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 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

 )48پياپي  (1385 پائيز، سوم، شماره پنجمدوره بيست و 

  )زبان و ادبيات فارسي نامه ويژه (

 

  پردازي در گلستان هاي روايت شيوه

  

  *دكتر منيژه عبدالهي
  دانشكده پيراپزشكي

  

  چكيده 
 به  بيان و تصوير آن است، ستان در پيهاي گل ساز و كار جهان واقعيتي كه سعدي در حكايت

هاي   و متمايز از كتاب هاي گلستان، آن را در موضعي كامالً متفاوت پردازي همراه ساختار حكايت

در اين نوشتار كوشش شده تا اين دو . دهد هاي اخالقي رايج در ادب فارسي، قرار مي تعليمي و حكايت

تان، به ويژه از منظر چگونگي حضور راويان مختلف و  گلسهاي پردازي هاي حكايت وجه و ساير جلوه

از اين رهگذر توجهي . ، به بحث و واكاوي گذاشته شود»گر كنش«و » پرداز روايت«ي ميان راوي  رابطه

بر اين اساس .  استمبذول شده»  ديد زاويه«ي  ها از جنبه خاص و نسبتاً مفصل به ساختار حكايت

  : اند سيم شدهها به پنج دسته تق راويان روايت

 اول شخص درگير، : داناي كل محدود، د:طرف، ج  داناي كل بي:گر، ب راوي داناي كل مداخله: الف

هاي هفت باب نخست  ي حكايت اي كه از بررسي آماري كه از مجموعه نتيجه . اول شخص ناظر:هـ 

  .دهد گلستان به دست آمده است، نشان مي

ترين شمار را به خود  كم» د« و راوي نوع ،است» الف«نوع آمار بيشترين كاربرد متعلق به راوي 

افزون بر آن در تحليل آماري اين نكته نيز به اثبات رسيد كه ميزان به كارگيري . اختصاص داده است

داري  ي معني زاويه ديدهاي گوناگون، متناسب با مضمون و محتواي هر باب است و از اين جهت رابطه

  .پردازي وجود دارد ي روايت وهميان مضمون هر باب با شي

   عمل روايت.6  ي ديد  زاويه.5  پردازي  روايت.4   حكايت.3   گلستان.2  سعدي. 1 : كليديهاي واژه

  

  مقدمه. 1
هاي  ي ارجمندي نثر گلستان فراوان است و چه بسا بخش بزرگي از رموز و ظرافت ها درباره ها و شنيده گفته

ي   آن است كه با نقد و تحليل و تفسيرهاي زيباشناختي، از چهره  مانده و در پيهاي گلستان هنوز ناگفته حكايت
ي گلستان به  الزام گوينده كند كه با اين همه اين پرسش ذهن را به خود مشغول مي. تابناك آن پرده برداشته شود

ان نثري را بيش از بيان  بنيادي گلستان در چيست كه بي به عبارت ديگر ويژگي. چه بوده است» بيان نثري«گزينش 
  .شعري در پذيرفته و به خود راه داده است

دانـد    ي سخن نثر مـي      يابي به اوج و قله      ي اصلي سعدي را دست      پاسخي ساده انگارانه و سهل و در دسترس، انگيزه        
ه، مايـل  بديل بودن خود را در شعر بـه ثبـوت رسـاند             گونه كه بي    و براين عقيده است كه سعدي همان      ) 1366خطيبي،  (

ي نثر نيز به آزمـون بگـذارد و بـه همگـان نـشان دهـد كـه در سـخنداني در              بوده است طبع قدرتمند خود را در عرصه       
  .ي بيان نثري نيز حدهمين است عرصه

ي ديگري توجه داد و با باور رايج كه گلستان را بازتـاب جهـان واقعيـت و            توان ذهن را به سمت نكته       چنين مي   هم

                                           
   استاديار زبان وادبيات فارسي*
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134 جتماعي و انساني دانشگاه شـيرازمجله علوم ا

كند، هـم   فرض مي) ...يوسفي، (» جهان مطلوب سعدي«داند و در مقابل آن بوستان را دنياي آرماني و             زندگي واقعي مي  
تـر   ها، با زبـان شـعر كـه خيـال و آرزو را بـيش               ها و آرمان    آل هصدا شد و به اين نتيجه رسيد كه تصوير جهان پرشور ايد           

در . شـود  بهشت گونه با زبان آسماني شعر، بهتر القـا مـي  ي ناكجا آبادي  تابد سازگارتر است و تصورات ذهني درباره      برمي
تـر را طلـب       تـر و ملمـوس      آرمان و خيـال، بيـاني واقعـي         برابر آن، جهان واقعيت به صرف واقعي بودن و بركنده بودن از             

  .يابي به آن ميسرتر است ي نثر دست كند كه در حوزه مي
 جهـان   ويژگـي  شـود كـه   ور مـي  يگر بار در ايـن انديـشه غوطـه   ذهن د. تواند پذيرفتني باشد با آن كه پاسخ باال مي  

تابـد و سـعدي هوشـمند چـه      تر برمـي  واقعيتي كه سعدي درپي بيان و تصوير كردن آن است در چيست كه نثر را بيش   
تـري بـراي بيـان     اي كه خـود ابـداع كـرده، محمـل پـر تـوان          گونه بافراست اين نكته را دريافته كه نثر، آن هم نثر ويژه           

  .هاي گلستاني اوست نديشها
 خـاص خـود را بـر     ي ديگري كـه محتـواي اثـر، فـرم و قالـب      توان به شاهنامه به عنوان نمونه    در برابر گلستان مي   

هاي متعددي بـه      ها و خداي نامه     توضيح آن كه پيش از فردوسي شاهنامه      .  است، توجه كرد    ي آن تحميل كرده     آفريننده
ماني اقدام به سرودن شاهنامه كرد كه نوعي آرزو يا انتظار براي بـه قالـب درآوردن ايـن    نثر تدوين شده بود و فردوسي ز  

. گرفـت  دقيقي طوسي به اين ندا پاسخ مثبت داد و فردوسي كـار او را پـي      . اثر حماسي به شعر در فضا طنين افكنده بود        
 چنـان بـود   -هنري آن چشم پوشـيد  هاي عظيم  توان از جلوه  كه به هيچ وجه نمي-آن چه مسلم است توفيق شاهنامه    

شايد بتـوان گفـت موقعيـت       . نشان، باقي نگذاشت    ها جز نامي بي     هاي منثور را در نوشت و از آن         كه طومار تمام شاهنامه   
  .ي فردوسي و نيز ساختار محتوايي شاهنامه، گزينش ساختار شعري را بر آن تحميل كرده است زماني و رواني جامعه

شناسي، در دوراني كه گلستان شـكل گرفـت، گرايـشي ويـژه بـه ادبيـات                   هاي سبك   ات و كتاب  از منظر تاريخ ادبي   
 سمت ادبيات اخالقي حركت  كه در فرهنگ ما به طور سنتي به -گرايانه پديد آمده بود       غيرشعري با سمت و سويي واقع     

پايـد، قابـل    هـاي بعـد نيـز مـي     ا دورهنويسي كه ت گرايي در اقبال عمومي به تاريخ چنين اين گرايش به واقع     هم - كند  مي
  . گيري است پي

ي  توان به اين نتيجه دست يافت كه اين شيوه     از او مي    با نگاهي گذرا به تاريخ سياسي دوران سعدي و اندكي پيش          
پرداخت و تمركز بر واقعيت، خود جزء الينفكي از توجه به نظامي است كه در حال فرو پاشيدن است و قرار است نظمي            

هـاي ايـن تحـول عظـيم را           لرزه  امواج نامحسوس و پيش   .  حكومتي ديگري جايگزين آن شود     -گر و ساختار اجتماعي     دي
 يچنان كه هم او در توصيف شيراز اوايل قرن هفـتم و يـا حتـ       . اذهان حساس چون سعدي، پيش از وقوع دريافته بودند        

ايـن  . كنـد  جهان را آشفته چون موي زنگي وصف مـي  و در واقع در توضيح علت سفر دور و دراز خود، 1اواخر قرن ششم  
ي زنـدگي پرجـوش و پرتنـوعي كـه در اطـرافش               جهان آشفته به طرزي مبهم و رازگونه او را به سوي مشاهده و تجربه             

كـه بـه    بـل . ي صرف واقعيت بسنده كنـد  طرف نيست كه به مشاهده   با اين همه او ناظري بي     . دهد  جريان دارد، سوق مي   
كند و در مواردي در موقعيت و         ها دخالت مي    پردازد و در كار آن       مي ،هايي كه از اطراف برگرفته      م واقعيت گزينش و تنظي  

چه روزمره و رايج است، فاصله بگيرد و بـه جـاي بيـان گـزارش       آورد تا بتواند از آن      محيط وقوع وقايع تغييراتي پديد مي     
  .نرورزانه مورد مطالعه قرار دهد را با نگاهي ه ي واقعيت، ساز و كار اساس واقعيت گونه

ها اخالق آرمان گرايانه وايستا بـر پـويش و پيچيـدگي واقعـي        تر كه در آن     هاي تعليمي خام    قبل از سعدي، حكايت   
رود بـه دليـل توجـه         هاي صوفيان كه انتظار مـي        در حكايت  ي حت  شد، رواج داشت و اين ويژگي       رفتار انساني تحميل مي   
ها به حداقل برسد، نيـز بـه چـشم      آن ناپذير اخالق در ي فرد، كلي گويي و تحميل اصول خدشه  انحصاري به ماهيت درون   

هـايي از رفتـار و        چه گلستان در پي تصوير و توصـيف آن اسـت، بخـش               آن ي ايستا، ها  در برابر اين قبيل حكايت    . آيد  مي
گرايانـه،    وشـيده تـصويري بـرون     كردار زندگي واقعي است كه سعدي به سنجش و ارزيابي آن همت گماشـته اسـت و ك                 

هايي كه در گلستان فراپيش نهاده شده، تنهـا از بـه              به بيان ديگر موقعيت   . حساب شده و هشيارانه، از واقعيت ارائه دهد       
ي بيـاني     آمـد و نثـر و شـيوه         اي از تاريخ به حساب مي       گيرد كه در اين صورت گونه       كار گرفتن دقيق واقعيت نشأت نمي     

 زيـرا  ؛دهنـد  ي مركزي گوهر حقيقت را تشكيل مي  هاي واقعي تنها هسته     براي سعدي موقعيت  . طلبيد  ي خود را مي     ويژه
توان ديگـر بـار بـر ايـن      از اين رو مي  . دست نيستند   داند كه نه واقعيت و نه زندگي هيچ كدام ساده و يك             او به خوبي مي   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

135  پردازي در گلستان هاي روايت شيوه

ي مهم را افزود كه دنيـاي واقعيتـي كـه      اين نكتهقول رايج صحه گذاشت كه گلستان، در پي بيان واقعيت است، اما بايد 
روح تماشـاگري   دهد، مديون و حاصل دستاورد تخيل شاعرانه است و نه حاصل مشاهدات خشك و بي               گلستان نشان مي  

 است، تا آن حد كه      impressionisticي توصيف در گلستان، تأثرپردازانه        از اين رو شيوه   . كند  ساده كه فقط نظاره مي    
شود و درست به همين دليل است كـه نثـر و بيـان                نزديك مي  2نقاشان همين مكتب يعني سبك امپرسيونيستي     گاه به   

هـاي مختلـف واقعيـت     زيرا نثـر گنجـايش آن را دارد تـا ميـان جنبـه          . نثري، بهترين انتخاب براي تدوين گلستان است      
 را   يك دسـت بوسـتان كـه بيـان پرشـور شـاعرانه            به عبارت ديگر در برابر واقعيت آرماني و         . ارتباطي منطقي برقرار كند   

 طبيعـت آدمـي، سـعدي را    shandy – ism ايـسم  طلبد، خصوصيات و خلق و خوي فردي يـا بـه تعبيـري شـندي     مي
هـاي   ها و جزئيات و نيز نظرپـردازي نـسبت بـه جنبـه      كاري عالوه بر آن پرداختن به ريزه    . واداشته تا زبان نثر را برگزيند     

 كه گلستان بخش بزرگي از شكوفايي و غناي بافت و ساختش را به آن مديون اسـت، بيـاني جزئـي                تاريك حيات بشري  
  . تر است  سهليشود و يا حت يابي به آن بهتر ميسر مي ي نثر، دست كند كه در حوزه پذير طلب مي پرداز و انعطاف

هاي زمـاني و مكـاني ويـژه و نيـز            وقعيتپذير از واقعيت مستلزم ابداع و خلق م         پرداخت تأثرپردازانه يا بيان انعطاف    
آن را در پـيش گرفتـه     كه گلستان بـه خـوبي       است  روندي   و اين    هاست  هاي متناسب با آن موقعيت      فراآفريني شخصيت 

 بـه ويـژه در      ؛انـد   هاي متفاوت و رنگارنگ پديدار شده و حيات يافته          كه در فضاي گلستان انبوهي از شخصت         چنان است،
.  نـوعي يـا تيـپ پرهيـز شـود           تان هوشيارانه مراقبت شده تا از تبديل شدن افراد به شخـصيت           هاي گلس   پردازي  شخصت
هايي كه نويسنده به عنوان راوي يا در مواردي به عنوان قهرمان درگير در حـوادث،     ها و داستان    آن كه در حكايت     توضيح

ي تكرار شونده تبديل شود و بـه سـمت      رود كه راوي اول شخص به شخصيت        پردازد همواره بيم آن مي      به ايفاي نقش مي   
 كـه بـا   3 متمايـل گـردد  (stock character) قـراردادي    يا شخصيت(stereo type) قالبي  نوعي كليشه يا شخصيت

شـود و    او در فضاي داسـتان مرتبـاً تكـرار مـي     كند صدا و كنش اي كه با خود حمل مي هاي سنتي و جاافتاده     خصوصيت
اي از ادبيات   به عنوان نمونه.شود ها تحميل مي نواختي و ركود است كه بر فضاي حكايت  حاصل آن حاكم شدن نوعي يك     

هـا   ي روايـت  كه در مقامات بـديعي در همـه    چنان؛نويسي اين شخصيت تكرار شونده حضوري مؤكد دارد     كهن، در مقامه  
در مقـام   » عيـسي بـن هـشام     «به نـام    فردي خيالي   زبان  ها از     حضور دارد و داستان   » ابوالفتح اسكندري «پهلواني به نام    

گشايد كـه      را مي   سرسخن» دوستي«ي فارسي مقامات، يعني مقامات حميدي، همواره          در نسخه . شود  راوي، حكايت مي  
 زبان و طرز بيان او در هر مقامه يكسان است و قهرمـان هـر      ي و حت   اگر چه نام معيني ندارد، اما خصوصيات و شخصيت        

شـود و   ها پنهان مي    كند و پس از پايان ماجرا به ناگاه از ديده           كسان در داستان ظهور پيدا مي     حكايت نيز با خصوصيات ي    
معلوم مـن نـشد كـه زمانـه      ، ...معلوم من نشد كه سرانجام وي چه بود«گذارد كه    راوي يا خواننده را متحير بر جاي مي       

  )1356بهار، (»  ...كجاش برد
گيـرد و تنـوع شخـصيت     هاي گلستان در جايگاهي كامالً متفاوت قرار مـي  يپرداز  حكايتنويسي،  مقامهدر قياس با    

هايي كه با استفاده از ساختار راوي اول شـخص سـاخته و پرداختـه شـده، چنـان اسـت كـه از                راوي به ويژه در حكايت    
يچ روي بـه    ها تكراري نيست و به هـ        كدام از آن     راوي در هيچ     حكايت كه با اين شيوه روايت شده، شخصيت        44مجموع  
موارد متعددي است كـه سـعدي از   «: نويسد  متيني مي كه دكتر جالل چنان. شود نزديك نمي »  قالبي  شخصيت«ساختار  

.  متجاوز از چهل بار سعدي به اين شيوه عمل كرده اسـت  ...كند ها ياد مي ها و قصه در داستان» من يا ما«خود به عنوان  
 داننـد   هـا نمـي     ن كساني موافقم كه سعدي را قهرمان يا شخص حقيقي اين داستان           در اين مورد بنده نيز با رأي و نظر آ         

  )1378متيني، (» ...
 راوي، در گرو تمركز ويژه بر         تنوع و تحرك در شخصيت      يابي به اين اندازه     رسد يكي از داليل مهم دست       به نظر مي  

 است و اگر چه اين هر دو اصطالح از (Point of view)ي ديد   و توجه به ساختار زاويه(Narration)» عمل روايت«
روند، اما سعدي براي پرهيز از تبديل شدن راوي به كليشه يا شخصيت قراردادي به خوبي از            لوازم نقد نوين به شمار مي     

  .مند شده است ها بهره آن
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136 جتماعي و انساني دانشگاه شـيرازمجله علوم ا

  بحث و بررسي. 2
  عمل روايت در گلستان. 2. 1

ل توجهي است كه در گلستان به خـوبي بـه آن پرداختـه شـده                 شگرد قاب  (Narration)» عمل روايت «تمركز بر   
شناسـي كـه    نويسي و روايت  ماند و با ساختار نوين داستان  و كم سنتي باقي مي  پردازي سعدي بيش    است و اگرچه روايت   

 بـا ايـن   4ود،ش راوي و مؤلف را به عنوان دو مفهوم مجزا، و برخوردار از دو يا چند صداي متمايز در نظر دارد، همراه نمي                     
ي گاه متـضاد راوي و مخاطـب، وارد           گر رابطه   دهنده و تحليل    حال عمل روايت نزد سعدي خود به خود به عنوان توضيح          

» ي عمـان  كـران از تركـه   اي كه ثـروت بـي   پارسازاده«توان در حكايت     ي درخشان اين شيوه را مي       نمونه. شود  ميدان مي 
كـران جـوان را در مـوقعيتي كـامالً غيرمنتظـره و در جهتـي                  اين ثروت بي  . به دست آورده بود، مشاهده كرد     ) 155ص(

آورد و  روي مـي » لهـو و لعـب  «از ايـن رو بـه     . دهد  اي كه به آن خو گرفته بود، قرار مي            متضاد با عادات زندگي پارسايانه    
ي منكـري كـه نكـرد و     الجمله نماند از سـاير معاصـ        في«گيرد كه با ايجازي رشك برانگيز در عبارت            پيش مي  »مبذري«

  .شود ، عمق تباهي او نموده مي»مسكري كه نخورد
بـه  «و » ذكر انعـام او در افـواه پيچيـده   «يابد كه  هاي مياني حكايت خواننده او را در حالي مي    با اين حال در بخش    

كـه اگـر ايـن        چنـان . ي اوسـت    نيك پسر و تأثير تربيت سالم پارسايانه       گر نهاد   شده است كه دقيقاً نشان    » سخاوكرم علم 
هـاي    ي شخصيتي مثبت بر ساير جنبه       موقعيت جديد يعني فرارسيدن مال غيرمنتظره حادث نشده بود، يقيناً اين جنبه           

كند زيرا بـه خـوبي        بنابراين خواننده ناخودآگاه ميل دارد او را تبرئه         . يافت  ي او غلبه مي     منفي پنهان و به محاق فرورفته     
او حاصل مستقيم موقعيت جديد و پرش سريع از ناداري به دارايي است و علت اصلي لغزش            يابد كه منش كنوني       در مي 

 در عاقبـت    – يـاراوي داسـتان      –گر    از اين رو خواننده هرگز با ناصح مالمت       . كاري نيز همان تواند بود      از پارسايي به گناه   
 اصوالً راي و نظر خواننـده بـه هنگـام           .رخيزدصدا با او به مالمت جوان ب        دهد كه هم     دل نمي  شود و   كار جوان همراه نمي   

 بـرخالف   –به عبارت ديگر خواننـده      . كند   و قضاوت راوي مطابقت نمي      ي پارسازاده به هيچ وجه با انديشه        قضاوت درباره 
هاي حكايت، به كار گرفتن تـشبيه عينـي و    در آخرين عبارت  . جوان را به عينه ببيند    » نكبت حال « مايل نيست    –راوي  
، نظـر   »مانـد   بـرگ مـي     زمستان الجرم بـي   «و درست به همين جهت      » فشاند  در بهاران برمي  «پسر به درختي كه     مثبت  

گـر و    ي مستقيم با راوي سرزنش      كند و آن را در مواجهه       مساعد خواننده را به سود جوان پند ناشنو تقويت و حمايت مي           
  .دهد ده قرار مي پند

الـدين سـعدي در ايـن     ي شخصي و اختصاصي شيخ مصلح ست كه عقيدهآيد آن ا  پرسشي كه بالفاصله به ذهن مي     
در ايـن  . سـوزاند  پردازد يا همراه با خواننده دل بر جـوان مـي        ميان كدام است؟ آيا هم صدا با راوي به سرزنش جوان مي           

  :مورد گفته شده است
و ) بيـان كننـده  (فاوت از مؤلـف  مت) يكي از افراد جامعه(آيد كه در يك گفتمان ادبي، نويسنده   به كرات پيش مي   «
  اند كه در كالمي كه بـه ظـاهر متعلـق بـه راوي اسـت،      ها نشان داده  يك سلسله تحليل…. باشد) ي كالم   گوينده(راوي  

هـايي   رود، واژه  در يك گفته به هنگامي كه چندين واژه از سطوح مختلف زبان به كار مي…آيد چندين آوا به صدا درمي 
  )1383پور،  كهن مويي(» .اند، نشان از حصور چندآوا در آن گفتمان دارند وحكه متعلق به اين سط

 به سـخاوكرم،    ]شدن[هايي چون ذكر انعام، صدر مروت، عقد فتوت، علم            ها و واژه    به بيان ديگر وجوه مثبت عبارت     
  گـر حكايـت   ي مالمـت برفشاندن در داستان ذكر شده آشكارا از حضور صداي ديگري به جز راو]  ميوه[درخت در بهار، 

توانـد بـر زبـان نويـسنده جـاري شـده باشـد و در واقـع                    اين صدا مـي   . دارد كه دل به جوان دارد و با او برسر مهر است           
تـوان   به عبارت ديگـر مـي  . گر در تقابل است روايت» من«آميز شيخ سعدي باشد كه آشكارا با         گر موضع مالطفت    حكايت

 آواهاي گوناگون ،پردازي دست يافته كه بتواند با ظرافت   آن درجه از قدرت داستان    گفت نويسنده گلستان در مواردي به       
را در يك حكايت بگنجاند يا به تعبير امروزين براي راوي و نويسنده دو صداي مختلف ترتيـب دهـد و گـاه آنـان را بـه                             

  .چالش برانگيزد
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137  پردازي در گلستان هاي روايت شيوه

  ي ديد  زاويه. 2. 2

  :  اصلي قابل تقسيم است، روايت به دو شكل»ژپ لينت ولت«براساس نظر 
   روايت دنياي داستان ناهمسان، .1
   .)1381عباسي،  (5 روايت دنياي داستان همسان.2

شـود و    در دنياي داستان ظـاهر نمـي      » گر  كنش«كند و به عنوان       گري بسنده مي    در نوع اول، راوي به همان نقش روايت       
 روايـت  –مـن  (از يك طـرف بـه عنـوان راوي    : گيرد مي يك شخصيت داستاني دو نقش را بر عهده ،برعكس در نوع دوم 

» نقش«در داستان   )  روايت شده  –من  (گر    چون كنش   ي روايت كردن را بر دوش دارد و از طرف ديگر هم             وظيفه) كننده
خواننـده را مـشخص    (point of view)ي ديـد  گيـري و زاويـه   گر، مركز جهـت  بررسي روابط ميان راوي و كنش. دارد
  .ي ديد، برهمين اساس شكل گرفته است ي حركت سعدي در انتخاب زاويه ي است كه نقطهگفتن. كند مي

ها در اين عبارت خالصه شده كه        ترين تعريف   يكي از رايج  . ي ديد مباحث گوناگوني مطرح شده است        در مورد زاويه  
اي اسـت كـه پـيش     ند و دريچهك شود كه نويسنده نسبت به روايت داستان اتخاذ مي       به موقعيتي گفته مي   «ي ديد     زاويه

  )1378مقدادي، (» گشايد تا او از آن دريچه حوادث داستان را ببيند و بخواند روي خواننده مي
 و درونـي  (external point of view)ي ديـد شـامل دو نـوع بيرونـي       زاويـه ،بنـدي كلـي   براساس يك تقسيم

(internal point of view)اي قابـل تقـسيم اسـت    هـاي جداگانـه   بنـدي  به دسـته ي خود   است كه هر كدام به نوبه .
  )1تصوير (
  
  

   
  ي ديد زاويه

  
  
  
  

  )1(تصوير 

  

شـود و راوي دانـاي كـل          ي ديـد بيرونـي، داسـتان از خـارج روايـت مـي               در زاويـه  : ي ديد بيروني    زاويه. 2. 2. 1
(Omniscient point of View)بيند و از نزديك شـاهد   هاي داستان را مي چون فكري برتر، از خارج شخصيت ، هم

ي   هاست و به طور معمول از گذشته و حال و آينده و نيز از افكـار و احـساسات آشـكار و پنهـان همـه                           اعمال و افكار آن   
ي ديـد بيرونـي نمـود     اين راوي كه در زاويـه . پردازد گيري مي ها باخبر است و در مواردي به اظهارنظر و نتيجه     شخصيت

ــ مــي ــه ياب ــه دو گون ــه طــور معمــول ب ــاي كــل همــه«ي  د ب ــا زاويــه«و » چيــزدان دان ــاي كــل ب   »ي ديــد محــدود دان
(Limitted Omniscient Point of View)بندي اندكي تصرف   اما در اين نوشتار، در اين تقسيم؛شود  تقسيم مي

» گـر  مداخله) چيزدان و همه( كل داناي«خود به دو گروه » چيزدان داناي كل همه«هاي گلستان،  شده و براساس حكايت 
  :، تقسيم شده است»طرف بي) چيزدان اما همه(داناي كل «و 

شود كـه در گلـستان راوي نـوع اول يعنـي راوي      اين نتيجه حاصل ميبه دست آمد، با اندك تأملي در آمار و ارقام  
بـه ايـن    . گيـر دارد     حـضوري چـشم    ،)شود  مي  ناميده» گر  داناي كل مداخله  «كه از اين به بعد      (گر    چيزدان و مداخله    همه

 درصـد بـا همـين شـيوه     5/32 حكايت معـادل  55 حكايت باب نخست تا باب هفتم گلستان، 178ترتيب كه از مجموع     
اي اندك نوع ديگري از راوي داناي كل وجود دارد كـه در همـان گـروه                دركنار همين راوي و با فاصله     . روايت شده است  

طرف   چون ناظري بي    به اين ترتيب كه راوي داستان با آن كه داناي كل است، هم            . شود  يف مي تعر» ي ديد بيروني    زاويه«
  در ايـن نوشـتار ايـن راوي   . دهـد  هاي خود را در داسـتان دخالـت نمـي    كند و عقايد و نظريه به گزارش حوادث اكتفا مي    

   ديد بيروني زاويه
  ) سوم شخص روايت(

  يد درونيزاويه د
 ) شخص   اول روايت(

  )شخص

   داندانداناي كل همه چيز

  داناي كل محدود

  درگيراول شخص
  درگير

  )درگيري جا حاضر بدون اول شخص همه(اول شخص ناظر 

  گر داناي كل مداخله

  طرف داناي كل بي 
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138 جتماعي و انساني دانشگاه شـيرازمجله علوم ا

ي ديـد     زاويـه «ت ادبـي زيـر عنـوان        هاي اصـطالحا    ناميده شده كه از جهاتي با آن چه در فرهنگ         » طرف  داناي كل بي  «
هـايي   شمار حكايت. شود، نزديك است  معرفي مي(Objective point of view)» طرف ي ديد بي زاويه«يا » *عيني

  .شود ها مي  درصد كل حكايت2/30 مورد است كه شامل 51كه در گلستان با اين شيوه روايت شده 
شـود   گفته مي. قرار دارد چيزدان، داناي كل محدود بر داناي كل همهكه در باال ذكر شد در برا      از سوي ديگر، چنان   

گونـه   آن«در اين روش نويسنده وقايع و عمل داستاني را  . است» هنري جيمز «به كارگيري داناي كل محدود از ابداعات        
ص بـه   اي كه سعدي در اين خـصو        شيوه. كند  توصيف مي ) 1378مقدادي،  (» كه در ذهن يكي از اشخاص منعكس است       

 داسـتان  ي  گوينـده ،هـاي گلـستان     توضـيح آن كـه در برخـي حكايـت         . كار گرفته اندكي با اين تعريف رايج تفاوت دارد        
شـود   جا در ميان داستان ظاهر مي كند، جابه ي سوم شخص حكايت را روايت مي      پردازي است كه اگرچه به شيوه       حكايت

 جهـت كـه برتمـام        امـا از آن   . گر ارتقا يابد    مقام داناي كل مداخله    يعني مايل است به      ؛پردازد  و به اظهارنظر مستقيم مي    
در واقع اطالعات ايـن  . اطالع است ها بي ماند و نسبت به برخي كنش ها غافل مي حوادث اشراف ندارد، از بخشي از جريان    
ر نـدارد قـادر     جا كه خود در همـه جـا حـضو           هاي درگير در داستان است و از آن         راوي براساس اعتماد به قول شخصيت     

گيري قضاوت و اظهـارنظر او    پس افق ديد او و در نتيجه جهت؛گيري دقيقي ارائه دهد    جانبه و نتيجه    نيست تحليل همه  
چـون رهگـذري بـه     افتـد و هـم   شود و در مواردي از اين مرحله نيز فروتر مـي    هاي داستان همراه مي     با يكي از شخصيت   

كنـد و   اكتفا مي) هها جاري شد آميز است و برزبان يكي از شخصيت  ظاهراً حكمت كه(بازگويي توصيه يا جمله يا عبارتي       
. منجمـي بـه خانـه درآمـد       «دهد؛ به عنوان نمونه در حكايت         ي سير حوادث به راه خود ادامه مي         اعتنا به ادامه    سپس بي 

/  براوج فلك چه داني چيـست  تو:  صاحب دلي كه براين واقف بود، گفت…نشسته يكي مرد بيگانه را ديد با زن او به هم   
چـه در ذهـن زن    اسـت و از آن   » صـاحب دل  «، راوي بلنـدگوي     )1363: 125سـعد،   (» كه نداني كه در سرايت كيـست      

افزون بـر آن بـه راحتـي و خونـسردي از     . توجه است خبر است و نسبت به احساسات زن يا علت رفتار او بي    گذرد بي   مي
و (هاي مـنجم و همـسر او       پردازد گويي شخصيت     وجه به او نمي     هيچ  كند و به   كنار طغيان خشم و غضب منجم عبور مي       

تـو بـراوج فلـك    «اند تا عبـارت معـروف    قرار گرفته» صاحب دل«در اين ساختار روايتي همه در خدمت       ) نيز مرد بيگانه  
  6.پردازي عاميانه ارائه دهد را بر زبان آورد و نوعي حكمت» …داني چيست چه

يكي از ملوك عرب رنجور بود در حالت پيري و اميد «: كايت نهم از باب نخست چنين است مثال ديگر از ح
ملك نفسي سرد ... زندگاني قطع كرده كه سواري از در درآمد و بشارت داد كه فالن قلعه را به دولت خداوند گشاديم 

  )46همان، (» .اين مژده مرا نيست، دشمنانم راست يعني وارثان مملكت: برآورد و گفت
كند و از همان ديـدگاه       را گزارش مي  » ملك عرب « ماجراي آن    ،ي ديد محدود    در اين حكايت راوي آشكارا از زاويه      

  .گونه نظر يا داوري در اين حكمِ ملك اظهاركند كه هيچ آن نامد، بي مي» دشمنان«نگرد و آنان را  او به وارثان مي
 آثار ارنست همينگـوي  – با تسامح بسيار –ش گونه، در مواردي  بيان بسيار خونسردانه و گزاري گزينش اين شيوه  

ها با گريز از اظهارنظر مستقيم و پرهيـز از درگيـري درحـوادث داسـتان،      در هر حال راوي اين حكايت. آورد را به ياد مي  
ان ظـاهراً در  گيري اخالقي و اعالم موضع نسبت به پند وعبرتي كـه داسـت          هوشمندانه در مواردي خاص از زير بار نتيجه       

در داسـتان مـنجم، مقـصر واقعـي مـنجم سـر بـه هواسـت يـا          . كنـد  خدمت به ثبوت رساندن آن است، شانه خالي مـي        
گـذارد   وامـي » صاحب دل«جا كه ديدي محدود دارد، راي نهايي و يا قضاوت را به  كار او؟ راوي داناي كل از آن   همسرنابه

  7.گريزد ي قضا و قضاوت مي و خود از مهلكه
 7/10 حكايـت را كـه معـادل         18معرفي شده و بـرروي هـم        » داناي كل محدود  « شيوه در اين مقاله با عنوان        ناي

  )1جدول شماره . (شود هاست، شامل مي درصد از كل حكايت

ي  در روايت از زاويه. قرار دارد» ي ديد دروني زاويه«، »ي ديد بيروني  زاويه«در برابر     :ي ديد دروني  زاويه. 2. 2. 2
 .)1378مقـدادي،   (» .شـود   نقل مي » من روايت «ي    ي يكي از اشخاص داستان و به شيوه         داستان به وسيله  «ديد دروني،   

گـر يكـي    يعني به همان ترتيبي كه پيش از اين گفته شد، راوي با كـنش (اين شخص ممكن است شخصيت اصلي باشد    
گـر    ديگر راوي با كـنش      به بيان . وادث نداشته باشد  كننده، شخصيتي فرعي باشد و نقشي در سير ح          و يا من روايت   ) شود

 ≠راوي  (شـود و نـوع دوم         ناميـده مـي   » اول شـخص درگيـر    «) گر  كنش= راوي  (در اين نوشتار نوع نخست      . يكي نباشد 
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139  پردازي در گلستان هاي روايت شيوه

  .معرفي شده است» اول شخص ناظر«با عنوان ) گر كنش
بـرد آن     سير حوادث داسـتان و در پـيش       كننده با حضور مستقيم خود در          روايت ،)گر  كنش= راوي  (در نوع نخست    
ها به طور معمول همان كسي است كه از زبـان او   گونه داستان شخصيت اول اين. كند  مهم ايفا ميينقش اصلي و يا نقش    

ي ديـد   ستان از زاويـه  قهرمان است و دا–شود يا به عبارت ديگر شخصيت اصلي داستان، راوي    ماجراي داستان نقل مي   
انگيز از صميم  تجربيات و احساسات هيجان«مندي از اين شيوه آن است كه        از مزاياي بهره  . شود  اول شخص، حكايت مي   

هـايي از      حكايـت  .)1366ميرصـادقي،   ( »آيـد   تر و مؤثرتر از آب در مي        از اين رو غالباً داستان صميمانه     . شود  قلب نقل مي  
نمـوده  » اول شخص درگيـر «ي ديد     هايي از زاويه    اند، در اين نوشتار با عنوان حكايت        برده   بهره گلستان كه از اين ساختار    

شود و از نظر بـسامد       ها را شامل مي      درصد از كل حكايت    6/16رسد كه در مجموع        مورد مي  28ها به     اند و تعداد آن     شده
  .ي سوم قرار دارد در رتبه

تـر بـه كـار رفتـه      تري برخوردار است و در ادبيات سـنتي كـم   ر پيچيدهاز ساختا» اول شخص ناظر«نوع دوم يعني  
در اين  . مند شده، گلستان سعدي است      تري از اين ساز و كار بهره        اي كه به طور جدي      شايد بتوان گفت تنها عرصه    . است

رخالف روش رايـج   بـ شود كـه  به كار گرفته ميي ديد اول شخص  پردازي از نوع زاويه   شيوه نوع ديگري از ساختار روايت     
روايـت  «ي   از اين رو متناسـب بـا تعريـف تقـسيم روايـت بـه دو گونـه       ؛گر يكي نيست  ها، راوي با كنش     گونه حكايت  اين

به عبارت ديگر اگرچه داستان از زبان . گيرد ي دوم تعلق مي   كه پيش از اين آمد، به دسته      » روايت همسان «و  » ناهمسان
گر يكي نيست يا در واقـع   شود، اما اين راوي با كنش نقل مي) First person of point of view(راوي اول شخص 

گـر صـرف حـوادث     سازي را برعهده ندارد و گاه تا سرحد نقل كننده، و گـزارش       او در حوادث داستان نقش مهم و حادثه       
كنـد، نزديـك       مـي  ي ديد يـك شخـصيت فرعـي نقـل           ي بياني كه داستان را از زاويه         از اين لحاظ با شيوه     ؛كند  نزول مي 

  .ناميد»  ناظر–راوي «ذكر شده در نوع اول، »  قهرمان–راوي « را در مقابل اين راويشايد بتوان . شود مي
چـه كـه در    اند با آن  پرداخته شده هايي از گلستان كه با اين شيوه  ضروري است كه ميان حكايت      توجه به اين نكته   

به ايـن   . شود، تفاوتي وجود دارد      ناميده مي  8»ي ديد شخصيت فرعي     زاويه «ساختار رمان و داستان كوتاه به طور معمول       
دانـاي كـل   «هـاي     حدود اطالعات و آگاهي    و ترتيب كه در گلستان ميزان دانايي و اطالعات اول شخص ناظر، گاه تا حد             

چيـز    نامرئي همه  چون حضوري   شود كه هم    رود و به شخصيتي در همه جا حاضر و ناظر تبديل مي             ، فرا مي  »چيزدان  همه
چه درگذشته رخ داده، به خوبي آگاه است و نيـز    آنياين شخصيت از سيرحوادث و حت. شود آن كه ديده      بيند، بي   را مي 
اي سـروپا برهنـه بـا     پيـاده «به عنوان نمونه حكايـت     . تواند از احساسات يا مكنونات قلبي قهرمانان اصلي پرده بردارد           مي

 ،)1363: 78سعدي،  (» ...گفت  خرامان همي رفت و مي    . آمد و همراه ما شد و معلومي نداشت       كاروان حجاز از كوفه به در     
ندارد به عبـارت  » معلومي«دانسته كه آن پياده  دهد از كجا مي  اما راوي توضيح نمي؛از ساختاري منطقي برخوردار است   

ياددارم كه شبي در كارواني همـه  «حكايت ي او چگونه آگاهي پيدا كرده است و يا در       از محتويات كيسه  گويد    نميديگر  
اي بـرآورد و راه       نعـره « شـبي     آيد كه به ناگـاه در نيمـه         اي سخن به ميان مي      از شوريده ) 84همان،  (» ...شب رفته بودم    

القاعده راوي كه در ميان كاروانيان و همراه با آنـان شـاهد بـوده اسـت كـه             علي .»....بيابان گرفت و يك نفس آرام نيافت      
زمان در بيابان هم با شوريده همراه شده باشد و به عينه ديـده باشـد كـه                    توانسته هم   ريده سر به بيابان گذاشته، نمي     شو
زني بـااليي   تنها امكان محتمل در اين موارد آن است كه بپنداريم راوي از قدرت حدس و گمانه  . »يك نفس آرام نيافت   «

 براي پرداخت  در اين صورت اين شيوه. يابد ها را درمي ها و نديده  نگفتهبرخوردار است و به فراست و از روي قراين برخي     
طرفي و خونسردي خود را نهـان سـاخته، بـسيار متناسـب اسـت و                  ساختاري رندانه و هوشمندانه كه در زير پوشش بي        
  . مند شده است ي اين ساختار بهره هاي ويژه سعدي ظريف طبع، آگاهانه از تمام امكانات و ظرفيت

اختـصار اول  «يـا بـه   » درگيـري  اول شخص در همه جا حاضـر و بـدون  «ر اين نوشتار اين راوي با عنوان تركيبي  د
گويي،   پردازي و داستان    توان حدس زد كه پرداخت اين ساختار در حكايت          آشكارا مي . گذاري شده است    نام» شخص ناظر 

 17هاي گلستان با رقـم   ترين شمار حكايت  جهت كمشايد به همين  . ي آن، دشوار و گاه متعذر است        برخالف ظاهر ساده  
 .شود ها را شامل مي  درصد داستان1/10داستان به اين گونه اختصاص يافته است كه در كل 
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140 جتماعي و انساني دانشگاه شـيرازمجله علوم ا

  گيري تحليل آماري و نتيجه. 3
ل به عم»  ديد ي زاويه«هاي باب نخست تا باب هفتم گلستان از منظر  با در نظر گرفتن آماري كه از بررسي حكايت        

گـذاري شـده، از       نـام » در سـيرت پادشـاهان    «در باب نخست كه بـا عنـوان         . آمده، نتايج قابل توجهي حاصل شده است      
   و 3جـدول  ( حكايت از منظر راوي داناي كل و از زبـان سـوم شـخص نقـل شـده اسـت                      37 حكايت، تعداد    41مجموع  
  .)2نمودار 

ي نـوعي پنـد و عبـرت اسـت كـه قـرار اسـت بـه                    ارنـده جا كه مضمون اصلي اين باب در برد         به عبارت ديگر از آن    
ي رويـدادها   امكـان از صـحنه   مدار تلقين گردد، راوي صالح را در آن ديده كه خود را تا حد             پادشاهان خودكامه و قدرت   

ت، دادن عملي ايـن غيبـ       نشان  دريافت و   براي .، روي آورد  "از زبان ديگران  "بركنار بدارد و به زبان و بياني غيرمستقيم و          
هـا از   از حكايـت % 7/9راوي سـوم شـخص در بـاب نخـست، تنهـا       % 3/90در برابر  توجه به اين آمار بسيار گوياست كه        

دهد كـه سـعدي       تأمل در اين آمار نشان مي     .  به يك  10 يعني به نسبت تقريبي      ،ي ديد اول شخص برخوردار است       زاويه
عمل پادشاه دو طرف دارد، اميـد و        «ويي با بزرگان و به حكم آن كه         براي پرهيز از رويار   ) يا آگاهانه و زيركانه   (ناخودآگاه  

افتدكـه نـديم    «و از بـيم آن كـه        ) 51همـان،   (» و خالف رأي خردمندان است بدان اميد متعرض اين بيم شـدن            ... بيم
ها خـود   تي حكاي ، غيبت را برحضور ترجيح داده و از صحنه)50همان، (» حضرت سلطان را زر بيايد و باشد كه سربرود     

  .را به دور داشته است
قرار دارد كه راوي اول شخص در آن به اوج قدرت رسيده اسـت و         ) در عشق و جواني   (در برابر اين باب، باب پنجم       

 حكايت به نوع   11 حكايت اين باب،     21به عبارت ديگر از مجموع      . كند   تقريباً با راوي داناي كل برابري مي       ،از نظر تعداد  
يا بـه نـسبت مـساوي يـك بـه            % 6/47در برابر   % 3/52( ده حكايت به راوي اول شخص تعلق دارد          راوي سوم شخص و   

هاي اين باب نيز در تناسب بـا           به كارگيري راوي اول شخص در حكايت        توان چنين فرض كرد كه اين اندازه         مي .اند  )يك
 هـا  اوي فرصت بيشتري يافته تا احساسو در اين عرصه ر . است» در عشق و جواني   «مضمون و محتواي آن قرار دارد كه        

تواند مورد توجه واقع شود كـه راوي         عالوه برآن، اين نكته نيز مي      .هاي شخصي خود را بازگويي كند       ها و تجربه    و هيجان 
ذات پنـداري بـا    گـر فعـال، نـوعي هـم         و ايفاي نقش به عنوان كـنش      ) كننده   روايت –من  (با انتخاب ساختار اول شخص      

هـاي قهرمانـان      كوشـد در حـدتوان در تجربـه         ر در ماجراهاي عاطفي و عاشقانه ايجاد كـرده اسـت و مـي             قهرمانان درگي 
  .برخوردار از عشق و احساس سهيم شود

هـاي انتخـاب سـاختار اول شـخص،           كه پيش از اين ذكر شد، از جمله دستاوردها و سودمندي           از سوي ديگر چنان   
تري ميان راوي و خواننده برقرار كنـد تـا بـه            ي نزديك   تواند رابطه   ه مي واسطه و صميمي است ك      برخورداري از لحني بي   

نيـز همـين    » در ضعف و پيري   «كه در باب ششم       چنان ؛هاي عاطفي راوي شركت دهد      ي خود، خواننده را در تجربه       نوبه
اي انـدك،   تري، حاكم است و ساختار استفاده از سـوم شـخص و اول شـخص، بـا فاصـله      ي بيش شرايط بانسبت و فاصله  

 اول شـخص در برابـر   %7/55در اين جـا نيـز نـسبت    . برند  هاي اين بخش را به پيش مي        دوش يكديگر فضاي حكايت     هم
آورد كه راوي براي ايجاد نزديكي و صميميت با پيران و ضعيفان و القاي   اين انديشه را به ذهن مي  ،، سوم شخص  4/44%

 تراشي كه در بيان داناي كل بـه    آنان قرار دهد و در حد توان از واسطهريا و دوستانه، كوشيده خود را در صف  فضايي بي 
  . ناگزير وجود دارد، پرهيز كرده است

 حكايـت دارد، آن اسـت كـه از          )بابت هـشتم  (ي ديگري كه بر هوشمندي و دقت سعدي در پردازش ساختار              نكته
انـد از   پرداخته شـده » اول شخص درگير  «ي كه با    هاي  ي ديد اول شخص، آمار داستان        درصد مربوط به زاويه    7/55ميزان  
تر آمار اين معنـا را    به عبارت ديگر تحليل جزيي؛)2/22 در برابر  3/33. (تر است   ، بيش »اول شخص ناظر  «هاي با     داستان

تر درگيـر شـود    كند كه شيخ اجل مايل بوده است با موضوع ضعف و پيري و در نتيجه ضعيفان و پيران بيش     حمايت مي 
 به ويـژه اگـر از   ؛ است روايي را برگزيده  ناخودآگاه چنين ساخت ديده، ي پيري مي  شايد چون او خود را در آستانه يحتيا  

جا  و پيش از اين گفته شد كه در آن (همين منظر به باب عشق و جواني كه در تقابل مستقيم با ضعف و پيري قرار دارد                  
شـود كـه در        اين نكته دريافته مـي     ،توجه شود ) كند  حركت مي نيز ساختار كلي اول شخص دوش به دوش سوم شخص           

اول » ضـعف و پيـري  «حـال آن كـه در   ). 5/9 به 1/38(ي كامل با اول شخص ناظر است        غلبه» در عشق و جواني   «باب  
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141  پردازي در گلستان هاي روايت شيوه

سال با شيفتگي و با تحسين عـشق و جـواني خـود را در ميـان      روشن است كه سعدي ميان . تر درگير است    شخص بيش 
 ؛گذشـته اسـت   در ماجراهـاي عـاطفي       ديگـر روزگـار درگيـري         براي او  اما به خوبي آگاه است كه     ) اول شخص (انداخته  

  .فرود آمده است) اول شخص ناظر(ي دوم  بنابراين از مسند اول شخص درگير به پله
اي اصلي هر كند كه سعدي باتوجه به مضمون و محتو ها نيز همين معنا را تأييد مي        آمار به دست آمده از ساير باب      

بـا  » در اخـالق درويـشان    «كه نتايج آماري باب دوم         چنان ،پردازي متناسب با آن اختيار كرده است        باب، ساختار حكايت  
 محتواي اين دو باب نيز بـر محـور كلـي تعلـيم و پنـد و عبـرت                     و كامالً قابل مقايسه است   » در تأثير تربيت  «باب هفتم   
شود كه ميزان درگيري راوي اول شـخص در بـاب          تر اين نكته آشكار مي      قام جزيي با اين حال با تأمل در ار      . استوار است 

توان گفت تمايل سعدي به درگيري در         به عبارت ديگر مي   ) 1/9 در برابر    8/18(تر از باب دوم است        هفتم به مراتب بيش   
در اين صـورت شـهرت      .  است »اخالق درويشان «امر تعليم و تربيت و اعتقاد شخصي او به تأثير تربيت بيش از توجه به                

  .شود تأييد و مستحكم مي» معلم اخالق«ديرپاي او به عنوان 
ي ديد به  از منظر زاويه » در فوايد خاموشي  «با باب چهارم    » در فضيلت قناعت  «چنين اين واقعيت كه باب سوم         هم

ي را كــه بــر  قــول كــساني چــون حميــد دباشــ،)2/18 بــه 9/81، و 5/18 بــه 4/81(شــكل عجيبــي همــسان هــستند 
 گلستان جزء اليتجـزي   جسميت روايي«: گويد دباشي مي. كند  اصرار دارند كامالً تأييد مي    »  روايي گلستان   زيباشناختي«

 با يـك قـدم       ...بخشد  اين جسميت روايي گلستان را واقعيتي سواي متافيزيك معنايي آن مي          . حقيقت وجودي آن است   
و رويـارويي بـا جـسميت روايـت، زيبـا شـناختي روايـي گلـستان جـايگزين                   به عقب نشستن، با فاصله گرفتن از معني         

هـاي گلـستان     ضمن توجه به ترتيب بـاب ، اين بحثي  هم او در ادامه.)1373دباشي، (» .گردد  متافيزيك معنايي آن مي   
در سـيرت   «آميـزد كـه   چنان به هم مي هاي سوم و چهارم را هم در فضيلت قناعت و در فوايد خاموشي، باب       «: نويسد  مي

مقـوالتي متمايلنـد،    » خاموشي«و  » قناعت« با اين تفاوت كه      ،هاي اول و دوم را      باب» در اخالق درويشان  «و  » پادشاهان
چنـان مـواردي از تمديـد معنـي      هـم » خاموشـي «و » قناعـت «. مـواردي متـضاد  » درويشي«و » پادشاهي«حال آن كه   

  )همان(» …است» درويشي«
افزايد، توفيق او در هماهنگ سـاختن محتـواي هـر     هاي سعدي مي پردازي ذابيت حكايتاي كه بر ج    سرانجام، نكته 

توضـيح آن كـه     . دهـد   هاي آن است كه به ويژه در باب چهارم به خوبي خود را نشان مـي                 بخش با ساختار بياني حكايت    
اين باب خاموشي اختيار  گويا متناسب با محتواي ،آور است و سعدي هميشه زبان» در فضيلت خاموشي  «عنوان اين باب    

  .كرده و تنها در دو حكايت به عنوان راوي اول شخص حضور يافته است
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142 جتماعي و انساني دانشگاه شـيرازمجله علوم ا

  

  

  مقايسه درصد هر باب نسبت به انواع راوي: 1نمودار 

  
  

 

  مقايسه هر باب نسب به زاويه ديد: 2نمودار 
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143  پردازي در گلستان هاي روايت شيوه

  فراواني انواع راوي در گلستان: 1جدول 

  صد فراوانيمجموع در  درصد موثر  درصد كل  شمارگان  

  5/32  5/32  9/30  55  داناي كل مداخله گر
  7/62  2/30  7/28  51  داناي كل بي طرف
  4/73  7/10  1/10  18  داناي كل محدود
  4/83  1/10  6/9  17  اول شخص ناظر
  0/100  6/16  7/15  28  اول شخص درگير

  0/100  9/94  169  جمع
  1/5  9  بدون راوي

  0/100  178  جمع كل
  

  

  

  واني حكايت هاي گلستانفرا: 2جدول 

  مجموع درصد فراواني  درصد موثر  درصد كل  شمارگان  

  0/23  0/23  0/23  41  باب نخست
  4/49  4/26  4/26  47  باب دوم
  2/65  7/15  7/15  28  باب سوم
  5/72  3/7  3/7  13  باب چهارم
  3/84  8/11  8/11  21  باب پنجم
  3/89  1/5  1/5  9  باب ششم
  0/100  7/10  7/10  19  باب هفتم

    0/100  0/100  178  جمع
  

  مقايسه باب هاي گلستان نسبت به زاويه ديد: 3جدول 

  راوي  

  زاويه ديد اول شخص  زاويه ديد سوم شخص  باب
  مجموع

  شمارگان  1
  درصد گروهي

37  
3/90%  

4  
7/9%  

41  
0/100%  

  شمارگان  2
  درصد گروهي

31  
4/70%  

13  
6/29%  

44  
0/100%  

  شمارگان  3
  درصد گروهي

22  
4/81%  

5  
5/18%  

27  
0/100%  

  شمارگان  4
  درصد گروهي

9  
9/81%  

2  
2/18%  

11  
0/100%  

  شمارگان  5
  درصد گروهي

11  
3/52%  

10  
6/47%  

21  
0/100%  

  شمارگان  6
  درصد گروهي

4  
4/44%  

5  
7/55%  

9  
0/100%  

  شمارگان  7
  درصد گروهي

10  
3/62%  

6/37%  16  
0/100%  

  شمارگان  
  درصد گروهي

124  
4/73%  

45  
7/26%  

169  
0/100%  
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144 جتماعي و انساني دانشگاه شـيرازمجله علوم ا

  مقايسه درصد باب هاي گلستان: 4جدول 

    

  اوي

  باب

داناي كل 

  مداخله گر

داناي كل 

  بي طرف 

داناي كل 

  محدود

اول شخص 

  درگير

اول شخص 

  ناظر

  مجموع

1  
  شمارگان

  درصد گروهي
18  

9/43%  
15  

6/36%  
4  
8/9%  

3  
3/7%  

1  
4/2%  

41  
0/100%  

2  
  شمارگان

  درصد گروهي
10  

7/22%  
15  

1/34%  
6  
6/13%  

4  
1/9%  

9  
5/20%  

44  
0/100%  

3  
  شمارگان

  درصد گروهي
9  
3/33%  

10  
0/37%  

3  
1/11%  

2  
4/7%  

3  
1/11%  

27  
0/100%  

4  
  شمارگان

  درصد گروهي
5  
4/45%  

2  
2/18%  

2  
2/18%  

0  
0/0%  

2  
0/0%  

11  
0/100%  

5  
  شمارگان

  درصد گروهي
4  
0/19%  

7  
3/33%  

0  
0/0%  

2  
5/9%  

8  
1/38%  

21  
0/100%  

6  
  شمارگان

  گروهيدرصد 
1  
1/11%  

1  
1/11%  

2  
2/22%  

3  
3/33%  

2  
2/22%  

9  
0/100%  

7  
  شمارگان

  درصد گروهي
8  
0/50%  

1  
3/6%  

1  
3/6%  

3  
8/18%  

3  
8/18%  

16  
0/100%  

8  
  شمارگان

  درصد گروهي
55  

5/32%  
51  

2/30%  
18  

7/10%  
17  

1/10%  
28  

6/16%  
169  

0/100%  

 

  ها  يادداشت
 بغداد وارد شده و تا سـال        ي  ق به عنوان طالب علم به نظاميه      . هـ   592 سعدي به سال     ،مطابق نظر هانري ماسه   . 1
  )1364ماسه، . (ق در بغداد مانده است.  هـ623

 نام مكتب هنري خاصي است كه نقاشان فرانسوي در اواسط قـرن             (Impressionism)سبك امپرسيونيستي   . 2
اندازي يكسان در لحظـات   ها استوار است و چشم ي رنگ اصول كار اين نقاشان بر تأثير نور و تجزيه      . نوزدهم پديد آوردند  

از اين رو طبيعت در اين سـبك نقاشـي   . شود روز تحت تأثير نور خورشيد يا هر نوري به تصوير كشيده مي    مختلف شبانه 
 مكتب تأثري يا امپرسيونيسم، مكتبي است مبتنـي بـر توصـيف و شـرح      ،در ادبيات . شود  از لحظات متعددي تركيب مي    

 بـه جـاي خـود تجربـه، بـه بيـان        شاعر در اين سـبك . ات، عواطف و سجايا با سادگي بسيار و بدون ذكر تفاصيل  احساس
شود   اي عطف مي    مفهوم امپرسيونيسم در رمان جديد، اغلب به شيوه       . پردازد  پذيري خود و تأثراتش از آن تجربه مي         حس

يابـد و     صيت اصلي، بـر محـور ذهنـي او جريـان مـي            كه به موجب آن موضوع رمان به جاي تكيه بر واقعيات اطراف شخ            
  )1371داد، . (شود اي، بازگو مي هاي دروني اشخاص داستان به طرز زنده هاي عاطفي، خاطرات و تداعي بازتاب
هاي ادبـي معينـي ظـاهر     اي است كه مرتباً در قالب  فرد شناخته شدهStock characterشخصيت قراردادي . 3

هـاي يونـان باسـتان ظـاهر      ها در نمايشنامه نخستين بار اين نوع شخصيت. و جا افتاده داردشود و خصوصيتي سنتي      مي
پيـشه،   بيش حدس زد مثـل زن عاشـق   توان از ها را مي  نيستند و رفتار و گفتار آن هاي قراردادي تازه  خصوصيت. اند  شده

  . كر سياه اوبازي آقا و نو هاي روحوضي و سياه چنين در نمايش  هم…فاسقش و شوهر حسود 
اي  ي خصوصيات و مشخصات گروه يا طبقه كننده ، شخصيتي است كه مجسم Type Character نوعي شخصيت
 پهلوان جوانمرد    گر و يا شخصيت     هاي همه فن حريف و حيله       مثل پرفسورهاي گيج و حواس پرت و وكيل       . از مردم است  

  )1371 داد، ؛1366 ميرصادقي، .ك.ر. (چون داش آكل هم
توضيح آن كه مفهوم چنـدآوايي      . شود  بيان مي » چند صدايي «تمايز ميان راوي و مؤلف در نقد ادبي با اصطالح           . 4
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145  پردازي در گلستان هاي روايت شيوه

(Poly phonie)  بعـضي   در بررسـي ادبـي بـراي مـشخص كـردن ويژگـي      ) 1978( را نخستين بار ميخاييل با ختـين 
آن كـه   گويند بـي    چندين آوا سخن مي   «ها   او عقيده داشت در اين داستان     . نويسندگان از جمله داستايوسگي مطرح كرد     

چنـين    هـم . ي كـالم نيـست      اي چندآوايي، فاعل گويـا، الزامـاً گوينـده          در جمله » .ها بر ديگر آواها حاكم باشد       يكي از آن  
و » ي كـالم  گوينـده «، »فاعـل گويـا  «ولي غالباً اين سه نفـر يعنـي   .  است ي جمله   كننده  گوينده نيز خود متفاوت از بيان     

  )1383پور،   مويي كهن(» .آيند شوند و هر سه يك نفر به حساب مي راوي تلقي مي» ي جمله كننده بيان«
در  . Dramatic Point of View ديـد نمايـشي    يا زاويـه Objective point of view ديد عيني  ي زاويه. 5

كند و عقايد و نظـرات   گزارش مياند  گزينش اين زاويه ديد، راوي داستان فقط آن چه كه شاهد يا شاهدان حوادث ديده            
در اين صورت نويسنده ممكن است حكم دوربين فيلمبرداري را پيـدا كنـد كـه                . دهد  خودش را در داستان دخالت نمي     

در ايـن  . كنـد  چه را ديده و شنيده بدون هيچ توضيح و تفسيري ضبط كند و حالتي ابژكتيو يا بيروني اتخاذ مـي      فقط آن 
رسـد كـه ايـن     كه به نظر مـي  شود، بل گر تصفيه نمي گراي راوي يا يك كنش   ي ذهن درون    هحالت عمل داستان به وسيل    

و ) 1371داد، . (گويـد  شود و راوي از درون شخصيت داستاني چيزي نمي  يك دوربين بيروني ضبط مي     ي  عمل به وسيله  
  .)1381 ،عباسي(

ي خـود انتقادهـايي در    وجب شده كه به نوبـه ها را م اين ساختار دقيق و حساب شده، در نگاه اول برخي كژتابي        . 6
ورزي معينـي     معتقد است در كتاب گلستان فكري اساسي يا سيستم انديشه         » علي دشتي «از آن جمله    . پي داشته است  

وجود ندارد و اين كتاب مانند كشكول يا جنگي است كه سعدي از زبان افراد مختلف شـنيده يـا خـود شـاهد آن بـوده                           
تـر از كـسي    هاي شيخ از جهان فرهنگي زمان خود بـسيار نـازل        اوالً دانسته « بر اين اعتقاد است كه       است و ناصرپورپيرار  

هاي اندك نيز غلط، مغـشوش و پريـشان    سال در آن جهان سياحت و تلمذ كرده باشد و دوماً همان دانسته           است كه سي  
كـه مالحظـه      چنـان .  سفري در كار نبوده است     رسد كه اصوالً    و از اين رهگذر به اين نتيجه مي       ) 1375پورپيرار،  (» است
اي  هاي گلستان بخش عمده  پردازي و به ويژه وجوه متعدد راوي در روايت          تر به ساختار حكايت      دقيق  شود با پرداختي    مي

توجهي به سـاختار هنـري گلـستان، بـه            گونه ترديدها اغلب ناشي از بي      به عبارت ديگر اين   ؛  شود  ها زايل مي    از اين شبهه  
هـا بـر ايـن پايـه اسـتوار اسـت كـه منتقـد                 گونه تحليل   به طور عمده اين   . شود  پردازي آن حاصل مي     ژه سبك حكايت  وي
 شـيخ سـعدي اسـت و نـه راوي     ،ي انتهـاي هـر حكايـت       گيرنـده   ي حكايت يا اظهارنظركننده و نتيجه       پندارد گوينده   مي

  .اختصاصي آن حكايت
گـران همـين داسـتان مـنجم و            از نظر اين دسـته از تحليـل        ،د شود اگر با نگاهي سطحي يا اندكي مغرضانه برخور       

» .كننـد   هـايي كـه عـوام بـراي عالمـان كـوك مـي               اي است از قماش مضمون      مايه  بي» لودگي «،گيري انتهايي آن    نتيجه
 حـال   ،كننـد   ي اختصاصي سـعدي قلمـداد مـي         را عقيده » حكمت عاميانه «يا  » مايه  لودگي بي «و اين   ) 1375پورپيرار،  (

منـدي از   تواند شخصيتي كامالً متمايز از سعدي و منحصر به فرد داشـته باشـد كـه بـا بهـره      كه راوي اين حكايت مي  آن
كه در  چنان؛  حكمي قطعي و كلي جاري كرده است و در نتيجه رأي نهايي او كامالً قابل انتقاد است         ، ديد محدود  ي  زاويه

نامد و راوي بـدون   اشاره شده، ملك عرب، وارثان خود را دشمنان مي      حكايت نهم از باب نخست كه در متن مقاله به آن            
آيا در مورد اين حكايت نيز بايد حكم كرد كه در نظر سعدي وارثان يعني               . هيچ اظهارنظري اين قول را تكرار كرده است       

و البتـه نـه    (فرزندان دشمن هستند و سپس او را به فرزند ستيزي متهم كرد يا چنين گفت كه اعتقاد اين ملـك عـرب                 
 ديد او به وارثان نگريسته و همان اعتقاد را عيناً تكـرار كـرده   ي چنين است و راوي حكايت از همان زاويه)  اعراب ي  همه
  .است

راوي «يـا  »  روايي با سوم شـخص مفـرد   ي گونه«توان با ساختار   هاي سعدي را مي     ي روايتي در حكايت     گونه  اين. 7
 نويـسنده  .) دوم سده نوزدهم ميالديي نيمه(شود  و جديدترين آن نيز محسوب ميمنطبق دانست كه آخرين     » شخصي

ي من راوي سخن بگويد،        به جاي اين كه به عنوان داناي مطلق وارد پهنه داستان بشود يا به گونه               ،ي روايي   در اين گونه  
 ؛گذارد نياي داستاني به خود وامياو رمان را به تصويربرداري و نگارگري از د. شود  هاي رمان پنهان مي     در پشت شخصيت  

سـه  . ها بـالغ و مـستقل از خالقـشان باشـند            دهند، انگار آن    هاي داستاني چنين برداشتي را به دست مي         يعني شخصيت 
  :ي اصلي باعث اهميت و برتري اين شيوه شد انگيزه
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  طرف جلوه دادن داستان خواست و تالش براي واقعي و بي -
  نوآوري در فن روايت -
روش  «ي تر مراجعه كنيد به مقالـه      براي اطالعات بيش   (.ي تمايز ميان ضمير آگاه و ناخودآگاه انسان         بارهبحث در  -
هـاي خـارجي دانـشگاه        ي ادبيات و زبان     ي پرويز معتمدي آذري مجله پژوهشي دانشكده        نوشته»  با راوي شخصي    روايت
  )1383تهران، 
مـن  «ي  ي يكي از اشخاص داستان و بـه شـيوه       داستان به وسيله    ديد دروني،   ي  كه در متن آمده، در زاويه       چنان. 8

. كور  بوف و يا راوي     رابينسون كروزوئه اين شخص ممكن است شخصيت اصلي باشد مثل راوي          . شود  نقل مي » روايتي
از مزاياي اين شيوه، برخورداري از حقيقت نمايي باالسـت؛ در مقابـل، محـدوديت ايـن شـيوه بـه شـخص راوي اجـازه                          

 ديـد يـك     ي    گـاه داسـتان از زاويـه       ،براي رفـع ايـن نقـص      . هد راجع به نظر ديگران نسبت به خودش گفتگو كند         د  نمي
دهد شخصيت اصلي داستان      ي ديد به خواننده امكان مي       گزينش اين زاويه  . شود  شخصيت فرعي درون داستان بازگو مي     

 از بـزرگ علـوي از نـوعي         هـايش   چشمد و    از جوزف كزا   قلب تاريكي در رمان   . را از طريق شخصيت ديگري بشناسد     
  .راوي فرعي استفاده شده است

  )158 و فرهنگ اصطالحات ادبي، ص395براي توضيح بيشتر مراجعه فرماييد به عناصر داستان، ص (
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