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ی ی نظریهفراهم نمودند تا این رهيافت نو در زمينه

ی دکتری به سامانی روایت را در قالب رساله
 مقدماتی  برسانم.   

و ظرافتی  دقتاز دکتر حسين صافی عزیز نيز که با 
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 با ادای احترام به
مان کرد وپدر، که از کودکی با گلستان سعدی مأنوس

مادر، که روایت زندگی را با صبوری و مهر معنا کرد؛
دارم به:این رساله را با خاطری خسته تقدیم می

های زندگيمآن سال و ماه و ساعت
به که در تالش و انتظار برای ورود

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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چکیده
پژوهشی « گلستان سعدیمعناشناختی نظام گفتمانی  - روایت شناسی چالشی: تحليل نشانه»حاضر با عنوان  یرساله    

این پژوهش، به دنبال آن است تا ضمن  .شناسی ادبيات مطرح گشته استشناسی و نشانهی زبانست که در حوزهنظری
گفتمان روایی جاری در این اثر را مورد بررسی قرار دهد و نشان دهد  های، انواع نظامگلستان سعدیبررسی گفتمان روایی 

را در قالب یک  گلستانیابند و ساخت روایی زیرین متن بروز می هایمعنایی در الیه -نشانه  هایکه چگونه فرآیند
عنوان یک نظریه و روش بهشناسی پساگرمسی معنا -گيری از نشانه کوشد تا با بهرهبرند. رساله میپيش مینشانه بهالنک

مندی و مداری، هدفمندی، جهتنظام هایبه تحليل ویژگی ؛استتحليل گفتمان که از دل مکتب پاریس برخاسته
های گفتمانی گلستان معناشناختی از نظام -این تحليل نشانه  ماحصل .بپردازدگلستان سعدی زبانی در انواع گفتمان کالن

ی نظریه روایت  با یابی رساله به روشی از مواجهه با متون در حوزهدست ،«زنجوان مشت»ی سعدی و حکایت برگزیده
آورد اصلی تعيين رویمعنایی،  -های نشانه اساس شناسایی و استخراج نظامباشد که برمی« شناسی چالشیروایت»عنوان 
آورد، بررسی سازوکارهای درون گفتمانی و تعيين ی هر رویدهندههای تشکيلنظامسازی خردهرفت، مشخصهر پی

برای نماید و ابزاری عمل می ؛معنایی نسبت به یکدیگر -های نشانه نظامها و کالنخرده نظام جوییوضعيت رقابت
این آنچه در نهایت از دهد. میدست  ها در متن بهی، عاطفی، فرهنگی و پدیداری نشانهی مناسبات شناختی، ادراکمطالعه

، برخورداری آن از استگيری شدهنتيجهو تحليل گفتمان روایی حکایات مورد بررسی  گلستان سعدیبازخوانی روایت کالن 
در گفتمان  سعدیاست که برداشت بودهو همچنين این  تنیبرون متنی و برون م -سه ویژگی چالشی درون متنی، درون 

 -ارزشی و تنشی -دو سبک کنشیتيو )بيرونی( و سوبژکتيو )درونی(، با ایجاد تعارض بين دو نوع ارزش ابژک گلستانروایی 
. استکشيدهرا در برابر هم به چالش  شوشی

 هاکلید واژه
گلستان سعدی، مانتحليل گفت معناشناسی، -نشانه شناسی چالشی، روایتشناسی، روایت
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ها و دورنماهافصل يكم: پايه
«گويد نه واقعيت.اين خاطره است که قصه مي»

ژان پل سارتر

مقدمه -1-1
گلستان  نظام گفتمانيمعناشناختي  - روايت شناسي چالشي: تحليل نشانه»حاضر با عنوان  يرساله   

شناسي ادبيات مطرح گشته است. اين شناسي و نشانهي زبانپژوهشي نظري است که در حوزه« سعدي

گفتمان روايي  هاي، انواع نظامگلستان سعديآن است تا ضمن بررسي گفتمان روايي  پژوهش، به دنبال

معنايي  -نشانه  هايرا مورد بررسي قرار دهد و نشان دهد که چگونه فرآيندگلستان سعدي جاري در 

نشانه به پيش را در قالب يک کالن گلستانيابند و ساخت روايي زيرين متن بروز مي هايدر اليه

معنا شناسي به عنوان يک نظريه و روش  - گيري از نشانهکوشد تا با بهرهبرند. رساله حاضر ميمي

مداري، مندي، جهتنظام هاياست به تحليل ويژگيتحليل گفتمان که از دل مکتب پاريس برخاسته

ن عوامل گيري معنا در ذهشکل گلستان سعدي بپردازد وزباني در انواع گفتمان مندي و کالنهدف

گيري از عناصر فرآيندي القا، تقابل، تعامل، زباني و بهره هايحاضر در گفتمان، در اثر به کاربست نشانه

شناسي تضارب، مقاومت، ممارست و مماشات گفتماني را مورد مداقه قراردهد. رساله در نهايت روايت

تواند  ماحصل تمامي کرد که مي متون ادبي معرفي خواهد عنوان يک رويکرد به مطالعهچالشي را به

 ،چه منظور نظر اين پژوهش بوده است، در فصل حاضريابي به آنشده باشد. براي دستمباحث مطرح

چه به شمايي از موضوع مورد تحقيق و آنباشد، و پيش درآمدي فراروي بحث ميکه مدخل سخن 

ترتيب که پس از بيان مسأله و اينبه شود.دست داده ميگيري اين طرح انجاميده است، بهبروز و شکل

اي نمايند، بنا بر روال تحقيقات علمي، فرضيهيي، که هدف از اين جستار را مشخص ميهاطرح پرسش

مند قوام يابد. از ديگر موارد ارايه نامه به صورتي روششود تا مسير تحقيق در گفتارهاي پايانمطرح مي

-باشد که پيشاي ميرت تحقيق و معرفي و توضيح مفاهيم پايهشده در اين فصل، بيان اهميت و ضرو

باشند. نياز شناخت چارچوب نظري بحث، ورود به مبحث اصلي و تجزيه و تحليل اطالعات مي

هستند که در اين شناسي از مفاهيمي معناشناسي، حکايت، روايت و روايت –شناسي ادبيات، نشانه زبان

ترين واژگان به کار گرفته شده ، که از کليدي«گفتمان» ود. همچنين، مفهومشها پرداخته ميراستا به آن

گيرد و به بحث چالش در باشد، بر اساس رويکردهاي مختلف مورد مرور قرار ميدر اين نوشتار مي

ي اين فصل، سخني درخصوص ارتباط زبان و واقعيت و رود. خاتمهاي ميدرون نظام گفتماني اشاره

و پذيرش « چالش گفتماني»و « تعامل زباني»ي است که زيربناي توجيهي مبحث بحث خالء زبان

باشد.مي« ي فرآيند توليد معناگفتمان به مثابه»
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بيان مسأله -2-1
بهتر متن، از جمله متون  تواند در شناخت، درک و تفسير هرچهتوجه به ساخت گفتماني متون مي

نقد ( در 1389ا باشد. آن گونه که تحقيقات صاحبي و ديگران )ادبي و داستاني، بسيار مفيد و کارگش
هاي گفتماني مبتني بر دهند که مؤلفهنشان مي روايي گلستان براساس الگوي انتقادي گفتمان

ي هاي مبتني بر صراحت از بسامد بااليي برخوردار است و پديدآورندهپوشيدگي در مقايسه با مؤلفه

هاي گفتماني مبتني بر پوشيدگي، دست به جستن از مؤلفهي، با بهره، در يک خالقيت سبکگلستان

از بسياري متون،  گلستانساختن متن زدايي مکاني، تاريخي، سياسي زده است؛ تا ضمن متمايزبافت

و زمان تاريخي وقوع حکايات و روايات دور  هااز درگير ساختن مخاطب خود با نام افراد، مکان

 يهدر سبک نگارشي خود، از نزديک شدن به شيو هاگونه مؤلفهي با اتکا به اينسازد. همچنين، و

 شود و بالقوةنگاري روايي که به نحوي سبب ايجاد محدوديت در کاربرد مصالح زباني ميوقايع

گشتن به دام شکل اثر خود را از گرفتار ايندارانه گشتن را نيز در خود دارد، پرهيز کرده و بهجانب

، گلستانعبارتي، سعدي در هاي روايي آمده در حکايات رهانيده است. بهتعيين صدق و کذب گزاره

شناختي هاي زبانجستن از مؤلفهخود و با مدد يپيام خود را در عين روشن بودن، به زبان ويژه

 کايت در گلستان يادکرد،ح يتوان از آن به مختصة سبکي تمايزدهندهمبتني بر پوشيدگي، که مي

است. سعدي داشتهشناسي و تحليل گفتمان نه عرفان و ادبيات( بيانشکلي رازگونه )از منظر زبانبه

حکايات، پيام خود را از زبان ديگران برجسته کرده  گرانکنشکردن و پوشيده ساختن زداييبا بافت

مندي روايي و مندي و البته مکاناز زماناجتماعيِ  فارغ  -عنوان عاملي فرهنگي است و سخن او به

هاي با گذشت روزگار، تغييرات اجتماعي، آمد و رفت سلسله»گفتماني، کارکرد جمعي بيابد و 

( 246: 1375)متيني، « پادشاهي و تغيير آداب و رسوم، باد خزان را بر ورق آن دست تطاول نباشد.

هاي جاري در آن چنان و گفتمان گلستاني دگانههاي چناند بابشدهها باعثهمچنين، اين ويژگي

تا آنجاست که بنا وگوهاي روزانه مردم در قالبي روايي وارد گفت مقبوليت يابند که از يک سو

صورت امثال و حکم ميان مردم ( حدود پانصد بيت يا عبارت از آن به1369ي شريعت )برگفته

معلمان، متعلمان، نهادها و دست اندرکاران وابسته  و ازسويي نيز توسط استکرده پيداايران رواج 

ي ازسوي قاطبهشوند اين پذيرش عام است. ي فرهنگ و قدرت مورد استفاده قرار گرفتهبه حوزه

گيري توانش فرهنگي در کيفيت روح جمعي و شکل گلستان است که جامعه منجر به آن گشته

فرهنگي رخدادهاي کنشي، ادراکي،  -ي زباني ين پيکرها»ي ايراني نقشي تاثيرگذار ايفا نمايد. جامعه

مثابه يک زباني را به -هاي شناختي يک اجتماع فرهنگياحساسي و عاطفي صورت يافته در حوزه
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معنايي به  -و نشانه  هاي زباني، کالميکارگيري ظرفيتنمايد و با تکيه بر بهمحصول گفتماني بازمي

(112: 1388)فالحي و ديگران، « پردازد.نگ و فرهنگ در متن مينهادينه ساختن متن در فره

ي زبان و دار در حوزهمند و هدفکاربست نشانگان زباني و آفرينشي پويا، جهت يگونهاين   

-و چارچوب روايت گلستان سعديهاي گفتماني هايي در خصوص نظامادبيات ما را با پرسش

سازد. شناختي آن مواجهه مي

هداف تحقيقا -1-3
 -شناسي ادبيات، به بررسي نشانه نشانهشناسي و ي زبانکوشد تا در عرصهجستار حاضر مي   

از باب سوم بپردازد، تا هم « زنجوان مشت»حکايت  با تکيه برگلستان سعدي معناشناختي گفتمان 

ص در آن بپردازد. شناسانه به تفحساختار متني آن را مورد تحقيق قرار دهد و هم با نگاهي گفتمان

معناشناختي، انواع  -با رويکردي نشانه  گلستان سعديترتيب، ضمن تجزيه و تحليل متني از اينبه

هاي تحقيق پاسخ شود تا از اين رهگذربه پرسشبازنمايي مي گلستاننظام گفتماني موجود در 

 .تبيين گردد گلستانشناختي شود و چارچوب روايتگفته

حقيقهاي تپرسش -1-4
هايي است که به صورت گويي به پرسشبا اوصافي که تاکنون شرح آن رفت، رساله در پي پاسخ   

گردند؛ تا صريح تقرير مي جا به صورت کامالًاند و در ايندر دل عنوان انتخابي آورده شدهضمني 

د:رود، مشخص گردهم مسير حرکت تحقيق و هم نتايجي که در پايان از رساله انتظار مي

پردازد؟روايت شناسي چالشي به چه موضوعي مي -1

آورد؟اندازد و بستر تحول روايي را فراهم ميدر درون خود پوست مي چگونه روايت -2

اند؟معنايي در گفتمان روايي گلستان سعدي قابل بازيابي -هاي گفتماني نشانه کدام نظام -3

-ت گلستان سعدي چگونه وارد سطوح چالشي ميهاي گفتماني حاضر در حکايات و روايانظام -4

شوند؟

کنند؟ها خود را بازيابي و بازسازي ميهاي ارزشي گفتمان در درون حکايتچگونه نظام -5

هاي زندگي و سپهرهاي فرهنگيها در درون يک حکايت منجر به توليد سبکچگونه چالش -6

شوند؟ترازماني مي
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هاي پژوهشفرضيه -1-5
ها در ارزش ي  نظاممعنايي روايت حسب مطالعه -رسد که سطحي از تحليل نشانه نظرميبه* 

ها از سطح متن تا معنايي ارزش آفرين و تسري آن -هاي نشانه جويي ميان نظامگفتمان، رقابت

باشد.   « شناسي چالشيروايت»برون متن موضوع 

محتوايي و کيفي به جاي نظام ارزشي کمي و رسد که روايت با جانشيني نظام ارزشي * به نظر مي

آورد. صوري بستر تحول روايي را فراهم مي

عاطفي، تنشي و  –هاي نشانه معنايي کنشي، اتيک، شوشي که گلستان از نظام  رسدنظر مي* به

 رخدادي برخوردار است.

-اثر رقابت نظام در گفتمان روايي گلستان سعدي، در« هاي چالشيسبک»رسد که بروز نظر مي* به

گردد. هاي ارزشي وارد سطوح چالشي ميجويي نظاممعنايي گفتمان و تحدي –هاي نشانه 

هاي ارزشي گفتمان در حکايات گلستان سعدي رسد که بازيابي و بازسازي نظام* به نظر مي

-ميحاصل فرآيندهايي چون تعامل، تقابل، سرايت، رقابت، مقاومت، ممارست و مماشات گفتماني 

باشد.

* به نظر مي رسد که سعدي در حکايات گلستان با ايجاد تعارض بين دو نوع ارزش ابژکتيو 

شوِشي در گفتمان  -ارزشي و تنشي -)بيروني( و سوبژکتيو )دروني( منجر به توليد سبک کنشي

روايي گلستان مي گردد. 

معنايي  -نشانه  يويژه هاي* به نظر مي رسد که روايت در درون گلستان سعدي با خلق موقعيت

خوان( و برون )ميان متن و باور روايت ار درون متن به برون متنهاي درون متني، و توليد چالش

تواند منجر کند که ميشناختي( نوع سپهرهاي فرهنگي خاص خود را توليد ميمتني )مبتني معرفت

شناسي گردد. انسان –به نظام نشانه 

ارجاع به ، فرضي پيششدهالشي با تخريب انتظارهاي تثبيترسد که سطوح چنظرمي* به

شده در فرهنگ و مجموعه نشانگان زباني باورپذير شده؛ منجر به توليد معنا و انتظارهاي رسوب

گردند.هاي زندگي ميسبک
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اهميت و ضرورت تحقيق -1-6
ي ادبيات کالسيک نه در حوزهشناساشناسانه و نشانهزبان هايگر ضرورت بررسيچه نشانآن   

ها و پيوستارهاي جاري در آن مند اليهباشد؛ نياز به شناخت، توصيف و معرفي روشفارسي مي

 گردند.   هاي ادبي منجر ميست که به بروز گفتمانهاي زبانيدسته از پيکره

نظور انجام ممتقن به شناختيجستن از يک اسلوب علمي مبتني بر الگوهاي روشهمچنين، بهره

معنايي در مواجهه با متون روايي ادبي،  هاييابي به تحليلسبکي و دست هايبنديمطالعات و دسته

جستن از سازد. در حقيقت، بهرهخود ضرورت بيش از پيش از اين دست تحقيقاتي را مشخص مي

ي زبان ادبي، يطهها به حشناختي و وارد ساختن آنشناختي و نشانهنظريات و الگوهاي نوين زبان

ي مطالعات متون کالسيک فارسي، که به نوعي دربند مالحظات تاريخي و سنت خصوص حيطهبه

 ست. هاي انجام چنين تحقيقاتياند؛ از ديگر ضرورتقديم مطالعات ادبي گرفتار آمده

به کار  زيباشناختي ادبي، صور خيال و اصول بالغي هايهم بيشتر از جنبهگلستان سعدي از طرفي، 

گرفته شده در متن، مورد بررسي قرار گرفته است و انطباق پذيري اين اثر با قالب رويکردهاي 

معناشناسانه و نتايج  -هاي نشانه شناسي و تحليلگفتماني، روايت هاينوين تحليل زبان، نگرش

 حاصل از آن، بر ما پوشيده مانده است.

ي توان گفت که انجام چنين تحقيقي از جنبهپژوهش ميطور کلي، در باب اهميت انجام اين به   

شناسي، شناسي، معناشناسي، روايتشناسي، نشانهنظري، معرفي چارچوبي ويژه در مباحث زبان

هاي تواند به بروز بحثآوردهايي را در پي خواهد داشت و ميسبک شناسي و حتي نقد ادبي دست

ي اهميت خورد آراء اهل تحقيق بيانجامد. از جنبهي برگشا، در نتيجههايي راهنظري و چالش

معناشناسي در بررسي و تحليل گفتمان متني  -کارگيري رهيافتي نوين چون نشانه کاربردي نيز، به 

و تحليل  رويکرد در مطالعهجستن ازايندر اين پژوهش، راه را براي بهره گلستانکالسيک به مانند 

است که رساله، بررسي ر مبناي همين اهميت و ضرورت نيز بودهسازد. بانواع گفتمان هموار مي

است.معناشناسي را در دستورکارخود قرار داده -با رويکرد نشانه  گلستان سعديگفتمان روايي 
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دورنماي رساله -1-7
ز پردازد و نمايي کلي ابه کليات مرتبط با پژوهش مي ها و دورنماهاپايهفصل اول با عنوان    

اي از مفاهيم بنيادين نمايد. اين فصل شمهگيرد را ارايه مينامه مورد بررسي قرار ميچه در پايانآن

معناشناسي را  -شناسي ادبيات، گفتمان و نشانه گيري اين طرح تحقيقاتي چون زبانمؤثر در شکل

ا اهداف و عنوان اي متناسب بدهد. همچنين، گفتمان و نظام روايي گفتمان، به گونهدست ميبه

پيش روي تحقيق و  هايشوند. عالوه بر ذکر اهداف، پرسشرساله، در همين فصل توصيف مي

ي نظري و کاربردي نيز در اين فصل شرح داده موضوع ضرورت انجام اين پژوهش از دو جنبه

است  و مطالعاتي که تاکنون در زمينه تحقيق انجام شده ي تحقيقپيشينهاست. فصل دوم به شده

ي امر را اختصاص دارد. اين فصل به دو صورت در زماني و هم زماني )زماني و عنواني(، پيشينه

ي حاضر دهد تا نشان دهد که تاکنون هيچ طرحي در چارچوب مورد نظر رسالهمورد مرور قرار مي

نه که گوفصل سوم، همان تدوين نشده و ميدان براي انجام تحقيقي از اين دست فراهم بوده است.

 –نامه يعني  نشانه آيد، به معرفي چارچوب نظري پايانبرمي - ها و رويكردهاروش -از عنوان آن 

پردازد و مباني و معناشناسي چالشي با سود جستن از مفاهيم و کليات عرضه شده در فصل يک مي

، گلستان سعديعني عالوه، منبع مورد تحليل ينمايد. بهالگوي انتخابي را تشريح مي هايمايهدرون

شناسي اي در مطالعات زبانپژوهشي ويژه هايادبي، که داراي ظرفيت -عنوان محصولي زباني به

ي گزينش مواد نوشتماني گردد. اين فصل اشاراتي هم به شيوهباشد؛ به اجمال معرفي ميادبيات مي

ه و تحليل آن خواهد شد. از ي زباني ادبي مورد تحليل و روش به کار گرفته شده در تجزيو پيکره

 -هاي  گفتماني روايت از منظر نشانه ديگر موارد آورده شده در ا اين فصل، بررسي انواع نظام

دهد، بنا بندي تحقيق را شکل ميترين قسمت از پيکرهباشد. فصل چهارم رساله، که اصليمعنايي مي

گلستان است و تجزيه و تحليل متني از خوانده شده  تحليل تا تبييناز به مباحث طرح شده در آن، 

معناشناسي چالشي را در خود دارد  –با رويکرد معرفي شده در فصل سوم يعني همان نشانه  سعدي

هايي از حکايات ي نمونهرا بر پايه گلستان سعديگفتمان روايي  و ساز و کارهاي چالشي جاري در

باشد ضمن پاسخ نجم که فصل پاياني ميسازد.فصل پمشخص مي گلستان سعديو روايات آمده در 

هاي عنوان داشته شده در نخستين فصل پژوهش، به هاي تحقيق و بررسي فرضيهبه پرسش

و  بيان کاربردهاي تحقيقپردازد. همچنين اين فصل، هاي رساله ميکلي از نتايج و يافته بنديجمع

شود.دي را شامل ميبع هايرساله براي جُستارهاي بيشتر و پژوهش هايپيشنهاد
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مفاهيم پايه -1-8
شود و ممکن است در ي ورود به هر بحثي که به نوعي تخصصي محسوب ميشک، الزمهبي   

هاي متفاوت قرار گيرد، مشخص نمودن مفاهيم بنياديني است که کليد دسترس مخاطبيني با گرايش

اي که پژوهش در آن طرح ت به حوزهرو، با عنايباشد. ازهميني اصلي آن مبحث ميورود به بدنه

چه تلويحاً موضوع را در بر اند و آنهايي که در عنوان پژوهش شکل گرفتهشده است، شاخص

اي شناسي با اشارهوايتادبيات، حکايت، روايت و ر شناسيو نشانه شناسيگيرد، به مفاهيم زبانمي

صورت گذرا مورد مرور قرار تصار و بهرنگ به اخداستان و پي تفاوتبه عناصر روايت و همچنين 

اند تا در نهايت امر برداشتي از هاي آن نيز ارايه شدهبنديگيرند. در همين راستا، گفتمان و دستهمي

ي زبان و واقعيت و بحث خالء زباني نظر بوده است، ارايه گردد . البته، رابطه گفتمان روايي که مد  

معناشناسي از آن سخن خواهد  -فصل سوم تحت عنوان نشانه  نيز همسو با رهيافت رساله، که در

جا مطرح گشته است.رفت، در اين

شناسي ادبياتشناسي و نشانهزبان -1-8-1
ديگر قرار نداشته باشد. براي تحليل هر  هاياي نيست که در تعامل با رشتهامروزه هيچ حوزه   

هايي هستيم که در تعامل با آن هستند و از ه به رشتهاي نيازمند توجاي يا تبيين هر نظريهپديده

شناسي ادبيات هم دانشي ميان آيند. زباناي به وجود ميرشتههاست که علوم بينهمين تعامل

عنوان يک هنر کالمي، هنجارگريزي توان آن را حاصل در هم آميختن ادبيات بهاي است که ميرشته

( 4: 1978که فالک ) دانست ايرشتهشناسي، يعني آن ( با زبانa1383اي در زبان )صفوي، و حادثه

اي پذيريم که ادبيات حادثهکند. در حقيقت، وقتي ميياد مي« زباني علميمطالعه»عنوان از آن به

شناسي اهميت بدون ترديد بررسي چگونگي وقوع آن براي زبان»دهد است که در زبان روي مي

ي عمده هايبينيم نظريهگونه است که مي( و اينa1383 :119)صفوي، « يابد.خاصي مي

، همگي 3ياکوبسن و دستور شناختي 2گرايي نقش، نظريه1گراي صورتشناسي، شامل نظريهزبان

 ( 1387شوند. )رفيعي، ي ادبيات وارد ميدر تعامل با ادبيات هستند و در تحليل و تأويل به حوزه

اي براي دريافت ماهيت ادبيات شناسي را بايد دريچهشناسي ادبيات، زباننترتيب و از منظر زبااينبه

اي تلفيقي است از دو ي مطالعاتي ميان رشتهقلمداد کرد. )همان( پذيرش اين موضوع که  اين حوزه

تواند ما را به اين اصل رهنمون شود که که اين دو حوزه در عين افتراقات ي علم و هنر ميمقوله

1 formalist 
2 functional 
3 cognitive grammar 
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شناسي و ادبيات باشند و آن شباهت اين است که زباناراي شباهتي بنيادين با يکديگر ميموجود، د

اند و اين نگاه، خود به ساري و جاري گشتن ها شکل يافتهمبتني بر نشانه ي نظاميهر دو بر پايه

 گردد. ي ميدر بررسي و تحليل متون ادبي منته زبان يشناسانههاي نشانهمفاهيم، رويکردها و نظريه

1حكايت -2-8-1

ي بيان ادبي، که بيانگر نوعي فرآيند گانهو نه ( حکايت را يکي از اشکال ساده1972) 2يولس   

 هاي سادهجا که به بحث شکل( نيز در آن40:1386داند. مجرد )ي ذهن انسان هستند، ميخالقانه

ي مورد نظر يولس اشاره گانهبه اشکال نهپردازد ي انواع ادبي ميعنوان ساختار ذهني و اوليهبه

گيري آن اخالقي و قوانين جهت»شمرد که ميکند و حکايت را تصويري از جهاني، گاه خيالي برمي

«هاي مطلوب بشري است.آن در حرکت به سوي آرمان

ي حکايت، با رويکردي که به زبان و بحث خود درباره انواع ادبي( در 201: 1373شميسا )   

هر چند انواع حکايت داريم، اما قسمت اعظم حکايات ما، چه »آورد که ارسي دارد، چنين ميف

از نظر وي، در حکايت، گوينده، « ي ادب تعليمي دارند.منثور )گلستان( و چه منظوم )بوستان( جنبه

عرفاني اي حِکمي، رود؛ نتيجهگيري از آن ميکند و بعد به سراغ نتيجهنخست داستاني را روايت مي

شود و گاه نيز ساختار داستان به نحوي است که مخاطب، يا اخالقي  که گاه توسط راوي ذکر مي

ي ثانوي دارد و طرح داستان جنبه»شميسا معتقد است که در حکايت يابد. خود، نتيجه را در مي

يت حکا»)همان( در بخش ديگري از مطلب، آمده است که « هدف اصلي اخذ و بيان نتيجه است.

بايد موجز باشد، شاخ و برگ اضافي نداشته باشد، نتيجه به راحتي از آن استنباط گردد و از طرفي، 

چه آمد، رساله ترجيح خود را در )همان( با توجه به آن« داستان يا موضوع مورد بحث معلوم باشد.

جا دهد؛ آنميقرار فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي ( در 10: 1387) 4و هرفم 3اتخاذ تعريف ايبرمز

يا اصل اخالقي را در  حکايت نوعي روايت کوتاه منثور يا منظوم است که يک نظريه»آورند: مي که

گيري آن، راوي يا يکي از دارد و معموالً در بخش نتيجهمورد انسان به صورت مثال بيان مي

نيز  گلستان سعديس، بر اين اسا« کند.ها، اصل اخالقي موردنظر را در قالب نغز بيان ميشخصيت

هاي فرهنگي در مجموعه ي روايي منثور و منظوم گفتمانعنوان بياني با شکلي ويژه از ارايهبه

، بررسي گلستانگنجد. با اين امکان تلقي روايت از نوشتمان و زيرمجموعه حکايت مي روايت

گيرد. مان قرار ميروايت به ضرورت پيش رويهاي مفهوم و مشخصه

1 tale 
2 A. Jolles 
3 M.H. Abrams 
4 G.G. Harpham 
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 1روايت -3-8-1 
ست ديد اوجود روايت در هر اثر هنري که قصد بيان و عرضه دارد، ضروري و غير قابل تر     

هان ( اهميت روايت به اين لحاظ است که روايت، هم روشي براي فراگيري ج1382)مارتين، 

 وييم.ايم به ديگران بگچه را که آموختهگذارد تا آنپيرامون است و هم راهي در اختيارمان مي

اي که گونهدهد. او هر چيز داستاندست مي، تعريفي ساده اما جامع از روايت بهبوطيقاارسطو در    

شمرد. اين تعبير ساده از روايت، به سادگي تماميت داراي آغاز، وسط و پايان باشد را روايت بر مي

دارد که ( بيان مي1: 6138) 2گيرد تا جايي که توالنانسان، دنياي انساني و جهان را در بر مي

شماري در تعامل انساني ايفا هاي مختلف بيروايت در همه جا هست يا بالقوه چنين است و نقش»

دهيم، از مرتب کردن رختخواب تا هر کاري که انجام مي»دهد که وي چنين ادامه مي« کند.مي

الب ريزي و بازگو شود. ي روايت ديده، قتواند به منزلهدرست کردن صبحانه تا دوش گرفتن، مي

ي ي انساني و نتيجه، جنبه6، راز5، تعليق4، ماجرا3ها، زمينه، شخصيتهروايتي با ميانه و پايان

.«7اخالقي

ي يک شيوهروايت »را صائب بايد دانست که معتقد است  8به اين صورت، راي ريچاردسون

توانند در قالب ميهم کنند و ايت درکوانند جهان را در قالب روتميهم ها انساننمايي است و باز

 رو، شايد بتوان گفت( ازاين24: 1380آسابرگر، ن. ک. )« ي جهان سخن بگويند.روايت درباره

خود را درون رشته رخدادهايي که از  هايها تجربهست که از طريق آن انساني اصيليروايت شيوه

پردازند. و به واژگاني کردن تجربيات خود مي دهندنظر زماني پرمعنا و با اهميت هستند سامان مي

 (1388شود که روايت، ما را در بر گرفته است. )شهبا، در يک نگاه کالن چنين دريافته مي

طور مستقيم يا غير مستقيم تواند بهاي است که مياگر مطالب باال يادآور اين باشند که روايت شيوه 

ساله به جا بايد تأکيد کرد که اين ردر اين انساني گزارش دهد، اي از فعاليتهرجنبه ي تقريبادرباره

باشد. بنابر ي حکايت نيز ميپردازد: روايت ادبي، که در بردارندهتر ميروايت در مفهومي محدود

باشد.آيد، مرادمان روايت ادبي مياين، از اين پس هر کجا بحث از روايت به ميان مي

1 narrative 
2 M. Toolan 
3 setting 
4 drama 
5 suspense 
6 enigma 
7 moral 
8 L. Richardson 




