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چکیده
هدف این پژوهش بررسي ظرفیت هاي روایي در گلستان سعدی است که با دیگر پژوهش ها و 
نگاه هایی که به این کتاب ارزشمند شده، متفاوت است. این پژوهش به بررسي نقش مضمون در 
غني کردن کیفیت و تنوع ساختار ُکنش ها و رخدادهاي روایي در حکایت هاي گلستان می پردازد. 
سعی نگارندگان بر آن بوده که ویژگي ها و مؤلفه های روایي خاص حکایت هاي گلستان را از نظر 
ساختار و روایت موردبررسی قرار دهند و افق جدیدي در زمینۀ تحقیق در متون دیگر پیش روي 
مشتاقان علم بگشایند . همچنین این مقاله بیانگر این مطلب است که سعدی به لحاظ برخورداري 
از فهم ادبی توانسته حکایت های کتاب خود را بر پایه ها و اصول و ُکنش هایی بُنیان گذاری کندکه 
قرن ها بعد در داستان نویسی و داستان کوتاه نویسی پایه و مبنای نگارش مدرن قرار گیرد. نظام 
باورهاي سعدی ، بر حول گزارۀ شناخت هستي پیرامون خویش و القاء آن از راه تمثیل به مخاطب 

است؛ لذا گفتمان مسلط بر حکایت ها یک گفتمان تعلیمی است .
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1-مقدمه
حکایت ها از مجموعه رخدادهاي روایي تشکیل مي شوند که رشته وقایع داستان را به 
واسطۀ توالي ِعلّي و معلولي و توالي زماني پیش مي برند. روایت ها در زمان و مکان شکل 
مي گیرند و حوادث حکایت را از آغاز تا انجام به یکدیگر مرتبط مي سازند. راوي/ نویسنده 
با بهره گیري از وجوه روایي، وقایع داستان را براي مخاطب بازگو مي کند و با طرح موضوع 
داستان، لحن داستان، توالي ِعلّي و زماني، گفتگوها،گره افکني، زاویۀ دید، رخدادهاي مرکزي 
و واسطه اي و همچنین شخصیت ها، همراه با اعمالي که انجام مي دهند، باعث پیوستگي و 

انسجام در روایت و معنادار شدن آن مي شوند.
ساختار  بر  عالوه  که  مي برند  کار  به  را  پاره گفت هایي  یکدیگر  با  ارتباط  در  انسان ها 
دستوري، حاوي معاني بي شماري نیز هستند. اشخاص با ُکنش هایي که انجام مي دهند در 
تولید معنا و انتقال آن به مخاطب سهم به سزایي ایفا مي کنند. صورت گرایان از نخستین 
و  الگوها  طریق  این  از  و  پرداختند  زبانی  ساختارهای  این  مطالعۀ  به  که  بودند  کسانی 
بُن مایه های تنیده شده در داستان و حکایات و قصه ها را دریافتند. آنها به شاکله و زیربنای 
آثار ادبی و روابط پنهان حاکم بر سازه های یک متن توجه بسیار نشان داده و شاخصه هایی 
پیشنهاد ها  همین  داده اند.  پیشنهاد  روایت شده  ادبی  اثر  یک  فهم  و سپس  واکاوی  برای 
سر آغاز ظهور دانش نوبنیادی به نام روایت شناسی شد. روایت شناسی روشی مطالعاتی است 
که از دل ساختارگرایی به وجود آمده است و سعی آن بر کشف و ارائۀ الگویی منسجم برای 

شناخت بهتر مؤلفه های حاکم بر روایت ها است.
»به طورکلی می توان تاریخ روایت شناسی را به سه دوره تقسیم کرد: دورۀ پیش ساختارگراکه 
از قبل تا 1960 م. است . دورۀ ساختارگرا که از سال 1960 م. تا سال 1980 م. را شامل 

می شود و دورۀ پساساختارگرا که از سال 1980 م. تا بعد است«. )مکاریک،149: 1385(
همین  در  نیز  گلستان  کتاب  استکه  کالسیک  روایی  الگوی  همان  پیش ساختارگرا، 
تقسیم بندی قرار می گیرد و دورۀ ساختارگرا الگوی روایی مدرن و دورۀ پساساختارگرا همان 
الگوی روایی پُست مدرن است. گلستان، اثری روایی است که از تکنیک های مختلف زمان 
روایی، جنبه های مختلف به لحاظ محتوایی، آموزشی، تربیتی،خالقیت های زبانی،کوتاهی، 
تحریک پذیری و ایجادحس کنجکاوی در مخاطب، مفاهیم و موضوعات متنوع اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و تربیتی، نوع روایت و ُکنش و واُکنش ها، تنوع شخصیت راوی و پرهیز از 
تبدیل شدن راوی به کلیشه یا شخصیت قراردادی، چگونگی زاویۀ دید، کارکرد و جنبه های 
بالغی به خوبی بهره برده است. حکایت های گلستانبه دلیل استفاده از شگرد فشرده نویسی، 
نغزگویی و انتقال مفاهیم به مخاطب جای بحث و بررسی دارد؛ لذا به همین دلیل این باب 
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انتخاب نشدند:  مبحث اصلی این پژوهش قرار گرفتو به دو دلیل همۀ حکایات این باب 
یکی اینکه از تکرار اجتناب شود؛ به خاطر شباهت های ساختاری بسیاری از حکایت ها. دوم 
اینکه بعضی از حکایات قابلیت تحلیل روایی بر اساس شاخصه های روایت شناسی مدرن را 
اّما در پژوهش انجام شده بیش از پنجاه حکایت از کتاب گلستان سعدی مورد  نداشتند. 
تحلیل واقع شده که در این مقاله به عنوان نمونه و برای آشنایی با طریقۀ تحلیل دو حکایت 
ذکر شده است.روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛به این صورت که ابتدا حکایت 
بیان می شود و سپس موضوعات زیر در هریک از حکایت ها موردبررسی قرار می گیرد: راوی 
و زاویۀ دید داستان و روایت شنو، رخدادهای هسته ای و رخدادهای واسطه، توالی زمانی و 
ِعلّی،درون مایۀ داستان،شخصیت پردازی و در پایان هر داستان ذکر می شود که آیا در این 
داستان رخدادهای هسته ای بیشتر است یا واسطه، غلبه با توالی های ِعلّی و معلولی است یا 
توالی های زمانی و اگر داستانی دارای زمان پریشی و مکث توصیفی باشد، در پایان تحلیل 
همان داستان توضیح داده می شود.در پایان هر حکایت نیز توصیف شخصیت به وسیله ی 

جدول و گاهی ساختار داستان و یا تحلیل آن به صورت نموداری نشان داده می شود.
بیان مسئله:

بهره گیری از قصه و حکایت رای تبیین مفاهیم بلند انسانی و تعلیم مبانی معرفتی و 
اخالقی، ازدیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان فارسی  زبان قرار داشته است. از طرفي 
با  که  است  نوپا  علمی  و  بوده  سبک شناسي  در  توجه  مورد  موضوعات  از  روایت شناسي 
روي کرد افرادي مثل تزوتان تودوروف، والدیمیر پراپ، شلومیت ریمون کنان، روالن بارت و 

مایکل. جي. توالن که در این حوزه صاحب نظر هستند، گسترش پیدا کرده است.
گلستان، در پیشینه ی داستان نویسی فارسی جایگاه بلندی دارد، لذا پرسش این پژوهش 
این است که این پیشینه ی غنی با دارا بودن مضامین روایی آیا به ما این امکان را می دهد 
که ساختار روایت را در آن مورد تجزیه  وت حلیل قرار دهیم؟ و به نظریه های ادبی معاصر 
تن خواهد داد؟ و اصول و شاخصه های داستان نویسی مدرن را بر نثر گلستان منطبق کرد 

و نتیجه ای حاصل نمود؟
فرضیه های تحقیق:

به  رخداد  و  میان داستاني  و  فراداستاني  به صورت  گلستان  در حکایت هاي  راوي   -1
صورت هسته اي و واسطه اي ا ست.

2- سطح داستانی در حکایت های گلستان متفاوت است و بیشتر دارای سطح فراداستانی 
و میان داستانی است.
پیشینۀ پژوهش:
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پایان نامه نوشته شده  پژوهش هاي بسیاري دربارۀ گلستان، به صورت کتاب، مقاله و 
ُکنش هاي  بررسی  و  گلستان  روایي  رخدادهاي  و  کالمي  ُکنش هاي  زمینۀ  در  اّما  است؛ 
گفتاري و رفتاری آن پژوهشیشبیهبهپژوهشحاضروجودندارد. حکایات گلستان تاکنون از 
نظر روایتورخدادموردبررسیقرار نگرفته اند. مقاله ای با نام "بررسی تقابل زمان روایی و زمان 
متن در حکایت های گلستان سعدی" از فائزه عرب یوسف آبادی در فصل نامۀ متن پژوهی 
در زمستان 1394 منتشر شدهکه تنها به بسامد شاخصۀ زمان در حکایات پرداخته است 
و هیچ اشاره ای به دیگر عناصر روایت در مقالۀ مذکور نشده است. اّماهم درزمینۀ مباحث 
کلی روایی و هم روایت شناسی یک اثر یا داستان، بر اساس یکی از تئوری های مطرح در 
حوزۀ روایت، پژوهش هایی صورت گرفته است؛ مانند "زبان شناسی روایت" که توسط علی 
افخمی و فاطمه علوی در سال 1382 منتشر شده است. نویسندگان ضمن بررسی اصطالح 
 Roger(روایت در معنای خاص آن به مفهوم "دیدگاه روایی" که عمدتاً از نظریات راجر فالر
Fowler(گرفته شده، می پردازند. "ساختار ساختار ها" که در سال 1388 محمد رضا شفیعی 

کدکنی آن را منتشر کرده است، به نظریات فرمالیست های روسی پرداخته و اذعان می دارد 
که هرگاه ساختار ساختارها در اوج باشد، ساختار های دیگر نمی توانند در انحطاط باشند.

نظریۀ  اساس  بر  نیشابوری  عّطار  مصیبت نامۀ  در  روایت  کالمی  نموِد  "بررسِی 
تودوروف"عنوان مقاله ای است که توسط سپیده جواهری، مهدی نیک منش و مهین پناهی 
در نشریۀ پژوهش های ادبی سال یازدهم پائیز 1393، شمارۀ 45، منتشر شد. در مقالۀ مذکور 
ابتدا به دیدگاه های تودوروف در خصوص مفهوم روایت، اشاره و سپس به روایت شناسی 
کتاب مذکور بر اساس آن دیدگاه ها توجه شده است. پژوهشی نیز با عنوان "روایت شناسی 
قصۀ یوسف و زلیخا" در سال 1388 توسط محمدامین زواری و حسن ذوالفقاری منتشر 
شد که نویسندگان در آن ضمن تحلیل سه روایت مشهور از یوسف و زلیخا، نویسندگان 
به بررسی ساختار و مقایسۀ هر سه روایت با یکدیگر و سپس مقایسۀ آنها با اصل روایت 
مقالۀ  پراپ"  دیدگاه  اساس  بر  مه پاره  و  روایی خورشید  "بررسی ساختار  پرداختند.  قرآن 
دیگری است که از سوی اسحاق میربلوچ زایی، محمد بارانی و مریم خلیلی جهان تیغ در 
مقالۀ  در  منتشر شد.  تابستان 1394، شمارۀ 37،  فارسی  ادبیات  و  زبان  پژوهش  نشریۀ 
مذکور نویسنده ابتدا به فرمالیسم و مفاهیم روایت و پس ازآن به طرح دیدگاه های "پراپ" 
در خصوص روایتو سپس به بررسی مؤلفه های روایی از دیدگاه "پراپ"در منظومۀ خورشید 

و مه پاره پرداخته است.
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2-بحث و بررسی
الف( مبانی نظری

الف- 1( حکایت و داستان
تیپند،  کاراکترها  و  است  کلی  مکان  و  زمان  قصه  در  و  است  قصه  مترادف  حکایت، 
حکایت  است.  زودیاب  مخاطب  برای  و  ساده  ساختاری  حکایت،  ساختار  شخصیت.  نه 
نگرش های گذشته است. روح  و  پندها  نقل قوِل  از گذشته گرفته می شود و محتوای آن 
حکایت متعلق به گذشته است و اگر می خواهد امروزی باشد باید بازآفرینی شود. »بعضی 
از نویسندگان اصطالحات قصه و داستان کوتاه را مترادف هم می دانند، اّمااین طور نیست . 
قصه، روایت ساده و بدون طرح و نقشه ای است که اتکای آن به طور عمده بر حوادث و 
توصیف است .« )یونسی ، 1384:10( در داستان، همه چیز جزئی است. زمان و مکان جزئی 
هستند. کاراکترها شخصیتند و نه تیپ؛ چون کاماًل توصیف می شوند. توماشفسکی می گوید: 
»داستان، مجموعۀ نقش مایه هایی است که از نظر ترتیب زمانی و ارتباط علت و معلولی 
دارای توالی باشد.« )ایوتادیه، 25: 1390( ساختار داستان پیچیده تر از ساختار حکایت است 
و عناصری مثل تعلیق و... در آن وجود دارد که فهم و کشف روابط ِعلّی و معلولی آن برای 
مخاطب دیریاب تر است. روح داستان متعلق به حال است و هر موضوع اجتماعی و حتی 
تجربه  و زیسِت شخصِی نویسنده می تواند سوژۀ یک داستان قرار بگیرد و از همه مهم تر 
اینکه نمی توان آن را تعمیم به گذشته داد. »خصلت بارز داستان این است که بتواند ما را 
وادار کند که بخواهیم بدانیم در ادامه چه اتفاقی مي افتد .«)میرصادقي، 24: 1376( بین 
داستان کوتاه و حکایت شباهت هایی وجود دارد. هر دو دارای فکر اولیه هستند و نویسنده به 
علت زاده شدن هر دو فکر کرده است. هم حکایت و هم داستان کوتاه، برای القاء یک پیام به 
ذهن مخاطب، هدفمند آفریده شده اند. »داستان کوتاه، موجز و در پی ایجاد تأثیری واحد در 
خواننده است. این تأثیر واحد می بایست از پیش انگاشته شده باشد. به این معنا که نویسندۀ 
داستان کوتاه باید از قبل بداند که داستان او به منظور ایجاد چه تأثیری در خواننده نوشته 
می شود و سپس با در نظر داشتن این تأثیر، همۀ عناصر داستان را به نحوی هنرمندانه در 
هم آمیخته و برای ایجاد همان تأثیر واحد )از پیش انگاشته شده( به کار گیرد.« )پاینده، 68: 
1389( »داستان کوتاه ،نوشته روایتی است که بتوان آن را در یک نشست خواند .« )موام، 
12: 1377(پس آنچه در ادبیات منثور قدیم مابه خصوص در گلستان سعدی آمده داستان 
کوتاه نیست، بلکه حکایت استکه به صورت کلی و بدون توصیف و توضیح، کاراکتر و زمان 
و مکان کنار هم قرار گرفته اند .»حکایت، گذار از یک موقعیت به موقعیت دیگر استکه در 
این تغییر و حرکت بُن مایه هایی که موقعیـت را تغییر می دهند " پویا " و آنهایی که تغییری 
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در موقعیـت ایجاد نمی کنند "ایستا " نامیده می شوند.« )نوریس، 89: 1388( اّما وقتی ما از 
روایت صحبت می کنیم، یعنی از یکی از عناصر داستانی می گوییم. همان زبان نوشتاری یا 

گفتاری یا محاوره ای که داستان را شرح می دهد، روایت است.
الف- 2( روایت چیست؟

روایتارائه شده است، ساده ترین و کامل ترین  براي  تعریف هاي متعددي که  »از میان 
چیده شدن  هم  کنار  یعنی  روایت  )Michael j. Toolan(است:  مایکلجي.توالن  تعریف  آنها 
یعنی  "یک سری"  کلمۀ  پس  غیرتصادفی.  کاماًل  و  ذهنی  پیش فرض  با  رخداد  یک سری 
روایت  علیت  بیانگر  نیز،   آن  غیرتصادفی بودن  و  پیش فرض داشتن  است.  زمان مند  روایت 
است .« ) میرصادقي، 126: 1378(به چیده شدن رخداد بر اساس علت و معلول و شیوۀ بیان 
و تصویرپردازی های پشت سر هم در داستان، روایت گفته می شود. اولین زبان شناسی که از 
روایت نام برد "تزوتان تودوروف)Tzvetan Todorov(" و کسی که به آن جهت داد "والدیمیر 
قصه های  "ریخت شناسی  یعنی  خود  کتاب  مهم ترین  در  بودکه   ")Vladimir Propp( پراپ 
پریان " به آن پرداخت. پراپ، روایت را این گونه تعریف می کند: »متنی که تغییر وضعیت را 
از حالت پایدار به حالت ناپایدار و بازگشت دوبارۀ آن را به حالت پایدار بیان می کند. پراپ 
این تغییر وضعیت را رخداد می نامد.«)میرصادقي، 27: 1377( روایت دارای سه بخش اصلی 
است: قصه، گوینده و مخاطب. روایت اصوالً نقل اتفاقاتی است که در دسترس ما نیستند، 
چه از لحاظ زمانی و چه مکانی. چیزی که توجه ما را، با وساطت مستقیم گوینده ای، به 
داستان و متوالی بودن آن رخدادها جلب می کند، نحوۀ برخورد شخصیت های داستانی با 
همدیگر است . ما در داستان هیچ وقت نمی توانیم صحنه ای را بدون توضیح بگذاریم و وارد 

صحنۀ دیگری شویم. همین شیوۀ توضیح صحنه به صحنۀ داستان، روایت نام دارد.
انگاشته شدۀ رخدادها می داند و می گوید:  از پیش  مایکل. جی. توالن روایت را توالی 
»روایت، توالی رخدادهایی است که به طور غیرتصادفی به هم اتصال یافته اند.« )توالن، 20: 
1383( در داستان و حکایت رخدادها با هم ترکیب شده و خرده توالی ها را ایجاد می کنند . 
ترکیب خرده توالی ها با هم کالن توالی ها را به وجود می آورد . داستان و حکایت نیز از به 
هم پیوستن این کالن توالی ها ایجاد می شود . فورستر می گوید : »داستان، نقل رخدادها به 
ترتیب زمانی است. پي رنگ نیز نقل رخدادهاست؛ اّما در اینجا بر اصل علّیت تأکید می شود . 
اّما  توالی زمانی کمترین نیاز  جذاب ترین مشخصۀ داستان، علّیت و فرجام یابی آن است؛ 
رخدادها برای تشکیل داستان است و علّیت در داستان می تواند در طول زمان به نمایش 
درآید. بیشتر کتاب های داستانی گذشته بر اساس نظمی سازمان دهی شده اند که می توان 
آن را به نظم زمانی و منطقی تعبیر کرد . رابطۀ منطقی که بنا به عادت به آن می اندیشیم، 
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رابطۀ استلزام یا چنانکه معموالً گفته می شود، علیت است . نزد خواننده، توالی منطقی بسیار 
نیرومندتر از توالی زمانی است. درنتیجه اگر این دو همراه باشند، خواننده فقط متوجه مورد 

نخست می شود .« )تودوروف، 76: 1382(
از مؤلفه های متن می توان به زمان ، شخصیت و کانونی شدگی اشاره کرد . زمان و شخصیت 
مربوط به داستان در متن و کانونی شدگی، زاویۀ دیدی است که داستان از میان آن وارد 
متن می شود . »از مهم ترین مسائل زندگی بشر می توان به زمان اشاره کرد . ترتیب زمان 
روایت )سخن( هیچ گاه کاماًل با ترتیب زمان روایت شدۀ  داستان متوازن نیست و به ناگزیر در 

ترتیب وقایع پیشین و پسین تغییر به وجود می آید .« )همان، 159(
در ادبیات داستانی گذشته، توالی حوادث در زنجیره ای بسیار انتزاعی از زمان و مکان 
واقع می شد . مکان هم تقریباً همان قدر کلّی و مبهم بود که زمان . در ادبیات روایی ، زمان در 
پرتو روابط گاه شمارانه میان داستان و متن معنا پیدا می کند . زمان داستان در معنای توالی 
خطی رخدادها ، روشی قراردادی و راهکاری مناسب در عمل است . زمان متن بُعد زمانی 
ندارد، بلکه بُعد حجمی دارد. زمان متن روایی، مدتی است که صرف خواندن آن می شود؛ 
بنابراین زمان داستان و زمان متن هر دو ِشبِه زمانی و ساختگی است . نظم و ترتیب عناصر 
در متن، یک طرفه و برگشت ناپذیر است . ما حرف را پس از حرف ، واژه را پس از واژه ، جمله 
را پس از جمله ، فصل را پس از فصل و  می خوانیم . رابطۀ میان زمان داستان و زمان متن 

غیرواقعی و قراردادی است .
ژنِت جامع ترین بحث را دربارۀ ناهمخوانی های میان زمان داستان و زمان متن مطرح 
کرده است. از دیدگاه او زمان از سه جهت قابل بررسی است : نظم و ترتیب ، تداوم و بسامد. 
وی نظم و ترتیب را رابطۀ میان توالی رخدادهای داستان و نظم و ترتیب خطی آنها در متن 
متن  و حجم  داستان  وقوع رخدادهای   میان مدت زمان  روابط  تداوم ،  در مبحث  می داند. 
مصروف روایت رخدادها را بررسی می کند . در مبحث بسامد ، روابط میان تعداد دفعات اشاره 
به رخداد در داستان و تعداد دفعات روایت رخداد در متن بحث می کند . روایت داستانی، 
جهانی برساخته از زبان است و زبان، زندانی این جهان. این جهان داستانیکه با جهان واقعی 
همانندی هایی دارد، برساختۀ ذهن نویسنده است. در این جهان داستانی یا "سطح بازنموده 
 شدۀ واقعیت "اشخاص یا مردمان  داستان زندگی می کنند و رخدادها و حوادث نیز در آن 
اتفاق می افتند؛بنابراین می توان گفت رخداد تغییر از یک حالت به حالت دیگر است. )کنان، 
ایفا  نیز نقشی مهم  27: 1387( رخدادها در بطن نوشتار قرار دارند و در متن و روایت 
می کنند که به دو صورتند: یا رخدادهایی اصلی هستند یا واسطه. رخدادهای اصلی، هستۀ 
ثابت روایت و غیرقابل تغییرند؛ اّما رخدادهای واسطه، قابل  تغییر و قابل  حذفند و نبود آن ها 
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خللی به هستۀ اصلی وارد نمی کند.
»والدیمیر پراپ، نظریه پرداز روسی، در کتاب ریخت شناسی حکایت 1928، دسته بندی 
آثار فولکلوریک را بر اساس قواعد صوری آنها انجام داد و ازاین رو کارش را ریخت شناسی 
خواند. این اصطالح را به معنای توصیف حکایت ها بر اساس واحدهای تشکیل دهندۀ آنها 
و مناسبات این واحدها با یکدیگر و با کل حکایت به کار برد. او با بررسی یکصد حکایت 
فولکلوریک و قصه های کودکان نتیجه گرفت که هرچند افراد و شخصیت های این قصه ها 
گوناگونند و حرفه و ُکنش آنها متنوع است، اّما نقش ویژه هاشان محدود و ثابتند.«)احمدی، 
44: 1388(به طورکلی آنچه در متن برجسته است و نمود دارد روایت است. طریقه و الگوی 
برخورد با روایت را دانشی نوبُنیان رصد می کند کهروایت شناسی نام دارد. این دانش نو یکی 
از شاخه های نقد ادبی و در اصل، بررسی دستور زبان حاکم بر روایت ها و بیشتر، روایت های 
داستانی است. علمی است که هم تئوریک است و هم کاربردی و برای واکاوی متن های 

روایی چارچوب و الگو ارائه می کند.
است؛  شناختی  روایت شناسی  یکی  باشد:  داشته  می تواند  رویکرد  دو  روایت شناسی 
تعریف  به ذهن در قصه گویی است.لذا  روایت شناسی شناختی، مطالعۀ جنبه های مربوط 
متون  در  روایت  و  میان ذهن  ارتباط  به  که  است  نوظهور  علمی  و  و گسترده  وسیع  آن 
ما  مّدنظر  پژوهش  این  در  رویکرد  این  البته  می پردازد.  فیلم  مثل  غیرمکتوب  و  مکتوب 
نیست. رویکرد دیگر که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، روایت شناسی ساختارگرا 
از  بسیاری  توجه  اخیر  در سال های  که  است  از  علومی  »روایت شناسی ساختارگرا  است. 
نظریه پردازان و منتقدان ادبی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. پیشینۀ این 
علم،مانند بسیاری از مباحث نقد و نظریۀ ادبی به ارسطوو "فّن شعر" او برمی گردد.پس از 
اینکه  نیستیمتا  بیستم شاهد تحّول چندانی در عرصۀ علم روایت شناسی  تا قرن  ارسطو 
میان  از  می گیرد.  قرار  ادبی  منتقدین  دوبارۀ  توجه  کانون  در  روایت  قرن،ماهیت  این  در 
نظریه های ادبی مدرن، نظریه های فرمالیسم و ساختارگرایی -که هر دو متأثر از زبان شناسی 
سوسور هستند- نقش عمده ای در تکوین و تدوین علم روایت شناسی داشته اند. فرمالیست ها 
گام های اولیهرا در زمینۀ روایت شناسی در سال های آغازین قرن بیستم برداشتند. بعدها 
دستاوردهای این مکتب در زمینۀ روایت شناسی از طریق سردمداران مکتب پراگ به اروپا 
منتقل شد و توانست کار نظریه پردازان متأخر را به ویژه درفرانسه و به دنبال آن در امریکا و 
انگلیس، بسیار تحتِ تأثیر قرار دهد و زمینۀ مطالعات جّدی تری در زمینۀ روایت در مکتب 
ساختارگرایی فراهم آورد.با شکل گیری مکتب ساختارگرایی در فرانسه، روایت شناسی وارد 
مرحلۀ دیگری شد.اگرچه فرمالیست ها گام های اساسی و آغازین را در راه شکل گیری و 
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پیشرفت تئوری های روایت برداشتند،اّما در این میان سهم ساختارگرایان و دیدگاه ایشان در 
 ،)Claude Levi Strauss(تحلیل و بررسی روایت چشمگیرتر است. کسانی چون لویی استراوس
 Ronald Gerard(بارت روالن  برمون،  کلود   ،)Algirdas Julien Greimas( ِگریماس  ژولین 
Barthes(، تزوتان تودورف و ژرار ژنت)Gerard Genntte( از چهره های نامدار روایت شناسی 

ساختارگرا به شمار می آیند که هرکدام با نظریات خود نقش بزرگی در تکوین نظریه های 
روایت ایفا کرده اند.« )فتوحی، 517: 1390(

روایت شناسی، پدیده ای است که از دل ساختارگرایی به وجود آمده و سعی بر کشف 
و ارائۀ دستور زبان حاکم بر روایت دارد. »برای اولین بار تودوروف بود که در کتاب دستور 
زبان دکامرون واژۀ روایت شناسی را به عنوان "علم مطالعۀ قصه" به کار برد.مقصود او از این 
واژه، معنای وسیع آن است و فقط به بررسی قصه وداستان و رمان محدود نمی شود و تمام 
اشکال روایت از قبیل اسطوره، فیلم، رؤیا و نمایش را در برمی گیرد.« )اخوت، 2و7: 1371(

ب( گلستان سعدی:
گلستان، یکی از آثار منثور زبان و ادب فارسی است که از قلم شیخ اجل سعدی شیرازی 
به سال 656 هجری تراویده شده است . این کتاب یک دیباچه و هشت باب دارد. باب اول 
در سیرت پادشاهان ، مشتمل بر چهل ویک حکایت؛ باب دوم در اخالق درویشان ، مشتمل 
بر چهل وهشت حکایت؛ باب سوم در فضیلت قناعت ، مشتمل بر بیست وهشت حکایت؛ باب 
چهارم در فوائد خاموشی، مشتمل بر چهارده حکایت؛ باب پنجم در عشق و جوانی، مشتمل 
بر بیست ویک حکایت؛ باب ششم در ضعف و پیری ، مشتمل بر نُه حکایت؛ باب هفتم در 
تأثیر تربیت، مشتمل بر بیست حکایت و باب هشتم در آداب صحبت، مشتمل بر یکصد و 
هیجده حکایت کوچک است. »مبنای گلستان بر پایۀ ایجاز است و در سویۀ بیرونی خود 
که آراسته است به صنایع لفظی و معنوی بسیار به نوشتار قاضی حمیدالدین بلخی در 
کتاب مقامات می ماند؛ یعنی مسجوع است و گاه مرصع و این یک شقه از زیبایی های هنری 
گلستان است. شق دوم این زیبایی که مقامات از آن محروم است، سویۀ درونی آن است که 

گنجی از حکمت عملی است«. )خزائلی، 66و67: 1387(
گلستان، نوشتاری پیشینه دار است و آنچه این کتاب را از آبشخور و ریشه اش متمایز 
می کند، وجه درونی آن است که به موازات سویۀ بیرونی و زبان به حکایت ها حرکت داده 
ایراد گرفته اند که به عنوان کتابی اخالقی بر یک اساس ثابت استوار  است. »بر گلستان 
نیست و آنچه آن را فرنگیان سیستم می گویند، فاقد آن است؛ به عبارت دیگر یک اندیشۀ 
مرکزی و اساسی ندارد که فصول کتاب برای تأیید آن نوشته شده باشد؛ بلکه گلستان مانند 
کشکول یا جنگ، مجموعه ای است از آنچه سعدی در طی سی وچند سال ِسیر و سیاحت 
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دیده و شنیده است. مفصل ترین انتقادها را بر این کتاب، علی دشتی نوشته است که خود 
یکی از شیفتگان سعدی است. وی نمونه های گوناگون از حکایات و سخنان سعدی را در 
گلستان نشان داده که برخی با یکدیگر متناقض می نماید یا هدفی اخالقی ندارد و در بعضی 
از آن ها فکر مصلحت شخصی و صیانت نفس بر فضیلت حق پرستی غلبه می کند و احیاناً 

برخی از حکایات با عنوان باب ها سازگار نیست«. )یوسفی، 29: 1394(
آن،  چگونه نویسی  و  است  حکایت نویسی  سعدی،  گلستان  در  به کاررفته  ادبی  »نوع 
مسّجع و فّنی است. »نثر فنی یعنی نثری که حکم شعر را دارد و به مدت 200 سال، از قرن 
ششم تا قرن هشتم در ایران حاکم بوده است. در قرن ششم دو جریان ادبی در ایران وجود 
داشت: 1( شیفتگی به زبان و ادب عرب که نشانۀ فرهیختگی شاعر یا نویسنده بوده است. 
2( تزئین و آرایه بندی. در این قرن شاعران و دبیران کتب ارزشمندی را که به نثر مرسل 
بود، به نثر فنی بازنویسی می کردند. به عبارت دیگر کتابی را که به سبک قدیم بود، به سبک 
رایج خود درمی آوردند.« )شمیسا،132: 1386(همان طور که در سطر های قبل هم اشاره 
شد، گلستان دارای پیش متن است و در بعضی از حکایت های آن ترامتنّیت و بینامتنّیت را 
می توان یافت. »روی هم رفته آثار ادبی بر اساس نظام ها، رمزگان ها و سنت های ایجاد شده 
توسط آثار ادبی پیشین بنا می شوند.« )آلن، 11: 1380( پیش متن گلستان فقط »مقامات 
حمیدی« نیست، بلکه این پیشینه را از کالم عجم تا کالم عرب می توان دنبال نمود. برای 
مثال یکی از کتاب هایی که رّد پای آن را در گلستان می توان یافت کتاب »اخالق ناصری« 
نوشتۀ خواجه نصیرالدین طوسی به سال 633 ه.ق. است؛ یعنی حدود بیست و سه سال قبل 

از گلستان.
پ( نمونه تحلیل روایی حکایات:

پ- 1( حکایت اول:
»تنی چند از روندگان، مّتفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت. خواستم تا مرافقت 
کنم، موافقت نکردند. گفتم: از کرم و اخالق بزرگان بدیع است روی از مصاحبِت مسکینان 
تافتن و فایده دریغ داشتن که من در نفِس خود این قدر سرعت و قّوت می شناسم که در 

خدمت درویشان یاِر شاطر باشم نه بار خاطر.
تحلیل حکایت:

در این حکایت ما با ُکنش و واُکنش هایی سه وجهی )تعادل اولیه، برهم خوردن تعادل 
و تعادل ثانویه( روبه رو می شویم. در آغاز روایت، تعادل اولیه حفظ می شود )تني چند از 
روندگان متفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت(؛ اّما در حین روایت بر هم زده می شود 
مواجه  ُکنش گر  ُکنش شخصیت های  با  راوی  از طریق  درویش(.  به  نسبت  گروه  )نگرش 
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می شویم )شرح دادن ماجرا( در پایان حکایت، تعادل ثانویه )راوی( به لحاظ گفتار و نگرشی 
که در بطن جمالت نغز نهفته است، در ذهن مخاطب برقرار می شود، بی آنکه تعادلی بین 
در  درواقع  ببیند.  را  داستان  گفتار شخصیت  بازتاب  مخاطب  یا  بگیرد  شکل  ُکنش گران 
همان جمالت نخست عدمِ تعادل دیده می شود؛ اّما هنگامی که گفتمان شکل می گیرد این 

به هم ریختگی تعادل محسوس تر می نماید.
تعادل اولیه            تنی چند به سیاحت رفتن.

تقاضای درویش برای همراهی با آنها.
برهم خوردن تعادل  سر باز زدن گروه و عدم موافقت همراهی با درویش.

روایت دزد در نقل به ماجرا.
تعادل مجدد   فراگیری نصیحت و عبرت گرفتن از سخنان آنها از یک 

روایت ماقبل.
دو بیت پایانی )نگرش راوی(.

در این حکایت با چند صحنه و نقش ویژه ها )رابطۀ ِعلّی و معلولی( مواجه می شویم: 
صحنۀ آغازین، صحنۀ میانی و صحنۀ پایانی. در صحنۀ آغازین با شخصیت ها و نقش های 
موجود در حکایت آشنا می شویم )راوی، درویش، گروه متفق السیاحت، شخصیت های پنهان 
در روایت درونی به صورت پنهان(. در صحنۀ میانی نقش ویژه ها یعنی روابط ِعلّی و معلولی یا 
ُکنش و واُکنش های کالمی و گفتاری روبه رو می شویم. در صحنۀ پایانی نیز با جمله ای نغز 
و دو بیت پایانی که نگرش شخصیت داستان )درویش( است روبه رو می شویم و گره گشایی 
از آنچه روابط علّت و معلولی را نشان می دهد و موجب بحران شده است. درواقع در صحنۀ 

پایانی ما پاسخ ُکنش و واُکنش ها را با منطق شخصیت داستان یعنی درویش درمی یابیم.
تني چند از روندگان متفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت

صحنۀ آغازین
نقل به مضمون برای ورود به بحث )گفتم این از کرم اخالق بزرگان بدیع است روي از 

مصاحبت مسکینان تافتن و فایده و برکت دریغ داشتن(
شکل گیری روایت و بسط آن

بیان روایتی درون متنی از یک حکایت )درین روزها دزدي به صورت درویشان برآمده 
خود را در سلک صحبت ما منتظم کرد(

ُکنش یا علّت
روزي تا به شب رفته بودیم و شبانگه به پاي حصار خفته که دزِد بي توفیق ابریِق رفیق 

برداشت که به طهارت مي رود و به غارت مي رفت.

تحلیل روایی حکایت های گلستان سعدی
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واُکنش یا معلول/ واُکنشی که موجب بحران یا گره تنش زا می گردد/ پیچیدگی و بحران
چندانکه از نظر درویشان غایب شد به برجي بررفت و درجي بدزدید تا روز روشن شد 
آن تاریک مبلغي راه رفته بود و رفیقان بي گناه خفته بامدادان همه را به قلعه درآوردند و 
المُۀ  بزدند و به زندان کردند از آن تاریخ ترک صحبت گفتیم و طریق عزلت گرفتیم و السَّ

فِي الَوحَدۀ.
ُکنش و واُکنش های شخصیت های داستان که موجب بیان کردار، گفتار و پندار آنها 

می شود.
چو از قومی یکی بی دانشی کرد///نه ِکه را منزلت مانَد، نه ِمه را

ندیدستی که گاوی در علف خوار///بیاالید همه گاواِن ِده را
شکل گیری علّت و معلولی که موجب گره گشایی می شود نقطۀ اوج نمود می یابد.

ُکنش یا واُکنش حکایت بر محور رابطۀ ِعلّی و معلولی استوار است که در تقسیم بندی 
باال بیان شد.

در  حکایت  دراین  بحث  شروع  عنوان  به  را  حکایت  آغازین  صحنۀ  که  بخواهیم  اگر 
نظر بگیریم روایتی است که از زبان راوی نقل می شود و موجب ُکنش و واُکنش هایی از 
طرف شخصیت های داستان )گروه سیاحت رونده( می گردد. همین ُکنش و واُکنش های 
متقابل موجب بسط روایت می شود و در شکل درونی خود موجب بحران در ساختار روایت 
می گردد. در نهایت با نگرشی که در کالم شخصیت داستان جاری است نقطۀ اوج شکل 

می گیرد و گره از علّت باز شده و گره گشایی صورت می گیرد.
صحنۀ آغازین: راوی، درویش، گروه سّیاحان، دزد درویش نما )شخصیت پنهان در روایت 

بازگفتی(.
نقش ویژه ها: روابط ِعلّی و معلولی )ُکنش و واُکنش ها(.

نقطۀ اوج:
چو از قومی یکی بی دانشی کرد                             نه ِکه را منزلت مانَد، نه ِمه را                                                     

ندیدستی که گاوی در علف خوار                                  بیاالید همه گاواِن ِده را

بحران یا گره تنش زا: اعتماد نکردن گروه به درویش/ نقل حکایتی در جهت توجیه.
گره گشایی و از بین رفتن بحران: نگرش راوی مبتنی بر بازتاب اعمال و کردار/ دو بیت 

پایانی.



77 /

این حکایت از زاویۀ دید بیرونی )روایت سوم شخص(، دانای کل همه چیزدان مداخله گر 
بهره برده و استفاده نموده است.

زاویۀ دید                                        زاویۀ دید بیرونی )روایت سوم شخص(                دانای کل همه چیزدان
دانای کل مداخله گر

این حکایت روای محور است؛ به این صورت که همۀ آن مبتنی بر گفتی است که راوی 
در پی می گیرد و بیان می کند. با پایان بندی حکمت آموز، آوردن شعری که مضمون نهایی 
که  است  نغزی  تکوین سخن  زمینه ساز  آن  داستانی  ُکنش  و  می کند  نمایان  را  مثل واره 

حکایت به آن ختم می شود. این حکایت از گذشته نگری درون داستانی برخوردار است.
این حکایت دارای سه حرکت است. حرکت از وضعیت اولیه و شکل گیری صحنۀ آغازین 
و با روایت راوی از چگونگی نگرش و رفتار شخصیت های داستان و حوادث پنهان در عمل 
و ُکنش آنها که رخ می دهد، ادامه می یابد و در نهایت حرکتی که بازتاب نگرش راوی و ارائۀ 

ضرب المثل در قالب دو بیت شعر است، خاتمه می یابد.

حکایت دوم:
»یکي در صورت درویشان نه بر صفت ایشان در محفلي دیدم نشسته و شنعتي در 
که  رسانیده  بدین جا  کرده. سخن  آغاز  توانگران  ذّم  و  کرده  باز  شکایتي  دفتر  و  پیوسته 

درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پاي ارادت شکسته.

 
 نقطۀ اوج

 
 گره افکنی

 
 گره گشایی

  

 
صحنۀ     
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کریمان را به دست اندر درم نیست                     خداوندان نعمت را کرم نیست

دخل  توانگران  یار!  اي  گفتم:  آمد.  سخت  سخن  این  بزرگانم  نعمت  پروردۀ  که  مرا 
گران  بار  محتمل  و  مسافران  و کهف  زائران  مقصد  و  گوشه نشینان  ذخیرۀ  و  مسکینانند 
و  بخورند  زیردستان  و  متعلقان  که  برند  طعام  به  آنگه  تناول  دست  دگران.  راحت  بهر 
فضلۀ مکارم ایشان به ارامل و پیران و اقارت و جیران رسیده... «. )سعدی، 162: 1394(

تحلیل حکایت:
در این داستان، راوی، سعدی است که دانای کل بوده و به داستان اشراف دارد؛ به همین 
سبب او را راوی فراداستانی می نامیم و چون راوی، در داستانی که نقل می کند حضور ندارد، 

متفاوت داستانی است.
راوی فراداستانی که به دلیل حضورنداشتن در داستان متفاوت داستانی خوانده می شود، 
قدرت روایت کنندگی برتر دارد. گویی روایت را از فرادست نقل می کند. او همان کارگزاری 
است که با ادراک خود به داستان سویه و جهت می دهد. وقتی راوی از فرادست به داستان 

سمت وسو می دهد، کانونی گر بیرونی است.
پس سعدی راوی فراداستانی و متفاوت داستانی است. وی کانونی گر بیرونی است و با 
توجه به نظر راجر فالر از نوع دوم عمل روایت یعنی مشاهده گر، نامحدود و همه چیزدان، در 

نقل داستان ها استفاده کرده است.
کانونی شدگی هم فاعل دارد و هم مفعول. فاعل همان کانونی گر و مفعول یا کانونی شده 
همان است که کانونی گر مشاهده اش می کند. در این باب کانونی گر، راوی )سعدی( است و 

کانونی شده همان شخصیت های داستان است.
است.  راوی  ذهن  در  مستتر  خوانندۀ  همان  روایت شنو  هفتم  باب  اصلی  داستان  در 
خوانندۀ مستتر، رونوشتی گریزناپذیر از خواننده ای است که فرض مي گیریم در ذهن راوی 

جای دارد.
رخدادها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

1( رخدادهایی که ُکنش را به پیش می برند؛ که رخدادهای اصلی یا هسته ای نامیده 
می شوند.

2( رخدادهایی که باعث گسترش و تکثیر و حفظ رخدادهای هسته ای می شوند یا آنها 
را به تأخیر می اندازند؛ که رخدادهای واسطه نامیده می شوند.

در گلستان ما شاهد چهار نوع رخداد واسطه هستیم:
1. مترادفات: چامسکی معتقد است که در هر زبان جمله هایی یافت می شوند که از نظر 
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معنی یکسانند و از نظر ساخت نیز با هم ارتباط دارند. این گونه جمالت با کمک قواعد 
تفاوت های  آنها  بین  است  اگرچه ممکن  واحدی مشتق شده اند؛  ژرف ساخت  از  گشتاری 
باشد. ژرف ساخت، تعیین کنندۀ روابط معنایی و منطقی  سبکی و کاربردی وجود داشته 
اجزاء جمله است. روساخت نیز شکل خارجی و عینی جمله را نشان می دهد و الزاماً منطبق 

با ژرف ساخت جمله نیست. )باطنی، 115: 1380(
2. توصیفات: یکی دیگر از ابزارهای روایت، توصیفات هستند که نویسنده، جهان گردندۀ 
داستان خود را متوقف می سازد، تا آنچه را که می بیند توصیف نماید. این توصیف به دو 

دستۀ عینی و ذهنی تقسیم می شوند. )جهان دیده، 149: 1379(
3. ابیات و ضرب المثل های فارسی و عربی.

4. جمالت عربی که در تأکید و تأیید جمالت قبل از خود آورده می شوند.
رخدادهای هسته ای: خط داستانی مربوط به سعدی و مدعی است؛ پس رخدادهای 

هسته ای نیز آن پاره گفت هایی است که مربوط به آنها باشد
رخدادهای واسطه: رخدادهایی هستند که برای توضیح و تبیین رخدادهای اصلی و 
پیش بردن داستان آورده شده اند. در این داستان رخدادهای واسطه، بیشتر به صورت ابیات 

فارسی و عربی و جمله های عربی دیده می شوند.
توالی زمانی: در توالی های زمانی، ِعلّیت نقش بسیار کمي دارد؛ چنانکه فقط شرحي از 
وقایع ارائه می شود و علّت بیان نمی شود. در این نوع از توالي، میان دوباره گفت هیچ گونه 

رابطۀ ِعلّی و معلولی وجود ندارد.
توالی ِعلّی: در توالی های ِعلّی، یک پاره گفت، علّت پاره گفت قبل یا بعد از خود است.

نتیجه ای  به  که  آنجا  از  می پردازد.  گفتگو  به  مّدعی  با  این حکایت، سعدی  ادامۀ  در 
نمی رسند، به قاضی شکایت می کنند. روایت بر اساس گفتگو است؛ بنابراین، بیشتر حکایت، 
را نقل  افتاده  اتفاق  آنچه در گذشته  سخن مستقیم شخصیت ها است. کانونی گر درونی، 
می کند. راوی، »مِن قهرمان«، دانای کل محدود، یکی از شخصیت های روایت است. روایتگر، 
سخن درویش را با روایت غیرمستقیم گزارش می کند: »سخن بدین جا رسانیده که درویش 

را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته«.
)گفتگو  کالمی  فرایند  درویش،  دیدن  می دهد:  نشان  را  ِعلّی  توالی  رخدادها،  توالی 
میان درویش و قهرمان داستان(، درگیری فیزیکی، شکایت، حکمیت قاضی. این رخدادها، 
رخدادهای اصلی حکایتند؛ زیرا ُکنشی را پیش می برند. همچنین توالی زمانی دارند و افزون 
بر آن، نوعی توالی ِعلّی نیز محسوس است. کشمکش درونی شخصیت اصلی، او را وادار به 

بحث وجدل با مّدعی می کند: »مرا که دست پروردۀ بزرگانم این سخن سخت آمد«.

تحلیل روایی حکایت های گلستان سعدی
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نزد قاضی می شود. رخدادهای دیگر،  این دو شخصیت سبب شکایت بردن  کشمکش 
واسطه ای هستند؛ زیرا ُکنشی را پیش نمی برند. عالوه بر این، روایت، شخصیت محور است؛ 

زیرا ضربه هایش بیشتر از شخصیت نشئت می گیرد.
در این حکایت با سه نوع شخصیت روبه رو هستیم: درویش، سعدی، قاضی.

کارکرد شخصیت ها، پی رنگ را شکل می دهد:
درویش: فرایند کالمی )گفتگو(، درگیری فیزیکی، گوش کردن به سخن قاضی )فرایند 

رفتاری(.
سعدی: گفتگو )فرایند کالمی(، درگیری فیزیکی، گوش کردن به سخن قاضی )فرایند 

رفتاری(.
قاضی: فرایند کالمی )حکمّیت(.

فاعل یا قهرمان با درویش )مفعول(، بر سر توانگری به بحث می نشیند تا اینکه یک 
فرستاده، یعنی قاضی )کمک کنندۀ اصلی( در ماجرا پا در میانی می کند.

مونولوگ شخصیت اصلی، موجب ُکنش بعدی او یعنی جدال با مّدعی می شود: »مرا که 
دست پروردۀ بزرگانم این سخن سخت آمد«. به این ترتیب، این مونولوگ یک رخداد هسته ای 
و تقابل متن، توانگری و درویشی است. شخصیت های این حکایت، خالق رخدادهایی هستند 

که منطقی و زمانمند هستند.
طبق دیدگاِه ژنت، داستان از زاویۀ دید کانونی گر بیرونی و یا درونی روایت می شود. بر 
این اساس، می توان گفت که حکایت ها در گلستان سعدی از نظر دیدگاه روایی )زاویۀ دید( 
متنّوعند. در بحث دیدگاه روایی پرسش اساسی این است که داستان از دیدگاه فضایی- 
گلستان  حکایت های  در  می شود؟  روایت  کسی  چه  ایدئولوژیکی  و  روان شناختی  زمانی، 
گاهی راوی کانونی گر بیرونی است و بیرون از جهان داستانی به روایتگری می پردازد. دانای 
کل محدود و مِن ناظر است و آنچه را که در گذشته مشاهده نموده است، روایت می کند 
و گاهی نیز کانونی گر درونی است و نقل دیده یا شنیده نمی کند؛ بلکه به عنوان کاراکتر یا 

کانونی شده در پیشبرد داستان یا حکایت دارای نقش است؛
در این حکایت  از گلستان، کانونی گر درونی، رخدادهای روایی را نقل می کند؛ یعنی 

شخصیتی از درون داستان روایت گر رویدادها می شود.

3-نتیجه گیري
از این پژوهش نتیجه می گیریم که حکایت ها در گلستان، دارای چند راوی و دارای 
چند سطح روایی هستند: گاهی راوی دانای کل خنثی، کانونی گر بیرونی است. شخصیتی 
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خارج از متن روایی که مستقیماً در روایت درگیر نیست.مانند حکایت ششم از باب سوم 
)دو درویش خراسانی( گاهی هم شخصیتی از بطن حکایت، »من قهرمان« و دانای کل 
محدود، ناظر رخدادهاست.مانند حکایت پنجم از باب دوم )دزد در جمع درویشان( حکایت 
هایی که یک راوی دارند و این راوی اول همان راوی فراداستانی است، حکایت هایی که 
و  دارند  راوی  که سه  و حکایت هایی  است  داستانی  متفاوت  دوم  راوی  و  دارند  راوی  دو 
راوی سوم زیر داستانی و در سطح سوم روایت است. اما نوع سوم، یعنی؛ حکایتی دارای 
سه سطح و سه راوی، در گلستان، در حکایت )جوان مشت زن( و راوی متفاوت داستانی 
در حکایت نوزده باب هفتم )جدال سعدی با مدعی( مشاهده می شود. در همین حکایت 
راوی نخست، سعدی، یکی از شخصیت های داستان است. او خواستار مرافقت با دوستان 
درویشش می شود، ولی آنان موافقت نمی کنند. تا اینکه یکی از آنان علّت را با بیان یک 
حکایت مطرح می کند. حکایت دوم، از سطر چهارم آغاز شده است. در سطح درون روایتی 
نقل می شود. زیرا در این سطح، راوی دوم، روایت گری می کند. حکایت ها با چند سطح 
روایی که تعدادشان محدود می نماید، دارای خرد توالی است. زیرا حکایت فرعی که در میان 

حکایت اصلی جای دارد، خرد توالی برای حکایت اصلی محسوب می شود. 
این حکایت های درون روایتی، بازگشت به عقب هستند. یعنی؛ به رخدادهایی که پیش 
زاویۀ  بردن  به کار  با  ترتیب، سعدی،  این  به  روایی، رخ داده اند مربوط می شوند.  از متن 
گاهی  گلستان  در  دانای کل،  راوی  است.  متنوع ساخته  را  گوناگون، حکایت ها  دیدهای 
خنثی و گاهی محدود است. روایت گر، آنچه در گذشته دیده و یا شاهدان حوادث، مشاهده 
کرده اند نقل می کند. تنها در حکایت هایی که راوی متفاوت داستانی حضور دارد، کالن 
توالی دیده می شود. کالن توالی که مجموعه ای از خرد توالی ها ست، با حکایت درونه ای 
شده ای، در حکایت اصلی شکل می گیرد. از این دست حکایت ها در گلستان بسیار اندک 
است بنابراین، در حکایات تعلیمی بر خالف حکایات تمثیلی که بُعد و زمان می طلبند احاطه 

با خرد توالی ها خواهد بود.
   رخدادها در یک متن روایی، به دو دستۀ متمایز تقسیم می شود: رخدادهای هسته ای، 
که رویدادهای اصلی داستان را شکل می دهد. رخدادهای واسطه ای )کاتالیزور( که کنشی 
را پیش نمی برد. کاتالیزورها نقش پارازیتی و یا مکمل ایفا می کنند. در کتاب گلستان، از 
رخدادهای واسطه، بیشتر از رخداد های هسته ای استفاده شده است. زیرا در پنجاه حکایت 
تحلیل شده در بیش از چهل وپنج حکایت آن غلبه با رخداد های واسطه بوده است که 
به صورت عبارت ها و بیت های عربی و فارسی، جمالت معترضه، مثل ها، توصیف ها نمود 
یافته اند. گاهی هم یک حکایت در حکم یک کاتالیزور یا واسطه  برای حکایت پیش از خود 
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بوده است. در بعضی از حکایت ها، روایت با رخدادی آغاز می شود که چند بار اتفاق افتاده، 
اما یک بار، راوی آن را نقل کرده است. بعد از آن حکایت، سعدی، حکایت دیگری می آورد. 
حکایت دوم، برای حکایت اول، نقش کاتالیزوری دارد مانند حکایت سی و سوم باب دوم 
اغلب حکایت ها در گلستان  دارد.  به عهده  را  نقشی  و دوم چنین  برای حکایت سی  که 
گاهاً  و  هدایت  کننده  ارتباطی،  نقش  ایدئولوژیک،  کارکرد  که  است  کاتالیزورهایی  دارای 

گواهی دهنده راوی را نشان می دهند. 
را در  یا عبارت ها یی که کنشی  ابیات  آوردن  با    پس در گلستان روایت گر هدفمند 
حکایت پیش نمی برد، به نوعی اظهار نظرمی کند)نقش هدایت کننده( و نکات تعلیمی خود 
با  امری  فعل  یا  ندا  حروف  آوردن  با  طرفی،  از  ایدئولوژیک(.  می سازد)کارکرد  مطرح  را 
مخاطب بالقوۀ متن ارتباط برقرار می نماید)نقش ارتباطی(. گاهی نیز دربارۀ دقت و صحت 
اطالعاتش سخن می گوید.)نقش گواهی دهنده( اما کارکرد ایدئولوژیک و نقش هدایت کننده 

نسبت به دو کارکرد دیگر بیشتر مشاهده می شود.
در  که  شده اند  نقل  رویدادهایی  یعنی؛  است.  پسینی  گلستان  حکایت های  در  زمان 
گذشته اتفاق افتاده اند. نظم، یعنی؛ ترتیب ارائۀ رویدادها، هم در گلستان دچار زمان پریشی 
می شود. برخی از رخدادها چند بار رخ می دهند اما راوی آن ها را یک بار نقل می کند. برای 
مثال راوی در حکایت طایفه ای از دزدان عرب، یک بارکنش دزدان را بیان می کند. )بر سر 
کوهی نشستن، منفذ کاروان بستن، لشکر سلطان را مغلوب کردن، مرعوب کردن رعیت با 
مکایدشان( این کنش ها یک بار نقل می شوند، در حالی که چند بار اتفاق افتاده اند. تداوم، که 
همان نسبت متن روایی و گسترۀ زمانی رخ   دادن رویدادها ست، این مطلب را نشان می دهد 
که حکایت های کوتاه به خاطر حجم کمی که نسبت به داستان های بلند دارند، ظرفیت 
در برگرفتن گسترۀ طوالنی زمانی را ندارند. یعنی؛ همه چیز باید خالصه وار بیان گردد تا 
ساختار که در خدمت حکایت است، حکایت را به خدمت نگیرد. بنابراین، اگر توصیفی نیز 
مشاهده شود، برخالف نثر فنی، در راستای هدف تعلیمی حکایت قرار دارد. بسامد، تکرار 
نقل واقعه یا رخدادی در داستان است، که با توجه به تأکید نویسنده در حکایت ها مشاهده 
می  شود. مانند حکایتی که راوی در آن بیان می کند که درویشی در بیشه ای سال ها زندگی 
می کرد و برگ درختان می خورد. این عمل درویش، چند بار رخ داده و یک بار بیان شده 
است. درویشی که سال ها ساده زندگی می کند، با دیدن شکوه دربار به طور ناگهانی تغییر 
می کند و به ماّدی گرایی روی می آورد. در حکایات گلستان سعدی نظم روایی، و تداوم و 
پسینی بودن زمان )چون اتفاقی که در گذشته افتاده برای تلنگر ذهنی زدن به مخاطب در 

زمان حال بیان می شود( بار موعظه وکارکرد تعلیمی حکایت را بیشتر می کند. 
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در گلستان سعدی، شخصیت ها از طریق سخن غیر مستقیم راوی و یا گفتار مستقیم 
شخصیت ها توصیف می شوند. در توصیف غیر مستقیم، شخصیت ها با کنشی که در داستان 
یا حکایت دارند، توصیف می شوند. مثال در حکایت ششم از باب دوم گلستان، کنش های 
شخصیت زاهِد مهمان پادشاه ، خصلت ریاکاری او را نمایش می دهد. براساس آنچه گفته 
شد، حکایت های گلستان ترکیبی از رخدادهای اصلی و واسطه ای است. عمل شخصیت، 
ساختار رخدادهای اصلی را شکل می دهد. بنابراین، بررسی شخصیت ها مناسب می نماید. 
شخصیت پردازی مجموعه ویژگی های انسانی قابل مشاهده است و هر آنچه که بتوان با 
دقت در زندگی شخصیت فهمید. در گلستان، شخصیت ها از طریق توصیف مستقیم و یا غیر 
مستقیم )نمایش عمل شخصیت( نشان داده شده اند. راوی در حکایت پیرمرد و مردجوان، 

از باب ششم گلستان، به توصیف مستقیم شخصیت پرداخته است.
آزاد  مستقیم  غیر  و  مستقیم  غیر  مستقیم،  قبیل  از  گفتار،  بیان  شیوه های  انواع     
مشاهده می شود. گاهی سخنان شخصیت مو به مو در کمال صداقت و صمیمیت مطرح 
می شود)سخن مستقیم(. گاهی کالم راوی با سخن شخصیت ترکیب و تنها با فعل گزارشی 
و »که« ربطی قابل تشخیص است)سخن غیر مستقیم(. زمانی نیز، سخن شخصیت چنان 
در سخن راوی درونه ای شده  است که جدا سازی کالم راوی و شخصیت دشوار می شود و 
سخن غیر مستقیم آزاد که ترکیبی از سخن مستقیم و غیر مستقیم است، پدید می آید. 
از آن جهت ترکیبی است که ترکیب یا امتزاج شیوۀ غیرمستقیم راوی با شیوۀ مستقیم 

شخصیت را نشان می دهد.
   زمانی که راوی از بیان مستقیم بهره می گیرد، یعنی؛ روایت براساس گزارش مستقیم 
گفتگوها ست، روایت شکل نمایشی پیدا می کند و فاصلۀ نزدیک تری را با شخصیت احساس 
می کنیم. اما بیان غیر مستقیم و مستقیم آزاد، مخاطب را از شخصیت دور می کند و به 
راوی نزدیک می سازد. استفاده از شیوه های مختلف بیان گفتار، متن روایی را رنگین کرده 
-است. روایت غیرمستقیم، همان طور که مایکل.جی.توالن اشاره می کند، راوی را از نظر 
کالم، ارزش ها و دیدگاه ها هم -ردیف شخصیت قرار می دهد. زیرا مقّرر نمی کند، که آیا 
نزدیکی راوی به شخصیت به سبب ایجاد کنایه، برانگیختن هم-دلی و ابزاری برای شگرد 

سیالن ذهن است یا تقابل دو صدا یا چیزی از این دست. 
   شخصیت پردازی آن گونه که در داستان های بلند وجود دارد، در این حکایت ها مشاهده 
شخصیت پردازی  بتواند  راوی  و  کند  تغییر  شخصیتی  تا  است  الزم  زمان  زیرا  نمی شود. 
در  زاغ(  و  )طوطی  پنجم  باب  دوازده  هم حکایت  آن  یک حکایت  به جز  کند.کاراکتر ها 
که  است  تعلیمی  حکایت های  خصوصیت  این  و  هستند  انسانی  گلستان،  حکایات  تمام 
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شخصیت هایش نمود انسانی دارند و در داستان های تمثیلی نمود حیوانی پیدا می کنند. 
پس در گلستان تنها یک حکایت تمثیلی وجود دارد. 

و  نمود  گلستان  حکایت های  تمام  در  ومخاطب  قصه،گوینده  مولفه:  سه  به  توجه  با 
و  گوینده  و  دور  رخداد ها   . است  شنو(  )روایت  مخاطب  و  )راوی(  گوینده  با  برجستگی 

مخاطب به هم نزدیک هستند .
پی نوشت:

- راوی فراداستانی: روایت کنندۀ سطح اول داستان است.
- راوی میان داستانی: روایت کنندۀ سطح دوم داستان است.

- همانند داستانی: به کسی گفته می شود که هم راوی است هم کاراکتر و شخصیت 
داستان است.

- متفاوت داستانی: به کسی گفته می شود که فقط راوی است و کاراکترو شخصیت 
داستانی ندارد.

- رخدادهای هسته ای: رخدادهایی که هستۀ اصلی داستان را پیش می برند و قابل حذف 
نیستند.

- رخدادهای واسطه: رخدادهایی که فضای بین هسته ها را پُر می کنند و حذف آنها 
خللی به حکایت وارد نمی کند.

- آینده نگر: اتفاقی که در آینده خواهد افتاد و اکنون روایت می شود.
- گذشته نگر: اتفاقی که در گذشته افتاده و حال روایت می شود.

-سرعت: چکیدۀ داستان را دریک سطر گفتن است.
-مکث توصیفی: طوالنی کردن مبحث است.
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ابوالفضل حّری، تهران: نیلوفر.
16- موام ، سامرست. )1377(. درباره ی رمان و داستان کوتاه، ترجمۀ کاوه دهقان، 

چ6، تهران: امیرکبیر.
17- میرصادقی، جمال. )1387(. راهنمای داستان نویسی، تهران: سخن.

18- میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی. )1377(. واژه نامه ی هنر داستان نویسی، 
تهران: مهناز.

19- یونسی، ابراهیم. )1384(. هنر داستان نویسی، چ 8، تهران: نگاه.
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