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بررسی اقتباس در روایت رسالةالطیرهای فارسی و عربی
از منظر پیوند نظریۀ کنش گفتار جان سرل و بیشمتنیت ژرار ژنت
سمیرا شفیعی*1
(دریافت 9911/4/62 :پذیرش)9911/1/2 :

چكیده
رسالةالطیرها متونی روایـی سسـت ب بـا ماتـواف نرفـانی و تبـان تم ـیرمـیف مسـ ا اسـت
کــا ایــت دســتا ات متــون بــا انــبکی افــیای  ،کــاس  ،ت ــر یــا ابــا ــایی ،تاــت ت ـ ر
یکــبی ر تــ ش ه شــب انــب ایــت م اشــا درپــی پاســر بــا ایــت پرســ

اســت کــا ات م ــان

رسالةاشط رسـاف فارسـی و نربـی ،کـبام وامدار دی ـرف اسـت و ات م رـر روایـتش اسـی کـا
ن ــا بررســی کم ــت روایــت اســت،

ونــا مــیتــوان بــا بررســی ت ـ ر و ت ـ ر ایــت ــار

پرداخت ایت م اشا بـا تک ـا بـر رویکـرد روایـتش اسـی ات م رـر نرریـت کـ
و بـ

مت ــت تنــت ،بــا روش تا ــی ـ توص ـ ی و ابــیار کتاب انــااف بــادنبــال بررســی

ارتباط م انمت ی رسالةالطیرهاا فارسـی و نربـی اسـت فـر
متون ب

ر تـار سـرل

بـر ن اسـت کـا رابطـت ایـت

مت ی است و راویـان متـ خر ات راویـان مت ـبم بـاطـور راسانـا تـ ر پذیرفتـاانـب

بــراف بررســی ایــت فر ـ اســا ،ابتــبا ایــت ــار بــا پــیرفــت و رــیار ت ییــا و پـ
پیرفتساف مشابا مش ص شـ ب؛ سـس

سـر رـیار بـا ناخـا اختبـارف بـانمـای

ات ن،
در مـب؛

درنهایــت بــا م ایســت ســاختار و ماتــواف رــیار ســاف ایــت پــیرفــتســا ،شــباستســا و
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ت اوتساف ایت رساشا سـا شـکار شـب نتـایک ـاکی اسـت کـاربرد بـ
تبریای و ترغ بـی در ایـت ـار در راسـتاف تبـریظ و امهـار مطاشـ

ات ـب رـیار سـاف
ارشـادف یـا ترغ ـ

روایتش و با مبا ث تع می است بـا بررسـی س ـب پـیرفـت مشـابا در ایـت ـار بـا ایـت
نت ا رس بیا کا ی قب بة ن ا کا پیرفـت سـاف مشـابا بسـ ار انـبکی بـا سـایر رسـاشاسـا
دارد ،رسالاةاشط رسـاف ابـت سـ ا و مامـب غیاشـی بـا دو سـاختار مت ـاوت ،پـ

مـتت فـر

شب انب رس اشت ا مب غیاشی در م ایسـا بـا رسـاشت مامـب غیاشـی بـا طـرت یخ ـات ب شـترف
پرداختا است رسـاشاسـاف ـا ی ،نـ تاش ضـات ،م طـ اشط ـر و کشـهاالسـرار طـرت ک ـی
ا ر را ات رساشت مامب غیاشی دریافـت کـرد انـب؛ امـا بـا ای ـاد ت راتـی در پـیرفـتسـا ،ا ـر
خــوی

را ات ت ــب ک ــی ن ــات داد و صــا

بــبنتســایی در ســاختار روایــی ارشــان

شب انب رسـاشت سـهروردف در قسـمتسـاف غـاتیت ،بسـ ار شـب ا رسـاشت ابـتس اسـت؛ امـا
سهروردف ن ی با کاربرد پیرفـت سـایی مت ـاوت توانسـتا ا ـرف خ ـ ک ـب کـا در نـو خـود
ببیع است
واژههای کلیدی :اقتباس ،روایت ،رسالةاشط رسا ،ک

ر تار ،ب

مت ت ،سرل ،تنت

 .1مقدمه
بررسی ا رپذیرف متـون ات یکـبی ر و ا ررـذارف نسـا بـر سـا ات مهـاتـریت مبا ـث
ادب ات تطب ـی و ن ـب ادبـی امـروت اسـت ایـت ارتبـاط ب ـامت ی در متـون نـات هـا در
تضــم ت ،دری یــا بررــرفتت ب شــی ات یــا ا ــر و مضــام ت و درونمایــاســا

ــو

دارد ،ب کــا در ش ـ و ســاف روایت ــرف متــون ن ــی دیــب مــیشــود؛ ب ــابرایت ا رپــذیرف
متــون ات یکــبی ر ــا بســا ا ــرات مســت ا /غ رمســت می بــر ســاختار روایــی نســا
داشتا باشب
در ــوتة نرفــان ،یکــی ات مو ــونات مــورد تو ــا صــوف ان و نرفــاف قــرون
هارم تا س تا س رف ،ب ان سـ و مع ـوف بـاوسـ ت داسـتان سـ ر مرغـان بـاسـوف
س مرغ است رسالاة اشط رسـا ،ات تبـان ط ـران ،بـا تـاش روت انسـان بـراف باترشـت
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بــا مــوطت اصـ ی در قاش ـ

سمیرا شفیعی

یــا داســتان بــا تمــامی ن اصــر روایــی کایــت دارنــب؛

ب ابرایت ضور ن اصر روایـی در ایـت متـون تم ـت بررسـی روایـتشـ اختی نسـا را
فراسا می ورد
در بررسی روایتشـ اختی رساالةالطیرهاا کـا اشبتـا پ شـ ت

ـبانی ن ـی نـبارد ،بـا

ایت پرس سا پاسر داد میشود:
ـ ارتباط رسالةالطیرها باسا

ونا است؟

ـ سـر رسـاشا سـاختار روایـی خـود را مـبیون ـا ا ـرف اسـت و در ایـت راسـتا
سرکبام ات ا رشتارسا ،پیرفتسا و ریار ساف مشابا یا مت اوت بهر برد انب؟
فر ـ ت پـهوس

ایـت اســت کـا ارتبـاط م ــان ایـت رسـاشاســا بـ

مت ـی اســت و

راویــان متــون مت ـ خر بــاطــور راسانــا ات طــرت ک ــی ســاختار متــون قــبیا مت رنــب؛
ارر ــا خــود س ـ ۀ اشــارة مســت می بــا ن نکــرد باش ـ ب امــا در پــار اف یخ ــات،
نبایب کاربرد رشتارساف تـات را در متـون متـ خر نادیـب ررفـت بـراف پاسـر بـا ایـت
ســالاالت و بررســی فر ـ اســا ،ات نرریــت بـ

مت ــت 9تنــت 6و کـ

ر تــار ســرل

9

باش وة توص ی ـ تا ـی بهـر بـرد ایـا ابـیار رـرد ورف اطانـات سـا کتاب انـا-
اف است ابتبا یخـیتـریت ا ـیاف رسـاشاسـا (پـیرفـتسـا و رـیار سـا) را اسـت رای
کــردیا؛ ســس

سرکــبام ات رــیار ســا را براســاس دیــبرا ســرل ،در پ ـ ک رــرو بــا

ناخـا اختبــارف بــاتبــویر کشـ بیا ایــت امـر بانــث شــب پــیرفــتســاف مشــابا و
مت اوت رسـاشا سـا ش اسـایی شـود در ادامـا انـوا رشـتارساف سـر پـیرفـت در ـار
مربــوط ،براســاس دیــبرا بــ
ترت

مت ــت تنــت ،مــورد کــاوش قــرار ررفــت بــبیت

 ،براساس انوا پیرفتسـا ،رـیار سـا و رشـتارسا مـیتـوان ا بـا شـ اخت تـ ر

و ت ر ساختار روایی رسالةالطیرها پی ببریا
در بررسـی بــراف یــافتت رساالةالطیرهااا ،بـا نمونــاســایی دسـت یــافت ا کــا ات بـ ت
تمامی نسـا ،ب ابـا مالش ـاسـایی سموـون نوشـتارف بـودن ،بـا تبـان فارسـی و نربـی
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بــودن ،دسترســی بــا ــار ،تـ ش ه و تر مــا بــودن ،تم ــیرمــیف بــودن تبــان ،ماتــواف
نرفــانی و نمــاد روت بــودن پرنــب و تــاش بــراف باترشــت بــا نــاشا ن ــوف ،ف ــ

رسااالةالطیر و قبــ بة ن ــاف ابــتســ ا ،رســاشت مامــب و ا مــب غیاشــی ،ن ــ ســر
ســهروردف ،م طــ اشط ــر نطــار ،کشــهاالســرار م بســی و رســاشاســاف ــا ی و
ن تاش ضات را بان وان نمونا درنرر ررفت ا
1ـ .1پیشینۀ تحقیق
پ ش ت ایت تا

را در سا وت میتوان پیررفت:

 9روایــتش اســی رسااالةالطیرهااا :تا ــات انــب ایــت ــوت نبــارتانــب ات :م اشــت
«تا ــ ســاختار روایــی م رومــاســاف نطــار» نوشــتت بــتاب اکبر بــادف و ر ــی
( )9919کــا نویســ بران در ایــت ــار بــا مب ــا قــرار دادن راف بــاخت ت بــا روش
توص ی ـ تا ی ،با بررسـی م رومـاسـاف اشهـینامـا ،م طـ اشط ـر و مبـ بتنامـاف
نطــار پرداختــاانــب م اشــت «بررســی تطب ــی روایــتپــرداتف در رسااالةالطیاار غیاشــی و
م طــ اشط ــر نطــار» ات کوپــا ( )9911کــا مالشــه بــا بررســی تطب ــی روایــت در
رســاشاســاف مامــب غیاشــی و نطــار پرداختــا و بــا ت ـ ر روایــت در پــرداتش مت ــی
اشار کرد است ایـت دو تا ـ ا بـات مـیک ـب کـا رساالةالطیرهاا ات م رـر روایـی
قاب تا
 6ک

و بررسیانب
ر تار ان سرل :در ایت م ال ،بـا ککـر ـارف مـیپـرداتیا کـا بـا تک ـا

بر ایـت نرریـا در ـوتة ادب ـات نرفـانی و تع مـی نوشـتا شـب انـب :م اشـت «تا ـ
مضمون سـاف تع مـی ر سـتان برب ـاد نرریـت کـ

ر تـار سـرل» نوشـتت م رساشـمی

و سمکــاران ( )9917کــا در ن مضــام ت ،نــو ن ـ ســاف مع ــایی تبــانی ،واترــان،
و ــا ،ســاختار م ــا و بافــت در ابــواب پــ ک و س ــت ر ســتان بــا روش تا ــ
ماتوا مـورد واکـاوف قـرار ررفتـا اسـت م اشـت «تا ـ تانـر شـطظ براسـاس نرریـت
کـ

ر تــار» نوشــتت ترقــانی و اخاقــی ( )9919کــا نویس ـ بران م اشــا بــا بررســی
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سمیرا شفیعی

شرت شطا ات روتبهان ب ی ا بـات کـرد انـب کـا ایـت نرریـا نـاو بـر ـوت سـاف
س اســی ،مــذسبی و در ــوتة شــطا ات ن ــی کــارایی دارد بــا ن ــاسی بــا ایــت دو
پــهوس  ،مــا ن ــی ا بــات مــیک ـ ا کــا در ــوتة ادب ــات تم ــیرمــیف نرفــانی ن ــی
میتوان ات ایت نرریا است اد کرد
 9بــ
ب

مت ــت ترار تنــت :پ شــ ت بررســی ــار نرفــانی ات م رــر نرریــت

مت ت نبـارتانـب ات :م اشـت «خـوان

و م ـوف

ب ـامت ی کایـتسـاف طاقـبی

مع ــوف برمب ــاف نرریــت ترامت ــت تنــت» نوشــتت خســروف اقبــال و کــیاتف ()9912
کا ماوریـت ایـت م اشـا بررسـی ب امت ـت اسـت نویسـ بران پـهوس

نـامبـرد بـا

ایــت نت ــا رس ـ ب انــب کــا رابطــت ب ــامت ی ایــت دو مــتت غ رصــریظ اســت و س ــب
کایـت طاقــبی

ات م رــر پــیرنـ  ،بــتمایــا و اشـ ا

ات م ــوف مـ خوک اســت

م اشــت «م ایســت ماتــوایی مرصــاداشعبــاد ن ــااشــبیت راتف و ــبیقااةاشا ــا س ـ ایی
غینــوف برمب ــاف نرریــت ترامت ــت» نوشــتت اســسرسا و م ــی نم ــی ( )9919کــا بــا
بررســی ماتــوایی بی ــا و مرصــاداشعباد پرداختــا و ات سمـ ت رو م اشــا بــر مضــمون
ایــت دو ا ــر متمرکــی شــب اســت م اشــت «م ایســت روایــتســاف تم ــی پ ـ در شــهر
کـــوران ات ســ ایی و غیاشـــی برمب ـــاف بــ

مت ـــت» بـــا ق ـــا فر ـــیشـــوب و

یوسه بادف ( )9919کا سا بـا مع اشـ اختی الیـاسـاف پ هـان متـون نرـر دارد و سـا
با واکاوف مضـمون درنهایـت نویسـ بران بـا ایـت نت ـا رسـ ب انـب کـا در روایـت
س ایی ،ت ـر
تا

ـا مـتت و دالشـتسـاف مع اش اسـی بیـبف و ـود دارد کـا قابـ

سست ب ما ن ی با بررسی ایـت سـا م بـع ،نت ـا رـرفت ا کـا نرریـت بـ

مت ـت

در مباث ادب ات نرفانی کاربرد دارد
بــا ن ــاسی بــا ســا ــوتة پــهوس
پهوسشــی مســت
ک

مطــرتشــب  ،مشـ ص مــیشــود کــا تــاک ون

در ــوتة بررســی روایــی رسااالةالطیرهااا ات م رــر بــ

ر تار صورت ن رفتا است
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 .8چارچوب نظری
مبا ــث نرــرف ایــت م اشــا را در دو ــوتة ب ـ

مت ــت تنــت و ک ـ

ر تــار ســرل

پی میر ریا
8ـ .1بیشمتنیت ژنت
تنت (9191ـ )6191ترامت ت 4را ارتبـاط یـا مـتت بـا مـتتسـاف دی ـر مـیدانـب؛ بـر
ایــت اســاس ،روابـ متــون بــا پـ ک دســتا ت سـ ا مــیشــود :ب امت ــت ،1پ رامت ــت،2
فرامت ت ،7سرمت ت 1و ب

مت ت ایـت ت سـ اب ـبف دش ـی وا ـظ اسـت بـر ای کـا
ــیف اســت کــا پـ

«ادب ــات باتنویســی و ررتــابــردارف ن

ات ایــت نوشــتا شــب

اســت» ( )Allen, 2001: Introductionبــادش ــ م ــال انــب م اشــا ،ات بــ ت پــ ک
دستا رواب متـون نـام بـرد در بـاال ،بـراف رسـ بن بـا وامر ـرفسـاف صـورتررفتـا
در روایت رساالةالطیرهاا ،ایـت ـار را ف ـ ات م رـر بـ

مت ـت مـورد تا ـ قـرار

داد ایا
مت ــی دســتکــا ســا شــرط اصـ ی التم

بــراف بررســی مو ــونی در ــوتة بـ

اســت 9 :مت ــی بــودن مو ــو ؛  6دارا بــودن دو یــا بــ
داشتت رابطت پ

متت و بـ

مـتت پـ

اشهــام و برررفت ــی ت ــی مــیشــود و بـ
پ

ات دو مــتت؛  9مســ ا

مـتت 1سمـان مـتت ن سـت ت اسـت کـا م بـع
مــتت 91ن ــی مــتت دوم یــا مــتت برررفتــا ات

متت است
در تعریه ب

مت ت ر تـا شـب رویکـردف اسـت کـا بـا ارتبـاط متـون و م ـیان

برررفت ــی یکــی ات دی ــرف در اشهــامب شــی و تــ ر ک ــی مــیپــرداتد برررفت ــی
متون ،خـود بـا دو دسـتت ک ـی ت سـ ا مـیشـود :ت ـبف (سمـانرـون ی) و ت ـرف
(ترارون ی) با ب ان دی ـر ،بـ
ات پ

مت ـت یـا براسـاس رابطـت سمـانرـون ی بـ

مـتت

متت استوار است یـا برمب ـاف رابطـت ترارـون ی نـا سمـانرـون ی مط ـ و نـا
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ترارون ی مط ـ سـ ۀیـا و ـود نـبارد؛ ب کـا سمـوار در سمـانرـون ی ،ن اصـرف
مشاسب میشود

ات ترارون ی و باشعک

ا ــر بیــب ،رشــتار 99نام ــب مــیشــود م هــوم

درررــونی متــون بــراف فــری

رشتار در ایـت نـو رابطـا ،ت راتـی اسـت کـا در مـتت «ب» (بـ
مــتت «اشــه» (پ ـ

مـتت) نسـبت بـا

مــتت) روف مــیدســب رشــتار بــا دو نــو کمــی 96و کــاربردف

ت س ا میشود ا ـر مـیتوانـب در درون خـود سـاتمـان
ـا پـ

را داشتا باشب ت ـر در

( )Genette, 1997: 309کــاس

99

ـب مـورد ات ایـت رشـتارسا

مـتت (رسـترش یـا کـاس ) رشـتار کمـی اسـت
مــتت بــا ســا شـ و صــورت مــیر ــرد 9 :بــرش:94

در ایــت صــورت ،ب شــی ات مضــمون بـ

مــتت بــاشـ وة را ــی ــذ

مــیشــود

 6تراش :91نویس ب ب شـی ات مـتت را بـاشـ و اف شـب ا تـراش یـا م سـما بـراف
م اصــب تیبــاییش ـ اختی و ســبکی ــذ مــیک ــب  9ت ـ ص :92در ایــت روش ،دو
ش وة برش و تراش ساتمان باکـار ررفتـا مـی شـود افـیای

مـتت ن ـی بـا سـا شـ وة

انبســاط ،97رســترش 91و فــیونســاتف 91صــورت مــیر ــرد (سمــان661 ،ـ ـ )626در
ایت سا شـ و ن ـی ،بـاترت ـ

بـا افیودرـی سـبکی ،تیبـاییشـ اختی و ت ـ ایـت دو

روباروی ا
رشــتار کــاربردف شــام ت ــر در بس ـ ارف ات مضــام ت اص ـ ی داســتان اســت و
خود بـا رشـتار ارتش ،61ان ـی  69و ک ـی 66ت سـ ا مـیشـود ممکـت اسـت ان ـیة
پ شــ هادف در پــ

مــتت بــبون ت ــر در ب ـ

ان ــیة مو ــود در پــ
ان ــی اف در بــ

مــتت ــذ

مــتت ککــر شــود در اشــت دی ــر،

مــیشــود در اشــت ســوم ،ممکــت اســت

مــتت ــاف ان ــیة مو ــود در پــ

مــتت را ب ــرد (سمــان،

964ــ )991رشــتار ارتش ن ــی بــا ســا دســتا ت س ـ ا مــیشــود :در اشــت ن ســت،
بــ

مــتت د ــار ارتشرــذارف مکــرر 69مــیشــود؛ بــبیت صــورت کــا ش بــ ت

داســتان بــا اصــات نرــام ارتشــی مربــوط بــا رفتارســا و ان ــی ســا بــاصــورتی بهتــر
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مــیپــرداتد در اشــت دوم ،ب ـ

مــتت د ــار ارتشکــاسی 64مــیشــود کــا قهرمــان

داستان ات بیرری قهرمانانـااش ت ـیل مـییابـب و بـا شـاشودة بشـرف نوامانـا م سـوب
می شود و یـا ای کـا یـا ا ـر ادبـی ا ـر پـ

ات خـود را بـاسـ ر مـیر ـرد اشـت

ســوم ،دررارتشــی 61اســت کــا طــی ن ،بـ

مــتت بــیارتش

بــود  ،ارتش مــیدســب و یــا

مــتت بــا نوـا در پـ

ــیف ارتشــم ب را بــیارتش مــیک ــب (سمــان،

949ـ )914رشتار ک ـی درررـونی در شـ وة نمـای

مـتت اسـت کـا خـود بـا

بـ

دو نــو ک ــی درونــی 62و ب ــاک تی 67ت س ـ ا مــیشــود :در رشــتار ک ــی درونــی،
بــبون ت ــر در تانــر

درررــونی در کــارکرد درونــی ،شــ وة روایت ــرف و نمــای

اســت؛ امــا در رشــتار ب ــاک تی ممکــت اســت روایــت 61بــا نمــای  61و نمــای

بــا

روایت تببی شود (سمان)667 ،
8ـ .8کنش گفتار سرل
نرریــت ک ـ

ر تــار یکــی ات مبا ــث مهــا تا ـ ر تمــان در ــوتة تبــانش اســی

است کـا بـا ن ـ سـاف فعـ و م ـا در فرای ـب ر تمـان مـیپـرداتد سـت ت 91ایـت
نرریــا را مطــرت کــرد و پـ

ات او ،ســرل (توشــب 9196م) طب ــاب ــبف پـ کرانــااف ات

ن را اراخا داد سـت ت ،پایـا رـذار ایـت نرریـا ،معت ـب بـود کـا م ـبار شـم رف ات
ر تـار و نوشـتار مــا یـا نـ ت نمـ انـب و یـا ب شــی ات نمـ

ایـت نــو ات ر تـار یــا

نوشتار اوف افعـاشی اسـت کـا نسـا را ک شـی مـینـام ا ( قارـ تاد )941 :9916 ،
نامــ پ ــبایی ایــت نرریــا ،م اش ــت ســت ت بــا س ســطااف بــود کــا در دیــبرا
پوتیت ویســا م ط ــی 99دربــارة مســم ت مع ــادارف مطــرت بــود براســاس ن س ســطا،
ت ها کارکرد ف سـ ی تبـان ،سـاختت م ـاسـاف صـاد  /کـاکب بـود؛ ا بـاتررایـان

96

معت ــب بودنــب ارــر نتــوان م ــااف را در اســاس ات م رــر صــب و کــذب بررســی
کـرد ،ن م ـا بـیمع اسـت ( )Levinson, 1983: 227سـت ت درنهایـت سـا سـطظ
مت ــاوت افعــال انســانی در ــ ت ســ ت ر ــتت را کــ
22

ب ــانی( 99امهــار نبــاراتی
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بـیمع ــا و مبـبا ) ،م رــورف( 94م بـود داشــتت روی ـب ات امهــارات ) و تـ رف

91

(تــ ر کـــام مع ـــادار در شــ ونب ) دانســـت (پایـــا )441 :9919 ،نرریـــت ســـت ت
ایراداتــی داشــت؛ ب ــابرایت پــ

ات وف ت ســ اب ــبفســاف دی ــرف در ایــت نرریــا

صورت ررفت کا مهاتریت نسا نرریت سرل بود
ات م رر سرل ،س ام ب ان ر تـااف هـار کـ
نبارتانب ات :ک

ر ـتت ،کـ

سـاتمـان صـورت مـیر ـرد کـا
م رـورف و کـ

رـیار اف ،کـ

تـ رف (بـا ن ـ

ات  )Green & LeBihan, 1991: 29بــان ــبة وف ،ر تــاســا نــاو بــر دالشت ــرف
قادرنب کارساف رونـارونی ن ـی ان ـام دس ـب؛ بـراف م ـال «ای ـاررف »92نر ـر «مـت تـو
را ماکــوم بــا انــبام مــیکـ ا» ،درنم ـ ن ــی نتــای ی را ای ــاد مــیک ــب ( اوش ـ ان،
17 :9917ـــ )961بــبیت م رــور ،ســرل کــ

ســاف م ت ــه ر تــار را بــاسمــرا

رمیرانسایشان با شرت تیر دستاب بف کرد:
 9ک

سـاف تبـریای یـا امهـارف 97:بـراف ب ـان واقعـا یـا رـیارش ات یـا فرای ـب

کا ن را  Rمینام ا
 6ک

سـاف ترغ بـی 91:بـراف ب ـان ت ا ـا ،صـبور دسـتور ،ب ـان پ شـ هاد یـا طـرت

پرس

کا ن را با  Dنشان میدس ا

 9ک

ساف نـاط ی 91:بـراف ب ـان ا ساسـات و کس ـت افـراد نسـبت بـا وقـایع کـا

ایت ک

را با  Eمش ص میک ا

 4کـ

ســاف تعهــبف 41:بــراف ب ــان تعهــب روی ــب بــا تا ـ نم ــی در ی ــب کــا

براف ایت ک
 1ک

 C ،را درنرر میر ریا

ساف انانـی 49:بـراف نـام رـذارف واقعـا و انـان رخـباد کـا بـراف ن  Aرا

باکار میر ریا ()Searl & Simpson, 1969: 57-61

ورشورن 46معت ب است کـا پـ کرانـت سـرل مـال رتریت طب ـاب ـبف اراخـاشـب در
ــوتة کــ

ســاف ر تــار اســت؛ تیــرا طب ــات بــاســ ۀو ــا انابــارف ن ســت ب؛
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بارونااف کـا یـا پـار ر تـار مـیتوانـب انـوا م ت ـی ات کـ

را دربرداشـتا باشـب

( )Verschueren, 2003: 24سر ــب تعریــه مت ــی ات پــار ر تــا و ــود نــبارد،
بررسیسا ابت کرد کا پار ر تـار قطعـا اف کوتـا یـا ب ـب ات تبـان اسـت کـا مع ـاف
ن اصـ تعامـ تبــان و بافــت توش ــب ن باشــب؛ ب ــابرایت مــیتــوان ب شــی ات یــا
متت ،تـا م ـا سـا و قطعـات طـوالنی را ات ایـت م رـر تا ـ کـرد ( Botha, 1991:
)295

 .8بحث و بررسی بیشمتنیت در رسالةالطیرها
براف بررسی بـ

مت ـت در رساالةالطیرهاا ،ابتـبا بـا انـوا  ،بسـامب و درصـب کـاربرد

ریار سا در ایت ار ن اسی میافک ا
جدول  .1انواع ،بسامد و درصد کاربرد گزارهها در رسالةالطیرها
رسالةالطیرها

بسامد

درصد

گزارهها
R

تمام رساشاسا

4167

76/79

D

تمام رساشاسا

9919

61/91

E

قب بة ن ا ،رسالةالطیر ابتس ا ،رسالةالطیر غیاشیسا ،ن

442

2/11

-

سر  ،م ط اشط ر ،کشهاالسرار
C

رسالةالطیر ابتس ا ،رسالةالطیر ا مب غیاشی ،داستان مرغان

91

61

ا ی ،کشهاالسرار
A

کشهاالسرار ،م ط اشط ر

9

1/14

2772

مجموع بسامد
گزارهها

براســاس ــبول  ،9ب شــتریت بســامب کــاربرد رــیار ســا در رسااالةالطیرهااا مربــوط
بــا رــیار ســاف تبــریای و ترغ بــی اســت و کمتــریت ن مربــوط بــا رــیار ســاف
انانی و رـیار سـاف نـاط ی و تعهـبف بـاترت ـ

بـا  2/11و  1/61درصـب ات بسـامب

متوس برخوردارنب بی شـا ات نـوام ی کـا بانـث کـاربرد بـ
89

ات ـب رـیار سـاف
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تبـــریای و ترغ بـــی شـــب  ،مضـــمون و درونمایـــت تع مـــی
رسـالاة اشط رساسـت راوف درپـی ت ک ـب مبا ـث و تـ ر بـر م اطـ

ـ ارشـــادف
اسـت؛ پـ

یــا

بایــب بــا قاطع ــت ات مضــمون و م رــور اص ـ ی خــود صــابت ک ــب یــا بایــب تو ــا
م اط ـ

را بــا رــیار ســاف تشــوی ی و ترغ بــی بــاســوف ســب

خــود

ـ

ک ــب؛

ب ابرایت بـا اسـت اد ات رـیار سـاف تبـریای و ترغ بـی روف مـی ورد ن ـی ایـت ـار
ات نو تم ی سسـت ب و بافـت مکـانی و تمـانی نسـا بـراف نـامرـذارف یـا واقعـا،
انان رخباد (ک

نو  )Aو ب ان تعهب روی ب (ک

نو  )Cم اس

ن ست

در اســت اد ات رــیار ســاف ایــت متــون بــا ایــت نت ــا رس ـ بیا کــا رــیار ســاف

انانــی ف ـ در م ط ـ اشط ــر و کشــهاالســرار ،رــیار ســاف تعهــبف در رسااالةالطیاار
ابــتســ ا ،رسااالةالطیاار ا مــب غیاشــی ،داســتان مرغــان ــا ی و کشــهاالســرار،
ریار ساف نـاط ی در تمـام رسـاشاسـا بـا ـی رسـاشاسـاف ـا ی و نـ تاش ضـات ،و
درنهایت رـیار سـاف ترغ بـی و تبـریای در سمـت رسـاشاسـا بـاکـار رفتـا اسـت بـا
تو ا بـا ـبول  ، 9ت هـا ا ـرف کـا توانسـتا ات مرف ـت تمـام رـیار سـا بـراف تع ـ ا
است اد ک ـب ،کشـهاالسـرار اسـت بسـامب پـیرفـتسـاف رسـالاةاشط رسـا در ـبول
تیر مب است
جدول  .8بسامد پیرفتها در رسالةالطیرها
رسالةالطیرها

بسامد

قب بة ن ا

2

رسالةالطیر ابتس ا

97

رسالةالطیر مامب غیاشی

69

رسالةالطیر ا مب غیاشی

62

داستان مرغان ا ی

7

مرغان

داستان

1

ن تاش ضات

ن

سر

72
81
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م ط اشط ر

994

کشهاالسرار

967

با تو ا بـا بسـامبسایی کـا در اسـت اد ات پـیرفـتسـاف سریـا ات رساالةالطیرهاا
دیب شب ،نویس بران

ـ ت روایـت سـایی سررـی بـا ت ـب صـر

ات یکـبی ر مت ـی

را توش ــب نکــرد انــب؛ ب کــا بــا اســت اد ات رشــتارسا ســعی کــرد انــب مت ــی مت ــاوت
باو ود ورنب در اداما با مشابهت پیرفتساف ایت ار اشار میشود
جدول  .8پیرفتساف مشابا در رسالةالطیرها
رسالةالطیرها

پیرفتهای مشابه
 9تام بیا

ن

سر  ،م ط اشط ر ،کشهاالسرار

 6مبن ص ادان و اسارت ط ران

ن

سر  ،رسالةالطیر ابتس ا

 9تادف ط ران

ن

سر  ،رسالةالطیر ابتس ا

 4ا تما ط ران براف یافتت پادشا

رساشت غیاشیسا ،رساشت ا ی ،م ط اشط ر ،کشهاالسرار

 1ات ا نرر ط ران

رساشت غیاشیسا ،رساشت ا ی ،م ط اشط ر ،کشهاالسرار

 2ستت ش انت س مرغ

رساشت غیاشیسا ،رساشت ا ی

 7انذار م ادف با ط ران

رساشت غیاشیسا ،کشهاالسرار

 1توص ه مس ر س ر

رسالةالطیر ابتس ا ،م ط اشط ر

 1اشت ا ط ران و رکت

رسالةالطیر ابتس ا ،رساشت غیاشیسا ،رساشت ا ی ،م ط اشط ر،

کشهاالسرار
 91ساکت تمامی /تعبادف ات رساشت غیاشیسا ،رساشت ا ی ،رساشت ن تاش ضات ،م ط اشط ر،

کشهاالسرار

ط ران

 99رس بن سما /تعبادف ات ط ران رسالةالطیر ابتس ا ،رساشت غیاشیسا ،م ط اشط ر ،کشهاالسرار
با باررا
 96فرای ب پرس

و پاسر باررا با رسالةالطیر ابتس ا ،رساشت غیاشیسا ،م ط اشط ر ،کشهاالسرار

ط ران /ر توروف ط ران با باررا

 99نبم پذیرش ط ران ات سوف رساشت غیاشیسا ،رساشت ن تاش ضات ،م ط اشط ر ،کشهاالسرار
باررا
88
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سمیرا شفیعی

 94ناام بف ط ران درپی نبم رساشت غیاشیسا ،م ط اشط ر ،کشهاالسرار
پذیرش ات سوف باررا

 91درخواست م بد ط ران براف رساشت غیاشیسا ،م ط اشط ر ،کشهاالسرار
پذیرش
 92پذیرش ط ران ات سوف باررا

رساشت غیاشیسا ،م ط اشط ر ،کشهاالسرار

 97ت س ر انتهایی راوف

قب بة ن ا ،رسالةالطیر ابتس ا ،رساشت غیاشیسا ،رساشت

ا ی ،م ط اشط ر

پ رو بول  ،9بایب با م یان ک
 9تام بیا :بسامب کـ

ساف ر تارف سر پیرفت مشابا پرداخت:

سـاف ر تـارف ایـت پـیرفـت در ـبول تیـر بـاتبـویر

کش ب شب است
جدول  .8انواع کنشها در پیرفت مشابه اول
عنوان رساله

ن

نوع کنشهای گفتاری
E1-E4

سر

R1-R268
E1-E27
D1-D80
E1-E6
R1-R10
D1-D7

م ط اشط ر
کشهاالسرار

نطار در م ط اشط ر ،سا با ت و رـیار سـاف ایـت پـیرفـت و سـا بـا بسـامب تیـاد
ایــت رــیار ســا تو ــا کــرد اســت بعــب ات وف ،م بســی ن ــی ات ســر ســا رــیار  ،بــا
بســامب کمتــرف ات نطــار ،اســت اد کــرد و ســهروردف ف ـ بــا کاربســت رــیار ســاف
نــاط ی ،ب ــ

تام بیــا را ســامان داد اســت نکتــت مهــا اشــترا ایــت ــار در

اســت اد ات رــیار ســاف نــاط ی اســت؛ ایــت دســتا رــیار ســا بــر ب ــان ا ساســات و
کس ت افراد با وقـایع دالشـت دارد؛ ایـت م سـم ا بـا تام بیـا کـا بـا ط ـ
نــذرخواسی ،شــکرریارف ات خباونــب و بــاطــور ک ــی کــ
ســ

اسـتر ام،

نــاط ی مــیپــرداتد،

ت کامــ دارد کــاربرد رــیار ســاف تبــریای و ترغ بــی در م طــ اشط ــر و
88
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کشـهاالســرار ابـت مــیک ـب کــا ایشـان ات ســر فرصـتی بــراف تع ـ ا و ب ــان ن ایــب
خــوی

اســت اد مــیکــرد انــب؛ تــی در تام بیــا ،فرصــت را م تــ ا شــمرد ،

دیبراسشان را ب ان کرد انـب در ایـت پـیرفـت ،راویـان ن ـ سـر و کشـهاالسـرار
بـا مـب خباونـب و
افیای

ـب دنـا بسـ ب کـرد انـب؛ امـا نطـار بـا رشـتار کمـی ات نـو

توانستا است بار تاری ی ـ مـذسبی م بوصـی ن ـی بـا مـتت خـوی

ک ــب در م ط ـ اشط ــر ایــت افــیای
تب

ا ـافا

ب ابــا نــوام ی ــون توصــ ه ،ر ــتوروســاتف و

یخ ات صورت ررفتا است

 6و  9مــبن صــ ادان ،و اســارت و تادف ط ــران :بســامب کــ

ســاف ر تــارف

ایت پیرفتسا در بول تیر مب است
جدول  .8انواع کنشها در پیرفتهای مشابه دوم و سوم
نوع پیرفتها

عنوان رساله
8
رسالةالطیر ابتس ا

ن

سر سهروردف

8

R19-R21
D14-D16
E3-E25
R5-R14
D4
E6

R22-R23

R15-R18

در ســر دو رســاشا ،م وشــت مــبن صــ ادان و اســارت ط ــران بــا کــ

ســاف

تبــریای ،ترغ بــی و نــاط ی سمــرا اســت و م وشــت تادف ط ــران بــا کــ

ســاف

تبــریای در رســاشت ابــتس ـ ا ،اســارت ط ــران بــا ک ـ
م ایسا با ن سـر سمـرا اسـت درنـو

در ن

 ،کـ

ســاف نــاط ی ب شــترف در

سـاف تبـریای در سمـ ت پـیرفـت

سـر ب شـتر ات رسـاشت ابـتس اسـت بـانرـر مـیرسـب ابـتسـ ا ب شـتر بـا ب ـان

نواطــه و ا ساســات ط ــران پرداختــا و ســهروردف بــا نم کــرد «بــات» و مــوکان
ب شتر تو ا کـرد اسـت کـ

سـاف ترغ بـی در رسـاشت ابـتسـ ا در پـیرفـت  6کـاربرد
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ب شــترف داشــتا اســت؛ تیــرا ط ــران اس ـ ر در ــال ترغ ـ

رساساتف خود سست ب؛ اما ایت فرای ب در ن

سمیرا شفیعی

ط ــران تاد بــراف کمــا بــا

سر ن ست

ای کا در ایت پیرفـتسـا در رسـاشت ابـتسـ ا ات رـیار سـاف نـاط ی و در ن ـ سـر
ات رـیار ســاف تبـریای ب شــترف اســت اد شـب  ،مربــوط بــا مباـث رشــتار کمــی ات
نو افیای

است نوا بانث کـاربرد رـیار سـاف نـاط ی ب شـتر در رسـاشت ابـتسـ ا

شــب  ،مربــوط بــا ت بــ

یخ ــات ب شــتر ات رو ــات ط ــر اســ ر ،ســ ت ر ــتت

م تمســانت وف بــا ط ــران تاد و اســت اد ات ش بــ تســاف کمکــی (ط ط ــران تاد)
اســت؛ امــا نوــا بانــث شــب رــیار ســاف تبــریای در ن ـ ســر ب شــتر باشــب،
افــیای

یخ ــات اســارت اســت در ایــت روایــت،

اپ یودســاف ک شــی و ت بــ

اپ یودسایی ـون انت ـال «بـات» ات والیتـی بـا والیـت دی ـر ،دوخـتت شـمان «بـات»،
رماشتت موکـ بـر وف ،وصـه مـوکان و ناـوة ایسـتادن ایشـان ،بـات کـردن مـباوم
انـبکی ات شــا «بـات» ،غافـ شــبن مـوکان ات «بــات» و درنهایــت فـرار وف بــا مــتت
تیری و بانث ک

ماورف ایت پیرفت شب است

 4و  1ا تما ط ران بـراف یـافتت پادشـا و ات ـا نرـر ایشـان :بسـامب کـ
ر تارف ایت پیرفتسا در بول  2ق ب شب است
جدول  .8انواع کنشها در پیرفتهای مشابه چهارم و پنجم
نوع کنشهای گفتاری

عنوان رساله
رسالةالطیر مامب غیاشی

R1-R2

رسالةالطیر ا مب غیاشی

R1-R6
E1-E2
R1-R3
C1
R660-R668
D270-D271
C8-C13
R2113-R2118

داستان مرغان ا ی
م ط اشط ر نطار
کشهاالسرار م بسی
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ایت پـیرفـت سـا در رسـاشت مامـب غیاشـی ف ـ بـا دو کـ

تبـریای (ط رانـی

با رنـ سـا و طبـایع م ت ـه ا تمـا کـرد و متاـباش ول سسـت ب کـا پادشـا ایشـان
ن ا است) خاصا شب است؛ امـا در رسـاشت ا مـب ،نـاو بـر کـ
مذکور ،کاربست ک

سـاف تبـریای

سـاف نـاط ی ن ـی دیـب مـیشـود؛ بـبیترونـا کـا ت بـ ی ات

یخ ــات نرســ بن بــا ســ مرغ و ســس

یــااف ات یــات قــر ن ب ــان شــب اســت

با ن بة ط ران رسـاشت ا مـب غیاشـی ،ارـر بـبون پادشـا در صـارا تنـبری ک ـب ،در
دام دشــمت مــیافت ــب؛ سمو ــانکــا خباونــب ن ــی در قــر ن فرمــود اســت :إِننَّ الشنَّایَطنانن
لنکُ ا َ عن اوٌَُّّ اناَّنَّذِ اٌَُُُّ عن اوٌَُّّا (فــاطر )2 /ایــت نــو ات رشــتار کمــی افــیای
تب

بــادش ــ

یخ ات و ات ـان کـام بـا ت مـ ظ بـا یـات قـر ن مـورد اسـت اد قـرار ررفتـا

اســت در رســاشت ــا ی ،ط ــران متعهــب مــیشــونب بــاســوف سـ مرغ رکــت ک ــب؛
سم ـ ت امــر بانــث کــاربرد ک ـ

تعهــبف شــب اســت نوــا در م ط ـ اشط ــر مطــرت

میشـود ،بـی شـباست بـا رسـاشت ا مـب غیاشـی ن سـت؛ تیـرا ط ـران بعـب ات ا تمـا ،
س انی مـی روی ـب کـا در سـاختار ک ـی بـا روایـت غیاشـی مشـابا اسـت؛ ایشـان ات
مشک ی ر

مـی تن ـب کـا ممکـت اسـت بـبون داشـتت پادشـا بـا ن ررفتـار ی ـب

(ط ببون شا  ،نرا و ترت بـی در سـسا نمـیمانـب) نکتـااف کـا در م طـ اشط ـر بانـث
افیای

یا اپ یود با مـتت شـب  ،سـالال ط ـران ات دش ـ بـیشـا بـودن ایشـان اسـت

ایــت اپ ــیود بــا ــی م طــ اشط ــر در ســ ۀیــا ات رسااالةالطیرهااا ن ســت در رســاشت
م بســی ،ای ــا س ـ مرغ و روان بــودن فرمــان

در شــر و غــرب یخ ــاتی اســت

کا ط ران با ن اشار می ک ـب؛ ایـت نـو رشـتار ن ـی کمـی افیایشـی ات نـو ت بـ
یخ ــات اســت ات ســویی ــون رســاشت م بســی بعــب ات رســاشت نطــار نوشــتا شــب
است ،مشـکاتی کـا نطـار بـراف بـیپادشـاسی ط ـران برمـی شـمارد و ن ـی سـالال ات
دش ـ بــیشــا بــودن در ایــت ا ــر ــذ
رشتار کمی کاس

شــب اســت؛ ب ــابرایت در رســاشت م بســی،

ات نو تراش ( ذ ) و ود دارد

88

بررسی اقتباس در روایت رسالةاشط رساف فارسی و نربی...

 2ستت ش انت س مرغ :ایت نو با ک

سمیرا شفیعی

ساف ر تارف تیر قاب مشاسب است

جدول  .8انواع کنشها در پیرفت مشابه ششم
نوع کنشهای گفتاری

عنوان رساله
رسالةالطیر مامب غیاشی

R3

رسالةالطیر ا مب غیاشی

R7
D1
D2-D3

داستان مرغان ا ی

در رساشاسـاف ـا ی و ا مـب غیاشـی ،در ک ـار کـ

سـاف تبـریای ،ات کـ

سـاف

ترغ بـی سـا اسـت اد شـب اسـت در ایـت دو رسـاشا ،نوـا بانـث شـک ر ـرف ایـت
پیرفـت مـیشـود ،ر ـتوروماـورف پـیرفـت اسـت در رسـاشت ـا ی ،ط ـران ات
م بعـی ناشـ اس ای ــا سـ مرغ را مــی وی ــب و بـا ترغ ـ

یکــبی ر بــاســوف ابــه

رکــت مــیک ــب در رســاشت ا مــب غیاشــی ،ط ــران ات کســانی کــا بــا ن ضــرت
رس ب انب ،شـ ان سـ مرغ را ویـا مـیشـونب و بعـب ات دانسـتت ای ـا سـ مرغ ،بـا
اشــت ا بــاســوف او روان مــیشــونب در رســاشت مامــب غیاشــی ،ف ـ بــا نت ــت ایــت
ست و ـو اشـار مـیشـود و سـ ۀ رونـا وصـ ی ات ناـوة سـتت ای ـا سـ مرغ
صورت نمی ر رد با تو ـا بـا ای کـا رسـاشت مامـب غیاشـی پـ

ات رسـاشت ـا ی و

ا مــب غیاشــی نوشــتا شــب  ،بایــب ر ــت در ایــت دو رســاشا ،رشــتار کمــی افــیای

ات

نو ر توروساتف صورت ررفتا است
 7انـذار م ـادف بـا ط ـران :ایــت نـو بـا کـ

ســاف ر تـارف تیـر قابـ مشــاسب

است
جدول  .2انواع کنشها در پیرفت مشابه هفتم
نوع کنشهای گفتاری

عنوان رساله
رسالةالطیر مامب غیاشی

D1-D5

رسالةالطیر ا مب غیاشی

D2-D12
D229

کشهاالسرار
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R2119-R2127

در ایــت ســا مــا را ،نــاو بــر ک شــ رانی کــا بــاســوف ســب

خــوی

در

رکتانب ،ک ش رف بـااسـا م ـادف ضـور دارد در رسـاشت مامـب و ا مـب غیاشـی،
ایــت ک ش ـ ر بــا ن ــوان «م ــادف غ ـ » مش ـ ص شــب ؛ امــا در کشــهاالســرار ،ایــت
ش ب ت ناخ

فان فع م هـول «ق ـ » اسـت و نـامی ات وف بـام ـان نمـی یـب در

رساشت مامب غیاشـی ،م ـادف دو بـار مـاسر مـیشـود :بـار اول ،ط ـران را بـا ماتمـت
ش ـ اناسایشــان توص ـ ا مــیک ــب و بــار دوم ،خطــرات را را بــاصــورت یخــی بــا
ایشان روشید مـی ک ـب در رسـاشت ا مـب غیاشـی ،ایـت انـذارسا بـا ت بـ
یخ ات و بـا ت مـ ظ بـا یـات قـر ن ،افـیای

ب شـترف ات

رشـتارف داشـتا اسـت؛ بـانبـارتی در

رساشت ا مب غیاشـی سـا ،م ـادف دو بـار ط ـران را انـذار مـیدسـب؛ امـا سـر دو بـار بـا
بــا یخ ــات ب شــترف اشــار و کــام خــوی

اســت اد ات رشــتار کمــی افــیای

را بــا

توس بـا یـات قـر ن ات ات ـان ب شـترف برخـوردار کـرد اسـت در رسـاشت م بسـی،
م ادف نامع وم ف

یـا بـار ط ـران را بـا ماتمـت النـاسایشـان توصـ ا مـیک ـب بـا

تو ــا بــا ای کــا م بســی ایــت ب ـ

ات ا ــر خــود را بــا تبع ــت ات رســاشت غیاشــیســا

نوشتا است ،در ایت پیرفت ،رشتار کمی کاس
 1توص ه مس ر س ر :ک

ات نو ت

ص و ود دارد

ساف ایت پیرفت در بول تیر مب است

جدول  .8انواع کنشها در پیرفت مشابه هشتم
عنوان رساله

نوع کنشهای گفتاری
R27-R29
E26
R1752-R2084
D712-D883
E216-E227

رسالةالطیر ابتس ا

م ط اشط ر

در رســاشت ابــتس ـ ا ،توص ـ ه مس ـ ر س ـ ر ات ســوف ط ــران تاد و اس ـ ر صــورت
میر رد و در م ط اشط ـر ،ات سـوف راوف /سبسـب قبـ ات سـ ر و ـمت ب ـان بـوادف
س ر (ط ـ  ،نشـ  ،معرفـت ،تو ـب،

ـرت ،ف ـر و ف ـا) ـ
82
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ایــت دو رســاشا کــاماو مت ــاوت اســت؛ تیــرا در رســاشت ابــتس ـ ا ،توص ـ ات کــاماو
ماسوس است ،مان ـب اشـار بـا وادفا بـا ب و ر ـا  ،کـو سـا ،ن بـاسـا ،م ـیلسـاف
ســهم ا و م ــو  ،بوســتانســاف راســتا و مان ــب ایــتســا؛ امــا در رســاشت نطــار،
اصــطا ات بــراف توصــ ه ایــت مر ــا ،ــ

تم ــی نــبارد؛ ب ــابرایت نطــار

ارتشســـاف مطـــرت را درررـــون کـــرد و ات رشـــتار کـــاربردف ارتش ات نـــو
دررارتشی بهر برد است
 1اشــت ا ط ــران و رکــت :ایــت پــیرفــت بــا ک ـ

ســاف ر تــارف تیــر قاب ـ

مشاسب است
جدول  .19انواع کنشها در پیرفت مشابه نهم
عنوان رساله

نوع کنشهای گفتاری

رسالةالطیر ابتس ا

R30-R55
E27-E30
E1
R4
R11
E9-E13
C1
R4
R2085-R2087
D883-D884
E230-E232
R2131-R2132

رسالةالطیر مامب غیاشی
رسالةالطیر ا مب غیاشی
داستان مرغان ا ی

م ط اشط ر
کشهاالسرار

اشت ا و رکت ط ران در رسـاشت ابـتسـ ا بعـب ات ر ـت ورـو بـا ط ـران تاد ،در
رساشت غیاشـی سـا بعـب ات تبـم ا ط ـران مب ـی بـر رفـتت و سـ ان م ـادف ،در رسـاشت
ــا ی بعــب ات یــافتت نــام پادشــا  ،در م ط ـ اشط ــر بعــب ات ر ــتورــوف سبســب بــا
ط ــران و ــواب بــا بهانــا ــوییســاف ایشــان ،و در کشــهاالســرار بعــب ات تبــم ا
ط ــران مب ــی بــر رفــتت و سـ ان انذاردس ــب طــرت مــیشــود ت ــاوتســاف ســاختار
رساشاساف یادشـب در ایـت پـیرفـت در ایـت اسـت کـا  9در رسـاشت ـا ی بعـب ات
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تبــم ا ط ــران ،رکــت صــورت مــیر ــرد و باتدارنــب اف و ــود نــبارد  6در
رساشت ابتس ا ،ط ران تبم ا بـا رکـت مـیر رنـب؛ امـا ت هـا باتدارنـبة ایشـان مسـ ر
وسوساان ی رسـ بن بـا ضـرت اسـت  9در رسـاشت غیاشـیسـا ،ط ـران تبـم ا بـا
رکت میر رنـب م ـادف دو بـار مـاسر مـیشـود و مـیخواسـب ط ـران را ات رکـت
باتدارد؛ نت ت ایت انـذار ـی افـیود شـبن اشـت ا ط ـران بـراف رفـتت و رسـ بن بـا
ســ مرغ ن ســت  4در م طــ اشط ــر ،ط ــران تبــم ا بــا رفــتت مــیر رنــب؛ امــا
دش وشــیسایشــان مــانع رکتشــان اســت و بــا سمـ ت ســب

بهانــا ــویی مــیک ــب

سبسب با تمام بهاناسا پاسـر داد  ،ایشـان را بـا رفـتت بـاسـوف سـ مرغ ـان ترغ ـ
مــیک ــب  1م ــادف در کشــهاالســرار ،ط ــران را انــذار مــیدســب؛ امــا ط ــران پاســر
م ادف را میدس ب و رسسسار مس ر ن ا میشونب
ــانکــا ما رــا مــیشــود ،ســاختار کـ

ایــت پـ ک داســتان (بــا ــی رســاشاســاف

غیاشی سا) مت اوت اسـت :در رسـاشت ـا ی ،باتدارنـب و ـود نـبارد؛ در رسـاشت ابـتسـ ا،
تیباییساف مسـ ر ممکـت اسـت باتدارنـبة ط ـران باشـب؛ در رسـاشت غیاشـیسـا ،م ـادف ،در
رســاشت م طــ اشط ــر ،درون ــات و م ویــات ط ــران و در کشــهاالســرار ،م ــادف
باتدارنب است
ات ن ا کـا رسـاشت ـا ی بعـب ات رسـاشت ابـتسـ ا و مامـب غیاشـی نوشـتا شـب
اســت و باتدارنــب اف بــراف ک ـ
کمی کاس

ات نو

ـذ

ط ــران و ــود نــبارد ،در ایــت پــیرفــت ،رشــتار

و ـود دارد رسـاشت نطـار بـاشاـا باتدارنـب  ،سـاختارف

کــاماو مت ــاوت بــا ســایر روایــتســا دارد؛ تیــرا باتدارنــب ات ـ

درونــی اســت و

مربـوط بــا ویهرــیســاف کاتـی ط ــران بــرنک ا ســایر رسـاشاســا کــا در نســا ارتش
صــرفاو رســ بن بــا ســ مرغ اســت ،در رســاشت نطــار ،ارتشســاف درونــی ط ــران ات
سوف سبسب ،رنـ

دی ـرف یافتـا و سـر ط ـر بـراف پـا سـاتف خـود ایـت مسـ ر را

طــی خواســب کــرد؛ پـ

در ایــت رســاشا ،ت ــر ارتش نســبت بــا رســاشاســاف پ شـ ت
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دیب مـیشـود؛ یع ـی در ایـت پـیرفـت ات م طـ اشط ـر بـا رشـتار کـاربردف ارتش ات
نــو دررارتشــی روبــارویـ ا رســاشت م بســی بــاشاــا ســاختار ات رســاشت غیاشــیســا
مت ر است؛ با ایت ت اوت کـا در ایـت رسـاشا ،یـا ب ـ

ا ـافا شـب اسـت م ـادف

ط ران را انذار میدسب؛ امـا ط ـران پاسـر وف را مـیدس ـب ایـت ر ـتورـو در رسـاشت
غیاشــیســا و ــود نــبارد پــ

در رســاشت م بســی ،رشــتار کمــی افــیای

ات نــو

ر توروساتف و افیودن اپ یود است اد شب است
 91ساکت تمـامی /تعـبادف ات ط ـران :کـ

سـاف ایـت پـیرفـت در ـبول 99

دیب میشود
جدول  .11انواع کنشها در پیرفت مشابه دهم
نوع کنشهای گفتاری

عنوان رساله
رسالةالطیر مامب غیاشی

R5-R9

رسالةالطیر ا مب غیاشی

R12-R18
R5-R9

داستان مرغان ا ی

R4

داستان مرغان ن تاش ضات

E227-E230
R2084-R2085
R2133-R2147

م ط اشط ر
کشهاالسرار

در رساشت مامب غیاشی با ایت نکتـا بـا ایـت مو ـو اشـار شـب اسـت کـا تمـان
رویــارویی ط ــران بــا ا ــطرار ،ط ــران ســرتم تســاف سردســ ر در ســرتم تســاف
ررمس ر و ط ـران سـرتم تسـاف ررمسـ ر در سـرتم تسـاف سردسـ ر سـا شـبنب و
با بروت صـان ا اف ،ـی انـبکی ات ایشـان بـا باررـا نرسـ ب در رسـاشت ا مـب غیاشـی،
تمامی نوا در رساشت مامـب غیاشـی و ـود دارد ،ککـر مـیشـود؛ بـا ایـت ت ـاوت کـا
ا مــب غیاشــی صــان ا را ایــت ـ ت تعب ــر کــرد اســت« :پـ

ــون بــا وادف کبریــا

رســ بنب بــاد ت ــبیر برخاســت و صــان ت نرــ ا در ســت» (پور ــوادف:9991 ،
 )61ا مــب غیاشــی ایــت بــاد را ت ــبیر دانســتا اســت (ا ــافت تشــب هی)؛ ب ــابرایت
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دیـب مـیشـود در رسـاشت

رشتار کمی افیایشی ات نـو افـیودن رایـا در ایـت ب ـ
ــا ی ،نوــا در رســاشت مامــب غیاشــی مــب  ،بــا ت ب ـ

یخ ــات ب شــتر (رشــتار

کمی ات نو افـیای ) ب ـان شـب اسـت در رسـاشت نـ تاش ضـات ،خبـرف ات مبـاخ
مس ر ن ست ط ـران بـا باررـا مـیرسـ ب ،امـا پـذیرش نمـیر رنـب و باررـا تمـامی
ایشان را بـایـابـار ن سـت مـیک ـب نـ تاش ضـات در طـرت ایـت شـ و بـا رشـتار
کمــی کــاس

ات نــو ت ـ ص روف ورد و ف ـ بــا ساکــت ط ــران اشــار کــرد

است نطار براف ساکـت ط ـران دسـت بـا ت ـو ب شـترف تد و بـراف سـر دسـتا ات
ط ران بهانا اف بـراف نـابودف و باتمانـبن ات مسـ ر طرا ـی کـرد اسـت شـایب نطـار
طرت نابودف ط ران را وام دار مامـب غیاشـی باشـب؛ امـا بـا ت ـرات ک ـی درونـی کـا
در ایــت مباــث ای ـاد کــرد  ،رــویی روایتــی بــبیع را ســامان ب شـ ب کــا ــاکی ات
ت ــ واالف ایــت شــانر اســت در کشــهاالســرار ،م بســی متــ ر ات نطــار ایــت
مباث را بـبیت شـک طرا ـی کـرد اسـت« :فطـاروا بـ جنحاة یت کـرون فـی سـب
نــبل ،ن ذخــذوا کات اش مــ ت اخــذتها بــرودة اشر ــا ،و ان نــبشوا کات اششــمال
ا ــرقتها ــرارة اش ــوف فهــا بـ ت ســبا  ،و شاــا  ،و ماــا و ا تــرا و تــاش و
افتــرا و اســت را » (م بســی996 : 271 ،ـ ـ )999نوــا در ایــت کتــاب دیــب مــی-
شود ،در س

بـا م طـ اشط ـر  ،رشـتار کمـی کـاس

ات نـو ت ـ ص اسـت؛ تیـرا

م بسی براف پرداخت ایت پیرفت با رستردری نطار نم نکرد است
 99و  96رســ بن تمــامی /تعــبادف ات مرغــان بــا باررــا و فرای ــب پرســ
پاسر باررا با ط ران /ر توروف ط ـران بـا باررـا  :کـ
بول تیر مب است

198

و

سـاف ایـت دو پـیرفـت در

بررسی اقتباس در روایت رسالةاشط رساف فارسی و نربی...

سمیرا شفیعی

جدول  .18انواع کنشها در پیرفتهای مشابه یازدهم و دوازدهم
نوع پیرفتها

عنوان رساله
11

18

R61-R62

R71-R80

رسالةالطیر مامب غیاشی

R5-R9

رسالةالطیر ا مب غیاشی

R12-R18

D6-D29
E2-E18
R10-R18
D13-D30
E14-E31
R19-R36
D886-D899
E236-E244
R2116-R2132
D230-D240
R2128-R2181

رسالةالطیر ابتس ا

م ط اشط ر نطار
کشهاالسرار م بسی

R2087R2104
E232-E235
R2133R2147

ایت پیرفتسـا در رسـاشت ابـتسـ ا صـرفاو بـا کـ

سـاف ر تـارف تبـریای ب ـان

شب است :ط ـران بـا باررـا مـیرسـ ب ،شـرت ـال و درخواسـت خـوی

را مطـرت

و پاسر را دریافت مـی ک ـب نکتـا ای اسـت کـا رسـ بن ط ـران بـا باررـا  ،در ایـت
رسـاشا ،بــا شواشــی نــاط ی سمــرا اســت؛ بــبیترونــا کــا ط ــران بعــب ات وصــول بــا
باررا با دیبن نور مـال مل ـا بـیسـوش مـیشـونب در رسـاشت مامـب غیاشـی ،بعـب
ات وصول ط ـران ،سویـت ایشـان ات سـوف باررـا درخواسـت مـیشـود باررـا بعـب
ات دانســتت م بــود ط ــران ،ایشــان را نمــیپــذیرد ط ــران ناام ــب م ــبداو درخواســت
خــوی

را مطــرت مــیک ــب؛ امــا ایــت بــار ات ســوف باررــا مــورد پــذیرش قــرار

مــیر رنــب تمــانی کــا ط ــران ات پــذیرش خــوی

مطمــمت مــیشــونب ،ســالاالتی ات

باررــا مــیپرس ـ ب و پاســر مــیر رنــب سم ـ ت رونــب در رســاشت ا مــب غیاشــی طــی
میشـود در رسـاشت نطـار ،ـاووش سـی ط ـر را مـیب ـب و سویـت ایشـان را ویـا
میشود ط ران پ
را مشتی

ات معرفـی خـود ،سبفشـان را مـی روی ـب ـاووشا نـیت ایشـان

ر خطاب کرد  ،ات پـذیرش نـان سـر بـات مـیتنـب؛ امـا ط ـران بـراف بـار
198
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را مطرت مـیک ـب؛ ایـت بـار مـورد پـذیرش واقـع مـیشـونب

دوم ،درخواست خوی

در رساشت م بسی ،ط ران ات سـوف باررـا بـا ت عمـات دن ـوف دنـوت مـیشـونب؛ امـا
را مب ــی بــر وصــال شــهریار ب ــان

صــا بان سمــتســاف ب ــب درخواســت خــوی

مــیک ــب پادشــا ایشــان را نمــیپــذیرد؛ امــا ط ــران بــا اصــرار م ــبد مــورد پــذیرش
واقع میشونب
انکا ما را میشود ،در طرت ایـت پـیرفـتسـا نمـیتـوان رسـاشت ابـتسـ ا را
پ

مـتت دانسـت ب کـا بایـب ر ـت ط ـران رسـاشاسـاف نطـار و م بسـی مسـ رف را

سسرف کرد انب کـا در رسـاشت مامـب غیاشـی مطـرت مـیشـود؛ بـا ایـت ت ـاوت کـا در
رساشت نطار ایـت باررـا ن سـت کـا ط ـران را مـورد پرسـ
ب کا اووش اسـت (رشـتار کمـی افـیای

و پاسـر قـرار مـیدسـب،

ات نـو سـاخت ش بـ تسـاف کمکـی)

و در رســاشت م بســی ،سویــت ط ــران ات ســوف ســ مرغ پرســ ب نمــیشــود ،ب کــا
ط ران ببون س ۀ درن ـی بـا بهشـت مـیرسـ ب ،امـا صـا بان سمـتسـاف ب ـب ات ن
روف مــیرردان ــب (رشــتار کــاربردف ات نــو ارتشرــذارف مکــرر؛ در ایــت رســاشا،
نرــام ارتشــی ط ــران بــاناــوف بهتــر بــانمــای
امتاان می ک ـب؛ امـا ایشـان بـا

رذاشــتا مــیشــود باررــا ایشــان را

ـیف ـی مابـوب م ـ نمـیک ـب) یکـی دی ـر ات

ت اوتسایی کـا بانـث تمـایی رسـاشت غیاشـیسـا ات رسـاشت نطـار و م بسـی مـیشـود،
ر ت وروف ب ت باررـا و ط ـران در رسـاشت غیاشـیساسـت ایـت ر ـتورـو در رسـاشت
نطار و م بسی مشاسب نمـیشـود؛ بـا ایـت وصـه ،رسـاشاسـاف نطـار و م بسـی بـا
نونی رشتار کمی کاس

ات نو تراش ( ذ ) سمرا سست ب

 99نــبم پــذیرش ط ــران ات ســوف باررــا  :کـ

ســاف ایــت پــیرفــت در ــبول

تیر مب است
جدول  .18انواع کنشها در پیرفت مشابه سیزدهم
نوع کنشهای گفتاری

عنوان رساله
رسالةالطیر مامب غیاشی

E2-E9

رسالةالطیر ا مب غیاشی

D14

198

بررسی اقتباس در روایت رسالةاشط رساف فارسی و نربی...

سمیرا شفیعی

R2

داستان مرغان ن تاش ضات

R2128-R2132
D893-D898
E240-E242
D238
R2172-R2176

م ط اشط ر
کشهاالسرار

در رساشت مامب غیاشـی ،نـبم پـذیرش ط ـران بـا ایـت شـک ب ـان شـب اسـت:
اا س تٌّ تبیااس ج ااس تٌّ مهأااس ة بناجااة بنااا

«اقیاال ل اا تَّ أااس تفنحااک ااانح ال اا

الاایک » (پور ــوادف )47 :9991 ،در رســاشت ا مــب غیاشــی ،بــیطــاقتی شــمان
ط ــران بــراف دیــبن بیررــی ضــرت بــا بــیطــاقتی شــا خ ــاش دربرابــر نــور
خورش ب تشب ا و با توس بـا یـااف ات قـر ن ،کـام ات ات ـان ب شـتر برخـوردار شـب
است ایت پـیرفـت در رسـاشت نـ تاش ضـات در م تبـرتریت اشـت ،صـرفاو بـا ایـت
یا ب ان شب اسـت « :ـواب ایشـان دادنـب کـا ان ای غ ـی نـت اشعـاشم ت» (سمـبانی،
 )611 :9926ای ا سمـان بـین ـاتف باررـا ات و ـود ط ـران بـا صـورت دی ـرف بـا
رشتار کمی کـاس

ات نـو بـرش کـا در ـوتة مضـمون ات ـا مـیافتـب ،بـاتبـویر

کشــ ب شــب اســت ط ــران در رســاشت نطــار ،ابتــبا بــا اســت اد ات تشــب ا وصــه
مــیشــونب (اســت اد ات رایــت ادبــی)؛ ســس
دربرابر پادشا  ،مورف بـ

بــا طــرت ای کــا صــبسیار نــاشا ســسا

ن سـت ،ت ک ـب مـیشـود کـا ات ط ـران کـارف برنمـی یـب

بــاقی ماتــوا مان ــب ماتــواف رســاشت مامــب غیاشــی اســت ایــت نــبم پــذیرش در
کشــهاالســرار بــا ایــت صــورت تبــویر شــب اســت« :إرج ا ا ا نیاام تَّیااس ة تفااا
ال اا

إن اا س تٌّ تبیااس ة ٌّ انَّ ا لکناا عاانک » (م بســی )994 : 271 ،پــیرفــت

ایت ا ر در ایت ب

بس ار شب ا با پیرفت رساشت مامب غیاشی است

 91 ،94و  92ناام ـــبف ط ـــران درپـــی نـــبم پـــذیرش ات ســـوف باررـــا ،
درخواســت م ــبد ط ــران بــراف پــذیرش و درنهایــت ،پــذیرش ط ــران ات ســوف
باررا  :ایت پیرفتسا با ک

ساف تیر قاب مشاسب است
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جدول  .18انواع کنشها در پیرفتهای مشابه چهاردهم ،پانزدهم و شانزدهم
نوع پیرفتها

عنوان رساله

18

 18و 18
رسالةالطیر مامب غیاشی

E2-E9

E19-E24

رسالةالطیر ا مب غیاشی

E15-E17
D18-D20
R2130R2132
D895-D899
E242-E244
D239-D240
R2177R2181

E32

م ط اشط ر نطار

کشهاالسرار م بسی

R2136-R2149
E244-E245
D899-D900
E54-E56
R2182-R2223
D241-D243

ناام ــبف ط ــران در رســاشت ا م ـب غیاشــی بــا ت ب ـ

یخ ــات ب شــترف ات رســاشت

مامــب غیاشــی مطــرت شــب و در م طـ اشط ــر بــا یــا تشــب ا ،بــا مباــث اســت اد ات
رایت ادبی پا رذاشـتا اسـت در ایـت رسـاشا ،ط ـران ناام ـب بـا مـرد تشـب ا شـب انـب
در رساشت م بسی ،بـا اسـت اد ات رشـتار کمـی کـاس

ات نـو بـرش ،در ـمت اشـار

بــا درخواســت م ــبد ط ــران ،ات ناام ــبف ط ــران و نــاتوانی ایشــان بــراف باترشــت
س ت رفتا است
پــیرفــت درخواســت م ــبد ط ــران در رســاشت مامــب غیاشــی ت هــا بــا اشــار بــا
نــبم تــوش و تــوان ط ــران پ ـ

رفتــا اســت در رســاشت ا مــب غیاشــی ،ط ــران بــا

بــین ــاتف سـ مرغ و ن ــات خــوی

را

اشــار کــرد  ،در ــمت ن درخواســت خــوی

مکــرر امهــار مــیک ــب در رســاشت نطــار ،تاــوشی ک ــی ات نــو دررارتشــی مطــرت
میشـود؛ تیـرا ط ـران درخواسـت خـوی
م ایسا با رسـاشا سـاف پـ

را بـاشـک ی دی ـر مطـرت مـیک ـب و در

ات نطـار ،بـبنت خاصـی در کـام ط ـران قابـ مشـاسب

است در رسـاشت م بسـی سـا ،سمـان مضـمونی کـا ا مـب غیاشـی ب ـان کـرد اسـت،
دیب میشود ت اوت رساشت غیاشی سـا بـا رسـاشت م بسـی در ایـت ب ـ
ا مب و مامب غیاشـی ایـت ب ـ

ات کـام خـوی
198

ن اسـت کـا

را بـا شـعر مـییت کـرد و ات ـان

بررسی اقتباس در روایت رسالةاشط رساف فارسی و نربی...

ب ش ب انب؛ امـا در رسـاشت م بسـی ،ایـت ب ـ
ات نو

سمیرا شفیعی

و ـود نـبارد (رشـتار کمـی کـاس

ذ )

پــیرف ـت پــذیرش ط ــران در رســاشاســاف غیاشــیســا مشــابا یکــبی ر اســت در
م ط ـ اشط ــر ،راوف ت هــا بــا ر ــتت ای کــا ط ــران بــر مســ ب قربــت و ســریر نــیت
نشست ب ،پذیرش ایشان را باصـورت قطعـی ب ـان مـیک ـب و سـ ۀ ر ـتورـویی بـ ت
اووش و ط ران درنمـی ر ـرد (رشـتار کمـی کـاس

ات نـو ت ـ ص) ایـت ب ـ

در رساشت م بسی با ببنت خاصـی بـاتبـویر کشـ ب شـب اسـت؛ بـبیتصـورت کـا
مل ا ط ران را با سا دسـتا ت سـ ا مـیک ـب و بـا سریـا نوشـ بنی خـا
میدسب ایت نو ات افـیای

ایشـان را

بـا صـورت افـیودن اپ ـیود /اپ یودسـایی بـا ایـت داسـتان

نمود داشتا است
 97ت س ـ ر انتهــایی راوف :ایــت ن ـو بــا ک ـ

ســاف ر تــارف کــا در ــبول 91

مب  ،ب ان شب است
جدول  .18انواع کنش در پیرفت مشابه هفدهم
نوع کنشهای گفتاری

عنوان رساله

قب بة ن ا
رسالةالطیر ابتس ا
رسالةالطیر مامب غیاشی
رسالةالطیر ا مب غیاشی
داستان مرغان ا ی

D1-D3
R18-R19
E43-E54
D19-D20
D30-D36
R19-R27
R37-R47
D31-D41
D4-D6
D906-D917
R2187-R2213
E251-E252

م ط اشط ر

ایــت پــیرفــت در تمــام رســاشاســا ،بــا ــی رســاشاســاف غیاشــیســا ،کــاماو مت ــاوت بــا

یکــبی ر اســت در قبـ بة ن ــا ،راوف ات مســم ت سبــوط باــث مــیک ــب در رسااالةالطیاار
198
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دربـاب تبـویر مـال مل ـا درمفر ـرد

ابتسـ ا ،ر ـتورـویی بـ ت وف و دوسـتان

در رســاشت ــا ی ،اص ـ یتــریت نام ـ وصــول مطــرت مــیرــردد و در م ط ـ اشط ــر،
نطار ت س رف در مت استر ام ب ان میک ب
در ــبول تیــر مش ـ ص شــب کــا افــیای

در پــیرفــت روایــات

و کــاس

رسااالةالطیرهااا ب ابــا ــا نــوام ی و بــا ــا م ــیان بســامب و درصــب صــورت ررفتــا
است
جدول  .18انواع گشتارها در رسالةالطیرها
نوع گشتارها

رسالةالطیر مربوط

بسامد

درصد

توص ه

9

6/14

م ط اشط ر

ر توروساتف

4

99/72

م ط اشط ر ،رساشت
ا ی ،رساشت ا مب

افزایش

غیاشی ،کشهاالسرار
کمّی

تب

یخ ات

7

61/11

9

6/14

م ط اشط ر ،ن

سر ،

کشهاالسرار ،رساشت
ا مب غیاشی ،رساشت
ا ی
پرداخت ش ب ت-

م ط اشط ر

ساف کمکی
افیای
ک

اپ یودساف

4

99/72

کشهاالسرار

ماور

ات ان کام با ت م ظ

ن

سر  ،م ط اشط ر،

9

1/16

رساشت ا مب غیاشی

با یات قر ن
افیودن رایا

1

94/71

تراش ( ذ )

4

99/72

م ط اشط ر ،رساشت ا مب
غیاشی
کشهاالسرار ،رساشت

ا ی ،م ط اشط ر
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ت

ص
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4

99/72

9

6/14

م ط اشط ر ،رساشت ن ت-

اش ضات ،کشهاالسرار
برش (در وتة

رساشت ن تاش ضات

مضمون)
94

مجموع

ارزش

دررارتشی

9

21

کاربردی

االسرار
کیفی

درونی

9

61

م ط اشط ر

ــبول بــاال ،ب شــتریت کــاربرد رشــتارسا در رسااالةالطیرهااا رشــتارساف کمــی

ات نو افـیای
مت خر پ

ارتشرذارف مکرر

9

61

کشهاالسرار

1

مجموع

طبـ

م ط اشط ر و کشه-

اسـت؛ یع ـی سر ـا ات مت ـبمتـریت رسـاشاسـا بـاسـمت رسـاشاسـاف

می یـ ا ،مبا ـث بـاشاـا کمـی افـیای

مـی شـود در ایــت افـیای

مـییابـب و رسـترد تـر مطـرت

ن ـی ،ت هــا ا ـرف کـا ب شــتریت رشـتارسا را در خـود ــاف

داد  ،م ط ـ اشط ــر نطــار اســت؛ درواقــع ایــت ا ــر در ق ــاس بــا ــار پ ـ

ات خــود

باشاا کمی ن ی مبسـوطتـر بـا طـرت مباـث سـ ر ط ـران پرداختـا اسـت ب شـتریت
نــام ی ســا کــا بانــث رشــتار افــیای

شــب  ،شــرت و ت بــ

با نبارتی نویس بران رساالةالطیرهاا متـ خر اصـ پـیرنـ

یخ ــات اســت؛

را ات رسـاشاسـاف مت ـبم

دریافت کـرد  ،امـا بـا افـیودن یخ ـاتی بـا ن ،مـتت را رسـترش داد انـب ارـر راوف
سعی ک ب با یخین ـرف بـا ب ـان دق ـ رویـبادسا بسـرداتد ،ات شـ وة دیـب دانـاف کـ
نمایشــی 49بهــر بــرد اســت در شــرت مبســوط ،م اطـ

صــا اســا را را ــتتــر و

بهتــر در کســت خــود م ســا مــیک ــب و ایــت در برقــرارف ارتبــاط م ــان م اط ـ

و

داستان بس ار مال ر است
در بررســی رســالااةاشط رســا ،ــی قب ـ بة ن ــا کــا پــیرفــتســاف مش ـابا بس ـ ار
انبکی با سـایر رساالةالطیرهاا داشـت ،رساالةالطیرهاا ابـتسـ ا و مامـبغیاشی بـا دو
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مــتت فــر

ســاختار مت ــاوت ،پ ـ

شــب انــب رســاشت ا مــب غیاشــی تر مــت کام ـ

رساشت مامب غیاشـی اسـت ،ـی ای کـا در بعضـی ات پـیرفـتسـا بـا طـرت یخ ـات

ب شترف میپـرداتد رسـاشاسـاف ـا ی ،نـ تاش ضـات ،م طـ اشط ـر و کشـهاالسـرار
طرت ک ی ا ر را ات رساشت مامب غیاشـی دریافـت کـرد انـب؛ امـا بـا ای ـاد ت راتـی در
پـیرفــتســا توانســتاانــب ا ــر خـوی
صــا

را ات ت ــب و برررفت ــی ک ــی ن ــات دس ــب و

بــبنتســایی در ســاختار روایــی ارشــان شــونب رســاشت ســهروردف در

قسمتسـاف غـاتیت ،بسـ ار شـب ا رسـاشت ابـتس اسـت؛ امـا سـهروردف ن ـی در ایـت
ا ر با کاربرد پیرفتسایی مت اوت توانستا ا رف در نو خود ببیع خ

کب

 .8نتیجه
در ایــت م اشــا ،بــا فــر

ای کــا رابطــت رسااالةالطیرهااا فارســی و نربــی ب ـ

مت ــی

است و رساشاساف مت خر تات تـ ر رسـاشاسـاف مت ـبم نوشـتا شـب انـب ،بـا بررسـی
روایی رسالةالطیرها ات م رر بـ

مت ـت تنـت و کـ

ر تـار سـرل پـرداخت ا بـراف

ایت م رور ،سـر رسـاشا را بـا پـیرفـتسـا ،رـیار سـا و رمیرـان کـ

سـاف ر تـارف

ت ســ ا کــردیا ات ایــت م رــر ،دانســت ا کــا ب شــتریت بســامب کــاربرد رــیار ســا در
رسالةالطیرهاا باترت

مربـوط بـا رـیار سـاف تبـریای ،ترغ بـی ،انانـی ،نـاط ی و

تعهـبف اســت نامـ مهــا اســت ادة بـ

ات ــب راویــان ات رــیار ســاف تبــریای و

ترغ بــی ،مضــمون تع مــی ایــت ــار اســت در ــار تع مــی ،نویســ ب بــادنبــال
تبــریظ و امهــار مطاش ـ
مبا ث تع می خوی

ارشــادف یــا ترغ ـ

روایــتش ـ و بــا ش ـ بن یــا خوانــبن

است

در ایت رساشاسا ،س ب پـی رفـت مشـابا اسـت رای شـب :تام بیـا؛ مـبن صـ ادان،
اســارت و تادف ط ــران؛ ا تمــا ط ــران بــراف یــافتت پادشــا و ات ــا نرــر ایشــان؛
ستت ش انت س مرغ؛ انـذار م ـادف بـا ط ـران؛ توصـ ه مسـ ر سـ ر؛ اشـت ا ط ـران
و رکــت ایشــان بــاســوف ســ مرغ؛ ساکــت تمــامی /تعــبادف ات ط ــران؛ رســ بن
119

بررسی اقتباس در روایت رسالةاشط رساف فارسی و نربی...

تمــامی /تعــبادف ات ط ــران بــا باررــا و فرای ــب پرس ـ
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و پاســر باررــا بــا ط ــران/

ر تو روف ط ران بـا باررـا ؛ نـبم پـذیرش ط ـران ات سـوف باررـا ؛ ناام ـبف ط ـران
درپــی نــبم پــذیرش ات ســوف باررــا  ،درخواســت م ــبد ط ــران بــراف پــذیرش و
پذیرش ط ران ات سوف باررا ؛ و ت س ر انتهایی راوف
ب شــتریت کــاربرد رشــتارسا در رسااالةالطیرهااا ،رشــتار کمــی ات نــو افــیای
است؛ یع ی سر ا ات پ

متتسـا بـاسـمت متـون متـ خر مـی یـ ا ،مبا ـث بـا بسـ

ب شــترف مطــرت مــیشــونب در ایــت م ــان ،ت هــا ا ــرف کــا ب شــتریت رشــتارسا را در
خود اف داد  ،م ط اشط ـر اسـت ب شـتریت نـام ی ن ـی کـا بانـث افـیای
شب  ،شرت و ت ب

رشـتارف

یخ ات اسـت در شـرت مبسـوط ،بـا تو ـا بـا ت سـا بهتـر و

را ــتتــر صــا اســا در کســت م اط ـ  ،برقــرارف ارتبــاط م ــان م اط ـ

و داســتان

مال رتر اسـت در قبـ بة ن ـا ،پـیرفـتسـاف مشـابا انـبکی و ـود دارد و رسـاشاسـاف
ابــتسـ ا و مامــبغیاشی بــا دو ســاختار مت ــاوت بــان ــوان پـ

مــتت فــر

شــبنب

رســاشت ا مــبغیاشی تر مــت م ب ـ رســاشت بــرادرش مامــب غیاشــی اســت درنهایــت
رساشت ـا ی ،نـ تاش ضـات ،م طـ اشط ـر و کشـهاالسـرار ،طـرت و پـیرنـ

ک ـی

خــود را ات رســاشت مامــب غیاشــی ررفتــاانــب؛ امــا بــا ت ــرات ک ــی /یخــی در مــتت،
رســاشت خــوی

را ات ررفتــارف در س ـ طرة ت ــب ن ــات داد و صــا

بــبنتســایی در

طرت مضمون س ر ط ران بـود انـب رسـاشت سـهروردف بسـ ار شـب ا رسـاشت ابـتس اسـت؛

اما در ن

سـر پـیرفـت سـاف بـبیعی و ـود دارد کـا ن را ا ـرف مت ـاوت

ـو

میدسب
پینوشتها
1. hypertextuality
2. Gerard Genette
3. John Searle
4. transtextualite
5. intertextuality
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6. paratexeuality
7. metatextuality
8. architextuality
9. hypotexte
10. hypertexte
11. transformation
12. quantitative transformation
13. pragmatic transformation
14. excision
15. concision
16. digest
17. extension
18. expansion
19. amplification
20. transvlution
21. transmotivation
22. transmodalization
23. revaluation
24. devaluation
25. transvaluation
26. intermodalization
27. intelmodalization
28. evitarra
29. citamar
30. Astin
31. logical positivism
32. positivists
33. locutionary act
34. illocutionary act
35. prelocutionary art
36. performative
37. representative acts or assertive
38. directive acts
39. expressive acts
40. commissive acts
41. declaration acts
42. J. Vershueren
43. dramatic omniscient
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Abstract
Risalat Al-Teyrs are narrative texts with the mystical content and the mystic
allegory language. It is obvious that Risalat Al-Teyrs, with little addition
and removal, change and transposition, are affected by each other. Among
the Persian and Arabic Risalat Al-Tayrs, the present study aims to see
which one is borrowed from the other, and in terms of narratology, how is it
possible to investigate the effect and influence of these works relying on
Searle's speech act theory and Genette's Hypertextuality borrowing an
analytical -descriptive research method. The study seeks to investigate the
intertexuality link of Persian and Arabic Risalat Al-Tayrs. It is
hypothesized that these texts are Hypertextual and the newer narrators were
consciously affected from the previous ones. In order to investigate the
hypothesis, these works are analyzed at the level of sequence and predicate
and then similar sequences are determined. Next, each predicate is shown
with abbreviation, and at the end, these Risalats are described in terms of
structure and content of these sequences, similarities, and differences.
Results indicate that excessive use of affirmative and encouraging
sentences is in line with the affirmation and expression of guidance or
encouraging the reader towards the educational issues. Considering 17
similar sequences in these works, it is found that except the Ghasideh
Eyniyeh that has few similar sequence compared to other Risalats, IbneSina and Mohammad Ghazzali's Risalat Al-Teyrs and Mohammad
Ghazzali, with two different structure, are considered as pretext. Ahmad
Ghazzali's Risalat Al-Teyrs describes more details compared to Mohammad
Ghazzali's Risalats. Risalats of Chachi, Eynol-Ghozat, Mantegho-Tayr, and
Kashfol-Asrar have followed the Risalat of Mohammad Ghazzali, but
through embedding the changes in the sequence, have saved their works
from general imitation, thus creating innovation in their works. The Risalat
of Sohrevardi is so similar to the Ibn-Sina's in the first part, but Sohrevardi
has used different sequences to create new work.
Key words: Borrwoing, Narrative, Risalat Al-Teyrs, Speech Act,
Hypertextuality, Searle, Genette.
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