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سعديبا پادشاهان در گلستانبررسی لحن گفتگو 
*مرضیه رجبی

**بخشالهاممحمودسید

چکیده

ق)، یکی از شاعران و سخنوران نامدار ایران است که آثار او 691.سعدي شیرازي(فـ مشرف الدین
دید آورده که است. سعدي در نثر کتاب گلستان را پهاي ادبی ایران جاي داشتهها در صدر شاهکارقرن

هایی هست. بخشنظیري نیزعالوه بر تنوع و اهمیت موضوع و محتوا، داراي شکل هنري و نثر ادبی بی
هایی دربارة سلطنت و عادات و آداب پادشاهان نگاشته از این کتاب ارزشمند، به حکایات و حکمت

و باب اول گلستان است. در این پژوهش که به بررسی لحن گفتگو با پادشاهان در دیباچهشده
اي در شناخت شاعر و پیشینۀ موضوع، به معرفی عنصر گفتگو و جایگاه اختصاص دارد، پس از مقدمه

است. در ادامه با اشاره به نثر قرن هفتم هجري، ابتدا پادشاهان و دربارها در عصر سعدي پرداخته شده
است. اگرچه لحن ان تحلیل شدهی بررسی و سپس موارد گفتگو با پادشاهلحن سعدي در قصاید مدح

تعلیمی و صراحت در انتقاد بیشتر به قصاید سعدي نسبت داده شده، ولی در گلستان نیز در قالب 
. نوع نثري که سعدي توان یافتن میهایی از همین لحویژه در باب اول نشانههاي گوناگون، بهداستان

هاي کند، به مکاتبات دربارها و نامهاب میهاي داستان خود با پادشاه انتخبراي گفتگوي شخصیت
ها نشان از خطاب مستقیم، امر مستقیم و اظهار وجود اداري و روایات تاریخی نزدیک است و در آن

شود.اول شخص دیده نمی

، گلستانپادشاهانگو، گفتلحن، واژگان کلیدي: 

ارشد زبان و ادبیات فارسیدانشجوي کارشناسی marziyerajabi12@gmail.com*نویسندة مسؤول: *
دانشگاه یزد

ادبیاتیزد،دانشکدةدانشگاهاستادیار**
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مقدمه

ترین شاعران و ق)، یکی از بزرگ691.مصلح بن عبداهللا، سعدي شیرازي (فـ مشرف الدین
.پدرش را از دست داد،او در شیراز به دنیا آمد و در کودکیسخنوران ایران و جهان است. 

به دلیل اشتیاق به ،ات علوم را در زادگاه خویش فرا گرفت ودر دوران جوانیسپس مقدم
ین ادانش پرداخت.به تحصیل پار بغداد گردید و در نظامیۀ آن شهر ادب، رهسآموختن علم و

هاياو به سرزمیندهد که رهاي متعدد سعدي بود. قراین نشان میدر واقع آغاز سفهجرت 
و از محضر استادان و بزرگانی همچون ابوالفرج نیز به مکّه سفر کردهبارها حجاز، روم، شام و

است. شیخ سعدي پس از بازگشت بن الجوزي و شیخ شهاب الدین سهروردي برخوردار شده
به شیراز و در روزگار فرمانروایی اتابک ابوبکربن سعد زنگی، دو اثر گرانبهاي خود؛ گلستان و 

بوبکر تقدیم نمود. او تخلّص نرواي فارس و پسرش سعدبن ابوستان را پدید آورد و به فرما
گرفت.، بریعنی سعد،را نیز از نام پسر ابوبکر"سعديخود، 

و ین و مسجع آمیخته با نظم دارد نثري آهنگکه در کلیات او گنجانده شده گلستان کتاب 
امه نویسی نزدیک به اسلوب مق،تا حدود زیاديشامل هشت باب است. سعدي در این کتاب، 

ابتکارهایی نیز در مقایسه با کتب مقامات پیشین از عربی و فارسی، ها و بعضاًولی تفاوت؛شده
بویژه - شود. اهمیت این اثر هم در تاریخ فرهنگ ایران و هم در قلمرو ادبیات در آن دیده می
براي سوادآموزي بخصوص که چندین قرن کتاب درسی است؛غیر قابل انکار-شیوة نثرنویسی

، گلستان را شاهکار در گسترة وسیعی از ایران زمین بوده است. از سوي دیگر، همگان باتفاق
دانند. نثر فارسی میادبی در سراسر گسترة

.ق)هـ736-616(و امراي مغولدانیم که سعدي در دوران قدرت و فرمانروایی پادشاهان می
از زبان خود یا صورت مستقیم و یا غیر مستقیمهرها ببا،در گلستاناواست.زیستهمی

دهد.آنان را مورد خطاب قرار میکند وبا پادشاهان گفتگو میهاي فضاي روایت شخصیت
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این گفتگوهاست. بر این سعدي در د، چگونگی لحنشومیبررسی، در این پژوهشآنچه 
. سپس، شودمیدست دادهبهاستان، ابتدا تعریفی از گفتگو و وجود این عنصر در داساس

ثیر کنیم. در ادامه نیز تأهاي آنان در عصر سعدي را مرور میسالطین و وضعیت دربارجایگاه 
هاي گیو لحن دربار را در نثر و قصاید مدحی سعدي نشان داده و در آخر نیز، ویژمنشیانهنثر

ایم.بررسی کردهرا در گلستان گفتگو و خطاب به شاهان 

تحلیل گفتمان حکایت جدال سعدي و مدعی با «اي تحت عنوان، مصطفی گرجی در مقاله
یت گلستان را با توجه به عنصر گفتگو بیان کرده وبه اهم،)1383(»وگوهاي گفتنظر به مؤلفه

هاي گفتگو تجزیه و تحلیل (حکایت جدال سعدي و مدعی) با در نظر داشتن مؤلفه
است که؛ سعدي در حکایات گلستان نسبت به بعضی نتیجه رسیدهبه این واستپرداخته

این موضوع به فرهنگ جامعۀ ما در گذشته ارتباط دارد.است وهاي گفتگو پایبند نبودهفهمؤل

گفتمان حکومتی در گلستان «در مقالۀمرزبان و مرجان فردوسی فقیه ملکنسرین
گفتمان مداري که منجر به ایجاد سلطه و به کشف راهبردها و ابزارهاي،)1391(»سعدي

گفتمان حکومتی از اند که؛و به این نتیجه رسیدهپرداختهباشد،نابرابري در جامعه و تبلور آن می
اه نقش گیرد و رعیت و لشکر براي ثبات بخشی به پادشایدئولوژي خداگونگی یاري می

).1391:37مرزبان و فردوسی،کنند(فقیه ملکقدرتمندي را ایفا می

طور ها بهها مقاالت مرتبط با موضوع بحث هستند و چنانکه مالحظه شد، سایر بحثاین
تا کنون براین اساس؛اند. پراکنده و غیر مستقیم به کیفیت نقل قول و لحن سعدي پرداخته

است.صورت نگرفتهادشاهان در گلستان سعدي با پژوهش مستقلی در زمینۀ لحن گفتگو پ
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نصر گفتگو در داستانع

» سخن. محاورهصحبت. بحث. «است:گو اینگونه معنا شدهبر اساس تعریف لغوي کلمۀ گفت
هاي(شخصیت) گفتار بین شخصیت«ولی در اصطالح، ).ذیل همین ماده:1373(دهخدا،

ذهن نمایشنامه یا داستان است.گفتگو ممکن است میان اشخاص داستان رد و بدل شود یا در 
نویسی یکی فنّ داستاندر: ذیل همین ماده). این عنصر1385داد،»(شخصیت واحدي رخ دهد...
یابد و در بسیاري از متون بر اساس آن گسترش میشود که روایتاز عناصر مهم محسوب می

داستان نیز مانند تئاتر است بدین دلیل کهالبتّه، دهد.را تشکیل میروایی، بخش اعظم داستان 
گفتگو در تئاتر نیز وجود دارد و از عناصر بنیادي آن عنصر گفتگو در هر دو مورد وجود دارد.

دهد و ، پیرنگ را گسترش مییکی از عناصر مهم است«رود. ولی در داستان،شمار میبه
را به پیش کند و عمل داستانی ها را معرفی میگذارد و شخصیتدرونمایه را به نمایش می

).463: 1376رصادقی،(می»بردمی

و تشخیص چگونگی این شناسیمما به وسیلۀ گفتگو شخصیت افراد را میاصوالً، 
را شود. گفتگو سه ویژگی ها از نحوة صحبت کردن و گفتگوي آنها مشخص میشخصیت
ترین بخش گفتیم اصلی).464ن:(هما»خلقی، و اجتماعیجسمانی، روانی و «شود: شامل می

در ،و است که نیاز به مهارت و استادي نویسنده دارد تا خواننده را به نحو مطلوبیداستان گفتگ
به وسیلۀ لحن حرف زدن و بکار بردن لغات و لهجه در جهت موضوع داستان هدایت کند. 

بریم.کالم، به تفاوت شخصیت انسانها پی می

و خود جزو روایت محسوب زیرا گفتگ، جدا نیستند؛ از یکدیگرت در قصه نیز گفتگو و روای
ها و حکایاتی که لحن ادبی و که از خود استقاللی داشته باشد. ولی در قصهشود بدون اینمی

اي که جنبۀ ادبی ي قصههاگفتگو در کتاب«تعلیمی دارند، عنصر گفتگو به گونۀ دیگري است. 
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ندارد و اغلب با صورت طبیعی و معمول خود راچربد،و داستانی آن میروایتیآن بر جنبۀ
).470(همان:» استنایع لفظی آمیختهتکلّف و ص

ها و احواالت درونی خویش را در همردم خصوصیات و انگیزکه اینم استمسلّآنچه
د: دارنه که ابراهیم یونسی اظهار میسازند. همانگوگفتارشان نمایان می

جهت دهند... بیهاي خود بروز میفتهخویش را از خالل گمردم، خصوصیات و طرز تفکر«
اند: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد؛ سخن آینۀ مرد سخنگو است. زبان نگفته

ترجمان فکر است، حرف را باید هفت دفعه جوید و بعد گفت؛ سخن باید گواه حال گوینده 
).349: 1384(یونسی، » باشد؛ مرد در زیر سخن پنهان است... 

شمار هاي حکایت یا داستان بهبنابراین گفتگو به عنوان عاملی مؤثر در نشان دادن شخصیت
، باید شخصیت اندازه که بتواندنویسنده قبل از پرداختن به داستان و یا حکایت هررود. می

در حوزة گفتگو در داستان و حکایت خود را کامالً بشناسد و سپس اقدام به خلق آن کند.
بر نویسنده الزم است که شخصیت داستان یا حکایت خود را ،الًاو، باید گفترامون آنبحث پی

گفتگوها باید در جهتی باشد که شخص یا شخصیت داستان را کامالً به ،ثانیاً؛ کامالً بشناسد
خصوصیات و جزء جزءنویسنده باید که؛ تر اینخواننده (مخاطب) نشان دهد و نکتۀ مهم

د آن را بیان کند. مد نظر قرار دهد و هر کجا اقتضاي کالم ایجاب کرراهاي شخص ویژگی

پس از بحث دربارة عنصر گفتگو، از آنجا که زمینۀ بحث این مقاله کیفیت گزارش گفتگو 
با پادشاهان در گلستان سعدي است، ضرورت دارد که دربارة جایگاه و شخصیت این طبقۀ 

بحث شود.حاکم در عصر سعدي نیز جداگانه
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در عصر سعديسالطین و وضعیت دربارها

قرن هفتم که دورة هجوم مغوالن به ایران بود، وضع زبان و ادب فارسی رو به بحران و در
یکی از بزرگترین علل ترقّی ادبیات و رواج بازار آن در ایران همواره «دانیم که ضعف نهاد. می

1355(صفا،»استاي ریاست و ثروت بودهخاندانههاي سلطنت و امارت و یا تشویق دربار
به که سالطین ایرانی از بین رفتند و سالطین و حاکمان مغول خاندانهاي ،). در این دوران302:

، هیچ گونه تشویق و بودندبهرهاز ذوق و عالیق ادبی بی،نگجویانهدلیل روحیۀ خشن و ج
بطور کلّی به دلیل عدم اوردند؛ بلکهعرا و نویسندگان به عمل نیترغیب و یا حمایتی از ش

سنخیت آنها با ایرانیان چه از لحاظ روحی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، دینی و غیره... نسبت به 
میل بودند. عالقه و بیآنان بی

آنان ادبیات فارسی و شاعران و ادیبان ایران در تمام دوره فرمانروایی مغوالن و هم سنخان «
در خانقاههاي و یا در خارج از ایران و احیاناً، هاي محلّیبعضی رجال و دربارفقط در خدمت

» اندکار ذوقی و علمی خود اشتغال یافتههب،وارسته از جهان تشویق شده و کم و بیش
از دورة مغول شروع شد و از قرن هشتم ات بتدریج، ضعف و انحطاط علوم و ادبی).302(همان:

مام مراکز فرهنگی ایران نابود شد و تدر این دوران، به جاي گذاشت. به بعد آثار خود را 
. به دربارهاي کوچک منتقل شدشعر و نددربارهایی که حامی شعر و ادب بودند برچیده شد

بنابراین، شرایط و فنون دشواري که در دوران قبل براي مهارت و آموزش شعرا و نویسندگان 
ها و دولتدر این دوران که، اشاره شود است الزمتا حدودي از بین رفت. وجود داشت، 

بعضاً از افراد ایرانی تشکیل ؛ زیرانقش مؤثري داشتندهاي هند نیز در ترویج زبان فارسی دربار
درباري ایران را حفظ کرده بودند.شده بود و آنان آداب و رسوم

در شمار نزدیکان «، دبو655سعدي پس از بازگشت از سفرهاي خود به شیراز که در سال 
در ).135(همان:...»عنوان یک شاعر درباري، سعدبن ابی بکربن سعدبن زنگی درآمد ولی نه به 
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به دست اتابک ابوبکربن سعد بود که در عهد او وضعیت شاعران و حکومت شیراز ،این زمان
چون «زیستند ویدر دربار او با آرامش مبزرگان نسبت به زمان قبل تا حدودي بهبود یافته بود و 

منیت و سالمت نگاه توانست فارس را در کمال ا،از در مجامله درآمده بود،با مغول
).602همان:»(دارد

پیشکش بن سعد ابوبکردیري نگذشت که سعدي بوستان را پدید آورد و آن را به اتابک 
و اکرام از جانب در کمال احترام. سپس گلستان را تألیف کرد و در این ایام بود که،کرد

برد.مشایخ و زهاد به سر می

ولی هیچ گاه این ارتباط را به تملّق و چاپلوسی ؛او با دربار و اطرافیان اتابک ارتباط داشت
نسبت داشت و پادشاهان این سلسله و یا رجالی که در ،سلغریانکه او به دربار با ایننکشاند. 

کرد، ولی در کمال آزادگی و با قصد تربیت و ند را مدح میبردشیراز یا خارج از آن به سر می
کرد د پادشاهان را رعایت میشرط ادب و فروتنی نزسعدي با این حال، زیست.می،ارشاد خلق

جایگاه و اي سرود. ت و در مرگ او نیز مرثیهبه اتابک ابوبکربن سعد عالقه داشو بخصوص
1370(زرین کوب،از عهد اتابکان نیز حفظ شدنزد حکام و پادشاهان بعد منزلت سعدي در

).246و245:

نثر و لحن دربار در نثر و قصاید مدحی سعديتأثیر

امان مغوالن به هاي بیدر قرن هفتم با حمله و یورشچنانکه پیش از این نیز اشاره شد، 
بتدریج، ر قرار داد، یرا تحت تأثهایی که به بار آوردند و علوم و ادبیات سرزمین ایران و خرابی

باعث رواج اریخ نویسی و ثبت وقایع جلب شد و این امربه تعالقۀ این حاکمان غاصبتوجه و 
: 1376(بهار،طوري که آثار مهمی در این زمینه تألیف شد؛ بهتاریخ نویسی در ایران گردید

922 .(
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نثرنویسی به وجود اي تازه در فنسعدي که در اواخر این قرن به ظهور رسید، سبک و شیوه
یعنی دنبالۀ سبک متداول عصر، اول:«اند: قسمت تقسیم کردهآورد. شیوة نثر نویسی او را به سه 

شیوةسوم:شیوة خواجه عبداهللا انصاري.همان شیوه و طرز ابوالمعالی و سعدالدین و جوینی. دوم:
).1026(همان:...» شود،ستان دیده میمقدمۀ کلیات و گلخود سعدي، و اینهمه در شش رساله و 

نثریکی:استنوعدوبرموزوننثر.استفنّینثریعنیششقرننثرادامۀهفتمقرننثرسبک
درنثر. فنّیومرسلنثرازاستايآمیزهسعديگلستان.فنّیموزوننثردیگريومرسلموزون

.شودمیدیدهفراوانیبهثاحادیوآیاتازاقتباسوعربیترکیباتولغاتدورهاین

که حکومت مغوالن باعث به بسیاري شیوع پیدا کرده بود مفاسد اجتماعی ،در دوران سعدي
بنابراین شعر انتقادي که به انتقاد از حکومت و .شودوجود آمدن بسیاري از آنها محسوب می

درلۀ آنها بود. و بوستان سعدي از جمرواج یافته بود که گلستان رفتار حاکمان بود،
لحنپادشاهانبهنسبتسعديلحنکهکردحستوانمیگلستان اولباببیشترحکایات

زند، اغلب به . در برخی حکایات نیز اگر کاري نیک و شایسته از پادشاهی سر میاستانتقادي
است. بودهدلیل تأثیر پند و اندرزهاي دیگران

لحن ند تأثیر پایداري بر روي فرد مقابل بگذارد.توالحن از جمله مواردي است که می
هایی کوتاه با درون حکایات داستانـ روایی است.لحن داستانیحکایات فارسی معموالً،

هاي تدهد. برخی حکایخواننده را تحت تأثیر قرار میهاي تعلیمی و پندگونه است، که ایهم
و آشنایی با مضمون و مفاهیم حکایاتکه یکی از وظایف خواننده،فارسی نیز طنزآمیز هستند

و توجه به تغییرات آهنگ کالم است تابه بکار بردن لحن مناسب هر حکایت در هنگام خواندن،
ویژه حکایات مسجع و یا آمیخته با نظم فارسی و مقصود نویسنده به نحو بهتري پی برده شود. به

باشد.ملۀ آنها میعربی که حکایات گلستان سعدي و یا بهارستان جامی از ج
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، از نوع در واقعي شاعر درباري نیست و گلستان او سعدالشعرا معتقد است که مرحوم ملک
توان او را ثانی اثنین مقامات قاضی حمیدالدین شمرد اما مقامات قاضی می«است و »مقامات«

عدي مقاماتی ولی مقامات ساست،الزمان و حریري شدهتقلید صرف و خشکی است که از بدیع
و چابکدستی و صنعتگري است که تقلید را در آن راه نیست و سراسر ابتکار و ابتداع

).3:125، ج1337(بهار،»است

یکی از و بردند غالباً لحن مدحی بودلحنی که شاعران و نویسندگان درباري بکار می
الت، براي اکرام و خصوصیات لحن دربار بکار بردن القاب و عناوین در مکتوبات و ترس

است که این موضوع حاصل تأثیر متون و مکتوبات عربی در بزرگداشت شخص مقابل بوده
فارسی بود. 

یب به صورتی در آمد که نخستین رکن مکات،از حیث تعداد و کثرت استعمال«این عناوین
قام بین کاتب و و مبدان اختصاص داشت و هر قدر تمایز مرتبت در سلطانیات و حتی اخوانیات،

عناوین و نعوت بیشتري در آن شد، وب از ادنی به اعلی نوشته میاگر مکتمخاطب بیشتر بود 
).324: 1366(خطیبی،»رفت...کار میهب

جایی که سعدي از کتابت . )11: 1385سعدي،(توان دیددر دیباچۀ گلستان میاین ویژگی را 
و او داندبکربن سعد زنگی میخاطر ابین را در گرو پسندگوید و اتمام و اکمال آگلستان می

ذخر زمان و سایۀ کردگار و پرتو لطف پروردگار،شاه جهان پناه،«:از جملهرا با عناوین بسیاري 
جمالالمله الباهره،سراجعضدالدوله القاهره،االعداء،علیالسما، المنصورالمؤید منکهف امان،

کند.) و غیره توصیف می11همان:»(م...مفخراالسالاالنام،

مانند عبارتی که است،هرفتدر مکاتبات رسمی و دیوانی عبارات دعایی بکار می،همچنین
اَدام اهللاُ اقبالَهما و «است:بکربن سعدبن زنگی نوشتهسعدي بعد از القاب باال در خطاب به ابی

خداوند بخت نیک آن دو را پایدار «). 11(همان:» ضاعف جاللَهما و جعلَ الی کُلِّ خَیرٍ مآلَهما...
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»هر خوبی قرین سازدشان را دو چندان کند و عاقبت آن دو را بابدارد و بزرگی
).223: 1391(یوسفی،

مدح حالت اصوالًشود. نیز پرداخته میفکیک نظم و نثر به تدر ادامه به لحن سعدي در مدح 
در این موارد اغلب شاعر خود را از ممدوح گرچه با ستایش اختالفاتی دارد.گونه داردستایش

تا بدین طریق سخن و شود،اي قائل میداند و براي او جایگاه ویژهبسیار کمتر و فروتر می
ار مدحی براي دریافت صله و برخورداري از امکانات غالباً اشعدرخواست خود را بیان کند.

از این قائده -سعدي- ولی کالم شیخ شیرین سخن.شدمادي توسط شعرا و گویندگان سروده می
نیکوکاري و فضائل اخالقی صورت مستثنی است و مدح او به هدف اندرز و تشویق آنان به

و برخالف دیگر شاعران ت کردهاو در مدایح خود جوانب متانت کالم را رعای. استگرفته
ت:اسمداح به دور از تملق و چاپلوسی بوده

آمیز       که ابر مشک فشانی و بحر گوهر زايآوران رنگنگویمت چو زبان«

»؟بپاي،پس این چه فایده گفتن که تا به حشرو نفزاید      است عمر،آنچه نبشتهنکاهد 

)986: (همان

:گویدمیخودکند،چنانکهنمیاغراقومبالغهآنانمدحدرهمچنین

»دانم ز عقل نشماري،هزار سال نگویم بقاي عمر تو باد       که این مبالغه«

)990(همان:

پردازي دهندة تأمالت و تفکرات اوست و قسمتی دیگر مدحقسمتی از قصاید سعدي نشان
لیات او در حالی که از کاست؛پرداختهنیز طین او به مدح سالکهوست. آنچه روشن است اینا
آید. ا برمیاعتنایی به جاه و مال دنییب
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باید واسطۀ میان مردم و و جایگاه اجتماعی او به نحوي است کهسعدي روحی بزرگ دارد 
پادشاه باشد، و تا جایی که امکان دارد شر و بدي را از جامعه دفع کند و براي پیش بردن 

شود:یخود، به قصیده و مدح متوسل ماهداف

درت به مشرب شیرین کاروان ماندتو آن جواد زمانی کز ازدحام عوام    «

ست        زهول قدر تو موقوف آستان ماندصدريه صاحببه روزگار تو هرجا ک

ماندگل شکفته که گوید به ارغوانتو را به حاتم طایی مثل زنند و خطاست  

و دست تو گویم به بحر و کان ماندکه طبعندم ز راي روشن خویشمن این غلط نپس

»این موقفم زبان ماندمن آن نیم که درجالل و قدر منیعت کجا و وهم کجا

)955و954(همان:

لحن بشارتگر لحن او در خطاب ممدوحان نه»است که:دربارة مدایح سعدي گفته شده
دهد و مالمت او را اندرز میایستد،دهنده است. غالباً در روي ممدوح میبلکه لحن مرد بیم

سعدي براي مثال، ).252: 1370کوب،زرین»(داردو از اندیشۀ بیداد و گناه برحذر میکند،می
بوبکر در ابیاتی ضمن مدح ابوبکر سعد زنگی لحن دعایی را بکار برده و به تأبیدگویی ا

نمایش بدعهدي روزگار و عدم دوام و هدف او از بکار بردن این لحن،،ر واقعولی د؛پرداخته
پایداري ملک است. 

دادچو ماه دولت بوبکر سعد آفل شد       طلوع اختر سعدش هنوز جان می«

بقاي سعد ابوبکر سعد زنگی بادگفت  امید امن و سالمت به گوش دل می

وز داغ نخستین درست ناشده بود       که دست جور زمان داغ دیگرش بنهادهن
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نه آن دریغ که هرگز بدر رود از دل        نه آن حدیث که هرگز برون شود از یاد  

»  کند این سست مهر با دامادست ولیک         وفا نمیعروس ملک نکو روي دختري

) 1385:949(سعدي،

نۀ دیگر:نمو

خداي پاك به فضل و کرم بیامرزادروان پاك ابوبکر سعد زنگی را      «

»که اعتماد بقا را نشاید این بنیادهمه عمارت آرامگاه عقبی کرد       

)950(همان:

سرایان ت مدیحهاگر تن زدن سعدي از رعایت سنّ: «دربارة این شیوة سعدي باید گفت
روي نهها را میاتیا جزء اصلی آن علّ،ها راتتوان یکی از آن علّهایی چند داشته باشد، میتعلّ

).374: 1366(شهیدي،»سعدي و وارستگی او دانست

قصائد ارزندة فارسی و عربی وي «:نویسدهاي سعدي میقصیدهدربارةیکی از صاحبنظران
ممدوحان را به رعایت عدل و انصاف و به عبرت و پند را در بر دارد،که مضامین وصف و مدح 

آمیز پیشینیان گرفتن از روزگار فراخوانده و بدین ترتیب با قامتی رسا در برابر ستایشهاي مبالغه
).1366:30(دبیران،»استگر شدهجلوه

هاي گفتگو و خطاب به پادشاهان در گلستان سعديویژگی

براي هایی دارد. به عنوان مثال سعدي طاب به پادشاهان در گلستان ویژگیگفتگو و خ
کند و ترغیب و یا برحذر داشتن مخاطب خویش به قرآن و احادیث بصورت مستقیم استناد می
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یتی که در نصیحت به پادشاه مانند حکاگیرد. الهام میا در نوشتۀ خویش از آیه و یا حدیثیی
م بخشودن جنایتکاران و بی تأثیر بودن تربیت شخص نامستعد کند و مضمون آن عدنقل می

ما من مولُود الّا و قَد در حدیث است:«...کند: ر مستقیم حدیثی را نقل میباشد که سعدي بطومی
گوید:دامه میو در ا).23: 1385(سعدي،»اَو یمجسانهه فَاَبواه یهودانه اَو ینَصرانهیولَد علَی الفطرَ

با بدان یار گشت همسر لوط       خاندان نبوتش گم شد«

»سگ اصحاب کهف روزي چند        پی نیکان گرفت و مردم شد

)23(همان: 

سورة کهف دارد.22-9سورة عنکبوت و 33-32سورة هود و 81اشاره به آیۀ دو بیت باال 

جوید.  صوفیان، فقها و غیره استناد میعرفا،هی به سخنان بزرگانی از قبیل در حکایات نیز گا
ام کاري تشویق به وسیلۀ استدالل مخاطب را از کاري نهی و یا به انجاینکه،ویژگی دیگر

کند:می

و روا دارد ستم بر زیردست       دوستدارش روز سختی دشمن زورآورستاپادشاهی ک«

»زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکرستخصم ایمن نشینبا رعیت صلح کن وز جنگ

)27(همان:

باشد که از سراسر هاي گفتگو با پادشاهان میاز دیگر ویژگیظلم ستیزي و مبارزه با استبداد،
مردن حاکم ستمگر را بهتر از زنده ماندن و ستمگري او کالم سعدي نمایان است. تا جایی که،

داند:می

ردست زیردست آزار       گرم تا کی بماند این بازاراي زب«
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»به چه کار آیدت جهانداري       مردنت به که مردم آزاري

)32(همان:

است:در دیباچه آمده

زانگه که تو را بر من مسکین نظر است      آثارم از آفتاب، مشهورتر است«

»هر عیب که سلطان بپسندد هنر استها بدین بنده در است     گر خود همه عیب

)6(همان:

خطاب به شاه است ولی لحن حکومتی ندارد و به نظر میرسد شبیه لحن تغزل سروده باال ابیات 
است.شده

تا بر سرش بود چو تویی سایۀ خدااقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست     «

مانند آستان درت مأمن رضاك      سیط خاامروز کس نشان ندهد در ب

...»بر ما و بر خداي جهان آفرین جزابر توست پاس خاطر بیچارگان و شکر      

)7(همان:

هاي لحن که از ویژگیاست کار بردهرا بهدر این ابیات نیز در خطاب به شاه لحن مدحی 
است.ملۀ امري جملۀ خبري آوردهجاي جدر بیت آخر به و باشدربار مید

ولی سعدي در است که اگرچه مستقیماً خطاب به پادشاه نیستدیباچه جمالتی را آوردهدر 
تواند مالزم درگاه یکند که نماي از دربار عذرخواهی میاین مطالب به گونه

ید و حکایت جو). و به جاي توضیح مستقیم، به تمثیل توسل می110و109: 1366خزائلی،باشد(
رود میتقصیر و تقاعدي که در مواظبت خدمت بارگاه خداوندي : «کندبیان میبوزرجمهر را
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). 110(همان:»گفتند...اي از حکماي هند در فضایل بوزرجمهر سخن میبنابر آن است که طایفه
در خطاب مستقیم لغت را به صورت مصدر (شما)،همچنین به جاي ضمیر دوم شخص جمع

» ع اهل دل است...فکیف در نظر اعیان حضرت خداوندي عزّ نصرُه که مجم«ست: اآورده
). 111(همان:

دهد و یکی از وزرا در حکایت پادشاهی که به کشتن اسیري امر کرد، اسیر او را دشنام می
لعافینَ گوید و الکاظمینَ الغَیظَ و ااي خداوند، همی«گوید: میپادشاه سؤال در پاسخ به 

خطاب به باشد،عمران میسورة آل134که قسمتی از آیۀ این جمله ).177همان:»(النّاسِ...نِع
وزیر دیگر که ضد او «گوید:در ادامه میسعدي است. است که در آغاز سخن بیان شدهپادشاه

).177همان:»(ن جز به راستی سخن گفتنبود گفت: ابناي جنس ما را نشاید در حضرت پادشاها
این، ملک را :«گویدمیآورد و سپس بتدا یک اصل کلّی را میم اجا به جاي بیان مستقیدر این

فاقد لحن دربار است.این جمله که ).177(همان:» دشنام داد و ناسزا گفت

است که قبل از سخن گفتن اشاره کردهزمین بوسیدن زاده و پادشاه به رسم در حکایت ملک
چون پیش پدر بازآمد، زمین خدمت ببوسید و «دشاهان است: با پاهاي گفتگو از ویژگی

توان دید:شماري از این ویژگی را می). در تاریخ بیهقی نیز موارد بی179همان:»(گفت:...
: 1390بیهقی،»(احمد زمین بوسه داد و گفت: بنده را بهیچ حال صورتهاي چنین محال نبندد...«

417.(

)،یکی از 184- 180دهد(همان:اه به کشتن آنان دستور میدر حکایت دزدان عرب که پادش
توقع به کرم اخالق خداوندي آن «گوید:خطاب به پادشاه میزرا به شفاعت خواهی جوانیو

جاي فعل امر مستقیم فعل ). در اینجا به182همان:»(ت نهداست که به بخشیدن خون او بر بنده منّ
وزیر در پاسخ به مخالفت پادشاه ابتدا سخن او ،کایتاست. در ادامۀ حرا در وجه التزامی آورده

آنچه خداوند، دام ملکه فرمود عین «کند:، سپس خواستۀ خود را مطرح میکندرا تأیید می
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حقیقت است که اگر در سلک صحبت آن بدان، تربیت یافتی، طبیعت ایشان گرفتی و یکی از 
ن، تربیت پذیرد و خوي خردمندان گیرد ا بنده امیدوار است که به صحبت صالحاایشان شدي. ام

).182همان:»(که هنوز طفل است و سیرت بغی و عناد آن گروه، در نهاد او متمکن نشده...

و سوم بندهجاي صیغۀ اول شخص مفرد(من)، کلمۀ بهشود،همانگونه که مالحظه می
از پادشاه طلب ولیت او آورد و به دلیل طفبراي کالم خود نیز استدالل میاست. شخص آورده

کند.بخشش می

پرسشی را بطور جملۀدر حکایت پادشاهی ناعادل، از زبان وزیر در خطاب به شاه 
هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت «است: کار بردهغیرمستقیم به

ن گردآمدن خلق اي ملک چو«گوید:). در ادامه می185همان:»(چگونه ملک بر او مقرر شد؟
کنی، مگر سر پادشاهی موجب پادشاهی است، تو مر خلق را چرا پریشان می

). این جمله نه تنها محترمانه و داراي لحن دربار نیست، بلکه رنگ مالمت و 185همان:»(نداري!
است.سرزنش نیز دارد. شاید سعدي براي شاه غیر عادل رعایت آداب را الزم ندیده

خویشتربیتیهايآموزهمستقیمغیرگاهیوکندمینهیوبه پادشاهان امرگاهی مستقیماً
کند:کند. مانند حکایتی که در آن مستقیماً به پادشاه خطاب میمیالقاآنانبهرا

و متعاقب این اندرز ).189(همان:»از دشمن قوي زحمت نبینیبر رعیت ضعیف رحمت کن تا «
شعر؛

»ند       که در آفرینش ز یک گوهرندبنی آدم اعضاي یکدیگر«

)31(همان:

شود.ر نظر سعدي دریافت میها دآورد که از مضمون کلّی آن اصل برابري انسانرا می

1147

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


در رابطه با این موضوع بیشترین شواهد را در دیباچه و باب اول گلستان که در سیرت 
توان یافت.پادشاهان است، می

این نوع لحن معموالً براي در خطاب به پادشاهان، لحن تعلیمی است.بطور کلّی لحن سعدي
رود و شیوة خواندن متن براي دریافت مقصود نیز در این زمینه بسیار مهم پند و اندرز بکار می

آورد و ضمن آن از تمثیل نیز معموالً شاعر یا نویسنده حکایتی را میدر لحن تعلیمیباشد.می
حکایت بر مزاج مستمع «ند و اندرز به نحو کارآمدتري در مخاطب اثر کند.کند تا پاستفاده می

وي را به سخن تو مایل خواهد نمود چنان که هر عاقلی با مجنون نشیند نباید جز ذکرگفتن،
و تمایالت اشخاص حکایت آشنایی نویسنده با روحیاتاین گفته از لیلی کند.

این بهکاملآگاهیباوهنرمندانهکهستاسخنوريسعدي).25: 1391یوسفی،»(کندمی
وخوشایندکهبردمیبکاررادهد،لحنیمیقرارخطابموردراپادشاهانهنگامیکه،موضوع

.کندمیچنداندوآنانبرراخودسخنتأثیرگذاريراهاینازوباشدآنانپسندمورد

مطرح نز بودن کالم نیز،قالب بیان در سخنان و تعلیمات سعدي از حیث جدي یا ط
است. در مورد .در بسیاري موارد سعدي براي تشویق یا منع مخاطب خود طنز بکار بردهباشدمی

کالم او تلخی نصیحت و موعظه را ندارد بلکه چنان خوشایند و «لحن و بیان او باید گفت:
ها و رت ترغیبشنیدنی است که خواننده با ذوق و شوق تمام آن تعالیم را که در واقع به صو

).102: 1392صیادکوه و بستانی کوهنجانی،»(گیردکار میبهتحذیرها بیان گردیده،
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گیرينتیجه

ها عنصر گفتگو و رعایت لحن گفتار شخصیت، آید کهاز مطالعۀ گلستان سعدي چنین برمی
تنوع لحن قابل دهد،براي سعدي اهمیت داشته، و در عباراتی که به اشخاص حکایات نسبت می

نویسی به عنوان ابزار روایت و یکی از عوامل داستانردیابی است. البتّه عنصر گفتگو که در فنّ 
شود، در آن دوران اهمیت هنري امروزي را نداشته و سبک نثر شخصیت پردازي محسوب می

ات ضوابط گفتگو پردازي را سعدي که بیشتر بر آراستگی نفس متمرکز بوده، جزئی
یا از ،است. با این همه در مواضعی که سعدي خود خطاب به پادشاهان سخنی گفتهتافتهبرنمی

دستوري و نحوي را رعایت ها خطاب به پادشاه گفتاري آورده، برخی نکات زبان شخصیت
اي داده و ضوابط آن را به شیوهبه لحن گفتار با حاکمان اهمیت میدهدنشان میاست، کهکرده

است.کردهنثر منشیانه و مکاتبات ادوار کهن رواج داشته، رعایت میکه در 

جاي آن وجه التزامی جایگزین شود، و بهدر این شیوه معموالً از کاربرد فعل امر پرهیز می
آید، که حاکی از احترام بیشتر صورت مصدر یا حاصل مصدر میگردد. عنوان شاه نیز بهمی

ز و عبارات دعایی که در کتب تاریخی براي سخن گفتن با آمیهاي ستایشاست. خطاب
هایی دارد. این نکات را گاه در گفتگو با وزیران و پادشاهان قید شده، در نثر سعدي نیز نمونه

ها گفتگو با توان دید که در آناست. در عین حال حکایاتی را میدربار نیز آوردهدیگر رجال 
زار شده که مورد اخیر در فضاي انتقادي یا خانوادگی دیده گبرپادشاه نیز مانند سایر طبقات

شود.می
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