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  چکیده

 آموزش   ایبر آن راادبیات تعلیمی است که نخستین بار کنفسیوس  ای درگونهزیر ،«خردگویه»

 نهگواین است. به کار بردهکردند، مطرح میرا هایی و پرسش آمدندخردجویانی که نزد او می

 را نسبت به شود ذکاوت و ارجحیت گویندهسخنان وقتی در متون ادبی نقل و روایت می

ای از تفکر های مختلف نمایانگر حوزهدهد و وجود چنین افرادی در فرهنگدیگران نشان می

 عنوان  چینیترجمۀ شود. و عقلانیت است که برای سایر مردم، موهبتی آسمانی تلقی می

ساختار و  نمایانگر درستیبه Analects در زبان انگلیسی به LunYuکتاب کنفسیوس، 

 ب شدهسبنیز  «مکالمات»به  دان  آن در زبان فارسیبرگرنبوده و اب کنفسیوس محتوای کت

ه ارتباطی دوسویه است، یکی شمرد مبتنی بر کهوگو )دیالوگ( با گفت که این گونۀ ادبی،

های دیگری مانند خطابه زیرگونهاست که آن را از پندنامه و  هاییمؤلفهخردگویه دارای . شود

های ساختاری ویژگیو  LunYu واژۀ در مقالۀ حاضر مبحث ترجمۀکند. و امالی متمایز می

 و بررسی عطار و فیه ما فیه مولانا الطیرمنطقهایی از همراه با نمونه خردگویهو محتوایی 

 .است تبیین شدهشرح و  و امالی خطابه ،با پندنامه خردگویهوجوه تمایز همچنین 

 کنفوسیوس. ،خردگویهپندنامه، ادبیات تعلیمی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ن را گفتانگیزۀ سووخن ،«مخاطب»در آن شووویک که مواجه می در متون ادبی گاه با نوعی از ارتباط کلامی

نونده تنها ش مخاطب، اما دهدنشان میکردن پرسش دادن اشوتیا  برای تعلیک وبا نشوان در فردی حکیک،

رز در تحقیقات علمی و ادبی، م ندارد. تأثیری نیز بحثنتیجۀ محتوا و در  وپردازد به جدال نمی اسووت 

شخص م درسوتیبه و امالی، هادیالوگ(، خطابه، پندنامه) هیدوسووی وگوهامیان  این نوع ارتباط با گفت

مشووابه آن در  یهارگونهیو ز «خردگویه» مرز میان تفکیک تبیین و  این پژوهش لذا هکّ .نشووده اسووت

 بوده است.ادبیات تعلیمی 

« فوسیوسکن» اسوت که نخستین بار نوع خاصوی از ارتباطبرای  ،مؤلفانعنوان پیشونهادی   خردگویه

(Confucius) پیش از 973 -221کنفسووویوس ) اسوووتفاده کرده اسوووت. از آن برای تعلیک خردجویان 

ارائه های آموزش ها، اهداف و روشمندی دربارۀ ارزشهای نظاممیلاد(، اولین فیلسوووفی بود که دیدگاه

ه هروندان و حاکمان دولت وابستشوکوفایی یک دولت به آموزش و یادگیری شکه وی معتقد بود  کرد.

 ها را متقاعدکرد تا دولتاز ایالتی به ایالت دیگر سووفر می و (Encyclopedia…,2014:173) 1.اسووت

بنابراین  (Staff, 2000: 166)دارد. قواعدی عملی اجتماعی -های سووویاسووویکنود کوه برای موفقیت

ش آموز»علاوه بر این از اهالی شووهرهای مختلف چین بودند. آمدند، می کنفسوویوس ی که نزدانخردجوی

ر اما بسوو ر کتاب . چنانکه دته به نوع اسووتعداد هر فرد متفاوت بوددیدن نزد کنفسوویوس برای همه میسووّ

« انداجتماعی و اقتصوووادی متفاوتی داشوووته هایزمینوهن او پیششووواگرداآموده  (Analects) زتکانوال
(Palmer, 2001: 2) . 

لی منبع اص عنوانبهها، مجموعه گفتارهای کنفوسویوس اسوت که در طی هزار سوال گذشته تکانال

پیش از میلاد،  973در سال  مرگ او پس از سوکنفسیپیروان  .شودمسوتقیک او شوناخته می هایقولنقل

 (Rainey, 2010: 10) .استشود تنظیک یا شورح افکار کنفوسویوس کردند که ادعا می فیتألمتونی را 

ت فضیلت، پاکدامنی، سیاست، حکمرانی  درس ،کند به خردجویانتلاش میدر این گفتارها، کنفسویوس 

ین اول گیرد وادبیات تعلیمی قرار می ذیللحاظ محتوایی، سووخنان وی  بنابراین از  و اخلا  نیک بیاموزد

دقت  LunYu با تلفظ  سوووخنان او چینی  عنواندر ترجمۀ اما  آید.به شووومار می «هاخردگویه»نمونه از 

 ده است.ش یعنی دیالوگ دوسویه کاملاًوگویی گفته و باعث  خلط این مبحث با لازم صورت نگرفت
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، 2«رهواحکایت»، برای گفتارهای یکسوووویه در متون ادبی، ترکیب متعددهای در مقوالوات و کتواب

، علاوه بر عام بودن و دلالت داشتن بر کار رفته اسوت. این اصطلاحات به 9«وشونودگفت»و « گوییتک»

اما خردگویه که واژۀ پیشنهادی  .دهدها را نشان میمتن گونهنیاهای مختلف، تنها وجه سواختاری گونه

وسووویوس نزد خردجویان اسوووت، هک ناجر بر جنبۀ ها و برگرفته از شووویوۀ بیان کنفبرای این نوع گفتوه

در  که کندبا سوواختاری خاد دلالت می بر گفتارهاییسوواختاری و هک محتوایی  این نوع  ادبی اسووت و 

ابه مشهای گونهزیربا دیگر  و وجوه تمایزشهای ادبی آن در زبان فارسوی نمونه سواختار، محتوا و ادامه

 شود.نشان داده میادبیات تعلیمی، در 

 پیشینۀ پژوهش

ما ا  توان مشووواهده کردمطالبی را می ،ها و مقالات مختلفوشووونود در کتابگویی و گفتدربوارۀ توک

پژوهش  و نخستین بار در ایناست نشوده  فیتألمقاله یا کتابی  تاکنونآن  هایمؤلفهخردگویه و دربارۀ 

 پرداخته خواهد شد.گونۀ ادبی زیر یک عنوانبهموضوع  به بررسی و تبیین این

 Lun-yu ترجمۀ، «خردگویه»

در ترجمۀ  که طورهمان سوووت ا نظراختلاف LunYuگفتارهای کنفسووویوس،  در ترجمۀ عنوان چینی 

 : Rosemont, 2013)های زیادی وجود دارد. اصووطلاحات فلسووفی و اخلاقی متن کتاب نیز تردید

رند و یا از را به کار ب LunYuانود کوه هموان تلفظ چینی، بعضوووی از محققوان، ترجید داده (35 -30

 ند.استفاده کن Analectsواژۀ  یا Collected Wordsترکیب 

Lun (论) ،گفتنسووخن کردن وبه معنای بحث در زبان چینی (Yan Sheng,2005:694) و Yu 

(语)   کردن صههه    و زبینبه  عنای(Ibid:1307) و تغییر آواها بر اسووواس نوع  خوانش اما اسوووت 

 ِ  به معنای مناجره و مباحثه، یعنی معادل lunچنانکه توانود دربردارنودۀ معانی  دیگری نیز باشووود. می

yilun  وyu   ینای عنیدل ب  عنای  پرسه  و پیسهdasho ر شده اس تن ی. (Meynard, 2015: 51) نای 

 .کندالقا تواند میا ردادن به آن ها و پاسخکردن در مورد پرسشصحبت مفهوم  درمجموع خوانش

 Webster)اسووووت. legō و anaمووتشووووکّوول از  در اصوووول، نوویووز Analectsواژۀ  

Dictionary,1969analects) 
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ana  و یک نمونه در  اودیسووهنمونه در  9اضووافیلملکی ) هایحالتاسووک در  در نقش پیشوووند

د مفعول صریو  شاعران( و دیگر هومردر مفعول غیر صرید ) ،سا(آلایهای بازماندۀ شهر نوشوتهسونگ

از »و معنای  «از پایین به بالا»ی اآنا بیانگر معن به کار رفته است. ای(گویش یونیایی وووو آتیکه و هومردر )

که به  ἀνά λόγον (analegon)همانند  .دلالت دارد «گزینش»معنوای بر  تیودرنهوا و« اوّل توا آخر

در زبان  analectsبه همین دلیل  (Chantraine,1968 ἀνά) اسووت. «از بین گفتارها»معنای 

 معنا شوووده اسوووت.« گزیدۀ ادبی»و  «سوووخنان حکیماناندکی از »  «آوریجمع»  «گزینش»انگلیسوووی 

(Oxford Dictionary,1989analects) 

در زبان  LunYuبیانگر مفهوم  درسووتیبه analectsانگلیسووی، به اثر کنفسوویوس ترجمۀ  در درواقع

ن چو به عبارتی، اوسووت.گزینش و گردآوری شوودن  سووخنان  جریان کنندۀ تنها منعکس چینی نیسووت و

نامیده شده analects در زبان انگلیسی ،گزینش شده ها توسوط پیروانشطی سوال سوخنان کنفسویوس

فهوم و منیز  2«مکالمات»یا  9«گلچین ادبی»به  در زبان فارسی  analectsبرگردان از سووی دیگر  اسوت.

سخنان کنفوسیوس  شیوۀ بیان تر ازگلچین ادبی مفهومی عام .دهدسواختار این نوع سوخنان را نشان نمی

ین انیز از لحاظ سوواختاری با  وگواطلا  شووود و مکالمه یا گفت ،منتخب ادبی  تواند بر هر اثر دارد و می

د شوووووگو همواره کلامی میان گوینده و مخاطب رد و بدل میدر گفت زیرا مطوابقت ندارد گونوۀ ادبی

 مخاطب تهی است. قیک مستهای بزرگان، از حضور ساختار بسیاری از گفته کهیدرحال

ر می سواخت  ،هاقابلیت ترکیب واژه ،در زبان فارسوی  ،یبرکتمراد از » سازد.واژۀ خردگویه را میسوّ

ای زهها کلمۀ تادو یا چند کلمۀ مسوتقل است که هریک معنی  خاصی دارد و از پیوند آن پیوسوتن به هک

ناتل )«کند.ای را بیان میمستقل و تازهشوود که اگرچه متضمّن معنی اجزا  نیز هست مفهوم حاصول می

گویه( در   1910، اسووک مصوودر به معنای گفتن )فرهنگ سووخن، «گویه». (29: 9ج  ،1902خانلری،

گفتن  خردمندانه و بیان تعالیک تواند خردمند هک معنا شوووود، بر سوووخنمی مجازاًکه « خرد»کنار اسوووک  

 دهد.میساختار یکسویۀ این نوع ارتباط و ساحت خردگرای آن را نشان  کند وعالمانه دلالت می

 خردگویهو محتوای ساختار 

رابطۀ میان  لذا نکته یا نکاتی حکیمانه اسوووت حاوی نواجر بر سوووخنی  خردگویوهاصوووطلواح و مفهوم 

 پند و به نوعیای خردگویه و پند و اندرز از نوع عموم و خصووود مطلق اسووت، چرا که هر خردگویه
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زیر را  هایمؤلفهدر خردگویه تمام شووود. اندرز اسووت اما هر پند و اندرزی خردگویه محسوووب نمی

 :توان مشاهده کردمی

 عالک است ده فردی حکیک و دانا به اسرار گوین -1

میز جنبۀ آموزشی دارد. در واقع بیان نکات حکیمانه در خردگویه مشروط آتمنقل سوخنان حک -2

گفته  -نه تعلیک رسوومی  او –زدایی از مخاطب گوینده، سووخن را به منظور تنبیه و غفلتبر آن اسوت که 

 باشد 

 اخلاقی است -اد یا پیر، امور حکمیموضوع آموزش  است -9

 تبلیغ دین و مذهب خاصی را ندارد  گوینده قصد -9

 رود شنونده است که برای شنیدن سخنان حکیک نزد او می -2

 که بیانگر آموزش رسمی در مدرسه باشد یا نسبت شاگردی-ده نسبت معلکبین گوینده و شونون -0

  وجود نداردگیرد، قرار می« هانصحیت نامه»پدر و فرزندی که در گونۀ 

 سپارد و در پی نزاع لفظی یا مجادله نیست.شنونده تنها به سخنان حکیک گوش می -7

یکی فرم دیالکت»از لحاظ سوواختاری،  بنابراین خردگویه در اصوول وابسووته به امور تعلیمی اسووت و

ندارد  اگرچه ممکن اسوت مبنایی برای مراودۀ دیالکتیکی بین اسوتاد و شاگرد به کار رود. شاگردان باید 

به عبارت  (Flangan, 2011: 135)«.شونوند درگیر شووند و آن را برای خودشان کامل کنندبا آنچه می

سپارد و سپس دربارۀ آن با خود تنها بدان گوش می سوویه اسوت، خردجودیگر، کلام در خردگویه یک

 پردازد تا در مواجهه با نفسش بتواند به کمالی که در نظر حکیک است، دست یابد.وگو میبه گفت

ما ادر میان آثار تعلیمی  ادب فارسوی اثری که به طور  کامل و مسوتقل، خردگویه باشود وجود ندارد، 

 :الطیر آمده استدر منطق مثلاً. دتوان مشاهده کرمواردی را مینده ت پراکربه صو میان متون ادبی، در

 گفووت ای اوستاد»بود شاگردیووش،   گفت چون سقوراط در نووزع اوفتاد

 «در کدامین جای در خواکت کنیووک؟  چون کفن سازیووک، تون پاکت کنیک

 والسوولامدفن کن هرجا که خوواهی   اگر تو بووواز یابیووک ای غلام»گفت 

 پی نبردم، مرده کووی یووابی تووو بواز   من چو خود را زنده در عمری دراز

 «یوک سووور موویوک نبود از خود خبر  من چنان رفتک کووه در وقووت گذر

 (171: 1919)عطار،                                                                                             
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که فاقد آموزش « سووقراط»اسووت از « پرسووشووگری ناشووناس»در این ابیات شوواگرد یا خردجو، که 

در  .(1: 1979کسنوفون، «)کرده استگاه ادعای آموزگار بودن نیز نمیو حتی هیچ»رسومی بوده اسوت 

اط، رشووود. سخنان سقکند و با جوابی دور از انتظار و البته کوتاه مواجه میمی سوؤالمورد محل دفن او 

ویه را خردگ هایمؤلفهو تمام غالات دنیوی تکیه دارد بر وجه اخلاقی  روایت، مبنی بر رها بودن از اشوووت

 پرسد:و یا پرسشگری ناشناس، از جنید دربارۀ ماهیت شادی میتوان مشاهده کرد آن می در

 ای صیوود خوودا، بی هیچ قید»گفت   سووایوولی بنوشست در پیوش جنید

 «آن سواعت کووه او در دل بود»گفت   «د کی حاصول بوود؟خوش دلیّ مر

 (111)همان:                                                                                                     

شووناسووی اسووت، از نوع شووناسووی و معرفتکه دربارۀ هسووتیرا نیز  0 هایی از فیه ما فیه  مولانابخش

 توان برشمرد:خردگویه می

الی  ن گردد. فرمود آخر آشوود و سوعید شقی میبینیک که شوقی سوعید میکرد که ما می سوؤالفصوّ

شوقی نیکی کرد یا نیکی اندیشوید که سوعید شد و آن سعید که شقی شد بدی کرد یا بدیی اندیشید که 

 .(19 -12: 1917مولوی، «)شقی شد

و لاینعکس: لازم نیسووت هرکه خوب باشوود محبوب  فرمود که هرکه محبوب اسووت خوب اسووت»

محبوبی باشوود البته خوبی باشوود جزو  باشوود. خوبی جزو محبوبی اسووت و محبوبی اصوول اسووت چون

 (.  17)همان: « چیزی از کلّش جدا نباشد و ملازم کلّ باشد

 شووود. این افراد اغلبمی نقل (unorthodox master)ها از زبان اسووتادان غیررسوومی خردگویه

یز گاه هایشووان نهمچون کنفسوویوس تابع فرهنگ، قانون و سوواختار اجتماعی زمان خود نیسووتند و گفته

و چنانکه گفته شوود  (Weingarten,2017: 52- 57)خلاف  رسوووم معمول در عرف جامعه اسووت 

حکیک  گوینده، سووخن خود )خردگویه( را نه به منظور تعلیک رسوومی بلکه برای بیدارسووازی مخاطب به 

را ه رجحیت گویندذکاوت و ا دشووووقتی در متون ادبی نقل و روایت میسووخنان  گونهاینگیرد. میکار 

ای از حوزهنمایانگر  های مختلفوجود چنین افرادی در فرهنگو  دهدنشوووان مینسوووبت به دیگران 

ورد شود. همانند آنچه ارسطو در مکه برای سایر مردم، موهبتی آسمانی تلقی می اسوتتفکر و عقلانیت 

همواره  مندکه انسان  فضیلتاین افراد به آن مطرح کرده است واخلا  نیکوماخوس و نائل شودن برخی 
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: 1971کند )ارسووطو، میعمل  ممکن بهترین وجه  و بهقرار دارد در حد وسووط، جدا از افراط و تفریط 

09). 

افرادی کووه بووه این اخلووا  دسووووت معوودود هووای ویژگی، الوواخلووا توهووذیووبدر رسووووالووۀ 

شووند، توصویف شده است. بدین صورت میمنبع فیض  داشوت و توقعی،یابند و بدون هیچ چشوکمی

شوو  فراگیری علوم و معارف چه بسوا انسوان را به سوی راهی محکک و نیّتی صحید سو  دهد تا  که

ین فرد او چه بسا  افتدا  میبه غایت کمال که سوعادتی کامل اسوت منتهی شود و این امر به ندرت اتف

برای نمونه، پاسخ شبلی  .(120: 1920)ابن مسکویه،  منحرف شود خودزمان ی هااز راه و طریق سونت

آمد عادت مردمان و دور از انتظار اسوووت و او را با ، خلافخانهدر مورد دلیول حضوووورش در مخنّوث

 جریف  اخلاقی است:کند که پاسخش تنها تعلیک و آموختن نکتۀ اجه میپرسشی مو

 بوووورد راهکس بسوووی او کجووا می  گک شد از بغووداد شبوولی چند گاه

 ای دیودش کسیخووانوووهدر مخنّث  باز جستنوودش بووه هر موضع بسی

 «این چه جای تسوت آخور باز گوی؟  ای برنوگ رازجوووی»سایلی گفت 

 دنیوووا نوووه موورد و نوووه زنیدر ره   ایوون قومند چووون تر دامنی»گفت 

 نه زنی در دین نه مردی چند ازیوون؟  من چو ایووشانک ولوووی در راه دین

 «دارم من از مووردی خویششورم می  گک شدم در نووواجوانمردی خویش

 (   127)همان:                                                                                                   

 زده است:شگفت در مجلس ویبه پرسشگری که از حضور کافران  پاسخ مولاناو یا 

گفتک میوان جمواعتی و میان ایشوووان هک جماعتی کافر بودند. در میان سوووخن روزی سوووخن می»

کرد که ایشووان چه فهک کنند و چه دانند این  سووؤالکردند. شوودند و حالت میگریسووتند متذوّ  میمی

گریسووتند؟ کردند که میجنس سووخن را؟ مسوولمانان  گزیده، از هزار، یک فهک کنند. ایشووان چه فهک می

فرمود که لازم نیسوووت که نفس این سوووخن را فهک کنند. آنچه اصووول این سوووخن اسوووت آن را فهک 

 .(112همان:«)کنند...می

 آموز و، کارآمد، ادبک )مُقَوّ م(هسوووتند که سووونگ مح افرادگونه این  اکثر مردم نیازمند درحقیقت 

 های برگزیده، به طور ذاتی و بدون آنکه ازد زیرا وجود این سرشتانهدایتگر به کردار و گفتار صوحید

 هایهای طولانی و مدتشود و این افراد تنها در زمانیابند، هدایت میروی سوختی به سوعادت دست 
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-در ادبیات فارسی بنا بر بافت  فرهنگی« فرد  حکیک» .(120: 1920)ابن مسوکویه،  آیندد میدور به وجو

ژانرها مثل »چرا که در ساحت مطالعات فرهنگی  ،شودسویاسوی جامعه و از دیدگاه شواعران تعریف می

ای آن دهند و هر جامعهای را که بدان تعلق دارند، نشان میهای اسواسوی جامعههر نهاد دیگری ویژگی

امعه های موجود در آن جکند که رابطۀ تنگاتنگی با ایدئولوژیهای گفتاری را انتخاب میقسوووک از کنش

در شوووعر عطار عقلا  مجانین گاه در نقش خردمند جاهر  (.  از همین روی،909: 1937زرقانی، «)دارنود

 شوند:می

 ن خیالدو عالک چیست با چندی نیکا  سؤالای مووردی کووورد از دیوووانه

 آب است نه نیست و نه هستایقطره  هر دو جهان بالا و پست نیکاگفت 

 ای آب است با چنودیون نگووارقطره  ای آب آشکوووارگشت از اوّل قطره

 گوور همه زآهوون بود گووردد خراب  هر نگوووواری کان بود بر روی آب

 دارد در نگووورهوووک بنوووا بوور آب   ترهیچ چیزی نیست ز آهون سخت

 گووور هموه آتوووش بوود خوابی بود  هوورچه را بنیاد بووور آبوووی بووود

 کوووی بود بوور آب بنیوووواد استوار؟  ست آب هرگوووز پایدارکس ندیده

 (119)همان:                                                                                             

   یا در ابیات زیر شیخ و نایی مظهر حکیک خردمند هستند:

 شیخ از آن سووگ هیوچ دامن درنچید  شد پلیووددر بر شیخی سوگی مووی

 «چون نکردی زین سگ آخر احتراز؟  ای بوزرگ پوواک باز»سایولی گفت 

 هسووت آن در بوواطن  موون نوواپدید  ایون سگ جاهری دارد پلید»گفوت 

 این دگوور را هسووت در بوواطن نهان  را هسووت بووور جاهر عیانآنچه او 

 تگ استچون گریزم زو که با من هک  چو بیرون سگ استمنچون درون

 (   209)همان:                                                                                                    

 وای در عین راز»زو یکی پرسیوود ک  ناییی را چوووون اجووول آموود فراز         

 بنتوووان گفوووت هیچحالک می»گفت   «حال توو چون است وقت پیچ پیچ؟

 «عاقبت با خواک رفتووووک والسوولام  باد پیمودم هموووه عمووور  تمووووام

 (177)همان:                                                                                                   
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 تعلیمی آن در ادبیات مشابهِ هایگونهزیرو خردگویه 

ا را تعریف ههایی اثباتی و تغییرناپذیر نیسوتند که تنها با تکیه بر خصووصیات مهک بتوان آنژانرها دسوته

ابند، یکه بر حسب مکان و کارکردشان تغییر می هاییمؤلفهد، بلکه تعریفشوان از راه عبارات نسوبی و کر

در تشووخیص و شووناخت ژانرهای ادبی،  تر،ای دقیقاما به شوویوه (171: 1931شووود )فرو،حاصوول می

 که خود–مایه، کارکرد بیرونی، هدف شووواعر یا نویسووونده و مخاطب اولیۀ اثر های فرمی، درونویژگی

 .(91 – 93: 1930است )زرقانی،  مؤثر -دهدهای متن را شکل میگیریشویوۀ بیان، نوع محتوا و جهت

 وگوی میان فردی حکیکبا گفتممکن است در نگاه نخسوت ها برای شوناخت خردگویه که این مولفه

ه به بررسی ادام ، به کار گرفته شده است که دری یکسوان انگاشته شودو پرسوشوگر و یا با خطابه و امال

 آن پرداخته خواهد شد.

 وگوخردگویه و گفت

ها و ایده گیرد و بر تبادل آزادانهاز ارتباط اسووت که میان افراد شووکل می ایشوویوهدیالوگ  وگو یاگفت

وری که ای طولانی اسووت، به طتعلیک و تربیت دارای سووابقه ۀاحترام متقابل تاکید دارد. همچنین در زمین

 اسوووتطرح مبوواحووث تربیتی بهره جسوووتووه هووای فلسوووفی خود از آن برای نوشوووتووهافلوواطون در 

(Encyclopedia..,2014Dialogue) کردن توا جوایی کووه متون موجود، بوه موا اجوازۀ قضووواوت

ن دیالوگ در آثار افلاطو ح دیالوگ را به ادبیات معرفی کرد.دهند، افلاطون بود که نخسوتین بار اصطلامی

 شود. پس از افلاطونگیرد، اطلا  میها شکل میها و پاسخی که در سووالوگوی سوقراطبر روش گفت

های دیالکتیکی اسووتفاده کردند و در دوران هنلیسووتی محققان نیز نویسووندگان از دیالوگ برای اسووتدلال

   .(Jazdzewska,2014: 18)سبک جدید ادبی یاد کردند  عنوانبهادبی از آن 

 رودای به کار نمیطون رابطۀ دوسوووویه ندارد و برای طرح نظریههای افلاخردگویوه، موانند دیالوگ

هر  در نتیجه دیالوگ در باب آن بر زندگی دیگران تمرکز دارد. ریتأثسووخن و  بلکه بر سوواحت اخلاقی 

باید جنبۀ آموزشووی داشووته باشد و ذیل ادبیات  در حالی که خردگویه تواند شوکل بگیردموضووعی می

 گیرد.تعلیمی قرار می

وگوی میان سقراط و دیوتیما را چنین روایت کرده نمونه در رسوالۀ ضویافت، افلاطون گفت عنوانبه

 است:
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تر بیان کنک. کسووی که طالب زیبایی اسووت از زیبایی چه را روشوون سووؤال]دیوتیما[ گفت: بگذار 

 خواهد؟می

 ور شود.خواهد از زیبایی بهرهگفتک: می

الی ور شووود چه حآورد: کسووی که از زیبایی بهرهدنبال می گفت: ولی این پاسووخ، سوووالی دیگر به

 یابد؟می

 آسان است. سؤالگفتک: پاسخ این 

گفوت: پس بگوذار بوه جوای زیبوایی نیکی را بگوذاریک و بپرسووویک: طوالب نیکی، در حقیقت چه 

 خواهد؟می

 خواهد به نیکی برسد و آن را بدست آورد.گفتک: می

 شود؟رد چگونه میگفت: کسی که نیکی را به دست آو 

، )افلاطون گرددتر است. کسی که نیکی را به دست آورد نیکبخت میآسان سوؤالگفتک: پاسوخ این 

 .(923-921: 1: ج1910

 شود. های دیگری، مفهوم اروس از دیدگاه سقراط بیان میو در ادامه نیز  با پرسش و پاسخ

 اما این جملات از کنفسیوس:

پرسوتی انسان را به سهولت به سمت خودستایی و گستاخی اندازه که تجملبه همان » اسوتاد فرمود:

ت سووو  میسووو  می دهد. امّا گناه خسووت به مراتب دهد، قتاعت هک انسووان را به سوومت خسووّ

 «تر از گناه خودستایی و گستاخی است!اهمیّتکک

رار و قه مرد پست، بیشورافتمند باشد، آرام و آسوده است  حال آنک قتاًیحقمردی که » اسوتاد فرمود:

    .(117: 1917)کنفوسیوس، « ناراحت است

ود: به کرد. اسووتاد فرم سووؤالپو دربارۀ رفتاری که باید نسووبت به والدین داشووت، از اسووتاد ورمینگ»

ه چای رفتار کنید که پدر و مادرتان هیچ دغدغۀ خاطری از برای شوما در دل نداشوته باشند مگر آنگونه

 «شما است. مربوط به سلامتی

همه » د:کرد. استاد فرمو سؤالتسووهسویا دربارۀ رفتاری که باید نسوبت به والدین داشوت، از استاد 

د که در شودر این خلاصووه نمی صورفاًچیز در شویوۀ رفتار نهفته اسوت. احترام فرزند به پدر در جوانان 

، انجام دهند   یا اول از هنگام لزوم، مسوووئولیت کارهای دشووووار را از بزرگسوووالان خود بگیرند و خود
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ها شوراب و گوشوت تعارف نمایند. موضوع چیزی به مراتب ترها پذیرایی کنند و نخسوت به آنبزرگ

 .(02 -09)همان:  «تر از این است!عمیق

 سوواًمباحثه اسووت و اسووا وگو ودیالکتیک، هنر گفت»جنبۀ دیالکتیکی ندارد.  چنانکه مشوواهده شوود،

 Blachburn,1996)«.اسوووتهر موضووووعی  حقیقت و دانش در برای کسوووب اسوووتدلال فرآیند

dialectic)  درپیهای پیسوووال با وگوهای سووقراط نیسووت کهاما سووخنان کنفسوویوس مانند گفت، 

از نوع  خردگویه  بلکه (Ibid)هوای فکری حریف را افشوووا کنود و موقعیت او را در هک بریزد.تنواقض

نانکه چبرای رسیدن به حقیقت است. جدال واستدلال د  شوود و فاقپاسوخ  خردجو بیان میدر  اسوت و

ارزش پدر و مادر بیان شوده  شوناسواندن انسوان شورافتمند و در بابجهت تنها در های ذکر شوده مثال

 است.

 خردگویه و خطابه

از ارتباط نهفته اسوووت.  کند در غایت و هدف این دو نوعآنچوه میان خردگویه و خطابه تمایز ایجاد می

خطابت صوناعتی علمی است که با وجود آن ممکن باشد اقناع جمهور در آنچه باید که »به گفتۀ حکما 

تفاوت خردگویه و  بنابراین (223: 1901خواجه نصیر، «)ایشوان را بنن تصودیق حاصل شود بقدر امکان

که گفته هدف از خردگویه چناناست درحالی که  غایت خطابه اقناع دیگران -1خطابه در آن اسوت که: 

در خطابه  -2 های اقناع و تصوودیق مخاطب درنظر باشوود.شوود تعلیک و آموزش اسووت، بدون آنکه جنبه

حکیک به فرد یا افرادی است که طالب شناخت  همواره یک طرف جمهور قرار دارد اما خردگویه پاسوخ

 حقایق هستند.

 و پندنامه خردگویه

 ادبیات تعلیمی وجود دارد هایی درخردنامه اندرزنامه، امالی ونامه )نصیحت الملوک(، پندنامه، سویاسوت

ای هیعنی برخورداری از محتوای اندرزگونه و پندآمیز، تفاوت با یکدیگر، که با وجود  داشووتن  شووباهت

 قابل توجهی با خردگویه دارند.

نصاید  آوری شده باشد وای جمعها و نصواید اسوت که در رسوالهای از سوفارشپندنامه مجموعه

: ذیل 2، ج1973فوشوووه کور و مصوووطفوی،ای از پندنامه خطاب به پادشووواه اسوووت )الملوک نیز گونه

   .«(پندنامه»
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وگو محور اسوووت و در تحقیقات علمی به این مهک کلام  گفت پنودنواموه، فاقد محتوای دیالکتیک و

امۀ نسووعدی و قابوسگلسووتان  ای گفتگو دربررسووی مقایسووه»ای با عنوان در مقاله .باید توجه داشووت

گویی ضوومن تاکید بر این نکته که در هرگفت «عنصوورالمعالی با تکیه بر منطق گفتگویی میخاییل باختین

ه شود، حضور دارد، گفتسوه عامل  فرستنده، مخاطب و کلامی که میان فرستنده و مخاطب رد و بدل می

در هیچ جای کتاب دارای نقش نیست  باًیتقرو »نامه منفعلانه است شوده که حضوور مخاطب در قابوس

 گان( بنابراین نویسند97: 1939پور و حقیقی، )حسن«. ای پندپذیر حضوور داردو تنها در نقش شونونده

حضوووور »که همین  انداما نتیجه گرفته ،وگو وجود نداردنامه گفتکوه در قوابوسانود خود اذعوان کرده

 و تجربۀ طرف مقابل (Seeing the other)ری که از نظر باختین بر مشووواهدۀ دیگ« منفعول مخواطب

(Experience the other side)  ( درحالی که گفتۀ باختین91)همان:  ستتاکید دارد، اسواس گفتگو ا 

ه معنای نیز ب« تجربۀ طرف مقابل»بر حضور فعال مخاطب دلالت دارد و  گانبرخلاف برداشوت نویسوند

چ اسووت و به هی« وقعیتی کلام و درک حالات مخاطبشووناخت و برآورد عینی طرف مقابل در بافت م»

ها و نتیجه مانند این اسوووت که بگوییک در وجوه ارتباطی با حضوووور منفعلانۀ مخاطب ندارد. این مقدمه

وگوی دو نفره وجود ندارد، پس نامه گفتگویند، در قابوسدیوالوگ همواره دو نفر بوا هک سوووخن می

 نامه کتابی دیالوگ محور است! قابوس

 نمونه جملات عنوانبهنامه از لحاظ محتوایی و سوواختاری از نوع پندنامه یا اندرزنامه اسووت. قابوس

 نامه:زیر در قابوس

گویی دوم دیوانگیسوت. و با هرکه سخن گویی همی نگر گوی که یافهگوی باش نه یافهپس سوخن

نه آن سخن بگذار و آن تا سوخن  ترا خریدار هسوت یا نه؟ اگر مشوتری چرب یابی همی فروش و اگر 

گوی کوه او را خوش آیود توا خریدار تو باشووود. ولکن با مردمان مردم باش و با آدمیان آدمی که مردم 

دیگرسوت و آدمی دیگر و هرکسی که از خواب غفلت بیدار گشت با خلق چنین زید که من گفتک و تا 

: 1919. )عنصرالمعالی، گوی شوندتوانی از سوخن شونیدن نفور مشوو که مردم از سوخن شنیدن سخن

93) 

انگیز عنصوورالمعالی خطاب به پسوور خویش و دیگر مخاطبان اسووت که شوورایط سووخنان حکمت

 شود.وگوی دوسویه را ندارد و تنها برای پند و اندرز بیان میگفت

 توان چنین برشمرد:و پندنامه را می ، وجوه تمایز خردگویهو امّا



  03                         یمیتعل یاتدر ادب ایزیرگونه «یهخردگو»                               دومسال پنجاه و 

 

کند، یم تبر وجه نوشووتاری  آن دلال ترکیبدر این « نامه»ه چنانکمبنای پندنامه نوشووتار اسووت  -1

ادبی  اندرز، مسووتلزم بیانی صووورت  »، چرا که فنون نویسووندگی نیز در آن اهمیت زیادی دارد درنتیجه

تواند شوووامل یک یا چند لطیفه و ه اسووت... و در آن اندرز نقطۀ آغاز روایتی ادبی اسوووت که میپرداخت

رتباط صورت گرفته، ا خردگویه مبنا گفتار  حکیک است واما در  (139: 1977کور،فوشه «)حکایت باشود

اگرچه شاعر یا نویسنده در از همین روی، . دارد تکیهشوود، و پاسوخی که داده میکلام  گفتاری  بر وجه

به ا هپاسووخ  حکیک در خردگویهاهمیت  بازتاب  بیان  خردمند، ممکن اسووت از فنون ادبی بهره بگیرد اما 

   بخشد.گفتار و معنا در مقایسه با لفظ ارجحیت می

زه انگی ،ها، مخاطبحضور عینی دارد اما در پندنامه ،در خردگویه، شونونده در جایگاه پرسوشگر -2

 در اینجا اگرچه مخاطب  ثانی بالاخصّ یک رسواله اسوت و حضور فعالی در نوشته ندارد. فیتألیا بهانۀ 

 اسی ناشنمسوتلزم  حضوور  عینی  پرسوشگر شوود اما خردگویهخوانندگان میها، شوامل  تمام در پندنامه

 در ،شووودمطرح می برای طلب  آگاهی« پرسووش»و اهمیت جایگاه  ،در آناسووت و  مخاطب عنوانبه

به طوری  ست.ا یک رساله فیتألپندنامه، حضوور مخاطب چنانکه گفته شد بیشتر بهانۀ  صوورتی که در

درخواسووت سووخنوری  نده، حضووور  فردی که از نویسووو در سووبب نگارش کتاب هاکه در آغاز رسوواله

 رد.باور کن به یقیتوان نمی رسد و حضور سائل رابیشتر نوعی سنّت ادبی به نظر می کند،می

 د اما خردگویه فاقدوشوووع درج میووگوهایی برای تبیین موضووودر حکایات  پندنامه گاه، گفت -9

ها برخلاف خردگویه، خطاب به شووخصیتی است که سواختار پندنامه  .یا جدال اسوت ووگهرنوع گفت

 زحضووور عینی ندارد و اگر دیالوگی وجود داشووته باشوود، ضوومن حکایاتی اسووت که نویسوونده پس ا

مت ای است در حکنامه، رسالهنمونه سویاست عنوانبهکند. بیان می اندرزهای خود برای تبیین موضووع

 بیندیشووید و روشوون»ملکشوواه سوولجوقی فرموده اسووت تا  ،نظام الملکو سوویاسووت و به گفتۀ خواجه 

 کنیک و بفرماییک تا پس از این کارهای دینی و دنیاوی بر تأملبنویسووید و برای ما عرضووه کنید تا در آن 

شوووروع « اندر...»ه فصووول کتاب که با عنوان در آغاز پنجا .(9: 1971)نظوام الملک، « آیین خویش رود

 ن پندآموز  یکسویه، خطاب به پادشاه و از نوع پندنامه است. برای نمونه:شود همگی سخنامی

 اندر باب قاضیان و خطیبان و محتسب و رونق کار ایشان 

باید که احوال قاضویان مملکت یگان یگان بدانند و هرکه از ایشان عالک و زاهد و کوتاه دست باشد 

را معزول کنند و بدیگری که شووایسته باشد بسپارند و  او را بر آن کار نگاه دارند و هرکه نه چنین بود او
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ای اطلا  کنند تا او را بخیانتی حاجت نیفتد که این کاری هریکی را از ایشوان بر اندازۀ کفاف او مشاهره

 .(20: 1971)نظام الملک،  اندهای مسلمانان مسلطمهکّ و نازک است از بهر آنکه ایشان بر خونها و مال

 شود:ها مشاهده میوگوی میان شخصیتگفتاست که از آن  پس در حکایات  و

ابوعلی دقا  روزی بنزدیک امیر ابوعلی الیاس اندر آمد... چون ابوعلی دقا  پیش وی بنشوووسوووت 

جوابک  نفا پرسوووک از تو. بیای مییا امیر مسوووئله»گفت « مرا پندی ده.»بودو زانو ابوعلی الیواس گفت 

 پس»گفت « زر.»گفت « تر داری یا خصوووک؟ی تا تو زر دوسوووتمرا بگو»گفت « دهک.»گفت « دهی؟

گذاری و خصک را که دوست نداری با خویشتن تر داری اینجا میچگونه اسوت که آنچه همی دوسوت

نیکو پند دادی... و مرا از خواب »ابوعلی الیواس را آب در چشوووک آمد و گفت « بری؟بودان جهوان می

 .(09همان: «)غفلت بیدار کردی.

که از لحاظ علمی از  خردگویه همواره فردی حکیک حضووور دارد که به خردجویی ناشووناسدر  -9

 صولاً امخاطب ها دهد اما در پندنامهآید، جوابی پندآمیز میاو فروتر اسوت و برای یافتن پاسخ نزد او می

و از  تکه سعدی برای اتابک ابوبکر بن سعد به رشتۀ تحریر کشیده اس« بوسوتان»شوود مانند معرفی می

   د:شواینگونه آغاز می« یاردر عدل و تدبیر و »باب اول،  نمونه عنوانبهآید. نوع پندنامه به شمار می

 ن گفت نوشیووروانبوووه هورمز چنیو  ت نوووزع روان   شنیودم کووه در وقو

 ووش بوواشنه در بند آسووایش خویو  دار درویوووش باشکه خاطر نگهوو

 ش جویی و بسچوو آسوایش خویوو  در دیوووار تو کسانوو اسوووایدنیوو

 ...ندشبان خفتووه و گرگ در گوسفوو  ا پسنوووودنیوواید به نزدیوک دانووو

 در آن دم که چشمش ز دیدن بخفوت  ته گفشنیدم که خسرو به شیرویوو

 یرعیوووت کنوووظر در صووولاح نوو  ورچووه نیوّت کنیبر آن بواش تا هو

 ...یارچند که موووردم ز دستوت نپیو  یارچی سر از عوودل و نپیالا توووا 

 (99 -92: 1911)سعدی،                                                                                        

ان به مخاطب -انوشیروان و خسرو–راوی درونی  در این ابیات با دو نوع اندرز روبرو هسوتیک، اندرز

 7خویش.راوی بیرونی یعنی سعدی به ممدوح  و اندرز -هرمز و شیرویه–د خو

د سطد باشهک ممکن اسوت با فرد مقابل از لحاظ قدرت یا شهرت علمی همچنین نویسوندۀ پندنامه

های ابن سوووینا اسوووت و طرف خطاب او، ای از نامهمکاتبات ابن سوووینا و بوسوووعید که مجموعه مانند
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از منظر قدرت از نویسوونده یا چهل و شووش( مقدمه، : 1900کدکنی، )شووفیعی ابوسووعیدابوالخیر اسووت

نامۀ خواجه مانند سوویاسووت از جایگاه درخوری برخوردار باشوود. به عبارتی، مخاطب مخاطب فروتر و

در چهل باب که به ) یطوسنصویحه الملوک غزالی، اخلا  محتشومی خواجه نصویرالدین نظام الملک، 

د بن یا آداب الحرب و الشجاعه از محم (110: 1977اسوت()فوشه کور، محتشوک قهسوتان تقدیک شوده

های از اندرزهای منسوووب به شووخصوویتای مبارکشوواه که نصوواید خطاب به سوولطان در آن، مجموعه

خردگویه، ، 1هااما در مقابل  حضووور پادشوواه یا فردی مقتدر در اندرزنامه (130همان: اسووت ) مشووهور

ته آنچه گفچرا که در خردگویه،  شووود،اغلب نام و نشووانش نیز ذکر نمیدارد و حتی ناشووناس  یمخاطب

 .شود اهمیت بیشتری نسبت به شناسنامۀ پرسشگر داردمی

 ه و امالیخردگوی

نگاه آ یرامون او گردآیند با قلک و کاغذ.آموزان، پو آن اسوت که عال می بنشویند و دانش« املا »امالی جمع  

تا، ه، بیحاجی خلیف)آن را به صورت کتابی تحریر کنند.آموزان و دانشگفتن عال ک شوروع کند به سوخن

 ای« مجالس»ها به دلیل اینکه بر اسوواس مجالس سووماع مرتب شووده اسووت، این کتاب اغلب ( 101: 1ج

   .(900، 2تا، جیب )آقابزرگ تهرانی، نیز گفته شده است« عرض المجالس»

شووود نسووبت به می گفتهآنچه گوینده و  هر دوه و امالی آن اسووت که در وجه شووباهت خردگوی

امالی از فروعات علک کلام  -1اما تفاوت آن با خردگویه آن اسووت که:  مخاطب اهمیت بیشووتری دارد 

ی ازیرگونه و جنبۀ تبلیغ مذهبی و بیان فقهی دارد اما خردگویه (101: 1ج تا،)حاجی خلیفه، بی اسوووت

ترویج مذهب خاصووی را شووود و هدف تنها شووامل بیان مباحث اخلاقی می ادبیات تعلیمی اسووت و در

 ندارد.

ل خردگویه قرار از این نظر، نقطۀ مقاب و شووودهاموالی در جلسوووات  علمی  رسووومی تحریر می -2

جواب خردجویی که نزد اما خردگویه در  پرسووشووگری حضووور ندارددر امالی ضوومن آنکه  .گیردمی

   شود.ی بیان میحکیک آمده و به صورت غیررسم
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 نتیجه

 نوع سووخناناین شووود. می نقلزبان اسووتادان غیررسوومی  از جود دارد کهوسووخنانی ادبیات تعلیمی  در

ها، ذیل این زیرگونه که یک متن، در صوورت نداشتن هرکدام از آن مشوخصوی اسوت هایمؤلفهدارای 

-9 اخلاقی با هدف آموزش ل سووخنان حکمت آمیز نق -2 حکیک بودن گوینده -1: قرار نخواهد گرفت

 -0سوومی آموزش غیر ر -2ونده نزد حکیک برای دانسووتن امری رفتن شوون -9 عدم تبلیغ مذهبی خاد

 وگو و نزاع از سوی خردجو.فاقد هرگونه گفت ارتباط 

گونۀ یرزاست که ساختار یکسویۀ این  لفان برای این نوع سوخنانؤلاح پیشونهادی مخردگویه، اصوط

که  Lun-Yuتواند نشان دهد و معادل مناسبی برای واژۀ می درسوتیبهی آن را ادبی و سواحت خردگرا

ه با خردگویرسوود. به نظر می رود،ها به شوومار میاولین نوع خردگویه وعنوان کتاب کنفسوویوس اسووت 

 وگو، پندنامه، خطابه و امالی از نظر نوع ارتباط، جایگاه گوینده و شونونده و شرایط و غایت ارتباطگفت

 که در مقاله به شرح و تبیین آن پرداخته شد. تفاوت دارد
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 نوشتپی

کنفسوویوس معتقد بود که شووکوفایی یک حکومت به نوع عملکرد حاکمان بسووتگی دارد. اگر حاکمان دارای  -1

ها عمل کنند و عدالت و حقیقت را سرلوحۀ سیاست خود قرار دهند، شهروندان نیز فضویلت باشوند، به آیین

ها خواهند آمد و دولت، پشووتیبان مهمی با ها به سوووی آنکنند، همچنین مردمان دیگر ایالتتقلید میها از آن

 .(Encyclopedia…,2014:173)  کندحضور مردم کسب می

 کک دو شخصیت و یکاثر روایی  کوتاه، متشوکل از دسوت« پردازی در بوسوتانشوگردهای داسوتان»در مقالۀ  -2

نامیده شوووده اسوووت « وارهحکایت»وگوی صووورف و یکجانبه و گفت« تحکای»وگو، کنش و یوک گفوت

واره بیانگر محتوای اثر نیسووت و اند، حکایتکه نویسووندۀ محترم اذعان کرده طورهمان( اما 13: 1912)غلام،

 در آن تنها جنبۀ ساختاری حکایات در نظر گرفته شده است.

وگوهایی را که در آن هر دو طرف حضور دارند، گفت ،«وگو و جایگاه آن در بوسوتان سعدیگفت»در مقالۀ  -9

« گوییتک»شنود، می و دهدمی بیشوتر گوش مقابل طرف و شوودمی جانبه ادا یک وگواما سوهک اعظک گفت

   .(22: 1930قهرمان،  )جنگی نامیده شده است« وشنودگفت»یا 

یات عرفانی( ادب تعالیک کنفوسوویوس )گلچین انتشووارات تیر کتاب را با ترجمۀ فریده مهدوی دامغانی با عنوان -9

 اطلا  ادبیات عرفانی بر آثار کنفسیوس، خالی از تسامد نیز نیست. منتشر کرده است که البته

رده منتشوور ک« مکالمات»زادۀ ایرانشووهر با عنوان انتشووارت علمی و فرهنگی کتاب را با ترجمۀ حسووین کاجک -2

 است.

هک »ر او کند. از نظآموزی تاکید میاعتقاد ندارد  بلکه بر مطالعه، تفکر و علککنفسووویوس به شوووهود و مراقبه  -0

( با وجود این، میان افکار او 20: 1930کریل،«)روی از جمعیتنشووینی خطاسووت، هک دنبالهاعتکاف و گوشووه

و  ینمونه تاکید کنفوسوویوس بر موسوویق عنوانبههای بسوویاری وجود دارد. و نظریات برخی از عرفا شووباهت

موسویقی و سماع در عرفان  ریتأث( با 22: 1909نقش اخلاقی و معنوی آن در شوکفتن دل و اراده )یاسوپرس،

( دور شدن از جامعه 1قابل قیاس اسوت. و یا سواختار کلی اخلا  که نزد کنفسویوس شامل سه مرحله است:

، بازگشووت به جامعه و ( پیروز شوودن در مواجهه با خود9به سوووی خود  درونی  ( برگشووت2و انزوا گزیدن 

با اسووفار اربعه در حکمت متعالیه شووباهت  (Borchert, 2006: 443)های اخلاقی ایفا کردن مسووئولیت

 دارد.

ود و شکن اسوت با خردگویه یکی شمرده شود، ذکر میاز پندنامه که مم ینمونۀ دیگر برای تبیین موضووع،  -7

بانو هیننزد م رین بر اثر فرا  خسرو در رنج استشیزمانی که  :در منظومۀ خسورو وشویرینابیاتی اسوت  آن
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 یعنی تنها فرمان برده و از سووی شویرین، کنش غیرکلامی دارددهد که بانو به او اندرزهایی میرود و مهینمی

 دهد:پاسخی بدان نمی

 وان کشتی به در بوووردهک آخوور زان می  ت به سر بووردچو بسیاری در این محن

 واری شده با خاک ره راستز بس خو  اک راه برخواستخووبه صوود زاری ز 

 اه بوووانو را خبوووور کووووردز کوار شو  انو گوووذر کوووردبه درگوواه مهین بوو

 ودش داد بسیووووارنصیحت کورد و پنو  اردل بوانوووو مووافق شد در این کوووو

 دویوووود در بنووکس جااند هیووچنموو  کوه صووابر شو در این غک روزکی چند

 لآب تیووووزرو زود افکنوووود پو کوووه  ون گوولنبووواید تیز دولت بووووود چو

 که هورکس کاوفتود، خیوووزد دگر بار...  وی افتان و خیزان به بود کارچوووو گو

 دیبسوی خواریّ و دشووووواری کشیوو  رو رنوووج دیدیخسوو اربسوی در کوو

 ه دشوووواری رود آبکوه بر بوالا بووو  ابشکیبواییست مشتوووکنون وقوووت 

 ابری جوووفتصبر شود با صوبت بووی  رو گفوتچو بانوو زین سخن لختی فو

 ای چنووودار آورد با او نکتهبوووووه کوو  اپور خوووردمنوووودوزیون در نیووز شو

 ردندخوووورسند کوبه یواد خسووروش   د کردنددلوووش را در صبوووووری بنوو

 (172 -179: 1939)نظامی،                                                                                           

اما از نوع خردگویه هک نیسووت  ،شووودبه علت عدم ارتباط کلامی  شوویرین، دیالوگ محسوووب نمی این ابیات

ردن تواند قانع کفردی ناشووناس نیسووت و هدف مهین بانو نیز از نصوواید، می ،شوونونده عنوانبهچرا که شوویرین 

نده بنابراین نوع ارتباط و نوع پاسخ  مخاطب، هدف گوی در برابر خسرو باشد. شویرین برای پرهیز از تسولیک شدن

 و جایگاه شنونده در تعیین نوع  سخن باید در نظر گرفته شود.

دلیل عنوانی که در جامعه دارد، نخسوتین مخاطب است و بخش عمدۀ امید به از نظر اخلاقیون، شوهریار، به » -1

 .(911: 1977فوشه کور، «)یابدپذیرد و توسعه میاخلاقی کردن جامعه در پیرامون شهریار شکل می
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