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 چکیده 

ایجاد جذابیّت و تسهیل فهم در خدمت جلب مخاطب و تأثیر  با شوند تا برای آن بیان می  حکایات ،  کهندر متون 

ها  در داستان جذابیّت  این  ایجاد  گو نیز به عنوان یک عنصر داستانی نقش مهمی در  وگفتبیشتر در خواننده باشند؛  

به    زبانی، حوزۀ  در  ، و  است  آمده   « صحبت  و   وشنود گفت ،  همکالم»  لغت به معنی   در کتب  وگو، گفت   بر عهده دارد. 

ترین عناصر داستانی  یکی از مهم های ادبی  اما در ساحت مؤلفه   ؛گیردمنظور انتقال پیامی به مخاطب شکل می 

تواند در یک داستان،  این عنصر داستانی می   . شودکه اهداف دیگری غیر از انتقال سخن بر آن مترتّب می است  

ها، انتقال فضای  داستان، بیان مضامین، معرفی شخصیّت بردن  هایی را از جمله؛ کمک به پیش کارکردها و ویژگی 

ها و اطالعات مربوط به مبانی نظری این پژوهش بر اساس ترکیبی از رویکردهای  ایفاء کند. داده  غیرهداستان و 

مورد از    32گیری از روش توصیفی،  و با بهره شد  سنتی و رویکردهای جدید در حوزه قواعد ادبیات داستانی تدوین  

وگو در پیشبردِ  نقش گفت - 1های داستانی )وگو در روایتات بوستان و گلستان با توجه به کارکردهای گفت حکای

وگو  نقش گفت  -4پردازی  وگو در شخصیّت نقش گفت   - 3مایه  وگو در پردازش درون نقش گفت  -2طرح داستان  

خاص( به طور جداگانه مورد    وگو در ایجاد سبک و لحنینقش گفت   -5در ایجاد حال و هوا )فضا(ی داستان  

نتایج به دست آمده    و  وگوها، در این دو اثر با هم مقایسه شدکارکرد گفت  ، در پایان .بررسی و تحلیل قرار گرفت

و هر کدام از    هایی دارند وگوهای بوستان و گلستان با وجود ذهنیت یکسان سعدی  تفاوت از این قرار است: گفت 

بوستان به نظم است و  ساختار    اند؛ برای مثال از آنجا کهد جسته وگو سوهای گفت این آثار، به نحوی از کارکرد 

وگوها از گلستان بیشتر  های بوستان و به تبع آن گفت مسائلی مانند عروض و قافیه باید در آن رعایت شود، حکایت 

ه در کارکردهای  وجود دارد که این مسئل  ه و هدف تفاوت دیدگاریزی بوستان و گلستان  در پی است؛ همچنین  

ا  خورد، اموگو به چشم می دهای گفت رکند؛ همچنین در بوستان اغلب کارکوگو در دو متن اختالف ایجاد می گفت 

 مایه مؤثر هستند. در گلستان بیشتر حکایات تنها در بیان درون 

بوستان و گلستان، عناصر داستان وگو، ها: گفتکلیدواژه
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 پیشگفتار 
شوند تا در  های کوتاه )حکایات( برای آن بیان می ، داستان خصوص حوزۀ ادبیات تعلیمیه  متون کالسیک بدر  

خدمت جلب مخاطب و تأثیر بیشتر در خواننده باشند؛ در این آثار اصوالً گنجاندن یک حکایت که معموالً ساختۀ  

های دیگری دارد که مهمترین آن ایجاد جذابیّت و  خود نویسنده نیست و از مآخذ دیگری اخذ شده است، نقش 

برای ایجاد جذابیّت در  اما  است؛  انتقال هر چه بهترِ مطالب  فهم برای جلب مخاطب و در نهایت تعلیم و  تسهیل  

داستان  برمی وها، وجود گفت خود  از مهمترین عناصری  ایفاء  شمارند که نقش  گو را یکی  زمینه  این  در  مؤثری 

های  کند. البته این قاعده و امثال آن از داستان داستان را تقویت می و جنبۀ زیباشناختی و استحکام ساختاری    کندمی

ای و عده   - شودکه به منظور القای مستقیم پند و اندرز و تعلیم به خواننده نوشته نمی - جدید استخراج شده است

های  در قصّه »   و   ها را مالک قرار داد و گلستان آن   توان برای سنجش حکایات بوستاناند که نمی بر این عقیده 

کهن   و  تابعگفت  عنصر ادبی  و  وگو  )داد،   خاصی  قانون  قاعده  اینکه:  (254:  1375نیست.«  در  »گفت   یا  وگو 

قصّه کتاب می های  آن  داستانی  جنبۀ  بر  آن  ادبی  جنبۀ  که  نداردای  را  خود  معمول  و  طبیعی    .« چربد، صورت 

 توان گفت چنین ساختارهایی به طور کلی عاری از خصوصیات معتقدند، نمی نیز برخی   ( 611:  1394)میرصادقی، 

با   آن بررسیرا  فارسی   سنّتی ادبیات  شناخت راههای از هستند، این دسته از پژوهشگران یکی و قواعد داستانی

 های داستان سنّت احیای  بر وهعال هاییشیوه  چنین کاربست گویند: »نتیجۀ دانند، و میجدید می  علمی هایشیوه

 و تبیین نویسندگان پردازیداستان  اصلی شگردهای  کشف و متون  روایی ساختار بیشتر  هرچه شناخت به قدیم،

 ( 1: 1382شود.« )غالم،  می  منجر آنها  آثار  قوّت و ضعف  نقاط 

 هایمالک  نظر از  »گلستان«،»بوستان« و   حکایاتدر  را وگوبنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا عنصر گفت 

گفت  و تجزیه نوین پردازیداستان  برای  امروز  داستانی  قواعد  در  که  کارکردهایی  میزان  و  کند  وگو  تحلیل 

گیری سعدی از کارکردهای  تأثیر بهره »بوستان« و »گلستان« بسنجد، و با این بررسی،  شمارند، در حکایاتبرمی 

 . نشان دهد را  این دو اثر  القای مفاهیمِوگو در ایجاد جذابیت برای روایی گفت

تر تحت مقوله کارکردهای  وگو از منظر ادبیات داستانی و به صورت جزئی گفت   در این پژوهشالزم به ذکر است،  

پرداخته  شود،  و به ساحت فلسفی آن که تحت عناوینی مانند دیالوگ و چند صدایی مطرح می  شده آن بررسی  

 .  نشده است

 شده است: تنظیم  فصل پنج در پژوهش این

 ،اهداف پژوهش ،اهمیّت و ضرورت پژوهش بیان مسئله، که شامل پژوهش اختصاص دارد، اول؛ به کلیات فصل  -

 . دشومی  شناسی پژوهشروش  و های مهم و کلیدیتعریف واژه ،پژوهش های فرضیه ،های پژوهش پرسش 

در قالب پیشینه عام و خاص ارائه    تحقیقات مشابه پیشینهمراه با گزارشی از    پیشینه پژوهش؛  دومدر فصل    -

 شود. های پژوهش اشاره می شود، همچنین به نوآوری می

شود، سپس  وگو و کارکردهای آن پرداخته می ه گفتبه مبانی نظری اختصاص دارد؛ ابتدا به مقول  سومفصل    -

 گیرد. مباحث مربوط به طرز سخن سعدی در بوستان و گلستان مورد بررسی قرار می 
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یافته چهارمدر فصل    - کارکردهای گفت ؛  بررسی  مبنای  بر  پژوهش  در  های  و    32وگو  بوستان  از    9حکایت 

 شود. حکایت از گلستان، ارائه می 

فصل    - یافتهبر ؛  پنجمدر  نتیجه رسی  و  گیریها،  نهایی  ،  نظریه  استاعالم  برای  آمده  پیشنهادات  همچنین   .

 آید. تحقیقات بعدی و منابع مورد استفاده در تحقیق در پایان این فصل می 

 

  



 

 
 

 فصل اول.1

 کلیّات 
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 . بیان مسئله 1 – 1

. بخصوص در    گیرد.وگو بین دو شخصیت شکل می ها از یک گفت ترین داستان شاید بتوان گفت گاهی کوتاه 

ست که ا  گووگاهی اصالً این گفت   ،شود بسیاری از حکایات تعلیمی و ِحکمی که در متون قدیمی نقل می

 دهد.داستان را شکل می 

هایی اوتفها و تچه شباهت   ،گلستانبوستان و  در دو اثر   اوگوه گفت پژوهش حاضر این است که    مسئله

گوها بر ودر این پژوهش گفت  گذارد.وگوها می؛ یا اینکه نظم و نثر چه تأثیری بر شیوۀ گفت دهدرا نشان می 

که در   تحقیقاتیدر اغلب   ،د. باید یادآور شویمنشوبا هم مقایسه میگلستان  و  بوستان  در    ، اساس »کارکردها«

بوستان  )از میان    در یک اثر  اجمال  طوره  ب  عناصر داستانیمجموعه  یا    ،نزدیکی این موضوع انجام شده است 

وگو مورد بررسی قرار گرفته به طور خاص عنصر گفت  و یا اینکه اگر اندتهف( مورد بررسی قرار گرگلستانو 

ای  مقایسه   هاهایی که در آنباشد، تنها در یک اثر )یا گلستان یا بوستان( شکل گرفته است؛ همچنین در پژوهش

)دیوان    دیگر( با یک اثر از مؤلفی  گلستان  یا ان  تبوس)  میان یکی از این دو اثره  س مقای  ،صورت پذیرفته است 

های پیشین صرفاً بر تحلیل موضوعی تأکید شده است و یا  بوده است. همچنین در پژوهش امی(  پروین اعتص

در ،  پرداخته شده است   ،گو به کار رفته ودر برخی کارها  فقط به محتوای حکایاتی که در آنها عنصر گفت 

رد بررسی قرار  مو  حالی که در این پژوهش همانطور که اشاره شد شیوۀ بیان و ساختار حکایات این دو اثر

 گو وجود دارد.وحکایاتی است که در آن عنصر گفت  منتخبی ازته و همچنین حوزۀ مطالعاتی، فگر

در این دو اثر با هم مقایسه    ،گوهاوگفت   کارکرد  خاصبه طور  در این پژوهش    ،همانطور که گفته شد 

گو ونقش گفت   -1بندی است؛ مانند:  های داستانی از چند زوایه قابل دسته گو در روایت وکارکرد گفت   ؛شودمی

  - 4پردازی ت شخصیّگو در ونقش گفت   -3 مایهپردازش درون گو درونقش گفت   -2داستان  طرحدر پیشبردِ 

 گو در ایجاد سبک و لحنی خاص ونقش گفت  -5حال و هوا )فضا(ی داستان گو در ایجاد ونقش گفت 

 است. گلستان و بوستان گوهای ومورد در گفت  5تر، مقایسۀ این مسئلۀ پژوهش به صورت جزئی
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 . اهمّیت و ضرورت پژوهش 2 – 1

توجه   ها )کارکرد( وگوبا تأکید بر شیوۀ پردازشِ گفت گلستان  و  بوستان  تاکنون پژوهشی که به مقایسۀ دو اثر  

جنبه  به  توجه  اینکه  به  نظر  است.  نشده  انجام  داستانی  کند،  و  روایی  حوزۀ گلستان  و  بوستان  های  در 

این دو اثر مهم کمک کند،    هایهنری در پردازش روایت سبک و ظرافتهای    شناخت   تواند به شناسی می سعدی 

سعدی   های بالغِتاز جنبه ای  گشودن جنبه بوستان و گلستان    حکایاتوگو در  پس مقایسه و تحلیل گفت 

 است.

 

 . اهداف پژوهش 3 – 1

هایی دارد؛ مانند کمک ویژگیکارکردها و  یکی از عناصر داستانی است که    گووگفت   ،همانطور که اشاره شد

پردازش فضای داستان و ایجاد سبک و لحن خاص در پردازی،  ت شخصیّ  مایه،، بیان درونبردن داستانپیش   به

 داستان.

 گوهای گلستان و بوستان هدف اصلی پژوهش است. ون موارد در گفت مقایسۀ ای

 شود: در چند جستار خالصه میگلستان و بوستان مقصود ما از بررسی این عنصر داستانی در حکایات 

 پی ببریم این عنصر داستانی در این حکایات به چه منظور آمده است؟  -

 ت؟سبک سعدی در ارائه این عنصر داستانی چگونه اس -

 شناختی او چیست؟تأثیر احتمالی به کارگیری این عنصر داستانی در فهم مخاطب و برانگیختگی حس زیبایی  -

آید که به چه علت  در صورت اثبات موفقیت سعدی در به کاربردن این عنصر داستانی، این سئوال پیش می  -

 سعدی در این امر توفیق داشته است؟ 

یعنی در واقع    ها زائد است؟کند که این وگوها در آثار سعدی احساس میگفت آیا خواننده با خواندن این    -

 کاهد؟وگو وجود نداشته باشد، از جذابیت داستان میاگر آن گفت 

 

 های پژوهش . پرسش4 – 1

کارکردها و شیوه قرار  و    گو به چه میزان در حکایات بوستان و گلستان به کار رفته است؟وعنصر گفت   -1

 چگونه است؟  این دو اثر در آن گرفتن

گلستانوگو  گفت عنصر    -2 بوستان و  مقوالتی چون  در  داستان  با  درون  ،پیشبردِ طرح  مایۀ حکایات،  بیان 

 دارد؟ ارتباطیچه  انتقال حال و هوا و فضای داستانی پردازی،شخصیت 

 ؟ دارد تناسب ها، ت بیان در حکایات گلستان و بوستان با شخصیّ  لحنآیا  -3
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 ؟ مؤثر است های ادبی در گلستان و بوستان وگو در ایجادِ جذابیت گفت آیا  -4

 

 پژوهش  های . فرضیه5 – 1

به نثر و  گلستان  و به سبب آنکه    وگو وجود دارد گفت   1ستان، حداقل  در اغلب حکایات بوستان و گل   -1

 هایی دارد.تفاوت در این دو اثر وگو و روشِ طرحِ گفت  کارکردها ،به نظم است بوستان 

و انتظامِ  به پیشرفت    به طور کلی  شود وهای مختلف در بوستان و گلستان مطرح می وگو به صورت گفت   -2

مایه  عنصر وجود دارد، انتقال بخشی از درون  ه در اغلب حکایات ایناز آنجا ککند و  طرح داستان کمک می

ها شخصیت روایی    فی وصت بهسعدی در بوستان و گلستان  همچنین به دلیل این که    ؛حکایات بر عهده آن است 

دهد. در زمینۀ انتقال حال و هوا و  وگو، نشان می را در خالل گفت های شخصیتی هر کس ویژگی  ،پردازدنمی

ها در آن این مقوله  بوستان و گلستان دو اثر در حوزه ادبیات تعلیمی هستند،    چوننیز باید گفت  فضای داستان  

 اولویتی ندارد. 

بنابراین در گلستان و    ،گویدها سخن می ت از آنجا که درگلستان و بوستان، سعدی به جای همه شخصیّ  -3

 کند.ها تغییری نمیت بوستان شیوۀ بیان، متناسب با نوع شخصیّ

 افزاید. های داستان میت جذابیّبر گلستان و بوستان وگو در گفت  -4

 

 های مهم و کلیدی . تعریف واژه6 – 1

 1وگو. گفت 1  –  6 – 1

به    لغت فارسی  در کتب   وگو،گفت   ؛توان با مقایسه در دو ساحت زبانی و ادبی تعریف کردوگو را میگفت 

به منظور انتقال   حوزۀ زبانی،در  و  ،  است   آمده   گفتار«و    سخن  ،صحبت   ،وشنودگفت مباحثه،    ،مکالمت »  معنی

  افراد است که از  دو فرد یا شماری از  نوعی جریان معنی میان   ۀدهندنشان گیرد و  پیامی به مخاطب شکل می 

اما اگر پردازش ادبی صورت   .آیدشترک و گاهی نو به وجود میمعنی، نوعی فهم و درک م  این جریانِ  رهگذر

شویم که به عنوان  هایی روبرو میوگو مترتّب شود، با ویژگیاف دیگری غیر از انتقال پیام، بر گفت گیرد و اهد

 .های متن ادبی قابل تحلیل است مؤلفه 

 

 

1. Conversation 
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 1حکایت . 2 –  6 – 1

 در  که  است  کوتاه  غالباً  داستانی  کالسیک فارسی،  ادبیات  در  سرگذشت،  و  قصّه  داستان،  معنای  به  حکایت 

 د. شومی  مطرح  نیز  اجتماعی - سیاسی یا و اخالقی اینکته  کند،می  بیان  شاعر  ه آن کهای  ماجرا خالل

 

 شناسی پژوهش روش .7 – 1

 روش پژوهش  .1 – 7 – 1

 ای است.روش پژوهش توصیفی و با ابزار کتابخانه 

 

 فنون و ابزارهای گردآوری اطالعات .2 – 7 – 1

 برداری از منابع کتابخانه فیش

 

 قلمرو پژوهش . 3 – 7 – 1

 الف( قلمرو مکانی: ایران 

 ب( قلمرو زمانی: قرن هفتم

 وگو در ادبیات داستانی : گفت ج( قلمرو موضوعی

 

 

1. Anecdote 



 

 
 

 وم دفصل . 2

پیشینه پژوهش
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 ها و مقاالتنامهایان. پ1 – 2

عناصر    با موضوعمرتبط  ها و مقاالتی است که به طور خاص  نامه شود، معرفی پایان آنچه در این فصل ارائه می 

های  نامه است. در بخش نخست، به معرفی پایان   در بوستان یا گلستان   - وگو گفت   به ویژه   -   های روایی و نمایشی یا جنبه   داستانی 

 شود. است، بررسی می پردازیم؛ در بخش دوم، مقاالتی که به چاپ رسیده های دکتری می کارشناسی ارشد و رساله 

 هانامهبخش اول: بررسی پایان

 مطالعات دهه هشتاد شمسی  الف( 

  «( 1388نجمه فعال ) «، تألیفسعدی بررسی وجوه نمایشی گلستان 

   است.به شیوه سندکاوی اطلّاعات گردآوری شده  و در شش فصل ارائهنامه این پایان 

 پرداخته است.   پژوهش به ذکر مقدماتی در مورد موضوعفصل اوّل نگارنده در 

دوّم    در و  بیان    به که  فصل  دارد،    تعاریفکلیّات  زیر اختصاص  است:  عناوین  ادب  ت یّماه   آمده  و    یاثر 

نش یهایژگیو سعد  ثر ،  شاخص   داستان،  ی گلستان  غرب  سم یمالینیم  ش یدایپ  یچگونگ،  آن   یهاو  ،  در 

. نویسنده در پایان فصل نیز بخشی را  مال( ینیکوتاه )م  و داستان کوتاهِ  ت یحکاو   رانیا   اتیّدر ادب   سم یمالینیم

 دهد.اختصاص می  سبک داستان نویسی سعدیبه 

و   داستان،  ست؟یدرام چ مباحثی مانند    به  است   ساختاردراماتیک در گلستان که عنوان آن  در فصل سوّم ،  

   شده است. پرداخته کیساختمان درامات  ریمخاطب و تأث، درام

  ساختار مقولۀ به تعریف نویسنده ، شناسی دراماتیک در گلستان نشانه  ساختارتحت عنوان فصل چهارم در 

های  شناسی و نشانه نشانه   مباحث   برای دریافت بهتر وجوه نمایشی اثر به  و  پردازدمی  تیکشناسی درامانشانه 

  د.پردازمی زبانی و بیانی 

نویسنده در این فصل ابتدا   دهد.متن داستانی گلستان مورد بررسی قرار می   دررا  فصل پنجم وجوه نمایشی  

آورد. عناوین  ها از گلستان نمونه می برای هر یک از آن کند، سپس  یکی از کلیات مرتبط با موضوع را مطرح می

گفت  از:  عبارتند  بخش  این  دراماصلی  در  درامات  یپرداز  ت یّ شخص  ،وگو  ساختار  با  متون    انواع ،  ک یدر 

ها با  . نویسنده در بعضی از این بخش در درام و داستان  مکان،  در درام وداستان  زمان،  ت یشخصّ  یبندمیتقس

به جزئیات  به  بینارشته   ورود  مطالعات  میمرزهای  نزدیک  » ای  بخش  در  مثال  برای  دیالوگ  شود؛  ماهیّت 

آن  انواع  و  چن   «درگلستان  زیرعنوان از  میین  استفاده  گفتارکند:  هایی  لحن  گفتمان،  یکنش   ، پرولوگ ،  یدو 

؛ و یا  مناظره و    پنهان درافعال  الوگید،  یرفتار  الوگید،  لوگ( ی)سولییتنهاگو،  )مونولوگ( ییگوتک   ،لوگیاپ

نویسی مدرن به این متن کالسیک «، کامالً بر اساس داستان شخصیّت پردازی در گلستان سعدی در بخش »
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،  نام   لهیبه وس  میمستق  یپردازت یّشخص ،  میمستق  یپردازت یشخصّد، چنانکه از اصطالحاتی مانند  کنتوّجه می

گفتار  میرمستقیغ   یپردازت یشخصّ،  میمستقر یغ  یپردازت یّشخص ،  یوصف  میمستق  یپردازت یّشخص و   با 

غیر    گوید که اونماید. نویسنده خود در توضیح این روش میاستفاده می  با رفتار میرمستقیغ یپردازت یّشخص

های دیگر از انواع دیالوگ و زمان گونه   های مختلف دیالوگ و زمان که در متون نمایشی آورده شده، از گونه 

هایی تقسیم کرده و  های مخصوص هر نوع به گروهه به ویژگیآنها را با توج   وحکایات دیده    دررا  و مکان  

 . هایی برای آنها برگزیده و به تعریف هریک مبادرت ورزیده است نام 

فصل ششم که فصل پایانی پژوهش است، نویسنده با طرح مسائلی مانند »دامنه موضوع در حکایات«،  در 

ازپردازی در حکایات« و »صحنه و صحنه حادثه »حادثه و   او  تعبیر  به  های ناگفته   پردازی در حکایات« که 

  برد.کار خود را به پایان می ، است  حکایات دیده نشده در دیگر عناصر ۀبه انداز است و نمایشی

 

  « ( 1389)  دزکینظرپور فرزانه    «، تألیف سعدی  های بوستان بررسی و تحلیل عناصر داستانی در حکایت 

شامل یک مقدّمه و چهار فصل است. در فصل اوّل به کلیّات و تعاریف داستان، داستان کوتاه،    نامهپایان این  

را در نگارش عناصر داستان  پیش از آنکه ادبیات غرب  نویسنده معتقد است    است.  حکایت و ... پرداخته شده

 سعدی با نبوغ خود این عناصر را   مال به کار بگیرد،م به مینی های موسوهای کوتاه به ویژه در داستان داستان 

 کند.بندی جدیدی، برای حکایات بوستان ترسیم میدر حکایات خود به خدمت گرفته است. او در ادامه دسته 

توان حکایت به معنای واقعی کلمه دانست. چنانکه  »البته باید توجه داشت که تمام حکایات بوستان را، نمی

واره قرار داردند و ما با ارائه تعریف حکایت آن دو را کامالً از بکدیگر ها در زمره حکایت ز آنبرخی ا

اند، دارای هایی که در بوستان عنوان حکایت به خود گرفتهوارهای از حکایت ایم. بخش عمدهمتمایز کرده

ی داستانی در معنای خاص کلمه در وگو گفت دهد و نه  دو شخصیت هستند، اما نه کنشی در آنها رخ می

ای  در معنی خاص کلمه؛ یعنی گفت و شنود دوطرفه وگو گفت ها  وارهگیرد. در این حکایت آنها صورت می

ها و بروز تغییر و حرکت در مسیر داستان شود، وجود ندارد و کنشی که موجب  که موجب تبیین بهتر کنش

 ( 13: 1389 ،دزکینظرپور) یوندد.«پحرکت و تغییر در داستان شود، به وقوع نمی
واره در فصل سوم به وجوه تمایز حکایت و حکایت و    پردازدمعرّفی عناصر داستان می  فصل دوم بهدر   

، تحلیلی کلّی است. در فصل پایانی این پژوهشدههای بوستان پرداخته ش و بررسی عناصر داستان در حکایت 

  .ای بوستان ارائه گردیده است ه از عناصر داستانی به کار رفته در حکایت 

زندۀ ساختمان حکایت  اجزای  توصیف  با  که  است  آن  پی  در  اثر  این  در  بوستان سعدی،  نگارنده  های 

تعبیری می  به  کند.  پیدا  را  بوستان  فرایند را ریخت الگوهای ساختاری  این  های شناسی حکایت توان عنوان 

 بوستان نامید.
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  «  ( 1389) دحسین صدرمیرمحمّتألیف  «،سعدی گلستانبررسی ساختار روایت در 

 ، ای که در نثر سعدی کاربردی شوند تعریف عناصر داستانی به گونه باز  تا از طریق  کندسعی می این پژوهش  

  که رمز و چیزی  یعنی همان    های پنهانالیه این    .دونزدیک ش   ق کتاب گلستان سعدیعمی  و  های پنهانالیه   به

  های لفظی و معنوی مثل سجع و تلمیح غیر از آرایه   سعدی در آن نهفته است، و آن  نویسیراز هنر داستان 

توان به یک شیوه یا ساختار کاربردی دست یافت تا بتوان به کمک آن آثار می   نویسنده معتقد است که.  است 

فی بررسی کرد و به وجوه تفاوت  صورت توصیه  کالسیک فارسی را از لحاظ داستانی به شکلی دقیق و البته ب

 گوید:او میهای داستان پردازی شعرا و نویسندگان مختلف پرداخت. و اشتراک در شیوه 

در منابع روایت شناسی و کتب مربوط به عناصر داستان و روایت داستانی به اجزایی از روایت داستانی »

ای همچون سعدی را تا حدودی یسندهتواند به شکلی مشخص شیوه نو شود که بررسی آنها میاشاره می

کند. علمی    روشن  بنیه  از  آن حد  تا  اما  فیلم هستند  و  رمان  بررسی  پایه  بر  تحقیقات  این  اساس  اگرچه 

 ( 8: 1389 ،صدر) «ها استفاده کرد.برخوردارند که بتوان در بررسی کتابی مثل گلستان سعدی از آن

 شناسی«تعاریفی در باب »روایت چیست؟« و »روایت شامل چهار فصل است. در فصل اوّل به    نامهپایان این  

شده  به  پرداخته  دوم  فصل  داستانی« است.  ادبیات  و  »داستان  و  چیست؟«  »ساختار  مانند  مفاهیمی  بررسی 

امات صورت  ای میان حکایات گلستان و مقو در پایان فصل پس از مختصری در فن مقامات، مقایسه   پردازدمی

کارکرد عناصر داستانی و کارکرد روایی ابیات در گلستان سعدی مورد یررسی قرار   ،در فصل سوم  .پذیردمی

 .شودانجام می  هاحکایت کلّی  بررسی، این پژوهش چهارم. در فصل گیردمی

 ه نمود:دهد، مشاهدهایی که به سئواالت زیر میتوان در پاسخ نامه را مینتایج حاصل از این پایان 

پرداخت میهای سعدی شخصیت در حکایت   - کدام روش  با  معرفی شخصیت   -؟  شوندها  ها چگونه 

است و از آن  قرارزند تا چه حد هماهنگی بربین شخصیت و اعمال و رفتاری که از آنها سر می - ؟شوندمی

و مکانی وقوع اتفاقات داستان    ها یعنی شرایط زمانیزمینه روایت   -؟  افتدتر چگونه این هماهنگی اتفاق می مهم 

اند چه نقشی در روایت داستانی  ها آمده ابیاتی که در میانه و پایان حکایت   -؟  تا چه حد حائز اهمیت هستند

نویسی است یا نقشی خاص را در ی وفاداری و پیروی از شیوه مقامه نوع  آیا حضور این ابیات صرفاً  -   ؟دارند

 ؟ساختار روایت به عهده دارند 

 

 

 




