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  هاي نمایشی دست از منظر جنبه شناختی حکایت فقیه تنگ تحلیل ساختاري و نشانه
  

  دکتر نرگس اسکویی
  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب -استادیار

  چکیده
سعدي، رویکردهاي هنري و حسی بسیاري وجود دارد، که نقش مهمی در در بسیاري از حکایات بوستان و گلستان 

مندي  روایت مؤثر و پر فراز و فرود، کنش: کنند ها ایفا می هاي بالقوه دراماتیک در این حکایت ایجاد و القاي ظرفیت
نظیر  بیهاي بصري و عاطفی و تنوع  وگوها، جذابیت ها و فضاها و گفت روابط، حسی و تصویري ساختن موقعیت

ها و ماجراهاي متعدد و گاه تودرتوي حاصل از تضادهاي هماهنگ در سراسر داستان،  هاي داستانی، کشمکش شخصیت
هاي دیداري و  مندي از زبان تمثیلی و نمادین، که ظرفیت تبدیل به المان هاي هوشیارانه، در کنار بهره سازي تعلیق

تعداد و توانمندي حکایات بوستان و گلستان سعدي را در فرایند تبدیل شنیداري را در اجراي نمایش دارند، بخشی از اس
شناختی حکایت فقیه کهنۀ جامۀ  در این مقاله به بررسی و تحلیل ساختارگرایانه و نشانه. دهد به آثار نمایشی نشان می

به یک اثر نمایشی  داستانی، -هاي تبدیل این اثر ادبی ، از منظر عناصر و ظرفیت)از باب چهارم بوستان(تنگدست 
  .ایم پرداخته

 شناختی، عناصر نمایشی بوستان سعدي، حکایت، ساختارگرایی، نشانه: واژگان کلیدي
  

  مقدمه
پدیداري "اي براي هنر قائل بود و آن را تحت عنوان هنرهاي  بندي دوگانه ارسطو در قرن چهارم قبل از میالد، تقسیم

دهد که ادبیات و هنرهاي  بندي نشان می ؛ این طبقه)13، 1388پارسایی، ( بندي نمود طبقه "شاعري"و هنر  "و نمایشی
ترین دوران حیات بشر، از چه اهمیت و جایگاه واالیی برخوردار بوده است، تا آن حد که فیلسوف و  نمایشی از کهن
ت و عالم معقوالت ناپذیريِ عالم محسوسا که همواره درصدد نشان دادن رابطۀ جدایی-اي چون ارسطو  دانشمند یگانه

  .ورزد تاکید می) و البته از همدیگر(بر جدایی ناپذیر بودن هنر ادبی و نمایشی از زندگی انسان  -بوده است
بسیاري از اصطالحاتی که براي نامیدن و «هاي فراوانی دارند و  ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی با یکدیگر شباهت 

، زیرا )27: 1373ناظرزاده،(» روند است، در حوزة ادبیات نمایشی به کار می توصیف عناصر ادبیات داستانی وضع شده
نامه هر دو بیانگر رفتار  داستان و نمایش«اند بدین علت که  بسیاري از این مفاهیم از حوزة ادبیات نمایشی وام گرفته شده

وت ماهوي با هم دارند، یکی ایجاد ؛ در عین حال، داستان و نمایش تفا)257همان،(» ها و حوادث زندگی آنانند شخصیت
تري نسبت به  گردد تا به اجرا درآید، بنابراین نمایش و تئاتر از ابعاد گسترده شود تا خوانده شود و آن دیگري ایجاد می می

نامۀ واقعی، سه بعدي است، ادبیاتی است  نمایش«: گوید دربارة نمایشنامه می ماري جوري بولتون. ادبیات برخوردار است
تک بعدي است و این ذهن «اما بیان داستانی در واقع ) 53: 1380بولتون،(» زند رود و پیش چشم ما حرف می که راه می

  ).260: 1373ناظرزاده،(» کند به بیان دیگري تبدیل می) بنا به وضع و حال ذهن خود(خواننده است که آن را 
یابند؛ از این رو  به اصطالح به اجرا در آیند، شکل نمایشی میکلمات آثار داستانی هرگاه که دیده و شنیده شوند، یا  

هاي بسیاري براي به اجرا در آوردن آثار داستانی ادبیات کالسیک فارسی شکل گرفته  ها پیش تالش است که از قرن
ی منظومه هاي نقالی که تصاویر روای پرده«: هایی از این فعالیت هستند خوانی گوشه نقّالی، رامشگري، و پرده: است

اي در جهت فهم بیشتر مخاطبان و درگیري عاطفی بیش از پیش آنان  کنند، عوامل کمکی داستانی را براي بیننده ترسیم می
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ها نخستین اقدامات براي تغییر ادبیات به نمایش بوده است و  ؛ این گام)101: 1371غفاري مرند، (» با قصه است

گفتنِ داستان را اختیار کند؛ در  کند که الگوي شخصیت، اعمال، و طرز سخن سعی می بعضاًکم  گوي خوب، دست قصه«
  ).28: 1376هولتن،(» .کنند که نشان داده شوند تا به اجرا درآیند واقع گاه رویدادها کم و بیش چنین ایجاب می

زیرا با آن که ادبیات و هنرهاي نمایشی هر دو . داستانی، قابلیت تبدیل شدن به یک اثر نمایشی را ندارد-هر اثر ادبی 
زبان ]خالف ادبیات بر [در تئاتر «: گیرند اما کاربري عنصر زبان در متون نمایشی با متون ادبی تفاوت دارد از زبان بهره می

هاي بصري و ایماژگونه  ها و گزاره الشعاع ذهنیت تحت ضمناًیان توسط بازیگر و موجز، داراي انعطاف و سهولت براي ب
هاي درونی خود را در  ها و درگیري دهند و یا پرسوناژي دغدغه ها اجازه می نویسنده جز در مواردي که موقعیت. است

بنابراین یک اثر ادبی براي ) 9: 1388پارسایی،. (ورزد کند، از طوالنی بودن عنصر زبان اجتناب می قالب مونولوگ بیان می
خصوصیت بارز . سازد تبدیل شدن به یک اثر نمایشی باید حاوي شرایطی باشد که آن را مستعد این فرایند تبدیلی می

هاي دراماتیک و بصري آن است که به کمک  ها و داشته یک اثر ادبی براي تبدیل شدن به یک اثر نمایشی، همانا قابلیت
کند که دو عنصر اندیشه و عینیت را به طور همزمان و با ارجاع مداوم به  این قابلیت را ایجاد می ساختاري منسجم،

: گر به تشریک عاطفی و ذهنی امور ترغیب و وادار نماید همدیگر، به هم مرتبط سازد و تماشاگر را با یک روند هدایت
هاي الزم براي آدابته شدن به  واقعیات داستان از زمینهمحور با رویکرد بیرونی به  آثار داستانی حادثه محور یا شخصیت«

هاي بصري  رویکرد بیرونی به واقعیات؛ تاکید بر داده: از اند عبارتنمایش برخوردارند؛ شروط الزم و کافی این نوع متون 
بودن مضامین و مند بودن موضوع و رخدادها؛ قابل درك  زا و کنش و نمایشی؛ قابل تغییر بودن گفتار به دیالوگ؛ تعلیق

  )8: همان(» .رخدادها براي مخاطب به طور همزمان
داستانی به یک اثر نمایشی، اثر ادبی بسیاري از -توجه به این نکته هم ضروري است که در فرایند تبدیل یک اثر ادبی 

روایت را دهد و در عوض عناصر بصري و شنیداري، جاي  روایت، را از دست می مثالًعناصر اولیه و اساسی خود، 
در شکل نمایش، تئاتر (از اثر اقتباسی خود  تر جذابتوان گفت در حالت عادي یک اثر ادبی بسیار  بنابراین می. گیرد می
ادبی به اثر نمایشی، گنجانده -است، مگر آن که عناصر دیداري و شنیداري که در جریان تبدیل روایت اثر داستانی...) و

به بیان دیگر خلق . ذار باشد که بتواند جانشین خوبی براي عنصر روایت آن اثر ادبی باشدشود، آن اندازه قوي و تاثیرگ می
چنان منسجم، حساب شده و هنري باشد تا  درام از آثار ادبی کار آسانی نیست و عناصر ارتباطی آن با مخاطب باید آن

  .یک اثر نمایشی بتواند مزة عینی شدة آن اثر ادبی را به مخاطبش منتقل کند
    

  بیان مسأله
هاي احتمالی موجود در آثار داستانی سعدي جهت  مسالۀ اصلی این پژوهش، جستجو و تبیین استعدادها و قابلیت

هاي فراوان بوستان و گلستان سعدي براي ارزیابی میزان  بدین منظور، از میان حکایت. تبدیل به اثر نمایشی است
در ادامه، . برگزیده شد) باب تواضع(حکایات باب چهارم از بوستان سعدي  نمایشی این آثار، یکی از تیظرفتوانمندي و 

سعی این نوشتار بر آن بوده است که با کاوش در ساختار این حکایت و تجزیه و تحلیل عناصر و اجزاي ساختاري آن و 
ن داستان، شناختی این حکایت در جهت نشان دادن عناصر نمایشی موجود در متن ای چنین با تحلیل نشانه هم

  .تر نماید هاي دراماتیک این حکایت جذاب را برجسته مایه ساخت
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 ١٢٣/  هاي نمایشی دست از منظر جنبه شناختی حکایت فقیه تنگ نشانهتحلیل ساختاري و 

 

 
 

  بحث
همواره این مساله مطرح بوده است ) به شیوة غربی(هاي آشنایی ایرانیان با هنر تئاتر و نمایش  از نخستین سال باًیتقر 

اي  هايِ فرهنگی جهان و با توجه به داشتن گنجینه ترین تمدن که ما ایرانیان، به واسطۀ دارا بودن یکی از دیرپاترین و عظیم
هاي کمیاب ادبی و فرهنگی  یم که تئاتر و هنرهاي نمایشی خود را از داراییداستانی، باید بتوان-نظیر ادبی سترگ و بی

هاي نظامی و عطار، آثار نظم  هر یک از آثار کهن ادبیات فارسی نظیر شاهنامه، مثنوي مولوي، مثنوي. خویش غنی سازیم
هاي ما را مستغنی و  ایشهاي اصلی نم هاي متوالی، خوراك معنوي و طرح هر کدام قادرند که قرن... و نثر سعدي و 

براي دراماتیزه کردن شاهنامه به نیروهاي مختلفی از  مثالًریزي دارد،  اجرایی شدن این امر نیاز به برنامه«. سرشار سازند
  )35: 1388آرامی،(» نیاز است...نویس، عوامل هنري و  جمله پژوهشگر، درام

تمثیلی ادب فارسی است و به عقیدة بسیاري از -هاي مشهور و تاثیرگذار تعلیمی نامه از مثنوي بوستان یا سعدي 
-ترین مثنوي حکمی ترین و شاعرانه برخی آن را هنري«. شود ترین اثر شیخ اجل شمرده می پژوهان، برجسته سعدي

هاي خود از ابزار و رسانۀ پر  ن مثنوي براي رسانیدن پیامسعدي در ای). 8: 1384دادبه،(» دانند اخالقی در ادب پارسی می
وارة کوتاه و بلند در بوستان  حکایت یا حکایت 183در مجموع، «. بهرة فراوان برده است "حکایت"پسند  و مخاطب ریتأث
» تندشناسی همه در یک پایه نیس تردید از لحاظ هنري و زیبایی وجود دارد که بی -بر اساس نسخۀ مرحوم یوسفی–
در ادامۀ مقاله، . شناختی استوار است هاي هنري و زیبایی مایه ساختار حکایات سعدي اغلب بر بن). 107: 1389صیادکوه،(

 .پردازیم براي شناخت بیشتر این ظرایف و دقایق هنري، به موشکافی در ساختار و عناصر حکایت فقیه تنگدست می
  

  معرفی حکایت فقیه تنگدست
با عنوان  معموالًاز بوستان سعدي، که  "تواضع"مقاله، حکایتی است از باب چهارم، باب حکایت منتخب این  

پردازي در این حکایت بر  اعمال و حرکات و نوع داستان. شود شناخته می "دانشمند"و یا  "فقیه تنگدست"حکایت 
گري جوامع و  اساس تجربۀ انسانی است که به بیان اندیشه و افکار خویش در بارة فاصلۀ طبقاتی، ظاهربینی مردم، اشرافی

ي عمومی مردم، باید تصویري از ها رسد که به منظور انتقاد و اصالح دیدگاه پردازد و در وجودش به این نتیجه می می... 
  .:بیند به نمایش گذارد آنچه که در محیط خویش می

 برنشست صف بـه قاضی ایوان در            تنگدست اي جامه کهن فقیهی1
 خیز":  که آستینش گرفت معرف                   تیز تیز او در قاضی کـرد نگه2
 بایست یا بــــرو، یا نشین، فروتر               نیست؟ تو مقام برتر که ندانی3
 قدر به رتبت و است فضل به کرامت                صدر به باشد سزاوار هرکس نه4

 بست عقـــــــــوبت شرمساري همین    کست؟ پند به حاجت چه ره دگر5
 پست به باال ز نیفتد خـــــــــواري به    نشست فروتر کو آن هــر عزت به6
 "مکن شیري نیست ات پنجه سر چــو    مکن دلیــــــري بزرگان جاي به7
 جنگ، به بختش برخاست و بنشست که    رنگ درویش خــردمند آن دید چو8
 بود که مقامی از نشست فروتـــــــــر    دود بیچاره بـــــــــرآورد آتش چو9
 درانداختند اسلم ال و لـــــــــــــــــم    ساختند جدل طــــــریق فقیهان10

 دراز گردن کــــــــــرده نعم و ال به    باز فتنه در هم بــــــــر گشادند11
 چنگ و منقار به هـــــــــم در فتادند    جنگ به شاطر خروسان گفتی تو12
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 دست دو هـــــر زند می زمین بر یکی    چومست ازخشمناکی خود بی یکی13
 هیچ نبردند ره آن حل در کـــــــــــه    پیچ پیچ اي عقده در فتـــــــادند14
 عرین شیر چــــــــــو درآمد غرش به    آخرترین صف در جامــــه کهن15

 اصول و فقه و تنزیـــــــــــل ابالغ به    رسول شرع صنادید اي": بگفت16
 قوي حجت به گـــــــردن رگهاي نه    معنوي و باید قــــــــوي دالیل17
 "بگوي دانــــــی نیک اگر": بگفتند    "گوي و است لعب چوگان نیز مرا18
 برنگاشت نگین نقش چــــو دلها به    داشت که بیانی فصاحت کلک به19
 کشید دعوي حـــــــرف سر در قلم    کشید معنی به صورت کوي از سر20
 آفرین هزار طبـعت و عقل بـــــر که    آفرین کنار هــــــر از بگفتندش21
 بازماند وحل در خر چــــو قاضی که    براند جایی بـــــه تا سخن سمند22
 پیش فــــــــرستاد لطفش و اکرام به    خویش دستار و طاق از آمد برون23
 نپرداختیم قدومت شکر بـــــــــــــه    نشناختیم تو قــــــدر هیهات که24
 اي پایه چنین در را تو بینم کــــــــــه    اي مایه چنین بــــــــا آیدم دریغ25
 سرش بر نهد قاضی دستار کـــــــــه    برش آمد دلداري بــــــــه معرف26
 غرور بنـــــــــــــــد پاي سرم بر منه    دور که کـردش منع زبان و دست به27

 سرگران گزم پنجــــــــــــه دستار به    میزران کهن بر شود فــــــردا که28
 حقیر چشمم به مــــــــــــردم نمایند    کبیر صدر و خــــوانند موالم چو29
 سفال؟ یا بود زرین کــــــــوزه گرش    زالل آب هرگز کنـــــــد تفاوت30

 نغز دستار تو چون مــــــــــــرا نباید    مغز و مرد سر انــــــدر باید خرد31
 نیز مغز بــــی و است بزرگ سر کدو    چیز به نباشد بزرگـی سر از کس32
 حشیش سبلت و ست پنبه دستار کـــه    ریش و دستار به گــــردن میفراز33

 درکشند دم که بـه همان صورت چو    وشند مردم که کسانی صورت به34
 زحل چـــــون مکن نحسی و بلندي    محل بایــــــد جست هنر قدر به35
 اوست در خـــود نیشکر خاصیت که    نکوست بلندي را بـــــــوریا نی36
 پست از غالم صد رود می وگــــــــر    کست نخوانم همت و عقل بدین37

 جاهلی طمع پر داشتش بر چــــــــو    گلی در اي مهره خر گفت خوش چه38
 مپیچ حریرم در دیوانــــــــــــگی به    هیچ به خــریدن نخواهد کس مرا39
 نشست شقایق میـــــــــــان در وگر    هست کـه دارد قدر همان خبزدو40
 خرست بپوشد اطلس جل ار خــــــر    بهترست کسی از مال به منعم نه41
 بشست دل از کینـــــــه سخن آب به    چست سخنگوي مرد شیوه بدین42
 مکن سستی بیفتاد خصمت چـــــــو    سخن بــاشد سخت را آزرده دل43
 غبار دل از شوید فرو فرصت کـــــه    برآر دشمن مغز رسد دستت چــو44
 عسیر لیوم هذا ان گفت کــــــــــه    اسیر جورش بـه قاضی ماند چنان45

 فرقدین چـــــون دیده او در بماندش    یدین تعجب از گــــزید دندان به46
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 نیافت کس نشان بازش و رفت بـرون    بتافت همت روي جـوان جا وزان47

 کجاست؟ از چشم شوخ چنین گویی که    بخاست مجلس بزرگان از غـریو48
 دید؟ که صورت و نعت بدین مردي که    دوید سو وهر رفت پیش از نقیب49
 بس و شناسیم سعدي شهر ایــــن در    نفس شیرین نوع این از گفت یکی50
 بگفت شیرین چــــــه تا بین تلخ حق    بگفت کاین آفرین هزار صد آن بر51

 )414: 1375 سعدي،(
  
هاي نمایشی یک اثر قبل از هر کاري باید آن را درست و خوب و با درك صحیح از الحان  براي پی بردن به قابلیت 

مختلفی که در آن گنجانده شده است شعر را باید جوري خواند که قبل از این که به گوش برسد، تصویر نمایشی آن 
شنویم، همه چیز نیست، بلکه مکمل  هایمان می سیلۀ گوشخوانیم و یا به و آن چه می...شعر در ذهن مخاطب تداعی شود

چند صدایی خواندن یک شعر به . توان به مفهوم آن شعر پی برد تنها با چند صدایی خواندن یک شعر، می. تصویر است
بدین  .هاي دید را تشخیص دهیم و بر اساس آن، لحن و بیان خود را تغییر دهیم این معنا است که در هر شعر تغییر زاویه

اگر این مرحله . یابیم که کدام بخش را باید با ریتمی کوبنده و کدام بخش را باید با طمأنینه و آهسته بخوانیم وسیله درمی
: 1390ك طاهري،.ر. (توانیم به تحلیل عناصر نمایشی موجود در شعر بپردازیم می گاه آنرا به درستی پشت سر بگذاریم، 

82(  
هاي بصري و شنیداري این حکایت جهت إعمال فرایند تبدیلی  آید، ظرفیت کایت بر میگونه که از ساختار ح همان 

هاي نمادین به ویژه  ها، استفاده از المان ها و شخصیت گرایی در توصیف صحنه عینیت و برون. به متن نمایشی بسیار است
هاي  هم و رفتار و دیالوگها با  مندي فضاي بحث و جدل حاضران مجلس، تضاد بیرونی و درونی شخصیت در کنش

  .دهد تا با وضوح و شفافیت آن را در ذهن تداعی کند زا، مخاطب را در فضاي حس و لمس توصیفی قرار می تنش
  

  :تحلیل ساختاري حکایت
اگر در تحلیل و بررسی یک اثر هنري توجه خود را به درك صورت و ساختار آن معطوف سازیم و بکوشیم تا از راه 

  .شناسانۀ آن آشنا خواهیم شد ازندة آن به معناي آن یا دامنۀ تاثیراتش پی ببریم، آن گاه با کارکرد زیباییشناخت عناصر س
؛ نویسنده، didacticو شکل تعلیمی  mimeticاز شکل تقلیدي  اند عبارتنمایشی وسیع ) ساختار(دو نوع شکل 

نامۀ تعلیمی متقاعد کننده  در حالی که نمایش. کند بنا میهنري کامل ) object(اثر نمایشیِ تقلیدي را به عنوان یک عینِ 
اغلب حکایات با قابلیت نمایشیِ ادبیات کالسیک فارسی و از جمله آثار سعدي و ) 27: 1386: زاد سهیلی. (است
هاي تعلیمی، قرار  نامه الخصوص حکایتی که براي این بحث انتخاب شده است، در زمرة نوع دوم، یعنی نمایش علی
  .گیرد می

  
 organization movementدهنده  رویکرد دیگر به شکل متون نمایشی، مالحظه و بررسی حرکت سازمان 

ها، حرکت افقی  دهنده قائل شد؛ یکی از این حرکت ها دو نوع حرکت سازمان توان براي نمایش می«. ها است نمایش
horizontal  و دیگري حرکت عموديvertical یا (متن نمایشی که به شکل افقی ). 30: 1386زاد،  سهیلی(» است

اي که  نامه رود، ساختاري علّی دارد و در آن یک واقعه علت واقعۀ دیگر است؛ اما در ساختار نمایش جلو می) رونده پیش
آمد واقعۀ بعدي یا  دهد نه به عنوان پیش یک واقعه به خاطر خودش روي می. کند، کمتر علّی است عمودي حرکت می
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) الگوي ارسطویی(داراي شروع، میانه و پایان به عنوان رشتۀ علّی وقایع است  معموالًنامۀ افقی  نمایش. قعۀ قبلیپیامد وا

براي . نامۀ عمودي اغلب یک نقطۀ حرکت دارد، یک مرکز و یک توقف به عنوان نوع توالی منقطع یا تصادفی اما نمایش
ش خالصه کردن آن است که در پی آن طرح اصلی حکایت ترین رو دهندة این حکایت، ساده بررسی حرکت سازمان

  :شود برگزیدة ما چنین ترسیم می
  
شود که جمعی از بزرگان و أعالم شهر در آن گرد  ي فقیرانه وارد سراي قاضی میا جامهدست دانشمندي با  جوان تهی 
ۀ اعیان و بزرگان، خشم قاضی را ظاهر فقیرانۀ فقیه جوانِ ناشناس، چون وصلۀ ناجوري در آن جمع آراست. اند آمده
با یک اشارة چشم او، خدمتکارانِ مجلس، آستین فقیه را گرفته، از او : انگیزد انگیزد و بالفاصله او را به واکنش برمی برمی

فقیه با دلی خون شده و . خواهند که یا فرودست مجلس بنشیند، یا بایستد و در غیر این صورت مجلس را ترك کند می
در این اثنا بحث و جدل بین حاضران مجلس درگرفته است و آنان به . دهد ضی فرو خورده تغییر مکان میخشم و بغ

تر  تر و الینحل یابند و موضوع رفته رفته غامض اي هستند که به حل آن راه نمی در باب مساله مناظرهشدت مشغول 
داند و با زبانی نغز و هنرمندانه و بسیار عالمانه  را می ؤالسدارد که جواب آن  خاطر بانگ برمی ناگهان فقیه آزرده. نماید می

شود و با دید اعجاب و تحسین در او  از این لحظه، نگاه حقیرانۀ جمع به او عوض می. کند پاسخ مساله را بیان می
سر فقیه  رود و قصد دارد جامه و دستار خلعتی قاضی را بر خدمتکار مجلس به قصد دلجویی از او نزدش می. نگرند می

آمیز و پندآموز، آتشِ  گشاید و به آبِ سخنان طعنه کند و زبان به مالمت و نقد ظاهربینی آن گروه می بگذارد، فقیه ابا می
گیرد و همه از دانش و  اي در پی مرد در می همهمه. شود نشاند و سپس به سرعت از آن مکان دور می کینۀ دل فرومی

خو  این دانشمند تهیدست آزاده: ند؛ از آن میان یک نفر فقیه جوان را شناخته استگوی دانی و جسارت او سخن می زبان
  .بوده است "سعدي"

  
موقعیت "گونه که در شکل خالصۀ شدة حکایت مشخص است، قصۀ این حکایت بر اساس مدل افقی یا  همان 
رش آن در میانه و طرز پایان یافتن تر، شیوة آغاز این قصه، گسترش و پرو شکل یافته است، به عبارت دقیق "رونده پیش

رونده قابلیت تطابق دارد و داراي آغاز میان و پایان  آن، بیش از هر الگوي ساختاري دیگر، با ساختار ارسطویی یا پیش
  :در نمودار زیر مسیر قصه از ابتدا تا انتهاي آن مشخص شده است. است

  
جامه به سراي قاضی و نشستنش در صدر مجلس شروع  کهنآغاز قصه که با ورود جوان دانشمند و  :ب ←الف

آمیزش مبنی بر این که  اش به معرف و آمدن معرف نزد جوان و اشارات توهین چپ قاضی و اشاره شود و با نگاه چپ می
  .یابد آن جایگاه درخور او نیست و باید تغییر مکان بدهد ادامه می

شود و با دخالت قهرمان قصه در بحث و جواب دادن  شروع میمیانۀ قصه که با بحث و جدل گرم حضار  :ج ←ب 
  .یابد الینحل ادامه می سؤالبه آن 
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زدگی و شرمندگی حضار و عذرخواهی قاضی و معرف از قهرمان داستان شروع  پایان قصه که با بهت: د ←ج 
  .رسد گوییِ تند و منتقدانۀ مرد و سپس ترك مجلس به پایان می شود و با نصیحت می

  :دست هاي نمایشی موجود در بافت حکایت فقیه تهی مایه ساخت
هاي بوستان همه از نظر سادگی و پیچیدگی و ریخت و ساختار، از یک گونه نیستند، برخی از حیث داستانی  حکایت«

  ).27: 1382غالم،(» تري برخوردارند ترند، از جمله، از تعداد اشخاص بیشتر و حوادث متنوع تکامل یافته
نمایشی قوي نیز برخوردار است که در -ت منتخب ما، عالوه بر دارا بودن ساختار منسجم، از عناصر داستانیحکای 

-هاي بالقوة شعر هاي پیشنهادي براي نمود بیشتر ظرفیت ادامۀ سخن، به بررسی جز به جز این عناصر نمایشی و شیوه
  .حکایت در آفرینش یک اثر نمایشی خواهیم پرداخت

  
  :تعریف. الف

و در بخش آغازین نمایش به معرفی اشخاص عمدة بازي، موضوع مورد اختالف و  درآمدشکلی از تعریف به شکل 
تعریف جزیی جدانشدنی از «عالوه بر این  .پردازد که وقایع نمایش در آن جریان خواهد یافت تبیین حال و هوایی می

و به وسیلۀ آن، اطالعاتی دربارة مکان و زمان واقعه، وقفه جریان دارد  تمام لحظات نمایش است که در طول نمایش بی
  .شود ها داده می ها با یکدیگر، فرهنگ و افکار آن اشخاص عمدة بازي، نوع ارتباط شخصیت

نخستین و موثرترین تعریف در این داستان، به شکل پیش درآمد در بیت اول آن آمده است؛ این تعریف اطالعات  
مصرع دومِ بیت (دهد؛ این کالم موجز  داستان در اختیار ما قرار می) قهرمان(صیت اصلی اولیه و الزم را در مورد شخ

کافی براي ترسیم فضا و موقعیتی است که قهرمان داستان با قرار  باًیتقرچنین در بردارندة تعریف مختصر اما  هم) اول
  .زند نمایش را می-دادن خود در آن کلید آغاز داستان

  
  :هماهنگی.ب

ها است، به طریقی که آشفتگی از  ی، در یک متن نمایشی، ترکیب اشخاص بازي و در کنار هم قرار دادن آنهماهنگ«
آن حاصل شود و بر اساس خصوصیات ویژة ایشان هر لحظه بر این آشفتگی دامن زده شود تا آن که سرانجام پس از طی 

توان گفت در تناقض با  نواختی تفاوت دارد و حتی میهماهنگی با یک. اي که در نظر داشتیم برسیم مراحل معین به نتیجه
در یک هماهنگی کامل، اشخاص نمایش، در اغلب جهات مثل سن، جنس، پایگاه ). 60: 1388قادري،(» آن است

  .اند متفاوتاجتماعی، خلق و خو، با یکدیگر 
ي ابتدایی قصه، بسیار قوي ها در گام مخصوصاًهاي مختلف حکایت و  این حکایت از حیث ایجاد هماهنگی در الیه 
شناسیش، در تضاد کامل با ظاهربینی و  ، طرز اندیشه و هستی)شخصیت اول داستان(ظاهر جوان . است مؤثرو 

برخورد . بینیم قاضی و خدمتکارانش می) 2بیت (اي است که از همان آغاز داستان در رفتار  خواهی گرایی و تجمل مادي
افگنی را به زیبایی  جلس از جوان دانشمند، شرایط الزم براي ایجاد آشفتگی و گرهتحقیرآمیز و عدم پذیرش کلی آن م

  .آورد فراهم می
  
  :افکنی ایجاد آشفتگی و گره. ج

کیفیتی که بر اثر آن نوعی . همان گونه که در بخش هماهنگی ذکر شد، آشفتگی زاییدة یک هماهنگی درست است
. زند یابد و تعادل ارگانیزم آن را بر هم می قراري، پریشانی و هرج و مرج بر احوال موجود آشفته استیال می شوریدگی، بی
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تعادلی را که حاکم . دهد اي است که مسیر عادي وقایع را تغییر می هتوان گفت، نقط آشفتگی که آن را بحران نهفته نیز می

آشفتگی در نمایش با ظهور موانعی همراه است «. اندازد زند و در مسیر حوادث جدید می بر اوضاع بوده است به هم می
ور آشفتگی با شرایط ظه» .متضاد با آمال و ارزوهاي شخصیت اصلی نمایش است غالباًکه داراي نیروي قوي بوده و 

تک  آید و در طول آن در تار و پود تک شروع تعریف یا پیش درآمد، یعنی از همان مرحلۀ شروع نمایش فراهم می
شود و در سطح وقایع  کم از عمق رویدادها بیرون کشیده می دواند و به کمک عامل کشمکش کم ها ریشه می صحنه

  .سازد ا پدیدار مینمایاند و بحران اساسی ر جاري، آشکارا خود را می
آشفتگی یا بحران نهفته، در این حکایت از همان نخست، با مشخص شدن ناهمگونی و عدم پذیرش جوي که فقیه  

شود و با حرکت چشم قاضی و حرکت معرف به سمت قهرمان  خود را در آن قرار داده است، پر رنگ و برجسته می
اي که از این  بغض و کینه) 7-2بیت . (شود کننده تشدید می تحریکاصلی، گرفتن آستینش و گفتن سخنانی تحقیرآمیز و 

فشانی از کلمات  کند، همچون آتش زیر خاکستر، حاوي جوشش و آتش رفتار و گفتار ناشایست در دل فقیه خانه می
ن حال تعلیمی را آمیز و در عی ها ماجراي تنش بار و انتقادات تند است که در ادامۀ داستان فقیه تنگدست با بیان آن مالمت

  .رقم خواهد زد
  
  :کشمکش.د

شخصیت اصلی با نیروهایی که علیه . ریزد کشمکش، مقابلۀ دو نیرو یا دو شخصیت است که بنیاد حوادث را پی می
این نیروها ممکن است اشخاص دیگر، اجسام و . پردازد اند و با او سر مخالفت دارند، به نزاع و مجادله می او برخاسته

اردادهاي اجتماعی یا خوي و خصلت خاص خود شخصیت اصلی باشد که با او سر ناسازگاري دارند و یا موانع، قر
ها در برابر شخصیت بایستد و با او به مقابله بپردازد و ترکیبی از چند نوع کشمکش به وجود  تواند ترکیبی از همۀ این می

آورد و داستان را به  ت گیرد، تعلیق را به وجود میکشمکش به هر طریق و علتی که صور) 73: 1377میرصادقی،. (آورد
زیرا . اي به نام نمایش وجود ندارد بدون کشمکش مقوله. گشایی صورت گیرد رساند تا گره بزنگاه یا نقطۀ اوج می

جسمانی، ذهنی، : از اند عبارتانواع کشمکش به طور اختصار . رود تماشاگر به منظور دیدن کشمکش به دیدن تئاتر می
  .طفی و اخالقیعا

توان براي این حکایت چند کشمکش در نظر گرفت که به نوعی علت و معلول هم و در عین حال ابزار  در اصل می 
زایی حکایت گشته است و از طرف دیگر ساختار روایی حکایت به نوعی است که امتداد هر  مندي و هیجان کنش

اي بر  گونه هر کشمکش به سان پله یابد و بدین ود را میکشمکش به نوعی حکم ایجاد تعلیق براي کشمکش پیش از خ
کشمکش نخست یا گره اول را نخستین حرکت . کند اي دیگر وارد می اي در بطن حادثه سر راه مخاطب او را از حادثه

، باید دانست؛ این کشمکش، باعث کشمکش )2 تیب(مخالفی که از قرار گرفتن در موقعیت جدید عاید فقیه گشته است 
دوم یعنی غلیان و طغیان درونی فقیه شده است، کشمکشی برخاسته از خشم و غم که بسیار حسی و عاطفی است و در 

مجلس در  فقهی است که در بین حضار-کشمکش سوم، بحث و جدل علمی. نماید پنداري می مخاطب ایجاد همذات
اول و  سوم اگرچه دنبالۀ منطقی کشمکش کشمکش). 14-9بیت . (شود گیرد و در ابیاتی چند تعریف و توصیف می می

طرح اصلی قصه و عاملی است براي به اوج رساندن آشفتگی و تنش بین اشخاص و  دوم نیست، ولی تابعی است از
شود، این کشمکش به نهایت درجه تپش و شورانگیزي  وقتی که فقیه در دایرة بحث وارد می. هاي نمایشی آن موقعیت

  .شود تر می ع داغیابد و صحنه نزا ورود می
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  :تعلیق. ه
اي است که تماشاگر به شدت مشتاق به آگاهی از  تعلیق یا هول و وال یا ابهام، سعی در مبهم نگاه داشتن نتیجه

اند و با نشان  تعلیق در یک اثر نمایشی، همانا سرانجام کشمکشی است که دو جناح متخاصم آغاز کرده. سرانجام آن است
. کند بینی نتایج را در ذهن تماشاگر فراهم می توانایی بالفعل و امکانات بالقوة خود موجبات پیشهایی از  دادن گوشه

هاي خود، ادامۀ  سازد که براي رسیدن به جواب پرسش تعلیق مناسب در متن نمایش مخاطب را مجبور و یا مشتاق می
  )204: 1381نوراحمد،. (گیري کند حوادث را پی

انگیز خود در درك درست از اجزاي روایت و در دست داشتن نبض مخاطب، هر جایی  سعدي با توانمندي حیرت 
که کشمکش را به اوج رسانده است، بالفاصله با به تعویق انداختن هنرمندانۀ جریان، و وارد ساختن داستان در ماجرا یا 

ترین و به نوعی  پررنگ. است کشمکش دیگر، در موقعیتی که مخاطب خواستار فهم آن است، ایجاد تعلیق و ابهام کرده
از زمانی که فقیه پس از شنیدن سخنان . شود ترین تعلیق موجود در این حکایت پس از کشمکش اول ایجاد می طوالنی
رغم اشتیاق مخاطب به دریافت اطالعاتی از وضع و  شود، علی دست مجلس می بار معرف مجبور به رفتن به پایین حقارت

گذارد و کشمکش سوم یعنی نزاع و بحث علمی مجلس را با شرح و توصیفات  نتظر میحال او، سعدي مخاطب را م
  .کند مبسوط آغاز می نسبتاً
  
  :گشایی فرود یا گره. و

ها و پایان انتظار است و بدین ترتیب عمل داستانی سامان  ها و معماها و برطرف شدن سوتفاهم فرود، گشودن گره
در داستان و نمایش هرگاه که بحران به اوج خود ). 297: 1377میرصادقی، . (گیرد یابد و سرنوشت شخصیت شکل می می
اگر نقطۀ اوج بحران و . یابد داستان ادامه می-شود و تا پایان نمایش گشایی آغاز می رسد، پس از آن مرحلۀ گره می

انی ناهمگون و کشمکش را در این داستان، دخالت فقیه تنگدست در مباحثه و مناظرة موجود در آن موقعیت مک
گشایی آن از وقتی که قهرمان اصلی  ناهمجنس که در آن گرفتار آمده است بدانیم، فرود نمایش و به بیان دیگر گره

با تغییر محل و جایگاه او در آن ) 20-15بیت (شود  دهد آغاز می انگیز پاسخ صحیح می داستان، به آن مسالۀ مناقشه
آمیز و اندرزگویانۀ  و با بیان سخنان حکمت) 26-21(شود  لس دنبال میموقعیت، شرمندگی و عذرخواهی صاحب مج

هاي نابخردانۀ آن در مقابل جایگاه و  وي در نقد رفتار و کردار ظاهرگرایانه و متکبرانۀ طبقات باالیی اجتماع و کنش
  )41-27بیت . رسد ارزش واقعی انسان و شستن کینه از دل به آب سخن به پایان می

  
 :پایانیگفتار . ز

از . شود گفتار پایانی، گفتاري است که در پایان یک نمایش به وسیلۀ یکی از بازیگران و خطاب به تماشاگران بیان می
کند که در  شود، این ظرفیت نمایشی را ایجاد می روایت می) داناي کل(آن جا که این حکایت با راوي سوم شخص 

که در اصل بخش -دون وجود راوي هم سخنان پایانی حکایت را اما ب. اجراي آن از یک راوي هم استفاده نمود
بازیگري که نقش معرّف را ایفا کرده است  مثالً-یکی از بازیگران حکایت  -اخالقی حکایت است -گیري تعلیمی نتیجه

  )46-42 تیب. (تواند این بخش از نمایش را به اجرا درآورد می
  
 :بازشناخت. ح
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در این بیت پس از آن که . رود معناي کشف هویت شخص نمایش به کار میبازشناخت اصطالحی است که در 

کند، هیاهویی در مجلس  قهرمان اصلی با حل مسالۀ غامض و در پی گفتن سخنان صریح و جسورانه، مجلس را ترك می
قهرمان در میان این بلبشو و شلوغی که براي دستگیري و شناخت » گویی چنین شوخ چشم از کجاست؟«گیرد که  درمی

عالم، فقیه، (توان او را داراي این خصوصیات دانست  گوید تنها کسی که می خیزد و می داستان درگرفته است، کسی برمی
  ».در این شهر سعدي شناسیم و بس«) آور رنگ و زبان آزاده، درویش

  
  :حرکت. ط

آفریند و  و اثرش را می کند یمکارگردان به کمک آن فضاي خیالی خود را درك -حرکت وسیله اي است که نویسنده
حرکت در آثار . نماید نمایشی است که فضاي مورد نظرش را به وي القا می-با حرکت دادن مخاطب در بطن اثر ادبی

  :نمایشی سه دسته است و سعدي در این حکایت از هر سه نوع حرکت بهره یافته است
، )بیت اول(ورود فقیه به فضاي غیرهمگرا توان در  این نوع حرکت را می: اي یا نمادین حرکات نشانه )1

اي که معرف به دلداري  یا در صحنه. مالحظه کرد) همان بیت(، حرکت معرف )بیت دوم(حرکت چشم قاضی 
 ."دست و زبان منع کردش که دور به ::خواهد دستار قاضی را بر سر او بگذارد به نزد قهرمان آمده است و می

هاي مربوط به  حرکت را سعدي به زیبایی و مهارت در صحنه این نوع: حرکات تشریحی و توصیفی )2
توصیف و تبیین حالت کسانی  قاًیدق "به ال و نعم کرده گردن دراز": بحث و جدل حضار مجلس گنجانده است

یکی : چنین این تصاویر حرکتی پذیرند و هم هاي حریف را نمی اند و صحبت اي شرکت کرده است که در مناظره
 )13بیت (هر دو دست  زند یمیکی بر زمین / ناکی چو مستخود از خشم بی

یابیم، آن  این حکایت می 12یکی از زیباترین این نوع حرکات را در بیت : آمیز و کمیک حرکات اغراق )3
: کند جایی که سعدي صحنۀ منازعۀ حکماي مجلس را با صحنۀ نبرد خروسان جنگی با هم مقایسه می

 .گونه گردن درازکرده به سمت حریف انگونه سرخ شده از خشم و هم همان
 

  :پردازي شخصیت. ي
یعنی حاصل جمع تمام خصایص قابل مشاهدة یک فرد انسانی، هر آن چه بتوان با دقت در  "پردازي شخصیت"«

وضعیت روحی و عصبی، ...سن و میزان هوش، جنس، سبک حرف زدن و ادا و اطوار و . زندگی شخصیت از او فهمید
ه داستانی است که نام ترین عنصر حادثه است، زیرا نمایش شخصیت مهم). 69: 1385مک کی،(» ها ها و نگرش ارزش

هاي واقعی از  اي است که مانند شخصیت به عبارت دیگر شخصیت فرد ساخته شده. کنند ها آن را اجرا می شخصیت
حکایات سعدي ) 31: 1379گشایش،. (شود ها در داستان یا نمایش ظاهر می هایی برخوردار است و با این ویژگی ویژگی

. هاي متعدد را دارد ، اما این حکایت قابلیت برخورداري از شخصیتهاي کمی برخوردارند اغلب از تعداد شخصیت
شود یعنی شخصیت اول، قاضی، معرف، نقیب و شخصی که در بخش  ها نام برده می هایی که از آن عالوه بر شخصیت

چنین خدمۀ سراي قاضی امکان  کند، اشخاص بسیاري به عنوان حضار در مجلس و هم بازشناخت سعدي را معرفی می
  .حضور در اجراي نمایشی دارند

  
  :پردازي بر مبناي توصیف شخصیت

هاي  هایی است که نویسندگان مختلف با استفاده از آن، اقدام به خلق و پرورش شخصیت توصیف همواره یکی از راه
ها  مل شخصیتتواند در باورپذیر شدن و تجسم کا تر باشد، می تر و موشکافانه هر قدر این توصیف دقیق. کنند اثر خود می
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زبان سعدي، زبان اختصار و ایجاز است، اما در همین زبان ایجازي هم ما شاهد . متن براي مخاطب اثربخش باشد
، )1 تیب(صفاتی چون فقیه : الي آن هستیم چنین در البه توصیف ظاهري و رفتاري شخصیت اصلی داستان در آغاز و هم

و شرح ) 20بیت (و خردمند ) 19 تیب(، فصیح و سخنور )47 تیب(ان ، جو)1 تیب( دست ، تنگ)15 و 2 تیب(جامه  کهن
هاي درونی  گذاریش بر پایۀ توانایی منشی، تواضع، قناعت، ارزش عملکرد و رفتار او در این مجلس که گویاي درویش

. گذارد جامع از شخصیت اصلی داستان در اختیار ما می باًیتقرچنین شجاعتش در بیان واقعیات، توصیفاتی  انسان و هم
رنگ داستان بر پایۀ تضاد این شخصیت با  از آنجا که پی طبعاًاند اما،  بقیۀ اشخاص در حکایت سعدي، توصیف نشده

توان بقیۀ  اشخاص دیگر داستان شکل یافته است، بنابراین به سادگی و با عنایت به اوصاف و کردار این شخصیت، می
آراستگی ظاهري، : اوصافی چون ها آنپردازي نمود و براي  افراد داستان را در جهت عکس و مخالف او، شخصیت

  .در نظر گرفت... ثروتمندي، جهل و ظاهربینی و تکبر و
  

  :حکایت سعدي-شناسی دراماتیک شعر نشانه
گذر به وراي رفتارها یا موضوعات به شناختی پژوهشگر سعی دارد تا با  جاناتان کالر معتقد است که در تحلیل نشانه

گوید که در اغلب موارد امکان  او می. نظام قواعد و روابطی دست یابد که به این رفتارها و موضوعات معنا بخشیده است
توانند براي تشکیل واحدهاي  تشخیص روابط همنشینی و جانشینی وجود دارد؛ یعنی روابط موجود میان عناصري که می

گیرند و به همین علت براي تولید  نار هم قرار گیرند و نیز روابط میان عناصري که به جاي یکدیگر قرار میسطح باالتر ک
معتقد است که بیان هنري به دنبال انتقال مفاهیم، کالر ؛ )162: 1389محمودي بختیاري،(معنی در تباین با یکدیگرند 

هاي هنري به مثابه یک  ند و به همین علت وقتی رمزگانا هایی است که هنوز به تدوین درنیامده ظرایف و پیچیدگی
هنر به وراي آن رمزگان ) شوند درست به همان شکلی که مفاهیمِ از پیش معلوم، بیان می(شود  رمزگان عمومی شناخته می

  ).همان. (کند گذر می
هاي موجود در متون  انهشناسی، به تعریف و تفکیک نش شناسان در باب نشانه بر اساس نظریات زبان مارتین اسلین

شناسان  شناسی امروز که چارلز سندرس پیرس آن را پی ریخته و نشانه نشانه«: نمایشی و آثار نمایشی اقدام کرده است
ها،  اند، میانۀ سه گونۀ بنیادین نشانه بندي کرده و بهبود بخشیده معاصر همچون روالن بارت و امبرتو اکو آن را دسته

هاي درام را به سه دستۀ کلی  شناسان، نشانه ؛ اسلین، با استفاده از نظریات این نشانه)35: 1375سلین،ا(» گذارند جدایی می
  :کند بندي می بخش
  
  :هاي شمایلی نشانه )1

شوند مثل همۀ عناصر  درنگ بازشناخته می هاي شمایلی در اصل تصویر موضوع و مدلول خود هستند و بی نشانه
هاي شمایلی تصویري نیستند، بلکه براي سایر حواس ما،  ولی همۀ نشانه...موجود در طبیعت و یا اشیا ساخت بشر و 

خیالی در متون ادبی، حکم  صور ....رما، زبري و نرمی و، بوها، گرما و س)بوق اتومبیل(چون صداها  هم اند ادراكقابل 
هاي موجود در شعر را در ذهن تصویر  ها ابژه کند، چرا که مخاطب از طریق آن هاي شمایلی در درام را ایفا می نشانه

  .کند می
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  :اي هاي نمایه نشانه) 2

ترین ویژگی زبان در نمایش  ها مهم شاخص«. هستنداي  هاي نمایه هاي زبانی نظیر ضمایر و قیود، نمونۀ نشانه شاخص
  ؛)40: 1386االم،(» چه به لحاظ آماري و چه از نظر نقشی که به عهده دارند. هستند

  
  :هاي نمادین نشانه) 3

وار و ارگانیک روشنی با مدلول خود  اي اندام اي هیچ رابطه هاي شمایلی و نمایه بر خالف نشانه«ها  این دسته از نشانه
  ؛)36: 1375اسلین، (» نامند می) symbol(ها را نماد  این گونه نشانه. رندندا

تر  هاي شمایلی است؛ سعدي براي توصیف دقیق هاي موجود در این حکایت سعدي، اغلب از نوع نشانه نشانه
شناسانه  ه و زیباییها بسیار هنرمندان انتخاب این نشانه. کند ها در حکم تمثیل استفاده می اتفاقات حکایت، از این نشانه

هاي قوي این حکایت براي تبدیل به عناصر تصویري و نمایشی هستند و از طرف  ها یکی از ظرفیت این نشانه. است
هاي  هاي از طنز را هم در الیه توان رگه اند که با کمی تغییر و تبدل می مهم را در اثر به جاي گذاشته ریتأثدیگر این 

  .نمایش وارد کرد
اند و این عامل کمک  از میان نمادهاي طبیعت استفاده شده اکثراًشمایلی به کار رفته در بافت این حکایت، هاي  نشانه

ها شمایلی  به تعدادي از این نشانه. ها در اثر به جاي نهاده است تر کردن نقش این نشانه تر و عاطفی بسیاري در عینی
  :شود برگرفته از متن حکایت، اشاره می

  )12 تیب. (اي که در سراي قاضی در جریان است بیان حال شرکت کنندگان در مناظره و منازعه: جنگی خروس-
  ؛)15 و 7بیت (گوییِ شخصیت اول داستان با شیر  توصیف دالوري و شجاعت و حق: شیر-
  ؛)9بیت . (شود براي نشان دادن و بصري کردن آزردگی جوان از رفتاري که در مجلس با او می: آتش و دود-
براي تصویري کردن بحث و مناظره موجود در موقعیت داستانی و تمایل شخصیت اصلی در ورود : وي و چوگانگ-

  ؛)19بیت (به بازي 
  .براي بیان برتري علمی و شخصیتیِ قهرمان اول داستان در مقایسه با قاضی ظاهربینِ متکبر: سمند و خر-

-پوشش(دي درون و باطن انسان در مقایسه با ظاهر او چند نشانۀ تصویري هم براي نشان دادن واالیی و ارزشمن
تصویري از روح و مغز گرامی انسان است ) 30بیت ( "آب زالل "مثالًدر حکایت وجود دارد که بسیار زیباست؛ ) جامه

اي از افرادي است که به داشتن دستار و جامۀ نیک  نشانه "کدو". چنان گرامی و ارزشمند است که در هر پوششی هم
تر  در عینی) غلتان سرگین( "خبزدو"و  "خرمهره"هاي شمایلی  همچنین است نشانه. مغزند نازند اما از درون خالی و بی می

اي که باشند فرقی به حال درونیاتشان نخواهد کرد و  مغز و غافل که در هر لباس و جامه ساختن احوالِ افراد تهی
  ».طلس بپوشد خر استجل و ا آرخر «چنان که  نخواهند شد، هم ارزشمندتر

  
  :نتیجه

اغلب  حائز، )افقی(رونده  نمایشیِ تعلیمی و پیش-دست از باب چهارم بوستان، با ساختار روایی حکایت فقیه تهی
مند،  این حکایت کنش. هایی است که در فرایند تبدیل یک اثر ادبی به یک اثر نمایشی، الزم و بایا است عناصر و ظرفیت

منسجم ) افکنی گره(با تعاریف به موقع و در عین حال موجزِ سعدي، شرایط هماهنگی کامل براي ورود به یک آشفتگی 
شود که بحران  ندین کشمکش پر حرکت و پرتنش در شکل داستان ایجاد میآورد و در پی آن چ و کامل را فراهم می

رنگ اصلی در  ها و ماجراهاي اغلب علّی و معلولی، که براي برجسته کردن پی این کشمکش. رساند اولیه را به اوج می
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مندي  هیجان دهند تا اند و هر یک به نوعی کشمکش قبلی را در حالت تعلیق قرار می شکل روایی حکایت وارد شده
رسد تا بار  گشایی می روایت را تکمیل سازند، با توفّق قهرمان داستان بر عوامل ناهمگون و آزارانده به مرحلۀ فرود و گره

هاي  و نشانه مؤثرپردازي  شخصیت. نمایشی باشد-آمیز و آموزنده در خالل یک زبان روایی اي حکمت گر نکته دیگر بیان
شدن عینیت و ذهنیت براي تصویري و حسی شدن بیشتر این عناصر  توأملی هستند که در شمایلی متعدد از دیگر عوام

  .شود این حکایت در بطن آن دیده می
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