسـد  شـتسش اـایز نیسـت )همـان، صی      ایم و حدسا  میما گمان برده

دانـد مؤیـد ایـن    ( )ایسک  پادشاه حـدپ خـود را بـرای ااـرای حکـم  ـافی نمـی       200

 هاست(یفرضپیش

ی 0مردس حقوق ااتماعی دارند/پادشـاه در مقابـل حقـوق مـردس مسـئول اسـت:         ( 

ــد شــب. مــی   ــ  چــ  امی ــ  پادشــاه: دیگــر ب ــران خنــا  ب ــد؟ امی ــدگی  س ــد زن توان

( )تفاو  این مورد با مـواردی  ـ  در پادشـاه راعـی و     012، صی 0041الممالک،)نقیب

عسـوان  سیت را برای خود ب مردس رعیت هستسد بررسی شد این است    در ایسجا افراد، ام

اند    پادشاه موظف ب  فراهم  ـردن آن اسـت،   شبصی با حقوق ااتماعی درنظر گرفت 

عسوان راعی باید شرایط امسـی فـراهم  سـد  ـ  افـراد اـادر بـ         اما در آن موارد پادشاه ب 

ی پادشاه خنا  ب  امروزیر: بـ  اهـت ایسکـ   سـی او را     2 ردن ب  او باشسد(؛ خدمت 

گـوییم؛ تـا ااـرار نکسـد     ایـم و حدسـا  مـی   یده است و ثابت نشده استی ما گمان بردهند

؛ 01(200 شتسش اایز نیستی ناحق حیف است چسین اوانی را نابود  سیم )همان، صی 

ترسم این هم  خفت    من نـاحق بـر   وزیر: میی پادشاه خنا  ب  امیران دربارة شمس2

ایی ب  من نکسد/ یقین دارید اگر خودس بروس عقـب  سرش آوردس، واتی بروس نیاید و اعتس
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وزیر خواهد آمد و مشکل مرا حل خواهد  رد؟/ امیران خنا  بـ  پادشـاه: شـما    شمس

رود )همـان، صی  اگر خودتان در زندان بروید و دلجویی از او بکسید البت  از دلش درمی

بـ  عـذرخواهی   ( )مفروض بودن اعتسا نکردن زیردست ب  پادشـاه و رفـتن پادشـاه    200

 فرض است(ی مؤید این پیش

   . نتیجه1

علت آشسایی بیشتر ایرانیان با اوامع غربی مبانی گفتمـان تجـدد وارد   در دورة اااار، ب 

تدریج با بسط این افکار در اذهان اامعۀ ایرانی، گفتمـان تجـدد شـروه بـ      ایران شدی ب 

های فرضهمی براساپ نفوذ پیشها  ردی در این دوران اعتراضا  ممعساببشی ب  پدیده

تجدد رخ دادی گفتمان سست نیز، همواره در  شا ش با گفتمان تجدد ارار داشت و حتی 

پرداخـتی بـا ایـن حـال گفتمـان تجـدد،       بسدی مـی بعد از استقرار مشروطیت ب  صور 

ــا بررســی   خدشــ  ــ  ب ــ  هژمــونی گفتمــان ســست وارد  ــردی در ایــن مقال ای اــدی ب

ب  این موضوه پـرداختیم  ـ  چگونـ     «  سسده استمشور  تعیین»ة های گزارفرضپیش

شـاه   ـ  در دربـار ناصـرالدین    امیرارسالنهای گفتمان تجدد در داستان فرضبسط پیش

تولید شده است تأثیر گذاشت  استی هم سین تالش شد تـا  شـا ش گفتمـانی سـست و     

هـای  هـیمی در اسـمت  ها    براساپ مبانی تجدد است نشـان د تجدد را در این اسمت

هـای  فـرض فرض حق نظردهی افراد و اهمیت نظر همۀ افراد، پیششده، دو پیشبررسی

نظر پادشـاه تسهـا   »و « پادشاه فردی عادی است»فرض اساسی بودندی اما درمورد دو پیش

چسـان اایگـاه   پادشـاه هـم  رویکرد مـتن متفـاو  اسـتی    « یکی از نظرهای ممکن است

تأثیر ارار دادن نظر  سسده است و تمامی افراد سعی در تحتاو تعیینفرااانونی دارد، نظر 

چالش  شیدن این اایگاه فرض اول سعی در ب او دارند، اما زیردستان براساپ دو پیش

 سسدی های سستی دربارة پادشاه وارد میفرضای ادی ب  پیشدارند و در مواردی خدش 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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در رابن  بـا روابـط پادشـاه و زیردسـتان در     طور  لی گفتمان تجدد امکانا  ادیدی ب 

ایـم، زیـرا   گیردی در بررسی گفتمان تجدد، گفتمـان سـست را نیـز مـدنظر داشـت      نظر می

امکانا  اایگزین در مقابل گفتمان سست است    ب  تمایز گفتمـان تجـدد از آن مسجـر    

ن تجـدد و  های گفتمـا فرضطور اداگان  ب  پیشها نیز ب فرضشودی در بررسی پیشمی

ایمی بسـابراین اگرچـ  مـا رویکـرد ایـن      اند پرداخت ها دخیل بودهسست    در تولید گزاره

ایم، گفتمان سست را نیز در روایـت  های متن را رویکردی متجددان  درنظر گرفت اسمت

طور    در بافت تـاریبی نیـز ایـن دو گفتمـان در  سـار و      دانیم؛ همانداستان دخیل می

 ادام  دادندی  مفاهیم سیاسی و ااتماعی بسدیدیگر ب  صور راابت با یک

 هانوشتپی

1. William L Hanaway 

2. Ernesto Laclau 

3. Chantal Mouffe 

4. Norman Fairclough 

5. Michael Halliday 

6.Van Leeuwen 

و « یـت رع»عسـوان  دیگر ارار گرفتسـد: تباصـم هویـت فـرد بـ      ها در تباصم ادی با یکاین هویتی 7

« راعی»عسوان ، تباصم هویت پادشاه ب «فردی آزاد»و « فردی محصور در طبق »و « عضوی از ملت»

 «فردی عادی»و « فردی برگزیده»و « مسئول»و 

های تحلیل گفتمان را دسترسی بـ  وااعیـت از طریـق زبـان     فیلیپس و یورگسسن نقنۀ شروه رویکردی 3

 سد    بازتـابی از یـک وااعیـت از پـیش مواـود      یت خلق میهایی از وااعدانسدی زبان بازنماییمی

هـای فیزیکـی   نیستی این ب  این معسا نیست    وااعیتی واود ندارد، بلک  بدین معساست    پدیده

، صی 0033الیلـی،   ۀ، ترامـ 2112  سسد )فیلیپس و یورگسسن،صرفا  از طریق گفتمان معسا پیدا می

، 2110 مـوف،  و )ال ـالو زنسد لزل  یا فروافتادن آار را مثال می(ی ال الو و موف در این زمیس  ز23

هـایی  دهد، امـا ایسکـ  ابـژه   هردو مستقل از ارادة شب. رخ میی (071 ، صی0037رضایی،  ۀترام

در اندیش  سامان گیرد مربوط ب  حوزة « هایی از اهر خداوندیالوه»یا « های طبیعیپدیده»براساپ 
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دهـد، امـا بـ     ای است    خـار  از ارادة افـراد رخ مـی   (ی با نیز ابژه071گفتمان است )همان، صی 

شویمی در غیا  گفتمان تجـدد امکـان داشـت  ـ      محض معساببشی ب  آن وارد عرصۀ گفتمانی می

عسوان مظهر خشم الهی یا امری طبیعی درنظر گرفت  شود، مرگ افراد مرگی ناشـی  شیوه وبا مثال  ب 

ی المداد شود و  سش افراد ب  توسل برای رفع بـال یـا انفعـال محـدود     از خشم الهی یا مرگی طبیع

 گیری اعتراض در شکایت از سوء مدیریت دولت مسجر شدی شودی اما مبانی گفتمان تجدد ب  شکل

وگو بین افراد هم تـراز در مکالمـۀ غیررسـمی    باید توا   رد    فر الف این امکانا  را برای گفتی 3

گیرد، استفادة تراز شکل میوگو بین افراد غیرهموضوه مورد تحلیل ما    گفتگیردی در مدرنظر می

  سسدگان از این امکانا  تفسیر متفاوتی داردیهر یک از مشار ت

وزیـر  دهـد، شـمس  وگو را پایـان مـی  وزیر، گفتبرای مثال هسگامی    پادشاه با اعالس حکم شمسی 01

زاده حکـم اتـل مـرا    رحم! ب  حرف امروزیـر حـراس  شاه بیای پاد»رساند: وگو را ب  پایان میگفت

، صی 0041الممالـک،  )نقیـب « دهی؟ ییی باشد تا روزی    ادر مرا بدانی و دسـت مـرا ببوسـی   می

 (ی010

صور  اداگان  های تولیدشده توسط هر شب. ب درصدهای این ادول برمبسای تعداد  ل گزارهی 00

 محاسب  شده است  

تقصیر من    او را بی»بر مقصر بودن الیاپ ب  گفتن ایی در اوا  سؤال پادشاه مبسیامروزیر در ا ی02

آوردی پادشاه در وا سش ب  او با محور اـرار دادن نظـر خـود بـ       سد و دلیلی نمیبسسده می« دانممی

بـ   شودی هم سین پادشاه خـود   سد، اما با طعسۀ امروزیر مواا  میمقصر بودن امیرارسالن اشاره می

گوییم؛ تا اارار نکسـد  ایم و حدسا  میما گمان برده»ییی گوید:  سد و می افی نبودن گمانش اشاره می

«  شتسش اایز نیست؛ شاید او را بکشیم دزد نباشدی ناحق حیف است چسین اوانی را نـابود  سـیم  

ق ااتماعی (ی عدس اعتبار گمان پادشاه و درنظر گرفتن حقو200-204، ص.ی 0041الممالک،)نقیب

گر نفود مبانی تجدد استی در اایی دیگر نیز پادشاه با واود باور ب  مقصر نبـودن  برای افراد نشان

(ی این 073-070 سد )همان، ص.ی الیاپ )امیرارسالن( ب  گمان خود برای صدور حکم بسسده نمی

باشـد، امـا   « رهاسـت نظر پادشاه تسها یکـی از نظ »و « پادشاه فردی عادی است»تواند مبین موارد می

  سدی  ها را طرد میفرضطور    گفتیم در رابن  با این سؤال در ا ثر موارد، متن، این پیشهمان

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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شود پادشاه اشتباه  رده است، امروزیر بدون ایسک  مستظر در این مورد نیز پس از ایسک  مشب. می ی00

 (ی032، صی 0041الممالک، نقیب سد ) ردن باشد ب  او اعتراض میااازة پادشاه برای صحبت 

علت تمایز ذاتی انجامید    پادشاه ب فرض در روابط بین پادشاه و مردس ب  این موضوه میاین پیشی 04

انـدی بسـابراین   طور ذاتی در مرتبـۀ رعیـت اـرار گرفتـ     ب  این مسصب برگزیده شده است و مردس ب 

، 0313 رد )پیمونتس، دمی الوگیری میهای مرفرض در اامع  از شورشمفروض بودن این پیش

 (ی 44، ص 0031فتاحی،  و محمدیگل ۀ، ترام0332 ب  نقل از آبراهامیان، 470-470ص.ی

 فرض ب  این معساست    پادشاه تمایز ذاتی با دیگر افراد دارداین پیشی 00

شـک بسـیاری دارد، امـا     در ایسجا الیاپ )امیرارسالن( متهم ب  اتل شده استی با ایسک  پادشاه ب  اوی 01

دهدی پادشاه در مقابل فرد مسئول است و عدس صدور حکم شک خود را مبسای حکم خود ارار نمی

تا اارار نکسد  شتسش اـایز  » سد مسزلۀ وظیفۀ خود تلقی میمسزلۀ لنف خود بلک  ب مجازا  را ن  ب 

 «ینیست

 منابع 

محمـدی و سی فتـاحی ولیالیـی    امـۀ ای گـل  ی ترایـران بـین دو انقـال    (ی 0332آبراهامیان، یی )

 (ی تهران: نیی 0031)

 ی تهران: اخترانی مشروطۀ ایرانی(ی 0031آاودانی، سی )

 ی تهران: خوارزمییاندیشۀ ترای و حکومت اانون(ی 0032آدمیت، فی )

فکـار ااتمـاعی و سیاسـی و ااتصـادی در آثـار مستشرنشـدة       (ی ا0001آدمیت، فی، و ناطق، هی )

 ی تهران: آگاهی  اردوران ااا

ی «امیرارسـالن نامـدار  »های تاریبی و ایـدئولوژیک داسـتان   زمیس (ی بررسی پس0033دری، زی )

 ی37-10(، 32)20، پژوهی ادبیمتن

تفسـیر و  (ی بررسی و تحلیل الیۀ ایدئولوژیک واژگـان در داسـتان امیرارسـالنی    0033دری، زی )

 ی274-240(، 42)00، تحلیل متون زبان و ادبیا  فارسی
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، 27، نامۀ ادبیا   ودک و نواوانپژوهش(ی بررسی چهار اصۀ عامیانۀ ایرانیی 0031، سی )شمس

20-00 

 (ی تهران: اندیشۀ احسانی0033ی ترامۀ ری ااسمی )تحلیل گفتمان انتقادی(ی 0330فر الف، نی )

الیلــی  ی ترامــۀ هینظریــ  و روش در تحلیــل گفتمــان(ی 2112فیلیــپس، ل،ی و یورگسســن، سی )

 (ی تهران: نشر نیی0033)

ــ ، شی ) ــو، ا،ی و موف ــوی سیاســت   2110ال الئ ــ  س ــتی ب ــتراتژی سوسیالیس ــونی و اس (ی هژم

 (ی تهران: ثالثی  0037دمو راتیک رادیکال، ترامۀ سی رضایی )

هـا و آدا  و رسـوس   مقاال  دربارة افسـان  ادبیا  عامیانۀ ایران )مجموع (ی 0031محجو ، سی )

 ذوالفقاریی تهران: چشم ی  .گردآوری ح یمردس ایران(

ی تهـران: تـاری    شـاه هایی از زندگانی خصوصی ناصـرالدین یادداشت(ی 0010معیرالممالک، دی )

 ایرانی 

 ی تهران: آگ ی ب  سوی زبان شعر(ی 0030مهاار، س،ی و نبوی، سی )

 (ی تهران: نشر مر زی0030ترامۀ سی نوری ) میشل فو وی(ی 2110میلز، پی )

 (ی زنجان: هزارة سوسی 0031ی ترامۀ فی محمدی )گفتمان(ی 2114یلز، پی )م

 های ایبییی تصحیح سی محجو ی تهران:  تا امیرارسالن (ی0041الممالک، سی )نقیب

مسزلـۀ مـتن گـذار از دوران اصـ  بـ       از اص  ب  رمان: بررسی امیرارسالن ب (ی 0031یاوری، هی )

 ی تهران: سبنیعصر رمان
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