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  چكيده

. اسـت   هنـان بـود  آ همـردم رايـج و مـورد توجـ     ميـان از قـديم در  ، تانقصه و داس
در كورسوي روشنايي نـور  ها  يعني آن هنگام كه شب ـ  از گذشته، در تمام ادوار، ها انسان
 گوش، سينه نقل شده بودتخيلي كه سينه به تر  بيش به ظاهر ساده وهاي  به قصه، شمع
در زوايـاي   ـ  خواننـد  مـي  راهـا   »رمـان «آن  يعني ترين  كه پيچيدهـ تا امروز  ـ كردند مي
بـه تماشـاي   ، هـا  از گياهان و جانوران گرفتـه تـا آدم  ، ها آنو قهرمانان ها  شخصيت اطوار

ـ  مي درس و عبرت، نشينند و از آن مي گوناگونهاي  زندگي و برخورد با زندگي در . دگيرن
زيـرا  . حتّي بيش از تاريخ. نقش دارد، ها آندر تهذيب و تربيت ، ندازة تاريخا  هقصه ب، واقع

شود و معرفتي كه در دنبال كـردن سرگذشـت    مي تصوير انسانعوالمي كه در قصه براي 
در حوصلة  هيچ تاريخي ، گردد مي عايد خواننده، قهرمانان آن از فرهنگ و جزئيات ديگر

 و همين موضوع است كه موجب توجه و عالقة تمـام طبقـات مـردم بـه قصـه     نجد گ نمي
  . شخصيت يا قهرمان آن است، آن برد پيشعنصر در ترين  كه مهماي  هقص. شود مي

 متنّفـر  هـا  آنبسـتند يـا از    مـي  دل ها آن  بهها  شخصيت مردم به سبب اعمال اين
  . كنندگيري  پي را انتقصه و داس، نانآ هشد ك مي شدند و اين امر باعث مي

 بـه دل خواننـدگان  تـر   بـيش ، بودنـد تـر   و راستتر  واقعي، ها ين شخصيتا  ههرچ
، يعني گاهي خوب و گـاهي بـد  ، نددر بدي و خوبي مطلق نبود، نانآ ههر چ. نشستند مي

  . كردند مي احساس خويشيتر  بيش مردم با آنان
هـا   شخصـيت  شـد و  مـي  يانماجرا فقط از زبان راوي  ب، شد كه در قصه ي ميگاه

، اما باز هم چون روح زندگي داشت و با زندگي مردم گره خورده بـود ، خيلي فعال نبودند
  . جذّاب و شنيدني بود
بلكه قصد ، كردند نمي قصه كاريهاي  شد كه قهرمانان و شخصيت مي يحتّي گاه

. يز براي مردم شنيدني بـود نها  اما باز اين قصه. برد مي ه را پيشآنان بود كه قصة و انگيز

                                                      
ـ واحد كرججوي دكتري دانشدانش  ∗ ـ واحد كرجگاه آزاد اعضو هيأت علمي دانش. گاه آزاد اسالمي   .سالمي 
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 ارزش اخالقـي ، عمـال يـك شخصـيت   ا  هكه ب است  هين انگيزا  هفهميدند ك مي زيرا مردم

  . بخشد مي
تـرين   بـه  يي بـود كـه  هـا  آندر بين مـردم  ، ها قصهترين  و جذابترين  به، بنابراين

 از  هودند كـ يي بها آن، ها شخصيتترين  به را داشتند وها  درون مايهترين  به وها  شخصيت
  . شكل گرفته بودند، جامعه و وقايع آن
پردازي  يعني شگردهاي سعدي در شخصيت، از اين منظر "تانگلس "با نگاهي به 

رازهاي خرمي و  از  هي ديگر كه پرديويژگ ؛شويم ميمند  ارزش متياز ديگر اين اثرا  همتوج
  . اردد ميبر "تانگلس "جاودانگي 
  

  كليد واژه

مايه ـ راوي ـ كـنش ـ گفـت و گـو ـ        واقعي ـ درون  ـ شخصيت  نتاـ داس تانگلس
  . حكايت ـ لحن
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   ) : مباني نظري بحث(مقدمه 

كوتـاه بـه    تانامـا در داسـ  ، شخصيت است، بلند تانپايه و ركن در داسترين  مهم
اما چون شخصيت عامل . وجود نداردها  شخصيت مجالي براي پرداخت، دليل كوتاه بودن
نمـود   تانبه هر حال يا واقعي يا استعاري و يا تمثيلـي در داسـ  ، است تاناسمحوري در د

كـه   آن بنابراين به دليل. »2ر استشخصيت محو ها تاندر واقع همة داس«. 1كند مي پيدا
تـرين   از مهـم ، درون مي و اعمال او پيشها  در ارتباط مستقيم با كنش تانعناصر داسة بقي

  . شود مي محسوب تانعناصر داس
زندگي بـر  ة در عرص تانشخاص داسا  هغير مستقيم ك يثيراتأبه دليل ت طور همين

  3. شود مي هم تر بيشاهميتشان ، گذارند مي خواننده
 اسـت   ههمـين نكتـ  ، در واقع«. است  همخلوق ذهن نويسند تانداسهاي  شخصيت

ـ    مي سنده را صفتي خداگونهكه نوي  غريـب امـا لـذت بخـش    اي  هدهـد و او را دچـار تجرب

 بخشـد و ابـراز   مـي  و عواطف خود را عينيـت ها  انديشه، طريق او از  هو نويسند 4»كند مي
از نوع حكايت باشد و مجالي براي رشـد و تكـوين    تانهرچند هم كه فضاي داس. كند مي

براي تغيير و  تاناما هميشه شخصيت داس. وجود نداشته باشد تانداسشخصيت در طول 
ل در يـك لحظـ    يزيرا گاه. ل نيازمند گذران زماني طوالني نيستتحوخـاص   ةاين تحـو
نـويس قـرن نـوزدهم يـا      تانكانون توجه يـك داسـ  « از همين جاست كه. افتد مي اتفاق
اسـت  اي  هاغلب لحظ، اين لحظه .. . يك شخصيت واحد در يك واقعه واحد است ، بيستم

» . 5شـود  مـي  تغييري تعيين كننده در نگرش با دركشخوش  دست كه شخصيت در آن
دهد و با تركيب اجـزاي   مي جان و روح، به پيام خود، نويسنده با خلق شخصيت، بنابراين
ـ  ، گردد مي كه همه حول محور شخصيت تانلة داسمتشّك ي راي مـدت زمـان  خواننـده را ب
از ايـن  تـر   ي بيشدر نتيجه خواننده هم تاثير، كند مي تر درگير موضوع و پيام خود بيش

امـا   است  همخلوق ذهن نويسند، تانهرچند گفتيم كه شخصيت داس. گيرد مي شيوة پيام
فـراد  ا  هش را از بطن جامعه و شبيه بتانشخاص داسا  هاست كاي  هنويسند، موّفقة نويسند
  . خلق كند، واقعي

بـه   ؛شـود  مي قصه به نوبة خود يك اجتماع« : در اين صورت به گفتة رضا براهني
تـوان در زنـدگي    مـي  كه نسخة اصلي شـان را  است  هتشكيل شدهايي  آدم از  هك آن دليل

   6»عادي و در اجتماع پيدا كرد
بـاز هـم واقعـي    ، وه كنـد هرچند  كه واقعي جلـ  تانشخصيت در داس، به هر حال

هايي  شخصيت، تاندر داس، واقعي تاريخي همهاي  تا آن جايي كه حتّي شخصيت. نيست
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هرچنـد كـه ديـدگاه بعضـي     . بسـيار دارنـد  هـاي   واقعي خود تفاوت شوند كه با منشأ مي
شخصيت تاريخي را ساخته و پرداختة ذهن «، زيرا. ن در اين موضوع متفاوت استامحقق

و قبـل از سـاخته شـدن و پرداختـه شـدن در ذهـن       ا  هانند و معتقدند كـ د مينويسنده ن
  7». است  هنويسنده در خارج وجود داشت

ي هــا تانداســهــاي  ايــن ويژگــي يعنــي واقعــي جلــوه دادن شخصــيت از ويژگــي
رار يي كه شايد در گذشته مورد استقبال زيـاد نويسـندگان قـ   ها تانداس. است  هگرايان واقع

بر نيروي تخيل و خيال پردازي تر  بيش چون تأكيد نويسندگان در گذشته 8. فتگر نمي
بودنـد خيـالي و كمتـر     يهاي شخصيت، آن نيزهاي  شخصيت، بود و به همين دليل اغلب

  9. واقعي
ي واقعــي و هــا نتاكــه گفتــيم اســتقبال نويسـندگان معاصــر از داســ  طــور همـان 
منظـور نويسـندگان بـراي    ايـن    بـه  ؛از گذشته مرسوم شدهتر  بيش، واقعيهاي  شخصيت

   : گيرند مي چند ويژگي و خصوصيت را در نظر، خود تانواقعي جلوه دادن اشخاص داس
ـ ، مثالً داشتن ثبات شخصيت و در صورت تغيير و دگرگـوني او  هـاي   نگيـزه ا  ةارائ

كافي را براي اين تغيير و تحول در كالم و كنش هاي  واقع زمينه الزم در اين فرايند و در

  10. دهند مي شخصيت فراهم كرده و نشان
خود از  تانديگر از خصوصياتي كه نويسنده براي واقعي جلوه دادن شخصيت داس

قعـي و  واهـاي   هماننـد آدم  تانشخصيت داسكه  اين. مطلق نبودن اوست، برد مي آن بهره
 چـه  11. باشدها  و بديها  بلكه تركيبي از خوبي، نباشد» بد« و يا» خوب« مطلق، طبيعي
 تنـوع . شـوند  مـي  مردم از چيزهاي خوب هـم خسـته و بيـزار   « : سامرست موام ةبه گفت
  12». خواهند مي

عـادي و غيـر عـادي    هاي  اي ويژگيرا دار ها آن، الزم است كه نويسنده طور همين
كنـد و بـه عبـارتي    بينـي   پيش هميشه نتواند رفتار آنان را، طوري كه خواننده. خلق كند

ة بايد واقعي باشد چون به گفتـ ، شخصيت، بنابراين. نشوداي  هكليش، شخصيت و كنش او
 خواهد ببينـد جريـان بـه كجـا     مي دمآ هي است كتانداس، جالب تانداس«، سامرست موام
، فريـده آ هكه نويسندهايي  دم به شخصيتآ هعّلت است كاين   به اين هم. خواهد انجاميد

را بـه صـورت مـردم     هـا  آن، دمآ هي نيز آن است كـ مند عالقهاست و عّلت اين  مند عالقه

   13. »پذيرد مي واقعي
شـكل   تانداسـ از روي الگوهاي عينـي جامعـه در    اًلزوم، اين شخصيت تمام عيار

بـه هـر   . سـازد  مـي  نويسنده به مدد تخيل خود چنين شخصيتي را يبلكه گاه. يردگ نمي
بـه   تانآورد و در واقـع بـار اصـلي داسـ     مي را بوجود تانحال اين شخصيت است كه داس
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ها  برد و با اعمال و ديالوگ مي را هم اوست كه پيش تاندوش اوست و حركت و سير داس

  . سازد مي را تاناسحوادث د، و افكار خود
ــته  ــه در گذش ــد ك ــابراين هرچن ــ، بن ــدگان  ة دغدغ ــندگان و خوانن ــلي نويس اص

 توجـه نشـان  ، و حـوادث آن  تانبـه سـير داسـ   تر  بلكه پيش، نبوده تانداسهاي  شخصيت
وابسـته بـه شخصـيت    ، و نيز سـير آن  تاناما از آن جايي كه تمام حوادث داس، دادند مي
 اهميت آن حتّي در گذشته نيـز آشـكار  ، غير مستقيمطور ب به خود و خود، است تانداس
. هسـتند  تاناشخاص داسـ ، تانبستر پرداخت حوادث و سير داسترين  زيرا عمده. شود مي
 تانسـاختار حـوادث داسـ   « هچـ  14». انـد  دوروي يك سـّكه ، در واقع شخصيت و ماجرا«

اگـر  . گيرنـد  مـي  ر شـرايط بحرانـي  دهـا   شخصـيت  نتيجه و ماحصل تصميماتي است كه
گر چنـين   بايد ساختار را به نحوي بازسازي كنيد كه بيان، ساختار حوادث را تغيير دهيد

  15». تحولي باشد
، ي گونـاگون از جهـت ژنتيكـي   هـا  انسـان همان اندازه كه در حيات اجتمـاعي بـا   

هـم بــا   تانيهي اسـت كــه در داسـ  بـد ، يميرويــارو، خـانوادگي و اجتمـاعي و شخصـيتي   
ي را از جهـات  تانداسـ هـاي   يـن شخصـيت  ا  هشـويم كـ   مي گوناگون مواجههاي  شخصيت

   : از آن جمله. ندا هبندي كرد گوناگون تقسيم
. گيـرد  مـي  تغيير و تحول قرارخوش  دست تانكسي كه در داس، »پويا«شخصيت 

تـا   اًكنـد و تقريبـ   نمي غييريت، تانكسي است كه در داس» ايستا«شخصيت ، در مقابل او
  . ماند مي ثابت تانپايان داس

ة يعني شخصـيتي كـه نسـخه بـدل يـا كليشـ       ؛مواجهيم» قالبي« نيز با شخصيت
، شخصـيت ديگـر  . ) مـĤب () نما(. ديگر است و از خود هيچ تشخصي نداردهاي  شخصيت
اسـت كـه    هشـناخته شـد   يشخصـيت ، ين نوع شخصيتا  هاست ك» قراردادي« شخصيت

خصوصـيات و  . قالبي خيلـي نزديـك اسـت   هاي  وصيات جا افتاده دارد و به شخصيتخص
نـوعي  هـاي   تازه نيست و در زمان خود جـزو شخصـيت  ها  شخصيت اين گونههاي  ويژگي
  . شدند مي محسوب

خصوصيات گروه  كههستند براي امثال خود اي  هنمون، نيز» نوعي« هاي شخصيت
بـراي خلـق   . دهنـد  مـي  نشـان ، ان جدا و ممتاز هسـتند ديگر از  هاز مردم را كاي  هيا طبق

 هـر شخصـيت  . الگـو بگيـرد  ، واقعي و زندهة نويسنده بايد از چند نمون، چنين شخصيتي
 ديگـر هـاي   شخصـيت . تواند در آينده به شخصـيت قـراردادي تبـديل شـود     مي »نوعي«
و و بـه  معنا كه جانشـين فكـر و خلـق و خـ    اين   به. يا جانشين شونده هستند» تمثيلي«

  . »ديو سيرت« مثل خانم. شوند مي عبارتي جانشين صفتي
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كند تا مفاهيم  مي شخصيت نمادين است كه نويسنده را قادر، نوع ديگر شخصيت

كلي اعمـال و  بطور  رانه را به قالب عمل درآورد وفك روشنروحي و هاي  اخالقي يا كيفيت
در . كنـد  مـي  يينمـا  راهدش از خـو تـر   بيش خواننده را به چيزي، گفتار چنين شخصيتي

  . ندا هتمثيلي يا نمادين درهم آميختهاي  كلي شخصيتبطور  ي امروزيها تانداس
 جلـب بخـود   خواننـده را تـر   بـيش  توجـه  تانكـه در داسـ   ييها شخصيت از ديگر

و تـر   بـيش  بـا جزئيـات  هـا   شخصـيت  اين. هستند» همه جانبه«هاي  شخصيت، كنند مي
  . وندش مي تر تشريح و تصوير مفصل

هـاي   شوند و خصلت مي محسوب تانشخصيت اصلي و محوري داس، اين اشخاص
بطـور   را هـا  نآ هبه همين دليل نويسـند . ديگر رمان استهاي  ممتازتر از شخصيت، آنان

  . كند مي كامل ترسيم
ي بنـد  طبقـه طبـق الگـو و   ، صحبت كـرده شـد   ها آناشخاصي كه تاكنون دربارة 

    16. است  هانجام شد تانناصر داسدر كتاب ع تانداسهاي  شخصيت
از  ؛اسـت   هصـورت گرفتـ   تانديگر نيز از شخصـيت داسـ   هايي البته تقسيم بندي

كـه سـاده و كلـي اسـت و پيچيـدگي نـدارد و در مقابـل او        » ثابـت « شخصـيت  : جمله
وت از نظـر جمـال ميـر صـادقي متفـا     » متغيـر « لبته با شخصيتا  هك» متغير« شخصيت
و  منظور از او شخصيتي است كه پيچيدگي دارد و بـا جزئيـات سـر   جا  اين زيرا در، است

شخصـيتي اسـت   ، كه گفته شـد  طور همانكار دارد و شبيه يك شخصيت واقعي است و 
  17. مقابل شخصيت ساده

در . 18هم اشـاره كـرد  » تيپ« و» فرد« توان به شخصيت مي، ها از ديگر شخصيت
كـه تـا   » تيـپ « ين شخصيت برخالف شخصيتا  هتوان گفت ك مي، توضيح شخصيت فرد

، »دهاتي« يا يك» مدير كل« يك مثالً، در اجتماع به صورت آماده وجود دارد حدي قبالً
بلكـه در طـي حـوادث    ، هـد د مـي مشـخص نشـان ن   ياز خود هويت تانموقع ورود به داس

موقعيـت فـردي خـود را     سـرانجام كنـد تـا    مـي  د و بتدريج نيز تغييرشو مي پيدا تانداس
داراي اعمال و احساسـات  ، م در حال تغيير استاو به همين دليل كه داي. آورد مي بدست

  19. نيز هست ضد و نقيض
توانـد نماينـدة    مي نيرو دارد كهقدر  آن ن است كه شخصيت فردآ هقابل توج ةنكت
» تيـپ « بـدين ترتيـب بـه شخصـيت    . احساس و افكار گروهي در اجتماع  گـردد  عمل و
  20. گردد مي مبدل

در كتـاب  » فورستر« نام برد و ها آن از  هتوان در قص مي ديگر كه يهاي از شخصيت
ر و مــدوهــاي  شخصــيت، كنــد مــي اشــاره هــا آن  بــه» همشخصــات قصــ«معــروف خــود 
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طريـق اعمـال ضـد و     از  هشخصيتي است ك، رشخصيت مدو. ح استمسطهاي  شخصيت

، مختلفهاي  شود و در مقابل موقعيت مي دچار دگرگوني، گوناگونهاي  نقيض و احساس
كـه در  ، شخصيتي است راكـد ، شخصيت مسطح. دهد مي متفاوت از خود نشانهاي  رفتار

نـاقض رفتـار قـبلش    ، رفتـار بعـدش  ، سان دارد و هرگز مقابل حوادث هميشه رفتاري يك

  21. ر بر وجود او حاكم استثيري ندارد و تحجأحادثه در او چندان ت. نيست
مورد ، هستندتك بعدي كه  اين شخاصي از اين نوع به دليلا  هالزم به ذكر است ك

 ر چـون مـدو هـاي   اما شخصـيت . نيستند، توجه خواننده و در نتيجه مورد توجه نويسنده
و در نتيجه مورد توجه نويسندگان و خوانندگان تر  جذاب ، واقعيندهاي  دمآ هشبي تر بيش

   22. هستند
بسـيار  » موضـوع «ي اسـت كـه   تانداسـ ، خـوب  تانيك داسكه  اين عالوه بر اصوالً

موضوعي كه سليقة بسـياري از مـردم را قـادر اسـت پوشـش      ، جالب و قابل توجهي دارد
موجـوداتي كـه رمـان نـويس     « : زيـرا ، قوي و جذاب هم داردهاي  نياز به شخصيت، دهد
توجـه كنـد و كارهـاي     ها آنبايد طوري باشند كه خواننده به شخصيت تك تك ، ساخته
  23. »ناشي شود ها آنبايد از خصوصيات روحي و فكري و اخالقي ، آنها

كلـي توجـه زيـاد    بطـور   وهـا   شخصـيت  توصـيف  اما ذكر اين نكته الزم است كه
و حـوادث  ها  داد نويسنده به پرداخت شخصيت نبايد در حدي باشد كه موجب سكون رخ

. شـود  مـي  مطـرح ، ي شخصيت گراها تانپردازي در داس زيرا بحث شخصيت. شود تانداس
، محـيط  : ي نظيـر تانيي كه به عامل شخصيت بيش از عوامل ديگـر داسـ  ها تانيعني داس

  . دهند مي اهميت، داد انديشه و روي
. اسـت پردازي  شخصيت ترين نويسنده ملزم به كامل، گرا ي شخصيتها تاندر داس

كامـل در نظـر داشـته    بطـور   را تانداسهاي  معني نيست كه كلّ شخصيتآن   به اما اين
  . پرداخته شود، كاملبطور  و شخصيت اصلي در آن بايد تانبلكه قهرمان داس، باشد

يـك مهـارت بـراي    ، شود تاناگر موجب اعتالي داسپردازي  شخصيت، هر حالبه 
  . آيد مي بشمار نويسنده

، را به دو بخـش روايتـي و نمايشـي   پردازي  شخصيت هاي ن روشامحققاز بعضي 
كـه بـه توصـيف اعمـال و      است  هنويسند، كنند و معتقدند كه در روش روايتي مي تقسيم

شخصيت با اعمـال و گفتـارش   ، ي كه در روش نمايشيدر حال. پردازد مي رفتار شخصيت
  . 24كند مي خود را به خواننده معرفي

كـه   ايـن  يكـي . دهنـد  مـي  سـه شـيوه را ارئـه   پردازي  شخصيت در، ن ديگرامحقق
، هـا  با شرح و تحليل رفتار و اعمال و افكار شخصيت تاندر داس را نويسنده يا فردي ديگر
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كند كه در ايـن صـورت ايـن كـار توسـط سـوم        مي ش به خواننده معرفيتانسداهاي  آدم

مثبت ة  از دو جنبپردازي  شخصيت ين نوعا  هك» داناي كل«يعني ، شود مي شخص انجام
برخوردار از وضـوح  ، ين شيوها  همثبت اين روش آن است كة جنب. و منفي برخوردار است

به يـك  تر  بيش، تاناين است كه داس، نمنفي آة است و جنبپردازي  شخصيت و ايجاز در
نه  است  هچون اين روش مبتني بر شرح و تفسير نويسند. شود مي شبيه، گزارش يا مقاله
  25. پيش رود تاندر حالي كه شخصيت بايد عمل كند تا داس. بر عمل شخصيت

ـ ارا، نااز سوي اين محققپردازي  شخصيت هاي يكي ديگر از شيوه شخصـيت از  ة ئ
ين روش شبيه به روش نمايشي اسـت  ا  هك. طريق عمل آنان است با كمي شرح و تفسير

   26. كه قبال ذكر شد
ة ذهنيت آشفت، روش سوم آن است كه نويسنده بدون آن كه توضيح و شرح دهد

 ار او قـرار دهد و خواننده در جريان كشمكش دروني و افكـ  مي را نشان تانشخصيت داس
  27. گيرد مي

بررسي  تاندر اين مقاله تالش بر آن است كه نگاه سعدي به شخصيت را در گلس
پـردازي   شخصـيت  سازي او با مبـاني  كرده و در اين راستا اگر هم كه معيارهاي شخصيت

  . يابيم به شگردهاي خاص او در اين زمينه دست، هاي امروزي تطبيق نداشت تاندر داس

   : متن مقاله

ايجاز نيـز از خصوصـيات   ، و عالوه بر آن است  هكوتاكه  آن با، تانگلسهاي  حكايت
امـا چـون   ، لي براي پرداخـت شخصـيت در آن نيسـت   به هيچ عنوان مجا، ديگر آن است
،  هشـكل گرفتـ  ، روزگـار او ة از بطن جامعـ  تانمخلوق ذهن سعدي در گلسهاي  شخصيت
آن قـدر درسـت عمـل    ، و سعدي در انتخاب و گزينش آنـان  است سآشنا و محسو كامالً

و شـايد   اسـت رنگ  راه و هم هم كامالً، تانداسة كرده كه در رساندن مضمون  و درون ماي
دداشته باش، تاننقش را در رساندن پيام داسترين  مهم .  

اجـه  گرايانه در گذشته با استقبال زيـاد نويسـندگان مو   ي واقعها تانداسكه  اين با
ذهن سـعدي  ة ساخت نيز واقعي نيست و احتماالً تانگلسهاي  غلب حكايتا  هك اين نبود و
ـ   يتا حد تانگلسهاي  اما واقعي بودن شخصيت، است   هن دادادزياد جنبة واقع گرايانـه ب
  . است

بلكـه  ، افـراد خـاص نيسـتند   ، هـا  تفاق شخصـيت ا  هاكثر قريب ب هرچند كه تقريباً
ز ا  هكـ  آن امـا بـه دليـل   . . . . ، منجمي، پادشاهي، عابدي  : مانند ؛دناشناس و نكره هستن
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الهام گرفته و داراي خصوصـيات جـا افتـاده     ها آنواقعي در زندگي در ساخت ة چند نمون
  . آشناي روزگار سعدي. نوسندأآشنا و م كامالً بنابراين، هستند

گرا بـه  نگـاه يـك سـاختار   ، شايد هم نگاه سـعدي بـه شخصـيت در قـرن هفـتم     
ود بلكـه بـه   يك شخصيت نه به عنوان يك وج، زيرا در تحليل ساختاري، شخصيت است

 و شـايد بـه همـين دليـل اسـت كـه       28. شود مي تعريف ، گر عنوان يك مشارك و كنش
ند و فقـط نـام   ا هعام و نكره هستند و بي ذكر نام مطرح شد تاناغلب در گلسها  شخصيت

. اين مهم نيست كه شخصيت چه كسي اسـت ، چه 29. است  هود از آنان آمدمعد يتعداد
دهد و نـه سـعدي در    مي اين فرصت را به سعدي، از لحاظ ايجاز تاننه فضاي كتاب گلس

 هكـنش و عمـل و تفّكـر آنهاسـت كـ     ، بلكه. پي آن است كه به توصيف شخصيت بپردازد
رنـگ   همان است كه سبب كم مسأله اين. و پيام سعدي است هميت دارد و مبّلغ انديشها 

مردمـان  « : رسطو معتقد بـود ا  هك طور همان. است  هشدن شخصيت در متون گذشته شد
 نسـبت  هـا  آن  بهمردمانند اما سعادت يا شقاوتي كه ، به سبب سيرت و خصلتي كه دارند

، طبـق نظـر ارسـطو   ، ترتيـب اين   به و» 30. ستها آنبه سبب كردارها و افعال ، دهند مي
نـه بـه   ، شـوند  مـي  شـناخته ، دهند مي نجاما  هبه سبب كردار و كنشي ك تاناشخاص داس

  . ها آنسبب سيرت و خصلت وجودي 
 نيـز » والديميـر پـراپ  « نظير اين طرز تفكـر از شخصـيت را در ديـدگاه    ما دقيقاً

نـه بـر اسـاس     اسـت   هتقسـيم كـرد   هـا  آنرا بر اسـاس كـنش   ها  شخصيت بينيم كه مي
كـنش  « بلكـه بـه عنـوان   ، يعني شخصيت نه بر اساس يك وجود. شناسي معيارهاي روان

  31. »بخشنده« و يا» شرير«، »گر ياري« مثالً ؛ستا  هتقسيم شد» گر
دهد كه گزينش و انتخاب شخصيت فقط و فقط براي نقـش   مي نشانها  اينة هم
هم با اين معيار سـنجش   تاناو قرار گيرد و در گلسة ي است كه قرار است بر عهدو كنش
روزگـار  ة جتماع و جامعـ ا  همنتها اين سنجش در ديدگاه سعدي با نظر دقيق ب. مواجهيم
  . آيند مي هم بحساب» قراردادي«او هاي  شخصيت بنابراين. است  هراه بود هم، خود

، هـا  اگـر از افكـار و انديشـه   « : نويسي آمده هكه در كتاب قص طور همانبه عبارتي 
، به همـين دليـل  . كلي خواهند شد ها آن، را جدا كنيم ها آنزماني و مكاني هاي  موقعيت
، جدهم و در ايـران در دوران قبـل از مشـروطيت   قبل از قرن ه تانتوان گفت كه داس مي

زمـاني و مكـاني   اي ه به دليل منتزع شدن از موقعيت، ها ناحكايتي است كه در آن قهرم
   32». ندا هي يافتتي كّلأهي

 ،بـه عبـارتي  . گيـرد  مي شخصيت يعني كنش و كاري كه توسط او انجام، بنابراين
 تعيـين ، كند مي معموالً بر اساس كارهايي كه، تانشخصيت داس از  هتصوير ذهني خوانند
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خـود را  هاي  از اين طريق شخصيت سعدي، تانگلسهاي  شود و در بسياري از حكايت مي

. كنـد  مـي  معرفي، قراردادي خود را به خوانندههاي  كند يا شخصيت مي نوعي و قراردادي
 يرد يا به عبارتي حادثـه يـا اتفـاقي پـيش    گ نميكاري انجام ها  در بعضي از حكايت ليكن
مـي  در مهمي از مصـالح مملكـت انديشـه ه   « : آيد مثل حكايت وزراي نوشيروان كه نمي

ي پادشاه را انتخاب كـرد و  أبزرجمهر ر. كرد تدبيري انديشه هميچنين  همكردند و ملك 
در , ال شد كه رأي ملك را چه مزيت ديدي بـر رأي چنـدين حكـيم   او سؤ از  ههنگامي ك

است تا اگر خالف صواب آيد به علت متابعـت او  تر  پاسخ گفت كه موافقت رأي ملك اولي
رود و در ضـمن گفـت و    مي در قالب گفت و گو پيش تانو داس33»از معاتبت ايمن باشم

ة شناختي كه بـدون در نظـر گـرفتن انگيـز    . گردد مي حاصلها  شخصيت شناختي از، گو
در بعضـي از   تانبدين ترتيب شـايد در تعريـف اشـخاص داسـ    . نيست دقيقها  شخصيت
 ه شود كه هر شخصيت عبارت است از گفتكه  اين است به جايتر  به تانگلسهاي  حكايت
. نجـام دهـد  ا  هكند كـ  مي قصدچه  آن كند بگوييم هر شخصيت عبارت است از  مي چه آن

و نيـز در اعتقـاد    تانداسهاي  در حقيقت در نظر گرفتن عامل انگيزه در اعمال شخصيت
در شـناخت دقيـق اشـخاص    ، منجر به عمل يا كنشي شده باشـد كه  آن آنان حتّي بدون

عمـال  ا  هكه ب است  هانگيز« اورسون اسكاتة زيرا به گفت. كارساز است تاندر گلس تانسدا
رفتـاري  ة و ما هرگز بدون در نظر گرفتن انگيز34»بخشد مي يك شخصيت ارزش اخالقي

در پـس   مـثالً . كردارهاي آنان نخواهيم بودة يا گفتاري افراد قادر به قضاوت درست دربار
 ديوانگي و جنـون طبعـاً  ، دفاع از خود، عمد :او از قبيلة انگيز، ل جنايت از سوي قاتلعم

  . كند مي و تعيينا  هديدگاه ما را نسبت ب
 ني چـون امـورد انتقـاد منتقـد    تاناز اين نـوع در گلسـ  هايي  حكايتكه  آن جالب

ــه 35»دشــتي« ــرار گرفت ــال، ق ــه  آن ح ــل ك ــرفتن عام ــر گ ــزه در نظ ــان ، انگي ــه هم ك
ضـروري  ، است انديشي و محافظه كاري ناشي از استبداد ملك در گفتار بزرگمهر مصلحت
  . است

اسـت   تانگلسـ هـاي   به دليل ايجاز كه عنصر جدانشـدني از حكايـت  كه  اين ديگر
 بدين جهـت ، ش را نداردتاناشخاص داسة هرگز نويسنده فرصتي براي پرداخت به گذشت

كاربردي نـدارد و ابـزار كـار سـعدي      تانشخاص به هيچ وجه در گلساة بازگويي از گذشت
در معرفـي آنـان   ها  شخصيت يرد و به جاي آن سعدي از عنصر تكرار در كنشگ نميقرار 
خيرخواهي وزير نيـك سـيرت    مثالً(جويد و بدين ترتيب با تكرار در كنش آنان  مي سود
اشـخاص  ) و مصلحت انديش خود ثير مثبت گرفتن پادشاهان از سخنان وزيران نيكأيا ت
  . اندازد مي خود را در ذهن خواننده جا تانداس
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افـرادي  ، دارد تانعمدتاً تصوري كه خواننـده  از پادشـاهان گلسـ    به عنوان نمونه

نظير حكايـت اول و  ، گيرند مي ثير وزيران بد و اغلب نيك قرارأشدت تحت تهستند كه ب
  . سيزدهم از باب اول

 نجـام  ا  هيا بر اساس كنش و اعمالي كـ  تاندر گلس تاناشخاص داسبنابراين عمدتاً 
قابل بررسـي و  ، آنانهاي  شوند و يا بر اساس انگيزه مي در ذهن خواننده ترسيم، دهند مي

  . شناخت هستند
، سـعدي نيسـت  هاي  هاي حكايت پرداخت و توجه به شخصيت از ويژگيكه  آن با

 الزم و ضروري را ارائه نموده و كـامالً هاي  يزهانگ، ها اما سعدي در صورت تغيير شخصيت
  هآنان  فـراهم نمـود  هاي  خود در كالم و كنشهاي  كافي را قبل از تغيير شخصيتة زمين
ثير سخنان وزيران أتحت ت چه، در باب اول اغلب شخصيت پادشاهان پوياست مثالً. است

محـدود بـه دليـل     اي هفضا و عرصـ كه  اين شوند و سعدي با مي لنيك سيرت خود متحو
آن هـاي   اما اين تغيير را هرگز بدون ذكر و توصيف زمينـه ، ايجاز در حكايت پردازي دارد

مانند حكايت سوم از باب اول كه پادشاهي بـه يكـي از فرزنـدانش كـه     ، هدد ميصورت ن
سـعدي بـا ذكـر جمـالت و     . كـرد  مـي  ت و استحقار نظربه چشم كراه، كوتاه و حقير بود
كوتـاه از جنگـاوري و    يعنـا و نغـز از سـوي ايـن ملـك زاده و نيـز توصـيف       سخناني پر م

سـان بـا    دهـد و بـدين   مـي  و تغييرا  هنظر پدر را نسبت ب، هاي او در ميدان جنگ دالوري
  . دهد مي ثير قرارصيت حكايت يعني پادشاه را تحت تأشخ، مناسبة فراهم نمودن زمين
از . نيسـتند ، طلـق خـوب و بـد   م تانگلسـ هـاي   اشخاص در حكايت، كه ديگر اين

كدام مطلق بـد يـا    هيچ، پادشاهان گرفته كه تحول پذيرند تا وزيران و درويشان و عابدان
مجـزّا از هـم   هـاي   ين موضوع يعني مطلق نبودن آنـان در حكايـت  ا  هالبت. خوب نيستند
، نـه چنـدان خـوب   ، مثالً عابدي در حكايتي خوب و در حكايتي ديگر. است  هترسيم شد

زيـرا در عصـري كـه سـعدي      است  هاز اين حيث قابل توج تانو گلس است  هوصيف شدت
 مطلـق ، يـا قهرمانـان   تانداسهاي  شخصيت، بعدها  كرد و حتّي قرن مي ليفأرا ت تانگلس
نويسنده به جـاي آن  « زيرا. كلي تغيير ناپذير و غير واقعي بودندبطور  و» بد« يا» خوب«
او را در حـين زنـدگي    وعاطفي و متضاد و متناقض سـاخته   انسانو را به عنوان يك ا  هك

ـ   مـي  او را به صـورتي در ، نشان داده باشد، كردن  ش را در ميـان آدميـان  ا هآورد كـه نمون
  36. »توان پيدا كرد نمي

شـوند   مي در ميان مردم پيدا، به دليل مطلق نبودنشان تانگلسهاي  اما شخصيت
  . ليستي دانستآر، توان مي را  تانگلسهاي  حكايت، اين حيث زا  هتا جايي ك
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چنـان اسـتادانه و    تانگلسـ هـاي   در حكايـت ) سـعدي (راوي كـه   ايـن  ديگرة نكت

 خـود هاي  يا سخنان شخصيتها  اجتماعي و اخالقي خود را در كنشهاي  هنرمندانه پيام
در حكايـت پـردازي و   ديگر  يدست به بازي ظريف، گنجاند كه گويي با اين بدل كاري مي

ة خــود را از كليــ، زنــد و در واقــع بــا ايــن كــار مــي خــودهــاي  ســاختار روايــي حكايــت
بـدين  . دارد مـي  خود دور نگـه هاي  اخالقي ناشي از ابراز اعتقادات و كنشهاي  ليتؤومس

را متوجـه  ها  ترتيب كليه خطرات ناشي از نكات اجتماعي و اخالقي طرح شده در حكايت
، چـه شـناخته شـده و چـه ناشـناس هسـتند       تانداسهاي  ان شخصيتبدل خود كه هم

جهـات گونـاگون مـورد انتقـاد      از  هكـ هـايي   در حكايتتر  بيش اين موضوع البته. كند مي
 31يعني حكايت ، نظير همان حكايت بزرگمهر و ديگر وزيران. استتر  محسوس، هستند

كند و به نوعي بـا   مي مهر بياناز باب اول كه سعدي در واقع سخنان خود را از زبان بزرگ
هـاي   هـا و آسـيب   ما را متوجـه سـتم  ، است  هي كه در سخنان بزرگمهر نهفتيكار محافظه

  . كند مي اجتماعي دوران خود
سـعدي كـه راوي توانـاي ايـن     ة كامـل بـه وسـيل   بطور  آشكارا و تاناشخاص داس

بالمنـازع   تانع داسـ هدايت و رهبري وقاي. پردازند مي يفاي نقش خودا  هب، حكايت هاست
در دسـت دارد و ماننـد    راهـا   تا حدي كه سعدي سر رشته. است) سعدي(راوي ة به عهد

ـ     مي كار خود را به روي صحنه اشخاص دست، كارگرداني بـالغ  ا  هآورد تـا غيـر مسـتقيم ب
بپردازنـد و در نهايـت هـم بـا آوردن دو بيـت در اغلـب       ) سـعدي (و نظريات او ها  انديشه
هـا   زبان اشخاص حكايت از  هكچه  آن ييد أثبات و تا  هبتر  يا كمتر  بيش ياهو گها  حكايت
  . قرار دارد) راوي(سعدي ، تاندر پس اشخاص داس، در واقع. بپردازد، است  هبيان شد

از هـايي   قديمي نيست كـه بـا فرمـول   هاي  مانند قصه تانهاي گلس شروع حكايت
ـ    . آغـاز شـود   . .) . يكي بود يكي نبـود و  ، ندا هآورد( : قبيل تفـاق  ا  هامـا در اكثـر قريـب ب

است در حالت فاعلي يـا مفعـولي كـه    ه نكر يشروع حكايت با اسم عام، تانحكايات گلس
خـود راوي  كه  اين آنان شنيده يا از آنان براي راوي حكايت شده ياة دربار) راوي(سعدي 
... ي ديدم ييا پارسا. . . دم يا درويشي را شني. . . پادشاهي را حكايت كنند كه  ديده مثالً
يكـي در صـنعت    : ماننـد  ؛آورد مي را» يكي«لفظ ، نيز به جاي اين اسم عام نكره يو گاه

اي  هنكـر » ي«كه به جاي » يكي« ةنيز حكايت با واژ يكشتي گرفتن سر آمده بود و گاه
 هـر حـال  بـه  . . . . يكي از ملوك عرب  : مانند، گردد مي شروع، آمد مي كه به دنبال اسم

ه ويژ يتوجه، شود كه به شخصيت حكايت مي دو موضوع سببكه  اين مسلّم استچه  آن
او داده نشـود و توصـيفي    از  هخواننـد تر  بيش براي شناخت هر چهاي  هنشود يعني مقدم

ناشناس و عام در حكايت ظـاهر   به صورت كامالً، ش نباشد و حتّي از اين هم فراترا هدربار
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خيلـي  ، نويسـنده و يـا راوي  ة ي كند و بعد هم به محض ارسال انديششود و نقشي را باز

اين دو نكته يكي رعايت ايجـاز در حكايـت اسـت و ديگـر     . كم رنگ از حكايت محو شود
  . شخصيتبخود  اهميت نقش يا كاركرد شخصيت است نسبت

فقـط ابـزاري هسـتند بـراي كـاركرد و ارسـال        تاندر حكايـات گلسـ  ها  شخصيت
  . موضوع قابل اهميتي نيست تانن كه كيست در گلساين ايبنابر. انديشه

حالـت و موقعيـت خـود را    تـرين   و واقعـي ترين  طبيعي تاناشخاص حكايات گلس
را تصـور و تصـوير    هـا  آنطوري كه به گفتة رضا براهني جز در وضعي كه سـعدي  ، دارند
   37. ديگر قابل تصور و تصوير نيستند يبه هيچ شكل، است  هكرد

كسي اي  هقصه نويس حرف« ن است كه هر چند به گفتة براهنيآ هنكتة قابل توج
ش در اعمـال و افكـار و عواطـف    تانشخاص داسا  هنويسد ك مي ش را طوريا هاست كه قص

زيـرا  ، كنند و نبايد حركت كنند نمي حركت، داده ها  دانبخود جز در جهتي كه نويسنده 
اما جالب اين اسـت كـه    38، رسند مي بنظر مصرف و غير طبيعيبي ، در غير اين صورت

نشـان   چه  آن عمال و طرز تفكر اشخاص درست برعكس اهي گا تانگلسهاي  در حكايت
قطعاً اين وزير حكـيم  . گرديم به حكايت بزرگمهر بازمي، مثالً. ستقابل بحث ا، داده شده

امـا وقتـي   ، ادد مـي لك را بر رأي چندين حكيم برتـري ن رأي م، در واقعيت تاريخي خود
شود تا رأي ملـك را بـر رأي چنـدين     مي بكار گرفته تانشخصيت او در اين حكايت گلس

قرار است فشار ناشي از استبداد سياسي در پس ايـن رفتـار محافظـه    ، حكيم مزيت بيند
 نشـان تر  بلكه واقعي، سازد نمي و مطرح گردد و اين نكته نه تنها آن را غير طبيعيا  هكاران
 و درا  هك اين كند و آن مي دهد و نيز شايد بتوان گفت جلوة ديگر هنر سعدي را بر مال مي

 ها نآ هبويژ، خود تانشخاص داسا  هخود و در اعمال و رفتار غير منتظرانپردازي  شخصيت
 از  هيده پـرد قرار داده تا بـه صـورت پنهـان و پوشـ    اي  هرمزي و كناي، ندا هكه شناخته شد

    39. حرف زند، حرف زد ها آنشود از  نمي واقعيات زمانه كه راحت و مستقيم
ريـا و فسـاد   ، گـران  را براي بيان موضوعاتي چون ظلم و بيداد ستم تاناو كه گلس

خلـق  . . . و ، هـا  آنروحية بي اعتمادي و محافظه كـاري در   طور همينمردم و هاي  گروه
، خود چنان با مهارت و دقتهاي  در انتخاب و گزينش يا به عبارتي خلق شخصيت، دهكر

ة معرفت و شناخت خود را از زنـدگي و جامعـ  ، يا هعمل كرده كه مانند قصه نويسي حرف
كه وقايع عصر و حاالت مردم زمانش را براي  بطوريريزد  مي درچارچوب حكاياتش، خود

» گزينش شخصـيت «از طريق دو عنصر يكي ، ترتيب كند و بدين مي قابل لمس، خواننده
گردد تا خواننده را با ماهيت افكار و اعتقـادات و بيـنش    مي موفق» گفت و گو« و ديگري

  . آشنا سازد، خود و نيز ماهيت زندگي و محيط عصرش
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آن است كه فقـط روي يـك محـور و يـك     پردازي  شخصيت او درهاي  از موفقيت

بنمـايش  ، را در عصـرش اي  هتا كـه فقـط گـروه و دسـت    شخصيت بخصوص تمركز نكرده 
فضـاي كـافي بـراي    ها  شخصيت مانند رمان نيست كه در آن تانهر چند كه گلس. گذارد

تحول و كمال و تغيير داشته باشند تا اين حيث قابل تطبيق با اشخاص واقعي باشند امـا  
رت يا زاهـد ريـايي   وزير نيك سيرت و بد سي حتي در نوع خود مثالً، چون متنوع هستند

 هـا  آنگوناگون كه در حكايـاتش از   يقشارا  هو نيز به دليل توجه سعدي ب. . . و صادق و 
نمايشـي همـه   . سـت ا  هگشـت ، صحنة نمايشي از روزگـار خـود   چون هم تانگلس، نام برده
و خوبي هايش ها  زندگي با همة بدي، تانطوري كه در گلس، ن هم پر شور و حالآ هجانب

هـا   خانـه  در مكتـب  بينيم كه برقرار است و مي روزها مجالس وعاظ را در آن. ردجريان دا
هـاي   معلّم كتّاب طبق اصول زمان خود با تنبيه و با توجهات سوء كـه ناشـي از عاشـقانه   

چرخند و براي  مي زاهدان گرسنه در شهر. كند مي روز را شب، معلمي به شاگردش است
همه در پي شـغل و  ، كنند مي كسي دست دراز سير كردن شكم خود جلوي هر كس و نا

يـا تصـميم بـه    40اندازند مي سيركردن شكم خود و خانواده شان به صاحب منصبان روي
در دل تـاريكي و سـياهي هنگـامي كـه پـردة      ، هـا  و شـب  41گيرند مي ترك كاشانة خود

 غـاز آ هو فسـق و فجورهـاي  شـبان   هـا   مسـتي ، شـود  مي تاريكي و سياهي مانع ديد مردم
شـب را  ، كران به پايش ريختـه بـود   قاضي همدان با نعلبند پسري كه نعمت بي، شود مي

فقط با گزينش صحيح آنان ها  شخصيت بدين ترتيب بدون پرداخت به. 42كند مي خلوت
و اقشـار   هـا  انسـان و شناخت طبايع  و مناسباتشان و جدال و مناقشاتشان از روي معرفت

چنـان بـا شـور و حـال     ، از جواني تا پيري، رفت و آمد روز و شب و گذر زمان را، زمانش
حتـي  ، تـوان عصـر و زمـان سـعدي     مـي ، تانگلس از  هك، كشاند مي بتصوير، زندگي واقعي
مجـالس وعـظ و لبـاس پوشـيدن و خالصـه بسـياري از       ، مكتب خانه و بازارها، دقيق تر

  . رايف و دقايق زمان او را فهميدظ
 روي اشخاص كار تر بيش يبا عينيتاي  هزيرا به گفتة براهني ديد قصه نويس حرف

سر و كار دارد نه بـا  ، هست و يا خواهد بود، در زندگي بودهچه  آن كند و برداشتش با  مي

   43. آن چيزي كه بايد باشد و نيست
را بر طبق تمام عناصري كه در  تانكه شايد نتوان حكايات گلسالزم به ذكر است 

از  تانتوان روي تك تك عناصر حكايـات گلسـ   مي اما، سنگ دانست هم، است  هقصة كوتا
دقت كرد و بدين ترتيب نگاه دقيق سعدي را در طراحي و ترسيم حكايـاتش  ، اين ويژگي
كــه ذكــر شــد در مــورد  هــايي ايــن ويژگــي، بــه هــر حــال از نظــر شخصــيت. ارائــه داد
 هـايش  و شخصيت تانقابل بيان هستند از زاوية  ديگر كه به گلس تانگلسهاي  شخصيت
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هـاي   هـا و در نتيجـه شخصـيت    توان نظر كرد آن است كه درست است كـه حكايـت   مي
يفاي نقـش خـود   ا  هي سعدي واقعي نيستند و مخلوق ذهن سعدي هستند تا بها تانداس

، هـا  آنبپردازنـد و سـعدي در خلـق     تانگلسـ هـاي   وع حكايتيعني رساندن پيام و موض
را از بطـن جامعـه و بـا    هـا   شخصـيت  و ايـن ا  هاما واقعيت اين است ك، ذهني عمل كرده

يعنـي   ؛خلـق كـرده  ، باال از جهت حضور فعال افكار و كنش هايشـان در جامعـه   يبسامد
  . اما قراردادي است ،ذهني كامالً، ها در واقع خلق شخصيت. قراردادي هستند كامالً

نيست كه در تار و پود ذهنيت خود اسير شده باشد و بدور از اي  هاو هرگز نويسند
، در عالم خيال خود حـرف ببافـد  ، بي خيال از مردم و واقعياتشان، جامعه در انزواي خود

يا به عبارتي خود را بيرون و برتر از مردم ببيند و در نتيجـه بـه زبـاني بگويـد كـه فقـط       
كالم چنان بـا  ترين  به و درها  آرايش ترين دانيم او در زيبا مي كه چنان هم. دش بفهمدخو

مروز هنوز پـس  ا  هجوشد ك مي زبان است و چنان با اقشار مختلف مردم دل و هم مردم هم
در دل اقشـار  ، گذرد به پاس آن همه جوشش با مـردم  مي عمرش از  هاز چند صد سال ك

، اما نه به ظـنّ خـويش  ، آن همه صراحتش هر كس يار اوستمردم جاي دارد و به پاس 
آن قـدر بـديهي   ، تانچه صراحت گفتار او و ملموس بودن و عيني بودن نكات او در گلس

بيننـد   مـي  عصـر سـعدي را  ، تاناست كه هنوز كه هنوز است مردم نه تنها در آيينة گلس
. سـعدي جريـان دارد   تانگلسزندگي هنوز در ، بينند مي بلكه خود را و دردهايشان را نيز

زندگي ، كه داشت يقو يلاو دور از اجتماع نبود با وجود تخي. چون او فردي منزوي نبود
موفـق  هـاي   گشت و شخصـيت  مي ن مردمميابلكه در ، را فقط از ديد خود ننگريسته بود
 رامـا د ، زد مـي  مـردم را هـاي   كرد و بدين ترتيب حرف مي خود را از اجتماع الگو برداري

   . گفت مي مند از اعتقادات خود نيز يك نويسندة متعهد و هدفگاه  جاي
شـود و خـود    مي خارج، راويگاه  جاي زا ي هبراي همين است كه در حكاياتش گا

علـت آن هـم   . افتـد  مي زياد اتفاق تاناين حركت در گلسكه گردد  مي تانشخصيت داس
كه مـردم در ذهـن او رسـوخ     نچنا، است ن مردم رسوخ كردهايمآن است كه سعدي در 

ـ ، اسـت  44شخصـيت حكايـت  ، اگر او در بعضي حكايـاتش . ندا هكرد از اي  هپـار كـه   نآ  هن
در مردم حل شده كه خـود را جزئـي از   قدر  آن او. واقعيت خود يا زندگيش را جلوه دهد

حتي در  تانا خواندن گلسطوري كه ب، ويدگ نميهيچ چيز از خود  او تقريباً. بيند مي آنان
 چيـزي از زنـدگي او دسـتگيرمان   ، اسـت  تانو ظاهراً شخصيت محوري داسا  هحكاياتي ك

گـردد   مي جتماع و مردم سببا  هيعني معرفت ب؛علت آن همان است كه گفتيم. شود نمي
همين اسـت  ، از دردهايشان بگويد، بگويد ها آناز زبان تر  به كه خود پا به عرصه گذارد تا

  . هدد ميخود چيزي ارائه ن از  هك
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 از شخصـيت بـود و بـا وجـود    تـر   مهم تانپيش زماني كه حادثه در داسها  او قرن

چنان كوتاه بودند كه فضايي براي پرداخـت بـه شخصـيت در آن     هايش آن حكايتكه  آن
  . نشان داد، بار ديگر مهارت خود را در اين امر يعني شخصيت سازي نيز، وجود نداشت
فضاي كلي اثرش را بـا اشخاصـي پـر كـرده كـه در      ، يا هحرفاي  هد نويسنداو مانن

 در كتاب قصـه نويسـي خـود   » براهني« چه آن و بر خالف  45حال زندگي كردن هستند
اشـخاص   هـا  آنكـه در   اسـت هـايي   حكايـت ، داليسـم ؤي دوران فها تانداس« : نويسد مي
هميشـه در  ، بلكه در يك حالت گريز از مركـز ، ي استنه فقط خودشان غير واقع تانداس

  . »46 استحال فرار از واقعيت محيط 
 ها تانممكن است كه داس. چنين نيست تانگلسهاي  رسد كه در حكايت مي بنظر
امـا هرگـز در   ، هم غير واقعـي باشـد   تانشخاص داسا  هغير واقعي و در نتيجها  و حكايت
 قدر رنگ و بـوي واقعيـت محـيط را دارد كـه     نآ  هبلك، از واقعيت محيط نيستحال فرار 

  . رسد مي بنظر »واقعي«
لحـن و زبـان   ، كنـد  مي جلببخود  توجه را تانگلسهاي  نكتة ديگر كه در حكايت

لحـن  ، تاننحوة زندگي و موقعيت اجتمـاعي اشـخاص گلسـ   . حكايت استهاي  شخصيت
زبان واقعـي آنـان در   ، تانگلسهاي  زبان آنان در حكايت كند و در واقع نمي آنان را تعيين
بلكه زبان سعدي است كه بر اشـخاص حكايـاتش بـدون در نظـر گـرفتن      . زندگي نيست

   : براي نمونه. شود مي طبقه و موقعيت و شخصيت اجتماعي آنان گذاشته
 لحن و زبان پادشـاهي كـه شـبي در عشـرت روز كـرده بـود و در پايـان مسـتي        

   : 47گفت مي
  نيست تر ازين يك دم ما را به جهان خوش

  

  كز نيك و بد انديشه و از كس غم نيسـت   
  

خوشي و  كه در سرما متوجه است  همعادل و متناسب با لحن درويشي برهن دقيقاً
   : گويد مي وا  هشود و خطاب ب مي بي غمي پادشاه

  قبـال تـو در عـالم نيسـت    ا  هاي آن كه ب
  

  رم كه غمت نيست غم ما هـم نيسـت؟  گي  
  

نويسـي در گذشـته و نيـز مقامـه      تانين امر تا حـدودي از سـنت داسـ   ا  هلبتا  هك
 ابـزاري ، ي بعـد از مشـروطه  تانزيرا زبان كه بعدها در ادبيات داسـ  ، شود مي نويسي ناشي

نحـوة زنـدگي و قشـرهاي گونـاگون جامعـه      ، تا با آن وسيله، تانشود در خدمت داس مي
كه در مورد مقامه ذكـر شـد كـه     چنان، هدف بود، در ادبيات كالسيك خود، يح شودتشر
پردازي در آن هرگز هدف نويسنده نيست بلكه عبارت پردازي و توجه بـه نثـري    تانداس

              48. است  هلفظي و معنوي هدف اصلي نويسندهاي  با آرايش
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هـاي   كه سعدي در انتخاب اشخاص حكاياتش از نگرشتوانيم بگوييم  مي در واقع

اما نـه  ، كشد مي بتصويرليستي دور نيست و قشرهاي جامعه را در وضعيتي كه هستند رآ
ـ    اي  هبلكه با زبان نويسند، ها آنبا زبان روزمره و رايج و عاميانة   هكـه كالمـش را مـزّين ب

از زبـان  ، ه خـودش نيزنيسـت  لفظي كرده و با اين زبان كه حتي زبان روزمـر هاي  رايشآ
هـاي   آشكار حكايـت هاي  زند و اين يكي از تفاوت مي قشرهاي گوناگون جامعه با ما حرف

  . ي فعلي استها ناكوتاه و يا رم تانبا نثر داس تانگلس
ويند و بـا زبـان معمـول    گ نمياشخاص با زبان خود سخن  تانهر چند كه در گلس

واژگـان و   از  هگيري طنز در زبـانش و نيـز اسـتفاد   اما سعدي با بكار، زنند نمي خود حرف
تا حدي اين ، گرفتبخود  تركيباتي كه خيلي زود صورت ضرب المثل و اصطالحات رايج

به داليل گونـاگون از جملـه داشـتن     تانهر چند گلس، به هر حال. بود را برطرف كرد كم
حتّي پيش از خـود   از آثار هم عصر و، تنوع قشرهاي مختلف  و نيز طرز بيان خاص خود

هـا بـه    تتا مد) كالسيك(دبيات ما ا  هاما واقعيت آن است ك. و بعد از خود مستثني است
زياد در آن و نيز به دليـل دور بـودن مضـامين آن از    هاي  رايشآ هفات و توجه بدليل تكّل

موضـوع و  ، قلـم نويسـندگان از حيـث زبـان    كه  اين و نيز به دليل، واقعيت زمان و جامعه
بـديهي  ، تنها متوجه فضال و ادبا بود و اصالً التفاتي به ساير طبقات جامعه نداشت، فهومم

شد مگر فضـال   نمي قابل توجه براي مطالعة اين آثار پيدا انيراغب، است كه در ميان عموم

   49. و ادبا
ي در اين اسـت كـه سـعد   ، و پرداخت آن تاننكتة ديگر در باب شخصيت در گلس

نويسـي بـه معنـاي     تانداسـ ، هـدف كـه   اين و نيز ها آنبه سبب ايجاز غالب بر ها  حكايت
. پـردازد  نمي شتانداسهاي  به توصيف حاالت عاطفي و درونيات آدم، امروزي هرگز نبوده
يـرد و بـرخالف   گ نمـي ثير شخصيت هـايش قـرار   أخواننده خيلي تحت ت، به همين دليل

 تانير حوادث و اتفاقاتي كه براي شخصيت و قهرمان داسـ ي امروزي خيلي درگها تانداس
حـوادث از  هـاي   كه به توصيف حاالت گوناگون و عّلـت نيست  شك. شود نمي پيش آمده

يت نابسـامان  مـثالً خواننـده خيلـي درگيـر وضـع      ؛توجه نشده، تانلحاظ دروني در گلس
كنـد   مـي  ه خيانـت به شـا ، توجهي پادشاه به معاش و زندگي آنان لشكري كه به دليل بي

ـ   نمي، 50چون اسبش بي جو بوده و نمد زين بگرو ثير اوضـاع  أشود و شايد خيلي تحـت ت
در حكايت  اما عّلت دروني خيانت به پادشاه كامالً، واقع نشود تاننابسامان شخصيت داس

  هداند كـ  مي كند و ناحق شناس مي و را مالمتا  هدر جواب سعدي ك چه، است  هبيان شد
اگر به كرم معذور داري شـايد  «گويد كه  مي مخدوم برگشته عّلت اين خيانت را چنين از



 

 نامه فرهنگ و ادب پژوهش  338 �

 
سبم بي جو بود و نمد زين بگرو و سلطان كه به نان با سپاهي بخيلي كند به سـر بـا   ا  هك

   : گويد ييد آن با بيتي ميأو بعد در ت» مردي نتوان كرد او جوان
ــا ســ ــده مــرد ســپاهي را ت   ر بنهــدزر ب

  

ــرش زر   ــالم  و گ ــد در ع ــدهي ســر بنه   ن
  

 درونـي رفتـار  هـاي   تـوان بـه عّلـت    نمـي  سطري 9در يك حكايت  تر بيشاز اين 
بيـان دقيـق و   ، توان گفت كه در حكايتي چنين مـوجز  مي توجه كرد و حتيها  شخصيت

براهنـي در كتـاب   كـه   ايـن  كار است و شاه، تانداسهاي  ظريف عّلت دروني و عواطف آدم
قهرمان حكايت را جدالي عاطفي و دروني بـه سـوي   « : صه نويسي خود معتقد است كهق

و  هـا  ناكلـي اغلـب قهرمـ   بطور . . . و . استهمه جسماني ها  و جدال. »كشاند نمي ماجرا
  . رسد نمي بنظر درست يسخن 51»درون ندارند« ها حكايتهاي  آدم

 هبيش از هر چيـز مضـمون و درون مايـ    تانسگلهاي  درست است كه در حكايت
نشان دادن فكري است كه در ذهن خـود  ، ها ي سعدي از حكايتيهميت دارد و هدف غاا 

نظير رفيقي كـه شـكايت    ؛كند مي شتانداسهاي  اما خواننده را درگير زندگي آدم، داشته
در حكايـت  آورد و سعدي با توصيف زنـدگي نابسـامان او    مي روزگار نامساعد نزد سعدي

اي  هيا حكايت طايفـ . دهد مي بشدت خواننده را تحت تأثير زندگي او قرار، از باب اول 16
هـا رعيـت بلـدان از مكايـد ايشـان مرعـوب بودنـد و         زنان عرب كه تا مدت از دزدان و راه

كـه  عاقبت توسط لشكر سلطان اسير گشته و پادشاه همه را به كشتن فرمود جز جـواني  
ملـك  ، عنفوان شبابش نـو رسـيده بـود و بـه شـفاعت يكـي از وزرا       ةميو ودر ميان آنان 

سـعدي در ايـن حكايـت كـه چهـارمين      . گـذرد  مي از خون او، ميل باطني خودبرخالف 
مـوجز   بـا وجـود  كند كه  مي حكايت از باب اول است چنان خواننده را درگير حوادث آن

  . مايدن مي عميق از آن را دريافت يخواننده تأثيرات، بودن آن
غلب پادشاهان و زاهـدان  ا  هآن است ك تانگلسهاي  نكتة ديگر در مورد شخصيت

 در حكايـت تغييـر   هـا  آنزيـرا شخصـيت   . آينـد  مـي  پويا بحسابهاي  شخصيت) عابدان(
سـت كـه   ها آنين دگرگوني در مورد پادشاهان از جهت ضعف شخصـيتي  ا  هالبت. كند مي

باشـد و بـا   ي نيـك محضـر   وزيـر ، چند كه وزيرگيرند هر مي ثير وزراي خود قرارأتحت ت
امـا بـه هـر حـال     . 52دروغ مصلحت آميزش پادشاه را از كشـتن اسـيري منصـرف كنـد    

ثير أتوان بر آنـان تـ   مي است كههايي  شخصيت ؛سازد مي تصويري كه سعدي از پادشاهان
  . اشدثير در جهت ظلم و بدي نيز بأحال ممكن است اين ت. گذاشت

. اسـت  در جهتي بد يو گاه 53در جهت بسيار خوب يدر واقع اين دگرگوني گاه
يـن  ا  هتوان گفت ك مي، را دارند» پويا« در مورد عابدان و زاهدان هم كه ويژگي شخصيت

. ناشي از تزوير و ريايي است كـه در اعتقـادات خـود دارنـد    ، ها آندگرگون و متغير شدن 
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هـر جـور كـه    ، چون ايمان واقعي ندارند بلكـه پارسـايان روي در مخلـوق هسـتند     ها آن

، در دگرگـوني و پويـايي عابـدان    يامـا گـاه  . 54شـوند  مي ظاهر، مصلحتشان ايجاب كند
زيرا هرچند هم كه عابد يـا زاهـد در    ،كند مي سعدي به زواياي پيچيدة نفس آدمي اشاره

متوجـه  ، معلوم نيست كه در نعمت و آسايش هـم ، عبادت مشغول باشد خلوت و انزوا به

  . 55آن نگرددهاي  تمنيات دنيايي و غرق در خوشي
 چـون دگرگـون  . هسـتند » ايسـتا « هـاي  وزيران و درويشان اغلب داراي شخصيت

هيچ جا دچار دگرگوني  تقريباً ها آن. 57يا بد سيرت 56وزيران يا نيك سيرتند. شوند نمي
يمانشان راستين ا  هدرويشان يا عارفان هم از آن نوع عابداني هستند ك. ندا هو تغيير نگشت

ست كـه نـه تـرس و ابـايي از شـاهان      ا  هنشان داد، تاناست و سعدي در جاي جاي گلس
  . آورند د ميفرو، نفسانيهاي  نه سر تسليم در برابر خواهش و 58ظالم و متكبر دارند

رنگـي   بسـيار كـم   يزنان هستند كه حضور، تانگلسهاي  از ديگر اشخاص حكايت
آن هم نـه در  ، ندا هظاهر شد تانچيزي حدود سيزده بار در گلس ايشان. دارند تاندر گلس

معشوقي كه صاحب عزّت شايد يكي دو مورد زن را در مقام . مقام معشوق يا نيك سيرت
  . 59كشانده باشد بتصويراست 

سـعدي اشـخاص    يآن است كه گـاه ، تانگلسهاي  ديگر در مورد شخصيتة نكت
يـن  ا  هالبتـ . گزينـد  مي هم اشيا بر يخود را از ميان حيوانات و گياهان و گاههاي  حكايت

  . 60افتد مي امر بندرت اتفاق

  

  : نتيجه

در آن زمان كه ماجرا از ، تانگيريم كه سعدي در گلس مي با اين توضيحات نتيجه
و القـاي تفكـر    تانتـوان گفـت مضـمون داسـ     مي حتيجايي كه ( باشدتر  شخصيت مهم

، انگيـزه ، كـنش  : در كمال ايجاز با عناصري از قبيل، ) استتر  ز حادثه هم مهما  هنويسند
دهـد و يـك بـار ديگـر بـا       مـي  هاي حكايات خود را جان شخصيت ،گوو مايه و گفت درون

هـاي   خيلـي بـه شخصـيت   كـه   آن بـي ، يعني سـبك سـهل و ممتنـع   ، شگرد خاص خود
آنان را راست و واقعـي  ، حكاياتش بپردازد و به توصيف روحيات و ماجراهاي آنان بنشيند

، عملي انجـام دهنـد  كه  آن بي، گو از زبان آنان يا راويو كند و تنها با عنصر گفت مي خلق
  . برد مي حكايات خود را پيش، نانآ ةبا بنمايش گذاشتن انگيز

دهـد و هـم    مي هم درس زندگي، ين ترتيب در زواياي اطوار شخصيت هايشا  هب
ارد تا خواننده به تماشاي عصـر و دوران او بنشـيند و   د ميز وقايع روزگار خويش برا  هپرد
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با شگرد خـاص خـود در    تاندر داسپردازي  شخصيت و بها  هتوج ةها نشان دهند اينة هم

  . قرن هفتم است

  ها نوشت پي

 .  43ص ، ) چاپ چهارم، 1368، نشر البرز : تهران(، رضا، براهني، قصه نويسي -1
محمد گذر آبـادي  ة ترجم، رابرت، مك گي، نويسينامه  فيلم سبك و اصول، ساختار، تانداس -2

 . 73ص ، ) پ چهارمچا، 1388، ات هرمسانتشار :]تهران([
 . 83ص ، ) چاپ پنجم، 1385، انتشارات سخن : تهران(، جمال، ميرصادقي، تانعناصر داس -3
 . 34ص، ) چاپ چهارم، 1387، نشر مركز : تهران( مصطفي ، مستور، كوتاه تانمباني داس -4
 ) چـاپ سـوم  ، 1385، ركـز نشر م  : ]تهران([فرزانه طاهري ة ترجم، يان، ريد، كوتاه تانداس -5

 . 75و  76ص 
 . 244ص، رضا، براهني، قصه نويسي - 6
 . 54ص ، همان -7
 .  83-135ص ، جمال، ميرصادقي، تانعناصر داس -8
چـاپ  ، 1387، نشـر مركـز   : ]تهران([، فرزانة طاهرية ترجم، رابرت، اسكولز، تانعناصر داس -9

 . 19-22ص  ، ) سوم
 .  173ص ، ) مچاپ دو، 1386، نشر ميترا : تهران(، سيروس، شميسا، انواع ادبي -10
 .  83-135ص ، جمال، ميرصادقي، تانعناصر داس -11
علمـي و    : ]تهـران ( [كـاوه دهگـان   ة ترجمـ ، سامرست، موام، كوتاه تانرمان و داسة دربار -12

 .  324ص ، ) چاپ چهارم، 1382، فرهنگي
 .  301ص ، همان  -13
، ) مچـاپ دو ، 1385، نشـر چشـمه   : تهـران (، حسـين ، سـناپور ، نويسي تانده جستار داس -14

 . 46 ص
 .  72و  73ص ، رابرت، مك گي، نويسينامه  فيلم و اصول ... تانداس -15
 . 104ص ، جمال، ميرصادقي، تانعناصر داس - 16
 . 174ص ، سيروس شميسا، انواع ادبي -17
 . 174ص ، همان -18
 .  290و  291ص ، رضا، براهني، قصه نويسي -19
 .  292ص ، همان -20
 .  295و  296ص ، همان -21
 .  296ص ، همان -22
 . 10ص ، سامرست، موام، كوتاه تانرمان و داسة دربار -23
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 . 174ص، سيروس، شميسا، انواع ادبي -24
 .  83-135ص، جمال، ميرصادقي، تانعناصر داس -25
 .  174ص ، سيروس، شميسا، نواع ادبيا  هنيز رجوع شود ب.  83-135ص ، همان  - 26
 .  83-135ص ، همان -27
 : ]تهـران ([محمـد راغـب   ة ترجمـ ، روالن، بـارت ، هـا  درآمدي بر تحليل سـاختاري روايـت    -28

 .  61ص ، ) چاپ اول، 1387، فرهنگ صبا
هفـت   : شـيراز (برگزيده دربارة سـعدي  هاي  مقاله، كاووس، حسن لي، موي دوستة سلسل -29

 . 198- 199ص، ) چاپ اول، 1387، اورنگ
 : تهـران (، عبدالحسـين زريـن كـوب   ، متـرجم ، عبدالحسـين ، زرين كوب، ارسطو و فن شعر -30

 . 123ص ، ) چاپ ششم، 1387، ر كبيرانتشارات امي
، تـوس  : ]تهـران ([اي  همترجم فريدون بدر، والديمير، پراپ، پريانهاي  ريخت شناسي قصه -31

 .  51 -54 ) چاپ دوم، 1386
 . 35ص ، رضا، براهني، قصه نويسي -32
، 1381، انتشارات خوارزمي : تهران(تصحيح و توضيح غالمحسين يوسفي ، سعدي تانگلس -33

 . 31حكايت ، اب اولب، ) چاپ ششم
پريسـا خسـروي   ة ترجمـ ، اورسـون ، اسكات كارد، تانديد در داسة شخصيت پردازي و زاوي -34

 .  18ص ، ) چاپ اول، 1387، نشر رسش : ]اهواز([ساماني 
ص ، ) چـاپ ششـم  ، 1381، انتشـارات اميـر كبيـر    : تهران(، علي دشتي، رو سعدي در قلم -35

211 . 
 .  30و  31ص ، رضا، براهني، قصه نويسي - 36
 .   16ص ، همان -37
 .  17ص ، همان -38
 . 31حكايت ، باب اول، سعدي تانگلس -39
 .  16حكايت ، همان -40
 .  28حكايت ، باب سوم، همان -41
 .  19حكايت ، باب پنجم، همان -42
 .  17و  18ص ، رضا، براهني، قصه نويسي -43
 .  202و  201ص ، كاووس، حسن لي، موي دوستة سلسل -44
 .  21ص ، رضا، براهني، قصه نويسي -45
 .  29ص ، همان - 46
 .  13حكايت ، باب اول، سعدي تانگلس -47
 .  546ص ، ) چاپ دوم، 1375، زوار : تهران(، حسين، خطيبي، فنّ نثر -48
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احمد ة ترجم، كريستف و ميشل، بااليي و كويي پرس، كوتاه فارسي تانداسهاي  سرچشمه -49

شـود بـه رضـا    نيـز رجـوع   . 162ص ، ) چاپ اول، 1387، معين : ]تهران([كريمي حكاك 
 . 39ص ، قصه نويسي، براهني

 . حكايت چهاردهم، باب اول، سعدي تانگلس -50
 . 44ص ، رضا، براهني، قصه نويسي -51
 . حكايت اول و چهارم، باب اول، سعدي تانگلس -52
 . 30حكايت ، همان -53
 .  17و  6و  5حكايت ، باب دوم، همان -54
 .  32حكايت ، همان -55
 . 4و  1حكايت ، باب اول، همان - 56
 . 23و  20حكايت  ،همان -57
 .  28و 12و11حكايت ، باب اول، همان -58
 .  18و  14حكايت ، باب پنچم، همان -59
 .  46و  40حكايت ، و باب دوم 12حكايت ، همان - 60
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