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عواطف عاشقانه به كار گرفته میشد .سپس ،با شکلگیری عرفان و تصوّف در خدمت اهل
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نوع عاشقانه با سعدی به اوج كمال میرسد .يکی از ويژگیهای سعدی در عرصة غزلسرايی،
بیان روايت در قالب غزل است كه اين گونه از غزل را «غزل -روايت» مینامیم .در اين مقاله
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روايتهايی هستند كه عنصر اصلی آنها «گفتوگو» است .تعداد  72مورد غزل -روايتهای
«وصفی» و  12مورد نیز غزل -روايتهايی هستند كه ساختار «حکايت» دارند .همچنین در اين
گونة اخیر از غزل -روايتها ،برخی از عناصر داستانپردازی؛ نظیر :گفتوگو ،شخصیّت ،زاوية
ديد ،مکان و زمان نیز مورد بررسی قرار گرفتهاست.
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 -1مقدّمه
يکی از انواع شعر روايـی «غـزل -روايـت» اسـت كـه گونـهای از غـزل فارسـی محسـوب
میشود و میتوان آن را گونهای تازه و در عین حال ديرپا در شعر فارسی بـه حسـاب آورد.
به طور كلّی « روايتگری از روزگـار باسـتان در انـواعی از ادبیّـات بـه ويـژه شـعر حماسـی و
تعلیمی جلوهگر بوده و جزء ساختار و عنصر اصلی شعر محسوب میشدهاست» (روحـانی و
منصوری .) 911 :9981 ،اشعار روايـی ،اشـعاری اسـت كـه وقـايع تـاريخی ،سرگذشـتهـا،
قصّهها ،اوضاع و احوال را حکايت میكند .به عنوان نمونه ،شاهنامة فردوسی در شمار يکی
از قديمیترين و مهم ترين مجموعة اشعار روايـی اسـت .شـیوة روايتگـری عـالوه بـر اشـعار
فردوسی در اشعار شاعرانی نظیر :نظامی ،عطّار و مولوی نیز ديده میشودكه «حركـت شـعر
فارسی از حماسی به روايی و سرانجام به غنايی در واقـع نشـانة حركـت روحیّـه و ذوق قـوم
ايرانی از اسطوره و افسانه به وصف واقعیّت ،احسـاس و عاطفـة اجتمـاعی اسـت» (عباديـان،
 .)11 :9981امّا آوردن داستان در میان غزل« ،نخست در شعر عطّار و سپس ،در اشعار موالنا
به صورت گسترده مشاهده میشود كه اين داستانها گاهی به صورت نقل قول و گـاهی بـه
شـیوة گفــتوگــو بیـان شــدهاســت» (صـبور .)798 -792 :9921 ،ســعدی نیــز عـالوه بــر بــه
كارگیری هنر «روايـت» در گلسـتان و بوسـتان در برخـی از غزلیّـاتش بـه فـنّ «روايتگـری»
پرداخته و مضامین شـعری و انديشـههـايش را در قالـب «روايـت» بیـان كـردهاسـت .قبـل از
معرّفی و تحلیل غزل ـ روايـت هـای سـعدی ،ذكـر ايـن نکتـه ضـروری اسـت .هرچنـد كـه
اصــطالح «روايــت» بیشــتر در حــوزة ادبیّــات داســتانی و داســتاننويســی مطــرح اســت ،امّــا
پژوهشگران ادبی برای اشعار روايی زبان فارسی اعمّ از :غزل ـ روايتها و قصايد روايی نیـز
اين اصطالح را به كار بردهاند .بنابراين نگارندگان مقالـة حاضـر نیـز «غـزل ـ روايـت»هـای
سعدی را در شمار «روايت» به حساب آوردهاند.
 -1-1بیان مسئله
پیدايش گونههای مختلف غزل از موضوعهای نسبتاً جديدی میباشد كه باعث شدهاسـت
تا پژوهشگران به تحقیق در ايـن زمینـه بپردازنـد« .غـزلِ روايـی» ،يکـی از گونـههـای غـزل
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محسوب میشود كه شاعر در آن به شـیوههـای مختلـف از جملـه :حکايـت ،گفـتوگـو و
توصیف ،روايتِ ماجرايی را بیان میكند .اين نوع غزلها در ابتدای پیدايش به فضاسازیهـا
و تصويرپردازیهـای موجـود در برخـی تغـزّلهـا محـدود مـیشـد .امّـا بـا گذشـت زمـان،
موضوعات گوناگونی نظیر :مضامین اخالقی ،عرفانی ،اجتمـاعی ،تـاريخی ،مـذهبی و ...نیـز
در آنها رواج يافت .در اين مقاله كوشش شدهاست تا از میان غزلیّـات سـعدی ،غـزلهـای
روايی او شناسايی شود و همچنین گونههای اين نوع غزلها معرّفی گردد .برای ايـن منظـور
كلّ غزلیّات سعدی ( 219غزل) كه در كلّیّات سعدی تصحیح محمّـد علـی فروغـی موجـود
است ،مورد بررسی قرار گرفتهاند .شیوة انجام پژوهش بدين گونه بودهاست :ابتدا بـه تقسـیم
بندی انواع غزلهای روايی پرداخته شده ،سپس گونههـای غزلیّـات روايـی سـعدی معرّفـی
گرديدهاست و درمبحث ديگر ،عناصر متغیّر غزل -روايتهای نوع «حکايت» مـورد تحلیـل
قرار گرفتهاند .بنابراين غزل -روايتهـای سـعدی را مـیتـوان در شـمار متـون روايـی زبـان
فارسی به شمار آورد .از اينرو يکی از شیوههای بررسی چنـین متـونی ،اعمـال تحلیـلهـای
ساختارگرايانه و شناسايی عناصر داستانی موجود در آنهـا اسـت كـه در ايـن مقالـه بـه ايـن
موارد پرداخته شدهاست.
 -2-1پیشینۀ تحقیق
از میان پژوهشهای متعدّد صورت گرفته در مورد آثار سعدی و بويژه غزلیّات او تـاكنون
در هیچ يک ازآنها به بررسی «غزل -روايتها»ی وی پرداخته نشدهاست .بنـابراين «تحلیـل
ساختاری غزل -روايتهای سعدی» كه به وسـیلة نگارنـدگان صـورت مـیگیـرد ،نخسـتین
پژوهش مستقل در زمینة غزلهای روايی سعدی به شمار میآيد.
 -9-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
از آنجايی كه درمیان غزلیّات سعدی نیز غزلهای روايی وجود دارد ،بررسی و تحلیل اين
نوع غزلها میتواند پژوهشگران و خوانندگان را به اهداف و انگیزههـای سـعدی راهنمـايی
كند؛ زيرا مضامین ناشی از فرم ذهنی شاعر از طريـق روايـت بـه آسـانی دريافـت مـیشـود.
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همچنین به دلیل وجود عنصر «روايت» دراين نـوع غـزلهـا ،برخـی از كاركردهـای داسـتان
مانند تأثیرگذاری بیشتر در خواننده ،احسـاس مـیشـود .بنـابراين غـزلهـای روايـی سـعدی
قابلیّت بررسی با معیارها و شگردهای داستان پـردازی را دارنـد تـا از ايـن منظـر بـه شـناخت
ساختار روايی آنها دست يابیم .با توجّه به اينکه تاكنون «غزل -روايت»های سعدی معرّفـی
نشدهاند و همچنین تحلیـلهـای سـاختارگرايانه روی آنهـا صـورت نگرفتـهاسـت .بنـابراين
ضرورت چنین پژوهشی احساس میشود .از اينرو در اين مقاله عالوه بر معرّفی گونـههـای
غزلیّــات روايــی ســعدی ،برخــی از شــگردهای داســتانپــردازی موجــود در آنهــا ،نظیــر:
گفتوگو ،شخصیّت ،زاوية ديد ،مکان و زمان نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
 -2بحث
به طوركلّی غزلهای روايی به دو دستة اساسی تقسیم میشوند كه عبارتند از -9 :براساس
ساختار -7 7براساس محتوا( 9روحانی و منصوری .)999:9981،براساس اين تقسیمبنـدی ،بـا
بررسی صورت گرفتـه در ايـن مقالـه از مجمـوع  219غـزل موجـود در كلّیّـات سـعدی ،بـا
احتساب تمامی روايتهای (كوتاه و بلند) ،میتوان « 81غزل -روايت» در میان آنها يافـت
كه اين میزان حدود  97/11درصد كـلّ غزلیّـات را بـه خـود اختصـاص دادهاسـت .در ايـن
پژوهش ،اين تعداد غزل روايی ( 81مورد) بر اساس «ساختار» مورد بررسی واقـع شـدند كـه
حاصل آن ،قرار گرفتن آنها در سه گونة عمدة :غزل -روايتهايی كه عنصر اصـلی آنهـا
«گفتوگو» است ،غزل -روايتهايی كه سـاختار «حکايـت» دارنـد و غـزل -روايـت هـای
«وصفی» ،است .اينک به تحلیل هر يک از اين گونهها و تعداد غزلهای روايـی كـه در هـر
يک از اين گونهها قرار میگیرند ،پرداخته میشود .غزل– روايـتهـای سـعدی بـر اسـاس
ساختار در سه گونه قرار میگیرند:
 -1-2غزل -روایتهای مبتنی بر عنصرگفتوگو
در اين نوع از غزل -روايتها عنصر غالب« ،گفتوگو» است و از سـاير عناصـر روايـت
كمتر بهره گرفته شدهاست .تعداد اين غزلها در میان غزلهای روايی سعدی بسیار اندک و
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تنها  1مورد است كه حدود  1درصد غزل -روايتها را در بر میگیـرد و شـامل غـزلهـای
شمارة 911 ،991 ،91 ،98 :و  111مـیباشـد .شـیوة روايـت و گفـتوگـو در ايـن  1غـزل-
روايت به صورت يکسان بیان شدهاست .بدينگونه كه سـعدی در ابتـدای هـر يـک از ايـن
غزل -روايتها ،مقدّمهای بیان كرده و سپس ،در ابیات پايانی اين غزلها به بیان گفتوگـو
بین شخصیّتهای روايت پرداختهاست .به عنوان نمونه ،در غزل شمارة  98با مطلع« :ای كـه
انکار كنی عالم درويشان را  /تو ندانی كـه چـه سـودا و سِـرّ اسـت ايشـان را »1كـه  99بیـت
است ،سعدی ضمن بیان اهمّیّت «قناعت» و نکوهش «منصبهای دنیايی» و بیان تمثیـلهـايی
در میان غزل ،در چهار بیـت پايـانی ايـن غـزل بـه گفـتو گـو پرداختـهاسـت .طـرفین ايـن
گفتوگو «سعدی» و «عاشق سوخته» است:
عاشقی سوختهای بیسر و سامان ديدم

گفتم ای يار مکن در سر فکرت جان را

نفسی سرد برآورد و ضعیف از سر درد

گـفت بگذار من بیسر و بیسـامـان را

پند دلبند تو در گوش من آيد ،هیهات

من كه بر درد حريصم چه كنم درمان را

سـعديا عمر عزيز است به غفلت مگذار

وقـت فـرصـت نشود فوت مگر نادان را
(سعدی)197-199:98 /9981،

و يا در غزل شمارة  91كه  99بیت دارد و با مطلع« :چه كند بنده كه گردن ننهد فرمان را
 /چه كند گوی كه عاجز نشود چوگان را» شروع میشود ،ضمن اشاره به تحمّل سختیهای
عاشق در راه رسیدن به معشوق و نکـوهش سـرزنشكننـدگان عاشـق ،در  1بیـت پايـانی بـه
گفتوگو پرداخته شدهاست .ايـن گفـتوگـو بـین «سـعدی» و «طبیـب» (عـارف) صـورت
گرفتهاست (سعدی .)199:91 /9981،در غزل شمارة  991كه دارای  1بیـت اسـت و بـا ايـن
مطلع آغاز میشود« :روز وصلم قرار ديدن نیست  /شب هجرانم آرمیدن نیست» ،ضمن بیان
حاالت دوری عاشق از معشوق ،در سه بیت پايانی آن به گفتوگو با «خداوندگار» (عاشق)
پرداخته شدهاست(همان .)117 :و يا در غزل شمارة 911با مطلع« :ای كه رحمت می نیايد بر
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منت  /آفرين بر جان و رحمت بر تنت» كه متشکّل از  97بیت است ،ضمن توصیف معشوق
و درخواست از او مبنی بر توجّه كردن به عاشق؛ از ابتدای غزل ،سعدی خطـاب بـه معشـوق
سخنانی را بیان میكند كه در نهايت ،مورد پذيرش و توجّه معشوق واقع نمـیشـود .در ايـن
غزل تا بیت  91گفتوگو يک طرفه بیان شدهاست .پس از بیتـوجّهی معشـوق ،سـعدی در
بیت  91با بیان تمثیل «باد سرد در آهن دمیدن» به گفتوگو بـا «مـاهرو» (معشـوق) پرداختـه
اســت (همــان .)197-199 :همچنــین در آخــرين غــزل (غــزل شــمارة  )111كــه ســاختار
گفتوگو دارد و با مطلع« :چشم رضا و مرحمت بر همه باز میكنی  /چون كه به بخـت مـا
رسد اين همه ناز میكنی» آغاز میشود ،ضمن گِله از معشوق و سرزنش عیبجويـان ،در 9
بیت پايانی غزل ،گفتوگـو بـین «سـعدی» و «سـرو روان» (معشـوق) صـورت گرفتـهاسـت
(همان.)198 :
كلّ ابیات اين نوع غزلها اختصاص به «گفتوگو» ندارد .درتمام اين نوع غزلها ،نخست
مقدّمهای از زبان شخصیّت اصلی روايت (سعدی) بیان میشـود ،سـپس در میـان غـزلهـا از
تمثیل استفاده میشود و در نهايت ،ابیات پايانی به گفـتوگـو بـین سـعدی و طـرف مقابـل
(شخصیّت دوم گفتوگو) اختصاص میيابد .تمامی گفتوگوهای صورت گرفتـه در ايـن
غزلها فشرده و به صورت كوتاه بیان شدهاند .به طوری كه تعداد ابیـات آنهـا در هـر غـزل
بین  9تا  1بیت است .سعدی در اين نوع از غزل -روايتها قصد روايـتپـردازی را نداشـته
است ،زيرا تنها عنصر اصلی روايت در آنها« ،گفتوگو» است و نوع گفتوگـو در آنهـا
گفتوگوهای دو طرفه (ديالوگ) محسوب میشود .در تمامی اين غـزل -روايـتهـا يـک
طرف گفتوگو ،سعدی و طرف مقابـل ،جـزء شخصـیّتهـای «تیپیـک» اسـت و هرگـز از
شخصیّتهای «شناختهشده»« ،نمادين» و «نامعلوم» استفاده نشدهاست .آغازگر گفتوگـو در
تمام اين غزلها ،سعدی است .در واقع ،حضور او در اين نوع غزلها پررن

اسـت .تمـامی

گفتوگوها با بیان عبارتهای كوتاه آغاز میشود و به پايان میرسـد .زبـان و بیـان طـرفین
گفتوگوها نیز ساده است .همچنین «در اين دسته از روايات عنصـر كـنش ،غايـب اسـت و
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شاعر از قول يکی از شخصیّتها سخن میگويد .در اين روايتهـا [گـاهی] تشـخیص میـان
سخن شاعر و سخن شخصیّت داستان دشوار میگردد» (طغیانی.)911:9982،
در مجموع ،غزل -روايتهای نوع «گفتوگو» 1/11درصد كلّ غـزل -روايـتهـا را بـه
خود اختصاص دادهاست كه كاربرد كمتر اين نوع غزل -روايتها نسبت به ساير غـزلهـای
روايی ،نشان دهندة آن است كه سعدی كمتر به بیان مفاهیم نظر داشته و در مقابـل ،اهمیّـت
بیشتری برای روايتپـردازی قائـل بـودهاسـت .از ايـنرو بـه انـواع ديگـر غـزل -روايـتهـا
(حکايت و وصف) توجّه بیشتری كردهاست .به دلیل اينکـه ايـن روايـتهـا بسـیار كوتـاه و
فشرده بیان شدهانـد ،بنـابراين دو طـرف شخصـیّتهـا در طـول روايـت و گفـتوگـو تغییـر
نمیيابند .در واقع ،اين گونه شخصیّتها در شمار شخصیّتهای «ايستا» محسوب میشـوند.
همچنین اين نوع غزل ها پايانی ندارند .زيـرا فاقـد طـرح (پیرنـ

) هسـتند و بـه گفتـة كـالر:

«راوی با توجّه به شناختی كه از خوانندگان خود دارد ،مـیدانـد آنهـا پايـان روايـت را آن
گونه كه بايد خود در میيابند» (كالر .)992:9987،بنابراين سعدی نیز پايان و نتیجة اين نـوع
غزلهای روايیاش را بـر عهـدة خواننـدگان واگـذار كـردهاسـت .در جـدول زيـر خالصـة
وضعیّت ساختار هر يک از غزل -روايتهای نوع «گفتوگو» نشان داده میشود:
جدول شمارة :9ساختار غزل – روايتهای نوع «گفتوگو»
شمارة

تعداد

تعداد

طرفین

نوع شخصیّت

موضوع

دارای

استفاده

دارای

غزل

ابیات

ابیات

گفتوگو

طرفین

گفتوگو

مقدّمه

از تمثیل

نتیجه

98

99

1

91

99

1

گفت-
وگو

سعدی و

شناخته

فکر جان

عاشق

شده-

نبودن

سوخته

تیپیک

سعدی و

شناخته

بیان حال

طبیب

شده-

گريان

+

+

+

+

+

+

912
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تیپیک
991

1

9

911

97

7

111

2

9

سعدی و

شناخته

ديدن

خداوندگا

شده-

میوه

ر

تیپیک

سعدی و

شناخته

بیان درد

ماهرو

شده-

دل

+

+

+

+

-

-

تیپیک
سعدی و

شناخته

سرو روان

شده-

مناظره

+

+

+

تیپیک

 -2-2غزل -روایتهای وصفی
اين نوع غزل -روايتها  ،غزلهايی هستند كه ساختار غزل -روايتهای «گفـتوگـو» و
«حکايت» را ندارند و توصیفی به شمار میآيند .در واقع ،محور روايـت در آنهـا «وصـف»
است .تعداد اين نوع غزلهای سعدی  72مورد است كه شامل غـزلهـای شـمارة،911 ،11 :
،111 ،111 ،971 ،979 ،911 ،711 ،718 ،712 ،711 ،711 ،719 ،711 ،712 ،711 ،711
 119 ،119 ،111 ،111 ،191 ،191 ،197 ،191 ،178و  129میباشد .اين نوع غزلیّات مـورد
بحث ما نیست .اين نوع غزلها كه بـه غـزلهـای وصـفی( )Descriptiveمعـروف هسـتند،
عبارتند از« :تصوير و ترسیم كالمی شخصی ،اشیاء و رويداد و نه بیان پرشدّت احساسـات و
داوریها و بدون طرح كردن مقايسهها و مشابهات .اشعار وصـفی بیشـتر بـه بیـان حـاالت و
بازنمايش طبیعت میپردازد» (دستغیب .)11:9911،برخـی معتقدنـد كـه «خفیـفتـرين نـوع
روايت در غزلهای با ساختار توصیف يافت میشود» (روحـانی و منصـوری.)997 :9981 ،
در واقع ،در غزلهای روايی با ساختار توصیف ،از عناصر روايت كمتر بهـره گرفتـه شـده و
در آنها فقط به وصف ويژگیها و ظواهر معشوق اكتفا شدهاست.
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 -9-2غزل -روایتهای مبتنی بر حکایت
در اين نوع از غزل -روايتها عناصر گوناگون روايت از جمله :مکان ،زمان ،زاويـة ديـد،
گفتوگو و شخصیّت به كار گرفته شدهاست .تعـداد ايـن غـزلهـا  12مـورد اسـت كـه 11
درصد كلّ غزلیّات روايی را تشکیل میدهند .غزلهای شمارة،911 ،12 ،99 ،91 ،91 ،99 :
،789 ،728 ،727 ،721 ،711 ،799 ،797 ،772 ،792 ،912 ،921 ،911 ،911 ،918 ،912
،111 ،111 ،111 ،191 ،191 ،191 ،119 ،912 ،917 ،921 ،929 ،929 ،711 ،782 ،781
،111 ،111 ،111 ،111 ،112 ،192 ،199 ،171 ،171 ،111 ،112 ،117 ،181 ،118 ،117
 118 ،199 ،182 ،118 ،112و  121در شمار اين نوع غزل -روايتها محسوب میشوند كه
در اين مبحث از نظر عناصر متغیّر مورد بررسی قرار میگیرند.
 -1-9-2عناصر متغیّر غزل -روایتهای نوع حکایت
در غزل -روايتهای نوع «حکايت» عناصر متغیّـر روايـت از قبیـل :مکـان ،زمـان ،زاويـة
ديد ،گفتوگوها و شخصیّتها ،مانند داستانها و حکايتها ديده میشـود و در بیشـتر ايـن
غزلها ،عناصر مذكور تکرار میشوند كه «دستهبندی و استخراج بسـامد آنهـا در شـناخت
هر چه بهتر زيرساختهای فکری شاعر كمک مـیكنـد» (طـاهری .)912:9987،در زيـر بـه
تجزيه و تحلیل هر يک از عناصر متغیّر در اين نوع از غزل -روايتها پرداخته میشود:
 -1-1-9-2مکان
مارتین ،دو عنصر«مکان» و «زمان» را در كنار عناصر اصلی روايت قرار میدهد و از آنهـا
به عنوان «نمايه» ياد میكند .وی معتقد است كه« :اين نمايهها شـامل مکـان و زمـان روايـت
اســت كــه بــرای زيبــايی مــتن بــه آن افــزوده مــیشــود و در درجــة دوم اهمّیّــت قــرار دارد»
(مارتین .)87:9987،از  12غزل -روايت سعدی كه از نـوع «حکايـت» محسـوب مـیشـوند،
تنها  99مورد دارای مکان مشخّص هستند كه در بـین غـزل بـه طورصـريح بـه مکـان آنهـا
اشاره شده است .در  9مورد نیز با توجّه به فحوای غزل و قراين موجود در آن میتوان محلّ
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وقوع روايت (مکان) را برای آنها مشخّص كرد .امّا در  19مورد بـاقی مانـده ،مکـان آنهـا
نامشخّص است .عنصر«مکـان» در  99غزلـی كـه مشـخّص شـده ،متفـاوت اسـت .برخـی از
مکانها ،مانند :كاشانه ،قبرستان ،شیراز ،سرا ،بـام ،زمـین ،صـحرا و چمـنزار ،محـلّ واقعـی
هستند و برخی از امـاكن نیـز ماننـد :میخانـه ،میکـده ،خرابـات ،كـوی خرابـات و محـراب،
«نمادين» هستند كه میتوانند نمادی برای يک مرحلة خاص از سیر و سلوک باشند.
 -2-1-9-2زمان
از میان  12غـزل -روايـت نـوع «حکايـت» 79 ،مـورد دارای زمـان مشـخّص هسـتند و بـه
صراحت به زمان وقوع آنها اشاره شـدهاسـت .زمـان  97مـورد «دوش» (ديشـب) 7 ،مـورد
«امشب» 7 ،مورد «امروز» 9 ،مورد «بهار» 7 ،مورد «شب» 9 ،مورد «سحر» 9 ،مـورد «ديـروز»،
 9مورد «بامداد» و  9مورد «روزی» ،تعیین شدهاست .دلیل كثرت ذكـر «دوش» را نسـبت بـه
ساير زمانها میتوان جزء تجربیّات عارفانة سعدی در راسـتای سـاير منـابع عرفـانی دانسـت.
زيرا «شب و سحرگاه را بهترين زمان برای دعاء ذكر و نیز خلوت با خداوند و راز و نیـاز بـا
او میدانستند» (طاهری .)911:9981با وجود ساختار نسبتاً ساده در اين نوع غزل -روايتها،
اين موضوع قابل توجّه است كـه سـعدی بـا ذكـر «مکـان» و «زمـان» وقـوع روايـت در ايـن
غزلها ،در نظر داشتهاست كه روايت را به واقعیّت نزديک گرداند تا سبب شود كه خواننده
امکان وقوع آن را بپذيرد.
 -9-1-9-2زاویۀ دید ()Point of View
زاوية ديد «به موقعیّتی گفته میشود كه نويسنده نسبت به روايت داستان اتّخاذ مـیكنـد و
دريچهای است كه پیش روی خواننده میگشايد تا او ازآن دريچه حوادث داسـتان را ببینـد
و بخواند» (مقدادی .)992:9928،بر اساس يک تقسیمبنـدی كلّـی ،زاويـة ديـد در دو نـوع:
زاوية ديد بیرونی(روايت سوم شخص) و زاوية ديد درونی(روايت اوّل شخص) طبقـهبنـدی
میشود كه هر كدام از آنها به دستههای جداگانهای تقسیم میشوند .در زاوية ديد بیرونـی
«داســتان از خــارج روايــت مــیشــود و راوی دانــای ك ـلّ ماننــد فکــری برتــر ،از بیــرون،
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شخصیّتهای داستان را میبیند و از نزديک شـاهد اعمـال و افکـار آنهـا اسـت و بـه طـور
معمــول از گذشــته ،حــال و آينــده و همچنــین از افکــار ،احساســات آشــکار و پنهــان همــة
شخصـیّتهــا بــا خبــر اســت و در مــواردی نیــز بــه اظهــار نظــر و نتیجــهگیــری مــیپــردازد»
(عبداللّهی .)992:9981،در روايت از زاوية ديد درونی« ،داستان به وسیلة يکـی از اشـخاص
داستان و به شیوة منِ روايت نقل میشود كه اين شخص ممکن است شخصیّت اصلی باشـد
و يــا مـنِ روايــت كننــده ،شخصـیّتی فرعــی باشــد و نقشــی در ســیر حــوادث نداشــته باشــد»
(همان .)998:از مجموع  12غزل -روايت نوع «حکايت» 11 ،مورد آن با زاوية ديـد درونـی
گزارش شدهاست .فقط در  9مورد ،روايت با دو زاوية ديد اوّل شخص و سوم شخص بیـان
شدهاست .از اين شیوة روايت میتوان چنین نتیجه گرفت كه همة روايتها كه در ايـن نـوع
غزلها ذكر شدهاست ،در جهانِ واقع يا در جهانِ ذهن سعدی اتّفاق افتادهاسـت .بـه عبـارتی
ديگــر ،ســعدی ،خــودش ايــن تجربیّــات را گذرانــده و تجربــه كــردهاســت و در تمــام ايــن
روايتها ،حکايت و شرح حال خود را از طريق اين غزل -روايتها بیان كردهاست.
در  9غزل -روايتی (غزلهای شماره 99،91:و  )921كه زاوية ديد متغیّر است ،معموالً در
اين دسته از روايـات ،عنصـر«كـنش» غايـب اسـت و سـعدی از قـول يکـی از شخصـیّتهـا
(حورازاده ،جان و عقل) سخن گفتهاست .در اين  9غزل -روايت ،تشخیص مرز میان سخن
سعدی و شخصیّت روايت دشوار است و نمیتوان به طور دقیق دريافت كه در كجـا سـخن
شخصیّت پايان يافته و سخن سعدی از كجا آغاز شدهاسـت .در واقـع ،مـیتـوان گفـت كـه
بخش بیشتر اين روايات «گفتوگو» است كه سعدی به جـای شخصـیّت روايـت بـه سـخن
گفتن پرداختهاست .برای مشخّص شدن اين گونه روايت (زاوية ديد متغیّر) ابیاتی از «غزل-
روايت» شمارة  91نقل میشود:
دوش حورا زادهای ديدم كه پنهان از رقیب

در میان ياوران میگفت يار خويش را

گر مراد خويش خواهی ترک وصل ما بگوی

ور مرا خواهی رها كن اختیار خويش را

درد دل پـوشـیده مانی تا جگر پرخون شـود

به كه با دشمـن نمايی حال زار خويش را
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ای سـهـی سـرو روان آخر نگاهی بازكن

تا به خدمت عـرضه دارم افـتقار خويش را

دوسـتـان گويند سعدی دل چرا دادی به عشق

تا میان خـلق كم كردی وقار خويش را

مـا صـلـاح خـويـشـتن در بینوايی ديـدهايـم

هر كسی گو مصلحت بیند كار خويش را
(سعدی)191 :91 / 9981 ،

راوی در سه بیت نخست اين غزل ،روايت را با زاوية ديـد بیرونـی بـه گونـة دانـای كـلّ
آغاز كردهاست ،امّا در بیت چهارم همانگونه كه مشاهده میگردد ،شیوة بازگويی داسـتان
عوض میشود و شخصیّت داستان (سهی سرو روان يا همان حـورازاده) كـه تـاكنون غايـب
بود و از سوی راوی معرّفی میشد؛ وارد داستان میشـود و بـه طـور مسـتقیم مـورد خطـاب
راوی قرار میگیرد .در واقع ،راوی از اين بیت به بعد شخصیّت را مخاطب قـرار مـیدهـد و
او را با روايت درگیر میسازد .در بیت پنجم ،بار ديگر زاوية ديد تغییر مـیكنـد و ايـن بـار،
روايت از زبان «دوستانِ» راوی بیان میشود.
 -4-1-9-2گفتوگو ()Dialogue
گفتوگو به معنی «مکالمه و صحبت كردن با يکديگر ،مبادلة افکـار و عقايـد اسـت كـه
در شعر ،داستان ،حکايت و ...به كار برده میشود يا صحبتی را كه میان دو شخص يـا بیشـتر
ردّ و بدل مـی شـود و يـا آزادانـه در ذهـن شخصـیّت واحـدی در اثـر ادبـی پـیش مـیآيـد»
(میرصادقی .)111:9981،همچنین ،گفتوگو نشـان دهنـدة «ذهنیّـات و خصوصـیّات فـردی
اشخاص است .اگر هنرمندی بخواهد اثرش با روح باشـد ،بايـد اشـخاص زنـدهای را در آن
بیاورد .اشخاص زنده هم حرف میزنند و هم حركـت مـیكننـد» (يونسـی .)911:9981،در
مجموع ،گفـتوگـو انـواعی دارد و در يـک داسـتان ،حکايـت ،روايـت و  ...مـیتوانـد بـه
شــکلهــای مختلــف صــورت بگیــرد .از جملــه :گفــتوگــوهــای دو طرفــه (ديــالوگ)،
گفــتوگوهــای درونــی (مونولــوگ) ،گفــتوگوهــای چنــد جانبــه و تــکگــويی درونــی
شخصیّتها (گفتار يک طرفه) .يکی از مهمترين عناصر متنهای روايی «گفتوگـو» اسـت
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و «بیشتر قسمتهای روايت از طريق گفتوگوهای اشخاص پیش میرود .از سـوی ديگـر،
فضا و ساختار غزل چندان ظرفیّت پذيرش بسیاری از عناصر روايی ،از جملـه گفـتوگـو را
ندارد» (طاهری .)711:9987،از اينرو در غزل -روايتهای نوع «حکايت» سعدی نیز به اين
عنصر توجّه چندانی نشدهاست .به طوری كه از مجمـوع  12غـزل -روايـت نـوع «حکايـت»
فقط در  1مورد گفتوگوهايی بین اشخاص روايت صورت گرفتـهاسـت كـه در همـة ايـن
موارد نیز ،يک طـرف گفـتوگـو «سـعدی» اسـت و طـرف ديگـر ،شخصـیّتهـايی نظیـر:
دوست ،عقل ،يکی ،كودكی ،پریرخسار ،قمر و سروقدِ سیماندام هستند .آغازگر تمام اين
گفتوگوها نیز خود «سعدی» اسـت و طـرف مقابـل فقـط در حـ ّد يـک يـا دو جملـه بیـان
میكند و سرانجام ،سعدی گفتوگو را به پايان میرساند .در ساير غزلها يا گفـتوگـويی
صورت نگرفتهاست و يا اگر گفتوگويی وجود دارد ،از نوع «تکگويی درونی» محسوب
میشود.
از مجموع  12غزل -روايت نوع «حکايت» 18 ،مورد از نوع «گفتوگوی درونـی» اسـت
كه  11مورد آن را خود سعدی بیان كـرده و فقـط  7مـورد بـه وسـیلة سـاير شخصـیّتهـای
روايت ،صورت گرفتهاست .اين نوع گفتوگوها به صورت تکگـويی هسـتند و در بیشـتر
موارد خطاب به كسی بیان شدهاند و در موارد اندكی نیز مشاهده میشـود كـه سـعدی ايـن
تکگويیها را به صورت درونی خطاب به خودش بیان كردهاست .بـه عنـوان نمونـه ،يـک
مورد از اين غزلها كه در آن تکگويی صورت گرفته در زير نقل میشود:
سرمست درآمد از خرابـات
جان در ره او به عجز میگفت:
از خـون پـیادهای چه خیزد
حقّا و به جانت ار توان كرد
گـر چشم دلم به صبر بودی

بـا عقل خراب در مناجات...
كـای مالک عرصة كرامـات
ای بـر رخ تـو هـزار شه مات
بـا تـو بـه هزار جان مالقـات
جـز عـشق نـديـدمـی مهمّات

918
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تـا بـاقـی عمر بر چـه آيـد
صافی چـو بشد به دور سعدی
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بـر باد شد آنچه رفت هیهات
زين پس من و دردی خرابات
(سعدی)191 :99 /9981 ،

در اين ابیات مشاهده میشود سخنانی را كه شخصیّتِ روايت (جان) گفتـه ،بـه صـورت
تکگويی بیان شدهاست و طرف مقابل تا پايانِ روايت ساكت بودهاست .به طـور كلّـی ،در
اين نوع گفتوگوها يکی از شخصیّتها گفتوگو را آغاز مـیكنـد و بـدون آنکـه پاسـخ
سخنان خود را بشنود ،خودش گفتوگو را به پايان میرساند .سعدی به كمک ايـن عنصـر
هنری به فضـاسـازی در غزلیّـات روايـی خـود پرداختـهاسـت تـا خواننـدگان از طريـق ايـن
گفتوگوها به فضای حاكم بر روايت پی ببرند .در مجموع ،گفتوگوهای صورت گرفتـه
در اين نوع غزل -روايتها در معنـی خـاصّ كلمـه يعنـی «گفـت و شـنود» دو طرفـهای كـه
موجب تبیین بهتر كنش ها و بروز تغییـر و حركـت در مسـیر روايـت شـود ،وجـود نـدارد و
كنشـی كــه موجـب حركــت و تغییـر در روايــت شـود ،بــه وقـوع نپیوســته اسـت .زيــرا ايــن
گفت وگوها بیشتر سخنان حکیمانه و قابل تأمّل هستند كه به صورت يـک طرفـه بیـان شـده
است وگاهی نیز ،سعدی يا اشـخاص ديگـر روايـت بـا خـود سـخن گفتـهانـد كـه «واگويـه
درونی» محسوب میشود .نمونههايی زير در شمار «واگويههای درونی» غزل -روايـتهـای
سعدی به حساب میآيند:
من مرغکی پربستهام زآن در قفس بنشستهام

گر زآنکه بشکستی قفس بنمودمی پرواز را

سعدی تو مرغ زيركی خوبت به دام آوردهام

مشکل بـه دست آرد كسی مانند تو شهباز را
(همان)172 :

سعدی اگر نام و نن

در سر او شد چه شد

مرد ره عشق نیست كش غم نن

است و نام
(همان)219 :
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 -9-1-9-2شخصیّت ()Character
شخصیّت« ،مفهوم شخصیّت همانند ساير پديدههای ادبی در گذر زمان دسـتخوش تغییـر
و تحوّل اساسی شده و با پیشرفت و تکوين ادبیّات داستانی پیچیده شدهاسـت .شخصـیّت بـه
اشخاص ساخته شده و بازيگران داستان اطالق میگردد و مهمتـرين و كلیـدیتـرين عنصـر
داستان محسوب میشود كه تمامیّت قصّه بـر محـور آن مـیچرخـد و دگرگـونی حـوادث،
جدالها ،طرح ،توطئه و سـاير عوامـل همـه در اثـر دگرگـونی شخصـیّت شـکل مـیگیـرد»
(براهنــی .)719 :9918 ،در 12غــزل -روايــت نــوع «حکايــت» در مجمــوع 711،شخص ـیّت
حضور دارند كه اين شخصیّت هـا در سـه طبقـة :نـوعی يـا تیپیـک ،تـاريخی -اسـطورهای و
تمثیلی قرار میگیرند .امّا همة اين شخصیّتها در پیشبرد روايات نقش ندارند؛ بلکه بسـیاری
از آنها برای تمثیل و يا برای اشاره ذكر شدهاند .شخصیّتهايی كه در جريان روايت نقـش
دارند در جدول شمارة  7ذكر شدهاند.
از مجموع  711شخصیّت موجـود در غـزل -روايـتهـای سـعدی ،گسـتردهتـرين گونـة
شخصیّت ،شخصیّتهای «نوعی يا تیپیک» هستند كه تعداد آنها  918مورد است« .گـزينش
چنین شخصیّتهايی میتواند دامنة شمول فعلها و رفتارها را گسترش بیشتری دهد كه ايـن
پديده با اهداف سعدی پیوندی عمیق دارد» (صیّاد كوه .)991:9981،شخصـیّتهـايی نظیـر:
ساقی ،مطرب ،صوفی ،عامی ،مدّعی ،خواجه ،پیر ،فقیه ،درويـش و ...نماينـدة ايـن طبقـه يـا
گروه هستند .اين شخصیّتها «بیشتر افرادی هستند كه نمايندة قشر يـا طبقـة اجتمـاعی خـود
هستند و نمادی از ارزشها و ضد ارزشهای زمانة خود بـه شـمار مـیآينـد» (همـان.)991 :
پس از شخصیّتهای گونة «نوعی يا تیپیک» از نظر آماری شخصیّتهـای گونـة «تـاريخی-
اسطورهای» بیشترين میزان را در غزل -روايتها دارند كـه تعـداد آنهـا  11مـورد اسـت .از
اين میزان 19 ،مورد شخصیّتِ خود «سعدی »1است كه در اغلب اين غـزلهـا تکـرار شـده و
نقش مؤثّر ايفا كردهاست .در اغلب اين غزلها سعدی به بیان شرح حال خـود بـا معشـوق و
يا به توصیفاتی از او پرداختهاست 2 .مورد ديگر نیـز عبارتنـد از :فرهـاد ( 7مـورد) ،مجنـون،
لیلــی ،اَتابــک ،يوســف و اســکندر .منظــور از شخصــیّتهــای «تــاريخی -اســطورهای»،

911
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شخصیّتهايی هستند كه «ساخته و پرداختة ذهن سعدی نیستند؛ بلکه در عالم واقـع در يـک
برهه از زمان زندگی میكردهاند و به گونهای در تاريخ تأثیر گذاشتهاند و يا كسـانی هسـتند
كه جايگاه تاريخی آنان دقیقاً معلوم نیست و تا حدودی بـا افسـانههـا درآمیختـهانـد» (صـیّاد
كوه.)979 :9981 ،
شخصیّتهای باقیماندة ديگر از نوع «تمثیلی» هستند و تعداد آنها  97مورد است كه در
مقايسه با دو گونة ديگر ،بسامد كمتری را به خود اختصاص دادهاست .منظـور از شخصـیّت
تمثیلی« :شخصیّت جانشینشونده است؛ به اين معنا كه شخصیّتی ،جانشینِ فکر و خلق و خـو
و خصلت و صفتی مـی شـود و كیفیّتـی انتزاعـی بـه صـورتی عینـی تصـوير مـیشـود» (میـر
صاقی .)928:9922،برخی از اين شخصیّتهـای تمثیلـی ذكـر شـده در غـزل -روايـتهـای
سعدی عبارتند از :مرغ بام ،پروانه ،غنچه ،زلف ،گل ،الله ،مرغان چمن ،بلبالن و  ...به طـور
كلّی ،تمام شخصیّتهای غزلیّات روايی سعدی «ايستا» هستند .زيرا از ابتدا تا انتهای روايـت
بدون تغییر میباشند و كامالً برای خواننده شناخته شدهاند و جز مـوارد معـدودی ،توصـیف
چندانی از شخصیّتها صورت نگرفتـهاسـت تـا روحیّـات و احـوال درونـی آنهـا مشـخّص
گردد .از اين رو ،برای آنها نمیتوان اصطالح شخصیّت را به كار برد .بنابراين ،افرادی كـه
در غزل -روايتهای سعدی حضور دارند ،بايد آنها را اشخاص نامید نه شخصیّت و بیشـتر
اين افراد «تیپهای اجتماعی» را تشکیل میدهنـد .خالصـة كـالم اينکـه ،سـعدی در غـزل-
روايتهايش چندان به شخصیّتسازی و شخصیّتپـردازی تـوجّهی نکـردهاسـت .در پايـان
اين مبحث ،عناصر متغیّر روايی موجود در غزل -روايتهای سـعدی در قالـب جـدول زيـر
نشان داده میشود:
جدول شمارة  :7عناصر متغیّر روايی در غزل -روايتهای نوع «حکايت»
شمارة

مکان

زمان

زاوية ديد

گفتوگو

شخصیّتها

غزل
99

بزم عارفان

دوش

اوّل شخص

يک طرفه

دلبر طنّاز ،ساقی ،مطرب و
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(میکده)

امشب

91

[محفل ياران]

دوش

پسر
حورازاده و يار

يار ،حورازاده ،برادر ،سهی

خويش

سرو روان و دوستان

91

----------

امشب

اوّل شخص

-----

----------

99

خرابات

-----

اوّل شخص

يک طرفه

جان و مالک عرصه

12

----------

-----

911

محراب

دوش

اوّل شخص
سوم شخص

كرامات

سوم شخص
اوّل شخص

اوّل شخص

سعدی و دوست

دوست

سعدی و

جان (معشوق)

ديگران

912

----------

دوش

اوّل شخص

-----

سنگدل (معشوق جفا كار)

918

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

911

----------

دوش

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

911

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

921

----------

-----

اوّل شخص

سعدی و عقل

[معشوق]

سوم شخص
912

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

792

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

برادر ،اطفال ،كسان و هم

772

----------

-----

اوّل شخص

سعدی و

رفیقان
شوخ سیمتن و دوستی

912
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دوستش
797

----------

دوش

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق] و يار

799

كاشانه

-----

اوّل شخص

يک طرفه

مرغان چمن[ ،معشوق]،

711

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق] و بلبالن

721

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

يار ،ساقی و درويش

727

تربت (قبرستان)

-----

اوّل شخص

سعدی و

[معشوق] و يکی

سجادهنشین(زاهد)

ناشناس
728

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

789

شیراز

بهار

اوّل شخص

يک طرفه

دو رفیق و شکّرين پسته-

781

[خانه]

دوش

اوّل شخص

يک طرفه

ماهرو و مؤذّن

782

[خانه]

شب دوشین

اوّل شخص

يک طرفه

رب و دوست

711

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

ساربان و سرو روان

929

----------

-----

اوّل شخص

سعدی و

[معشوق] و خردمندان

929

----------

دوش

اوّل شخص

يک طرفه

921

----------

دوش

اوّل شخص

يک طرفه

خواجه و [معشوق]

917

سرا (خانه)

شب

اوّل شخص

يک طرفه

ساقی

912

بام

[سحر]

اوّل شخص

يک طرفه

بلبل سحری(خروس)،

دهان(معشوق)

خردمندان
دو فرد گمنام (يکی) و
نکوگويان
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ساقی و دلفريب جان آرام
غالم ،مطرب ياران ،ساقی

119

سرا (خانه)

[شب]

اوّل شخص

يک طرفه

191

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

191

خلوت [گاه]

دوش

اوّل شخص

يک طرفه

خرقه پوشان صوامع

191

[خانه]

-----

اوّل شخص

يک طرفه

صاحبخبر و [معشوق]

111

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

111

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

111

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق][ ،مهاركش] و

117

----------

امروز

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

118

----------

دوش

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

181

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

117

----------

دوش

اوّل شخص

يک طرفه

دلبر عیّار

112

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

كودک خوبروی

111

كوی خرابات

-----

اوّل شخص

يک طرفه

سرو خرامان

171

چمن [زار]

دی(ديروز)

اوّل شخص

يک طرفه

سرو سخنگوی

171

صحرا

بامداد

اوّل شخص

سعدی و

جوانان و كودكی

199

----------

-----

اوّل شخص

مستان و شاهد

[سالسل]

كودكی
يک طرفه

[معشوق] و دل

914
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سعدی و پری-

پریرخسار

192

----------

-----

اوّل شخص

112

میخانه

شبی

اوّل شخص

يک طرفه

111

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

111

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق] و فقیه دانا

111

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

111

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

سستپیمان

112

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

118

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

182

زمین

امروز

اوّل شخص

يک طرفه

قمر(معشوق)

199

----------

-----

اوّل شخص

سعدی و سروقد

سروقد سیماندام (معشوق)

رخسار
ساقی ،میپرستان و پیر
خراباتی

سیماندام
118

----------

روزی

اوّل شخص

يک طرفه

[معشوق]

121

----------

-----

اوّل شخص

يک طرفه

نسیم كوی معشوق و رفیق

در جدول باال خالصة برخی از شـگردهای روايـی موجـود در غـزل -روايـتهـای گونـة
حکايت كه پیش از اين در مورد هر يک از آنها توضیحات الزم ارائه گرديد ،ذكر شد .بـا
اين بررسی ،يکی ديگر از وجوه اهمّیّت غزلهای سعدی ،نحوة به كارگیری هر يک از ايـن
عناصر داستانی و همچنین شـیوة داسـتانپـردازی او در قالـب «غـزل» نیـز مشـخّص گرديـد.
يافتههای كلّی تحلیل غزل -روايتهای سعدی در مبحث زير بیان میشود.
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 -9نتیجهگیری
هنر روايتگری سعدی فقط منحصـر در گلسـتان و بوسـتان او نیسـت؛ بلکـه اثـر آن را در
غزلیّات روايیاش نیز مشاهده میكنیم .اين روايتها گاهی در كلّ يک غزل نمود دارنـد و
گاهی فقط چند بیت از غزل را به خود اختصـاص دادهانـد .در مجمـوع ،از میـان  219غـزل
موجود در كلّیّات سعدی ،تعداد  81غزل -روايت مشاهده میشـود كـه ايـن نسـبت ،تقريبـاً
يــک هفــتم كـلّ غزلیّــات را در بــر مــیگیــرد و از نظــر ســاختاری در ســه دســتة .9 :غــزل-
روايــتهــايی كــه ســاختار «گفــتوگــو» دارنــد و تعــداد آنهــا  1م ـورد اســت .7 .غــزل-
روايتهايی كه ساختار «حکايت» دارند و تعداد آنها  12مورد است .9 .غزل -روايتهای
«وصفی» كه تعداد آنها  72مورد است ،قرار میگیرند .تمامی اين غزل -روايـتهـا از نـوع
«روايتهای كوتاه» محسوب میشوند كه خبر ،واقعه و يا وصفی را بازگو میكنند .روايـت
در همة اين غزلها بسیار مختصر بیان شدهاست به طوری كه گاهی فقـط چنـد بیـت حالـت
روايی دارد .در همة اين موارد ،وحدت موضوع نسبت به ساير غزلها (غزلهای غیرروايـی)
قویتر و همچنین از انسجام ساختاری بیشتری برخوردار است.
به طور كلّی ،هدف سعدی در غزل -روايتهايش ،بیان مفهوم و انتقال معنا بـودهاسـت.
از اينرو كمتر به حاشیهنگاری توصیفات ،صحنهپردازیهـا و فضـاسـازیهـا پرداختـهاسـت.
كمتــرين بســامد را در بــین ســه نــوع غــزل -روايــتهــای ســعدی ،غــزلهــای روايــی نــوع
«گفتوگو» دارند .عنصر اصلی در اين نوع غزلهـا« ،گفـتوگـو» اسـت و از سـاير عناصـر
روايت كمتر بهره گرفته شدهاسـت .از سـاختار موجـود در ايـن غـزل -روايـتهـا مشـخّص
میشود كه سعدی به روايت پـردازی توجّـه چنـدانی نداشـته و بیشـتر تـالش كـردهاسـت تـا
مفاهیم را به شیوهای غیرمستقیم برای خوانندگان بازگو كند .غزلهای روايی نوع «حکايت»
بیشترين بسامد را دارند و در آنها از عناصر گونـاگون روايـت ماننـد :مکـان ،زمـان ،زاويـة
ديد ،گفتوگو و شخصیّت استفاده شدهاست .بنابراين ،مهـارت سـعدی در روايـتپـردازی
در اين گونه غزلها بیشتر مشاهده میشود .راوی اغلب غزل -روايتها ،خود سـعدی اسـت
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و روايت را با زاوية ديد بیرونی بیان كـرده و در بیشـتر مـوارد از شـیوة تـکگـويی اسـتفاده
نمودهاست كه با بیانی تمثیلی ،خود ،معشوق و يا مطلق انسان را مخاطب قرار دادهاست.
زبانِ روايت در غزل -روايتهای سعدی ساده است و در آنها كمتر به توصیف جزئیّات
كنش ،محیط ،فضا ،صحنه ،وضعیّت ظـاهری و ويژگـیهـای مـادی و معنـوی شخصـیّتهـا
پرداخته شدهاست كه عامل اصلی آن را میتوان بـه دلیـل محـدوديّت ابیـات دانسـت .زيـرا
قالب غزل در مقايسه با ساير قالبهای شـعری ،فضـای مناسـب نقـل و روايـت را نـدارد .از
اينرو در غزل -روايتهـای سـعدی اوج و فـرود چنـدانی ديـده نمـیشـود و عرصـة عمـل
شخصیّتها نیز محدود است و خیلی زود به نتیجهگیری منجر میشود و پیـام روايـت اعـالم
میگردد .البتّه اين شیوة روايت يک نکتـة مثبـت دارد و آن ايـن اسـت كـه ارتبـاط معرفتـی
خواننده با روايت به راحتـی امکـان پـذير اسـت و همچنـین مخاطـب بـا معنـای مـتن و فهـم
درستتـر آن ارتبـاط آسـانتـری برقـرار مـیكنـد؛ در نتیجـه ،روايـت تـأثیر بیشـتری بـر او
میگذارد.
یادداشتها
 -9با توجّه به اينکه روايت دارای دو مفهوم عامّ و خاصّ است؛ منظور مـا از روايـت در ايـن مقالـه
معنای خاصّ آن می باشد كه عبارت است از :داستان يا ماجرايی كه دارای آغاز و پايانی باشد و در
ظرف زمان و مکان بیان شود .همچنین از شگردهای داستانپردازی برخوردار باشد .امّا معنـای عـامّ
روايت وسیعتر است و دارای شمول بسیاری میباشد؛ از جملـه :عکـس ،تبلیغـات تلويزيـون ،هنـر،
موسیقی و . ...
 -7غزل روايی بر اساس ساختار :طبق اين شیوه ،غزل روايـی بـه سـه گونـة :حکايت،گفـتوگـو و
توصیف تقسیم میشود .غزلهايی كه پیکرة اصلی آنها بر اساس عنصر «گفتوگو» تشـکیل شـده
است و اين گفت وگو به طور معمول ،بین دو شخص (عاشق و معشوق و يا غیر آن) است؛ مربـوط
به اين ساختار میباشد .البتّه بايد اشاره كرد كه در بافت غزلهای نوع «حکايـت» نیـز ممکـن اسـت
گفتوگو وجود داشته باشد كه اين امر از ويژگیهای يک روايت است .غزلهايی كه در ساختار
آنها حکايت يا گفتوگو وجود نداشـته باشـد؛ از نـوع «وصـفی» بـه شـمار مـیآينـد (روحـانی و
منصوری.)999-997:9981،
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 -9غزل روايی بر اساس محتوا :ايـن نـوع غـزلهـا دارای محتـوای :اجتمـاعی ،تـاريخی ،عرفـانی-
معرفتی ،سوگنامه ،مژدهنامه ،سفرنامه ،سرگذشت و  ...هستند و بیشتر آنها از نظر ساختار در قالب
«حکايت» بیان میشوند .در واقع ،اين نوع غزلها زير مجموعة ساختار حکايت به حساب مـیآينـد
(همان.)997:
 -1مبنای بررسی و ارجاع به غزلها در اين مقاله ،غزلیّات مندرج در كلّیّات سعدی تصحیح محمّـد
علی فروغی میباشد كه اين پژوهش بر بنیاد آن نگارش يافتهاست.
 -1يادآوری میشود در اين  19مورد كه سعدی به عنوان «شخصیّتِ» غزل -روايتهـا بـه حسـاب
میآيد ،غیر از موارد تخلّص (نام شعری) او میباشد.
فهرست منابع
الف) کتابها
 .9براهنی ،رضا .)9918( .قصّهنویسی .چاپ چهارم .تهران :البرز.
 .7حسنلی ،كاووس .)9981( .فرهنگ سعدی پژوهی .شیراز :مركز سعدی شناسی.
 .9داد ،سیما .)9982( .فرهنگ اصطالحات ادبی .چاپ چهارم .تهران :مرواريد.
 .1سعدی ،مصلح بن عبداهلل .)9981( .کلیّات .تصحیح محمّد علی فروغی .تهران :هرمس.
 .1شمیسا ،سیروس .)9911( .سیر غزل در شعر فارسی .چاپ دوم .تهران :فردوس.
 .1صبور ،داريوش .)9921( .آفاق غزل فارسی .چاپ دوم .تهران :گفتار.
 .2عباديان ،محمود .)9981( .تکوین غزل و نقش سعدی .تهران :اختران.
 .8كالر ،جاناتان .)9987( .نظریّۀ ادبی .ترجمة فرزانه طاهری .تهران :مركز.
 .1مارتین ،واالس .)9987( .نظریّههای روایت .ترجمة محمّد شهبا .تهران :هرمس.
 .91مقدادی ،بهرام .)9928( .فرهنگ اصطالحات نقد ادبی .تهران :فکر روز.
 .99میرصادقی ،جمال .)9921( .عناصر داستان .چاپ سوم .تهران :سخن.
 -------------.97و میمنت میرصـادقی .)9922(.واژه نامۀ هنـر داسـتاننویسـی .تهـران:
مهناز.
 .99يونسی ،ابراهیم .)9981( .هنر داستاننویسی .چاپ هشتم .تهران :نگاه.
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ب) مقالهها
 .9حقیقی ،شهین و كاووس حسنلی« .)9982( .بررسی سـاختار غزلـی روايـی از غزلیّـات شـمس».
فصلنامة كاوشنامه .سال نهم .شمارة  .92صص .11- 11
 .7دستغیب ،عبدالعلی« .)9911(.ساختار غزلهای سعدی» .سعدیشناسـی .دفتـر چهـاردهم .شـیراز:
مركز سعدی شناسی.
 .9روحانی ،رضا و احمدرضا منصـوری« .)9981 (.غـزل روايـی و خاسـتگاه آن در شـعر فارسـی».
پژوهش زبان و ادبیّات فارسی .شمارة هشتم .صص .911 -979
 .1صیّادكوه ،اكبر و ديگران« .)9981( .بررسی عنصر شخصیّت در حکايـتهـای بوسـتان سـعدی».
مجلّة بوستان ادب .دورة دوم .شمارة دوم (پیاپی .)18/9صص .912 -999
 .1طاهری ،قـدرت اهلل« .)9987( .نقـد و تحلیـل سـاختارگرايانة غـزل -روايـتهـای عطّـار» .مجلّـة
فرهن

 .شمارة  11و  .12صص .919 – 791

 .1طغیانی ،اسحاق« .)9982( .جايگاه سه عنصر گفتو گو ،كنش و پیرن

و ساختار روايـتهـای

حديقه» .فصلنامة پژوهشهای ادبی .سال ششم .شمارة  .77صص .919-991
 .2عبداللّهی ،منیژه« .)9981( .شیوههای روايتپردازی در گلستان» .مجلّة علوم اجتمـاعی و انسـانی
دانشگاه شیراز .دورة  .71شمارة( 9پیاپی .)18صص .999 -911
 .8عبداللهیان ،حمید« .)9981( .داستان بیت؛ يک قالب داستانی تازه» .پـژوهشهـای ادبـی .شـمارة
 .91صص .999 – 971
 .1گرجی ،مصطفی« .)9981( .نقد و تحلیـل سـاختارگرايانة غزلـوارههـای انـوری» .فصـلنامة علـوم
انسانی دانشگاه الزهرا (س) .سال پانزدهم و شانزدهم .شمارة  12و  .11صص .911 – 911

