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 چکیده
به حساب  محور قهرمان یها داستان یشناس تیرواپاول وهوویلین، یکی از الگوهای  داستان یشناس ختیر
 محوور  قهرمانهر داستان  ،اسپراپ است. بر این اسداستان  یشناس تیرواکه به نوعی تخلیصی از  دیآ یم

قهرمان، انگیزش برای جبوران آن، مواجهوه بوا     از سوی)احساس کمبود و نقصان  ۀمراحل پنجگاندارای 
دیدگاه و هدف نویسنده  تواند یم ها آنو ساختار روایی  ۀاست که شاکل یاریگر، رویارویی با آزمون، پاداش(

الگووی پیشونهادی   حکایوت منببوب بوا    هشوت   لیمی،سعدی به عنوان یک اثر تع گلستانرا آشکار کند. 
بوا چالشوی روحوی،    و معنای دربارند که  ، انسان و مرتبط با واژهها قهرمان ۀدر باب اول است. هم وهویلین

 ژهیو و به، «انسان و موقعیت»، ی از نوع ترکیبیی. یاریگرهااند شدهالبته ناخواسته، رویارو  جسمی و موقعیتی،
ماننود )درایوت،    در آزمونی صفات واالی انسوانی فورد   ،. پس از آنکنند یمهمراهی را  ها آنطبیبان  ۀطبق

با سربلندی از  ها قهرمان . تمامشود یمسنجیده  ی، رفاقت و وارستگی و مناعت طبع(صبر، فراست، وفادار
 متصوور یوا بویز از آن، حاصول     حرکت بود، با همان کیفیت ساز نهیزمکه  یا خواستهو  ندیآ یمآن بیرون 

، هر انسوانی را  انهیگرا واقعدر فضایی  محور قهرمان یها تیحکاسعدی با پردازش  ،. بر این اساسشود یم
و از ژانر قهرمانانوه در راسوتای اهوداف ادبیوات تعلیموی بهوره        کند یمقهرمان روایت زندگی خود معرفی 

 .برد یم
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 .مقدمه1
بووه بررسووی شووناخت اجووزای  یشناسوو اهیووگکووه در علوو   (Morphology) یشناسوو خووتیر

 از سووی ، شوود  یمو با یکدیگر و ساختمان گیاه اطوال    ها آنگیاه و ارتباط  ۀدهند لیتشک
بالعواتی  ، پژوهشگر فرمالیست معاصر، به عنوان الگووی م .(م 1970و1895) والدیمیر پراپ

اسواس   اگرچوه الگووی موذکور بور    . (17: 1368پراپ،  )ر.ک؛عامیانه انتخاب شد  یها داستان
اما قابل تعمی  به سایر ژانرهای داستانی ملل دیگر از  ،شکل گرفت پریان روسی یها قصه
 ایران است. ادبیات فارسی جمله

 بوا  الگویی ۀارائپریان بود، به  یها قصهپراپ که در پی کشف ساختار واحد روایی در 
 یها تیرواکه مراحل حضور قهرمان را در طول  شود یم نائل «خویشکاری قهرمان»عنوان 

موورد   نظران صاحبدیگر  از سویکه بعدها . این الگو کند یمو تحلیل  یبند طبقهداستانی 
( ...حکایت، تمثیول و داستانی ایران ) در ادبیات داستانی و شبهقرار گرفت،  ییها لیتعدنقد و 
 ۀاز آن جمله است تقلیل مراحل خویشکاری قهرمان به پنج مرحل است که دادنی تعمی نیز 
کوه تووان    وو  و پژوهشگر ساختارگرای روسوی .(م 1974و1930) پاول وهویلین از سویکلی 

این پژوهز  ،از این رو. کند یمپیشین ایجاد  ۀرا در نظری یا گستردهانببا  با آثار داستانی 
در پی آن است کوه بخشوی از   و مدل وهویلین خویشکاری قهرمان قصه  ۀنظریبر اساس 

. از سونجد  موی را در این ژانر  یمحور قهرمانو سه  بررسی کند  بیات تعلیمی فارسی رااد
 بررسی و تحلیل شد. ،سعدی به عنوان یک اثر تعلیمی انتخاب گلستان ،این رو

 پژوهز ۀنیشیپ و2
، خویشوکاری  ۀداستان و نظری یشناس ختیرمبنای  شده بر انجام یها پژوهزبا نگاهی به 

و آثواری از   لیلی و مجنونفردوسی،  ۀشاهنام، کلیله و دمنه، نامه مرزبانکه  شود یمآشکار 
 هوا  پوژوهز ایون   ۀمذکور دارند. از جملو  ۀادبیات معاصر قابلیت بررسی انبباقی را با نظری

پراپ )بوا   یشناس ختیر ۀدر نظری انمقهر یها یشکاریخوبررسی و نقد توالی »عبارتند از: 
بررسوی  »از خاور قربوانی و کیووان گوورک،    (« شاهنامهسه قصه از  یشناس ختیرتأکید بر 

از رضوا قنبوری   « یشناسو  خوت یرتحلیلی ساختار روایت در شعر مسافر بر اسواس الگووی   
داستان  یشناس ختیر»از فاطمه مجیدی، « داستان شیخ صنعان یشناس ختیر»عبدالملکی، 

از مصبفی گرجی، احمد محبووب و  « والدیمیر پراپ ۀجامی بر اساس نظری لی و مجنونلی
از احمود پارسوا و   « هللا منشوی انصر ۀمندکلیله و  یها تیحکا شناسی ختیر» نادعلی فالح،

بستری برای به عنوان  آثار سعدی ،در این میان. ها نایالله صلواتی و بسیاری دیگر مانند 
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این مقوله و توالش  پرداختن به  ،. از این رواست شدهنظر گرفته ن در شناسانه ختیربررسی 
 .دینما ینمخالی از لبف  محور قهرمان یها داستانبرای تببیب ادبیات تعلمیی با ساختار 

 و الگوی خویشکاری قهرمان یشناس ختیر و3
که با انتخاب راوی در نظامی  تیشخص یدر زمان و مکان ها واکنزو  کنزاز  یا مجموعه

ر.ک؛ )دهود   یم، کارکرد شخصیت را در داستان تشکیل شود یمهدفمند به مخاطب منتقل 

واحد در الگوی ساختاری روایت  نیتر کوچکقصه،  یها تیشخص. کارکرد (18: 1383توالن، 
بوا بررسوی ایون واحودهای کوچوک سواختاری در        (. پوراپ Propp, 1968: 19-39اسوت ) 
در بواب   روایوی  ۀمرحلو  31بوا   وی سواختاری ، به طراحی یک الگو پریان روسی یها قصه

بوا توجوه بوه خاسوتگاه      تجربوی و اسوتنتاجی پوراپ    ۀشویو موفوب شود.    داسوتان  قهرمان
. ندشوو  ینمو فرامتنوی بررسوی    یها بافتاست که در آن  محور متن، نقدی اش انهیگرا شکل
 یهوا  هقصحضور قهرمان از ابتدا تا انتهای ساختاری  یبند طبقهاو،  ۀمحور شیو نیتر یاصل

 ،در ادبیات داسوتانی  یشناس تیروا ۀعمدیکی از محورهای  ،به عبارت دیگر عامیانه است؛
کشف دستور زبان داستان و نظامی است که بور سواختار آن حواک  اسوت و از آنجوا کوه       

 تور  آسوان آن  یبنود  طبقوه عامیانه ساختاری ساده دارند، کشف نظام روایوی و   یها داستان
 یهوا  قصوه بور   شناسان تیروا یها یبررس ،(. از این رو36وو  33: 1371اخوت،  ر.ک؛) دینما یم

 عامیانه تمرکز داشت.
در را انگلیسوی آن   ۀو ترجم یالدیم 1928به سال  والدیمیر پراپ کتاب خود را ابتدا

. او ایون کارکردهوای   منتشر کورد  عامیانه یها قصه یشناس ختیربا عنوان  یالدیم 1958
بورای آن  یوک مرحلوه    و د و سوی ( نامی7: 1394، نسب فیشر :ازل نق هب« )خویشکاری»ثابت را 

 مراحل موجود،اما توالی  ،داستانی وجود ندارد یها تیرواآن در  تعریف کرد که اگرچه تمام
 الگوی پراپ عبارتند از: ۀیک گانو مراحل سی ثابت و یکسان است.

 .شود یم. قهرمان داستان معرفی 1
 .شود یممنع  یا انجام کاریو  . قهرمان از رفتن به جایی2
 .شود یمشرور وارد داستان  منبع شر یا شخصیتی .3
 .کند یماطالعاتی کسب  خود  یقربان ۀشرور دربار. 4
 .کند یم. شرور اطالعات را پیدا 5
 را تصاحب کند. او تا اموال دهد یم. شرور قربانی را فریب 6

 .کند یمکمک  ناخواسته به دشمن و شود یمو تسلی   خورد یمقربانی فریب سرانجام، . 7
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حقه، جادو، از دست رفوتن   )با فریب، رساند یمقربانی  ۀسیب و ضرری به خانوادآ. شرور 8
وردن آدارد که بور  یا خواسته ویکی از اعضای خانواده طلب  ،در این شرایط. ... محصول و

 .ل است(کآن برای خانواده مش
کوه راهوی    ابود ی یمو و اجوازه   شود یمفراخوانده قهرمان ) شود یمآشکار و مصیبت . بدبختی 9

 .(شود
 و منتظر اتفاقی هستند. گردند یم. همه به دنبال قهرمان 10
 .کند یم. قهرمان خانه را ترک 11
 تا برای دریافت کمک و یا حتی جادو آماده شود. شود یم. قهرمان آزمایز 12
 .شود یم. قهرمان وارد عمل 13
 .آورد یمجادویی را به دست  یا لهیوسامکان کاربرد  . قهرمان14
 .(شود یم)و یا منتقل  رسد یم ،. قهرمان به جایی که باید باشد15
 .شوند یم. قهرمان و شرور با ه  وارد جنگ 16
 .شود یمقهرمان زخمی  .17
 .شود یمیا کشته و  خورد یم. شرور شکست 18
 .رود یمیا طلس  از بین . بدبختی 19
 .گردد یم. قهرمان باز20
 .کند یمفرار تعقیب  تحت . قهرمان21ِ
دیگر جوان سوال     یها کننده کمکجادو و یا  از سوی کنندگان بیتعق. قهرمان از دست 22

 .برد یمبه در 
 .رود یم. قهرمان ناشناس به خانه و یا کشور دیگری 23
 .کند یمو ادعاهای جدیدی  شود یم. قهرمان دروغینی پیدا 24
 او دوباره باید در معرض امتحان قرار گیرد .شود یملی سخت . شرایط برای قهرمان اص25
 .شود یمدشوار به او واگذار  یا فهیوظو 
 .شود یمو قهرمان موفب  شود یمانجام  ها امتحان. 26
 .شود یم. قهرمان اصلی شناخته 27
 .رود یم. قهرمان دروغین و شرور داستان از بین 28
 .کند یم. قهرمان وجه جدیدی پیدا 29
 .شود یم. شرور مجازات 30
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 پاداش قهرمان است( ،ازدواج و پادشاهی معموالًکه ) شود یمپاداش داده  ن. به قهرما31

(Aguirre, 2011: 143-145). 
 از ایون رو،  پذیرفتنی نبوود. و  پذیر ی ساختارگرایان تعمی به همین شکل برا این الگو

کوه  روش پراپ انجامیود؛ چرا  در ینگر یکلجدیدی ارائه شد که به تخلیص و  یها لیتحل
 یهوا  داستانتوسع آن بر سایر  پریان طراحی شده بود و یها داستان روش پراپ بر مبنای
هموین  در اشوتمال فراگیرتوری بوود.     ۀبا دامنو  تر یکلاصولی  یزیر طرحقهرمانانه، نیازمند 

صوه و  خالکلوی   ۀپنج مرحلنظامی با پراپ را در  ۀگان کیو روش سی پاول وهویلین ،استار
 :.( به کار بردم 1964) سوئد ۀعامیان یها داستانو در کتاب  ساده کرد

و یا رویارویی وی با چالشی روحی  قهرمان از سوی در زندگی و نقصانیکمبود احساس . 1
 .یا جسمی

 .و پویایی تالشبا  جبران آن برایقهرمان  انگیزش .2
. ایون یواریگر   شود یمرو  هروب یگرپویایی، قهرمان با یک عامل یارطلب و  مسیر این. در 3
 از اعو    ،کنود  یمو به قهرمان کمک  کهچیزی  هر آنو  جادویی و سحرآمیز نباشد تواند یم

 عامل یاریگر به حساب آید. تواند یم ...و زخ یک رویداد، یک یک جمله، 
 .ردیگ یمقرار امتحان مورد قهرمان یک یا دوبار  ،آزمون: در این مرحله. 4
 ,Bresslerی نصیب وی خواهود شود )  پاداش آزمون،در  موفقیت قهرماند از بع پاداش: .5

2013: 102-103). 

مبنوای   توانود  یمو  از هر ژانری محور قهرمان یها داستانقابلیت تحلیل  با شده الگوی ارائه
 گلسوتان . از آن جملوه اسوت   گیورد قرار فارسی  یها داستانبسیاری از آثار منثور و تحلیل 

 .ددار محور قهرمانتعلیمی آن ساختار روایی  یها تیحکااز تعدادی سعدی که 

 نقد و بررسی و4
را سوعدی   گلسوتان بر اساس الگوی ساختار روایی داسوتان، هشوت حکایوت از بواب اول     

 تند از:رکه عبا دکرتحلیل و بررسی توان  می
 عنوان حکایت شماره عنوان حکایت شماره

1 3 
کوتاه و حقیر و  ۀزاد ملک

 .برادرانز
 .غالم عجمی در کشتی 7 2

3 15 
 ۀوزیر معزول در حلق

 .درویشان
4 16 

 از روزگار مند گلهمردی 
نامساعد و سرانجام او در کار 

 .دیوان
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5 17 
تنی  ۀشفاعت سعدی دربار

چند از درویشان در نزد یکی 
 .از بزرگان

6 22 
شفا یافتن پادشاهی از مرضی 

 .هایل

7 23 
گریختن یکی از بندگان 

 .ث و نظر وزیرلی عمرو
8 24 

 ۀک زوزن و خواجلِمَ
 .فسالن   یکر

منببب پاول  ۀگانپنج یها روشو الگوی روایی آن با  محور قهرمان، ها تیحکاپیرنگ این 
. شود یمو خواهان رفع آن  ،رو روبهقهرمان با نقصانی  ،در ساختار روایی این حکایات است.

و  گوذارد  یمر ، آزمونی را پشت سَردیگ یمر در راستای این پویز، یاریگری در مسیر او قرا
نصور در سواختار موذکور،    نخسوتین ع  .ابود ی یمو یا پاداشی دست  سرانجام، به خواستۀ خود

 شخصویت نووعی   و تیو   پونج هشت شخصیت قهرمان در این حکایات، از قهرمان است. 
 وو 4 شواه. وو  3 دوستان سعدی. و2 وزیر. و1 که به ترتیب بسامد عبارتند از: اند شدهانتخاب 
 و بندگان و بردگان دربار.5 شاهزاده.
بوه   «در سویرت پادشواهان  »، به سبب عنوان موضووعی بواب اول   ها قهرماناین  تمام

نقصان و  نیزهستند. این حکایات با معرفی قهرمان و معنایی دربار مرتبط  ۀبا دایر یا گونه
قهرموان و   ،حکایات محور موضوعی ،. بنابراینشوند یمآغاز  ،کمبودی که رویاروی اوست

 :است شدهاز این منظر طراحی جدول زیر قهرمانانه است.  یها چالز
 و چالز نقصان و کمبود قهرمان حکایت

 پدر به او یتوجه بیکوتاهی قد و  زاده ملک 3

 و دریازدگی شدید یسوار یکشتنوردی و دریا ۀنداشتن تجرب غالمی عجمی 7

 تمعزول شدن از مقام وزار وزیر شاه 15

 یوار الیعفقر و کفاف اندک و  یکی از دوستان سعدی 16

17 
 یکی از دراویز و
 دوستان سعدی

انقباع مستمری دربار از گروه درویشان به سبب انجام حرکتی 
 نامناسب حال درویشان

 ابتال به مرضی هایل شاه 22

 قتل وی گریز ناموفب از خدمت سلبان و دستگیری و صدور حک  لیث از بندگان عمرو 23

 مغضوب حاک  و محبوس شدن یکی از وزرای شاه زوزن 24

کوه هور    اند شدهانسانی انتخاب  یها تیشخصاز  ها قهرمان بر اساس جدول باال، تمام
رو هسوتند. انتخواب    ، البتوه ناخواسوته روبوه   یک بوا چالشوی روحوی، جسومی و مووقعیتی     

که انسوان در  ؛ چرارسد یمه نظر انسانی در ساختار روایی مورد نظر، متناسب ب یها قهرمان
به نووعی   سرانجامکه  پردازد یمرفع و جبران آن  بهاراده و تفکر،  رِاز سَ ،مواجهه با نقصان
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رموان پوس از   خواهشی است که در قه ،بعدی ۀمرحل ،. بنابراینشود یم تعبیر ییجو تکامل
 :دیآ یم پراپ، یاریگری به مدد او ۀو طبب نظری شود یمایجاد  مواجهه و ادراک نقصان

 نوع یاریگر یاریگر خواسته حکایت

 موقعیت هجوم دشمن و وقوع جنگ کسب توجه و رضایت پدر )شاه( 3

 انسان حکی  در کشتی بازیابی سالمت و اتمام دریازدگی 7

15 
کسب جمعیت خاطر و آرامز 

 روحی
 انسان و موقعیت مصاحبت با درویشان

16 
  دست ت مالی با بهرسیدن به مکن

 شغل دیوانی و درباری آوردن

مالقات با سعدی و رفاقت دیرینه 
با وی و نیز رفاقت سعدی با 

 صاحب دیوان
 انسان و موقعیت

17 
از  دهنده یمستمررفع کدورت 

درویشان و برقراری حقو   ۀحلق
 و مستمری

رفاقت با سعدی و منزلت سعدی 
 دهنده یمستمرنزد 

 انسان و موقعیت

 نوع یاریگر یاریگر خواسته یتحکا

 انسان حکمای یونانی درمان بیماری و شفای مرض 22

23 
بخشز سلبان و رهایی از حک  

 مرگ
 موقعیت علقۀ مذهبی و دینی سلبان

24 
دست آوردن  رهایی از زندان و به

 منزلت و مقام گذشته در دربار
نامۀ یکی از ملوک نواحی دیگر و 

 ربار اودعوت وزیر به پیوستن به د
 شیء

پس از مواجهه با نقصان و کمبود، خواهان رفع  ها قهرمانهر یک از  ،بر جدول باال بنا
شایان ذکور  . شود یمان آن امداد یاریگری شامل حال ،و در این مسیر شوند یمو جبران آن 

استفاده  «Magical Helper» یاریگر به عنوان معادل فارسی اصبالح ۀاست که اگرچه واژ
ر باشد، بلکوه هو   العاده خار ین معنا نیست که باید خود عنصری جادویی و ، اما بدشود یم

قورار گورفتن    ،. در واقوع دیآ یم شمارباشد، یاریگر به داشته  عنصری که کارکردی امدادی
و  یزیانگ اعجاب، خود با نوعی دیآ یمعناصر معمولی دقیقاً در جایگاهی که به کار قهرمان 

خنثی )نه مثبت و نوه منفوی(    در نفس خودعناصری که  ،این اساس بر کار دارد.جادو سرو
 ،بوه عنووان نمونوه    ؛رندیگ یمقهرمان قرار  در نقز یاریگر ،در بافت روایی داستان ،هستند
، از فرسوتد  یمو یکی از ملوک نواحی به وزیر معزول و پاسخی که وزیر برای او  ینگار نامه

نامه پادشاه آن  .ابدی یمن به نقز یاریگر ارتقا جمله عناصر خنثایی است که در بافت داستا
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و اعزاز و اکرام وی را به جوا   شود یمواقف  وا  یوفاداروزیر و  یشناس حبو به  خواند یمرا 
 .آورد یم

و در سواختار روایوی    شوود  یمو  گاهی نیز یاریگر از عناصری با کارکرد منفوی انتخواب  
در « روی دادن جنگ» .شود یمرمان تبدیل و به یاریگر قه ابدی یمکارکردی مثبت  ،داستان
اما در اثنای  ،ظاهر ناخوشایند است ، عنصری بهکوتاه و حقیر و برادرانز ۀزاد کلِمَحکایت 

بوه   بلیت خوود را در امور فرمانودهی جنوگ    جنگاوری و قا زاده کلِمَهمین جنگ است که 
واننده در اثنای ایون  ، خ. بنابراینشود یمعهدی منصوب  و به مقام والیت گذارد یمنمایز 
داشوته  کارکردی امودادی   تواند یم که گاهی عناصر نامبلوب در زندگی ابدی یدرم داستان

 دانست. گلستانینز تعلیمی سعدی در در راستای ب توان یمباشد. چنین پیامی را 
انسان، موقعیت، » منفرد ۀطبق سه در توان شده می یاریگرها را در حکایات بررسیانواع 

. انتخواب  کورد  یبنود  طبقهبا بیشترین بسامد  «انسان و موقعیت» یک نوع ترکیبیو  «شیء
این  . براست شدهحکایات را سبب  ۀانیگرا واقععد یاریگرهایی عادی و نه جادویی، تقویت بُ

و به شرایط مشابه در زندگی خوانندگان کرد باور  توان را می برساخته یها تیموقع ،اساس
 .دینما یم سو ه به عنوان یک متن تعلیمی  گلستانیی سعدی در که با هدف غا تعمی  داد

که انسوان   شود یمانسان و موقعیت، این نکته استنباط ترکیبی  هاییاریگر در بررسی
، برای یاریگر و از این رو است و درمکانی در نظر گرفته شده یبه عنوان یک هویت درزمان

برابور  تا بتواند نقز امدادی خوود را در   ردنیاز داموقعیت زمانی و مکانی مناسبی به  بودن
حکما و طبیبان بیز از دیگران نقز یاریگر را در حکایات بازی  ایفا کند. قهرمان داستان

وجوود   ،در جامعوه متناسوب اسوت. همننوین     هوا  آنو این نقز با کارکرد شوغلی   اند کرده
در حکایوات  عمده ی دوستان خوب و داشتن مقام و منزلت در جامعه، از یاریگرهای موقعیت

 توانود  یمو خود  ۀرفتار با افراد جامع ۀکیفیت زندگی اجتماعی و نحو دهد یماست که نشان 
دو حکایوت بوه عنووان    در  از خودسعدی عنصری امدادی در زندگی افراد باشد. نام بردن 

عالوه بور حضوور نویسونده در     ،مقام و منزلت اجتماعی، در نقز یاریگر صاحبدوست و 
پوس از   تعبیور شوود.   سوعدی  ( پنهوان Narcissism)  یسبه نوعی نارسیس تواند یمروایت، 
قهرموان نواگزیر از   و  شوود  یمو آغواز   آزمون ۀقهرمان از یاریگرهاست که مرحل یمند بهره

در  وا  یستگیشاتا سره از ناسره آشکار شود و  ردیگ یمآزمایز قرار  ۀدر بوت رویارویی با آن
آزمون با موفقیت و سربلندی بیرون  ۀقهرمان از مرحل معموالً نقز قهرمان محک بخورد.
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که در ابتدای روایت، او را به حرکت و پویایی واداشته اسوت، حاصول    یا خواستهو  دیآ یم
 بر آن شامل حال قهرمان خواهد شد.پاداشی نیز عالوه  یگاه و شود یم

 پاداش آزمون حکایت

 انجنگاوری شجاعانه و فرماندهی و انتظام سرباز 3
 جلب نظر و رضایت پدر

 عهدی انتصاب به مقام والیت

 انداختن غالم در دریا و غوطه خوردن وی در آب 7
اتمام دریازدگی و حصول 

 سالمت و آرامز

15 
دعوت شاه از وی برای انتصاب دوباره در مقام وزارت و 

 وزیر از سویآن  رد 
تقویت مناعت طبع و حصول 

 آرامز و جمعیت خاطر

 پاداش ونآزم حکایت

16 
مجاب کردن سعدی برای وساطت و معرفی وی به 

 دیوان برای تصدی شغلی دیوانی

ورود به دربار و حصول تقرب 
سلبان و مشارٌإلیه و معتمَد 

 وی شدن

17 
جفا دیدن سعدی از دربان و نیز مجاب کردن حاک  

ی خباها و برقراری دوبارۀ پوش چش برای بخشز و 
 انعام و مستمری

  و احیای بخشز حاک
 مستمری به قاعدۀ ماضی

22 

نسخۀ حکما مبنی بر قتل یک جوان با مشخصات 
وی، یافتن آن  (خاص و خوردن زَهرۀ )کیسۀ صفرای

جوان، حصول رضایت والدین و صدور فتوا برای 
مشروعیت قتل، گوش سپردن شاه به سخنان جوان و 

 گذشتن از خون وی و درمان خود

 حصول شفای عاجل

23 
ردن سلبان برای گذشتن از خون وی و مقابله مجاب ک

 با مکر وزیر بدخواه
رهایی از مرگ و اببال حک  

 مجازات

24 
از حاک  والیتی دیگر و نپذیرفتن آن  نامه دعوتدریافت 
نعمت خویز  ی مبتنی بر وفاداری به ولیا نامهو ارسال 

 و ارجحیت زندان شاه به پناهندگی به والیت دیگر

، حصول بخشز سلبان
رهایی از زندان و نیز اعزاز و 

 اکرام از جانب سلبان

ضوعف   که هر قهرمان با بحرانی مرتبط با نقواط   یابی یدرممذکور،  یها آزمونبا توجه به 
قودرت جسومی، فکوری، روحوی، اخالقوی وی       ،و در آن شوود  یمو  رو روبه شخصیتی خود

 :شود یمسنجیده 
 .3یت درایت و کارآمدی نظامی و کشورداری در حکا و

 .7در حکایت  ها یسختو خویشتنداری و صبر بر 
 .15و وارستگی و مناعت طبع در حکایت 

 .16در حکایت و خردمندی دانز  و فراست،
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 .17رفاقت، صبر و بزرگواری در حکایت و 
 .22و انصاف و عدالت در حکایت 
 .23و هوش و فراست در حکایت 

 .24و وفاداری در حکایت 
 و در تموام  شود یمگذاشته  مونزآ ۀکه به بوت هاست قهرمانصیتی شخ یها مقولهاز جمله 

مذکور به نظر سوعدی،   یها مقولهبا توجه به  .دیآ یمموفب بیرون  ، قهرمان از آزمونها آن
، شوود  یمو زندگی، موفقیت قهرمانانه محسوب  یها بحرانآننه حفظ و پاسداری از آن در 

 صفات واالی اخالقی و انسانی است.
قهرموان تحقوب    ۀخواسوت  آزموون،  زیو آم تیموفقپس از طی کردن  حکایات، در تمام

از آن  تور  نییپوا با ذکر این نکته که گاه کیفیت آن باالتر از توقع قهرموان و گواه    ،ابدی یم
اموا نوه    ،، شاهزاده در پی جلب نظر و محبت پدر است3، در حکایت به عنوان نمونه است؛

. خالف آن نیوز در  آورد یمدست  عهدی را نیز به والیت، بلکه مقام شود یم نائلتنها به آن 
اما پوس   ،ابدی یمگرچه قهرمان به دربار و شغل دیوانی دست که  شود یمدیده  16حکایت 
 یبنود  انیو پادر  یکسوان نبوودن  . شود یمانواع عقوبت دچار حسد حاسدان و به  ،از چندی

ت سوعدی در ادبیوات   عیو دیودگاه نسوبی و عودم قب    ۀدهند نشانپاداش،  ۀحکایات و مرحل
کوه هویق قوانون     دهد یمنشان  مذکور یها یبند انیپا ،به عبارت دیگر تعلیمی خود است؛

و هور عنصوری در   وجوود نودارد    هوا  انسوان در ساختار روایی زنودگی   یا شده تعیین پیز از
بور اسواس    ،کارکردها و نتایج متفاوتی داشته باشد. بنوابراین  تواند یممختلف  یها تیموقع
طالب خواهشی در مقام قهرمان روایت زندگی خود،  ی ممکن است انسانسعدی، گاه نظر

 15 یها تیحکاگونه که در  باشد که در صورت وصول به آن، نادم و پشیمان شود و یا آن
کوه   ابود ی یمو دست ارزشمندتر  ییها افتهی به مبلوب خوددر راه کسب قهرمان آمد،  22و 

 خودداری کند. پیشین ۀستاز پذیرش و حصول خوا شود یمسبب 
روایوی   یهوا  یژگو یویکوی از   تووان  یمو نسوبیت را   یا انگواره عنصور   ،بر این اساس

تغییوری ایجواد    موورد بررسوی   ۀسعدی دانست که اگرچه در مراحول پنجگانو   یها تیحکا
 ، بسیار مؤثر است.ردیگ یماما در نتایجی که پیز روی مخاطب قرار  ،کند ینم

 نتیجه و5

آن است  ،سعدی آشکار شد گلستانپاول وهویلین و  یشناس ختیر ۀنظریآننه از مبابقت 
بهوره   محوور  قهرموان که سعدی در تعدادی از حکایوات تعلیموی خوود از الگووی داسوتان      
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قهرموان،   از سووی مراحل پنجگانوه )احسواس کمبوود و نقصوان      ، تماماست و در آن برده
. است شدهپاداش( رعایت  و ا آزمون،انگیزش برای جبران آن، مواجهه با یاریگر، رویارویی ب

خوود   یزنودگ که هر یک قهرمان داستان  ییها تیشخصسعدی با پردازش  ،بر این اساس
و نکوات تعلیموی را بوا ژانرهوای      کنود  یم رو روبه انهیگرا واقعهستند، مخاطب را با فضایی 

وهوویلین   ی. تمام حکایاتی که بوا الگوو  کند یمبه او منتقل  محور قهرمانمتفاوت از جمله 
همگوی   هوا  قهرموان و  اسوت  )در سیرت پادشاهان( آمده گلستاندر باب اول  ،منببب است

. از این منظر، سعدی مواجهوه بوا مسوائل    ندهست  مرتبطانسان و به نوعی با رمزگان دربار 
نیازمند حرکت و  که برطرف کردن آن داند یمدربار را نوعی چالز برای افراد مرتبط با آن 

ابعاد روحی، جسمی و موقعیتی، و البته ناخواسوته،   ی از تمامیها چالزانه است. سیر قهرمان
تبدیل به چالشوی   ها انسانبرای  تواند یمهر نقصانی و بیانگر آن است که  اند شدهانتخاب 

تفکر و اراده، به جبران آن برخیوزد و ایون خوود از     رِقهرمانانه از سَ تواند یمبزرگ شود که 
ن با دیگر موجودات است. اینجاست که بوا ورود قهرموان در مسویر حول     نقاط افترا  انسا

انسوان و  »ترکیوب   ،. بیشوترین یاریگرهوای سوعدی   دیو آ یمو  وا  یاریو چالز، یاریگری به 
د و تجربه بوه  رَکه نمادی از خِ اند شدهانتخاب  «طبیبان» ۀاز طبق ،و بیز از همه« موقعیت
به عنوان یاریگر، در پوی تعلوی  نسوبیت در     یا منفی، . انتخاب عناصر خنثیندیآ یمحساب 

داشته در زندگی انسان  یآثار مثبت توانند یمپیشامدهای منفی  کهنیاجریان زندگی است و 
گامی است که باید برداشته شود تا حصول خواسته  مانمحک خوردن و آزمون قهر باشند.

 انسوانی  ۀفات پسندیدص ،شود یمآزمایز گذاشته  ۀآننه در این مرحله به بوتفراه  شود. 
بوه عبوارت    است؛ درایت، صبر، فراست، وفاداری، رفاقت و وارستگی و مناعت طبع( مانند)

 یهوا  بحوران در جریوان  اخالقوی   واالی سعدی سربلندی انسان را در حفظ صفات ،دیگر
 ۀقهرموان و مایو   ۀ. پس از حفظ سجایای اخالقی اسوت کوه آننوه خواسوت    داند یمزندگی 

است، با هموان کیفیوتِ متصوور و گواهی بویز از آن،       ر قهرمانانه بودهانگیزش وی به سی
و آن  داند یم بخز سعدی سیر قهرمانانه را در زندگی نتیجه ،. بر این اساسشود یمحاصل 

 .انگارد یمرا بخشی از تکامل شخصیت و بهبود کیفیت زندگی افراد 
 منابع

 ا.فرد ، اصفهان،دستور زبان داستان (،1373) اخوت، احمد
 آگه. ، تهران،2چ  ،درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات ،(1383اسکولز، رابرت )

بنیاد  ۀ ابوالفضل حری، تهران،ترجم ،روایتبر  یشناخت زباندرآمدی نقادانه و   (،1383) توالن، مایکل جی
 سینمایی فارابی.



 سعدی )بر اساس الگوی پیشنهادی پاول وهویلین( گلستانی ها تیحکای شناس ختیر /254

 

 .توس ، تهران،یا بدرهفریدون  ۀترجم ،پریان یها قصه یشناس ختیر (،1368) پراپ، والدیمیر
پژوهشوگاه علووم انسوانی و     ، تهران،ایرانی ۀعامیان یها داستان یپژوه تیروا (،1394) ی ، مرنسب فیشر
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