نشریه علمی -پژ هشی
تعلیمی

پژ هشنامه ادبیا

کال هفتم ،شمارۀ بیست ششم ،تابستان  ،1394ص 29 -60

بررسی مقايسهای گفتگو در گلستان سعدی و قابوس نامه
عنصرالمعالی با تکيه بر منطق گفتگويی ميخاييل باختين


دكتر حسین حسنپور آالشتی -مرضیه حقیقی
چکیده

نظریۀ منطق مکالمه یا منطق گفتگویی در قرن بیستم در تقابل باا نقاس کا
زبانشناکی کاتتارگرای کوکوری مطرح شس .میخاییل باتتین ،از ی

شاناتتی

کو در اعتارا

به رژیم ت آ ای اکتالین از کوی دیگر در مخالفت باا نظریاۀ فاردی ییراتتمااعی
بودن زبان -که پیش از ا بر حوزۀ نقس ادبی حکمفرما بود -این نظریه را مطارح کارد
در آن به کاتتار اتتماعی گفتار ،نقش «ییر» یا «دیگری» در گفتگو ماهیّات ننسداسا
مکالمهگرای زبان ادبی هنری پرداتت .از آنتا که باتتین ،گفتگومناسی را در اا
هنر نهفته می دانس ،این نظریه در عصر حاضر برای توانش متون مختلف آثاار ادبای
هنری بسیاری به کار گرفته میشود.

 دانشیار زبان ادبیا فارکی دانشگاه مازنسران h.hasanpour@umz.ac.ir
 دانشجوی دکتری زبان ادبیا
تاریخ دول 93/8/11

فارکی دانشگاه مازنسران Marziehhaghighi865@yahoo.com
تاریخ پذیرش 93/12/6

 / 30پژ هشنامه ادبیا تعلیمی ،شمارۀ بیست ششم ،تابستان 1394

با توته به اینکه منطق گفتگو برآمسه از کاتتار تامعهای تا داسا ،تا اناسیش
شادیکتی اکت ،در این پژ هش یکی از تاریا تارین اد ار حیاا

اتتمااعی ادبای

ایران؛ یعنی د ره بعس از هجو مغول مورد توته قرار گرفته اکات بارای نشاان دادن
می ان تأثیر کاتتار اتتماع بار گفتگاوگرایی نویسانسگان ،د اثار منقاور قاابو ناماه
گلستان که یکی مربوط به ق ل از حملۀ مغول دیگری مربوط به د ره اکاتییی مغاول
اکت ،انتخاب شسه اکت که گرنه باه لاااا اشاتمال بار مناامین نکاا

تربیتای

اتیقی تا حس دی همسان هستنس اما نوع بیان ر یکارد عنصارالمعالی باا کاعسی در
ر ایت توته به مؤلفههای گفتگو تفا

دارد .از اینر در این پاژ هش باه بررکای

منطق گفتگو در این د اثر منقور ادب فارکی پرداتته میشود.
واژههای كلیدی
میخاییل باتتین ،منطق گفتگویی ،گلستان کعسی ،قابوکنامه ،ننسدسایی ،کارنا ال.
1ـ مقدمه
میخاییل باتتین نظریۀ منطق گفتگویی یا منطق مکالمه را در عصر پراتتناق ،اکات سادزده
شادیکتی اکتالین مطرح کرد .در د رهای که ت انسیشای انعطاا ناپاذیری رژیام
تودکامه ت دسای اکتالین ،هر ناوع تفکّار آ ای مخاالف را باه شاسّ
میکرد ،تمایی
اعترا

کارکوب

اتتماعی آرمانهای آزادی تواهانه ،باتتین را بار آن داشات تاا در

به اکت ساد ت آ ایی به گفتگو ر ی آ رد با طرح الگوی منطاق گفتگاویی،

نظا حاکم را به نالش بکشس؛ به ع اار

دیگار ،پرثمرتارین د ران زناسگی فعالیات

باتتین با تاری ترین د رۀ ر کیه مقارن بود؛ یعنی «دموکراتی ترین انسیشههای باتتین
در ییردموکراتی

ترین د رهها شکل گرفت»(ییماساینزاده یای پاور.)24 :1387،

بررکی مقایسهای گفتگو در گلستان کعسی قابو نامه عنصرالمعالی 31 /
بنابراین منطق گفتگویی بر آمسه از کاتتار تامعهای ت دسا مکالمهگری اکت کاه در
اعتراضی گسترده به منظور به گوش رکاانسن داساهای مختلاف مخاالف تامعاه در
مقابل حاکمیت ت دسایی یالب ،به تود آمسه اکات .از ایانر مایتاوان گفات کاه
باتتین در مقابل ت انسیشی ت دسایی حکومت ،به گفتگو ر ی آ رده تا داساهای
کرکوب شسه را به گوش برکانس .نکتهای که در این پژ هش بر آن تأکیاس شاسه اکات،
برتستگی زمینههای مکالمه گفتگو در میان آثاری اکت که در تامعاهای تا داسا
پراتتناق اکت سادزده به تود آمسهانس .برای تأییس فرضایه فاوق تاریا تارین د ره از
تاریخ کرزمین ایران؛ یعنی د ره هجو

یار

د رهای که بیی عظیم حمله مغول ،نی ی ت

مغوالن مورد توته قارار گرفتاه اکات.
یرانی ،یار

ایرانی به همراه نساشته اکت .به منظور ت یین تأثیرا

ز ال ایاران فرهنا
ادبیاا

حمله مغول بار فرهنا

فارکی ،به یژه بررکی ر یکرد نویسنسگان به منطق گفتگویی ،د اثر منقور ق ال بعاس
از حمله مغول مورد ارزیابی قرار گرفتناس :قابوکانامه عنصارالمعالی کاه باه تع یار بهاار
«مجموعه تمسن اکیمی پیش از مغول» اکات(بهار )128 :1381،گلساتان کاعسی کاه
پس از حمله مغوالن به ایران نگاشته شسه اکت .به علّات گساتردگی موضاوع بارای
ماس د کاتتن حس د پژ هش ،بااب ا ل گلساتان باا عناوان «در کایر
باب های کی هفتم تا نهل د

پادشااهان»

قابوکنامه که به آیاین پادشااهی تاسمت پادشااه

پرداتته ،در نظر گرفته شسه اکت .این د متن به دور

تط یقی به ر شی تودیفی-

تالیلی مورد مقایسه قرار گرفتنس تا به پرکشهای زیر پاکخ داده شود:
1ا قابو نامه عنصرالمعالی گلستان کعسی ناه میا ان از یژگای منطاق مکالماه
باتتین بهره منسنس؟
2ا حمله مغول نه تأثیراتی بر نقر گلستان کعسی گذاشته اکت تا نه حس توانساته
بین نقر قابوکنامه گلستان به لااا منطق مکالمه ،تفا

معناداری ایجاد کنس؟
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2ـ پیشینۀ پژوهش
بررکی تط یقی گلستان کعسی قابو نامه عنصرالمعالی ،به عنوان د اثار منقاور ادب
فارکی همواره مورد توتّه پژ هشاگران باوده اکات بسایاری از مناامین مفااهیم
مشترک میان این د مورد کنجش ارزیابی قرار گرفتهانس که از تمله آنها میتوان باه
مقالااههااای «منااامین مشااترک قابوکاانامه آثااار کااعسی»(نظااری)175 -185 :1381 ،
«کاافارشهااای عنصاارالمعالی در آیااین شااعر شاااعری ،آ یاا ۀ گااوش کااعسی»
(دیادکوه« ،)79-103 :1390،کشورداری کیاکت در نگاارش کاعسی»(داناش پاژ ه،
« ،)1366حکمت عملی از نظر کعسی» (شاهحسینی )1375 ،اشااره کارد .پیساکات کاه
گلستان قابو نامه به لااا اشتمال بر مفاهیم منامین مختلاف اتیقای ،تعلیمای،
تربیتی ،اتتماعی ،کیاکی ،فرهنگی  ...از توه اشتراک بسیاری برتاوردار هساتنس کاه
در تای تود درتور توته اکت اما به موضوع این پژ هش ،تا تایی که مورد بررکای
قرار گرفت ،تاکنون به طور مستقل پرداتته نشسه اکت .گرنه منطق گفتگویی حاکم بار
حکایتهای گلستان کعسی ،موضوع باث ننسین پژ هش بوده اکت ،از تملهی آنها
میتوان به مقالهی «ت یین منطق گفت گو از دیسگاه کعسی در گلستان بوکتان»(ق ادی
دادقی ،)51 -74 :1389 ،مقالهی «نگاهی به ننسدسایی کعسی در گلستان»(رحیمای
همکاران« )21 -35 :1390 ،تالیل گفتمان حکایت تسال کعسی مسعی با نظر به
مؤلفههای گفت گو»( ،گرتی ) 75- 91 :1383 ،اشاره کرد.
3ـ مفاهیم نظری
منطق گفتگویی باختین
منطق گفتگویی یا منطق مکالمه ،ق ل از باتتین هم مورد توتّه بسیاری از نظریهپاردازان
بوده اما ابتکار باتتین در این بود کاه ا منطاق مکالماه را «بنیاان کاخن» معرفای کارد
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(احمسی .)98 :1378،ر یکرد ا به ننین رهیافتی ،از یا

طار

تاات تاأثیر عوامال

کیاکی اتتماعی عصر تقابل با انسیشههای اکتالینی قرار داشته  ،از کوی دیگار ،در
تقابل با تن شهای فکری طرحهای زبانی -هنری در حوزۀ نقس ادبی باوده کاه از د
کرنشمۀ زبانشناکی کیراب میشسنس .از ی

کو نقس ک

شناتتی که فقا باه بیاان

فردی اهمیت میداد به زبان کاری نساشت کسانی نون اکلر ،هوم ولت اکاییت ر
در این تریان قرار داشتنس از کوی دیگر ،زبانشناکی کاتتارگرای کوکوری که فق
بر الن

( )Langueیا دور

دکتوری مجرّد تأکیس میکرد به گفتار باه عناوان یا

پسیسۀ منفی ننسان توتّهی نشان نمیداد(تود ر

 .)8 :1377،باتتین در تقابال باا هار

د تریان زبانشناکی قرار داشت زیرا هر د مکتب را در فهم اقعیّات کیمای نااتوان
میدیس .ا برای بر نرفت از این تنگنا به گفتار انساانی ( )Utteranceباه عناوان عمال
متقابل الن

زمینه گفتار ر ی آ رد(تود ر

فردی بودن گفتهها ،نگرشی تی

 .)49 :1373،به نظر باتتین ،شخصای

اقع اکت گفتار کاتتاری اتتماعی دارد.

باتتین ،گفتار را موضوع دانش تسیسی به نا فرازبانشناکی قارار داد معتقاس باود
تفا

آن با زبانشناکی در این اکات کاه موضاوع زباانشناکای ،مااس د باه زباان

احسهای آن از ق یل اج ،تکواژ ،اژه ،تمله  ...اکت لای موضاوع فرازباانشناکای،
کخن یا گفتار اکت که در گفتههای منفرد نمود نمییابس .از نظر باتتین ،گفتار عی ه بر
مادّه زبانشناتتی ،ت ء اکاکی دیگری دارد که «زمینهی گ اره» نامیسه میشود منظاور
از آن ،زمینهی مناصربه فرد تاریخی ،اتتماعی فرهنگای اکات(همان)58-59 :کاه از
عنادر زیر تشکیل شسه )1 :افق مشترک مکانی همکخنان  )2دانش مشترک از موقعیات
موتااود فهاام آن  )3ارزیااابی مشااترک از موقعیاات تود(باااتتین .)68 :1373،از نظاار
باتتین ،گفتگو زمانی شکل می گیارد کاه در کناار ماادّه زباانشاناتتی ،عنصار تامعاه
شناتتی نی حاضر باشس؛ نون با در

تود عنصر زبانشاناتتی ،تنهاا باا احاسهای
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زبانی کر کار داریم این داللتها قادر نیستنس ما را به مسلول – که همان معنا فهم
اکت -هسایت کننس .معنا فهم ،هر د ماهیّتی تعاملی اتتماعی دارنس .از ایان ر  ،باا
تود عنصر تامعهشناتتی کنش تعاملی ارت ااطی – حتای در یی ات مخاطاب ،در
ککو

حتی در ن ود نطق در نی -به اکطه اینکه معنا مفهو در فادله د افق در

تریان اکت ،گفتگو آگاهانه یا ناآگاهانه برقرار شسه اکت(پژ هنسه.)32 :1384،
از دیسگاه باتتین«اتتماع با ظهور شخص د

آیاز میشاود»(تاود ر

)67 :1377،

موتودیت انسان تهان آدمی ،تنهاا در«ارت ااط ژر » معناا ماییاباس .از ایانر دل
مشاغولی ادالی بااتتین ،داسای «ییار» یاا «دیگاری» ( )Other- voicednessاکات
(پژ هنسه .)23 :1384 ،باتتین در آثارش مخاطب را در آکتانه حنور قرار مایدهاس تاا
با اثرش به گفتگو بیردازد .از اینتا میتوان به انسانشناکی فلسفی باتتین نی پای بارد.
باتتین حتی شخصیترین عمل یعنی تودآگاهی را تنها در راکتای نگاه دیگاران تاقّاق
پذیر میدانس معتقس اکات تودآگااهی یا
تودآگاهی ،نوعی برقراری پیونس با ی

فرایناس کیمای اکات هرگوناه کساب

هنجار اتتماعی یا نوعی اتتماعی کردن تود

عمل تویش اکت .به تع یر باتتین« ،من» برای دکت یافتن به تودآگاهی میکوشم باه
نوعی با نشمان انسانی دیگر که نماینسهای از گر ه اتتماعی تاود اکات ،باه تاود
بنگر  .از این ر  ،تامعه برای باتتین باا نماودار شاسن د ماین انساان آیااز مایشاود
(تود ر

 .)44 :1373،باتتین در این رابطه «من -تویی» بایش از هار نیا از ماارتین

بوبر اثر معر فش «من و تو» بهره میگیرد .بوبر معتقس اکت انسان در ر باهر یای باا
«تو»« ،من» میشود «من» به عنوان ی

موتاود مساتقل هرگا باس ن «تاو» اقعیات

نمییابس .از نظر بوبر« ،من برای شسن ،به تویی احتیاج دار
میگویم .حیا

قتای «مان» شاس « ،تاو»

اقعی ،هنگامه مواتهه اکت»(بوبر .)60 :1380،تهاان رابطاههاایی کاه

بوبر از آن کخن میگویس منطق گفتگویی انسانشناکی فلسفی باتتین ،باس ن تاود
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عنصر «ییر» یا «دیگری» که موتودی اتتماعی اکت ،بیمعناکت.
باتتین در تایگاه ی

فیلسو

پژ هشگر ادبای ،بار ارت ااط مااوری هنار تأکیاس

میکنس .گرنه ا در ابتسا گفتگوگرایی را مختص گونه رمان میدانسات داکتایفساکی
را م سع رمان ننسآ ایی میشناتت اما در نوشتههای پسین تود ،گونههای دیگار ادبای
را نی لااا کرد .باتتین معتقس اکت «برقراری ارت اط به معنای ت ادل پیا هاای معناادار،
در اا

هنر اکت» (نول  .)4 :1391،از همین ر کات کاه در عصار حاضار ،م احاث

ادطیحا

باتتینی از ق یل ننسدسایی ،کارنا ال ،دیگرزبانی  ...بارای تاوانش اناواع

مختلف آثار ادبی هنری به کار گرفته میشود .در ادامه کعی شسه اکت تا د اثر منقور
گلستان قابوکنامه ،با توته به ادطیحا

باتتینی مورد بررکی قرار بگیرد:

4ـ گفتگومندی در قابوسنامه و گلستان
عنصرالمعالی کیکا

بن اککنسر امیر زیاری مازنسران در قرن پنجم هجری اکات کاه

کتاب «قابو نامه» را در نهل نهار باب به شیوهای پنسآموز تعلیمی ،برای پسارش
گیینشاه نوشته اکت .ننان که از متن کتاب بر میآیس ،عنصرالمعالی ماردی دانشامنس
مطلع از بیشتر فنون عهس تود بوده اکت که همین کعت اطیعاا
بتوانس در کتابش از م احث مختلف موضوعا

موتاب شاسه تاا

گوناگون کخن باه میاان آ رد .هاس

عنصرالمعالی از نگارش کتاب ،تربیت فرزنسش آموزش آیین آداب مختلف زناسگی
اکت در آن از همه رکو اعم از لشکرکشی ،مملکتداری ،علو
مشایل مختلف باث کرده از این تهت ،کتاب ا حا ی اطیعا

فنون متسا ل زمان
تاامعی دربااره

مسائل مختلف فرهنگی آداب رکو ایران در قرن پنجم اکت(دفا.)384 :1380 ،
گلستان کعسی نی از آثار برتسته نقر فارکی در قرن هفتم هجری اکات .قرنای کاه
یکی از تاری ترین اد ار تاریخ ایران به حساب میآیس ایران در ایان د ره باه عناوان
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بخشی از قلمر اکیمی« ،یکی از کیاه تارین د رههاای فوودالیتاه را باه کار مایبارده
اکت»(هخامنشی .)28 :1353 ،عصر کعسی ،عصر هجاو مغاول آیااز ز ال فرهنا
ایرانی اکت که بنا به اکتناد تاریخ ،موج ا ل حملاه مغاول باه ایاران در کاال .616ق
موج د

آن در کال .656ق بود این کاال حملاه هوالکاو باه بغاساد پایاان یاافتن

تیفت یکی از مهمترین قایع تاریخ اکی

در اقع همان کالی اکت کاه کاعسی،

گلستان را به رشته تاریر درآ رده اکت(موحس .)48 19 :1373 ،برتی

بوکتان کاه

کعسی در آن از دنیای آرمانی ایسهآلهایش کخن گفته« ،دنیایی که در گلستان کااتته
اکت ،تصویر درکت دنیای اقعی اکت با همه فراز نشایبهاا باا هماه یرایاب
عجایب آن .این دنیا را کعسی نیافریسه اکت ،دیسه اکت درکت دف کارده .دنیاای
عصر ا کت»(زرینکوب .)86 :1379 ،بنابراین گلستان نی همانناس قابوکانامه بازتابناسه
تاریخ عصر نویسنسه تود اکت .بررکی تط یقی این د اثر ،به اطیعاا

ارزشامنسی از

تاریخ ایران راه میبرد نشان میدهس که حمله مغول تا نه حس بر اهان زباان مارد
تأثیر گذاشته اکت اکت ساد اتتناق حاکم نه مقسار توانسته کعسی را به کوی منطق
گفتگویی کوق دهس:
در هر گفتگویی ،که عامل تاود دارد)1 :فرکاتنسه یاا ماتکلّم کاه کاخن را تولیاس
میکنس )2مخاطب که کی را دریافت میکنس)3کیمی که میاان ماتکلّم مخاطاب رد
بسل میشود .اگر این که عامل تاقّق گفتگو را برابر که شخصیّت ،ا ل شخص(= من)،
د

شخص(=تو) کو شخص(=ا ) قرار دهیس ،منطق ط یعی گفتار ننین میشود :من

(متکلّم) ،دربارهی ا (کسی یا نی ی) با تو (مخاطب) کخن میگویس .از اینر میتوان
توه مختلف منطق ط یعی گفتار را بر حسب موضوع کخن بسین شکل قرار داد:
 )1من درباره او با تو کخن میگویس)2 .من درباره تو با تو کخن میگویس.
 )3من درباره من با تو کخن میگویس.
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در شعر حماکی ،رابطه  ،1در شعر تعلیمی رابطه 2
کاربرد دارد.از میان این که رابطه ،در رابطه د
کخن طر
ی

در شعر ینایی رابطه  3بیشتر

«تو» یا مخاطب به طور مستقیم در

تطاب قرار می گیرد در این دور  ،کخن ی

مخاطب ییرمستقیم که شامل تما تواننسگان ی

مخاطب مستقیم دارد

اثر میشود(پورنامساریان:1385،

 .)17-18مطابق انسانشناکی فلسفی باتتین« ،تو» یا «دیگری» م نای ایجاد کخن
گفتگوکت هیچ کخنی بس ن حنور عنصر «ییر» یا «دیگری» تاقّق نمیپذیرد ،اما در
آثار تعلیمی ،حنور «تو» تلوۀ بیشتری دارد

ننانکه از آثار تعلیمی ادب فارکی

برمیآیس ،این «تو»  ،گاهی دراحتاً تطاب به شخص تادی اعم فرزنس ،امیر ،پادشاه ...
بیان میشود نظیر آننه در قابوکنامه دیسه میشود .کراکر فنای کتاب از تطابهای
مستقیمی تشکیل شسه که با فعل امر «بسان ای پسر» آیاز میشود در آن ،نویسنسه به
طور مستقیم با پسرش کخن گفته
ت دسایی اکت

انسرز میدهس .گرنه در آثار تعلیمی ،حاکمیت با

اکتفاده مکرّر از فعل امری ،آ اهای دیگر را کرکوب میکنس اما

حنور مستقیم مخاطب را در این دکته از آثار نمیتوان نادیسه انگاشت .ضمن اینکه
مخاطب مشخص اکت حنور دارد ،این «پسر» مورد تطاب نویسنسه میتوانس نه تنها
پسر تود ا بلکه هر پسری باشس

عنصرالمعالی نه تنها پسر تود را بلکه تواننسگان

اثرش را انسرز میدهس که در موقعیتها مشایل گوناگون نه رفتاری داشته باشنس .با
تودی که در قابوکنامه با لان پنسآموز

آمرانه پسری با پسر تویش مواتهیم،

میتوان به طور تلویای انسرزهای این کتاب را درکنامۀ فرهن

اتتماع آن عصر

دانست .بایس توته داشت که گرنه در قابوکنامه مخاطب یا «تو» همواره در آکتانه
حنور متکلم قرار دارد م نای گفتگو قرار میگیرد اما در ر نس گفتگو منفعل اکت
تقری اً در هیچ تای کتاب دارای نقش نیست تنها در نقش شنونسهای پنسپذیر حنور
دارد .همین حنور منفعل مخاطب ،بنا بر انسانشناکی فلسفی باتتین ،اکا
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گفتگوکت

بس ن تود آن ،گفتگویی دور

نمیگیرد .بنا بر نظریۀ منطق مکالمه،

گفتگو در فراینس ایجاد ارت اط میان د فرد پسیسار می گردد .بنابراین هر کخنی همواره
تطاب به کسی بیان میشود

«عنصر اکاکی گفتگوی اقعی ،مشاهسۀ دیگری

( )Seeing the otherیا تجربه طر

مقابل()Experiencing the other side

اکت» (پژ هنسه .)20 :1384،تملههای امری یا تطابی در قابوکنامه نی بر تسا

گفتگو

اکتمرار مکالمه داللت میکنس.
گلستان کعسی نی اثری تعلیمی اکت لی برتی

قابو نامه ،در گلستان مخاطاب

مستقیم حنور نسارد کتاب تطاب به شخص تادی بیان نشسه اکت لای مخاط اان
کعسی عا تر تهان شمولترنس «تو»ی کعسی گسترۀ کیعتری از مخاط ان را در بر
می گیرد .کعسی در گلستان لانی آمرانه تعلیمی ناسارد .باا تاودی کاه ضامن بیاان
حکایتهای گلستان قصس تعلیم انسرز دارد لی به طور مستقیم کسی را مورد تطاب
قرار نمیدهس با کلّیگویی از ککو

آ اهای فر تاورده اتتمااع پارده برمایدارد.

نمونههای زیر از قابوکنامه گلستان ،تعلیم نگونگی تعامل با پادشاه را نشان میدهاس.
با نگاهی تط یقی میتوان به تشابه منامین تفا

بیان د نویسنسه پی برد .کعسی در

گلستان ،منامین را در تیل حکایت بیان مایکناس از زباان شخصایتهاای داکاتان
حر

میزنس دساها مستقل متمای ناس اماا در قاابو ناماه ،عنصارالمعالی باه طاور

مستقیم منظورش را بیان میکنس .در این ع ار  ،عنصرالمعالی موافقت با انسیشه پادشااه

را مطرح میکنس« :کخن ت بر مراد پادشاه مگاوی باا ی لجااج مکان کاه در مقال
گفتهانس :هر که با پادشاه درافتس لجاج کنس ،پیش از اتل بمیارد»(عنصارالمعالی:1390،

 .)188کعسی ،همین منمون را از زبان ب رتمهر ننین نقل میکنس« :موافقت رای مل
ا لی ترکت تا اگر تی دواب آیس به علّت متابعت ا از معات ت ایمن باشم.
خـــرا رای اـــلطان رای ســـتن

به خون خویش باشـد داـش شسـتن

بررکی مقایسهای گفتگو در گلستان کعسی قابو نامه عنصرالمعالی 39 /
اگر خود روز را گوید شب ااش ایـن

ببایــد گفــتن اینــو مــاه و پــروین»
(اعدی)81 :1384 ،

عنصرالمعالی به پسرش دربارۀ ظایف زیر در برابر پادشاه ننین پنس میدهس:

ا «پس پادشاه را بعث کن بر نیکویی کردن با لشکر رعیات کاه پادشااه برعیات
لشکر آبادان باشس دیه به دهقان» (عنصرالمعالی)204 :1390،
کعسی این پنس را در حکایت ( )6گلستان از زبان ی

زیر تردمنس باه یا

پادشااه

ظالم کتمگر «که دکت تطا ل به مال رعیت دراز کرده بود» بیان مایکناس .کاعسی در
این حکایت ،داکتان ضااک فریس ن را به عنوان شاهس مسعا میآ رد تاا پادشااه را از
عاق ت شو ظلمش برحاذر دارد(کاعسی .)64 :1384 ،در پایاان حکایات نیا کاعسی
پادشاه را از گوش نکردن پنس زیر هشسار میدهس که نگونه با افکنسن طرح ظلم« ،پای
دیوار مل

تویش افکنس» کخن عنصرالمعالی را تأییس میکنس که« :شاهنشااه عاادل را

رعیت لشکرکت»(همان).
عنصرالمعالی در آیین زیری به رعایت حقوق لشکر هشسار میدهس:

ا «همننان

با لی نعمت تویش منصف باشی با لشکر رعیت منصف تر بااش

توفیرهای حقیر مکن که گوشت از بن دنسان بیر ن کیری نکنس که توفیر ب رگتر از کود
باشس بسان کم مایه توفیر لشکری را دشمن کرده باشی رعیت را دشمن تسا ناسگار
تویش کرده»(عنصرالمعالی .)203 :1390،در تای دیگر میگویس« :لشاکر با ر تاوان
داشت» (همان )204 :در آیین کیهساالری نی به راضی نگه داشتن لشکر پناس مایدهاس:

« لشکر تویش را همیشه دل توش دار ،اگر تواهی تا تان از تو دریغ نسارنس ،نان پااره
از ایشان دریغ مسار»(همان.)209 :
کعسی نی در این منمون با عنصرالمعالی همداکاتان اکات ،باا ایان تفاا
دکتور دادر نمیکنس بلکه پنسش را در تیل ی

کاه ا

حکایت بیان میکنس به عنوان را ی
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حکایت با شخصیتهای داکتان به گفتگو مینشینس نظرش را در تقابل با شخصیتها

به زبان میآ رد« :یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکات کساتی کاردی لشاکر
بسختی داشتی .التر دشمن دعب ر ی نمود همه پشات دادناس .ناو دارناس گان از
کیاهی دریغ /دریغ آیسش دکت بردن به تیغ .یکی را از آناان کاه یاسر کردناس باا مان
د کتی بود میمتش کرد

گفتم :د ن اکت بی کیا

کفله ناحق شنا

که باه

انسک تغیّر حال از مخس قسیم برگردد حقوق نعمت کالیان درنوردد .گفت :اگار باه
کر معذ ر داری شایس که اک م بی تو بود نماسزین بگار  ،کالطان کاه باه زر باا
کیاهی بخیلی کنس به کر با ا توانمردی نتوان کرد»(کعسی)68 :1384 ،
کعسی در این حکایت قسرنشناکی لشکر تیانت باه پادشااه را باا دافاتی زشات
تق یح میکنس در مقابل از زبان یکی از شخصیتهاا کاه در تایگااه تیانتکاار اکات،
منظور اقعی تویش را بیان میکنس در اقع با این شگرد ،به دساهای دیگر هم اتازه
حنور میدهس .کعسی به تای اینکه به پادشاه پنس دهس که نگونه رفتار کنس ،با تمقیلی
از رفتار اشت اه ی

پادشاه پیشین منظورش را ملماو تار عینایتار مایگرداناس باا

انتقادی گ نسه ،پادشاه را از عقوبت اعمالش میترکانس.
به طور کلی مکالمه در الگوی باتتین برابر با ننسدسایی(  )polyphonyدر تقابال
با ت دسایی( )monologismاکت .باتتین معتقس بود در رمان ننسآ ایی ،تهانبینیها
ایسئولوژیهای متفا تی در گفتگو با یکسیگرنس از زبان شخصیتها شنیسه مایشاونس
(شمیسا .)184-185 :1388،به اعتقاد ا « یژگی بنیادین رمان در تساتجوی آگاهاناه
نظا ار کاتتارهای گفتاری زبان در ننسمفهومی اژه در حنور ممتس داسای مان
دیگری در ی

گ اره تیده میشاود»(بااتتین .)16 :1384،بااتتین آشاکارا باا تماا

گفتمانهای کامیً شعری ،ت گویی تودکامه که حنور «دیگری» را بار نمای تابناس،
مخالف بود(نامورمطلق .)401 :1387،از نظر ا « ،کخن» در رمان اناواع مختلفای دارد
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به گونههای زیر تقسیم میشود1« :ا کخن مستقیم نویسانسه باس ن میاانجی ( Direct,

 )unmediated discourseکه مستقیماً به شیء یا ابژهایخاص اشااره دارد باه من لاه
ع ار

یا بیانی که نشانگر اقتسار معنایی یایی گوینسه باشس ،ماسوب میشود.

2ا گفتار بازنمایی شسه (( )Objectified discourseکخن شخص بازنمایی شسه).
3ا گفتار یا کخن د کویه (( )Hidden polemicکخنی که از ی

تهت به کامت

گفتار یا کخن شخص دیگر تهت داده شسه اکت).
مورد ا ل باه داسای را ی در اثار اشااره دارد ماورد د
شخصیت ها رد بسل میشونس ،میپردازد اما هیچ ی

باه مکالمااتی کاه باین

از ایان د ماورد یژگای رماان

ننسآ ایی را نمیرکاننس ...تنها مورد کو اکت که میتواناس دارای نناین یژگایای
باشس»(ییماسینزاده یی پور.)121 -122 :1387 ،
در قابوکنامه بیشتر گفتار نوع ا ل تود دارد .نویسنسه با اقتسار کامل باا تمای
امری به طور مستقیم از موضوع تادی کخن میگویس آ ای نویسنسه بر متن یل اه
دارد .در بخشهایی از قابو نامه ،عنصرالمعالی با اف دن حکایتهای الااقی از گفتاار
ت آ ا فادله میگیرد با پوشیسهگویی در قالب حکایت کعی مایکناس کاخنش را باه
گفتار ننسآ ا ن دی

کازد .شخصیت عنصرالمعالی ابساته باه درباار اکات گفتماان

درباری ،آ اهای مخالف را تاب نمیآ رد بیشتر بر حاکمیت ت دسایی اکاتوار اکات اماا
کعت انسیشه تامعیت شخصایت ا موتاب شاسه تاا در پاارهای ماوارد باا اکاتفاده از
حکایتهای الااقی ،دساهای مخالف را نی به گاوش برکاانس .نناین شایوۀ بیاانی کاه باه
پوشیسهگویی میل میکنس ،مشخصۀ تامعهای اکت کاه در آن تفکار انتقاادی نهادیناه نشاسه
اکت؛ تامعهای که لرزش تردیس در پایهها بنیادهای تود را تاب نمایآ رد
تنها به همان شکل حس

اقعیات را

ضعی که میپسنسد میپذیرد ،ت یین میکنس .در پوشایسهگاویی

بخشی از اقعیت پوشسه میمانس رعایاا امکاان بیاان اقعیات را پیاسا نمایکنناس(مختاری،
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 .)7 :1375در قابو نامه گاهی انتقادی از زبان اقشار مختلاف تامعاه حتّای رعایاا بیاان
میشود اما نه به طور مستقیم بلکه با ی

ر ایت الااقی .برای نموناه در آیاین پادشااه،

زمانی که میتواهس از پادشاه انتقاد کنس ،انتقادش را با د حکایات الاااقی از کالطنت
کلطان مامود کلطان مسعود بیان میکنس .در حکایت مربوط به کالطان مساعود ،بار
اثر بیکفایتی کلطان نافرمانی لشکر عمّال ،رعیّت دلیر میشاود تاا تاایی کاه زنای
مظلومه در برابر پادشاه قس علم کرده ،دادتواهی مایکناس .پیارزن دادتاواه از نافرماانی

عمّال پادشاه نس ت به نامه فرمان کلطان به مسعود شکایت میبرد« :پیرزن گفت :یا
بار نامه برد کار نمیکنس .مسعود گفت :من ناه تاوانم کاردن؟ پیارزن گفات :الیات
ننسان دار که به نامه تو کار کننس دیگر رها کن ،تا کسی دارد که به نامه ا کاار کنناس
 ...مسعود کخت تجل شس .بفرمود تا داد آن پیرزن بسادنس»(عنصرالمعالی.)213 :1390 ،
یا در بیان این نکته که «تسا نس تویش را ت نیکویی کردن راه منمای ،تاا باا تاو
نیکویی کنس ،که اگر بسی آموزی با تو هم بسی کنس»(همان ،)189 :حکایتی بیان میکناس
تا منظور تویش را ملمو تر گردانس .حکایت فنلون مامان مشیر ا  ،مشیر «تاان در
کر کار بسآموزی میکنس» بسین ترتیب با حکایتی کوتاه ،منظور مورد نظر نویسنسه باه
طور عینی در فنایی گفتگویی تعلیم داده میشود .این منمون در حکایت ا ل گلستان
تکرار میشود که در آن به «هر که شاه آن کنس که ا گویس /حیاف باشاس کاه تا نکاو
گویس»(کعسی )59 :1384 ،اشاره میکنس .بنابراین ،پوشیسهگویی در گلستان کاعسی نیا
تود دارد .کرتاکر فنای گلستان از حکایتهایی تشکیل شسه که پیوکته در امتاساد
هم میآیس هر کسا به شیوهای انتقاادی از اقعیتای اتتمااعی پارده برمایدارد .باا ایان
تفا

که در قابوکنامه ،ابتسا را ی به شیوهای مستقیم انسرزش را بیاان مایکناس در تأییاس

حر تود حکایتی میآ رد حر های ناگفته اش را از زبان شخصایتهاای داکاتان از
طریق گفتگو مکالمه بر زبان میآ رد .با این شیوه تواننسه ق ل از اینکاه از نتیجاه داکاتان

بررکی مقایسهای گفتگو در گلستان کعسی قابو نامه عنصرالمعالی 43 /
مطلع شود ،پیا داکتان را میدانس نمیتوانس برداشتی آزاد از مفهاو حکایات داشاته باشاس،
گویی نویسنسه به منظور هس تادی که در اهن داشته مفهو حکایات را مااس د کااتته
اکت .لی در گلستان این حکم کلی درباره حکایتها از ق ل دادر نمیشاود کاعسی در
فنایی گسترده به د ر از پیشدا ری با حکایتها

قاایع مختلاف ارت ااط دیاالکتیکی

برقرار میکازد تود به عنوان یکی از شخصیتهای داکتان ارد باث میشود نه بساا
حر های مغایر با انسیشه شخصیاش را از زبان تودش منظاور اقعای تاود را از زباان
شخصیت مقابل بیان میکنس .از این حیث میتاوان منطاق مکالماه را در گلساتان عاا تار
گسترده تر دانست .بنابراین گفتگو در گلستان به گفتار د کویه ن دی

مایشاود .بااتتین

مفهو گفتار د کویه یا کخن د دسایگی را در د معنا به کار میبرد .در معنای نخست
د دسایگی به عنوان یژگی هر کیمی قرار میگیرد که «نشان میدهس هایچ کاخنی در
ان ا تود نسارد بلکه همیشه بخشی از ی

کل ب رگتر اکت که برگرفته از بافت عالم

زبانی مقس بر آن اکت .از آنتایی کاه زباان از دیاسگاه بااتتین ،پسیاسهای اتتمااعی-
ایسئولوژی

اکت ،شسیساً تات تأثیر شرای مادی -اتتماعی اکت هیچگاه نمیتواناس

تنقی یا رها از نیا

دیگران باشس .برای ا کلما

دکت د

هستنس به دیگران تعلاق

دارنس»(ییماسین زاده یی پاور .)123 :1387 ،منظاور بااتتین از منطاق گفتگاویی،
همین تادیّت بینامتنی اکات کاه بعاسها ژ لیاا کریساتوا آن را گساترش داد(احماسی،
 .)103 :1378حکایتهای الااقی که در قاابو ناماه تاود دارد ،نشاان مایدهاس کاه
عنصرالمعالی با ارد کردن حکایتهای گوناگون ر ایتهایی از کرگذشات پیشاینیان
فنایی بینامتنی در اثرش ایجاد کرده اکت .از آنتا که یالب حکایاتهاای مناسرج در
قابوکنامه برگرفته از دل تاریخ اکت شخصیتهای داکتانی موتود در این حکایاا ،
شخصیتهایی تاریخی هستنس ،عنصرالمعالی با بیان حوادث عینی ملمو

از زناسگی

آنان ،با این فناها رابطهای دیالکتیکی ایجاد کرده بر تادیت مکالماهای ماتن تاویش
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اف ده اکت .ننین ر یکردی در گلساتان کاعسی نیا تاود دارد .یالاب شخصایتهاای
حکایا

گلستان ،از میان اشخاص شناتتهشسۀ تاریخ ایاران انتخااب شاسهاناس ایان اقاع

گرایاای ،موتااب ایجاااد گفتاااری د کااویه بااا فناااها انسیشااههااای متق اسّ شااسه اکاات.
حکایتهایی که در گلستان آمسه نی در بسیاری از کتابهای اتیقای تعلیمای پایش از ا
قابل ردیابی اکت کعسی با آ ردن ع ار هایی نظیر «آ ردهانس که»« ،شانیس » یاا «حکایات
کننس»  ...فنایی بینامتنی گفتگویی ایجاد میکنس .عی ه بر این ،مناامین مشاترکی کاه در
قابوکنامه گلستان کعسی تود دارد ،تأییسی بر توه بیناامتنی د اثار فاوق اکات
ناظر بر منطق گفتگویی.
معنای د

د دسایگی که مختص نقر رمان اکت« ،به من له عنصر یا عااملی باه کاار

میر د که کاتتار زبانی رمان را میکازد؛ کاتتار زبانیای که به طاور در نای مکالماه
پردازی شسه اکت به گونهای که در ی

کاتت دکتوری احاس ،د داسا تاود دارد.

د دسایگی در رمان ،زمانی قابل تشخیص اکت که گوینسه از شنونسه میتواهاس تاا باه
کلما

ننان گوش کنس که گویی با عیمت نقل قول گفته شاسهاناس»(ییماساینزاده

یی پور .)123 :1387 ،ننانکه پیشتر اشاره شاس عنصارالمعالی در ایاراد حکایاتهاای
الااقی ،دساهای مخالف را ارد فنای داکتان میکنس از این نظر باه گفتاار د کاویه
ن دی

میشود اما در ر ایتهایش حنور را ی را پیوکته با بیاان تمای

پناسهای

مستقیم در ق ل یا بعس از حکایت گوش د میکنس در اقع این حکایا  ،به عنوان شاهس
مقال ادعای نویسنسه مطرح میشونس در بیان آن لان دسای را ی باه تاوبی قابال
تشخیص اکت .اما در گلستان با ننین فنای بساته تا داسایی ر بار نیساتیم .در
حکایتهای گلستان ،هر شخصیتی با دسای تودش حر

میزنس دسای کاعسی در

پس آن شنیسه نمیشود بلکه تود کعسی نی در برتی حکایتها ارد داکتان مایشاود
حتی در تناد با پیا اتیقی تعلیمی مطرح شسه در داکتان قارار مایگیارد .از ایان

بررکی مقایسهای گفتگو در گلستان کعسی قابو نامه عنصرالمعالی 45 /
تهت میتوان گلستان کعسی را اتس یژگیهای رماان نناسآ ایی در نظریاه بااتتین
دانست .بنا بر دیسگاه باتتین ،رمان ننسآ ایی ،نوعی متن فاقس مرک یّت اکات کاه هایچ
ی

از کخنان موتود در آن به اناصار زبان دکت نمییاباس .در نناین شایوهای حتای

نویسنسه نی در در ن کاتتار مکالمهای باز تریان مییابس از انتقاد نقیناه در اماان
نیست .کخن را ی یال اً توک قهرمانان مختلف ،موضاوع انتقااد ،نقیناه دگرگاونی
قرار میگیرد تود این قهرمانان نی  ،گرفتار ننسآ ایی میشونس(زیما.)193 :1377 ،
گرتی در مقاله «تالیل گفتمان حکایت تسال کعسی مسعی با نظر به مؤلفاههاای
گفت گو» معتقس اکت که کعسی با تودی که در پردازش مؤلفههای گفتگاو در میاان
کایر نویسنسگان آثار منقور بیش از همه داد کخن داده با آ ردن حکایتهای مختلاف
در گلستان ،تامعهای گفتگو ماور را به تصویر کشیسه اکت ،تاود کاعسی در زناسگی
شخصی اتتماعی تویش اهل گفتگو مسارا ن وده اکت فق در این زمیناه نظریاه
پردازی کرده اکت .از اینر کعسی در یا

نگااه ،اهال گفتگاو باه معناای منطقای

ارکطویی ن وده اکت .ا در این مقاله حکایت «تسال کعسی با مسعی» را در گلستان به
عنوان شاهس مسعا میآ رد که در آن کعسی به منظور اقنااع ماسعی شارای عاسالت در
گفتگو را رعایت نمیکنس در مقابل ،این قاضی اکت که با حفا مؤلفاههاای گفتگاو
ارد داکتان میشود به تسال پایان میبخشس .نگارنسه مقاله با اکتناد به ایان حکایات
در گلستان ،رفتار کعسی را به کاتتار فرهن

هنجار یالاب تواماع گذشاته مرباوط

میدانس که گفتگاو را برنمایتابیاسه اکات(گرتی .)75 -91 :1383 ،گرناه ر کااتت
داکتان از گفتگوگری ی تیش کعسی برای تامیل دسای تویش بر ماسعی حکایات
میکنس اما در ژر کاتت ،کعسی اقعی همان قاضای اکات کاه در پایاان داکاتان باه
انسیشههای عمیق کعسی اشاره کرده ،داکتان را هسایت میکنس .کعسی ناه تنهاا در ایان
حکایت که در بسیاری از حکایتهای گلستان به عنوان یکی از شخصیتهاا باه ایفاای
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نقش میپردازد حتی در تناد با افکار انسیشههای تویش کخن میگویس تا با تا
دسایی حاکم بر تامعه نی با ت دسایی مسل بر فنای ادبیاا
برتی د .بنابراین برتی

تعلیمای باه م اارزه

نظریۀ فوق ،این حکایت نه تنها باه گفتگاوگری ی مغاایر

رفتار کعسی با تووریپردازیهایش راه نمیبرد بلکه در عمل نشان میدهاس کاه کاعسی
به عنوان نویسنسه کتاب ،در تایگاه دانای کل نیست که باا لاان مقتسراناه بار آ اهاای
دیگر مسلّ شود این حکایت ،بیش از پیش بر انسیشاه تعامالگارا ر حیاه مکالماه
توی کعسی داّه می گذارد.عی ه بر این حکایت ،در حس د کای پان حکایات در
گلستان تود دارد که کعسی در آنها با شخصیتهای داکتان ارد گفتگو میشود کاه
از این میان ،در کی ده مورد از آنها کعسی ماکو میشود در مقابل طر
تویش شکست میتورد در هفت مورد پیر ز شسه ،طر

گفتگاوی

مقابل را ماکو میکنس

در پان ده مورد باقی ماناسه ،هایچ کاسا از طارفین گفتگاو پیار ز نمایشاود(رحیمی
همکاران .)33 :1390 ،بنابراین میتوان این گونه نتیجاه گرفات کاه کاعسی ،دارفاً باه
عنوان ی

شخصیت معمولی گاهی ارد داکتان میشود تا قایع را با رپذیرتر گرداناس.

اینکه گاهی در گفتگو با مخاطب شکست میتورد گاهی پیر ز مایشاود باه تاوبی
نشاندهنسۀ ر حیۀ تعاملگرای ا کت که هیچ گااه تاود را پیار ز کامال میاسان گفتگاو باه
حساب نمیآ رد به آ اهای دیگر نی اتازه ظهور حتی تسل میدهاس .شخصایتهاای
داکتان کعسی نی هر ی

نماینسه طرز تفکری تاص هستنس حکایتهاای مختلاف باه

ظاهر بیرب که به تع یر دشتی ،گلستان را به کشکولی فاقس انسیشه مرک ی اکاکای ت اسیل
کاتته اکت(دشتی ،)238 :1339 ،نشاندهنسۀ ت احم آراء تقابل انسیشههاای متفاا
نتیجه انعکا

در

ننسدسایی در تامعهای تا دساکات .کاعسی ،در عصار دهشاتباار

تفقانآ ر مغول زنسگی میکنس اماا ایان دنیاای تا داسا موتاب فار تفتن آ اهاای
کرکوبگر متناقض با حکومت در کعسی نمیشود .ط ع مکالماهگارا اکت سادکاتی

بررکی مقایسهای گفتگو در گلستان کعسی قابو نامه عنصرالمعالی 47 /
کعسی ا را بر آن میدارد تا با شجاعت بسیار پرده از اقعیاا

تلاخ گ ناسه اتتمااع

بردارد در عصری ت آ ا ،به ننسآ ایی ر ی بیا رد .میتوان تفا

میان ر یکرد ایان

د نویسنسه را نس ت به گفتگو ننسدسایی تا حسی به تایگاه اتتمااعی آناان مارت
دانست .عنصرالمعالی تود امیر اکت از آنتا که در دربار ت

داسایی حاکمیات دارد،

ط عاً به این شیوه گرایش بیشتری نشان میدهاس اماا کاعسی اکاکااً شااعری اتتمااعی
تامعهگراکت به عنوان ی

مصلح اتتماعی به ننسدسایی بیشتر توته دارد.

تردیسی نیست که نظا کیاکی ایران از دیربااز ،نظاامی اکات سادی تودکاماه باوده
اکت؛ نظامی که در آن ی

نفر بس ن ضابطه قانون تواکتههای تویش را به دیگاران

تامیل میکرده اکت .در نناین نظاامی تار  ،تاانمایاۀ رابا باین پادشااه مارد
اکت(رضاقلی .)8 :1386 ،یالب آثار تعلیمی به کطو

پادشاه بیم تار

از تشام

شاه هشسار دادهانس قابو نامه نی از این قاعسه مستقنی نیست .عصر نگاارش قاابو
نامه مقارن با حکومت ی نویان بوده که اکت ساد تودکامگی دینی ،کیاکای ،اتتمااعی
 ...حاکم بوده اکت از آنتا که تود عنصرالمعالی نی یکی از امیاران زیااری باوده،
نس ت به کعسی کمتر از گفتار د کویه بهره برده اکت بیشتر باه تا آ ایای گارایش
دارد .ا گرنه با ارد کاتتن فناهای مختلف کاعی در ایجااد بساتری مناکاب بارای
تعامل گفتگو داشته اکت اما به دلیل تأثیرپذیری از فنای ت دسای درباار ،نتوانساته
اکت ت با اکتفاده از ننس حکایت الااقی در اثرش به مؤلفاههاای گفتگاویی ن دیا
شود .عنصرالمعالی حتی در کتاب تویش ،هماننس کایر آثار تعلیمی که بر مسار اطاعات
بینون نرا تر

همیشگی از پادشاه بنا شسهانس ،پسرش را نس ت به تشم پادشااه

هشسار میدهس « :همیشه از تشم پادشاه ترکان باش که د نی را هرگ توار نشاایس
داشتن :ا ل تشم پادشاه ،د

پنس حکما»(عنصرالمعالی.)191 :1390 ،

در تای دیگر حتی زیر را به ترکیسن از پادشاه نصیات میکنس«:همیشه از پادشاه
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ترکان باش هیچ کس را از پادشاه ننسان ن ایس ترکیس کاه زیار را (»...عنصارالمعالی،
.)204 :1390
اما کعسی با تودی که در تامعه تودکامه اکت سادزدۀ عصر مغاول زناسگی مایکناس،
زیاران را از تار

ننین ترکی را شایسته زیر نمیداناس

حشات نسا ت باه پادشااه

برحذر میدارد « :.یکی از زرا پیش ا النون مصری آمس همت تواکت که ر ز شب
به تسمت کلطان مشغولم به تیرش امیس ار از عقوبتش ترکان .ا الناون بگریسات
گفت :اگر من تسای را ننان پرکتیسمی که تو کلطان را ،از تملاه داسیقان باودمی»
(کعسی.)80 :1384 ،
حشت باشس،

کعسی معتقس اکت که اگر ر اب پادشاه با زیردکتان بر پایهی تر

اکتوار پایسار نیست این انسیشه را در حکایتی دیگر از زباان پادشااهی ناونهرما
بیان میکنس« :هرم را گفتنس :از زیران پسر نه تطا دیسی که بنس فرمودی؟ گفت :تطاایی
معلو نکرد لیکن دیس که مهابت من در دل ایشان بی کران اکت بار عهاس مان اعتمااد
کلی نسارنس ،ترکیس از بیم گ نس تویش قصس هیک من کننس»(همان.)65 :
بنابراین با تودی که قاابو ناماه گلساتان از بسایاری تهاا
انسرزهای مشترکنس اما کعت نظر کعسی تسار

دارای مناامین

ا مانع از آن میشود که همناون

کایر آثار تعلیمی مرد را از تشم پادشاه بیم دهس .بنابراین کعسی در پی تلاق انساانی
ت بعسی نیست بلکه انسان را موتودی ننسبعسی دارای نیازهای متنوع میداناس کاه
بایس با به رکمیت شناتتن تمامی تن ههای تسمانی ر حانی تود ی باا احتارا
به این نیازها ،برنامهای برای کاعاد

ا ارائاه کرد(نظاری .)127 -128 :1389 ،از نظار

کعسی شخصیت انسان ننان بایس ارکته باشس که باس ن تار
تسمت کنس برتی

تما آثار کیکی

از گ ناس پادشااه باه ا

ادب فارکی که مارد را از تشام کاطو

پادشاه بیم میدادنس ،گلستان کعسی بر آن اکت تا تما ابعاد تودی انساان را در فناایی

بررکی مقایسهای گفتگو در گلستان کعسی قابو نامه عنصرالمعالی 49 /
حشت بیر رانس این انسیشه با تامعهای که کاعسی در آن مایزیساته در

بس ن تر

تناد تناقض اکت میتوان به نوعی اعترا

به ضع موتود باشس.

از دیگر زمینههایی که ننسدسایی گلستان را از قابوکنامه متماای مایکناس ،طن هاای
کیاکی اتتماعی کعسی اکت که با مفهو کارنا ال در نظریاه بااتتین قابال مقایساه
اکت.کارنا ال برآمسه از تشنهای تیابانی متسا ل در میاان تاوده مارد اکات .از نظار
داشاتنس :یکای زناسگی کاامیً

باتتین انسانهای کسههای میانه د نوع زنسگی متفاا

رکمی ،تسی تات نظا کلسله مرات ی ،توأ با هرا  ،ت گرایای کرکایردگی
تقوا؛ دیگری زنسگی در کارنا ال فناهای همگاانی ،زناسگی آزاد کرشاار از تناسه
پرمعنا ،آلودن تمامی مقسکا  ،بسگویی بسرفتاری که بر شکستن فادلهها برهم زدن
هنجارها اکتوار اکت(تود ر

 .)153 :1377،دنیای آرماانی تاوده مارد در کاسههاای

میانی ار پا در همین تشنهای تیابانی کارنا الها ترانههای عامیانه متجلّی میشاس.
کارنا ال به منظور زمینی کردن هر امر مقسّ  ،کونا
ط قا

کاردن از باا ر گاریختن ،باه

فر دکت تامعه مجال میداد تا به ناوعی در مقابال فرهنا

تشا

رکامی

حاکم ایستاده آن را به کاخره گیرناس باه رهاایی تاویش بینسیشانس .از ایان ر در
کارنا ال هر نوع کلسلهمرات ای از میاان مایر د براباری حااکم مایگردد(مقاسادی
بوبانی.)22 :1382،بنابراین آننه در هلۀ نخست از کارنا ال برای باتتین اهمیّت دارد،
برابری افراد اعم از شااه گاسا در تامعاه اکات( .)Bakhtin,1984: 15بااتتین ایان
منمون را در ارت اطی تنگاتن
گر تس

با گر تس ( )Grotesgueقرار میدهس .گرناه پیشاینۀ

به نخستین کالهای مسیایت ،به یژه در فرهن

بار در نیمۀ د

ر می میرکس اما نخساتین

قرن شان دهم در آثار فرانسوا رابله در اشاره به اعنای بسن به کارگرفته

ارد عردۀ ادبیا

میشود(تامیسون .)27 25 :1369،گر تس

ریشاه در نناسگانگی

کارنا الی شوخط عایهاای عاماه دارد( .)Hooby & Deboer, 2009:146بااتتین،
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گر تس

را در پیونس باا تناسه ،طنا

کماسی مایبیناس مایکوشاس تاا آن را از دل

کارنا الهای تودۀ مرد بیر ن بکشس .ا با پذیرش تنسه تن ۀ کمی
تودهای ،گر تس

نازل فرهنا

را ترفیع داده ،به ادل کارنا ال عامیاناه ،ماتاوای فلسافی معنااداری

میبخشس که بیانگار آرماانهاای اتوپیاایی زناسگی تمعای ،آزادی ،براباری فرا انای
اکاات(مکاری .)250 :1390،بااه تع یاار باااتتین منطااق ار نگاای باار دنیااای کارنااا ال
حکمفرماکت .دنیای ار نه کارنا ال ،تقلیس تمسخرآمی زنسگی ییرکارنا الی اکت در
تمامی تقلیسهای تمسخرآمی  ،تاقیرها ،نفرینها ،طن ها  ...منطاق کار ته پشات ر
شسن امور تود دارد .تنسۀ کارنا الی نی کاه یژگای برتساته دارد :نخسات ایانکاه
اکنشی فردی به رتسادی تنسهدار نیست بلکه تناسهای همگاانی اکات .د

مااهیتی

تهانی دارد همه تسیتها ت گراییهای متسا ل را نشانه میگیارد .یژگای کاو
این کاه تناسهای د کاویه اکات :شاادمانه پیر زمنساناه در عاین حاال تمساخرآمی
تاقیرکننسه؛ تنسهای که هم مان به تأییس انکار اباژهی تاود مایپردازد(ناول -13 :1391 ،
.)12تکقّر ننسگونگی موتود در کارنا ال آن را به رمان ننسآ ایی ن دی
برتی

میکنس.

نظر برتی داحبنظران که معتقسنس در آثار کعسی هیچگونه طغیاان اثار

اعتراضی نیست کعسی فق کارهای توب را میبینس دنیا را کراکر نظم میپناسارد
(دشتی )383 :1339 ،یا اینکه هنگا تصنیف گلستان مایتواناس مایتناسد ،از عمار
لذ

میبرد در همه حال قت توش دارد قصههای تاوش مایگویاس(زرینکاوب،

 )51 :1379یا بنا بر نظر ماکه ،کعسی «حوادث را بس ن اکنش تامال مایکناس تیاره
ر زی را با بیاعتنایی تلقی مینمایس تا بتوانس توش خت زنسگی کناس»(ماکاه،)14 :1369 ،
بایس ااعان داشت که همه نی را توب توش دیسن در تاری ترین عصر تاریخ ایاران،
نشان طغیانی عظیم بر ضع موتود اکت که به انسیشۀ کارنا الی باتتین راه میبرد.
به ع ار

دیگر ،در عصری که قتل یار

هجو

تاتتن کوزانسن  ...میراث

بررکی مقایسهای گفتگو در گلستان کعسی قابو نامه عنصرالمعالی 51 /
فرهنگی کشوری را به یغما میبرد ،هنگامهای اکت کاه در آن انتقااد مساتقیم م اارزه
علنی مالی از اعراب نسارد .در این هنگامه ،شخصیتی مقال کاعسی کاه باه معرفات
درک ر شنبینانهای از اقعیت موتود رکیسه اکت امور تهان را مطابق با اقعیات
منطق نمیبینس ،همه نی برایش منا

طن آلود تلوه میکنس .از همین ر کات کاه

برای افشای نهرۀ کریاه اقعای تامعاه باه ناشانی طنا
فریادهای همگانی فر تفته ی
حکومتی کراکر نیرن

شاوتی ر ی مایآ رد تاا

ملات اکات سادزده را باه گاوش برکاانس باا تمساخر

فریب ت انسیشی ،شادی توشی را برای مرد به ارمغان

بیا رد .به تع یر رییکا لان گلستان ،ننسبعسی اکت ،تس با ها ل ،ا ج باا حنایض در
آمیخته اکت .بهترین نمونه برای این منمون ،تسال کعسی با ماسعی دربااره اینیاکات
که از بیتفا تی آنها در ق ال فقرا انتقاد میکنس.در نگاه ا ل ،به نظر میرکس کاه کاعسی
دردسد دفاع از اینیاکت لی با ی

نگاه عمیق به طن فخیم گ نسهاش ،تهاتگیاری

ادلی ی مشخص میشود(رییکا .)108 :1364 ،از همین ر ی اکت که باربیاه د مناار،
کعسی را دارای حنور اهن طن آمی رابله میداناس ارنسات رناان باا توتاه باه هنار
طن پردازی کعسی ،ا را با طن پردازان فرانسوی مقایسه میکنس میگویس« :کاعسی در
اقع یکی از نویسنسگان تود ماکت .رأی ثاقب تلل ناپذیر ا  ،تذابیت ظرافتای کاه
به حکایاتش تان میبخشس ،لان طن مییمی که با آن مفاکس معایب تامعه را انتقااد
میکنس ،همۀ این شایستگیهایی که در مشرق زمین بسیار نادر اکت ،ا را به نشام ماا
ع ی میدارد .انگار نوشتۀ ی

عالم اتیقی ر می یاا یا

طن پارداز قارن شاان دهم را

میتوانیس» (پ ش زاد.)34 -35 :1384 ،
برای نمونه حکایت ( )31از باب ا ل گلستان که پیشتر نی به آن اشاره شس ،منامون
«کخن ت بر مراد پادشاه مگوی» را در قابوکنامه تأییس میکنس اماا در حکایات کاعسی
طن ظریفی اکت که تصویری از تودکامگی حکا مغاول را در زماان کاعسی متجلای
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میگردانس ر ح ماافظهکاری احتیااط موتاود در آن ،نماوداری از ماای نااامن
بسیاری از اقعیتهای آن زمان اکت(یوکفی.)265 :1369 ،گرنه دشتی معتقس اکت که
این حکایت برتی

مصلات اتتماعی حتی مخالف ر ح فکر تود کعسی اکات

اینکه ب رگمهر در ن د پادشاهی نون نوشیر ان دراحت ،شجاعت ،داساقت نسا ت
به پادشاه امانت درکتی نس ت به مصالح عامه را نادیسه میگیرد ،یعنی دیگران را باه
ریا ت ث در غ ترییب کرده اکت(دشتی .)239 -240 :1339 ،اما بایس توته داشت
که حکایتهای گلستان را ن ایس با نگاهی کطای بار ر کااتت داکاتان بررکای کارد.
کعسی در رای هر حکایتی ،انتقادی هوشمنسانه به ا ضاع کیاکی اتتماعی عصارش
دارد که بیان آشکار این نقینههای اتتماعی ت با ناشنی طن کارنا الی میسار نیسات.
اینکه کعسی بیان ننین ت یر

اقعیت دردنااکی را از زباان زیار تردمناسی ناون

ب رگمهر بیان میکنس ،به اقع ناظر بر همین تن ه از کخن اکت که دیسگاه ا نس ت باه
انسان به گونهای اکت که اقشار مختلف تامعه را با ابعاد گوناگون میکنجس مطلقگرا
نیست .ننین نویسنسۀ تامعاالطرافی در حکایتهایش به همان انسازه که به پادشاه یاا
زیرانش اتازه ظهور در فنای داکتان میدهس ،در یاش ،عاباس ،پارکاا ،حکایم ،دزد
راه ن  ...را نی

ارد داکتان میکنس از این طریق فنایی همگانی نظیر کارنا ال تلق

میکنس .بنابراین در این حکایت ،طن
پیچ تم ی

تود دارد؛ یعنی انتقاد ییرمساتقیم پوشایسه در

حکایت که گرنه به ناامنی عصار کاعسی تودکاامگی حکاا مغاول

اشاره دارد ،با دیس کیعتری ،تودکامگی همه حکا

ناامنی در همه مکانها زمانهاا

را منظااور نظاار دارد(پ ش ا زاد .)130 :1384 ،بنااابراین در گلسااتان کااعسی در پااس
انسیشههای آشکار تربیتی اتیقی حکایاا  ،اقعیاتهاا اناسرزهایی تهاانشامول
مطرح اکت که این مسوله بیانگر بینش عمیق نگارش ژر

نگارناسۀ کتااب اکات .از

اینر گلستان کعسی با بیانی کارنا الی باتتینی کاعی در افشاای ت میات تفقاان

بررکی مقایسهای گفتگو در گلستان کعسی قابو نامه عنصرالمعالی 53 /
موتود در تامعه دارد این انسیشه به توبی از مقسماۀ گلساتان قابال فهام اکات کاه
میگویس « :تی

راه دواب اکت نقض رای ا لواالل اب :ا الفقار علی در نیا

زبان

کعسی در کا .
اگرچه پیش خردمند ،خامشی ادب ااـش

به وقش مصلحش آن به كه در اخن كوشـی

دو چیز طیره عقل ااـش :د رـرو بسـتن

به وقش گفتن و گفتن به وقـش خاموشـی»
(اعدی)53 :1384 ،

با توته به آننه از شگردهای کعسی در بیاان حکایاتهاا شخصایتپاردازی در
گلستان گفته شس ،میتوان مقسمه گلستان را نی از این منظر درتور توته دانست .گفتاه
شس که کعسی گاه در بیان انسیشههای تویش از موضع مخالف مغایر برمیآیس نظار
اقعی تود را از زبان کایر شخصیتهای داکتان بیان میکنس تا آ ا لان تاود را بار
متن مسل نسانس .در مقسمۀ گلستان نی شاهس ننین فنایی هستیم .کعسی در مقا یا
مصلح اتتماعی انسیشمنسی اقعبین با تسل بر ا ضااع پراتتنااق عصارش نیااز باه
کخنگویی را احسا

میکنس رکالت تویش را در نگارش کتابی میبینس که در اقع ل اۀ

تی انتقادهایش به تفقان ت میت حاکم اکات لای بارتی ط اع اتتمااعی تویاای
مکالمه تود در مقسمه گلستان ،ع لت گوشهنشینی اتتیار میکنس حار هاای اعتارا
آمی ش را از زبان د کتی نقل میکنس که در کجا ه انیس در حجره تلیس ا باوده اکات.
کعسی بسین شیوه ،کنارهگیری از اعترا

گوشهنشینی را مذمّت میکنس.

در قابو نامه نی عنصرالمعالی داتل فناهایی همگانی عمومی مایشاود از آداب
رکو تربیت دینی اتیقی گرفته تا اکر فنایل انسانی ،آیین معاشر

د کتی ،تریاس

فر ش ،آداب معیشت ،نگونگی رفتار با دیگران همۀ آنناه را بارای تربیات فرزناس الز
اکت ،بیان داشته اکت لی از آنتا که گفتمانی دربااری اماری بار فناای کتااب حااکم
اکت ،از نظر منطق گفتگویی نس ت به گلستان در درتۀ پایینتری قرار دارد.
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نتیجه
با توته به مطالعا

انجا شسه میتوان اینگونه نتیجه گرفت که:

 1ا بنا بر نظر باتتین گفتگومنسی ت ء اا

هنر اکت از این نظر ،هر اثر ادبای کاه

در بستری اتتماعی شکل میگیرد از این تصیصه بهرهمناس اکات .از آنتاا کاه منطاق
گفتگویی باتتین ،در عصری پراتتناق شادی کتی

در مخالفت باا ت میات تا

دسایی نظا حاکم به تود آمسه اکت ،این نظریه برای تاوانش متاونی کاه در تامعاه
اکت سادزده تودکامه به تود آمسهانس ،کااربرد بیشاتری دارد .نظاا کیاکای ایاران از
دیرباز ،نظامی اکت سادی تودکامه بوده اکت این فراینس هم در عصار عنصارالمعالی
(عصر ی نوی) هم در د رۀ کعسی(عصر مغول) تود داشته د اثر قاابو ناماه
گلستان در ننین بستری به تود آمسهانس .اما با توته به اینکاه عنصارالمعالی ،امیار
شخصیتی درباری اکت ،با توته به تایگاه اتتماعی تود ،بیشتر به ت دسایی گارایش
دارد کعسی به عنوان ی

شاعر تامعهنگر مصلح اتتماعی به ننسدسایی.

2ا با تودی که قابوکنامه عنصرالمعالی با گفتمانی درباری با لانی اماری باه نگاارش
درآمسه اکت لی نون مخاطب را در آکتانه حنور دارد باا آن باه گفتگاو ماینشاینس از
منطق مکالمه برتوردار اکت .گرنه مخاطب در فراینس مکالمه منفعل اکت لای در تایگااه
شنونسه یا «دیگاری» باا گویناسه ارت ااط برقارار مایکناس م ناای گفتگاو قارار مایگیارد.
عنصرالمعالی به طور مستقیم به انسرز مخاطاب مایپاردازد گااهی باه طاور پوشایسه
انتقادهایش را به کیله حکایتی الااقی بیان میکنس از این طریق با فنااهای مختلاف
درگیر مکالمه میشود لی لان را ی بر فنای کتاب مسلّ

حااکم اکات داسایی

هم اگر شنیسه میشود در تأییس کی نویسنسه کتاب اکت.
3ا کعسی در گلستان مخاطب مستقیم نسارد بلکه مخاط ان کعسی عا ترناس .کاعسی
در بیان منامین مورد نظر تود از گفتمان امری ت آ ا اکتفاده نمیکنس بیشتر کعی
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میکنس از طریق حکایتهای مختلف منظاورش را بیاان کناس .در فناای حکایاتهاای
گلستان ،را ی نقش برتر مسلّطی نسارد .گرنه تود کعسی در پارهای از حکایتها به
عنوان یکی از شخصیتها ارد داکتان میشود لی حنورش تنها در تهت کما

باه

با رپذیری حکایت اکت نه تسلّ گفتاری بر کایر شخصیتهای داکتان .کعسی گااهی
منظور تعلیمی اتیقی تویش را از زبان شخصیتهای مقابال تاود بیاان مایکناس
بسین شیوه با ت دسایی تامعه ت دسایی معمول در متون تعلیمی م ارزه میکنس.
4ا ننسدسایی در گلستان با گفتار د کویه طن کارنا الی برتسته تر از قابو نامه
اکت .فنای پراتتناق اکت سادی که مغول بر کرزمین ایران تامیل کرده ،کعسی را به
کوی انتقادهای گ نسه تلخی کشانسه که ت از رهگذر طن

به تع یر بااتتین ،تناسه

کارنا الی قادر به بیان آن ن وده اکت .گرنه در قابوکنامه نی گااهی از فناای دربااری
فادله میگیرد

ارد فناهایی همگانی میشود لی در این موارد نی داسای را ی در

پس تلق ننین فناهایی به گوش میرکس اما در گلساتان ،کاعسی باه توانناسه تاود
اتازه میدهس تا در فنایی دیالکتیکی از حکایتهای گلساتان برداشاتی آزادتار داشاته
باشس در دسد تامیل منظور مورد نظر تود نیست.
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