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  چكيده
 ،ييگفتمان روا  ليكه به تحل يفيتوص -  يفيبر روش ك يست مبتن يقيجستار حاضر تحق

 ياز بـاب سـوم گلسـتان سـعد    » زن جـوان مشـت  « تيـ كالم در روا يو بعد تعامل ييايپو
) و 1381( يريشع يجستن از الگو و با بهره ييمعنا - نشانه  يپردازد. مقاله در چارچوب يم

 نهد يخود م يموضوع را فرارو لي) تحل1967لباو ( يشناس تيروا ي واره آن با طرح قيتلف
 يابعـاد كالمـ   نيـي بـه تب  ،يانتخـاب  يـي روا ي كـره يپ يها رهيها و زنج برش حيضمن تشر و

كه  رديگيم جهينت ني. مقاله چنپردازد يدر چارچوب مورد نظر م تيروا نيا ي دهنده شكل
بـا   شـده  يساز مشابه ست يا گفته ،يسعد ناز گلستا يدر  متن انتخاب يجار ييگفتمان روا

گـزاران و   تعامـل كـنش   ي جـه ينت سـو،  كيـ معنـا از   ديتول يايپو نديكه در آن فرآ تيواقع
و  يحاصل تعامل سعد زين گرسويرخدادهاست و از د يدر توال تيدرون روا رانيپذ كنش

كـه   باشد ي) ميو مرو يخوان (راو  پرداز و گفته همان گفته يعنيتيروا ي شنونده ايخواننده 
با  يقرار است كه سعد نيبه ا و وندديپ يبه وقوع م ياز اتصال و انفصال گفتمان يدر تناوب

منـد و   جهت ا،يپو ينشيو آفر ديتوانسته دست به تول ،ي ا ژهيو يتعامل يها  كاربست قالب به
  نينخسـت  يامعنـ  جاديدر ا يتعامل يبا گذر از كاركردها كهزبان بزند  ي دار در حوزه هدف

از گفتمـان   يا ژهيو يها نظام يبند به شاكله ،يبرون زبان ييمعنا يبه كاركردها  يابي و دست
 .گردديي منتج ميروا
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  سعديمعناشناسي، گلستان - روايي،نشانه  ةپيكرروايت،گفتمان روايي،  :ها كليدواژه
  

  . مقدمه1
ست كـه در آن مؤلـف بـا    محصولي زباني و منحصر به فرد در ادب فارسي گلستان سعدي

تر رخـدادهاي   جستن از جادوي زبان و افسون كالم توانسته است با زيركي هرچه تمام بهره
شـناختي يـك اجتمـاع    هـاي    كنشي، ادراكي، احساسي و عاطفي صـورت يافتـه در حـوزه   

باشد كه در آن   بديل مي ي زباني بي زباني را بازنماياند. همچنين، اين اثر يك حادثه - فرهنگي
منـد و   ي زباني، دست به توليد و آفرينشي پويا، جهت هاي ويژه  با به كاربست قالب سعدي«

ادبـي   - اي زبـاني   ي زبـان زده كـه در نهايـت منجـر بـه توليـد پيكـره        هدف دار در حـوزه 
هـاي    و تجزيـه و تحليـل       هـا  اي در برخورد با بررسي  اي كه قابليت ويژهاست؛ پيكره گرديده
را بايـد محصـولي بـا    گلسـتان  «)عالوه بـر اينهـا،   123: 1388(صاحبي، » شناختي دارد. زبان

را هاي گفتماني در آن، فرآيند توليد متن و بـروز معنـا     يي ويژه دانست كه نظام    ها چارچوب
ي تفاصـيل از  ) امـا در ايـن ميـان و بـا همـه     111: 1389(فالحي و ديگران، » برند.  پيش مي

ي  اسـت، مسـأله   ، آنچه به آن پرداخته نشده و خلئي مطالعاتي را ايجاد كـرده گلستان سعدي
ي بـه   هاهاي آن، شيوه با توجه به شاخصه گلستان سعديپرداختن به گفتمان روايي رايج در

هاي زباني در جهـت توليـد معنـا و تبيـين ابعـاد تعـاملي جـاري در بافتـار          هكارگيري نشان
  باشد.  معناشناختيمي - هاي نويننشانه با سود جستن از نگرش گلستانكالمي

شناسي ادبيات، به بررسي نشانه  ي زبان كوشد تا در عرصه از همين رو، جستار حاضر مي
از بـاب سـوم   » زن جوان مشـت «ي روايي معناشناختي بعد تعاملي و پويايي كالمدرپيكره - 

نشانهمورد پژوهش قراردهد و  بپردازد؛ تا هم نوشتمان آنرا به مثابه يك كالنگلستان سعدي 
ي حاضـر خواهـد كوشـيد در    شناسانه به تفحص در آن بپردازد. نوشته هم با نگاهي گفتمان

 - نشـانه     هـاي  فرآينـد دهد كه الف) چگونـه  گذر از گذار اين مداقه و تحليل محققانه نشان
بـرد  زباني،ضمن پـيش   هاي كاربست نشانهيابند وبا به زيرين متن بروز مي  هاي معنايي دراليه

- ساخت روايي حكايت،بهالقا و ايجاد معنا در ذهن عوامل درون متني و برون متنينايل مـي 

گيري بهرهي زباني با گردند و ب) به اين پرسش اصلي پاسخ دهد كه كه چگونه يك پيكره
يابد تا با گذر از كاركردهاي معنايي نخسـتين  هاي زباني اين امكان را ميها و مؤلفهاز نشانه

- به كاركردهاي برون زباني (اما مرتبط با زبان)، نظام ويژه يابيخود (در درون زبان) و دست

  دهد.اي از گفتمان روايي را شكل
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ست و ين دست اصالتاً كيفي و نوعاً اكتشافيماهيتاين جستار به مانند ديگر تحقيقات از ا
گويد با در نظر گرفتن نظريـه يـا چـارچوبي در    ) مي76: 1385گونه كه  يارمحمدي (همان

  پردازد. ها ميداخل پارادايمي خاص به تحليل داده
) 1381شده از طرف شـعيري ( معنايي ارايه - جستن از الگوي نشانه اين پژوهش با بهره

) ضمن نوعي عمليات بـرش و تقسـيم   1967شناسي لباو (ي روايتوارها طرحو تلفيق آن ب
ها،و با در نظر گرفتن ابعاد مختلفـو سـطوح گونـاگون بـراي يـك      ي روايي به زنجيرهپيكره
تعـاملي جـاري در گفتمـان روايـي      ي پويشـي و ي زباني و متن ادبي، به تحليل جنبهپيكره
  پردازد. مي  آن

  

  بحث ة. پيشين2
  (Narration)روايت 1.2

دهـد. او هـر چيـز     دسـت مـي   ، تعريفـي سـاده امـا جـامع از روايـت بـه      بوطيقـا ارسطو در 
كـوب،  شـمرد. (زريـن   اي كه داراي آغاز، وسط و پايان باشد را روايـت بـر مـي    گونه داستان
ن، دنيـاي انسـاني و جهـان را    ) اين تعبير ساده از روايت، بـه سـادگي تماميـت انسـا    1382

M. Toolan( گيرد تا جايي كه توالن مي  بر  در
روايـت در همـه   «دارد كه  ) بيان مي1: 1386()  

» كند. شماري در تعامل انساني ايفا مي هاي مختلف بي جا هست يا بالقوه چنين است و نقش
به اين ترتيب، وجود روايت در هر اثر هنـري كـه قصـد بيـان و عرضـه دارد، ضـروري و       

- ) به اين صورت و بنابر رآي ريچاردسون  مي1382ود. (مارتين، شميترديد شمردهغيرقابل

- نمـايي جهـان پيرامـوني بـه     ي باز ي استدالل و هم يك شيوه هم يك شيوه«توان روايت را

ي جهان سـخن   توانند در قالب آن جهان را درك كنند و درباره ها مي حساب آورد كه انسان
ست كه ما را ي اصيلي بارت ديگر، روايت شيوهع) به24: 1380(به نقل از آسابرگر،» بگويند.

خود را درون رشته رخـدادهايي كـه از نظـر      هاي ها تجربه در بر گرفته و از طريق آن انسان
دهند و به زباني كردن يا به تعبيري واژگاني كردن  زماني پرمعنا و با اهميت هستند سامان مي

  )1388پردازند. (شهبا،  مي  تجربيات خود 
ي   دربارهطور مستقيم يا غير مستقيم تقريبا ست كه  بهاي ن نكته كه روايت شيوهتضمن اي

دارد تـا در ايـن مقـال بـه     دهد، نگارنده را بر آن مياي از فعاليت انساني گزارش مي هرجنبه
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باشـد؛   ي حكايـت نيـز مـي    تر،يعني روايت ادبي كه در بردارنـده  روايت در مفهومي محدود
  داند از:از روايت را مفروض بحث قرار دهد كه روايت را عبارت ميبپردازد و آن تعريف 

انـد، در زمـان گذشـته اتفـاق      نقل دو يا چند رويداد كه به لحاظ منطقي با هـم مـرتبط  
ي هنر  شناختي و به منزله صورت يك كل زبانافتند و از طريق يك مضمون ثابت، به مي

يابنـد و ضـمن    پرداز تشكل ميي گفتهويژه –كالمي راوي و بازنمود توانش زباني فرد 
 )11: 1388(صاحبي،  انجامند. از تغييرات به حدوث معنا ميروالي شناختي

  
  )Narrative discourseشناسي( روايت 2.2

شناسـي يعنـي بررسـي     روايـت «دارد كـه  چنـين عنـوان مـي    شناسـي  فرهنگ روايتدرريسف
: 1380اظهار، همسو با نظـر احمـدي، (   ) اين1388(به نقل از شهبا، .» شناختي روايت نشانه
  »شناسي دانست. اي از نشانه  شناسي را شاخهتوان روايت مي«باشد كه معتقد است )مي161

 فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي) در 10: 1387در اظهار نظر ديگري، ايبرمز و هرفم (
مـان روايـت و   شناسي به شناخت عناصر روايي، تحليل گفت دارند كه روايت چنين عنوان مي

) آن تلقـي از  1388پردازد. در مقاله حاضر و با استناد به صـاحبي (   همچنين تحليل مرويمي
شناختي فرايند پوياي توليد شناسي را  بررسي نشانهشناسي مورد نظر است كه روايتروايت

ــا   ــرون روايــت در ب ــاملي عناصــر درون و ب ــد تع ــا در رون اي از اتصــال و انفصــال زهمعن
  شمرد.برمي  يگفتمان

  شناسي لباو روايت ةوار طرح 1.2.2
شناسي  رسد لباو از نخستين كساني بود كه كوشيد تا در راستاي هدف كلي روايتبه نظر مي

هـا و تبيـين    با انتزاع اجزاء روايت، راهي به سوي تحليل ساختار مشـترك رمزگـان داسـتان   
نقـل  شوند؛ بيابد. (بـه   نمايانده مي هاي عيني مختلف قواعد يا رمزگان نوشتار كه در بازنمود

  )1992هچ،   از
ها داراي ساختار مشابهي هسـتند بـه معرفـي     ) با اعتقاد به اينكه تمام داستان1967لباو ( 

پـذيري روايـت در همنشـيني آنهـا       پنداشـت ريخـت   شش عنصر بنيادين پرداخت كـه مـي  
  اند از: :  شود. اين شش عنصر عبارت مي  حاصل
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ــد  ــازيabstractدرآمـ ــرهorientation، آشناسـ ــي، گـ ــرهcomplicationافكنـ - ، گـ

  . codaبنديو پايان evaluation، ارزيابيresolutionگشايي

  معناشناختي - رهيافت نشانه  2.2.2
- هاي تحليلي كه در دوران متـاخر صـورت  شناسي در دوران اخير از مفاهيم و شيوهروايت

هـاي فـراوان گرفـت. (احمـدي،     فرانسوي، بهرهويژه رويكردهاي ساختارگرايي گرايي و به
1380(  

بودنـد كـه شـرايط    ها گرمس به اين نتيجـه رسـيده   گرايان پاريس و در رأس آن ساختار
هاي خشك و صوري،  زده، ناپيوستار، جداي از هم و در قالب صورت برشي معنا به مطالعه

رو، مصمم شدند  است. ازاينگرايي مطرح شده بود، ناقص و ناكارآمد  گونه كه در ساختار آن
ي نشانه، نه فقط به عنوان سيستم بلكه به مثابه فرآيند بپردازند.يعني بررسي كنند  تا به مطالعه

ها با هم  افتد و چگونه نشانه ها، چه اتفاقي مي ها و در وراي نشانه نشانه  و ببينند در ارتباط بين
شـود!؟ (شـعيري،     ي سبب پديد آمدن معناكنند تا اين جريان تعامل جرياني تعاملي ايجاد مي

عنوان رهيـافتي  معناشناسي به - گونه سؤاالت بود كه نشانه  ) در يافتن پاسخ به اين1: 1381
  هاي زباني و در دل مكتب پاريس متبلور شد.مند كردن تجزيه و تحليل پيكره به روشنو

پردازند؛  دي به توليد معنا ميفرآين ها با قرار گرفتن در نظامي از منظر اين رهيافت، نشانه
گيرند پويا و  معناها در آن قرارمي - معنايي كه منجمد و ايستا نيست زيرا فرآيندي كه نشانه 

اي منعطـف، سـيال، پويـا،      پايان ناپذير است معنا قايل شدن. نشانه در ايـن رهيافـت، گونـه   
را تعاملي، فرآيندي، تحول ي اينها معنا  ست و همهدار و چند بعديتغييرپذير، متكثر، جهت

  سازند.  پذير، پويا و چندوجهي مي
پـردازد، مطالعـه و بررسـي تمـام      معناشناسي بيش از هر چيز بـه آن مـي   - آنچه نشانه 

 - گذرد. بـه آن معنـا كـه نشـانه      ها يا بين آنها مي ساخت نشانه ست كه در ژرفوقايعي
ارتبـاط متقابـل و تنگاتنـگ      هـاي  ست كه بنيـان معناشناسي در پي كشف معنا در جايي

  ) 6گيرد. (همان:  ها با يكديگر در آن شكل مي نشانه

دارد كـه   مـي ) نيز درخصوص موضوع و ابعاد اين رويكرد چنـين عنـوان  1385عباسي (
ست كـه  ساختاري مولدي  هاي معناشناسي، نشانه نيست؛ بلكه ارتباط - موضوع اصلي نشانه 

معنا شناختي متن يـا كـالم را    - نشانه   هاي كنند. نظريه ميدر سطح زيرين متن، معنا را توليد
 - توان به مطالعه و درك آن پرداخـت. راهـي كـه نشـانه      دانند كه مي اي معنادار مي  مجموعه
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كند، اين  معناداري پيشنهاد مي  هاي يابي هرچه بهتر به چنين مجموعه معناشناسي براي دست
كــه منــتج از نــوعي وني در نظــر بگيــريم اسـت كــه بــراي مــتن، ابعــاد يــا ســطوح گونــاگ 

  باشد.   برش  عمليات
) كه بر تقطيع متن به بعـدها و  1381در ادامه، با پيروي از الگوي نشانه معنايي شعيري (

 پردازيم.مي گلستان سعديي انتخابي از ها استوار است به تجزيه و تحليل پيكرهزنجيره

  
  ها بعدها و زنجيره: »زن جوان مشت«. تجزيه و تركيب روايت3

رسد كه با توجه به اي مورد نظر، وقت آن ميبا لحاظ نمودن مفروضات بحث و نكات پايه
هاي زباني و در نظر داشتن قالـب   كارگيري نشانهي به در شيوه گلستان سعديهاي  شاخصه

سازي ابعاد كالمي و زباني ، ضمن برجسته»زنجوان مشت«دهي روايت روايي زبان در شكل
ــارادايم   ا ــارچوب پ ــاري در آن، در چ ــان س ــانروايي گفتم ــل جري ــه تحلي ــت ب ــن رواي - ي

  بپردازيم.  نظر  مورد
  
 درآمد: بعدانفصاليكالم 1.3

ي روايي اين حكايت و براي جلب توجه مخاطب به آغاز يـافتن   در ورود به عرصه سعدي
هـا و   افسـانه ي مرسـوم و كالسـيك    كردن وي با كالم خود، برخالف شيوهروايت و همراه

ـ «هـايي همچـون    هاي عاميانه با عبـارت  حكايت يكـي بـود،   «، »ود، روزگـاري بـود  روزي ب
پـردازي   به گفته» اند... سخن و طوطيان شكر شكن چنين آورده  راويان شيرين«يا » نبود  يكي

طـور معمـول    بـه  گلسـتان براي درآمد به سخن و آغاز حكايت در  سعدينمايد. درآمد نمي
را به كار » را حكايت كنند«...و » اند  كه... آورده«، ...»شنيدم كه «، »را شنيدم«...عباراتي از قبيل

ترتيب، با معرفي  اين ها، منبع خبري نيز در پوشيدگي قرار دارد و به آن گيرد كه در تمامي  مي
يـي را از خـود   هـاي روا  ب گـزاره عنوان راوي دست دوم، مسؤوليت صـدق و كـذ   خود به

يـاب را   ، توجه گفته»زني را حكايت كنند... مشت«در اين حكايت نيز با عبارت .دارد مي  دور
كنـد. در   سازد كه روايتي در كار است و همراهي مخاطب را طلب مي اين امر مي معطوف به

) گفتمـان جـاري   mental spaceحقيقت اين آغاز منفصل كردن مخاطب از فضاي ذهني (
 universe ofو پرتاب وي به فضاي ذهني و دنيـاي گفتمـاني (  » اكنون«، »اينجا«، »من«در 

discourse» (باشد. مي» آن زمان دگر«، »آنجا«، »او 
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 نمايي كالم آشناسازي: بعد شاخص 2.3
جـوان  «آشناسازي مخاطب با عوامـل مـاجرا و بعـد زمـاني و مكـاني مـاجرا، در حكايـت        

چنانكـه در نخسـتين   . گيـرد  شرفت روند رخدادها انجام ميتدريج و همراه با پي به» زن مشت
ي  باشد، هيچ نشانه زن با پدرش مي ي گفتگوي جوان مشت ي حكايت كه دربردارنده زنجيره
گيـري فضـاي معنـايي     اي كه به شـكل  يا زمان ويژه  و واژگاني از مكان وقوع گفتگو  كالمي

هـاي   ونـد  ي دسـتوري و نشـان   هشود. تنهـا، زمـان گذشـت    خاصي منجر گردد، دريافت نمي
سـو و   و غيراكنـون هـم    ياب را با وقوع حكايت در زمان گذشته است كه ذهن گفته  گذشته

ابعـاد زمـاني و مكـاني وارد     آرايـي و   است كه صـحنه   هاي دنباله سازد. در زنجيره همراه مي
ن جـوا «ي نخست، تنها، بـا شخصـيت اصـلي داسـتان      شوند. همچنين در زنجيره عرصه مي

ي دوم  شـويم. از زنجيـره   ) وي يعني پدرش آشنا ميco-uttererپرداز ( گفته و هم »زن مشت
شوند و بـا هويـت    هاي مؤثر در كالم روايي معرفي مي به بعد حكايت است كه ديگر عامل

  گردند. معنايي روايت مي - ي نشانه ي خود وارد پيكره ويژه

 هاي كالمي آشناسازي شخصيتي: هويت عامل 1.2.3
ي  همـه جـا بـه شـيوه    «رسد كـه سـعدي در حكايـات خـويش      مي نظر طوركلي، چنين به به

كه در كار داسـتان نويسـي معمـول اسـت، در      كند و چنان پردازي نمي نويسان صحنه داستان
 ) 248: 1375(متيني، » پردازد. ها به خلق شخص يا اشخاص داستان نمي ي حكايت همه

شود،  آن رهنمون مي معنايي اين حكايت به - شانه سازي شخصيتي در تحليل ن آنچه آشنا
حكايت است.شايد قبل از هرچيز ذكر ايـن نكتـه ضـروري      هاي كالمي بحث هويت عامل

ي شخصيت در ادبيات يا  ي عامل، جانشين واژه معناشناختي واژه- باشد كه در تحليل نشانه 
كه عوامـل   د، درحاليشو شخصيت فقط به عامل بشري اطالق مي«نقد ادبي شده است؛ زيرا 

كنند.بر ايـن اسـاس،    غيربشري نيز در فرآيند تحول كه در كالم مطرح است، ايفاي نقش مي
 ) 83: 1381(شعيري،» شود و هم عوامل غيربشري را. هويت هم عوامل بشري را شامل مي

توان، از عامل فاعلي،  مي »زن جوان مشت«درحكايت   هاي كالمي در بررسي هويت عامل
كننـد،  ي دوم به بعد بـروز مـي  اي و عامل اقناعي، كه از زنجيره دفاعلي، عامل تكانهعامل ض
  ميان آورد.سخن به
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 (subjective actor)عامل فاعلي 1.1.2.3
ي فقـر كـه مـدلول يـك دالّ     نخستين زنجيره روايت، حكايت ازيـك فشـارهدارد. فشـاره   

زن) در نتيجـه  داستان (مشـت  كه عنصر انساني» دهر مخالف«غيرصريح و غيرارجاعي دارد 
حلق فـراخ  «تنشي  - است. در اين سطح عاطفي تنشي واقع شده - آن در يك سطح عاطفي 
از ثـروت   )disjunction(»انفصـال «و از وضـعيت  » [اش]رسـيده  از دست تنـگ بـه جـان   

روايـت بـه   » فاعـل حـالتي  «اسـت و از همـين رو   » شكايت نزد پدر برده«و » آمده  فغان  به«
ي دوم حكايت و به دنبـال مقاومـت و ممارسـت گفتمـاني،      آيد.در آغاز زنجيرهحساب مي

»            وصـــال«عنصـــر انســـاني بـــراي تغييـــر وضـــع موجـــود و عبـــور از انفصـــال بـــه  
)conjunctionكند تـا   )با ثروت يا پول براي تأمين مايحتاج و طرد تنگدستي قصد سفر مي
) و تبـديل سـوبژه   transitبا وقوع يك گذر (.» مگر به قوت بازو دامن كامي فراچنگ آرد«

گذارد  و در گذار روايـت  از   زن پاي در راه سفر مي (قصد سفر) به اُبژه (عمل سفر)، مشت
زن بينيم كه مشـت كند. بر اين اساس ميگذر مي»فاعل عملي«به سطح »فاعل حالتي«سطح  

طـور   ريافت نقصان، بـه اداركي و د –است كه يك وضعيت دروني حسي » عامل فاعلي«آن 
گرددكـه  مقدمـه و   ي عمل و كنشـگريي مـي   عيني و ملموس براي رفع نقصان وارد مرحله

  باشد.توالي رويدادهاي بعدي مي برندهپيش

  )ant subjective actor(عامل ضدفاعلي  2.1.2.3
ظهـور  » اين بگفت و پدر را وداع كرد و همت خواست و روان شد«حكايت با عبارت 

هـاي   گـذارد و وارد زنجيـره   مـي ي اول را پشـت سـر    دارد،زنجيـره عملي را اعالم ميفاعل 
مـل فـاعلي ديگـري بـه نـام مـالح       ي دوم، حكايت، مـا را بـا عا   شود. در زنجيره مي  بعدي
كند و بعدتر نيز  سازد.ازآنجاكه مالح نخست از سوار شدن او به كشتي جلوگيري مي مي  آشنا

سازد،  مي  كند و عامل فاعلي را با مشكل مواجه ميان آب رها مي زنرا بر فراز ستوني در مشت
 خواند.»عامل ضدفاعلي«شود مالح را  مي

بر  طاقت بر سر چاهي رسيد، قومي  تشنه و بي«زن  ي سوم نيز كه جوان مشت در زنجيره
 ، مردان، كه نسبت به عامل فاعلي گرفتار»آشاميدند او گرد آمده و شربتي آب به پشيزي همي

شوند به او آبـي دهنـد و در    آورند و حاضر نمي رحمت نمي» جوان را پشيزي نبود«نقصان: 
» عامـل ضـدفاعلي  «سازند،  گيرد وي را مغلوب و مجروح مي زدوخوردي كه ميانشان درمي

 شوند. تلقي مي
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ديده، با القاي اين باور و پروراندن اين خيال  اصطالح جهان ي چهارم، پيري به در زنجيره
سـازد و  زن  شريك و همكار دزدان است؛كاروانيان را دچار تشـويش مـي  بسا مشتچهكه 

زن (همان عامل فاعلي) را به هنگام خواب،  شود كه مشتي ايشان ميمحرّك و برانگيزاننده
زمينـه  ترتيـب، پيـر در پـيش   ايـن تنها در صحرا رها كنند و دچار دردسر ديگري سازند. بـه 

)foreground ــس) و ــان در پ ــه (كارواني ــرهbackgroundزمين ــارم ) زنجي ــل «ي چه عام
» گردان عامل صحنه«توان  ديده را مي جا پير جهان شوند. البته، در اين برشمرده مي» ضدفاعلي

)manipulator actor :ــد ــم خوانـ ــلحت آن«) هـ ــه   مصـ ــر او را خفتـ ــه مـ ــنم كـ بيـ
زن در دل گرفتنـد و   تي از مشـت ببرانيم.جوانـان را تـدبير پيـر اسـتوار آمـد و مهـا        و  بمانيم
  » برداشتند و جوان را خفته بگذاشتند.  رخت

در حكايـت بـه   » عامـل ضـدفاعلي  «ي حضـور   هاي دوم تـا چهـارم، نحـوه    در زنجيره
است كه به تعاملي تكانشي (برخورد فيزيكي زورمدارانه) با عامـل فـاعلي و فضـاي      شكلي

فـاعلي از ابـزار ارزشـي (كشـتي، آب،      انجامد و موجبات انفصال عامـل  روايي حكايت مي
 .گردد كاروان) مي

  اي عامل تكانه 3.1.2.3
نـوا روي بـر خـاك و دل بـر      تشنه و بي«زن  ي پنجم درست زماني كه مشت در زنجيره
» پادشه پسري [كه] به صيد از لشكريان دور افتاده بود، باالي سرش ايسـتاده «، »هالك نهاده
ي  دهـد.در حقيقـت، عـاملي در عرصـه     بودي نجات مـي زن را از نا شود و مشت حاضر مي

» عامـل فـاعلي  «هاي برتري براي ياري رسـاندن بـه    شود كه داراي توانش حكايت ظاهر مي
ي حل آن برنيامده اسـت.   حكايت است كه دچار دردسر و مشكل شده و به تنهايي از عهده

) در 1381شـعيري (  ي تحليل به كـار گرفتـه شـده توسـط     شود بنا به شيوه اين عامل را مي
 cooperator»                (يـار  عامـل هـم  «يـا  » عامـل معـين  «، »كچل مـم سـياه  «داستان 

actor  ي  صـورت تصـادفي و در لحظـه    )محسوب داشت؛ اما از آنجاكه بسيار ناگهـاني، بـه
  ناميده شود.» اي عامل تكانه«شود، بهتر است كه  بحراني حاضر مي

كـه  » اي عامـل تكانـه  «منظور نيل به معنـا، حضـور    و بهدر قالب گفتمان روايي حكايت 
ــه ــال و         ب ــال م ــدم وص ــان (ع ــه نقص ــا ب ــقوط معن ــات س ــرين لحظ ــان و در آخ ناگه

، در حـدوث معنـاي روايـي ايفـاي     گشـايي از وضـعيت   گردد و با گـره  مي  يدارهالكت)پد
صيد از كه به «رسد؛ هرچند منطق روايي حكايت با عبارت:  مي نظر كند، ضروري به مي  نقش

اي، تصـادفي، رخـدادي و خـارج از     ، سعي در توجيه حضور تكانه»لشكريان دور افتاده بود
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شود چنين اظهار داشـت   مقام قياس مي عالوه، به گشا را دارد. به ي بشري اين عامل گره اراده
ي ششم از  پسر)و حضور باد صبا در حكايت فرعي زنجيره اي (پادشاه كه حضور عامل تكانه

شوند كـه   محسوب مي» اي عامل تكانه«پسر و باد صبا  عبارتي، پادشاه باشند. به مييك جنس 
زنند و عامـل اتصـال عامـل فـاعلي بـا       رخدادي تصادفي را در جهت حدوث معنا رقم مي

  گردند. مفعول ارزشي (ثروت)مي

  )persuader actor( عامل اقناعي 4.1.2.3
كنيم كه نه در تشديد يا بروز مشكل براي  ميي اول و ششم با عاملي برخورد  در زنجيره

شـود و نـه داراي    محسـوب  » عامـل ضـدفاعلي  «كنـد تـا    قهرمان حكايت نقش ايفـاء مـي  
يـار)   (هـم » عامل معين«باشد تا  مي» عامل فاعلي«هايي خاص براي ياري رساندن به  توانش

ر دام هـالك  نجـات قهرمـان د   محسوب گردد و نه تصادفاً و ناگهاني بر حسب اتفـاقي بـه  
ي نخست پس از  محسوب گردد.اين عامل (پدر)،در زنجيره» اي عامل تكانه«آيد تا  مي  افتاده

اجازت خواستن پسر براي سفر به ارزيابي سير تحول انفصال از فقر و اتصال با ثـروت كـه   
پردازد و سعي در اقناع وي به عدم اتخـاذ كـنش    قرار دارد؛ مي» عامل فاعلي«در دستور كار 

 ي كالمي دارد. فر كردن) طي يك مباحثه(س
ريـزي ارزيـابي    ضـمن پـي    ي پاياني نيز همين عامل است كه از سوي ديگر، در زنجيره

كند تـا بـه القـاي بـاور و برداشـت خـويش از        ميي روايي حكايت، تالش پاياني در شاكله
ي ناظر در خـالل  ياب برونه، كه عامل ياب درونه و گفته رفت وقايع بپردازد و توانش گفته پي

توان اين عامـل را بسـته بـه     رو، مي تأثير قراردهد. ازاين  شود، را تحت حكايت محسوب مي
  خواند.» عامل ارزياب«يا » عامل اقناعي«بعد كالمي مورد نظر، 

  آشناسازي مكاني: بعد مكاني كالم 2.2.3
زن]را بـه   تپس او [جـوان مشـ  «و » آمد آبي كه سنگ از صالبت او بر سنگ همي«عبارات 

ي  در زنجيـره » كشتي درآوردند و روان شدند تا برسيدند به ستوني از عمارت يونان در آب
ي سـوم، عبـارت    در زنجيـره » رفت تا بر سر چـاهي رسـيد   سر در بيابان نهاد و همي«دوم، 

در » تـا بـه شـهر خـويش آمـد     «ي چهـارم و نيـز    از زنجيره» كه از دزدان پرخطر بود مقامي«
  هاي مختلف روايت دارند. ها و برش نجم، همگي داللت بر مكان وقوع زنجيرهي پ زنجيره

منظور ورود به فرآيند تحولي تغيير وضعيت،  حكايتبه» عامل فاعلي»«فعاليت عملي«آغاز 
عبـارتي،   تعبير كـرد، همـراه اسـت.به   »مكان خودي«شود از آن به  با ترك شهر پدري، كه مي
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كراري و يكنواخت شده است و امكان تغيير و تحول ت» عامل فاعلي«چون مكان هميشگي 
رســد، تغييــر مكــاني  مــي نظــر در همــان مكــان تــا حــدي نــاممكن و دور از دســترس بــه

 نمايد. مي  ناگزير

در فرآيند تحولي و روايي حكايت، در جهت نيل به معناي كنشي از طريق حركـت بـه   
كـه  » مـل فـاعلي  عا«از طـرف  سمت وضعيت ثـانوي و بـا توجـه بـه كـنش اتخـاذ شـده        

باشد، ترك هر مكـان كـه تحقـق تغييـر وضـع را بـه همـراه نداشـته باشـد،           مي  كردن  سفر
دهـد.همچنين،   معناشناختي حكايـت را تشـكيل مـي    - است و بعدي از تحليل نشانه  الزامي
ي وي  همان مكاني است كه قهرمان حكايت، توانش برانگيزاننـده » مكان خودي«جاكه  ازآن

توان آن  آورده است؛ مي  دست وضعيت، يعني زور بازو و قدرت را در آن بهبه سفر و تغيير 
هـاي   ) نيز خواند و در مقابـل آن مكـان  space of competence» (مكان توانشي«مكان را 

ي  غيرخودي، دريا و كشتي و بيابان و صحراي پر از خطر دزدان را كـه تـوانش زورمدارانـه   
 space of (»مكـان كنشـي  «شـود،   به كنش تبديل مـي  ها حكايت در اين مكان» عامل فاعلي«

performance(  :دانست  
دست جوان افتاد به خـود دركشـيد و    چندان كه ريش و گريبان[مالح]به«ي اول:  زنجيره

پشـتي كنـد،همچنين درشـتي ديـد و     محابا كوفتن گرفت. يارش از كشتي به درآمـد تـا    بي
 »بداد.  پشت

  » چند را فرو كوفت. به ضرورت تني«ي سوم:  زنجيره 
گفت: انديشه مداريد كه يكي منم در اين ميان كه به تنها پنجاه مرد را «ي چهارم:  زنجيره

 »جواب دهم.

، از شهر پدرييا به عبارت بهتر با خـروج  »عامل فاعلي«كه حركت  همچنين، به لحاظ آن
بـاز بـه   » فـاعلي  عامـل «شود و در پايان نيز  آغاز مي»  مكان خودي«از شهر پدري يا همان 

گردد و در همان مكـان، فعاليـت عملـي وي مـورد     همان شهر پدري (مكان خودي) بازمي
تـوان از   ) مـي 1381گيرد؛ بنابرالگوي تحليلي شعيري ( شناختي قرار مي» ارزيابي«قضاوت و 

ميان آورد؛ مكاني كـه فعاليـت   نيزدر اين حكايت سخن به )enclosing space (»مكان شامل«
  شود.  جا نيز ختم مي جا آغاز و به آن عملي از آن
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 آشناسازي زماني: بعد زماني كالم 3.2.3
ــدادها،    ــوع رخ ــاني وق ــاط زم ــان و ارتب ــاني، زم ــازي زم ــين  درخصــوص آشناس در دوم

روزي دو، بال و محنت كشيد و سـختي ديـد. [روز] سـيم خـوابش     «خوانيم كه  مي  زنجيره
» روزي دگر، بركنار افتاد، از حياتش رمقـي مانـده.   گريبان گرفت و به آب انداخت.بعد شبان

» كه از دزدان پرخطـر بـود.   شبانگه برسيدند به مقامي«ي چهارم نيز آمده است كه  در زنجيره
هـاي   داللـت بـر شـاخص   » آن گَه خبر يافت كه آفتابش در كتف تافت.«اين دو، و عبارت 
 هاي مختلف روايت دارند. ها و برش رهزماني وقوع زنجي

ي دوم پـس از تعامـل تكانشـي ميـان عامـل فـاعلي و ضـدفاعلي         از طرفي در زنجيـره 
بـه عـذر ماضـي در    «كنـد:   قـل مـي  زن)، حكايـت چنـين ن   (درگيري فيزيكي مالح و مشت

ادنـد. پسـبه كشـتي درآوردنـد و     فتادند و بوسه چندي به نفاق بر سر و چشـمش د   قدمش
جاسـت كـه    در ايـن ». تا برسيدند به ستوني از عمـارت يونـان در آب ايسـتاده    شدند  روان
ي  توان زمان را عامل فعال و نقش دار در فرآيند روايي حكايت دانست. استفاده از حربه مي

جـويي تـأخيري و    براي نجات از وضعيت درگيري و انتقـام » عامل ضدفاعلي«زمان توسط 
سـازد. همچنـين در    تـأثير بعـد زمـاني را آشـكارتر مـي      ،»عامل فاعلي«ريزي شده از  برنامه
ي عمـل پوشـيدن كـنش     ديـده در جامـه   گرداني پيـر جهـان   ي چهارم حاصل صحنه زنجيره

زن بـه هنگـام خـواب شـبانگاه توسـط       ضدفاعلي مورد نظرش در رها كردن جـوان مشـت  
  پذيرد. جستن از بعد زماني صورت مي كاروانيان، با بهره

  
  ادراكي كالم - بعد حسي  افكني: گره 3.3

رفـت جريـان    چه كه سبب شكل گرفتن رخدادها و پي عامل ايجاد توالي وقايع داستان و آن
است. در ابتدا، حكايت » نقصان«شود، نوعي نابساماني و وضعيت  روايي در اين حكايت مي

دچـار  ازد، فقري كـه عامـل فـاعلي    س عالَم گفتمان را با وضعي ابتدايي، يعني فقر مواجه مي
ست كه عامل فاعلي درون روايت بـا آن  همان گرهي» فقر«است.پس وضعيت نقصان و   آن

يـابي بـه وضـعي ثـانوي      سـت روبروست و به دنبال عبـور از آن وضـع آغـازين (فقـر)و د    
  باشد.  مي  فقر)  (نفي
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هـا كـه    قصه«نيز از  الگوي بسياري از » زن جوان مشت«رسد كه حكايت  نظرمي چنين به
وضـع  »فرآيندي تحولي«شوند و قهرمان قصه سعي دارد تا در  ان مادي آغاز ميبا طرح نقص

  )، مستثني نيست.70: 1381(شعيري، » موجود را تغيير دهد
فعاليـت  «در حكايت حاضر نيز عامل فاعلي براي گذر از نقصان و حل مسأله به نـوعي  

 زند. عني سفر كردن دست ميي»عملي

ي حكايت اين است كه در ديگر رخدادهايي كه بر مورد جالب توجه در فرآيند پيش رو
شود، مانند نزاع با مالح براي عبور از آب، مجروح و مغلوب شـدن توسـط    پسر عارض مي

مرداني بر سر چاه آب و محروم ماندن از آب براي رفع تشنگي، همه در اثر همان وضعيت 
همراه است. (در برابر  زن با جوان مشت» عامل ضدارزشي«ي  ست كه به مثابهفقر و نقصاني

يابي به آن است.) همين گره و  (نفي فقر) قرار داردكه جوان در پي دست» عامل ارزشي«آن 
(قوت در برابر حال   ها و حتي تعارضات جسمي ها و كشمكش نقص است كه منجر به تنش

ضعف و هالكت)، اخالقي (غرور در برابر مجيزگـويي)، ذهنـي (سـفر كـردن در برابـر در      
 گردد. هالك گشتن) مي غربت

عـاطفي   - ي چهارم از حكايت، ايجاد ترس و پديد آوردن حالتي تنشي  البته، در زنجيره
و نه نقصان فقر سبب رهاگشتن جوان در بيابان » فاعل ضد ارزشي«ميان كاروانيان از طرف 

  گردد. اندازي مضاعف به كار جوان مي و گره
  

 گشايي: بعد تحولي كالم گره 4.3
وجود آورده است.حكايت حاضر نيز افكني به ست كه گرههايي گشايي، معلول پيچيدگي گره

سـت.جوان در جهـت   ها داراي رونـد و عوامـل و عناصـري    ها و روايت چون ديگر داستان
زند، اما منطق معنايي  فرآيند تحولي به سمت گذر از گره و نقصان موجود، دست به سفر مي

از » عامـل فـاعلي  «و بدون برخـوردار بـودن   » فعاليت عملي«ع تواند صرف وقو روايت نمي
شـود، بـه    ها قايل مـي  بعدي ارزشي براي آن» عامل اقناعي«هايي، كه حكايت از زبان  توانش
روست  معنايي اقدام كند.ازهمين - گشايي بپردازد و به نقض منطق شكلي و قواعد نشانه  گره

هاي آن، يعنـي حضـور غافلگيركننـده و     شيوه ترين گشايي منطبق بر يكي از عمومي كه گره
عامـل  «پيونـدد:در حـالتي كـه     يار) و نجات بخش به وقوع مي ناگهاني يك عامل معين (هم

، بـه ناگهـان پادشـه    »نوا روي بر خاك و دل بر هالك نهـاده  تشنه و بي«رو به زوال، » فاعليِ
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و پس از آگاهي و مواجهه  رسد بر سر وي مي»به صيد از لشكريان دور افتاده بود«پسري كه 
آيـد و بـا    چه بر وي گذشته است، بر حـال او رحمـتش مـي    و آن» عامل فاعلي«با وضعيت 

كند تا با كامروايي راهـي شـهرش    گشايي مي بخشيدن خلعت و نعمت به وي، از كار او گره
ي اصلي حكايت بين  توان چنين عنوان داشت كه بدنه (مكان خودي، مكان شامل) شود. مي

  گيرد. ) به آن پرداخته است، شكل مي1987كه گرمس (» از نقصان تا رفع نقصان«اي   زهبا
ي دسـت   حكايتبه سفر، ترسيم كننده» عامل فاعلي«تر گفته شد، اقدام  طور كه پيش همان
در جهت تغيير وضع از حالت قبلي (فقر)به حالت جديد (نفي فقر)، » فعاليت عملي«زدن به 

باشد؛ و همين قضيه، بحـث بعـد    گشايي از حال و كار خود مي گرهدست آوردن چيزي و  به
 سازد. پوياي كالم را مطرح مي

ي ديگر براي ايجاد تغيير وضع، گـره   اي به مرحله ي گذر از مرحله پويايي كالم با مسأله
 - بـه نـوعي، پايـه و اسـاس نشـانه      »شدن«آورد.  را به ميان مي»شدن«خورده است و بحث 

معنـا  «معناشـناس،  - دهـد؛ در قـول و نظـر ايـن نشـانه       را تشـكيل مـي   معناشناسي گرمس
) نيـز  1998). فونتني (81: 1381(به نقل از شعيري، » آيد كه تغييري رخ ده. پديد مي هنگامي

در معني عام آن، پيوستگي و اسـتمراري اسـت كـه در    »شدن«معتقد است كه در اين حالت 
  رسد.  تغيير و دگرگوني به ثبت مي

عامـل فـاعلي   »قصـد «اسـت.در  » كامرواشـدن «ل و قهرمان حكايت حاضر نيز قصد عام
يعنـي نـوعي تغييـر و تبـديل در      حكايت به سـفر نيـز حركتـي پويـا و زايـا نهفتـه اسـت،       

» ضمير خودآگـاه «است.گويا فاعل قبل از تحقق هدف، نخست تصويري از تغيير را در   كار
كـه   ي دو چيـز اسـت:يكي ايـن    دهنده نيابد. قصد عامل فاعلي خود نشا خود شكل يافته مي
در ايـن  »دانسـتن «كه زندگي او با نقصان روبروست، آگاه است و از يك  عامل فاعلي از اين
دارد.ايـن حركـت از    گام برمـي »رفع نقصان«كه در جهت  برد؛ و ديگر اين خصوص بهره مي

طـور   وندد.بـه پي ، همان است كه از گره افكني تا گره گشايي به وقـوع مـي  »شدن«به » بودن«
، دو مجموعه نيرو بـا هـم   »شدن«به گشودگي گره در » بودن«معمول، در عبور فاعل از گره 

  ».نيروهاي مخالف«و » نيروهاي موافق«در ستيزند: 
، چـه نيسـت   كننـد تـا بـه سـوي آن     نيروهاي مثبتو هماهنگي كـه فاعـل را ترغيـب مـي    

اي منفـي كـه در قطـب مقابـل     شـوند و نيروهـ   متن تلقي مي» نيروهاي موافق«كند،   حركت
  شوند.  خوانده مي» نيروهاي مخالف«اند و مانع ايجاد تغيير در اوضاع عامل فاعلي،  فعال
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ي عوامل در  نيست و برعكس همه» نيروهاي موافق«در حكايت مورد نظر خبري از اين 
در حكايتبا قرار گرفتن » نيروهاي مخالف«باشند.  كار منع وي از حركت براي ايجاد تغيير مي

  كنند تا وي را از حركت باز دارند.  عامل فاعلي، سعي مي» شدنِ«در سر راه 
اين است كـه حكايـت در   » شدن«ي  ي كالم و مسألهي ديگر درخصوص بعد پويا نكته

تغييـر  «و »شـدن «پي ايجاد شدن تغيير در هويت عامل فاعلي نيست و الزم است كـه ميـان   
زن در اين حكايت، براي فـرار از فقـر در پـي كسـب هويـت       تمايز قايل شد.مشت» هويت

ن بـودن)و در  ز خواهد بر اساس همان هـويتي كـه دارد (مشـت    باشد، بلكه مي جديدي نمي
  طول حكايت نيز با وي همراه است، در وضع مادي زندگي خود تغيير ايجاد كند.

ايـن شـرح اسـت كـه      طور خالصه، بعد پويا و فرآيند تحولي كالم در اين حكايت به به
از مالكيـت ناميـد، بـه    » انفصـال «تـوان آن را   زن از وضعي نابسامان و فقيرانه، كه مـي  مشت

يـــت بـــر مفعـــول ارزشـــي يـــا مالك»وصـــال«ان آن را تـــو وضـــعي جديـــد كـــه مـــي
ي مختلف در فرآيند  يابد و براي اين امر چندين مرحله خواند، دست مي  نعمت)  و  (خلعت

  .گذارد سر مي تحولي كالم را پشت
  

 ارزيابي: بعد ارزشي كالم 5.3
دهـي   منظور شكل ي كنش به پس از آغاز حكايت بر اساس نقصان موجود و ورود به مرحله

گشايي، عمليات پوياي صورت پذيرفته در مسير تحـولي فرآينـد    آيند تحولي و وقوع گرهفر
گيرد و به اين طريق دليل روايت شدن روايت نيز به مخاطب  گفتمان، مورد ارزيابي قرار مي

 شود. القاء مي

نوعي ارزيـابي شـناختي اسـت كـه بـر       گلستان،عنصر ارزيابي در حكايت مورد نظر از 
مليات و نتايج حاصل از شواهد و مدارك است.در حكايت حاضر، ارزيابي اساس بررسي ع

و قضاوت به نوعي با عمليات القايي و بهتر بگوييم گفتمان القايي آمده در ابتـداي حكايـت   
 پيوند خورده است.

اي پسـر! نگفتمـت   «ي جالب توجه در اين بخش اين است كه حكايت با عبـارت   نكته
كوشد تا  مي» ي شيري شكسته؟ ا دست دليري بسته است و پنجههنگام رفتن كه تهيدستان ر

ي پسر  اي قبلي به ارزيابي فرآيند روايي حكايت بپردازد، اما اصرار هنوزه زمينه ي پيش بر پايه
ـ   «بر صحيح بودن عملش و تالش در مجاب كردن پدر كه  ج نبـري،  اي پدر! هر آينـه تـا رن
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ابي و تـا دانـه پريشـان نكنـي،     شـمن ظفـر نيـ   برنداري و تا جان در خطر ننهـي، بـر د    گنج
شود كه گفتمـان روايـي بـه     سازد و سبب مي ، ارزيابي را با خلل مواجه مي»برنگيري  خرمن
در آن » عامل اقنـاعي «و » عامل فاعلي«ي اول و گفتمان القايي نخستين درگرفته ميان  زنجيره

آيد و براي  در مي» مل اقناعيعا«به كسوت » عامل ارزياب«گونه است كه  گردد.  اين برش باز
كنـد و   اين عمليات القايي، حكايـت را وارد برشـي از گفتمـان رخـدادي مـي      پايان دادن به

تو را در اين نوبت فلك ياوري كرد «كند:  كامروايي پسر را به ياري بخت و اقبال ارجاع مي
دي، ارزيابي را گيري از حكايتي نغز و تمسك به باوري رخدا سپس با بهره» و اقبال رهبري.

هـاي   معناهاي شكل گرفتـه در حكايـت و حضـور ابـركنش     -   به سمت مطلق نبودن كنش
  دهد. دخيل در منطق روايي سوق مي

  
  بندي: بعدانعقاد كالم پايان 6.3

تحـولي سـفر و كـامروا گشـتن عامـل       - بندي با اتمام فرآيند كنشي در حكايت حاضر پايان
مـدي بـا وي فرسـتاد تـا بـه شـهر       معت«كـه ملـك زاده   دهـد   اي رخ مـي   فاعلي در آن نقطه

چه در اين  اما آن» آمد.پدر به ديدار او شادماني كرد و بر سالمت حالش شكر گفت.  خويش
ي روايـي،  وارهنمايد آن است كه در اين حكايت به لحـاظ طـرح   خصوص جلب توجه مي

  پذيرد.  بندي درست پيش از وقوع ارزيابي شناختي صورت مي پايان
يابي به  ، رفع نقصان، دست»شدن«بندي حكايت حاضر خبر از پايان فرآيند  حقيقت، پايان در

دهـد؛ امـا    مـي   ار» مكـان شـامل  «از سفر به » عامل فاعلي«وضع ثانوي (نفي فقر) و رجعت 
باشـد؛   سازي مروي از پايان يافتن حكايت نمـي  ي حكايت و آگاه بندي همراه با خاتمه پايان

ي توقف واقعي  گيرد. به عبارت گوياتر،  نقطه غاز ارزيابي روايي قرار ميي آ بلكه خود نقطه
گـردد و پـس از آن ديگـر     جـا منعقـد مـي    اي كـه كـالم در آن   متن، يعني آن آخرين نقطـه 

پرداز را در خود دارد و  شود، دو بيتي است كه ارزيابي نهايي روايت وگفته مطرح نمي كالمي
(خواننـده يـا    گلسـتان يـاب   )با گفتـه سعديپرداز حكايت ( به اتصال گفتماني و پيامي گفته

اندرزي جاري ميان آن دو در آن باب خاص  - ي متن) در چارچوب گفتمان حكمي شنونده
  انجامد: مي

ــن   ــيم روش ــز حك ــود ك ــه ب  برنيايـــــد درســـــت تـــــدبيري   راي گ
ــري     گــاه باشــد كــه كــودكي نــادان     ــد تي ــدف زن ــر ه ــط ب ــه غل  ب
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هـاي   پـردازي  بـه خـالف داسـتان    گلسـتان به اين قرار، مي تـوان چنـين گفـت كـه در     
بندي لزوماً با پايان كالم روايي همراه نيست و با اتصال گفتماني آميختگي  فولكلوريك، پايان

  زماني ندارد. و هم
  

   »زن جوان مشت«. تحليل بعد تعاملي گفتمان در روايت 4
نيز همچون بسياري ديگر از آثار، حركت در جهت نيل به معنا از  گلستاندر گفتمان روايي 

پذيران روايت (عوامل روايت) در توالي رخدادهاست  گذاران و اثر ي تعامل اثر سو، نتيجه يك
و يكي در سـطح    باشد؛ يكي در سطح درونه و از ديگرسو، حاصل تعامل راوي و مروي مي

شود به تـرك ارتبـاط بـا     هم منوط مي گلستانكايت رو، توليد گفتمان روايي ح برونه. ازاين
جاي «، »او«هاي جانشين  جا و اكنون) و ثبت عامل فرآيند گفتمان جاري (متشكل از من، اين

) سـعدي پرداز برونـه (  ترتيب، در يك سطح راوي يا همان گفته اين به». زمان ديگر«و » ديگر
  پرداز درونه. گر راوي و گفتهدهد و در سطحي دي عمليات انفصال و اتصال را شكل مي

ي درون روايت، انفصال از گفتمان روايي جاري با طـرح حكايـاتي فرعـي از     در حوزه
ي ششــم  در زنجيــره» عامــل اقنــاعي«ي چهــارم و  در زنجيــره» عامــل ضــدفاعلي«طــرف 

پـرداز برونـه، سـرآغاز     دهد. اما در وقوع عمليات انفصال گفتمـاني در سـطح گفتـه    مي  رخ
خـوان را تـرك كـرده و بـا      پرداز و گفته درآمدي عالم جاري ميان گفته هيچ پيش حكايت بي

جستن از نمود كامل فعلي وقوع عمـل در   زن) و بهره پرداختن به عامل سوم شخص (مشت
چه در مورد اين حكايت  شود. آن ي گفتمان روايي وارد مي گذشته (حكايت كنند)، به عرصه

وجـه اسـت، وقـوع تنـاوبي از اتصـال و انفصـال       جالـب ت  گلستانو به تعميم درخصوص 
  باشد.  گفتماني مي

پرداز برونه با به كارگرفتن  عنوان راوي و گفته به سعديشود دريافت كه  با كمي دقت مي
بـه گفتمـان     اي، ابياتي در قالب نظم و ايجاد يك ايستايي موقت در پايان بـرش يـا زنجيـره   

 گلســتانخــوان  و گفتــه ســعديميــان  جــاري يعنــي همــان گفتمــان ذهنــي خودآگــاه كــه
زنـد. البتـه، ايـن موضـوع      كند و دست به اتصـال گفتمـاني مـي    است رجعت مي  جريان  در

باشـند،   هاي عوامل درون روايـت مـي   ي بالفصل گفته درخصوص آن دسته ابياتي كه دنباله
فتمـاني  ي دوم، بيت آورده شده اتصال گ يابد. براي مثال در برش اول از زنجيره مصداق نمي

مروت به خنده برگرديـد   مالح بي«باشد:  پردازي مالح مي ي گفته شود و ادامه محسوب نمي
  »گفت: زر نداري نتوان رفت به زور از در يار /  زور ده مرده چه باشد، زر يك مرده بيار  و
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و حكايت حاضـر معمـوالً يـا خطـاب دوم      گلستانبروز اتصال گفتماني در   گونه از اين
گويي  يا در يك كلي» چو پرخاش بيني تحمل بيار / كه سهلي ببندد در كارزار«رد: شخص دا

مورچگان را چو بود اتفاق / شـير ژيـان را بدراننـد    «شود:  فارغ از شخص و زمان ظاهر مي
هرگـز  «گـردد:   راوي برمي» من«را پشت سر گذاشته و به » او«و يا گاه به صراحت » پوست

  ».چه خصلت اوست دانستم آنايمن ز مار ننشستم / كه ب
ي خاص بروز يافتن اين اتصـال   معنايي و شيوه - رو و با توجه به كاركرد نشانه  ازهمين

 گلسـتان و  سـعدي انـدرزي   - سـو بـا گفتمـان القـايي حكمـي       كه هم گلستانگفتماني در 
 مراد شود. در اين حكايت، اتصـال پيـامي  » اتصال پيامي«گيرد، بهتر است از آن به  مي  شكل

ي ششـم تنـاوب دارد.    زنجيـره  ي دوم تـا  هـاي زنجيـره   ي نخست، در برش پس از زنجيره
  )93- 90كنيد به صص   (نگاه
  

  گيري نتيجه. 5
تـوان چنـين    ده در تحقيـق، مـي  شـ مطـرح  بندي كلي و با عنايـت بـه پرسـش     در يك جمع

سازي شده بـا واقعيـت،    اي است مشابه ، گفتهگلستان سعديداشت كه گفتمان روايي   اظهار
كه در آن فرآيند پوياي توليد معنا جاري است و همواره در دل گفتماني كالن از نوع القايي 

، حركت در جهت گلستانپيوندد. همچنين، در گفتمان روايي  اندرزي به وقوع مي - حكمي 
يران روايـت يـا همـان عوامـل     پذ گزاران و كنش ي تعامل كنش سو، نتيجه نيل به معنا از يك

درون روايت، در توالي رخدادهاست و از ديگرسو، حاصل تعامـل سـعدي و خواننـده يـا     
باشـدكه در   خـوان (يـا راوي و مـروي) مـي      پرداز و گفته يعني همان گفته گلستاني  شنونده

سـت  كارب بـه  سعديپيوندد. به ديگر سخن،   تناوبي از اتصال و انفصال گفتماني به وقوع مي
ي  دار در حـوزه  مند و هـدف  ي زباني، دست به توليد و آفرينشي پويا، جهت هاي ويژه  قالب

هاي تعـاملي زبـان در توليـد    هاي زباني، شاخصه  ها و مؤلفه گيري از نشانه زبان زده و با بهره
پروراند كه با گـذر آن از كاركردهـاي معنـايي نخسـتين خـود (در      معنا را چنان در خود مي

اش به كاركردهاي معنايي برون زبـاني (امـا مـرتبط بـا زبـان)، بـه        يابي بان) و دستدرون ز
ادبـي   –اي زباني دنبال آن، آفرينش پيكزهاي از گفتمان روايي و بههاي ويژهبندي نظامشاكله

  گردد.نايل مي
شود،  توجه به سـاخت گفتمـاني در چـارچوب    ميگونه كه از اين جستار دريافتههمان

تواند در شناخت، درك و تفسير هرچه بهتر متن و از جمله آثار ادبي  شناسي مي معنا - نشانه 
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هاي گفتماني  و داستاني بسيار مفيد و كارگشا باشد. همچنين، بررسي چگونگي حضور نظام
شناسي  تواند شاخصي نوين در سبك ها در سطح متن مي معنايي و جاري گشتن آن - نشانه 

گشا در برخورد  هاي راه هاي نظري و برخي چالش و به بروز بحث انواع ادبي به حساب آيد
  آراء اهل تحقيق بيانجامد.
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