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 چکيده
پردازي را که زبان بیان هنري هاي خود حکایتبراي بیان اندیشه بوستانسعدي در کتاب 

سازي آموزش عبرت و و آن را براي زمینه اخالقیات بوده، در طرح این اثر به کار برده
نویسی در جایگاه در میان آثار او از منظر داستان بوستانکه طورياست؛ بهحکمت قرار داده 

ي دادن شیوهدر نشان بوستانهاي رسی ساختار پیرنگ حکایتاي قرار دارد. ازآنجاکه برویژه
ساختار پیرنگ حکایات کردن هدف این پژوهش مشخصبیان سعدي داراي اهمیت است؛ 

 افته است.اي نگارش یي منابع کتابخانهتحلیلی و برپایه-توصیفی این اثر است که به روش
العه شد، سپس از بین آنها، مط بوستانهاي موجود در بدین منظور، نخست کلّ حکایت

حکایاتی که مصداق کامل حکایت را داشتند، استخراج شد و پیرنگ آنها تحلیل شده است. 
ان شبا وجود کوتاهی بوستانهاي موجود در اغلب حکایتدهد حاصل این بررسی نشان می
حران، افکنی، کشمکش، تعلیق، بو عناصر اساسی پیرنگ )گره از پیرنگ طبیعی برخوردارند

 است. بنابراین پیرنگ گشایی( در آنها به شکل بارزتر خودنمایی کردهي اوج و گرهنقطه
هاي ساده به حساب آورد؛ زیرا  توان آنها را جزو پیرنگحکایات این اثر، پیچیده نیست و می

گی غلبه دارد و رخدادها همواره در روایت ها بر نظم ساختنظم طبیعی حوادث حکایت
ز ا بوستان سعديهاي رو، حکایتاست. از اینبسته و زنجیروار اتفاق افتاده اي همگونهبه

برآن با تحلیل گیرند. افزون( قرار میOpen Plot« )باز»نظر عنصر پیرنگ در شمار پیرنگِ 
از نظر  بوستان که حکایات دار(، مشخص شدحکایت پیرنگ 42ساختار پیرنگ حکایات )

حکایت  3(، ناقص %48/90حکایت ) 38شکل پیرنگ و ترتیب فراوانی در سه نوع: نرمال 
 شوند.بندي می( طبقه%38/2حکایت ) 1( و عالی 14/7%)

 ، پیرنگ، حکایت، سعدي.بوستان: های کليدیواژه
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 مهمقد. 1
هاي علمی جدید است. دانش هاي شناخت متون ادبی، بررسی آنها با شیوهیکی از راه

است که با  نیز یکی از رویکردهاي علمی نسبتاً جدیدي (Narratology)شناسی روایت
شناسی پیوند یافته و هدف اصلی آن شناسایی هاي ادبی و زبانهمکاتب نقد ادبی، نظری

، (Narration)هاي مختلف ترکیب این عناصر در روایت عناصر ساختاري و حالت
کمک این ل انواع گفتمان در روایت است. درواقع، بهر روایت و تحلیکرشگردهاي مت

ي وهکه بررسی شیپرداخت. ازآنجا ت و ساختار متون رواییتوان به بررسی کلّیعلم می
ار کارگشاست، ها بسیدر تفسیر و تبیین گفتار و کالم آنصاحبان آثار روایی،  پردازيروایت

 ي عنصر داستانیاز دریچه ،که داراي ساختار روایی است بوستان سعديدر این پژوهش 
 .تحلیل شده استنقد و  «پیرنگ»
 

 . بيان مسئله1.1
ت و روابط علّت و معلول )فورستر، بر موجبییا طرح، نقل حوادث با تکیه (Plot)پیرنگ 
ي حوادث یا رویدادهایی است که داستان را تشکیل ترکیبی از رشته»( و 92: 1391

محتواي داستان قرار دارد؛  سویه با فرم و( پیرنگ در ارتباط دو20: 1378، )پرین« .دهدمی
دهد و از طرف دیگر، به محتواي نظم و سازمان خاّصی به فرم و شکل اثر مییکطرف، از 

تلزم ي یک طرح مسساختمان ماهرانه»اي که گونهبخشد. بهي عقالنی و منطقی میاثر جنبه
، )زیس« .ستر در یک سیر تحوّلی جالب و پویادرون یک اث توانایی پرورش حوادث

است  بندي اصلی داستانشالوده و اسکلت ،داستانی ( پیرنگ در اصطالح ادبیات13: 1360
تان را ي ساختاري داسکه بر روابط دقیق علّی و معلولی استوار باشد. چون پیرنگ زنجیره

آید. این اصطالح در ادبیات براي میترین عناصر داستان به شمار از مهم ،دهدتشکیل می
 ياست. ارسطو ضمن گفتاري دربارهارسطو گرفته شده  (Poetics) فنّ شعربار از نخستین

ي تراژدي دانسته و آن را متشکّل از سه بخش گانهشش تراژدي، پیرنگ را یکی از اجزاي
 ايتواند حتماً در پی حادثهمی« آغاز»که است  فی کردهمعر« میان و پایان آغاز،» اصلیِ 

شود. هم در پی حوادثی آمده و هم با حوادث دیگر دنبال می« میان» دیگر نیامده باشد.
( بنابراین، 135-122: 1382کوب، ینطبیعی و منطقی حوادث است. )زر پیامد« پایان»

داستانی، ترتیب حوادث داستان بر اساس روابط علّی و معلولی  ادبیاتپیرنگ در اصطالح 
و ناظر بر توالی  دهداست که این روابط، ساختمان فکري و ذهنی داستان را شکل می

 حادثه را و  شخصیتدهد، را شکل می شخصیتکه حادثه طوري؛ بهستمنطقی رویدادها
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 ها بایدترفتار و حضور شخصی داستان اعمال،آورند. در هر دو، پیرنگ را به وجود می
ي پیرنگی داستان، هر عمل اساس نظمی منطقی پیش آیند. در زنجیرهبربه ترتیب و 

ورند، آمیرا به دنبال گیرد و حوادثی که این اعمال ی شکل میخاص يداستانی با انگیزه
انندي داستان را قّوت بخشد. مشده باشند تا حقیقتباید کامالً منطقی و حساب

ر دارد و بستانی، ساختار اصلی داستان را درترین عنصر داايریشه ترتیب، پیرنگینبد
مجموع، تعابیر ( در95-94: 1391جعفري، رک. ) است.میزان قوّت داستان  يدهندهنشان

اشتراک  يها یک نقطهرواج دارد؛ اما در بیشتر آن« پیرنگ»از مفهوم  هاي مختلفیو برداشت
ي ترتیب مبنایا آشکارا بر با توالیِ وقایعی ارتباط دارد که تلویحاً شود: پیرنگ دیده می

 ي علّی و معلولی در آن ضروري است. رابطه و اندزمانی تنظیم شده

 
 ت پژوهشضرورت و اهمي. 2. 1

ن شود و همچنییکی از عناصر بنیادین هر متن روایی محسوب می« پیرنگ»ازآنجاکه عنصر 
ي به کارگیري آن در آثار روایی، در تبیین گفتار صاحب اثر کارگشاست؛ این بررسی شیوه

 نیز بازبینی  و تحلیل شود.  بوستان سعديضرورت احساس شد تا پیرنگ حکایات 
 

 ی پژوهش. پيشينه3. 1
 يمتعددی علم مقاالت وی پژوهشي هاطرح ها،رساله ها،کتاب تاکنوني سعد آثار يهدربار
ی کلّی بررس: لیقب ازی سنّت موضوعات به هاپژوهش نیا ازي اریبس در اما شده است؛ نوشته
 ،یاعاجتم مسائل وی سبک ،يدستور ،یواژگان ،یزباني هایبررس ،يسعد مقام و تیشخص
 يردموا در جز تیرواي هاکیتکن منظر از و شده پرداختهي سعد آثار در تربیتی وی اخالق
 ردی شناستیرواي هاجنبه بهي حدود تا ریاخي هاسال در. است نشدهی چندان توجّه اندک،

« ديگلستان سعهاي بررسی ساختاري حکایت»ي که مقاله است شده اشاره آثار نیا ازی برخ
 يهانیساختارگرای بررس ارشد با عناوین: یکارشناس هايهنامانیپا (،1390)حاجی علیلو، 

 لیتحل ،(1390مرزبان، ) گرماس ریآلژ و برمون کلودي الگو براساسي سعد گلستان اتیحکا
 (1391فتحی، ) برمون و تودوروفي الگوها براساسي سعد بوستاني هاتیحکاي ساختار

براساس الگوهاي تودوروف و  بوستان سعديتحلیل ساختاري دو حکایت از »ي و نیز مقاله
 آثاری بررس ن،یبنابرا .شودیم محسوب هاپژوهش نیا شمار در(، 1391)کریمی،  «برمون

 تواندیم آن به پرداختن که است مهم موضوعات ازی کی روایی عناصر براساسي سعدیی روا
 .سازد انینما خوانندگاني برا رای سنّت متون نیا ازي اتازه ابعاد
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 . بحث و بررسی2
 . پيرنگ و ساختار آن1. 2
 Open)و پیرنگ باز  (Closed Plot)پیرنگ بسته »ي: طور کلّی، پیرنگ را به دو دستهبه 

Plot) یژگی فنّی تی پیچیده و واز کیفیاند. پیرنگ بسته، پیرنگی است که تقسیم کرده
برخوردار است. به عبارت دیگر، نظم ساختگی حوادث بر نظم طبیعی آن برتري دارد. 

ود که شهاي اسرارآمیز و پلیسی به کار گرفته میاین نوع پیرنگ بیشتر در داستان
گیري محتومی دارند. پیرنگ باز نیز پیرنگی است که در آن نظم طبیعی و نتیجهگشایی گره

هاي داراي پیرنگ باز اغلب حوادث بر نظم ساختگی و قراردادي آن غلبه دارد. در داستان
ی، )میرصادق« گشایی قاطعی وجود ندارد و اگر داشته باشد، زیاد چشمگیر نیستگره

گیري قطعی که در پیرنگ بسته وجود دارد، در جهبه بیان دیگر، نتی (80-79ب: 1390
ونه گهایی با اینقطعی نیست. در داستان در صورت وجود، هم پیرنگ باز وجود ندارد و

کوشد خود را در داستان پنهان کند تا داستان مثل زندگی، عینی و پیرنگ نویسنده می
دهد و ده پاسخی نمیشرو، اغلب به مسائل طرحطرفانه جلوه کند. ازاینملموس و بی

     نهاده  بنیان« انگیزه»اساس ساختمان پیرنگ بر خواننده خود باید راه حلّ آن را پیدا کند.
اي هاي داشته باشد و به نتیجدهد، باید علّت و انگیزهشود. حوادثی که در داستان رخ میمی

ار روایی مطابق با ساختمنجر شود تا در خواننده ایجاد شگفتی کند. هر حکایت یا داستانی 
« یريگگشایی یا نتیجهي داستان، گرهافکنی یا تنه، گرهمقدمه»شامل سه بخش اصلی: 

توان طرح روایی مقّدماتی نامید که ( بنابراین، داستان را می15: 1388)یونسی،  .است
یابد. طرح اگرچه جزئی از گیرد و سازمان میماجراهاي روایی آن در پیرنگ شکل می

 منظوري خود نیز داراي اصولی است. اگر زمانِ خطّی در محدوده ،ختار متن استسا
ن، فرایند فرایند پایدار نخستی»توان به این صورت بیان کرد: گانه را میباشد، فرایندهاي سه

( که در 168: 1387مقّدم و پورشهرام، )علوي« ناپایدار میانی و فرایند پایدار فرجامین
یروي ن يواسطهبهیند پایدار نخستین به فرایند ناپایدار میانی، حقیقت گذر از فرا

 کمکهبکننده یا گذر از فرایند ناپایدار میانی در رسیدن به فرایند پایدار فرجامین، ویران
هاي طرح است. هر طرح ساختاري در تالش ترین ویژگیدهنده، از مهمنیروي سامان

ي کردن بین این فرایندهااندهی کند. تعادل برقراررا سازم گانهاست که این فرایندهاي سه
 105: 1378)محمّدي،  .ریزي ساختارهاي داستانی استهاي طرحگانه، خود از مهارتسه
 ( به بیان دیگر، ساختار پیرنگ داستان شامل مراحل زیر است:107و 
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هاي داستان ي آرامش است و در آن زمان، مکان و شخصیتچینی که مرحلهزمینه .1
 شوند. )فرایند پایدار نخستین(؛معرفی می

نیروي  دستبهي شروع داستان است و در آن، مسئله یا مشکلی بحران که نقطه .2
 ؛)فرایند ناپایدار میانی( شوددهد و آرامش نخستین شکسته میکننده رخ میویران

اي دهنده( بري تالش قهرمان یا قهرمانان داستان )نیروي سامانگیري که مرحلهاوج .3
 ؛هددترین بخش داستان را تشکیل میبرطرف کردن بحران و حلّ مسئله است و اصلی

ي وسیلهحران در آن بهترین بخش داستان است و بگشایی که حسّاسي گرهمرحله .4
 ؛گردددهنده برطرف مینیروي سامان

( فرجامینشود )فرایند پایدار گیري که در آن آرامش دوباره برقرار میفرود یا نتیجه .5
ند زکننده، آرامش اّولیه را برهم می( به این ترتیب، نیروي ویران122: 1382)خسرونژاد، 

دهد و این ي ناپایدار میانی سوق میي پایدار نخستین به مرحلهو داستان را از مرحله
 ود. شکند و بار دیگر آرامش برقرار میدهنده برطرف میریزي تعادل را نیروي سامانبرهم

ي براي تأثیر کالم خود و بیان موضوعات اخالقی از شیوه بوستانسعدي در 
پردازي و در قالب حکایت بهره گرفته است تا مقصود خود را به صورت روایت

ارد، بر آنکه تلخی اندرز مستقیم را ندافزونغیرمستقیم به خوانندگان القا کند. این شیوه 
شود. ساختار روایت در اغلب یمواننده ت و تأثیر بیشتر مطالب در خجّذابیباعث 

ماجراي حکایت اغلب با  از طرح منظّم برخوردار است؛ زیرا بوستانهاي حکایت
ها یا توصیف محل زندگی تهاي یکی از شخصیاي در بیان صفات و ویژگیمهمقد

ي نندهزاصلی یا قهرمان حکایت و نیروهاي برهم شخصیتشود. سپس، ت آغاز میشخصی
وجود اب. شودمیشوند و به این ترتیب، حکایت با کشمکش آغاز با هم درگیر میآرامش 
 وگو یا یک رویداد را در طی این سه مرحله نشان داد:توان بیان گفتاین، می

کی وگو یا با ذکر نام یها، سعدي با آوردن فعل، گفتقسمت مقدمه: در بیشتر حکایت. 1
مکان، کند. در موارد معدودي نیز زمان، از میها، باب ورود به حکایت را بشخصیتاز 

 ه براي ورود به داستان الزم است.ککند می را بیانحالتی 
 .شودمی وگوها روایتاصلی: در این قسمت، رخدادها و گفتي بخش تنه .2

گو یا وجوابی یکی از طرفین گفتگیري: در این بخش، حکایت با حاضرقسمت نتیجه .3
ین رسد. در ببه پایان می ،راوي است از زباني اخالقی که بیشتر مواقع ذکر یک نکته

اند. بنابراین، بیشتر حکایات، فقط موارد معدودي وجود دارد که ناتمام رها شده
 ي پایانی هستند.داراي نتیجه بوستانهاي حکایت
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ر معلول د ي عّلت وگونه که اشاره شد، یکی از عناصر اساسی پیرنگ، وجود رابطههمان   
آن را پیش  بوستانهاي بین حوادث و رخدادهاي داستانی است که سعدي در حکایت

چشم داشته و کمتر از این اصل عدول کرده است. به همین دلیل، نظم طبیعی حوادث در 
هاي بوستان رعایت شده و کمتر به نظم ساختگی و ایجاد تعلیق غیرطبیعی اغلب حکایت

به « ازب»هاي در شمار پیرنگ سعدي بوستانظر، پیرنگ حکایات توجه شده است. از این من
نویسی جدید، پیرنگ باز یک ُحسن و امتیاز محسوب در داستان»آیند که حساب می

 يپیرنگِ هر داستان از سه بخش اصلی: مقدمه، تنه (9: 1386)بارانی و محمودي، « .شودمی
 ود:شی هر یک از آنها پرداخته میداستان و پایان داستان تشکیل شده است که به معرف

معموالً در بخش آغازین داستان قرار دارد که نویسنده در این بخش،  مقدمه: مقدمه   
نظر نویسندگان ِمختلف،  مقدمهطور کلّی، در کند. بهرا آغاز می( Action)عمل داستان 

براي  چینیزمینههاي طوالنی و مقدمهمتفاوت است. برخی از نویسندگان نیازي به بیان 
جز موارد معدود، اغلب  بوستانپردازي حکایت بینند. سعدي دربیان حوادث نمی

است. بعضی از نویسندگان نیز داستان خود را هاي کوتاه آغاز کرده مقدمهحکایاتش را با 
ونه گکنند. از اینمی ي اوج آغازی نقطهیا حتي بحران یا کشمکش و در نقطه مقدمهبدون 

 شود. ندرت دیده میبوستان بههاي روایات نیز در میان حکایت
ي نهت»شود؛ آغاز می مقدمهي داستان: بخش اصلی داستان که بالفاصله پس از تنه
گ ي پایان طرح که در آن پیرنگشایی(: نقطهشود. پایان داستان )گرهمحسوب می« داستان

هی آید. گابه حساب می« پایان داستان»شود؛ یابد و عمل داستانی متوقّف میپایان می
 شود. میرصادقی معتقد است که درگیري از کلّ داستان نیز در این بخش بیان مینتیجه

ریزي طرح گشایی،افکنی، کشمکش، تعلیق، اوج و گرهپیرنگ، عناصر ساختاري نظیر: گره
که از عناصر ي داستان واقع، اجزاي اصلی تنه( در295الف: 1390)میرصادقی، .وندشمی

، بحران (Suspense)، تعلیق (Action) ساختاري پیرنگ هستند، عبارتند از: کشمکش
(Crisis) ي اوج و نقطه(Climax.) ه داشته باشیم که پیرنگالبته باید این نکته را توج 

 بوستان سعديها همیشه تمامی این عناصر را ندارند. این مورد در حکایات ي داستانهمه
ا نیز هنیز نمایان است؛ زیرا برخی از حکایات وي فاقد کشمکش هستند و بعضی از آن

 ي نویسنده استشوند. در واقع، میل و عالقهبندي و به صورت ناتمام رها میبدون پایان
ي استفاده ونگیچگ گیرد چگونه و به چه ترتیبی از عناصر پیرنگ بهره ببرد. که تصمیم می

دهد که ساختمان پیرنگ داستان را ناصر به داستان نظم و الگویی مینویسنده از این ع
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 تمامی عناصر ساختاريل، همیشه ممکن نیست که یک داستان، سازد. به همین دلیمی
 ،که در بررسی پیرنگ الزم است با ارکان آن آشنا شویمپیرنگ را داشته باشد. ازآنجا

 پردازیم:ختاري پیرنگ میبنابراین، به معرّفی اجمالی هر یک از عناصر سا
طور ناگهانی ظاهر وضعیت دشواري است که گاهی به (:Complication)افکنی گره   
هاي ویژگی شاملِدر داستان  افکنیدهد. گرههاي موجود را تغییر مینگرش شود و می

اصلی پیرنگ را دگرگون  هایی است که خطِتها، جزئیات وضعیت و موقعیشخصیت
دهد و عامل کشمکش را به اصلی را در برابر نیروهاي دیگر قرار می شخصیتکند و می

( گاهی در آغاز حکایت یک موقعیت 72ب: 1390میرصادقی، ک. ر) .آوردوجود می
ي برا قهرمانان زندگی آرامی داشتند، ناگهان یک روز...از نوع:  کنیممشاهده میمتعادل را 

 تکنند تا تعادل موقعیپویا را وارد داستان میهاي مایهبه جریان انداختن حکایت، بن
ت یهایی که سکون موقعمایهآغازین را به هم بزند و کنش آغاز شود. به مجموع بن

کایت تمام جریان ح طور معمول، گرهگویند. بهمی« گره» ،دهندنخستین داستان را تغییر می
  1.ابدیه داخل کرده، تقلیل میهایی که گرمایهبن کند و پیرنگ به کار تغییررا تعیین می
هاي داستان با شخصیتي ز مقابلها (:Conflict)( کشمکش 305: 1392)تودوروف، 

نگ ترین عناصر ساختاري پیرآید. این عنصر یکی از مهمبه وجود می« کشمکش»یکدیگر، 
یا  تشخصی کشمکش سر و کار دارد یعنی از برخورد عملپیرنگ همیشه با »است؛ زیرا 

 داستان هاي مخالف و مقابل، کشمکششخصیت هاي اصلی داستان با عملشخصیت
( کشمکش در یک داستان امکان دارد از 71ب: 1390)میرصادقی، « .شودآفریده می

ي با اهاي دیگر و یا اندیشهشخصیتی با خودش یا با شخصیتبرخورد یا رویارویی 
 -295الف: 1390میرصادقی، ه وجود آید )بینی دیگر ببینی با جهاني دیگر و جهاناندیشه

دن شها و بیشتربا افزایش کیفی و کمّی پرسش یا هول و وال: (Suspense)تعلیق  (296
لیق . ارزش تعشودخوانده می« تعلیق»رسد که کنجکاوي خواننده، داستان به شرایطی می

ده توانایی خوانن ي داستان، دوم: عدمل: تحریک میل به دانستن ادامهبه دو نکته است؛ او
هایی در توان با طرح پرسشپس، می (32: 1392نیاز، . )بیي داستانبینی ادامهدر پیش

در  ها به کشش مخاطب تداوم بخشید.ب و با به تعویق انداختن جواب آنذهن مخاط
تبعات  نده ازگیرد و خوانبینی قرار میقابل پیشهاي غیرتعلیق قهرمان بارها در موقعیت

به عبارت دیگر، تعلیق عنصري است  (43: 1391شود. )الج، رانگیخته میت بعیآن موق
« بعد چه خواهد شد؟»حقیقت، همان کند و درکه بعد از بحران در داستان ظهور می

حالت تعلیق » است: به همین دلیل، میرصادقی گفته ؛(66: 1384حوادث است )حنیف، 
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استان رف تکوین است، در دوقایعی که در شُ تی است که نویسنده برايیا هول و وال، کیفی
کند و هیجان و دادن داستان میننده را مشتاق و کنجکاو به ادامهآفریند و خواخود می

 (76ب: 1390)میرصادقی، « .انگیزدالتهاب او را برمی
دار است که موجب غت، تغییر حالت ناگهانی بیمار تببحران در ل (:Crisis)بحران    

اي از داستان یا نمایش شود؛ امّا در اصطالح ادبی بحران نقطهدي وي میمرگ یا بهبو
طور کلّی، اساس بحران بر باالترین حدّ خود رسیده باشد. بهاست که در آنجا تنش به 

( این عنصر 64-63: 1384)حنیف،  .استت در داستان نهاده شده غییر وضعیدگرگونی و ت
 شودیمبا تعلیق پیوندي استوار دارد؛ زیرا در این مسیر است که احساسات مخاطب بیشتر 

 یابد. از نظر میرصادقی، بحران در داستاني داستان افزایش میو میل او براي پیگیري ادامه
 اکنند و عمل داستانی ربار با هم تالقی مینیروهاي متقابل براي آخرین»زمانی است که 

هاي یتشخصیا  شخصیتکشانند و موجب دگرگونی زندگی ي اوج یا بزنگاه میبه نقطه
قی، )میرصاد« .آورنداصلی داستان به وجود می شوند و تغییري قطعی در خطِداستان می

ی یتشخصشدن وضع و موقع یر ممکن است در جهت بهتر یا بدتراین تغی (76ب: 1390
 حوّل کند. ف یا متو عملی را متوقباشد و کار 

یا بزنگاه: بخشی از داستان که در آن، بحران به نهایت  (Climax)ي اوج نقطه
ي هي اوج، نتیجانجامد. نقطهگشایی داستان میرسد و به گرهرویارویی و تعارض خود می

منطقی حوادث پیشین داستان است. به اعتقاد میرصادقی، ممکن است یک داستان چند 
تر از بقیّه باشد که معموالً این یکی، اصلی باشد و از آن میان یکی قويي اوج داشته نقطه

 (77مقدّم است. )همان:  هايِ اوجشود و بر سایر نقطهمحسوب می
ت الزم اان معموالً خواننده از بعضی جزئیدر طول داست (:Denouement)گشایی گره

د که وشنگاه داشته میخبر هاي داستان بیشخصیتهاي مدبراي درک کنش و عّلت پیشا
 (307: 1392. )تودوروف، شودگشایی بر خواننده معلوم میت مجهول در گرهاین وضعی

وادث است حنهایی سلسله يت پیچیده یا نتیجهآمد موقعیگشایی، پیبه عبارت دیگر، گره
ها در این بخش تفاهمرازها و معمّاها و برطرف شدن سوءي گشودن و همچنین، نتیجه
هاي شخصیتیا  شخصیتواقع، در این بخش از داستان، سرنوشت نمایان است. در
 ترسند که ممکن است این موقعیآگاهی میت خودها به موقعیشود و آنداستان تعیین می
 ،توضیحاتاین به باتوجه (77ب: 1390رشان باشد. )میرصادقی، به ضر به نفع آنها و یا

یک روایت )داستان، حکایت، قصّه، شعر « کاملپیرنگ »توان براي اجزاي مختلف می
 روایی و ...( الگوي زیر را رسم کرد:
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 : ساختمان و اجزاي پیرنگِ کامل در یک روایتِ داستانی1ي الگوي شماره
 

 افکنیمقدمه                          گره                         

                                                                                            
 کشمکش                                                                                                           

                                                                                                                      

             
 تعلیق                                  پیرنگ                                تنه                                              

 
 بحران                                                                                          

 

  
 اوج                                                                          

                                                   

 
 گشاییگره                           پایان                                                   

 

 پيرنگ در حکایات بوستان .2. 2
هد، دشود. حوادثی که در داستان رخ میبنیان نهاده می« انگیزه»ساختمان پیرنگ براساس 

 ند.شود تا در خواننده ایجاد شگفتی کاي منجر اي داشته باشد و به نتیجهباید علّت و انگیزه

اي برخوردارند. در حکایات بودن، از چنین ویژگیپیرنگ حکایات بوستان عالوه بر ساده
 شود و خوانندهها و حوادث حکایات مشخص میراحتی انگیزه، اعمال   شخصیتاین اثر به

نیازي ندارد. در این ها خوانی حکایتبراي درک روابط میان حوادث به تفکر زیاد و دوباره
ي پیرنگ حکایات دربارهي اعمال افراد و حوادث اغلب منطقی است. ها انگیزهحکایت

توان هاي موجود در این اثر را نمیباید اشاره کرد که برخی از حکایت بوستان سعدي
هاي موجود در حکایت در معناي واقعی کلمه به حساب آورد. بنابراین، تمامی حکایت

به همین دلیل گفته  2شوند.پردازي در شمار حکایت محسوب نمیاز منظر داستان بوستان
( فراتر نرفته Anecdote)4یا لطیفه (Sketch) 3بسیاري از آنها از حدّ طرحواره»است: شده 

)عابدي، « .است و بسیاري نیز تنها پند و اندرزهایی هستند بدون هیچگونه پرداخت داستانی
ده تشکیل ش« حادثه»، حکایات داراي پیرنگ کامل باید حدّاقل از سه ( بنابراین200: 1388

( درواقع، 8: 1376)رید،  .ي علّت و معلولی برقرار باشدباشد و میان حوادث آن نیز رابطه
ي داستان، دلیلی منطقی در حوادث پیش از آن وجود داشته باید براي هر حادثه در پیکره
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شوند؛ زیرا حکایت از نظر پیرنگ بررسی می 42 5بوستانات باشد. با این معیار، از بین حکای
این تعداد حکایت از پیرنگ یا روابط علّت و معلولی میان حوادث برخوردارند و توصیف 

شود. لیل میتح در قالب جدول بوستانموقعیّت یا بیان پند و اندرز نیستند. پیرنگ حکایات 
اي که عناصر ساختاري پیرنگ در آنها ي حکایات، به گونهاین بررسی به صورت خالصه
 شود:مشخّص باشد، نمایش داده می

 : پیرنگ حکایات بوستان1ي جدول شماره
شماره 

حکایت و 
 باب

 گشاییگره ی اوجنقطه بحران تعلیق کشمکش مقدمه

وارد شدن مسافری  / اوّل 3
)وزیر جدید( به 
شهر غریب و 

ی زندگی مشاهده
آسوده مردم آن 

سپاسگزاری دیار و 
 جااز پادشاه آن

درایت وزیر جدید 
ای در خون تازه

رگ مردم شهر     
دمد. همین امر می

ر وزی یباعث کینه
 شود.سابق می

وزیر سابق در 
ه زدن بصدد ضربه

 وزیر جدید است.

رفتن وزیر سابق نزد 
  کردنپادشاه و مطّلع

او از عیب وزیر 
های جدید )نگاه

دار او به دو معنی
شدن  درگیر غالم(و

پادشاه به تأماّلت 
 روحی 

روشدن پادشاه و روبه
وزیر جدید و طرح 
شکایت از سوی 

 پادشاه

پاسخ زیبای وزیر 
 گشایی جدید به گره

انجامد و یم داستان
پادشاه با صبر و دقّت، 
بهترین سرنوشت را 
برای خود و وزیر 

 زند.جدید رقم می

گرفتارشدن  / اوّل17
 بیماریپادشاهی به 

 سخت

خبردادن ندیم از 
وجود فرد 

الدّعوه در مستجاب
 شهر

پادشاه دستور  
احضار فرد 

الدّعوه مستجاب
 دهدرا می

د شدن فر-برآشفته
مستجاب الدّعوه و 
گفتن: سود نداشتن 

 عای من در حق تود

سخنان مستجاب 
الدّعوه پادشاه را از 

 کند.غفلت بیدار می

دعاکردن مستجاب 
پادشاه  الدّعوه در حقّ

و مقبولِ درگاه حق 
 واقع شدن دعا

گرفتن خران مردم  / اوّل21
به زور توسّط پادشاه 

 ستمگر غور

 تنها رفتن پادشاه به
 دنبال صید

شدن پادشاه گم
 در هنگام شکار

ماندن پادشاه هنگام 
در دِه و شنیدن شب 

سخنان پیرمردی 
پسرش در مذمّت با

 وی

بازگشت پادشاه به 
پیرمرد قصر و احضار 

 برای انتقام

بیدارشدن پادشاه از 
خواب غفلت با پیام 
سروش غیبی و 
بازداشتن از کشتن 

 پیرمرد

مأمون  و خریدن  / اوّل22
 کنیزی زیبا 

احساس انزجار 
کنیز از بوی بد 

 دهان مأمون

تن ندادن کنیزک 
 به آغوش مأمون

ناراحت شدن مأمون 
 از عمل کنیزک

تصمیم گرفتن مأمون 
 کنیزکبه کشتن 

أمون با وجود م
 ارشدید،خودعصبانّیت 

حّتی  کنترل کرده و
 کند رادرمان میخویش

گفتن سخن حق از  / اوّل23
 زبان درویش

رساندن این خبر به 
 پادشاه

ناراحت شدن 
 ه از سخنپادشا

 رویشد

تکرارکردن حرف  شدن درویشزندانی
حق از زبان درویش 

 در زندان

بریدن زبان درویش به 
 پادشاهدستور 

 حاکمیفرمانروایی  / اوّل25
 ظالم بر کشوری

ظلم بیش از حدّ 
 پادشاه به مردم

آزرده شدن مردم 
 از ظلم پادشاه

رفتن مردم نزد پیر 
دانا و درخواست 

 کمک از وی

نپذیرفتن پیر دانا 
 درخواست مردم را 

پیر دانا و دادن پاسخی 
 شایسته به مردم 

نیامدن مهمان به  / دوم1
حضرت ی خانه

ابراهیم باعث صرف 
کردن او از نظر 

خوردن غذا به 
مدّت یک هفته 

 شود.می

کشمکش درونی 
حضرت ابراهیم با 

 خودش

رفتن حضرت به 
بیابان و مشاهده 
پیرمردی و 
دعوت او  به 

 منزلش

نگفتن بسم اهلل 
پیرمرد هنگام 

 غذاخوردن

متوجّه شدن حضرت 
به دین پیرمرد 
)زرتشتی( و راندنش 

 ازمنزل

روشدن حضرت روبه
با مالمت سروش غیبی 

 و توجه به رفتار خود
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رفتن مقروضی نزد  / دوم2
ای و بخشنده

درخواست کمک 
از او برای پرداخت 

 طلبش

کشمکش درونی 
 مقروض با خودش

ساختن آگاه
بخشنده از ذات 
بد مقروض از 

 زبان فردی دیگر

نشدن پشیمان
 بخشنده از کار خود

 شدن بخشنده ازآشفته
 فرد غمّاز

جواب شایسته دادن 
 نچیبخشنده به سخن

کردن زنی نزد زاری / دوم 4
شوهرش از دورویی 

 بقال محله

کشمکش لفظی 
 زن و همسر

درخواست زن از 
بر همسر، مبنی

خرید نکردن از 
 بقّال 

دلداری مرد، 
 همسرش را

پاسخ مرد به همسرش 
مبنی بر اینکه بقّال به 

 امید ما در اینجاست

عالمانه و سخنان 
ی مرد به اندرزگویانه

 همسرش

بیان روحیّه  / دوم 7
بخشندگی فردی 

 مایهکم

درخواست 
کمک ِفرد زندانی 

 از آن بخشنده

ضمانت کردن 
آزادی  زندانی 

 توسّط بخشنده

گرفتن بخشنده برای  فرارکردن زندانی
پرداخت بدهی زندانی 

 یا یافتن او

به زندان رفتن بخشنده 
 به جای فرد فراری

نالیدن درویشی از  / دوم9
فقر خود نزد 

 ثروتمندی

کمک نکردن 
ثروتمند به درویش 

 و فریاد زدن بر او

ناراحت شدن 
درویش از عمل 
ثروتمند و 
 نصیحت کردن او

دستور دادن ثروتمند 
به غالمش مبنی بر 
دورکردن فقیر از 

 جاآن

 ثروتمند بخیل و جبّار،
شود محتاج کمک می
شده، و سائلِ     رانده

غالم منعمی بخشنده 
 شود.می

شناختن فقیر )غالم 
منعم( ثروتمند بخیل را 

 و کمک به او

سرعت و  توصیف / دوم14
قدرت اسب حاتم 

 طائی

کشمکش درونی 
حاتم با خودش 
پس از شنیدن 
 درخواست اسب او

 سلطان روم برای
اثبات بخشندگی 
حاتم از وزیر 

که خواهدمیخود
از حاتم اسبش را 

 کند. درخواست

رفتن وزیر و 
همراهان نزد حاتم و 
اقدان حاتم و کشتن 
 اسب برای پذیرایی  

مطرح کردن 
درخواست پادشاه از 
زبان وزیر و آشفته 
شدن حاتم از کشتن 

 اسب

رسیدن خبر واکنش 
حاتم به پادشاه و 
ستودن او کرم حاتم را 
و دعوی حاتم را 

 گواه ندانستنبی

های نیکیذکر  توصیف پادشاه یمن / دوم15
حاتم در مجلس 
پادشاه باعث 

ی حسادت و کینه
اوشد. )کشمکش 
یکطرفه پادشاه 

 نسبت به حاتم(

دستور پادشاه به 
ای برای فرستاده

رفتن نزد حاتم و 
 کشتن وی

روبه رو شدن قاتل با 
ها حاتم و مهربانی

 دیدن از حاتم 

معرّفی حاتم خودش 
را به قاتل و تسلیم 

 خواسته او شدن

اتل نزد برگشتن ق
پادشاه و تعریف کردن 

 یماجرا و تغییر عقیده
 پادشاه

اسیرکردن اصحاب  / دوم16
رسول گروهی از 
مردمان طی را به 

 ایمانی دلیل بی

کشمکش لفظی 
دختر حاتم با 

 شمشیرزن

دستوردادن پیامبر 
مبنی بر کشتن 

 اسیران

درخواست دختر 
تن بر گذشحاتم مبنی

از خون او به دلیل 
 کرم پدرش

بخشیدن پیامبر دختر 
حاتم را و تقاضای 

برای  مجدّد دختر
کشتن او به همراه 

 یارانش

شدن همگان بخشیده
 از سوی پیامبر

افتادن خر مردی در  / دوم18
گِل، غمگین شدن 
مرد از این اتّفاق و 
نفرین و دشنام دادن 

 به مردم و پادشاه 

کشمکش درونی 
 مرد با خودش

عبورکردن 
دشتبان از آنجا و 
دیدن مرد را در 

 آن حال

درخواست کسی از 
تن بر کشپادشاه مبنی

 این مرد

بخشیدن پادشاه مرد را 
و نادیده انگاشتن 

 دشنام او 

ی بیان سخن حکیمانه
 آن مرد

جوانی، اندکی پول   / دوم23
به پیرمردی فقیر 

 بخشد.می

کشمکش لفظی 
 فقیر و پادشاه

افتادن جوان در 
زندان شاه و قصد 

برای کردن شاه 
 کشتن جوان

مطّلع شدن فقیر از 
جوان و گرفتاری 

نجاتش از زندان با به 
بردن حیله )اعالم کار

 دروغ مرگ شاه(

خشمگین شدن پادشاه 
از کار فقیر، اسیرکردن 
او و پرسیدن دلیل 

 خواستن مرگش

پادشاه با شنیدن 
سخنان فقیر متحوّل 

شود و گناه او را   می
 بخشد.می
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توصیف      / سوم 4
های شاهد زیبایی

 سمرقندی

توجه نکردن 
عاشق و  معشوق به

مالمت شخص 
 )کشمکشمالمتگر

بین شاهد، عاشق و 
 مالمتگر(

تهدیدکردن 
معشوق، عاشق را 

 به کشتن

 آرزوی عاشق کشته
شدن در راه معشوق 

 است.

دورنشدن عاشق از 
کوی معشوق و 
حاضرشدن برای از 

 دست دادن آبرویش

های عاشق به پاسخ
 رمالمتگ

ماندگارشدن پیری  / سوم6
 در مسجد و نهی
کردن شخصی، 
پیرمرد را از ایستادن 

 در آن جا

کشمکش درونی 
 پیرمرد

پاسخ دادن پیر با 
سوز و آه دور 
شدن از این جا 

 حیف است

مجاورشدن پیر در  
مسجد به مدّت یک 

 سال

شدّت ضعیفی، پیر از
ن ی مردشبی در آستانه

گیرد و سحر قرار می
او شخصی نزد 

 رود.می

بیان سخنان پیر به آن 
شخص درباره ناامید 
نشدن از درگاه حق، 

 صبر و تحمّل

پیری شب را به  / سوم 7
عبادت و بیداری 

دادن ندا گذراند.می
هاتف به پیر که 
دعایت در درگاه 

 حق مقبول نیست.

کشمکش لفظی 
 پیر و مرید

 پیر، شب دیگر نیز
به دلیل ذکر و 
طاعت بیدار 

 ماند.می

مطّلع شدن مریدی از 
احوال پیر و خواستن 
از او که بیهوده 

 تالش نکند.

ناامید نشدن پیر از 
درگاه حق و گفتن که: 
من غیر از این جا دری 

 شناسمدیگر نمی

ندا آمدن از عالم غیب 
که دعای پیر مقبول 

 است.شده

کردن سرزنش / سوم14
سلطان  شخصی،

محمود را به خاطر 
 عشقش به ایاز

سرزنش  رساندن
آن شخص به 
سلطان محمود و به 
اندیشه فرو رفتن 

 سلطان

افتادن صندوقی 
مروارید و دستور 
دادن محمود به 
همرامان برای 
جمع آوری آنها 

 برای خودشان

پرداختن سواران به 
آوری غنایم و جمع

دور شدن سلطان از 
 آن جا

به همراه سلطان آمدن 
ایاز و مشغول نشدن به 

 کسب غنایم

ایاز به  هایپاسخ
محمود که چرا به 
جمع کردن غنایم 

 توجهی نکرد

رسیدن سعدی و  / سوم15
عارفی فاریابی در 

 مغرب به دریا

کشمکش لفظی 
 سعدی و عارف

 نداشتن پول 
عارف باعث 

شود نتواند به می
 کشتی سوار شود. 

قدرت معنوی عارف 
باعث رساندن او به 

همسفرانش   
 شود.می

متعجّب شدن دوست 
عارف از عمل او و 

ی پرسیدن از نحوه
 آمدنش

های زیبای پاسخ
عارف به همسفرش در 

 خصوص رسیدنش

بیان خصوصیّات  / چهارم2
جوانی که از دریا به 

 است. روم آمده

کشمکش لفظی 
 جوان و عابد

مشاهده فضیلت 
در جوان، باعث 
پیشنهادغبار روبی 
مسجد از سوی 

 مهترعابدان به او 

ترک کردن جوان 
آن جا را با شنیدن 

 پیشنهاد مهتر عابدان

روبه رو شدن جوان با 
عابد و تذکّر دادن 

 عابد زشتی عمل او را

کردن جوان و گریه
 پاسخ زیبا دادن به عابد

توصیف شخص  چهارم/ 4
گنهکار در زمان 
 حضرت عیسی )ع(

کشمکش درونی 
 گنهکار با خودش

گذشتن حضرت 
عیسی )ع( به 

ی عابدی و خانه
نهکار  دیدن گ
 حضرت را

عجز و زاری گنهکار 
در نزد حضرت 
عیسی )ع( و کمک 

 خواستن از ایشان

ناراحت شدن عابدی 
که همراه حضرت 
عیسی )ع( بود از عمل 

 گنهکار

رسیدن وحی از سوی 
حق به عیسی )ع( و 

ی بهشت دادن به وعده
 گنهکار

نشستن فقیهی  / چهارم5
جامه در صدر کهن

 مجلس قاضی 

کشمکش لفظی 
 معرّف با فقیه

کردن نگاه
دار قاضی معنی

 در فقیه

بلندکردن معرّف 
فقیه را از صدر 

 مجلس 

 ی فقیه با فقهایمجادله
 دیگر

عذرخواهی معرّف و 
قاضی از فقیه و تقاضا 
از او برای گذاشتن 
دستار بر سرش و 

 امتناع فقیه 
ادۀ زتوصیف پادشاه / چهارم6

 گنهکار گنجه
کشمکش درونی 

 زاده با خودپادشاه
دعا کردن عابد 
در حق 

 زادهپادشاه

رساندن خبر دعای 
 زادهعابد به پادشاه

 گریه کردن پادشاه
زاده و توبه نمودن و 
کمک خواستن از 

 عابد

ستور دادن عابد به از د
 بلهو ولعبزارابردنبین

وتوصیه و تأکید او به 
 سخن و برخورد نرم
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افتادن مگس در دام  چهارم/17
 عنکبوت

کشمکش لفظی 
حاتم و فرد 

 کنندهسؤال

شنیدن صدای 
مگس توسّط 

 که به -حاتم اصم
گمان افراد ناشنوا 

 -بوده

زده شدن شگفت
العمل افراد از عکس

 حاتم اصم

سؤال کردن 
اندیشمندی از حاتم 
درباره چگونه متوجّه 
 شدن صدای مگس را

پاسخ دادن حکیمانه 
 حاتم اصم به آن فرد

دزدی به وارد شدن  چهارم/18
ای و متوجّه خانه

شدن زاهد تبریزی 
 از این عمل

کشمکش درونی 
 زاهد با خود

با خبر کردن 
زاهد، مردم را از 

 حضور دزد

رفتار جوانمردانه 
زاهد )حاضر شدن به 
آمدن دزد به منزل او 
و دزدی کردن در 

 آنجا(

دادن زاهد رخت و 
اسبابش را به دزد و 
سپس، کمک خواستن 

فتن از مردم برای گر
 دزد

آسوده شدن زاهد از 
رسیدن دزد به مرادش 
و بیان سخنانی با 
مضمون نیکی کردن 

 به بدان
فردی لقمان را برده  چهارم/20

 پندارد می
کشمکش درونی 

 لقمان با خودش
معرّفی نکردن 
لقمان خودش را 
به آن شخص و 
کارکردن برای او 
 به مدّت یک سال

شناختن آن شخص، 
لقمان را و 

کردن از  عذرخواهی
 لقمان

بخشیدن لقمان آن 
شخص را به دلیل 
افزایش بصیرتش در 

 مدّت یک سال

ی کار سخت و تجربه
زیردست بودن باعث 
شد که لقمان دیگر 
غالم زیردستش را 

 نیازارد. 
قطع شدن آب رود  چهارم/27

 نیل بر مصریان
رفتن گروهی از 
مردم به کوه و 
پرداختن به دعا و 

 راز و نیاز

خواستن کمک 
از ذوالنّون برای 

 دعای نزول باران

فرارکردن ذوالنّون به 
 مدین

آمدن باران پس از 
روز از فرار 20

دّد او آمدن مجذوالنّون،
به مصر و پرسیدن 

 علّت کارشعارفی از

-های خردمندانهپاسخ

ی ذوالنّون به عارف 
 در جواب سؤال او

توصیف یار  / پنجم1
 جنگاور سپاهانی 

کشمکش لفظی 
سعدی با یار 

 سپاهانی

دورشدن سعدی 
از یارش 
)سفرکردن از 

 سپاهان(

بازگشت مجدّد 
سعدی به سپاهان و 

 دیدارکردن یارش 

ی تغییر در مشاهده
وضعیت جسمانی یار و 
ناتوان شدن او و 

 پرسیدن دلیل آن

به دادن جنگاورپاسخ
بر یاری سعدی مبنی

نکردن اختر و قضا با 
 نبرد با تاتاراودر

توصیف ثروت  / پنجم 7  
 «یاربخت»فردی به نام 

کشمکش لفظی 
 زن با همسرش

رفتن مردی با 
دست خالی به 

 خانه

ناسازگاری زن با 
همسرش به خاطر 

 تهیدست بودن او

ی زن وضعیّت مقایسه
زندگیشان را با 

های همسایه
 ثروتمندنظیر بختیار

دادن همسر به زن پاسخ
و منوط دانستن 

ا روضعیت اقتصادیش 
 به قضا و قدر

روزه داشتن  / پنجم11
- کودکی نابالغ به

سختی تا هنگام 
 چاشت

کشمکش درونی 
کودک با خود 

 یبر چند لقمهمبنی
 پنهانی خوردن.

خوشحال شدن 
مادر از روزه پدر و 

کودک و نبردنش 
 زروآنکتب درمبه

شدن نصفی از سپری
روز باعث سوزش  

ی کودک در معده
 شود.می

خوردن و آشامیدن  
 طور پنهانیکودک به

----- 

کشمکش درونی  ----- / پنجم12
 گنهکار با خودش

افتادن گنهکاری 
 از نردبان

مردن فوری گنهکار 
پس از افتادن از 

 نردبان

به خواب پسر آمدن 
گنهکار )پدر( پس از 
مرگ و پرسیدن پسر 

 از وضعیّت او

بیان گنهکار از 
-افتادنش به دوزخ به

انجام کارهای دلیل 
ناشایست در دنیا و 

 نصیحت کردن پسر

رفتن سعدی به  / ششم4
ای از همراه عدّه

پوشان به خرقه
 نخلستان

کشمکش لفظی 
 دِه با آن عدّه رئیس

رفتن شخص 
پُرخوری به باالی 
درخت برای 

 کردن خرما جمع

افتادن شخص 
پُرخور از درخت و 

 مردنش

پیگیری رئیس دِه از 
 اینعلّت کشته شدن 

 فرد

 یپاسخ دادن حکیمانه
سعدی به رئیس دِه 

ی علّت مردن درباره
 این شخص

نیشکر داشتن  / ششم6
 شخصی در طیفری

کشمکش لفظی 
ر ی نیشکفروشنده
 با عارف

در جستجوی 
مشتری گشتن 

 ری نیشکفروشنده

یافتن عارفی و 
درخواست خرید 

 نیشکر

پیشنهاد فروشنده به 
بر اینکه عارف مبنی

خر و هرگاه نیشکر ب
ن ی آپول داشتی هزینه
 را پرداخت کن

نپذیرفتن عارف 
پیشنهاد فروشنده را و 

 دادن پاسخ شایسته



 (39پياپی) 1398، بهار 1ی شماره ،11 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــــ  166

 

توصیف پیرمردی      / ششم13
 سالکهن

کشمکش لفظی 
 مالمتگر و عاشق

پیر مرد، پسری 
زیبا داشت که 
این پسر 

هواخواهان 
 بسیاری داشت

 پدر برای       کم
کردن دوستداران 

او را         پسر، سر
 تراشد.می

 شخصی با مشاهده
وضعیت پسر به یکی 

گوید از عاشقان او می
که دیگر از او دست 

 بردارد.

ق ی عاشپاسخ کوبنده
ر ببه مالمتگر مبنی

اینکه ظواهر در عشق 
ی تأثیری خالصانه

 ندارد.

سلطان تکش رازی  / هفتم1
را با غالمانش در 

گذارد و از میان می
خواهد که آنها می

این راز را فاش 
 نکنند.

کشمکش لفظی 
 غالم با سلطان

شدن راز از فاش
زبان غالمان پس 
از گذشت یک 

 سال

دستوردادن سلطان 
ر  بتکش به جلّاد مبنی

 کشتن غالمان را

یکی از میان آن  
غالمان ضمن 
عذرخواهی کردن، 
سلطان را مقصّر واقعی 

داند و او را مالمت می
 کند.می

----- 
 

شدن پسر مریض / هفتم 4
 عضد

ناشکیبایی عضد از 
 بیماری پسرش

پیشنهاد پارسایی 
ر ببه عضد مبنی

آزادی پرندگان 
از قفس به منظور 

 بهبود پسرش

عضد و آزادکردن    
ی پرندگان جز همه

 بلبل 

رفتن پسر عضد به باغ و 
دیدن بلبل در قفس و 
در خطاب به بلبل 

ی علّت اسیر درباره
 گوید.سخن میماندنش

----- 

پیرمردی دختر و  / هفتم 7
 پسری کنار یکدیگر

 بیند. را      می

کشمکش لفظی و 
درگیری جسمانی 

 دختر با پیرمرد

تالش پیرمرد 
برای امر به 
معروف و 
جداکردن آن دو 

 نفر

آویختن دختر به 
پیرمرد و تالش او 

-برای گنهکار نشان

 دادن پیرمرد

واکنش پیرمرد 
 اش و)گذاشتن جامه
 جا( فرارکردن از آن

دیدن پیرمرد پس از 
مدّتی دختر را و بیان 

که بر اینسخنانی مبنی
وی در آن موقع 
)برخورد با دختر و 
پسر( تدبیر و درایت 
مناسب از خودش 

 است. نشان نداده

توصیف وزیر  / هفتم16
 فریدون

کشمکش لفظی 
 فریدون با وزیرش

چینی سخن
خصی از وزیر     ش

 سرشت نزدنیک
 فریدون

فریدون، وزیر را 
خواند و از او می

توضیح         
 خواهد.می

وزیر قصد و نیّتش را 
برای پادشاه )فریدون( 

 کند.بیان می

پادشاه با مطّلع شدن از 
 جریان بر مقام و مرتبه

 افزایدو سخنمیوزیر
 کندمیمجازاتراچین

توصیف بت عاج  / هشتم9
در سومنات و 

کردن صحبت
یکی از  عدی باس

 یدوستان مغ درباره
 نادانی افراد 

 پرستبت

شدن ناراحت
وست سعدی از د

 سخنان او و اطّالع
دادن مراتب به 

 برهمنان

سعدی خود را 
گرفتار برهمنان     

رو داند، ازاینمی
ه کند و بتقیّه می

ظاهر با آنها 
شود کیش میهم

و از بزرگشان  
راهنمایی 

 طلبد.می

سعدی برهمنان بزرگ
کند را راهنمایی      می

گوید این بت میو 
تواند دستانش را به می

سوی خدا بلند کند. 
مسّلم شدن نادانی 

 باعث اوبرهمنان برای 
صدد رشود تا دمی

فرصتی باشد که 
 را بداند.حقیقت ماجرا

 شودمیّجهمتوسرانجام
که آن بت را شخصی 

 آورد.حرکت در میبه

شدن شخصی متوجّه
 بت دعاکننده که نقش

را داشت از اینکه 
سعدی او را شناخته 
است و درگیر شدن 

 سعدی با او

کشتن سعدی شخصی 
 ادع تبرا که در نقش 

کننده بود و فرارکردن 
 از سومنات

بیمارشدن شخصی          / دهم2
پرست و عجز و بت

 ناتوانی او

پرست مدام با بت 
بت در کشمکش 

 است.

تقاضای شفای     
 از بت پرستبت

 پرست به هشدار   بت
بت که در صورت 

نشدن برآورده
اش،ازخداوند خواسته

 د.کنتقاضای شفا می

ست پرتبگرفتنشفا
 ازخداوندو

سرگشتگی شخصی 
شناس از این  حقیقت

 موضوع 

آمدن پیغام سروش به 
 حقیقت دل گوش
 چگونگیدربارهشناس

 رستپگرفتن  بتشفا
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از  بدین شرح است: بوستانهاي درمجموع، شکل پیرنگ حکایتبه جدول باال باتوجه     
بندي کرد. این سه دسته طبقه 3هاي بوستان را در توان حکایتنظر ساختمان پیرنگ می

شکل ناقص  .2شکل معمولی یا نرمال  .1گونه یا شکل پیرنگ از نظر فراوانی عبارتند از: 
ه معّرفی ها، ببراساس این پیرنگ ستانبوکه در ضمن تبیین تعداد حکایات  6شکل عالی، .3

شود. همچنین در ادامه براي آشنایی بیشتر با ها نیز پرداخته میهر یک از اشکال این پیرنگ
 شود.ساختار هر سه نوع پیرنگ، براي هر یک از انواع آن، حکایاتی تحلیل می

 . پيرنگ معمولی یا نرمال1 .2. 2
آغاز  همقدمدر داستان، پیرنگی است که داستان با « نرمال»یا « معمولی»منظور از پیرنِگ 

ي اوج و در پایان، به شود، پس از آن، کشمکش، سپس، بحران، به دنبال بحران، نقطه
ته تر، هرگاه عناصر پیرنگ در داستان به ترتیب قرار گرفگیري برسد. به عبارت سادهنتیجه
اي هي بیان روایت )طرح داستان( در حکایتشیوهگیرد. شکل می« عمولیم»پیرنگ  ،باشند

اي در بیان صفات و مقدمهچنین است: ماجراي حکایت اغلب با  بوستان« نرمال»
س، شود. سپآغاز می شخصیتها یا توصیف محلّ زندگی شخصیتهاي یکی از ویژگی

آرامش )عوامل و حوادث ي زنندهاصلی یا قهرمان حکایت و نیروهاي برهم شخصیت
 . دشومیشوند و به این ترتیب، حکایت با کشمکش آغاز طبیعی(، با هم درگیر می
ود: شاز باب اوّل چنین تحلیل می« در تدبیر و تأخیر در سیاست»براي نمونه حکایت 

منشی  وارد شخص جهانگردي از دریاي عمان به شهري آباد و امن و داراي پادشاه بزرگ
ي حکایت(. پادشاه از این عمل سّیاح پردازد )مقدمهبه ستایش آن پادشاه میشود و می

سد ردهد. همچنین با ارزیابی خرد او، به این نتیجه میشود و به او پاداش میخوشحال می
 دهد.می قراربرتر از وزیر خود که وي از وزیر پیشینش خردمندتر است. بنابراین مقام او را 

 .)تا اینجاي حکایت، موقعیّت متعادل است( پردازد.جهانگرد نیز با انصاف به وزارت می
وزیر قدیم با بدگویی از وزیر جدید در نزد پادشاه )وزیر جدید با دو چاکر زیبارو راز 

از این به بعد،  .)ایجاد بحران( ریزدموقعیّت متعادل حکایت را به هم می ،نهانی دارد(
ی شود و حتزیرا پادشاه خشمگین می ؛شودي کشمکش و تعلیق میلهحکایت وارد مرح

وزیر جدید با مطّلع شدن  .ي اوج حکایت(گیرد )نقطهتصمیم به قتل وزیر جدید می
 پردازد. پادشاه با شنیدن سخنان وزیر جدیدبدگویی وزیر پیشین، به رفع اتهام از خود می

بر  شود و با عّزتد و به این ترتیب بلندآوازه میافزایگیرد و مجدداً به مقام او میآرام می
 ماندی پس از مرگ همچنان نام نیک او جاوید می؛ حتکندکشور فرمانروایی می
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حکایت  38، بوستانحکایت داراي پیرنگ در  42گشایی(. از مجموع گیري و گره)نتیجه
 نسبتاً منسجم وات برخوردارند؛ زیرا ساختمان پیرنگ این حکای« نرمال»آن از پیرنگ 

است. شکل پیرنگ ها در پی یکدیگر آمده واقع، حوادث در این حکایتمنظم است. در
 توان در قالب نمودار زیر نمایش داد: را می« نرمال»هاي حکایت

 : شکل پیرنگ معمولی )نرمال(2ي الگوي شماره

               
 

 
 
 
 
 . پيرنگ ناقص2 .2. 2

؛ پیرنگ گشایی پایان داستان هستندگیري و گرهکه فاقد نتیجه سعدي بوستان زاحکایاتی 
 آغاز مقدمهساختمان پیرنگ در حکایات ناقص همانند پیرنگ نرمال با دارند. « ناقص»

شود تا بتوان اي فراهم میمقدمهها نیز همواره زمینه و واقع در این حکایتد. درشومی
د را ي خونظر را از حکایت گرفت یا قهرمان داستان، سخنان حکیمانهمدي اخالقی نتیجه

، حکایت به کشمکش، سپس، بحران و به دنبال بحران به مقدمهبر زبان آورد. پس از 
 يگیري به عهدهواقع در این حکایات نتیجهدر. نداردبندي رسد، اّما پایاني اوج مینقطه
 بندي وفاقد پایان بوستانشود. سه حکایت از مجموع حکایات ده گذاشته میخوانن
آیند. این حکایات شامل: به حساب می« ناقص»گشایی هستند و در شمار پیرنگ گره

( که در آن مشخّص نیست کودک نابالغ که دور از 142از باب پنجم )ص  11حکایت 
شود. دو حکایت دیگر انجام چه میکند، سري خود را باز میچشم پدر و مادرش روزه

در حکایت  (156، ص 4و حکایت  154، ص 1)حکایت  استنیز مربوط به باب هفتم 
است، در این حکایت، پایان داستان « سلطان تکش و حفظ اسرار»نخست که مربوط به 

گذرد و در حکایت کشد یا از گناه او در میدهد که تکش، غالم افشاگر را مینشان نمی
وان این تیابد یا نه؟ میپسر عضد که بیمار بود، حالش بهبود می نیستص ، مشخدیگر

 يپردازي سعدي به حساب آورد که وقتی به نتیجهموارد را یکی از شگردهاي حکایت
کند و آن را با پند و اندرز به پایان یابد، حکایت را رها میخود دست می مدنظراخالقی 

گیریگشایی و نتیجهگره  

 بحران

کشمک

ش مهمقدّ  

 اوج
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ها ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا چنین روایتگونه این يدرباره رساند.می
فاقد طرح یا پیرنگ  پستوان روایت نامید؟ چون پایانی ندارند، هایی را میحکایت

ي راو هاساسی توجه کرد و آن توجي هستند؟ در پاسخ به چنین اشکالی باید به یک نکته
کنیم که چه کسی سخن می هها توجما در روایت» به مخاطب است؛ زیرا به اعتقاِد کالر

ست. اگوید، ولی باید در نظر بگیریم که براي چه خوانندگانی این سخنان گفته شده می
راوي، خوانندگانی با باورهاي خاص را در نظر دارد که به آنچه در ذهن او است، اعتقاد 

اختی شنبه  شود؛ زیرا راوي با توجههایی پایان حکایت بیان نمیدارند. در چنین روایت
« .دیابنگونه که باید، خود در میها پایان روایت را آنداند آنکه از خوانندگان خود دارد، می

اد طور یقین به چنین نظري اعتقسعدي نیز بهرسد ( بنابراین، به نظر می117: 1382)کالر، 
بندي و ناتمام رها کرده و نتیجه رو برخی از حکایاتش را بدون پایاناست و از اینداشته 

 گشایی( به صورت)فاقد گره« ناقص»شکل پیرنگ است. را به خوانندگان واگذار کرده 
  شود:الگوي زیر نمایش داده می

 : شکل پیرنگ ناقص3ي شماره الگوي
 
 

  
 
 
 . پيرنگ عالی3 .2. 2

 هاي بحرانزمینهشوند و بیان پیشي اوج آغاز مینقطهاز  «عالی»حکایات داراي پیرنگ 
شود که این شیوه باعث ایجاد رغبت ي اوج موکول میچینی آن، به بعد از نقطهمقدمهیا 

 داراي پیرنگ بوستانهاي تعداد یک حکایت از حکایت شود.در خوانندگان حکایات می
قرار دارد. شروع حکایت بدون  143ي این حکایت در باب پنجم، صفحه است.« عالی»

 اصلی داستان شخصیتي اوج است؛ زیرا حکایت با مرگ چینی و کامالً از نقطهمقدمه
شخص  پس از مرگ، آن شود و علّت مرگ، افتادن از نردبان است.)فرد گنهکار( آغاز می
 یردگوگو میانشان صورت میآید و کشمکش آن دو در قالب گفتبه خواب پسرش می

شایی گگیري و گرهي نتیجههاي مرد به پسرش، حکایت به نقطهو در پایان، با نصیحت
هاي بحران در حین داستان زمینهشود که پیشص میدر این حکایت کامالً مشخ رسد.می

 بحران
کشمک

مهمقدّ  

 اوج
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آید و پسر از زیرا پس از مرگ مرد گنهکار، وي به خواب پسرش می؛ شودآشکار می
دلیل انجام کارهاي ناشایست در دنیا، گوید بهپدر میپرسد و جایگاه او در آخرت می

توان ها را میو در دوزخ قرار دارد. شکل پیرنگ این نوع حکایت است دچار عذاب شده
 به صورت نمودار زیر نمایش داد:
 : شکل پیرنگ عالی )پیشرفته(4ي الگوي شماره

  
 
 
 

 
 
 

 گيری. نتيجه3
تن دلیل جامعیت و داشهاي تعلیمی، اخالقی و تربیتی، بهافزون بر ارزش بوستان سعدي

هاي هنري گوناگون، قابلیت بررسی از منظر علوم جدید را هاي عمیق ادبی و جنبهظرفیت
ت توان گفاست که می« پردازيحکایت»، بوستانهاي هنري در داراست. یکی از این جنبه

ا این هرو، ساختار حکایتفرد نسبت به سایر متون روایی دارد. از اینمنحصربه جایگاهی
، کنش، وگو، توصیفاثر، به دلیل داشتن عناصر اساسی داستان، ماننِد پیرنگ )طرح(، گفت

ها و ي دید، شخصیت، زبان، فضا، موضوع، محتوا، هدف، ساختمان و ... با مالکزاویه
ي هشده درباربا بررسی انجام ي قابل بررسی و تحلیل است.معیارهاي نقد داستان امروز

توان گفت بیشتر این حکایات با مقدمه آغاز می بوستانساختمان پیرنگ در حکایات 
آورد تا بتواند اي را فراهم میها همواره زمینه و مقدمهشوند؛ زیرا سعدي در این حکایتمی

ود ي خقهرمان داستان، سخنان حکیمانه ي اخالقی مدنظرش را از حکایت بگیرد یانتیجه
را بر زبان آورد. پس از مقدمه، حکایت به کشمکش، سپس، بحران و به دنبال بحران به 

 از پیرنگ بوستانرسد. در مجموع، حکایات گیري میي اوج و در پایان به نتیجهنقطه
پردازي حکایتي تنظیم عناصر پیرنگ از نقاط قوت مستحکم و منسجم برخوردارند و شیوه

دار( حکایت پیرنگ 42ي شکل پیرنگ حکایات بوستان )شود. دربارهسعدي محسوب می

گیریگشایی و نتیجهگره  

 بحران

کشمک

 اوج
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 گرفته هاي این اثر بهرهباید گفت سعدي از سه نوع پیرنگ براي ترکیب و تنظیم حکایت
 ترتیب فراوانی به شرح زیر است:است که از نظر آماري )تعداد و درصد( به

 %48/90حکایت است که این تعداد  38لی یا نرمال، شامل حکایات داراي پیرنگ معمو .1
 دهند.دار را تشکیل میهاي پیرنگکلّ حکایت

هاي حکایت %14/7حکایت هستند. این میزان  3حکایات داراي پیرنگ ناقص،  .2
 شود.دار را شامل میپیرنگ

حکایت  42حکایت از مجموع  1هاي داراي پیرنگ عالی یا پیشرفته، شامل حکایت .3
است. درصد دار را به خود اختصاص داده هاي پیرنگحکایت %38/2است. این تعداد 

 ود:شدر قالب نمودار زیر نمایش داده می بوستانفراوانی هر سه شکل پیرنگ در حکایات 

 
 هاي بوستاندرصد فراوانی انواع پیرنگ در حکایت

هاي پیرنگ ها را جزوآنتوان پیرنگ حکایات بوستان، پیچیده نیست و میدر مجموع،    
ها بر نظم ساختگی غلبه دارد ساده به حساب آورد؛ زیرا نظم طبیعی حوادث در حکایت

است. پیرنگ  فاق افتادهبسته و زنجیروار اتاي همو رخدادها همواره در روایت به گونه
 و رویداد يي آنها تمرکز روي یک حادثهبیشتر حکایات کوتاه و ساده است و در همه

 ؛ص نمایان استها به صورتی موجز اما مشخصلی است. روابط علّی و معلولی نیز در آنا
و در  سرعتاي است که خوانندگان را بهگونهبه بوستان سعديبنابراین، طرح حکایات 

. کندکشاند و آنها را با حوادث و اشخاص آن آشنا میترین زمان به درون ماجرا میکوتاه
نویسی جدید نیز پردازي سعدي است و از نظر داستانحکایت این نکته از نقاط قّوت

و در ایجاد  ندمانندي برخورداراست. همچنین، این حکایات از حقیقتامري پسندیده 
 رسند.ت، قوي به نظر میپندار و واقعی

90.48; نرمال

7.14; ناقص 2.38; عالی
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 هایادداشت
. استت دیگر نام دارند که درواقع، گذر از یک موقعیت به موقعی« پیشامد»ات . این تغییر1

 (305: 1392)تودوروف، 
به خود « حکایت»عنوان  بوستان و گلستان سعدي،هایی که در اي از حکایت. بخش عمده2

و  به معنی خاصّ کلمه«  وگوگفت»هستند؛ زیرا فاقد دو عنصر: « وارهحکایت»واقع اند، درگرفته
 ر سعدي کمتر از شمارهاي این دو اثداستانی هستند. بنابراین، تعداد حکایت« کنشِ»همچنین 

و قابل  صاند. براي آنکه بتوانیم مالک مشخگرفته« حکایت»قطعاتی است که در خود آثار، نام 
کنیم: حکایت ارائه دهیم؛ مجدداً حکایت را تعریف می بوستانهاي ي حکایتسنجشی درباره

وگو، یک گفت، یک کنش و شخصیتاثري است روایی و کوتاه، به نظم یا نثر که حدّاقل از دو 
، «وگوگفت»( ذکر دو نکته در اینجا الزم است که منظور ما از 19:1382 )غالم، .تشکیل شده باشد

 اي است که موجب تبیین بهتریعنی گفت و شنود دو طرفه ،وگو در معنی خاصّ کلمهگفت
، عملی است که «کنش»و منظور از  شودها ها و بروز تغییر و حرکت در مسیر حکایتکنش

 بوستانهایی از اساس، در این مقاله حکایتها شود. براینموجب حرکت و تغییر در حکایت
 اند. شدهبررسی  ،را داشتند« حکایت»هاي آشکار تعریف را که از نظر ما ویژگی سعدي

و  ن یا وصف زندهدر حالی که طرحواره بیا ،ي یا معنوياي است ماد. داستان کوتاه واقعه3
 (10: 1388آمیز. )یونسی، تی هیجانمختصر حالت شخصی است در موقعی

فاقی و محتمل محور داستان قرار ات يحادثه .1ها عبارتند از: ي لطیفهات عمدهخصوصی .4
کند. )داد، غالباً حرف و پیامی را ابالغ نمی .3فاقد پیرنگ محکم و استوار است.  .2گیرد. می

1387 :204) 
حیح تص بوستان سعديدر این مقاله،  بوستان سعديهاي . مبناي بررسی و ارجاع به حکایت5

 است. دکتر غالمحسین یوسفی 
ستان هاي گلساختمان داستان» ياساس مقالهبربوستان  بندي اشکال پیرنگ حکایات. طبقه6

 (، شکل گرفته است.1388، نگارش فاطمه عابدي )«سعدي
 

 منابع
ي ساخت دو حکایت تمثیلی از مقایسه(. »1386د و محمودي، فاطمه. )محمبارانی، 

ان فارسی دانشگاه سیست ادبیاتي زبان و مجلّه«. ي عطارنامهمصیبتو  مثنوي مولوي
 .26-5صص، 8ي شماره، 5، سال و بلوچستان

 افراز.. تهران: شناسینویسی و روایتدرآمدي بر داستان(. 1392اهلل. )نیاز، فتحبی
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حسن سلیمانی ي . ترجمهداستانی: ساختار، صدا و معنی ادبیات(. 1378) پرین، لورانس.
 زاده، تهران: رهنما.و فهیمه اسماعیل
ي . ترجمههاي روسهایی از فرمالیست: متنادبیات ينظریّه(. 1392تودوروف، تزوتان. )

 عاطفه طاهایی، تهران: دات. 

شناسی ادب متن«. پیرنگ و بررسی آن در داستان سیاوش(. »1391جعفري، اسداهلل. )
 .108-93 ، صص2ي ، شمارهفارسی

«. گلستان سعديهاي بررسی ساختاري حکایت(. »1390حاجی علیلو، حسین. )
 .26– 9، صص 3ي ، شماره1ي ، دورهشناسیهاي نقد ادبی و سبکپژوهش
 . تهران: سروش.هاي نمایشی شاهنامهتقابلی(. 1384د. )حنیف، محم

 .کودک ادبیاتي ت و تجربه: درآمدي بر فلسفهمعصومی(. 1382) خسرونژاد، مرتضی.
 تهران: مرکز.

 . تهران: مروارید. فرهنگ اصطالحات ادبی(. 1387داد، سیما. )
 ي فرزانه طاهري، تهران: مرکز.. ترجمهداستان کوتاه(. 1376) رید، یان.

 . تهران: امیرکبیر.ارسطو و فنّ شعر(. 1382کوب، عبدالحسین. )زرّین
 ي ک. م، تهران: پیوند.. ترجمههاي هنرشناسی علمیپایه(. 1360) زیس، آونر.

. تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، تهران: بوستان(. 1389) سعدي، مصلح بن عبداهلل.
 خوارزمی. 

، 12، دفتر شناسیسعدي«. هاي گلستان سعديساختمان داستان(. »1388عابدي، فاطمه. )
 .216-198صص

شناختی سه داستان کوتاه نقد روایت(. »1387مقدّم، مهیار و پورشهرام، سوسن. )علوي
 .178-163، صص6ي ، شمارهپژوهیادب«.  نادر ابراهیمی

 اتادبی يهدانشکد ينشریه«. پردازي در بوستانشگردهاي داستان(. »1382د. )غالم، محم
 .38-17، صص189 يشماره، 46سال  و علوم انسانی دانشگاه تبریز،

اساس الگوهاي هاي بوستان سعدي براختاري حکایتتحلیل س(. 1391) .فتحی، امیر
 .کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد يهنامپایان .تودوروف و برمون

 ي ابراهیم یونسی، تهران: نگاه. . ترجمههاي رمانجنبه(. 1391فورستر، ادوارد مورگان. )
 ي فرزانه طاهري، تهران: مرکز.. ترجمهي ادبیهنظری(. 1382کالر، جاناتان. )
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تحلیل ساختاري دو حکایت از (. »1391) .امیر ،فتحی و جهانگیر ،صفري ؛کریمی، پرستو
زبان و ادب فارسی دانشگاه  «.اساس الگوهاي تودوروف و برمونبر بوستان سعدي

 .127-105صص  ،13 يه، شمار4سال  آزاد اسالمی سنندج،
. هاي کالسیک و مدرنهایی از متننویسی: با نمونههنر داستان(. 1391الج، دیوید. )

 ي رضا رضایی، تهران: نی. ترجمه
 . تهران: سروش.کودکان ادبیاتشناسی نقد روش(. 1378) د هادي.محمدي، محم

براساس  حکایات گلستان سعدي يهبررسی ساختارگرایان(. 1390) .مرزبان، معصومه
 ات فارسیکارشناسی ارشد زبان و ادبیّ يهنامپایان .کلود برمون و گرماسالگوي 

 .دانشگاه شهرکرد

 . تهران: سخن. داستانی ادبیاتالف(. 1390) میرصادقی، جمال.
 . تهران: سخن. عناصر داستانب(. 1390) .ــــــــــــــــ
 . تهران: نگاه. نویسیهنر داستان(. 1388) یونسی، ابراهیم.
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