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 چكیده
 را( قطعات و قصار جمالت حکایات،) مستقل و خرد هایمتن از ایسعدی مجموعه گلستان

 این توانمی چگونه که آیدمی پیش پرسش این چنین متنی، تحلیل است. در داده جای خود در
بنابراین هدف ما این است که  کرد؟ تحلیل معنادار مجموعۀ یک صورتبه را چندمتنی متن

ساخت نهایی را ژرفهای گفتمانی متفاوت و نقطۀ تجمیع معنا در سیر زایشی معنا طی ساخت
ساخت روایی )در دو سطح خرد و دهیم بنا، در تحقیق حاضر نشان میبررسی کنیم. بر این م

بخشی به واحدهای معنایی انتزاعی و منطقی را برعهده دارد که در قالب کالن( وظیفۀ عینیت
اند. ساخت نحوی بخش های فرازمانی و فرامکانی بیان شدههای قصار و به شیوة گزارهجمله

ی و انتزاعی است؛ اما ساخت نحوی بخش روایی، های قصار( جانشینغیرروایی )جمله
ای واحدهای معنای این دو سطح در روی مربع معنایی، نشینی و عینی است. انطباق مقولههم

کند. از این را ترسیم می «گلستان وضعیت» به «نقصان وضعیت»نمادین و تقابلی از مهیحرکتی ن
یشی معنا در سطح گفتمان، همۀ وضعیتی ارزشی است که در پایان سیر زا گلستانرو، 

 واحدهای معنایی پیشین را در خود جای داده است. 

 روایت، سطح خرد، سطح کالن، گفتمان، ارزش. سعدی،گلستان   کلیدی:هایواژه

                                                                                                                   
 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات )نویسندة مسئول(.  7
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 . مقدمه۱
پردازی با حضور گفتهکند که در درون آن، هر متن، گفتمانی را در خود منعکس می

بخشیدن و فرایندسازی در راستای معنایی  بندی، نظمفصلم ۀواسطها را بهخود، نشانه
 ۀمثابها بهپرداز از گفتهگفته .(Deleuze & Guattari, 1991: 189)گیرد کار میخاص به

. (Greimas, 1972: 20)ها بدهد برد تا پرداخت خاص خود را به آنهایی بهره میابژه
نامیم. در این راستاست می« گفتمان»این پرداخت خاص همان چیزی است که درنهایت 

برای تحقق »شود. ها با یکدیگر تبدیل میکه گفتمان به محلی برای تقابل و تعامل نشانه
ای سمت ساختار درونههای صوری و روساختی بهعملیات تولید معنا الزم است نشانه

جا که آن(. ۶1: 7911)شعیری، « های گفتمانی هستنداین کار، کنش ۀهدایت شوند و واسط
معناشناس، روایی است، سیر زایشی معنا در قالب تغییر از متن مورد بررسی نشانه

معناشناس با اما در متن غیرروایی، نشانه ؛شودوضعیت اولیه به وضعیت ثانویه معلوم می
تدریج از روساخت به زیرساخت معنایی متن به عناصر تقابلی و ساختاری، به ۀتجزی

جا که دو سنخ متن روایی و  بر این پایه، هر (.1۶ـ  11: 7931عباسی، ) شودهدایت می
اند، طبیعی است متنی تبدیل شده ۀغیرروایی در درون یک متن کالن به یک مجموع

صورت مجزا و با روش روایی و غیرروایی به ۀابتدا سطح معنای هر کدام از دو مجموع
یعنی در سطح  ،حی فراتردست آید و سپس این دو معنا در سطبه یکخاص هر 

ها به در این پژوهش برآنیم با تجزیه و تحلیل حکایت ،گفتمان، تجمیع شوند. از این رو
عناصر خرد روایی و تبیین تفاوت نحو روایی و غیرروایی متن، به شناسایی عناصر 

بپردازیم تا از رهگذر عبور  گلستانساختی و ترسیم الگوی کالن متن روساختی و ژرف
گیری جهت تنهایدرساخت نظام ارزشی و ساخت و تعیین مربع معنایی، به ژرفاز رو

 گفتمانی آن دست یابیم.

 تحقیق ۀ. پیشین8
سعدی بر اساس  گلستانزن تحلیل حکایت مشت»( در 79۶3پور و نجاریان )نادری

و نوزده  دادهحداقلی انجام  ۀگرایانبررسی ساخت« شناسی والدیمیر پراپریخت ۀنظری
( در 7931پناه ). یوسف قنبری و حسینیاندیابی کردهیشکاری را در این حکایت بازخو



 ساره زیرک                                                                                          گلستانسیر زایشی معنا در ساختار چندمتنی 

 

82 

 

« های تودوروف و پراپبا تکیه بر نظریه بوستانساختار حکایات  ۀنقد زیباشناسان»
 آبادیدهند. یوسفهای سعدی را به ارتباط قوی میان اجزا نسبت میزیبایی در حکایت

 «سعدی گلستان هایحکایت در متن زمان و اییرو زمان تقابل بررسی» ۀمقال در
حکایت هایویژگی از را روایت کندی مفرد، بسامد نگری وعالوه بر گذشته( 7934)

( نیز در پژوهشی با عنوان 7931فر و همکاران )وحدانی. شمردبرمی سعدی های
 گیرندنتیجه می« ژنت ۀبر اساس نظری گلستانهای بررسی سرعت روایت در حکایت»

شناسانه تلقی ییارزش زیبا دارایکند است و آن را  گلستانسرعت روایت در حکایات 
  اند.کرده

بر اساس  بوستانو  گلستانهای تحلیل حکایت»( در 793۶فر و همکاران )وحدانی
شناختی و ایدئولوژیک را در ای، معرفتسه گونه حکایت اسطوره« تودوروف ۀنظری

 ۀهای سعدی از گونگیرند بیشتر حکایتو نتیجه می جویندهای سعدی بازمیحکایت
 ها، نبود کید بر کنش شخصیتأواسطه، تمحوری، علیت بیاند. حادثهایاسطوره

وار، و مطلق بودن برخی های نمونهشناسی، زمان و مکان فرضی، شخصیتروان
تاورد اند. دسهای غالب حکایات از منظر پژوهش فوقها و ... ازجمله ویژگیشخصیت

فر و همکاران ( و وحدانی7934آبادی )پژوهش یوسف ۀاین پژوهش درواقع نقض نتیج
ای بودن زیرا اسطوره ؛است گلستانهای ( مبنی بر کند بودن روایت در حکایت7931)

 باید سریع باشد. اسداللهی و  واسطگی و کنشی بودن قاعدتاًعلت بیها بهحکایت
های سعدی، یید بر سریع بودن روایت در حکایتأای ت( نیز در راست793۶محمدی )شاه

 ةشیو«  زمانی ژنت ۀبر اساس نظری گلستانبررسی چند حکایت از »با عنوان  ایدر مقاله
دانند و از می« نویسیگویی و چکیدهگزیده»پردازی مبتنی بر سعدی را در روایت

( در 793۶ذر و همکاران )کنند. آبرای توصیف آن استفاده می« آساداستان برق»اصطالح 
دانند پردازی را ابزاری در دست سعدی میروایت« گلستانروایت، ابزار تعلیم در »مقاله 

 خود را از این طریق به دیگران منتقل کند.   ۀشناسانتا دستاوردهای هستی
سعدی را آن هم  گلستانهای حکایت صرفاً ذکرشدههای هر کدام از پژوهش

اند متن کدام سعی نداشتهو هیچ زا در نظر گرفته و بررسی کردههای مجصورت متنبه
گیری گفتمانی واحد بررسی کنند تا یک متن با جهت ۀمثابجا بهرا یک این اثرکلی 
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 ۀمثاببه گلستانها و جمالت قصار و دیگر اجزای متن ها، قطعهبافتی حکایتنسبت میان
 .شودیک متن هدفمند معلوم 

 . مبانی نظری0
 گرا ساخت شناسیروایت. ۱ـ 0

ها وجود دارد: الف( رویکرد گرایانه در تحلیل قصهدو نوع رویکرد ساخت
 شناسیریخت یا 7قومی هایافسانه شناسیریخت شناسی پراپ در کتابریخت

ای یا قصه، بر که بر اساس آن ساختار یا سازمان یک داستان افسانه پریان هایقصه
استخراج   9گودر متن طبق گزارش قصه 2ی خطی عناصراساس نظم زمانی و توال

هایی از الف تا ی باشد ترتیب ساختار شود و چنانچه ساختار قصه شامل بخشمی
 4تحلیل ساختار متوالی ةشناسانه نیز بر همین منوال گزارش خواهد شد. این شیوریخت

 ,Greimas) از مطالعات زبانی« ۶نحو» ةتوانیم با قرض گرفتن واژرا می 1و خطی

1966a: 404 )«درخشان پراپ  ةدبنامیم. تحقیقات بسیاری از ای 1«تحلیل ساختار نحوی
پردازان بعدی نظریه(. Dundes 1962; Bremond 1964; Greimas 1966)الهام گرفتند 

ای برخی روش پراپ را ضمن ایراد پاره (.7932)حری، تر کردند این مسیر را کاملنیز 
بیشتری به نظریه  ةانتقاد، جلو با وجود برخیو  (Taylor, 1964) بستندکار انتقادات به

ها بر اساس گرایانه قصهدیگر تحلیل ساخت ةشیو؛ ب( (e.g.: Fischer, 1963)دادند 
زیرین متن قصه  ۀهای الیمبتنی بر شناسایی تقابل توصیف الگویی است که معموالً

نخست ندارد. در این رویکرد عناصر قصه  ةشود و به هیچ وجه تناسبی با شیوانجام می
دوباره ترکیب  1بر اساس نظم خاصی استخراج و سپس در قالب یک یا چند الگو

نامید. مبدع  (Sebag, 1963: 75) 3«الگوی جانشینی»توان شوند. این الگوها را نیز میمی
ثل مرگ/ های مبنایی متقابل ۀپای این شیوه، کلود لوی اشتراوس، ساختار متن را بر

اما کار تحلیلگر  ؛زندگی و مرد/ زن قرار داد. این شیوه نیز دارای رویکرد خطی است
های صورت بگذرد و آنچه را در ورای آن است ببیند یا این است که از محدودیت
که در زیر متن  71«جانشینی صحیح یا راستین ةالگو یا ساز»ساختار خطی صوری را از 

در مرکز (. Levi Strauss, 1955: 432; 1958: 18; 1964: 313)عبور دهد  ،نهفته است
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قرار دارد و الگویی « 72کنش»و در مرکز رویکرد جانشینی، « 77کارکرد»رویکرد نحوی، 
آنچه بعدها  .(Waugh, 1966: 161) دهد یک الگوی کنش استکه رویکرد دوم ارائه می

م ساختار فرایندی قصه را رسد، تلفیقی از دو الگوی فوق است که هگرمس به آن می
 کند. ترسیم می 79گیرد و هم نظام تقابلی کنشی را در قالب مربع معناشناختیدربر می

« 71نقصان»یا  دچار نوعی بحران و نابسامانی( 74در نظام کنشی، کنشگر )عامل فاعلی
ن به ها از بیرواین بحران»شود. است که برای رفع آن وارد عمل می( 13: 7917)شعیری، 

های عامیانه با طرح چنین نقصانی اکثر قصه»( 22: 7931)همو،  «شوندکنشگر تحمیل می
وضع موجود را تغییر  7۶کند در فرایندی تحولیشوند و قهرمان قصه سعی میآغاز می

های عامیانه عبور از وضعیت آغازین به وضعیتی ثانوی را ترسیم دهد. بنابراین اکثر قصه
نقصان و رفع نقصان متمایزترین کارکردهای روایت  ،درواقع(. 7917)شعیری، « کنندمی

 (.71: 7931)همو،  هستند

 شناسیروایت کنشی الگوی: گفتمانی شناسیروایت. 0-8
  مواجهیم؛ بدین صورت که گانهسه هایپاره شناسی، بادر الگوی کنشی روایت

 ساختار یک بر اهروایت تمام. است تعادل یک ریختنهمبه حاصل داستان، هر
 کلی طرح را آن بودن، ایمرحله پنج دلیلبه که اندشده ریزیپایه مهم و اساسی
: شودمی تعریف گونهاین روایت اساس، این بر. گویندمی تاییپنج طرح یا روایت

 تشکیل عنصر سه از تحول و تغییر این. دیگر حالت به حالت یک از تحول و تغییر
 :است شده

 در کنندهویران نیروی) اندازدمی راه به را تحول و تغییر روند که عنصری (۱
 ؛(داستان
 بخشد؛نمی یا و بخشدمی تحقق را تحول و تغییر این که ایپویایی (2
 نیروی) دهدمی خاتمه را تحول و تغییر روند این که دیگر عنصر یک( 9
 . (4: 7911 عباسی،)( داستان در دهندهسامان

تغییر وضعیت که کنش آن را  کنشی عالوه بر عنصر کلیدیِ ییِهای روادر گفتمان
. به همین دلیل 71دهد، دو عنصر اساسی دیگر نیز داریم: ارزش و تصاحبهدف قرار می

هایی ارزشآید با ابژهبه محض آنکه سخن از روایت با محوریت کنشی به میان می
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ارزشی  ة. تصاحب ابژندهستها شویم که کنشگرانی در پی تصاحب آنمحور مواجه می
 71انفصالی اتصالی/ ۀدهد که خصوصیت مهم آن رابطما را در وضعیت گفتمانی قرار می

اند و برای تصاحب آن وارد ارزشی ةاست. کنشگران یک گفتمان روایی، یا فاقد ابژ
اند که باز هم بر اساس فرایندی ارزشی ةشوند، یا اینکه صاحب ابژفرایندی کنشی می

 (.21: 7931)شعیری، دهند خالت نیرویی بیرونی و برتر، آن را از دست میکنشی و د

 :شده استترسیم  7نمودار  درمحور نظام روایی کنش
 
 

 

 (80: فرایند کنشی با رویكرد ارزشی )همان، ۱نمودار

شده عمل تعیین پیشای مشخص و از بر اساس برنامه محور عموماًهای کنشروایت
ها در جوامع، دارند با رعایت کارکردهای اجتماعی و فرهنگی کنشزیرا سعی  ؛کنندمی

رند. کنشگران در این ببینی پیش بشده و قابل پیشنحو کنترلبتوانند شرایط را به
های ابژه»کنند. در روایت کنشی اجتماعی تبعیت می ةشدهای شناختهها از ارزشروایت

آموزد برای دارند و هر کنشگری می شده در قالب منطقی شناختی قرارارزشی شناخته
های ها و ارزشانطباق با کنش .(27)همان،  «شناختی باشد ۀها دارای برنامتصاحب آن

کشد و با هویت درونی کنشگران ها پیش میهای جمعی را در روایتاجتماعی، هویت
نتظار توان گفت در پژوهش حاضر اله، میئکند. با توجه به این مسارتباط برقرار نمی

ها و ها، کنشسعدی، با شخصیت گلستانهای درون رود در بررسی حکایتمی
اما در سطح غیرروایی و  ؛اجتماعی مواجه باشیم ةشدهای نوعی و شناختهارزش

از »زیرا )آنکه ساخت بنیادی تقابلی دارند  با وجود های متن، ارزشگلستانغیرحکایتی 
مرگ و زندگی  ۀایی بنیادی فردی تضاد بین مقولمعن ۀترین مقولیننظر گرمس بنیانقطه

از نظر ساختار  (؛ (14-19: 7931)عباسی، « است که در سطح ژرف هر گفتمانی وجود دارد
گرمس  .باید باشند( 14)همان،  «هابخشی به زمان، مکان و عاملعینی»گفتمانی فاقد 

چنانچه روایت نشود  یعنی ؛معنا برای اینکه فهمیده شود باید روایت شود»معتقد است 
نظر بنابراین به(. 11)همان، « ماندهای انتزاعی معنای بنیادی باقی میدر همان حد مقوله
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ی( و )کمّ« عینی»ها بیشتر ها، نسبتشناختی و بررسی حکایترسد در سطح روایتمی
 )کیفی( باشند.  « انتزاعی»در سطح گفتمانی 

ـ های کنشی، سودایی برای گفتمان به جنبه، «سیاهکچل مم»شعیری در تحلیل داستان 

مطرح « شدن»در هر نوع فرایند معنایی بحث  باور داردو است ل ئعاطفی و شناختی قا
از این (. 744: 7917)شعیری، خاص خود را دارد « شدن»گرچه هر نظام معنایی، ااست. 

 ةسعدی، هر دو شیو گلستاندر بررسی دو نوع متن روایی و غیرروایی در  ،رو
معنای گفتمانی باید در سطح  از نظرتفاوت در نحو گفتمانی،  با وجودپردازی، متن

ساخت( قابلیت انطباق روی مربع معنایی داشته باشند و معرف ژرفانتزاعی )
: 7931)عباسی، زیرین یا سمانتیک معنایی  ۀبندی واحدی از تقابل ارزشی در الیصورت

 به ما نشان دهد.    را« شدن»باشند که نوع خاصی از ( 14

 . سیر زایشی معنا0-0
بلکه برای ظاهر شدن باید روند  ؛شودباره در سطح روایی گفتمان ظاهر نمییکمعنا به»

در (. 12)همان، « واقع سیر زایشی معناستو جریانی را پشت سر بگذارد که این روند به
کند و یی حرکت میسوی ساختارهای روسیر زایشی معنا، معنا از ساختارهای ژرف به

عبارتی ساختار رویی مکان ظاهر شدن معناست. به بیان دیگر نخست یک طرح کلی به
رسد. از این نظر، باید گفت ها به آشکارگی میوجود دارد و سپس در قالب روساخت

های زیرین گفتمان، یعنی از ساختارهای کلی، انتزاعی، اولیه ساختسیر حرکت از ژرف
شود و به ساختارهای رویی و سطحی، یعنی ساختارهای مشخص و بسیط آغاز می

پذیرد. پس معنا در گذر از سطح ژرف عینی، پیچیده و متکثر و متنوع صوری پایان می
شود. یابد و از این رو به آن سیر زایشی معنا گفته میبه سطح رویی زایش و تکوین می

های زیرین به ساختارهای ساخت و سطح رویی بیانگر گذر از ساختاربیان سطح ژرف
 (.19ـ  12)همان، باالیی گفتمان است. 

های معنایی دارای الگوی جانشینی این سیر زایشی با دو گونه داده ارتباط دارد: داده
و « آزادی»های انتزاعی مثال مقوله براینشینی. های نحوی دارای الگوی همو داده

تواند از که یک داستان می هستندشینی ای مجزا و قابل جانهای معناییداده« اسارت»
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های نحوی ها را به دادهها، آنرهگذر ایجاد یک ارتباط دینامیک و پویا میان این مقوله
 (. 19)همان، نشین مبدل سازد هم

های بنیادی معنایی، کلی و انتزاعی است که ساخت جایگاه استقرار مقولهژرف
گرفتن  کند. این مربع از قرارناشناسی مطرح میها را در مربعی به نام مربع معگرمس آن

ها در دو ضلع پایینی شکل معنایی در دو ضلع باالیی و نفی هریک از آن ۀدو مقول
 جا(. )همانگیرد می

 ساختیژرف. تجزیه و تحلیل عناصر روساختی و 3
 ها به عناصر خرد روایی. تجزیۀ حكایت3-۱
 . عناصر روایی حكایت نخست 3-۱-۱

 که فرمود حاکم. بدزدید یاری خانۀاز  یمیآمد. گل یشپ یرا ضرورت شیدروی
. گفتا: به شفاعت کردم بحل را او من که کرد شفاعت گلیم صاحب. ببرند دستش

هر که از  یکنو ل یراست گفت یگذارد. گفت: آنچه فرمود نتوانتو حدّ شرع فرو 
 یشانهر چه درو کُ،یَمْلِال  یرُو الفق یایدبدزدد قطعش الزم ن یزیمال وقف چ

 73.(37: 79۶3 ،سعدی)وقف محتاجان است. حاکم دست ازو بداشت  ،راست

 هایت. شخص3-۱-۱-۱
 .قهرمان: درویش

 .یاریگر قهرمان: صاحب گلیم
 .حاکم: بخشنده

 آغازین صحنۀ. 3-۱-۱-8
 منزلۀکارکرد را به 97شناسی خود هفت کارکرد نخست از بندی ریختپراپ در طبقه

های اما پیش از خویشکاری ؛ی برای ظهور کارکردهای اصلی در نظر گرفتامقدمه
های آغازین داستان را نیز حائز اهمیت دانست. وی معرفی مقدماتی، توصیف صحنه

 قهرمان و اعضای خانواده، موقعیت قهرمان، تعیین زمان و مکان، صفات معنوی و دیگر
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حال (. 291،  ۶1: 791۶)پراپ، قرار داد آغازین  ۀهای قهرمانان داستان را ذیل صحنخصلت
های آغازین اند و مجالی برای صحنهکه اغلب بسیار کوتاه گلستانهای در حکایت

نخست حکایت، قهرمان در یک کلمه  ۀبینیم که گاهی در جملمفصل وجود ندارد، می
یا  کمبود بیشترتعادل اولیه که ة زنندجمله، کارکرد برهم ۀشود و در ادامتوصیف می

بررسی نیز قهرمان و ویژگی و موقعیت افتد. در حکایت مورداتفاق می ،شرارت است
که گویای ویژگی فقر و صفات معنوی و جایگاه « درویش» ۀش را در قالب کلمصخا

 آغازین درنظر گرفت: ۀتوان صحناجتماعی اوست، می
α درویشی»آغازین:  ۀصحن ... ». 

 حكایت هاییشكاری. خو4-۱-۱-0

a آمد پیش ضرورتیدرویشی را »بود، نیاز: کم». 
k  :یاری بدزدید ۀگلیمی از خان»کارسازی نیاز یا مصیبت».  
D  :حاکم فرمود که دستش ببرند»نخستین خویشکاری بخشنده». 
F یاریگر به حل مشکل درویش کمک  منزلۀتدارک: در این حکایت صاحب گلیم به

 .«را بحل کردم صاحب گلیم شفاعت کرد که من او»کند: می
R s کمک یاریگر از مخمصه رها  هنجات یا رهایی قهرمان: درنهایت قهرمان ب

 .«حاکم دست از او بداشت»شود: می

   یت. حرکت حكا3-۱-۱-3

    R s                  a           (aKDFRs ) α  

 .  عناصر روایی حكایت دوم3-۱-8
 انتقام مجال را درویش. زد صالحی سر بر سنگی که کنند حکایت را آزاریمردم
 و آمد خشم لشکری آن بر را ملک که وقتی تا داشت همی خود با را سنگ. نبود
سنگ  ینو مرا ا یستیو سنگ در سرانداخت. گفتا تو ک درآمد درویش. کرد چاه در

بر سر من  یخهمان سنگ است که در فالن تار ینو ا فالنمگفت من  ی؟چرا زد
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 در که اکنون اندیشیدم،یگفت از جاهت م ی؟وقت کجا بود ین. گفت: چندیزد
 ( 11 ص) شمردم غنیمت فرصت دیدم، چاهت

 هاشخصیت. 3-۱-8-۱
    .قهرمان: صالح 

 .آزارشریر: مردم 

 صحنۀ آغازین .3-۱-8-8
 α یا « آزارمردم»آغازین حکایت با  معرفی و توصیف شخصیت اصلی یعنی  ۀصحن

 ....«آزاری را حکایت کنند مردم: »شودهمان شریر آغاز می

 اصلی هاییشكاری. خو3-۱-8-0
A    :که سنگی بر سر صالحی زد »...شرارت». 
E درویش را مجال انتقام »دهد: نشان می واکنشنش قهرمان: قهرمان )درویش( واک

نبود. سنگ را نگاه همی داشت تا زمانی که ملک را بر لشکری خشم آمد و در چاه 
 .«کرد

I  :درویش اندر آمد و سنگ در سرش کوفت»پیروزی قهرمان بر شریر». 
گیرد و درویش آزار صورت میوجویی میان درویش و مردمدر پایان حکایت پرس
دهد که این همان انگیزش یا دالیلی است که آزار توضیح میدلیل عملش را برای مردم

توضیح داده شد این مورد  بالًگونه که قدارد و هماناشخاص داستان را به عمل وامی
 شود.خویشکاری شمرده نمی اخیر

      یت. حرکت حكا3-۱-8-3

                             I                a                                (AEI  )α 
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 ها. الگوی روایی حكایت3-8
 الگوی روایی حكایت نخست .3-8-۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وایی حكایت نخست: الگوی ر8نمودار 

 

 الگوی روایی حكایت دوم .3-8-8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الگوی روایی حكایت دوم0نمودار
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  یررواییغ ساختار. 3-0

 ةها که پرداخت روایی دارند، در جاهای زیادی شیوسعدی عالوه بر حکایت گلستاندر 
طور کامل در به کند و ازجمله بخش هشتم آنپردازی از الگوی غیرروایی تبعیت میمتن

های غیرروایی قالب جمالت قصار تنظیم شده است. چنانکه در آغاز مقاله گفتیم در متن
های روساختی برای دستیابی به معنای زیرساختی متن از شناسایی تقابل ۀبرای تجزی
 تبانی، نزاع،»های روساختی به گیریم. در این سطح، با شناسایی تقابلبهره می

 (۶1: 7911 شعیری،)« یکدیگر باها نشانه تعامل و تقابل تفکیک، سویی،هم پوشانی،هم

 و صوریهای نشانه است الزم معنا تولید عملیات تحقق برای» زیرا ؛کنیمتوجه می
 جا(.)همان« شوند هدایتای درونه ساختار سمتبه روساختی

 «پادشاهان قربت ترند که خردمندان بهاز آن محتاج خردمندان نصیحتبه  پادشاهان»

 (.711)ص                                                                                      

 .کنشگران: پادشاهان و خردمندان
 .صحبتی(ها: نصیحت و قربت )همکنش

 سویی و تعامل. نوع رابطه: هم
 .صحبتیگفته: ترجیح نصیحت بر هم

)ص « برآید آزارتربی، آن طرف اختیار کن که یدد باشچون در امضای کاری متر»

712.) 

 .کنشگران: تو و دیگری
 .آزاریها: آزار و بیکنش

 نوع رابطه: تقابلی 
 .آزاریگفته: ترجیح بی

 
 (.719)ص « علمبی زاهدو  حلمبی پادشاهند: دینو  ملکدو کس دشمن »
 

 .کنشگران: پادشاه و زاهد
 .ها: حلم و علمکنش
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سویی )ملک و دین؛ پادشاه و زاهد؛ حلم و علم(، تفکیک )ملک و وع رابطه: همن
 .علم(حلم؛ زهد و بیعلم؛ زهد و حلم(، نزاع )ملک و بی

 .گفته: ترجیح حلم و علم
 .(711 ص« )سیربه نانی  قانعاست و  گرسنهبا جهانی  حریص»
 

 .کنشگران: حریص و قانع
 .ها: حرص و قناعتکنش

 .تقابل و نزاعنوع رابطه: 
 .گفته: ترجیح قناعت بر حرص

کشی زیر شود و با خطهای قصار درج میمتن جمله صرفاً ادامه به همین قیاس در
 آید:عناصر اصلی،  گفته یا پیام متن درمیان پرانتز و در انتهای جمله می

)گفته: ترجیح صبر بر ( 71۶)ص « به سر درآید مستعجلبرآید و  صبرکارها به »
 .ل(تعجی
 (71۶)ص « بدانستی نادان نبودی مصلحتنیست و اگر این  خاموشیرا به از  نادان»

گفتن و نسبت دادن خاموشی با  )گفته: مصلحت دانستن خاموشی در برابر سخن
 .دانایی(

)گفته: نهی ستیز با قدرتمندان از  (711)ص « خون خود ریزد ستیزد بزرگانهر که با »
 .سوی ضعفا(

دمار از  فرصتدارند تا به وقت نگه می سنگ خردهندارند  وتدست قکه  آنان»
 .طلبی ]صبر و خردمندی[()گفته: توصیه به فرصت (717)ص« برآرند خصمدماغ 
)گفته:  (719)ص « نشیبسر در  بدان دولتدارد و  فرجروی در  نیکان شدت»

 .ترجیح نیک بودن بر بد بودن(
)گفته: توصیه  (711)ص « گرفتار آید دستانزبربه جور  نبخشاید زیردستانبر  هر که»

 .به بخشش بر زیردستان(
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 بخشی ساخت روایی به ساخت انتزاعی . عینیت3-0-۱
های قصار، آن ها میان دو بخش حکایات و بخش غیرروایی جملهترین تفاوتاز اصلی

 متفاوت نحوی تعلق دارند؛ به این ةاست که این دو از نظر عناصر نحوی به دو حوز
های عاملی در روساخت معنا که عناصر نحوی بخش روایی بر اساس ارتباط نقش

های بنیادی. های قصار بر مبنای ارتباط مقولهولی عناصر نحوی جمله ؛شوندتعیین می
نحو جمله فقط مربوط به یک »ای در این است که تفاوت نحو روایی با نحو جمله

ش دارد الگویی ارائه دهد که از جمله فراتر اما نحو روایی تال ؛جمله است و نه بیشتر
 (.731: 7931)عباسی، « ف حداقل یک بخش از قصه یا تمام قصه شودرود و معرّ

های منطقی است و از این رو ظرفیت ساخت گفتمانی این جمالت مشابه گزاره
با  های منطقی، عامالندارد. در این جمالت نیز مانند گزاره ییالمثلی بسیار باالضرب

های شخص و شمار ذکر ، و اسامی عام فاقد تعین«آنان»، «هر»استفاده از ضمایر مبهم 
ها فرازمانی و فرامکانی تعریف شده است، شوند و شرایط زمانی و مکانی جملهمی

چنانکه هر کس در هر زمان و هر مکان بر زیردستان نبخشاید به جور زیردستان گرفتار 
 خواهد آمد. 

اند و درهم تنیده گلستانبندی متنی در درون فصل از نظرحو جمله نحو روایی و ن
الی هبلکه در الب ؛های قصار بخش هشتم محدود نیستبه جمله ای صرفاًبخش جمله

ها وجود دارند. اما ساختار گفتمانی ها و حتی در بطن حکایت نیز این جملهحکایت
ر همان نخستین حکایت باب است. چنانکه د پذیرطور مشخص قبل تفکیکاین دو به

 منزلۀهای درون حکایت و هم بهجملهۀ مثابهم بهرا های قصار ، جملهگلستاناول 
توان دید. در این پرداز بیرونی )سعدی( در هر دو قالب نثر و نظم میهای گفتهجمله

لک )شاه( در از زبان مَ« انگیزآمیز به ز راست فتنهدروغ مصلحت»قصار   ۀحکایت جمل
حکایت،  ۀکند. اما در ادامشود که خویشکاری شریر را ایفا میقابل وزیری گفته میم

 کند. یید سخن شاه ذکر میأقصار و در ت ۀاما در قالب جمل ،سعدی بیتی را به نظم
 هر که شاه آن کند که او گوید              حیف باشد که جز نکو گوید

و ساختار انتزاعی منطقی درهم تنیده توان گفت ساختار عینی روایی جا میدر این
اما این تنیدگی مانع از این نیست که ساخت منطقی و ساخت روایی استقالل  ؛اندشده
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بالغی نسبتی میان دو ساخت عینی روایی و  از نظرخود را حفظ کنند. اگر بخواهیم 
به انتزاعی منطقی برقرار کنیم باید گفت ساخت روایی برای ساخت انتزاعی نقش مشبه

کند. در تشبیه معقول به معادل تشبیه معقول به محسوس عمل می کند و دقیقاًرا ایفا می
 سازد.پذیرتر میبه محسوس و عینی مشبه مبهم عقلی را ادراکمحسوس، مشبه

شود نسبتی برقرار می گلستانباید گفت میان بخش روایی و غیرروایی متن  ،بنابراین
بخش  های انتزاعی و کیفیِبخشی به ارزشعینیت ۀوظیفدهد بخش روایی، که نشان می

های بنیادی و انتزاعی غیرروایی را برعهده دارد و برعکس بخش غیرروایی ارزش
های این دو یکسانی ارزش این امر قطعاً ۀکند. الزمساختی بخش روایی را بیان میژرف

ادامه ارائه خواهیم  ساخت بنیادی خواهد بود. مربع معنایی که دربخش متنی در ژرف
 کند. یید میأاین یافته را ت داد،

 پردازی . گفتمان کنشی مجابی و شیوۀ تعامل افقی در گفته3-0-8
ها و نیز سویی نشانههای تقابلی و همو وضعیت ذکرشدههای در نگاهی به جمله

شی و های شخصیتی، کنسوییها و همپوشانی این تقابلوضوح همها، بهمحتوای گفته
روایت در محور روایی  ۀگانشناختی و نسبت سطوح پنجمعنایی با کارکردهای روایت

دهند از نظر سعدی یک منطق نشان می ذکرشدهوار های گزارهد. جملهشومعلوم می
معلولی ـ  های عامالن، روابط علیها و واکنشزندگی وجود دارد که در قالب آن کنش

ت منطقی تولید کمبود یا نیاز و مصیبت و شرارت در خاصی دارد. در منطق سعدی، عل
ای از کنشگران( از وجوه شخصیتی مثبت ها )یک یا عدهاغلب موارد آن است که انسان

بهره باشند؛ برای مثال نسبت به زیردستان بخشنده )اعم از بخشش به مال یا در بی
نگری نیز دی و آیندهمعنای فقدان خردمناز دیدگاه سعدی به امر رفتار( نباشند. این

اخالقی،  صرفاً ۀیک مقول ۀمثابعبارتی، سعدی بخشش و یاریگری را نه به هست. به
تعامل و  ۀکند و اخالق را پایبلکه در پیوند با نگاهی مصلحتی و عملگرایانه توجیه می

مراد از نزول »دهد: داند و دین را نیز در راستای اخالق قرار میبهروزی یا بدروزی می
  (.714)ص « ، تحصیل سیرت خوب است نه ترتیل صورت مکتوبقرآن
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سعدی باید از تقلیل آن به حکایات و  گلستاندهد در تحلیل له نشان میئاین مس
نحو روایی خودداری کرد و در کنار رویکرد متنی، رویکرد گفتمانی به آن داشت. متن 

ی که نمایانگر تغییر از هاست، روایت معنا را طی فرایندها و پدیدهداده ۀمجموع
اما در  ؛(737ـ  731: 7931)عباسی، دهد وضعیت اولیه به وضعیت ثانویه است نشان می

پردازانه، روایت مواجهیم. در این سطح سعدی خالف سطح« 21گفته»سطح گفتمان با تولید 
و از های اجتماعی قالبی نظام ةها و واحدهای متعلق به حوزخود را به استفاده از نشانه

جا باید انتظار داشت که سعدی در پی ایجاد سازد. در اینشده محدود نمیتعیین پیش
های موجود برای خلق نظامی جدید و غیرمنتظره باشد. اشکالی نو و برهم ریختن نظام

بلکه با  27جمالت قصار، نه با گفتمان کنشی تجوبزیاین در همین راستا، در تمام 
 ۀ؛ زیرا نظام مبنایی هم(9۶ـ  24: 7931)شعیری، مواجهیم  22ابیالقایی یا مجگفتمان کنشی 

 آن از خردمندان نصیحت به پادشاهان» ۀها استداللی است. برای مثال در جملآن
رسد سعدی درصدد نیست از نظر میبه« پادشاهان قربت به خردمندان که ترندمحتاج

یزان و شدت احتیاج، سعی دارد م ۀبلکه با مقایس ؛جایگاهی برتر پادشاه را مکلف سازد
قصار  ۀجا، عالوه بر روابط میان کنشگران درون متن جملاو را مجاب کند. در این
پرداز بیرونی و کنشگر درون متن میان گفته« موازی ۀرابط»)پادشاه و خردمند(، به 

 خوریم؛ )سعدی و پادشاه( نیز برمی
 که داریم کنشگر دو باشیم، داشته کنشگر یک و گزارکنش یک آنکه جای به یعنی

 داشته موقعیتی برتری دیگری بر یک هیچ کهآن بی گیرندمی قرار یکدیگر برابر در
 برقرار تعاملی رابطۀ هاآن بین و خوردارندبر یتموقع یکهر دو از  درواقع،. باشد
  (.91 همان،) گرددمی

هم جلوه ثیرگذاری یکی بر دیگری امری مأدر این حالت قدرت استدالل و ت»
تعامل »رایج  ة، خالف شیو«تعامل افقی» ةاز نظر فرهنگی، این شیو جا(.)همان« کندمی

شده است همراه می« چاپلوسی»با  فرهنگی است که عموماً ۀدر پیشین« عمودی
کند در مقابل پادشاه رویکرد . به همین قیاس، سعدی به خردمند نیز توصیه نمیجا()همان

سویی میان افقی و هم ۀبلکه سعی در ترسیم رابط ؛ال اتخاذ کندعمودی از پایین به با
صحبتی خردمند و پادشاه دارد و اگرهم قرار به ترجیح باشد نصیحت خردمند را بر هم
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 گلستاننحو آشکار خود را در حکایت نخست دهد. این ترجیح بهپادشاه ترجیح می
ملک را »کند: ن استناد مییید عمل خود به سخن خردمنداأدهد که شاه در تنشان می

تر آمد مرا زین راست که تو روی از این سخن درهم آمد و گفت: آن دروغ پسندیده
اند: گفتی که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. چنانکه خردمندان گفته

 «.انگیزآمیز به ز راست فتنهدروغ مصلحت
 . الگوی روایی کالن3-3

های مجزا و خرد در درون متن کالن م حاصل کاوش متنآنچه تاکنون بررسی کردی
معنادار یکپارچه  ۀیک مجموع ۀمثابمتن کالن بهاین بار اما الزم است یک ؛بود گلستان
کوشیم الگوی کالن روایت و سپس الگوی کالن معنا برای این منظور می شود.تحلیل 

کنیم و ی را ترسیم میروی مربع معنایی ترسیم کنیم. نخست الگوی کالن روای را بر
ساختار روایی و نیز جمالت  ۀهای معنایی را که در قالب تجزیبرای این هدف، داده
 ایم در قالب پنج وضعیت الگوی روایی استخراج کرده گلستانقصار از متن کامل 

 (: 9)نک: نمودار کنیم بندی و تفکیک میطبقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لستانگ: الگوی روایی متن کالن 4نمودار 
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های قصار( در های معنایی دو متن روایی و غیرروایی )جملهقابلیت تجمیع داده
 پردازی درواقع صرفاًپردازی و گفتهمتن ةدهد این دو شیوالگوی کالن روایی نشان می

 . هستندهایی متفاوت از یک معنا روساخت

 . مربع معنایی3-3

همیشه واحدهای »سوسور، آن است که دونشینی از دیدگاه اصل کلی در تمام روابط هم
تصریح   ویگونه که همان(. 712: 7911)« اندتر ترکیب شدهتر از واحدهای کوچکبزرگ

توان در محور جانشینی قرار داد، به دارد، از جهت ساختاری تعداد عناصری که می
این اما در وضعیت گفتار که وضعیتی واقعی است  ؛اعتبار امکان و فرض، نامحدود است

)همان، شود تداعی بر اساس عنصر اشتراک و همانندی محدود می ةامکان به محدود

های درون متن ها و کنشاز این رو سعدی نیز در پرداخت کلی عناصر، شخصیت (.717
پردازد که در دنیایی می 29عوامل به ایجاد نوعی همگنی با ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان»

  سبباین همگنی  (.711: 7917)شعیری، « مخوانی داردآن هر عامل با عامل دیگر ه
های مختلف ظاهر شوند و این گونه قابلیت ها بتوانند در محیطشود عناصر حکایتمی

راحتی ها بهشده در حکایتهای مطرحبه جای شخصیت ،جانشینی بیابند. بنابراین
ف همان معرّتوان در صورت متن جایگزین کرد که البته های دیگر را میشخصیت

ها از طریق ها و کنشتودوروف نوعی تطابق بین شخصیت ۀزیرا به گفت؛ صفت باشند
فر و گونه که وحدانیرخ داده است. همان (211: 7932)اخوت، تبدیل اسمی و صفتی 

ای مانند درواقع اسامی» گلستانهای اند در حکایتکرده( نیز بیان 793۶همکاران )
... بیانگر یک صفت بسیط یا اصیل هستند که با حفظ این پادشاه، وزیر، درویش و 

های جدیدی را توان جانشین یکدیگر کرد و حکایتهای گوناگونی را میصفت اسم
شود، چنانکه شخصیت درویش در حکایتی دچار مصیبت می (.19: 793۶)« وجود آوردبه

درویش در گلیمی شود، در حکایت دیگر ده در حکایتی دیگر به او ستم روا داشته می
در جایی دیگر درویش و گنجند(، خسبند )در حالی که دو پادشاه که در اقلیمی نمیمی

کند که حکما در آن ویل میأگیرد و خوابی را تدر جایگاهی فراتر از حکما قرار می
جای آورد و گفت: ویل این فروماندند مگر درویشی که بهأسایر حکما از ت»مانده بودند: 

)حکایت دوم از باب اول(. علت این « ان است که ملکش با دگران استهنوز نگر
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عد درونی یا وار و فاقد بُنمونه گلستانهای ها در حکایتله آن است که شخصیتئمس
ها تطبیق دارد. درحقیقت، اند و این با نظام گفتمانی کنشی حکایتامتیاز فردی

ها وجوه مختلف یک صفت اند و حکایت«صفت»ها در گلستان بیانگر یک شخصیت
را  گلستانهای های حکایتشخصیت بیشتربخشند. به همین خاطر انتزاعی را عینیت می

بندی کرد. بر این اساس باید گفت بد( طبقه دادگر و ظالم )خوب/ ۀتوان در دو دستمی
را باید تغییری از وضعیت بد به خوب توصیف  گلستانهای مربع معنایی کلی حکایت

در  .تعبیر شده است« گلستان»ضعیت خوب آن بر اساس عنوان کتاب به کرد که و
فرایندی پویا و »گیرند و روایت نشینی، عوامل دخیل در کنار همدیگر قرار میفرایند هم
گیری خاص خود را دارد و در هر حکایت، پایان آن حکایت نتیجهیابد. می« رو به جلو

مانند؛ یعنی با عدم رفع مصیبت و ان میهای سعدی نیز بدون پایبسیاری از حکایت
شناسان روس، یابند. بر این اساس باید گفت مطابق اصطالح روایتنقصان خاتمه می

 (713: 7914)سلدن، « خام ةماد»وار، همگی های نمونهها و عناصر آن و نقشحکایت
وار، طبق های نمونهدهد. این شخصیتها را سامان میکه دست سعدی آن هستند

 ،ها بیارایدها را به لباس حکایتاز آنکه سعدی آن پیشاند که تا اصطالح ژنت، موادی
ها، در آن سطحی رخ اصلی سعدی به این حکایت ۀاما افزون ؛اندهنوز به لفظ درنیامده

ها را با سازماندهی خاص خود در سطحی فراتر از دو قالب نمایاند که حکایتمی
دادن  نشینی )قراروار و تبدیل اسمی صفتی( و هممونهجانشینی )بر اساس الگوهای ن

 (.11: 791۶)مارتین، دهد ارتقا می« گفتمان»نشینی( به سطح ها روی محور روایی همآن
یابیم که سعدی هایی میویژه در بخشرا به گلستانساز سعدی در این نقش گفتمان

ایی تاریخی و  کالسیک، سرخود در نوعی هنجارشکنی نوآورانه در درون سبک داستان
)اسداللهی و شاه محمدی، « روایت ۀصورت راوی حاضر در صحنبار بهبرای نخستین»

گیرد و را بر عهده می (13: 7917)شعیری، « فاعل عملی»در درون داستان نقش  (72: 793۶
کند. هر کجا شود و برای رفع نقصان تالش میعمل می طور عینی و ملموس واردبه

 و یادهنده پردازد و یا در نقش میانجی و سامانگونه به ایفای نقش میسعدی این
سازی برای هدایت مسیر از جایگاه باالی او در گفتمان ،شودکننده ظاهر میقضاوت

برای سعدی  «گلستان شدن»باید گفت  ،دهد. بنابراینخبر می« گلستان»جامعه به سوی 
از این رو  (29: 7931)همو، است « کیفیخروجی »بلکه یک « یخروجی کمّ»نه فقط یک 
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های مختلف معنایی، کنشعمیق نشانه ۀتوان نتیجه گرفت در ساحت گفتمانی در الیمی
زیرا هیچ  ؛نظر دارند درسعدی از نظر ارزشی، رفع دو بحران و نقصان را  گلستاندرون 

ترسیم مربع  درواقع، در (.731: 7931)عباسی، گیری ارزشی معنا ندارد کنشی بدون جهت
را در یک  ـ سعدی بوستانو به همین قیاس  ـ « وضعیت گلستان»معنایی باید عنوان 

)نک: معنا کرد » نقصان وضعیت»با  21و تقابلی (23: 7917)شعیری،  24«نمادینیمه ۀرابط»
 (.1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی:  تغییر از نظام ارزشی کنشی به نظام ارزشی و معنایی گفتمان5نمودار 

داستان و  (11: 791۶)مارتین، بر این اساس باید گفت اگر بر مبنای اصطالحات ژنت 
توانیم بدانیم،  خالف انتظار، روایت را در این متن نمی« دال» گلستانحکایت را در متن 

کند. بخش نقش میانجی را ایفا می جا صرفاًروایت در این زیرابنامیم؛ « مدلول»
ساختی ژرفآنکه از نظر ساخت گفتمانی به الگوی  با وجود نیز گلستانغیرروایی متن 

های گفتمان لفهؤها، فاقد مجمله ۀگونبنا بر ساخت انتزاعی منطق، معنا نزدیک است
 ؛(212: 7931)عباسی، « سازی استوار استمحاسبات منطقی بر روی جانشین»زیرا  ؛است

را که از پیش اشغال کرده  هاییخود وضعیت ۀگفتمان در ذهن و حافظ»در حالی که 
هر دو  ،نشینی استوار است. از این رو)همان( و درنتیجه بر روی هم« دارداست نگه می

سطح روایی و غیرروایی را باید به سطح سوم یعنی به سطح گفتمان ارتقا داد. درواقع، 
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، «گلستان»مدلول حقیقی به یک سطح سوم به نام گفتمان تعلق دارد. از آنجا که تحقق 
 (749: 7917)شعیری، « شدن»کنش، در قالب  ۀوضعیتی است که با پشت سرگذاشتن آستان

برعکس سطح  گلستانبندی سطح صوری متن مفصل ةیابد، باید گفت شیوحقیقت می
اند در های بنیادیف ارزشهای قصار که معرّمعنایی آن است؛ یعنی در سطح معنا، جمله

ساخت قرار دارند، سپس سطح روایی سطح قبلی را ژرفابتدای حرکت منطقی معنا در 
اصلی معنا  ۀالی ۀمثابنهایت سطح گفتمان بهدرریزد و های صوری عینی میدر روساخت

 شوند. تجمیع می (734: 7931)عباسی، « واحدهای معنایی» ۀیابد. در این سطح همتبلور می

 . نتیجه3
ساختارهای متنی روایی و  ساختیژرفدر تجزیه و تحلیل عناصر روساختی و 

سعدی از الگوی روساختی و  گلستانبندی غیرروایی، توانستیم نشان دهیم مفصل
ویژه در صورت که ساختارهای غیرروایی که بهکند؛ بدینساختی خاصی تبعیت میژرف

اند، با تبعیت از الگوی های قصار پردازش شدهبخش هشتم این کتاب در قالب جمله
های کیفی را در ای از ارزشهای منطقی، مجموعهامکانی و انتزاعی گزارهفرازمانی، فر

های انتزاعی و کیفی را بخشی به این ارزشعینیت ۀدهند. وظیفقالب نحو جمله ارائه می
در قالب ساختارهای زمانی و مکانی عینی و عوامل گفتمانی مشخص، بخش روایی متن 

وساخت روایی و غیرورایی درواقع بر عهده دارد. از این رو، دو ر گلستان
پایان سیر زایشی معنا در  ۀ. نقطهستندساخت معنایی واحد های یک ژرفبندیصورت

 ۀپیوندد که نقطسطحی فراتر از این دو سطح روساختی و در سطح گفتمان به وقوع می
معناهای خرد و کالن پیشین است. در این سطح که مربع معنایی الگوی  ۀتجمیع هم

نمایاند، در وضعیتی تقابلی، ارزشی مطلق و کیفی به نام یک آن را به ما میسمانت
باید گفت خالف ترتیب  ،شود. بنابرایننمایان می« نقصان»مقابل  ۀدر نقط« گلستان»

اند و سپس در ها قرار گرفتهها و روایتکه نخست حکایت گلستانروساختی متن 
ساختی یا در سطح سمانتیک، ژرف، در سطح اندهای قصار ذکر شدهبخش پایانی، جمله

سیر زایشی  ۀادین در مقدمیای بنهای مقولهعلت معرفی ارزشبه گلستانبخش هشتم 
آید که به آن مبانی انتزاعی، در قالب گیرد و سپس بخش روایی میمعنا قرار می
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 ترتیب دو بخش روایی و غیرروایی در ،بخشد. بنابراینپرداخت روایی عینیت می
 ساخت، عکس یکدیگر است. ژرفروساخت و 

 
 هانوشتپی

1. Morphology of the Folktale 
2. chronological order of the linear sequence of elements  
3. informant  
4. sequential 
5. linear  
6. syntax 
7. syntagmatic structural analysis 
8. schema 
9. paradigmatic pattern 
10. “correct” or true underlying pattern of organization 
11. function 
12. action 
13. semiotic square 
14. antant – sujet 
15. maniqué 
16. process transformative 
17. appropriation 
18. relation conjonctive/disjonctive 

 شود.د صرفاً به ذکر شمارة صفحه بسنده میوعدی اشاره شس گلستانبه عبارتی از  . از این پس هرجا73
20. énoncé 
21. discoursive prescriptif 
22. manipulatoire 
23.  isotopie 
24. semi-symbolique 
25. relation de contrariété 

 منابع 
ادبیات پژوهشنامۀ «.  گلستانروایت، ابزار تعلیم در (. »793۶آذر، محمد حکمی و همکاران ) -

 .23-7. صص 94. ش 3. س تعلیمی
دفتر  :تهراناجاللی. ۀ پرویز ترجم ا.ههای تحلیل رسانهروش. (7913آسابرگر، آرتور ) -

  .هارسانه ۀمطالعات و توسع
 .مرکز: تهران .ساختار و تأویل متن. (7912) بابک احمدی، -

 . اصفهان: فردا.دستور زبان داستان(. 7917اخوت، احمد ) -
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: تهرانۀ  فرزانه طاهری. ترجم .درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات. (7919) رابرت اسکولز، -
  .آگاه

  . ترجمۀ عباس مخبر. تهران: مرکز.ادبی درآمدی بر نظریۀپیش(. 7911ایگلتون، تری ) -
ترجمۀ  های داستان کوتاه فارسی.سرچشمه(. 79۶۶پرس )باالیی، کریستف و میشل کویی -

  احمد کریمی حکاک. تهران: پاپیروس.
تهران:  ای.فریدون بدرهۀ ترجم. های پریانشناسی قصهریخت(. 791۶پراپ، والدیمیر ) -

  توس.
 . ترجمۀ مهدی پارسا. تهران: سورة مهر.شناسینشانهمبانی (. 791۶چندلر، دانیل ) -

. تهران: خانۀ شناسیجستارهایی در باب نظریۀ روایت و روایت(. 7932حری، ابوالفضل ) -
 کتاب. 

. ترجمۀ کورش صفوی. تهران: شناسی عمومیدورة زبان(. 7911دو سوسور، فردینان ) -
 هرمس.

  تصحیح غالمحسین یوسفی. تهران: خوارزمی. .گلستان (.79۶3الدین )سعدی، شیخ مصلح -
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Abstract 

Sa'di's Golestan consists of short and independent texts (folktales, 

sayings, and verses). For the sake of analysis, it could be wondered 

how such a multi-textual writing could be investigated as a 

meaningful whole. Thus, the study aims to analyze the generation of 

meaning through investigating the different discursive structures and 

the core of meaning in the ultimate deep structure. To this aim, it is 

argued that the narrative structure (micro and macro) is responsible for 

the objectification of the abstract and logical units of meaning, 

expressed through sayings and supra-temporal and supra-spatial 

statements. The structure of the non-narrative parts (sayings) is 

substitutional and abstract, while the structure of the narrative parts is 

collocational and concrete. The overlapping of the semantic units of 

these two levels shows a semi-symbolic and binary shift from the 

"depletion condition" to the "Golestan condition". Therefore, Golestan 

is a value-laden condition, the semantic generation of which, in its 

discursive level, includes all of the previous semantic levels. 
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