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  :چكيده

ايـن  . هاي فراواني را ميان شخصـيتها مشـاهده ميكنـيم    در گلستان سعدي، مناظره
ا در ايـن   . شناسيهاي مختلفي قابل بررسيند، از جمله از جنبة سبكگفتگوها از جنبه امـ

بكي و با توجه بـه  ها و ويژگيهاي معمول سمقاله، نگارندگان تالش ميكنند تا جدا از مؤلفه
شناسي، از لوني ديگـر بـه گلسـتان نظـر افكننـد و آن،      هاي فرا زبانشناسي سبكجنبه

ايـن پـژوهش كـه    . به سبك سـعدي اسـت  » چندآوايي«يا » چندصدايي«بررسي عنصر 
را بـه كمـك نظريـة    ) زن با پدر خـويش حكايت جوان مشت(بزرگترين حكايت گلستان 

ن مورد مطالعه قرار داده، نشان ميدهـد كـه سـعدي در    روايت چندآوايي ميخاييل باختي
پردازي، تا حدود زيادي تالش كرده اسـت كـه صـداي تمـامي بـازيگران و      زمينة روايت

اي كـه  شخصيتهاي حكايت را به يك اندازه بازتاب دهد و سخن هر كدامشان را به اندازه
در جريان اين حكايت ) يسعد(راوي . بايد و انتظار ميرود به مخاطبان حكايت منتقل كند

ظاهر ميشود و به عبارتي ديگر چند صدا بـه خـود   ) بازيگر(در نقش دو يا چند شخصيت 
ل به يك انـدازه شـنيده   ميگيرد، صداهايي كه معموالً با هم در تضاد هستند و در عين حا

، ميتواند در مجموعة )چندصدايي سعدي(نظر ميرسد كه اين موضوع بطور كلّي ب. ميشوند
  .  يژگيهاي ممتاز ساختار سبكي گلستان قرار گيردو

               
  :كلمات كليدي

  .زن با پدرگفتگو، چندصدايي، نظريه روايت چند آوائي، حكايت جوان مشت 
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 مسألة تحقيق                                            

اين كتاب، گفتگوهـاي  هاي مثبت يابيم كه يكي از جنبهبا نگاه به گلستان سعدي در مي
اين گفتگوها كه عنصر بسيار مناسـبي بـراي   . مطلوب و مناسب اشخاص و بازيگران آن است

ي ساختار كـالم سـعدي هسـتند، كمتـر مـورد      سشناي و سبكسشناتبيين ارزشهاي زيبايي
» اي از گفتگوهـا مجموعـه «گلسـتان را بـه عبـارتي ميتـوان     . اندبررسي و تحليل قرار گرفته

با تصديقِ نسبت اين عنوان به گلستان، ميتوان بر آن بود كه سعدي به همان انـدازه  . دانست
كه در پي نمايان ساختن قدرت فصاحت و بالغت خود در نويسندگي است، تالش ميكند در 

ميتـوان اينگونـه پنداشـت كـه يكـي از      . 1گـذاري كنـد  اي پايـه زمينة گفتگو هم مكتب ويژه
ن و بيان حكاياتي كه اساس آنها معموالً گفتگـو اسـت، ايـن    خواستهاي وي از نگارش گلستا

است كه چگونگي انجام گفتگوي درست را نشـان دهـد و در واقـع بـراي آن، فـرم و قـالبي       
وي در بوسـتان و گلسـتان، بارهـا مسـتقيماً شـرايطي را كـه گوينـده و        . مناسب عرضه كند
نظـري، بايـدها و  نبايـدهاي     صـورت گو مراعات كنند، بيـان ميكنـد و ب  شنونده بايد در گفت

:                                                                                  مثالً ميگويد. مكالمة منطقي و مقبول را توضيح ميدهد
      يـد سـخن           سـخـنـدان پـرورده پـيـر كـهـن           بيـنديشـد آنـگه بـگو

  تـأمـل بـه گـفتـار دم            نكو گو و گر دير گويي چه غم؟   مـزن بـي
  وزان پيش بس كن كه گويند بس  بـيـنديـش و آنـگه بـر آور نفس           

  به نطق آدمي بهتر است از دواب            دواب از تو به، گر نگويي صواب
 )56: گلستان(                                                    

هايي را كه ، توصيه»تبيين منطق گفتگو از ديدگاه سعدي«پيش از اين، نگارندگانِ مقالة 
. انـد اند و به صورت مشروح توضـيح داده سعدي دربارة گفتگو بيان كرده است بررسي  كرده

صـورت  گفـت او از يـك طـرف ب    سعدي ميتوانبا نظر به آثار ). 54: 1389قبادي و صادقي،(
يـاتي  نظري، عقيدة خود را دربارة نحوة انجام گفتگو بيان كرده و از طرف ديگر با آوردن حكا

صورت عملي، چگونگي انجام يك گفتگوي سـالم را نشـان داده   كه اساس آنها گفتگو است، ب
ش نمايـان  اما نكتة ديگري كه در كالم سعدي و در گفتگوهاي پرورده شده در حكايات. است

-»صداچند«است و در پژوهشهايي كه دربارة وي انجام شده، جاي آن خالي به نظر ميرسد، 
نگارندگان در اين پژوهش بر آنند تا با بررسـي بزرگتـرين   . يا روايت است) سعدي(ييِ راوي 

ست، برخـي  ه، كه كامالً گفتگو محور نيز )»زن با پدرجوان مشت«حكايت (حكايت گلستان 
، )1895ــ 1975(هاي چندصدايي كالم سعدي را به كمك نظرية ميخاييل بـاختين  از نشانه

نكتة شايستة يادكرد مؤكّد اين است كه نگارندگان در پـي آن نيسـتند كـه در    . نشان دهند
اين مقاله با ارزيابي گفتگوهاي اين حكايت ميزان انطباق آنها را با منطق گفتگوييِ بـاختين  
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چيستيِ چند صـدايي و چگـونگي   (كه به كمك يك نظرية آزموده  نشان دهند، بلكه بر آنند
، يكي از ظرافتهاي كار سعدي را تبيـين و  )شكل گيري آن در متون ادبي بويژه متون منثور

  .تحليل كنند
                                                                                                                                         

  پيشينة تحقيق
هايي كـه شـيخ شـيراز در بـاب     توصيه» تبيين منطق گفتگو از ديدگاه سعدي«در مقالة 

قبـادي و  (شـده اسـت    گفتگو فراهم آورده و در بوستان و گلستان ذكر كـرده، توضـيح داده  
اي با عنـوان  نهنيز در مقالة جداگا» جدال سعدي با مدعي«حكايت ). 51ـ74: 1389صادقي،

بررسـي شـده   » هـاي گفتگـو  مؤلفه تحليل گفتمان حكايت جدال سعدي و مدعي با نظر به«
جداي از » زن با پدر خويشحكايت جوان مشت«، اما در مورد )75ـ88: 1383گرجي،(است 

دربارة گفتگوهاي ميـان پـدر و پسـر و     قلمروسعديتوضيحات مختصري كه علي دشتي در 
دن داليل آنها بيان كرده و تا حدودي نيز به خطا رفتـه ، تـاكنون تحقيـق    موجه بودن يا نبو

  .                                                                                           اي صورت نگرفته استمستقل و همه جانبه
                                                                          

  صدايي در روايت                                                                                                            چند
نظـر ميرسـد   مل در انديشة ميخاييل باختين، ببا تأ ):صداييدر مقابل تك(صدايي چند

» چندصدايي«يا » چندآوايي«وايت، ايجاد فضاي كه از نظر او مهمترين كاركرد  گفتگو در ر
نخست اينكـه در  : نظر ميرسد، يادكرد دو نكته بسيار ضروري بالبتّه قبل از هر سخني. است

چه بسـا كـه در   (هر متن تشكيل يافته از گفتگوهاي متعدد، الزاماً چندصدايي ديده نميشود 
و دقيقاً بـه  در نظرية باختين گفتگ و دوم اينكه) صدا تعدد گفتگو ديده نشوديك متنِ   چند

نـه فقـط   «به تعبير روشنتر از ديد او . است نه افراد يا شخصيتها» هاگفتگو بين سخن«معني 
ارتباط كالمي مستقيم و شفاهي بين دو شخص، بلكه هرگونه ارتبـاط زبـاني بـه هـر شـكل      

ر اين رويكرد، و ناگفته پيداست كه د) 92: 1377تودوروف،(گفتگو به حساب ميĤيد » ممكن
هـا يـا   ارز آشكار يا پنهـان بينشـها، انديشـه   گفتگو در اصل يعني تقابل و جدال پاياپاي و هم

باختين با بررسي رمان داستايفسكي به اين نتيجه ميرسد كه اساساً فضاي حاكم بـر  . صداها
ي هاترين مشخصهگونة ادبي رمان، فضايي است كه در آن منطق گفتگويي به يكي از اساسي

در آن چندين صـدا بـه   «و دقيقاً از همين روست كه ) 128: همان(سبك نثر تبديل ميشود 
اسـخ  صداهايي كه در تقابل با هم هستند، بـا هـم حـرف ميزننـد و پ    . وضوح شنيده ميشوند

به عالوه باختين معتقد بود كه معنـا  . يك بر ديگري برتري ندارديكديگر را ميدهند، اما هيچ
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او بر اين . به عبارتي معنا در مكالمه ايجاد ميشود. با افراد ميتوان ساخت را فقط در مناسبت
بـاختين گفتمـان   ... وجهي استآوايي نيست بلكه جمعي و چندباور بود كه زبان مفرد و تك

قرار ميدهد  »محور مؤلف«گويي گفتمان سنتي اي رمان داستايفسكي را در مقابل تكمكالمه
).                                                    75: 1387غالمحسين زاده،(» .دارد ي ديگر تسلّطكه در آن يك صدا بر صداها

  
                                                صدايي در كالم سعدي                                                        چند

را امتياز رمان  » سخن چندگونه«ميخاييل باختين چندصدايي، چندآوايي و به كار گيري 
اما او خود طبيعـي ميدانـد كـه ايـن     . هاي شعري آثار ادبي ميداندبر گونه) يا ادبيات منثور(

لكه حتّي در شعر و انـواع ادبـي شـعري نيـز     هاي ادبيات منثور بتنها در ساير گونهخصلت نه
             .ديده شود

در گلستان سعدي، شخصيتهاي حكاياتي كه سعدي خود در آنها حاضـر نيسـت و فقـط    
گذاري و به عبارت بهتر دخـالتي  هاي آنان اثرنقش راوي را دارد، بدون آنكه راوي در انديشه

كـاري جـز   ) سـعدي (سخن ميشوند و راوي استبدادي و تعصبي داشته باشد، با همديگر هم
اي وارهدر اينگونه حكايات هنر سعدي در اين اسـت كـه بـا طـرح نظـام     . پردازي نداردروايت

جريانها و حوادث موجود در داستان و بدون هيچگونه دخالـت شخصـي در كـالم بـازيگران     
منتقل كننـد،   حكايات، اجازه ميدهد شخصيتهاي حكايات او پيامهاي اخالقي را به مخاطب

  .                       پيامهايي كه معموالً حول محور پندهاي اخالقي ـ انساني ميچرخد
نكتة جالب ديگر در حكايات گلستان اين است كه آنجايي كـه سـعدي از قـول ديگـران     

و امثالهم آغاز ميكنـد،  » شنيدم«يا » اند كهآورده«روايت ميكند و حكايات خود را با عبارت 
ندي عميق ميان كالم خود سعدي و راوي برقرار ميشود تا آنجا كه تفكيك كالم سـعدي  پيو

و راوي مشكل است و خواننده تقريباً از ياد ميبرد كه سعدي ايـن حكايـت را قـول ديگـران     
همچنـين ايـن خصيصـة    . بيان ميكند و راوي اصلي در واقع شخص ديگري است نه سـعدي 

ي هنگامي كه شخصيتها در مقام اسـتدالل و دفـاع از   روايتگري سعدي در متن حكايات يعن
را » :انـد بزرگان گفتـه «عقيدة خود، به سخن بزرگان يا حكايتي استناد ميكنند و مثالً جملة 

ذكر ميكنند، ديده ميشود، اما بايد گفت كه در واقع اين سعدي است كه با سيطرة كامل بـر  
بزرگان «يا » شنيدم«يا » اندآورده«عبارت پردازي ميكند كه نقش كالم آنچنان زيبا حكايت

سـعدئي كـه در جريـان حكايـت در نقـش دو يـا چنـد        . نـگ ميشـود  ر، بسيار كم»:اندگفته
خود ميگيرد و بدون جانبداري از ظاهر ميشود و بعبارتي ديگر چند صدا ب) بازيگر(شخصيت 

  . طرفي خاص، پيام مورد نظرش را منتقل ميكند
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 »زن با پدرجوان مشت«چندصدايي در حكايت 

زن به همـان انـدازه كـه    ، سخنان و استدالالت مشت»زن با پدرجوان مشت«در حكايت 
مورد قبول خواننـده قـرار ميگيرنـد و خواننـده      سخنان و استدالالت پدر پسنديده مينمايند

ضعف و نقصي را در استدالالت او نميبيند، آنچنـان كـه حتّـي ممكـن اسـت در مقطعـي از       
  .                                                                                        زن بدهدحكايت، حق را به جوان مشت

زن تصويري از وي نشان ميدهـد  كور اگرچه سعدي در توصيف مشتدر آغاز حكايت مذ
كه اندكي منفي به نظر ميرسد اما پس از آن، هنگامي كه از زبان او سخن ميگويد، مخصوصاً 
در بيان استدالالتش براي سفر و پافشاري در اين راه، خواننده تا حـدود زيـادي داليلـش را    

                                                                                        .                            ميپذيرد
  گفتگوي اول پدر و پسر        

-اند كه انديشهدر گفتگوهاي پدر و پسر در واقع دو انديشه در مقابل همديگر قرار گرفته

صـرف بـر نيـروي    هـاي محـوري، يكـي تكيـة     اين انديشه. هاي محوري اين حكايت هستند
و نظر دوم مبتني است بر كم جوشـيدن  ) انديشة پسر(جسماني است و اصرار بر سفر كردن 

 ).                                                  انديشة پدر(و قناعت كردن و اختالط هنر و خرد با نيروي جسماني 

خود اجازه ميخواهد، پـدر بـه    در آغاز حكايت، پس از اينكه پسر براي سفر كردن، از پدرِ
نصيحت كردن پسر جوان ميپردازد و در پي آن برميĤيد كه وي را از اين مسـافرت منصـرف   

دليل پسـر بـراي سـفر تنگدسـتي او اسـت و قـوت قلـب وي، قـدرت بـدني و نيـروي           . كند
                     .عزم سفر دارم، مگر به قوت بازو كفافي بدست آرم«:لين جمالت پسر اين استاو.شجسماني

  »                               فضل و هنر ضايع است تا ننمايند         عود بر آتش نهند و مشك بسايند
   )       120: ومسگلستان باب (                                                    

ـ   ارة مسـافرت وي، همنظـر   در همين ابتدا، خواننده ممكن است به سه دليل با پسـر درب
اول اينكـه پسـر تهيدسـت اسـت و     : شود و در اينكه ميخواهد به سفر برود به او حق بدهـد 

دليل دوم اينكه پسر زور . تهيدستي خود عاملي است براي انگيختن شخص به كار و فعاليت
احيانـاً  و قدرت جسماني خوبي دارد كه در خانه نشستن و يا كار نكردنِ او را مورد سـؤال و  

خواننده با خود ميانديشد كه پسر هم جوان است و هم قدرتمند، پـس  . نكوهش قرار ميدهد
دليل سوم پسر، استدالل قـوي او  . دست آوردسافرت برود، كار كند و درآمدي بميتواند به م

خوانندة حكايت با خواندن اولين جمالت پسـر نـه   . است كه در قالب يك بيت ادا شده است
.                                                                         او احساس همدلي، كه احساس دلسوزي و ترحم ميكندتنها با 
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جواب پدر، پند و نصيحت اسـت همـراه بـا    . با تمام شدن كالم پسر، نوبت به پدر ميرسد
اسخ پدر، اين است كه وي نكتة جالب در اولين پ. استدالل از سخن پيشينيان در چهار سطر

    خيال محـال از سـر   اي پسـر، «: حكم و قـاطع سـخن ميگويـد   در ابتداي كالم خود، اگرچه م
، اما اين سخن تند و گزنده را پاسخ اصـلي خـود بـه پسـرش قـرار      )120: گلستان(»بدر كن

اننـد  كم آرامتر و نرمتر ميكند و استداللهايي ميـĤورد كـه ميتو  نميدهد بلكه كالم خود را كم
اي پسر، خيال محال از سر بـدر كـن و پـاي قناعـت در دامـنِ      «: پذيرفتني و منطقي باشند

               .دولت نه به كوشيدن است، چاره كم جوشيدن است: اندسالمت كش كه بزرگان گفته

        كـس نتواند گـرفت دامـن دولت بـزور           كوشش بي فايدست وسمه بر ابروي كور            

  »    چـه كـنـد زورمـنـد  وارون  بـخـت؟            بـازوي بـخـت بـه كـه بـازوي ســخـت
  )     120: همان(                                                                              

ز سـفر كـردن   مسلّم است كه اگر پدر تنها با همان عبارت تند و گزنده فرزند خويش را ا
اي عصيان و تندي را از طرف مقابل مشـاهده ميكنـد، خاصـه كـه طـرف      منصرف كند، گونه

ا پـدرِ دنيـا   . مقابلِ اين گفتگو، جوان است و زورمند و دلير ديـده و سـرد و گـرمِ روزگـار      امـ
اين متانت، صبر، . چشيده، خوب ميداند چگونه سخن آغاز كند و چسان به فرجام برساندش

روييِ پدر به هنگام سخن گفتن، باعث ميشود كه جريـان گفتگـو   ت استوار و گشادهاستدالال
 قلمـرو سـعدي  در . ادامه يابد و كوچكترين تندي و خشم را در پسر جـوان مشـاهده نكنـيم   

چنانكه مالحظـه ميكنيـد داليـل پـدر غيـر كـافي و       «: دربارة استدالل پدر گفته شده است
ت پسر بد باشد تا خردش به كـار نيايـد و كـي گفتـه     ناموجهست زيرا هنوز معلوم نيست بخ

؟ برعكس تنها راه رسيدن به مقصود، راهي كه در اختيـار  »دولت نه به كوشيدن است«است 
دقّـت در سـبك نوشـتار سـعدي نشـان      ). 256: 1364دشـتي، (» انسان است كوشيدن است

ي كردن اسـت و  كمتر هيجان داشتن و كمتر ناشكيبائ» كم جوشيدن«ميدهد كه مراد او از 
قدرت جسمانيِ صرف است بدون هيچ نوع هنـري و اگـر سـعدي در اينجـاي     » زور«مراد از 

حكايت از زبان پدر، پسر را از سفر باز ميدارد دليل آن اسـت كـه از نظـر وي، تنهـا داشـتن      
نيروي جسماني براي پيروزي كافي نيست بلكه در كنار آن برخورداري از هنرِ كسب درآمـد  

تنها انسان را از كوشش كردن باز نميـدارد بلكـه   مسلّم است كه سعدي نه. است نيز ضروري
. دليل اين ادعا را در همين حكايت و در كالم پدر مشـاهده ميكنـيم  . بدان دعوت نيز ميكند

آنجا كه از زبان پدر، سفر را تنها براي پنج گروه سودمند ميداند، در معرفي گروه پـنجم كـه   
وري كه به سـعي بـازو كفـافي حاصـل كنـد تـا       پيشه كمينه«: ينويسدميتوانند سفر كنند م

واضح است كه اگـر سـعدي ميخواسـت    ). 121: همان(» آبروي به تحصيلِ نان ريخته نگردد
تـر مگـر ميشـود كـه     به عبـارت سـاده  . كوشش كردن را نفي كند اينجا از آن سخن نميراند
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چند سطر بعد از قول خود پـدر بـه    سعدي ابتدا از قول پدر كوشش كردن را نفي كند و در
:                                                                                          بنابراين آنجا كه وي ميگويد. ستايش آن بپردازد

  شش بي فايدست وسمه بر ابروي كور     كس نتواند گرفت دامن دولت به زور        كو
وري كـه بـه   كمينه پيشـه «مرادش صرفاً زور بازو و مغرور شدن به آن است و آنجا كه از 

حرف ميزند مرادش اختالط هنـر و نيـروي جسـماني اسـت،     » سعي بازو كفافي حاصل كند
داشتن سخن به همچنان كه در معرفي گروه اول تا چهارم كه ميتوانند سفر كنند نيز از هنر 

بنابر اين توضيحات، استدالل پدر در منع پسـر از مسـافرت نـه تنهـا ناموجـه      . ميان ميĤورد
 .نيست بلكه بسيار پذيرفتني است

در اولين گفتگو ديديم كه اگر براي سفرِ جوان مشتزن دليل خوبي مطرح شد، در مقابل، 
يعني به يـك انـدازه پـذيرفتني    اين رويه؛ . دليل پدر هم در منع پسر از سفر پذيرفتني است

  . يابدبودن گفتار و استدالالت طرفين گفتگو تا آخر حكايت ادامه مي
 

  گفتگوي دوم پدر و پسر
: گونه در مقابـل همـديگر قـرار ميگيرنـد    دوم، دو انديشة محوري حكايت اين در گفتگوي

وجيـه  خـود را ت و بـدين روش سـفر    نمايـد پسر چند نمونه از فوايد سفر را براي پدر ذكر مي
پـنج گـروه خـاص     صورتي كاملتر توضيح ميدهد و آن فوايد را بـه پدر فوايد سفر را ب. ميكند

                                                        .مشتزن جزء آن پنج گروه نيست اختصاص ميدهد كه البته جوان

عبارات كوتاه آميخته به انـواع  پس از استدالل محكم پدر، پسر نيز با زباني شيوا و عطف 
اي پدر فوايد سفر بسـيار اسـت از نُزهـت خـاطر و جـرّ      «: گانة سجع، اقامة برهان ميكندسه

ِمنافع و ديدنِ عجايب و شنيدن غرايب و تفرّجِ بلدان و مجاورت خُلّان و تحصيلِ جـاه و ادب  
 :                  اندسالكانِ طريقت گفته و مزيد مال و مكتسب و معرفت ياران و تجربت روزگاران چنان كه

  تـا بـه دكّـان و خـانـه در گـروي         هـرگـز اي خـام آدمـي نـشـوي                             
  )       120: گلستان(» بــرو انـدر جـهـان تـفـرّج كــن         پيش از آن روز كـز جهان بـروي

پذيرفتني بودن دليل جوان، آهنگين بودن كالم و آميخته شدن در عبارات باال، جداي از 
در دليل قبليِ پدر ديـديم كـه او   . گذاري آن را دو چندان كرده استآن به شعر، قدرت تأثير

در عبارات اخير نيز، جوان با روبرو كـردن  . از قول بزرگان كمك گرفت تا پسر را مجاب كند
  .                                                همان شيوه عمل كرده است، به »سالكان طريقت«پدر خود با كالمِ 
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  گفتگوي سوم پدر و پسر
پسر از اين قول حكمـا كـه   : هاي پدر و پسر در گفتگوي سوم اينگونه استتقابل انديشه

رزق هرچند به انسان ميرسد اما تالش و كوشش كردن نيز الزم است، استعانت ميجويد و با 
.                                       يان اين انديشة خود، با پدرش وداع ميكند و پدر در مقابل كالم او، ديگر پاسخي نميگويدب

شد بـا آوردن كالمـي طـوالني، در    دليل قبلي پسر آنقدر براي پدر محكم بود كه مجبور 
پسر جـوان اينبـار بـه جـاي كـالم      . گفتار و برهان پسر رخنه ايجاد كند و از تأثير آن بكاهد

اي پدر قول حكما را چگونه مخالفت كنم «: ياري ميگيرد» قول حكما«از » سالكان طريقت«
بـال اگـر چـه    رزق اگر چه مقسوم است به اسباب حصول آن تعلق شرط است و : اندكه گفته

.                                                                                               مقدور است از ابواب دخول آن احتراز واجب
         گـمان برسد        شرط عقل است جستن از درها                     رزق هـر چـنـد بـي

                            )   122: همان(» اجل نخواهد مرد          تـو مـرو در دهــان اژدرهـــا ور چه كس بي
اي است كـه  از قول حكما سخن گفتن و گفتار سالكان طريقت را برهان قرار دادن، نكته

. متقن ميتوانـد باشـد  سادگي از كنار آن گذشت؛ چرا كه براي انجام اعمال، دليلي نميتوان ب
را روبـروي آنهـا قـرار    مشتزن با آوردن گفتار حكيمان و سالكان طريقـت، در واقـع پـدرش    

به سخن بهتر، او از گفتار ديگران استفادة . گونه قصد مجاب كردن پدر را داردميدهد و بدين
حكمـا و   به كار بـردن قـول  (اين مورد . ابزاري ميكند تا بر استدالالت استوار پدر پيروز شود

اوج گفتگوي اول و سوم است؛ چرا كه جوان مشتزن بهترين دليل ممكن را ) سالكان طريقت
لي، براي خوانندة ريزبين مشـكل  اي كه رها يافتن پدر از دام چنين استدالايراد ميكند بگونه

سـرعت ادامـة   يجاد ميكند كه با شور بيشتري و بنظر ميرسد و هيجاني عظيم در خواننده اب
. اي كه تا حد زيـادي پـدر را در گفتگـو شكسـت خـورده ميبينـد      و را بخواند، خوانندهگفتگ

تـاب ميدهـد و بـه    بنابراين ميبينيم كه سعدي به همان اندازه كه صداي پدر را با صالبت باز
همان ميزان كه كفّة ترازو را به سود وي سنگين ميكند، در آن سوي نيز، كالم پسر را متين 

.                                                          مينماياند و در ترازويِ اين گفتگويِ دو طرفه، حالتي متعادل برقرار ميسازد
  

  ر گفتگوي چهارم پدر و پس
انديشة پدر در اين گفتگو اين است كه شخص تهيدست در مسافرتي كه براي به دسـت  

انديشة پسر اين است كه تـا كوشـش   . آوردن روزي است، درمانده ميشود و شكست ميخورد
                                                           .نكني موفق نميشوي

در ايـن فـراز،   . گو حساسترين فراز ايـن حكايـت اسـت   شايد بتوان گفت كه اين گفت     
پديد آيد، » صداييتك«خواننده گمان ميكند صداي پدر بايد در رأس قرار گيرد و گفتگويي 
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صدا بودنِ روايت خويش را ادامه ميدهد و تلذّذ خواننده اما راوي با ظرافت تمام، باز هم چند
د زماني است كه مشتزن بـه مسـافرت ميـرود و    اين مور. را از حكايت بيشتر و بيشتر ميكند

در اين مقطـع خواننـده انتظـار دارد كـه جـوان از كـار خـود        . انواع سختيها را تجربه ميكند
پشيمان شود و حق را به پدر بدهد و از اينكه كالم پدر را گوش نكرده حسرت بخورد يعنـي  

 Ĥا باز هم پسر داليلي ميـورد كـه باعـث ميشـود گفتگـو از     كالم پدر بر كالم او برتري يابد ام
دليل مشتزن . حالت عمودي به حالت افقي در آيد و صداي دو نفر به يك اندازه شنيده شود

اي پدر هر آينه تا رنج نبري گنج برنداري و تا جان بر خطر ننهي بر دشمن ظفر «: اين است
م، خواننده باز در تا اينجاي كال). 125: همان(» .نيابي و تا  دانه پريشان نكني خرمن نگيري

اينكه حق را به پدر داده بود ترديد ميكند و كالم مشتزن را با دقّتي خاص دنبال ميكند، تـا  
مايـه رنجـي كـه بـردم چـه      نبيني كه به اندك«: زن ميگويدآنجا كه در ادامة گفتگو ، مشت

 مشـتزن ). 125: همـان (» تحصيل راحت كردم و به نيشي كه خوردم چه مايه عسل آوردم؟
باز هم استدالل خود را قويتر ميكند كه باعث ميشود خواننده با او احساس همدلي بيشتري 

:                                                        آنجا كه ميگويد. داشته باشد  

 گر چه بيرون ز رزق نتوان خـورد             در طـلـب كـاهـلي نشايد كـرد                 -

  غواص اگر انديشه كند كام نهنگ             هرگز نكند در گرانمايه به چنگ                              -
.                                                                   آسيا سنگ زيرين متحرك نيست الجرم تحمل بار گران ميكند

د؟                             چـه خورد شير شـرزه در بنِ غار             بـازِ افـتاده را چـه قـوت بـو  
                              )125: همان(گر تو در خانه صـيد خواهي كرد             دست و پايت چو عنكـبوت بود

                                                 

كـه كـالمِ كـدام يـك از دو     ايت هنوز تصميم گرفتن دربارة اينحك ميبينيم كه تا انتهاي
سـخن  اي از جانـب دو طـرف   طرف گفتگو برتري دارد كار دشواري اسـت و سـعدي بگونـه   

 .                               يك برتر از ديگري نيستميگويد كه صداي هيچ

گوهاي اين حكايت نهفتـه  هايي از آن در گفتذكر اين دو نكته در كالم سعدي، كه نمونه
و بررسي آن در كالم شـيخ  » جادوي مجاورت«نكتة اول، مسألة . است، ضروري بنظر ميرسد

بـه  » جـادوي مجـاورت  «اي بـا عنـوان   كدكني در مقالهرضا شفيعيدكتر محمد. شيراز است
هر رنگين معنا، بر گوينده و جادو شدن گوينده در زيباييها و ظوابررسي تأثير كالمِ زيبايِ بي

-اي يا نويسندهوي در اين مقاله نشان ميدهد كه گاه گوينده. و آهنگين كالم پرداخته است

اي آنچنان مسحور و محصور زيبايي و آهنگيني كالم ميشود كه از معنا باز ميماند و لفظ بر 
يابد يعني لفظي زيبا بيان ميكند بدون معنايي منطقـي و  معناي عقالني كالم وي برتري مي

النفـوس  «اربردي، آنگونه كـه گـاهي كـالم تبـديل بـه خرافـه ميشـود، همچـون عبـارت          ك
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از ويژگيهاي جادوي مجاورت اين اسـت  «: وي دربارة جادوي مجاورت مينويسد. »كالفصوص
-معني و خردستيزانه باشد، حرمتي و ابهتي ميدهد كـه شـنونده بـي   كه سخن را هر قدر بي

در بررسـي اسـتدالالت طـرفين     ).23: 1377ني،كـدك شـفيعي (» اختيار تسـليم آن ميشـود  
گفتگوي اين حكايت بويژه در گفتگوهاي پدر و پسر، اگر چه سعدي با لفّاظيِ شگفت انگيز و 

ا  تار دو طرف گفتگو را برّنده و پركاربرد سحرآساي انواع سجع، زبان گف تأثير جلوه ميدهد امـ
سر به صـرف زيبـا بـودن كـالم طـرف      هيچكدام از آن داليل، غير عقالني نيستند و پدر يا پ

مقابل، مجاب نميشوند بلكه دليل اصلي پـذيرفتني بـودن اسـتدالالت آنهـا بـراي خواننـده،       
اگر در اين حكايت ادامه يافتن جريان گفتگـو ميـان   . منطقي و عقالني بودن آن داليل است

دليـل ايـن   آور نيسـت، يـك    پدر و پسر براي خواننده، منطقي به نظر ميرسد و برايش مالل
كالمي را از سوي آن دو و از زبان آنـان بازتـاب ميدهـد كـه كـامالً      ) سعدي(است كه راوي 

   بنـابراين اگـر چـه لفّاظيهـاي سـعدي در كـالم       . عقالني است و متقاعـد كننـده و بـا معنـا    
انگيز است و كالمش مشحون به انواع سجع و جناس و واج آرايي است اما با تطبيـق  شگفت

معنا و مفهـوم  هاي موجود در آنها با مباني عقلي و انساني، هيچكدام بيانديشه آن جمالت و
نيستند و اين موضوع، به يك اندازه مهم بودن معنا را با لفظ از نظر سـعدي نشـان ميدهـد؛    

پردازي و مجاورتهاي كالمي در گفتار، هيچگاه اسير و جـادوي  چرا كه وي با اين همه سجع
                                                                               .ه استمفهوم باز نماند اين مجاورتها نشد و از

نكتة دوم آن كه گاهي كالم يكي از طرفين گفتگو، طوالنيتر از كالم ديگري ميشود       
در  مـثالً . و اين مورد ممكن است تا حدودي چندصدايي كالم سعدي را با ترديد روبرو كنـد 

يك جاي حكايت ميبينيم كه پدر در مقابل استدالل شش سطري پسر، داليلي ميـĤورد كـه   
حال ممكن است خواننده از خـود بپرسـد كـه چـرا راوي گفتـار يكـي را در       . سطر است 34

مقابل كالم ديگري طوالنيتر كرده؟ يعني به اين ادعا كه سعدي كالم آن دو را به يك اندازه 
پاسخي كه ميتواند اين ابهام را برطـرف كنـد ايـن اسـت كـه      . ترديد كندبازتاب داده است، 

ا در مقابـل     درست است كه سعدي گاهي كالم يكي از طرفين گفتگو را طوالنيتر ميكنـد امـ
جوابي كه از زبان طرف ديگر بازتاب ميدهد مفهومي دارد كه به مراتـب از صـورت ظـاهري    

سعدي پس از آوردن كالم سي و . م، بيشتر استكالم يعني تعداد واج و واژه و سطرهاي كال
چه نه سطر است اما به واقع شـرح  چهار سطري پدر، از جانب پسر دليلي بيان ميكند كه اگر

. جـواب ميمانـد  در مقابل آن، بـي ) پدر(مفهوم آن چندين صفحه را در بر ميگيرد و شنونده 
-ا چگونه مخالفت كنم كه گفتهاي پدر قول حكما ر«: پسر پس از گفتار طوالني پدر ميگويد

رزق اگر چه مقسوم است به اسباب حصول آن تعلق شرط است و بـال اگـر چـه مقـدور     : اند
.                                                             است از ابواب دخول آن احتراز واجب   



                                               

  31/ نگاهي به چندصدايي سعدي در گلستان

 

 

  ها                                 گمان برسـد        شرط عقل است جستن از در رزق هـر چنـد بـي
  ور چه كس بي اجل نخواهد مرد         تــو مــرو در دهــان اژدرهـا                                 

پس مصـلحت آن  . در اين صورت كه منم با پيل دمان بزنم و با شير ژيان پنجه در افگنم
.                                                                       ينوايي ندارماست، اي پدر، كه سفر كنم كه از اين بيش طاقت ب

  چون مرد برفتاد ز جاي و مقام خويش         ديگر چه غم خورد همه آفاق جاي اوست                  
  »                ي همي رود    درويش هر كجا كه شب آمد سراي اوستشـب هـر تـوانـگري بـه سرايـ

 )   122: همان(                                                  

در مـورد  . ميبينيم كه در چهار سطر اول، داليلي آمده است كه مفهومي طوالني دارند   
در گفتار آنهـا و همچنـين دو بيـت اول،    تأثير كاربرد قول حكما سخن گفتيم اما پيام نهفته 

خالصه اينكـه اگـر كـالم    . چه از قول حكما باشند و چه نباشند معنا و مفهومي طويل دارند
اي دارد كـه  پدر سي و چهار سطر است، در مقابل كالم نه سطري پسر چنان ابهت و طنطنه

ن مصداق اين مورد را در همچني. راحتي شدت تأثير كالمِ طرف مقابل را فرود آوردميتواند ب
آسيا سنگ زيرين متحرّك نيست الجرم تحمل بار گـران  «: آخرين كالم پسر در اين عبارت

 اين عبارت در ظاهر دو جمله است، اما در واقع سخني اسـت بـه  . ، مشاهده ميكنيم»ميكند
  .                                                 درازاي يك يا چند حكايت

  
  م آخر پدر به پسر           كال

گزيدة انديشة پدر در آخرين نصيحتش به پسر اين است كه بعضـي از بختهـا تنهـا          
اي پسـر، در ايـن   «: حكـم كـرد  » يكـي «يكبار به انسان روي ميكنند و درست نيست كه بر 

شاييد و نوبت، تو را فلك ياوري كرد و اقبال رهبري تا صاحب دولتي به تو رسيد و بر تو ببخ
! زينهار. كسر حال تو را به تفقّدي جبر كرد و چنين اتّفاق نادر افتد و بر نادر حكم نتوان كرد

پدر در ادامة كـالم و بـراي محكـم    ). 125: همان(» ...تا بدين طمع دگرباره گرد ولع نگردي
صورت تصـادفي و بـدون   تير اندازي را بيان ميكند كه ب كردن استدالل خود، حكايت پسرك

اي ميشود كـه شـاه تعيـين    آنكه آموزشي ديده باشد تيري را بر هدف ميزند و برندة مسابقه
برنده شدن پسرك در حالي است كه چهارصد تيرانداز ماهر نتوانسـتند تيـر را بـه    . كرده بود

.                       با اتمام اين داستان، حكايت مذكور نيز به پايان ميرسد. هدف بزنند  

كه سعدي، انديشة مورد نظر خود را از زبان پدر و پسر به ميزان مسـاوي   كايتدر اين ح
.                                              اي هستند ميان كالم سعدي و خوانندهبه خواننده ميرساند؛ يعني پدر و پسر  واسطه
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 ديگر گفتگوهاي حكايت                                                                                                   نگاهي به 

در حكايت مذكور گفتگوهاي . آنچه كه تاكنون بررسي شد گفتگوي ميان پدر و پسر بود
اين گفتگوهـاي  . ف استديگري نيز پيش آمده كه معموالً  شروع و پايان آنها در يك پاراگرا

كوتاه كه بيشتر آنها از زمان جدا شدن پسر از پدر و شروع مسـافرت وي آغـاز ميشـوند، تـا     
اي جـدي مطـرح   از آنجا كه در اين گفتگوها مباحثـه . يابندديدار دوبارة پدر و پسر ادامه مي

ذكـر  نيست و براي تكميل جريان داستان و بيان سرگذشت جوان پس از جدا شدن از پـدر  
ا چـون در كـل،      ) سعدي(صدايي راوياند، كمتر ميتوان از چندشده سخن بـه ميـان آورد امـ  
 .            ارتباط با شيوة روايتگري شيخ شيراز نيستند، در ادامه به بررسي آنها ميپردازيمبي

 در. آميز ميگـذارد پسر جوان بعد از وداع با پدر، رازگويان با خود، پاي در سفري مخاطره
اينجاي حكايت نوع ديگري از گفتگو پيش ميĤيد؛ گفتگويي كه گوينده و شنوندة آن يك نفر 

:                                                      گفتروان شد و با خويشتن همي«: است و آن هم، نفسِ شخصِ مشتزن است
  هنرور چو بختش نباشد بكام                  به جايي رود كش ندانند نام                                  

  )           122: گلستان(                                               

: گفتگو ميكنـد پس از آن، جوان در سفر پرماجراي خود با اشخاص ديگري نيز برخورد و 
» قومي«گفتگو با ملّاح براي سوار شدن در كشتي و امتناع ملّاح از سوار كردن وي، گفتگو با 

در كنار چاه آب و درخواست جوان از آنان مقـداري آب و امتنـاع آن گـروه از بخشـش آب،     
د مشتزن بعد از گفتگـوي پيرمـر  . گفتگو با اهل كاروان به منظور بدرقه شدن براي كاروانيان

جهانديده با كاروانيان كه از آنها ميخواهد پسر جوان را تنها به حال خـود رهـا كننـد و نيـز     
گفتگوي اعرابي با دوستش در ضمن حكايت منقول پيرمرد جهانديده، دوباره تنها ميشـود و  

كالم ميشود تا آنگاه كـه  در نهايت با ملك زاده هم. بار ديگر با نفس خويشتن سخن ميگويد
.                                       در پايان حكايت هم گفتگوي كودك با تيراندازان پيش ميĤيد. خانواده باز ميگرددبه دامان 

زاده بـا پسـر جـوان    اي كه جلب توجه ميكند، گفتگوي ملـك در ميان آن گفتگوها، نكته
ميشـود و از حـال و    كـالم هيچ تفاخر و ابايي با جوان هـم زاده بيدر اين گفتگو، ملك. است

روزش ميپرسد، به او كمك ميكند و ثروتي به وي ميبخشد و با همراه كردن شخصي بـا او،  
زاده، نظر ميرسد كه سعدي بـا بيـان ايـن عمـل پادشـاه     ب. اش باز ميگرداندوي را به خانواده

ان مستقيم و در واقع كنايي، به بزرگان عصر خود و ديگـر بيشتر قصد دارد كه به صورت غير
كه پس از آن روزگار، كتاب وي را ميخوانند، چگونگي برخورد با تهيدسـتي در راه مانـده را   

كالم شدن با فرودستان را از سـر  نشان دهد و در يك كالم، فخر به بزرگي خود و عار به هم
نيامـده ولـي بـراي    » در سـيرت پادشـاهان  «چند كـه ايـن حكايـت در بـاب     بيرون برند؛ هر

اما در اين گفتگو نكتـة ديگـري نيـز وجـود دارد كـه      . مل پيامي بوده استپادشاهان نيز حا
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همانطور كه پيش از اين ذكر شـد، راويِ چندصـدا   . ميتواند با چندصدايي راوي مرتبط باشد
جـا نيـز، گـويي راوي    در ايـن . براي تمامي شخصيتهاي روايت، حقّ سخن گفتن قائل اسـت 

اي را ممكـن ميدانـد و بـه    با هـر مقـام و انديشـه   ، گفتگو ميان همة طبقات جامعه )سعدي(
عبارت بهتر، هيچ صدايي را برتـر از صـداي ديگـر نميدانـد؛ از همـين رو گـاه در گلسـتان،        
سلطاني در گفتگو با درويش يـا شخصـي ديگـر، درميمانـد و محكـوم ميشـود و ايـن بـدان         

رده اسـت كـه در   معناست كه صرف فاصلة طبقاتي و تفاوت در مقامها، سـعدي را ملـزم نكـ   
روايتگريِ خود، اين تفاوتها را همچنان دست نخورده باقي بگـذارد، بلكـه وي گـاه سـخن و     
انديشة طبقات فرودين جامعه را بر صداي بزرگـان برتـري داده، همچنـان كـه گـاه صـداي       

                                            .                                         2بزرگان را بر صداي افراد فرودست برتري داده است
طور كلّي در اين حكايت، همگان در حد و اندازة خويش حرف خود را ادا ميكنند و ب      

وال حكنندة اخواننده با خواندن حكايت،راوئي ميبيند كه بدون اظهار نظر شخصي فقط بازگو
كالم شدند و هر كدام نظريات خود را بيـان  يخ، با هم، هماي از تارمردماني است كه در برهه

در اين حكايت راوي صداي همگان را آنچنـان كـه بايـد، مـنعكس كـرده و در واقـع       . كردند
.                                               بستري متعادل از گفتگوها را فراهم آورده است  

كه در جاي جاي گلستان ديده ميشود و اصالً صدايي سعدي نه تنها در اين حكايت چند
اگر امروزه گلستان را بعد از قرنها هنوز با شور و اشتياق ميخوانيم، يكي از داليـل آن اسـت   

هـر جـاي ايـن كتـاب،      در. »همگان حرف خود را بيان ميكننـد «كه در سرتاسر اين كتاب، 
يان ميكنند، چه گفتـار  وضوح شنيده ميشود و هر كدامشان عقيدة خود را بصداي اشخاص ب

سعدي حتّي در جاهايي كه با مخالفـان عقيـدة خـود برخـورد و     . آنها صواب باشد چه نباشد
واضحترين شاهد . گفتگو ميكند باز هم صداي آنها را به اندازة صداي خويش انعكاس ميدهد

عدي چند ساين ادعا، داستان جدال سعدي با مدعي است در بيان توانگري و درويشي كه هر
هم نظر نيست اما كالم وي را با همان آب و تـاب  » مجادله«با درويش در باب موضوع مورد 

.                                                                                                  و ظرافتي بيان ميكند كه سخن خويش را
صـورت تقريبـي از مجمـوع     از فايده نباشد كه در گلسـتان ب  شايد ذكر اين نكته خالي   

سي و پنج حكايتي كه سعدي در آنها با شخص يا شخصيتهايي گفتگـو ميكنـد، حـدوداً در    
سيزده مورد از آن حكايات، محكوم ميشود و خود را در گفتگو به مخاطب شكسـت خـورده   

طرف مقابل را محكوم ميكند و در پانزده مورد باقيمانده نشان ميدهد، در حدود هفت مورد، 
كه ميتوان آنها را گفتگوهاي متفرقه ناميد، هيچكـدام ازطـرفين گفتگـو بـر ديگـري پيـروز       

سيزده بار محكوم شدن سعدي در مقابل هفت بار محكوم كـردن، ميتوانـد نشـانگر    . نميشود
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استدالل خود در گفتگو نبـوده   اين موضوع باشد كه سعدي چندان در پي نشان دادن قدرت
و حتي گاهي حاضر ميشده كه خود را در جريان مكالمه به مخاطبش شكست خورده نشان 

با اين توضيح روشن ميشود كه اگر سعدي در گفتگو شخصيتي استبدادي ميداشت، به . دهد
ايـن  . اي بيان كند كه خود پيروز گفتگـو باشـد  راحتي ميتوانست آن سيزده حكايت را بگونه

.                                    بسĤمد ميتواند تا حدودي چندصدايي سعدي را ملموستر كند  

  
  :نتيجه 

، آنهـا را  )سـعدي (گلستان سعدي از آغاز تا انجام، در بردارندة حكايتهايي است كه راوي 
ت كرده يا در زندگي شخصي خود تجربه كرده و يا بر اساس آنچه كه از ديگران شنيده، رواي

     در جـاي جـاي ايـن كتـاب، بـا شخصـيتها و بـازيگراني روبـرو ميشـويم كـه معمـوالً            . است
هايي متفاوت با هم دارند و هر كدامشان تالش ميكند تا پيـام و انديشـة مـورد نظـر     انديشه

در ايـن پـژوهش،   . سعدي خود گاهي يكي از ايـن بـازيگران اسـت   . خود را به اثبات برسانند
مشتزن با پدر خويش را كه بزرگترين حكايت گلستان و كامالً گفتگـو محـور   حكايت جوان 

  هـاي فـرا   هاي بازيگران آن حكايـت بـه كمـك جنبـه    است، از نظر گفتگوها و تبادل انديشه
  آوايـي يـا   ايم تا به نـوع صـداي روايـت از نظـر تـك     شناسي، بررسي كردهشناسيِ سبكزبان
ه كه در اين جستار براي نگارندگان مشخص شد اين بـود  آنچ. آوايي بودن آن پي ببريمچند

هاي بازيگران حكايت، با جزميت و قطعيت كه سعدي در روايتگري خود و در بازتاب انديشه
جانب طرف خاصي را نگرفته و همواره تالش كرده تا صـداي هـر كـدام از آن شخصـيتها را     

ن گفتگوهـا ميـان پـدر و پسـر صـورت      در اين حكايت، بيشتري. آنگونه كه بايد، بازتاب دهد
گذاري بيشتر، كالم آنها را به انـواع  گرفته و سعدي با زبان فخيم و بليغ خود، به منظور تأثير

در . سجع و جناس آميخته و گاهي نيز شعر را چاشني اسـتدالالت دو طـرف سـاخته اسـت    
صـداي پـدر و   گفتگوي دو طرفة پدر و پسر، صداي پسر به همان اندازه شنيده ميشـود كـه   

چندصـدايي سـعدي در   . استدالالت پسر به همان اندازه محكم و استوار است كه داليل پدر
پي بـردن بـه چندصـدايي شـيخ شـيراز      . اين حكايت يكي از خصوصيات سبكي كالم اوست

م كـه در عصـر سـعدي،    تر و جذّابتر ميشود كه به اين نكته توجه داشته باشـي زماني شگفت
صدايي حكمفرما بوده و در واقع آنچه كه شـنيده ميشـده اسـت، صـداي     تكمعموالً فضايي 

هاي خويش دولتان بوده است و طبقات فرودست كمتر مجال بيان انديشهسالطين و صاحب
اي ديگـر از ارزشـها و ويژگيهـاي ممتـاز گلسـتان و      وقوف به اين موضوع، گوشه. اندرا داشته

  .كالم سعدي را بر ما روشن ميكند
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  :يادداشتها
اي نكرده است اما ميتوان به صـورت ضـمني   ـ اگرچه سعدي خود به اين موضوع اشاره1

  .اين انگيزه را در آثار وي مشاهده كرد
نمونه از گفتگوهاي گلستان اشاره ميكنيم كه در آنها، درويشي يـا  جا به چند ـ در اين 2

حكايـت  : شخصي كه مقامش از سالطين و بزرگان پايينتر است در گفتگو پيروز شده اسـت 
و  13، حكايت )69: همان(همان باب  15، حكايت )67: 1389سعدي،(از باب اول  12و  11
  ).                                                  102: همان(مان باباز ه 33، حكايت )91ـ92: همان(از باب دوم  14
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