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(بر اساس الگوی پیشنهادی پاول وهویلین)
سپیده یگانه

1
(س)

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

هانیه قوامی
(س)

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا
تاریخ دریافت مقاله 1396 /5/31 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1396/9/16 :

چکیده
ریختشناسی داستان پاول وهوویلین ،یکی از الگوهای روایتشناسی داستانهای قهرمانمحور به حساب
میآید که به نوعی تخلیصی از روایتشناسی داستان پراپ است .بر این اساس ،هر داستان قهرمانمحوور
دارای مراحل پنجگانۀ (احساس کمبود و نقصان از سوی قهرمان ،انگیزش برای جبوران آن ،مواجهوه بوا
یاریگر ،رویارویی با آزمون ،پاداش) است که شاکلۀ و ساختار روایی آنها میتواند دیدگاه و هدف نویسنده
را آشکار کند .گلستان سعدی به عنوان یک اثر تعلیمی ،هشوت حکایوت منببوب بوا الگووی پیشونهادی
وهویلین در باب اول است .همۀ قهرمانها ،انسان و مرتبط با واژهو معنای دربارند که بوا چالشوی روحوی،
جسمی و موقعیتی ،البته ناخواسته ،رویارو شدهاند .یاریگرهایی از نوع ترکیبی« ،انسان و موقعیت» ،بهویوژه
طبقۀ طبیبان آنها را همراهی میکنند .پس از آن ،در آزمونی صفات واالی انسوانی فورد ماننود (درایوت،
صبر ،فراست ،وفاداری ،رفاقت و وارستگی و مناعت طبع) سنجیده میشود .تمام قهرمانها با سربلندی از
آن بیرون میآیند و خواستهای که زمینهساز حرکت بود ،با همان کیفیت متصوور یوا بویز از آن ،حاصول
میشود .بر این اساس ،سعدی با پردازش حکایتهای قهرمانمحور در فضایی واقعگرایانه ،هر انسوانی را
قهرمان روایت زندگی خود معرفی میکند و از ژانر قهرمانانوه در راسوتای اهوداف ادبیوات تعلیموی بهوره
میبرد.
واژههای کلیدی :ریختشناسی ،پاول وهویلین ،گلستان سعدی ،روایتشناسی داستان ،الگوهای
روایتشناسی
 .1رایانامه نویسنده مسئول:

s.yegane@alzahra.ac.ir
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.1مقدمه
ریخووتشناس وی ( )Morphologyکووه در عل و گی واهشناس وی بووه بررسووی شووناخت اجووزای
تشکیل دهندۀ گیاه و ارتباط آنها با یکدیگر و ساختمان گیاه اطوال مویشوود ،از سووی
والدیمیر پراپ (1895و 1970م ،).پژوهشگر فرمالیست معاصر ،به عنوان الگووی مبالعواتی
داستانهای عامیانه انتخاب شد (ر.ک؛ پراپ .)17 :1368 ،اگرچوه الگووی موذکور بور اسواس
قصههای پریان روسی شکل گرفت ،اما قابل تعمی به سایر ژانرهای داستانی ملل دیگر از
جمله ادبیات فارسی ایران است.
پراپ که در پی کشف ساختار واحد روایی در قصههای پریان بود ،به ارائۀ الگویی بوا
عنوان «خویشکاری قهرمان» نائل میشود که مراحل حضور قهرمان را در طول روایتهای
داستانی طبقهبندی و تحلیل میکند .این الگو که بعدها از سوی دیگر صاحبنظران موورد
نقد و تعدیلهایی قرار گرفت ،در ادبیات داستانی و شبهداستانی ایران (حکایت ،تمثیول و)...
نیز تعمی دادنی است که از آن جمله است تقلیل مراحل خویشکاری قهرمان به پنج مرحلۀ
کلی از سوی پاول وهویلین (1930و 1974م).و پژوهشگر ساختارگرای روسویوو کوه تووان
انببا با آثار داستانی گستردهای را در نظریۀ پیشین ایجاد میکند .از این رو ،این پژوهز
بر اساس نظریۀ خویشکاری قهرمان قصه و مدل وهویلین در پی آن است کوه بخشوی از
ادبیات تعلیمی فارسی را بررسی کند و سه قهرمانمحوری را در این ژانر مویسونجد .از
این رو ،گلستان سعدی به عنوان یک اثر تعلیمی انتخاب ،بررسی و تحلیل شد.

2و پیشینۀ پژوهز
با نگاهی به پژوهزهای انجامشده بر مبنای ریختشناسی داستان و نظریۀ خویشوکاری،
آشکار میشود که مرزباننامه ،کلیله و دمنه ،شاهنامۀ فردوسی ،لیلی و مجنون و آثواری از
ادبیات معاصر قابلیت بررسی انبباقی را با نظریۀ مذکور دارند .از جملوۀ ایون پوژوهزهوا
عبارتند از« :بررسی و نقد توالی خویشکاریهای قهرمان در نظریۀ ریختشناسی پراپ (بوا
تأکید بر ریختشناسی سه قصه از شاهنامه)» از خاور قربوانی و کیووان گوورک« ،بررسوی
تحلیلی ساختار روایت در شعر مسافر بر اسواس الگووی ریخوتشناسوی» از رضوا قنبوری
عبدالملکی« ،ریختشناسی داستان شیخ صنعان» از فاطمه مجیدی« ،ریختشناسی داستان
لیلی و مجنون جامی بر اساس نظریۀ والدیمیر پراپ» از مصبفی گرجی ،احمد محبووب و
نادعلی فالح« ،ریختشناسی حکایتهای کلیله و دمنۀ نصراهللا منشوی» از احمود پارسوا و
الله صلواتی و بسیاری دیگر مانند اینها .در این میان ،آثار سعدی به عنوان بستری برای
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بررسی ریختشناسانه در نظر گرفته نشدهاست .از این رو ،پرداختن به این مقوله و توالش
برای تببیب ادبیات تعلمیی با ساختار داستانهای قهرمانمحور خالی از لبف نمینماید.

3و ریختشناسی و الگوی خویشکاری قهرمان
مجموعهای از کنز و واکنزها در زمان و مکانی شخصیت که با انتخاب راوی در نظامی
هدفمند به مخاطب منتقل میشود ،کارکرد شخصیت را در داستان تشکیل میدهود (ر.ک؛
توالن .)18 :1383 ،کارکرد شخصیتهای قصه ،کوچکترین واحد در الگوی ساختاری روایت
اسوت ( .)Propp, 1968: 19-39پوراپ بوا بررسوی ایون واحودهای کوچوک سواختاری در
قصههای پریان روسی ،به طراحی یک الگووی سواختاری بوا  31مرحلوۀ روایوی در بواب
قهرمان داسوتان موفوب شود .شویوۀ تجربوی و اسوتنتاجی پوراپ بوا توجوه بوه خاسوتگاه
شکلگرایانهاش ،نقدی متنمحور است که در آن بافتهای فرامتنوی بررسوی نمویشووند.
اصلیترین محور شیوۀ او ،طبقهبندی ساختاری حضور قهرمان از ابتدا تا انتهای قصههوای
عامیانه است؛ به عبارت دیگر ،یکی از محورهای عمدۀ روایتشناسی در ادبیات داسوتانی،
کشف دستور زبان داستان و نظامی است که بور سواختار آن حواک اسوت و از آنجوا کوه
داستانهای عامیانه ساختاری ساده دارند ،کشف نظام روایوی و طبقوهبنودی آن آسوانتور
مینماید (ر.ک؛ اخوت33 :1371 ،وو  .)36از این رو ،بررسیهای روایتشناسان بور قصوههوای
عامیانه تمرکز داشت.
والدیمیر پراپ کتاب خود را ابتدا به سال  1928میالدی و ترجمۀ انگلیسوی آن را در
 1958میالدی با عنوان ریختشناسی قصههای عامیانه منتشر کورد .او ایون کارکردهوای
ثابت را «خویشکاری» (به نقل از :شریفنسب )7 :1394 ،نامید و سویویوک مرحلوه بورای آن
تعریف کرد که اگرچه تمام آن در روایتهای داستانی وجود ندارد ،اما توالی مراحل موجود،
ثابت و یکسان است .مراحل سیویک گانۀ الگوی پراپ عبارتند از:
 .1قهرمان داستان معرفی میشود.
 .2قهرمان از رفتن به جایی و یا انجام کاری منع میشود.
 .3منبع شر یا شخصیتی شرور وارد داستان میشود.
 .4شرور دربارۀ قربانی خود اطالعاتی کسب میکند.
 .5شرور اطالعات را پیدا میکند.
 .6شرور قربانی را فریب میدهد تا اموال او را تصاحب کند.
 .7سرانجام ،قربانی فریب میخورد و تسلی میشود و به دشمن ناخواسته کمک میکند.
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 .8شرور آسیب و ضرری به خانوادۀ قربانی میرساند (با فریب ،حقه ،جادو ،از دست رفوتن
محصول و . ...در این شرایط ،یکی از اعضای خانواده طلب و خواستهای دارد که بورآوردن
آن برای خانواده مشکل است).
 .9بدبختی و مصیبت آشکار میشود (قهرمان فراخوانده میشود و اجوازه موییابود کوه راهوی
شود).
 .10همه به دنبال قهرمان میگردند و منتظر اتفاقی هستند.
 .11قهرمان خانه را ترک میکند.
 .12قهرمان آزمایز میشود تا برای دریافت کمک و یا حتی جادو آماده شود.
 .13قهرمان وارد عمل میشود.
 .14قهرمان امکان کاربرد وسیلهای جادویی را به دست میآورد.
 .15قهرمان به جایی که باید باشد ،میرسد (و یا منتقل میشود).
 .16قهرمان و شرور با ه وارد جنگ میشوند.
 .17قهرمان زخمی میشود.
 .18شرور شکست میخورد و یا کشته میشود.
 .19بدبختی یا طلس از بین میرود.
 .20قهرمان بازمیگردد.
 .21قهرمانِ تحت تعقیب فرار میکند.
 .22قهرمان از دست تعقیبکنندگان از سوی جادو و یا کمککنندههای دیگر جوان سوال
به در میبرد.
 .23قهرمان ناشناس به خانه و یا کشور دیگری میرود.
 .24قهرمان دروغینی پیدا میشود و ادعاهای جدیدی میکند.
 .25شرایط برای قهرمان اصلی سخت میشود .او دوباره باید در معرض امتحان قرار گیرد
و وظیفهای دشوار به او واگذار میشود.
 .26امتحانها انجام میشود و قهرمان موفب میشود.
 .27قهرمان اصلی شناخته میشود.
 .28قهرمان دروغین و شرور داستان از بین میرود.
 .29قهرمان وجه جدیدی پیدا میکند.
 .30شرور مجازات میشود.
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 .31به قهرمان پاداش داده میشود (که معموالً ازدواج و پادشاهی ،پاداش قهرمان است)
(.)Aguirre, 2011: 143-145
این الگو به همین شکل برای ساختارگرایان تعمی پذیر و پذیرفتنی نبوود .از ایون رو،
تحلیلهای جدیدی ارائه شد که به تخلیص و کلینگری در روش پراپ انجامیود؛ چراکوه
روش پراپ بر مبنای داستانهای پریان طراحی شده بود و توسع آن بر سایر داستانهوای
قهرمانانه ،نیازمند طرحریزی اصولی کلیتر با دامنوۀ اشوتمال فراگیرتوری بوود .در هموین
راستا ،پاول وهویلین روش سیویکگانۀ پراپ را در نظامی با پنج مرحلۀ کلوی خالصوه و
ساده کرد و در کتاب داستانهای عامیانۀ سوئد ( 1964م ).به کار برد:
 .1احساس کمبود و نقصانی در زندگی از سوی قهرمان و یا رویارویی وی با چالشی روحی
یا جسمی.
 .2انگیزش قهرمان برای جبران آن با تالش و پویایی.
 .3در مسیر این طلب و پویایی ،قهرمان با یک عامل یاریگر روبهرو میشود .ایون یواریگر
میتواند جادویی و سحرآمیز نباشد و هر آن چیزی که به قهرمان کمک مویکنود ،اعو از
یک جمله ،یک رویداد ،یک زخ و ...میتواند عامل یاریگر به حساب آید.
 .4آزمون :در این مرحله ،قهرمان یک یا دوبار مورد امتحان قرار میگیرد.
 .5پاداش :بعد از موفقیت قهرمان در آزمون ،پاداشی نصیب وی خواهود شود ( Bressler,
.)2013: 102-103
الگوی ارائهشده با قابلیت تحلیل داستانهای قهرمانمحور از هر ژانری مویتوانود مبنوای
تحلیل بسیاری از آثار منثور و داستانهای فارسی قرار گیورد .از آن جملوه اسوت گلسوتان
سعدی که تعدادی از حکایتهای تعلیمی آن ساختار روایی قهرمانمحور دارد.

4و نقد و بررسی
بر اساس الگوی ساختار روایی داسوتان ،هشوت حکایوت از بواب اول گلسوتان سوعدی را
میتوان تحلیل و بررسی کرد که عبارتند از:
شماره

حکایت

1

3

3

15

عنوان
ملکزادۀ کوتاه و حقیر و
برادرانز.
وزیر معزول در حلقۀ
درویشان.

شماره حکایت

عنوان

2

7

غالم عجمی در کشتی.

4

16

مردی گلهمند از روزگار
نامساعد و سرانجام او در کار
دیوان.
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5

17

7

23

شفاعت سعدی دربارۀ تنی
چند از درویشان در نزد یکی
از بزرگان.
گریختن یکی از بندگان
عمرو لیث و نظر وزیر.

6

22

شفا یافتن پادشاهی از مرضی
هایل.

8

24

مَلِک زوزن و خواجۀ
کری النفس.

پیرنگ این حکایتها ،قهرمانمحور و الگوی روایی آن با روشهای پنجگانۀ پاول منببب
است .در ساختار روایی این حکایات ،قهرمان با نقصانی روبهرو ،و خواهان رفع آن میشود.
در راستای این پویز ،یاریگری در مسیر او قرار میگیرد ،آزمونی را پشت سَر میگوذارد و
سرانجام ،به خواستۀ خود یا پاداشی دست موییابود .نخسوتین عنصور در سواختار موذکور،
قهرمان است .هشت شخصیت قهرمان در این حکایات ،از پونج تیو و شخصویت نووعی
انتخاب شدهاند که به ترتیب بسامد عبارتند از1 :و وزیر2 .و دوستان سعدی3 .وو شواه4 .وو
شاهزاده5 .و بندگان و بردگان دربار.
تمام این قهرمانها به سبب عنوان موضووعی بواب اول« ،در سویرت پادشواهان» بوه
گونهای با دایرۀ معنایی دربار مرتبط هستند .این حکایات با معرفی قهرمان و نیز نقصان و
کمبودی که رویاروی اوست ،آغاز میشوند .بنابراین ،محور موضوعی حکایات ،قهرموان و
چالزهای قهرمانانه است .جدول زیر از این منظر طراحی شدهاست:
حکایت
3
7
15
16
17
22
23
24

قهرمان
ملکزاده
غالمی عجمی
وزیر شاه
یکی از دوستان سعدی
یکی از دراویز و
دوستان سعدی
شاه
از بندگان عمرو لیث
یکی از وزرای شاه زوزن

نقصان و کمبود و چالز
کوتاهی قد و بیتوجهی پدر به او
نداشتن تجربۀ دریانوردی و کشتیسواری و دریازدگی شدید
معزول شدن از مقام وزارت
فقر و کفاف اندک و عیالواری
انقباع مستمری دربار از گروه درویشان به سبب انجام حرکتی
نامناسب حال درویشان
ابتال به مرضی هایل
گریز ناموفب از خدمت سلبان و دستگیری و صدور حک قتل وی
مغضوب حاک و محبوس شدن

بر اساس جدول باال ،تمام قهرمانها از شخصیتهای انسانی انتخاب شدهاند کوه هور
یک بوا چالشوی روحوی ،جسومی و مووقعیتی ،البتوه ناخواسوته روبوهرو هسوتند .انتخواب
قهرمانهای انسانی در ساختار روایی مورد نظر ،متناسب به نظر میرسد؛ چراکه انسوان در
مواجهه با نقصان ،از سَرِ اراده و تفکر ،به رفع و جبران آن میپردازد که سرانجام به نووعی
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تکاملجویی تعبیر میشود .بنابراین ،مرحلۀ بعدی ،خواهشی است که در قهرموان پوس از
مواجهه و ادراک نقصان ایجاد میشود و طبب نظریۀ پراپ ،یاریگری به مدد او میآید:
حکایت
3
7
15
16

17
حکایت
22
23
24

خواسته
کسب توجه و رضایت پدر (شاه)
بازیابی سالمت و اتمام دریازدگی
کسب جمعیت خاطر و آرامز
روحی
رسیدن به مکنت مالی با بهدست
آوردن شغل دیوانی و درباری
رفع کدورت مستمریدهنده از
حلقۀ درویشان و برقراری حقو
و مستمری
خواسته
درمان بیماری و شفای مرض
بخشز سلبان و رهایی از حک
مرگ
رهایی از زندان و بهدست آوردن
منزلت و مقام گذشته در دربار

یاریگر
هجوم دشمن و وقوع جنگ
حکی در کشتی

نوع یاریگر
موقعیت
انسان

مصاحبت با درویشان

انسان و موقعیت

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

انسان و موقعیت

رفاقت با سعدی و منزلت سعدی
نزد مستمریدهنده

انسان و موقعیت

یاریگر
حکمای یونانی

نوع یاریگر
انسان

علقۀ مذهبی و دینی سلبان

موقعیت

نامۀ یکی از ملوک نواحی دیگر و
دعوت وزیر به پیوستن به دربار او

شیء

بنا بر جدول باال ،هر یک از قهرمانها پس از مواجهه با نقصان و کمبود ،خواهان رفع
و جبران آن میشوند و در این مسیر ،امداد یاریگری شامل حال آنان میشود .شایان ذکور
است که اگرچه واژۀ یاریگر به عنوان معادل فارسی اصبالح « »Magical Helperاستفاده
میشود ،اما بدین معنا نیست که باید خود عنصری جادویی و خار العاده باشد ،بلکوه هور
عنصری که کارکردی امدادی داشته باشد ،یاریگر به شمار میآید .در واقوع ،قورار گورفتن
عناصر معمولی دقیقاً در جایگاهی که به کار قهرمان میآید ،خود با نوعی اعجابانگیزی و
جادو سروکار دارد .بر این اساس ،عناصری که در نفس خود خنثی (نه مثبت و نوه منفوی)
هستند ،در بافت روایی داستان ،در نقز یاریگر قهرمان قرار میگیرند؛ بوه عنووان نمونوه،
نامهنگاری یکی از ملوک نواحی به وزیر معزول و پاسخی که وزیر برای او مویفرسوتد ،از
جمله عناصر خنثایی است که در بافت داستان به نقز یاریگر ارتقا مییابد .پادشاه آن نامه
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را میخواند و به حبشناسی وزیر و وفاداری او واقف میشود و اعزاز و اکرام وی را به جوا
میآورد.
گاهی نیز یاریگر از عناصری با کارکرد منفوی انتخواب مویشوود و در سواختار روایوی
داستان ،کارکردی مثبت مییابد و به یاریگر قهرمان تبدیل میشود« .روی دادن جنگ» در
حکایت مَلِکزادۀ کوتاه و حقیر و برادرانز ،عنصری بهظاهر ناخوشایند است ،اما در اثنای
همین جنگ است که مَلِکزاده جنگاوری و قابلیت خوود را در امور فرمانودهی جنوگ بوه
نمایز میگذارد و به مقام والیتعهدی منصوب میشود .بنابراین ،خواننده در اثنای ایون
داستان درمییابد که گاهی عناصر نامبلوب در زندگی میتواند کارکردی امودادی داشوته
باشد .چنین پیامی را میتوان در راستای بینز تعلیمی سعدی در گلستان دانست.
انواع یاریگرها را در حکایات بررسیشده میتوان در سه طبقۀ منفرد «انسان ،موقعیت،
شیء» و یک نوع ترکیبی «انسان و موقعیت» با بیشترین بسامد طبقهبنودی کورد .انتخواب
یاریگرهایی عادی و نه جادویی ،تقویت بُعد واقعگرایانۀ حکایات را سبب شدهاست .بر این
اساس ،موقعیتهای برساخته را میتوان باور کرد و به شرایط مشابه در زندگی خوانندگان
تعمی داد که با هدف غایی سعدی در گلستان به عنوان یک متن تعلیمی ه سو مینماید.
در بررسی یاریگرهای ترکیبی انسان و موقعیت ،این نکته استنباط میشود که انسوان
به عنوان یک هویت درزمانی و درمکانی در نظر گرفته شدهاست و از این رو ،برای یاریگر
بودن به موقعیت زمانی و مکانی مناسبی نیاز دارد تا بتواند نقز امدادی خوود را در برابور
قهرمان داستان ایفا کند .حکما و طبیبان بیز از دیگران نقز یاریگر را در حکایات بازی
کردهاند و این نقز با کارکرد شوغلی آنهوا در جامعوه متناسوب اسوت .همننوین ،وجوود
دوستان خوب و داشتن مقام و منزلت در جامعه ،از یاریگرهای موقعیتی عمده در حکایوات
است که نشان میدهد کیفیت زندگی اجتماعی و نحوۀ رفتار با افراد جامعۀ خود مویتوانود
عنصری امدادی در زندگی افراد باشد .نام بردن سعدی از خود در دو حکایوت بوه عنووان
دوست و صاحب مقام و منزلت اجتماعی ،در نقز یاریگر ،عالوه بور حضوور نویسونده در
روایت ،میتواند به نوعی نارسیسیس ( )Narcissismپنهوان سوعدی تعبیور شوود .پوس از
بهرهمندی قهرمان از یاریگرهاست که مرحلۀ آزمون آغواز مویشوود و قهرموان نواگزیر از
رویارویی با آن در بوتۀ آزمایز قرار میگیرد تا سره از ناسره آشکار شود و شایستگی او در
نقز قهرمان محک بخورد .معموالً قهرمان از مرحلۀ آزمون با موفقیت و سربلندی بیرون
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میآید و خواستهای که در ابتدای روایت ،او را به حرکت و پویایی واداشته اسوت ،حاصول
میشود و گاهی پاداشی نیز عالوه بر آن شامل حال قهرمان خواهد شد.
حکایت

آزمون

3

جنگاوری شجاعانه و فرماندهی و انتظام سربازان

7

انداختن غالم در دریا و غوطه خوردن وی در آب

15
حکایت
16

17

22

23
24

دعوت شاه از وی برای انتصاب دوباره در مقام وزارت و
رد آن از سوی وزیر
آزمون
مجاب کردن سعدی برای وساطت و معرفی وی به
دیوان برای تصدی شغلی دیوانی
جفا دیدن سعدی از دربان و نیز مجاب کردن حاک
برای بخشز و چش پوشی خباها و برقراری دوبارۀ
انعام و مستمری
نسخۀ حکما مبنی بر قتل یک جوان با مشخصات
خاص و خوردن زَهرۀ (کیسۀ صفرای) وی ،یافتن آن
جوان ،حصول رضایت والدین و صدور فتوا برای
مشروعیت قتل ،گوش سپردن شاه به سخنان جوان و
گذشتن از خون وی و درمان خود
مجاب کردن سلبان برای گذشتن از خون وی و مقابله
با مکر وزیر بدخواه
دریافت دعوتنامه از حاک والیتی دیگر و نپذیرفتن آن
و ارسال نامهای مبتنی بر وفاداری به ولینعمت خویز
و ارجحیت زندان شاه به پناهندگی به والیت دیگر

پاداش
جلب نظر و رضایت پدر
انتصاب به مقام والیتعهدی
اتمام دریازدگی و حصول
سالمت و آرامز
تقویت مناعت طبع و حصول
آرامز و جمعیت خاطر
پاداش
ورود به دربار و حصول تقرب
سلبان و مشارٌإلیه و معتمَد
وی شدن
بخشز حاک و احیای
مستمری به قاعدۀ ماضی

حصول شفای عاجل

رهایی از مرگ و اببال حک
مجازات
حصول بخشز سلبان،
رهایی از زندان و نیز اعزاز و
اکرام از جانب سلبان

با توجه به آزمونهای مذکور ،درمییابی که هر قهرمان با بحرانی مرتبط با نقواط ضوعف
شخصیتی خود روبهرو مویشوود و در آن ،قودرت جسومی ،فکوری ،روحوی ،اخالقوی وی
سنجیده میشود:
و درایت و کارآمدی نظامی و کشورداری در حکایت .3
و خویشتنداری و صبر بر سختیها در حکایت .7
و وارستگی و مناعت طبع در حکایت .15
و فراست ،دانز و خردمندی در حکایت .16
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و رفاقت ،صبر و بزرگواری در حکایت .17
و انصاف و عدالت در حکایت .22
و هوش و فراست در حکایت .23
و وفاداری در حکایت .24
از جمله مقولههای شخصیتی قهرمانهاست که به بوتۀ آزمون گذاشته میشود و در تموام
آنها ،قهرمان از آزمون موفب بیرون میآید .با توجه به مقولههای مذکور به نظر سوعدی،
آننه حفظ و پاسداری از آن در بحرانهای زندگی ،موفقیت قهرمانانه محسوب مویشوود،
صفات واالی اخالقی و انسانی است.
در تمام حکایات ،پس از طی کردن موفقیت آمیوز آزموون ،خواسوتۀ قهرموان تحقوب
مییابد ،با ذکر این نکته که گاه کیفیت آن باالتر از توقع قهرموان و گواه پوایینتور از آن
است؛ به عنوان نمونه ،در حکایت  ،3شاهزاده در پی جلب نظر و محبت پدر است ،اموا نوه
تنها به آن نائل میشود ،بلکه مقام والیتعهدی را نیز بهدست میآورد .خالف آن نیوز در
حکایت  16دیده میشود که گرچه قهرمان به دربار و شغل دیوانی دست مییابد ،اما پوس
از چندی ،به حسد حاسدان و انواع عقوبت دچار میشود .یکسوان نبوودن در پایوانبنودی
حکایات و مرحلۀ پاداش ،نشاندهندۀ دیودگاه نسوبی و عودم قبعیوت سوعدی در ادبیوات
تعلیمی خود است؛ به عبارت دیگر ،پایانبندیهای مذکور نشان میدهد کوه هویق قوانون
ازپیزتعیینشدهای در ساختار روایی زنودگی انسوانهوا وجوود نودارد و هور عنصوری در
موقعیتهای مختلف میتواند کارکردها و نتایج متفاوتی داشته باشد .بنوابراین ،بور اسواس
نظر سعدی ،گاهی ممکن است انسان در مقام قهرمان روایت زندگی خود ،طالب خواهشی
باشد که در صورت وصول به آن ،نادم و پشیمان شود و یا آن گونه که در حکایتهای 15
و  22آمد ،قهرمان در راه کسب مبلوب خود به یافتههایی ارزشمندتر دست موییابود کوه
سبب میشود از پذیرش و حصول خواستۀ پیشین خودداری کند.
بر این اساس ،عنصور انگوارهای نسوبیت را مویتووان یکوی از ویژگویهوای روایوی
حکایتهای سعدی دانست که اگرچه در مراحول پنجگانوۀ موورد بررسوی تغییوری ایجواد
نمیکند ،اما در نتایجی که پیز روی مخاطب قرار میگیرد ،بسیار مؤثر است.

5و نتیجه
آننه از مبابقت نظریۀ ریختشناسی پاول وهویلین و گلستان سعدی آشکار شد ،آن است
که سعدی در تعدادی از حکایوات تعلیموی خوود از الگووی داسوتان قهرموانمحوور بهوره
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بردهاست و در آن ،تمام مراحل پنجگانوه (احسواس کمبوود و نقصوان از سووی قهرموان،
انگیزش برای جبران آن ،مواجهه با یاریگر ،رویارویی با آزمون ،و پاداش) رعایت شدهاست.
بر این اساس ،سعدی با پردازش شخصیتهایی که هر یک قهرمان داستان زنودگی خوود
هستند ،مخاطب را با فضایی واقعگرایانه روبهرو میکنود و نکوات تعلیموی را بوا ژانرهوای
متفاوت از جمله قهرمانمحور به او منتقل میکند .تمام حکایاتی که بوا الگووی وهوویلین
منببب است ،در باب اول گلستان (در سیرت پادشاهان) آمدهاسوت و قهرموانهوا همگوی
انسان و به نوعی با رمزگان دربار مرتبط هستند .از این منظر ،سعدی مواجهوه بوا مسوائل
دربار را نوعی چالز برای افراد مرتبط با آن میداند که برطرف کردن آن نیازمند حرکت و
سیر قهرمانانه است .چالزهایی از تمام ابعاد روحی ،جسمی و موقعیتی ،و البته ناخواسوته،
انتخاب شدهاند و بیانگر آن است که هر نقصانی میتواند برای انسانها تبدیل به چالشوی
بزرگ شود که میتواند قهرمانانه از سَرِ تفکر و اراده ،به جبران آن برخیوزد و ایون خوود از
نقاط افترا انسا ن با دیگر موجودات است .اینجاست که بوا ورود قهرموان در مسویر حول
چالز ،یاریگری به یواری او مویآیود .بیشوترین یاریگرهوای سوعدی ،ترکیوب «انسوان و
موقعیت» و بیز از همه ،از طبقۀ «طبیبان» انتخاب شدهاند که نمادی از خِرَد و تجربه بوه
حساب میآیند .انتخاب عناصر خنثی یا منفی ،به عنوان یاریگر ،در پوی تعلوی نسوبیت در
جریان زندگی است و اینکه پیشامدهای منفی میتوانند آثار مثبتی در زندگی انسان داشته
باشند .محک خوردن و آزمون قهرمان گامی است که باید برداشته شود تا حصول خواسته
فراه شود .آننه در این مرحله به بوتۀ آزمایز گذاشته میشود ،صفات پسندیدۀ انسوانی
(مانند درایت ،صبر ،فراست ،وفاداری ،رفاقت و وارستگی و مناعت طبع) است؛ بوه عبوارت
دیگر ،سعدی سربلندی انسان را در حفظ صفات واالی اخالقوی در جریوان بحورانهوای
زندگی میداند .پس از حفظ سجایای اخالقی اسوت کوه آننوه خواسوتۀ قهرموان و مایوۀ
انگیزش وی به سیر قهرمانانه بودهاست ،با هموان کیفیوتِ متصوور و گواهی بویز از آن،
حاصل میشود .بر این اساس ،سعدی سیر قهرمانانه را در زندگی نتیجهبخز میداند و آن
را بخشی از تکامل شخصیت و بهبود کیفیت زندگی افراد میانگارد.
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