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وحيد مبارک
استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چكيده:
سعدی ،در نثر سهل و ممتنعش ،معلّم اخالق و در مثنوی ،طرّاح سیاست های رفتتار اتتمتا ی و «رستتاخی ادبتی»
اس ؛ وی در بهرهگیری از داستان به تبعیّ

از آموزش دینیاش که مبتنی بر یافتتههای قرآنتی است  ،کوشاست

اغلب قصّهها و حکای های سعدی در گلستان و بوستتان ،داستتان

تعلیمتی محستو میشتوند و داستتان مثتا

تأیید و تأکید مطلب پس یا پیش از خود هستند
امّا در داستانهای ب

سومنات و توان مش زن ،خود داستان نی اهمّیّت مییابتد و ناصتر داستتانی بته کتار

برده شده در آنها؛ در کنار کلّیگرایی ،نداشتن زمتان و مکتان واقعتی ،کتاربرد فراواقعیّت
تبرگرایی ،قلّ

قهرمانان و شخصیّ ها و ثاب

و ایستا ماندن آنها ،خودنمایی میکنند؛ به خصوص کته ماتامین

آنها و درونمایهشان نی مخصوص به خود آنهاس
هدف این پژوهش آن اس
کوتاه و نحوۀ روای

و ناصتر غیرواقعتی،

و تأیید یا ردکنندۀ سخن پیش یا پس از خود هم نیستند

که با بررسی این دو داستان ،چگونگی ملکرد ستعدی را در بهترهگیتری از داستتان

و شخصیّ پردازی و برخی از ناصر داستان ،از منظر تحلیل انتقادی گفتمان ،نشتان دهتد و

در نظم و نثر با یکدیگر مقایسه کند دستاورد پژوه ش آن اس که سعدی چنتدان در بنتدک کاربست
ناصر داستان نیس

قصتهگویی متیکنتد؛ امّتا توانمنتدی زز بترای
و بیشتر بته ستیاق کهتن ،حکایت پردازی و ّ

بهرهمندی از داستان کوتاه را دارد ولی به دلیل اهمّیّ
اهمّیّ

و استتفاده از

و اولویّ دادن بته پیتا و تعلتیم ،داستتان را بته درتت دوّ

تن ّ میدهد

كليدواژهها :بوستان و گلستان سعدی ،داستان و ناصر آن ،شباه ها ،تحلیل انتقادی گفتمان

 1تاریخ دریاف 1031/5/03 :
 1رایانامهVahid_mobarak@yahoo.com :
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مقدّمه:
حکای هتا و قصّتههای بته کتتار بترده شتتده در بوستتتان و گلستتتان ،نشتاندهندۀ دو نتتود داستتتان هستتتند:
داستان

هستند و داستان

و داستان کوتاه بخش مدۀ داستانهای سعدی داستان

هتا دارای ایاتاز و

فشردگی خاصّی هستند و از ه ار کلمه کمترند (داد )113 :1035 ،داستانهای کوتاه کمی طوزنیترنتد
در ایتتن پتتژوهش ،از مامتتود داستتتانهای کوتتتاه ستتعدی کتته زیتتاد هتتم نیستتتند ،داستتتان «تتتوان
مش زن» از گلستان و حکای «بت

ستومنات» از بوستتان ،بته دلیتل اینکته نمایشتگر بخشتی از زنتدگی

هستند و نه تمامی آن (همان ،)111 :داستان کوتاه حسا شدهاند
توتّه به دو نکته در ایناا زز اس  :نخس تحصیل و پرورش دینی سعدی کته بتر استا
قرآنتتی است

تعلیمتات

قص ته و حکایت در گذشتتته (صتتنا ی519 :1091 ،؛
دوّ شتتیوۀ کتتاربرد و شتتکل ختتاصّ ّ

مقد 131 :1013 ،؛ صیادکوه و همکاران)133 :1013 ،
در نکت نخستین ،باید تأثیر شیوههای روایی قرآن بر سعدی را مسلّم دانست
قرآن با شیوۀ متتداو فرهنگتی و ادبتی متفتاوت است
اخالقی و ذکر میشود زیرا قرآن کتا هدای
دیگر اینکه سب

قصته در
ّ
البتّته «استلو

و هنگتا نقتل داستتان ،موضتودهای ا تقتادی،
است

و هنتر را در همتان راستتا بته کتار میگیترد و

قرآن ،سبکی گفتاری اس نه نوشتتاری؛ بنتابراین الت امتی نتدارد کته همت بخشهتای

داستان را با ت ئیات آن به صورت منظّم و منسام بیان کند » (معرف )13 :1013 ،
نکت دوّ این اس

که قصّههای کهن همه واتد این سه خصوصی

کلّیگرایی و خرق ادت قصّه« ،آثار خالّقت مبتنتی بتر حادثته است
حکای  ،افسانه ،سرگذش

مده هستتند :پیرنت

ضتعی ؛

کته پتیش از مشتروطیّ بتا نتوان

و در متنهای ادبی گذشته آمده اس » (میرصادقی)11 :1011 ،

البتّه در کنار این سه نصر مده ،ناصر دیگری نی برای داستان آوردهاند کته بارتنتد از :شخصتیّ

و

شخصیّ پردازی ،حقیق مانندی یتا معیتار ستناش داستتان ،درونمایته یتا ماتمون ،موضتود یتا قلمترو
خالّقیّ

(همان)115-53 :

البتّه ،لحن ،ضرباهن

 ،فاا و تتوّ ،دیتدگاه ،زبتان ،ستب

و تکنیت

 ،نکتاتی هستتند کته در متورد

داستاننویسی تدید مورد توتّه واقع شدهاند (بتینیتاز )53 :1013 ،و در آثتار کهنتی همنتون بوستتان و
گلستان میتوان برخی از آنها را یاف

گفتنتی است

قصتهها و
کته تطبیت صتد درصتد ایتن ناصتر بتا ّ

حکای های سعدی امکانپذیر نخواهد بود؛ امّا سب

ناصتری

هستند که در گلستان راح تر میتوان آنها را یاف

بیان ،زبان ویتژه ،ضترباهن

و تکنیت
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در این پژوهش ،به روش تحلیل انتقادی گفتمان ،با مشخّص کتردن ناصتر ستاختاری هتر دو متتن و
برخی از ناصر داستان به کار برده شده در آنها ،چگونگی کارکرد سعدی در استفاده از قصّه و نصتر
مهمّ گف وگو ،تکرارهای نحوی و را ،در دو داستان ب سومنات (منظو ) و تتوان مشت زن (منثتور)
طترح ،تحلیتل و مقایسته متتیکنیم بته ناچتار بترای تلتتوگیری از اطالت کتال از آوردن خالصت داستتتان
خودداری میکنیم و خوانندگان ارتمند را به متن گلستان و بوستان ارتاد میدهیم
پیداس

که غلب محتوا و هدف تعلیمی داستانهای سعدی از همتاهنگی و خودنمتایی و شتکلگیری

هم ناصر داستان در حکای ها میکاهد؛ ولی این نکته بدان معنتا نیست

کته ستعدی از بته کتار بتردن

ناصر داستان غافل بوده و به شخصیّ پردازی یا گف وگو کته گترایش معنتاداری بته آن دارد (تنگتی
قهرمان و هدهدی )19 :1033 ،و یا فااسازی ،هیچ کوششی به خرج نداده اس
سؤا هایی که این تحقی بدانها پاسخ میدهد بر این فرضیه بنیاد نهاده شدهاند که ستعدی در میتدان
کاربرد داستان و ناصر داستان ،آگاهانه وارد شده و در انساا بخشیدن به متن با ستاختی متنظّم ،ختو
مل کرده اس

و سراناا به این نتیاه میرسد که سعدی باوتود کاربرد مؤثّر گف وگتو از مامو ت

ناصر داستان ،از هم امکانات داستان و داستانپردازی بهره نگرفته و داستان را وسیلهای بترای بیتان پیتا
خویش و همراه کردن مخاطب با خود قرار داده اس (صیادکوه و همکتاران )133 :1013 ،وی در ایتن
شیوه ،تابع تعلیم قرآن کریم در کاربرد داستان اس

که داستان در آن برای اهداف تعلیمی و ارشادی بته

کار گرفته میشود و پیا و هدف ،بسی وازتر از موضود داستان هستند؛ به بارتی سعدی متعهّد بته ایتن

اندیشه اس که «هنرمند باید معلّم نود انسان باشد » (ر ک :ایرانی.)131-131 :1013 ،
مباني نظري پژوهش
در تحلیل متون از سطح توصی
در متون حرک

به سوی تفسیر و تبیین و سراناا مشتخّص کتردن نتود نگترش و بیتنش

کرده میشود (رک :زاهدی و ایمانی )119-110 :1031 ،چراکه «زبان انعکا دهنتدۀ

شفّاف و آینهواری از واقعیّ نیس بلکته ابت اری است تنیتده در روابتت قتدرت کته موتتب برستاخ
اتتما ی واقعیّ
اس

میشود (ر ک :ربانی خوراسگانی و خوشآمتدی )111-113 :1033،از ایتن رو ،زز

با روشی کیفی به تحلیل آن پرداخته شود یکی از این روشهتای کیفتی؛ تحلیتل گفتمتان انتقتادی

اس
رویکرد تحلیل گفتمان ،به انتقادی و فوکویی تقسیم میشود که اغلب بتا اندیشتههای فترکالف هتم
پیوند مییابند (ر ک :فرقانی و اکبرزاده تهرمی )153-113 :1033،تما رویکردهتای تحلیتل گفتمتان
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بر تأثیر متقابل میان زبان ،فرهن

 ،تامعه و سیاس تأکید دارند سه مفهو انتقتاد ،قتدرت و ایتدئولویی

در تما رویکردهای تحلیل انتقادی گفتمان ،قابل مشاهده است

(ر ک :آقاگتلزاده )51-03 :1019 ،و
ارتباطانتد ،از ایتن رو

چون متون ادبی و ازتمله بوستان و گلستان سعدی ،همنون سایر متون در خدم

آنها را نی میتوان با نگرش انتقادی و به شکل کیفی تحلیل نمود (ر ک :آقاگلزاده)13-13 :1019 ،
از اهداف روش تحقی کیفی و از تمله تحلیل گفتمان ،کش
اس

و از همینتاس

معنای به کار رفتته در متتن یتا ستخن
فتردی بته ستطح کتالن

که «میتواند محدودۀ تحقی را از ستطح بافت موقعیّت

یعنی تامعته و تتاریخ و ایتدئولویی وستع ببخشتد » (ر ک :کالنتتری و دیگتران )13-3 :1011 ،البتّته
هدف در این کار نشان دادن ارتباطهای پنهان و ایتدئولویی پوشتیدۀ متتن و تا یته و تحلیتل آن است
(ر ک :دربر)91-03 :1031 ،
صاحبی و همکاران او معتقد هستند که گفتمان مبتنی بتر پوشتیدگی در گلستتان ستعدی بتر گفتمتان
تصریح غالب اس

(ر ک :صاحبی و دیگران )100-133 :1013 ،و رضایی بر این باور اس

کته بافت

تاریخی ،روابت قدرت و سلطه ،نهادهای اتتما ی و فرهنگی و ایدئولوییکی در متن یا صورت زبتانی و
معانی آن مؤثّرند و گفتمتان آن متتن را میستازند (ر ک :رضتایی )131-193 :1033 ،ازآن تتایی کته
سعدی در باف
حکوم

موقعیّ

فردی ،المی خدادوس

یا دربار و مرد بوده و می کوشیده حکم

و وا ظی دیتنمتدار و در بافت

اتتمتا ی از رابطتین

ملی روزگار خودش را در زمین اختالق ،سیاست

مُدُن و تدبیر من  ،به طبق حاکم و مرد بنماید و آنهتا بته فهتم مشتترک و مقبتولی از حکمت

و دیتن

برساند و از سوی دیگر برای دلنشین کردن سخنش به روایی کردن متن خود اقدا نموده اس بته ناچتار
بسیاری از مؤلّفه های قدرت ،دین و اتتماد روزگار خودش را به شکل نهتان در متتن گلستتان و بوستتان
وارد کتترده اس ت

ایتتن پتتژوهش بتتا ایتتن دیتتدگاه و بتتا روش تحلیتتل گفتمتتان انتقتتادی کوشتتیده اس ت

رویکردهای نهان و معانی متن سعدی را بیابد و نشان دهد
پيشينة پژوهش:
مطالعات مربوط به شیوۀ داستانپردازی سعدی در بوستان و گلستان اندک اس
دو اثر از نظر داستانپردازی نپرداخته اس

و کسی بته مقایست ایتن

از مطالعات مربوط بته ایتن موضتود ،میتتوان بته ایتن متوارد

اشاره کرد:
رضوانیان ( )1011بر مبنای دیدگاه تقابلهای دوگانه به مطالع گلستان پرداخته و آن تقابلهتا را در آثتار
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و فلستفی دانستته

سعدی شکلدهندۀ شالودۀ دیدگاه فلسفی او و مبتنی بتر دو کتارکرد زیبتاییشناستی
اس

حسینی ( )1010داستان تدا سعدی با مدّ ی را از نظر تحلیتل انتقتادی گفتمتان متورد مطالعته قترار
داده و ضمن بیان تأثّر سعدی از مقامهنویسی ربتی ،از برختورداری ستعدی از دیتدگاههای امتا محمّتد
غ الی سخن گفته و این داستان را دارای ساختار منظّم و قوی دانسته اس
دستغیب ( ،)1010سعدی را نمون کامل داستاننویستی و شتا ری اتتمتا ی  -مردمتی دانستته است
فار

( )1010تغییر پیا مقامهنویسی در ن د سعدی از کدیه و شحاذه به تنبههای اطفی و تربیتتی را در

داستانهای گلستان مورد تأکید قرار داده و دباشی ( )1030ترکیب روایتی گلستان را بتر تاتاد و تمایتل
دانسته اس
فالحی و همکاران ( )1013بر اسا

نظری ون لیون ،به بررسی گلستان پرداخته و بافت زدایی زمتانی

و مکانی را املی برای تاودانگی آن کتا دانستهاند آنان معتقدند که صتراح گفتتار ستعدی بستیار
کمتر از پوشیدهگویی و کنایهپردازی اوس
به کارگیری گفتگو از زبان طبقات مختل

تنگی قهرمان و هدهدی ( )1033از توانمنتدی ستعدی در
اتتماد در بوستان سخن به میان آوردهاند

بدالهی ( )1015با مطالع شیوههای روای پردازی در گلستان ،تنبههای مختل
کرده و زاوی  ،راوی دانای کلّ مداخلهگر را بیشتر از همه دانسته اس

زاوی دید را تعیتین

گرتی ( )1010با تحلیتل داستتان

تدا سعدی با مدّ ی ،سعدی را انتقادناپتذیر و شتیوۀ گفتتارش را ستلطان و شتبانی یتا چوپتان و رمتهای
نوروزیان و همکاران ( )1015هم هنر سعدی در آغاز داستانها را ستودهانتد ختالقی مطلت

دانسته اس

( )1031مامود حکای های سعدی در بوستتان و گلستتان را بته سته بختش قابتل تقستیم دانستته است :
تهذیب اخالق فردی؛ تدبیر من

و تعیین وظای

افراد خانواده؛ آیین کشورداری

غال ( )1011به بررسی ناصر داستان در بوستان پرداختته و ضتمن بیتان ایستتا بتودن شخصتیّ هتا از
قرار گرفتن اشخاص در تیپهای مختل
شخصیّ  +ی
شخصیّ
داستان اس

کنش  +ی

نی قابل اف ایش اس

سخن گفته اس

گفتگو را ارائته کترده است

مطالع وی شکل شناسانه اس

و الگتوی دو

کته ایتن الگتو از نظتر تعتداد اشتخاص تتا 5

وی میاف ایتد از مامتود  115داستتان بوستتان ،ختود ستعدی راوی 39

هرچند که صیادکوه و همکاران ( )1013پویایی  93شخصیّ داستانی بوستتان را مشتخّص

کردهاند و نگارنده نی تعداد اشخاص و قهرمانتان برختی از داستتانهای بوستتان را بیشتتر از  5شخصتیّ
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یافته اس ؛ ولی این همه از ارزش کار شکل شناسی محمّد غال نمیکاهد
اهمّیّت دادن بته پیتا داستتان ،شتالوده افکنتی داستتان بتر مبنتای تقابتل و تاتاد ،بهرهمنتدی از شتیوۀ
گف وگو برای شخصیّ پردازی ،تتأثّر از قترآن مایتد در اندیشته و ستخنوری ،توتّته بته مقامهنویستی،
مشخّص کردن زاوی دید در گلستان و شکلشناسی داستانهای بوستان تحقیقتات اناتا یافتته در حتوزۀ
داستانپژوهی آثار سعدی هستند که در برخی از آنها به تحلیل انتقادی گفتمان داستان تدا ستعدی بتا
مدّ ی توتّه شده اس ؛ ولی تحقی مستقلّی در مورد داستان توان مشت زن از گلستتان و بت ستومنات
از بوستان و مقایس داستانپردازی سعدی در نظم و نثر این دو داستان ،اناا نگرفته است

ایتن پتژوهش

بتا تحلیتل انتقتادی گفتمتان ستعدی در ایتن دو داستتان و اشتاره کتردن بته برختی از ناصتر داستتانها و
موضو ات و پیا های اصلی آنها میکوشتد یکستانی یتا تفتاوت ملکترد ستعدی را در حتوزۀ داستتان
منظو و منثور مشخّص کند و شباه برخی از ناصر داستان را در دو حکای بیابد و قابلا تنا بتودن یتا
نبودن این تفاوت یتا شتباه

را آشتکار کنتد و از ایتن رهگتذر توانمنتدی ستعدی در داستتانپردازی را

بنمایاند
تحليل گفتمان داستان جوان مشتزن:
داستان با توصیفی از توان مش زن (که خود ،صف تانشین موصوف اس

و کاربردی پوشتیدهگویانته

را دنبا میکند) آغاز میشود و حل فراخ و به فغان آمدن از دهر مخال  ،انگی ۀ سفر او میشوند پتدر
او مخال

اس

و فصلی مشبع در اینکه سفر پنج کس را مسلّم است  ،میگویتد کته بتیش از یت

داستان را به خود اختصاص میدهد وهمان بخشی اس

ستوّ

که فرصتی ویژه برای پدر در طترح دیتدگاهها و

نظریّاتش فراهم میکند و تساوی استفاده از فرص ها را به نفع او به هم میزند
توان مش زن از قو حکما و در پاسخ به پدرش ،نکتههایی در متورد کستب و حتذر از بتال مطترح
میکند که هر دو از اشتغازت فکری متصوّفه بودهاند و درواقع و اصل ،پاسخی بته مستلل تبتر و اختیتار
میدهد از این دیدگاه ،پدر ،تبرگرای تسلیم شده و توان مش زن ،کوششگر اختیارگراس
سراناا پسر ،سفر را برای شکستن بینوایی آغاز میکند و به این شتکل ،حتامی ختود را در ایتن راه،
زور و توانمندی خداداده معرّفی میکند« :منم که پیل دمان را ب نم و با شیر ییان پناه درافکنم»
موانعی که راوی ،پیش روی مش زن مینهد و با آنها تااد و کشمکش ایاتاد میکنتد یتا متوانعی
غری ی و طبیعتی هستتند؛ مثتل آبتی کته از صتالب

او ستن

بتر ستن

میآمتد و آوازش بته فرستن

میرف ؛ گسترۀ وسیع دریا؛ گرسنگی و تشنگی در بیابان و گم کتردن راه پتس از رفتتن کتاروان و تنهتا
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ماندن و پریشانی حا یا موانعی دس ساز انسان و فراهم آوردۀ او که در اصل غیرانسانیاند :طمعکتاری
و بیمروّتی کشتیبان آزمند و کینهتوز به دنبا تهیدستی توان و فروکوفتن متالّح و یتارش؛ دریتغ کتردن
روستاییان آ را از او که تشنه بود و گرستنگیاش را بتا بترد درختتان و بتیخ گیاهتان فرونشتانده بتود؛
سنگینی خوا توانک سیرشده و طش فرونشانده و ایمنی یافته ،سبب شتد کته بخوابتد و از کتاروان تتا
بماند و بیناره و آواره گردد؛ غدر کاروانیان پس از تمثیل کوتاه مرد پیر تهاندیتده آغتاز میشتود کته
توان را یّاری تعبیه شده در کاروان معرّفی میکرد پس کاروانیان از تر  ،او را گذاشتند و رفتند
سراناا گره داستان به دس

پادشاه زادۀ گمشده ،گشوده میشود و او ،به همراه معتمدی ،تتوان را

به شهر و دیار خویش میفرستد با این همته ،در ستراناا کتار ،تاتادّ پیتر و تتوان ،کهنته و نتو ،تبتر و
اختیار همننان به قوّت خود باقی میماند
عناصر داستان جوان مشتزن و ساختار روایت سعدي در گلستان:
فر اصلی داستان توان مش زن ،به شیوۀ مقامهنویسی ربی ،شکلی تدلی (گفتگویی) دارد و هتر یت
از دو طرف د وا میکوشند با آوردن دزیل ،سخن خود را بر کرسی بنشانند؛ با این تفاوت که در ایناتا
موضود سفر اس

و حار و مسائل مربوط به آنها؛ ضمن اینکه محتوا به مسائلی چون اختیار و تبتر هتم

میپردازد درواقع سعدی از طری گف وگو ،اندیشهها و خصوصیّات اشخاص داستان و هم اطّال تات
زز برای خواننده را با واقعنمایی ،نشان میدهد؛ وی به خوبی میداند که گف وگو ،ت ء بستیار مهمّتی
از زندگی و داستان اس (یونسی)051-013 :1011 ،
سعدی در داستان توان مش زن از شیوۀ داستان در داستان بهره گرفته اس

کته هتر دو پتی رفت

از

زبان پیران و به نوان تأییدی بر اندیشه و سخنک گفته شده ،طرح میشوند؛ یعنی همان شیوه کته وا ظتان
در خطابه و سخنرانیهای خودشان به کار میبستهاند و دارای لحن انذار و تبشیر بوده اس
به لحن صاحب ح آگاهی اس
بدهد پس با لحن اربا

و بستیار شتبیه

که به ناآگاهان ،دستورهای زز برای رستیدن بته مقصتد و مقصتود را

 -ر یّت ی یا ستلطان و شتبانی ستعدی در داستتان بت ستومنات متفتاوت است ؛

ضمن اینکه در پایان داستان ب سومنات ،لحن متفاوت و احترا آمی سعدی نسب به بوبکر ستعد ،محتلّ
تأمّل اس
این داستان کوتاه ،تنها بخشی از زندگی آن خانواده و اتتماد را به نمایش متیگتذارد و زاویت دیتد
در آن سوّ شخص تمع (حکای

کنند) و راوی ،دانای کلّ نه چندان بیطرف و البتّه مداخلتهگراست ؛
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چراکه از همته چیت بتاخبر است

و فرصت ها را بته شتکل برابتر در اختیتار شخصتیّ هتای داستتان قترار

نمیدهد فلکی ( )90-91 :1011اینگونه داستانها را بر اسا
موقعیّ

نظری «موقعیّ

داستانی» ین  ،در گتروه

داستانی نقّا قرار میدهد

شخصیّ های داستان همگی ثاب

و بدون تغییر باقی میمانند کلّیگرایی و تبر بتر پتذیرفتن امکتان

تغییر که مش زن مدّ ی آن اس  ،غلبه و ترتیح دارد و اگر تغییتر نیندیشتیدهای بتا توفیت قترین گتردد،
حکم نادر و استثنا را مییابد؛ به بارت دیگر خردکهن ،تغییر ناگهانی و نتامنظّم را نمیپتذیرد و تبرگترا
باقی میماند روند داستان هم ،تغییر اندک مش زن را ،با بازگش
و تما شده ا ال میکند میرصادقی معتقد اس

او به شهر و دیار و ترک ستفر منتفتی

قصتهها تقتدیر ،قهرمتان اصتلی قصّههاست
کته« :در ّ

و

شخصیّ ها ایستا هستند و تغییری نمیپذیرند» و مطاب با مامون قدیمی نبرد روشنی بتا تتاریکی ،نیکتی
با پلیدی ،قهرمانان داستان نی به دو دست خو و بد ،تقسیم میشوند و نمیتوان بترای آنهتا حتدّ میتانی،
یعنی نه خو نه بد قائل شد (ر ک :میرصادقی  30-93 :1019و نی همان)13-11 :1093 ،
حذف ،ابها  ،تشخیصزدایی ،و کنایتهگویی بته همتراه لحتن ویتژه و تقابتل و ایاتاز و «بافت زدایی
زمانی و مکانی ،تاریخی ،سیاسی ،و پوشیده کردن کارگ اران ،کنشگران و کنشپتذیران» از شتگردهای
سعدی در شیوۀ پوشیدهگویی او در این داستان هستند؛ ضمن اینکه میدانیم سعدی پیتا ختود را از زبتان
همین قهرمانان برتسته و بیان میکند (صاحبی و دیگران)133 :1013 ،
تبدیل ابهام ،حذف و ارجاع بـه اباارهـاي پوشـيدهگـویي ،تعمـي و انسـجام مـت در
داستان مشتزن:
به ظن قریب به یقین ،سعدی در مسلل حذفهای آغازین ،میانی و پایانی داستانها ،به قترآن مایتد نظتر
دارد و از آن تبعیّ میکند «قرآن در نقل ماتراها و حوادث به صتورت گ ینشتی متل میکنتد و تنهتا
بخشهای گ ینش شده را آنهم به صورت خالصه و پیراستته از ت ئیتاتک کتماهمّیّت  ،بتازگو میکنتد»
(معرف )13 :1013 ،
حذف شرایت اتتما یای که در آغاز داستان ،توان مش زن اهل کار و کوشش را ،به فغتان آورده
و او را برای کسب روزی راضی به سفر نموده اس  ،تا تنها ،مشکل حل فراخش را حل کند ،بته تالوۀ
خودداری از بیان نتیا قطعی داستان در پایان حکای
معالی بهتر اس

کته معلتو نمیشتود کوشتش پستر بترای کستب

یا چون پدر ،قانع شده به آننه هست  ،بتاوتود اینکته کثترت گفتارهتای پتدر پیتر کفت
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سنگین ترازو را به نفع او چرخانده اس  ،ولی همننتان ایتن ستؤا بتیپاستخ میمانتد تتا پوشتیدهگتویی
سعدی تام مل بپوشد ضمن اینکه حذفها ،ایااز ویژهای را نی ایااد میکند و ابهتا فا تل در ایتن
مثا از آنگونه اس « :رخ

برداشتند و توان را خفته بگذاشتند آنگته خبتر یافت

کته آفتتابش بته ستر

تاف »
طرح چند مسلل مهمّ دینی و سیاسی در فحوا و زبه زی داستان سفر یا حار بیانگر القت ستعدی بته
پوشیده و مبهمگویی اس

سؤا کلّی و مهم این اس

که کارک انسان تبر اس

یا اختیار؛ ناامنی راههتا و

کثرت راه نان که خبر از کارگ اران نازی میدهد؛ با تشخیصزدایی از قهرمانان و تیپی

کردن آنهتا

با ناوین و اوصافی چون :مالّح ،بازرگان ،پیر تهاندیده ،پادشاهزاده ،پدر و پسر؛ با ابهامی که در زمتان
و مکان و تاریخ ،احتما وقود آن وتود دارد و اینکه ستعدی بته سیاست بتا چته دیتدی نگتاه میکنتد،
همگی روی در کلّیگویی ،تبرگرایی ،پوشیدگی و ابها دارند
شيوة شخصيّتپردازي سعدي در داستان مشتزن:
شخصیّ پتردازی شتیوههای مختلت

دارد استکول ( )11 :1033شخصتیّ را برآینتد دو تکانت فردیّت

بخشتی و تیپستازی میدانتتد شخصتیّ هتتای قتالبی همتان نمونت نتو ی و تیپستتازی شتدهاند و چنتین
شخصیّ هایی اغلب ،قهرمانی ستادهاند و نیتازی نیست

کته همنتون شخصتیّ تتامع بته همت توانتب

اندیشه ،شور ،ش  ،درد و آز آنها پرداخته شود تا شناخته شوند (ر ک :یونسی)11-31 :1093 ،
ستتعدی بتترای شخصتتیّ پتتردازی در ایتتن داستتتان از چنتتد شتتیوه بهتتره گرفتتته استت  :استتتفاده از
شخصیّ های قالبی یا تیپسازی شتده (بازرگتان بانعمت )؛ بته کتارگیری صتف بته تتای استم ختاص
(روستاییان؛ خوشآواز)؛ استفاده از توصی

برای شناستاندن اشتخاص (متالّح بتیمتروت از او بته خنتده

بگردید) ،مکانها ( مارت یونان در آ ایستاده) و احوا (تشنه و بینوا ،روی بر خاک و د بتر هتالک
نهاد و میگف  :درشتی کند بر غریبان کستی/که نتابوده باشتد بته غربت بستی)؛ تت
بازگویی احسا

و اندیش شخصیّ داستان ،از طری راوی که با ناوین خودگویی ،ت

گویی درونتی یتا
گویی درونتی

و تریتتان ستتیا ذهتتن بازشتتناخته میشتتود (ر ک :فلکتتی( )11-11 :1011 ،روان شتتد و بتتا خویشتتتن
همیگفت  :هنترور چتو بختتش نباشتد بته کتا  /بته تتایی رود کتش نداننتد نتا )؛ گفتگتوی رودرروی
شخصیّ ها (پسر گف  :تا رنج نبری گنج برنداری پدر گف  :ای پسر در این نوب تو را فل

یتاوری

کرد و اقبا رهبری ) و سراناا استفاده از رفتار یا زبان بدن برای معرّفی شخصیّ (چندانکته ریتش و
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گریبانش به دس

توان افتاد ،به خود درکشید و بیمحابا فروکوف )

زبان واحد و یكسان سعدي براي همة شخصيّتها:
زبان واحد سعدی و ستب

تغییرناپتذیر و تکنی

هتای ایاتاز و اطنتابی کته بته کتار میبترد ،بترای همت

شخصیّ ها یکسان اس ؛ امّا دیدگاههای او در دیدگاههای شخصیّ ها و بته تبتع آن در محکومیّت
مقبولیّ

آنها اثر میگتذارد؛ بترای نمونته چتون ستعدی تبرگراست

یتا

و متیلش در ایتن داستتان بته پتدر

مش زن ،سبب میشود که فرص های استدز بیشتر و قویتر را به او میدهد تا آناا کته وی تغییتر بتر
مبنای کوشش را طمع و ولع میخواند و به تعریض ،مش زن را آزمند معرّفی میکند
چون فاای حاکم بر داستان ،توّ ناامنی و ناتوانمردی اس  ،امنیّ را در اختیار پتدر مشت زن قترار
میدهد تا با لحنی استوار و ح به تانب که ضتر آهن

تکتراری و ویتژهای آن را همراهتی میکنتد،

پسر را از گ یدن سفر و رفتن بازدارد واو را راضی به آننه هس بکنتد چتون ستعدی را ،در اختصتاص
دادن این م ایا بته پتدر مشت زن نمیتتوان بتیطترف دانست  ،پتس مداخلتهگری او را بایتد بته حستا
همذاتپنداری او ،خود را با پدر مش زن ،قرار دهیم
واژگان متضاد و باه آیي یا ه دستگي كلمات در داستان مشتزن:
«تان و حیات نثر شا ران سعدی در گلستان بسته به نصر تااد اس

که سبب پویایی و حرکت

کتال

او میشود » (رضوانیان )110 :1011 ،تاادهای وایگانی و محتوایی موتود در میان پتدر و پستر؛ ستفر و
حار؛ دارا بودن و نادار بودن؛ مرد و زندگی؛ پیر و توان؛ دزد و کاروان؛ تر

و بتیبتاکی؛ ختوا و

بیداری؛ خشکی و دریا؛ شب و روز؛ رنج و راح ؛ غال و کنی ؛ غریب و آشنا؛ دانا و نادان؛ دس
پدر و مادر؛ نفس و روح؛ دانه و دا ؛ توانگر و درویش؛ بسته و گشاده؛ آمتد و رفت ؛ دوست
تمعیّ

و پریشانی؛ رنج و گنج؛ نیش و سل؛ کسر و تبر که در ماهیّ

و پتا؛

و دشتمن؛

کتال ستعدی تنیتده شتده و از

آغاز تا اناا داستان کشیده شده است  ،تاتادّ دو قطبتی استتواری را آفریتده است

کته از محکمتترین

تکیهگاههای این داستان به شمار میرود
بررسی افعا بخش شکای توان مش زن و احتااتات پدرش و وی ،مشخّص میکند کته پستر از
افعا حرکتی که دزل

بر کار و مل میکنند مانند شکای برد و پای نهاد ،رف  ،برخاست  ،بستایند،

نهند ،ب نم ،پناته افکتنم ،ستفر کتنم و مشتتقّات آنهتا ،بیشتتر بهتره میگیترد و ایتنهتا بتا روح کوشتش
همسوترند؛ امّا پدر از افعالی بهره میگیرد که غیر حرکتی هستند و منفعالنه و تأثیرپذیری یتا بتیا تنتایی
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در آنها بیشتر از تنب ملی و کاری اس  ،مانند هم فعلهای ختانوادۀ افعتا نتاقص زز (است  ،بتود،
شد ،باش ) و افعالی مانند ت دار  ،میتل نمایتد ،گفتهانتد ،نشتنود ،خواهتد مترد ،غتم ختورد ،نداننتد،
نخواهد دید ،شناسند ،میبینم ،نتواند گرف  ،رغب نمایند ،چه کند ،بته است  ،پتای در دامتن کشتید ،از
و مشتقّات آنها؛ ضمن اینکه در گف  ،دید ،احسا

سر به درکرد ،محن برد ،خواس

شناخ  ،شنید ،بویید و چشید ،حرک

کترد ،دانست ،

و مل چندانی بته وقتود نمتیپیونتدد؛ ایتن امتر بتا روح پتذیرش
کته نشتان دهتیم ستعدی تاتاد را در کتاربرد افعتا هتم

وضع موتود سازگارتر اس

منظور این است

توانسته اس به خوبی ر ای

کند و به کار ببندد

موزونسازي با تكرارهاي نحوي در داستان مشتزن:
برای توازن نحوی به کار برده شده در این داستتان ،میتتوان الگوهتایی را یافت ؛ برختی از ایتن الگوهتا
بارتند از:
سعدی در معرّفی کسانی که از دید پدر توان مش زن شایست سفرند ،این الگتوی دستتوری را بته کتار
گرفته اس :
گروه قیدی  +گروه اسمی  +تمل قابل تأویل به گروه وصفی  +وابستههای گتروه فعلتی  +گتروه فعلتی
(محذوف یا مذکور)
 +بازرگانی

نخس
دوّ

 +المی

سوّ

 +خو رویی

چهار
پنام

دارد  +هر روز به شهری

(که) +

رود  +به خدمتش

(که) +
(که) +

(محذوف)

 +اس

 +اقدا نمایند

میل نماید

 +خوشآوازی (که) +
 +پیشهوری (که) +

+

بازدارد

+

حاصل کند

+

و در این نمونهها تملههای همشکل دیگری را با الگوی داده شدۀ زیر میتوان مشاهده کرد:
تمل پایه (مذکور یا محذوف)  +تابهتایی پیوند با گروه اسمی تمل پیرو پیرو  +بقی تملت پیترو پیترو
 +تمل پیرو (با فعل مذکور یا محذوف)
>

گفتهاند  +رزق
+

بال

>

<
<

اگرچه
اگرچه +

+

مقسو اس
مقدور اس

 +به اسبا حصو آن تعلّ شرط اس
 +از ابوا دخو آن احتراز واتب

و در مورد زیر ا ما تابهتایی در ارکان هسته و وابست گروه اسمی صورت گرفتته است ؛ یعنتی هستته
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به پس از وابستهها انتقا یافته اس :
هست گروه اسمی

 +وابست گروه اسمی  +گروه فعلی مذکور یا محذوف

برد درختان خوردن گرف
بیخ گیاهان برآوردن

که در اصل خوردن برد درختان گرف (آغاز کرد)
که در اصل برآوردن بیخ گیاهان

نشانههاي انسجام مت در داستان مشتزن:
پیوندهای میان تملهای که شامل اضافههای ارتباطی ،تقابلی ،سببی و زمانی است در ایتن داستتان با ت
انساا پیوندی متن گشتهاند:
اضافة ارتباطي یا توضيحي که در آن تملهای ،کلم مبهم یا نکره را توضیح میدهد:

«چه دانید اگر این هم از تمل دزدان اس که به یّاری در میان ما تعبیه شده است تتا بته وقت فرصت
یاران را خبر دهد » کلم این ضمیر اشارهای اس

که با تمل توضیحی به یّاری در میان متا تعبیته شتده

اس  ،پیوند دارد
اضافة تقابلي با پیوند تااد و تقابل میان دو تملته یتا ترکیتب ،ارتبتاطی برقترار میکنتد و در ایتن مثتا
غرب در زادبو از اینگونه اس :

«و آن را که بر مراد تهان نیس دستر

در زادبو خویش ،غریب اس و ناشناخ »

اضافة بيان علّت (سببي) در اینگونه ،پیوند تملهها از نود بیان لّ

«توان را دس
«آسیا سن

اس :

طا بسته بود؛ زبان ثنا برگشاد »
زیرین متحرک نیس زتر تحمّل بار گران میکند »

در هر دو مثا تملههای اوّ (به ترتیب) لّ زبان برگشادن و تحمّل کردن را بیان میکنند
اضافههاي زماني ترتیب زمانی اناا دادن کارها را میرسانند در این مثتا ترتیتب زمتانی افعتا یکتی
پس از دیگری اس :

«چندانکه مقود کشی به سا د برپینیتد و بته بتازی ستتون رفت  ،متالّح زمتا از کفتش در گستالنید و
کشتی براند »
انسجام دستوري (كاربست قواعد ه نشيني و جانشيني درست واژگان):
هرچند که انساا دستوری منحصر به ارتا ات درس

و حتذفهای صتحیح نیست

ولتی از مهمتترین

اشکا نشان دادن این نود انساا هستند در این مثا حذف فا ل نمونهای از انساا دستوری اس :
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«مش زنی را حکای کنند که از دهر مخال

به فغان آمده بود و حل فراخش از دست تنت

رسیده شکای پیش پدر برد و اتازت خواس که

بته تتان

سفر دار ؛ مگر به قوّت بتازو ،کفتافی بته کت

آر »
ارتاد به اسم با ضمیر اسبا قویتر شتدن پیونتدهای دستتوری میشتود در ایتن مثتا  ،متالّح ،یتارش و
مش زن هر سه با ضمیر مشخّص شدهاند ضمن اینکه کلم ماضی دربرگیرنده ارتاد برای هم اتّفاقتات
گذشته اس :

«مصلح آن دیدند که با او به مصالح گرایند و به اترت کشتی مسامح کنند به تذر ماضتی در
قدمش افتادند و بوسهای چند به نفاق بر سر و چشمش دادند و بته کشتتی درآوردنتد و روان شتدند و تتا
برسیدند به ستونی از مارت یونان در آ ایستاده »
تحليل داستان بت سومنات بوستان:
تاادّ حاکم بر این داستان دوگانه و ماا
و مسلمانان با بُت
حکوم

که میتان استال

اس ؛ یکی تاادّ دینی و ا تقادیای اس

و ب پرستتی وتتود دارد دیگتری تقابتل افشتاگری و درستتکاری ستعدی دربتاری و

بوبکر سعد با حیلهگری و مکّاری و مخفیکاری کارگ اران بتکدۀ سومنات اس

مخالفان و افشاگران اسرارشان هیچ رحمی ندارند و سعدی پس از کش
زر و ریسمان به حرک
آذرپرس

درآورندۀ دس ب

که نسب بته

سرّ نهفت آنان (پردۀ مکلّتل بته

که مطران آن را در دس داش ) ناچتار بته کشتتن مطتران

میشود تا خود زنده بماند

تاادهای وایگانی روان  -بیروان؛ حیّ  -تمادی؛ برخاستن  -افکندن؛ دوس
کژ؛ دانا  -تاهل؛ لین  -کتین؛ معنتی  -صتورت؛ نیت
باطل؛ راس

 -دشتمن؛ راست

-

 -بتد؛ روز -شتب؛ مترد  -زن؛ حت وحقیقت

-

 -چپ؛ زبر  -زیر؛ نیستان -آتش؛ شیرین  -تلخ؛ بعد  -قبل؛ مرهم  -ریش؛ نیکتو  -زشت ؛

زنبور  -مار و تاتادهای قیتدتیای کته در ب پرست
(سعدی) وتود دارد ،با تااد در «فعل نی

و متغ و کشتیش و بترهمن و مطتران بتا مستلمان

» و «کردار زش » دیده میشود ،ناصتر متاتادّ ایتن داستتان

هستند؛ ضمن اینکه به نظر میرسد اینها همگی ،بیانگر ناتوانی انسان و غلبت تقتدیر و تبتری است
نوش را به زنبور سل و نیش را به مار داده اس :
کلیتتتد قتتتدر نیستتت در دستتت

کتتتس

پتتس ای متترد پوینتتده بتتر راه راستت

توانتتای مطلتت ختتدای استت

و بتتس

تتتو را نیستت منّتت خداونتتد راستت

کته
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در بخش انتهای داستان ،سعدی ،انسان را همنون ب ستومنات ،بتیاختیتاری میدانتد کته بترآوردن
و فریاد خوانیاش بخواس

دس

و ارادۀ الهی امکانپذیر میشود و لذا توصتیه میکنتد کته حاکمتان و

مرد مثل سعدی ،چندان به نیکوکاری خویش خوشد و واث نباشند و در پی کسب رحمت

الهتی بته

د ای خیر دیگران برآیند
البتّه گرفتن این نتیاه ،چندان مواف آن داستان نیس ؛ امّا میدانیم که سعدی در پایان همین داستتان،
حکوم

بوبکر سعد را به نوان نمون حکوم پسندیده معرّفی میکند که سبب آسایش مرد در ستای

دین آسمانی اسال شده اس

وی با این کار ،نمون ملی از تاادّ حکمرانی در هنتد و ایتران را کته در

این داستان مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند ،مینمایاند با این دید سعدی از نظر سیاستی  -دینتی حکومت
بوبکر را تأیید میکنتد و آن را در تهت

استال و ختداتویی میدانتد و نقطت مقابتل آن را ،حکمرانتان

هندی و کارگ اران بتکدهها قرار میدهد که کارشتان فریتب مترد است

و حقیقت شتکن و حت کتش

هستند؛ ضمن اینکه با این دید ،سعدیک وابسته به دربار و دستگاه حکومتی نی مورد تأیید قرار میگیرد
گونة روایت سعدي در داستان بت سومنات:
داستان ب

سومنات یکی از داستانهای طوزنی بوستان است

ستعدی ختود راوی ایتن داستتان و زاویت

دید آن ،اوّ شخص و راوی ،دانای کلّ مداخلهگر اس
داستان با توصیفی از ب سومنات و مغ همحارۀ سعدی آغاز میشود راوی بدون هتیچ پیرفتتی تنهتا
بتته ختتود داستتتان و پیرنت

اصتتلی آن م تیپتتردازد و بتتر مبنتتای الگتتوی شتترایت حاتتور دو شخص تیّ +

گف وگو  +حادثه به پیش میرود تا به بحران کشته شدن مطتران آذرپرست متیرستد (کته از ستعدی،
کاری خرق ادت محسو میشود و سبب شگفتی اس ) سعدی به قو ختودش ،پتس از برپتا کتردن
غوغا و رستاخی  ،از آناا میگری د و از راه هند به یمن و حااز و سپس شیراز متیآیتد و در پنتاه بتوبکر
سعد آرا میگیرد
برخي از عناصر داستان بت سومنات (پيرنگ ضعيف ،مطلقگرایي ،كلّيگویي و جبرگرایي
و:)...

همانطوری که گفته شد قصّهها و حکای ها پیرنگی ضعی
روابت لّی و معلولیک سس  ،در قسم

کش

دارنتد در ایتن داستتان ،پیرنت

ک ضتعی

و

راز و بخیه بر روی کار افتادن ب پرستان و با امتین شتدن

سعدی تازه از راه رسیده در بتکدۀ سومنات ،خود را نشان میدهد ستعدی پتس از امتین شتدن ،شتبی درک
دیر را میبندد و در تستاویی نه چندان سخ  ،پش پردۀ مکلّتل بته زر ،ریستمانی را در دست مطتران
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آذرپرس

میبیند که به کم

این در حالی اس

آن ریسمان دس ب را تکان متیداده و ستبب آواز او متیشتده است ؛

که در آن لحظه از شب و بتدون حاتور هتیچ راز و نیتاز کننتده و زایتری ،نیتازی بته

حاور مخفیان مطران آذرپرس

نبوده اس

رابط لّ

و معلو در ایناا بسیار ضعی

اس

مطلقگرایي و جبرگرایي:
مطل گرایی و کلّیگویی سعدی در تعمیم نادرس
تعمیم آیین نادرس

او مبنی بر ب پرس

بودن هم هنتدیان نهفتته است

برهمنان و ب پرستان این داستان که با فریبکاری ،قصد حکمرانتی بتر مترد هنتد را

دارند ،به هم برهمنان و مرد هند ،مطل گرایی و کلّیگویی اس ؛ ضمن اینکه ،ا تقادک سعدی به تبتر و
تقدیرگرایی او را در این ابیات میتوان مشاهده کرد:
از آن پنتتدها

فتتتتترج یتتتتتافتم بعتتتتتد از آن بنتتتتتدها

هنتتوز بتته گتتوش استت

یکتتی آنکتته هرگتته کتته دستت نیتتاز

بتتتتترآر بتتتتته درگتتتتتاه دانتتتتتای راز

بتتته یتتتتاد آیتتتتد آن لعبتتتت چینتتتتیا

کنتتتد ختتتاک در چشتتتم ختتتودبینیا

بتتتتدانم کتتتته دستتتتتی کتتتته برداشتتتتتم

بتتتتته نیتتتتتروی ختتتتتود برنیفراشتتتتتتم

نتته صتتاحبدزن دستت برمتتیکشتتند

کتته سررشتتته از غیتتب درمتتیکشتتند

ابهام و پوشيدهگویي سعدي در ساختار مت :
پوشیدهگویی یکی از شگردهای سعدی اس

که با استفاده از حذف ،کنایه ،ایااز ،و کاربردهتای ویتژۀ

استعاری ،رم ی ،ماازی و تمثیلی بدان میپردازد حذف اینکه سعدی چگونه به هنتد رفتته و چگونته بتا
مغ مرتبت بوده و راه به بتکده برده و در شناخ دوس نکوگوی و همحاره و یار خودش ناتوان مانتده
و از آیین او خبردار نشده اس ؛ مگر پس از دشمنی او با سعدی ،حذفهای آغازین داستان هستتند کته
شرو ی پر ابها را رقم میزنند:
شتتتتتبی همنتتتتتو روز قیامتتتتت دراز

مغتتان گتتترد متتن بتتتیوضتتو در نمتتتاز

کشیشتتتتتتان هرگتتتتتت نیتتتتتتازرده آ

بغلهتتتتتا چتتتتتو متتتتتردار در آفتتتتتتا

مگتتتر کتتترده بتتتود گنتتتاهی ظتتتیم

کتته بتتترد در آن شتتب تتتذابی التتتیم

در این سه بی  ،سعدی با ایااز کامتل نته تنهتا آیتین کتارگ اران بتکتده ،بلکته دو آیتین زرتشتتی و
مسیحی

را نیت متردود ا تال میکنتد و پایبنتدی ختود بته استال و آگتاهیاش از قترآن مایتد را بیتان

میدارد؛ چراکه بر مبنای آیات قرآن ،ذا التیم مخصتوص تهنمیتان است

وی ضتمن اینکته فاتای
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بتکده را تهنم دانسته ،به کنایه ،از ناپاکی کشیشان مسیحی و بادتهتای ناپاکانت زرتشتتیان هتم ستخن
گفتته است

مخالفت

شتتدید ستعدی در ایتتن داستتان ابتتتدا بتا کتتارگ اران بتدکردار بتکتتدۀ ستتومنات و
و سپس با ب

حیلهگری و مکاری آنان در فریب مرد اس

و ب پرستی

کنایاتی چون بخیه بر روی کار افتادن؛ دامن به دندان گرفتن؛ گر افتادن؛ پتا شتدن ستر در ختدم ؛
خاک در چشم کردن؛ دستی را گرفتن؛ صورت نبستن؛ در کسی گرفتن و افتادن؛ چپ وراس دویتدن؛
دمار برآوردن؛ دس

یافتن؛ کندن پای دیوار؛ شیرین شدن دهان؛ دستگیری کردن و بته متردان رستیدن،

کنایات به کار رفته در این حکای

هستند در تعری

کنایه همان پوشیدهگویی ملحوظ است (طبستی،

 )191:1031و سعدی آگاهانه و دانسته به پوشیدهگویی پرداخته اس
شخصيّتپردازي در داستان بت سومنات:
مهمترین بخش متون روایی کهن ،پیتا آنهاست  ،نته شخصتیّ هایشتان؛ بته همتین ختاطر در اینگونته
داستانها ،ویژگیهای ا و کلّی اشخاص طرح میشود و «شخصیّ ها ستاده هستتند و صتادقانه حترف
میزنند و زبان و بیان هم شخصیّ ها یکتی است » (حستینی )31:1010 ،ضتمن اینکته تعتداد آنهتا هتم
اغلب اندک و انگش شمار اس
برخی از پژوهشگران ،در پژوهش خودش ،تعداد شخصیّ های داستتانهای بوستتان را تتا  5قهرمتان
برشمرده و معتقدند که «اغلب اشخاص داستتانهای او را اتتمتا ی ،تشتکیل میدهنتد :پادشتاهان ،وزرا،
صوفیان و درویشان » (غال )13 :1011 ،؛ امّا بتا در نظتر گترفتن شخصتیّ هتای تیپیت

در داستتان بت

سومنات ،دد آنها از  5فراتر میرود که شامل :راوی یا سعدی؛ مغ یا برهمن دوس ستعدی؛ مغتان یتا
پیران دیر یا گبران پازندخوان یا کشیشان هرگت نیتازرده آ کته ال امتاً از نظتر معنتایی و لغتوی در ایتن
داستان برابر نیستند ،ولی سعدی آنها را برابر شمرده اس ؛ مهتین بترهمن یتا پیتر؛ مطتران آذرپرست

یتا

برهمن؛ مغان تبه رای یا مردان و زنان شهر بتکدۀ ستومنات؛ ممتدوح ستعدی و پنتاه ستراناامین او یعنتی
بوبکر سعد این در حالی اس

که ب

سومنات را باوتود تتأثیرش در رونتد لّتی و معلتولی داستتان ،از

اشخاص داستان به حسا نمیآوریم؛ ولی با این همه ،باز تعداد از  5قهرمان فراتر میرود
باید اف ود که حاور مرد شهر در پیش ب
تریان داستان اثرگذار اس ؛ لذا آنان دس
آن اس

که با حذف هر ی

و فریاد برآوردن ایشان هنگتا حرکت دست بت  ،در

کمی از هیچی

از شخصیّ هتای داستتان ندارنتد و کمینته

از آنان ،تریان داستان دس خوش تغییر و تفاوت متیگتردد و بته بتارت
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دیگر ،حذف هیچ ی
اسا

از اشخاص داستان در این قصّه امکانپذیر نیس

شخصیّ بخشی در این داستان ،بر گف وگو گذاشته شتده است

گفتاری برابر با کارکرد وص
مخال

در متنهتای داستتانی امتروز است

با راوی (سعدی) میتوان گف

این اس

و کتارکرد گفت وگتو در متتن

نکتتهای کته دربتارۀ شخصتیّ هتای

که وی به سیاق اربا  -ر یّتی یا ستلطان  -شتبانی بتا

آنان سخن میگوید و در گفتمان خویش با انتستا اندیشتههای ضتدّ و نقتیض و مختلت

بتدانان چتون

زرتشتی ،برهمایی ،ب پرستی ،گبر بودن و آتشپرستی ،میکوشد آیین ا تقادی آنان را تحقیتر کنتد؛ در
حالی که هرگ فرصتی برابر را به آنان نمیدهد این مسلله ،نابرابر کتردن فرصت های گفت وگتو بترای
اشخاص داستان اس

و راوی مداخلهگر با لحن تحقیرآمی و از روی متد و قصتد و بترای خوارداشت

معتقدات آنان و برتری اندیش خویش (که البتّه رواس ) چنین روشی را اتّخاذ کرده اس :
فتادنتتتتتد گبتتتتتران پازنتتتتتد ختتتتتوان

چتو ست

در متن از بهتتر آن استتتخوان

ضمن اینکه ،مشبّهبههایی که سعدی برای خود و تعظیم اندیشهاش به کار میبرد ،قابل تأمّتل هستتند وی
ی

بار خود را به بیژن حماسه و دیگربتار ختود را بته حاترت داوود تشتبیه میکنتد و تایگتاه مثبت

و

پسندیدۀ این هر دو در اد فارسی هویداس :
شتتتب آناتتتا ببتتتود بتتته فرمتتتان پیتتتر

چتتتو بیتتتژن بتتته چتتتاه بتتتال در استتتیر

بتتته فتتتور دران حتتتا معلتتتو شتتتد

چتتتو داوود کتتتاهن بتتتر او متتتو شتتتد

مامود نا ها و توصی هایی که سعدی در ح ّ آنان (متغ ،بترهمن ،مغتان ،پیتران دیتر ،کشیشتان ،مهتین
برهمن ،پیر ،کافران ،مطران آذرپرس ) به کار میبرد ،هیچ چهرۀ مشخّصی از ب پرستتان ستومنات ارائته
نمیکند و اگتر موضتود ایتن داستتان را ب پرستتی بتدانیم ،هتدف و پیتامش آشتفتگی آیتین هنتدوان و
سوءاستفادۀ شمنها و کارگ اران بتکده از سادهلوحی و پذیرش مرد خواهد بود
فرضی و نادرس

بودن تغرافیای طرح شده در داستان که در آن ،ستعدی از شتهر ستومنات بته هنتد

میآید ،ریشه در نادیده گرفتن زمان و مکان در قصّههای کهن دارد و نا هایی چون یمن و حاتاز و نیت
شیراز که بدان تصریح نشده اس  ،تنها برای واقعنمایی به کار برده شدهاند
شخصیّ ها ایستا و غیرقابل تغییرند؛ ولی نکتت قابتل توتّته در ایستتایی شخصتیّ هتای داستتان ،نخست
تحوّ مغ از دوستی به دشمنی با سعدی اس
اوس

که در اصل برابر با پویایی شخصیّ

و سپس مسلل تحوّ دروغین ستعدی بته ب پرستتی و تقیت
و تحوّ اوس

و سعدی آن را اینگونه بیان داشته اس :
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نیارستتتتم از حتتت دگتتتر هتتتیچ گفتتت

کتته حتت ز اهتتل باطتتل ببایتتد نهفتت

بتتته تقلیتتتد کتتتافر شتتتد روز چنتتتتد

بتتتترهمن شتتتتد در مقتتتتازت زنتتتتد

که البتّه خواننده بنابر راهنمایی راوی میداند که این تحوّ دروغین اس

ولی شخصیّ هتای داستتان بتا

تحوّ فکری و ملی قهرمان داستان روبتهرو هستتند و ستعدی هشتیارانه ضتمن بیتان تقیته ،از ختود رفتع
تهم

میکند:
بتتت

را یکتتی بوستته داد بتته دستت

کتته لعنتت بتتر او بتتاد و بتتر ب پرستت

روشهاي سعدي در پردازش شخصيّتهاي ای قصّه:

توصتتتی  ،گفتگتتتو ،تتتت

گویی درونتتتی ،بیتتتان حتتتا و حتتتازت دیگتتتران ،روشهتتتای ستتتعدی در

شخصیّ پردازی این داستان اس :
توصيف دوست برهم و گفتگو با او:

مغتتتی را کتتته بتتتا متتتن ستتتروکار بتتتود

نکوگتتوی و هتتم حاتتتره و یتتار بتتتود

بتتتته نرمتتتتی بپرستتتتید ای بتتتترهمن

اتتتب دار از کتتتار ایتتتن بقعتتته متتتن

کتتته متتتدهوش ایتتتن نتتتاتوان پیکرنتتتد

مقیّتتتتد بتتتته چتتتتاه ضتتتتال اندرنتتتتد

بر این گفتم آن دوس دشتمن گرفت

چو آتش شد از خشم و بر متن گرفت

بيان احوال خود و دیگران:

چتتتو بتخانتتته ختتتالی شتتتد از انامتتتن

بتتترهمن نگتتته کتتترد خنتتتدان بتتته متتتن

کتته دانتتم تتتو را هتتیچ مشتتکل نمانتتد

حقیقتت

و باطتتل نمانتتد

چو دید که تهل اندر او محکم اس

خیتتتا محتتتا انتتتدر او متتتدغم استتت

نیارستتتتم از حتتت دگتتتر هتتتیچ گفتتت

کتته حتت ز اهتتل باطتتل ببایتتد نهفتت

یتتان گشتت

تکگویي دروني :بتی دید از اج در سومنات
فرومانتتتتتد از کشتتتتت

آن متتتتتاترا

کتتته حیّتتتی تمتتتادی پرستتتتد چتتترا؟

موزونسازي با تكرارهاي نحوي:
سعدی در این داستان ،به توازن نحوی توتّه داشته اس
کرده اس

و اشکا نحوی خاصّی را در این داستتان تکترار

قرار گرفتن چتو ،کته و نته در آغتاز مصترادها از آن تملهانتد وی چتو را  13بتار در آغتاز

مصرادها به کار گرفته اس ؛ ضمن اینکه شکل نحوی چنین تملههای مرکّبی نی اغلب بتا هتم مشتترک
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اس

و تکرار میشود:

*( -چو  + ...فعل  +كه  +جملة دوّم = جملة پيرو  +كه  +جملة پایه):

«چو دید که تهل اندر او محکم اس »« ،چتو دیتد کته غوغتایی انگیختتم» و «چتو دیتد کته در دیتر
گشتم امین»
*( -چو  +فعل جملة پيرو  +جملة پایه)« :چو افتاد دامن بته دنتدان بگیتر» و «چتو کُشتتی در آن خانته
دیگر مپای»
* -در این مثا ها ،پیشوند مخال
«نه صاحبدزن دس

ساز در آغاز مصراد آمده اس « :نه مردی بود پنا ختود شکست »،

برمیکشند»« ،نه هر کس تواناس

بر فعل بد».

در این نمونه تکترار قوا تد همنشتینی و قترار گترفتن پیشتوند در آغتاز و حتذف فعتل در دو تملت ایتن
مصراد ،به شکل یکسان اناا شده اس « :نه نیروی دستش  ------نه رفتار پای»
این نمونهها نشان میدهد که سعدی در توازنهای نحوی از تکرار بترای استتواری ستاختار نظتم ختویش
بهره گرفته اس
انسجام مت در داستان بت سومنات:
همانطور که گفته شد ،پیوستگی و انساا متن ،تدای از وحتدت موضتود و محتتوا ،میتوانتد حاصتل
پیوندهای ارتباطی یا توضیحی ،لّی ،زمانی و تقتابلی باشتد در نمونتههای داده شتده چگتونگی استتفادۀ
سعدی از این پیوندها مشخّص شده اس

مصرادهای دوّ  ،سوّ و چهار این بی  ،توضيحي بترای بت

سومنات هستند و از این طری به آن پیوند میخورند:
بتتتتتی دیتتتتد از تتتتاج در ستتتتومنات

مرصتتتتع چتتتتو در تاهلیّتتتت منتتتتات
ّ

چنتتتتان صتتتتورتش بستتتتته تمثتتتتالگر

کتتته صتتتورت نبنتتتدد از آن ختتتو تر

سعدی علّت بیخبری خود از شکوۀ ب

را به برهمن اینگونه گ ارش میدهد:

بتتتتدیع آیتتتتد صتتتتورتش در نظتتتتر

ولتتتتتیکن ز معنتتتتتی نتتتتتدار خبتتتتتر

کتته ستتالوک ایتتن منتت لم تتن قریتتب

کمتتتتر شناستتتد غریتتتب

بتتتد از نیتتت

و در این ابیات ،سعدی ترتيب زماني شب و روز را به زیبایی کامل و ستودنی بیان میکند:
همتتته شتتتب در ایتتتن قیتتتد غتتتم مبتتتتال
کتته ناگتته دهتتلزن فروکوف ت

کتتو

یکتتم دستت بتتر د  ،یکتتی بتتر د تتا
بخوانتتتد از فاتتتای بتتترهمن ختتترو
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خطیتتب ستتیهپوش شتتب بتتیختتتالف

برآهختتتت شمشتتتتیر روز از غتتتتالف

فتتتتتتاد آتتتتتتش صتتتتتبح در ستتتتتوخته

د تهتتتانی شتتتد افروختتتته

پیوند تقابل و تضاد هم در این دو بی
بتتت

مورد استفاده قرار گرفته اس :

را یکتتی بوستته داد بتته دستت

وگتتر ستتر بتته ختتدم نهتتد بتتر درت
سعدی از انواد مختل

بتتته یتتت

کتته لعنتت بتتر او بتتاد و بتتر ب پرستت
اگتتتتر دستتتت

اضافهها ،برای بیان مقصود خود بهره گرفته اس

یابتتتتد ببتتتترد ستتتترت
که در هم موارد آن میتتوانیم

تکرار را مشاهده کنیم
انسجام دستوري در داستان بت سومنات:
ارتاد و حذف سبب انساا دستوریاند هرچند که حذف سبب ایااز و گاهی ابهتا میشتود ،ولتی از
وامل انساا دادن به متن اس

و حذف و ایااز این بی زیاد اس :

از آن تمله تلخی کته بتر متن گذشت

دهتتتانم تتتت امتتتروز شتتتیرین نگشتتت

سعدی با انتخا تلخی به تای بالیایی که بر سرش آمده اس
حذف بهره گرفته اس

حذف فا ل و کاربرد ضمایر در این بی

چتتو آن راه کتتژ پیششتتان راستت بتتود

و شیرینی به تای خوشیهتا ،از ایاتاز و
نی روی در انساا متن دارد:

ره راستتت در چشمشتتتان کتتتژ نمتتتود

در بحث ارجاع ،تانشین ساختن اسم نکره به تتای استم معرفته ،و یتا کاربست ضتمیر بته تتای استم
میتواند برای انساا متن به کار گرفته شود
من از غصّه رناتور و از ختوا مست
بته یت

بتار ز ای ـ هــا برآمتد ختتروش

کتتته ناگتتتاه تمثتتتا برداشتتت دستتت
تتتو گفتتتی کتته دریتتا برآمتتد ب ته تتتوش

در این مثا « ،اینها» تانشین مردمان سومنات و «تمثا » تایگ ین ب شده اس
داستانهای سعدی در ردی

حکای ها و قصّههای کهن قرار میگیرند؛ امّا برخی معتقدنتد کته وی

در استفاده از هنر حذف و گ ینش آغازین داستانها؛ حذف زمان و مکتان معلتو ؛ مستندستازی؛ تعمیت
باورپذیری و چیدن وایهها که از خصوصیّات داستانهای کوتاه (مینیمایل) امروزیاند ،بته ختوبی بهتره
گرفته اس

(نوروزیان و دیگران )03 :1015 ،بته نظتر میرستد همستانی ستعدی بتا راوی و کشت

تکان خوردن دس
اس

ب

راز

سومنات ،در راستای واقعنمایی و تعمی باورپذیری و مستندسازی اناتا گرفتته
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تحليل انتقادي و مقایسة كاركرد سعدي در دو داستان بت سومنات و جوان مشتزن:
از مقایس هنر داستانسرایی سعدی و چگونگی کتاربرد ناصتر داستتان منظتو (بت ستومنات) و منثتور
(توان مش زن) چنین برمیآید که او در بیشتر حکای ها ،شکل گفتتاری و مبتنتی بتر گفتگتو را استا
کار خود قرار داده اس ؛ با ایتن تفتاوت کته پیتا و فکتر اصتلی و اساستی طترح داستتان بت ستومنات،
و تماید از دربار بوبکر سعد اس

تعری

که خود سعدی نی بدان وابسته اس

داستان توان مش زن شامل انتقادهتایی اتتمتا ی است

و تعلّ ختاطر دارد؛ ولتی

کته بته بیتان مشتکالت و کمبودهتای سترزمین

سعدی میپردازد و راه چاره و ناات را به کارپردازی و پا در صحنه گذاشتن کسی از خاندان پادشتاهی
میداند به بارت دیگر ،هرچند که موضود ب سومنات دینی اس  ،امّا پیا اصتلیاش سیاستی است
داستان مش زن هرچند که با موضود به دست
میشود ولی در حقیق

و

آوردن درآمتد و اختتالف دو نستل پیتر و تتوان شترود

بیانگر امیدواری نسل توان برای رفتع مشتکالت بتا نیتروی تتوانی ،زور بتازو و

تتتوان و کتتار ملتتی اس ت ؛ در حتتالی کتته نستتل پیتتر ،چتتارۀ کتتار را صتتبر و شتتکیبایی میدانتتد در ی ت
تقسیمبندی کلّی ،هر دو داستان در حوزۀ سیاس مدن از حکم

ملی قرار میگیرند که از بحت هتای

مورد الق سعدی اس
نکت دیگر ،تفاوت در تعداد اشخاص داستانهاس
ی

اشتخاص داستتان مشت زن بتا تعتداد  11متورد،

ونیم برابر آن دیگری اس  ،ضمن اینکه در هر دو داستان ،اشخاص تیپی

خاصتی
ّ
که نمایندۀ تیپ

از مرد اتتماد هستند ،حاتور دارنتد؛ مثتل شتاه اده ،دزد ،صتوفی ،بازرگتان ،مطتر و کته البتّته در
داستان مش زن ،شخصیّ

اوّ یا قهرمان اصتلی از همتین دستته است ؛ در حتالی کته در بت ستومنات،

سعدی با انتسا داستان به خودش آن را واقعنماتر کرده اس
تفاوت راوی و زاویت دیتد در هتر دو داستتان وتتود دارد مشت زن از زاویت ستوّ شتخص و راوی
دانای کلّ نامحدود نقل میشود؛ ولی ب سومنات از زاوی اوّ شتخص و راوی دانتای کتلّ مداخلتهگتر
نقل میشود که با یکدیگر همسان نیستتند نکتت مهتم در ثبتات کامتل شخصتیّ هتای داستتان مشت زن
اس ؛ امّا باید گف

سعدی با مطرح کردن مسلل تقیه ،تغییر تظاهری شخصیّ را مطرح میکنتد؛ ضتمن

اینکه ناآرامی سعدی در آغاز این داستان به آرامشی میرستد کته میتوانتد خبتر از دگرگتونی احتمتالی
شخصیّ

بدهد

پیرن

ضعی

حکای

ب سومنات با قتل مطران آذرپرس ضتعی تتر میشتود و از طترف دیگتر،
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ناات مش زن به دس

شاه ادهای که خود در بیابان گمشده است  ،همتین ضتع

را در طترح داستتان

نشان میدهد کلّیگرایی و تبرگرایتی ،دو پدیتدۀ دیگتر در هتر دو داستتان هستتند کته ستعدی و پتدر
مش زن نمایندۀ آن به حسا میآیند
شیوۀ داستانپردازی سعدی در این نظم و نثر یکسان اس
داستان مش زن ،آرا و کند اس ؛ امّا سر

با ایتن تفتاوت کته ریتتم و ضتر آهن

نقل و متل در بت ستومنات بیشتتر است ؛ ضتمن اینکته

زمان و مکان واقعی در هر دو داستان ،تترک شتده و انت ا تی و غیرواقعتی بتودن ،تتای واقعتی بتودن را
گرفته اس ؛ حتّی تغرافیای واقعی شیراز هم تابع این قا دۀ کلّی اس
کاربس
اس

ناصر گف وگو مبتنتی بتر پوشتیدهگتویی ،در هتر دو داستتان از بستامد بتازیی برختوردار

حذفها ،تشخیصزداییها ،ارتا ات و ایاازهتا در هتر دو متتن قابتل مشتاهدهاند؛ بتا ایتن همته،

برخی این وامل را سبب تاودانگی آثار سعدی دانستهاند« :باف زدایتیهتای زمتانی ،مکتانی ،تتاریخی،
سیاسی و بیان پیا داستان از زبان قهرمانان داستانها از لل تاودانگی آثتار ستعدی است » (فالحتی و
همکاران)133 :1013 ،
در داستان مش زن ،تیپسازی و شخصیّ زدایی با آوردن صف ها و اسمهای امّی که بیانگر یت
طبق اتتما ی خاص هستند ،اتّفاق میافتد؛ مثل مالّح و برهمن؛ حتّی سعدی راوی داستان ستومنات کته
خون مطران آذرپرس را به گردن دارد ،شخصیّتی تعمیم یافته و از تخصتیص بته درآمتده است

بتا ایتن

همه شخصیّ پردازی قهرمان اوّ توان مش زن بسیار قویتر اس ؛ چراکه هم با بیان دانای کتل هتم از
زبتان پتتدرش ،هتم بتتا بیتتان گفتگوهتا و هتتم بتتا بیتان روحیتتات و نشتتان دادن ا متا و گت ارش کارهتتا و
احوازتش به شرح شخصیّ

او پرداخته میشود؛( )1در حالی که قهرمان اوّ داستان ب سومنات چنتدان

شناسانده نمیشود و بیشتر در پردۀ پوشیدگی و ابها میماند و تنها وته دینی او آشتکار میشتود کته آن
هم خالی از تعصّب نیس
اف ون بر این بایتد گفت ستعدی در اختصتاص فرصت
مخال

یا مخال

و زمتان ستخن گفتتن بترای شخصتیّ هتای

با اندیش خود (برهمنان ،توان مش زن) ر ای

انصاف را نمیکند و زمان را به نفتع

خودش یا اندیشهای که هوادار آن اس (افکار پدر مش زن) نادیده میگیرد و میگذارد که داد ستخن
به دس
اس

قهرمان مورد القهاش داده شود؛ در حالیکه ستعدی ستخنپردازک ارتمنتدیک اختالق و انصتاف
وی

سوّ گفتارهای او را اخالق و پسندهای دینی تشکیل میدهد (خالقی مطلت  )13 :1031 ،بته
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خصوص حاّ آوردنهای پدر توان مش زن در آغاز و اناا داستان ،چرخاندن هم امکانتات زبتانی
و ملی به نفع اندیش سازگار با فکر سعدی اس
سعدی از صد بی داستان تنها در  5بیت

اتتازه ستخن گفتتن را بته برهمنتان داده است

ابیات ،خود وی توسازی و استدز میکند و صاحباختیار مطل است

و در متابقی

و ایتن کتار نمتوداری از شتیوۀ

سلطان  -ر یّتی سعدی اس
الگوی شکلشناسی هر دو داستان یکسان اس ؛ بتا ایتن توضتیح کته حادثت کشتته شتدن مطتران بته
میشود؛ ولی بحران صد در صد نیس

بحران ن دی

حاور دو شخصیّ

() 1

و شرایت خاص  +گف وگو  +حادثه

شرایت خاص  +گف وگتو  +حادثته

این الگو تا چندین بار قابل تکرار در داستانهای سعدی اس
از دیدگاه کاربرد تااد و تقابلهای دوگانه ،شواهد متعدّدی در هتر دو متتن متیتتوان یافت
همنون تناسب ،یکی از مهمترین ناصتر کتاربردی داستتان در حکایتات ستعدی است

تاتاد

کته در ایتن دو

داستان هم مورد استفاده قرار گرفتهاند
نتيجهگيري:
سومنات و توان مش زن معلو میشود که ستعدی در شتیوۀ داستانستراییاش

از مقایس دو داستان ب

بر مبنای روش حکای پردازی کهن مل کرده اس
پیرن

و محقّقان مشخّص کردهانتد کته ویژگتیهتای آن

ضعی  ،کلّیگرایی ،مطل گرایی و ایستایی شخصیّ ها و اس

نکته در اینااس

کته نظتم و

نثر بودن متن ،تفاوت زیادی در شیوۀ او ایااد نکرده اس
کارکرد او در کاربس
اندیشه اس

گفتمان ،در نظم و نثر ،به نفع تفکّر و اندیش خودش و قهرمتان همستو بتا آن

و تانبداریاش از آن اندیشه و قهرمان ستبب میشتود کته هتم بتا الفتاظ محترمانته وهتم بتا

تشبیهات تلمیحی پسندیده و هتم بتا دادن فرصت ستخن گفتتن بستیار بته ختود ،از او در برابتر دشتمن و
مخالفش حمای

کنتد و همتین نشتانگر مداخلت ستعدی در روایت داستتانهایی است

کته دانتای کتلّ

آنهاس
باوتود اینکه کلّی
تبعیّت

داستان و شکل آن همسان مینماید ،ولتی ستعدی در نثتر گلستتان کته آن را بته

از مقامتتهستترایی و بتتا تغییتتر اهتتداف و شتتیوۀ ستترایش ،بتته قلتتم کشتتیده شتتده اس ت  ،از ظرای ت

داستانپردازی بیشتری نسب

به نظم بوستان بهتره میگیترد؛ همتانطوری کته شخصتیّ پتردازی دقیت تر
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توان مش زن نسب

به شخصیّ های ب

کارکرد سعدی در کاربس

سومنات بوستان ،این نکته را مشخّص میکند

پوشیدهگویی ،انساا متن و شخصیّ پردازی و هنرهای حذف ،ایاتاز

و تکرار در هر دو داستان یکسان اس ؛ ولی داستان نثرش تنوّد بیشتر و واقعنمایی بهتری را بته نمتایش
میگذارد
پينوشتها:
( )1سعدی با این شگردها به شخصیّ پردازی مش زن پرداخته اس :
ال  :استفاده از گف وگوی مش زن و پدرش در مورد رتحان ستفر بتر مانتدن در حاتر ،تتا حتدود زیتادی طرفتداری
مش زن از اندیش اختیار در برابر تبر و سکون بی ملی را پدیدار میسازد
 :اقدا ملی او به مستافرت ،نشتاندهنتدۀ ارادۀ او و کارکردهتای تستمانی و بتدنیاش نستب
حکایتگر ،کسی اس

بته متالّح و کاروانیتان،

که ابتدا خردمندانه مل میکند امّا چتون بته نتیاته نمیرستد ،میکوشتد آن ضتع

تسمانی و زورگویی بر اسا

را بتا نیتروی

قوّت بدنی تبران کند

ج :او در سه تا تا پای تان بر سر قیتدهاش متیایستتد؛ در روی ستتون میتان دریتای رو  ،در ماترو شتدن بته دست
فروشندگان آ و در بیابان که کاروانیان ترکش میکنند و میروند این پافشاری نمایندۀ ارادۀ استوار و بیت ل

اوس ؛

هرچند که نوددوستی مالّح و آ فروشان و کاروانیان را که از طبق امّ اتتماد هستند ،نی به نمایش میگذارد
د :در تسلیم رأی شاه اده شدن و بازگش

به ن د پدر هم ،تأثّرشخصیّ

مش زن قهرمان از شرایت اقلیمی و تبر زمتان را

میتوان مشاهده کرد
هت :اناا کارهای ب رد نیازمند دزوری اس

مش زن توتّه به زندگی را با سفرش برای کار و کسب ما و نگاهش به

مرد را با در خطر نهادن تان به نمایش میگذارد
با این پیا ها و کارهاس که خواننده ،شخصیّ

مش زن را بهتر و بیشتر لمس میکند و درمییابد

( )1از میان شباه های موتود میان دو داستان این پژوهش ،تنها به شباه

و همسانی ملکرد سعدی در کاربس

ناصر

داستان ،به صورت یکسان در نظم ونثر پرداخته اس  ،البتّه مختصر اشاراتی به تکرارهای نحوی نی شد
پاسخگویی به سؤازت اصلی و اساسی انسان و بیان زندگی خود سعدی و فلسف زندگی همگان که در حوزۀ تعلیمگرایی
و معلّم اخالق بودن سعدی قرار میگیرد ،از شباه های این دو داستان اس
سعدی در داستان مش زن ،سه مسلل مهم فرد – اتتما ی ،یعنی «تبر و اختیار»« ،مترد و زنتدگی» و «ستفر و حاتر» را
مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد وی مطیع تبر ،دوستدار زندگی و کار و مل و تستلیم بته مترد و طرفتدار ستفر در
صورت مهیّا بودن شرایت اتتما ی اس
سعدی در داستان ب
قدرت سخن رانده اس

سومنات ،اخالق سیاسی و اتتما ی را مورد توتّه قترار داده و از القت بتیحتدّ وحصتر آدمتی بته
در ضمن وی به طترح مستلل پناهنتدگی بته بتد (حاکمتان مستلمان ستلغری) از بتدتر (حاکمتان
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ب پرس

شرقی) و به بیان نوددوستی و حقیق یابی خودش نی میپردازد که استرار تکتان ختوردن دست

بت

را بترای

هندیان برمال میکند او القهمند به حکوم دینی  -سیاسی اس
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