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1. Introduction 

Understanding, recreating, and recognizing the authorial semantic 

field of Golestan is one of the controversial approaches of Sa'adi 

researchers because its commentators do not agree on its meanings 

unanimously. Contradictory opinions about the general structure of 

Golestan and inconsistent interpretations of its tales are so widespread 

that some researchers have accused Sa'adi of “self-contradiction” and 

have criticized him (cf. Kamyar Abedi, 2012, p. 370-87). Terms like 

“quarrel with Sa'adi”, “Sa'adi phobia”, and “killing Sa'adi” (cf. 

Homāyoun Kātouzīan, 2017, p. 116-139) and many reckless insults to 

Sa'adi show the inconsistency of the proposed interpretations about his 

works particularly Golestan. 

 

2. Methodology 

This research has been done in a descriptive method, based on library 

tools and the method of collecting data and information in the form of 

research, which is one of the most important literary points of this 

article. The question is what causes all these differences and 

inconsistencies? Are the meanings of its tales and sentences 

understood as the author intended? Answers to these questions cover a 

wide area. However, the authors of this paper focus on a widely-

discussed tale that has received contradictory interpretations in an 

attempt to lay the groundwork for a new approach to interpreting 
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Golestan and defend it as a consistent text. 

It is worth mentioning that Sa'adi tells the reader how to clearly 

understand Golestan. For instance, he is well-aware of the important 

role of “genre” in understanding and defines genre as: “we have 

included in this book a few short words comprising anecdotes, 

proverbs [allegory], poetry, stories, and tales of past Kings” 

(Golestan, 2002, p. 10). 

Reflecting on these genres, the commentator must go beyond the 

apparent or referential implications of words and determine the 

implications of the words of Golestan according to literary rules and 

figures of speech (similes, metaphors, allegories, irony, etc.). Despite 

Sa'adi's direct reference in the preface, most commentators consider 

the tales of Golestan as real and experimental events or memories. 

Sa'adi researchers have interpreted the tale of “Faqih’s Extremely 

Ugly Daughter’s Marriage to the Blind Man” from their own point of 

view. Although there is no convergence between these interpretations, 

they have judged and criticized the author. 

The full text of the story reads as follows: 

 

It is related that Faqih (the Jurisprudent) had a daughter extremely 

ugly. She had reached womanhood and notwithstanding dowry and 

fortune, no one was inclined to marry her. 

On a bride, not a cutie, 

Silk and brocade are devoid of beauty. 

In short, they had but to marry her to a blind man. It is related that at a 

physician had arrived from Serendib who could restore sight to the 

blind. They asked Faghih, “why wouldn't you have him cure your son-

in-law?” He replied, “I am afraid lest he might recover his sight and 

divorce my daughter. The husband of an ugly woman had better be 

blind.” (Golestan, 2018, p. 217) 

 

The writers of this research have put forward a new interpretation of 

the tale and pointed to the superficial interpretations and semantic 

mistakes of those Sa'adi commentators and researchers who have 

failed to understand the “linguistic and historical behavior of the texts. 

Since the “presuppositions” and “prejudgments” contrary to "Sa'adi’s 

logic" in Golestan obscure the path of correct and meaningful 

understanding for the researcher, some Sa'adi researchers have failed 
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to enter the semantic field of the tale and attributed meanings not 

intended by the author to this text. For instance, Iraj Pezeshkzad 

considers this tale among funny and harsh jokes that follow no 

purpose but laughter (Pezeshkzad, 2003, p. 36). Henri Massé, the 

French orientalist, comments on this story and states that "In the 

second chapter (On the Manners of Dervishes), it is unclear why 

[Sa'adi] tells the ridiculous story of a blind person who married an 

ugly girl" (Massé, 1985, p. 262). 

It is the presence of women in this tale that has attracted Gholam 

Hussein Yousefi’s attention in his foreword to Golestan (Golestan, 

2002, p. 29). Ahmad Reza Yalameha and Moslem Rajabi also found a 

moral message in the story: “it is informed with a message that some 

people are selfish and, in order to fulfil their personal interests, they 

are unmindful of the others and stay indifferent to others' sense of 

altruism” (Yalameha and Rajabi, 2015, p. 19). 

In a severe criticism against Sa'adi, Hamid Sahebjam’i believes that 

Sa'adi not only fails to blame the jurist’s inhumane behavior towards 

his blind son-in-law but also treats it with humor and approves of his 

behavior” (Sahebjam’i as quoted by Abedi, 2012, p. 259). Amir 

Esmail Azar interprets the tale by saying “Sa'adi attaches considerable 

significance to the women’s beauty” and “shrewdly praises the 

beauty” (Azar, 1996, p. 100-101). Hamid Yazdanparast has the same 

interpretation and believes the tale to be about the importance of 

feminine beauty: “Beauty is so important that the husband of an ugly 

woman is right to avoid her or he must be blind” (Yazdanparast, 2007, 

Vol. 2, p. 1125). 

This group of Sa'adi researchers has clearly approached the tale with a 

view on marital and marriage issues. They have failed to go beyond 

the surface structure, for they have thought its genre to be a real event 

with a common sense of humor, jugged Sa'adi with their own beliefs, 

and misinterpreted the tale. 

 

3. Discussion 

The process of understanding the text begins with determining the 

implication or implications of each sign and the relationships between 

and rules governing the signs of the text (with all the semantic loads). 

As long as there is ambiguities in implications, even for a single sign, 

neither does the process of understanding end nor does the process of 
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interpretation begin. For instance, Bozorgmehr is quoted in Kalila wa 

Demena as saying: “the reader of this book should know the 

“purpose” and “intent” behind the authorship of this book” (Nasrollah 

Monshi, 2010, p. 39). Therefore, determining the “text genre” which 

is the “conventional” function of language guiding the reader while 

facing the text is the first step to determine the “purpose” and “intent” 

or the systems of implications (ref. Ahmad Vaezi, 2008, p. 278). In 

other words, the internal genre is an invisible chain holding and 

organizing the signs and consolidating their structure in order to 

correctly understand the meaning of the whole text” (ref. Hirsch, 

1967, p. 68-111). 

Therefore, it is impossible to understand the tales of Golestan if the 

internal genre of the book and its tales, although limited, is not 

revealed. Sa'adi unveils the internal genre of Golestan intentionally 

yet symbolically: “Moreover, it is repugnant to the correct course and 

the Sages’ discourse that Ali’s sword should rest in its scabbard and 

Sa'adi’s tongue in his mouth” (Golestan, 2002, p. 53).  

Golestan was written out of need felt by the society as Imam Ali (AS) 

had inevitably chosen to fight to reduce extremisms and reform the 

society. We may conclude that the text of Golestan is politically-

oriented. It was a reaction against the “movements that opposes the 

thinking of Sa'adi”. 

"Daughter" is a metaphor for "human nature"; therefore, "a very ugly 

girl" is a metaphor for an ill nature. In Sa'adi's words, "Ill nature has 

ensconced in him" and his daughter has turned ugly. Sa'adi is a 

religious scholar and jurisprudent with a very broad knowledge and 

moral character. The manifestation of this nature is found in his 

works which have attracted a great range of scholars and readership: 

The sweetness of the daughters of your wit 

Hath all the distinguished men amazed (Sa'adi, 2007, p. 477) 

Sa'adi, your daughter is enchanting 

So adorned in form and spirits (Ibid, p. 596) 

According to Sa'adi, however, the Faqih has a very ugly daughter or 

nature. Nature is an invisible essence and “words” are manifestations 

of it. 

Daughters of taste, that are beautiful words, 

Come short before that of the handsome boy (God's creations) (Ibid, 

p. 517).  
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The final manifestations of nature are "works" and "books" as well as 

actions of the individual. In this light, "the very ugly daughter" is the 

books and works of Faqih. The cobbler does not know the habits of 

consummation, and his predominant temperament is derived from 

anger and lust. The cobbler’s nature is neither “rational soul” as 

meant by sages, nor is it “Nature of Love” as interpreted by mystics. 

In Sa'adi’s words, he is "deplorable", "cruel" and "ill-tempered". 

Metaphorically speaking, the cobbler is the very Faqih; each has an 

inappropriate approach to his situation and gives an inappropriate 

interpretation of his affairs. The Faqih’s approach to religious texts - 

from interpretation to practice - is similar to the cobbler’s behavior to 

the nice old man’s daughter. Therefore, this Faqih’s nature is all 

given to anger and inelegance. 

“Spinster” is a term used to refer to an unmarried woman who is 

older than what is perceived as the prime age range during which 

women should marry. It could also indicate that a woman was 

considered unlikely to ever marry. In its metaphorical sense, the “old 

girl” in Sa'adi stands for Faqih’s “old temperament”. The final 

manifestation of this ugly taste is Faqih’s book; a book that is ugly in 

terms of form and meaning. In contrast to these ugly words (Faqih’s 

daughter), there are Sa'adi’s elegant and informed words: 

Sa'adi, your daughter is enchanting 

So adorned in form and spirits (Sa'adi, 2007, p. 596). 

By "great dowry," Sa'adi hints at Faqih’s connection with the 

Caliph’s court. In order to preserve his power through divine right of 

kings, the Caliph provides the Faqih with much landed and movable 

property. In minute detail, Sa'adi pictures the exact amount of the 

dowry in its cultural and situational context. In the story of the Faqih 

in the fourth chapter of Boostan, Sa'adi gives us the precise size and 

extent of the dowry owned by Faqih’s ugly daughter. This Faqih 

(despite his ugly daughter) is in the chair, has a lot of pupils, has a 

leadership, and is the supreme judge of the city. He is attired in an 

impressive robe and is called "Mowla". When walking in the city or 

going for a congregational prayer, he is attended by "One hundred 

valets" who will go before him.  

What is the meaning of consummation? In its ordinary sense of the 

term, consummation is the action of making a marriage complete by 

having sexual intercourse. Consummation of a marriage initiates a 
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new perception of life, together with imagination, contemplation, 

carnal and spiritual pleasure, and finally a birth. In Persian literature, 

consummation has often been used as a metaphor to explain, by way 

of analogy, the audience’s taste (=groom) in perceiving meanings 

(marriage) from an author or other taste (bride) and reproduction of 

secondary meanings (= childbirth). “Marriage” in the story in 

question has multifaceted significations against each word or 

imagery. If we locate temperament in speech, then marriage stands 

for the act of listening to the Faqih; in this light, nobody is willing to 

marry his ugly daughter; that is, nobody is willing to listen to his 

meaningless words. 

Ugly is the Wedding Dress on an Ugly Bride: An ugly bride is hardly 

beautified by applying cosmetics. In Persian literature, the bride is 

sometimes a metaphor for “temperament and taste”. It could still 

remain unappealing even if her appearance was beautified. Before 

Sa'adi, many poets had likened meaningless words to an ugly bride: 

Your words are of neither form nor meaning 

As an ugly bride beautified with spurious jewels (Khāghānī, 2009, p. 

921). 

For the same reason, Sa'adi defends beautiful taste in the sense of 

defending sophisticated and scientific works. Unintelligent and ugly 

words should not be disguised in attractive cover: 

My audience is only Men of Heart as a bride 

Undresses only for the groom 

An ugly bride is far from lovable, 

Even if attired in glorious wedding gown (Sa'adi, 1993, p. 732). 

Due to Exigency: At the other extreme is Faqih’s ugly daughter 

whom no body desires to marry despite her glorious gown and great 

dowry. Due to exigency, she is wed off to a blind person. In its 

connotative sense, blind person indicates a person who is blind to 

everything, that is, he/she is blind in reasoning and in feeling. In other 

words, a blind person is in capable of understanding meanings. 

Khaghani juxtaposes the term “eye for meaning” with “blind”: 

Jacob may have lost his eye for meaning 

Should he give affection to Judah rather than Joseph (Khāghānī, 

2009, p. 140). 

Similarly, Sa'adi uses the term “blind” for “taste” or “heart” and 

employs the metaphor of a man who is blind in wisdom. A “sage” is 
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the master of “ethics”. The sage cures through advice. The Faqih is 

afraid of the blind’s treatment. If the groom is healed, he will never 

stand Faqih’s ugly books and words; therefore, the illumination of 

heart and mind will lead to the divorce of the audience and Faqih’s 

nature. The cunning Faqih has contemplated the issue a lot. He well 

knows what the consequences are if his pupils and people grow 

conscious of the otherwise fake knowledge he has fed them through 

their ignorance. 

“The husband of an ugly woman had better be blind”: This apparently 

compelling sentence evidences a historical current between the court 

and Faqihs in controlling the public and the elite for survival of 

monarchy. Immediately in the next story, Sa'adi addresses this issue 

and exposes the Faqih forever, claiming that he is “a con man though 

attired in cleric robe”. 

Oh thou! Denuded of virtue inside! 

Having a garb of hypocrisy outside! 

Hang not a variegated curtain, 

Cause on a reed mat thou doest abide. (Golestan, 2018, p. 219) 

In other words, Thou are indulgent within yet a wolf in sheep's 

clothing. Do not flaunt glorious curtains when your room is empty 

behind.  

 

4. Conclusion 

The meaning of the words in Tale of Faqih (jurisprudent) is not 

limited to the referential and automated signification of the language. 

Rather, a secondary semantic structure is embedded in the story. The 

story is a political-religious allegory in genre and sets forth the 

critique of court Faqihs. The structure of this symbolic allegory draws 

on a number of well-known, widely-used and well-established 

metaphors in the Persian literature. The reason behind the veiling of 

meanings (by metaphors with no invocation of tenors) had political 

grounds. The author uses the empirical and structured concepts of 

"visit of girls and courtship", "desire to marry", " bridal make-up and 

dress", "manners of the blind", "eye treatment" and "divorce 

etiquette" to structure the reasonable concepts of the story. The 

comprehension of the story depends on familiarity with metaphorical 

concepts already set in the tradition of Persian literature. This 

understanding process calls for yoking the referents with the 



Journal of Prose Studies in Persian Literature  8 
Year 24, No. 50, Winter 2022 
 _______________________________________________________________  

reasonable meanings and summoning the missing context from the 

text of Sa'adi’s works. In this light, Sa'adi has criticized the mean and 

peevish Faqihs for their "distorted inference of moral system" from 

the religious system and for "its legitimization and spread through 

mischievous imitators" in a "humorous, amusing, yet decent style" 

much in sagacious manner as is expected from Sa'adi. 

 

Keywords: Faqih, Ugly girl, Nature, Bride, Blind son-in-law. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  0255 پايیز و زمستان، 05شمارة  دورة جديد، ،42سال 

 
 از باب دوم گلستان سعدی «رویشتحکایت فقیه و دختر ز»تفسیر بازشناسانة 

 * پژوهشی( –) علمی  

 
  2 یسورک یانیکاوبابک ، 1 ییبهمن رضادکتر 

 چکیده
 

 «واقعیيا شِبه واقعی یرويدادهاي» ،گلستان كه حکايات انگاشتپیش پژوهان با اينسعدی اغلب     
 غايـت به دختر ازدواج» حکايتِ درونی ژانر ،نمونه برای ؛اندو تفسیر حکايات پرداخته حبه شر ند،ا

 زن زيبايی تاهمیّ»ر محور ب تجربی يا روزمره ایهحادثانعکاسی از  را «نابینا دامادِ با فقیه رویِزشت
 و شـده مطـرح  تفاسـیر  در همگرايـی  عـدمِ  يـن نـو ِ خـوانش،   ا پیامـد  .انـد پنداشته «ازدواج ةزمین در

 نگارنـدگان  كـه یحـا   در ؛اسـت بـوده  گـويی بیهـوده  حتـی  و متناقض سخنان به سعدی كردنمتّهم
 رفتارهـای  نقـد » ،شموضـوع  و «اشـاری  -رمزی یتمثیل» ،حکايت اين كه معتقدند ،پژوهش حاضر

 و محسـو   سـاختمندِ  مفـاهیم  از حکايـت  ايـن  ةپیکر است. «قدرت ةبدن به چسبیده فقهای سیاسی
 يـ   به ساختاربخشیدن برای ،دارند پارسی ادب تسنّ در مکرر استعاری كاربرد ةپیشینی كه تجرب

 طبـ  »اسـتعاره از   ،«رویِ فقیـه زشـت  يـت اغبـه دختـر  » ،اسـا   اين بر است.يافته قوام ،ثانوی مفهوم
 بـه  مـردم  یرغبتـ بـی  از رمـزی  ،«مناكحـت  به رغبت عدم» ؛«معنای فقیهغايت بیسخن به»يا « ناپسند

 «عقلـش چشـم  »اسـت كـه    «یمخـاطب »اسـتعاره از   ،«دامـاد نابینـا  »و  ؛فقیـه  آثـار  ةعـ مطا  و مصـاحبت 
كـامً   و تفسـیری   بررسـی  ،ر ايـن پـژوهش  دها و نظام معنايی ايـن حکايـت   نابیناست. ساير استعاره
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 101 00شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 .حکیمطب ، نابینا، ، رویفقیه، دختر زشت  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه-1

 برانگیزبحث مسائلاز ، گلستانمدارِ معانیِ مؤ ف ةبخشیِ حوزدريافت، بازآفرينی و تعیّن     

 و گلستانی ساختار كلّ مورد رد ضادمتّ آرای .پژوهان استسعدی در معرض اختًف و

 سعدی پژوهشگران، برخی كه استگسترده آن، چنان غیر متجانس از حکايات تفسیرهای

-78: 0930 عابدی، :ک ن.) .اندپرداخته اشيیجوبیعبه و  كردهمتهم «گويیتناقض» به را

به اين  (re-cognitive interpretationتفاسیر بازشناسانه ) اين عدم همگرايی در .(985

( در 04: 0930)هرش، « ترين مشکل تفسیر، يعنی مشکل دال تغامض»معنی است كه هنوز 

 است.حل نشده گلستانحکايات  -حداقل برخی-مورد 

 

 لهئبیان مس -1 -1    

فقیهی »حکايت  ،يکی از حکاياتی كه آرای متناقض دربارة معانی آن صادر شده     

 .)در اخًق درويشان( است گلستاندوم از باب  «..روی .دختری داشت به غايت زشت

جايگاه حکايت در باب است. برای همة پژوهشگران پذيرفته شده حکايتاين  اصا ت متن

 و متن كامل حکايت چنین است: گلستاندوم 

جای زنان رسیده و[ با روی، ]بهغايت زشتاند كه[ فقیهی دختری داشت به]آورده 

 نمود.رغبت نمی مناكحتِ او هب نعمت كسیوجودِ جهاز و 

 كه بود بر عرو  نازيبا[                   ]زشت باشد دبیقی و ديبا

اند كه حکیمی ]در ضرورت با ضريری عقد نکاحش بستند. آورده حکمبها جمله، فی

كرد. فقیه را گفتند: چرا نابینا روشن همی ةآن تاريخ[ از سرنديب آمده بود كه ديد

نا شود؟ گفت: ترسم كه بینا شود و دخترم را طًق دهد؛ نکنی تا بی ت جد را معاداما

 .(058-051: 0970، سعدی) روی نابینا بِهْ.شوی زن زشت

های برداشتنقد و  مذكورای از حکايت هدف نگارندگان از اين نوشتار، تفسیر تازه 

راه « متن يخیِرتاو منشِ منشِ زبانی »طور مطلوب به كه بهپژوهانی است شارحان و سعدی

 اند.نیافته
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 تحقیق ةپیشین -2 -1    
 هاییرتفس ،يکسان است مخاطبان ةبرای هم ،اگر چه اتفاق نظر بر اصا ت متن و مؤ ف     

در شمار  زاد اين حکايت راايرج پزش  .استو نامتجانس غايت متفاوت شده، بهمطرح 

رو می و من هرچه زير»گويد: یم وا ؛استقلمداد كرده« آورهای خنده طیفه ها وشوخی»

 «.بینم، نمیغیر ظريفهائی جز شوخی اش[]اين حکايت و حکايات مشابه هاآنكنم، در 

)در اخًق درويشان( در باب دوم »است: گفته نیزهانری ماسه  .(91: 0974 زاد،)پزش 

روی را معلوم نیست چرا حکايت مضح  ازدواج مردی نابینا با دختری زشت

 ،گلستان اش برمحسین يوسفی در مقدمهغًچه برای آن .(414: 0912)ماسه، « .استهدورآ

در اين كتاب زنان نیز كم و بیش : »چشمگیر بوده، صرفا  حضور زنان در اين حکايت است

: ... دختری زشت كه با وجود جهاز و ثروت از جمله ؛خورندها به چشم میدر حکايت

ترسم : »گفتمداوای چشم داماد نگران بود و می، پدر دختر از دش ناگزير زن مرد نابینايی

ها و مسلم رجبی احمدرضا يلمه .(43: 0970سعدی، ) «.كه بینا شود و دخترم را طًق دهد

برخی فقط و فقط خودخواهند » اند:و گفته از حکايت داشته تعلیمی -برداشتی اخًقی ،نیز

كنند و نمی رعايت حال ديگران را نوانعچیهبهو برای رسیدن به مطام  شخصی خويش 

ها و رجبی، )يلمه «.دهندای از خود نشان نمیی واكنش و عاطفهدوستنو نسبت به حسّ 

 كه «رفتار غیر انسانی فقیه را» بر اين باور است كه سعدی جمعیحمید صاحب .(03: 0932

 تنهانه، گردانیدهيی محروم این، انسان ديگری را از موهبت ب«ماندن دخترش شوهراز بیم بی»

 «.كندرفتار فقیه را تأيید می طبعی با آن برخورد دارد وشوخ»كند، بلکه با سرزنش نمی

امیراسماعیل آذر از اين  تفسیرحاصل  .(403: 0930، یجمعی، به نقل از عابد)صاحب

يی را ايبزيركانه ز»و « دهدسعدی به زيبايی زن اهمیت خاصی می»چنین است كه  ،حکايت

چنین برداشتی از  نیز، الريجانی پرستحمید يزدان .(050-055: 0980 ،)آذر« .ستايدمی

همه، زيبايی چندان با اين»پندارد: می زن زيبايی اهمیتحکايت دارد و آن را در راستای 

 «.رو حق دارد از خانه گريزان باشد وگرنه بايد كور باشدمهم است كه همسر زن زشت

 .(0040 /4 :0971، يجانیرال تپرس)يزدان
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 تحقیق تاهمیّ و ضرورت -1-3     

 ةپژوهان از حکايت مزبور، صرفا  حوزمحور نگرش و بحث اين سعدی كه پیداست     

 ژانر هاآنزيرا ؛ حکايت است و ظاهر ف در روساختزناشويی و ازدواج و توقّ مسائل

مغاير با های باورداشتدانسته و با  نهاماوع طنز ةواقعی با مايرويدادی به اشتباه حکايت را 

را سوء تأويل  حکايت نگارندگان، از نظر داوری سعدی پرداخته وتفسیر متن و ، به مؤ ف

 اند.كرده

 

 بحث  -2    

 (re-cognitive interpretation)بازشناسانه  تفسیر -1 -2    

 كه آنگونه را متن یناعم» كندمی تًش كه است تفسیر از نوعی ،تفسیر بازشناسانه     

 رعايت ضمن كوشدمی در اين فرايند رمفسّ كند. بازآفرينی ،«كرده اراده مؤ ف

 را هانشانه دالالت و بازآفرينی را متن هاینشانه ،« فظی معنای» منطقی هایضرورت

 فکری است كاری حکم منظر، در اين از تفسیر» .(04: 0930.ک: هرش، نكند ) شناسايی

 معنای در منضم معنای سطوح و كند رمزگشايی ظاهری معنای در را باطنی یانعم بايد كه

 كوشدمی بازشناسانه تفسیر بنابراين (؛72 :0930 )گروندن، .«وابگشايد را ا لفظیتحت

 فکری نظام به نهايت، در و گفتار نظام به نوشتار نظام از معکو  مهندسی رفتار مشابه

 بیکران جهان» با توجه به اينکه (.45: 0930 اندن،رگ :.کن) يابد دست متن ي  در مؤ ف

 ارادة مؤ ف فردی اصل و زبانی ژانرهای اجتماعی اصل كنترل تحت تماما   فظی معنای

 بنابراين رسیدن به معنای  فظی )نو  مشترک اراده شده توسط ؛(013: 0930)هرش،  «است.

 «هاشناسانة حد وشر دنق» «های سنجیدهحد » مؤ ف( تنها با عبور از فرايند

از  پذير است.امکان« اعتبارسنجی اين شناخت بر اسا  شواهد» «رسیدن به شناخت»

های ترين ابزار هدايت ذهن در آفرينش حد ها مهمفرضپیش به اين د یل كه طرفی

 خودش زبان به متعلق هایفرضپیش اسا  بر فقط  فظی معنای» روند،شمار میتفسیری به

: 0930هرش، ) «است. نشده وارد ديگری حوزة از كه هايیفرضپیش شود؛ تفسیر دنتوامی

ترين سنگ بنای تفسیر، عنوان مهمهب« های تفسیریحد »با توجه به اينکه نیز (. 087

توان بدون آن نمی»و « روشمند، شهودی، همدالنه و خلّاقانه است همیشه پیشگويانه، غیر»



 999 ... از «یروو دختر زشت هیفق تیحکا»بازشناسانة  ریتفس                  1000 و زمستان پاییز

امکان  بايد تا حدّ گلستان(، بنابراين مفسر 07: 0930، رشه :)ر.ک« دست به كار تفسیر زد

متن آثار كًن»و در درجة بعدی از « متن گلستان»های خود را در درجة اول از فرضپیش

مرحلة دوم تفسیر  توفیق درانتخاب كند. « كًن متن ادبیات»از  ،و در نهايت «سعدی

 گويانه( استوار است.پیشة لحر)مرحلة نقادانه( بر سنجیده بودن مرحلة اول )م

 

 نابینا با دامادِ رویِ فقیهزشت ازدواج دخترِحکایت موضوع و  انرژ -2 -2    

ر برای تعیین دالالت ترين قدم مفسّاو ین و مهم« ژانر متن»ن یتعی در فرايند تفسیر،     

كه در  ]را[ [ر]= ژان و غرض كه اصل وض  ديبا» / فهمندة هر متنرمفسّ های متن است.نشانه

ژانر » تعیین ،پس .(93: 0973 ی،نصراهلل منش« ).بشناسد ،استبوده ]متن[ آن فأ یتو  جم 

در  خواننده رسانی بهيی و خدمتراهنما، برای زبان «قرارداد محور»كاركرد كه  «متن

های نظام دال ت يا« غرض»و « اصل وض »نخستین گام برای تشخیص  است، با متن مواجهه

 (،intrinsic genre(؛ به بیان ديگر، ژانر درونی )487 :0938 ی،واعظ :ک.ن) تاس متن

ساختارشان در  ةدهندها و همچنین قوامانتظام تمام نشانهداری و ای نامرئی برای نگهرشته

 ؛(045: 0930هرش،  :. کنكلِ متن است )منظور ادراکِ صحیح معنای نار يکديگر بهك

حکايت »نی كه در حال تفسیر آن است، ه باشد كه ژانر متشتاد اين مفسر بايد در نظربنابر

زيرا  ؛است« حکايت تمثیلیِ رمزگونه»و يا ي   «نامهزندگی»، «حکايت تاريخی»، «واقعی

 هر»های متن هستند. ت نشانهفق انتظار ما برای آشکارگی دالالة اكنندقوانین ژانر هدايت

 و داشته وجود پیش از كه است انتظاری افق ،رثا هر درک الزمة و دارد تعلق ژانری به اثر

 درک اين افقْ كنند،می شركت بازی در كه است افرادی برای بازی قوانین شبیه چیزی

صباغ، )زرقانی، قربان« .برسد اثر از قابل قبو ی دريافت به تا كندمی دهیجهت را خواننده

0930 :979). 

از  «مُرده»و « دارو»، «كوه» (implication) «دال تِ»وت اتف، متن زير، نمونهبرای      

 از يکی و» كشد:را به تصوير می «ژانر نقش»و  هاآن (verbal meaning) «معنای  فظی»

 رويد داروها وی در و هاستكوه هندوستان بجانب گويندمی كه پرسیدند را هند ةبراهم

انر اين متن را ژكه  یسك «؟باشد چه آن آوردن به دست طريق، شود زنده بدان ردهمُ كه

يافتن گیاه های هندوستان برای ممکن است تمام عمر خود را در كوه ،تشخیص ندهد
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را از  «ردهمُ»و « دارو»، «كوه» دال تِتفاوت  چنین فردی ازير ؛تلف كند بخشحیات دارويیِ

پاسخ برهمن هندی )= مخاطب . استتشخیص ندادهدر اين متن  هاآن «معنای  فظی»

 سخن اين، أَشیاءُ عَن َ غابَت و شیئا  حَفِظتَ كه: داد جواب»: ین استچن متن( ينا یآرمان

گمراه  ،رای مفسّتو گويد: برهمن می ،به عبارت ديگر ؛«است متقدّمان رمزِ و اشارت از

 ،نیز ژانر متن را و احضار نکردههای غايب متن( را چون بخش غايب متن )بافت !ایگشته

 ژانر يعنی ؛است« از اشارات و رمز متقدمان»حال آنکه اين متن  ؛ایهتواقعی پنداش یخبر

از »كند: دالالت متن تغییر بنیادی می بنابراين كلّ ؛است« اشاری-رمزی تمثیل» ي  ،آن

 سما  به كه را جاهًن مردگان، از و را ايشان سخن داروها، از واند ها علما را خواستهكوه

 ر نتیجه،د .(07: 0973، منشی نصراهلل) .«يابند ابد حیاتِ ،ملع سمتِ به و گردند زنده آن

 است. «مرده = جاهل»و  «عا مانهدارو= سخن »، «مكوه = عا ِ»معنای  فظی 

اش، در گرو باطنی ةالي كشف معنا به داليل سیاسی پنهان شده و هاحکايت در اين نو      

 اسرارا بًغهاست. جرجانی در  نآ ةشناسانو فهم دقیق نظامِ نشانه فعا یت ذهنی مخاطب

 كند:گونه توصیف میاين هايی راچنین تمثیل
آيند و مانند ي  باشند كه جز با سختی از آن بیرون نمیهمچون گوهری در صدف می»

ق به موجود عزيزی در پس پرده است كه تا او را اجازت ندهی، رخ ننمايد ... هر فکر هم موفّ

معانی داده زت وصول به اين سخنان نیست و خاطری را اجان يا برداری و كشف معانیپرده

يابد و تنها اهل معرفت آن را دانند شود و هركسی به شکافتن غًف مرواريد توفیق نمینمی

: 0931)جرجانی، .« شودكه درگاه شاهان بر هركسی كه بدان نزدي  شود گشوده نمیچنان

051-057). 

. او از كندرمزی و تودرتو معرفی می بوستان، ردسعدی هم سب  شخصی زبان خود را 

 :متن را رمزگشايی كند بتواند اترا پس بزند  ة ظاهركه پرد انتظار داردمخاطب 

 است هر سـطر مـن زيـن كتیـب     نقابی

 معــانی اســت در زيــر حــرف ســیاه    

ــًل  راقدر او ــد مــ ــعدی نگنجــ  ســ

 

ــر   ــته بــ ــبفروهِشــ ــی د فريــ  عارضــ

ــو ــرده چ ــوق و  در پ ــ معش ــاه در می  م

ــ ــال  ارد د هك ــدين جم ــرده چن ــس پ  پ

 (915: 0971)سعدی،                         
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نماندن نزد و پوشیده «نظرانكوته»برای  «پوشیده بودن سخن» به نیز گلستاندر      

است: مستقیم اشاره شدهطور به «است ايشان در سخن روی»كه  «رایصاحبدالن روشن»

 طعن زبان متن و در ظاهر ماندن[رمزگشايی  در یي]= عدم توانا علت بدين را نظرانكوته»

 «[توانمند در رمزگشايی متن]=  نماند پوشیده صاحبدالن روشن بر رای اما گردد؛ دراز

 (.030: 0970)سعدی، 

شبهی( كه در مركب )چند وجه ةساختار تمثیلی حکايت فقیه و دخترش، بر تعدادی استعار

اين  استعارةاست. هر ر دارند، استوار شدهرّکمكاربرد  ةسعدی، سابقنظام ادبی پیش از 

به دنبال هم « ريسمان روايت»مفهومی است كه با  وارةطرحشبه و تمثیل دارای چندين وجه

( 107: 0971)سعدی، « مان صورتدُرّ معنی منتظم در ريس»اند يا به تعبیر سعدی: انتظام يافته

ظاهرِ محسو ، در خدمتِ  الية هكحداقل دو اليه دارد دانیم كه هر تمثیل . میاست

نظام دين و  ةمعقول يا معناست؛ سعدی در اين تمثیل روابط پیچید اليةبخشی به تعیّن

 معانی فهم تقابلاست. روايتی از امور محسو ، بیان كردهسیاست را كه اموری معقو ند، با 

 طرح رای اهمعنايی تاز جريان ،(معنايی هایوارهطرح) حکايت باطنی معانی و ظاهری

 .ريزندمی

سیاسی  ةدين با مُل  در انديش ةرابطنقد اما پنهان اين حکايت،  ،مركزی ةجنب وموضو       

از جمله باورهای بنیادين و « ا لهیِ پادشاهظل»و نگرشِ  عصر سعدی است؛ انديشه

ی مسرخوارزمشاهیان با ثبت  ةششم، همزمان با سلسلای بوده كه در اواخر قرن شدهتثبیت

با مستندات اندک وان  قب در نظر گرفته شده و اندکعنها بهدر طغرای نامه« اهللظل»

است عام، پذيرش و رسوخ بیشتری يافته سیاسی، بین خاص و صورت ي  عرفشرعی، به

ها و نامهاين باور كه در سیاست ةچکید .(00 -99: 0932د یر،  .ک:)برای آگاهی بیشتر، ن

 به و ا دّين تَوْأَمان؛ وَ ا مُلْ ُ»آمده، چنین است:  چشمگیریسامد ب اب ا ملوکكتب نصايح

 و است ضاي  مُل ،بی  دين، آفريدگارند. ... ةساي اسًم ملوکِ كه شناخت ببايد حقیقت

سیاسی با اثرگذاری بر  ةاين نظري (0-2: 0973)نصراهلل منشی، .« باطل دين، بی مُل ،

سیاسی ها در نظام نخگیری اين س، موجب جهت«عا مانا ي نفقیها»و « صوفیان يا زاهدان»

قدرت و  ةكند: صوفیان و فقیهانِ متصل به بدنرا به دو گروه تقسیم می هاآنشود و می

شخصیت ای از آثار سعدی، نقد موضو ِ بخش عمدهقدرت.  ةجدا از بدن و فقیهانِ صوفیان
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« رعیت»در قبال  هاآن ةو وظیف «ندي ناارباب مُل  و متو ی»طرح سیاسی  ةدو عنصر سازند

حلم و نند: پادشاه بیدو كس دشمن مل  و دي»گويد: میگلستان از جمله سعدی در است. 

رغیب مخاطبان موضو  اين حکايت ت ،در مجمو . (089: 0970سعدی، «. )معلزاهد بی

 هاست.نآ یسیاس رفتارهای سیاسی فقهای رياكار و آشکارسازی گفتمان فهمبه  رایروشن

به ، ها بنیاد نهاده شدههايی كه اين تفسیر بر آنداوریترين پیشمهماكنون با طرح      

 پردازيم.های متن حکايت مورد بحث میجوی دالالت نشانهجست

  

 حکایت گفتمان در مرکز« فقیه» -3 -2    

های اغلب نشانهر ياسو مركز اين حکايت و تنها واژة غیر استعاری است كه  هسته« فقیه»     

هور بوده و امری مشدانیم كه فقاهتِ سعدی، میگردند. استعاری و تشبیهی، بر مدار آن می

ن ايهر ك»اند: زدهمثل می فقاهت ةدر حوز ای كه او راگونهاست؛ بهبازتاب اجتماعی داشته

انی، رغف ف)سی« و عامیغزل بخواند داند كه من چو سعدی/ وقتی فقیه بودم و امروز رند 

 ةدر هم است، «ای تنگدستجامه/ فقیهی كهنفقیه درويش» كه خود سعدی .(027: 0912

 :و اخًق اشتباه پرداخته سواد به د یل نشر علمآثارش به نقد فقیهان رياكار و كم

 ستی كردند و فرمودند مـردان خـدای  را

 

 ای فقیه اول نصیحت گوی نفـس خـويش را   

 (870: 0971)سعدی،                               

موضو   هاآن ةدر غز یات سعدی چهار مرتبه است كه در هم «فقیه»بسامد واژة  ،همچنین

همچنین موضو   (.0972: 0987نقد اخًق و رفتار فقیهان است )ن.ک: صديقیان،  ،متن

 :دارد چشمگیری بسامدگلستان در  «فقیه/ دانشمند»سیرت علم و نقد 

ــف ــرهنگ  طیــ ــدســ ــوی د ــ  راخــ

 

ــه    ــود نــ ــق بــ ــه محقّــ ــمندنــ  دانشــ

 

ــر ز   ــردم بهتـــــــ ــه مـــــــ  آزارفقیـــــــ

 (072: 0970)سعدی،                          

 چارپــــــايی بــــــر او كتــــــابی چنــــــد

 (085: 0970)سعدی،                          

توان می ،با توجه به بازتاب و بسامد باالی جدال سعدی با فقیهان رياكار در آثارش     

روی او و دختر به غايت زشت« فقیه»یز، سعدی دست به نقد ايت نحک نيكه در ا گفت
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را به حداكثر  واژه بار تأكیدی اين ،در آغاز حکايت« فقیه»سعدی با آوردن واژة است. زده

 است.آن را در كانون توجه قرار داده مجددا  «فقیه را گفتند»با تکرار  و رسانده

 ؟را چگونه تعیین كنیم «رویبه غايت زشت دختر»ن يا تماهیّ است كهال اين ؤساكنون      

 بگرديم «دختر فقیه»دنبال  ،اگر در دنیای عین چیست؟ دختر «معنای  فظی» :هرش قوليا به 

جويی شود كه چرا سعدی به عیبآنگاه اين تناقض ايجاد می ،متنی()= دال ت برون

هر انسان با  ةچهر ست كها روابر اين ب بوستاندر  سعدیحال آنکه  ؟صورت دختر پرداخته

 :در انتخاب آن نقشی ندارد یفرد هیچقلم خداوند نگاريده شده و 

 ای را كســی زشــت خوانــد  ردهچَــســیه

ــرده   ــود ك ــويش خ ــورت خ ــن ص ــه م  امن

ــا مــن اَ ــو را ب ــتت ــار؟ ر زش ــم چــه ك  روي

 

ــد   ــران بمانـ ــه حیـ ــتش كـ ــوابی بگفـ  جـ

 امكــه عیــبم شــماری كــه بــد كــرده      

ــا  ــنم زشـــت و زيبـ ــر مـ ــه آخـ ــن نـ  ارگـ

 (037: 0973)سعدی،                         

خارج از جهان عین و در  مرج  آن را دال تی ديگر دارد كه بايددر اينجا  «دختر»بنابراين 

كتاب  برهمن در ر بايد همانندمفسّ .جستجو كنیم متنی()= دال ت درون «جهان ادبیات»

 برخی مرج  حد  صحیح «شخبحیات گیاه دارويیِ» و ماجرای تمثیل كلیله و دمنه

دال ت » به حوزة( reference« )زبانیت برون دال» حوزةاز  رامتن  هایهت نشاندالال

 .تغییر دهد (sence) «زبانیدرون

معانی  ،در نظام تمثیل اام؛ استروشن ، عین جهاندر « دختر» فظ  عنا، دال ت و مصداقم     

 ، فؤم متن و جهان ذهن جهاندر  هاآن تی الد ةبا سابقهمراه  و عین جهاندر  بايد ا فاظ

سبب  به ،آن شبه وجوه كه است چندوجهی یااستعاره ،حکايت اين در دختر سنجیده شود.

 .استدهش زدايی()بافت حذف ،تبعات ناخوشو برای پرهیز از  سیاسی خفقان

 

 آن لوازم وسخن  مثابةبه دختر استعارة -1 -3 -2    

. است استوار (mappimg) نگاشت و (scheme) وارهطرح چندين رب استعارهاين      

عینی و  يا بیرونی ةقصّي   :شوده در ذهن ايجاد میسازی دو قصّاز موازی دختر، استعارة

 چنین است: ،آفريدهدختر را  استعارةكه  ت ادبیجم  روايت عینی و رواي ؛ادبی ةقصّي  

 در ،نیز معنا ةانعقاد نطف آورد.دختری به دنیا می ،تيانه درو  پروراندمی را جنین زنِ آبستن،
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معنی را  ،خويشو ذهن  طب حِم  ف در رَؤم ؛گیردصورت می مؤ ف ذهنِ يا طب  ةشاكل

ین همبر  .آيدبه دنیا می «سخن» شکل در ،معنی بعد از مراحل آبستنی و جنینی ؛پروراندمی

مؤ ف  طب ِ» يعنی ،دخترِ سخن(ی هیباضافة تشمستخرج از ) دختر استعارة نگاشتِ ،مبنا

 انصور خیال شاعر .گیردشکل می ،«است مادر ي  ،مؤ ف طب » نگاشتِنامْ و «مادر مثابةبه

برای  ؛دبرمی بهره )سناريو( هقصّاز اين دو  ،سخن( )طب / هاستعارطیف اين ساخت  برای

 ،است آبستن هك یبه مادر ،است در حال پروردن معنا در ضمیر خويش ی كهشاعر ،مثال

 شود:تشبیه می

ــ دل ــفت در ارعطّــ ــمیری وصــ  ضــ

 

 گــوهری  آبـــستن  گــر  بـــه  همـــان 

 

ــه  ــرار بــ ــخن اســ ــتن ســ  آورد آبســ

 (484: 0934 ،عطار)                        

 دربری خود به سر صدف همچون كه

 (022: 0972سعدی، )                        

 و زايدمی «دخترفرزندِ  ،مادر» :كنیمه حکم میك تسا «تمثیلی استعارةقواعد » ةبر پاي     

 ،«دختران طب » استعارة مکنیّة منظور از ،جهینت در؛ آفريندرا می« اثر ادبی /سخن ،مؤ ف»

 مانند مادری است كه دخترانی دارد(: مؤ ف )طب  است «سخن» همان

ــ    و ــدد طبـ ــو بنـ ــدمت تـ ــی خـ  ز پـ

 ز پــــــی تــــــو زايــــــد عقــــــل   ا

 

ــ   ــه در ارحـ ــوير نطفـ ــش تصـ  مانقـ

 هــــامهر نظــــم و نثــــر در اوگــــو

 (400: 0998انوری، )                     

 :استنامیده «سخن» و كرده رمزگشايی را طب  مادر مو ود دختران ،وضوحبه سعدی

 جمـال  اين با سخن يعنی را طب  دختران

 

ــیش نیســت آبرويــی  ــا آن آنِ پ ــر زيب  پس

 (205: 0971، سعدی)                          

 قدرت جريان به و سرسپرده وابسته فقیهِ اين نقد ،سیاسی فشارهایرای پرهیز از ب سعدی     

 فقیهی»ة جمل معنی ،شد گفته چهآن رببنا گنجاند.می یتمثیل حکايت اين در ،گونهرمز را

 دو به را سخنش فقیه كه پیداست. «داشت سخنی فقیهی»: است اين ،«داشت دختری

 و فقهی هایكتاب. 4 ،(گفتار نظام) تدريس و خطابه و ظوع. 0: كندمی مطرح صورت

نوشتار(  گفتار/صورت )در اين دو  صرفا  ،ن سخنتعیّ ،ديگر بیان؛ به )نظام نوشتار( تفسیری

 استعاری )فقیهی دختری داشت( ةی كه از اين جملهايو حکم معنی .شودگر میجلوه
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. حکم اخیر، «گفتمی سخنانی یهیقف» ؛«داشت كتابی فقیهی» :است چنین ،شوداستنباط می

 پس .«گفتمی خطابهفقیهی » ؛«كردمی تدريس فقیهی»به دو صورت ديگر قابل بیان است: 

 فظیِ  معنایِاين است كه  نگارندگانطبق قوانین تفسیر در نظام متون ادبی، حد   بر

 .باشد« سخن»در اينجا « دختر»

كه  (847: 4ج ، 0987 ،صديقیان) است بار جنپ «دختر» واژةبسامد  سعدی، غز یات در     

 ،نیز ابیات موضو  و آمده سخن از و يا تشبیه استعارهبه صورت  ،دختر ،هاآن ةهم در

 :است سخن ةمرتب سنجش

 انفـا  تـو بـس دل ببـرد     دخترسعديا 

 

 آرايیكه تو می صورت و معنابه چنین  

 (031: 0971)سعدی،                          

را در « نو »دست به انتخاب زده و ي   )النگ( «انوا  زبانی ةمجموعكل »ز ا فمؤ      

واژه « یاهنانقش نش»مخاطب بايد  ؛ اكنون،است)پارول( بركشیده« اری خاص و جزئیگفت»

از هر  را ات معنايی خودانتظار تشخیص و )عوامل نقشی( را در همبستگی با ساير نقشگرها

اين  در ؛ ف شودؤبا انتظارات معنايی م و منطبق همراستاتا د هد قدر تغییرآن، واژه )نشانه(

 :شودآغاز میمرحله است كه استنباط درست دالالت و فهم 

اگر معنا متعلق به اين نو  »يعنی  ؛وابسته به حد  درست نو  استها، استنباط درست دال ت

و  بستگی دارد «اگر»ن اي هبهمه چیز  .«فهمیده باشیم یدرستبهاگر ما ژانر درونی را »و  «است

آنگاه اين : »جواب شرط چنین استاما ؛ درست باشد وجود ندارد كه باور مانانی هیچ اطمی

 .(041: 0930)هرش،  «.معنا حامل اين دال ت است

است كه گسستی در ساختار و انسجام متن به وجود و معتبر اين حد  زمانی كارساز 

در جم  خويش اين دال ت )دختر= سخن( را ، یزن تساير دالال ،عبارت ديگربه ؛نیاورد

ای در بافتار باب دوم )در اخًق معنای يکپارچه ،كل واحد حکايت كهیطوربه ؛بپذيرند

 .كند فادهدرويشان( ا

 فقیه رویزشت غایتبه مفهوم و منظور از دخترِ -2 -3 -2    

آذر اين  و الريجانی تسرپر يزدانتصوّگفته شد، گونه كه در پیشینة پژوهش همان     

حال آنکه سعدی در پرداخته؛  «اهمیت زيبايی زن»به  است كه سعدی در اين حکايت
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طب  را بسیار خوش رویِو زن زشت را به زيبايی باطنی داده در زمینة ازدواج او ويت بوستان

 است:نشاندهخوی زشت برتر از زن زيبارویِ

 تــر كــه خــوبنشــانمــنش دلزن خــوش

ــرد ا ــ زببـ ــر ریپـ ــت ةچهـ ــویزشـ  خـ

 

 كـــــه آمیزگـــــاری بپوشـــــد عیـــــوب 

ــوش زن ديو ــیمای خـ ــوی سـ ــ ، گـ  طبـ

 (019: 0973سعدی، )                       

 باعث در اينجا گلستانو  بوستاندر  گرفتن بافت و سیاق كًم )ژانر درونی(ندر نظر      

در  ؛متهم كنیم يیوگسعدی را به تناقض ،مانند بسیاری ديگر از پژوهشگران ،نیزما  شودمی

كار برده  ( كامً  متفاوت بهreferentبرای دو مصداق )« رویزشت»كه صفت صورتی 

 «زشت ی با چهرةخانمروی= دخترزشت دختر» در جهان عین يکیمرج  است؛ شده

 سخن=  رویزشت دختر»جهان ادبیات ديگری  مرج  و (reference= دال ت مصداقی)

در فرايند  ران قبلمفسّ ،در حقیقت است. (sense= میهوفم دال ت) «معنیدرشت و بی

 (to refer) «زبانیعمل دال ت درون»( و to denote« )زبانیعمل دال ت برون»بین فهم، 

 اند.تمايزی قائل نشده

 سخن ،شود(در آن مفاهیم ساخته و پرورده مینظامی كه = ) «ادبی تسنّ» در مؤ فان     

 روی،دختر زشت مثابةبه رانسنجیده و ناپسند  سخن و زيباروی دختر ةباثمبه را و ارزنده زيبا

چون  ؛آورنداند كه بهترين فرزند )سخن( را به دنیا میبوده عیاغلب مدّ انگاشته ومی

 :بهترين مادران است مشابه شانطبع
 دارد چـو حـور   دختـران در ستر ديـوان   خاطرم

 

ــش   ــه آتـ ــه زن بلکـ ــمیرم نـ ــتضـ  زن اسـ

 

 زاهـرم  طبـ  در آغوش رده روپ نشازهره 

 (244: 0998انوری، )                           

 بکــر آبســتن اســت   صــفتميمــركــه 

 (814: 0978)نظامی،                          

 و معنابین سخ و «زيبا دخترِ/ عرو ِ» به را عا ی ادارنمع سخن ،شاعران و نويسندگان     

 اين از سعدی. اندكردهمی تشبیه «رویزشت دخترِ/  ِورع» به را فاقد نظام انديشگانی

 است:ردهبهره ب استعارات و تشبیهات و هانگاشت

 ببــرد دل بــس تــو انفــا  دختــر ســعديا

 

 آرايـی مـی  تـو  كـه  معنـا  زيـور  چنـین  به 

 (037: 0971 )سعدی،                        
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 صراحت،به را «زيبا دختر ةباثمبه فاخر سخن» و «مادر مثابةبه مؤ ف طب » نگاشتسعدی 

 است:بیان كرده

ــس ــل ك ــو مث ــد رویخوووب ت  فرزن

ــیرينی  طبعووووت دختووووران شــ

 گـــور در زنــده  بــه  كنــد  كــه  شــايد 

 

ــنید  ــه نشــ ــیچ كــ  ...آورد مووووادر هــ

 بـــــــــرآورد زانمتمیّـــــــــ از شـــــــــور

ــد در ــو عهــ ــه تــ  آورد دختوووور هركــ

 (250: 0971سعدی، )                           

 داند:می زشت با  با  حقیرانه عروسی را «صورت نا وعم دفاق سخنِ»هم  خاقانی

 معنـا  نـه  و  طیـف  عبـارت  نه را سخنت

 

 المـانی  الفِ و دون حلی و زشت عروس 

 (340 :0977 ،خاقانی)                            

چنین  توان، میسعدی آثار متندر كًن ذهن حركت و حکايت صور خیال به هتوجّ با     

 غايتبه داشت دختری فقیهی» :كرد و صادر استخراج هنری استعارة اين از ار یهايحکم

 و بد غايتبه معنا و صورت حیث از كه داشت سخنی فقیهی»: معناست اين به «رویزشت

 فقیهی» ؛«داشت طلبخشونت و نامًيم غايتبه / اخًقیطبعی فقیهی»؛ «بود مزخرف

 فقیهی»و يا « گفتمی خشن غايتهب هایخطبه یهفقی» ؛«داشت ناپسند غايتبه ایانديشه

شخصیت/ » ،در محور جانشینی« فقیه» جایهاگر بحال  .«داشت مزخرف غايتبه كتابی

 ،برای مثال ؛شوداستعاری حکايت از هم متًشی می -نظام تمثیلی ،ديگری بنشانیم «كنشگر

 ،«روی ...شتز تيغادختری داشت به ... /كشاورزی تاجری/ سرهنگی/»بگويیم:  اگر

بافتار  در ،«دختر كشاورز» يا« دختر سرهنگ»، «تاجر دختر» هازينیجايگاين  در ديگر

 ی مذكوردخترها، از طرفیزيرا  ؛تابندرا برنمی یاستعار معنای ،)محور همنشینی( حکايت

از  و كاربرد ندارند ةسابق ،استعارینی ادر مع شدهشناختهيا دال ت  فظی « نو »ي   عنوانبه

« صناعت سخن»يا « صناعت اخًق»شده با های جايگزينكدام از شغلهیچ ،طرف ديگر

 .ضروری ندارند رابطة

 

 نعمت جهاز وجود با و رسیده زنان یجابه -0 -2    

 «ازدواجش سنّ» كه است دختری كنايه از اجتما ، عرف در «رسیده زنان یجابه»     

 باطنی معنی در است.نداشته خواستگاری ،یويرد یل زشتبه اما سپری شده، هاستسال
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 و برای ندارد اجتما  در محبوبیتی گونههیچ ی است كهفقیه آثار يا سخن استعاره از تمثیل،

 را آتششَنْمُ ةقعرُ» كه سعدی آثار برخًف ؛نیست و مشتاقی راغب ،شخواندن شنیدن و

 برای فرستادن دختر به نعمت و جهاز وجوداجتماعی،  عرف در «.رندبَمی زر كاغذِ چون

 چهرة دختر ازدواج، از پیش كه بوده رسمدر گذشته، . است فخرمتیاز و ، نوعی اشوهر ةخان

 بگويد: نیز را شجهاز میزان و دهد نشان داماد به را خود

 بار ي  نکاح از پیش كه ا سًّمعلیه رسول از است سنت اين كه ببیند را تو تا كن باز رو... 

: گفت]شیخ[  نگريستم. گفت:]جوان[  بنگر. جوان، ای: گفت]شیخ[ . كرد باز روی. بینندب

]دختر[ ؟ دارد چه جهاز دنیا از گفت:]شیخ به دختر[  ... هست. :گفت]جوان[ . هست شايسته

 (007-008: 0931، تبريزی شمس) دارد باغی: گفت

 اين ارتباط به سعدی دقیق و نهانیپ ةاشار ،«نعمت و زجها وجود با» عبارت از منظوراما      

 در، بوستان چهارم بابدر  سعدی. است (پادشاه و خلیفه دربارهای قدرت )كانون با فقیه

تصوير به را فقیه اين (طب  دخترِ جهاز) و اسباب زندگی از هايیگوشهفقیه،  داستان

دارای  د آراسته وظاهرش را با طاق و دستاری نغزِ پنجاه گز و ريشی بلن آن فقیه، ؛كشدمی

د و به او ا قاب نشینمی صدربر  كرسی مشخص است؛ جايگاه تدريس و شاگردان بسیار و

 در «صد غًم» رود،هر جا می وده شا قضات شهر قاضی ؛اندداده «صدر كبیر»و « موال»

 و تفسیرات اعتبار،سخنان اين فقیهان مدّعی را بیسعدی ، همهنيا با .روان استش اپی

را  شان «طريق جدل»و « ضعیف و غیر معنوی»شان را نظام فکری ناشايست و ًتشان راتأوي

شناسی و حل ها را در روشكند؛ نیز آنتوصیف می« جنگشاطر به  خروسان»همچون 

 (040-007: 0972سعدی،  :ک.)نبیند می« پیچای پیچدر عقده»مسئله ناكام و گرفتار 

دختر فقیه را نیز به تصوير ايت فقیه( داليل زشتی حک= ) بوستان سعدی در اين حکايتِ

 است.كشیده

 

 عروس و داماد رمز و راز مناکحت -0 -2     

برای فهم اين استعاره،  و فراگیر معنايی ابعاد باتمثیلی  استعارةمناكحت در اينجا ي       

 بخشی از سناريویِ اكنون .است ضروری ،ی آنهاوارهطرح و خیال صورِ آگاهی از

 در را «طب ِ خود» يا «خود» ،كه مؤ ف گفته شد كنیم؛اين استعاره را تشريح می پیرامون



 929 ... از «یروو دختر زشت هیفق تیحکا»بازشناسانة  ریتفس                  1000 و زمستان پاییز

 تشبیه «پدر» به ،«سخن دختر» يا «سخن عرو » پس از زادن و «مادر» به ،ادبی اثر خلق زمان

 برای ازدواج با دخترش اليق دامادیخواهان  پدر ،واقعی دنیای در طور كههمان .كندمی

 مثال، برای بسپارد؛ نظرصاحب مخاطبی دست به راش اثر كوشد تامی نیز مؤ ف ،است

 را )اثرش( دختر طبعش و ، خود را خلیفه يا پادشاهِ سخننگاشت و زمینه همین در سعدی

 ی دامادیجوياو داند میهرجايی و مداحِ هر كسی(  و هرزه )و نه مستورای شاهزاده

 :براندازد شدختر روی از( فاظا  صورت) شايسته است كه نقاب )مخاطبی(

 بگشــای مــن طبــ  د بنــد دختــر روی تــو

ــدهم  ــه ناقصــی ن ــنم ب  چــو همســريش نبی

 

 بـــازاری نـــه امبـــرآورده خـــانگیش كـــه 

ــه ــد   خلیف ــرا كن ــل چ ــواری؟زاده تحم  خ

 (170: 0971 )سعدی،                         

پیش از  پارسیِ ادب در چشمگیر یبسامد با «ادبی متن با نکاح» ةگسترد وارةطرح     

 رسوم و آداب، الیصور خ ةهم جذب با «سخن با نکاح» كاربردو  مرسوم بوده سعدی،

 ،نمونهبرای  ؛استداشته رواج ،مشهور ادبی عرفِ ي  صورتبه كابین و ...() ازدواج

 :استآورده زير اشعار در را «متن با نکاح» وارةطرح هاینگاشت اغلبِ غزنوی سنايی

 زامــدحت و ــی دوشــیزه مدار دختــری

 كـابین  بـا  دبـوَ  مرداو  كه مرد ي  نیست

 تـويی  كـه  زيـرا  دادم شه تو به خود دختر

 

 باَ خــــاطر  از دارد ماُ خردمنــــدی  كــــز 

 طلـب  دوشـیزه  دختـر  ايـن  صـحبت  كند كه

 مـذهب  نعمان و دل حیدر و سیرت مصطفی

 (85: 0977)سنايی،                                 

، تدريس/ خطبه) «گفتار» صورت دو به (طب  دختر) عرو  تعیّن شد گفته كه رطوهمان     

. 0 دارد: وجود سخن برای نکاح گونه دو ،بنابراين است؛( نظم/ نثر كتاب) نوشتار و( وعظ

. 4 و «نکاحِ با گفتار» يعنی ،نکاح نخست ةگون با مساوی ،«مخاطب شنیدن و مؤ ف گفتن»

 «كتاب نکاحِ با نوشتار/» يعنی ،نکاح دوم گونة با مساوی ،«خواندن خلوت در را مؤ ف اثر»

 شوهر سرای به را عرو » وارةطرح در مخاطب، نزد به را سخن فرستادن ،مؤ فان است.

معادل  ،خواننده»و  «معادل عرو  ،سخن» مبناست كهاند. بر اين كردهمی ترسیم «فرستادن

 شود:محسوب می «ادمعادل مناكحت عرو  و دام ،عمل خوانش»و  «داماد

 بــــودی بکــــر بــــاری نظــــم عــــرو 

 

ــه  ــزد ك ــون ن ــو چ ــوهر ت ــی ش ــتمم  فرس

 (074: 0928 ،رونی ابوا فرج)               



 122 00شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 عروســــی  تــــو نــــزد آورد شــــعر ز

 

 دارد دامـــــاد تـــــو اقبـــــال از كـــــه 

 (018: 0914)معزی،                            

 تـويی  اول مـن  طب  عرو  داماد زآنکه

 

 مــرا ننــیع آمــدن دهــنخوا دامــادی هــیچ 

 (000: 0997 ،سمرقندی سوزنی)           

 «شبه وجوه» بدون هااستعاره ةهم ،سعدی در اين بخش از متن حکايت بینیممی كههمچنان

 هامعماری و نظام استعاره اند؛ زيرارفته به كار زدايی(بافتحداكثر ) رمزی صورتبه و

معنايی  تو تقويّ تغذيه را ها يکديگرهای استعارهوارهها و طرحنگاشت كه ستای اگونهبه

با  را استعارات اين متعدد شبه وجوه كشف تمثیل، يعنی اين تاري  ةنیم سعدی. كنندمی

 منظور ا اين اوصاف،ب .كندمی روشن( غیرهو  بوستان، ديوان غز یات) آثارش ديگر نور

 غايتبه و آثاری سخنانی دانش،كم فقیهی: است چنین تمثیل، اين اول بخش از سعدی

مشتاق  مخاطبی، هیچ ،شانانتشار ما ی برای قدرت وجودبا  و داشت محتوا و مزخرفبی

آثار، محدود و با اثر/ اين  ةو آواز جغرافیايی ةگستر رو،از اين ؛شان نبوداندن يا شنیدنخو

رغبت  كسی»و  ندهما فقیه ةخانحوزة  ، دربود گذشتهشان نگارش از زيادی هایسال كهآن

 .«نمودنمی هاآن ة/ مطا عبه مناكحت

 

 زیبا لباس درمخفی  فقیه رویزشت غایتهب عروس -1 -2    

 :است مکتومدو نگاشت  ،(سخنعرو  )بر مبنای اضافة تشبیهی « عرو » استعارةدر      

و ت  فظ كه صورشود؛ و دوم اينعرو  تصور میو اندام  بدن ةمثابكه معنا بهاين نخست

اكنون با  .باشندمی عرو اين   با  و آرايش بر تن مثابةبه ،های ادبیصناي  و آرايه ةهم

 « با  عرو » ،و ا فاظ «عرو » ،معنا گیريم كهنتیجه می ،هانگاشتپیشتوجه به اين 

 :آيندبه حساب می فرع ،«صورت ا فاظ»و  اصل« عرو ِ معنا» ،به همین د یل هستند؛

 گــــرای ی بــــه معنــــیاگــــر هوشــــمند

 

ــای     ــه ج ــورت ب ــد ز ص ــی بمان ــه معن  ك

 (83: 0972)سعدی،                          

سخنور، اند، هايی بر بدنِ عرو ِ معنیهای ادبی، آرايشكه آرايه انگارهبا همین      

 :كنديا مطرّا می آرايدهای ادبی میمعانی را با صناي  و آرايهوار، مشاطه
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 وارعــانی مشــاطه معــرو   ةبــر چهــر 

 

 ز ف سخن بتـاب و ز حسـرت بتابشـان    

 (995: 0977)خاقانی،                     

 از دفا  برای ،زيبا طب  از دفا  در سعدی رويکرد است و سخن بندشاكله ،سلیم طب      

 درتوان نمی را و زشت معنابی كند كه سخنتأكید می وی. است فاخر علمیِ آثار و سخن

 و  با  فاخر بلندبا ريش  جاهل انسانِ كه جسمِ طوركرد؛ همان مخفی بايز  باسی

 است: معنیجان و بیناخوب، بیصورتی  ،)ظاهرفقیه(

 اســـت دالنصـــاحب در روی را ســـخن

 ديــد تــوان چــون زيبــا زشــت عــرو ... 

 ريشــــند و بــــاال همــــین مــــردم اگــــر

 

 محــــــرَم بــــــه اال حــــــرَم از نگوينــــــد 

 ممُعلَـــ  ديبـــای  كنـــد  خـــود  بـــر  وگـــر 

ــز نیــــزه بــــه ــته نیــ  پــــرچم اســــتبربســ

 (894: 0971 )سعدی،                               

سیرت و دانش  ،اخًق نقد منظوربه ،«طب  عرو » و «سخن عرو » شدن نقدمطرح     

متن هر انسان يا هر  .اندآدمی هایرفتار و هاگیری سخن و مرج  كنشكه بستر شکل است

 ارزش است:بی ومعنا، صورتی پوچ فاقد 

ــش و   ــرا دانـ ــود كـ ــوا نبـ ــود و تقـ  جـ

 

ــود     ــا نب ــیچ معن ــورت درش ه ــه ص  ب

 (83: 0972)سعدی،                    

 معادل حکمت و دانشجمال عرو  معنا را  ،دمنه و كلیله ةديباچ در منشی نصراهلل     

با  ت، اصا از اين نظرگاه ؛استرا به  با  عرو  تشبیه كردهصورت بیانی  دانسته و

 ةپیراي از كه معنا هر و» اعتباری ندارد: ،جمیل بدون حضور عرو ِ ،زيورست و  با  و معنا

آن  عاريتی  با  به كه خواهد كسی اگر باشد، عاطل اصلی حکمتِ تِیَلْحِ و یكلّ سیاستِ

 به ،گذرد استاد زانِرِّبَمُ و حکیم ناقدانِ بركه  هرگاه و ؛نگیرد جمال فتکلّ هیچ به بیارايد را

 .(40: 0973، منشی نصراهلل) «افتد فضیحت معرضِ در ينهآهر و ننمايند ا تفات او زيورِ

 گويد:می همین سان سعدی

ــوب ــو را خـ ــً  گـ ــر در پـ ــن بـ  كـ

 بپـــوش  حلـــه  هـــزار  گـــو  را زشـــت

 

ــه   اســــت نگــــارين  عبــــت همــــان كــ

ــه ــان كـ ــرده همـ ــویمـ ــارين شـ ــت پـ  اسـ

 (895: 0971، سعدی)                              
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 مخفی ینيد ظواهر پشت را خود زشت غايتهب سیرت كه فقیهی ،در جای ديگر سعدی     

 :گويدنقدش می دارد و در قبادر زير  كه پوستی پیس داندمی بیماری همچون ،كندمی

 انــــدپســــنديده فعلــــت كــــه كســــانی

ــدر  ــه قــ ــد آورد چــ ــورديس ةبنــ  حــ

ــايد ــه نشـ ــتان بـ ــدن دسـ ــت در شـ  بهشـ

 

ــوز  ــو از هنـ ــش تـ ــرون نقـ ــده بـ  انـــدديـ

 ؟پـــــیس انـــــدام دارد قبــــا  زيـــــر كــــه 

 زشـــت روی از چـــادر رود بـــازت كـــه

 (024: 0972 سعدی،)                            

 شوهر عنین را مخاطب نادان، زيبا را معادل معنای خوب، ذاتی عرو  هایزيبايی هم او

 يبایزرا معادل صورت  عرو  رنگین  با  و مخاطبفهم ناتوانی وصال ناموفق را معادل 

 :استآورده ،سخن

 بگشــای مــن طبــ  د بنــد دختــر روی تــو

 گور در وصلتش ننگ از كنممی زنده به

 

ــه  ــر ك ــود پی ــدادم و ب ــه ن ــوهر ب ــین ش  عن

 رنگـین  جامـة  بـه  نگـردد  خـوب  زشت كه

 (829: 0971، سعدی)                         

و رياكاری  یحکايت، با زيرك اين« فقیهِ»، كامً  آشکار است كه اسا بر اين 

 و رايدبیادبیقی و ديبا  باخود را  جمالبی پیر و «دختر/ عرو » كوشد كهمی ایشدهحساب

 سعی، «...زشت باشد دبیقی و ديبا »بیتِ عرضه كند.  خواستگارانبه  آنگاه بپوشاند و

زمانی كه برای جذب مخاطبان  ؛كشدبه تصوير می ،فقیه را برای جذب مخاطب ةزيركان

زند: نظر میرسد، دست به جذب افراد ظاهربین و كوتهی به نتیجه نمیارروشن خردمند و

سعدی در اينجا با طنز  .«ضرورت با ضريری عقد نکاحش بستند حکمبها جمله، فی»

 دامادی كور را به عقد نکاح دختر/ ،یسازرنگینگويد كه اين فقیه از سر ناچاری و با می

 .آوردیدرمروی خود غايت زشتهعرو  ب

 

 و مراسم عقد داماد ضریر -1 -2    

 ،رواز اين ؛است «خرد و دلعقل، »استعاره از  اغلب ،«چشم» ،فارسی در عرف ادبیات     

 زيادی بسامد ی،در اغلب متون ادب« چشم دل»و  «چشم خرد»، «چشم عقل» هایتركیب

 :دنناممی« كور»فهم را  ةافراد ناتوان در عرص ،ر اين اسا ب. دارد

ــادان  ــام نــ ــانيپرعــ ــارشــ  ناپرهیزگـــــــار بـــــــه ز دانشـــــــمندِ  روزگــ



 921 ... از «یروو دختر زشت هیفق تیحکا»بازشناسانة  ریتفس                  1000 و زمستان پاییز

ــايی از راه اوفتـــاد    ــه نابینـ ــان بـ  كـ

 

 وين دو چشمش بود و در چـاه اوفتـاد  

 (070: 0970)سعدی،                        

در حکايتِ  .دمانمی گرفتار در ظاهر كًمتفسیر ندارد يا  توانكه  ستا كسی )نابینا( ضرير

قوای فکریِ الزم  بهره ازبی و «كورْدل»يا « طب كور» یصفت انسانضرير  ،مورد نظر تمثیلی

 ويژگی ،«ضرير ةديد»و  نظرويژگی انسان صاحب ،«بینمعنا ةديد»برای درک معانی است. 

 انسان نادان است:

ــد  ــه دي ــم ب ــوب ه ــرير  ةيعق ــود ض ــا ب  معن

 

ــد     ــودا برافکنـ ــه يهـ ــفی بـ ــر يوسـ ــر مهـ  گـ

 (025: 0977خاقانی،)                              

افتد ا فاظ )صورت گفتاری يا صورت نوشتاری( می ظاهرضرير كسی است كه در  همچنین

را « صورت آوايی زبان»يا « آواز قول» يعنی، ؛و قادر به تحلیل و ادراک معانی كًم نیست

 اما عاجز از درک معانی آن است: ؛شنودمی

 جز كه حیدر همگان از خط مسـطور خـدا  

 قـــول علـــی دارد و آواز جـــز او معنــی از 

 

 با بصرهای پر از نور بماندند ضـرير...  

 مــرد بايــد كــه ز تقصــیر بیابــد تــوفیر 

 (445: 0987، )ناصرخسرو             

به معنای كسی كه چشم دل يا  را« چشمِ ضرير»و  «كور» استعارة گلستاندر سعدی      

جماعتی »است: را نیز آشکار كرده ننايی آبه كار برده و حدود معنابیناست،  شچشم خرد

و آتشم در  ردیگینم درسم فَديدم كه نَ .ردهه از صورت به معنا نبُار]و[  ردهمُدل ةافسرد

سعدی، « ).كوران تِداری در محلّستوران و آينه . دري  آمدم تربیتِكندتر اثر نمی هیزمِ

0970 :35) 

 د خواهو  آرمانی یخود را با مخاطب«  عرو  طب»شاعر  ،طور كه پیشتر گفته شدهمان     

 است:درآورده را به عقد ممدوح« عرو  طب »خاقانی در بیت زير  ؛بنددمی« عقد»

 عرو  طب  بر او عقد بسـتم از سـر عقـل   

 

ــد     ــام او زيبـ ــه از اهتمـ ــداق كـ ــدان صـ  بـ

 (709: 0977)خاقانی،                               

 ،استآمده« در اخًق درويشان»در باب  ،کايت مورد بحثحكه با توجه به ايناكنون،      

اخًقِ مخدوشِ  ةنقد نظري ،سعدی در اين حکايت رسیم كه هدفبه اين نکته می
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اندوز و و تبلی  آن توسط فقیهان جاه «تقرآن و سنّ»از نادرست(  برداشت) شدهاستخراج

 :است  وحساده عوام فريب رایب ظاهرپرست

 آن نصیبت نیست جز نقشیرعجب نبود گر از ق

 

 د چشم نابینـا یابكه از خورشید جز گرمی ن 

 (04: 0977)سنايی،                               

را  شرويزشت كه دخترنخست اينسازد: آموز اين حکايت، دو نیرنگ میه حیلتیفق     

ابیات  ؛فراهم سازد اتا اسباب مقبو یتش ر كندمیدر پشت نقاب، چادر و پیراهنِ ديبا پنهان 

 فقیه است: نیرنگِ همینبه  زير، پاسخ سعدی

 شــــکرگفتارندروی و پــــری آنــــان كــــه

ــی ــز   ف ــاب نی ــه نق ــا جمل ــفایب ــت دهي  نیس

 

 حیف است كه روی خـوب پنهـان دارنـد    

ــو    ــند و نکـ ــت بپوشـ ــا زشـ ــدتـ  بگذارنـ

 (884: 0971)سعدی،                            

را  رويشدختر زشت تا كور است یداماد جذبسازی برای زمینه، ین نیرنگ فقیهدوم     

؛ برده بسیار هنری و دقیق به كار را «ضرورت حکمبه»عبارت سعدی،  به او شوهر دهد.

 رفته وانديشیده و را  های ديگرراه ةدر زمانی كه هماری را از سر ناچاری و ك فقیه يعنی،

 .است، در پیش گرفتهبه مقصود نرسیده ا بته،

ا جمله اين فقیه از روی فی»استنباط نهايی نگارندگان از بخش دوم تمثیل چنین است:         

 شماریدر اختیار  وكرد  تزئین و تذهیب مکاری بارا فاقد معنا  سخنانِ / كتب ،ناچاری

و  خود جم  كردپیرامون بصیرت را ای عوام بیعدهفقیه  .قرار داد تمییز ةفاقد قو سواد وبی

 «.گره زد )عقد بست( شانگردن برد كوركورانه را یطناب تقل

 

 نابینا ةدید ةکنندروشن ،سرندیب حکیم -1 -2    

با شناخت  ، كسی است كهزبانی()دال ت برون علم بدن و طبابت ةدر حوز «حکیم»     

فیلسوف و ، دانشمند ،زبانی()دال ت درون در معنی استعاری پردازد وبه درمان میاي ، طب

اقتدايی كه در اين صناعت ]صناعت اخًق[ به طبیعت الزم باشد، »ا  بزرگ است. نشدين

اعت طبیعت و از اين جهت، بعضی حکما اين صنشبیه اقتدای طبیب بود در صناعت طب به 

آگاهی نا و ناتوانیدر ادب پارسی،  .(009: 0930نصیر،  )خواجه« را طب روحانی خوانند

در  را «دانش و علم»ديگر،  سویاز  و یهای چشمریابیمبه روش تحقیق مناسب را  در
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نگاشت  د.نكنتشبیه میتمثیل و  ،چشم به داروهای شفابخشِ ،«پند و نصیحت»قا ب زبانیِ 

های وارهطرح ،استادان ادب ؛است بسامدای پرلیم و تربیت، استعارهتع مثابةمعا جت به

د؛ بر اسا  نادهبركار میدان بهگرابرای تبیین پرورش ش را پزش  و بیمار رابطةپیرامون 

 ةشمارد كه در داروخانمینظر همین رويکرد، سعدی خود را حکیمی دانا و فقیهی صاحب

 بسیار سودمند وجود دارد: يعنی نصايح ،يی(، داروهاشو آثار فکراو )

 اگـــــر شـــــربتی بايـــــدت ســـــودمند

 بــــــه پرويــــــزن معرفــــــت بیختــــــه

 

 ز ســــعدی ســــتان تلــــخ داروی پنــــد 

ــه شـــــهد ظ   افـــــت برآمیختـــــه ربـــ

 (422: 0972)سعدی،                         

پیوندهای ، افزون بر قراردادهای ادبی را یشهر ديگرو نه  «سرنديب» حکیمِ ،سعدی     

اغلب از  ،«داروهای بیماران» كه آورده د یل معنايی و تحکیم ساختار متن، به اين

. )مجاز جزء و كل( استهشدب میومحس و سرنديب جزء اقلیم هندوستان تهیه« هندوستان»

داماد ضرير توسط حکیم  ةمشابه مبحث معا ج تمثیلی ،شناسیبیهقی در فصل نفس

از « داروها و عقاقیر»معدن  كه آورده« روح هایبیماری معا جت»با موضو   سرنديب،

 جا هر و هندوستان از است یرققاع و داروها را طبیبان آن كهچنان و» :هندوستان است

 از چه و ديده چه ،پسنديده تجارب و است خرد آن و داروهاست نیز را طبیبان اين ،ردهوآ

 .(31: 0ج ، 0977)بیهقی، « خوانده كتب

  

 آگاهی فقیه از خطر طالق -9 -2    

آن  «هجهان مستعارٌمن»بخش محسو  يا دقیق  شناخت ،«طًق» استعارةفهم  اول شرط     

 در ادب پارسی های گوناگوناستعاره ةشاكلساخت زير ،و طًق سناريوی عقد است.

 ،ی عقد بستن و ترک ي  انديشهامعن در ،هشپذيرفتن ي  اندي ،رافکا حوزةدر  ؛استبوده

 ی طًق دادن آن است:امعن در

ــا  ــدد  تــ ــین نبنــ ــرو  يقــ ــد عــ  عقــ

 

ــد داد   ــان نخواهــــ ــًق گمــــ  دل طــــ

 (018: 0977 )خاقانی،                         

 دامادی وفقیه  رویِزشت دختر میان، افتداتفاق  ممکن است ه در اين حکايتطًقی ك     

 يادل داند كه اگر چشم فقیه می .كند« بینا» را شچشم خواهدمی حکیم سرنديب،كه  است
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)مخاطب آرمانی  «رایروشن دالنصاحب» ةبه جرگ ،معا جت شودمخاطب  چشم خرد

غايت های بهيا شنیدن خطبه كتب ةن به مطا عت ديگر ،چنین مخاطبی و پیونددمی گلستان(

و  ا فاظ رنگین ةزدن پردكنار محضبه نظرمخاطب صاحبزيرا  ؛دهدنمی شناخوشايند

را  آثارشو  ، محضر او را ترک خواهد كردفقیه سخنان عريان ةچهر و ديدن پرطمطراق

خود را  مقلدان /مقلد ،فقیه ،شدن چشم داماد ضريردرمان در صورت ؛هرگز نخواهد خواند

تا  داردهدور نگ ،داماد را از حکیم سرنديب كوشدمی سبب،و به همین  از دست خواهد داد

دان و نشر آثار و تنها راه حفظ مقلّ ،نابینا ماندن داماد در حقیقت، .ای صورت نگیردمعا جه

 راهارم نیرنگ چاو  كه به همین د یل است ؛ستفقیه ا و منبرنشینی خوانیگرمی بازار خطبه

و  داماد ضرير، هوشیاری ةمعا ج كنندگانترغیب به فقیه دادنپاسخنو   د؛دهبروز می

زياد و با  یكنندگاقنا با قدرت  ،گونهفتوا ؛ پاسخیدهدفقیه را بازتاب می سازیتحیل

 تفاظربا را اين جمله و وجهیّت حن  ،سعدی. «روی نابینا بهشوی زن زشت» : حنی خندان

گفتار سعدی  غا بِ»همانند ای كه بیانی؛  حن را منتقل كند بیشتری تا معانیِكرده طراحی 

« بِهْ»آوردن واژه در انتهای حکايت،  .(030: 0970)سعدی، « آمیزو طیبت انگیزستطرب

در اين  شاانهموذي ةخندو  كندرا برمً می ،  حن طنزآمیز فقیه«نابینا بِهْ»در تركیب و ايقا  

 هِهْ هِهْ هْ)هِ فقیه ةاين خند !«...هْهِ هْهِ هْهِ هْی نابینا بِرووی زن زشتش» :شودیشنیده م صحنه،

به  را حق خرسند،و  شادمان هخنداند و همرا می داماد نابینا ةبه معا ج كنندگانترغیب ،(هِهْ

 !دهندمیفقیه دست 

  

 به زبان ساده حکایت معانیبازآفرینی  -10 -2    

 ،بنابر آنچه گفته شدر است. بیان معنای متن به زبان عصر مفسّ ،زشناسانهاحاصل تفسیر ب     

و به بازآفرينی و  كنیمبیان  به زبان امروزیزدايی و بًغت اين حکايت را بخواهیم اگر

 اصل چنین است:ح، ن بپردازيمآن معانی ییتب

حديث و تفسیر  و اصول و فقه ةحوزدر  اعتباربی غايتبه سخنانی ،بدخوی و كژطب  فقیهی»

سخنان نقل  برای كه فراوانی امکانات و جايگاه سیاسی وجود باداشت.  )علم اخًق( قرآن

 یرغبت او هایشنیدن خطبه يا آثار ةعمطا  به كسی ،داشت اختیار در هايشكتاب و نشر

 ،كندنمی خردمندخطیب را  ،بلندو ريش اطلس  جامةطور كه ، هماندر حقیقت نداشت.
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 اثر معنای بر تأثیری نیز، كتاب اوراق و جلد تزيین ،ادبی هایآرايه و صناي  رییكارگبه

محصول طب  زشت خويش را در اختیار با تزوير،  و ناچاری روی از ،ا جملهفی .ندارد

 فیلسوف حکیمی كه نداهآورد قرار داد. ،كور بود هاآن خرد و عقل كه چشم نادان یجمع

با داروی  رال جاهًن د چشم و خرد چشم كه بودآمده يبدسرنپرورِ سرزمین حکمتْ از

 سخنان گذارینمی چرا :گفتند فقیه به كرد.می بینا و روشن «به پرويزن معرفت بیخته» سخنِ

 ،جها ت و از اين نابینايیِ وندش خردمند ،مردم تا يابد انتشار جامعه در بین حکیم اين آثار و

 آثار مرا شود، بینا مردم عقل چشم اگر مطمئنم گفت: یانديشفقیه با مصلحت ؟نجات يابند

 بنابراين ؛كرد خواهند ترک و مرا ريخت خواهند رزشتم، دو اخًقِ و خشن طب ِ اين با

 مخاطب. باشند سرگرم ،پوچ سخنان اين با و بماند كور مردم عقل و دلِ چشم است بهتر

 «، بهتر است.بماند نادان كژطب ، انسانِ كم علم و

طب  و »نقد دقیقا   ،«رویغايت زشتفقیه و دختر به» حکايت قبل از حکايتِموضو       

در  خوی بد» :گويدمیحکايت  آنآخرين بیت سعدی در ؛است« بد و زشت خوی

همچنین  .(051: 0970)سعدی، « ندهد جز به وقت مرگ از دست/ كه نشست طبیعتی

دقیقا   ،«رویِ فقیه و دامادِ نابینازشت تغايازدواج دخترِ به»موضو  حکايت بعد از حکايتِ 

رندست »گويد: می انفقیهزاهدان و  نو  اين دربارةسعدی . نقد همین فقیهان رياكار است

 .(058 :0970سعدی، « )عباستاگرچه در 
 

 گیرینتیجه -3    

 دالالت به ،فقیه حکايتِ واژگان دالالت كه شودمی مشخص ،گفتیم چهآن به توجه با     

 كانون در ثانوی معنايی ساختار ي  بلکه ؛شودنمی محدود زبان، ةشدو خودكار رجاعیا

 نهایفق نقد ،آن موضو  و دينی -سیاسی یتمثیل ،حکايت اين ژانر است.شده  حاظ حکايت

 و پركاربرد ،مشهور استعارة تعدادی از اشاری -رمزی تمثیلِ اين ساختار است. درباری

 بدون هااستعاره )بیان معانیكتمان د یل  است.يافته قوام ،رسیپا ادب نظام در شدهتیتثب

 ديدن» ساختمندِ و تجربی مؤ ف، مفاهیم است.بوده سیاسی ایانگیزه اب شبه( وجوه آوردن

 رفتار» ،«عرو  های با  و آرايش»، «مناكحت به رغبت و میل» ،«خواستگاری و دختران

 معقول مفاهیم به بخشیدن ساختار برای را« دادنقآداب طً» و« چشم معا جة» ،«نابینايان
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 ادب تسنّ در استعاری مفاهیم با آشنايی به وابسته حکايت فهم است.گرفته كار به حکايت

 و معقول بخش محسو  با بخش سازیموازی به منوط آن، تفسیر و بازآفرينیپارسی و 

 ،حکايت اين عدی درس بنابراين ؛است سعدی آثار متنكًن از غايب هایبافت احضار

و  از نظام دينی «مخدوش دستگاه اخًقی استنباط»به د یل را  بدخوی و مايهكم نهایفق

« میزآطیبتو طرب و  سب  طنز»با  ،«دان ضريربا پشتیبانی مقلّ قانونی كردن و ترويج آن»

 است.نقد كرده حکیمانه
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