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 1 هادی دهقانی یزدلی     

 چکیده

های دنیای مدرن ویژگی ۀهای اطالعاتی است. این هیاهو نتیججهان امروز ما سرشار از هیاهوهای سرعت، خبر، مصرف و داده

گی جهان این هیاهو و سراسیمه ۀمدرن است. آیا در این زمان باید دست از متون مسلط و هنری کهن کشید و به ورطو پست

توان  از  آفات این هیاهو رست و همچنان از آن آثار بهره برد. بازخوانی امروز افتاد. از متون مسلط ادبی با چه رویکردی می

رساند. های ناب جاودانگی وآرامش درونی میرهاند و به لحظهادبی چون گلستان سعدی ما را از این هیاهو میآثار مسلط 

رهاند و با ایجاد لذت خوانش مکرر به ما زمانی دیگرگونه و با را از زمان ناسوتی می های گلستان با ایجاد زمان روایی ماروایت

گردد. اگرچه سعدی به آفات زمان دنیایی واقف های روایی نیز همراه میمایهدرون کند. این لذت باخصایص دیگر پیشنهاد می

 ۀهای خود را در چشمروایی عشق برسیم و لحظه ۀها به تجربکند که با عشق روایت شده در حکایتاست اما به ما توصیه می

و لذت روایی است که دنیایی جدید را در  ی، عشقها لبریز از زمان روایهای او جاودانه و روشن سازیم. این روایتناب روایت

 فرهنگ و احوال امروزی ماست. ۀکند؛ دنیایی که الزممقابل دنیای پرهیاهوی امروز بنا می
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 مقدمه. 1

رفاه و احوال  ۀتوسع است. نقش خبر اطالعات و تکنولوژی درها، خبر، اتفاقات و تکنولوژی دنیای ما امروزه پر از هیاهوی داده

ات به ارث رسیده اقتصادی هر فرهنگ و ملت قابل چشم پوشی نیست. اما در این میانه باید نظر کرد که حجم انبوهی از امکان

 ۀکاپوی جامعتاین  از جامعه مدرن و پست مدرن امروزی چه اندازه در آسایش و آرامش اعضای جامعه انسانی نقش دارد. آیا

تواند های کهن آن میمدرن به احوال و اوقات آدمی در این زمانه آسیبی رسانده است یا نه؟ آیا فرهنگ ایرانی از جمله متن

ا کند؟ با چه های بعضاً منفی افق فرهنگی و فنی جامعه مدرن و پست مدرن امروز ایفنقشی در آسیب شناسی و درمان پدیده

ی عصر جدید ساز فضاتوان به سراغ متون اصیل و کهن ادبی و فرهنگی رفت تا دمی از هیاهوی پریشانمیرویکرد و تفسیری 

مدرن و پسامدرن  های ناب آرامش و جاودانگی در زمان رسید؟ به زعم نگارنده تکنولوژی و پیدارشناسی عصردور شد و به لحظه

ن و حرص و شهوت فق فرهنگی امروز مترت ِّب است، هراس از گذر زماکند که با همه فوایدی که بر جهان و ابه ما یادآوری می

ه کاربردی چدرونی را از رفاه امروزی گرفته است. متون کهن  های عصر حاضر است که آرامش و آسایشزدگی از پدیدهمصرف

 ۀنهان و رمزگونپ ۀالی در درمان این آسیب دارند؟ به نظر می آید یکی از جنبه های متون کهن؛ یعنی روایت پردازی آن، در

ز هراس دنیای اهای خود را در جهان آن جاودانه نماییم و کند لحظاتی را در روایت زیست کنیم؛ لحظهخود به ما توصیه می

ای های روایی خود واسطهمایهامروز که هراس از نیستی و گذر زمان است رها و آزاد گردیم. گلستان سعدی با افق روایی و دورن

صا دیباچه، های گلستان سعدی، خصوهای روایی. این نوشتار به با بررسی اجمالی روایتدر لحظه برای جادوانه گشتناست 

جاودانه شدن  ای برای رسیدن به آرامش درون وباب جوانی وعشق و پیری، بازخوانی متون روایی چون گلستان سعدی را شیوه

 داند.در لحظات روایی می

 بحث. 2

اند؛ روایت گزاره ای است که کارکرد آن آگاهی بخشی است. بنا بر این تعریف دو منظر تعریف و شناسایی کردهروایت را از 

اگر چه انشایی است اما در بطن « شود آن نمکدان را به من بدهی؟می»ای که آگاهی بخش باشد روایت است. عبارتهر گزاره

غذا بی نمک »گوینده خبری است و آن این که  ۀدهد که گزارمیساخت آن به مخاطب گفتار اطالع خود خبری است و ژرف

بازنمایی »، نوشتاری است که 2اند. در این تعریف روایتاز سویی دیگر روایت را در وجه تخصصی آن نیز تعریف کرده«. است

« نباشدفرض یا پیامد دیگری که هیچکدام پیش ]است[ دست کم دو رویداد یا موقعیت در یک گسترۀ زمانی معین

 (.10: 1391)پرینس،

عریف تمام تشود. بنا بر این ریزی میها و حادثه پیدر این نوشتار منظور از روایت، متنی است که بر پایه شخصیت

 شوند.اند چرا که از حداقلِّ بنیان یک روایت یعنی شخصیت و حادثه تشکیل میروایت ۀحکایات گلستان سعدی در زمر

                                                                                                                                                                                                         
2 . narrative 
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 نگیزمان روایی و جاودا. 2‚1

زمان از جمله  (.266-268: 1389کمبل، ) ای بشر بوده استزمان از کهن الگوهایی است که همیشه از دغددغه های اسطوره

ای و دینی محل بحث و مناقشه بوده است. در اوصاف خداوندی، به هایی است که در تمام آثار مهم فلسفی، اسطورهمایهدرون

کالم دینی، ابدی و ازلی یکی از اوصاف خداوندی است. ازل و ابد مستقیماً با زمان در ارتباط های فلسفه و عنوان یکی از زمینه

است و هر دوی این اوصاف با آغاز و پایان زمانی در وجه ایجابی و سلبی در ارتباط است. تنها اوست که اول و آخر است 

ای ای هیچ گونه زمان مشخصی برای رویدادهای اسطورهی اسطورههااند. در روایتها نیز با زمان در ارتباطاسطوره .(3: 57)قرآن،

کند بشری اشاره دارد و از سوی دیگر اثبات می ۀشود. چنین رویکردی از یک سو به اهمیت زمان در اندیشدر نظر گرفته نمی

ن روایی که در آن ها و ساختن زماکه جاودانگی در زمان، از آرزوهای بشری است. نامشخص بودن زمان واقعی در روایت

پردازند، سرمدی کردن وقایع و زمان است. بدین معنی که راوی، مؤلف، مخاطب با هر خوانش جدید ها به کنش میشخصیت

پردازد و بدین گونه از بند زمان ناسوتی با پناه بردن به زمان روایی، سازی زمان در جهان روایی میروایت به باسازی و بازتولد

های فرهنگی ادبی و اجتماعی و پند و اندرزی خود، به نوعی . بدین ترتیب گلستان سعدی در کنار تمام جنبهرهاندخود را می

داوری ) زمان و جاودانه ماندن در جهان روایت است. سعدی با زبان شعر و روایت که خود برترین زبان انسانی است ۀدر اندیش

گر آن نیز های کنشهای گلستان و نیز شخصیتاست. مخاطب روایت (. در روایت خویش جاودانه گردیده10: 1393اردکانی،

های گلستان زندگی اند. بدین سان خوانش روایتدر تعامل و هرمنوتیک متن و مخاطب و خوانش، در زمان جاودانه گردیده

را در دنیای روایت  خود ۀهای زیستیابد و لحظهدیگری است در افق روایی متن که مخاطب بدین وسیله بدان زندگی دست می

 کند.جاودانه می

داند که زمان بیرونی، بر خالف زمان سعدی خود از گذز زمان و ناپایداری دنیا و مافیها در رنج و گالیه است و به خوبی می

این  کند تا بهبرگشت است و به آن اعتمادی نیست. درست است که او در قالب پند و اندرز به ما گوشزد میروایی، در گذر بی

ذهنیت بشری بوده است یعنی گذر  ۀدنیای فانی دل نبدیم اما این نصیحت دارای همان ژرف ساختی است که همیشه دغدغ

پردازد و از گذر زمان در غم اندوه زمان و درآویختن به سببی که او را از بند این اسارت برهاند. او به تأمل در زمان گذشته می

  است؛

 سفتمیو سنگ سراچه دل به الماس آب دیده م خوردمیتأسف م  بر عمر تلف کرده  و کردمییک شب تأمل ایام گذشته م

 .(16: 1366سعدی، )

ابنای بشر است، از اندیشه در دنیا و لوازمات آن به غم  ۀهم ۀو اندیشه که فقط مختص او نیست و دغدغ تأملاو در این 

 ابدیینمای و ناپایدار چیزی جز گذر و فواید لحظه نآ عمارتو از دنیا و  رسدیمو فهم ناجاودانگی در گردش و چرخ روزگار 

افزاید. اگر چه این فواید برای آدمی سرخوشی های او مینیز بر پریشانی نکرد  آادکند بلکه یکه نه تنها آدمی را سیراب نمی

بارات نغز سعدی عمر، دنیا، گذر زمان و رحلت همه . در عکندینماما درد میل به جاودانگی او را درمان  آوردیماندکی به بار 

و در  شودیمنشان هراس از زمان ناسوتی است. قابل توجه است که این زمان ناپایدار در دیباچه و آغاز آن به بحث گذاشته 
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به ناپایداری دنیا . سعدی خواننده را شودیمهای اندیشیده سطور بعد دیباچه برای تمهید گریز از زمان دنیایی، اندیشه و چاره

 سازد و خود نیز از آن در رنج و گله مندی است؛و گذر زمان متوجه می

 نمانده بسی کنمیچون نگه م نفسی رودیهر دم از عمر م

 مگر این پنج روزه دریابی ای که پنجاه رفت و در خوابی

 کوس رحلت زدند و بار نساخت خجل آنکس که رفت و کار نساخت

 باز دارد پیاده را ز سبیل بامداد رحیلخواب نوشین 

 رفت و منزل به دیگری پرداخت هر که آمد عمارتی نو ساخت

 وین عمارت بسر نبرد کسی وان دگر پخت همچنین هوسی

 دوستی را نشاید این غد ار یار ناپایدار دوست مدار

 خنک آنکس که گوی نیکی برد مرد دینیک و بد چون همی ببا

 کس نیارد ز پس تو پیش فرست خویش فرست برگ عیشی به گور

 اندکی مانده خواجه غر ه هنوز عمر برفست و آفتاب تموز

 ترسمت پر نیاوری دستار ای تهی دست رفته در بازار

 وقت خرمنش خوشه باید چید دییهر که مزروع خود بخورد به خو

 (16-17)همان،                                                  

 

ی خود را جاودانه نماید. خلوت هالحظه نآ درکه  داندیممهیا کردن کنج عزلتی  او رهایی از بند زمان ناسوتی را

بینی و جاودانگی است در چینی لوازم آرامش، درونفراهم ۀهمچنان که در دیگر رویکردهای بشری چون عرفان و فلسه، مقدم

های نو کند که همه چیز عمارتاست. این خوانش به مخاطب یادآوری می های مکرر متنهای سعدی در لذت خوانشروایت

های خودساخته که زمان روایی هم جزئی از آن است، ماندگار کند های خود را باید در زماندنیایی نیست. گاهی آدمی لحظه

روایت کردن »ازتر خواهد نمود. ب هایمافو صد البته چنین خوانشی بینش آدمی را به نیکی و بهرمندی آرامش بخش از دنیا و 

های هزار و یک شب، مادامی زنده است که گو نیز در داستان(. شهرزاد قصه54: 1388توتودروف، «) ماندنمساوی است با زنده

 بتواند روایت کند. حضور حکایت زندگی است و غیاب آن مرگ) همان(.

نشینم و دامن صحبت فراهم چینم و دفتر از گفت های پریشان بعد از تأمل این معنی مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت 

 .(17همان،بشویم و من بعد پریشان نگویم)
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از اثرات  و گرددیمخود او در آن جاودانه  که هم داندیمای پردازی را وسیلهتابد و روایتاما سعدی سکوت را برنمی

. این جاودانگی در کنج عزلتی دست رساندیم هالحظهبه جاودانگی  شیهاتیروارا در خوانش  و هم دیگران رهدیم فراموشی

از پیک اجل که نام و نان  توانیمنیوش برای جاودانگی روایی به آن نیازمندند. چگونه پرداز و هم روایتکه هم روایت دهدیم

است که آدمی  (روایت)خوانی است؛ این گفتار پردازی و روایتسعدی روایت ۀرها شد؟ توصی دیسایمرا در آسیاب نابودی 

 ؛رهدبتواند با آن از آسیب پیک اجل می

 

 

 

های گلستان که گل و بستان زمانه را وفایی و رونقی همیشگی نیست. او در دامن روایت کندیمبنابراین او به ما یادآوری 

از این گلستانی که فراسوی زمان ناسوتی است ورقی  کندیمتا از مرگ زمانی خالصی یابد و به دیگران هم توصیه  زدیآویم

ی گلستانش، حکایت هاتیرواهای سعدی و خوانش آور زمان دوری خالصی یابیم. روایتببریم تا از بند چرخه سرگیجه

روز دنیایی؛ سپری در مقابل زمان دُوری و کیهانی که گریزی از آن جاودانگی در زمان روایی است. رهایی از این پنج شش 

نیست و گردش زمانه را بر بهارگلستانش تسلطی نیست. این ویژگی چیزی جز جاودانگی نیست؛ جاودانگی متن، آفریننده و 

 مخاطب در دنیای بازخوانی روایت؛

 گفتا نشاید. را دلبستگی نپاید چه هراند گفته حکما و باشدن وفایی را گلستان عهد و بقایی دانی چنانکه را بستان گل گفتم

 دست او ورق بر را خزان باد که کردن تصنیف توانم گلستان کتاب حاضران فسحت و نزهت ناظران برای گفتم چیست؟ طریق

 (.19همان، نکند) مبدل خریف به طیش را ربیعش عیش زمان گردش و نباشد تطاول

 

  

 

ماند بلکه همیشه در زمان روایی خود و مخاطب، خوش های سعدی در همین پنج شش روز دنیایی وانمیگلستانِّ روایت

 همیشه بهار است.و 

 

 به از کسی که نباشد زبانش اندرحکم نشسته صم   بکم   یزبان بریده به کنج

 همان()                                               

 ای برادر به لطف و خوشیبگو  کنونت که امکان گفتار هست

 به حکم ضرورت زبان درکشی که فردا چو پیک اجل دررسید

 (17)همان،                                                   

 ورقی ببر من گلستان از طبقی گل ز آیدت کار به چه

 خوش باشد همیشه گلستان وین باشد شش و روز پنج همین گل

 )همان(                                                                
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 عشق و جاودانگی. 2‚2

و در ازای دادنی به یقین چیزی را  دهدینماما همه چیز را به او  رساندیمهایی به انسان زمان دنیایی اگر چه بهره ۀچرخ

های کالسیک و عامیانه است. کمتر فرهنگ روایی در جهان های روایتمایهگیرد. هراس و گله از پیری و فرتوتی از درونمی

نی ی بزرگ ادبی در مدح و ذم جواهامتنجوانی و گذر زمان و پیری نیاندیشیده باشد. بسیاری از اشعار و  ۀمایاست که به درون

ای که زیباترین و ماندگارترین یی همه ناشی از اندوه میرایی و آرزوی جاودانگی است؛ به گونههاهیمادرونو پیری است. چنین 

سعدی نیز همچون دیگر  ۀاساسی زندگی آدمی است. ذهن و اندیش ۀمایاشعار و متون روایی در توصیف و شکایت از این دو بن

تا ما را به ذات و  دهدیمنیست. او بخشی از گلستان خود را به شرح اوصاف پیری اختصاص  این دغدغه خالی ابنای بشری از

 ویژگی گذر زمان که همانا فرسودگی و سایندگی است آگاه نماید؛

 

 

 

معانی این سخن را به عربی با  ؛این روزگار غدار آگاه شوند ۀگذارد تا همه از آسیب و حیلو این معنی را با همه در میان می

ای درین حالت؟ گفت: چه کردند از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا. گفتم چگونهگفتم و تعجب همیشامیان همی

 (.145همان، گویم؟)

 

 

ای او ههای روایتاز این گذر زودهنگام بر زبان شخصیت نالد. اگر چه گلهسعدی از گذر زودهنگام و سریع جوانی می

توان قدرت و های او نیز است. در پیری نمیروزگار، سخن او و تمام مخاطبان روایتود، اما شکایت از این ناسازواری شبیان می

 شادابی جوانی را جست و به هیچ تلبیسی از گذر دنیای ناسوتی و اثرهای آن گریزی نیست؛

 بازى و ظرافت به جوانان بگذار چون پیر شدى ز کودکى دست بدار

 به جوی که دگر ناید آب رفته طرب نوجوان ز پیر مجوی

 آه و دریغ آن زمن دل فروز دور جوانی بشد از دست من

 گفتم ای مامک دیرینه روز پیر زنی موی سیه کرده بود

 ژراست نخواهد شدن این پشت کو موى به تلبیس سیه کرده گیر

 (147)همان،                                               

خواهد در مقابل گذر تند و کند. او از ما میراهی در افق روایی خود به ما پیشنهاد میاما سعدی برای جبران این آفت هم 

         شتابان زمان و حرکت چرخ دوار روزگار صبر پیشه کنیم و به نصیحت او گوش بسپاریم. پس؛

 دمی خورده بودیم و گفتند بس دریغا که بر خوان الوان عمر

 (143)همان،                                                                

 دندانی کنندمیکه از دهانش به در  رسد به کسیای که چه سختی همیندیده

 که از وجود عزیزش بدر رود جانى ساعتقیاس کن که چه حالت بود در آن 

 (146)همان،                                                          
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 پند من کار بند و صبر آموز ای که مشتاق منزلى، مشتاب

 رود شب و روزآهسته میواشتر  اسب تازی دو تک رود به شتاب

 (146همان، )                                                                  

های گلستان، پند روزگار را به اش در روایتدیده است و به استناد گواهی احوال دیگران ۀاو خود این نصیحت را در آین

که از جوانی از دست داده است چیست؟ او به  آنچهدی برای جبران گوش هوش نیوشیده است و به کار بسته است. پند سع

یچد و جاودانه پکند که برای جبران مافات به عشق بپردازیم. این عشق است که هستی آدمی را در فضای خود میتوصیه می

باب عشق و جوانی را نیز  . گلستان سعدی را باید از آغاز تا پایان خواند و در اختتام آن،(Guerin,2005: 200-201کند )می

 باید دوباره بازخوانی کرد. باب عشق و جوانی در گلستان متمم و مکملی است برای باب پیری و ناتوانی؛

ست این چه گفتی که مرا در عهد جوانی با جوانی اتفاق مخالطت بود و صدق مود ت تا به جایی که ا گفتم مناسب حال من

 ؛ایه عمرم وصال اوقبله چشمم جمال او بودی و سود سرم

 به حسن صورت او در زمین نخواهد بود مگر مالئکه بر آسمان، و گرنه بشر

 (136 )همان،                                                                    

عشق و در ای است که از است. اما این مرگ، مرگ ناسوتی نیست. هستی توأمسعدی عشق و مرگ با هم  ۀدر اندیش

 رسد.میرد و به جاودانگی میعشق می

 در آورد سلیمه عجب از زنده که چون جان ب عجب از کشته نباشد به در خیمه دوست

 (124)همان،                                                     

 که پس از تو زندگانی کردن ترخوش باز آی و مرا بکش که پیشت مردن

 (129 )همان،                                                     

های سعدی تمهیدی برای جاودانگی ریزد. روایتکند و در قالب روایت میاو این جاودانگی را به بیان و زبان هنری رنگ می

ها، کنار زمان دوری و مکرر روایتیابد و در های سعدی سزاواری خود را میهایی است که در روایتمایهاست. عشق از درون

بینی، ها و مخاطبان آن را به فضای درونکه سعدی، روایت سازدیم ها، کلیتی رادادهای مربوط به شخصیتها و رخکنش

 رساند.آرامش و جاودانگی می

 نتیجه. 3

زمان روایی در کنار زمان ناسوتی، پردازد. روایت با ایجاد روایت و روایت پردازی در گلستان سعدی به تمهید جاودانگی می

کند. از سویی دیگر سعدی از آفات چرخش گردون که آشکارترین هایی ایستا و ناب تبدیل میهای گذران آدمی را به لحظهلحظه

 درکه آدمی  داندیمای ریشه در زیبادوستی دارد وسیله مسلماًهای آن است غافل نیست. او عشق و شور را که آن پیری و آفت

بخش به متن، که در ذات خود کلیتی جاودانی شودیمریزی رسد. تمام این تمهیدات خود در روایت قالببه جاودانگی می نآ

بینی، روشنایی نویسنده و مخاطب است. مخاطب متن با خوانش مکرر روایت و درک زمان روایی و حظ و لذت روایی به درون
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های گلستان افقی است رنگارنگ از های ناب نیست. روایتآرامش در لحظه. جاودانگی چیزی جز رسدیمدرون و آرامش 

ای و روایی که به مخاطب و خوانش مکرر او جاودانگی و رهایی از بند و پریشانی زمان ناسوتی را مایهتمهیدات گوناگون درون

هراس ما را از میرندگی بیشتر و عمیقتر زدگی همراه شده است و پریشانی و . زمانی که در دوران ما با تاکید بر مصرفدهدیم

حضور در  شیرین مدرن به رویایمدرن و پست ۀهای زمانهای گلستان ما را از آفتتر نموده است. خوانش مکرر روایتو جانکاه

 خواند.لحظه و جاودانگی در آرامش فرامی
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